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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η στρατιωτική ιστορία έχει παράσχει μια σειρά από χρήσιμες έννοιες 

για τη διοίκηση, όπως η τοποθέτηση, η στρατηγική, η στοχοθεσία, η 

διαχείριση κρίσεων, η διαχείριση συγκρούσεων και η επικοινωνία μέσα σε 

έναν οργανισμό. Οι επιχειρήσεις διαχρονικά θεωρούνταν σαν ένας «στρατός» 

σε μικρογραφία, μιας και οι εταιρείες έπρεπε να επιβιώσουν στον διαρκή 

ανταγωνισμό και στον οικονομικό πόλεμο. Παρά την πλούσια αυτή παράδοση 

και τα λεπτομερή γραπτά για το στρατό, η έρευνα τη διοικητικής επιστήμης 

πλέον είναι αυτή που δίνει διδάγματα στο στρατό και το πώς αυτός θα 

διοικηθεί στο σύγχρονο περιβάλλον. Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον 

η σωστή θεώρηση των βασικών αρχών του μάνατζμεντ, όπως η ηγεσία, η 

κουλτούρα, η οργανωσιακή συμπεριφορά, κ. α. , στοιχεία απαραίτητα ώστε 

ένας οργανισμός να καταστεί πετυχημένος, δεν είναι αρκετά, καθώς η σωστή 

διαχείριση του προσωπικού του κρίνεται αναγκαία Η  παρούσα μελέτη θα 

προσπαθήσει να προσεγγίσει το πολυδιάστατο θέμα της διοίκησης 

ανθρώπινου δυναμικού στις ένοπλες δυνάμεις, την εφαρμογή σύγχρονων 

μεθόδων διοίκησης   τον ρόλο της επικοινωνίας ως βασικό πυλώνα για την 

επίλυση συγκρούσεων. 

 

ABSTRACT 

Military history has provided a number of useful concepts for 

administration, such as positioning, strategy, targeting, crisis management, 

conflict management, and communication within an organization. Businesses 

have long been regarded as an "army" in miniature, as companies have had 

to survive in constant competition and economic war. Despite this rich 

tradition and detailed writings on the army, research in administrative science 

is now the one that gives lessons to the army and how it will be managed in 

the modern environment. In the modern competitive environment proper 

understanding of the key principles of management, such as leadership, 

culture, organizational behavior, etc., necessary for an organization to be 

successful is not enough, as the proper management of its staff is necessary 

This study will attempt to approach the multidimensional issue of human 

resources management in the armed forces, the application of modern 

management methods to the role of communication as a key pillar for conflict 

resolution. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Υποστηρίζεται ότι μπορούν να αντληθούν πολύ σημαντικά διδάγματα 

από τη στρατιωτική ιστορία, τα οποία να έχουν και εφαρμογή σε έναν 

επιτυχημένο οργανισμό, όπου η υιοθέτηση των βασικών αρχών του 

μάνατζμεντ από μόνη της δεν επαρκεί, αλλά απαιτείται και σωστή διαχείριση 

του προσωπικού, γνώση δηλαδή της διοίκησης των Ανθρώπινων Πόρων. Για 

να μάθουν από την στρατιωτική ιστορία οι επιχειρηματίες και οι managers, 

πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά τα ιστορικά γεγονότα , ώστε να μπορούν 

να αντληθούν τα κατάλληλα  μαθήματα από αυτά. Η ιστορία πολλές φορές 

όμως αλλάζει ροή. Πλέον είναι η Διοικητική επιστήμη αυτή η οποία διδάσκει 

στο στρατό σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού-

πόρων και εκτέλεσης των καθηκόντων με τα οποία είναι επιφορτισμένες οι 

ένοπλες δυνάμεις. Η διαχείριση των Ανθρώπινων Πόρων στοχεύει στην 

ανάπτυξη της παραγωγικής διαδικασίας των ανθρώπων σε έναν οργανισμό, 

με ηθικά και κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους. Είναι προφανές, ότι για να είναι 

αποδοτική σε όλους τους τομείς και η μικρότερη επιχείρηση-οργανισμός, 

πρέπει να διαθέτει και να διαχειρίζεται εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο να 

ενστερνίζεται τους στόχους, την κουλτούρα και την φιλοσοφία της, με τελικό 

στόχο την ανάπτυξή της. 

Ορισμένα βασικά κείμενα στη διοίκηση αναγνωρίζουν τη συμβολή της 

στρατιωτικής στρατηγικής. Η πρώιμη θεωρία της ηγεσίας εξετάζει τη σημασία 

του στρατηγού για το στρατό (Barnard, 1938) και την αρχή της ενότητας της 

διοίκησης (Fayol, 1988). Τα έργα του (Ansoff, 1965) για τη στρατηγική 

προέβαλαν ότι οι στρατιωτικές τέχνες και οι επιστήμες είναι σημαντικές για τη 

στρατηγική σκέψη των κορυφαίων ομάδων διαχείρισης. Άλλοι ερευνητές, 

έχουν εξετάσει διάφορα επίπεδα στρατιωτικής τακτικής, καθώς και την 

εφαρμογή τους στη στρατηγική (Ries, 1985). Ο Porter (Porter, 1980) έχει 

επίσης απασχολήσει μια σειρά στρατιωτικών πρακτικών στην πρωταρχική του 

εργασία για στρατηγική διοίκηση. Τα κορυφαία εγχειρίδια έχουν επίσης τονίσει 

τις «στρατιωτικές ρίζες» της στρατηγικής των επιχειρήσεων (Peng, 2009), 

ιδιαίτερα όσον αφορά στον στρατηγικό σχεδιασμό και την εφαρμογή 
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(Mintzberg H. L., 2003). Οι συγγραφείς της διοίκησης μίλησαν για τη νίκη της 

μάχης πριν την διεξαγωγή της, αναφέροντας την αποφασιστική ναυμαχία του 

Τραφάλγκαρ μεταξύ Βρετανίας και Γαλλίας ως ένα παράδειγμα στρατιωτικής 

ιστορίας που μπορεί να εφαρμοστεί στη διοίκηση (Pringle, 1997). 

Ο Mintzberg έχει χρησιμοποιήσει μια σειρά υποθέσεων από την 

στρατιωτική ιστορία στο έργο του για να απεικονίσει στρατηγικά προβλήματα, 

ιδιαίτερα από τον Α 'Παγκόσμιο Πόλεμο (Mintzberg H. L., 2003) και τον 

πόλεμο του Βιετνάμ (Mintzberg H. , 2008). Στην Ασία, τα γραπτά για τη 

στρατιωτική ιστορία έχουν επίσης συμβάλει σημαντικά στη σκέψη και στην 

πρακτική της διαχείρισης. Χιλιετίες πριν από τον 19οαιώνα, ο Πρώσος 

στρατηγός Carlvon Clausewitz(Clausewitz, 2004)καθώς και ο κινέζος SunTzu 

(Sun, 1963) προέβαλαν την επιστήμη της «τέχνης του πολέμου». Τα γραπτά 

του SunTzu και του Clausewitz αποτελούσαν συχνά τη βάση για προσεγγίσεις 

ορθολογικού προγραμματισμού στο στρατηγικό σχεδιασμό και στη θεωρία 

των παιγνίων (Chen, 1994). Αν και οι στρατηγικές ιδέες του SunTzu (1963) 

γράφτηκαν τον 6ο π.χ. αιώνα επηρέασαν σημαντικά δυτικούς στρατιωτικούς 

διοικητές, από τον Ναπολέοντα έως τον MacArthur. Τα τελευταία χρόνια, η 

«τέχνη του πολέμου» έχει εφαρμοστεί και στη διοίκηση των επιχειρήσεων, οι 

οποίες προσπαθούν να επικρατήσουν στον συνεχή ανταγωνισμό, χωρίς 

πραγματικά να δώσουν την «μάχη». Κατά συνέπεια η «τέχνη του πολέμου» 

εφαρμόζεται ως εκπαιδευτικός οδηγός για πολλές ανταγωνιστικές 

προσπάθειες που δεν περιλαμβάνουν «μάχες» και ως εκ τούτου βρίσκει 

εφαρμογή σε όλο και περισσότερα θέματα οργανωτικής δομής, στρατηγικής 

ευθυγράμμισης, στρατηγικών συμμαχιών και διαχείρισης ποιότητας (Boar, 

1995). 

Η στρατιωτική ιστορία έχει μεγάλη σημασία πλέον, μιας και ζούμε σε 

παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Οι πρόσφατα δημοσιευμένες στρατιωτικές 

ιστορίες της Κίνας (Graff, 2002) (Worthing, 2007) έχουν δείξει πώς οι ένοπλες 

δυνάμεις έχουν διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση σύγχρονων 

κινεζικών οργανώσεων-υπηρεσιών, ιδιαίτερα στον τομέα της κρατικής 

περιουσίας. Οι Graffand-Higham (Graff, 2002) παρουσιάζουν μια σειρά από 

δοκίμια σχετικά με διάφορες πτυχές της σύγχρονης κινεζικής στρατιωτικής 

ιστορίας, από τις ναυτικές επιχειρήσεις έως τη συζήτηση του 
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Απελευθερωτικού Στρατού των Λαών (μέσω της εξέτασης του Μάο Τσε 

Τουνγκ ως αρχηγού ανταρτών) και των κενών που υπάρχουν μεταξύ των 

προθέσεων και των ικανοτήτων και μεταξύ των σχεδίων και της 

πραγματικότητας. Σε μια εκτενέστερη εξέταση, ο Worthing (Worthing, 2007) 

προσθέτει ότι η κατανόηση της στρατιωτικής ιστορίας της Κίνας είναι 

απαραίτητη για την κατανόηση του σημερινού κινεζικού κράτους και της 

διοίκησής του, καθώς οι κινεζικές ένοπλες δυνάμεις διαδραμάτισαν σημαντικό 

ρόλο στη διαδικασία εκσυγχρονισμού της Κίνας. 

Διαφαίνεται λοιπόν ότι πλέον η επιστήμη της διοίκησης είναι αυτή η 

οποία δίνει χρήσιμα εργαλεία-διδάγματα-κατευθύνσεις στη στρατιωτική 

διοίκηση. Ως εκ τούτου προβάλλει ένα καίριο ερώτημα, στο οποίο η εργασία 

αυτή καλείται να απαντήσει, αν δηλαδή οι σύγχρονες μέθοδοι διοίκησης 

ανταποκρίνονται και εφαρμόζονται στις Ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, και 

ιδιαίτερα στον τομέα της διαχείρισης των εσωτερικών συγκρούσεων από τις 

Διοικήσεις των εκάστοτε μονάδων. Επιπρόσθετα θα προσεγγιστεί το θέμα της 

εκπαίδευσης του προσωπικού, μέσω της παρακίνησης του, με απώτερο 

σκοπό την αποδοτικότερη λειτουργία του. Τέλος θα εξεταστεί και το θέμα της 

επιχειρησιακής επικοινωνίας του ανθρώπινου δυναμικού προσπαθώντας να 

εντοπιστούν χαρακτηριστικά, δεξιότητες και τεχνικές που οδηγούν στην 

βελτίωση αυτής. 

Η εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο θα 

μελετηθεί η έννοια της Διοίκησης, πως αυτή εξελίχθηκε στον χρόνο και όπως 

αυτή εφαρμόζεται σήμερα από τους σύγχρονους στρατιωτικούς οργανισμούς 

παγκοσμίως. Στο δεύτερο κεφάλαιο, θα αναλυθεί η έννοια της επικοινωνίας 

στο εσωτερικό ενός οργανισμού, και ειδικότερα στο εσωτερικό των ενόπλων 

δυνάμεων. Στο τρίτο κεφάλαιο θα γίνει παρουσίαση της έρευνας που έγινε για 

να μελετηθεί η άποψη μόνιμων στελεχών των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, 

πάνω στο θέμα της επικοινωνίας στο εσωτερικό των ενόπλων δυνάμεων, της 

διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και της διαχείρισης των συγκρούσεων 

μέσα σε στρατιωτικές μονάδες, όπως αυτές προκύπτουν από τις εμπειρίες 

τους. Τέλος θα παρουσιαστούν συμπεράσματα και προτάσεις για τη βελτίωση 

στον τομέα της επικοινωνία με σκοπό την διασφάλιση της γενικότερης 

επιχειρησιακής απόδοσης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

 

Το πρώτο κεφάλαιο θα ασχοληθεί με το πώς διαμορφώθηκε η 

διοικητική επιστήμη  στη διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων, και ειδικότερα στο 

τομέα της διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού. 

 

1.1 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

Η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού (HRM ή HR) είναι η διαχείριση 

των ανθρώπινων πόρων. Κοινώς αναφέρεται ως Τμήμα Ανθρώπινου 

Δυναμικού. Έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιήσει την απόδοση των 

εργαζομένων στην υπηρεσία των στρατηγικών στόχων του εργοδότη (Ulrich, 

1996). Το HR ασχολείται πρωτίστως με τη διαχείριση των ατόμων εντός της 

επιχείρησης, με επίκεντρο τις πολιτικές και τα συστήματα. Τα τμήματα 

ανθρώπινου δυναμικού είναι υπεύθυνα για την επίβλεψη του σχεδιασμού των 

εργαζομένων, των προσλήψεων των εργαζομένων, της κατάρτισης και της 

ανάπτυξης μέσω της εκπαίδευσης, της αξιολόγησης των επιδόσεων και της 

επιβράβευσης (π.χ. διαχείριση συστημάτων αμοιβών και παροχών) (Paauwe, 

2009). Το HR ασχολείται επίσης με την οργανωτική αλλαγή και την ανάπτυξη 

οργανωσιακής κουλτούρας και κλίματος, την προώθηση και ενίσχυση της 

ομαδικής εργασίας, την προάσπιση του κοινού οράματος της διοίκησης μέσω 

της ορθής διαχείρισης της γνώσης, την ανάπτυξη ηγεσίας καθώς και με τις 

εργασιακές σχέσεις, δηλαδή με την εξισορρόπηση των οργανωτικών 

πρακτικών, με τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις συλλογικές 

διαπραγματεύσεις και τις κυβερνητικές νομοθεσίες. 

Το HR είναι προϊόν του κινήματος των ανθρώπινων σχέσεων που 

εμφανίστηκε στις αρχές του 20ουαιώνα, όταν οι ερευνητές άρχισαν να 

τεκμηριώνουν τρόπους για τη δημιουργία επιχειρηματικής αξίας μέσω της 

στρατηγικής διαχείρισης του εργατικού δυναμικού. Αρχικά κυριάρχησε η 

συναλλακτική εργασία,, αλλά λόγω της παγκοσμιοποίησης, της ενοποίησης 

των επιχειρήσεων, των τεχνολογικών εξελίξεων και της περαιτέρω έρευνας, το 

HR τα τελευταία 20 χρόνια επικεντρώθηκε σε στρατηγικές πρωτοβουλίες, 
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όπως συγχωνεύσεις και εξαγορές, διαχείριση ταλέντων, σχεδιασμό διαδοχής, 

βιομηχανικές και εργασιακές σχέσεις, ποικιλομορφία και ένταξη στο σύγχρονο 

απαιτητικό περιβάλλον (Collings, 2009). 

Το HR επικεντρώνεται στην μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας των 

εργαζομένων. Οι επαγγελματίες του ανθρώπινου δυναμικού διαχειρίζονται το 

ανθρώπινο κεφάλαιο ενός οργανισμού και επικεντρώνονται στην εφαρμογή 

πολιτικών και διαδικασιών. Μπορούν να ειδικευτούν στην πρόσληψη μέσω 

της προσέλκυσης και επιλογής κατάλληλων υποψηφίων, την εκπαίδευση, την 

κατάρτιση, τις σχέσεις των εργαζομένων και την προστασία αυτών ή τα οφέλη 

όπως τις παροχές και ανταμοιβές των εργαζομένων καθώς και στην 

αξιολόγηση της απόδοσης. Αναλυτικότερα, η πρόσληψη ειδικών οδηγεί στο  

βρίσκει και προσλαμβάνει κορυφαία ταλέντα. Οι επαγγελματίες κατάρτισης και 

ανάπτυξης διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται και έχουν συνεχή 

ανάπτυξη. Αυτό γίνεται μέσω προγραμμάτων κατάρτισης, αξιολογήσεων 

επιδόσεων και προγραμμάτων ανταμοιβής. Αντιμετωπίζονται οι ανησυχίες 

των εργαζομένων όταν παραβιάζονται πολιτικές και τακτικές, όπως σε 

περιπτώσεις που αφορούν παρενόχληση ή διακρίσεις. Κάποιες εταιρείες 

εφαρμόζουν παροχές, αναπτύσσουν δομές αποζημίωσης, προγράμματα 

οικογενειακής άδειας, εκπτώσεις και άλλα οφέλη που μπορούν να 

αποκτήσουν οι εργαζόμενοι. Από την άλλη πλευρά είναι οι Γενικοί Ανθρώπινοι 

Πόροι ή οι επιχειρηματικοί εταίροι. Αυτοί οι επαγγελματίες του ανθρώπινου 

δυναμικού θα μπορούσαν να εργάζονται σε όλους τους τομείς ή να είναι 

εκπρόσωποι εργασιακών σχέσεων που συνεργάζονται με συνδικαλισμένους 

εργαζόμενους (Johnason, 2009). 

Στις επιχειρήσεις startups, οι εκπαιδευμένοι επαγγελματίες μπορούν να 

εκτελούν τα καθήκοντα του HR. Σε μεγαλύτερες εταιρείες, μια ολόκληρη 

λειτουργική ομάδα είναι συνήθως αφιερωμένη στην πειθαρχία, με προσωπικό 

που ειδικεύεται σε διάφορα καθήκοντα ανθρώπινου δυναμικού και λειτουργική 

ηγεσία που συμμετέχει στη στρατηγική λήψη αποφάσεων σε όλη την 

επιχείρηση. Για να εκπαιδεύσουν τους επαγγελματίες του κλάδου, τα ιδρύματα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι επαγγελματικές ενώσεις και οι εταιρείες έχουν 

καθιερώσει προγράμματα σπουδών ειδικά για τα καθήκοντα του HR 

(O'Sullivan, 2014).  
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Ορισμένες επιχειρήσεις παγκοσμιοποιούν και διαμορφώνουν ομάδες 

με διαφορετική σύνθεση. Τα τμήματα ανθρωπίνων πόρων έχουν το ρόλο να 

διασφαλίσουν ότι αυτές οι ομάδες μπορούν να λειτουργήσουν και ότι οι 

άνθρωποι μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους, ακόμα και αν ανήκουν σε 

διαφορετικούς πολιτισμούς, από τη μια άκρη της Γης έως την άλλη. Λόγω των 

τεράστιων αλλαγών στην οικονομία, τα τρέχοντα θέματα στο HR 

περιλαμβάνουν την ποικιλομορφία και την ένταξη στο εργασιακό περιβάλλον, 

καθώς και τη χρήση τεχνολογίας για την προώθηση της εμπλοκής των 

εργαζομένων. Στο σημερινό παγκόσμιο περιβάλλον εργασίας, οι 

περισσότερες εταιρείες επικεντρώνονται στη μείωση του κύκλου εργασιών 

των υπαλλήλων και στη διατήρηση του ταλέντου και των γνώσεων που 

κατέχουν οι εργαζόμενοί τους. Η νέα πρόσληψη όχι μόνο συνεπάγεται υψηλό 

κόστος, αλλά αυξάνει επίσης τον κίνδυνο να μην είναι σε θέση ο νεοφερμένος 

να αντικαταστήσει το πρόσωπο που εργαζόταν  στη θέση αυτή προηγούμενα. 

