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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 πξνβιεκάησλ 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 
θαη ζηηο νηθνγέλεηεο ηνπο, φζν θαη ζηελ θνηλσληθή πξνζθνξά πξνο νκάδεο πνπ έρνπλ 
αλάγθε. Ζ παξέκβαζε απφ ηνπο εηδηθνχο, ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ ζηξαηνχ, πξέπεη λα 
γίλεηαη κε θαλφλεο πνιηηηζκνχ θαη αμηνπξέπεηαο, γλψζε ησλ θηλδχλσλ θαη πξφιεςε απηψλ, 
θαζψο θαη νξηνζέηεζε ηεο παξέκβαζεο ψζηε απηή λα είλαη αθξηβήο θαη απνηειεζκαηηθή. Σα 
παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ απφθηεζε ηνπ εζηθνχ θαη ηεο ζπλνρήο ελφο 
ζχγρξνλνπ επαγγεικαηηθνχ ζηξαηνχ. Θα πξέπεη ζπλεπψο λα πηνζεηήζνπλ ζπγρξνλέο 
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 ζε αλάιπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ απηνθηνληψλ, φπσο ην βηψλνπκε 
ζην ζηξαηφ, κε ηελ επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε θαη ηνλ ζπληνληζκφ απφ εθιεθηνχο 
επηζηήκνλεο απφ ην παλεπηζηήκην. 

Αθνινχζσο ζα πξνζπαζήζνπκε λα πξνζεγγίζνπκε ην θαηλφκελν ηεο καδηθήο βίαο, 
ζην βαζκφ πνπ επεξεάδεη ηνλ πιεζπζκφ θαη ηνλ ζηξαηφ, θαη ζα πξνζπαζήζνπκε λα 
θαηαλνήζνπκε ηηο αηηίεο, ηα αληαλαθιαζηηθά καο θαη ηνλ βαζκφ ηεο αλαγθαίαο εκπινθήο ηνπ 
ζηξαηνχ ζε πξνβιήκαηα ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνχ. 

 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 ΗΒ΄ Δηήζηα Ζκεξίδα Φπρνθνηλσληθήο 
Μέξηκλαο. 
  
 

      Με ζπλαδειθηθνχο ραηξεηηζκνχο 
 
                                                 Τπνζηξάηεγνο Μπνπδφπνπινο Γεψξγηνο 
                                                            Γηεπζπληήο Τγεηνλνκηθνχ ΓΔ 
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ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

8:00 - 8:45 ΔΓΓΡΑΦΖ ΤΝΔΓΡΧΝ 
 
8:45 - 9:00 ΠΡΟΦΧΝΖΔΗ – ΥΑΗΡΔΣΗΜΟΗ 
 

 Νηθόιανο Σδαβάξαο, Καζεγεηήο Φπρηαηξηθήο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, Πξόεδξνο Διιεληθήο Φπρηαηξηθήο Δηαηξείαο 

 

 Τπνζηξάηεγνο Μπνπδόπνπινο Γεώξγηνο  
  Γηεπζπληήο Τγεηνλνκηθνύ ΓΔ  
 

 «Πποζθώνεζε - κήπςξε έναπξερ επγαζιών»  
 Από ην ηηκώκελν πξόζσπν 

 
9:00 - 11:30 ΤΝΔΓΡΗΑ Η «Απηνθηνλίεο» 
 
ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  
 
Πανούζερ Ιωάννερ, Σαθηηθόο Καζεγεηήο Eγθιεκαηνινγίαο Tκήκαηνο Μέζσλ 
Μαδηθήο Δλεκέξσζεο,  Δζληθνύ Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 
 
Κόκκαρ Σηαύπορ, Αξρίαηξνο, Φπρίαηξνο, Γηεπζπληήο Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο,  
414 ΝΔΝ 
 
ΔΗΖΓΖΔΗ: 
 

 «Απηνθηνλίεο – Δηζαγσγηθά ρόιηα»  
Μπόηζερ Αλέξανδπορ, Φπρίαηξνο, Σαμίαξρνο ε.α. Δπηθεθαιήο Σκήκαηνο 
Μειέηεο Απηνθηνληώλ θαη Βίαο, Δζληθνύ Παλεπηζηεκηαθνύ Ηλζηηηνύηνπ 
Φπρηθήο Τγείαο (ΔΠΗΦΤ) 

 

 «Γεδνκέλα από Δμεηάζεηο Πξαγκαηνγλσκνζύλεο πνπ Έγηλαλ ζε 
Πεξηπηώζεηο Απηνθηνληώλ ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο» 

 Αλεβιδόποςλορ Γεώπγιορ, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Φπρηαηξηθήο 
Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ  

 

 «Δγθιεκαηνινγηθή θαη Δπηθνηλσληαθή Πξνζέγγηζε ηεο Απηνθηνλίαο» 
Πανούζερ Ιωάννερ, Σαθηηθόο Καζεγεηήο Δγθιεκαηνινγίαο Tκήκαηνο 
Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο,  Δζληθνύ Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ 
Αζελώλ 

 

 «Γηαρείξηζε ηεο Κξίζεο Μεηά ηελ Απηνθηνλία» 
Μοςγιάκορ Θεόδωπορ, Δπίαηξνο Φπρίαηξνο, Δπηκειεηήο Φπρηαηξηθήο 
Κιηληθήο ηνπ 414 ΝΔΝ 

  

 «ηξαηεγηθέο Πξόιεςεο γηα ηηο Απηνθηνλίεο» 
Κόκκαρ Σηαύπορ, Αξρίαηξνο Φπρίαηξνο, Γηεπζπληήο Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο 
ηνπ 414 ΝΔΝ  
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11:30 - 12:00 ΓΗΑΛΔΗMΜΑ – ΚΑΦΔ – ΠOΣΔΡ  
(Δξγαζίεο ηξαηησηηθώλ Φπρηάηξσλ, Οπιηηώλ Φπρνθνηλσληθήο 

Μέξηκλαο, M.Y. Φπρνιόγσλ  θ.α. ππό κνξθή αλαξηεκέλσλ αλαθνηλώζεσλ ζα 
εθηίζεληαη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο εκεξίδαο ζην θνπαγηέ ηνπ Πνιεκηθνύ 
Μνπζείνπ. Οη πγγξαθείο ζα παξεπξίζθνληαη ζην δηάιεηκκα γηα ηπρόλ ζρόιεηα 
επί ησλ εξγαζηώλ. 

 
 

12:00 – 14:30  ΤΝΔΓΡΗΑ ΗΗ: «Μαδηθή Βία» 
 
ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: 
  
Μπεπγιαννάκε Δεπμιηδάκε Ιωάννα, Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα Φπρηαηξηθήο 
Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ  
 
Κωθίδερ Νικόλαορ, Γεληθόο Αξρίαηξνο, Φπρίαηξνο, Γηεπζπληήο Φπρηαηξηθήο 
Κιηληθήο 424 ΓΝΔ 
 
ΔΗΖΓΖΔΗ: 
 

 «Βίαηε θαη Δπηζεηηθή πκπεξηθνξά» 
Δεμέλλερ Δήμορ, Δπίαηξνο Φπρίαηξνο, Δπηκειεηήο Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο 
424 ΓΝΔ 

  

 «Φπρηαηξηθή θαη Μαδηθέο Καηαζηξνθέο» 
Κωθίδερ Νικόλαορ, Γεληθόο Αξρίαηξνο Φπρίαηξνο, Γηεπζπληήο Φπρηαηξηθήο 
Κιηληθήο 424 ΓΝΔ 

 

 «Φπρνθνηλσληθέο Δπηπηώζεηο ζε Μεγάιεο Καηαζηξνθέο ζηνλ Διιαδηθό 
Υώξν – Δξεπλεηηθέο Πξνζπάζεηεο» 
Μπεπγιαννάκε Δεπμιηδάκε Ιωάννα, Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα Φπρηαηξηθήο 
Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ  

 

 «Γηαζώζηεο ζπκάησλ καδηθήο βίαο. Σα Πξώηα Δκπεηξηθά Γεδνκέλα Από ηηο 
Δηξελεπηηθέο Απνζηνιέο» 
Τπιανηαθύλλος Θεώνε Φανή, Γηδάθησξ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, Κιηληθόο 
Φπρνιόγνο 414 ΝΔΝ 
 

 «Ο ξόινο ηεο Σειεθσληθήο Γξακκήο Φπρνινγηθήο ηήξημεο ζηηο Μαδηθέο 
θαηαζηξνθέο. Πξόηαζε Γεκηνπξγίαο Οκάδαο Παξέκβαζεο ζηε Κξίζε» 
Γιωηάκορ Οπέζηερ, Αξρίαηξνο Φπρίαηξνο, Δπηκειεηήο ηεο Φπρηαηξηθήο 
Κιηληθήο ηνπ 414 ΝΔΝ – Δπηζηεκνληθά Τπεύζπλνο ηεο Σειεθσληθήο 
Γξακκήο Φπρνινγηθήο ηήξημεο ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ  

 
 14:30 – 16:00 ΓΔΞΗΧΖ 
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ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

Πξόεδξνο:  
 

Αξρίαηξνο . Κόθθαο 
 

Μέιε: Αξρίαηξνο Γησηάθνο Ο. 
 Αλρεο (ΤΝ) Γεσξγνπνύινπ Κ. 
 Αλρεο (ΤΝ) Εέξβα Σ. 
 Δπίαηξνο Μπνπληαινύδεο Ζ. 
 Δπίαηξνο Μνπγηάθνο Θ. 
 Σρεο(ΤΝ) Πιώηα Υ. 
 Λγνο (ΤΗ) Υαιεπιήο Η. 
 Λγνο (ΤΗ) Καξύδεο Υ. 
 Λγνο (ΤΗ) Ρνύθαο Γ. 
 Λγνο (ΤΗ) ηαζόπνπινο Δ. 
 Λγνο (ΤΗ) Κειάθεο Α. 
 Λγνο (ΤΝ) Οηθνλνκνπνύινπ Μ. 
 Λγνο (ΤΝ) νθνύ Ο. 
 Λγνο (ΤΝ) Ραράλε Μ. 
 Λγνο (ΤΝ) Αζαλαζηαδνπ Φ. 
 Λρηαο (ΤΓ) Υαηδάξαο Γ. 
 Μ.Τ. Σξηαληαθύιινπ Θ. 
 
Πιεξνθνξίεο: Φπρηαηξηθή Κιηληθή 414 ΝΔΝ  

               Σει.: 8041158, 8042137 εζση. 3234, 3231 & 3105 
                           FAX: 8042135 
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ΤΝΔΓΡΗΑ Η: «ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ – ΜΑΕΗΚΖ ΒΗΑ» 
 
ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ:  
 
Πανούζερ Ιωάννερ, Σαθηηθόο Καζεγεηήο Eγθιεκαηνινγίαο Tκήκαηνο Μέζσλ 
Μαδηθήο Δλεκέξσζεο,  Δζληθνύ Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 
 
Κόκκαρ Σηαύπορ, Αξρίαηξνο, Φπρίαηξνο, Γηεπζπληήο Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο,  
414 ΝΔΝ 
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ΔΗΖΓΖΖ 1ε  
«ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΔ – ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ ΥΟΛΗΑ» 
ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ Η. ΜΠΟΣΖ, ΦΤΥΗΑΣΡΟ, ΣΑΞΗΑΡΥΟ Δ.Α. – ΔΠΗΦΤ 
 
 
 

 
Σν ζέκα ησλ απηνθηνληψλ είλαη έλα ηεξάζηην θαηλφκελν ηεο λέαο επνρήο, αιιά 

παξάιιεια είλαη δηαρξνληθφ, παγθφζκην θαη παλαλζξψπηλν. Θα ήζεια λα μεθηλήζσ απφ ην 
παξάδνμν ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ, ησλ γεληθψλ ηαηξψλ ζε ζχγθξηζε κε 
ηελ εθπαίδεπζε ησλ ςπρηάηξσλ. Δλψ φιεο νη εηδηθφηεηεο ηεο ηαηξηθήο ην πξψην πξάγκα 
πνπ δηδάζθνληαη είλαη «νη ηαηξνί λα κπνξνχλ λα δηαζψδνπλ ηελ δσή ηνπ αζζελνχο θαη κεηά 
λα πξνζθέξνπλ πνηφηεηα δσήο, δπζηπρψο ζηελ ςπρηαηξηθή ην πξψην δελ πθίζηαηαη.Γηα 
απηφ θαη πνιινί ςπρίαηξνη – νη πεξηζζφηεξνη – έρνπλ πξνιήςεηο, πξνθαηαιήςεηο γχξσ απφ 
ην δήηεκα ηεο απηνθηνλίαο. Σν κφλν ζην νπνίν εθπαηδεχνληαη είλαη ην λα πξνζθέξνπλ 
πνηφηεηα δσήο θαζψο θαη ηνλ έιεγρν ηεο ςπρνπαζνινγίαο.  

Ο παγθφζκηνο νξγαληζκφο πγείαο, ζηνλ νπνίν ηπγράλεη λα είκαη κέινο ηεο επηηξνπήο 
ηνπ, ζηα δεδνκέλα γηα ην 2006 αλαθέξεη φηη παγθνζκηψο 1.800.000 άηνκα απηνθηνλνχλ 
εηεζίσο. Κάζε 3 δεπηεξφιεπηα έλαο ζπλάλζξσπνο καο θάπνπ ζηελ γε απνπεηξάηαη 
απηνθηνλία. Κάζε 3 ιεπηά έλαο ζπλάλζξσπνο καο θάπνπ ζηελ γε απηνθηνλεί. Καη ελψ φινη 
ςπζηξίδνπλ ηελ ιέμε απηνθηνλία (SUICIDE) νη άλζξσπνη πνπ ράλνπλ θάπνηνλ δηθφ ηνπο 
ιφγσ απηνθηνλίαο,ηεξνχλ ζηγή ηρζχνο κπξνζηά ζηνλ εθθσθαληηθφ ζφξπβν ηνπ γεγνλφηνο 
ηεο απηνθηνλίαο. Κάζε κηα ινηπφλ απηνθηνλία απφ ηηο 1.800.000 πνπ θαηαγξάθνληαη 
εηεζίσο επεξεάδεη ηελ δσή ηνπιάρηζηνλ 4-5 αηφκσλ ζην νηθνγελεηαθφ  θαη ζην ζηελφηεξν 
θηιηθφ πεξηβάιινλ, ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα πελζήζνπλ φπσο πελζεί θάπνηνο πνπ ράλεη 
έλαλ δηθφ ηνπ απφ θπζηθά αίηηα ζαλάηνπ. ηελ ζπλέρεηα ζα ήζεια λα αλαθεξζψ γεληθφηεξα 
ζηηο απηνθηνλίεο θαη λα επηζεκάλσ φηη,ζχκθσλα κε δηεζλείο έξεπλεο, ην 95 % ησλ 
πεξηπηψζεσλ νθείιεηαη ζε ιφγνπο ςπρνπαζνινγίαο, δειαδή ήπηα ή ζνβαξφηεξα 
ςπρηαηξηθά ζπκπηψκαηα θαη ζε ςπρηθέο δηαηαξαρέο, κία ή πεξηζζφηεξεο. Σν ππφινηπν 5% 
ησλ απηνθηνληψλ ζε παγθφζκην επίπεδν δελ νθείιεηαη ζε ςπρηαηξηθνχο ιφγνπο. Οη 
απηνθηνλίεο απηέο νλνκάδνληαη rational suicides, δειαδή απηνθηνλίεο κε ινγηθή βάζε, γηα 
ηδενινγηθνχο ιφγνπο θαη γλσξίδνπκε παξαδείγκαηα φπσο ζηελ αλαηνιή νη Kamikaze, ην 
Υαξαθίξη θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα αλζξψπνπο πνπ κεηαηξέπνληαη ζε θηλνχκελεο βφκβεο 
απηνθηνλίαο, δειαδή πξνθεηκέλνπ λα αλαηηλάμνπλ έλαλ νξηζκέλν ζηφρν κεηαθέξνπλ πάλσ 
ηνπο ηνλ εθξεθηηθφ κεραληζκφ ζπζηάδνληαο κε ηελ ζέιεζε ηνπο θαη ηελ δηθή ηνπο δσή (π.ρ. 
Παιαηζηίληνη). 
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 Σν θαηλφκελν ησλ απηνθηνληψλ είλαη πνιχπινθν θαη πνιππαξαγνληηθφ θαη γηα απηφλ 

ηνλ ιφγν δελ κπνξεί κηα κφλν επηζηήκε λα ην πξνζεγγίζεη νινθιεξσκέλα. Σν θαηλφκελν 
ησλ απηνθηνληψλ είλαη δηεπηζηεκνληθφ. Δηδηθφηεξα, επηζηήκεο πνπ αζρνινχληαη κε ην 
αληηθείκελν απηφ, απφ ηε δηθή ηνπο νπηηθή γσλία, είλαη ε ςπρηαηξηθή, ε ςπρνινγία, ε 
ηαηξηθή, ε θνηλσληνινγία, ε λεπξνβηνινγία θ.α. Ζ ζχλζεζε φισλ απηψλ ησλ νπηηθψλ 
γσληψλ πνπ πξνζθέξεη ε θάζε επηζηήκε γηα ην αληηθείκελν ησλ απηνθηνληψλ πξνζθέξεη 
ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ θαιχηεξε πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε  
ηεο απηνθηνλίαο. Ζ ζχλζεζε ησλ δηεπηζηεκνληθψλ νπηηθψλ γηα ην ζέκα ηεο απηνθηνλίαο 
ζπκππθλψλεηαη ζην βηβιίν Suicide, ην νπνίν ζαο παξνπζηάδσ ζηελ δηαθάλεηα θαη ην νπνίν 
έρεη γξάςεη ν δάζθαινο κνπ, θαζεγεηήο Κψζηαο ηεθαλήο, ν θαζεγεηήο Κψζηαο Πεθάλεο 
θαη ν νκηιψλ ην 1998 θαη θπθινθνξεί παγθνζκηψο. Σν βηβιίν αλαθέξεηαη ζηηο 2 
ςπρνθνηλσληθέο παξακέηξνπο πνπ νδεγνχλ ζηελ απηνθηνλία. πγθεθξηκέλα επηζεκαίλεηαη 
φηη ε απηνθηνλία δελ απνηειεί κνλνδηάζηαην – κνλνπαξαγνληηθφ θαηλφκελν θαη δελ κπνξεί 
κηα κφλν επηζηήκε λα δψζεη ιχζε. 

 Πνιιέο επηζηήκεο καδί, αξθεηέο απφ ηηο νπνίεο αλέθεξα, κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ 
σζηε λα εμαζθαιίζνπκε ηελ θαιχηεξε εξκελεία θαη αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 
Δπξηζθφκελνο ηα ηειεπηαία ρξφληα πνιχ ζπρλά ζην εμσηεξηθφ σο κέινο ηνπ Παγθφζκηνπ 
Οξγαληζκνχ Τγείαο ζέισ λα αλαθεξζψ θαη ζε 2 πνιχ ζπλαθείο κε ην ζεκεξηλφ ζέκα 
έλλνηεο, απηήλ ηεο επζαλαζίαο θαη απηήλ ηεο ππνβνεζνχκελεο απηνθηνλίαο (assisted 
suicide). Σα 2 απηά αληηθείκελα ειάρηζηα απέρνπλ ελλνηνινγηθά απφ ηελ απηνθηνλία, ελψ 
πνιιέο θνξέο κπνξεί θαη λα ζπκπίπηνπλ σο πξνο θάπνηεο πηπρέο ηνπο. Δηδηθφηεξα, ε 
επζαλαζία απνηειεί κηα απφ ηηο πην ακθηιεγφκελεο έλλνηεο – πξαθηηθέο ζηηο κέξεο καο απφ 
εζηθήο, ζενινγηθήο θαη θνηλσληνινγηθήο πιεπξάο. Κάζε κηα απφ ηηο επηζηήκεο πνπ 
πξνζπαζνχλ λα κειεηήζνπλ ηα παξαπάλσ θαηλφκελα ζηνρεχνπλ ζην λα απνκνλψζνπλ 
παξάγνληεο, νη νπνίνη λα πξνβιέπνπλ απμεκέλν θίλδπλν γηα απηνθηνληθφ ηδεαζκφ θαη 
απηνθηνληθή απφπεηξα. Απηνί νη πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο νλνκάδνληαη παξάγνληεο 
θηλδχλνπ. Δπίζεο νη επηζηήκεο απηέο ζηνρεχνπλ ζην λα εληνπίζνπλ παξάγνληεο νη νπνίνη 
πξνζηαηεχνπλ θαη απνηξέπνπλ απφ ηελ εθδήισζε απηνθηνληθήο ζπκπεξηθνξάο. Απηνί νη 
πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο νλνκάδνληαη πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο.  

Απφ φηη έρεη δηαπηζησζεί, ε ρψξα καο δηαζέηεη πνιινχο πξνζηαηεπηηθνχο (σο πξνο 
ηελ απηνθηνλία) παξάγνληεο, ιφγσ θιίκαηνο θαη γεληθφηεξνπ ηξφπνπ δσήο. Απηφ 
απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε Διιάδα δηαζέηεη ηνλ κηθξφηεξν δείθηε απηνθηνληψλ 
(φζν πιαζκαηηθφο θαη αλ κπνξεί λα είλαη απηφο). Σα ζηνηρεία απηά ζα αλαθεξζνχλ θαη ζηελ 
ζπλέρεηα. 
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Πξνθεηκέλνπ έλαο εηδηθφο λα εθηηκήζεη ηελ πηζαλφηεηα απηνθηνλίαο ελφο αηφκνπ ην 
νπνίν έρεη έξζεη κπξνζηά ηνπ θαη έρεη κηιήζεη καδί ηνπ, ζα πξέπεη λα ππνινγίζεη ην 
άζξνηζκα ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ θαζψο θαη ηε βαξχηεηα πνπ έρνπλ απηνί γηα ην 
ζπγθεθξηκέλν άηνκν.Ο ίδηνο ππνινγηζκφο ζα πξέπεη λα γίλεη θαη φζνλ αθνξά ηνπο 
πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε επηζηήκε ηεο απηνθηνληνινγίαο – γηαηί ππάξρνπλ παληνχ 
ζηνλ θφζκν απηνθηνληνιφγνη θαη εηδηθά ζην παλεπηζηήκην – δίλεη πνιιά θαη ζεκαληηθά 
ζηνηρεία κε ην νπνία κπνξεί λα γίλεη αθξηβήο πξφβιεςε ηεο απηνθηνληθήο ζπκπεξηθνξάο ζε 
άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε εηδηθνχο πιεζπζκνχο ή πνπ βξίζθνληαη ππφ  εηδηθέο ζπλζήθεο. Με 
ηα ζηνηρεία απηά, ελψ κπνξεί λα πξνβιεθζεί ε εθδήισζε απηνθηνληθήο ζπκπεξηθνξάο 
αηφκσλ απφ εηδηθνχο πιεζπζκνχο δπζηπρψο δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε ηελ ίδηα 
αθξίβεηα ε επηθηλδπλφηεηα ελφο αηφκνπ πνπ αλήθεη ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ. ηα εηδηθά 
πεξηβάιινληα θαη ζηνπο εηδηθνχο πιεζπζκνχο εληάζζεηαη θαη ν ζηξαηφο.  

ηελ ζπλέρεηα ζα αλαθεξζψ ζε δεκνγξαθηθά ζηνηρεία απηνθηνληψλ, ηα νπνία ζηνπο 
πεξηζζφηεξνπο απφ εζάο είλαη γλσζηά, αιιά παξάιιεια ζεσξψ φηη είλαη ζεκαληηθά θαη 
αμίδνπλ λα αλαθεξζνχλ.  

Παγθνζκίσο ππάξρεη κηα απμεηηθή ηάζε ησλ απηνθηνληθψλ πξνζπαζεηψλ θαη 
ζπκβάλησλ. Χο πξνο ην θχιν, ε αλαινγία απηνθηνληθψλ απνπεηξψλ παιαηφηεξα είρε 
δηαπηζησζεί πσο είλαη ζην 1 πξνο 4 δειαδή γηα θάζε κηα απηνθηνληθή απφπεηξα αλδξφο 
αληηζηνηρνχζαλ 4 απφπεηξεο γπλαηθψλ. ήκεξα ε αλαινγία απηή είλαη 1 πξνο 3. 
Αληηζηξφθσο, φζνλ αθνξά ηηο απηνθηνλίεο, ε αλαινγία ήηαλ παιαηφηεξα 4 πξνο 1, δειαδε 
γηα θάζε 4 άλδξεο πνπ απηνθηνλνχζαλ αληηζηνηρνχζε κηα γπλαίθα. ήκεξα ε αλαινγία απηή 
είλαη 3 πξνο 1. 

Ο ιφγνο γηα απηήλ ηελ αιιαγή βξίζθεηαη ζηελ κεγαιχηεξε είζνδν ηεο γπλαίθαο ζηνλ 
ρψξν εξγαζίαο θαη ζηελ έθζεζε ηεο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζηνπο παξάγνληεο ζηξέο ζην 
εξγαζηαθφ πιαίζην. Σέηνηνη παξάγνληεο είλαη ην ζηξέο ηεο απφιπζεο θαη ην ζηξέο ηεο 
θαξηέξαο, νη νπνίνη νδεγνχλ ζε θαηάζιηςε, ζε έλαλ απφ ηνπο πην ηζρπξνχο δείθηεο 
απηνθηνλίαο. 

Δμαίξεζε ζηνλ γεληθφηεξν θαλφλα ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ην πνζνζηφ ησλ αλδξψλ 
πνπ απηνθηνλνχλ είλαη πςειφηεξν απφ απηφ ησλ γπλαηθψλ απνηειεί ε Κίλα. Δθεί νη 
γπλαίθεο απηνθηνλνχλ ζε καγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο άλδξεο ιφγσ ηνπ φηη δελ έρνπλ 
δηθαηψκαηα, θαθνπνηνχληαη απφ ηνπο άλδξεο, δελ εθθξάδνπλ απηά πνπ ληψζνπλ θαη 
αζρνινχληαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο κε ρεηξσλαθηηθά επαγγέικαηα. Οη γπλαίθεο ζηελ Κίλα 
θαηά θαλφλα απηνθηνλνχλ κέζσ ηεο ρξήζεο θαξκάθσλ. Σν παξάδνμν είλαη φηη θαζψο ζηελ 
Κίλα θαη εηδηθφηεξα ζηελ ελδνρψξα δελ αλζεί ε βηνκεραλία θαη ην εκπφξην θαξκάθσλ, νη 
γπλαίθεο πνπ απηνθηνλνχλ ρξεζηκνπνηνχλ γεσξγηθά θάξκαθα, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη  
άθξσο ζαλαηεθφξα.  
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Χο πξνο ηηο λεαξέο ειηθίεο (εθεβηθή, κεηεθεβηθή ειηθία θαζψο θαη λεαληθή ειηθία σο 
ηα 34), νη νπνίεο αθνξνχλ ηδηαίηεξα ηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ, ζε απηέο εκθαλίδνληαη ηα 
πεξίζζνηεξα απηνθηνληθά θξνχζκαηα ζε παγθφζκην επίπεδν (θαζψο επίζεο θαη ζηελ 3ε 
ειηθία). Σν ζηαηηζηηθφ απηφ ζηνηρείν ηζρχεη θαη γηα ηελ Διιάδα κε ηελ δηαθνξά φκσο φηη σο 
πξνο ηα επίζεκα ζηνηρεία, αξθεηέο απηνθηνλίεο ζε απηέο ηηο ειηθίεο παξνπζηάδνληαη 
ζθφπηκα σο ζάλαηνη απφ θπζηθά αίηηα. 

ε κηα πξφζθαηε έξεπλα ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο ζηελ νπνία 
ζπκκεηείρε θαη ε Διιάδα (ζε δείγκα 200.000 θαηνίθσλ ηεο Δ.Δ.) (δφζεθαλ ζηνηρεία απφ ηελ 
ζηξαηησηηθή λνζνθνκεηαθή νκάδα ςπρηθήο πγηεηλήο) θάλεθε φηη γηα ηελ ρψξα καο ηα 
πεξηζηαηηθά απηνθηνληψλ ζηελ 3ε ειηθία ήηαλ ηδηαηηέξσο πνιιά, ελψ ηα πεξηζηαηηθά ζηηο 
λεαξέο ειηθίεο ήηαλ ειάρηζηα, αθήλνληαο ππνςίεο φηη φλησο κπνξεί λα ππάξρνπλ ζε απηέο 
ηηο ειηθίεο απηνθηνληθά πεξηζηαηηθά ηα νπνία έρνπλ θαηαρσξεζεί σο ζάλαηνη απφ θπζηθά 
αίηηα.     

ζνλ αθνξά ηηο απφπεηξεο απηνθηνλίαο, ε θαηαλνκή ηνπο αλά ειηθηαθή νκάδα 
αθνινπζεί θζίλνπζα πνξεία κε ηηο λεαξέο ειηθίεο λα έρνπλ ηα πξσηεία θαη ηελ 3ε ειηθία λα 
είλαη νπξαγφο. 

Ζ ζρέζε απφπεηξαο απηνθηνλίαο θαη ηεηειεζκέλεο απηνθηνλίαο αληηζηνηρεί ζχκθσλα 
κε ηελ ίδηα έξεπλα ζε 15 πξνο 1.Ζ παξαπάλσ ζρέζε ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο ηνπ φηη 
νη απφπεηξεο απηνθηνλίαο ζηηο λεαξέο ειηθίεο είλαη δπζαλάινγα πνιιέο ζε ζρέζε κε ηηο 
ηεηειεζκέλεο απηνθηνλίεο απνηειεί έλδεημε φηη αξθεηέο απηνθηνλίεο ζε λεαξέο ειηθίεο 
θαηαρσξνχληαη ζαλ ζάλαηνη απφ θπζηθά αίηηα ζηελ Διιάδα. 

Σψξα – θαη ρσξίο λα αλαθεξζψ ζηελ ςπρηαηξηθή – ζα ήζεια λα επηζεκάλσ ηνπο 
θνηλσληνινγηθνχο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ απηνθηνλία. χκθσλα κε κηα έξεπλα πνπ 
πινπνηήζεθε ην 1965 ζηελ Δπξψπε, φπνπ ηελ επνρή εθείλε είρε ιάβεη ρψξα ε 
βηνκεραλνπνίεζε, είρε παγησζεί ην δηθαίσκα ςήθνπ θαη ε γπλαίθα είρε απηνλνκεζεί θαη είρε 
εηζέιζεη ζηνλ ρψξν ηεο εξγαζίαο, νη θνηλσληθέο λφξκεο, νη παξαδφζεηο, ν ζεζκφο ηεο 
νηθνγέλεηαο (ν νπνίνο απνηειεί έλαλ ηζρπξφ πξνζηαηεπηηθφ παξάγνληα) είραλ 
δηαθνξνπνηεζεί. Παξνπζηάζηεθε αχμεζε απηνθηνληψλ θαζψο επίζεο θαη αχμεζε 
θξνπζκάησλ θαηάζιηςεο θαη αχμεζε ρξήζεο νπζηψλ. 

Μηα άιιε θνηλσληνινγηθή κειέηε ελφο Καλαδνχ ν νπνίνο κειέηεζε ηνπο κεηαλάζηεο 
ζηνλ Καλαδά θαη δηαπίζησζε φηη νη κεηαλάζηεο απηνί πνπ δηέκελαλ ζε θιεηζηέο θάζηεο 
νκνεζλψλ ηνπο εληφο ηνπ Καλαδά θαη θξαηνχζαλ ηα ήζε, ηα έζηκα θαη ηηο παξαδφζεηο ηνπο, 
είραλ ρακειφηεξν πνζνζηφ απηνθηνληψλ θαη απηνθηνληθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Αληίζεηα νη 
κεηαλάζηεο εθείλνη πνπ αθνκνηψζεθαλ απν ηνπο Καλαδνχο θαη κηινχζαλ άπηαηζηα ηε 
γιψζζα, εκθάληζαλ πνζνζηά απηνθηνληψλ παξφκνηα κε απηά ησλ Καλαδψλ.  

