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ίναι γεγονός ότι η Ελλάδα μας, μια
τόσο μικρή χώρα γεωγραφικά και
πληθυσμιακά, βρίσκεται εδώ και
περίπου τριάντα χρόνια σταθερά στην κορυφή της παγκόσμιας ναυτιλιακής αγοράς. Είναι επίσης γεγονός ότι κύριο ρόλο
στη σπουδαία ανάπτυξή της διαδραμάτισαν οι άξιοι Έλληνες ναυτικοί, που επάνδρωσαν τα πλοία, διαχειρίστηκαν τις
επιχειρήσεις και διεκδίκησαν το μερίδιο
της τεράστιας «πίτας» στην παγκοσμιοποιημένη ναυτιλιακή αγορά.
Σε ολόκληρη τη μακραίωνη ιστορία
της χώρας μας, από τους αρχαιότατους
μέχρι τους σύγχρονους χρόνους, διεκδικήσαμε την ελευθερία μας, την ανάπτυξή
μας, την ευημερία μας και τον πολιτισμό
μας μέσα από τους θαλάσσιους δρόμους.
Τίποτα δεν ήταν εύκολο και τίποτα δεν
χαρίστηκε στους Έλληνες, και ιδιαίτερα
στον Έλληνα ναυτικό.
Τα χρόνια παρήλθαν και το ναυτικό
επάγγελμα, δυστυχώς με λανθασμένες
κινήσεις ή αδιαφορία των εκάστοτε κυβερνήσεων, έχασε την κραταιά αξία του,

παρά τις πομπώδεις δηλώσεις περί
«σπουδαίας συμβολής της ναυτιλίας»
στην ελληνική οικονομία. Δυστυχώς, με
αυτές τις λανθασμένες πολιτικές, μαζί με
την απαξίωση του επαγγέλματος, ήρθε
και η αρνητική διάθεση των νέων μας
προς το ναυτικό επάγγελμα, το οποίο
μόνο ως οικονομική διέξοδο επιλέγουν
πλέον.
Όμως, ποτέ δεν είναι αργά, τίποτα δεν
έχει χαθεί και, φυσικά, τίποτα δεν είναι
ακατόρθωτο για την αδάμαστη ελληνική
ψυχή. Ένα μικρό ενδιαφέρον από τους
αρμόδιους κρατικούς φορείς, μερικές
καίριες παρεμβάσεις στο υπάρχον ναυτικό εκπαιδευτικό σύστημα και επανεξέταση των νόμων που διέπουν το άδικο,
εξοντωτικό φορολογικό σύστημα και το
χωρίς επαρκή οικονομική κάλυψη ασφαλιστικό σύστημα που καθορίζει όλη τη
ναυτική κοινότητα, και η ελληνική ναυτιλία αναγεννημένη θα λάμψει στα πέρατα
των θαλάσσιων συνόρων. Υποδομές στις
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από την ενεργό ναυτική δράση- υπάρχουν, νέοι με όνειρα, ταλέντο, σύγχρονες
γνώσεις και πολλή αγάπη για τη θάλασσα και την περί αυτήν επαγγέλματα
υπάρχουν και είναι έτοιμοι να επανδρώσουν τις τάξεις του Εμπορικού Ναυτικού
μας και να συμμετέχουν στο όνειρο που
θα αναβαθμίσει την ελληνική ναυτιλία,
αρκεί να τους δοθούν γερές γνωστικές
βάσεις, σταθερή επαγγελματική πορεία
πλεύσης και ένα αισιόδοξο μέλλον, στον
εξαιρετικά δύσκολο και ανταγωνιστικό
χώρο όπου καλούνται να δραστηριοποιηθούν.
Αρκεί η ελληνική πολιτεία να σταθεί
αρωγός και ουσιαστικά δίπλα στο ναυτικό
επάγγελμα και στους ναυτικούς μας.
Αρκεί η ελληνική σημαία να αναβαθμιστεί και να γίνει σημαία ίσων ευκαιριών
στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά.
Η απόφαση είναι δική μας, εμείς πρέπει να χαράξουμε το μέλλον της Ελλάδας
και να αφήσουμε παρακαταθήκη στις
επόμενες γενιές ένα σίγουρο, υγιές και
με προοπτικές επάγγελμα.
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