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 «Κάθε σύστημα επιλογής για τις στρατιωτικές 
σχολές έχει τα υπέρ και τα κατά. Μέσω των πανελ-
ληνίων εξετάσεων εξασφαλίζεται μεν το αδιάβλη-
το και, βεβαίως, είναι ένα δίκαιο αντικειμενικό σύ-
στημα, αλλά το μείον του είναι ότι κατά ένα μεγάλο 
ποσοστό, όσον αφορά αυτούς που μπαίνουν στα 
μάχιμα τμήματα των στρατιωτικών σχολών, δεν 
είναι η πρώτη τους επιλογή. Επομένως, το πρώτο 
κριτήριο ειδικά για τις στρατιωτικές σχολές πρέπει 
να είναι η επιθυμία και από εκεί και πέρα η ικανό-
τητα, ανάλογα με τα μόρια. Θεωρώ, όμως, ότι το 
σύστημα εισαγωγής στις στρατιωτικές σχολές χρει-
άζεται ριζικές τομές. Για ισχυρές Ενοπλες Δυνάμεις, 
δηλαδή ικανά στελέχη παράλληλα με οικονομία σε 
όλους τους τομείς, πρέπει να δούμε το αγγλικό σύ-
στημα. Οι Αγγλοι δεν παίρνουν υποψηφίους για να 
τους εκπαιδεύσουν σε Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαι-
δευτικά Ιδρύματα. Εχουν τις παραδοσιακές σχολές 

τους, αλλά παρέχουν στρατιωτική, πτητική και ναυτική εκπαίδευση. Οσον αφορά 
το ακαδημαϊκό κομμάτι, παίρνουν έτοιμους από τα πανεπιστήμια για να στελεχώ-
σουν τις ανάλογες θέσεις».
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«Πρέπει να δούμε 
το αγγλικό σύστημα»

«Στις εξετάσεις Ιστορία
και Γεωγραφία»

 «εΚτιμώ ότι έχει έλθει ο χρόνος, έχει ωριμάσει η σκέψη για να αλλάξουμε τον 
τρόπο εισαγωγής στις στρατιωτικές σχολές της χώρας μας, όπως διαχρονικά προτεί-
νουν και οι εκάστοτε στρατιωτικές ηγεσίες. Το υφιστάμενο σύστημα των πανελλα-
δικών εξετάσεων εισαγωγής στις στρατιωτικές σχολές της χώρας μας είναι μεν αδι-
άβλητο, αλλά παρατηρείται το φαινόμενο οι στρατιωτικές σχολές να αντιμετωπίζο-
νται από κάποιους υποψηφίους ως μία κατ’ ανάγκη επιλογή και αυτό δημιουργεί στη 
συνέχεια προβλήματα αποδόσεως και παρουσίας εντός του στρατεύματος. Συνή-
θως “σέρνονται” εντός του στρατεύματος, διότι εισήλθαν σε αυτό από ανάγκη, χω-
ρίς να το επιθυμούν και πολλές φορές υπό την πίεση των γονιών τους. 

Επειδή υφίστανται ιδιαιτερότητες στο στρατιωτικό επάγγελμα, κρίνεται επιβεβλη-
μένο να διασφαλιστεί, στο μέτρο του δυνατού, ότι οι υποψήφιοι για τις στρατιωτι-
κές σχολές επιθυμούν ενσυνείδητα τη φοίτησή τους σε αυτές, ώστε να μπορέσουν 
να παρακολουθήσουν τα ιδιαιτέρως απαιτητικά και επίπονα προγράμματα εκπαι-
δεύσεως. Για να διασφαλιστεί και το αδιάβλητο της επιλογής των μελλοντικών στε-
λεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, νομίζω λογική και ωφέλιμη είναι η δημιουργία ενός 
πέμπτου εκπαιδευτικού κλάδου, ο οποίος θα αφορά αποκλειστικά όσους ενδιαφέ-
ρονται να ακολουθήσουν στρατιωτική καριέρα στον Στρατό Ξηράς, στο Πολεμικό 
Ναυτικό και στην Πολεμική Αεροπορία. Πρέπει να επιλέγονται για τις στρατιωτικές 

