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Στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΓΕΕΘΑ µε το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας,
υπεγράφη την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017 στην Αίθουσα «Θουκυδίδης» της
Α∆ΙΣΠΟ, νέα Προγραµµατική Συµφωνία Συνεργασίας για την ίδρυση και λειτουργία
της επώνυµης Έδρας «Έδρα ΓΕΕΘΑ στις Στρατηγικές Σπουδές Θουκυδίδης», από
τον ∆κτη της Σχολής Υποστράτηγο Νικόλαο Ράµµο ως εκπρόσωπο του ΓΕΕΘΑ και
από τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ) Καθηγητή κ. Αχιλλέα
Ζαπράνη ως εκπρόσωπο του Πανεπιστηµίου, µε την παρουσία του κατόχου της Έδρας, Κοσµήτορα της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών και Τεχνών, Καθηγητή κ. Ηλία Κουσκουβέλη.

Η ονοµασία της Έδρας, αποσκοπεί στο να τιµήσει τον παγκοσµίως αναγνωρισµένο ως πατέρα των ∆ιεθνών Σχέσεων, Στρατηγό Θουκυδίδη, ο οποίος αποτελεί
«πρεσβευτή» της Ελλάδας ανά τον κόσµο και «διαβατήριο» για την επιστηµονική και
επικοινωνιακή προβολή, καθώς και την αναγνώριση της Έδρας στο εξωτερικό.
Η κύρια συνεισφορά της Έδρας είναι:
α. Η προαγωγή της Επιστήµης των Στρατηγικών Σπουδών.
β. Η επιµόρφωση του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των Ενόπλων
∆υνάµεων. Η απόκτηση των γνώσεων αποτελεί απαραίτητο εφόδιο για τα στελέχη,
ώστε να ανταποκρίνονται µε πληρότητα στις υψηλές απαιτήσεις που θα κληθούν να
αντιµετωπίσουν στο ταχύτατα µεταβαλλόµενο γεωστρατηγικό περιβάλλον και στην
κρίσιµη δηµοσιονοµική συγκυρία, στην οποία βρίσκεται η πατρίδα µας.

γ. Η συµβουλευτική προσφορά του ΓΕΕΘΑ στα αντίστοιχα θέµατα και στην
εκπαίδευση του προσωπικού των Ε∆ στην παραγωγή νέας σκέψης και µεθοδολογίας στα σχετικά επιστηµονικά πεδία. Η Έδρα δύναται να λειτουργήσει ως «δεξαµενή
σκέψης» (think tank) για το ΓΕΕΘΑ.
δ. Η εδραίωση της συνεργασίας µεταξύ του ΓΕΕΘΑ, του προσωπικού των Ε∆
και της Πανεπιστηµιακής-Ερευνητικής Κοινότητας.
ε. Η προώθηση θεσµών που θα διευκολύνουν και θα προάγουν την έρευνα,
δίνοντας έµφαση στο παραγόµενο έργο για την εκπλήρωση των στρατηγικών στόχων και των πολιτικών του ΓΕΕΘΑ στον τοµέα της εκπαίδευσης.
στ. Η εξωστρέφεια και προβολή του Πανεπιστηµίου και των Ε∆, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό.

