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Χαιρετισμός Διοικητή Σχολής Ναυτικών Δοκίμων
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση καλωσορίζω την έκδοση του πέμπτου τεύχους της «Ναυσιβίου
Χώρας», γεγονός που τεκμηριώνει την διαρκή παρουσία και την ουσιαστική συμβολή της
ακαδημαϊκής κοινότητας της Σχολής στις διεργασίες που εξελίσσονται γύρω από την
ναυτική επιστήμη και τεχνολογία.
Η κυκλοφορία της έκδοσης αυτής συμπίπτει με τα 170 χρόνια από την ίδρυση της Σχολής
Ναυτικών Δοκίμων, 170 χρόνια συνεχούς προσφοράς προς το Πολεμικό Ναυτικό, τις
Ένοπλες Δυνάμεις και το κοινωνικό σύνολο.
Στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ακαδημαϊκό περιβάλλον, η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
αναζητά και επενδύει σε νέους τρόπους παραγωγής και μετάδοσης της γνώσης
βελτιώνοντας την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης. Στα πλαίσια δε της
διαμόρφωσης εξωστρεφούς χαρακτήρα η Σχολή, σχεδιάζει μεταπτυχιακές σπουδές χωρίς
περιορισμούς συμμετοχής μόνο για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, συμμετέχει σε
ερευνητικά προγράμματα και αναπτύσσει συνεργασίες για θέματα τεχνολογικής φύσεως
με την τοπική κοινωνία.
Υποναύαρχος Γ. Λεβέντης ΠΝ, Διοικητής ΣΝΔ

Welcome Address by the Commandant of the Hellenic
Naval Academy
With great pleasure I welcome the release of the 5th edition of “Nausivios Chora”, which
reflects the constant presence and the substantive contribution of the HNA’s academic
community in the processes that evolve around Naval Science and Technology. The release of
this edition coincides with the 170th anniversary since the foundation of HNA, 170 years of
continuous support to the Navy, the Armed Forces and the society.
In today’s highly competitive academic environment, the HNA seeks and invests in new
ways of producing and transmitting knowledge, by improving the quality and effectiveness of
the education provided to its students. As far as its extrovert character is concerned, the HNA is
currently planning postgraduate studies with no participation limitations (not only for members
of the armed forces), while in the meantime is participating in research programs and develops
partnerships for technological issues with local community.
Rear-Admiral G. Leventis HN, Superintendent of Hellenic Naval Academy
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