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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Δηζαγσγή: Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ δείμεη όηη, ζηε δηάξθεηα θπξίσο ηεο βαζηθήο 

εθπαίδεπζεο, νη ζηξαηηώηεο απνηεινύλ πιεζπζκό πςειήο επηθηλδπλόηεηαο 

γηα απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά. Δπίζεο, έρεη θαλεί όηη ε απηνθηνληθή 

ζπκπεξηθνξά είλαη ηδηαίηεξα ζπρλή ζε άηνκα κε ρξήζε λαξθσηηθώλ νπζηώλ. 

Σθνπόο: Ο ππνινγηζκόο ηεο ζπλνζεξόηεηαο απηνθηνληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη  

ρξήζεο λαξθσηηθώλ νπζηώλ ζε λενζύιιεθηνπο ζηξαηηώηεο. Δπίζεο, ε 

αλεύξεζε πηζαλώλ ζπζρεηίζεσλ, θαζώο θαη ν πξνζδηνξηζκόο ηεο ηάζεο ησλ 

ζπκπεξηθνξώλ απηώλ λα ζπλερίδνληαη από ηελ πνιηηηθή ζηε ζηξαηησηηθή δσή.  

Μέζνδνο: Σπκκεηείραλ εζεινληηθά 1.098 λενζύιιεθηνη ζηξαηηώηεο. Πεξί ην 

ηέινο ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο ζπκπιήξσζαλ αλώλπκα έλα εξσηεκαηνιόγην 

πνπ αθνξνύζε εκπεηξίεο ζρεηηθέο κε απηνθηνληθό ηδεαζκό ή ζπκπεξηθνξά, 

θαζώο θαη κε ζπκπεξηθνξέο ρξήζεο ή θαηάρξεζεο ηνμηθώλ ή εζηζηηθώλ 

νπζηώλ. 

Απνηειέζκαηα: Τν 11,7% θαη 24,0% αληίζηνηρα αλέθεξαλ πξνεγνύκελε θαη 

παξνύζα “αίζζεζε όηη ε δσή δελ έρεη θαλέλα λόεκα”. Οη δηαθνξέο κεηαμύ 

πξνεγνύκελσλ θαη παξόλησλ “επρώλ ζαλάηνπ” (8,9% Vs 9,2%), 

“απηνθηνληθώλ ζθέςεσλ” (8,3% Vs 7,6%), θαη “απνπεηξώλ απηνθηνλίαο” (2,4% 

Vs 2,9%), δελ ήηαλ ζεκαληηθέο. Ζ ζπλνζεξόηεηα πξνεγνύκελεο θαη 

παξνύζεο απηνθηνληθόηεηαο θαη ρξήζεο ηνμηθώλ νπζηώλ βξέζεθε λα 

θπκαίλεηαη αληίζηνηρα από 16,5% έσο 33,3% θαη από 31,4% έσο 44,2%, 

αλάινγα κε ην είδνο ηεο ρξεζηκνπνηνύκελεο νπζίαο. Τα άηνκα κε 

πξνεγνύκελε απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά ή ζπκπεξηθνξά ρξήζεο νπζηώλ 
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είραλ ζεκαληηθά πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα παξνπζηάζνπλ παξόκνηα 

ζπκπεξηθνξά θαη ζηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο, ζε ζρέζε κε απηά πνπ δελ είραλ 

ζην παξειζόλ παξόκνην ηζηνξηθό. Τέινο, ηα άηνκα κε πξνεγνύκελε ή 

παξνύζα ρξήζε ηνμηθώλ νπζηώλ είραλ ζεκαληηθά πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο 

γηα πξνεγνύκελε ή παξνύζα απηνθηνληθόηεηα, αληίζηνηρα, ζε ζρέζε κε ηα 

άηνκα πνπ δελ είραλ παξόκνην ηζηνξηθό ρξήζεο νπζηώλ. 

Σπκπέξαζκα: Βξέζεθε πςειόο επηπνιαζκόο ηεο απηνθηνληθόηεηαο, κε ή 

ρσξίο ζπλνζεξόηεηα κε ρξήζε ηνμηθώλ νπζηώλ, ζηνπο θαηά ηα θαηλόκελα 

θπζηνινγηθνύο απηνύο λένπο. Θεσξείηαη αλαγθαία ε έγθαηξε αλίρλεπζε ησλ 

πςειήο επηθηλδπλόηεηαο απηώλ ζπκπεξηθνξώλ παξαθνινπζώληαο ζηελόηεξα 

ηα θαηλόκελα απηά θαη εθαξκόδνληαο πην απνηειεζκαηηθά πξνγξάκκαηα 

πξόιεςεο.  

 

ABSTRACT 

 

Background: Several studies have shown that those receiving basic 

military training actually constitute a high-risk group for suicidal ideation or 

suicide attempt. In addition, it is well documented that suicidal behavior is 

reported frequently by substance abusers.  

Objective: This study aimed to estimate the comorbidity of suicidal 

behavior and substance use or abuse in young male conscripts. Furthermore, 

to analyze the possible associations, and to determine the trend of continuity 

of these phenomena during the period of basic training.  

