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Ε

δώ και αρκετά χρόνια, δεκαετίες θα τολμούσα να
πω, με την εμπειρία που μου προσφέρει η διπλή
μου ιδιότητα, αυτή του καπετάνιου και του πλοιοκτήτη,
τόσο εγώ όσο και άλλοι συνάδελφοί μου βροντοφωνάζουμε για τον κίνδυνο που ελλοχεύει με τον αφελληνισμό της ελληνικής ναυτιλίας. Τα στατιστικά
στοιχεία επιβεβαιώνουν αυτή μας την ανησυχία. Η
σύγκριση των υπηρετούντων ναυτικών με τους αναγκαίους ναυτικούς για να υποστηρίξουν τη σύγχρονη
ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία, τόσο στα πλοία όσο
και στα γραφεία μας στη στεριά, καταδεικνύει μια αναλογία τουλάχιστον I προς 3.
Οι μέθοδοι προσέλκυσης των νέων στο ναυτικό
επάγγελμα θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν και να ενισχυθούν οι πρωτοβουλίες που θα μας φέρουν κοντά
τους. Εμείς, ως εφοπλισμός, πρέπει να βρούμε τον
τρόπο να έρθουμε κοντά στους νέους και στις νέες και
να τους εμπνεύσουμε την εμπιστοσύνη και την πεποίθηση ότι η σχέση αυτή θα τους συντροφεύει σε όλη
τους την καριέρα, σε όλη τους τη ζωή. Πιστεύω ακράδαντα ότι οφείλουμε να επενδύσουμε με όλα τα μέσα
και τους πόρους που διαθέτουμε στη ναυτική εκπαίδευση και επιμόρφωση και στη Ναυτική Παιδεία των
νέων, συνδράμοντας την πολιτεία και τους παραδοσιακά εντεταλμένους θεσμικούς φορείς στην αναβάθμιση της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης.

Ταυτόχρονα, αναλαμβάνοντας πρωτοποριακές πρωτοβουλίες για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων πρόσβασης των νέων στο ναυτικό επάγγελμα με τη
δημιουργία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων - Ναυτικών Επαγγελματικών Ληκείων
(ΕΠΑΛ).
Ας συμμεριστούμε λοιπόν το όραμα της δημιουργίας συμπληρωματικής ιδιωτικής, μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, ναυτικής εκπαίδευσης με τα Ναυτικά Λύκεια, που θα καταρτίσουν άριστα εκπαιδευμένους
νέους ναυτίλους, οι οποίοι θα αποτελέσουν τα καλύτερα φυτάρια για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού,
έχοντας επίσης τη δυνατότητα, με την αποφοίτησή
τους από το Ναυτικό Λύκειο, να ενταχθούν άμεσα στο
ναυτικό δυναμικό της χώρας μέσα στα πλαίσια της
ισχύουσας νομοθεσίας.
Όταν κάθε πόλη και κάθε νησί δημιουργήσει το
δικό του Ναυτικό Λύκειο και τα καράβια αρχίζουν να
στελεχώνονται με Ελληνόπουλα, τότε θα μπορούμε
να νιώσουμε ότι επιτελέσαμε το καθήκον μας ως
γενιά για τη συνέχιση του μεγαλείου της ελληνικής
ναυτιλίας. Καλή μας φώτιση και καλοτάξιδος ο νέος
χρόνος.
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