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ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

08:30-09:00      Δγγξαθή ζπλέδξσλ 

 

09:00-09:15      ΠΡΟΦΧΝΖΔΗ-ΥΑΗΡΔΣΗΜΟΗ  

  

 «Πποζθώνηζη» 

     Τπνζηξάηεγνο Μηραήι Φξνύζηνο 

     Γηεπζπληήο Τγεηνλνκηθνύ  

 «Πποζθώνηζη - κήπςξη έναπξηρ επγαζιών»  

    Αληηζηξάηεγνο Κσλζηαληίλνο Παλαγησηάθεο 

    Αξρεγόο ΓΔ 

 

09:15-10:15      ΤΝΔΓΡΗΑ  Η 

 

    Πξόεδξνο: Σαμίαξρνο Υ. Υξήζηνπ, Παζνιόγνο 

 «Ομάδερ Ψςσοκοινυνικήρ Μέπιμναρ ζηοςρ Σσημαηιζμούρ» 

    Οπιίηεο        Γ. Αζεκαθόπνπινο, Φπρνιόγνο 

 «Το έπγο ηυν Ψςσιαηπικών Κλινικών ηος Σηπαηού ζηην ππόλητη ηηρ τςσικήρ 

ςγείαρ» 

    Αξρίαηξνο         Η. Παπαβαζηιείνπ,  Φπρίαηξνο 

    Αξρίαηξνο        Γ. Μνζρνλάο,  Φπρίαηξνο 

 «Ανηίδπαζη ζηο ζηπερ ηηρ μάσηρ» 

    Λνραγόο (ΤΗ)    Κ. Φνπληνπιάθεο, Φπρίαηξνο 

  «Μεηαηπαςμαηική αγσώδηρ διαηαπασή » 

 Δπίαηξνο           Γ. Πέηξνβαο, Φπρίαηξνο 

 

10:15-10:30      ΤΕΖΣΖΖ 

 

10:30-11:00      ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ-ΚΑΦΔ 
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11:00-12:00        ΤΝΔΓΡΗΑ  ΗΗ 

     Πξόεδξνο: Σαμίαξρνο Α. Υαξαιακπάθεο, Καξδηνιόγνο 

  «Ψςσαναλςηική πποζέγγιζη ηηρ θεώπηζηρ ηος πολέμος 

     και ηος τςσιζμού ηος μασόμενος» 

    Αξρίαηξνο       Π. Βαζκαηδίδεο, Φπρίαηξνο 

 «Ππόλητη και θεπαπεςηική ανηιμεηώπιζη ηυν τςσικών απυλειών ςγείαρ» 

    Δπίαηξνο         Γ. Λνπθάο, Φπρίαηξνο 

 «Μέηπα ππόλητηρ για ηα ναπκυηικά ζηα ΚΕΝ» 

    Σαγκαηάξρεο (ΤΝ)  Κ. Μηραειάθε, Ννζειεύηξηα Φπρηαηξηθήο 

 «Σςμπεπάζμαηα από ηη λειηοςπγία ηος θεζμού Ψςσοκοινυνικήρ Μέπιμναρ» 

   Οπιίηεο          Α. Παλαγησηίδεο, Φπρνιόγνο 

 

12:00-12:15       ΤΕΖΣΖΖ 

 

12:30                 ΓΔΞΗΧΖ 
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ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 

Πξόεδξνο:  Αξρίαηξνο    Π. Βαζκαηδίδεο 

Μέιε:         Αξρίαηξνο     Η. Παπαβαζηιείνπ 

              Αλρεο (ΑΝ)     Μ. Σζίξνπ 

              Αξρίαηξνο     Γ. Μνζρνλάο                             

                          Δπίαηξνο              Γ. Πέηξνβαο  

                          Δπίαηξνο              Γ. Λνπθάο 

                          Λνραγόο (ΤΗ)   Γ. ππξηδάθεο 

 

 

 

ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ  ΠΡΑΚΣΗΚΧΝ 

 

 Αξρίαηξνο   Π. Βαζκαηδίδεο 

 Δπίαηξνο   Γ. Λνπθάο 

 Οπιίηεο (ΤΓ)              Γ. Αζεκαθόπνπινο  
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Αγαπεηνί Σπλάδειθνη 

 

Ζ επηηπρία ηνπ ζεζκνχ ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο, πνπ εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο 

κηαο πξνιεπηηθήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζην Σηξαηφ, είλαη δεδνκέλε. 

 

Ζ νκάδα ςπρνιφγσλ-θνηλσληνιφγσλ-θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ πνπ έρεη σο απνζηνιή ηελ 

εληφπηζε, ηε δηεξεχλεζε θαη ηελ άκβιπλζε ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ απαζρνινχλ 

ηνπο ζηξαηεπκέλνπο, βνεζά ην έξγν ησλ ηαηξψλ θαη ησλ δηνηθεηψλ ζηηο Μνλάδεο. 

 

Ζ Γ΄ Δηήζηα Ζκεξίδα κε ζέκα ηελ “Χπρνθνηλσληθή Μέξηκλα ηνπ Πξνζσπηθνχ ηνπ Σηξαηνχ 

Ξεξάο” απνβιέπεη ζηελ πεξαηηέξσ πξνψζεζε ηνπ ζεζκνχ κε ηελ εθαξκνγή ησλ ζεηηθψλ 

ζπκπεξαζκάησλ θαη ηελ βειηίσζε ησλ αξλεηηθψλ επηζεκάλζεσλ πνπ ζα παξνπζηαζζνχλ απφ ηνπο 

νκηιεηέο. 

 

Παξάιιεια, ε πινχζηα ζεκαηηθή επηινγή γηα ηελ ςπρηθή πγεία ζηνλ πφιεκν ζα είλαη 

ηδηαίηεξα επίθαηξε ζηα ζεκεξηλά δεδνκέλα. 

 

Με ηηο ζθέςεηο απηέο ζαο θαινζσξίδσ ζηελ επηζηεκνληθή καο εθδήισζε. 

 

 

Με ζπλαδειθηθνχο ραηξεηηζκνχο 

 

 

 

Υπηγνο Μηραήι Φξνχζηνο 

   

Γληήο Υγεηνλνκηθνχ ΓΔΣ  
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ΟΗ ΟΜΑΓΔ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΣΟΤ ΥΖΜΑΣΗΜΟΤ 
 

Αζεκαθόπνπινο Γεώξγηνο, Οπιίηεο Φπρνιόγνο 
 

 

Σηξαηεγέ, 

ζηελ εηζήγεζε απηή ζα πξνζπαζήζσ λα αλαθεξζψ ζην ξφιν πνπ αλαιακβάλνπλ νη Οκάδεο 

Χπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο ζηνπο ζρεκαηηζκνχο κε βάζε ηελ απνθηεζείζα εκπεηξία θαηά ηελ 9κελε 

ππεξεζία κνπ ζηε ΦΗΗ Μ/Κ Μεξαξρία Πεδηθνχ ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε. 

 Οη νπιίηεο ςπρνιφγνη, θνηλσληνιφγνη θαη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί βξίζθνληαη θνληά ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο ζηξαηηψηεο γηα λα ζπδεηήζνπλ ζέκαηα πξνζσπηθά ησλ ζηξαηησηψλ, ζέκαηα ζρεηηθά κε 

ηε δσή ζηε κνλάδα θαη γηα λα ζπκβάινπλ ζηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή ησλ αηφκσλ ζην ζηξαηησηηθφ 

πεξηβάιινλ. 

 Κχξηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία γη’ απηφ ην ζθνπφ είλαη ε αηνκηθή θαη νκαδηθή ζπλέληεπμε θαη ε 

ζπκκεηνρηθή ή κε-ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε. Ζ αηνκηθή ζπλέληεπμε ιακβάλεη ρψξα θαη’ ηδίαλ θαη θαηά 

πξνηίκεζε ζε ηδηαίηεξν ρψξν. Ζ νκαδηθή ζπλήζσο ζε ρψξνπο νκαδηθήο ζπλάληεζεο ησλ ζηξαηησηψλ. Οη 

ζπλεληεχμεηο ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά ζηελ νξζή εθηίκεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ πξνβιεκάησλ 

ηνπ ζηξαηηψηε. Γηεπθνιχλνπλ ζηε δηαπίζησζε ηδηφκνξθσλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, φπσο ν 

αξλεηηζκφο, ε εξηζηηθφηεηα, ε αδηαθνξία, ε έιιεηςε δηάζεζεο, νη νπνίεο είλαη δπλαηφλ λα ππνθξχπηνπλ 

ςπρηθέο παζήζεηο. Οδεγνχλ επίζεο ζηνλ εληνπηζκφ ησλ Αηφκσλ πνπ Φξήδνπλ Ηδηαίηεξεο Φξνληίδαο θαη 

δηεξεπλνχλ ηηο ζπλζήθεο πνπ απνηεινχλ ζπρλά ηνπο γελεζηνπξγνχο παξάγνληεο ςπρνθνηλσληθψλ 

πξνβιεκάησλ ησλ νπιηηψλ. 

 Ζ παξαηήξεζε, απ’ ηελ άιιε, είλαη ζπκκεηνρηθή, φηαλ θαη  ν παξαηεξεηήο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηελεξγνχκελε δξαζηεξηφηεηα, ελψ είλαη κε-ζπκκεηνρηθή, φηαλ ν παξαηεξεηήο είλαη θαηά ην δπλαηφλ 

απνζηαζηνπνηεκέλνο απφ ηελ παξαηεξνχκελε δξαζηεξηφηεηα. Ζ παξαηήξεζε θαη ζηηο δχν κνξθέο ηεο δίλεη 

ηελ επθεηξία ηεο δηαπίζησζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζηξαηησηψλ ζην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Ο 

ζπγρξσηηζκφο ησλ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ κε ηνπο ππφινηπνπο νπιίηεο ζηνπο ρψξνπο ησλ ζαιάκσλ, ησλ 

εζηηαηνξίσλ, ησλ ΚΧΜ, ηεο εθπαίδεπζεο, ησλ αλαθνξψλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα εμαγσγήο ρξήζηκσλ 

ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ζηε κνλάδα θαη γηα ηε δπλακηθή ησλ νκάδσλ θαη ππν-νκάδσλ 

πνπ δεκηνπξγνχληαη. 

 Με βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο θαη ηελ παξαηήξεζε, νη νκάδεο ςπρνθνηλσληθήο 

κέξηκλαο κπνξνχλ θαη δξνπλ ζπκβνπιεπηηθά πξνο ηηο δηνηθήζεηο ησλ κνλάδσλ. Δδψ είλαη έλα πνιχ 

ζεκαληηθφ θαη ζπλάκα ιεπηφ ζεκείν: δελ πξέπεη λα ιεζκνλείηαη νχηε λα ζπγρέεηαη ην γεγνλφο φηη ν ξφινο 

ησλ νκάδσλ είλαη ζπκβνπιεπηηθφο  θαη επηθνπξηθφο πξνο ηηο δηνηθήζεηο. Οη νκάδεο δελ έρνπλ ζθνπφ λα 

ειέγμνπλ ην έξγν ησλ δηνηθήζεσλ, νχηε λα ππεξαζπηζηνχλ “αδηθεκέλνπο” ζηξαηηψηεο. Απηφ πξέπεη λα γίλεη 

θαηαλνεηφ, ηφζν ζηα κέιε ησλ νκάδσλ φζν θαη ζηα ζηειέρε ησλ κνλάδσλ. Οχηε έρνπλ ζθνπφ λα 

ζηηγκαηίζνπλ ζηξαηηψηεο. Σθνπφο φισλ είλαη, ή ηνπιάρηζηνλ πξέπεη λα είλαη, ε πξναγσγή ησλ ζπλζεθψλ 
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δηαβίσζεο ζηα πιαίζηα ηνπ ζηξαηησηηθνχ πεξηβάιινληνο. Μέζα ζ’ απηά ηα πιαίζηα, ν εληνπηζκφο ησλ 

Αηφκσλ πνπ Φξήδνπλ Ηδηαίηεξεο Φξνληίδαο (ΑΦΗΦ) γίλεηαη γηα λα βνεζεζνχλ πξσηίζησο ηα ίδηα απηά ηα 

άηνκα θαη γηα λα κπνξέζνπλ νη δηνηθήζεηο λα ηα ρεηξηζζνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα. 

 Τν έξγν ησλ νκάδσλ ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο  πινπνηείηαη κέζα απφ πεξηνδείεο ζηηο κνλάδεο ηεο 

δψλεο επζχλεο ηνπ αληίζηνηρνπ ζρεκαηηζκνχ, βάζεη πξνγξάκκαηνο. Ζ έλαξμε ηεο λέαο πνιηηηθήο ηνπ ΓΔΣ 

γηα 9κελε ζεηεία ζηελ παξακεζφξην ζπλεηέιεζε ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ απαξηίδνπλ ηηο 

νκάδεο ζηνπο εθεί ζρεκαηηζκνχο. Έηζη δφζεθε ε επθαηξία γηα ζπρλφηεξεο επηζθέςεηο ζηηο κνλάδεο θαη 

επεηξάπε ε ζπζηεκαηηθφηεξε παξαθνινχζεζε ησλ ΑΦΗΦ θαη ησλ αηφκσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ειάζζνλα 

πξνβιήκαηα, θπξίσο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο πθήο. Δπίζεο, απηή ε εμέιημε πξνζέθεξε ζηηο νκάδεο ηελ 

επρέξεηα λα δηεπξχλνπλ ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, πέξαλ ησλ ζπλεληεχμεσλ. 

 Σπγθεθξηκέλα, ζηε ΦΗΗ Μ/Κ Μεξαξρία Πεδηθνχ ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε, ε νκάδα ζπκκεηείρε ζηε 

δηνξγάλσζε ζε ηξηψλ εκεξίδσλ επηκφξθσζεο ζηειερψλ ζε ζέκαηα δηδαθηηθήο θαη επηθνηλσλίαο. Απηέο νη 

πξνζπάζεηεο βαζίζηεθαλ ζηε δηαπίζησζε φηη ππάξρνπλ αξθεηέο πξνζηξηβέο πνπ εληνπίδνληαη αλάκεζα 

ζηνπο ζηξαηηψηεο θαη ζηα θαηψηεξα ζηειέρε. Καηά ηηο εκεξίδεο απηέο, Δ.Π.Υ. θαη Δ.Μ.Θ. άθνπζαλ απφςεηο 

γηα ην ξφιν ηνπο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ηνπο βνεζήζνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο 

επαθή κε ηνπο ζηξαηηψηεο. Δίλαη ελζαξξπληηθφ ην γεγνλφο φηη νη ίδηνη εμέθξαζαλ εξσηήκαηα θαη 

πξνβιεκαηηζκνχο πνπ δείρλνπλ φηη ηνπο απαζρνιεί αξθεηά ν δηθφο ηνπο ξφινο θαη νη πξννπηηθέο βειηίσζήο 

ηνπ. 

 Πέξα απ’ απηφ, ε εθεί νκάδα πξαγκαηνπνίεζε θαη νκηιίεο ζε κνλάδεο, κε ζέκα ηα λαξθσηηθά θαη ηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ ζηειερψλ θαη νπιηηψλ. Τα ζεσξεηηθά εθφδηα γη’ απηέο ηηο πξσηνβνπιίεο αληινχληαη, ηφζν 

απφ ηελ επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο φζν θαη απφ ζεκηλάξηα-ζπκπφζηα, ηα νπνία 

παξαθνινπζνχλ αξθεηά ζπρλά. 

 Δθηφο απφ ηελ ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, ππάξρνπλ θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ελεκέξσζε ησλ ππνινίπσλ ζηξαηησηψλ. Μεηά απφ επαθέο ηεο νκάδαο κε ην ΚΔΤΔΚ-ΟΑΔΓ 

Αιεμαλδξνχπνιεο, εθπνλήζεθε πξφγξακκα επηζθέςεσλ ησλ κνλάδσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΟΑΔΓ. Απηή 

ε θίλεζε είρε ζθνπφ ηελ πιεξνθφξεζε ησλ ζηξαηησηψλ γηα ηα πξνζθεξφκελα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο 

θαη ηηο πξννπηηθέο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ δηαγξάθνληαη απ’ απηά. Σην ίδην πιαίζην θηλήζεθαλ θαη 

νη επαθέο κε ηα ΗΔΚ θαη ηε ΝΔΛΔ Αιεμαλδξνχπνιεο, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ζηξαηησηψλ κε εκηηειείο 

ζπνπδέο. 

 Δπεηδή κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο είρε αληρλεπζεί ε γεληθφηεξε αλεζπρία ησλ ζηξαηησηψλ γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε κεηά ηελ απφιπζε, πξνζπαζήζακε λα βνεζήζνπκε ηνπο ζπλαδέιθνπο 

καο κέζσ ηεο ζπιινγήο ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. Αλαδεηήζεθαλ ζηνηρεία ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο θαη ζε βάζεηο δεδνκέλσλ θαη μεθίλεζε ε ζπγγξαθή ελφο “Σπκβνπιεπηηθνχ Οδεγνχ 

Αλαδήηεζεο Δξγαζίαο θαη Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο”, ν νπνίνο φηαλ νινθιεξσζεί ζα πεξηιακβάλεη 

ζηνηρεία γηα ηελ ςπρνινγηθή θαη επαγγεικαηηθή πξνπαξαζθεπή, ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο, ηελ πξψηε επαθή 

κε ηνλ εξγνδφηε, ππνδείγκαηα θαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. 
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 Απηφο ν νδεγφο θαη άιιεο αλάινγεο ελέξγεηεο πηζηεχνπκε φηη ζα βνεζήζνπλ ηνπο ζπλαδέιθνπο καο 

ζην λα κε ζεσξνχλ ηε ζεηεία ηνπο “ράζηκν ρξφλνπ” θαη λα κπνξέζνπλ λα εηνηκαζηνχλ ςπρνινγηθά γηα ην 

επάγγεικα πνπ ζέινπλ λα αθνινπζήζνπλ ζην κέιινλ. Πξνζπάζεηεο ζαλ θη απηή πηζηεχνπκε φηη ζπλάδνπλ 

απφιπηα κε ηελ εμαγγειζείζα πνιηηηθή ηνπ Υ.ΔΘ.Α. ζην ζέκα ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη 

ελεκέξσζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο. Γη’ απηφ ήδε έρνπλ μεθηλήζεη πξνζπάζεηεο ζρεδηαζκνχ θαη 

έλαξμεο ζεηξάο δηαιέμεσλ ζηηο κνλάδεο, ζρεηηθά κε ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. 

 Καηά ηελ πεξηνδεία ζηηο κνλάδεο δηαπηζηψζεθε επίζεο φηη δελ ππάξρεη θαζφινπ ή ππάξρεη 

ππνηππψδεο πξνβνιή ηνπ ζεζκνχ ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο ζηνπο Ν/Σ νπιίηεο ζηα ΚΔΝ, κε απνηέιεζκα νη 

νκάδεο λα ζπαηαινχλ κεγάιν κέξνο απφ ην ρξφλν ησλ ζπλεληεχμεσλ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ 

λενηνπνζεηεκέλσλ νπιηηψλ ζηηο κνλάδεο ηεο πεξηθέξεηαο. Γη’ απηφ ην ιφγν εθπνλήζακε θαη δηαλείκακε 

ελεκεξσηηθφ θπιιάδην πνπ πεξηγξάθεη ηνλ ξφιν ηεο νκάδαο θαη ηνπο ηξφπνπο, κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί έλαο 

νπιίηεο λα έξζεη ζε επαθή κε θάπνηνλ απφ εκάο. 

 Τελ ίδηα ζηηγκή, άιιεο νκάδεο έρνπλ εξγαζηεί πάλσ ζηε ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ 

ζπλεληεχμεσλ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ν κέγηζηνο δπλαηφο αξηζκφο ζπλεληεχμεσλ θαη λα κε 

ράλεηαη νχηε ιεπηφ πνιχηηκνπ ρξφλνπ θαηά ηελ παξακνλή ζε κηα κνλάδα. Ηδηαίηεξε βαξχηεηα έρνπλ επίζεο 

δψζεη ζηε κνξθή ησλ ζπλεληεχμεσλ (ηελ αιιεινπρία ησλ εξσηήζεσλ, ηελ επηινγή ηνπ ρψξνπ, ηε ζηάζε 

θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εμεηαζηή) θαη ζηε κνξθή ηεο ελεκέξσζεο πξνο ηηο δηνηθήζεηο ησλ κνλάδσλ. Άιιεο 

νκάδεο έρνπλ εζηηάζεη ζηε ζπκβνπιεπηηθή θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ησλ νπιηηψλ θαη ζηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ησλ ΑΦΗΦ. Έρνπλ επίζεο πξνβεί ζηελ εμαγσγή αξηζκεηηθψλ πνζνζηψλ γηα 

θάζε θαηεγνξία ή ππνθαηεγνξία ΑΦΗΦ, κε ζθνπφ ηε κεζνδηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πεξηπηψζεσλ. 

 Ζ ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ θαίλεηαη λα έρεη πξάγκαηη ζπληειέζεη ζηελ πξναγσγή ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ησλ ζηξαηησηψλ. Καη’ αξρήλ ζπλδξάκεη ζηελ εμάιεηςε ηνπ θαηλνκέλνπ “παιηφο-λένο”, 

θαηλφκελν πνπ έρεη θαηαληήζεη βαζαληζηηθφ γηα ηνπο λενηνπνζεηνχκελνπο θάζε θνξά ζηξαηηψηεο. Έπεηηα 

παξέρεη άκεζα ζπκβνπιεπηηθή θαη θαηάιιειε ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ζηνπο ζηξαηηψηεο, θάηη νπζηαζηηθφ 

γηα ηα ειιεληθά ζηξαηησηηθά δεδνκέλα. 

 Σηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία, ηα πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνληαη ζε ζηξαηηψηεο θαηά ηε ζεηεία ηνπο 

είλαη πξνέθηαζε πξνβιεκάησλ πνπ πξνυπάξρνπλ θαηά ηελ πνιηηηθή ηνπο δσή. Οη εηδηθνί επηζηήκνλεο 

ζπρλά δίλνπλ θαηάιιειεο θαηεπζχλζεηο θαη βνεζνχλ ηα άηνκα λα αλαδεηήζνπλ ηξφπνπο επίιπζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ ηνπο θαη κεηά ην πέξαο ησλ ζηξαηησηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ. Οη ζηξαηηψηεο αξρίδνπλ πιένλ 

λα αηζζάλνληαη ςπρνινγηθή αζθάιεηα θαη λα αληηκεησπίδνπλ κε εκπηζηνζχλε ηνπο ιεηηνπξγνχο ηνπ 

ζεζκνχ. Φαίξνληαη φηαλ βιέπνπλ πσο ε Υπεξεζία λνηάδεηαη γη’ απηνχο θαη γηα ηα πξνβιήκαηά ηνπο. Απηφ 

κε ηε ζεηξά ηνπ ηνχο θάλεη λα ζπκπεξηθέξνληαη νη ίδηνη κε κεγαιχηεξε ππεπζπλφηεηα. 

 Οη νκάδεο βειηηψλνπλ θαζεκεξηλά ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 

κνλάδσλ: νη νπιίηεο πην εχθνια κηινχλ ζε ζπλαδέιθνπο ηνπο, παξά ζε αλσηέξνπο. Παξάιιεια κεηαθέξνπλ 

αηηήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνχο απφ ηε βάζε πξνο ηελ θνξπθή ηεο ηεξαξρηθήο ππξακίδαο θαη ην αληίζηξνθν. 

Ζ βαζηθή πξνζθνξά φκσο ησλ νκάδσλ ζπλίζηαηαη ζηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο βνήζεηαο πξνο ηηο 

δηνηθήζεηο ησλ κνλάδσλ γηα ην ρεηξηζκφ ησλ ΑΦΗΦ θαη ησλ ιεγνκέλσλ “πξνβιεκαηηθψλ” ζηξαηησηψλ. 
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 Σε γεληθέο γξακκέο νη νκάδεο δξνπλ ζαλ έλα δηπιφ θίιηξν ζηε δηαδηθαζία εληνπηζκνχ ησλ 

πξνβιεκαηηθψλ πεξηπηψζεσλ, πέξα απφ ηηο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη ζηα ΚΔΝ. Ο κεγάινο αξηζκφο 

θαηαηαζζνκέλσλ, ν ειάρηζηνο αλαινγηθά δηαζέζηκνο ρξφλνο θάζε αηνκηθήο ζπλέληεπμεο θαη ην βξαρχ 

δηάζηεκα παξακνλήο ησλ νπιηηψλ ζηα θέληξα, επηηξέπνπλ ζε κεξηθέο πξνβιεκαηηθέο πεξηπηψζεηο λα 

δηαθχγνπλ ηεο πξνζνρήο ησλ ζπλαδέιθσλ. Οη νκάδεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα βιέπνπλ ηνπο ζηξαηηψηεο 

ζην πεξηβάιινλ ησλ κνλάδσλ εθζηξαηείαο, φπνπ θαη αξρίδνπλ λα μερσξίδνπλ πηα ηα κνληκφηεξα 

πξνβιήκαηα, απαιιαγκέλα απφ ην άγρνο ηεο θαηάηαμεο. Οη νκάδεο φκσο δελ δξνπλ κφλν ζπκβνπιεπηηθά 

πξνο ηηο δηνηθήζεηο. Με ην ζσζηφ ρεηξηζκφ, ηελ εγθαζίδξπζε κηαο ζπλερνχο επηθνηλσλίαο κε ηνλ νπιίηε θαη 

ηνπο νηθείνπο ηνπ, κπνξνχλ λα απνζβεζζνχλ πνηθίιεο δπζθνιίεο θαη λα απνθεπρζνχλ δπζάξεζηεο 

θαηαζηάζεηο. 

