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Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 
 
 

Έρσ ηελ ηηκή, λα πξνινγίδσ ηελ 14ε ζπλερηδφκελε Ζκεξίδα 

Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο. Απφ ην 1996 κέρξη ζήκεξα, ν 

ζεζκφο πιένλ ησλ Ζκεξίδσλ απηψλ, θηινμέλεζε ηνπο εθιεθηνχο ζην ρψξν ηεο 

Φπρηθήο Τγείαο νκηιεηέο. Αλαπηχρζεθαλ θαη ζπδεηήζεθαλ πνιιά ζέκαηα ηνπ 

ρψξνπ απηνχ, πνπ αθνξνχλ άκεζα θαη έκκεζα ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο, 

επίθαηξα θαη ρξφληα. Μεηαθέξζεθαλ εκπεηξίεο θαη δηδάγκαηα γηα ηνλ ζεζκφ ησλ 

Οκάδσλ Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο, ηελ πξφιεςε θαη ηελ ζεξαπεία 

δηαηαξαρψλ Φπρηθήο Τγείαο, ηελ πξνζαξκνγή ζην ηξάηεπκα, ηα λαξθσηηθά, ηηο 

απηνθηνλίεο, ηε καδηθή βία, ηελ ηειεςπρηαηξηθή, ηελ κεζνδνινγία επηινγήο 

πξνζσπηθνχ, ηελ δηαζχλδεζε ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο θαη πνιιά άιια. 

Κέξδνο ήηαλ ην φηη σξίκαζε ε παξέκβαζε ησλ Οκάδσλ ηεο 

Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο θαη φηη φια ηα ζέκαηα θαη 

ζπκπεξάζκαηα ηπγράλνπλ ζεβαζκνχ θαη θαηαλφεζεο απ‟ φινπο, Γηνηθεηέο, 

ηξαηηψηεο, Γνλείο.  

Με ηε ζθέςε ζηα πξναλαθεξζέληα δεηήκαηα, αιιά θαη κε ηελ αλεζπρία 

ζε νηηδήπνηε πξνβιεκαηίδεη ηνλ ςπρηθφ θφζκν ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ζαο 

θαισζνξίδσ ζηελ ΗΓ‟ Δηήζηα Ζκεξίδα Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο.  

    

                                            Με ζπλαδειθηθνχο ραηξεηηζκνχο, 
 

Τπνζηξάηεγνο Μπνπδφπνπινο Γεψξγηνο 
                                                                      Γηεπζπληήο Τγεηνλνκηθνχ ΓΔ 
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ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

8:00 - 8:45 ΔΓΓΡΑΦΗ ΤΝΔΓΡΧΝ 
 
 
8:45 - 9:00 ΠΡΟΦΧΝΗΔΙ – ΥΑΙΡΔΣΙΜΟΙ 
 

 Υαηξεηηζκφο απφ εθπξνζψπνπο Δπηζηεκνληθψλ θαη Κξαηηθψλ 
Φνξέσλ 

 

 Τπνζηξάηεγνο Μπνπδφπνπινο Γεψξγηνο  
  Γηεπζπληήο Τγεηνλνκηθνχ ΓΔ  
 

 «Πξνζθώλεζε - θήξπμε έλαξμεο εξγαζηώλ»  
 απφ ην ηηκψκελν πξφζσπν 
 

 
9:00 - 11:30 ΤΝΔΓΡΙΑ Ι:  
 
«Η Φπρηαηξηθή Μεηαξξύζκηζε θαη νη λέεο πξννπηηθέο ζην ηξαηό» 

 
Πξνεδξείν:  
ηέιηνο ηπιηαλίδεο, Αλ. Καζεγεηήο Κνηλ. Φπρηαηξηθήο, Πάληεην Παλεπηζηήκην, 
Αληηπξφεδξνο Παγθφζκηαο Δηαηξείαο Φπρνθνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο, Δπηζη. 
Γηεπζπληήο Δηαηξείαο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Φπρηθήο Τγείαο   
 
Οξέζηεο Γησηάθνο, Φπρίαηξνο, Γηδάθησξ Φπρηαηξηθήο Παλεπηζηήκην Αζελψλ, 
Γεληθφο Αξρίαηξνο, Γηεπζπληήο Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο 414 ΝΔΝ 
 
Δηζεγεηέο:  

 

 Οη πξννπηηθέο κεηαξξύζκηζεο ησλ ςπρηαηξηθώλ ππεξεζηώλ ζην 
ηξαηό  

Οξέζηεο Γησηάθνο, Φπρίαηξνο, Γηδάθησξ Φπρηαηξηθήο Παλεπηζηήκην Αζελψλ, 
Γεληθφο Αξρίαηξνο, Γηεπζπληήο Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο 414 ΝΔΝ 

 

 Η κεηαξξύζκηζε ησλ ππεξεζηώλ ςπρηθήο πγείαο ζηελ Δπξώπε 
ηέιηνο ηπιηαλίδεο, Αλ. Καζεγεηήο Κνηλ. Φπρηαηξηθήο, Πάληεην Παλεπηζηήκην, 
Αληηπξφεδξνο Παγθφζκηαο Δηαηξείαο Φπρνθνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο, Δπηζη. 
Γηεπζπληήο Δηαηξείαο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Φπρηθήο Τγείαο   
 

 Η κεηαξξύζκηζε ησλ ςπρηαηξηθώλ ππεξεζηώλ ελειίθσλ ζηελ 
Διιάδα 

Νίθνο Γθησλάθεο, ςπρνιφγνο, η. Τπεχζπλνο Κνηλνηηθψλ Γνκψλ, Μνλάδα 
Τπνζηήξημεο Δζληθνχ ρεδίνπ γηα ηελ Φπρηθή Τγεία «Φπραξγψο», 
Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνο Κέληξνπ Ζκέξαο «Βαβέι» 
 

 Η κεηαξξύζκηζε ησλ ππεξεζηώλ ςπρηθήο πγείαο γηα παηδηά θαη 
εθήβνπο 
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Γεξάζηκνο Κνιατηεο, επίθ. θαζεγεηήο Παηδνςπρηαηξηθήο, Γηεπζπληήο 
Παλεπηζηεκηαθήο Παηδνςπρηαηξηθήο Κιηληθήο ηνπ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ Αζελψλ 
«Ζ Αγία νθία», Γεληθφο Γξακκαηέαο Παηδνςπρηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο-
Έλσζεο Φπρηάηξσλ Παηδηψλ θαη Δθήβσλ 
 

 Η κεηαξξύζκηζε ησλ ππεξεζηώλ θαη ε πξνάζπηζε ησλ 
δηθαησκάησλ ησλ ςπρηθά παζρόλησλ  

Γηάλλεο αθέιιεο, Καζεγεηήο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Πάληεην Παλεπηζηήκην, 
Βνεζφο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε γηα ηελ Κνηλσληθή Πξνζηαζία  
 

 
11:30 - 12:00 ΓΙΑΛΔΙMΜΑ – ΚΑΦΔ – ΠOΣΔΡ  
Δξγαζίεο ηξαηησηηθψλ Φπρηάηξσλ, Οπιηηψλ Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο, 

M.Y. Φπρνιφγσλ  θ.α. ππφ κνξθή αλαξηεκέλσλ αλαθνηλψζεσλ ζα εθηίζεληαη 
ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκεξίδαο ζην θνπαγηέ ηνπ Πνιεκηθνχ Μνπζείνπ. Οη 
πγγξαθείο ζα παξεπξίζθνληαη ζην δηάιεηκκα γηα ηπρφλ ζρφιηα επί ησλ 
εξγαζηψλ. 

 
 
12:00 – 14:30  ΤΝΔΓΡΙΑ ΙΙ:  
 
«Παξνρή ππεξεζηώλ ςπρηθήο πγείαο ζην ηξαηό Ξεξάο: εκπεηξία 

14 εηώλ» 
  
Πξνεδξείν:  
Γεκήηξεο Κνπξκπέηεο, Αξρίαηξνο, Φπρίαηξνο, Γηεπζπληήο Φπρηαηξηθήο 
Κιηληθήο 424 ΓΝ Θεζζαινλίθεο   
Robert Mellon, Αλ. Καζ. Φπρνινγίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην  
 
Δηζεγεηέο:  

 Φπρνθνηλσληθή κέξηκλα ζην ηξαηό Ξεξάο: Πνξεία 14 ρξόλσλ.  
Παχινο Νηαθνχιεο, Δπίαηξνο, Φπρίαηξνο, 424 ΓΝ Θεζζαινλίθεο 
 

 Η ζπκβνιή ηεο Γξακκήο Φπρνινγηθήο ηήξημεο θαη Παξέκβαζεο 
ζηελ Κξίζε  

Έιελα Κακπηζνπνχινπ, Φπρνιφγνο, Δπηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο Γξακκήο 
Φπρνινγηθήο ηήξημεο θαη Παξέκβαζεο ζηελ Κξίζε 414 ΝΔΝ 
 

 Φπζηνινγηθό θαη επηπιεγκέλν πέλζνο: ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ησλ 
πελζνύλησλ ζην πιαίζην ηεο ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο  

Δπαγγειία Σαβιαξίδε, Μ.Τ. Φπρνιφγνο, 424 ΓΝ Θεζζαινλίθεο 
 

 Έληαμε ησλ αμησκαηηθώλ ςπρνιόγσλ ζηηο ππεξεζίεο 
ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο ηνπ ηξαηνύ 

Αλαζηαζία Μπνχγηα, Αλζιγνο (ΤΓ), Φπρνιφγνο  
 

 Η ζεκαζία ηνπ ζεζκνύ ηνπ ςπρνιόγνπ ζηα πιαίζην ηνπ ηξαηνύ  
Robert Mellon, Αλ. Καζ. Φπρνινγίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην 

 
 14:30 – 16:00 ΓΔΞΙΧΗ 
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ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 ΒΑΘΜΟ ΟΝΧΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΜΟΝΑΓΑ 
Πξόεδξνο: Γελ. Αξηξνο Κφθθαο ηαχξνο Γληεο 414 ΝΔΝ 
Μειε: Γελ. Αξηξνο Γησηάθνο Οξέζηεο Φπρηαηξηθή Κιηληθή, 414 ΝΔΝ 
 Αξρίαηξνο αιηφο Λάκπξνο ΔΑΑ, 401 ΓΝΑ 
 Αλρεο (ΤΝ) Εέξβα Σ. Φπρηαηξηθή Κιηληθή, 414 ΝΔΝ 
 Αξρίαηξνο Μπνπληαινχδεο Ζιίαο Φπρηαηξηθή Κιηληθή, 414 ΝΔΝ 
 Δπίαηξνο Μακπιέθνπ Δπηέξπε ΚΔΠΗ, ΔΤ 
 Δπίαηξνο Μνπγηάθνο Θεφδσξνο ΓΔ/ΓΤΓ 5ν Δ.Γ. 
 Δπίαηξνο Υαιεπιήο Ησάλλεο Φπρηαηξηθή Κιηληθή, 414 ΝΔΝ 
 Δπίαηξνο Ρνχθαο Γεκήηξηνο Φπρηαηξηθή Κιηληθή, 414 ΝΔΝ 

