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1. Εισαγωγικά 

Αναμφισβήτητο καθολικό ψυχολογικό γνώρισμα κάθε Αξιωματικού είναι η κοινωνι-

κή συνείδηση αυτού, η οποία κυριαρχεί στην ύπαρξή του. 

Επιβεβαίωση του λόγου το αληθές αποτελεί, ότι η κοινωνική συνείδηση εξετάζεται 

ως θεμελιώδες φυσικό κριτήριο επιλογής του, κατά την είσοδό του στις Στρατιωτικές 

Ακαδημίες. 

Αλλά και εν συνεχεία, η παιδεία την οποία δέχεται και το περιβάλλον, στο οποίο 

διαρκώς διαβιώνει, διαπνέεται από τις αρχές και τις αξίες, οι οποίες αναπτύσσουν και 

καλλιεργούν διαρκώς την κοινωνική συνείδησή του. 

Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με την επιλογή του φυσικού, αλλά και του επίκτητου χαρα-

κτήρα, ο οποίος αποτελεί, κατά τον Αριστοτέλη, «δεύτερη φύση», ο Αξιωματικός εί-

ναι προορισμένος διά βίου για κοινωνικό ρόλο. 

Ισόβιο είναι το αξίωμα του Αξιωματικού…! 

Με αυτές τις βασικές σκέψεις θα εξετασθεί στη συνέχεια και ο κοινωνικός ρόλος 

του1. 

 

2. Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετασθεί η ομαλή ψυχολογική μετάβαση 

του Αξιωματικού από τον ενεργό στρατιωτικό βίο σ’ αυτόν του αποστράτου. 

   

3. Φιλοσοφία του Αξιωματικού2 

Ο Πλάτων είναι ο φιλόσοφος ο οποίος, στο έργο του «Πολιτεία», ιδιαίτερα ασχολεί-

ται με τον Αξιωματικό, τον οποίο μάλιστα αποκαλεί «Φύλακα». 

Θεωρεί δίκαιο να επιλέγεται για το αξίωμα αυτό σύμφωνα με τον φυσικό του χαρα-

κτήρα, κατόπιν σειράς δοκιμασιών τις οποίες θα υποστεί γι’ αυτόν τον σκοπό. 

Οι δοκιμασίες αυτές, της επιλογής των «Φυλάκων», πρέπει ν’ αναδεικνύουν τις κατά 

Πλάτωνα θεμελιώδεις αρετές της φρόνησης, της σωφροσύνης, της δικαιοσύνης και 

τέλος της ανδρείας. 

Ενισχύει τα φυσικά χαρίσματά του με ανώτατη παιδεία, εμπλουτίζοντας την μέχρι 

τότε πολεμική γνώση στην οπλική και στην τακτική με εγκυκλοπαιδικά μαθήματα και 

μουσική, ώστε να έχει μία σφαιρική πανεπιστημιακού επιπέδου μόρφωση. 

Η φιλοδοξία του ήταν να δημιουργήσει τον φιλόσοφο-στρατηγό και εξ αυτού βέβαια 

τον φιλόσοφο-άρχοντα της πόλης. 

Ο Πλάτων οραματίσθηκε τον άριστο σε ήθος και παιδεία Αξιωματικό, ο οποίος δοκι-

μαζόμενος θα κρίνεται διαρκώς για την εξέλιξή του. 

Να ασχολείται με αφοσίωση μόνο για την ασφάλεια της πόλης και τη διεξαγωγή του 

πολέμου και όχι με άλλες εργασίες και δραστηριότητες. 
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Αυτής της επιλογής και της παιδείας ο Αξιωματικός έχει καθόλον τον βίο του κυρίαρ-

χο μέλημα στη συνείδησή του το καλό και το δίκαιο της κοινωνίας, παραβλέποντας 

το προσωπικό του όφελος. 

Ο Πλάτων θέλει τον Αξιωματικό να διαβιώνει λιτά και μακράν από το «κυνήγι» του 

χρυσού, διότι «χρυσός» είναι η ψυχή του, η οποία έχει «θεϊκή» προέλευση και προο-

ρισμό. 

Κατηγορείται ο Πλάτων από τον Αδείμαντο, ότι στερεί αυτούς από τις χαρές και τις 

απολαύσεις που προσφέρει η ζωή. 

Η απάντηση του Πλάτωνα υπήρξε ότι η ευδαιμονία τους είναι η ευδαιμονία της κοι-

νωνίας, γι’ αυτό και η κοινωνία ανταποδίδει σ’ αυτούς ξεχωριστές τιμές. 

Αυτήν την περίοπτο θέση του Αξιωματικού στην κοινωνία, αποδέχεται και ο Αριστο-

τέλης στα «Πολιτικά» του. 

Στην ίδια θέση και πορεία με τον άνδρα, ο Πλάτων θέτει και τη γυναίκα Αξιωματικό, 

αναγνωρίζοντας τη ψυχολογική και κοινωνική ισοτιμία των φύλων, έστω κι αν δια-

φοροποιούνται βιολογικά. 

Ακόμα, ο Πλάτων θέλει τους Αξιωματικούς ως φιλέλληνες πατριώτες, προτρέποντας 

να θεωρούν την Ελλάδα ως δικό τους «σπίτι». 

Συνιστά με θέρμη να παραμένουν μακράν των εμφυλίων πολέμων και οι οποίοι, αν 

τυχόν ήθελαν συμβεί, αμέσως ν’ αποκαθίσταται η συμφιλίωση μεταξύ των αλληλο-

σπαραχθέντων αδελφών. 

Τέλος, δίκαιους θέλει ο Πλάτων τους Αξιωματικούς, καθόσον αφορά και την εφαρ-

μογή του δικαίου κατά τους πολέμους. 

Ως καταστάλαγμα των φιλοσοφικών απόψεών του, που εκτίθενται αναλυτικά και διε-

ξοδικά στο έργο του «Πολιτεία», θα μπορούσε να είναι: 

Ότι η ηγετική προσωπικότητά του Αξιωματικού συντίθεται από χαρίσματα της δύνα-

μης και της σοφίας, εδραιωμένα στο ήθος των κοινωνικών αρετών, προκειμένου οι 

αποφάσεις του να καταλήγουν σε ευπραξία. 

Ίσως, από τότε εξακολουθεί μέχρι σήμερα να υπάρχει αυτό το ήθος του Αξιωματικού, 

διότι και ο μύθος φέρει τη θεά Αθηνά, συμβολική μορφή της δύναμης και της σοφί-

ας3, πάνοπλη και δυνατή να βγαίνει μέσα από τη σοφή κεφαλή του Δία. 

 

4. Κοινωνιολογία του Στρατιωτικού Περιβάλλοντος4 

Σ’ αυτά τα ίδια ψυχοπνευματικά θεμέλια, που έθεσε ο Πλάτων από εκείνη την αρχαία 

εποχή, συνεχίζεται και σήμερα να κτίζεται το ήθος του Αξιωματικού. 

