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Αγαπεηνί ζπλάδειθνη,
Ο ζεζκφο ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο θαίλεηαη λα παίδεη νινέλα θαη πην
ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο κέξεο καο ζηε πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε πξνβιεκαηψλ πνπ
αθνξνχλ ζηελ ςπρηθή πγεία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο. Ζ ζηαηηζηηθή
αχμεζε ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ ζε επίπεδν πιεζπζκνχ, ν ζχγρξνλνο ηξφπνο
δσήο, ε απνδπλάκσζε ησλ εζηθψλ θαη θνηλνηηθψλ αμηψλ θαη ε κείσζε ηεο
θνηλσληθήο ζπλνρήο θαζηζηνχλ αλαγθαία, φρη κφλν ηε ζηεξημε ηνπ ζεζκνχ, αιιά
θαη ηε ζπλερή βειηίσζε θαη εμέιημε.
Κάζε εηδηθφο ςπρηθήο πγείαο ζηα πιαίζηα ηνπ ζηξαηνχ ζα πξέπεη λα
επηθεληξσζεί ζηελ δηεχξπλζε ηεο πξφιεςεο ςπρηθήο πγείαο, εθηφο ησλ
ζηξαηεπκέλσλ, ηφζν ζηα ζηειέρε, φζν θαη ζηηο νηθνγελεηέο ηνπο. Ζ παξέκβαζε,
ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ ζηξαηνχ, ζηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ
νηθνγέλεηα θαη ζηα ηξαπκαηηθά γεγνλφηα πνπ επηβαξχλνπλ ην πξνζσπηθφ, είλαη
απαξαίηεηε γηα ηελ απφθηεζε ηνπ εζηθνχ θαη ηεο ζπλνρήο ελφο ζχγρξνλνπ
επαγγεικαηηθνχ ζηξαηνχ. Θα πξέπεη ζπλεπψο λα πηνζεηήζνπλ ζπγρξνλέο
ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη λα δηακνξθσζνχλ δνκέο πνπ ζα εμππεξεηνχλ
θαιχηεξα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ.
ηελ πξνζπάζεηα λα ζπκπεξηιάβνπκε φια ηα αλσηέξσ ζέκαηα ζηε
ζεκεξηλή εκεξίδα ζα αλαθεξζνχκε αξρηθά ζε ζηαηηζηηθά δεδνκέλα απφ ηελ
ςπρηαηξηθή θιηληθή θαη ηεο γξακκή ηειεθσληθήο ζηήξημεο ηνπ 414 ΝΔΝ. Θα
παξαθνινπζήζνπκε ηελ πεξηγξαθή ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ
ζηειέρνπο, επεμεξγαζκέλε απφ νκάδα εηδηθψλ. Θα παξνπζηάζνπκε ην ζεσξεηηθφ
πιαίζην θαη ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ νκάδσλ απηνβνήζεηαο. Γχν εηδηθνί απφ ην
παλεπηζηήκην ζα καο κηιήζνπλ γηα ηειεςπρηαηξηθή θαη ηειεθσληθέο γξακκέο
ζηήξημεο. Οκάδα εηδηθψλ ζα πξνζπαζήζεη λα καο πξνηείλεη κε επηζηεκνληθφ
ηξφπν πψο λα πξνζεγγίζνπκε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ ζηειέρνπο ψζηε λα πξνζεγγίδεη
ην κέινο ηεο κε πξνζαξκνζηηθφ ηξφπν. Δθπξφζσπνο ηεο Γηεχζπλζεο Κέληξσλ
Νενζπιιέθησλ ζα καο αλαιχζεη ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
πξνζέγγηζε ησλ νηθνγελεηψλ ησλ ζηξαηεπκέλσλ. Δηδηθνί επηζηήκνλεο ζα καο
αλαιχζνπλ ηνλ ζηεξηθηηθφ ξφιν ηεο νηθνγέλεηαο γηα ηνλ ζηξαηηψηε θαη ζα καο
αλαθέξνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ παξαηεξνχκε ζπλήζσο ζηηο νηθνγέλεηεο απηέο. Θα
ππάξμεη εηζήγεζε γηα ηνπο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ησλ νηθνγελεηψλ πνπ έρνπλ
ζεκαληηθέο δπζθνιίεο. Θα θιείζνπκε ηελ εκεξίδα κε πξνηάζεηο εηδηθψλ
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επηζηεκφλσλ γηα ηηο δπλαηφηεηεο νξγάλσζεο θνηλσληθήο κέξηκλαο γηα ηελ
νηθνγέλεηα ηνπ ζηξαηηψηε, ζηα πιαίζηα ηνπ ζηξαηεχκαηνο.
Πξνζδνθνχκε, φηη ε ζπλάληεζε απηή, ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ εμέιημε θαη ζηε
βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζεζκνχ πξνο φθεινο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ
ηξαηνχ Ξεξάο. Με ηηο ζθέςεηο απηέο ζαο θαισζνξίδσ ζηελ ζεκεξηλή Η΄ Δηήζηα
Ζκεξίδα Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο.

Με ζπλαδειθηθνχο ραηξεηηζκνχο
Τπνζηξάηεγνο Kαινγεξφπνπινο Νηθφιανο
Γηεπζπληήο Τγεηνλνκηθνχ ΓΔ
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ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
08:30-09:00
09:00-09:15

09:15-09:45

09:45-11:00

ΔΓΓΡΑΦΖ ΤΝΔΓΡΧΝ
ΠΡΟΦΧΝΖΔΗ-ΥΑΗΡΔΣΗΜΟΗ
 «Πξνζθώλεζε»
Τπνζηξάηεγνο Καινγεξφπνπινο Νηθφιανο
Γηεπζπληήο Τγεηνλνκηθνχ ΓΔ
 «Πξνζθώλεζε - θήξπμε έλαξμεο εξγαζηώλ»
Απφ ην ηηκψκελν πξφζσπν
ΓΗΑΛΔΞΖ
«Ψπρηθή δηαηαξαρή θαη νηθνγέλεηα»
Υξηζηνδνχινπ Γεψξγηνο, Οκφη. Καζεγεηήο Φπρηαηξηθήο,
Πξφεδξνο Διιεληθήο Φπρηαηξηθήο Δηαηξείαο, Πξφεδξνο Κέληξνπ
Φπρηθήο Τγηεηλήο
ΤΝΔΓΡΗΑ Η
Πξφεδξνο: Σαμίαξρνο, Βιάρνο Αζαλάζηνο, Γηεπζπληήο ΔΤ
 «Γεδνκέλα απφ ηελ ςπρηαηξηθή θιηληθή 414 ΝΔΝ»
Σρεο(ΤΝ) Πιψηα Υξηζηίλα, Τπεχζπλε Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο, ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ Αξρίαηξν Κφθθα ηαχξν Γηεπζπληή ηεο
Φπρηαηξηθήο Kιηληθήο, ηνλ Αξρίαηξν Γησηάθν Οξέζηε Γηεπζπληή
ηεο Tειεθσληθήο Γξακκήο Φπρνινγηθήο Τπνζηήξημεο ηξαηνχ
Ξεξάο θαη ηελ Μαζηνξαλησλάθε Βαζηιηθή, Φπρνιφγν
 «Ηδηαηηεξφηεηεο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ζηειέρνπο»
ΣΡ(ΤΓ) Πνπινγηαλλφπνπινο Παχινο Φπρνιφγνο ζε ζπλεξγαζία
κε ηνλ Δπίαηξν ακέιε Υξήζην Φπρίαηξν ηνπ 492 ΓΝ θαη ηνλ
Δπίαηξν Μπνπξλάθα Αιέμε Φπρίαηξν ηνπ 411 ΓΝ
 «Οκάδεο απηνβνήζεηαο, ηξφπνη νξγάλσζεο, ηη κπνξνχλ λα
πξνζθέξνπλ»
ΜΤ Σξηαληαθχινπ Θεψλε, Φπρνιφγνο ηνπ 414 ΝΔΝ
 «Σειεθσληθέο Γξακκέο Άκεζεο Βνήζεηαο»
Δπίθνπξε Kαζεγήηξηα Υαβάθε Μπεάηα, Φπρίαηξνο, Τπεχζπλε
Σκήκαηνο Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ Αηγηλεηείνπ Ννζνθνκείνπ
 «Σειεςπρηαηξηθή»
Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πνιίηεο Αληψλεο, Φπρίαηξνο, ππεχζπλνο
Σειεθσληθήο Γξακκήο Άκεζεο Βνήζεηαο Αηγηλεηείνπ Ννζνθνκείνπ
 «Πψο κπνξνχκε λα πξνζεγγίζνπκε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ
ζηειέρνπο, ψζηε λα ζηεξίδεη ην κέινο ηεο κε
πξνζαξκνζηηθφ ηξφπν»
ΣΡ(ΤΓ) Βάγηαο Γεψξγηνο, Κνηλσληνιφγνο, ζε ζπλεξγαζία κε
Λγν(ΤΗ) Καξαλίθα Δπάγγειν, Φπρίαηξν ηνπ 496 ΓΝ, θαη ηνλ
ΣΡ(ΤΓ) Φέιεξε Υαξάιακπν, Κνηλσληνιφγν ηνπ ΚΔΔΓ

11:00-11:30 ΓΗΑΛΔΗMΜΑ - ΚΑΦΔ
11:30-12:30
ΤΝΔΓΡΗΑ ΗΗ
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Πξφεδξνο: Σαμίαξρνο Γηακπνπξάο, Γηεπζπληήο ΓΔΠ/ΓΔ


«Μέζνδνη επηθνηλσλίαο ηεο ηξαηησηηθήο Μνλάδαο θαη ηνπ
Κέληξνπ Νενζχιιεθησλ κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ νπιίηε»
Σρήο (ΠΕ) Εαραξάθεο Νεθηάξηνο ηεο Γηεχζπλζεο Κέληξσλ
Νενζπιιέθησλ ηνπ ΓΔ
 «Ζ νηθνγέλεηα ζαλ βάζε ηνπ πνιηηηζκνχ καο θαη ζαλ
ζηεξηθηηθφ ζχζηεκα ηνπ ζηξαηηψηε»
ΜΤ. Παπαδάθεο Δπάγγεινο, Φπρνιφγνο ηνπ 424 ΓΝΔ
 «πλεζηζκέλα πξνβιήκαηα πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο
νηθνγέλεηεο»
Λγνο(ΤΗ) ηδεξφπνπινο Νηθφιανο, Φπρίαηξνο ηνπ 424 ΓΝΔ
 «Σξφπνη πξνζέγγηζεο νηθνγέλεηαο πνπ αληηκεησπίδεη
θξίζε»
Σρεο(ΤΝ) Δπγελία Μπέξηνπ, Πξντζηακέλε Γηαζπλδεηηθήο 401
ΓΝΑ, ΜΤ Ησάλλα Κάθαξε, Φπρνιφγνο ηνπ 401 ΓΝΑ
 «Τπεξεζίεο παξνρήο θνηλσληθήο κέξηκλαο πνπ κπνξνχλ
λα βνεζήζνπλ ζηελ ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο»
ΣΡ (ΤΓ) Παπαγεσξγίνπ Ησάλλεο, Κνηλσληνιφγνο,
ΣΡ (ΤΓ) Σξπθσλφπνπινο ηάζεο, Φπρνιφγνο, ηνπ 414 ΝΔΝ
 «Γπλαηφηεηεο νξγάλσζεο θνηλσληθήο κέξηκλαο γηα ηελ
νηθνγέλεηα ηνπ ζηξαηηψηε ζηα πιαίζηα ηνπ ζηξαηεχκαηνο»
ΣΡ(ΤΓ) Γαξσλίδεο Μηιηηάδεο, Κνηλσληνιφγνο ζε ζπλεξγαζία κε
ηνλ Δπίαηξν Καβάζε Ησάλλε Φπρίαηξν ηνπ 412 ΓΝ
12:30-13:00

ΤΕΖΣΖΖ

13:00

ΓΔΞΗΧΖ
ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
Πξφεδξνο:

Αξρίαηξνο

. Κφθθαο

Μέιε: Αξρίαηξνο Ο. Γησηάθνο
Αξρίαηξνο Γ. Λνπθάο
Αλρεο (ΤΝ) Κ. Γεσξγνπνχινπ
Αλρεο (ΤΝ) Α. Φξάγγνπ
Δπίαηξνο
Π. Λαδαξίδεο
Δπίαηξνο
Γ. ππξηδάθεο
Δπίαηξνο
Ζ. Μπνπληαινχδεο
Δπίαηξνο
Δ. Μακπιέθνπ
Σρεο (ΤΝ) Σ. Εεξβα
Σρεο (ΤΝ) Α. Θσκά
Σρεο (ΤΝ) Β. ηάγθξε
Σρεο (ΤΝ) Υ. Πιψηα
Λγνο (ΤΗ)
Θ. Μνπγηάθνο
Λγνο (ΤΝ) Μ. Οηθνλνκνπνχινπ
Λγνο (ΤΝ) Ο. νθνχ
Λρίαο (ΤΓ) Γ. Υαηδάξαο
Μ.Τ.
Θ. Σξηαληαθχιινπ
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ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ 414 ΝΔΝ

Σρεο Πιώηα Υξηζηίλα, Τπεύζπλε Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο 414 ΝΔΝ
Αξρίαηξνο Κόθθαο ηαύξνο, Γηεπζπληήο ηεο Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο 414 ΝΔΝ
Αξρίαηξνο Γησηάθνο Οξέζηεο, Γηεπζπληήο ηεο Σειεθσληθήο Γξακκήο
Φπρνινγηθήο Τπνζηήξημεο ηξαηνύ Ξεξάο
Μαζηνξαληνλάθε Βαζηιηθή, Φπρνιόγνο ηεο Σειεθσληθήο Γξακκήο
Φπρνινγηθήο Τπνζηήξημεο ηξαηνύ Ξεξάο

ηελ ςπρηαηξηθή θιηληθή ηνπ 414 ΝΔΝ λνζειεχνληαη πεξηζηαηηθά φισλ ησλ
δηαγλσζηηθψλ θαηεγνξηψλ (ζπλήζσο βαξηά θαη απνδηνξγαλσκέλα πεξηζηαηηθά) θαη
αθνξνχλ: Αμθνπο - ηξαηηψηεο,

βαξηά ςπρηαηξηθά πεξηζηαηηθά απφ ην Ναπηηθφ,

πξνζσπηθφ σκάησλ Αζθαιείαο, κέιε νηθνγελεηψλ ζηξαηησηηθψλ, πνιηηηθφ
πξνζσπηθφ ηνπ ζηξαηνχ μεξάο. Ννζειεχνπκε γχξσ ζηα 500 πεξηζηαηηθά ην
ρξφλν. ηα εμσηεξηθά ηαηξεία ηεο Φπρηαηξηθήο εμεηάδνληαη Νενζχιιεθηνη απφ φια
ηα Κεληξα Νενζπιιέθησλ Εσλεο Δπζχλεο ηεο ΑΓΔΝ θαη ηεο ΑΓΤ πιελ
Πεινπνλλήζνπ θαη ζηξαηεχζηκνη ησλ ηξηψλ θιάδσλ, κέζσ Φξνπξαξρείνπ Αζελψλ
θαζψο θαη ηξαηηψηεο απφ ηηο παξαπάλσ Μνλάδεο θαη Μνλάδεο ΑΓΔΝ. Κάζε
ρξφλν εμεηάδνληαη γχξσ ζηα 9000 άηνκα. Σν 95% ησλ εμεηαδνκέλσλ είλαη νπιίηεο
2,5% Τπαμησκαηηθνί, 1,5% Αμησκαηηθνί, 1% ινηπνί.Αλάκεζα ζηνπο εμεηαδφκελνπο
θπξηαξρνχλ ζαλ μερσξηζηέο αηηίεο πξνζέιεπζεο ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα
(15%), βαξηά ςπρηαηξηθά πεξηζηαηηθά (9%), ρξήζε νπζηψλ (9%), απηνθηνληθέο
ηάζεηο (1,2%), άιινη ιφγνη ζρεηηδφκελνη κε δηαδηθαζηηθά ζέκαηα θαη ήπηα
πεξηζηαηηθά (65,3%).
Σα παξαπάλσ λνχκεξα εκθαλίδνπλ ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο
δηαγλψζεηο θαη σο εθ ηνχ ηνχηνπ είλαη απνιχησο κεηξήζηκα. Αληίζηνηρε κέηξεζε κε
θαηαγξαθή ηεο άπνςεο ησλ εμεηαδνκέλσλ δελ ππήξμε κέρξη ζήκεξα. Γλσξίδνληαο
απφ ηελ θαζεκεξηλή εκπεηξία φηη αξθεηνί λένη ππνθέξνπλ απφ βάξε πνπ ηνπο
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θιεξνδνηεί ε νηθνγέλεηα ζειήζακε λα κεηξήζνπκε ηα κεγέζε απηά ξσηψληαο θαη
ηνπο εμεηαδφκελνπο.
Πξνζθάησο θαηαζθεπάζακε πιεξνθνξηαθφ έληππν, απεπζπλφκελν ζηνπο
εμεηαδνκέλνπο ησλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ, ην νπνίν πεξηέρεη πιεξνθφξεζε γηα ηηο
παξερφκελεο ππεξεζίεο καο, ζην νπνίν ζπκπεξηιάβακε θαη εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο
αλ επηζπκνχλ απαληνχλ. ηηο εξσηήζεηο απηέο πεξηιάβακε παξακέηξνπο ησλ
ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπκε, ζηηο νπνίεο θαιέζακε ηνπο εμεηαδφκελνπο λα καο
βαζκνινγήζνπλ, θαζψο επίζεο θαη άιιεο ζηηο νπνίεο θαηαγξάθεηαη ε θαηάζηαζε
ησλ εμεηαδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηελ δηθή ηνπο εθηίκεζε. Σελ ππνβνήζεζε ηεο
ζπκπιήξσζεο απηνχ ηνπ εληχπνπ αλέιαβαλ νπιίηεο ςπρνιφγνη, θνηλσληνιφγνη θαη
θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, νη νπνίνη εθπαηδεχνληαη ζηελ θιηληθή, πξνθεηκέλνπ, αθ΄ ελφο
κελ λα εθπαηδεπζνχλ, αθ΄ εηέξνπ λα απνηειέζνπλ ζπέξκα γξαθείνπ θνηλσληθήο
κέξηκλαο ζηα εμσηεξηθά καο ηαηξεία.
ηελ θαηαγξαθή καο ρσξίδνπκε δχν πεξηφδνπο: Σελ πεξίνδν θαηά ηελ
νπνία θαηαηάζζνληαη λενζχιιεθηνη, θαη ζπλεπψο ην θπξίσο ζέκα καο είλαη πνηνο
ζα κείλεη ζην ζηξαηφ θαη πνηνο ζα πάεη ζπίηη ηνπ, θαη ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία
έρεη ηειεηψζεη ε θαηάηαμε, θαη ζπλεπψο απηνί νη νπνίνη ήηαλ λα κείλνπλ ζην ζηξαηφ
έκεηλαλ. Καη ζηηο δχν πεξηφδνπο ζπιιέμακε αξθεηέο απαληήζεηο, ζηηο νπνίεο
μερσξίζακε ηνλ ηξφπν πνπ απαληνχζαλ νη εμεηαδφκελνη, ηφζν φζνλ αθνξά ηελ
βαζκνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ καο, φζν θαη πψο απηνί ζεσξνχζαλ ηελ θαηάζηαζε
ηεο πγείαο ηνπο θαη ηη θφξην απφ ην πξνζσπηθφ ηνπο πεξηβάιινλ αλέθεξαλ φηη
έρνπλ.
ην παξαπάλσ ελεκεξσηηθφ έληππν, πέξαλ ηεο ζπλήζνπο δηαδηθαζίαο
εμέηαζεο, πεξηιάβακε θαη ζηνηρεία πεξηπηψζεσλ πνπ δελ πξέπεη λα απεπζχλνληαη
ζε εμσηεξηθφ ςπρηαηξηθφ ηαηξείν (κε ςπρηαηξηθέο, κε αθνξψζεο ςπρηθέο
δηαηαξαρέο), θαζψο θαη πξνβάιακε ηελ ήδε ιεηηνπξγνχζα γξακκή ςπρνινγηθήο
ζηήξημεο ηνπ ζηξαηνχ μεξάο. Σε γξακκή απηή, θαζψο θαη ηελ γξακκή θνηλσληθήο
ζηήξημεο (197) παξνηξχλεη ην έληππν λα ρξεζηκνπνηνχλ φζνη έρνπλ αλάγθεο
ςπρνινγηθήο θαη θνηλσληθήο ζηήξημεο. Διπίδνπκε κε ηνλ ηξφπν απηφ φηη ζα
έξρνληαη ζηα εμσηεξηθά καο ηαηξεία θπξίσο ςπρηαηξηθά πξνβιήκαηα θαη ιηγφηεξν
πξνβιήκαηα πνπ δελ ζα επηζθεπηφηαλ ςπρίαηξν, αλ νη ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο
ζην ζηξαηφ δελ είραλ θαζηεξψζεη απηή ηελ ζπλήζεηα. Δπί πιένλ ειπίδνπκε φηη
ςπρηαηξηθά πξνβιήκαηα πνπ δελ θζάλνπλ ζε καο γηαηί ζθέθηνληαη ην ζηίγκα ηεο
ςπρηθήο δηαηαξαρήο, ή δελ ζέινπλ λα ζεσξεζνχλ σο επηδηψθνληεο επλντθή
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ζηξαηνινγηθή ξχζκηζε, ζα έξρνληαη πιένλ ζε καο ψζηε λα ζπκβάιινπκε
απνθαζηζηηθφηεξα ζηε δηαηήξεζε πγηνχο ηνπ ζηξαηεπκέλνπ πξνζσπηθνχ.
Δίδαηε πξνεγνπκέλσο, θαζψο παξνπζηάδακε ην ζθεπηηθφ ηεο κειέηεο,
κεξηθά πξψηα απνηειέζκαηα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εμεηαδνκέλσλ.
Οη απαληήζεηο απηέο πξνζπαζήζακε λα πεξηέρνπλ εηιηθξηλείο θαηαγξαθέο,
αθνχ πξψηα θαηαλνήζνπλ νη εμεηαδφκελνη ην πεξηερφκελν ησλ εξσηήζεσλ.
Μαο εμέπιεμαλ βέβαηα κεξηθέο απαληήζεηο ηνπο, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηελ
θαζαξηφηεηα ζην ρψξν θαη ηηο ηνπαιέηεο, θαζψο θαη ηελ εζπρία ζην ρψξν.
Γελ πεξηκέλακε φηη κέζα ζηελ θνζκνζπξξνή ηεο θαηάηαμεο ζα κπνξνχζαλ
λα εθηηκήζνπλ νη εμεηαδφκελνη ηφζν πνιχ ηηο πξνζπάζεηέο καο λα δηαηεξήζνπκε
αμηνπξεπή ην ρψξν.
Αθφκα πεξηζζφηεξν καο εμέπιεμε ε εθηίκεζε πνπ θαίλεηαη λα δείρλνπλ ζην
ρξφλν πνπ ηνπο αθηεξψλνπκε.
Μήπσο ηειηθά είλαη αλαγθαίν πξηλ ηελ ηαηξηθή εμέηαζε ζηα εμσηεξηθά καο
ηαηξεία λα κεζνιαβεί εμέηαζε ηεο θνηλσληθήο θαηάζηαζεο; Κάπνηνη αο πνχκε
θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, θνηλσληνιφγνη, ςπρνιφγνη πνπ λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
ζπληάμνπλ θαηάιιειε έθζεζε θαηά πεξίπησζε, ε νπνία λα βνεζάεη ζηελ άκεζε
θηλεηνπνίεζε γηα ηελ ζηήξημε ησλ πεξηπηψζεσλ.
ηε δηαθάλεηα βιέπνπκε πσο πάεη ε θίλεζε ησλ ηειεθσλεκάησλ ζηελ
ηειεθσληθή γξακκή ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο ηνπ ζηξαηνχ απφ ηφηε πνπ άξρηζε
λα ιεηηνπξγεί. Γηαθξίλνπκε κηα πηψζε ηνπ αξρηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα θιήζεηο κε
ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, πξάγκα πνπ εμεγείηαη επηζηεκνληθά. Καη άιιεο γξακκέο
έρνπλ αλάινγε εκπεηξία. Θεσξείηαη φηη ζηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ γξακκψλ
απηψλ γίλνληαη πεξηζζφηεξεο θιήζεηο γηαηί ν θφζκνο έρεη πεξηέξγεηα λα κάζεη ηί
είλαη απηφ ην θαηλνχξην, θαζψο θαη λα παίμεη καδί ηνπ. Δκείο φκσο βαζίδνπκε
ζνβαξέο ειπίδεο ζ΄ απηφ ην θαηλνχξην θαη ζα ζέιακε λα καο βνεζήζεη πεξηζζφηεξν
ζηελ πξνζπάζεηά καο λα ρεηξηζηνχκε θαιχηεξα ην ζηξαηεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ
έρεη ςπρηαηξηθέο, ςπρνινγηθέο θαη θνηλσληθέο αλάγθεο. Θέινπκε κέζα απφ απηή ηελ
ππεξεζία λα ιχλνληαη πξνβιήκαηα, λα έρεη feedback ε γξακκή απηή γηα ηα
ζηνηρεία πνπ ρεηξίδεηαη, λα επηθνηλσλεί κε άιιεο ππεξεζίεο, λα εληζρπζεί ζε
δπλαηφηεηεο.
Απφ ηα ζηνηρεία πνπ καο έδσζε ην λαπηηθφ θαη αθνξνχλ ηε δηθή ηνπ
ηειεθσληθή γξακκή ζπκπαξάζηαζεο πξνθχπηεη φηη ηειεθσλνχλ εθεί θαη
ζηξαηεχζηκνη δηθνί καο (2%). Μαο θάλεη εληχπσζε ε δηαθνξνπνίεζε απηνχ ηνπ
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δείγκαηνο σο πξνο ηελ βαξχηεηα ησλ πξνβιεκάησλ. Ξερσξίδνπκε απηνχο πνπ
θαινχλ σο πάζρνληεο απφ ςπρηθέο δηαηαξαρέο ή δειψλνπλ πξφζεζε απηνθηνλίαο,
θαη δηαθξίλνπκε 7πιάζηα επηβάξπλζε ζε απηνχο πνπ θάλνπλ ζεηεία εθηφο λαπηηθνχ
ζε ζρέζε κε απηνχο ηνπ λαπηηθνχ.
Έρεη ελδηαθέξνλ ε αλάγλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ
εμεηαδνκέλσλ ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία, ηφζν σο απηφλνκα απνηειέζκαηα, φζν θαη ζε
ζχγθξηζε κε απηά πνπ πξναλαθέξακε θαη πξνέθππηαλ κφλν απφ ηηο ηαηξηθέο
γλσκαηεχζεηο.
ηε δηαθάλεηα βιέπνπκε πψο αληηιακβάλνληαη νη εμεηαδφκελνη ην πξφβιεκα
γηα

ην

νπνίν

πξνζέξρνληαη

(ςπρηαηξηθφ,

ςπρνινγηθφ,

θνηλσληθφ,

άιιν).

