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Αγαπεηνί Σπλάδειθνη, 

Με δεδνκέλε ηελ σθέιεηα ηεο πξνζθνξάο ησλ ςπρνθνηλσληθψλ 

νκάδσλ γηα ηνπο ζηξαηεπφκελνπο καο θαη ηα θαηψηεξα ζηειέρε, ην ΓΔΣ 

ζηξέθεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηελ θαιχηεξε ζπλεξγαζία ησλ κνλάδσλ κε ηηο 

αλψηεξεο δηνηθήζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ 

πξνβιεκάησλ.  

Ζ ζπλεξγαζία ησλ ςπρνθνηλσληθψλ νκάδσλ κε ηηο δηνηθήζεηο θαη ηνπο 

πγεηνλνκηθνχο αμησκαηηθνχο, ηδηαίηεξα ηνπο ςπρηάηξνπο, είλαη δεδνκέλε. Έηζη, 

ζηελ Γ΄ Δηήζηα Ζκεξίδα κε ζέκα ηελ «Ψπρνθνηλωληθή Μέξηκλα ηνπ 

Πξνζωπηθνύ ηνπ Σηξαηνύ Ξεξάο» βαδίδνπκε κε άιιν πλεχκα θαη θαινχκε ηνπο 

Χπρνιφγνπο θαη Κνηλσληνιφγνπο λα καο παξνπζηάζνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα 

ηνπο.  

 Τα πξνβιήκαηα αζθαιψο είλαη ζπλερή θη έρεη γίλεη αληηιεπηφ 

πιένλ, φηη κφλν σο ζχλνιν κπνξνχκε λα θαλνχκε απνηειεζκαηηθνί ζηνλ ηνκέα 

ηεο Πξνιεπηηθήο Χπρηθήο Υγηεηλήο.  

 Ο ζπληνληζκφο καο είλαη απαξαίηεηνο θαη θαζέλαο απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ κε ηηο επηζηεκνληθέο γλψζεηο,  ηελ εκπεηξία δηνίθεζεο θαη κε ηε 
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ζεηηθή ηνπ ζηάζε γηα πξνζθνξά ζην λέν άλζξσπν νθείιεη λα ζπκβάιιεη ζηελ 

θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ. 

 Με ηηο ζθέςεηο απηέο ζαο θαισζνξίδσ ζηελ ζεκεξηλή καο 

επηζηεκνληθή εθδήισζε. 

     Με ζπλαδειθηθνχο ραηξεηηζκνχο 

 

      

           Υπηγνο Μηραήι Φξνχζηνο 

           Γληής Τγεηολοκηθού ΓΔ 
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 ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

08:30-09:00      Δγγξαθή ζπλέδξωλ 

09:00-09:15      ΠΡΟΦΧΝΖΔΗ-ΥΑΗΡΔΣΗΜΟΗ   

 «Πξνζθώλεζε» 

     Τπνζηξάηεγνο Μηραήι Φξνύζηνο 

     Γηεπζπληήο Τγεηνλνκηθνύ  

 «Πξνζθώλεζε - θήξπμε έλαξμεο εξγαζηώλ»  

    Αληηζηξάηεγνο Μαλνύζνο Παξαγηνπδάθεο 

    Αξρεγόο ΓΔ 

09:15-10:15      ΤΝΔΓΡΗΑ  Η 

    Πξόεδξνο: Σαμίαξρνο Υ. Υξήζηνπ, Παζνιόγνο 

 «Κξίζε εθεβείαο θαη ςύρσζε» 

    Αξρίαηξνο        Η. Παπαβαζηιείνπ, Φπρίαηξνο 

 «Οκάδεο ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο θαη ν ξόινο  

    ηνπο ζηνπο ζρεκαηηζκνύο» 

    Οπιίηεο            Δ. Καλαβηηζάο,  Φπρνιόγνο 

 «Σπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο ησλ εθήβσλ  

    θαη ζηξαηησηηθό πεξηβάιινλ» 

    Λνραγόο (ΤΗ)   Γ. Κνπξκπέηεο, Φπρίαηξνο 

 «Οκάδεο ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο ζηα 

 θέληξα εθπαίδεπζεο λενζύιιεθησλ» 

 Οπιίηεο            Δ. Καξαδήκαο, Φπρνιόγνο 
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11:00-12:00        ΤΝΔΓΡΗΑ  ΗΗ 

     Πξόεδξνο: Σαμίαξρνο Α. Υαξαιακπάθεο, Καξδηνιόγνο 

  «Οηδηπόδεην ζύκπιεγκα θαη ζηξαηησηηθή δσή» 

    Αξρίαηξνο       Π. Βαζκαηδίδεο, Φπρίαηξνο 

 «Σπλεξγαζία ςπρηάηξνπ θαη ςπρσθνηλσληθήο νκάδαο» 

    Λνραγόο (ΤΗ)   Γ.ππξηδάθεο, Φπρίαηξνο 

 «Δπζπξνζαξκνζηηθνύ ηύπνπ εθδειώζεηο 

    θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα» 

    Δπίαηξνο          Γ. Μνζρνλάο, Φπρίαηξνο 

 «Δηαπηζηώζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνύ 

    ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο» 

    Οπιίηεο            Κ. Παπαϊωάλλνπ, Κνηλωληνιόγνο 

12:00-12:15       πδήηεζε 

12:30                 Γεμίωζε 
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ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 

Πξόεδξνο:  Αξρίαηξνο    Π. Βαζκαηδίδεο 

Μέιε:         Αξρίαηξνο    Η. Παπαβαζηιείνπ 

             Δπίαηξνο      Γ. Μνζρνλάο 

             Δπίαηξνο      Γ. Πέηξνβαο                             

                                    Λνραγόο (ΤΗ)             Γ. Λνπθάο  

                        Λνραγόο (ΤΗ)              Γ. ππξηδάθεο 
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ΚΡΗΖ ΣΖΝ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΦΤΥΧΖ 

 

Αρτίαηρος Η. Παπαβαζηιείοσ, Φστίαηρος 

 

Ζ εθεβεία είλαη κηα ζεκαληηθή πεξίνδνο ηεο αλάπηπμεο, θαηά ηελ νπνία νη 

λένη εγθαηαιείπνπλ ηελ παηδηθή ειηθία θαη πξνζεγγίδνπλ ηνλ θφζκν ησλ ελειίθσλ. 

Κηλνχληαη κεηαμχ εμάξηεζεο θαη αλεμαξηεζίαο κε ηειηθφ ζηφρν ηελ απηνλνκία. Δίλαη 

κηα πεξίνδνο απνρσξηζκνχ, αληίζεζεο θαη ξήμεο κε ηηο γνλετθέο κνξθέο (επψδπλε 

δηαδηθαζία απεμηδαλίθεπζεο γνλέσλ), αιιά θαη κηα πεξίνδνο πέλζνπο αθνχ ν έθεβνο 

πξέπεη λα παξαηηεζεί απφ ηελ αζθάιεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ην πξνζηαηεπηηθφ 

πεξηβάιινλ. 

Ζ επηζπκία ηνπ λα πξνρσξήζεη κπξνζηά, λα εμειηρζεί, δηαπιέθεηαη κε ηνλ 

θφβν ηνπ αγλψζηνπ. Μεηαβάιιεη, ηξνπνπνηεί θαη αλαζεσξεί πξφηππα ζπκπεξηθνξάο, 

ζπζηήκαηα αμηψλ θαη ζηάζεηο πξνο ηελ δσή. Δπαλεμεηάδεη ηηο ηξέρνπζεο εζηθέο θαη 

πξνζπαζεί λα ελζηεξληζηεί άιιεο θαηλνχξηεο. Οθείιεη λα αλακεηξεζεί κε ηελ κνλαμηά, 

ηελ ππεπζπλφηεηα, ηελ επαγγεικαηηθή εθινγή, ηελ εθπαίδεπζε. Παξάιιεια, πξέπεη 

λα εμνηθεησζεί κε ηηο ζπκβαίλνπζεο ζσκαηηθέο κεηαβνιέο θαζψο νη νξκνληθέο 

αιιαγέο επεξεάδνπλ ηελ ζεμνπαιηθή σξίκαλζε ηνπ ζψκαηνο. 

Ο έθεβνο αξρίδεη λα αηζζάλεηαη φηη είλαη θάηνρνο ηνπ ζψκαηνο ηνπ, αιιά νη 

αιιαγέο απηέο ζπρλά είλαη δπζβάζηαρηεο θαη παξεκβαίλνπλ ζπλερψο ζηελ ςπρηθή 

αλάπηπμε. Γηα λα αληηκεησπίζεη απηέο ηηο αγρνγφλεο αιιαγέο ν λένο αλαπηχζζεη 
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άκπλεο, φπσο ε δηαλνεηηθνπνίεζε θαη ν αζθεηηζκόο. Γεκηνπξγείηαη δειαδή κηα 

πξνζηαηεπηηθή απνμέλσζε απφ ην ζεμνπαιηθφ ζψκα,  ην νπνίν ν έθεβνο πξνζπαζεί 

αζπλείδεηα λα ην κεηαηξέςεη ζε θάηη ρσξίο ηδηαίηεξν λφεκα. Παξάιιεια 

εξσηηθνπνηείηαη ε ζθέςε ηνπ. Έηζη βιέπνπκε ζπρλά ηνπο εθήβνπο λα πεξλνχλ ψξεο 

νλεηξνπφιεζεο ή κνλαρηθήο ελαζρφιεζεο. Άγρε πνπ αθνξνχλ ηηο αιιαγέο ηνπ 

ζψκαηνο ππάξρνπλ ζ’ φινπο ηνπο εθήβνπο, αιιά κε ηνλ θαηξφ απηά γίλνληαη ιηγφηεξν 

απεηιεηηθά γηα ηελ ςπρηθή ηζνξξνπία θαη ηελ ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Σηαδηαθά ν θφβνο ηνπ αβνήζεηνπ απφ ηνλ θαηαθιπζκφ ησλ ελνξκήζεσλ κεηψλεηαη 

θαη ε λέα ζρέζε κε ην ζψκα γίλεηαη απνδεθηή. 

Οη έθεβνη πεηξακαηίδνληαη κε ηελ αλσξηκφηεηα ηνπο θαη πξνρσξνχλ 

ζηαδηαθά ζηελ δηακφξθσζε ηεο δηθηάο ηνπο ηαπηφηεηαο. Όιεο απηέο νη αιιαγέο 

ζπληεινχλ ζ’ απηφ πνπ νλνκάδνπκε «θξίζε ηεο εθεβείαο». Ζ θξίζε απηή κπνξεί λα 

εκθαληζηεί κε κεγάιε πνηθηιία ζπκπεξηθνξψλ αιιά  θαη δηαθνξεηηθή έληαζε απφ 

έθεβν ζε έθεβν. Σπρλά απνηειεί απεηιή γηα ηελ ηζνξξνπία πνπ είρε ε νηθνγέλεηα 

κέρξη ηελ πεξίνδν απηή. Σηελ θιηληθή πξάμε πνιιέο θνξέο πξνθχπηνπλ δηαγλσζηηθά 

δηιήκκαηα, φπνπ κε δπζθνιία δηαρσξίδεη θαλείο ζπκπηψκαηα έλαξμεο κίαο ζνβαξήο 

ςπρηθήο δηαηαξαρήο απφ κηα ζνβαξή θξίζε ζηελ εθεβεία. 

Ψζηφζν, απφ ηελ θιηληθή εκπεηξία θαη ηελ ςπρνζεξαπεπηηθή εξγαζία κε 

εθήβνπο πνπ έρνπλ ππνζηεί ςπρσηηθή θαηάξξεπζε, δηαθξίλεηαη κηα ζνβαξή 

επαιψηεηα θαη επζξαπζηφηεηα θαηά ηελ ςπρηθή αλάπηπμε, απφ ηελ πξψηκε παηδηθή 

ειηθία (πξψηκεο ζπλαηζζεκαηηθέο απνζηεξήζεηο, αλεπάξθεηα - ςπρηθή δηαηαξαρή 

κεηέξαο- ππεξβνιηθή έθζεζε ζε εξεζίζκαηα ή πιήξεο ζηέξεζε απφ απηά). Ζ ςπρηθή 

δνκή ηνπο εκθαλίδεη κεγάιεο ξσγκέο θαη ειιείκκαηα. 
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Θα ξσηνχζε βέβαηα εχινγα θαλείο: Γηαηί ε απνπζία εκθαλψλ δηαηαξαρψλ 

κέρξη ηψξα; Γηαηί απηή ε απνπζία ησλ ζπκπησκάησλ; Ζ απάληεζε ίζσο είλαη γηαηί 

ζηελ παηδηθή ειηθία απηψλ ησλ λέσλ, ηα ειιείκκαηα ηνπ ςπρηζκνχ δελ είλαη ηφζν 

θαλεξά, αιιά θαη δελ γίλνληαη εχθνια αληηιεπηά. Οη λένη πνπ παξνπζηάδνπλ έλα 

πξψην ςπρσηηθφ επεηζφδην ζηελ εθεβεία, ζπρλά ζεακαηηθφ, ήηαλ ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο παηδηά ήζπρα, ππάθνπα ππνηαγκέλα ζηηο επηζπκίεο ησλ γνληψλ, πάληα 

έηνηκα λα αληαπνθξηζνχλ ζην αίηεκα ηνπο θαη εληειψο ηαπηηζκέλα κε ηα γνλετθά 

ηδεψδε. Απφ ην ηζηνξηθφ σζηφζν ζπρλά παξαηεξνχκε επεηζφδηα άγρνπο ζε ζηηγκέο 

απνρσξηζκνχ, φπσο ε παξακνλή ζην λνζνθνκείν, ην μεθίλεκα ηνπ ζρνιείνπ, ζηηγκέο 

πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζεη θαλείο, ηνπο άιινπο ή κηα άγλσζηε θαηάζηαζε. Τέηνηα 

φκσο επεηζφδηα αλεζπρνχλ ιηγφηεξν ηνλ πεξίγπξν, απ’ φηη νη ζνξπβψδεηο εθδειψζεηο 

αληίζεζεο. Απηή ε πιήξεο ζπκκφξθσζε κ’ εθείλν πνπ πεξηκέλνπλ νη γνλείο, ηνπο 

θνιαθεχεη θαη ηζρπξνπνηεί ηνλ δεζκφ ηεο εμάξηεζεο. Ζ ξσγκή ηνπ ςπρηζκνχ ηνπ 

παηδηνχ δελ έξρεηαη ζηελ επηθάλεηα αθνχ θαίλεηαη ζαλ έλα πηζηφ αληίγξαθν ηνπ 

γνλετθνχ πξνηχπνπ, πιήξσο ηαπηηζκέλν θαη πξνζηαηεπκέλν. Δίλαη εθπιεθηηθφ φηη νη 

πεξηζζφηεξνη γνλείο γνεηεχνληαη απ’ απηφ θαη δελ ππνςηάδνληαη ηίπνηα ην 

αλεζπρεηηθφ. Δκθαλίδεηαη δειαδή κε κηα κάζθα ππεξθαλνληθόηεηαο.  

Όηαλ φκσο ην παηδί κε ηα ζνβαξά ςπρηθά ειιείκκαηα πξνρσξά ζηελ εθεβεία 

θαη έξρεηαη αληηκέησπν κε ηηο αιιαγέο ηεο, αξρίδεη λα δπζθνιεχεηαη ηδηαίηεξα. 

Οδεγείηαη θαη’ επαλάιεςε ζηελ πηνζέηεζε ςεχηηθσλ ιχζεσλ, ζπκπεξηθνξψλ θαη 

επηινγψλ. Οξγαλψλεη δειαδή, έλα ςεχηηθν εαπηφ ζην πιαίζην κηαο απεγλσζκέλεο 

πξνζπάζεηαο λα θαιπθηεί ε βαζηά ςπρσηηθή ξσγκή πνπ πξνθαιεί ηξφκν θαη άγρνο. 

Τν ζψκα πνπ αιιάδεη βηψλεηαη ζαλ θάηη ερζξηθφ, μέλν κε θπζηνινγηθφ. Σπρλά 

εκθαλίδνληαη θαηαζιηπηηθέο πεξίνδνη φπνπ νη έθεβνη είλαη βπζηζκέλνη ζηελ απειπηζία 
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θαη ζηελ αλεκπφξηα. Δπηρεηξνχλ απφπεηξεο απηνθηνλίαο, εκθαλίδνπλ αλνξεθηηθέο, 

βνπιηκηθέο, βίαηεο ή ξηςνθίλδπλεο ζπκπεξηθνξέο, θαζψο θαη θαηάρξεζε νπζηψλ.  

Καζψο αξρίδνπλ θαη θηλεηνπνηνχληαη πξψηκνη κεραληζκνί άκπλαο, ν έθεβνο 

εκθαλίδεη δηαηαξαγκέλε αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Μπνξεί λ’ αθνχεη θσλέο, λα 

είλαη πνιχ επηζεηηθφο θαη βίαηνο, λα παξακειεί ζνβαξά ηνλ εαπηφ ηνπ, λα απνζχξεηαη 

απφ ην πεξηβάιινλ θαη λα απνκνλψλεηαη ζην θαληαζησζηθφ ηνπ θφζκν. Ζ 

παιηλδξφκεζε, ε ςπρσηηθή θξίζε, επέξρνληαη ζαλ ε κνλαδηθή δπλαηφηεηα γηα λα 

βξεζεί έλα λφεκα, λα κπεη κηα ηάμε ζην ράνο, λα αλαθνπθηζηεί ν ηξφκνο θαη λα 

δεκηνπξγεζεί έλαο ςπρηθφο ρψξνο γηα λα θξαηεζεί ζηε δσή.  

Πνιιέο θνξέο ν έθεβνο κπνξεί λα βξεη κηα πξνζσξηλή ηζνξξνπία, λα 

ζηεξηρζεί ζε ζαζξέο ηαπηίζεηο ή λα πεξάζεη ζε κηα ςεπδνσξηκφηεηα θάλνληάο κηα 

άθαηξε επηινγή ξφινπ, ζρέζεσλ, ηαπηφηεηαο. Σ’ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο νη ςπρσηηθέο 

εθδειψζεηο θαηάξξεπζεο εκθαλίδνληαη ζε θάπνην ζηάδην αξγφηεξα, ζην ηέινο ηεο 

εθεβείαο ή ζην ζθαινπάηη ηεο ελειηθίσζεο. Σπλήζσο ζε θάπνηα ζηηγκή φπνπ πξέπεη 

λα ιεθζεί κηα ζνβαξή απφθαζε φπσο ε έλαξμε ζεμνπαιηθψλ ζρέζεσλ, παλειιήληεο 

εμεηάζεηο, ζηξαηησηηθή ζεηεία. 

Ο λένο απηφο πνπ βξίζθεηαη πξνο ην ηέινο ηεο εθεβείαο, πνπ πξνζπαζνχζε λα 

θαιχςεη φπσο - φπσο κέρξη ηψξα ηηο ειιείςεηο θαη ηηο ξσγκέο ηνπ θαη αγσληδφηαλ λ 

πξνζαξκνζηεί ζ’ έλα ξφιν ελήιηθα, φηαλ θαιείηαη λα ππεξεηήζεη ηελ ζηξαηησηηθή ηνπ 

ζεηεία, βξίζθεηαη κπξνζηά ζε έλα λέν εκπφδην. Ζ αηθλίδηα αιιαγή ζηνλ ηξφπν δσήο, 

κε ηελ πιεζψξα πξσηφγλσξσλ εξεζηζκάησλ φπσο νη λένη ξφινη, ν ζφξπβνο, ν 

ζπλσζηηζκφο, ε αλσλπκία, νη απξφζσπεο ζρέζεηο, ε έιιεηςε ηδησηηθφηεηαο, νη 

θαηλνχξγηνη ξπζκνί δσήο, νη ηεξάζηηνη ρψξνη, ε ζηέξεζε θαη καηαίσζε επηζπκηψλ 

πξνθαινχλ άγρνο, θφβν θαη ζπκφ. Δκθαλίδνληαη ζπλαηζζήκαηα ζιίςεο θαη 
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αλεκπφξηαο απφ ηελ απψιεηα ησλ νηθείσλ πξνζψπσλ. Απηά βέβαηα είλαη 

ζπκπηψκαηα, πνπ καδί κε άιια ζσκαηηθά ελνριήκαηα, κπνξεί λα εκθαληζηνχλ 

παξνδηθά ζε πνιινχο λενζχιιεθηνπο, ζηα πιαίζηα ηεο πξνζαξκνγήο ηνπο ζηηο λέεο 

ζπλζήθεο ηνπ ζηξαηνχ θαη ζπλήζσο δελ δηαηαξάζζνπλ ζνβαξά ηε δσή ηνπο. 

Ο λένο φκσο κε ηα ζνβαξά ςπρηθά ειιείκκαηα, ηελ ςπρσηηθή δνκή, βηψλεη 

απηφ ην πεξηβάιινλ ζαλ πνιχ ερζξηθφ θαη δπλεηηθά επηθίλδπλν φζνλ αθνξά ηε 

ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηνπ αθεξαηφηεηα. Τν άγρνο θαη ν θφβνο θαηαθιχδνπλ 

απεηιεηηθά ηνλ λέν, πνπ γηα λα ηα αληηκεησπίζεη ρξεζηκνπνηεί φηη κέζα δηαζέηεη, 

δειαδή ηνπο πξψηκνπο κεραληζκνχο άκπλαο (πξνβνιή, ζράζε κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, παιηλδξφκεζε). Οδεγείηαη ζ’ έλα εμσπξαγκαηηθφ- ςπρσηηθφ ηξφπν 

πξφζιεςεο θαη αληίδξαζεο ζηα εμσηεξηθά εξεζίζκαηα. Ζ αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά  

ηνπ είλαη εκθαλήο θαη κπνξεί λα πεξηθέξεηαη άζθνπα,  λα αληηδξά ππεξβνιηθά ζε 

αζήκαληα εξεζίζκαηα, λα είλαη ζπγθερπκέλνο ή λα απνκνλψλεηαη, λα εθδειψλεη 

ζνβαξή βίαηε αληίδξαζε ή απηνθαηαζηξνθηθή ζπκπεξηθνξά. Ζ ςπρσηηθή θξίζε 

μεζπάεη θαη ε πξφγλσζε ζα εμαξηεζεί θπξίσο απφ ην αλαπηπμηαθφ ηζηνξηθφ, ηελ 

νξγάλσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ηελ έγθαηξε δηάγλσζε, ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηεο 

θξίζεο, ηελ χπαξμε θαηάιιεινπ ππνζηεξηθηηθνχ- ζεξαπεπηηθνχ πιαηζίνπ, ηελ 

εκθάληζε ζην παξειζφλ παξφκνησλ θξίζεσλ, ηελ ζεξαπεπηηθή ζπλεξγαζία ηνπ λένπ 

θαη ηεο νηθνγέλεηαο. Μπνξεί λα εκθαληζηεί δειαδή ζαλ έλα βξαρχ ςπρσηηθφ 

επεηζφδην αλαζηξέςηκν, ζαλ νμεία αληίδξαζε ζην stress, ή ζαλ κηα πξντνχζα 

ςπρσηηθή δηεξγαζία, πνπ ζα έρεη δηαθνξεηηθή εμέιημε. 

Τειεηψλνληαο, πξέπεη λα ππνγξακκίζσ φηη φινη καο θάησ απφ ζπλζήθεο 

άγρνπο κπνξεί λα παιηλδξνκήζνπκε ζε πξστκφηεξα ζηάδηα ηεο ςπρνζπλαηζζεκαηηθήο 

αλάπηπμεο. Ζ εθεβεία είλαη κηα πεξίνδνο βαζηψλ αιιαγψλ πνπ δεκηνπξγεί έληνλν 

άγρνο. Τν θαηά πφζν απηφ ην άγρνο ζα απνδηνξγαλψζεη ηνλ λέν ή απιά ζα 
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πξνθαιέζεη κηα ειηθηαθή θξίζε απ’ ηελ νπνία ζα βγεη ίζσο πην ελδπλακσκέλνο, ζα 

εμαξηεζεί απφ ηα ςπρηθά ειιείκκαηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αιιά θαη απφ ηελ 

βνήζεηα πνπ ζα ηνπ δνζεί. 
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ΟΜΑΓΔ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΚΑΗ Ο 

ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΟΤ ΥΖΜΑΣΗΜΟΤ 

 

Οπιίηες   Δ. Καλαβηηζάς, Φστοιόγος 

 

Καηά ην 1998 ππεξέηεζα ζην ιφρν ζηξαηεγείνπ ηεο XVI Μ/Κ ΜΠ σο 

νπιίηεο- ςπρνιφγνο ηεο εθεί νκάδαο ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο. 