Βέβαηα, δελ κπνξεί θάπνηνο κέζα ζε 20 ιεπηά λα αλαιχζεη ην θαηλφκελν ησλ 
απηνθηνληψλ. Δγψ πξνζσπηθά έδεζα ζηε εξβία, θνηηεηήο ζην Παλεπηζηήκην ζην 
Βειηγξάδη, φπνπ ιίγν έμσ, ππάξρεη κηα κηθξή θσκφπνιε, ε Μφληηηζα, ε νπνία θαηνηθείηαη 
εμ‟νινθιήξνπ απν Οχγγξνπο. Μνινλφηη ε θσκφπνιε απηή αλήθεη ζηε εξβία, νη θάηνηθνη 
εκθάληδαλ πνζνζηά απηνθηνληψλ παξφκνηα κε απηά ηεο Οπγγαξίαο. Απν ηφηε, φπνηε 
απμάλνληαλ ηα πνζνζηά απηνθηνληψλ ζηελ Οπγγαξία (- κία απν ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. κε ηα 
κεγαιχηεξα πνζνζηά απηνθηνληψλ-) απμάλνληαλ θαη ηα πνζνζηά απηνθηνληψλ ζηε Μφληηηζα 
αλάινγα θαη αληηζηξφθσο. Απηή ήηαλ κηα εκπεηξία πνπ έδεζα απν θνληά κηιψληαο κε ηνπο 
αλζξψπνπο ηεο θσκφπνιεο.  

Θα ήζεια λα αλαπηχμσ θαη άιια ζέκαηα ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν ησλ απηνθηνληψλ, 
αιιά ν ρξφλνο δελ κνπ ην επηηξέπεη. Δλδερνκέλσο θάπνηα απν απηά λα πξνζεγγηζηνχλ 
απν ηνπο επφκελνπο νκηιεηέο. 
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ΔΗΖΓΖΖ 2ε 
«ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΗ ΔΞΔΣΑΔΗ ΠΡΑΓΜΑΣΟΓΝΧΜΟΤΝΖ ΠΟΤ ΔΓΗΝΑΝ Δ 
ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΧΝ ΣΗ ΔΝΟΠΛΔ ΓΤΝΑΜΔΗ» 
ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΛΔΒΗΕΟΠΟΤΛΟ, ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ 
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ 

 
 
 
 

Θα πξνζπαζήζσ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, λα παξαζέζσ κεξηθά πνιχ 
ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ην ζέκα ησλ απηνθηνληψλ. Γπζηπρψο είλαη πνιχ ζπάληεο νη θνξέο 
πνπ πξνζθαινχκαη λα κηιήζσ ζε κία εκεξίδα, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε 
ησλ απηνθηνληψλ θαζψο ζπλήζσο, πξνζθαινχκαη κεηά ηα αηπρή γεγνλφηα. Ζ ηειεπηαία 
ππφζεζε ε νπνία ρεηξίζηεθα, ήηαλ κία πνηληθή ακέιεηα γηα ηελ απηνθηνλία ελφο λαχηε ζηε 
Κξήηε, γηα ηελ νπνία ζεσξήζεθαλ σο ππεχζπλνη ν Γηνηθεηήο ηνπ λαχηνπ θαη ν ςπρίαηξνο 
πνπ ρεηξίζηεθε ηελ ππφζεζε. Ο ξφινο ηνπ ςπρηάηξνπ ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, είλαη λα 
εθηηκήζεη ηηο ζπλζήθεο πνπ νδήγεζαλ ζην πεξηζηαηηθφ θαη λα εμεηάζεη ηηο πεξηπηψζεηο 
ελέξγεηαο.  

ηελ παξνπζίαζε απηή, ζα ρξεζηκνπνηήζσ 5 ιεπηά, γηα λα αλαθεξζψ ζε κία 
ζεκαληηθή ζπλάληεζε ηνπ F.B.I. θαη ηεο Μεηξνπνιηηηθήο Αζηπλνκίαο ηνπ Ζλσκέλνπ 
Βαζηιείνπ, ε νπνία αθνξά ηε ρξήζε φπινπ ζε απηνθηνληθά πεξηζηαηηθά, θάηη πνπ λνκίδσ 
φηη απνηειεί θεληξηθφ ζέκα ζηε ζεκεξηλή εκεξίδα.  

πσο θαίλεηαη θαη ζηε δηαθάλεηα, ζηελ πεξίπησζε πνηληθήο ακέιεηαο, απηφ ην νπνίν 
εξεπλάηαη είλαη αλ νη εκπιεθφκελνη έπξεπε λα θάλνπλ θάηη πνπ δελ έθαλαλ, ή έθαλαλ θάηη 
πνπ δελ έπξεπε. Τπάξρνπλ ζην ζχλνιν ησλ πξαγκαηνγλσκνζπλψλ γηα απηνθηνληθά 
πεξηζηαηηθά, κηα ζεηξά απν ηππηθά θιηληθά ιάζε, πνπ έρνπλ ζαλ ζπλέπεηα ηελ αδξάλεηα 
πξφιεςεο ή πξφβιεςεο ηεο απηνθηνληθήο ζπκπεξηθνξάο. Αλ ζέινπκε λα ηα ρσξίζνπκε ζε 
νκάδεο, ε πξψηε νκάδα αθνξά ηα δηαγλσζηηθά ιάζε ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε εζθαικέλε 
ρξήζε δηαγλσζηηθψλ ηερληθψλ,  (εζθαικέλε εθηίκεζε δηαγλσζηηθψλ ζπκπησκάησλ) θαη ζε 
αδπλακία δηελέξγεηαο κε βάζε ηα δηαγλσζηηθά ζηνηρεία.  

Θα ρξεζηκνπνηήζσ ζαλ παξάδεηγκα ηελ ηειεπηαία ππφζεζε απηνθηνλίαο, απηή ζην 
Ναπηηθφ φπνπ θάπνηα ζηηγκή ν Γηνηθεηήο ηεο κνλάδαο, επηθνηλσλεί κε έλα Φπρίαηξν 
ιέγνληάο ηνπ φηη «μέξεηο, ζηε κνλάδα κνπ ππάξρεη έλαο λαχηεο ν νπνίνο είλαη ιίγν 
θιεηζηφο, απνκνλσκέλνο, ππεξβνιηθά ήζπρνο, δελ παίξλεη πνιιέο άδεηεο θαη δελ βγαίλεη. 
Μίιεζα καδί ηνπ θαη δηέθξηλα φηη ηνλ απαζρνινχζαλ πξνζσπηθά θαη νηθνλνκηθά 
πξνβιήκαηα». Ο ςπρίαηξνο ηνπ είπε λα ηνλ πξνζέρεη ή λα βάιεη έλαλ άιιν λαχηε λα ηνλ 
πξνζέρεη, κέρξη λα μαλακηιήζνπλ. Έμη κήλεο κεηά, ν λαχηεο βξέζεθε απαγρνληζκέλνο. Καη 
ην εξψηεκα είλαη, έθαλε θάηη πνπ δελ έπξεπε ν Γηνηθεηήο θαη ν Φπρίαηξνο ή ακέιεζαλ θάηη 
πνπ έπξεπε λα θάλνπλ; Ο ςπρίαηξνο δελ πξνέβε ζε εμέηαζε απν θνληά. Ήηαλ απηφ 
ακέιεηα; ίγνπξα, δελ πξνέβε ζε νξζή ρξήζε ησλ δηαγλσζηηθψλ ηερληθψλ. 

 Γπζηπρψο, φπσο ζα έιεγε θαη ν θχξηνο Μπφηζεο, ε πξαγκαηηθφηεηα ζηηο 
απηνθηνλίεο είλαη πνιχ ζιηβεξή. Σηο απηνθηνλίεο είλαη πνιχ δχζθνιν λα ηηο πξνβιέςνπκε 
θαη λα ηηο απνηξέςνπκε. Μηα πξψηε ζθέςε είλαη φηη πίζσ απν ηελ απηνθηνλία, βξίζθεηαη 
απηνθηνληθή ζπκπησκαηνινγία. Θα πξέπεη φκσο λα έρνπκε θαηα λνπ φηη ππάξρνπλ 2 πνιχ 
βαζηθνί πεξηνξηζκνί. Ζιηθίεο 15 έσο 25 (νη νπνίεο αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ην ζηξάηεπκα), 
είλαη νη ειηθίεο νη νπνίεο εκθαλίδνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά απηνθηνληψλ. ε απηέο ηηο 
ειηθίεο θαίλεηαη, φηη ε ρξήζε αληηθαηαζιηπηηθψλ, απμάλεη ηελ επηθηλδπλφηεηα. Καηα ζπλέπεηα 
ζα πξέπεη λα έρνπκε ζην λνπ καο, φηη ε ζεξαπεπηηθή καο παξέκβαζε, κπνξεί λα απμήζεη 
ηηο πηζαλφηεηεο  εθδήισζεο απηνθηνληθήο ζπκπεξηθνξάο, αληί λα ηε κεηψζεη. 

 Καηά ηα ινηπά, ζε θάζε απηνθηνληθφ επεηζφδην ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα 
νδεγήζνπλ ζε πξφβιεςε, φκσο ηα ζηνηρεία απηά δελ αμηνπνηνχληαη, ιφγσ έιιεηςεο 
επηθνηλσλίαο πιεξνθνξηψλ, ιφγσ αδπλακίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ιφγσ έιιεηςεο 
πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ. Ζ έιιεηςε επηθνηλσλίαο πιεξνθνξηψλ απνηειεί ηνλ πην 
ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε εζθαικέλε εθηίκεζε ζρεηηθά κε ηα 
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απηνθηνληθά πεξηζηαηηθά. Πάληα θαίλεηαη φηη θάπνηνο θάηη γλσξίδεη αιιά δελ ην θνηλνπνηεί 
θαη, θαηά ζπλέπεηα, ε πιεξνθνξία δε θηάλεη εθεί πνπ πξέπεη λα θηάζεη.  

πλνιηθά απ‟φιεο ηηο πξαγκαηνγλσκνζχλεο πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί απν εκέλα θαη 
απν ζπλαδέιθνπο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, νη θπξηφηεξεο ηερληθέο κείσζεο θιηληθψλ ιαζψλ 
κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο:  

1) Να δεκηνπξγήζνπκε φζν ην δπλαηφ απινχζηεξα ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο 
δηάγλσζεο. Ζ πνιππινθφηεηα νδεγεί ζε απνηπρία.  

2) Βειηηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηε δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ θαη 
απιψλ πξσηνθφιισλ. Οη δηαδηθαζίεο θαηαλφεζεο ηνπ θηλδχλνπ ζα πξέπεη λα είλαη απιέο 
θαη θαηαλνεηέο ζε φιε ηελ ηεξαξρία.  

3) Απηελέξγεηα κε ζχλεζε. Σν αλζξψπηλν ιάζνο ζηελ εθηίκεζε κηαο ζπκπεξηθνξάο, 
ζπρλά είλαη κεγαιχηεξν απν ηελ απνηξεπηηθή  ηθαλφηεηα. 

 4) Υξήζε πεξηνξηζηηθψλ κέζσλ. Γηα παξάδεηγκα απφ ην 2006 ζηηο Ζ.Π.Α., δελ 
κπνξεί θαλείο λα πεξηνξηζηεί αλ δελ ππάξρεη ζαθήο εθδήισζε βίαηεο θαη επηζεηηθήο 
ζπκπεξηθνξάο.  

ε ζχλνιν 65 πξαγκαηνγλσκνζπλψλ ζηνλ Διιεληθφ ρψξν, απν ην 1995 έσο 
ζήκεξα, έρεη δηαπηζησζεί φηη ππάξρνπλ 4 βαζηθά ζηνηρεία ππεξαζπηζηηθήο γξακκήο ζε 
πεξηπηψζεηο απηνθηνλίαο:  

1) Ο θιηληθφο έδξαζε ζην πιαίζην ηεο ζπλήζνπο θιηληθήο πξάμεο,  
2) Ζ αδπλακία αλαγλψξηζεο ηεο απηνθηνληθφηεηαο ήηαλ εχινγε. 
 3) Ζ ειεπζεξία θηλήζεσλ ηνπ απηφρεηξα ήηαλ απνδεθηή ζην πιαίζην ησλ αλνηθηψλ 

ηκεκάησλ.  
4) Αθξαίεο ζπλζήθεο επέδξαζαλ νπζησδψο ζηελ πεξηνξηζκέλε παξαθνινχζεζε ή 

ζηελ απνπζία πεξηνξηζκνχ (π.ρ. απνκφλσζε).  
Σα θαιά λέα είλαη φηη νη ηζρπξηζκνί απηνί είλαη απνδεθηνί φρη κφλν ζηελ Διιάδα, αιιά 

ζε φιν ηνλ θφζκν.  
Πίζσ απν ηα παξαπάλσ ζηνηρεία βξίζθεηαη κηα αιήζεηα. ηελ πιεηνςεθία ησλ 

πεξηπηψζεσλ δελ κπνξνχκε λα απνηξέςνπκε ηελ απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά ιφγσ ηεο 
πνιππινθφηεηάο ηεο.  

Ζ απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά ζρεηίδεηαη ηδηαηηέξσο κε ηελ νπινθαηνρή. Χο πξνο ηελ 
πνζφζηνζε νπινθαηνρήο αλα ρψξα, ηα πξσηεία έρνπλ ε Διβεηία θαη ε Φηιαλδία κε 
πνζνζηά κεγαιχηεξα ηνπ 50%. ηε ζπλέρεηα νη Ζ.Π.Α. θαη ν Καλαδάο κε πνζνζηφ πνπ 
θπκαίλεηαη απν 20% έσο 50%. Σέινο νη ρψξεο κε ρακειά πνζνζηά νπινθαηνρήο είλαη ε 
Ηαπσλία, ε Σπλεζία θαη ε Μαιαηζία κε πνζνζηφ 0% - 9%. χκθσλα κε έξεπλα ηνπ Hung ην 
1997, σο πξνο ηελ θαηαλνκή ζαλάησλ απν ππξνβφια φπια ζε ελλέα ρψξεο, δηαπηζηψζεθε 
φηη: νη απηνθηνλίεο αγγίδνπλ ην 80,1% , ελψ νη αλζξσπνθηνλίεο ην 12,4%. Σα αηπρήκαηα 
αλέξρνληαη ζην πνζνζηφ ηνπ 4,3%. Δλαο θαιφο δείθηεο πνπ απεηθνλίδεη ηελ επηθηλδπλφηεηα 
σο πξνο ηελ εκθάληζε ηεο απηνθηνληθήο ζπκπεξηθνξάο, νλνκάδεηαη Case Fatality Rate.  
(CFR). Με βάζε απηφλ ην δείθηε, ζηελ έξεπλα ηνπ Hung δηαπηζηπψζεθε φηη ζε θάζε 9 
άηνκα πνπ απνπεηξψληαη απηνθηνλία κε ππξνβφιν φπιν, 8 πεζαίλνπλ θαη 1 κφλν δελ 
πεζαίλεη. Σν θφζηνο αλα θεθαιή γηα θάζε έλα απν απηνχο πνπ απηνθηνλνχλ κε ππξνβφιν 
φπιν, αλέξρεηαη ζε θαηά κέζνλ φξν ζε 235 δνιιάξηα ($).  

ε κία αλάινγε έξεπλα, σο πξνο ηε ζπρλφηεηα αλζξσπνθηνληψλ - απηνθηνληψλ ζε 
Ακεξηθή, Καλαδά, Νέα Εειαλδία, Απζηξαιία, Βξεηαλία θαη Ηαπσλία, δηαπηζηψζεθε φηη 
παξφιν πνπ ζηελ Ακεξηθή θαη ζηνλ Καλαδά ππάξρεη πνιχ πςειφ πνζνζηφ νπινθαηνρήο – 
νπινρξεζίαο, εληνχληνηο ην πνζνζηφ αλζξσπνθηνληψλ θαη απηνθηνληψλ πνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε ρξήζε φπινπ, ήηαλ ζεκαληηθά ρακειφηεξν ζηνλ Καλαδά ζε 
αληίζεζε κε ηηο Ζ.Π.Α. Σν εχξεκα απηφ είλαη πνιχ πεξίεξγν. Γηαπηζηψζεθε κάιηζηα, φηη ζηηο 
ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ην πνζνζηφ παξακέλεη ζπγθξηηηθά ην ίδην κεηά ζπγθξίζεσο. 
Καηά ζπλέπεηα, ε πηζαλφηεηα λα ζθνησζεί θάπνηνο απν ζθαίξα, είηε ζηηο Ζ.Π.Α. είηε ζηνλ 
Καλαδά, εμαξηάηαη απν ηελ ππθλνθαηνίθεζε ηεο πεξηνρήο.  

Ζ δηαδηθαζία ηεο απηνθηνλίαο πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απν ζηάδηα, ε παξαηήξεζε 
ησλ νπνίσλ θαζηζηά ζαθέο ην ιφγν δπζθνιίαο σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζή ηεο. Τπάξρεη κηα 
γλσζηαθή δνκή ε νπνία νδεγεί ζε κία νμεία ςπρνπαζνινγία, ε νπνία θαηαιήγεη ζε 
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ςπρνπηεζηηθά γεγνλφηα ηα νπνία ζπλδένληαη κε νμείεο κεηαβνιέο ηεο δηάζεζεο. Ζ 
παξαπάλσ δηαδηθαζία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απηνθηνληθφ ηδεαζκφ. Χο πξνο απηφλ, 
ππάξρνπλ δχν ελδερφκελα: α) λα απνηξαπεί, β) λα εληζρπζεί. Ζ απνηξνπή επέξρεηαη φηαλ 
πθίζηαηαη ηζνξξνπία θνηλσληθήο θαη ςπρηθήο θαηάζηαζεο. Ζ ελίζρπζε επέξρεηαη κε ηελ 
αλαζηνιή ζπλείδεζεο, φπσο π.ρ. ππφ ηελ επίξξνηα αιθνφιεο. Δπίζεο εληζρπηηθά 
ιεηηνπξγνχλ θνηλσληθνί παξάγνληεο, φπσο ε κνλαμηά, ε απνκφλσζε, ν ρσξηζκφο. Ζ 
επίδξαζε ησλ απνηξεπηηθψλ θαη εληζρπηηθψλ παξαγφλησλ είλαη ζηηγκηαία θαη κπνξεί 
απηνκάησο – αθαξηαία λα νδεγήζεη ζε πηνζέηεζε ή απνηξνπή απηνθηνληθήο ζπκπεξηθνξάο.  

Σν εξψηεκα είλαη: έρεη ε πξφζβαζε ζηα φπια αηηηνινγηθή ζρέζε κε ηε ρξήζε ηνπο ζε 
πεξηπηψζεηο απηνθηνλίαο; Γηα λα δνχκε ηη μέξνπκε απφ ηελ εκπεηξία ηνπ ζηξαηνχ. Αλ θαη νη 
άλζξσπνη πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζηα φπια έρνπλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα ηα 
ρξεζηκνπνηήζνπλ ελ ηνχηνηο απηφ δελ είλαη απαξαίηεην. Ζ απηνθηνλία είλαη κηα 
παξνξκεηηθή πξάμε θαη μαλά απηφ πνπ θαίλεηαη είλαη φηη επθαηξηαθνί παξάγνληεο κπνξνχλ 
λα θαζνξίζνπλ ηελ ηειεζή ηεο. Απηή είλαη θαη ε κεγάιε δπζθνιία γηα λα θαηαλνήζνπκε ηη 
πξέπεη λα θάλνπκε. Γηα απηφ ην ιφγν έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία λα ππάξρνπλ αιγφξηζκνη 
γηα ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνπκε ηα πξάγκαηα. 

ζνλ αθνξά ηε πξφιεςε ζε ζρέζε κε ηα φπια, φηαλ  έρνπκε έπθνιε πξφζβαζε ζε 
φπια, απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο αηπρεκάησλ. Τπάξρεη κηα ζεηξά παξαγφλησλ πνπ 
επεξξεάδνπλ ηε ζρέζε απηή. Απηνί νη παξάγνληεο είλαη: 1) Σχπνο φπισλ, 2) Σερληθνί 
παξάγνληεο αζθάιεηαο, 3) Λφγνη θαηνρήο, 4) Πξφζβαζε απν λεαξά άηνκα, άηνκα κε 
ςπρηθέο δηαηαξαρέο, 5) Δθπαίδεπζε ρξεζηψλ θαη επαλάιεςε απηήο θαη 6) Δκπεηξία ΣΔΠ. 

 ε θάζε 1 ζαλαηεθφξν αηχρεκα αλαινγνχλ 10-13 κε ζαλαηεθφξα. Ζ ρξήζε ησλ 
φπισλ έρεη κηα γεσγξαθηθή θαηαλνκή. Έρεη θαλεί φηη ε αμηνιφγεζε ηνπ πξνθίι ησλ αηφκσλ 
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ φπια, ίζσο δίλεη θαιχηεξε πξφβιεςε. Ζ βηβιηνγξαθία ζηαζεξά 
απνδεηθλχεη, φηη ζχκαηα πνπ ακχλνληαη κε ππξνβφιν ή άιιν φπιν, έρνπλ κηθξφηεξεο 
πηζαλφηεηεο λα ηξαπκαηηζζνχλ απν ηα ζχκαηα, πνπ είηε δελ ακχλνληαη, είηε ακχλνληαη 
ρσξίο φπιν. Απηφ εξκελεχεηαη κε έλα ηξφπν: ε θαιχηεξε γλψζε ησλ φπισλ, δξακαηηθά 
κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα ηξαπκαηηζκνχ απν ην ππξνβφιν. Κιείλνληαο, ε νξζή θαη 
πνιπδχλακε εθπαίδεπζε ησλ νπινθφξσλ ζηα φπια, κεηψλεη απνηειεζκαηηθά ηνλ θίλδπλν. 

αο επραξηζηψ πνιχ. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΔΗΖΓΖΖ 3ε  
«ΔΚΛΖΜΑΣΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ» 
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ΗΧΑΝΝΖ ΠΑΝΟΤΖ, ΣΑΚΣΗΚΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΔΓΚΛΖΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 
ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΜΔ ΔΚΠΑ. 

 
 
 
 

Θα ήζεια λα μεθηλήζσ κε έλα θαηλνχξγην θαηλφκελν, ηελ ηειενπηηθή αλακεηάδνζε 
ζαλάηνπ. Ξαθληθά ν ζάλαηνο απν πξνζσπηθφ γεγνλφο, κεηαηξέπεηαη ζε ςπραγσγηθφ. 
Δίρακε κηα πξψηε θάζε ςπρνινγηθήο πξνζέγγηζεο, ηνπ Freud, φπνπ ν απηφρεηξαο 
ζθνηψλεη θάηη ή θάπνηνλ πνπ κηζεί. Δίρακε κηα θνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία 
πεξηιακβάλεη 18 παξάγνληεο, βάζεη ησλ νπνίσλ πξνδηαγξάθεηαη ε απηνθηνληθή 
πξνδηάζεζε. κσο νη επηζηήκνλεο έρνπλ ςάμεη έλα ηξίην δξφκν, ηελ αιινηξίσζε ζχκθσλα 
κε ηελ νπνία ν άλζξσπνο, κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ πιαίζην πξνβαίλεη ζε κία 
θίλεζε πξνθεηκέλνπ λα απειεπζεξσζεί απν απηφ. Σα απηνθηνληθά επεηζφδηα πξνζέιθπζαλ 
ην ελδηαθέξνλ ησλ επηζηεκφλσλ, νη νπνίνη πξνζπάζεζαλ λα επηθεληξσζνχλ ζε ζεζκνχο-
δνκέο φπσο ε νηθνγέλεηα θαη ε θνηλσλία.  

Πνιιέο θνξέο πεξηζηαηηθά φπσο ε βία κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη νη απάλζξσπεο 
ζπλζήθεο δηαβίσζεο, νδεγνχλ ζε απηνθηνλίεο, ε αηηία ησλ νπνίσλ δελ πξέπεη λα 
αλαδεηεζεί ζην ίδην ην άηνκν απνθιεηζηηθά, αιιά ζε επξχηεξνπο θνηλσληθνχο παξάγνληεο 
θαζψο θαη ζε κία θξίζε ζρέζεσλ θαη ζεζκψλ. Οη ζπγθξνχζεηο, νη αληηζέζεηο, νη αθχζηθεο 
ζπλζήθεο δσήο, γελλνχλ  ηφζν ηα εγθιήκαηα φζν θαη ηελ απηνθηνλία. Έηζη, ζήκεξα ε 
πξνζψπηθε επηινγή ηνπ απηφρεηξα βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο πξνζνρήο, θαη ε «δήισζε 
πεξί ηέινπο» πνπ ππνγξάθεη ν απηφρεηξαο, ζεσξείηαη πην αμηφπηζηε απν ηα  θνηλσληθά 
θαηαζθεπαζκέλα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. Ο επηζηεκνληθφο ζεηηθηζκφο κε ηνπο πίλαθεο 
δεδνκέλσλ, έρεη πιήξσο αληηθαηαζηαζεί απν κηα κηθξν-θνηλσληθή,  βησκαηηθή, εζσηεξηθή 
αλάιπζε, πνπ απνδεηθλχεηαη ε κφλε θαηάιειε γηα λα θαηαλνήζνπκε απηφ ην θαηλφκελν.  

Ζ ζπλεηδεηή θαη εθνχζηα απηνθηνλία θξχβεη κηα ππφγεηα αηηηνιφγεζε. Ζ αλαδήηεζε 
ζαλάηνπ ζπρλφηαηα θξχβεη κηα επίθξηζε δσήο, θαη πνπ θαλείο δελ ήζειε λα ηε 
απνθσδηθνπνηήζεη, ή λα ηελ αθνχζεη. Ο πξσηαγσληζηήο απηφρεηξαο, ζπκππθλψλεη ηξείο 
θξίζηκεο ηδηφηεηεο : 1)Γηθαζηήο, 2)Γήκηνο θαη 3) Θχκα. Ζ απηνρεηξία δε γίλεηαη πάληνηε 
μαθληθά, νχηε είλαη κία ηπραία πξάμε, θαη πνιιέο θνξέο, ππνθαηάζηαηεο θαη ηζνδχλακεο ηεο 
απηνθηνλίαο ζπκπεξηθνξέο ππνδειψλνπλ ην πξφβιεκα. Αξλεηηθέο ζηάζεηο, 
απηνηξαπκαηηζκνί, ηνμηθνκαλία, αθφκε θαη ε επηθίλδπλε νδήγεζε, ε αλάιεςε κε αλαγθαίνπ 
ξίζθνπ, ζπγθαηαιέγνληαη ζηε ιίζηα ησλ πξν-κελπκάησλ. Οη απνηπρεκέλεο απφπεηξεο είλαη 
πνιιέο, αθφκε θαη αλ δελ ηηο βιέπνπκε.  

Ζ απηνθηνλία ζπληζηά δηαρξνληθφ πνιηηηζηηθφ θαηλφκελν, πνπ απμνκεηψλεηαη ζε 
ζπλάξηεζε κε δηάθνξνπο θνηλσληθνχο παξάγνληεο, απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη φηη δελ 
απνηειεί αηνκηθή επηινγή κε βαζχηαηε ππαξμηαθή δηάζηαζε. Απφ ηελ απηνθηνλία -
ζχκπησκα, ζηελ απηνθηνλία -ζχλδξνκν ην πέξαζκα είλαη ζπλήζσο αλεπαίζζεην, θάηη ζαλ 
<<ην άγγηγκα ηεο κνίξαο>>. Δπεηδή πξέπεη λα κπνχκε κέζα ζην ππαξμηαθφ θαηλφκελν θαη 
φρη λα ην θνηηάκε απν έμσ, ζηε θάζε απηή, είλαη εληηκφηεξν απν κέξνπο καο λα πάςνπκε 
λα θνηλνπνηνχκε επηρεηξήκαηα κεηάλνηαο θαη λα ζεβαζηνχκε ηελ επηζπκία ησλ ζθιεξψλ θαη 
επηηπρεκέλσλ αλζξψπσλ ηεο επηζηήκεο, ηεο δηάλνηαο, ηεο πνιηηηθήο.  

χκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ θηιειεχζεξνπ πνιηηηζκνχ ππάξρεη ε αξρή ηεο ειεχζεξεο 
απηνδηάζεζεο, κε βάζε ηελ νπνία, πξαθηηθέο φπσο ε ηηκσξία θαη νη πεξηνξηζκνί δελ 
ζπκβάινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Ζ δσή ζπλεπψο ζπληζηά αηνκηθφ δηθαίσκα 
θαη φρη θνηλσληθή ππνρξέσζε. Κάζε άηνκν έρεη ην δηθαηψκα ζηνλ απηνθαζνξηζκφ θαη ζηελ 
απηνθαηαζηξνθή. Σν ζχληαγκα πεξηιακβάλεη άξζξν πνπ αθνξά ζην δηθαίσκα ηνπ 
αλζξψπνπ ζην ζάλαην σο ηδηαίηεξε επηινγή ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Ζ 
απηνθηνλία σο απηνπξνζβνιή κε ηαπηφρξνλε ηαχηηζε ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ 
ηεο πξνζβνιήο είλαη λφκηκε κε ηελ  πξνυπφζεζε φηη ν απηφρεηξαο έρεη απφιπηε ζπλείδεζε 
ησλ πεπεξαγκέλσλ θαη δελ ππνθηλείηαη απφ θάπνηνλ ηξίην. Ο απφιπηνο ραξαθηήξαο 
πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο δε ζεκαίλεη θαη απεξηφξηζηε πξνζηαζία  αθνχ δελ 
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κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί ε εμνπζία ηεο δηάζεζεο ηνπ αηνκηθνχ έλλνκνπ αγαζνχ απφ ηνλ 
θνξέα.  

Απηφ είλαη θαη ην αθξαίν φξην ηνπ πνηληθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηηο απηνθαηαζηξνθηθέο 
πξάμεηο πνπ δελ αθνξνχλ έηεξνλ. Απηφ είλαη θαη ην θξίζηκν ζεκείν φπνπ ν ζεβαζκφο δίλεη 
εμεηάζεηο αληνρήο. εβαζκφο φκσο πνπ αθνξά κφλν ην ζάλαην ή θαη ηελ απεηθφληζή ηνπ. 
Δδψ εξρφκαζηε ζε έλα ζχγρξνλν θαηλφκελν. Βιέπνπκε ζπλερψο ζηελ ηειεφξαζε 
απηφρεηξεο ζαλ ηειενπηηθφ ζέακα, φπνπ ν ςπρηθφο ζεβαζκφο κηαο πξάμεο ηειηθά θαηαιήγεη 
λα γίλεηαη πέληε ιεπηά δεκνζηφηεηαο. Βιέπνπκε ςεθηαθέο ζπληαγέο απηνθηνλίαο ζην 
δηαδίθηπν. Δίρακε επζαλαζία κπξνζηά ζην θαθφ ηεο ηειεφξαζεο θαη ζηελ Αγγιία θαη ζηελ 
Ακεξηθή φπνπ ηειενπηηθά δίθηπα απεηθφληζαλ ηηο ηειεπηαίεο ζηηγκέο ελφο αλζξψπνπ. 
Έρνπκε reality show ζηε Βξεηαλία φπνπ ηξία εθαηνκκχξηα ηειεζεαηέο παξαθνινπζνχζαλ 
ην παηρλίδη ηεο ξψζηθεο ξνπιέηαο, δσληαλά ζηελ ηειεφξαζε. Δίρακε δεκφζηνπο 
απνθεθαιηζκνχο θαη εθηειέζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε ακεξηθαληθή γλψκε δηράζηεθε γηα ην θαηά 
πφζν ε εθηέιεζε ελφο αλζξψπνπ ζα κπνξνχζε λα κεηαδνζεί δσληαλά. 

 Έηζη ινηπφλ έρνπκε έλα ζέκα παξνπζίαζεο κέζσ ηεο ηειεφξαζεο ηεο απηνθηνλίαο 
κε αθξαίεο αληηηηζέκελεο απφςεηο: απφ ηε κία ππάξρνπλ ππνζηεξηθηέο ηεο άπνςεο φηη κηα 
κεηάδνζε κε ηέηνηνπ είδνπο πεξηερφκελν δελ πξνθαιεί ηελ θνηλή γλψκε. Απφ ηελ άιιε είλαη 
εθείλνη νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ πσο πξάγκαηη ππάξρεη επηξξνή ηνπ θνηλνχ δηεγείξνληαο ηνλ 
ςπρηθφ θφζκν ηνπ ζεαηή. Ζ δχλακε ηεο εηθφλαο ζηε κεηαθνξά κελπκάησλ είλαη ζεκαληηθή.  

