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Στρατός και αστοκτονία 

Επίατρος Γ. Λοσκάς, Ψστίατρος 
 

Η απηνθηνλία είλαη έλα γεληθφ θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη ζε φινπο 

ηνπο ιανχο απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ κέρξη ζήκεξα θαη πξφθεηηαη γηα 

εθνχζηα δηαθνπή ηεο δσήο ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ.   

 

Τν θαηλφκελν ηεο απηνθηνλίαο είλαη έλα θαηλφκελν γηα ηελ δεκηνπξγία 

ηνπ νπνίνπ ζπκκεηέρνπλ πνιινί παξάγνληεο. Έηζη, ελνρνπνηνχληαη 

βηνινγηθνί, ςπρνινγηθνί, θνηλσληθνί  θαη ηαηξηθνί παξάγνληεο. 

Η ζπκκεηνρή ησλ βηνινγηθψλ παξαγφλησλ αλαδεηείηαη κε γελεηηθέο, 

ζσκαηνηππηθέο, λεπξνρεκηθέο, λεπξνθαξκαθνινγηθέο θαη 

λεπξνθπζηνινγηθέο κειέηεο. Η επηζηεκνληθή έξεπλα ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ζηξέθεηαη θπξίσο γχξσ απφ ηελ ππφζεζε φηη ππάξρεη δηαηαξαρή 

νξηζκέλσλ λεπξνδηαβηβαζηψλ ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα. Ήδε έρεη 

αλαθαιπθζεί ν  ξφινο ηεο ζεξνηνλίλεο ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία ηνπ 

θαηλνκέλνπ. 

Οη ςπρνινγηθνί αηηηνπαζνγελεηηθνί κεραληζκνί ζπλδένληαη κε ηε 

δπλακηθή ηεο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Οη ςπραλαιπηηθέο ζεσξίεο 

επηθεληξψλνληαη ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

φπνπ ζεσξείηαη φηη ζπλζήθεο απφξξηςεο ή απνζηέξεζεο θξνληίδαο, 

αγάπεο θαη ππνζηήξημεο ζρεηίδνληαη κε ην θαηλφκελν ηεο απηνθηνλίαο. Η 

απηνθαηαζηξνθηθή ζπκπεξηθνξά ζεσξείηαη φηη πξνέξρεηαη απφ ηελ 

ελδνβνιή ησλ ερζξηθψλ αηζζεκάησλ θαη ηεο επηζεηηθφηεηαο, πνπ 

ζηξέθνληαη  ελαληίνλ ησλ πεγψλ ηθαλνπνίεζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη 

βηνινγηθψλ αλαγθψλ, γηα ηε κε εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπο. Με 

άιια ιφγηα ην άηνκν «θαηαπίλεη» ην ζπκφ πνπ ηξέθεη πξνο ηα άηνκα πνπ 

λνηψζεη φηη δείρλνπλ αδηαθνξία  θαη ην εγθαηαιείπνπλ. Απηφ ην θάλεη, 

γηαηί ε έθθξαζε ηνπ ζπκνχ δελ είλαη απνδερηή απφ ην πεξηβάιινλ ή γηαηί 

θνβάηαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα ππνζηεί αλ εθθξάζεη ην ζπκφ ηνπ. Οη 

ζεσξίεο ηεο εμαξηεκέλεο κάζεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο εζηηάδνληαη ζηε 

ζεκαζία ηεο αληακνηβήο θαη επηβξάβεπζεο. Θεσξνχλ φηη ε επηβξάβεπζε 

είλαη απαξαίηεηε γηα ην άηνκν θαη ζα πξέπεη λα ηε ιακβάλεη κε θάζε 

θαιή ελέξγεηά ηνπ. Αλ έλα άηνκν έρεη κεγαιψζεη ρσξίο επηβξάβεπζε 

αιιά κφλν κε ηηκσξίεο, ηφηε απηφ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα λα 

δηακνξθσζεί κηα πξνζσπηθφηεηα κε πξνδηάζεζε γηα θαηάζιηςε θαη 

απηνθαηαζηξνθηθή ζπκπεξηθνξά.  Οη γλσζηηθέο ζεσξίεο εζηηάδνληαη 

ζηνλ αλειαζηηθφ ηξφπν ζθέςεο ηνπ αηφκνπ. Θεσξείηαη φηη ην άηνκν πνπ 

παξνπζηάδεη απηνθαηαζηξνθηθή ζπκπεξηθνξά παξνπζηάδεη έλαλ 

αλειαζηηθφ ηξφπν ζεψξεζεο ηνπ εαπηνχ ηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο 