Έηζη, είρα ηελ επθαηξία λα δσ απφ θνληά ηνλ ηξφπν εξγαζίαο ησλ νκάδσλ 

ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο, ηηο ιχζεηο πνπ κπνξνχλ λα δψζνπλ, αιιά θαη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ, ζην βαζκφ θπζηθά πνπ ε νκάδα ςπρνθνηλσληθήο 

κέξηκλαο ηεο XVI Μ/Κ ΜΠ έρεη νκνηφηεηεο κε ηηο άιιεο νκάδεο ζηνπο κείδνλεο 

ζρεκαηηζκνχο. 

Σηελ νκηιία απηή ζα αλαθεξζψ ζηηο κεζφδνπο, ζηελ πξνζθνξά αιιά θαη ζηα 

ηξσηά ζεκεία πνπ παξνπζηάδνπλ νη νκάδεο ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο ησλ κεηδφλσλ 

ζρεκαηηζκψλ. Οη απφςεηο πνπ ζα παξαηεζνχλ είλαη ην απνηέιεζκα ηφζν ηεο 

πξνζσπηθήο κνπ εκπεηξίαο αιιά θαη ηεο αληαιιαγήο απφςεσλ κε άιινπο 

ζπλαδέιθνπο.  

Τα θχξηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία ησλ νκάδσλ ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο είλαη 

ε αηνκηθή ζπλέληεπμε ε νκαδηθή ζπλέληεπμε θαη ε παξαηήξεζε. 
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1. Ζ αηνκηθή ζπλέληεπμε απνηειεί ην θχξην κέζν εξγαζίαο ησλ νκάδσλ 

ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο. Με απηήλ επηρεηξείηαη ε εμαθξίβσζε ζηνηρείσλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ νπιίηε, ηνλ βαζκφ πξνζαξκνγήο ηνπ θαη ηα 

πηζαλά θνηλσληθννηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη. Κπξίσο φκσο, καο 

δείρλεη ηελ πξνζσπηθή ζπλεηζθνξά ηνπ θάζε νπιίηε ζην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο 

ηνπ ζηξαηνπέδνπ. 

2.  Η νκαδηθή ζπλέληεπμε ελδείθλπηαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε κνλάδα ή ε ππνκνλάδα 

πνπ επηζθέπηεηαη ε νκάδα ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο θάζε κείδνλνο ζρεκαηηζκνχ 

απνηειείηαη απφ έλα κηθξφ ζρεηηθά αξηζκφ νπιηηψλ (π.ρ ζηα θπιάθηα). Μέζα απφ 

ηηο νκαδηθέο ζπλεληεχμεηο θαίλεηαη ε ηδηαίηεξε ζχλζεζε ηεο νκάδαο, νη ζρέζεηο 

εμνπζίαο πνπ κπνξεί λα έρνπλ αλαπηπρζεί, νη πηζαλέο ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζε 

ππνκνλάδεο πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ πξνθχςεη θαη ν δηαθνξεηηθφο θαηακεξηζκφο 

ησλ ξφισλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο. Ψζηφζν ην κεγαιχηεξν φθεινο απφ ηηο 

νκαδηθέο ζπλεληεχμεηο έγθεηηαη ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ην βαζκφ 

ζπλνρήο ηεο νκάδαο, ηελ αίζζεζε αζθάιεηαο πνπ κπνξεί λα παξέρεη ζηα κέιε ηεο 

θαη ηελ αληνρή ηεο θάησ απφ πηεζηηθέο θαηαζηάζεηο. Σε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

επίζεο, νη νκαδηθέο ζπλεληεχμεηο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ αλαθνπθηζηηθά γηα 

θάπνηα άηνκα, θαζψο ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπλ ηηο αλεζπρίεο θαη 

ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο κέζα ζε έλα πξνζηαηεπηηθφ πεξηβάιινλ. 

3. Ζ παξαηήξεζε. Δλψ ε αηνκηθή θαη ε νκαδηθή ζπλέληεπμε ζηεξίδνληαη ζηελ 

ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή επηθνηλσλία ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ ε παξαηήξεζε έρεη 

ην πιενλέθηεκα φηη ζηεξίδεηαη ζηελ θάζ’ απηή πξαγκαηηθφηεηα. Καζψο ηα κέιε 

ησλ νκάδσλ ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο ζπγθαηνηθνχλ κε ηνπο νπιίηεο ζηνπο 

ζαιάκνπο, ηξψλε καδί ηνπο ζηα εζηηαηφξηα θαη γίλνληαη κάξηπξεο 

αιιειεπηδξάζεσλ ζηα ΚΧΜ, δέρνληαη εξεζίζκαηα γηα ηε ξνή ηεο θαζεκεξηλήο 
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δσή ησλ ζηξαηησηψλ, ηηο νκαδνπνηήζεηο θαη ηηο ζπγθξνχζεηο ηνπο, πνπ δχζθνια 

κπνξνχλ λα αληιεζνχλ κέζα απφ θάπνηεο ζπλεληεχμεηο. 

4.  Ζ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ κεζφδσλ θαη ε ζπιινγή ζηνηρείσλ γίλεηαη κε ηε 

βνήζεηα ησλ δηνηθήζεσλ θαη θπξίσο ησλ ηαηξψλ ησλ κνλάδσλ, θαζψο νη 

ηειεπηαίνη ζπρλά ιεηηνπξγνχλ ζαλ θπκαηνζξαχζηεο ηεο φπνηαο δπζαξέζθεηαο θαη 

αλεζπρίαο ησλ νπιηηψλ. Καηά ην πέξαο ηεο επίζθεςεο ησλ νκάδσλ 

ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο ζηηο κνλάδεο, αλαηξνθνδνηνχληαη νη δηνηθήζεηο θαη νη 

ηαηξνί κε πιεξνθνξίεο γηα ηα αηνκηθά θαη νκαδηθά πξνβιήκαηα ηεο κηθξήο 

θνηλσλίαο ηεο κνλάδνο. Ο ξφινο ησλ νκάδσλ ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο ζε απηή 

ηελ πεξίπησζε είλαη ζπκβνπιεπηηθφο θαη πνιιέο θνξέο απνδεηθλχεηαη πνιχηηκνο 

φπσο θαίλεηαη απφ ηα παξαθάησ. 

 Σρεηηθά κε ην έξγν πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί, ζεσξνχκε φηη νη νκάδεο 

ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ θαηάθεξαλ ηα εμήο: 

1. Απνκπζνπνίεζαλ ηφζν ζε επίπεδν ζηειερψλ φζν θαη ζε επίπεδν νπιηηψλ ηελ 

έλλνηα ηεο δπζπξνζαξκνζηηθφηεηαο. Γειαδή, κέζα απφ ηηο ελεκεξψζεηο ζε 

επίπεδν νπιηηψλ θαη ζηειερψλ, ηφζν γηα ηελ θχζε ησλ δπζπξνζαξκνζηηθψλ 

εθδειψζεσλ θάπνησλ νπιηηψλ, ηελ αηηηνινγία ηνπο θαη, θπξίσο, γηα ηελ 

ελδεδεηγκέλε αληηκεηψπηζε ηνπο, άξρηδε λα αιιάδεη κηα λννηξνπία πνπ ππήξρε γηα 

ρξφληα. Απηή ήζειε ηνλ δπζπξνζάξκνζην νπιίηε έλαλ απνδηνπνκπαίν  ηξάγν ηεο 

κνλάδαο, πνπ απνηεινχζε ην θαθφ παξάδεηγκα γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ θαη πνπ 

ήηαλ αδχλαην λα εληαρζεί θαλνληθά ζην κηθξφθνζκν ηεο ζηξαηησηηθήο θνηλσλίαο. 

2. Βνήζεζαλ ηηο δηνηθήζεηο λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά, ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο, ηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ηφζν ησλ νπιηηψλ φζν θαη ηεο ίδηαο ηεο 
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κνλάδαο. Οη δηνηθήζεηο, νη νπνίεο έρνπλ πνιιέο ππνρξεψζεηο, ζπρλά δελ έρνπλ ην 

ρξφλν αιιά θαη ηηο απαξαίηεηεο πηζαλφλ γλψζεηο γηα λα εληνπίζνπλ θαη λα 

δψζνπλ ιχζεηο ζηα πνηθίια ςπρνινγηθά, θνηλσληθννηθνλνκηθά θαη νκαδηθά 

πξνβιήκαηα πνπ κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ ζε κηα κνλάδα. Δδψ βξίζθσ ηελ 

επθαηξία λα ηνλίζσ, πσο ε παξέκβαζε πνπ επηρεηξνχλ ηα κέιε ηεο νκάδαο 

ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο είλαη νπζηαζηηθφηεξε φηαλ αλαθέξεηαη ζε νκαδηθά 

θαηλφκελα δπζιεηηνπξγίαο παξά ζε αηνκηθά θαζψο ην φθεινο είλαη κεγαιχηεξν 

θαη δηαξθέζηεξν. Έηζη π.ρ. ε αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ «παιηφο - λένο» ζην 

νπνίν ζα αλαθεξζψ εθηελέζηεξα παξαθάησ, είλαη κηα ηδηαίηεξε πξφθιεζε γηα ηηο 

νκάδεο ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο. 

3. Έδσζαλ ζε θάπνηνπο νπιίηεο κηα αίζζεζε αζθαιείαο θαη ηφληζαλ ηνλ 

πνιπδηάζηαην θνηλσληθφ ξφιν ηνπ ζηξαηνχ. Με ηε δεκηνπξγία  θαη ιεηηνπξγία 

ησλ νκάδσλ ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο, δφζεθε ην κήλπκα πσο ν ζηξαηφο δελ 

ελδηαθέξεηαη κφλν γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ νπιηηψλ αιιά θαη γηα ηελ 

ςπρνθνηλσληθή ηνπο επεκεξία. Τα παξαπάλσ θάλεθαλ πνιχ έληνλα θαηά ηηο 

επηζθέςεηο πνπ είρε ε νκάδα ηεο XVI Μ/Κ ΜΠ ζηα Δ.Φ. ηεο Διιελνβνπιγαξηθήο 

θαη Διιελνηνπξθηθήο κεζνξίνπ. Δθεί πνιχ ζπρλά αθνχζακε ηνπο νπιίηεο λα 

δειψλνπλ δηςαζκέλνη γηα επηθνηλσλία θαη γηα άηππεο επηζθέςεηο. 

Φαξαθηεξηζηηθά καο είπαλ, πσο θαη κφλν ε παξνπζία καο ηνπο έθαλε λα 

λνηψζνπλ πσο δελ είλαη μεραζκέλνη θαη πσο ππάξρεη πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ γηα 

απηνχο. 

4. Σπλέβαιαλ ζηελ άκβιπλζε ηνπ θαηλνκέλνπ «παιηφο - λένο».  Ζ δηνηθεηηθή 

ππξακίδα ησλ κνλάδσλ είλαη δηεπξπκέλε θαη ε πιεξνθνξία δχζθνια θηάλεη απφ 

ηε βάζε ζηελ θνξπθή, θαζψο πξέπεη λα πεξάζεη απφ πνιιά ελδηάκεζα ζηάδηα. 

Δπίζεο ε πιεξνθνξία απφ ηελ θνξπθή ζηε βάζε ζπρλά θηάλεη δηαζηξεβισκέλε, 
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εμαηηίαο πάιη απηψλ ησλ ελδηάκεζσλ ζηαδίσλ. Έηζη, πνιιέο θνξέο νη δηνηθήζεηο 

δελ γλσξίδνπλ ηελ έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ ζηελ κνλάδα ηνπο θαη νη 

ζηξαηηψηεο ζπλέρηδνπλ λα δηαησλίδνπλ απηή ηε λννηξνπία. Απηφ πνπ έθαλαλ νη 

νκάδεο ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο, ήηαλ λα ελεκεξψζνπλ γηα ηε κνξθή θαη ην 

εχξνο χπαξμεο ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ, ψζηε λα ιεθζνχλ ηα ελδεδεηγκέλα 

δηνηθεηηθά κέηξα. Βέβαηα, κηα λννηξνπία ρξφλσλ δελ μεξηδψλεηαη κε δηνηθεηηθά 

κέηξα αιιά απαηηείηαη δηαξθή ελεκέξσζε πνπ πξέπεη λα μεθηλήζεη απφ ηα θέληξα 

εθπαίδεπζεο λενζπιιέθησλ, ψζηε λα κελ έξρνληαη νη νπιίηεο ζηελ κνλάδα κε ηνλ 

απηνραξαθηεξηζκφ ηνπ λένπ. Αο κελ μερλάκε άιισζηε πσο ςήγκαηα ηέηνησλ 

δηαθξίζεσλ ππάξρνπλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, ζε ηειεηέο κχεζεο δηαθφξσλ νκάδσλ 

αθφκε θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ππνδνρήο λέσλ ζπνπδαζηψλ θάπνησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηδξπκάησλ. Απηφ βέβαηα δελ λνκηκνπνηεί ηελ φπνηα δηάθξηζε «παιηνχ -λένπ», 

αιιά είλαη ελδεηθηηθφ ηεο ζπλζεηφηεηαο θαη αληνρήο ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ. 

Υπάξρνπλ φκσο θάπνηα ζεκεία πνπ ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά ζην έξγν ησλ νκάδσλ 

ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο ηα νπνία είλαη ηα εμήο: 

1. Ζ ελεκέξσζε ησλ λενζπιιέθησλ νπιηηψλ, πνπ γίλεηαη ζηα θέληξα εθπαίδεπζεο 

λενζπιιέθησλ, γηα ηελ χπαξμε  ησλ νκάδσλ ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο ζηνπο 

κείδνλεο ζρεκαηηζκνχο, θαίλεηαη ειιηπήο. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

λενηνπνζεηεκέλνπο νπιίηεο δελ γλσξίδνπλ νχηε ηελ χπαξμε ησλ νκάδσλ, αιιά 

πνιχ πεξηζζφηεξν νχηε ηνλ ιφγν χπαξμεο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπο. Γη’ απηφ ην 

ιφγν πνιιέο θνξέο ππάξρεη ε θαληαζίσζε, φηη νη ζπλεληεχμεηο είλαη εμνλπρηζηηθέο 

ςπρηαηξηθέο εμεηάζεηο πνπ γίλνληαη  κε ζθνπφ  ηελ απνκάθξπλζε ησλ ςπραζζελψλ 

απφ ην ζηξαηφ. Απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα, νη ζπλεληεχμεηο θαη ε παξνπζία ησλ 

νκάδσλ ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο λα θηλεηνπνηήζνπλ άκπλεο θαη λα κελ 

εθκπζηεξεχνληαη ηα πξαγκαηηθά ηνπο πξνβιήκαηα, θαζψο πξνζπαζνχλ λα 
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ππνθξηζνχλ φηη απηνί ζεσξνχλ πσο είλαη θπζηνινγηθφ. Απηή ε ζηάζε έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε ην ξφιν ησλ νκάδσλ ηεο ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο, ν νπνίνο είλαη 

θαιά γλσζηφο ζε επίπεδν δηνηθήζεσο θαη  ν νπνίνο βαζίδεηαη ζε ζρέζεηο ακνηβαίαο 

εκπηζηνζχλεο. 

2. Γελ ππάξρεη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε δπλαηφηεηα ζπλερνχο 

παξαθνινχζεζεο θάπνησλ νπιηηψλ. Σπρλά νη επηζηήκνλεο ησλ νκάδσλ 

ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο αθήλνπλ ζε θάπνηα κνλάδα έλαλ νπιίηε 

πξνβιεκαηηδφκελνη γηα ηελ πνξεία ηνπ. Έρνπλ δψζεη θάπνηεο ζπκβνπιέο ζηε 

δηνίθεζε θαη ζηνλ ηαηξφ ηεο κνλάδαο, ρσξίο λα κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ αλ 

απηά πνπ πξφηεηλαλ είλαη ε ελδεδεηγκέλε ιχζε. 

3.  Σε θάπνηεο άιιεο πεξηπηψζεηο είλαη έθδειε ε αλάγθε ζπλερνχο ςπρνινγηθήο 

ππνζηήξημεο ζε θάπνηνλ νπιίηε, πνπ αληηκεησπίδεη έλα πξφζθαηξν αιιά νμχ, γηα 

παξάδεηγκα, νηθνγελεηαθφ  πξφβιεκα. Ψζηφζν, κε ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχλ νη 

νκάδεο ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο, είλαη δχζθνιε έσο αδχλαηε ε ζπρλή 

παξαθνινχζεζε ησλ νπιηηψλ απηψλ, θαζψο πξέπεη λα ηεξεζεί ν δηκεληαίνο 

πξνγξακκαηηζκφο πνπ θαηαηίζεηαη ζηελ αξρή θάζε δηκήλνπ. Μηα πηζαλή ιχζε ζα 

ήηαλ ε απνδέζκεπζε ελφο απφ ηα κέιε ησλ νκάδσλ απφ ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο, κε ζθνπφ λα παξαθνινπζεί ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα απηνχο 

ηνπο νπιίηεο. 

Τέινο,  ζα αλαθεξζψ ζην πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα ηνπ απνξξήηνπ, ηνπ νπνίνπ ε 

παξαβίαζε κεξηθέο θνξέο δχλαηαη λα θινλίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ νπιηηψλ πξνο ηηο 

νκάδεο θαη λα επηζθηάζεη θάζε ζεηηθφ απνηέιεζκα. Μηα απφ ηηο ππνρξεψζεηο  ησλ 

νκάδσλ ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο, είλαη ε ελεκέξσζε ησλ δηνηθήζεσλ εγγξάθσο γηα 

ηα πξνβιήκαηα θαη ηε ςπρνπαζνινγία ησλ αηφκσλ πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο θξνληίδαο. 
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Δπίζεο, νη νκάδεο ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ ηα θαηψηεξα 

ζηειέρε γηα πεξηπηψζεηο ηδηαίηεξα δπζπξνζαξκνζηηθψλ νπιηηψλ. Δίλαη θπζηθφ, ζε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο νη πιεξνθνξίεο πνπ κεηαβηβάδνληαη ζηε δηνίθεζε λα 

πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθήο- νηθνγελεηαθήο δσήο ηα νπνία νη ίδηνη πνηέ 

δε ζα ήζειαλ λα γλσζηνπνηεζνχλ. Σε θάπνηεο άιιεο πεξηπηψζεηο, ηα θαηψηεξα 

ζηειέρε αθήλνπλ λα δηαξξεχζνπλ ζηνπο ππφινηπνπο νπιίηεο νη πιεξνθνξίεο απηέο. 

Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα, αθελφο κελ λα ράλεηαη ε φπνηα εκπηζηνζχλε είραλ νη 

νπιίηεο ζηηο νκάδεο εηδηθψλ επηζηεκφλσλ πηνζεηψληαο κηα αδηαπέξαζηα ακπληηθή 

ζηάζε θαη αθεηέξνπ λα θαηαιχεηαη ε έλλνηα ηνπ πξνζσπηθνχ απνξξήηνπ. Μηα πηζαλή 

ιχζε ζα κπνξνχζε λα είλαη ε απζηεξή δηάθξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζε απηέο πνπ 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην πξφβιεκα πνπ παξνπζηάδεη έλαο νπιίηεο θαη νη νπνίεο ζα 

κπνξνχλ λα κεηαβηβαζηνχλ, θαη ζε απηέο πνπ ζρεηίδνληαη έκκεζα ή θαη θαζφινπ θαη 

νη νπνίεο δελ ζα βγαίλνπλ απφ ην δσκάηην ηεο ζπλέληεπμεο. Αιιά θαη νη πιεξνθνξίεο 

πνπ ζα αλαθνηλψλνληαη ζηηο δηνηθήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλεο απφ πνιχ 

πξνζσπηθέο πηπρέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ νπιίηε. Άιισζηε βέβαηα, απηφ πνπ 

θπξίσο ελδηαθέξεη ηηο δηνηθήζεηο είλαη νη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνβιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη φρη θάπνηεο αζαθείο ππνζέζεηο γηα ηελ αηηηνινγία 

ηνπο.  

Τειεηψλνληαο, ζα ήζεια λα επρεζψ  λα μεπεξάζεη ν ζεζκφο ησλ νκάδσλ 

ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο  ηα φπνηα πξνβιήκαηα αληηκεησπίδεη, ψζηε λα πξνζθέξεη 

αθφκε κεγαιχηεξε βνήζεηα ζηηο δηνηθήζεηο γηα ηελ άκβιπλζε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ 

πξνβιεκάησλ ησλ νπιηηψλ. 
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ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΧΝ ΔΦΖΒΧΝ 

ΚΑΗ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 

Λοταγός(ΤΗ)  Γ. Κοσρκπέηες, Φστίαηρος 

 

Οη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο πνπ ζα πξνζπαζήζσ ζχληνκα λα αλαπηχμσ, 

είλαη κία νκάδα δηαηαξαρψλ κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ εθηξνπή ηνπ ζπκηθνχ (ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο δηάζεζεο) είηε πξνο ηελ επζπκία, ππεξζπκία θαη ηελ έθζηαζε 

(καλία), είηε πξνο ηε δπζζπκία θαη απνγνήηεπζε (θαηάζιηςε). Οη άιιεο ςπρηθέο 

ιεηηνπξγίεο θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο δηαηαξάζζνληαη ζχληνλα θαη 

ελαξκνληζκέλα κε ηελ εθηξνπή ηνπ ζπκηθνχ. 

Λφγσ ηνπ φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζηξαηεπζίκσλ αλήθεη ζηελ χζηεξε 

εθεβεία (17-25 εηψλ), ε πεξηγξαθή ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ ζα είλαη γηα ην 

παξαπάλσ ειηθηαθφ θάζκα (αλ θαη ηα δηάθνξα ςπρηαηξηθά ηαμηλνκηθά ζπζηήκαηα δελ 

νξίδνπλ δηαθνξέο γηα ηελ εθεβεία) θαη ζα έρεη ζαλ γλψκνλα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο 

θαηά πεξίπησζε. 

Γεληθά ε εθεβεία απνηειεί αλαπηπμηαθφ ζηάδην κε πιήζνο αλαθαηάμεσλ, 

ζηελά ζπλπθαζκέλσλ κε ηελ πνξεία ηνπ αηφκνπ πξνο ηελ απηνλνκία θαη ηελ 

πξνζσπηθή ηαπηφηεηα, γη απηφ είλαη δχζθνιν λα απαληεζεί ηη πξέπεη λα ζεσξεζεί 

παζνινγηθφ, ηη απνηειεί ζχκπησκα ςπρηθήο δηαηαξαρήο θαη ηη έθθξαζε  κηαο 

θπζηνινγηθήο θαη κάιινλ αλαγθαίαο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο. 
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Έηζη, παξαηεξνχκε φηη ε αζηάζεηα ηεο δηάζεζεο είλαη έλα απφ ηα πην 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο εθεβείαο. Μέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ν 

έθεβνο ρσξίο θαλεξή αηηία κπνξεί λα πέζεη απφ ηνλ ελζνπζηαζκφ ζηελ απαηζηνδνμία, 

απφ ηε ραξά ζηε ζιίςε θαη απφ ηε θηιηθή δηάζεζε ζηελ ερζξφηεηα. 

Λακβάλνληαο ππ’ φςε απηή ηε δπζθνιία νξηζκνχ ηνπ «παζνινγηθνχ» ζηελ 

εθεβεία, κπνξνχκε λα ρσξίζνπκε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο ζηηο θαηαζιηπηηθέο 

(κείδνλ θαηαζιηπηηθφ, ππνηξνπηάδνπζα θαηάζιηςε, δπζζπκία) θαη ηηο δηπνιηθέο 

(καληνθαηάζιηςε, θπθινζπκία) φηαλ δηαγηγλψζθεηαη έζησ θαη έλα επεηζφδην καλίαο ή 

ππνκαλίαο ζηελ πνξεία ηεο λφζνπ. 

Καηαζιηπηηθές δηαηαρατές 

Μείδολ θαηαζιηπηηθό- σποηροπηάδοσζα θαηάζιηυε [υστφηηθή- 

ελδογελής] 

Σπλήζσο παξνπζηάδεηαη μαθληθά, ρσξίο πξνεγνχκελε ςπρηαηξηθή παζνινγία. 

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην θαηαζιηπηηθφ ζπλαίζζεκα, ε απνγνήηεπζε, ε ζιίςε 

θαη ε απειπηζία. Φάλεηαη θάζε ηθαλφηεηα γηα επραξίζηεζε (αλεδνλία), θάζε 

ελδηαθέξνλ γηα δσή (απφζπξζε), θαη πξννδεπηηθά εγθαζίζηαηαη βαζχο ςπρηθφο πφλνο 

ψζηε νη αζζελείο λα δηαθαηέρνληαη απφ επηζπκία ζαλάηνπ. Ζ ζθέςε ιηκλάδεη θαη ην 

πεξηερφκελν γίλεηαη ζχληνλν κε ην ζπλαίζζεκα (ηδέεο απηνθαηεγνξίαο, 

απηνθαηαζηξνθήο, αλαμηφηεηαο). 

