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Περίληυη 

 

Η παξνχζα εξγαζία εθπνλήζεθε κε ζηφρν ηε κειέηε ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο 

ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο. Αθνχ θαζνξίζνπκε, ζηεξηδφκελνη ζηε βηβιηνγξαθία, ηα 

ζηαζεξά ζεκεία ζηα νπνία ζηεξίδεηαη θαη εμαξηάηαη ε εθπαίδεπζε γεληθά, 

πξνζπαζνχκε λα αλαιχζνπκε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ ζηξαηησηηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Ξεθηλψληαο απφ ην κάθξν - εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, πεξλάκε ζην 

εζσηεξηθφ ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ, κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ νπνίνπ, γίλεηαη 

πξνζπάζεηα γηα ηνλ εληνπηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

εθπαίδεπζε, ηα ζεκαληηθφηεξα απφ ηα νπνία είλαη: ε πξνβιεκαηηθή παξαθίλεζε 

εθπαηδεπνκέλσλ, ε δπζθνιία ζηελ επηινγή εθπαηδεπνκέλσλ - αμηνπνίεζε 

εθπαηδεπζέλησλ, ε πξνβιεκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο, ε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ καρεηή εγήηνξα απφ ηνλ ηερληθφ Manager, ε νηθνλνκηθή 

δπζπξαγία, ε ρακειή επάλδξσζε θαη ην κηθξφ πνζνζηφ ηεο εθπαηδεπηηθήο δχλακεο. 

Σν ζεκαληηθφηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο πεξηέρεηαη ζην ηειεπηαίν θεθάιαην απηήο, 

φπνπ κεηά απφ κειέηε ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ, επηρεηξείηαη λα 

παξνπζηαζηνχλ πξνηάζεηο γηα ηε ζεξαπεία ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ, εζηηάδνληαο 

ζηελ παξαθίλεζε εθπαηδεπηψλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ, αιιά θαη ζηελ θαηάιιειε 

ελδπλάκσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 
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Δισαγφγή 

 

Η εθπαίδεπζε είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθή γηα ηηο έλνπιεο δπλάκεηο. Όπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην Γφγκα ηνπ ζηξαηνχ μεξάο "ε εθπαίδεπζε είλαη ε ζπζηεκαηηθή 

δηαδηθαζία, κέζσ ηεο νπνίαο ην πξνζσπηθφ απνθηά θαη βειηηψλεη γλψζεηο, 

αλαπηχζζεη δεμηφηεηεο, θαηαξηίδεηαη ζηηο απαηηνχκελεο ηερληθέο - ηαθηηθέο - 

δηαδηθαζίεο θαη επξχηεξα, αλαπηχζζεη πλεπκαηηθέο, ζσκαηηθέο θαη εζηθέο 

δπλαηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο, ψζηε λα εθπιεξψζεη ηελ απνζηνιή θαη ην έξγν πνπ έρεη 

αλαηεζεί ζην επίπεδν δηνίθεζεο ζην νπνίν αλήθεη." Απνηειεί ηνλ θπξηφηεξν κνριφ 

γηα ηελ επίηεπμε ηεο απνζηνιήο θαη ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εηξήλεο είλαη ε ίδηα ε απνζηνιή. 

 

Παξά ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο ζηξαηησηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ην ζπλδπαζκφ ηφζσλ 

πξνζπαζεηψλ γηα ηε βέιηηζηε πινπνίεζή ηεο, ζπλνδεχεηαη απφ πνιιά πξνβιήκαηα 

θαη δπζρέξεηεο, δηαρξνληθά αιιά θαη θάπνηα πξσηνεκθαληδφκελα ζηηο κέξεο καο. 

Η παξνχζα κειέηε ζα πξνζπαζήζεη λα πεξάζεη απφ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο 

κειέηεο ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο, εθαξκφζηκεο κε πξαθηηθέο κεζφδνπο φπνπ είλαη 

δπλαηφλ, κε ζθνπφ λα απνηειέζεη έλα εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ ζηξαηησηηθνχ, είηε γηα 

λα ζρεδηάζεη θαη εθηειέζεη θαιχηεξα ηελ εθπαίδεπζε ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ, είηε γηα 

αμηνινγήζεη θαη λα νξγαλψζεη ην δπλαηφλ βέιηηζηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ εθπαίδεπζε. 

 

 

Περιορισμοί 

 

Καηά βάζε ε παξνχζα κειέηε δεζκεχεηαη απφ δχν πεξηνξηζκνχο. Ο  πξψηνο 

αθνξά ηε κε κεηαβνιή ηεο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο, θαζψο γηα λα ηζρχεη ε έξεπλα ηνπ 

εμσηεξηθνχ θπξίσο πεξηβάιινληνο πνπ αθνινπζεί, ζεσξνχκε φηη ε Υψξα καο ζα 

ζπλερίζεη λα είλαη κέινο  ηνπ ΝΑΣΟ, ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπ ΟΑΔ θαη ησλ 

άιισλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, φπσο ηζρχεη κέρξη ζήκεξα. Ο δεχηεξνο παξάγνληαο πνπ 

πξέπεη λα αλαθεξζεί, είλαη πσο ιφγσ ηεο πνιππνηθηιφηεηαο ησλ εηδηθνηήησλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ηεο ηεξάζηηαο γθάκαο ηνπ ππάξρνληνο πιηθνχ, κε κεγάιεο δηαθνξέο 

αλάκεζά ηνπο, ε κειέηε αλαθέξεηαη ζπλήζσο ζε κία κνλάδα ηνπ ζηξαηνχ μεξάο γηα 

ιφγνπο απιφηεηαο, ελψ γηα λα εμαρζνχλ αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα γηα ηνπο 

ππνινίπνπο θιάδνπο ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ, ζα πξέπεη λα γίλνπλ θαη νη αληίζηνηρεο 

αλαγσγέο, ζε κηα αληίζηνηρε κνλάδα κάρεο γηα ην πνιεκηθφ λαπηηθφ, γηα παξάδεηγκα, 

φπσο είλαη έλα πνιεκηθφ πινίν. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

 

Βιβλιογραυική Ανασκόπηση 

 

1.1  Δηζαγσγή - Η εθπαίδεπζε γεληθά. 

 

Η εθπαίδεπζε είλαη ε ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία κεηάδνζεο γλψζεσλ θαη 

αλάπηπμεο δεμηνηήησλ ζρεηηθά κε έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. Απνζθνπεί ζηε 

ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πλεπκαηηθψλ, 

ζσκαηηθψλ θαη εζηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ αλζξψπνπ, κέζα απφ ηδξχκαηα θαη 

ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο (Μπαμπινιώτης). Παξαηεξνχκε φηη ζχκθσλα κε ηνλ 

παξαπάλσ νξηζκφ, ε εθπαίδεπζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν 

θαη κε εηδηθά κέζα, εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα θαη κέζνδν, έηζη ψζηε νη εθπαηδεπφκελνη λα 

καζαίλνπλ θαηλνχξγηεο γλψζεηο θαη λα αλαπηχζζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηέο 

ηνπο, γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. Όηαλ ε εθπαίδεπζε παξέρεηαη εθηφο 

θάπνηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο, φπσο γηα παξάδεηγκα φηαλ παξέρεηαη απφ ηελ ίδηα 

ηελ εηαηξεία ή ηνλ νξγαληζκφ πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο, πνιιέο θνξέο θαη κε 

άηππεο κεζφδνπο, πρ εθπαίδεπζε ζηε ζέζε εξγαζίαο (on the job training ή αιιηψο 

hands on training) ή εθπαίδεπζε καζεηείαο, ηφηε ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο θαηάξηηζε.  

Γηα κηα εηαηξία ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

ηεο είλαη ε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ζηελ εξγαζία ηνπο, νπφηε θαη νη εξγνδφηεο 

πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ επηινγή θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο, νη νπνίεο είλαη 

απαξαίηεηεο ή ππνβνεζεηηθέο γηα ηελ εξγαζία ηνπο. Ο πξνζαλαηνιηζκφο απηφο 

γίλεηαη θαηά βάζε κε δχν ηξφπνπο: 

 α. Με ηελ πεξηγξαθή ησλ θαζεθφλησλ θάζε ζέζεο εξγαζίαο θαη ηελ 

αληίζηνηρε ζχληαμε εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ θαιχπηεη φιεο ηηο 

απαηηνχκελεο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, γηα λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ν 

εξγαδφκελνο ζε απηά. 

 β. Με ηε κέηξεζε ηεο απφδνζεο θάζε εξγαδνκέλνπ θαη ηελ θαηάξηηζε 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα θάιπςε ηπρψλ θελψλ πνπ εληνπίδνληαη θαη ηελ 

αλάπηπμε απηνχ ζε ηνκείο πνπ παξαηεξείηαη φηη πζηεξεί. 

Πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ κεζφδσλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα έλα πξφγξακκα εθπαίδεπζεο πνπ ζηεξίδεηαη ζηνλ πξψην ηξφπν αξρηθά 

θαη ζηε ζπλέρεηα ζε εθπαηδεπηηθέο ελέζεηο φπνπ θαη φηαλ απαηηνχληαη, κε βάζε ην 

ζχζηεκα αμηνιφγεζεο εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο. 

Γεληθά ε εθπαίδεπζε κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε πέληε ζηάδηα: 

 α. Δληνπηζκφο εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ. 

 β. Καζνξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ. 

 γ. ρεδηαζκφο θαη θαηάξηηζε εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

 δ. Τινπνίεζε εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

 ε. Αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ θαη αλαηξνθνδφηεζε. 

Σα παξαπάλσ ζπκβνιίδνληαη ζπρλά σο ηα ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο θαη 

δηαδνρηθά ηκήκαηα ελφο θχθινπ, ηνπ θχθινπ εθπαίδεπζεο. 

Η βηβιηνγξαθία αλαθέξεη καδί κε ηελ έλλνηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη απηήλ ηεο 

εμνηθείσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ε νπνία ζπλήζσο πξνεγείηαη. Υαξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεηαη φηη ην επφκελν θαζήθνλ ηνπ κάλαηδκελη κεηά ηελ εμέηαζε θαη επηινγή 

λέσλ εξγαδνκέλσλ είλαη ε εμνηθείσζε (orientation) θαη ε εθπαίδεπζή ηνπο 

(Dessler_234). Με ηνλ φξν εμνηθείσζε πνπ ζπρλά ζήκεξα ζπλαληάηαη θαη σο 
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επηβίβαζε (on boarding) πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία ηεο κχεζεο ηνπ λένπ 

εξγαδνκέλνπ ζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εηαηξίαο. Η πξψηε ηνπ γλσξηκία κε 

ηνπο θαλνληζκνχο, ηελ πνιηηηθή θαη ηελ θνπιηνχξα ηεο εηαηξείαο. Ο λένο 

εξγαδφκελνο καζαίλεη ηα δηθαηψκαηα αιιά θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηη λα πεξηκέλεη 

απφ ηελ εηαηξεία αιιά θαη ηη απαηηείηαη, ζε γεληθέο γξακκέο, απφ απηφλ αιιά θαη ην 

πιαίζην ησλ θαλφλσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ κέζα ζην νπνίν είλαη απαξαίηεην λα 

θηλείηαη. Η εμνηθείσζε ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ην αξρηθφ ζηάδην ηεο 

θνηλσληθνπνίεζεο απηψλ, κηαο ζπλερνχο δηαδηθαζίαο πνπ έρεη ζαλ ζθνπφ λα γίλνπλ 

απηνί θνηλσλνί ηεο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο. Κνηλσληθνπνίεζε είλαη ε ζπλερηδφκελε 

δηαδηθαζία εκθχζεζεο ζηνπο εξγαδνκέλνπο ησλ ζπκπεξηθνξψλ, πξνηχπσλ, αμηψλ θαη 

ηξφπσλ ζπκπεξηθνξάο πνπ κνηξάδεηαη έλαο νξγαληζκφο (George Chaoκα 

organizational Socialization:Its content and concequences, JoAP 79, 1994). Πξέπεη 

λα ππνγξακκίζνπκε ζην ζεκείν απηφ φηη κέζα ζηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε θαιιηέξγεηα ζπκπεξηθνξψλ, νη νπνίεο αλ θαη δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηα εγρεηξίδηα θαη θαλνληζκνχο ηεο εηαηξείαο, είλαη επηζπκεηέο απφ 

ηνπο πξντζηάκελνπο, φπσο ε πξσηνβνπιία θαη ε επηζπκία ηνπ εξγαδφκελνπ λα 

πξνζθέξεη πέξαλ ηνπ θαζήθνληνο κε ζθνπφ ηελ κέγηζηε απφδνζή ηνπ 

(Waldman_organizational citizenship behaviour_1994). 

Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ φξσλ ηεο εμνηθείσζεο, θνηλσληθνπνίεζεο θαη 

εθπαίδεπζεο θξίλεηαη ζθφπηκν λα εμεηάζνπκε θαη απηφλ ηεο παξνρήο δηα βίνπ 

εθπαίδεπζεο ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Η δηα βίνπ εθπαίδεπζε ζεκαίλεη ηελ παξνρή ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο ζπλερηδφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ εκπεηξηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξακνλήο ηνπο ζηελ επηρείξεζε, κε ζηφρν λα δηαζθαιηζηεί φηη έρνπλ ηελ επθαηξία 

λα δηδαρζνχλ ηηο δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο θαη λα 

αλνίμνπλ ηνπο νξίδνληέο ηνπο (Dessler_250). Η δηα βίνπ εθπαίδεπζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ κηαο εηαηξείαο απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία φηαλ νη εξγαδφκελνη απηήο 

παξακέλνπλ ζηελ εηαηξεία γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα ή θαη πνιχ πεξηζζφηεξν 

φηαλ εμεηάδνπκε κφληκεο ζέζεηο εξγαζίαο, ηηο νπνίεο νη εξγαδφκελνη δελ 

εγθαηαιείπνπλ παξά κφλν κε ηε ζπληαμηνδφηεζή ηνπο. 

 

1.2  Δπηηπρήο Δθπαίδεπζε 

 

Γηα λα είλαη επηηπρήο ε δηεμαγσγή ηεο εθπαίδεπζεο θαη λα νινθιεξσζεί ε 

κάζεζε ηνπ δηδαζθνκέλνπ αληηθεηκέλνπ απαηηνχληαη νη παξαθάησ παξάγνληεο, φπσο 

πεξηγξάθνληαη ζην βηβιίν ηνπ Γξεγνξίνπ Λ. Παγθάθε, Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ 

Πφξσλ. 

 α. Δλδηαθέξνλ εθ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Δίλαη ε παιαηφηεξε αξρή 

ηεο ζεσξίαο ηεο κάζεζεο θαη παξφια απηά ηείλεη λα παξακειείηαη. Δάλ ην άηνκν δελ 

ελδηαθέξεηαη γηα ην εθπαηδεπηηθφ αληηθείκελν, ηφηε δε ζα κάζεη πνηέ, αλεμαξηήησο 

ηεο αξηζηείαο ηνπ εθπαηδεπηή ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ζπλδπαζκνχ εθπαηδεπηηθψλ 

παξαγφλησλ. Γηα λα ππάξρεη ελδηαθέξνλ πξέπεη λα ππάξρεη ην θαηάιιειν θίλεηξν θαη 

ζπγθεθξηκέλα πξέπεη λα ππάξρεη ην θαηάιιειν θίλεηξν γηα θάζε εθπαηδεπφκελν 

θαζψο φπσο πεξηγξάθεηαη θαη ζην Δγρεηξίδην Γηνηθεηηθή, Έθδνζε 7
νπ

 ΔΓ/ΓΔ, 

Αζήλα 1988, δηαθνξεηηθά άηνκα αληηδξνχλ δηαθνξεηηθά ζηα ίδηα θίλεηξα. Σξείο απφ 

ηηο γεληθφηεξεο ζεσξίεο παξαθίλεζεο είλαη ε πεξί ηεξάξρεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ 

Maslow, ε ζεσξία ησλ δχν παξαγφλησλ ηνπ Herzberg θαη ε ζεσξία ηεο πξνζδνθίαο. 

