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Είναι ιδιαίτερη χαρά για µένα να προλογίσω την έκδοση ΠΕΙΡΑΙΑΣ- ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, που επιµελούνται οι Εκδόσεις Έφεσος. 
 
Η έκδοση αυτή απεικονίζει την πορεία του Πειραιά µέσα στο χρόνο, από την εποχή των 
τριήρων µέχρι την εποχή των πλοίων νέας τεχνολογίας. Είναι έργο αδελφό της αντίστοιχης 
έκδοσης για την Αθήνα, έκδοσης πραγµατικά µοναδικής σε ποιότητα και επιµέλεια. 
 
Χρησιµοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στη φωτογράφηση και την εκτύπωση, 
και µη φειδόµενοι κανενός κόπου, οι Έκδοτες και οι συνεργάτες τους παραθέτουν ένα 
πλούσιο φάσµα από εικόνες, που οδηγεί τον αναγνώστη στην ιστορική διαδροµή του Πειραιά 
ανά τους αιώνες. 
 
Για τον Πειραιά της νέας χιλιετίας, τοµείς όπως η ναυτιλία, η εκπαίδευση, η στέγη, η υγειά, η 
αναψυχή, η τέχνη και ο πολιτισµός θα είναι βασικοί τοµείς που θα καθορίσουν την ταυτότητα 
της πόλης τα επόµενα χρόνια. Για τις βιοµηχανίες που έφυγαν εδώ και καιρό από το λιµάνι, η 
προοπτική είναι να πάρουν τη θέση τους νέες επιχειρηµατικές και πολιτιστικές 
δραστηριότητες, οι οποίες και θα δηµιουργήσουν οικονοµική ανάπτυξη και νέες θέσεις 
εργασίας. Τέτοιοι τοµείς είναι η ναυτιλία, οι τραπεζικές υπηρεσίες, οι τηλεπικοινωνίες,  το 
εµπόριο, ο τουρισµός, ο αθλητισµός, η αναψυχή, ο πολιτισµός, η βιοτεχνία και τοµείς 
παροχής υπηρεσιών.  
 
Στο δυναµικό κόσµο που ζούµε, η όψη του Πειραιά µερικά χρόνια αργότερα θα είναι 
σηµαντικά διαφορετική από τη σηµερινή, όπως η σηµερινή διαφέρει σηµαντικά από εκείνη 
του παρελθόντος. Υπάρχει µεγάλη ανάγκη το λιµάνι να ενωθεί ξανά µε την πόλη που το 
περιβάλλει. Να δοθεί πνοή και ανάπτυξη σε χώρους του λιµανιού που σήµερα είναι κενοί και 
ανεκµετάλλευτοι. Να επανέλθει η επιχειρηµατική δραστηριότητα για επενδύσεις και 
απασχόληση στον Πειραιά. Από µια άποψη, η σηµερινή γενιά είναι τυχερή που βρίσκεται στο 
κοµβικό αυτό σηµείο της ιστορίας της πόλης και του λιµανιού.  
 
Στη νέα χιλιετία που µόλις ξεκινά, ο Πειραιάς καλείται να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο για 
την Ελλάδα και τη Μεσόγειο. Ρόλο αντάξιο της ιστορίας του και της πολιτιστικής του 
κληρονοµιάς. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό η κληρονοµιά αυτή να καταγραφεί και να καταστεί 
προσιτή στις νεότερες γενιές. Την ανάγκη αυτή καλύπτει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο η 
συλλεκτική αυτή έκδοση. 
 
Είµαι σίγουρος ότι ο αναγνώστης, είτε είναι Πειραιώτης είτε όχι, θα βρει το περιεχόµενο της 
ειδικής αυτή έκδοσης ιδιαίτερα χρήσιµο και ενδιαφέρον και ότι θα εκτιµήσει δεόντως την 
εξαιρετική προσπάθεια των Εκδοτών και του επιτελείου τους στη δηµιουργία και 
παρουσίαση του αξιοσηµείωτου αυτού υλικού. 
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