πλεπψο ε πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ζην 
ζάλαην ζεκαίλεη θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηε δεκφζηα έθζεζε. Γηθαίσκα ζηε δσή 
ζεκαίλεη θαη ειεπζεξία δηάζεζεο ηεο δσήο, δειαδή απνδνρή ηεο λνκηκνπνίεζεο ηεο 
απηνθηνλίαο θαη ηεο επζαλαζίαο. Απν ην δηθαίσκα ζηε δσή πεξάζακε ζην δηθαίσκα ζηνλ 
θαιχηεξν ζάλαην.ην δηθαίσκα ζην ζάλαην ρσξίο λνκηθνχο θαηαλαγθαζκνχο. Ζ απηνθηνλία 
δελ εηλαη κφλν ζχκπησκα γεληθήο θξίζεο, ζπληζηά θαη κία ππνδήισζε ηεο ειεπζεξίαο, πνπ 
πξέπεη λα γίλεη ζεβαζηή (είηε ζπκθσλνχκε είηε φρη).  Οχηε ε θνηλσλία είλαη δηαηεζεηκέλε λα 
ρσξέζεη ζε θάζε άλζξσπν, νχηε θάζε άλζξσπνο είλαη δηαηεζεηκέλνο λα ρσξέζεη ζε θάζε 
θνηλσλία. ΔίλαΗ δεηήκαηα επηινγήο. Ο άλζξσπνο εμαθνινπζεί λα παξακέλεη έλα κπζηήξην 
γηα ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν, ηφζν ζηε δσή φζν θαη ζην ζάλαην. ζν θαη λα πξνρσξά ε 
επηζηήκε, ν άλζξσπνο παξακέλεη έλα κπζηήξην. αο εχραξηζησ.  
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ΔΗΖΓΖΖ 4ε 
« ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΚΡΗΖ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ» 
ΘΔΟΓΧΡΟ ΜΟΤΓΗΑΚΟ, ΔΠΗΑΣΡΟ, ΦΤΥΗΑΣΡΟ,  
ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ, 414 ΝΔΝ.  

 
 
 
 

Ο Αίαληαο ν αιακήληνο, κεηά ηελ παλνπξγία ηνπ Οδπζζέα πνχ πήξε ηα φπια ηνπ 
λεθξνχ Αρηιιεα, πνπ δηθαησκαηηθά αλήθαλ ζηνλ Αίαληα, (σο ηνλ πην γελλαίν απν ηνπο 
Αραηνχο), παξαθξφλεζε θαί απηνθηφλεζε. Θα ιέγακε ινηπφλ νηη απηή είλαη απν ηηο πξψηεο 
θαηαγεγξακκέλεο απηνθηνλίεο ζην ζηξαηφ. Με βάζε απηφ ζα ήζεια λα ζπδεηήζνπκε ην κεηά 
ηελ απηνθηνλία, γηαηί δπζηπρψο ε απηνθηνλία δελ ηειεηψλεη κε ηελ απηνρεηξία, έρεη άκκεζε 
επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ. Θα δνχκε ινηπφλ ηελ απηνθηνλία σο θξίζε. 

 Αλ πξνζπαζνχζακε λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ θξίζε, απηή είλαη ε ππνθεηκεληθή 
εκπεηξία απψιεηαο ηνπ ειέγρνπ, κε ζπλνδή αβνεζεηφηεηα θαη αδπλακία πξνζαξκνγήο. Καη 
νξίδνληαο ηελ θιηληθά, ε θξίζε είλαη κία νμεία ζπλαηζζεκαηηθή αλαζηάησζε πνπ νδεγεί ζε 
πξνζσξηλή αληθαλφηεηα πξνζαξκνγήο κε ηνπο ζπλήζεηο ηξφπνπο επίιπζεο πξνβιεκάησλ.  

Αλ δνχκε πάξα πνιχ ζπλνπηηθά ηνπο αηηηνινγηθνχο παξάγνληεο κηαο ςπρνινγηθήο 
θξίζεο, απηνί είλαη νη πνιηηηζκηθνί (ππαξμηαθνί) πνπ ζε πξνζσπηθφ επίπεδν έρνπλ λα 
θάλνπλ κε ηελ αλεμαξηεζία κε ηνπο ζηφρνπο ,ηελ επζχλε, ηε δέζκεπζε θηι, νη αλαπηπμηαθνί, 
π.ρ. απνθνίηεζε απν ην παλεπηζηήκην, αιιαγή θαξξηέξαο ζηε κέζε ειηθία, ζπληαμηνδφηεζε  
θηι. θαη  νη πεξηζηαζηαθνί,  πνπ είλαη ηα ηξαπκαηηθά γεγνλφηα ζηξεο, ηα νπνία κπνξεί λα 
είλαη πξνζσπηθά  πην γεληθά, κηα θαηαζηξνθή, κηα ππξθαγηά, έλα λαπάγην.  
Σα πξαγκαηηθά γεγνλφηα ζηξέο, πεξηιακβάλνπλ πάξα πνιχ θαη απξνζδφθεην ζηξέο. Σν 
ζηξέο έηλαη φξνο ηεο θπζηθήο θαη είλαη ε δχλακε πνπ επηδξψληαο ζε έλα ζψκα ηείλεη λα ην 
παξακνξθψζεη. 

 Έηζη, θαηά ηνπο ςπρνιφγνπο, ζηξέο είλαη θάζε παξάγνληαο ζσκαηηθφο ή 
ςπρνινγηθφο πνπ απεηιεί ηελ ηζνξξνπία (νκνηφζηαζε) ηνπ νξγαληζκνχ, θπζηθή θαη 
ςπρνινγηθή. Σν ηξαπκαηηθφ ζηξεο, (ην νπνίν δελ είλαη θάηη ζπλεζηζκέλν, αληίζεηα είλαη 
πνιχ έμσ απφ ηελ ζπλεζηζκέλε εκπεηξία, είλαη πνιχ απξνζδφθεην, ζπλνδεχεη θαηαζηάζεηο 
πνπ ε ππνθεηκεληθή ηνπο  αληίιεςε είλαη πάξα πνιχ δπζάξεζηε.  

Σέηνηα είλαη,  
1) ν πφιεκνο, ε κάρε φπνπ έρεη πάξεη πνιιά νλφκαηα φπσο ην ζηξέο ησλ νβίδσλ 

θηι.  
2) ε πξνζσπηθή επίζεζε,  
3) ε απαγσγή,ε νκεξία,  
4) ε ηξνκνθξαηηθή επίζεζε, 
5) ηα βαζαληζηήξηα,  
6) νη θπζηθέο θαηαζηξνθέο, ηα λαπάγηα,  
7) ηα εγθαχκαηα,  
8) ε ζεμνπαιηθή επίζεζε, ε θαθνπνίεζε, ν βηαζκφο,  
9) ηα ηξνραία αηπρήκαηα,  
10) ε απηνθηνλία, κε ηελ έλλνηα ηνπ λα είλαη θάπνηνο απηφπηεο κάξηπξαο. 
  
Ζ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη γεκάηε απφ ηέηνηνπ είδνπο ηξαπκαηηθά γεγνλφηα 

φπσο ήηαλ π.ρ. ην λαπάγην ηνπ ΑΜΗΝΑ, ν ζεηζκφο ηεο Καιακάηαο, νη πιεκκχξεο ζηελ 
Καξδίηζα θαη νη ππξθαγηέο ζηελ Ζιεία θέηνο ην θαινθαίξη.  

Θα ζαο πεξηγξάςσ έλα πεξηζηαηηθφ θξίζεο ην νπνίν αληηκεηψπηζα πξφζθαηα θαη ην 
νπνίν ζα ρξεζηκεχζεη ζηελ παξνπζίαζε καο. Σν ηζηνξηθφ αθνξά κηα απηνθηνλία ε νπνία 
έιαβε ρψξα ζε έλα λεζί ηνπ αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ, ζε κηα κνλάδα εθζηξαηίαο, ηελ άλνημε ηνπ 
2006. Χο πξνο ηηο ζπλζήθεο, επξφθεηην γηα κηα απξνεηδνπνίεηε, απξνζδφθεηε, βίαηε, 
ηεηειεζκέλε απηνθηνλία κε ππξνβφιν φπιν. Απηφρεηξαο ήηαλ έλαο ζηξαηηψηεο πνιχ θαιφο, 
θαη κε θακία δηαγεγλσζκέλε έλδεημε ςπρνπαζνινγίαο θαη κάξηπξεο ήηαλ νη ζπλάδειθνη 
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ζηξαηηψηεο θαη θάπνηα ζηειέρε. Σν πεξίεξγν ήηαλ φηη ε απηνθηνλία έγηλε κεηά απφ άδεηα, 
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζθνπηάο θαη ζπγθεθξηκέλα 5 ιέπηα πξηλ αιιαρζεί απφ ηνλ επφκελν 
ζπλάδειθν. Σελ ζηηγκή ηεο ηέιεζεο ηεο απηνθηνλίαο δελ ήηαλ θαλείο άιινο κπξνζηά. Με 
ηνλ φξν <<κάξηπξεο>> αλαθεξφκαζηε ζηα άηνκα πνπ κεηά ηνλ ππξνβνιηζκφ έηξεμαλ ζηνλ 
ρψξν ηνπ ζπκβάληνο. Μεηά ηελ απηνθηνλία δηαηάρζεθα λα κεηαβψ ζην λεζί γηα λα 
παξέκβσ θαη λα δηεξεπλήζσ ηηο ζπλζήθεο.  

Καηαξρήλ πξνζπάζεζα λα θάλσ κηα φζν ην δπλαηφλ πην ζχληνκε θαη πξφρεηξε 
αμηνιφγεζε – δηάγλσζε. Ο δηνηθεηήο ηεο κνλάδαο πέξαζε έλα πνιχ βαξχ πέλζνο, δειαδή 
ήηαλ ζπληεηξηκκέλνο ζρεηηθά κε ην ζπκβάλ. Δπίζεο θαη νη απηφπηεο κάξηπξεο εκθάληδαλ 
ζπκπηψκαηα νμείαο δηαηαξαρήο ζηξέο θαη ζρεδφλ ήηαλ ζηα φξηα ηεο θαηάζιηςεο. 
πγθεθξηκέλα αλάκεζα ζηα ζπκπηψκαηα πνπ θαηέγξαςα ήηαλ νη επίκνλεο αλαβηψζεηο ηνπ 
ηξαχκαηνο (ήρνη, εηθφλεο, κπξσδηέο), ε έληνλε απνθπγή ηνπ ηξαχκαηνο (απέθεπγαλ λα ην 
ζπδεηνχλ, λα πεγαίλνπλ ζηνλ ηφπν ηνπ ζπκβάληνο), ηα έληνλα ζπκπηψκαηα άγρνπο θαη 
δηεγεξζηκφηεηαο, ε ζεκαληηθή ελφριεζε θαη ε ππνιεηηνπξγηθφηεηα, ε απνπξαγκαηνπνίεζε, 
ε απνπξνζσπνπνίεζε θαη ε αίζζεζε ζπλαηζζεκαηηθνχ κνπδηάζκαηνο.   

 
Οη ζηφρνη ηεο παξέκβαζεο ζηελ θξίζε ήηαλ : 

 Ζ ςπρνινγηθή θαη δηνηθεηηθή αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο ζην πεξηβάιινλ (κνλάδα). 

 Ζ ζπκβνπιεπηηθή ζην πξνζσπηθφ θαη ζηνλ δηνηθεηή. 

 Ζ απνθφξηηζε ηνπ ζηξεο. 

 Ζ έγθαηξε δηάγλσζε. 

 Ζ πξφιεςε εκθάληζεο ςπρνπαζνινγίαο ζηα άηνκα ηνπ πεξηβάιινληνο. 
 

Θα ζαο πψ αξρηθά κεξηθά πξάγκαηα ζρεηηθά κε ην ηη δήισζαλ νη ζηξαηηψηεο θαη 
κεηά ζα ζαο πψ πσο πξαγκαηνπνηήζακε ηελ παξέκβαζε. 

Οη θπξηφηεξεο γλσζίεο πνπ επηζεκάλακε ζρεηηθά κε ηελ απηνθηνλία ήηαλ : 

 «ήηαλ δηθφ κνπ ιάζνο», 

 «κε ηηο αλαβηψζεηο ζα ηξειαζψ», 

 «έρσ πάζεη αλεπαλφξζσηε δεκηά», 

 «πξέπεη λα ην δηψμσ απφ ην κπαιφ κνπ», 

 «δελ πξέπεη λα μαλαπάσ ζην ίδην κέξνο», 

 «πξέπεη λα απαζρνιεζψ κε θάηη γηα λα κελ ηξειαζψ», 

 «ν ραξαθηήξαο κνπ έρεη αιιάμεη», 

 «δελ κπνξψ λα κε εκπηζηεπζψ», 

 «αλ δελ εθδειψζσ ηα αηζζήκαηά κνπ, ζα ράζσ ηελ ςπρξαηκία κνπ», 

 «ζα ηηκσξεζψ», 

 «είκαη αδχλακνο», 

 «ν θφζκνο είλαη επηθίλδπλνο». 
 

Σα θχξηα ζπλαηζζήκαηα ησλ αλζξψπσλ πνπ βίσζαλ ην ζπκβάλ ήηαλ άγρνο, θφβνο, 
ληξνπή, ελνρή, ζπκφο, ρακειή απηνεθηίκεζε θαη αίζζεκα θαησηεξφηεηαο θαη αληθαλφηεηαο.  
Οη παξαπάλσ γλσζίεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ζπλνδεχνληαλ θαη απφ ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα 
φπσο: ηαρππαικία, ηαρπθαξδία, αίζζεκα παικψλ, εθηδξψζεηο, θεθαιαιγία, δάιε, αίζζεκα 
πληγκνλήο, ζάκβνο φξάζεο, ζφισζε ζπλείδεζεο, θφκβνο ζηνκάρνπ, ηξφκνο ρεηξψλ, 
κνχδηαζκα, αδπλακία θαη αζηάζεηα.  

Χο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε, θάλακε ζε 2 νκάδεο ζπκβνπιεπηηθή ζε δηαδνρηθέο 
εκέξεο κε ζπληνληζηή – ςπρίαηξν (εκέλα) θαη ζπλζεξαπεπηέο ηνπο νπιίηεο ςπρνιφγνπο ηεο 
ΟΦΜ. Σα κέιε ηεο θάζε νκάδαο ήηαλ 8 ρακειφβαζκα ζηειέρε θαη ζηξαηηψηεο ηεο κνλάδαο. 
Ο ηξφπνο πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ δηαρείξηζε ζπλνςίδεηαη  ζηηο αξρέο ηεο ηξαηησηηθήο 
Φπρηαηξηθήο, ζηηο αξρέο ηεο παξέκβαζεο ζηελ θξίζε θαη ζηηο αξρέο απνθνξηηζεο ηνπ 
stress (CISD /Critical Incident Stress Debriefing) (αξρέο απνθφξηηζε ηνπ ζηξεο). 

Οη αξρέο ηεο ζηξαηησηηθήο ςπρηαηξηθήο πεξηιακβάλνπλ ηελ ακεζφηεηα, ηελ εγγχηεηα, 
ηελ πξνζδνθία, ηελ απιφηεηα, ηελ θεληξηθφηεηα θαη ηελ ζπληνκία.Οη αξρέο ηεο παξέκβαζεο 
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ζηελ θξίζε πεξηιακβάλνπλ ηελ άκεζε παξέκβαζε, ηελ ζηαζεξνπνίεζε, ηελ δηεπθφιπλζε 
ηεο θαηαλφεζεο, ηνλ εζηηαζκφ ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο 
απηνλνκίαο.  

Ο Mitchell ην 1983 εηζεγαγε ηελ κέζνδν CISD (Critical Incident Stress Debriefing) 
γηα ηελ πξφιεςε ηεο εγθάηαζηαζεο αγρσδψλ δηαηαξαρψλ κεηά απφ ηξαπκαηηθά γεγνλφηα, 
ε νπνία πεξηιακβάλεη : παξνρή αζθάιεηαο, ζηήξημεο, ζπδήηεζε γηα ην ηξαχκα, παξνρή 
πιεξνθνξηψλ, εθπαίδεπζε, θπζηνινγηθνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο, ελζάξξπλζε, απνηξνπή 
απνθπγψλ, απνηξνπή ρξήζεο αιθνφι ή άιισλ νπζηψλ, αληηκεηψπηζε αυπλίαο πνπ 
επηκέλεη γηα πεξηζζφηεξεο απν 4 εκέξεο. Ο ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ ήηαλ πνπ 
εθαξκφζηεθε ζην ζπγθεθξηκέλν  πεξηζηαηηθφ απηνθηνλίαο σο παξέκβαζε ζε θξίζε, κε 
ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ καξηχξσλ απηήο. 
αο επραξηζηψ.  
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ΔΗΖΓΖΖ 5ε 
«ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΑ ΣΗ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΔ» 
ΣΑΤΡΟ ΚΟΚΚΑ, ΑΡΥΗΑΣΡΟ ΦΤΥΗΑΣΡΟ, ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ 
ΚΛΗΝΗΚΖ ΣΟΤ 414 ΝΔΝ 
 

 
 
  Aθνινπζψληαο ηα ίρλε ησλ πξνεγνχκελσλ νκηιεηψλ, ζα πξνζπαζήζσ λα 
αλαθεξζψ ζην ζρεδηαζκφ πξφιεςεο ησλ απηνθηνληψλ. Γλσξίδνπκε φινη θαη θαινχκαζηε λα 
απνινγεζνχκε ζπρλά γηα απηφ, θαη φηη είλαη θαιχηεξα λα έρνπκε θάλεη πνιιά πξάγκαηα γηα 
λα κελ έρνπκε θαθά καληάηα. Οη παξαιείςεηο εληνπίδνληαη εθ ησλ πζηέξσλ. Δλλνείηαη φηη 
είκαζηε ιίγν, παξαθαιψ λα κνπ επηηξέςεηε, <<ππεξβνιηθνί>> κε ηηο επηδηψμεηο καο, θχξηε 
πξφεδξε ζπκθσλψ καδί ζαο. Ννκίδνπκε νηη κπνξνχκε λα ηα πξνβιέςνπκε φια, λα ηα 
ξπζκίζνπκε φια. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ηεο απηνλφεηεο θαη πεπεξαζκέλεο δπλαηφηεηαο 
ζπζηήκαηνο θαη αηφκσλ ζην ζχζηεκα δελ πξέπεη λα είκαζηε νχηε αθφξηζηηθνί, νχηε 
ραξσπνί.  

Μαο απαζρνινχλ ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα· ν θφζκνο γλσξίδεη, εκείο γλσξίδνπκε, ε 
λέα γεληά επηθξίλεη, εκείο ρξεηάδεηαη λα πνχκε ηα ζσζηά. Δπηπιένλ ρξεηάδεηαη λα 
βειηησζνχκε ζε πνιιά.  

 Έρνπκε άξαγε πξφβιεκα ζαλ ζηξαηφο κε ηηο απηνθηνλίεο;  

 Μαο απαζρνιεί απηφ ην πξφβιεκα θαη έρνπκε ιάβεη δξάζεηο πξφιεςεο θαη 
αληηκεηψπηζεο;  

 Με ην θαηλφκελν απηφ αζρνινχκαζηε γηα λα κάζνπκε θαη λα θαηαιάβνπκε 
πεξηζζφηεξα ή απιψο έρνπκε θάπνηα θιηζέ πνπ κπνξνχκε λα ηα 
επαλαιακβάλνπκε;  

 Δίλαη δηθή καο δνπιεηά,ζην ζηξαηφ, λα ππνζηεξίδνπκε άηνκα ζε απηνθηνληθή 
θξίζε; 

 Μήπσο ζα ήηαλ πην ινγηθφ λα κελ ππάξρνπλ ηέηνηα εχζξαζηα άηνκα ζην 
ζηξαηφ θαη αλ θάπνηνο αληηκεησπίδεη θάπνηα έθηαθηε αθξαία δπζθνιία λα 
παξαπέκπηεηαη ζηηο θαηάιιειεο δνκέο ηεο πνιηηεηαο; 

 Άλ κπνξνχζακε λα απνθιείακε απν ηελ αξρή  απηνχο πνπ έρνπλ θίλδπλν λα 
απηνθηνλήζνπλ, πφζν απνζηεηξσκέλνη ζα γηλφκαζηαλ θαη πφζν παξάινγνη 
επίζεο; 

 Μα ζα ήηαλ πνηέ δπλαηφλ λα πξνβιέςνπκε εκείο κε αζθάιεηα ηελ εμέιημε ηεο 
αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο ηε ζηηγκή πνπ θαλέλαο ζην θφζκν δελ ην έρεη 
θαηαθέξεη; Ηζρχνπλ θάπνηεο θήκεο φηη ν ζηξαηφο  θάλεη ηα παηδηά λα 
απηνθηνλνχλ;  

 Άλ δηαζέζνπκε πξνζσπηθφ, ρψξν, ρξήκα, εμνπιηζκφ, θαη θάλνπκε “project” 
γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ πξφιεςε ησλ απηνθηνληψλ ζην ζηξαηφ ηη ζα 
γίλεη; ηη ζα θεξδίζνπκε θαη ηη ζα ράζνπκε; 

 Γελ ζέινπκε λα γίλνληαη απηνθηνλίεο ζην ζηξάην. Αλ γλσξίδακε ηη λα 
πξνζέμνπκε,πνηνχο λα θξνληίζνπκε πεξηζζφηεξν, ηη λα απνθεχγνπκε, ψζηε 
λα κελ έρνπκε απηνθηνλίεο ζην ζηξαηφ, ζα είκαζηαλ ηθαλνπνηεκέλνη; 

Μεγαιπηέξε ηθαλνπνίεζε ζα ήηαλ αλ ππήξρε θαη απνηέιεζκα, αλ νη επηινγέο καο 
ήηαλ ζίγνπξεο. ηήλ επηζηήκε μέξεηε, νη απφςεηο αιιάδνπλ θαη θηλνχκαζηε κε βάζε ηελ 
ηξέρνπζα γλψζε θαη άπνςε, θάλνπκε ππνζέζεηο εξγαζίαο, ζρεδηάδνπκε λα 
πξνζηαηεπφκαζηε απν ηνπο γλσζηνχο θηλδχλνπο θαη λα πξνζαξκφδνπκε ηελ πγηεηλή  καο 
αλάινγα κε ηελ γλψζε. Γελ ζπλεζίδνπκε λα θάλνπκε αθηηβηζκφ.  
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ΜαοΜαο ελδηαθέξεηελδηαθέξεη εε πξφιεςεπξφιεςε

• Γλψζε πηζαλψλ παξαγφλησλ θηλδχλσλ

• Πξνηεξαηφηεηεο αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο

• Τπνζέζεηο εξγαζίαο

• Οξηνζέηεζε δπλαηνηήησλ θαη ζθνπηκφηεηαο
εκπινθήο ζε δξάζεηο

• ρεδίαζε θφζηνπο νθέινπο γηα δξάζε

• Πξφβιεςε γηα δπλαηφηεηα πξαθηηθήο
αμηνιφγεζεο δξάζεσλ πξφιεςεο

 
 

 Πξέπεη λα μέξνπκε ηη πεξηκέλνπκε απν έλα ζρέδην δξάζεο πξηλ ην εθαξκφζνπκε, πφζν ζα 
καο θνζηίζεη, αλ λνκηκνπνηνχκαζηε λα ην εθαξκφζνπκε θαη ζίγνπξα ε επίβιεςε ηνπ 
ζρεδίνπ  ρξεηάδεηαη λα είλαη απζηεξή. ηα πιαίζηα ηνπ ζηξαηνχ, ε  επαθή κε ην πξνζσπηθφ 
είλαη επηβεβιεκέλε, πξνβιεπφκελε θαη ε θξνληίδα είλαη ππνρξεσηηθή. Σν πξνζσπηθφ έρεη 
ηηο ηδαηηεξφηεηεο ηνπ, έρνπκε φπια, γηαηί ν ξφινο καο ην επηβάιεη απηφ θαη θξνληίδνπκε 
απηνί πνπ κπνξνχλ λα ηα ρεηξηζηνχλ λα ηα ρεηξίδνληαη ππφ ζπλζήθεο αζθαιείαο. 
 

 
 
Άλ ζηελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο πνπ βιέπεηε βξίζθεηαη ε απηνθηνληθή πξάμε, ζην 

θέληξν ηεο  βξίζθεηαη ην επάισην ππφζηξσκα ηνπ αηφκνπ θαη ζηελ βάζε ηεο ε πίεζε πνπ 
ην άηνκν ληψζεη θαη ε θξνληίδα πνπ απηφ παίξλεη.Σν ηδαληθφ ζα ήηαλ αλ θάπνηνο ζέιεη λα 
απηνθηνλήζεη λα εληνπίδεηαη θαη λα δέρεηαη ηελ θξνληίδα πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα κελ 
απηνθηνλήζεη.  

 
 



 21 

 
 

   Γηα ηα πξνβιήκαηα ησλ έλζηνισλ εθαξκφδνπκε αληίζηνηρεο πξαθηηθέο, φπσο νη 
πνιίηεο ζπλάδειθνη καο γηα ηνπο κε έλζηνινπο. Έρνπκε ηελ λνζειεία, ηελ αλάξξσζε θαη 
ηελ επηζηξνθή ζηα θαζήθνληα ηνπο, φηαλ γίλνπλ θαιά.  
 

 
 

Απηά πνπ ζα πνχκε γηα ηηο ζηξαηεγηθέο πξφιεςεο  πξνζπαζήζακε λα είλαη  απιά  
θαη  φρη πξνεξρφκελα απν ρακεινχ θχξνπο πεηξακαηηθέο  κειέηεο. Δθηφο απν ηηο ζέζεηο ηνπ 
παγθφζκηνπ νξγαληζκνχ πγείαο, επηθαινχκαζηε θαη δηθά καο ζηνηρεία απν ηελ λνζειεπηηθή 
εκπεηξία ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα. 
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Αο δνχκε ηψξα πνηεο ζηξαηεγηθέο δξάζεο ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο γηα έλα θαιφ 

ζχζηεκα πξφιεςεο απηνθηνληψλ ζηελ θνηλφηεηα. Βιέπνπκε ηα είδε παξεκβάζεσλ πνπ 
εηδηθφηεξα  απνζθνπεί θαζεκία απφ απηέο ηηο παξεκβάζεηο θαη πνηνί είλαη απηνί πνπ 
ρξεηάδεηαη λα αζρνιεζνχλ γηα λα έρνπλ επηηπρία νη παξεκβάζεηο απηέο. 

1)Να πιεζηάζνπκε απηνχο πνπ θηλδπλεχνπλ λα απηνθηνλήζνπλ, λα γίλεη πξψηα 
έξεπλα γηα λα μέξνπκε γηαηί κηιάκε. Να παξέρνπκε πξνγξάκκαηα ππνζηήξημεο αλζξψπσλ 
ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ απηνθηνληθψλ, λα έρνπκε ην θαηάιιειν ζχζηεκα θαηαγξαθήο θαη 
ππνινγηζκνχ ησλ ζηνηρείσλ (θαη ζε απηφ λα βνεζήζεη ε πξσηνβάζκηα κνλάδα θξνληίδαο 
ζηα ζρνιεία). 

2) Να μερσξίζνπκε  άηνκα πνπ πηζαλφλ λα θαηαιαβαίλνπλ πην πνιιά πξάγκαηα γηα 
ηηο απηνθηνλίεο, λα ηα εθπαηδεχνπκε  λα  αλαγλσξίδνπλ ηνλ θίλδπλν θαη  λα παξαπέκπνπλ 
θαηάιιεια ηα κέιε. Απηφ λα γίλεηαη ζηα ζρνιεία, ζην ζχζηεκα πγείαο θαη ζηελ θνηλφηεηα.  

3) Να αλαθνπθίδνπκε απηνχο πνπ ζέινπλ λα απηνθηνλήζνπλ ή ερνπλ θάλεη 
παιηφηεξα απφπεηξα, λα ηνπο βνεζάκε λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θξίζε, λα ηνπο έρνπκε 
ηειέθσλα γηα βνήζεηα (θαη απηφ λα γίλεηαη απν ην ζχζηεκα ςπρηθήο πγείαο). 

4) Να θάλνπκε ςπρηαηξηθή ζεξαπεία ζε απηνχο πνπ έδεζαλ κεηά απν απφπεηξα 
απηνθηνλίαο  θαη απηφ λα γίλεηαη απφ ην ζχζηεκα ςπρηθήο πγείαο κε  βνήζεηα απν ηελ 
θνηλφηεηα. 

5) Να ππνζηεξίδνπκε ηα αγαπεκέλα άηνκα απηψλ πνπ απηνθηφλεζαλ κε εηδηθά 
πξνγξάκκαηα ππνζηήξημεο θαη απηφ λα γίλεηαη απν ηηο εηαηξίεο ηαηξηθήο θξνληίδαο, ηηο 
ςπρηαηξηθέο εηαηξίεο θαζψο θαη ηηο νκάδεο ζηήξημεο ζηελ θνηλφηεηα. 

 6) Να κάζεη ε θνηλσλία ηηο απηνθηνλίεο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πξφιεςεο κέζα απν 
θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαζψο θαη κε  πεξηνξηζκφ πξφζβαζεο  ζε επηθίλδπλα κέζα.  
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  Καηαιήγνληαο ζηα δηθά καο, φπνηνο ππεξεηεί ζηνλ ζηξαηφ κφληκνο ή θιεξσηφο 
θηάλεη ζε καο, γηα λνζειεία,  φηαλ δελ κπνξεί λα επηιχζεη ηα πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο 
πνπ αληηκεησπίδεη ζην επίπεδν ηεο κνλάδαο, δειαδή κε ηνλ γηαηξφ ηεο κνλάδαο, ηνλ 
ςπρνιφγν ηεο κνλάδαο, ηελ ηειεθσληθή γξακκή SOS (αλ ηελ ρξεζηκνπνίεζε) ή ηα  
εμσηεξηθά ηαηξεία ηεο ςπρηαηξηθήο  (αλ  ηα επηζθέθηεθε).  
 