 Σρεο(ΤΝ) Πιψηα Υξηζηίλα Φπρηαηξηθή Κιηληθή, 414 ΝΔΝ 

 Σρεο(ΤΝ) Οηθνλνκνπνχινπ Μαξία Φπρηαηξηθή Κιηληθή, 414 ΝΔΝ 

 Σρεο(ΤΝ) νθνχ Όιγα Φπρηαηξηθή Κιηληθή, 414 ΝΔΝ 

 Σρεο(ΤΝ) Ραράλε Μαξία Φπρηαηξηθή Κιηληθή, 414 ΝΔΝ 
 Λγνο (ΤΗ) εκαληεξάθεο Γεκήηξηνο Φπρηαηξηθή Κιηληθή, 414 ΝΔΝ 

 Λγνο (ΤΗ) Κειάθεο Αληψληνο Φπρηαηξηθή Κιηληθή, 414 ΝΔΝ 

 Λγνο (ΤΗ) ηαζφπνπινο Δπάγγεινο Φπρηαηξηθή Κιηληθή, 414 ΝΔΝ 

 Λγνο (ΤΝ) Υάζνπιαο Παλαγηψηεο Φπρηαηξηθή Κιηληθή, 414 ΝΔΝ 

 Λγνο (ΤΝ) Σδνβάξα Υξηζηίλα Φπρηαηξηθή Κιηληθή, 414 ΝΔΝ 

 Δπρίαο (ΤΓ) Υαηδάξαο Γεψξγηνο Φπρηαηξηθή Κιηληθή, 414 ΝΔΝ 
 Μ.Τ. Σξηαληαθχιινπ Θεψλε Φπρηαηξηθή Κιηληθή, 414 ΝΔΝ 

 

Πιεξνθνξίεο:  Φπρηαηξηθή Κιηληθή 414 ΝΔΝ  
             Σει.: 8106671, 8106587, 8106667 

                         FAX: 8042135 
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ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΣΧΝ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΧΝ 

ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟ ΣΡΑΣΟ. 

ΟΡΔΣΖ ΓΗΧΣΑΚΟ, Φπρίαηξνο, Γεληθφο Αξρίαηξνο,  

Γηεπζπληήο Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο 414 ΝΔΝ. 

 

Ο πξψηνο ζπφξνο ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο έπεζε ην 1983 κε ην 

γλσζηφ Νφκν Γελλεκαηά γηα ην ΔΤ. Ζ κεηαθνξηθή ρξήζε ηεο ιέμεο ζπφξνπ 

έγθεηηαη ζην φηη ν λφκνο απηφο εκπεξηείρε ηελ αλάπηπμε Φπρηαηξηθψλ Κιηληθψλ 

ζε Γεληθά Ννζνθνκεία. Απηφ ζπλέβε ζε κηα επνρή ζηελ νπνία δελ ππήξρε θακία 

θηινινγία θαη θακία ζπδήηεζε πεξί ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο. Παξφια απηά, 

έλα κεγάιν κέξνο ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο πνπ αθνινχζεζε βαζίζηεθε 

ζην πξναλαθεξζέλ ζεκείν ηνπ ελ ιφγν Νφκνπ. Παξάιιεια παξαζέησ κεξηθά 

ζπλαθή θαη ζεκαληηθά ηζηνξηθά ζεκεία:  

Σν 1984 θπθινθνξεί ην πεξηβφεην εθείλν δαλέδηθν βηληεάθη κε ηηο 

θαηαζηάζεηο ηεο Λέξνπ, ην νπνίν παίξλεη κεγάιε δεκνζηφηεηα ζηελ Διιάδα, 

αιιά θπξίσο ζηελ Δπξψπε, θαη πξνθαιεί κηα πξσηφγλσξε θαη κνλαδηθή 

έθηαθηε εηζθνξά απφ ηελ ηφηε ΔΟΚ ζηελ Διιάδα έηζη ψζηε λα βνεζεζεί κέρξη 

έλα ζεκείν ε απναζπινπνίεζε. Καηφπηλ αλαπηχζζνληαη ζηαδηαθά ζπδεηήζεηο 

ζρεηηθέο κε ηα ζέκαηα απηά.  

Σν 1985, ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο θαηαπηάλεηαη κε ηελ 

εθπφξεπζε ελφο καθξνπξφζεζκνπ ζρεδίνπ κε ηελ θσδηθή νλνκαζία 

«ΦΤΥΑΡΓΧ», ην νπνίν κεηά απφ θάπνηα ρξφληα ζεζκνζεηείηαη κε ην Νφκν 

2716 ηνπ 1999 πεξί αλάπηπμεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ησλ Τπεξεζηψλ Φπρηθήο 

Τγείαο. Απηφο είλαη ν Νφκνο πνπ έδσζε ην έλαπζκα ζηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ θαη 

ζπλερίδνπλ λα γίλνληαη κέρξη θαη ζήκεξα. Σν «ΦΤΥΑΡΓΧ» ινηπφλ απνηειεί 

ηνλ βαζηθφ επηρεηξεζηαθφ βξαρίνλα ηεο ρψξαο καο, ηεο πνιηηηθήο ηνπ Διιεληθνχ 

Κξάηνπο γηα ηελ ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε. 

Οη ζηφρνη ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο νη νπνίνη ηέζεθαλ ηφηε, 

ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ κέρξη ζήκεξα, θαη ζα ζπλερίζνπλ λα ππάξρνπλ, είλαη 

νη αθφινπζνη: 

Πξψηνλ, ε ηνκενπνίεζε, ή ηα ιεγφκελα catchment areas, ηα νπνία 

εθαξκφδνληαη κε κεγάιε επηηπρία ζην εμσηεξηθφ θαη γηα ηα νπνία μεθίλεζε κηα 

κεγάιε πξνζπάζεηα λα εθαξκφδνληαη θαη εδψ. Έζησ θαη εάλ ε επηηπρία ηνπο 

είλαη ζρεηηθά κηθξή, ε ηνκενπνίεζε παξακέλεη έλαο νπζηαζηηθφο ηξφπνο ζηνλ 
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νπνίν ζα κπνξνχζε λα ζηαζεί ε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα κεηεμέιημεο ηεο 

κεηαξξχζκηζεο. 

Έλαο άιινο βαζηθφο ζηφρνο ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο ήηαλ θαη 

είλαη ε απντδξπκαηνπνίεζε θαη ε ςπρνθνηλσληθή απνθαηάζηαζε αηφκσλ κε 

ρξφληεο παζήζεηο. Φπζηθά ε πξσηνβάζκηα θξνληίδα κε δνκέο θαη δξάζεηο 

πξφιεςεο είλαη έλαο αθφκε πνιχ βαζηθφο ζηφρνο γηαηί ρσξίο απηφλ ζα 

αλαηξνθνδνηείηαη ζπλερψο ε αζπινπνίεζε. ηνπο ζηφρνπο εληάζζεηαη επίζεο ε 

εμσλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε ηεο 

πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο, θαη ηέινο ε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ζην πιαίζην 

ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο α΄ θάζεο ηεο πξψηεο δηεηίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«ΦΤΥΑΡΓΧ» ζπλίζηαληαη ζπλνπηηθά ζε πεξίπνπ 49 μελψλεο, 6 νηθνηξνθεία, 

θάπνηα εξγαζηήξηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ςπρηθά αζζελψλ, ηνλ 

απντδξπκαηηζκφ θάπνησλ αζζελψλ θαη εθαηνληάδεο λνζειεπηψλ νη νπνίνη 

εθπαηδεχηεθαλ. 

Έηζη, απφ 8.500 ηδξπκαηνπνηεκέλνπο αζζελείο ην 1984, ζηελ παξνχζα 

θαηάζηαζε («ΦΤΥΑΡΓΧ», β΄ θάζε) ππάξρνπλ πεξίπνπ κφιηο 2.000 ζε 8 

Φπρηαηξεία, ελψ έρεη επηηεπρζεί ην νξηζηηθφ θιείζηκν ησλ Αζχισλ πνπ 

ιεηηνπξγνχζαλ ζε 5 ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία ζηελ Πέηξα, ζηελ Κξήηε ζηα Υαληά, 

ζηελ Κέξθπξα, θαη ζην Παηδνςπρηαηξηθφ Ννζνθνκείν Αηηηθήο. 

πγρξφλσο, παξαζέησ θάπνηα ζρεηηθά πνζνηηθά ζηνηρεία γηα λα 

απνζαθελίζσ ηα παξαπάλσ. Σα ηειεπηαία 7 ρξφληα έρνπλ δεκηνπξγεζεί 400 

Μνλάδεο Φπρνθνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο, ή νη ιεγφκελνη Ξελψλεο, 

πξνζηαηεπφκελα δηακεξίζκαηα θιπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ έρνπλ 

απναζπινπνηεζεί πάλσ απφ ηνπο κηζνχο ηδξπκαηνπνηεκέλνπο αζζελείο. 

Δπίζεο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί έλαο κεγάινο αξηζκφο, αλ θαη πνιχ κηθξφηεξνο 

απφ απηφλ πνπ είρε αξρηθά ζρεδηαζηεί, δνκψλ πξσηνβάζκηαο αληηκεηψπηζεο 

θαη θξνληίδαο, φπσο ηα Κέληξα Ζκέξαο, Κηλεηέο Μνλάδεο θιπ. Καηά ηε γλψκε 

κνπ ηα ζηνηρεία απηά δείρλνπλ φηη πάκε πνιχ θαιά ζηηο δνκέο 

απναζπινπνίεζεο αιιά κάιινλ φρη εμίζνπ θαιά ζηηο δνκέο πξσηνβάζκηαο 

αληηκεηψπηζεο. Απηφ εκπεξηέρεη αξθεηφ ξίζθν γηαηί αλ ζπλερηζηεί ε θαηάζηαζε 

σο έρεη ε ηδξπκαηνπνίεζε ζα επαλέιζεη αλαπφθεπθηα. 

Απηφ πνπ πξνβιέπεηαη ή ηνπιάρηζηνλ πξνβιεπφηαλ λα γίλεη ζηελ 

ηειεπηαία απηή θάζε, θαη ε νπνία ηειεηψλεη απηέο ηηο εκέξεο, είλαη Φπρηαηξηθά 
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Σκήκαηα ζε Γεληθά Ννζνθνκεία, Κέληξα Ζκέξαο, Κέληξα Φπρηθήο Τγείαο, 

Ηαηξνδηαγλσζηηθά Κέληξα θιπ, ησλ νπνίσλ ε απνπεξάησζε,  αθνχ δελ έρνπλ 

αθφκε ηειεηψζεη, πξφθεηηαη λα εληαρζεί ζηα λέα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ. 

Χζηφζν, ην ΔΠΑ ζα είλαη πιένλ πεξηζζφηεξν πξνζαλαηνιηζκέλν πξψηνλ ζηελ 

πεξηθέξεηα θαη δεχηεξνλ ζηελ αλάπηπμε εηδηθψλ δνκψλ (φπσο γηα παξάδεηγκα 

δνκέο πξφιεςεο γηα άηνκα πνπ θάλνπλ ρξήζε νπζηψλ, δνκέο γηα απηηζκφ, 

δνκέο γηα Alzheimer ή άιιεο κνξθέο άλνηαο, θηλεηέο Μνλάδεο), θαζψο ε ρψξα 

καο έρεη πνιιέο δχζβαηεο θαη λεζησηηθέο πεξηνρέο θη έηζη θαζίζηαηαη αλαγθαία ε 

αλάπηπμε πνιχ πεξηζζφηεξσλ θηλεηψλ κνλάδσλ απφ φζεο ήδε ππάξρνπλ. 