Τα τμήματα ανθρωπίνων πόρων προσπαθούν να προσφέρουν οφέλη που θα 

προσελκύσουν τους εργαζόμενους, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο απώλειας 

εταιρικής γνώσης (Lepak, 1998). 

 

1.1.1 Προηγούμενες θεωρητικές εξελίξεις 

 

Ο τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού εξελίχθηκε πρώτα στην Ευρώπη του 

18ου αιώνα. Χτίστηκε ως μια απλή ιδέα από τον Robert Owen (1771-1858) και 

τον Charles Babbage (1791-1871) κατά τη διάρκεια της βιομηχανικής 

επανάστασης. Αυτοί γνώριζαν ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι κρίσιμος 

για την επιτυχία ενός οργανισμού. Εξέφρασαν την άποψη ότι η ευημερία των 

εργαζομένων οδηγούσε  σε τέλεια εργασιακά αποτελέσματα. Χωρίς υγιείς 

εργαζόμενους, ο επιχειρηματικός οργανισμός δεν θα μπορούσε να επιβιώσει 

(Ulrich, 1996). 

Το HR εμφανίστηκε ως ένα συγκεκριμένο πεδίο στις αρχές του 

20ουαιώνα, επηρεασμένο από τον Frederick WinslowTaylor (1856-1915). Ο 

Taylor διερεύνησε αυτό που ονόμασε «επιστημονική διαχείριση», άλλοι 

αργότερα αναφέρθηκαν στο «Taylorism», προσπαθώντας να βελτιώσουν την 

οικονομική αποδοτικότητα στις θέσεις παραγωγικής εργασίας. Τελικά ο Taylor 
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εισήγαγε μία από τις βασικές εισροές στη διαδικασία κατασκευής-διερεύνησης 

της εργασίας στην παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού (Ulrich, 1996). 

Εν τω μεταξύ, στην Αγγλία, ο CS Myers, επηρεασμένος από τα  

απροσδόκητα προβλήματα τα οποία παρουσιάστηκαν μεταξύ των 

στρατιωτών κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο του 1914-1918, και τα οποία 

θορύβησαν στρατιωτικούς και πολιτικούς, ίδρυσε το 1921 το Εθνικό Ινστιτούτο 

Βιομηχανικής Ψυχολογίας [NIIP] το οποίο και  στις δύο πλευρές του 

Ατλαντικού βασίστηκε κυρίως στην έρευνα του Elton Mayo (1880-1949) για να 

τεκμηριώσει μέσα από τις μελέτες του Hawthorne (1924-1932), το αν και κατά 

πόσο διάφορα ερεθίσματα, ανεξάρτητα από την οικονομική αποζημίωση και 

τις συνθήκες εργασίας, θα μπορούσαν να αποφέρουν πιο παραγωγικούς 

εργαζόμενους. Οι εργασίες των Abraham Maslow (1908-1970), Kurt Lewin 

(1890-1947), Max Weber (1864-1920), Frederick Herzberg (1923-2000),  

David McClelland (1917-1998) και η οργανωτική ψυχολογία, οργανωτική 

συμπεριφορά και οργανωτική θεωρία, ερμηνεύτηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να 

διεκδικούν περαιτέρω νομιμοποίηση για μια εφαρμοσμένη πειθαρχία (Ulrich, 

1996). 

 

1.1.2 Γέννηση και ανάπτυξη του HR 

 

Μέχρι τη στιγμή που υπήρχαν αρκετά θεωρητικά στοιχεία για να γίνει 

μια επιχειρησιακή περίπτωση στρατηγικής διαχείρισης του εργατικού 

δυναμικού, οι αλλαγές στο επιχειρηματικό τοπίο (à la Andrew Carnegie, John 

Rockefeller) και στη δημόσια πολιτική (à la  Sidney και Beatrice Webb, 

Franklin D. Roosevelt και το New Deal) μετέτρεψαν τη σχέση εργοδότη-

υπαλλήλου με αποτέλεσμα το HR   να γίνει επίσημο παρακλάδι της 

διοικητικής επιστήμης, υπό την μορφή βιομηχανικών και εργασιακών σχέσεων 

(Ulrich, 1996). 

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του 20ουαιώνα, η συμμετοχή των 

συνδικάτων μειώθηκε σημαντικά, ενώ η διαχείριση του εργατικού δυναμικού 

εξακολούθησε να επεκτείνει την επιρροή της στους επιχειρηματικούς 

οργανισμούς. Στις ΗΠΑ, χρησιμοποιήθηκε η φράση «βιομηχανικές και 
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εργασιακές σχέσεις», η συλλογική εκπροσώπηση και πολλές εταιρείες 

άρχισαν να αναφέρονται στο επάγγελμα του πρωτοπόρου των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων ως «διοίκηση του προσωπικού». Πολλές τρέχουσες πρακτικές 

ανθρώπινου δυναμικού προέκυψαν από τις ανάγκες των εταιρειών της 

δεκαετίας του 1950 να αναπτύξουν και να διατηρήσουν το ταλέντο (Ulrich, 

1996). 

Στα τέλη του 20ου αιώνα, η πρόοδος στις μεταφορές και τις 

επικοινωνίες διευκόλυνε σημαντικά την κινητικότητα και τη συνεργασία του 

εργατικού δυναμικού. Οι εταιρίες άρχισαν να βλέπουν τους εργαζόμενους ως 

περιουσιακά στοιχεία και όχι ως γρανάζια σε μια μηχανή. Η διαχείριση των 

ανθρωπίνων πόρων έγινε επομένως ο κυρίαρχος όρος για τη λειτουργία - η 

ASPA άλλαξε το όνομά της σε Εταιρεία Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 

(SHRM) το 1998.  

Η διαχείριση του ανθρώπινου κεφαλαίου (HCM) χρησιμοποιείται 

μερικές φορές ως συνώνυμο με το HR, αν και το «ανθρώπινο κεφάλαιο» 

συνήθως αναφέρεται σε μια πιο στενή άποψη των ανθρώπινων πόρων, 

δηλαδή τη γνώση που τα άτομα ενσωματώνουν και μπορούν να 

συνεισφέρουν σε μια οργάνωση. Ομοίως, άλλοι όροι που χρησιμοποιούνται 

μερικές φορές για να περιγράψουν το πεδίο περιλαμβάνουν την «οργανωτική 

διαχείριση», τη «διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού», τη «διαχείριση 

ταλέντων», τη «διαχείριση προσωπικού» και απλά τη «διοίκηση ανθρώπων» 

(Ulrich, 1996). 

 

1.1.3 Επιχειρησιακή λειτουργία 

 

Ο Dave Ulrich αναφέρει τις λειτουργίες του ανθρώπινου δυναμικού ως 

εξής (Ulrich, 1996): 

«ευθυγράμμιση της στρατηγικής του ανθρώπινου δυναμικού και 

της επιχειρηματικής στρατηγικής, επανασχεδιασμός των 

διαδικασιών οργάνωσης, ακρόαση και ανταπόκριση των 

εργαζομένων και διαχείριση μετασχηματισμού και αλλαγής». 
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Σε μακροοικονομικό επίπεδο, το HR είναι υπεύθυνο για την εποπτεία 

της ηγετικής οργάνωσης. Διασφαλίζει επίσης, τη συμμόρφωση με τους 

νόμους για την απασχόληση και την εργασία, οι οποίοι διαφέρουν γεωγραφικά 

και συχνά εποπτεύουν την υγεία και την ασφάλεια.  

Σε περιπτώσεις όπου οι εργαζόμενοι επιθυμούν και έχουν νόμιμη 

εξουσιοδότηση να τηρούν μια συλλογική συμφωνία διαπραγμάτευσης, το HR 

θα χρησιμεύει επίσης ως κύριος σύνδεσμος της εταιρείας με τους 

εκπροσώπους των εργαζομένων (συνήθως μια συνδικαλιστική οργάνωση). 

Κατά συνέπεια το HR, συνήθως ασχολείται μέσω εκπροσώπων, με την 

άσκηση πίεσης σε κυβερνητικές υπηρεσίες (π.χ. στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο 

Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ και στο Εθνικό Συμβούλιο Εργασιακών 

Σχέσεων) για να προωθήσει τις προτεραιότητές του (Collings, 2009). 

Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού έχει τέσσερις βασικές λειτουργίες:  

1. στελέχωση,  

2. εκπαίδευση και ανάπτυξη,  

3. κίνητρα και  

4. συντήρηση.  

Η στελέχωση είναι η πρόσληψη και επιλογή υποψηφίων εργαζομένων, η 

οποία γίνεται μέσω συνεντεύξεων, εφαρμογών, δικτύωσης κλπ. Η εκπαίδευση 

και η ανάπτυξη, είναι το επόμενο βήμα σε μια συνεχή διαδικασία κατάρτισης 

και αναβάθμισης ικανών και προσαρμοσμένων υπαλλήλων. Το κίνητρο είναι 

το κλειδί για την υψηλή παραγωγικότητα των εργαζομένων. Αυτή η λειτουργία 

μπορεί να περιλαμβάνει τα οφέλη των εργαζομένων, τις εκτιμήσεις απόδοσης 

και τις ανταμοιβές. Η λειτουργία της συντήρησης τέλος περιλαμβάνει τη 

διατήρηση της αφοσίωσης και της δέσμευσης των εργαζομένων προς τον 

οργανισμό. 

Ο κλάδος μπορεί επίσης να ασχοληθεί με τη διαχείριση της κινητικότητας, 

ειδικά για τους εκπατρισμένους. και συχνά εμπλέκεται στη διαδικασία 

συγχώνευσης και εξαγοράς. Το HR θεωρείται γενικά ως λειτουργία 

υποστήριξης της επιχείρησης, συμβάλλοντας στην ελαχιστοποίηση του 

κόστους και στη μείωση του κινδύνου. 
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1.1.4 Πληροφοριακά Συστήματα Ανθρώπινου Δυναμικού (HRIS) 

 

Οι επαγγελματίες του ανθρώπινου δυναμικού διεκπεραιώνουν σε 

καθημερινή βάση ένα σημαντικό ποσό γραφικής εργασίας. Αυτή η 

γραφειοκρατία μπορεί να είναι οτιδήποτε π.χ. ένα απλό  αίτημα υπαλλήλου 

προς μια υπηρεσία ή ένα εμπιστευτικό φορολογικό έντυπο του. Πέραν της 

επεξεργασίας γραφειοκρατικών διαδικασιών, πρέπει να απασχολούνται για 

μεγάλο χρονικό διάστημα με την διαχείριση αρχείων. Η χρήση των 

Πληροφοριακών Συστημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού (HRIS) επέτρεψε στις 

επιχειρήσεις να αποθηκεύουν και να ανακτούν αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή 

για άτομα εντός της οργάνωσης για άμεση πρόσβαση όταν χρειάζεται. Αυτό 

συμπιέζει χιλιάδες αρχεία και ελευθερώνει χώρο. Ένα άλλο πλεονέκτημα του 

HRIS είναι ότι επιτρέπει την πρόσβαση σε πληροφορίες με πιο έγκαιρο 

τρόπο. Αντί οι επαγγελματίες του HR να σπαταλούν χρόνο προσπαθώντας να 

ανακτήσουν πληροφορίες μέσω αρχείων, αυτές είναι προσβάσιμες άμεσα 

μέσω του HRIS. Έχοντας όλες τις πληροφορίες συγκεντρωμένες, επιτρέπει 

επίσης στους επαγγελματίες να αναλύουν τα δεδομένα πιο γρήγορα και σε 

πολλές τοποθεσίες. Παραδείγματα ορισμένων Πληροφοριακών Συστημάτων 

Ανθρώπινου Δυναμικού είναι τα PeopleSoft, MyTime, SAP, Timeco και 

JobsNavigator (Ensher, 2002). 

 

1.1.5 Εκπαίδευση 

 

Η τεχνολογία επιτρέπει στους επαγγελματίες του ανθρώπινου 

δυναμικού να εκπαιδεύουν τα νέα μέλη του προσωπικού με 

αποτελεσματικότερο τρόπο. Αυτό δίνει στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να 

έχουν πρόσβαση σε προγράμματα εκπαίδευσης από οπουδήποτε και 

εξαλείφει την ανάγκη της συνάντησης των εκπαιδευτών με τους νέους 

εργαζόμενους, πρόσωπο με πρόσωπο, όταν ολοκληρώσουν το απαραίτητο 

στάδιο εκπαίδευσης, ώστε να ξεκινήσουν. Η κατάρτιση σε εικονικές αίθουσες 

διδασκαλίας επιτρέπει στους επαγγελματίες HR να εκπαιδεύουν γρήγορα 

μεγάλο αριθμό εργαζομένων και να αξιολογούν την πρόοδό τους μέσω 

προγραμμάτων ηλεκτρονικών δοκιμών. Ορισμένοι εργοδότες ενσωματώνουν 
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ακόμη και έναν εκπαιδευτή με εικονική εκπαίδευση, έτσι ώστε οι 

νεοπροσληφθέντες να λαμβάνουν ουσιαστικότερη εκπαίδευση. Οι 

εργαζόμενοι μπορούν να αναλάβουν τον έλεγχο της δικής τους εκμάθησης και 

ανάπτυξης, προβαίνοντας σε κατάρτιση σε χρόνο και τόπο της επιλογής τους, 

γεγονός που τους βοηθάει να διαχειριστούν την ισορροπία εργασίας-

προσωπικής τους ζωής. Οι διαχειριστές είναι σε θέση να παρακολουθήσουν 

την κατάρτιση μέσω του διαδικτύου, γεγονός που συμβάλλει στη μείωση των 

δαπανών εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το Skype, οι εικονικοί χώροι 

συνομιλίας και οι διαδραστικοί χώροι κατάρτισης είναι μέσα που παρέχουν μια 

πιο τεχνολογική προσέγγιση στην εκπαίδευση και την ενίσχυση της εμπειρίας 

(Ulrich, 1996). 

 

1.1.6 Θεωρίες στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 

 

Η οργανωτική συμπεριφορά αναφέρεται στον τρόπο συμπεριφοράς 

των ατόμων και των ομάδων μέσα σε ένα οργανωτικό πλαίσιο. Οι θεωρίες 

ανθρωπίνων πόρων βοηθούν να εξηγηθεί πώς οι συμπεριφορές και οι δομές 

διαχείρισης μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά τη συμπεριφορά των 

εργαζομένων. Με τη βασική κατανόηση της οργανωτικής συμπεριφοράς και 

των θεωριών ανθρώπινου δυναμικού, οι επιχειρηματίες μπορούν να 

μεγιστοποιήσουν την παραγωγικότητα και τη δημιουργικότητα και να 

ελαχιστοποιήσουν το κύκλο εργασιών των εργαζομένων. 

 

1.6.1.1 Παράγοντες Συμπεριφοράς 

 

Διάφοροι παράγοντες σχετίζονται με τη συμπεριφορά των 

εργαζομένων. Σύμφωνα με το τι είναι οργανωτική συμπεριφορά, αυτοί 

περιλαμβάνουν οργανωτικούς μηχανισμούς (όπως τον πολιτισμό και τη δομή) 

και τους ομαδικούς μηχανισμούς (όπως η ηγετική συμπεριφορά και η 

λειτουργία των ομάδων). Περιλαμβάνουν επίσης μεμονωμένα χαρακτηριστικά 

(όπως η προσωπικότητα, οι αξίες και οι ικανότητες) και μεμονωμένους 
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μηχανισμούς όπως ικανοποίηση από την εργασία, άγχος, κίνητρο, ηθική και 

μάθηση και λήψη αποφάσεων (Ulrich, 1996). 

Η οργανωτική συμπεριφορά και οι θεωρίες ανθρώπινου δυναμικού 

προέρχονται από τη σύνθεση πολλών επιστημών, συμπεριλαμβανομένης της 

ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας, της ανθρωπολογίας, της οικονομίας, της 

πολιτικής επιστήμης, της μηχανικής και της ιατρικής. Για παράδειγμα, η 

ανθρωπολογία συμβάλλει στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ο 

πολιτισμός επηρεάζει τη συμπεριφορά. Η ιατρική, από την άλλη πλευρά, 

μπορεί να συμβάλει στην ενημέρωση για το πόσο μακροπρόθεσμα το άγχος 

επηρεάζει την υγεία των εργαζομένων. Οι οικονομικές μελέτες μπορούν να 

μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε πώς η κακή υγεία των εργαζομένων 

επηρεάζει την παραγωγικότητα και, τελικά, τα κέρδη (Ulrich, 1996). 

 

1.6.1.2 Η θεωρία της απόδοσης 

 

Οι θεωρίες ανθρώπινου δυναμικού στοχεύουν στην επίτευξη δύο 

πρωτογενών αποτελεσμάτων: αποτελεσματικότερη απόδοση των θέσεων 

εργασίας και αυξημένο κίνητρο ή δέσμευση των εργαζομένων. Ο Henri Fayol, 

θεωρητικός της αποτελεσματικότητας υποστήριξε ότι η απόδοση των 

εργαζομένων είναι άμεσα συνδεδεμένη με την σωστή διαχείριση. Από αυτή τη 

θεωρία προέκυψαν οι τέσσερις λειτουργίες της διοίκησης: σχεδιασμός, 

οργάνωση, καθοδήγηση και έλεγχος.  Ο Frederick Taylor, εμπειρογνώμονας 

του τομέα της αποτελεσματικότητας, με τη θεωρία του οδήγησε στο να 

σχεδιαστούν θέσεις εργασίας που απαιτούν λιγότερες ενέργειες καθώς και ένα 

σύστημα ανταμοιβής για εργαζόμενους στο εργοστάσιο (Ulrich, 1996). 

