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ΑLJTό που οπμερα ονομάζετο l Επονάστοσn σnς ΣΤΡΟTlωηκές Υποθέσεις (ΕΠ.Σ. Υ.) συνπ

θως ΤOυτr'ζετOI με Tn xρnon περισσότερο εξεΝγμένων OπλJKών συστnμάτων, ενώ το πο
λmKό κοι κοιvωVlκό περιβάλλον και οllκoιvότnτες των ονθρώπων θεωρούνται δεδομένο 

και τείνοιΝ νο αγνοούνται. Ο ovτίκτrυπoς όμως mς ΕΠ.Σ.Υ. σmν ονάπτrυξn του Επαγγελ

ματίο αijωμοηκού είνοl καθορισnκός. 

Η διαμορφούμενn πρόκλnσn για τους αξιωμαηκούς είναι το πώς να αναβαθμίζοιΝ 

Tn μόρφωοπ τους και να αναπτrύσσOνταl δlανοnTlκά ώστε να μπορούν να συμβαδίζουν 
με Τις αλλαγές στο περιβάλλον. Μόνο έτσι θα μnορούν να αφoμrώνoυν Tn ραγδαία εξε
λJσσόμενn τεχνολογία, κυρίως mv πλπροφορlκΠ, και να προετοιμάζουν τον στΡΟTlωTlκό 

οργανισμό ώστε ο τελεLJTαίος να εξοικειώνεται έγκαιρο και αποδοTlκά ~ε Τις πιο πρόσφa

τες εξεΝ'ξεις και να βελTlώνει διαρκώς Τις δlNατότnτrές του nροκεlμένου να OλOκλnpώνε 

σύνθετες ΚΟΙ oιvόμolες oπoστoλJές. 

Οι οξιωμσnκοί του μέλλοντος αΡεlλουν να aVTanOKPivOVTOI ταLJTόχρονα οε τρεις διο
φορεηκούς ρόλους, του nyέτnvaxnTri, του επιστπμονα και του διπλωμάτn. ΑLJTό απαπεί 

σnμοvτrκές αλλαγές στον τρόπο που εκποιδεύοντοl, δροσmριαπαιούντοl KOI προάγοντοl 
το σnμερινά σTΕΛΈXn των έλλnνικών ενόnλων διΝάμεων. 

Το παρόν βιβλίο ασχολείται ακριβώς με αLJTό το ζπτnμα, δπλαδΠ με Τις αλλαγές στον 

τρόπο παρογωγπς των αijωματrκών των ενόπλων διΝάμεων, ώστε αLJTοί να είναι ικανοί 

να συμβαδίζοιΝ με mv τεχνολογικό και ΚΟΙVωVlκΠ αλλoγri οε όλJn m σταδιοδρομία τους. 

Ο συγγροφέος προσεγγίζει ης οποπούμενες αλλογές μέσο οπό τπν εξέτοοπ του πε

ριβάλλοντος των ενόπλων δυνάμεων, mv ,στορίο KOI mv προκτlκΠ που οκολουθείτο l σε 

άλλες χώρες. Στο τέλος προτείνει ορισμένες ολλογές οι οποίες εάν γίνουν Kατaνoπτές 

ΚΟΙ υλοποιπθούν σωστά, θα εππρέψοιΝ σnς ελλJnVlκές ένοπλες δlNάμεlςνα συμβαδίζοιΝ 

με τους συμμάχους και να nρonyoύνTaI των αvτrπάλων τους. 
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