Μέρξη ζηηγκήο, κέρξη ζήκεξα δειαδή πνπ ηειεηψλεη ε θάζε απηή, έρνπλ 

γίλεη 1.000 έξγα απφ πεξίπνπ 800 θνξείο πινπνίεζεο, ην 65% ησλ νπνίσλ 

θνξέσλ ήζαλ δεκφζηνη, θπξίσο λνζνθνκεία, θαη ην 35% ηδησηηθνί, θπξίσο κε 

θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο. Φπζηθά ππάξρεη αθφκα ην πνιχ-αλακελφκελν 

ΔΠΑ, ην νπνίν έζησ θαη κε κεγάιε θαζπζηέξεζε θαη βάζεη ηνπ αξρηθνχ 

ζρεδηαζκνχ, έρεη λα δηνρεηεχζεη πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε έλα πνζφ ηεο ηάμεο 

ηνπ 1,4 δηο επξψ, δίλνληαο σο πξναλέθεξα κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ 

πεξηθέξεηα θαη ζηελ αλάπηπμε εηδηθψλ πιένλ δνκψλ, θαζψο επίζεο ζηελ 

αλάπηπμε ςπρηαηξηθψλ θιηληθψλ ζε Γεληθά Ννζνθνκεία. 

Απηά ζπκβαίλνπλ κε ιίγα ιφγηα ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία 10 πεξίπνπ 

ρξφληα θαηά ηε γλψκε κνπ. Ζ εηθφλα πνπ πεξηγξάθσ ζα εκπινπηηζηεί 

πεξεηαίξσ κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα παξαζέζνπλ νη επφκελνη νκηιεηέο. Να δνχκε 

φκσο ηη γίλεηαη ζην ζπίηη καο, ζην ηξαηφ Ξεξάο. Να θαηαζέζσ εμαξρήο φηη δελ 

ππήξμε θαλέλαο δεζκφο, θακία αιιεινγξαθία, αλάκεζα ζηελ πξνψζεζε ηεο 

ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο, ην «ΦΤΥΑΡΓΧ» γεληθφηεξα, θαη ζηελ αλάπηπμε 

δνκψλ ζην ζηξαηφ. Θα έιεγε θαλείο φηη ππάξρνπλ δχν παξάιιειεο πνξείεο θαη 

ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα πφζα θνηλά ζεκεία θαη πφζεο δηαθνξέο έρνπλ απηέο, 

θαζψο θαη γηα πνηνπο ιφγνπο ππάξρνπλ νη δηαθνξέο απηέο θαη ηα θνηλά ζεκεία. 

ε γεληθέο γξακκέο ην κνηίβν είλαη ζπγθεθξηκέλν αθφκα θαη παγθνζκίσο, 

ζην φηη ππάξρεη δειαδή ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο πξσηνβάζκηα 

θξνληίδα, ν γηαηξφο ηεο Μνλάδνο θπζηθά, ππάξρεη αθφκα ν Γθηήο, νη ΟΦΜ 

(Οκάδεο Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο) -πξνο ηηκήλ ησλ νπνίσλ γίλεηαη ζήκεξα 

θαη θάζε ρξφλν απηή ε εκεξίδα- θαη ππάξρεη επίζεο ν ζηξαηησηηθφο ςπρίαηξνο, 

ν νπνίνο θπζηθά ιφγσ ηνπ κηθξφηεξνπ αξηζκνχ βξίζθεηαη ζε θεληξηθφηεξν 

ζεκείν θαη έρεη ξφιν επνπηείαο. Παξάιιεια, ππάξρεη θπζηθά ε δεπηεξνβάζκηα 
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θξνληίδα κέζσ ησλ κηθξψλ πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ πνπ είλαη δηεζπαξκέλεο 

αλά ηελ Διιάδα θαη θνληά ζηνπο κεγάινπο ζρεκαηηζκνχο. Καη εθεί ππάξρεη 

ππεχζπλνο ζηξαηησηηθφο ςπρίαηξνο, φπνπ θαη πάιη είλαη ζε πην θεληξηθφ ζεκείν. 

Σέινο, ππάξρνπλ ε ηξηηνβάζκηα ή θαη ηεηαξηνβάζκηα πεξίζαιςε σο γλσζηφλ, 

κε ηα Γεληθά Ννζνθνκεία, κε ηα δχν κεγάια Ννζνθνκεία ζε Αζήλα θαη 

Θεζζαινλίθε θαη κε ηηο Φπρηαηξηθέο Κιηληθέο πνπ ππάξρνπλ ζε απηά. 

ε γεληθέο γξακκέο νη ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο είλαη 

απηέο νη νπνίεο βιέπνπκε ζην ζρεηηθφ πίλαθα. Δίλαη νη Οκάδεο Φπρνθνηλσληθήο 

Μέξηκλαο, νη νπνίεο αθνινπζνχλ ηνλ θαλφλα ηεο ηνκενπνίεζεο πνπ αλαθέξακε 

πξηλ ζε ζρέζε κε ην «ΦΤΥΑΡΓΧ», επεηδή ηέηνηεο είλαη νη αλάγθεο βάζεη ηεο 

γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο ησλ ζηξαηησηηθψλ κνλάδσλ. Απηέο νη νκάδεο 

ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο, ζηηο νπνίεο ζα αλαθεξζνχκε αξγφηεξα πην 

ιεπηνκεξψο, ζθνπεχνπλ θπξίσο ζηελ πξσηνγελή πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε. 

Παξάιιεια, εδψ θαη θάπνηα ρξφληα ππάξρεη ε Σειεθσληθή Γξακκή 

Φπρνινγηθήο ηήξημεο πνπ αλαπηχρζεθε ιίγν αξγφηεξα παξέρνληαο ππεξεζίεο 

θαη παξέκβαζε ζηελ θξίζε. Τπάξρνπλ νη δηαζπλδεηηθέο ππεξεζίεο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζηα Γεληθά Ννζνθνκεία. Τπάξρνπλ θπζηθά νη ςπρηαηξηθέο θιηληθέο 

δχν κεγάισλ πφιεσλ (Αζελψλ-Θεζζαινλίθεο) πνπ θάλνπλ θαη ηξηηνβάζκηα 

αληηκεηψπηζε αιιά θαη πξφιεςε, θάλνπλ θαη έξεπλα, φπσο επίζεο είλαη 

επηθνξηηζκέλεο κε ην έξγν ηεο επηινγήο πξνζσπηθνχ θαη δηάθνξεο άιιεο 

αζρνιίεο. Σέινο, είλαη ππφ αλάπηπμε ε Σειε-Φπρηαηξηθή γηα ηελ νπνία ζα ζαο 

δψζσ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ζηε ζπλέρεηα. Όια απηά, ην ηη δειαδή έρεη 

αλαπηπρζεί κέρξη ηψξα ζην ηξαηφ Ξεξάο, έρεη λα θάλεη κε ην πνηεο ήηαλ θαη 

είλαη νη αλάγθεο ζην ηξαηφ. 

 

 

 

 

 

 

Οκάδεο Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο 

(Σνκενπνίεζε, Πξσηνγελήο Πξφιεςε θ‟ Αληηκεηψπηζε) 

Σειεθσληθή Γξακκή Φπρνινγηθήο ηήξημεο & Παξέκβαζεο ζηελ Κξίζε 
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Γηαζπλδεηηθή Γεληθώλ Ννζνθνκείσλ 

Φπρηαηξηθέο Κιηληθέο Αζελώλ – Θεζζαινλίθεο 

(Σξηηνβάζκηα αληηκεηψπηζε, αιιά θαη Πξφιεςε, έξεπλα, επηινγή πξνζσπηθνχ, 

θιπ) 

Σειε-ςπρηαηξηθή 

 

Χο γλσζηφλ, ην ζηξαηησηηθφ πεξηβάιινλ έρεη θάπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο, θαη 

βάζεη απηψλ εηέζεζαλ θαη ηίζεληαη νη ζηφρνη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ 

ςπρηθήο Τγείαο. Μηα πξψηε ηδηαηηεξφηεηα σο πξνείπακε είλαη ε ηδηφκνξθε 

γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ κνλάδσλ ηνπ ζηξαηνχ αθνχ ηδηφκνξθνο είλαη θαη ν 

γεσγξαθηθφο ρψξνο ηεο Διιάδνο κε ηα βνπλά αιιά θαη ηα λεζηά ηα νπνία 

ππάξρνπλ. Μηα δεχηεξε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ζηξαηησηηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη ε 

ζπρλή ελαιιαγή πξνζσπηθνχ φζνλ αθνξά ηνπιάρηζηνλ ηνπο ζηξαηεχζηκνπο, νη 

νπνίνη παξακέλνπλ ιίγν θαηξφ, αιιά θαη ηηο ζπρλέο κεηαθηλήζεηο ησλ 

ζηξαηεχζηκσλ θαη ησλ ζηειερψλ. Μηα ηξίηε ηδηαηηεξφηεηα είλαη φηη ε αλάπηπμε 

κεηδφλσλ παζήζεσλ, αλ φρη φισλ ησλ ςπρηαηξηθψλ παζήζεσλ, γίλεηαη 

ζπλήζσο, ή έρεη ειηθία έλαξμεο, ζε απηέο αθξηβψο ηηο ειηθίεο ησλ 

ζηξαηεπζίκσλ, δειαδή αλάκεζα ζηα 18-22. Απηέο είλαη νη ειηθίεο έλαξμεο ησλ 

κεηδφλσλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε θαηάζιηςε θαη ε 

ζρηδνθξέλεηα, αιιά θαη ζρεδφλ φισλ ησλ άιισλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ. Απηνί 

είλαη νη θχξηνη παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηνπο ζηφρνπο ψζηε λα αλαπηπρζνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο ζην ηξαηφ Ξεξάο θαη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. Σα 

κάηηα καο ινηπφλ θαη ην κπαιφ καο είλαη πξνζεισκέλα ζην λα γίλεηαη θαιχηεξε 

ε πξνζαξκνγή ηνπ πξνζσπηθνχ ιφγσ αθξηβψο ησλ ζπρλψλ κεηαθηλήζεσλ, ε 

πξνζαξκνγή δειαδή ηφζν ησλ ζηξαηησηψλ φζν θαη ησλ ζηειερψλ. Γεχηεξνλ, 

δίλεηαη κεγάιε έκθαζε ζηελ αλίρλεπζε κεηδφλσλ θαηλνκέλσλ πνπ είλαη πνιχ 

ζπρλά θαη ζαλαηεθφξα, φπσο ην ζέκα ηεο απηνθηνληθφηεηαο θαη ην ζέκα ηεο 

ρξήζεο ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ. Γίλεηαη ινηπφλ κεγάιε έκθαζε ζε απηά ηα δχν 

θαηλφκελα, φρη κφλν επεηδή είλαη δπλεηηθά ζαλαηεθφξα αιιά αθφκα επεηδή 

ζπρλά ππνθξχπηνπλ κείδνλεο ςπρηαηξηθέο θαηαζηάζεηο. Έλαο άιινο κφληκνο θαη 

ζηαζεξφο ζηφρνο ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο ζηξαηνχ είλαη ε ελεκέξσζε 

πξνζσπηθνχ πνπ γίλεηαη πνηθηιφηξνπα απφ δηάθνξεο ππεξεζίεο θαη κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο θαηά θαηξνχο. Δπίζεο, άιιν ζεκαληηθφ έξγν είλαη ε επηινγή 
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πξνζσπηθνχ θαη βέβαηα ε έξεπλα θαη ε εθπαίδεπζε ηα νπνία είλαη 

αιιειέλδεηα ζηνηρεία γηα λα ππάξμεη ζπλέρεηα ζηελ επηηπρία. 