  (1) χκθσλα κε ηνλ Maslow νη αλζξψπηλεο αλάγθεο είλαη πέληε 

εηδψλ θαη ηεξαξρνχληαη θαηά ζεηξά: Φπζηνινγηθέο αλάγθεο (είλαη νη θπζηθέο αλάγθεο 
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πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην έλζηηθην ηεο επηβίσζεο φπσο λεξφ, ηξνθή, ζηέγε…) – 

Αλάγθεο γηα αζθάιεηα (είλαη απηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εμαζθάιηζε ηνπ 

επηζπκεηνχ βηνηηθνχ επηπέδνπ) – Κνηλσληθέο αλάγθεο (είλαη απηέο πνπ γελληνχληαη 

απφ ηελ επηζπκία γηα έληαμε ζε θάπνηα νκάδα) – Αλάγθεο γηα εθηίκεζε ( Απνδνρή 

θαη Γηάθξηζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, αλάγθε γηα εμαζθάιηζε αλαγλψξηζεο 

θαη δχλακεο) – Αλάγθεο γηα απηννινθιήξσζε (απηέο πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ επηδίσμε 

ηεο πιήξνπο αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ, κέρξη ή θαη πέξα απφ ηα φξηά ηνπ). Οη πξψηεο 

δχν θαηεγνξίεο αλαγθψλ νλνκάδνληαη ζηηο κέξεο καο θαη νηθνλνκηθέο αλάγθεο, 

θαζψο θαιχπηνληαη κε βάζε ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο ηνπ εξγαδνκέλνπ. 

  (2) Καηά ηε ζεσξία ησλ δχν παξαγφλησλ ηνπ Herzberg ππάξρνπλ 

δχν δηαθνξεηηθνί παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά. Οη 

παξάγνληεο πγηεηλήο πνπ πξνιαβαίλνπλ ηε δπζαξέζθεηα ηνπ αηφκνπ ηθαλνπνηψληαο 

ηηο βαζηθέο ηνπ αλάγθεο, αιιά ηαπηφρξνλα εκθαλίδνληαο κεησκέλε ζπλεηζθνξά γηα 

ηελ παξαθίλεζε απηνχ. Σν δεχηεξν είδνο παξαγφλησλ είλαη απηφ ηεο παξαθίλεζεο, 

πνπ ηθαλνπνηεί πςειφηεξεο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ, φπσο ηεο δηάθξηζεο θαη ηεο 

απηννινθιήξσζεο θαη φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ νλνκαζία ηνπ, είλαη ν θχξηνο 

κνριφο γηα ηελ παξαθίλεζή ηνπ. 

  (3) Σέινο ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο πξνζδνθίαο ππνζηεξίδεηαη 

φηη ε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιεη ν εξγαδφκελνο (Τ) είλαη αλάινγε ηεο πξνζδνθίαο 

γηα απφδνζε (Π), ηεο ακνηβήο (Α) πνπ πηζηεχεη φηη ζα ηνπ απνθέξεη ε ππφςε 

απφδνζε θαη ηεο αμίαο (Κ) πνπ έρεη ε ζπγθεθξηκέλε ακνηβή γηα ηνλ ίδην,  

δειαδή: Τ=Π x Α x Κ. 

 Αλεμάξηεηα απφ πνηα κέζνδν ζα πξνηηκήζνπκε γηα λα εμεηάζνπκε ηελ 

παξαθίλεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, πξέπεη λα ππνγξακκίζνπκε πσο νη αλάγθεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ πξέπεη λα εμεηάδνληαη απφ ηηο βαζηθφηεξεο πξνο ηηο πςειφηεξεο ή 

αληίζηνηρα νη απνδφζεηο, απφ απηέο πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε αμία πξνο απηέο κε ηε 

κηθξφηεξε. Αλ θάπνηνο δελ δχλαηαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο νηθνλνκηθέο αλάγθεο ηνπ γηα 

παξάδεηγκα, είλαη απίζαλν λα παξαθηλεζεί απφ νπνηνδήπνηε θίλεηξν πνπ ζθνπεχεη 

ζηελ απηννινθιήξσζή ηνπ. Σέινο κε ηελ θάιπςε θάπνηαο θαηεγνξίαο αλαγθψλ, 

απηή παχεη λα απνηειεί εξγαιείν παξαθίλεζεο, ελψ αληίζεηα νη ππφινηπεο 

ελδπλακψλνληαη. 

 β. Η εθπαίδεπζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ζπγθεθξηκέλε πινθή 

έηζη ψζηε λα εκθαλίδεη ςπρνινγηθή θαη θπζηθή ζπλάθεηα. Πξέπεη δειαδή λα 

πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηέηνην ηξφπν πνπ λα κπνξεί ν εθπαηδεπφκελνο λα ηελ 

παξαθνινπζήζεη λνεηηθά αιιά ηαπηφρξνλα λα κπνξεί λα κεηαθεξζεί θαη ζην 

εξγαζηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη λα πινπνηεζεί ζηελ πξάμε. 

 γ. Σν εθπαηδεπηηθφ απνηέιεζκα πξέπεη λα δηαξθεί. Αλ νη γλψζεηο, 

ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηελ εθπαίδεπζε δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη, ηφηε γξήγνξα ζα μεραζηνχλ νη γλψζεηο θαη νη ηθαλφηεηεο – 

δεμηφηεηεο ζα αηνλήζνπλ. Απνηέιεζκα ζα είλαη λα αθπξσζεί ε εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, αλεμαξηήησο ηεο επηηπρίαο κε ηελ νπνία πινπνηήζεθε, θαζψο ηειηθά δελ 

ζα έρεη απνηέιεζκα. Απηφ πνπ πξνζπαζνχκε λα αλαδείμνπκε παξαπάλσ είλαη ην 

ηεξάζηηαο ζεκαζίαο γηα ηελ εθπαίδεπζε, ζέκα ηεο ζσζηήο αμηνπνίεζεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ζηε ζπλέρεηα θαη ηεο ακθίδξνκεο ζρέζεο πνπ ππάξρεη αλάκεζα 
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ηνπο. Ξεθάζαξν είλαη πσο αλ δελ επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο ε εθπαίδεπζε, δελ ζα 

κπνξέζεη λα ππάξμεη θαηάιιειε αμηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, αθνχ δελ ζα 

κπνξνχλ απηνί λα αληαπεμέιζνπλ ζηα θαζήθνληά ηνπο θαη αληίζηξνθα, εάλ νη 

εθπαηδεπφκελνη πνπ νινθιήξσζαλ κε ηδηαίηεξα κεγάιε επηηπρία ηελ εθπαίδεπζή ηνπο 

δελ αμηνπνηεζνχλ θαηάιιεια, γξήγνξα δελ ζα έρεη θαλέλα λφεκα ε ππφςε 

εθπαίδεπζή ηνπο. 

Η νξζή εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ κηαο επηρείξεζεο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

βαζηθφηεξνπο ππιψλεο γηα ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ηεο. 

Αξρηθά ην ζηάδην ηεο εμνηθείσζεο ησλ λέσλ εξγαδνκέλσλ πξέπεη λα είλαη ηθαλφ λα 

ηνπο εληάμεη ζην δπλακηθφ ηεο εηαηξίαο έηνηκνπο γηα παξαγσγή ή πξνζθνξά 

ππεξεζηψλ, νκαιά, κε ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο πξνυπνζέζεηο θαη ζηνλ ειάρηζην ρξφλν. 

Όζν κεγαιχηεξεο είλαη νη αλάγθεο γηα εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, αιιά 

θαη φζν δηαθνξεηηθή είλαη ε εηαηξηθή θνπιηνχξα απφ ηα ζπλεζηζκέλα πνπ 

ζπλαληνχληαη ζηελ θνηλσλία, ηφζν κεγαιχηεξε θαη εληνλφηεξε πξέπεη λα είλαη ε 

εμνηθείσζε θαη ε εθπαίδεπζε πνπ ιακβάλνπλ νη εξγαδφκελνη. Σέινο ε ζεκαζία ηεο 

ζπλέρεηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη κεηά ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο εηζφδνπ ελφο 

εξγαδνκέλνπ ζηελ εηαηξία δηνγθψλεηαη αλαινγηθά κε ηνλ ρξφλν πνπ απηφο παξακέλεη 

κέινο ηεο. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

 

Θεφρητικό Πλαίσιο Έρεσνας 

 

2.1  Αλάιπζε Δμσηεξηθνχ Πεξηβάιινληνο κε ηε κέζνδν PEST (Political, 

Economical, Social and Technological) 

 

Πξνζπαζψληαο λα πεξάζνπκε απφ ηε βηβιηνγξαθηθή κειέηε ηεο εθπαίδεπζεο 

εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ηνπ 

ηξφπνπ πνπ απηφ πηζαλφλ λα επεξεάδεη ηελ παξνρή ηεο ζηξαηησηηθήο εθπαίδεπζεο 

παξαηεξνχκε ηα παξαθάησ, αλά θαηεγνξία: 

 

 α. Πνιηηηθφ Πεξηβάιινλ (Political). Γεδνκέλε είλαη ζπκκεηνρή ηεο 

ρψξαο καο ζε ζπκκαρίεο θαη νξγαληζκνχο, απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο δηεζλείο, φπσο ν 

Οξγαληζκφο ηνπ Βνξεηναηιαληηθνχ ζπκθψλνπ (ΝΑΣΟ) θαη ν Οξγαληζκφο Ηλσκέλσλ 

Δζλψλ (ΟΗΔ) κέρξη ηνπηθνχο φπσο ν Δπξσπατθφο ρεκαηηζκφο Μάρεο HELBROC 

(HELLAS – BULGARIA – ROMANIA – CYPRUS), ζηνλ νπνίν αξρηθά ζπκκεηείραλ 

κε Μνλάδεο ε Διιάδα, ε Βνπιγαξία, ε Ρνπκαλία θαη ε Κχπξνο αξρηθά, ελψ απφ ην 

2011 ζπκκεηέρεη θαη ε Οπθξαλία κε ην ζρεκαηηζκφ φκσο λα κελ αιιάδεη φλνκα γηα 

ηζηνξηθνχο ιφγνπο. Η παξαπάλσ ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο καο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

ππνρξέσζε θάιπςεο ζέζεσλ ζε δηάθνξα δηεζλή ζηξαηεγεία θαη ζρεκαηηζκνχο θαζψο 

θαη ηε ζπλδξνκή ζε δηάθνξεο επηρεηξήζεηο θαη απνζηνιέο αλά ηνλ θφζκν. Καηά ηελ 

ππεξεζία ηνπ ζε έλα ηέηνην δηεζλή νξγαληζκφ ν ζηξαηησηηθφο θνξάεη θαη έλα δεχηεξν 

θαπέιν εθηφο ηνπ εζληθνχ, απηφ ηνπ νξγαληζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρεη θαη είλαη 

αλαγθαζκέλνο λα εξγάδεηαη ζχκθσλα κε ην πιαίζην θαλνληζκψλ θαη ην ραξαθηήξα 

ηνπ νξγαληζκνχ. Σαπηφρξνλα ε ιεηηνπξγία πνιιψλ δηπισκαηηθψλ απνζηνιψλ αλά 

ηνλ θφζκν, γελλά παξάιιειεο αλάγθεο γηα ππεξεζία ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε 

ζέζεηο αθνινχζσλ άκπλαο θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ ππνζηήξημεο. Η ππεξεζία ελφο 

ζηξαηησηηθνχ θαη ζηηο δχν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ζέζεσλ θάπνηεο θνξέο εκθαλίδεη 
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θάπνηα ζπλάθεηα κε ηα πξφηεξα θαζήθνληά ηνπο, αιιά ζρεδφλ πάληα απαηηεί 

εληαηηθή εθπαίδεπζε γηα λα κπνξέζεη απηφο λα αληαπνθξηζεί ζηα λέα ηνπ θαζήθνληα. 

 

 β. Οηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ (Economical). Η δχζθνιε νηθνλνκηθή 

ζπγθπξία νδεγεί ζηελ επηβξάδπλζε ηεο ελζσκάησζεο θαηλνχξγησλ νπιηθψλ 

ζπζηεκάησλ ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο, παγψλνληαο έηζη γηα δηαζηήκαηα ηελ αλάγθε 

γηα εθπαίδεπζε πνπ ζα απαηηνχζε ε είζνδφο ηνπο ζε ππεξεζία. Σαπηφρξνλα φκσο 

επηβξαδχλεηαη θαη ν ξπζκφο εθπαίδεπζεο, ηδηαίηεξα απηήο πνπ είλαη απαηηεηηθή ζε 

νηθνλνκηθνχο πφξνπο. Γηα παξάδεηγκα πξαγκαηνπνηνχληαη ιηγφηεξεο αζθήζεηο, κε ηε 

ζπκκεηνρή κηθξφηεξσλ ηκεκάησλ θαη ηελ θαηαλάισζε κηθξφηεξνπ αξηζκνχ 

ππξνκαρηθψλ. Η ζπληήξεζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ ζπζηεκάησλ θαη κέζσλ 

παξνπζηάδεη ζπλερή άλνδν ζην βαζκφ δπζθνιίαο ηεο, θαζψο επηβξαδχλεηαη ε 

πξνκήζεηα αλαισζίκσλ θαη άιισλ ηερληθψλ πιηθψλ, απαξαηηήησλ γηα ηε δηεμαγσγή 

ηεο. Σν δεχηεξν κεγάιν θνκκάηη ησλ ζχγρξνλσλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ αθνξά 

ην πξνζσπηθφ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ε εμέηαζή ηνπ εκθαλίδεη ελδηαθέξνλ ηφζν 

νηθνλνκηθφ φζν θαη θνηλσληθφ. Οη ζηξαηησηηθνί, φπσο θαη ζρεδφλ φινη νη 

εξγαδφκελνη είδαλ ην εηζφδεκά ηνπο λα κεηψλεηαη θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ. Σελ 

ίδηα ζηηγκή ην ζηξαηησηηθφ επάγγεικα απνηειεί ζίγνπξε αθφκα δηέμνδν 

επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο. Σα παξαπάλσ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα κεξίδα ησλ 

ζηξαηησηηθψλ λα αληηκεησπίδεη ζήκεξα πνιχ ζεκαληηθά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, γηα 

παξάδεηγκα νηθνγέλεηεο πνπ εξγάδεηαη κφλν ην έλα κέινο απηψλ ή νπιίηεο ζεηείαο 

πνπ αλαγθάδνληαη λα δνπιεχνπλ ζηηο άδεηέο ηνπο γηα λα ππνζηεξίδνπλ ηηο νηθνγέλεηέο 

ηνπο. Σα ζεκαληηθά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνιιέο θνξέο δξνπλ αζθπθηηθά γηα ηνλ 

ζηξαηησηηθφ αθήλνληαο ειάρηζηα πεξηζψξηα γηα νπζηαζηηθή εθπαίδεπζε. ηνλ 

αληίπνδα ησλ παξαπάλσ βέβαηα, βξίζθεηαη ε ζπλερψο απμαλφκελε πξνηίκεζε ησλ 

λέσλ, γηα εηζαγσγή ζηηο ζηξαηησηηθέο παξαγσγηθέο ζρνιέο, επηδηψθνληαο ηελ 

νηθνλνκηθή εμαζθάιηζε, κε απνηέιεζκα ηε ζπλερή αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ησλ 

ζηειερψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. 

 

 γ. Κνηλσληθφ Πεξηβάιινλ (Social). Όπσο πεξηγξάθεη ε Μαξία Κάπνπ 

ζην βηβιίν ηεο ζεκαηηθνί ηνκείο, ε δσή ζηε κεγαινχπνιε θαη ε απνμέλσζε απφ ηε 

θχζε, αιιά θαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ζχγρξνλεο δσήο απνδηνξγαλψλνπλ εζηθά θαη 

ςπρηθά ηνλ άλζξσπν θαη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο. Οη πιηθέο αμίεο θπξηαξρνχλ πιένλ 

ησλ εζηθψλ. Η επδαηκνλία ηεο ππεξθαηαλάισζεο απνηειεί απηνζθνπφ. Η γεληθφηεξε 

θξίζε αμηψλ έξρεηαη σο ηξνρνπέδε ζηελ εμνηθείσζε ησλ λέσλ ζηξαηησηηθψλ κε ηε 

ζηξαηησηηθή θνπιηνχξα, ε νπνία ζηεξίδεηαη θαη πξνάγεη αμίεο θαη ηδαληθά πνιχ 

δηαθνξεηηθά απφ φηη γεληθά επηθξαηεί ζηελ θνηλσλία. Δθηφο φκσο απφ ηε θάζε ηεο 

αξρηθήο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ λέσλ ζηξαηησηηθψλ νη παξαπάλσ πεξηγξαθφκελεο 

θνηλσληθέο ηάζεηο δεκηνπξγνχλ ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ζηε ζπλερή εθπαίδεπζε ησλ 

ζηξαηησηηθψλ, φπσο απηά ζα αλαιπζνχλ ζηε ζπλέρεηα. Γελ πξέπεη λα παξαιείςνπκε 

λα αλαθέξνπκε ζε απηφ ην ζεκείν ηηο επηπηψζεηο ηεο ππνγελλεηηθφηεηαο πνπ καζηίδεη 

ηε ζχγρξνλε Διιεληθή θνηλσλία, θαζψο απηφ ην θαηλφκελν έρεη σο απνηέιεζκα ηε 

ζπλερή κείσζε ηνπ αξηζκνχ λέσλ νπιηηψλ ζεηείαο πνπ θαινχληαη λα ζηξαηεπηνχλ ζε 

θάζε εθπαηδεπηηθή ζεηξά, κε άκεζν απνηέιεζκα ηε ζπλερή κείσζε ηεο επάλδξσζεο 

ησλ ζηξαηησηηθψλ κνλάδσλ. 