 

1.6.1.3 Η θεωρία της κινητοποίησης 

 

Ο Abraham Maslow ανέπτυξε μια από τις πρώτες θεωρίες σχετικά με 

τα κίνητρα των ατόμων. Σύμφωνα με τον Maslow, οι άνθρωποι έχουν ανάγκες 

που είναι οργανωμένες σε μια ιεραρχία, η οποία απεικονίζεται από μια 

πυραμίδα και οι ανάγκες είναι  δομημένες ως εξής: 
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(α) φυσιολογικές, 

(β) ασφάλειας, 

(γ) κοινωνικές,  

(δ) αυτοεκτίμησης, 

(ε) αυτοπραγμάτωσης. 

Σύμφωνα με τον Maslow, όλες οι ανάγκες υποκινούν τον άνθρωπο να 

επιδείξει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά και κάθε κατηγορία υποκινείται 

εφόσον έχουν ήδη καλυφθεί οι προηγούμενες. Ο Herzberg θεωρεί τις τρεις 

πρώτες κατηγορίες αναγκών (ασφάλειας ή συντήρησης) ως «αντικίνητρα» 

που δεν μπορούν μεν να υποκινηθούν, ωστόσο η κάλυψη τους είναι 

απαραίτητη, προκειμένου να υπάρξει υποκίνηση στις δυο τελευταίες 

κατηγορίες αναγκών που είναι τα «κίνητρα». Από αυτές οι βασικές ανάγκες 

βρίσκονται στο κάτω μέρος της πυραμίδας, οι οποίες και πρέπει να 

καλύπτονται πρώτες. Μόλις επιτευχθούν αυτές οι βασικές ανάγκες, οι 

εργαζόμενοι επιδιώκουν να αισθάνονται ασφαλείς (όπως ασφάλεια θέσεων 

εργασίας), να καλύπτουν συναισθήματα (φιλίες και σχέσεις),  και να έχουν 

αίσθηση ολοκλήρωσης (επιβράβευση μέσω της εργασίας που εκπληρώνει 

προσωπικά είτε ομαδικά). Οι ανάγκες πρέπει να πληρούνται σε κάθε επίπεδο 

πριν οι εργαζόμενοι μπορούν να κινηθούν υψηλότερα κατά μήκος του 

τριγώνου. Ως εκ τούτου, ένας υπάλληλος που φοβάται για τη δουλειά του δεν 

μπορεί να επικεντρωθεί σε στόχους υψηλής απόδοσης (Collings, 2009). 

 

1.6.1.4 Η θεωρία των Προσδοκιών 

Σύμφωνα με τον Vroom, ο κάθε άνθρωπος στηριζόμενος στις ατομικές 

του προτιμήσεις, προσδιορίζει τα αποτελέσματα που επιθυμεί να πετύχει και 

στην συνέχεια επιλέγει την αντίδραση του ανάλογα με την προσδοκία από την 

οποία διακατέχεται, το πόσο λοιπόν πιθανό είναι να επιφέρει τα επιθυμητά 

αποτελέσματα. Συμπληρωματική της θεωρίας αυτής μπορούμε να πούμε ότι 

είναι η θεωρία της ισοτιμίας του Adams, στην οποία υπάρχουν δυο μέρη από 

τη μια ο εργαζόμενος και από την άλλη η ανταμοιβή. Ο εργαζόμενος 
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προσφέρει την εργασία του (εισροή, δηλαδή γνώσεις, τεχνικές, δεξιότητες, 

εμπειρία και λαμβάνει τα αντίστοιχα αποτελέσματα (μισθός, επιβράβευση, 

κύρος, συνθήκες εργασίας και ασφάλεια), ( Miner, 2005). Υπάρχει μια σχέση 

σύγκρισης του εργαζομένου, της προσφοράς και του αποτελέσματος. Αν από 

την πλευρά του εργαζόμενου υπάρχει δυσαρέσκεια ως προς το αποτέλεσμα 

μειώνεται η προσφορά του, ενώ αντίθετα αν υπάρχει ευαρέσκεια ως προς το 

αποτέλεσμα, αυξάνεται η προσφορά. Σύγκριση υπάρχει επιπλέον και μεταξύ 

της δικής του προσφοράς-αποτελέσματος και της αντίστοιχης των 

συναδέλφων του κάθε εργαζόμενου. Αν ο εργαζόμενος δεν νιώσει ισοτιμία 

τότε λειτουργεί αρνητικά. 

 

1.2 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και Δόγμα στις Ένοπλες 

Δυνάμεις 

 

Με μια ευρεία έννοια, το MHRM (Military Human Resource Management) 

περιγράφει τη διαδικασία διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, εκτελώντας 

τις βασικές λειτουργίες του σχεδιασμού, της οργάνωσης, της καθοδήγησης και 

της εποπτείας των αποτελεσματικών διαδικασιών που απαιτούνται για τη 

διοίκηση και τη λειτουργία της διοίκησης του προσωπικού μέσα στις ένοπλες 

δυνάμεις. Οι λειτουργίες διαχείρισης του ανθρώπινου κύκλου ζωής 

προέρχονται από τον κύκλο ζωής του Στρατού, ως εξής (Feld, 1959): 

1. Δομή προσωπικού. Το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού της υπηρεσίας 

ανάπτυξης δυνάμεων των ενόπλων δυνάμεων όπου καθορίζονται και 

τεκμηριώνονται οι απαιτήσεις του προσωπικού και οι εξουσιοδοτήσεις. 

2. Στελέχωση. Με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων των ενόπλων 

δυνάμεων διασφαλίζει ότι στελεχώνονται  με τους αντίστοιχους 

βαθμοφόρους, με ανάλογες ικανότητες και επαρκείς σε αριθμό. Έχει δε 

τρεις πυλώνες: 

 Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Η διαδικασία σύνδεσης των 

στόχων εισόδου, διατήρησης και προώθησης με τις απαιτήσεις των 

ενόπλων δυνάμεων όπως μετριέται σε συνάρτηση με το πρόγραμμα 

στρατιωτικής επάνδρωσης. 
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 Διαχείριση εισόδου και διατήρησης. Η διαδικασία που μετατρέπει τους 

στόχους ανθρώπινου δυναμικού σε αποστολές και επιβλέπει την 

εκτέλεση. 

 Ολοκλήρωση της εκπαίδευσης. Η δημιουργία μιας σειράς 

προγραμμάτων κατάρτισης και ενός συστήματος ελέγχου εισόδου και  

παρακολούθησης των εκπαιδευομένων και των σπουδαστών. 

3. Διανομή. Η λειτουργία εισόδου διαθέσιμων στρατιωτών σε μονάδες 

βάσει των απαιτήσεων και προτεραιοτήτων των ενόπλων δυνάμεων 

4. Ανάπτυξη. Αυτή η λειτουργία ξεκινά με την αρχική εκπαίδευση και 

συνεχίζεται καθόλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του στελέχους. 

Περιλαμβάνει τη θεσμική κατάρτιση, την αυτο-βελτίωση, την ανάπτυξη 

ηγετών και υποστηρικτικά προγράμματα όπως τα συστήματα 

αξιολόγησης, προώθησης και επιλογής. 

5. Προσαρμογή. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στις ένοπλες δυνάμεις να 

μεταβαίνουν από τη λειτουργία «προετοιμασίας» στη λειτουργία 

«διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων». Η προσαρμογή 

περιλαμβάνει την κινητοποίηση, την ανάπτυξη, την αναδιάταξη, την 

αναδιάρθρωση, την εκκένωση και τον επαναπατρισμό και την 

αποστράτευση. 

6. Αποζημίωση. Αυτή η λειτουργία περιλαμβάνει τη διαχείριση όλων των 

αμοιβών, επιδομάτων, παροχών και οικονομικών δικαιωμάτων για 

στελέχη και συνταξιούχους.  

7. Υποστήριξη. Αυτή η λειτουργία περιλαμβάνει τη διαχείριση 

προγραμμάτων για τη διατήρηση και την προώθηση της ευημερίας των 

στελεχών, των πολιτών, των συνταξιούχων και των μελών της 

οικογένειας των. 

8. Μετάβαση. Καθώς τα άτομα εγκαταλείπουν την ενεργό δράση, κυρίως 

λόγω της συνταξιοδότησης, η λειτουργία αυτή μεριμνά για την κάλυψη 

των αναγκών των στελεχών, των πολιτών και μελών των οικογενειών 

τους. 
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1.3 Παρακίνηση στις Ένοπλες Δυνάμεις 

 

Τα κίνητρα και η παρακίνηση έχουν διερευνηθεί εκτενώς. Στα μέσα του 

20ου  αιώνα έκανε την εμφάνιση της η θεωρία του Maslow σχετικά με την 

ιεραρχία (1943). Λίγα χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 1959, η θεωρία 

των δυο παραγόντων του Herzberg, άρχισε να εδραιώνεται, ενώ η τρίτη και 

πιο γνωστή θεωρία είναι αυτή του Vroom (1964) η οποία αναπτύσσεται πάνω 

στις ατομικές προσδοκίες. Οι έρευνες αυτές επικεντρώνονταν γενικά στην 

υποκίνηση και πιο συγκεκριμένα στα κίνητρα των εργαζομένων. Το κίνητρο 

μπορεί να οριστεί ως το μέσον που αναγκάζει ένα άτομο να ενεργήσει 

αποφασιστικά ή αυτό που δημιουργεί μια κλίση που εκδηλώνεται μέσα από 

μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Σε ορισμένες περιπτώσεις ή κάτω από 

ορισμένα ερεθίσματα, το άτομο παρουσιάζει συγκεκριμένες συμπεριφορές και 

ενεργεί με βάση αυτές. Στο βιβλίο του «Motivation and Emotion», ο Edward J . 

Murray υποστηρίζει ότι η υποκίνηση έχει δύο βασικά συστατικά: την ώθηση 

και το κίνητρο. Η ώθηση αναφέρεται στην εσωτερική διαδικασία που υποκινεί 

ένα άτομο να δράσει. Το κίνητρο είναι αυτό που δημιουργεί τη συμπεριφορά 

και βοηθά το άτομο να επιτύχει το στόχο του. Ο στόχος είναι η ανταμοιβή που 

ικανοποιεί τις εσωτερικές προτροπές του ατόμου (RobinsonPaul, 2008). 

Μερικοί κοινωνιολόγοι υποστηρίζουν ότι το κίνητρο περιλαμβάνει 

αναγκαστικά μια συνειδητή επιθυμία να αποκτηθεί κάτι. Στο βιβλίο του ο M. 

Vernon συμφωνεί με αυτή τη θεωρία, δηλώνοντας ότι ένα μεγάλο μέρος της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς οργανώνεται γύρω από αυτό το οποίο ορίζεται ως 

κίνητρο και προσανατολίζεται προς έναν καθορισμένο στόχο και οι 

εργαζόμενοι είναι συνειδητοποιημένοι ως προς τους στόχους που επιθυμούν 

να επιτύχουν. Το παρακάτω καθορίζει τις στοιχειώδεις πτυχές του κινήτρου 

(Hicks, 2002). 
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Figure 1 Βασικά στοιχεία της παρακίνησης 

Το κίνητρο για μάχη μπορεί να νοηθεί ως (Hicks, 2002):  

«η ώθηση που αναγκάζει τον Στρατιώτη να αντιμετωπίσει τον 

εχθρό στο πεδίο της μάχης» ή «την αποφασιστικότητα που 

προκαλεί τους Στρατιώτες να πολεμήσουν, παρά τις αντιξοότητες 

και τους εγγενείς κινδύνους του πολέμου». 

Το ηθικό και το κίνητρο είναι στενά συγγενείς έννοιες. Δεν είναι όμως 

ταυτόσημες. Το ηθικό αναφέρεται στην ψυχολογική κατάσταση ή τη στάση του 

ατόμου ή της ομάδας πριν αναλάβει ένα καθήκον, ενώ τα κίνητρα 

περιγράφουν εκείνες τις παρορμήσεις που κάνουν μια μεμονωμένη πράξη. 

Ιστορικά, η εξέταση της ανθρώπινης συμπεριφοράς στη μάχη τείνει να 

επικεντρωθεί στο συλλογικό ηθικό. Είναι όμως δόκιμο να υποθέσουμε ότι οι 

δράσεις της ομάδας έχουν μια ατομική προδιάθεση ως βασικό καθοριστικό 

τους παράγοντα (Hackett, 1970). 

Σύμφωνα με αυτή τη γραμμή σκέψης, μπορεί κανείς να επιβεβαιώσει 

ότι το ηθικό αναφέρεται στη στάση του Στρατιώτη ή στην ψυχική ετοιμότητα 

για δράση, ενώ τα κίνητρα αναφέρονται στις παρορμήσεις που οδηγούν στη 

δράση. Ως εκ τούτου, υπάρχει μια σαφής διάκριση μεταξύ ηθικού και κινήτρου 

(Hicks, 2002): 
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«το κίνητρο έχει πιο δυναμική και πιο άμεση συνειδητοποίηση σε 

σχέση με τη δράση που έχει αναληφθεί. Το ηθικό και τα κίνητρα 

για μάχη μπορούν επίσης να οριστούν, αντίστοιχα, ως η ψυχική 

κατάσταση της προετοιμασίας και η ώθηση για τον πόλεμο». 

 

1.4 Ηγεσία στις Ένοπλες Δυνάμεις 

 

Η ηγεσία ορίζεται ως η ικανότητα ενός ατόμου να επηρεάζει 

ομοιόβαθμους ή υφισταμένους του κατά τρόπο τέτοιον, ώστε οι ενέργειες τους 

να υπηρετούν τους στόχους ενός οργανισμού. Αυτό πραγματοποιείται με την 

καθοδήγηση, την ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων, την παρακίνηση, 

την δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης. Για να είναι αποτελεσματική αυτή 

ηεπιρροή πρέπει να περιλαμβάνει την προσπάθεια του προσωπικού για την 

επίτευξη των στόχων.( Πλατσίδου, 2010). Το ηγετικό στέλεχος του κάθε 

οργανισμού οφείλει να διακατέχεται από αξίες αποδεκτές από το σύνολο, να 

προάγει την βελτίωση και ανάπτυξη του προσωπικού μέσω της συνεχούς 

επιμόρφωσης και να καθοδηγεί το σύνολο στην ικανοποίηση των στόχων του 

οργανισμού ενισχύοντας την φιλοσοφία του κοινού οράματος. (Χαραλαμπίδης 

Ι., 2012). Για να επιτύχει τον συντονισμό θα πρέπει και ο ίδιος να διακατέχεται 

από κάποιες ικανότητες ( Χυτήρης Λ.,2001), όπως να είναι σε θέση να 

αντιληφθεί ότι ο κάθε άνθρωπος επηρεάζεται σε διαφορετικό χρόνο και κάτω 

από διαφορετικές δυνάμεις υποκίνησης, να αποτελεί πηγή έμπνευσης για 

τους υπόλοιπους και να ενεργεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παρακινεί την 

ομάδα του, να διαθέτει δηλαδή συναισθηματική νοημοσύνη, 

αντιλαμβανόμενος ότι τα συναισθήματα αμφότερα κατέχουν σπουδαία θέση 

στην εργασιακή απόδοση( Πλατσίδου, 2010). 

Η στρατιωτική ηγεσία είναι η διαδικασία που επηρεάζει τους άλλους ως 

προς την επίτευξη της αποστολής, παρέχοντας σκοπό, κατεύθυνση και 

κίνητρα. Η διοίκηση είναι η αρχή που ασκεί νομίμως κάποιος στους 

υφισταμένους λόγω της κατάταξης ή της θέσης του. Οι βασικές ευθύνες ενός 

ηγέτη είναι η εκπλήρωση της αποστολής και η ευημερία των στελεχών. Η πιο 

θεμελιώδης και σημαντική οργανωτική τεχνική που χρησιμοποιείται από τους 
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στρατιωτικούς είναι η αλυσίδα διοίκησης. Η αλυσίδα διοίκησης είναι η 

ακολουθία των διοικητών σε έναν οργανισμό που έχει άμεση εξουσία και 

πρωταρχική ευθύνη για την εκπλήρωση της αποστολής, ενώ φροντίζει για το 

προσωπικό και το υλικό που του διατίθεται. Ένας στρατιωτικός ηγέτης έχει 

τρεις τύπους καθηκόντων (Fotion, 1986): 

1. Καθορισμένα καθήκοντα. 

2. Διευθυνόμενα καθήκοντα. 

3. Ανατιθέμενα καθήκοντα. 

Η επαγγελματική στρατιωτική ηθική είναι: 

1. Η αφοσίωση στο έθνος, στις ένοπλες μονάδες και στη μονάδα. 

2. Καθήκον. 

3. Η εκτέλεση της υπηρεσίας με ασφάλεια. 

Η ανιδιοτελής υπηρεσία ορίζεται ως η τοποθέτηση των αναγκών και 

στόχων του έθνους, της μονάδας και του στελέχους, μπροστά από τις 

προσωπικές  ανάγκες και ενδιαφέροντα. Οι τέσσερις ξεχωριστές αξίες που 

όλα τα στελέχη αναμένεται να κατέχουν είναι (Robinson, 2008): 

1. Οραματισμό: να ξεπερνά τους φόβους του για σωματική βλάβη με 

φυσικό θάρρος  και να εκτελεί το καθήκον του, ενώ ταυτόχρονα να 

συμβάλλει στο να ξεπεράσουν και οι άλλοι τους δικούς τους φόβους για 

σωματική βλάβη με ηθικό θάρρος κάνοντας ότι απαιτείται προς αυτή 

την κατεύθυνση. 

2. Διαφορετικότητα: να είναι ειλικρινής και ανοιχτός με τα στελέχη. 

3. Επιβεβαίωση: είναι η επάρκεια στις προβλεπόμενες επαγγελματικές 

γνώσεις, κρίσεις και δεξιότητες για το βαθμό και την θέση του. 

4. Συμβιβασμός: να είναι αφοσιωμένος στην πραγματοποίηση των 

αποστολών της μονάδας οι οποίες κατ’ επέκταση συμβάλλουν  και 

στην πραγματοποίηση των στόχων των ενόπλων δυνάμεων της χώρας 

του. 

Οι τέσσερις ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν για την διαμόρφωση  

νέας ηγετικής θέσης είναι (Denzin, 1984): 
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1. Να προσδιορίσει τι αναμένεται από τη μονάδα του. 

