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                         Πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο ζηνπο Ν/Σ 

 

 

        Πξνζαξκνγή είλαη ε ιεηηνπξγία θαηά ηελ νπνία ην άηνκν αληηδξά ζσζηά ζε κηα 

λέα θαηάζηαζε, ρξεζηκνπνηψληαο θαηάιιεινπο ηξφπνπο απφ ηελ κέρξη ηψξα 

απνθηεζείζα εκπεηξία. Δθ’ φζνλ ν άλζξσπνο είλαη κηα βηνςπρνθνηλσληθή νληφηεηα, 

θάζε πξνζαξκνγή είλαη ππφζεζε ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο, θαζψο θαη κηα 

θνηλσληθή πξάμε. 

        Ο ζηξαηφο είλαη έλα νξγαλσκέλν ζχλνιν κε θαλφλεο θαη ζπγθεθξηκέλνπο 

ζηφρνπο, αλαπφζπαζην απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Οη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ 

ζηξαηησηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ζηξαηησηηθήο δσήο, απαηηνχλ νξηζκέλνπο 

ηθαλφηεηεο πξνζαξκνγήο απφ ηα άηνκα πνπ εληάζζνληαη ζε απηήλ ηελ νκάδα. 

        Αο δνχκε ιίγν ηα άηνκα απηά. Σηνλ ζηξαηφ εληάζζνληαη θπξίσο λένη 18-22 

εηψλ. Βξίζθνληαη ζηελ φςηκε εθεβεία πνπ είλαη κηα κεηαβαηηθή θάζε πξνο ηελ 

ελειηθίσζε. Καηά ηελ πεξίνδν απηή ν λένο: 

 πξνζπαζεί λα ζπλζέζεη θαη λα 

απνθηήζεη πξνζσπηθή ηαπηφηεηα, 

απνδεθηή απφ ηνλ ίδην θαη ηνπο 

άιινπο. 

 αξρίδεη λα καζαίλεη απφ ηελ πείξα. 

 αζπάδεηαη κηα ηδενινγία. 

 πξνβιεκαηίδεηαη γηα ηε ζέζε ηνπ 

απέλαληη ζηνπο θνηλσληθνχο 

ζεζκνχο. 

 δνθηκάδεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζηηο 

ζεμνπαιηθέο εκπεηξίεο θαη νη 

ζρέζεηο ηνπ απνθηνχλ πην 

νπζηαζηηθφ λφεκα. 

 απνθηά ηελ αίζζεζε ηνπ παξνδηθνχ 

ηεο δσήο γηα πξψηε θνξά. 

 ζηαζεξνπνηνχληαη νη ςπρνινγηθνί 

ακπληηθνί κεραληζκνί. 
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 έρεη δηαξθή απαίηεζε γηα 

ειεπζεξία, απηνλνκία θαη 

ηδηαηηεξφηεηα ελψ ςάρλεη λα βξεη ηε 

δηθή ηνπ ζέζε κέζα ζηε δσή θαη 

θάλεη ζρέδηα γηα ην κέιινλ θαη ην 

επάγγεικά ηνπ. 

 δηαθαηέρεηαη ζπρλά απφ ζιίςε θαη 

ζπκφ επεηδή πξέπεη λα αθήζεη ηελ 

αζθάιεηα θαη ηελ ζηγνπξηά, 

πξνρσξψληαο πξνο ηελ 

αλεμαξηεζία. 

        Η θαηάηαμε ζηνλ ζηξαηφ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ γεγνλφο ζηε δσή ηνπ λένπ 

αθνχ ζπκβνιίδεη ηελ επίζεκε αλαγλψξηζε ηεο άλδξσζεο, ηελ αδηαθηινλίθεηε 

απνδνρή ηεο σξίκαλζεο θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο ηθαλφηεηαο γηα απηνδχλακε 

δξαζηεξηφηεηα. Με ηελ είζνδφ ηνπ ζηνλ ζηξαηφ ν λένο έρεη λα αληηκεησπίζεη: 

1. ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο νκαδηθήο δσήο ηνπ ζηξαηνπέδνπ (λέεο ζπλζήθεο 

δηακνλήο, δηαηξνθήο, λέν πξφγξακκα δσήο, θαλφλεο, νκνηνκνξθία, 

πεξηνξηζκφο, πεηζαξρία, άγλσζηνη άλζξσπνη). 

