Σύγτρονο ναστιλιακό κέντρο ο Πειραιάς
Γηα άιιε κηα θνξά έλα κεγάιν ξαληεβνύ έιαβε ρώξα ζηελ πόιε ηνπ Πεηξαηά, ζην
κεγάιν ιηκάλη όπσο ιέκε. Καη όπσο θάζε θνξά, είρακε πνιύ πεξηζζόηεξνπο
ζπκκεηέρνληεο, επηζθέπηεο, θίινπο θαη παξάγνληεο ηεο Nαπηηιίαο απ'όια ηα κέξε
ηνπ θόζκνπ, θπξίσο όκσο απηώλ πνπ έρνπλ έληνλε δξαζηεξηόηεηα ζην λαπηηιηαθό
γίγλεζζαη.
Η πξσηνβνπιία ησλ λαπηηιηαθώλ κεζηηώλ είλαη αμηέπαηλε θαη βεβαίσο πξέπεη λα
ηνλίζνπκε όηη δελ είλαη ε κόλε. Απηό δείρλεη ην πόζν θαζαξά θαη ξεαιηζηηθά βιέπνπλ
ηα ζέκαηα ηεο λαπηηιίαο γηα ηελ Διιάδα θαη ηνπο Έιιελεο.
Eπεηδή έρσ παξαθνινπζήζεη θαη παιαηόηεξεο εθδειώζεηο, έρσ δηαπηζηώζεη ηελ
έληνλε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιινπλ, αιιά θαη ηελ αγσλία πνπ ηνπο δηαθαηέρεη γηα
ην αλ επηηέινπο θαηαθέξνπκε θαη πόηε, λα θαηαζηήζνπκε ηελ πόιε καο, ηνλ Πεηξαηά,
έλα ζύγρξνλν λαπηηιηαθό θέληξν, αλάινγν ηνπ κεγέζνπο ηεο ηθαλόηεηαο θαη ηεο
θήκεο πνπ έρνπκε σο λαπηηιηαθή ρώξα.
Aπηή ε πξνζπάζεηα καδί κε άιιεο, δείρλεη θαη ηελ αγάπε απηώλ ησλ αλζξώπσλ γη’
απηό πνπ θάλνπλ, δείρλεη όκσο θαη ηε ζιίςε, ηελ πηθξία θαη ην παξάπνλν ηνπο
θαζ'όζνλ ρξόληα ηώξα, βιέπνπλ δξαζηεξηόηεηεο άξα θαη πινύην θαη ζέζεηο εξγαζίαο
λα θεύγνπλ ή - ην ζσζηόηεξν - λα κελ έξρνληαη πνηέ ζηελ ρώξα καο, ζηελ πόιε καο.
Ο ιόγνο είλαη όρη γηαηί δελ έρνπκε ηηο γλώζεηο θαη ηελ ηθαλόηεηα, ηνπιάρηζηνλ ηα
ηειεπηαία ρξόληα, αιιά γηαηί ε αδηαθνξία θάπνησλ, θπξίσο όκσο ηεο πνιηηείαο ησλ
θνξέσλ θαη ηόζσλ άιισλ γη’απηό ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, έρεη μεπεξάζεη θαηά πνιύ,
ηα κεγέζε πνπ καο δηαθξίλνπλ ζαλ ιαό θαη ν σραδεξθηζκόο ζηελ πεξίπησζε απηή,
έρεη θηάζεη ζην πςειόηεξν ζεκείν.
Χξόληα όινη θσλάδνπκε νηη πξέπεη ν Πεηξαηάο λα γίλεη έλα λαπηηιηαθό city, αλάινγν
ηεο λαπηηιίαο καο.
Χξόληα ηώξα όινη δειώλνπκε ηε ζπκπαξάζηαζε καο, ηε βνήζεηα θαη ηελ θαιή καο
ζέιεζε γη'απηό ην ζθνπό.
Χξόληα ηώξα όινη επηθαινύκεζα ηα νθέιε πνπ ζα έρνπκε από κηα ηέηνηα αλάπηπμε
θαη δξαζηεξηόηεηα.
Η γεσγξαθηθή καο είλαη επλντθή, ν όγθνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεξάζηηνο, ε πείξα,
ην κεξάθη, ην θάηη δηαθνξεηηθό ηέινο πάλησλ, όινη καο ην αλαγλσξίδνπλ.