Με αυτές τις αρχές ο Αξιωματικός, από την είσοδό του στις Στρατιωτικές Σχολές, δο-

κιμάζεται, εκπαιδεύεται και διαμορφώνεται δια βίου, ώστε να μπορεί ν’ ανταποκρίνε-

ται στις κοινωνικές απαιτήσεις του στρατιωτικού ηγέτη. 

Στο παρόν σημείωμα θα επιδιωχθεί, με κάθε δυνατή συντομία, να περιγραφεί το κοι-

νωνιολογικό πλαίσιο του στρατιωτικού περιβάλλοντος, ως επίσης και η μεταμόρφω-

ση του πολίτη στην προσωπικότητα του Αξιωματικού σε τρεις φάσεις: 

 

α.    Προσαρμογή στις Στρατιωτικές Ακαδημίες 

Κατόπιν των ψυχο-πνευματο-σωματικών δοκιμασιών που υφίσταται ο υποψήφιος, 

εισέρχεται στις Στρατιωτικές Σχολές, στις οποίες βασικά διαμορφώνεται το ήθος του. 
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Πλην όμως, κάθε προσωπικότητα που εντάσσεται σε οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα 

(οικογένεια, σχολείο, στρατός, εργασιακός χώρος κλπ.), στερείται και περιορίζεται σε 

ατομικές ελευθερίες, προκειμένου η ομάδα να λειτουργήσει συλλογικά και να επιτύ-

χει τους στόχους της, ως ένα ενιαίο κοινωνικό πρόσωπο (όπως η δράση μίας ποδο-

σφαιρικής ομάδας, ή μίας στρατιωτικής μονάδας κλπ.). 

Έτσι και ο δόκιμος Αξιωματικός, κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στις Στρατιωτι-

κές Σχολές, καλείται σε σύντομο χρόνο και υπό έντονες συνθήκες ν’ αποβάλει το έν-

δυμα του ατομικού «εγώ» και να ενδυθεί το ομαδικό του «εμείς». 

Υπ’ αυτές, τις πραγματικά αυστηρές και σκληρές συνθήκες, της μεταμόρφωσής του 

σε στρατιωτικό ηγέτη, καλείται ν’ αποκοπεί από τις προηγούμενες συνήθειες και νοο-

τροπίες της κοινωνίας και ν’ αποδεχθεί και ν’ αφομοιώσει τις αρχές και τις λειτουργί-

ες της στρατιωτικής κοινωνικής ομάδας. 

Εντάσσεται στην αυστηρά πειθαρχημένη στρατιωτική ομάδα, προερχόμενος από ένα 

κοινωνικό περιβάλλον το οποίο είναι πλήρες αντιθέσεων, ελευθεριών, υπερκατανά-

λωσης και ανέσεων, συμφεροντολογίας και ωφελιμισμού, συνάμα όλα αυτά με την 

επαγγελματική ανασφάλεια, που κυριαρχεί σήμερα ανάμεσα στους νέους ανθρώπους. 

Καλείται, ο δοκιμαζόμενος στις Στρατιωτικές Σχολές νέος άνθρωπος, ν’ αποδεχθεί τις 

κακουχίες και τη βία του πολέμου, ως επίσης να υπερβαίνει τον εαυτό του θυσιαζό-

μενος για το κοινωνικό σύνολο. 

Καλείται να δεχθεί τη φιλοσοφία του πολέμου, διάφορης αυτής που μάθαινε στα σχο-

λεία πριν της στράτευσής του. 

Μέχρι της στράτευσής του είχε γονείς που φρόντιζαν την άνετη διαβίωσή του και ένα 

δάσκαλο που του μάθαινε γράμματα˙ τώρα γνωρίζει άλλα γονεϊκά και εκπαιδευτικά 

πρότυπα εξουσίας και μάθησης. 

Ο νέος υποχρεώνεται ακόμα να δεχθεί τις νέες συνθήκες ομαδικής διαβίωσης (δια-

τροφής, ένδυσης και υπόδυσης, ύπνου, αλλά και εκπαίδευσης στις στρατιωτικές α-

σκήσεις). 

Μόνος του πλέον ο δοκιμαζόμενος Αξιωματικός αντιμετωπίζει τη μεταποιητική προ-

σαρμογή του στο νέο στρατιωτικό περιβάλλον, αποκοπτόμενος από την προηγούμενη 

κοινωνική ζωή του και αναπροσαρμόζοντας την εικόνα, που είχε πριν για τον εαυτόν 

του, στη νέα στρατιωτική αξιωματική ταυτότητα της προσωπικότητάς του. 

Σ’ αυτή τη διαμόρφωση της ταυτότητας του στρατιωτικού ηγέτη αποβλέπει και η ψυ-

χολογική τεχνική των ενισχύσεων και αποσβέσεων (καψώνια), ως επίσης το συνεχές 

και έντονο πρόγραμμα της εκπαίδευσης. 

Αυτή η συνεχής, έντονη και στοχευμένη δραστηριότητα δεν επιτρέπει ν’ αφήνεται 

χρόνος στην προσωπικότητα να χρησιμοποιήσει τους μηχανισμούς άμυνας, με αποτέ-

λεσμα πιο άνετα να εμφυτεύονται στη συνείδηση του δοκιμαζόμενου οι νέες στρα-

τιωτικές αρχές και αξίες της κοινωνικής προσωπικότητάς του. 

Αλλά, στην αφομοίωση των στρατιωτικών αρχών, δεν αρκεί μόνο το ατομικό ενδια-

φέρον της προσωπικότητας για τον Στρατό, ούτε βέβαια ο θεμελιώδης βιολογικός νό-

μος της προσαρμοστικότητας, συντελούν και υποβοηθούν σημαντικά αυτές οι ίδιες οι 

αξίες και οι λειτουργίες του στρατιωτικού περιβάλλοντος, ως κοινωνικοί θεσμοί. 
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Μερικοί τέτοιοι θετικοί παράγοντες είναι: 

– Ο υψηλός κοινωνικός σκοπός του Στρατού, όπως είναι η κοινωνική ασφάλεια και 

η ανεξαρτησία της Πατρίδας. 

– Η, χάριν αυτού του υψηλού σκοπού, εκπαίδευση προσφέρει ποικιλία και αλλαγές, 

αναθέτει υπεύθυνο ρόλο στην ομάδα, εντός της οποίας το άτομο έχει τη δική του 

δράση με συνέπεια την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης στην προσωπικότητα, αλλά 

συγχρόνως και τη συνεργατική αλληλεγγύη μεταξύ των μελών της ομάδας. 

– Γενικά ο Αξιωματικός δέχεται μία πολύπλευρη, ανωτάτου επιπέδου, επιστημονι-

κή και τεχνική μόρφωση, η οποία ανταποκρίνεται στον υψηλό δείκτη νοημοσύνης και 

προκαλεί το ενδιαφέρον του. 