ΠψοΠψο θζάλνπκεθζάλνπκε ζηνζην 414 414 

ΝΔΝΝΔΝ

• Μνλάδα

• Γηαηξφο θαη ςπρνιφγνο κνλάδαο

• Δμσηεξηθά ηαηξεία

• λνζειεία

Δηλαδή φθάνουν ςτη νοςηλεία όςοι
δεν μπορεςαν να επ ιλύςουν το
πρόβλημα ςτισ π ιο πριν αναζητήςεισ
βοήθειασ

 
 

Σα ηειεπηαία δχν ρξφληα λνζειέςακε 1028 αλζξψπνπο ζην 414 ΝΔΝ φπσο θαη  
ζηελ ςπρηαηξηθή θιηληθή· θιεξσηνχο, κφληκνπο, ΔΠΟΠ θαη ινηπνχο δηθαηνχρνπο. 
Μειεηήζακε ηνπο θαθέινπο εθ ησλ πζηέξσλ θαη εζηηάζακε ηελ πξνζνρή καο ζε νξηζκέλα 
ζηνηρεία:  
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Οη πην πνιινί δελ αλέθεξαλ πίεζε απν ην ζηξαηησηηθφ πεξηβάιινλ· αλαθεξφκαζηε 

πάληα ζε  λνζειεπζέληεο (δειαδή κε πξνβιεκαηα ςπρηθήο πγείαο θχξηαο κνξθήο). 
Αλάκεζα ζε απηνχο  θαη απηνχο πνπ εθδήισζαλ ηάζεηο απηνθηνλίαο: Πνιινί ιηγφηεξνη ήηαλ 
απηνί πνπ δελ αλέθεξαλ πίεζε απν ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη ην θνηλσληθφ ηνπο 
πεξηβάιινλ. Οη πεξηζζφηεξνη δελ αλέθεξαλ ηάζεηο ή ζθέςεηο απηνθηνλίαο, ην 50%  είραλ 
θάλεη απφπεηξα, 2% κφιηο ηνπο πξφιαβαλ πξηλ ηελ θάλνπλ, θαη ην 3% είραλ ηέηνηεο 
ζθέςεηο. Σν ¼ πεξίπνπ απν ηνπο λνζειεπζέληεο ήηαλ ήζπρνη θαη ζπλεξγάζηκνη  ζηελ 
δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηνπο. Σν ¼ ήηαλ ζηα ιφγηα ελαληησκαηηθνί, ην άιιν ¼ ήηαλ ζε ιφγηα 
θαη πξάμεηο ελαληησκαηηθνί θαη ην ππφινηπν ¼ ήηαλ πιήξσο  κε ζπλεξγάζηκν θαη 
επηθίλδπλνη γηα απξφβιεπηε ζπκπεξηθνξά. Οη πην πνιινί λνζειεχηεθαλ γηα ηάζηκν 
ςπρηαηξηθφ πξφβιεκα, δειαδή αληίδξαζε πξνζαξκνγήο· ελψ δελ έιεηςαλ θαη ηα 
πξνβιήκαηα φιεο ηεο γθάκαο ηεο ςπρνπαζνινγίαο  φπσο βιέπεηε θαη ζηε δηαθάλεηα. Σνπο 
κηζνχο απφ απηνχο ηνπο λνζειεχζακε ζην 414, θαη ζηε ζπλέρεηα  ηνπο επαλεληάμακε ζηε 
κνλάδα ηνπο,  ελψ ην 43% αξγά ή γξήγνξα ηνπο νδεγήζακε καθξηά απφ ην ζηξάηεπκα. 
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Ξερσξίζακε απηνχο πνπ αλέθεξαλ νπνηνπδήπνηε βαζκνχ ηάζεηο ή ζθέςεηο 
απηνθηνλίαο. Σν 15% απφ απηνχο αλέθεξαλ παξάιιεια θαη  νπνηαδήπνηε κνξθή πίεζεο 
ηνπ ζηξαηησηηθνχ πεξηβάιινληνο. Βιέπεηε ην 15% ζε  αληηπαξάζεζε κε ην 19%  επί ησλ   
ησλ λνζειεπζέλησλ, δειαδή απηνί πνπ ζθεθηφηαλ ηελ απηνθηνλία ήηαλ ιηγφηεξν ή πεξίπνπ 
ην ίδην πηεζκέλνη  απν ην ζηξαηησηηθφ πεξηβάιινλ ζε ζρέζε κε φινπο πνπ λνζειεχζακε. 
Ξερσξίζακε απηνχο πνπ έθαλαλ ζνβαξή απφπεηξα απηνθηνλίαο θαη κφλν ην 9% απηψλ πνπ 
αλέθεξε νπνηνπδήπνηε βαζκνχ πίεζε απφ ην ζηξαηησηηθφ πεξηβάιινλ. Βιέπεηε ην 9% ζε 
αληηπαξάζεζε κε ην 15% επί ησλ θπζηθψλ  απηνθηνληθψλ· δελ μέξσ αλ είλαη πξνθαλέο, 
αιιά βιέπσ φζν ζνβαξεχνπλ ηα πξάγκαηα απνκαθξπλφκαζηε απν ηε ζπζρέηηζε πίεζεο 
ηνπ ζηξάηνπ απν ηελ απηνθηνληθή ηάζε. 
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Ξερσξίζακε ηα πεξηζηαηηθά πνπ καο αλέθεξαλ αθξαία πίεζε απν ηνλ ζηξάην ηξία 

φια θαη φια,γηα γθξίληα κεγάιε γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ, δελ μέξσ πφζν βάζηκε 
ήηαλ, θαλέλα απφ απηά δελ εθδήισζε ηάζε ή ζθέςε απηνθηνλίαο. Απφ ηελ νκάδα πνπ 
αλέθεξαλ  ηάζε απηνθηνλίαο νη κηζνί πεξίπνπ αλέθεξαλ παξάιιεια θαη πίεζε απφ ην 
νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ, 32% πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο πνπ κίιαγαλ γηα πίεζε απφ 
ηνλ ζηξαηφ δειαδή. Ξερσξίζακε απηνχο πνπ αλέθεξαλ πνηθίινπ βαζκνχ πίεζε απν ην 
νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ, κφλν ην 3% εθδήισζαλ ζνβαξή απφπεηξα απηνθηνλίαο, 
φζνη δειαδή  είλαη ζηνλ θάλνλα ησλ λνζειεπζέλησλ. Ξερσξίζακε απηνχο πνπ αλέθεξαλ 
κεγάιν βαζκφ πίεζεο απν ηελ νηθνγέλεηα δειαδή απψιεηα γνλέσλ, λα δνπιεχνπλ γηα λα 
ζηεξίδνπλ ηελ νηθνγέλεηα θηι.Σν 20% απφ απηνχο εθδήισζε πνηθίινπ βαζκνχ ζθέςεηο θαη 
ηάζεηο απηνθηνλίαο, αληίζηνηρα θαλέλαο δελ απηνθηνλνχζε γηα κεγάιε πίεζε απν ηνλ 
ζηξαηφ. Απφ ηελ νκάδα ησλ αηφκσλ κε πνηθίινπ βαζκνχ ηάζεηο ή ζθέςεηο απηνθηνλίαο νη 
πεξηζζφηεξνη είραλ πνηθίινπ βαζκνχ δηαηαξαγκέλε ζπκπεξηθνξά. ηαλ αλαθεξφκαζηε ζε 
ζνβαξέο απφπεηξεο απηνθηνλίαο ζθεθηφκαζηε, φινη έρνπλ δηαηαξαγκέλε ζπκπεξηθνξά. 
Αληίζηξνθα απφ απηνχο πνπ εθδήισζαλ ζνβαξά δηαηαξαγκέλε ζπκπεξηθνξά,ην ¼ 
εθδήισζε πνηθίινπ βαζκνχ ζθέςεηο ή ηάζεηο απηνθηνλίαο.  
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Αο δνχκε κφλν ηνπο λνζειεπζέληεο  γηα ςπρηθή δηαηαξαρή επί αληηδξάζεσο 

πξνζαξκνγήο, ην 1/5 απφ απηνχο εθδήισζε πνηθίινπ βαζκνχ ζθέςεηο ή ηάζεηο 
απηνθηνλίαο.   

Αληίζηξνθα, ζρεδφλ φιεο νη απφπεηξεο απηνθηνλίαο  ζπλνδεχνηαλ απφ δηάγλσζε 
ςπρηθήο δηαηαξαρήο πιελ αληηδξάζεσο πξνζαξκνγήο. Απνκνλψλνληαο  ηηο αληηδξάζεηο 
πξνζαξκνγήο απφ απηνχο, κφλν ην 4%  εθδήισζε ηάζεηο ή ζθέςεηο απηνθηνλίαο πνηθίινπ 
βαζκνχ. Απφ ηηο ζνβαξέο απφπεηξεο απηνθηνλίαο κφλν έλαο είρε δηάγλσζε αληίδξαζεο 
πξνζαξκνγήο, ειάρηζην πνζνζηφ. Απφ ηα παξαπάλσ,  κάιινλ θαίλεηαη φηη νη αληηδξάζεηο 
πξνζαξκνγήο  δελ νδεγνχλ ζηελ απηνθηνλία. Σν 88% πνπ εθδήισζαλ ζνβαξή απφπεηξα 
απηνθηνλίαο απνκαθξχλζεθαλ απν ηνλ ζηξαηφ. Οη ππφινηπνη ήηαλ νη ινηπνί δηθαηνχρνη, δελ 
είραλ ζρέζε κε ην ζηξαηφ.  

πλνςίδνληαο ηε δξάζε καο:    
1) Πξνζεγγίδνπκε κε ηελ ςπρνθνηλσληθή κέξηκλα φινπο θαη ηδηαίηεξα απηνχο  πνπ 

έρνπλ δπζθνιίεο. 
2) Δθπαηδεχνπκε ηνπο ςπρνιφγνπο ζην 414 πξηλ πάλε ζηηο κνλάδεο θαη θάζε ρξφλν 

θάλνπκε ζπληνληζηηθή εκεξίδα, φπσο ε ζεκεξηλή. ηηο παξαγσγηθέο ζρνιέο γίλνληαη 
καζήκαηα γηα ηα ζπληζηζκέλα ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα, (ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 
εθπαίδεπζεο ρξεηάδεηαη λα εθηηκεζεί).  

3) ζνη εθδειψλνπλ δπζθνιία ακέζσο ηνπο εληνπίδνπκε θαη ηνπο παξαπέκπνπκε 
αξκνδίσο. Τπάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο  ηεο Σειεθσληθήο Γξακκήο Άκεζεο Βνήζεηαο.   

4) Απηνχο πνπ θάλνπλ απφπεηξα ηνπο λνζειεχνπκε γηα λα αληηκεησπίζνπλ ην 
πξφβιεκα ηνπο. 

5) Με ηηο νηθνγέλεηεο απηψλ πνπ απηνθηφλεζαλ δελ αζρνινχκαζηε ηφζν  κέρξη 
ζήκεξα· θάπνηεο θηλήζεηο γίλνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα (φρη ηφζν νξγαλσκέλα ). 

 6) ε φ,ηη αθνξά ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο δελ είκαζηε αξκφδηνη  αιιά 
ειπίδνπκε φηη ε ζεκεξηλή εκεξίδα ζα ζπκβάιιεη ζε απηφ. 

 Μέζα ζε 50 ρξφληα νη απηνθηνλίεο ησλ λέσλ απμήζεθαλ θαηά 15 %. Βειηηψζεθαλ 
βέβαηα θαη ηα ζχζηεκαηα θαηαγξαθήο απηψλ θαζψο θαη απμήζεθαλ νη ρψξεο πνπ δίλνπλ 
ζηνηρεία θαη κάιηζηα ζην ίδην δηάζηεκα θαίλεηαη νηη απμήζεθαλ πνιχ νη απηνθηνλίεο ησλ 
αλδξψλ ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο. πσο βιέπεηε ζην ζρήκα, νη λένη άλζξσπνη θάλνπλ 
πνιχ πεξηζζφηεξεο απφπεηξεο απν ηηο πεηπρεκέλεο απηνθηνλίεο θαη φηαλ κεγαιψλνπλ είλαη 
πην απνθαζηζηηθνί. Ο θάησ θχθινο πνπ βιέπεηε έρεη ιηγφηεξν ζνβαξέο απφπεηξεο θαη 
αθνξνχλ ηνπο λένπο θαη θπξίσο ηα θνξίηζηα. O πάλσ θχθινο πεξηέρεη ηηο ζνβαξέο 
απφπεηξεο θαη αθνξά ηνπο κεγάινπο θαη θπξίσο ηνπο άλδξεο. Βιέπεηε εδψ πσο απμάλνληαη 
νη απηνθηνλίεο ζην πέξαζκα ηεο ειηθίαο, απαμηψλεηαη ε δσή θαζψο κεγαιψλνπλ. ηελ 
θίηξηλε ζθηά βιέπεηε αξηζκφ ζαλάησλ απφ απηνθηνλία αλά ειηθία. ηελ καχξε γξακκή 
βιέπεηε πνζνζηφ απηνθηνληψλ. 
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ΜέζαΜέζα ζεζε 50 50 ρξόληαρξόληα νηνη απηνθηνλίεοαπηνθηνλίεο ησλησλ λέσλλέσλ

απμήζεθαλαπμήζεθαλ παγθνζκίσοπαγθνζκίσο θαηάθαηά 15%15%**

*World Health Organization, 2002*World Health Organization, 2002

 
 
 Οη κεγάιεο ειηθίεο έρνπλ ιηγφηεξεο απηνθηνλίεο αιιά κεγαιχηεξν πνζνζηφ  

επηηπρεκέλσλ απηνθηνληψλ. Σελ πεξαζκέλε ρξνληά δεκηνπξγήζεθε κηα κειέηε γηα ηηο 
απηνθηνλίεο απν ην Γεληθφ Δπηηειείν. Μαο κηιά γηα πνζνζηά ιίγν πην κεγάια απν ηηο ίδηεο 
ειηθίεο ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ. Καη νη άιινη ζηξαηνί ζε έξεπλεο παξνπζηάδνπλ αλάινγα 
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. 

ΜέζαΜέζα ζεζε 50 50 ρξόληαρξόληα νηνη άλδξεοάλδξεο έγηλαλέγηλαλ πνιύπνιύ πηνπην

επάισηνηεπάισηνη απόαπό ηηοηηο γπλαίθεογπλαίθεο

World Health Organization, 2002World Health Organization, 2002
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ΟηΟη απόπεηξεοαπόπεηξεο απηνθηνλίαοαπηνθηνλίαο ζηνποζηνπο λένπολένπο είλαηείλαη πνιύπνιύ

πεξηζζόηεξεοπεξηζζόηεξεο απόαπό ηηοηηο πεηπρεκέλεοπεηπρεκέλεο απηνθηνλίεοαπηνθηνλίεο

 
 
Ζ εκεξίδα απηή πξνηείλεη λα είκαζηε απζηεξφηεξνη  ζηελ επηινγή πνπ θάλνπκε γηα 

λα απνθιείνπκε απν ηνλ ζηξαηφ απηνχο πνπ έρνπλ πξφβιεκα.  
 

ΜειέηεΜειέηε ηνπηνπ 2006 2006 ζηνζην ζηξαηόζηξαηό γηαγηα ηηοηηο

απηνθηνλίεοαπηνθηνλίεο

 
 

Κξίλεηαη αλαγθαίν λα παγησζεί εηδηθή εθπαίδεπζε γηα ηελ απηνθηνλία θαη λα γίλεη ν 
ζηξαηφο πην επηθνηλσληαθφο γηα λα κελ ηνλ θαηεγνξνχλ άδηθα νη εμσηεξηθνί παξάγνληεο.  
Υξεηάδεηαη λα γίλεη πξνζπάζεηα ζχζθπμεο ζρέζεσλ ησλ νηθνγελεηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ 
γηα λα κε ππάξρεη απνκφλσζε αιιά θαη θίλδπλνο γηα απηνθηνλία. Μηαο θαη γίλεηαη απηή ε 
απηνθξηηηθή λα δνχκε πσο θηάζακε λα κηιάκε ζήκεξα γηα ζηξαηεγηθέο πξφιεςεο. 
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ΣνΣν ηζηνξηθφηζηνξηθφ κηαοκηαο πξνζπάζεηαοπξνζπάζεηαο……

Emile Durkheim (1858-1917)

• ίδξπκα γηα ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα γηα ηελ απηνθηνλία (1958) Edwin Shneidman, Norman Farberow, Robert 

Litman

• θέληξα παξέκβαζεο ζε θξίζε (1965)

• Μνλάδα Έξεπλαο Απηνθηνληψλ

• Δζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ πξφιεςε ησλ απηνθηνληψλ (NSSP)

• Ακεξηθάληθε Έλσζε Απηνθηνληνινγίαο

• Ακεξηθάληθν Ίδξπκα γηα ηελ Πξφιεςε ησλ Απηνθηνληψλ

• Κέληξα γηα ηνλ Έιεγρν θαη ηελ Πξφιεςε ησλ Νφζσλ (CDC) θαζηέξσζαλ κηα κνλάδα πξφιεςεο βίαο (1983) 

πξνθάιεζε ηελ δεκφζηα πξνζνρή ζε κηα ελνριεηηθή αχμεζε ησλ πνζνζηψλ απηνθηνλίαο ζηνπο λένπο

• αλαζθνπήζεηο εξεπλψλ θαη νη νδεγίεο απφ ππνπξγείν πγείαο (1989)

• Prevention of Suicide: Guidelines for the Formulation and Implementation of National Strategies (UN/WHO, 1996)

• δίθηπν βνήζεηαο πξφιεςεο ησλ απηνθηνληψλ (SPAN USA)

• αλαγλψξηζε απφ ην Κνγθξέζν φηη ε απηνθηνλίεο είλαη έλα εζληθφ πξφβιεκα θαη ε πξφιεςε απηψλ

αλαδείρζεθε ζαλ εζληθή πξνηεξαηφηεηα

• εζληθφ ζπλέδξην γηα ηελ πξφιεςε ησλ απηνθηνληψλ (Reno, Nevada, 1998)

• πξφζθιεζε γηα δξάζε γηα πξφιεςε ησλ απηνθηνληψλ (1999)

• αξρή ηεο επαγξχπλεζεο γηα ηελ πξφιεςε ησλ απηνθηνληψλ θαη ηηο παξεκβάζεηο (AIM)

• Οκάδα Δζληθήο ηξαηεγηθήο θαη Παξέκβαζεο ζηελ θνηλφηεηα (FSG)  (2000)

• PREVENTING SUICIDE, A RESOURCE FOR PRIMARY HEALTH CARE WORKERS, World Health Organization, 

Geneva, 2000

• NATIONAL STRATEGY FOR SUICIDE PREVENTION: GOALS AND OBJECTIVES FOR ACTION 2001 (USA)

• MULTISITE INTERVENTION STUDY ON SUICIDAL BEHAVIOURS – SUPRE-MISS (2002 WHO)  
 
 Σελ πξψηε ηδέα ηελ έβαιε ηνλ πξνπεξαζκέλν αηψλα ν θνηλσληνιφγνο Emile 

Durkheim (1858-1917) κηιψληαο θπξίσο γηα παξάγνληεο πξφιεςεο ηεο απηνθηνλίαο. ηα 
κέζα ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα ηδξχζεθε ζηελ Ακεξηθή έλα ίδξπκα γηα ηελ επηζηεκνληθή 
κειέηε ηεο απηνθηνλίαο. Αθνινχζεζε δέθα ρξφληα κεηά ε ίδξπζε θέληξσλ παξέκβαζεο γηα 
άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε θξίζε θαη κνλάδεο έξεπλαο απηνθηνληψλ γηα δεκηνπξγία εζληθήο 
ζηξαηεγηθή πξφιεςεο ησλ απηνθηνλίσλ. 

 Δίθνζη ρξφληα κεηά, αλαθνηλψζεθαλ θάπνηα δπζάξεζηα ζηαηηζηηθά πνπ 
αλαθέξνληαλ ζε αχμεζε ηεο απηνθηνληθφηεηαο. Αθνινχζεζε επεμεξγαζία ησλ ππαξρφλησλ 
ζηνηρείσλ απν ηηο Ακεξηθαληθέο αξρέο θαη έθδνζε δηεμνδηθψλ νδεγηψλ.  

Πέληε ρξφληα κεηά, ην ζέκα κπήθε ζηα ελσκέλα έζλε θαη ν παγθφζκηνο νξγαληζκφο 
πγείαο εμέδσζε νδεγίεο γηα ζχληαμε εζληθψλ ζηξαηεγηθψλ νδεγηψλ γηα ηελ πξφιεςε θαη 
αληηκεηψπηζε ηεο απηνθηνλίαο. Δλ ησ κεηαμχ, ζηελ Ακεξηθή αλαπηπζζφηαλ θίλεκα  γηα ηελ 
πξφιεςε ησλ απηνθηνληψλ. Απηφ ην ζέκα αλαγλσξίζηεθε ζαλ εζληθή πξνηεξαηφηεηα 
αθνινχζεζαλ νη δηαθνξέο πνπ βιέπεηε αδξά ζηελ ρψξα απηή. Σν 2000 ν νξγαληζκφο 
πγείαο εμέδσζε νδεγίεο γηα ηνπο πξσηνβάζκηνπο ιεηηνπξγνχο πγείαο, δειαδή απηνχο πνπ 
βιέπνπλ ηνλ άλζξσπν πνπ έρεη πξνβιήκαηα απφ πξψην ρέξη κε ζθνπφ λα βνεζήζνπλ  
πεξηζζφηεξν ζηελ πξφιεςε. 

 Σηο νδεγίεο απηέο ηηο πξνζαξκφζακε  ζηα Διιεληθά ζε εηδηθφ θπιιάδην πνπ ζα 
βξείηε κέζα ζην πιηθφ ηεο εκεξίδαο. Σν 2001 ζηελ Ακεξηθή εθδψζεθαλ ζπγθεθξηκέλνη 
ζηφρνη γηα δξάζε ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ησλ απηνθηνληψλ. Παξαιιήισο ε Παγθφζκηα 
Οξγάλσζε Τγείαο εξεπλά θαη δίλεη νδεγίεο θπξίσο γηα έγθπξε αλίρλεπζε γηα  ηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ απηνθηνληθψλ δεηθηψλ.  

 αο επραξηζηψ γηα ηελ πξνζνρή ζαο.  
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ΔΗΖΓΖΖ 1ε  
«ΒΗΑΗΖ ΚΑΗ ΔΠΗΘΔΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ» 
ΓΖΜΟ ΓΖΜΔΛΛΖ, ΔΠΗΑΣΡΟ, ΦΤΥΗΑΣΡΟ, ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ, 424 
ΓΝΔ. 

 
 
 
 

Σν δηθφ κνπ ζέκα απνηειεί κία γέθπξα αλάκεζα ζηελ πξψηε θαη ηε δεχηεξε 
ζπλεδξία. Θα πξνζπαζήζνπκε λα πεξάζνπκε απφ ην ζέκα ησλ απηνθηνληψλ, ζηε βία θαη 
ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά. Καηαξρήλ ε επηζεηηθφηεηα είλαη θάηη ην νπνίν αληηκεησπίδνπκε 
θαζεκεξηλά ζην ζρνιείν, ζηελ ηειεφξαζε, κε ηνπο ρνχιηγθαλο θ.ν.θ. Γηα λα ζαο δψζσ έλα 
κέγεζνο, γηαηί πνιιέο θνξέο ζεσξνχκε φηη εθφζνλ δελ είκαζηε απηφπηεο κάξηπξεο ζε θάηη, 
δελ πθίζηαηαη, ζηελ Ακεξηθή ζχκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηνπ FBI γηα ηελ δεθαεηία ηνπ 
1990 ππνινγίζηεθε φηη θάζε 24 ιεπηά πξαγκαηνπνηείηαη κηα αλζξσπνθηνλία, θάζε 5 ιεπηά 
έλαο βηαζκφο, θάζε 24 δεπηεξφιεπηα κηα ιεζηεία θαη θάζε 5 δεπηεξφιεπηα κηα ρεηξνδηθία. 

 Ζ επηζεηηθφηεηα  νξίδεηαη σο ε εθνχζηα ζπκπεξηθνξά ηνπ ζχηε κε ζθνπφ ηελ 
πξφθιεζε βιάβεο ζην ζχκα, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ είλαη θηλεηνπνηεκέλν ψζηε λα ηελ 
απνθχγεη. Ζ επηζεηηθφηεηα δηαθξίλεηαη ζε ζπλαηζζεκαηηθή έλαληη ρξεζηηθήο, πξσηνγελή 
έλαληη αληηδξαζηηθήο θαη ζθεπηφκελε έλαληη απεξίζθεπηεο.  

 

ΒίαΒ ί α και επιθετικότητα.θ α η  ε π η ζ ε η η θ ό η ε η α . Τα αίτιαΣ α  α ί η η α

ΑίτιαΑ ί η η α

Εγγύτερα Δ γ γ ύ η ε ξ α  ΑπώτεραΑ π ώ η ε ξ α

ΑτομικοίΑ ην κ ηθν ί

παράγοντες π α ξ ά γν λ ηεο  

ΚαταστασιακοίΚ α ηα ζ ηα ζ ηα θν ί

παράγοντεςπ α ξ ά γν λ ηεο

ΚύκλοςΚ ύθιν ο της ηε ο  

ΚλιμάκωσηςΚ ιηκ ά θσ ζ ε ο

ΒιολογικοίΒ ην ιν γ ηθν ί

παράγοντεςπ α ξ ά γν λ ηεο

ΨστολογικοίΦ πρ ν ι ν γ ηθν ί

παράγοντεςπ α ξ ά γ ν λ ηε ο

 
 
Σα άηηηα ηεο επηζεηηθφηεηαο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε εγγχηεξα θαη ζε απψηεξα. 

ηα εγγχηεξα αίηηα πεξηιακβάλνληαη νη αηνκηθέο δηαθνξέο (γλσζηηθέο παξακνξθψζεηο, 
ζηάζεηο θαη πεπνηζήζεηο γηα ηελ επηζεηηθφηεηα, ην θχιν θηι, νη πεξηζηαζηαθνί παξάγνληεο 
(καηαίσζε, αληακνηβέο θαη νθέιε, αξλεηηθά εξεζίζκαηα, ρξήζε αιθνφι θαη λαξθσηηθψλ, 
άξζε απηνξπζκηζηηθψλ αλαζηνιψλ θαη ν θχθινο ηεο θιηκάθσζεο). Σν ηειεπηαίν πνπ ζα 
έπξεπε λα πνχκε γηα ηνπο  παξάγνληεο απηνχο είλαη ην φηη φινη έρνπκε βηψζεη αξλεηηθά 
γεγνλφηα ζηε δσή καο, είηε ζαλ απηφπηεο κάξηπξεο είηε ζαλ ζχκαηα, θαη έρνπκε θηάζεη ζε 
έλα ζεκείν πνπ λα έρνπκε απνκλεκνλεχζεη αχηα ηα γεγνλφηα θαη απηά λα ιεηηνπξγνχλ κε 
έλαλ απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν θαη λα ππάγνπλ ζπλαηζζήκαηα θαη ζπκπεξηθνξέο.  

 Δίλαη γλσζηφ νηη ηε ζέα ηνπ φπινπ ηελ έρνπκε ζπλδέζεη κε ηελ εγθιεκαηηθφηεηα θαη 
ηε βία.  Απηφ ην κειέηεζαλ νη Leonard & Berkowitz θαη κίιεζαλ γηα ην „weapon effect‟, ην 
απνηέιεζκα ζηε ζέα ηνπ φπινπ.  Δίλαη επίζεο γλσζηφ φηη ε ηειεφξαζε θαη νη ηαηλίεο, φπσο 
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ην „Κνπξδηζηφ Πνξηνθάιη‟ φπνπ πξφθεηηαη γηα κηα πνιχ βηαίε ηαηλία, έρνπλ κηα ηέηνηα 
επίδξαζε ζην λα ραξαθηεξίδνπλ αθφκα θαη νιφθιεξεο γεληέο. ζνλ αθνξά θάπνηνπο 
άιινπο πεξηζηαζηαθνχο παξάγνληεο  ηηο <<επθαηξίεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο>>, απην έρεη λα 
θάλεη κε ην πνπ είκαζηε θαη πνπ βξηζθφκαζηε, π.ρ ζε έλα εθθιεζηαζηηθφ πεξηβάιινλ είλαη 
πην δχζθνιν λα έρνπκε πεξηζηαηηθά βίαο θαζψο δελ ην επηηξέπνπλ νχηε νη θαλφλεο νχηε θαη 
νη λφξκεο, ζε αληίζεζε κε ην λα βξηζθφκαζηε ζε έλα κπάξ.  

 

ΒίαΒία θαηθαη επηζεηηθφηεηαεπηζεηηθφηεηα. . ΑίηιαΑίηια..

ΠροκλήζειςΠροκλήζεις καικαι ανηοτήανηοτή ζηηζηη μαηαίφζημαηαίφζη

••πλήζσοπλήζσο νηνη πηνπην βίαηεοβίαηεο ελέξγεηεοελέξγεηεο απνηέιεζκααπνηέιεζκα

πξφθιεζεοπξφθιεζεο

••DollardDollard (1939)(1939): : ««επιθεηικόηηηαεπιθεηικόηηηα= = ζσνέπειαζσνέπεια

προηγούμενηςπροηγούμενης μαηαίφζηςμαηαίφζης & & κάθεκάθε μαηαίφζημαηαίφζη

οδηγείοδηγεί ζεζε επιθεηικόηηηαεπιθεηικόηηηα»»..

••ΖΖ ««ζπγλψκεζπγλψκε»» θαηθαη εε αηηηνιφγεζεαηηηνιφγεζε ηεοηεο

καηαίσζεοκαηαίσζεο ακβιχλνπλακβιχλνπλ ηηοηηο επηπηψζεηοεπηπηψζεηο. . 

 
Έλα ηειεπηαίν είλαη ε απηνξπζκηζηηθνί παξάγνληεο πνπ ζπλήζσο αλαζηέινληαη. Δίλαη 

γεγνλφο φηη φινη έρνπκε κέζα καο έλα γεληθφ <<δηεπζεληήξην>>, ην Τπεξεγψ, ην νπνίν καο 
θάλεη λα κελ εθδειψλνπκε ηέηνηνπ είδνπο αθξαίεο ζπκπεξηθνξέο θαη ην αλ ζα εθδειψζνπκε 
κηα αθξαία ζπκπεξηθνξά έρεη λα θάλεη κε ην ηη ζρέζε έρνπκε κε ηνλ εαπηφ καο, αλ ηνλ 
εθηηκάκε, θαη πφζν εχθνια καο επεξεάδνπλ νη πξνθιήζεηο ή νη πξνζβνιέο ησλ άιισλ. Απφ 
κία κεξηά, φινη είκαζηε ηθαλνί γηα ην ρεηξφηεξν, φινη κπνξνχκε λα επηδείμνπκε κηα θαθή 
ζπκπεξηθνξά, λα γίλνπκε βίαηνη θάπνηα ζηηγκή. 

Έλα ηειεπηαίν είλαη ν θχθινο ηεο θιηκάθσζεο· νηηδήπνηε δελ μεθηλάεη απν κφλν ηνπ. 
Έρνπλ πξνεγεζεί θάπνηεο δηαδηθαζίεο, θάπνηεο αθππλίζεηο, πνπ θνξπθψλνληαη ζε θάπνην 
ζεκείν έληαζεο θαη αλ δελ έρνπκε θάπνηα αλζξσπνθηνλία απνθιηκαθψλνληαη θαη νχησ 
θαζεμήο.  

 

ΒίαΒία θαηθαη επηζεηηθφηεηαεπηζεηηθφηεηα. . ΑίηιαΑίηια..

ΟΟ κύκλοςκύκλος ηηςηης κλιμάκφζηςκλιμάκφζης..

ΠξνεγνύκελεΠξνεγνύκελε

ζύγθξνπζεζύγθξνπζε

ΈλαξμεΈλαξμε

ζύγθξνπζεοζύγθξνπζεο

ΚιηκάθσζεΚιηκάθσζε

ζύγθξνπζεοζύγθξνπζεο

ΚνξύθσζεΚνξύθσζε

ΑπνθιηκάθσζεΑπνθιηκάθσζε / / 

δηαπξαγκάηεπζεδηαπξαγκάηεπζε

ΓηεπζέηεζεΓηεπζέηεζε
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 Σα απψηεξα άηηηα ηεο επηζεηηθφηεηαο ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα ηα απνδψζεη ζε 

βηνινγηθνχο  παξάγνληεο (γελεηηθνί παξάγνληεο θαη θιεξνλνκηθφηεηα), φκσο δελ έρνπκε 
αλεπηπγκέλεο επηζηεκνληθέο ηερληθέο, έηζη, ψζηε λα κπνξνχκε λα βξνχκε έλα γνλίδην 
ππεχζπλν γηα ηελ επηζεηηθφηεηα, θαη απηφ πνπ θάλνπκε κέρξη ηψξα είλαη λα ζπζρεηίδνπκε ηε 
ζπκπεξηθνξά ελφο επηζεηηθνχ ηχπνπ κε ην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη λα ππνζέηνπκε 
φηη έρεη κία επηβάξπλζε γελεηηθνχ ηχπνπ.  

Οη γνληδηαθνί κεραληζκνί επεξεάδνπλ ηελ επηζεηηθφηεηα γηαηί κπνξνχλ λα 
επεξεάζνπλ ζεκαληηθέο παξακέηξνπο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, φπσο έηλαη ε λνεκνζχλε, 
δειαδή έλαο άλζξσπνο κε ρακειή λνεκνζχλε είλαη πην εθηεζεηκέλνο ζε καηαηψζεηο θαη 
απνγνεηεχζεηο θαη ην πην πηζαλφ είλαη λα γίλεη πην επηζεηηθφο, ην ίδην θαη έλαο άλζξσπνο κε 
κεησκέλεο ζπλαηζζεκαηηθέο αλαζηνιέο. 

Οη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο είλαη απηνί πνπ θπξίσο επζχλνληαη γηα ηελ επηζεηηθφηεηα, 
θαη πηνζεηνχλ δηάθνξα ζρήκαηα ζαλ ζελάξηα πνπ επαλαιακβάλνληαη δηαξθψο ζηε δσή 
καο. Έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ε κάζεζε απν ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Μηα 
άιιε αηηία είλαη ε θνηλσλία ε ίδηα, ν θνηλσληθφο εμνζηξαθηζκφο κε φια φζα ηνλ ζπλνδεχνπλ, 
απφξξηςε, καηαίσζε, απνγνήηεπζε απν ην νηθνγελεηαθφ θαη θηιηθφ πεξηβάιινλ, ε απνβνιή 
ηνπ απφ ην θπξίσο ζψκα ηεο θνηλσλίαο θαη ε εληαμή ηνπ ζε έλαλ άιιν θχθιν απφ άηνκα 
πνπ νκνίσο έρνπλ απνξξηθζεί, κε θνηλψληθα απφθιεξνπο πνπ κπνξεί λα ζπζρεηηζηνχλ κε 
ηε ζρνιηθή βία κέρξη θαη ην ζρεκαηηζκφ ζπκκνξηψλ.  