Method: A total of 1098 Greek male conscripts participated in this 

study. During the end of their basic training they completed anonymously a 

standard questionnaire concerning their lifetime, as well as their current 

suicidal and substance use behavior.  

Results: A proportion of 11.7% and 24%, respectively, had lifetime and 

current feelings that life is not worth living. The differences between past and 

current death wishes (8.9% Vs 9.2%), suicidal thoughts (8.3% Vs 7.6%), and  

suicide attempts (2.4% Vs 2.9%) were not significant. The comorbidity of past 

and current suicide thoughts and substance use ranged from 16.4% - 33.3% 

and 31.4% - 44.2%, respectively, depending on the kind of the substance. 

The subjects with previous suicidal or substance use behavior had 
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significantly increased incidence to demonstrate such behaviors during their 

first month in the army, in comparison to those without such previous 

behaviors. Finally, the subjects with past or current substance use had 

significantly higher incidence of past or current, respectively, suicidality, as 

compared to those without a history of substance use.  

Conclusion: It seems that the prevalence of suicidality or/and 

substance use among these, otherwise healthy, conscripts is high. We 

suggest the necessity of the early detection of these high-risk behaviors 

applicating more closer monitoring and integrated prevention programs.   

 

Δηζαγωγή 

 

Ζ αλάπηπμε απηνθηνληθόηεηαο είλαη πνιύ ζπρλή ζηα άηνκα πνπ 

δηαλύνπλ ηελ πεξίνδν ηεο όςηκεο εθεβηθήο θαη πξώηκεο  ελήιηθεο δσήο. 

Αξθεηέο κειέηεο ζε γεληθό πιεζπζκό δηαθόξσλ ρσξώλ έδεημαλ πςειά 

πνζνζηά απηνθηνληθνύ ηδεαζκνύ ή απηνθηνληθήο ζπκπεξηθνξάο ζε άηνκα ηνπ 

ειηθηαθνύ απηνύ θάζκαηνο [1, 2]. Τν θαηλόκελν απηό κάιηζηα δείρλεη λα είλαη 

πεξηζζόηεξν απμεκέλν ζε λένπο πνπ δηαλύνπλ ηε ζηξαηησηηθή ζεηεία [3]. Ζ 

απηνθηνλία είλαη κία από ηηο πην ζπλεζηζκέλεο αηηίεο ζαλάηνπ ησλ αηόκσλ ηεο 

ζηξαηεύζηκεο ειηθίαο [3]. Σηνλ ειιεληθό ζηξαηό θαίλεηαη όηη ε αλαινγία 

απηνθηνληώλ, αλ θαη κηθξόηεξε από απηή πνπ παξαηεξείηαη ζηνπο ζηξαηνύο 

άιισλ ρσξώλ, είλαη κεγαιύηεξε από απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηηο αληίζηνηρεο 

νκάδεο ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ ηεο Διιάδαο [4]. 

Ζ ρξήζε λαξθσηηθώλ νπζηώλ απνηειεί επίζεο έλα θαηλόκελν πνπ 

απαηηεί ηδηαίηεξε επαγξύπλεζε ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζηξαηνύ. Ζ κεγάιε 

πνηθηιία ησλ λαξθσηηθώλ ή εζηζηηθώλ νπζηώλ πνπ θπθινθνξεί, ην επξύ θάζκα  

δξάζεο ηνπο, θαζώο θαη ε πξνθαλήο ηάζε απόθξπςεο ηεο ρξήζεο ηνπο, 

ζπρλά πξνθαινύλ δπζεπίιπηα δηαθνξνδηαγλσζηηθά πξνβιήκαηα, ελώ 

ζπγρξόλσο ελέρνπλ πςειό θίλδπλν ζαλαηεθόξαο έθβαζεο. Δίλαη γλσζηό όηη 

επηθξαηνύλ πςειά πνζνζηά ςπρηαηξηθήο ζπλνζεξόηεηαο, όπσο θαηάζιηςε 

θαη δηαηαξαρέο πξνζσπηθόηεηαο, ζε ρξήζηεο ηνμηθώλ νπζηώλ [5]. Δπίζεο, έρεη 

βξεζεί ζε πνιιέο κειέηεο όηη ν απηνθηνληθόο ηδεαζκόο θαη ε απηνθηνληθή 

ζπκπεξηθνξά ζπλαληώληαη ηδηαίηεξα ζπρλά αλάκεζα ζηνπο ρξήζηεο νπζηώλ 

[6, 7, 8, 9]. Έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξεο ζεσξίεο ζηελ πξνζπάζεηα εμήγεζεο ηεο 
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ηδηαίηεξα ζπρλήο ζπλύπαξμεο απηνθηνληθόηεηαο θαη ρξήζεο νπζηώλ. 