 Παξ’ φηη φκσο, θαηά θνηλή νκνινγία, νη νκάδεο επαλδξψλνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν, 

δηαπηζηψλνπκε κηα αληζνθαηαλνκή ησλ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ ζηνπο δηάθνξνπο ζρεκαηηζκνχο. Έηζη απ’ ηε 

κηα έρνπκε ππεξπιεζείο νκάδεο πνπ θηλδπλεχνπλ λα γίλνπλ δπζθίλεηεο θαη απ’ ηελ άιιε έρνπκε νκάδεο 

αλεπαξθψο επαλδξσκέλεο, νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηε δχλακε ηνπ ζρεκαηηζκνχ, φπνπ 

αλήθνπλ. 

 Σην παξειζφλ επίζεο είραλ πξνθχςεη θάπνηεο δπζθνιίεο πνπ αθνξνχζαλ ζην ηαμηλνκηθφ ζχζηεκα 

ηεο πάγηαο δηαηαγήο γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ΑΦΗΦ. Οη δπζθνιίεο απηέο έρνπλ μεπεξαζηεί κε ην λα 

ζεκεηψλνληαη πνιιαπιέο δηαγλψζεηο γηα θάζε πεξίπησζε. Γηα παξάδεηγκα, ε πεξίπησζε ελφο ηνμηθνκαλνχο 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζπλνδεχεηαη απφ ηελ χπαξμε νηθνλνκηθψλ, νηθνγελεηαθψλ δπζρεξεηψλ θαη απφ 

εθδειψζεηο δπζπξνζαξκνζηηθφηεηαο ζην νκνηφκνξθν πεξηβάιινλ ηνπ ζηξαηνχ. Τέηνηνπ είδνπο 

ζπζρεηηζκνί απεηθνλίδνληαη κε ηελ έληαμε θάζε αηφκνπ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα θαηεγνξίεο. 

 Τειεηψλνληαο ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη πεξηζζφηεξεο νκάδεο θάλνπλ αξθεηά θηιφηηκεο 

πξνζπάζεηεο γηα λ’ αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ξφινπ ηνπο. Παξ’ φιν πνπ ζπρλά αληηκεησπίδνπλ 

δπζθνιίεο πιηθνηερληθήο πθήο, φπσο δπζθνιία ζηηο κεηαθηλήζεηο ή έιιεηςε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ ηήξεζεο 

αξρείσλ θαη παξαγσγήο εγγξάθσλ, ην έξγν πνπ κέρξη ζηηγκήο έρνπλ παξαγάγεη είλαη αμηφινγν. 

 Αξθεηέο θνξέο ηα κέιε ησλ νκάδσλ ρξεηάδεηαη λα αλαιψλνπλ ηνλ πξνζσπηθφ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο 

ή ην ρξφλν απφ ηελ έμνδφ ηνπο γηα λα ζπληνλίδνπλ νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. Αιιά απηφ θαζφινπ δελ 

θαίλεηαη λα ηνπο θαηαβάιιεη. Απφ ζπδεηήζεηο κε ζπλαδέιθνπο πξνθχπηεη φηη ζηνπο άκεζνπο ζηφρνπο ησλ 

πεξηζζφηεξσλ νκάδσλ πεξηιακβάλεηαη ε εμεχξεζε ηξφπσλ γηα απνηειεζκαηηθφηεξε παξαθνινχζεζε ησλ 

ΑΦΗΦ θαη ε αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο. Οη νκάδεο είλαη σο επί ην 

πιείζηνλ αλνηρηέο ζηηο νπνηεζδήπνηε πξννπηηθέο ζπλεξγαζίαο κε ηηο θαηά ηφπνπο επηζηεκνληθέο θνηλφηεηεο 

θαη ηνπο αληίζηνηρνπο θνξείο. Δπίζεο θαίλνληαη πξφζπκεο λα αλαιάβνπλ πνηθηιία άιισλ πξσηνβνπιηψλ, 

πέξα απφ ην θπξίσο έξγν ησλ ζπλεληεχμεσλ, φπσο έρνπλ ήδε θάλεη νη νκάδεο ηεο ΦΗΗ θαη ηεο ΦVI Μ/Κ 

ΜΠ, ηνπ Β΄, Γ΄ θαη Γ΄ ΣΣ θ.ά. 

 Μέζα απ’ απηή ηελ πξννπηηθή πηζηεχνπκε φηη δηθαηψλνληαη νη πξνζδνθίεο ηεο Υπεξεζίαο ζε ζρέζε 

κε ηνλ ξφιν καο θαη ζπγρξφλσο αλαδεηνχληαη ηξφπνη γηα ηελ παξνρή απνηειεζκαηηθφηεξεο βνήζεηαο πξνο 

ηνπο ζπλαδέιθνπο καο ζηξαηηψηεο. 
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 Σαο επραξηζηψ. 
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ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΧΝ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΧΝ ΚΛΗΝΗΚΧΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΣΖΝ 

ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ 

 

Αξρίαηξνο Η. Παπαβαζηιείνπ, Φπρίαηξνο 

Αξρίαηξνο Γ. Μνζρνλάο Φπρίαηξνο 

 

 

 Ζ θχξηα απνζηνιή ηεο Σηξαηησηηθήο Χπρηαηξηθήο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο δχλακεο, ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηνπ αμηφκαρνπ ηνπ ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ, δηα ηεο πξφιεςεο θαη ηεο 

ζεξαπείαο ησλ παξνπζηαδνκέλσλ ςπρηθψλ απσιεηψλ πγείαο, κε ηελ ηαρχηεξε δπλαηή επαλαθνξά ζηελ 

ελεξγφ ππεξεζία ηνπ επαλαθηήζηκνπ πξνζσπηθνχ. 

Τα  κέζα γηα ηελ επίηεπμή ησλ αλσηέξσ ζθνπψλ είλαη:  

1. Ο πξψηκνο - έγθαηξνο εληνπηζκφο θαη ε αλαγλψξηζε ησλ παξνπζηαδνκέλσλ ςπρνινγηθψλ 

πξνβιεκάησλ 

2. Ζ ηαρεία θαη απνηειεζκαηηθή ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ή δηεπζέηεζε ησλ πξνβιεκάησλ. 

3. Ζ επξχηεξε πιεξνθφξεζε, εθπαίδεπζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ ζηειερψλ θαη ησλ εθέδξσλ 

ζε ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο. 

Δπηιέμακε λα παξνπζηάζνπκε ην πξνιεπηηθφ θαη ζεξαπεπηηθφ έξγν ησλ ςπρηαηξηθψλ θιηληθψλ 

ζηα λνζνθνκεία βάζεσο, φπσο ζην 414 ΣΝΔΝ, γηαηί θαίλεηαη ζηελ παξνχζα εηξεληθή πεξίνδν λα θαηέρνπλ 

έλα θνκβηθφ θαη ζπληνληζηηθφ ξφιν ζε φ,ηη αθνξά ηελ πξφιεςε, ηελ ζεξαπεία ησλ ςπρηθψλ απσιεηψλ 

πγείαο θαζψο θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ εηδηθψλ ςπρηθήο πγείαο αιιά θαη ησλ κνλίκσλ ζηειερψλ. Έηζη ελψ ζε 

θαηξφ πνιέκνπ ηα λνζνθνκεία βάζεσο αλήθνπλ ζην επίπεδν ηξηηνβάζκηαο πεξίζαιςεο, ζηελ παξνχζα θάζε 

ν πξνιεπηηθφο θαη ζεξαπεπηηθφο ηνπο ξφινο επεθηείλεηαη απφ ηα κεηφπηζζελ έσο ηηο κνλάδεο εθζηξαηείαο. 

Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα παξέρνληαη ππεξεζίεο ζε επίπεδν πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο (δηαζχλδεζε κε 

κνλάδεο θαη Κέληξα Καηαηάμεσο), δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο (δηαζχλδεζε κε ΣΤΔΠ θαη πεξηθεξεηαθά 

Ννζνθνκεία) θαη ζε επίπεδν ηξηηνβάζκηαο πεξίζαιςεο κε λνζειεία θαη κε παξάιιειν εθπαηδεπηηθφ έξγν. 

Τν κνληέιν πξφιεςεο, εθπαίδεπζεο ζηειερψλ, θαη ζεξαπείαο πνπ δηακνξθψζεθε θαη ίζσο αθφκα 

δνθηκάδεηαη, κε θεληξηθφ άμνλα ηηο ςπρηαηξηθέο θιηληθέο ησλ λνζνθνκείσλ βάζεσο θαη ην ρψξν 

πγεηνλνκηθήο επζχλεο ηνλ νπνίν θαινχληαη λα ππνζηεξίμνπλ, ζρεηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηηο βαζηθέο 

αξρέο πξφιεςεο θαη ζεξαπείαο ηεο Σηξαηησηηθήο Χπρηαηξηθήο ζε θαηξφ πνιέκνπ δειαδή: 

α) Ακεζόηεηα: δει. ηαρεία αλαγλψξηζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ. 

β) Εγγύηεηα: Αληηκεηψπηζε ζε επαθή θαη επηθνηλσλία κε ηελ κνλάδα. 

γ) Πξνζδνθία: Γξήγνξε αλάξξσζε θαη επηζηξνθή ζηελ ππεξεζία (κε ςπρηαηξηθνπνίεζε). 

δ) απιόηεηα: Θεξαπεία πνπ λα επηιχεη ηα άκεζα πξνβιήκαηα ηνπ ζηξαηηψηε κε απιά κέζα 

(βξαρεία ςπρνζεξαπεία ή μεθνχξαζε ή αλαξξσηηθή. άδεηα). 

Ζ ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξφιεςε θαη ζεξαπεία αλ θαη 

είλαη γλσζηή απφ επηκέξνπο δηαηαγέο δελ έρεη κέρξη ζήκεξα παξνπζηαζηεί ζπλνιηθά.  
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Πξσηνγελήο Πξόιεςε: 
Α. Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο: 

1. Δθπαίδεπζε ησλ δεπηεξνεηψλ καζεηψλ ηεο ΣΣΔ ζε ζέκαηα αηνκηθήο θαη νκαδηθήο ςπρνινγίαο, 

ςπρνπαζνινγίαο θαη ηξφπσλ ρεηξηζκνχ θαη αληηκεηψπηζεο. 

2. Δθπαίδεπζε ζηειερψλ πγεηνλνκηθνχ (αλζππίαηξνη, ηαηξνί, αλζππνινραγνί λνζειεπηηθήο, δφθηκνη 

έθεδξνη αμησκαηηθνί) ζηε ΣΔΥ. 

3. Δθπαίδεπζε αλζππηάηξσλ θαη αλζππνινραγψλ λνζειεπηηθήο επί ηξεηο έσο ηέζζεξηο εβδνκάδεο ζηε 

ςπρηαηξηθή θιηληθή (ζπκκεηνρή ζηηο θιηληθέο ζπλαληήζεηο, παξνπζηάζεηο πεξηζηαηηθψλ, λνζειεπηηθφ 

έξγν, εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα). 

4. Δθπαίδεπζε ςπρνιφγσλ, θνηλσληνιφγσλ, θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ ζε θιηληθά ζέκαηα ςπρηαηξηθήο θαη 

ζηηο ςπρνινγηθέο δνθηκαζίεο (MMPI) γηα δηάζηεκα δχν εβδνκάδσλ. 

5. Σεκηλάξηα – νκηιίεο επαηζζεηνπνίεζεο ζε ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο θαη πξφιεςεο ζηε ρξήζε 

ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ ζηα θέληξα θαηαηάμεσο θαη ζηηο κνλάδεο ηεο ΑΣΓΔΝ αλάινγα κε ηελ πεξηνρή 

επζχλεο ησλ ςπρηάηξσλ θαη ησλ ςπρηαηξηθψλ λνζειεπηξηψλ. 

6. Δλεκεξσηηθέο νκηιίεο ζε ζηειέρε ησλ εηξελεπηηθψλ απνζηνιψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζηξεο κάρεο 

θαη ηεο κεηαηξαπκαηηθήο δηαηαξαρήο. 

 

Β. Γηαδηθαζίεο επηινγήο- δηαγλσζηηθό - δηαζπλδεηηθό - ζπληνληζηηθό έξγν. 

1.  Δπηινγή ππνςεθίσλ κε δηαγλσζηηθή ζπλέληεπμε θαη ρνξήγεζε MMPI γηα ηηο ΣΣΔ, ΣΑΝ, ΣΜΥ,  θαζψο 

θαη ησλ ΥΔΑ θαη ΔΠΥ. Δπίζεο ζπκκεηνρή ζηελ επηηξνπή γηα ηελ εμέηαζε ησλ πξσηνεηψλ καζεηψλ ηεο 

ΣΣΔ, θαζψο θαη ζηελ πγεηνλνκηθή επηηξνπή γηα ηελ ππνδνρή ησλ λενεηζεξρνκέλσλ ζηε ΣΣΔ. 

2.  Σπκκεηνρή ςπρηάηξνπ ζηελ επηηξνπή επηινγήο γηα ηελ ΔΛΓΥΚ. 

3.  Σπκκεηνρή ςπρηάηξνπ ζε ζπλεδξηάζεηο επηηξνπψλ πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα ησλ αληηξξεζηψλ 

ζπλείδεζεο. 

4.  Δπηινγή θαη αμηνιφγεζε ζε θάζε θαηάηαμε ησλ ζηξαηεπζίκσλ κέζσ θξνπξαξρείνπ, ησλ λενζπιιέθησλ 

εμ αλαβνιήο θαη φζσλ παξνπζηάδνπλ ςπρνινγηθέο δπζθνιίεο ή ςπρνπαζνινγηθέο δηαηαξαρέο κε 

παξάιιειε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε αληηκεηψπηζε θαη ζηξαηνινγηθή θξίζε (βνεζεηηθνί - 

αθαηαιιειφηεηα - αλαβνιή - ζεξαπεία - εηζαγσγή ζηελ θιηληθή). Ζ δηαδηθαζία απηή γίλεηαη πάληνηε ζε 

ζπλεξγαζία θαη ζε ζπλερή δηαζχλδεζε θαη επηθνηλσλία κε ηηο δηνηθήζεηο, ηνπο ηαηξνχο κνλάδσλ θαη ηηο 

νκάδεο ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο. Δθαξκφδεηαη ζε φιε ηε δψλε επζχλεο ηεο ςπρηαηξηθήο θιηληθήο ηνπ 

414 ΣΝΔΝ (θέληξα θαηαηάμεσο, κνλάδεο ΣΓΑ θαη ΑΣΓΔΝ), κε ζθνπφ λα ππάξμεη ηνκενπνίεζε ηεο 

ςπρηαηξηθήο, ςπρνινγηθήο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο. Απηφ πηζηεχνπκε ζα πξνζθέξεη θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα, ηφζν ζην επίπεδν πξφιεςεο φζν θαη ζην επίπεδν έγθαηξνπ εληνπηζκνχ θαη ζεξαπεπηηθήο 

αληηκεηψπηζεο ησλ ςπρηθψλ απσιεηψλ πγείαο. Ο ξφινο ησλ ππεπζχλσλ γηα θάζε πεξηνρή ςπρηάηξσλ 

είλαη θπξίσο ζπληνληζηηθφο θαη ζπκβνπιεπηηθφο θαη θαηά δεχηεξν ιφγν ζεξαπεπηηθφο θαη ήδε απφ ηηο 
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πξψηεο επηζθέςεηο ζηα λεζηά θαη ζηα θέληξα θαηαηάμεσο δεκηνπξγήζεθε έλα θαιφ θιίκα ζπλεξγαζίαο 

θαη ε αλάγθε γηα ζπλερή εκπινπηηζκφ απηήο. 

    Πξνβνιή δηαθαλεηώλ 

 Θα ήζεια λα επηζεκάλσ θάπνηεο παξαηεξήζεηο πνπ απνηεινχλ ηνπο ζηφρνπο θαη ζα ζπκβάιινπλ ζηε 

βειηίσζε ηεο πξφιεςεο ςπρηθήο πγείαο ζην Σηξαηφ. 

1. Θεσξείηαη αλαγθαία ε ζηειέρσζε ησλ νκάδσλ ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο κε εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ 

ηφζν ζηα θέληξα θαηαηάμεσο φζν θαη ζηηο κνλάδεο ηεο ΑΣΓΔΝ. 

2. Ζ πξνζπάζεηα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα είλαη ζπλερείο θαη ζπζηεκαηηθέο κε φζν ην δπλαηφλ 

ζηαζεξφ πξνζσπηθφ. 

3. Κξίλεηαη αλαγθαία ε ηαθηηθή αμηνιφγεζε ηεο πξνζπάζεηαο απηήο ψζηε λα επεδεξγάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα θαη λα γίλνληαη αιιαγέο γη ηελ βειηίσζή ηεο. 

4. Θα πξέπεη λα εληζρπζεί ε πξνζπάζεηα γηα αιιαγή ζε νξηζκέλεο κνλάδεο ελφο αξλεηηθνχ θιίκαηνο πξνο 

ηα άηνκα πνπ παξνπζηάδνπλ ςπρνινγηθέο δπζθνιίεο. Απηφ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηελ άγλνηα θαη ζηελ 

έιιεηςε ελεκέξσζεο αιιά θαη ζηνλ θφβν πνπ πξνθαιεί κηα ςπρηαηξηθή δηαηαξαρή. 

5. Θα ήηαλ ζθφπηκε ε ηξνπνπνίεζε ησλ ζπλζεθψλ ή ησλ παξαγφλησλ εθείλσλ πνπ επηδξνχλ βιαπηηθά 

θαη ζπληεξνχλ ή επηηείλνπλ κηα δπζιεηηνπξγία ζε αηνκηθφ θαη νκαδηθφ επίπεδν. 

6. Φξεηάδεηαη νπσζδήπνηε επαηζζεηνπνίεζε θαη ζπλερήο επαγξχπλεζε γηα άηνκα πςεινχ θηλδχλνπ θαη 

θάπνηα ηδηαίηεξε πξνζέγγηζε ζε άηνκα κε δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή θαιιηέξγεηα – λννηξνπία θαζψο θαη 

ζε άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο. 

7. Θα πξέπεη λα θαιιηεξγεζεί απφ φινπο κηα ζηάζε αγσγήο πγείαο ψζηε λα εληζρχνληαη νη πγηείο ηξφπνη 

αληίδξαζεο ζε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο ζην επίπεδν ηεο κνλάδαο, εληαγκέλε ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ 

ζηξαηησηψλ (λπρηεξηλή εθπαίδεπζε, βξαδηέο νπιίηε, αζιεηηθέο εθδειψζεηο. 

8. Κξίλεηαη απαξαίηεηε ε δηαζχλδεζε θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπηθνχο θξαηηθνχο θνξείο πγείαο θαη άιινπο 

θνηλσληθνχο θνξείο γηα ζέκαηα πξφιεςεο. 

9. Θεσξείηαη ζεκαληηθή ε επηθνηλσλία κε ηηο νηθνγέλεηεο ησλ αηφκσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα 

πξνβιήκαηα ηφζν γηα ελεκέξσζε φζν θαη γηα ζπκβνπιεπηηθή απηψλ. 

10.  Σεκαληηθή είλαη θαη ε ζπλερήο εθπαίδεπζε ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ ησλ ςπρηαηξηθψλ θιηληθψλ 

θαζψο θαη ε ζηειέρσζή ηνπο κε θαηάιιεια θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ. Να ζεκεηψζνπκε φηη είλαη 

κηθξφο ν αξηζκφο ηφζν ησλ εηδηθεπκέλσλ ςπρηάηξσλ φζν θαη ησλ ςπρηαηξηθψλ λνζειεπηξηψλ θαη ιφγσ 

ησλ πνιιαπιψλ δξαζηεξηνηήησλ ζπρλά παξαηεξείηαη έιιεηςε πξνζσπηθνχ ζηελ θιηληθή. 

11.  Κξίλεηαη ζεκαληηθφ φηη πξνέθπςε ζαλ αλάγθε λα γίλνληαη ηαθηηθά νκάδεο εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα  

αληηκεηψπηζεο ζηξεζζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ (group stress debriefing) θαη αιιεινελεκέξσζεο ηφζν 

ησλ κνλίκσλ κε εηδηθψλ ζηειερψλ φζν θαη ησλ εηδηθψλ πγείαο. 

12.  Θεσξείηαη ζεκαληηθφ γηα ηελ πξφιεςε ε ελεκέξσζε γηα ηελ ζηξαηησηηθή ζεηεία κέζσ ησλ ΜΜΔ, ηνπ 

Internet θαζψο θαη κέζσ νκηιηψλ ζηνπο καζεηέο ιπθείσλ, ψζηε λα ηζρπξνπνηεζεί ην θίλεηξφ ηνπο γηα 

ηελ ζεηεία. 
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Γ. Δξεπλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 Βξίζθνληαη ζε εμέιημε εξεπλεηηθέο εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα πξφιεςεο ςπρηθήο πγείαο θαη 

ςπρνπαζνινγίαο. 

Γεπηεξνγελήο πξόιεςε 
 Αθνξά θπξίσο ζηε λνζειεία θαη ηε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ςπρνπαζνινγηθψλ δηαηαξαρψλ θαη 

ησλ δηαηαξαρψλ ζπκπεξηθνξάο. Αλάινγα κε ηελ πνξεία θαη ηελ πξφγλσζε ηεο θιηληθήο εηθφλαο, δίλνληαη νη 

θαηάιιειεο νδεγίεο, ηφζν γηα ηνπο επαλαθηήζηκνπο (θαξκαθεπηηθή αγσγή - επαλεμέηαζε - δηνηθεηηθή 

αληηκεηψπηζε) φζν θαη γηα απηνχο πνπ απνκαθξχλνληαη απφ ηηο ηάμεηο ηνπ ζηξαηνχ (θαζνδήγεζε γηα λα 

απεπζπλζνχλ ζε ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία, θέληξα ςπρηθήο πγείαο, ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη θέληξα 

απεμάξηεζεο). Σθνπφο καο είλαη λα παξέρνληαη θαηάιιειεο ζεξαπεπηηθέο θαη λνζειεπηηθέο ππεξεζίεο, γηα 

λα ππάξμεη εκπηζηνζχλε ζην έξγν ηεο θιηληθήο, ηφζν απφ ηνπο δηνηθεηέο φζν θαη απφ ηνπο ζπγγελείο ησλ 

αζζελψλ, ψζηε λα απεπζχλνληαη ζηελ θιηληθή ζε πξψηκα ζηάδηα έλαξμεο κηαο δηαηαξαρήο. 

 Τέινο ζπκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη δηακνξθψλεηαη έλα πιαίζην κε αιιεπάιιεια 

πξνζηαηεπηηθά δίθηπα γχξσ απφ ηνλ ζηξαηηψηε πνπ πηζαλφ λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα ηνπ είηε ζε επίπεδν 

κνλάδνο, είηε ζε επίπεδν ΣΤΔΠ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα αληηκεησπηζζεί ζε λνζνθνκείν βάζεσο. Γηεπξχλεηαη 

έηζη ην πεδίν ησλ ρεηξηζκψλ θαη επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηνηθεηέο, ρσξίο λα 

δηαηαξάζζεηαη ε δσή θαη ε ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ. 

 Γηαηί ν ξφινο βέβαηα ησλ εηδηθψλ ηεο ςπρηθήο πγείαο δελ είλαη λα ςπρηαηξηθνπνηήζνπλ  ηα άηνκα πνπ 

ζα θιεζνχλ λα βνεζήζνπλ, νχηε λα παξέκβνπλ ζηε ζρέζε ηνπ δηνηθεηνχ κε ηνπο άλδξεο ηνπ. Θα πξέπεη λα 

κπνξνχλ λα εθπαηδεχζνπλ θαη λα θαζνδεγήζνπλ ηελ νξγάλσζε θαη ηε ζπλνρή ηεο κνλάδνο. Ώζηε λα 

αληηκεησπίδεη θαη λα ρεηξίδεηαη, φζν ην δπλαηφλ πην απηφλνκα ηηο θαηαζηάζεηο ζηξεο πνπ παξνπζηάδνληαη. 
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ΦΤΥΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΣΗ ΘΔΧΡΗΗ ΣΟΤ  

ΠΟΛΔΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΦΤΥΙΜΟΤ ΣΟΤ ΜΑΥΟΜΔΝΟΤ 
 

Αρτίαηρος Π. Βαζμαηζίδης, Φστίαηρος 

 

 

Φπραλαιπηηθέο έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ πνιέκνπ 

Σηελ αξραία Διιάδα ε βίσζε θαη ζεψξεζε ηεο δσήο παίδεηαη ζε έλα θφζκν πνπ έρεη θάζεηε 

δηάξζξσζε, πάλσ είλαη ε έδξα ησλ ζεψλ θαη ηεο εμνπζίαο, θάησ ν ηφπνο ηεο εμνξίαο θαη ηεο ηηκσξίαο. Σηε 

κέζε επξίζθεηαη ν επίπεδνο δίζθνο ηεο γεο κε ηα αλζξψπηλα δξψκελα. 