 Σπρλά ζηνπο εθήβνπο ε θεληξηθή θαηαζιηπηηθή ηδέα ζπλδέεηαη κε έλα 

αίζζεκα καηαηφηεηαο θαη εηηνπάζεηαο, «ηίπνηα δελ ζα αιιάμεη», «είκαη 

θαηαδηθαζκέλνο» θιπ. Απηέο νη ζθέςεηο αληαλαθινχλ ην γεγνλφο φηη ν έθεβνο κπνξεί 
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λα πξνβάιιεη ηε ζθέςε ζην κέιινλ, αιιά αληίζεηα απφ ηνλ ελήιηθα, δελ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ πείξα θαη θάπνηα κεηξηνπάζεηα γηα λα κεηξηάζεη ηελ 

απαηζηνδνμία. 

Ζ βνχιεζε θαη ε ςπρνθηλεηηθφηεηα επηβξαδχλνληαη. Υπάξρνπλ δηαηαξαρέο 

ηνπ χπλνπ (αυπλία, ππεξππλία, πξσηλή αθχπληζε), θνηλσληθή απφζπξζε, πηζαλφλ 

δηαηαξαρέο ηεο κλήκεο θαη ηεο φξεμεο (ζπλήζσο αλνξεμία), έληνλν άγρνο, 

ειαηησκέλε ζεμνπαιηθή επηζπκία- ηθαλφηεηα θαη δηάθνξα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα 

(ίιηγγνη, κνπδηάζκαηα, πφλνη θιπ). 

Σε βαξχηεξεο θαηαζηάζεηο, δειαδή ζηελ ςπρσηηθή θαηάζιηςε, ππάξρεη 

παξαπνίεζε ηεο αληίιεςεο (ςεπδαηζζήζεηο), παξαιεξεηηθέο θαηαζιηπηηθέο ηδέεο 

φπσο «εγψ θηαίσ γηα ηνλ ζάλαην ηνπ θίινπ κνπ» «είκαη ππεχζπλνο γηα ηελ 

θαηαζηξνθή ηεο ρψξαο» (πάληα ζχληνλεο κε ην ζπλαίζζεκα) θαη απηνθηνληθφο 

ηδεαζκφο. Τα επεηζφδηα απηά κπνξεί λα είλαη κνλαδηθά ή λα ππνηξνπηάδνπλ θαη 

θξαηνχλ πέληε έσο ελλέα κήλεο. 

Δσζζσκηθή δηαηαρατή- θαηαζιηπηηθή προζφπηθόηεηα- 

δεσηερογελής δηαηαρατή 

Απηή είλαη πην ρξφληα, πην ζπγθερπκέλε κνξθή δπζθνξίαο. Αληίζεηα απφ ην 

κείδνλ θαηαζιηπηηθφ επεηζφδην δελ έρεη ζαθή έλαξμε αιιά θαίλεηαη ζα λα ήηαλ εθεί, 

ελψ κηα ρξφληα παξά επεηζνδηαθή πνξεία είλαη ν θαλφλαο. 

Ζ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έθπησζε είλαη κηθξή θαη νθείιεηαη θπξίσο 

ζηελ ρξνληφηεηα θαη φρη ζηελ βαξχηεηα ησλ ζπκπησκάησλ. Μπνξεί λα εκθαληζηεί ζα 

ζπλέπεηα θάπνηαο απψιεηαο, ηξαπκαηηθήο θαηάζηαζεο ή κεηά απφ έλα έληνλν stress 
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(αιιαγή πεξηβάιινληνο, αλαζηάησζε ζηελ νηθνγελεηαθή, επαγγεικαηηθή δσή, 

ζηξάηεπζε θιπ). 

Δηδηθά ζηνπο εθήβνπο, δελ παξνπζηάδεηαη κε γλήζηα θαηαζιηπηηθή δηάζεζε 

αιιά σο αξλεηηθή ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζε άηνκα ηνπ πεξηβάιινληνο ή ζε 

θνηλσληθέο αμίεο. Ο έθεβνο δελ παξνπζηάδεη έλα θαηαζιηπηηθφ πξνζσπείν, δελ 

παξαδέρεηαη φηη έρεη θαθή δηάζεζε (δελ ην παξαδέρεηαη νχηε ζηνλ εαπηφ ηνπ), λνηψζεη 

θπξίσο λα βαξηέηαη, δε δεηά βνήζεηα ηελ αξλείηαη επίκνλα θαη ερζξεχεηαη φπνηνλ 

πξνζπαζεί λα ηνπ ηελ πξνζθέξεη. Ζ παξαπάλσ ζηάζε είλαη ζεκαληηθφ λα είλαη ζην 

κπαιφ καο, γηα λα θαηαιάβνπκε ηη θξχβεηαη πνιιέο θνξέο πίζσ απφ ηελ 

αληηζεηηθφηεηα ησλ εθήβσλ. 

Γηποιηθές δηαηαρατές 

Μαληαθό επεηζόδηο 

Ζ έλαξμε ηνπ επεηζνδίνπ κπνξεί λα είλαη απφηνκε ή πξνεγείηαη πεξίνδνο κε 

ππεξζπκία, ππεξαπαζρφιεζε θαη αυπλία. Άιινηε δηαδέρεηαη επεηζφδην θαηάζιηςεο. 

Πξέπεη λα ηνληζζεί φηη πξφθεηηαη γηα δηαηαξαρή εμσηεξίθεπζεο δειαδή ν 

αζζελήο ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ ζπνπδαίν θαη πνιχ θαιά ζηελ πγεία ηνπ κε 

απνηέιεζκα λα κελ απεπζχλεηαη ζρεδφλ πνηέ κφλνο ηνπ ζε γηαηξφ γηα βνήζεηα. Γη’  

απηφ θαη ε εληφπηζε θαη ε δηάγλσζε ηνπ καληαθνχ γίλεηαη απφ ζπγθέληξσζε 

πιεξνθνξηψλ ηνπ πεξηβάιινληνο (νηθνγέλεηα, θίινη, αμησκαηηθνί, ζπλάδειθνη). 

Φαξαθηεξίδεηαη απφ επθνξία, έμαξζε πνπ κπνξεί λα κεηαβιεζεί ζε 

επεξεζηζηφηεηα θαη επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά φηαλ ν άξξσζηνο βξεζεί αληηκέησπνο κε 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 
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Ζ ζπλαηζζεκαηηθή εθηξνπή ζπλνδεχεηαη απφ απμεκέλε απηνεθηίκεζε, 

άκεηξε δξαζηεξηφηεηα, δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο, ππεξπξνζεμία θαη άθξηηε εκπινθή 

ζε δξαζηεξηφηεηεο (παξάηνικα ζρέδηα, ζεμνπαιηθέο θαηαρξήζεηο, εκπινθή ζε 

θαπγάδεο). Ζ ζθέςε δηαθαηέρεηαη απφ ηδέεο ππεξεθηίκεζεο σο παξαιεξεηηθέο ηδέεο 

κεγαιείνπ. 

Σπλήζσο έρνπκε κπξνζηά καο έλα λεαξφ (ζηξαηηψηε) εχζπκν, νκηιεηηθφ, κε 

ηάζε λα καο κεηαδίδεη ηελ επζπκία ηνπ, ππεξελεξγεηηθφ, μάγξππλν (έρεη λα θνηκεζεί 

δχν έσο ηξεηο κέξεο) πνπ πξνζέρεη ηα πάληα, πεηάγεηαη ζηε ζπδήηεζε απφ ην έλα 

ζέκα ζην άιιν, ιεεη πσο είλαη πην θαιά απφ πνηέ θαη κπνξεί λα απηνζπζηήλεηαη ζαλ 

γλψζηεο φισλ ησλ ζεκάησλ, θάηνρνο ηαιέλησλ (κνπζηθψλ, πνιεκηθψλ ηερλψλ θιπ) ή 

λα αλαθέξεηαη ζηηο εηδηθέο απνζηνιέο πνπ ηνπ αλαηέζεθαλ απφ ηνπο ηζρπξνχο ηεο γεο 

ή απφ ην ζεφ. 

Αξθεηέο θνξέο ζηνπο εθήβνπο, κπνξεί λα δνχκε έλα έληνλα ςπρσηηθφ άηνκν 

(πνπ έρεη ράζεη ηελ επαθή ηνπ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, δηαθαηέρεηαη απφ 

παξαιεξεηηθέο ηδέεο κεγαιείνπ) κε απνηέιεζκα λα ηεζεί ε δηάγλσζε ζρηδνθξέληαο ή 

άιισλ ςπρσηηθψλ δηαηαξαρψλ. 

Πην ζπρλά, βιέπνπκε κηα πην ήπηα δηαηαξαρή ηελ θπθινζπκία. Αξρίδεη απφ 

ηελ παηδηθή ειηθία ή ηελ πξψηε εθεβεία κε ην άηνκν λα παξνπζηάδεη πεξηφδνπο 

δπζζπκίαο κε αηζζήκαηα αλεπάξθεηαο, θνηλσληθή απφζπξζε, ειαηησκέλε ηθαλφηεηα 

παξαγσγηθήο ζθέςεο θαη πεξηφδνπο ππνκαλίαο κε επθνξία, δηνγθσκέλε 

απηνεθηίκεζε, ππεξπξνζεμία, απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα θαη ππεξβνιέο ζηε 

ζπκπεξηθνξά. 



 

 

26 

Δπεηδή νη θπθινζπκηθνί ζπρλά θάλνπλ ρξήζε θαξκάθσλ, αιθνφιεο ή 

λαξθσηηθψλ νπζηψλ γηα απηνζεξαπεία ησλ απεηιεηηθψλ απνδηνξγαλσηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, είλαη νπζηαζηηθφ  λα εληνπίζνπκε φηη ε παξαπάλσ δηαηαξαρή 

ππνθξχπηεηαη πίζσ απφ ηελ ρξήζε ησλ ςπρνηξφπσλ νπζηψλ. 

 

Αηηηοιογία ηωλ ζσλαηζζεκαηηθώλ δηαηαρατώλ 

Ζ αηηηνινγία δελ είλαη απφιπηα γλσζηή. Σχληνκα ζα αλαθεξζψ ζηνπο 

παξάγνληεο πνπ ελνρνπνηνχληαη φπσο νη βηνινγηθνί, ςπρνινγηθνί θαη θνηλσληθνί. 

Βηοιογηθοί παράγοληες 

 Γελεηηθέο κειέηεο δείρλνπλ πσο ν βαζκφο θηλδχλνπ γηα θαηαζιηπηηθή 

δηαηαξαρή είλαη 54% ζηνπο κνλνδπγσηέο θαη 20% ζηνπο δηδπγψηεο δηδχκνπο ελψ ζηελ 

δηπνιηθή δηαηαξαρή θηάλεη ζην 70% θαη 20% αληίζηνηρα. Ζ πηζαλφηεηα λα λνζήζνπλ 

νη ζπγγελείο πξψηνπ βαζκνχ είλαη 20%, δηπιάζην απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ πνπ είλαη 

10%. Ζ ηαπηφηεηα ηνπ γελεηηθνχ παξάγνληα είλαη ππφ κειέηε. 

Οη λεπξνρεκηθέο- λεπξνθπζηνινγηθέο ζεωξίεο ελνρνπνηνχλ δηαηαξαρέο ζην 

ηζνδχγην νξηζκέλσλ λεπξνδηαβηβαζηψλ ζην Κ.Ν.Σ, εηδηθά ηεο λνξαδξελαιίλεο θαη ηεο 

ζεξνηνλίλεο. Έλδεημε γηα ηελ εγθπξφηεηα ησλ ζεσξηψλ είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ αληηκαληαθψλ θαη αληηθαηαζιηπηηθψλ θαξκάθσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηνπο 

λεπξνδηαβηβαζηέο κε ηξφπν φρη απφιπηα εμαθξηβσκέλν. 

Δπίζεο, ππάξρνπλ ζεσξίεο πνπ ελνρνπνηνχλ δηαηαξαρέο ηζνδπγίνπ 

ειεθηξνιπηώλ, βηνξπζκηθέο ή ελδνθξηλνινγηθέο αλωκαιίεο. 
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Ψστοιογηθοί παράγοληες 

Μέρξη ζήκεξα έρνπλ δηαηππσζεί πνιιέο ζεσξίεο γηα ηελ ςπρνδπλακηθή ηεο 

θαηάζιηςεο ρσξίο λα έρεη απνδεηρζεί μεθάζαξα θάπνηνο ςπρνινγηθφο κεραληζκφο ή 

θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πξνζσπηθφηεηα πνπ λα νδεγεί γξακκηθά ζηελ λφζν. 

Σχκθσλα κε νξηζκέλνπο ζεσξεηηθνχο, άηνκα επηξξεπή ζηελ θαηάζιηςε είλαη 

απηά πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειή απηνεθηίκεζε θαη έληνλε απηνθξηηηθή. Καηά 

άιινπο ε θαηάζιηςε είλαη ζπκφο ή επηζεηηθφηεηα ζηξακκέλε ελάληηα ζηνλ εαπηφ. 

Οη ςπραλαιπηέο ππνζηεξίδνπλ πσο ζπλζήθεο αζηάζεηαο, απνζηέξεζεο 

θξνληίδαο ζηα αξρηθά ζηάδηα αλάπηπμεο, δεκηνπξγνχλ κειινληηθέο ζρέζεηο ζην 

άηνκν, κε θιίκα αλαζθάιεηαο, ακθηζπκίαο, αβεβαηφηεηαο. Έηζη θάζε θαληαζηαζηαθή 

ή πξαγκαηηθή απεηιή απψιεηαο ζρέζεσλ ή πεγψλ ηθαλνπνίεζεο, ππξνδνηεί έλα 

απηνθαηαζηξνθηθφ ζηξαγγαιηζκφ ηνπ εγψ πνπ εθδειψλεηαη σο θαηάζιηςε. 

Ζ γλσζηηθή ζεσξία απνδίδεη ηελ θαηάζιηςε ζε αξλεηηθή ιαζεκέλε αληίιεςε 

πνπ έρεη ην άηνκν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, ηνλ θφζκν, ην κέιινλ θιπ. 

Ζ καλία ζεσξείηαη γεληθά σο ακπληηθή εθδήισζε ππεξαλαπιήξσζεο γηα απηφ 

ζπλήζσο αθνινπζεί θαηαζιηπηηθφ ή δπζζπκηθφ επεηζφδην. 

 

 Κοηλφληθοί παράγοληες 

Σην νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ παξαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα αλάπηπμε 

απηνεθηίκεζεο, νδεγεί ζε αηζζήκαηα αλαζθάιεηαο απηνυπνηίκεζεο θαη 
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απνγνήηεπζεο. Παξάιιεια, δεκηνπξγνχληαη ερζξηθά ζπλαηζζήκαηα πξνο ηνπο γνλείο 

ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα εθδεισζνχλ ιφγσ θφβνπ κε απνηέιεζκα λα ελδνβάιινληαη 

θαη λα δεκηνπξγνχλ πξνυπνζέζεηο γηα θαηάζιηςε. 

Σην καθξνθνηλωληθό πεξηβάιινλ, θαηαζηνιή ηνπ αηζζήκαηνο απηνεθηίκεζεο 

θαη καηαηψζεηο επηδηψμεσλ αλαγλψξηζεο, κπνξνχλ λα πξνέιζνπλ απφ θπζηθή λφζν, 

επαγγεικαηηθέο, νηθνλνκηθέο απνηπρίεο, δηαθνπή θαξηέξαο ή ζεκαληηθήο 

δηαπξνζσπηθήο ζρέζεο, ή απφηνκε κεηαβνιή ζπλζεθψλ δηαβίσζεο (πφιεκνο, 

κεηαλάζηεπζε θιπ). 

Γηα ηνπο ζηξαηεχζηκνπο, παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα ζπκβάινπλ ζηελ 

εκθάληζε ηεο θαηάζιηςεο, κε ηελ θαηάηαμε ηνπο, ή ζηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, 

είλαη ε αλάγθε γηα νκνηνγελνπνίεζε θαη νκαδηθή δσή, ε εληαηηθή εθπαίδεπζε, ε 

δηαθνπή ζπλαηζζεκαηηθψλ δεζκψλ κε ηελ απνκάθξπλζε απφ πξφζσπα ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ, θηιηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ε δηαθνπή επαγγεικαηηθψλ 

απαζρνιήζεσλ, ζπνπδψλ θιπ. 

Γεληθά, θαίλεηαη φηη θάπνηα γελεηηθή- βηνρεκηθή πξνδηάζεζε θαζψο θαη 

ςπρνινγηθή επαισηφηεηα πξνυπάξρεη ζην άηνκν πνπ ε πνιπδχλακε επίδξαζε πάλσ 

ηνπ θάπνησλ γεγνλφησλ δσήο (θαληαζηηθή ή πξαγκαηηθή απψιεηα) ή θνηλσληθψλ 

παξαγφλησλ ζα ην νδεγήζεη λα λνζήζεη απφ ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή. 

Αληηκεηώπηζε ζσλαηζζεκαηηθώλ δηαηαρατώλ ζηο ζηραηό 

Ζ αληηκεηψπηζε είλαη αλάινγε κε ηελ βαξχηεηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

δηαηαξαρήο θαη ηηο πξνζσπηθέο νηθνγελεηαθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ αξξψζηνπ. Όηαλ 

εληνπηζζεί θαη απνζηαιεί απφ ηελ δηνίθεζε θαη ηνλ ηαηξφ ηεο κνλάδνο έλαο αζζελήο 

πνπ ζα δηαγλψζνπκε κείδνλ θαηαζιηπηηθφ επεηζφδην, ή ηίζεηαη ζε ςπρηαηξηθή 
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παξαθνινχζεζε ή λνζειεχεηαη ζε ςπρηαηξηθφ ηκήκα ζηξαηησηηθνχ λνζνθνκείνπ. Ζ 

απφθαζε γηα λνζειεία έρεη γηα θξηηήξηα ηελ χπαξμε κειαγρνιηθψλ - ςπρσηηθψλ 

ζπκπησκάησλ ή απηνθηνληθνχ ηδεαζκνχ ή θπζηθά, απφπεηξα απηνθηνλίαο. Ζ 

αληηκεηψπηζε γίλεηαη κε αληηθαηαζιηπηηθά θάξκαθα θαη ηελ ππνζηεξηθηηθή 

ςπρνζεξαπεία. Πάληα ππάξρεη ελεκέξσζε θαη ζπλεξγαζία κε ηελ νηθνγέλεηα. Αλ 

ππάξρεη γξήγνξε θαη ζαθήο βειηίσζε ν αζζελήο επηζηξέθεη ζηελ κνλάδα (αθνχ 

ζπλήζσο ιάβεη αλαξξσηηθή άδεηα) σο βνεζεηηθφο κε ηαθηηθή ςπρηαηξηθή 

παξαθνινχζεζε, κε ζθνπφ ηε ξχζκηζε ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο θαη ελίζρπζε ησλ 

ακπληηθψλ ςπρνινγηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ. Παξφκνηα αληηκεηψπηζε εθαξκφδεηαη θαη 

ζην καληαθφ αζζελή, πξνζέρνληαο ηδηαίηεξα γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ αζθάιεηα θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαηά ηε λνζειεία. Ζ θαξκαθεπηηθή αγσγή πεξηιακβάλεη λεπξνιεπηηθά, 

εξεκηζηηθά θαη ξπζκηζηηθά ηεο δηάζεζεο ελψ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα δνζεί αίζζεζε 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζηνλ αζζελή. Σε πεξίπησζε έληνλεο δηέγεξζεο κε 

απνδηνξγαλσηηθά ςπρσηηθά ζπκπηψκαηα πνπ δελ ππνρσξνχλ, ή ζε πεξίπησζε πνπ 

ππάξρεη αλάγθε καθξφρξνλεο λνζειείαο, ν αζζελήο κπνξεί λα δηαθνκηζζεί ζε θιεηζηφ 

ηκήκα θξαηηθνχ ςπρηαηξηθνχ ηδξχκαηνο κε ηε ζπγθαηάζεζε ησλ νηθείσλ ηνπ θαη ηελ 

έγθξηζε ζηξαηησηηθήο επηηξνπήο ή εηζαγγειίαο. Ζ πεξαηηέξσ πνξεία ηνπ ζην 

ζηξάηεπκα είλαη αλάινγε ησλ θαηαζιηπηηθψλ αζζελψλ. 

Ζ ζπρλφηεξε ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή πνπ δηαγηγλψζθεηαη θαη 

αληηκεησπίδεηαη ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία είλαη ε δπζζπκηθή. Ζ δπζζπκία κπνξεί λα 

πξνυπήξρε ηεο ζηξάηεπζεο ή λα εκθαληζηεί ζηνπο επάισηνπο λεαξνχο ζηξαηηψηεο σο 

αληίδξαζε πξνζαξκνγήο. 

Ζ ςπρηαηξηθή αληηκεηψπηζε ζπλίζηαηαη ζηελ ελίζρπζε ησλ ακπληηθψλ 

κεραληζκψλ ησλ αζζελψλ κε ηαθηηθέο ζεξαπεπηηθέο ζπλαληήζεηο, φηαλ είλαη πξαθηηθά 

δπλαηφλ θαη ηελ θξίζε ηεο ζηξαηησηηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο (θαλνληθνί-βνεζεηηθνί). 
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Σπλήζσο θξίλνληαη βνεζεηηθνί, γηα λα πξνζηαηεπηνχλ απφ ππέξκεηξε άζθεζε, 

έλνπιεο ππεξεζίεο, επζχλεο θαη θνχξαζε. Ζ παξαπάλσ θξίζε, γίλεηαη θαηά 

πεξίπησζε, γηαηί ζε νξηζκέλνπο ην λα νξηζηνχλ βνεζεηηθνί ή άξξσζηνη, κπνξεί λα 

πιήμεη ηελ επάισηε εηθφλα εαπηνχ θαη ηελ απηνεθηίκεζε. Κάπνηνη απφ απηνχο 

θαηαθέξλνπλ λα ππεξεηήζνπλ πξάγκα πνπ εληζρχεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπο, κε 

απνηέιεζκα ηελ χθεζε ηεο δπζζπκίαο, ελψ έλα πνζνζηφ ρξεηάδεηαη λα δηαθφςνπλ κε 

αλαβνιή ηεο ζεηείαο ηνπο γηα λα κελ επηδεηλσζεί ε θαηάζηαζε ηνπο. 

Ζ θχξηα βνήζεηα ησλ δπζζπκηθψλ ή θπθινζπκηθψλ κπνξεί λα πξνέιζεη απφ ην 

ζηξαηησηηθφ πεξίγπξν, πεξηιακβάλνληαο ηε δηνίθεζε θαη ηνπο παιαηφηεξνπο 

ζηξαηηψηεο. 

Ζ αλαγλψξηζε απφ ηελ δηνίθεζε φηη θάησ απφ ην δπζθνξηθφ-απνκνλσκέλν ή 

παξαπησκαηηθφ απείζαξρν ζηξαηηψηε, ππάξρεη έλα άηνκν κε ρακειή απηνεθηίκεζε, 

επαισηφηεηα ιφγσ απνξξηπηηθνχ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ ζξελεί κηα 

θαληαζηηθή απψιεηα εαπηνχ, κπνξεί λα καο νδεγήζεη ζε κηα δηνηθεηηθή αληηκεηψπηζε 

πνπ ζα απαιχλεη ηνλ παξαπάλσ θαηαζιηπηηθφ ππξήλα θαη ηνπο ζηξεζζνγφλνπο 

παξάγνληεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζηξάηεπζε. Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ ζε θαηάιιειε 

ζέζε ζχκθσλα κε ηηο δεμηφηεηεο ηνπ, ε εληαηηθή αιιά ειεγρφκελε εθπαίδεπζε, ε 

έγλνηα θαηά ην κέηξν ηνπ δπλαηνχ γηα ηηο πξνζσπηθέο αλάγθεο ηνπ, ε δηεπθφιπλζε 

φηαλ ρξεηάδεηαη κε άδεηα γηα ηελ δηεπζέηεζε επαγγεικαηηθψλ ή νηθνγελεηαθψλ 

ππνρξεψζεσλ είλαη κεξηθά απφ ηα βνεζεηηθά κέηξα. Τν βαζηθφηεξν φκσο είλαη ν 

δηνηθεηήο λα εκθπζήζεη ηελ ελζπλείδεηε πεηζαξρεία, ηηο ζηαζεξέο αμίεο, λα 

ρξεζηκνπνηεί ηελ επηβξάβεπζε αιιά θαη ηελ δίθαηε ηηκσξία, λα είλαη ν ίδηνο ζηαζεξφο 

ρσξίο αληηθαηηθά κελχκαηα, παίξλνληαο έηζη θαη ζηα κάηηα ηνπ εθήβνπ πνπ έξρεηαη 

λα θαηαηαγεί, ην ξφιν ελφο γνλέα πνπ ζα ηνλ βνεζήζεη λα σξηκάζεη. 
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Ζ δηνίθεζε, εθηφο απφ ηελ απ’ επζείαο ζρέζε, ζεκαληηθφ είλαη λα επνδψλεη 

ηε γξήγνξε έληαμε ησλ λέσλ ζαλ ηζφηηκα κέιε ησλ παιαηψλ.  Φαίλεηαη φηη νη 

ζπλνκήιηθνη είλαη ζχκκαρνη ησλ εθήβσλ ζηα θαηαζηξνθηθά ζπλαηζζήκαηα 

αλαμηφηεηαο, απηνππνηίκεζεο θαη ζιίςεο. Ζ νκάδα γίλεηαη ην βνεζεηηθφ εγψ ηνπ 

εθήβνπ, ξπζκίδεη ην άγρνο, ηελ απηνεθηίκεζε, ειέγρεη θαη ζέηεη λέα πξφηππα 

ζπκπεξηθνξάο. Τν λα αλήθεη ζε κηα νκάδα, ζεκαίλεη απφθηεζε κηαο πξνζσξηλήο 

ηαπηφηεηαο γηα λα αλαγλσξίδεηαη απφ ηνπο άιινπο, κέρξη λα απνθηήζεη κηα ζηαζεξή 

αίζζεζε εαπηνχ. 