Υπνζηεξίδεηαη όηη ηα δύν απηά θαηλόκελα κνηξάδνληαη θάπνηα θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε θάπνηα θνηλή ηδηνζπγθξαζηαθή 

πξνδηάζεζε, ελώ ε απην-ζεξαπεία κε ηε ρξήζε ησλ νπζηώλ έξρεηαη λα 

θαιύςεη ηε δξακαηηθή έθθξαζε κνλαμηάο ηνπ απηνθηνληθνύ αηόκνπ [4, 8, 10, 

11].  

Σθνπόο ηεο κειέηεο απηήο είλαη ε αλεύξεζε ηνπ επηπνιαζκνύ ηνπ 

απηνθηνληθνύ ηδεαζκνύ θαη ηεο απηνθηνληθήο ζπκπεξηθνξάο θαζώο θαη ηεο 

ζπλνζεξόηεηαο απηνθηνληθόηεηαο θαη ρξήζεο ηνμηθώλ νπζηώλ ζε 

λενζύιιεθηνπο ζηξαηηώηεο. Δπίζεο, ε αλεύξεζε πηζαλώλ ζπζρεηίζεσλ 

αλάκεζα ζηελ απηνθηνληθόηεηα θαη ηε ρξήζε νπζηώλ, θαζώο θαη ε δηεξεύλεζε 

ύπαξμεο ζπλέρεηαο ησλ θαηλνκέλσλ απηώλ από ηελ πνιηηηθή ζηε ζηξαηησηηθή 

δσή.   

 

 

Μέζοδος 

 

Γηα ην ζθνπό απηό κειεηήζεθαλ 1098 λενζύιιεθηνη ζηξαηηώηεο ηεο 

2001Β θαη 2001Γ ΔΣΣΟ, πνπ ππεξεηνύζαλ ζηα 5 θέληξα λενζπιιέθησλ ηεο 

Πεινπνλλήζνπ. Γελ ζπκκεηείραλ άηνκα κε ζνβαξέο ζσκαηηθέο ή ςπρηθέο 

παζήζεηο πνπ σο γλσζηόλ απαιιάζζνληαη ηεο ζηξάηεπζεο ζηε δηάξθεηα ησλ 

πξώησλ εκεξώλ θαηάηαμεο, θαζώο θαη άηνκα πνπ αθνινπζνύλ θνηλσληθή 

ζεηεία. Λόγσ ηεο ηπραηνπνηεκέλεο επηινγήο ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο 

αληηπξνζώπεπαλ ζρεδόλ όιεο ηηο πεξηνρέο θαη ηα θνηλσληθν-νηθνλνκηθά 

ζηξώκαηα ηεο ρώξαο. Ζ κέζε ειηθία ηνπ δείγκαηνο ήηαλ 21,5 (SD=3,1) έηε.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 30εο έσο 35εο εκέξαο ζεηείαο ρνξεγήζεθε, 

νκαδηθά αλά θέληξν, ζε πξναηξεηηθή βάζε θαη από ηνλ ίδην εμεηαζηή (Ο.Γ.) έλα  

εξσηεκαηνιόγην θαη δεηήζεθε από ηνπο λενζύιιεθηνπο λα ζπκπιεξσζεί 

αλώλπκα. Από ηελ αξρή ηεο ζπλάληεζεο ηνπο δεηήζεθε επίζεο, γηα ιόγνπο 

αμηνπηζηίαο, αθνύ ην ζπκπιεξώζνπλ λα ην δηπιώζνπλ θαη λα ην ξίμνπλ ζε 

έλα θνπηί ζην θέληξν ηεο αίζνπζαο.  

Τν εξσηεκαηνιόγην πεξηειάκβαλε 3 ελόηεηεο. Ζ πξώηε ελόηεηα 

πεξηείρε ηα βαζηθά επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία. Ζ δεύηεξε ελόηεηα πεξηειάκβαλε 

ηηο εμήο εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαλ κε απηνθηνληθό ηδεαζκό ή ζπκπεξηθνξά, 
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ηόζν γηα ην δηάζηεκα πξηλ ηε ζεηεία όζν θαη γηα ην δηάζηεκα ηεο ζεηείαο: 

"Έλησζα όηη ε δσή δελ έρεη θαλέλα λόεκα", "Δπρήζεθα λα είρα πεζάλεη", 

"Σθέθηεθα λα απηνθηνλήζσ", „‟Πξνζπάζεζα λα απηνθηνλήζσ". Ζ ηξίηε 

ελόηεηα πεξηειάκβαλε ηηο εμήο εξσηήζεηο πνπ αθνξνύζαλ ζηελ πξνεγνύκελε 

θαη ηελ παξνύζα ρξήζε: „‟Κάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηάο κνπ θάλεη ρξήζε 

λαξθσηηθώλ νπζηώλ‟‟, "Έθαλα ππεξβνιηθή ρξήζε αιθνόι", "Έθαλα ρξήζε ή 

θαηάρξεζε ραζίο ή ραπηώλ", "Έθαλα ρξήζε ή θαηάρξεζε εξσίλεο ή 

θνθαίλεο".  