2. ηηο πξφζθαηξεο ζπλαηζζεκαηηθέο ζηεξήζεηο (απνκάθξπλζε απφ νηθνγέλεηα, 

θίινπο, εξσηηθή ζρέζε). 

3. ηελ δηαθνπή ζπνπδψλ ή ηεο επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο. 

4. ηελ αλάιεςε επζπλψλ θαη ππνρξεψζεσλ. 

5. ηηο πξνθαηαιήςεηο απφ ππεξβνιηθέο ή θαληαζηηθέο δηεγήζεηο γηα ηνλ ζηξαηφ 

απφ ηξίηνπο ή παιηνχο ζηξαηηψηεο. 

 

Η νκαιή πξνζαξκνγή ηνπ Ν/Σ ζα εμαξηεζεί απφ ηνπο εμήο παξάγνληεο: 

    Α) απφ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ  

    Β) απφ νηθνγελεηαθά- θνηλσληθά πξνβιήκαηα 

    Γ) απφ θνηλσληθέο- πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο θαη επηδξάζεηο 

    Γ) απφ ηηο ζπλζήθεο ηνπ ζηξαηησηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

Αο εμεηάζνπκε θαζ’ έλα απφ ηνπο παξάγνληεο απηνχο: 

  α) Γνκή πξνζσπηθφηεηαο. 
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      Γπζθνιία ζηελ πξνζαξκνγή θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζα παξνπζηάζνπλ 

ζπλήζσο άηνκα: 

 αλαζθαιή θαη θνβηζκέλα κε ρακειή απηνεθηίκεζε 

 επεξέζηζηα, παξνξκεηηθά θαη επηζεηηθά 

 θαρχπνπηα θαη δχζπηζηα  

 πνπ πιεγψλνληαη εχθνια απφ ηελ θξηηηθή θαη ηελ απνδνθηκαζία 

 πνπ πεξηθξνλνχλ ζεζκνχο θαη εμνπζηαζηηθέο θηγνχξεο θαη δελ 

απνδέρνληαη θνηλσληθνχο θαλφλεο 

 απαηηεηηθά- εγσθεληξηθά κε αδπλακία λα κάζνπλ απφ ηηο 

εκπεηξίεο θαη ηα ιάζε ηνπο, αλίθαλα λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα 

βηψζνπλ πσο λνηψζνπλ νη άιινη θαη αλίθαλνη λα δηαηεξήζνπλ 

ζηαζεξφ ζπλαηζζεκαηηθφ δεζκφ 

 κε ρακειή αληνρή ζηηο ςπρνπηεζηηθέο ζπλζήθεο. 

Τα άηνκα απηά ζπλήζσο εκθαλίδνπλ δηαγλσζηηθά θάπνηνπ ηχπνπ δηαηαξαρήο 

πξνζσπηθφηεηαο (παξαλνεηδήο, πζηεξηθή, ςπραλαγθαζηηθή, ζρηδνεηδήο, κεηαηρκηαθή, 

λαξθηζζηζηηθή, αληηθνηλσληθή θ.α.), ελψ απφ ην ηζηνξηθφ ηνπο ζπρλά βξίζθνπκε 

δηαηαξαγκέλεο ζπλαηζζεκαηηθέο ζρέζεηο ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη 

πξνβιήκαηα ζηελ αλάπηπμε (ζρνιείν, παξέεο, εθεβεία, παξαλνκίεο, νπζίεο θιπ.) ηα 

πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο κπνξεί λα εκθαληζηνχλ θαη ζε λέεο αιιαγέο φπσο 

κεηάζεζε, αιιαγέο πξνζσπηθνχ, αιιαγή δηνίθεζεο, κεηά απφ άδεηα. 

