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Εισαγωγή 
Η αυτοκτονία αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας για τη 
δημογραφική ομάδα που συνιστά το μεγαλύτερο μέρος του στρατιωτικού πληθυσμού, 
ήτοι τους νέους και μεσήλικες άνδρες.  Η αυτοκτονία στις ένοπλες δυνάμεις έχει 
ιδιαίτερη σημασία, καθώς ορισμένες πτυχές της στρατιωτικής υπηρεσίας/θητείας 
δύνανται να αυξήσουν τον κίνδυνο μετατραυματικού στρες, της κατάθλιψης και της  
κατάχρησης/εξάρτησης από το αλκοόλ, τα οποία αποτελούν σημαντικούς παράγοντες 
κινδύνου για την αυτοκτονικότητα.  

Σκοπός 
Η βιβλιογραφική ανασκόπηση των στρατηγικών πρόληψης αυτοκτονιών στις Ένοπλες 
Δυνάμεις (Ε.Δ.) 

Μέθοδος 
Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση σε ηλεκτρονικές βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων 
(Medline, Scopus), με λέξεις-κλειδιά τους όρους suicide prevention/preventive 
strategies, military.  

Αποτελέσματα  
Οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την πρόληψη των αυτοκτονιών στοχεύουν στην 
αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου (π.χ. προβλήματα ψυχικής υγείας, 
κατάχρηση αλκοόλ ή/και ναρκωτικών ουσιών, σωματικές νόσοι, ψυχοπιεστικά 
γεγονότα, διαθεσιμότητα μέσων για αυτοκτονία) και στην ενίσχυση των 
προστατευτικών παραγόντων (π.χ. ύπαρξη ικανοποιητικών διαπροσωπικών σχέσεων, 
υποστηρικτικά κοινωνικά δίκτυα).  
Το γεγονός ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις συνιστούν μια οργανωμένη δομή, με ιδιαίτερους 
δεσμούς ανάμεσα στα στελέχη τους, αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα στην πρόληψη 
των αυτοκτονιών.  
Βασική συνιστώσα των προγραμμάτων πρόληψης είναι η ενίσχυση της ενημέρωσης 
και της ευαισθητοποίησης των στελεχών των Ε.Δ. αναφορικά με την αυτοκτονία 
(ανίχνευση αυτοκτονικότητας, προειδοποιητικά σημεία, μύθοι και αλήθειες), τους 
παράγοντες κινδύνου αυτοκτονίας και την κατάλληλη αντιμετώπιση ατόμων με 
αυτοκτονικό ιδεασμό πριν την παρέμβαση επαγγελματία ψυχικής υγείας.  
Επιπλέον, ο καθορισμός ορισμένων στελεχών ως «Gatekeepers» (σε κάθε μονάδα) και 
η περαιτέρω -διαβαθμισμένη- εκπαίδευσή τους φαίνεται να συνιστούν 
αποτελεσματική στρατηγική πρόληψης της αυτοκτονικότητας, καθώς έτσι ενισχύεται η 
έγκαιρη αναγνώριση ατόμων σε κίνδυνο αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών και κατ’ 
επέκταση η θεραπευτική αντιμετώπισή τους.  
Παράλληλα, στόχοι των προγραμμάτων πρόληψης είναι η μείωση του στίγματος της 
ψυχικής νόσου, η ενημέρωση για τις διαθέσιμες υπηρεσίες ψυχικής υγείας, καθώς και 
η άρση των εμποδίων για αναζήτηση θεραπείας. Απαιτείται η ανάγκη ελεγχόμενης 
πρόσβασης σε μέσα υψηλής επικινδυνότητας (π.χ. πυροβόλα όπλα), ιδίως για άτομα 
που βρίσκονται σε υψηλό ψυχοκοινωνικό στρες. 

Συμπεράσματα 
Βασικός παράγοντας της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης των Ε.Δ., πρέπει να είναι η 
ανάπτυξη δομών και διαδικασιών για την πρόληψη αυτοκτονιών. 
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