 Ο Όιπκπνο θαη ηα Τάξηαξα ζηνλ θάζεην άμνλα ηεο ακνηβήο θαη ηεο ηηκσξίαο  κε ηε γήηλε 

δηακεζνιάβεζε είλαη ζηηο κέξεο καο ε πχιε ηνπ νπξαλνχ θαη ε θφιαζε ζηνλ ίδην αθξηβψο άμνλα φπνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ην πέξαζκα απφ ηελ κία θνζκηθή πεξηνρή ζηελ άιιε. 

  Απηή ε αληίζεζε ηνπ «πάλσ θαη ηνπ θάησ» ηεο ειιεληθήο θαη βηβιηθήο γέλεζεο έρεη πεξάζεη απφ 

ηελ θνζκνινγία θαη ηελ κεηαθπζηθή ζηελ θνηλσληνινγία θαη ζηελ πνιηηηθή ξεηνξηθή (αλψηεξα θαηψηεξα 

θνηλσληθά ζηξψκαηα, ηαμηθή πάιε θιπ.) θαζψο θαη ζηελ ςπρνινγία θαη ηελ ςπραλάιπζε. 

 Ο S. Freud, ην 1920, επεμεξγάζζεθε ην δνκηθφ κνληέιν γηα ην ςπρηθφ φξγαλν φπνπ ε ςπρηθή 

ζπζθεπή απνηειείηαη απφηξία ςπρηθά ηκήκαηα (εθείλν, εγψ, ππεξεγψ). Τν εθείλν αληίζηνηρν ηνπ θάησ 

πεξηιακβάλεη δχν βαζηθέο ελνξκήζεηο: 

1. ηε ζεμνπαιηθή ελφξκεζε ή έλζηηθην δσήο ή έξσο θαη 

2. ηελ επηζεηηθή ελφξκεζε ή έλζηηθην ζαλάηνπ ή ζάλαηνο. 

Φαίλεηαη φηη δαλείζζεθε ηνπο φξνο έξσο θαη ζάλαηνο απφ ηνπο αξραίνπο ειιεληθνχο κχζνπο θαη 

ρξεζηκνπνίεζε ηελ αλαθνξά ζηελ κεηαθπζηθή γηα λα εληάμεη ζε κηα δπτζηηθή  αληίιεςε επξχηεξεο 

εκβέιεηαο ηηο ςπρνινγηθέο θαη βηνινγηθέο ηνπ ζεσξήζεηο. 

Έηζη νη δχν ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ πνιππξάγκνλα Δκπεδνθιή απφ ηελ Σηθειία (5νο αηψλαο π.Φ.), 

ε θηιφηεο (αγάπε) θαη ην λείθνο (δηρφλνηα), απνηεινχλ ηζνδχλακα ηφζν σο πξνο ηηο ιέμεηο φζν θαη σο πξνο 

ηηο ιεηηνπξγίεο, ησλ δχν πξναλαθεξνκέλσλ αξρέγνλσλ ελνξκήζεσλ, ηνπ έξσηα θαη ηεο θαηαζηξνθήο. 

 

Φξνϋδηθή άπνςε γηα ηνλ πόιεκν 

Ο πνιηηηζκηθφο πξνζαλαηνινζκφο ηνπ S. Freud επεξεαζκέλνο απφ ην πλεχκα ηεο επνρήο ηνπ θαη 

απφ ην βηνινγηθφ κνληέιν είλαη κηα ζεσξία πνπ μεθηλά ην 1913 κε ην «Τνηέκ θαη Τακπνχ», ζπκπιεξψλεηαη 

κε κηα εξγαζία ηνπ ην 1915 «Δπίθαηξεο ζθέςεηο γηα ηνλ Πφιεκν θαη ηνλ ζάλαην», δηεπξχλεηαη ζηελ 

δεθαεηία ηνπ ’20 κε ηελ «Χπρνινγία ησλ καδψλ θαη αλάιπζε ηνπ Δγψ» θαη νινθιεξψλεηαη ηειηθά κε ην «Ο 

πνιηηηζκφο πεγή δπζηπρίαο». 

Σηα πξναλαθεξζέληα έξγα ηνπ θαίλεηαη φηη ε θνηλσλία είλαη κία ζηαηηθή δχλακε πνπ 

αλαπηχρζεθε σο κεραληζκφο ειέγρνπ ησλ νξκψλ ηνπ αλζξψπνπ θαη πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη ζε ηειεηφηεξν 

κεραληζκφ ειέγρνπ. Έηζη, φζν πην πνιηηηζκέλνο γίλεηαη ν άλζξσπνο ηφζν πην πνιιέο απαγνξεχζεηο ζα 
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επηβάιιεη ζηνλ εαπηφ ηνπ. Δπεηδή φκσο ππάξρεη εζψηεξε ηάζε λα δεη ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο εδνλήο θαη 

κε ηηο αραιίλσηεο βαζηθέο νξκέο ηνπ (ζεμνπαιηθφηεηα-επηζεηηθφηεηα), αλαπφθεπθηα ζα έξζεη ζε 

ζχγθξνπζε κε ηελ θνηλσλία πνπ εθπξνζσπεί ηελ αλαζρεηηθή δχλακε. Γη’ απηφ ην ιφγν ν άλζξσπνο  

πνξεχεηαη ηε δσή ηνπ πάληα αλαζηαησκέλνο θάησ απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο, αθνχ πξέπεη λα απσζεί 

ηηο δσηηθέο ηνπ νξκέο, ζεμνπαιηθφηεηα θαη θαηαζηξνθηθφηεηα. 

Ψζηφζν απηά πνπ ιέεη ν S. Freud απνηεινχλ κία εμειηθηηθή δηαηχπσζε ησλ φζσλ ηζρπξίζζεθε ε 

ζνθηζηηθή δηαιεθηηθή ησλ αξραίσλ ειιήλσλ γηα λα εμεγήζεη ηελ πξνέιεπζε ηεο ζξεζθείαο θαη ησλ ζεψλ. 

Τφηε ινηπφλ ν ηχξαλλνο Κξηηίαο ζην δξάκα ηνπ «Σίζπθνο» είπε φηη νη άλζξσπνη δνχζαλ αξρηθά σο άγξηα 

ζεξία, ρσξίο λφκνπο θαη ηάμε. Δπεηδή ε βία θαηέθιπδε ηα πάληα έγηλαλ λφκνη θαη ζεζπίζζεθαλ πνηλέο ψζηε 

λα θπβεξλά ε δηθαηνζχλε. Καζψο φκσο γηλφληνπζαλ αδηθίεο ζηα θξπθά, θάπνηνο ζνθφο θαη πξνβιεπηηθφο 

δεκηνχξγεζε ηνπο ζενχο πνπ αθνχλ θαη βιέπνπλ ηα πάληα, ψζηε νη άλζξσπνη λα κελ ηνικνχλ λα θάλνπλ 

εγθιήκαηα. Δγθαηέζηεζε ηνπο ζενχο ζηελ πεξηνρή πνπ ηξνκάδεη πεξηζζφηεξν, ηνλ νπξαλφ (βξνληή, 

αζηξαπή, θεξαπλφο, ραιάδη) θαη ζθέπαζε έηζη ηελ αιήζεηα κε έλα ςεχηηθν παξακχζη. Ζ ζξεζθεία ζχκθσλα 

κε απηή ηε ζεσξία είλαη έλα ζπκπιήξσκα ηνπ θξάηνπο, κία θαηά θάπνην ηξφπν κπζηηθή θαηαζηαιηηθή 

δχλακε, πνπ δηαησλίδεη ηηο έλλνκεο ζέζεηο κε ηφζν έμππλν ηξφπν, ψζηε λα κελ κπνξεί λα ηεο μεθχγεη θαλείο. 

Ζ θνηλσλία ζηαζεξνπνηεί ηελ θπξηαξρία ηεο ζηνλ άλζξσπν κέζσ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηεο ελνρήο. Τν 

ηειεπηαίν πεγάδεη απφ ην θφβν ηεο απνβνιήο θαη ηεο ηηκσξίαο. Αξρηθά ηηκσξνχζα αξρή είλαη νη γνλείο. Ζ 

εζσηεξίθεπζε ηεο εηθφλαο ησλ γνλέσλ δεκηνπξγεί ην «ππεξεγψ» φπνπ εδξεχεη, απηφ πνπ απνθαιεί ν 

θφζκνο ζπλείδεζε θαη απ’ φπνπ πεγάδεη ην ζπλαίζζεκα ηεο ελνρήο. Όζν πην θαθφεζεο είλαη ην «ππεξεγψ», 

δειαδή φζν θαηαθιχδεηαη απφ απζηεξέο εζηθέο αμίεο θαη αξρέο, ηφζν πην πνιιέο ελνρέο ζα έρεη ην άηνκν 

θαη ηφζν πην πνιχ ζα θνβάηαη ηελ ηηκσξία θαη ζα βαζαλίδεηαη απφ ηηο ζθέςεηο ηνπ. 

Ο πφιεκνο θαηά ηνλ S. Freud είλαη έλα αλαπφθεπθην ζπλνδφ θαηλφκελν ηνπ πνιηηηζκνχ. Μπνξεί ε 

επηζεηηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα εκπνδίδεηαη θαη λα απσζείηαη ζε κεγάιν βαζκφ, φκσο θαίλεηαη φηη 

ππάξρνπλ ζηηγκέο φπνπ φια ηα θαηαπξαυληηθά κέζα απνηπγράλνπλ λα αλαζρέζνπλ ηελ έθξεμε ηεο 

εζσηεξηθήο πίεζεο. Ζ δσψδεο θχζε ηνπ αλζξψπνπ ζπάεη ηα δεζκά ηεο θαη ηξηγπξλά ειεχζεξε. Αθνχ 

μεζπκάλεη, απνθαζίζηαηαη ε εηξήλε. 

 

Πόιεκνο θαη ελδνςπρηθή ζύγθξνπζε. 

Κάπνηα άηνκα ζε πεξίνδν πνιέκνπ πεξηέξρνληαη ζε ζχγθξνπζε ζπλείδεζεο κε απνηέιεζκα ηελ 

εκθάληζε πνιεκηθήο λεχξσζεο, θαζ’ φηη είλαη γη’ απηά αλεπίηξεπηε ε αθαίξεζε δσήο. 

Αληηζέησο ζε εζηθά άηνκα πνπ απφ ηνλ θαηξφ ηεο εηξήλεο θαιιηεξγείηαη ε ηδέα ηεο θαηαζηξνθήο 

θαη ζαλάησζεο ηνπ ερζξνχ σο εζηθά παξαδεθηήο πξάμεο, δελ εκθαλίδεηαη λεχξσζε, ιφγσ 

απνελνρνπνίεζεο. 

 Οη Saul θαη Lyons θξνλνχλ φηη ν πφιεκνο κπνξεί λα ζπκβνιίδεη ηνλ αληαγσληζκφ πξνο θάζε 

απηαξρηθφηεηα θαη κάιηζηα ηελ παηξηθή. Απηφ βνεζά ζηελ θαηαλφεζε, γηαηί νξηζκέλνη λεπξσηηθνί κε 

ακθηζπκηθά ζπλαηζζήκαηα απέλαληη ζηνπο γνλείο πξνηηκνχλ ηνλ πφιεκν γηα λα εθθνξηίζνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο. 
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 Πξνζέγγηζε ζηνλ ςπρηζκό ηνπ καρόκελνπ 

 Ο ζηξαηηψηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ην γεγνλφο ηνπ επηθείκελνπ 

ζαλάηνπ. Ο ζάλαηνο είλαη ε δσή απφ ηελ αξλεηηθή ηεο πιεπξά θαη ν θφβνο ηνπ ζαλάηνπ είλαη ν θφβνο ηεο 

απψιεηαο ηεο δσήο πνπ πνηέ δελ βηψζεθε φπσο νη ρακέλεο επθαηξίεο, νη επηινγέο πνπ δελ πηνζεηήζεθαλ, νη 

επηηπρίεο πνπ δελ επεηεχρζεθαλ. 

 Ζ απεηιή ηνπ ελδερφκελνπ ζαλάηνπ απνηειεί κηα ςπρνινγηθή θξίζε, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

έληαζε, πνπ θζάλεη ζε έλα ζεκείν θνξχθσζεο θαη κεηά πέθηεη. Τν άηνκν γηα λα ηελ ειέγμεη θηλεηνπνηεί 

δηάθνξνπο νξγαλσηηθνχο ή απνδηνξγαλσηηθνχο κεραληζκνχο. Ζ θαηάζηαζε ηεο θξίζεο ελεξγνπνηεί άιπηα 

πξνβιήκαηα απφ ην πξφζθαην παξειζφλ, φπσο πξνβιήκαηα εμάξηεζεο, παζεηηθφηεηαο, λαξθηζζηζκνχ, 

ηαπηφηεηαο θ.ά. Έηζη ην άηνκν δελ αληηκεησπίδεη κφλν ηνλ άκεζν ζάλαηφ ηνπ, αιιά θαη άιπηα πξνβιήκαηα 

απφ ηε δσή ηνπ, άγλσζηα ζπλαηζζήκαηα θαζψο θαη αμεπέξαζηεο ζπγθξνχζεηο. 

 Μηα πξψηε αληίδξαζε κπνξεί λα είλαη ε αθηλεηνπνίεζε, δειαδή κηα θαηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο 

αληίζεηε απφ ηνλ παληθφ, ην άγρνο θαη ηελ απφγλσζε. Μεηά αθνινπζεί κηα πηζαλή δηάρπζε ηνπ εαπηνχ κε 

ακεραλία, ζχγρπζε θαη δηάρπην θφβν ή κπνξεί λα αλαδχεηαη κηα πιεηάδα θφβσλ, φπσο ν θφβνο 

 ηνπ αγλψζηνπ 

 ηεο απψιεηαο ηνπ ζψκαηνο 

 ηεο απψιεηαο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ θίισλ 

 ηεο ηαιαηπσξίαο θαη ηνπ πφλνπ 

 ηεο απψιεηαο ηεο ηαπηφηεηαο 

Σαλ αληηζηάζκηζκα ην άηνκν παξνπζηάδεη θαληαζηψζεηο επαλέλσζεο ή αληάκσζεο κε ηηο γνλετθέο 

κνξθέο θαη γεληθά κε ηνπο πξνγφλνπο. Μ’ απηφ ηνλ ηξφπν ηνπνζεηείηαη ζε έλα ζπλερέο ησλ αλζξσπίλσλ 

ζρέζεσλ, φπνπ ν επηθείκελνο ζάλαηφο ηνπ είλαη έλα ζεκείν ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο χπαξμεο. 

Κάπνηνη ζηηο ζπλζήθεο ηεο κάρεο εκθαλίδνπλ ζιίςε γηα ην πξνζδνθψκελν γεγνλφο, ήηνη ιχπε γηα 

ηε κειινληηθή απψιεηα ηεο δσήο ηνπο. Σπρλά ηέηνηα ζπλαηζζήκαηα επξίζθνπλ δηέμνδν κέζσ παξαπφλσλ γηα 

ζέκαηα ηξνθήο, θξνληίδαο, ζνξχβνπ, παξακέιεζεο θαη άιισλ. 

Ο Levitan, 1977, πηζηεχεη φηη ν ζπλεηδεηφο ή αζπλείδεηνο θφβνο νιηθήο θαηαζηξνθήο (βαξηά 

αλαπεξία, ζάλαηνο) έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ςπρνδπλακηθά γηα ηε γέλλεζε ηεο ηξαπκαηηθήο λεχξσζεο. 

Ψζηφζν ν S. Freud απέξξηπηε ηελ ηδέα φηη ε ηξαπκαηηθή λεχξσζε ζπλδέεηαη ςπρνδπλακηθά κε ην θφβν ηνπ 

ζαλάηνπ επεηδή θξνλνχζε φηη δελ ππάξρεη γηα ηνλ άλζξσπν θακηά βίσζε εζσηεξηθά πνπ λα κνηάδεη κε ην 

ζάλαην ή θαη εάλ θαίλεηαη λα κνηάδεη φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο ιππνζπκίαο, εληνχηνηο δελ αθήλεη 

θαηάινηπα  εάλ παξέιζεη. 

 

 ύγρξνλεο απόςεηο 

Σήκεξα ζεσξείηαη φηη ζε θαηαζηάζεηο καδηθά απεηιεηηθέο γηα ηελ αλζξψπηλε δσή δηαηαξάζζεηαη ε 

ελδνςπρηθή νκνηφζηαζε ηνπ αηφκνπ. Καζέλαο ρεηξίδεηαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ πνιέκνπ αλάινγα κε ηηο 
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βαζχηεξεο επηζπκίεο. Καζέλαο νξακαηίδεηαη ηνλ πφιεκν ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ηδηαίηεξεο ςπρηθέο ηνπ 

αλάγθεο θαη εληάζζεη ην φιν ζέκα σο έλα ελδνςπρηθφ γεγνλφο κέζα ζην πιαίζην ησλ ζπγθξνχζεσλ, πνπ 

ήδε ππάξρνπλ. Ίζσο γη’ απηφ ην ιφγν πνιιέο θνξέο νη λεπξσηηθνί αληηκεησπίδνπλ ην ζέκα ςπρξαηκφηεξα ζε 

αληίζεζε κε πνιινχο θπζηνινγηθνχο, νη νπνίνη δέρνληαη ηνλ πφιεκν σο πξαγκαηηθή εμσηεξηθή απεηιή. 

Αληίζεηα απφ ηνλ θαηαζιηπηηθφ πνπ αθήλεηαη ζην έλζηηθην ηνπ ζαλάηνπ, ν λεπξσηηθφο απέλαληη 

ζε εμσηεξηθφ θίλδπλν ηεο δσήο ηνπ θαηαθεχγεη θαη ρξεζηκνπνηεί ην έλζηηθην ηνπ ζαλάηνπ, είηε κε 

επηζεηηθέο ελέξγεηεο πξνο ηνπο άιινπο, είηε κε θαληαζηψζεηο απηνθαηαζηξνθήο, νη νπνίεο βαζηθά 

εμππεξεηνχλ ην πεξηερφκελν, ην νπνίν ζέιεη λα δψζεη ζην «λφεκα ηεο δσήο ηνπ». 
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ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΧΝ ΦΤΥΙΚΧΝ 

ΑΠΧΛΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ 

 

Στης (ΤΙ)  Γεώργιος Λοσκάς, υστίαηρος 

 

 

Ζ θαηάζηαζε ηνπ πνιέκνπ δελ είλαη  επηζπκεηή θαηάζηαζε απφ ην κέζν άλζξσπν. Έλαο άλζξσπνο 

ν νπνίνο θαιείηαη λα πνιεκήζεη βξίζθεηαη ζε κηα ζχγθξνπζε. Απφ ηε κηα ππάξρεη ε εηξεληθή δσή θαη νη 

ραξέο ηεο θαη απφ ηελ άιιε ππάξρεη ν πφιεκνο θαη ν θίλδπλνο ηνπ ζαλάηνπ. Απφ ηε κηα ππάξρεη ην "ζέισ" 

πνπ θαιεί ην άηνκν γηα λα δήζεη, απφ ηελ άιιε ππάξρεη ην "πξέπεη" πνπ θαιεί ην άηνκν λα ππεξαζπηζηεί ηηο 

αμίεο ηνπ θαη ηα ηδαληθά ηνπ. Τν δίιεκκα απηφ πεξηγξάθεηαη σξαία απφ ηνλ εζληθφ καο πνηεηή Γηνλχζην 

Σνισκφ ζην έξγν ηνπ «Διεχζεξνη Πνιηνξθεκέλνη». Δίλαη ραξαθηεξηζηηθά ηα παξαθάησ απνζπάζκαηα απφ 

απηφ ην ινγνηερληθφ αξηζηνχξγεκα: 

“Ο  Απξίιεο κε ηνλ Έξσηα ρνξεύνπλ θαη γεινύλε, 

 θη όζ’  άλζηα βγαίλνπλ θαη θαξπνί ηόζ’ άξκαηα ζε θιεηνύλε. 

.......... 

Λεπθό βνπλάθη πξόβαηα θηλνύκελν βειάδεη, 

 θαη κεο ζηε ζάιαζζα βαζηά μαλαπεηηέηαη πάιη,                                                              

 π’ νινλπρηίο εζύζκημε κε η’ νπξαλνύ ηα θάιιε.  

Καη κεο ζηεο ιίκλεο ηα λεξά, όπ’ έθζαζε κ’ αζπνύδα, 

έπαημε κε ηνλ ίζθην ηεο γαιάδηα πεηαινύδα, 

πνπ επώδηαζε ηνλ ύπλν ηεο κέζα ζηνλ άγξην θξίλν? 

ην ζθνπιεθάθη βξίζθεηαη ζ’ ώξα γιπθεηά θη εθείλν. 

Μάγεκα ε θύζηο θη όλεηξν ζηελ νκνξθηά θαη ράξε? 

ε καύξε πέηξα νιόρξπζε θαη ην μεξό ρνξηάξη. 

Με ρίιηεο βξύζεο ρύλεηαη, κε ρίιηεο γιώζζεο θξέλεη: 

«Όπνηνο πεζαίλεη ζήκεξα ρίιηεο θνξέο πεζαίλεη». 

............. 

Έζηεζ’ ν Έξσηαο ρνξό κε ηνλ μαλζόλ Απξίιε, 

θη ε θύζηο εύξε ηελ θαιή θαη ηε γιπθεηά ηεο ώξα, 

θαη κεο ηε ζθηά, πνπ θνύλησζε, θαη θιεη δξνζηέο θαη κόζθνπο, 

αλάθνπζηνο θηιατδηζκόο θαη ιηπνζπκηζκέλνο. 

Νεξά θαζάξηα θαη γιπθά, λεξά ραξηησκέλα, 

ρύλνληαη κεο ηελ άβπζζν ηε κνζθνβνιηζκέλε, 

θαη παίξλνπλε ην κόζθν ηεο, θη αθήλνπλ ηε δξνζηά ηνπο, 

θη νύια ζηνλ ήιην δείρλνληαο ηα πινύηηα ηεο πεγήο ηνπο, 

ηξέρνπλ εδώ, ηξέρνπλ εθεί, θαη θάλνπλ ζαλ αεδόληα. 
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Έμ’ αλαβξύδεη θη ε δσή ζ’ γε, ζ’ νπξαλό, ζε θύκα. 

Αιιά ζηεο ιίκλεο ην λεξό, π’ αθίλεην ’λαη θη άζπξν, 

αθίλεη’, όπνπ θη αλ ηδήο, θαη θάηαζπξ’ σο ηνλ πάην, 

κε κηθξόλ ήζθηνλ άγλσξνλ έπαημ’ ε πεηαινύδα, 

πνπ ’ρε βσδίζεη ηο ύπλνπο ηεο κέζα ζηνλ άγξην θξίλν. 

Αιαθξνήζθησηε θαιέ, γηα πεο απόςε ηη ’δεο; 

λύρηα γηνκάηε ζαύκαηα, λύρηα ζπαξκέλε κάγηα! 

Υσξίο πνζώο γεο, νπξαλόο θαη ζάιαζζα λα πλέλε, 

νπδ’ όζν θαλ’ ε κέιηζζα θνληά ζην ινπινπδάθη, 

γύξνπ ζε θάηη αηάξαρν π’ αζπξίδεη κεο ηε ιίκλε, 

κνλάρν αλαθαηώζεθε ην ζηξνγγπιό θεγγάξη, 

θαη όκνξθε βγαίλεη θνξαζηά ληπκέλε κε ην θσο ηνπ.” 

Έηζη ην άηνκν πνπ θαιείηαη λα πνιεκήζεη πξέπεη λα μεπεξάζεη ηε θπζηνινγηθή ζχγθξνπζε πνπ 

ηφζν σξαία πεξηγξάθεη ν πνηεηήο. Όηαλ ην θαηνξζψζεη απηφ, απνρηάεη ηελ απαηηνχκελε δχλακε γηα λα 

κπνξέζεη λα αληέμεη ζηελ θαηαπφλεζε ηεο κάρεο. Σηελ πξνζπάζεηά ηνπ απηή κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ 

δηάθνξα ζπγθηλεζηαθά ζηεξίγκαηα, ηα νπνία θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ πξνζαξκνγή. Τέηνηα 

ζπγθηλεζηαθά ζηεξίγκαηα  είλαη ηα εμήο: 

 ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ ηνπ αηφκνπ γηα έλδπζε,ηξνθή, λεξφ, θ.η.ι. 

 εμαζθάιηζε ηεο αλάγθεο γηα αζθάιεηα θαη ζηαζεξφηεηα. 

 ππνζηήξημε ηεο αλάγθεο γηα κηα ακνηβαία ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε θαη κηα ζέζε ζηελ νκάδα. 