Γηαθξίλνπκε ηελ ρακειή απάληεζε σο πξνο ην ςπρηαηξηθφ θαη ηελ πςειή
απάληεζε σο πξνο ην θνηλσληθφ. Σελ ρακειφηεξε εκθάληζε ησλ ςπρηαηξηθψλ
κπνξνχκε λα ηελ εξκελεχζνπκε είηε ζαλ πξνηίκεζε ησλ εμεηαδνκέλσλ λα
ζεσξνχλ ην πξφβιεκά ηνπο σο ςπρνινγηθφ, είηε ζαλ πξαγκαηηθή. ηελ θαηάηαμε
βιέπνπκε κηθξφηεξε εκθάληζε ησλ ςπρηαηξηθψλ ζε ζρέζε κε ηνπο παξακέλνληεο,
πξάγκα πνπ δελ αλακέλεηαη. Σειηθά κέλνπλ ςπρηαηξηθά πξνβιήκαηα ζην ζηξαηφ;
Σα θνηλσληθά πξνβιήκαηα εκθαλίδνληαη εθηφο θαηαηάμεσο ζε ιίγν κεγαιχηεξε
ζπρλφηεηα απ΄ απηήλ πνπ αλαθέξακε ζηα αξρηθά καο λνχκεξα, ελψ είλαη αθφκα
πεξηζζφηεξα ζηε δηάξθεηα ηεο θαηαηάμεσο. Σί λα ζπκβαίλεη άξαγε; Δίλαη ηφζα
πνιιά ηα ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα;, Έρνπλ κάζεη φηη φηαλ δπζθνιεχνληαη ζηελ
νηθνγέλεηα δελ ειπίδνπλ ηίπνηα απφ θακηά βνήζεηα θίισλ, ζπγγελψλ θαη θξάηνπο,
θαη θαηαθεχγνπλ ζε καο γηα λα πάξνπλ αλαβνιέο; Λέλε ςέκαηα θαη ππεξβνιέο
πξνθεηκέλνπ λα επσθειεζνχλ απφ ηα ηξσηά ζεκεία επαίζζεησλ ππεξεζηψλ φπσο
είλαη ε δηθή καο;
πσο θαη λα είλαη εκείο εμεηάδνπκε θάζε πεξίπησζε, φπσο είλαη ην θαζήθνλ
καο. ηαλ είλαη ηαηξηθφ ην ζέκα αθνινπζεί ηελ πνξεία πνπ ηνπ αληηζηνηρεί. Απηή ε
πνξεία είλαη πνιπδηάζηαηε. Πξνζπαζνχκε λα βνεζάκε ηνλ αζζελή κέρξη εθεί πνπ
δελ πάεη άιιν. Πνιινί απφ ηνπο αζζελείο πνπ έρνπκε βνεζήζεη θαηάθεξαλ λα
βγάινπλ ζηξαηφ. Αξθεηνί κάιηζηα ην θαηάθεξαλ παίξλνληαο θαξκαθεπηηθή αγσγή
πνπ ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηελ πεξίπησζή ηνπο.
Αθνχγνληαο απφ πνιινχο φηη ηνπο είλαη δχζθνιν λα ππεξεηήζνπλ γηαηί
έρνπλ δνπιεηέο, ζπνπδέο, ρξέε, πξνβιήκαηα ζην ζπίηη, κπεξδεπφκαζηε. Βιέπνπκε
ηνπο αζζελείο απφ ηε κία πνπ ζέινπλ λα ππεξεηήζνπλ θαη κεηο ηνπο βνεζάκε θαη
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απφ ηελ άιιε κεξηά απηνχο. Αλ ιέλε αιήζεηα, πξέπεη θάπνηνο λα ηνπο βνεζήζεη.
Νφκνη, ξπζκίζεηο, δίθηπα θνηλσληθήο ππνζηήξημεο είλαη απαξαίηεηα.
Δκείο ζην ρψξν ηεο πγείαο έρνπκε κάζεη λα πξνζπαζνχκε λα σθειήζνπκε
ηνπο αλζξψπνπο θαη λα κε θάλνπκε δεκηά ζε θαλέλαλ. Αο εληείλνπκε ινηπφλ ηελ
πξνζπάζεηα γηα λα νξγαλψζνπκε απνηειεζκαηηθά δίθηπα θνηλσληθήο ππνζηήξημεο
γη΄ απηνχο πνπ έρνπλ αλάγθε. Σα ζηνηρεία καο ιέλε φηη είλαη αξθεηνί απηνί.

10

ΟΗ ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΔ ΣΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΣΟΤ ΣΔΛΔΥΟΤ
Δπίαηξνο ακέιεο Υξήζηνο, Φπρίαηξνο, 492 ΓΝ
Δπίαηξνο Μπνπξλάθαο Αιέμεο, Φπρίαηξνο, 411 ΓΝ
ηξ (ΤΓ) Πνπινγηαλλόπνπινο Παύινο, Φπρνιόγνο, 492 ΓΝ

θνπόο ηεο νκηιίαο
Να παξνπζηάζεη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο νηθνγέληαο ησλ ζηειερψλ.

Πξόινγνο
Ζ νηθνγέλεηα σο γνλετθφ πεξηβάιινλ θαη ε επίδξαζε ηεο ζην ζηέιερνο
Ζ νηθνγέλεηα ηνπ ζηειέρνπο (ν/ε ζχδπγνο)
Οη κεηαζέζεηο / κεηαθηλήζεηο θαη ε επίδξαζε απηψλ ζηα παηδηά
Σν ζηέιερνο ζηνλ Έβξν θαη ηελ Αξθαδία
Δπίινγνο / ζπκπεξάζκαηα

Ζ νηθνγέλεηα σο γνλετθό πεξηβάιινλ θαη ε επίδξαζε ηεο ζην ζηέιερνο
Παξάδνζε ν ζηξαηφο σο θαξηέξα / επάγγεικα. (παηέξαο-ζείνο-γείηνλαο)
επηθπιαθηηθφηεηα – άγλνηα
Παηξηαξρηθή κε αγσλία γηα επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ παηδηψλ.
Πεπνίζεζε άκεζεο θαη ζίγνπξεο νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο
Ο ζηξαηφο είλαη «ιχζε» ιφγσ πςεινχ δείθηε αλεξγίαο ζηε ρψξα
Κνηλσληθή δηαζηξσκάησζε (πςειφβαζκα ζηειέρε)
Άγρνο απνρσξηζκνχ (κεηέξα)
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Ζ νηθνγέλεηα ηνπ ζηειέρνπο (ν/ε ζύδπγνο)
Σύδπγνο:
Ζκηαπαζρνινχκελε ή άλεξγε (ιφγσ δηαξθνχο κεηαθίλεζεο ή έιιεηςεο θαηάξηηζεο)
Γεκφζηνο ππάιιεινο ή ζηέιερνο
Σπκπεξηθνξέο:
Τπνκνλή
Αλεθηηθφηεηα
Νεχξα
Αηζηνδνμία/αγσλία γηα ην θαηλνχξγην
ζπκβηβαζκφο κε ηε δνπιεία ηνπ ζπδχγνπ

Οη κεηαζέζεηο / κεηαθηλήζεηο θαη ε επίδξαζε απηώλ ζηα παηδηά
Δπζθνιίεο:
Υικ απφζηαζε απφ ηνπο γνλείο (έιιεηςε ππνζηήξημεο πξνο ην δεπγάξη θαη ηα
παηδηά)
Απνρσξηζκφο απφ νηθεία πξφζσπα - θίινπο (αζηάζεηα ζηελ θνηλσληθή δσή)
Δλνίθην – αλεχξεζε θαηνηθίαο – νηθνλνκηθφ θφζηνο κεηαθφκηζεο
Ο γνληφο/ζηέιερνο αλαγθάδεηαη λα δήζεη γηα θάπνην δηάζηεκα καθξηά απφ ηελ
νηθνγέλεηα ηνπ.
Επίδξαζε ζηα παηδηά:
Πξνβιήκαηα πξνζαξκνζηηθφηεηαο ιφγσ ζπρλήο κεηαθίλεζεο
Αδπλακία θαηαλφεζεο ηηο έλλνηαο ησλ κεηαζέζεσλ.
(π.ρ «κπακπά γηαηί θεχγνπκε ζπλέρεηα;» «πνπ είλαη ν θχξηνο Κψζηαο θαη δελ
έξρεηε ν θίινο κνπ ζην ζπίηη;»)
Γπζθνιίεο - πξνβιήκαηα ζηελ ζρνιηθή δσή
Μαθξνπξφζεζκα θάπνηα παηδηά καζαίλνπλ λα είλαη εππξνζάξκνζηα ζην
θαηλνχξγην θαη θνηλσληθά πνην επέιηθηα
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ΟΜΑΓΔ ΑΤΣΟ-ΒΟΖΘΔΗΑ, ΣΡΟΠΟΗ ΟΡΓΑΝΧΖ, ΣΗ ΜΠΟΡΟΤΝ
ΝΑ ΠΡΟΦΔΡΟΤΝ
Θεώλε – Φαλή Σξηαληαθύιινπ, Κιηληθόο Φπρνιόγνο,
Γηδάθησξ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, Φπρηαηξηθή Κιηληθή 414 ΝΔΝ

ε κηα αγέιε ρηκπαηδήδσλ bonombo, κηα κηθξή νκάδα λεαξψλ πξνζπαζεί λα κάζεη
λα αλνίγεη θαξπνχο κε ηε βνήζεηα κηαο πέηξαο. Οη λεαξνί ζπγθεληξψλνληαη γχξσ
απφ κηα κεγάιε ζειπθή θαη παξαθνινπζνχλ ηηο θηλήζεηο ηεο. Καηφπηλ πξνζπαζνχλ
λα ηελ κηκεζνχλ θαη ηαπηφρξνλα, παξαθνινπζψληαο ν έλαο ηνλ άιινλ,
εμαζθνχληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δεμηφηεηα. Πξφθεηηαη αδξά, γηα κηα απζφξκεηε
νκάδα απηφ-βνήζεηαο.
ην ζρνιείν, νχζα απφ ηνπο «άηαθηνπο» ηεο ηάμεο, ήηαλ αξθεηέο νη θνξέο πνπ ν
δάζθαινο κε ζήθσλε ζηε «γσλία» γηα «ηηκσξία». Γχζθνιε ε ηηκσξία, φηαλ
ζηέθεζαη κφλνο ζνπ ζηελ άθξε, ελψπηνλ ηελ ηάμεο. Οη πην «αγαπεκέλεο» ηηκσξίεο
ήηαλ φηαλ ν δάζθαινο ζήθσλε ηηκσξία φιε ηελ νκάδα ησλ αηάθησλ. Ήκαζηαλ νη
άηαθηνη, ήκαζηαλ νκνηνπαζείο, δελ βηψλακε εζσηεξηθή ζχγθξνπζε θαζψο
ζηεθφκαζηαλ ηηκσξία, αληίζεηα, κάιινλ ην δηαζθεδάδακε. Ήκαζηαλ κηα νκάδα
απηφ-βνήζεηαο !
Ζ Μ.Σ., ζχδπγνο ζηξαηησηηθνχ, αθνινχζεζε ηνλ άλδξα ηεο γηα κεξηθά ρξφληα ζε
πφιε ηνπ εμσηεξηθνχ. Έμη κήλεο κεηά ηελ κεηάβαζή ηεο εθεί, παξνπζίαζε αγρψδεηο
θαηαζιηπηηθέο εθδειψζεηο. Σν ηρλνγξάθεκά ηεο ζηα πιαίζηα κίαο ζεξαπεπηηθήο
ζπλεδξίαο δειψλεη ηε κεγάιε βνήζεηα πνπ δέρζεθε απφ κηα νκάδα
νκνηνπαζνχλησλ, δειαδή γπλαηθψλ άιισλ εζληθνηήησλ πνπ επίζεο αθνινχζεζαλ
ην ζχδπγφ ηνπο ζην εμσηεξηθφ. Σηο παξνπζηάδεη λα ζηέθνληαη γχξσ ηεο, δσγξαθίδεη
ηηο θηγνχξεο ηνπο κε ζεξκά ρξψκαηα θαη θακπχιεο, ζέινληαο λα δειψζεη (φπσο ε
ίδηα αλαιχεη) ηελ αληαιιαγή ζπλαηζζεκάησλ θαη ηελ αίζζεζε φηη ηελ θαηαλννχλ θαη
φηη αλήθεη ζηελ νκάδα ηνπο. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα κηα κηθξή νκάδα απηφβνήζεηαο.
Δπηρεηξψληαο έλα ιεηηνπξγηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ φξνπ «νκάδα απηφ-βνήζεηαο» ζα
ιέγακε φηη πξφθεηηαη γηα νκάδα εζεινληηθήο ζπκκεηνρήο, κε ζθνπφ ηελ
αιιεινβνήζεηα ησλ κειψλ ηεο πνπ κνηξάδνληαη έλα θνηλφ πξφβιεκα θαη έρνπλ
θνηλνχο ζηφρνπο.
Οη νκάδεο απηφ-βνήζεηαο ζπκπεξηιακβάλνπλ άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηελ ίδηα
θαηάζηαζε, πξφβιεκα ή θξίζε.
Σα κέιε νπζηαζηηθά έρνπλ ηφζν ην ξφιν ηνπ ζεξαπεπφκελνπ φζν θαη ηνπ ελεξγνχ
ζεξαπεπηή, θαζψο παξέρνπλ ην έλα ζην άιιν ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε,
επθαηξίεο γηα βησκαηηθνχ ηχπνπ κάζεζε (ζηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνηίβσλ
αληηκεηψπηζεο ησλ θαηαζηάζεσλ), θαη ηελ ζεξαπεπηηθή ηθαλνπνίεζε ηεο αλάγθεο
ηνπ «αλήθεηλ» ζε κηα νκάδα πνπ έρεη θνηλά βηψκαηα, βαζίδεηαη ζε πςειά επίπεδα
ελζπλαίζζεζεο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ αιιειεγγχε ησλ κειψλ.
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χκθσλα κε ηελ Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο,
νη νκάδεο απηφ-βνήζεηαο
πεξηιακβάλνπλ άηνκα ή νηθνγέλεηεο αηφκσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα
ζσκαηηθήο ή ςπρηθήο πγείαο, αλαπεξίεο, ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα, ζπλήζεηεο
θαη εμαξηήζεηο, δεηήκαηα κεηαβάζεσλ ζηνλ θχθιν ηεο δσήο (π.ρ. γνληθφηεηα,
πέλζνο), ή πξνβήκαηα ςπρνθνηλσληθνχ ηχπνπ ηα νπνία πεγάδνπλ απφ θάπνηα
ηδηαηηεξφηεηά ηνπο (πβ. Gartner &Riessman, 1977).
Ήδε απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 ζηηο Ζ.Π.Α., ζηα πιαίζηα ησλ πνηθίισλ
πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχζαλ έλα πιεζπζκφ πνπ
ραξαθηεξηδφηαλ απφ παλζπεξκία θαη ηδηαηηεξφηεηεο, αλαδχζεθε απζφξκεηα ε
αλάγθε ζχζηαζεο νκάδσλ «νκνηνπαζνχλησλ».
Απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα, νη νκάδεο απηφ-βνήζεηαο ζεσξνχληαη πιένλ φρη κφλνλ
απνηέιεζκα ηνπ θνηλσληθνχ θηλήκαηνο αιιά θαη απαξαίηεηεο ζρεδφλ δνκέο πνπ
ζπκπιεξψλνπλ θαη εκπινπηίδνπλ ηε δξάζε ησλ δνκψλ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ζηα
πεξηζζφηεξα θξάηε (Borkman, 1990 ∙ Katz, 1981). Φαίλεηαη φηη ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο, νη νκάδεο απηνβνήζεηαο ππνθαζηζηνχλ θαη μεπεξλνχλ ζε
απνηειεζκαηηθφηεηα θάπνηεο θνηλνηηθέο δνκέο θαη κάιηζηα κε ρακειφ θφζηνο θαη
βέβαηα ρσξίο ηνλ ραξαθηήξα ηεο ηδξπκαηνπνίεζεο (Levine & Perkins, 1987).
ε έξεπλα ηνπ 1989, νη Jacobs & Goodman θαηέγξαςαλ 500.000 νκάδεο απηφβνήζεηαο ζηηο Ζ.Π.Α..
Οη νκάδεο απηφ-βνήζεηαο εμαπιψζεθαλ ζηα πεξηζζφηεξα θξάηε ηνπ θφζκνπ θαη
έγηλαλ απνδεθηέο απφ ηα ζπζηήκαηα πγείαο απηψλ θαη αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη
θάπνηεο απφ ηηο νκάδεο απηέο έρνπλ δηεζλή ραξαθηήξα.
Οη κέρξη ζηηγκήο έξεπλεο ηεο American Medical Association θαηαιήγνπλ φηη ε
ζπκκεηνρή ζε νκάδεο απηφ-βνήζεηαο (ζπκπιεξσκαηηθά κε άιιεο δνκέο ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο):
 Παξέρεη ζην άηνκν ππνζηήξημε κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο ηζρχνο ηνπ
απέλαληη ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη θαη ζπλαθφινπζα,
 πζρεηίδεηαη κε πςειφηεξα πνζνζηά επηηπρίαο ζε παξάιιειε ζεξαπεία
ηαηξηθνχ ή ςπρηαηξηθνχ / ςπρνινγηθνχ ηχπνπ, φπσο επίζεο
 πζρεηίδεηαη κε κείσζε ηνπ ρξφλνπ αλάξξσζεο
 Πξνσζεί γεληθφηεξα ηελ άλνδν ηνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο δσήο ησλ κειψλ
 Κνζηίδεη ιηγφηεξν απφ θάζε άιιε κνξθή ςπρνθνηλσληθήο παξέκβαζεο
ηα πιαίζηα ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ηξαηνχ, ε νξγάλσζε νκάδσλ απηφ-βνήζεηαο ζε
πιαίζηα κνλάδαο θαη λνζνθνκείνπ – λνζνθνκείνπ εκέξαο, ζα κπνξνχζε λα
εληζρχζεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηα ζηειέρε θαη ην
πξνζσπηθφ.
Ζ νκάδα απηφ-βνήζεηαο ρξεηάδεηαη ην ρξφλν ιίγσλ σξψλ ζε εβδνκαδηαία ή δηο
εβδνκαδηαία βάζε, θαη έλα ρψξν ζπλάληεζεο ησλ κειψλ. Γελ απαηηεί θφζηνο
ππνδνκήο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο.
Αξρηθά είλαη απαξαίηεηνο έλαο ζρεδηαζκφο πνπ ζα μεθηλνχζε απφ ηνλ εληνπηζκφ
ησλ πξνβιεκάησλ – αλαγθψλ πνπ πξνεμάξρνπλ (π.ρ. νξγαληθά λνζήκαηα,
ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο, κεηαβάζεηο ηνπ θχθινπ δσήο, νηθνγέλεηεο πνπ
αληηκεησπίδνπλ παηδί κε αλαπεξία θ.α.).
Ννζειεπηέο θαη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί ζε ζπλεξγαζία κε εηδηθνχο ςπρνιφγνπο ζα
κπνξνχζαλ λα εθπαηδεπηνχλ σο ζπληνληζηέο επφπηεο ησλ νκάδσλ απηφ-βνήζεηαο.
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ηελ πξψηε θάζε νξγάλσζεο ησλ νκάδσλ απηφ-βνήζεηαο ζα ήηαλ απαξαίηεηε ε
ζπκκεηνρή ηνπ ζπληνληζηή γηα ηελ δφκεζε ηεο νκάδαο θαη ηελ παγίσζε ησλ
θαηεπζπληεξίσλ ηεο θαη ζε δεχηεξν ρξφλν ν ζπληνληζηήο ζα κπνξνχζε λα
ιεηηνπξγεί θαηά δηαζηήκαηα σο επφπηεο ηεο νκάδαο.
Πηζαλφλ ν πιένλ γφληκνο ηνκέαο γηα κηα πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ζα ήηαλ ν
ηνκέαο ηεο Γηαζπλδεηηθήο ζηα Γεληθά Ννζνθνκεία.
Ζ ζπζηεκαηηθή κνξθνπνίεζε θαη παγίσζε νκάδσλ απηφ-βνήζεηαο ζηα πιαίζηα ηνπ
ζπζηήκαηνο ηνπ ηξαηνχ ζα κπνξνχζε επνκέλσο λα εκπινπηίζεη θαη λα δηεπξχλεη
ην φιν δίθηπν ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο, αθνινπζψληαο ηελ εμέιημε ησλ ζεζκψλ
θνηλνηηθήο ζηήξημεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο έηζη φπσο εμειίζζεηαη ζηα
πεξηζζφηεξα θξάηε πιένλ.
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ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΔ ΓΡΑΜΜΔ AΜΔΖ ΒΟΖΘΔΗΑ
Υαβάθε Μπεάηα, Δπίθνπξε Kαζεγήηξηα, Φπρίαηξνο, Τπεύζπλε Σκήκαηνο
Δπεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ Αηγηλεηείνπ Ννζνθνκείνπ

Hotlines
Helplines
Σειεθσληθέο Γξακκέο Άκεζεο Βνήζεηαο
Σειεθσληθέο Γξακκέο Δπείγνπζαο Βνήζεηαο
Γεληθήο αλαθνξάο ζηνλ ςπρηαηξηθφ ρψξν (Παξέκβαζε ζε ςπρνινγηθά/ςπρηαηξηθά
πξνβιήκαηα - Παξέκβαζε ζε θξίζε)
Δηδηθήο αλαθνξάο ζηνλ ςπρηαηξηθφ ρψξν(αιθννιηζκφο, Καηάρξεζε νπζηψλ,
Απηνθαηαζηξνθηθή ζπκπεξηθνξά, Καθνπνίεζε, θ.ι.π.)