θαη ην πεξηβάιινλ.  
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Οη θνηλσληθέο επηδξάζεηο αθνξνχλ είηε ην 

νηθνγελεηαθφ(κηθξνθνηλσληθφ), είηε ην επξχηεξν 

θνηλσληθφ(καθξνθνηλσληθφ) πεξηβάιινλ. Σην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 

ζεσξείηαη φηη παίδνπλ ξφιν ε έιιεηςε αγάπεο θαη ππνζηήξημεο, ε 

έιιεηςε ελίζρπζεο απηνεθηίκεζεο θαη ε πνιχ απζηεξή γνλετθή 

κεηαρείξηζε. Σην καθξνθνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζεσξείηαη φηη πνιχ 

γξήγνξεο θαη άλαξρεο θνηλσληθέο κεηαβνιέο, θαη ε έιιεηςε ζπιινγηθήο 

επζχλεο θαη ηάμεο εμαηηίαο θνηλσληθψλ θξίζεσλ θαη αλαηαξαρψλ 

κπνξνχλ λα ζπληειέζνπλ ζηελ αχμεζε ησλ απηνθηνληψλ. 

Οη ηαηξηθνί παξάγνληεο αθνξνχλ λνζνινγηθέο νληφηεηεο, νη νπνίεο 

παξνπζηάδνπλ απμεκέλν θίλδπλν γηα απηνθηνλία. Απηέο είλαη ε 

θαηάζιηςε, ε ζρηδνθξέλεηα, νη δηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο,ν 

αιθννιηζκφο, ε ρξήζε ηνμηθψλ νπζηψλ θαη ηα ρξφληα επψδπλα ζσκαηηθά 

λνζήκαηα.  

Υπάξρνπλ παξάγνληεο πνπ απμάλνπλ ηελ επηθηλδπλφηεηα γηα ηελ 

εθδήισζε απηνθηνληθήο ζπκπεξηθνξάο αιιά θαη παξάγνληεο πνπ ηε 

κεηψλνπλ. Απηνί είλαη νη εμήο: 

 

Παπάγονηερ πος αςξάνοςν ηην επικινδςνόηηηα 

1. Γεκνγξαθηθνί παξάγνληεο: 

 Αλδξεο. 

 Φσξηζκέλα άηνκα. 

 Κνηλσληθά απνκνλσκέλα. 

 Άλεξγνη. 

 Ηιηθησκέλνη. 

2. Χπρνπαζνινγία: 

 Απφπεηξα απηνθηνλίαο θαηά ην παξειζφλ. 

 Ύπαξμε ςπρηθήο δηαηαξαρήο φπσο θαηάζιηςε, ζρηδνθξέλεηα, ρξήζε 

ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ, δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο, δηαηαξαρή 

παληθνχ, νξγαληθφ ςπρνζχλδξνκν. 

 Απψιεηα γνλένο ζηελ παηδηθή ειηθία. 

3. Σσκαηηθή αζζέλεηα:  Άηνκα  πνπ πάζρνπλ απφ κηα επψδπλε ζσκαηηθή 

αζζέλεηα. 

4. Καηαζηάζεηο αζηάζεηαο ή απψιεηαο ζπκβνιηθήο ή πξαγκαηηθήο. 

5. Κιεξνλνκηθφηεο. 

6. Γηαζεζηκφηεηα κέζνπ. 

  

Παπάγονηερ πος μειώνοςν ηην επικινδςνόηηηα 

1. Ύπαξμε παηδηψλ. 

2. Ύπαξμε πγηψλ νηθνγελεηαθψλ δνκψλ π.ρ. αλνηθηή επηθνηλσλία, 

ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή. 

3.  Θξεζθεπηηθφ ζπλαίζζεκα. 

4. Ύπαξμε παξαδφζεσλ θαη εζίκσλ. 
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5.  Φφβνο αλαπεξίαο θαη πφλνπ. 

 

Σηνλ Διιεληθφ Σηξαηφ απφ ην 1973 παξαηεξνχληαη πεξίπνπ 9 

απηνθηνλίεο θαηά έηνο ζε 100.000 ζηξαηεπκέλα άηνκα, ελψ ην  

αληίζηνηρν πνζνζηφ ζην γεληθφ πιεζπζκφ είλαη 4.2. Η δηαθνξά απηή πνπ 

δελ αθνινπζεί ηνλ παξαπάλσ θαλφλα απνδίδεηαη ζην φηη πνιινί ζάλαηνη 

απφ απηνθηνλία δειψλνληαη ζηηο δεκφζηεο αξρέο κε άιιε αηηηνινγία γηα 

ζξεζθεπηηθνχο θαη θνηλσληθνχο ιφγνπο.  