 

 δ. Σερλνινγηθφ Πεξηβάιινλ (Technological). Η ξαγδαία εμέιημε ηεο 

ηερλνινγίαο, πνπ βξίζθεη πξψηα εθαξκνγέο ζην ζηξαηησηηθφ ηνκέα, έρεη νδεγήζεη 

ζηε δεκηνπξγία ηεξάζηηνπ αξηζκνχ ζηξαηησηηθψλ ζπζθεπψλ, κέζσλ θαη νπιηθψλ 

ζπζηεκάησλ, φια αλεμαηξέησο ησλ νπνίσλ απαηηνχλ ρεηξηζηέο θαη πξνζσπηθφ 
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ππνζηήξημεο. Αθφκα θαη ηα πην εμειηγκέλα απηφλνκα - κε επαλδξσκέλα αεξνζθάθε, 

πνπ θαίλεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ 

αλζξψπηλνπ παξάγνληα, απαηηνχλ ηελ χπαξμε ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ ηδηαίηεξα 

εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Η χπαξμε φισλ απηψλ ησλ 

ζχγρξνλσλ ζηξαηησηηθψλ κέζσλ θαη νπιηθψλ ζπζηεκάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

εμέιημε ησλ ηερληθψλ θαη ηαθηηθψλ κάρεο, δεκηνπξγεί ηεξάζηηεο αλάγθεο 

εθπαίδεπζεο γηα ην ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ. ηνλ αληίπνδα ησλ παξαπάλσ ζθέςεσλ 

πξέπεη λα εμεηάζνπκε θαη ηε βνήζεηα πνπ δίδεηαη ζηελ εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

εθπαίδεπζεο, ιφγν ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ, κέζα απφ ηε ρξήζε πξνεγκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ βνεζεκάησλ θαη ζπζθεπψλ εμνκνίσζεο. Η ρξήζε ησλ παξαπάλσ 

ζπζθεπψλ πνιιαπιαζηάδεη δξακαηηθά ηηο εθπαηδεπηηθέο δπλαηφηεηεο, πεξηνξίδνληαο 

ηαπηφρξνλα θαη ην θφζηνο εθπαίδεπζεο. 

 

2.2  Αλάιπζε Δζσηεξηθνχ Πεξηβάιινληνο  

 

Δίδακε θάπνηα θαίξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ 

επηδξνχλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο ζηξαηησηηθήο εθπαίδεπζεο, παξαθάησ ζα 

απνπεηξαζνχκε λα αλαιχζνπκε ην ζηξαηησηηθφ πεξηβάιινλ, ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

νπνίνπ ζα αλαδεηήζνπκε φια εθείλα ηα ζεκεία θιεηδηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηεμαγσγή ηεο εθπαίδεπζεο. 

 

Κάλνληαο κηα κηθξή ηζηνξηθή αλαδξνκή ζα παξαηεξήζνπκε φηη ε κνξθή ησλ 

Δλφπισλ Γπλάκεσλ αλά ηνλ θφζκν ζπλερψο κεηαβάιιεηαη, κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ θαη κε ηελ επίδξαζε πνιιψλ παξαγφλησλ (θνηλσληθψλ, ηερλνινγηθψλ, 

νηθνλνκηθψλ θα). Πεξάζακε έηζη απφ ηελ επνρή ησλ νπιηηψλ-πνιηηψλ ησλ αξραίσλ 

ειιεληθψλ πφιεσλ, νη νπνίνη ζπγθξνηνχζαλ εζληθά ζηξαηησηηθά ζψκαηα φπνηε 

πξνέθππηε αλάγθε γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο πφιεο ηνπο, ζηνλ κε 

πεξηνξηζκνχο επαγγεικαηηθφ ζηξαηφ ηνπ Φηιίππνπ Β΄ ηνλ νπνίν θαη αμηνπνίεζε ν ηφο 

ηνπ, Αιέμαλδξνο ν Μέγαο, κε ηα γλσζηά απνηειέζκαηα. ηε ζπλέρεηα πεξάζακε 

ζηνπο επαγγεικαηηθνχο ζηξαηνχο ηεο Ρσκατθήο απηνθξαηνξίαο θαη ζηνπο 

κηζζνθνξηθνχο ζηξαηνχο ηεο Βπδαληηλήο επνρήο. Μεηά επηθξάηεζαλ νη κεγάινη 

εζληθνί ζηξαηνί ησλ Ναπνιεφληεησλ πνιέκσλ, νη νπνίνη θαη εδξαηψζεθαλ κέρξη θαη 

ηελ επνρή ησλ δχν Παγθνζκίσλ Πνιέκσλ. Ξαλά φκσο ζηηο κέξεο καο παξαηεξείηαη 

ζηξνθή πξνο ηνπο κηθξφηεξνπο πιήξσο επαγγεικαηηθνχο ζηξαηνχο.  

Η Διιάδα ζήκεξα δηαζέηεη εζληθέο Έλνπιεο Γπλάκεηο πνπ ζην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηνπο επαλδξψλνληαη απφ ηνπο πνιίηεο ηεο ρψξαο, κέζα απφ ην ζχζηεκα ηεο 

εθεδξείαο απηψλ. Σαπηφρξνλα φκσο ν θνξκφο ησλ εζληθψλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ 

απνηειείηαη απφ επαγγεικαηίεο ζηξαηησηηθνχο, ζηειέρε πνπ απιψλνληαη ζε φιε ηελ 

θιίκαθα ηεο ηεξαξρίαο θαη πνπ έρνπλ εηδηθφηεηεο πνπ αθνξνχλ νιφθιεξν ην 

ζηξαηησηηθφ θάζκα. 

΄΄Απφ ηελ άπνςε ηνπ ηξφπνπ εηζφδνπ ηνπο ζην ηξαηφ, νη ηξαηησηηθνί 

δηαθξίλνληαη ζε κφληκνπο, εζεινληέο θαη ζηξαηεπκέλνπο.  

Μφληκνη ηξαηησηηθνί είλαη εθείλνη πνπ θαηαηάρζεθαλ ζην ηξαηφ γηα λα 

ζηαδηνδξνκήζνπλ ζε απηφλ. Απηνί πξνέξρνληαη απφ ηνπο απφθνηηνπο ησλ Αλψηαησλ 

ηξαηησηηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ, ηνπο θαηαηαζζφκελνπο απεπζείαο ή κε 

δηαγσληζκφ, θαη απφ ηνπο κνλίκνπο ππαμησκαηηθνχο. 

Δζεινληέο ηξαηησηηθνί είλαη εθείλνη πνπ θαηαηάρζεθαλ κε ηε ζέιεζε ηνπο ζην 

ηξαηφ θαη αλέιαβαλ ηελ ππνρξέσζε λα ππεξεηήζνπλ ζ' απηφλ γηα νξηζκέλν ρξφλν. 

Απηνί δηαηεξνχλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ εζεινληνχ θαη κεηά ηε ιήμε ηεο αξρηθήο 

ππνρξεψζεσο ηνπο, εθφζνλ εμαθνινπζνχλ λα ππεξεηνχλ ζην ηξαηφ. 
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ηξαηεπκέλνη ηξαηησηηθνί είλαη: 

 α.  Όζνη θαηαηάρζεθαλ κε πξφζθιεζε ζηηο ηάμεηο ηνπ ηξαηνχ ζχκθσλα 

κε ην Νφκν πεξί ηξαηνινγίαο θαη ππεξεηνχλ ηε ζεηεία ηνπο. Απφ απηνχο νη νπιίηεο 

ιέγνληαη «θιεξσηνί» ή «θιεξσηνί πξφηαθηνη» θαη νη αμησκαηηθνί «έθεδξνη ελ 

ελεξγεία». Απηνί, εάλ κεηά ηελ εθπιήξσζε ηεο ζεηείαο ηνπο ηεξεζνχλ ζηα φπια, 

ιέγνληαη «θιεξσηνί ζε παξαηεηακέλε ζεηεία» θαη «έθεδξνη ζε παξαηεηακέλε 

ζεηεία». 

 β. Όζνη αλαθαινχληαη απφ ηελ εθεδξεία ζηελ ελεξγφ ππεξεζία ή (φζνη) 

επηζηξαηεχνληαη. Αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία πνπ πξνέξρνληαη απηνί ιέγνληαη 

«κφληκνη εμ εθεδξείαο», «έθεδξνη εμ εθεδξείαο» θαη «θιεξσηνί εμ εθεδξείαο». 

Οη Μαζεηέο ησλ ηξαηησηηθψλ παξαγσγηθψλ ρνιψλ, ζεσξνχληαη ζηξαηησηηθνί, 

πνπ αθνινπζνχλ φκσο ηδηαίηεξν ζηξαηησηηθφ θαζεζηψο, ην νπνίν θαζνξίδεηαη απφ 

ηνπο Οξγαληζκνχο ησλ αληίζηνηρσλ ρνιψλ΄΄ (Κ 20-1). 

 

Πξνο ράξηλ ζπληνκίαο ε παξνχζα κειέηε ζα θαηεγνξηνπνηήζεη ην ζηξαηησηηθφ 

πξνζσπηθφ ζε δχν ηκήκαηα, ζηα κφληκα ζηειέρε φπνπ πεξηιακβάλνληαη νη Μφληκνη 

ηξαηησηηθνί, νη Δζεινληέο ηξαηησηηθνί θαη νη Μαζεηέο ησλ ηξαηησηηθψλ 

παξαγσγηθψλ ρνιψλ, φινη εθ ησλ νπνίσλ ζηαδηνδξνκνχλ απνθιεηζηηθά θαη θαηά 

θαλφλα ζηηο ηάμεηο ηνπ ζηξαηνχ (ππάξρνπλ βέβαηα θαη εμαηξέζεηο φπσο νη 

ζηξαηησηηθνί ηαηξνί θαη κνπζηθνί πνπ δχλαληαη λα εξγάδνληαη παξάιιεια θαη εθηφο 

Δλφπισλ Γπλάκεσλ) θαη ζηνπο ηξαηεπκέλνπο ηξαηησηηθνχο νη νπνίνη αθνινπζνχλ 

πνιηηηθή ζηαδηνδξνκία θαη εηζέξρνληαη ζηηο ηάμεηο ηνπ ζηξαηνχ ζε ζπγθεθξηκέλα 

ρξνληθά δηαζηήκαηα, φηαλ θαινχληαη γηα ππεξεζία. 

 

2.3  Απνζηνιή ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ηξαηησηηθή Δθπαίδεπζε 

 

Όινη νη παξαπάλσ έιιελεο ζηξαηησηηθνί έρνπλ ηελ ίδηα απνζηνιή ε νπνία 

πεξηγξάθεηαη ζηνλ ίδην θαλνληζκφ Κ 20-1. Η απνζηνιή ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ 

είλαη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ άκπλα ηεο Υψξαο θαη λα ππεξαζπίδνληαη ηελ Δζληθή 

αλεμαξηεζία θαη ηελ εδαθηθή αθεξαηφηεηα ηεο Παηξίδαο. Πξέπεη δειαδή ν θάζε 

ζηξαηησηηθφο λα εξγάδεηαη ηελ πεξίνδν ηεο εηξήλεο έηζη ψζηε λα ελδπλακψλνληαη 

ζπλερψο νη δπλαηφηεηεο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, απμάλνληαο ηελ απνηξεπηηθή ηνπο 

ηζρχ, αιιά θαη κε θχξην ζηφρν, φηαλ έξζεη ε ψξα νη Έλνπιεο Γπλάκεηο λα 

αλακεηξεζνχλ κε ηνλ αληίπαιν, απηφ λα ην πξάμνπλ κε ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο 

πξνυπνζέζεηο θαη λα επηθξαηήζνπλ επ΄απηνχ. Ο θαζέλαο βέβαηα, πξέπεη λα πξάηηεη 

απηφ εμαζθψληαο ηελ πνιεκηθή ηέρλε, κέζα απφ ηε δηθηά ηνπ εηδηθφηεηα, ζέζε θαη 

βαζκφ. Γηα λα κπνξνχλ νη Έλνπιεο Γπλάκεηο λα θέξνπλ ζε πέξαο ηελ απνζηνιή ηνπο 

απφ πιεπξάο πιηθνχ είλαη ζπλερήο ε επηδίσμε γηα πξνκήζεηα ζπγρξφλσλ νπιηθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη γεληθφηεξα κέζσλ θαη πιηθψλ λέαο ηερλνινγίαο. Παξά ην γεγνλφο 

πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ ζρεηηθά κε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ γηα 

ζηξαηησηηθφ εμνπιηζκφ, ιφγν ηεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, απηή ηε ζηηγκή ζην πιηθφ 

ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ πεξηιακβάλεηαη κηα ηεξάζηηα γθάκα ζπζηεκάησλ, απφ ην 

πην απιφ, φπσο ην αηνκηθφ ζθαπηηθφ εξγαιείν ηνπ νπιίηε, κέρξη ην πην ζχλζεην φπσο 

γηα παξάδεηγκα έλα πνιεκηθφ πινίν. Γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζσζηή αμηνπνίεζε ηνπ 

πιηθνχ απηνχ είλαη απαξαίηεηε ε θαηάιιειε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ην 

ρεηξίδεηαη. 

  

Αλ ζεσξήζνπκε φηη δχν αληίπαιεο δπλάκεηο πνπ ζπγθξνχνληαη δηαζέηνπλ 

αθξηβψο ην ίδην επίπεδν ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ αιιά θαη φηη φινη νη παξάγνληεο 

πνπ επηδξνχλ ζηε ζχγθξνπζε είλαη ίζνη, ηφηε ζεσξεηηθά ζα επηθξαηήζεη απηή, ην 
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ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ ηεο νπνίαο είλαη θαιχηεξα εθπαηδεπκέλν. Αθφκα θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ νη παξάγνληεο επλννχλ ζπληξηπηηθά ηνλ αληίπαιν, ε θαιχηεξε 

ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε ησλ ηκεκάησλ καο κπνξεί λα αιιάμεη ηελ έθβαζε ηεο 

ζχγθξνπζεο, φπσο έρεη απνδεηρζεί ηφζεο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο.  

Η επηθξάηεζε ηνπ ηζξαειηλνχ ζηξαηνχ έλαληη ησλ αληηπάισλ ηνπ, θαηά ηνλ 

αξαβντζξαειηλφ πφιεκν (6-24 Οθη 1973), απνηειεί ζρεηηθά ζχγρξνλν 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα. Δλψ νη Άξαβεο ζηνλ πφιεκν απηφλ είραλ ηελ 

πξσηνβνπιία ηεο ελάξμεσο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη αηθληδίαζαλ ηνλ αληίπαιν, ν νπνίνο 

δελ είρε πξνβεί ζε επηζηξάηεπζε ησλ κνλάδσλ ηνπ θαη ελψ ε ππεξνρή ηνπο ζε 

πξνζσπηθφ θαη ηεζσξαθηζκέλα ήηαλ κεγάιε, νη Ιζξαειηλέο έλνπιεο δπλάκεηο πέηπραλ 

ηελ πην εθπιεθηηθή λίθε ζηελ ηζηνξία ηνπο (Θέκαηα ζηξαηησηηθήο ηζηνξίαο, 

ΓΔ/Γηεχζπλζε Ιζηνξίαο ηξαηνχ). 