 

 

Οη ζηόρνη ησλ Τπεξεζηώλ Φπρηθήο Τγείαο ηξαηνύ 

Οη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζηξαηησηηθνχ πεξηβάιινληνο 

Απαηηνχλ ζπρλά ηελ αλάπηπμε εηδηθψλ κνξθψλ 

Αληηκεηψπηζεο 

Οκαιή πξνζαξκνγή ζηξαηησηψλ θαη ζηειερψλ 

Έγθαηξε αλίρλεπζε ζπκπεξηθνξψλ πςεινχ θηλδχλνπ,  

φπσο απηνθηνληθόηεηα θαη ρξήζε ςπρνδξαζηηθώλ νπζηώλ, θαηαζηάζεηο 

πνπ ζπλήζσο ππνθξχπηνπλ κείδνλεο ςπρηθέο δηαηαξαρέο, φπσο θαηάζιηςε θαη 

ζρηδνθξέλεηα 

Δλεκέξσζε ζε ζέκαηα Φπρηθήο Τγείαο, Πξφιεςε 

Δπηινγή Πξνζσπηθνύ 

Έξεπλα 

Δθπαίδεπζε 

 

Θα αλαθεξζψ επηγξακκαηηθά ζε θάπνηνπο ςπρνπαζνινγηθνχο δείθηεο 

ηνπ ηη ζπκβαίλεη ζην ζηξαηφ θαη θπξίσο ζηα θαηλφκελα ηεο απηνθηνληθφηεηαο θαη 

ηεο ρξήζεο νπζηψλ, γηα λα δείμσ αθξηβψο φηη αθνχ ν ζηξαηφο απνηειεί θνκκάηη 

ηεο θνηλσλίαο είλαη αλακελφκελν φ,ηη ζπκβαίλεη ζηελ θνηλσλία λα ζπκβαίλεη θαη 

ζην ζηξαηφ, αιιά θαη ηη επηπιένλ ιακβάλεη ρψξα κέζα ζην ζηξαηφ. 

Αλαθέξνκαη ηψξα ζην πξψην ιήκκα απφ ηνλ θαηάινγν απηνθηνληθφηεηαο 

ηνπ Beck, δηφηη απνηειεί ίζσο ηνλ πξνζάιακν θαη ησλ επφκελσλ 

ζπκπεξηθνξψλ απηνθηνληθφηεηαο, θαη ην νπνίν είλαη ην εμήο: «Έλησζα όηη ε δσή 

δελ έρεη θαλέλα λόεκα». ην γεληθφ πιεζπζκφ, δειαδή ζε θάπνηνπο 

λενζχιιεθηνπο θαηά ηελ θαηάηαμή ηνπο, αλαθέξεηαη φηη ην 10% πεξίπνπ έρεη 

ληψζεη ην παξαπάλσ θάπνηα ζηηγκή ζηε δσή ηνπ, ελλνείηαη σο πνιίηεο. Μέζα ζε 

30 εκέξεο ην πνζνζηφ απηφ δηπιαζηάδεηαη φπσο είλαη πηζηεχσ αλακελφκελν, 

θαη θαζψο ην έρνπκε ππφςε καο νη πξνζπάζεηεο αλίρλεπζεο ζηξέθνληαη θαη ζε 

απηφ ην πεδίν. 

Έλα άιιν δείγκα αθνξά ζηε ρξήζε νπζηψλ. Πξηλ απφ θάπνηα ρξφληα 

ππήξρε ε άπνςε φηη δελ ππάξρνπλ λαξθσηηθά ζην ζηξαηφ. ηαδηαθά νη έξεπλεο 
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έδεημαλ, γηαηί νη έξεπλεο είλαη απηέο πνπ επηθπξψλνπλ θαη φρη νη θήκεο, φηη 

φλησο ππάξρνπλ λαξθσηηθά. Παξαηίζεηαη έλαο πίλαθαο απφ παιαηφηεξε έξεπλα 

ηεο Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο βαζηζκέλε ζε αλψλπκα εξσηεκαηνιφγηα, ζηνλ νπνίν 

ζπγθεληξψλνληαη ηα πνζνζηά ρξήζεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ απφ λενζχιιεθηνπο 

ιίγν πξηλ θαη κεηά ηελ θαηάηαμή ηνπο ζην ζηξαηφ. Βιέπνπκε, γηα παξάδεηγκα, 

φηη ρξήζε ραζίο ή ραπηψλ έθαλε ην 10% ελψ κεηά απφ έλα κήλα ζην ζηξαηφ 

ρξήζε έθαλε ην 7%, παξφιν πνπ έλα ηνπιάρηζηνλ 15% έρεη ήδε εμαηξεζεί απφ 

ην ζηξαηφ επεηδή αθξηβψο ππήξμε θάπνηα κείδνλα ή θαη ειάζζνλα ςπρηθή 

δηαηαξαρή ή θαη ρξήζε νπζηψλ. Αθφκα, έλα κηθξφ κελ ππαξθηφ δε πνζνζηφ ηεο 

ηάμεο ηνπ 1% μεθηλά θαηά ηνλ πξψην κήλα κέζα ζην ζηξαηφ ηε ρξήζε θάπνησλ 

νπζηψλ, κε πνζνζηφ 1% γηα ραζίο θαη 1% γηα εξσίλε. Γελ ππάξρνπλ έξεπλεο 

γηα ηνλ έλαην ή ηνλ δσδέθαην κήλα ζεηείαο. 

 

Υξήζε νπζηώλ 

1.098 λενζύιιεθηνη 

 

Πριν το στρατό 

Χαζίο ή/θαη Χάπηα                                                                   9,4% 

Ηξσίλε ή/θαη Κνθαΐλε                                                            4,9% 

Στο στρατό 

Χαζίο ή/θαη Χάπηα                                                                  7,2% 

Ηξσίλε ή/θαη Κνθαΐλε                                                            3,9% 

 

Νέα περιστατικά 

΄΄ρξήζε ραζίο/ραπηώλ΄΄                                                          1,4% 

΄΄ρξήζε εξσίλεο/θνθαίλεο΄΄                                                   1,2% 

 

Απηφ πνπ ζέισ λα αλαδείμσ, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηνπο 

ζηξαηεχζηκνπο, είλαη φηη απηνί απνηεινχλ έλα θνκκάηη ηεο θνηλσλίαο, θαη έηζη 

είλαη αλακελφκελν φηη ζε απηφ εληνπίδνληαη θαηάζιηςε, ζρηδνθξέλεηα ή ρξήζε 

νπζηψλ. Γη‟ απηφ επίζεο παξαηεξνχκε κεγάια πνζνζηά ζηε ζπλέρηζεο ή ηελ 

ηάζε ζπλέρηζεο. Γηα παξάδεηγκα, είλαη εθαηφ θνξέο πηζαλφηεξν λα θάλεη θαλείο 

ρξήζε εξσίλεο αλ έθαλε θαη πξηλ. 
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Να επηζεκάλσ επίζεο ην ζεκείν ηεο ζπλλνζεξφηεηαο, γηαηί είλαη 

ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε ηε ρξήζε νπζηψλ θαζψο ζέξλεη πίζσ ηηο κείδνλεο 

ςπρνπαζνινγηθέο θαηαζηάζεηο. Σν ζέκα ηεο δηπιήο δηάγλσζεο είλαη γλσζηφ 

ζηνπο πεξηζζφηεξνπο επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο θαη εδψ βξήθακε φηη έλα 

30% κε 45% έρεη πξάγκαηη δηπιή δηάγλσζε, δειαδή ρξήζε νπζηψλ θαη θάπνηα 

άιιε ςπρηθή δηαηαξαρή ζηνλ άμνλα 1 ηνπιάρηζηνλ. Θα ρξεζηκνπνηήζσ δχν 

παξαδείγκαηα κε ηα νπνία νη πεξηζζφηεξνη είλαη νηθείνη, ηελ θαηάζιηςε θαη ηε 

ζρηδνθξέλεηα. Θα δνχκε πνηα είλαη ε αληηκεηψπηζή ηνπο ζην ζηξαηφ θαη ζε πνηφ 

ζεκείν ζηακαηάεη ε αληηκεηψπηζε ζην ζηξαηφ, γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, θαη 

ζπλερίδεηαη έμσ ζηελ θνηλφηεηα. Δδψ ηίζεηαη βέβαηα ην δήηεκα ηεο δηαζχλδεζεο 

ησλ ππεξεζηψλ, ηελ νπνία ζπλερψο ηελ επηδηψθνπκε θαη ηελ νπνία φκσο 

ζπλερψο «θπλεγάκε» γηαηί πξέπεη λα αλαπηχζζεηαη θαη λα εληείλεηαη ζπλερψο. 

Όπσο αλέθεξα θαη πξηλ, ε ειηθία έλαξμεο ηεο ζρηδνθξέλεηαο θαη ηεο 

θαηάζιηςεο ζπκπίπηνπλ κε ηηο ειηθίεο ζηξάηεπζεο. πλήζσο γίλεηαη λνζειεία 

θαη ζα έπξεπε λα αθνινπζείηαη απηή ε δηαδηθαζία πνπ βιέπνπκε ζηε δηαθάλεηα. 

Θα έπξεπε δειαδή ζηα πεξηζηαηηθά ηνπιάρηζηνλ εθείλα πνπ «δελ πηάλνπλ πνιχ 

θαιά» λα ππάξρεη φιε απηή ε ζπλέρεηα ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο. Ζ ηδηνκνξθία ζην πεξηβάιινλ καο, ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ ζηξαηνχ, είλαη φηη ηνπιάρηζηνλ νη ζηξαηεχζηκνη εμαηξνχληαη ηεο 

ζηξάηεπζεο αλ ε δηαηαξαρή είλαη κείδνλ. Δπίζεο, έλαο κεγάινο αξηζκφο ησλ 

ζηειερψλ εμαηξνχληαη ηεο ππεξεζίαο αλ ε δηαηαξαρή είλαη κείδνλ ή δελ θχεηαη. 

Έηζη πνιιά απφ ηα πξνγξάκκαηα απνθαηάζηαζεο, απφ ηηο ππνρξεψζεηο 

κάιινλ πνπ έρνπκε γηα απνθαηάζηαζε θαη επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, 

πέθηνπλ αλαγθαζηηθά ζηα ρέξηα ησλ κε ζηξαηησηηθψλ ππεξεζηψλ, δειαδή ησλ 

Κνηλνηηθψλ Τπεξεζηψλ. 