Σηηο εξσηήζεηο ηεο δεύηεξεο θαη ηξίηεο ελόηεηαο ππήξρε ε δπλαηόηεηα 

απάληεζεο κε κία από ηηο εμήο ηξεηο επηινγέο: "Ναη", „‟Γελ μέξσ / Γελ 

απαληώ", θαη "Όρη". Σηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ειήθζεζαλ ππόςε κόλν 

νη απαληήζεηο πνπ ζεκεηώζεθαλ κε "Ναη". Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε έγηλε κε ηε 

ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο SPSS 8.0 θαη γηα ηελ επεμεξγαζία 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο chi-square, κε ηε ρξήζε ησλ Odds Ratios θαη 

95% Confidence Intervals, όπνπ απαηηείην.     

 

 

 

Αποηειέζκαηα 

 

Ζ απηνθηνληθόηεηα θαη ε ρξήζε ηνμηθώλ νπζηώλ, ηόζν γηα ηελ 

πξνεγνύκελε όζν θαη γηα ηελ παξνύζα πεξίνδν, θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 1. 

Βξέζεθε όηη ε αίζζεζε όηη "ε δσή δελ έρεη θαλέλα λόεκα" παξνπζίαζε 

ζεκαληηθή αύμεζε (p<0,05) ζηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο (24,0%), ζε ζρέζε κε ην 

πξν ηεο ζεηείαο δηάζηεκα (11,7%). Αληίζεηα, νη „‟επρέο ζαλάηνπ‟‟, νη 

„‟απηνθηνληθέο ζθέςεηο‟‟ θαη νη „‟απόπεηξεο απηνθηνλίαο‟‟ δελ παξνπζίαζαλ 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα ρξνληθά απηά δηαζηήκαηα (8,9% Vs 9,2%, 

8,3% Vs 7,6%, θαη 2,4% Vs 2,9%, αληίζηνηρα). Σρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνμηθώλ ή 

εζηζηηθώλ νπζηώλ, ε θαηάρξεζε αιθνόι παξνπζίαζε ζεκαληηθή πηώζε 

(p<0,05) ζηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο (22,8% Vs 9,3%), ελώ ε ρξήζε ραζίο ή 

ραπηώλ θαη εξσίλεο ή θνθαίλεο δελ παξνπζίαζαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηελ πξνεγνύκελε θαη ζηελ παξνύζα πεξίνδν (9,4% Vs 7,2% θαη 

4,9% Vs 3,9%, αληίζηνηρα). Κακία από ηηο ππν-νκάδεο πνπ αλέθεξαλ 

απηνθηνληθόηεηα ή ρξήζε νπζηώλ δελ δηέθεξε ζεκαληηθά, ζε ζρέζε κε ηηο 
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αληίζηνηρεο ππν-νκάδεο πνπ δελ αλάθεξαλ παξόκνηα ζπκπεξηθνξά, ζηηο 

παξακέηξνπο ειηθία, κόξθσζε, νηθνλνκηθή θαη νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (Τα 

επξήκαηα απηά δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα).  

Σηνλ Πίλαθα 2 θαίλεηαη ν απηνθηνληθόο ηδεαζκόο (δειαδή, απηνί πνπ 

απάληεζαλ ζεηηθά ζην "Σθέθηεθα λα απηνθηνλήζσ") ησλ αηόκσλ πνπ είραλ 

θάπνηα ζρέζε ή επαθή κε λαξθσηηθέο νπζίεο. Βξέζεθε όηη ηα άηνκα πνπ 

έθαλαλ ηόζν ζην παξειζόλ όζν θαη ζην παξόλ ρξήζε θάπνηαο λαξθσηηθήο 

νπζίαο έρνπλ ζεκαληηθά κεγαιύηεξεο πηζαλόηεηεο λα αλήθνπλ ζηελ νκάδα 

απηώλ πνπ είραλ απηνθηνληθό ηδεαζκό, ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ δελ 

αλέθεξαλ αληίζηνηρε παξειζνύζα ή παξνύζα ρξήζε. Παξόκνηα επξήκαηα 

ππήξραλ θαη γηα ηα άηνκα πνπ είραλ ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο θάπνην κέινο κε 

ρξήζε νπζηώλ, ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ δελ είραλ ηέηνην κέινο. Παξόκνηα 

επίζεο απνηειέζκαηα (δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα), βξέζεθαλ ζηηο ππν-

νκάδεο πνπ απάληεζαλ ζεηηθά ζηηο ππόινηπεο ηξεηο εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνύζαλ απηνθηνληθόηεηα.    

