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Η ηειεθσληθή γξακκή ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο γηα ηηο έλνπιεο
δπλάκεηο, ιεηηνπξγεί από ην Φεβξνπάξην ηνπ 2003 ζην 414 Σ.Ν.Ε.Ν.,
θαζεκεξηλά 24 ώξεο ην 24σξν. Σηειερώλεηαη από 6 επαγγεικαηίεο
ςπρνιόγνπο (πνιηηηθό πξνζσπηθό) θαη 4 νπιίηεο ςπρνιόγνπο.
Η γξακκή απεπζύλεηαη ηόζν ζηνπο έθεδξνπο θαη ζηνπο κόληκνπο ηνπ ζηξαηνύ
μεξάο θαη ηεο πνιεκηθήο αεξνπνξίαο, αιιά θαη ζην νηθνγελεηαθό θαη θηιηθό
πεξηβάιινλ ηνπο. Οη θιήζεηο είλαη πάληνηε εκπηζηεπηηθέο θαη ρσξίο ρξέσζε.
Η ηειεθσληθή κνξθή ςπρνινγηθή ππνζηήξημεο είλαη αξθεηά θαηλνύξηα
γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα. Σηελ Ειιάδα ιεηηνπξγνύλ πνιύ ιίγεο ηειεθσληθέο
γξακκέο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο ζε ζρέζε κε άιιεο ρώξεο. Τν
επηζηεκνληθό πιηθό, όπσο έξεπλεο θαη βηβιηνγξαθία γύξσ από ηελ
αληαπόθξηζε ηνπ ειιεληθνύ πιεζπζκνύ ζηηο γξακκέο ςπρνινγηθήο
ππνζηήξημεο είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλν κε απνηέιεζκα λα αλαδεηήζνπκε
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο από μέλν επηζηεκνληθό πιηθό, από ην νπνίν
επηιέμακε ζηνηρεία πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα.
Μειέηεο, ινηπόλ, ππνδεηθλύνπλ ηελ ρξεζηκόηεηα θαη ηελ αλαγθαηόηεηα
κηαο γξακκήο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο ζε νκάδεο αλζξώπσλ πνπ βηώλνπλ
πξσηόγλσξεο θαη πηεζηηθέο ζπλζήθεο δσήο. Οη πεξηζζόηεξεο παξαηεξήζεηο
πνπ έρνπλ γίλεη κέζα από έξεπλεο πνπ αθνξνύλ ηειεθσληθέο γξακκέο πνπ
παξέρνπλ ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ζε αλζξώπνπο πνπ πάζρνπλ από ρξόληεο
αζζέλεηεο ή αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα εμαηηίαο θάπνηαο ζσκαηηθήο ή
ςπρνινγηθήο θαθνπνίεζεο.
Ο ζηξαηόο βέβαηα δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηηο παξαπάλσ νκάδεο, είλαη
όκσο ζπρλά έλα θνκβηθό ζεκείν ζηε δσή ηνπ αλζξώπνπ. Σηε ζπληξηπηηθή
πιεηνςεθία, ηα πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνληαη ζε ζηξαηηώηεο θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ζεηείαο ηνπο είλαη πξνέθηαζε πξνβιεκάησλ πνπ πξνϋπήξραλ θαηά ηελ
πνιηηηθή ηνπο δσή. Σπρλά όκσο πηέδνληαη θη από ηνλ ζηξαηησηηθό ηξόπν δσήο
ν νπνίνο απαηηεί πεηζαξρεία, ζπλέπεηα θη έρεη ζπλήζσο κεγάιν θόξην
εξγαζίαο.
Τα πξνβιήκαηα βέβαηα θαη νη αλάγθεο δηαθέξνπλ πνιύ από νκάδα ζε
νκάδα, Πξνθύπηνπλ όκσο ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα, θνηλά ζηε ζπληξηπηηθή
πιεηνςεθία ησλ ηειεθσληθώλ γξακκώλ.
Έλα από ηα ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ηειεθσληθήο κνξθήο
ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο είλαη ε αλσλπκία θη ν απξόζσπνο ραξαθηήξαο ησλ
ηειεθσλεκάησλ. Γεγνλόο πνπ δίλεη κεγαιύηεξν ζάξξνο ζε απηόλ πνπ θαιεί
λα αλνηρηεί θαη λα κηιήζεη κε κεγαιύηεξε άλεζε γη απηό πνπ ηνλ απαζρνιεί.
Πιενλέθηεκα εμαηξεηηθά ρξήζηκν ζην ζηξαηησηηθό πεξηβάιινλ αθνύ κπνξεί
θάπνηνο λα ζπδεηήζεη κε έλαλ εηδηθό, γηα θάπνην δήηεκα πνπ ηνλ απαζρνιεί,
ρσξίο λα εθηεζεί θαη ρσξίο λα έρεη νπνηεζδήπνηε ζπλέπεηεο.