Σπλήζσο εθδειψλνληαη κε:  

 έθπησζε ιεηηνπξγηθφηεηαο- θνηλσληθφηεηαο  

 ζσκαηηθά ελνριήκαηα (θφπσζε, αλνξεμία, αυπλία, 

πφλνη, δάιε, ηαρπθαξδίεο, δχζπλνηεο) 

 δηαηαξαρή δηαγσγήο-παξαπησκαηηθή ζπκπεξηθνξά- 

θπγέο 

 απφζπξζε- απνκφλσζε 

 αγρψδε- θαηαζιηπηηθή δηάζεζε. 

    β) Οηθνγελεηαθά- θνηλσληθά πξνβιήκαηα. 

 Αξξψζηηεο- ζάλαηνη κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο 

 Γηαηαξαγκέλεο ζρέζεηο γνλέσλ- δηαδχγηα (πνιινί γνλείο απνθαζίδνπλ λα 

ρσξίζνπλ φηαλ ν γηνο ηνπο είλαη ζην ζηξαηφ θαη απηφο ζεσξεί ππνρξέσζε λα 

πάξεη αλαβνιή γηα λα απνθαηαζηήζεη ηελ ηζνξξνπία. Σε πην πξψηκα δηαδχγηα 
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βιέπνπκε λα ππάξρνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ή πην ήπηα, αλάινγα κε ηε 

ζρέζε πνπ δηαηεξνχλ νη γνλείο κεηαμχ ηνπο θαη κε ην παηδί). 

 Οηθνλνκηθά πξνβιήκαηα (έιιεηςε απαξαίηεησλ ρξεκάησλ γηα ζεηεία- λένη 

πνπ ζπληεξνχλ κε ηνλ κηζζφ ηνπο ηελ νηθνγέλεηα). 

 

        Σπρλά ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια ή εληζρχνπλ ηα 

πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο θαη δπζθνιεχνπλ ηνλ λέν λα εληαρζεί ζηελ νκάδα 

ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπ. Τν απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο είλαη έλαο θαχινο θχθινο 

δπζπξνζαξκνζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, παξαπησκάησλ θαη πνηλψλ πνπ νδεγεί ζην 

αίηεκα ηεο αλαβνιήο (βιέπνπκε ηέηνηα πξνβιήκαηα επίζεο ζε ζηξαηηψηεο πνπ 

πιεζηάδνπλ ζηελ απφιπζε ή φηαλ κεηαηίζεληαη ζηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπο). 

        Να ζεκεηψζσ φηη 45% ησλ αλαβνιψλ πνπ δίλνληαη είλαη γηα θνηλσληθά- 

νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα ρσξίο ςπρνπαζνινγία, πνπ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 85-

90% κεηά ππεξεηνχλ θαλνληθά. Έλα πνζνζηφ 20% ησλ αλαβνιψλ αθνξά λένπο 

κε δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο αιιά θαη δηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο. 

        Φπζηθά πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο εκθαλίδνπλ θαη ζηξαηηψηεο κε ζνβαξή 

ςπρηαηξηθή λφζν, πνπ βξίζθνληαη ή φρη ζε θαξκαθεπηηθή αγσγή θαζψο θαη 

ρξήζηεο ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ. Σπλήζσο απηνί φκσο εληνπίδνληαη έγθαηξα απφ 

ηνπο ηαηξνχο ησλ κνλάδσλ θαη ηηο νκάδεο ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο θαη 

παξαπέκπνληαη ζηα Ννζνθνκεία. Αο κελ μερλνχκε φηη πνιινί λενζχιιεθηνη κε 

πξνηξνπή ησλ γνλέσλ, απνθξχπηνπλ παιαηφηεξα ή πξφζθαηα ςπρηαηξηθά 

λνζήκαηα, δηαθφπηνπλ ηελ θαξκαθεπηηθή αγσγή πξηλ ηελ θαηάηαμε ή ηελ 

παίξλνπλ θξπθά. Δπίζεο θάπνηνη πνπ είλαη εμαξηεκέλνη απφ λαξθσηηθά, 

ζεσξνχλ φηη ν ζηξαηφο είλαη έλα κέζν γηα λα μεθφςνπλ θαη ππνβάιινληαη ζε 

ηεξάζηηα δνθηκαζία κε ζπρλά νδπλεξέο ζπλέπεηεο. 