Σηνλ Πίλαθα 3 παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ 

εμαθνινύζεζε ηεο απηνθηνληθήο ζπκπεξηθνξάο, θαζώο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ρξήζεο νπζηώλ, από ηελ πνιηηηθή ζηε ζηξαηησηηθή δσή. Βξέζεθε όηη ηα άηνκα 

πνπ έρνπλ ηζηνξηθό πξνεγνύκελνπ απηνθηνληθνύ ηδεαζκνύ/ζπκπεξηθνξάο ή 

ρξήζεο/θαηάρξεζεο ηνμηθώλ νπζηώλ έρνπλ ζεκαληηθά κεγαιύηεξεο 

πηζαλόηεηεο (p<0,05) λα ζπλερίζνπλ λα έρνπλ ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο ζηε 

δηάξθεηα ηεο ζεηείαο, ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ δελ είραλ αληίζηνηρν 

πξνεγνύκελν ηζηνξηθό. Δηδηθόηεξα, ηα άηνκα πνπ είραλ θάπνηα ζηηγκή ζην 

παξειζόλ „‟απηνθηνληθό ηδεαζκό‟‟ ή „‟απόπεηξα απηνθηνλίαο‟‟ έρνπλ 8,2 θαη 45 

θνξέο, αληίζηνηρα, πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα έρνπλ ίδηεο ζπκπεξηθνξέο 

θαη ζηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο, ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ δελ είραλ παξόκνην 

ηζηνξηθό. Δπίζεο, ηα άηνκα κε πξνεγνύκελε „‟ρξήζε ή θαηάρξεζε αιθνόι‟‟, 

„‟ραζίο/ραπηώλ‟‟ ή „‟εξσίλεο/θνθαίλεο‟‟ έρνπλ αληίζηνηρα 20,2, 119,8 θαη 99,1 

θνξέο πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα θάλνπλ παξόκνηα ρξήζε θαη ζηε δηάξθεηα 

ηεο ζεηείαο, ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ παξόκνην ηζηνξηθό 

παξειζνύζεο ρξήζεο.    

 

 

σδήηεζε 
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Τν παξόλ δείγκα ζεσξείηαη όηη αλαπαξηζηά ην ειηθηαθό θάζκα ηνπ 

γεληθνύ πιεζπζκνύ ηεο ρώξαο. Πξάγκαηη, ηα επίπεδα απηνθηνληθόηεηαο θαη 

ρξήζεο λαξθσηηθώλ νπζηώλ πνπ βξέζεθαλ ζηελ παξνύζα κειέηε 

παξνπζηάδνπλ  αληηζηνηρία κε παιαηόηεξα επξήκαηα ζην γεληθό πιεζπζκό ηεο 

Διιάδαο [12]. Δπίζεο, ε κειέηε απηή έγηλε ζε αλώλπκε βάζε, γεγνλόο πνπ 

ζεσξείηαη όηη ελεζάξξπλε ηνπο εμεηαδόκελνπο λα απαληήζνπλ εηιηθξηλά ζηα 

επαίζζεηα απηά ζέκαηα. Γεληθά, βξέζεθαλ πςειά πνζνζηά παξειζνύζεο θαη  

ηξέρνπζαο απηνθηνληθήο ζπκπεξηθνξάο. Παξόια απηά, ηα επίπεδα 

απηνθηνληθόηεηαο πνπ βξέζεθαλ ζηελ παξνύζα κειέηε είλαη κηθξόηεξα από 

απηά πνπ παξαηεξήζεθαλ ζε λενζύιιεθηνπο άιισλ ρσξώλ [1, 3]. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζε κειέηε πνπ έγηλε ζε Ννξβεγνύο λενζύιιεθηνπο [3], παξόιν 

πνπ δελ είρε ζρεδηαζηεί ζε αλώλπκε βάζε, βξέζεθαλ πνζνζηά 

πξνεγνύκελσλ θαη παξόλησλ αληίζηνηρα "επρώλ ζαλάηνπ" 35,0% θαη 11,6%, 

"αίζζεζεο όηη ε δσή δελ έρεη θαλέλα λόεκα" 40,7% θαη 15,0% θαη 

"απηνθηνληθώλ ζθέςεσλ" 35,8% θαη 10,0%.  

Σηελ παξνύζα κειέηε βξέζεθαλ επίζεο πςειά πνζνζηά ζπλύπαξμεο 

(ζπλνζεξόηεηαο) απηνθηνληθόηεηαο θαη ρξήζεο λαξθσηηθώλ νπζηώλ. 

Σπγθεθξηκέλα, ηα πνζνζηά  παξειζνύζεο θαη παξνύζεο ζπλνζεξόηεηαο 

βξέζεθε λα θπκαίλνληαη αληίζηνηρα από 16,4%-33,3% θαη 31,4%-44,2%, 

αλάινγα κε ην είδνο ηεο ρξεζηκνπνηνύκελεο νπζίαο (Πίλαθαο 2). Δπίζεο, 

βξέζεθε όηη ηα άηνκα κε ηζηνξηθό ηόζν παξειζνύζαο όζν θαη παξνύζαο 

ρξήζεο θάπνηαο εζηζηηθήο νπζίαο έρνπλ ζεκαληηθά πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο 

λα έρνπλ ζπγρξόλσο θαη απηνθηνληθέο ζθέςεηο ή ζπκπεξηθνξά, ζε ζρέζε κε 

απηνύο πνπ δελ είραλ παξόκνην ηζηνξηθό. Δπηπιένλ, ηα άηνκα πνπ είραλ κόλν 

παξνύζα ρξήζε νπζηώλ είραλ ζεκαληηθά πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα 