Οξηζκόο ηεο θξίζεο
Κξίζε είλαη κηα βξαρεία απάληεζε ζε ζνβαξφ stress, φπνπ νη πξνζαξκνζηηθνί
κεραληζκνί ηνπ αηφκνπ δπζιεηηνπξγνχλ.
Μπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα κηαο ςπρηαηξηθήο λφζνπ (π.ρ. θαηάζιηςεο).
Δθδειψλεηαη κε ςπρηαηξηθά ή θαη ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα (επεξεζηζηφηεηα,
κφλσζε, παληθφ)
Τπάξρεη κεγάινο θίλδπλνο εθδήισζεο απηνθαηαζηξνθηθήο ή εηεξνθαηαζηξνθηθήο
ζπκπεξηθνξάο

Δθηίκεζε θαη παξέκβαζε ζε θξίζε
Σχπνο, ζνβαξφηεηα, δηάξθεηα
Δθηίκεζε ςπρηαηξηθψλ θαη ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ
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Δθηίκεζε θηλδχλνπ απην-εηεξνθαηαζηξνθήο
Άκεζε ππνζηήξημε
Γηαρείξηζε ηεο θξίζεο

Αλεζπρεηηθά ζεκεία θαη παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα απηνθηνλία

Martin Army Community Hospital
Οδεγίεο γηα ην παξαηεξεηήξην απηνθηνληψλ
Φπιιάδην γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο πξφιεςεο απηνθηνληψλ
Αλεζπρεηηθά ζεκεία θαη παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα απηνθηνλία
εκαληηθή αιιαγή ζηελ εκθάληζε, ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη θνηλσληθή απνκφλσζε
Βησκαηηθή αληίιεςε απψιεηαο κηαο ζρέζεο ή γάκνπ
Καηάρξεζε αιθνφι/νπζηψλ
Ηζηνξηθφ απηνθαηαζηξνθηθήο ζπκπεξηθνξάο
Γηαδχγην ή δηάζηαζε
Βησκαηηθή αληίιεςε απψιεηαο ή ηέινπο ζηξαηησηηθήο θαξηέξαο
Ηζηνξηθφ απηνθηνληθήο ζπκπεξηθνξάο
Αηθλίδηα αγνξά φπινπ
Ηζηνξηθφ απηνθηνληθήο ζπκπεξηθνξάο ζηελ νηθνγέλεηα/θίινπο
Δκπινθή ζε "εξσηηθφ ηξίγσλν"
Δθθξεκή δηθαζηηθά πξνβιήκαηα
Καηάζιηςε

Γεδνκέλα θαη πξνβιεκαηηζκνί
Αξρέο 10εηίαο ηνπ 90: "Γξακκή SOS-175" ηνπ Κέληξνπ Φπρηθήο Τγηεηλήο (εκεξηλφ
Διιεληθφ Κέληξν Φπρηθήο Τγηεηλήο θαη Δξεπλψλ). Λεηηνχξγεζε ππφ ηελ επνπηεία
ηνπ Αλαπι. Καζεγεηνχ ηεο Φπρηαηξηθήο Β. Κνληαμάθε θαη ηνπ Καζεγεηνχ ηεο
Φπρηαηξηθήο Γ.Ν. Υξηζηνδνχινπ
1999-ζήκεξα:

Μνλάδα

Δπείγνπζαο

Σειεθσληθήο

Βνήζεηαο

Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ηει 210-7222333
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(ΜΔΣΒ)

ηεο

2000: Οκάδα εξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη
ιεηηνπξγία ησλ "Κέληξσλ παξέκβαζεο ζηελ θξίζε ελειίθσλ". Οη πξνηάζεηο
πεξηειάκβαλαλ ηελ ίδξπζε κηαο θεληξηθήο (Παλειιαδηθήο) ηειεςπρηαηξηθήο
κνλάδαο θαη ηελ ίδξπζε πεξηθεξηθψλ (ζε επίπεδν λνκνχ) κνλάδσλ επείγνπζαο
ηειεθσληθήο βνήζεηαο κε ηειεθσληθέο γξακκέο πνπ ζα έρνπλ αζηηθή κνλάδα
ρξέσζεο

18

ΣΖΛΔΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ
Πνιίηεο Αληώλεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Φπρίαηξνο, Τπεύζπλνο
Σειεθσληθήο Γξακκήο Άκεζεο Βνήζεηαο Αηγηλεηείνπ Ννζνθνκείνπ

Σειεςπρηαηξηθή
«…ελζωκαηώζνπλ ηελ απαξαίηεηε ρξήζε ηειεκαηηθώλ ππεξεζηώλ ζηελ
πγεία ζηε ζπλνιηθή πνιηηηθή θαη ζηξαηεγηθή ηνπο γηα ηελ εμαζθάιηζε πγείαο γηα
όινπο ζηνλ 21Ί αηώλα, εθπιεξώλνληαο ην όξακα γηα έλαλ θόζκν ζηνλ νπνίν ηα
νθέιε ηεο επηζηήκεο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο δεκόζηαο πγείαο λα είλαη εμίζνπ
δηαζέζηκα ζηνπο πιεζπζκνύο νπνπδήπνηε».

Tειεταηξηθή
«Ζ άζθεζε ηεο ηαηξηθήο ρσξίο ηελ ζπλεζηζκέλε ζρέζε ιεηηνπξγνχ πγείαοαζζελνχο -θπζηθή παξνπζία»:
Πξνππνζέηεη ηελ παξνπζία 4 βαζηθψλ ζπζηαηηθψλ
(a) Γεσγξαθηθή απφζηαζε ,
(b) Υξήζε ηεο ηερλνινγίαο πνπ ππνθαζηζηά ηελ πξφζσπν κε πξφζσπν
δηάδξαζε ,
(c) Οκάδα πνπ απνηειείηαη θαη απφ ηερληθνχο,
(d ) Καλφλεο ιεηηνπξγίαο (normative standards ) πνπ αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα
ηεο παξερνκέλεο θξνληίδαο, ηελ δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ θαη ηελ
απνδνρή ηεο δνκήο.

Tειεταηξηθή
είλαη ν φξνο ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηελ ρξήζε νηαζδήπνηε
κνξθή ηειεπηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαηλ γηα ηελ παξνρή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ

Vs
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Ζιεθηξνληθή πγεία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα λα πεξηγξάςεη ηελ κεηαθνξά
πιεξνθνξηψλ κε ηαηξηθφ πεξηερφκελν

Telepsychiatry is a special form of telemedicine in which videoconferencing is used
by psychiatric practitioners to communicate with other mental health providers and
with patients (Buist A. 2000).

E-health is an emerging field in the intersection of medical informatics, public
health services and information delivered or enhanced through the Internet
(Eysenbach G. 2001).

The future of mental health care in EC

Most research in the field of telepsychiatry is technology oriented
Vs
Services needs,Consumer needs,Treatment needs, Educational needs

Goals of telepsychiatry
Improving communication between primary and secondary health services
(Harrison R,1996).

Improving communication between health services and fragmented community
teams (McLarren PM,2002).

Υξήζηεο ηειεςπρηαηξηθήο
Παξνρή ςπρηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζε


Aπνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο.



Γηαθνξεηηθνχο

ρξήζηεο-παξαιήπηεο

ππεξεζηψλ

πγείαο

νη

νπνίνη

δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηνπο θιαζζηθνχο ρξήζηεο ππεξεζηψλ ςπρηθήο
πγείαο.
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Σειεθσληθέο γξακκέο - synchronous real time audio data

Medical aftercare (reduce dosage, prescribe medication, follow up care, crisis
intervention,suicide prevention) Ferrer-Rocca O.1998
Psychiatric diagnosis ? (Ρohde P. 1997)

Videoconferencing
Tειεζπλδηάζθεςε (video teleconferencing VTC)
Synchronous real time audio and video data


Psychiatric diagnosis



Follow up care



Exchange of information between therapists



Education



Supervision



Training



Technical problems



Less involvement of family members



High costs



Hospital –based vs home-based
Sulzenbancher H. 2004

Internet
δηαδηθηπαθνί ηόπνη (store and forward) ε πιεξνθνξία απνζεθεύεηαη ζηνλ
απνζηνιέα ελώ πξνσζείηαη θαη απνζεθεύεηαη ζηνλ παξαιήπηε


Psychiatric screening but with lower reliability than diagnostic interview
(alcohol-related, anxiety, depressive disorders
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Informations on mental disorders, treatments, legal questions and personal
experiences.



CBT programms



Low diagnostic reliability



Quality of informations



Patients selection for CBT



Ethical aspects (anonymity, data security, crisis intervention)

Islands Project - The Greek Pilot
Σα θαιά λέα γηα ηε ρξήζε ηεο ηειεκαηηθήο
Αλνκνηνγελή γεσγξαθηθή δηαζπνξά ησλ κνλάδσλ ςπρηθήο πγείαο
Γχζθνιε πξφζβαζε κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ ζε κνλάδεο ςπρηθήο πγείαο
Aπμαλφκελν θφζηνο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ
Aχμεζε ησλ ςπρνινγηθψλ αλαγθψλ ηεο θνηλφηεηαο
Σα άζρεκα λέα γηα ηε ρξήζε ηεο ηειεκαηηθήο
ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΟΗ (αζηηθά θέληξα, ρσξηά)
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ (θφζηνο κεηαθνξάο, ζπληήξεζε ηερλνινγηθή)
ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΗ (ζηίγκα, ειηθία, κνξθσηηθφ επίπεδν)
ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΟΗ («απξφζσπε επηθνηλσλία»)
ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟΗ (απνπζία εμηθείσζεο κε ηερλνινγία)
Φπρνκεηξηθά θαη Κιηληθά εξγαιεία
Screening for Alcohol-related disorders
Outcome measures of Alcohol-related disorders
Screening for Anxiety disorders
Outcome measures of Anxiety disorders
Screening for Depression
Outcome measures of Depression
Screening for psychotic disorders
Outcome measures of psychotic disorders
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Σερλνινγηθόο εμνπιηζκόο
Desktop videoconference
Low cost telephone line (EPHL)
ISLANDS system (more specifications regarding the islands system is on
http://islands-project.etsit.upm.es/newsletters/islandsnewsletter5.htm

To evaluate
feasibility
effectiveness
costs-efficiency of the new services

To develop
recommendations
guidelines for public mental health services
providing new services

To enhance
information about mental health problems and how to solve them in remote
European regions.

To propose
cost-effective policies to improve the mental disorders addressed.

To study
Accessibility :access refers to an individual ability to obtain needed services.
Access has various dimension such as geographical, financial , social, cultural
and psychological
The type of telepsychiatric approaches: videoconference or low cost telephone
lines

To establish
advise, support and education function for health professionals in Cyclades

To investigate
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acceptance of a newly non classical psychiatric services Vs classical
psychiatric services

History Of The Greek Pilot
STEP 1. Evaluation and identification of mental health services needs in remote

insular sites.

Cyclades: a group of 19 islands in the Aegean Sea with a population of 110.000
people. Serviced by 3 psychiatrists occupied at the general hospital on the island
of Syros.

STEP 2. Field site certification.
Andros: the 2nd largest island of the Cyclades. Situated 37 n.m. away from the
eastern coast of the peninsula of Attika. Population 10.000 people (census of
2002), multiplied by 3 or 4 during summer owing to tourist influx..
STEP 3. Personnel recruitment, training and certification.

Two teams formed:
1) EGHOS team: 3 psychiatrists
2) Local Andros team: 2 GPs, 1 psychologist.
Educational meeting held at the Eginition Hospital in Athens.
STEP 4. Preparatory actions:

Selection

of tools to be used

Translation

of scales into Greek

Delineation

of a protocol

Submission

of the protocol, consent statements and overall aim to local and

national authorities- contract signed
STEP 5. Installation of Information and Communication Technology equipment at
both EGHOS and Andros local Health Center.
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Videophones running at 128 kbps
STEP 6 (May 2005-). Implementation:
Enrolment

of users (patients, informal carers-family members, health

professionals)/ Screening sessions (T0).
Follow-up

sessions (T1, T2, T3, …) scheduled on an individualized basis

(number, frequency).
Videoconference
Services

sessions scheduled weekly on Tuesdays and Thursdays.

provided: Screening/Diagnosis, Counseling, Treatment, Education.

Current Status Of The Greek Pilot
Πξέπεη πάλησο νπσζδήπνηε λα ζεκεησζεί, φηη ε αλάπηπμε ηεο ηειεςπρηαηξηθήο
δελ αθνξά απνθιεηζηηθά – θαη κε ζηελφ πεξηερφκελν – ηελ παξνρή ζεξαπείαο,
φπσο δελ αθνξά κφλν απηφ πνπ νλνκάδεηαη ήδε «ηειε-ζπκβνπιεπηηθή».
Αθνξά εμίζνπ κηα κείδνλα παξάκεηξν ελφο εζληθνχ ζπζηήκαηνο παξνρήο
ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο, ηελ ζπλερηδφκελε ηειε-εθπαίδεπζε ησλ θνξέσλ.
Ζ επφδσζε πάλησο ηεο λέαο δηαδξνκήο ζηελ πγεία εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ
απφ ηνλ πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο: νχησο ψζηε ην
θφζηνο ιεηηνπξγίαο λα κελ ππεξβαίλεη ην θφζηνο ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ θαιείηαη λα
εμαιείςεη
ΠΔΤΠ
Δπζπβνπιίδε
Aηγηλήηεην Ννζνθνκείν
Π. Φεξεληίλνο
Γ. Γηθαίνο
Κηλεηή Μνλάδα Βνξεηναλαηνιηθψλ Κπθιάδσλ
η. ηπιηαλίδεο
Γ. ππξηδάθεο
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Κέληξν Τγείαο Αλδξνπ
Ν.Θενιφγνπ
Λ.Εέξβα
Σκήκα ICCS ηνπ ΔΜΠ
Αγγ. Αβδίηε
Ε.Λέηδηνπ
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ΠΧ ΜΠΟΡΟΤΜΔ ΝΑ ΠΡΟΔΓΓΗΟΤΜΔ ΣΖΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΣΟΤ
ΣΔΛΔΥΟΤ,ΧΣΔ ΝΑ ΣΖΡΗΕΔΗ ΣΟ ΜΔΛΟ ΣΖ ΜΔ
ΠΡΟΑΡΜΟΣΗΚΟ ΣΡΟΠΟ
Λγνο (ΤΗ) Καξαλίθαο Δπάγγεινο, Φπρίαηξνο ηνπ 496 ΓΝ
ΣΡ (ΤΓ) Βάγηαο Γεώξγηνο, Κνηλσληνιόγνο 496 ΓΝ
ΣΡ (ΤΓ) Παλαγησηόπνπινο Αλδξέαο, Κνηλσληθόο Λεηηνπξγόο 496 ΓΝ
ΣΡ (ΤΓ) Φειεξήο Υαξάιακπνο, Κνηλσληνιόγνο ηνπ ΚΔΔΓ

1.α. Οξηζκόο θαη ξόινο ηεο Οκάδαο Φπρν-θνηλσληθήο κέξηκλαο
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ
νπνίν κπνξνχκε λα πξνζεγγίζνπκε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ ζηξαηησηηθνχ ζηειέρνπο
ηνπ Διιεληθνχ ηξαηνχ (Δ..). Δηδηθφηεξα, πξνζπαζνχκε λα θαηαγξάςνπκε ηε
κεζνδνινγία ησλ δξάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα αλαιεθζνχλ απέλαληη ζηελ νηθνγέλεηα
ηνπ ζηειέρνπο απφ ηελ Οκάδα Φπρν-θνηλσληθήο Μέξηκλαο (ΟΦΜ), έλα ζεζκφ
θαζ‟χιελ αξκφδην θαη ζεζπηζκέλν γηα ηελ άζθεζε κηαο επξχηεξεο πξνιεπηηθήο
πξνζέγγηζεο ζην ηξαηφ Ξεξάο.
Ζ ΟΦΜ απνηειεί επηζηεκνληθή νκάδα ε νπνία έρεη ζπζηαζεί ζην πιαίζην
ηεο ΓΤΓ/ΓΔ θαη απαξηίδεηαη απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο ηνπ Τγεηνλνκηθνχ ψκαηνο
πνπ έρνπλ ιάβεη ηηο εηδηθφηεηεο ηνπ Ψπρνιόγνπ, ηνπ Κνηλωληνιόγνπ θαη ηνπ
Κνηλωληθνύ Λεηηνπξγνύ. Ο ζεζκφο ηεο ςπρν-θνηλσληθήο κέξηκλαο εληάζζεηαη ζην
πιαίζην άζθεζεο κίαο δηαγλσζηηθήο θαη πξνιεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ απνβιέπεη
ζηνλ εληνπηζκφ, ηε δηεξεχλεζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε νπνηνπδήπνηε πξνβιήκαηνο
αθνξά ζηελ ςπρηθή θαη θνηλσληθή πγεία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Δ.. πγθεθξηκέλα, ν
ελ ιφγσ ζεζκφο ζέηεη σο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηα παξαθάησ:
1. ηε δηαζθάιηζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ζπλνιηθά ηνπ ζηξαηησηηθνχ
πξνζσπηθνχ θαη ηελ ελ γέλεη δηαζθάιηζε ηνπ αμηφκαρνπ ηνπ ειιεληθνχ
ζηξαηνχ,
2. ηελ παξνρή ςπρνινγηθήο θαη θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ζηα
ζηξαηεπκέλα ή κε ζηειέρε ηνπ θαζψο θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο,
3. ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο νκαιήο θαη ιεηηνπξγηθήο πξνζαξκνγήο
ησλ ζηξαηεπκέλσλ ζηνλ Δ..,
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4. ηε ζπλερή επαγξχπληζε απέλαληη ζηα ςπρν-θνηλσληθήο θχζεο
πξνβιήκαηα

πνπ

ελδερνκέλσο

λα

αλαθχςνπλ

ζην

ζηξαηησηηθφ

πξνζσπηθφ, θαη
5. ηε ζπλεπή ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο επηζηήκεο
θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ.
Πξνθεηκέλνπ ν ζεζκφο λα εμππεξεηήζεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηνπο
παξαπάλσ ζηφρνπο αλαπηχζζεη κία ζεηξά δξάζεσλ νη νπνίεο εμεηδηθεχνληαη ζηα
παξαθάησ:
1. ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ησλ ζπλζεθψλ πνπ ηζρχνπλ ζην
ζηξαηησηηθφ πεξηβάιινλ, ιακβάλνληαο πάληα ππ‟φςηλ ηηο φπνηεο
ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο,
2. αλάιεςε ελεξγεηψλ πνπ θαζηζηνχλ εθηθηή ηελ απνδνηηθφηεηα
θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ,
3. ζχζηαζε δηαχισλ επηθνηλσλίαο κε θάζε θάζεην θαη νξηδφληην
επίπεδν ηεο ζηξαηησηηθήο θαη δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο,
4. εληνπηζκφο θαη ζαθήο εθηίκεζε ςπρνινγηθψλ, θνηλσληθψλ ή
άιισλ πξνζσπηθψλ πξνβιεκάησλ κε ζηφρν ηελ άκεζε αληηκεηψπηζή
ηνπο, είηε ζην ζηελφ ζηξαηησηηθφ πεξηβάιινλ είηε εθηφο απηνχ,
5. επαηζζεηνπνίεζε ηνπ ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ (δηνηθεηηθνχ
ή

κε)

θαη

δεκηνπξγία

ζρέζεσλ

ζπλεξγαζίαο

θαη

θνηλήο

δξαζηεξηνπνίεζεο κέζσ ηεο ελεκέξσζεο / επηκφξθσζεο πάλσ ζε
ζέκαηα δηαηήξεζεο ή/θαη βειηίσζεο ηεο ςπρηθήο πγείαο ζε πεξηφδνπο
εηξήλεο θαη πνιέκνπ,
6. φζν

ην

δπλαηφ

ηαρχηεξε

θαη

απνηειεζκαηηθφηεξε

απνθαηάζηαζε αηφκσλ πνπ έρνπλ εκθαλίζεη ςπρνινγηθά, θνηλσληθά ή
άιινπ είδνπο πξνβιήκαηα, κε ζηφρν ηε ιεηηνπξγηθή ηνπο επαλέληαμε,
7. παξνρή ηεο απαξαίηεηεο γλψζεο, ηδηαίηεξα πξνο ηε Γηνίθεζε,
ψζηε απηή λα κεξηκλά πην άκεζα απέλαληη ζηελ πξφιεςε θαη ηελ
άκβιπλζε ησλ ςπρν-θνηλσληθψλ δηαηαξαρψλ ζε φια ηα επίπεδα ηεο
ηεξαξρίαο, θαη
8. δηεχξπλζε ηνπ πεδίνπ ελαζρφιεζεο ηνπ ζεζκνχ ηεο ςπρνθνηλσληθήο

κέξηκλαο

πξνο

ην

νηθνγελεηαθφ

πεξηβάιινλ

ησλ

ζηξαηεχζηκσλ θαη ησλ ζηειερψλ, ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζε
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απηφ θαη ηνλ εληνπηζκφ νπνησλδήπνηε ςπρν-θνηλσληθνχ ραξαθηήξα
πξνβιεκάησλ ελδέρεηαη λα εκθαληζηνχλ.

1.β. Ο εηδηθόο ξόινο ηεο ΟΦΜ απέλαληη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ ζηειέρνπο
Ζ επηθέληξσζε ηνπ ζεζκνχ ηεο ςπρν-θνηλσληθήο κέξηκλαο ζην ρψξν ηεο
νηθνγέλεηαο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ ζηειέρνπο, θαηαγξάθεηαη
ζηελ αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηεο ΠΓ ηνπ 1997, σο απνηέιεζκα ηεο αλάγθεο γηα
δηεχξπλζε ηνπ πξνιεπηηθνχ ξφινπ ηνπ ζεζκνχ θαη ηεο αθφκα πην απνηειεζκαηηθήο
αληηκεηψπηζεο πηζαλψλ ςπρν-θνηλσληθψλ επηπινθψλ απφ ηελ πιεπξά ηεο
νηθνγέλεηαο πξνο ηνλ Δ.. Ζ αλαζεσξεκέλε Πάγηα Γηαηαγή (ΠΓ 4-46/2002)
πξνβιέπεη ηελ επέθηαζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο ηεξαξρίαο ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο, θαη
εηδηθφηεξα ηεο ΓΤΓ, πξνο ηε ζεκαζία θαη ηνλ ηδηαίηεξν ξφιν πνπ παίδνπλ
νηθνγελεηαθνί παξάγνληεο φπσο ε πνηόηεηα δωήο, ην νηθνλνκηθό status, ην
κνξθωηηθό / πνιηηηζκηθό επίπεδν, θαη ε πνηόηεηα ηωλ ζρέζεωλ κεηαμύ ηωλ κειώλ.
ηηο κέξεο καο, φπσο κε έκθαζε αλαθέξεηαη απφ πιεζψξα κειεηεηψλ θαη
εξεπλεηψλ, παξαηεξείηαη ε αιιαγή πνπ ιακβάλεη ρψξα ζην δεκφζην θαη ηδησηηθφ
βίν, ε νπνία δελ έρεη λα θάλεη κφλν κε πνζνηηθή αιιά – θπξίσο – κε πνηνηηθή
αιιαγή. Οη κεηαβνιέο πνπ έρνπλ θαηαζηήζεη ηνλ θφζκν πνηνηηθά δηαθνξεηηθφ,
ζπλδένληαη κε ηα ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα, ηελ παγθνζκηνπνίεζε, ηηο αιιαγέο πνπ
παξαηεξνχληαη ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο, ηελ εμαηνκίθεπζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο,
ηελ επηθξάηεζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηεο αβεβαηφηεηαο ζηνλ ηδησηηθφ θαη ην δεκφζην
βίν, θαζψο θαη ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα ηελ Δπξψπε
σο γεσπνιηηηθή νληφηεηα. Καηφπηλ φισλ απηψλ, είλαη αδχλαην λα παξακείλεη
αλεπεξέαζηε ε ειιεληθή νηθνγέλεηα απφ φιεο απηέο ηηο δηαρξνληθέο θαη νπζηαζηηθέο
αιιαγέο, εθφζνλ απηή απνηειεί ην βαζηθφ θνηλσληθφ ππξήλα πνπ δέρεηαη
επηδξάζεηο θαη πθίζηαηαη κεηαβνιέο.
Τπφ ην πξίζκα, ινηπφλ, ξαγδαίσλ εμειίμεσλ, φπσο απηέο αλαθέξζεθαλ
παξαπάλσ, θαη ηε ζπλαθφινπζε αλαζεψξεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ πιαηζίνπ
ιεηηνπξγίαο, ν ζεζκφο ηεο ςπρν-θνηλσληθήο κέξηκλαο επηρεηξεί: α. λα δηαζθαιίζεη
ηε καθξνπξφζεζκα ζηαζεξή ςπρηθή θαη θνηλσληθή πγεία ηνπ ζηξαηησηηθνχ
πξνζσπηθνχ, β. λα εγθαζηδξχζεη θαη λα παγηψζεη εχξσζηεο θνηλσληθέο ζρέζεηο
εληφο ηεο νηθνγέλεηαο, γ. λα βειηηψζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηηο δηαπξνζσπηθέο
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ζρέζεηο ησλ ζηειερψλ, θαη δ. λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο
ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη ζηηο φπνηεο δπζθνιίεο πξνθχπηνπλ απφ ηε
θχζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο.

2.α.