σχολές όσοι “πραγματικά θέλουν να κάνουν στρατιωτική καριέρα”. Με αυτό τον 
τρόπο, ο κάθε υποψήφιος θα έχει τη δυνατότητα να επιλέγει ποια σχολή θέλει (π.χ. 
Σχολή Ευελπίδων, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων κ.ά.) και, ανάλογα με τα μόρια και την 
προτεραιότητα που έχει βάλει, να πηγαίνει στην αντίστοιχη σχολή. Επίσης, θα εξα-
σφαλίζεται ότι οι υποψήφιοι θα έχουν τις στρατιωτικές σχολές ως πρώτη τους επιλο-
γή και δεν θα καταλήγουν σε αυτές αναγκαστικά, από “καραμπόλα”, όπως συμβαί-
νει σήμερα. Θα το λέει η καρδιά τους και θα το θέλουν πραγματικά. Παράλληλα, θα 
συμφέρει και την πατρίδα, η οποία πληρώνει για να τους εκπαιδεύσει και στη συνέ-
χεια πολλοί τα παρατούν και εγκαταλείπουν τις σχολές μέσα σε λίγους μήνες ή και 
χρόνια. Για την εκπαίδευσή τους πληρώνουμε όλοι οι φορολογούμενοι. Για να γί-
νεις στρατιωτικός, πρέπει να το έχεις έμφυτο μέσα σου. 

Γενική πεποίθηση είναι ότι με τη δημιουργία πέμπτου κλάδου σπουδών, πάντα 
στο πλαίσιο των πανελληνίων εξετάσεων, διατηρείται το αδιάβλητο των εξετάσεων 
εισαγωγής, εισέρχονται στις στρατιωτικές σχολές οι επιθυμούντες, όσοι το έχουν με-
ράκι, διατηρείται το υψηλό βαθμολογικό επίπεδο εισαγωγής και ταυτόχρονα με αυ-
τό τον τρόπο διασφαλίζεται το ότι θα εκμηδενιστούν οι περιπτώσεις παραιτήσεων 
νέων, είτε κατά τη διάρκεια των σπουδών τους είτε στα πρώτα χρόνια της καριέρας 
τους. Φαινόμενα που τώρα είναι συχνά. Γενικά, υπό την απόλυτη προϋπόθεση δι-
ασφάλισης του αδιάβλητου της διαδικασίας, θα ήταν απολύτως ωφέλιμη η επιλογή 
για την εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές μεταξύ των ατόμων που έχουν εκδηλώ-
σει τη σχετική σαφή επιθυμία κατά απόλυτη προτεραιότητα».

 «Οι σχΟλεσ θα πρέπει να καλύπτουν και τα τρία επίπεδα εκπαιδεύ-
σεως με συνεχή αξιολόγηση. Οι εισαγωγικές εξετάσεις να διατηρήσουν 
τον αδιάβλητο χαρακτήρα των πανελλαδικών, προσθέτοντας Ιστορία 
και Γεωγραφία (εξέλιξη λαών/πολιτισμών/πόρων), ως χαρακτηριστικό 
γνώρισμα παιδείας αξιωματικού, με βαρύτητα στην πρώτη επιλογή των 
υποψηφίων και με πιστοποιημένη γνώση αγγλικής. Τα μεταπτυχιακά/
διδακτορικά προγράμματα να συνδέονται και με την αγορά εργασίας 
(αμυντική βιομηχανία-ναυτιλία-αεροπλοΐα). Να καταργηθούν οι δαιδα-
λώδεις πολυεπίπεδες ιεραρχικές εισηγήσεις. Η ανάθεση των προγραμ-
μάτων να γίνεται από τα επιτελεία σε συνεργασία με τις σχολές, καθώς 
αυτά γνωρίζουν τις ανάγκες τους (όπως οι καθηγητές τις τάσεις της τε-
χνολογίας). Η ίδρυση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων να είναι αρ-
μοδιότητα Αρχηγού Κλάδου. Η ΣΝΔ να αποτελέσει Ναυτικό Πανεπι-
στήμιο Αμυνας και Ασφάλειας, κοινών σπουδών Πολεμικού Ναυτικού 
και Λιμενικού Σώματος, με κοινή εκπαίδευση στη ναυτική τέχνη και δι-
αχωρισμό σε Αμυνα και Ασφάλεια και όχι, απλά, χώρο συγκατοίκησης.

Για την επίτευξη και ανάδειξη της αριστείας στην εκπαίδευση που πα-
ρέχουν τα ΑΣΕΙ, καθίσταται απαραίτητη η ευέλικτη, σύγχρονη και απο-
τελεσματική διαχείριση των εξωτερικών οικονομικών πόρων που προ-
σελκύουν οι δραστηριότητες αυτές στην επιμόρφωση, στη μεταπτυχι-
ακή εκπαίδευση και στην έρευνα».
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