Αθόκα, ε εύθνιε, άκεζα ζπκβνπιεπηηθή θαη θαηάιιειε ςπρνινγηθή
ππνζηήξημε, έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ ζεηηθή αληαπόθξηζε ησλ αλζξώπσλ
πξνο ηε γξακκή. Απηό είλαη ηδηαίηεξα νπζηαζηηθό γηα ηα ζηξαηησηηθά δεδνκέλα
αθνύ 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 ζηξαηηώηεο
αξρίδνπλ πιένλ λα αηζζάλνληαη ςπρνινγηθή αζθάιεηα θαη λα αληηκεησπίδνπλ
κε εκπηζηνζύλε ηνπο ιεηηνπξγνύο ηνπ ζεζκνύ. Φαίξνληαη, όηαλ βιέπνπλ πσο
γεληθόηεξα ε ππεξεζία λνηάδεηαη γη απηνύο θαη γηα ηα πξνβιήκαηά ηνπο. Απηό
κε ηε ζεηξά ηνπ, ηνπο θάλεη λα ζπκπεξηθέξνληαη νη ίδηνη κε κεγαιύηεξε
ππεπζπλόηεηα.
Καηά ζπλέπεηα ν ραξαθηήξαο ηεο γξακκήο είλαη θπξίσο
ππνζηεξηθηηθόο θαη ζπκβνπιεπηηθόο ζε ζέκαηα πξνζαξκνγήο ζηε ζηξαηησηηθή
δσή θαζώο θαη ζε ζέκαηα δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ θαη ζπκπεξηθνξάο εληόο
θη εθηόο ηνπ ζηξαηνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο.
Αθόκα όκσο θαη ζε θξίζηκεο θαη επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο όπσο
επηζεηηθόηεηα ή απηνθαηαζηξνθηθή ζπκπεξηθνξά, έξεπλεο δείρλνπλ ζεκαληηθή
κείσζε απηνθηνληώλ ησλ αλζξώπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ θάπνηα
ηειεθσληθή γξακκή ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο. Έηζη ινηπόλ θαη ζηελ
ζπγθεθξηκέλε γξακκή ζε παξόκνηα πεξηζηαηηθά γίλνληαη πνιύ ηδηαίηεξνη
ρεηξηζκνί θαη ζε πεξηπηώζεηο πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην ην άηνκν
παξαπέκπεηαη ζην γηαηξό ηεο κνλάδαο, ζηελ Ο.Χ.Μ., είηε ζην 414 Σ.Ν.Ε.Ν.
γηα πην άκεζε παξέκβαζε.
Από ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο γξακκήο έλα ρξόλν ηώξα, έρνπλ
ζεκεησζεί 2567 θιήζεηο, έλαο ηθαλνπνηεηηθόο αξηζκόο ηειεθσλεκάησλ πνπ
δίλεη ηε δπλαηόηεηα κέζα από ζηαηηζηηθέο αλαιύζεηο λα βγνπλ θάπνηα
γεληθόηεξα ζπκπεξάζκαηα.
Παξαηεξνύκε ινηπόλ πσο νη έθεδξνη θαηέρνπλ ην κεγαιύηεξν
πνζνζηό θιήζεσλ θαη ην ζπρλόηεξν πξόβιεκα πνπ αλαθέξνπλ είλαη νη
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηόζν κέζα ζην ζηξαηησηηθό πεξηβάιινλ όζν θαη έμσ
από απηό.
Σεκαληηθό είλαη αθόκα, ην πνζνζηό ησλ ζπγγελώλ πνπ θαινύλ, νη
νπνίνη δεηνύλ θπξίσο πιεξνθνξίεο θαη ζπκβνπιέο γηα ην πώο λα ρεηξηζηνύλ
ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ζηξαηεπκέλνη ηεο νηθνγελείαο ηνπο
πξηλ αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο.
Τέινο παξαηεξείηαη αύμεζε ησλ ηειεθσλεκάησλ πξηλ θαη θαηά ηηο
πξώηεο εβδνκάδεο ηεο θαηάηαμεο.