Γηάθξηζε

κεηαμύ

ζπκβαηηθήο-ππξεληθήο

θαη

ζηξαηησηηθήο

“εθηεηακέλεο” νηθνγέλεηαο
Καηά

ηα

ηειεπηαία

ρξφληα

παξαηεξείηαη

έλα

δηαξθψο

απμαλφκελν

ελδηαθέξνλ γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζεζκφ ηεο νηθνγέλεηαο θαη, ηδηαίηεξα,
κε ηνπο παξάγνληεο πνπ ππεηζέξρνληαη ζην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ζεζκνχ απηνχ
ζην πιαίζην ηεο κεηα-βηνκεραληθήο θνηλσλίαο ηνπ 21νπ αηψλα. ε έλα πξψην
επίπεδν, ην ελδηαθέξνλ απηφ επηθεληξψλεηαη ζηελ αχμεζε ησλ ζεσξεηηθψλ θαη
εκπεηξηθψλ κειεηψλ πάλσ ζε νηθνγελεηαθά ζέκαηα απφ ηελ πιεπξά ηεο
επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο, θαη ζε έλα δεχηεξν, εηδηθφηεξν, ζηελ επαηζζεηνπνίεζε
απφ ηελ πιεπξά ηεο ζηξαηησηηθήο δηνίθεζεο ζε ζέκαηα νηθνγελεηαθήο κέξηκλαο.
Ζ νηθνγέλεηα απνηειεί έλα θνηλσληθφ ζεζκφ, είλαη δειαδή έλα ζηαζεξφ
πιέγκα ζρέζεσλ κεηαμχ θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλσλ ξφισλ, έλα ζχλνιν
ηππνπνηεκέλσλ ηξφπσλ αηνκηθήο ή/θαη νκαδηθήο δξάζεο. Καη‟επέθηαζε, σο
θνηλσληθφο ζεζκφο, ε νηθνγέλεηα έρεη θνηλσληθά ζεκαληηθνχο ζθνπνχο πνπ
ζπλνςίδνληαη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλέρεηαο ηεο θνηλσλίαο θαη πνπ αλαιχνληαη
ζηε κεηαβίβαζε απφ ηε κία γεληά ζηελ άιιε ηνπ πνιηηηζκνχ σο ηξφπνπ δσήο θαη
ηξφπνπ χπαξμεο, ησλ πξαγκάησλ θαη ησλ θνηλσληθψλ ζέζεσλ. Δπίζεο, σο
θνηλσληθφο ζεζκφο, ε νηθνγέλεηα έρεη αθελφο έλα δεκφζην ραξαθηήξα, θαζψο
αθνξά ζηελ νξγάλσζε ηνπ ζπιινγηθνχ βίνπ θαη ζπλδέεηαη κε ηε γεληθφηεξε
ζεζκνζέηεζε ηνπ βίνπ απηνχ (π.ρ. λνκνζεζία) θαη κε ηελ πιηθή ηνπ δηάζηαζε (π.ρ.
ηξφπνο αλαπαξαγσγήο), αθεηέξνπ, ε νηθνγέλεηα έρεη έλα ραξαθηήξα ηδησηηθφ,
θαζψο αθνξά ζηελ νξγάλσζε ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ. Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ,
επηθξαηνχζα κνξθή νηθνγέλεηαο εμειίζζεηαη ε ζπδπγηθή (ππξεληθή) νηθνγέλεηα.
ηεξίδεηαη ζην γάκν θαη βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη ε ζπκβίσζε ησλ δχν
γνλέσλ κε ηα παηδηά ηνπο. Οη ξφινη ησλ δχν ζπδχγσλ είλαη δηαθνξνπνηεκέλνη
θαζψο ν άλδξαο εμαζθαιίδεη ηελ νηθνλνκηθή επηβίσζε ηεο νηθνγέλεηαο, ε δε
γπλαίθα αζρνιείηαη κε ηε θξνληίδα θαη ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ.
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Θεσξψληαο, ινηπφλ, φηη ε νηθνγέλεηα είλαη έλα ζχζηεκα, δειαδή κία
δπλακηθή νκάδα αλζξψπσλ πνπ ζρεηίδνληαη θαη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο κε
πνιχπινθν θαη δηάθνξν ηξφπν, κπνξνχκε ζε έλα παξάιιειν επίπεδν αλάιπζεο
λα ζεσξήζνπκε ην ζηξαηφ σο επίζεο κία κνξθή νηθνγελεηαθήο νξγάλσζεο. Σν
γεληθά παξαδεθηφ κνληέιν αλάιπζεο ηνπ νηθνγελεηαθνχ ζεζκνχ δηαθξίλεη αλάκεζα
ζε ππξεληθή, φπσο απηή πξνζδηνξίζηεθε πην πάλσ, θαη ζε εθηεηακέλε νηθνγέλεηα,
ζηελ νπνία ν άλδξαο, ζχδπγνο-παηέξαο, έρεη πξνθαζνξηζκέλν θαη αδηαθηινλίθεην
ξφιν

θαη

απνιακβάλεη

ηελ νηθνγελεηαθή απνδνρή, ελφζσ νη

ξφινη,

νη

ζπκπεξηθνξέο, νη ζεσξήζεηο θαη νη πξνζδνθίεο φισλ ησλ ππφινηπσλ κειψλ είλαη
ζπγθξηηηθά δεπηεξεχνπζεο, αλ φρη ππνδεέζηεξεο. Έηζη, ζχκθσλα κε απηφ ην
ζρήκα, ζηε κελ ππξεληθή νηθνγέλεηα, ηα κέιε απνιακβάλνπλ κεγαιχηεξε
αηνκηθφηεηα θαη νη αηνκηθέο ηνπο βνπιήζεηο ηνλίδνληαη θαηά ηξφπν ψζηε λα
απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο αλάπηπμεο θαη εμέιημεο ηεο νηθνγέλεηαο,
αληίζεηα, ζηελ εθηεηακέλε νηθνγέλεηα, βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ε ηαπηφηεηα θαη ε
ζπγρψλεπζε φισλ ησλ ζπλεηδήζεσλ κέζα ζε κία ίδηα, θνηλή ζπλείδεζε, ε νπνία
ηηο ελζηεξλίδεηαη. Καηά ζπλέπεηα, ζην πιαίζην απηήο ηεο δηρνηφκεζεο, ην
ζηξαηησηηθφ ζηέιερνο δείρλεη λα δηαβηεί – θαη ελίνηε λα ηζνξξνπεί – αλάκεζα ζε δχν
δηαθνξεηηθνχο αιιά ζπλάκα παξάιιεινπο θφζκνπο: ηνλ θφζκν ηεο ζπκβαηηθήοππξεληθήο νηθνγέλεηαο, θαη ηνλ θφζκν ηεο εθηεηακέλεο ζηξαηησηηθήο νηθνγέλεηαο.

2.β.

πλήζεηο

κνξθέο

νξγάλσζεο

ηεο

ζπκβαηηθήο-ππξεληθήο

νηθνγέλεηαο ηνπ ζηειέρνπο
Έρνληαο αλαθεξζεί ζηε δηάθξηζε κεηαμχ ππξεληθήο-ζπκβαηηθήο θαη
εθηεηακέλεο ζηξαηησηηθήο νηθνγέλεηαο, είκαζηε ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζνπκε ηηο
επηκέξνπο κνξθέο νξγάλσζεο ηεο ζπκβαηηθήο νηθνγελεηαθήο δνκήο ηνπ ζηειέρνπο,
φπσο απηέο απνξξένπλ απφ ηε κέρξη ηψξα απνθηεζείζα εκπεηξία ηεο ΟΦΜ ηνπ
496 ΓΝ Γηδπκνηείρνπ ζηε Εψλε Δπζχλεο ηεο ζην Βφξεην Έβξν. πγθεθξηκέλα, νη
πεξηζζφηεξν ζπλήζεηο κνξθέο είλαη:
1. ππξεληθή-ζπκβαηηθή νηθνγέλεηα, ε νπνία απνηειείηαη απφ ην
ζχδπγν, ηε ζχδπγν θαη έλα ή πεξηζζφηεξα ηέθλα, φπνπ έλαο απφ ηνπο
δχν ζπδχγνπο ππεξεηεί ζηνλ Δ..,
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2. ππξεληθή-ζπκβαηηθή νηθνγέλεηα, ε νπνία απνηειείηαη απφ ην
ζχδπγν, ηε ζχδπγν θαη έλα ή πεξηζζφηεξα ηέθλα, φπνπ θαη νη δχν
ζχδπγνη ππεξεηνχλ ζηνλ Δ..,
3. ππξεληθή-ζπκβαηηθή νηθνγέλεηα, ε νπνία απνηειείηαη απφ ην
ζχδπγν, ηε ζχδπγν θαη έλα ή πεξηζζφηεξα ηέθλα, φπνπ έλα ή
πεξηζζόηεξα ηέθλα ππεξεηνχλ ζηνλ Δ.., θαη
4. δηαδεπγκέλα δεπγάξηα ή ρήξνη γνλείο, κε έλα ή πεξηζζφηεξα
ηέθλα ζηνλ Δ..
Μαδί κε απηέο ηηο θαηεγνξίεο ηεο ζπκβαηηθήο-ππξεληθήο νηθνγέλεηαο,
κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ θαη άιιεο, νη νπνίεο φκσο ζπλαληψληαη ζε ειάρηζην
βαζκφ. Απφ φζεο πξναλαθέξζεθαλ, ε πην δηαδεδνκέλε θαηεγνξία είλαη εθείλε
φπνπ ε ππξεληθή-ζπκβαηηθή νηθνγέλεηα απνηειείηαη απφ ην ζχδπγν, ηε ζχδπγν θαη
έλα ή πεξηζζφηεξα ηέθλα, κε έλαλ απφ ηνπο δχν ζπδχγνπο λα ππεξεηεί ζηνλ Δ..
ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη παξά ην φηη ην δείγκα ηνπ Βφξεηνπ Έβξνπ
δελ εθπξνζσπεί ηελ ειιεληθή ζηξαηησηηθή θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο, σζηφζν,
επηθξαηέζηεξε κνξθή δηαβίσζεο θαη νξγάλσζεο ηεο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο
ππφζηαζεο ηνπ ζηειέρνπο είλαη ε ζπκβαηηθή-ππξεληθή νηθνγέλεηα.

3.α. Δπηκέξνπο δπζθνιίεο ηεο ζπκβαηηθήο-ππξεληθήο νηθνγέλεηαο
Οη επηθξαηνχζεο λέεο ζπλζήθεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξψπσλ,
φπσο είλαη ε ςεθηαθή ηερλνινγία, ε ειεθηξνληθή, ε ηειε-εθπαίδεπζε, νη λέεο
κνξθέο δηάζεζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ ειεχζεξνπ (ηδησηηθνχ) βίνπ, απνηεινχλ
κεξηθά παξαδείγκαηα γηα λα απνδείμεη θαλείο ηηο ζεκαληηθέο αιιαγέο θαη
επηδξάζεηο ζην άηνκν θαη θαη‟επέθηαζε ζηελ νκάδα θαη ζηελ θνηλφηεηα. Ο
άλζξσπνο βάιιεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε απφ πνιιά θαη πνηθίια εξεζίζκαηα,
γεγνλφο πνπ κεηαβάιιεη θαζηεξσκέλα ζρήκαηα θαη επηβάιιεη θαηλνχξγηεο
αλαδεηήζεηο θαη πξνζεγγίζεηο. πσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, απηνχ ηνπ είδνπο νη
επηδξάζεηο, δελ έρνπλ αθήζεη αλέγγηρηε ηελ νηθνγέλεηα. Οη θνηλσληνιφγνη ηεο
νηθνγέλεηαο επηζεκαίλνπλ φηη νη θιαζζηθέο θάζεηο ηνπ νηθνγελεηαθνχ θχθινπ
ράλνπλ ηε ζεκαζία θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο θαη αληηθαζίζηαληαη απφ
απξνγξακκάηηζηεο πξσηνβνπιίεο.
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Δηδηθφηεξα, ε ππξεληθή-ζπκβαηηθή νηθνγέλεηα, φπσο απηή δηακνξθψλεηαη
ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή θνηλσλία, κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ βαζκηαία αιιάδεη θαη
κεηαζρεκαηίδεη ηνπο ξφινπο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο. Αξρίδνπλ λα επηθξαηνχλ λέεο
αληηιήςεηο θαη πξφηππα ζπκπεξηθνξάο ζην επίπεδν ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ
θαη, ηδηαίηεξα, ζηηο ζρέζεηο ησλ δχν ζπδχγσλ απφ ηε κία πιεπξά, θαη ζηηο ζρέζεηο
ησλ γνλέσλ θαη ησλ παηδηψλ απφ ηελ άιιε. Οη θνηλσληνινγηθέο θαη άιιεο έξεπλεο
πνπ έρνπλ γίλεη ζηε ρψξα καο, θπξίσο απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟70 θαη κεηά, αθελφο
ελίζρπζαλ ην ελδηαθέξνλ γηα ην ραξαθηήξα ηεο ζχγρξνλεο νηθνγέλεηαο, αθεηέξνπ
αλέδεημαλ κία ζεηξά δεηεκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ πξννπηηθή ηεο ζηελ ειιεληθή
θνηλσλία. Οη θπξηφηεξνη πξνβιεκαηηζκνί απηνχ ηνπ είδνπο απνηππψλνληαη:
1. ζηε δπζθνιία αλαπαξαγσγήο ηεο ππξεληθήο-ζπκβαηηθήο
νηθνγέλεηαο,

σο

απνηέιεζκα

ηεο

ζεκαληηθήο

ππνρψξεζεο

ησλ

ζπγγεληθψλ θαη άιισλ ππνζηεξηθηηθψλ δηθηχσλ,
2. ζην ζπλερηδφκελα ρακειφ δείθηε ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ
ζηνλ νηθνλνκηθά ελεξγφ πιεζπζκφ ηεο ρψξαο ιφγσ ηνπ «ππνρξεσηηθνχ
ηνπο αιηξνπηζκνχ» σο θνξείο θξνληίδαο ησλ εμαξηεκέλσλ κειψλ ηεο
νηθνγέλεηαο,
3. ζηελ παξαηεηακέλε παξακνλή ησλ παηδηψλ ζηελ νηθνγελεηαθή
εζηία ιφγσ ηεο ρξνληθήο επηκήθπλζεο ησλ ζπνπδψλ θαη ηεο
θαζπζηεξεκέλεο έληαμήο ηνπο ζηελ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ αλειαζηηθή
αγνξά εξγαζίαο,
4. ζην ππνιεηκκαηηθφ θξάηνο-πξφλνηαο ην νπνίν εμαληιείηαη ζε
κία επηιεθηηθή παξεκβαηηθή πνιηηηθή ζε βαζηθνχο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο
δσήο (πγεία, παηδεία, πξφλνηα) αθήλνληαο ηε ζπκβαηηθή-ππξεληθή
νηθνγέλεηα λα επσκηζηεί ην θπξηφηεξν βάξνο ηεο έιιεηςεο απηήο, θαη
5. ζην βαζκηαίν κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ξφισλ
θαη ησλ ζηάζεσλ, θπξίσο ησλ ζπδχγσλ θαη δεπηεξεπφλησο ησλ παηδηψλ,
απφ ηελ άπνςε φηη αθελφο ε γπλαίθα δηεθδηθεί ή/θαη απνθηά κεγαιχηεξν
βαζκφ ηζνηηκίαο (θαη ηαπηφρξνλα απηνλνκίαο) κε ηνλ άλδξα, αθεηέξνπ,
δηακνξθψλεηαη έλαο πην δεκνθξαηηθφο ραξαθηήξαο, φπνπ ν ξφινο θαη ν
ιφγνο ηνπ παηδηνχ ζηα νηθνγελεηαθά δεηήκαηα δηεπξχλεηαη φιν θαη
πεξηζζφηεξν.
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3.β. Δπηθέληξσζε ηεο παξέκβαζεο ηεο ΟΦΜ ζηελ ππξεληθήζπκβαηηθή νηθνγέλεηα
Γεδνκέλνπ φηη ε νηθνγέλεηα απνηειεί κέρξη θαη ζήκεξα ην βαζηθφ ππξήλα
νξγάλσζεο ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ, είλαη αλακελφκελν λα βξίζθεηαη δηαξθψο
ζε ζρέζεηο αιιειεμάξηεζεο θαη αιιειεπίδξαζεο κε θάζε επηκέξνπο ηκήκα πνπ
ζπλαπαξηίδεη ην θνηλσληθφ φινλ. Θεσξψληαο φηη ν ζηξαηφο είλαη έλαο εμίζνπ
ζεκαληηθφο ζεζκφο ηεο θνηλσλίαο, θαηά αληηζηνηρία βξίζθεηαη ζε πςειή ζπζρέηηζε
κε ηελ νηθνγέλεηα, αθνχ νη κεηαβνιέο πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζην ρψξν ηεο
επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηξαηησηηθνχ πεξηβάιινληνο, εθφζνλ επεξεάδνληαη
νη επηκέξνπο αηνκηθφηεηεο πνπ ην απνηεινχλ. Καζψο θαηαζηαηηθφο ξφινο ηεο
ΟΦΜ είλαη ε παξέκβαζε ζηα θξίζηκα δεηήκαηα ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο πγείαο ηνπ
Δ.., αληίζηνηρα δηεπξχλεηαη ε παξεκβαηηθφηεηά ηεο, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, ζηε
ζπκβαηηθή-ππξεληθή νηθνγέλεηα ηνπ ζηειέρνπο. Οη ιφγνη απηήο ηεο δηεχξπλζεο
νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη ν νηθνγελεηαθφο ρψξνο κπνξεί λα απνηειέζεη πεδίν
γέλεζεο ή/θαη έληαζεο ςπρν-θνηλσληθήο θχζεο θαηλνκέλσλ ηα νπνία λα έρνπλ
άκεζε επίπησζε ζηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζηειέρνπο
ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζηξαηησηηθήο δσήο.
Με βάζε φζα πξνεγήζεθαλ, βαζηθφο άμνλαο δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο ΟΦΜ,
πάληα αλαθνξηθά κε ην ζέκα πνπ καο ελδηαθέξεη, είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ αηηηψλ
ηεο (πηζαλήο) δπζιεηηνπξγίαο ηνπ ζηειέρνπο. Καη, θαηά δεχηεξν ιφγν, ε αλαδήηεζε
ηνπ αλ θαη θαηά πφζν απηέο νη αηηίεο ζπλδπάδνληαη κε ή νθείινληαη ζε ζπλζήθεο
ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηνπ/ηεο πεξηβάιινλ κε ηε ζπκβαηηθή-ππξεληθή ηνπ κνξθή, φπσο
δείρλεη ην παξαθάησ ζρήκα.

ρ. 1: Δπηθέληξσζε ηεο παξέκβαζεο ηεο ΟΦΜ ζηελ ππξεληθήζπκβαηηθή νηθνγέλεηα
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Στέλεσορ

Οικογένεια
στελέσοςρ

Διιεληθόο
ηξαηόο

Ο.Φ.Μ.

4. Πξνβιήκαηα ζηελ ππξεληθή-ζπκβαηηθή κνξθή νηθνγέλεηαο ηνπ
ζηειέρνπο αλαθνξηθά κε ηελ πξνζαξκνγή ζηε ζηξαηησηηθή δσή
Απφ ηε κέρξη ηψξα αλάιπζε ζε ζρέζε κε ηνλ ηδηαίηεξν ξφιν ηνπ
νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ ζηειέρνπο, πξνθχπηεη κία ζεηξά επηκέξνπο
πξνβιεκάησλ σο πξνο ην θξίζηκν δήηεκα ηεο πξνζαξκνγήο ζην ζηξαηησηηθφ
πεξηβάιινλ. χκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Βαζκαηδίδε (1999: 38) ε
πξνζαξκνγή νξίδεηαη σο «ε ιεηηνπξγία θαηά ηελ νπνία ην άηνκν ζεσξείηαη φηη
αληηδξά ζσζηά ζε κία θαηάζηαζε, ρξεζηκνπνηψληαο θαηάιιεινπο ηξφπνπο απφ ηε
κέρξη ηνχδε απνθηεζείζα εκπεηξία». Μεηαμχ ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπληεινχλ ζηελ
επίηεπμε ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ ζηειέρνπο είλαη αθελφο ε θαιή ςπρηθή ηνπ/ηεο
πγεία θαη αθεηέξνπ, ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη
ηδηαίηεξα ηεο νηθνγέλεηαο. ηαλ απηέο νη δχν πξνυπνζέζεηο δελ ηεξνχληαη, ηφηε
νπζηαζηηθά κηιάκε γηα δπζπξνζαξκνζηηθόηεηα, δειαδή γηα αδπλακία ηνπ
ζηειέρνπο λα αληαπνθξηζεί πιήξσο θαη κε ζπλέπεηα ζηε ινγηθή θαη ζηηο απαηηήζεηο
ησλ θαζεθφλησλ ηνπ/ηεο.
Δηδηθφηεξα, ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ
ζηειέρνπο, φπσο απηά αλαθχπηνπλ απφ ην γεληθφηεξν πιαίζην αλαδηάξζξσζήο ηεο
ζην ηδηαίηεξα αβέβαην πεξηβάιινλ ησλ ζχγρξνλσλ κεηα-βηνκεραληθψλ θνηλσληψλ,
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ζα κπνξνχζαλ λα ηαμηλνκεζνχλ σο πξνο: α. ηελ απόζηαζε, β. ην θνηλωληθό
πεξηβάιινλ, θαη γ. ηηο επαγγεικαηηθέο ζπλζήθεο. Έηζη, θαηαγξάθνληαη ηα αθφινπζα
πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε:
1. ην γεσγξαθηθφ ρψξν, δειαδή πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ
θπξίσο ζηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ή/θαη ηε
δπζθνιία κεηαθίλεζεο, θαζηζηψληαο αδχλαηε ηε ζπλχπαξμε ησλ κειψλ
ζε κία θνηλή νηθνγελεηαθή εζηία,
2. ην

θνηλσληθφ

πεξηβάιινλ,

δειαδή

κε

ηελ

έιιεηςε

ππνζηεξηθηηθψλ δηθηχσλ, θπξίσο ζπγγεληθψλ, ή αθφκα θαη κε ηελ
αδπλακία έληαμεο ζην ηνπηθφ θνηλσληθφ πεξηβάιινλ (έιιεηςε θίισλ,
γλσζηψλ, θνηλσληθήο δσήο ελ γέλεη),
3. ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, πνπ
κπνξεί λα

πάξνπλ ηε κνξθή είηε ηεο αδπλακίαο νπζηαζηηθήο

ζπλελλφεζεο κεηαμχ ησλ κειψλ, είηε ηεο αληηθεηκεληθήο δπζθνιίαο
επηθνηλσλίαο ιφγσ έιιεηςεο ή αλεπάξθεηαο ησλ δηαζέζηκσλ ηερληθψλ
κέζσλ (π.ρ. νηθνλνκηθνί ιφγνη, ειιηπήο θάιπςε δηθηχνπ θηλεηήο
ηειεθσλίαο θηι.),
4. αδπλακία ζπκκεηνρήο ζηνλ έιεγρν ηνπ νηθνγελεηαθνχ βίνπ θαη,
θαηά ζπλέπεηα, ζηε δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ,
5. ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηε δηαρείξηζή
ηνπο πνπ εθθξάδεηαη είηε ζε κεηαβνιέο ηεο ζχλζεζεο ηεο νηθνγέλεηαο
(π.ρ. γέλλεζε λένπ ηέθλνπ), είηε κε ηελ ειηθηαθή αχμεζε ησλ κειψλ ηεο
θαη ηε ζπλεπαθφινπζε κεηαβνιή ησλ αλαγθψλ ηνπο,
6. ηελ απνπζία ελφο εθ ησλ δχν γνλετθψλ πξνηχπσλ κε
ζπλέπεηα ηε ζχγρπζε ησλ ξφισλ θαηά ηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηεο
ζπκπεξηθνξάο

ηνπ

παηδηνχ

(αλαηξνθή,

θνηλσληθνπνίεζε),

ελψ

πξφβιεκα κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί θαη ζην ίδην ην άηνκν φηαλ ζην ίδην
πξφζσπν (άλδξαο ή γπλαίθα) ελζαξθψλνληαη ηαπηφρξνλα θαη νη δχν
γνληθνί ξφινη,
7. ην ηδηφκνξθν θαη ζπρλά απαηηεηηθφ επαγγεικαηηθφ θαζεζηψο
ηνπ ζηξαηνχ, ην νπνίν απαηηεί απζηεξή ηεξάξρεζε κεηαμχ ησλ κειψλ
ηνπ, ζαθή θαηακεξηζκφ αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ ζε θάζε αηνκηθή ή
νκαδηθή ελέξγεηα, ππνρξεσηηθή-θαλνληζηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ
ζηειερψλ θαη άηεγθηε εθαξκνγή θνηλψλ θαλφλσλ, γεγνλφο πνπ κπνξεί
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λα έρεη άκεζεο επηπηψζεηο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ θαη,
θαη‟επέθηαζε, ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ,
8. ηελ

αδπλακία

ή

ηε

δηζηαθηηθφηεηα

έθθξαζεο

ηνπ

ζπλαηζζεκαηηθνχ θφζκνπ ηνπ αηφκνπ (ζηειέρνπο) πνπ ίζσο νδεγήζεη
ζηε ζηαδηαθή θνηλσληθή ηνπ απνμέλσζε θαη, ίζσο, θαη ζηελ άγλνηα ησλ
πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ δσήο απφ πιεπξάο ηνπ γηα ηα κέιε ηεο
νηθνγέλεηάο ηνπ, θαη
9. ηε δηαηάξαμε ηεο ςπρηθήο ηζνξξνπίαο ηνπ αηφκνπ (ζηειέρνπο),
αίηηα ηεο νπνίαο κπνξεί λα είλαη παξάγνληεο φπσο ε αδπλακία
δηαρείξηζεο έθηαθησλ νηθνγελεηαθψλ πεξηζηάζεσλ (ζάλαηνο ή αζζέλεηα
θάπνηνπ

κέινπο

ηεο

νηθνγέλεηαο,

εκθάληζε

ζπδπγηθήο

απηζηίαο,

ςπρηαηξηθή ή άιιε ζπκπησκαηνινγία, θαηάρξεζε νπζηψλ θηι.), νη νπνίεο
επηηείλνληαη απφ ηελ αδπλακία ηνπ αηφκνπ λα παξίζηαηαη θαη λα
επεκβαίλεη άκεζα.

