
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΊΊΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δ ι πλωυατική Εονασία

ΘΕΜΑ: Διερεύνηση ατομικού ψυχισμού και δομικών λειτουργιών των 
διαδικασιών κοινωνικοποίησης προσαρμογής νεοσύλλεκτων οπλιτών, 
κληρωτών και 5ετούς θητείας, από την ημέρα της εισαγωγής έως την 
ημέρα της ολοκλήρωσης των αντιστοίχων προγραμμάτων και παραγωγικής 
ένταξης στο στράτευμα.

ΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Επιβλέπων καθηγητής: ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ PhD

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΊΊΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διπλωιιατική Εονασίο

ΘΕΜΑ: Διερεύνηση ατομικού ψυχισμού και δομικών λειτουργιών των 
διαδικασιών κοινωνικοποίησης προσαρμογής νεοσύλλεκτων οπλιτών, 
κληρωτών και δετούς θητείας, από την ημέρα της εισαγωγής έως την 
ημέρα της ολοκλήρωσης των αντιστοίχων προγραμμάτων και παραγωγικής 
ένταξης στο στράτευμα.

ΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Επιβλέπων καθηγητής: ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ PhD

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΊΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διπλωιιατική Εργασία

ΘΕΜΑ: Διερεύνηση ατομικού ψυχισμού και δομικών λειτουργιών των 
διαδικασιών κοινωνικοποίησης προσαρμογής νεοσύλλεκτων οπλιτών, 
κληρωτών και 5ετούς θητείας, από την ημέρα της εισαγωγής έως την 
ημέρα της ολοκλήρωσης των αντιστοίχων προγραμμάτων και παραγωγικής 
ένταξης στο στράτευμα.

ΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Επιβλέπων καθηγητής: ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ PhD

Η διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του 4ου εξαμήνου του 
προγράμματος για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού διπλώματος στη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004



Αφιερώνεται
Στην Μαρία, τον Στέφανο και την Άννα



ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η ολοκλήρωση ενός μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών αναπόφευκτα περνά 
μέσα από την εξέταση και την δοκιμασία του εκπαιδευόμενου στην σύνταξη μιας 
μελέτης.

Πρόθεση του επιχειρήματος αυτού ήταν η διενέργεια μιας αμιγούς 
εμπειρικής έρευνας που θα αφορούσε την ένταξη των νεοσύλλεκτων οπλιτών στα 
Κέντρα υποδοχής τους.

Στο σημείο αυτό θέλω και δημοσίως και εγγράφως να εκφράσω τις 
ευχαριστίες μου στον καθηγητή και επιμελητή αυτής της έρευνας, Dr Πιπερόπουλο 
Γεώργιο, ιδιαίτερα για τις φιλότιμες προσπάθειες τις συμβουλευτικές και 
καθοδηγητικές του παραινέσεις και την απεριόριστη υπομονή και κατανόηση που 
έδειξε για την ολοκλήρωση της παρούσας διπλωματικής.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο τα στελέχη όσο και τους νεοσύλλεκτους 
της 2003 Ρ ΕΣΣΟ του ΚΕΝ Κιλκίς για την προθυμία και την προσφορά τους στην 
συμμετοχή τους στην εμπειρική μου έρευνα.

Επίσης τον κ. Σταμπουλή Δημήτριο για την πολύτιμη συνεργασία του.
Ακόμη ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια μου για όλη την ανοχή και 

την υποστήριξη που μου παρείχε καθ'όλη την διάρκεια της εργασίας αυτής.

1



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Πρόλογος 1
2. Εισαγωγή 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

1. Γενικά περί προσαρμογής 5
2. Γενικά περί στρατεύματος 8

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

1. Γενικά περί κοινωνικοποίησης 11
2. Θεωρίες της κοινωνικοποίησης 12
3. Ψυχολογικές θεωρίες κοινωνικοποίησης 13

α. Η θεωρία της ψυχανάλυσης 13
β. Η θεωρία του ERIKSON 14
γ. Η θεωρία της κοινωνικής μάθησης 15
δ. Η θεωρία του PIAGET 15

4. Κοινωνιολογικές θεωρίες κοινωνικοποίησης 17
α. Η Δομικολειτουργική θεωρία των ρόλων 17
β. Η θεωρία της συμβολικής αλληλεπίδρασης 18
γ. Η θεωρία του MEAD 18

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Η ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

1. Η διαμόρφωση της προσωπικότητας των εφήβων 20
2. Προβλήματα των εφήβων νεοσύλλεκτων κατά την στράτευση 24

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΣΤΡΑΤΟΣ

1. Η ανάγκη στράτευσης και ο κοινωνικός της ρόλος 25
2. Υποδοχή νεοσύλλεκτων οπλιτών 26
3. Ένταξη νεοσύλλεκτων στο στράτευμα 30
4. Διοίκηση νεοσύλλεκτων οπλιτών 32
5. Μέριμνα για τους νεοσύλλεκτους 33
6. Η συμβολή του στρατού στην κοινωνική συγκρότηση των 

νεοσύλλεκτων
34

7. Επικοινωνία και συμβουλευτική 38
8. Συνεντεύξεις Διοικητή με τους νεοσύλλεκτους οπλίτες 39

?



9. Έπαινος και τιμωρία 40
10. Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ) 40
11. Συμμετοχή του Στρατού σε πολιτιστικές δραστηριότητες 43

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Εμπειρική έρευνα 45
2. Ανάλυση ερωτηματολογίου 45
3. Ερμηνεία των απαντήσεων 47
4. Συμπεράσματα της έρευνας 49
5. Προτάσεις 51

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

1. Δείγμα ερωτηματολογίου κατά την είσοδο των νεοσύλλεκτων 54 
στο ΚΕΝ

2. Σχεδιαγράμματα 57

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΟΡΟΓΡΑΦΙΑ

3



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Βασικός σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η καταγραφή 
της έκτασης του προβλήματος που συνεπάγεται η ένταξη των νεοσύλλεκτων 
οπλιτών στις τάξεις του στρατεύματος. Ειδικότερα έγινε μία προσπάθεια να 
δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με το ζήτημα της προσαρμογής αυτών 
στο περιβάλλον του στρατού και του τρόπου ζωής-διαβίωσης κατά το πρώτο 
διάστημα της θητείας τους.

Η διπλωματική εργασία περιλαμβάνει δύο κυρίως τομείς, ένα θεωρητικό 
μέρος το οποίο θεωρώ σκόπιμο και απαραίτητο σε μια εμπειρική έρευνα που 
γίνεται με οριοθέτηση των εννοιών και μια σχετική αξιολόγηση των βασικότερων 
παραγόντων και των θεωρητικών ισχυρισμών. Γίνεται επίσης προσπάθεια για τον 
επαρκή προσδιορισμό των διαστάσεων της έρευνας μέσω της παράθεσης 
διαφόρων διεπιστημονικών θεωριών γύρω από το αντικείμενο της μελέτης.

Η συλλογή των πληροφοριών πραγματοποιήθηκε μέσω προσωπικών 
συνεντεύξεων και ερωτηματολογίων τα οποία διανεμήθηκαν σε νεοσύλλεκτους 
της 2003 Γ' ΕΣΣΟ στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Νεοσύλλεκτων (ΚΕΝ) του Κιλκίς. Η 
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ήταν απόλυτα ανώνυμη, και διανεμήθηκε 
τρεις (3) ημέρες μετά την κατάταξη των νεοσύλλεκτων. Το δείγμα των 
νεοσύλλεκτων που συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο επιλέχθηκε τυχαία ανάμεσα 
σ’αυτούς που είχαν την ένδειξη Υ.Ε.Α. (Υποψήφιοι Έφεδροι Αξιωματικοί). 
Συνολικά συμμετείχαν στην έρευνα σαράντα (40) νεοσύλλεκτοι.

Οι ενότητες του θεωρητικού μέρους (τα δύο πρώτα κεφάλαια) 
περιλαμβάνουν την περιγραφή των διαδικασιών και των μηχανισμών περί 
προσαρμογής - κοινωνικοποίησης, οι οποίες κρίνονται από τον συγγραφέα οι 
πλέον αρμόζουσες στο διερευνούμενο ζήτημα.

Θα ήταν μεγάλη παράλειψη και μέγα σφάλμα μιας εργασίας η οποία θα 
άφηνε εκτός ανάλυσης το ίδιο το υποκείμενο, το οποίο υφίσταται ή εκτίθεται στην 
διαδικασία της προσαρμογής και κατά συνέπεια στην ένταξη.

Αναμφισβήτητα η απόλυτη πλειοψηφία των νεοσύλλεκτων οπλιτών 
βρίσκεται σε μια ηλικιακή φάση που διάγει το 18° έως το 25° έτος της ηλικίας τους 
και θεωρώ σκόπιμο μια θεωρητική προσέγγιση στα θέματα που αφορούν την 
διάπλαση της προσωπικότητάς τους όπως επίσης και τους προβληματισμούς που 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την ηλικία αυτή.

Δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας το γεγονός, ότι οι νεοσύλλεκτοι 
οπλίτες κατά την στράτευσή τους διάγουν μια περίοδο της ζωής τους πριν την 
ενηλικίωση τους. Θεωρώ σκόπιμη μια περιγραφική ανάλυση της εφηβείας, μια 
φάση μεταβατικότητας και μεγάλων προκλήσεων. Μία διεξοδική ανάλυση της 
εφηβείας κρίνεται σκόπιμη στο τρίτο κεφάλαιο.

Η περιγραφή του περιβάλλοντος στο οποίο λαμβάνει χώρα η διαδικασία της 
κοινωνικοποίησης όπου αναλύονται οι Διοικητικές δομές και υποδομές των ΚΕΝ. 
Γίνεται μια εκτενέστερη αναφορά της οργάνωσης του Στρατού όπου 
υπογραμμίζονται οι όροι και οι κανόνες διαβίωσης οπλιτών και στελεχών (τέταρτο 
κεφάλαιο).

Στο πέμπτο κεφάλαιο, το οποίο βασίζεται σε ένα δείγμα έρευνας, αναλύω 
τις απαντήσεις, τα δεδομένα που προέκυψαν από το δείγμα του ερωτηματολογίου 
και παραθέτω τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ A'
ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

1, ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

Με τον όρο προσαρμογή εννοούμε κοινωνικές διαδικασίες κατά τις οποίες 
παρατηρούνται αλλαγές και διαφοροποιήσεις των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, 
των συνηθειών, των προσανατολισμών αλλά και των τρόπων συμπεριφοράς για 
το σκοπό ή με στόχο την κοινωνική ένταξη ενός ατόμου, υποκείμενου σε μια 
ομάδα ή σε μια οργάνωση αλλά και μιας ομάδας, ή ενός οργανισμού σε έναν 
ανώτερο κοινωνικό σχηματισμό. Η προσαρμογή μπορεί να αφορά τομείς και μέρη 
της κοινωνίας τα οποία προσχωρούν και αφομοιώνουν χρόνο με το χρόνο 
ευρύτερες κοινωνικές αποδεκτές νόρμες. Η διαδικασία της προσαρμογής 
αναφέρεται και είναι γνώρισμα συνήθως πλουραλιστικών κοινωνιών, οι οποίες 
σέβονται τον άνθρωπο. Σε ολοκληρωτικά καθεστώτα όπου γνώριμό τους είναι η 
γενίκευση και η επιβολή - ο καταναγκασμός - εκεί επικρατεί η ομογενοποίηση και 
η ισοπέδωση της προσωπικότητας του ανθρώπου, του ατόμου, του υποκειμένου.

Σε μια κοινωνία όπου επικρατούν πληθώρα από διαφορετικές Νόρμες και 
Τάσεις η προσαρμογή συνδέεται άμεσα με αποκλίνουσες συμπεριφορές έναντι 
άλλων κοινωνικών τομέων που τις χαρακτηρίζουν οι διαφορετικές Νόρμες (τάσεις 
- πολιτισμικές αξίες).

Ως ένα μεγάλο βαθμό η προσαρμογή είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
συμμετοχής και σύναψης κοινωνικών σχέσεων, αλληλοεπιδράσεων, ανάληψη 
ρόλων και λειτουργιών στους χώρους εργασίας και εν γένει στο κοινωνικό 
σύστημα. Με άλλα λόγια για την αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών όπως και 
περιβαλλοντικών απαιτήσεων και κατά επέκταση για χάρη της διαιώνισης της 
ανθρωπότητας - του ανθρώπινου είδους ως κοινωνία.

Βέβαια δεν λείπουν και οι ενστάσεις από τους επικριτές της κοινωνικής 
θεωρίας, οι οποίοι εκφράζουν την αντίθετη άποψη κατά την οποία ο υψηλός 
βαθμός προσαρμογής είναι κοινωνικά επικίνδυνος γιατί μπορεί να λάβει διαστάσεις 
ενάντια στους ενεργούς, δημιουργικούς και δραστήριους ανθρώπους του ίδιου 
κοινωνικού χώρου. Τις συνέπειες της επικινδυνότητας αυτού του κοινωνικού 
φαινομένου τις παρατηρούμε στις μεγάλες αρθρώες μαζικοποιήσεις όπου το άτομο 
εντάσσεται , συστρατεύεται χωρίς κάποια κριτική διεργασία γύρω από τις αρχές 
και τις προγραμματικές διακηρύξεις της εν λόγω οργάνωσης. Αντικείμενο αυτής 
της τάσης των ανθρώπων -αυτό καθ 'αυτό- εξετάζεται στις θεωρίες των 
κοινωνικών μετασχηματισμών και των μεταβολών. Βέβαια και η ψυχανάλυση σε 
συνδυασμό με την προσαρμογή των ορμών αλλά και οι θεωρίες περί μαθήσεως 
έθεσαν ως προβληματισμό τους το θέμα αυτό και το διερεύνησαν κατά το 
παρελθόν. Άλλωστε δεν θα μπορούσαν να μείνουν αμέτοχες μπροστά σε ένα 
τέτοιο φαινόμενο το οποίο σχετίζεται με ψυχολογικές διαδικασίες και εγκεφαλικές 
διεργασίες, με τους μηχανισμούς εκείνους της διαμόρφωσης της προσωπικότητας 
του ατόμου, οι οποίοι κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και μορφές 
κοινωνικοποίησης του ατόμου καθορίζουν τον κοινωνικό του προσανατολισμό ο 
οποίος οριοθετείται μεταξύ της Προσαρμογής και της Αντίστασης. Σύμφωνα με 
τον Έριχ Φρομ «Τα κοινωνιοψυχολογικά φαινόμενα πρέπει να θεωρούνται σαν 
διαδικασίες της ενεργητικής και παθητικής προσαρμογής του μηχανισμού των 
ορμών στην κοινωνικοοικονομική κατάσταση. Ο ίδιος ο μηχανισμός των ορμών
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είναι σε ορισμένες βάσεις δοσμένος βιολογικά, αλλά σε μεγάλη έκταση μεταβλητός 
στις οικονομικές συνθήκες αποδίδεται ο ρόλος των διαμορφωτικών παραγόντων» 
(Φρομ Ε. 1972:21)

Ο ίδιος ερευνητής επιστήμονας της αναλυτικής κοινωνιοψυχολογίας 
υποστηρίζει πως ο μηχανισμός των ορμών είναι περιορισμένος ποιοτικά και 
ποσοτικά και ακόμα ότι έχει κάποια όρια φυσιολογικά και βιολογικά της 
μεταβλητότητάς του και υπόκειται κυρίως στην επίδραση των κοινωνικών 
παραγόντων μέσα πάντα στα όρια αυτά. Ο ίδιος διαπιστώνει πως «Στην 
αλληλεπίδραση των ψυχικών κινήτρων και των οικονομικών συνθηκών, οι 
τελευταίες έχουν τα πρωτεία» (Φρομ Ε. 1972:20)

Στις θεωρίες μάθησης χαρακτηριστικό γνώρισμα τους και ιδιαίτερη έμφαση 
δίνεται στις κυρώσεις και την επιβολή. Κινούνται μέσα στο πλαίσιο της Τιμωρίας 
και της Αμοιβής - του επαίνου.

Συχνά αναφέρεται η προσαρμογή και στην ανάπτυξη των νέων 
τεχνολογιών και των παραγόμενων προϊόντων και προσφερομένων υπηρεσιών. 
Όπως για παράδειγμα διατυμπανίζεται πως οι νέες τεχνολογίες σέβονται και 
υπηρετούν τον άνθρωπο, την κοινωνία, το περιβάλλον και τη φύση. Γεγονός είναι 
πως η επίδραση τους στην σύγχρονη κοινωνία είναι τεράστια και δημιουργεί νέες 
αξίες, νόρμες και συνειδήσεις όπως επίσης διαμορφώνει και το αντίστοιχο εργατικό 
της δυναμικό και τις αντίστοιχες δομές οργάνωσης. Μέσα στο νέο αυτό 
περιβάλλον των συνεχών εξελίξεων, των μεταβολών και των προκλήσεων που 
επέρχονται μέσω των νέων τεχνολογιών επικρατεί μια τεταμένη ανησυχία της 
διατήρησης ή της διαιώνισης της ανθρωπότητας.

Οι ιδιαιτερότητες του στρατιωτικού περιβάλλοντος και της στρατιωτικής 
ζωής απαιτούν ορισμένες ικανότητες προσαρμογής από τα άτομα που εντάσσονται 
σε αυτή την ομάδα.

Σύμφωνα με τον στρατιωτικό ψυχίατρο Βασματζίδη Παντελή, το άτομο 
αποτελεί βιοψυχοκοινωνική οντότητα, οι δυνάμεις που επηρεάζουν την 
προσαρμογή του είναι βιολογικές, ψυχολογικές και κοινωνικές. Συγκεκριμένα:

Οι βιολογικές δυνάμεις αναφέρονται:
στην οργανική ανάπτυξη και ωρίμανση, 
στην γενική σωματική διάπλαση, και 
στην σωματική αντοχή σε δύσκολες συνθήκες

Οι ψυχολογικές δυνάμεις αναφέρονται:
στις διαπροσωπικές - οικογενειακές σχέσεις, 
στις επιδεξιότητες,
στην δημιουργικότητα, και
στις δομές της προσωπικότητας

Οι κοινωνικές - πολιτισμικές δυνάμεις αναφέρονται: 
στην οικογενειακή σταθερότητα, 
στις ιδεολογικές - θρησκευτικές - πολιτισμικές επιδράσεις, 
στις οικονομικές δυνατότητες, και
στην ικανότητα επικοινωνίας

Το μέτρο στο οποίο ένα άτομο θα μπορέσει να κάνει επιτυχημένες 
προσαρμογές στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος είναι απόρροια δύο δεδομένων. 
Πρώτον των ερεθισμάτων στα οποία θα εκτεθεί στη διάρκεια της ζωής του (με 
ιδιαίτερη έμφαση στα ερεθίσματα που θα έχει στα παιδικά και εφηβικά χρόνια 
του) και δεύτερο, των κληρονομικών και επίκτητων ικανοτήτων του να χειρίζεται

6



σωστά τα δεδομένα και να κάνει αλλαγές εκεί που χρειάζεται, όταν χρειάζεται και 
όπως χρειάζεται.

Ένα από τα σοβαρότερα θέματα που απασχολεί τα Επιτελεία των Ενόπλων 
Δυνάμεων είναι η όσο το δυνατόν πιο ομαλή ένταξη των νεοσύλλεκτων οπλιτών 
στις τάξεις του στρατεύματος δηλαδή της προσαρμογής τους στο στρατιωτικό 
περιβάλλον σε μικρό χρονικό διάστημα.

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία ή μη της εκάστοτε Μονάδας, παίζει ο βαθμός 
ικανότητας προσαρμογής του στρατευμένου νέου στη ζωή της Μονάδας και 
γενικότερα στο κοινωνικό περιβάλλον της Μονάδας.

Το άτομο, ο νέος Στρατιώτης, που εισέρχεται στη Μονάδα για να πετύχει 
και να αποδώσει, θα πρέπει να γίνει δεκτό κατά τέτοιο τρόπο, ώστε από την 
πρώτη στιγμή να πετύχει μια αρμονική συμβίωση, να του δημιουργηθούν όλες οι 
προϋποθέσεις για να διατηρήσει και να αναπτύξει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό 
την προσωπική του ικανότητα, δεδομένου ότι το άτομο και η ομάδα 
συνυπάρχουν. Εάν δεχθούμε ότι η μικρότερη βασική κοινωνική ομάδα είναι το ίδιο 
το άτομο και ο εαυτός του, τότε καταλαβαίνουμε πόσο νευραλγική σημασία έχει η 
ορθή προσαρμογή του νεοσύλλεκτου στο περιβάλλον της Μονάδας, όπου καλείται 
να προσφέρει την προσωπική του εργασία.

Κάθε Στέλεχος, έχει την ευθύνη να μελετήσει σε βάθος κάθε άτομο που 
εργάζεται κάτω απ' αυτόν, για να διαπιστώσει πότε είναι πετυχημένη και 
ολοκληρωμένη η προσαρμογή του καθένα, όχι μόνο για την αύξηση της μαχητικής 
ισχύος της Μονάδας, αλλά γενικότερα για τη δημιουργία όλων των προϋποθέσεων 
της αρμονικής συμβιώσεως και ικανοποίησης των νεοσύλλεκτων. "Ετσι λοιπόν, οι 
Διοικητές και τα Στελέχη τους, στο πλαίσιο των σχέσεών τους με τους 
υφισταμένους τους, το θέμα της προσαρμογής των νεοσύλλεκτων το εξετάζουν 
από τριπλή σκοπιά:

- Ως προσαρμογή του ανθρώπού προς τον άνθρωπο. Το κάθε άτομο, 
ανεξάρτητα από το βαθμό και τα καθήκοντα που έχει, πρέπει να δημιουργήσει 
καλές σχέσεις με τους προϊσταμένους του, με τους υφισταμένους του, με τους 
συνεργάτες του και γενικά με όλους εκείνους μέσα και έξω από τη Μονάδα του, με 
τους οποίους συνεργάζεται ή πρόκειται να συνεργαστεί.

- Ως προσαρμογή του ανθρώπου προς την εργασία. Αυτό συνεπάγεται 
ανάπτυξη στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό των ικανοτήτων, δεξιοτήτων, 
ενδιαφερόντων και χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του κάθε ατόμου στη 
συγκεκριμένη εργασία.

- Ως προσαρμογή της εργασίας προς τον άνθρωπο. Απαιτείται προσαρμογή 
των μέσων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος κλπ, προς τα βιολογικά 
και ψυχικά χαρακτηριστικά του εργαζομένου, για βελτίωση της απόδοσης, με τις 
μικρότερες φθορές δυνάμεων και τη λιγότερη σωματική και ψυχική κόπωση 
αυτού.

Ο Διοικητής δεν ηγείται άβουλων όντων, ηγείται ανθρώπων, γι'αυτό πρέπει 
να γνωρίσει και να κατανοήσει τον άνθρωπο, τα είδη των ανθρώπων, το 
οικογενειακό και κοινωνικό υπόβαθρο του καθενός, την ψυχική του σύσταση, τις 
επιθυμίες και τις ανάγκες του. Η ανθρωπιά είναι μια αρετή, αλλά και μια σοφία και
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μόνο μ'αυτήν ο Διοικητής μπορεί να πλησιάσει τον άλλο άνθρωπο, και να 
ανταποκριθεϊ στις υλικές και ψυχικές του απαιτήσεις με σύνεση. Άρα, ο Διοικητής 
και το Στέλεχος θα πρέπει να αναλύσουν τον νεοσύλλεκτο και να δουν τις ανάγκες 
που πρέπει να' καλύψουν. Για να καλύψει αυτές τις ανάγκες του ο νεοσύλλεκτος 
σαν άτομο, πρέπει να δράσει και να παρακινείται στη δράση από κίνητρα, τα οποία 
πρέπει να ανακαλύψουν. Το κάθε άτομο είναι προικισμένο με συγκεκριμένες 
ικανότητες, τις οποίες πρέπει να διακρίνουν για να τις αναπτύξουν.

2, ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΟΣ

Ο Στρατός θα μπορούσε να θεωρηθεί ως σύνθετος οργανισμός ή 
γραφειοκρατικό σύστημα, κατά την άποψη του Max Weber. Ο Weber 
χρησιμοποίησε τον όρο «γραφειοκρατία» προκειμένου να περιγράφει ένα πρότυπο 
τυπικής οργάνωσης μέσα στο οποίο το απρόσωπο και ο ορθολογισμός 
αναπτύσσονται στον ανώτατο βαθμό. Σε σχέση με τα τυπικά χαρακτηριστικά ενός 
οργανισμού, ο Weber έδωσε την κλασσική ανάλυση της τυπικής γραφειοκρατικής 
δομής, η οποία στηρίζεται στην θεωρία του περί εξουσίας. Οι γραφειοκρατικοί 
οργανισμοί είναι συστήματα εξουσίας και εξουσία είναι ο πυρήνας της κοινωνικής 
οργάνωσης.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του «ιδεώδους τύπου» γραφειοκρατίας, όπως 
καθορίστηκαν από τον Weber τα οποία θα μπορούσαν να βρεθούν και στο στρατό 
είναι τα παρακάτω:

σαφής διαίρεση της εξειδίκευσης της εργασίας (ψηλός βαθμός 
εξειδίκευσης και εξειδικευμένες γνώσεις),

διοικητική ιεραρχία, σαν μηχανισμός ελέγχου (οργάνωση των 
επίσημων θέσεων μέσα στα πλαίσια της ιεραρχικής εξουσίας),

σύστημα γενικών διατάξεων και κανονισμών (καθορισμός ευθυνών 
και συντονισμός διαφόρων λειτουργιών και καθηκόντων),

το απρόσωπο (με την έννοια της ασκήσεως των καθηκόντων και των 
επίσημων σχέσεων, ίση μεταχείριση και δημοκρατικότητα),

σταδιοδρομία (σύστημα προαγωγών το οποίο στηρίζεται σε τεχνικά 
προσόντα, προστασία κατά αυθαίρετων απολύσεων, νομιμοφροσύνη προς τον 
οργανισμό, υψηλό ηθικό και φρόνημα),

επάρκεια (μεγιστοποίηση της επάρκειας του ατόμου και του
οργανισμού).

Στην Ελλάδα, εφαρμόζεται το σύστημα της καθολικής υποχρεωτικής 
στράτευσης, η οποία επιβάλλεται από τις διατάξεις του ισχύοντος Συντάγματος. 
Με βάση το άρθρο 4 του Συντάγματος «κάθε Έλληνας που μπορεί να φέρει όπλα 
είναι υποχρεωμένος να συντελεί στην Άμυνα της Πατρίδας, σύμφωνα με τους 
ορισμούς των νόμων».

Η ορθή προσαρμογή των νεοσύλλεκτων οπλιτών στις ιδιαιτερότητες του 
στρατιωτικού περιβάλλοντος απαιτεί ορισμένες ικανότητες προσαρμογής από 
αυτούς και στόχο έχει την δημιουργία ενός στρατού ποιοτικότερου, ικανού να 
αφουγκράζεται τον παλμό της κοινωνίας, της οποίας συνιστά αναπόσπαστο τμήμα.
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Ο Στρατός είναι ένα οργανωμένο σύνολο με κανόνες και συγκεκριμένους 
στόχους, αναπόσπαστο από το γενικό κοινωνικό σύνολο. Σαν συντεταγμένη 
κοινωνική ομάδα παρουσιάζει :

αυστηρή ιεράρχηση μεταξύ των μελών του, απαραίτητη για την 
ύπαρξη και οργάνωσή του

σαφή καταμερισμό αρμοδιοτήτων και ευθυνών σε όλη την κλίμακα
της ιεραρχίας

συνεργασία μεταξύ των μελών, απαραίτητη για την συλλογική 
λειτουργία της ομάδος

εφαρμογή κοινών κανόνων βάσει των οποίων ρυθμίζεται η 
συμπεριφορά των μελών

Στο Στρατό όπως σε κάθε δομημένο Οργανισμό, η διοίκηση του 
προσωπικού βασίζεται στις σχέσεις μεταξύ των ατόμων. Η αναγκαιότητά της δεν 
αμφισβητείται, αφού προσφέρει λύσεις σε προβλήματα που μπορεί να 
δημιουργηθούν κατά τη συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων και είναι απαραίτητη 
για την αποτελεσματικότητα των Ομάδων.