Η ρψξα καο θαηέρεη κία απφ ηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ζηε ζπρλφηεηα ηνπ 

θαηλνκέλνπ. Παξαθάησ δίλεηαη πίλαθαο πνπ αθνξά ηε ζπρλφηεηα ησλ 

απηνθηνληψλ αλά 100.000 ζηξαηεπζίκνπο ζε Σηξαηνχο άιισλ ρσξψλ. 

 

ΥΩΡΑ                        

ΤΥΝΟΣΗΣΑ 

ΥΩΡΑ                         

ΤΥΝΟΣΗΣΑ  

Βέιγην                                        27 Ιζπαλία                               17            

Γαιιία                                        17 Καλαδάο                             14 

Γεξκαλία                                    26 Μ. Βξεηηαλία                      26 

ΗΠΑ                                          12 Ννξβεγία                            14 

 

Μέηπα ππόλητηρ ζηο ζηπαηό 

Η πξφβιεςε ηεο απηνθηνλίαο είλαη δχζθνιε θαη νθείιεηαη ζην γεγνλφο 

φηη ην θαηλφκελν είλαη πεξίπινθν. 

Η πξφιεςε βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ: 

1. Δλζάξξπλζε ηνπ πξνζσπηθνχ  λα επηζθεθζεί επαγγεικαηίεο πγείαο 

φπνηε παξνπζηάδεη πξφβιεκα. 

2. Αλαγλψξηζε εθ κέξνπο ησλ ζηειερψλ  ζεκείσλ θαη ζπκπησκάησλ πνπ 

κπνξνχλ λα ππνδειψλνπλ κηα ςπρηθή δηαηαξαρή. 

3. Πνηνηηθή βειηίσζε ηεο δσήο ζην ζηξαηφπεδν. 

4. Χπρνινγηθή ή ςπρηαηξηθή βνήζεηα απηψλ πνπ είλαη ζε θξίζε. 

Σρεηηθά κε ηα ζεκεία πνπ ππνδειψλνπλ κηα ςπρηθή δηαηαξαρή κπνξνχκε 

λα ηα δηαθξίλνπκε σο εμήο: 

  Σεκεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ γεληθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ. 

  Σεκεία πνπ ζρεηίδνληαη κε αηθλίδηα ή βαζκηαία κεηαβνιή ηεο πξνζσ-

πηθφηεηαο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ. 

  Σεκεία πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ηζηνξία δσήο ηνπ αηφκνπ. 

1.  Σεκεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα  θαη ηελ γεληθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ. 

Αθνξνχλ ηα επάισηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ηνλ αλειαζηηθφ 

ηξφπν ζθέςεο θαη ηε δπζθνιία πξνζαξκνγήο ζηα δηάθνξα εμσηεξηθά 

εξεζίζκαηα πνπ κπνξεί λα παξνπζηάδεη ηo άηνκo.   

2.   Σεκεία πνπ ζρεηίδνληαη  κε αηθλίδηα ή βαζκηαία κεηαβνιή ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ. 
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Τέηνηα ζεκεία είλαη ηα παξαθάησ: 

   Κνηλσληθή απφζπξζε. Τν άηνκν απέρεη απφ ηηο θαζεκεξηλέο ζπλα-

λαζηξνθέο ηεο κνλάδαο, απνκαθξχλεηαη απφ απηνχο πνπ έθαλε παξέα, δε 

ζπκκεηέρεη ζηα αζηεία ηνπο, ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ δελ πεγαίλεη ζην 

ΚΧΜ ή δελ βγαίλεη ζηηο εμφδνπο καδί κε άιινπο φπσο ζπλήζηδε, αιιά 

πξνηηκά λα κέλεη κφλνο ηνπ. 

  Παζεηηθφηεηα, κεησκέλα ελδηαθέξνληα θαη πεξηνξηζκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν. Τν άηνκν δελ έρεη φξεμε λα 

αζρνιεζεί κε ηηο ζπλήζεηο αζρνιίεο πνπ ηνπ πξνθαινχζαλ άιινηε 

επραξίζηεζε. 

    Σεκαληηθή κείσζε ηεο θνηλσληθήο θαη επαγγεικαηηθήο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ, ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξνεγνχκελε 

θαηάζηαζε.  Τν άηνκν αξρίδεη λα απνθεχγεη ηελ εξγαζία θαη  πξνζπαζεί 

ζπλέρεηα λα βξεη ηξφπν λα μεθνπξαζηεί ή λα θνηκεζεί.  