– Η ψυχική αγωγή στις υψηλόφρονες ανθρωπιστικές αρετές αποκαθάρουν το πνεύ-

μα του από τις ιδεολογικές και αξιολογικές συγχύσεις της προηγούμενης ζωής του και 

στην κοινωνία υπάρχουσες, με συνέπεια την, με ευχαρίστηση, κοινωνικοποίησή του 

στον ήθος του Αξιωματικού. 

– Θετικά, επίσης, συμβάλλουν στη διαμόρφωση της κοινωνικής προσωπικότητάς 

του η αλληλεγγύη και οι φιλικές σχέσεις μεταξύ συμμαθητών και η ευγενής άμιλα. 

– Ακόμα τα πρότυπα των Αξιωματικών Εκπαιδευτών, ως επίσης και η υποδειγματι-

κή συμπεριφορά των άλλων τάξεων των Στρατιωτικών Σχολών. 

– Επίσης συμβάλλουν ενισχυτικά στο γόητρο του Μαθητή των Στρατιωτικών Σχο-

λών κυρίως η ηγετική του προσωπικότητα, αλλά και η ιδιαιτέρως κεκοσμημένη στο-

λή. 

– Τελικά, η παιδεία και η αγωγή των Αξιωματικών είναι αυτή η οποία αρμόζει για 

τον ηγέτη, διότι είναι σφαιρική και σύμφωνη με το Πλατωνικό όραμα, τ’ οποίο απο-

βλέπει στην καλλιέργεια πνεύματος, ψυχής και σώματος. 

Έτσι ώστε, με την ολοκλήρωση της παιδείας και της αγωγής του στις Στρατιωτικές 

Σχολές να εγκαθίσταται στη συνείδησή του η αρχή: 

«άρχεσθαι μαθών, άρχειν επιστήση», του Σόλωνα και η άλλη του Πλάτωνα : «το να 

νικάς τον εαυτό σου είναι πρώτη και αρίστη νίκη». 

Αναγκαίες προϋποθέσεις της ηγετικής προσωπικότητας του Αξιωματικού, για τον 

σκοπό και τη λειτουργία του Στρατού, αλλά και γενικότερα της κοινωνίας. 

 

β. Ο Αξιωματικός στις Μονάδες 

Κατ’ αρχάς η Μονάδα, ως επίσης και κάθε άλλο παρόμοιο σχήμα του Στρατού, είναι 

μία κοινωνική ομάδα, η οποία παρουσιάζει τη δική της λειτουργία για ένα συγκεκρι-

μένο σκοπό. 

Υπ’ αυτή την έννοια, η Μονάδα είναι ο εργασιακός χώρος του Αξιωματικού, εντός 

της οποίας δραστηριοποιείται ιεραρχικά προς επιτυχία του πολεμικού σκοπού αυτής, 

χάριν της ειρήνης. 

Στη Μονάδα παρέχεται η δυνατότητα ν’ αναπτύξει και ν’ αποκαλύψει ο Αξιωματικός 

τις δημιουργικές και τις κοινωνικές του ικανότητες και ευαισθησίες, τυγχάνοντας της 

ανάλογης αναγνώρισης στο στρατιωτικό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. 

Στην κοινωνική αυτή αναγνώριση, μεγάλη είναι η συμβολή του «γοήτρου», που εκ-

πέμπει αυτό το ίδιο το «αξίωμα», τ’ οποίο επαυξάνεται με την άνοδο των βαθμίδων 

της ιεραρχίας, αλλά και με τη «γοητεία» την οποία ασκεί η στολή του και γενικά η 

συνολική προσωπική του παρουσία στην κοινωνία. 
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Ο Αξιωματικός, αν και λειτουργεί σε μία κάθετη ιεραρχημένη ομαδική δομή, δεχόμε-

νος και συγχρόνως εκπέμποντας και ο ίδιος εξουσιαστικές συμπεριφορές, εν τούτοις 

διατηρεί πάντα σ’ αυτή τη μορφολειτουργία του Στρατού την προσωπική του ηγετική 

ταυτότητα. 

Αποκορύφωμα αυτού του γοήτρου της ιεραρχημένης διαβάθμισης της λειτουργίας 

είναι ο διοικητής, ο οποίος ως εκ της θέσης του, αποτελεί το «μυθικό» πρόσωπο της 

Μονάδας. 

Από τον τρόπο διοίκησής του εξαρτάται αυτό που λέγεται «Πνεύμα Μονάδας» και τ’ 

οποίο δηλώνεται με τον βαθμό ταύτισης του ατομικού με το ομαδικό «εγώ» και με το 

ηθικό του προσωπικού όλης της Μονάδας. 

Ηθικό είναι το συναίσθημα της αυτοπεποίθησης που κάνει άνετη, συνεργάσιμη και 

αποδοτική γενικά την εργασία εντός του εργασιακού χώρου. 

Απεναντίας, οι απουσίες, οι παρατηρήσεις και οι διαιρέσεις του προσωπικού είναι 

δηλωτικές της έλλειψης ηθικού και επομένως του ομαδικού «πνεύματος». 

Ακόμα το ηθικό αμβλύνει τ’ ανταγωνιστικά φαινόμενα που αναπτύσσονται μεταξύ 

προσώπων, αλλά και μεταξύ τυπικών ή άτυπων ομάδων εντός της Μονάδας, ανταγω-

νισμοί οι οποίοι δρουν ανασταλτικά στο «Πνεύμα Μονάδας», επομένως και στο ηθι-

κό του προσωπικού. 

Το ηθικό του προσωπικού μίας εργασιακής μονάδας είναι μεταβλητό και επομένως 

πρέπει να παρακολουθείται από την ηγεσία της, ώστε διαρκώς να είναι υψηλό. 

Τόσο η επιστήμη της Ψυχολογίας, όσο και αυτή της Εργονομίας μελετούν τις συμπε-

ριφορές του προσωπικού, τις διανθρώπινες μεταξύ τους σχέσεις, τις εργασιακές ως 

και τις περιβαλλοντικές συνθήκες του εργασιακού χώρου, προκειμένου το ηθικό του 

να διατηρείται σε υψηλό επίπεδο και να υπάρχει αποδοτικότητα στο έργο τους. 

Ένα άλλο γνώρισμα στην πορεία του Αξιωματικού είναι η «δια βίου» επιμόρφωσή 

του, η οποία έχει ως συνέπεια ν’ αποκτά όλες εκείνες τις αναγκαίες κατά βαθμό γνώ-

σεις, ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται και ν’ ανταποκρίνεται επιτυχώς στα βαθμιαί-

ως κατακτώμενα υψηλότερα καθήκοντά του με τον τελικό Πλατωνικό προορισμό η 

στρατηγική να είναι πλησίον της πολιτικής, ως πρώτης μεταξύ όλων των άλλων επι-

στημών. 