Αλλά για να εφαρμόζεται πιο εύκολα η Διοίκηση χρειάζεται να 
προσαρμόζεται ανάλογα στην εξέλιξη κάθε εποχής.

Σήμερα που η τεχνολογική εξέλιξη έχει επηρεάσει άμεσα τον τρόπο ζωής, 
τη νοοτροπία και την ιεράρχηση των αξιών, δεν είναι δυνατόν να διοικούμε όπως 
άλλοτε, όπου ο αυταρχισμός και η τιμωρία ήταν ο κανόνας.

Το βιοτικό επίπεδο έχει ανέβει, η παιδεία για όλους έπαψε να είναι μύθος, 
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κατάργησαν την ενδιάμεση ιεραρχία, ο καθένας είναι 
συνηθισμένος να βλέπει και να ακούει να του απευθύνονται άμεσα οι υπεύθυνοι 
αυτού του κόσμου, και το άτομο καλείται να σχηματίσει γνώμη για κάθε πράγμα, 
ακόμη και αν δεν έχει άμεσο ενδιαφέρον γι'αυτό. Από την άλλη πλευρά, συχνά 
για λόγους διευκόλυνσης, οι διοικούντες έχουν την τάση να αποφασίζουν χωρίς να 
λαμβάνουν υπόψη τα άτομα, που τότε εξαφανίζονται μέσα στην ανωνυμία. Όλα 
αυτά έχουν δημιουργήσει μέσα στην κοινωνία ένα σύνολο αντιφάσεων που 
μπορούν να συνοψιστούν όπως παρακάτω:

- Οι άνθρωποι έχοντας συνειδητοποιήσει τις νέες τους ικανότητες για γνώση 
και δράση, επιδιώκουν μια μεγαλύτερη αυτονομία, ενώ το περιβάλλον τους 
περιορίζει.

- Το άτομο αισθάνεται όλο και πιο απομονωμένο και προβληματισμένο μέσα 
σ' ένα σύστημα, όπου τα ενδιάμεσα στρώματα έχουν εξαφανιστεί, ενώ οι 
συνθήκες εργασίας και ζωής, οδηγούν στη μαζικοποίηση.

- Ο πολίτης ζητά όλο και περισσότερο τη βοήθεια της κοινωνίας και του 
Κράτους, ενώ από το άλλο μέρος αισθάνεται υπεύθυνος για την αύξηση των δικών 
του αναγκών.

- Η ανάπτυξη των σύγχρονων τεχνικών μέσων και μεθόθων, οδηγεί στη 
συγκέντρωση των πληροφοριών, τη στιγμή που ο καθένας επιδιώκει την 
αποκέντρωση.
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- Οι ηθικές αξίες, που ο καταναλωτισμός τις έχει μεταθέσει σε δεύτερο 
πλάνο, επανεμφανίζονται στο βάθος, αν και κατά ένα τρόπο ακόμη συγκρατημένο.

- Τέλος, οι άνθρωποι ζητούν την εξουσία να είναι αποτελεσματική, αλλά δε 
δέχονται τον αυταρχισμό και την αυθαιρεσία, καθώς επίσης την αδιαφορία και τη 
δημαγωγία (Πιπερόπουλος Γ. Κοινωνιολογία).

Μέσα σ'αυτό το περιβάλλον με τις πολλές και αντιφατικές όψεις, ο 
Διοικητής για να πετύχει στην αποστολή του πρέπει να χρησιμοποιήσει 
αποτελεσματικές μεθόδους Διοίκησης Προσωπικού.

Διοίκηση στο Στρατό είναι η νόμιμα ασκούμενη εξουσία από ένα άτομο 
προς τους υφισταμένους του, που πηγάζει από το βαθμό και τα καθήκοντα που 
του έχουν ανατεθεί ή από τη θέση του. Η εξουσία αυτή συνοδεύεται από την 
ευθύνη του Διοικητή απέναντι στους ανωτέρους και κατωτέρους του να φέρει σε 
πέρας την αποστολή που του έχει ανατεθεί.
Κάθε κατάχρηση εξουσίας είναι πειθαρχική παράβαση και μπορεί να επιβληθούν 
ποινικές κυρώσεις, όταν η περίπτωση το επιβάλει.

Στο Στρατό μας όπως και σε κάθε σύγχρονο Στρατό η πολυπλοκότητα των 
μέσων, η ποιότητα και η ποικιλία τους, το οικονομικό κόστος και ο τακτός χρόνος 
εκτελέσεως στόχων που τίθενται, σε συνδυασμό με το ρόλο και την αποστολή 
του, επιβάλλουν, όπως ο Διοικητής αλλά και κάθε Στέλεχος να γνωρίζει τη 
μεθοδολογία και την τεχνική της Διοίκησης Προσωπικού.

Από τα «μέσα» που διατίθενται στον Διοικητή και στα στελέχη (υλικά, 
χρόνος, χρήμα, προσωπικό) το προσωπικό είναι το σπουδαιότερο και αποτελεί τη 
βάση για τη χρησιμοποίηση των άλλων.

Από μελέτες, αναλύσεις αλλά και από την εμπειρία, έχει διαπιστωθεί ότι ενώ 
όλες οι Μονάδες του αυτού τύπου χρησιμοποιούν τα ίδια ακριβώς «μέσα» για την 
οργάνωση και τη ζωή τους, οι ίδιες ακριβώς αυτές «πρώτες ύλες» οδηγούν στην 
παραγωγή διαφορετικών «προϊόντων» ανάλογα με τον τρόπο ηγεσίας ή τα 
κίνητρα απασχολήσεως και κυρίως το χειρισμό του ανθρώπινου παράγοντα.

Κάθε Διοικητής και κατώτερο .Στέλεχος έχει την ευθύνη να μελετήσει σε 
βάθος κάθε άτομο που είναι υπό τας διαταγάς του. Μόνο έτσι θα μπορέσει να 
επιδράσει αποτελεσματικά στην ανθρώπινη συμπεριφορά αναλύοντας και 
γνωρίζοντάς την. Οι στρατιώτες βέβαια έχουν πολλές διαφορές μεταξύ τους, αλλά 
έχουν και πολλά κοινά χαρακτηριστικά, που μπορεί και πρέπει ο Διοικητής να 
μελετήσει και μετά φυσικά να τα προσαρμόσει σε κάθε ειδική περίπτωση. Ο 
Διοικητής δεν πρέπει να ξεχνά ότι ο νεοσύλλεκτος είναι μια βιολογική, πνευματική 
και κοινωνική οντότητα και σαν τέτοια πρέπει να τη μελετά και να τη χειρίζεται.

Τέλος έχει πάντα στο νού του ότι δεν ηγείται μηχανών αλλά ανθρώπων, γι' 
αυτό πρέπει να γνωρίσει τον άνθρωπο, τα είδη των ανθρώπων, το οικογενειακό 
και κοινωνικό του υπόβαθρο, την ψυχική του σύσταση, τις επιθυμίες και τις 
ανάγκες του. Η ανθρωπιά είναι μια αρετή αλλά και μια σοφία, και μόνο μ'αυτήν ο 
Διοικητής μπορεί να πλησιάσει τον στρατιώτη, ώστε να ανταποκριθεί στις υλικές 
του απαιτήσεις και στις ψυχικές ανάγκες του. Λ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πριν επιχειρήσω να αναφερθώ στους ήδη υπάρχοντες ορισμούς γύρω από 
την έννοια της Κοινωνικοποίησης θεωρώ σκόπιμο για μια καλύτερη κατανόηση της 
έννοιας αυτής, να υπάρξει μια σύντομη παράθεση στα στοιχεία που μετέχουν 
στην κοινωνικοποιητική λειτουργία. Θεωρώ δεδομένο ότι στη διαδικασία της 
κοινωνικοποίησης κυρίαρχη θέση κατέχουν τα εξής τρία στοιχεία-παράγοντες: το 
άτομο η κοινωνία και ο πολιτισμός. Από την μια πλευρά λοιπόν το άτομο και από 
την άλλη η οργανωμένη κοινωνία των ανθρώπων.

Η έννοια της κοινωνικοποίησης αναφέρεται στη διαδικασία με την οποία το 
άτομο σχηματίζει τη δική του μοναδική και ανεπανάληπτη προσωπικότητα 
αποδεχόμενο και οικειοποιούμενο τις πολιτισμικές αξίες της κοινωνίας στην οποία 
αναπτύσσεται. Το άτομο από τα γεννοφάσκια του μετέχει σε μια διαρκή και 
ανεπανάληπτη θα έλεγα διαδικασία μεταβολών. Στην βρεφική κυρίως ηλικία 
παρατηρείται η σταδιακή δημιουργία, διάπλαση του βρέφους σε κοινωνικό ον 
μέσω της συνδρομής των γονέων και του περιβάλλοντος με την ευρεία έννοια του 
όρου. Πρόκειται για μια σταδιακή ψυχοσωματική ανάπτυξη και εξέλιξη του νέου 
ανθρώπου, διαδικασία που προϋποθέτει την ανθρώπινη κοινωνία και συντελείται 
μέσα σ'αυτήν (Πιπερόπουλος, Κοινωνιολογία, 1999).

Το άτομο αποτελεί μέρος αναπόσπαστο του κοινωνικού περιβάλλοντος 
μέσα στο οποίο μεγαλώνει και αναπτύσσεται και αλληλεπιδρά σ'αυτό. Στην πρώτη 
φάση στην οικογένεια και μετέπειτα ερχόμενος σε επαφή και επικοινωνία με τους 
συμμαθητές τους φίλους, τους συναδέλφους του κτλ.

Μέσα στην πορεία αυτή υποβάλλεται σε εξαιρετικά πολύπλοκους και 
μακροπρόθεσμους ψυχοκοινωνικούς μηχανισμούς κατά τους οποίους το άτομο 
καταγράφει, εσωτερικεύει, αφομοιώνει και βιώνει ένα ευρύ σύστημα απαιτήσεων 
της κοινωνίας φιλτράροντάς το βέβαια με βάση την ανάπτυξη της δικής του 
προσωπικότητας. Αναπόφευκτα το άτομο καταλήγει, εσωτερικεύοντας τις 
κοινωνικές επιταγές να ρυθμίζει τη σκέψη και τις πράξεις του, αλλά και τη 
συμπεριφορά του κατά τρόπους που είναι κοινωνικά επιθυμητοί και αποδεκτοί. Η 
Κοινωνικοποίηση του ατόμου είναι μια διαδικασία λοιπόν μεγάλη σε έκταση και 
σημασία πολυδιάστατη, πολύπλοκη, μακρόπνοη και κρίσιμη για το άτομο (Γκιζέλη 
Β. Δ. 1993).

Σύμφωνα με το Τσαούση η Κοινωνικοποίηση ορίζεται ως διαδικασία της 
κοινωνικής αναπαραγωγής ενός κοινωνικού συνόλου όπου η Κοινωνικοποίηση 
συνίσταται στη μετάδοση και μεταβίβαση της κοινωνικής κληρονομιάς, του 
πολιτισμού του κοινωνικού συνόλου, από τη μια γενιά στην άλλη (Τσαούσης Δ. Γ. 
1984).

Η κοινωνικοποίηση ως έννοια και διαδικασία χρησιμοποιείται συχνά από 
διάφορους ειδικούς και μη, και ως φαινόμενο θεωρείται σαν μια απλή και 
αυτονόητη διαδικασία η οποία πραγματοποιείται με την γέννηση του ατόμου και 
την ένταξη του στην κοινωνία. Ωστόσο το φαινόμενο της κοινωνικοποίησης είναι 
εξαιρετικά πολύπλοκο, καθώς αποτελεί μια διαδικασία η οποία καλύπτει όλο το 
χρονικό διάστημα - φάσμα της ζωής του ανθρώπου. Ξεκινά από τη στιγμή της
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γέννησής του και διαρκεί ως το θάνατό του χωρίς να ολοκληρώνεται ή να 
περατώνεται σε κάποια ηλικία.

Θεωρώ σημαντικό να μελετήσω και να παραθέσω εκτενέστερα το 
φαινόμενο της κοινωνικοποίησης καθώς μέσω αυτής της διαδικασίας το 
αναπτυσσόμενο άτομο διαμορφώνει την κοινωνική του υπόσταση 
(προσωπικότητα - ταυτότητα), εντάσσεται ή όχι στο κοινωνικό σύνολο και το 
καθιστά ικανό ή μη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του.

Η κοινωνικοποίηση σε όλες τις μορφές της κοινωνικής οργάνωσης γίνεται με 
κοινωνικά θεσμοθετημένους τρόπους. Οι φορείς οι οποίοι έχουν ως αρμόδιότητά 
τους την αναπαραγωγή και την μετάδοση των αξιών, των αντιλήψεων, των αρχών 
και των προτύπων συμπεριφοράς που είναι κυρίαρχα στην ελληνική κοινωνία 
θεωρούνται η οικογένεια, το σχολείο, οι ομάδες των συνομήλικων, οι οργανώσεις 
και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας.

Το φαινόμενο της κοινωνικοποίησης είναι μοναδικό για κάθε άνθρωπο. Η 
μοναδικότητα αυτής της διαδικασίας, η οποία οδηγεί στη διαμόρφωση μιας και 
μοναδικής προσωπικότητας, γίνεται κατανοητή τότε μόνον όταν ανατρέξουμε 
στην βιογραφία κάθε ατόμου. Εκεί θα βρούμε μια δέσμη από γεγονότα και 
φαινόμενα όπως συναντήσεις και συναναστροφές με ανθρώπους, πράγματα, ιδέες 
και καταστάσεις όπως και αντιμετώπιση σημαντικών καταστάσεων και συνθηκών 
ζωής, όπως ασθένεια, θάνατο, πόνο κλπ , οι οποίες με έναν ιδιάζοντα τρόπο 
επιδρούν και επηρεάζουν κάθε υποκείμενο και κατά συνέπεια διαμορφώνουν την 
προσωπικότητα του.

2. ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Στη διαδικασία της Κοινωνικοποίησης εμπλέκονται ψυχολογικές διεργασίες 
αλλά και κοινωνικές καταστάσεις με τις οποίες το κοινωνικοποιημένο άτομο 
αλληλεπιδρά και αλληλενεργεί. Η ανάδυση και η διαμόρφωση του κοινωνικού 
εαυτού, αποτελεί ένα θέμα που κατά συνέπεια έχει απασχολήσει σοβαρά τόσο 
τους ψυχολόγους όσο και τους κοινωνιολόγους. Διάφορες θεωρίες έχουν 
αναπτυχθεί σχετικά με τον τρόπο που εμπλέκονται αυτές οι δύο, άτομο-κοινωνία, 
τις διαστάσεις και τις διεργασίες που δημιουργούν ώστε να επιτευχθεί η 
Κοινωνικοποίηση. Ενδεικτικά θα επιχειρήσω να αναφέρω κάποιες απ'αυτές που 
θεωρούνται επικρατέστερες, έγκυρες και φωτίζουν καλύτερα κάποιες από τις 
πτυχές του θέματος που μελετώ. Η ψυχολογική θεωρία δίνει μεγαλύτερη έμφαση 
στην ψυχική δομή του ανθρώπου χωρίς βέβαια να παραγνωρίζεται και η επιρροή 
που ασκούν οι συνθήκες ζωής στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ατόμου. 
Η κοινωνιολογική θέτει την μελέτη του κοινωνικού χώρου στο επίκεντρό της, στο 
οποίο γεννιέται και μεγαλώνει το άτομο, αναζητώντας τις ιδιαίτερες εκείνες 
συνθήκες και όρους που επιδρούν και προσδιορίζουν ανάλογα τον τρόπο με τον 
οποίο το άτομο κοινωνικοποιείται. Η ψυχολογική θεώρηση περί κοινωνικοποίησης 
προσεγγίζει κυρίως τη σχέση (ψυχική δομή) «εσωτερική πραγματικότητας» και 
ανάπτυξη αυτής, ενώ η κοινωνιολογική θεώρηση μελετά κυρίως την «εξωτερική 
πραγματικότητα» (κοινωνική δομή) σε σχέση με τη διαμόρφωση της 
προσωπικότητας (Νόβα - Καλτσούνη 1995).
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Οι παρακάτω αναφορές στις σπουδαιότερες θεωρίες περί κοινωνικοποίησης 
ψυχολογικές και κοινωνιολογικές επιλέγονται με κριτήριο την διαμόρφωση της 
προσωπικότητας του ατόμου.

3. ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Α. Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ

Οι ψυχαναλυτικές θεωρίες σύμφωνα πάντα με την αντίληψη του ιδρυτή της 
ψυχανάλυσης Freud πρεσβεύει πως ανάμεσα στο άτομο και στο κοινωνικό 
περιβάλλον όπου μεγαλώνει και αναπτύσσεται δεν υπάρχει μια κατάσταση 
αρμονίας αλλά μια διαρκής σύγκρουση. FI σύγκρουση αυτή αποδίδεται στην 
έμφυτη τάση του ατόμου για ικανοποίηση των ενστίκτων του. Στον ένα πόλο 
κυριαρχεί η ανεξαρτησία του ατόμου και στον άλλο οι απαιτήσεις της κοινωνίας 
προς το άτομο για συμμόρφωσή του στους κώδικες του ορθού και λανθασμένου 
που αυτή επιβάλλει (Πιπερόπουλος, Εφαρμοσμένη Ψυχολογία, 1999).

FI δομή της προσωπικότητας κατά τον Freud περιλαμβάνει τρία μέρη, το 
καθένα απ'αυτά έχει την δική του λειτουργία και εξέλιξη, όμως βρίσκεται σε σχέση 
αλληλεπίδρασης με τα άλλα δύο επηρεάζοντας έτσι την συμπεριφορά και την 
ψυχοκοινωνική εξέλιξη του ατόμου. Αυτά τα μέρη είναι: α) "αυτό", β) υπερεγώ", 
γ) "εγώ". Το "αυτό" αναφέρεται στα ένστικτα, τις παρορμήσεις και τις επιθυμίες 
του υποκειμένου που επιζητούν εκπλήρωση και ικανοποίηση. Το ϋπερεγώ" όπου 
είναι η συνείδηση "περί του πρακτέου", του ηθικού, του κοινωνικά αποδεκτού. 
Είναι μια μορφή συνείδησης για το άτομο, αντιπροσωπεύει όλα εκείνα τα στοιχεία 
που έχουν ενσωματωθεί στο άτομο από την κοινωνική αλληλεπίδραση και έχουν 
αποτελέσει ηθικά και κοινωνικά κριτήρια αξιολόγησης των σκέψεων και ενεργειών 
του. Το "εγώ" αποτελεί το συνειδητό μέρος της προσωπικότητας και αναλαμβάνει 
το ρόλο να συμβιβάσει και να εξασφαλίσει την ισορροπία ανάμεσα στις επιθυμίες 
του "αυτό” και στις απαιτήσεις της κοινωνίας (Πιπερόπουλος, Εφαρμοσμένη 
Ψυχολογία, 1999).

FI κοινωνικοποίηση σύμφωνα με την ψυχαναλυτική θεωρία του Freud 
επιτυγχάνεται από την επιτυχημένη ισορροπία μεταξύ των έμφυτων 
παρορμήσεων του υποκειμένου και των απαγορεύσεων ή των προσδοκιών που 
προβάλει το κοινωνικό σύνολο. Ο βαθμός της επιτυχίας αυτής καθορίζεται από το 
κοινωνικό περιβάλλον του παιδιού, ιδιαίτερα του στενού οικογενειακού 
περιβάλλοντος. Ο τρόπος που οι γονείς υποστηρίζουν το παιδί να αντλήσει 
ικανοποίηση και να επιλύσει θετικά τις αντιθέσεις και συγκρούσεις που 
δημιουργούνται σε κάθε στάδιο, του δίνει τη δυνατότητα να μεταβαίνει ομαλά και 
διαδοχικά το ένα στάδιο μετά το άλλο με ικανοποιητική προσαρμογή.

Στο βαθμό που το άτομο κατορθώσει να συμβιβάσει τις έμφυτες 
παρορμήσεις του για ευχαρίστηση και ικανοποίηση και της επιβαλλόμενης 
κοινωνικής "πραγματικότητας", τότε θεωρείται ότι το άτομο μπορεί να ενταχθεί 
στο κοινωνικό σώμα και να λειτουργεί αποδεχόμενο και σεβόμενο τις κοινωνικές 
αξίες και τις κοινωνικές επιταγές (Πιπερόπουλος, Εφαρμοσμένη Ψυχολογία, 1999).
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Β. Η ΘΕΩΡΙΑ TOY ERIKSON

Η ψυχολογική θεωρία του Erikson θεμελιώνεται στην ψυχοσεξουαλική 
εξέλιξη της θεωρίας του Freud. Ο -Erikson αναγνωρίζει πολυάριθμες φάσεις της 
εξέλιξης της προσωπικότητας του ατόμου. Η εξέλιξη της προσωπικότητας κατά 
τον Erikson προσδιορίζεται από την κοινωνική μάθηση, την οποία αποκτά το 
άτομο στη πορεία του προς την κοινωνικοποίηση. Η θεωρία αυτή δίνει έμφαση 
στο ρόλο του κοινωνικο-πολιτισμικού περιβάλλοντος και στις σχέσεις που 
δημιουργεί το άτομο με αυτό στην διαδικασία κοινωνικοποίησης του. Κατά τον 
Erikson σημαντική είναι η φάση της εφηβείας όπου το άτομο σχηματίζει την 
"ταυτότητα" του, εκείνα τα στοιχεία της προσωπικότητας ώστε να εισέλθει στην 
ενήλικη ζωή.

Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή οκτώ είναι οι σημαντικότερες φάσεις της 
εξέλιξης της προσωπικότητας του ατόμου προς την κοινωνικοποίηση:
1. Το στάδιο τπο ευπιστοσύνης ή της δυσπιστίας. Εκτείνεται στο πρώτο χρόνο 

της ζωής του παιδιού και αναφέρεται στην οικογενειακή θαλπωρή ή την 
παραμέληση του βρέφους.

2. Το στάδιο της αυτονουίαε ή πκ αυωιβολίαε. Περιλαμβάνει το 2° και το 3° έτος 
ζωής του παιδιού όπου το παιδί προσπαθεί να αποκτήσει την ικανότητα για 
συντονισμένες σωματικές κινήσεις και διανοητική λειτουργία. Προσπαθεί να 
αναπτύξει μια αίσθηση αυτονομίας και βεβαιότητας ως προς τον εαυτό του και 
τις ικανότητες του.

3. Τα στάδιο της πρωτοβουλίας ή της ενοχής. Περιλαμβάνει το 3° μέχρι το 6° 
έτος της ηλικίας του παιδιού, όπου το παιδί ξεκινά την εξερεύνηση του κόσμου 
που το περιβάλλει. Κατά πόσο αυτή του η προσπάθεια ενθαρρύνεται ή 
καταστέλλεται από τους γονείς αναπτύσσονται αντίστοιχα συναισθήματα.

4. Το στάδιο της ψιλοπονίαο ή τπε κατωτεοότηταε. Χοονολονείται στο 7° μέχρι το 
11° έτος της ανάπτυξης του παιδιού. Στην ηλικία αυτή εντάσσεται στη σχολική 
κοινωνία και προσπαθεί να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες, μαθαίνει να 
συνεργάζεται με τους συνομήλικους, εμπλέκεται σε ποικίλες καταστάσεις και 
νιώθει την ανάγκη να παράγει είτε αντικείμενα, είτε ιδέες. Όταν αυτές οι 
προσπάθειες ενθαρρύνονται, ενισχύεται το αίσθημα της φιλοπονίας, ενώ στην 
αντίθετη περίπτωση αναπτύσσονται συναισθήματα κατωτερότητας και 
μειονεξίας.

5. Το στάδιο τπο δπυιουρνίαο ταυτότητας ή της σύγχυσης των ρόλων. Η περίοδος 
αυτή εκτείνεται από το 11° έως το 20° περίπου έτος της ηλικίας του ατόμου, η 
οποία συμπίπτει με την εφηβική περίοδο. Το άτομο προσπαθεί να προσδιορίσει 
και να καθορίσει την ταυτότητά του, τη σαφή εικόνα του ποιος είναι, ποιες 
ικανότητες τον διακρίνουν και ποιες αδυναμίες τον χαρακτηρίζουν^ ακόμη από 
πού προήλθε και προς τα πού κατευθύνεται - πορεύεται. Αν η εικόνα που ο 
έφηβος σχηματίσει για τον εαυτό του ταυτίζεται με την ιδέα που έχουν οι 
άλλοι ή νομίζει πως έχουν οι άλλοι γι' αυτόν, τότε αποκτά μια κάποια 
βεβαιότητα για τον εαυτό του και τον ρόλο του. Στην αντίθετη περίπτωση 
κυριεύεται από ένα αίσθημα αβεβαιότητας, σύγχυσης του ρόλου του και κατά 
συνέπεια μεταφράζεται - ερμηνεύεται ως κρίση της ταυτότητας του νέου.

6. Η (ράσπ τπο οικειότητας ή της απουόνωσπς. Πρόκειται για μια παρατεταμένη 
εφηβεία, όπου το νεαρό άτομο προσπαθεί να δημιουργήσει σχέσεις όπου 
μπορεί να προσφέρει αλλά και να δέχεται αγάπη. Αναπτύσσει το συναίσθημα
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της οικειότητας και όταν δεν μπορεί να αναπτύξει δεσμούς και σχέσεις 
διακατέχεται από έντονο αίσθημα μοναξιάς και απομόνωσης.

7. Το στάδιο του πανανθρώπινου ενδιαωέοοντοο ή τπε αυτοαποοοόωησπε. 
Αφορά την μέση ώριμη ηλικία του ατόμου, όπου καλείτε να επιδείξει 
ενδιαφέρον όχι μόνον για το στενό οικογενειακό αλλά και για το ευρύτερο 
κοινωνικό περιβάλλον. Αν δεν μπορέσει να αναπτύξει πανανθρώπινο 
ενδιαφέρον τότε το άτομο καταλήγει στην αποκλειστική ενασχόληση με τον 
εαυτό του και στην επιδίωξη προσωπικών αναγκών ικανοποίησης

8. Η (ράσπ τπο καταξίωσης ή τπο απόγνωσης. Αναωέρεται στα τελευταία χρόνια 
της ζωής του ανθρώπου. Το άτομο κάνει την αυτοκριτική του, αναλογιζόμενο 
τις επιτυχίες και τα επιτεύγματα του, αναπτύσσει συναισθήματα ολοκλήρωσης, 
υπερηφάνειας, καταξίωσης. Στην αντίθετη περίπτωση όταν διαπιστώσει πως 
όλη του η ζωή ήταν γεμάτη λάθη και αποτυχίες, τότε αναπτύσσει 
συναισθήματα απογοήτευσης απελπισίας και αναξιότητας. (Χαραλαμπόπουλος 
Β. 1987).

