ΣΡ(ΤΓ) ΜΠΔΓΙΟΓΛΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ηξαηεγέ,
Οη παξαηεξήζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ θαηαηίζεληαη ζηελ
παξαθάησ νκηιία, αληινύληαη από ηελ 9κελε ππεξεζία ζηελ 98 ΑΓΣΔ
ζηελ Μπηηιήλε, θαζώο θαη ηελ 6κελε ππεξεζία κνπ ζηελ ΓΑ. θνπόο
απηήο ηεο εθθώλεζεο είλαη ε πεξηεθηηθή παξνπζίαζε όςεσλ, πνπ
θαλεξώλνπλ ηελ ζπλεηζθνξά ηνπ ζεζκνύ απηνύ ζηνλ Δ από ηελ κία, θαη
ηελ αλάδπζε πξνβιεκάησλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ην έξγν ηνπ, από ηελ άιιε.
Ξεθηλώληαο πάληα από ηελ παξαδνρή ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο
ςπρηθήο πγείαο ζην ζηξάηεπκα, νη Οκάδεο Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο
αλαιακβάλνπλ ηξεηο ππνρξεώζεηο:
Α.- Σνλ εληνπηζκό ΑΥΙΦ, αιιά θαη ηελ γεληθόηεξε ππνζηεξηθηηθή
– ζπκβνπιεπηηθή ζε νπιίηεο πνπ ηελ έρνπλ αλάγθε, κέζσ ησλ
ζπλεληεύμεσλ.
Β.- Σελ ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε ζπλζεθώλ δηαβίσζεο ησλ
ζηξαηησηώλ θαη εληνπηζκό θαηλνκέλσλ – γελεζηνπξγώλ αηηηώλ, πνπ
δηεπθνιύλνπλ
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ιεηηνπξγηθόηεηά ηνπο ζηηο Μνλάδεο.
Γ.- Σελ θαηάζεζε πξνηάζεσλ θαη ηελ ζπκβνπιεπηηθή πξνο ηηο
Γηνηθήζεηο, αιιά θαη πξνο όιε ηελ Ιεξαξρία ησλ ρεκαηηζκώλ κέζσ ησλ
δηκεληαίσλ Αλαθνξώλ.

Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη μερσξηζηά ην θαζέλα από απηά ηα
θαζήθνληα. (Όπσο είλαη).
Α.- Η δηαδηθαζία ησλ ζπλεληεύμεσλ απνηέιεζε θαη απνηειεί ην
βαζηθό εξγαιείν ησλ ΟΦΜ. Η εκπεηξία έρεη δείμεη όηη ππάξρεη
εκπηζηνζύλε ησλ νπιηηώλ πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο εηδηθνύο
επηζηήκνλεο θαη ηελ βαζύηαηε αλάγθε γηα ζπδήηεζε θαη επηθνηλσλία κε
ζθνπό ηελ επίιπζε ηπρόλ πξνβιεκάησλ.
Ό,ηη αθνξά ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ΑΥΙΦ, παξαηεξνύληαη
ζπλνπηηθά κεγάια πνζνζηά ζε νηθνλνκηθά – νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα,
δπζπξνζαξκνζηηθέο εθδειώζεηο ( παξαπησκαηηθόηεηα ), λεπξσζηθέο
δηαηαξαρέο θαη ρξήζε ςπρνηξόπσλ νπζηώλ θαη κηθξόηεξα ζε ςπρσζηθέο
δηαηαξαρέο,
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(αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ζε άιιεο νκηιίεο).
Γεδνκέλνπ όηη θαηά ηηο νιηγόιεπηεο ζπλεληεύμεηο δελ κπνξεί λα
γίλεη νπνηαδήπνηε ςπρνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε, ν ξόινο ησλ ΟΦΜ είλαη
είηε παξαπεκπηηθόο, ζηνπο ζηξαηησηηθνύο Φ/ηξνπο ή ζηα ζηξαηησηηθά
Ννζνθνκεία αλ πξόθεηηαη γηα ζνβαξέο δηαηαξαρέο, είηε ππνζηεξηθηηθόο –
ζπκβνπιεπηηθόο, ηδίσο ζε ζηξαηηώηεο κε νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα ή ζε
ζηξαηηώηεο ρξήζηεο νπζηώλ. Βέβαηα ζηελ 98 ΑΓΣΔ είκαζηε ηδηαίηεξα
θεηδσινί ζηνλ ραξαθηεξηζκό θάπνηνπ ζηξαηηώηε σο ΑΥΙΦ. Αλ π.ρ.
ραξαθηεξίδνληαλ σο ΑΥΙΦ νπιίηεο πνπ ππέζηεζαλ δηαθνπή ηνπ
εξσηηθνύ δεζκνύ ηνπο, κε ζπλέπεηα ηελ εθδήισζε ζπκπησκάησλ