ΤΝΟΛΟ ΚΛΗΕΩΝ

ΝΟΕΜΒΡΙΟ
ΟΚΣ ΩΒΡΙΟ

ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ
ΜΑΡΣ ΙΟ

ΕΠΣ ΕΜΒΡΙΟ

ΑΤΓΟΤΣ Ο

ΑΠΡΙΛΙΟ
ΙΟΤΛΙΟ

ΙΟΤΝΙΟ

ΜΑΙΟ

ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ (245 ΚΛΗΕΙ)
ΜΑΡΣΙΟ (334 ΚΛΗΕΙ)
ΑΠΡΙΛΙΟ (235 ΚΛΗΕΙ)
ΜΑΙΟ (211 ΚΛΗΕΙ)
ΙΟΤΝΙΟ (174 ΚΛΗΕΙ)
ΙΟΤΛΙΟ (268 ΚΛΗΕΙ)
ΑΤΓΟΤΣΟ (172 ΚΛΗΕΙ)
ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ (181 ΚΛΗΕΙ)
ΟΚΣΧΒΡΙΟ (190 ΚΛΗΕΙ)
ΝΟΕΜΒΡΙΟ (156 ΚΛΗΕΙ)

ΤΝΟΛΟ ΚΛΗΕΩΝ (2166 ΚΛΗΕΙ)

17%

ΔΝΣΟΛΟΗ
ΤΓΓΔΝΔΗ-ΠΟΛΗΣΔ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ
19%
64%

ΕΝΣΟΛΟΙ

11%
2%

ΔΝΣΟΛΟΗ ΘΖΣΔΗΑ
ΔΠ.ΟΠ.
ΜΟΝΗΜΑ ΣΔΛΔΥΖ

87%

ΕΝΣΟΛΟΙ ΘΗΣΕΙΑ

ΓΗΑΠΡΟΧΠΗΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΔΝΣΟ
ΜΟΝΑΓΑ
18%

ΓΗΑΠΡΟΧΠΗΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΔΚΣΟ
ΜΟΝΑΓΑ

18%

ΠΗΔΖ ΑΠΌ ΤΠΖΡΔΗΔ
2%
3%

ΦΤΥΗΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ - ΓΗΑΓΝΧΖ (ΤΠΟ
ΘΔΡΑΠΔΗΑ)
ΦΤΥΗΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΑΓΗΑΓΝΧΣΑ
22%

15%
5%

17%

ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ
ΝΑΡΚΧΣΗΚΑ
ΑΛΛΑ

ΜΟΝΙΜΑ ΣΕΛΕΥΗ

9%
28%
Πληροθορίες
Φστικά π ροβλήμαηα
Οικογενειακά π ροβλήμαηα
38%

Τπ ηρεζιακά π ροβλήμαηα
25%

ΕΠ.ΟΠ.

30%

35%

Γιαπ ροζωπ ικά π ροβλήμαηα εκηός
μονάδας
Φόρηος εργαζίας
Φστικά π ροβλήμαηα
Τπ ηρεζιακά π ροβλήμαηα

25%

10%

ΠΟΛΙΣΕ
(ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ-ΜΑΡΣΙΟ-ΑΠΡΙΛΙΟ-ΜΑΙΟ-ΙΟΤΝΙΟ-ΙΟΤΛΙΟ-ΑΤΓΟΤΣΟ-ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΟΚΣΩΒΡΙΟ-ΝΟΕΜΒΡΙΟ)

ΤΓΓΕΝΗ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ - ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2003

3%

3%

4%

4%

6%

ΑΓΔΡΦΟ
ΘΔΗΟ

26%

ΚΟΠΔΛΑ ΣΡΑΣΗΧΣΖ
ΜΖΣΔΡΑ
ΠΑΠΠΟΤ
ΠΑΣΔΡΑ

1%

ΤΕΤΓΟ
53%

ΦΗΛΟ

