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Κύριε Αναπ. Πρύτανη, κύριε Κοσμήτορα της Σχολής, Κύριοι καθηγητές, 
κυρίες και κύριοι, αγαπητά μου παιδία. 
 

Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά να παρευρίσκομαι μαζί σας σήμερα 
εκπροσωπώντας το Διοικητικό Συμβούλιου του Συλλόγου Διπλωματούχων Ναυπηγών 
Μηχανικών Ελλάδος. 
 
 Σήμερα για εσάς, τους μέχρι τώρα φοιτητές- αποφοίτους της σχολής Ναυπηγών 
Μηχανολόγων Μηχανικών είναι μια ξεχωριστή μέρα. Για τους διδάσκοντες της σχολής 
είναι μια μέρα ικανοποίησης υπερηφάνειας για εσάς, που με την εμπειρία τους 
κατάφεραν να σας μεταδώσουν τις γνώσεις τους σε ότι αφορά την ναυπηγική επιστήμη 
και τέχνη  
 
 Όλοι εμείς που ασχολούμεθα με το επάγγελμα του Ναυπηγού τους οφείλουμε ένα 
μεγάλο ευχαριστώ για τις προσπάθειες που κατέβαλαν σε όλη αυτή τη διάρκεια της 
φοίτησης σας. 
 
 Είναι ένα νέο ξεκίνημα, μια νέα μεταβίβαση από τον φοιτητικό στίβο στον 
επαγγελματικό του Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού. Σε αυτό το νέο σας ξεκίνημα 
θα μας έχετε κοντά σας πρόθυμους να σας βοηθήσουμε και να σας καθοδηγήσουμε όπου 
απαιτηθεί. 
  
 Αυτό που επιλέξατε να κάνετε είναι ένα επάγγελμα που διαφέρει από όλα τα άλλα 
των υπολοίπων μηχανικών, γιατί σαν αντικείμενο εργασίας θα έχετε το πλοίο. 
  Αυτό είναι ένας ζωντανός, ας μου επιτραπεί ο χαρακτηρισμός, οργανισμός που 
πρέπει να λειτουργεί συνεχώς, να ικανοποιεί τους διεθνείς κανονισμούς, να είναι 
αξιόπλοο και να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πλοιοκτητών. 
 
 Εσείς, σαν Ναυπηγοί ανεξαρτήτως της θέσης που θα κατέχετε πρέπει να 
συμβάλλετε για τα ως άνω. Πρέπει να είστε εργατικοί, πρόθυμοι, υπομονετικοί και πάνω 
από όλα ευέλικτοι. Πρέπει να έχετε υπόψη σας, ότι ίσως η επόμενη ημέρα εργασίας δεν 
είναι σαν την προηγούμενη, πράγμα που δεν συμβαίνει σε πολλά επαγγέλματα. 
 Ο κλάδος μας αγαπητοί συνάδελφοι είναι από τους ελάχιστους που δεν έχει 
επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική κρίση που περνάει η χώρα μας. 
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 Γιατί η χώρα μας είναι παγκόσμια η πρώτη ναυτική δύναμη. Τα ελληνόκτητα 
πλοία ταξιδεύουν σε όλες τις θάλασσες και τους ωκεανούς, έχουμε παράδοση στη 
ναυτιλία, στην ναυπηγική επιστήμη και τέχνη  
 
 Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να εργάζονται αρκετές χιλιάδες συμπολίτες μας σε 
αυτόν τον τομέα. Είναι μια δραστηριότητα που προσφέρει στην χώρα μας θέσεις 
εργασίας, συνάλλαγμα και συμβάλει στο Α.Ε.Π. 
 
 Όμως η πολιτεία αντί να είναι αρωγός αυτής της δραστηριότητας αδιαφορεί και 
έτσι η χώρα μας παρόλο που αποτελεί  τη πρώτη ναυτική δύναμη παγκοσμίως 
αναγκάζεται να κατασκευάζει, συντηρεί και μετατρέπει σχεδόν το μεγαλύτερο αριθμό 
των πλοίων της σε ξένα ναυπηγεία ακόμα και στην Τουρκία. Έχουμε όλοι υποχρέωση να 
συμβάλλουμε στην ανατροπή αυτής της κατάστασης. 
 
 Σας εύχομαι καλή σταδιοδρομία, θερμά συγχαρητήρια σε εσάς για την επίτευξη 
του στόχου σας, καθώς επίσης και στους οικείους σας που όλον αυτόν τον καιρό ήταν 
συμπαραστάτες στον αγώνα σας. 
 
 Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο διδακτικό προσωπικό της σχολής για τις προσπάθειες 
που κατέβαλε κατά την διάρκεια της φοίτησης σας για την μετάδοση και εμπέδωση των 
γνώσεων της ναυπηγικής επιστήμης καθώς επίσης και για το υψηλό επιστημονικό 
επίπεδο που κατέχει. 
 
 Τελειώνοντας θέλω να σας υπενθυμίσω ότι ο επιστημονικός αναγνωρισμένος 
φορέας όλων των μηχανικών είναι το ΤΕΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για εμάς τους 
Ναυπηγούς ο Σύλλογος μας. 
 
 Επιβάλετε να είστε αρωγοί και συμπαραστάτες στο έργο τους. 
 
 Εύχομαι σε όλους καλή σταδιοδρομία, καλή δύναμη και πάνω από όλα υγεία  
 