αληηδξαζηηθήο θαηάζιηςεο, ζα κηινύζακε γηα έλα πνζνζηό 30 – 40% ηνπ
ζπλόινπ ησλ ζηξαηησηώλ.
Σν θπξηόηεξν πξόβιεκα πνπ παξαηεξείηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ
ζπλεληεύμεσλ είλαη ν πξνγξακκαηηζκόο ηεο ξνήο ησλ ζηξαηησηώλ από
ηνπο ρώξνπο πνπ βξίζθνληαη, ζηνλ ρώξν ησλ ζπλεληεύμεσλ. πρλά, κία
δηαηαγή ελόο Γηνηθεηή πξνο εμππεξέηεζε απηήο ηεο αλάγθεο, πεξλά
κέζα από πιεζώξα άιισλ ηειερώλ, γηα λα θαηαιήμεη ζε έλαλ (θάπνηεο
θνξέο) ζηξαηηώηε ν νπνίνο «ηξέρεη απεγλσζκέλα λα καδέςεη θόζκν γηα
ηνπο ςπρνιόγνπο». Έηζη, δπζηπρώο θαηαζπαηαιείηαη ν ρξόλνο θαη
πεξηνξίδεηαη δξακαηηθά ν αξηζκόο ησλ ζπλεληεπμηαδόκελσλ νπιηηώλ.
Β.- Δίλαη γεληθώο απνδεθηή ε άπνςε όηη ν Δ δελ παξάγεη ν ίδηνο,
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δεκηνπξγεζεί από πξνεγνύκελεο θνηλσληθέο δνκέο. Απηό πνπ ζα
κπνξνύζε λα ιερζεί είλαη όηη ε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε εθ κέξνπο ησλ
νπιηηώλ Δηδηθώλ – Δπηζηεκόλσλ ησλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο ησλ
ζηξαηησηώλ κέζα ζηα ζηξαηόπεδα, νδεγεί ζην εμήο ζπκπέξαζκα:
Τπάξρεη κία ζπλάθεηα ηεο όμπλζεο ή αληίζηνηρα ηεο κεηξίαζεο ησλ
πξνβιεκάησλ – αξλεηηθώλ θαηλνκέλσλ, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο
δηαβίσζεο ζε κία Μνλάδα: έηζη π.ρ. νη ζπρλέο απαγνξεύζεηο, ε
ππεξβνιηθή απζηεξόηεηα θαη νη πνιύ απμεκέλεο ππνρξεώζεηο ησλ
ζηξαηεπκέλσλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ έιιεηςε αζηηθόηεηαο (απνκόλσζε)

κίαο Μνλάδαο, κπνξνύλ λα δπζρεξάλνπλ ηελ πξνζαξκνγή, θπξίσο ησλ
λέσλ ζηξαηησηώλ.
Οη νκάδεο ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε όιεο
ηηο εθθάλζεηο ηνπ ζηξαηησηηθνύ βίνπ ησλ νπιηηώλ ζηηο Μνλάδεο πνπ
επηζθέπηνληαη θαη έηζη, έρνληαο επαλαιακβαλόκελεο εκπεηξίεο από όιεο
ηηο Μνλάδεο ηνπ ρεκαηηζκνύ πνπ επηιακβάλνληαη, κπνξνύλ λα θάλνπλ
ζπγθξίζεηο θαη λα δηαπηζηώζνπλ πνηέο είλαη απηέο νη ζπλζήθεο κέζα ζε
θάζε έλα ζηξαηόπεδν, πνπ κπνξνύλ λα επλνήζνπλ ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα
ηνπ έκςπρνπ δπλακηθνύ ησλ Μνλάδσλ.
Γ.- Όηαλ ην έξγν ησλ αηνκηθώλ ζπλεληεύμεσλ θαη ηεο
παξαηήξεζεο ησλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο ζε κία Μνλάδα έρεη ηειεηώζεη, ε
ΟΦΜ θαιείηαη λα θαηαζέζεη ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο ζηνλ Γηνηθεηή ηεο
Μνλάδαο. Οη πξνηάζεηο έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ηελ ηδηαίηεξε
θξνληίδα πνπ κπνξεί λα δνζεί ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηξαηηώηεο, αλάινγα
κε ηελ θαηάζηαζε ζελ νπνία βξίζθνληαη. Δίηε κε ηνλ ηξόπν ρεηξηζκνύ
γεληθόηεξσλ πηζαλώλ αξλεηηθώλ θαηλνκέλσλ, είηε κε ηελ βειηίσζε ησλ
ζπλζεθώλ κέζα ζην ζηξαηόπεδν, κε ζθνπό ηελ ελίζρπζε ηεο
πξνζαξκνγήο θαη ηεο νκαιήο έληαμεο ησλ νπιηηώλ ζηνλ ρώξν δηακνλήο
ηνπο.
Δίλαη γεληθά παξαδεθηό όηη ε επηηπρία ηνπ ζεζκνύ ηεο
ςπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο εμαξηάηαη ζεκαληηθά θαη από ηελ πξνζσπηθή
ηνπνζέηεζε ησλ Γηνηθεηώλ ησλ Μνλάδσλ. Οη εηδηθνί επηζηήκνλεο έρνπλ