Γ. Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Η θεωρία αυτή πρεσβεύει πως η κοινωνικοποίηση του ατόμου 
επιτυγχάνεται μέσω της ταύτισής του με διάφορα πρότυπα - κοινωνικά μοντέλα. 
Κύριος εκφραστής της και ερμηνευτής της είναι ο αμερικανός ψυχολόγος Α. 
Bandura. Ο Bandura αντιλαμβάνεται την ταύτιση ως διαδικασία κατά την οποία 
ένα πρόσωπο διαμορφώνει τις σκέψεις, τα αισθήματα ή τις πράξεις του σύμφωνα 
με τις σκέψεις, τα αισθήματα ή τις πράξεις ενός άλλου προσώπου που λειτουργεί 
ως μοντέλο-πρότυπο. Η διαδικασία της ταύτισης είναι εν μέρει και μίμηση αλλά πιο 
σύνθετη από μια απλή μιμητική αναπαράσταση. Ο Bandura περιγράφει 
επιγραμματικά τις παρακάτω διαδικασίες μέσω των οποίων πραγματοποιείται η 
διαδικασία της ταύτισης και μέσω της οποίας το άτομο κοινωνικοποιείται:

□ Διαδικασίες προσοχής
□ Μνημονικές διαδικασίες
□ Κινητικές αναπαραγωγικές διαδικασίες
□ Ενισχυτικές διαδικασίες

Δ. Η ΘΕΩΡΙΑ TOY PIAGET

Η θεωρία του Piaget, σύμφωνα με την Χρ. Νόβα - Καλτσούνη 1995, 
αντιλαμβάνεται την ανάπτυξη και την εξέλιξη της προσωπικότητας ως αποτέλεσμα 
μιας σταδιακής ικανότητας του ατόμου να προσαρμόζεται και να λειτουργεί μέσα 
στο κοινωνικό περιβάλλον. Η διαδικασία αυτή της σταδιακής προσαρμογής έχει ως 
συνέπεια την νοητική και γλωσσική ανάπτυξη του ατόμου. Σύμφωνα με τον Piaget 
το άτομο προχωρά από απλές αντανακλαστικές λειτουργίες σε νέες εξελικτικά 
σύνθετες δομές. Η οντογενετική αυτή εξέλιξη της νοημοσύνης πραγματοποιείται 
σε τέσσερις ακόλουθες φάσεις:
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1. Την αισθιοκινητική περίοδο. Αναφέρεται από την γέννηση ως το 2° έτος όπου 
το βρέφος έρχεται σε επαφή με αντικείμενα και προσπαθεί να συντονίσει τις 
κινήσεις του. Το άτομο δεν μπορεί να αναπαραστήσει εσωτερικά τον εξωτερικό 
κόσμο και στηρίζεται αποκλειστικά σε ότι εκείνη τη στιγμή αντιλαμβάνεται με 
τις αισθήσεις του.

2. Την περισυλλονιστική περίοδο. Αφορά το 3° έως το 6° έτος της ηλικίας όπου το 
άτομο αναπαριστά τον εξωτερικό κόσμο με εσωτερικές εικόνες και αρχίζει να 
δραστηριοποιείται η ανακλητική μνήμη.

3. Την περίοδο τπο συνκεκοιυένες σκέψης. Περιλαμβάνει το 7° έως το 11° έτος 
της ηλικίας. Στη φάση αυτή το άτομο αρχίζει να χρησιμοποιεί συγκεκριμένες 
αρχές που να ανταποκρίνονται σε κανόνες καθαρής λογικής για να επιλύσει 
συγκεκριμένα προβλήματα.

4. Την περίοδο της αφαιρετικής σκέψης. Απαντάται κυρίως από το 12° έως το 16° 
έτος της ηλικίας. Το άτομο χρησιμοποιεί τον υποθετικό - παραγωγικό 
συλλογισμό. Σύμφωνα με την θεωρία αυτή η κοινωνική ανάπτυξη επιτελείται 
ως συνέπεια διαδοχικών αλλαγών που συμβαίνουν στη γνωστική (νοητική) 
ανάπτυξη του ατόμου.

Η διαδικασία της κοινωνικοποίησης - κατά την θεωρία της νοητικής εξέλιξης του 
Piaget - του ατόμου, επέρχεται μέσω σταδιακής μετάβασης από την μία φάση 
στην επόμενη και ακολουθώντας αυτή τη συνεχή πορεία δέχεται και επηρεάζεται 
κατά διαφορετικό τρόπο από το περιβάλλον του, είτε το οικογενειακό είτε το 
κοινωνικό, καθώς μεταβάλλεται και εξελίσσεται ο τρόπος αντίληψης και ερμηνείας 
των πραγμάτων. Θεωρεί πως ένα μεγάλο ποσοστό των επιδράσεων είναι 
συνειδητές, σκόπιμες και προγραμματισμένες από το περιβάλλον. Είναι 
σημαντικό, όπως αναφέρει ο Piaget, να γνωρίζουμε πως το παιδί, ανάλογα με τη 
βαθμίδα εξέλιξης στην οποία βρίσκεται, μπορεί να συλλάβει και να αφομοιώσει τις 
ανάλογες έννοιες, ιδέες και γνώσεις (Γκότοβος Αθ. 1985).
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4. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Α. Η ΔΟΜΙΚΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ

Η κοινωνιολογική θεωρία των ρόλων έχει κεντρική θέση στην ερμηνεία του 
φαινομένου της κοινωνικοποίησης. Επηρεασμένη και από τη δομικολειτουργική 
θεωρία προσπαθεί να ερμηνεύσει τον τρόπο με τον οποίο το νέο άτομο 
ενσωματώνει τα στοιχεία του κοινωνικού συνόλου που το περιβάλλει. Η 
δομικολειτουργική θεωρία - της οποίας ο βασικότερος εκπρόσωπός της θεωρείται 
ο αμερικανός κοινωνιολόγος Talkott Parson - είναι ένα σύστημα γενικευμένων 
υποθέσεων και λειτουργικών σχέσεων για τη δομή και λειτουργία των κοινωνικών 
συστημάτων. Τα συμβάντα της κοινωνικοποίησης γίνονται αντιληπτά ως 
διαδικασίες συμβιβασμού μεταξύ ατόμου και κοινωνίας. Οι κοινωνίες σύμφωνα με 
την θεωρία αυτή εννοούνται ως ' σχέσεις συστημάτων", στα οποία ορισμένες 
λειτουργίες πρέπει να εκπληρώνονται. Κατά αυτό τον τρόπο η δομή του 
συστήματος παραμένει ασφαλής περισσότερο από ένα ορισμένο διάστημα, στη 
διάρκεια του οποίου εκείνο που αποτελεί τον πιο σημαντικό σκοπό είναι η φυσική 
συνέχιση του ανθρώπου, η οποία συνδέεται με την κοινωνική συμπεριφορά του 
ατόμου, που είναι ανάλογη με τα κοινωνικά και πολιτιστικά πρότυπα κι έτσι δίνει 
τη δυνατότητα για άλλες τάσεις σχέσεων που μπορούν να προβλεφθούν και να 
υπολογισθούν. Κατά τον Parson υπάρχουν δύο βασικές διαδικασίες που συντελούν 
στο να εκδηλώσουν τα άτομα αυτές τις προϋποθέσεις τις αναγκαίες για τη 
λειτουργία και διατήρηση του κοινωνικού συστήματος. 1) Η κοινωνικοποίηση των 
νεαρών ατόμων μέσω της οποίας τα άτομα εσωτερικεύουν τα αναγκαία 
"κοινωνικά πρότυπα συμπεριφοράς '(ρόλοι) και μέσω της οποίας εκπληρώνονται 

οι σκοποί του συστήματος και 2) ο κοινωνικός έλεγχος ο οποίος ασκείται και 
εφαρμόζεται στην περίπτωση που κάποιος "ξεφεύγει από τις κοινωνικές 
προσδοκίες". Το άτομο που εντάσσεται στη κοινωνία, εντάσσεται παράλληλα σε 
διάφορες ομάδες και οργανώσεις όπου στα διάφορα αυτά συστήματα 
αλληλεπίδρασης αντιστοιχούν σ'ένα σύνολο ρόλων, οι οποίοι προσανατολίζονται 
σε "κοινωνικούς κανόνες διαβαθμισμένους με προστακτικό χαρακτήρα (πρέπει - 
οφείλει - μπορεί).

Το κατά πόσο το άτομο αισθάνεται ότι οι ρόλοι αυτοί το εξαναγκάζουν να 
ανταποκριθεί στις προσδοκίες τους, διαφέρει από άτομο σε άτομο. Όσο 
περισσότερο το άτομο, ως φορέας του ρόλου προετοιμάζεται για τις απαιτήσεις 
του, μαθαίνοντάς τον από την παιδική ηλικία τόσο λιγότερο βιώνει ως 
εξαναγκασμό τις αξιώσεις και προσδοκίες του ρόλου. Πολλές φορές μάλιστα, από 
μόνο του, επιδιώκει να συμπεριφέρεται ανάλογα με το τι αναμένεται απ' αυτό. 
Κατά την διαδικασία λοιπόν της κοινωνικοποίησης τα άτομα όχι μόνο 
αναγνωρίζουν τους ρόλους που οφείλουν να "·παίξουν"" και προετοιμάζονται για 
αυτούς αλλά με την κοινωνικοποίηση οι ρόλοι γίνονται πλέον κομμάτι της ίδιας 
τους της προσωπικότητας. Το άτομο καθώς συμμορφώνεται με τα ήδη 
καθορισμένα κοινωνικά πρότυπα των προσδοκώμενων δομών συμπεριφοράς, 
διευκολύνει την ενσωμάτωση του στο κοινωνικό σύστημα. Κατά τον Parson στην 
πορεία της κοινωνικοποίησης το άτομο έρχεται αντιμέτωπο με προοδευτικά όλο 
και πιο πολύπλοκες και απαιτητικές δομές ρόλων, περνώντας από φάσεις 
"κρίσεων" και "πόνων " καθώς αυτά που το άτομο έχει εσωτερικεύσει και προς τα 

οποία έχει προσανατολισθεί από την παιδική ηλικία (πρωτογενής
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κοινωνικοποίηση) έρχονται σε σύγκρουση ή δύσκολα συμφωνούν με τους 
αξιολογικούς προσανατολισμούς των θεσμών της δευτερογενούς 
κοινωνικοποίησης όπως το επάγγελμα. Γενικός σκοπός είναι η διαδικασία της 
κοινωνικοποίησης και των διαδικασιών κοινωνικού ελέγχου που συνδέονται με 
αυτή ώστε να εξασφαλίσουν προϋποθέσεις εξισορρόπησης στο κοινωνικό 
σύστημα και να πετύχουν την ομαλή λειτουργία του. (Χενέκα Χ.Π. 1989).

Β. Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ

Βασικός εκπρόσωπος αυτής της θεωρίας είναι ο κοινωνιολόγος Cooley ο 
οποίος προσπάθησε και ερμήνευσε την διαμόρφωση της προσωπικότητας ως 
αλληλενέργεια ατόμου και κοινωνίας. Ο Cooley ενδιαφέρθηκε κυρίως για τις 
διαδικασίες εκείνες οι οποίες προσδιορίζουν την ανθρώπινη φύση. Η δημιουργία 
της ανθρώπινης φύσης που περιλαμβάνει και τη διαμόρφωση ενός εαυτού αλλά 
την ανάπτυξη προσωπικών νοημάτων για τις σχέσεις του με τους άλλους πίστευε 
ο Cooley πως είναι συνέπεια όχι μόνο κληρονομικών μεταβολών του ατόμου αλλά 
και της ένταξης και συμμετοχής του ατόμου στο κοινωνικό σύνολο καθώς και της 
ποικιλόμορφης επικοινωνίας του με τα άλλα άτομα του κοινωνικού περιβάλλοντος. 
Η θεωρία του Cooley είναι γνωστή και ως "Looking glass self" που μεταφράζεται 
ως την αντίληψη που σχηματίζει το άτομο για τον εαυτό του όπως προκύπτει από 
το κοίταγμα στον καθρέπτη. Οι άλλοι λειτουργούν ως καθρέπτες μέσα στους 
οποίους το άτομο βλέπει την εικόνα του και έτσι αποκτά συνείδηση του εαυτού 
του "εξ αντανακλάσεως". Το πώς φαντάζεται ότι το βλέπουν και το κρίνουν οι 
άλλοι (κατά τη γνώμη του) παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της γνώμης 
για τον εαυτό του και στην ανάλογη τροποποίηση ή προσαρμογή της 
συμπεριφοράς του (Πιπερόπουλος, Κοινωνιολογία, 1999).
Οι αντιδράσεις λοιπόν και οι στάσεις των άλλων που παίζουν κάποιο σημαντικό 
ρόλο στη ζωή του παιδιού - του ατόμου επηρεάζουν την ανάπτυξη του 
"κοινωνικού εγώ" του ατόμου, που αποτελεί και τη βάση για την παραπέρα 
κοινωνικοποίηση.

Γ. Η ΘΕΩΡΙΑ TOY MEAD

Η θεωρία του G. Η. Mead πορεύτηκε στις μελέτες του Cooley δίνοντας 
έμφαση στον τρόπο της κοινωνικοποίησης του ατόμου. Θεώρησε ως θεμελιακό 
μηχανισμό κοινωνικοποίησης τη διαδικασία κατά την οποία το άτομο αλληλενεργεί 
με τους άλλους και ταυτίζεται με τα χαρακτηριστικά τους. Ο Mead διακρίνει δύο 
πλευρές κατά την διαδικασία της κοινωνικοποίησης Η μία αφορά την εκμάθηση και 
ανάπτυξη των αξιών, κανόνων, συμβόλων και τρόπων συμπεριφοράς που 
υπάρχουν και εφαρμόζονται στο κοινωνικό σύνολο που ζεί το άτομο και η δεύτερη 
αναφέρεται στην ανάπτυξη του εαυτού. Όσον αφορά την πρώτη πλευρά η 
κοινωνικοποίηση του νεαρού ατόμου ξεκινάει με τη μίμηση των πράξεων και των 
συμπεριφορών των γονέων από το παιδί, όπου όμως δεν επαναλαμβάνει απλώς 
μια συμπεριφορά αλλά πίσω από αυτή αναγνωρίζει μια ορισμένη στάση και άποψη 
και καθώς σιγά αντιλαμβάνεται το νόημα και τη σημασία της συγκεκριμένης
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ενέργειας την εσωτερικεύει και την ενσωματώνει στο δικό του σύστημα 
συμπεριφοράς.

Η εκμάθηση κοινωνικών ρόλων διέρχεται από τρία βασικά στάδια που 
σχετίζονται με την μίμηση και αποδοχή - εσωτερίκευση των ρόλων. Παρ' όλο που 
η κοινωνικοποίηση του ατόμου αποτελεί μια διαδικασία συνεχούς αλληλενέργειας 
με τους άλλους, δεν έχουν όλοι οι "άλλοι'· την ίδια βαρύτητα για το άτομο. 
"'Σημαντικοί άλλοι" που ενδέχεται να ασκήσουν επίδραση στο παιδί είναι κυρίως 
οι γονείς καθώς και παππούδες, γιαγιάδες, γείτονες ή συγγενείς. Όσο μεγαλύτερη 
και συχνότερη είναι η επαφή τους και η συναισθηματική σχέση που αναπτύσσουν 
πιο καθοριστικό ρόλο ενδέχεται να παίξουν τα πρόσωπα αυτά στη ζωή του 
παιδιού.

Αναφορικά με την άλλη πλευρά της κοινωνικοποίησης της ανάπτυξης του 
εαυτού, ο Mead για να την περιγράφει επικαλείται δύο έννοιες. Το "εγώ" που 
αφορά τις φυσικές και αυθόρμητες τάσεις του ατόμου και την ανάγκη του για 
ικανοποίηση, και το "εμένα " που αναφέρεται στο κοινωνικοποιημένο εαυτό. 
Μέσα από την αλληλενέργεια του "εγώ·' και του "εμένα " διαμορφώνεται η 
συμπεριφορά και αναδύεται ο κοινωνικός εαυτός (Πιπερόπουλος, Κοινωνιολογία, 
1999).

Από τις παραπάνω θεωρίες που παρουσιάστηκαν συνοπτικά κυριαρχεί η 
αντίληψη πως η κοινωνικοποίηση δεν πραγματοποιείται από τη μια στιγμή στην 
άλλη. Πρόκειται για μια διαδικασία μάθησης που προκύπτει από την 
αλληλεπίδραση και αλληλενέργεια του ατόμου με το κοινωνικό - πολιτιστικό 
περιβάλλον μέσα στο οποίο γεννιέται και ανατρέφεται. Μέσα απ' αυτή την 
αλληλεπίδραση, το άτομο διαμορφώνει την προσωπικότητά του και αναπτύσσει 
συστήματα αξιών, κανόνων αντιλήψεων και τρόπων συμπεριφοράς που η 
"'κοινωνία"" του θεωρεί αποδεκτά. Εσωτερικεύει στοιχεία της κουλτούρας και της 
κοινωνικής δομής που χαρακτηρίζουν την κοινωνία διατηρώντας όμως και ως ένα 
βαθμό τη μοναδικότητα και την ιδιαιτερότητα του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
Η ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

1. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ

Όταν γίνεται λόγος για νεοσύλλεκτους οπλίτες δεν πρέπει να μας διαφεύγει 
της προσοχής το γεγονός ότι στην απόλυτη πλειοψηφία των αναφερομένων 
γίνεται λόγος για ανθρώπους ηλικιακά νέους, οι οποίοι βρίσκονται σε μια περίοδο 
πριν την ενηλικίωσή τους. Η φάση αυτή συνδέεται και συνοδεύεται με πολλά 
χαρακτηριστικά και γνώριμα στοιχεία τόσο της παιδικής όσο και της ώριμης 
ηλικίας. Η περίοδος αυτή την οποία οι επιστήμονες την ονομάζουν εφηβική 
χαρακτηρίζεται ως μεταβατική για το λόγο ότι στη διάρκεια αυτής το άτομο 
πραγματοποιεί το πέρασμά του - τη μετάβασή του - από την παιδική στην ώριμη 
ηλικία. Αυτό σημαίνει πως σταδιακά το άτομο παιδί της ανεμελιάς και της πλήρους 
εξάρτησης αναπτύσσεται, εξελίσσεται σε άτομο με υπευθυνότητα, αυτοέλεγχο και 
αυτοδιαχείριση (Παρασκευόπουλος Δ. I. 1985).

Πέραν των διαφόρων αντιλήψεων - απόψεων που επικρατούν σε 
επιστημονικό επίπεδο για το πότε σε ποιά ηλικία ενηλικιώνεται το άτομο και ποιά 
τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα κατά την ωριμότητα θεωρώ πως οι 
νεοσύλλεκτοι οπλίτες βρίσκονται στη φάση μιας όψιμης εφηβείας.

Κατά τον Νάνου Ν. η εφηβεία ολοκληρώνεται όταν το νεαρό άτομο 
επιτυγχάνει να ανεξαρτητοποιηθεί ψυχολογικά από τους γονείς του χωρίς αυτό να 
σημαίνει πως αποκόπτει κάθε δεσμό με αυτούς. Μόνο που η νέα σχέση βασίζεται 
στην ισότητα και τον αμοιβαίο σεβασμό. Ακόμη παρατηρείται η διαμόρφωση μιας 
προσωπικής ταυτότητας που περιλαμβάνει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα ηθικών αξιών, εργασιακό ήθος καθώς επίσης σχέσεις και με το άλλο 
φύλλο που έχουν διάρκεια και αλληλοεξάρτηση.

Κατά τον Παρασκευόπουλο η εφηβική ηλικία χαρακτηρίζεται από μια σειρά 
ταχύτατων μεταβολών σωματικών, 'βιοσωματικών, συναισθηματικών και 
ετερόφυλων, και ακόμη από έντονο προβληματισμό και ιδεαλισμό των 
προσωπικών αξιών.

Χρήσιμο νομίζω πως είναι να αναφερθώ στις βιοσωματικές νοητικές και 
συναισθηματικές διαφοροποιήσεις που σχετίζονται με την εφηβική ηλικία πάντα 
κατά τον Παρασκευόπουλο 1985.

Στον βιοσωματικό τομέα παρατηρούνται απότομες και καθολικές αλλαγές 
που αφορούν όλες τις παραμέτρους του σώματος: ύψος, βάρος, αναλογίες, 
περίγραμμα, θέση και λειτουργία οργάνων και οργανικών συστημάτων, με 
κορυφαία βιοσωματική μεταβολή την ωρίμανση της γενετήσιας λειτουργίας.

Στον νοητικό τομέα κατά την εφηβεία το άτομο κατακτά τις λεγάμενες 
αφαιρετικές ή τυπικές νοητικές πράξεις. Η σκέψη απελευθερώνεται από το 
συγκεκριμένο της περιεχόμενο και μπορεί να κινείται και στο χώρο του πιθανού, 
των υποθέσεων και των θεωριών. Η ανακάλυψη του δυνατού - πιθανού από το 
έφηβο, φέρνει μια γενικότερη αλλαγή στη στάση του απέναντι στον κόσμο και 
στα πρόσωπα που τον περιβάλλουν. Κατασκευάζει νέα θεωρητικά συστήματα για 
το άτομο και την κοινωνία, για το παρόν και το μέλλον, γίνεται στοχαστής, 
σκεπτικιστής για ότι διαδραματίζεται γύρω του και ιδεαλιστής στις λύσεις που δίνει 
στα προβλήματα της ζωής.
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Στον συναισθηματικό τομέα λόγω μεταβολών στους ενδοκρινείς αδένες 
υπάρχει μεγάλη συναισθηματική αστάθεια που επηρεάζει γενικά όλη τη διάθεση 
και συμπεριφορά του εφήβου. Συνειδητά ή ασυνείδητα ολόκληρη η συμπεριφορά 
του ζυγίζεται με συναισθηματικό τόνο, παρά τον ισχυρό νοητικό έλεγχο. Την 
περίοδο αυτή εμφανίζονται έντονες μεταπτώσεις και ταλαντεύσεις ανάμεσα σε 
αντιφατικές και συγκρουόμενες διαθέσεις όπως πάθους και αδιαφορίας, χαράς και 
λύπης, φιλίας και εχθρότητας.

Η ένταση και η διάρκεια βέβαια των ψυχικών αυτών αναστατώσεων 
επηρεάζονται σημαντικά και από το γενικότερο κλίμα της κοινωνίας και της στάσης 
των ενηλίκων απέναντι στον έφηβο. Ο έφηβος βιώνει εντονότερα καταστάσεις 
άγχους και σύγχυσης, σε κοινωνίες όπου τα όρια και τα καθήκοντά του δεν είναι 
καθορισμένα με σαφήνεια ή όπου η μεταβατική περίοδος προπαρασκευής για το 
ρόλο του ενήλικα επιμηκύνεται.

Στο κοινωνικό τομέα οι κυριότερες διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται 
είναι η βαθμιαία απεξάρτηση από το οικογενειακό περιβάλλον. Η έντονη επιθυμία 
του εφήβου για την κατάκτηση της αυτονομίας του αποτελεί συχνά αιτία 
προστριβών και συγκρούσεων με τους γονείς του, ιδίως όταν πρόκειται για 
αυταρχικούς χαρακτήρες γονέων. Η σύναψη σχέσεων φιλίας και η ένταξη του 
εφήβου σε ομάδες ομηλίκων όπου το αποκορύφωμά τους είναι η υιοθέτηση 
κοινών συνηθειών και προτύπων το όμοιο ντύσιμο, κόψιμο μαλλιών, χρήση 
ειδικού λεξιλογίου κλπ.

Η σταδιακή απομάκρυνση του νέου από το σπίτι με την έννοια του 
ελεύθερου χρόνου όπου τον διάγει πλέον με τις παρέες και με διαφορετικά πλέον 
ενδιαφέροντα απ' ότι στο σπιτικό περιβάλλον συντελείται η κοινωνικοποίησή του 
στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Οι ομάδες των συνομηλίκων στις οποίες 
υπάγεται και συμμετέχει είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες, ο 
οποίος ιδιαίτερα στην εφηβεία επιδρά στην ουσιαστική ανάπτυξη και διαμόρφωση 
ορισμένων τάσεων. Στη σύγχρονη κοινωνία οι συνομήλικοι μπορεί να βρίσκονται 
και να λειτουργούν σε οργανωμένες ομάδες, μουσικοχορευτικούς συλλόγους, 
οργανώσεις προσκόπων, αθλητισμού, πολιτικών νεολαίων, σχολικές, αλλά μπορεί 
να αποτελούν και άτυπες ομάδες οι οποίες σχηματίζονται εντελώς αυθόρμητα 
χωρίς να υπόκεινται στον έλεγχο είτε της οικογένειας είτε κάποιου άλλου φορέα 
κοινωνικοποίησης (Κολτσίδας Α. 1988). Ιδιαίτερα οι άτυπες ομάδες χρήζουν την 
προσοχή των επιστημόνων διότι εμπεριέχουν ένα μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας. 
Και τούτο διότι βασίζονται στην ' τυχαία" συνάντηση και επικοινωνία και είναι 
"ελεύθερη ", αποδεσμευμένη από προδιαγραφές και στόχους. Η "παρέα " των 

εφήβων αυτού του είδους δεν έχει καταστατικές αρχές, τις οποίες οφείλει να 
ακολουθεί πιστά π.χ. σε ένα πολιτιστικό σύλλογο όπως επίσης επιβάλλεται ένας 
ορισμένος τρόπος συμπεριφοράς μεταξύ των μελών, αλλά οφείλεται στο τυχαίο - 
γεγονός της συνεύρεσης, με άλλα λόγια είναι προϊόν αυθόρμητης αλληλεπίδρασης 
(Γκοτοβός Α. 1996). Η ομάδα των συνομηλίκων λειτουργεί για τους νέους ως 
ομάδα αναφοράς, στον κώδικα της οποίας προσαρμόζουν τις δικές τους αξίες και 
τάσεις. Πολλές από τις επιλογές της ομάδας αυτής δεν έχουν λογική αιτιολόγηση 
και τούτο είναι που μένει ως παρακαταθήκη.

Στις σύγχρονες κοινωνίες και ιδιαίτερα στις πόλεις όπου οι γονείς για 
πολλούς και διαφόρους λόγους δεν έχουν τον πλήρη έλεγχο των εφήβων, οι 
άτυπες παρέες - ομάδες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην κοινωνικοποίησή τους. Οι 
νέοι αυτοί τείνουν να αποκτούν τις αξίες από τους συνομηλίκους τους, οι οποίοι ως
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ένα βαθμό αντικαθιστούν τους γονείς. Οι σχέσεις με τους συνομηλίκους είναι 
ζωτικής σημασίας για τους νέους γιατί τους δίνεται η δυνατότητα και η ευκαιρία να 
μάθουν πώς να αλληλεπιδρούν, πώς να ελέγχουν την κοινωνική τους 
συμπεριφορά, πώς να αναπτύσσουν ενδιαφέροντα και δεξιότητες κατάλληλες για 
την ηλικία τους και πώς να μοιράζονται παρόμοια αισθήματα και απόψεις. Η 
απουσία των συνομηλίκων από τη ζωή του εφήβου κάνει τον κόσμο να φαίνεται 
σαν ένα κρύο και αφιλόξενο μέρος για να ζει κανείς. Η ένταξη του εφήβου στην 
ομάδα συνομηλίκων δεν έχει πάντοτε μόνον θετικές επιδράσεις και αποτελέσματα 
αλλά εγκυμονεί και κινδύνους στους οποίους θεωρώ σκόπιμο να αναφερθώ.