Άιιν έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, αθφκα πην ζχγρξνλν, είλαη ν Πφιεκνο ηνπ 

Κφιπνπ (1990-1991). Η ζπκβνιή ηεο ζηξαηησηηθήο εθπαίδεπζεο ησλ ζπκκαρηθψλ 

ζηξαηεπκάησλ ζηελ επίηεπμε ηεο λίθεο ήηαλ θαζνξηζηηθή, φπσο μεθάζαξα 

ππνγξακκίδεηαη αλάκεζα ζηα θχξηα δηδάγκαηα ηνπ πνιέκνπ, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη 

ζηελ ηειηθή επίζεκε έθζεζε ηνπ ππνπξγείνπ εζληθήο ακχλεο ησλ ΗΠΑ πξνο ην 

Κνγθξέζν, φπνπ αλαθέξεηαη φηη: "Σν πςειφ πνηνηηθφ επίπεδν ησλ ζηξαηησηηθψλ 

δπλάκεσλ, απφ ηνπο πνιχ ηθαλνχο δηνηθεηέο κέρξη ηνλ θαιά εθπαηδεπκέλν, 

πεηζαξρεκέλν θαη γελλαίν άλδξα θαη γπλαίθα ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, θαηέζηεζε 

εθηθηή ηε ζεκαληηθή λίθε επί ηνπ αληηπάινπ." Γηεμνδηθφηεξα πεξηγξάθεηαη πσο ε 

αλαζεψξεζε ησλ κέζσλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, φπνπ ζεζπίζηεθε ε εζεινληηθή 

θαηάηαμε ηνπ πξνζσπηθνχ, έγηλε αλαλέσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξναγσγψλ ησλ 

Τπαμησκαηηθψλ θαη ππήξμε βειηίσζε ζην ζχζηεκα εθπαίδεπζεο ησλ Αμησκαηηθψλ, 

ήηαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ βνήζεζαλ ζηε δεκηνπξγία ηεο 

θαιχηεξεο ρεξζαίαο δχλακεο πνπ δηέζεηαλ πνηέ νη ΗΠΑ. Απηή ε δχλακε επηθξάηεζε 

επί ελφο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ζηξαηνχο ηνπ θφζκνπ, ηνπ Ιξαθηλνχ, ν νπνίνο 

παξέηαμε πεξηζζφηεξεο απφ 43 κεξαξρίεο θαη 10000 νπιηθά κέζα. Μάιηζηα ε έθζεζε 

θαηαιήγεη: "Η πνηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη αζθαιψο ν πην ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο γηα ηζρπξέο δπλάκεηο. Η ζχγρξνλε, εμειηγκέλε πνιεκηθή ηερλνινγία κφλε 

ηεο, ρσξίο ηθαλνχο θαη κε θίλεηξα λένπο θαη λέεο ηνπ ζηξαηνχ, δελ ζα είλαη 

απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο. 

 

Όπσο πεξηγξάθεη θαη ν ηξαηεγφο Arthur S. Collins ζην βηβιίν ηνπ ε απιή 

ινγηθή ζηελ εθπαίδεπζε, ε ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε δηαπνηίδεη ηα πάληα θαη απνηειεί 

ην νπζηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ ελφο θαινχ ζηξαηνχ, καδί κε ην πςειφ επίπεδν 

πεηζαξρίαο ε νπνία απνξξέεη απφ απηήλ. Η άξηζηε εθπαίδεπζε αλαδχεηαη κέζα απφ 

θάζε επηηπρία κηαο Μνλάδαο, ηφζν ζηελ εηξήλε φζν θαη ζηνλ πφιεκν. Κπξίαξρε 

πξνηεξαηφηεηα γηα ην ζηξαηφ απνηειεί ινηπφλ ε ζπλερήο εθπαίδεπζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εηξήλεο, κε επηδίσμε ηελ απφθηεζε θαη δηαηήξεζε ηεο ηθαλφηεηαο γηα 

ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ, φηαλ θαη άκα απαηηεζεί.  

Η εθπαίδεπζε ζηελ πνιεκηθή ηέρλε πεξηιακβάλεη απφ ην πην απιφ αληηθείκελν, 

πνπ κπνξεί λα απνηειεί ε εθπαίδεπζε ελφο κάγεηξα ή ε εθπαίδεπζε ελφο νπιίηε ζην 

ρεηξηζκφ ηνπ αηνκηθνχ ηνπ ηπθεθίνπ, κέρξη ην πην ζχλζεην θαη απαηηεηηθφ, φπσο ε 

εθπαίδεπζε ελφο ρεηξηζηή επηζεηηθψλ ειηθνπηέξσλ. Η ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε αθνξά 

ηνπο πάληεο απφ ηνλ νπιίηε ηπθεθηνθφξν, κέινο κηαο νκάδαο πεδηθνχ κέρξη ηνλ 

αλψηαην δηνηθεηή νιφθιεξνπ ηνπ νξγαληζκνχ. 
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Σαπηφρξνλα ηδηαίηεξε αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη ζηηο απνζηνιέο πνπ αλαιακβάλεη 

ν ζηξαηφο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηξήλεο, νη νπνίεο γελνχλ μερσξηζηέο θαη ηδηφκνξθεο 

αλάγθεο εθπαίδεπζεο. εκαληηθέο ηέηνηεο απνζηνιέο κεηαμχ άιισλ είλαη: 

 α. πκκεηνρή ζε Δπηρεηξήζεηο Τπνζηήξημεο Δηξήλεο (ΔΤΔ). 

 β. Δπάλδξσζε ζέζεσλ ζε δηεζλή ζηξαηεγία, νξγαληζκνχο θαη 

δηπισκαηηθέο απνζηνιέο. 

 γ. Αληηκεηψπηζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη πξνζηαζία πεξηβάιινληνο. 

 δ. Έιεγρνο ζπλφξσλ - αληηκεηψπηζε κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ. 

 ε. Παξνρή αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο. 

 

2.4  ηξαηησηηθή Κνπιηνχξα 

 

Μέρξη ζηηγκήο, θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ εζσηεξηθνχ ζηξαηησηηθνχ πεξηβάιινληνο 

αλαδείμακε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην έξγν πνπ θαιείηαη λα 

θέξεη ζε πέξαο ν θάζε ζηξαηησηηθφο, ζηε ζπλέρεηα ζα αζρνιεζνχκε κε ην εζηθφ 

πιαίζην, εληφο ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί αξρηθά θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

εξγαζηεί. 

Σν πξσηαξρηθφ ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί είλαη ε αζπκβαηφηεηα ησλ 

ζπλεζηζκέλσλ θαη θνηλσληθά απνδεθηψλ θαλφλσλ κε απηά πνπ ηζρχνπλ ζην ζηξαηφ. 

Καηά ηελ πνιεκηθή ηέρλε, ε αθαίξεζε ηεο αλζξψπηλεο δσήο, φρη κφλν 

αληηκεησπίδεηαη σο εζηθά απνδεθηή πξάμε, αιιά επηδηψθεηαη ε εθηέιεζή ηεο κε ηε 

κέγηζηε δπλαηή απνδνηηθφηεηα, θαζψο δεηνχκελν είλαη ε θαηαζηξνθή ησλ ερζξηθψλ 

δπλάκεσλ. Η βία πνπ γηα ηνπο πνιίηεο είλαη ζπλήζσο θάηη ην απεπθηαίν, γηα ηνπο 

ζηξαηησηηθνχο απνηειεί βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ελαζρφιεζήο ηνπο. 

Οιφθιεξν ην ζηξαηησηηθφ νηθνδφκεκα ζηεξίδεηαη ζε πέληε εζηθνχο ππιψλεο, ηηο 

ζηξαηησηηθέο αξεηέο. Απηέο είλαη: 

 α. Πεηζαξρεία, δειαδή ε απζηεξή ππαθνή ζηε ζηξαηησηηθή ηεξαξρία 

ζχκθσλα κε ηνπο ζηξαηησηηθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο. 

 β. Φηινπαηξία, δειαδή ε αγάπε πξνο ηελ παηξίδα. 

 γ. Αλδξεία, δειαδή ε γελλαηφηεηα, ε αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ κε 

ζάξξνο θαη ηφικε. 

 δ. Καξηεξία, δειαδή ε ππνκνλή κηαο δπζάξεζηεο θαηάζηαζεο. 

 ε. ηξαηησηηθφ πλεχκα, δειαδή καρεηηθφηεηα. 

 

χκθσλα κε ηνλ Κ 20-1 νη παξαπάλσ αξεηέο πξνυπνζέηνπλ αλάινγε 

δηαπαηδαγψγεζε ζηνπο θφιπνπο θαηά ζεηξά ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη 

ηεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα. ήκεξα φκσο κάιινλ παξαηεξνχληαη αθξηβψο αληίζεηεο 

ηάζεηο ζηελ θνηλσλία καο. Γελ ζα επεθηαζνχκε ζρνιηάδνληαο ηε ζχγρξνλε θξίζε 

εζηθψλ αμηψλ πνπ παξαηεξήζακε θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο 

παξαπάλσ, ζα ππνγξακκίζνπκε φκσο ηε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδεη έλαο λένο 18 

εηψλ ή θαη αξθεηά κεγαιχηεξνο, φηαλ εηζέξρεηαη ζηηο ηάμεηο ηνπ ζηξαηνχ θαη 

μαθληθά, ίζσο γηα πξψηε θνξά, θιεζεί λα ζπκπεξηθεξζεί αλάινγα, πεηζαξρψληαο ζε 

έλα απζηεξφ ζχζηεκα ηεξαξρίαο, πξνηάζζνληαο ην θνηλφ ζπκθέξνλ ηνπ αηνκηθνχ, 

ππνκέλνληαο δπζθνιίεο, εθπαηδεπφκελνο λα αζθεί βία θαη φια απηά κε ζθνπφ λα 

πξνζθέξεη ππεξεζία ζηελ παηξίδα. Αλάινγε απηήο ηεο δπζθνιίαο πξέπεη λα είλαη θαη 

ε πξνζπάζεηα ζην ζηάδην ηεο εμνηθείσζεο ησλ λέσλ κειψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. 

Πέξα φκσο απφ ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηεο ζηξαηησηηθήο απφ ηελ πνιηηηθή θνπιηνχξα, 

κεγάιεο είλαη θαη νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ησλ Δλφπισλ 

Γπλάκεσλ. Τπάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο ηξεηο θιάδνπο απηψλ, ζην 

ζηξαηφ μεξάο, ζην λαπηηθφ θαη ηελ αεξνπνξία. Ο θάζε θιάδνο έρεη ην δηθφ ηνπ 
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ραξαθηήξα κε ηδηαηηεξφηεηεο θαη μερσξηζηά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία πξέπεη λα 

ζέβνληαη θαη λα πηνζεηνχλ θαη ηα κέιε ηνπο. Όια ηα ηκήκαηα θαη ππνηκήκαηα έρνπλ 

ηε δηθηά ηνπο θνπιηνχξα κέρξη θάπνην βαζκφ, αθφκα θαη νη δηαθνξεηηθνί ιφρνη ζηελ 

ίδηα ζηξαηησηηθή κνλάδα, νη μερσξηζηέο δηκνηξίεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ιφρνπ αιιά 

θαη νη νκάδεο ησλ αλδξψλ κέζα ζε απηέο. Οη παξαπάλσ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ ηκεκάησλ ελψ είλαη επηζπκεηέο γηαηί απμάλνπλ ηελ επγελή άκηιια κεηαμχ 

απηψλ, ηελ ίδηα ζηηγκή απμάλνπλ ην βαζκφ δπζθνιίαο γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ λέσλ 

κειψλ ηνπο. 

 

2.5  Πεγέο Δθπαίδεπζεο ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο 

 

Η ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε παξέρεηαη κε δχν μερσξηζηνχο ηξφπνπο, κέζα απφ 

ζηξαηησηηθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη ζηηο Μνλάδεο θαζεκεξηλά ζχκθσλα κε ην 

πξφγξακκα ππεξεζηψλ θαη εθπαίδεπζεο απηψλ. Η ρακειφηεξε βαζκίδα ησλ 

ζηξαηησηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ παξέρεη ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε ηφζν γηα 

ηνπο κφληκνπο φζν θαη γηα ηνπο ζηξαηεπκέλνπο, κε δηάξθεηα εθπαίδεπζεο πνπ 

πνηθίιεη απφ 4 ρξφληα γηα ηα Αλψηαηα ηξαηησηηθά Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα (ΑΔΙ) 

έσο θάπνηνπο κήλεο γηα ηηο ζρνιέο - θέληξα βαζηθήο εθπαίδεπζεο ησλ ζηξαηεπκέλσλ. 

Οη αλψηεξεο βαζκίδεο ησλ ηδξπκάησλ απηψλ απεπζχλνληαη ζηα κφληκα ζηειέρε, 

παξέρνληάο ηνπο ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη εμεηδηθεχζεηο θαζψο απηά 

ζηαδηνδξνκνχλ ζηηο ηάμεηο ηνπ ζηξαηνχ. Σαπηφρξνλα είλαη δπλαηφ ηα κφληκα ζηειέρε 

λα θνηηνχλ ζε ζηξαηησηηθά ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ζε πνιηηηθά εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα, αλψηαηεο θαηά βάζε βαζκίδαο γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ γλψζεψλ ηνπο. 

Δθπαηδεπφκελα ζηα ζηξαηησηηθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηα ζηειέρε πεξλνχλ έλα 

πνιχ κεγάιν κέξνο ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο, ζρεδφλ ην 1/3 απηήο. Αο εμεηάζνπκε ην 

παξάδεηγκα ελφο Αμησκαηηθνχ ηνπ Πεδηθνχ θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπ 

παξνπζηάδνληαη γηα εθπαίδεπζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ. Αξρηθά 

εηζέξρεηαη ζηηο ηάμεηο ηνπ ζηξαηνχ ζηελ ρνιή Δπειπίδσλ, αθνινπζεί ε ρνιή 

Πεδηθνχ, κε ηα δηάθνξα ηκήκαηα - επίπεδα απηήο (Βαζηθφ, Δλδηάκεζν, 

Πξνθερσξεκέλν), ε ρνιή Γηνίθεζεο θαη Δπηηειψλ (ΓΙΔΠ), ε Αλψηαηε Γηαθιαδηθή 

ρνιή Πνιέκνπ (ΑΓΙΠΟ) θαη ηέινο ε ρνιή Δζληθήο Άκπλαο (ΔΘΑ). Αλάκεζα ζε 

απηέο ηηο εθπαηδεχζεηο κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζε πιεζψξα άιισλ ζηξαηησηηθψλ 

ζρνιείσλ, ηνπ εζσηεξηθνχ φζν θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, λα απνθηήζεη κεηαπηπρηαθνχο 

ηίηινπο εθπαίδεπζεο ή αθφκα θαη δηδαθηνξηθφ. Σα δηαζηήκαηα πνπ ν ππφςε 

Αμησκαηηθφο δελ είλαη εθπαηδεπφκελνο θαη ππεξεηεί ζε θάπνηα Μνλάδα ή Δπηηειείν, 

ζπλερίδεη λα εθπαηδεχεηαη αιιά θαη λα εθπαηδεχεη ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ, 

ζπκκεηέρνληαο ζην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο, ζε αζθήζεηο θαη άιιεο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Η κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε ζε θάπνην πνιηηηθφ Αλψηαην 

Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα (ΑΔΙ) έρεη εληαζεί ηδηαίηεξα ζηηο κέξεο καο, θαζψο ηα ζηειέρε 

φιν θαη πεξηζζφηεξν αθνινπζνχλ ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ ράξαμε ν πξνεγνχκελνο 

Αξρεγφο ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ Δζληθήο Ακχλεο (Α ΓΔΔΘΑ), ηξαηεγφο Μηραήι 

Κσζηαξάθνο, ν νπνίνο πξνέηξεπε: "Δθπαηδεπηείηε ζηξαηησηηθά, εμαζθεζείηε ζηελ 

πνιεκηθή ηθαλφηεηα, αιιά κελ εγθαηαιείςεηε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ κπαινχ. Αλνίμηε 

ηα θηεξά ζαο. Βγείηε απφ ηα ζηξαηφπεδα. Γλσξίζηε ηνλ θφζκν, έλαλ θφζκν πνπ 

δπλακηθά αιιάδεη. Γηαβάζηε. πνπδάζηε. Απνθηήζηε γλψζε. αο ρξεηαδφκαζηε θαη 

ζα ζαο αμηνπνηήζνπκε." 