Σημαντικό, από κοινωνιολογικής πλευράς επίσης, είναι οι διαρκείς μεταθέσεις των 

Αξιωματικών από τόπο σε άλλο τόπο. 

Φαινόμενο τ’ οποίο, όσο κι αν είναι ενδεδειγμένο, έχει εξίσου αρνητικές και θετικές 

ψυχοσυναισθηματικές επιπτώσεις, τόσο σε προσωπικό όσο και σε οικογενειακό επί-

πεδο. 

Οι αρνητικές επιπτώσεις είναι, ότι ο Αξιωματικός και τα μέλη της οικογένειάς του 

είναι υποχρεωμένοι να «γκρεμίζουν τις ψυχοσυναισθηματικές σχέσεις, τις οποίες δη-

μιούργησαν με άλλα πρόσωπα σε κάθε τόπο και τις οποίες έκτισαν με τόση επιμέλεια, 

όπως η αράχνη υφαίνει τον ιστό της και τις οποίες καλούνται να ξανακτίσουν σε άλ-

λους τόπους, με άλλους ανθρώπους. 

Αυτοί οι φιλικοί δεσμοί είναι που κάνουν τον άνθρωπο να αισθάνεται ότι υπάρχει, 

διότι κάθε άνθρωπος αισθάνεται ότι υπάρχει από την παρουσία και την επικοινωνία 

με τους άλλους . 

Αυτό επιβεβαιώνεται και από τον Αριστοτέλη, ο οποίος λέει: Αισθάνομαι ότι υπάρχω 

μέσα από την παρουσία του άλλου. 
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Αλλά αυτή η συνεχής διακοπή των κοινωνικών και φιλικών σχέσεων, λόγω των με-

ταθέσεων, έχει τη θετική της διάσταση να συσπειρώνει τα μέλη της οικογένειας ακό-

μα περισσότερο και ίσως είναι ένας επί πλέον λόγος ενίσχυσης του θεσμού της οικο-

γένειας του Αξιωματικού. 

Επίσης, η στρατιωτική πορεία του Αξιωματικού, συμπεριλαμβανομένων και των με-

ταθέσεών του, συντελούν στην αποδυνάμωση των δεσμών του από τους παιδικούς 

του φίλους, οι οποίοι επηρεάζουν σημαντικά τη ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη κάθε 

ανθρώπου. 

Η θετική πλευρά των μεταθέσεων είναι η αλλαγή, η οποία αποτελεί ιδιαίτερο κεφά-

λαιο στη Ψυχολογία, διότι ανανεώνει τους ανθρώπους και συντελεί να περνά ο χρό-

νος περισσότερο ευχάριστα και ταχύτερα διότι, πέραν του μετρήσιμου υπάρχει και ο 

συναισθηματικός χρόνος, επιβεβαιώνοντας και βιολογικά τη θεωρία του Albert Ein-

stein περί διαστολής και συστολής του χρόνου. 

Επί πλέον οι αλλαγές από τις μεταθέσεις δημιουργούν ποικιλία αναμνήσεων, λίαν 

απαραίτητες στη μεγάλη ηλικία, διότι μέσα απ’ αυτές αναβιώνει ο γέροντας τον δυ-

ναμισμό των νεότερων ηλικιών. 

Ακόμα, οι μεταθέσεις ασκούν κάθε μέλος της οικογένειας, ώστε ν’ αναπτύσσουν όλες 

εκείνες τις ψυχο-πνευματικές προσαρμοστικές ικανότητες, προκειμένου ν’ αντιμετω-

πίσουν τις συνθήκες του καινούργιου περιβάλλοντος. 

Ιδιαίτερης όμως προσοχής πρέπει να τυγχάνουν οι ψυχολογικές επιδράσεις από τις 

μεταθέσεις στα παιδιά των Αξιωματικών, λόγω της ευαίσθητης σχολικής ηλικίας 

στην οποία βρίσκονται αυτά. 

Άμβλυνση των δυσμενών επιπτώσεων από τις μεταθέσεις αποτελεί ότι ο Αξιωματικός 

με την οικογένειά του βρίσκει ένα οργανωμένο κοινωνικό περιβάλλον, τ’ οποίο παρέ-

χεται από το προσωπικό κάθε νέας Μονάδας. 

Μετά απ’ αυτό το κοινωνικό-ψυχολογικό οδοιπορικό στον Στρατό, άνετα συμπεραί-

νεται, ότι ο Αξιωματικός διαμόρφωσε και βίωσε έντονα και δημιουργικά, για το 

αγαθό της κοινωνικής ασφάλειας, όχι έναν επαγγελματικό χαρακτήρα, όπως οι 

άλλοι βιοτέχνες, αλλά έναν ηγετικό χαρακτήρα στον οποίο το καλό της κοινωνίας 

έγινε κατεστημένη συνείδησή του. 

 

γ. Η Φάση της Αποστράτευσης 

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο, όπως συμπεραίνεται από τα παραπάνω εκτεθέντα, αλ-

λά και όπως προκύπτει από το βίωμα κάθε Αξιωματικού, ότι η Πολιτεία, με την 

παιδεία, την αγωγή και τις συνθήκες διαβίωσης στον Στρατό, δημιούργησε τον 

υπεράνθρωπο του Πλάτωνα, του Καντ και του Νίτσε, τον ήρωα ημίθεο του Ομή-

ρου, τον Αξιωματικό. 

Και ενώ διαμόρφωσε έναν ηγέτη για να οδηγεί την κοινωνία στην πλέον κρίσιμη κα-

τάσταση του πολέμου, ακριβώς χάριν της ειρήνης και της ελευθερίας των πολιτών, εν 

τούτοις δεν λαμβάνεται κάποια μέριμνα για την προπαρασκευή του, ώστε ομαλά να 

δεχθεί τη μεταβολή της αποστρατείας του. 

Διότι η συνταξιοδότηση κάθε ανθρώπου από την εργασία του αποτελεί μία σημαντική 

ψυχολογική μεταβολή και ιδιαίτερα για τον αξιωματικό, ο οποίος είχε μία έντονη πο-

ρεία ζωής και επί πλέον εβίωνε συνθήκες γοήτρου, ως εκ του αξιώματός του. 
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Δημιουργήθηκε μία Αντλερική5 καταξιωμένη προσωπικότητα, η οποία αιφνιδίως, με 

την αποστρατεία του, απογυμνώνεται από το γόητρο του αξιώματός του, με κίνδυνο 

να περιπίπτει σε ψυχολογικούς μηδενισμούς (μειονεξίες, μελαγχολίες κλπ.). 

Σ’ αυτή την κατάσταση της αποστρατείας, κατά την οποία το άτομο βρίσκεται μόνο 

με τη δύναμη της φυσικής του προσωπικότητας, διότι έχει εκλείψει η θεσμική τοιαύ-

τη, καλείται ο Αξιωματικός να προσδιορίσει τους νέους κοινωνικούς του προσανατο-

λισμούς και να συναντηθεί με τις νέες ψυχικές του ισορροπίες6. 