2. Να προσδιορίσει τι αναμένεται από τον ίδιο και το προσωπικό του. 

3. Να προσδιορίσει τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία των υφισταμένων 

του. 

4. Να προσδιορίσει τα βασικά στελέχη που θα τον πλαισιώσουν των 

οποίων η υποστήριξη είναι απαραίτητη για να ολοκληρώσει το έργο 

του. 

Οι τέσσερις δείκτες απόδοσης της μονάδας είναι: 

1. Ατομικό ηθικό: Η κατάσταση των στελεχών. 

2. Ηθικό της ομάδας: Η υπερηφάνεια των στελεχών της μονάδας, ο 

ενθουσιασμός και η αφοσίωση τους. 

3. Πειθαρχεία: Η ακριβής υπακοή στις εντολές για έναρξη της δράσης. 

4. Επαγγελματισμός: Η ικανότητα της μονάδας να ολοκληρώσει την 

αποστολή. 

Οι αρχές της στρατιωτικής ηγεσίας χρησιμοποιούνται ως γενικοί κανόνες 

που καθοδήγησαν τις ενέργειες και τη διεξαγωγή επιτυχημένων ηγετών στο 

παρελθόν. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι μια συνειδητή διαδικασία για 

την επιλογή μιας πορείας δράσης από δύο ή περισσότερες εναλλακτικές 

λύσεις με σκοπό την επίτευξη ενός επιθυμητού αποτελέσματος. Οι αρχές που 

πρέπει να στηρίζεται ένας  διοικητής όταν λαμβάνει μια ηθική απόφαση είναι 

(Conger, 1988): 

1. Νομικά πρότυπα 

2. Βασικές εθνικές αξίες 

3. Πρακτικές στρατιωτικές αξίες 

4. Θεσμικές πιέσεις 

Τα επτά βήματα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι τα εξής (Bryman, 

1992): 

1. Αναγνώριση του προβλήματος. 

2. Συγκέντρωση πληροφοριών 

3. Διαμόρφωση μέσων δράσης 

4. Ανάλυση και σύγκριση των μαθημάτων δράσης 
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5. Λήψη απόφασης 

6. Επιλογή σχεδίου 

7. Εφαρμογή του σχεδίου 

Ο επαγγελματισμός είναι σημαντικός στις ένοπλες δυνάμεις για δύο 

λόγους. Πρώτον, ο στρατιωτικός ηγέτης είναι δημόσιος υπάλληλος υπεύθυνος 

για την υπεράσπιση του έθνους. Δεύτερον, η στρατιωτική οργάνωση είναι 

συχνά υπεύθυνη για τη ζωή των στρατιωτών της. 

Ένας καλός ηγέτης οφείλει να συγκεντρώνει ορισμένες ιδιότητες όπως 

είναι ο ισχυρός χαρακτήρας, η έντονη παρουσία και η διαλλακτικότητα. Ο 

χαρακτήρας ενός ηγέτη περιλαμβάνει τις ηθικές και δεοντολογικές αξίες που 

τον βοηθούν να διακρίνει τι είναι σωστό από το τι είναι λάθος ( Department of 

the Army 2012b, 3-1).Ένα από τα βασικά στοιχεία της ηγεσίας είναι να 

αναζητήσει και να αναλάβει την ευθύνη των ενεργειών της. Αυτό σημαίνει ότι 

αν δεν έχει εντολές ένας ηγέτης πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία και να 

δεχτεί τα αποτελέσματα των ενεργειών του. Η εποπτεία εξασφαλίζει την 

παρακολούθηση της κατάστασης και διασφαλίζει ότι τα σχέδια και οι πολιτικές 

εφαρμόζονται σωστά, συμπεριλαμβανομένων της παροχής οδηγιών και της 

συνεχούς επίβλεψης για την εκπλήρωση της αποστολής. Ο κίνδυνος 

πλημμελούς εποπτείας είναι ότι, μπορεί να οδηγήσει σε κακή επικοινωνία, 

έλλειψη συντονισμού, αποδιοργάνωση και αντίληψη από τους υφισταμένους, 

αδιαφορίας εκ μέρους του ηγέτη. Ο κίνδυνος υπερβολικής εποπτείας αντίθετα, 

είναι ότι καταπνίγει την πρωτοβουλία, δημιουργεί δυσαρέσκεια και μειώνει το 

ηθικό και τα κίνητρα. Το ηθικό είναι η ψυχική, συναισθηματική και πνευματική 

κατάσταση ενός ατόμου. Το υψηλό ηθικό ενισχύει το θάρρος, την ενέργεια και 

τη θέληση για αγώνα. Το ηθικό είναι το πνεύμα, η ψυχή και η κατάσταση μιας 

μονάδας με την οποία ταυτίζεται το κάθε στέλεχος. Η δικαιοσύνη είναι η δίκαιη 

μεταχείριση όλων των ανθρώπων ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας, χρώματος, 

φύλου, ηλικίας ή εθνικής καταγωγής. Ένας ανιδιοτελής ηγέτης είναι αυτός που 

αποφεύγει να απολαμβάνει την προσωπική του άνεση και πρόοδο σε βάρος 

άλλων. Η επάρκεια ως προς τη στρατιωτική ηγεσία σημαίνει την τεχνική, 

τακτική και φυσική ικανότητα του ατόμου και της μονάδας. Η δεοντολογία είναι 

κανόνες ή πρότυπα που καθοδηγούν ένα άτομο ή μια ομάδα να κάνουν το 

ηθικό ή το σωστό πράγμα. 
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 Μερικές από τις πιέσεις που είναι ανήθικες είναι (Fotion, 1986): 

1. Η πίεση από το συμφέρον 

2. Η πίεση από τους ομοιόβαθμους  

3. Η πίεση από τους υφισταμένους 

4. Η πίεση από έναν ανώτερο 

Οι τυπικοί κανόνες είναι επίσημα πρότυπα ή νόμοι που διέπουν τη 

συμπεριφορά. Οι ανεπίσημοι κανόνες είναι άγραφοι νόμοι ή πρότυπα. Η 

στρατιωτική πειθαρχία είναι η έγκαιρη και αποτελεσματική εκτέλεση του 

καθήκοντος υπακούοντας στις εντολές ή η λήψη της κατάλληλης δράσης 

χωρίς την παραγγελία της. Μια πειθαρχημένη μονάδα αναγκάζεται να κάνει το 

καθήκον της σε κάθε περίπτωση. Οι αρχές που συμβάλλουν στη διασφάλιση 

της καλής πειθαρχίας είναι (Robinson, 2008): 

1. Εξασφάλιση της θέσπισης και της ενίσχυσης των κανόνων που 

συμβάλλουν στην πειθαρχία. 

2. Σύνθεση υψηλών αλλά ρεαλιστικών προτύπων σε όλα τα πράγματα 

που σχετίζονται με την επιτυχία της μονάδας στην εκπαίδευση και στον 

πόλεμο. 

3. Ανάλυση της κατάστασης και λήψη απόφασης για δράση όταν τα 

πρότυπα δεν πληρούνται. 

Οι αξίες είναι η σημασία που δίνουν οι άνθρωποι , στις έννοιες και στα 

πράγματα. Οι πεποιθήσεις είναι αυτό που ένα άτομο πιστεύει ότι είναι αληθινό 

σχετικά με τους ανθρώπους, τις έννοιες ή τα πράγματα. Ο διοικητής μιας 

μονάδας μπορεί να επηρεάσει τις αξίες και τις  πεποιθήσεις των στελεχών, 

θέτοντας το παράδειγμα. ανταμείβοντας τη συμπεριφορά που υποστηρίζει 

επαγγελματικές πεποιθήσεις, αξίες και κανόνες, με το σχεδιασμό και τη 

διεξαγωγή σκληρής ατομικής και συλλογικής κατάρτισης. Για να επηρεαστούν 

οι πεποιθήσεις και οι αξίες των στελεχών, πρέπει υπάρχει αλληλοσεβασμός. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο  –ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΙΣ 

ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

Η επικοινωνία είναι η ανταλλαγή ή η ροή πληροφοριών και ιδεών από 

το ένα άτομο στο άλλο. Στις ένοπλες δυνάμεις όμως η έννοια της επικοινωνίας 

είναι πολυπαραγοντική, καθόσον πρόκειται για έναν οργανισμό με καθαρά 

αυστηρά ιεραρχική δομή λειτουργίας, όπου η έννοια της εντολής είναι 

συνυφασμένη με την έννοια της άμεσης εκτέλεσης της από τον υφιστάμενο. 

Οτιδήποτε άλλο ενδέχεται να προκαλέσει πρόβλημα στην λειτουργία του 

οργανισμού ειδικότερα στις ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες καλούνται να 

επιτελέσουν το καθήκον τους, το οποίο είναι η υπεράσπιση της εδαφικής τους 

ακεραιότητας (Bryman, 1992). 

 

2.1 Επικοινωνία 

 

Ο όρος επικοινωνία προέρχεται από τη λατινική λέξη commūnicāre, που 

σημαίνει «να μοιραστείς», είναι δηλαδή η πράξη της μεταφοράς των 

σκοπούμενων εννοιών από μια οντότητα ή ομάδα σε μια άλλη, μέσω της 

χρήσης αμοιβαία κατανοητών σημείων και σημειωτικών κανόνων. Τα βασικά 

βήματα που είναι εγγενή σε όλες τις επικοινωνίες είναι (Fotion, 1986): 

1. Διαμόρφωση επικοινωνιακού κινήτρου ή αιτίας. 

2. Σύνθεση μηνύματος (περαιτέρω εσωτερική ή τεχνική επεξεργασία 

σχετικά με το τι ακριβώς πρέπει να εκφράσει). 

3. Κωδικοποίηση μηνυμάτων (για παράδειγμα, σε ψηφιακά δεδομένα, 

γραπτό κείμενο, ομιλία, εικόνες, χειρονομίες κ.ο.κ.). 

4. Μετάδοση του κωδικοποιημένου μηνύματος ως ακολουθία σημάτων 

χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο κανάλι ή μέσο. 

5. Πηγές θορύβου όπως οι φυσικές δυνάμεις και σε ορισμένες 

περιπτώσεις η ανθρώπινη δραστηριότητα, (τόσο σκόπιμη όσο και 

τυχαία), τα οποία αρχίζουν να επηρεάζουν την ποιότητα των σημάτων 

που μεταδίδονται από τον αποστολέα σε έναν ή περισσότερους δέκτες. 

6. Υποδοχή σημάτων και επανασυναρμολόγηση του κωδικοποιημένου 

μηνύματος από μια ακολουθία ληφθέντων σημάτων. 
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8. Αποκωδικοποίηση του επανασυναρμολογημένου κωδικοποιημένου 

μηνύματος. 

9. Ερμηνεία και αντίληψη του τεκμηριωμένου αρχικού μηνύματος. 

Η επιστημονική μελέτη της επικοινωνίας μπορεί να χωριστεί σε: 

1. Θεωρία πληροφοριών που μελετά την ποσοτικοποίηση, την 

αποθήκευση και την πληροφόρηση εν γένει. 

2. Μελέτες επικοινωνίας που αφορούν την επικοινωνία του ανθρώπου. 

3. Βιοαισθητικά που εξετάζουν την επικοινωνία μέσα και μεταξύ των 

ζωντανών οργανισμών γενικά. 

Ο δίαυλος επικοινωνίας μπορεί να είναι οπτικός, ακουστικός, απτικός 

(όπως σε Braille) οσφρητικός, ηλεκτρομαγνητικός ή βιοχημικός. Η ανθρώπινη 

επικοινωνία είναι μοναδική για την εκτεταμένη χρήση της αφηρημένης 

γλώσσας. Η ανάπτυξη του πολιτισμού συνδέεται στενά με την πρόοδο των 

τηλεπικοινωνιών (Paauwe, 2009). 

 

2.2 Επικοινωνία και Διοίκηση στις Ένοπλες Δυνάμεις 

 

Η καλή επικοινωνία είναι ένας από τους πιο σημαντικούς τρόπους με 

τους οποίους οι άνθρωποι και οι οργανώσεις οικοδομούν εμπιστοσύνη. Ο 

στόχος στο παρόν κεφάλαιο είναι η αναφορά στις δεξιότητες αυτής, τις οποίες 

πρέπει ένας διοικητής να κατέχει, αλλά και γενικότερα στην αποτελεσματική 

επικοινωνία, δημιουργώντας το κατάλληλο κλίμα μέσα στο εσωτερικό των 

ενόπλων δυνάμεων. 

 

2.2.1 Η επικοινωνία στο εσωτερικό ενός οργανισμού 

 

Η επικοινωνία μεταξύ των ατόμων φαίνεται απλή, αλλά δεν είναι. Ο 

επικοινωνιακός έχει να εκφράσει μια σκέψη αναφερόμενος σε κάποιον. 

Ωστόσο, ο υπεύθυνος επικοινωνίας πρέπει πρώτα να βάλει την σκέψη σε 

λέξεις ή άλλα σύμβολα, και να μεταδώσει αυτές τις λέξεις ή σύμβολα με τρόπο 

που ο παραλήπτης να μπορεί να κατανοήσει. Ο δέκτης πρέπει να μπορεί να 
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ακούει και να κατανοεί αυτές τις λέξεις ή σύμβολα και να αποκρυπτογραφεί τη 

σκέψη αυτού με τον οποίο επικοινωνεί. Η διαδικασία είναι γεμάτη με δυνητικές 

παρεξηγήσεις. Για παράδειγμα, εάν μια γυναίκα θέλει να προσκαλέσει έναν 

φίλο σε γεύμα, πρέπει πρώτα να έχει την ιδέα και στη συνέχεια να ρωτήσει 

τον φίλο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι κατανοητός σε αυτόν. Ο φίλος με την 

σειρά του πρέπει να μπορεί να ακούσει ή να διαβάσει, γενικότερα να 

ερμηνεύσει  και να κατανοήσει την πρόθεση της γυναίκας (Bernard, 2008). 

Εάν η επικοινωνία μπορεί να είναι δύσκολη μεταξύ των ατόμων, η 

επικοινωνία είναι ακόμη δυσκολότερη μεταξύ των ατόμων σε οργανισμούς. 

Εκτός από τα φυσιολογικά εμπόδια επικοινωνίας μεταξύ ατόμων, όπως 

σημειώνεται παραπάνω, κάθε οργανισμός αποκτά τη δική του 

προσωπικότητα που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ένας πωλητής μιας 

ασφαλιστικής εργάζεται σε διαφορετικό περιβάλλον από έναν πωλητή σε ένα 

σούπερ μάρκετ, μιας και ο καθένας προέρχεται από διαφορετική κουλτούρα 

οργανισμού και οι ανάγκες του κάθε οργανισμού διαφέρουν. Όσο μεγαλύτερη 

είναι η οργάνωση, τόσο πιο γραφειοκρατική πρέπει να γίνει για να διαχειριστεί 

τον εαυτό της. Η επικοινωνία σε ένα τοπικό εστιατόριο πέντε ατόμων ( μικρή 

ομάδα), θα είναι πολύ διαφορετική από εκείνη στα κεντρικά γραφεία μιας 

πολυεθνικής, καθώς η επικοινωνία μπορεί εύκολα να γίνει πρόσωπο με 

πρόσωπο. Ένα επιπλέον στοιχείο διαφορετικότητας είναι ότι οι άνθρωποι σε 

μεγαλύτερους και πλουσιότερους οργανισμούς βλέπουν μερικές φορές τους 

εαυτούς τους ως καλύτερους από αυτούς σε νεότερους ή μικρότερους. Το 

αντίστροφο μπορεί επίσης να λάβει χώρα, αλλά συναντάται σπανιότερα. Η 

θέση κάθε ατόμου στην οργάνωση επηρεάζει επίσης την ικανότητά του να 

επικοινωνεί. Ένας υπάλληλος στην αίθουσα αλληλογραφίας είναι απίθανο να 

στείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να τηλεφωνήσει στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο στις περισσότερες οργανώσεις (Bernard, 2008). 

 

2.2.2 Η επικοινωνία στο εσωτερικό των ενόπλων δυνάμεων 

 

 

Οι στρατιωτικές οργανώσεις είναι μερικές από τις παλαιότερες και 

μεγαλύτερες στον κόσμο. Είναι, από τη φύση και κατ’ ανάγκη, ιεραρχικά και 
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περίπλοκα οργανωμένες. Οι ένοπλες δυνάμεις επηρεάζονται όχι μόνο από 

την οργανωτική πολιτική αλλά και από την εθνική πολιτική. Η δομή της 

κατάταξης είναι πολύ σαφής και η επικοινωνία μεταξύ των ατόμων 

επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την θέση την οποία κατέχει το άτομο. Θα 

ήταν ασυνήθιστο ένας ναυτικός να απευθυνθεί ακόμη και στον κυβερνήτη του 

στο πλοίο. Θα περίμενε να χρησιμοποιήσει την αλυσίδα ιεραρχίας για να 

μιλήσει στο διοικητή του (Anderson, 2000), καθώς υπάρχουν άτομα που 

ελέγχουν την ροή της πληροφόρησης, προστατεύοντας έτσι την διοίκηση από 

την υπερπληροφόρηση. 

Για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες που εύλογα εμφανίζονται στο 

εσωτερικό των ενόπλων δυνάμεων, στο μέτρο του δυνατού, οι σύγχρονες 

ένοπλες δυνάμεις παγκοσμίως αναπτύσσουν διαδικασίες για να βοηθήσουν 

την επικοινωνία στο εσωτερικό των οργανισμών τους. Οι διαδικασίες αυτές 

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: επικοινωνία μεταξύ διοικητών μέσω αλυσίδων 

διοίκησης και επικοινωνία μεταξύ των επιτελείων τους. Οι διοικητές 

κοινοποιούν τις εντολές τους  μέσω ανεπίσημων διαύλων, αλλά μπορούν 

τυπικά να επικοινωνούν με τους υφιστάμενους με παραγγελίες, εντολές 

επιχειρήσεων, προειδοποιητικές εντολές, αποσπασματικές εντολές και 

παρόμοια. Ανακοινώνουν στους υφισταμένους, τους ομοιόβαθμους  και τους 

ανωτέρους τους μέσω αιτήσεων συνδρομής, αιτήσεων για πληροφορίες, 

αιτημάτων για δυνάμεις και άλλων, ανάλογα με την κατάσταση (Άμυνας, 

1992). 

