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                                                                                                Αριθμ. Πρωτ. ΕΠ-Φ5/13 
                                                                                                     Αθήνα 2 Ιουλ. 2020 
 
 
ΠΡΟΣ:  Αξιότιμο Υπουργό Εθνικής Άμυνας 
   Κύριο Νικόλαο Παναγιωτόπουλο 
 
ΚΟΙΝ:   Όπως στον Πίνακα Αποδεκτών (τέλος κειμένου) 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Δημιουργία Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας (ΠΑΝ.ΕΘ.Α.) 
 
 

Κύριε Υπουργέ, 
 
 Το τελευταίο χρονικό διάστημα, υπάρχουν πληροφορίες ότι, το ΥΠΕΘΑ έχει 

δρομολογήσει διαδικασίες επιτελικής επεξεργασίας, μέσω δύο επιτροπών, για τη 

δημιουργία Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας (ΠΑΝ.ΕΘ.Α.).  

 

 Στα πλαίσια, λοιπόν, των ανεπίσημων αυτών πληροφοριών, φέρεται ότι στο 

ΠΑΝ.ΕΘ.Α. θα ενταχθούν τα ΑΣΕΙ, οι ΑΣΣΥ, αλλά και η ΣΕΘΑ, όπως  ίσως, και η 

ΑΔΙΣΠΟ.  

    Χωρίς να είμαστε σε θέση να εκφέρουμε τελική άποψη και θέση, περί του 

θέματος, λόγω του γεγονότος ότι δεν έχει περιέλθει εις γνώσιν μας η  επίσημη θέση 

του ΥΠΕΘΑ, θα θέλαμε στον παρόντα χρόνο να διατυπώσουμε μόνο, ορισμένες 

πρώτες σκέψεις περί αυτού.  

 Η πρώτη σκέψη μας έχει να κάνει με το «ποια είναι ???» η  αμυντική ανάγκη 

που έχει προκύψει σήμερα και την οποία θα έρθει να καλύψει η δημιουργία ενός 

ΠΑΝ.ΕΘ.Α. Και αυτό γιατί μία βασική αλήθεια είναι πως η ύπαρξη  των Στρατιωτικών 

Σχολών, όλων των επιπέδων, που είτε έχουν έργο τη βασική επαγγελματική 

εκπαίδευση και μόρφωση, είτε την επιμόρφωση των στελεχών και λειτουργούν υπό 

το ΥΠΕΘΑ, βασίζεται στην ανάγκη που έχει το αγαθό της Άμυνας της Χώρας για να 

καταστεί ικανό και αποτελεσματικό. Δηλαδή η Άμυνα της Χώρας έχει ανάγκη από 

στελέχη, όλων των επιπέδων και αυτή η ανάγκη οδήγησε στην δημιουργία αυτών 

των Σχολών. 

  Μία άλλη γενική αλήθεια, επίσης, που υπάρχει στις Ε.Δ., των περισσοτέρων 

Χωρών, είναι ότι τα τρία βασικά στάδια εξέλιξης  όλων των στελεχών, είναι κατά 

σειρά αυτά, του Μαχητή, του Επιτελή και του Στρατιωτικού Ηγέτη, στο επίπεδο που 

καθορίζει η προέλευση και η ειδικότητα εκάστου. 
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    Με βάση αυτές τις δύο πρώτες αλήθειες ή πραγματικότητες, η εκπαιδευτική 

ευθύνη διαμόρφωσης του  πρώτου σταδίου των στελεχών, αυτό του Μαχητή, έχει 

ανατεθεί στα ΑΣΕΙ και στις ΑΣΣΥ. Φυσικά στα τέσσερα ή τρία χρόνια σπουδών των 

δοκίμων στελεχών, παρέχονται και γνώσεις που θα τους βοηθήσουν και στα επόμενα 

στάδια εξέλιξης αυτών. 

  Στη διάρκεια λειτουργίας των Σχολών αυτών, αλλά και λόγω των εξελίξεων 

στην τέχνη του πολέμου και των οπλικών συστημάτων, προέκυψε κατά καιρούς, η 

ανάγκη για αναπροσαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ώστε να υπάρχει 

σύγχρονη επαγγελματική κατάρτιση και μόρφωση. Η προσαρμογή αυτή δεν έγινε 

μόνο επί των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αλλά και επί της δομής λειτουργίας των 

Σχολών, δημιουργώντας ωστόσο, μία κάποια σύγχυση για τις αρμοδιότητες και 

επιδιώξεις που έχουν επί της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι διάφοροι φορείς των 

Σχολών. Και αυτό έγινε παρά το γεγονός ότι καμία αλλαγή δεν έχει επέλθει μέχρι 

τώρα  στην προϋπάρχουσα βασική και κυρίαρχη νομική πρόβλεψη για το ΥΠΕΘΑ, 

ότι η ευθύνη δηλαδή, για ικανά και σωστά εκπαιδευμένα στελέχη για την Άμυνα της 

Χώρας ανήκει στους Αρχηγούς των Γ.Ε. και τελικά στον ΥΕΘΑ συνολικά για τους 

τρεις Κλάδους των Ε.Δ.  

    Η σημερινή μορφή των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, εξ όσων γνωρίζουμε, επιτελεί την 

βασική αποστολή αυτών, ενώ ταυτόχρονα εφοδιάζει τους νέους Αξιωματικούς με 

«εκπαιδευτικές μονάδες» (Σύμβαση Μπολώνιας), που θα τους επιτρέψουν στην 

διάρκεια της καριέρας τους να αποκτήσουν - σχετικά εύκολα - και πτυχίο ΑΕΙ, αν το 

επιθυμούν.  