Δεν παύει όμως, από την αποστρατεία, να περιορίζεται η προσωπικότητα και η απο-

δοχή της νέας κατάστασης εξαρτάται από τις προσαρμοστικές ικανότητες του κάθε 

ατόμου. 

Με συνέπεια να προκαλούνται και ψυχολογικές διαταραχές, όπως είναι η έντονη 

προβολή του «εγώ» ή και αντίθετα μελαγχολικές καταστάσεις. 

Ψυχολογικά συμπτώματα που επίσης εμφανίζονται στην προσωπικότητα από τη με-

τάπτωση του εργασιακού άγχους και ενδιαφέροντος στην ανία της απραξίας. 

Ψυχολογικές διαταραχές, οι οποίες είναι δυνατόν να ενισχύονται ακόμα περισσότερο 

διότι η αποστρατεία βρίσκει τον Αξιωματικό ψυχολογικά στη λεγόμενη απολογητική 

ηλικία (κατά την οποία το άτομο απολογείται για την πορεία της ζωής του και ανάλο-

γα αισθάνεται ικανοποιημένος ή θλίβεται απ’ αυτήν). 

Όσο όμως κι αν αναμένεται αυτή η σημαντική μεταβολή, δεν παύει η ημέρα της απο-

στρατείας να είναι συναισθηματικά πολύ σκληρή, ν’ αποτελεί έναν κομβικό σταθμό 

στη ζωή του και ως εξ αυτού χρειάζεται και τη δέουσα προπαρασκευή γι’ αυτή τη 

μεταβολή του. 

Η ψυχολογική προπαρασκευή του εκτιμάται ότι πρέπει να συνίσταται στον άξονα: 

Η αποστρατεία δεν σημαίνει εκμηδένιση της προσωπικότητας και πολύ περισσό-

τερο παραίτηση από τη ζωή, αλλά σηματοδοτεί μία νέα αφετηρία κοινωνικής 

δραστηριότητας και προσφοράς. 

Αλλά γι’ αυτή τη συνέχεια της κοινωνικής δραστηριότητας κάθε συνταξιοδοτούμενο 

άτομο πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων ποιοι είναι αυτοί οι κοινωνικοί τομείς, 

τους οποίους επιθυμεί και αρμόζουν στην προσωπικότητά του, προκειμένου να δρα-

στηριοποιηθεί.  

Αυτή η προτεινόμενη διαδικασία μπορεί να έχει τη μορφή του μηχανισμού του επαγ-

γελματικού προσανατολισμού. 

Σύμφωνα με τον οποίο, ανάλογα με τα γνωρίσματα της προσωπικότητας, επιλέγονται 

και οι νέοι κοινωνικοί ρόλοι, μέσα από κάποιο κατάλογο στον οποίο έχουν καταχω-

ρηθεί όλες οι δυνατότητες, με τις λειτουργίες και τον σκοπό κάθε κοινωνικής οργά-

νωσης, ή άλλες δραστηριότητες προσωπικού χαρακτήρα. 

Στην επιλογή αυτή η συνταξιοδοτούμενη προσωπικότητα υποβοηθείται από επιστη-

μονικά συντεταγμένο ερωτηματολόγιο, αρμόζον για την περίπτωση, ώστε η προσαρ-

μογή του στον καινούργιο ρόλο να είναι ομαλή. 

Θα είναι περισσότερο ομαλή η προσαρμογή του, όταν ο νέος ρόλος είναι δημιουργι-

κός, διότι μέσα από τη δημιουργία το πρόσωπο καταξιώνεται κοινωνικά. 

Έτσι ώστε να δύναται να διατυπωθεί ως συμπέρασμα: 

Όταν υπάρχω δημιουργώ και εφόσον δημιουργώ, αισθάνομαι ότι υπάρχω. 

Αλλά και κατά τον Πλάτωνα είναι δίκαιο, να δημιουργεί ο άνθρωπος σύμφωνα με τη 

φύση του και αυτό συμβαίνει μέσω του επαγγελματικού και κοινωνικού προσανατο-

λισμού. 

 

 

 

 



 8 

5. Η Τρίτη Ηλικία του Γέροντα7 

Κατ’ αρχάς, ως τρίτη ηλικία πρέπει να θεωρηθεί αυτή η οποία προσδιορίζεται από τη 

συνταξιοδότηση του ανθρώπου –επομένως και από την αποστρατεία- η οποία περίο-

δος συμπίπτει με την ανεξαρτητοποίηση και την απομάκρυνση των παιδιών από την 

οικόγενεια8. 

Τότε συμβαίνει στους ανθρώπους ένα ψυχολογικό «άδειασμα» με συνέπεια ν’ ανακύ-

πτουν κοινωνικά προβλήματα (διαζύγια κλπ.). 

Απ’ αυτόν τον χρόνο ο άνθρωπος εισέρχεται και στα γεράματα, που σημαίνει ότι αρ-

χίζουν να γίνονται ορατές οι ψυχο-βιολογικές του φθορές. 

Μπορεί ν’ αρχίζουν οι ψυχο-βιολογικές φθορές, αλλά δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος 

εξόφλησε και ο χρόνος σταμάτησε γ’ αυτόν, ο χρόνος συνεχίζει να κυλά έστω και με 

άλλους ρυθμούς. 

Η δημιουργία δεν έχει τέλος, διότι σημαντικότερο ρόλο παίζει στη δραστηριότητα 

του ανθρώπου η ψυχολογική από τη βιολογική ηλικία, η οποία βέβαια συνδράμεται 

και από την κοινωνιολογική τοιαύτη (διότι αξία έχει πως αισθάνομαι και τι δείχνω και 

όχι πόσο είμαι…)9. 

Επομένως, εκτιμάται ότι παρουσιάζει ενδιαφέρον να εκτεθούν ορισμένα από τα ψυ-

χοβιολογικά συμπτώματα, τα οποία κάνουν την εμφάνισή τους απ’ αυτή την ηλικία 

και τα οποία δύνανται να έχουν ως αφορμή τη συνταξιοδότηση ή την αποστρατεία για 

τον Αξιωματικό: 

Είναι γεγονός ότι η αποστρατεία αποστερεί από την προσωπικότητα τα κοινωνικά 

στηρίγματα, τα οποία παρείχε το «γόητρο» ως εν ενεργεία Αξιωματικός (κοινωνική 

καταξίωση, επικοινωνία, φιλικές συναισθηματικές διασυνδέσεις, ασφάλεια κλπ.). 

Με την αποστρατεία του (όπως κάθε συνταξιοδοτούμενο άτομο), αντιμετωπίζει κρίση 

ταυτότητας της προσωπικότητάς του η οποία, εάν τυχόν συνοδεύεται και με την πα-

ρουσία ασθενειών, αποδυναμώνει την αυτοπεποίθησή του και δεν αποκλείονται συ-

μπτώματα ανασφάλειας και κατάθλιψης ή και φαινόμενα αναπλήρωσης του απωλε-

σθέντος «εγώ» του. 