Τα στελέχη ενδέχεται να επικοινωνούν και ανεπίσημα. Δεδομένου ότι 

τα στελέχη δεν είναι διοικητές, δεν έχουν εξουσία να λένε σε άλλες 

οργανώσεις τι πρέπει να κάνουν. Ωστόσο, δεδομένου ότι εισηγούνται στους 

διοικητές και προετοιμάζουν τα έγγραφα που σημειώθηκαν παραπάνω, έχουν 

μεγάλη επιρροή. Γνωρίζοντας αυτό, τα μέλη του προσωπικού σε υποταγμένες 

εντολές συχνά παρεμποδίζουν τα μέλη του προσωπικού στις υψηλότερες 

εντολές. Επομένως, τα στελέχη στις ανώτερες θέσεις πρέπει να είναι πολύ 

προσεκτικά για το πώς και τι ζητούν να κάνουν οι υποτελείς διοικητές. 

Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν εκατοντάδες έγγραφα που εξηγούν την 

εντολή, την αλυσίδα διοίκησης,  τους ρόλους και τις ευθύνες του προσωπικού. 
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Τα κανάλια επικοινωνίας και το προσωπικό επικοινωνίας είναι και τα δύο 

απαραίτητα. Θα ήταν αδύνατο να γίνει κάτι μεταξύ των οργανισμών εάν οι 

διοικητές έπρεπε να κάνουν όλες τις επικοινωνίες. Ωστόσο, οι εντολές σε 

κατώτερα κλιμάκια χρειάζονται επίσημες επικοινωνίες οι οποίες σε πολλές 

περιπτώσεις πρέπει να λογοδοτούν για τους ανθρώπους τους και να 

διατηρούν την τάξη στην οργάνωσή τους (Kouzes, 2002). 

Οι υπεύθυνοι επικοινωνίας των στρατιωτικών μονάδων είναι γρήγοροι 

και εξοικειωμένοι με την διαδικασία. Δεκάδες συνεδριάσεις επιτροπών, ομάδες 

εργασίας, αποστολές υποστήριξης και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 

αναπτύσσονται εσωτερικά και σε κάθε επίπεδο διοίκησης. Το ίδιο συμβαίνει 

και με τα υποδεέστερα κλιμάκια τα οποία πρέπει να γνωρίζουν και να 

κατανοούν επακριβώς το τι τους  ζητείται να κάνουν. 

 

2.3  Στόχοι Επικοινωνίας 

 

Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι πολύ σημαντική και αποτελεί 

σπουδαίο χαρακτηριστικό ενός ηγέτη. Ο στόχος της επικοινωνίας είναι: 

 Να αναπτύξει διάφορες στρατηγικές επικοινωνίας τόσο στη 

διαπροσωπική του επαφή με κάθε συνεργάτη όσο και στο σύνολο του 

οργανισμού ως συστήματος. 

 Να βελτιώσει την αυτό-εκτίμηση και τις δημιουργικές δεξιότητες όλων 

των μελών που αποτελούν τον οργανισμό και να βοηθήσει να 

αξιοποιήσουν το προσωπικό τους δυναμικό. 

 Να εμφυσήσει την επιθυμία αλλαγής βοηθώντας τους να γνωρίσουν τις 

δυνατότητες επιλογής τους. 

 Να συντελέσει στη δημιουργία και διαχείριση των προσωπικών 

στρατηγικών που θα οδηγήσουν στην επίτευξη στόχων του 

οργανισμού. 

 Να δημιουργήσει και να διατηρήσει σωστές διαπροσωπικές σχέσεις. 

 Να επιλύσει δημιουργικά συγκρούσεις και να τονώσει την εμπιστοσύνη 

στην επίλυση προβλημάτων. 
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 Να ενεργοποιήσει τεχνικές που ενθαρρύνουν την ενεργητική 

συμμετοχή των μελών του οργανισμού με την ανταλλαγή απόψεων, 

σκέψεων, συναισθημάτων, προβληματισμών και εμπειριών ( Di Salvo 

et.al.,1976). 

 

          2.3.1  Δεξιότητες επικοινωνίας 

 

Μια από τις σημαντικότερες δεξιότητες που θα πρέπει να κατέχει 

ένας επικοινωνιακός διοικητής-ηγέτης είναι αυτή της ενεργητικής 

ακρόασης και αποτελεί σημαντικό παράγοντα του προφορικού λόγου 

καθώς δεν εκφέρεται μόνο, αλλά και εκλαμβάνεται από τον συνομιλητή. 

Μέσω της ενεργητικής ακρόασης παρέχεται συναισθηματική ασφάλεια 

στους υφισταμένους, καθώς ο διοικητής ακούγοντας τους με την 

δέουσα προσοχή, δημιουργεί γενική εικόνα σχετικά με τα θέματα που 

εκκρεμούν ώστε να είναι σε θέση να στηρίξει το στέλεχος εφόσον 

απαιτείται, δημιουργώντας συγχρόνως διαπροσωπικές σχέσεις. Η 

συνεχόμενη επαφή  με τον συνομιλητή μέσω του βλέμματος (οπτική), η 

αποδεδειγμένη επιβεβαίωση και η αποδοχή του συνομιλητή, η 

ενίσχυση της ψυχικής δύναμης του συνδιαλεγόμενου αξιοποιώντας τις 

λέξεις και τις εκφράσεις που είναι διαθέσιμες, ώστε να δείξει το 

έμπρακτο ενδιαφέρον για τις απόψεις και τις ιδέες τους και η αδιάλειπτη 

απόδοση μη λεκτικής ανατροφοδότησης προς τον συνομιλητή, 

συνιστούν τεχνικές οι οποίες είναι απαραίτητες για την διατήρηση αλλά 

συγχρόνως και την ανάπτυξη της ενεργητικής ακρόασης. Ένα θετικό 

χαρακτηριστικό της επικοινωνίας είναι το χιούμορ, καθώς αποτελεί 

βασικό συστατικό αντιμετώπισης και εξάλειψης του άγχους και ενισχύει 

την ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης. Επιπλέον βοηθάει στην 

δημιουργία θετικού κλίματος και θετικών εργασιακών σχέσεων, ενισχύει 

την διάδοση συνεργατικής κουλτούρας και αλληλοκατανόησης, καθώς  

και ουσιαστικής επικοινωνίας ανάμεσα στις διάφορες βαθμίδες της 

ιεραρχίας. 
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       2.3.2  Μορφές Επικοινωνίας στις Ένοπλες Δυνάμεις 

 

 Από τον διοικητή μιας στρατιωτικής μονάδας, συνήθως ζητείται 

καθοδήγηση σχετικά με το πότε θα χρησιμοποιήσει κάθε κανάλι επικοινωνίας. 

Ακολουθούν γενικές κατευθυντήριες γραμμές που έχουν αποδειχθεί χρήσιμες 

(Feld, 1959): 

1. Απαιτήσεις για πληροφορίες, όταν οι πληροφορίες πρέπει να είναι 

γρήγορες και εύκολες στην απόκτηση. Λιγότερο από μία ώρα είναι ένας 

καλός χρόνος. 

2. Εργασίες που απαιτούν λιγότερο από μία ώρα. 

3. Απαιτήσεις για υποστήριξη του προσωπικού όταν υπάρχει ανάγκη για 

μία τοπική συνάντηση, ή σειρά τοπικών συναντήσεων, αλλά η χρονική 

δέσμευση είναι χαμηλή. 

4. Οι αιτήσεις δημιουργούνται σε τοπικό επίπεδο, όπως όταν η τοπική 

διοίκηση πρέπει να συγκεντρώσει εμπειρογνώμονες για να 

δημιουργήσουν μια ομάδα εργασίας για μια συγκεκριμένη περιοχή. 

5. Όταν το αίτημα αναμένεται να γίνει αποδεκτό από τους αποδέκτες του. 

6. Τα επείγοντα αιτήματα που επιφέρουν πολύ σύντομη αναστάτωση 

πρέπει να είναι άτυπα στην αρχή και να γράφονται σε μια σειρά το 

δυνατόν συντομότερα. 

Οι διοικητές συνήθως διαχειρίζονται τα ανεπίσημα αιτήματα με τους 

παρακάτω τρόπους (Feld, 1959): 

1. Ηλεκτρονική αλληλογραφία και προφορική απάντηση σε κατάλληλο 

σημείο επαφής-επικοινωνίας του προσωπικού. Το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο είναι σημαντικό για να τεκμηριωθεί το αίτημα και να 

διευκρινιστεί η αγωνία. 

2. Να βεβαιωθεί ότι το αίτημα δεν συνιστά εντολή και ότι γίνεται με τον πιο 

συλλογικό τρόπο. 

3. Να αναλάβει την αίτηση για να βεβαιωθεί ότι αυτή προωθείται εγκαίρως. 

4. Εάν η αίτηση δεν βρίσκει έγκριση, να ανατρέξει σε υψηλότερο επίπεδο 

και να ζητήσει εκ νέου έγκριση ή να ξεκινήσει μια  νέα παραγγελία. 
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5. Απαιτήσεις για υποστήριξη προσωπικού, όταν υπάρχει ανάγκη για 

πολλές συναντήσεις και η χρονική δέσμευση είναι υψηλή. 

6. Οι αιτήσεις   από άλλες ανώτερες οντότητες, όπως το  Υπουργείο 

Άμυνας, πρέπει να συγκεντρώσουν τις εντολές και να δημιουργήσουν μια 

ομάδα εργασίας για τη συγκεκριμένη περίπτωση. 

7. Τα επείγοντα αιτήματα που έχουν πολύ σύντομο χρόνο αντίδρασης, 

πρέπει να είναι άτυπα στην αρχή και να καταγράφονται σε μια σειρά ASAP 

(As Soon As Possible). 

Πώς να χρησιμοποιηθεί μια εντολή (Feld, 1959): 

1. Να γραφτεί η εντολή. 

2. Να μορφοποιηθεί κατάλληλα. 

3. Να ενημερωθούν τα στελέχη. 

4. Να μεταφερθεί η εντολή προς τα κατώτερα στελέχη. 

5. Να παρακολουθείται η  πορεία εξέλιξης της εκτέλεσης της. 

6. Να αξιολογείται. 

7. Να διορθώνεται εφόσον απαιτείται. 

8. Να αξιολογούνται τα αποτελέσματα της εντολής και λήψης 

αποφάσεων. 

 

  2.4   Επικοινωνία και Ηγεσία 

 

Η φράση «Ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων» συνήθως προκαλεί εικόνες 

διοικητών και αξιωματικών που κατευθύνουν στρατεύματα. Πρώτον, κάθε 

άσκηση ηγεσίας περιλαμβάνει έναν ηγέτη και έναν ακόλουθο. Δεύτερον, η 

ηγεσία δεν μπορεί να συμβεί χωρίς επικοινωνία μεταξύ του ηγέτη και του 

ακόλουθου. Τα στρατιωτικά και μη στρατιωτικά ηγετικά βιβλία χρησιμοποιούν 

αμέτρητα επίθετα για να περιγράψουν τι πρέπει να κάνουν οι ηγέτες ώστε να 

επιτύχουν τις επικοινωνιακές πτυχές της ηγεσίας. Κανονικά, η έμφαση δίνεται 

στις ιδιότητες του ηγέτη, που περιγράφονται με επίθετα όπως αποφασιστικός, 

ευέλικτος, προσαρμοστικός, πειθαρχημένος, ηθικός με αυτοπεποίθηση. 

Ωστόσο, ενώ ένα άτομο θα μπορούσε να γίνει ένας μεγάλος ηγέτης χωρίς να 

είναι αποφασιστικός ή προσαρμοστικός, θα ήταν αδύνατο να γίνει το ίδιο  

χωρίς να είναι εξίσου επικοινωνιακός. Η απροσεξία του Στρατού στην 
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επικοινωνία ως ηγετική ικανότητα, είναι ιδιαίτερα έντονη εν όψει της αφθονίας 

των σύγχρονων εργαλείων επικοινωνίας. Τα μέσα που διαθέτουν οι ηγέτες 

των ενόπλων δυνάμεων για να επικοινωνούν είναι αρκετά όπως:PowerPoint, 

e-mail, Blue Force Tracker, δορυφορικές επικοινωνίες, ραδιόφωνο, 

τηλεόραση, κοινωνικά μέσα, SharePoint και πολλά άλλα. Παραδόξως, αυτές 

οι αυξήσεις της επικοινωνιακής ικανότητας μειώνουν την επικοινωνία μεταξύ 

των ηγετών και των υφισταμένων. Στις ένοπλες δυνάμεις υπάρχει κορεσμός 

επικοινωνιών με «θύμα» την άσκηση της καλής ηγεσίας. Η λύση είναι 

εξαιρετικά απλή: να αναγνωριστεί η σημασία της αποτελεσματικής 

επικοινωνίας, δηλαδή μιας ανοιχτής επικοινωνίας, η οποία ενσωματώνει δυο 

μορφές: την επικοινωνία που σχετίζεται με την εκτέλεση των καθηκόντων και 

την επικοινωνία που ενσωματώνει στοιχεία όπως συναισθήματα,  απόψεις και 

ενδιαφέροντα. Όταν υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία, δημιουργείται η αίσθηση 

ασφάλειας και εξάλειψης φόβου, καθώς ο υφιστάμενος γνωρίζει τις 

πληροφορίες που αφορούν στο θέμα της εργασίας του από την μια, ενώ 

συγχρόνως νιώθει ως πραγματικό μέλος της ομάδας από την άλλη.  Στις 

ένοπλες δυνάμεις η εκπαίδευση των στελεχών οφείλει να έχει τους παρακάτω 

σκοπούς (Robinson Paul, 2008): 

1. Να παράγουν ηγέτες που έχουν την ικανότητα να εκτελούν 

δόγματα και στρατηγικές. 

2. Να αναπτύξουν ηγέτες ικανούς να σχεδιάζουν και να εκτελούν 

παγκόσμιες αποστολές ειρήνης και πολέμου σε ένα ευρύ φάσμα 

επιχειρησιακών απαιτήσεων-παραμέτρων. 

3. Να παρέχουν προοδευτική και διαδοχική εκπαίδευση που 

προετοιμάζει τους ηγέτες για μελλοντικές επιχειρησιακές 

αποστολές. 

4. Να ενσωματώνουν αλλαγές θεωρίας και στρατηγικής. 

5. Να παρέχουν κατακόρυφα και οριζόντια ευθυγραμμισμένα 

προϊόντα εκπαίδευσης για θεσμική εκπαίδευση, κατάρτιση σε 

μονάδες και αυτοδιδασκαλία. 

Όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος των ενόπλων 

δυνάμεων πρέπει να αναγνωρίζουν ρητά τη σημασία των δεξιοτήτων 

επικοινωνίας στην ηγεσία. Τα σχολεία των ενόπλων δυνάμεων πρέπει να 
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εντρυφήσουν στο θέμα της εξεύρεσης ιδεών ανάπτυξης καλύτερων 

επικοινωνιακών φορέων στην στόχευση των αποστολών τους, του οράματος 

και τις επιδιώξεις του μαθήματος. Για παράδειγμα, ο Βρετανικός Στρατός 

παραθέτει έξι στόχους για την υλοποίηση των καθηκόντων του, ένας εκ των 

οποίων είναι «να διδάξει στα κατώτερα στελέχη πώς να σκέφτονται και να 

επικοινωνούν ως διοικητές ενώ παράλληλα να καλλιεργούν ένα βαθύ 

ενδιαφέρον και φροντίδα για το άτομο» (Porter, 1980). Στον αντίποδα, οι 

διοικητές-ηγέτες οφείλουν να επιδεικνύουν μια παρουσία η οποία επιτρέπει 

την διευθέτηση τυχόν προβλημάτων και την σωστή διαχείριση. Σε κάθε 

περίπτωση τόσο οι διοικητές, όσο και τα στελέχη θα πρέπει να κατέχουν το 

αίσθημα της ενσυναίσθηση, την ικανότητα δηλαδή να αντιλαμβάνεται και να 

κατανοεί κάποιος τόσο τα δικά του συναισθήματα και ικανότητες, όσο και των 

υπολοίπων, διότι αποτελεί πλεονέκτημα για τις ένοπλες δυνάμεις καθώς 

βοηθάει στην επίτευξη του επιχειρησιακού έργου και την ολοκλήρωση της 

αποστολής λαμβάνοντας υπόψη τον παράγοντα άνθρωπο. 

 

2.5  Διαχείριση Σύγκρουσης από τη Διοίκηση 

 

Μια σύντομη αναφορά στις έννοιες, την κρίση και τις συγκρούσεις θα 

έκανε καλύτερη την κατανόηση των θεωριών και διαδικασιών διαχείρισης των 

συγκρούσεων. Η σύγκρουση έχει οριστεί ως το περιβάλλον που 

χαρακτηρίζεται από ασυμβατότητα ημερομηνιών ή γεγονότων. Αναφέρεται 

επίσης ως η αντίθεση ανάμεσα σε δύο ταυτόχρονα αλλά ασυμβίβαστα 

συναισθήματα. Για τον Coser (1956), η σύγκρουση αναφέρεται απλώς σε 

έναν αγώνα για αξίες και ισχυρισμούς για έλλειψη θέσης, εξουσίας και πόρων 

στους οποίους οι στόχοι είναι να εξουδετερώσουν, να τραυματίσουν ή να 

εξαλείψουν τους αντιπάλους τους». 

Επομένως, οι συγκρούσεις φαίνεται να προκύπτουν όπου υπάρχει η 

αναζήτηση διαφορετικών συμφερόντων, στόχων και προσδοκιών ανάμεσα σε 

άτομα ή  ομάδες σε ορισμένο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον (βλ. Otite and 

Albert, 1999). Είναι αυτή η αίσθηση της «ασυμβατότητας» των γεγονότων ή 

της ιδιοκτησίας πάνω σε ένα αντικείμενο ή ένα περιβάλλον που οδηγεί σε 

κρίση. Από την άλλη πλευρά, η κρίση ορίζεται ως «κρίσιμο στάδιο ή σημείο 
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καμπής στην πορεία του κάτι» (http:Dictionary-mobile.com). Γενικά, οι 

συγκρούσεις μπορεί να είναι βίαιες ή μη. Η ουσία είναι ότι υπάρχει κάποιο 

είδος έντονης διαφωνίας και ασυμβατότητας απόψεων σχετικά με ένα 

συγκεκριμένο φαινόμενο. 