Απηφ ην νπνίν πξέπεη λα καο ελδηαθέξεη είλαη ε πξφιεςε, θαη ε εμάιεηςε πξνηχπσλ  
πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα κε ηε βία. Σξφπνη γηα ηελ αληηκεηψπηζε είλαη ε ελίζρπζε 
δξαζηεξηνηήησλ φπσο ην ζρνιείν, ε ελίζρπζε ηνπ πξνγελεηηθνχ ειέγρνπ θαη ε κάζεζε ησλ 
παηδηψλ φηη ε βία θαη ε επηζεηηθφηεηα ζε γεληθφηεξα πιαίζηα, φρη κφλν δελ είλαη απνδεθηή 
αιιά θαη ηηκσξείηαη. 

Δδψ θαη 70 ρξφληα ζεσξνχκε φηη θάζε κνξθή επηζεηηθφηεηαο πξνθχπηεη απφ κηα 
καηαίσζε. Ζ καηαίσζε ζρεηίδεηαη – νδεγεί ζε 2 κνξθέο ζπκπεξηθνξάο – γλσζηηθήο 
ιεηηνπξγίαο. Ο άλζξσπνο πνπ βηψλεη καηαίσζε π.ρ. έλαο πθηζηάκελνο πνπ πεξηκέλεη κηα 
πξναγσγή ηελ νπνία ηνπ  ζηεξεί ν πξντζηάκελνο ηνπ, ζπλήζσο ή ζπγρσξεί απηφλ πνπ ηνπ 
ηελ πξνθάιεζε ή πξνζπαζεί λα ηελ απνδψζεη ζε ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθνηεηάο ηνπ 
(είλαη απζηεξφο, είλαη άδηθνο θ.ν.θ.). 

Έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ επηζεηηθφηεηα είλαη ηα πξνζδνθφκελα 
νθέιε, δειαδή νη ακνηβέο πνπ πεξηκέλεη φηη ζα ιάβεη θάπνηνο σο ζπλέπεηα ησλ πξάμεσλ 
ηνπ. Κιαζζηθφ παξάδεηγκα ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη ν πιεξσκέλνο δνινθφλνο, ν 
νπνίνο έρεη θαλνλίζεη ηελ ελεξγεηά ηνπ, γλσξίδεη φηη ζα ιάβεη θάπνηα ρξήκαηα θαη κνινλφηη 
δελ έρεη θακία ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή κε ην ζχκα ηνπ, εληνχηνηο πξνβαίλεη ζε εθδήισζε 
επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ελαληίνλ ηνπ. 

Έλαο ζχγρξνλνο παξάγνληαο είλαη ε ηειενπηηθή βία, ε νπνία κπνξεί λα σζήζεη ζε 
επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνλ ζεαηή. Έρεη παξαηεξεζεί φηη ε ηειενπηηθή βία σζεί ζε βία φηαλ 
ν δξάζηεο επηβξαβεχεηαη ζην έξγν γηα απηήλ ηνπ ηε ζπκπεξηθνξά. Υαξαθηεξηζηηθφ 
παξάδεηγκα απνηειεί ε ηειενπηηθή ζεηξά «24 ψξεο» ζηελ νπνία έλαο πνιχ βίαηνο 
θεληξηθφο ήξσαο «αληακείβεηαη» ζην ηέινο θάζε θχθινπ επεηζνδίσλ γηα ηελ βίαηε 
ζπκπεξηθνξά ηνπ. 

Έλαο άιινο παξάγνληαο εθδήισζεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο είλαη ηα αξλεηηθά 
γεγνλφηα – εκπεηξίεο. ινη γλσξίδνπκε φηη ε δέζηε, ε θίλεζε ζηνπο δξφκνπο, ν ζφξπβνο, 
απμάλνπλ ηελ ηάζε γηα επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά εηδηθά φηαλ ζπλδένληαη κε θάπνηνλ 
ζπγθεθξηκέλν ζπλαλζξσπφ καο (π.ρ. ππαίηηνο γηα ηνλ ζφξπβν είλαη ν γείηνλαο καο). ε 
απηήλ ηελ πεξίπησζε πξνζσπνπνηείηαη ην εξέζηζκα ηεο νξγήο θαη εζηηάδεηαη ζηνλ 
ζπγθεθξηκέλν ππαίηην ε εθδήισζε επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο.  

Άιινο παξάγνληαο επηζεηηθφηεηαο είλαη ε ρξήζε ηνμηθψλ νπζηψλ, αιθνφι θαη 
λαξθσηηθψλ, θαζψο θαη αλαβνιηθψλ ή εληζρπηηθψλ απφδνζεο ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 
ςπρνδηεγεξηηθψλ, ςπρνηξφπσλ ή θαη θαηεπλαζηηθψλ βνεζεκάησλ επεηδή ηα παξαπάλσ 
θαηαζηέιινπλ ηνπο κεραληζκνχο άκπλαο καο θαη κπνξνχλ λα καο σζήζνπλ ζε 
παξνξκεηηθή ζπκπεξηθνξά. 
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Σειεπηαίνο απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο επηζεηηθφηεηαο είλαη ε κεκαζεκέλε 
ζπκπεξηθνξά – ε εκπεηξία. ινη καο έρνπκε θαηά πεξηφδνπο γίλεη κάξηπξεο επηζεηηθψλ 
ζπκπεξηθνξψλ ή θαη απνδέθηεο ηνπο, κε ζπλέπεηα λα έρνπκε ελζσκαηψζεη αζπλείδεηα 
κέζα καο ζπκπεξηθνξέο θαη ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία αλαζχξνληαη κε απηνκαηνπνηήκελν 
ηξφπν, φηαλ ηα εξεζίζκαηα ην επηβάιινπλ. Δίλαη π.ρ. γλσζηφ φηη φινη καο ηελ ζέα ηνπ 
φπινπ ηελ έρνπκε ζπλδέζεη κε ηελ επηζεηηθφηεηα θαη ηελ βία. ε κηα έξεπλα ηνπο νη Leonard 
& Berkowitz (1967) κίιεζαλ γηα ην weapon effect (ηελ επίδξαζε ηνπ φπινπ), δειαδή γηα ην 
πψο ε ζέαζε θαη κφλν ελφο φπινπ εγείξεη αληηδξάζεηο επηζεηηθφηεηαο. πγθεθξηκέλα 
ρξεζηκνπνίεζαλ 2 νκάδεο ζπκκεηερφλησλ ζηηο νπνίεο, ζηελ κελ πξψηε έδεημαλ κηα εηθφλα 
φπινπ κε γξακκέλε απφ θάησ ηελ ιέμε «φπιν» θαη ζηελ δεπηεξε δελ έδεημαλ ηίπνηα. ηελ 
ζπλέρεηα ππέβαιιαλ θαη ηηο 2 νκάδεο ζε κηα θαηάζηαζε πξφθιεζεο – πξνζβνιήο. Σα κέιε 
ηεο νκάδαο πνπ είραλ δεη ην φπιν είραλ πνιχ πεξηζζφηεξεο θαη πην έληνλεο επηζεηηθέο 
αληηδξάζεηο απφ φηη ηα κέιε ηεο 2εο νκάδαο. Πνιιέο θνξέο κάιηζηα, ζπγθεθξηκέλεο ηαηλίεο 
πνπ πεξηιακβάλνπλ εηθφλεο – ρξήζε φπισλ έρνπλ ζεκαδεχζεη ηηο αληηδξάζεηο θαη ηελ 
εθδήισζε επηζεηηθφηεηαο κηαο νιφθιεξεο γεληάο. 

Ζ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά πνιιέο θνξέο εκθαλίδεηαη θαη σο απνηέιεζκα ηνπ 
πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ην άηνκν. Γειαδή, κεζα ζε κηα εθθιεζία είλαη 
απίζαλν θάπνηνο λα σζεζεί ζε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, αληηζέησο κέζα ζε έλα κπαξ είλαη 
πνιχ πηζαλφ θάπνηνο λα εθδειψζεη ηέηνηα ζπκπεξηθνξά. 

Σέινο ε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά εμαξηάηαη απφ εζηθνχο παξάγνληεο δειαδή απφ ην  
ζχζηεκα αμηψλ καο, ην ζεβαζκφ ζηελ αλζξψπηλε δσή θαη ηελ εηθφλα πνπ ζέινπκε λα 
πξνβάιινπκε ζρεηηθά κε ηνλ εαπηφ καο. Βέβαηα, δεδνκέλσλ ησλ ζπλζεθψλ, φινη καο 
είκαζηε ηθαλνί γηα ην θαιχηεξν θαη ην ρεηξφηεξν θαη φινη καο κπνξνχκε λα επηδείμνπκε 
επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά αλεμάξηεηα απφ ην αμηαθφ καο ζχζηεκα. 

Τπάξρνπλ 2 ζρεηηθνί κεραληζκνί κε βάζε ηνπο νπνίνπο ην εζηθφ καο ζχζηεκα 
παξαθάκπηεηαη γηα ηελ εθδήισζε επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Ο πξψηνο είλαη ε «εζηθή 
αηηηνιφγεζε», ζήκθσλα κε ηελ νπνία κπνξεί θάπνηνο λα καιψλεη ή λα ρηππάεη ην παηδί ηνπ 
κε ην ζθεπηηθφ φηη ην θάλεη γηα παηδαγσγηθνχο ιφγνπο θαη πξνθεηκέλνπ λα ην βνεζήζεη λα 
γίλεη ζσζηφο άλζξσπνο αξγφηεξα. Ο δεχηεξνο είλαη ε <<εζηθή νκαδνπνίεζε>> ζχκθσλα 
κε ηελ νπνία εθδειψλεηο επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά επεηδή έρεηο εληάμεη ην άηνκν πνπ ηελ 
δέρεηαη ζε κηα επξχηεξε νκάδα, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νπνίαο δηθαηνινγνχλ ηελ αληίδξαζε 
απηή. Π.ρ. νη γπλαίθεο είλαη θαθέο νδεγνί θαη σο εθ ηνχηνπ ν εθθξαζηήο ηεο επηζεηηθήο 
ζπκπεξηθνξάο αηηηνινγεί κέζα ζε απηφ ην πιαίζην θάζε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνο 
κηα ζπγθεθξηκέλε γπλαίθα νδεγφ, κνινλφηη κπνξεί λα κελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε αθνξκή.  

ε φ,ηη αθνξά ηα απψηεξα αίηηα, δειαδή, γηαηί ζαλ είδνο είκαζηε επηζεηηθνί ζα 
κπνξνχζε λα ην απνδψζεη θαλείο ζε βηνινγηθά αίηηα (DNA). Έρνπλ δηαηππσζεί ππνζέζεηο 
ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε γνληδίνπ ηεο επηζεηηθφηεηαο, νη νπνίεο φκσο δελ έρνπλ αθφκε 
επαιεζεπηεί, θαζψο ε επηζηήκε δελ δηαζέηεη ηηο ηερληθέο εθείλεο γηα λα ην επηβεβαηψζεη. 
Απηφ ην νπνίν γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ηεθκεξησζεί είλαη ε χπαξμε επηζεηηθψλ ή νμχζπκσλ 
ηχπσλ πξνζσπηθφηεηαο θαη ε αλαγσγή κειινληηθψλ ζπκπεξηθνξψλ επφκελσλ γεληψλ ζε 
απηέο. Γειαδή αλ θάπνηνο είλαη νμχζπκνο, πξνζπαζνχκε λα πξνζθνκίζνπκε ηελ χπαξμε 
αληίζηνηρνπ νμχζπκνπ γνλέα ή πξνγφλνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνζθνκίζνπκε ελδείμεηο ζρεηηθά 
κε ηελ επίδξαζε ησλ γνληδίσλ. Ζ δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ησλ γνληδίσλ ζηελ 
επηζεηηθφηεηα νθείιεηαη ζηελ ήδε δηαπηζησκέλε επηδξαζή ηνπο ζε άιιεο πηπρέο ηεο 
αλζξψπηλεο χπαξμεο φπσο είλαη ε λνεκνζχλε, ε πξνζσπηθφηεηα. 

Κπξίσο φκσο γηα ην θαηλφκελν ηεο επηζεηηθφηεηαο θαίλεηαη λα επζχλνληαη 
ςπρνινγηθνί παξάγνληεο. Έλαο ηέηνηνο παξάγνληαο είλαη ηα ζηεξεφηππα θαη ε κάζεζε 
κέζσ ηεο νπνίαο δηαδίδνληαη. ηαλ πηνζεηψ – καζαίλσ κηα ζηεξενηππηθή ζπκπεξηθνξά 
απέλαληη ζε θάπνην εξέζηζκα, ηφηε ηελ ζπκπεξηθνξά απηήλ ζα ηελ εκθαλίδσ πηζαλφηαηα 
απέλαληη ζε θάζε αλάινγν εξέζηζκα. Απηφ απνηειεί έλα «γλσζηηθφ ζρήκα», κηα γλσζηηθή 
δνκή, ε νπνία αξρίδεη λα δεκηνπξγείηαη ζηα πξψηα παηδηθά ρξφληα γηα φινπο καο θαη λα 
παγηψλεηαη επίζεο πνιχ λσξίο (πεξίπνπ ζηελ ειηθία ησλ 8 – 9 εηψλ). ηα παξαπάλσ 
ηεξάζηηα επίδξαζε δηαδξακαηίδεη ην ζηελφ νηθνγελεηαθφ πιαίζην. Δπί παξαδείγκαηη έλα 
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παηδί πνπ κεγαιψλεη ζε έλα πεξηβάιινλ εληφο ηνπ νπνίνπ νη γνλείο ζπλερψο καιψλνπλ θαη 
επηηίζεληαη ν έλαο ζηνλ άιιν, έρεη πνιιέο πηζαλφηεηεο λα γίλεη επηζεηηθφ ζην κέιινλ.   

Έλαο δεχηεξνο παξάγνληαο είλαη ε επξχηεξε θνηλσλία. Γειαδή έλα παηδί πνπ 
κεγαιψλεη ζε κηα θησρνγεηηνληά κε κεγάιε εγθιεκαηηθφηεηα, βία, ζπκκνξίεο θ.ν.θ. κπνξεί 
λα βξίζθεηαη ζε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζε ζέζε λα ππεξαζπίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ, λα πηνζεηεί 
πεξηζσξηαθέο ζπκπεξηθνξέο, λα έρεη ρακειή επίδνζε ζην ζρνιείν, λα δέρεηαη θξηηηθή απφ 
ηνπο γνλείο ηνπ ή θαη απφξξηςε θαη λα βηψλεη κεγάιεο έληαζεο καηαίσζε ε νπνία λα ην 
σζεί ζε ζπζηεκαηηθή εθδήισζε επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Έλα παξάδεηγκα ζρεηηθφ κε ηα 
παξαπάλσ είλαη ε Βαγδάηε, έλα πνιχ βίαην πεξηβάιινλ ζην νπνίν έρεη δηαπηζησζεί φηη ηα 
παηδηά αληί λα παίδνπλ κπάια παίδνπλ κε κηα πξνζνκνίσζε απαγσγήο ζηελ νπνία θάπνηα 
θάλνπλ ηνπο απαγσγείο θαη θάπνηα ηα ζχκαηα.  

 

ΒίαΒία θαηθαη επηζεηηθφηεηαεπηζεηηθφηεηα. . 

ΠρόληυηΠρόληυη & & ΑνηιμεηώπιζηΑνηιμεηώπιζη

ΑληηκεηώπηζεΑληηκεηώπηζε

ΠξόιεςεΠξόιεςε ΘεξαπείαΘεξαπεία

ΠαηδηθήΠαηδηθή

θαθνπνίεζεθαθνπνίεζε

ΜείσζεΜείσζε έθζεζεοέθζεζεο

ΈθζεζεοΈθζεζεο ζεζε επηζεηηθάεπηζεηηθά

θνηλσληθάθνηλσληθά πξόηππαπξόηππα
ΈθεβνοΈθεβνο ΔλήιηθνοΔλήιηθνο

 
 
Θέισ λα νινθιεξψζσ απηήλ ηελ παξνπζίαζε κε ιίγα ιφγηα ζρεηηθά κε ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Γεληθά ην λα αληηκεησπίζεη θαλείο ηελ παγησκέλε 
επηζεηηθφηεηα κε έλα πξφγξακκα ζπζηεκαηηθήο δηδαζθαιίαο, ζηνρνζέηεζεο θαη πιαηζίσζεο 
(π.ρ. θξαηνπκέλσλ ζε θπιαθέο) είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν, έσο απίζαλν. Πεξίζζνηεξν ζα 
πξέπεη λα καο ελδηαθέξεη ε πξφιεςε. Με ηνλ φξν πξφιεςε αλαθεξφκαζηε ζε απνθπγή 
έθζεζεο ησλ παηδηψλ ζε πεξηζηάηηθα βίαο θαη επηζεηηθφηεηαο κέζα ζην ζπίηη, ζηελ 
νηθνγέλεηα, ζηελ ηειεφξαζε θαζψο θαη ζπζηεκαηηθή απνθαζήισζε πξνηχπσλ πνπ 
ελζσκαησλνπλ ζπκπεξηθνξέο βίαο (π.ρ. Ναφκη Κάκπέι). ηφρνο καο ζα πξέπεη λα είλαη λα 
εληζρχζνπκε ηελ αλάινγε εθπαίδεπζε εληφο ηνπ ζρνιέηνπ, λα εληζρχζνπκε ηελ ιεηηνπξγία 
ηεο πγεηνχο νηθνγέλεηαο θαη λα απνηξέςνπκε κε αξλεηηθέο εληζρχζεηο ηελ εθδήισζε βίαο 
ζαλ κηα ζπκπεξηθνξά αλεπίηξεπηε θαη δεκηνγφλα γηα ην άηνκν θαη ηελ θνηλσλία. Γηα λα 
ζπάζνπκε ην απφζηεκα ηεο βίαο, ζα πξέπεη λα ζπάζνπκε ηελ ζησπή θαη ηελ αδηαθνξία 
πνπ ζπλνδεχεη πνιχ ζπρλά ηελ εκθαληζή ηεο.    
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ΔΗΖΓΖΖ 2ε 

«ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ & ΜΑΕΗΚΔ ΚΑΣΑΣΡΟΦΔ» 
ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΧΦΗΓΖ, ΓΔΝΗΚΟ ΑΡΥΗΑΣΡΟ ΦΤΥΗΑΣΡΟ, ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 
ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ 424 ΓΝΔ 

 
 
 
 
 

Σν ζέκα ηεο βίαο ζπλερίδεηαη θαη ζηελ δηθή κνπ παξνπζίαζε. Θα κηιήζνπκε γηα ηελ 
ςπρηαηξηθή θαη ηηο θαηαζηξνθέο. Καηαζηξνθή είλαη έλα αζπλήζηζην γεγνλφο πνπ ιακβάλεη 
ρψξα ζε ζπγθεθξηκέλα ρσξνρξνληθά πιαίζηα, πξνθαιεί εμάληιεζε, δεκηά ή ζάλαην ζε 
πιηθνχο, θπζηθνχο ή αλζξψπηλνπο πφξνπο θαη δεκηνπξγεί εθζεζεκαζκέλε δηαηαξαρή ηεο 
ιεηηνπξγίαο κηαο νκάδαο ή θνηλσλίαο. Οη θαηαζηξνθέο δηαθξίλνληαη ζε θπζηθέο θαη 
αλζξσπνγελείο. Ζ θαηαζηξνθή είλαη δπλαηφ λα αθνξά πνιιά επίπεδα ζηελ νξγάλσζε κηαο 
θνηλσλίαο : Άηνκα (βηαζκφο), Οκάδεο (αεξνπνξηθφ αηχρεκα), Κνηλφηεηεο (πιεκκχξεο), 
Κνηλσλίεο (ζεηζκνί), Κξάηε (ηξνκνθξαηηθφ ρηχπεκα), Αλζξσπφηεηα (Β΄Παγθφζκηνο 
Πφιεκνο). 

 
 

ΔίναιΔίναι δςναηόδςναηό νανα αθοπάαθοπά::

ΆηομαΆηομα ΒιαζμόρΒιαζμόρ

ΟμάδερΟμάδερ ΑεποποπικόΑεποποπικό αηύσημααηύσημα

ΚοινόηηηερΚοινόηηηερ ΠλημμύπερΠλημμύπερ

ΚοινυνίερΚοινυνίερ ΣειζμοίΣειζμοί

ΚπάηηΚπάηη ΤπομοκπαηικόΤπομοκπαηικό σηύπημασηύπημα

ΑνθπυπόηηηαΑνθπυπόηηηα Β΄Β΄ ΠαγκόζμιορΠαγκόζμιορ ΠόλεμορΠόλεμορ

 
 
Σα ηειεπηαία ρξφληα γίλακε θαη εκείο κάξηπξεο αλάινγσλ θαηαζηξνθψλ ζηελ 

Διιάδα, φπσο νη ππξθαγηέο ην θαινθαίξη (2007) ζηελ Πεινπφλλεζν, ν ζεηζκφο ζηελ Αζήλα 
θαη ζην Αίγην, αιιά θαη ζε δηεζλέο επίπεδν φπσο κε ην ηζνπλάκη ζηελ Ηλδνλεζία θαη κε ηνλ 
ηπθψλα Καηξίλ ζηελ Νέα Οξιεάλε. Ζ δπλαηφηεηα ηεο ελεκέξσζεο ψζεζε ζηελ εμνηθείσζε 
κε ηελ θαηαζηξνθή. Σν θαηλφκελν ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2001 ζηελ Νέα Τφξθε απνηέιεζε 
ηελ αθεηεξία γηα κηα λέα πξνζέγγηζε ηεο θαηαζηξνθνινγίαο, ηνπ ηξαχκαηνο θαη ησλ 
ςπρνινγηθψλ επηπηψζεσλ ησλ θαηαζηξνθψλ. Δίλαη γλσζηή ε πίεζε πνπ δέρεηαη ε 
επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ηα ηειεπηαία έηε γηα λα αζρνιεζεί κε ην αληηθείκελν ησλ 
θαηαζηξνθψλ. Γηα απηφ θαη ε Παγθφζκηα Φπρηαηξηθή Δηαηξεία δεκηνχξγεζε ην 2002 λέν 
ηνκέα, ηνλ ηνκέα Disaster & Military Psychiatry (Καηαζηξνθνινγηθή θαη ηξαηησηηθή 
Φπρηαηξηθή), ζηνλ νπνίν ε ηξαηησηηθή Φπρηαηξηθή θαη ε Φπρηαηξηθή ησλ Καηαζηξνθψλ 
είλαη ζρεδφλ ηαπηφζεκεο.  

Τπάξρεη πεξίπησζε λα ηχρνπκε λα είκαζηε κάξηπξεο κηαο θαηαζηξνθήο;  
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Ο δηα βίνπ επηπνιαζκφο ηεο έθζεζεο ζε θαηαζηξνθή είλαη 39%, δειαδή πεξίπνπ 
έλαο ζηνπο ηξείο. Κάζε ρξφλν ζηηο Ζ.Π.Α. ην 6%-7% ηνπ πιεζπζκνχ εθηίζεηαη ζε θάπνην 
θαηαζηξνθηθφ γεγνλφο.  

 

ΖΖ πηνπην γλσζηήγλσζηή θαηθαη θαιάθαιά κειεηεκέλεκειεηεκέλε θαηαζηξνθήθαηαζηξνθή, , είλαηείλαη

νν πόιεκνοπόιεκνο.. ΖΖ επηζηεκνληθήεπηζηεκνληθή γλώζεγλώζε ζρεηηθάζρεηηθά κεκε ηηοηηο

ςπρνινγηθέοςπρνινγηθέο επηπηώζεηοεπηπηώζεηο ησλησλ θαηαζηξνθώλθαηαζηξνθώλ

πξνέξρεηαηπξνέξρεηαη απόαπό κειέηεοκειέηεο πιεζπζκώλπιεζπζκώλ ((ζηξαηησηηθώλζηξαηησηηθώλ

θαηθαη πνιηηώλπνιηηώλ) ) πνππνπ έδεζαλέδεζαλ ηεηε θξίθεθξίθε ηνπηνπ πνιέκνππνιέκνπ..

ΓελΓελ είλαηείλαη ππεξβνιήππεξβνιή λαλα πνύκεπνύκε, , όηηόηη ζηαζηα πιαίζηαπιαίζηα ηνπηνπ

θξαηηθνύθξαηηθνύ κεραληζκνύκεραληζκνύ κόλνκόλν εκείοεκείο,, ((ηνην ΤγεηνλνκηθόΤγεηνλνκηθό) ) 

ήκαζηαλήκαζηαλ έηνηκνηέηνηκνη απόαπό θαηξόθαηξό λαλα αληηκεησπίζνπκεαληηκεησπίζνπκε

απνηειεζκαηηθάαπνηειεζκαηηθά ηέηνηαηέηνηα γεγνλόηαγεγνλόηα. . ΈρνπκεΈρνπκε ζρέδηαζρέδηα γηαγηα

ΦπρνινγηθέοΦπρνινγηθέο ΔπηρεηξήζεηοΔπηρεηξήζεηο, , ζρέδηαζρέδηα γηαγηα αληηκεηώπηζεαληηκεηώπηζε

ΦπρηθώλΦπρηθώλ ΑπσιεηώλΑπσιεηώλ ΤγείαοΤγείαο, , δηαθνκηδέοδηαθνκηδέο θθ..άά..

 
Οη θαηαζηξνθέο απνηεινχλ καδηθέο αηηίεο αλαηαξαρήο κηαο νκάδαο – θνηλσλίαο – 

θξάηνπο κε άκεζεο θαη απψηεξεο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ κέρξη ηελ 
θαηάξξεπζε θαη ηνλ αθαληζκφ. Ζ θαηαζηξνθή ζα πξνθαιέζεη αλαπφθεπθηα απψιεηεο ζε 
αλζξψπνπο, θπζηθνχο θαη πιηθνχο πφξνπο. Απηφ είλαη γεγνλφο θαη φρη θάηη ην 
δηαπξαγκαηεχζηκν. Γηαπξαγκαηεχζηκν είλαη ην κέιινλ, ε θηλεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ, ην 
ζηίγκα ηεο θαηαζηξνθήο, ην ςπρνινγηθφ βάξνο ηεο απψιεηαο θαη ην εζηθφ ηεο θνηλφηεηαο. Ζ 
δπλαηφηεηα κηαο νκάδαο ή θνηλσλίαο λα αληαπεμέιζεη ζε κηα θαηαζηξνθή αλεμάξηεηα απφ 
ην κεγεζφο ηεο, είλαη θχξηα ζπλάξηεζε ηνπ εζηθνχ ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ ηζρπξψλ ή φρη 
δεζκψλ ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ θαη ιηγφηεξν άιισλ παξαγφλησλ φπσο νηθνλνκηθψλ, πιηθψλ 
κέζσλ ή δηαζέζηκσλ πφξσλ.  

Ζ πην γλσζηή θαη θαιά κειεηεκέλε θαηαζηξνθή είλαη ν πφιεκνο. Ζ επηζηεκνληθή 
γλψζε ζρεηηθά κε ηηο ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο ησλ θαηαζηξνθψλ πξνέξρεηαη απφ κειέηεο 
πιεζπζκψλ (ζηξαηησηψλ θαη πνιηηψλ) πνπ έδεζαλ ηελ θξίθε ηνπ πνιέκνπ. Γελ είλαη 
ππεξβνιή λα πνχκε φηη ζηα πιαίζηα ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ κφλν εκείο (ην Τγεηνλνκηθφ 
Σκήκα) ήκαζηαλ έηνηκνη απφ θαηξφ λα αληηκεησπίζνπκε απνηειεζκαηηθά ηέηνηα γεγνλφηα. 
Γηαζέηνπκε ζρέδηα γηα Φπρνινγηθέο Δπηρεηξήζεηο, ζρέδηα γηα αληηκεηψπηζε Φπρηθψλ 
Απσιεηψλ, γηα δηαθνκηδέο θ.α. 

Οη ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο θαη ε ςπρηαηξηθή λνζεξφηεηα είλαη απφ ηνπο πην 
ζεκαληηθνχο παξάγνληεο κηαο θαηαζηξνθήο, αθξηβψο επεηδή ζρεηίδνληαη κε ην εζηθφ ηνπ 
πιεζπζκνχ θαη θαη‟ επέθηαζε κε ηελ δπλαηφηεηα αληηκεηψπηζεο ηεο ίδηαο ηεο θαηαζηξνθήο. 
Ζ ζεκεξηλή παξνπζίαζε πξαγκαηεχεηαη αθξηβψο ηηο ςπρνινγηθέο αληηδξάζεηο θαη ηηο 
ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο (άκεζεο θαη απψηεξεο) ηνπ δνθηκαδφκελνπ απφ κηα θαηαζηξνθή 
αηφκνπ θαη πιεζπζκνχ. ια ηα παξαπάλσ αλαθέξνληαη ζε θαηαζηξνθέο πνπ κπνξεί λα 
πιήμνπλ έλα άηνκν ή κηα θνηλσλία εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηνπ πνιέκνπ. Οη ςπρνινγηθέο 
αληηδξάζεηο θαη ε ςπρηαηξηθή λνζεξφηεηα θαηά ηνλ πφιεκν είλαη μερσξηζηή πεξηπηψζε γηα 
εκάο ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαη γηα απηφ κπνξεί λα ζπδεηεζεί κφλν ζε άιια ρσξνρξνληθά 
πιαίζηα. Δλψ είλαη γλσζηφ θαη ζχλεζεο ην ηί είλαη θπζηνινγηθφ ζηελ ζηάζε, ζπκπεξηθνξά 
θαη αληίδξαζε ησλ αλζξψπσλ, ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ηηο ζπλήζεηο θνηλέο 
δξαζηεξηφηεηεο, εληνχηνηο δελ είλαη νηθείν θαη εχθνια αλαγλσξίζηκν απφ ηνπο 
πεξηζζφηεξνπο ηνπιάρηζηνλ ην ηί είλαη θπζηνινγηθφ λα παξνπζηάζεη θαλείο σο αληίδξαζε ζε 
έλα θαηαζηξνθηθφ γεγνλφο.  

χκθσλα κε ην Δζληθφ Κέληξν Μειέηεο ηεο Μεηαηξαπκαηηθήο Γηαηαξαρήο ζηηο 
Ζ.Π.Α. νη ζπλήζεηο θπζηνινγηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο θαηαζηάζεηο ζηελ 
αληίδξαζε ζε έλα θαηαζηξνθηθφ γεγνλφο είλαη νη εμήο : 

 Φφβνο θαη άγρνο 
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 Αλαβίσζε ηνπ γεγνλφηνο 

 Τπεξέληαζε – Τπεξδηέγεξζε 

 Απνθπγή 

 Θπκφο – Δπηζεηηθφηεηα 

 Δλνρή θαη ληξνπή 

 Θιίςε θαη θαηάζιηςε 

 Γπζπηζηία 

 Αξλεηηθή ζεψξεζε ηνπ εαπηνχ θαη ηνπ θφζκνπ 

 Έιιεηςε εξσηηθήο δηάζεζεο  

 Απμεκέλε ρξήζε αιθνφι θαη άιισλ θαηεπλαζηηθψλ νπζηψλ. 
 

Πνηά ζηνηρεία πεξηέρεη κηα θαηαζηξνθή πνπ θηλεηνπνηνχλ ηνλ κεραληζκφ 
πξνζαξκνγήο θαη πξνθαινχλ άκεζεο θαη καθξνπξφζεζκεο ςπρνινγηθέο αληηδξάζεηο θαη 
ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο;   

Καηαξρήλ πεξηέρεη ηελ απεηιή, ηνλ θίλδπλν ζσκαηηθήο βιάβεο, ηελ έθζεζε ζηελ 
θξίθε, ηνλ αηθλίδην ή βίαην ζάλαην αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ, ηελ καξηπξία ζηελ θαθνπνίεζε 
αγαπεκέλσλ πξνζψπσλ, ηελ επίγλσζε ηεο έθζεζεο ζε ηνμηθφ παξάγνληα, ηελ 
επηηεδεπκέλε πξφθιεζε βιάβεο, ηελ δηάζπαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θνηλφηεηαο, ηελ 
αίζζεζε πηζαλφηεηαο επαλάιεςεο ηνπ θαηαζηξνθηθνχ ζπκβάληνο θαη ηελ ππνθεηκεληθή 
εξκελεία ηνπ ζπκβάληνο. 