Έηζη ην ζηξαηησηηθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα είλαη ε ζηαζεξή δνκή πνπ 

ζπκβάιεη ζηελ αλαδηακφξθσζε ησλ δπζιεηηνπξγηθψλ ςπρνινγηθψλ δηαηαξαρψλ ησλ 

δπζζπκηθψλ εθήβσλ ρσξίο κάιηζηα λα παξεθθιίλεη απφ ηε βαζηθή απνζηνιή ηνπ, 

αθνχ δε ράλεηαη έκςπρν δπλακηθφ πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ζχκθσλα κε ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ ζηελ άκπλα ηεο παηξίδαο. 
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ΟΜΑΓΔ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΣΑ 

ΚΔΝΣΡΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΔΟΤΛΛΔΚΣΧΝ 

 

Οπιίηες    Δ. Καραδήκας,  Φστοιόγος 

 

Σηφρνο ηεο νκηιίαο απηήο είλαη λα παξνπζηάζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

εθαξκφδνπκε ηηο πξνβιέςεηο ηεο πάγηαο δηαηαγήο 4-46 ηνπ 1997 γηα ην ζεζκφ 

Χπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο ζην Κέληξν Δθπαίδεπζεο Νενζχιιεθησλ (ΚΔΝ) ηνπ 

Μεραληθνχ (ΚΔΜΦ).  

Σθνπφο ηεο παξνπζίαο εηδηθψλ ςπρηθήο πγείαο ζηα ΚΔΝ είλαη, θαηά ηελ 

αληίιεςε καο, ε δεκηνπξγία ελφο «ππνζηεξηθηηθνχ δηθηχνπ» γηα ηνπο λενζχιιεθηνπο 

κε δηηηή ζηφρεπζε:    αθ’ ελφο κελ ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ, ππνζηήξημεο θαη 

θαζνδήγεζεο ζηνπο λενζχιιεθηνπο, έηζη ψζηε λα πξνιακβάλνληαη πηζαλά 

πξνβιήκαηα, αθ’ εηέξνπ δε  ζηνλ εληνπηζκφ θαη ζηελ ππνζηήξημε ησλ αηφκσλ πνπ 

δπζθνιεχνληαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζην λέν πεξηβάιινλ. Δηδηθά, φζνλ αθνξά ζην 

δεχηεξν, θαιφ είλαη λα ηίζεληαη ζηα ΚΔΝ νη βάζεηο κηαο πξνζπάζεηαο εληνπηζκνχ θαη 

ελίζρπζεο ησλ ζηξαηησηψλ εθείλσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ παξνδηθά ή δηαξθέζηεξα 

πξνβιήκαηα, θαη πνπ ζα θαιχπηεη νιφθιεξε ηελ ζηξαηησηηθή ζεηεία. 
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Σηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπκε έλα δηάγξακκα ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ 

αλαιακβάλνπκε ζην ΚΔΜΦ κε θάζε λέα ΔΣΣΟ, πξνθεηκέλνπ λα θέξνπκε εηο πέξαο 

ηνπο  παξαπάλσ ζηνρνπο. 

Σην ΚΔΜΦ ε θαηάηαμε δηαξθεί δχν εκέξεο, ζηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ 

ιακβάλνληαη ζπλεληεχμεηο απφ ην ζχλνιν ησλ θαηαηαζζφκελσλ. Ζ ζπλέληεπμε 

δηαξθεί πεξί ηα ηξία κε ηξηζήκηζη ιεπηά θαη ζηφρνο ηεο είλαη: α) λα ππάξμεη κηα πξψηε 

επαθή κε ην ζεζκφ ηεο ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο θαη λα πιεξνθνξεζνχλ νη 

θαηαηαζζφκελνη ηελ χπαξμε ηνπ, ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ απφ ηελ 

πξψηε ήδε ζηηγκή, β) λα ζρεκαηηζζεί κηα πξψηε αληίιεςε γηα ηελ χπαξμε ή φρη 

ζεκαληηθψλ δηαηαξαρψλ πνπ πηζαλφλ λα δπζρεξαίλνπλ ηελ πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο 

ησλ λενζχιιεθησλ ζην θέληξν (φπσο π.ρ κείδνλεο ζπλαηζζεκαηηθέο, ςπρσηηθέο ή 

αγρψδεηο δηαηαξαρέο, κφληκεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο, ζεκαληηθά νηθνγελεηαθά ή 

θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα). Τα άηνκα πνπ δηαγηγλψζθνληαη κε ζνβαξέο ςπρηθέο 

δηαηαξαρέο ή πνπ δεηνχλ άκεζα αλαβνιή παξαπέκπνληαη απηφκαηα ζηνλ εηδηθφ ηαηξφ 

θαη ζηελ αξκφδηα επηηξνπή απαιιαγψλ. Απφ ηα άηνκα πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηφ λα 

ιεθζεί ε πξνθαηαξθηηθή ζπλέληεπμε, απηή ιακβάλεη ρψξα θαηά ηελ ηξίηε θαη ηέηαξηε 

κέξα ηεο εβδνκάδαο θαηάηαμεο (βι. πίλαθα 1). 

Τηο ακέζσο επφκελεο εκέξεο γίλεηαη κηα πξψηε ελεκέξσζε ησλ δηνηθεηψλ 

ιφρσλ θαη ηαγκάησλ εθπαίδεπζεο γηα ηηο ζεκαληηθφηεξεο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη ζηξαηηψηεο ηνπο, έηζη ψζηε απηέο λα ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ θαη λα 

αληηκεησπίδνληαη θαηάιιεια απφ ηελ πξψηε ζηηγκή. 

Απφ ηελ δεχηεξε εβδνκάδα εθπαίδεπζεο αξρίδεη ε πξνζπάζεηα ιήςεο 

εθηελνχο ζπλέληεπμεο απφ ην ζχλνιν ησλ λενζχιιεθησλ γηα κηα πιήξε θαηαγξαθή 

ησλ  θάπνησλ δπζθνιηψλ  πνπ απηνί έρνπλ θαη πνπ δηέιαζαλ ηεο πξνζνρήο καο, θαζψο 
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θαη γηα λα δηαπηζησζεί ην επίπεδν πξνζαξκνγήο ηνπο. Σε απηή ηε θάζε εμεηάδνληαη νη 

ζηξαηηψηεο πνπ θαηά ηελ πξψηε δηεξεπλεηηθή ζπλέληεπμε επξέζε λα έρνπλ θάπνηα 

δπζρέξεηα, φπσο θαη εθείλνη γηα ηνπο νπνίνπο νη δηνηθεηέο ηνπο δηαπίζησζαλ θάπνηα 

δπζθνιία. Σε απηή ηε θάζε, επίζεο, πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλαληήζεηο κε ηνπο 

ζαιακάξρεο θαη ηνπο νκαδάξρεο ησλ λενζχιιεθησλ,  ψζηε απηνί λα ιεηηνπξγήζνπλ 

σο έλα «ελδηάκεζν ππνζηεξηθηηθφ ζχζηεκα» πνπ ζα κεηαβηβάδνπλ πιεξνθνξίεο γηα 

ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ εκθαλίδνπλ θάπνηεο δπζθνιίεο αιιά θαη πνπ ζα βνεζνχλ ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θάησ απφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηεο 

δηνίθεζεο. 

Όπσο πξνείπακε, έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ησλ ζπλεληεχμεσλ απηψλ είλαη ε 

δηαρείξηζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ ππάξρνπλ. Ζ δηαρείξηζε απηή αθνξά ρεηξηζκνχο πνπ 

κπνξνχλ λα γίλνπλ εληφο ηνπ θέληξνπ απφ ηελ δηνίθεζε θαη εκάο, θαζψο θαη ηε ιήςε 

κέηξσλ φπσο ε αιιαγή ηνπ βαζκνχ ηθαλφηεηαο, ε παξαπνκπή ζην λνζνθνκείν, ε 

ιήςε αλαβνιήο θ.ι.π. 

Παξαπνκπή ζην νηθείν ζηξαηησηηθφ λνζνθνκείν θαη ηελ επηηξνπή απαιιαγψλ  

ζπκβαίλεη, φηαλ δηαπηζησζεί θάπνην ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ πξνθαιεί 

δπζιεηηνπξγία θαη αμηνζεκείσηε δπζθνιία πξνζαξκνγήο, ή φηαλ εθηηκεζεί φηη ε ιήςε 

αλαβνιήο ή ε κεηαβνιή ζην βαζκφ ηθαλφηεηαο απνηεινχλ απνηειεζκαηηθή 

αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο. Δπεμεγψ ην παξαπάλσ κε έλα παξάδεηγκα ζηξαηηψηε, ν 

νπνίνο δήισζε φηη κέρξη θάπνην θαηξφ πξηλ ηελ θαηάηαμε ηνπ είρε πξφβιεκα 

λπρηεξηλήο ελνχξεζεο. Ζ λπρηεξηλή ελνχξεζε θξίλεηαη κε αιιαγή ηνπ βαζκνχ 

ηθαλφηεηαο έσο θαη ηε ιήςε απαιιαγήο (ζε βαξηέο πεξηπηψζεηο). Σηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε ε αιιαγή ηνπ βαζκνχ ηθαλφηεηαο κάιινλ δελ ζα βνεζνχζε πξαγκαηηθά ην 

ζηξαηηψηε, εθφζνλ δελ ζα επεξέαδε ηελ νπζία ηνπ πξνβιήκαηνο, αιιά, αληίζεηα, 

ήηαλ πηζαλφλ λα επηβαξχλεη ηελ φιε θαηάζηαζε, πξνθαιψληαο αξλεηηθά 
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ζπλαηζζήκαηα ζηνλ ζηξαηηψηε πνπ δελ έβιεπε ζεηηθά κηα ηέηνηα εμέιημε. Αληί ηεο 

ιχζεο απηήο πξνηηκήζακε κηα «δνθηκαζηηθή πεξίνδν» γηα λα δνχκε εάλ ε δηαηαξαρή 

απηή εμαθνινπζνχζε θαη εάλ πξνθαινχζε  δεπηεξνγελή πξνβιήκαηα. Σηνπο ηέζζεξηο 

κήλεο παξακνλήο ηνπ ζηξαηηψηε ζην ΚΔΜΦ δελ δηαπηζηψζεθε πξφβιεκα θαη ε 

πξνζαξκνγή ηνπ θξίζεθε επηηπρήο. 

Οη ρεηξηζκνί πνπ εκείο επηρεηξνχκε ζην ΚΔΜΦ αθνξνχλ: α) ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ ησλ ζηξαηησηψλ πνπ εκθαλίδνπλ πξνβιήκαηα ηα νπνία δπζρεξαίλνπλ 

ηελ πξνζαξκνγή ηνπ θαη απφδνζε, σο ΑΦΗΦ, β) ηελ ελεκέξσζε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ 

ιφρσλ θαη ησλ ηαγκάησλ εθπαίδεπζεο γηα ηα πξνβιήκαηα απηά, φρη ηφζν κε ηε κνξθή 

δηάγλσζεο, φζν σο πεξηγξαθή δπζθνιηψλ θαη γ) ηελ θαηάζεζε πξνηάζεσλ γηα ηνλ 

ρεηξηζκφ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ απηψλ. Δηδηθά ζε απηφ ην ηξίην ζεκείν 

δίδεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε εθφζνλ απνηειεί θαη ηελ πεκπηνπζία ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο 

καο. Σθνπφο καο είλαη λα θαηαιήμνπκε απφ θνηλνχ κε ηα ζηειέρε ηνπ θέληξνπ ζε 

εθαξκφζηκεο ιχζεηο θαη λα εμεηάδνπκε δηαξθψο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο. Γηα ην 

ιφγν απηφ ππάξρνπλ ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο δηνηθεηέο ησλ ιφρσλ εθπαίδεπζεο, 

ψζηε λα δηαπηζηψλεηαη ε πνξεία ησλ ΑΦΗΦ θαη ν βαζκφο πξνζαξκνγήο θαη απφδνζεο 

ηνπο γηα λα πξνβαίλνπκε ζηηο θαηάιιειεο «δηνξζσηηθέο» θηλήζεηο. Δπίζεο, κέζσ ησλ 

ζπλαληήζεσλ απηψλ, αλαδεηνχληαη ηξφπνη δηαρείξηζεο λέσλ  πξνβιεκάησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ. 

Ψο ηέηνηνπο ηξφπνπο δηαρείξηζεο ρξεζηκνπνηνχκε, ζπλήζσο, δηάθνξεο 

δηνηθεηηθέο δηεπθνιχλζεηο, ηελ αλάζεζε ειαθξχηεξνπ έξγνπ, ηελ θαζνδήγεζε άιισλ 

ζηξαηησηψλ ψζηε λα παξάζρνπλ βνήζεηα ζηνπο ΑΦΗΦ (αιιεινζπκβνπιεπηηθή ζε 

πεξηπηψζεηο, π.ρ. ΑΦΗΦ κε κεησκέλεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο), ηελ παξνρή 

ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο, ηελ εθαξκνγή ηερληθψλ ηξνπνπνίεζεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο (εμαηηίαο ηεο ζεκαληηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο ζηα βξαρέα 



 

 

37 

ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζε καο) θ.α. αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο θαη 

ηηο αηνκηθέο αλάγθεο. 

Γηα θάζε ΔΣΣΟ απνζηέιιεηαη ζηε δηεχζπλζε κεραληθνχ ηνπ ΓΔΣ θαηάινγνο 

κε ηα νλφκαηα φζσλ αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξα νηθνγελεηαθά ή θαη νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα, ψζηε λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζε κνλάδεο. 

Σηνπο ζηξαηηψηεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ΑΦΗΦ παξέρεηαη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζην ΚΔΜΦ ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε αλάινγα πάληα 

κε ην δηαζέζηκν ρξφλν θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ΑΦΗΦ. Καηά ηνπο ηέζζεξηο ηειεπηαίνπο 

κήλεο παξαζρέζεθε ππνζηήξημε ζε δεθανθηψ άηνκα, ζε ηαθηηθή εβδνκαδηαία βάζε 

(ηξεηο έσο πέληε ζπλαληήζεηο θαηά άηνκν). Ζ ππνζηήξημε απηή πεξηειάκβαλε ηελ 

απιή παξνρή πιεξνθνξηψλ, σο ηε ρξήζε κεζφδσλ θαη ηερληθψλ βξαρείαο 

ςπρνζεξαπείαο (π.ρ εμάζθεζε ζε ηερληθέο επίιπζεο πξνβιήκαηνο). Τέηνηεο ππεξεζίεο 

πξνζθέξνληαη, ζπαληφηεξα βέβαηα, θαη ζε ζηξαηηψηεο πνπ δελ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί 

σο ΑΦΗΦ, αιιά δεηνχλ βνήζεηα γηα ειάζζνλα πξνβιήκαηα (π.ρ νηθνγελεηαθέο 

ζπγθξνχζεηο, άγρνο, θιπ.) Σηα ίδηα πιαίζηα, ζε φπνηα πεξίπησζε ζεσξεζεί αλαγθαίν, 

ιακβάλεη ρψξα ελεκέξσζε ησλ νηθνγελεηψλ ησλ ΑΦΗΦ, είηε ηειεθσληθά, είηε κε 

πξνζσπηθή επαθή, ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο ζηξαηησηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ εηδηθά 

πξνβιήκαηα, φπσο ρξήζε ςπρνηξφπσλ νπζηψλ, ςπρσηηθά ή κφληκα αλαπηπμηαθά 

ζχλδξνκα. 

Με ην πέξαο ηεο εθπαίδεπζεο ζην ΚΔΝ θαη ηελ κεηαθίλεζε ζηξαηησηψλ ζηα 

ΔΚΔ ηνπ ΚΔΜΦ ή ζηηο κνλάδεο ηνπο, γίλεηαη κηα ηειηθή ζπλάληεζε κε ηνπο δηνηθεηέο 

ησλ ιφρσλ εθπαίδεπζεο. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο ζπλάληεζεο, θξίλεηαη ε 

πξνζαξκνγή ηνπ θάζε ΑΦΗΦ σο εθείλε ηε ζηηγκή θαη ειέγρεηαη ε πξφνδνο ή ε 

επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο. Αθνχ γίλεη απηφ απνζηέιιεηαη θαηά ηξφπν εκπηζηεπηηθφ 
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θαη πξνζσπηθφ, πξνο ηνπο δηνηθεηέο ησλ κνλάδσλ, φπνπ ηνπνζεηνχληαη νη ΑΦΗΦ, 

ελεκεξσηηθά ζεκεηψκαηα. Σε απηά  πεξηγξάθεηαη ην πξφβιεκα, ηα ζπκπηψκαηα θαη νη 

δπζιεηηνπξγηθέο ζπκπεξηθνξέο, ε επίπησζή ηνπο ζηνπο ίδηνπο θαη ηνπο άιινπο, ε 

κέρξη ζηηγκήο πνξεία ζην ΚΔΜΦ, θαζψο θαη πξνηάζεηο γηα ηνπο ηξφπνπο ειέγρνπ ηεο 

δπζθνιίαο. Με ηνλ ίδην ηξφπν ελεκεξψλνληαη θαη νη δηνηθεηέο ησλ ιφρσλ θαη ησλ 

ηαγκάησλ ΔΚΔ πνπ ππάξρνπλ ζην ΚΔΜΦ. 

Σεκεηψλνπκε φηη ηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ζηνλ ραξαθηεξηζκφ ΑΦΗΦ ή φ,ηη 

άιιν ζρεηηθφ, θαηαζηξέθνληαη κε θάζε λέα ΔΣΣΟ, εθηφο ελφο αξρείνπ πνπ ππάξρεη 

ζην γξαθείν ππνζηήξημεο λέσλ νπιηηψλ έηζη, ψζηε λα δηαθπιάζζεηαη ε 

εκπηζηεπηηθφηεηα αιιά θαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε ζηξαηηψηε. Τν ίδην 

παξαθαινχκε κε ζρεηηθή επηζηνιή, λα γίλεη θαη απφ ηνπο δηνηθεηέο ησλ κνλάδσλ πνπ 

κεηαηίζεληαη νη ΑΦΗΦ. 

Σηνλ πίλαθα 2 βιέπνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ ζηξαηησηψλ πνπ απειχζεζαλ, 

κεηεβιήζε ν αξηζκφο ηθαλφηεηαο ηνπο ή ραξαθηεξίζζεθαλ σο ΑΦΗΦ αλά θαηεγνξία 

ςπρηθήο δηαηαξαρήο γηα ηηο 98 Γ΄, 98 Γ΄ θαη 98 Δ΄ ΔΣΣΟ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα 

πςειφηεξα πνζνζηά ζπγθεληξψλνπλ νη δηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο (4%), γηα λα 

αθνινπζήζνπλ νη δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο (2,8%) θαη νη αγρψδεηο δηαηαξαρέο 

(2,24%). Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί, φηη ην ζχλνιν ησλ ζηξαηησηψλ πνπ έιαβαλ 

αλαβνιή ή απαιιαγή ζηελ ίδηα πεξίνδν είλαη εθαηφλ νθηψ άηνκα (8,64% ησλ 

θαηαηαγέλησλ). 

Βέβαηα, πέξα απφ ηα παξαπάλσ, βνήζεηα πξνζθέξεηαη θαη ζην Γξαθείν 

επηινγήο ησλ ΥΔΑ, θπξίσο κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηεζη πξνζσπηθφηεηαο 

ΜΜPI, ελψ ζε θαζνξηζκέλεο εκεξνκελίεο γίλνληαη νκηιίεο γηα ζέκαηα φπσο ε ιήςε 

ςπρνηξφπσλ νπζηψλ, ην άγρνο θιπ. 
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Σηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηάο καο γηα ηε δφκεζε ζπλζεθψλ παξνρήο 

ππνζηήξημεο ζηνπο λενζχιιεθηνπο, ζπληάρζεθε θπιιάδην πνπ αλαθέξεηαη ζην άγρνο 

θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ, δέθα πεξίπνπ ζειίδσλ. Τν θπιιάδην 

δηαλέκεηαη ζηα ζηειέρε ηνπ ΚΔΜΦ θαη ζηνρεχεη: α) ζηελ πιεξνθφξεζε ηνπο γηα ην ηη 

είλαη άγρνο γεληθά θαη άγρνο πξνζαξκνγήο εηδηθφηεξα, πνηα είλαη ηα αίηηα, ηα 

ζπκπηψκαηα θαη νη επηπηψζεηο ηνπ, β) ζηελ πιεξνθφξεζε γηα ηηο ηερληθέο πνπ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ, γ) ζηε ρξήζε ησλ ηερληθψλ 

απηψλ θαηά ηελ επαθή ηνπο κε ηνπο λενζχιιεθηνπο θαη ηελ δηάδνζή ηνπο πξνο 

εθείλνπο θαη δ) ηελ πιεξνθφξεζε γηα ηνπο πηζαλνχο ηξφπνπο κείσζεο θαη απνθπγήο 

επίηαζεο ηνπ ππάξρνληνο άγρνπο ζηνπο λενζχιιεθηνπο κέζσ θαηαιιήισλ ρεηξηζκψλ 

θαη ζπκπεξηθνξψλ (Πίλαθαο 3). 

Θα ήζεια λα νινθιεξψζσ αλαθεξφκελνο ζε δχν παξαηεξήζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ επηάκελε, σο ηψξα, ππεξεζία κνπ ζην ΚΔΜΦ. 

Ο πξψηνο θαηξφο κεηά ηελ θαηάηαμε απνηειεί γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

λενζχιιεθησλ πεξίνδν έληαζεο πξνβιεκάησλ πνπ νθείινληαη ζηελ πξνζαξκνγή ηνπο 

ζε έλα λέν, ξηδηθά δηαθνξεηηθφ απφ ηα ζπλεζηζκέλα θαη απαηηεηηθφ πεξηβάιινλ. 

Τέηνηεο δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο πεξηιακβάλνπλ πξνβιήκαηα φπσο απμεκέλν άγρνο, 

ειαθξχ δπζζπκηθφ ζπλαίζζεκα, αίζζεκα απνθνπήο θαη απψιεηαο αγαπεκέλσλ 

πξνζψπσλ θαη ζπλεζεηψλ, αθφκα θαη αίζζεκα θπγήο πνπ πνηθίιιεη ζε έληαζε, ελψ 

δελ ιείπνπλ θαη ςπρνζσκαηηθά πξνβιήκαηα  φπσο αλνξεμία, δπζθνιίεο ζηνλ χπλν 

θιπ. Με βάζε ηηο ζπλεληεχμεηο, έρεη δηαπηζησζεί πσο ε πεξίνδνο επίηαζεο ησλ 

δπζθνιηψλ πξνζαξκνγήο πνηθίιιεη γηα θάζε ζηξαηηψηε απφ κεξηθέο εκέξεο έσο θαη 

φιν ην δηάζηεκα σο ηελ νξθσκνζία. Ζ θαηάζηαζε απηή απνηειεί έλα είδνο 

«ςπρνινγηθνχ ζνξχβνπ» πνπ θαζηζηά ηελ έγθπξε δηάγλσζε ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ 

δπζρεξή γηα δχν ιφγνπο: α) είλαη πηζαλφ λα ραξαθηεξηζζνχλ σο ΑΦΗΦ θαηά ηνλ 
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πξψην θαηξφ κεηά ηελ θαηάηαμε ηνπο ζηξαηηψηεο νη νπνίνη απιψο αληηκεησπίδνπλ 

παξνδηθά πξνβιήκαηα νθεηιφκελα ζην άγρνο πξνζαξκνγήο.  