Τα συγκρουόμενα συμφέροντα και οι θέσεις που προσδιορίστηκαν 

παραπάνω είναι οι παράγοντες που συμβάλουν στο επίπεδο κρίσης. Αξίζει να 

σημειωθεί εδώ ότι σε περίπτωση που μια σύγκρουση δεν επιλυθεί φιλικά, στις 

περισσότερες περιπτώσεις οδηγεί σε κρίση ή σειρά κρίσεων. Σε αυτό το 

στάδιο, τα μέρη ή ένας τρίτος θα μπορούσαν να συμφωνήσουν και να βρουν 

λύση στο πρόβλημα. Οι μηχανισμοί που εφαρμόζονται στην επίτευξη αυτού 

του προβλεπόμενου statusquo προ της κρίσης, αναφέρονται ως διαχείριση 

των συγκρούσεων (Keith, 1994). Σημαντική ικανότητα που πρέπει να διαθέτει 

ένας διοικητής για την ομαλή και ασφαλή ολοκλήρωση της αποστολής και την 

αποφυγή των συγκρούσεων είναι να είναι άριστος γνώστης των διοικητικών 

λειτουργιών και των διατάξεων των ενόπλων δυνάμεων, να είναι σε θέση να 

αναλάβει τον ρόλο του διαπραγματευτή, ώστε οι όποιες διαφορές 

προκύπτουν να εξαλείφονται πολύ πριν φέρουν ως αποτέλεσμα την 

σύγκρουση και τέλος να έχει ανοιχτή επικοινωνία με τα στελέχη της μονάδας, 

τόσο σε εργασιακό, όσο και σε ανθρώπινο επίπεδο, για να μπορεί να είναι σε 

θέση να χειριστεί ενδεχόμενες διαφορές που μπορεί να προκύψουν 

(Φαναριώτης,1996). 

Η διαχείριση των συγκρούσεων μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την 

επίλυση και τον μετασχηματισμό τους, μια διαδικασία που οδηγεί σε 

μακροπρόθεσμη διευθέτηση. Σύμφωνα με τα λόγια του Otite(Otite, 1999), 

αυτή η ρύθμιση πρέπει να περιλαμβάνει «θεσμοθετημένες διατάξεις και 

κανονιστικές διαδικασίες για την αντιμετώπιση συγκρούσεων όποτε 

συμβαίνουν. Οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν να διαχειρίζονται παραγωγικά τις 

συγκρούσεις. Διαφορετικά οι κίνδυνοι για την «κοινωνία και το περιβάλλον της 

είναι συντριπτικοί». Η διαθέσιμη βιβλιογραφία για τη διαχείριση των 

συγκρούσεων έχει παρατηρήσει ότι οι κατάλληλες δεξιότητες και κανάλια 

επικοινωνίας είναι κρίσιμα για τη διαχείριση των συγκρούσεων. Τα 

συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να έχουν κανάλια ή διαύλους μέσω των οποίων 

θα μπορούν να εκφράσουν τις διαφορές τους και τα οποία θα μπορούν να 
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φανούν χρήσιμα με τους παρακάτω τρόπους: ακούγοντας προσεκτικά, και 

σύμφωνα με τον Otite (Otite, 1999), εκφράζοντας τα έντονα συναισθήματα, 

παραμένοντας ψύχραιμοι, θέτοντας ερωτήσεις, διατηρώντας ένα πνεύμα 

διάχυσης ηρεμίας, αποφεύγοντας τις βλαβερές δηλώσεις, ζητώντας 

επεξηγήσεις, αναζητώντας ευέλικτες λύσεις «αποχρώσεων του γκρίζου», 

αναγνωρίζοντας την διάθεση κάποιου να συντονίσει την σύγκρουση, 

εντοπίζοντας τα πρότυπα των συγκρούσεων και συμμετέχοντας στις 

διαπραγματεύσεις. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο – ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

 

Στις φυσικές και τις κοινωνικές επιστήμες, η ποσοτική έρευνα είναι η 

συστηματική εμπειρική διερεύνηση των παρατηρούμενων φαινομένων μέσω 

στατιστικών, μαθηματικών ή υπολογιστικών τεχνικών. Ο στόχος της 

ποσοτικής έρευνας είναι να αναπτυχθούν και να χρησιμοποιηθούν 

μαθηματικά μοντέλα, θεωρίες και υποθέσεις που σχετίζονται με φαινόμενα. Η 

διαδικασία μέτρησης έχει κεντρική σημασία για την ποσοτική έρευνα διότι 

παρέχει τη θεμελιώδη σύνδεση μεταξύ της εμπειρικής παρατήρησης και της 

μαθηματικής έκφρασης των ποσοτικών σχέσεων. Ποσοτικά δεδομένα είναι 

οποιαδήποτε δεδομένα που έχουν αριθμητική μορφή, όπως στατιστικά 

στοιχεία, ποσοστά κ.λπ.. Ο ερευνητής αναλύει τα δεδομένα με τη βοήθεια 

στατιστικών στοιχείων και ελπίζει ότι οι αριθμοί θα αποδώσουν ένα 

αμερόληπτο αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να γενικευθεί σε κάποιο 

μεγαλύτερο πληθυσμό. Η ποιοτική έρευνα, από την άλλη πλευρά, διερευνά 

βαθιά σε συγκεκριμένες εμπειρίες, με σκοπό να περιγράψει και να διερευνήσει 

το νόημα μέσω κειμένων, αφηγηματικών ή οπτικών δεδομένων, 

αναπτύσσοντας θέματα αποκλειστικά σε αυτό το σύνολο συμμετεχόντων. 

Στην συγκεκριμένη έρευνα ζητήθηκε η άποψη στελεχών των Ελληνικών 

ενόπλων δυνάμεων σχετικά με το αν και κατά πόσον εφαρμόζονται 

σύγχρονες μέθοδοι διοίκησης σ’ αυτές, με στόχευση στην ορθολογιστική 

διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων, καθώς και τη διαχείριση των 
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συγκρούσεων μέσα στους στρατιωτικούς οργανισμούς, και τέλος την ύπαρξη 

κανόνων πάνω στους οποίους βασίζονται οι λειτουργίες αυτές καθώς και κατά 

πόσο είναι αποτελεσματικές. 

 

3.1 Ποσοτικές έρευνες 

 

Στις κοινωνικές επιστήμες, η ποσοτική έρευνα χρησιμοποιείται ευρέως 

στην ψυχολογία, την οικονομία, τη δημογραφία, την κοινωνιολογία, το 

μάρκετινγκ, την υγεία της κοινότητας, την υγεία και την ανθρώπινη ανάπτυξη, 

το φύλο και τις πολιτικές επιστήμες, και λιγότερο συχνά στην ανθρωπολογία 

και την ιστορία. Η έρευνα στις μαθηματικές επιστήμες, όπως η φυσική, είναι εξ 

ορισμού και «ποσοτική», αν και αυτή η χρήση του όρου διαφέρει στο πλαίσιο. 

Στις κοινωνικές επιστήμες ο όρος αναφέρεται σε εμπειρικές μεθόδους, οι 

οποίες προέρχονται τόσο από τον φιλοσοφικό θετικισμό όσο και από την 

ιστορία των στατιστικών, οι οποίες αντιτίθενται σε ποιοτικές ερευνητικές 

μεθόδους. 

Η ποσοτική έρευνα γίνεται γενικά με επιστημονικές μεθόδους, οι οποίες 

μπορούν να περιλαμβάνουν: 

1. Δημιουργία μοντέλων, θεωριών και υποθέσεων 

2. Ανάπτυξη εργαλείων και μεθόδων μέτρησης 

3. Πειραματικός έλεγχος και χειρισμός μεταβλητών 

4. Συλλογή εμπειρικών δεδομένων 

5. Μοντελοποίηση και ανάλυση δεδομένων 

 

3.2 Η χρήση της στατιστικής 

 

Η στατιστική είναι ο ευρύτερα χρησιμοποιούμενος κλάδος των 

μαθηματικών στην ποσοτική έρευνα έξω από τις φυσικές επιστήμες, βρίσκει  

όμως εφαρμογή και σε αυτές, όπως στη στατιστική μηχανική. Οι στατιστικές 

μέθοδοι χρησιμοποιούνται εκτενώς σε τομείς όπως η οικονομία, οι κοινωνικές 

επιστήμες και η βιολογία. Η ποσοτική έρευνα με τη χρήση στατιστικών 
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μεθόδων ξεκινά με τη συλλογή δεδομένων, με βάση την υπόθεση ή τη 

θεωρία. Συνήθως συλλέγεται ένα μεγάλο δείγμα δεδομένων - αυτό θα 

απαιτούσε επαλήθευση, επικύρωση και καταγραφή πριν από την 

πραγματοποίηση της ανάλυσης. Πακέτα λογισμικού όπως SPSS και R 

χρησιμοποιούνται συνήθως για το σκοπό αυτό. Οι αιτιώδεις σχέσεις 

μελετώνται με χειρισμούς παραγόντων που πιστεύεται ότι επηρεάζουν τα 

φαινόμενα ενδιαφέροντος ελέγχοντας άλλες μεταβλητές που σχετίζονται με τα 

πειραματικά αποτελέσματα. Στον τομέα της υγείας, για παράδειγμα, οι 

ερευνητές μπορούν να μετρήσουν και να μελετήσουν τη σχέση μεταξύ της 

πρόσληψης τροφής και των μετρήσιμων φυσιολογικών επιδράσεων, όπως η 

απώλεια βάρους, τον έλεγχο για άλλες βασικές μεταβλητές όπως η άσκηση. 

Οι έρευνες κοινής γνώμης με ποσοτική βάση χρησιμοποιούνται ευρέως στα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης, με στατιστικά στοιχεία όπως το ποσοστό των 

ερωτηθέντων υπέρ μιας θέσης που συνήθως αναφέρεται. Σε έρευνες κοινής 

γνώμης, ερωτώμενοι καλούνται να υποβάλουν μια σειρά δομημένων 

ερωτήσεων και οι απαντήσεις τους καταγράφονται σε πίνακα. Στον τομέα της 

επιστήμης του κλίματος, οι ερευνητές καταρτίζουν και συγκρίνουν στατιστικά 

στοιχεία όπως η θερμοκρασία ή οι ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις διοξειδίου 

του άνθρακα. 

 

3.3 Ανάλυση δεδομένων 

 

Η έρευνα διεξήχθη το διάστημα 12/12/17-19/12/2017 με δομημένο 

ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, μέσα από την εφαρμογή Googlesurvey, το 

οποίο αποτελούνταν από 19 ερωτήσεις κλειστού τύπου. Οι απαντήσεις 

αναλύθηκαν με τη χρήση του SPSS και το ερωτηματολόγιο παρατίθεται στο 

παράρτημα της εργασίας. Απάντησαν 405 μόνιμα στελέχη των ενόπλων 

δυνάμεων, όλων των βαθμών και των σωμάτων, διαφορετικών ειδικοτήτων,  

ανεξαρτήτων προέλευσης ως προς την κατάταξή τους στην ιεραρχία 

(παραγωγικές σχολές, ΕΜΘ- ΕΠΥ, ΕΠΟΠ, ΟΒΑ κτλ), όλων των φύλων και 

των ηλικιών, πανελλαδικά, έχοντας διατελέσει διοικητές οι ίδιοι ή όχι. 

Για να πραγματοποιήσουμε τη συγκεκριμένη έρευνα επιλέξαμε τη 

μέθοδο του ερωτηματολογίου, με ερωτήσεις κλειστού τύπου το οποίο ανέβηκε 
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στο διαδίκτυο με την εφαρμογή της Google- survey, η οποία παρέχεται 

δωρεάν για τους χρήστες και είναι εύκολο να διανεμηθεί το ερωτηματολόγιο, 

μια και το μόνο που χρειάζεται είναι να υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο για να 

απαντηθεί το ερωτηματολόγιο. Οι λόγοι που επιλέχθηκε η συγκεκριμένη 

μέθοδος αναφέρονται παρακάτω:  

 Θα μπορούσε πολύ γρήγορα και εύκολα να μας δώσει αποτελέσματα 

μέσα από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων.  

 Είναι οικονομικό, μια και η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν και δεν 

χρειάζονται έξοδα εκτύπωσης ερωτηματολογίων και διανομής τους, 

επιτρέποντας να έχουμε χαμηλό σχετικά κόστος σε σχέση με τα μεγέθη 

των πληθυσμών που καλύπτει. 

 Η καινοτομία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης για την αποστολή των ερωτηματολογίων, 

επέτρεψε τη μεγαλύτερη ανταπόκριση από ότι σε ερωτηματολόγια που 

ταχυδρομούνται κανονικά  

 Υπήρχε μια λογική αλληλουχία και τυχαιοποίηση στους ερωτηθέντες. 

 Λόγω της φύσης του επαγγέλματος του στρατιωτικού, κάποιοι 

άνθρωποι δεν θα απαντούσαν τίμια σε ευαίσθητες ερωτήσεις, αν το 

ερωτηματολόγιο διανέμονταν σε έντυπη μορφή, ακόμα και αν αυτό είχε 

τις ίδιες ερωτήσεις. Σε περίπτωση δε που η έρευνα γινόταν με κάποια 

ποιοτική μέθοδο, πχ συνεντεύξεις με ανοιχτείς ερωτήσεις, θα ήταν 

πολύ δύσκολο να βρεθούν εθελοντές να απαντήσουν. 

 Σύμφωνα με προϋπάρχουσες έρευνες, ο κόσμος απαντάει 

εκτενέστερα, ευκολότερα και ειλικρινέστερα σε ερωτηματολόγια που 

διαθέτονται στο διαδίκτυο παρά σε άλλου τύπου ερωτηματολόγια. 

 Η έρευνα μας επέτρεψε να έχουμε μια ευρεία εθνική κάλυψη, και να 

απαντήσουν υπηρετούντες από όλα τα όπλα και τα σώματα, σε 

ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, ανεξαρτήτου βαθμού και αξιώματος. 

 Επέτρεψε στους ερωτηθέντες να δώσουν ειλικρινείς και ανώνυμες 

απαντήσεις 

 Η διαδικασία ήταν ελάχιστα χρονοβόρα. 

 Η μέθοδος επέτρεπε στους ερωτηθέντες να συμπληρώσουν το 

ερωτηματολόγιο σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. 
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 Οι ερωτήσεις είναι εύκολο να απαντηθούν, μια και δίνονται σε 

τυποποιημένη μορφή, με κλειστές απαντήσεις 

 Λόγω της φύσης του επαγγέλματος του στρατιωτικού, ένα ανώνυμο 

ερωτηματολόγιο με κλειστές απαντήσεις, τους έδινε το δικαίωμα να 

δώσει απαντήσεις σε ευαίσθητες ή προσωπικές ερωτήσεις. 

 Η μέθοδος επιτρέπει να δώσουν γνήσια πρωτογενή δεδομένα, τα 

οποία μάλιστα μπορούν να είναι βάση για να επιτρέψουν τη περαιτέρω 

έρευνα ζητημάτων που αφορά τη διαχείριση προσωπικού στις 

ελληνικές ένοπλες δυνάμεις.  

Η πορεία της έρευνα ακολούθησε τα παρακάτω βήματα: 

 Δημιουργήθηκε το ερωτηματολόγιο και ανέβηκε στο διαδίκτυο μέσα 

από τη δωρεάν εφαρμογή της Google- survey. 

 Μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και email διανεμήθηκε το 

ερωτηματολόγιο σε στρατιωτικούς, οι οποίοι καλούνταν να 

απαντήσουν. 

 Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από 404 άτομα, των οποίων οι 

απαντήσεις συλλέχθηκαν και ταξινομήθηκαν σε ένα αρχείο Excel. 

 Το αρχείο Excel ανέβηκε στο πρόγραμμα στατιστικής επεξεργασίας 

SPSS 22 και αναλύθηκαν τα δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν. 

 Τα δεδομένα αναλύθηκαν ως προς τις αρχικές ερωτήσεις και έγινε 

crosstabs πάνω σε κάποιες ερωτήσεις οι οποίες θεωρήθηκε ότι είναι 

χρήσιμες να αναλυθούν ώστε να εξάγουμε κρίσιμα συμπεράσματα για 

το σκοπό της παρούσας έρευνας. 

 Τα ποσοτικά δεδομένα επεξεργαστήκαν στο Excel, μέσα από το οποίο 

βγήκαν πίνακες και διαγράμματα, από τα οποία εξήγαμε τα 

συμπεράσματα που χρειαζόμασταν για την έρευνά μας. 

 

3.3.1 Παρουσίαση στατιστικής ανάλυσης 

 

Η διαδικασία «Συχνότητες» χρησιμοποιείται συνήθως σε κατηγορικές 

μεταβλητές, αλλά έχει επίσης ειδικές ρυθμίσεις που μπορούν να εφαρμοστούν 
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για συνεχείς αριθμητικές μεταβλητές. Στην παρούσα εργασία, οι συχνότητες 

μας επέτρεψαν να μελετήσουμε μια σειρά από ερωτήματα που τέθηκαν σε 

στελέχη των Ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, ώστε να μπορέσουμε να 

εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα για τους σκοπούς της εργασίας μας. 

Στο πρώτο ερώτημα που κλήθηκαν να απαντήσουν τα στελέχη ήταν το 

πόσα χρόνια υπηρετούν στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Η πλειοψηφία των 

απαντήσεων ήταν 11-15 χρόνια με 58% 

.

 

Figure 2 Πόσα χρόνια υπηρετείτε στις Ένοπλες Δυνάμεις; 
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Το δεύτερο ερώτημα που τέθηκε ήταν αν προέρχονταν από παραγωγική 

σχολή των ενόπλων δυνάμεων. Το 88% απάντησε Όχι

Figure 3 Προέρχεστε από Παραγωγική σχολή των Ενόπλων Δυνάμεων; 

Επόμενο ερώτημα ήταν αν υπηρετούν σε μονάδα της παραμεθορίου, όπου το 

55% απάντησε Ναι. 

 

Figure 4 Υπηρετείτε σε μονάδα της παραμεθορίου; 
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Στην ερώτηση πόσους διοικητές είχατε μέχρι σήμερα στη σταδιοδρομία σας, 

το 89% απάντησε 5 και άνω. 

 

Figure 5 Πόσους Διοικητές είχατε στη σταδιοδρομία σας μέχρι σήμερα; 

Το 97% απάντησε πως δεν υπήρξε μέχρι τώρα διοικητής μονάδας. 

 

Figure 6 Υπήρξατε ποτέ Διοικητής μονάδας ; 
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Το 86% όσων απάντησαν στο ερωτηματολόγιο ήταν άνδρες και το 14% 

γυναίκες. 

 

Figure 7 Φύλο 

Η κυρίαρχη ηλικιακή ομάδα που απάντησε στο ερωτηματολόγιο ήταν μεταξύ 

31-45 ετών. 

 

Figure 8 Ηλικία 
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Στο ερώτημα αν πιστεύετε πως στις Ελληνικές ένοπλες δυνάμεις 

εφαρμόζονται σύγχρονες μέθοδοι διοίκησης, το 50% απάντησε μέτρια και το 

43% καθόλου. 