Ο άνθρωπος είναι ένα κοινωνικό όν και ως τέτοιο ορίζεται σε όποιο στάδιο 
και φάση της ζωής του και αν διανύει. Κατ' ανάγκη η επιλογή των φίλων και τις 
παρέες τις οποίες δημιουργούμε είναι επιλογή δική μας. Στην εφηβεία η 
επικοινωνία με τους φίλους αποκτά κυριολεκτικά πρωταρχική σημασία. Αυτές καθ' 
αυτές διαδραματίζουν ένα ξεχωριστό και ένα αδιαμφισβήτητο σπουδαίο, μοναδικό 
ρόλο στη ζωή του εφήβου. Η εσωτερική ορμή και η έντονη ανάγκη του εφήβου 
για την παρέα και τους φίλους είναι φυσική αναγκαία και απαραίτητη 
(Παπαδημητρακόπουλος Κ. Γ. 19).

Στην εφηβεία έρχεται αντιμέτωπος κυρίως ο άνθρωπος με διάφορες κρίσεις 
και κυρίως επιζητεί να δώσει ικανοποιητική απάντηση στο ερώτημά του «ποιος 
είμαι». Ο προβληματισμός και η αναζήτηση προσδίδουν μια άλλη διάσταση 
πρωτόγνωρη για τα μέχρι τούδε δεδομένα του νέου αυτού ανθρώπου. Χρωστά 
μια απάντηση στον εαυτό του για το ποιος είναι και τι αναζητεί στη ζωή του.

Αυτή πιστεύω πως είναι η χαρακτηριστικότερη στιγμή στην εφηβεία όπου 
αρχίζει το άτομο να αναλαμβάνει διάφορους ρόλους και να δοκιμάζει ποικίλες 
σχέσεις διαμορφώνοντας την προσωπικότητά του. Οι έντονες διαπροσωπικές 
ανταλλαγές εμπειριών που αναπτύσσονται στις παρέες συμβάλλουν στον 
σχηματισμό και την σταθεροποίηση της ταυτότητάς του (Νάνου Ν. 1988).

Άλλωστε πολύ σημαντικό συστατικό στοιχείο και βασικός παράγοντας που 
επιδρά στη διαμόρφωση της προσωπικής ταυτότητας κατά τον Herbert Μ. 1996 
είναι η αντίληψη που έχει ο έφηβος για το πώς ' φαίνεται" στα μάτια μιας 
συγκεκριμένης ομάδας ατόμων, ή ενός προσώπου που παίζει σπουδαίο ρόλο γι' 
αυτόν. Ο έφηβος θα μπορούσε να έχει τόσες ταυτότητες όσες είναι και οι ομάδες 
ή τα σημαντικά γι' αυτόν πρόσωπα, εφ' όσον βέβαια πιστεύει πως κάθε ομάδα ή 
άτομο τον βλέπει και με διαφορετικό τρόπο.

Οι περισσότεροι έφηβοι μετρούν τη δική τους αξία από τις αντιδράσεις των 
άλλων προς εκείνους που εξαρτώνται από την παραδοχή και επικράτηση των 
συνομηλίκων τους. Ακόμη και η ίδια τους η ύπαρξη μπορεί να θεωρηθεί από τον 
έφηβο μικρότερης σημασίας από όσο η διατήρηση μιας εικόνας για τον εαυτό του, 
καθώς η εικόνα αυτή έχει να κάνει με τον σεβασμό και την υπερηφάνεια του 
ατόμου. Η ομάδα των συνομηλίκων και ο τρόπος που αυτοί τον αντιμετωπίζουν, 
αποτελεί για τον έφηβο κριτήριο με το πώς εμφανίζεται στα μάτια τους με το 
οποίο μετρά την "αξία'' του.

Μέσα στην παρέα, με την βοήθεια και την συμπαράσταση των φίλων του, 
που μοιράζονται κοινές εμπειρίες και βιώνουν κοινές απογοητεύσεις, δυσκολίες, 
αγωνίες και προβληματισμούς, όπου εύκολα αποδέχονται και παραδέχονται ο ένας 
τον άλλο, ο έφηβος βγαίνει από την απομόνωση και την καταδίκη, καθώς 
συνδέεται με τους "ομοίους" του που του συμπαραστέκονται και τον στηρίζουν. 
Ο έφηβος μέσα στην παρέα βρίσκει αυτό που όλοι αναζητούν στους φίλους:
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όμοιες επιθυμίες, όνειρα, ανταπόκριση, ανάγκες, επιδιώξεις, ίδιες δυνάμεις και 
δυνατότητες και γενικότερα χαρακτηριστικά του δικού του εαυτού. Αυτό το 
γεγονός προσδίδει στον έφηβο ένα αίσθημα ασφάλειας ότι κάποιοι τον νοιάζονται 
και τον κατανοούν (Παπαδημητρακόπουλος Κ. Γ.). Ιδιαίτερα στις σύγχρονες 
κοινωνίες όπου γίνεται λόγος για αλλοτρίωση με την έννοια της αποξένωσης του 
ανθρώπου η ανάγκη επικοινωνίας και κατανόησης των εφήβων είναι έντονη από 
κάθε πλευρά. Πολλά είναι τα θετικά στοιχεία που παρέχει η παρέα - η ομάδα 
συνομηλίκων στον έφηβο: πειθαρχία, πνεύμα συνεργασίας και συντροφικότητας, 
αυτοεκτίμηση.

Η ομάδα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ψυχική εξέλιξη του εφήβου 
καθώς με την ύπαρξη και υιοθέτηση αξιών και παραδειγμάτων δίνει μια μορφή 
κατεύθυνσης στη ζωή του εφήβου. Μέσα στην ομάδα μαθαίνει να αγωνίζεται, να 
δραστηριοποιείται και να υφίσταται τις συνέπειες των πράξεών του.

Η ανάγκη για αποδέσμευση από την στενή επίβλεψη της οικογένειας γεννά 
την αντίδραση των εφήβων και ψάχνουν διέξοδο στις παρέες των συνομηλίκων 
που μπορεί να μην έχουν την παραπάνω τύχη να βρεθούν σε μια ομάδα που 
μόνον θετικά στοιχεία έχουν να αποκομίσουν. Κάθε παρέα έχει ορισμένους 
προσανατολισμούς και κατευθύνσεις, στόχους και σκοπούς. Έχει επιδιώξεις και 
υιοθετεί ορισμένες αξίες και ακολουθεί κάποια πρότυπα, τα οποία μπορεί να είναι 
σύμφωνα με τις υπάρχουσες κοινωνικές αξίες και τις πολιτισμικές αρχές της 
εκάστοτε κοινωνίας. Τι συμβαίνει όμως όταν μια "παρέα'· υιοθετεί αξίες, οι οποίες 
υπερβαίνουν κάθε ηθικό νόμο; Είναι αυτές οι περιπτώσεις που μπορεί η παρέα να 
ασκήσει αρνητική επίδραση στο άτομο, καθώς αυτό ενταγμένο σε μια ομάδα κάνει 
τα πάντα για να μιμηθεί την ομάδα και τις ενέργειες της, υιοθετεί τα πρότυπα, τη 
ιδεολογία και την φιλοσοφία που διέπει την συγκεκριμένη ομάδα 
(εγκληματικότητα, ναρκωτικά, χουλιγκανισμός, βία, κλπ.).
(Πιπερόπουλος, Εξαρτήσεις και αποκλίσεις, 2002).
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2. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ

Ο έφηβος νεοσύλλεκτος περνώντας από την ατομική - οικογενειακή ζωή 
αττην ομαδική, αντιμετωπίζει τους παρακάτω στρεσσογόνους παράγοντες:

α. Η ομογενοποίηση των στρατευσίμων αποτελεί το αρχικό stress. Η 
επιβολή ενιαίας ενδυμασίας, η εστίαση σε κοινό χώρο με ομοιόμορφα σκεύη, το 
κοινό συσσίτιο μαγειρεμένο στο καζάνι, η διαμονή στον κοινό θάλαμο, η φροντίδα 
της ατομικής καθαριότητος στους κοινούς νιπτήρες κλπ. δίνουν την έννοια 
«είμαστε όλοι ίδιοι». Όμως απέναντι σ'αυτή την ομοιογενοποίηση βρίσκεται ο νέος 
άνθρωπος που σ' αυτή την ηλικία αγωνίζεται να αποκτήσει δική του ταυτότητα, με 
αποτέλεσμα η σύγκρουση να είναι δεδομένη.

β. Η εντατική εκπαίδευση, ο μειωμένος χρόνος για ανάπαυση και 
ατομική φροντίδα καθώς και οι συνέχεια προβαλλόμενες απαιτήσεις για μάθηση 
και προσαρμογή στις νέες συνθήκες.

γ. Η διακοπή των συναισθηματικών δεσμών με τα πρόσωπα του 
οικογενειακού περιβάλλοντος, τους φίλους, τους συνεργάτες και το αντίθετο 
φύλο, οδηγεί σε απογοήτευση, κατάθλιψη και ανασφάλεια.

δ. Η διακοπή των επαγγελματικών απασχολήσεων, των σπουδών ή της 
οικονομικής στήριξης της πατρικής οικογένειας.

ε. Η προκατάληψη για τις δυσκολίες της στρατιωτικής ζωής που 
προέρχονται από διηγήσεις παλαιοτέρων οπλιτών.

στ. Ο περιορισμός της ελευθερίας εκλογής (πότε θα έχει έξοδο, πότε θα 
κάνει έρωτα).
Εκτός από αυτά τα εμπόδια που δυσκολεύουν την προσαρμογή του ατόμου στο 
στρατιωτικό περιβάλλον, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, δηλαδή μεταβολές που 
χαρακτηρίζουν την τελευταία 20ετία και είχαν επίδραση στην στάση, στις αξίες, 
στην συμπεριφορά και γενικά στην ψυχολογία των νέων ατόμων και επομένως και 
των στρατευσίμων. Είναι δε :

ο ανταγωνιστικός χαρακτήρας της ζωής με το κυνηγητό του 
κέρδους, την αγόρευση του χρήματος σε υπέρτατη αξία και του καταναλωτισμού 
σε κύριο σκοπό ύπαρξης.

η μείωση της επικοινωνίας, ο ατομικισμός και ο ευδαιμονισμός που 
κατάφεραν γερά πλήγματα στα εθνικοπατριωτικά ιδανικά και στις πατροπαράδοτες 
ηθικές αξίες.

η προπολεμική αυταρχική οικογένεια, αντικαταστάθηκε από την 
μεταπολεμική υπερπροστατευτική οικογένεια, που δημιουργεί προβλήματα στην 
ανάπτυξη των παιδιών με μεγάλη έμφαση σε θέματα πειθαρχίας.

η ανάγκη για σπουδαγμένο ειδικευμένο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό 
έχει ως αποτέλεσμα την παράταση της φάσης της ανεύθυνης εφηβικότητας, ενώ 
ταυτόχρονα είναι σχεδόν ανύπαρκτη κάθε ουσιαστική προετοιμασία για την 
κοινωνική αναγκαιότητα της στρατιωτικής θητείας.

για τους νέους που στρατεύονται τα τελευταία 20 περίπου χρόνια, η 
ζωή έχει ήδη αρχίσει με όλες τις απολαύσεις και μάλιστα χωρίς τις ανάλογες 
υποχρεώσεις. Οι νέοι αυτοί έχουν ήδη πολλές εμπειρίες και η στράτευσή τους 
μοιάζει να αποτελεί εμπόδιο.
Όλοι αυτοί οι παράγοντες, που δεν είναι οι μόνοι πιέζουν την προσωπικότητα του 
νεοσύλλεκτου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΣΤΡΑΤΟΣ

1. Η ΑΝΑΓΚΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΗΣ ΡΟΛΟΣ

Από καταβολής της η κοινωνία των ανθρώπων βρέθηκε μπροστά σε 
πολλούς κινδύνους, η αντιμετώπιση των οποίων έγινε τρόπος ζωής. Η δημιουργία 
ομάδας φρουρών και υπερασπιστών των κεκτημένων από τον άνθρωπο αγαθών 
και δικαιωμάτων ανάγεται στο λυκαυγές της ανθρώπινης ύπαρξης.

Στην πατριαρχία την φρούρηση αναλάμβανε ο αρχηγός της πάτριάς, μαζί 
με τους ρωμαλεώτερους. Αργότερα, το χρέος αυτό ανατίθετο στους επίλεκτους 
άνδρες της φυλής. Περί το 1200 π.Χ. σε διάφορα σημεία του πλανήτη κάνει την 
εμφάνισή του ο στρατός, και από το 800 - 600 π.Χ. η οργάνωσή του είναι 
εμφανής, πλήν όμως διαφορετική κατά λαούς.

Στην αρχαία Ελλάδα, πολύ νωρίς καθιερώθηκε η συγκρότηση στρατού, η 
δε άσκηση στην τέχνη των όπλων ήταν υποχρεωτική από νεαρή ηλικία. 
Ανατρέχοντες τους αιώνες συναντάμε από τον 5ο μέχρι και τον 3ο π.Χ. αιώνα 
τους μαραθωνομάχους και τους τριακόσιους, τους ιππείς και τους πελταστές, που 
αποτελούσαν την μακεδονική φάλαγγα κ.λ.π.

Το σύστημα αυτό το μιμήθηκαν και άλλοι λαοί. Ανάλογες υποχρεώσεις 
είχαν οι πολίτες στην Ρώμη επί ελεύθερης Πολιτείας. Σιγά - σιγά όμως και κάτω 
από τα διαβρωτικά πυρά αυτών που απεργάσθηκαν την πτώση της 
Αυτοκρατορίας, ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας μειώθηκε και τέλος η 
υποχρέωση της στρατιωτικής θητείας ατόνισε. Αυτό υπήρξε ένα από τα κυριώτερα 
αίτια της κατάρευσης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας κατά τον 5ο μ.Χ. αιώνα. Το 
ίδιο περίπου φαινόμενο παρουσιάστηκε και στο Βυζάντιο. Η πτώση του Βυζαντίου 
αποδίδεται από κάποιους ιστορικούς μελετητές στην τάση των ατόμων να 
προτιμούν τον μοναχικό βίο παρά την στράτευση προς υπεράσπιστη των τειχών 
του Βυζαντίου.

Σήμερα, κανένα οργανωμένο Κράτος δεν υπάρχει χωρίς Ένοπλες Δυνάμεις. 
Ακόμη και εάν καταργηθούν όλοι οι εθνικοί στρατοί, θα τους αντικαταστήσουν τα 
ειρηνευτικά στρατεύματα του ΟΗΕ. Επομένως, Ένοπλες Δυνάμεις θα υπάρχουν 
όσο διατηρείται η έννοια και η μορφή του Κράτους την οποία γνωρίζουμε.

Από τα παραπάνω συνάγεται, ότι ιστορικά η δημιουργία Ένοπλων 
Δυνάμεων είναι γέννημα της ανάγκης επιβίωσης των λαών. Δια μέσου των αιώνων 
αποτέλεσε και εξακολουθεί να αποτελεί το κύριο μέλημα κάθε ανεξάρτητου 
Κράτους και αντιστρόφως.

Ακρογωνιαίος λίθος των Ενόπλων Δυνάμεων είναι η πειθαρχία. Έτσι κύριο 
μέλημά τους είναι να δημιουργεί ενσυνείδητο πνεύμα πειθαρχίας στο 
στρατευόμενο τμήμα του κοινωνικού συνόλου (αποτελούμενο από άτομα 
ποικίλης κοινωνικής προελεύσης, διαφορετικής καταγωγής, πνευματικής στάθμης, 
ψυχικής συγκρότησης, κοινωνικής αγωγής, ηλικίας και φύλλου), να 
σφυρηλατηθούν σε όλους οι επικρατούσες κοινωνικές αρχές, και να διαμορφωθεί 
η αντίληψη περί του κράτους δικαίου και των κανόνων ηθικής.

Παράλληλα οι Ένοπλες Δυνάμεις συντηρούν τις ιστορικές παραδόσεις και 
αξίες, και στην ανάγκη υπερασπίζουν αυτές ενόπλως σε περίπτωση εχθρικής 
επιβουλής. Τείνουν δε στην ανάπτυξη ισχυρών εσωτερικών δεσμών με όλη την
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κοινωνία και στην διατήρηση και βελτίωση των σχέσεων της κοινωνίας και των 
θεσμών της.

Θεμελιώδης κοινωνική προσφορά των Ενόπλων Δυνάμεων υπήρξε η 
εξασφάλιση των προϋποθέσεων της κοινωνικής δραστηριότητας. Καμία κοινωνική, 
οικονομική ή πολιτιστική πρόοδος δεν είναι δυνατή χωρίς την εξασφάλιση της 
ειρήνης και της ασφάλειας της χώρας. Πολυσύνθετη είναι η αποστολή των 
Ενόπλων Δυνάμεων. Οι Ένοπλες Δυνάμεις μεταξύ των άλλων προασπίζουν την 
χώρα κυρίως από εξωτερικούς εχθρούς αλλά και από εσωτερικούς κινδύνους ή 
ταραχές και προστατεύουν το ισχύον καθεστώς.

Σημαντικό ρόλο αναφορικά με την κοινωνικοποίηση των ατόμων 
εξακολουθεί να διαδραματίζει η διαδικασία της στράτευσης και κατ'επέκταση η 
ολοκλήρωση της θητείας των στρατευσίμων. Η συμβολή των Ενόπλων Δυνάμεων 
στην αξιοποίηση του ατόμου, ως μέλους της κοινωνίας, στην εξύψωση του ηθικού 
της νεολαίας και στην ανάπτυξη εθνικής συνείδησης είναι επίσης σημαντική.

2. ΥΠΟΔΟΧΗ ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ

Για την σωστή λοιπόν προσαρμογή του νεοσύλλεκτου απαιτείται αδιάκοπη 
προσπάθεια, η οποία ξεκινά από την υποδοχή των νεοσύλλεκτων την ημέρα-ώρα- 
στιγμή κατατάξεώς τους. Μια καλά μελετημένη υποδοχή είναι κεφαλαιώδους 
σημασίας. Οργανωτικά προβλήματα και ερασιτεχνισμοί μπορεί να υποσκάψουν το 
ηθικό των νεοσύλλεκτων από την πρώτη επαφή. Πρέπει να υπάρχει στο χώρο της 
πύλης του στρατοπέδου κλιμάκιο ανώτερων αξιωματικών που θα υποδέχονται 
τους νεοσύλλεκτους και τους γονείς τους, ενώ κατά διαστήματα αναγκαία είναι και 
η παρουσία του διοικητού του Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων (ΚΕΝ), που 
θα εκπέμψει το μήνυμα της σοβαρότητας με την οποία η διοίκηση του ΚΕΝ 
αντιμετωπίζει το γεγονός της στράτευσης νέων ανθρώπων, και θα εμπνεύσει 
αίσθημα αυτοπεποίθησης κι ασφάλειας σε νεοσύλλεκτους και γονείς.

Οι γραφειοκρατικές διατυπώσεις πρέπει να περατώνονται με ταχείς ρυθμούς 
και να παύσουν τα μακρά χρονικά διαστήματα σε πολυπληθείς ουρές. Οι οπλίτες 
που επανδρώνουν τις υπηρεσίες αυτές πρέπει να έχουν κατάλληλα προετοιμαστεί, 
ώστε να λειτουργούν σε τόνους προσηνείς (καταδεκτικούς) και σε καμία 
περίπτωση επιθετικούς ενώπιον της δικαιολογημένης αδεξιότητας και σύγχυσης 
των νεοσύλλεκτων.

Μεγάλη σπουδαιότητα έχει το τμήμα ενδύσεως, διότι η αποβολή της 
πολιτικής περιβολής και αντικατάστασής της με την στρατιωτική στολή είναι 
μεγίστης σημασίας. Η προκειμένη εξυπηρέτηση πρέπει να είναι επαγγελματικού 
επιπέδου και οι απαρτίζοντες το τμήμα αυτό οφείλουν να συμπεριφέρονται με 
ευγένεια και διακριτικότητα, επιθυμητό δε είναι να έχουν την ικανότητα να 
προβαίνουν και σε φιλικά - ευρηματικά σχόλια, που διασπούν το μουντό 
χαρακτήρα της όλης διαδικασίας. Πρέπει να εξαλειφθούν φαινόμενα έλλειψης 
ειδών ή συγκεκριμένων μεγεθών που υποχρεώνουν τους νεοσύλλεκτους σε 
άσκοπες μετακινήσεις μέχρι να αποκτήσουν πληρότητα ιματισμού.

Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών αυτής της πρώτης μέρας, η διαρκής 
παρουσία και κίνηση του διοικητή και των αξιωματικών του ΚΕΝ μεταξύ των 
νεοσύλλεκτων είναι μεγάλης σημασίας γιατί έτσι παρέχεται το μήνυμα ότι ο 
αξιωματικός είναι φίλος του στρατιώτη. Επίσης οι οργανικοί οπλίτες που

26



αναλαμβάνουν την υποδοχή των νεοσύλλεκτων πρέπει να είναι προσεκτικά 
επιλεγμένοι και κατάλληλα ενημερωμένοι, να αντιμετωπίσουν με γνήσιο 
ενδιαφέρον την κάθε ξεχωριστή περίπτωση και να ανταποκριθούν στις ανάγκες 
των προσερχομένων, ενώ φαινόμενα βαριεστημένης ή κακότροπης συμπεριφοράς 
πρέπει να καταστέλλονται προτού καν εκδηλωθούν. Κάθε πρόβλημα που εκφεύγει 
των δυνατοτήτων χειρισμού των οπλιτών πρέπει να διαβιβάζεται ιεραρχικά. Από 
τις πρώτες οδηγίες που παρέχονται στους νεοσύλλεκτους είναι απαραίτητο να 
καθίσταται επίμονα σε αυτούς σαφώς η σπουδαιότητα της υποβολής ερωτήσεων 
και της αναφοράς οποιουδήποτε προβλήματος τους απασχολεί. Από τους 
χειρότερους εχθρούς του στρατιώτη είναι η άγνοια.

Παλαιοί στρατιώτες, επιλεγμένοι με κριτήριο την ευστροφία και την 
ικανότητά τους να προσεγγίζουν τους άλλους, πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή 
επαφή κατά τις πρώτες ημέρες με τους νεοσύλλεκτους, συζητώντας μαζί τους για 
οτιδήποτε τους απασχολεί. Ο πλούτος των πληροφοριών που μεταφέρεται κατ' 
αυτόν τον τρόπο στους διοικητές των υπομονάδων και στον διοικητή του ΚΕΝ 
είναι μεγάλος. Αν τα συγκεντρωθέντα στοιχεία τύχουν επεξεργασίας, θα 
αποτελέσουν πολύτιμο οδηγό. Θα πραγματοποιηθούν έτσι βελτιωμένες 
παρεμβάσεις επί ζητημάτων που ίσως διαφορετικά να διέφευγαν της προσοχής 
όλων. Το κυριότερο, όμως, όλα όσα σημαντικά καταγράφονται με τον παραπάνω 
τρόπο θα ενσωματώνονται στις προς τους νεοσύλλεκτους ομιλίες του διοικητή του 
ΚΕΝ και των διοικητών των υπομονάδων, με προφανή στόχο την παροχή 
οδηγιών, αλλά και εξηγήσεων για αυτά που τους απασχολούν, ώστε τίποτα να μη 
μένει αναπάντητο και τα πάντα να ερμηνεύονται.

Οι γιατροί του ΚΕΝ πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι διότι 
οφείλουν να χειριστούν σωστά αυτές τις περιπτώσεις στρατιωτών των οποίων για 
ψυχολογικούς λόγους η ένταξη στο στράτευμα είναι από δυσχερής έως αδύνατη. 
Οπλίτες με σπουδές σε κλάδους της ψυχολογίας και των κοινωνικών επιστημών 
μπορούν να αξιοποιηθούν σε καθήκοντα βοηθητικά ή και συμβουλευτικά. 
Απαραίτητη είναι η συνεργασία των ιατρών με τους διοικητές των υπομονάδων, 
αφού σε αυτούς θα επιστρέφουν όσοι νεοσύλλεκτοι δεν απαλλαγούν της 
στρατεύσεως.

Η λήψη αυξημένων μέτρων ασφαλείας κατά τις πρώτες ημέρες είναι 
απαραίτητη. Στελέχη και παλαιοί στρατιώτες πρέπει να είναι σε επιφυλακή και να 
γνωρίζουν πώς θα ενεργήσουν σε περίπτωση ανάγκης. Η πιθανότητα, ορισμένοι 
να εκτραπούν σε εκρηκτικές αντιδράσεις στρεφόμενοι κατ' άλλων ή κατά του 
εαυτού τους, επιβάλλει τη διάθεση ικανού αριθμού χειροδύναμων φρουρών, 
έτοιμων να επέμβουν και να αποτρέψουν τα χειρότερα. Ιδιαίτερα καλά πρέπει να 
φρουρούνται τα ιατρεία στα οποία προσέρχονται και παραμένουν για εξέταση και 
νοσηλεία πλήθος νεοσύλλεκτων.

Δεδομένου ότι οι νέοι οπλίτες απομακρύνονται ίσως για πρώτη φορά από 
το άμεσα οικογενειακό τους περιβάλλον, πολλές φορές τα στελέχη καλούνται να 
υποκαταστήσουν τους γονείς με την διάθεση χρόνου από την πλευρά τους και την 
παροχή συμβουλών προς τους νεοσύλλεκτους. Ο παράγοντας με την μεγαλύτερη 
επίδραση σ'αυτού του είδους την επικοινωνία είναι η εμπιστοσύνη. Η ανάπτυξη 
κλίματος εμπιστοσύνης διευκολύνεται αν ο αξιωματικός δεν κατακρίνει τον 
νεοσύλλεκτο όταν αυτός κάνει κάποιο λάθος, αλλά αντί για αυτό βοηθάει στην 
επίλυση του προβλήματος και προσπαθεί να βρει τρόπους ώστε να μην 
επαναληφθούν τα λάθη στο μέλλον.
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Κατά τη διάρκεια της εκπαιδεύσεως τα στελέχη πρέπει να ενημερώνουν 
τους νέους στρατιώτες για την αναγκαιότητα των αντικειμένων που διδάσκονται. 
Η παρουσία του διοικητή του ΚΕΝ και άλλων αξιωματικών δίνει το στίγμα του 
ενδιαφέροντος τους για την πρόοδο των στρατιωτών τους. Οι νέοι άνθρωποι 
σήμερα διψούν για απαντήσεις στις απορίες τους και είναι βέβαιο ότι, αν λάβουν 
πειστικές εξηγήσεις και νοιώσουν ότι αντιμετωπίζονται ως ώριμα άτομα άξια 
σεβασμού, θα αποδώσουν στο πολλαπλάσιο.

Σε όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας πρέπει να τηρείται αρχείο σημειώσεων 
με τα στοιχεία που οι στρατιώτες γνωστοποιούν κατά τις συνεντεύξεις αλλά και με 
τα δεδομένα που θέτουν οι γονείς, ώστε με τα παραπάνω να βοηθούνται τα 
στελέχη στον σωστό χειρισμό προβληματικών μορφών συμπεριφοράς. Συχνά οι 
γονείς δεν θέτουν τα προβλήματα των παιδιών τους από φόβο ή ντροπή, οπότε 
το βάρος της προσέγγισης πέφτει στο διοικητή και τα στελέχη.