 

πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε φηη ε ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε απεπζχλεηαη ζε δχν 

δηαθνξεηηθέο βαζηθέο θαηεγνξίεο κειψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ζηνπο κφληκνπο 

ζηξαηησηηθνχο θαη ζηνπο ζηξαηεπκέλνπο. Οη πξψηνη παξακέλνπλ γηα νιφθιεξε ηε 
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ζηαδηνδξνκία ηνπο ζην ζηξαηφ ελψ νη δεχηεξνη εληάζζνληαη γηα έλα πεξηνξηζκέλν 

δηάζηεκα αξρηθά ζηηο ηάμεηο ηνπ, απνιχνληαη θαη είλαη δπλαηφ λα επαλέιζνπλ γηα 

κηθξέο πεξηφδνπο θαη πάιη, ζην κέιινλ. Η ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε απνηειεί ην 

βαζηθφ ππνζηήξηγκα ζην νπνίν εδξάδεηαη ε νινθιήξσζε ηεο απνζηνιήο ησλ 

Δλφπισλ Γπλάκεσλ. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο εηξήλεο απνηειεί ηελ θχξηα απνζηνιή ηνπ 

ζηξαηνχ θαη γηα ηνπο ζηξαηησηηθνχο απνηειεί ηελ αθξνγσληαίν ιίζν, καδί κε ηε 

ζπζζψξεπζε εκπεηξίαο, γηα ηελ αθνκνίσζε ηεο πνιεκηθήο ηέρλεο. Πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη φια ηα αληηθείκελα πνπ απαηηνχληαη απφ θάζε εηδηθφηεηα, ζέζε θαη 

βαζκφ, φπσο απηά κεηαβάιινληαη κε ηελ πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ εηζαγσγή 

ζε ππεξεζία λέσλ ηερληθψλ, ζπζηεκάησλ θαη κέζσλ. Σέινο ε ζηξαηησηηθή 

εθπαίδεπζε πξέπεη λα θνηλσληθνπνηεί ηνπο λένπο ζηξαηησηηθνχο εληφο ηνπ 

θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ ζηξαηησηηθψλ αξεηψλ, αιιά θαη λα ηνπο θάλεη θνξείο ηεο 

ζηξαηησηηθήο θνπιηνχξαο, φπσο απηή ππάξρεη δηαθνξνπνηεκέλε αλάινγα κε ην 

ραξαθηήξα ηνπ ηκήκαηνο ζην νπνίν αλήθνπλ. Λφγσ ησλ πξαγκαηηθά ηεξάζηησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, φπσο απηέο έρνπλ ππνινγηζηεί, ε εθπαίδεπζε είλαη ζπλερήο, 

απνηππψλνληαο ην ραξαθηήξα ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο, θπξίσο γηα ηα κφληκα 

ζηειέρε θαη παξέρεηαη ηφζν απφ ζηξαηησηηθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα φζν θαη ζηηο 

Μνλάδεο θαη ηα Δπηηειεία, θαηά ηελ θαζεκεξηλή ηνπο ιεηηνπξγία. 

 

Έρνληαο θαηαιήμεη ζηα ζπκπεξάζκαηα ηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπ ζα πεξίκελε 

θαλείο φηη θηλνχκαζηε πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε, ζηελ πξάμε φκσο ηα πξνβιήκαηα 

πνπ εκθαλίδνληαη  θαηά ηελ αιιεινεπίδξαζε ησλ παξαγφλησλ ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο κε απηνχο ηνπ εζσηεξηθνχ, είλαη ζεκαληηθά. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

 

Παροσσίαση Δσρημάτφν - Προβλήματα  

 

3.1  Πξνβιεκαηηθή παξαθίλεζε εθπαηδεπνκέλσλ.  

 

Όπσο εληνπίζακε θαηά ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε γηα λα κάζεη θάπνηνο 

πξέπεη πξψηα απφ φια λα ζέιεη. νβαξφηαην δήηεκα γηα ηελ επηηπρία ηεο 

εθπαίδεπζεο έρεη θαηαζηεί ε παξαθίλεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ εληφο ηνπ 

ζηξαηησηηθνχ πιαηζίνπ. Αλαηξέρνληαο θαη πάιη ζηελ ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ θαη 

παξαηεξψληαο ην πεξηβάιινλ, δηαπηζηψλνπκε φηη φιν θαη πεξηζζφηεξα κέιε ησλ 

Δλφπισλ Γπλάκεσλ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξέο δπζθνιίεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

βαζηθψλ ηνπο αλαγθψλ, κε θάπνηα απφ απηά λα αδπλαηνχλ πιήξσο λα 

αληαπνθξηζνχλ. Μηιάκε γηα ηηο νηθνλνκηθέο αλάγθεο, ε δπζθνιία ηθαλνπνίεζεο ησλ 

νπνίσλ πιήηηεη ηφζν ηνπο κφληκνπο φζν θαη ηνπο ζηξαηεπκέλνπο. Ιδηαίηεξα νη 

ζηξαηεπκέλνη πνπ αλαγθάδνληαη λα αθήζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο γηα λα θαηαηαγνχλ θαη 

πξνέξρνληαη απφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ δχζθνιεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, έρνπλ 

αθφκα έλα ιφγν λα αηζζάλνληαη κέγηζηε δπζθνξία. Σν ζίγνπξν είλαη πσο αλ δελ 

ηθαλνπνηεζνχλ, κε θάπνην ηξφπν, ζε απνδεθηφ επίπεδν νη αλάγθεο ηνπο απηέο, πνιχ 

δχζθνια ζα βξεζνχλ ηα θαηάιιεια θίλεηξα γηα ηελ παξαθίλεζή ηνπο ζην πιαίζην 

νπνηαζδήπνηε εθπαίδεπζεο. 

Με δεδνκέλν φηη ν ζηξαηησηηθφο δελ είλαη κηζζνθφξνο, γηα λα κπνξεί λα επηιέγεη 

ηνλ εξγνδφηε ηνπ  θαη ηε ακνηβή ηνπ, αιιά αληίζεηα ππεξεηεί ηελ Πνιηηεία, 
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εθηειψληαο θαζεκεξηλά έλα πνιχ δχζθνιν έξγν, ην ιηγφηεξν πνπ πεξηκέλεη είλαη ε 

εμαζθάιηζε ησλ βαζηθψλ ηνπ αλαγθψλ απφ απηήλ. 

Σν κέγηζην πξφβιεκα φκσο γηα ηελ παξαθίλεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ δελ 

πεξηνξίδεηαη ζηα πεξηγξαθφκελα παξαπάλσ. Κπξίσο αθνξά ηε λνζεξή λννηξνπία πνπ 

δηαδίδεηαη κεηαμχ ησλ ζηξαηησηηθψλ, ε νπνία ζέιεη ηελ εθπαίδεπζε λα είλαη κηα 

αληαξή θαη θνπηαζηηθή δηαδηθαζία ρσξίο ζθνπφ θαη νπζία, ε νπνία ζπρλά 

παξακειείηαη. ηελ ελδπλάκσζε απηήο ηεο εληχπσζεο ζπληεινχλ αξθεηνί 

παξάγνληεο. Ο θπξηφηεξνο απφ απηνχο είλαη ε παξαλφεζε γηα ην ηη είλαη εθπαίδεπζε. 

Δθπαίδεπζε δελ είλαη κφλν ε δηεμαγσγή αζθήζεσλ κεηά ζηξαηεπκάησλ, νχηε κφλν ε 

ρξήζε ηνπ νπιηζκνχ κηαο Μνλάδαο ζε θάπνην πεδίν αζθήζεσλ. Η εθπαίδεπζε πξέπεη 

λα δηαπνηίδεη ηα πάληα. Ξεθάζαξα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηηο ακηγψο καρεηηθέο 

ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ θαη ηεο νκάδαο, αιιά θαη ηαπηφρξνλα λα ππνζηεξίδεη φιεο ηηο 

ππφινηπεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζηξαηνχ. Ξερλψληαο ηα παξαπάλσ ν ζηξαηησηηθφο 

απνθαζειψλεη ηελ εθπαίδεπζε απφ ηελ πεξίνπηε ζέζεη πνπ ζα έπξεπε απηή λα 

θαηαιακβάλεη θαη ηελ αληηθαζηζηά κε άιιεο πξνηεξαηφηεηεο, νη νπνίεο ηνπ 

ππαγνξεχνληαη απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ. Έηζη νη 

νπιίηεο βξίζθνληαη λα βάθνπλ, ηνπο ηνίρνπο ηνπ παιηνχ θηεξίνπ ηνπ Λφρνπ, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζχκθσλα κε ηε δηαηαγή ηνπ Γηνηθεηή ηνπο, πνπ 

πεξηκέλεη επηζεψξεζε ηελ επφκελε εβδνκάδα.  

Αο δνχκε ηη πεξηγξάθεη κηα κειέηε ηεο Αλψηαηεο ρνιήο Πνιέκνπ (Army War 

College), φπσο απηή αλαθέξεηαη ζην βηβιίν ηνπ Arthur S. Collins, H απιή ινγηθή 

ζηελ εθπαίδεπζε: πρλά εκθαλίδεηαη ε θαηάζηαζε ελφο θηιφδνμνπ Γηνηθεηή, πνπ 

έρεη ζπλείδεζε φηη είλαη πξνζσξηλφο, έρεη πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο γηα λα 

αληηκεησπίζεη ηα πνιχπινθα θαζήθνληά ηνπ θαη γηα απηφ αζρνιείηαη κέρξηο 

απνξξνθήζεσο κε ην λα παξάγεη ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα. Σξνκάδεη ζηελ 

πξννπηηθή πξνζσπηθήο απνηπρίαο θαη είλαη απνθαζηζκέλνο λα ππνβάιεη πάζε ζπζία 

αηζηφδνμεο αλαθνξέο, έρνληαο πξνβιεκαηηθή επαθή κε ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ." Αλ 

θαη ε παξαπάλσ κειέηε αθνξνχζε ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70, κία απφ θνηλνχ 

εμέηαζή ηεο κε ην ππάξρνλ ζχζηεκα πξναγσγψλ, ησλ Διιεληθψλ Δλφπισλ 

Γπλάκεσλ ζα καο νδεγήζεη ζε κεξηθά πνιχ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. 

Σν ηζρχνλ ζχζηεκα πξναγσγψλ θαζνξίδεηαη γηα ηηο Διιεληθέο Έλνπιεο Γπλάκεηο 

απφ ην Ν. 2439/96 "Πεξί Ιεξαξρίαο θαη Πξναγσγψλ". χκθσλα κε ην ππφςε λνκηθφ 

πιαίζην ν ζηξαηησηηθφο πξνάγεηαη ζην ακέζσο επφκελν ζθαιί ηεο Ιεξαξρίαο κε βάζε 

ην ρξφλν παξακνλήο ζην πξνεγνχκελν. Απηφ ζπκβαίλεη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

θιίκαθαο, ελψ ζηα αλψηαηα θιηκάθηα απηήο ε δηαδηθαζία γίλεηαη πην ζχλζεηε, ρσξίο 

λα θξίλεηαη ζθφπηκν λα επεθηαζνχκε πεξηζζφηεξν, αθνχ ζε απηέο ηηο ζέζεηο θζάλνπλ 

ειάρηζηνη ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν. Έηζη γηα παξάδεηγκα θάπνηνο Λνραγφο ζα πξναρζεί 

ζε Σαγκαηάξρε αθνχ ζπκπιεξψζεη 6 ρξφληα παξακνλήο ζην βαζκφ ηνπ. Η πξναγσγή 

ηνπ είλαη αλεμάξηεηε ηνπ έξγνπ πνπ έρεη απηφο λα επηδείμεη, θαζψο ην ζχζηεκα 

ζεσξεί φηη απμάλεηαη ε ηθαλφηεηά ηνπ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη κφλν. Η 

ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο δεκηνπξγεί δχν ζεκαληηθά πξνβιήκαηα. Σν πξψην 

αθνξά ηνπο άξηζηνπο ζηξαηησηηθνχο, νη νπνίνη ληψζνπλ ην ζχζηεκα σο ηξνρνπέδε γηα 

ηελ αλέιημή ηνπο ζηελ Ιεξαξρία θαζψο, αλεμαξηήησο ησλ θαηνξζσκάησλ πνπ κπνξεί 

λα έρνπλ λα επηδείμνπλ, πξέπεη λα πεξηκέλνπλ ππνκνλεηηθά θαη λα εμαληιήζνπλ ηνλ 
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πξνβιεπφκελν ρξφλν παξακνλήο ζηνλ θάζε Βαζκφ, βιέπνληαο πην πξηλ, φινπο ηνπο 

αξραηφηεξνπο απηψλ λα πξνάγνληαη, αθφκα θαη αλ ε απφδνζή ηνπο ππνιείπεηαη θαηά 

πνιχ απφ ηε δηθή ηνπο. Σαπηφρξνλα ην ζχζηεκα ιεηηνπξγεί γηα φινπο ηνπο 

ππνινίπνπο σο αζπίδα πξνζηαζίαο θαη επαλάπαπζεο ζηε κεηξηφηεηα. Έηζη 

πξνθαιείηαη ε αδηαθνξία θαη αληί ηα ζηειέρε λα επηδεηνχλ ηηο δχζθνιεο ζέζεηο θαη 

ηηο πξνθιήζεηο γηα λα αλαδείμνπλ ηελ αμία ηνπο, αληί λα επηδηψθνπλ ηελ εθπαίδεπζε 

πνπ ζα έρεη νπζηαζηηθφ απνηέιεζκα ζηε βειηίσζε απηψλ θαη ησλ ηκεκάησλ ηνπο, 

θαηαιήγνπλ λα επηδεηνχλ ηελ αζθάιεηα κηαο ήζπρεο ζέζεο. Αληί λα επηδηψθνπλ ηελ 

ηνπνζέηεζή ηνπο ζε θάπνηα ζέζε επζχλεο, αληηκεησπίδνπλ ηηο πεξηφδνπο πνπ αζθνχλ 

δηνίθεζε σο έλα αλαγθαίν θαθφ πνπ πξέπεη λα πεξάζεη ην δπλαηφ πην ζχληνκα, 

πηνζεηψληαο ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 

Απφ ηε ζηηγκή φκσο πνπ απηνζθνπφο γίλεηαη ε παξνπζίαζε ζηνλ πξντζηάκελν 

κηαο εμσξατζκέλεο θαηάζηαζεο, ε εθπαίδεπζε ράλεη ηελ νπζία ηεο, θαζψο ζπρλά 

παξακειείηαη θαη νη πφξνη ηεο Μνλάδαο αλαιψλνληαη γηα ηελ θάιπςε δηαθνξεηηθψλ 

πξνηεξαηνηήησλ, ζχκθσλα κε ηηο ειιείςεηο πνπ εληνπίδνληαη. Πνιιέο θνξέο δε 

αθφκα θαη φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη, ε εθπαίδεπζε κεηαηξέπεηαη ζε εθπαηδεπηηθή 

επίδεημε, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πξντζηακέλνπ, ράλνληαο θάζε νπζία θαη 

πξνθαιψληαο ηε δπζθνξία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

 

 

3.2  Δπηινγή εθπαηδεπνκέλσλ - αμηνπνίεζε εθπαηδεπζέλησλ. 

 

Δίλαη ηφζν κεγάιν ην θάζκα ηεο ζηξαηησηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ ν νξζφο 

πξνγξακκαηηζκφο απηήο θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα δπζρεξήο. Πνιινί ζηξαηησηηθνί 

εθπαηδεχνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη, κφλν γηα βξεζνχλ ζηε ζπλέρεηα ζε θάπνηα ζέζε ε 

νπνία θακία ζρέζε δελ έρεη ηελ εθπαίδεπζε πνπ έιαβαλ πξνεγνπκέλσο. Σν πξφβιεκα 

ηεο θαηάιιειεο ζηφρεπζεο ζε εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ηεο εχξεζεο ηνπ θαηάιιεινπ 

αιιά θαη δπλάκελνπ ηαπηφρξνλα, πξνζσπηθνχ γηα εθπαίδεπζε θαη κε ηελ 

νινθιήξσζε απηήο, ηεο θαηάιιειεο ηνπνζέηεζήο ηνπ, είλαη πάξα πνιχ ζχλζεην θαη 

έρεη παξακέηξνπο πνπ έξρνληαη πνιιέο θνξέο ζε ζχγθξνπζε. Οη ζηξαηησηηθέο 

εθπαηδεχζεηο πνιιέο θνξέο ζπλνδεχνληαη απφ ζαθείο δεζκεχζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

κεηέπεηηα ηνπνζέηεζε ησλ εθπαηδεπζέλησλ, αιιά ζηελ πξάμε ζπάληα απηέο 

πινπνηνχληαη. Σα παξαπάλσ δελ αθνξνχλ κφλν ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηξαηησηηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. ηε Μνλάδα είλαη ζχλεζεο θαηλφκελν, γηα λα θαιπθηνχλ 

νη ηξέρνπζεο αλάγθεο, λα αλαηίζεληαη θαζήθνληα ζε κφληκνπο θαη ζηξαηεπκέλνπο πνπ 

νπδεκία ζρέζε έρνπλ κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπο (πρ γξαθείο, επάλδξσζε θηιηθίσλ, 

νκάδεο θαηαζθεπψλ θα). 