 

Figure 9 Πιστεύετε πως στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις εφαρμόζονται σύγχρονες μέθοδοι Διοίκησης; 

Στο ερώτημα αν οι Ελληνικές ένοπλες δυνάμεις εκπαιδεύουν τα στελέχη τους 

έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν σύγχρονες μέθοδοι διοίκησης, το 49% 

απάντησε μέτρια και το 43% καθόλου. 

 

Figure 10 Πιστεύετε πως οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις  εκπαιδεύουν τα στελέχη τους στην εφαρμογή 
σύγχρονων  μεθόδων Διοίκησης; 
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Στο ερώτημα αν το περιβάλλον και οι συνθήκες επιτρέπουν τη χρήση τέτοιων 

μεθόδων, αμφότερα μέτρια και καθόλου απάντησαν το 42%. 

 

Figure 11 Πιστεύετε πως οι συνθήκες-περιβάλλον στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις επιτρέπουν να εφαρμοστούν 
σύγχρονες μέθοδοι Διοίκησης; 

Στο ερώτημα αν γίνεται βέλτιστη δυνατή χρήση του δυναμικού των Ενόπλων 

δυνάμεων, το 49% απάντησε καθόλου και το 41% μέτρια. 

 

Figure 12 Πιστεύετε πως στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις  γίνεται η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού με 
το βέλτιστο δυνατό τρόπο; 
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Στο ερώτημα αν τα στελέχη εκπαιδεύονται για να διοικούν με το βέλτιστο 

δυνατό τρόπο, το 50% απάντησε μέτρια και το 38% καθόλου. 

 

Figure 13 Πιστεύετε πως οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις εκπαιδεύουν τα στελέχη τους στο να διαχειρίζονται το 
ανθρώπινο δυναμικό με το βέλτιστο δυνατό τρόπο; 

Το 48% των ερωτηθέντων πιστεύει πως υπάρχει μια μέτρια αξιοκρατία στη 

διαδικασία της επιλογής των διοικητών των μονάδων ενώ το 39% πιστεύει 

πως δεν υπάρχει αξιοκρατία. 

 

Figure 14 Πιστεύετε πως υπάρχει αξιοκρατική επιλογή των Διοικητικών στελεχών στις Ελληνικές Ένοπλες 
Δυνάμεις; 
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Το 81% των ερωτηθέντων απάντησε πως δεν εφαρμόζονται τα ίδια μέτρα και 

σταθμά κατά την εξάσκηση της διοίκησης απέναντι στα μόνιμα στελέχη και 

τους κληρωτούς. 

 

Figure 15 Πιστεύετε πως εφαρμόζονται τα ίδια μέτρα και σταθμά κατά την εξάσκηση   της Διοίκησης στα μόνιμα 
στελέχη και τους κληρωτούς αντίστοιχα; 

Το 59% απάντησε πως υπάρχει μια μέτρια επιδίωξη επικοινωνίας με τα 

κατώτερα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων από τους διοικητές των μονάδων. 

 

Figure 16 Οι Διοικητές στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις επιδιώκουν την επικοινωνία με τα κατώτερα στελέχη; 
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Το 43% απάντησε πως υπάρχει μια μέτρια εκπαίδευση στα στελέχη για να 

επικοινωνούν με τα κατώτερα στελέχη και το 34% απάντησε καθόλου. 

 

Figure 17 Οι Διοικητές στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις επιδιώκουν την επικοινωνία με τα κατώτερα στελέχη; 

Το 94% των στελεχών έχουν ζήσει στιγμές σύγκρουσης μέσα στις μονάδες 

τους. 

 

Figure 18 Έχετε ζήσει περιπτώσεις σύγκρουσης στελεχών στις Μονάδες που υπηρετήσατε; 
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Το 47% απάντησε πως οι συγκρούσεις αυτές επιλύθηκαν βάση της 

στρατιωτικής νομοθεσίας και το 43% απάντησε Όχι. 

 

Figure 19 Οι συγκρούσεις αυτές επιλύθηκαν εντός των πλαισίων και των κανόνων που ορίζει η Στρατιωτική 
νομοθεσία και ο Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας; 

Το 60% των ερωτηθέντων απάντησε πως το θεσμικό πλαίσιο επικοινωνίας 

στις Ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είναι μέτριο. 

 

Figure 20 Πόσο σύγχρονο είναι το θεσμικό πλαίσιο επικοινωνίας στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις; 
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Τέλος το 77% απάντησε πως δεν υπάρχουν οι ίδιοι μέθοδοι επικοινωνίας 

ανάμεσα στη διοίκηση και τα μόνιμα στελέχη και αντίστοιχα με τους 

κληρωτούς. 

 

Figure 21 Πιστεύετε πως υπάρχουν οι ίδιες μέθοδοι επικοινωνίας ανάμεσα στη Διοίκηση και τα μόνιμα στελέχη  
και τους κληρωτούς αντίστοιχα; 

3.3.2 Περιγραφή δύο μεταβλητών 

 

Για να περιγράψουμε μια μοναδική κατηγορική μεταβλητή, 

χρησιμοποιούμε πίνακες συχνότητας, όπως πράξαμε παραπάνω. Για να 

περιγράψουμε τη σχέση μεταξύ δύο κατηγορικών μεταβλητών, 

χρησιμοποιούμε έναν ειδικού τύπου πίνακα που ονομάζεται cross-tabulation . 

Αυτός ο τύπος πίνακα είναι επίσης γνωστός ως: 

1. Crosstab. 

2. Πίνακας διπλής κατεύθυνσης. 

3. Πίνακας έκτακτης ανάγκης. 

Σε μια διασταύρωση, οι κατηγορίες μιας μεταβλητής προσδιορίζουν τις 

σειρές του πίνακα και οι κατηγορίες της άλλης μεταβλητής καθορίζουν τις 

στήλες. Τα κελιά του πίνακα περιέχουν την συχνότητα με την οποία συνέβη 

ένας συγκεκριμένος συνδυασμός κατηγοριών. Παρακάτω παρουσιάζουμε 

πίνακες ανάλυσης, μέσα από τη διασταύρωση ερωτημάτων που εμείς κρίναμε 

ότι θα μας δώσουν κρίσιμα συμπεράσματα. 
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Το 47% των στελεχών που προέρχονται από παραγωγικές σχολές πιστεύει 

πως υπάρχει μέτρια επικοινωνία των διοικητών με τα κατώτερα στελέχη. 

 

 

Figure 22 Προέρχεστε από Παραγωγική σχολή των Ενόπλων Δυνάμεων; * Οι Διοικητές στις Ελληνικές Ένοπλες 
Δυνάμεις επιδιώκουν την επικοινωνία με τα κατώτερα στελέχη; Crosstabulation ΝΑΙ 

 

Το ίδιο πιστεύει το 61% όσων δεν προέρχονται από παραγωγικές σχολές. 

 

Figure 23 Προέρχεστε από Παραγωγική σχολή των Ενόπλων Δυνάμεων; * Οι Διοικητές στις Ελληνικές Ένοπλες 
Δυνάμεις επιδιώκουν την επικοινωνία με τα κατώτερα στελέχη; Crosstabulation ΟΧΙ 
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Το 58% όσων προέρχονται από παραγωγικές σχολές πιστεύει πως το 

θεσμικό πλαίσιο επικοινωνίας είναι μέτριο. 

 

Figure 24 Προέρχεστε από Παραγωγική σχολή των Ενόπλων Δυνάμεων; * Πόσο σύγχρονο είναι το θεσμικό 
πλαίσιο επικοινωνίας στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις; Crosstabulation ΝΑΙ 

 

Το ίδιο πιστεύει το 61% αυτών που δεν προέρχονται από παραγωγικές 

σχολές. 

Figure 25 Προέρχεστε από Παραγωγική σχολή των Ενόπλων Δυνάμεων; * Πόσο σύγχρονο είναι το θεσμικό 
πλαίσιο επικοινωνίας στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις; Crosstabulation ΟΧΙ 
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Από αυτούς που υπηρετούν σε μονάδες της παραμεθορίου, το 49% πιστεύει 

πως εφαρμόζονται μέτριες μέθοδοι διοίκησης. 

Figure 26 Υπηρετείτε σε μονάδα της παραμεθορίου; * Πιστεύετε πως στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις 
εφαρμόζονται σύγχρονες μέθοδοι Διοίκησης; Crosstabulation ΝΑΙ 

Το ίδιοι πιστεύει το 52%, όσων δεν υπηρετούν σε μονάδες της παραμεθορίου. 

Figure 27 Υπηρετείτε σε μονάδα της παραμεθορίου; * Πιστεύετε πως στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις 
εφαρμόζονται σύγχρονες μέθοδοι Διοίκησης; Crosstabulation ΟΧΙ 
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Το 50% όσων υπηρετούν σε μονάδες της  παραμεθορίου, πιστεύει πως τα 

στελέχη εκπαιδεύονται μέτρια στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διοίκησης. 

 

Figure 28 Υπηρετείτε σε μονάδα της παραμεθορίου; * Πιστεύετε πως οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις  
εκπαιδεύουν τα στελέχη τους στην εφαρμογή σύγχρονων  μεθόδων Διοίκησης; Crosstabulation ΝΑΙ 

 

Το ίδιο πιστεύει το 48%, όσων δεν υπηρετούν στη παραμεθόριο. 

Figure 29 Υπηρετείτε σε μονάδα της παραμεθορίου; * Πιστεύετε πως οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις  
εκπαιδεύουν τα στελέχη τους στην εφαρμογή σύγχρονων  μεθόδων Διοίκησης; Crosstabulation ΟΧΙ 
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Το 58% όσων υπηρετούν στη παραμεθόριο πιστεύει πως δεν υπάρχει 

αξιοκρατία στην επιλογή των διοικήσεων. 

 

Figure 30 Υπηρετείτε σε μονάδα της παραμεθορίου; * Πιστεύετε πως υπάρχει αξιοκρατική επιλογή των 
Διοικητικών στελεχών στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις; Crosstabulation ΝΑΙ 

 

Το ίδιο πιστεύει το 49% όσων δεν υπηρετούν στη παραμεθόριο. 

 

Figure 31 Υπηρετείτε σε μονάδα της παραμεθορίου; * Πιστεύετε πως υπάρχει αξιοκρατική επιλογή των 
Διοικητικών στελεχών στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις; Crosstabulation ΟΧΙ 
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Το 61% όσων υπηρετούν σε μονάδες της παραμεθορίου πιστεύει πως 

υπάρχει μέτρια επιδίωξη επικοινωνίας από τους διοικητές με τα κατώτερα 

στελέχη. 

 

Figure 32 Υπηρετείτε σε μονάδα της παραμεθορίου; * Οι Διοικητές στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις επιδιώκουν 
την επικοινωνία με τα κατώτερα στελέχη; Crosstabulation ΝΑΙ 

Το ίδιο πιστεύει το 56% όσων δεν υπηρετούν σε μονάδες της παραμεθορίου. 

 

Figure 33 Υπηρετείτε σε μονάδα της παραμεθορίου; * Οι Διοικητές στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις επιδιώκουν 
την επικοινωνία με τα κατώτερα στελέχη; Crosstabulation ΟΧΙ 
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Το 95% όσων υπηρετούν σεμονάδες της παραμεθορίου έχουν ζήσει 

περιπτώσεις σύγκρουσης. 

 

Figure 34 Υπηρετείτε σε μονάδα της παραμεθορίου; * Έχετε ζήσει περιπτώσεις σύγκρουσης στελεχών στις 
Μονάδες που υπηρετήσατε; Crosstabulation ΝΑΙ 

Το ίδιο ποσοστό ισχύει και για όσους υπηρετούν σε μονάδες μακριά από τη 

παραμεθόριο. 

 

Figure 35 Υπηρετείτε σε μονάδα της παραμεθορίου; * Έχετε ζήσει περιπτώσεις σύγκρουσης στελεχών στις 
Μονάδες που υπηρετήσατε; Crosstabulation ΟΧΙ 
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Το 60% όσων υπηρετούν σε μονάδες της παραμεθορίου πιστεύουν πως το 

πλαίσιο επικοινωνίας στις Ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είναι μέτριο. 

 

Figure 36 Υπηρετείτε σε μονάδα της παραμεθορίου; * Πόσο σύγχρονο είναι το θεσμικό πλαίσιο επικοινωνίας 
στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις; Crosstabulation ΝΑΙ 

Το ίδιο πιστεύει το 62% όσων δεν υπηρετούν σε μονάδες της παραμεθορίου. 

 

Figure 37 Υπηρετείτε σε μονάδα της παραμεθορίου; * Πόσο σύγχρονο είναι το θεσμικό πλαίσιο επικοινωνίας 
στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις; Crosstabulation ΟΧΙ 
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Το 80% όσων υπηρετούν σε μονάδες της παραμεθορίου  πιστεύουν πως δεν 

υπάρχουν οι ίδιες μέθοδοι επικοινωνίας ανάμεσα στα μόνιμα στελέχη και τους 

κληρωτούς 

 

Figure 38 Υπηρετείτε σε μονάδα της παραμεθορίου; * Πιστεύετε πως υπάρχουν οι ίδιες μέθοδοι επικοινωνίας 
ανάμεσα στη Διοίκηση και τα μόνιμα στελέχη  και τους κληρωτούς αντίστοιχα; Crosstabulation ΝΑΙ 

Το ίδιοι πιστεύει το 74% όσων δεν υπηρετούν σε μονάδες της παραμεθορίου. 

 

Figure 39 Υπηρετείτε σε μονάδα της παραμεθορίου; * Πιστεύετε ότι υπάρχουν οι ίδιοι μέθοδοι επικοινωνίας 
ανάμεσα στη Διοίκηση και τα μόνιμα στελέχη και τους κληρωτούς αντίστοιχα; Crosstabulation ΟΧΙ 
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Το 45% όσων υπήρξαν διοικητές σε μονάδες των ενόπλων δυνάμεων, 

πιστεύουν πως εφαρμόζονται μέτρια σύγχρονες μέθοδοι διοίκησης. 

 

Figure 40 Υπήρξατε ποτέ Διοικητής μονάδας ; * Πιστεύετε πως στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις εφαρμόζονται 
σύγχρονες μέθοδοι Διοίκησης; Crosstabulation ΝΑΙ 

 

Αντίστοιχα το 50% όσων δεν υπήρξαν διοικητές πιστεύει το ίδιο. 

 

Figure 41 Υπήρξατε ποτέ Διοικητής μονάδας ; * Πιστεύετε πως στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις εφαρμόζονται 
σύγχρονες μέθοδοι Διοίκησης; Crosstabulation ΟΧΙ 
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Το 45% όσων υπήρξαν διοικητές, πιστεύουν πως υπάρχει ένα πάρα πολύ 

καλό περιβάλλον για να εφαρμοστούν σύγχρονες μέθοδοι διοίκησης. 

 

Figure 42 Υπήρξατε ποτέ Διοικητής μονάδας ; * Πιστεύετε πως οι συνθήκες-περιβάλλον στις Ελληνικές Ένοπλες 
Δυνάμεις επιτρέπουν να εφαρμοστούν σύγχρονες μέθοδοι Διοίκησης; Crosstabulation ΝΑΙ 

Αντίστοιχα το 43% όσων δεν υπήρξαν διοικητές, πιστεύουν πως υπάρχει ένα 

μέτριο περιβάλλον για να εφαρμοστούν σύγχρονες μέθοδοι διοίκησης. 

 

Figure 43 Υπήρξατε ποτέ Διοικητής μονάδας ; * Πιστεύετε πως οι συνθήκες-περιβάλλον στις Ελληνικές Ένοπλες 
Δυνάμεις επιτρέπουν να εφαρμοστούν σύγχρονες μέθοδοι Διοίκησης; Crosstabulation ΟΧΙ 
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Στο αν υπάρχει αξιοκρατική επιλογή των διοικητών, οι απαντήσεις όσων 

υπήρξαν διοικητές ήταν μοιρασμένες, με κορυφαία το 34% να λέει καθόλου. 

 

Figure 44 Υπήρξατε ποτέ Διοικητής μονάδας ; * Πιστεύετε πως υπάρχει αξιοκρατική επιλογή των Διοικητικών 
στελεχών στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις; Crosstabulation ΝΑΙ 

Το ίδιοι απαντάει το 54%, όσων δεν υπήρξαν διοικητές.  

 

Figure 45 Υπήρξατε ποτέ Διοικητής μονάδας ; * Πιστεύετε πως υπάρχει αξιοκρατική επιλογή των Διοικητικών 
στελεχών στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις; Crosstabulation ΟΧΙ 
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Το 45% όσων υπήρξαν διοικητές, πιστεύει πως υπάρχει μια μέτρια επιδίωξη 

για επικοινωνία ανάμεσα στις διοικήσεις και τα κατώτερα στελέχη. 

 

Figure 46 Υπήρξατε ποτέ Διοικητής μονάδας ; * Οι Διοικητές στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις επιδιώκουν την 
επικοινωνία με τα κατώτερα στελέχη; Crosstabulation ΝΑΙ 

Το ίδιο απαντάει το 59% όσων δεν υπήρξαν διοικητές. 

 

Figure 47 Υπήρξατε ποτέ Διοικητής μονάδας ; * Οι Διοικητές στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις επιδιώκουν την 
επικοινωνία με τα κατώτερα στελέχη; Crosstabulation ΟΧΙ 
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Το 45% όσων υπήρξαν διοικητές πιστεύουν πως οι διοικητές εκπαιδεύονται 

μέτρια στο να επικοινωνούν με τα κατώτερα στελέχη και πολύ το 44%. 

 

Figure 48 Υπήρξατε ποτέ Διοικητής μονάδας ; * Οι Διοικητές στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις εκπαιδεύονται 
ώστε να επικοινωνούν με τα κατώτερα στελέχη; Crosstabulation ΝΑΙ 

Με ποσοστό 41%, όσοι δεν υπήρξαν διοικητές,  πιστεύουν πως υπάρχει 

μέτρια εκπαίδευση. 

 

Figure 49 Υπήρξατε ποτέ Διοικητής μονάδας ; * Οι Διοικητές στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις εκπαιδεύονται 
ώστε να επικοινωνούν με τα κατώτερα στελέχη; Crosstabulation ΟΧΙ 
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Το 50% των ανδρών πιστεύει πως εφαρμόζονται σύγχρονες μέθοδοι 

διοίκησης. 