Γηα λα δψζσ έλα παξάδεηγκα αλάκεζα ζε δχν πιεζπζκνχο πνπ είλαη 

παξφκνηνη ζε αξηζκφ, επέιεμα ην Γήκν Βχξσλα πνπ έρεη πιήξε αλάπηπμε 

Τπεξεζηψλ Φπρηθήο Τγείαο, έλαλ παξφκνην πιεζπζκφ ζε ζρέζε κε ην ηξαηφ 

Ξεξάο θαη έλα παξφκνην αξηζκφ Φπρηάηξσλ, Φπρνιφγσλ θαη ςπρηαηξηθψλ 

θιηλψλ. Γίλεηαη ινηπφλ επζχο ακέζσο αληηιεπηφ πσο ζε ζρέζε κε έλα Γήκν ην 

έξγν καο είλαη απίζηεπηα δπζθνιφηεξν ιφγσ ηνπ φηη θαη νη απνζηάζεηο είλαη 

κεγαιχηεξεο θαη νη κνλάδεο είλαη δηεζπαξκέλεο. 
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Να πεξηγξάςσ ιίγν ηνλ ζεζκφ ησλ Οκάδσλ Φπρνθνηλσληθήο 

Μέξηκλαο1 ινηπφλ, πνπ θαηά ηε γλψκε κνπ αιιά θαη θαηά ηε γλψκε ηεο 

Γηεχζπλζεο Τγεηνλνκηθνχ θαη φισλ, έρεη γίλεη πιένλ απνδεθηφο θαη ζπλερίδεηαη. 

Οη Οκάδεο Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο απνηεινχλ ηνλ ππξήλα θαη ηνλ 

αθξνγσληαίν ιίζν ιεηηνπξγίαο ησλ Τπεξεζηψλ Φπρηθήο Τγείαο ηνπ ηξαηνχ. 

Πξφθεηηαη γηα έλα δίθηπν επηηήξεζεο θαη δηαηήξεζεο ηεο ςπρηθήο πγείαο πνπ 

ζεζκνζεηήζεθε ην 1997 αλ θαη είρε μεθηλήζεη 2-3 ρξφληα λσξίηεξα άηππα, 

αλαζεσξήζεθε ην 2003 θαη βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο ηξαηησηηθήο αιιά θαη 

Κνηλνηηθήο Φπρηαηξηθήο. 

Οη αξρέο ηεο ηξαηησηηθήο Φπρηαηξηθήο ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ηελ 

ακεζφηεηα επεηδή αθξηβψο ελππάξρεη ε έλλνηα θαη ν παξάγνληαο ηνπ άκεζνπ 

θαη ηνπ επείγνληνο. ρεηίδνληαη ινηπφλ πεξηζζφηεξν κε ηελ απιφηεηα, ηελ 

ακεζφηεηα θαη κε ηελ θεληξηθφηεηα φζνλ αθνξά ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. Δλψ 

νη αξρέο ηεο Κνηλνηηθήο Φπρηαηξηθήο βαζίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηνλ ηνκέα ηεο 

ηνκενπνίεζεο, ν νπνίνο ππάξρεη ζην ηξαηφ Ξεξάο αιιά θαη ζηελ αξρή ηνπ 

ζεξαπεπηηθνχ ζπλερνχο, νη Τπεξεζίεο Φπρηθήο Τγείαο ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο δελ 

ηνλ έρνπλ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλέθεξα θαη πην πξηλ, γηαηί θάπνηνη κε κείδνλεο 

δηαηαξαρέο θεχγνπλ θάπνηα ζηηγκή απφ ηελ Τπεξεζία. Γελ έρνπκε ινηπφλ ην 

πξνλφκην λα δηαηεξνχκε ην ζεξαπεπηηθφ ζπλερέο. 

Οη Οκάδεο Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο έρνπλ ζαλ ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε, 

ηελ αλίρλεπζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαγφλησλ εθείλσλ πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ ςπρηθή πγεία ηνπ πξνζσπηθνχ θαη πάληα θαη ζηαζεξά ηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ε νπνία παξέρεηαη ιφγσ ηεο ζπρλήο αλαθχθισζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ. Έλα επηπιένλ κέιεκα ησλ νκάδσλ απηψλ είλαη θαη ε παξέκβαζε 

ζε θξίζεηο φπσο νη πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο, νη θπζηθέο θαηαζηξνθέο, ηα 

αηπρήκαηα θιπ. 

Ζ ηππηθή δνκή ησλ Οκάδσλ Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο είλαη ε αθφινπζε: 

ζχκθσλα κε ηε ζεζκνζέηεζε ησλ νκάδσλ απηψλ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλαο 

Φπρνιφγνο, έλαο Κνηλσληνιφγνο θαη έλαο Κνηλσληθφο Λεηηνπξγφο, φπσο ζα 

πξέπεη λα ππάξρεη έλαο Αμησκαηηθφο Τγεηνλνκηθνχ, Φπρνιφγνο ή Ηαηξφο άλεπ 

εηδηθφηεηνο, θαη επίζεο έλαο Δπφπηεο ηξαηησηηθφο Φπρίαηξνο. Απηφ είλαη ην 

                                                 
1 «Δίκτυο επιτήρησης και διατήρησης της ψυχικής υγείας του προσωπικού και των 

οικογενειών τους, στην ειρήνη και στον πόλεμο».  
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ηδαληθφ, δπζηπρψο φκσο ην αηψλην θαη κφληκν πξφβιεκα έιιεηςεο 

πξνζσπηθνχ θαη ζηειέρσζεο αθήλεη πνιιέο απφ ηηο ζέζεηο απηέο αθάιππηεο. 

Δδψ βιέπνπκε πσο είλαη ε δηθηχσζε ηνπιάρηζηνλ ζηε Νφηηα Διιάδα κε 

επίθεληξν ηελ Φπρηαηξηθή Κιηληθή ηνπ 414˙ ππάξρεη θάιπςε ησλ λνηίσλ λήζσλ, 

ηεο Κξήηεο, ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Πεινπνλλήζνπ, θαη ζηηο πεξηνρέο ηεο Βνξείνπ 

Διιάδνο κε επίθεληξν ην 424. Ζ θαηαλνκή ηνπο ηψξα είλαη ε αθφινπζε: 

ππάξρνπλ ζπλνιηθά 54 Οκάδεο Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο δηεζπαξκέλεο ζε 17 

Κέληξα Νενζπιιέθησλ, ζε 15 δεπηεξεχνληα Κέληξα απφ απηά πνπ άλνημαλ πξηλ 

απφ ιίγα ρξφληα θαη αλνίγνπλ επθαηξηαθά θαη φρη ζε θάζε θαηάηαμε, θαη ζε 22 

ζρεκαηηζκνχο, δειαδή ζε φια ηα κεγάια λεζηά θαη ζηηο ινηπέο πφιεηο ηεο 

επεηξσηηθήο Διιάδαο. Σν δίθηπν απηφ ππάξρεη κελ ηππηθά έηζη φπσο 

πεξηγξάθεηαη, ππνζηεξίδεηαη φκσο απφ φινπο ηνπο πέξημ αλζξψπνπο, φπσο 

απφ ηνλ Γηνηθεηή Μνλάδνο, απφ ηνλ Γηνηθεηηθφ Τπεχζπλν ησλ ΟΦΜ, απφ ηνλ 

Γηεπζπληή πεξηθεξεηαθψλ κηθξψλ πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ, απφ ηνπο 

ηξαηησηηθνχο Φπρηάηξνπο θπζηθά θαη απφ ηηο Φπρηαηξηθέο Κιηληθέο. 

πληνληζηηθφ φξγαλν είλαη ε Γηεχζπλζε Τγεηνλνκηθνχ ηνπ ΓΔ. 

Θα πεξάζσ ηψξα ζπλνπηηθά ζε κηα άιιε Τπεξεζία πνπ εγγπάηαη 

πξσηνβάζκηα αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ςπρηθήο πγείαο, ηελ Σειεθσληθή 

Γξακκή Φπρνινγηθήο ηήξημεο θαη Παξέκβαζεο ζηελ Κξίζε. Τπάξρεη ήδε κηα 

εκπεηξία 7 εηψλ, θαζψο πξσηνμεθίλεζε ηελ άλνημε ηνπ 2003, θαη ππάξρνπλ 

πεξίπνπ 10.000 θιήζεηο νη νπνίεο δελ είλαη πνιιέο, ζα έπξεπε λα είλαη 

πεξηζζφηεξεο. Απηφ έρεη λα θάλεη κε ηελ πξνβνιή θαη ηελ απνζηηγκαηνπνίεζε. 

Ζ Γξακκή ζηειερψλνληαλ κέρξη πξφζθαηα απφ επηά Φπρνιφγνπο ηδηψηεο ελψ 

εδψ θαη ιίγν θαηξφ ζηειερψλεηαη απφ ζηξαηηψηεο πνπ είλαη ζε νκάδεο ΟΦΜ, 

αλήθεη ζην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο, ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ 

ρεδηαζκνχ θαη Τπνζηήξημεο. Λίγα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ ηελ Τπεξεζία απηή: 

νη πεξηζζφηεξνη πνπ θαινχλ, θαινχλ γηα ζρέζεηο εληόο ηεο κνλάδαο θαη γηα 

νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα. ρεηηθά κε ηελ ςπρνπαζνινγία πνπ δηαθαίλεηαη, 

θαζψο δελ κπνξεί λα γίλεη δηάγλσζε, ν έλαο ζηνπο ηξεηο είλαη «ρσξίο 

ςπρνπαζνινγία». Άγρνο παξνπζηάδεη επίζεο έλαο ζηνπο ηξεηο θαη θαηάζιηςε ην 

14%. Ζ παξέκβαζε ε νπνία γίλεηαη είλαη ε ζπκβνπιεπηηθή ζην κεγαιχηεξν 

ζεκείν θαη ε πιεξνθόξεζε θαηφπηλ. 

Δδψ θαη ιίγα ρξφληα, θαη κάιηζηα απηφ ζεζκνζεηήζεθε πξηλ 3 ρξφληα, ην 

πξνζσπηθφ ηεο γξακκήο απηήο είλαη επηθνξηηζκέλν θαη κε ηελ παξέκβαζε ζε 
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πεξηζηαηηθά θξίζεο. Μέρξη ζηηγκήο ηα πεξηζζφηεξα πεξηζηαηηθά θξίζεο έρνπλ 

λα θάλνπλ κε αηπρήκαηα, κε ζαλάηνπο θαη κε ηελ ςπρνινγηθή ζηήξημε ησλ 

ζπγγελψλ ησλ ζαλφλησλ. Μέρξη ηψξα ππήξραλ 70 πεξίπνπ επηζθέςεηο ζε 50 

πεξίπνπ πεξηζηαηηθά. Χζηφζν φζν πεξηζζφηεξν γίλεηαη θάηη γλσζηφ ηφζν 

κεγαιχηεξε ε δήηεζε, θη έηζη απμάλνληαη ζπλερψο νη θιήζεηο γηα παξέκβαζε 

ζηελ θξίζε. Φέηνο νη θιήζεηο είλαη ππεξηξηπιάζηεο απφ ην 2008. Σν θαινθαίξη, 

δειαδή ν Ηνχληνο, Ηνχιηνο θαη Αχγνπζηνο, είλαη νη κήλεο κε ηηο πεξηζζφηεξεο 

θιήζεηο γηα παξέκβαζε ζηελ θξίζε. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε παξέκβαζε 

αθνξνχζε ζηξαηηψηε, ηξνραίν θαη ζην 24% απηνθηνλία. ε θάπνην κηθξφ 

πνζνζηφ ε παξέκβαζε δελ γηλφηαλ δεθηή γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο ησλ 

ζπγγελψλ. 