Πέξα απφ ηα ππνρξεσηηθά ζρνιεία, ζρεδφλ γηα φιεο ηηο άιιεο πξνζθεξφκελεο 

εθπαηδεχζεηο, πνπ παξέρνληαη απφ ηα ζηξαηησηηθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, νη κφληκνη 

ζηξαηησηηθνί κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηέο κέζα απφ δηαθνξεηηθέο 

δηαδηθαζίεο, κε δηαθνξεηηθά θξηηήξηα, πνπ πνηθίινπλ απφ κηα απιή αίηεζή ηνπο κέρξη 

ηε δηελέξγεηα αδηάβιεηνπ δηαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Η δηαδηθαζία 

ηεο επηινγήο είλαη άιινηε ζέκα αηνκηθφ ηνπ ππνςεθίνπ, αλάινγν κε ηηο ηθαλφηεηέο 

ηνπ, άιινηε ζέκα ηεο Ιεξαξρίαο ηνπ θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο έλαο ζπλδπαζκφο 
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απηψλ ησλ παξαγφλησλ. Δλψ είλαη μεθάζαξν πσο έλαο θαιφο δηνηθεηήο ζα δηέθξηλε 

ηα νθέιε πνπ ζα είρε απφ ηελ εθπαίδεπζε ελφο απφ ηα ζηειέρε ηνπ ζε θάπνην ζρνιείν 

εμεηδίθεπζεο, γηα ην νπνίν ηνπ δεηείηαη λα πξνηείλεη άηνκα θαη ζα επέιεγε ηνπο 

θαιχηεξνπο, πνιιέο θνξέο ζηελ πξάμε ζπκβαίλεη δηαθνξεηηθά. Με δεδνκέλε ηελ 

αξλεηηθή λννηξνπία, πνπ πεξηγξάθηεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, ζχλεζεο είλαη λα 

επηιέγνληαη νη πιένλ αθαηάιιεινη, νη νπνίνη θακηά θνξά ζηέιλνληαη θαη δεχηεξε ή 

θαη ηξίηε θνξά ζηελ ίδηα ή παξεκθεξή εθπαίδεπζε, θαζψο νη δηνηθήζεηο πξνηηκνχλ νη 

θαιχηεξνη λα παξακέλνπλ ζηε Μνλάδα, γηα λα θέξνπλ ζε πέξαο ην θαζεκεξηλφ έξγν 

απηήο.  

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαδείμνπκε άιινλ έλα παξάγνληα πνπ επηδξά 

θαζνξηζηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηινγήο. Απηφο είλαη ηεο νηθνλνκηθήο 

δπλαηφηεηαο ηνπ ζηειέρνπο λα αληαπεμέιζεη ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο πνπ 

ζπλεπάγεηαη ε παξαθνινχζεζε θάπνηαο εθπαίδεπζεο καθξηά απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο 

ηνπ. Έηζη έλα ζηέιερνο πνιχ δχζθνια ζα παξαθνινπζήζεη κηα εθπαίδεπζε ζε 

πεξηνρή, ζηελ νπνία δελ έρεη απηφ ζπκθέξνληα (πρ ηφπν θαηαγσγήο φπνπ ππάξρεη 

θαηνηθία γνλέσλ). 

Η κε θαηάιιειε επηινγή εθπαηδεπνκέλσλ θαη ζηε ζπλέρεηα, αμηνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπζέλησλ κεηά ην πέξαο ηεο εθπαίδεπζεο, θάηη πνπ φπσο πξνθχπηεη, είλαη 

ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν, νδεγεί ζηελ αθχξσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Οη 

γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο πνπ απνθηήζεθαλ γξήγνξα μερληνχληαη θαη νη πφξνη πνπ 

δαπαλήζεθαλ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαηαζπαηαινχληαη. 

 

3.3  Πξνβιεκαηηθή ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο. 

 

Σν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο πξνζσπηθνχ πνπ εθαξκφδεηαη ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο, 

αμηνινγεί θπξίσο ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε κφληκνπ ζηξαηησηηθνχ θαη 

ιηγφηεξν ην έξγν ηνπ. Σν παξαπάλσ απνηειεί κέγηζην πξφβιεκα γηα ηελ νκαιή 

εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θχθινπ, θαζψο ε αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ είλαη ε θπξηφηεξε 

πεγή άληιεζεο ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ επηηπρία ηεο εθπαίδεπζεο ή γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ειιείςεσλ. Καηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο, αθφκα θαη 

ζηελ αζπλήζηζηε πεξίπησζε, πνπ εληνπηζηεί θάπνηα πζηέξεζε ελφο αηφκνπ ζε 

θάπνην ηνκέα, θακία πξφβιεςε - ζχλδεζε δελ ππάξρεη  κε νπνηνδήπνηε εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα. Η αμηνιφγεζε ησλ κνλίκσλ κεηαηξέπεηαη ζε κηα ππνρξεσηηθή, 

γξαθεηνθξαηηθή ιεηηνπξγία γηα ηνλ πξντζηάκελν, ν νπνίνο βαζκνινγεί ηα πξνζφληα 

ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ, κε βάζε θπξίσο ηελ ππνθεηκεληθή ηνπ θξίζε θαη φρη 

αληηθεηκεληθνχο δείθηεο πνπ ζπλδένληαη κε ην παξαρζέλ έξγν. Μάιηζηα επεηδή νη 

ηπρφλ άζρεκεο βαζκνινγίεο πξέπεη λα δηθαηνινγνχληαη απφ θαηαγεγξακκέλα 

πεξηζηαηηθά ζηα νπνία ν βαζκνινγνχκελνο δελ επέδεημε ζσζηή ζπκπεξηθνξά ή έθαλε 

θάπνην ιάζνο, ε αμηνιφγεζε κεηαηξέπεηαη ζε εξγαιείν ηηκσξίαο. Έηζη θαηαιήγνπκε 

λα ράλνπκε ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο απηνχ ηνπ ηφζν ζεκαληηθνχ γηα ηε 

ιεηηνπξγία θάζε νξγαληζκνχ εξγαιείνπ, φπσο αλαπηχρζεθε θαηά ηε βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα θαηαδεηθλχεη ειιείςεηο θαη θελά. Οη ειιείςεηο 

απηέο ζα απνηεινχζαλ ηελ απαξρή γηα ηνλ ζσζηφ θαζνξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ 
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αλαγθψλ, εμαζθαιίδνληαο ην νξζφ μεθίλεκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

θχθινπ. 

Γηα ηνπο ζηξαηεπκέλνπο ζηξαηησηηθνχο δελ ππάξρεη θάπνην ζχζηεκα 

αμηνιφγεζεο, θαζψο ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πεξλνχλ ζηηο ηάμεηο ηνπ ζηξαηνχ είλαη 

πεξηνξηζκέλν θαη ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα ζπλερψο ζπξξηθλνχκελν. 

Ιδηαίηεξε αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη ζηελ αμηνιφγεζε πνπ ιακβάλεη ρψξα θάζε 

θνξά κεηά ηελ νινθιήξσζε θάπνηαο εθπαίδεπζεο. Η αμηνιφγεζε απηή έρεη δχν 

θαηεπζχλζεηο. Καηαξράο αμηνινγνχληαη νη εθπαηδεπφκελνη γηα ην επίπεδν ησλ 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ απνθφκηζαλ, κέζα απφ εμεηάζεηο δηαθφξσλ κνξθψλ, 

ζρεηηθψλ θάζε θνξά κε ην εθπαηδεπηηθφ αληηθείκελν. Αλ θαη ην παξαπάλσ απνηειεί 

ηνλ πξψην δείθηε εμέηαζεο ηεο επηηπρίαο ηεο εθπαίδεπζεο, ζα πξέπεη λα 

θαηαλνήζνπκε πσο δελ έρεη κεγάιε ζεκαζία. Οχηε ε θαιή βαζκνινγία ζηηο 

εμεηάζεηο, νχηε ν αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σξψλ πνπ αλαιψζεθαλ κπνξεί λα 

ζπγθξηζεί κε ηε κεηξίζηκε δηαθνξά ζην έξγν πνπ παξάγεη ν εθπαηδεπφκελνο, κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο εθπαίδεπζεο. Η δεχηεξε θαηεχζπλζε ηεο αμηνιφγεζεο θαηά ηελ 

εθπαίδεπζε έρεη αληίζεηε θνξά θαη εκθαλίδεηαη αηξεηηθή ζε ζρέζε κε ηελ θάζεηε 

δνκή ηεο ζηξαηησηηθήο ηεξαξρίαο. Μηιάκε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηψλ θαη 

γεληθφηεξα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο απφ ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο. Η αμηνιφγεζε 

απηή είλαη νπζηψδεο γηα ην ηξίην κέξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θχθινπ, ην ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

3.4  Υακειή επάλδξσζε – κηθξφ πνζνζηφ εθπαηδεπηηθήο δχλακεο. 

 

Η ρακειή επάλδξσζε ησλ Μνλάδσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ην ηδηαίηεξα ρακειφ 

πνζνζηφ ησλ δπλακέλσλ αλδξψλ γηα εθπαίδεπζε επί ηνπ ζπλνιηθνχ, απνηειεί ίζσο 

ηελ πην ζπλεζηζκέλε δηθαηνινγία γηα απηφλ πνπ νξγαλψλεη ηελ εθπαίδεπζε έηζη ψζηε 

λα ηελ αλαβάιεη ή αθφκα θαη λα ηελ αθπξψζεη.  

Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί φηαλ ζε κηα Μνλάδα πνπ ζηνλ θαηξφ ηεο εηξήλεο ε 

επάλδξσζή ηεο είλαη ζπλήζσο πνιχ ρακειφηεξε ηνπ πξνβιεπνκέλνπ, 

ζπλππνινγίζνπκε θαη ηηο πάγηεο αλάγθεο ππνζηήξημεο απηήο, φπσο δηνηθεηηθέο 

εξγαζίεο, ιεηηνπξγία επηηειείνπ, ζπληήξεζε, αζθάιεηα ζηξαηνπέδνπ θαη ηφζεο άιιεο, 

πνπ απνκπδνχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πξνζσπηθνχ θαζεκεξηλά, ζα δνχκε φηη 

παξακέλεη ειεχζεξν γηα λα εθπαηδεπηεί έλα κηθξφ θνκκάηη απφ ην πξνζσπηθφ απηήο 

θαζεκεξηλά. Άκα ηψξα πξνζζέζνπκε θαη ην πνζνζηφ ησλ αλδξψλ ηεο Μνλάδαο πνπ 

απνπζηάδνπλ δηθαηνινγεκέλα ιφγσ αδείαο ή εβξηζθφκελνη ζε 24σξε απαιιαγή ιφγσ 

εθηέιεζεο ππεξεζίαο ή γηα ηαηξηθνχο ιφγνπο ή γηα εθπαίδεπζε εθηφο Μνλάδαο ή θαη 

γηα άιιεο αηηίεο, ηφηε ην πξνζσπηθφ πνπ εκθαλίδεηαη ηειηθά ζην ρψξν αλαθνξάο ηεο 

Μνλάδαο, γηα λα μεθηλήζεη ηελ εθπαίδεπζε, απνηειεί έλα ειάρηζην θιάζκα ηεο 

ζπλνιηθήο ηεο δχλακεο. Καηά ηε δηάξθεηα δε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηφδσλ, πνπ ε ππφςε 

Μνλάδα εκπιέθεηαη ζε κεγάιεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε 

δηεμαγσγή κίαο ζηξαηησηηθήο παξέιαζεο θαηά ηηο Δζληθέο καο ενξηέο, ην πνζνζηφ 

ηνπ δηαζέζηκνπ πξνζσπηθνχ γηα εθπαίδεπζε, πξαγκαηηθά, κεδελίδεηαη. Άιιεο θνξέο 

νη εηδηθφηεηεο ησλ αλδξψλ πνπ ηειηθά είλαη δηαζέζηκνη γηα εθπαίδεπζε δελ κπνξνχλ 

λα ππνζηεξίμνπλ ην πξνγξακκαηηζκέλν εθπαηδεπηηθφ αληηθείκελν. Αο κνπ επηηξαπεί 
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ζην ζεκείν απηφ λα πξνζζέζσ θαη ηε δηθηά κνπ εκπεηξία, έρνληαο δηαηειέζεη γηα δχν 

έηε δηεπζπληήο 3
νπ

 Γξαθείνπ, ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εθπαίδεπζε, ζε θάπνηα 

Μνλάδα Πεδηθνχ, είλαη πάξα πνιιέο νη θνξέο πνπ ζπκάκαη λα πξνζπαζψ λα 

θαηαγξάςσ κε θάζε ιεπηνκέξεηα ηνπο απφληεο απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη λα βεβαησζψ 

φηη φλησο ήηαλ δηθαηνινγεκέλε ε απνπζία ηνπο, έηζη ψζηε λα κπνξψ λα παξνπζηάδσ 

πιήξε εηθφλα ζε θάζε πηζαλφ έιεγρν θαη ζρεδφλ πάληα απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα λα 

αζρνινχκαη αξθεηά ιηγφηεξν κε ηελ νξγάλσζε θαη εθηέιεζε ηεο ίδηαο ηεο 

εθπαίδεπζεο.  

Όια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ αμεπέξαζην πξφβιεκα γηα ηεο δηνηθήζεηο πνπ 

ζεσξνχλ φηη ιφγσ ηνπ κηθξνχ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο δελ αμίδεη ή δελ δχλαηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε πξνγξακκαηηζκέλε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα.  

 

3.5  Οηθνλνκηθή Γπζπξαγία. 

 

Λφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο εθπαηδεπηηθήο δαπάλεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλερψο 

ιηγφηεξεο αζθήζεηο κεγάιεο ή θαη κηθξφηεξεο θιίκαθαο, ελψ ειαρηζηνπνηείηαη θαη ε 

θαηαλάισζε ππξνκαρηθψλ εθπαίδεπζεο. Όηαλ ηα δηαζέζηκα γηα εθπαίδεπζε 

πξαγκαηηθά ππξνκαρηθά ή ηα εηδηθά εθπαηδεπηηθά ππξνκαρηθά (πρ αβνιίδνηα 

θπζίγγηα, εθπαηδεπηηθέο ρεηξνβνκβίδεο, νιφζσκα εθπαηδεπηηθά βιήκαηα φικσλ θα) 

ιηγνζηεχνπλ, κεηψλνπλ ην βαζκφ ξεαιηζκνχ ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. Οη 

παξαπάλσ ειιείςεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπκκεηνρή ιηγφηεξνπ πξνζσπηθνχ θαη 

κηθξφηεξνπ αξηζκνχ κέζσλ (κε ζθνπφ λα πεξηνξηζηεί ε δαπάλε ζε θαχζηκα, 

ζπληήξεζε θηι), ζε ιηγφηεξεο αζθήζεηο δεκηνπξγεί κεγάια πξνβιήκαηα ζην 

πξνζσπηθφ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαηά ηελ ακηγψο ζηξαηησηηθή ηνπ εθπαίδεπζε. 

Σαπηφρξνλα θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα δπζρεξήο θαη ε πξαγκαηηθή, θαηά ην δπλαηφλ, 

αμηνιφγεζε θάπνηνπ ηκήκαηνο, θαζψο ε εθηέιεζε κίαο άζθεζεο κε πξαγκαηηθά 

ππξά, ζεσξείηαη σο ην επηζηέγαζκα ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ ππφςε ηκήκαηνο. 