5. Άμνλεο παξέκβαζεο θαη δξάζεηο ηεο ΟΦΜ ζηε ζπκβαηηθή-ππξεληθή
νηθνγέλεηα ηνπ ζηειέρνπο
Οη λένη πξνβιεκαηηζκνί αλαθνξηθά κε ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ζπκβαηηθήοππξεληθήο νηθνγέλεηαο θαη ησλ εηδηθφηεξσλ δεηεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ απφ ην
πψο απηνί επηδξνχλ ζην ζηξαηησηηθφ πεξηβάιινλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην
ζηέιερνο, είλαη έλα γεγνλφο πνπ έρεη ήδε αλαγλσξηζηεί απφ ηε ΓΤΓ/ΓΔ θαη
απνηππψλεηαη ζε δηαηάμεηο ηεο αλαζεσξεκέλεο ΠΓ 4-46/2002 πνπ δηέπεη ηε
ιεηηνπξγία ηεο ΟΦΜ. Δηδηθφηεξα, φκσο, θαη ζε έλα πην άκεζν θαη πξαθηηθφ
επίπεδν, ε εκπεηξία πνπ έρεη απνθηεζεί απφ ηα κέιε ηεο ΟΦΜ ζην Βφξεην Έβξν
θαηά ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, αθελφο επηβεβαηψλεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ ήδε
ππάξρνληνο πιαηζίνπ παξέκβαζεο, αθεηέξνπ, έξρεηαη λα εκπινπηίζεη θαη λα
ζπκπιεξψζεη ηηο πξνβιεπφκελεο δξάζεηο αλαθνξηθά κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ
ζηειέρνπο.
πγθεθξηκέλα, γηα ηελ επίηεπμε ελφο δηεπξπκέλνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ηεο ΟΦΜ σο πξνο ηελ νηθνγέλεηα ηνπ ζηειέρνπο, ε ΟΦΜ κπνξεί λα
αλαπηχζζεη δξάζεηο θαη ελέξγεηεο βαζηζκέλεο ζηνπο άμνλεο: α. ηεο ελεκέξωζεο, β.
ηεο ζπκβνπιεπηηθήο, γ. ηεο δηακεζνιάβεζεο, θαη δ. ηεο ππνβνήζεζεο κε ζηόρν ηε
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ζεξαπεία. Οη ζπγθεθξηκέλνη άμνλεο αθελφο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ απηφλνκα ή
ζπλδπαζηηθά, αθεηέξνπ, ζέηνπλ ηηο βάζεηο γηα ελδπλάκσζε ηνπ ζεζκνχ ηεο ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο,

πξνζθέξνληαο έλα

πεξηζζφηεξν

νινθιεξσκέλν

θαη

ππεχζπλν πεδίν δξάζεο. Δηδηθφηεξα, νη πξναλαθεξζέληεο άμνλεο αλαιχνληαη ζε
επηκέξνπο ζηάδηα ελεξγεηψλ ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ:
1νο άμνλαο: Δλεκέξσζε
ηνλ άμνλα απηφ εληάζζνληαη ελέξγεηεο θαη δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε
δηάρπζε θαη γλσζηνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο ΠΓ ζηα ζηξαηησηηθά ζηειέρε ησλ
κνλάδσλ θαη, ηδηαίηεξα, ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θαη πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο:
1. θνηλνπνίεζε ηνπ ζεζκνχ ηεο ΟΦΜ, ησλ ζηφρσλ ηεο θαη ηνπ
εηδηθφηεξνπ ξφινπ ηεο σο πξνο ηελ νηθνγέλεηα ηνπ ζηειέρνπο, ε νπνία
κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη κε κέξηκλα: α. ηεο ίδηαο ηεο ΟΦΜ, β. ηνπ
εθάζηνηε ρεκαηηζκνχ, γ. ηεο ΓΤΓ/ΓΔ. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ
ηεο απνζηνιήο ελεκεξσηηθήο επηζηνιήο πξνο ηηο νηθνγέλεηεο ησλ
ζηειερψλ, ηεο ζπκκεηνρήο ζηηο ηαθηηθέο ζπγθεληξψζεηο ζηειερψλ ησλ
κνλάδσλ, ηε δηαλνκή ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ (θπιιάδηα, αθίζεο), ηελ
πξνβνιή ηνπ ζεζκνχ ζηα ΜΜΔ, ηε ζπκκεηνρή ζε εθδειψζεηο πνπ
δηνξγαλψλεη ν ηξαηφο Ξεξάο,
2. δηαξθήο θαη ελεξγή παξνπζία ηεο ΟΦΜ ζηηο εθάζηνηε
θνηλσληθέο εθδειψζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ
θνξέσλ ηεο εθάζηνηε ηνπηθήο θνηλσλίαο, δεδνκέλνπ φηη απηέο απνηεινχλ
ην “ρψξν” ζπγθέληξσζεο ησλ αηφκσλ πνπ δνπλ ζε απηή θαη, άξα, θαη
ησλ κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ ησλ ζηειερψλ.
2νο άμνλαο: πκβνπιεπηηθή
ηνλ άμνλα απηφ εληάζζεηαη ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ πνπ αλαιακβάλεη ε
ΟΦΜ απέλαληη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ ζηειέρνπο κε ηε κνξθή ηεο παξνρήο βνήζεηαο
ψζηε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο λα είλαη ζε ζέζε λα απνδέρνληαη θαη λα
δηαπξαγκαηεχνληαη απνηειεζκαηηθά ηα ζπλαηζζεκαηηθά θαη άιια πξνζσπηθά ή/θαη
θνηλσληθά ηνπο πξνβιήκαηα, θαη πεξηιακβάλεη ηα εμήο:
1.

θαηαγξαθή θαη πιήξε γλψζε ηνπ ραξαθηήξα θαη ησλ

δηαζηάζεσλ ηνπ δεηήκαηνο πάλσ ζην νπνίν θαιείηαη λα παξέκβεη ε ΟΦΜ,
έρνληαο πάληνηε ππ‟φςηλ φηη θάζε αηνκηθφ ή θνηλσληθφ δήηεκα δηαθξίλεηαη
απφ κνλαδηθφηεηα θαη σο ηέηνην ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί,
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2.

δηεξεχλεζε θαη εμαθξίβσζε ησλ αηηηψλ πνπ έρνπλ πξνθαιέζεη

ηελ εκθάληζή ηνπ, θαη ηαπηφρξνλα, εθηίκεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ ςπρνινγηθνχ
θαη ζπλαηζζεκαηηθνχ αληίθηππνπ ζην άηνκν ή ζηελ νηθνγέλεηα,
3.

επηθέληξσζε ηεο παξέκβαζεο ζηηο θξπκκέλεο δπλάκεηο θαη

δπλαηφηεηεο ηνπ αηφκνπ (θπξίσο κέζα απφ ην δηάινγν, ηε ζθέςε θαη ηελ
θαηαλφεζε), κε έκθαζε ζηε δεκηνπξγία αηζζήκαηνο απην-αληίιεςεο θαη
απην-θαηαλφεζεο, ζηελ ππνβνήζεζε πξνο ηελ εχξεζε ιχζεο ζε έλα
ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα πνπ ην άηνκν δε κπνξνχζε λα ιχζεη απφ κφλν
ηνπ,

θαη

ζηελ

αιιαγή

ή

αληηθαηάζηαζε

αξλεηηθψλ

ηδεψλ

ή

δπζπξνζαξκνζηηθψλ ηξφπσλ ζθέςεο / ζπκπεξηθνξάο,
4.

θαηά

πεξίπησζε

πξνζδηνξηζκφο

ηεο

πεξηζζφηεξν

ελδεδεηγκέλεο θαη άκεζεο πξαθηηθήο πνπ κπνξεί λα αθνινπζεζεί γηα ηελ
απάιεηςε ησλ εθάζηνηε ςπρν-θνηλσληθψλ αδηεμφδσλ, θαη ηαπηφρξνλα,
ελδπλάκσζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ αηφκνπ λα παίξλεη απνθάζεηο πνπ κπνξεί
λα επεξεάζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη λα αλαπηχζζεη λέεο κεζφδνπο
πξνζπέιαζεο ησλ πξνβιεκάησλ,
5.

ηαθηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ (follow up), κέζσ

ηειεθσληθήο ή απεπζείαο επαθήο, ψζηε λα εμαθξηβσζεί ε πνξεία θαη ε
επίιπζή ηνπ.
νο

3 άμνλαο: Γηακεζνιάβεζε
ηνλ άμνλα απηφ εληάζζεηαη ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ πνπ αλαιακβάλεη ε
ΟΦΜ απέλαληη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ ζηειέρνπο κε ηε κνξθή ηεο κεζνιάβεζεο
αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο κε απψηεξν ζηφρν ηε δηακφξθσζε ελφο
“πγηνχο” πιαηζίνπ δηαληίδξαζεο θαη επηθνηλσλίαο ή ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε φπνπ
απηφ ήδε ππάξρεη, θαη πεξηιακβάλεη ηα εμήο:

1.

θαηαγξαθή θαη πιήξε γλψζε ηνπ ραξαθηήξα θαη ησλ

δηαζηάζεσλ ηνπ δεηήκαηνο πάλσ ζην νπνίν θαιείηαη λα παξέκβεη ε ΟΦΜ,
έρνληαο πάληνηε ππ‟φςηλ φηη θάζε αηνκηθφ ή θνηλσληθφ δήηεκα δηαθξίλεηαη
απφ κνλαδηθφηεηα θαη σο ηέηνην ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί,
2.

δηεξεχλεζε θαη εμαθξίβσζε ησλ αηηηψλ πνπ έρνπλ πξνθαιέζεη

ηελ εκθάληζή ηνπ, θαη ηαπηφρξνλα, εθηίκεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ ςπρνινγηθνχ
θαη ζπλαηζζεκαηηθνχ αληίθηππνπ ζην άηνκν ή ζηελ νηθνγέλεηα,
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εγθαζίδξπζε

3.

ζπλζεθψλ

ζπδπγηθήο

ή

γνλετθήο

επαλαπξνζαξκνγήο κε ηε βειηίσζε ησλ επηπέδσλ ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο
δηαπξαγκάηεπζεο θαη ησλ πξνζδνθηψλ,
νξγάλσζε ηαθηηθψλ νκαδηθψλ ζπλεδξηψλ κε ηε ζπκκεηνρή

4.

φισλ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη δηαινγηθή ζπδήηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο
κε απψηεξν ζθνπφ ηελ: α. βειηίσζε ηεο δηαληίδξαζεο κέζα ζηελ
νηθνγέλεηα, β. ηελ άκβιπλζε θάζε αηνκηθήο ζπκπησκαηνινγίαο, γ. ηελ
εμνηθείσζε ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ηεο άπνςεο / ζηάζεο ηνπ “άιινπ” κέινπο,
ηαθηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ (follow up), κέζσ

5.

ηειεθσληθήο ή απεπζείαο επαθήο, ψζηε λα εμαθξηβσζεί ε πνξεία θαη ε
επίιπζή ηνπ.
4νο άμνλαο: Τπνβνήζεζε κε ζηόρν ηε ζεξαπεία
Ο άμνλαο απηφο απνηειεί νπζηαζηηθά ζπλέρεηα ηνπ δεχηεξνπ θαη ηνπ ηξίηνπ
άμνλα

θαηά ην

φηη πξφθεηηαη

γηα ελέξγεηεο πνπ

αλαιακβάλεη ε

ΟΦΜ

αλαγλσξίδνληαο ηα φξηα θαη ηα πεξηζψξηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη απνζθνπψληαο
ζηελ επίιπζε ελφο αηνκηθνχ ή νηθνγελεηαθνχ δεηήκαηνο κε ηε ζπλδξνκή ηνπ
ζηξαηησηηθνχ ςπρίαηξνπ θαη πεξηιακβάλεη ηα εμήο:
1.

θαηαγξαθή θαη πιήξε γλψζε ηνπ ραξαθηήξα θαη ησλ

δηαζηάζεσλ ηνπ δεηήκαηνο πάλσ ζην νπνίν θαιείηαη λα παξέκβεη ε ΟΦΜ,
έρνληαο πάληνηε ππ‟φςηλ φηη θάζε αηνκηθφ ή θνηλσληθφ δήηεκα δηαθξίλεηαη
απφ κνλαδηθφηεηα θαη σο ηέηνην ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί,
2.

εθαξκνγή επηκέξνπο δξάζεσλ φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην

δεχηεξν θαη ζηνλ ηξίην άμνλα ή ζε πεξίπησζε πνπ απηέο δελ επηθέξνπλ ην
επηζπκεηφ απνηέιεζκα, παξαπνκπή ηνπ πεξηζηαηηθνχ ζηελ πξντζηάκελε
ςπρηαηξηθή ππεξεζία, ε νπνία ζα έρεη ιάβεη ζρεηηθή ελεκέξσζε γηα ην
πιήξεο ηζηνξηθφ ηνπ πεξηζηαηηθνχ απφ ηα κέιε ηεο ΟΦΜ.
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ΜΔΘΟΓΟΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΧ Ν/
ΟΠΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ, ΜΔ ΣΖΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΣΟΤ ΟΠΛΗΣΖ
Σρήο (ΠΕ) Εαραξάθεο Νεθηάξηνο, Γηεύζπλζε Κέληξσλ Νενζπιιέθησλ ΓΔ

1. θνπόο
θνπφο ηεο παξνχζεο εηζήγεζεο

είλαη ε παξνπζίαζε ησλ κεζφδσλ

επηθνηλσλίαο ηνπ Κέληξνπ Δθπαηδεχζεσο Ν/ Οπιηηψλ θαη ηεο Μνλάδαο κε ηελ
νηθνγέλεηα ηνπ νπιίηε.

2. Γηάξθεηα
Ζ δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο ζα είλαη πεξίπνπ 10΄ θαη ζα πεξηιάβεη ηα
αληηθείκελα πνπ θαίλνληαη ζηελ πξνβνιή:

3. Γεληθά
Δίλαη γεγνλφο αλακθηζβήηεην φηη, ην πνιπηηκφηεξν πξάγκα πνπ δηαζέηνπκε
ζην ηξαηφ καο δελ είλαη νχηε ηα φπια, νχηε ηα ππξνβφια θαη ηα άξκαηα, νχηε
αθφκα θαη ηα ειηθφπηεξα. Δίλαη ην ΠΡΟΧΠΗΚΟ. Οη ηξαηεχζηκνη, νη νπνίνη κέρξη
ηελ εκέξα ηεο θαηαηάμεψο ησλ δνχζαλ ηελ πνιηηηθή ηνπο δσή, πξέπεη, αθελφο κελ
λα πξνζαξκνζηνχλ νκαιά ζηελ ζηξαηησηηθή δσή, αθεηέξνπ δε λα ιάβνπλ ην
απαηηνχκελν ππφβαζξν γλψζεσλ, ψζηε λα θαηαζηνχλ, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα
5 εβδνκάδσλ, ηθαλνί καρεηέο. Οη Οπιίηεο ζηα ΚΔΝ, αλεμαξηήησο πινπ ή
ψκαηνο, απαηηείηαη λα απνθηήζνπλ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ξψκε, λα είλαη ηθαλνί
ζθνπεπηέο ηνπ αηνκηθνχ ηνπο νπιηζκνχ, ρεηξηζηέο ηνπ νκαδηθνχ νπιηζκνχ ηεο
Μνλάδνο ηνπο θαη έρνληαο απνθηήζεη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο αηνκηθήο ηαθηηθήο,
λα εληάζζνληαη άκεζα ζηηο Μνλάδεο Δθζηξαηείαο. Δθεί, ζα γίλνπλ ζσζηνί καρεηέο
θαη άξηζηνη ππεξέηεο ησλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ ηεο Μνλάδαο ηνπο. Γηα ην ιφγν
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απηφ πξέπεη λα θξνληίδνπκε ζπλερψο, ψζηε λα είλαη πγηείο, εθπαηδεπκέλνη,
αμηφκαρνη θαη εηνηκνπφιεκνη.

4. Μέζνδνη Δπηθνηλσλίαο ΚΔΝ – Μνλάδνο Με Σελ Οηθνγέλεηα Σνπ
Οπιίηε
α. Ζ αξρηθή, αιιά θαη θπξηφηεξε κέζνδνο επηθνηλσλίαο ηνπ ΚΔΝ κε ηελ
νηθνγέλεηα ηνπ Ν/ Οπιίηε, είλαη ε επηζηνιή πνπ απνζηέιιεηαη απφ ην Γηνηθεηή ηνπ
ΚΔΝ ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Μ΄ απηήλ, αλνίγεηαη ν πξψηνο δίαπινο επηθνηλσλίαο θαη
γηα λα έρεη ε ζπλεξγαζία απηή ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα, ζα πξέπεη θαη ε
νηθνγέλεηα ηνπ Ν/ λα αληαπνθξηζεί αλαιφγσο.
β. ην ηέινο θάζε επηζηνιήο, αλαγξάθνληαη ηα ηειέθσλα επηθνηλσλίαο ηνπ
απνζηέιινληα Γηνηθεηή. Με ηνλ ηξφπν απηφ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο νηθείνπο
ηνπ Ν/ Οπιίηε, λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηε Γηνίθεζε ηνπ ΚΔΝ θαη λα
γλσζηνπνηήζνπλ νπνηνδήπνηε πξφβιεκα ηνπο απαζρνιεί κε ην ζηξαηεπκέλν
παηδί ηνπο.
γ. Απφ ηε ζπλέληεπμε πνπ ιακβάλεη ηφζν ν Γηκνηξίηεο, φζν θαη ν Γηνηθεηήο
Λφρνπ θαη ν Γηνηθεηήο Σάγκαηνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλέληεπμε ηεο Οκάδαο
Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο, είλαη πηζαλφλ λα δηαθαλνχλ ηπρφλ ππάξρνληα ή ζε
ιαλζάλνπζα κνξθή πξνβιήκαηα θαη ηδηαηηεξφηεηεο.
δ. Δπίζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επηζθεπηεξίσλ, νη γνλείο ηνπ Ν/
κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ, ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, κε ηελ Ηεξαξρία ηνπ ΚΔΝ
(Γηκνηξίηε, Γηνηθεηή Λφρνπ ή Σάγκαηνο, αθφκα θαη κε ην Γηνηθεηή ηνπ ΚΔΝ).
ε.

Ο ηξαηφο, πξνζαξκνδφκελνο ζηελ ηερλνινγηθή εμέιημε, δηαζέηεη,

παξάιιεια, ηζηνζειίδα ζην internet, δίδνληαο ηελ επθαηξία, ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ
Ν/ Οπιίηε, λα απνζηείιεη „‟e – mail‟‟, αλαγξάθνληαο νηηδήπνηε ηνπο απαζρνιεί,
ζε ζρέζε κε ηε ζεηεία ηνπ ππφςε Οπιίηε.
ζη. Με πξφζθαηε Γεληθή Γηαηαγή, ηελ νπνία εμέδσζε ην ΓΔ, θαζνξίδεηαη ν
ρεηξηζκφο ησλ νπιηηψλ πνπ παίξλνπλ αλαβνιή ζηξαηεχζεσο ή θξίλνληαη
αθαηάιιεινη γηα ζνβαξνχο ιφγνπο πγείαο. Μ΄ απηή, δίδεηαη ε δπλαηφηεηα
ζπλνδείαο, ησλ θξηζέλησλ νπιηηψλ, απφ ηνπο νηθείνπο ηνπο, κεηά φκσο απφ
ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηε Γηνίθεζε ηεο Μνλάδαο.
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δ.

Γίπια ζηελ Κεληξηθή Πχιε ηνπ ηξαηνπέδνπ, ππάξρεη θαηάιιεια

δηακνξθσκέλνο

ρψξνο

επηζθεπηεξίνπ,

παξέρνληαο

ηε

δπλαηφηεηα,

ζηελ

νηθνγέλεηα ηνπ Οπιίηε, λα επηθνηλσλήζεη ηφζν κε ηνλ ίδην, αιιά θαη κε ηα ινηπά
ζηειέρε ηεο Μνλάδαο, ρσξίο λα δηαηαξάζζεηαη ην πξφγξακκα εθπαηδεχζεσο ησλ
ππνινίπσλ.
ε. Παξφκνηνη κέζνδνη επηθνηλσλίαο εθαξκφδνληαη θαη ζηηο Μνλάδεο
Δθζηξαηείαο. Αθηθλνχκελνο ζηε θξνπξά, θαη πξνηνχ ν Οπιίηεο θζάζεη ζηε
Μνλάδα ηνπ, ιακβάλεη επηζηνιή κε ηελ νπνία, ν Γηνηθεηήο ηνπ ρεκαηηζκνχ ηνλ
θαισζνξίδεη θαη ηνπ δίδεη ηηο πξψηεο νδεγίεο θαη ζπκβνπιέο. ηε ζπλέρεηα, θαη
κέζα ζηελ ίδηα εκέξα, ε ηεξαξρία ηεο Μνλάδαο, ζηελ νπνία ηνπνζεηήζεθε,
ιακβάλεη ηελ πξψηε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε απφ απηφ. Ζ δηαδηθαζία απηή,
επαλαιακβάλεηαη πεξηνδηθά ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ. Ζ δηαθνξά κεηαμχ
ΚΔΝ θαη Μνλάδαο, ζηηο κεζφδνπο επηθνηλσλίαο κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ Οπιίηε,
εζηηάδεηαη ζην φηη ζηε Μνλάδα δελ ππάξρνπλ ηα πξνγξακκαηηζκέλα επηζθεπηήξηα
πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηα ΚΔΝ κε βάζε ην ηζρχνλ ΑΝΑΠΔΚ–501 ηεο ΓΗΚΔΝ/ΓΔ.

5. Απόςεηο – πκπεξάζκαηα
α. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ δηαθαίλεηαη φηη, ε Τπεξεζία δίλεη ηε
δπλαηφηεηα ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ νπιηηψλ λα επηθνηλσλνχλ κε θάζε ηξφπν
(επηζηνιή, ηειέθσλν, άκεζε πξνζσπηθή επαθή, internet) κε ηε Γηνίθεζε ηνπ ΚΔΝ
ή ηεο Μνλάδαο ζηελ νπνία ππεξεηεί ν Οπιίηεο.
β. Δίλαη γλσζηφ φηη ε ζσζηή επηθνηλσλία, κέζα απφ ηελ νπνία εμάγνληαη
ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα, ζηεξίδεηαη ζηελ ακθίδξνκε ζρέζε απηψλ πνπ ηε
ρξεζηκνπνηνχλ.

Οη

παξαπάλσ

κέζνδνη

επηθνηλσλίαο,

δελ

ζα

έρνπλ

ηα

αλακελφκελα απνηειέζκαηα, αλ δελ ζηεξίδνληαη ζε βάζεηο εηιηθξίλεηαο θαη
ζάξξνπο, πέξα απφ νπνηνδήπνηε θνηλσληθφ ή πξνζσπηθφ θφζηνο (ρξήζε
εμαξηεζην-γφλσλ νπζηψλ, νκνθπινθηιία θ.ιπ.).
γ. Με ηελ εθαξκνγή επίζεο ηνπ ζεζκνχ ησλ Οκάδσλ Φπρνθνηλσληθήο
Μέξηκλαο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πθηζηάκελεο δηαηαγέο, νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί
θαη αθνξνχλ ην ρεηξηζκφ ηνπ ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ, δηαθαίλνληαη ηα εμήο :
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(1)

Ο ηξαηφο πξνζπαζεί ζπλερψο λα αληρλεχεη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη

λα ηηο ζεξαπεχεη.
(2)

Ζ επηθνηλσλία ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ Οπιίηε κε ην ΚΔΝ – Μνλάδα ηηο

πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ είλαη ακθίδξνκε.