 ε ελίζρπζε ηεο αλάγθεο γηα απηνεθηίκεζε θαη θχξνο.  

 ε παξνρή επθαηξηψλ γηα λα δείμεη θάπνηνο ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ.  

Σθνπφο ινηπφλ ηεο πξφιεςεο είλαη ε ελίζρπζε φισλ απηψλ ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ζηεξηγκάησλ. 

 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΤΝΣΔΛΟΤΝ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΧΝ ΦΤΥΗΚΧΝ 

ΑΠΧΛΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ 
 

Απηνί δηαθξίλνληαη ζε πεξηβαιινληηθνύο θαη αηνκηθνύο. 

Σηνπο πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο ππάγνληαη φιεο νη ζπλζήθεο πνπ αθνξνχλ ζην ζηξαηησηηθφ 

πεξηβάιινλ, ζην νπνίν ππάγεηαη ην άηνκν. Τέηνηνη παξάγνληεο είλαη: 

1. Σν εζηθό πνπ παξνπζηάδεη ην καρόκελν ηκήκα: Τα ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ θαη νινθιεξψλνπλ ην 

εζηθφ είλαη: 

 Ζ εκπηζηνζχλε ζην δηνηθεηή (εγεζία). 

 Ζ εκπηζηνζχλε ηνπ αηφκνπ ζηε ζηξαηησηηθή ηνπ εθπαίδεπζε. 

 Ζ εκπηζηνζχλε ζηε καρεηηθή ηθαλφηεηα ησλ ζπλαδέιθσλ. 

 Οη ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα γηα ηε ζθνπηκφηεηα θαη λνκηκφηεηα-δηθαηνιφγεζε ηνπ 

πνιέκνπ. 
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 Ζ εκπηζηνζχλε ζηα νπιηθά ζπζηήκαηα. 

 Ζ χπαξμε θαιήο ζρέζεο κε ηε δηνίθεζε. 

 Ζ ζσζηή ππνζηήξημε δηνηθεηηθήο κέξηκλαο. 

 Ζ πίζηε ζηε λίθε. 

2. Ζ εγεζία: Δίλαη γλσζηφ φηη ε εγεζία απνηειεί ζπνπδαίν ζπγθηλεζηαθφ ζηήξηγκα γηα ην ζηξαηηψηε. 

Όζν ζηελφηεξε είλαη ε ζρέζε ηνπ εγέηε κε ηνπο άλδξεο ηνπ, ηφζν πην αλζεθηηθνί γίλνληαη ζηελ 

θφπσζε. Βαζηθή πξνυπφζεζε  γηα ηελ αλάπηπμή ηεο είλαη ν ζεβαζκφο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θάζε 

αηφκνπ. 

3. Ζ ζπλνρή: Δδψ εκπεξηέρνληαη νη έλλνηεο ηεο ζπλαδειθηθφηεηαο, ηεο αιιειεγγχεο θαη ηνπ "ακνηβαίσο 

αλήθεηλ" πνπ παξαηεξνχληαη ζε κεγάιε έθηαζε ζην επίπεδν ηεο νκάδαο θαη ηεο δηκνηξίαο. Οη έλλνηεο 

απηέο αλαπηχζζνληαη ιφγσ ησλ θνηλψλ εκπεηξηψλ θαη ησλ αιιεινεμαξηήζεσλ. Οη θνηλνί θίλδπλνη θαη 

νη δπζρέξεηεο παξαθηλνχλ ηα άηνκα λα θηλνχληαη ζηελφηεξα κεηαμχ ηνπο, πξνάγνληαο έηζη ηελ ηαχηηζε 

κε ηελ νκάδα θαη ηε ζπλνρή ηεο. Ο θνηλφο ερζξφο ελψλεη φινπο φζνπο παξακεξίδνπλ νπνηαδήπνηε 

αηνκηθή δηαθνξά. 

4. Σν πλεύκα κνλάδνο: Τνχην θαλεξψλεη ην αίζζεκα ηεο ππεξεθάλεηαο πνπ λνηψζεη ην άηνκν, φηαλ μέξεη 

φηη αλήθεη ζε κηα κνλάδα πνπ αγσλίδεηαη γηα έλα ζνβαξφ ζθνπφ. Σπνπδαίν ξφιν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

πλεχκαηνο κνλάδαο παίδεη επίζεο ε ηζηνξία ηεο κνλάδαο. Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη φζν πεξηζζφηεξν 

πξνυπάξρεη ην πλεχκα κνλάδαο απφ ηνλ θαηξφ ηεο εηξήλεο, ηφζν κεγαιχηεξε ζα είλαη θαη ε καρεηηθή 

απφδνζε.  

5. Ζ  εθπαίδεπζε: Ζ ζσζηή εθπαίδεπζε παίδεη ζπνπδαίν ξφιν ζην λα βνεζήζεη ην άηνκν λα αληέμεη ζηηο 

θαθνπρίεο ηεο κάρεο. Ζ δηδαζθαιία ζηελ ηαθηηθή ηεο κάρεο ειαηηψλεη ηελ έληαζε ησλ εξεζηζκάησλ 

θφβνπ επεηδή δηεπθνιχλεη ηνλ ζηξαηηψηε λα ζπλεηδεηνπνηεί κε αληηθεηκεληθφηεηα ηνλ θίλδπλν θαη λα 

παίξλεη ηα θαηάιιεια πξνζηαηεπηηθά κέηξα. 

6. Σα θίλεηξα: Δδψ πεξηιακβάλνληαη νη αληακνηβέο θαη νη δεκφζηεο αλαγλσξίζεηο. Ζ θνηλή απνδνρή ηνπ 

ήξσα απφ ηελ θνηλσλία είλαη ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα λα πνιεκήζεη ην άηνκν. Όηαλ ν καρφκελνο μέξεη 

φηη κάρεηαη γηα λα πξνζηαηεχζεη ηα αγαπεκέλα ηνπ πξφζσπα θαη λα θπιάμεη ηελ πεξηνπζία ηνπ θαη 

φηαλ μέξεη φηη ν αγψλαο ηνπ αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ θνηλσλία, απμάλεηαη ε αληνρή ηνπ ζηελ θαθνπρία 

ηεο κάρεο. 

7. Ζ παξνρή επθαηξηώλ γηα αλάπαπζε: Ζ αλάπαπζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηνλ νξγαληζκφ, γηαηί κπνξεί 

έηζη θαη αλαπιεξψλεη φιεο ηηο απψιεηεο πνπ έρνπλ ζπκβεί θαηά ηελ παξαγσγή ελφο επηηειεζζέληνο 

έξγνπ. Ζ ζσζηή αλάπαπζε απμάλεη ζε δηάξθεηα ηελ αληνρή ηνπ αηφκνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ επίζεο ε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ καρφκελνπ πξνζσπηθνχ λα γίλεηαη ζε πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν. 

8. Ζ Θξεζθεία: Τν άηνκν κέζα απφ ηε ζξεζθεία αληιεί δχλακε ζρεηηθά κε ηα ππαξμηαθά ηνπ 

πξνβιήκαηα θαη ην άγρνο ζαλάηνπ. Ζ ζξεζθεία βνεζάεη επίζεο ζηε δηαθχιαμε ησλ αξρψλ ελφο έζλνπο 

δηαρξνληθά. 

Σηνπο αηνκηθνχο παξάγνληεο πεξηιακβάλνληαη φια εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο ζπλζήθεο ηεο κάρεο. Απηνί είλαη:  
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1. Ζ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ζηξαηηψηε. 

2. Ζ ηθαλφηεηα γηα ηαχηηζε κε ηελ νκάδα. 

3. Ζ ηθαλφηεηα ζσζηήο εθηίκεζεο ηεο θαηάζηαζεο. 

4. Τν αίζζεκα εκπηζηνζχλεο ηνπ ζηξαηηψηε πξνο ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ. 

Ζ πξνζσπηθόηεηα ηνπ ζηξαηηώηε 

  Πξνζσπηθφηεηα είλαη ην ζχλνιν ησλ ςπρηθψλ ηδηνηήησλ, κε ηηο νπνίεο ην άηνκν ππάξρεη θαη 

δηαληηδξά ζην πεξηβάιινλ ηνπ. Κάζε άηνκν έρεη ην δηθφ ηνπ κνλαδηθφ ηξφπν λα ζθέπηεηαη, λα αηζζάλεηαη 

θαη λα ζπκπεξηθέξεηαη. Ζ κνλαδηθφηεο απηή είλαη έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο.  

Άιιν ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο είλαη ε πιαζηηθόηεηα, ε νπνία αθνξά ζηε 

δηαξθή κεηαβνιή ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο εθθξάδεηαη ε πξνζσπηθφηεηα. Σπλεπψο, ε πξνζσπηθφηεηα 

ζπλερψο αλαλεψλεηαη ζε ηξφπνπο έθθξαζεο θαη ζεσξεηηθά πνηέ δελ νινθιεξψλεηαη πιήξσο. Έηζη, 

αλάινγα κε ην βαζκφ πιαζηηθφηεηαο, ε πξνζσπηθφηεηα δηαθξίλεηαη ζε εχπιαζην θαη δχζπιαζην. Δίλαη 

επλφεην φηη κηα εχπιαζηνο πξνζσπηθφηεηα αθνκνηψλεη θαη εκπινπηίδεηαη απφ ηηο ζπλζήθεο ηνπ 

ζηξαηησηηθνχ ηξφπνπ δσήο. 

Άιιν ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε πξνζαξκνζηηθόηεηα. Ζ πξνζαξκνζηηθφηεηα δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

απάληεζεο πξνο ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ δηαξθψο αιιάδεη, κε ηαπηφρξνλε δηαηήξεζε ηεο ςπρνινγηθήο 

απαξηίσζεο. Με βάζε απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ, ινηπφλ, κηα πξνζσπηθφηεηα κπνξεί λα δηαθξίλεηαη σο 

εππξνζάξκνζηνο ή δπζπξνζάξκνζηνο. Δίλαη  επλφεην πάιη, φηη ε εππξνζάξκνζηνο πξνζσπηθφηεηα κπνξεί 

λα αληεπεμέιζεη θαιχηεξα ζηηο δπζθνιίεο ηεο ζηξαηησηηθήο δσήο. 

Τν άηνκν παξνπζηάδεη επίζεο θαη απηνθξηηηθή ηθαλόηεηα, κε ηελ νπνία εζηηάδεηαη ζηηο 

ςπρνζσκαηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο θαη ην βαζκφ πξνζαξκνγήο ηνπ. Τν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε απηή λα αλαζεσξεί ζπλέρεηα ηα δεδνκέλα θαη λα πξνβαίλεη ζηηο 

θαηάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο. Έλα άηνκν πιενλεθηεί φηαλ παξνπζηάδεη απηνθξηηηθή ηθαλφηεηα. 

Ζ ηειηθή ζχλζεζε φισλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο απνηειεί ηελ απαξηησηηθή 

ηθαλόηεηά ηεο. Όζν πην πςειφο είλαη ν βαζκφο απαξηίσζεο θαη νινθιήξσζεο κηαο πξνζσπηθφηεηαο ηφζν 

πην νινθιεξσκέλε είλαη. 

Δπεηδή ζηε κάρε ε έληαζε ησλ γεγνλφησλ είλαη κεγάιε θαη επεηδή ην έλζηηθην ηεο απηνζπληήξεζεο 

είλαη ηζρπξφ ζηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο, νη πεξηζζφηεξεο ηδηνκνξθίεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 

αηφκνπ ηείλνπλ λα εμαιεηθζνχλ. Υπάξρνπλ φκσο πξνζσπηθφηεηεο, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ δχζθακπηε θαη 

δπζπξνζαξκνζηηθή αληίδξαζε ζην ζηξεο. Ζ ςπρηαηξηθή ζήκεξα δέρεηαη ηελ χπαξμε  ςπρηθήο δηαηαξαρήο 

πνπ απνθαιείηαη δηαηαξαρή πξνζσπηθόηεηαο. Απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ άθακπηνπο, βαζηά ξηδσκέλνπο, 

δπζπξνζαξκνζηηθνχο ηχπνπο πξνζαξκνγήο ζηε δσή, νη νπνίνη πξνθαινχλ είηε ππνθεηκεληθή έληνλε 

ελφριεζε, είηε ζεκαληηθή έθπησζε ηεο πξνζαξκνζηηθήο ιεηηνπξγίαο. 'Αηνκα κε δηαηαξαρή 

πξνζσπηθφηεηαο δπζθνιεχνληαη φρη κφλν λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο ζπλζήθεο ηεο κάρεο, αιιά θαη λα ιάβνπλ 

κέξνο ζηελ ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε. Δδψ ππάγνληαη πξνζσπηθφηεηεο, φπσο ε ζρηδνεηδήο, ε ζρηδφηππε, ε 

παξαλνεηδήο, ε αληηθνηλσληθή, ε κεηαηρκηαθή, ε δξακαηηθή, ε λαξθηζζηζηηθή, ε απνθεπθηηθή, ε 
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εμαξηεκέλε, ε ςπραλαγθαζηηθή θαη ε παζεηηθή-επηζεηηθή δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο. Σπρλά 

παξαηεξνχληαη κηθηέο κνξθέο απφ ηνπο παξαπάλσ ηχπνπο. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη, επίζεο, ε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ζηε κάρε κε βάζε ηελ ηππνινγία ηνπ 

Pavlov.  Ο Pavlov ζε κηα πξνζπάζεηα λα ζπζηεκαηνπνηήζεη ηηο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηνπο "λεπξηθνχο ηχπνπο" 

ησλ πεηξακαηφδσσλ πξφηεηλε γηα ηελ αλάιπζή ηνπο ηε ρξεζηκνπνίεζε ηξηψλ παξακέηξσλ:  

1. ηελ “ηζρύ” ηνπ  λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ αληηζηνηρεί ζην βαζκφ δηέγεξζεο ή αλαζηνιήο, ηνλ νπνίν 

κπνξεί ν νξγαληζκφο λα αλερζεί ρσξίο λα εκθαλίζεη δηαηαξαρέο. 

2. ηελ “ηζνξξνπία” ησλ δηαδηθαζηψλ δηέγεξζεο θαη αλαζηνιήο. 

3. ηελ “επιπγηζία”,  δειαδή ην βαζκφ ηθαλφηεηαο κεηάβαζεο απφ κηα θαηάζηαζε δηέγεξζεο ζε κηα 

θαηάζηαζε αλαζηνιήο θαη αληίζηξνθα. 

Με βάζε ηελ “ηζρύ” ηνπ  λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο δηαθξίλεη δχν ηχπνπο, ηνλ “αζζεληθό” θαη ηνλ 

“ηζρπξό”. Σηνλ δεχηεξν δηαθξίλνληαη 3 ππννκάδεο: Ο δξαζηήξηνο ηζνξξνπεκέλνο, ν ηζρπξφο δηεγεξηηθφο 

θαη ν ήζπρνο ηζνξξνπεκέλνο ηχπνο. Έηζη ε ηππνινγία ηνπ Pavlov πεξηγξάθεη ηέζζεξεηο ηχπνπο 

ζπκπεξηθνξψλ πνπ ν θαζέλαο  έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

Δπαζηήπιορ Ιζοπποπημένορ:  Αληηζηνηρεί ζηνλ αηκαηψδε ηχπν ηεο ηππνθξαηηθήο ηππνινγίαο. 

Φαξαθηεξίδεηαη απφ εμηζνξξνπεκέλεο, αιιά κε απμεκέλε επθηλεζία - δηεγεξηηθν - αλαζηαιηηθέο 

δηαδηθαζίεο. Δίλαη άηνκα, ηα νπνία ππεξληθνχλ ηηο δπζθνιίεο (ηζρχο), κπνξνχλ γξήγνξα λα 

πξνζαλαηνιηζηνχλ ζε θάπνην λέν πεξηβάιινλ (επθηλεζία), κε κεγάιε εγθξάηεηα (ηζνξξνπία). Τα άηνκα 

απηήο ηεο θαηεγνξίαο απνηεινχλ ππφδεηγκα ζηξαηηψηνπ, πνπ ελεξγεί κε νκαδηθφ πλεχκα θαη ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηαγέο ηεο δηνηθήζεσο. Μαζαίλνπλ εχθνια θαηά ηελ εθπαίδεπζε θαη αληηδξνχλ ηζρπξά θαη κε 

ειαζηηθφηεηα ζε απξφβιεπηα εξεζίζκαηα. Ζ αληίδξαζή ηνπ ζην ζηξεο ηεο κάρεο είλαη ηζρπξή θαη πξνο ηελ 

αλακελφκελε θαηεχζπλζε (βι. ζρήκα  1). 

ΥΖΜΑ 1 

                   

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

Ήζςσορ Ιζοπποπημένορ: Αληηζηνηρεί ζην θιεγκαηηθφ ηχπν ηεο ηππνθξαηηθήο ηππνινγίαο. Φαξαθηεξίδεηαη 

απφ εμηζνξξνπεκέλεο, αιιά κε πεξηνξηζκέλε επθηλεζία δηεγεξηηθν-αλαζηαιηηθέο δηεξγαζίεο. Πξφθεηηαη, 

δειαδή, γηα άηνκα πξνηθηζκέλα κε θαιή δχλακε θαη ηζνξξνπία, αιιά κε ρακειή επθηλεζία θαη 

πεξηνξηζκέλε απαληεηηθφηεηα ζηα εξεζίζκαηα. Δίλαη άηνκα αξθεηά ηθαλά γηα εξγαζία (ηζρχο), κπνξνχλ λα 

ζπγθξαηεζνχλ (ηζνξξνπία), αιιά είλαη θάπσο αξγνί ζηηο απνθάζεηο ηνπο, δελ αιιάδνπλ εχθνια ηηο 

ζπλήζεηέο ηνπο (αδξάλεηα). Τα άηνκα απηά ηα ραξαθηεξίδεη κηα δπζθακςία - αλειαζηηθφηεηα ζηελ 

πξνζαξκνγή ζηηο ζπλζήθεο ηεο κάρεο (βι. ζρήκα 2). Ζ θαιή νξγάλσζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ιεηηνπξγία 

απηψλ ησλ αηφκσλ, γηαηί ε αληίδξαζή ηνπο ζε θάζε λέν εξέζηζκα είλαη αλειαζηηθή, αλ θαη είλαη πξνο ηε 

ΣΡΔ ΜΑΥΖ 

ΑΝΣΗΓΡΑΖ  

ΑΣΟΜΟΤ 
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ζσζηή θαηεχζπλζε. Έηζη ηα άηνκα απηά ζέινπλ λα μέξνπλ κε ιεπηνκέξεηεο ην θάζεηη θαη απερζάλνληαη 

θάζεηη απξφβιεπην.  Ζ ζσζηή εθπαίδεπζε βνεζάεη ζηελ αληηκεηψπηζε απηήο ηεο αδπλακίαο θαη ζηελ 

αχμεζε ηεο απφδνζήο ηνπο.  

 

 

ΥΖΜΑ  2 

 

 

 

 

 

 

 

Ιζσςπόρ Διεγεπηικόρ: Αληηζηνηρεί ζην ρνιεξηθφ ηχπν ηεο ηππνθξαηηθήο ηππνινγίαο. Φαξαθηεξίδεηαη απφ 

ηζρπξέο δηεγεξηηθέο θαη αζζελείο αλαζηαιηηθέο δηαδηθαζίεο. Δίλαη άηνκα ελζνπζηψδε, ηα νπνία κπνξνχλ λα 

θάλνπλ πνιιά (ηζρχο), αιιά δελ έρνπλ κέηξν νχηε ζηελ δνπιεηά, νχηε ζηηο ζρέζεηο κε ηα άιια άηνκα, 

εκθαλίδνληαο νμπζπκία ρσξίο ηδηαίηεξν ιφγν (αληζνξξνπία). Ζ  αληίδξαζή ηνπο ζην ζηξεο ηεο κάρεο είλαη 

ηζρπξή αιιά απξφβιεπηε (βι. ζρήκα 3).  Τα άηνκα απηά δελ κπνξνχλ ηελ ηειεηνζεξηθή νξγάλσζε, δελ 

κπνξνχλ λα "κπνπλ ζε θαινχπηα", ζέινπλ λα έρνπλ ηε δηθή ηνπο άπνςε θαη ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξνπο 

ρεηξηζκνχο θαηά ηελ εθπαίδεπζε. Γελ ηξνκάδνπλ ζηα λέα εξεζίζκαηα θαη ε αληίδξαζή ηνπο είλαη ηζρπξή. 

Πνιιά εξσηθά επηηεχγκαηα ηεο ηζηνξίαο καο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κε ηέηνηνπ ηχπνπ αληηδξάζεηο. Αιιά 

θαη πνιιέο απψιεηεο πγείαο επίζεο. 

ΥΖΜΑ 3 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Αζθενικόρ Αναζηαλμένορ:  Αληηζηνηρεί ζην κειαγρνιηθφ ηχπν ηεο ηππνθξαηηθήο ηππνινγίαο. 

Φαξαθηεξίδεηαη απφ αζζελείο δηεγεξηηθέο δηαδηθαζίεο. Έρνπλ αδχλαηε βνχιεζε, θαηαβάιινληαη απφ ηηο 

δπζθνιίεο θαη εμαξηψληαη απφ ηνπο άιινπο. Γελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο δπζθνιίεο ηεο κάρεο θαη ε 

αληίδξαζή ηνπο είλαη πξνβιεκαηηθή (βι. ζρήκα 4). Τα άηνκα απηά δελ κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηελ 

νκαδηθή δσή ηνπ ζηξαηνχ θαη δπζθνιεχνληαη λα αθνινπζήζνπλ ηε ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε.  

 

ΣΡΔ ΜΑΥΖ 

ΑΝΣΗΓΡΑΖ ΑΣΟΜΟΤ 

ΣΡΔ ΜΑΥΖ 

ΑΝΣΗΓΡΑΖ ΑΣΟΜΟΤ 
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ΥΖΜΑ 4 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ζ ηθαλόηεηα γηα ηαύηηζε κε ηελ νκάδα 

   Δίλαη γλσζηφ απφ ηε ζπζηεκηθή ζεσξία φηη ην ηειηθφ άζξνηζκα ησλ κεξψλ ελφο ζπζηήκαηνο δελ 

είλαη απιά έλα αξηζκεηηθφ άζξνηζκα, αιιά εκπεξηέρεη κηα δπλακηθή. Γη’  απηφλ ην ιφγν ν παξάγνληαο απηφο 

είλαη πνιχ ζεκαληηθφο. Δίλαη ζε φινπο γλσζηφ πφζν απμάλεηαη ε ηζρχο κηαο νκάδαο, φηαλ ηα κέιε ηεο είλαη 

δεκέλα, ζαλ λα είλαη έλα. Έηζη άηνκα πνπ είλαη ζπλεξγάζηκα, ρσξίο έληνλα λαξθηζζηζηηθά ζηνηρεία κε 

ειαζηηθφ ηξφπν ζθέςεο κπνξνχλ λα ηαπηίδνληαη κε ηηο επηδηψμεηο ηεο νκάδαο θαη λα ζπκβηβάδνληαη κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο νκαδηθήο ζπλχπαξμεο. 

 

Ζ ηθαλόηεηα ζσζηήο εθηίκεζεο ηεο θαηάζηαζεο 

 Ο ξεαιηζηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζηε κάρε θαζνξίδεη θαη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε ηνπ ζηξαηηψηε ζε απηή. Ζ ππεξβνιηθή αιιά άθαηξε αληίδξαζε κπνξεί λα είλαη 

ην ίδην επηδήκηα φζν θαη ε αζζεληθή αληίδξαζε. Ζ ηθαλφηεηα ζσζηήο εθηίκεζεο ηεο θαηάζηαζεο ζρεηίδεηαη 

κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη επεξεάδεηαη απφ ηελ πνηφηεηα ηεο ζηξαηησηηθήο εθπαίδεπζεο. 

 

Σν αίζζεκα εκπηζηνζύλεο ηνπ ζηξαηηώηε πξνο ηνλ εαπηό ηνπ θαη ηηο ηθαλόηεηέο ηνπ 

Έλα άηνκν κε απηνπεπνίζεζε κπνξεί θαη αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο ζε 

ζρέζε κε έλα πνπ ζηεξείηαη απηνπεπνίζεζεο. Ζ ζσζηή εθπαίδεπζε ζπληειεί ζηελ απφθηεζε ηνπ 

αηζζήκαηνο απηνχ, φηαλ βέβαηα ην έδαθνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ ην επηηξέπεη. 

ΣΡΔ ΜΑΥΖ 
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ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΧΝ ΦΤΥΗΚΧΝ ΑΠΧΛΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ 
 

Ζ ζεξαπεία ησλ ςπρηθψλ απσιεηψλ πγείαο βαζίδεηαη ζηε βηνςπρνθνηλσληθή πξνζέγγηζε θαη 

πεξηιακβάλεη:  

 εθαξκνγή  θαιήο εγεζίαο. 

  αλάξξσζε ησλ ζηξαηησηψλ κε ζπκπησκαηνινγία απφ ην ζηξεο ηεο κάρεο. 

 ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ζνβαξψλ πεξηζηαηηθψλ απφ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ. 