   Γπζθνιία λα ζπγθεληξσζεί ζηα ζπλεζηζκέλα ηνπ θαζήθνληα θαη 

ππνρξεψζεηο. 

   Γηαηαξαρέο ζε  ιεηηνπξγίεο  φπσο ηνπ χπλνπ θαη ηεο ηξνθήο. Έηζη ην 

άηνκν κπνξεί λα παξνπζηάδεη ππλειία, αυπλία, αλνξεμία. 

  Τάζε γηα αηπρήκαηα: Όηαλ ζπκβαίλεη θάπνην αηχρεκα πξέπεη λα 

δηεξεπλνχκε πξνζερηηθά ηηο ζπλζήθεο ηνπ αηπρήκαηνο, ηελ ςπρηθή 

θαηάζηαζε ηνπ αηπρεκαηία πξηλ απφ ην αηχρεκα θαη αλ έρνπλ ζπκβεί ζην 

ίδην άηνκν θαη άιια κηθξναηπρήκαηα απηήλ ηελ ρξνληθή πεξίνδν. 

   Απμεκέλε παξαπησκαηηθή ζπκπεξηθνξά. 

  Φνξηηθή επηζπκία αλάιεςεο ε απνθπγήο έλνπιεο ππεξεζίαο. 

 

   

3.   Σεκεία πνπ πξνέξρνληαη  απφ ηελ ηζηνξία δσήο ηνπ αηφκνπ. 

Αθνξνχλ ηελ χπαξμε θάπνησλ απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ απμάλνπλ ηελ 

επηθηλδπλφηεηα γηα απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά ζην αλακλεζηηθφ ηζηνξηθφ 

ηνπ αηφκνπ.  
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Οδηγίερ για σειπιζμό αηόμυν με επικινδςνόηηηα  

Δπεηδή ε πξφβιεςε ησλ απηνθηνληθψλ ηάζεσλ είλαη δπζρεξήο 

εθαξκφζαηε ζηα άηνκα πνπ παξνπζηάδνπλ επηθηλδπλφηεηα ηα εμήο: 

1. Γείμηε ελδηαθέξνλ θαη ππνζηεξίμηε ηνπο ςπρνινγηθά. 

2. Δλζαξξχλεηε ηνπο λα επηζθεθζνχλ ηνλ ηαηξφ θαη ζηε ζπλέρεηα ην 

ςπρίαηξν. 

3. Λακβάλεηε ζνβαξά ππ΄ φςε ηηο ιεθηηθέο απεηιέο. Μελ ππνζηεξίδεηε 

γηα θαλέλα ιφγν φηη δελ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο απεηιέο 

ηνπο. 

4. Αθνχζηε πξαγκαηηθά ηη έρνπλ λα ζαο πνπλ, δερηείηε ηα αηζζήκαηά 

ηνπο αθφκα θαη αλ δηαθσλείηε κε απηά ρσξίο λα ηα θξηηηθάξεηε. 

5. Μελ ηνπο δίλεηε ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο ηη λα θάλνπλ κε ηε δσή ηνπο, 

δψζηε ηνπο ειπίδα γηα ην κέιινλ, αιιά φρη ππφζρεζε φηη φια ζα 

θηηάμνπλ. 

6. Μελ δίλεηε ππνζρέζεηο πνπ δελ κπνξείηε λα θξαηήζεηε. 

7. Γείμηε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνπο ζηξαηηψηεο πνπ επηζηξέθνπλ ζηε 

Μνλάδα ηνπο απφ άδεηα θαη ζεσξείζηε ηξεηο - ηέζζεξηο  εκέξεο κεηά 

ηελ επηζηξνθή δηάζηεκα πξνζαξκνγήο. 

8. Αλαδεηήζηε ηελ χπαξμε ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο αδείαο. Μεξηθνί ζηξαηηψηεο επηρεηξνχλ απηνθηνλία κε ηελ 

επηζηξνθή ηνπο απφ άδεηα εμ΄αηηίαο ζηξεζνγφλσλ  θαηαζηάζεσλ  πνπ 

αληηκεηψπηζαλ θαηά ηε δηάξθεηά ηεο. 

9. Να είζηε ζε δηαξθή επηθνηλσλία κε ηνπο Ιεξείο πνπ ππάγνληαη ζηε 

Μνλάδα ή ην Σρεκαηηζκφ ζαο, δίλνληαο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνζθέξνπλ θαη εθείλνη ζηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηνπ 

θαηλνκέλνπ. 

 

 

. 

 

 

 