Γηαηί όκσο δελ έρνπκε πξνρσξήζεη θαη αθόκε θαη ζήκεξα είκαζηε ζην ζεκείν κεδέλ;
Επιστρουή στο παρελθόν
Αο πάκε ιίγα ρξόληα πίζσ. Τόηε πνπ κηα λαπηηιηαθή εηαηξία γηα λα πάξεη κηα γξακκή
ηειεθώλνπ ή telex, έπξεπε λα πεξηκέλεη κήλεο. Τόηε πνπ γηα λα ζπλελλνεζείο
ζηνηρεησδώο γηα δηάθνξα ζέκαηα, έπξεπε λα ηξέμεηο πξνζσπηθά ζηνλ ππνπξγό. Τόηε
πνπ ην έλα πξόβιεκα ή αίηεκα αλ ζέιεηε, ζπζζσξεπόηαλ ζην άιιν, κέρξη πνπ έγηλαλ
όια καδί βνπλό.
Τόηε πνπ άζθνπα θαη άζηνρα κέηξα καδί κε ηε γξαθεηνθξαηία ιεηηνπξγνύζαλ ζαλ
εκπόδηα θαη όρη κόλνλ απνζάξξπλαλ ηνπο ελδηαθεξόκελνπο, αιιά έδησμαλ θαη
πνιινύο. Τη λα θάλνπλ, αιήζεηα, ζηνλ Πεηξαηά. Τν θπθινθνξηαθό ράνο ζηνπο
δξόκνπο, ε βξώκηθε εηθόλα, ηνπο έδησμαλ. Αθόκε θη απηνύο, πνπ επηκέλνληαο
ειιεληθά ηνπο αλάγθαζαλ λα θύγνπλ ζηα πξνάζηηα. Σε ηνύην ζπλεηέιεζε ηα κέγηζηα
θαη ε ζπξξίθλσζε ησλ Διιήλσλ λαπηηθώλ.
Αιήζεηα, ηη λαπηηιηαθό city ή maritime cluster, θάηη πνπ αθνύγεηαη από πνιινύο ηώξα
ηειεπηαία, ελώ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα έρνπλ ιίγε ή κεδεληθή αληίιεςε γηα ην ηη είλαη,
είλαη δπλαηόλ λα γίλεη ζηνλ Πεηξαηά; Πώο απηό ην «πιέγκα» ζα κπνξέζεη λα

ζπλελλνεζεί, λα ιεηηνπξγήζεη όηαλ n γξαθεηνθξαηία, ην ραξηνκάλη, n αληίιεςε ηνπ
δεκνζίνπ δνπλ θαη βαζηιεύνπλ αθόκε;
Θα κπνξνύζα λα αλαθέξσ πνιιά παξαδείγκαηα γη' απηά πνπ ζπλεηέιεζαλ ζ’απηε ηελ
εηθόλα πνπ παξνπζηάδεη n πόιε καο. Θα ηα ζπλνςίζσ ζην εμεο : Έρνπκε ράζεη ηελ
έμσζελ θαιή καξηπξία όινη καο: σο Πνιηηεία, σο πόιε, σο θνξέαο θάζε θαηεγνξίαο,
σο πιαίζην, σο πεξηβάιινλ, σο θηινζνθία.
Καη ηίζεηαη ην εξώηεκα: είλαη αλαζηξέςηκε απηή ε θαηάζηαζε; Δπζέσο ιέσ λαη.
Φύζεη αηζηόδνμνο, βιέπσ ην πνηήξη κηζνγεκάην θαη όρη κηζνάδεην.
Φύζεη ξεαιηζηήο ιέσ νηη: παξ' όια ηα αξλεηηθά, ζε απηό ην κεγάιν θάζκα, ην
ηεξάζηην, ησλ λαπηηιηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ, εκείο νη Διιελεο δελ είκαζηε νη
principals; Γηθέο καο δελ είλαη νη δνπιεηέο; Γηαηί ινηπόλ λα κελ επηβάιινπκε θαη
θάπνηνπο θαλόλεο; Ιδηαίηεξα απηή ηελ επνρή πνπ νη πινηνθηήηεο έρνπλ ην πάλσ ρέξη
θαη βεβαίσο ηα θεθάιαηα. Έλα έλαπζκα ζέιεη. Σνβαξό όκσο θαη όρη επθαηξηαθό.