Θα πξνρσξήζσ ηψξα ζε έλα ζέκα θαηά ηε γλψκε κνπ ηδηαίηεξα θιέγνλ, 

απηφ ηεο επηινγήο πξνζσπηθνχ, γηαηί ζπρλά έξρεηαη ζηελ επηθαηξφηεηα, 

ζπλερψο γίλνληαη Δπηηξνπέο θαη Οκάδεο, νχησο ψζηε λα βξνχκε ηελ θαιχηεξε 

ιχζε ζην ζέκα απηφ. Δίλαη έλα ζέκα ην νπνίν αθφκα δελ έρεη ιπζεί, πηζαλψο θαη 

λα κε ιπζεί πνηέ, θαη απηφ ζην νπνίν πξέπεη λα ηείλνπκε είλαη ζην λα 

δεκηνπξγνχκε ζεζκνχο έηζη ψζηε λα γίλεηαη ε θαιχηεξε δπλαηή επηινγή. 

Ηζηνξηθά λα πσ φηη παιαηφηεξα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα αθφινπζα test: ην TAT, ην 

Matrix, ην MMPI-1, ην DAP θαη ην SCL-90. Οη ζηφρνη ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο 

Δπηηξνπέο πνπ θηηάρλνπκε εκείο, θαη ιέσ εκείο γηαηί ζπκκεηέρνπλ Φπρνιφγνη, 

Φπρίαηξνη, ελψ ζα έπξεπε ίζσο λα ζπκκεηέρνπλ άλζξσπνη πνπ είλαη πην εηδηθνί 

ζηα ζέκαηα ηεο επηινγήο, είλαη: 

 

 

ν εληνπηζκφο ςπρνπαζνινγίαο 

ν εληνπηζκφο ησλ ζηνηρείσλ πξνζσπηθφηεηαο πνπ δελ ζπκβαδίδνπλ κε ηηο 

αξρέο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζηξαηησηηθή δσήο 

ν εληνπηζκφο ησλ ζηνηρείσλ πξνζσπηθφηεηαο πνπ ζπκβαδίδνπλ, δειαδή ζην λα 

βξνχκε αλζξψπνπο πνπ είλαη θαηάιιεινη γηα ηελ θαηάιιειε ζέζε. 

 

Οη απφςεηο φισλ ησλ αλζξψπσλ, νη νπνίνη ζπλαληηφκαζηε γηα λα 

επηιχζνπκε ζέκαηα επηινγήο πξνζσπηθνχ, θηλνχληαη ζην λα είλαη «ν 

θαηάιιεινο άλζξσπνο ζηελ θαηάιιειε ζέζε» θαη φρη ηφζν ζην λα εμαηξείηαη 

θάπνηνο πνπ έρεη ςπρνπαζνινγία. Δλλνείηαη βέβαηα φηη θάπνηνο πνπ έρεη 
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ςπρνπαζνινγία ζα εμαηξείηαη, απηφ είλαη θάηη ζρεηηθά εχθνιν. Απηφ πνπ είλαη 

πην δχζθνιν θαη ζα πξέπεη κειινληηθά λα γίλεηαη πεξηζζφηεξν είλαη λα βξίζθεηαη 

ν θαηάιιεινο άλζξσπνο ζηελ θαηάιιειε ζέζε. 

Έηζη, νη ηειεπηαίεο πξνηάζεηο ηνπιάρηζηνλ πνπ είρακε σο Φπρηαηξηθή 

Κιηληθή είλαη, ζχκθσλα κε ην πλεχκα απηφ, λα ππάξρνπλ εξσηεκαηνιφγηα 

γεληθήο πγείαο, λα ππάξρνπλ εξσηεκαηνιφγηα πνπ λα αθνξνχλ ην «εδψ θαη 

ηψξα», δειαδή εδψ θαη ηψξα ηη πξνβιήκαηα αληηκεησπίδεη θάπνηνο 

(νηθνγελεηαθά, πξνζσπηθά, νηθνλνκηθά) θαη επίζεο ζα βξεζεί ζχληνκα ζε 

εμέιημε ην εξσηεκαηνιφγην απηφ κε ζθνπφ ηελ επξχηεξε ρξήζε, ην test 

πξνζσπηθφηεηαο ΄΄Διιεληθφο Καηάινγνο Δπηζέησλ Μέηξεζεο ηεο 

Πξνζσπηθφηεηαο΄΄ ησλ Σζανχζε-Γεσξγηάδε απφ ηελ Κξήηε. 

Θα ηειεηψζσ πεξηγξάθνληαο κε ιίγα πάιη ιφγηα κηα λέα Τπεξεζία πνπ 

πξφθεηηαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ζην ηξαηφ ηελ Σειεταηξηθή, πνπ είλαη ήδε 

ζηεκέλε φζνλ αθνξά ηα κεραλήκαηα, αιιά δελ ιεηηνπξγεί αθφκα, ιφγσ 

πξνβιεκάησλ θηλεηήο ηειεθσλίαο, 3G ή Internet. Σν Γίθηπν Σειεταηξηθήο 

εληάζζεηαη ζην Πξφγξακκα «Φίιηππνο», ην νπνίν επνπηεχεη ε Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο Α.Δ.. θαη γηα ην νπνίν πξνβιέπεηαη θαη ππάξρεη 1 Κέληξν 

πληνληζκνχ θαη 30 Φνξεηέο Μνλάδεο. 

Ο ηξαηφο Ξεξάο έρεη απφ απηέο ηηο 30 Μνλάδεο ηηο κηζέο, 15 δειαδή 

ζπζηήκαηα, κε ζθνπφ λα ππάξρεη ζχλδεζε κε ηηο Μνλάδεο Τγεηνλνκηθνχ ηνπ 

Ννκνχ Έβξνπ θαη 7 λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ, θαζψο επίζεο θαη 8 κηθξψλ λεζηψλ. Σν 

Πνιεκηθφ Ναπηηθφ έρεη 6 ζπζηήκαηα, έλα απφ απηά ζε ζηαζεξφ ζεκείν ζηνλ 

Πφξν θαη ηα ππφινηπα 5 ζε θηλεηά πινία. Σέινο, ε Πνιεκηθή Αεξνπνξία έρεη 9 

ζπζηήκαηα. Έρνπλ ήδε αλαπηπρζεί αίζνπζεο ηειεδηάζθεςεο ζηα κεγάια 

Ννζνθνκεία θαη είλαη φια έηνηκα γηα λα γίλεη, απιψο πεξηκέλνπκε ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ γηα λα ππάξμεη ε ζχδεπμε. Απφ ηηο 

ιεηηνπξγίεο πνπ έρεη ην ζχζηεκα ηειεταηξηθήο -νη πεξηζζφηεξεο αθνξνχλ ηνπο 

παζνιφγνπο- εκάο καο ελδηαθέξεη θπξίσο ε επηθνηλσλία κέζσ ηειεθσληθψλ 

δηθηχσλ θαη ε δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο κε ζχζηεκα ηειεδηάζθεςεο. 

Κιείλσ κε ηηο πξνηάζεηο ζε ζρέζε κε ην πνπ βξίζθεηαη ε Διιάδα ζηε 

κεηαξξχζκηζε ζε ζρέζε κε ην πνπ βξηζθφκαζηε εκείο θαη κε ην πνπ ζα πξέπεη 

λα βξεζνχκε. Πξέπεη ζίγνπξα λα ππάξμεη θάπνηνπ είδνπο πξνζαξκνγή ζηνπο 

ζηφρνπο ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο. Όπσο πξνείπα, κέρξη ηψξα δελ 

ππάξρεη θαλέλα έγγξαθν πνπ λα καο ππνρξεψλεη λα θάλνπκε θάηη ζε ζρέζε κε 
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ην «ΦΤΥΑΡΓΧ», φκσο επεηδή νη αληηιήςεηο καο ζπκθσλνχλ ζηα 

πεξηζζφηεξα ζεκεία θηλνχκαζηε θη εκείο παξάιιεια κε ηηο αξρέο ηνπ 

«ΦΤΥΑΡΓΧ». 

Όπσο γηα παξάδεηγκα, εκείο ζαλ ηξαηφο Ξεξάο ζα κπνξνχζακε λα 

αλαπηχμνπκε Γνκέο Πξσηνβάζκηαο Αληηκεηψπηζεο, φπσο Κέληξα Ζκέξαο ή 

Φπρηαηξηθέο Κιηληθέο ζε Γεληθά Ννζνθνκεία. Να επηζεκάλσ ζε απηφ ην ζεκείν 

θάηη πνπ ην μέξνπκε φινη, φηη ην 414 είλαη κηα Φπρηαηξηθή Κιηληθή πνπ δελ είλαη 

ζε Γεληθφ Ννζνθνκείν θαη απιψο γηα ηελ ηζηνξία λα ζπκίζσ φηη θάπνηε ε 

Φπρηαηξηθή Κιηληθή ηνπ ηξαηνχ ήηαλ ε κφλε Φπρηαηξηθή Κιηληθή πνπ ήηαλ ζε 

Γεληθφ Ννζνθνκείν, πξηλ αθφκε απφ ην Νφκν Γελλεκαηά θαη ην «ΦΤΥΑΡΓΧ». 

Μηα άιιε πξφηαζε, ζίγνπξα ζηαζεξή, ζα πξέπεη λα είλαη ε ελίζρπζε ηνπ 

ζεζκνχ ηεο Σειεθσληθήο Γξακκήο Φπρνινγηθήο ηήξημεο, ε ελίζρπζε ηεο 

ηειεταηξηθήο. Διπίδσ ζχληνκα λα ιπζνχλ ηα ζέκαηα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ε 

αμηνπνίεζε ησλ Πξνγξακκάησλ ΔΠΑ. Φπζηθά ζα πξέπεη λα ππάξρεη έξεπλα 

θαη θαηαγξαθή κεηδφλσλ θαηλνκέλσλ ςπρηθήο πγείαο. Υσξίο έξεπλα θαη 

θαηαγξαθή λνκίδσ φηη δελ κπνξεί λα γίλεη θαλέλαο ζρεδηαζκφο. Απηφο ν 

ζρεδηαζκφο θαη νη απνθάζεηο ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα έρνπλ έλαλ θεληξηθφ 

ζπληνληζκφ. Σέινο ην κφληκν θαη αηψλην πξφβιεκα κε φιεο ηηο Τπεξεζίεο φπσο 

θαη εδψ είλαη ε ζηειέρσζε ζε εηδηθφηεηεο πνπ απνηεινχλ άγλσζηε ιέμε ζην 

ηξαηφ Ξεξάο φπσο νη Κνηλσληθνί Λεηηνπξγνί, νη Δπηζθέπηεο Τγείαο θαη νη 

Φπρηαηξηθνί Ννζειεπηέο. 

 

 

 

                                                                           Σας εσταριστώ πολύ όλοσς. 

 

 

Η ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΣΧΝ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ  

ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ ΣΗΝ ΔΤΡΧΠΗ. 