παξνπζηάδνπλ ζπγρξόλσο θαη απηνθηνληθόηεηα, ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ 

παξνπζηάδνπλ κόλν παξειζνύζα ρξήζε νπζηώλ. Τα επξήκαηα απηά είλαη ζε 

ζπκθσλία κε άιια επξήκαηα παιαηόηεξσλ εξεπλώλ ζε πιεζπζκνύο λέσλ 

αηόκσλ από δηάθνξεο ρώξεο [6, 7, 9, 11]. Δπίζεο, ηα παξόληα απνηειέζκαηα 

ζπκβαδίδνπλ κε πξόζθαηα επξήκαηα πνπ έδεημαλ όηη αθόκε θαη ε ρξήζε 

νπζηώλ κε ακθηζβεηνύκελε εζηζηηθή ηδηόηεηα, όπσο γηα παξάδεηγκα ε ρξήζε 

ραζίο, απνηειεί ηζρπξό πξνγλσζηηθό παξάγνληα γηα απηνθηνληθή 

ζπκπεξηθνξά [13]. 
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Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ επίζεο ηα επξήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζπλέρηζε ηόζν ηεο απηνθηνληθήο ζπκπεξηθνξάο όζν θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ρξήζεο νπζηώλ, από ηελ πνιηηηθή ζηε ζηξαηησηηθή δσή. Βξέζεθε όηη νη δύν 

απηέο ζπκπεξηθνξέο, ηόζν ε θάζε κία μερσξηζηά όζν θαη νη δύν καδί, κε ηε 

κνξθή ηεο ζπλνζεξόηεηαο, ηείλνπλ ηζρπξά λα ζπλερίδνληαη ζηε δηάξθεηα ηεο 

ζεηείαο. Σπγθεθξηκέλα, βξέζεθε όηη ζεκαληηθά πεξηζζόηεξνη λενζύιιεθηνη κε 

απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά ή ζπκπεξηθνξά ρξήζεο νπζηώλ ζην παξειζόλ 

παξνπζηάδνπλ θαη ζηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο παξόκνηεο ζπκπεξηθνξέο, ζε 

ζρέζε κε ηνπο λενζύιιεθηνπο πνπ παξνπζηάδνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο απηέο 

κόλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο (Πίλαθαο 3). Αμίδεη όκσο λα ζεκεησζεί όηη 

έλαο ζεκαληηθόο αξηζκόο λενζπιιέθησλ (πεξίπνπ ην έλα πέκπην) δήισζαλ 

όηη αηζζάλζεθαλ γηα πξώηε θνξά ελώ ππεξεηνύζαλ όηη „‟ε δσή δελ έρεη 

θαλέλα λόεκα‟‟. Δπίζεο, πνζνζηά 6,4%, 5,4% θαη 1,9% απνηεινύζαλ "λέα 

πεξηζηαηηθά" γηα ηηο εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαλ αληίζηνηρα κε ηηο „‟επρέο 

ζαλάηνπ‟‟, ηηο „‟απηνθηνληθέο ζθέςεηο‟‟ θαη ηηο „‟απόπεηξεο απηνθηνλίαο‟‟. 

Δπίζεο, πνζνζηά 2,4%, 1,4% θαη 1,2% ήηαλ "λέα πεξηζηαηηθά" αληίζηνηρα, γηα 

ηε „‟ρξήζε ή θαηάρξεζε αιθνόι‟‟, „‟ραζίο/ραπηώλ‟‟ θαη „‟εξσίλεο/θνθαίλεο‟‟.        

Φαίλεηαη ινηπόλ όηη ηα θαηλόκελα ηεο απηνθηνληθόηεηαο ή/θαη ηεο 

ρξήζεο λαξθσηηθώλ νπζηώλ κπνξεί λα εκθαλίδνπλ πςειό επηπνιαζκό αθόκε 

θαη ζε έλαλ θαηλνκεληθά πγηή πιεζπζκό. Γλσξίδνπκε όκσο όηη θάπνηεο 

ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο, όπσο νη δηαηαξαρέο πξνζσπηθόηεηαο, πξνεμάξρνπλ 

ζηα άηνκα πνπ θάλνπλ ρξήζε λαξθσηηθώλ νπζηώλ [5, 14], ελώ έρεη θαλεί όηη 

θαηλόκελα όπσο νη πξώηκεο παηδηθέο εκπεηξίεο, ν ηξόπνο γνλετθήο 

αλαηξνθήο ή ην άγρνο απνρσξηζκνύ πνπ βηώλεηαη θαηά ηελ παηδηθή ειηθία 

κπνξεί λα επλνήζνπλ ηελ αλάπηπμε δπζπξνζαξκνζηηθώλ εθδειώζεσλ ζε 

λενζύιιεθηνπο ζηξαηηώηεο [15, 16]. Δίλαη γλσζηό όηη ε θαηάηαμε ζην ζηξαηό 

είλαη κία ζηξεζζνγόλνο πεξίνδνο, δεδνκέλνπ όηη νη λένη ζηξαηηώηεο 

απνθόπηνληαη αηθλίδηα από ην θνηλσληθό ηνπο πεξηβάιινλ, όπσο ηελ 

νηθνγέλεηα ή ηνπο θίινπο. Σπγρξόλσο, νη ζηξαηηώηεο έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ 

