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«Να αλλάξει
το σύστημα 
εισαγωγής
στις στρατιωτικές 
σχολές»
«Αξιωματικοί πρέπει να γίνονται μόνο όσοι έχουν επιλέξει 
συνειδητά να ακολουθήσουν τη στρατιωτική καριέρα», 
τονίζουν στην «R» οι Κ. Ζιαζιάς, Γ. Καμπάς, Κ. Χρηστίδης, 
Κ. Ιατρίδης και Σπ. Περβαινάς

«Προτιμότερο ένα μεικτό σύστημα» «Πρώτο κριτήριο η επιθυμία»
 «Πάρά πολλοί υποψήφιοι φοιτητές δηλώνουν στο μηχανο-

γραφικό τους πληθώρα σχολών και στη συνέχεια, επειδή δεν 
καταφέρνουν να περάσουν στις πρώτες τους επιλογές, κατα-
λήγουν στις στρατιωτικές σχολές, χωρίς να το επιθυμούν σε 
μεγάλο βαθμό. Ενα 10%-15% του συνόλου των εισακτέων, 
όταν βλέπουν τις πρώτες ημέρες το περιβάλλον της σχολής 
εγκαταλείπουν, ενώ στις περιπτώσεις που οι γονείς τους πιέ-
σουν να παραμείνουν παρατηρούνται -δυστυχώς- τα «φαι-
νόμενα» να παραιτούνται ακόμη και στο τελευταίο έτος της 
εκπαίδευσής τους ή, ακόμη χειρότερα, έχοντας πλέον απο-
φοιτήσει ως αξιωματικοί. Αυτό ισχύει περισσότερο στη Σχο-
λή Ικάρων, όπου εκπαιδεύονται ως πιλότοι και στη συνέχεια 
αποφασίζουν να σταδιοδρομήσουν στην πολιτική αεροπο-
ρία, καθώς και στους στρατιωτικούς γιατρούς. 

Οι στρατιωτικές σχολές, κατά την άποψή μου, δεν θα πρέ-
πει να βγουν από το σύστημα πανελλαδικών, που θεωρείται 
αδιάβλητο. Δεν πρέπει να αποκοπούν από τις υπόλοιπες σχο-
λές και να θεωρηθούν μια διαφορετική “κάστα”. Μια ενδιά-
μεση λύση θα ήταν προτιμότερη. Να υπάρξει ένα μεικτό σύ-
στημα, στο οποίο η επιλογή για τις στρατιωτικές σχολές να 
δηλώνεται μέσα στην πρώτη τριάδα ή πεντάδα σχολών, δη-
λαδή “ψηλά” στο μηχανογραφικό. 

Επίσης, θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα ξεχωριστό πεδίο-κλάδος, που δεν θα έχει μό-
νο τις στρατιωτικές σχολές, αλλά και άλλες σχολές, που απαιτούν ανάλογη αποφασιστικότητα 
και αφοσίωση. Σε κάθε περίπτωση, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων δεν θα πρέπει να ξε-
χωρίζουν από την υπόλοιπη κοινωνία. 

Αντιθέτως, θα πρέπει να είναι πλήρως ενσωματωμένα. Και τα τελευταία 30 χρόνια η απο-
δοχή τους αυτή από την κοινωνία έχει εδραιωθεί». 