6. Δπηιόγνο
Ζ

ππεξεζία

θαηαβάιιεη

κεγάιεο

πξνζπάζεηεο

γηα

λα

εληνπίδεη,

αληηκεησπίδεη θαη επηιχεη ηα πξνβιήκαηα ησλ Ν/ Οπιηηψλ. Αιιά δελ θηάλεη κφλν
απηφ. Πξέπεη θαη νη γνλείο λα είλαη πην αλνηθηνί ζηηο Γηνηθήζεηο ησλ ΚΔΝ –
Μνλάδσλ θαη, θπξίσο, λα ζέηνπλ ηα πξνβιήκαηα πγείαο ησλ ζηξαηεπκέλσλ
παηδηψλ ηνπο ππφςε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ ΚΔΝ θαη ησλ Μνλάδσλ Δθζηξαηείαο,
ρσξίο θφβν θαη ληξνπή, γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ θαιιίηεξε αληηκεηψπηζή ηνπο.
Δπηδησθφκελνο ζθνπφο, θαη ησλ δχν πιεπξψλ, ζα πξέπεη λα είλαη ε άλεπ
πξνβιεκάησλ νινθιήξσζε ηεο ζεηείαο θαη απφδνζε ηνπ ζηξαηεπκέλνπ λένπ σο
ρξήζηκνπ κέινπο ζηελ θνηλσλία.
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Ζ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ Χ ΒΑΖ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ Χ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΟ
ΤΣΖΜΑ ΣΟΤ ΣΡΑΣΗΧΣΖ

ΜΤ. Παπαδάθεο Δπάγγεινο, Φπρνιόγνο 424 ΓΝΔ

Με βάζε ηηο δεκνγξαθηθέο θαη θνηλσληνινγηθέο κειέηεο, ν νξηζκφο ηεο
«δεκηνπξγίαο» ή ελαιιαθηηθά ηεο «ζρεκαηνπνίεζεο» κίαο νηθνγέλεηαο, ην πψο
νξίδνπκε δειαδή φηη κία λέα νηθνγέλεηα δεκηνπξγείηαη – απνθηά ζρήκα -, κπνξεί λα
απνδνζεί κφλν κε έκκεζν ηξφπν. Αληίζεηα ε έλλνηα ηεο νηθνγέλεηαο κπνξεί λα
νξηζηεί άκεζα είηε κε βάζε ηε δνκή ηεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο είηε ηειείσο
εκπεηξηθά κε βάζε ηα εζληθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία (Knudsen, 2003).
πλήζσο νη φξνη «δεκηνπξγία» ή «ζρεκαηνπνίεζε» κίαο νηθνγέλεηαο
ηαπηίδνληαλ κέρξη ην πξφζθαην παξειζφλ κε ηελ ζεζκνζεηεκέλε ίδξπζε κίαο
νηθνγέλεηαο κέζσ ηεο λνκηθήο πξάμεο ηνπ γάκνπ. ηε ζεκεξηλή Δπξψπε φκσο,
φπνπ ν γάκνο έρεη ζηακαηήζεη εδψ θαη θαηξφ λα είλαη ε απνθιεηζηηθή κνξθή πνπ
κπνξεί λα έρεη κία νηθνγέλεηα, κε ηνλ φξν δεκηνπξγία ή ζρεκαηνπνίεζε κίαο
νηθνγέλεηαο ελλννχκε ηελ αξρηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία δχν άηνκα
απνθαζίδνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα θνηλφ λνηθνθπξηφ θαη λα απνθηήζνπλ
ηνπιάρηζηνλ έλα παηδί. Σαπηφρξνλα φκσο απηφο ν γεληθφο νξηζκφο δελ επηηξέπεη
λα έξζεη ζην πξνζθήλην ε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ επηζηεκνληθψλ απφςεσλ θαζψο ε
δεκηνπξγία κίαο νηθνγέλεηαο θαηά άιινπο ηαπηίδεηαη ρξνληθά κε ηελ έλαξμε ηεο
ζπκβίσζεο (Höhn,1987) ελψ ζχκθσλα κε άιινπο κε ηε γέλλεζε ηνπ πξψηνπ
παηδηνχ (Giddens,1987).
χκθσλα κε ηνπο ζχγρξνλνπο θνηλσληνιφγνπο σο νηθνγέλεηα νξίδεηαη «κία
νκάδα αηφκσλ πνπ ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο είηε κε δεζκνχο αίκαηνο είηε κε γάκν
είηε κε πηνζεζία θαη ζπγρξφλσο απνηεινχλ κία νηθνλνκηθή κνλάδα, ηεο νπνίαο ηα
ελήιηθα κέιε είλαη ππεχζπλα γηα ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ» (Giddens,1997, ζει.
582). Καηά αλαινγία κε απηφλ ηνλ νξηζκφ ππξεληθή νηθνγέλεηα ζεσξείηαη εθείλν ην
λνηθνθπξηφ ην νπνίν απνηειείηαη απφ έλα παληξεκέλν δεπγάξη ή απφ έλα γνληφ νη/ν
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νπνίνη/νο δνπλ/εη κε ηα δηθά ηνπο/ηνπ ή ηα πηνζεηεκέλα παηδηά ηνπο/ηνπ
(Giddens,1997, ζει.168).
ηνλ νξηζκφ

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ

απφ

ηελ άιιε

θαίλεηαη

λα

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα λέα νηθνγελεηαθά ζρήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ
Δπξψπε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. χκθσλα κε απηφλ ηνλ νξηζκφ κία νηθνγέλεηα
δεκηνπξγείηαη φηαλ έλα δεπγάξη είλαη είηε παληξεκέλν είηε ηα κέιε ηνπ απνθαζίδνπλ
λα ζπγθαηνηθήζνπλ ή φηαλ έλαο ή θαη νη δχν γνλείο δνπλ καδί κε ηα αλχπαληξα
παηδηά ηνπο(Hantrais and Letablier, 1996, ζει. 16).
ε πνιιέο ρψξεο έρεη παξαηεξεζεί φηη ηα δεπγάξηα ζπκβηψλνπλ πξηλ λα
παληξεπηνχλ ή φηη ν έγγακνο βίνο δηαξθεί αξθεηά πξηλ ηελ απφθηεζε ηνπ πξψηνπ
παηδηνχ. Ζ ζπκβίσζε θαη φρη ν γάκνο είλαη πηα ε ζπλήζεο πξαθηηθή πνπ
αθνινπζνχλ ζήκεξα ηα λέα δεπγάξηα. Αθφκε θαη ζε εθείλεο ηηο Δπξσπατθέο ρψξεο
ζηηο νπνίεο ν γάκνο είλαη ν θπξίαξρνο ηξφπνο ζρεκαηηζκνχ κίαο νηθνγέλεηαο ην
πνζνζηφ ησλ λέσλ δεπγαξηψλ πνπ απιψο ζπκβηψλνπλ ζπλερψο απμάλεηαη (UN,
2002). Άιισζηε, φιν θαη ιηγφηεξνη λένη ζηηο κέξεο καο παληξεχνληαη ακέζσο κφιηο
θχγνπλ απφ ηελ παηξηθή ηνπο νηθνγέλεηα. Φπζηθά ρξεηάδεηαη λα ζεκεησζεί πσο ε
ζπκβίσζε δηαηξέρεη πνιχ κεγαιχηεξν θίλδπλν δηάιπζεο απφ φηη ν γάκνο
(Knudsen, 2003).
Οη ξαγδαίεο αιιαγέο ησλ κνξθψλ πνπ κπνξεί λα έρεη κία νηθνγέλεηα, φπσο
απηέο έρνπλ παξαηεξεζεί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο
Δπξψπεο, θαηαδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε γηα δεκηνπξγία λέσλ ελλνηψλ νη νπνίεο ζα
καο βνεζήζνπλ λα θαηαλνήζνπκε εθείλεο ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ επέιζεη θαζψο
θαη απηέο πνπ βξίζθνληαη αθφκε ελ εμειίμεη (Drew,1998∙ Kuijsten, 2002).
Με

εθαιηήξην

ηηο παξαπάλσ

επηζεκάλζεηο

ζα

ήηαλ

ρξήζηκν

λα

αλαθεξζνχκε ζε παιαηφηεξεο αιιά θαη ζχγρξνλεο ελλνηνινγηθέο θαη εκπεηξηθέο
θαηαζθεπέο:


Σν πξψην ζηάδην ηνπ θχθινπ δσήο κηαο νηθνγέλεηαο, δειαδή ε δεκηνπξγία
ηεο, δελ είλαη δπλαηφλ πηα λα ηαπηηζηεί κε ην γάκν θαη ίζσο ζα πξέπεη λα
ζεκαηνδνηείηαη απν δσ θαη ζην εμήο κε ηνλ εξρνκφ ηνπ πξψηνπ παηδηνχ
(Knudsen, 2003)



Κάζε νηθνγέλεηα δηαλχεη έλαλ θχθιν δσήο, ν νπνίνο δηέξρεηαη απφ ηα εμήο
δηαθνξεηηθά ζηάδηα: ηε δεκηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο – ηελ απφθηεζε παηδηψλ
– ηελ εθεβεία ησλ παηδηψλ – ηελ απνρψξεζε θαη ελίζρπζε ηνπ παηδηνχ/λένπ
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ελήιηθα ή αιιηψο ην ζηάδην ηεο άδεηαο θσιηάο γηα ηηο νηθνγέλεηεο κε έλα
παηδί – θαη ηε κεηέπεηηα δσή ηεο νηθνγέλεηαο (Carter & McGoldrick, 1989)


Ζ νηθνγέλεηα σο ζχζηεκα πνπ θηλείηαη κέζα ζην ρξφλν έρεη δηαθνξεηηθέο
ηδηφηεηεο απφ ηα άιια ζπζηήκαηα, θαζψο ζε αληίζεζε κε φινπο ηνπο άιινπο
νξγαληζκνχο ελζσκαηψλεη λέα κέιε κφλν κε ηελ γέλλεζε, ηελ πηνζεζία ή ην
γάκν θαη ηα κέιε ηεο κπνξεί λα απνρσξήζνπλ νξηζηηθά κφλν κε ην ζάλαην.
Καλέλα άιιν ζχζηεκα ζηνλ θφζκν δελ ππφθεηηαη ζε απηνχο ηνπο
πεξηνξηζκνχο (Carter & McGoldrick, 1989)



Οη νηθνγέλεηεο έρνπλ δνκή θαη ιεηηνπξγίεο αιιά νη δεζκνί κεηαμχ ησλ κειψλ
ηεο είλαη απηνί πνπ πξνζδίδνπλ ζε θάζε νηθνγέλεηα ηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη απηνί νη δεζκνί είλαη αλαληηθαηάζηαηνη. Αλ έλαο
γνληφο θχγεη ή πεζάλεη, θάπνην άιιν πξφζσπν κπνξεί λα έξζεη θαη λα
ζπκπιεξψζεη ηε γνληθή ιεηηνπξγία, αιιά απηφ ην πξφζσπν δελ κπνξεί
πνηέ λα αληηθαηαζηήζεη επαθξηβψο ηνπο πξνζσπηθνχο ζπλαηζζεκαηη-θνχο
δεζκνχο ηνπ γνληνχ πνπ έθπγε κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο (Carter
& McGoldrick, 1989)



Οη ζχγρξνλεο νηθνγέλεηεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ην γεγνλφο φηη δεκηνπξγνχλ
δεζκνχο θαη‟ επηινγή πεξηζζφηεξν απ‟ φ,ηη ζην παξειζφλ π.ρ. ηα λεφηεξα
σο πξνο ηελ ειηθία κέιε ηεο έρνπλ πεξηζζφηεξε ειεπζεξία ζην λα δηαιέμνπλ
πνηφλ/ά ζα παληξεπηνχλ, πνπ ζα δήζνπλ, πφζα παηδηά ζα θέξνπλ ζηνλ
θφζκν, πσο ζα δηαλείκνπλ ηα νηθνγελεηαθά θαζήθνληα θαη ππνρξεψζεηο
(Carter & McGoldrick, 1989)



Παξά ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζηε δνκή θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ
ζχγρξνλσλ νηθνγελεηψλ θνηλσληθέο θαηαζθεπέο



φπσο ν ζεμηζκφο, ν ξαηζηζκφο θαη νη παξαδνζηαθέο αμίεο ζπλερίδνπλ λα
επεξεάδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο ζρέζεηο ηφζν κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο
φζν θαη κε ηα ππφινηπα κέιε ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ ( Carter &
McGoldrick, 1989).
Οη παξαδνζηαθέο αμίεο, φπσο εθθξάδνληαη κέζσ ηεο εζληθφηεηαο,

αιιειεπηδξνχλ κε ηνλ νηθνγελεηαθφ θχθιν δσήο θαζψο απηφο δηέξρεηαη ηα δηάθνξα
ζηάδηα. Ζ εζληθφηεηα δηακνξθψλεη ηνλ ηξφπν πνπ ζθεθηφκαζηε, αηζζαλφκαζηε
αιιά θαη ηε ζπκπεξηθνξά καο

ηφζν κε ζπλεηδεηνχο φζν θαη κε αζπλείδεηνπο

ηξφπνπο. Γηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο απνθάζεηο πνπ παίξλνπκε ζρεηηθά κε
ηε δηαηξνθή, ηελ εξγαζία, ηηο θνηλσληθέο καο ζρέζεηο θαη ηηο απφςεηο καο ζρεηηθά
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κε ηε δσή, ην ζάλαην θαη ηελ αξξψζηεηα. Αληηθξίδνπκε ηνλ θφζκν κέζα απφ ηα δηθά
καο πνιηηηζκηθά θίιηξα θαη ζπρλά επηκέλνπκε γηα ηελ νξζφηεηα ησλ δηθψλ καο
απφςεσλ παξά ην φηη ππάξρνπλ νινθάλεξεο απνδείμεηο γηα ην αληίζεην
(McGoldrick, 1989).
Ζ εζληθφηεηα πεξηγξάθεη έλαλ θνηλφ ηφπν ν νπνίνο δηακνξθψλεηαη βάζεη
ηνπ ζπλδπαζκνχ κεηαμχ εζληθφηεηαο, ζξεζθείαο θαη πνιηηηζκηθήο θνπιηνχξαο θαη
πνπ κεηαδίδεηαη κέζσ ηνπ ζεζκνχ ηεο νηθνγέλεηαο απν γεληά ζε γεληά θαη
εληζρχεηαη απν ηελ ππφινηπε θνηλφηεηα ζηελ νπνία είλαη εληαγκέλε ε θάζε
νηθνγέλεηα. Ζ εζληθφηεηα πεξηιακβάλεη ζπλεηδεηέο θαη αζπλείδεηεο δηαδηθαζίεο πνπ
ηθαλνπνηνχλ κία βαζχηεξε ςπρνινγηθή αλάγθε ηνπ αηφκνπ γηα ηελ απφθηεζε
ηαπηφηεηαο θαη ηζηνξηθήο ζπλέρεηαο. Δλψλεη φια ηα άηνκα πνπ αληηιακβάλνληαη
ηνπο εαπηνχο ηνπο σο φκνηνπο βάζεη ησλ θνηλψλ πξνγφλσλ ηνπο θαη κε βάζε απηφ
ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο αληηιακβά-λνληαη θαη ηα ππφινηπα κέιε ηνπ θνηλσληθνχ
ζπλφινπ (McGoldrick, 1989).
Οη νηθνγέλεηεο δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηε ζηάζε ηνπο έλαληη ηεο
εζληθφηεηαο, απν ηε κηα θάπνηεο νηθνγέλεηεο κπνξεί λα είλαη αγθηζηξσκέλεο ζε
πξνεγνχκελεο παξαδφζεηο θαη απν ηελ άιιε θάπνηεο νηθνγέλεηεο κπνξεί λα
αξλνχληαη ξηδηθά νπνηεζδήπνηε εζληθέο αμίεο θαη παξαδφζεηο. Ζ εζληθφηεηα
αιιειεπηδξά κε ηελ θνηλσληθή ηάμε, ην ζξεζθεπ-ηηθφ ζπλαίζζεκα, ηηο πνιηηηθέο
πεπνηζήζεηο, ηε ρψξα θαη ηνλ ηφπν θαηνηθίαο θαη ηελ ηζηνξηθή ζπλέρεηα θάζε
νηθνγέλεηαο θαζψο θαη κε ηνλ βαζκφ εζληθνχ ξαηζηζκνχ πνπ κπνξεί απηή λα έρεη
βηψζεη. Οη ζρεηηθέο κειέηεο δείρλνπλ πσο νη νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ κεηαλαζηεχζεη
δηαηεξνχλ γηα πνιιέο γεληέο κεηά ηε κεηαλάζηεπζε ηελ εζληθή ηνπο ηαπηφηεηα θαη
αμίεο νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο θαζνξίδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ νηθνγελεηαθή
δσή θαζψο απηή δηέξρεηαη ηα δηάθνξα ζηάδηα (McGoldrick, 1989).
Με ηελ θαηάηαμε ζην ζηξάηεπκα ηνπ λένπ ή ησλ λέσλ ζε ειηθία άξξελσλ
κειψλ ηεο, θάζε νηθνγέλεηα, αλεμάξηεηα απν ην βαζκφ επίδξαζεο ηεο εζληθήο
ηαπηφηεηαο, εηζέξρεηαη ζην ζηάδην ηεο απνρψξεζεο θαη ελίζρπζεο ηνπ λένπ
ελήιηθα.
ην ζηάδην απηφ ν λένο ελήιηθαο ίζσο έξρεηαη γηα πξψηε θνξά αληηκέησπνο
κε ηνλ «αιεζηλφ θφζκν», ηνλ θφζκν ησλ κεγάισλ ελειίθσλ, έλα θαζήθνλ πνπ
απαηηεί ηεξάζηηα απνζέκαηα ζάξξνπο, ελεξγεηηθφηεηαο θαη δηάζεζεο γηα ξίζθν.
Ίζσο δελ είλαη άμην απνξίαο φηη πνιινί λένη ελήιηθεο απνηπγράλνπλ λα εηζέιζνπλ
ζε απηφ ην ζηάδην θαζψο είηε παξακέλνπλ ζην ζπίηη δηαλχνληαο κία παξαηεηακέλε
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εθεβεία, είηε παξακέλνπλ ζηάζηκνη ζε ζέκαηα αλεμαξηεζίαο θαη ηαπηφηεηαο, είηε αλ
θαη θεχγνπλ απν ηελ νηθνγέλεηα ζπλερίδνπλ λα πειαγνδξνκνχλ φζνλ αθνξά ηελ
επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε

θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο

(Aylmer,1989).
Σν θαηά πφζν ζα εηζέιζεη θαη ζα πξνρσξήζεη ηθαλνπνηεηηθά ζε απηφ ην
ζηάδην ν λένο ελήιηθαο εμαξηάηαη απν ηελ δεκηνπξγία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εθεβείαο

ελφο

πιαηζίνπ

πνπ

πξνσζεί

ηελ

απηφλνκε

αλάπηπμε

θαη

ιεηηνπξγηθφηεηα. Ζ «επηηπρία» ή ε «απνηπρία» ηεο εθεβείαο εμαξηάηαη κε ηε ζεηξά
ηεο απν ηελ χπαξμε, θαηά ηα πξνεγνχκελα αλαπηπμηαθά ζηάδηα, ελφο
ππνζηεξηθηηθνχ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο ην νπνίν ζπκβάιεη ζηελ νηθνδφκεζε
ηεο εκπηζηνζχλεο, ηεο απηνλνκίαο, ηεο ηθαλφηεηαο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο.
Υξεηάδεηαη λα έρνπκε ζην κπαιφ καο φηη απηέο νη πιεπξέο ηνπ εαπηνχ ελφο λένπ
ελήιηθα ππάξρνπλ θαη αλαπηχζζνληαη εληφο ελφο νηθνγε-λεηαθνχ πιαηζίνπ

ην

νπνίν δηακνξθψλεηαη ζπλερψο ππφ ην πξίζκα ζρέζεσλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ
δεζκψλ θαη εμσηεξηθψλ γεγνλφησλ (Kegan, 1982).
Ζ ηθαλφηεηα ηνπ νηθνγελεηαθνχ ζπζηήκαηνο λα ππνζηεξίμεη ηνλ λέν ελήιηθα
ψζηε λα πξνρσξήζεη κε επηηπρία θαηά ηε κεηάβαζή ηνπ ζην ζηάδην ηεο
απηνλφκεζεο εμαξηάηαη απφ (Aylmer,1989) :


Σελ αλνρή θαη αληνρή ηνπο ζε ζέκαηα απνρσξηζκνχ θαη αλεμαξηεζίαο παξά
ηνπο ζπλαηζζεκαηηθνχο δεζκνχο πνπ παξακέλνπλ ζε ηζρχ.



Σελ αληνρή ηνπο σο πξνο ηελ δηαθνξνπνίεζε θαη ακθηηαιάληεπ-ζε ηνπ λένπ
ελήιηθα φζνλ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία.



Σελ απνδνρή ησλ πνιιψλ θαη έληνλσλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δεζκψλ θαη ηνπ
ηξφπνπ δσήο ηνπ λένπ ελήιηθα ζε δηάθνξεο ζπλζήθεο εθηφο ηνπ άκεζνπ
νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο.



Σελ θνηλσληθή ζέζε θαη ην εηζφδεκα ηεο νηθνγέλεηαο.



Σελ επηηπρή έληαμε ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ επξχηεξε θνηλφηεηα ηεο νπνίαο
απνηεινχλ κέξνο.



Σελ εζληθή θνπιηνχξα.
Ο βαζκφο αλνρήο, αληνρήο θαη απνδνρήο εθ κέξνπο ηνπ νηθνγελεηαθνχ

ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη κε ηε ζεηξά ηνπ απφ (Aylmer,1989) :


Σελ ζπκπεξηθνξά ηνπ λένπ ελήιηθα σο αληίδξαζε πξνο ηε ζπκπεξηθνξά
ησλ γνληψλ.
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Σνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο θαη επηηπρίαο πνπ ζπλνδεχεη ηε κεηάβαζε ησλ
γνληψλ θαηά ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα ηνπ νηθνγελεηαθνχ θχθινπ δσήο,
δειαδή ηε δεκηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηελ απφθηεζε ησλ παηδηψλ. Π.ρ.
ην θαηά πφζν νη γνλείο ηνπ λένπ ελήιηθα αληέδξαζαλ ηθαλνπνηεηηθά φζνλ
αθνξά ηελ αλεμαξηεζία ηνπο απν ηηο δηθέο ηνπο παηξηθέο νηθνγέλεηεο ζα
επεξεάζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηε ζηάζε ηνπο ζε ζέκαηα απηνλνκίαο θαη
αλεμαξηεζίαο ησλ δηθψλ ηνπο παηδηψλ.
ηε θάζε απνρσξηζκνχ απφ ηελ παηξηθή νηθνγέλεηα άιισζηε ν λένο

ελήιηθαο απνκαθξχλεηαη απν έλαλ αηνκηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ εαπηνχ ν νπνίνο
επηθξαηεί θαηά ηελ εθεβεία θαη πξνρσξά πξνο έλαλ αιιεινεμαξηψκελν
πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ εαπηνχ (Bowen, 1978).
Ζ αιιεινεμαξηψκελε ζρέζε αλάκεζα αηνλ λεαξφ ελήιηθα θαη ηα κέιε ηνπ
νηθνγελεηαθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαθαίλεηαη μεθάζαξα απν ηνπο κεραλη-ζκνχο ηεο
πξνβνιήο, ησλ γνλετθψλ ηξηγψλσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ ηξηγψλσλ ηεο νηθνγέλεηαο
θαζψο θαη ησλ ζηξεζνγφλσλ γεγνλφησλ (Bowen, 1978).
Ο λεαξφο ελήιηθαο κέζσ ησλ παξαπάλσ κεραληζκψλ (Aylmer,1989) :


Μαζαίλεη ιεηηνπξγηθέο ή δπζιεηηνπξγηθέο πξνζδνθίεο, ζηάζεηο,
πξνζαλαηνιηζκφ θαη ελληνηνινγηθέο θαηαζθεπέο ζρεηηθά κε ηνλ εαπηφ, ηνπο
άιινπο θαη ηηο ζρέζεηο



Μαζαίλεη λα πηνζεηεί ιεηηπνπξγηθνχο ή δπζιεηηνπξγηθνχο θνηλσληθνχο
ξφινπο θαη ζπκπεξηθνξέο



Αλαπηχζζεη δπλακηθά θαη πεξηνξηζκνχο πνπ ζα δηεπθνιχ-λνπλ ή ζα
δπζρεξαίλνπλ ηελ αλάπηπμε ζπλαηζζεκαηηθψλ δεζκψλ ζηε κεηέπεηηα
ελήιηθε δσή ηνπ.
πσο πξνθχπηεη απν ηα παξαπάλσ ν πνιπζχλζεηνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν

αλαπηχζζεηαη ην άηνκν νδεγεί ηφζν ην ίδην ην άηνκν φζν θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ
ζην λα βηψζνπλ αλαπφθεπθηα ζηξεο θαηά ηε θάζε ηνπ λεαξνχ ελήιηθα. πσο έρεη
δείμεη ε πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ εδψ θαη 25 ρξφληα νη παξάγνληεο πνπ
ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζαξκνζηηθή ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο ζε ζπλζήθεο ζηξεο
είλαη νη εμήο (McCubbin et al., 1997):


Δπηθνηλσλία κε ζηφρν ηε ιχζε πξνβιεκάησλ: Βνεζά φηαλ εκπεξηέρεη
ππνζηεξηθηηθέο εθθξάζεηο ζηελ θνηλή θαηαλφεζε ησλ πξνβιεκάησλ, ζηελ
πηνζέηεζε θνηλψλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπη-ζεο θαη ζηελ δηαηήξεζε
αξκνλίαο θαη ηζνξξνπίαο
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Ηζφηεηα



Θξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο θαη πξαθηηθέο



Δπειημία ζηελ αιιαγή ξφισλ, θαλφλσλ αθφκα θαη ηξφπνπ δσήο



Απφθηεζε πιεξνθνξηψλ θαη εηιηθξηλήο ζηάζε ηφζν κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο
νηθνγέλεηαο φζν επξχηεξσλ θνηλσληθψλ δνκψλ έλαληη ηεο νηθνγέλεηαο



Αίζζεκα ειπίδαο



Αλζεθηηθφηεηα ε νπνία θαηαθηάηαη κέζσ ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο



Αλαπιαηζίσζε ηνπ λνήκαηνο ησλ γεγνλφησλ κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε
ησλ ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ θαη ηελ επίηεπμε ηζνξξνπίαο κεηά ηηο
αιιαγέο πνπ ζα επέιζνπλ



Σν νηθνγελεηαθφ ζρήκα ην ζχλνιν δειαδή ησλ αμηψλ, απφςεσλ θαη
πεπνηζήζεσλ φπσο απηέο έρνπλ δηακνξθσζεί ππφ ην πξίζκα ηεο εζληθήο
ηαπηφηεηαο.
Πξνθεηκέλνπ λα δείμσ θαιχηεξα ην πψο ε λνεκαηνδφηεζε επεξεάδεη ηε