Οη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ αληίδξαζε ζηελ θαηαζηξνθή θαη ηελ έθβαζε ηεο 
δηεξγαζίαο πξνζαξκνγήο είλαη : 

 Ο Υαξαθηήξαο – πξνζσπηθφηεηα 

 Σν βηνινγηθφ ππφζηξσκα – θαηαβνιέο 

 Πξνυπάξρνπζεο ςπρηθέο δηαηαξαρέο 

 Ηζηνξηθφ πξνεγνχκελεο έθζεζεο 

 Κνηλσληθά ζηεξίγκαηα  

 Κνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πεξηερφκελν ηεο θαηαζηξνθήο  
 

Ο ζπλδπαζκφο ησλ παξαγφλησλ απηψλ, κνξθνπνηεί ην ηδηαίηεξν λφεκα πνπ απνθηά 
ε θαηαζηξνθή γηα ην θάζε άηνκν πνπ κεηέρεη ζε απηήλ. Καηά ζπλέπεηα, κηα θαηαζηξνθή 
ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ δηάξθεηα, ηελ έληαζε, ην είδνο θαη ην πεξηερφκελν, επηδξά πάλσ ζε 
έλα άηνκν ή ζε κηα νκάδα, νη νπνίνη εκθαλίδνπλ κηα αληίδξαζε πξνζαξκνγήο, ε νπνία 
αλάινγα κε ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο πνπ πθίζηαληαη ζην πιαίζην, νδεγεί ζηελ 
ηειηθή έθβαζε, δειαδή ζηελ εκθάληζε κηαο δηαηαξαρήο ή ζηελ νξηζηηθή απνθαηάζηαζε ησλ 
ζπλεπεηψλ ηεο θαηαζηξνθήο.  
Οη ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαζηξνθή δηαθξίλνληηα ζε εηδηθέο θαη 
κε εηδηθέο. 

 πγθεθξηκέλα νη εηδηθέο είλαη : 

 Ζ δηαηαξαρή πξνζαξκνγήο 

 Ζ νμεία αληίδξαζε ζην ζηξεο 

 Καη ε κεηαηξαπκαηηθή δηαηαξαρή ζηξεο. 
Οη κε εηδηθέο είλαη : 

 Ζ νξγαληθή ςπρηθή δηαηαξαρή (δεπηεξνπαζήο) 

 Ζ κείδσλ θαηάζιηςε 

 Ζ γεληθεπκέλε αγρψδεο δηαηαξαρή  

 Ζ δηαηαξαρή απφ ηελ ρξήζε νπζηψλ 
 

  
Ζ αληίδξαζε πξνζαξκνγήο αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε θιηληθά ζεκαληηθψλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ ή δηαηαξαρψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ πξνθαινχλ ειάηησζε 
ζηελ επαγγεικαηηθή ή θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα θαηφπηλ εθζέζεσο ηνπ αηφκνπ ζε έλα 
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ζηξεζνγφλν παξάγνληα. πκβαίλεη απαξαίηεηα κέζα ζε 3 κήλεο απφ ηελ έθζεζε ζηνλ 
ζηξεζνγφλν παξάγνληα θαη ππνρσξεί νπσζδήπνηε ζε έμη κήλεο κεηά απφ ηνλ ηεξκαηηζκφ 
ηεο δξάζεο ηνπ ζηξεζνγφλνπ παξάγνληα. Ζ αληίδξαζε πξνζαξκνγήο κπνξεί λα εθδεισζεί 
ππφ 6 κνξθέο : 

 Με θαηαζιηπηηθφ ζπλαίζζεκα 

 Με άγρνο 

 Με κεηθηφ αγρψδεο θαη θαηαζιηπηηθφ ζπλαίζζεκα 

 Με δηαηαξαρή ηεο δηαγσγήο  

 Με κεηθηή δηαηαξαρή ζπλαηζζήκαηνο θαη δηαγσγήο 

 Τπφ αθαζφξηζηε κνξθή 
 

Ζ νμεία δηαηαξαρή ζηξεο είλαη κηα δηαηαξαρή πνπ παξνπζηάδεη ην άηνκν κεηά απφ 
επαθή κε έλα απεηιεηηθφ γηα ηελ δσή ηνπ γεγνλφο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ έλησζε 
έληνλν θφβν ή ηξφκν. Κιηληθά ραξαθηεξίδεηαη απφ απάζεηα ζην πεξηβάιινλ ή κεησκέλε 
απαληεηηθφηεηα ζηα εξεζίζκαηα ή απνπξνζσπνπνίεζε ή απνπξαγκαηνπνίεζε ή 
δηαζρηζηηθή ακλεζία. Σν γεγνλφο ζπρλά αλαβηψλεηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη ππάξρεη 
απνθπγή εξεζηζκάησλ πνπ ην ζπκίδνπλ. πλππάξρνπλ απαξαίηεηα ζηνηρεία άγρνπο ή 
ππεξδηεγεξζηκφηεηαο ηνπ ΚΝ. Ζ δηαηαξαρή πξνθαιεί ζπλήζσο εθζεζεκαζκέλε θνηλσληθή 
θαη επαγγεικαηηθή έθπησζε. πκβαίλεη νπσζδήπνηε κέζα ζε 4 εβδνκάδεο απφ ηελ έθζεζε 
ζην γεγνλφο θαη δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ 2 κέξεο ψο θαη ην πνιχ 4 εβδνκάδεο.  

ηαλ ε νμεία δηαηαξαρή ζηξεο δηαξθέζεη πάλσ απφ έλα κήλα ηφηε κεηαπίπηεη ζε 
κεηαηξαπκαηηθή δηαηαξαρή ζηξεο κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά : 

 Σα εκκέλνληα ζπκπηψκαηα ππεξδηέγεξζεο ηνπ ΚΝ 

 Σελ απνθπγή εξεζηζκάησλ πνπ αλαθαινχλ ηα ηξαπκαηηθά γεγνλφηα 

 Σελ αλαβίσζε ηνπ γεγνλφηνο κε πνηθίινπο ηξφπνπο 

 Σελ ζεκαληηθή έθπησζε ζε επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα. 
 

Ζ κεηαηξαπκαηηθή δηαηαξαρή ζηξεο κπνξεί λα εκθαληζηεί κε 3 κνξθέο: 
1) Ομεία (ιηγφηεξν απφ  3 κήλεο δηάξθεηα) 
2) Υξφληα (πεξηζζφηεξν απφ >3 κήλεο δηάξθεηα) 
3) Με θαζπζηεξεκέλε έλαξμε (έλαξμε κεηά απφ 6 κήλεο απφ ην ζηξεζνγφλν γεγνλφο) 

 
Πνηα είλαη ινηπφλ ε ςπρηαηξηθή παξέκβαζε ζε κηα θαηαζηξνθή; 

Καηαξρήλ πξέπεη λα παξεκβαίλνπκε ζαλ νκάδα ςπρηαηξηθή κε επηθεθαιήο έλαλ εηδηθφ 
ςπρίαηξν ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν. Ζ νκάδα κπνξεί λα ζπλίζηαηαη απφ ςπρηάηξνπο, 
ςπρνιφγνπο, θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, ςπρηαηξηθνχο λνζειεπηέο, άιινπο επαγγεικαηίεο 
ςπρηθήο πγείαο θαη ηεξείο. Αλ ε νκάδα δελ πξνέξρεηαη απφ ηνλ ηφπν ηεο θαηαζηξνθήο, ηφηε 
είλαη απαξαίηεην λα ελζσκαηψζεη ακέζσο επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο απφ απηφλ θαζψο 
θαη άιινπο ηνπηθνχο παξάγνληεο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηελ αξρεγία αλαιακβάλεη 
φπσζδεπνηε ν ηνπηθφο παξάγνληαο. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ζα θαηαζηήζνπλ ηελ νκάδα ιεηηνπξγηθή είλαη ηα 
παξαθάησ: 

 ρεδηαζκφο – πξνεπηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο νκάδαο 

 Δηνηκφηεηα θίλεζεο ακέζσο κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαζηξνθήο, κε επζχλε ηνπ 
επηθεθαιήο θαη ρσξίο άιιε πξνεηδνπνίεζε. 

 Γπλαηφηεηα απηφλνκεο θίλεζεο 

 Απηάξθεηα ζε απαξαίηεηα είδε 

 Φέξεη φιν ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ απφ ην ζεκείν εθθίλεζεο 

 Αζθήζεηο ζε ςπρξέο πεξηφδνπο. 
 

Ζ ςπρηαηξηθή νκάδα ε νπνία ζα πάεη ζηνλ ηφπν θαηαζηξνθήο, ζηα ζεκεία 
ζπγθέληξσζεο επηδψλησλ θαη ζηα λνζνθνκεία πεξηζπιινγήο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ηελ 
αζθάιεηα ηνπ εκπιεθφκελνπ πξνζσπηθνχ, λα δηαζπλδεζεί κε ην αξρεγείν αληηκεηψπηζεο 
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ηεο θαηαζηξνθήο, λα ελεκεξσζεί γηα ηα ήζε, ηα έζηκα θαη ηηο θνηλσληθέο αμίεο ησλ 
πιεγέλησλ, λα θαζνξίζεη ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο θαη λα ζπλδεζεί 
κε ην ηνπηθφ ςπρνθνηλσληθφ δίθηπν. 

Ζ παξέκβαζε ηεο ςπρηαηξηθήο νκάδαο δηαθξίλεηαη ζε 2 θάζεηο. 
Ζ πξψηε θάζε ηεο παξέκβαζεο πξαγκαηνπνηείηαη ηηο πξψηεο ψξεο σο θαη εκέξεο 

απφ ηελ θαηαζηξνθή. ε απηήλ ε πην ζεκαληηθή πξνζθνξά ηεο νκάδαο έγθεηηαη ζηελ 
παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ. Ο ζεκειηψδεο θαλφλαο ηεο ςπρηαηξηθήο ηηο πξψηεο ψξεο ησλ 
θαηαζηξνθψλ είλαη «Υξεζηκνπνίεζε ηηο βαζηθέο γλψζεηο ηαηξηθήο θαη ζψζε φζνπο 
πεξηζζφηεξνπο κπνξείο». ηφρνο ηεο νκάδαο θαηά ηελ πξψηε θάζε είλαη λα έιζεη ζε 
επαθή κε επηδψληεο, κε ηξαπκαηηζκέλνπο – πάζρνληεο, κε δηαζψζηεο, κε πξνζσπηθφ πνπ 
ζρεηίδεηαη κε ηξαπκαηίεο / λεθξνχο, κε ηνπηθνχο εγέηεο ηεο δηάζσζεο θαη κε ηα ΜΜΔ. Ζ 
δξάζε ηεο ςπρηαηξηθήο νκάδαο κεηά ηελ εκθάληζε ησλ δηαζσζηψλ ζπλνςίδεηαη ζηνλ 
<<θαλφλα ησλ 5 Γ>>., Γειαδή: Γηαθχιαμε, Γξνκνιφγεζε, Γηαβίσζε, Γηαζχλδεζε, 
Γηαινγή. 

Με ηνλ φξν δηαθχιαμε αλαθεξφκαζηε ζηελ εχξεζε ηξφπσλ δηαθχιαμεο ησλ 
επηδψλησλ απφ πεξαηηέξσ δηαηαξαρέο θαη έθζεζε ζηνπο ηξαπκαηηθνχο παξάγνληεο. ζν 
ιηγφηεξν βιέπνπλ, αθνχλ, αγγίδνπλ ή κπξίδνπλ νη επηδψληεο ηνπο ηξαπκαηηθνχο παξάγνληεο 
ηφζν πεξηνξίδεηαη ην ςπρνινγηθφ ηξαχκα. Ζ νκάδα ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη θαηαθχγηα, 
έζησ θαη ζπκβνιηθά. Δπίζεο ζηνλ ξφιν ηεο είλαη λα δηαθπιάμεη ηνπο επηδψληεο απφ 
πεξίεξγνπο – άζρεηνπο θαη απφ ηα ΜΜΔ. 

Με ηνλ φξν δξνκνιφγεζε αλαθεξφκαζηε ζηηο ελέξγεηεο θαζνδήγεζεο ησλ 
επηδψλησλ κε ήζπρν, ζαθή θαη ζηαζεξφ ηξφπν ζχκθσλα κε ην ζρέδην εθθέλσζεο. ηφρνο 
είλαη ε απνκάθξπλζε απφ ηνλ θίλδπλν, ε απνκάθξπλζε απφ πηψκαηα θαη ηα ζεκεία 
δηαινγήο ηξαπκαηηψλ θαη γεληθφηεξα ε απνκάθξπλζε απφ ηνλ ηφπν ηεο θαηαζηξνθήο. 

Με ηνλ φξν δηαβίσζε αλαθεξφκαζηε ζηελ εμαζθάιηζε ζηνπο ηφπνπο ζπγθέληξσζεο 
επηδψλησλ: 

 Αζθαιψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο, 

 Ήξεκνπ πεξηβάιινληνο 

 Γπλαηνηήησλ θαη κέζσλ μεθνχξαζεο 

 Βαζηθψλ κέζσλ θάιπςεο αλαγθψλ (ηξνθή θαη λεξφ) 

 Ζ δηαβίσζε πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ δηεπθφιπλζε έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ θαη ηελ 
αληαιιαγή εκπεηξηψλ ησλ επηδψλησλ.  

  Δπη ηφπνπ αλάιεςε εγεζίαο κεηαμχ ησλ επηδψλησλ απηφ άηνκα κε θχξνο θαη 
ξεαιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ γεγνλφησλ. 
Με ηνλ φξν δηαζχλδεζε αλαθεξφκαζηε ζηελ παξνρή βνήζεηαο πξνο ηνπο επηδψληεο 

πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλήζνπλ: 

 Με ηα αγαπεκέλα ηνπο πξφζσπα, ζπγγελείο, θίινπο 

 Με αζθαιείο πεγέο ελεκέξσζεο γηα ηελ εμέιημε ησλ γεγνλφησλ 

 Με θαηάιιεινπο θνξείο ή δνκέο ή άηνκα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηνπο παξέρνπλ 
ππνζηήξημε 

 Με ην ππάξρνλ ή αλαπηπρζέλ δίθηπν ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο. 
Σέινο κε ηνλ φξν δηαινγή αλαθεξφκαζηε ζηελ παξνρή άκεζεο ςπρηαηξηθήο βνήζεηαο ζηηο 
πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη πιεγέληεο ηεινχλ ππφ : 

1) Παληθφ (ηξφκνο, δηέγεξζε, ππεξθηλεηηθφηεηα, πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά, ηξεκάκελε 
νκηιία, δηέγεξζε ΑΝ) 

2) Έληνλε ζιίςε (θαηαηνληθή ζπκπεξηθνξά, αθηλεζία, βσβφηεηα, απηνθαηαζηξνθηθή 
ζπκπεξηθνξά) 

3) Γηαζρηζηηθέο θαηαζηάζεηο (αζχληαθηε ζπκπεξηθνξά, ςεπδαηζζήζεηο, 
παξαιιεξεκαηηθέο ηδέεο) 
Ζ δεχηεξε θαηεγνξία αηφκσλ κε ηα νπνία πξέπεη λα αζρνιεζεί ε ςπρηαηξηθή νκάδα 

κεηά ηνπο επηδψληεο είλαη νη ηξαπκαηίεο. πγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί 
επίζθεςε ζηνπο ζηαζκνχο δηαινγήο ή ζηα λνζνθνκεία ππνδνρήο, φπνπ θαη ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ε ςπρηαηξηθή παξέκβαζε. Σν είδνο ηεο παξέκβαζεο ζα θαζνξηζηεί 
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αλάινγα κε ηελ δηάγλσζε. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηηο δεπηεξνγελείο 
νξγαληθέο ςπρηθέο δηαηαξαρέο. 

Ζ ηξίηε θαηεγνξία αηφκσλ κε ηα νπνία πξέπεη λα αζρνιεζεί ε ςπρηαηξηθή νκάδα 
είλαη νη δηαζψζηεο. Θα πξέπεη λα βεβαησζεί φηη ηα άηνκα απηά έρνπλ επίγλσζε ησλ 
ςπρνινγηθψλ θηλδχλσλ πνπ δηαηξέρνπλ. Αλ δελ έρνπλ, ζα πξέπεη λα γίλεη εηδηθή κλεία ζηελ 
επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ε νπνία νδεγεί ζε κεησκέλε απφδνζε θαη θαθή θξίζε. 
Βεβαησζείηε φηη νη αξρεγνί θιηκαθίσλ είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη φρη εμνπζελσκέλνη ή ζε 
θαηάζηαζε ζνθ. Αλαθέξεηε ηηο δηαπηζηψζεηο ζαο ζηα επφκελα – αλψηεξα θιηκάθηα. 
Ηδηαίηεξε πξνζνρή ρξεηάδεηαη ζην πξνζσπηθφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ δηαρείξηζε ηξαπκαηηψλ 
θαη λεθξψλ. Θα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, επηκνλή ζηελ 
χπαξμε πεξηφδσλ ραιάξσζεο, δηαζθάιηζε επέιηθηεο ξνήο ζην πξνζσπηθφ θαη παξνρή 
εληζρχζεσλ. 

ζνλ αθνξά ηνπο ηνπηθνχο εγέηεο ηεο δηαζσζηηθήο πξνζπάζεηαο ζα πξέπεη ε 
νκάδα λα ηνπο ζπκβνπιεχζεη λα θάλνπλ δεκφζηεο εκθαλίζεηο θαη λα εθθξάζνπλ δεκφζηα ηα 
ζπλαηζζεκαηά ηνπο. 

ρεηηθά κε ην ξφιν ησλ ΜΜΔ, ζα πξέπεη ε ςπρηαηξηθή νκάδα λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη 
γηα λα ελεκεξψζεη ηνπο επηδψληεο γηα ηηο πξναλαθεξφκελεο – αλακελφκελεο 
ζπκπεξηθνξέο, γηα ηελ δηαζεζηκνηεηά ηεο αλά πάζα ζηηγκή θαη γηα ηελ παξνρή ζηνηρείσλ 
επηθνηλσλίαο πξνο απηήλ. Σα κέιε ηεο νκάδαο ζα πξέπεη λα απαηηήζνπλ απφ ηνπο 
δεκνζηνγξάθνπο λα κελ πιεζηάδνπλ επηδψληεο ή ηξαπκαηίεο. Αλάινγα κε ηνλ βαζκφ ηεο 
θαηαζηξνθήο, πξέπεη λα ππάξρεη θαη έιεγρνο ηεο κεηαδηδφκελεο πιεξνθνξίαο. Ζ 
πιεξνθφξεζε πξέπεη λα αθνξά κφλν ηελ αιήζεηα θαη λα κελ απνθξχπηνληαη ζηνηρεία. 
Σα παξαπάλσ αθνξνχλ ην πξψην ζηάδην παξέκβαζεο ηεο ςπρηαηξηθήο νκάδαο. 

Καηά ην δεχηεξν ζηάδην παξέκβαζεο ηεο ςπρηαηξηθήο νκάδαο, ην νπνίν ζπλίζηαηαη 
ζε εκέξεο ή θαη εβδνκάδεο κεηά ηελ ηέιεζε ηεο θαηαζηξνθήο, ηδηαίηεξε έκθαζε ζα πξέπεη 
λα δνζεί ζηελ αλίρλεπζε νκάδσλ θηλδχλνπ. Κάζε άηνκν πνπ αλήθεη ζε νκάδα θηλδχλνπ 
ρξεηάδεηαη ςπρηαηξηθή εθηίκεζε ζε θαηάιιειν πεξηβάιινλ θαη ζχζηαζε, κε φρη απεηιεηηθφ 
ηξφπν, γηα επαλεμέηαζε ζε έλα κήλα. Σα άηνκα απηά ζα παξνπζηάζνπλ ςπρηθή λνζεξφηεηα 
ζε πνζνζηφ απφ 5% κέρξη 90%. Ζ αλίρλεπζε κπνξεί λα γίλεη ζε αηνκηθφ επίπεδν (άηνκν 
πνπ δεηάεη ςπρηαηξηθή βνήζεηα) ή θαη κε νκαδηθφ ηξφπν (δηαζψζηεο, ππξνζβέζηεο, καζεηέο 
ζρνιείσλ θ.α.). ηηο νκάδεο θηλδχλνπ αλήθνπλ παηδηά, ηξαπκαηίεο, άηνκα πνπ έραζαλ 
αγαπεκέλα ηνπο πξφζσπα, άηνκα κε πξνεγνχκελν ηζηνξηθφ ςπρηθήο δηαηαξαρήο, άηνκα 
πνπ δήηεζαλ ςπρηαηξηθή βνήζεηα ζην πξψην ζηάδην, δηαζψζηεο, επαγγεικαηίεο πγείαο, 
πξνζσπηθφ δηαρείξηζεο λεθξψλ, άηνκα πνπ εμεηέζεζαλ ζε πνιινχο ή απνηξφπαηνπο 
ζαλάηνπο θαζψο θαη νη ήξσεο.  

Ζ αληηκεηψπηζε ησλ ςπρηθψλ απσιεηψλ θαηά ην δεχηεξν ζηάδην ηεο παξέκβαζεο 
κπνξεί λα γίλεη είηε ζε αηνκηθφ επίπεδν, κε ςπρνζεξαπεπηηθέο, θαξκαθνινγηθέο θαη 
θνηλσληθέο δξάζεηο,είηε ζε νκαδηθφ επίπεδν, κε δεκηνπξγία νκάδσλ ζπλαηζζεκαηηθήο 
έθθξαζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ επηδψλησλ, ησλ ηξαπκαηηψλ, ησλ δηαζσζηψλ, ηνπ ηαηξηθνχ 
πξνζσπηθνχ θαζψο θαη κε ηελ ζπδήηεζε ησλ γεγνλφησλ, ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ 
ζπκπεξηθνξψλ ζηα ζρνιεία απφ δαζθάινπο – θαζεγεηέο ηνπο νπνίνπο έρνπκε εθπαηδεχζεη 
ηάρηζηα γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ. 

Σειεηψλνληαο ζα ήζεια λα πσ απηφ πνπ είπε θαη ν SUN TZU (The art of war) : «Σν 
λα δψζεηο θαη λα θεξδίζεηο φιεο ηηο κάρεο δελ απνηειεί ππέξηαηε ζηξαηεγηθή επίδνζε. Ζ 
ππέξηαηε ηθαλφηεηα ζπλίζηαηαη ζηελ θαηαζηξνθή ηεο αληίζηαζεο ηνπ ερζξνχ ρσξίο κάρε». 
Ο ςπρνινγηθφο παξάγνληαο είλαη ν θαζνξηζηηθφηεξνο παξάγνληαο αλάλεςεο απφ κηα 
θαηαζηξνθή. Αλ κηα νκάδα πιεγεί ςπρνινγηθά, δελ πξφθεηηαη λα αληηδξάζεη 
απνηειεζκαηηθά θαη ίζσο πνηέ δελ ζπλέιζεη. 

Ο ξφινο ησλ επηζηεκφλσλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ ςπρηθήο πγείαο είλαη αλεθηίκεηνο 
ζηνλ ζρεδηαζκφ ζρεδίσλ αληηκεηψπηζεο θαηαζηξνθψλ, κεδακηλφο ηελ ψξα ηεο 
θαηαζηξνθήο, απμαλφκελνο ζηελ θαηαζηξνθηθή πεξίνδν, πξσηαγσληζηηθφο ζηα επφκελα 
ρξφληα, φηαλ κφλν ςπρνθνηλσληθέο επηπηψζεηο έρνπλ απνκείλεη.  
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ΔΗΖΓΖΖ 3ε 

 «ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΜΑΕΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΡΟΦΧΝ ΚΑΗ 
ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΣΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ».  
ΗΧΑΝΝΑ - ΓΔΠΟΗΝΑ  ΜΠΔΡΓΗΑΝΝΑΚΖ - ΓΔΡΜΗΣΕΑΚΖ, ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΡΗΑ 
ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ, Α΄ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ 
ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ, ΑΗΓΗΝΖΣΔΗΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ 
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΗΔΗΝΖ(ΔΠΗΦΤ). 

 
Αξρηθά είρα θάλεη κηα πξνζπάζεηα λα παξνπζηάζσ θάπνηα ζηνηρεία γεληθά γηα ηηο 

θαηαζηξνθέο, ηα νπνία θαιχθζεθαλ απφ ηηο πξνεγνχκελεο παξνπζηάζεηο. ήκεξα ζα 
παξνπζηάζσ θάπνηα ζηνηρεία απφ ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 
ζην Αηγηλήηεην Ννζνθνκείν θαη ζην Δξεπλεηηθφ Παλεπηζηεκηαθφ Ηλζηηηνχην Φπρηθήο 
Τγηεηλήο. Αθνξνχζαλ δηάθνξεο θαηαζηξνθέο, θπξίσο ζεηζκνχο, πνπ ζπκβαίλνπλ πνιχ 
ζπρλά ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη πιπκκήξεο θαη ππξθαγηέο φπσο απηή πνπ ζπλέβε ην 
πεξζηλφ θαινθαίξη ζηελ Ζιεία. Γπζηπρψο δελ έρσ θάπνηεο δηαθάλεηεο γηα ηηο ππξθαγηέο, ζα 
πνχκε φκσο πξνθνξηθά θάπνηα ζηνηρεία. Θα πξνζπαζήζσ ινηπφλ λα επηζεκάλσ θάπνηα 
πξάγκαηα ζε ζπλέρεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ νκηιεηή θαη λα παξνπζηάζσ θάπνηα λέα ζηνηρεία 
ζρεηηθά κε ηηο θαηαζηξνθέο.  

Χο θπζηθή θαηαζηξνθή νξίδεηαη έλα έθηαθην γεγνλφο, ρσξνρξνληθά ζπκππθλσκέλν 
πνπ πξνθαιεί κεγάινπ εχξνπο απψιεηεο θαη βιάβεο ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν (θπζηθφ – 
θνηλσληθφ) ή / θαη ζε νκάδεο αηφκσλ. Απηφ ην νπνίν ζα ήζεια λα ηνλίζσ είλαη ην «έθηαθην 
γεγνλφο, ρσξνρξνληθά ζπκππθλσκέλν» θαζψο εθεί επάλσ βαζίδεηαη φιε ε δχλακε – 
επίδξαζε πνπ επηθέξεη ην θαηαζηξνθηθφ γεγνλφο ζηνπο ςπρνινγηθνχο θαη θνηλσληθνχο 
κεραληζκνχο ησλ πιεγέλησλ θαη είλαη ππεχζπλν γηα ηελ νπνηαδήπνηε εκθάληζε 
παζνινγηθψλ αληηδξάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. 

Οη επηπηψζεηο ησλ καδηθψλ θαηαζηξνθψλ ζπλίζηαληαη ζε πιηθέο βιάβεο, ζε 
απψιεηεο δσήο, ζε βιάβεο ζσκαηηθήο πγείαο, ζε ζνβαξέο επηδξάζεηο ζην αηνκηθφ 
ςπρνινγηθφ επίπεδν θαη ζε ζνβαξέο επηδξάζεηο ζηελ θνηλσληθή νκάδα. 
Απηέο ηηο θνηλσληθέο επηδξάζεηο πνπ έπνληαη ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ ηηο γλσξίδνπκε 
πνιχ ιίγν, άιιά δελ είλαη ακειεηέεο. Θα ήζεια λα ηνλίζσ ην πφζν πνιχ αιιάδνπλ νη 
θνηλσλίεο κεηά απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο, π.ρ. ε ειιεληθή θνηλσλία άιιαμε αξθεηά κεηά 
απφ ηελ κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, θαηά ηελ νπνία 1.500.000 νκνγελείο εληάρζεθαλ, φπσο 
εληάρζεθαλ, ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, ζε κηα εληειψο δηαθνξεηηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη άιιαμαλ 
θαηά πνιχ ην ππάξρνλ θνηλσληθφ πξνθίι. 

Ζ ςπρνινγηθή αληίδξαζε ζε ζρέζε κε ην θαηαζηξνθηθφ ζπκβάλ εμαξηάηαη απφ ηελ 
έληαζε, ηελ έθηαζε, ηε δηάξθεηα θαη ηνλ βαζκφ απσιεηψλ. Αο πεξάζνπκε ηψξα ινηπφλ ζην 
ζέκα πνπ αθνξά εκάο, πνπ φπσο πξνείπα θάλακε δηάθνξεο έξεπλεο, νη νπνίεο αξρηθά 
απνζθνπνχζαλ φπσο είλαη θπζηθφ ζηελ παξνρή ππνζηήξημεο γηα ην ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ 
πνπ επιήγε απν κηα θαηαζηξνθή θαη κάιηζηα πξαγκαηνπνηήζεθε παξέκβαζε γηα κία ψξα 
απν έλα εηδηθφ, ρξφλνο ν νπνίνο είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφο. Καη ελψ ζηελ αξρή 
πηζηεχακε φηη ν ρξφλνο απηφο ήηαλ ππεξβνιηθφο γηα ηα ζχκαηα κηαο θαηαζηξνθήο ηειηθά 
δηαπηζηψλακε φηη δελ κπνξνχζακε λα θχγνπκε απφ ηνλ ηφπν ηεο θαηαζηξνθήο θαζψο φινη 
νη πιεγέληεο είραλ αλάγθε απφ κηα ηνπιάρηζηνλ εθηεηακέλε ζπλεδξία κε ηνπο εηδηθνχο ηεο 
ςπρηαηξηθήο νκάδαο.  

Έρσ θάλεη κηα επηινγή, θαζψο νη έξεπλεο είλαη πνιιέο θαη ζπγθεθξηκέλα ζα 
αλαθεξζψ ζε κηα έξεπλα ην 1994 γηα κηα θαηαζηξνθή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε αγξνηηθή 
πεξηνρή. Ζ νκάδα ησλ εηδηθψλ επηζθέθζεθε ην κέξνο 2 εβδνκάδεο κεηά ηελ θαηαζηξνθή 
θαζψο θαη κε κηα δεχηεξε επίζθεςε 6 κήλεο κεηά, πξνθεηκέλνπ λα κηιήζνπκέ μαλά ζηα ίδηα 
άηνκα θαη λα κειεηήζνπκε ηελ εμέιημε θάπνησλ πξαγκάησλ. Απηφ είλαη εμαηξεηηθά 
ζεκαληηθφ θαζψο ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία δελ ππάξρνπλ πνιιέο επαλαιεπηηθέο κειέηεο 
ζηα ίδηα άηνκα, κε ην ίδην εξσηεκαηνιφγην θαη ηνπο ίδηνπο εηδηθνχο, πνπ ζεκαίλεη φηη είλαη 
αξθεηά νκνεηδείο νη πιεξνθνξίεο, κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ θαη κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε 
ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. 
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Μεξηθέο από ηηο δηελεξγεζείζεο έξεπλεο:

Σεηζκόο Λεπθάδαο (αγξνηηθή πεξηνρή) 1994:

1) 2 εβδνκάδεο κεηά (άκεζε κεηαθαηαζηξνθηθή πεξίνδνο)

2) 6 κήλεο κεηά (απώηεξε κεηαθαηαζηξνθηθή πεξίνδνο)

Σεηζκόο Αηγηαιείαο 1995 (Αίγην, αζηηθή πεξηνρή) 

Γηεξεύλεζε ησλ ςπρνθνηλσληθώλ επηπηώζεσλ ζε 4 θάζεηο

1) 3-7 εκέξεο κεηά ηνλ ζεηζκό

2) 1 κήλα κεηά (άκεζε κεηαθαηαζηξνθηθή πεξίνδνο)

3) 6 κήλεο κεηά (απώηεξε κεηαθαηαζηξνθηθή πεξίνδνο)

4) 6 ρξόληα κεηά (απώηαηε κεηαθαηαζηξνθηθή πεξίνδνο) 

Πιεκκύξα Μεηακόξθσζεο (Καξδίηζα) 1994

1) 1 εβδνκάδα κεηά (άκεζε κεηαθαηαζηξνθηθή πεξίνδνο)

2) 6 κήλεο κεηά (απώηεξε κεηαθαηαζηξνθηθή πεξίνδνο)

 
 
Δπίζεο ν ζεηζκφο ηεο Αηγηαιείαο έηπρε κεγάιεο πξνζνρήο απφ ην Αηγηλήηεην θαζψο 

θαη απφ ην ΔΠΗΦΤ. Σν Αίγην είλαη κηα εκη-αζηηθή πεξηνρή ηεο ηάμεσο ησλ 22.000 θαηνίθσλ 
θαη πξαγκαηνπνηήζακε δηεξεχλεζε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ επηπηψζεσλ ηεο θαηαζηξνθήο ζε 
4 θάζεηο : 

 3-7 εκέξεο κεηά ην ζεηζκφ, δειαδή ζε κηα πνιχ πξψηκε πεξίδν, 

 1 κήλα κεηά (άκεζε κεηαθαηαζηξνθηθή πεξίνδνο)  

 6 κήλεο κεηά (απψηεξε κεηαθαηαζηξνθηθή πεξίνδνο) 

 6 ρξφληα κεηά (απψηαηε κεηαθαηαζηξνθηθή πεξίνδνο) 
 

Μηα άιιε κειέηε έγηλε ην 1994 ζρεηηθά κε κηα κεγάιε πιεκκχξα ζηελ Μεηακφξθσζε 
Καξδίηζαο, φπνπ εμεηάζακε ηηο ζπλέπεηέο ηεο κηα εβδνκάδα κεηά ηελ θαηαζηξνθή θαη 6 
κήλεο κεηά. Απηφ έγηλε πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχκε λα ζπγθξίλνπκε θαη κεηαμχ ησλ 
απνηειεζκάησλ δηαθνξεηηθψλ εξεπλψλ θαη λα κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ππάξρνπλ 
ζπγθεθξηκέλεο ςπρνθνηλσληθέο επηπηψζεηο θνηλέο ζε θάζε θαηαζηξνθή.  

