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ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
 

Τον Φεβρουάριο του 2014, η Σχολή Εθνικής Αμύνης, εκ μέρους του ΓΕΕΘΑ, ζήτησε από 
το Πανεπιστήμιο Αθηνών να εξετασθεί η δυνατότητα ίδρυσης  επώνυμης έδρας 
Στρατιωτικής Ιστορίας, σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη του Ν.4009/2011. 

Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκε το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής, υποβάλλοντας επιστημονικά τεκμηριωμένη και κοστολογημένη πρόταση για την 
ίδρυση έδρας Στρατιωτικής Ιστορίας στη νεότερη και σύγχρονη εποχή, με τις ακόλουθες, 
επιμέρους θεματικές:  

 η ιστορία των τακτικών ενόπλων δυνάμεων: οργάνωση, κοινωνική σύσταση, εξέλιξη, 
δόγμα, συμμετοχή σε συγκρούσεις 

 η ιστορία του προβλήματος ασφαλείας της χώρας στις διάφορες παραμέτρους του 

 η ιστορία της αμυντικής στρατηγικής της χώρας, σε άμεση σύνδεση με τους διεθνείς 
στόχους, αλλά και τις δυνατότητές της 

 η πρόσληψη των απειλών (threat perception) στην ιστορική της εξέλιξη 

 οι προϋποθέσεις της «σκληρής» ισχύος –πληθυσμός, οικονομία (παραγωγική βάση, 
αμυντικές δαπάνες, αμυντικοί εξοπλισμοί), τεχνολογία– σε συνάφεια με τη στρατιωτική 
κατάσταση και την αμυντική στρατηγική 

 η σχετική διάσταση της αμυντικής στρατηγικής και της στρατιωτικής ισχύος: η πολιτική, 
οι στόχοι και οι δυνατότητες τόσο των γειτονικών χωρών όσο και των μεγάλων 
δυνάμεων, οι συσχετισμοί της στρατιωτικής ισχύος στην ευρύτερη περιοχή της χώρας, 
αλλά και σε διεθνές (πρώτιστα ευρωπαϊκό) επίπεδο 

 η σύνδεση της ιστορίας της αμυντικής και της εξωτερικής πολιτικής: αναζήτηση 
συμμαχιών – ασφάλεια και διεθνές σύστημα 

 η επιρροή της κοινωνίας, των πολιτικών θεσμών και της κοινής γνώμης στη στρατιωτική 
δομή και την πολιτική ασφαλείας· η καθημερινή ζωή και η εμπειρία του στρατιώτη. 
 
Στις 10 Σεπτεμβρίου 2014, το ΓΕΕΘΑ ανακοίνωσε την επιλογή του για την ίδρυση και 

άμεση λειτουργία επώνυμης έδρας με τίτλο «Στρατιωτική Ιστορία και Γεωπολιτική Ανάλυση 
του Ελληνισμού στη ΝΑ Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, Ηρόδοτος» στο Τμήμα 
Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ουδέποτε έλαβε απάντηση στην πρότασή του και 
πληροφορήθηκε το γεγονός από δημοσιεύματα του τύπου. 
 

Το Τμήμα συζήτησε το θέμα στην 1η Συνέλευση της 9ης Οκτωβρίου 2014 και κατέληξε 
στα εξής: 

Kατανοεί ότι το ΓΕΕΘΑ χρηματοδοτεί την έδρα. Δεν μπορεί, συνεπώς, να αμφισβητηθεί 
το δικαίωμά του να προβεί σε πρόταση της επιλογής του. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι 
το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας σέβεται τον ρόλο, τον χαρακτήρα και την προσφορά 
όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών και της χώρας. 

Πέραν τούτου, όμως, στο αυστηρά επιστημονικό πεδίο, το Τμήμα Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας είναι υποχρεωμένο να εκφράσει τον προβληματισμό του για την απόφαση. 
Είναι αυτονόητο (και παγκοσμίως αποδεκτό επιστημονικά) ότι το γνωστικό αντικείμενο 
«Στρατιωτική Ιστορία» εμπίπτει κατ’ εξοχήν στην Ιστορία και όχι στις «Τουρκικές Σπουδές 
και Σύγχρονες Ασιατικές Σπουδές» (ενδεικτικά ερευνητικά θέματα: η μάχη του Βατερλώ, η 
μάχη του Ελ Αλαμέιν, η μάχη του Στάλινγκραντ ή η ιστορία της Σχολής Ευελπίδων, ο 
εξοπλισμός και η δομή του ελληνικού στρατού, η Μικρασιατική Εκστρατεία, ο 
ελληνοϊταλικός πόλεμος του 1940-41 και η μάχη των Οχυρών). 



Κατά μείζονα λόγο, πεποίθησή μας είναι ότι, με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια, ο 
ελληνισμός (ακόμη και η «γεωπολιτική» του, ειδικά δε στην Ανατολική Μεσόγειο, με 
παραδειγματική περίπτωση το Κυπριακό) σε καμία περίπτωση δεν ανήκουν στον κύκλο των 
Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών.  

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρόσκληση του 
ΓΕΕΘΑ και υπέβαλε με σοβαρότητα την επιστημονική πρότασή του, για την οποία εύλογο 
είναι να αναμένει μια έγγραφη, αιτιολογημένη απάντηση. 

 


