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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η «Ναυσίβιος Χώρα» εκδίδεται από τη Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων µε τη φιλοδοξία να
αποτελέσει περιοδική -ανά διετία- σπουδή στις ναυτικές επιστήµες.
Το πρώτο τεύχος (καλοκαίρι 2006) δηµοσιεύεται µε πρωτοβουλία του ∆ιδακτικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Σχολής στο πλαίσιο σχετικής απόφασης του Εκπαιδευτικού
Συµβουλίου.
Η κυκλοφορία της «Ναυσιβίου Χώρας» συµπίπτει χρονικά µε την έκδοση του Π.∆. περί
Οργανισµού της Σ.Ν.∆., µε την οποία ολοκληρώνεται ο θεσµικός και λειτουργικός
εκσυγχρονισµός της Σχολής που επιχειρήθηκε µε τους νόµους 3187/2003 και 3413/2005.
Συµπίπτει επίσης µε την εξέλιξη ευρύτατου διαλόγου για την ανάγκη µεταρρυθµίσεων στο
θεσµικό πλαίσιο της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα και τη δηµιουργία µη κρατικών,
µη κερδοσκοπικών πανεπιστηµίων. Συµπίπτει, παράλληλα, µε την κλιµάκωση των
προσπαθειών για τη δηµιουργία των ιδρυµάτων της ενιαίας ευρωπαϊκής τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης, αλλά και την ενίσχυση του σκεπτικισµού απέναντι στο πνεύµα της Μπολόνια.
Ανεξαρτήτως των εξελίξεων και της φοράς των πραγµάτων σε ευρωπαϊκό και εθνικό
επίπεδο, η επιβίωση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της χώρας στο άκρως
ανταγωνιστικό ακαδηµαϊκό περιβάλλον θα εξασφαλιστεί αν (α) υποστηριχθεί και ενισχυθεί
η βασική και εφαρµοσµένη έρευνα, (β) διευρυνθεί η χρήση των ευέλικτων και καινοτόµων
νέων τεχνολογιών στην πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες και (γ) θεµελιωθούν και
αναπτυχθούν διαπανεπιστηµιακές συνεργασίες στις
σπουδές – προπτυχιακές και
µεταπτυχιακές –και την έρευνα.
Η επένδυση στην παιδεία είναι η πλέον αποδοτική µακροπρόθεσµη επένδυση που ένα
κράτος µπορεί να κάνει για το µέλλον του. Στη µακρά –µη γραµµική- ιστορική διαδροµή, τα
συλλογικά µορφώµατα που έδωσαν προτεραιότητα και κυρίαρχο ρόλο στην παιδεία
ευτύχησαν να ζήσουν σηµαντικές ιστορικές παρενθέσεις παράγοντας πολιτισµό µε
υπαρκτικό νόηµα και δηµιουργώντας κοινωνικά πρότυπα στα οποία ήταν παρόν το
υποκείµενο.
Πειραιάς, Ιούνιος 2006

Καθηγητής Ηλίας Αρ. Υφαντής
Κοσµήτορας Σ.Ν.∆.

3

Ευχαριστίες
Τη γλώσσα και την εξοµάλυνση του ύφους των κειµένων επιµελήθηκε ο ∆ρ. Παναγιώτης
Αρ. Υφαντής.
Τη συνολική διάρθρωση του τεύχους επιµελήθηκε ο Λέκτορας Γεώργιος Βαρδούλιας.
Τους ευχαριστώ θερµά.
Ηλίας Αρ. Υφαντής.

4