ΣΔΛΗΟ ΣΤΛΗΑΝΗΓΖ, Αλ. Καζεγεηήο Κνηλ. Φπρηαηξηθήο, Πάληεην 

Παλεπηζηήκην, Αληηπξφεδξνο παγθφζκηαο εηαηξίαο Φπρνθνηλσληθήο 

απνθαηάζηαζεο. 
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πλεζίδνπκε λα κηιάκε γηα Δπξψπε θαη λνκίδνπκε φηη ε Δπξψπε είλαη 

έλαο εληαίνο ρψξνο θαη φηη βαδίδεη ζπληεηαγκέλα θαη νξγαλσκέλα πξνο κηα 

κεηαξξχζκηζε. Γελ είλαη αιήζεηα. Ηδηαίηεξα ζηηο Αλαηνιηθέο ρψξεο ππάξρνπλ 

άζπια πνπ ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ άζιηεο ζπλζήθεο θαη πιήξνπο παξαβίαζεο 

ησλ ζεκειησδψλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.  

Πνην είλαη ην φξακα γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ 21νπ αηψλα; Σν φξακα είλαη νη 

νκάδεο ηεο θνηλνηηθήο θξνληίδαο λα είλαη ζην θέληξν ηεο πεξίζαιςεο, λα 

ζπλδένληαη, θη εδψ ε ζχλδεζε έρεη κεγάιε ζεκαζία, κε ηε ζηεγαζηηθή θξνληίδα, 

κε ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε θαη απνθαηάζηαζε ζε ζχλδεζε κε ηελ 

πξσηνβάζκηα θξνληίδα θαη κε ην θνκκάηη ηεο απηνβνήζεηαο πνπ ζπρλά ζηε 

ςπρηαηξηθή αγλννχκε. Καη βεβαίσο φια απηά πεξηιακβάλνπλ παηδηά, εθήβνπο, 

ελήιηθεο θαη ην γεληθφ πιεζπζκφ. Έρνπκε δε θαη ηηο δνκέο αζθάιεηαο. Μηιάκε 

θαη γη‟ απηέο. Γε ζπζθνηίδνπκε ην ζέκα δηφηη απνηειεί έλα πνιχ ηδηαίηεξν θνκκάηη 

ηεο δεκφζηαο ςπρηαηξηθήο πεξίζαιςεο πνπ είλαη ζεκαληηθφ λα ηίζεηαη ζην 

πιαίζην ηνπ ζπλνιηθνχ ζρεδηαζκνχ. Τπάξρνπλ ηέηνηεο δνκέο αζθάιεηαο θαη 

ζηελ Αγγιία θαη ζηε Γαιιία αιιά ζπλδένληαη κε ηηο ππεξεζίεο δεκφζηαο πγείαο 

πνπ είλαη πην νξγαλσκέλεο.  

Απηή ηε ζηηγκή ζηελ Δπξψπε έρνπκε ρακειφ πξνυπνινγηζκφ, ζηελ 

Διιάδα δε αθφκε πεξηζζφηεξν, θαη δελ έρνπκε κέρξη ηψξα πνηέ ζηαζεξφ 

πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ ςπρηθή πγεία. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε καο αζθεί έληνλε 

θξηηηθή θαη ειπίδσ λα κελ επαλαιεθζνχλ νη δπζθνιίεο πνπ πξνέθπςαλ ηα 

ηειεπηαία 5 ρξφληα θαη πνπ νδήγεζαλ ζηελ ππνβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ 

ςπρηθήο πγείαο ιφγσ έιιεηςεο ρξεκαηνδφηεζεο. Σν παξάδνμν δε είλαη φηη απφ 

ηα ιίγα ρξήκαηα πνπ δίλνληαη, ην κεγαιχηεξν κέξνο πεγαίλεη ζε άζπια θαη φρη 

ζε ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο ςπρηθήο πγείαο θαη λνζνθνκεία φπσο ζα έπξεπε.  

Ο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα είλαη κφιηο 0,1 - 0,2% 

άξα κηιάκε γηα αλππαξμία νπζηαζηηθνχ ζρεδηαζκνχ. Δπνκέλσο ην ζέκα είλαη ε 

κεηαθνξά ησλ πφξσλ πξνο ην ππφινηπν ζχζηεκα θαη γηα λα γίλεη απηφ 

απαηηείηαη ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε φπσο επίζεο θαη αιιαγή θνπιηνχξαο, 

αιιαγή νξγαλσηηθψλ δνκψλ, επηθξάηεζε ηνπ βηνςπρνθνηλσληθνχ κνληέινπ εηο 

βάξνο ηνπ βηνταηξηθνχ κνληέινπ πνπ ακηγψο ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

ππεξεζίεο. 

Πνην είλαη ην ράζκα ηεο ςπρηθήο πγείαο ζηελ Δπξψπε; Σν 11,48% ηνπ 

πιεζπζκνχ αληηκεησπίδεη θάπνηα ςπρηθή αζζέλεηα. Γελ αλαθεξφκαζηε κφλν 
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ζηε θαηάζιηςε, κηιάκε θαη γηα άιιεο δηαηαξαρέο πνπ ζπκβάινπλ ζε απηφ ην 

πςειφ πνζνζηφ. Καη εδψ έρνπκε ην ράζκα. Σν πνζνζηφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

γηα ηελ πγεία πνπ πξννξίδεηαη γηα ηε ςπρηθή πγεία ζε φιεο ηηο Δπξσπατθέο 

ρψξεο δελ μεπεξλά ην 3,75% ζηηο θαιχηεξεο πεξηπηψζεηο. Δπηηξέςηε κνπ κηα 

πξνζσπηθή παξέκβαζε ζε απηφ. Όηαλ ιέκε φηη δελ έρνπκε ρξήκαηα ζαλ 

θξάηνο, ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη ε πνιηηηθή βνχιεζε γηα λα δηαηεζνχλ ρξήκαηα 

ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Γελ κπνξεί λα κελ έρνπκε ρξήκαηα γηα ηε ςπρηθή 

πγεία θαη λα έρνπκε ρξήκαηα γηα λα αλαηξνθνδνηνχκε ηε καχξε ηξχπα ησλ 

λνζνθνκείσλ. Αο δνχκε ηψξα κεξηθά παξαδείγκαηα  ηζηνξηθά. Ζ Αγγιία μεθηλά 

λα έρεη εζληθφ ζχζηεκα πγείαο απφ ην 1948 ελψ εκείο (ζηελ Διιάδα) μεθηλάκε 

απφ ην 1988-89. Ζ Αγγιία απφ ηελ αξρή δίλεη έκθαζε ζηε πξσηνβάζκηα 

θξνληίδα πγείαο θαη επίζεο έρεη απφ ην 1999 έλα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ην 

National Institute for Clinical Excellence (NICE), αλ δειαδή δελ ππάξρεη 

ηεθκεξίσζε ηίπνηα δελ γίλεηαη απνδεθηφ ζηελ Αγγιία. Βξηζθφκαζηε ζηνλ 

αληίπνδα απφ απηφ πνπ αθνινπζνχκε εδψ. Κεληξηθφο παξακέλεη ν ξφινο ηνπ 

θεληξηθνχ γηαηξνχ, σο ζεκείν πξφζβαζεο θαη θηιηξαξίζκαηνο ζην ζχζηεκα, θαη 

απφ ην 1930 ξπζκίδνπλ ην ζέκα ηεο εθνχζηαο λνζειείαο ζα έιεγα κε ζρεηηθά 

δεκνθξαηηθφ γηα ηελ επνρή ηξφπν. Δίλαη ε πξψηε ρψξα κε ζαθή πνιηηηθή γηα ηε 

κεηαηφπηζε πξνο ηε θνηλνηηθή θξνληίδα απφ ην 1954. Τπάξρεη επίζεο έλα 

ζαθέο πιαίζην γηα ηελ εκπινθή ησλ ρξεζηψλ  ζηελ νξγάλσζε θαη παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ζηελ έξεπλα. ρεδφλ ην ζχλνιν ησλ Βξεηαληθψλ ςπρηαηξηθψλ 

λνζνθνκείσλ έρεη θαηαξγεζεί θαη εθεί ππήξμε θάηη πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ: 

ππήξμε κεηαθνξά πφξσλ απφ ηα άζπια ζηε θνηλφηεηα. Απηφ είλαη πάξα πνιχ 

ζεηηθφ. Όηαλ θιείλεη έλα άζπιν ηα ρξήκαηα δε πξέπεη  λα ζπαηαινχληαη ζηε 

καχξε ηξχπα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πγείαο, αιιά πξέπεη λα 

επαλεπελδχνληαη ζην ζχζηεκα, πξνθεηκέλνπ λα βειηηψλνληαη νη ππεξεζίεο 

ςπρηθήο πγείαο. 

 

                                                               Αγγιία  
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 Mental Health Act 1959: Αλάπηπμε θνηλνηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηηο ηνπηθέο 

αξρέο 

 Mental Health Act 1983: Πξνζηαζία ζρεηηθά κε ηηο αθνχζηεο λνζειείεο θαη ηελ 

ζεξαπεία 

 National Health Service and Community Care Act, 1990 

 Μεηαμχ 1954 θαη 1995 νη λνζνθνκεηαθέο θιίλεο κεηψζεθαλ θαηά 2/3 

 Mental Health National Service Framework Report (NSF), 1990 = 10εηέο 

ζρέδην 

 αθέο πιαίζην γηα ηελ εκπινθή ησλ ρξεζηψλ ζηελ νξγάλσζε θαη παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ζηελ έξεπλα 

 

 Βαζηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο αζζέλεηαο: 

 Παξνρή θξνληίδαο θνληά ζην ζπίηη 

 Πξψηκε παξέκβαζε 

 24/7 θαη‟ νίθνλ θξνληίδα 

 Φξνληίδα ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ αζζελή 

 Βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζε ζχγρξνλα θάξκαθα 

 Υξήζε πνιπθιαδηθψλ ζεξαπεπηηθψλ νκάδσλ 

 Απμαλφκελε παξνρή ζεξαπεηψλ ιφγνπ 

 

 

Πάκε ηψξα ζηελ Ηηαιία. Γηα καο απνηέιεζε ην παξάδεηγκα ζηελ αιιαγή 

ηεο αζπιηθήο πεξίζαιςεο ζηελ Δπξψπε. Έρνπκε ηνλ πξψην λφκν γηα ηελ 

ςπρηθή πγεία ην 1904, ν νπνίνο ήηαλ πνιχ αληηδεκνθξαηηθφο. Σν 1978 

ςεθίδεηαη ν πεξίθεκνο λφκνο Basaglia πνπ πήξε ην φλνκά ηνπ απφ ηνλ γλσζηφ 

ςπρίαηξν πνπ ήηαλ ν εκπλεπζηήο ηνπ δεκνθξαηηθνχ θηλήκαηνο ςπρηαηξηθήο 

ζηελ Ηηαιία θαη ν νπνίνο λφκνο ζα ιέγακε, ελέπιεμε -κε ηε ζεηηθή έλλνηα ηνπ 

φξνπ- φινπο ηνπο ζεζκνχο ηεο Ηηαιηθήο θνηλσλίαο` απφ ηε δηθαηνζχλε θαη ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, κέρξη ην ζηξαηφ. Με ιίγα ιφγηα, θαλέλαο ζεζκφο ηεο 