β) είλαη εμίζνπ πηζαλφ λα δηαθεχγνπλ ηεο πξνζνρήο καο ζηξαηηψηεο πνπ ελψ 

παξνπζηάδνπλ ζπγθεθξηκέλε ςπρηθή δηαηαξαρή, απηή θαιχπηεηαη απφ ηε 

ζπκπησκαηνινγία  πνπ νθείιεηαη ζηελ επίηαζε ηνπ άγρνπο. Γη’ απηφ ε δηάγλσζε 

γίλεηαη κε αζθάιεηα αθνχ παξέιζεη ε ζπκπησκαηνινγία ηεο πξνζαξκνγήο. 

Ζ επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο βαζίδεηαη ζηηο έξεπλεο, φπσο βέβαηα θαη θάζε 

επηζηεκνληθή γλψζε. Πνιιέο θνξέο, φκσο, αλαγθαδφκαζηε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη 

λα εθαξκφζνπκε πξνζσπηθέο γλψκεο θαη απφςεηο γηα λα αληηκεησπίδνπκε ηηο 

δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ, επεηδή αθξηβψο ιείπνπλ επηζηεκνληθέο έξεπλεο πνπ λα 

αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ήηαλ θαιφ λα νξγαλσζνχλ νη ππεξεζίεο 

ςπρηθήο πγείαο ζην ζηξαηφ. Οη έξεπλεο απηέο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαζνδήγεζε 

ησλ εηδηθψλ, ηελ απνθπγή ζεκαληηθψλ ιαζψλ θαη ηε δηαηήξεζε κηαο ζπλεπνχο 

γξακκήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ Χπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο. Δπνκέλσο, είλαη 

αλαγθαίν λα ζρεδηαζζνχλ θαη λα δηεμαρζνχλ ηέηνηεο έξεπλεο ζην άκεζν κέιινλ. 

Τα φζα σο ηψξα ζπδεηήζακε, αλαθέξνληαη νπζηαζηηθά ζηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζεο ηνπ ζεζκνχ ζε έλα θέληξν εθπαίδεπζεο λενζπιιέθησλ 

κηθξήο έσο κέηξηαο «δπλακηθφηεηαο» σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ λενζπιιέθησλ πνπ 

δέρεηαη θάζε ΔΣΣΟ. Σε έλα κεγαιχηεξν ΚΔΝ, πνπ ππνδέρεηαη εθαηνληάδεο 

λενζχιιεθηνπο θάζε θνξά, ζα ήηαλ ίζσο πξαθηηθά αδχλαηε ε εθαξκνγή φισλ ησλ 

παξαπάλσ, εάλ ε νκάδα πνπ ζηειερψλεη ην ζεζκφ είλαη κνλνκειήο φπσο ζπκβαίλεη 

ζην ΚΔΜΦ. Ζ ελίζρπζε ησλ νκάδσλ ηνπ ζεζκνχ κε πξνζσπηθφ θαη θπξίσο κε ηηο 

θαηάιιειεο έξεπλεο θαη επαξθή θαηάξηηζε, θξίλνληαη απαξαίηεηα. 
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Απαξαίηεηε είλαη, επίζεο, ε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ζηαζεξνχ θιίκαηνο 

ζπλεξγαζίαο θαη εκπηζηνζχλεο κε φια ηα ζπκβαιιφκελα κέξε φπσο ηα ζηειέρε ησλ 

κνλάδσλ, νη ιεηηνπξγνί ηνπ ζεζκνχ ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο, νη ζηξαηησηηθνί εηδηθνί 

ςπρηθήο πγείαο θαη άιινη φπσο νη νηθνγέλεηεο ησλ ζηξαηησηψλ θαη νη ζπλάδειθνη 

ηνπο, πξνθεηκέλνπ νη πξνζπάζεηεο ησλ θνξέσλ ηνπ ζεζκνχ λα επδνθηκήζνπλ. Σε θάζε 

άιιε πεξίπησζε, νη φπνηεο πξνζπάζεηεο ζα πέζνπλ ζην θελφ. Ζ εγθαηάζηαζε θαη 

θαιή ιεηηνπξγία ελφο «δηθηχνπ ππνζηήξημεο γηα ηνπο νπιίηεο», φπνπ ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε ζα ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά, θαη φπνπ ζα ππάξρεη κηα ζπλερήο 

ξνή έγθπξσλ πιεξνθνξηψλ, είλαη ην πξψην βήκα γηα ηελ παξνρή ησλ θαηάιιεισλ 

ππεξεζηψλ πξνο ηνπο ζηξαηηψηεο πνπ έρνπλ ηελ αλάγθε απηψλ (ζρήκα 1).  
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Πίλαθαο 1: Σηάδηα εξγαζίαο ηεο Οκάδαο Χπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο ζην 

ΚΔΜΦ ζε θάζε λέα ΔΣΣΟ 

 

 

 Ζκέξεο θαηάηαμεο- 

Τέινο 1
εο

 εβδνκάδαο 

εθπαίδεπζεο: 

Λήςε Πξνθαηαξθηθήο Σπλέληεπμεο  

απφ ην ζχλνιν ησλ θαηαηαζζνκέλσλ 

Πιεξνθφξεζε γηα ηελ 

χπαξμε ηνπ Θεζκνχ 

Πξψηε αληίιεςε γηα ηηο 

πηζαλέο δπζθνιίεο ησλ Ν/Σ 

 Ψο ην ηέινο ηεο 1
εο

 

εβδνκάδαο εθπαίδεπζεο: 

Πξψηε ελεκέξσζε Γθησλ  ΛΔ θαη ΤΔ γηα ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο πξνθαηαξθηηθήο ζπλέληεπμεο 

 Απφ ηε 2
ε
 εβδνκάδα 

εθπαίδεπζεο θαη εμήο:  
Λήςε εθηελνχο ζπλέληεπμεο 

  

Δπαθή κε Θαιακάξρεο-Οκαδάξρεο. Φξεζηκνπνίεζε 

ηνπο σο «ελδηάκεζν ππνζηεξηθηηθφ ζχζηεκα» 

Σπινγή πιεξνθνξηψλ Φξήζε σο «βνεζψλ» ζηελ 

εληζρπζή ζπλαδέιθσλ κε 

δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο 

  
Φαξαθηεξηζκφο ΑΦΗΦ – Καηάζεζε πξνηάζεσλ 

ρεηξηζκνχ – Σπκβνπιεπηηθή ππνζηήηημε 

  

Απνζηνιή ζην ΓΔΣ/ΓΜΦ θαηαιφγνπ αηφκσλ κε 

ζνβαξά νηθνγελεηαθά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα γηα λα 

ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζε Μνλάδεο 

 Πέξαο εθπαίδεπζεο: 
Απνοηνιή Δλεκεξσηηθνχ Σεκεηψκαηνο ζηνπο Γθηεο 

ησλ Μνλάδσλ ηνπνζέηεζεο ησλ ΑΦΗΦ 

 Οκηιίεο γηα δηάθνξα ζέκαηα 

 Βνήζεηα ζηελ επηινγή ΥΔΑ  
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Πίλαθαο 2: Καηαλνκή ησλ Σηξηψλ πνπ απνιχζεθαλ, κεηεβιήζε ν βαζκφο 

ηθαλφηεηνο ηνπο ή ραξαθηεξίζζεθαλ σο ΑΦΗΦ θαηά ηηο 98 Γ’, 98 Γ’ θαη 98
 
Δ’ ΔΣΣΟ, 

αλά θαηεγνξία πξνβιήκαηνο 

 

 

Καηεγνξία 

πξνβιήκαηνο 

98 Γ΄ 

ΔΣΣΟ 

98 Γ΄ 

ΔΣΣΟ 

98 Δ΄ 

ΔΣΣΟ 

Σχλνιν αλά θαηεγνξία 

πξνβιήκαηνο θαη πνζνζηηαία 

αλαινγία (%) ηνπ ζπλφινπ ησλ 

θαηαηαγέλησλ ζηηο ηξεηο ΔΣΣΟ 

Φξήζε ςπρνηξφπσλ 

νπζηψλ 
6 5 1 12 0,96% 

Γπζθνιίεο 

Πξνζαξκνγήο 
6 15 14 35 2,8% 

Χπρσζηθέο 

εθδειψζεηο 
1 5 3 9 0,72% 

Γηαηαξαρέο 

Σπλαηζζήκαηνο 
6 3 6 15 1,2% 

Ννεηηθή πζηέξεζε 8 5 4 17 1,36% 

Γηαηαξαρέο 

Πξνζσπηθφηεηαο 
15 23 12 50 4% 

Αγρψδεηο 

δηαηαξαρέο  
7 11 10 28 2,24% 

Σνβαξά νηθνγ.-

νηθνλ. πξνβιήκαηα 
3 5 6 14 1.12% 

Άιια 1 7 8 16 1,28% 

Σχλνιν αλά ΔΣΣΟ 53 79 64 196 15,68% 

Σχλνιν 

θαηαηαγέλησλ 

Σηξψλ αλά ΔΣΣΟ 

420 388 494 1302 
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Πίλαθαο 3: Πεξηερφκελα ηνπ Φπιιαδίνπ 

«Σηξαηεγηθέο Αληηκεηψπηζεο ηνπ Άγρνπο» 

 

 

Η . Γεληθά: 

 Τη είλαη άγρνο θαη πνηα ηα ζπκπηψκαηα ηνπ 

 Πσο δηαηεξείηαη θη απμάλεηαη ην άγρνο 

 Σηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ άγρνπο 

 Πσο αληηκεησπίδεηαη ην ππεξβνιηθφ άγρνο 

ΗΗ. Μέζνδνη  

αληηκεηώπηζεο ηνπ  

άγρνπο: 

 1
ε
  Μέζνδνο: Μαζαίλνληαο λα ειέγρνπκε ηηο 

δπζάξεζηεο ζθέςεηο (Τν άηνκν σο θξηηήο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο) 

 2
ε
 Μέζνδνο: Τερληθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ  

 3
ε
 Μέζνδνο: Μαζαίλνληαο λα ραιαξψλνπκε απφ 

ηελ έληαζε: 

 
I. Γηαθξαγκαηηθή αλαπλνή 

II. Νεπξνκπτθή ραιάξσζε θαη άζθεζε 

III. Απνηξνπή ζθέςεο 

ΗΗΗ. Μέζνδνη κείωζεο ηνπ 

άγρνπο πξνζαξκνγήο ηωλ 

Ν/ ζην ζηξαηηωηηθό 

πεξηβάιινλ 
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ρήκα 1: Γίθηπν ππνζηήξημεο γηα ηνπο Οπιίηεο 

 

 

 Σηειέρε Μνλάδσλ  

Σηξεο- ζπλάδειθνη ησλ 

Α.Φ.Η.Φ 

  

  

Λεηηνπξγνί ηνπ Θεζκνχ 

Χ.Μ. 

Οηθνγέλεηεο Σηξηψλ 

  

 Σηξαηησηηθνί Δηδηθνί 

Χπρηθήο Υγείαο 
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ΟΗΓΗΠΟΓΔΗΟ  ΤΜΠΛΔΓΜΑ ΚΑΗ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΕΧΖ 

 

Αρτίαηρος  Π. Βαζκαηδίδες, Φστίαηρος 

Οηδηπόδεηο ζύκπιεγκα 

Τξίζηξαην θαη θαξάγγη πνπ ζηέλεπε 

ην αίκα ηνπ παηέξα κνπ ήπηαηε 

απ’ ηα ίδηα κνπ ηα ρέξηα! 

Καη κεηά ζηε Θήβα αιιίκνλν 

ζκημίκαηα πνπ κε γελλήζαηε πξψηα  

ην ζπφξν ζαο πάιη δερηήθαηε. 

Καη κε θάλαηε παηέξα θαη αδειθφ 

ησλ παηδηψλ κνπ 

θαη ηεο γπλαίθαο κνπ γηφ-ίδην αίκα 

ε ίδηα γπλαίθα κεηέξα θαη ζχδπγνο. 

                       «Οηδίπνπο Τχξαλλνο» 

        Σνθνθιήο, 420 π.Φ. 
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Ζ δηακόρθωζε ηοσ οηδηπόδεηοσ ζσκπιέγκαηος ζηελ 

Διιεληθή Θεογολία    

Τν νηδηπφδεην ζχκπιεγκα, βαζηθή έλλνηα ηεο ςπραλάιπζεο, νθείιεη ηελ 

νλνκαζία ηνπ ζηελ Διιεληθή κπζνινγία. Ο S. Freud δνκψληαο ηελ ςπραλάιπζε ζε 

μερσξηζηή επηζηήκε ζεψξεζε φηη ε λεχξσζε θαη ην αλζξψπηλν γίγλεζζαη 

δηαδξακαηίδνληαη ζην ρψξν ηνπ κχζνπ ηνπ Οηδίπνδα, φπσο δηακνξθψλεηαη ζηελ 

ηξαγσδία ηνπ Σνθνθιή. 

Ψζηφζν, ζηελ Διιεληθή ζενγνλία ηνπ Ζζίνδνπ ππάξρνπλ πνιπάξηζκα 

ζπκβάληα πνπ ζηεξίδνπλ ηε ζεσξία γηα ηελ χπαξμε ελφο πξσην-νηδηπφδεηνπ 

ζηνηρείνπ. Έηζη ε Γαία, αθαιιηέξγεηε γήηλε χιε, πξαγκαηνπνηεί δχν θνξέο ηελ 

αηκνκηθηηθή ηεο επηζπκία. Αξρηθά κε ηνλ Οπξαλφ, ηνλ πξσηφηνθν γηφ ηεο, κε ηνλ 

νπνίν ζπλεπξέζεθε εξσηηθά θαη’ επαλάιεςε θαη κεηέπεηηα, έκκεζα κε ηνλ 

πζηεξφηνθν Κξφλν, ηνλ νπνίν πξνζθάιεζε γηα λα δεη ηελ πξσηαξρηθή ζθελή δειαδή 

ηε ζεμνπαιηθή ζπλνπζία ησλ γνλέσλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα εθδηψμεη θαη επλνπρίζεη ηνλ 

αληίδειν παηέξα. 

Αξρίδεη ινηπφλ λα δηαηξέρεη ηελ Διιεληθή κπζνινγία απηή ε θιεξνλνκηά ηεο 

θαιιηθήο θαη αηκνκηθηηθήο επηζπκίαο, ζε ζεκείν πνπ ην καληείν επαλαιακβάλεη ηελ 

ίδηα πξνεηδνπνίεζε ζηνπο άξξελεο ήξσεο θαη ζενχο, φηη δειαδή είλαη θαηαδηθαζκέλνη 

ζε ζηεηξφηεηα, γηαηί εάλ γελλήζνπλ γηφ ζα ηνπο ζθνηψζεη. Γηα παξάδεηγκα ν Κξφλνο 

θαηαβξνρζίδεη ηα παηδηά ηνπ θαη ν παηξνθηφλνο Γίαο θαηαβξνρζίδεη ηελ έγθπν 

ζχληξνθφ ηνπ Μήηηδα ηε κεηέξα ηεο ζεάο Αζελάο. Ζ ηειεπηαία γελληέηαη απφ ην 
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θεθάιη ηνπ Γία θαη ζέιεη κεηέπεηηα λα παξακείλεη παξζέλα εθπιεξψλνληαο ηελ 

αζπλείδεηε επηζπκία ηνπ παηέξα ηεο. 

Απφ ην ζεκείν απηφ θαη χζηεξα ην παηξηθφ νηδηπφδεην ζχκπιεγκα απνθηά κία 

δηπιή θαηεχζπλζε. Ο παηέξαο αθ’ ελφο κελ ζέιεη λα δηαηεξήζεη ηελ θφξε ηνπ 

παξζέλα θξαηψληαο ηελ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ σο θαληαζηηθφ αληηθείκελν ηνπ πφζνπ ηνπ 

θαη εκπνδίδνληαο ηαπηφρξνλα ηε γέλλεζε ελφο εγγνλνχ πνπ ζα ηνλ δνινθνλήζεη, αθ’ 

εηέξνπ δε ζέιεη λα απνθηήζεη έλα γηφ δηακέζνπ ηνπ νπνίνπ ζα  ζπλερηζζεί ν ίδηνο, 

ακθηζβεηψληαο φκσο ηελ παξαρψξεζε ηεο ζέζεο ηνπ. 

Απφ ηνλ αηκνκηθηηθφ γάκν ηνπ Γία κε ηελ αδειθή ηνπ Ήξα γελληέηαη ν Άξεο, 

ζεφο ηνπ πνιέκνπ, ηεο βίαο θαη ηεο θαηαζηξνθήο. Έηζη ην παηδί ηεο αηκνκημίαο ησλ 

δπν αδειθψλ είλαη έλα παηδί κε ςπρνινγηθά θαηά θάπνην ηξφπν πξνβιήκαηα. 

Απφ ηε κνηρεία ηνπ Άξε κε ηελ Αθξνδίηε, ηε ζχδπγν ηνπ Ήθαηζηνπ, ζα 

γελλεζνχλ πέληε παηδηά, ν Έξσο, ν Αληέξσο,ν Γείκνο (Τξφκνο), ν Φφβνο, θαη ε 

Αξκνλία. Τα δχν πξψηα εθθξάδνπλ ραξαθηεξνινγηθά ηελ Αθξνδίηε, ηα δχν άιια ηνλ 

Άξε θαη ε Αξκνλία απνηειεί ηελ ηζνξξνπία ζηελ έθθξαζε ηνπ έξσηα θαη ηνπ κίζνπο. 

Απφ ηνπο απνγφλνπο ηεο Αξκνλίαο πξνέξρεηαη ηειηθά ν Θεβαίνο Οηδίπνδαο, έλαο 

ζπγθεξαζκφο έληνλεο ζεμνπαιηθήο επηζπκίαο πνπ θιεξνλνκείηαη απφ ηελ Αθξνδίηε 

θαη κίαο βίαηεο επηζεηηθήο ηάζεο πνπ θιεξνλνκείηαη απφ ηνλ Άξε. 

Τν πξψην άηνκν ζηελ Διιεληθή κπζνινγία πνπ εκθαλίδεη ην νηδηπφδεην 

ζχκπιεγκα είλαη ν Ήθαηζηνο, γηφο ηεο Ήξαο ρσξίο φκσο αξζεληθή ζπκβνιή ζηε 

ζχιιεςε ηνπ, ζε κία πξνζπάζεηα άκπλαο ηεο ελάληηα ζηελ πξάμε αηκνκημίαο κε ην 

Γία αιιά θαη σο έθθξαζε ζπκνχ γηα ηνλ ηειεπηαίν. Σε θάπνηνλ θαπγά ηνπο, θαζψο ν 

Ήθαηζηνο ηελ ππεξαζπίδεηαη, ζπκσκέλνο ν Γίαο ηνλ πεηά απφ ςειά ζηε ζάιαζζα κε 
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απνηέιεζκα λα ηξαπκαηηζζεί θαη λα κείλεη ρσιφο. Ζ ηηκσξία απηή είλαη ζπκβνιηθά 

έλα ππνθαηάζηαην ηνπ επλνπρηζκνχ θαζ’ φηη ςπραλαιπηηθά ην πφδη ζπκβνιίδεη πένο. 

Όηαλ ν Ήθαηζηνο ζπλαληά γηα πξψηε θνξά ηελ Αζελά, ηελ θαηά θάπνην 

ηξφπν αδειθή ηνπ, ηελ εξσηεχεηαη παξάθνξα, ηελ θαηαδηψθεη θαη πξνζπαζεί λα ηε 

βηάζεη ζηελ Αθξφπνιε. Σηε βηαζχλε ηνπ εθζπεξκαηίδεη πάλσ ζην πφδη ηεο (πξφσξε 

εθζπεξκάηηζε ην απνθαινχκε ζήκεξα). Ζ Αζελά ζθνππίδεηαη κε έλα θνκκάηη καιιί 

θαη ην πεηά θαηαγήο. Απφ ηελ επαθή ηνπ ζπέξκαηνο κε ηε γε γελληέηαη ν Δξηρζφληνο 

πνπ αλαζξέθεηαη απφ ηνλ Κέθξνπα, βαζηιηά ηεο Αζήλαο, πνπ ηνπ παξαρσξεί 

αξγφηεξα ηελ εμνπζία. 

Απφ ηνλ Δξηρζφλην, σο γελάξρε ζεηξάο βαζηιέσλ, πξνέξρεηαη ν Θεζέαο ζηνλ 

νπνίν ην νηδηπφδεην επξίζθεη έθθξαζε κε κία έκκεζα αζπλείδεηε παηξνθηνλία. Ο 

Θεζέαο μερλά λα πςψζεη ιεπθά παληά ζην πινίν ηεο επηζηξνθήο κεηά ηελ επηηπρή 

έθβαζε ηεο απνζηνιήο ζηελ Κξήηε, φπσο είρε πξνζπλλελνεζεί κε ην βαζηιέα παηέξα 

ηνπ Αηγέα. Ο Αηγέαο ζεσξεί δεδνκέλν ην ζάλαην ηνπ γηνχ ηνπ θαη πέθηεη 

απηνθηνλψληαο ζηε ζάιαζζα πνπ θέξεη απφ ηφηε ην φλνκα ηνπ. 
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Σο οηδηπόδεηο ζύκπιεγκα θαηά Sigmund Freud. 

Ολνκάζζεθε έηζη απφ ηνλ Διιεληθφ κχζν ηνπ Οηδίπνδα, ν νπνίνο ζθφησζε 

ηνλ παηέξα ηνπ θαη λπκθεχζεθε ηε κεηέξα ηνπ, πξάμεηο πνπ νδήγεζαλ ζε θαθφ ηέινο 

κε ηελ απηνηηκσξία ηνπ (ηπθιψζεθε). 

Τν νηδηπφδεην ζχκπιεγκα είλαη πξντφλ ηεο κνλνγακηθήο παηξηαξρηθήο 

νηθνγέλεηαο. Σην Γπηηθφ πνιηηηζκφ θαζψο ε νηθνγέλεηα είλαη νιηγνκειήο, νη γνλείο 

είλαη εθείλνη πνπ θξνληίδνπλ ην παηδί. Οη ζρέζεηο ηνπ κε απηνχο απνηεινχλ ηα πξψηα 

ηνπ βηψκαηα. Ζ ελαζρφιεζε ηνπ παηδηνχ κε ηα γελλεηηθά ηνπ φξγαλα νδεγεί ζηελ 

αλαθάιπςε θαη ηελ δεκηνπξγία εξσηηθήο ζρέζεο κε ηνπο γνλείο. Απηφ γίλεηαη 

δηακέζνπ ηεο ζσκαηηθήο επαθήο, θαζψο ην θξνληίδνπλ. 

Καηά ην νηδηπφδεην ζχκπιεγκα ην αγφξη πνζψληαο ηε κεηέξα ηνπ θαη 

ζέινληαο λα ηελ θαηαζηήζεη εξσηηθή ηνπ ζχληξνθν, κηζεί ηνλ παηέξα ηνπ πνπ ηελ 

θαηέρεη θαη ζηέθεηαη εκπφδην ζηηο κηθξέο ηνπ δπλάκεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηήο 

ηεο επηζπκίαο. Ταπηφρξνλα φκσο αγαπά ηνλ παηέξα ηνπ θαη έηζη ε ερζξηθή ζηάζε 

απέλαληί ηνπ δεκηνπξγεί αηζζήκαηα ελνρήο. Δμ αηηίαο απηψλ ησλ ερζξηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ απέλαληη ζηνλ παηέξα ηνπ θαη ηνπ ζεμνπαιηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηε 

κεηέξα πεξηκέλεη λα ηηκσξεζεί, θαη ε ηηκσξία πνπ ηνπ αξκφδεη είλαη ν επλνπρηζκφο. 

Κάηη αλάινγν ζπκβαίλεη θαη κε ην κηθξφ θνξίηζη. 

Σχκθσλα κε ηνλ S. Freud ην άηνκν βηψλεη ην νηδηπφδεην ζχκπιεγκα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ θαιιηθνχ ζηαδίνπ, δειαδή ηελ ειηθία ησλ ηξηψλ κε πέληε ρξφλσλ. Σηελ 

θαινχκελε ζεηηθή ηνπ κνξθή εκθαλίδεηαη σο επηζπκία ζαλάηνπ ηνπ αληίπαινπ (γνλέα 

ηνπ αληηζέηνπ θχινπ) θαη σο ζεμνπαιηθή επηζπκία γηα ην γνλέα ηνπ αληηζέηνπ θχινπ. 
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Σηελ αξλεηηθή ηνπ κνξθή ππάξρεη ε αληίζεηε εηθφλα, ήηνη ε αγάπε γηα ην 

γνλέα ηνπ ηδίνπ θχινπ θαη θζφλνο ή κίζνο γηα ην γνλέα ηνπ αληηζέηνπ θχιινπ. 