δηαδξνκή/ πνξεία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο
νηθνγέλεηαο, ζα θιείζσ ηελ νκηιία κνπ κε έλα απφζπαζκα απφ ην βηβιίν «Η
Οηθνγέλεηα πνπ Θεξαπεύεη» (1997, ζει. 10-12). Πξφθεηηαη γηα έλα έξγν ηνπ
Ννκπειίζηα ζπγγξαθέα Laureate Kenzabuo Oe, ζην νπνίν πεξηγξάθεη ηα
ζπλαηζζήκαηα ηνπ φηαλ θαηαλφεζε φηη ε λνεηηθή αλάπηπμε ηνπ γηνπ ηνπ Υηθάξη ζα
είλαη πην αξγή απφ ησλ άιισλ παηδηψλ ιφγσ εγθεθαιηθήο δπζιεηηνπξγίαο:
«Καζψο ν Υηθάξη κεγάισλε ήηαλ θαλεξφ πσο ε λνεηηθή ηνπ αλάπηπμε ζα
ήηαλ πην αξγή απφ απηή ησλ άιισλ παηδηψλ, αιιά ε γπλαίθα κνπ ζπκάηαη ηελ
επαηζζεζία ηνπ ζηελ κνπζηθή απφ ηφηε πνπ ήηαλ βξέθνο. Ήδε απν ηα 3 ηνπ
κπνξνχζε λα αλαγλσξίζεη θνκκάηηα ηνπ Μφηζαξη ή ηνπ νπέλ...... Ο Μφηζαξη κε
ηνλ Μπαρ καδί κε ηηο πξψηεο ηνπ αγάπεο ηνλ Μπεηφβελ θαη ηνλ νπέλ έγηλαλ ε
παληνηηλή ηνπ ζπληξνθηά........ Πνιχ αξγφηεξα φηαλ μεθίλεζε καζήκαηα πηάλνπ.......
κπφξεζε λα ζπλζέζεη ηε δηθή ηνπ κνπζηθή.
Καζψο θάζνκαη παξέα κε έλα βηβιίν αθνχγνληάο ηνλ λα καζαίλεη πηάλν
κπνξψ λα ληψζσ ......ηνλ πινχην ηεο εζσηεξηθήο ηνπ δσήο....
Γελ πηζηεχσ ζε θακία ζξεζθεία αιιά κνπ είλαη αδχλαην λα αξλεζψ φηη
ππάξρεη θάπνηα Θεία Υάξε ζ‟ απηή ηε κνπζηθή.......Πξάγκαηη αθνχγνληαο ηε
κνπζηθή πνπ παίδεη .....απηφ κε θάλεη λα εθηηκψ ηελ αιεζηλή ζεκαζία πνπ
εκπεξηέρεη απηή ε ιέμε φρη κφλν «ράξε» θαη «αξεηή» αιιά θαη «κία πξνζεπρή
γεκάηε επραξηζηψ».
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ΤΝΖΘΗΜΔΝΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΠΑΡΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ ΣΗ
ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΔ
Λγνο(ΤΗ) ηδεξόπνπινο Νηθόιανο, Φπρίαηξνο, 424 ΓΝΔ

Γενικέρ Μοπυέρ Πποβλεμάτων στεν Οικογένεια
α) Πξνβιήκαηα ζρέζεσλ κεηαμχ ζπληξφθσλ
β) Πξνβιήκαηα ζρέζεσλ γνλέα-παηδηνχ
γ) Πξνβιήκαηα κείδνλσλ γεγνλφησλ
δ) Πξνβιήκαηα νηθνγελεηαθήο δνκήο

α) Πποβλήματα σσέσεων μεταξύ σςντπόυων
Αξλεηηθή επηθνηλσλία
ηξεβιή επηθνηλσλία
Απνπζία επηθνηλσλίαο
πγγεληθά πξφζσπα
Κνηλσληθή δσή-θαξηέξα
Γηαθνξεηηθή πξνέιεπζε ζπληξφθσλ

β) Πξνβιήκαηα ζρέζεσλ γνλέα-παηδηνύ
Απνπζία επηθνηλσλίαο
Τπεξπξνζηαηεπηηθή ζηάζε
Απεηζαξρία
Γηαδχγην-λέα νηθνγέλεηα
Υξήζε νπζηψλ απφ ην παηδί
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γ) Πποβλήματα μείδονων γεγονότων
σκαηηθή λφζνο παηδηνχ
(απψιεηα απηνλνκίαο, επαισηφηεηα, απψιεηα πξν ηνπ ζαλάηνπ)
Φπρηθή λφζνο παηδηνχ
(θαηάζιηςε, θνηλσληθή απφζπξζε, εθθξαζκέλν ζπλαίζζεκα)
Θάλαηνο παηδηνχ

δ) Πξνβιήκαηα νηθνγελεηαθήο δνκήο
Πνιπκειείο νηθνγέλεηεο
Μνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο
Διιεηκκαηηθέο νηθνγέλεηεο
Κνηλσληθά απνθιεηζκέλεο νηθνγέλεηεο
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ΣΡΟΠΟΗ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ Δ ΚΡΗΖ
Σρεο(ΤΝ) Δπγελία Μπέξηνπ, Πξντζηακέλε Γηαζπλδεηηθήο 401 ΓΝΑ
ΜΤ Ησάλλα Κάθαξε, Φπρνιόγνο 401 ΓΝΑ

Κξίζε ζεσξείηαη ε αληίιεςε ελφο γεγνλφηνο ή κηαο θαηάζηαζεο απφ απηνχο
πνπ ηε βηψλνπλ σο αμεπέξαζηε δπζθνιία, πνπ ππεξβαίλεη ηα απνζέκαηα θαη ηνπο
κεραληζκνχο αληηκεηψπηζεο πνπ δηαζέηνπλ (Gilliland, James 1993). Κξίζε δελ
είλαη νχηε ην ζηξεο νχηε νη επείγνπζεο ζπλζήθεο ελφο δπζάξεζηνπ γεγνλφηνο
θαζαπηέο. Πάληνηε φκσο ην ζηξεο ή ηα αηθλίδηα γεγνλφηα είλαη νη αηηίεο γηα λα
εηζέιζνπλ άηνκα ή νκάδεο αηφκσλ ζε θξίζε, φηαλ απηά βηψλνληαη ππνθεηκεληθά σο
αμεπέξαζηα. Ζ δηάξθεηα ηεο θξίζεο κπνξεί λα είλαη πεξηνξηζκέλε, ακέζσο κεηά ηελ
εθδήισζε ηνπ ηξαπκαηηθνχ γεγνλφηνο, ή θαη λα πάξεη ηε κνξθή ρξνληφηεηαο, φηαλ
δελ θαηαθέξεη ην άηνκν ή ε νκάδα λα επαλαθηήζεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηεο
ηζνξξνπία. Οη νηθνγέλεηεο πνπ δελ νξζνπνδνχλ κεηά ηελ εκθάληζε κηαο θξίζεο
ζπλήζσο έρνπλ ηζηνξηθφ δπζιεηηνπξγίαο ήδε θαη πξηλ απφ απηήλ.
Γηα λα αληηκεησπηζηεί κία θξίζε απαηηνχληαη πνιχπιεπξεο παξεκβάζεηο,
πξαθηηθήο-πιηθήο, ηαηξηθήο θαη ςπρνινγηθήο θχζεσο. Ζ νπνηαδήπνηε παξέκβαζε
ζα πξέπεη λα ζηνρεχεη ζε έλαλ απφ ηνπο εμήο ηνκείο:


ηελ ελίζρπζε ησλ θάζε είδνπο απνζεκάησλ ησλ αηφκσλ



ηελ θηλεηνπνίεζε λέσλ ηξφπσλ γηα επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ



ηελ αληίιεςε ηνπ γεγνλφηνο σο αμεπέξαζηνπ
ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε ζα πεξηνξηζηνχκε ζηελ ςπρνινγηθή παξέκβαζε

γηα αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο ζηελ νηθνγέλεηα.
Τπάξρνπλ δηαθνξέο ζηελ πξνζέγγηζε κεηαμχ παξέκβαζεο θαηά ηελ αξρηθή
εθδήισζε κηαο θξίζεο θαη ηεο ςπρνζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο ζηε ρξφληα θξίζε.
Ζ ζεκαληηθφηεξε είλαη ν παξάγνληαο ΥΡΟΝΟ, δειαδή ε έλλνηα ηνπ επείγνληνο
πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ εθδήισζε ηεο θξίζεο.
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ε πνην βαζκφ είλαη απαξαίηεηε ε παξνπζία εηδηθψλ ςπρηθήο πγείαο θαηά
ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θξίζεσλ; Απηνλφεην είλαη φηη δελ ζα επεξεαζηνχλ φινη νη
άλζξσπνη κε ηνλ ίδην ηξφπν. Τπάξρνπλ νηθνγέλεηεο πνπ βξίζθνπλ κφλεο ηνπο
απνζέκαηα γηα λα μεπεξάζνπλ κηα θξίζε, άιιεο πνπ ηα θαηαθέξλνπλ κε κηθξή
εμσηεξηθή

βνήζεηα θαη άιιεο πνπ ρξεηάδνληαη νπσζδήπνηε ηελ παξέκβαζε

εηδηθνχ ςπρηθήο πγείαο γηα ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο ηζνξξνπία.

Οπσζδήπνηε

πάλησο ε παξνπζία εηδηθψλ ζπκβάιιεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ζνβαξφηεηαο κηαο
θαηάζηαζεο αιιά θαη ζηελ πξφιεςε ησλ πηζαλψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ επηπινθψλ. Ζ
άκεζε παξέκβαζε θαηά ηελ εθδήισζε ηνπ αθξαίνπ γεγνλφηνο είλαη πην απνδνηηθή,
γηαηί ε νηθνγέλεηα είλαη πην δεθηηθή ζε παξεκβάζεηο, θαζψο δελ έρνπλ πξνιάβεη
αθφκα λα παγησζνχλ δπζιεηηνπξγηθά κνληέια ζπκπεξηθνξάο, αιιά θαη ε αλάγθε
γηα βνήζεηα βηψλεηαη εληνλφηεξα. ε θακία πεξίπησζε πάλησο δελ πξέπεη λα
ζπγρέεηαη ε θξίζε κε ηελ παζνινγία θαη λα ηαηξηθνπνηνχληαη νη θπζηνινγηθέο
αληηδξάζεηο κπξνζηά ζε έλα αθξαίν γεγνλφο.
Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αλαπηπρζεί απφ ηνπο εηδηθνχο ςπρηθήο πγείαο ε
κέζνδνο πνπ νλνκάδεηαη παξέκβαζε ζε θξίζε. Απηή αλαθέξεηαη ζηηο βξαρείεο
παξεκβάζεηο πνπ γίλνληαη άκεζα ζηνπο επηδψληεο κεηά ηελ εθδήισζε αθξαίσλ
γεγνλφησλ, θπξίσο ζπιινγηθψλ θαηαζηξνθψλ (ζεηζκνί, ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο,
αεξνπνξηθά

δπζηπρήκαηα)

ή

βίαησλ

ζαλάησλ

ζπγγεληθψλ

πξνζψπσλ

(ζπκβνπιεπηηθή πέλζνπο θαη ππνζηήξημε νηθνγελεηψλ πνπ έραζαλ κέινο ηνπο θαηά
ηελ εθηέιεζε ηνπ θαζήθνληνο, βι. δπζηχρεκα ηλνχθ ην 2004) ή ζνβαξψλ
αζζελεηψλ ζπγγελνχο (ππνζηήξημε νηθνγέλεηαο πνπ έλα κέινο ηεο εθδειψλεη
ζνβαξή ζσκαηηθή ή ςπρηαηξηθή αζζέλεηα ή αλαπεξία). Θα κπνξνχζακε λα πνχκε
φηη ε βξαρεία παξέκβαζε ζε θξίζε είλαη ε βνήζεηα ζηνπο αλζξψπνπο λα
αληηθξίζνπλ θαη λα δηνξζψζνπλ ηηο παξακνξθψζεηο, γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο
θαη ζπκπεξηθνξηθέο πνπ επηθέξνπλ ηα ηξαπκαηηθά γεγνλφηα.
Πξνηείλεηαη ε πξνζέγγηζε ηεο νηθνγέλεηαο ζε θξίζε λα έρεη ηέζζεξηο
ζηφρνπο:
1.

Αμηνιφγεζε

2.

Πξφιεςε

3.

Θεξαπεπηηθή παξέκβαζε-Τπνζηήξημε

4.

πκβνπιεπηηθή
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Ζ αμηνιόγεζε

Ο βαζηθφο ζηφρνο θαηά ηελ πξνζέγγηζε νπνηαζδήπνηε νηθνγέλεηαο ζε θξίζε
είλαη λα αμηνινγεζεί ν βαζκφο πνπ έρνπλ επεξεαζηεί απφ ην ηξαπκαηηθφ γεγνλφο.
Καηά ηελ παξέκβαζε ζε θξίζε ν εηδηθφο εζηηάδεη ζην ηξαπκαηηθφ γεγνλφο,
πξνζδηνξίδεη ηνπο ζηξεζζνγφλνπο παξάγνληεο θαη απαξηζκεί ηηο εζσηεξηθέο θαη
εμσηεξηθέο πεγέο βνήζεηαο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηελ νηθνγέλεηα. ην ζηάδην απηφ
είλαη ζεκαληηθφ λα δηαθνξνπνηεζνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ επείγνληνο απφ ηηο ελδείμεηο
δπζιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα γίλεη ζαθέο θαηά πφζν ζηελ παξνχζα θάζε
απεηιείηαη ή θαη ε ίδηα ε δσή ή κφλν ε ζπλαηζζεκαηηθή επηβίσζε θάπνηνπ ή φιεο
ηεο νηθνγέλεηαο. Απφ ηελ αμηνιφγεζε απηή ζα ιεθζνχλ νη ζεξαπεπηηθέο απνθάζεηο
γηα ην πνχ ζα εζηηάζνπκε ηελ πξνζνρή θαη ηη ιχζεηο ζα πξνηείλνπκε.
Δδψ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ξσηψληαη γηα λα εθθξάζεη ην θαζέλα ηνπο
δηθνχο ηνπ θφβνπο, γηα λα δψζεη ηε δηθή ηνπ εξκελεία γηα ην γεγνλφο θαη γηα ηηο
επηπηψζεηο ηνπ ζην νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα. Πνιιέο θνξέο απνθαιχπηνληαη
παξάινγνη εζσηεξηθεπκέλνη θφβνη πνπ θαη κφλν ε δηήγεζή ηνπο είλαη δπλαηφλ λα
ηνπο εθηνλψζεη.
Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα αληρλεπηεί ην πψο μεθίλεζε ην πξφβιεκα θαη
πνηεο πξνζπάζεηεο έγηλαλ σο ζήκεξα γηα λα μεπεξαζζεί. ε θάζε πεξίπησζε ε
πξντζηνξία ηνπ πξνβιήκαηνο ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ πξντζηνξία ηεο νηθνγέλεηαο
θαη ε αθήγεζε ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο γηα ην πψο ην θάζε έλα έρεη εγγξάςεη
απηήλ ηελ πξντζηνξία είλαη πνιχηηκε. χκθσλα κε ηε ζρνιή νηθνγελεηαθήο
ζεξαπείαο ηνπ Palo Alto κία νηθνγέλεηα δπζιεηηνπξγεί φρη κφλν εμαηηίαο ηνπ
πξνβιήκαηνο θαζ΄ απηνχ, αιιά ιφγσ ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο πξνζπαζεί λα
ην επηιχζεη.

Πξφιεςε
Ζ πξφιεςε ζηα πιαίζηα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο νηθνγέλεηαο ηεο νπνίαο έλα
κέινο είλαη ζε θξίζε έρεη δχν ζπκπιεξσκαηηθνχο ζηφρνπο. Σελ πξφιεςε ησλ
βηνταηξηθψλ επηπινθψλ θαη ηελ πξφιεςε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ επηπινθψλ. Δπίζεο
έρεη δχν βαζκίδεο: α) ηελ πξψηκε θξνληίδα γηα ηελ νηθνγέλεηα φηαλ είλαη παξψλ
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έλαο δπλεηηθά θαηαζηξνθηθφο ζηξεζζνγφλνο παξάγνληαο θαη β) ηελ επηθπιαθή
ησλ εηδηθψλ γηα λα κελ εγθαζηδξπζνχλ δπζιεηηνπξγίεο αιιειεπίδξαζεο ζην
νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα θαη λα αμηνπνηεί ε νηθνγέλεηα ζε θάζε ηεο θάζε ηηο πεγέο
βνήζεηαο πνπ είλαη δηαζέζηκεο γη‟ απηήλ.
Ζ παξέκβαζε ηνπ εηδηθνχ είλαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο ηφζν γηα ηελ
πξφιεςε ησλ επηπινθψλ φζν θαη ηεο ςπρνθνηλσληθήο επηβάξπλζεο ηεο
νηθνγέλεηαο.

Θεξαπεπηηθή παξέκβαζε-Τπνζηήξημε

Σν πξψην βήκα ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο είλαη ε δφκεζε κηαο ζρέζεο
εκπηζηνζχλεο ηνπ εηδηθνχ κε ην θάζε κέινο ηεο νηθνγέλεηαο. Πξνζσπηθή επαθή κε
ηελ νηθνγέλεηα ζεκαίλεη πξνζσπηθή επαθή κε θάζε κέινο ρσξηζηά. Ίζσο είλαη
πξνηηκφηεξν λα απεπζχλεηαη θαλείο αξρηθά ζην κέινο πνπ γλσξίδεη ιηγφηεξν ή
αθφκε θαη ζην πιένλ απνζπλδεδεκέλν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο αθήλνληαο ηειεπηαίν
απηφλ πνπ δείρλεη λα έρεη επεξεαζηεί εληνλφηεξα απφ ην γεγνλφο. Δπίζεο ζα
πξέπεη ν εηδηθφο λα δηαηζζαλζεί πνην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο έρεη ηδηαίηεξε εμνπζία
ζηα θξίζηκα ζέκαηα θαη λα θάλεη κηα αλαθνξά αλαγλψξηζεο ηεο εμνπζίαο απηήο.
Δάλ απνηχρεη λα θάλεη ζρέζε κε ην κέινο απηφ είλαη πηζαλφ λα ράζεη ηελ επαθή
θαη κε φιε ηελ νηθνγέλεηα
Ζ ππνζηήξημε είλαη ε ίδηα ε νπζία ηεο ζπκβνπιεπηηθήο νηθνγέλεηαο θαη έλα
απφ ηα θχξηα θαζήθνληα ηνπ εηδηθνχ. Σα αθξαία γεγνλφηα ππξνδνηνχλ κηα κεγάιε
πνηθηιία ζπλαηζζεκάησλ ζε φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ππνζηήξημε ζεκαίλεη
λα κπνξέζνπλ απηά ηα ζπλαηζζήκαηα λα εθθξαζηνχλ. Απηφ ζεκαίλεη θαηαξράο γηα
ηνλ εηδηθφ λα είλαη δηαζέζηκνο. Γηαζεζηκφηεηα πνπ κεηαθξάδεηαη ζηελ δπλαηφηεηα
ηνπ λα αθνχεη.
Έπεηηα ν εηδηθφο κπνξεί λα δνθηκάζεη λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ηεο
επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, κε ηελ πξνυπφζεζε πάληα φηη ε
νηθνγέλεηα αληαπνθξίλεηαη ζηηο παξεκβάζεηο θαη δελ είλαη άθακπηε.
πρλά νη νηθνγέλεηεο δελ θαηαθέξλνπλ λα πξνζαξκνζζνχλ ζηα λέα
δεδνκέλα πνπ πξνθάιεζε ην αθξαίν γεγνλφο θαη πηνζεηνχλ αδηέμνδεο ζηάζεηο. Ζ
ζηάζε ηνπ εηδηθνχ φκσο δε ζα πξέπεη λα είλαη θξηηηθή. Οη νηθνγέλεηεο ρξεηάδνληαη
ελζάξξπλζε θαη ζεηηθά ζρφιηα.
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πκβνπιεπηηθή

Οη νηθνγέλεηεο έξρνληαη ζπρλά ζηνλ εηδηθφ πεξηκέλνληαο απφ απηφλ κηα
«ζπληαγή» πνπ ζα ηα ξπζκίζεη φια. Απηή αθξηβψο ε κε ξεαιηζηηθή πξνζδνθία
πξέπεη λα αληηκεησπηζζεί απφ ηνλ εηδηθφ κε αληίζηαζε ζηηο απαηηήζεηο γηα ιχζεηο
ζχληνκεο θαη απφιπηεο.
Σα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαιφ ζα είλαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο
αλάγθεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ ππνινίπσλ κειψλ ζχκθσλα κε ην ζηάδην δσήο ηεο
νηθνγέλεηαο ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ κηα ηδέα γηα ηε δνκή ηεο.

Ζ πξόθιεζε γηα αιιαγή

Σν ίδην ην αθξαίν γεγνλφο είλαη απφ κφλν ηνπ κηα κεγάιε ή κηθξφηεξε
αιιαγή. Πνιιέο νηθνγέλεηεο σζηφζν αξλνχληαη λα ηελ απνδερηνχλ θαη ζπλερίδνπλ
ρσξίο ηηο απαξαίηεηεο αλαδηαηάμεηο ξφισλ πνπ απαηηνχληαη. Ζ αιιαγή είλαη ζέκα
επειημίαο ελφο ζπζηήκαηνο ηελ νπνία απηφ είηε ηελ έρεη δηακνξθσκέλε ζηε
δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ είηε φρη. Ο θαιχηεξνο ηξφπνο πξφθιεζεο γηα
αιιαγή είλαη κέζσ ηεο παξνπζίαζεο απφ ηνλ εηδηθφ ελαιιαθηηθψλ κνληέισλ
ζηάζεσλ, ζπκπεξηθνξψλ θαη αιιειεπίδξαζεο.
Έλαο αθφκε βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξέκβαζε ζε
θξίζε απνηειεί θαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ εηδηθνχ θαη φιε γεληθά ε ζηάζε θαη ε
αληίιεςή ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ εηδηθψλ πνπ ρεηξίδνληαη θξίζε αθνξνχλ ηελ
σξηκφηεηα, αηζηνδνμία, αλζεθηηθφηεηα, πείζκα.
πρλά ν εηδηθφο ζα έξζεη αληηκέησπνο κε ζνθαξηζηηθφ θαη απεηιεηηθφ πιηθφ
απφ θάπνηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πνπ ζα είλαη εθηφο ειέγρνπ πιένλ. Σν βαζηθφηεξν
είλαη λα παξακείλεη ήξεκνο θαη ππφ έιεγρν θαη λα δεκηνπξγήζεη κηα ζηαζεξή θαη
ινγηθή αηκφζθαηξα. Πνιχ βνεζεηηθφ είλαη λα πηζηεχεη ν εηδηθφο φηη ην κέινο κπνξεί
λα ην μεπεξάζεη….

Θεηηθφ ζα είλαη επίζεο λα θξαηά ν εηδηθφο νπδέηεξε ζηάζε. Ζ νπδεηεξφηεηα
είλαη κηα θαηεμνρήλ ζπλαηζζεκαηηθή ζηάζε εθ κέξνπο ηνπ εηδηθνχ θαη γηα λα
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ιεηηνπξγεί επηηπρψο ζα πξέπεη λα αηζζάλεηαη φηη δελ ππάξρνπλ έλνρνη ζηηο
νηθνγελεηαθέο

ηξαγσδίεο.

Να

έρεη

θαηαθηήζεη

εθείλν

ην

επίπεδν

ηεο

ζπλαηζζεκαηηθήο σξηκφηεηαο πνπ ζα ηνπ επηηξέπεη λα απνδέρεηαη ηηο επηινγέο ηεο
νηθνγέλεηαο ζαλ ηηο θαιχηεξεο πνπ ζα κπνξνχζε λα θάλεη.
Γελ πξέπεη λα μερλά ν εηδηθφο φηη θαη ν ίδηνο έρεη ζπγθεθξηκέλα απνζέκαηα
θαη αλάγθεο θαη θαιφ ζα είλαη λα θηλεηνπνηεί θαη άιιεο ππνζηεξηθηηθέο δνκέο απφ
ηελ επξχηεξε νηθνγέλεηα, ηελ θνηλφηεηα, ηνλ θιήξν, ηεο νκάδεο απηνβνήζεηαο θιπ.

Δπίινγνο
Αλ θαη, ηζηνξηθά, ε παξέκβαζε ζηελ θξίζε πεξηνξηδφηαλ ζε κηα αληηδξαζηηθή
ιεηηνπξγία ησλ επαγγεικαηηθψλ αλζξψπηλσλ ππεξεζηψλ, πξνθχπηνπλ ζήκεξα
δχν θαηεπζχλζεηο πνπ ηελ επαλαπξνζδηνξίδνπλ:
1.

Δμειίρζεθε απφ ηελ εζεινληηθή ηεο βάζε ζε αλαγλσξηζκέλε

επαγγεικαηηθή εμεηδίθεπζε
2.

