
   ΟΙ ΟΜΑΔΕ ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ  

                           ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΟΤ ΥΗΜΑΣΙΜΟΤ 

      

Πετρίχος Παναγιώτης, 

Κοινωνιολόγος 

Σηξαηεγέ, θπξίεο θαη θύξηνη,  

 ζηελ εηζήγεζε απηή, ζα αλαθεξζώ ζην ξόιν θαη ηελ δξάζε ησλ νκάδσλ 

ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο. Οη παξαηεξήζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ θαηαηίζεληαη 

αληινύληαη από ηελ 9κελε ππεξεζία κνπ ζηελ ΧΙΙ Μ/Κ Μεξαξρία Πεδηθνύ ζηελ 

Αιεμαλδξνύπνιε, θαζώο θαη ηελ 6κελε ππεξεζία κνπ ζην ΚΕΕΔ. 

 Η ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνύ Ψπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο εληάζζεηαη ζην πιαίζην 

άζθεζεο κηαο πξνιεπηηθήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζην Σηξαηό Ξεξάο πνπ απνβιέπεη 

ζηνλ εληνπηζκό, ηε δηεξεύλεζε θαη άκβιπλζε ησλ γεληθώλ θαη εηδηθώλ πξνβιεκάησλ 

πνπ απαζρνινύλ ηνπο ζηξαηεπκέλνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο. Ωο γεληθά 

πξνβιήκαηα κπνξνύκε λα νξίζνπκε ηα πξνβιήκαηα εθείλα πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο 

όξνπο δηαβίσζεο θαη ζηηο ζρέζεηο  ησλ ζηξαηησηώλ κηαο κνλάδαο, ελώ σο εηδηθά 

πξνβιήκαηα νξίδνπκε ηα πξνβιήκαηα εθείλα ηα νπνία θέξεη ν ζηξαηηώηεο από ηελ 

πνιηηηθή ηνπ δσή (π.ρ. νηθνλνκηθά, ςπρνινγηθά) θαη δξνπλ αλαζηαιηηθά ζηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ ζην ζηξαηησηηθό πεξηβάιινλ. 

 Τν βαζηθό εξγαιείν γηα ηελ δηεξεύλεζε ησλ εηδηθώλ πξνβιεκάησλ απνηειεί ε 

αηνκηθή ζπλέληεπμε, ελώ γηα ηε δηεξεύλεζε ησλ γεληθώλ πξνβιεκάησλ ρξήζηκα 

εξγαιεία απνηεινύλ ε αηνκηθή - νκαδηθή ζπλέληεπμε θαη ε ζπκκεηνρηθή 

παξαηήξεζε. 

(διαφάνεια 1) 

 Η αηνκηθή ζπλέληεπμε ιακβάλεη ρώξα θαη' ηδίαλ θαη θαηά πξνηίκεζε ζε 

ηδηαίηεξν ρώξν. Σηελ αηνκηθή ζπλέληεπμε εμεηάδνληαη νη εμήο παξάκεηξνη: 

 νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

 νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

 ζρέζεηο κε ην άιιν θύιν 

 βαζκόο θνηλσληθόηεηαο / πνηόηεηα - πνζόηεηα δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ 

 ζρέζεηο κε ηνμηθέο νπζίεο 

 πηζαλέο ελδείμεηο ςπρηθήο λόζνπ (π.ρ. ηάζε γηα απνκόλσζε, ππεξβνιηθό ζηξεο) 

 πνηόηεηα δσήο ζηε κνλάδα. 



Οη αηνκηθέο ζπλεληεύμεηο ζπκβάινπλ απνθαζηζηηθά ζηελ νξζή εθηίκεζε ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο θαη ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ζηξαηηώηε. Δηεπθνιύλνπλ ζηε 

δηαπίζησζε ηδηόκνξθσλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ, όπσο ν αξλεηηζκόο, ε 

εξηζηηθόηεηα, ε αδηαθνξία, ε έιιεηςε δηάζεζεο, νη νπνίεο είλαη δπλαηόλ λα 

ππνθξύπηνπλ ςπρηθέο παζήζεηο. Οδεγνύλ επίζεο, ζηνλ εληνπηζκό ησλ Αηόκσλ 

πνπ Χξήδνπλ Ιδηαίηεξεο Φξνληίδαο θαη δηεξεπλνύλ ηηο ζπλζήθεο πνπ απνηεινύλ 

ηνπο γελεζηνπξγνύο παξάγνληεο ςπρνθνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ ησλ νπιηηώλ.   

 

(διαφάνεια 2) 

 Η νκαδηθή ζπλέληεπμε ιακβάλεη ρώξα ζε ρώξνπο νκαδηθήο ζπλάληεζεο ησλ 

ζηξαηησηώλ θαη αλαθέξεηαη ζηα εμήο δεηήκαηα: 

 πνηόηεηα δσήο ζηελ κνλάδα 

 ζρέζεηο κεηαμύ ησλ ζηξαηησηώλ 

 ζρέζεηο ησλ ζηξαηησηώλ κε ηνπο αλσηέξνπο ηνπο. 