 

3.6  Αληηθαηάζηαζε ηνπ Μαρεηή Ηγήηνξα απφ ηνλ Σερληθφ Manager. 

 

ηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ ζα πξνζπαζήζνπκε λα αλαπηχμνπκε ην 

ζχλζεην πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζηαδηαθή κεηακφξθσζε ησλ ζχγρξνλσλ 

ζηξαηησηηθψλ εγεηψλ θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ απηή επηθέξεη ζηελ εθπαίδεπζε, θαζψο 

απνηεινχλ ηνπο ζηπινβάηεο απηήο.  

ήκεξα ηα κεγαιχηεξα ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλα ζηηο 

πφιεηο θαη έρνπλ απνκαθξπλζεί απφ ηε θχζε ζε ζρέζε κε φηη ζπλέβαηλε ζην 

παξειζφλ. Παιαηφηεξα νη λεαξνί πνπ εηζέξρνληαλ ζηηο αλψηαηεο ζηξαηησηηθέο 

αθαδεκίεο είραλ άξηζηε ζρέζε κε ην έδαθνο  ή ηε ζάιαζζα. ηηο κέξεο καο απηφ 

απνηειεί κηα θαληαζηηθή εηθφλα, πνπ απνθνκίζζεθε κέζα απφ ηελ νζφλε ηεο 

ηειεφξαζεο θαη ηνπ ππνινγηζηή. Σαπηφρξνλα ζπλδπάδνληαο απηφ ην δεδνκέλν κε ηελ 

ηάζε ησλ δηαθφξσλ ζηξαηησηηθψλ ζρνιείσλ λα κεηαθέξνπλ ηελ εθπαίδεπζε απφ ην 

χπαηζξν ζηνλ θιεηζηφ ρψξν ηεο ηάμεο (Arthur S Collins, Η απιή ινγηθή ζηελ 

εθπαίδεπζε), φπνπ ε παξνπζίαζε ζε κνξθή Microsoft Power Point, αληηθαζηζηά ηε 

ιάζπε, ηε λχρηα θαη ην θξχν,  καο νδεγεί ζε εχθνια ζπκπεξάζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ 

απψιεηα ηεο ζπλάθεηαο κε ην έδαθνο, πνπ είλαη ηφζν ζεκαληηθή γηα ηελ δηεμαγσγή 

ηεο ζηξαηησηηθήο εθπαίδεπζεο. 
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Μεγάιν πξφβιεκα δεκηνπξγείηαη ζηελ επνρή καο θαη απφ ηε κε ζσζηή 

ηεξάξρεζε ηεο ζηξαηησηηθήο ζε ζρέζε κε ηελ αθαδεκατθή εθπαίδεπζε. Όηαλ 

απνηειεί πξνηεξαηφηεηα γηα θάζε λέν αμησκαηηθφ ε απφθηεζε θάπνηνπ ηίηινπ 

αλψηαηεο αθαδεκατθήο εθπαίδεπζεο (πνιιέο θνξέο ρσξίο λα εκθαλίδεη νπδεκία 

ζπλάθεηα κε ηα ηεο ππεξεζίαο), ε εθκάζεζε ηνπ κέγηζηνπ δπλαηνχ αξηζκνχ μέλσλ 

γισζζψλ θαη φηαλ απηφ ζπκβαίλεη ζε βάξνο ηεο ακηγψο ζηξαηησηηθήο ηνπ 

εθπαίδεπζεο, ηφηε νδεγνχκαζηε ζε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο. Οη Αμησκαηηθνί (αλ θαη ην 

θαηλφκελν παξαηεξείηαη ζήκεξα, νινέλα θαη πεξηζζφηεξν θαη ζηηο ηάμεηο ησλ λέσλ 

Τπαμησκαηηθψλ, πξνεξρνκέλσλ απφ ηηο παξαγσγηθέο ζρνιέο) αλαιψλνπλ θφπν θαη 

ρξφλν, ρξήκαηα, πφξνπο ηδησηηθνχο αιιά θαη ηεο ππεξεζίαο θηλνχκελνη ζε 

απνθιίλνπζα πνξεία σο πξνο απηά πνπ επηβάιεη πξσηαξρηθψο ε εθηέιεζε ηεο 

απνζηνιήο. Σν παξαπάλσ πξέπεη λα ζπλδπαζηεί θαη κε ην γεγνλφο φηη ιφγν ηνπ 

κεγάινπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, θαηά ην νπνίν νη Αμησκαηηθνί βξίζθνληαη καθξηά 

απφ ηηο Μνλάδεο, φληαο εθπαηδεπφκελνη ζε θάπνην ζρνιείν ή ηνπνζεηεκέλνη ζε 

θάπνηα ππεξεζία, πνιιέο θνξέο ράλνπλ ηελ επαθή αθφκα θαη κε ηα νπιηθά 

ζπζηήκαηα, ζηα νπνία ζηελ επφκελε ηνπνζέηεζή ηνπο ίζσο, ζα θιηζνχλ λα 

εθπαηδεχζνπλ απηνί ην πξνζσπηθφ ηνπο. 

Παξαπάλσ πεξηγξάθεηαη ε κεηαηξνπή ηνπ κάρηκνπ, παξαδνζηαθνχ εγήηνξα, πνπ 

έρεη εκπεηξία θαη είλαη πξαθηηθφο, ζηνλ ηερληθφ κάλαηδεξ, πνπ δηαζέηεη φιεο ηηο 

γλψζεηο ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, ηεξάζηηεο ειιείςεηο ζε πξαθηηθφ θαη πξνηηκά έηζη ηελ 

θαζ' έδξαο δηάιεμε, φηαλ θαιείηαη λα εθπαηδεχζεη. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

 

σμπεράσματα - Προτάσεις 

 

4.1  Δηζαγσγή. 

 

Υξεζηκνπνηψληαο σο αθεηεξία ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ θεθαιαίνπ, 

ζα επηρεηξήζνπκε λα θαηαιήμνπκε ζε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

δηαηππψζνπκε πξνηάζεηο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ή ηελ εμάιεηςε δπζρεξεηψλ. 

Η πξνζπάζεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ηνπ πιαηζίνπ ησλ παξαγφλησλ πνπ 

θαζνξίδνπλ ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο θαη κε θχξηα επηδίσμε ηε 

ζχκπλνηα κε ζχγρξνλεο ηάζεηο θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε επηζηεκνληθψλ εξγαιείσλ θαη 

κεζφδσλ. Η αλάιπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ζεηξά πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ πξνεγνπκέλσο ηα αληίζηνηρα πξνβιήκαηα, φπσο παξαθάησ: 

 

4.2  Παξαθίλεζε εθπαηδεπηψλ - εθπαηδεπνκέλσλ. 

 

Ξεθάζαξα ε δπζθνιία παξαθίλεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ απνηειεί ηε κεγαιχηεξε 

απεηιή γηα ηελ νπζηαζηηθή δηεμαγσγή ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο. Η 

παξαθίλεζε ηφζν ηεο πεγήο φζν θαη ηνπ απνδέθηε ηεο εθπαίδεπζεο. Όπνηνο δελ 

επηζπκεί, δε ζα εθπαηδεπηεί πνηέ θαη φπνηνο δελ ην επηζπκεί πξαγκαηηθά λα 

εθπαηδεχζεη, ζα βξίζθεη ζπλερψο αθνξκέο γηα λα αλαβάιεη, λα αθπξψζεη ή λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ελ ηέιεη, επηδεξκηθή θαη αλνχζηα εθπαίδεπζε. 
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Αξρίδνληαο απφ ηηο βαζηθφηεξεο αλάγθεο ζα πξέπεη αξρηθά λα βεβαησλφκαζηε 

πσο απηέο θαιχπηνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ γηα θάζε εθπαηδεπφκελν. Όπνπ 

ππάξρεη πξφβιεκα ζα πξέπεη ε ηεξαξρία λα επεκβαίλεη. Γελ είλαη πξφζεζε ηεο 

παξνχζαο κειέηεο λα πξνηείλεη ζεσξεηηθά θαη αλεθάξκνζηα κε ηηο επηθξαηνχζεο 

ζπλζήθεο, νηθνλνκηθά κέηξα ηφλσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, 

πξέπεη φκσο λα θαηαδείμνπκε ηελ αλάγθε εληνπηζκνχ ησλ αζζελέζηεξσλ κειψλ, πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα (πρ πγείαο, θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θηι) θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηεο ζηνρεπκέλεο ηφλσζεο απηψλ, κε κέηξα αλάινγα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ 

επηπέδνπ θάζε δηνηθήζεσο.  

Δηδηθά γηα θάπνηεο ζηξαηησηηθέο εηδηθφηεηεο, νη νπνίεο απαηηνχλ γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζηελ πνιηηηθή δσή, φπσο ν νδεγφο βαξέσλ 

νρεκάησλ, ν ρεηξηζηήο αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, ν κάγεηξαο θαη ηφζεο άιιεο, νη 

νπνίεο είλαη δπλαηφ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ εξγαζία θαη ζηελ πνιηηηθή δσή ελφο 

ζηξαηεπκέλνπ ζηξαηησηηθνχ, κεηά ηελ απφιπζή ηνπ, πξέπεη λα γίλεη ηδηαίηεξε 

αλαθνξά ζηελ επθαηξία γηα παξαθίλεζε πνπ παξνπζηάδνπλ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην 

παξάδεηγκα ηεο Βξεηαλίαο, φπνπ φπσο πεξηγξάθεηαη ζην βηβιίν "Η απιή ινγηθή ζηελ 

εθπαίδεπζε", Arthur S. Collins, ε ζηξαηησηηθή θάξηα αμηνιφγεζεο γηα ηέηνηνπ είδνπο 

εηδηθφηεηεο, γίλεηαη απνδεθηή απφ ηηο επαγγεικαηηθέο ελψζεηο ηεο ρψξαο. Έηζη ε 

απνδνρή απηή ιεηηνπξγεί σο θίλεηξν γηα ηνλ ζηξαηηψηε γηα λα βειηησζεί θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ, αθνχ απηφ ζα ηνπ εμαζθαιίζεη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα 

επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε, φηαλ απνρσξήζεη απφ ηε ζηξαηησηηθή ππεξεζία.  

Σν παξάδεηγκα ησλ Βξεηαληθψλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ αλαθέξεηαη θαη απφ ην 

Γεκήηξην κνθνβίηε ζην βηβιίν ηνπ ηξαηησηηθή Κνηλσληνινγία ζηελ Διιάδα, φπνπ 

ζπκπεξαζκαηηθά, μεθάζαξα πεξηγξάθεηαη φηη "Όζνλ αθνξά ζην δήηεκα ηεο 

νκνηφηεηαο θαη δηαζχλδεζεο ησλ ζηξαηησηηθψλ θαη πνιηηηθψλ επαγγεικαηηθψλ 

δνκψλ, θαίλεηαη φηη πξάγκαηη ε θνηλή ηερληθή θαη ηερλνινγία ζηελ θνηλσλία βνεζά 

ζηελ επαλέληαμε ηνπ απνζηξαηεπκέλνπ ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ ζην επξχηεξν 

εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο ρψξαο. Γειαδή, ε πείξα πνπ απνθηάηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο, έρεη κεηαβηβαζηηθή αμία ζε κηα πνιηηηθή θαξηέξα κέζα ζηε 

ζχγρξνλε θνηλσλία." 

Σαπηφρξνλα φκσο πξέπεη λα είλαη ζπλερήο ε πξνζπάζεηα αλαβάζκηζεο ηνπ 

επηπέδνπ πγηεηλήο φισλ ησλ ζηειερψλ, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη απφ ηε ζεσξία ησλ 

δχν παξαγφλησλ, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηφ, έρνληαο εμαζθαιίζεη ζηεξεφ ππφβαζξν 

λα αζρνιεζνχκε κε ηελ παξαθίλεζε, ζηνρεχνληαο ζε πςειφηεξεο αλάγθεο θαη 

ρξεζηκνπνηψληαο εξγαιεία φπσο απηφ ηεο απνλνκήο εζηθψλ ακνηβψλ θαη δηαθξίζεσλ. 

Γελ ζα πξέπεη λα ακειήζνπκε λα αλαθεξζνχκε θαη ζηε ζπκβνιή ηνπ δηνηθεηή, ν 

νπνίνο ζα πξέπεη θηλνχκελνο εληφο ησλ νξίσλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην ζηξαηησηηθφ 

ραξαθηήξα, λα εξκελεχεη κε επειημία ηνπο θαλνληζκνχο, ζηνρεχνληαο πάληα ζηελ 

παξαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη θαζηζηψληαο ηελ εθπαίδεπζε ην δπλαηφ πην 

ελδηαθέξνπζα γηα απηνχο. Βνεζφο ηνπ πξέπεη λα είλαη ζηελ πξνζπάζεηα απηή έλα 

δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα πξναγσγψλ, ην νπνίν λα αληακείβεη ηελ αξηζηεία, 

απνκαθξχλνληαο ηα κφληκα ζηειέρε απφ ηελ επηδίσμε ηεο αδξάλεηαο θαη άιισλ 

δεκνζηνυπαιιειηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Πξέπεη λα πξνάγεηαη ε παξαγσγή νπζηαζηηθνχ 

έξγνπ, κε κεηξίζηκα απνηειέζκαηα θαη λα ππάξρεη αλνρή ζε ιάζε πνπ ηπρφλ ζα 

γίλνληαη, έηζη ψζηε ε επηδίσμε ηεο ππνβνιήο κφλν ζεηηθψλ αλαθνξψλ λα ζηακαηήζεη 

θαη αληίζεηα λα ελζαξξχλεηαη ν εληνπηζκφο ειιείςεσλ θαη πξνβιεκάησλ. Με βάζε 

ηα παξαπάλσ, ζίγνπξν είλαη φηη ζα πεξηνξηζηνχλ νη εθπαηδεπηηθέο επηδείμεηο ζην 

ειάρηζην δπλαηφ θαη φηη ε εθπαίδεπζε ζα θαηαιάβεη θαη πάιη ηε ζέζε πνπ ηεο αλήθεη, 

ζηελ θεθαιή ησλ πξνηεξαηνηήησλ θάζε δηνηθεηή. 
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4.3  Καηάιιειε επηινγή θαη ελ ζπλερεία αμηνπνίεζε εθπαηδεπνκέλσλ. 

 

Οη ιχζεηο ζην πξφβιεκα ηεο θαηάιιειεο επηινγήο ππνςεθίσλ θαη ζηε ζπλέρεηα 

ηεο νξζήο αμηνπνίεζεο απηψλ πνπ εθπαηδεχηεθαλ, θξχβνληαη ζηα πξψηα δχν ζηάδηα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θχθινπ, ζηνλ εληνπηζκφ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη ζηνλ 

θαζνξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ. Μία πξψηε πξνζπάζεηα επίιπζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ, ζα ήηαλ ε επηδίσμε εθαξκνγήο ησλ ήδε ππαξρφλησλ δεζκεχζεσλ κεηά 

ηελ νινθιήξσζε θάπνηαο εθπαίδεπζεο, φηαλ θαη φπνπ απηφ ππάξρεη. Αλαγλσξίδνληαο 

ην πξφβιεκα φκσο ζε φιε ηνπ ηελ έθηαζε, ζα πξέπεη λα ππνγξακκίζνπκε πσο αλ ην 

δεηνχκελν είλαη ν ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο θαη εθπαίδεπζε ζηνρεπκέλε ζηηο 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ, ηφηε απαηηείηαη ε ρξήζε θαηάιιεισλ 

εξγαιείσλ. Σα δχν βαζηθφηεξα απφ απηά είλαη ε θαηαγξαθή θαη αλάιπζε φισλ ησλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο θαη ε εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο 

αμηνιφγεζεο, φπσο απηφ πνπ αθνινπζεί παξαθάησ. Με ηελ αλάιπζε ησλ ζέζεσλ ζα 

εληνπηζηνχλ αθξηβψο φιεο νη απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο, γλψζεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο πνπ απαηηεί θάζε κία απφ απηέο θαη έηζη ζα ζρεδηαζηεί αλάινγα ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.  

 

4.4  Πξνζπάζεηα γηα αληηθεηκεληθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο. 