Ψυχικές καταστάσεις, οι οποίες επιδεινώνονται από την αβεβαιότητα της προοπτικής 

των γεραμάτων, αλλά και από τις τυχόν πικρές αναμνήσεις και ατυχίες του παρελθό-

ντος. 

Σε άλλους η αποστρατεία μπορεί να φέρει νοσταλγία επιστροφής και η οποία επιθυ-

μία τους ικανοποιείται κατά διάφορους τρόπους, όπως ν’ αφηγούνται ιστορίες από το 

παρελθόν, ν’ αναπολούν μέσα από παλιές φωτογραφίες, να ενδυναμώνονται μέσα από 

τις συναντήσεις με τους συμμαθητές τους, με επισκέψεις σε στρατόπεδα που υπηρέ-

τησαν, από τον σεβασμό των νεοτέρων συναδέλφων τους, ώστε γενικά ν’ αναπληρώ-

νουν την αδυναμία των γεραμάτων τους αντλώντας δυνάμεις από τα κατορθώματά 

τους στο παρελθόν. 

Την αποστρατεία των Αξιωματικών -όπως και κάθε άλλη προσωπικότητα σε αυτή τη 

φάση- συνήθως συνοδεύει και το απολογητικό στάδιο της ηλικίας, κατά το οποίο η 

προσωπικότητα κάνει αυτοκριτική για την επιτυχημένη ή αποτυχημένη πορεία της 

ζωής του, επιρρίπτοντα ευθύνες στον εαυτό του ή στην κοινωνία-στρατό, ενώ περιπί-

πτει αντίστοιχα σε κατάθλιψη ή και σε καταστάσεις εχθρικών, προς τους άλλους, συ-

ναισθημάτων. 
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Από τη Ψυχολογία και αναλόγως τον χαρακτήρα της προσωπικότητας, καταγράφη-

καν οι εξής αντιδράσεις υποδοχής και αποδοχής της φάσης αυτής της πορείας του αν-

θρώπου κατά το γήρας: 

– Είναι η παθητική, κατά την οποία η προσωπικότητα αποσύρεται από κάθε υ-

πευθυνότητα και κοινωνική δραστηριότητα, δέχεται παθητικά τη μεταβολή, με 

συνέπεια την αποδιοργάνωσή της. 

– Η περίπτωση των απογοητευμένων και των απροσάρμοστων, κατά την οποία 

δεν αποδέχονται τη νέα κατάσταση του γήρατος διαρκώς διαμαρτυρόμενοι γι’ 

αυτή. 

– Η ώριμη αντίδραση, κατά την οποία η προσωπικότητα έχει πλήρη επίγνωση της 

μεταβολής των γεραμάτων, έχει ζήσει ολοκληρωμένα τη ζωή της, έχει αυτοπε-

ποίθηση και είναι έτοιμη για νέες δραστηριότητες στη συνέχεια της ζωής. 

– Τέλος είναι η περίπτωση κατά την οποία τ’ άτομα εξόπλισαν και θωράκισαν 

τον εαυτό τους για την επερχόμενη μεταβολή των γεραμάτων και είναι πρόθυμα 

για νέους ρόλους. 

Κι αν καταγράφηκαν οι παραπάνω αντιδράσεις, άλλοι Ψυχολόγοι συνιστούν τις πα-

ρακάτω δυναμικές, για τη δημιουργική προσαρμογή στην κοινωνική μεταβολή του 

γήρατος: 

– Ένα πλέγμα επίδειξης δυναμισμού της προσωπικότητας, το οποίο να περιλαμ-

βάνει την περιέργεια, την επιδεξιότητα και τη δημιουργικότητα. 

– Τη δυναμική των σχέσεων με τους άλλους ανθρώπους. 

– Να έχει η προσωπικότητα αξίες και αρχές, που να υπερβαίνουν τα προσωπικά 

επίπεδα. 

– Τέλος, να έχει η προσωπικότητα την ικανότητα για άμυνα και αυτοπροστασία, 

με ταυτόχρονη επιδίωξη των φιλοδοξιών της. 

Όλες όμως τις παραπάνω δυναμικές, για τη δημιουργική προσαρμογή της προσωπι-

κότητας στη φάση του γήρατος, ο Freud διατυπώνει με μία και μόνη παραγγελία: 

«Να ερωτεύεσαι και να εργάζεσαι». 

Αλλά, από τις παραπάνω προσδιορισθείσες δυναμικές για την ομαλή μεταβολή της 

αποστρατείας σε νέους κοινωνικούς ρόλους, φάνηκε καθαρά ότι ο Αξιωματικός, λό-

γω ποιότητας της προσωπικότητάς του και της εμπειρίας του, ανταποκρίνεται θετικά 

σε όλες τις δυναμικές, αρκεί να τύχει της σχετικής τεχνικής υποστήριξης, χάριν του 

καλού της κοινωνίας και του ιδίου προσωπικά10. 

 

6. Προτάσεις 

Στη συνέχεια θα επιδιωχθεί να δοθεί ένας ενδεικτικός κατάλογος κατευθύνσεων προς 

τις οποίες ο «γέρος» πλέον Αξιωματικός («γέρος» είναι τιμητικός τίτλος ως γέρας-

έπαθλον από τον αγώνα της ζωής) μπορεί να διαδραματίζει πάλι ένα νέο δυναμικό 

και δημιουργικό κοινωνικό ρόλο. 

– Να γίνει μέλος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών, των Συνδέσμων Συμ-

μαθητών των Τάξεων των Στρατιωτικών Ακαδημιών, Εταιρειών και Συνδέσμων 

Στρατηγικών Μελετών, ως και άλλων συλλογικών δραστηριοτήτων των Απο-

στράτων Αξιωματικών. 
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Διότι , ως μέλος αυτών έχει τη δυνατότητα της κοινωνικότητας με συναδέλφους 

και συμμαθητές, με τους οποίους υπάρχουν παγιωμένοι συναισθηματικοί δε-

σμοί. 

Γενικά βιώνουν τις ίδιες ψυχο-βιολογικές μεταβολές, μέσα σ’ ένα αξιοπρεπές, 

ευγενικό και αμοιβαίου σεβασμού περιβάλλον και επί πλέον έχουν συνέχεια ε-

νασχόλησης με θέματα των στρατιωτικών ενδιαφερόντων τους. 

– Διατήρηση επικοινωνίας ενστράτων και αποστράτων Αξιωματικών (επισκέψεις 

σε στρατόπεδα και επιτελεία, συναντήσεις σε λέσχες και θέρετρα, σε γιορτές 

και τελετές, σε ασκήσεις, ομιλίες, συνέδρια, σε σύνταξη μελετών κλπ.). 