έλα πεξηνξηζηηθό εκεξήζην πξόγξακκα, ζε κία κάιηζηα ειηθηαθή πεξίνδν ε 

νπνία ραξαθηεξίδεηαη από έληνλε ηάζε γηα αλεμαξηεζία. Κάησ από ηηο 

ζπλζήθεο απηέο θάπνηα άηνκα κπνξεί λα αλαπηύμνπλ θαηαζιηπηηθή 

ζπκπησκαηνινγία ε νπνία ζεσξείηαη όηη επλνεί ηελ απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά. 

Σηε θάζε απηή, ζε άηνκα πξνθαλώο πνπ έρνπλ ηελ πξνδηάζεζε, ε ρξήζε 
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λαξθσηηθώλ νπζηώλ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ απην-ζεξαπεία ησλ 

ζπκπησκάησλ δπζπξνζαξκνζηίαο, θαηάζιηςεο θαη απόγλσζεο [5, 11]. 

Παξά ηε ζπζηεκαηηθή ηαηξηθή θαη ςπρηαηξηθή εθηίκεζε θαη 

παξαθνινύζεζε ησλ ζηξαηησηώλ ζηε πεξίνδν ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο, έλα 

πςειό πνζνζηό απηώλ βξέζεθε λα παξνπζηάδεη απηνθηνληθόηεηα ή/θαη ρξήζε 

εζηζηηθώλ νπζηώλ. Δίλαη επλόεην όηη απαηηείηαη ε έγθαηξε αλίρλεπζε θαη 

αληηκεηώπηζε απηώλ ησλ πςειήο επηθηλδπλόηεηαο ζπκπεξηθνξώλ. Γεδνκέλεο 

επίζεο ηεο πςειήο ςπρηαηξηθήο ζπλνζεξόηεηαο πνπ ππνθξύπηνπλ νη 

ζπκπεξηθνξέο απηέο ζεσξείηαη ζθόπηκε ε αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ δνκώλ 

πξόιεςεο θαη παξέκβαζεο. Ζ ζηαζεξή ζπλεξγαζία ησλ ήδε θαζηεξσκέλσλ 

ςπρνθνηλσληθώλ νκάδσλ κε ηηο δηνηθήζεηο, ε αλάπηπμε πεξηεθηηθώλ 

εξσηεκαηνινγίσλ κε πςειή δηαγλσζηηθή ηθαλόηεηα, ε εθαξκνγή ζηξαηεγηθώλ 

αληηκεηώπηζεο ηνπ άγρνπο πξνζαξκνγήο, θαη ε δεηγκαηνιεπηηθή εμέηαζε γηα 

ρξήζε λαξθσηηθώλ νπζηώλ, πηζηεύεηαη όηη ζα βνεζήζεη ζην κέιινλ ζηελ 

έγθαηξε αλίρλεπζε θαη ζπλεπώο ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ παξαπάλσ 

θαηλνκέλσλ [15, 17, 18, 19].  
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Πίλαθαο 1. Απηνθηνληθόο ηδεαζκόο-ζπκπεξηθνξά θαη ρξήζε-θαηάρξεζε 

ηνμηθώλ ή εζηζηηθώλ νπζηώλ, θάπνηα πεξίνδν πξηλ ηε ζηξάηεπζε, θαζώο θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηξάηεπζεο. Γηα ηηο ζπγθξίζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

κέζνδνο chi square. 

 Πρηλ ηο ζηραηό  

N (%) 

ηο ζηραηό  

N (%) 

Ασηοθηοληθός ηδεαζκός ή 

ζσκπερηθορά 

  

“Έλησζα όηη ε δσή δελ έρεη 

θαλέλα λόεκα"  

129 (11.7%) 263 (24.0%)* 

“Δπρήζεθα λα είρα πεζάλεη" 98 (8.9%) 101 (9.2%) 

“Σθέθηεθα λα απηνθηνλήζσ”  91 (8.3%) 83 (7.6%) 

“Πξνζπάζεζα λα απηνθηνλήζσ”  26 (2.4%) 32 (2.9%) 

Υρήζε ή θαηάτρεζε οσζηώλ   

Αιθνόι  250 (22.8%) 102 (9.3%)* 

Φαζίο ή ράπηα  103 (9.4%) 79 (7.2%) 

Ζξσίλε ή θνθαίλε  54 (4.9%) 43 (3.9%) 

 

* p<0,05 
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Πίλαθαο 2. Άηνκα θαη πνζνζηά (ζε παξέλζεζε) πνπ δήισζαλ όηη "ζθέθηεθα λα 

απηνθηνλήζσ", πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζπγρξόλσο είραλ 

θάπνηνπ ηύπνπ ζρέζε ή επαθή κε εζηζηηθέο νπζίεο. Γηα ηηο ζπγθξίζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

κέζνδνο chi square. 