Ζ εθαξκνγή θαιήο εγεζίαο είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ςπρηθψλ 

απσιεηψλ πγείαο. Ο θάζε πάζρσλ αληηκεησπίδεηαη κε ζνβαξφηεηα θαη παξαπέκπεηαη γηα ηαηξηθή θξνληίδα. 

Ζ αλάξξσζε ησλ ζηξαηησηψλ κε ζπκπησκαηνινγία απφ ην ζηξεο ηεο κάρεο πεξηιακβάλεη ζεξαπεία 

ηεο θξίζεο θαη νκαδηθή ςπρνζεξαπεία. 

Ζ ζεξαπεία ηεο θξίζεο ζέηεη σο θχξην ζηφρν ηελ αλαθνχθηζε ηνπ ζηξαηηψηε απφ ηα ζπκπηψκαηα 

ηεο νμείαο θάζεο ηεο αληίδξαζεο ζην ζηξεο ηεο κάρεο. Αξρηθά αλαδεηνχληαη ηα αίηηα ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα 

αληηκεησπίδνληαη κε κηα ζεηξά ζεξαπεπηηθψλ ρεηξηζκψλ, έηζη ψζηε λα επαλαθέξνπλ γξήγνξα ηελ ηζνξξνπία 

ζην ζηξαηηψηε.   

Ζ νκαδηθή ςπρνζεξαπεία απνβιέπεη ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ επηδψληνο θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ 

ζρέζεσλ κε ην πεξηβάιινλ. Μέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο άιινπο ζηξαηηψηεο θαη ππφ ηελ 

επίβιεςε ςπρηάηξνπ, ην άηνκν επαλαθηά ηηο ςπρνινγηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο φπσο απηνλνκία, πξσηνβνπιία, 

εδξαίσζε ηαπηφηεηαο θαη εκπηζηνζχλε ζην πεξηβάιινλ. Οη "νκάδεο ζηήξημεο" θνληά ζην πεδίν ηεο κάρεο 

εθηφο απφ ην ζεξαπεπηηθφ έρνπλ θαη γλσζηηθφ - εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα. Παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην ηξαπκαηηθφ γεγνλφο, ηελ απηνπξνζηαζία, ηελ αλαγλψξηζε θνηλψλ 

ζπκπησκάησλ θαη ηελ αηνκηθή θξνληίδα.  

Ζ ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ζνβαξψλ πεξηζηαηηθψλ γίλεηαη απφ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν 

πξνζσπηθφ ζε ζηξαηησηηθά λνζνθνκεία. 

 

ΑΡΥΔ ΘΔΡΑΠΔΗΑ 
 Ζ εθαξκνγή ηεο ζεξαπείαο βαζίδεηαη ζηηο παξαθάησ αξρέο:  

1. Άκεζε αληηκεηώπηζε:  Ζ θαζπζηέξεζε ζηελ αληηκεηψπηζε κπνξεί λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα γίλνπλ 

ηα ζπκπηψκαηα αλζεθηηθά θαη επίκνλα. Γη΄ απηφλ ην ιφγν επηβάιιεηαη ε ζεξαπεία λα αξρίδεη φζν ην 

δπλαηφλ γξεγνξφηεξα. 

2. Ζ αληηκεηώπηζε πξέπεη λα γίλεηαη θνληά ζην πεδίν ηεο κάρεο:  Έηζη δελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα κε 

δηαθνκηδέο θαη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην ζηξαηηψηε λα ππνζηεξηρζεί κε επηζθέςεηο ζπλαδέιθσλ ηνπ. Οη 

ζπλάδειθνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηνλ ζηξαηηψηε θαη λα ζπδεηνχλ γηα ηηο θνηλέο εκπεηξίεο ηεο 

κάρεο, απηφ κπνξεί λα έρεη ππνζηεξηθηηθή δξάζε. 

3. Παξέρεηαη ζε ζηξαηησηηθό πεξηβάιινλ θαη όρη ζε λνζνθνκείν:  Οη ςπρηθέο απψιεηεο πγείαο 

δηαθνκίδνληαη ζε μερσξηζηφ ζηξαηφπεδν, θνληά ζην πεδίν ηεο κάρεο, φπνπ δελ ππάξρνπλ ζσκαηηθά 

πάζρνληεο αζζελείο. Ζ αληηκεηψπηζή ηνπο βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο ζεξαπεπηηθήο θνηλφηεηαο. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν επηδηψθεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ζεξαπεπηηθέο δπλαηφηεηεο φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ, 
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δίλνληαο κεγάιν κέξνο επζχλεο ζηνπο επηδψληεο ζηξαηηψηεο πνπ θηλεηνπνηνχληαη σο παξάγνληεο 

αιιαγήο. Τα ζηειέρε θαη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θνξνχλ ζηνιή, έηζη ψζηε λα πεξλνχλ ην κήλπκα 

φηη ηα άηνκα αληηκεησπίδνληαη πεξηζζφηεξν σο ζηξαηηψηεο παξά σο ςπρηθέο απψιεηεο πγείαο.  

4. Παξνρή αλάπαπζεο θαη θξνληίδαο:  Δίλαη ζεκαληηθφ γηα έλα θαηαπνλεκέλν ζηξαηηψηε λα δήζεη κηα 

κηθξή αλάπαπια μεθνχξαζεο φπνπ ηνπ εμαζθαιίδεηαη ηξνθή, ινπηξφ, θαζαξά ελδχκαηα θαη χπλνο. Έηζη 

κπνξεί λα επηηεπρζεί ε αλαδσνγφλεζε ηνπ θνπξαζκέλνπ νξγαληζκνχ θαη ε επαλαθνξά ηνπ αηφκνπ ζηε 

κάρε. 

5.  Γηαβεβαίσζε ηαρείαο αλάξξσζεο θαη επηζηξνθήο ζηε κνλάδα: Απφ ηελ αξρή απνζαξξχλεηαη θάζε 

κνξθή δεπηεξνγελνχο σθέινπο πνπ αθνξνχλ ζηε ρνξήγεζε αδεηψλ θαη δηαθνκηδή ηνπ ζηξαηηψηε ζηα 

κεηφπηζζελ. Έηζη ην άηνκν δελ πηνζεηεί ζηάζε αζζελνχο θαη επαλέξρεηαη γξήγνξα ζηε ζέζε ηνπ. 

6. Ζ ζεξαπεία είλαη απιή θαη κηθξήο δηάξθεηαο: Ζ δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο πξέπεη λα είλαη κηθξή φρη 

πεξηζζφηεξν απφ ηέζζεξεηο εκέξεο γηα επίπεδν κεξαξρίαο ή επηά ζπλνιηθά εκέξεο.  
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Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ 

ΣΧΝ ΦΤΥΗΚΧΝ ΑΠΧΛΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ 
 

Δίδακε παξαπάλσ πφζν επεξεάδεη  ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

δπζθνιηψλ ηεο κάρεο. Αλαθεξζήθακε επίζεο ζηηο δηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο. Ζ ςπρηαηξηθή δέρεηαη 

ζήκεξα φηη ηα αίηηα ησλ δηαηαξαρψλ  πξνζσπηθφηεηαο κπνξεί λα είλαη γελεηηθά, ηδηνζπζηαζηαθά, 

πεξηβαιινληηθά θαη πνιηηηζκηθά. Απφ ηνπο παξαπάλσ, νη πεξηβαιινληηθνί θαη πνιηηηζκηθνί παξάγνληεο 

έρνπλ κεγάιε ζεκαζία γηαηί κπνξνχκε ζ’ απηνχο λα παξέκβνπκε επθνιφηεξα.  

Ζ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ θαη νη ζρέζεηο πνπ έρεη κε ηα άηνκα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ 

είλαη ζεκαληηθφο παξάγσλ γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο.  Γηα παξάδεηγκα, άηνκα πνπ έρνπλ 

κεγαιψζεη ζε πξνβιεκαηηθέο νηθνγέλεηεο, πνπ δελ έρνπλ λνηψζεη ηε κεηξηθή ζηνξγή θαη ηελ νηθνγελεηαθή 

ζηήξημε, πνπ έρνπλ κεγαιψζεη ρσξίο αξρέο ή κε πνιχ απζηεξφηεηα έρνπλ πεξηζζφηεξε πηζαλφηεηα λα 

εκθαλίζνπλ πξνβιεκαηηθή πξνζσπηθφηεηα.  Ζ παηδηθή ειηθία ηνπ αηφκνπ ζεσξείηαη επίζεο, φηη είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή γηα ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ. 

Οη αξρέο, κε ηηο νπνίεο γαινπρήζεθε έλα άηνκν ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζρνιηθήο εθπαίδεπζήο ηνπ απφ ηελ θνηλσλία, παίδνπλ επίζεο ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ηνπ αηφκνπ. Άηνκα ησλ νπνίσλ νη αξρέο έρνπλ θνηλσληθφ πξνζαλαηνιηζκφ, φηαλ δειαδή λνηάδνληαη γηα ηα 

πξνβιήκαηα ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο γηα ην ζπκθέξνλ ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ, άηνκα πνπ έρνπλ κεγαιψζεη κε αγάπε γηα ηελ παηξίδα καο θαη ηε ζξεζθεία καο είλαη ινγηθφ λα 

αληηκεησπίδνπλ ειάρηζηα πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο θαηά ηε ζηξάηεπζή ηνπο θαη θαηά ηε κάρε. Άηνκα  

επίζεο, πνπ έρνπλ εμνηθεησζεί κε ηελ ηδέα ηνπ ζαλάηνπ έρνπλ ηηο ςπρηθέο άκπλεο λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο 

δπζθνιίεο ηεο κάρεο. Καη είλαη επίζεο θπζηθφ, άηνκα πνπ δελ έρνπλ γαινπρεζεί κε ηελ αγάπε γηα ηελ 

παηξίδα λα κελ κπνξνχλ λα αληέμνπλ ηηο δπζθνιίεο ηεο ζηξαηησηηθήο δσήο ηφζν ζηελ εηξήλε αιιά θαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν ζηνλ πφιεκν.     

Ο Πιάησλ ζηελ  «Πνιηηεία» αλαθέξεη ηηο απφςεηο ηνπ Σσθξάηε γηα ηελ παηδεία πνπ πξέπεη λα 

ιακβάλνπλ νη θχιαθεο ηεο πφιεο ψζηε λα κε θνβνχληαη ην ζάλαην. Δίλαη ελδηαθέξνλ λα δνχκε κεξηθά απφ 

ηα ζπνπδαία απηά απνζπάζκαηα: 

“-Θα επηηξέςνπκε ινηπόλ έηζη εύθνια? λ’ αθνύνπλ ηα παηδηά ηνπο 

όπνηνπο ιάρεη κύζνπο, πνπ ηνπο έπιαζαλ όπνηνη ιάρνπλ, θαη λα 

δέρνληαη κεο ζηε ςπρή ηνπο εληππώζεηο σο επί ην πιείζηνλ αληίζεηεο 

από ηηο ηδέεο, πνπ ζα παξαδερζνύκε πσο πξέπεη λα έρνπλ, όηαλ γίλνπλ 

ηέιεηνη άλδξεο; 

- Δηόινπ κάιηζηα δε ζα ην επηηξέςνπκε. 

- Πξώηα ινηπόλ πξέπεη λα δώζνπκε όιε ηελ πξνζνρή καο ζηνπο 

κπζνπνηνύο θαη λα εγθξίλνπκε βέβαηα όπνην θαιό κύζν θάλνπλ, λα 

πεηάμνπκε όκσο θάζε άιινλ. Καη ηνπο κύζνπο πνπ εγθξίλνπκε, ζα 

ππνρξεώζνπκε ηηο παξακάλεο θαη ηηο κεηέξεο λα ηνπο δηεγνύληαη ζηα 
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παηδηά θαη λα πιάζνπλ κ’ απηνύο ηηο ςπρέο ηνπο, πνιύ πεξηζζόηεξν 

παξ’ όηη ηα ζώκαηά ηνπο κε ηα ρέξηα ηνπο? ηνπο πεξηζζόηεξνπο 

βέβαηα απ’ απηνύο πνπ ηνπο δηεγνύληαη ζήκεξα, πξέπεη λα ηνπο 

βγάινπκ’ έμσ…” 

“Σώξα ινηπόλ, αλ ζέινπκε λα ’λαη θαη αληξείνη, δελ πξέπεη λα ηνπο 

ιέκε, εθηόο απ’ απηά, θαη ηέηνηα αθόκα, πνπ ζα ηνπο θάλνπλ λα κε 

θνβνύληαη θαζόινπ ην ζάλαην; ή θαληάδεζαη πσο κπνξεί πνηέ λα 

γίλεη θαλείο αληξείνο αλ έρεη κέζα ηνπ απηό ην θόβν; 

- Όρη, κα ηελ αιήζεηα? θαζόινπ εγώ δελ ην θαληάδνκαη. 

- Ση ινηπόλ; έλαο πνπ πηζηεύεη πσο ππάξρνπλ ζηνλ Άδε εθείλα ηα 

θνβεξά θαη ηξνκεξά πξάγκαηα, λνκίδεηο πσο ζα ήηαλ άθνβνο 

κπξνζηά ζην ζάλαην θαη πσο ζα πξνηηκνύζε ζηνλ πόιεκν λα 

ζθνησζεί θάιιην, παξά λα ληθεζεί θαη λα γίλεη ζθιάβνο; 

- Δηόινπ. 

- Πξέπεη ινηπόλ, θαζώο θαίλεηαη, λα δώζνπκε όιε ηελ πξνζνρή καο 

θαη γηα όζα ζα επηρεηξνύζαλ λα ιέγνπλ πάλσ ζ’ απηά, θαη λα 

παξαθαιέζνπκε ηνπο πνηεηέο λα κελ θαηεγνξνύλ έηζη όπσο ηύρεη ηνλ 

Άδε, θη όζα είλ’ εθεί κέζα, αιι’ απελαληίαο λα ηα επαηλνύλ, γηαηί νύηε 

αιεζηλά είλαη όζα ιέγνπλ, νύηε σθέιηκα γηα θείλνπο πνπ ζα γίλνπλ 

κηα κέξα πνιεκηζηέο. 

- Έηζη πξέπεη πξαγκαηηθώο. 

- Θα ζβήζνπκε ινηπόλ από ηελ πνίεζε όια ηα ηέηνηα, αξρίδνληαο από 

απηνύο ηνπο ζηίρνπο, 

Αο ήκνπλα πάλσ ζηε γε θη ’αο πάεη λα ’κνπλ ζθιάβνο 

 ελόο θησρνύ κε δίρσο βηνο..... 

παξά λα κ’ είραλ βαζηιηά ζ’ όινπο ηνπο πεζακέλνπο θαη απηνύο. 

 Καη θαλεί ηνπ Άδε ε θαηνηθηά ζε ζλεηνύο θη’ αζαλάηνπο 

ε κνπριηαζκέλε θη’ άξαριε πνπ σο θη νη ζενί ηελ ηξέκνπλ. 

θαη 

Αιινίκνλό καο βέβαηα θαη κεο ζηνλ Άδε ππάξρεη 

θάπνηα ςπρή θαη θάληαζκα, κα αίζζεζε πηα δελ έρεη 

θαη ην  

Απ’ ην θνξκί ηνπ πέηαμε θαη πάεη ε ςπρή ζηνλ Άδε 

κνηξηνινγόληαο πόραζε ηα λεηάηα, ηελ αληξεηά ηεο 

θαη ην  

Η ςπρή θαπλόο ζα λα ήηαλ, κέζα ζηε γεο εράζε ηξίδνληαο 

θαη 
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ζα λπρηεξίδεο, πνπ πεηνύλ κεο ζηεο ζπειηάο ηα βάζε ηξίδνληαο, 

αλ απ’ ην ζσξό θακηά ηνπο μεθνιιήζεη θαη πέζεη θαηαγήο, 

θ’ ε κηα θξαηηέηαη από ηελ άιιε, 

έηζη θαη θείλεο ηξίδνληαο όιεο καδί πεηνύζαλ. 

Απηά θη’ όια ηα ηέηνηα, ζα παξαθαιέζνπκε ηνλ Όκεξν θαη ηνπο άιινπο 

πνηεηέο λα κε  δπζαξεζηεζνύλ αλ ηα μεγξάςνπκε, όρη γηαηί δελ είλαη 

πνηεηηθά θαη επράξηζηα  λα ηα αθνύνπλ νη πνιινί, κα όζν πην πνηεηηθά 

είλαη, ηόζν ίζα-ίζα πξέπεη πην ιίγν λα ηα αθνύνπλ ηα παηδηά θη νη 

άληξεο, πνπ είλαη πξννξηζκέλνη λα δνπλ ειεύηεξνη θαη λα θνβνύληαη ηε 

ζθιαβηά πεξηζζόηεξν από ην ζάλαην”. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ θαίλεηαη ε ζεκαζία ησλ νηθνγελεηαθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ ζηελ 

πξφιεςε ησλ ςπρηθψλ απσιεηψλ πγείαο. Σηηο κέξεο καο, πνπ ζπκβαίλνπλ βαζχηαηεο θνηλσληθέο αιιαγέο 

θαη πνπ ηα ηδαληθά ηνπ έζλνπο θαη ηεο παηξίδαο απφ θάπνηνπο ακθηζβεηνχληαη, έρνληαο βαζηά επζχλε ηνπ 

ρξένπο καο σο κέιε ηεο θνηλσλίαο, αο δηαδψζνπκε γχξσ καο ηα ιφγηα ηνπ Σσθξάηε:  

«ΜΗΣΡΟ ΣΕ ΚΑΘ ΠΑΣΡΟ ΚΑΘ ΣΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΑΠΑΝΣΩΝ ΣΘΜΘΩΣΕΡΟΝ ΕΣΘ Η 

ΠΑΣΡΘ ΚΑΘ ΕΜΝΟΣΕΡΟΝ ΚΑΘ ΑΓΘΩΣΕΡΟΝ ΚΑΘ ΕΝ ΜΕΘΖΟΝΘ ΜΟΘΡΑ ΚΑΘ ΠΑΡΑ ΘΕΟΘ ΚΑΘ ΠΑΡ’ 

ΑΝΘΡΩΠΟΘ ΣΟΘ ΝΟΤΝ ΕΥΟΤΘΝ». 
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ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΣΑ ΝΑΡΚΧΣΙΚΑ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ  

 

Στης (ΤΝ) Μιταηλάκη Κσριακή, Νοζηλεύηρια Φστιαηρικής 

 

 

Δίλαη δεδνκέλν φηη ηα λαξθσηηθά έρνπλ εηζβάιιεη θαη ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο. Ζ εηζβνιή ησλ 

λαξθσηηθψλ ζην ζηξαηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ηνπο εληππσζηαθνχο αξηζκνχο πνπ αθνινπζνχλ κεηά απφ 

έξεπλα πνπ έγηλε ην 1997 απφ ηελ ΓΥΓ/ΓΔΣ. 

Σε δείγκα 1290 αηφκσλ ην 23% είρε επαθή κε λαξθσηηθέο νπζίεο. Απφ απηνχο ην 20% έθαλε ρξήζε 

ραζίο, ην 2,32% ρξήζε εξσίλεο, ην 4,96% ρξήζε θνθαίλεο θαη ην ππφινηπν πνζνζηφ ρξήζε δηαθφξσλ 

άιισλ νπζηψλ φπσο ςεπδαηζζεζηνγφλσλ, δηαιπηψλ, ακθεηακηλψλ, ζηξνπηψλ. 

Δπίζεο παξαηεξνχκε φηη ην 1990 είρακε 664 απαιιαγέο ιφγσ λαξθσηηθψλ, αθνινχζεζε κία θάκςε 

θηάλνληαο ην 1993 ζηηο 315 απαιιαγέο θαη κεηά αθνινχζεζε κία αλάθακςε θηάλνληαο λα έρνπκε ην 1996   

516 απαιιαγέο κε πξννδεπηηθά απμαλφκελν αξηζκφ ζηηο εκέξεο καο. 

Τν πνζνζηφ ηεο πξψηεο επαθήο κε ςπρνδξαζηηθέο νπζίεο θαηά ηε ζεηεία είλαη 12,5%. Ψζηφζν ε 

έλαξμε ζνβαξήο ρξήζεο είλαη ζρεδφλ κεδεληθή. 

Γεληθά ην πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ εξστλεο έρεη απμεζεί αλεζπρεηηθά ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν, θάηη πνπ 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ πξφζθαηεο αλαθνηλψζεηο ηνπ ΟΚΑΝΑ νη νπνίεο θαηαηάζζνπλ ηνπο Έιιελεο 

ρξήζηεο εξσίλεο ζηελ πξψηε ζέζε κέζα ζηελ Δπξσπατθή θνηλφηεηα. 

Οη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πνξείαο ελφο αηφκνπ πξνο ηελ νπζηνθαηάρξεζε 

είλαη πνιινί θαη δηακνξθψλνπλ ζε δηαθνξεηηθέο ζηηγκέο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ην ηειηθφ απνηέιεζκα. Οη 

θπξηφηεξνη παξάγνληεο είλαη νη πεξηβαληνιινγηθνί, δει. ε νηθνγέλεηα, ε πξνζσπηθφηεηα, νη πνιηηηζκηθέο 

επηδξάζεηο θαη ηέινο ην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ– νη ζπλαλαζηξνθέο, πνπ καο ελδηαθέξεη θαη 

πεξηζζφηεξν, αθνχ κέζα ζε απηφ εληάζζεηαη θαη ε θνηλσληθή νκάδα ηνπ Σηξαηνχ. 

Σπλήζσο ε ρξήζε νπζηψλ αξρίδεη ζηελ εθεβεία. Οη έθεβνη ζηελ πεξίνδν απηή πεηξακαηίδνληαη κε 

δηάθνξεο νπζίεο θάησ απφ ηηο πξνηξνπέο θαη ηηο πηέζεηο ησλ θίισλ ηνπο. Πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ηδηαίηεξα 

ζηελ εθεβεία ε νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ επεξεάδεη ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο θαη ηελ 

εμαηνκίθεπζή ηνπο ζε ζρέζε κε ηα πξφηππα ηεο νηθνγέλεηαο. 

Έηζη ε πεξηέξγεηα, ε δηαζεζηκφηεηα ησλ νπζηψλ θαη ε επίδξαζε ησλ ζπλαλαζηξνθψλ παίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ έλαξμε ηνπ πεηξακαηηζκνχ ελφο αηφκνπ κε νπζίεο. 

Έρεη απνδεηρζεί ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ρξήζεο νπζηψλ απφ θίινπο θαη ηεο έλαξμεο ηεο ρξήζεο 

απφ ην λέν κέινο ηεο παξέαο. 

Σπρλά ε ρξήζε νπζηψλ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ απνδνρή θαη ηελ είζνδν ελφο λένπ κέινπο 

ζηελ νκάδα ησλ εθήβσλ. 

Ζ νπζία παίδεη ηνλ ξφιν “απφδεημε ελφηεηαο, απνδνρήο θαη ζπληξνθηθφηεηαο” γηα ηα κέιε κηάο 

θνηλσληθήο ππννκάδαο. Ζ ρξήζε ζπρλά ζεσξείηαη δείγκα δχλακεο θαη απειεπζέξσζεο. Ζ δηαδηθαζία 
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γίλεηαη επθνιφηεξε φηαλ ν ππνςήθηνο ρξήζηεο ζεσξήζεη ηνπο λένπο ηνπ ζπληξφθνπο ζπνπδαίνπο θαη 

πξννδεπηηθνχο. 

 

ΑΡΥΔ ΠΡΟΛΖΦΖ 
Ζ εθαξκνγή ηεο πξφιεςεο βαζίδεηαη ζηηο παξαθάησ αξρέο: 

 Ζ πξφιεςε έρεη ζαλ θχξην ζηφρν λα δψζεη ζην άηνκν, αιιά θαη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν ηε δπλαηφηεηα 

λα απνθηήζεη ζπλείδεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ βαζχηεξσλ αηηηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπκπεξηθνξά 

ηεο εμάξηεζεο.  

 Ο ηξφπνο πνπ γίλεηαη ε ελεκέξσζε δελ πξέπεη λα εληππσζηάδεη θαη λα πξνθαιεί θφβν. Απηνχ ηνπ είδνπο ε 

ελεκέξσζε πξνθαιεί αληίζεηα απνηειέζκαηα θαη απμάλεη ηελ πεξηέξγεηα ζηνπο λένπο. Γηα θάπνηνπο εθήβνπο ν 

ζάλαηνο είλαη κία αθεξεκέλε έλλνηα θαη ζπρλά γνεηεπηηθή ηδέα πνπ πξνζπαζεί λα αλακεηξεζεί καδί ηεο. 

  Ζ  ελεκέξσζε δελ πξέπεη λα απεπζχλεηαη κφλν ζηηο νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ γηα ηα λαξθσηηθά. 

Πξφιεςε ζεκαίλεη πξνβιεκαηηζκφο θαη δηάινγνο κε φιε ηελ θνηλσλία. 