Κρίνεται σκόπιμο ότι οι αξιωματικοί πρέπει να καταβάλουν ιδιαίτερη μέριμνα 
για την προσαρμογή των νεοσύλλεκτων οπλιτών ειδικά τους πρώτους μήνες της 
θητείας. Η ελλειπής προσαρμογή είναι αποτέλεσμα εσφαλμένων εντυπώσεων, 
απογοητεύσεων, ή εσφαλμένων ψυχικών και πνευματικών αντιδράσεων.

Η ρύπανση και έλλειψη κατάλληλων κοινόχρηστων χώρων, η δυσκολία 
τηλεφωνικής επικοινωνίας των νεοσύλλεκτων από την πρώτη μέρα με τα 
προσφιλή τους πρόσωπα και το μη προσεγμένο συσσίτιο είναι από τους 
σπουδαιότερους παράγοντες κακής προσαρμογής. Έτσι λοιπόν για την ομαλότερη 
προσαρμογή των νεοσύλλεκτων στην στρατιωτική ζωή, είναι απαραίτητος ο 
λεπτομερής προγραμματισμός της υποδοχής τους, έτσι ώστε να διαλυθούν 
αμέσως τυχόν εσφαλμένες εντυπώσεις για τον στρατό και την θητεία.

Το χρονικό διάστημα μέχρι την ορκωμοσία είναι ίσως το σημαντικότερο 
ικανό να κληροδοτήσει οτιδήποτε θετικό ή αρνητικό ακολουθεί τον νεοσύλλεκτο 
στην υπόλοιπη θητεία του. Ιδιαίτερη προσοχή θέλει το χρονικό διάστημα μετά 
από κάθε επισκεπτήριο, το οποίο είναι και μία υπόμνηση προς τον νεοσύλλεκτο 
της διαφοροποίησής του από τους άλλους και της αποκοπής του από όσα 
συμβαίνουν «έξω». Απαιτείται, συνεπώς, η στήριξη και τόνωση όσων μετά τα 
επισκεπτήρια εμφανίζουν σημεία ψυχικής κόπωσης, αφαίρεσης ή 
αποπροσανατολισμού. Επίσης κατά την επιστροφή των νεοσύλλεκτων από την 
άδεια ορκωμοσίας, οπότε ουσιαστικά εντάσσονται για δεύτερη φορά στο 
στράτευμα, πολύ δε περισσότερο γιατί εφεξής οι απαιτήσεις αυξάνονται, η 
εκπαίδευση εντατικοποιείται, οι στρατιώτες φέρουν όπλα και αρχίζουν να εκτελούν 
ένοπλες υπηρεσίες, εξελίξεις που ενδέχεται να εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους, 
αν δε λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις τους στον ψυχικό κόσμο των στρατιωτών 
και δεν παρέχονται τα κατάλληλα στηρίγματα στους πιο ασθενείς.

Συχνά για την κακή προσαρμογή ενός στρατιώτη υπεύθυνη είναι η άσχημη 
συμπεριφορά παλαιότερων συναδέλφων του προς αυτόν. Η παρέμβαση των 
στελεχών προς εξάλειψη του φαινομένου που φθείρει την συνοχή της Μονάδος 
πρέπει να είναι ακαριαία και με λήψη πειθαρχικών μέτρων κατά παντός υπευθύνου 
όταν και όπου αυτό εμφανίζεται αν χρειαστεί. Και επειδή η ευγένεια, η τυπικότητα 
και ο αλληλοσεβασμός δεν υπάρχουν έμφυτα σε όλους τους ανθρώπους, αλλά 
απαιτείται συχνά να διδαχθούν, τα στελέχη οφείλουν να θεωρούν τη διδασκαλία 
αυτή ως κρίσιμη υποχρέωσή τους, από την επιτυχή εκπλήρωση της οποίας 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η διαμόρφωση καλών στρατιωτών. Τονίζεται εδώ ότι 
η διδασκαλία τρόπων και συμπεριφοράς είναι κυρίως έμπρακτη και διέρχεται
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πρωτίστως μέσα από το καλό παράδειγμα των ίδιων των στελεχών, που δεν 
πρέπει να λησμονούν ότι αποτελούν πρότυπα για τους οπλίτες, που αναμφίβολα 
θα μιμηθούν και τελικά θα αφομοιώσουν αυτό ακριβώς που θα τους προσφερθεί 
ως πρότυπο διαγωγής.

Επίσης απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην ισότητα κατά την κατανομή των 
υπηρεσιών. Ο έλεγχος πρέπει να είναι συνεχής, ουσιαστικός, πλήρης και χωρίς 
κενά, ιδίως κατά τις μεταμεσονύχτιες και πρώτες πρωινές ώρες που κατά τεκμήριο 
συμβαίνουν τα περισσότερα δυσάρεστα γεγονότα. Η δίκαιη κατανομή των 
υπηρεσιών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ύπαρξη συναδελφικού 
στρατιωτικού πνεύματος στην Μονάδα. Αντιθέτως η εντελώς άδικη και αυθαίρετη 
απαλλαγή των παλαιών στρατιωτών από την υποχρέωσή τους να εκτελούν 
κανονικά υπηρεσίες, οι διακρίσεις στη χορήγηση αδειών και η τήρηση αδιαφανών 
διαδικασιών στα θέματα αυτά γεμίζουν τους νεοσύλλεκτους με πίκρες και ρίχνουν 
στους ώμους των νεοτέρων πολλαπλάσιο φόρτο εργασίας, που πλέον 
αντιμερωπίζεται ως αγγαρεία, στα πλαίσια ενός διαχωρισμού των στρατιωτών σε 
«έξυπνους» και «χαζούς», με αποτέλεσμα την κάθετη πτώση της απόδοσης, την 
αύξηση των λαθών, τη μείωση του ηθικού και τη ροπή προς την φυγοπονία και 
την οκνηρία.

Σημαντική είναι η απαλλαγή από κάθε υπηρεσία (πλην εκπαιδεύσεως) κατά 
τις πρώτες 7 ημέρες από της παρουσιάσεώς τους στη Μονάδα. Η αυστηρά 
προσωπική μου άποψη για το μέτρο αυτό είναι ότι κρίνεται απαραίτητο για δύο 
λόγους:

α. γιατί η ψυχολογική τους κατάσταση και η απειρία τους, δεν 
επιτρέπουν την ανάθεση αποστολής.

β. το άγνωστο περιβάλλον σε συνδυασμό με την δυσπιστία που 
διακρίνει τον νέο οπλίτη, επιβάλλουν τη σταδιακή σε χρόνο χρησιμοποίησή του σε 
ανάλογες των δυνατοτήτων του αποστολές.

Το θέμα της ψυχαγωγίας των νεοσύλλεκτων μέσα στο στρατόπεδο κατά 
τον ελεύθερο χρόνο τους είναι επίσης μέίζονος σημασίας, ώστε να διοχετεύσουν 
τις δράστηριότητές τους σε χρήσιμες απασχολήσεις και να μην τον σπαταλούν σε 
άλλες πολλές φορές βλαβερές και επικίνδυνες. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με 
την ύπαρξη αθλητικών εγκαταστάσεων, κέντρων ψυχαγωγίας (Κ.Ψ.Μ.) με 
δυνατότητα διαθέσεως επιτραπέζιων παιχνιδιών, βιβλιοθηκών με βιβλία που να 
καλύπτουν πολλούς τομείς ενδιαφέροντος.

Όταν φθάνει ο καιρός να μετακινηθεί ο νεοσύλλεκτος από το ΚΕΝ προς τη 
Μονάδα χρειάζεται μεγάλη ψυχολογική υποστήριξη, διότι αυτή η μετακίνηση 
αναμφίβολα συνιστά μεγάλη ψυχική δοκιμασία για τον στρατεύσιμο. Γι' αυτό τα 
στελέχη πρέπει με συζητήσεις να εξαλείφουν τις φοβίες των νεοσύλλεκτων, 
πληροφορώντας τους για το τι ακριβώς θα συναντήσουν στις Μονάδες και γενικά 
προλειαίνοντας το έδαφος της ομαλής ένταξής τους στο νέο σύνολο.

Δεν πρέπει να λησμονηθεί τέλος η διευκόλυνση στην εκπλήρωση των 
θρησκευτικών υποχρεώσεων των νεοσύλλεκτων. Στα περισσότερα στρατόπεδα 
υπάρχουν Ιεροί Ναοί, αλλά και όπου δεν υπάρχουν οι εκκλησιαστικές ανάγκες 
καλύπτονται στους κοντινούς Ναούς των πόλεων ή χωριών. Οι Ιεροί Ναοί 
αποτελούν τον πνευματικό χώρο μιας συνεχούς μαθητείας στο πνεύμα και στη 
διδαχή της εκκλησίας μας, με καθοριστική σημασία για τη συγκρότηση 
προσωπικοτήτων με απαραίτητα πνευματικά εφόδια για το στράτευμα, όπως η
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μαθητεία στο πνεύμα της θυσίας και της αυταπάρνησης προς χάριν του 
καθήκοντος, η προσήλωση σε υψηλές αξίες και ιδανικά κλπ.

Καθοριστικό ρόλο και ευθύνη για την αποκρυστάλλωση των 
προαναφερθέντων έχουν και οι στρατιωτικές υπηρεσίες, οι οποίες πρώτες 
έρχονται σε επαφή με τους νεαρούς υποψηφίους για ένταξη στις τάξεις του 
στρατού με κάθε τρόπο. Αυτές μπορεί να είναι Στρατολογικά Γραφεία, Γραφεία 
Ενημερώσεως του Κοινού, Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων, Στρατιωτικές 
Σχολές. Η πρόσχαρη, αλλά δίκαιη, εξυπηρέτηση, με ευγένεια και διακριτικότητα, η 
άψογη συμπεριφορά, η αποφυγή πολύχρονης και άνευ ουσιαστικού λόγου 
αναμονή, το άψογο της στολής των υπευθύνων για την υποδοχή, η επίδειξη 
ενδιαφέροντος για την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων είναι μερικά μόνο από 
τα στοιχεία που συμβάλλουν στην διαμόρφωση άποψης, περί στρατού, του 
νεοσύλλεκτου στρατιώτη.

3. ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ

Απέναντι στο πιθανά έντονο στρές που μπορεί να προκαλέσει η στράτευση 
των νέων, υπάρχουν και οι θετικές επιδράσεις της στρατεύσεως, οι οποίες 
κινητοποιούν τους μηχανισμούς προσαρμογής και οι οποίες είναι:
0 Το ευπροσάρμοστο της ηλικίας
0 Η αναζήτηση συναισθηματικών δεσμών
0 Το ενδιαφέρον για τη στράτευση και η ηθική της αξία 
0 Η απόκτηση ειδικότητας και χρησίμων γνώσεων

Οι προσπάθειες που παλαιότερα επικεντρώνονταν στην επίλυση των 
προβλημάτων που είχαν προκύψει μετά την είσοδο του οπλίτη στις Ένοπλες 
Δυνάμεις έχουν πλέον επεκταθεί και πριν την είσοδό του, ώστε ο νέος να 
εισέρχεται ψυχολογικά προετοιμασμένος, να γνωρίζει την αναγκαιότητα των 
δραστηριοτήτων που θα κληθεί να εκπληρώσει και τα οφέλη που θα αποκομίσει, 
αλλά και να σκέπτεται και την πιθανή σταδιοδρομία του στο στράτευμα.

Δεν περιμένει πλέον ο απόφοιτος Λυκείου, Ανώτερης - Ανώτατης Σχολής, 
να πληροφορηθεί από κάποιον γνωστό του ή συγγενή του, που πρόσφατα 
εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, «πως ηρωικά κατόρθωσε να 
επιβιώσει, κατά τη διάρκεια της θητείας του, προσθέτοντας αρκετή δόση 
υπερβολής».

Σήμερα, πλέον, ο νέος έρχεται κοντά στο στρατό -καθώς και ο στρατός 
πηγαίνει κοντά στο νέο- γνωρίζει και παρακολουθεί τις δραστηριότητες και 
αισθάνεται ότι τα στελέχη δεν θα είναι οι μελλοντικοί «δήμιοί» του, αλλά οι 
δεύτεροι γονείς του, οι οποίοι θα ενσκήπτουν στα τυχόντα προβλήματά του ανά 
πάσα στιγμή του 24ώρου, ενώ επίσης οι διαταγές, οι οδηγίες και οι παραινέσεις 
τους δεν είναι αυθαίρετες, αλλά διέπονται από ένα νομοθετημένο και σαφώς 
προκαθορισμένο πλαίσιο.

Με δεδομένο, πλέον, το αμέριστο ενδιαφέρον των στελεχών για τον 
ενδεδυμένο οπλίτη, η επαφή των υποψηφίων οπλιτών, καθοιονδήποτε τρόπο, με 
τη στρατιωτική ζωή θα συμβάλει στην ψυχολογική προετοιμασία τους, ώστε, όταν 
θα κληθούν στο άμεσο μέλλον να αποχωρισθούν το οικογενειακό τους 
περιβάλλον, τα συγγενικά και φιλικά τους πρόσωπα και τις προσφιλείς
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δραστηριότητές τους, να έχουν ήδη επιτύχει σε όλα ή στα περισσότερα από τα 
παρακάτω:

α. απομυθοποιήσει το όνομα «Στρατός». (Ο Στρατός είναι μια σοβαρή 
και εποικοδομητική παρένθεση της ζωής για όλους τους υγιείς νέους).

β. λάβει απάντηση στα ενδόμυχα ερωτήματα που δημιουργούνται, 
όταν βρεθεί περιστοιχισμένος από αγνώστους μεταξύ αγνώστων. (Οι πιο 
αληθινές, ανιδιοτελείς και στέρεες φιλίες δημιουργήθηκαν μεταξύ συναδέλφων 
οπλιτών που διαρκούν σε όλη την υπόλοιπη ζωή).

γ. δημιουργήσει προϋποθέσεις για ανώδυνη, αλλά και επωφελή, 
εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεών τους σαν κληρωτοί και για επιτυχή 
εποικοδομητική σταδιοδρομία τους σαν στελέχη. (Μεγάλος αριθμός νέων 
σταδιοδρομεί στις Ένοπλες Δυνάμεις, επιλύνοντας οικονομικά - οικογενειακά 
προβλήματα).

δ. αποκτήσει εμπιστοσύνη προς τη νόμιμη πολιτική και στρατιωτική 
ηγεσία. (Αμέριστο και συνεχές είναι το ενδιαφέρον της πολιτικής και στρατιωτικής 
ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων για τη στρατευμένη νεολαία, που αποδεικνύεται 
από τα προσφάτως εξαγγελθέντα μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης, το σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την αξιοκρατία σε όλα τα 
επίπεδα, ως και την παροχή ευκαιριών για τη μετά τη θητεία ζωή. Τα μέτρα 
περιλαμβάνουν ουσιαστικότερη θητεία, με πρόσθετες ώρες εκπαίδευσης, 
καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και περισσότερο χρόνο για επαγγελματική 
κατάρτιση σε Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και άλλες δεξιότητες. Με την ανάθεση 
σε τρίτους υπηρεσιών σίτισης, συντήρησης και καθαριότητας στρατοπέδων, ήδη 
εξοικονομείται το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την υλοποίηση των 
εξαγγελθέντων μέτρων).

ε. αποκτήσει, επίσης, εμπιστοσύνη προς τα στελέχη, μη διστάζοντας να 
αναφέρουν κάποιο πρόβλημα ή αίτημά τους. (Οι αξιωματικοί έχουν αντιμετωπίσει 
και στο παρελθόν παρεμφερή προβλήματα και είναι σίγουρο ότι θα δώσουν την 
πιο ενδεδειγμένη και εντός του πλαισίου των κανονισμών λύση).

στ. πεισθεί για το δίκαιο τρόπο και τη, χωρίς δυνατότητα επέμβασης και 
ιδιαίτερης μεταχείρισης, επίλυση όλων των θεμάτων τους. (Έχουν θεσμοθετηθεί 
οδηγίες περί κρίσεων, προαγωγών, απονομής ειδικοτήτων, μεταθέσεων, χρόνου 
παραμονής σε παραμεθόριες περιοχές κλπ. διαφανείς και αυτοματοποιημένες, μη 
επιδεχόμενες παρεμβάσεων παρά μόνον για συγκεκριμένους κοινωνικούς λόγους).

ζ. καταλάβει ότι η στράτευσή τους δεν τους αποκόπτει από το
οικογενειακό τους περιβάλλον. (Οι λαμβανόμενες άδειες, κανονικές και ειδικές, 
κρίνονται επαρκείς για τη διατήρηση των οικογενειακών και κοινωνικών δεσμών 
και η προσπάθεια της υπηρεσίας -όπου και όσο είναι δυνατό- αποσκοπεί στην 
εκπλήρωση της θητείας κοντά στους τόπους καταγωγής).

η. αισθανθεί υπερηφάνεια που αξιώθηκαν να υπηρετήσουν στις
Ένοπλες Δυνάμεις.

θ. αισθανθεί σίγουροι ότι η στράτευσή τους θα τους βοηθήσει στην 
επαγγελματική τους αποκατάσταση. (Μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών 
τους υποχρεώσεων, θα έχουν αποκτήσει εμπειρία και υπευθυνότητα άσκησης των 
γνώσεων που ήδη είχαν αποκομίσει ή που αποκόμισαν στις Ένοπλες Δυνάμεις. 
Επίσης, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κινούνται ήδη 
διαδικασίες προς άμεση εφαρμογή συμμετοχής των στρατευμένων, κατά τους
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τελευταίους μήνες της θητείας τους στα προγράμματα επαγγελματικής 
κατάρτισης, στα πλαίσια του Γ' Κοινοτικού Προγράμματος Στήριξης).

ι. την ικανότητα να βοηθήσουν και να στηρίξουν ψυχολογικά και 
άλλους συναδέλφους τους, εάν η περίσταση το απαιτεί. (Η ψυχολογική στήριξη 
μεταξύ συναδέλφων οπλιτών είναι πιο αποτελεσματική και άμεση).

ια. πιστέψει στην αξία της προσφοράς τους. (Αποτελεί έκαστος μια 
αξιόλογη μονάδα για το Στρατό, ο οποίος διαφυλάττει και εξασφαλίζει την εδαφική 
ακεραιότητα της Πατρίδας, προσδίδει δε στην επίσημη Κυβέρνηση τη δυνατότητα 
να χειρίζεται τα ουσιώδη θέματα της εξωτερικής πολιτικής με ασφάλεια, σιγουριά 
και ευχέρεια κινήσεων και ελιγμών στις εκάστοτε διαπραγματεύσεις με ξένα κράτη. 
Απαραίτητες δε είναι όλες οι προσωπικότητες, οι οποίες καλούνται να προσφέρουν 
υπηρεσία ανάλογα με τα προσόντα τους, πνευματικά ή σωματικά).

ιβ. ενστερνιστεί ότι Ένοπλες Δυνάμεις ικανές για επιτυχείς πολεμικές 
επιχειρήσεις δε σημαίνει φιλοπόλεμες, τουναντίον η ύπαρξη ισχυρών Ενόπλων 
Δυνάμεων (προσωπικό επαρκώς εκπαιδευμένο, σύγχρονα πολεμικά μέσα και 
υλικά) αποτελούν εγγύηση για τη διατήρηση της ειρήνης. (Στρατιωτική 
Επιθεώρηση. Νοε. - Δεκ. 2002).

4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ

Το κύριο ποσοστό των νεοσύλλεκτων ανήκει ηλικιακά στην εφηβεία (18 - 
21 ετών). Αυτή η ηλικία είναι στενά συνυφασμένη με την απαίτηση του εφήβου 
για αυτονομία και ελευθερία, καθώς και με την διεκδίκηση του δικαιώματος να έχει 
ιδιαιτερότητα και ατομικότητα, στοιχεία δηλαδή που μαζί με άλλα απαρτίζουν την 
προσωπική του ταυτότητα. Σ'αυτό το δύσκολο από ψυχολογικής απόψεως στάδιο 
εξέλιξής του, καλείται ο νέος να εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. 
Είναι άλλωστε γνωστή η φράση που λέγεται «θα πας στο Στρατό να γίνεις 
άντρας», που σημαίνει ότι η στράτευση'συμβολικά δείχνει την μετάβαση στην 
ενηλικίωση και σ'ότι αυτή συνεπάγεται. Το αντίτιμο όμως είναι ότι ο νέος 
αποκόπτεται από το οικείο του οικογενειακό περιβάλλον και το γνώριμο κοινωνικό 
του περίγυρο, αποχωρίζεται τα συγγενικά και φιλικά του πρόσωπα, αναστέλλει τις 
κάθε είδους δραστηριότητές του και παύει να ακολουθεί τον μέχρι τότε τρόπο 
ζωής του. Αυτή είναι κατά την γνώμη μου η ιδιαιτερότητα της στράτευσης, όπου 
ο νέος θα πρέπει να δείξει κατά πόσο μπορεί ή όχι να προσαρμοσθεί στα νέα 
δεδομένα. Θεωρώ ότι από το πλαίσιο υποδοχής και προσαρμογής που επιφυλάσσει 
ο στρατός στον άνθρωπο αυτό, εξαρτάται αν στο πρόσωπό του δούμε έναν 
άριστο στρατιώτη ή αν θα τον χάσουμε για πάντα.

Η Διοίκηση των νεοσύλλεκτων οπλιτών είναι διαφορετική από κάθε άλλου 
είδους διοίκηση. Έχει προκόψει από ιστορικά δεδομένα των Ενόπλων Δυνάμεων 
ότι οι σπουδαιότερες διαφορές του στρατιωτικού Διοικητή από τον πολιτικό 
προϊστάμενο είναι :

- Δεν επιλέγει και μετά προσλαμβάνει τους «υπαλλήλους» του. Οι 
Στρατιώτες του, διατίθενται ανάλογα με το βαθμό και την ειδικότητά τους. Αν δεν 
έχει αρκετές, ή τις κατάλληλες ειδικότητες, τότε πρέπει να κάνει ότι καλύτερο 
μπορεί με ό,τι διαθέτει.
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- Οι Στρατιώτες είναι πολύτιμο Εθνικό Δυναμικό και έχουν ιερή υποχρέωση 
να υπηρετήσουν την Πατρίδα τους. Δεν μπορεί να τους απολύσει στη στιγμή, ή να 
τους παραγκωνίσει στις δύσκολες στιγμές. Και ούτε αυτοί μπορούν να 
παραιτηθούν, να απεργήσουν, να κάνουν πορείες και μαζικές οργανωμένες 
διαμαρτυρίες.

- Η εναλλαγή του προσωπικού είναι πολύ μεγαλύτερη και συχνότερη από 
μια επιχείρηση.

- Οι Στρατιώτες είναι πολύ νεώτεροι από το προσωπικό των περισσότερων 
επιχειρήσεων.

- Έχει περισσότερη εξουσία στο προσωπικό απ'ό,τι οποιοσδήποτε πολιτικός 
προϊστάμενος. Οι Στρατιώτες μπορούν να τιμωρηθούν, ή να φυλακιστούν για 
πράξεις που θα παιρνούσαν απαρατήρητες σε μια δουλειά στην πολιτική ζωή.

- Η ευθύνη του για τους Στρατιώτες δεν τελειώνει μ' ένα «σφύριγμα». 
Έχει συγκεκριμένες ευθύνες για το τι κάνουν οι Στρατιώτες και κατά την διάρκεια 
της υπηρεσίας και εκτός αυτής, πράγμα που δεν συμβαίνει συνήθως στις πολιτικές 
υπηρεσίες.

- Ελέγχει το χρόνο των Στρατιωτών του 24 ώρες το 24ωρο, αν χρειαστεί.

- Το σπουδαιότερο όλων είναι ότι ο στρατιωτικός Διοικητής αναμένει από 
τους Στρατιώτες του να δεχθούν το ενδεχόμενο να πεθάνουν στο πεδίο της 
μάχης, προκειμένου να φέρουν σε πέρας την αποστολή τους.

- Οι τεχνικές ηγεσίας που αναπτύσσονται στα Πανεπιστήμια αν και είναι 
πολύτιμες και διδακτικές, δεν μπορούν' πάντα να εφαρμοσθούν στο Στρατό. 
Πρέπει πρώτα να αναλυθούν και να μελετηθούν, για να φανεί αν ταιριάζουν στις 
ιδιομορφίες της εκάστοτε Στρατιωτικής Ηγεσίας.

5. ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΟΥΣ

Κάθε Στέλεχος μεριμνά για το στρατευμένο προσωπικό από την ημέρα της 
κατάταξης μέχρι την ημέρα της απόλυσης ή μετάθεσης. Ο στρατιωτικός 
νομοθέτης θεωρεί ότι τα θέματα που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και έχουν 
σημαντική επίπτωση στο ηθικό των νεοσύλλεκτων είναι τα παρακάτω :

- Έλεγχος της πληρότητας των Δημοσίων ειδών, ώστε να αποτρέπονται οι 
απώλειες και να προλαμβάνονται και να αποκαθίστανται έγκαιρα οι ελλείψεις.

- Δημιουργία Εντευκτηρίων. Είναι μια ανάγκη που επιβάλλεται από τις 
απαιτήσεις της σημερινής εποχής. Η δυνατότητα προσφοράς στους επισκέπτες 
ενός αναψυκτικού, σάντουιτς κλπ, δείχνει έμπρακτα τη μέριμνα της Διοικήσεως και 
της Υπηρεσίας στο Στρατευμένο και τον Επισκέπτη.
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- Έλεγχος της υπηρεσίας των Σκοπών. Να είναι συνεχής, ουσιαστική, 
πλήρης και χωρίς κενά.

- Πρόληψη Ατυχημάτων (Τροχαίων και μη). Με συνεχείς παροτρύνσεις, 
συμβουλές, νουθεσίες και παραδείγματα.

- Απόκτηση Χρησίμων Ειδικοτήτων που θα τους επιτρέπουν, μετά την 
απόλυσή τους, να εργαστούν σε ανάλογα επαγγέλματα και να σταδιοδρομήσουν 
επιτυχώς στην κοινωνία - οικονομία.

- Ισοκατανομή των Υπηρεσιών. Το απαράδεκτο φαινόμενο της ευνοϊκής 
μεταχείρισης παλαιών σε βάρος των νέων Οπλιτών στην Μονάδα, είναι έξω από 
κάθε στρατιωτική δεοντολογία.

- Επαρκής Διατροφή των νεοσύλλεκτων που συμβάλλει θετικά στην 
εξύψωση του ηθικού των ανδρών.

- Ψυχαγωγία νεοσύλλεκτων ώστε να διοχετεύσουν τις δραστηριότητές τους 
σε χρήσιμες απασχολήσεις και να μην τον σπαταλούν σε άλλες πολλές φορές 
βλαβερές και επικίνδυνες.

Η διδασκαλία επίσης είναι σημαντική διότι περιλαμβάνει :

- ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ που να διαμορφώνει πολίτες πιστούς στο 
Δημοκρατικό πολίτευμα της Χώρας, και

- Συνεχή προσπάθεια για την βελτίωση του πολιτιστικού επιπέδου των 
νεοσύλλεκτων.

- Προγραμματισμός Αδειών που αποτελεί ένα μέσο δικαιοσύνης, πρόληψης 
αυθαιρέτων απουσιών ενώ παράλληλα διευκολύνει τις Διοικήσεις.

- Υγιεινή και Φυσική Κατάσταση των νεοσύλλεκτων που θα επιτρέψει στο 
Διοικητή την κατάλληλη ανάθεση των εργασιών σ'αυτούς.