 Με ηελ ηερληθή ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο νη ιεηηνπξγνί ηνπ ζεζκνύ 

πξνζπαζνύλ λα κειεηήζνπλ ηηο κνλάδεο πνπ επηζθέπηνληαη "από ηα κέζα", 

ζπκκεηέρνληαο σο κέιε ζηα θνηλσληθά ζύλνια όπνπ παξαηεξνύλ. Η ζπκκεηνρηθή 

παξαηήξεζε δίλεη ηελ επθαηξία ηεο δηαπίζησζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζηξαηησηώλ 

ζην θπζηθό ηνπο πεξηβάιινλ. 

 Τόζν νη νκαδηθέο ζπλεληεύμεηο όζν θαη ε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε δίλεη ηε 

δπλαηόηεηα εμαγσγήο ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ πνηόηεηα δσήο ζηε κνλάδα 

θαη γηα ηε δπλακηθή ησλ νκάδσλ θαη ππννκάδσλ πνπ δεκηνπξγνύληαη. 

 Με βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο ζπλεληεύμεηο θαη ηελ 

ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, νη ΟΨΜ κπνξνύλ θαη δξνύλ ζπκβνπιεπηηθά πξνο ηηο 

δηνηθήζεηο ησλ κνλάδσλ, αιιά θαη πξνο όιε ηελ Ιεξαξρία ησλ Σρεκαηηζκώλ κέζσ 

ησλ Δηκεληαίσλ αλαθνξώλ. 

(διαφάνεια 3) 

 Οη πξνηάζεηο αλαθέξνληαη: 

1. Σηνλ εληνπηζκό θαη ηνλ ρεηξηζκό ησλ Αηόκσλ πνπ Χξήδνπλ Ιδηαίηεξε Φξνληίδα. Η 

πιεηνςεθία ησλ αηόκσλ απηώλ είλαη άηνκα κε νηθνγελεηαθά - νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα θαη άηνκα πνπ θάλνπλ ρξήζε ηνμηθώλ νπζηώλ. Γηα ηνπο πξώηνπο νη 

εηδηθνί επηζηήκνλεο ζπρλά δίλνπλ θαηάιιειεο θαηεπζύλζεηο θαη βνεζνύλ ηα άηνκα λα 



αλαδεηήζνπλ ηξόπνπο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο θαη κεηά ην πέξαο ησλ 

ζηξαηησηηθώλ ηνπο ππνρξεώζεσλ. Οη νκάδεο δε δξνπλ κόλν ζπκβνπιεπηηθά πξνο ηηο 

δηνηθήζεηο. Με ην ζσζηό ρεηξηζκό, ηελ εγθαζίδξπζε κηαο ζπλερνύο επηθνηλσλίαο κε 

ηνλ νπιίηε θαη ηνπο νηθείνπο ηνπ, κπνξνύλ λα απνζβεζζνύλ πνηθίιεο δπζθνιίεο θαη 

λα απνθεπρζνύλ δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο.  Γηα ηνπο δεύηεξνπο ε θύξηα ηαθηηθή κέρξη 

ζήκεξα ήηαλ ε παξαπνκπή ηνπο ζηνπο ζηξαηησηηθνύο ςπρίαηξνπο γηα ρνξήγεζε 

αλαβνιήο ή γηα κείσζε ηνπ βαζκνύ ηθαλόηεηαο. Αξρίδεη όκσο λα δηαγξάθεηαη ε 

πξννπηηθή ηεο ζπλεξγαζίαο ζηξαηνύ - ζεξαπεπηηθώλ νξγαληζκώλ. Σην πιαίζην απηήο 

ηεο ζπλεξγαζίαο ππάξρεη ε θηινδνμία λα δηακνξθσζεί έλα δίθηπν επηθνηλσλίαο, ην 

νπνίν ζα ζηέιλεη ηνπο εμαξηεκέλνπο ζηξαηηώηεο ζηα πξνγξάκκαηα απεμάξηεζεο. 

Εδώ βέβαηα ν ξόινο ησλ νκάδσλ είλαη θαζνξηζηηθόο.  

2. Σηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο θαη ζηε πξναγσγή ηεο πνηόηεηαο δσήο 

ησλ ζηξαηεπκέλσλ. Εδώ, νη νκάδεο κέζσ ηεο ζηελήο ηνπο επαθήο κε ηελ ηεξαξρία 

έρνπλ πεηύρεη ζεκαληηθά πξάγκαηα. Τν ζεκαληηθόηεξν όισλ, απνηειεί ε εμάιεηςε 

ηνπ θαηλνκέλνπ "παιηόο - λένο", θαηλόκελν πνπ είρε γίλεη βαζαληζηηθό γηα ηνπο 

λενηνπνζεηνύκελνπο θάζε θνξά ζηξαηηώηεο. 