Τν νηδηπφδεην ζχκπιεγκα παίδεη νπζηαζηηθφ ξφιν ζηε δφκεζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο αλζξψπηλεο εξσηηθήο επηζπκίαο. 
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Σο οηδηπόδεηο ζύκπιεγκα θαηά Alfred Adler. 

O A. Αdler πίζηεπε φηη ε επηζπκία θαη επηδίσμε ηνπ αλζξψπνπ γηα λα 

αηζζάλεηαη αλψηεξνο επεθηείλεηαη θαη ζηε ζεμνπαιηθή πξάμε. Με απηφ ην ζθεπηηθφ 

ηε βιέπεη σο έλα αγψλα θπξηαξρίαο αλάκεζα ζε δχν άηνκα πνπ ην θαζέλα επηδηψθεη 

λα επηβιεζεί ζην άιιν.  

Θεσξεί ην νηδηπφδεην ζχκπιεγκα σο ηελ πξνζπάζεηα ηνπ αγνξηνχ λα ππνηάμεη 

ηε κεηέξα θαη λα αληαγσληζζεί κε επηηπρία ηνλ παηέξα. 

Σο οηδηπόδεηο ζύκπιεγκα θαηά Erich Fromm.  

O E. Fromm έδσζε κία άιιε εξκελεία ζην νηδηπφδεην, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζην 

πξαγκαηηθφ πεξηερφκελν ηνπ κχζνπ θαη ζε εκπεηξίεο ηνπ κε αζζελείο. 

Σχκθσλα κε ην κχζν ν Οηδίπνδαο ζθνηψλεη ηνλ παηέξα ηνπ (πνπ δελ ηνλ 

γλσξίδεη) επεηδή ηνλ εκπφδηζε λα πεξάζεη ζην δξφκν θαη φρη απφ δήιηα γηα ηελ αγάπε 

ηεο κεηέξαο. Αθνχ ζθνηψζεη ηνλ παηέξα ηνπ θαη ιχζεη ην αίληγκα ηεο Σθίγγαο, 

γίλεηαη βαζηιηάο ησλ Θεβψλ θαη παληξεχεηαη ηε γπλαίθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλε κε ην 

ζξφλν. Γελ γλσξίδεη φηη είλαη κεηέξα ηνπ θαη δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο λα ηελ πνζεί 

ηδηαίηεξα. 

Απηή ε κνξθή ηνπ κχζνπ απνηέιεζε ηε βάζε ηεο εξκελείαο ηνπ. Τν 

νηδηπφδεην ζχκπιεγκα είλαη ε έθθξαζε ηνπ αγψλα ηνπ παηδηνχ λα απειεπζεξσζεί απφ 

ηελ εμνπζία ησλ γνλέσλ πνπ ζέινπλ λα ην θαηεπζχλνπλ ζχκθσλα κε ηηο επηζπκίεο 
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ηνπο, ζε κία παηξηαξρηθή θνηλσλία. Με άιια ιφγηα ην παηδί πξνζπαζεί λα γίλεη 

απηφλνκν άηνκν θαη λα μεθχγεη απφ ηελ εμάξηεζε κε ηνπο γνλείο. 

Σο οηδηπόδεηο ζύκπιεγκα ζηε ζηραηηωηηθή δωή. 

Άηνκα κε άιπηεο νηδηπφδεηεο ζπγθξνχζεηο κπνξεί λα επηδηψθνπλ λα 

απνθχγνπλ ηε ζηξάηεπζε παξακέλνληαο ζηελ νηθνγέλεηα θαη νπζηαζηηθά θνληά ζηε 

κεηέξα, ζπληεξψληαο έηζη ηελ εξσηηθνπνηεκέλε ζρέζε ηνπο κε απηήλ. Κάπνηνη 

θνβνχκελνη φηη δελ ζα θαηαθέξνπλ λ’ αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Σηξαηνχ, 

πνπ παίξλεη ζηα κάηηα ηνπο ηε δηάζηαζε παηξηθήο θηγνχξαο, εθθξάδνπλ κε απηφ ηνλ 

ηξφπν ην άγρνο ηνπ επλνπρηζκνχ, πνπ ηνπο δηαθαηέρεη. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο κεξηθνί νπιίηεο, φληαο θαζεισκέλνη νηδηπφδεηα, 

είλαη ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθνί θαη εξηζηηθνί πξνο ηα ζηειέρε, πξνβάιινληαο ζε 

απηνχο ηελ εηθφλα ηνπ παηέξα, γηα ηνλ νπνίν έρνπλ ηέηνηεο ηάζεηο. Ψζηφζν, κπνξεί ε 

αληαγσληζηηθφηεηα απηή λα κελ εθθξάδεηαη εκθαλψο αιιά ζπγθεθαιπκκέλα, κε 

πεξηφδνπο ππνηαγήο θαη επηζεηηθψλ αηρκψλ, θαζψο δελ ηνικνχλ λα θάλνπλ πιήξε 

επαλάζηαζε (θφβνο ηηκσξίαο- άγρνο επλνπρηζκνχ). 

Πνιινί ζηξαηηψηεο νκαδνπνηνχληαη, ζπδεηνχλ κεηαμχ ηνπο θαη εθθξάδνπλ 

δπζαξέζθεηα, θζφλν ή κίζνο γηα ηνλ παηέξα - δηνηθεηή πνπ απνιακβάλεη ηα πξνλφκηα 

ηεο εμνπζίαο. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα πάεη ζην ζπίηη ηνπ ην κεζεκέξη θαη λα έρεη 

εξσηηθή δσή κε ηε γπλαίθα ηνπ, θάηη πνπ αδπλαηνχλ απηνί λα ην θάλνπλ νπφηε ην 

ζειήζνπλ. Απηφ ζπκίδεη αλάινγα ηε δπζαξέζθεηα ησλ παηδηψλ θαη απνγφλσλ γηα ηνλ 

παηέξα - παηξηάξρε ζηελ πξσηφγνλε κνξθή ηεο θνηλσλίαο, φηαλ ν άλζξσπφο δνχζε ζε 

νξδέο.  Τφηε είρε γελλεζεί ε επηζπκία λα ζθνηψζνπλ ηνλ παηέξα θαη λα πάξνπλ ηηο 

γπλαίθεο ηνπ θαη ηελ εμνπζία ζχκθσλα κε ηνπο ζεσξεηηθνχο αθξνβαηηζκνχο ηνπ      
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S. Freud ζηελ εζλνινγία, ζην βηβιίν ηνπ «Τνηέκ θαη Τακπνχ» ην 1913. Δθεί βαζηθά 

επηρείξεζε λα εδξαηψζεη κε ηζηνξηθά αλακθηζβήηεην ηξφπν ην νηδηπφδεην ζχκπιεγκα, 

θαζψο ήηαλ εληππσζηαζκέλνο απφ ην γεγνλφο, φηη ε αηκνκημία απνηειεί θαζνιηθά 

απαγνξεπκέλν θαηλφκελν γηα ηελ αλζξψπηλε θνηλσλία. 

Δπηπξφζζεηα πίζηεπε φηη ζην νηδηπφδεην ζπλαληψληαη νη αξρέο ηεο ζξεζθείαο. 

Δμ αηηίαο ηεο ζεμνπαιηθήο νξκήο ν πξσηφγνλνο άλζξσπνο νδεγείηαη ζην θφλν ηνπ 

αξρέγνλνπ παηέξα, ζηελ αλάδπζε ηεο πξσηνγνληθήο ελνρήο γηα ην ζάλαην ηνπ πνπ 

βαξαίλεη θαηφπηλ φιν ην αλζξψπηλν γέλνο θαη έηζη ζηε δεκηνπξγία ηεο πξψηεο 

ζξεζθείαο, ηνλ ηνηεκηζκφ. 

Τν δψν, θπηφ ή αζηεξηζκφο πνπ ιαηξεχεηαη σο εθπξφζσπνο ηνπ γελάξρε 

παηέξα, ζεσξείηαη πξνζηάηεο ηεο θπιήο θαη ζχκβνιν ηεο ελφηεηαο ηεο. Σήκεξα ζηνπο 

πνιηηηζκέλνπο ιανχο έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ηε ζεκαία πνπ απνηειεί ζχκβνιν ηεο 

εζληθήο ηαπηφηεηαο. 

Κάπνηνη άιινη ζηξαηηψηεο ζπκπεξηθέξνληαη αληαγσληζηηθά πξνο ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο δηεθδηθψληαο ηελ αγάπε θαη πξνζνρή ηνπ δηνηθεηή - παηέξα, φπσο 

ηφηε πνπ ήηαλ παηδηά ζηε ζρέζε κε ηα αδέιθηα ηνπο κέζα απφ ηελ αξλεηηθή κνξθή 

ηνπ νηδηπφδεηνπ (αγάπε γηα ην γνλέα ηνπ ηδίνπ θχινπ). Τν ίδην είλαη δπλαηφλ λα ηζρχεη 

θαη γη απηνχο πνπ είλαη κνλαρνπαίδηα, θαζψο δελ έρνπλ κάζεη επηπξφζζεηα λα 

κνηξάδνληαη ηελ αγάπε θαη ην λνηάμηκν. 

Τειηθά ε επίιπζε ηέηνησλ θαηαζηάζεσλ κπνξεί λα επνδσζεί: 

A .  Με ηελ πξννδεπηηθή αλάπηπμε θαιώλ ζπλαηζζεκαηηθώλ ζρέζεωλ κε ηνπο νπιίηεο 

ηεο  νκάδαο ιφγσ: 
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1.   εμαξηεηηθψλ αλαγθψλ 

2.  αληηκεηψπηζεο θνηλψλ θαηαζηάζεσλ 

3. ηφλσζεο ηεο απηνεθηίκεζεο απφ επηηπρίεο ζε αλαηηζέκελα 

θαζήθνληα 

B.   Μέζσ ηαύηηζεο κε ηελ παηξηθή κνξθή ηνπ αμηωκαηηθνύ, πνπ απνηειεί γηα 

ηνλ νπιίηε θαινεζέζηεξε παηξηθή θηγνχξα ζε ζρέζε κε ηνλ παηέξα ηνπ, ζε κία 

δηαρξνληθή δηφξζσζε πξνεγνπκέλσλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ. 
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ΤΝΔΡΓΑΗΑ  ΦΤΥΗΑΣΡΟΤ ΚΑΗ  ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ  

ΟΜΑΓΑ 

 

Λγός (ΤΗ) Γ.πσρηδάθες, Φστίαηρος 

 

 Απφ ην Ννέκβξην ηνπ 1995 θαη γηα δπφκηζη
 
 έηε παξαθνινχζεζα ην έξγν ηεο 

επηζηεκνληθήο νκάδαο, ςπρνιφγνπ - θνηλσληνιφγνπ - θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ ζηε 

δψλε επζχλεο ηεο XVI ΜΠ θαη ηεο 50 ΤΑΞ ΠΕ. 

Ζ ιεηηνπξγία  ηεο νκάδαο βαζηδφηαλ ζηηο νδεγίεο θαη δηαηαγέο πνπ είραλ 

δνζεί θαη πεξηειάκβαλε: 

1.  Δπίζθεςε ζηηο κνλάδεο ηεο ΦVI ΜΠ θαη ηεο 50 ΤΑΞ ΠΕ, ζηηο νπνίεο 

αλάινγα κε ηελ δχλακε ή ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ είραλ παξέκελε απφ κία σο 

ηξεηο εκέξεο.  

2. Λήςε πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ απφ ζηξαηηψηεο, αξρίδνληαο απφ απηνχο 

πνπ πξφηεηλαλ απφ ηελ κνλάδα, ζηε ζπλέρεηα κε απηνχο πνπ δεηνχζαλ 

βνήζεηα θαη ζηελ ζπλέρεηα εθ’ φζνλ ππήξρε ρξφλνο, φινπο ηνπο ππφινηπνπο. 

3. Πξαγκαηνπνίεζε ζπδεηήζεσλ κε νκάδεο ζηξαηησηψλ ζρεηηθά κε 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ. Ζ νκάδα έθαλε δηαπηζηψζεηο ζρεηηθά κε ην 

ζηξαησληζκφ, ην ζπζζίηην, ηηο ππεξεζίεο, ηηο ζρέζεηο κε ηνπο θαηνίθνπο ηεο 

πεξηνρήο θαη γεληθά κε ηε δηαβίσζε. 
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4. Δλεκέξσζε κε ζρεηηθή αλαθνξά ζην πξντζηάκελν θιηκάθην. Κάζε έμε 

κήλεο ε νκάδα ζπκκεηείρε ζε εκεξίδα πνπ γηλφηαλ ζηελ έδξα ηνπ Γ΄ Σ.Σ. ζηα 

πιαίζηα απνινγηζκνχ. 

5. Σηα θαζήθνληα ηεο νκάδαο ήηαλ θαη ε εθηίκεζε - αληηκεηψπηζε θάπνησλ     

επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ, κε άκεζε κεηάβαζε ζηε κνλάδα πνπ ζπλέβαηλαλ 

απηά. Δπίζεο, ε ζπκκεηνρή ζηε δηνξγάλσζε δηαθφξσλ εθδειψζεσλ, φπσο 

θάπνησλ νκηιηψλ ελεκεξσηηθνχ ραξαθηήξα ζρεηηθά κε ηα λαξθσηηθά. 

Σην πιαίζην απηνχ ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο είρε ηεζεί σο πξσηαξρηθφο ζηφρνο 

ε θάιπςε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζνηέξσλ κνλάδσλ, αθνχ αθφκα θαη φηαλ ε νκάδα είρε 

ηελ κέγηζηε απφδνζή ηεο, δελ κπφξεζε λα επηζθεθηεί φιεο ηηο κνλάδεο ζε ιηγφηεξν 

απφ 6 κήλεο . Απηφο ήηαλ θαη ν θχξηνο ιφγνο πνπ ζπρλά είρε δεηεζεί ε άπνςε λα 

δεκηνπξγεζεί θαη άιιε νκάδα ή λα εληζρπζεί ε ππάξρνπζα. 

Γσζθοιίες ποσ αληηκεηώπηζε ε επηζηεκοληθή οκάδα. 

1. Ζ δπζπηζηία ηωλ δηνηθήζεωλ ηωλ κνλάδωλ, πνιιέο απ’ ηηο νπνίεο θαίλεηαη φηη, 

ηνπιάρηζηνλ ζηελ αξρή, ζεσξνχζαλ φηη ε επηζηεκνληθή νκάδα αζθνχζε έιεγρν κε 

άηππν ηξφπν, αθνχ ε αλαθνξά ηεο γηα θάζε κνλάδα ππνβαιιφηαλ απ’ επζείαο ζηε 

δηνίθεζε ηεο κεξαξρίαο. Σ’ απηφ ζπλέβαιε, θάπνηεο θνξέο, θαη ν ηξφπνο πνπ 

παξνπζίαδε ηα πξνβιήκαηα ε νκάδα. 

2. Η δπζπηζηία θαη επηθπιαθηηθόηεηα ηωλ ζηξαηηωηώλ. Τν γεγνλφο φηη ηα κέιε ηεο 

νκάδαο ήηαλ ζηξαηηψηεο βνεζνχζε ζεκαληηθά ζηε ζπλέληεπμε θαη ζηε 

δηεξεχλεζε ησλ πξνβιεκάησλ. Κάπνηεο θνξέο φκσο, ζπλήζσο ζηηο πξψηεο 

επηζθέςεηο ζηε κνλάδα, νη εμεηαδφκελνη ήηαλ επηθπιαθηηθνί θαη ακθηζβεηνχζαλ 
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ηελ ερεκχζεηα ηεο νκάδαο, ελψ ζπρλά πίζηεπαλ φηη απηή ελεκέξσλε άκεζα ηνλ 

δηνηθεηή γηα θάπνηα πξνβιήκαηα ζνβαξά. 

3.   Οη αιιαγέο θαη νη απμνκεηώζεηο ηνπ αξηζκνύ, ηωλ κειώλ ηεο νκάδαο. Απηφ είρε 

ζαλ απνηέιεζκα ε απφδνζε ηεο νκάδαο λα κεηψλεηαη. Υπνινγίζηεθε φηη θάζε 

εηδηθφο επηζηήκνλαο ρξεηαδφηαλ δχν πεξίπνπ κήλεο γηα λα θηάζεη ζην κέγηζην ηεο 

απφδνζεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ππφινηπνπο. Δπηπιένλ ε δηάζηαζε 

απφςεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ζην ρεηξηζκφ δηαθφξσλ ζεκάησλ δελ ήηαλ ζπάλην 

θαηλφκελν.  

4.  Ο κεγάινο αξηζκόο ηωλ κνλάδωλ πνπ έπξεπε λα θαιπθηνύλ, κε απνηέιεζκα λα 

κελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ζπρλήο επίζθεςεο ζ’ απηέο, ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ θάζε 

δχν κήλεο δέρνληαη λένπο ζηξαηηψηεο. Πηζαλνινγείηαη φηη ε κεγάιε πνζφηεηα 

ζπλεληεχμεσλ ζε βάξνο ηεο πνηφηεηαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηάιιειε επηινγή 

πεξηζηαηηθψλ, ιεηηνπξγεί ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε θαιχηεξα. 

5.  Οη πηέζεηο πνπ δέρνληαλ ε νκάδα από ηηο δηνηθήζεηο ηωλ κνλάδωλ, πξνθεηκέλνπ λα 

ελεκεξσζνχλ γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ θάπνηνη ζηξαηηψηεο είραλ εκπηζηεπζεί ζηελ 

νκάδα. 

Σαλ παξάδεηγκα θαιήο απφδνζεο θαη ζπλεξγαζίαο κπνξψ λα αλαθέξσ ηελ 

νκάδα πνπ ππήξρε θαηά ην κεγαιχηεξν ρξνληθφ κέξνο ηνπ 1996 θαη ηνπο πξψηνπο 

κήλεο ηνπ 1997. 

Ήηαλ κηα νκάδα πνπ είρε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ηέζζεξηο επηζηήκνλεο 

ζηελ ζχλζεζε ηεο, νη νπνίνη παξέκεηλαλ ζηε Μεξαξρία αξθεηνχο κήλεο πξηλ 

κεηαηεζνχλ, ελψ έλαο απφ απηνχο θαηαγφηαλ απφ ηελ πεξηνρή. Απηή ε νκάδα 
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παξνπζίαζε δχν εμάκελα ζεκαληηθήο απφδνζεο, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ζηνπο 

αξηζκνχο. 

Δίρε θαηαιήμεη ζε έλα ηξφπν ιεηηνπξγίαο πνπ πεξηειάκβαλε ηαπηφρξνλε ιήςε 

ζπλεληεχμεσλ απφ φια ηα κέιε ηεο νκάδαο θαη αιιεινθάιπςε κεηαμχ ηνπο, εηδηθά ζε 

φηη αθνξνχζε ζέκαηα δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ. Υπήξρε ειαζηηθφηεηα θαη 

εηνηκφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο ζε κεηαβνιέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ή ζε επείγνπζεο θαηαζηάζεηο. 

Παξ’ φια απηά, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ, ην φηη ε νκάδα απηή δελ θαηφξζσζε 

πνηέ λα νινθιεξψζεη ηελ επίζθεςε ζε φιεο ηηο κνλάδεο ηεο Μεξαξρίαο ζε ρξφλν 

ιηγφηεξν απφ έμε κήλεο, ελψ νη πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο δελ μεπέξαζαλ πνηέ ην 

πνζνζηφ ηνπ εηθνζηπέληε ηνηο εθαηφ (25%) ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηξαηησηψλ φισλ ησλ 

κνλάδσλ. 

Τν δεχηεξν εμάκελν ηνπ 1997, ε νκάδα έθηαζε λα απαξηίδεηαη απφ δχν λέα 

κέιε, ηα νπνία ήηαλ ππνρξεσκέλα λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο. 

Όζνλ αθνξά ζηε δηθή κνπ ζπκκεηνρή ζηε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο απηά ηα 

δπφκηζη έηε: ζηελ αξρή, ππήξρε ζπλεξγαζία απνθιεηζηηθά γηα πεξηζηαηηθά πνπ 

ρξεηαδφληνπζαλ ςπρηαηξηθή εθηίκεζε θαη αληηκεηψπηζε. Σηε ζπλέρεηα ε ζπλεξγαζία 

έγηλε ζηελφηεξε θαη ηδηαίηεξα απφ ηφηε πνπ απηφ εηέζε ζε ζρεηηθή πάγηα δηαηαγή. 

Σηα πιαίζηα απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο έιαβαλ ρψξα ηα εμήο: 

1. Τέζεθαλ θάπνηα θξηηήξηα γηα ην πφηε ε παξέκβαζε ελφο ςπρηάηξνπ ζε 

θνηλσληθά πξνβιήκαηα κπνξεί λα έρεη ζεηηθφ απνηέιεζκα. Δπίζεο, κε 

πνηνπο ηξφπνπο ζα μεπεξαζηεί ε δπζθνιία θάπνησλ ζηξαηησηψλ λα 
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δεηήζνπλ βνήζεηα απφ ςπρίαηξν θαη πψο ζα κπνξνχζε ε νκάδα λα 

ζπκβάιιεη ζε απηφ. 

2.  Πνηα ζα είλαη ε ζηάζε ηεο νκάδαο απέλαληη ζην απφξξεην πνπ 

απαηηνχζαλ θάπνηεο ζπλεληεχμεηο ζηξαηησηψλ. Απηφ ήηαλ έλα ζέκα πνπ 

δελ έπαςε πνηέ λα απαζρνιεί ηα κέιε ηεο νκάδαο.  

3. Τέινο, ηε ζπλεξγαζία απηή, απαζρφιεζε ε απφδνζε ηεο νκάδαο θαη ν 

ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο. 

Σε πξαθηηθφ επίπεδν ππήξρε ζπρλά άκεζε ηειεθσληθή επηθνηλσλία γηα 

αληίζηνηρα άκεζα ζέκαηα, ππήξραλ νη ηαθηηθέο ζπγθεληξψζεηο, ελψ θάζε έμε κήλεο  

πξαγκαηνπνηνχληαλ ε ζχληαμε ηνπ απνινγηζκνχ. 

Τειεηψλνληαο, φζνλ αθνξά ζηηο εληππψζεηο απφ ην έξγν ηεο νκάδαο 

ςπρνιφγνπ - θνηλσληνιφγνπ - θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ θαίλεηαη φηη ε νκάδα κπνξεί λα 

επηηχρεη: 

1. Καιχηεξε πξνζέγγηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

ζηξαηηψηεο ζηηο κνλάδεο, έρνληαο ην πιενλέθηεκα λα βξίζθεηαη ζην ρψξν 

ηεο κνλάδαο. 

2.  Πην εχθνιε πξνζέγγηζε επίζεο, θαζψο ηα κέιε ηεο νκάδαο είλαη 

ζηξαηηψηεο. 

3.   Σπκπιήξσζε, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, ηνπ ειέγρνπ πνπ γίλεηαη ζηα θέληξα 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ ηα πξνβιήκαηα φζσλ ππεξεηνχλ ηελ 

ζεηεία ηνπο. 
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ΓΤΠΡΟΑΡΜΟΣΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΔΚΓΖΛΧΔΗ  ΚΑΗ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ 

 

Δπίαηρος  Γ. Μοζτολάς,  Φστίαηρος 

 

Όιν θαη ζπρλφηεξα άθνπκε θαζεκεξηλά, φζνη ζρεηηδφκαζηε κε ην 

ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ θαη ηνλ Έιιελα ζηξαηηψηε  γηα δπζρέξεηα ή δπζθνιία ή 

αδπλακία πξνζαξκνγήο ζηηο ζπλζήθεο ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο. 

Τν θαηλφκελν απηφ πνπ θαίλεηαη λα κεγεζχλεηαη κε ηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, 

απνηειεί έλα πνιπδηάζηαην πξφβιεκα κε θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο, ςπρνινγηθέο, 

εζηθέο, ηαηξηθέο θαη δηνηθεηηθέο δηαζηάζεηο, φρη κφλν γηα ηηο ειιεληθέο έλνπιεο 

δπλάκεηο, αιιά θαη γηα πνιινχο άιινπο ζηξαηνχο ηνπ θφζκνπ. (Mirins, 1974, 

Nicholson and al. 1974). 

Πνιιέο ιαλζαζκέλεο εθηηκήζεηο είλαη δπλαηφλ λα ζπκβνχλ, αλ 

επηθεληξψζνπκε ηε πξνζνρή καο ζε νξηζκέλνπο απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο θαη 

αγλνήζνπκε ηνπο άιινπο. 