Τονίζεται ότι πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα για τους παλιννοστούντες 
οπλίτες ούτως ώστε κατά την τρίμηνη θητεία που υποχρεούνται εκ του νόμου να 
υπηρετήσουν, αφενός μεν να μην δημιουργούνται τριβές με τους υπόλοιπους 
οπλίτες, αφετέρου δε να εντάσσονται ομαλά στο υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο.

6. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ
ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ

Η βάση της οργάνωσης κάθε στρατού είναι η "στρατολογία",δηλαδή το 
σύστημα στράτευσης του προσωπικού.

Ας φέρουμε στην μνήμη μας την εικόνα των στρατευσίμων νέων κατά την 
ημέρα της κατατάξεώς τους στα Κέντρα Εκπαιδεύσεως και ας την συγκρίνουμε με 
την εικόνα των παλαιών στρατιωτών ή με την εικόνα των απολυομένων. Η
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διαφορά είναι σημαντική. Πού όμως, οφείλεται αυτό; Μήπως στη διαφορά ηλικίας 
κατά ένα έτος; Ασφαλώς όχι, διότι και τυχόν στρατεύσιμοι εξ αναβολής οι οποίοι 
κατατάσσονται μετά ένα χρόνο δεν διαφέρουν από τους κατά ένα χρόνο 
μικρότερούςτους κατά την ημέρα της κατάταξης.

Τί συνέβει όμως, ώστε ο κατατασσόμενος νέος να απολύεται μετά ένα έτος 
ως πραγματικός άντρας; Η εξήγηση βρίσκεται στο ότι η διαφορά αυτή ήταν η 
συνισταμένη των ευνοϊκών επιδράσεων που ασκήθηκαν στα άτομα κατά τη 
διάρκεια της στρατιωτικής τους θητείας.

Ο πολίτης καλούμενος στην ενεργό στρατιωτική υπηρεσία 
αναλαμβάνει το καθήκον υπεράσπιστης της Πατρίδας και επωμίζεται εξαιρετικά 
καθήκοντα και ευθύνες.

Για να φθάσει στην εκπλήρωση του υψηλού αυτού προορισμού, ο 
στρατιώτης πρέπει να είναι προικισμένος με τις αρετές της φιλοπατρίας, της 
ανδρείας, της καρτερίας, του στρατιωτικού πνεύματος και της πειθαρχίας.

Οι αρετές αυτές, οι οποίες αποτελούν τις κύριες ηθικές δυνάμεις του 
στρατού, προϋποθέτουν ανάλογη αγωγή στους κόλπους της οικογένειας, του 
σχολείου και της κοινωνίας, σφυρηλατούνται όμως και σταθεροποιούνται κυρίως 
με την στρατιωτική αγωγή.

Η πειθαρχία είναι βασική στρατιωτική αρετή και η πρωταρχική δύναμη που 
κρατάει τον στρατό σε συνοχή . Όλες οι υπόλοιπες στρατιωτικές αρετές είναι 
ανωφελείς χωρίς την υποταγή των ατομικών θελήσεων και δραστηριοτήτων στις 
εντολές και οδηγίες τις οποίες μία ανώτερη βούληση, καθορίζει ως υποχρεωτικούς 
κανόνες συμπεριφοράς και δράσεως.

Η διοικητική μέριμνα είναι πολύ σημαντικό κεφάλαιο στη διευκόλυνση της 
προσαρμογής. Αρχικά σταθεροποιείται η υγεία και σωματική ρώμη των 
στρατευμένων, χάρις στην γυμναστική, τις ασκήσεις, το καθορισμένο πρόγραμμα 
συσσιτίου, τις υγιεινές συνθήκες διαβίωσης και την αυστηρή και διαρκή 
υγειονομική παρακολούθηση.

Με την οργανωμένη ομαδική διαβίωση, κάτω από τις ίδιες συνθήκες και 
κανόνες για όλα τα άτομα, επιδιώκεται συγχρόνως, η εκπαίδευση, η 
ηθικοθρησκευτική διαπαιδαγώγηση, η ενίσχυση του πνεύματος ευθύνης και η 
εδραίωση της ισχύος με την συσπείρωση σε δυναμικό σύνολο. Απώτερος σκοπός 
είναι ο πλουτισμός των γνώσεων, η ωρίμανση, η ανδροποίηση και η προετοιμασία 
για τον στίβο μια κοινωνικής συμβίωσης που βασίζεται στις αντιλήψεις για 
δικαιοσύνη, ισότητα και αλληλοκατανόηση.

Η καθαρά στρατιωτική εκπαίδευση και οι ασκήσεις καθιστούν τους 
στρατιώτες πολύ θαρραλέους, επιδέξιους, μεθοδικούς στον τρόπο που σκέπτονται 
και ενεργούν, γενικά ικανούς να αντιμετωπίσουν με μεγαλύτερη άνεση και 
επιτυχία τις δυσκολίες της ζωής. Επιπλέον, διδάσκουν τις βασικές αρχές της 
κοινωνικής συμπεριφοράς, της τάξεως, της καθαριότητας και προπάντων της 
συνεργασίας.

Με το «πνεύμα μονάδος» που καλλιεργείται στο στράτευμα, οι 
νεοσύλλεκτοι συνειδητοποιούν την σχέση τους προς το σύνολο. Εκεί το άτομο 
εκδηλώνει το κύριο χαρακτηριστικό του ανθρώπου, την κοινωνικότητα, εκεί 
αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να ζεί, να δρά και να δημιουργεί όχι σαν μονάδα που 
βρίσκεται σε αντίθεση προς τα άλλα άτομα και την κοινωνία σαν σύνολο, αλλά 
σαν εξαρτώμενο πλήρως από τους συνανθρώπους του και την κοινωνία.
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Η καλλιέργεια της ηθικής ευθύνης, της τιμής και του συναδελφικού 
πνεύματος στα μέλη της στρατιωτικής ομάδας επηρεάζει σαφώς την ψυχολογία 
των στρατευμένων, με ενεργητικές συνέπειες για όλη την μετέπειτα ζωή τους.

Είναι γεγονός ότι σε σύγκριση με την προπολεμική περίοδο, η στρατιωτική 
ζωή έχει μεταπολεμικά βελτιωθεί σημαντικά σε όλους τους τομείς και εξακολουθεί 
διαρκώς να εκσυγχρονίζεται και να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της ελληνικής 
κοινωνίας. Πολλές φορές εκδηλώνεται από όλους όσους νοιώθουν νοσταλγία προς 
την στρατιωτική ζωή. Το πλήρες φαγητό, ο καινούργιος και συχνά ανανεούμενος 
ιματισμός, τα άφθονα μέσα υγιεινής και ψυχαγωγίας, η ενσυνείδητη πειθαρχία και 
η πατρική συμπεριφορά των ανωτέρων, τα διατιθέμενα επαρκή στρατιωτικά 
μεταφορικά μέσα, και γενικά η μείωση στο ελάχιστο των κόπων και στερήσεων, 
επιδρούν ευμενώς στο ηθικό και στην απόδοση των στρατευμένων. Παρόλες τις 
διαδικασίες αυτές εξακολουθούν να υφίστανται οι διάφορες υστεροφημίες, οι 
οποίες χαρακτήριζαν τις Ένοπλες Δυνάμεις στο παρελθόν.

Η στρατιωτική αγωγή δεν διαμορφώνει μόνο καλούς στρατιώτες αλλά και 
καλούς πολίτες. Ο στρατός εμφυσά σε όσους υπηρετούν το αίσθημα της 
αλληλεγγύης, της ενότητας και των καθηκόντων τα οποία απορρέουν από την 
συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο κοινωνικό σύνολο.

Οι δραστηριότητες της στρατιωτικής ζωής εθίζουν τον καθένα στην τάξη, 
την πειθαρχία και την εργασία σαν συνεργαζόμενο μέλος σε οργανωμένη 
κοινωνία. Υπενθυμίζουν σε όλους το καθήκον της εξασφάλισης της άμυνας της 
Πατρίδας, καθώς και τις υποχρεώσεις και τις θυσίες οι οποίες είναι δυνατόν να 
ζητηθούν από αυτούς.

Η στρατιωτική αγωγή αποσκοπεί να «στρατιωτικοποιήσει» τα άτομα και να 
τα καταστήσει ικανά για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Αναπτύσσει στα 
άτομα το αίσθημα της ευθύνης και το πνεύμα της αλληλεγγύης.

Η στρατιωτική αγωγή απευθύνεται στο νού (απόκτηση γνώσεων), στο 
σώμα (σκληραγωγία και αύξηση της σωματικής αντοχής) και στο συναίσθημα 
(ανάπτυξη των στρατιωτικών αρετών και της πίστης, από τα οποία πηγάζει η 
αγωνιστικότητα και η θέληση για αντίσταση).

Η στρατιωτική αγωγή παρέχεται με την ευκαιρία όλων των 
δραστηριοτήτων, ατομικών και ομαδικών.

Η διαφώτιση και η ψυχαγωγία, η τεχνική και τακτική εκπαίδευση, η 
σωματική αγωγή και οι μετά στρατεύματος ασκήσεις είναι τα σπουδαιότερα μέσα 
αποτελεσματικής εξασφάλισης της στρατιωτικής αγωγής.

Η τεχνική εκπαίδευση, που αφορά κυρίως στην γνώση του υλικού 
και της λειτουργίας του, δίνει σε κάθε άτομο την απαραίτητη ειδίκευση και 
επισημαίνει την έννοια των ευθυνών του και την ακριβή σημασία της θέσης του, 
σαν συνεργαζόμενο μέλος ενός οργανωμένου συνόλου.

Η τακτική εκπαίδευση και οι μετά στρατεύματος ασκήσεις καθιστούν 
τα άτομα ικανά να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους και την αποστολή τους, υπό 
οποιεσδήποτε συνθήκες. Δείχνουν στον καθένα τους κινδύνους και τις δυσχέρειες 
της μάχης, καθώς επίσης και τα μέσα αντιμετώπισής τους.

Η σωματική αγωγή αυξάνει την αντοχή και την αυτοκυριαρχία και 
προετοιμάζει τα άτομα για την ομαδική δράση. Αναπτύσσει στο άτομο και την 
ομάδα τον απαιτούμενο δυναμισμό, για όλες τις στρατιωτικές δραστηριότητες.

Η διαφώτιση αποσκοπεί στην ανάπτυξη των στρατιωτικών αρετών 
και την δημιουργία υψηλού φρονήματος στον στρατό.
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Η ψυχαγωγία είναι το απαραίτητο συμπλήρωμα της εργασίας, της 
οποίας βελτιώνει την ποιότητα και την απόδοση. Εξασφαλίζει την ισορροπία του 
ατόμου και διατηρεί την συνοχή και το ηθικό των μονάδων. Παρέχει στον 
καθένα, σε συναδελφική ατμόσφαιρα, την δυνατότητα ικανοποίησης των 
επιθυμιών του και των πνευματικών του αναγκών.

Οι αθλοπαιδιές και ο αθλητισμός γενικά συμπληρώνουν την σωματική 
αγωγή και αναπτύσσουν το πνεύμα της ευγενούς άμιλλας.

Επομένως η στρατιωτική θητεία αποτελεί αποφασιστικό μέρος στην 
κοινωνική συγκρότηση, αφού ο απολυόμενος στρατιώτης μεταφέρει στην 
κοινωνία όλες τις αρετές οι οποίες αναπτύσσονται στη σκιά της σημαίας 
(τιμή,φιλοπατρία,πειθαρχία,θάρρος,δικαιοσύνη,αλληλεγγύη,εργατικότητα,αυτα
πάρνηση,τάξη,πίστη,ανάγκη για συνεργασία κ.λ.π.)

Ο Στρατός με την παροχή και προσφορά στους στρατεύσιμους της 
δυνατότητας εκπαίδευσης σε πολλές χρήσιμες ειδικότητες συνεισφέρει στην 
απόκτηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων για μια καλύτερη μετά την 
στράτευσή τους προσαρμογή στην κοινωνία.

Η καλλιέργεια των συναισθημάτων αλληλεγγύης στα μέλη των Ενόπλων 
Δυνάμεων επηρεάζει ριζικά την ψυχολογία τους, με αγαθές συνέπειες για όλη την 
μετέπειτα ζωή τους. Το συναίσθημα της τιμής, το οποίο αναπτύσσεται παράλληλα 
με το συναδελφικό συναίσθημα, δημιουργεί σταθερό δείκτη για την συμπεριφορά, 
όχι μόνο κατά την υπηρεσία αλλά και έξω από αυτήν. Το συναίσθημα αυτό ωθεί 
στην δημιουργία φιλόδοξων, με την καλή έννοια νοουμένων τάσεων. «Ωθεί προς 
την ευγενή άμμιλα, εξαφανίζει τις κατώτερες εκδηλώσεις εγωισμού και αντιζηλίας, 
ευνοεί την ανάπτυξη συνεργασίας στην ομάδα και αποτελεί τον βασικό παράγοντα 
έλξης προς τακτοποίηση του μέλους στην ομάδα, συναίσθημα το οποίο 
παρακολουθεί το άτομο και μετά την έξοδό του από την στρατιωτική ομάδα και 
γίνεται ο κύριος συντελεστής ένταξής του στην ευρύτερη κοινωνική ομάδα» 
(Βασματζίδης Π. 1999).

Το γεγονός ότι ο νεοσύλλεκτος ‘είναι αναγκασμένος να αποκόψει τους 
δεσμούς και τις επαφές του με την πρώην δημόσια ζωή του και υποχρεούται να 
προσαρμοσθεί στον στρατιωτικό κόσμο, ο οποίος, από την φύση του, είναι 
περισσότερο απρόσωπος, σημαίνει βασικά ότι ο στρατιωτικός οργανισμός 
προετοιμάζει τον νεοσύλλεκτο ώστε να περιορίσει τις ιδιοτελείς και προσωπικές 
σχέσεις της παραδοσιακής ζωής.

Όσοι εισέρχονται σε ένα οργανωμένο συστηματικό τρόπο ζωής, όπως είναι 
ο Στρατός, αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να προβούν σε σοβαρές παραχωρήσεις, 
ώστε να προσαρμοσθούν.

Η λειτουργία της προσαρμογής, η οποία αρχίζει με την γέννηση και 
συνεχίζεται στην ζωή του ατόμου καλείται «κοινωνικοποίηση». Η κοινωνικοποίηση 
στο Στρατό τείνει πολλές φορές να είναι περισσότερο ολοκληρωμένης μορφής και 
βασίζεται σε ευρύτερη βάση απ 'ότι συμβαίνει κατά την πορεία της αστικοποίησης. 
Αυτό επιτυγχάνεται με την συμβίωση με άλλους ανθρώπους, στον στρατώνα και 
κατά τις εξόδους του στρατιώτη στην πόλη , η οποία ενισχύει το κοινωνικό 
ένστικο, την προσαρμογή στις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την κοινωνική 
συμβίωση, την καλή κοινωνική συμπεριφορά, την ευγενική διαγωγή, την επίχαρη 
συναναστροφή με τους άλλους ανθρώπους ως μέλους κοινωνίας, την έλλειψη 
μισανθρωπίας κλπ.

37



Με την στράτευσή του ο νεοσύλλεκτος περιμένει μία σχέση πειθαρχίας 
τελείως διαφορετική από αυτή που γνώριζε στο άμεσο οικογενειακό του 
περιβάλλον ή κατά το στάδιο της εκπαίδευσής του στα διάφορα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα. Αυτή η σχέση πειθαρχίας, με αυστηρά ρυθμιζόμενο τρόπο ζωής, 
προϋποθέτει τον νεοσύλλεκτο σε κατάσταση πλήρους ισότητας σε σχέση με τους 
ομοιοβάθμους του. Δηλαδή, από τη στιγμή κατά την οποία θα αποκτήσει την 
ιδιότητα μέλους του Στρατεύματος τυγχάνει ίσης μεταχείρισης από μέρους των 
ανωτέρων του σε σχέση με τους άλλους συναδέλφους του, χωρίς να λαμβάνεται 
υπόψιν κανενός διακριτικού γνωρίσματος ή προνομίου, που πηγάζει από την 
κοινωνική θέση την οποία είχε κατά τον χρόνο πριν από την στράτευσή του. Η 
ίση αυτή μεταχείριση δημιουργεί προϋποθέσεις συναδέλφωσης και ενότητας των 
ατόμων στην μετέπειτα κοινωνική ζωή τους, συνεπώς είναι μεγάλη η 
σπουδαιότητα του στρατού ως παράγων εθνικής ενότητας.

7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Μια από τις σπουδαιότερες μορφές επικοινωνίας σε μια Μονάδα είναι η 
άμεση διαπροσωπική επικοινωνία μεταξύ αξιωματικών και νεοσύλλεκτων οπλιτών. 
Από την αποτελεσματική αμφίπλευρη επικοινωνία μεταξύ τους, εξαρτάται πολλές 
φορές η επίτευξη των Αντικειμενικών Σκοπών της Μονάδας (Πιπερόπουλος, 
Επικοινωνώ άρα Υπάρχω, 1999).

Ο κύριος παράγοντας, κατά τον στρατιωτικό νομοθέτη, με τη μεγαλύτερη 
επίδραση σ'αυτού του είδους την επικοινωνία είναι η εμπιστοσύνη. Η εδραίωση 
της εμπιστοσύνης βασίζεται :

- στην πίστη στις ικανότητες κάποιου.

- στην ύπαρξη λογικής στις κρίσεις κάποιου.

- στη διαπίστωση ότι κάποιος είναι πρόθυμος να βοηθήσει.

- στο ενδιαφέρον του ενός για την ευημερία του άλλου.

- στην πίστη, στην ηθική υπόσταση και το ακέραιο του χαρακτήρα του
άλλου.

- στην πεποίθηση ότι και οι δύο στοχεύουν στον ίδιο Αντικειμενικό Σκοπό.

Η ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης διευκολύνεται αν ο αξιωματικός δεν 
κατακρίνει τον νεοσύλλεκτο, όταν αυτός κάνει κάποιο λάθος, αλλά αντί γι'αυτό 
βοηθάει στην επίλυση-επανόρθωση του προβλήματος και προσπαθεί να βρει 
τρόπους, ώστε να μην επαναληφθούν τα λάθη στο μέλλον.

Επίσης μια από τις σημαντικότερες και δυσκολότερες αποστολές του 
Διοικητή της Μονάδας, είναι να βοηθήσει με τις συμβουλές του τους
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νεοσύλλεκτους να ξεπεράσουν τα διάφορα προβλήματα που τους παρουσιάζονται 
και τους απασχολούν έντονα.

8. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΟΥΣ ΟΠΛΙΤΕΣ

Μέσα στις πρώτες μέρες από της παρουσιάσεως του νεοσύλλεκτου στο 
ΚΕΝ, ο Διοικητής θα πρέπει να συναντηθεί και να συζητήσει μαζί του. Αυτή η 
πρώτη συνέντευξη από το Διοικητή με το νεοτοποθετούμενο Οπλίτη μέσα στο 
συντομότερο δυνατό χρόνο και αν είναι δυνατόν την πρώτη μέρα της 
παρουσιάσεώς του θεωρώ ότι είναι σήμερα περισσότερο από ποτέ άλλοτε 
αναγκαία επειδή :

- Ο έμπειρος Διοικητής θα μπορέσει να εντοπίσει τις δυνατότητες και 
αδυναμίες του νέου προσωπικού, τα προβλήματα και τις ιδιομορφίες του, στοιχεία 
που του είναι απαραίτητα για τον παραπέρα χειρισμό και την ενάσκηση των 
καθηκόντων του σαν Διοικητή.

- Ο νεοσύλλεκτος, λόγω της ψυχολογικής κατάστασης που τον διακατέχει, 
αισθάνεται την ανάγκη να εκμυστηρευτεί τα προβλήματά του στο Διοικητή του, 
που με τον καιρό θα ζητήσει την συνδρομή του για την αντιμετώπιση και επίλυσή 
τους.

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνται καθ'όλη τη διάρκεια της θητείας του 
Οπλίτη, σε τακτικά χρονικά διαστήματα αλλά και εκτάκτως για την αντιμετώπιση 
μεμονωμένων περιπτώσεων (προβληματικά άτομα, χαρακτηριστική αλλαγή 
συμπεριφοράς ορισμένων Οπλιτών εξαιτίας συναισθηματικών λόγων, σοβαρών 
οικογενειακών καταστάσεων κλπ).

Οι συνεντεύξεις των νεοσύλλεκτων από τον Διοικητή δεν είναι πάντα 
προγραμματισμένες και διατεταγμένες. Μερικές φορές φαίνονται σαν τυχαίες 
συναντήσεις του Διοικητή με τους Στρατιώτες και κατά προτίμηση εκτός του 
Γραφείου του Διοικητή (χώρους ασκήσεων κλπ). Μόνο έτσι ένας Στρατιώτης 
αφήνεται να αποκαλυφθεί και κάνει γνωστά τα πραγματικά προβλήματά του και 
έτσι ο Διοικητής σχηματίζει πραγματική εικόνα για κάθε Στρατιώτη. Η 
συμπλήρωση του σχετικού ημερολογίου γίνεται όταν ο Διοικητής επιστρέφει στο 
γραφείο του.

Κατά τις συνεντεύξεις αυτές που θα γίνονται στο γραφείο του Διοικητή της 
Μονάδας, πρέπει να δημιουργείται φιλική ατμόσφαιρα, ώστε οι νεοσύλλεκτοι να 
αισθάνονται άνετα και να διατυπώνουν ελεύθερα τις απόψεις και τα προβλήματά 
τους και ΠΟΤΕ να μη δημιουργείται κλίμα ΕΞΕΤΑΣΤΗ και ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ.
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9. ΕΠΑΙΝΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ

Οι έπαινοι είναι το ισχυρότερο μέσο που έχουν στη διάθεσή τους οι 
Αξιωματικοί για να παρέχουν κίνητρα στους νεοσύλλεκτους. Ο έπαινος δείχνει στο 
νεοσύλλεκτο ότι έκανε κάτι σωστά. Ο έπαινος είναι αποτελεσματικός και απαιτεί 
λιγότερο χρόνο από ότι η τιμωρία. Επιπλέον, αυξάνει την εμπιστοσύνη ανάμεσα 
στους νεοσύλλεκτους και τα στελέχη. Απονέμεται όταν ένας Στρατιώτης 
ανταποκρίθηκε ή έχει υπερβεί ένα κριτήριο απόδοσης και όχι μόνο όταν είναι ο 
«καλύτερος». Δεν μπορούν όλοι να είναι οι καλύτεροι. Ο νεοσύλλεκτος εισπράττει 
τον έπαινο ως ανταμοιβή, ως επιβράβευση της προσπάθειάς του (Πιπερόπουλος, 
Επικοινωνώ άρα Υπάρχω, 1999).

Η τιμωρία χρησιμοποιείται σαν το τελευταίο μέσο στο οποίο καταφεύγουμε 
για τη βελτίωση της απόδοσης. Η τιμωρία δεν διδάσκει στο Στρατιώτη, τι πρέπει 
να κάνει, και πιθανόν να έχει σαν αποτέλεσμα το μίσος, πράγμα που κάνει πολύ 
δύσκολη τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, σεβασμού και πνεύματος 
συνεργασίας μεταξύ του Στρατιώτη και του προϊσταμένου του. Επισημαίνεται , 
τέλος, ότι η τιμωρία είναι μέσο συμμόρφωσης και συνέτισης του ίδιου αλλά και 
των άλλων Οπλιτών της Μονάδας.

Οι τιμωρίες είναι το τελευταίο μέσο διατήρησης της πειθαρχίας, η δε 
συνεχής και χωρίς σοβαρό λόγο επιβολή τους , φανερώνει αδυναμία και έλλειψη 
ικανοτήτων διοικήσεως.

Οι τιμωρίες πρέπει να επιβάλλονται με δίκαιη κρίση και αμεροληψία και ποτέ 
δεν πρέπει να έχουν κίνητρα μίσους ή εμπαθείας. Αυτός που επιβάλλει μια 
τιμωρία, ποτέ δεν πρέπει να χειρονομεί, φωνάζει ή μεταχειρίζεται υβριστικές 
φράσεις.

10. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΕΣ ΟΠΛΙΤΕΣ (EflOm

Ο στρατός μας τα τελευταία χρόνια τείνει να γίνει επαγγελματικός. Νέοι 
ηλικίας 18 έως 28 ετών αναζητούν την τύχη τους στον στίβο της ζωής στο στρατό 
- ναυτικό - αεροπορία και βαπτίζονται ως ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ.
Το ΥΕΟΑ με το θεσμό των ΕΠ.ΟΠ συμβάλλει:

Στη μείωση της ανεργίας των νέων και παράλληλα ότι αυτό 
συνεπάγεται για την οικονομία της χώρας, καθώς και στη μείωση της διάρκειας της 
θητείας.

Στην προβολή της παρουσίας της Χώρας διεθνώς σε ειρηνευτικές
αποστολές.

Ο Ελληνικός Στρατός ήδη προκήρυξε την κατάταξη επιπλέον πέντε χιλιάδων 
επτακοσίων (5.700) Επαγγελματιών Οπλιτών ανδρών - γυναικών που θα 
προστεθούν στους ήδη υπηρετούντες και με το νέο έτος θα προβεί στην 
προκήρυξη κατατάξεως και άλλων ΕΠΟΠ ούτως ώστε μέχρι το τέλος του 2004 ο 
Στρατός μας να έχει γίνει ημιεπαγγελματικός.
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Σύμφωνα με την προκήρυξη δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν :
Έλληνες πολίτες (άνδρες - γυναίκες) ανεξάρτητα αν εκπλήρωσαν ή 

όχι τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις για 
την εκπλήρωσή τους.

Όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν 
υπερβεί το 28ο έτος.

Όσοι είναι ικανοί όχι μόνο κατηγορίας πρώτης (1/1) αλλά και 
δεύτερης (1/2).

Οι κατατασσόμενοι κάνουν ταχύρυθμη βασική εκπαίδευση και εκπαίδευση 
ειδικότητας, με σκοπό τη βελτίωση των πρακτικών τους γνώσεων και την 
κατάρτησή τους στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, μετά το πέρας των οποίων θα 
τοποθετηθούν σε μονάδες εκστρατείας - υπηρεσίες που διαθέτουν σύγχρονα 
οπλικά συστήματα και χρησιμοποιούν υλικά και μέσα υψηλής τεχνολογίας.

Οι Επαγγελματίες Οπλίτες αναλαμβάνουν υποχρέωση επταετούς παραμονής 
στο Στρατό Ξηράς, με δικαίωμα παράτασης-ανανέωσης της σύμβασης έως 
πλήρους συνταξιοδοτήσεως.

Οι Επαγγελματίες Οπλίτες κατατάσσονται ως Στρατιώτες και μπορούν να 
προαχθούν στο βαθμό του Δεκανέα με τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την 
κατάταξή τους όσοι είχαν εκπληρώσει τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις 
ή υπηρετούσαν για την εκπλήρωση αυτών, δύο (2) δε ετών όσοι δεν είχαν 
καταταγεί προς εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων κατά την 
κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ. Οι Δεκανείς ΕΠ.ΟΠ. προάγονται στο βαθμό του Λοχία 
με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών στο βαθμό του Δεκανέα και με τη 
συμπλήρωση οκτώ (8) σε κάθε επόμενο βαθμό μπορούν να προάγονται στους 
βαθμούς του Επιλοχία και μέχρι το βαθμό του Αρχιλοχία.

Επίσης :
Μετά τη μονιμοποίησή τους είναι δυνατόν να τους απονέμεται και 

δεύτερη επιχειρησιακή ειδικότητα - εξειδίκευση, εφόσον το απαιτούν οι ανάγκες 
του Γενικού Επιτελείου Στρατού, η δε απονομή αυτής πραγματοποιείται ύστερα 
από συγκεκριμένη εκπαίδευση.

Έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε ειδικές αποστολές, σε 
αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας και σε ειρηνευτικές αποστολές, στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό.

Μετά τη συμπλήρωση υπηρεσίας δέκα έως δεκαπέντε ετών και 
ανάλογα με τις ανάγκες του Στρατού Ξηράς, επιτρέπεται να ανατίθενται στους 
Επαγγελματίες Οπλίτες καθήκοντα διοικητικής φύσης και να τοποθετούνται σε 
θέσεις υποστήριξης μάχης και διοικητικής μέριμνας.

Ο τρόπος κατάταξης έως τον Δεκέμβριο του 2002 είχε ως απαραίτητη 
προϋπόθεση την ολοκλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων των 
ενδιαφερομένων ώστε να ενταχθούν άμεσα και απρόσκοπτα στο σύστημα. Αυτό 
πλέον έχει καταργηθεί και μπορούν σύμφωνα με την νέα προκήρυξη του 2003, να 
καταταχθούν στο θεσμό των ΕΠ.ΟΠ. και νέοι οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει την 
στρατιωτική τους θητεία.

Λανθασμένα κατά τη γνώμη μου η νέα αυτή διάταξη, διότι η έλλειψη 
στρατιωτικής εμπειρίας μπορεί να οδηγήσει τους νέους σε λανθασμένα μονοπάτια 
και ξαφνικά να βρεθούν σ'ένα χώρο με τελείως διαφορετικό περιβάλλον διαβίωσης 
από αυτό που έχουν ζήσει έως τώρα. Τις περισσότερες φορές έχουμε την
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εμφάνιση αρνητικής ψυχολογίας και πολλοί λίγοι από αυτούς μπορούν να 
ενταχθούν άμεσα στις απαιτήσεις της παραγωγικής διαδικασίας του στρατεύματος. 
Σε αυτή τη φάση, παρουσιάζεται το φαινόμενο της μη προσαρμογής οπλιτών 
δετούς θητείας στο σύστημα με συνέπεια την δημιουργία μιας σειράς 
προβλημάτων τόσο για την υπηρεσία, όσο και για τον περίγυρό τους.

Κατά τη γνώμη μου μια πιο αυστηρή εισαγωγική διαδικασία για τους ΕΠΟΠ 
με ποικίλες δοκιμασίες και μελετημένη ορθή επιλογή προσωπικού, θα είχε ως 
αποτέλεσμα να περιοριστούν φαινόμενα της μη προσαρμογής αυτών στο 
στράτευμα. Σκοπός της εισαγωγικής διαδικασίας πρέπει να είναι πάντα, όχι απλώς 
η συμπλήρωση του αριθμού που πρέπει να προσληφθεί, αλλά η επιλογή του 
κατάλληλου προσωπικού.

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός στους νέους των 18 ετών πρέπει να 
γίνεται πιο εμπεριστατωμένα. Ίσως θα ήταν δυνατόν οι ίδιοι νέοι που επιθυμούν 
να ασχοληθούν επαγγελματικά με το στρατό, να επισκέπτονται οργανωμένα κατά 
Στρατολογικό Γραφείο κάποια στρατόπεδα και να μαθαίνουν τον τρόπο ζωής του 
στρατιωτικού προσωπικού και να συζητούν απευθείας με παλαιούς ΕΠΥ, ΕΠ.ΟΠ. 
για τα προβλήματα που τους απασχολούν. Σκοπός των παραπάνω είναι η ορθή 
πληροφόρηση ώστε να υπάρχει ωριμότερη σκέψη από τους νέους και αυτοί που 
θα εκδηλώσουν την επιθυμία εισαγωγής, όντως να επιθυμούν να εμπλακούν 
σ'αυτή τη διαδικασία με θετική ψυχολογία. Τα ερωτήματα «που ήμουν», «που 
είμαι», «τι κάνω», δεν πρέπει να εμφανιστούν ποτέ στο μυαλό των νέων αυτών. 
Ο σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός είναι η λύση στο πρόβλημα.

Το δεύτερο στάδιο που θα ολοκληρώσει την αρχή του στρατιωτικού 
χαρακτήρα του καθενός, είναι η βασική εκπαίδευση των επιτυχόντων νέων στα 
κέντρα εκπαιδεύσεως. Εδώ απαιτείται άρτια οργάνωση, σωστή ενημέρωση, 
ανθρώπινη συμπεριφορά των εκπαιδευτών απέναντι στους εκπαιδευόμενους, 
ορθή στρατιωτική εκπαίδευση και οτιδήποτε άλλο που σκοπό θα έχει να 
ολοκληρώσει την εκπαίδευση και τον στρατιωτικό χαρακτήρα των νέων, έτσι ώστε 
μετά από 3 -4 μήνες που θα παρουσιαστούν στις Μονάδες, να είναι όσο πιο άρτια 
εκπαιδευμένοι γίνεται.

Οι οπλίτες δετούς θητείας δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως κληρωτοί 
στρατιώτες, αλλά ως επαγγελματίες εφόσον άλλωστε γι'αυτό προσελήφθησαν. Η 
ψυχολογία του νέου οπλίτη δετούς θητείας πρέπει να είναι υψηλή διότι μόνον έτσι 
θα παράγει έργο. Αυτό συνεπάγεται ξεχωριστούς θαλάμους διαβίωσης, ξεχωριστό 
χώρο σιτίσεως, λιγότερες υπηρεσίες, καλύτερη συμπεριφορά των προϊσταμένων 
και πολλά άλλα μέτρα του ίδιου μήκους κύματος που θα βοηθήσουν στην 
ανύψωση του ατομικού ψυχισμού του καθενός. ΓΓ αυτό εξάλλου και σε όλες τις 
διαταγές που εκδίδει το ΓΕΣ περί προσλήψεως Επαγγελματιών Οπλιτών, τονίζεται 
με έμφαση ότι οι ΕΠΟΠ είναι στελέχη του Στρατού. Ακριβώς έτσι πρέπει να 
αντιμετωπίζονται από τους Αξιωματικούς εφόσον θέλουμε να ανταποκριθούν στην 
αποστολή τους, και να εκπληρώσουν τον σκοπό για τον οποίο προσελήφθησαν. 
Το να αντιμετωπίζονται ως στελέχη σημαίνει πάνω απ' όλα ότι αυτό που πρέπει να 
χαρακτηρίζει τους Αξιωματικούς απέναντι τους είναι η ευγένεια. Δεν είναι δυνατόν 
να συμπεριφερόμαστε στους ΕΠΟΠ σαν να είναι στρατιώτες. Αντίθετα οφείλουμε 
να τους βλέπουμε ως συνεργάτες.

Μία αλλαγή μείζονος σημασίας είναι η συμμετοχή του Στρατού μας σε 
διάφορες ειρηνευτικές αποστολές του εξωτερικού. Οι εξελίξεις διεθνώς είναι
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ταχύτατες και δημιουργούνται συνεχώς νέες ανάγκες τοποθέτησης Αξιωματικών 
και ΕΠΟΠ από διάφορες χώρες, σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος σύρραξης.
Και βέβαια η χώρα μας δεν μπορεί να μείνει στο περιθώριο, οπότε η Ελληνική 
συμμετοχή επιβάλλεται. Η νέα αυτή αποστολή κάνει ακόμα πιο προσεκτική των 
επιλογή του προσωπικού γι'αυτές τις θέσεις. Επιπλέον ερωτήματα απασχολούν την 
Διεύθυνση Προσωπικού, σχετικά με όσους σταλούν στο εξωτερικό, όπως :

- διαθέτει τις σωματικές ικανότητες που πρέπει;

- μπορεί να διαχειριστεί το stress επιτυχώς ;

- είναι ψυχολικά έτοιμος ;

- κατέχει γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για να συμμετέχει σε μία 
αποστολή μαζί με Στρατιώτες άλλων χωρών ;

11. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Για την περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων Ενόπλων Δυνάμεων και νεολαίας 
και κατά συνέπεια την ομαλότερη προσαρμογή των νεοσύλλεκτων, εφαρμόζονται 
προγραμματισμένες προσπάθειες με μεγαλύτερη βαρύτητα από την πλευρά των 
Ενόπλων Δυνάμεων:

Πραγματοποιήθηκε συμμετοχή σε έκθεση με θέμα «Ημέρες 
Σταδιοδρομίας», που διοργανώθηκε στο Κέντρο Συμβουλευτικής 
Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) Περιστεριού.

Στελέχη (άνδρες και γυναίκες) των Ειδικών Δυνάμεων συμμετείχαν 
σε συνεντεύξεις ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών, κατόπιν εγκρίσεως της 
Ιεραρχίας, με θέμα την εκπαίδευση και διαβίωση των στελεχών και οπλιτών στις 
Μονάδες Ειδικών Δυνάμεων.

Τα διάφορα στρατόπεδα της χώρας δέχονται επισκέψεις σχολικών 
συγκροτημάτων, όπου δίδεται η ευκαιρία στους επισκέπτες μαθητές να γνωρίσουν 
από κοντά τον Ελληνικό Στρατό, τους αξιωματικούς, τους οπλίτες, τις 
δραστηριότητές τους και τους χώρους διαβίωσής τους. Η προθυμία των 
«ξεναγών» αξιωματικών στην απάντηση ερωτημάτων και η εν γένει συμπεριφορά 
τους διαλύουν αυτομάτως τους πιθανούς ενδοιασμούς των νέων για το σύγχρονο 
στράτευμα.

Το ΓΕΣ, τις παραμονές των εθνικών επετείων και των μεγάλων 
θρησκευτικών εορτών, διανέμει στα σχολεία αφίσες με ιστορικά και θρησκευτικά 
θέματα, ενώ για να συμβάλλει στις γενικότερες προσπάθειες της Πολιτείας για 
ενημέρωση των πολιτών πάνω σε συγκεκριμένα κάθε φορά θέματα, όπως π.χ. τα 
ναρκωτικά, διανέμει επίσης αφίσες με ενημερωτικό περιεχόμενο περί αυτών.

Ο κάθε νέος δύναται με τη βοήθεια του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 
και του διαδικτύου μέσω INTERNET να αντλήσει αρκετές πληροφορίες 
στρατιωτικοκοινωνικού περιεχομένου από την Τράπεζα Πληροφοριών του ΓΕΣ, 
όπως και από τους άλλους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η παρουσίαση διάφορων δραστηριοτήτων του στρατού από την 
ειδική εκπομπή των Ενόπλων Δυνάμεων που προβάλλεται από την κρατική
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τηλεόραση, δημιουργεί στους πολίτες της χώρας εκτός από την καθαυτή 
ενημέρωση και αισθήματα υπερηφάνειας, ασφάλειας και αυτοπεποίθησης.

Επιπλέον προωθείται περαιτέρω δραστηριοποίηση διάφορων τομέων και 
συγκεκριμένα:

Καθιέρωση, προς το τέλος κάθε σχολικού έτους, ημέρας γνωριμίας 
νεολαίας με τις Ένοπλες Δυνάμεις, όπου θα δύνανται οι μαθητές κυρίως των 
τελευταίων τάξεων του Λυκείου να εισέρχονται και να ξεναγούνται στα 
στρατόπεδα και στις παραγωγικές σχολές, μετά των καθηγητών τους, να τους 
επιδεικνύονται τα οπλικά συστήματα, να μοιράζονται φυλλάδια και να υπάρχει 
χρόνος για ενημερωτικές συζητήσεις και επίλυση αποριών.

Τις χρονικές περιόδους που πραγματοποιούνται συναυλίες σε 
περιοχές στρατοπέδων της επαρχίας να προσκαλούνται νέοι για συνδιασκέδαση με 
τη στρατευμένη νεολαία.

Πολλές (καλλιτεχνικές-αθλητικές-πολιτισμικές) εκδηλώσεις στους 
ακριτικούς δήμους της χώρας συνχρηματοδοτούνται από κονδύλια του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας διαθέσιμα γι'αυτό το σκοπό.

Να υπάρχει μέριμνα των υπευθύνων για την από κοινού ανάληψη 
δραστηριοτήτων κοινής ωφέλειας, όπως π.χ. είναι η δενδροφύτευση, αλλά και 
άλλων κοινού ενδιαφέροντος θεμάτων, που άλλωστε υλοποιούνται με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον και από το στρατό και από τη νεολαία εντός του πλαισίου των 
μαθητικών και φοιτητικών ενδιαφερόντων.

Να διευρυνθεί το θεματολόγιο των στρατιωτικών παρουσιάσεων, 
μέσω διαδικτύου INTERNET, για να δύνανται οι ενδιαφερόμενοι να αντλούν 
πληροφορίες, να βρίσκουν απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα και να ενστερνιστεί 
το σύνολο των νέων ότι ο στρατός δεν είναι μια κλειστή ιδιόμορφη κοινωνία, αλλά 
μια απαραίτητη συνέχεια του βίου, από τον οποίον άλλωστε προέρχεται ο νέος και 
στον οποίο επιστρέφει, με πλήθος επιπρόσθετων εφοδίων και γνώσεων.

Πρόσκληση μαθητών και νέων γενικά για παρακολούθηση ασκήσεων 
ή άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (βολών κλπ) και συμμετοχή τους σε 
εορταστικές εκδηλώσεις - δεξιώσεις που οργανώνουν οι Ένοπλες Δυνάμεις.

Μεγάλη είναι η 'ζήτηση ' των ανωτέρων και ανωτάτων σχολών των 
Ενόπλων Δυνάμεων, όπως επίσης και των μισθωτών Επαγγελματιών Οπλιτών.

Διαλέξεις κατάλληλων Αξιωματικών σε Λύκεια (μετά από πρόσκληση 
του Διευθυντή Λυκείου) με ανάλογο ενημερωτικό περιεχόμενο και στα πλαίσια της 
διδασκαλίας του μαθήματος του επαγγελματικού προσανατολισμού στα Σχολεία.

Η παρουσία-προσφορά υπηρεσιών του Στρατού προς την κοινωνία 
δεν εξαντλείται βέβαια μόνο στην αναφορά των παραπάνω δραστηριοτήτων. Ο 
αναλυτικός κατάλογος ή μία εκτενέστερη αναφορά αυτών θα απαιτούσε μεγάλο 
χώρο συγγραφικής απόδοσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

1. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Το εμπειρικό μέρος της εργασίας περιλαμβάνει την σύσταση και την 
σύνθεση του ερωτηματολογίου, καθώς επίσης και την ανάλυση των 
αποτελεσμάτων που προκύπτουν απ ’αυτό.

Ένα μεγάλο μέρος των επιστημονικών γνώσεων κυρίως στις ιστορικές - 
κοινωνικές επιστήμες είναι απόρροια της παρατήρησης.

Προκειμένου να συλλέξω πληροφορίες, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να 
παρατηρήσουμε χρησιμοποίησα το ερωτηματολόγιο.

Συνέταξα το ερωτηματολόγιο διατυπώνοντας κλειστές αλλά και ανοιχτές 
ερωτήσεις, δίνοντας τη δυνατότητα στους εξεταζόμενους να εκφράσουν και να 
εκφέρουν ελεύθερα - αυθόρμητα τις απόψεις τους σχετικά με την κατάταξή τους 
στο ΚΕΝ, καθώς το ερωτηματολόγιο ήταν ανώνυμο.

Θεώρησα σκόπιμο να επιχειρήσω μια άμεση επαφή με τους νεοσύλλεκτους 
δίνοντάς τους την ευκαιρία απάντησης και διευκρίνησης κάποιων ερωτημάτων. Η 
σύνταξη του ερωτηματολογίου θεωρώ πως μετά από μία διάρκεια μερικών 
χρόνων επαγγελματικής εμπειρίας και ύμεσης επικοινωνίας όλα αυτά τα χρόνια με 
οπλίτες ήταν μια σχετικά εύκολη υπόθεση εργασίας πάντα βέβαια υπό την 
καθοδήγηση των διαφόρων θεωρητικών αντιλήψεων περί προσαρμογής και 
κοινωνικοποίησης.

Ουσιαστικά η παρούσα μελέτη εξετάζει και προσπαθεί μέσω του 
ερωτηματολογίου να συλλέξει πληροφορίες οι οποίες θα βοηθήσουν, θα 
συνεισφέρουν στην βελτίωση - των εξωτερικών εκείνων παραγόντων που 
δυσχεραίνουν την διαδικασία μιας ομαλής ένταξης - κοινωνικοποίησης των 
νεοσύλλεκτων στο περιβάλλον του Σι ρατού. Με βάση τις σχετικά περιορισμένες 
εμπειρικές έρευνες και μελέτες οι οποίες υπάρχουν στο υπό διερεύνηση 
αντικείμενο και του περιορισμένου αριθμού ερωτηθέντων, οφείλω να ομολογήσω 
ότι τα αποτελέσματα θα πρέπει να εκληφθούν περισσότερο ως διατυπώσεις 
τάσεων παρά ως δεδομένα με καθολική απήχηση και εφαρμογή.

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Το ερωτηματολόγιο έχει ως στόχο να καταγράψει ή να απογράψει στοιχεία 
δημογραφικής φύσης (Ερ. 1,2,3,18) όπως ηλικία, τόπο διαμονής και γέννησης, το 
επίπεδο εκπαίδευσης(μορφωτικό επίπεδο- Ερ.6) της οικογενειακής κατάστασης 
(Ερ. 7,19), της οικονομικής κατάστασης (κατ’άλλους στην κοινωνική σε σχέση 
πάντα με τον παράγοντα απασχόληση) (Ερ. 5,20,21) που σχετίζεται άμεσα με τον 
οπλίτη ή εμμέσως με τους γονείς του. Κοινωνική διαστρωμάτωση με βάση την 
κοινωνική προέλευση με γνώμονα την οικονομική κατάσταση του ίδιου και της 
οικογένειάς του όπως και το μορφωτικό επίπεδο.
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Επίσης απευθύνεται στο γνωσιολογικό επίπεδο των οπλιτών με σκοπό να 
καταγράψει εκτιμήσεις των ιδίων των οπλιτών που σχετίζονται με την αντίληψή 
τους περί του Στρατού (Ερ. 11,12,13,15,16,17).

Η διερεύνηση του συναισθηματικού κόσμου του νεοσύλλεκτου κάτω από 
ιδιάζουσες συνθήκες όπως αυτές της στράτευσης ήταν αντικείμενο αυτής της 
έρευνας. Για το σκοπό αυτό απευθύνθηκα στους νεοσύλλεκτους με τις ερωτήσεις 
11 και 12.

Η οικονομική κατάσταση των οπλιτών είναι συνάρτηση των οικογενειακών 
υποχρεώσεών τους, της μέχρι στρατεύσεως οικονομικής δραστηριότητας, αλλά 
και των αστάθμητων - αναπάντεχων παραγόντων που μπορούν να μεταβάλλουν 
την οικονομική κατάσταση κάθε οικογένειας και ατόμου.

Η συμμετοχή του οπλίτη προ της κατάταξής του στο στρατό, στην 
απασχόληση σε εξαρτημένη και αυτεπάγγελτη οικονομική δραστηριότητα, 
επηρεάζει σύμφωνα με πολλές κοινωνιολογικές και ψυχολογικές θεωρίες την 
διάπλαση και την εξέλιξη της προσωπικότητας του εφήβου και γενικότερα κάθε 
ατόμου.

Μεταξύ των άλλων η αναφορά στην οικονομική κατάσταση του οπλίτη, 
στοχεύει στην εντόπιση προβλημάτων οικονομικής φύσης που πιθανόν να 
ευθύνονται έμμεσα ή άμεσα στην δυσκολία προσαρμογής των οπλιτών.

Μπορεί να υποθέσει κανείς ότι τα άλυτα οικονομικής φύσης προβλήματα 
επηρεάζουν την ψυχολογική διάθεση κάθε ατόμου και κατά συνέπεια επιδρούν 
στην διαδικασία της ένταξης του οπλίτη στο Στρατό. Ιδιαίτερα όταν αυτά είναι 
έντονα μπορούν να οδηγήσουν τον καθένα μας μετά την αναζήτηση 
αναποτελεσματικής αντιμετώπισής τους σε κάποια ψυχολογική κρίση. Ο 
εντοπισμός της οικονομικής κατάστασης του νεοσύλλεκτου οπλίτη περιλαμβάνεται 
στις ερωτήσεις.

Υπάρχουν περίοδοι χρονικοί στην βιογραφία νεοσύλλεκτων, οι οποίοι για 
πολλούς και διαφόρους λόγους έχουν βιώσει κάποια μετακίνηση του τόπου 
διαμονής τους και μαζί με αυτήν λόγω αλλαγής περιβάλλοντος, κάποιες μεταβολές 
που αφορούν συναισθηματικές εντάσεις που σχετίζονται με την διαδικασία 
προσαρμογής.

Για τον εντοπισμό και την καταγραφή αυτού του γεγονότος και του 
φαινομένου απευθύνθηκα στους νεοσύλλεκτους διατυπώνοντας τις ερωτήσεις που 
έχουν σχέση με τον τόπο γέννησης και τωρινής διαμονής τους, όπως επίσης και 
άσκησης κάποιας επαγγελματικής δραστηριότητας πριν την κατάταξή τους, διότι 
θεωρώ εξίσου σημαντικό την προσαρμογή του ατόμου στον χώρο της εργασίας.

Θεωρώ πως η φοίτηση σε κάποια σχολή Ανώτερη ή Ανώτατη και όταν 
ακόμη δεν διαμένει ο φοιτητής στην οικογένειά του κατά την διάρκεια των 
σπουδών του, έχει να κάνει με επιμήκυνση της δευτερογενούς κοινωνικοποίησης, 
η οποία αρχίζει με την εκπαιδευτική διαδικασία. Η υποχρεωτική ή ακόμη η 
προαιρετική παρακολούθηση των μαθημάτων στη μεταλυκειακή ανώτερη και 
ανώτατη βαθμίδα εκπαίδευσης έχει να κάνει με μια παράταση της εφηβείας. Είναι 
περίοδος όπου το νεαρό άτομο ως σπουδαστής ή φοιτητής δοκιμάζεται, εξετάζεται 
σε δεξιότητες και γνώσεις που αφορούν τα μαθήματά του και τις επιδόσεις του 
σ'αυτά, αλλά όχι υποχρεωτικά και την εν γένει στάση του και συμπεριφορά 
του.
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3. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

Η προσαρμογή είναι μια διαδικασία η οποία συνδέεται με άγχος ματαίωσης 
και συγκρούσεις (Πιπερόπουλος, Ένας ψυχολόγος κοντά σου, Ελλ. Γράμματα, Γ' 
έκδοση, Αθήνα 1996).

Είναι ολοφάνερο πως η πλειοψηφία των οπλιτών διακατέχεται από 
αισθήματα ψυχολογικής πίεσης και φόρτισης όπως άγχος, λύπη και αγανάκτηση, 
φόβο και στενοχώρια (Σχεδιάγραμμα 4). Είναι καταστάσεις όπου ο ανθρώπινος 
οργανισμός αντιδρά κατ' αυτόν τον τρόπο διότι βρίσκεται σε αβεβαιότητα και 
αμηχανία, σ' ένα άγνωστο και πρωτόγνωρο γι' αυτόν περιβάλλον.

Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο κατά την γνώμη μου, στην έλλειψη της 
ενημέρωσης και της σωστής αντικειμενικής πληροφόρησης κατά την προ της 
στράτευσης του οπλίτη περίοδο (Σχεδιάγραμμα 3), αλλά και στην μη ομαλή 
υποδοχή του. Υποθέτω πως η μαζική και απρόσωπη διαδικασία κατάταξης και οι 
περαιτέρω διαδικασίες «ένταξής» του στο Στρατό, αποτέλεσαν εφαλτήριο μιας 
κακής προϋπόθεσης προσαρμογής τους. Αυτά τα στοιχεία ερμηνείας προκύπτουν 
από τις απαντήσεις 11 και 12 του ερωτηματολογίου (Σχεδιαγράμματα 4 & 5). 
Βέβαια υπάρχει και μια μερίδα οπλιτών οι οποίοι διακατέχονται από συναισθήματα 
ενθουσιασμού και περηφάνιας και ιδιαίτερης χαράς λόγω εκπλήρωσης της 
υποχρεωτικής τους θητείας. Είναι εύλογο το συναίσθημα αυτό να υφίσταται 
κυρίως στους εξ αναβολής οπλίτες, για τους οποίους η μη εκπλήρωση των 
στρατιωτικών τους υποχρεώσεων λειτουργεί ως τροχοπέδη στα περαιτέρω 
επαγγελματικά και όχι μόνον σχέδιά τους. Ο ανασταλτικός παράγοντας της μη 
εκπλήρωσης της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας ισχύει σήμερα κυρίως για 
θέσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Αλλά και πολλές φορές η μη εκπλήρωση 
της στρατιωτικής θητείας είναι συνδεδεμένη με το στίγμα του αντιρρησία λόγω 
συνείδησης αλλά και του ανυπότακτου.

Αξιολογώντας τις απαντήσεις στην 12η ερώτηση του ερωτηματολογίου 
(Σχεδιάγραμμα 5) όπου περίπου το ένα τρίτο των νεοσύλλεκτων διακατέχεται από 
το αίσθημα του φόβου και θεωρεί πως το σύστημα της διοίκησης είναι αυστηρό 
και καταπιεστικό, σε προσωπικό επίπεδο ομολογώ ότι με διακατέχει μεγάλη 
έκπληξη. Θεωρώ πως η συνολική εικόνα του Στρατού στην ευρύτερη ελληνική 
κοινωνία εξακολουθεί να διατηρεί κάποια κατάλοιπα του παρελθόντος, τα οποία 
όπως διαπιστώνω συνεχίζουν να διαιωνίζονται. Πρέπει να παραδεχθούμε πως οι 
έννοιες καταπίεση και αυστηρότητα είναι σχετικές και ως εκ τούτου λόγω της 
ευρείας κοινωνικής διαστρωμάτωσης - πολιτισμικής προέλευσης των οπλιτών, 
λογικό είναι να υπάρχουν επικριτές του συστήματος των Ενόπλων Δυνάμεων, 
πλην όμως όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό κατά τη γνώμη μου.

Η αποστροφή και η εμπάθεια που τρέφουν οι νεοσύλλεκτοι οπλίτες προς το 
στράτευμα είναι εμφανής στις απαντήσεις στο ερώτημα της επιλογής αναφορικά 
με την προσέλευσή τους στο ΚΕΝ (Ερ.15) και της προαιρετικής στράτευσής τους 
(Ερ. 16). Θεωρώ υπερβολική την εθελοντική κατάταξη σχετικά μεγάλου μέρους 
των νεοσύλλεκτων (Σχεδιάγραμμα 7). Δεκαπέντε (15) από τους σαράντα (40) 
δηλώνουν προαιρετική - οικειοθελή εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας ακόμη 
και αν δεν υφίσταται η υποχρεωτική στράτευση. Προθυμία στράτευσης και δη ως 
επαγγελματική σταδιοδρομία δηλώνουν επτά (7) νεοσύλλεκτοι (Ερ. 17), οι οποίοι 
πιθανώς να ήταν προ της κατάταξής τους εργαζόμενοι και δύο (2) άνεργοι (Βλ. 
Ερ. 20), όπως φαίνεται στο σχεδιάγραμμα 8. Επομένως υπάρχει μια προδιάθεση εκ
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μέρους των νεοσύλλεκτων, μια τάση επιλογής και προτίμησης του στρατού ίσως 
και ως χώρου επαγγελματικής αποκατάστασης (Ερ. 17).