Αο πάξνπκε ινηπφλ ηελ πξψηε πεξίπησζε ηνπ ζεηζκνχ (Λεπθάδα), γηα ηελ νπνία 
έρνπκε θάλεη κηα επηινγή βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία αμίδεη λα αλαθεξζνχλ. πγθεθξηκέλα 
ζα αλαθεξζνχκε ζηηο ςπρνζσκαηηθέο αληηδξάζεηο ησλ ζεηζκνπαζψλ θαη ζηελ δηαξθεηά 
ηνπο. Σν θχξην ζχκπησκα ήηαλ κηα νμεία αληίδξαζε ζηξεο καδηθή, ε νπνία αθνξνχζε ην 
80%-90% ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ αληίδξαζε απηή δελ ζα πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ 
παξαηεηακέλε αληίδξαζε ζηξεο, ε νπνία νδεγεί ζηελ κεηαηξαπκαηηθή αληίδξαζε ζηξεο. Ζ 
επηινγή θξηηεξίσλ γηα ηελ κέηξεζε ζηξεο θαη ε επηινγή ησλ αηφκσλ πνπ ζα πξνζεγγηζηνχλ 
είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ ζηφρεπζε ηεο παξέκβαζεο ηεο ςπρηαηξηθήο νκάδαο ζηα 
άηνκα πνπ έρνπλ αλάγθε.  
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ΛΔΥΚΑΓΑ 1994, ΆμεζηΜεηακαηαζηποθική Πεπίοδορ

Σύγκπιζη Οξείαρ Ανηίδπαζηρ Σηπερ (ΟΑΣ, καηά ICD-10) 

και Παπαηεηαμένηρ Ανηίδπαζηρ Σηπερ (ΠΟΑΣ) 

ζε ζειζμοπαθείρ και μάπηςπερ

Σειζμοπαθείρ Μάπηςπερ

Ανηίδπαζη Σηπερ ΟΑΣ ΠΟΑΣ

 
 
Χο πξνο ηα ςπρνζσκαηηθά ζπκπηψκαηα ηνπ ζεηζκνχ, ν νπνίνο επέθεξε κφλν δεκηέο 

ζε ζπίηηα θαη δελ νδήγεζε ζε λεθξνχο, ηα άηνκα πνπ δηαηήξεζαλ ηελ νμεία αληίδξαζε 
ζηξεο πέξαλ ησλ 48 σξψλ αλέθεξαλ θπξίσο ζπκπηψκαηα ζην ζψξαθα θαη ηελ θνηιία, 
δπζθνιία ζηελ αλαπλνή θαη δπζθνιία ζηελ θαηάπνζε ή θφκπν ζηνλ ιαηκφ. Σα άηνκα κε 
νμεία αληίδξαζε ζηξεο ζχκθσλα κε ην ICD 10 αλέθεξαλ θπξίσο δηαηαξαρή ηεο πξνζνρήο 
θαη ηεο ζπγθέληξσζεο, ππεξβνιηθή ζιίςε, κπηθή έληαζε θαη αζηάζεηα ή δάιε.  

Σν γεληθφ ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη απφ ηηο παξαπάλσ έξεπλεο είλαη φηη ε πξψηκε 
εκθάληζε γεληθψλ ζπκπησκάησλ ζπγρξφλσο κε ζπκπηψκαηα απφ ηνλ ζψξαθα θαη ηελ 
θνηιία κπνξεί λα ζεσξεζεί δείθηεο γηα ηελ παξάηαζε ηεο νμείαο παξαηεηακέλεο 
κεηαζεηζκηθήο αληίδξαζεο. Σα άηνκα απηά πξέπεη λα αλαγλσξηζηνχλ θαη λα ιάβνπλ εηδηθή 
κέξηκλα.  
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Λεςκάδα: Άμεζη Μεηακαηαζηποθική Πεπίοδορ

Ένηαζη Θεηικών Ψςσοζυμαηικών Σςμπηυμάηυν

ζε ζειζμοπαθείρ και μάπηςπερ

Σειζμοπαθείρ Ν=62 Μάπηςπερ Ν=58

Νεςποθςηικά Σς. Θώπακα Ψςσικά Σς Άλλα Ψςσικά Γενικά Ένηαζηρ Αποζςνδεηικά Μη Διδικά Σς.

& Κοιλία

 
ηελ ζπλέρεηα ζέισ λα αλαθεξζψ ζηελ δηαθνξά κεηαμχ παξαηεηακέλεο αληίδξαζεο 

ζηξεο κεηά απφ έλαλ ζεηζκφ θαη νμείαο αληίδξαζεο ζηξεο. Ζ δηαθνξά είλαη ζπληξηπηηθή 
ππέξ ηεο παξαηεηακέλεο αληίδξαζεο ζηξεο. 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

Άηομα πος διαηήπηζαν ηην Οξεία Ανηίδπαζη Σηπερ πέπαν ηυν

48 υπών (ΠΟΑΣ) ανέθεπαν κςπίυρ ζςμπηώμαηα από :

Τον θώπακα & ηην κοιλία

Γςζκολία ζηην αναπνοή

Γςζκολία ζηην καηάποζη ή κόμπο ζηο λαιμό

Άηομα με Οξεία Ανηίδπαζη Σηπερ (ΟΑΣ ζύμθυνα με ICD-10) 

ανέθεπαν κςπίυρ :

Γιαηαπασή ηηρ πποζοσήρ και ζςγκένηπυζηρ

Υπεπβολική θλίτη

Μςφκή ένηαζη

Αζηάθεια ή & Εάλη

 
Σν 1ν ζπκπέξαζκα πνπ κπνξεί λα εμαρζεί απφ ηηο έξεπλεο καο είλαη φηη ε εκθάληζε 

νμείαο αληίδξαζεο ζηξεο ζε άηνκα πνπ βηψλνπλ έλαλ θαηαζηξνθηθφ ζεηζκφ ζρεηίδεηαη κε 
ηελ έληαζε ηνπ θφβνπ επηθείκελνπ ζαλάηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζπκβάληνο (θάζε άηνκν 
δεί ηελ έληαζε θαη ηνλ θφβν ηνπ ζεηζκνχ κφλν ηνπ θαη αληηιακβάλεηαη ηα ζπλαηζζήκαηα κε 
βάζε ππνθεηκεληθά θξηηήξηα), κε ην κέγεζνο ηνπ άγρνπο σο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 
πξνζσπηθφηεηαο θαη κε ηελ αχμεζε ηνπ άγρνπο κεηαζεηζκηθά. Ζ θαηαζηξνθή θαη ε έλλνηα 
ηνπ θφβνπ θαη ηνπ ζαλάηνπ είλαη έλα πξνζσπηθφ βίσκα. 

Σν 2ν ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη είλαη φηη ε έληαζε ηεο νμείαο αληίδξαζεο ζηξεο 
ζρεηίδεηαη κε ηελ εηνηκφηεηα ηνπ αηφκνπ γηα αλάπηπμε έληνλσλ λεπξνθπηηθψλ θαη άιισλ 
ζπκπησκάησλ θαη απφ ηελ πξνζσπηθή ππαξμηαθή αλαζθάιεηα πνπ βηψλεη ζαλ 
εγθαηάιεηςε απφ ηνλ ζεφ. Γειαδή ηελ ζηηγκή ηεο εκβίσζεο ηεο απεηιήο ηνπ ζαλάηνπ ππφ 
ην βάξνο απηήο ηεο κεηαθπζηθήο εκπεηξίαο ην άηνκν γπξλάεη ζε πνιχ αξρηθά θαη πξψηκα 
ζηάδηα ηεο εμειηθηηθήο αλάπηπμεο. 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ

Α. Οη Σεηζκνπαζείο αλαπηύζζνπλ πεξηζζόηεξν  

Παξαηεηακέλε Ομεία Αληίδξαζε Σηξεο (ΠΟΑΣ)

Β. Άηνκα κε ΠΟΑΣ αλαθέξνπλ θπξίσο :

Γεληθά ζπκπηώκαηα 

(Μνπδηάζκαηα ή Αίζζεκα δέζηεο –θξύνπ) 

Σπκπηώκαηα από ηνλ ζώξαθα 

( Γπζθνιία ζηελ αλαπλνή, 

Πόλν ή δπζθνξία ζην ζηήζνο)

Σπκπηώκαηα θνηιίαο 

(Ναπηία ή θνηιηαθή δπζθνξία))

 
 
Σψξα ζρεηηθά κε ηελ αιιαγή ησλ ζπλεζεηψλ, νη νπνίεο παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ 

ξφιν κεηά απφ θαηαζηξνθηθά γεγνλφηα, φζνλ αθνξά ηνλ ζεηζκφ ηνπ Αηγίνπ, είλαη 
ραξαθηεξηζηηθή ε αχμεζε ηνπ θαπλίζκαηνο. Ηδηαίηεξα ζηελ Διιάδα θαίλεηαη φηη ν ειιεληθφο 
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πιεζπζκφο είλαη πνιχπαζνο θαζψο έρνπλ θαηαγξαθεί κεγάιεο απμήζεηο ζηνλ αξηζκφ 
ηζηγάξσλ αλά εκέξα, εηδηθφηεξα κάιηζηα ζηηο γπλαίθεο. Δπίζεο παξαηεξείηαη κηα αχμεζε 
ηεο ρξήζεο θαθέ θαη θαξκάθσλ ελψ παξάιιεια κεηψλεηαη ε ζεμνπαιηθή επηζπκία θαη ε 
ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα.   

ΑΗΓΗΟ: Έλα κήλα κεηά (2 θάζε) and έμη

κήλεο κεηά (3 Φάζε) 

Αιιαγή ζπλεζεηώλ %
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smoking coffee alcohol medicine food sex drive sex activ

2 θαζε (98)

3 θάζε (61)

 
ζνλ αθνξά ηηο απψηαηεο επηδξάζεηο ηεο δηαηαξαρήο ζηξεο (6 έηε κεηά ην 

θαηαζηξνθηθφ ζπκβάλ) απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ παξαηεηακέλε δηαηαξαρή ζηξεο θαη ηελ 
κεηαηξαπκαηηθή δηαηαξαρή ζηξεο (post traumatic stress disorder). ηελ ζπγθεθξηκέλε 
έξεπλα πνπ αλαθέξνπκε, νκάδα ςπρηάηξσλ θαη θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ επηζθέθζεθε ην 
Αίγην (6 έηε κεηά) γηα λα εθηηκήζεη ηελ Γηαηαξαρή ζηξεο κεηά απφ Φπρνηξαπκαηηθή 
Δκπεηξία (ΑΜΦΔ) ζε δείγκα 204 θαηνίθσλ πνπ έδεζαλ ην ζεηζκφ θαη παξέκεηλαλ ζην 
Αίγην φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ επίζθεςε. Σν ζέκα ηεο αλάιπζεο ζρεηηθά κε ην ηη 
είλαη ην κεηαηξαπκαηηθφ ζηξεο ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή. Καη ζηελ πξαθηηθή καο 
εκπεηξία ζην Αηγελίηεην δηαπηζηψλνπκε φηη ην 30% ησλ αζζελψλ πνπ βηψλνπλ ζηξεο ή 
θαηάζιηςε έρνπλ πεξάζεη θάπνηα ςπρνηξαπκαηηθή εκπεηξία έλα πεξίπνπ ρξφλν πξηλ ηελ 
εθδήισζε ησλ ζπκπησκάησλ. Γηα απηήλ ηελ ζχλδεζε ρξεζηκνπνηνχκε εξσηεκαηνιφγηα θαη 
πηζηεχσ φηη θαη εκπεηξηθά ζα θαηαιήμνπκε ζε απηήλ ηελ δηαπίζησζε.  

ηφρνο ηεο επίζθεςεο ηεο ςπρηαηξηθήο νκάδαο ήηαλ :  
Α) ε παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ δηαηαξαρψλ ζηξεο θαη 
Β) ε δηεξεχλεζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ ςπρνθνηλσληθψλ επηπηψζεσλ. 
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ΑΙΓΙΟ 2001: Απώηεπη Μεηακαηαζηποθική Πεπίοδορ

Υποκλίμακερ τςσοπαθολογίαρ ζηην SCL-90 

μεηαξύ ΓΣΜΨΔ και ΝΓΣΜΨΔ

ΓΣΜΨΔ Ν=55 ΝΓΣΜΨΔ Ν=149

ΓΓΣ ΓΘΣ Συμαη.  Ψςσανγκ.  Γιαππ. Καηάθ.  Αγσορ Δσθπικ.   Φοβικ. Παπαν.   Ψςσυη.   Δπιππ.

Δςαιζθ.

Μη ζημανηική διαθοπά
 

 
ην δηάγξακκα πνπ παξνπζηάδεηαη δηαθαίλεηαη ε εμέιημε ηεο ςπρνπαζνινγίαο ζηα 

άηνκα πνπ βίσζαλ ηνλ ζεηζκφ ηεο Αηγηαιείαο. εκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ζην 29% ησλ 
αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο ζπλέρηδε 6 έηε κεηά ην ζεηζκφ λα εκθαλίδεηαη ακείσηε 
ςπρνπαζνινγία κε ηελ κνξθή δηαηαξαρήο κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο. Πξαθηηθά απηφ ζεκαίλεη 
φηη ην ¼ ηνπ πιεζπζκνχ είρε ςπρηαηξηθά πξνβιήκαηα θαη ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο πνπ 
ρξήδνπλ παξέκβαζεο θαη κέξηκλαο. Υαξαθηεξηζηηθά πςειά κάιηζηα ήηαλ ηα επίπεδα 
θαηάζιηςεο ζηα άηνκα πνπ εκθάληδαλ ακείσηεο δηαηαξαρέο κεηά ηελ ηξαπκαηηθή εκπεηξία.  

Ζ πιεηνςεθία απηψλ ησλ αηφκσλ πνπ ζπλέρηδαλ λα εκθαλίδνπλ ςπρνπαζνινγία 6 
έηε κεηά, ήηαλ γπλαίθεο. Γελ γλσξίδνπκε γηα πνηφλ αθξηβψο ιφγν ζπκβαίλεη απηφ. Ίζσο λα 
κπνξεί λα απνδνζεί ζε πξνδηαζεζηθνχο παξάγνληεο. Οη γπλαίθεο απηέο είραλ πςειφηεξν 
άγρνο ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε (6 έηε κεηά), είραλ πεξηζζφηεξνπο θαη εληνλφηεξνπο 
δείθηεο ζηηο θιίκαθεο ηνπ SCL-90 θαη είραλ πςειφηεξν λεπξσηηζκφ ζηελ Βξαρεία θιίκαθα 
Eysenck. 

Δδψ ζα ήζεια λα ηνλίζσ φηη νη θνηλσλίεο αλάινγα κε ην πιαίζην θαη ηελ επνρή 
ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάπηπμε θάπνησλ παξαγφλησλ ςπρνπαζνινγίαο. Π.ρ. παιαηφηεξα νη 
άλζξσπνη αλέπηπζζαλ πεξηζζφηεξα νηζηξνηνληθά ζηνηρεία ελψ ζήκεξα εκθαλίδνπλ 
πεξηζζφηεξα ςπρνπαζεηηθά ζπκπηψκαηα πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζνπλ.  

Γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πινπνηήζακε αλάιπζε παιηλδξφκεζεο θαη ηα 
απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε ελεξγφο δηαηαξαρή ζηξεο κεηά απφ ςπρνηξαπκαηηθή εκπεηξία 
ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηνλ Νεπξσηηζκφ θαη κε ειάζζνλα Φπρνινγηθά Πξνβιήκαηα ζε άηνκα 
αζηηθήο ζεηζκνπαζνχο πεξηνρήο κεηά απφ θαηαζηξνθηθφ ζεηζκφ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα 
άηνκα απηά εκθάληζαλ πεξηζζφηεξα λεπξσζηθά ζηνηρεία απφ φηη άιια ςπρνπαζνινγηθά 
ζηνηρεία, δειαδή ήηαλ κάιινλ δηεθδηθεηηθέο πξνζσπηθφηεηεο. 

ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο παξνπζίαζεο κνπ ζα αλαθεξζψ ζηηο ςπρνινγηθέο 
επηπηψζεηο κηαο πιεκκχξαο θαηά ηελ άκεζε κεηαθαηαζηξνθηθή πεξίνδν. Μνινλφηη 
απνηειεί κηα δηαθνξεηηθή θαηαζηξνθή κε βάζε ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, 
βιέπνπκε φηη επηθέξεη παξφκνηεο ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε 
αλ θαη ζε πην πεξηνξηζκέλν βαζκφ. Δπίζεο θαη ζε απηά ηα άηνκα θαηαγξάθεθε κηα πνιχ 
κεγάιε αχμεζε ηεο νμείαο δηαηαξαρήο ζηξεο.  
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ΝΦΔ Θ-Κ Γεν Μ-Ειδ P.Re Ψςσ Ενη

Ψςσοζωμαηικέρ εκδηλώζειρ καηά ηην πεπίοδο ηος 

ζςμβάνηορ

Θύμαηα Μάπηςπερ

 
 
Ζ πνιιαπιή γξακκηθή αλάιπζε παιηλδξφκεζεο έδεημε φηη ε εκθάληζε νμείαο 

αληίδξαζεο ζην ζηξεο ζρεηίδεηαη κε ην θχιν (ζήιπ), ηελ πξνυπαξμε ςπρηθψλ αζζελεηψλ, 
ηελ βιάβε ηεο πγείαο απφ ηελ θαηαζηξνθή θαη ην αίζζεκα εγθαηάιεςεο απφ ηηο αξρέο.  
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Αλλαγέρ ζςνηθειών (αύξηζη %) : 

Αμεζη Μεηακαηαζηποθική Πεπίοδορ

Θςμαηα Μάπηςπερ

Καπνόρ Καθέρ Αλκοόλ Φάπμακα θαγηηό Σεξ. Δπιθ.  Σεξ. Γπαζη

 
 
ηελ πεξίπησζε ηεο πιεκκχξαο, ην 15% ησλ πιεγέλησλ δηαγλψζζεθαλ φηη 

ππέθεξαλ απφ κεηαηξαπκαηηθή δηαηαξαρή ζηξεο ζε αληίζεζε κε ην 27% ησλ αηφκσλ πνπ 
δηαγλψζηεθαλ κε ηα ίδηα ζπκπηψκαηα ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζεηζκνχ. Απηφ αμίδεη λα ηνληζηεί 
παξάιιεια κε ηελ δηαπίζησζε φηη νη πιηθέο δεκηέο θαηά ηελ πεξίπησζε ηεο πιεκκχξαο 
ήηαλ ζαθψο κεγαιχηεξεο απφ φηη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζεηζκνχ, σζηφζν ηα πνζνζηά 
αηφκσλ κε κεηαηξαπκαηηθφ ζηξεο ήηαλ πςειφηεξα ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζεηζκνχ επεηδή ην 
γεγνλφο απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ σο πην απεηιεηηθφ γηα ηελ δσή. Δπίζεο ην γεγνλφο ηνπ 
ζεηζκνχ είρε κεγάιε έληαζε θαη κηθξή δηάξθεηα (δεπηεξφιεπηα) ελψ ε πιεκκχξα είρε 
κεγάιε δηάξθεηα (8 ψξεο) αιιά κηθξφηεξε έληαζε.  
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Καπν Καθ Αλκ Φαπμ Φαγ Σεξ.

Επιθ

Σεξ.

Δπαζ

Aιιαγέο ζπλεζεηώλ (κείσζε % ):

Πιεκκύξα: Ακεζε  Μεηαθαηαζηξνθηθή Πεξίνδνο

Victims Controls
 

 
Χο γεληθά ζπκπεξάζκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ πινπνηήζακε κπνξνχκε λα 

ππνζηεξίμνπκε φηη ηα ηξαπκαηηθά γεγνλφηα πξνθαινχλ άγρνο ζε δηαθνξεηηθά πνζνζηά θαη 
ζε δηαθνξεηηθή έληαζε αλάκεζα ζηα δχν θχια. 

Θα ήζεια λα ηνλίζσ εδψ φηη, αλάινγα ζηνηρεία δηαζέηνπκε θαη γηα ηελ θαηαζηξνθή 
κε ηηο ππξθαγηέο ζηελ Ζιεία, απν έλα ζχλνιν δηαζσζηψλ θαη ππξνζβεζηψλ θαη απηφ πνπ 
δηαπηζηψζεθε έλα κήλα κεηά ηελ ππξθαγηά, ήηαλ φηη έλα πνζνζηφ 18% ην νπνίν είλαη έλα 
πνιχ πςειφ πνζνζηφ, δειαδή πεξίπνπ ην 1/5 απν απηνχο, είρε δηαηαξαρή κεηά απν 
ςπρνηξαπκαηηθφ γεγνλφο. εκαληηθφ ήηαλ φηη ηα άηνκα πνπ είραλ απηή ηε δηαηαξαρή ήηαλ 
θπξίσο επνρηθνί, δειαδή δελ ήηαλ κφληκν πξνζσπηθφ, είραλ κία θαηψηεξε κφξθσζε θαη 
είραλ θάπνηνπο άιινπο κεραληζκνχο άκπλαο απ‟φηη ηα άιια άηνκα. πγθεθξηκέλα, 
ρξεζηκνπνηνχζαλ ζε απμεκέλν βαζκφ ην κεραληζκφ ηεο θαηαπίεζεο θαη ηεο κεηάζεζεο, 
γεγνλφο ην νπνίν επηβεβαηψλεηαη θαη απν ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (π.ρ. κεηά απν πφιεκν ή 
αλάινγα γεγνλφηα).  

Σέινο, έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ ζέισ λα ηνλίζσ είλαη φηη ν πφιεκνο νδεγεί 
ζε κηθξφηεξα πνζνζηά κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο απ‟φηη ν ζεηζκφο. Γηα ηνλ ζεηζκφ έρνπλ 
παξαηεξεζεί κέρξη θαη εμαπιάζηα πνζνζηά ςπρηαηξηθψλ παζήζεσλ.  
αο επραξηζηψ πνιχ. 
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ΔΗΖΓΖΖ 4ε 

«ΓΗΑΧΣΔ ΘΤΜΑΣΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΒΗΑ. ΣΑ ΠΡΧΣΑ ΔΜΠΔΗΡΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ 
ΑΠΟ ΣΗ ΔΗΡΖΝΔΤΣΗΚΔ ΑΠΟΣΟΛΔ»  
ΘΔΧΝΖ - ΦΑΝΖ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ, ΓΡ. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΚΡΖΣΖ, ΚΛΗΝΗΚΟ 
ΦΤΥΟΛΟΓΟ, 414 .Ν.Δ.Ν. 

 
Ζ παξνπζίαζε απηή επηθεληξψλεηαη ζηνπο δηαζψζηεο ζπκάησλ καδηθήο βίαο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηνπο δηαζψζηεο πνπ ζπλνδεχνπλ εηξελεπηηθέο απνζηνιέο αλά ηνλ θφζκν. 
Πξηλ μεθηλήζσ ηελ παξνπζίαζε απηή φκσο, ζέισ λα επραξηζηήζσ έλαλ θαιφ θίιν θαη 
ζπλάδειθν ηνλ Γηψξγν Πέηξνβα, ζηξαηησηηθφ ςπρίαηξν,  γηα ηελ θαζνδήγεζή ηνπ κέζα απφ 
ηελ πνιχηηκε εκπεηξία ηνπ απφ ηέηνηεο απνζηνιέο, θαζψο θαη γηα ην πνιχηηκν πιηθφ πνπ 
κνπ πξνζέθεξε.  

Ζ καδηθή βία πάληνηε αθνξνχζε  ην αλζξψπηλν γέλνο. Οη θαηαζηξνθηθέο ηεο 
ζπλέπεηεο πάληα επεξέαδαλ ηελ αλζξψπηλε δσή θαη ηελ εζληθή ζηαζεξφηεηα. Ζ καδηθή βία 
θαηαιχεη ηηο θξαηηθέο δνκέο, απεηιεί ηε δεκφζηα πγεία θαζψο θαη ηηο παξνρέο ζίηηζεο. 
Αθήλεη πίζσ ηεο ηξαπκαηηζκέλα ζχκαηα, ηφζν ζσκαηηθά φζν θαη ςπρηθά.  

Ζ παξνπζίαζε επηθεληξψλεηαη ζηνπο δηαζψζηεο ησλ ζπκάησλ καδηθήο βίαο, νη 
νπνίνη εθηίζεληαη ζπζηεκαηηθά ζε ζπλζήθεο αθξαίνπ ηξαπκαηηθνχ ζηξεο, φπσο 
θαηαγξάθεηαη κέζα απφ δηεζλείο έξεπλεο. Κάπνηεο πξψηεο εκπεηξηθέο παξαηεξήζεηο καο 
απφ κέιε ησλ εηξελεπηηθψλ απνζηνιψλ ηνπ Διιεληθνχ ηξαηνχ (ζηειέρε πνπ βέβαηα δελ 
ήηαλ δηαζψζηεο θαη πνπ έιαβαλ ππεξεζίεο ςπρηθήο πγηεηλήο ζην 414 ΝΔΝ κεηά ηελ 
επάλνδφ ηνπο) ζπλάδνπλ κε ηα πνξίζκαηα ησλ εξεπλψλ απηψλ. Σαπηφρξνλα, φκσο, 
θηλεηνπνηνχλ πξνβιεκαηηζκφ γηα ηελ αλαγθαηφηεηα νξγάλσζεο κηαο επξείαο έξεπλαο ζηα 
πιαίζηα ηνπ Διιεληθνχ ηξαηνχ, ε νπνία λα κειεηά ηε ζπζρέηηζε ηεο έθζεζεο απηψλ ησλ 
αλζξψπσλ ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο, κε ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο θαη ηηο δηαηαξαρέο 
ζηξεο.  

Οη δηαζψζηεο ζπκάησλ ζηα πιαίζηα ησλ εηξελεπηηθψλ απνζηνιψλ ρξεηάδεηαη λα 
ιεηηνπξγήζνπλ αθνινπζψληαο ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ηξαηησηηθήο Ηαηξηθήο : 

 Ακεζφηεηα 

 Δγγχηεηα 

 Πξνζδνθία 

 Απιφηεηα 

 Κεληξηθφηεηα 

 χληνκε Παξέκβαζε 
Οη επαγγεικαηίεο απηνί, δειαδή, ρξεηάδεηαη λα παξέκβνπλ άκεζα θαη λα είλαη 

απνηειεζκαηηθνί ζην έξγν ηνπο θάησ απφ αθξαία ζηξεζνγφλεο ζπλζήθεο.  
Ζ παγθφζκηα βηβιηνγξαθία ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη λα παξνπζηάζεη ζεκαληηθέο 

έξεπλεο πνπ κειεηνχλ ηηο ζπλέπεηεο πνπ πθίζηαληαη ηα κέιε ησλ εηξελεπηηθψλ απνζηνιψλ 
θαη εηδηθφηεξα ηα κέιε ησλ δηαζσζηηθψλ νκάδσλ. Κάλνληαο κηα ζπλνπηηθή αλαζθφπεζε 
ηεο βηβιηνγξαθίαο, ηα κέιε απησλ ησλ απνζηνιψλ εθδειψλνπλ κε ζηαηηζηηθή 
ζεκαληηθφηεηα ζσκαηηθά θαη ςπρνινγηθά ζπκπηψκαηα / δηαηαξαρέο ιφγσ ηεο ηεο έθζεζήο 
ηνπ ζε αθξαίν ζηξεο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ζπκπηψκαηα απηά ζρεηίδνληαη κε ζηξεζνγφλα εξεζίζκαηα θαη 
πεξηβαιινληηθέο κεηαβιεηέο, κε ηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα ηνπο, ηνλ ηχπν 
ζρεζηνδπλακηθήο ηεο νκάδαο φπνπ εληάζζνληαη θαη κε ηελ επηβάξπλζε απφ 
πξνεγνχκελνπο ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο.  

Αο δνχκε πην αλαιπηηθά ηνπο άμνλεο επηβάξπλζεο ησλ νκάδσλ δηαζσζηψλ: 
 
- πλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο νη άλζξσπνη απηνί δνχλ θαη εξγάδνληαη γηα ζπγθεθξηκέλα 

ρξνληθά δηαζηήκαηα:  
1) Έθζεζε ζε απξνζδφθεην θπζηθφ θίλδπλν 
2) Έθζεζε ζε βίαην ζάλαην θαη αλζξψπηλα ππνιείκκαηα  
3) Έθζεζε ζε ζπλζήθεο ζπκάησλ πνπ ππνθέξνπλ 
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4) Έθζεζε ζε εηθφλεο καδηθήο βίαο / ζάλαην παηδηψλ 
5) Μεηαβηβάζεηο ή ηαχηηζε κε ηα ζχκαηα 
6) Γηιήκκαηα 
7) Πνιιέο ψξεο εξγαζίαο, εληαηηθή εξγαζία, θφπσζε 
8) Γπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο 
9) Έιιεηςε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο / απψιεηα ειέγρνπ 
10) Αλζξψπηλα ιάζε  
11) Πίεζε ρξφλνπ 

 
- ε επίπεδν ζρεζηνδπλακηθήο ηεο νκάδαο, παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα πξνθαινχλ 

ζηξεο είλαη : 
1) Δζσηεξηθή δηακάρε κε ηελ νκάδα 
2) χγρπζε ξφισλ 
3) Γηαθνπή επηθνηλσλίαο κε ηελ βάζε 
4) Αίζζεζε απνηπρίαο ηεο απνζηνιήο 
5) Αξλεηηθή άπνςε γηα ηηο αηηίεο ηεο θαηαζηξνθήο (ηδενινγηθφ ππφβαζξν) 
6) Γηαπνιηηηζκηθέο δηαθνξέο κεηαμχ δηαζσζηψλ θαη ζπκάησλ / Αξλεηηθή ζηάζε ησλ 

ζπκάησλ 
 

-ηνλ άμνλα ησλ πξνζσπηθψλ επηβαξχλζεσλ πνπ επηθέξνπλ ζηξεο, νη έξεπλεο 
δείρλνπλ φηη ζε απηνχο ζπγθαηαιέγνληαη: 

1) Σξαπκαηηζκνί 
2) Σξαπκαηηζκφο νηθείσλ πξνζψπσλ 
3) Απψιεηα πεξνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
4) Αγρψδεηο αληηδξάζεηο νηθείσλ 
5) Πξνυπάξρνλ επαγγεικαηηθφ ζηξεο 
6) Υακειφ επίπεδν εηνηκφηεηαο θαη επάξθεηαο 
7) Πξνεγνχκελεο αλάινγεο εκπεηξίεο 
8) Αξλεηηθνί αηηηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί 
9) Υακειφ επίπεδν θνηλσληθήο ππνζηήξημεο 
10) Αλεπαξθέο πιαίζην ζηήξημεο 
11) Πξνεγνχκελνη ςπρν-ηξαπκαηηζκνί. 

 
Οη ζπλήζεηο αληηδξάζεηο ζην ζηξεο είλαη :  

 ππεξδξαζηεξηφηεηα ηνπ απηφλνκνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο  

 ε ππεξαγξχπλπζε θαη ε ππεξπξνζεμία  

 αίζζεκα θφπσζεο  

 δηαηαξαρέο χπλνπ  

 ζσκαηηθέο ελνριήζεηο  

 κείσζε ησλ αληηζηάζεσλ ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο  

 κείσζε δηάζεζεο γηα ηελ ιήςε ηξνθήο θαη κείσζε ηεο libido.  
 