 «Με το ισχύον καθεστώς, οι στρατιωτικές σχολές χω-
ρίζονται σε δύο κατηγορίες: στα Ανώτατα Στρατιωτικά 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατι-
ωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ). Από τα ΑΣΕΙ απο-
φοιτούν αξιωματικοί για τους τρεις Κλάδους των Ενόπλων 
Δυνάμεων και επιπλέον υγειονομικοί και νοσηλευτές, ενώ 
από τις ΑΣΣΥ αποφοιτούν υπαξιωματικοί και των τριών 
Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εισαγωγή σε αυτές γί-
νεται μέσω της διαδικασίας των πανελληνίων εξετάσεων, 
με συγκομιδή μορίων, όπως και στα υπόλοιπα ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Οι φοιτητές σε αυτά λαμβάνουν ακαδημαϊκή, επαγ-
γελματική και στρατιωτική εκπαίδευση. Είναι γεγονός 
ότι με το σύστημα εισαγωγής μέσω πανελληνίων εξετά-
σεων έχει ανέβει κατά πολύ το επίπεδο σε ακαδημαϊκή 
γνώση. Αλλωστε, δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους 
αποφοίτους να αποκτήσουν στη συνέχεια μεταπτυχια-
κό τίτλο σπουδών. 

Σε επαγγελματικό και στρατιωτικό επίπεδο, η βελτίω-
ση δεν είναι ανάλογη, γιατί, σύμφωνα με στατιστικές που 
έχουν γίνει στο παρελθόν και τώρα, διαπιστώνεται ότι πολ-
λοί από αυτούς που εισάγονται στις στρατιωτικές σχολές 
δεν τις έχουν ως πρώτη τους επιλογή και επομένως δεν 

δείχνουν τον ανάλογο ζήλο. Επομένως, το πρώτο κριτήριο, ειδικά για τις στρατιωτικές σχο-
λές, πρέπει να είναι η επιθυμία και από εκεί και πέρα η ικανότητα ανάλογα με τα μόρια. 

Το ιδανικό θα ήταν να φτιαχτεί μια δέσμη στην οποία θα απευθύνονται μόνο όσοι επι-
θυμούν να εισαχθούν στις στρατιωτικές σχολές και ο κάθε υποψήφιος να έχει τη δυνα-
τότητα να επιλέγει ποια στρατιωτική σχολή θέλει και, ανάλογα με τα μόρια, να εισάγε-
ται σε αυτήν».
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Των Δ. ΠΑΝΑΝΟΥ & Χρ. ΜΑΖΑΝΙΤΗ

Α
λλαγές στο σύστημα εισαγωγής υποψηφίων στις 
ανώτατες στρατιωτικές σχολές ζητούν, μέσω της 
Realnews, πρώην επιτελείς των Ενόπλων Δυ-

νάμεων. Το ζήτημα έχει τεθεί και στο παρελθόν από τις 
ηγεσίες του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, καθώς παρα-
τηρείται το φαινόμενο οι στρατιωτικές σχολές να αντιμε-
τωπίζονται από κάποιους υποψηφίους ως μια κατ’ ανά-
γκη επιλογή. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάθε χρόνο ένα 
ποσοστό υποψηφίων που ξεπερνά το 15% εγκαταλείπει 
από το πρώτο έτος φοίτησης και αναζητεί νέο προσανα-

τολισμό. Κορυφαίοι αξιωματικοί επισημαίνουν ότι βα-
σικό κριτήριο πρέπει να είναι η επιθυμία του υποψηφί-
ου να γίνει αξιωματικός και για να διασφαλιστεί αυτό θα 
πρέπει να διενεργούνται ξεχωριστές εξετάσεις για όσους  
θέλουν να εισαχθούν σε στρατιωτική σχολή και να ακο-
λουθήσουν στρατιωτική καριέρα. Κρίνεται, δηλαδή, επι-
βεβλημένο, όπως λένε χαρακτηριστικά, να διασφαλιστεί 
ότι τα μελλοντικά στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων επι-
θυμούν ενσυνείδητα τη φοίτησή τους στις στρατιωτικές 
σχολές, ώστε να παρακολουθήσουν τα ιδιαιτέρως απαι-
τητικά και επίπονα προγράμματα ακαδημαϊκών σπουδών 
και στρατιωτικής εκπαίδευσης, με σκοπό να καταστούν 
εξειδικευμένοι επαγγελματίες στρατιωτικοί και να προ-
σφέρουν τις υπηρεσίες τους στην πατρίδα μας.