Βιέπνπκε ηα βήκαηα θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ ηειεπηαία. ζέιεη όκσο άιινπο
ξπζκνύο. Έμσ από ηα ζπλεζηζκέλα καο.
Σίγνπξα δελ ζα γίλνπκε Λνλδίλν ή Σηγθαπνύξε από ηε κηα κέξα ζηελ άιιε. Έλα
κηθξό θνκκάηη όκσο κπνξνύκε λα ην απνζπάζνπκε. Καη επεηδή ν ηδίξνο είλαη
αζύιιεπηα κεγάινο, απηό ην κηθξό θνκκάηη είλαη εμίζνπ ζεκαληηθό:
Πξώηα απ' όια ζα ζπγθξαηήζεη ηα ζεκαληηθά πνζά πνπ θεύγνπλ πξνο ην εμσηεξηθό,
γηα δήζελ "professional services" πνπ εύθνια, ζίγνπξα θαη βεβαίσο απνηειεζκαηηθά,
ζα κπνξνύζαλ λα γίλνπλ θη εδώ. ζα κπνξνύζαλ έηζη λα δεκηνπξγεζνύλ πνιιέο ζέζεηο,
θαιά ακεηβόκελεο. Έρνπκε ηώξα θαη ην πξνζσπηθό θαη ηνπο εηδηθνύο, ζηνπο νπνίνπο
πξάγκαηη παιαηόηεξα είρακε ζεκαληηθή πζηέξεζε. Νέα γξαθεία ζα κεηέθεξαλ ηελ
έδξα ηνπο ζηνλ Πεηξαηά θαη ηα εξεηπσκέλα πνπ είλαη πνιιά, ζα έπαηξλαλ πάιη δσή.
Θα κπνξνύζα λα απαξηζκήζσ πάκπνιια.
Εθνική ναστιλιακή πολιτική
Γηα λα πεηύρνπκε όκσο απηό, πξέπεη λα εθαξκνζζνύλ θάπνηνη θαλόλεο, λα νξηζζνύλ
παξάκεηξνη, λα ηεζνύλ βάζεηο. Πξώηα απ’όια, λα δεκηνπξγεζεί κηα εζληθή
λαπηηιηαθή πνιηηηθή, ζηαζεξή θαη όρη λα αιιάδεη θάζε θνξά πνπ επέξρνληαη αιιαγέο,
ζε όπνην επίπεδν. Να ηεζνύλ ζηόρνη. Καη ν ζηόρνο γηα λα πεηύρεη, πξέπεη λα είλαη
γξαπηόο, κε δηαδηθαζίεο, κεηξήζηκνο σο πξνο ηελ πξόνδν, ειεγρόκελνο, ξεαιηζηηθόο
θαη βεβαίσο πξνθιεηηθόο.
Τόηε κόλν ζα έρνπκε ειπίδα όηη απηή ηελ αξλεηηθή θαηάζηαζε, ζα κπνξέζνπκε λα
ηελ αλαζηξέςνπκε θαη λα ζεκεηώζνπκε πξόνδν. Μελ μερλάκε όηη ε ρώξα καο, κελ
έρνληαο εζληθέο κεηαθνξέο, είλαη αλαγθαζκέλε λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ παγθόζκην
λαπηηιηαθό θαη νηθνλνκηθό ζηίβν θαη πνιιέο θνξέο δέρεηαη ρηππήκαηα θαη θάησ από
ηε κέζε, θαζ’όζνλ είλαη πνιινί απηνί πνπ δελ δέρνληαη όηη κηα κηθξή ρώξα ζαλ ηελ
Διιάδα, είλαη ηόζν κεγάιε ζ’απηήλ ηελ ζπνπδαία δξαζηεξηόηεηα ηεο λαπηηιίαο.
Πξέπεη ινηπόλ ε πξνζνρή καο λα είλαη ζηξακκέλε θαη πξνο ηα εθεί : Σηα νηθνλνκηθά
ζπκθέξνληα, ζηε δύζθνιε θαη ζηξηθλή επνρή καο, δελ ρσξάλε ζπλαηζζεκαηηζκνί θαη
ζπκπάζεηεο.