– Συνέχεια σπουδών σε Πανεπιστήμια και άλλα Μορφωτικά Ιδρύματα, ώστε να 

εκπληρωθούν απραγματοποίητες επιθυμίες τους. 

– Μελέτη βιβλίων και συγγραφική δραστηριότητα με θέματα που κατέχουν, αλλά 

και αγαπούν (τότε το βιβλίο είναι ο καλύτερος φίλος, όταν το βιβλίο επιλέγεται, 

όπως και ο φίλος, καθόσον ο μελετητής συνομιλεί με το βιβλίο). 

– Συμμετοχή σε Συλλόγους και Εταιρείες (Κοινωνικούς, Πολιτιστικούς, Μορφω-

τικούς, Αθλητικούς κλπ.), εφόσον έχουν τα αξιολογικά χαρακτηριστικά της κοι-

νωνικής ομάδας, εντός της οποίας δρούσε και βίωνε μέχρι της αποστρατείας του 

ο Αξιωματικός. 

– Ασφαλώς ψυχολογικές ανάγκες κοινωνικότητας και επικοινωνίας εξυπηρετούν 

και οι συναντήσεις σε καφενεία και λέσχες και η ενασχόληση με όσα προσφέ-

ρουν τα περιβάλλοντα αυτά. 

Πλην όμως εκτιμάται ότι οι συναντήσεις αυτές εξυπηρετούν την κοινωνικότητα, 

όχι όμως τη δημιουργική δυναμική της προσαρμογής. 

– Επίσης σημαντικά ενδιαφέρουσα είναι η γεωργική καλλιέργεια και η φροντίδα 

κήπων, καθόσον περιέχουν δημιουργική καθαρή δραστηριότητα. 

Η ανάπτυξη του φυτού από τη γη, η ανθοφορία και συνέχεια η καρποφορία του 

δημιουργούν στον καλλιεργητή και φροντιστή του πλούσια συναισθήματα ικα-

νοποίησης, αγαλλίασης και ευφορίας εξ αιτίας του επιτεύγματός του. 

Ο καλλιεργητής του κήπου παίρνει τα ίδια συναισθήματα της δημιουργίας, ενός 

ζωγράφου, ενός γλύπτη, ενός μουσουργού, ενός μηχανικού, ενός λογοτέχνη, ε-

νός επιστήμονα-ερευνητή και γενικά κάθε δημιουργού. 

– Σημαντικός επίσης είναι και ο ρόλος των «παππούδων» κοινωνιολογικά και συ-

ναισθηματικά, ιδιαίτερα σήμερα που αμφότεροι οι γονείς εργάζονται. 

Οι «παππούδες» είναι τα πλέον κατάλληλα πρόσωπα στον γονεϊκό ρόλο κατά 

την απουσία των γονέων στην εργασία τους. 

Έτσι επανέρχεται πάλι η της προηγούμενης γεωργικής εποχής «εκτεταμένη» οι-

κογένεια, η οποία μορφή αποτελεί την καλύτερη υποστήριξη για τη δημιουργία 

παιδιών, εκ μέρους των νέων σήμερα γονέων.  

Οι «παππούδες» αποτελούν εγγύηση ασφάλειας των εγγονών τους και άριστα 

πρότυπα για την ηθική διάπλασή τους. 

– Τέλος, για όσους Αξιωματικούς που έχουν οικονομική ανάγκη συμπλήρωσης 

των εσόδων τους, κρίνεται αναγκαίο να υπάρχει έγκαιρα η σχετική φροντίδα γι’ 

αυτό τον σκοπό, κατά την αποστρατεία τους. 

Με τις παραπάνω προτάσεις προσφέρθηκαν ορισμένες κατευθύνσεις, στις οποίες ο 

απόστρατος μπορεί να συνεχίσει με άλλο «ένδυμα» τον κοινωνικό του ρόλο, χάριν 

της ψυχικής του ισορροπίας και της δυναμικής του προσαρμογής στη φάση της απο-

στρατείας του. 
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Με αυτές τις αναφορές για τον δυναμικό επαναπροσανατολισμό του απόστρατου Α-

ξιωματικού, επιδιώχθηκε να δοθούν ορισμένες ενδείξεις, ειλημμένες από τις γενικές 

θεωρήσεις της επιστήμης της Ψυχολογίας, οι οποίες εκτιμάται ότι δύνανται να ολο-

κληρωθούν και να εμπραγματωθούν από τους εξειδικευμένους Ψυχολόγους του 

Στρατού μας. 

 

7.    Φιλοσοφικό Συμπέρασμα 

Συμβατικός είναι ο διαχωρισμός του χρόνου σε παρελθόν, παρόν και μέλλον, ο  

χρόνος είναι ένα διαρκές «τώρα». 

Το χθες, το σήμερα και το αύριο προσδιορίζονται ως μονάδες μέτρησης του χρόνου, 

συνεπεία των μεταβολών, ενώ κατ’ ουσία υπάρχει και βιώνεται μία συνεχής διάρκεια 

με αλλαγές. 

Ανάλογα συμβαίνει και με την ουσία του κόσμου, ενώ είναι μία και συνεχής 

παίρνει διάφορες μορφές, δημιουργώντας την εντύπωση ότι υπάρχουν πολλοί 

κόσμοι, ενώ ένας είναι ο κόσμος. 

Μία είναι και η πορεία του ανθρώπου ηλικιακά, ανεξάρτητα εάν είναι έφηβος ή 

γέροντας, η ζωή του είναι μία συνεχής προσαρμογή στους δημιουργικούς ρόλους 

του, ανάλογα με τις δυνάμεις του και τ’ αποκτηθέντα προσόντα του. 

Ο γέρος έχει τη σοφία, ο νέος έχει τη δύναμη και ο έφηβος την ελπίδα, ώστε ο 

ένας να συμπληρώνει τον άλλον και όλοι μαζί, συλλογικά, ν’ αποτελούν μία ε-

νιαία δημιουργική κοινωνική οντότητα. 

Ανάλογα συμβαίνει και στην εργασιακή κοινωνία, υπάρχουν πολλές διαιρέσεις, αλλά 

όλες οι διαιρέσεις συνολικά αποβλέπουν στην επιβίωση και στο καλό της κοινωνίας. 

Πολλά χρώματα έχει ο ζωγραφικός πίνακας, αλλά η εικόνα του είναι ένα ενιαίο όλο. 

Επομένως, μία συνέχεια διηγήματος είναι και η δημιουργική πορεία κάθε ανθρώπου 

και ιδιαίτερα του Αξιωματικού, επειδή τα χρώματα των κεφαλαίων του είναι περισ-

σότερο έντονα από τους άλλους. 