 Αν στόχος του ΠΑΝ.ΕΘ.Α. είναι η ταυτόχρονη με την επαγγελματική 

εκπαίδευση των τεσσάρων ή τριών ετών, απόκτηση αυτού του πτυχίου, αυτό είναι 

μία ουτοπία και εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να γίνει. Αν δε, επιχειρηθεί, αυτό θα 

είναι σε βάρος της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατ’ επέκταση της μαχητικής 

ικανότητας των νέων Αξιωματικών. Εξ άλλου, καμία αμυντική ανάγκη δεν επιτάσσει 

την απόκτηση πτυχίου ΑΕΙ από στέλεχος των Ε.Δ. που βρίσκεται στο στάδιο του 

μαχητή. Βέβαια, είναι ευρέως αποδεκτό, ότι οι τίτλοι σπουδών προσδίδουν γνώσεις 

αναγκαίες για τους σύγχρονους Αξιωματικούς, αλλά εντάσσονται στην επιμόρφωση 

αυτών, ενώ η πιστοποίηση και απονομή τους, επιτελείται  από  ΑΕΙ και Σχολές εντός 

και εκτός των Ε.Δ. της Χώρας, αλλά και του εξωτερικού.  

 Αν όμως από την άλλη, σκοπός και στόχος του ΠΑΝ.ΕΘ.Α. είναι η επίλυση 

«προβλημάτων» που η σημερινή δομή και το νομικό πλαίσιο των ΑΣΕΙ δημιουργούν 

στο εκπαιδευτικό προσωπικό αυτών - όπως λέγεται - τότε αυτό είναι άλλο θέμα και 

διατηρούμε ισχυρές αμφιβολίες αν αυτός είναι ο κάλλιστος τρόπος επίλυσής τους . 

    Τέλος, αν αληθεύει η πληροφορία πως κάτω από την «ομπρέλα» του 

ΠΑΝ.ΕΘ.Α. θα λειτουργούν ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ μαζί, τότε μάλλον έχουν αλλάξει οι 

αμυντικές ανάγκες των Ε.Δ της Χώρας μας σε στελεχιακό δυναμικό και εμείς δεν το 

γνωρίζουμε. 
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 Για την περίοδο που περνάει η Χώρα, σε σχέση με την τουρκική απειλή και τις 

μεγάλες ευθύνες που κατ’ επέκταση επωμίζονται οι  Ε.Δ., δεν νομίζουμε ότι 

υπάρχουν περιθώρια για πειραματισμούς. Εκτός αν λόγω ιστορικών καταβολών 

ακολουθούμε το παράδειγμα της αρχαίας Αθηναϊκής Πολιτείας που δεν κατάφερε να 

αντιληφθεί τους πραγματικούς κινδύνους και να τους αντιμετωπίσει με την σωστή 

προτεραιότητα, αναγκάζοντας τον μεγάλο μας ιστορικό Θουκυδίδη να ανατρέξει στον 

γνωστό μύθο του Αισώπου και να  γράψει: «…Των οικιών ημών εμπιπραμένων, 

ημείς άδομεν…». 

   Με Εξαιρετική Τιμή, 

     
                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
      του ΔΣ/Σ.Α.Σ.Ι./«ΙΚΑΡΟΣ» 
 

 

Απτχος (Ι) ε.α. Ευάγγελος Γεωργούσης 
            Επίτιμος Δκτης Δ.Α.Ε. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

Κοινοποίηση Επιστολής:  

- Αξιότιμο Κύριο Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας και Επίτιμο Αρχηγό ΓΕΣ, 
Στρατηγό ε.α. Αλκιβιάδη Στεφανή 
 

- Αξιότιμο Κύριο Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, 
Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο 
 

- Αξιότιμο Κύριο Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, 
Αντιπτέραρχο (Ι) Γεώργιο Μπλιούμη 

 
- Αξιότιμο Κύριο Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού, 

Αντιστράτηγο Χαράλαμπο Λαλούση 
 

- Αξιότιμο Κύριο Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, 
Αντιναύαρχο Στυλιανό Πετράκη ΠΝ 
 

- Αξιότιμο Κύριο Αρχηγό Τακτικής Αεροπορίας, 
Αντιπτέραρχο (Ι) Θεμιστοκλή Μπουρολιά 
 

- Αξιότιμο Κύριο Επιτελάρχη ΓΕΕΘΑ, 
Αντιπτέραρχο (Ι) Ιωάννη Γκοντικούλη 
 

- Αξιότιμο Κύριο Γενικό Επιθεωρητή ΓΕΑ, 
Αντιπτέραρχο (Μ) Κωνσταντίνο Αράπη 

- Αξιότιμο Κύριο Διοικητή ΔΑΥ, 
Υποπτέραρχο (Ι) Γεώργιο Φασούλα 
 

- Αξιότιμο Κύριο Διοικητή ΔΑΕ, 
Υποπτέραρχο (Ι) Πέτρο Χατζήρη 
 

- Αξιότιμο Κύριο Διοικητή ΣΣΕ, 
Υποστράτηγο Θεμιστοκλή Γρυμπίρη 
 

- Αξιότιμο Κύριο Διοικητή ΣΝΔ, 
Υποναύαρχο Ιωάννη Καλογερόπουλο ΠΝ 
 

- Αξιότιμο Κύριο Διοικητή ΣΙ, 
Υποπτέραρχο (Ι) Γεώργιος Μπόμπολης 
 

- Αξιότιμο Κύριο Πρόεδρο Α.ΑΚ.Ε., 
Αντιπτέραρχο (Ι) ε.α. Στυλιανό Αλεξόπουλο  

 

 

mailto:haf.sasi@yahoo.gr
http://www.ikaros.net.gr/