 

Με ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ θελψλ θαη ειιείςεσλ, ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ησλ 

ζηξαηησηηθψλ πξέπεη λα επηθεληξψλεη πεξηζζφηεξν ζε κεηξίζηκνπο αληηθεηκεληθνχο 

δείθηεο θαη ιηγφηεξν ζε εθηηκνχκελνπο ππνθεηκεληθνχο. Σν παξαπάλσ ελψ εχθνια 

πεξηγξάθεηαη, ζηελ πξάμε πινπνηείηαη πάξα πνιχ δχζθνια, θαζψο νη πεξηζζφηεξεο 

ζέζεηο εξγαζίαο ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο δελ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλε παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία κε ρεηξνπηαζηά αληηθείκελα παξαγσγήο. Έηζη θξίλεηαη απαξαίηεην λα 

δεκηνπξγεζνχλ εθ λένπ θαη θαηάιιεινη δείθηεο, απνθιεηζηηθνί ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο γηα ην ζηξαηησηηθφ πεξηβάιινλ. Με ηε ρξήζε απηψλ ησλ κεηξήζηκσλ 

δεηθηψλ ζα θαηαζηεί δπλαηή ε αλάδεημε θελψλ θαη ειιείςεσλ, αιιά ηαπηφρξνλα θαη 

ην εχξνο απηψλ.  

 

4.5  Δζηίαζε εθπαίδεπζεο ζηηο κηθξέο νκάδεο - επέιηθην πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο. 

 

Σν πξφβιεκα ηεο ρακειήο επάλδξσζεο ππήξρε αλέθαζελ θαη αθνξά ζρεδφλ 

φινπο ηνπο ζηξαηνχο ηελ πεξίνδν ηεο εηξήλεο, ζηε δηθηά καο φκσο πεξίπησζε βαίλεη 

ζπλερψο απμαλφκελν, φπσο είδακε θαη θαηά ηελ αλάιπζε ηνπ θνηλσληθνχ 

πεξηβάιινληνο, κε ηελ θαηάηαμε ζπλερψο κηθξφηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ ζεηξψλ 

εθέδξσλ νπιηηψλ. Πξνθαλψο θαη κηα Μνλάδα ζπκπιεξσκέλε ζην 100% είλαη ην 

δεηνχκελν απφ φιεο ηηο Γηνηθήζεηο, θάηη ηέηνην φκσο είλαη ζρεδφλ βέβαην πσο αλ 

ηειηθά ζα πξαγκαηνπνηεζεί, απηφ ζα είλαη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ή ιίγν 

πξηλ ηελ είζνδν ζε απηφλ. Αιιά θαη θαηά ηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο παξαηεξνχληαη 

ειιείςεηο ζηε δχλακε ησλ Μνλάδσλ. ην ζεκείν απηφ αο αλαθέξνπκε ηα παξαθάησ 

ιφγηα ηνπ ηξαηεγνχ Arthur S. Collins «Πνηέ δελ είδα ιφρν, δηκνηξία ή νκάδα λα 

θαηαιακβάλεη χςσκα κε ην 100% ηεο δχλακήο ηνπ.  Έρσ δεη πνιινχο 

αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο λα θαηαιακβάλνληαη απφ κνλάδεο, ησλ νπνίσλ ε δχλακε 

είρε κεησζεί απφ απψιεηεο κάρεο ζην 55-65% ηεο πξνβιεπνκέλεο απφ ηνπο Πίλαθεο 

Οξγαλψζεσο θαη Τιηθνχ (ΠΟΤ) δπλάκεσο ζε κάρηκα ζηνηρεία. Κη φκσο, νη κνλάδεο 

απηέο επηηέζεθαλ θαη θαηέιαβαλ ηνπο αληηθεηκεληθνχο ηνπο ζθνπνχο κε ειάρηζηεο 

απψιεηεο.» Αο αλαινγηζηνχκε ηψξα ηη ζπκβαίλεη φηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
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εθηέιεζεο  ππξψλ απφ έλα ζηνηρείν φικνπ, ηξαπκαηίδεηαη θαη βγαίλεη εθηφο κάρεο ν 

ζθνπεπηήο ηνπ φπινπ. Ο γεκηζηήο αλαιακβάλεη ηα θαζήθνληα ηνπ ζθνπεπηή, ν 

πξνκεζεπηήο γίλεηαη γεκηζηήο θαη ν νδεγφο ηνπ κεηαθνξηθνχ ηνπο νρήκαηνο 

αλαιακβάλεη ηα θαζήθνληα ηνπ πξνκεζεπηή, έηζη ψζηε ν ζσιήλαο λα ζπλερίζεη ην 

ππξ θαη λα νινθιεξψζεη ηελ απνζηνιή ηνπ ην ζηνηρείν. Σν θάζε κέινο ηνπ ζηνηρείνπ 

πξέπεη λα γλσξίδεη ηα θαζήθνληα ησλ ππνινίπσλ έηζη ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε 

αληηθαηάζηαζε ελφο απφ ηνλ άιιν. Με βάζε ην πξφβιεκα θαη ηηο παξαηεξνχκελεο 

ζπλζήθεο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ πνιέκνπ θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη αθελφο 

ζα πξέπεη λα δίλεηαη αγψλαο γηα ηε δπλαηφλ κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ 

ζηελ εθπαίδεπζε, αθεηέξνπ αθφκα θαη αλ ε εθπαηδεπφκελε δχλακε είλαη κηθξή, ε 

εθπαίδεπζε δε ζα πξέπεη λα παξακειείηαη αιιά θαη λα πεξηιακβάλεη πιεζψξα 

αληηθεηκέλσλ, ηα νπνία ζα ζπκπιεξψλνπλ ηελ εηδηθφηεηα ηνπ θάζε άλδξα, δίλνληάο 

ηνπ ηε δπλαηφηεηα ηε ζηηγκή ηεο αλάγθεο, λα ιεηηνπξγήζεη κε επηηπρία θαη εθηφο ησλ 

θαζεθφλησλ πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί. Μέζα απφ ηε κειέηε πνιιψλ ηζηνξηθψλ 

παξαδεηγκάησλ πξνθχπηεη, πσο ηε ζηηγκή ηεο αιήζεηαο, θαλέλαο δελ κπνξεί λα 

πξνεμνθιήζεη πνηνο άλδξαο ή πνηα κηθξή κνλάδα ζα επηδείμεη ηελ εμαίξεηε εθείλε 

ζπκπεξηθνξά, αλεμαξηήησο ησλ αξρηθψλ θαζεθφλησλ ηνπο, πνπ ζα ραξίζεη ηε λίθε 

ζηηο θίιηεο δπλάκεηο. Σν παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζχγρξνλε ηάζε γηα 

δεκηνπξγία κηθξψλ θαη επέιηθησλ ζρεκαηηζκψλ, νδεγεί ζηελ εζηίαζε ηεο 

εθπαίδεπζεο ζηηο κηθξέο κνλάδεο θαη ή δπλαηφλ κεκνλσκέλα ζηνλ θάζε ζηξαηησηηθφ. 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχκε θαη ζηα πιενλεθηήκαηα ελφο 

επέιηθηνπ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο. Με ηνλ φξν επέιηθην ελλννχκε ηε δπλαηφηεηα 

λα πξνζαξκφδεηαη ρξνληθά αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο θάζε θνξά. Αο εμεηάζνπκε ην 

παξάδεηγκα ελφο ζηξαηνπέδνπ φπνπ εδξεχνπλ δχν κνλάδεο. Σφηε ην πξφγξακκα ηεο 

θάζε κηαο κνλάδαο κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη δξαζηηθά απφ βδνκάδα ζε βδνκάδα, έηζη 

ψζηε ηε κηα βδνκάδα ε κία κνλάδα λα θαιχπηεη φιεο ηηο αλάγθεο ηνπ ζηξαηνπέδνπ 

απφ πιεπξάο ππνζηήξημεο θαη ιεηηνπξγίαο, αζθάιεηα, δηνηθεηηθή κέξηκλα θαη φηη 

άιιν απαηηείηαη, κεδελίδνληαο επί ηεο νπζίαο ηελ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα. Σελ 

ίδηα εβδνκάδα ε άιιε κνλάδα, εθαξκφδεη θαζνιηθφ πξφγξακκα εληαηηθήο 

εθπαίδεπζεο επηηπγράλνληαο ηε ζπκκεηνρή ηνπ κέγηζηνπ δπλαηνχ αξηζκνχ 

εθπαηδεπνκέλσλ. Με ην πέξαο ηεο εβδνκάδαο νη ξφινη αληηζηξέθνληαη. Αθφκα θαη 

ζηελ πεξίπησζε αλειαζηηθψλ εηδηθνηήησλ, νη νπνίεο δχζθνια κπνξνχλ λα 

εγθαηαιείςνπλ ην ρψξν θαζεκεξηλήο εξγαζίαο ηνπο, θαζψο ην θελφ πνπ αθήλνπλ 

είλαη δπζαλαπιήξσην (πρ ηερληθφ πξνζσπηθφ ζην θιηκάθην ζπληεξήζεσο), κε ηελ 

εθαξκνγή πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο επ' έξγν (on the job training), είλαη δπλαηφ λα 

επηηχρνπκε άξηζηα απνηειέζκαηα. 

 

4.6  Δπηζηξάηεπζε θαληαζίαο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο - αμηνπνίεζε 

ηερλνινγίαο. 

 

Η κείσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δαπάλεο κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε θαιχηεξε 

δηαρείξηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πιηθψλ θαη κέζσλ, αιιά θπξίσο κε ηελ επηζηξάηεπζε 

ηεο θαληαζίαο ησλ εθπαηδεπηψλ, έηζη ψζηε πάληα λα επηδηψθεηαη ε δεκηνπξγία 

ξεαιηζηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλζεθψλ, ρσξίο κεγάιν νηθνλνκηθφ θφζηνο. 

Υαξαθηεξηζηηθή εθπαηδεπηηθή κέζνδνο πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη ηζρπξφηαην 

βνήζεκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή είλαη ε εθπαίδεπζε κε επεηζφδηα. Καηά ηε 

κέζνδν απηή επηδηψθεηαη ε δεκηνπξγία κίαο θαληαζηηθήο θαηάζηαζεο, ελφο 

επεηζνδίνπ, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη εθπαηδεπφκελνη θαη κε ηελ θαζνδήγεζε, 

έιεγρν θαη θξηηηθή ησλ εθπαηδεπηψλ επηηπγράλεηαη ε εθπαίδεπζε. Η κέζνδνο απηή 

βξίζθεη εθαξκνγή θαη εθηφο ηεο ακηγψο ζηξαηησηηθήο εθπαίδεπζεο, γηα παξάδεηγκα 
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κπνξεί θάπνηα αλχπνπηε ζηηγκή θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο, λα αλαθνηλσζεί κηα 

ζνβαξή αλάγθε πγείαο θαη ζηε ζπλέρεηα εμεηάδνπκε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαθνκηδψλ θαη πξψησλ βνεζεηψλ. Σέινο πξέπεη λα αλαθεξζνχκε θαη ζηε δπλαηφηεηα 

ρξήζεο εμνκνησηψλ εθπαίδεπζεο  θαη ινηπψλ εθπαηδεπηηθψλ βνεζεκάησλ, ηα νπνία 

εμαζθαιίδνπλ ξεαιηζηηθή εθπαίδεπζε κε ρακειφ θφζηνο. 

 

4.7  Γηάπιαζε ησλ ζχγρξνλσλ εγεηφξσλ. 

 

Δλψ έρεη δηαπηζησζεί ην πξφβιεκα ηεο απνκάθξπλζεο ησλ ζχγρξνλσλ εγεηφξσλ 

απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απνζηνιή ηνπο θαη ελψ ίζσο 

κηα πξψηε αλάγλσζε ζα ππνδείθλπε ηελ αθαδεκατθή - ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε σο ηνλ 

θχξην ππαίηην, απηφ δελ είλαη αιεζέο. Αμία έρεη λα αλαθεξζνχκε ζηα ιφγηα ηνπ 

Ιζξαειηλνχ ζηξαηεγνχ Γηγθάι Αιφλ, "Πξέπεη λα πξνηξέπνπκε δηαξθψο ηνπο 

αμησκαηηθνχο θαη ηδηαίηεξα απηνχο πνπ θαηέρνπλ θαίξηεο δηνηθεηηθέο ζέζεηο, λα 

δηεπξχλνπλ ην θάζκα ησλ γλψζεψλ ηνπο. Σίπνηα δελ έρεη πην θαηαζηξνθηθή επίδξαζε 

ζηελ πνηφηεηα ηνπ ζηξαηνχ απφ έλαλ ππξήλα ζηελφκπαισλ θαη άθακπησλ δηνηθεηψλ. 

Οη κνξθσκέλνη θαη θσηηζκέλνη δηνηθεηέο δεκηνπξγνχλ ζηξαηηψηεο εμίζνπ 

θσηηζκέλνπο θαη δηςαζκέλνπο γηα γλψζε, ζηξαηηψηεο πνπ θαηαλννχλ ζε βάζνο γηαηί 

ζηξαηνινγήζεθαλ θαη γηα πην ιφγν πξέπεη λα πνιεκήζνπλ." Με ην θαηάιιειν κίγκα 

αθαδεκατθήο θαη ζηξαηησηηθήο εθπαίδεπζεο επέξρνληαη ηα άξηζηα απνηειέζκαηα. 

Απηφ πξέπεη λα είλαη θαη ε επηδίσμε θάζε θνξά, φρη κφλν ηεο ηεξαξρίαο, γηα ηελ 

έθδνζε θαηεπζχλζεσλ θαη δηαηαγψλ, αιιά πξσηίζησο ηνπ θάζε Αμησκαηηθνχ ζε 

αηνκηθφ επίπεδν. 

 

Βιβλιογραυία 

 

Διιεληθή βηβιηνγξαθία 

Μπακπηληψηεο Γ. Γεψξγηνο (2002) Λεμηθφ ηεο λέαο Διιεληθήο γιψζζαο, Κέληξν 

Λεμηθνινγίαο, Αζήλα 

Παγθάθεο Λ. Γξεγφξηνο, (1998). Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ. Αζήλα - Κνκνηελή. 

αθνπια 

κνθνβίηεο Γεκήηξηνο. (2011). Στρατιωτική Κοινωνιολογία στην Ελλάδα: Ειδικά 

θέματα. Αζήλα. Βεξγίλα. (ζει 247-248) 

Γηνηθεηηθή, (1988). ΓΔ/Γηεχζπλζε Μειεηψλ. Αζήλα 

Γφγκα ηξαηνχ Ξεξάο(2014)/ΓΔ/Γλζε Γνγκάησλ, Σππνγξαθείν Διιεληθνχ 

ηξαηνχ, Αζήλα 

Γφγκα Γηακφξθσζεο Ηγεηψλ ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο (2002)/ ΓΔ/Γλζε Γνγκάησλ, 

Σππνγξαθείν Διιεληθνχ ηξαηνχ, Αζήλα 



Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ                                                                    2016 

28 
 

Θέκαηα ζηξαηησηηθήο ηζηνξίαο. (1999) ΓΔ/Γηεχζπλζε Ιζηνξίαο ηξαηνχ. Αζήλα 

Μεηαπηπρηαθή Δθπαίδεπζε(2013)/ΓΔΔΘΑ/ Σππνγξαθείν Διιεληθνχ ηξαηνχ 

Ν.2439/1996 Ιεξαξρία θαη εμέιημε ησλ κνλίκσλ Αμησκαηηθψλ ησλ Δλφπισλ 

Γπλάκεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο 

 

Ξελφγισζζε βηβιηνγξαθία 

Arthur S. Collins. (2001), Η απιή ινγηθή ζηελ εθπαίδεπζε. Αζήλα. Σνπξίθε 

Dessler, Gary (2012), Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Αζήλα: Δθδφζεηο Κξηηηθή. 

Conduct of the Persian Gulf War (1992), USA Department of Defense Final Report to 

Congress, κεηάθξαζε ηξαηεγφο ε.α. Γεκήηξηνο θαξβέιεο, Δθδ Φιψξνο, Αζήλα 

(ζει ΥΥΥΙ θαη 395-396) 

Field Manual 3-21.8 (2007) The Infantry Rifle Platoon and Squad, Headquarters 

department of the army 

Ιζηνζειίδεο 

www.kanep-gsee.gr  Δημόπουλοσ Κώςτασ κα, Μελζτη αιτιών για το χαμηλό ποςοςτό 

ςυμμετοχήσ ςε προγράμματα δια βίου εκπαίδευςησ ςτην Ελλάδα 

 

 


