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Χαιρετισμός Διοικητή Σχολής Ναυτικών Δοκίμων
Καλωσορίζουμε το 4ο τεύχος της «Ναυσιβίου Χώρας» που αναδεικνύει το έργο που
επιτελείται στη ΣΝΔ όσον αφορά τις Ναυτικές Επιστήμες.
Σήμερα, σε μια εποχή οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων η έκδοση της
«Ναυσιβίου Χώρας» σηματοδοτεί την προσπάθεια των καθηγητών της ΣΝΔ και άλλων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να δημιουργήσουν με το έργο τους θετικές προσδοκίες και
εμπλουτισμό γνώσεων τόσο στους φοιτούντες στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα όσο και σε όλες τις Πανεπιστημιακές Σχολές που ασχολούνται με τον κλάδο
των Ναυτικών Επιστημών. Στόχος τους είναι να ενημερώσουν και να προβάλλουν νέες
μεθόδους και εξελιγμένες τεχνικές βασισμένες σε προσωπικές έρευνες και αναλύσεις,
με αποτέλεσμα την καλύτερη εκπαίδευση και επιμόρφωση των νέων επιστημόνων.
Ως εκ τούτου, χαιρετίζω την τέταρτη έκδοση της «Ναυσιβίου Χώρας» με την ευχή
να αποτελέσει ένα νέο κίνητρο για την εξέλιξη και την πρόοδο της Ναυτικής Επιστήμης
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Υποναύαρχος I. Μαΐστρος ΠΝ, Διοικητής ΣΝΔ

Welcome Address by the Commandant of
the Hellenic Naval Academy
We welcome the 4th edition of the “Nausivios Chora” which illustrates the work of
the Hellenic Naval Academy concerning the Naval Sciences.
Nowadays, at a time of economic and social problems, the edition of the “Nausivios
Chora” underlines the effort of the staff of the Hellenic Navy Academy and other
Institutes to create with their work positive expectations and knowledge enrichment both
to the students of the Higher Military Educational Institutions and to other Universities
that are engaged with Naval Sciences. They are targeting to inform and display new
methods and sophisticated techniques based on personal research and analysis, in
order to educate and train the new scientists.
Therefore, I wellcome the fourth edition of the “Nausivios Chora” with the wish for it
to be a motive for the development and progress of the Naval Science not only in
Greece but also abroad.
Rear-Admiral I. Maistros HN, Commandant of the Hellenic Naval Academy
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