Σ’ απηή ηε παξνπζίαζε ζα πξνζπαζήζσ κε ζπληνκία λα παξνπζηάζσ ηηο 

πνιχπιεπξεο ζπληζηψζεο ηεο πξνζαξκνγήο ζηηο ζπλζήθεο ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο 

θαη πψο απηέο αιιειεπηδξνχλ θαη αιιεινεπεξεάδνληαη κεηαμχ ηνπο.  

Παξ’ φιν πνπ πνιινί δηνηθεηέο ή ζηειέρε δηαζέηνπλ ηεξάζηηα εκπεηξία ζην 

ρεηξηζκφ θαη ζηε κε ην θαιχηεξν ηξφπν αληηκεηψπηζε ησλ δπζπξνζαξκνζηηθψλ 
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εθδειψζεσλ ησλ ζηξαηησηψλ, ππάξρεη ζπρλά κηα ζχγρπζε ή θαη θαηάρξεζε σο πξνο 

ην ςπρηαηξηθφ λφεκα ησλ φξσλ δπζπξνζαξκνζηία, λεπξσηηθέο εθδειψζεηο, 

δηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηνο θαη γεληθφηεξα κε φηη ζρεηίδεηαη κε ζέκαηα ςπρηθήο 

πγείαο ή αζζέλεηαο, απφ ηα κφληκα ζηειέρε. 

Σχκθσλα ινηπφλ κε ηα δεδνκέλα ηεο ςπρηαηξηθήο θαη κε ην DSM-IV νη 

Γηαηαξαρέο Πξνζαξκνγήο απνηεινχλ μερσξηζηφ θιηληθφ ζχλδξνκν, βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ νπνίνπ είλαη κηα δπζπξνζαξκνζηηθή αληίδξαζε (δει. ή αλάπηπμε 

θιηληθά ζεκαληηθψλ  ζπλαηζζεκαηηθψλ ή ζπκπεξηθνξηθψλ  ζπκπησκάησλ) πνπ 

ζπκβαίλεη σο απάληεζε ζε θάπνηνλ αλαγλσξίζηκν ςπρνθνηλσληθφ ζηξεζζνγφλν 

παξάγνληα (ή παξάγνληεο) κέζα ζε δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηεο 

επίδξαζήο ηνπ θαη δελ επηκέλεη πεξηζζφηεξν απφ έμη κήλεο. 

Ζ δπζπξνζαξκνζηηθή θχζε ηεο αληίδξαζεο εθδειψλεηαη κε ηελ έληνλε 

ππνθεηκεληθή ελφριεζε ηνπ αηφκνπ θαη ηε ζεκαληηθή ιεηηνπξγηθή έθπησζε ζην 

θνηλσληθφ ή επαγγεικαηηθφ ηνκέα. 

Οη ζηξεζζνγφλνη παξάγνληεο κπνξεί λα είλαη έλα θαη κνλαδηθφ γεγνλφο (π.ρ. 

δηαδχγην) ή πνιιαπινί (πξνβιήκαηα ζηε ζρέζε κε ηελ νηθνγέλεηα). 

Δίλαη παξαδεθηφ απφ φινπο φηη ε κεηάβαζε απφ ηε πνιηηηθή ζηε ζηξαηησηηθή 

δσή είλαη απφ κφλν ηνπ έλα ζηξεζζνγφλν γεγνλφο. 

Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε, φηη νη δηαηαξαρέο πξνζαξκνγήο, απνηεινχλ 

αλαζηξέςηκεο σο επί ην πιείζηνλ θαηαζηάζεηο, εάλ ηχρνπλ ηεο θαηάιιειεο 

αληηκεηψπηζεο θαη ρεηξηζκνχ θαη δελ απνηεινχλ λνζήκαηα, φπσο είλαη νη λεπξψζεηο ή 

νη ςπρψζεηο. Δίλαη δειαδή επαλαθηήζηκεο. 
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Σνβαξέο επηπινθέο, φηαλ εληζρχνληαη νη ζηξεζζνγφλνη παξάγνληεο, φκσο 

κπνξεί λα είλαη απφπεηξεο απηνθηνλίαο ή πνιχ έληνλεο δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο, κε 

παξνξκεηηθφ θαη επηζεηηθφ ραξαθηήξα, αλάινγα κε ηε δνκή ηεο πξνζσπηθφηεηνο ηνπ 

θάζε αηφκνπ θαη ηα αζζεληθά ή δηαηαξαγκέλα ζηνηρεία πνπ ζε απηή ηε πηεζηηθή θάζε 

είλαη δπλαηφ λα επηθξαηνχλ ζηε ζπκπεξηθνξά. 

Δάλ ζεσξήζνπκε φηη θάζε άηνκν έρεη σο επί ην πιείζηνλ πγηή ζηνηρεία 

πξνζσπηθφηεηνο θαη ζ’ έλα πνιχ κηθξφηεξν πνζνζηφ αζζεληθά ή δπζπξνζαξκνζηηθά 

ζηνηρεία πξνζσπηθφηεηνο, κπνξεί θαλείο λα θαηαλνήζεη πσο ην άηνκν ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο είλαη δπλαηφλ λα εθδειψλεη, άιινηε ηα πγηή θαη άιινηε ηα 

αξλεηηθά ζηνηρεία ηνπ εαπηνχ ηνπ, αλάινγα κε ηηο επηδξάζεηο θαη εληζρχζεηο ηνπ 

θνηλσληθνχ πιαηζίνπ φπνπ ιεηηνπξγεί. 

Δδψ ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη κηα άιιε ζεκαληηθή θιηληθή νληφηεηα, νη 

Γηαηαξαρέο Πξνζσπηθφηεηνο επηδεηλψλνληαη ζεκαληηθά απφ ην ζηξεο θαη ηηο αιιαγέο 

ζην ηξφπν δσήο, ελψ γηα νξηζκέλεο απφ απηέο, φπσο ε αληηθνηλσληθή ή ε νξηαθή 

ζεσξείηαη σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο ε δπζθνιία πξνζαξκνγήο ηνπο ζε 

νπνηνδήπνηε ηεξαξρεκέλν πεξηβάιινλ. Γηα ηηο δηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηνο, ζεσξνχκε 

φηη ηα αζζεληθά ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηνο, ππεξηεξνχλ έλαληη ησλ πγηψλ θαη είλαη 

ηφζν δπζπξνζαξκνζηηθά θαη δχζθακπηα πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο δσήο, ψζηε λα 

πξνθαινχλ ζεκαληηθή έθπησζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηνο θαη ζεκαληηθή ππνθεηκεληθή 

ελφριεζε. 

Οη δηαηαξαρέο ηεο πξνζαξκνγήο είλαη δπλαηφ λα ζπκβνχλ ζε νπνηαδήπνηε 

ειηθία, φκσο ζηε λεαξά ελήιηθε δσή, φπνπ νη αιιαγέο είλαη πεξηζζφηεξεο, είλαη 

δπλαηφ λα ζπκβνχλ επθνιφηεξα. 
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Θα πξνζπαζήζσ ζηε ζπλέρεηα λα πεξηγξάςσ θάπσο εκπεηξηθά, ην πξνθίι ησλ 

λέσλ ζηξαηησηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ηεο ςπρηαηξηθήο 

θιηληθήο ησλ ζηξαηησηηθψλ λνζνθνκείσλ, κε δπζπξνζαξκνζηηθνχ ηχπνπ εθδειψζεηο, 

νη νπνίεο είλαη δπλαηφ λα εληαρζνχλ ζηηο ιεγφκελεο δηαηαξαρέο πξνζαξκνγήο θαη δελ 

παξνπζηάδνπλ άιινπ είδνπο ςπρσηηθέο, λεπξσζηθέο θιπ. ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο. 

Μηα πξψηε νκάδα κπνξεί λα είλαη απηή φπνπ ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα 

(πξνζσπηθά, νηθνγελεηαθά, νηθνλνκηθά) επεξεάδνπλ ζε κηθξφ βαζκφ ηε ςπρνινγηθή 

θαηάζηαζε ηνπ ζηξαηηψηε θαη ην θίλεηξν γηα ζηξάηεπζε είλαη ζεηηθφ. 

Τα άηνκα απηά, κε ηε θαηάιιειε ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θαη βνήζεηα, ηφζν 

απφ ην ςπρίαηξν ή ςπρνιφγν, φζν θαη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ θαη ην Γηνηθεηή ηεο 

κνλάδνο, ζπαλίσο δηαθφπηνπλ ηε ζεηεία ηνπο, παξ’ φιν πνπ ζηελ αξρή πξνζέξρνληαη 

κε ην αίηεκα ηεο αλαβνιήο. 

Μηα δεχηεξε νκάδα είλαη απηή φπνπ ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα (αζρέησο ηεο 

βαξχηεηφο ηνπο) επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ 

θαη ην θίλεηξν γηα ζηξάηεπζε είλαη ζεηηθφ. Σηε πεξίπησζε απηή ζπκκεηέρεη θαη ε 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη αλαδχνληαη ζπλήζσο φια ηα δπζπξνζαξκνζηηθά ή 

παζνινγηθά ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηνο. Σηφρνο ηνπ ςπρηάηξνπ είλαη ε 

θηλεηνπνίεζε ηνπ πγηνχο κέξνπο ηνπ εαπηνχ, δηα κέζνπ ζχληνκσλ ςπρνζεξαπεπηηθψλ 

ρεηξηζκψλ θαη ε κε ζεηηθφ ηξφπν εκπινθή ηεο νηθνγέλεηαο ζην πξφβιεκα. Ζ 

ρνξήγεζε κηθξήο αλαξξσηηθήο αδείαο, ε ζπδήηεζε κε ηνπο εηδηθνχο θαη ε μεθνχξαζε 

γηα  κηθξφ δηάζηεκα  ζηε θιηληθή, απνηξέπεη ζπλήζσο ηε δηαθνπή ηεο ζεηείαο. 

Μηα ηξίηε νκάδα είλαη απηή φπνπ ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα (αζρέησο 

βαξχηεηνο) επεξεάδνπλ ζε κηθξφ βαζκφ ηε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε, αιιά ην θίλεηξν 
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γηα ζηξάηεπζε είλαη αξλεηηθφ. Σηελ πεξίπησζε απηή θαίλεηαη φηη ηα θνηλσληθά 

πξνβιήκαηα δηνγθψλνληαη θαη ζπλήζσο ην πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζην βαζκφ έληαμεο 

ηνπ αηφκνπ ζηε νκάδα ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ ζην ζηξαηφ. Ζ θαηάιιειε ζπλεξγαζία 

ηνπ εηδηθνχ κε ηε  δηνίθεζε ηεο κνλάδνο θαη ηελ νηθνγέλεηα θαζψο θαη ε πξνζσπηθή 

ςπρνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά. 

Τέηαξηε  νκάδα  είλαη απηή, φπνπ ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα είλαη ζνβαξά θαη 

επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ, ελψ ην θίλεηξν 

γηα ζηξάηεπζε είλαη αξλεηηθφ. Ζ ζπλήζεο θαηάιεμε ζηε πεξίπησζε απηή είλαη ε 

αλαβνιή ζηξάηεπζεο. Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ηα αξλεηηθά ραξαθηεξηνινγηθά 

ζηνηρεία αλαδχνληαη πνιχ εχθνια θαη είλαη δπλαηφ λα παξαηεξεζνχλ έληνλα 

παζνινγηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ζπκπηψκαηα, ελψ ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε απφδνζε 

ζηε κνλάδα είλαη αξλεηηθή, ηφζν γηα ηνλ ίδην, φζν θαη γηα ηε κνλάδα. Σηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο ε κνλάδα ε ίδηα πξνηείλεη ηε αλαβνιή ζηξάηεπζεο σο ηε κφλε 

ιχζε. Ζ θαηάιιειε ςπρνινγηθή πξνεηνηκαζία, θαη ε θαηαλφεζε ησλ ζπληειεζηψλ 

ησλ δπζθνιηψλ ηνπ κε ηε ζπκβνιή ηνπ εηδηθνχ θαη θαηφπηλ ε ρνξήγεζε κηθξήο 

αλαβνιήο, είλαη δπλαηφλ λα βνεζήζνπλ θαιχηεξα, απφ ηελ άθακπηε  επηκνλή θαη 

πίεζε παξακνλήο ηνπ ζηξαηηψηνπ ζηε κνλάδα. 

Μηα πέκπηε ηέινο νκάδα, αλαθέξεηαη ζε άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ 

ζνβαξφηαηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα  ζηελ αξρή ή ζηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο θαη 

ελψ δελ παξνπζηάδνπλ ςπρνινγηθέο δπζθνιίεο ή ζπκπηψκαηα θαη έρνπλ ζεηηθφ 

θίλεηξν γηα ζηξάηεπζε, αλαγθάδνληαη λα δεηήζνπλ αλαβνιή ζηξάηεπζεο κέζσ ηεο 

ςπρηαηξηθήο θιηληθήο. Σηελ πεξίπησζε απηή, ν εηδηθφο αλαγθάδεηαη λα ππνθαηαζηήζεη 

ηηο ιεηηνπξγίεο κηαο θνηλσληθήο ππεξεζίαο ηνπ ζηξαηνχ θαη λα βνεζήζεη ην ζηξαηηψηε 

λα νινθιεξψζεη ηε ζεηεία ηνπ. 
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Όπσο είλαη θαλεξφ πηα, νη θπξηφηεξεο θαηαζηάζεηο πνπ νδεγνχλ ζηελ 

εκθάληζε δηαηαξαρψλ πξνζαξκνγήο ζηε ζηξαηησηηθή ζεηεία ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ, ηα πξνζσπηθά νηθνγελεηαθά θαη νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα, ηηο γεληθφηεξεο πνιηηηζκηθνθνηλσληθέο επηδξάζεηο, ην θίλεηξν γηα 

ζηξάηεπζε θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο  

Η προζφπηθόηεηα ηοσ αηόκοσ.  

Ζ ηειηθή ζχλζεζε ησλ πγηψλ θαη αζζεληθψλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ηνπ αηφκνπ  ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο   ςπρνινγηθνχο κεραληζκνχο άκπλαο πνπ 

αλαπηχζζεη θαη ρξεζηκνπνηεί θάζε άηνκν, απνηεινχλ βαζηθφ ζηνηρείν ζηε 

πξνζαξκνγή ηνπ. Πνιιά άηνκα είλαη δπλαηφλ λα παξνπζηάδνπλ ζηνηρεία δηαηαξαρήο 

πξνζσπηθφηεηνο, αδχλακν εγψ ή κεησκέλε αληνρή ζε ςπρνπηεζηηθέο ζπλζήθεο θαζψο 

θαη δπζθνιία ζηνλ έιεγρν ησλ παξνξκήζεσλ ηνπο. Σην ηζηνξηθφ ηνπο ζπρλά 

ζπλαληνχκε δηαδεπγκέλνπο γνλείο ή άξξσζηνπο γνλείο, κε θαθή θνηλσληθννηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε, ζπλαηζζεκαηηθή θαη πνιηηηζκηθή απνζηέξεζε. 

Προζφπηθά, οηθογελεηαθά θαη οηθολοκηθά προβιήκαηα. 

Οη πξνζσπηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο εξσηηθέο ζρέζεηο θαη ε αγσλία γηα ηε 

δηαηήξεζε ή φρη ελφο δεζκνχ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν φηαλ εκπιέθνληαη θαη νη 

νηθνγέλεηεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, νδεγνχλ ζπρλά ζηηο δπζπξνζαξκνζηηθέο 

εθδειψζεηο.  

Υπάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ νη γνλείο είλαη δηαδεπγκέλνη κε πξνβιήκαηα ζηηο 

ζρέζεηο ηνπο ή  απνθαζίδνπλ λα ρσξίζνπλ φηαλ ην παηδί ηνπο πεγαίλεη ζην ζηξαηφ θαη 

ην παηδί  ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ ππνρξεσκέλν λα πάξεη αλαβνιή γηα λα απνθαηαζηήζεη 

ηηο ηζνξξνπίεο ζηε αλψξηκε ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ ηνπ 
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Σε άιιεο νηθνγέλεηεο, ηα κέιε ηξέθνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ εξγαζία ηνπ 

ζηξαηεχζηκνπ θαη δηαηείλνληαη φηη δελ έρνπλ άιιε επηινγή. 

Άιινηε ππάξρνπλ ζηελ νηθνγέλεηα ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο νθεηιέο θαη ν λένο 

πξνζπαζεί λα βνεζήζεη. Πνιιέο θνξέο ζπλππάξρνπλ ζνβαξέο αζζέλεηεο ή ζάλαηνη 

ζπγγελψλ α΄ βαζκνχ πνπ ζπκπιεξψλνπλ  ην πάδι ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αληηκεησπίδεη ν εηδηθφο ζηα εμσηεξηθά  ηαηξεία. 

Ζ έγθαηξε επηζήκαλζε θαη ε ζσζηή  ππνζηεξηθηηθή αληηκεηψπηζε, θαζψο θαη 

ε εκπινθή ησλ αηφκσλ πνπ ζπλήζσο επηβαξχλνπλ ην πξφβιεκα είλαη δπλαηφλ λα 

δψζεη επηηπρεκέλεο ιχζεηο. 

Σπρλά ηα εθηφο ζηξαηνχ θνηλσληθά πξνβιήκαηα, ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια κε 

δπζπξνζαξκνζηηθέο ζρέζεηο ζην επίπεδν ηεο κνλάδνο, φπνπ ν λένο ζηξαηηψηεο κπνξεί 

λα δπζθνιεχεηαη λα εληαρζεί ζηελ νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπ. Τν απνηέιεζκα είλαη 

ζπλήζσο έλαο θαχινο θχθινο, δπζπξνζαξκνζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη πνηλψλ πνπ 

νδεγεί ζην αίηεκα ηεο αλαβνιήο, αθφκε θαη ζηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηεο ζεηείαο. 

Γεληθόηερες θοηλφληθοποιηηηζκηθές επηδράζεης   

Ζ αζηηθνπνίεζε, ή ζπλερήο βειηίσζε βηνηηθνχ θαη κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο ζρεηηθά ζθιεξφηεξεο ζπλζήθεο ηεο ζηξάηεπζεο, θαζψο θαη νη 

δηαθνξεηηθέο λννηξνπίεο κεηαμχ πνιηηηθήο θαη ζηξαηησηηθήο δσήο, ε ραιάξσζε ησλ 

νηθνγελεηαθψλ δνκψλ θαη δεζκψλ, ή έιιεηςε ηεο επξχηεξεο νηθνγέλεηαο, ε αλεξγία ή 

ε δπζθνιία επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο, ε αιιαγή θνηλσληθψλ πξνηχπσλ θαη 

ξφισλ θαη ε ηάζε γηα ακθηζβήηεζε θαη απνκπζνπνίεζε θάζε κνξθήο εμνπζίαο 

(γνλε?θήο, θξαηηθήο ζξεζθεπηηθήο θ.α.) έρνπλ ζπληειέζεη ζεκαληηθά ζηνλ ηξφπν πνπ 

αληηκεησπίδεηαη ην ζέκα ηεο ζηξάηεπζεο απφ ηνπο λένπο. Ζ αιιαγή απηή έρεη σο 
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ζπλέπεηα ηελ αδηάθνξε ή αξλεηηθή ηνπνζέηεζε απέλαληη ζηε ζηξάηεπζε θαη ηε 

έιιεηςε εζηθνχ θηλήηξνπ. 

Ζ ζπλερήο επαλάιεςε θαη θαηαλφεζε ησλ ιφγσλ πνπ ππαγνξεχνπλ ηε 

ζηξάηεπζε κε πξαγκαηηθά θαη ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα ηδηαίηεξα ζηε 

παξακεζφξην θαη ε δηαηήξεζε ηνπ ιεγνκέλνπ πλεχκαηνο κνλάδνο είλαη δπλαηφ λα 

βνεζήζνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Κίλεηρο γηα ζηράηεσζε 

Παξά ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο, ζε φηη αθνξά ζηε 

ζηξάηεπζε, θαίλεηαη φηη πνιινί λένη αληηκεησπίδνπλ ην ζηξαηφ σο έλα ζεζκφ ή κηα 

δηαδηθαζία, δχζθνιε κελ, ε νπνία φκσο ζα ηνπο βνεζήζεη λα σξηκάζνπλ θαη λα 

αλδξσζνχλ ζην βαζκφ πνπ ζα ηελ νινθιεξψζνπλ. Ζ παξάδνζε θαη ε ηζηνξία καο 

έπαημε θαη παίδεη ζεηηθφ ξφιν ζηελ ελίζρπζε ηνπ θηλήηξνπ γηα ζηξάηεπζε, ζην βαζκφ 

πνπ εληζρχεηαη θαη ππελζπκίδεηαη ζηηο θαζεκεξηλέο εθδειψζεηο ηεο κνλάδνο.  

Ζ ζπλερήο ελίζρπζε ησλ θηλήηξσλ γηα ζηξάηεπζε κε πξαθηηθά (νηθνλνκηθά, 

θνηλσληθά κέηξα) θαη εζηθά κέζα, ηφζν απφ ηνλ ίδην ην ζηξαηφ, φζν θαη απφ ηα κέζα 

καδηθήο ελεκέξσζεο θαζψο θαη ε θαηάιιειε ςπρνινγηθή πξνεηνηκαζία θαη 

ελεκέξσζε ησλ λέσλ απφ ηηο ηάμεηο ηνπ ιπθείνπ, είλαη δπλαηφ λα κεηψζεη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο εθδειψζεηο δπζπξνζαξκνγήο 

Υπερεζηαθές ζσλζήθες 

Τα ηειεπηαία ρξφληα νη ζπλζήθεο ηεο ζηξάηεπζεο έρνπλ βειηησζεί, ε ςαιίδα 

φκσο κεηαμχ ζηξαηησηηθήο θαη πνιηηηθήο δσήο θαζψο θαη ε έιιεηςε ηνπ ζσζηνχ 

αξηζκνχ επάλδξσζεο ησλ κνλάδσλ, επηβαξχλνπλ ηηο ζπλζήθεο ζηξάηεπζεο. 
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Ζ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ γηα θάζε φπιν ή ζψκα,   ε επηινγή 

ηεο θαηάιιειεο εηδηθφηεηαο, θαζψο θαη ε ηήξεζε ησλ ηαηξηθψλ θαλνληζκψλ πνπ 

ηζρχνπλ γηα φζνπο θξίλνληαη Η3 ή Η4 κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηηο παξνπζηαδφκελεο 

δπζθνιίεο. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε ηα εμήο:  

 Ζ ζηαζεξφηεηα, ε επζχηεηα, ή δηθαηνζχλε θαη ε κέξηκλα γηα ην πξνζσπηθφ 

είλαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απάιεηςε θαη ηνn πεξηνξηζκφ ησλ δηαηαξαρψλ 

πξνζαξκνγήο ησλ ζηξαηεπκέλσλ θαη ηoλ πεξηνξηζκφ ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ 

πνπ αληηκεησπίδνπλ. 

Γελ ππάξρεη ακθηβνιία, φηη ε αληηκεηψπηζε ηεο δπζπξνζαξκνζηίαο, ε νπνία 

απνηειεί έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ αλαβνιψλ ζηξάηεπζεο, πνηθίιιεη θαη εμαξηάηαη 

απφ ηελ θάζε πεξίπησζε μερσξηζηά θαζψο θαη απφ ην πεξηβάιινλ θαη ηα πξφζσπα 

πνπ ζα εκπιαθνχλ ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη νη αλαβνιέο 

γηα θνηλσληθνχο ιφγνπο, απνηεινχλ ην 42% ηνπ ζπλφινπ ησλ αλαβνιψλ πνπ 

ρνξεγήζεθαλ ζην Α΄ εμάκελν ηνπ 1998. 

Σπρλά παξφκνηεο πεξηπηψζεηο έρνπλ δηαθνξεηηθή εμέιημε, απφ κνλάδα ζε 

κνλάδα, αλάινγα κε ηε λννηξνπία  θαη ηελ ηθαλφηεηα ηεο δηνίθεζεο λα αληηκεησπίδεη 

κε αλζξψπηλν ηξφπν ηα πξνβιήκαηα. Άιινηε ππεξηνλίδεηαη ε ςπρνινγηθή ή ε ηαηξηθή 

πιεπξά ηνπ πξνβιήκαηνο, ελψ αγλνείηαη ή ππνηηκάηαη ε θνηλσληθή ή δηνηθεηηθή, κε 

απνηέιεζκα ηε ςπρηαηξηθνπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Ζ θαηάιιειε θαη επαξθήο επηθνηλσλία κεηαμχ δηνίθεζεο θαη ςπρηαηξηθήο 

ππεξεζίαο θαζψο θαη ε πξφβιεςε γηα θαηάιιεια θνηλσληθά κέηξα ή χπαξμε κίαο 

θνηλσληθήο ππεξεζίαο ηνπ ζηξαηνχ, κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ θαιχηεξα ηα άηνκα 
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πνπ παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο ζηε ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία εμ αηηίαο 

ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. Θεσξεηηθά, ηα άηνκα απηά, φηαλ 

εθαξκνζηνχλ νη θαηάιιεινη ρεηξηζκνί, είλαη ζην κεγαιχηεξφ ηνπο πνζνζηφ 

επαλαθηήζηκα.  Σ’ έλα άιιν κηθξφηεξν πνζνζηφ θαίλεηαη φηη κεηά απφ κία ή δχν ην 

πνιχ εμάκελεο αλαβνιέο θαη εθ’ φζνλ ππάξμεη ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία απφ ηνπο 

εηδηθνχο πξηλ ηε ρνξήγεζή ηνπο, ηα άηνκα απηά θαηαθέξλνπλ λα νινθιεξψζνπλ ηε 

ζεηεία ηνπο. 