 

    γ) Κνηλσληθέο- πνιηηηζκηθέο επηδξάζεηο 

 Η ξεπζηφηεηα ζε αμίεο θαη ηδαληθά 

 Η ραιάξσζε ησλ νηθνγελεηαθψλ δνκψλ θαη δεζκψλ- ε έιιεηςε επξχηεξεο 

νηθνγέλεηαο (παηδηθνί ζηαζκνί- ληαληάδεο) 

 Η αλεξγία θαη ε δπζθνιία επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο 

 Η αιιαγή θνηλσληθψλ πξνηχπσλ θαη ε ηάζε γηα ακθηζβήηεζε θαη 

απνκπζνπνίεζε θάζε κνξθήο εμνπζίαο 
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 Η παξαηεηακέλε εθεβεία θαη εμάξηεζε απφ ηελ νηθνγέλεηα ιφγσ ζπνπδψλ 

 Η κείσζε ηεο ζεκαζίαο θαηνρήο θαλνληθνχ απνιπηεξίνπ ιφγσ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ζε ειεχζεξα επαγγέικαηα, 

έρνπλ ζπληειέζεη ζεκαληηθά ζηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδεηαη ε ζηξάηεπζε απφ 

ηνπο λένπο κε απνηέιεζκα ηελ αδηάθνξε ή αξλεηηθή ηνπνζέηεζε θαη ηελ 

έιιεηςε εζηθνχ θηλήηξνπ. 

        Η ζπλερείο ελίζρπζε γηα ζηξάηεπζε κε πξαθηηθά θαη εζηθά κέζα, ηφζν απφ 

ηνλ ίδην ηνλ ζηξαηφ φζν θαη απφ ηα Μ.Μ.Δ., θαζψο θαη ε θαηάιιειε 

ςπρνινγηθή πξνεηνηκαζία θαη ελεκέξσζε ησλ λέσλ απφ ην Λχθεην, είλαη 

δπλαηφλ λα κεηψζνπλ ηηο εθδειψζεηο δπζπξνζαξκνγήο. 

 

   δ) Σηξαηησηηθφ πεξηβάιινλ 

Γηα ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ζηξαηησηηθήο δσήο αλαθέξζεθα πξνεγνπκέλσο. 

 Οη ζπλζήθεο ζηξάηεπζεο βειηηψλνληαη ζπλερψο, παξακέλεη σζηφζν κεγάιε 

ε δηαθνξά- ςαιίδα κεηαμχ ζηξαηησηηθήο θαη πνιηηηθήο δσήο. Δπίζεο ειιηπήο 

επάλδξσζε ησλ κνλάδσλ, πνιιέο θνξέο επηβαξχλεη απηέο ηηο ζπλζήθεο, ελψ 

απνηειεί θαη πνλνθέθαιν γηα ηηο δηνηθήζεηο. 

 Η ζπκπεξηθνξά παιαηψλ νπιηηψλ ζε βάξνο ησλ λενεηζεξρνκέλσλ ππφ κνξθή 

απεηιψλ, θαςσληψλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη εκθάληζε αληηδξαζηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ ή πξνβιεκάησλ πξνζαξκνγήο. 

 Τν άγρνο απνρσξηζκνχ απφ ηελ νηθνγέλεηα- θίινπο ,ε ζιίςε, ε 

απνγνήηεπζε, ην αίζζεκα κνλαμηάο θαη εγθαηάιεηςεο, ν θφβνο ηνπ 

αγλψζηνπ είλαη ζπρλά εκθαληδφκελα ζπλαηζζήκαηα ηηο πξψηεο εκέξεο, αιιά 

γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο Ν/Σ είλαη παξνδηθά.  

