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Ομιλία κ. Δ/ΣΝΔ, 

επ’ ευκαιρία της συνέντευξης τύπου για την υπογραφή του 

Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής - Περιφερειακής 

Ενότητας Πειραιά και της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. 

 

Κυρίες και κύριοι. 

Στο πλαίσιο της εν γένει προσφοράς του Π.Ν. στο κοινωνικό 

σύνολο και της διαμόρφωσης εξωστρεφούς χαρακτήρα για τη ΣΝΔ, 

υπήρξε σειρά διερευνητικών διεργασιών με την Περιφερειακή Ενότητα 

Πειραιά, με στόχο την ανάπτυξη συνεργασίας της Σχολής σε 

τεχνολογικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες.  

 

Σύντομα διαπιστώθηκε ότι κύρια αντικείμενα των 

προαναφερθέντων δραστηριοτήτων δύνανται να αποτελέσουν μεταξύ 

άλλων η προστασία του περιβάλλοντος, η βελτίωση της ποιότητας ζωής 

και κυρίως η προώθηση προγραμμάτων που θα προάγουν την 

ανάπτυξη, την εκπαίδευση, την προαγωγή της γνώσης και τέλος την 

εισαγωγή νέων τεχνολογιών στο φυσικό χώρο ύπαρξης και λειτουργίας 

της ΣΝΔ, δηλαδή την Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά.  

 

Με δεδομένο ότι τα προαναφερθέντα αντικείμενα συνάδουν 

απόλυτα με το σύνολο των εκπαιδευτικών και των ερευνητικών 

δραστηριοτήτων που συγκροτούν το εν γένει επιστημονικό έργο της 

ΣΝΔ, αυτόματα η διερευνητική δραστηριότητα μετουσιώθηκε σε ανάγκη 
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συνεργασίας και σε πρόβλεψη διαδραστικής σχέσης μεταξύ των δύο 

μερών, στη βάση της «ικανοποίησης» συγκεκριμένων αναγκών και 

επιδιώξεων του κάθε φορέα. 

 

Αμοιβαία αποφασίστηκε όπως εν δυνάμει αναπτυχθούν και 

υλοποιηθούν δράσεις ως ακολούθως: 

 α. Παροχή επιστημονικών και τεχνολογικών συμβουλών από τη 

ΣΝΔ σε όλους τους τομείς όπου υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφέρον και 

δραστηριότητα με γνώμονα την εξυπηρέτηση των αναγκών της 

Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά. 

 

β. Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών από την ΣΝΔ σε 

αντικείμενα και θέματα που αφορούν στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά 

και στα οποία η ΣΝΔ διαθέτει τεχνογνωσία, υποδομή και επιστημονικό 

δυναμικό. 

 

γ. Οργάνωση επιστημονικών και εκπαιδευτικών ημερίδων, 

συνεδρίων εκπαιδευτικών σεμιναρίων, και προγραμμάτων κατάρτισης 

και επιμόρφωσης από τη ΣΝΔ υπό την αιγίδα της Περιφερειακής 

Ενότητας Πειραιά. 

 

 Βασική κατηγορία / τομέας συνεργασίας με την Περιφερειακή 

Ενότητα Πειραιά είναι η ανάπτυξη «Επιστημονικών Δραστηριοτήτων». Η 

θεματολογία και τα αντικείμενα των δραστηριοτήτων αυτών θα 
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προέρχονται από τη σύγκλιση αφενός μεν εκ των απαιτήσεων που θα 

προβάλει η Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά, αφετέρου δε εκ των ήδη 

διαμορφωμένων δυνατοτήτων και επιστημονικών ενδιαφερόντων της 

ΣΝΔ (που προέρχονται αμιγώς από υπαρκτές αναγκαιότητες ή/και 

αντανακλούν άμεσα στα μελλοντικά ζητούμενα του Π.Ν.). 

 

 Η ανάπτυξη ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 

δραστηριοτήτων από τη ΣΝΔ, αποτελεί διαχρονικό ζητούμενο για το ΓΕΝ 

και συντελεί στη ανάδειξή της ως φορέα σύγχρονης επιστημονικής 

γνώσης (ακαδημαϊκής και εφαρμοσμένης) για το Π.Ν. Η έλλειψη όμως 

των ερευνητικών πιστώσεων αποτελεί και τη απόλυτη τροχοπέδη στη 

έρευνα.  