 

8. Επισκόπηση 

Η κοινωνιολογική μεταβολή της αποστρατείας για τον Αξιωματικό, αλλά και γενικά 

η συνταξιοδότηση για κάθε εργαζόμενο άνθρωπο, αποτελεί ένα σημαντικό, από ψυ-

χολογικής πλευράς, σταθμό στην πορεία της ζωής και είναι ανάγκη να στραφούν οι 

προβολείς του ενδιαφέροντός μας προς αυτή τη μεταβολή. 

Με την παρούσα εργασία επιδιώχθηκε κατ’ έναν επιστημονικό τρόπο να περιγραφεί 

το κοινωνικο-ψυχολογικό περιβάλλον εντός του οποίου έδρασε ο Αξιωματικός, ως 

επίσης και οι ψυχο-βιολογικές καταστάσεις που βιώνονται σε προσωπικό επίπεδο, 

συνεπεία αποστρατείας η οποία συμπίπτει με την κρίσιμη απολογητική φάση της ηλι-

κίας κάθε ανθρώπου. 

Προτείνονται ορισμένες κατευθύνσεις συνέχεια της δημιουργικής του πορείας για ένα 

νέο κοινωνικό ρόλο, ο οποίος να ταιριάζει προς το ήθος του και την πλουσιότατη ε-

μπειρία του. 

Υπ’ αυτούς τους όρους, διατυπώνεται η ευχή όπως οι παραπάνω εκτεθείσες σκέψεις 

αποτελέσουν κάποια αφετηρία προς περαιτέρω επεξεργασία, χάριν της βελτίωσης των 

συνθηκών της αποστρατείας και της ομαλής προσαρμογής του Αξιωματικού (αλλά 

και κάθε άλλου συνανθρώπου μας) στον νέο δημιουργικό κοινωνικό ρόλο του μετά 

την αποστρατεία του11. 
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Σημειώσεις – Σχόλια 

 

1. Ο Αξιωματικός δεν αποστρατεύεται, είναι ισοβίως «ένστρατος» ακριβώς λόγω 

διαμορφωθείσης κοινωνικής συνείδησης. 

2. Άρης Διαμαντόπουλος. «Ο Πλατωνικός Ηγέτης». Δημοσιεύεται από τις εκδό-

σεις «Δεσμός». Διασκευή της Διδακτορικής Διατριβής Πανεπιστημίου Αθη-

νών. Έτος 2000. 

3. Έμβλημα των Ανωτάτων Σχολών Πολέμου και Εθνικής Άμυνας. Η θεά Αθηνά. 

Σύμβολο σοφίας και δύναμης. 

4. Άρης Διαμαντόπουλος. Εγκυκλοπαίδεια Ψυχολογίας. 1ος Τόμος. Προσωπικότητα. 

Αυτοέκδοση. Ναύπακτος 2001. Θέματα Γενικής Ψυχολογίας. 

2ος Τόμος. Περιβάλλον. Χειρόγραφος Ανέκδοτος. Θέματα Κοινωνικής Ψυχολογίας 

(Στρατός, Εργασιακός Χώρος, Ομαδική Ψυχολογία). 

3ος Τόμος. Συμπεριφορά. Χειρόγραφος ανέκδοτος. Θέματα Κλινικής Ψυχολογίας 

(Ατομικές και Ομαδικές Συμπεριφορές, Εξελικτική Ψυχολογία, Ψυχολογικές   

Παθήσεις). 

Για περισσότερες πληροφορίες στη βιβλιογραφία των παραπάνω τόμων. 

Σε αυτή την τρίτομη εργασία επιδιώκεται ν’ αποδειχθεί ότι: 

Το περιβάλλον «γεννά», η προσωπικότητα «γεννιέται», η συμπεριφορά απορρέει. 

5. Ανάλογες καταστάσεις ισχύουν για κάθε συνταξιοδοτούμενο συνάνθρωπό μας. 

Υπάρχουν παραδείγματα ανθρώπων, οι οποίοι αργοπεθαίνουν ή πέθαναν μετά τη 

συνταξιοδότησή τους λόγω της ανίας και της έλλειψης προσαρμογής τους και άλ-

λοι οι οποίοι ανανεώθηκαν με μακρόν βίο από την αναπροσαρμογή τους σε νέους 

κοινωνικούς ή επαγγελματικούς ρόλους. Συμπέρασμα, αναπροσαρμογή και νέοι 

δημιουργικοί στόχοι συνεχώς. 

6. Άρης Διαμαντόπουλος. 3ος Τόμος. Συμπεριφορά. Χειρόγραφος ανέκδοτος. Η Ψυ-

χαναλυτική Σχολή το Adler, σύμφωνα με την οποία η συμπεριφορά του ανθρώ-

που υπαγορεύεται από τον δυναμισμό για καταξίωση και υπεροχή και σε περί-

πτωση αποτυχίας, οι μειονεξίες και η κατάθλιψη 

7. Άρης Διαμαντόπουλος. Αισθάνομαι. Η Ψυχή στην Οικογένεια. Αυτοέκδοση. 

Ναύπακτος 1996. Επιπρόσθετα στοιχεία για τη γεροντική ηλικία. 

8. Με την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης, τα όρια της γεροντικής ηλικίας έχουν 

διευρυνθεί, με αποτέλεσμα, σήμερα να γίνεται λόγος για τέταρτη και πέμπτη ηλι-

κία. 

Επίσης, λόγω της κρίσης ανεργίας, η οποία παρατηρείται στην εποχή μας, ιδιαίτε-

ρα στους νέους, οι ενήλικες (άνδρες και γυναίκες) εξακολουθούν να παραμένουν 

πλησίον των οικογενειών τους. 

9. Σύμφωνα με τη Ψυχολογία, υπάρχουν τριών (3) κατηγοριών ηλικίες: 

– Η βιολογική, η οποία μετριέται με τα χρόνια. 

– Η Ψυχολογική, που είναι αυτή που αισθάνομαι 

– Η Κοινωνική, είναι αυτή που φαίνεται στους άλλους. 
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10. Αν και ο Αξιωματικός είναι έμπειρος, εκπαιδευμένος και εθισμένος στην επα-

νεκτίμηση της κατάστασης, προκειμένου με νέους προσαρμοσμένους σχεδια-

σμούς, μέσω της αυτογνωσίας του, να επιτύχει τον νέο σκοπό της κοινωνικής 

του αποστολής, που στη συγκεκριμένη περίπτωση άπτεται άμεσα της δικής του 

επιβίωσης. 

11. Η όλη εργασία της «Κοινωνιολογίας του Αξιωματικού», αποτελεί μία πρωτοτυ-

πία, στην οποία επιδιώχθηκε, με κάθε δυνατή επιμέλεια και υπευθυνότητα, να 

προσαρμοσθούν αναλόγως τα δεδομένα της επιστήμης της Ψυχολογίας, μαζί με 

ορισμένα στοιχεία της Φιλοσοφίας, στα εμπειρικά τοιαύτα της κοινωνικής πο-

ρείας του Αξιωματικού. 

 

 

 

 

 

 

 