 

        Σηαδηαθά ππάξρεη αλάπηπμε λέσλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ε έληαμε ζε 

κηθξέο ή κεγάιεο νκάδεο, ην κνίξαζκα ησλ πξνζσπηθψλ γλψζεσλ, 

ζπλαηζζεκάησλ θαη εκπεηξηψλ, ε ζπκκεηνρή ζε θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο, ην 

αίζζεκα ηεο αιιειεγγχεο, ε επζχλε γηα ηνλ άιινλ, ηνλ δηπιαλφ. 

        Ννκίδσ φηη απηή ε ζηαδηαθή κεηακφξθσζε πνπ νδεγεί ζηελ θαιχηεξε 

πξνζαξκνγή θαη ζηελ δεκηνπξγία πλεχκαηνο νκάδαο, κπνξεί λα εληζρπζεί κε ηα 

εμήο: 
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1. Με ηελ επηινγή θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ θαη εηδηθφηεηαο γηα θάζε 

φπιν θαη ζψκα, ψζηε λα ππάξρεη αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ, αιιά θαη ε ηθαλνπνίεζε ηεο 

πξνζθνξάο. 

2. Με ηελ αλαγλψξηζε ηεο πξνζθνξάο γηα ράξε ηεο νκάδαο θαη ηνπ 

ζπλφινπ, κε δίθαηε αληακνηβή θάζε πξνζπάζεηαο θαη επηηπρίαο. 

3. Με ηελ ίζε κεηαρείξηζε θαη δίθαηε επηβνιή πνηλψλ. Έηζη γίλεηαη 

ζπλείδεζε ζηνπο ζηξαηεπκέλνπο φηη είλαη απαξαίηεηα ζε θάζε 

θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ζε θάζε άηνκν, ηφζνο ν έιεγρνο, φζν θαη 

θάπνηα φξηα ,θαη φηη ην ράνο θαη ε αλεμέιεγθηε ζπκπεξηθνξά δελ 

ζεκαίλεη θαζφινπ ειεπζεξία. 

4. Με ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο, ψζηε λα δηαηεξείηαη έλα 

θιίκα ηζνξξνπεκέλν πνπ λα ηνλίδεη θαη λα εληζρχεη ηελ 

ζηαζεξφηεηα, ηελ ζνβαξφηεηα, ηελ εζηθή, ηελ δηθαηνζχλε, ηελ 

κέξηκλα θαη ην ελδηαθέξνλ ηεο Γηνίθεζεο ηφζν ζηνπο ζηξαηηψηεο, 

φζν θαη ζηα κφληκα ζηειέρε. 

Οη δηνηθεηέο θαη ηα ζηειέρε πξέπεη λα ζέβνληαη ηνλ ζηξαηεπκέλν, λα 

γλσξίδνπλ θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ, λα 

εληζρχνπλ ηελ πξσηνβνπιία θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ θαη λα 

δεκηνπξγνχλ ην αίζζεκα φηη ζα βξεη ζην πξφζσπν ηνπ πξντζηακέλνπ 

έλα ζχκβνπιν, βνεζφ ζε θάζε δπζθνιία ηεο ζηξαηησηηθήο δσήο, 

έλαλ άλζξσπν πνπ ζα ελδηαθεξζεί αλ ρξεηαζηεί θαη γηα ηα 

πξνζσπηθά ηνπ πξνβιήκαηα. 

                     5.   κε ηελ θαηάιιειε θαη δηαξθή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ                                                                                                                     

δηνηθήζεσλ, νκάδσλ ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο, ηαηξψλ κνλάδσλ, 

ςπρηαηξηθήο ππεξεζίαο ψζηε λα αληηκεησπίδνληαη θαιχηεξα ηα 

άηνκα κε πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο, πνιιά απφ ηα νπνία χζηεξα 

απφ θάπνηνπο ρεηξηζκνχο θαη θαηάιιεια δηνηθεηηθά κέηξα 

ζπλερίδνπλ θαλνληθά. 