 

ΜΔΣΡΑ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ 
 

Μπξνζηά ζ΄ απηή ηελ επηθίλδπλε πξαγκαηηθφηεηα πνπ απεηιεί ηελ πγεία ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ηνπ Διιεληθνχ Σηξαηνχ, ην Γεληθφ Δπηηειείν Σηξαηνχ αλαγλσξίδνληαο ην πξφβιεκα έιαβε ηα 

εμήο κέηξα: 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ησλ λενζπιιέθησλ ζηα θέληξα  γίλνληαη νκηιίεο αλά ιφρν, ηελ 

πξψηε εβδνκάδα απφ ηνλ ηαηξφ ηεο κνλάδνο ή ηνλ ςπρνινγν ή ηνλ θνηλσληνιφγν, ηελ δεχηεξε εβδνκάδα 

γίλεηαη πξνβνιή ηαηλίαο, ηελ ηξίηε  εβδνκάδα απφ εηδηθφ επηζηήκνλα ηνπ πγεηνλνκηθνχ θαη ηελ ηέηαξηε 

εβδνκάδα απφ πξφζσπν θχξνπο φπσο θαζεγεηή παλεπηζηεκίνπ ή αζηπλνκηθφ ηεο δίσμεο λαξθσηηθψλ. Σηηο 

νκηιίεο απηέο ηνλίδνληαη φηη απηφο ν ηξφπνο δσήο αληί γηα ηελ απειεπζέξσζε νδεγεί ζε πιήξε απψιεηα ηεο 

πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο ηνπ αηφκνπ θαη ζηελ απφιπηε ππνηαγή ηνπ ζηηο νπζίεο. Τνλίδνληαη επίζεο φια ηα 

βιαβεξά απνηειέζκαηα πνπ παξαηεξνχληαη ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ηνπ ρξήζηε θαη ε θνηλσληθή 

έθπησζε ζηελ νπνία θαηαιήγεη ην άηνκν φηαλ ρξεζηκνπνηεί ηηο νπζίεο.  Σην ηέινο  ησλ νκηιηψλ απηψλ 

ππάξρεη ρξφλνο γηα ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ λενζπιιέθησλ θαη ηνπ νκηιεηή. 

Κάζε λενζχιιεθηνο πνπ δειψλεη επίζεκα φηη  είλαη ζπζηεκαηηθφο ρξήζηεο απαιιάζεηαη απφ ηε 

ζεηεία. Παξακέλνπλ κφλν νη θξπθνί θαη νη πεξηζηαζηαθνί ρξήζηεο θαζψο θη εθείλνη πνπ ζα γίλνπλ πηζαλψο 

ζην κέιινλ, αιιά ζηελ παξνχζα θάζε είλαη πγηείο. 

Κάζε νπιίηεο, γηα ηνλ νπνίν ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη είλαη ρξήζηεο, αμηνινγείηαη αξρηθά θαη 

αληηκεησπίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ηεο κνλάδαο ζε ζπλελλφεζε θπζηθά κε ηε δηνίθεζε. Δίλαη δηαθνξεηηθφο ν 

ρεηξηζκφο ηνπ πεξηζηαζηαθνχ ρξήζηε απφ ηνλ εμεξηεκέλν. 

Σε πεξίπησζε εθδήισζεο απφ ηνπο ρξήζηεο ηνμίθσζεο ή ζηεξεηηθνχ ζπλδξφκνπ ε άκεζε ηαηξηθή 

αληηκεηψπηζε γίλεηαη ζηελ ΜΔΘ κε ζπκπαξάζηαζε ςπρηάηξνπ.  
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 H αληαπφθξηζε ησλ νπιηηψλ ζηα κέηξα απηά είλαη σο επί ην πιείζηνλ ζεηηθή. Οη πην πνιινί 

πείζνληαη θαη ζπκθσλνχλ, απφ πνιινχο φκσο ππάξρεη ακθηβνιία γηα ηελ βιαβεξφηεηα ηνπ ραζίο θαη 

ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη θπζηθφ πξντφλ. Κάπνηνη θέξλνπλ σο παξάδεηγκα ην πείξακα ηεο Οιιαλδίαο θαη 

ζπκθσλνχλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πηζηεχνληαο φηη ειαηηψλεηαη ε ρξήζε ησλ ζθιεξψλ νπζηψλ. Κάπνηνη 

ηζρπξίδνληαη φηη ε πνιηηεία δελ θάλεη ηίπνηα θαη φηη ζα έπξεπε λα ιακβάλνληαη ζθιεξφηεξα κέηξα, ψζηε λα 

κελ ηνικνχλ νη έκπνξνη λα εμαπιψλνπλ ηηο λαξθσηηθέο νπζίεο.  

Σηνπο ρξήζηεο “ζθιεξψλ λαξθσηηθψλ” δελ πεξηκέλνπκε νη νκηιίεο λα ηνπο επεξεάζνπλ θαη λα ηνπο 

θαηεπζχλνπλ ζηελ απεμάξηεζε. Πνιινί δεηνχλ απφ κφλνη ηνπο ηε βνήζεηα ησλ ζηξαηησηηθψλ ςπρηάηξσλ 

ζέινληαο λα παξακείλνπλ ζην ζηξαηφ, ζεσξψληαο ην ρψξν ηνπ ζηξαηνχ πξνζηαηεπηηθφ πεξηβάιινλ. Κάηη 

πνπ δελ είλαη εθηθηφ, αθνχ δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα, θαζψο ν έλαο ρξήζηεο αλαγλσξίδεη πνιχ εχθνια 

ηνλ άιιν κε απνηέιεζκα λα νκαδνπνηνχληαη θαη λα κπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία πξνκήζεηαο ησλ νπζηψλ. 

Δθείλν πνπ πεξηκέλνπκε απφ ηηο νκηιίεο απηέο είλαη ν πξνβιεκαηηζκφο ησλ λενζπιιέθησλ θαη ν 

δηάινγνο καδί ηνπο έηζη, ψζηε λα κελ δεκηνπξγεζνχλ λένη ρξήζηεο κέζα ζην ζηξάηεπκα θαζψο επίζεο λα 

κεησζεί θαη ν αξηζκφο ησλ πεξηζηαζηαθψλ ρξεζηψλ. 

Όινη εκείο ειπίδνπκε ζε έλα θαιιίηεξν κέιινλ ησλ παηδηψλ καο ζε ζρέζε κε ηηο λαξθσηηθέο νπζίεο 

θαη ζίγνπξα ν Διιεληθφο Σηξαηφο, κέζα απφ ζπλερείο έξεπλεο πνπ γίλνληαη, ηφζν απφ ην Γεληθφ Δπηηειείν 

Σηξαηνχ φζν θαη απφ ηε Γηεχζπλζε Υγεηνλνκηθνχ, πάληα ζα πξνζπαζεί λα βξεί ηξφπνπο θαη ιχζεηο γηα λα 

ζπκβάιιεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο κάζηηγαο απηήο πνπ ζθνηψλεη ηα παηδηά καο. 
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Ζ ΦΤΥΗΚΖ ΠΗΔΖ Δ ΤΝΘΖΚΔ ΜΑΥΖ 

 

Λγνο (ΤΗ) Φνπληνπιάθεο Κσλ/λνο 

Φπρίαηξνο-Γηδάθηνξαο Α.Π.Θ. 
 

 

Δηζαγσγή 

Ζ ςπρηθή πίεζε, ε νπνία πξνθαιείηαη απφ ηηο ζπλζήθεο κάρεο είλαη έλα ζεκαληηθφ ζέκα θαη 

έρεη ηχρεη πξνζνρήο ήδε απφ ηελ αξραηφηεηα, θαζψο ζπρλά ν έιεγρφο ηεο είλαη ν απνθαζηζηηθφο 

εθείλνο παξάγσλ πνπ θαζνξίδεη ηελ έθβαζε ηεο ζχγθξνπζεο. Ζ ηέρλε ηνπ πνιέκνπ απαηηεί ηελ 

πξφθιεζε πςειψλ επηπέδσλ ηέηνηνπ είδνπο πίεζεο ζηνλ αληίπαιν, ψζηε λα ράζε ηε ζέιεζή ηνπ λα 

πνιεκήζεη. 

 Ο φξνο “Χπρηθή Πίεζε” απνηειεί ηελ απφδσζε ηνπ δηεζλνχο φξνπ “stress”, πνπ φκσο έρεη 

θαη έλα επξχηεξν λφεκα, απηφ ηεο γεληθφηεξεο πίεζεο. Οπζηαζηηθά, ν φξνο αλαθέξεηαη ζηηο 

δηαδηθαζίεο εθείλεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ην ςπρνζσκαηηθφ ζχλνιν ηνπ νξγαληζκνχ θαη αθνξνχλ 

ζηελ απάληεζε ζε ζπλζήθεο αιιαγήο θαη θηλδχλνπ. Ζ εμάιεηςε ηεο ςπρηθήο πίεζεο ζε ζπλζήθεο 

κάρεο είλαη ηφζν αδχλαηε, φζν θαη αλεπηζχκεηε. Σηφρνο είλαη ε δηαηήξεζε ησλ επηπέδσλ ηεο ζε 

ηέηνηα επίπεδα, ψζηε λα επoδψλνπλ θαη φρη λα αλαζηέιινπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ. 

 Ζ κείσζε ηεο επηρεηξεζηαθήο δπλαηφηεηαο κηαο κνλάδνο σο ζπλέπεηα ηεο ςπρηθήο πίεζεο 

απφ ηε κάρε ζπκβαίλεη ζπρλφηεξα θαηά ηαρχηαην θαη θαηαζηξνθηθφ ηξφπν, παξά ζηαδηαθά. Έρεη δε 

σο ζπλέπεηα ηε κείσζε ηεο επαγξχπλεζεο, ηελ εκθάληζε αλαμηνπηζηίαο ζηηο εθηηκήζεηο θαη ηνπο 

ππνινγηζκνχο, ηηο ιαλζαζκέλεο αλαθνξέο, ηηο βξαδείεο θαη ιαλζαζκέλεο απνθάζεηο, ηελ 

παξεξκελεία ή ηελ ακέιεηα εθηέιεζεο δηαηαγψλ, ηε ιαλζαζκέλε ρξήζε ησλ φπισλ, ηελ ακέιεηα ηεο 

πξνπαξαζθεπήο θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηελ έθπησζε ησλ θηλήηξσλ, ηε κείσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ δίλεη ε εθπαίδεπζε. 

 Ηδηαίηεξα ζην ζεκεξηλφ πςειήο ηερλνινγίαο πεδίν κάρεο, ν καρεηήο θαιείηαη λα 

αληηκεησπίζεη πξνθιήζεηο δπζθνιφηεξεο απφ παιαηφηεξα, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ απνκφλσζε, ελψ 

γχξσ ππάξρνπλ ερζξηθέο κνλάδεο, ηηο πςειφηεξεο απψιεηεο ζε ζχγθξηζε κε πξνεγνχκελεο 

ζπγθξνχζεηο θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ δίλεη ε ηερλνινγία πνπ μεπεξλνχλ ηε δπλαηφηεηα ηνπ 

αλζξψπνπ λα ηηο εθκεηαιιεπηεί (δπλαηφηεηα γηα κέρε φιν ην 24σξν ζε πςειέο ηαρχηεηεο, πςειά 

πνζνζηά επηηπρίαο απφ καθξηλέο απνζηάζεηο θηι). 

 

Ηζηνξηθά ζηνηρεία 
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 Ζ πξψηε ηζηνξηθή αλαθνξά ζηελ ςπρηθή πίεζε ηεο κάρεο αθνξά ζηε κάρε ηνπ Μαξαζψλα, 

θαηά ηελ νπνία ε θινγέξα ηνπ ζενχ Πάλα δηέζπεηξε ηνλ “Παληθφ” αλάκεζα ζηνπο Πέξζεο. Ζ 

πξψηε επηζηεκνληθή πεξηγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ έγηλε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ακεξηθαληθνχ 

εκθπιίνπ πνιέκνπ απφ ηνλ ζηξαηησηηθφ γηαηξφ Jacob Mendes Da Costa θαη αλαθνηλψζεθε ην 1871. 

Καηά ηνλ πφιεκν ησλ Boers πνπ αθνινχζεζε, ππήξμαλ αξθεηέο αλαθνξέο πνπ αθνξνχζαλ ζην 

ζχλδξνκν Da Costa, φπσο νλνκάζηεθε, ή ζχλδξνκν ηνπ “επεξέζηζηνπ θιεβνθφκβνπ”. Άιιεο 

νλνκαζίεο ηεο θαηάζηαζεο απηήο ήηαλ ε “θαξδηά ηνπ ζηξαηηψηε”, “ζχλδξνκν πξνζπάζεηαο”, 

“λεπξνθπθινθνξηαθή αζζέλεηα”, “ζχλδξνκν ππεξαεξηζκνχ” θαη “πξφπησζε κηηξνεηδνχο 

βαιβίδνο”. 

 Οη πξψηεο ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ έγηλαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θπξίσο απφ ην Βξεηηαληθφ ζηξαηφ. Αθνινχζεζε κηα 

ζπζηεκαηηθή κειέηε απφ ηνλ ζηξαηφ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν, 

ηνλ πφιεκν ηεο Κνξέαο θαη θπξίσο ηνπ Βηεηλάκ. Σεκαληηθά ζηνηρεία πξνέθπςαλ θαη απφ ηνπο 

Αξαβντζξαειηλνχο πνιέκνπο θαη θπξίσο απφ ηνλ πφιεκν ηνπ Γηνκ Κηπνχξ (1973) θαη ηελ 

Ηζξαειηλή επέκβαζε ζην Λίβαλν (1982). Ληγφηεξε γλψζε πξνζέζεζαλ ν Πφιεκνο ηνπ Κφιπνπ θαη 

ε Βξεηηαληθή εθζηξαηεία ζηηο λήζνπο Φψθιαληο. Οη ζεκεξηλέο καο γλψζεηο, φζνλ αθνξά ζηε 

ςπρηθή πίεζε πνπ πθίζηαηαη ν ζηξαηηψηεο θαηά ηε κάρε, πξνέξρνληαη απφ παξαηεξήζεηο πνπ 

έγηλαλ θαηά ηηο παξαπάλσ ζπγθξνχζεηο. 

 

 

Δπηπνιαζκόο 

 Σήκεξα ην πξνζσπηθφ ελφο ζηξαηνχ, φπσο απηφο ηεο Διιάδνο, θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί ζε 

κηα ζεηξά δηαθνξεηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ απφ ηηο ππνρξεψζεηο ξνπηίλαο ζε ήξεκεο 

θξνπξέο, ηηο αζθήζεηο ζε θαηξφ εηξήλεο, ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δελ αθνξνχ πφιεκν απηφλ θαζαπηφλ 

(π.ρ. εηξελεπηηθέο απνζηνιέο), σο θαη ηηο πξαγκαηηθέο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο (ζεξκά επεηζφδηα ή 

γεληθεπκέλνο καθξνρξφληνο αγψλαο θαζψο θαη κνξθέο εηδηθνχ αγψλα) ζην ζχγρξνλν εληαίν πεδίν 

κάρεο κε ηαπηφρξνλε ρξήζε ειεθηξνληθψλ θαη ξαδηνβηνρεκηθψλ φπισλ. 

 Δίλαη θαλεξφ φηη ην κέγεζνο ηεο πίεζεο εμαξηάηαη ζεκαληηθά απφ ηελ θαηάζηαζε πνπ 

αληηκεησπίδεη ν καρεηήο. Έηζη δηαθνξεηηθά πνζνζηά απσιεηψλ ιφγσ ηεο πίεζεο κάρεο 

αλαθέξνληαη ζε δηαθνξεηηθέο πεξηζηάζεηο. Γεληθά θαηά ηνπο πξφζθαηνπο πνιέκνπο, ε πίεζε ηεο 

κάρεο επζπλφηαλ γηα ην 30-40% ησλ ζπλνιηθψλ απσιεηψλ. 

 Καηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν, ζην Δπξσπατθφ ζέαηξν επηρεηξήζεσλ, αλαθέξζεθαλ θαηά 

κέζν φξν κηα αλαινγία 1:4 ζηε ζρέζε απσιεηψλ απφ ηελ ςπρηθή πίεζε κάρεο κε ηηο ππφινηπεο 

απψιεηεο κάρεο. Σε πεξηπηψζεηο έληνλσλ ή παξαηεηακέλσλ καρψλ ε ζρέζε έθηαζε αθφκα θαη ην 
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1:2 (πρ ζηε Γνηζηθή γξακκή άκπλαο ζηε Βφξεην Ηηαιία). Καηά κέζν φξν, ην 50-70% ησλ απσιεηψλ 

απηψλ έγηλε δπλαηφ λα επηζηξέςνπλ ζηελ ελεξγφ δξάζε κέζα ζε 3 εκέξεο. 

 Σην ζέαηξν επηρεηξήζεσλ ηνπ Δηξεληθνχ, ε αλαινγία έθηαζε αθφκα θαη ζε επίπεδα 1:1 θαη, 

ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ επέβαιιαλ ηελ ηαρεία δηαθνκηδή ησλ απσιεηψλ απφ 

θφπσζε κάρεο ζε πινία-λνζνθνκεία, ειάρηζηνη απφ ηνπο ζηξαηηψηεο απηνχο επέζηξεςαλ ζηελ 

ελεξγφ δξάζε. Θεσξείηαη φηη ην αθηιφμελν ηνπ εδάθνπο (δνχγθιεο, άγλσζηε θαη επηθίλδπλε 

ρισξίδα θαη παλίδα, απνκφλσζε, ηνπηθέο αζζέλεηεο), ε αηθληδηαζηηθή θχζε ησλ ζπγθξνχζεσλ κε 

ζπλερείο ελέδξεο, ε ζηαηηθφηεηα ησλ ρεξζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ε κέρξη ηέινπο αληίζηαζε ησλ 

Ηαπψλσλ ζπλεηέιεζαλ ζε απηφ ην πςειφ πειίθν. Να ζεκεησζεί φηη ηφζν ζην Δπξσπατθφ φζν θαη 

ζην ζέαηξν ηνπ Δηξεληθνχ, νη εηδηθέο δπλάκεηο είραλ ζεκαληηθά ρακειφηεξα πνζνζηά απσιεηψλ 

απφ θφπσζε κάρεο, κε ζρέζε 1:10 κε ηηο ππφινηπεο απψιεηεο κάρεο. 

 Καηά ηνλ Αξαβντζξαειηλφ πφιεκν ηνπ Γηνκ Κηπνχξ, ε επηηπρήο εθαξκνγή ηνπ Σνβηεηηθνχ 

επηζεηηθνχ δφγκαηνο απφ ηνπο Άξαβεο θαηά ηελ πξψηε θάζε ηεο ζχγθξνπζεο κε καδηθέο επηζέζεηο, 

θιφληζε ην εζηθφ ηνπ Ηζξαειηλνχ ζηξαηνχ θαη νδήγεζε, φπσο αλαθέξεηαη, αθφκα θαη πεπεηξακέλα 

ζηειέρε ζε πιήξε αδπλακία λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ απνζηνιή ηνπο ιφγσ ςπρηθήο θφπσζεο. Να 

ζεκεησζεί φηη ηφζν ζηε ζχγθξνπζε απηή φζν θαη ζηελ επέκβαζε ζην Λίβαλν, παξά ηε κεγάιε 

πξνζπάζεηα, δελ απνθεχρζεθαλ νη καδηθέο δηαθνκηδέο εθηφο ζεάηξνπ επηρεηξήζεσλ, πνπ 

καθξνπξφζεζκα αχμεζαλ ηνλ αξηζκφ ησλ απσιεηψλ. 

 Καηά ηνλ πφιεκν ηνπ Βηεηλάκ, νη απψιεηεο απφ θφπσζε κάρεο ήηαλ ζρεηηθά ζπάληεο θαη ζε 

αλαινγία πεξίπνπ 1:10 κε ηηο ππφινηπεο απψιεηεο κάρεο θαη απηφ πηζαλφηηαηα φγσ ηνπ ζπνξαδηθνχ 

ραξαθηήξα ηεο ζχγθξνπζεο. Ψζηφζν πνιχ ζπλεζηζκέλεο ήηαλ δηαηαξαρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο κε 

πξνεμάξρνπζα ηελ βηαηφηεηα θαηά ακάρσλ (πρ ε ζθαγή ζην My Lai), ε απείζεηα θαη ε 

επηζεηηθφηεηα θαηά αλσηέξσλ. Πνιχ πςειά ήηαλ θαη ηα πνζνζηά εκθάληζεο κεηαηξαπκαηηθήο 

λεχξσζε. 

 

 

Αηηηνπαζνγέλεηα θαη ηξόπνο εκθάληζεο 

Ψο πηεζηηθφο παξάγνληαο (stressor) ζεσξείηαη θάζε γεγνλφο ή θαηάζηαζε πνπ απαηηεί κηα 

κεηαβνιή ηεο πξνζαξκνγήο ή ηεο ζπκπεξηθνξάο πέξα απφ ηελ ζπλεζηζκέλε ξνπηίλα. Σπρλά κπνξεί 

λα απνηειεί απεηιή ή λα πξνθαιεί εζσηεξηθή ζχγθξνπζε ζην άηνκν. Οη πηεζηηθνί παξάγνληεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε κάρε κπνξεί λα πξνθαινχληαη απφ ηνλ ερζξφ, αιιά θαη απφ άιιεο αηηίεο. Πνιινί 

απφ απηνχο πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα ηε κνλάδα ηνπ καρεηή, απφ ηνπο επηθεθαιήο θαη ηηο 

απαηηήζεηο ηεο απνζηνιήο ή απφ ηε ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ απαηηήζεσλ ηεο απνζηνιήο θαη ηεο 

νηθνγελεηαθήο δσήο ηνπ καρεηή πίζσ ζην ζπίηη. 
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 Ψο απάληεζε ζηνπο πηεζηηθνχο παξάγνληεο, ν αλζξψπηλνο νξγαληζκφο ελεξγνπνηεί ηνπο 

κεραληζκνχο πνπ εηνηκάδνπλ ην άηνκν γηα “κάρε ή θπγή” (fight or flight). Απηνί νη κεραληζκνί 

πεξηιακβάλνπλ ηελ άλνδν ηνπ επηπέδνπ εγξήγνξζεο, κεηαβνιέο ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο 

κε αχμεζε ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ θαη αγγεηνδηαζηνιή ζηνπο κχεο, κείσζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ 

γαζηξεληεξηθνχ ζπζηήκαηνο, δηαζηνιή ηεο θφξεο ηνπ νθζαικνχ θηι. Σηηο δηεξγαζίεο απηέο 

πεξηιακβάλνληαη θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή θαη γλσζηαθή επεμεξγαζία ηνπ εξεζίζκαηνο. Σπρλά 

ζπλππάξρεη βαζκφο άγρνπο, σζηφζν απηφ δελ είλαη απαξαίηεην. Μεξηθέο θνξέο ην ζχλνιν ησλ 

δηεξγαζηψλ ιακβάλεη ρψξα ζε ππνζπλείδεην επίπεδν. 

 Οη πηεζηηθνί παξάγνληεο κπνξεί λα είλαη νη αθφινπζνη: 

 α. σκαηηθνί 

 Πεξηβαιινληηθνί 

 Εέζηε, θξχν ή πγξαζία 

 Γνλήζεηο, ζφξπβνο, εθξήμεηο 

 Υπνμία 

 Καπλφο, ρεκηθά, ηνμηθνί παξάγνληεο 

 Φεηξηζκφο νπιηθψλ ζπζηεκάησλ θαη άιισλ ζπζθεπψλ 

 Αθηηλνβνιία 

 Λνηκψδεηο παξάγνληεο θαη λφζνη 

 Παξάγνληεο εξεζηζηηθνί ηνπ δέξκαηνο ή ιχζεο ηεο ζπλερείο ηνπ 

 Σσκαηηθή εξγαζία 

 Έληνλν θσο, ζθνηάδη, νκίριε, γεληθά αθξαίεο ζπλζήθεο νξαηφηεηαο 

 Γχζθνιν ή άγλσζην έδαθνο 

 Παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ζηε θπζηνινγία ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο 

 Έιιεηςε χπλνπ 

 Αθπδάησζε 

 Καθή δηαηξνθή θαη πγηεηλή 

 Μπτθή θαη αεξνβηθή θφπσζε 

 Έθπησζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο 

 Υπεξβνιηθή ή κεησκέλε ρξήζε κπψλ ή άιισλ νξγάλσλ ηνπ ζψκαηνο 

 Νφζεζε ή ηξαπκαηηζκφο 

 β. Φπρηθνί 

 Γλσζηαθνί 

 Πιεξνθφξεζε: ππεξβνιηθά πνιιή ή αληίζεηα ειάρηζηε 

 Υπεξθφξηηζε ησλ αηζζήζεσλ ή αληίζεηα αηζζεηεξηαθή απνζηέξεζε 
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 Αβεβαηφηεηα, ακθηβνιίεο ή απνκφλσζε 

 Πίεζε ρξφλνπ ή αληίζεηα παξαηεηακέλε αλακνλή 

 Έιιεηςε πξνβιεςηκφηεηαο 

 Καλφλεο εκπινθήο, δχζθνιε ιήςε απνθάζεσλ 

 Γπλακηθά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ νξγάλσζε 

 Λήςε δπζάξεζησλ απνθάζεσλ ή αληίζεηα θαζφινπ ιήςε απνθάζεσλ 

 Αλαγλψξηζε ηεο έθπησζεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

 Σπλαηζζεκαηηθνί 

 Απεηιέο πνπ πξνθαινχλ θφβν ή άγρνο (γηα ηξαπκαηηζκφ, πφλν, απνηπρία) 

 Απψιεηεο πνπ πξνθαινχλ πέλζνο (ζπλαδέιθσλ, πξνζσπηθήο πγείαο, 

ιεηηνπξγηψλ) 

Θπκφο, νξγή, απνγνήηεπζε, απψιεηα θαη ελνρέο 

Βαξεκάξα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ έιιεηςε δξάζεο 

Χπρνινγηθέο ζπγθξνχζεηο (ηδενινγηθέο ή ζξεζθεπηηθέο, αλεζπρία γηα ην 

ζπίηη) 

Απψιεηα ζξεζθεπηηθήο πίζηεο ζε άηνκα πνπ πξνεγνπκέλσο ήηαλ 

ζξεζθεπφκελα 

Σπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε δηαπξνζσπηθή δηαληίδξαζε 

 

 Ζ δηάθξηζε κεηαμχ ζσκαηηθψλ θαη ςπρηθψλ πηεζηηθψλ παξαγφλησλ δελ είλαη παξά εληειψο 

ζπκβαηηθή. Σπρλά ζπλππάξρνπλ ή αιιεινεπεξεάδνληαη. 