 “θέθηεθα λα 

ασηοθηολήζω” 

Πρηλ ηο ηραηό 

“θέθηεθα λα 

ασηοθηολήζω” 

ηο ηραηό 

 Ναι :   n = 

91 

Όχι  :   n = 

1007 

Ναι :   n = 83 Όχι  :   n 

= 1015 
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 N(%) N(%) N(%) N(%) 

Υρήζε κέιοσς 

οηθογέλεηας  

                Ν =  69 

 

14  

( 15,3% )  

 

55  

( 5,44% )* 

 

22  

( 26,5% )  

 

47  

( 4,6% )*  

Γοθίκαζε θάποηε 

θάποηα οσζία 

                Ν= 280 

 

48  

( 52,7% )  

 

232  

( 23,0% )*  

 

51  

( 61,4% )  

 

229  

( 22,5% )*  

Αιθοόι  

(πρηλ ηο ηραηό) 

                Ν= 250 

 

41  

( 45,0% )  

 

209  

( 20,7% )*  

 

43  

( 51,8% )  

 

207  

( 20,3%)*  

Αιθοόι  

(ζηο ηραηό) 

                Ν= 102 

 

16  

( 17,5% )  

 

86  

( 8,5% )* 

 

32  

( 38,5% )  

 

70  

( 6,8% )*  

Υάπηα, ταζίς  

(πρηλ ηο ηραηό) 

                Ν= 103 

 

23  

( 25,2% )  

 

80  

( 7,9% )*  

 

31  

( 37,3% )  

 

72  

( 7,0%)*  

Υάπηα, ταζίς  

(ζηο ηραηό) 

                Ν= 79 

 

19  

( 20,8% )  

 

60  

( 5,9% )*  

 

28  

( 33,7% )  

 

51  

( 5,0%)*  

Ηρωίλε, Κοθαΐλε  

(πρηλ ηο ηραηό) 

                Ν= 54 

 

18  

( 19,7% )  

 

 36  

( 3,5% )*  

 

16  

( 19,2% )  

 

 38  

( 3,7%)*  

Ηρωίλε, Κοθαΐλε  

(ζηο ηραηό) 

                Ν= 43 

 

13  

( 14,2% )  

 

 30  

( 2,9% )*  

 

19  

( 22,8% )  

 

 24  

( 2,3%)*  

 

* p< 0,05 

Πίλαθαο 3. Άηνκα θαη πνζνζηά (ζε παξέλζεζε) πνπ παξνπζηάδνπλ γηα πξώηε θνξά ζηε 

δηάξθεηα ηεο ζεηείαο, ζε ζρέζε κε απηνύο πνπ παξνπζίαδαλ ζην παξειζόλ θαη εμαθνινπζνύλ 

λα παξνπζηάδνπλ ζηελ παξνύζα θάζε, απηνθηνληθόηεηα θαη ρξήζε νπζηώλ. Γηα ηε ζύγθξηζε 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο chi square, κε ηε ρξήζε ησλ Odds Ratios θαη Confidence 

Intervals 95% (95% CI). { * p<0,05} 

ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΔ 

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ 

ΠΑΡΟΤΑ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΚΗ 

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ 

 N(%) Odds Ratio (95% 

CI) 
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"Ζ δσή δελ έρεη θαλέλα λόεκα"   

                  Όρη  :   969 

                  Ναη :    129 

 

198 ( 20,4 % ) 

65 ( 50,4 % ) 

 

3,9 (2,7 – 5,7)* 

Δπρήζεθα λα είρα πεζάλεη 

                  Όρη  :   1000 

                  Ναη :        98 

 

64 ( 6,4 % ) 

37 ( 37,8 % ) 

 

8,8 (5,4 – 14,3)* 

"Σθέθηεθα λα απηνθηνλήζσ"   

                  Όρη  :   1007 

                  Ναη :       91 

 

54 ( 5,4 % ) 

29 ( 31,9 % ) 

 

8,2 (4,9 – 13,8)* 

"Έθαλα απόπεηξα απηνθηνλίαο"  

                  Όρη  :   1072 

                  Ναη :        26 

 

20 ( 1,9 % ) 

12 ( 46,2 % ) 

 

45,0 (18,5 – 109,6)* 

 ΠΑΡΟΤΑ ΥΡΗΗ ΟΤΙΧΝ 

Καηάρξεζε αιθνόι  

                  Όρη  :  848 

                  Ναη :    250 

 

20 ( 2,4 % ) 

82 ( 32,8 % ) 

 

20,2 (12,0 – 33,8)* 

Φξήζε ραπηώλ ή ραζίο  

                  Όρη  :   995 

                  Ναη :    103 

 

14 ( 1,4 % ) 

65 ( 63,1 % ) 

 

119,8 (61,8 – 232,4)* 

Φξήζε εξσίλεο ή θνθαΐλεο  

                  Όρη  :   1044 

                  Ναη :       54 

 

13 ( 1,2 % ) 

30 ( 55,6 % ) 

 

99,1 (46,0 – 213,3)* 

 