Απέθηεζε

πξνιεπηηθφ

ραξαθηήξα

θαη

επεθηάζεθαλ

νη

ζηφρνη/θαηεγνξίεο ηεο θξίζεο.
πλεπψο, έρεη ραξαθηήξα ηφζν ζηαζεξνπνηεηηθφ ζε κηα αλαγλσξηζκέλε
θξίζε,

φζν

θαη

πξνιεπηηθφ

γηα

ηελ

αλαηξνπή

ηεο

θιηκάθσζεο

κηαο

πηζαλνινγνχκελεο θξίζεο.
Δπηπιένλ, απέθηεζε δηεπηζηεκνληθφ ραξαθηήξα, κε ηε δηθηχσζε θνξέσλ σο
πξνο ηηο ζηξαηεγηθέο, ηηο ηδέεο, ηνπο πφξνπο.
Σέινο, ε θηινζνθία ηεο παξέκβαζεο ζε θξίζε ζπλίζηαηαη ζηε κεηαθνξά ησλ
ππεξεζηψλ απφ ην ρψξν ηνπ εηδηθνχ έμσ ζηελ θνηλφηεηα, δειαδή ζηνλ ηφπν ησλ
αηφκσλ πνπ δνθηκάδνληαη.
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Δηζαγσγε
Σα πξνβιήκαηα Φπρηθήο πγείαο άιια θαη ηα δηάθνξα θνηλσληθά ζέκαηα πνπ
αληηκεησπίδεη ζήκεξα νινέλα θαη κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ, θαζηζηνχλ
αλαγθαία ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ εμέιημε ππεξεζηψλ παξνρήο θνηλσληθήο κέξηκλαο.
Με ηνλ φξν Τπεξεζίεο Παξνρήο Κνηλσληθήο Μέξηκλαο αλαθεξφκαζηε ζε
νξγαληζκνχο ηνπ δεκφζηνπ ή ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ
αλάπηπμε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ, ηελ θπζηθή θαη ςπρνινγηθή ηνπ
απνθαηάζηαζε αιιά θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο θνηλσληθέο λφξκεο. Μία
έθθαλζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ αθνξά ηελ νηθνγέλεηα.. Ζ νηθνγέλεηα, είλαη ην
ζχζηεκα εθείλν κέζα ζην νπνίν δηακνξθψλνληαη ζπλεηδήζεηο πξνάγνληαη
πξφηππα θαη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο έλαο πξσηνγελήο παξάγνληαο γηα ηελ
αλάπηπμε ςπρνπαζνινγίαο. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο πιεζψξα εξεπλψλ
δηεμάγνληαη γηα ην ζεζκφ ηεο νηθνγέλεηαο ζήκεξα θαη βξίζθεηαη ζην ελδηαθέξνλ
πνιιψλ ππεξεζηψλ ζηήξημεο.
Ζ θνηλσληθή κέξηκλα ζηελ νηθνγέλεηα απνζθνπεί ζηελ ακβιπλζε ή ζηελ
επηιπζε ησλ πξνβιεκαησλ πνπ ηελ απαζρνινχλ. Δηδηθά ζεξαπεπηηθά θέληξα
ςπρνθνηλσληθήο

απνθαηάζηαζεο,

ε

θξαηηθή

πξφλνηα,

δηάθνξεο

άιιεο

ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο αιιά θαη γξακκέο s.o.s, ιεηηνπξγνχλ ζηε ρψξα καο
πξνο ελίζρπζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ ζεζκνχ θαη ησλ εππαζψλ κειψλ ηνπ.
Ζ

νηθνγελεηαθή

ζεξαπεία

δελ

πεξηνξίδεηαη

κφλν

ζε

έλα

κνληέιν

πξνζέγγηζεο αιιά ζε πεξηζζφηεξα, βαζηζκέλα ζε δηάθνξεο ςπρνινγηθέο ζεσξίεο
θαη ζρνιεο. Έηζη ππάξρεη ην ςπρνδπλακηθφ κνληέιν ηεο νηθνγελεηαθήο ζεξαπείαο,
ην αλζξσπηζηηθφ κνληέιν, ην γλσζηηθφ-ζπκπεξηθνξηζηηθφ θαη ε ζεσξία ησλ
νηθνγελεηαθψλ ζπζηεκάησλ. Κνηλφο ηφπνο είλαη ε ζεψξεζε ηεο νηθνγέλεηαο σο έλα
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ζχλνιν ην νπνίν λνζεη. Ο ζεξαπεπηεο θξαηα θπξησο ελεξγεηηθφ- παξεκβαηηθφ
ξφιν ελψ νη ζπλεδξίεο πνηθίιινπλ ηφζν ζηε δηάξθεηα φζν θαη ζηε ζπρλνηεηα.
Οη ζπλεδξηεο εηλαη νκαδηθεο, αιιά, ζπρλα, ζηελ πξσηε θαη αλαγλσξηζηηθε
ζπλεδξία ην θάζε κέινο εμεηάδεηαη κφλν ηνπ.
Αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ ζεξαπεπηηθψλ
κνληέισλ, ηξεηο είλαη νη θπξηνηεξεο πξνζεγγίζεηο ζηελ νηθνγελεηαθή ζεξαπεία :


Γνκηθή Πξνζέγγηζε



ηξαηεγηθή Πξνζέγγηζε



To πζηεκηθφ Μνληέιν

Ζ Γνκηθή Πξνζέγγηζε
Γίλεη έκθαζε ζηελ ηεξάξρεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ γνλέσλ θαη παηδηψλ θαη
θάλεη ινγν γηα φξηα. Δδψ ν ξφινο ηνπ ζεξαπεπηή είλαη θαζνδεγεηηθφο θαη αλαδνκεί
ηνπο

ξφινπο.

Ζ

πξνζέγγηζε

απηή

επηθεληξψλεηαη

ζηελ

Δλεξγεηηθή

θαη

Οξγαλσκέλε νληφηεηα ηεο νηθνγέλεηαο, ελψ δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηηο πξάμεηο.
Σέινο ε θάζε ζπκπεξηθνξά δελ εμεηάδεηαη κεκνλσκέλα αιιά κέζα απφ ην
ζχζηεκα ηεο νηθνγελεηαθήο δνκήο
ηφρνο ηεο είλαη ε αλαδφκεζε ησλ νηθνγελεηαθψλ θαλφλσλ δεκηνπξγψληαο
θαηαιιειφηεξνπο δεζκνχο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θαη ελδπλακψλνληαο ηελ
νηθνγελεηαθή ηεξαξρία.

Ζ ηξαηεγηθή Πξνζέγγηζε
Ζ πξνζέγγηζε απηή βαζηδεηαη θπξησο ζηελ αλαπηπμε ηερληθψλ πνπ ζα
απνθέξνπλ ηελ επηιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο νηθνγέλεηαο . Κάλεη ρξήζε
παξάδνμσλ ηερληθψλ πξνζπαζψληαο λα αιιάμεη ηνπο νηθνγελεηαθνχο θαλφλεο θαη
ηα κνηίβα ζπκπεξηθνξάο. ηνρεχεη ζηελ θαηαλφεζε θαη επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ
κε έλα λέν θαη δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη πξνζπαζεί λα πείζεη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο
λα αλαζεσξήζνπλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο ζρέζεηο ηνπο. (Παξάδνμεο ηερληθέο είλαη νη
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θαηεπζπληήξηεο

ζπκβνπιέο

πνπ

έρνπλ

ζθνπό

ηελ

εθδήιωζε

αληίζεηωλ

ζπκπεξηθνξώλ απ’απηέο πνπ δειώλνπλ).

Σν πζηεκηθό Μνληέιν
Δίλαη ε θπξηφηεξε θαηεχζπλζε ζηε ζεξαπεία ηεο νηθνγέλεηαο θαη βαζηδεηαη
ζηελ ζπζηεκηθή ζεσξία. Ζ νηθνγέλεηα αληηκεησπίδεηαη σο έλα ελληαίν ζχζηεκα
κέζα ζην νπνίν

ππάξρνπλ ππνζπζηήκαηα (κέιε ηεο νηθνγέλεηαο) ηα νπνία

δηαηεξφπλ ηα θπξίαξρα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Ζ ζπκπεξηθνξά θάζε κέινπο δελ
ζεσξείηαη αλεμάξηεηε αιιά σο αληίδξαζε ή αιιειεπίδξαζε κε ηελ ζπκπεξηθνξα
ησλ ππνινηπσλ κεισλ ηνπ ζπζηεκαηνο (ηεο νηθνγέλεηαο). ηνρεχεη ζην παηρλίδη
δξάζεο-αληίδξαζεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θαη θάλεη ρξήζε παξάδνμσλ θαη άιισλ
ζεξαπεπηηθψλ ηερληθψλ.
Σέινο, ε νπδέηεξε ζηάζε ηνπ ζεξαπεπηή έρεη ζαλ ζθνπφ ζηελ αληηκεηψπηζε
ησλ πξνβιεκαηηθψλ κνληέισλ ζπκπεξηθνξάο πνπ αιιεινπξνθαινχληαη κέζα
ζηελ νηθνγέλεηα.

πκβνπιεπηηθεο Τπεξεζηεο
Ζ ζπκβνπιεπηηθή νηθνγελεηψλ έρεη σο ζηφρν ηελ άκεζε θαη πξαθηηθή ιχζε
ησλ πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη κηα νηθνγέλεηα Έλα απφ ηα πνιιά
ζέκαηα ηα νπνία εμεηάδεη είλαη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ κειψλ ηεο θαη πσο
απηέο νη αιιεινεπηδξάζεηο κπνξνχλ λα θινλίζνπλ ηελ νηθνγελεηαθή ηζνξξνπία.
Πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ παξνρή θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ γηα ηελ αλαηξνθή ησλ
παηδηψλ θαη πξνηείλεη ιχζεηο θαη ηερληθέο γηα ηελ εμάιεηςε ηπρφλ ζεμνπαιηθψλ
πξνβιεκάησλ κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ κηαο θαη ε ζεμνπαιηθή δσή απνηειεί έλαλ απφ
ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ αξκνληθή ζπκβίσζεο ηνπ δεπγαξηνχ. Σέινο
πξνηείλεη ιχζεηο γηα νηθνλνκηθά θαη λνκηθά ζέκαηα πνπ κπνξεί λα πξνβιεκαηίδνπλ
ηελ νηθνγέλεηα.
Δθηφο

φκσο

απφ

ηελ

νηθνγελεηαθή

ζπκβνπιεπηηθή

νη

δηάθνξεο

ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο κπνξνχλ λα δψζνπλ ιχζεηο ζε ζέκαηα πνπ
πξνβιεκαηίδνπλ άκεζα, κεκνλσκέλα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, θαη έκκεζα φιν ην
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ζχζηεκα. Έλα απφ απηά πνπ ζίγεη θπξίσο ηα πην λεαξά κέιε είλαη ε αλεξγία. Ζ
παξνπζία αξθεηψλ Κέληξσλ επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο κε ηελ νξγάλσζε
πξν επαγγεικαηηθψλ αιιά θαη επαγγεικαηηθψλ εξγαζηεξίσλ, φπνπ γίλεηαη
εθκάζεζε δηάθνξσλ πξαθηηθψλ εηδηθνηήησλ, κπνξεί λα δψζεη ιχζεηο. ε απηφλ ηνλ
ηνκέα ζεκαληηθή είλαη βέβαηα θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ΟΑΔΓ φπνπ κε ηηο θάξηεο
αλεξγίαο αιιά θαη κε ηε δηεμαγσγή ζεκηλαξίσλ πξνζθέξεη αλαθνχθηζε θαη
επαγγεικαηηθά εθφδηα ζηνπο λένπο.

Κξαηηθε Πξνλνηα
Ζ παξνρή θνηλσληθήο κέξηκλαο ζηελ νηθνγέλεηα πεξηιακβάλεη θπζηθά θαη
ηελ θξαηηθή πξφλνηα. Ζ πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί ην θξάηνο είλαη επηδνκαηηθή.
Αθνξά θπξίσο ηελ νηθνλνκηθή αξσγή θαη πεξηιακβάλεη ηελ επηδφηεζε ησλ Α.Μ.Δ.Α
κε κία ζεηξά παξνρψλ ηφζν ρξεκαηηθήο φζν θαη πιηθήο κνξθήο αιιά θαη ηελ
ζηήξημε ηεο παηδηθήο πξνζηαζίαο κε ηελ ρνξήγεζε επηδνκάησλ γηα ηελ θάιπςε
ησλ πνηθίισλ αλαγθψλ ησλ λεαξψλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. Πέξα

απφ ηελ

ρξεκαηηθή επηρνξήγεζε ε θξαηηθή πξφλνηα δηεμάγεη έξεπλεο γηα θνηλσληθά ζέκαηα
πνπ αθνξνχλ άκεζα ηελ νηθνγέλεηα, φπσο θηψρεηα ή αλεξγία, κε ζθνπφ ηε
εμνκάιπλζή ηνπο. Μία άιιε έθθαλζε ηεο πξφλνηαο είλαη ε ζπλεξγαζία κε εηδηθά
ζπκβνπιεπηηθά θέληξα θαη κε εηδηθνχο επηζηήκνλεο ζηνπο νπνίνπο είλαη δπλαηή ε
παξαπνκπή ησλ ππφ βνήζεηα νηθνγελεηψλ.

Γξακκέο S.O.S
Σέινο έλαο λένο ζεζκφο ζηηο ππεξεζίεο θξνληίδαο θαη κέξηκλαο είλαη ε
παξνπζία ησλ γξακκψλ S.O.S. Οη γξακκέο απηέο κε 24σξε σο επί ην πιείζηνλ
ιεηηνπξγία, πξνζθέξνπλ βνήζεηα ηφζν ζε εηδηθνχο πιεζπζκνχο φζν θαη ζηνλ
γεληθφ. Δδψ κε ηνλ φξν εηδηθφο πιεζπζκφο αλαθεξφκαζηε ζε εππαζείο νκάδεο
φπσο θαθνπνηεκέλεο γπλαίθεο ή παηδηά, άηνκα εμαξηεκέλα απφ ρξήζε
λαξθσηηθψλ νπζηψλ ή αιθνφι, λένπο ή έθεβνπο θνξείο ηνπ ηνχ ηνπ AIDS. Άηνκα ηα
νπνία δελ αλήθνπλ ζε θάπνηα απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο κπνξνχλ λα
απεπζχλνληαη ζηηο γξακκέο εθείλεο πνπ ππάξρνπλ πξνο εμππεξέηεζε ηνπ
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γεληθφηεξνπ πιεζπζκνχ. Έηζη νη γξακκέο απηέο επηθεληξψλνληαη ζε ζέκαηα πνπ
ππάξρνπλ θαη παξέκελαλ θιεηζηά κέζα ζηνλ θχθιν ηεο νηθνγέλεηαο κίαο θαη ηα
κέιε ηεο απφ ληξνπή ή θαη θφβν αδπλαηνχζαλ λα ηα παξνπζηάζνπλ ζε κηα
πξφζσπν-κε πξφζσπν ζπλάληεζε κε έλαλ εηδηθφ επηζηήκνλα.
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ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΣΟΤ ΣΡΑΣΗΧΣΖ ΣΑ ΠΛΑΗΗΑ ΣΟΤ
ΣΡΑΣΔΤΜΑΣΟ
Δπίαηξνο Καβάζεο Ησάλλεο Φπρίαηξνο 412 ΓΝ
ΣΡ(ΤΓ) Γαξσλίδεο Μηιηηάδεο, Κνηλσληνιόγνο 412 ΓΝ

Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ ε νηθνγέλεηα ζηέιλνληαο ην παηδί ηεο ζηηο ηάμεηο
ησλ Δ.Γ. θπξηεχεηαη απφ άγρνο. Άγρνο πνπ κπνξεί λα πεγάδεη απφ ηελ
αβεβαηφηεηα, απφ ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ ζα εηζαρζεί ν λένο
ίζσο φκσο θαη απφ ηελ χπαξμε πξνβιεκάησλ πνπ ήδε ηαιαηπσξνχλ ηνλ ζηξ ή
ηελ νηθνγέλεηα απηνχ. Ση κπνξεί λα θάλεη φκσο ν ζηξαηφο γηα απηφ;
1.

Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνγέλεηα.

Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηνλ Δ.. είλαη ηα
λαξθσηηθά. ηαλ ν ζηξ ζπιιεθζεί λα θαηέρεη, λα θάλεη ρξήζε ή λα δηαθηλεί νπζίεο,
αλάκεζα ζηηο άιιεο δηαδηθαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ
είλαη θαη ε ελεκέξσζε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Οη γνλείο ηνπ κπνξεί λα είλαη ήδε
ελήκεξνη γηα ηελ θαηάζηαζε απηή κπνξεί φκσο θαη φρη. Οη αληηδξάζεηο ζε απηήλ ηελ
πεξίπησζε πνηθίινπλ απφ απιή απνδνρή κέρξη άξλεζε θαη θαηεγνξίεο.
Έλα επηπιένλ ζέκα πνπ ζπλαληάηαη ζπρλά είλαη ε χπαξμε ςπρνινγηθψλ
δηαηαξαρψλ. Ζ πιεηνλφηεηα απηψλ πεξηνξίδεηαη ζε θξίζεηο άγρνπο ή θάπνηα
δπζπξνζαξκνζηηθφηεηα πνπ κπνξεί λα εθδειψζεη ν ζηξ ζην λέν πεξηβάιινλ θαη
ειάρηζηεο είλαη νη πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη ήδε δηαγλσζκέλε ςπρνινγηθή
δηαηαξαρή. ηαλ φκσο έλαο ζηξ δηαγλσζηεί κε ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα θαη ε
νηθνγέλεηα ηνπ ελεκεξσζεί, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ λαξθσηηθψλ, κπνξεί λα
ππάξμεη απνδνρή αιιά θαη άξλεζε αθφκα θαη αλ ην γλσξίδεη ήδε!
Πνιιέο θνξέο ν ζηξ θέξεη πξνβιήκαηα πνπ πξνυπάξρνπλ ζην θνηλσληθφ
θαη νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Απηά ζπλδένληαη ζπλήζσο κε νηθνλνκηθή
δπζπξαγία, ζπγθξνχζεηο ζηελ νηθνγέλεηα θαη ρσξηζκνχο.
Ζ πην δπζάξεζηε θαηάζηαζε φκσο πνπ κπνξεί λα ππάξμεη είλαη ν ζάλαηνο
ζηξαηηψηε ή θάπνηνπ ζηειέρνπο. Ζ αλαζηάησζε θαη ε ζιίςε πνπ δεκηνπξγείηαη
ζηελ νηθνγέλεηα ζηελ πεξίπησζε απηή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαηεγνξίεο, κελχζεηο
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αιιά θαη απφ ςπρνινγηθήο πιεπξάο ζε παζνινγηθφ πέλζνο, άξλεζε θαη
θαηάζιηςε. Μάιηζηα ηα ζηνηρεία απηά επηδεηλψλνληαη αλάινγα κε ηελ θχζε ηνπ
ζαλάηνπ, αλ δειαδή ήηαλ βίαηνο, μαθληθφο θ.η.ι.
Λχζεηο πνπ επηιέγνληαη απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ ζηξαηηψηε.

2.

Οη ιχζεηο πνπ επηιέγνληαη κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ ηελ νηθνγέλεηα
ρσξίο ηελ ζπγθαηάβαζε ή αθφκα θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ ζηξαηηψηε ιφγσ ίζσο θαη
ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο θαηάζηαζεο. Μπνξεί φκσο λα ζπκβεί θαη ην αληίζεην. ε
θάζε πεξίπησζε φκσο, κπνξεί λα επηιερζεί ε ζπλέρηζε ηεο ζεηείαο θάησ απφ ηελ
δηαθξηηηθή παξαθνινχζεζε ηεο εθάζηνηε Γηνίθεζεο θαη ινηπψλ νξγάλσλ φπσο ηνπ
γηαηξνχ θαη ηνπ ςπρνιφγνπ ηεο κνλάδαο. Δπίζεο, είλαη δπλαηφλ ν ζηξ ή ε
νηθνγέλεηα ηνπ λα επηιέμνπλ ηελ αλαβνιή. Γηα παξάδεηγκα ζε πεξίπησζε πνπ ν
ζηξ ζπιιεθζεί λα θάλεη ρξήζε νπζηψλ κπνξεί λα ηνπ δνζεί κέρξη θαη δχν ρξφληα
αλαβνιή

κε

ηελ

πξνυπφζεζε

λα

παξαθνινπζήζεη

θάπνην

πξφγξακκα

απεμάξηεζεο. Σέινο, ε απφιπζε είλαη κηα αθξαία πεξίπησζε πνπ ζπάληα
επηιέγεηαη.
3.

Γπλαηφηεηεο νξγάλσζεο θνηλσληθήο κέξηκλαο

Πνηεο είλαη, ινηπφλ, νη δπλαηφηεηεο λα ππάξμεη κηα απνηειεζκαηηθή θαη
δνκεκέλε πξνζπάζεηα νξγάλσζεο θνηλσληθήο κέξηκλαο γηα ηελ νηθνγέλεηα ηνπ
ζηξαηηψηε; Αλ θαη ηα κέιε ηεο Ο.Φ.Μ. θαίλνληαη λα απνηεινχλ κηα εχθαηξε ιχζε,
εληνχηνηο, είλαη

αλαγθαίν

λα

επηζεκαλζεί φηη

αλ εμαηξέζνπκε ειάρηζηεο

πεξηπηψζεηο, ηα κέιε ηεο απνηεινχληαη θπξίσο απφ κε εμεηδηθεπκέλα θαη κε
ειάρηζηε πείξα (θιηληθή ζίγνπξα) άηνκα. ε θάζε πεξίπησζε φκσο ην έξγν ηνπο
θξίλεηαη ηδηαίηεξα αλαγθαίν θαη απνηειεζκαηηθφ. Ση δπλαηφηεηεο ινηπφλ ππάξρνπλ;
Θα πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη επηηαθηηθφ είλαη φιεο νη πξνζπάζεηεο λα μεθηλνχλ
απφ ηελ ίδηα ηελ δνκή ηνπ ζηξαηνχ θαη πάληα ζε ζπιινγηθφ επίπεδν. Γηα
παξάδεηγκα, ε ήδε ππαξθηή ζπλεξγαζία ηνπ Δ.. κε θνξείο φπσο ν Ο.Κ.Α.Ν.Α. γηα
ηελ ελεκέξσζε ησλ ζηξαηησηψλ, δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη κφλν ζε ξερά
ζεκηλάξηα γηα ηα λαξθσηηθά αιιά ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη ελεξγφηεξε θαη πην
δξαζηήξηα ελεκέξσζε, φπσο ε ζχζηαζε κηθξψλ νκάδσλ ζηξαηησηψλ νη νπνίνη ζα
ζπδεηνχλ κε έκπεηξα άηνκα ηνπ Ο.Κ.Α.Ν.Α. θαη κε κέιε ηεο Ο.Φ.Μ. αλ θαη
ππάξρνπλ δπζθνιίεο ζηελ εθαξκνγή ιφγσ ηεο ειιηπνχο ζηειέρσζεο ηεο Οκάδαο
Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο.
Δπηπιένλ, ε πξφζιεςε εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ ή αθφκα θαη πνιηηηθνχ
πξνζσπηθνχ ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο νκαιήο
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πξνζαξκνγήο ηνπ ζηξ ζην ζηξαηησηηθφ πεξηβάιινλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ κείσζε
ηνπ άγρνπο ζηνλ ίδην αιιά θαη ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ.
Ζ ελίζρπζε ηεο πνιχπαζεο ηειεθσληθήο γξακκήο θξίλεηαη αλαγθαία γηα
ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ πιεξνθφξεζε ησλ γνλέσλ πνπ ζίγνπξα έρνπλ πνιιά
εξσηήκαηα πνπ ζα ζέινπλ απάληεζε. Σέινο, αλ θαη ην παξφλ κέηξν ηζρχεη ζα
πξέπεη φκσο λα επηζεκαλζεί. Καη απηφ δελ είλαη άιιν απφ ηηο θαη‟νίθνλ επηζθέςεηο
πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη φηαλ θαη εθφζνλ νη ζπλζήθεο ην απαηηνχλ. Μηα ηέηνηα
θαηάζηαζε είλαη ζπλήζσο ν ζάλαηνο ή ν βαξχο ηξαπκαηηζκφο θάπνηνπ νπιίηε,
φπνπ αξκφδηνη αμησκαηηθνί θαη κέιε ηεο Ο.Φ.Μ. επηζθέπηνληαη ην ζπίηη ηνπ
ζαλφληα ή παζφληα γηα ζπκπαξάζηαζε θαη ππνζηήξημε.
4.

ηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο

Πνχ απνζθνπνχλ φιεο απηέο νη πξνηάζεηο; Πξσηαξρηθά ζηελ ελεκέξσζε
ηεο νηθνγέλεηαο. Δλεκέξσζε πνπ απαξαίηεηε γηα λα θαηεπλαζηνχλ ην άγρνο, νη
αγσλίεο θαη νη θφβνη ηφζν πξηλ φζν θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο.
Δλεκέξσζε πνπ ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη, φπσο πξναλαθέξζεθε θαη
πιεξνθνξίεο γηα νξγαληζκνχο θαη ζπκβνπιεπηηθά θέληξα ζε πεξίπησζε πνπ
ππάξρεη θάπνην ελδννηθνγελεηαθφ αιιά θαη αηνκηθφ πξφβιεκα θαη θπζηθά
ςπρνινγηθή ππνζηήξημε εθφζνλ θαη αλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην.
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