 Ζ απάληεζε ζηνπο παξαπάλσ ζσκαηηθνχο θαη ςπρηθνχο πηεζηηθνχο παξάγνληεο (stress) δελ 

είλαη αλαγθαζηηθά αλεπηζχκεηε ή βιαπηηθή. Ζ ζεηηθή πίεζε (positive stress) είλαη ν βαζκφο εθείλνο 

ηεο πίεζεο πνπ είλαη απαξαίηεηνο, ψζηε λα δηαηεξεζεί θαη λα βειηησζεί ε αληνρή ζηελ πίεζε. 

Δηδηθά νξηζκέλνη ζσκαηηθνί πηεζηηθνί παξάγνληεο ππφ ζπλζήθεο (πρ άζιεζε) είλαη επλντθνί γηα ηελ 

πγεία ηνπ αηφκνπ. Όινη φκσο νη παξάγνληεο απηνί, φηαλ ππεξβαίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ηνπ 

νξγαληζκνχ λα πξνζαξκνζηεί απνηειεζκαηηθά, νχηε βειηηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα 

πξνζαξκνζηεί, αιιά νχηε θαη βειηηψλνπλ ηελ απφδνζε. 

 Ζ ίδηα ε απνζηνιή ηεο απάληεζεο ζηελ πίεζε είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο επηβίσζεο. Οη 

δηεξγαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα επηηξέπνπλ ζην άηνκν λα ιεηηνπξγήζεη θαιχηεξα, λα κείλεη 

δσληαλφ θαη λα αληηκεησπίζεη θαιχηεξα ηα πξνβιήκαηα. Ψζηφζν πνιχ ρακειά ή πνιχ πςειά 

επίπεδα πίεζεο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αλεπαξθή πξνζαξκνγή. Υπάξρεη έλα βέιηηζην εχξνο 

πίεζεο πνπ επηηξέπεη ζηνλ νξγαληζκφ ηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο δπλαηήο απφδνζεο. 
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 Σε ζπλζήθεο ρακειήο πίεζεο ν ζηφρνο επηηπγράλεηαη κε δπζρέξεηα ή θαη θαζφινπ, επεηδή ην 

άηνκν πεξηζπάηαη εχθνια, θάλεη ιάζε ή παξαιείςεηο ή ραιαξψλεη ππεξβνιηθά. Ζ αχμεζε ηνπ 

επηπέδνπ ηεο πίεζεο κπνξεί λα βειηηψζεη ηα παξαπάλσ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην άηνκν είλαη 

εμνηθεησκέλν κε παξφκνηεο ζπλζήθεο θαη δελ εθιακβάλεη ηηο ίδηεο ηηο κεηαβνιέο ζηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπ ή ζην ζψκα ηνπ σο απεηιεηηθέο. Όηαλ φκσο ηα επίπεδα πίεζεο γίλνληαη εμαηξεηηθά πςειά, ην 

άηνκν κπνξεί λα παγψζεη ή αληίζεηα λα εκθαλίζεη παληθφ θαη ε δπλαηφηεηά ηνπ γηα εξγαζία 

κεηψλεηαη. Αλ ε θαηάζηαζε απηή δηαξθέζεη αξθεηφ ρξφλν, ην άηνκν κπνξεί λα εκθαλίζεη ζεκεία 

ςπρνζσκαηηθήο δηαηαξαρήο. Σε αθξαίεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα νδεγήζεη ζην ζάλαην ιφγσ ηεο 

ππεξβνιηθήο δηέγεξζεο ηνπ απηφλνκνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο (πνπ πξνθαιεί έκθξαγκα ή αγγεηαθφ 

εγθεθαιηθφ επεηζφδην ή αθφκα θαη ζαλαηεθφξν αηχρεκα). 

 Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ην είδνο ηεο απνζηνιήο ηνπ καρεηή θαζνξίδεη θαη ηελ 

έληαζε ηεο πίεζεο πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο απνδεθηή. Όηαλ ε απνζηνιή ηνπ πεξηιακβάλεη βαξηά 

ζσκαηηθή εξγαζία, ηφηε πςειά επίπεδα πίεζεο φρη κφλν είλαη θαιά αλεθηά, αιιά θαη ελδερνκέλσο 

απαηηνχληαη γηα λα επηηεπρζεί πςειή απφδνζε. Αληίζεηα, φηαλ ε απνζηνιή πεξηιακβάλεη 

δχζθνινπο ζθεπηηθνχο ρεηξηζκνχο ή ιεπηέο ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ πξνζνρή θαη 

απηνζπγθέληξσζε, ηφηε είλαη απαξαίηεηε ε δηαηήξεζε ησλ βέιηηζησλ επηπέδσλ πίεζεο (fine tuned), 

ψζηε λα δηαηεξεζεί ε απφδνζε ζε πςειά επίπεδα. 

 Ζ καθξφρξνλε ζθιεξή εξγαζία ή πξνζπάζεηα κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θφπσζε 

(fatigue) θαη ηελ αδπλακία γηα πεξαηηέξσ εξγαζία. Ζ θαηάζηαζε απηή ζεκαηνδνηεί ην ζηάδην 

εθείλν, θαηά ην νπνίν ε ελέξγεηα ηνπ αηφκνπ πνπ θηλεηνπνηήζεθε απφ ηελ πίεζε αξρίδεη λα 

εμαληιείηαη. Αλ ε πξνζπάζεηα ζπλερίζεη, ε θφπσζε κπνξεί λα εμειηρζεί ζε εμάληιεζε. 

 Ζ θφπσζε κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ ηελ επηηέιεζε, ηφζν ζσκαηηθψλ φζν θαη πλεπκαηηθψλ 

ζηφρσλ, φηαλ δελ ππάξμεη θαηάιιειε αληηκεηψπηζε. Πεξηιακβάλεη ηφζν ηε γεληθεπκέλε κπτθή 

θφπσζε, ηελ θφπσζε κεκνλσκέλσλ εηδηθψλ κπτθψλ νκάδσλ φζν θαη ηελ αεξνβηθή θφπσζε, θαηά 

ηελ νπνία νιφθιεξνο ν νξγαληζκφο εκθαλίδεη ζεκεία ππνμίαο, ππεξζέξκαλζεο θαη αλάγθεο γηα 

αλάπαπζε. Ζ έιιεηςε χπλνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη έλα δηαθνξεηηθφ είδνο θφπσζεο, ε νπνία είλαη 

θπξίσο ςπρηθή. Τν άηνκν πνπ έρεη έιιεηςε χπλνπ εκθαλίδεη δπζθνιία ζηε ζπγθέληξσζε, παξ’ φηη 

δελ εκθαλίδεη απαξαίηεηα ζσκαηηθή αδπλακία. Δπίζεο κνηάδεη θνπξαζκέλν, νη θηλήζεηο θαη ε 

ζθέςε ηνπ επηβξαδχλνληαη ή αληίζεηα κπνξεί λα επηηαρπλζνχλ θαη ην άηνκν λα εκθαλίδεη 

ππεξδξαζηεξηφηεηα θαη επεξεζηζηφηεηα. Ζ ζπλερήο εξγαζία πάλσ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζηφρν πνπ 

απαηηεί είηε πνιιή ζθέςε είηε ζπλερή πξνζνρή, πξνθαιεί δηαλνεηηθή θφπσζε. Τα έληνλα 

ζπλαηζζήκαηα κπνξεί επίζεο λα πξνθαιέζνπλ θφπσζε θαη εηδηθά ν θφβνο θαη ην άγρνο, επεηδή 

επηδξνχλ ζηηο ίδηεο ηηο δηεξγαζίεο πξνζαξκνγήο. Παξαηεξήζεηο ηφζν απφ ην ζέαηξν ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ Δηξεληθνχ φζν θαη απφ ηελ απφβαζε ζηε Ννξκαλδία απνδεηθλχνπλ φηη θάησ απφ 



 43 

ζπλζήθεο ςπρηθήο πίεζεο ε ζσκαηηθή απφδνζε ζε απινχο ζηφρνπο, φπσο ε δπλαηφηεηα θαη ε 

ηαρχηεηα κεηαθνξάο θνξηίσλ είλαη αηζζεηά κεησκέλε. 

 

 

Φάζεηο πξνζαξκνγήο ζηηο ζπλζήθεο κάρεο 

 Δίλαη δεδνκέλν φηη νη ζηξαηηψηεο πνπ έξρνληαη γηα πξψηε θνξά ζε επαθή κε ζπλζήθεο 

κάρεο έρνπλ απμεκέλεο πηζαλφηεηεο λα ππνζηνχλ απψιεηεο πγείαο απφ θφπσζε. Ζ πξψηε επαθή κε 

ηε κάρε ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειά επίπεδα άγρνπο. Αληίζεηα, ν πεπεηξακέλνο βεηεξάλνο εκθαλίδεη 

πςειφ άγρνο πξηλ ηε κάρε (άγρνο πξνζκνλήο), κείσζε θαηά ηε δηάξθεηά ηεο θαη επαλαθνξά ηνπ 

κεηά ην ηέινο ηεο. Γεληθά, αλ ε πξψηε επαθή κε ζπλζήθεο κάρεο δελ νδεγήζεη ζε θαηάξξεπζε, νη 

επφκελεο επαθέο γεληθά ζα βειηηψζνπλ ηελ αληνρή ηνπ καρεηή. 

 Όηαλ ν καρεηήο έρεη ηελ εκπεηξία ζπρλψλ ζπγθξνχζεσλ, ηφηε ε αληνρή ηνπ ζηελ πίεζε 

δηαηεξείηαη ζηαζεξή ή βειηηψλεηαη. Απηφ εμαξηάηαη φκσο ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ επηηπρία ησλ 

απνζηνιψλ θαη ηελ χπαξμε ρακειψλ πνζνζηψλ απσιεηψλ. Μεγάια δηαζηήκαηα απξαμίαο ή 

κεγάιεο άδεηεο κεηψλνπλ ηε δπλαηφηεηα αληνρήο ζηελ πίεζε, αιιά απηή εχθνια θαη γξήγνξα 

κπνξεί λα επαλέιζεη. Ψζηφζν ηα πςειά πνζνζηά απσιεηψλ θαη ε ρακειή πηζαλφηεηα επηβίσζεο 

κεηψλνπλ ηε δπλαηφηεηα ηνπ πεπεηξακέλνπ βεηεξάλνπ λα απνδψζεη ζηε κάρε. Ζ πςειή έληαζε ηεο 

κάρεο, κε παξαηεηακέλε ρξνληθά πίεζε θαη πςειφ πνζνζηφ απσιεηψλ, σζεί ηα φξηα αληνρήο ηνπ 

καρεηή αθφκα θαη αλ είλαη πεπεηξακέλνο. Ο ππεξπηεζκέλνο βεηεξάλνο γίλεηαη ππεξβνιηθά 

πξνζεθηηθφο, ράλεη ηε δπλαηφηεηα πξσηνβνπιίαο θαη κπνξεί λα απνδεηρζεί αλαπνθάζηζηνο ζε 

πεξηζηάζεηο πνπ απαηηνχλ γξήγνξε αληίδξαζε. Μεηά απφ κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα 

ζπγθξνχζεσλ ν καρεηήο αληηκεησπίδεη πνιιά αξλεηηθά ζηνηρεία. Σεκαληηθφηεξν απφ απηά είλαη φηη 

ίζσο ππεξβνιηθά πνιινί ζπκκαρεηέο έρνπλ ραζεί. 

 

πκπεξηθνξέο πνπ πξνέξρνληαη από ηελ πίεζε ηεο κάρεο 

 Ο φξνο “ζπκπεξηθνξέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πίεζε ηεο κάρεο” (combat stres behaviors) 

ζπκπεξηιακβάλεη ηφζν ηηο ζεηηθέο φζν θαη ηηο αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο. 

 Θεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζεσξνχληαη ην πςειφ επίπεδν εγξήγνξζεο, ε δχλακε, ε επηκνλή θαη 

ε αληνρή ζε δχζθνιεο ζπλζήθεο. Ζ ζπλνρή κεηαμχ ησλ ζηξαηησηψλ θαη ε εκπηζηνζχλε ζηνπο 

επηθεθαιήο είλαη επίζεο ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο. Ψζηφζν νη πξάμεηο εξσηζκνχ θαη απηνζπζίαο είλαη 

νη ππέξηαηεο ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ αλάγθε γηα αληαπφθξηζε ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο κάρεο. Οη ζπκπεξηθνξέο απηέο είλαη ζπλέπεηα ησλ επηπέδσλ εθείλσλ πίεζεο πνπ 

επηηξέππνπλ ηελ ηδαληθή ιεηηνπξγία ησλ κεραληζκψλ “κάρεο ή θπγήο”. 
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 Αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζεσξνχληαη ε βεβήισζε ησλ λεθξψλ ερζξψλ, ε κε ζχιιεςε 

αηρκαιψησλ, ε εθηέιεζε αηρκαιψησλ θαη ακάρσλ, ηα βαζαληζηήξηα, ν θφλνο δψσλ, θαπγάδεο κε 

ζηξαηηψηεο απφ άιιεο κνλάδεο ή ζπκκάρνπο, θαηάρξεζε αιθνφι θαη ηνμηθψλ νπζηψλ, ξηςνθίλδπλε 

ζπκπεξηθνξά, κείσζε ηεο πεηζαξρίαο, ιεειαζίεο, θαηαζηξνθέο, βηαζκνί, απμεκέλε πξνζέιεπζε 

ζην ηαηξείν, ππφθξηζε λφζεζεο, άξλεζε λα ιάβεη κέξνο ζηε κάρε, απηνηξαπκαηηζκνί, απεηιέο λα 

ζθνηψζεη ηνπο επηθεθαιήο, απζαίξεηεο απνπζίεο, ιηπνηαμία. 

 Σπκπεξηθνξά πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηα ζπκπηψκαηα ηεο θφπσζεο, πεξηιακβάλεη ην 

απμεκέλν επίπεδν εγξήγνξζεο, ην θφβν, ην άγρνο, ηελ επεξεζηζηφηεηα, ην ζπκφ θαη ηελ νξγή, ην 

πέλζνο, ηελ απηνυπνηίκεζε, ηα αηζζήκαηα ελνρήο, ηα ςπρνζσκαηηθά ελνριήκαηα, ε απξνζεμία, ε 

έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο, ε απειπηζία θαη ε απψιεηα ηεο πίζηεο, ε χπαξμε θαηαζιηπηηθψλ 

ζηνηρείσλ, ε αυπλία, ε έθπησζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο, νη απξφβιεπηεο θαη παξνξκεηηθέο πξάμεηο, ε 

αθηλεζία θαη ε αδπλακία ελέξγεηαο, ν ηξφκνο, ν παληθφο, ε πιήξεο εμάληιεζε, ε απάζεηα, ε 

απψιεηα κλήκεο, ε αιαιία, νη δηαηαξαρέο ησλ αηζζήζεσλ, ε αδπλακία θαη ε παξάιπζε, αθφκα θαη ε 

εκθάληζε παξαιεξεηηθψλ ηδεψλ θαη ςεπδαηζζήζεσλ. 

 Ψζηφζν ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ δελ είλαη πάληα ζαθήο θαη νη δηάθνξεο ζπκπεξηθνξέο κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ θαη 

λα αιιεινεπηθαιχπηνληαη. Σπρλά απνηεινχλ δχν δηαθνξεηηθέο φςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο. Πνιιέο 

θνξέο νη επηθεθαιήο βξίζθνληαη ζηε δχζθνιε ζέζε λα έρνπλ ην δίιεκκα, αλ ζα πξέπεη λα 

δηθαηνινγήζνπλ ηελ απνθιίλνπζα ή εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά, φηαλ ζπλδπάδεηαη κε πςειή 

απφδνζε ζηε κάρε ή θαη πξαγκαηηθνχο εξσηζκνχο. 

 Πξαγκαηηθά ζεηηθά ζηνηρεί, φπσο ε ζπλνρή εληφο ηεο κνλάδαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

θαπγάδεο κε ζηξαηηψηεο άιισλ κνλάδσλ, κείσζε ηεο ζπλεξγαζίαο, αιιά θαη δπζθνιία αθνκνίσζεο 

ησλ λέσλ ζηξαηησηψλ πνπ έξρνληαη λα αλαπιεξψζνπλ ηηο απψιεηεο. Ζ ππεξεθάλεηα γηα ηελ 

επηηπρεκέλε απφδνζε ζηε κάρε ή γηα ηελ ππαγσγή ζε κηα κνλάδα κε πςειφ θχξνο απφ θάπνην 

ζηξαηηψηε κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ αληίδξαζε ησλ ζπλαδέιθσλ. Οη ίδηεο νη πξάμεηο εξσηζκνχ 

θαη απηνζπζίαο κπνξεί απιά λα πξνθαιέζνπλ άζθνπνπο ηξαπκαηηζκνχο θαη κείσζε ηεο πεηζαξρίαο. 

 Έηζη, είλαη ζεκαληηθφ λα παξαηεξήζεη θαλείο φηη νη ίδηνη ςπρνινγηθνί θαη ζσκαηηθνί 

κεραληζκνί πνπ νδεγνχλ ζηελ εθδήισζε πξάμεσλ εξσηζκνχ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ εκθάληζε 

δπζπξνζαξκνζηηθψλ ή αθφκα θαη εγθιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζε άιιεο πεξηζηάζεηο. Έγθεηηαη 

ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ επηθεθαιήο λα δηνηθήζεη θαη λα βγάιεη ην θαιχηεξν απφ ηνλ πθηζηάκελν θαη λα 

απνηξέςεη ην ρεηξφηεξν. 
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ΜΔΣΑΣΡΑΤΜΑΣΗΚΖ ΑΓΥΧΓΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ 

 

Δπίαηξνο Γεώξγηνο Πέηξνβαο, Φπρίαηξνο 
 

Γηα λα ραξαθηεξηζζεί θάπνηνο φηη πάζρεη απφ κεηαηξαπκαηηθή αγρψδε δηαηαξαρή (P.T.S.D.) 

πξέπεη λα έρεη βηψζεη έλα έληνλν ζπλαηζζεκαηηθφ stress, νπνίν ζα ήηαλ ηξαπκαηηθφ γηα ηνλ 

νπνηνδήπνηε. Τέηνηα ηξαχκαηα πεξηιακβάλνπλ ηελ εκπεηξία ηεο κάρεο, θπζηθέο θαηαζηξνθέο 

(ζεηζκνχο, πιεκκχξεο), θαθνπνίεζε, βηαζκφ, ζνβαξά αηπρήκαηα (πηψζε αενξνπιάλνπ, 

εθηξνρηαζκφ ηξέλνπ, απηνθηλεηηζηηθφ αηχρεκα θιπ). 

 Γηα λα δηαγλσζζεί P.T.S.D. απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο είλαη νη θάησζη: 

1. Ζ επαλαβίσζε ηνπ ηξαχκαηνο κέζα απφ ηα φλεηξα θαη ηηο ζθέςεηο. 

2. Δπίκνλε απνθπγή ζ’ φ,ηη ζπκίδεη ην ηξαχκα θαη ζπλαηζζεκαηηθφ κνχδηαζκα σο αληίδξαζε ζηελ 

επαθή κε πξφζσπα θαη θαηαζηάζεηο πνπ ζπκίδνπλ ην ηξαχκα. 

3. Δπίκνλν αίζζεκα ππεξέληαζεο. 

 Κχξηα ζπλνδά ζπκπηψκαηα ηεο P.T.S.D. είλαη ε θαηάζιηςε, ην άγρνο θαη νη γλσζηαθέο 

δπζθνιίεο (π.ρ. πησρή ζπγθέληξσζε). Σην DSM-IV ε ειάρηζηε δηάξθεηα ησλ ζπκπησκάησλ είλαη 

έλαο κήλαο. Υπάξρεη θαη ε νμεία αληίδξαζε ζην stress γηα αζζελείο πνπ ηα ζπκπηψκαηα 

εκθαλίδνληαη κέζα ζε ηέζζεξηο εβδνκάδεο απφ ην ηξαχκα θαη δηαξθνχλ απφ δχν κέξεο έσο έλα 

κήλα. 

 

 

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ 

 Δθηάιηεο, επίκνλνη θφβνη, απνθεπθηηθή ζπκπεξηθνξά έρνπλ πεξηγξαθεί απφ δηάζεκνπο 

ζπγγξαθείο, φπσο ν Shakespeare θαη ν Dickens, φια σο απνηέιεζκα ηξαπκαηηθνχ γεγνλφηνο. Ζ 

γλψζε φηη θαηαζηξνθέο ή πξνζσπηθέο ηξαγσδίεο κπνξνχλ λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηέηνηα επίκνλα 

ζπκπηψκαηα είλαη θαζηεξσκέλε ιατθή αληίιεςε. Γη’ απηφ εθπιήζζεη ην γεγνλφο φηη πήξε ηφζν 

ρξφλν ζηελ ςπρηαηξηθή λα αλαγλσξίζεη, ζε επαγγεικαηηθή βάζε ηελ κεηαηξαπκαηηθή αγρψδε 

δηαηαξαρή σο απνηέιεζκα ηξαπκαηηθνχ γεγνλφηνο. Σηνηρεηνζεηεκέλεο αλαθνξέο απφ ηνλ 

Ακεξηθαληθφ Δκθχιην δίλνπλ ηελ πξψηε πεξηγξαθή ηνπ ζπλδξφκνπ ζε ζηξαηηψηεο (On Irritable 

Heart- DA Costa). Σηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν ην ζχλδξνκν νλνκάδεηαη Shell Shock θαη 

ελνρνπνηείηαη ηξαχκα ζηνλ εγθέθαιν απφ ηελ έθξεμε αεξίσλ. Βεηεξάλνη ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ ή επηβηψζαληεο απφ ηελ αηνκηθή βφκβα ζηε Φηξνζίκα θαη ην Ναγθαζάθη εκθαλίδνπλ 

ηέηνηα ζπκπηψκαηα, ηα νπνία γηα πξψηε θνξά απνδίδνληαη σο λεχξσζε κάρεο ή θφπσζε κάρεο. 



 46 

 Με ηε αλάπηπμε ηεο ςπραλάιπζεο ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο ηξαπκαηηθή λεχξσζε γηα λα 

πεξηγξάςεη ην ζχλδξνκν θαη δίλεηαη κηα πξψηε νινθιεξσκέλε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε. Με ηε 

κειέηε ησλ επηβησζάλησλ απφ ηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο ησλ Ναδί, απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο 

θαη απφ ηνλ πφιεκν ηνπ Βηεηλάκ ηειηθά δίλεηαη ε νινθιεξσκέλε πεξηγξαθή ηνπ ζπλδξφκνπ, φπσο 

είλαη γλσζηφ ζήκεξα. 

 

 

ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ 

Δμ νξηζκνχ ε P.T.S.D. πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε γεγνλφησλ απεηιεηηθψλ γηα ηε δσή, πνπ 

πξνθαινχλ έληνλν άγρνο. Γη’ απηφ κπνξεί λα εκθαληζηεί κφλν ζε άηνκα πνπ έρνπλ βηψζεη ηέηνηα 

γεγνλφηα. Ζ επίπησζε ηεο P.T.S.D. απμάλεηαη κεηά απφ θαηαζηξνθέο πνπ βάδνπλ ζε θίλδπλν 

κεγαιχηεξν αξηζκφ αλζξψπσλ. Έηζη ν επηπνιαζκφο ηεο λφζνπ ζην γεληθφ πιεζπζκφ είλαη 1-3% αλ 

θαη έλα πξφζζεην 5-15% κπνξεί λα έρεη ηελ εκπεηξία ππνθιηληθψλ εθδειψζεσλ ηεο δηαηαξαρήο. 

Μεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ εθηέζεθαλ ζε έληνλν ςπρνηξαπκαηηθφ γεγνλφο, ν επηπνιαζκφο πνηθίιεη 

απφ 5 έσο 75%. Πεξίπνπ 30% ησλ βεηεξάλσλ ηνπ Βηεηλάκ εκθάληζαλ P.T.S.D. θαη έλα 

επηπξφζζεην 25% παξνπζίαζε κία ππνθιηληθή εθδνρή ηεο δηαηαξαρήο. Αλ θαη ε P.T.S.D. κπνξεί λα 

εκθαληζζεί ζε νπνηαδήπνηε ειηθία, επηθξαηεί ζπλήζσο ζε λεαξνχο ελήιηθεο, επεηδή ειηθηαθά 

εθηίζεληαη πεξηζζφηεξν ζε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο θαη έρνπλ πην άθακπηνπο πξνζαξκνζηηθνχο 

κεραληζκνχο. Τν πην ζπλεζηζκέλν ςπρνηξαπκαηηθφ γεγνλφο γηα ηνπο άλδξεο είλαη ε έθζεζε ζε 

κάρε, ελψ γηα ηηο γπλαίθεο ν βηαζκφο θαη ε θαθνπνίεζε. Ζ δηαηαξαρή έρεη ηελ ηάζε λα εκθαλίδεηαη 

πην ζπρλά ζε άηνκα πνπ δνπλ κφλα, έρνπλ πάξεη δηαδχγην ή έρνπλ ρεξέςεη ή βξίζθνληαη νηθνλνκηθά 

ζε δχζθνιε ζέζε ή είλαη θνηλσληθά απνζπξκέλα. 

 

 

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ 

 Ζ αηηηνινγία ηεο κεηαηξαπκαηηθήο αγρψδνπο δηαηαξαρήο ζπλδπάδεη ηε δηαληίδξαζε πνιιψλ 

παξαγφλησλ ζπκπεξηιακβάλνληαο: ηνλ ηχπν ηνπ ςπρνπηεζηηθνχ παξάγνληα, ηελ πξνζσπηθφηεηα 

ηνπ εκπιεθνκέλνπ θαη ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ηεο ηξαπκαηηθήο ή κεηαηξαπκαηηθήο 

πεξηφδνπ. 

 Ο ςπρνπηεζηηθφο παξάγνληαο απφ κφλνο ηνπ δελ είλαη ηθαλφο λα αλαπηχμεη ηε δηαηαξαρή. 

Γη’ απηφ, αλ εμαηξέζεη θαλείο ρξφληεο εμαηξεηηθά απεηιεηηθέο γηα ηε δσή θαηαζηάζεηο, φπσο ε 

επηβίσζε ζε ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο, νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη πνπ βηψλνπλ ςπρνπηεζηηθφ 

παξάγνληα δελ αλαπηχζζνπλ ηε δηαηαξαρή. 
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ΦΤΥΟΠΗΔΣΗΚΟΗ - ΑΣΟΜΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

 Ο ςπρνπηεζηηθφο παξάγνληαο πξέπεη λα είλαη έμσ απφ ηα φξηα ηνπ ζπλεζηζκέλνπ, φπνπ ζηα 

φξηα ηνπ ζπλεζηζκέλνπ πεξηιακβάλνληαη ην πέλζνο, ε ρξφληα αξξψζηηα, απφιπζε απφ ηελ εξγαζία, 

πξνβιήκαηα γάκνπ, δηαδχγην. Ψο αηηίεο ςπρνηξαχκαηνο είλαη θαηαζηάζεηο, φπσο: ζχκα 

θαθνπνίεζεο ή βηαζκνχ, έθζεζε ζε κάρε, θπζηθέο (ζεηζκνί, πιεκκχξεο, θσηηέο) ή κεραληθέο 

θαηαζηξνθέο (απηνθηλεηηζηηθφ, αεξνπνξηθφ, εξγνζηαζηαθφ αηχρεκα). Ο ςπρνπηεζηηθφο παξάγνληαο 

κπνξεί κελ λα πξνθαιέζεη θάπνηεο θπζηθέο επηπηψζεηο (θαθή δηαηξνθή, θάθσζε θεθαιήο), αιιά ε 

έθζεζε ζε ςπρνινγηθφ ηξαχκα (ζνβαξή απεηιή γηα ηε δσή, εηθφλα ζαλάηνπ ή δηακειηζκέλσλ 

πησκάησλ) είλαη ε βαζηθή αηηία εκθάληζεο ηνπ ζπλδξφκνπ. Οη ςπρνπηεζηηθνί παξάγνληεο πνπ 

έρνπλ κεγάιε έληαζε θαη καθξχηεξε δηάξθεηα δεκηνπξγνχλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα γηα εκθάληζε 

P.T.S.D. κε πην ρξφληα πνξεία. 

 Τειεπηαίεο έξεπλεο ζην P.T.S.D. έρνπλ δψζεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηε ζπλνιηθή αληίδξαζε 

ηνπ θαζελφο ζην ηξαχκα παξά ηελ έληαζε ηνπ ηξαχκαηνο απηή θαζεαπηή. Έηζη φιν θαη πην 

απμεκέλε νκνθσλία ππάξρεη ζην φηη ε δηαηαξαρή έρεη πεξηζζφηεξν λα θάλεη κε ηελ ππνθείκελε 

ζεκαζία πνπ έρεη ν ςπρνηξαπκαηηθφο παξάγνληαο γηα ηνλ αζζελή. 

 Ψο πξνδηαζεζηθνί παξάγνληεο ζηελ αλάπηπμε ηεο δηαηαξαρήο ζεσξνχληαη: 

1. Ζ παξνπζία ελφο παηδηθνχ ςπρνηξαχκαηνο. 

2. Φαξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο κεζνξηαθνχ, παξαλντθνχ, εμαξηεηηθνχ ή αληηθνηλσληθνχ 

ηχπνπ. 

3. Αλεπαξθέο ππνζηεξηθηηθφ ζχζηεκα. 

4. Γελεηηθή - ηδηνζπζηαζηαθή επαισηφηεηα ζε ςπρηαηξηθή αξξψζηηα. 

5. Πξφζθαηεο αιιαγέο ζηε δσή θάπνηνπ πνπ πξνθαινχλ άγρνο. 

6. Αίζζεζε φηη γηα φ,ηη ζπκβαίλεη δελ κπνξεί θάπνηνο λα έρεη έιεγρν. 

7. Πξφζθαηε εθζεζεκαζκέλε θαηαλάισζε αιθνφι. 

 

 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

Σπρλά ην ηξαχκα κπνξεί λα επεξεάδεη έλα κεγάιν ζχλνιν αλζξψπσλ θαη ην θνηλσληθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ, ην νπνίν έηζη πεξηπιέθεη πεξηζζφηεξν ηελ αλάθακςή ηνπο. Καηαζηξνθέο, φπσο πηψζε 

αεξνπιάλσλ, ζεηζκνί δεκηνπξγνχλ πνιιαπιά ηξαχκαηα κε δηάθνξεο εθδνρέο ζαλάηνπ θαη εηθφλεο 

θαηαζηξνθήο. Τν ελδηαθέξνλ ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο γηα ηέηνηα γεγνλφηα θαη ε 

ζπλαθφινπζε δεκνζηφηεηα κπνξνχλ λα επηκεθχλνπλ ην ηξαχκα παξάιιεια φκσο θηλεηνπνηνχλ ηε 

δεκφζηα ππνζηήξημε θαη ηε ζπκπάζεηα γηα ηα ζχκαηα. 
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 Όηαλ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ έρεη θαηαζηξαθεί, φπσο ζπκβαίλεη ζε καδηθέο θαηαζηξνθέο 

κε πνιιέο απψιεηεο δσήο, ε θαηάξξεπζε ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ έρεη σο απνηέιεζκα κεγαιχηεξε 

πηψζε ηνπ εζηθνχ.  Μεξηθά ηξαχκαηα είλαη ηφζν κεγάια (ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο ησλ Ναδί ή 

ηεο Κακπφηδεο, εκθχιηνη πφιεκνη) πνπ νη θνηλσληθέο δνκέο θαηαθεξκαηίδνληαη. Οη παξαδφζεηο, ηα 

θνηλσληθά κνληέια, νη εγεηηθέο θπζηνγλσκίεο δελ κπνξνχλ λα δηαρεηξηζζνχλ ηελ εμέιημε ηεο 

ζιίςεο θαη έηζη αθφκε θαη ε ππαξμηαθή ή ε ζξεζθεπηηθή ζεκαζία ηεο έλλνηαο “δσή” κπνξεί λα 

ραζεί. 

 Σηηο καδηθέο θαηαζηξνθέο, εηδηθά ζηηο θπζηθέο, κεξηθέο νκάδεο αηφκσλ βξίζθνπλ απνδνρή 

θαη ζπκπαξάζηαζε. Αλ ε βνήζεηα θαη ε παξέκβαζε κε πιηθά, θαζπζηεξήζεη, αλαπηχζζνληαη 

ακθηβνιίεο γηα ην πφζν εκπηζηνζχλε κπνξνχλ λα έρνπλ ζηηο θξαηηθέο δνκέο, κε απνηέιεζκα 

κεγαιχηεξε δηάζπαζε θαη απφζπξζε. 

 Πεξηζζφηεξε θνηλσληθή ππνζηήξημε νδεγεί ζε θαιχηεξε απνθαηάζηαζε ησλ ζπκάησλ. 

Θχκαηα κε έληνλε παξνπζία ζπκπησκάησλ έρνπλ ιηγφηεξε θνηλσληθή ππνζηήξημε, πεξηνξηζκέλεο 

θνηλσληθέο επαθέο, εγσθεληξηθφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη πεξηζζφηεξα αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα έλαληη ησλ νηθνγελεηαθψλ κειψλ. 
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ΓΗΑΠΗΣΧΔΗ - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΗ ΣΧΝ 

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΟΜΑΓΧΝ “ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ” 

 

Παλαγησηίδεο Άξεο, ΟπιίηεοΦπρνιόγνο 
 

 Οη δηκεληαίεο αλαθνξέο πνπ ππνβάιινπλ νη επηζηεκνληθέο νκάδεο ησλ νπιηηψλ ςπρνιφγσλ 

- θνηλσληνιφγσλ - θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ΚΔΝ θαη ζε ζρεκαηηζκνχο, 

νδεγνχλ ζε αμηφινγεο δηαπηζηψζεηο ζρεηηθά κε ην ζεζκφ ηεο Χπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο- 

δηαπηζηψζεηο πνπ ελ πνιινίο ζηεξίδνληαη ζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. Σ’ απηέο, αιιά θαη ζηα 

ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο αλαθνξέο 

ηνπο, ζα αλαθεξζνχκε ζηε ζπλέρεηα. 

 

 

ΓΗΑΠΗΣΧΔΗ - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 Τν πξψην ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη ζαθψο απφ φιεο ζρεδφλ ηηο αλαθνξέο είλαη φηη ν 

ζεζκφο ηεο “ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο” έρεη ζεκαληηθά θεξδίζεη ζε απνδνρή θαη θαηαμίσζε ζηηο 

ζπλεηδήζεηο φισλ. Οη δηνηθήζεηο ησλ κνλάδσλ αθ’ ελφο αληηιακβάλνληαη πιένλ φηη ε ιεηηνπξγία 

ησλ επηζηεκνληθψλ νκάδσλ δελ είλαη αληαγσληζηηθή, αιιά επηθνπξηθή θαη ζπκπιεξσκαηηθή ηνπ 

έξγνπ ηνπο, νη νπιίηεο αθ’ εηέξνπ βαζκηαία απνβάιινπλ ηε δπζπηζηία γηα ηνλ ξφιν θαη ηα 

πεξηζψξηα δξάζεο ησλ επηζηεκνληθψλ νκάδσλ. 

 Τν αίηεκα ησλ ΔΜΘ, ΔΠΥ, ΓΔΑ λα επεθηαζεί ν ζεζκφο θαη ζ’ απηνχο πνπ ζεκεηψλεηαη 

ζηηο αλαθνξέο ησλ ζπλαδέιθσλ είλαη ελδεηθηηθφ ηεο απμαλφκελεο απνδνρήο ηνπ ζεζκνχ. Γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο επέθηαζεο απηήο ζα ήηαλ απαξαίηεηε ε πξφζιεςε κφληκσλ ςπρνιφγσλ - 

θνηλσληνιφγσλ - θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ ή/θαη ε απνθνίηεζε απφ ηα ΑΣΔΥ ζηειερψλ κε ηελ 

εηδηθφηεηα ηνπ εηδηθνχ επηζηήκνλα. 

 Όπσο πξνθχπηεη απφ ηηο δηκεληαίεο αλαθνξέο, ην Α΄ Δμάκελν ηνπ 1999 πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

27.979 ζπλεληεχμεηο, ελψ ζην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 1997, 24.112- ήηνη αχμεζε 15,9% πνπ 

νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ιεηηνπξγψλ ηνπ ζεζκνχ. 

 Γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία θαη απφδνζε ηνπ ζεζκνχ απαηηείηαη βέβαηα ε πιήξεο 

ζηειέρσζε ησλ νκάδσλ θαη κε ηηο ηξεηο εηδηθφηεηεο, αιιά ζθφπηκε ζα ήηαλ θαη ε επηδίσμε έλαο 

ηνπιάρηζηνλ ηεο νκάδαο λα έρεη ηξηεηή ή κεγαιχηεξε εκπεηξία. Ηδηαηηέξσο ζηελ παξακεζφξην, εθηφο 

ησλ αζηηθψλ θέληξσλ, ε χπαξμε έκπεηξσλ επηζηεκφλσλ θξίλεηαη απαξαίηεηε. Δπίζεο ζε 

ζρεκαηηζκνχο, ησλ νπνίσλ ε δψλε επζχλεο πεξηιακβάλεη πνιππιεζείο κνλάδεο, ζθφπηκν είλαη λα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξεο απφ κία νκάδεο, φπσο π.ρ. ζην Γ΄ ΣΣ. Τέινο, απαηηείηαη θαη 
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βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε επέθηαζε ηνπ ζεζκνχ ζηηο ΑΓΤΔ πνπ κέρξη ζήκεξα θαιχπηνληαλ απφ κία 

κφλν νκάδα πνπ δηαζέηεη ε ΑΣΓΔΝ. 

 Απφ ηα πξφζθαηα ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ ρξεηάδνληαη βνήζεηα 

θπκαίλεηαη γχξσ ζην 10% ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη είλαη ζρεηηθά ζηαζεξφ, αλ θαη ν 

απφιπηνο αξηζκφο ηνπο παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο. Πην αλαιπηηθά, κε βάζε ηα ζηνηρεία γηα ην 1998 

θαη ην Α΄ εμάκελν ηνπ 1999 ειήθζεζαλ 72.621 ζπλεληεχμεηο θαη εληνπίζηεθαλ 7.463 άηνκα 

ρξήδνληα ηδηαίηεξεο θξνληίδαο (πνζνζηφ 10,27%). 

 Μεγαιχηεξε ζπρλφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 18κελνπ εκθαλίδνπλ: 

 Ζ θαηεγνξία “δηάθνξα πξνβιήκαηα” (πνζνζηφ 40,3%), ε νπνία πεξηιακβάλεη θπξίσο άηνκα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα νηθνλνκηθά ή/θαη νηθνγελεηαθά ή εκθαλίδνπλ έληνλν άγρνο. 

 Ζ θαηεγνξία αηφκσλ κε δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο (πνζνζηφ 18,9%). 

 Τα άηνκα κε δηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο (πνζνζηφ 13,61%). 

 Ζ θαηεγνξία αηφκσλ κε “θαηάζιηςε-καηαίσζε-κειαγρνιία” (πνζνζηφ 11,05%). 

 

 Απφ ηα ζηνηρεία απηά εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη άηνκα κε πξνβιήκαηα νηθνλνκηθνχ-

θνηλσληθνχ ή νηθνγελεηαθνχ ραξαθηήξα είλαη πηζαλφηεξν λα εκθαλίζνπλ ςπρνπαζνινγηθέο 

εθδειψζεηο ή δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο ζην ζηξαηησηηθφ πεξηβάιινλ, ρσξίο βέβαηα θάηη ηέηνην λα 

έρεη λνκνηειεηαθή ηζρχ. Δίλαη πάλησο ραξαθηεξηζηηθφ φηη 30% ησλ ΑΦΗΦ γηα ην ελ ιφγσ 18κελν 

(1998 θαη Α΄ εμάκελν 1999) εκθαλίδνπλ πξνβιήκαηα θαζαξά νηθνγελεηαθά ή/θαη νηθνλνκηθά, 

ρσξίο ζε απηφ ην πνζνζηφ λα πξνζκεηξψληαη νπιίηεο πνπ εκθαλίδνπλ θάπνηαο κνξθήο 

ςπρνπαζνινγία ή έληνλε δπζπξνζαξκνζηία, ησλ νπνίσλ νη αηηίεο πηζαλφλ λα ζρεηίδνληαη κε ην 

ζηελφ θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Σπλήζσο νη πεξηπηψζεηο απηέο πνπ εληνπίδνληαη απφ ηηο νκάδεο 

“ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο” αληηκεησπίδνληαη 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, φπσο ζεκεηψλνπλ νη επηζηεκνληθέο νκάδεο, πνιιά άηνκα 

ραξαθηεξηζζέληα σο ΑΦΗΦ ρσξίο έληνλα πξνβιήκαηα ςπρνπαζνινγίαο, κε ηε ζηήξημε ηεο 

δηνίθεζεο θαη ηνπ ηαηξνχ ηεο κνλάδαο, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ απνραξαθηεξίζηεθαλ. Δίλαη έλα 

παξάδεηγκα ηνπ πψο ην πεξηβάιινλ ηεο κνλάδαο κπνξεί ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο λα ιεηηνπξγήζεη 

επεξγεηηθά. 

 Ηδηαίηεξα ζεηηθά ζρφιηα απφ ην ζχλνιν ησλ νπιηηψλ απέζπαζε ε πινπνίεζε ηεο εμαγγειίαο 

πεξί επηπιένλ ρνξήγεζεο δπν εκεξψλ άδεηαο αλά κήλα ζεηείαο ζηελ παξακεζφξην πνπ ηζρχεη απφ 

ηελ 98 Δ΄ ΔΣΣΟ, ηελ πξψηε δει. ΔΣΣΟ πνπ ππεξεηεί ζηελ παξακεζφξην 9 κήλεο. 
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 Έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ ζεκεηψλεηαη ζηηο δηκεληαίεο αλαθνξέο είλαη ε ζηαδηαθή 

εμάιεηςε ηνπ θαηλνκέλνπ παιαηφο-λένο ζηξαηηψηεο, κεηά ηελ πξνζπάζεηα ησλ δηνηθήζεσλ θαη ηηο 

δηαηαγέο ηεο ηεξαξρίαο. Οη ζπγθξνχζεηο ζηα πιαίζηα απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ είραλ θπξίσο 

επεηζνδηαθφ ραξαθηήξα, πνιιέο θνξέο φκσο ζηξέθνληαλ ελαληίνλ αηφκσλ κε κεησκέλεο 

δπλαηφηεηεο αληίδξαζεο (π.ρ. άηνκα κε εμειηθηηθέο δηαηαξαρέο, κειαγρνιηθνχο ηχπνπο, άηνκα 

πξνεξρφκελα απφ ππεξπξνζηαηεπηηθφ πεξηβάιινλ θιπ). 

 Όζνλ αθνξά ζην δήηεκα ησλ λαξθσηηθψλ, νη επηζηεκνληθέο νκάδεο έρνπλ πξνζπαζήζεη 

κέζσ ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ ηνπο παξεκβάζεσλ λα ηνλψζνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε θαη λα 

δηεπθνιχλνπλ ηελ έληαμε ζην ζχλνιν αηφκσλ, ηα νπνία, ιφγσ πεξηζηαζηαθήο ρξήζεο λαξθσηηθψλ 

νπζηψλ πξηλ ηελ θαηάηαμή ηνπο, δπζθνιεχνληαλ ζηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζην ζηξαηησηηθφ 

πεξηβάιινλ. 

 Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί εδψ φηη ε δηαθξηηηθφηεηα θαη ε ερεκχζεηα ησλ δηνηθήζεσλ ζηνλ 

ρεηξηζκφ απηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ είρε πνιιέο θνξέο επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ εμέιημε απηψλ 

ησλ νπιηηψλ- ηδίσο ζε άηνκα, ηα νπνία πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ κηα θαηλνχξγηα αξρή ζηε δσή ηνπο 

έρνληαο ζεηεχζεη ζε θέληξα απεμάξηεζεο. 

 Ηδηαίηεξε πξνζνρή δίλεηαη απφ ηηο επηζηεκνληθέο νκάδεο ζηηο πεξηπηψζεηο αηφκσλ πνπ 

εκθαλίδνπλ απηνθαηαζηξνθηθέο ηάζεηο. Σρεδφλ πάληα αθνχ ελεκεξσζεί ν δηνηθεηήο θαη ν ηαηξφο 

ηεο κνλάδαο, ηα άηνκα απηά παξαπέκπνληαη ζηηο αξκφδηεο ςπρηαηξηθέο ππεξεζίεο πξνθεηκέλνπ λα 

θξηζεί δηεμνδηθά ε θαηάζηαζή ηνπο. Τν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ δειψλνπλ απηνθηνληθφ ηδεαζκφ, 

νξγαλσκέλν ή κε νξγαλσκέλν, ζχκθσλα κε ηηο αλαθνξέο ηνπ έηνπο 1998 θαη ηνπ Α΄ εμακήλνπ 

1999 απνηειεί ην 2,45% ηνπ ζπλφινπ ησλ εληνπηζζέλησλ ΑΦΗΦ. 

 

 

ΠΡΟΣΑΔΗ 

 Σεκαληηθφ ξφιν ζηε βειηίσζε ηνπ ζεζκνχ ζα παίμεη ν θαιχηεξνο ζπληνληζκφο ησλ 

επηζηεκνληθψλ νκάδσλ κε ηνπο θαηά ηφπνπο ςπρηάηξνπο- φπσο άιισζηε θαζνξίδεηαη θαη απφ ηε 

ζρεηηθή Πάγηα Γηαηαγή. Μεληαίεο ζπζθέςεηο ησλ επηζηεκνληθψλ νκάδσλ κε ηνπο αξκφδηνπο 

ςπρηάηξνπο ησλ ΓΣΝ ζε κφληκε βάζε ζα ζπλέβαιαλ ζηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε γηα ηελ πνξεία ησλ 

ΑΦΗΦ θαη ζηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ρεηξηζκφ ηνπο, κε θαηεπζχλζεηο θαη νδεγίεο. 

 Δπίζεο, ε θαιχηεξε ελεκέξσζε ησλ λενζπιιέθησλ ζηα ΚΔΝ θαη κάιηζηα απφ ηα ίδηα ηα 

κέιε ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο ζα ζεκειηψζεη ηελ εκπηζηνζχλε, ηφζν πξνο ηα πξφζσπα φζν θαη 

πξνο ηνλ ζεζκφ θαη ζα δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο, ψζηε νη νπιίηεο λα δεηνχλ ρσξίο δπζπηζηία 

ηε ζπλδξνκή ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο, αλ θαη φηαλ ηε ρξεηάδνληαη. 
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 Ζ παξάηαζε θαη ν εκπινπηηζκφο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο ζην 414 ΣΝΔΝ είλαη 

απαξαίηεηε: ηα κέιε ησλ επηζηεκνληθψλ νκάδσλ πξέπεη λα εμνηθεηψλνληαη κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

ηνπ ζηξαηησηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηνπο ηξφπνπο, κε ηνπο νπνίνπο απηφ επηδξά ζηνλ ςπρηζκφ ησλ 

νπιηηψλ θαη λα γλσξίδνπλ, ηφζν ηηο απαηηήζεηο ησλ νπιηηψλ απφ ηνπο ίδηνπο φζν θαη ηα πεξηζψξηα 

δξάζεο ηνπο. 

 

 

ΔΠΗΛΟΓΟ 

 Πξέπεη ηέινο λα ηνλίζνπκε ηε δηάζεζε πξνζθνξάο θαη ηελ επαγγεικαηηθή επζπλεηδεζία, κε 

ηηο νπνίεο ηα κέιε ησλ επηζηεκνληθψλ νκάδσλ έθεξαλ θαη θέξνπλ ζε πέξαο έλα ηδηαηηέξσο 

δχζθνιν έξγν. Καηέγξαςαλ κε ζπλέπεηα ηηο πεξηπηψζεηο ΑΦΗΦ πνπ εληφπηζαλ- πάληα αλάινγα κε 

ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, ην επίπεδν ησλ γλψζεσλ θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο θαη ηε δπζθνιία ησλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ ζπλάληεζαλ. 

 Θεσξνχκε φηη ε ζπλερήο ελδπλάκσζε ηνπ ζεζκνχ ηεο ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο ζα 

ζπκβάιεη απνηειεζκαηηθά ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ηνπ ζηξαηησηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ 

επηδξνχλ αξλεηηθά ζηελ πξνζπάζεηα ησλ αηφκσλ λα εληαρζνχλ ζ’ απηφ. 

 