Μέζα ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη πεγαίλνληαο ζε έλα βαζχηεξν επίπεδν, ζπλήζσο 
εκθαλίδνληαη ηα παξαθάησ ζπκπηψκαηα : 

1) Δπαλαιακβαλφκελεο αλακλήζεηο – αλαβηψζεηο – φλεηξα 
2) Απνθεπθηηθφηεηα – ςπρνγελήο ακλεζία 
3) Δθζεζεκαζκέλε κείσζε ελδηαθέξνληνο – κείσζε ηθαλφηεηαο άληιεζεο 

ηθαλνπνίεζεο 
4) Αίζζεκα απνμέλσζεο – πεξηνξηζκέλν εχξνο ζπλαηζζήκαηνο – αίζζεκα βξάρπλζεο 

κέιινληνο 
5) Απμεκέλε δηεγεξζηκφηεηα – απμεκέλε αληίδξαζε μαθληάζκαηνο – επεξεζηζηφηεηα – 

δπζθνιίεο ζπγθέληξσζεο – δηαηαξαρέο χπλνπ. 
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Κνηλφο παξαλνκαζηήο ησλ παξαπάλσ ζηελ πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ είλαη ε ρξήζε 
ή θαη θαηάρξεζε ηνμηθψλ νπζηψλ (θπξίσο αιθνφι) ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ αηφκνπ λα πεηχρεη 
θάπνηα αγρφιπζε.  

εκαληηθφ επίζεο είλαη ην γεγνλφο φηη αλαπηχζζεηαη έληνλε δηαιιεθηηθή ζηελ δηεζλή 
βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ην αλ ηα παξαπάλσ ζπκπηψκαηα είλαη απνθιεηζηηθά ζπκπηψκαηα 
ηνπ ζπλδξφκνπ κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο ή αλ απνηεινχλ ηαπηνρξφλσο θαη έθθαλζε άιισλ 
θαηλνκέλσλ φπσο ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, ε νπνία πηζαλφηαηα πξνυπήξμε ζηα 
άηνκα απηά.  

 
Σν 1999 ζηάιζεθε κηα Διιεληθή Δηξελεπηηθή Απνζηνιή ζην Κφζζνβν θαη ην 2002 

άιιε κηα ζηάιζεθε ζην Απγαληζηάλ.  Οη απνζηνιέο απηέο πέξαλ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 
πξνζσπηθνχ, ζηειερψλνληαλ επίζεο απφ Φπρίαηξν, Ηαηξηθφ θαη παξα-Ηαηξηθφ Πξνζσπηθφ. 
ηα πιαίζηα ηνπ εηξελεπηηθνχ έξγνπ ησλ απνζηνιψλ απηψλ, πεξίπνπ 10.000 πνιίηεο ζην 
Κφζζνβν θαη 3.000 πνιίηεο ζην Απγαληζηάλ έιαβαλ ηαηξηθή θξνληίδα. 

Μνινλφηη νη δχν απηέο απνζηνιέο δελ είραλ εμεηδηθεπκέλν δηαζσζηηθφ ξφιν, ζα ήηαλ 
πνιχ ζεκαληηθφ ηα κέιε ηνπο λα απνηειέζνπλ δείγκα γηα ηελ θαηάζηξσζε πηινηηθήο 
έξεπλαο (ζε κηα πξψηε θάζε).  πσο κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε, νη δείθηεο πνπ κπνξνχλ 
λα πξνθχςνπλ απφ κηα ηέηνηα έξεπλα ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ νπζηαζηηθά 
κεηαβιεηέο γηα ηελ νξγάλσζε ελφο πξσηνθφιινπ (ζε βάζνο ρξφλνπ), κε ζηφρν: 

 ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ γηα ηηο απνζηνιέο απηνχ ηνπ ηχπνπ,  

 ηελ εθπαίδεπζε ηνπ επηιεγκέλνπ πξνζσπηθνχ (ηφζν γηα ηελ θαιχηεξε ηέιεζε 
ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, φζν θαη γηα ηελ δηθή ηνπο ςπρνπξνθχιαμε),  

 ηελ πξφιεςε ησλ ζσκαηηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ ζπκπησκάησλ ιφγσ ηεο 
έθζεζήο ηνπο ζε αθξαίν ζηξεο (φζν απηφ κπνξεί λα είλαη δπλαηφ), 

 ηελ άκεζε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ ζπκπησκάησλ 
κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο, 

 ηελ επφδσζε ηεο πξνζαξκνγήο ησλ ζηειερψλ θαηά ηελ επάλνδφ ηνπο. 
 

Κιείλνληαο αο ζπκεζνχκε φηη ζηνλ Πξνκεζέα Γεζκψηε ηνπ Αηζρχινπ, ε Βία θαη ην 
Κξάηνο θξαηνχζαλ αηρκάισην ηνλ Πξνκεζέα πάλσ ζηνλ Καχθαζν επηβάιινληάο ηνπ 
ζθιεξή πνηλή, επεηδή έθεξε ηελ θσηηά ζηνπο αλζξψπνπο. θιεξή ε πνηλή, αιιά θαη 
ηεξάζηην ην έξγν ηνπ Πξνκεζέα πξνο ηελ αλζξσπφηεηα. Ζ βία ζηηο εκέξεο καο απιψλεηαη 
παληνχ. Οκάδεο εηξελεπηηθέο θαη νκάδεο δηαζσζηψλ είλαη ην αίηεκα ηεο ζχγρξνλεο 
επνρήο. Ζ έξεπλα απηήο ηεο λέαο πξαθηηθήο θαη αλαγθαηφηεηαο ζηα πιαίζηα θαη ηνπ 
Διιεληθνχ ηξαηνχ (ζε επίπεδν νξγάλσζεο, πξφιεςεο θαη αληηζηάζκηζεο) κπνξεί λα καο 
θαηαζηήζεη «πξνκεζείο» θαη φρη «επηκεζείο». 
Δπραξηζηψ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 60 

ΔΗΖΓΖΖ 5ε 
 «Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΓΡΑΜΜΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΗ 
ΜΑΕΗΚΔ ΚΑΣΑΣΡΟΦΔ. – ΠΡΟΣΑΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΟΜΑΓΑ ΠΑΡΔΜΒΑΖ 
ΣΖΝ ΚΡΗΖ» 
ΟΡΔΣΖ ΓΗΧΣΑΚΟ, ΑΡΥΗΑΣΡΟ, ΦΤΥΗΑΣΡΟ, ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ 414 
ΝΔΝ – ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΖ ΓΡΑΜΜΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΖ 
ΣΖΡΗΞΖ ΣΧΝ ΔΝΟΠΛΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ. 

 
Θα ζαο παξνπζηάζσ ζπλνπηηθά ην έξγν ηεο γξακκήο ηειεθσληθήο ζηήξημεο θαη 

επίζεο ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμήο ηεο, ψζηε λα κπνξέζεη λα θάλεη παξέκβαζε ζηελ θξίζε. 
 

Ζ ηαπηφηεηα ηεο Γξακκήο

•5 ρξφληα ιεηηνπξγίαο

•7.000 θιήζεηο

•Λεηηνπξγεί θαζεκεξηλά, ζε 24σξε βάζε

•ηειερψλεηαη απφ 8 ςπρνιφγνπο

•3κειήο Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή

•Έδξα: 414 ΝΔΝ, Πεληέιε. 

Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο, Γεληθή Γλζε Οηθνλνκηθνχ ρεδηαζκνχ & 
Τπνζηήξημεο, Γλζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ & Πεξηβάιινληνο, Σκήκα
Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ.

Σα ηειέθσλα ηεο Γξακκήο : 

•210 8105068

•800-114-555-1 (ηξαηόο) 

•800-114-555-2 (Αεξνπνξία) 

 
 

 Ζ ηαπηφηεηα ηεο γξακκήο κε ιίγα ιφγηα ιεηηνπξγεί εδψ θαη πέληε ρξφληα, έρεη δερηεί 
7.000 θιήζεηο, ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά ζε 24σξε βάζε, ζηειερψλεηαη απν 8 ςπρνιφγνπο, 
ππνζηεξίδεηαη απφ κία ηξηκειή επηζηεκνληθή επηηξνπή, έρεη σο έδξα ην 414 ΝΔΝ ζηελ 
Πεληέιε, θαη δηνηθεηηθά ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο, ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε 
Οηθνλνκηθνχ ρεδηαζκνχ & Τπνζηήξημεο, Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη 
Πεξηβάιινληνο, ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. Σα Σειέθσλα ηεο 
Γξακκήο είλαη: 2108105068 θαη γηα ην ψκα Ξεξάο ην ηειέθσλν 8001145551, ελψ γηα ηελ 
Αεξνπνξία είλαη ην ηειέθσλν 8001145552.   

ηνρεχεη κε ιίγα ιφγηα, ζηελ θαιχηεξε δπλαηή έληαμε ηνπ αηφκνπ ζην ηδηφηππν 
ζηξαηησηηθφ πεξηβάιινλ, ππνζηεξίδνληαο θαη αμηνπηψληαο ην ππάξρνλ δπλακηθφ. 
Παξάιιεια ελδπλακψλεηαη ν αλζξσπνθεληξηθφο ραξαθηήξαο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. ε 
δηεζλέο επίπεδν έρνπλ αλαθεξζεί ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα απηψλ ησλ 
γξακκψλ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί αληίζηνηρεο γξακκέο θαη ζηελ ππφινηπε 
Διιάδα.  
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Πιενλεθηήκαηα

•Δλαιιαθηηθόο ηξόπνο παξνρήο ςπρνινγηθώλ ππεξεζηώλ

•Άκεζεο ςπρνινγηθέο ππεξεζίεο,

•Τπεξεζίεο ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, 

•Γπλαηόηεηα πξόζβαζεο αθόκα θαη ζε άηνκα πνπ δπζθνιεύνληαη λα
κεηαθηλεζνύλ ιόγσ ζσκαηηθήο αδπλακίαο, έιιεηςεο ρξόλνπ,  θόζηνπο ή
επεηδή βξίζθνληαη ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο,

•Τπεξεζίεο ζε άηνκα πνπ,δπζθνιεύνληαη λα βξεζνύλ πξόζσπν κε
πξόζσπν κε ηνλ ζεξαπεπηή,

•Γηαθπιάζζεηαη ε αλσλπκία ηνπ θαινύληνο,

•Γπλαηόηεηα ζηνλ ρξήζηε ηεο γξακκήο λα κηιήζεη πην ειεύζεξα, αλνηθηά
θαη κε εηιηθξίλεηα από όηη ζηελ «θαηά πξόζσπν» ζπλεδξία.

 
ηα πιενλεθηήκαηά ηνπο εληάζζνληαη:  

1) Δλαιιαθηηθφο ηξφπνο παξνρήο ςπρνινγηθψλ ππεξεζηψλ,  
2) Άκεζεο ςπρνινγηθέο ππεξεζίεο, 
3) Τπεξεζίεο ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε,  
4) Γπλαηφηεηα πξφζβαζεο αθφκα θαη ζε άηνκα πνπ δπζθνιεχνληαη λα κεηαθηλεζνχλ ιφγσ 
πλεπκαηηθήο αδπλακίαο, έιιεηςεο ρξφλνπ, ή επεηδή βξίζθνληαη ζε απνκαθξπζκέλεο 
πεξηνρέο, 
5) Τπεξεζίεο ζε άηνκα πνπ δπζθνιεχνληαη λα βξεζνχλ πξφζσπν κε πξφζσπν κε ηνλ 
ζεξαπεπηή, 
6) Γηαθπιάζζεηαη ε αλσλπκία ηνπ θαινχληνο,  
7) Γπλαηφηεηα ζην ρξήζηε ηεο γξακκήο λα κηιήζεη πην ειεχζεξα, αλνηρηά θαη κε εηιηθξίλεηα. 

 

Μεηνλεθηήκαηα

•ιείπεη ε πξνζσπηθή επαθή, 

•δύζθνιία δόκεζεο ζεξαπεπηηθήο ζπκκαρίαο

•θπξηαξρεί πεξηζζόηεξν ην θαληαζηαθό ζηνηρείν

•απνπζηάδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κε-ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο

•ν εηδηθόο δπζθνιεύεηαη λα αμηνινγήζεη νινθιεξσκέλα ηε ζνβαξόηεηα θαη
επηθηλδπλόηεηα κηαο θιήζεο,

•δπζθνιία σο πξνο ηε ζπλέρεηα ησλ ζπλεδξηώλ θαη ηε ζύλαςε
ζεξαπεπηηθνύ ζπκβνιαίνπ,

•δπζθνιία αμηνιόγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο παξέκβαζεο, θαζώο
δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα γηα follow-up.

 
 

ηα κεηνλεθηήκαηα εληάζζεηαη φηη ιείπεη ε πξνζσπηθή επαθή, φηη ππάξρεη δπζθνιία 
δφκεζεο ζεξαπεπηηθήο ζπκκαρίαο, φηη θπξηαξρεί πεξηζζφηεξν ην θαληαζηηθφ ζηνηρείν, φηη 
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απνπζηάδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κε-ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο, ν εηδηθφο δπζθνιεχεηαη λα 
αμηνινγήζεη νινθιεξσκέλα ηε ζνβαξφηεηα θαη ηελ επηθηλδπλφηεηα κηαο θιήζεο, ππάξρεη 
δπζθνιία σο πξνο ηε ζπλέρεηα ησλ ζπλεδξηψλ θαη ηε ζχλαςε ζεξαπεπηηθψλ ζπκβνιαίσλ 
θαη ππάξρεη δπζθνιία αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο παξέκβαζεο, θαζψο δελ 
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα follow-up. 

 Ο ραξαθηήξαο ηεο γξακκήο είλαη θπξίσο ππνζηεξηθηηθφο θαη ζπκβνπιεπηηθφο ζε 
ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζαξκνγή ηνπ αηφκνπ ζην ζηξαηησηηθφ πεξηβάιινλ, ηε 
ςπρηθή πγεία, πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, θαζψο θαη κε 
θαηαζηάζεηο θξίζεσλ. Αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ πεξηζηαηηθνχ, 
κπνξεί λα γίλεη παξαπνκπή ζην γηαηξφ ηεο κνλάδαο, ζηελ ΟΦΜ, ζην 414 ΝΔΝ, ή ζε 
θάπνηνλ άιιν θνξέα. 

Mέζα απφ ηηο δηαθάλεηεο πνπ αθνινπζνχλ ζα επηρεηξήζνπκε κηα γξήγνξε αλαθνξά 
ζηε δνπιεηά πνπ έρεη γίλεη κέρξη ηψξα:  

 

Κιήζεηο αλά ώκα

Σηπαηόρ Ξηπάρ

88%

Πολεμική Αεποποπία

12%

 

Ιδηόηεηα 

*Σηέλεσορ

77%

*Ιδιώηηρ

23%
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Φύιν

Άλδξεο

86%

Γπλαίθεο

14%

Άλδξεο Γπλαίθεο

 
 

 

Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε 1

Έγγακνη

31%

Άγακνη

69%

Έγγακνη Άγακνη

 
 

 

Έρεη μαλαθαιέζεη ζηε Γξακκή sos

Γελ έρεη μαλαθαιέζεη

38%

Γελ γλσξίδνπκε

36%

Έρεη μαλαθαιέζεη

26%
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Έρεη μαλαθαιέζεη γηα ηνλ ίδην ιόγν

Γελ γλσξίδνπκε

38%

Γελ έρεη μαλαθαιέζεη γηα 

ηνλ ίδην ιόγν

40%

Έρεη μαλαθαιέζεη γηα ηνλ 

ίδην ιόγν

22%

 
 

 

Δθπαίδεπζε

Αλώηεξε εθπαίδεπζε

15%

Μεηαπηπρηαθό

25%

Αλώηαηε

20%

Απόθνηηνο Λπθείνπ

40%

 
 

 

Ιδηόηεηα

Ιδηώηεο

20%

ηέιερνο

8%

ΔΠΟΠ

3%
ηξαηηώηεο

69%
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Κνηλσληθό - νηθνλνκηθή Καηάζηαζε

Μέηξηα

55%

Καθή

10%

Καιή θνηλ/θή θαηάζηαζε

35%

 
 

Πεγή Πιεξνθόξεζεο

ΟΦΜ

9%

ΜΜΔ

3%

Έληππν-ηξίπηπρν

57%

Άιιν άηνκν

31%

 
 

 

Αίηεκα (είδνο)

Βνήζεηα

38%

Φάξζα

12%

Αλαπάληεηε

29%

Πιεξνθνξίεο

21%
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Αίηεκα(ζέκα)

Δξσηηθέο ρέζεηο

13%

Άιιν

4%

ηξαηνινγηθά ζέκαηα

14%

Σνμηθέο νπζίεο

2%

Πνηλέο

2%

Άδεηεο- Πίεζε από Τπεξεζίεο

16%

Γηαβίσζε-ρέζεηο εληόο 

κνλάδαο

14%

Απηνθηνληθόο ηδεαζκόο 

4%

Δηεξνθαηαζηξνθηθέο απεηιέο

1%

Απόπεηξα απηνθηνλίαο

0%

Οηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα

14%

Άγρνο-Καηάζιηςε

16%

 
 

 

Γηαθαηλόκελε Φπρνπαζνινγία

Άιιν

3%

Υσξίο 

ςπρνπαζνινγί

α

29%

Ύπαξμε 

ςπρηαηξηθνύ 

ηζηνξηθνύ

12%

Υξήζε νπζηώλ

2% Καηάζιηςε

14%

Άγρνο

32%
Φπρσηηζκόο

4%

Απηνθηνληθόο 

ηδεαζκόο

4%
 

 

 

 



 67 

Παξέκβαζε

Πιεξνθόξεζε

26%

πκβνπιεπηηθή

56%

Παξαπνκπή ζε γηαηξό κνλάδαο-ΟΦΜ

6%

Σειεθσληθό Ραληεβνύ

0%

Παξαπνκπή ζε θξαηηθό θνξέα

6%

Παξέκβαζε ππεπζύλνπ νκάδαο

1%
Παξαπνκπή ζε άιιν θέληξν 

ηειεθσληθήο πιεξνθόξεζεο

5%

Ραληεβνύ εδώ

0%

 
 

Tν 88% ησλ θιήζεσλ αθνξά ην ηξαηφ Ξεξάο θαη ην ππφινηπν ηελ Πνιεκηθή 
Αεξνπνξία. Χο πξνο ηελ ηδηφηεηα ησλ θαινχλησλ, 23% είλαη ηδηψηεο, θαη ην 77% αθνξά 
ζηειέρε. Χο πξνο ηηο θιήζεηο αλα βάξδηα, ην 37% αθνξά θιήζεηο απν ηηο 15:15 - 21:30, ην 
22% θιήζεηο απν ηηο 21:30 – 03:15 θαη ην ππφινηπν 41% αθνξά θιήζεηο απν ηηο 03:15 – 
15:15. Χο πξνο ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ην 69% είλαη άγακνη, ελψ ην 31% ήηαλ 
έγγακνη. Χο πξνο ην αλ έρεη μαλαθαιέζεη ζηε γξακκή, νη πεξηζζφηεξνη έρνπλ μαλαθαιέζεη, 
σο πξνο ην αλ μαλαθαινχλ γηα ηνλ ίδην ιφγν, νη πεξηζζφηεξνη δελ έρνπλ μαλαθαιέζεη γηα 
ηνλ ίδην ιφγν. Χο πξνο ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, νη κηζνί πεξίπνπ αλήθνπλ ζηα κεζαία 
ζηξψκαηα. Χο πξνο ηελ πεγή πιεξνθφξεζεο γηα ηελ γξακκή, νη πεξηζζφηεξνη 
πιεξνθνξήζεθαλ ηελ χπαξμε ηεο απφ ην ζρεηηθφ έληππν πνπ δηαλέκεηαη. Χο πξνο ηελ 
δηαθαηλφκελε ςπρνπαζνινγία ην 1/3 δελ θαίλεηαη λα έρεη ελδείμεηο ςπρνπαζνινγίαο, ην 1/3 
πεξίπνπ παξνπζηάδεη άγρνο θαη ην 4% παξνπζηάδεη απηνθηνληθφ ηδεαζκφ. Χο πξνο ηελ 
παξέκβαζε, απηή είλαη θπξίσο ζπκβνπιεπηηθή θαη εζηηάδεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ 
πιεξνθφξεζε θαη ζηελ ελεκέξσζε.  
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Βαζηθέο αξρέο

Παξέκβαζεο ζηελ Κξίζε
•Παξεκβαίλνπκε άκεζα: Δπί ηφπνπ παξνπζία ηνπ πξνζσπηθνχ
επείγνπζαο ςπρηθήο πγείαο, φζν ην δπλαηφλ πην ζχληνκα, είλαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθή.

•ηαζεξνπνηνύκε: ηαζεξνπνίεζε ησλ ζπκάησλ ή ηεο θνηλφηεηαο-ζχκαηνο
κε ηελ ελεξγφ θηλεηνπνίεζε πφξσλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ δηθηχσλ. 

•Γηεπθνιύλνπκε ηελ θαηαλόεζε: Γηεπθνιχλνπκε ηελ θαηαλφεζή ηνπο
ζρεηηθά κε φηη έρεη ζπκβεί. Απηφ επηηπγράλεηαη ζπιιέγνληαο ηα γεγνλφηα
ζρεηηθά κε ην ηη ζπλέβε, αθνχγνληαο ηα ζχκαηα λα δηεγνχληαη ηελ εκπεηξία
ηνπο , ελζαξξχλνληαο ηελ έθθξαζε δχζθνισλ ζπλαηζζεκάησλ, θαη
βνεζψληαο ηνπο λα θαηαλνήζνπλ ηελ επίδξαζε ηνπ θξίζηκνπ γεγνλφηνο. 

•Δζηηάδνπκε ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο (Problem-Solving): 
Δλεξγεηηθή ππνζηήξημε ησλ ζπκάησλ ψζηε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο
δηαζέζηκνπο πφξνπο θαη λα αλαθηήζνπλ ηνλ έιεγρν

•Δλζαξύλνπκε ηελ απηνλνκία: Έκθαζε ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο
εκπηζηνζχλεο ησλ ζπκάησλ ζηνλ εαπηφ ηνπο, ψζηε λα αλαπηχζζνπλ ηηο
ζηξαηεγηθέο γηα ηελ επίιπζε ησλ ζεκάησλ

 
 

Ο απψηεξνο ζηφρνο ηεο γξακκήο είλαη θάηη ην νπνίν ήδε θάλεη, δειαδή ε 
παξέκβαζε ζηελ θξίζε. Χο παξέκβαζε ζηελ θξίζε νξίδεηαη ε παξνρή επείγνπζαο 
ςπρνινγηθήο βνήζεηαο ζε ζχκαηα θξίζεο, έηζη, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε επηζηξνθή ηνπο ζε 
έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη λα εκπνδηζηεί ή λα κεησζεί ε πηζαλή 
αξλεηηθή επίδξαζε ηνπ ςπρνινγηθνχ ηξαχκαηνο (π.ρ. πεξηζηαηηθά πέλζνπο). 

 
Οη βαζηθέο αξρέο παξέκβαζεο ζηελ θξίζε είλαη : 

 Να παξεκβαίλνπκε άκεζα 

 Να ζηαζεξνπνηνχκε 

 Να δηεπθνιχλνπκε ηελ θαηαλφεζε  

 Να ελζαξχλνπκε ηελ απηνλνκία ηνπ αηφκνπ 
 
 

ηξαηεγηθέο

•πξνεηνηκαζία πξηλ ηελ θξίζε

•νξγάλσζε ηνπ πξνζσπηθνχ δεκφζηαο αζθάιεηαο θαζψο
θαη ελεκέξσζε κεγάισλ νκάδσλ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε
θξίζεσλ π.ρ γηα πνιίηεο- ζχκαηα ηξνκνθξαηίαο, καδηθψλ
θαηαζηξνθψλ, θξίζεσλ ζηελ θνηλφηεηα, ζρνιηθέο
ηξαγσδίεο

•παξέκβαζε ζε νμεία θξίζε γηα κεκνλσκέλα άηνκα

•ζχληνκεο ζπδεηήζεηο ζε κηθξέο νκάδεο (defusings) πνπ
βνεζνχλ ζηε κείσζε νμέσλ ζπκπησκάησλ

•παξέκβαζε ζε νηθνγέλεηεο

•παξεκβάζεηο νξγαλσηηθνχ ραξαθηήξα

•παξαπνκπέο γηα πεξαηηέξσ ςπρνινγηθή αμηνιφγεζε θαη
ζεξαπεία, φπνπ ελδείθλπηαη. 
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ηξαηεγηθέο:   

 Πξνεηνηκαζία γηα ηελ θξίζε 

 Οξγάλσζε θαη ελεκέξσζε  

 Αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο 
1) Μέζσ βηληενδηάζθεςεο, ειεθηξνληθνχ ςπρηαηξηθνχ θαθέινπ, ππεξεζηψλ κέζσ 
internet 
2) Ζιεθηξνληθφο ςπρηαηξηθφο θάθεινο 
3) Τπεξεζίεο κέζσ ίληεξλεη 

Παξάιιεια κε ηα παξαπάλσ ζα κπνξνχζαλ λα ππάξρνπλ ππεξεζίεο ηειεδηνίθεζεο 
θαη ηειεπαξέκβαζεο, ππεξεζίεο πνπ απαηηνχλ ηελ άκεζε επηθνηλσλία ηνπ ρξήζηε κε ηνλ  
εηδηθφ, ππεξεζίεο πνπ απαηηνχλ ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ επαγγεικαηηψλ ηεο ςπρηθήο πγείαο 
ή κεηαμχ επηζηεκφλσλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ θαη ππεξεζίεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ πξνο 
ηνπο ρξήζηεο. 

 
 

Πξφηαζε

• Θεζκνζέηεζε αλάπηπμεο δξάζεσλ ηεο Γξακκήο
Φπρνινγηθήο ηήξημεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε
πεξηζηαηηθψλ θξίζεο, φπσο πεξηζηαηηθά πέλζνπο, 
αηπρεκάησλ, καδηθψλ θαηαζηξνθψλ, καδηθήο βίαο, 
θιπ.

• Σππνπνίεζε ηνπ ξφινπ ηεο νκάδαο, ησλ αξρψλ ηεο
απνζηνιήο ηεο, ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ κειψλ ηεο, 
θαζψο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηεθπεξαίσζεο. 

• Tα κέιε ηεο νκάδαο (ςπρίαηξνη, ςπρνιφγνη, θνηλ
ιεηηνπξγνί) ζα πξέπεη λα έρνπλ ιάβεη εθπαίδεπζε ζε
ζέκαηα παξέκβαζεο ζηελ θξίζε. Δπίζεο λα έρνπλ
εκπεηξία ζε ζέκαηα θνηλνηηθήο ςπρηαηξηθήο θαη
δηνίθεζεο.

 
 
 

Ζ πξφηαζή καο ινηπφλ είλαη ε ζεζκνζέηεζε αλάπηπμεο δξάζεσλ ηεο Γξακκήο 
Φπρνινγηθήο ηήξημεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ θξίζεο, φπσο πεξηζηαηηθά 
πέλζνπο, αηπρεκάησλ, καδηθψλ θαηαζηξνθψλ, καδηθήο βίαο, θιπ. Δπίζεο ε ηππνπνίεζε 
ηνπ ξφινπ ηεο νκάδαο, ησλ αξρψλ ηεο απνζηνιήο ηεο, ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ κέισλ ηεο 
θαζψο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηεθπεξαίσζεο. Σέινο ηα κέιε ηεο νκάδαο ζα πξέπεη λα έρνπλ 
ιάβεη εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα παξέκβαζεο ζηελ θξίζε θαη λα έρνπλ εκπεηξία ζε ζέκαηα 
θνηλνηηθήο ςπρηαηξηθήο θαη δηνίθεζεο. ηελ νκάδα ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλνληαη δηάθνξα 
είδε επαγγεικαηηψλ πγείαο, π.ρ. θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί θαη επηζθέπηεο πγείαο. Πξνο ην 
παξφλ, νη νκάδεο απηέο ζηειερψλνληαη σο επί ην πιείζηνλ απφ Φπρηάηξνπο θαη ειάρηζηνπο 
Φπρνιφγνπο. 
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Πξφηαζε ...
•Καηά ηελ αλάιεςε ηνπ εθάζηνηε πεξηζηαηηθνχ, άκεζε
επηθνηλσλία ηνπ Κέληξνπ Γηαρείξηζεο Κξίζεο κε ηνλ
επηζηεκνληθά ππεχζπλν ηεο Γξακκήο, κε ζθνπφ ηελ
ελεκέξσζε γηα ηηο ιεπηνκέξεηο ηνπ πεξηζηαηηθνχ, θαζψο
θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ ζηφρσλ ηεο απνζηνιήο.

•Ο επηζηεκνληθά ππεχζπλνο έρεη ηελ επζχλε αμηνιφγεζεο
ησλ πιεξνθνξηψλ, ζπγθξφηεζεο ησλ απαηηνχκελσλ κειψλ
ηεο νκάδαο θαη θαζνξηζκνχ ηνπ ζεξαπεπηηθνχ πιάλνπ
αληηκεηψπηζεο. 

•ηε δηάξθεηα ηεο απνζηνιήο ε νκάδα ελεξγεί ζχκθσλα κε
ην ζεξαπεπηηθφ πιάλν πνπ ηέζεθε, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο
ηνπ πεξηζηαηηθνχ. 

•ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο απνζηνιήο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα
δηαζχλδεζεο ηνπ επηζηεκνληθά ππεπζχλνπ κε ην Κέληξν
Γηαρείξηζεο Κξίζεο, κε ζηφρν ηελ ακθίπιεπξε ελεκέξσζε
γηα ηελ πνξεία ηεο απνζηνιήο.

 
 
 

Καηά ηελ αλάιεςε ηνπ εθάζηνηε πεξηζηαηηθνχ ζα πξέπεη λα ππάξρεη άκεζε 
επηθνηλσλία ηνπ θέληξνπ δηαρείξηζεο θξίζεσο κε ηνλ επηζηεκνληθά ππεχζπλν ηεο γξακκήο, 
κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ πεξηζηαηηθνχ, θαζψο θαη γηα ηελ 
πεξηγξαθή ησλ ζηφρσλ ηεο απνζηνιήο. Ο επηζηεκνληθά ππεχζπλνο, ζα πξέπεη λα έρεη ηελ 
επζχλε αμηνιφγεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, ζπγθξφηεζεο ησλ απαηηνχκελσλ κειψλ ηεο 
νκάδαο, θαη θαζνξηζκνχ ηνπ ζεξαπεπηηθνχ πιάλνπ αληηκεηψπηζεο. ηε δηάξθεηα ηεο 
απνζηνιήο, ε νκάδα ζα πξέπεη λα ελεξγεί, ζχκθσλα κε ην ζεξαπεπηηθφ πιάλν πνπ ηέζεθε 
θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ πεξηζηαηηθνχ. Σέινο, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο απνζηνιήο, ζα 
πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο ηνπ επηζηεκνληθά ππεχζπλνπ, κε ην θέληξν 
δηαρείξηζεο θξίζεο κε ζθνπφ ηελ ακθίπιεπξε ελεκέξσζε γηα ηελ πνξεία ηεο απνζηνιήο.  

 
 

πκπέξαζκα

Οκάδα Παξέκβαζεο ζηελ Κξίζε

• Σει Γξακκή Φπρ ηήξημεο

• Τπεξεζίεο Σειε-ςπρηαηξηθήο

• Oκάδα παξέκβαζεο ζηελ Κξίζε

1. Απηνλνκία

2. ηελή δηαζχλδεζε κε Κέληξν Γηαρείξηζεο

Κξίζεο
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πκπεξαζκαηηθά, ε νκάδα παξέκβαζεο ζηελ θξίζε, ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηελ 
ηειεθσληθή γξακκή ςπρνινγηθήο ζηήξημεο θαη ηηο ππεξεζίεο ηειε-ςπρηαηξηθήο θαη ηελ 
νκάδα παξέκβαζεο ζηελ θξίζε. Οη 3 απηνί θνξέηο ελεξγνχλ απηφλνκα, αιιά παξάιιεια 
βξίζθνληαη ζε ζηελή δηαζχλδεζε κε ην θέληξν δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο.  
Δπραξηζηψ. 
 
 
 