 

 Η προσδοκώμενη συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα 

Πειραιά, σε συνδυασμό με τη χρηματοδοτική της ευελιξία, ενδέχεται να 

αμβλύνει μερικώς το θέμα και να επιτρέψει την ανάπτυξη ερευνητικών 

και επιστημονικών δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένους τομείς αμοιβαίου 

ενδιαφέροντος και ωφέλειας.  

 

 Κατά τη διάρκεια των επαφών των δύο πλευρών έγινε επίσης 

σαφές ότι υπάρχει βούληση για πραγματική συνεννόηση και ουσιαστικό 

έργο. Έχει μάλιστα υιοθετηθεί συνειδητά η άποψη ότι θα καταβληθεί 

αμοιβαία κάθε προσπάθεια ώστε αυτή η συμφωνία να μην μεταβληθεί σε 

θεσμικό απολίθωμα και να μην περιπέσει σε διαδικασίες σταδιακής 

περιθωριοποίησης.  
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Από την ανάπτυξη συνεργασίας της Σχολής με την Περιφερειακή 

Ενότητα Πειραιά, δεν θα προκύψουν μόνον ωφέλειες σε τεχνολογικές και 

αναπτυξιακές δραστηριότητες.  

 

Εκτιμάται ότι θα υπάρξει αμοιβαίο κέρδος από την προώθηση 

προγραμμάτων που θα προάγουν μέσω του επιστημονικού δυναμικού 

της ΣΝΔ, ειδικά και γενικά, την ανάπτυξη, την εκπαίδευση, την 

παραγωγή της γνώσης και τέλος την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην 

Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά. 

 

 Επιπροσθέτως η προβολή της εν λόγω συνεργασίας, με έμφαση 

στην κοινωνική διάσταση και στο απολύτως καινοτόμο του όλου 

εγχειρήματος, αλλά και στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ φορέων του 

Δημοσίου, με φαινομενικά ετερόκλητη φύση και σκοπούς, σε μία 

προσπάθεια πλήρους εκμοντερνισμού αλλά και εξοικονόμησης πόρων 

του κράτους, θα προσφέρει με τον πλέον αντιπροσωπευτικό τρόπο στην 

προσπάθεια επίτευξης ουσιαστικής εξωστρέφειας εκ του Υπουργείου, με 

μοχλό το Π.Ν. και αρχική ενεργούσα δύναμη την ακαδημαϊκή και 

επιστημονική του συνιστώσα, τη ΣΝΔ.  

 

 Το εγχείρημα της συνεργασίας της Περιφερειακής Ενότητας 

Πειραιά και της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, φαινομενικά δύο 

ετερόκλητων ετέρων, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, δεν μπορεί να 

αξιολογηθεί αναλυόμενο με τα γνωστά μέτρα του παρελθόντος, όπου ο 
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πολιτικός τομέας δεν εμφάνιζε κανενός είδους επαφή με τις 

δραστηριότητες των ενόπλων δυνάμεων. Ούτε πάλι είναι απαραίτητη η 

επίκληση «υπερβατικών» μεθόδων και πρακτικών, προκειμένου 

εντοπιστούν τα αίτια της συνεργασίας και να αναλυθούν οι «αιτιώδεις 

συνάφειες» των δύο συμβαλλόμενων φορέων. 

 

 Εκτιμάται ότι η συνεργασία τους αποτελεί φυσική συνέπεια της 

βούλησής τους να αποτελέσουν φορείς στη μάχιμη εμπροσθοφυλακή της 

κοινωνίας της γνώσης και της ανάπτυξης στην πατρίδα μας, με κοινό τον 

χώρο ύπαρξης και δραστηριοποίησής τους, την περιφερειακή ενότητα 

του Πειραιά. Εάν η συνεργασία αυτή προξενεί την ανατροπή 

κατεστημένων και περιχαρακωμένων λογικών ασυμβατότητας και 

αποξένωσης τότε αυτό ας αποτελέσει μια αναπόδραστη πραγματικότητα. 

 

Τέλος θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το 

Πρωτόκολλο Συνεργασίας της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και της 

Σχολής Ναυτικών Δοκίμων να τεθεί σε διαρκή και αποδοτική λειτουργία. 

Σε αντίθετη περίπτωση αυτό δεν θα σημαίνει τίποτα. Θα είναι απλά 

χάσιμο χρόνου, προσπάθειας και κυρίως ηθικού και διάθεσης για μία νέα 

πρωτοβουλία. 

 

 

Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά παραχωρώ το βήμα στον κ. 
Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά για την δική του τοποθέτηση. 