Ζ πξνζπάζεηα γηα δηακφξθσζε επκελέζηεξσλ ζπλζεθψλ ζηε δηάξθεηα ηεο 

ζεηείαο, ηφζν εθ κέξνπο ηνπ κνλίκνπ πξνζσπηθνχ, φζν θαη κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ 

ηνπο ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηε θαιχηεξε πξνζαξκνγή ησλ ζηξαηεπζίκσλ. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ηεο ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο (ζπκβνπιεπηηθέο 

ππεξεζίεο) θαη ε θαιχηεξε δηαζχλδεζή ηεο θαη ζπλεξγαζία κε ηηο ςπρηαηξηθέο 

ππεξεζίεο ηνπ ζηξαηνχ θαη ηεο Γηνηθήζεσο ζηνπο κεγάινπο ζρεκαηηζκνχο θαη ζηα 

θέληξα θαηαηάμεσο, θαίλεηαη λα απνδίδεη ήδε θαξπνχο. 

Ζ ζπκβνπιεπηηθή απνζηνιή ησλ εηδηθψλ, ςπρνιφγσλ ή θνηλσληθψλ 

ιεηηνπξγψλ είλαη δπλαηφλ λα βειηησζεί ζεκαληηθά εάλ ππάξμνπλ κφληκα ζηειέρε κε 

ηηο παξά πάλσ εηδηθφηεηεο θαη κε ζαθέζηεξε εκπεηξία θαη γλψζε ηεο δπλακηθήο ηνπ 

ζηξαηνχ. Γηαηί, ηειηθά, βαζηθή πξνυπφζεζε αμηνπνίεζεο θαη επηηπρίαο ησλ 

νπνηνλδήπνηε ππεξεζηψλ, απνηειεί ε απνδνρή ηνπο απφ ηε δηνίθεζε θαη ην κφληκν 

ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ. 

Δίλαη βέβαην, φηη ν ζηξαηφο σο νξγαληζκφο, δελ είλαη δπλαηφ λα αληηκεησπίζεη 

φια ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ Διιεληθή θνηλσλία, κπνξεί 

φκσο λα ηα απαιχλεη θαη λα ηα βειηηψζεη. Ηδηαηηέξσο δε, κπνξεί ζίγνπξα λα κεηψζεη 
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ζην ειάρηζην ηνλ αξηζκφ ησλ  αηφκσλ πνπ ελψ έρνπλ ζεηηθφ θίλεηξν γηα ζηξάηεπζε 

δπζθνιεχνληαη λα νινθιεξψζνπλ ηε ζεηεία ηνπο, ιφγσ ησλ νηθνγελεηαθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ ηνπο πξνβιεκάησλ. 
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ΓΗΑΠΗΣΧΔΗ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΘΔΜΟΤ 

ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ 

 

Οπιίηες  Κ. Παπαϊωάλλοσ,  Κοηλωληοιόγος 

 

Με βάζε ηηο δηκεληαίεο αλαθνξέο ηηο νπνίεο ππνβάιινπλ νη επηζηεκνληθέο 

νκάδεο ησλ νπιηηψλ θνηλσληνιφγσλ-ςπρνιφγσλ-θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ, νη νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ΚΔΝ θαη ζε ζρεκαηηζκνχο, πξνθχπηνπλ θάπνηεο δηαπηζηψζεηο 

φζνλ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ «Χπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο». Σηηο 

δηαπηζηψζεηο απηέο, νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία αιιά θαη ζηηο 

πξνηάζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ζην νπνία θαηαιήγνπλ νη εηδηθνί επηζηήκνλεο θαη ηα 

νπνία πεξηγξάθνπλ ζηηο αλαθνξέο ηνπο, ζα αλαθέξσ ακέζσο, φζν πην ζπλνπηηθά 

γίλεηαη. 

Τν πξψην ζπκπέξαζκα, ην νπνίν πξνθχπηεη αβίαζηα απφ φιεο ζρεδφλ ηηο 

αλαθνξέο, είλαη ε ζηαδηαθή απνδνρή θαη ζηαδηαθή θαηαμίσζε ηνπ ζεζκνχ ηηο 

«Χπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο» ζηηο ζπλεηδήζεηο ηφζν ησλ δηνηθήζεσλ ησλ κνλάδσλ, 

φζν θαη ζηηο ζπλεηδήζεηο ησλ νπιηηψλ. Οη δηνηθήζεηο αληηιακβάλνληαη φηη ε παξνπζία 

ησλ επηζηεκνληθψλ κνλάδσλ δελ είλαη αληαγσληζηηθή αιιά επηθνπξηθή θαη 

ζπκπιεξσκαηηθή ηνπ έξγνπ ηνπο, θαη νη νπιίηεο βαζκηαία απνβάιινπλ ηελ θαρππνςία 

γηα ην ξφιν θαη ηα πεξηζψξηα δξάζεο ησλ επηζηεκνληθψλ νκάδσλ. 

Δλδεηθηηθφ ίζσο ηεο απνδνρήο πνπ κε ην ρξφλν θεξδίδεη ν ζεζκφο απηφο, 

απνηειεί ην γεγνλφο φηη ζηηο αλαθνξέο ησλ ζπλαδέιθσλ ζεκεηψλεηαη ην αίηεκα ησλ 

ΔΜΘ, ΔΠΥ θαη ΓΔΑ, λα επεθηαζεί ν ζεζκφο θαη ζ’ απηνχο. Κάηη ηέηνην φκσο ίζσο 
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θαηαζηεί εθηθηφ εάλ πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία πξφζιεςεο κνλίκσλ θνηλσληνιφγσλ-

ςπρνιφγσλ-θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ ή αλ απνθνηηήζνπλ απφ ηα ΑΣΔΥ ζηειέρε κε ηελ 

εηδηθφηεηα ηνπ ςπρνιφγνπ. 

Όπσο πξνθχπηεη κε βάζε  ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηα νπνία εμάγνληαη απφ ηηο 

δηκεληαίεο αλαθνξέο, ην Α΄ εμάκελν ηνπ 1998 πξαγκαηνπνηήζεθαλ 24.122 

ζπλεληεχμεηο έλαληη 23.774 πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 

1997, δειαδή ππάξρεη αχμεζε 1,5%. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί εδψ, φηη ε αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ζπλεληεχμεσλ ήηαλ ζεακαηηθή φζνλ αθνξά ζην έηνο 1997 ζε ζχγθξηζε 

κε ην 1996 φπνπ ειήθζεζαλ 46.067 ζπλεληεχμεηο έλαληη 35.690 αληίζηνηρα, δειαδή ε 

αχμεζε είλαη  30%. Ζ αχμεζε απηή θαηά πάζα πηζαλφηεηα νθείιεηαη ζηελ εδξαίσζε 

ηνπ ζεζκνχ κε ηελ έθδνζε απφ ην ΓΔΣ πάγηαο δηαηαγήο πνπ αθνξά ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Θα πξέπεη πάλησο λα αλαθεξζεί φηη ελδέρεηαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 

ζπλεληεχμεσλ λα είλαη κεγαιχηεξνο, αλ ιεθζεί ππφςε ε θαζπζηέξεζε ή κε ππνβνιή 

δηκεληαίσλ αλαθνξψλ απφ επηπρψο κηθξφ αξηζκφ επηζηεκνληθψλ νκάδσλ. Τν γεγνλφο 

απηφ νθείιεηαη είηε ζε επαλαηνπνζεηήζεηο ησλ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ είηε ζην θφξην 

εξγαζίαο πνπ παξαηεξείηαη ζε πνιππιεζή ΚΔΝ φπνπ νη θνηλσληνιφγνη-ςπρνιφγνη 

είλαη επηθνξηηζκέλνη θαη κε ην έξγν ηεο δηελέξγεηαο ςπρνκεηξηθψλ ηεζη γηα ηελ 

επηινγή ΥΔΑ. 

Γηα λα ιεηηνπξγήζεη πιήξσο ν ζεζκφο θαη λα απνδψζεη αθφκα θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα απαηηείηαη ε πιήξεο επάλδξσζε ησλ επηζηεκνληθψλ κνλάδσλ, έηζη 

ψζηε θάζε νκάδα λα απνηειείηαη απφ έλα ςπρνιφγν, έλα θνηλσληνιφγν θαη έλα 

θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ. Δπίζεο ζε πνιππιεζείο ζρεκαηηζκνχο είλαη απαξαίηεην λα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξεο απφ κία νκάδεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζπκβαίλεη 
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ζην Γ΄ Σ.Σ. Γπζηπρψο εκπφδην ζηελ πξαγκαηνπνίεζε απηψλ ησλ επηδηψμεσλ ζηέθεηαη 

ε κε χπαξμε  ηθαλνπνηεηηθνχ αξηζκνχ νπιηηψλ, νη νπνίνη λα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα 

ηελ απνλνκή ηεο εηδηθφηεηαο. Αο ζεκεησζεί φκσο, φηη θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα γηα 

ελίζρπζε ησλ νκάδσλ πνπ δξνπλ ζε πνιππιεζείο ζρεκαηηζκνχο ή ζε ΚΔΝ κε κεγάιν 

αξηζκφ θαηαηαγέλησλ. 

Σε θάζε πεξίπησζε θαη κε βάζε ηα ππάξρνληα ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη, 

ζηαηηζηηθά ηνπιάρηζηνλ, ε ζπλνπηηθή πιεηνςεθία ησλ νπιηηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ζεηείαο, ζα έξζεη ζε επαθή ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά κε νπιίηεο εηδηθνχο επηζηήκνλεο. 

Θα ήηαλ επρήο έξγν πάλησο λα ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα κπνξνχζαλ νη νπιίηεο λα 

κηινχλ κε ηηο επηζηεκνληθέο νκάδεο ηφζν θαηά ηελ πεξίνδν θαηάηαμεο ηνπο φζν θαη 

ζηελ δηάξθεηα ηεο πξψηεο θαη δεχηεξεο κεηάζεζεο ηνπο. Έηζη ζα κπνξνχζε λα 

ζπληεζεί κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ησλ αληηδξάζεσλ πνπ πξνθαιεί ε πξνζαξκνγή 

ζην ζηξαηησηηθφ πεξηβάιινλ ζηα άηνκα θαη ζηηο νκάδεο.  

Απφ ηα πξφζθαηα ζηνηρεία πξνθχπηεη, φηη ηα άηνκα  πνπ ρξεηάδνληαη βνήζεηα 

αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηά πνπ θπκαίλνληαη γχξσ ζην 10%  ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ζπλεληεχμεσλ. Τν πνζνζηφ απηφ  είλαη ζρεηηθά ζηαζεξφ, αλ θαη ν απφιπηνο αξηζκφο 

ησλ ΑΦΗΦ παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο αλάινγα κε ηελ επάλδξσζε θαη 

δξαζηεξηνπνίεζε ησλ νκάδσλ. Πην αλαιπηηθά κε βάζε ηα ππάξρνληα ζηνηρεία γηα ην 

έηνο 1997 θαη ην Α΄ εμάκελν ηνπ 1998 ειήθζεζαλ 70.189 ζπλεληεχμεηο θαη 

εληνπίζηεθαλ 7.263 άηνκα πνπ ρξεηαδφηαλ ηδηαίηεξε θξνληίδα  

(πνζνζηφ 10,34%). Μεγαιχηεξε ζπρλφηεηα θαηά ηελ δηάξθεηα απηνχ ηνπ 

δεθανρηάκελνπ εκθαλίδνπλ: 
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Σηελ  πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη ηα «δηάθνξα πξνβιήκαηα». Απηή 

απνηειεί ην 37,3% ησλ πεξηπηψζεσλ ΑΦΗΦ θαη αθνξά θπξίσο άηνκα ηα νπνία 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα νηθνλνκηθά-νηθνγελεηαθά ή εκθαλίδνπλ έληνλν άγρνο. 

Σηελ δεχηεξε  θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη άηνκα κε δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο, 

πνζνζηφ 20,2%. 

Σηελ ηξίηε θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη άηνκα κε «θαηάζιηςε-απνγνήηεπζε-

κειαγρνιία», πνζνζηφ 13,3%. 

Σηελ ηέηαξηε θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη άηνκα ηα νπνία παξνπζηάδνπλ 

δηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο, πνζνζηφ 12,20%. 

Απφ ηα ζηνηρεία απηά εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη άηνκα κε πξνβιήκαηα 

νηθνλνκηθνχ-θνηλσληθνχ ή νηθνγελεηαθνχ ραξαθηήξα είλαη πηζαλφ λα εκθαλίζνπλ 

πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο ζην ζηξαηησηηθφ πεξηβάιινλ. Δίλαη πάλησο 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη ηα παξαπάλσ άηνκα  απνηεινχλ ην 30% ησλ πεξηπηψζεσλ ΑΦΗΦ. 

Σε απηφ ην πνζνζηφ δελ έρνπλ πεξηιεθζεί νπιίηεο νη νπνίνη εκθάληζαλ θάπνηα κνξθή 

ςπρνπαζνινγίαο ή έληνλε δπζπξνζαξκνζηία  ζπλδεφκελε κε ην ζηελφ θνηλσληθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ πνπ αληηκεησπίζζεθαλ απφ ηηο δηνηθήζεηο ησλ κνλάδσλ κε δηαθξηηηθέο 

δηεπθνιχλζεηο πξνο εξγαζία ή κε ηελ παξνρή νηθνλνκηθήο ζπλδξνκήο, απφ ηνπο 

πφξνπο ηεο κνλάδαο. 

Αμίδεη  εδψ λα αλαθεξζεί φηη πνιιέο πεξηπηψζεηο αηφκσλ πνπ 

ραξαθηεξίζζεθαλ σο ΑΦΗΦ θαη ηα νπνία δελ παξνπζίαδαλ έληνλα πξνβιήκαηα 

ςπρνπαζνινγίαο, κε ηελ ζηήξημε ησλ δηνηθήζεσλ θαη ησλ ηαηξψλ ησλ κνλάδσλ 

απνραξαθηεξίζζεθαλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Δίλαη θαλεξφ, ινηπφλ, φηη ην 
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πεξηβάιινλ ηεο κνλάδαο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη επεξγεηηθά ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο.  

Αληίζεηα, κε βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ, ππάξρεη 

ζπλάξηεζε αλάκεζα ζηελ εκθάληζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ αλεπαξθή επάλδξσζε 

ησλ κνλάδσλ. Μηα ειιεηπήο επάλδξσζε ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζσκαηηθήο 

θνχξαζεο, ςπρηθή θαηαπφλεζε, φμπλζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη  κεησκέλεο 

δπλαηφηεηεο εμφδνπ θαη αδεηψλ πνπ επηβαξχλνπλ  ηα ήδε ππάξρνληα πξνβιήκαηα ηνπ 

αηφκνπ.  

Έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ην νπνίν ζεκεηψλεηαη ζηηο δηκεληαίεο αλαθνξέο 

είλαη ε ζηαδηαθή εμάιεηςε ηνπ θαηλνκέλνπ «παιαηφο-λένο ζηξαηηψηεο», κεηά ηελ 

πξνζπάζεηα ησλ δηνηθήζεσλ θαη ηηο δηαηαγέο ηεο ηεξαξρίαο. Ζ χπαξμε ζπγθξνχζεσλ 

ζηα πιαίζηα απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ είρε θπξίσο επεηζνδηαθφ ραξαθηήξα, δπζηπρψο 

φκσο πνιιέο θνξέο ζηξεθφηαλ ελαληίσλ αηφκσλ κε κεησκέλεο δπλαηφηεηεο 

αληίδξαζεο φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα, άηνκα κεησκέλεο επθπίαο, κειαγρνιηθήο 

δηάζεζεο, άηνκα πξνεξρφκελα απφ ππεξπξνζηαηεπηηθφ πεξηβάιινλ θιπ. 

Όζνλ αθνξά ζην ζέκα ησλ λαξθσηηθψλ, νη νκάδεο ςπρνιφγσλ-

θνηλσληνιφγσλ έρνπλ πξνζπαζήζεη κε ηηο ζπκβνπιεπηηθέο ηνπο παξεκβάζεηο λα 

δηεπθνιχλνπλ ηελ ελζσκάησζε  ζην θνηλσληθφ ζχλνιν αηφκσλ κε πεξηζηαζηαθή 

ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ.  

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί ζε απηφ ην ζεκείν, φηη ε δηαθξηηηθφηεηα θαη 

ερεκχζεηα ησλ δηνηθήζεσλ, είρε πνιιέο θνξέο επεξγεηηθά απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά 

ζηελ εμέιημε ηεο θαηάζηαζεο απηψλ ησλ νπιηηψλ. Ηδίσο ζηα άηνκα, ηα νπνία έρνληαο 
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ζεηεχζεη ζε θέληξα απεμάξηεζεο, πξνζπαζνχζαλ λα θάλνπλ κηα θαηλνχξηα αξρή ζηε 

δσή ηνπο. 

Ηδηαίηεξα ζεηηθή ζηνλ ηνκέα απηφ είλαη ε πξνιεπηηθή πνιηηηθή πνπ 

αθνινπζείηαη απφ ηηο δηνηθήζεηο κε ηε δηελέξγεηα επηκνξθσηηθψλ νκηιηψλ θαη ηε 

δηαλνκή έληππνπ πιηθνχ, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ηαηξνχ ησλ ζηξαηησηηθψλ ςπρηάηξσλ 

θαη άιισλ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ. 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή δίλεηαη απφ ηηο επηζηεκνληθέο νκάδεο ζηηο πεξηπηψζεηο 

αηφκσλ ηα νπνία εκθαλίδνπλ απηνθαηαζηξνθηθέο ηάζεηο. Σε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, 

αθνχ ελεκεξσζεί ν δηνηθεηήο θαη ν ηαηξφο ηεο κνλάδαο, ηα άηνκα  παξαπέκπνληαη 

ζηηο αξκφδηεο ςπρηαηξηθέο ππεξεζίεο πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί δηεμνδηθά ε θαηάζηαζε 

ηεο ςπρηθήο ηνπο πγείαο. Τν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ ηα νπνία δειψλνπλ απηνθηνληθφ 

ηδεαζκφ, νξγαλσκέλν ή κε νξγαλσκέλν, ζχκθσλα κε ηηο αλαθνξέο ηνπ έηνπο 1997 

θαη ηνπ Α΄ εμακήλνπ ηνπ 1998 θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζην 3 ηνηο ρηιίνηο επί ηνπ ζπλφινπ 

ησλ ζπλεληεχμεσλ ελψ απνηειεί ην 3,2%  επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εληνπηζζέλησλ ΑΦΗΦ. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη επίζεο, ε χπαξμε απνθιίζεσλ αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθνχο 

ζρεκαηηζκνχο θαη ΚΔΝ αλάινγα ίζσο κε ην βαζκφ δπζθνιίαο ησλ κνλάδσλ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ή ηελ πνηφηεηα ησλ λενζχιιεθησλ πνπ θαηαηάζζνληαη ζε απηά. 

Απνθιίζεηο εκθαλίδνληαη ζηηο δηκεληαίεο αλαθνξέο ησλ επηζηεκνληθψλ 

νκάδσλ θαη φζνλ αθνξά ζηελ ηππνινγία ησλ ΑΦΗΦ. Ζ πην ζεκαληηθή δηαθνξά 

εζηηάδεηαη ζην γεγνλφο φηη ζηηο δηκεληαίεο αλαθνξέο πνπ απνζηέιινληαη απφ ηηο 

επηζηεκνληθέο νκάδεο ησλ ΚΔΝ παξνπζηάδεηαη απμεκέλνο αξηζκφο πεξηπηψζεσλ 

ςπρνπαζνινγίαο (π.ρ δηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο, καληνθαηάζιηςε, έληνλε 

δπζπξνζαξκνζηία) θαη νη νπνίεο ρεηξίδνληαη απφ ηνπο θαηά ηφπνπο ηαηξνχο θαη 

ςπρηαηξηθέο ππεξεζίεο. Αληίζεηα ζηνπο ζρεκαηηζκνχο εληνπίδνληαη πεξηζζφηεξα 
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άηνκα κε θνηλσληθά πξνβιήκαηα ή κε κειαγρνιηθή δηάζεζε ε νπνία επηηείλεηαη κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ηεο ζεηείαο. Δμάιινπ, νη επηζηεκνληθέο νκάδεο ζηνπο 

ζρεκαηηζκνχο ζπλήζσο ιεηηνπξγνχλ σο έλα δεχηεξν θίιηξν εληνπηζκνχ αηφκσλ πνπ 

ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο θξνληίδαο, ηα νπνία ιφγσ ηεο ζπκπησκαηνινγίαο ηνπο ή ηεο 

ηδηαηηεξφηεηαο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο δελ είλαη δπλαηφλ λα αληρλεπζνχλ ζε 

πνιππιεζή ΚΔΝ. 

Όζνλ αθνξά ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ πηζηεχσ, φηη ζα 

ππάξμνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα αλ ππάξμεη θαιχηεξνο ζπληνληζκφο ησλ νκάδσλ 

θνηλσληνιφγσλ-ςπρνιφγσλ-θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ κε ηνπο θαηά ηφπνπο ςπρηάηξνπο 

φπσο θαζνξίδεηαη άιισζηε ζηελ πάγηα δηαηαγή πεξί ηνπ ζεζκνχ «Χπρνθνηλσληθήο 

Μέξηκλαο». Κάηη ηέηνην κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ πινπνίεζε ζε κφληκε βάζε ησλ 

κεληαίσλ ζπζθέςεσλ ησλ νκάδσλ κε ηνπο αξκφδηνπο ςπρηάηξνπο ησλ ΓΣΝ, έηζη ψζηε 

λα ππάξμεη ελεκέξσζε γηα ηελ πνξεία ηνπ ΑΦΗΦ θαη λα δνζνχλ θαηεπζχλζεηο θαη 

νδεγίεο γηα ην κειινληηθφ ρεηξηζκφ ηνπο. 

Δπίζεο ζα ήηαλ βνεζεηηθή γηα ην ζεζκφ ε παξάηαζε θαη ν εκπινπηηζκφο ηεο 

παξερφκελεο εθπαίδεπζεο ζην 414 ΣΝΔΝ, έηζη ψζηε νη θνηλσληνιφγνη-ςπρνιφγνη-

θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί λα γλσξίδνπλ ήδε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζηξαηησηηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ηα πεξηζψξηα δξάζεο θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ ππάξρνπλ πξνο 

απηνχο. 

Κιείλνληαο, ζα  ήζεια λα ηνλίζσ, φηη νη νπιίηεο επηζηήκνλεο πνπ ππεξεηνχλ 

ζηα πιαίζηα ηνπ ζεζκνχ «Χπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο» θαηέγξαςαλ κε ζπλέπεηα ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ηηο πεξηπηψζεηο ΑΦΗΦ πνπ εληφπηζαλ. Ζ ηειηθή δηακφξθσζε ηεο 

θαηαγξαθήο απηήο επεξεάδεηαη απφ ηε δπζθνιία ησλ πεξηπηψζεσλ αιιά θαη απφ ην 

επίπεδν ησλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ θαη εκπεηξίαο ηνπ θαζελφο πνπ ζπκκεηέρεη. Σηελ 
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πινπνίεζε απηνχ ηνπ πξαγκαηηθά δχζθνινπ έξγνπ βνεζάεη πνιχ ε δηάζεζε γηα 

πξνζθνξά ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ε επαγγεικαηηθή επζπλεηδεζία. Πηζηεχσ φηη κε 

ηε ζπλερή ελδπλάκσζε ηνπ ζεζκνχ θαζψο θαη κε ηελ αχμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ επηζηεκνληθψλ νκάδσλ, ν ζεζκφο ηεο «Χπρνθνηλσληθήο 

Μέξηκλαο» ζα ζπλερίζεη λα ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηε δεκηνπξγία 

πξνυπνζέζεσλ βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ ηνπ ζηξαηησηηθνχ πεξηβάιινληνο. 
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