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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Τα «μυστικά» της Πληροφορικής στην υπηρεσία της Εθνικής Άμυνας: Μια 

συνέργεια του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και της 695 ΑΒΠ (Αποθήκης Βάσεως 

Πυρομαχικών) 

Μ’ένα μήνυμα για πολλούς αποδέκτες, το απόσπασμα από το βιβλίο του Κινέζου Στρατηγού 

Σουν Τσου (544 π.Χ. - 496 π.Χ.), συγγραφέα της «Τέχνης του Πολέμου», ξεκίνησε τη διάλεξή του ο 

Πρύτανης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, Καθηγητής Πληροφορικής Πέτρος Λάμψας, στα Στελέχη και 

τους Οπλίτες της Στρατιωτικής Μονάδας 695 ΑΒΠ, «….Η τέχνη του πολέμου μας διδάσκει να μην 

βασιζόμαστε στην πιθανότητα να μην έρθει ο εχθρός, αλλά στη δική μας ετοιμότητα να τον 

αντιμετωπίζουμε· όχι στην ελπίδα ότι αυτός δεν θα επιτεθεί αλλά στο γεγονός ότι έχουμε κάνει 

τη θέση μας απρόσβλητη». 

Στο πέρασμα των αιώνων, οι πολεμικές τακτικές εκσυγχρονίστηκαν, τα οπλικά συστήματα 

αυτοματοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό, αλλά φαίνεται ότι η διάθεση της ανθρώπινης φύσης για 

συγκρούσεις, παρέμεινε αμετάβλητη. Τα οχυρωματικά έργα του παρελθόντος, που σήμερα στις 

σύγχρονες κοινωνίες μπορούν να «μεταλλαχθούν» και σε έργα πληροφορικής, είναι σε θέση να 

προσδώσουν υψηλού επιπέδου ευελιξία για την αποφυγή και την αντιμετώπιση «επιθέσεων» 

και να αξιοποιηθούν τόσο για την εθνική άμυνα μιας χώρας όσο και στην βελτίωση της 

επιχειρηματικότητας.  

Η παραγωγή και η «μεταλαμπάδευση» επιστημονικής γνώσης, είναι και πρέπει να αποτελούν τα 

κύρια «συστατικά» των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Τα χαρακτηριστικά αυτά, 

αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα και αξία στις περιπτώσεις που ο συνδυασμός τους παράγει 

συνέργειες που δημιουργούν θετικά αποτελέσματα και στοχεύουν, στην εξυπηρέτηση σκοπών 

εθνικής άμυνας και ειδικότερα στην επιμόρφωση των στρατευμένων νέων και των μόνιμων 

στελεχών των ενόπλων δυνάμεων στις νέες τεχνολογίες και την πληροφορική, αλλά και σε όλους 

τους τομείς που δραστηριοποιείται το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας καθώς και στη διαμόρφωση 

κατάλληλων συνθηκών για τη μετάβαση από την εσωστρέφεια στην εξωστρέφεια. 

Στο πλαίσιο αυτό, ως πρώτο βήμα της έμπρακτης υποστήριξης των ενόπλων δυνάμεων, ο 

Πρύτανης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, Καθηγητής Πέτρος Λάμψας, αποδέχθηκε με ιδιαίτερη 

ικανοποίηση και ενδιαφέρον, την πρόταση του Διοικητή της 695 ΑΒΠ, Συνταγματάρχη (ΥΠ) 

Νικολάου Δημήτριου, και έδωσε διάλεξη με θέμα «Ασφάλεια Επικοινωνιών και Δεδομένων» τη 

Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017. Το θέμα που παρουσιάστηκε, βρίσκεται στο επίκεντρο του 

παγκόσμιου ενδιαφέροντος και προβληματίζει σε μεγάλο βαθμό, φορείς και υπηρεσίες, όπως η 



εθνική άμυνα κάθε χώρας, που απαιτούν, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, τη διασφάλιση 

της εμπιστευτικότητας στη διακίνηση των δεδομένων και πληροφοριών και αποτέλεσε το 

ερέθισμα, στο ακροατήριο, για εκτεταμένη και ενδιαφέρουσα συζήτηση. 

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ήταν παρόντες, εκτός του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Στερεάς 

Ελλάδας Καθηγητή Πέτρου Λάμψα και του Διοικητή της 695 ΑΒΠ, Συνταγματάρχη (ΥΠ) Νικολάου 

Δημήτριου, οι Αντιπρυτάνεις κ. Στριμπάκος Νικόλαος και Μερτζάνης Αριστείδης, Αξιωματικοί, 

Υπαξιωματικοί, Μόνιμοι Υπάλληλοι και Οπλίτες Θητείας της 695 ΑΒΠ.  

Μεταξύ της διοίκησης του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και του Διοικητή της 695 ΑΒΠ συζητήθηκαν και 

διερευνήθηκαν τρόποι περαιτέρω συνεργασίας στους τομείς ενδιαφέροντος της 695 ΑΒΠ για 

τους οποίους θα μπορούσε να υπάρχει συνδρομή από το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.  

 