 

Figure 50 Φύλο * Πιστεύετε πως στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις εφαρμόζονται σύγχρονες μέθοδοι Διοίκησης; 
Crosstabulation ΑΝΔΡΕΣ 

Αντίστοιχα στις γυναίκες το ποσοστό διαμορφώνεται στο 48% 

 

Figure 51 Φύλο * Πιστεύετε πως στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις εφαρμόζονται σύγχρονες μέθοδοι Διοίκησης; 
Crosstabulation ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

ΔΓ/ΔΑ Καθόλου Μέτρια Πάρα πολύ Πολύ

Φύλο * Πιστεύετε πως στις Ελληνικές 
Ένοπλες Δυνάμεις εφαρμόζονται 

σύγχρονες μέθοδοι Διοίκησης; 
Crosstabulation ΑΝΔΡΕΣ

0

5

10

15

20

25

30

ΔΓ/ΔΑ Καθόλου Μέτρια Πάρα πολύ Πολύ

Φύλο * Πιστεύετε πως στις Ελληνικές 
Ένοπλες Δυνάμεις εφαρμόζονται 

σύγχρονες μέθοδοι Διοίκησης; 
Crosstabulation ΓΥΝΑΙΚΕΣ



[65] 
 

Το 53% των ανδρών πιστεύει πως δεν υπάρχει αξιοκρατική επιλογή των 

διοικητών στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. 

 

Figure 52 Φύλο * Πιστεύετε πως υπάρχει αξιοκρατική επιλογή των Διοικητικών στελεχών στις Ελληνικές Ένοπλες 
Δυνάμεις; Crosstabulation ΑΝΔΡΕΣ 

Αντίστοιχα το ίδιοι πιστεύει το 55% των γυναικών. 

 

Figure 53 Φύλο * Πιστεύετε πως υπάρχει αξιοκρατική επιλογή των Διοικητικών στελεχών στις Ελληνικές Ένοπλες 
Δυνάμεις; Crosstabulation ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
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Το 59% των ανδρών πιστεύει πως οι διοικητές επιδιώκουν μέτρια την 

επικοινωνία με τα κατώτερα στελέχη. 

 

Figure 54 Φύλο * Οι Διοικητές στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις επιδιώκουν την επικοινωνία με τα κατώτερα 
στελέχη; Crosstabulation ΑΝΔΡΕΣ 

Στις γυναίκες το ποσοστό διαμορφώνεται στο 57%. 

 

Figure 55 Φύλο * Οι Διοικητές στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις επιδιώκουν την επικοινωνία με τα κατώτερα 
στελέχη; Crosstabulation ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
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Το 40% των ανδρών πιστεύει πως οι διοικητές των Ελληνικών ενόπλων 

δυνάμεων εκπαιδεύεται μέτρια στο να επικοινωνεί με τα κατώτερα στελέχη. 

 

Figure 56 Φύλο * Οι Διοικητές στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις εκπαιδεύονται ώστε να επικοινωνούν με τα 
κατώτερα στελέχη; Crosstabulation ΑΝΔΡΕΣ 

Το ίδιο πιστεύει το 46% των γυναικών. 

 

Figure 57 Φύλο * Οι Διοικητές στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις εκπαιδεύονται ώστε να επικοινωνούν με τα 
κατώτερα στελέχη; Crosstabulation ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Η έρευνα για την διοίκηση στις ένοπλες δυνάμεις δεν είναι απλή 

υπόθεση. Ειδικότερα για τις Ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες τα 

τελευταία δέκα (10) περίπου χρόνια, καλούνται να λειτουργήσουν υπό τη 

πίεση της οικονομικής κρίσης, με ένα σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα και με 

μια γείτονα χώρα, η οποία καθημερινά απειλεί την εθνική κυριαρχία σε 

πολλαπλά μέτωπα. Η καθυστέρηση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που 

σχετίζονται με τη στρατιωτική διοίκηση στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, είναι 

ίσως το αποτέλεσμα των παραπάνω, καθώς πρωταρχικό στόχο φαίνεται να 

αποτελεί  ο τρόπος με τον οποίο θα εξασφαλιστεί η διασφάλιση της εθνικής 

κυριαρχίας από τις ένοπλες δυνάμεις. Επιπλέον η καθυστέρηση αυτή 

οφείλεται και στην παραδοσιακή αδιαφορία και αντίδραση της ελληνικής 

κοινωνίας, τα τελευταία κυρίως χρόνια, για ότι σχετίζεται με στρατιωτικά 

θέματα. 

Ίσως η πιο εκπληκτική προοπτική που αντιμετωπίζει η έρευνα αυτή 

είναι η τεράστια ποσότητα πληροφοριών που μπορεί να αντλήσει μέσα από τα 

στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και η πρόκληση επιβεβαίωσης των 

συμπερασμάτων που θα κληθεί να ανακοινώσει. Για παράδειγμα, από το 

1947 και μετά τα αρχεία που σχετίζονταν με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, 

εκτιμήθηκε από το Γραφείο Στρατιωτικής Ιστορίας ότι ανέρχονταν  σε μερικούς 

χιλιάδες τόμους.  

Μια περαιτέρω δυσκολία είναι το πρόβλημα της διαβάθμισης των 

εγγράφων ή απλούστερα της «ασφάλειας» διακίνησης και διαχείρισης των. Οι 

κανονισμοί ασφαλείας είναι συχνά τέτοιοι ώστε να μην μπορεί να διεξαχθούν 

έρευνες για πολλές πτυχές της στρατιωτικής διοίκησης. Εάν κάποιος είναι εν 

ενεργεία ή πρώην στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων, η πρόσβαση του σε 

αυτά είναι πιο εύκολη, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι 

προετοιμασμένος να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ασφάλειας όχι μόνο με 

βάση τα βασικά έγγραφα και τα αρχικά υλικά, αλλά και με το τελικό  προϊόν 

που θα προκύψει. Καθόσον οι στρατιωτικές υπηρεσίες καταβάλλουν κάθε 

δυνατή προσπάθεια για να αποδεσμεύσουν έγγραφα για επιστημονική 
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έρευνα, φαίνεται πως στο μέλλον θα υπάρχει ένα αρκετά ευρύ φάσμα υλικού 

που θα μπορεί να διατεθεί στον ερευνητή. 

Ένα άλλο αλλά λιγότερο ανυπέρβλητο πρόβλημα είναι ουσιαστικά 

σημασιολογικό. Η στρατιωτική ορολογία συχνά προκαλεί σύγχυση σε 

οποιονδήποτε δεν έχει σημαντική στρατιωτική εμπειρία. Ιδιαίτερη σημασία έχει 

ο συνήθης στρατιωτικός ορισμός της διοίκησης, διότι στις ένοπλες δυνάμεις ο 

όρος αυτός αναφέρεται συνήθως σε επιχειρήσεις και στρατηγικές πρακτικές. 

Η στρατιωτική διαχείριση είναι ίσως το καλύτερο ισοδύναμο στη στρατιωτική 

ορολογία της δημόσιας διοίκησης, όπως πιστεύεται σε σχέση με τις πολιτικές 

υπηρεσίες. 

Η έρευνά μας κατέδειξε μερικά καίρια σημεία, τα οποία εκτός από 

χρήσιμα συμπεράσματα, μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για περαιτέρω 

έρευνα στο μέλλον. Συναντήσαμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το οποίο 

πιστεύει πως δεν εφαρμόζονται τα ίδια μέτρα και σταθμά στα μόνιμα στελέχη 

και στα κληρωτά αντίστοιχα,  και οι περισσότεροι δήλωσαν πως θα τους 

ενδιέφερε μια έρευνα σχετική σε αυτή την άποψη. Εν συνεχεία, τα  στελέχη 

των ενόπλων δυνάμεων, είτε προέρχονται από παραγωγικές σχολές είτε όχι, 

είναι έτοιμα να δεχθούν την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διοίκησης, όπως 

αυτές εφαρμόζονται σε άλλους στρατούς. Ο λόγος είναι, ότι πλέον οι ένοπλες 

δυνάμεις στελεχώνονται από ανθρώπους υψηλού μορφωτικού επιπέδου και 

ιδιαίτερα καταρτισμένους, πολλές φορές με σημαντικές μεταπτυχιακές 

σπουδές, οι οποίες μένουν αναξιοποίητες λόγω του ελλιπούς θεσμικού 

πλαισίου. 

Η εφαρμογή τέτοιων μεθόδων διοίκησης, θα επέλυε πολλές 

συγκρούσεις στο εσωτερικό των μονάδων, οι οποίες θα αφοσιώνονταν 

απερίσπαστες στο κύριο έργο τους, το οποίο δεν είναι άλλο από τη συνεχή 

εκπαίδευση με σκοπό τη φύλαξη και διατήρηση της εθνικής ακεραιότητας και 

ανεξαρτησίας. Οι συνολικές ιδιότητες της εμπιστοσύνης στη λήψη αποφάσεων 

πάνω σε θέματα συγκρούσεων στο εσωτερικό των ενόπλων δυνάμεων 

εξαρτώνται από πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πληροφοριακών, 

γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των διοικητών και των υφισταμένων 

τους, καθώς και την οριοθέτηση σαφών κανόνων που οφείλουν και οι δυο 
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πλευρές να ακολουθήσουν. Οι μετρήσεις στην έρευνα, μας έδειξαν πως 

βασικό ζήτημα αποτελεί το να διασαφηνιστεί η χαρτογράφηση των ποιοτικών 

και ποσοτικών δεδομένων μέσα στις Ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και να 

προσδιοριστεί μια τελική έννοια της «εμπιστοσύνης», καθώς και τα 

χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας, όπως ο 

γεωγραφικός τόπος της μονάδας, η προέλευση του κάθε στελέχους (δηλαδή 

αν προέρχεται από παραγωγική σχολή ή όχι), η εκπαίδευση που έχει και που 

λαμβάνει. Οι παράμετροι αυτοί προσδιορίζουν τι μπορεί να ελεγχθεί και τι όχι, 

ειδικά για τη διαχείριση εμπιστοσύνης σε ένα περιβάλλον όπως των ένοπλων 

δυνάμεων, οι οποίες θα κληθούν να επιτελέσουν το σκοπό τους κάτω από την 

πιο ακραία κατάσταση που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα, μια πολεμική 

σύγκρουση. Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα : 

 Η εμπιστοσύνη ανάμεσα στα στελέχη αντικατοπτρίζεται και 

αποτελείται από ατελείς παράγοντες μεταβατικότητας, 

ασυμμετρίας, υποκειμενικότητας, σε σχέση με τον χρόνο και το 

διάστημα, τη δυναμική και την εξάρτηση από το περιβάλλον. 

 Η ορθή διαχείριση των εσωτερικών συγκρούσεων αντανακλά τις 

δυσκολίες στην αποστολή. 

 Για να είναι αποτελεσματική η διαχείριση των εσωτερικών 

συγκρούσεων, είναι αναγκαίος ο σχεδιασμός της διαχείρισης της 

εμπιστοσύνης μεταξύ των στελεχών, ο οποίος να υποστηρίζει τη 

γνωστική λειτουργία από τα ανώτερα στελέχη ώστε να επιτύχει 

προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες των 

ενόπλων δυνάμεων, στο σύγχρονο περιβάλλον. 

 Ένα σύστημα διαχείρισης συγκρούσεων πρέπει να είναι 

συγκεκριμένο και κατανοητό ως προς την κατάσταση. Αυτό 

περιλαμβάνει το πλαίσιο και τις απαιτήσεις τις αποστολής όσον 

αφορά την ασφάλεια, την αξιοπιστία και τα αποτελέσματα. Σε 

δεύτερο βαθμό οφείλει να επιτρέπει την αναγνώριση των 

βέλτιστων ρυθμίσεων σε διάφορες συνθήκες του περιβάλλοντος, 

ώστε να μεγιστοποιείται η συνολική εμπιστοσύνη των στελεχών, 

για επιτυχημένες εκτελέσεις αποστολών.  
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Τα αποτελέσματα της έρευνας επίσης έδειξαν ότι τα στελέχη των 

ενόπλων δυνάμεων, έχουν το αίσθημα ότι δεν εφαρμόζονται σύγχρονες 

μορφές διοίκησης ή αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, συναντάται σε πολύ μικρό βαθμό 

και επιπλέον δεν υπάρχει η κατάλληλη εκπαίδευση που θα οδηγήσει σε αυτή 

την κατεύθυνση. Για να υπάρξει επιτυχία στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων 

διοίκησης είναι  αναγκαία τόσο η εκπαίδευση, όσο και η συνεχής κατάρτιση, 

μέσω ειδικών σχολείων επιμόρφωσης που θα πραγματοποιούνται υπό την 

αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ωστόσο είναι πολύ σημαντικό εξίσου, 

ο καθένας ατομικά, αμφότερα τα κατώτερα και τα ανώτερα στελέχη, να 

επιδιώξουν να ενισχύσουν την επαγγελματική τους γνώση, ακόμη και σε ώρες 

που δεν θα εκτελούν υπηρεσία. 

Εάν και η αντίληψη πως τα στελέχη εκπαιδεύονται ώστε να διοικούν με 

τον βέλτιστο δυνατό  τρόπο κινείται προς μια θετική κατεύθυνση, ωστόσο 

βρίσκεται αντιμέτωπη με την θεώρηση ότι η διαχείριση του ανθρώπινου 

δυναμικού δεν γίνεται με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Ειδικά διαμορφωμένα 

σχολεία  εκπαίδευσης των διοικητών ή αναβάθμισης των ήδη υπαρχόντων, 

είναι επιβεβλημένα και σε αυτόν τον τομέα. Ο διοικητής οφείλει να κατέχει 

δεξιότητες και να τις καλλιεργεί διαρκώς, με τις οποίες θα βοηθήσει το κάθε 

στέλεχος να αντλήσει ικανοποίηση από την εργασία του και να ενισχύσει την 

δημιουργία σύνθετων θέσεων εργασίας, ώστε ο καθένας να νιώθει χρήσιμος. 

Το θεσμικό πλαίσιο επικοινωνίας στις ένοπλες δυνάμεις λαμβάνεται από τα 

στελέχη ως  αναχρονιστικό και πεπαλαιωμένο και χρήζει ανανέωσης, 

αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού. Η επικοινωνία μεταξύ διοικητών και 

διοικούμενων σκαλώνει στα γρανάζια της μετριότητας και αυτό αποτελεί 

επίσης πεπαλαιωμένο πλαίσιο. Η διοίκηση οφείλει να γνωρίσει το όραμα της 

σε όλο το προσωπικό και πρέπει να το κάνει με τρόπο ελκυστικό, ώστε να το 

ενστερνιστούν όλοι. Για να είναι σε θέση να εξαλείψει την ισχυρή πεποίθηση 

ότι δεν υπάρχει ίση αντιμετώπιση σε ανώτερα και κατώτερα στελέχη, πρέπει 

να υιοθετήσει μια συμπεριφορά μέσω της οποίας θα δημιουργήσει συνοχή 

στην ομάδα και στην εργασία. Η ύπαρξη ευνοϊκού κλίματος και η διατήρηση 

του, από την μια προωθεί τους στόχους της μονάδας και από την άλλη ωθεί 

τα στελέχη να  καταβάλλουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους, 

διασφαλίζοντας ποιότητα στην δουλειά του καθενός. Είναι όμως απαραίτητη η 
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συμμετοχή και η αποδοχή απ’ όλο το προσωπικό γιατί η διαδικασία είναι 

αμφίπλευρη και περιβάλλεται από τον μανδύα της αλληλεπίδρασης. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στους πίνακες διπλής κατεύθυνσης έγινε 

ιδιαίτερη μνεία στις μονάδες παραμεθορίου και στα στελέχη που υπηρετούν 

σε αυτές. Ο σκοπός αυτού είναι ότι στις παραμεθόριες μονάδες συναντά 

κάποιος μια μορφή ευαισθησίας. Αυτό συμβαίνει καθώς υπάρχουν 

ιδιαιτερότητες λόγω συγκεκριμένων συνθηκών εργασίας που βιώνουν τα 

στελέχη εκεί. Η μικρή έκταση τόσο του παραμεθόριου χώρου στον οποίο 

βρίσκεται η μονάδα, όσο και της μονάδας αναπόφευκτα οδηγεί στην 

δημιουργία στενών σχέσεων μεταξύ των στελεχών. Οι ψυχολογικές 

επιπτώσεις του χώρου και η δυσκολία που συναντούν σε προσωπικό και 

επαγγελματικό επίπεδο είναι εμφανείς. Και ενώ θα μπορούσαν εύκολα να 

παρασυρθούν από τα συναισθήματα τα οποία ίσως και να διογκώνονταν 

λόγω των ανωτέρω,  οι απαντήσεις συγκλίνουν σε μεγάλο ποσοστό με τα 

στελέχη που δεν υπηρετούν σε παραμεθόριο, αλλά σε κάποια μεγάλη 

μονάδα. Είναι λοιπόν γεγονός η μετριότητα στις ένοπλες δυνάμεις σε σχέση 

με τα όσα αναφέρθηκαν και το προσωπικό το έχει αντιληφθεί ως 

πραγματικότητα, με αποτέλεσμα να επιζητά την αλλαγή προς το καλύτερο. 

Μια μετριότητα την οποία αποδέχονται όλα τα στελέχη ανεξαρτήτου βαθμού , 

μονάδας ή θέσης την  οποία κατέχουν και η οποία μπορεί να πάρει τον δρόμο 

προς την τελειότητα, αν και πέρα των όσων αναφέρθηκαν, με μια επιπλέον 

προϋπόθεση, την αξιοκρατική επιλογή των διοικητών. Συνεπώς αν στην 

επιλογή διοίκησης εφαρμόζονται αξιοκρατικά κριτήρια και λαμβάνονται υπόψη 

τα ουσιαστικά προσόντα και οι δεξιότητες που κατέχει ένας διοικητής, 

πιστοποιημένα και μέσω συνεχούς αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα, αυτό θα 

έχει θετικό αντίκτυπο σε όλες τις άλλες παραμέτρους καθώς θα ενισχυθεί ο 

βαθμός αποδοχής από το προσωπικό, θα υπάρξει ενίσχυση των 

συνεργατικών σχέσεων, δημιουργία νέων ιδεών και αξιοποίηση αυτών, μέσω 

νέων μεθόδων και καναλιών επικοινωνίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Εδώ παραθέτουμε το ερωτηματολόγιο στο οποίο απάντησαν οι ερωτηθέντες 

και στο οποίο βασίστηκε η έρευνα: 
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