Η διαπίστωση αυτή μπορεί να ενισχυθεί και με την ευρύτερη αποδοχή που 
έχουν οι πρόσφατες προκηρύξεις περί επαγγελματιών οπλιτών κυρίως σε πολίτες 
προερχόμενους από τα χαμηλά κοινωνικό - οικονομικά πολιτισμικά στρώματα της 
κοινωνίας, καθώς όπως φαίνεται από τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ η πλειοψηφία αυτών 
προέρχεται από προβληματικές περιοχές που πλήττονται ιδιαίτερα από οικονομική 
κρίση.

Στην περίπτωση των νεοσύλλεκτων οπλιτών παρατηρούμε μια ταύτιση 
συμπτωμάτων και συνεπειών. Έτσι η αδράνεια, η αβεβαιότητα, η 
αναποφασιστικότητα, η αναποτελεσματικότητα, η κόπωση, η νευρικότητα, η 
στενοχώρια και πολλές άλλες αρνητικές διαθέσεις του νεοσύλλεκτου σχετίζονται 
με το άγχος. Βέβαια η μη πρόωρη αντιμετώπιση της έντασης και της διάρκειας του 
άγχους μπορεί να οδηγήσει σε κατάθλιψη, αλλά και να επιδράσει βαθύτερα και να 
διαταράξει την ψυχοσωματική ισορροπία του νεοσύλλεκτου. Πλείστα είναι τα 
παραδείγματα νεοσύλλεκτων οπλιτών, οι οποίοι αφού παρουσιαστούν στο ΚΕΝ 
αμέσως αναζητούν και επισκέπτονται το ιατρείο της μονάδας διακατεχόμενοι από 
ταχυπαλμία, διαταραχές του πεπτικού συστήματος κλπ. , πιστεύω ως άμεσες 
συνέπειες του άγχους.

Οι απαντήσεις στο ερώτημα 11 του ερωτηματολογίου πέρα των παραπάνω 
συναισθημάτων τα οποία οι ίδιοι εκφράζουν (απογοήτευση, φόβο, στεναχώρια, 
αγωνία, κλπ) όπως φαίνεται στο σχεδιάγραμμα 4, παρατηρούμε και συναισθήματα 
μιας εσωτερικής σύγκρουσης που διακατέχει μια μικρή σχετικά ομάδα 
νεοσύλλεκτων.

Η σύγκρουση που παρατηρείται, έχει να κάνει με την επιλογή των 
νεοσύλλεκτων να καταταγούν, ώστε να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους έναντι 
της πατρίδας, πλην όμως, ο σκοπός αυτός συνδυάζεται και με την επιδιωκόμενη 
επαγγελματική τους αποκατάσταση. Δηλαδή αναγκαία και απαραίτητη θεωρούν 
την εκπλήρωση της στρατιωτικής τους θητείας, διότι απαιτείται το απολυτήριο του 
στρατού για την πλήρωση κάποιας θέσης απασχόλησης.

Η σύγκρουση ως συναισθηματική ένταση που χαρακτηρίζει το άτομο όταν 
εκτίθεται ή καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε δύο σκοπούς, επιθυμίες, αξίες που 
είναι ασυμβίβαστες μεταξύ τους και τους επιδιώκει με το ίδιο σθένος. Έτσι το 
άτομο βρίσκεται εκτεθειμένο για την κάθε επιλογή του. Ενόσω η επιλογή του 
επιφέρει άμεσα θετικά αποτελέσματα, τότε το άτομο μέσω εσωτερικών 
διεργασιών φαίνεται να «συμβιβάζεται» με την επιλογή - απόφασή του. Σε 
αντίθετη περίπτωση, παρατηρείται μια προβληματική συμπεριφορά που μπορεί να 
οδηγήσει και σε νευρωτικές καταστάσεις (Πιπερόπουλος, Εφαρμοσμένη 
Ψυχολογία, 1999).

Κατά την προσέλευσή του στο Στρατό ο νεοσύλλεκτος «μπαίνει» σε μια 
διαδικασία συνεχή και δυναμική ώστε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις 
προσωπικές του ανάγκες που φέρνει και που αποκτά, τις επιδιώξεις και τις 
ιδιομορφίες της προσωπικότητάς του, σε συνάρτηση πάντα με τις απαιτήσεις, τις 
πιέσεις, τις προσδοκίες, τις επιταγές και τις προκλήσεις του συγκεκριμένου 
περιβάλλοντος.

Η ομαλή ένταξη στο Στρατό, προϋποθέτει μία προσαρμογή αναγκαία και 
απαραίτητη, η οποία είτε γίνεται αυτόματα, όταν οι απαιτήσεις οργανισμού και 
περιβάλλοντος ταυτίζονται ή έστω είναι απλώς αποδεκτές, είτε γίνεται συνειδητά,
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όταν το άτομο επιλέγει και υιοθετεί τρόπους συμπεριφοράς που θα του 
επιτρέψουν μια πιο εύκολη προσαρμογή στο περιβάλλον και στις κοινωνικές 
απαιτήσεις.

Τα κίνητρα, οι πνευματικές ικανότητες, το επίπεδο αντοχής στις πιέσεις, 
στους περιορισμούς και στις προσδοκίες του στρατεύματος, αλλά και η 
διαπαιδαγώγηση του κάθε νεοσύλλεκτου που έχει δεχθεί, είναι οι βασικοί 
παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η προσαρμογή του στο ΚΕΝ.

Πολλές είναι οι περιπτώσεις όπου το άτομο αδυνατεί να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις είτε εσωτερικές, είτε εξωτερικές, οπότε η προσαρμογή του γίνεται 
προβληματική, έστω και αν δεχόμαστε ή ορίζουμε την προσαρμογή πολλές φορές 
απλά και μόνον σαν υιοθέτηση της επιθυμούμενης από το περιβάλλον 
συμπεριφοράς. Προβλήματα που προκύπτουν για το άτομο είναι συνήθως αυτά 
που συνδέονται με στρες και άγχος λόγω πίεσης, ματαίωσης και σύγκρουσης. Είναι 
ολοφάνερο πως η απόλυτη πλειοψηφία των νεοσύλλεκτων βάση των απαντήσεων 
που αφορούν τον ψυχικό τους κόσμο, διακατέχεται από έντονο άγχος, ματαίωση 
και σημάδια εσωτερικής σύγκρουσης.

Αναντίρρητα κάθε νεοσύλλεκτος εμφανίζει κατά την είσοδό του στο 
στρατόπεδο άγχος. Ο βαθμός και η ένταση του άγχους, όπως και η αντιμετώπισή 
του διαφέρουν από νεοσύλλεκτο σε νεοσύλλεκτο και εναπόκειται τόσο στην 
προσωπικότητά του όσο και στην συνεισφορά του οργανισμού που υποδέχεται 
τον νεοσύλλεκτο δηλαδή το ΚΕΝ.

Διαπιστώνω με βάση τις απαντήσεις στο ερώτημα 13 (η θητεία προσφέρει 
νέες δεξιότητες, αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση, κοινωνικότητα, κλπ) πως μεγάλη 
είναι η ανάγκη του νεοσύλλεκτου για επικοινωνία και συναναστροφές με τους 
συναδέλφους του οπλίτες όπως φαίνεται στο σχεδιάγραμμα 6. Χαρακτηριστικό της 
κατάστασης που βρίσκονται στις πρώτες ημέρες της κατάταξής τους είναι η 
εκδήλωση της επιθυμίας για σύναψη κοινωνικών σχέσεων όπως φιλίας, παρέας, 
γνωριμιών μια γνώριμη τάση της εφηβικής ηλικίας αλλά και ως λύση στην επίτευξη 
της αντιμετώπισης του κοινού προβλήματος ή της ψυχολογικής κατάστασης που 
περιήλθαν στο νέο περιβάλλον.

Ο νεοσύλλεκτος έρχεται αντιμέτωπος με πρωτόγνωρες συνθήκες και 
καταστάσεις της μέχρι τούδε διάρκειας της ζωής του.

Στο πρωτόγνωρο αυτό περιβάλλον αναγνωρίζει πως η συνεργασία, οι 
κοινωνικές γενικότερα σχέσεις, θα τον βοηθήσουν στην επίτευξη του στόχου του 
που δεν είναι άλλος από την ομαλή εκπλήρωση της στρατιωτικής του θητείας.

Αναφορικά με την προσφορά της στρατιωτικής θητείας, μεγάλο μέρος 
πιστεύει πως ο στρατός είναι σε θέση να του προσφέρει νέες δεξιότητες. Θεωρώ 
πως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να διαπιστωθεί.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Οι Οργανώσεις είναι κοινωνικοί σχηματισμοί (μορφώματα) όπως για 
παράδειγμα οι ιδιωτικές επιχειρήσεις αλλά και κρατικές, θρησκευτικές, 
στρατιωτικές , αθλητικές αλλά και επιστημονικές οι οποίες επιτελούν έναν σκοπό.

Οι στρατιώτες εντάσσονται στο υποσύστημα της οργάνωσης που λέγεται 
Στρατός - Στράτευμα.
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Δεν συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων που τους 
αφορούν. Συνέπεια αυτού του γεγονότος μπορεί να θεωρηθεί η εν μέρη η μη 
ενσωμάτωσή τους στο όλο σύστημα. Κατά συνέπεια ο νεοσύλλεκτος οπλίτης είναι 
αυτός ο οποίος υπόκειται, υποβάλλεται στη διαδικασία της προσαρμογής, όπως 
την απαιτεί το περιβάλλον. Το περιβάλλον αυτό δεν είναι διαφορετικό απ' αυτό 
που χαρακτηρίζει και διακρίνει ουσιαστικά συστατικά στοιχεία άλλων κοινωνικών 
οργανισμών.

Εκείνο που πρέπει έντονα να απασχολεί τα στελέχη των Ενόπλων μας 
Δυνάμεων είναι η ένταξη των νεοσύλλεκτων στο στράτευμα. Αυτός ο 
προβληματισμός από μόνος του δεν λύνει τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει 
μεγάλο μέρος των οπλιτών.

Πιστεύω πως είναι απαραίτητες μια σειρά από επισταμένες εμπειρικές 
έρευνες, οι οποίες όχι απλά θα αναδεικνύουν τα προβλήματα σε γενικευμένη 
μορφή αλλά διεξοδικά, ειδικά, λεπτομερειακά.

Τα στελέχη είτε του ΚΕΝ είτε των μονάδων θα πρέπει να καταβάλλουν 
επίμονες και επίπονες προσπάθειες προσέγγισης, ώστε ο νεοσύλλεκτος να γίνει 
πλήρες και υγιές, έστω και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, μέλος της 
στρατιωτικής οικογένειας. Σ'αυτή την κατεύθυνση τα στελέχη έχουν να 
επιτελέσουν μια διαφορετική αποστολή βασισμένη στην κατάρτιση και την 
κατανόηση.

Δυστυχώς η ισοπέδωση και η γενίκευσή της καθώς και η παραμέληση 
προκαλούν και επιφέρουν πολλές τραυματικές αθεράπευτες εμπειρίες σε 
ορισμένους οπλίτες κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής τους θητείας.

Το ζητούμενο είναι η διεξαγωγή ενδεδειγμένων επιστημονικών 
αποτελεσμάτων και πορισμάτων πάνω στα οποία θα βασισθεί η ανάπτυξη και η 
εμπέδωση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των στελεχών, έτσι ώστε να 
ανταποκρίνονται στις απατήσεις των νεοσύλλεκτων οπλιτών.

Δεδομένου ότι κάθε νεοσύλλεκτος οπλίτης αποτελεί μια ξέχωρη οντότητα - 
προσωπικότητα θα πρέπει τα στελέχη πού έρχονται σε επαφή με τον νεοσύλλεκτο 
να είναι σε θέση μέσω της άμεσης επικοινωνίας (διάλογο - προσωπική συνέντευξη) 
αλλά και της έμμεσης επαφής και επικοινωνίας μέσω ομαδικών συγκεντρώσεων και 
των έντυπων μέσων να βρίσκονται σε θέση ώστε να «κερδίσουν» τον 
νεοσύλλεκτο για την άρτια επιτέλεση και επίτευξη των στόχων του στρατού.

Για την ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων κρίνεται απαραίτητη η γνώση και 
η εφαρμογή ανάλογων χειρισμών που άπτονται της ψυχολογικής κατάστασης του 
νεοσύλλεκτου. Σε ορισμένες δε περιπτώσεις εξειδικευμένες γνώσεις προσέγγισης 
που ενδείκνυνται στην αντιμετώπιση προβληματικών καταστάσεων.

Διαπιστώνω μέσω των απαντήσεων στις ερωτήσεις 8,9 και 10 του 
διανεμηθέντος ερωτηματολογίου, ένα μεγάλο έλλειμμα σχετικά με την 
αντικειμενική ενημέρωση των υποψηφίων οπλιτών. Μεγάλο είναι το ποσοστό των 
υποψηφίων οπλιτών, οι οποίοι θεωρούν πως η ενημέρωση από μέρους κάποιας 
επίσημης αρχής θα τους ήταν πολύ χρήσιμη (36 νεοσύλλεκτοι από το δείγμα των 
40). Είναι φανερό πως η πληροφόρηση που προέρχεται είτε από μέλη της 
οικογένειας, είτε από φίλους ή από άλλα μέσα συνήθως μέσα μαζικής επικοινωνίας 
εκφράζουν την άποψη πως ήταν τελείως ανεπαρκής η ενημέρωση που είχαν προ 
της κατάταξης (Σχεδιάγραμμα 3). Θεωρώ πως η ενημέρωση από «πρώτο χέρι» 
όπως λέει ο λαός δηλαδή εκ των έσω των Ενόπλων Δυνάμεων θα έλυνε πολλές 
αμφιβολίες και αναπάντητα ερωτηματικά τους.
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Θεωρώ πολύ βασικό στην φάση της προετοιμασίας των νεοσύλλεκτων την 
συμβολή των στρατολογικών γραφείων στην κατεύθυνση αυτή. Το κενό 
ενημέρωσης που παρουσιάζουν οι νεοσύλλεκτοι αναφορικά με τα κέντρα 
νεοσύλλεκτων οφείλεται στην δική τους αποκλειστική ευθύνη. Πιστεύω πως το 
αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο πέραν του γενικού ενημερωτικού φυλλαδίου 
κλήτευσης του οπλίτη και των οδηγιών που περιλαμβάνονται σ'αυτό, θα ήταν 
χρήσιμο να διαθέτει και γραφείο συμβουλευτικής προς τους κληθέντες οπλίτες ή 
κάποια «ανοικτή γραμμή» έγκυρης επικοινωνίας και πληροφόρησης καθώς και 
επίλυσης προβληματισμών των μελλοντικών οπλιτών.

5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η εμπειρική αυτή έρευνα όπως προανέφερα στην αρχή αυτού του 
κεφαλαίου, τελικά λόγω αρκετών δυσκολιών στην φάση της διενέργειάς της, θα 
πρέπει να θεωρηθεί ως μία προσπάθεια περιορισμένου βεληνεκούς.

Προσπάθησα να εντοπίσω και να αξιολογήσω την κατάσταση των 
νεοσύλλεκτων στο μέτρο του επιτρεπτού. Επειδή η μελέτη αυτή στερείται πολλών 
στοιχείων αντικειμενικότητας θεωρώ πως και τα όποια συμπεράσματα αλλά και η 
διατύπωση προτάσεων θα πρέπει να διακρίνονται από μεγάλη επιφυλακτικότητα 
και σχετικότητα.

Πολλές αποφάσεις βάση της εμπειρίας μου έχουν διατυπωθεί στην 
περιγραφή και την ανάλυση που παραθέτω σε κάθε ενότητα που αφορά τόσο 
τους νεοσύλλεκτους όσο και το διοικητικό προσωπικό των ΚΕΝ.

Πέραν τούτου θεωρώ πως μια εμπεριστατωμένη έρευνα θα είχε αναδείξει 
μια σειρά από προβλήματα, τα οποία επηρεάζουν αρνητικά ως επί το πλείστον την 
ένταξη - προσαρμογή των νεοσύλλεκτων οπλιτών. Λόγω του περιορισμένου 
’δείγματος' νεοσύλλεκτων που συμμετείχαν στην έρευνά μας, είναι αδύνατον να 
διατυπωθούν ασφαλείς διαπιστώσεις οι οποίες θα με οδηγούσαν στην διατύπωση 
αντίστοιχων προτάσεων.

Πιστεύω πως ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην αντικειμενική και 
αμερόληπτη ενημέρωση των υποψηφίων οπλιτών προ της κατάταξής τους στο 
στρατό.

Η ένταξη του νεοσύλλεκτου συνδέεται τόσο με τον χαρακτήρα του ίδιου, 
όσο των αντικειμενικών παραγόντων αλλά και των παραγόντων της διοίκησης.

Προέχει η εξοικείωση - η προσαρμογή και ένταξη του νεοσύλλεκτου, η 
οποία πρωτίστως είναι χρέος του διοικητικού προσωπικού.

Παρά τις όποιες μεταρρυθμίσεις που έγιναν και γίνονται στις Ένοπλες 
Δυνάμεις αναφορικά με την αναβάθμιση και βελτίωση τόσο της υποδομής όσο και 
της διαρκούς επιμόρφωσης του μονίμου προσωπικού που υπηρετεί σ'αυτές, 
τολμώ να εκφέρω την άποψη πως μεγάλο μέρος των νεοσύλλεκτων είναι ακόμη 
προκατειλημμένο αναφορικά με τις συνθήκες και την εν γένει συμπεριφορά που 
επικρατούν στα ΚΕΝ.

Περίπου το ένα τρίτο (35%) των νεοσύλλεκτων (Ερ. 12) εκφράζει εκ των 
προτέρων αισθήματα φόβου και μάλιστα σε περίοδο κατά την οποία η ενημέρωσή 
του όπως αποδεικνύεται από τα παραπάνω είναι ελλιπής (Σχεδιάγραμμα 5). Είναι 
φυσιολογικό ο καθένας μας να διακατέχεται από ένα αίσθημα αβεβαιότητας και
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αποξένωσης όταν καλούμαστε να συμμετέχουμε σε θεσμούς που επικρατούν κατά 
παράδοση κακές συνθήκες, ή ο θεσμός αυτός έχει χαρακτηρισθεί και έχει συνδεθεί 
με πολλές αρνητικές αντιλήψεις - προκαταλήψεις.

Κλείνοντας ως μέλος της ιεραρχίας των Ενόπλων Δυνάμεων και ως 
ερευνητής και συγγραφέας της παρούσης διπλωματικής εργασίας, οφείλω να 
καταθέσω με ειλικρίνεια ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις χωρίς να διακινδυνέψουν θέματα 
στρατηγικής σημασίας όπως την αυστηρότητα στην τήρηση κανόνων και την 
πειθαρχία στην εκπαίδευση οπλιτών, κατόρθωσαν παραγωγικά να ενσωματώσουν 
νεωτεριστικές κοινωνικές αντιλήψεις για εκδημοκρατισμό, χωρίς όμως 
ισοπεδωτικές τάσεις αναίρεσης των θεμελιακών δομών ιεραρχίας που αφορά 
εξουσία και εξουσιαζόμενους.

Ευελπιστώ ότι στο περιορισμένο πλαίσιο αναφοράς της η εργασία αυτή θα 
αποτελέσει ένα ακόμη «λιθαράκι» στο μεγάλο οικοδόμημα της διατήρησης 
αξιόμαχων Ενόπλων Δυνάμεων, με παραγωγική ενσωμάτωση των γνώσεων των 
σύγχρονων κοινωνικών επιστημών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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^ Δείγμα ερωτηματολογίου κατά την είσοδο 
των νεοσύλλεκτων στο ΚΕΝ
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι απόλυτα ανώνυμο και τα ερωτήματά του θα 
χρησιμοποιηθούν παραγωγικά για ακαδημαϊκούς λόγους και για ενημέρωση της 
Διοικήσεως με στόχο την διατήρηση θετικών καταστάσεων, και την βελτίωση 
πιθανών αρνητικών καταστάσεων. Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.

1. Έτος νεννήσεως .

2. Δήμος νεννήσεως.

3. Δήμος τωρινής κατοικίας.

4. Εργάζονται και οι δύο γονείς σου; 
α. 0 πατέρας σου. Ναι . . Όχι . Συνταξιούχος .
β. Η μητέρα σου. Ναι . . Όχι . Συνταξιούχος .

5. Επάγγελμα γονέα (ων) 
α. Του πατέρα σου.
β. Της μητέρας σου.

6. Είσαι απόφοιτος: Δημοτικού . . Γυμνασίου .

Λυκείου . . ΙΕΚ . . ΤΕΙ . . ΑΕΙ . . Άλλο .

7. Έχεις αδελφό (ή αδελφή) που υπηρέτησε ήδη στις Ένοπλες Δυνάμεις;
Ναι ._______ /Οχι ._______. Πόσους .___________________,

8. Έχεις ήδη κάποια ενημέρωση για την βασική εκπαίδευση;
Ναι .________/Οχι ._______.

9. Αυτή η ενημέρωση προέρχεται από :
Μέλος της οικογένειας ._______________________________ .
Φίλους .______________________________________________.
Μ.Μ.Ε. ._____________________________________________ ,
Άλλο ._______________________________________________ L

10. Θα θεωρούσες χρήσιμη την ενημέρωση για το Στρατό από κάποια
άλλη επίσημη πηγή; Ναι.________ /Οχι ._______ ..

11. Ποια συναισθήματα σε διακατέχουν τώρα που ξεκινάς την βασική σου 
εκπαίδευση ;
(Συμπλήρωσε) ._____________________________________________________________
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12. Ήρθες στο Κέντρο Εκτταιδεύσεως Νεοσύλλεκτων (ΚΕΝ) με αισθήματα
φόβου για καταπίεση και αυστηρότητα από μέρους του Διοικητικού Προσωπικού; 
Ναι .________ /Οχι ._______ .

13. Τι πιστεύεις ότι θα σου προσφέρουν οι 6 εβδομάδες αυτής της βασικής 
εκπαίδευσης;

Νέες δεξιότητες ._______ Αυτογνωσία .______ .Αυτοπεποίθηση.__________.
Ικανότητα συνεργασίας με άλλους .___________ Κοινωνικότητα .__________ .
Άλλο .______________________________________________________ ___________ __

14. Θεωρείς το χρόνο της βασικής εκπαίδευσης απαραίτητο για την 
ένταξή σου στην μελλοντική σου Μονάδα; Ναι .____________ . Όχι ._______ .

15. Εάν είχες την επιλογή θα ερχόσουν στο ΚΕΝ; Ναι ._____ . Όχι._______ .

16. Εάν είχες την επιλογή θα υπηρετούσες τη θητεία σου;
Ναι .________ .Όχι ._______ .

17. Θα επέλεγες τις Ένοπλες Δυνάμεις ως καριέρα (ΕΠ.ΟΠ);
Ναι ._______ . Όχι ._________ .

18. Πόσο απέχει η κατοικία σου από το κέντρο του Κιλκίς (Αριθμός
χιλιομέτρων); .______________ .

19. Είσαι υπόχρεος μειωμένης θητείας; Ναι ._______ . Όχι .______ .
Λόγος (Αναφέρατε λόγο) .

20. Πριν καταταγείς:
α. Εργαζόσουν ;(ιδιωτικά ή δημόσια) Ναι ._______ . Όχι .______.
β, Φοιτούσες σε κάποια σχολή; Ναι ._______ . Όχι .______ .

(Προσδιόρισε) Σχολή : .__________________________________ .
γ. Ήσουν άνεργος; Ναι ._______ . Όχι .______ .

21. Τα έξοδά σου κατά τη διάρκεια της θητείας σου θα καλύπτονται από :
α. Δικές σου αποταμιεύσεις. Ναι ._______ . Όχι .______ .
β. Την οικογένεια σου. Ναι._______ . Όχι .______ .
γ. Άλλες πηγές . Ναι ._______ . Όχι .______ .
δ. Συνδυασμός των παραπάνω. Ναι ._______ . Όχι .______ .

56



2. Σχεδιαγράμματα
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Σχεδιάγραμμα 1
Εργάζονται οι γονείς σου; Αντρες:40 Γ υναίκες:40

Ναι: 30 24
Όχι: 0 15

Συνταξιούχος: 10 1

Εργασία Γονέω ν

Σχεδιάγραμμα 2 
Γραμματικές Γνώσεις
Δημοτικό 0
Γυμνασίου 0
Λυκείου 7
ΙΕΚ 2
ΤΕΙ 15
ΑΕΙ 15
Μεταπτυχιακά 1

Γραμματικές Γνώσεις

□ Δημοτικό

□ Γυμνασίου

□ Λυκείου

□ ΙΕΚ

■ ΤΗ

□ ΑΒ

■ Μεταπτυχιακά
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Σχεδιάγραμμα 3
Προέλευση Ενημέρωσης για την
Θητεία
Μέλος Οικογένειας 10
Φίλοι 10
Μ.ΜΕ 3
Οικογένεια και Φίλοι 15
Άλλο 2

Σχεδιάγραμμα 4
Συναισθήματα κατά το Χρόνο 
μετά την Παρουσίαση στο ΚΕΝ
Άγχος 15
Λύπη και Αγανάκτηση 4
Φόβο και Στεναχώρια 5
Αγωνία και Άγνοια 4
Ενθουσιασμός και Περηφάνια 5
Χαρά και Εκπλήρωση Χρέους 7
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Σχεδιάγραμμα 5
Συναισθήματα κατά το Χρόνο ττριν την Παρουσίαση στο 
ΚΕΝ
Προκατάληψη Φόβου, Καταπίεσης και Αυστηρότητας 

ΝΑΙ 14
ΌΧΙ 26

Προκατάληψη Φόβου, Καταπίεσης και Αυστηρότητας

□ ΝΑΙΠΌΧΙ

Σχεδιάγραμμα 6
Προσφορά Θητείας
Νέες Δεξιότητες 18
Αυτογνωσία 18
Αυτοπεποίθηση 16
Ικανότητα Συνεργασίας 22
Κοινωνικότητα 13
Υπομονή 5
Φιλίες 2
Σκληραγωγία 1
Απολύτως Τίποτα 2

Προσφορά Θητείας

I \
23% ' 16%

□ Νέες Δεξιότητες □ Αυτογνωσία □ Αυτοπεποίθηση

Π ΙκανότηταΣυνεργασίας a Κοινωνικότητα □ Υπομονή

□ Φιλίες □ Σκληραγωγία H Α π ολύτως Τίττ οττχ
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Σχεδιάγραμμα 7 
Επιθυμία Υπηρετήσεως 
Θητείας

ΝΑΙ 15
ΌΧΙ 25

Επιθυμία Υπηρετήσεως Θητείας

□ ΝΑΙ 13 ΌΧΙ

Σχεδιάγραμμα 8

Επιθυμία Επιλογής του 
ΕΠΟΠ ως Καριέρα

ΝΑΙ 7
ΌΧΙ 33
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Σχεδιάγραμμα 9
Απασχόληση πριν τη 
Θητεία
Εργασία 9
Φοίτηση 29
Άνεργος 2

Σχεδιάγραμμα 10 
Κάλυψη Εξόδων
Προσωπικές Αποταμιεύσεις 7
Οικογένεια 29
Άλλες Πηγές 0
Συνδυασμός Ολων 9
Άλλες Πηγές 0
Συνδυασμός Ολων 9

Κάλυψη Εξόδων

0 Προσωπικές Αποταμιεύσεις 0 Οικογένεια 0Άλλες Πηγές ο Συνδυασμός Ολων
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