ηελ ηδηόηεηα ησλ ζπκβνύισλ, δίρσο λα είλαη αμησκαηηθνί ή επηζηήκνλεο
πνιίηεο ζπλεξγαδόκελνη κε ηνλ ηξαηό, αιιά απινί νπιίηεο. Απηό ην
γεγνλόο δηεπθνιύλεη κελ ηελ επαθή κε ηνπο ζηξαηηώηεο ζηηο Μνλάδεο,
ελαπόθεηηαη όκσο ζηηο Γηνηθήζεηο ε νξζή εθαξκνγή ησλ θαλνληζκώλ θαη
ε δηεπθόιπλζε ηνπ έξγνπ ησλ νκάδσλ. Βεβαίσο, νη κεηέρνληεο ζηηο
νκάδεο ςπρνιόγνη – θνηλσληνιόγνη – θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί πξέπεη λα
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αληηθεηκεληθόηεηαο. Οη ίδηνη, κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζεκαληηθά ην έξγν
ησλ Γηνηθήζεσλ, αξθεί λα γίλεη θαηαλνεηό όηη δελ είλαη νύηε
«ζπλδηθαιηζηέο» ζηξαηηώηεο, νύηε ειεγθηέο – εθπξόζσπνη ησλ
Μεξαξρηώλ.
ηελ ζπλέρεηα ζα ήζεια λα αλαθεξζώ ζπγθεθξηκέλα ζην έξγν ησλ
ΟΦΜ ζε δύν ηνκείο:
Α. ε ζρέζε ινηπόλ κε ηνπο ρξήζηεο ςπρνηξόπσλ νπζηώλ, νη ΟΔΔ
αλαιακβάλνπλ ηα εμήο θαζήθνληα:
1.

Αλίρλεπζε ησλ αηόκσλ πνπ είλαη ρξήζηεο ςπρνηξόπσλ
νπζηώλ θαη ζπλεξγαζία κε ηελ Γηνίθεζε θαη ηνλ Ιαηξό
Μνλάδαο γηα ηνλ ζσζηό ρεηξηζκό ηνπο.

2.

Δλεκέξσζε θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ησλ ρξεζηώλ.

3.

Δλεκέξσζε ησλ κε ρξεζηώλ γηα ηηο ζπλέπεηεο από ηελ
ρξήζε ςπρνηξόπσλ νπζηώλ.

Β. ε ζρέζε κε ηελ πξόιεςε ησλ απηνθηνληώλ νη ΟΔΔ
αλαιακβάλνπλ:
1. Αλίρλεπζε ησλ αηόκσλ κε επηθηλδπλόηεηα (ςπρσηηθέο
δηαηαξαρέο, θαηαζιηπηηθέο δηαηαξαρέο, θιπ.) θαη ζπλεξγαζία
κε ηελ Γηνίθεζε θαη ηνλ Ιαηξό Μνλάδαο γηα ηνλ ζσζηό
ρεηξηζκό ηνπο.
2. Φπρνινγηθή ππνζηήξημε ησλ ΑΥΙΦ.
3. πκβνπιεπηηθή ησλ νηθνγελεηώλ αηόκσλ κε ζεκαληηθή
επηθηλδπλόηεηα.
Κιείλνληαο, δελ κπνξώ παξά λα ζεσξήζσ αλαγθαία ηελ παγίσζε
ηνπ ζεζκνύ ηεο Φπρνθνηλσληθήο Μέξηλαο ζηελ ζπλείδεζε ηνπ
πξνζσπηθνύ ηνπ ηξαηνύ Ξεξάο, ελόο ζεζκνύ πνπ έρεη ήδε ζπληειέζεη
ζεκαληηθό έξγν, δηεπξπκέλνπ ζε όιεο ηηο γσληέο ηεο Διιάδαο, εθεί όπνπ
βξίζθεηαη ε ζηξαηεπκέλε λενιαία ηεο παηξίδαο καο.
αο επραξηζηώ πνιύ.