 Οη πξνηάζεηο απηέο έρνπλ σο θύξην ζηόρν ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο 

ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο θάζε κνλάδαο σο ζύλνιν αιιά θαη ηνπ θάζε νπιίηε μερσξηζηά 

κε ηνλ εληνπηζκό θαη ηελ ιείαλζε ησλ παξαγόλησλ εθείλσλ πνπ δπζθνιεύνπλ ηελ 

πξνζαξκνγή θαη ηελ έληαμε ησλ νπιηηώλ ζην ρώξν δηακνλήο ηνπο. Η επηηπρία ηνπ 

ζεζκνύ απ' απηό ην ζεκείν θαη πέξα εμαξηάηαη ζεκαληηθά από ηελ πξνζσπηθή 

ηνπνζέηεζε ησλ Δηνηθεηώλ ησλ κνλάδσλ. Ο ζεζκόο νύηε κπνξεί, νύηε δηθαηνύηαη λα 

επηβάιιεη ξπζκίζεηο ζηε Δηνίθεζε. Μπνξεί κόλν λα πξνηείλεη. 

 Πέξα από ηηο επηζθέςεηο ζε κνλάδεο νη ΟΨΜ ζπλεξγάδνληαη πιένλ ζηελά κε 

άιινπο θξαηηθνύο ή ηνπηθνύο θνξείο κε ζθνπό ηελ επίιπζε βαζηθώλ πξνβιεκάησλ 

ησλ ζηξαηεπκέλσλ αιιά θαη ηελ πξναγσγή ησλ ζρέζεσλ ζηξαηνύ θαη επξύηεξεο 

θνηλσλίαο. 

(διαφάνεια 4) 

 Σπγθεθξηκέλα, ζηε ΧΙΙ Μ/Κ Μ/Π ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε ππήξμε ζηελή 

ζπλεξγαζία ηεο νκάδαο κε ην παξάξηεκα ηνπ ΟΚΑΝΑ ("Ειπίδα"). Σηα πιαίζηα απηήο 

ηεο ζπλεξγαζίαο νξγαλώζεθαλ: 



 θακπάληα (ηαπηόρξνλε δηάιεμε - πξνβνιή βίληεν) θαηά ησλ λαξθσηηθώλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 26 Ιαλνπαξίνπ 2001 από θαηάιιεινπο νκηιεηέο ζε όια ηα 

ζηξαηόπεδα ηεο Μεξαξρίαο, 

 πξόγξακκα εθπαίδεπζεο αξηζκνύ νπιηηώλ θαη ππαμησκαηηθώλ ηεο Μεξαξρίαο, 

ώζηε λα ιεηηνπξγήζνπλ σο θνξείο πξόιεςεο θαηά ησλ λαξθσηηθώλ. 

 

Παξ' όιεο ηηο απμεκέλεο ππνρξεώζεηο ηεο νκάδαο θαη ηεο ζπρλήο ελαιιαγήο ησλ 

αηόκσλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ, νη ζπλεξγαζίεο απηέο αξρίδνπλ λα απνθηνύλ κηα κόληκε 

κνξθή. 

 Η εκπεηξία δείρλεη, όηη νη νκάδεο ζηνπο ζρεκαηηζκνύο έρνπλ ραξάμεη πιένλ 

έλα ζηαζεξό δξόκν θαη θεξδίδνπλ όιν θαη πεξηζζόηεξν ηελ εκπηζηνζύλε θαη ηελ 

εθηίκεζε ησλ  ζπλαδέιθσλ ηνπο θαη ησλ αλσηέξσλ ηνπο.  Τν πξόβιεκα εληνπίδεηαη 

ζηα ΚΕΝ: εθεί, 1 ή 2 ζπλάδειθνη είλαη ζε θάζε ΕΣΣΟ ππνρξεσκέλνη λα πξνβνύλ ζε 

έλα πξώην εληνπηζκό πεξηπηώζεσλ ΑΧΙΦ θαη επηπιένλ λα πινπνηήζνπλ ηε 

δηαδηθαζία επηινγήο ησλ Δνθίκσλ. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ειιηπή ή ζηξεβιή 

ελεκέξσζε ησλ λενζπιιέθησλ γηα ην ζεζκό θαη ηε κε επηζήκαλζε αξθεηώλ 

πεξηπηώζεσλ ΑΧΙΦ.  

 Κιείλνληαο, πηζηεύσ, όηη ν Θεζκόο πιένλ παηάεη ζε γεξά ζεκέιηα θαη όηη είλαη 

πιένλ αλνηθηόο ν δξόκνο γηα ηελ επέθηαζε ηνπ θαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο 

ζηξαηησηηθήο δσήο.   

  