Ηηαιηθήο θνηλσλίαο δελ έκεηλε έμσ απφ απηφ ην κεγάιν θίλεκα ηεο αζπιηθήο 

πεξίζαιςεο ζηελ Ηηαιία. Ο λφκνο απηφο θαηλνηνκεί επίζεο ζην φηη απαγνξεχεη 

ηελ είζνδν ςπρηαηξηθψλ πεξηζηαηηθψλ λέσλ ζηα ππάξρνληα ςπρηαηξηθά 

λνζνθνκεία, θάηη πνπ θξίλεηαη σο πνιχ ζεκαληηθφ. 
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                                                            Ιηαιία 

 

 Δζληθφ χζηεκα Τγείαο, 1978 

 Πξψηνο νινθιεξσκέλνο λφκνο γηα ς.π. 1904 

 Νφκνο 431 (1968) 

 Νφκνο 180 (1978) (Νφκνο Basaglia) 

 2 Δζληθά ρέδηα γηα ηελ Φπρηθή Τγεία: 1994-1996, 1998-2000 

 Σν 1989 161 αγγινζαμνληθέο δεκνζηεχζεηο γηα ηελ ηηαιηθή 

κεηαξξχζκηζε 

 Ύπαξμε πνιιψλ λεζίδσλ θαιήο πξαθηηθήο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν 

θαη κεγάιεο αληηθάζεηο ζε εζληθφ επίπεδν 

 

Γεληθά ππάξρνπλ πνιιά πξνβιήκαηα ζηελ Ηηαιία, αιιά έρνπκε θαη πνιιά 

ζεηηθά ζηνηρεία, φπσο κεγάιε θνηλσληθή θαη επηθνηλσληαθή αθηηλνβνιία ζηελ 

Ηηαιηθή θνηλσλία, θαηλνηνκίεο θαη πιήξε απνδφκεζε ηνπ αζχινπ θαη κία 

πξαγκαηηθή πξφηαζε ζηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ. Βεβαίσο έρνπκε θαη αξλεηηθά 

ζηνηρεία, φπσο: 

1) Αδπλακίεο επεμεξγαζίαο θαη ζπγθξφηεζεο θιηληθνχ ιφγνπ θαη κηαο λέαο 

ζεσξίαο ηνπ ζεξαπεπηηθνχ πιαηζίνπ απφ ην Ηηαιηθφ αληηαζπιηθφ θίλεκα.  

2) νβαξέο αληηζηάζεηο ζηελ πηνζέηεζε επηζηεκνληθήο εξεπλεηηθήο 

κεζνδνινγίαο πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ην Ηηαιηθφ γίγλεζζαη ζε 

ζχγθξηζε κε άιια κεηαξξπζκηζηηθά θηλήκαηα άιισλ ρσξψλ. 

3) Πεξηνξηζκέλεο αλαθνξέο θξηηηθήο ζηε παξαδνζηαθή ςπρηαηξηθή ζρεηηθά 

κε ηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο, θαζψο θαη ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζην 

ζπλερέο ηεο θξνληίδαο κεηαμχ ηνπ ειηθηαθνχ θάζκαηνο ηνπ πιεζπζκνχ. 

 

Πάκε ηψξα ζηε Γαιιία. Δθεί αλαπηχρζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1960 ε 

ηνκενπνίεζε. Απηφ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε εκείο ζαλ ηνκενπνίεζε είλαη ην 

θαηεμνρήλ Γαιιηθφ κνληέιν ζε ζπλδπαζκφ κε απηφ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ζηε 

Μεγάιε Βξεηαλία. Απφ ην 1960 κέρξη ζήκεξα ε Γαιιηθή ςπρηαηξηθή θνηλφηεηα 

δελ έρεη ιχζεη απνηειεζκαηηθά ηελ αληίθαζε „κε ή ρσξίο ςπρηαηξηθά 

λνζνθνκεία‟ ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ηνπ ηνκέα. ήκεξα, ππάξρνπλ 

ζεκαληηθέο πηινηηθέο εκπεηξίεο πνπ ζπλδπάδνπλ ηε ςπραλαιπηηθή νπηηθή κε ηελ 
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θνηλνηηθή ςπρηαηξηθή θαη πςεινχ επηπέδνπ θάιπςε αλαγθψλ ςπρηθήο πγείαο 

παηδηψλ θαη εθήβσλ. Παξφια απηά, κε ηε ζεκεξηλή θπβέξλεζε παξαηεξνχκε 

ζεκεία παιηλδξφκεζεο ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο θαη γεληθά ηεο δεκφζηαο 

ςπρηθήο πγείαο, φπσο γηα παξάδεηγκα νη πξνηάζεηο αξθνδί γηα δνκέο 

απμεκέλεο αζθάιεηαο θαη εκπινθή λνκαξρψλ θαη εηζαγγειέσλ ζε ζεξαπεπηηθά 

ζέκαηα. 

ηελ Ηζπαλία  έρνπκε δεθαεθηά απηφλνκεο θνηλφηεηεο κε κεγάιεο δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ ζε ζέκαηα πνιηηηθήο γηα ηε ςπρηθή πγεία. Τπήξρε έλαο 

ζρεηηθά θεληξηθφο ζπληνληζκφο, φκσο ππάξρεη θάηη πνιχ ζεκαληηθφ` ζα 

αλαθεξζψ ζην παξάδεηγκα ηεο Αλδαινπζίαο πνπ κνηάδεη κε ηελ Διιάδα, έρεη 

δειαδή 9,5 εθαηνκ. Καηνίθνπο. Σν 1984 ινηπφλ ππήξραλ ζηελ Αλδαινπζία 8 

ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία θαη 3 ςπρηαηξηθά ηκήκαηα ζηα γεληθά λνζνθνκεία. Σν 

1995 έρνπκε 5 ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία θαη 18 ςπρηαηξηθά ηκήκαηα ζε γεληθά 

λνζνθνκεία. Απφ ην 1995 ην 100% ησλ αλαγθψλ ζε λνζειεία θαιχπηεηαη απφ 

ςπρηαηξηθέο θιίλεο ζε γεληθά λνζνθνκεία απφ έλα εμαηξεηηθά επεμεξγαζκέλν 

ζχζηεκα πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. Δθεί νη γεληθνί ηαηξνί είλαη κέξνο ηεο 

θξνληίδαο ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ςπρηθήο πγείαο. Άξα απηή ε πξαθηηθή γίλεηαη 

θαη ζηελ Αλδαινπζία, αιιά θαη ζηελ Πνξηνγαιία. Σν 1963 έρνπκε ζηε ρψξα 

απηή ηε πξψηε κεηαξξχζκηζε. Σν 1999 ςεθίδεηαη ε Δζληθή πνιηηηθή γηα ηε 

ςπρηθή πγεία πνπ είλαη κηα λνκνζεζία γηα ηελ ππνζηήξημε πξνγξακκάησλ 

Φπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο. Παξ‟ φια απηά, ην 2006 αλαγλσξίδεηαη ε 

χπαξμε κεγάινπ ράζκαηνο απφ ηε θπβέξλεζε θαη ηίζεηαη ζην Πνξηνγαιηθφ 

θνηλνβνχιην σο απφιπηε πξνηεξαηφηεηα ε αλαδφκεζε ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο 

πγείαο. 

  Ζ Γεξκαλία είλαη κηα δχζθνιε ρψξα. Έρεη έλα απνθεληξσκέλν ζχζηεκα, 

κε ραξαθηεξηζηηθά ηελ νκνζπνλδηαθή ιεηηνπξγία θαη ηελ έλλνηα ηεο 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ησλ κε θπβεξλεηηθψλ ζσκαηείσλ, αιιά δαπαλά ην 

κεγαιχηεξν ζε φιε ηελ Δπξψπε πνζνζηφ απφ ην Α.Δ.Π. ηεο γηα ηελ πγεία 

(10.9%, 2002). 

Δθεί φκσο ηα πξάκαηα είλαη ιίγν κπεξδεκέλα δηφηη ν δεκφζηνο κε ην κε 

θεξδνζθνπηθφ ηνκέα εκπιέθνληαη ζπλνιηθά ζηε λνζνθνκεηαθή θξνληίδα θαη 

ππάξρεη έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ηδησηηθνχ ηνκέα. ηε Γεξκαλία δελ έρνπλ 

ζέζεη σο δεκφζηα ζηξαηεγηθή λα θιείζνπλ ηα ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία. Θα έιεγα 
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φηη βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην εχξνο θαη ε δηαθνξεηηθφηεηα αλάκεζα ζε 

έλδν θαη έμσ-λνζνθνκεηαθέο δνκέο θαη ζηε ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. 

 

                                                          Γεξκαλία 

 

 χζηεκα πγείαο απφ ην 1883 (ππνρξεσηηθή εζληθή θνηλσληθή αζθάιηζε) 

 Απνθεληξσκέλν ζχζηεκα, κε ραξαθηεξηζηηθά ηελ νκνζπνλδηαθή 

ιεηηνπξγία θαη ηελ έλλνηα ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ησλ κε 

θπβεξλεηηθψλ ζσκαηείσλ. Ζ επζχλε ηεο νξγάλσζεο ζην ρακειφηεξν 

επίπεδν 

 Σα λνζνθνκεία είλαη ΝΠΗΓ 

 Τςειφηεξν πνζνζηφ ΑΔΠ γηα ηελ πγεία ζηελ Δπξψπε (10,9 %, 2002) 

 Δλδνλνζνθνκεηαθή θξνληίδα 53% δεκφζηνο, 39% κε θεξδνζθνπηθφο 

ηνκέαο, 8% ηδησηηθφο (2001) 

 Αχμεζε ησλ ηαηξψλ θαηά 20% κεηαμχ 1990 θαη 2002 

 Φπρηθή Τγεία: θξνληίδα ζην νηθνγελεηαθφ επίπεδν 

 

 

Αο δνχκε ηψξα θάπνηνπο ζπγθξηηηθνχο δείθηεο γηα ηηο απηνθηνλίεο. Ζ 

Διιάδα βξίζθεηαη πνιχ ρακειά ζην δείθηε κε ηηο απηνθηνλίεο. Δπηηξέςηε κνπ λα 

πσ θάηη πνπ ίζσο ήδε μέξεηε, φηη πξψηνλ ην θαηλφκελν ησλ απηνθηνληψλ εηδηθά 

ζε εθήβνπο απμάλεηαη ζηε ρψξα καο, θαη δεχηεξνλ φηη πνιιέο απηνθηνλίεο δελ 

αλαθέξνληαη γηα πνιηηηζκηθνχο ιφγνπο. Έλαο ιφγνο είλαη δηφηη ζε απηή ηε 

πεξίπησζε ν ζξεζθεπηηθφο εληαθηαζκφο δελ επηηξέπεηαη. Άξα έρνπκε έλα 

πνιηηηζκηθφ εκπφδην εδψ πνπ καο εκπνδίδεη λα δνχκε πην θαζαξά ηελ εηθφλα 

ηνπ ηη γίλεηαη ζηε ρψξα καο.  

Έρνπκε πιήξεο ράζκα αλάκεζα ζηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο θαη ζηελ 

ππάξρνπζα ςπρηαηξηθή πεξίζαιςε. Χο ζπκπέξαζκα, ε κεηαθνξά μέλσλ 

κνληέισλ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ θαηαιχηεο ζε κηα ιηκλάδνπζα θαηάζηαζε, 

αξθεί λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ζεζκηθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζκηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε ρψξαο. Μηα ηέηνηα δηαδηθαζία δελ έρεη ιάβεη ρψξα παξά 

κφλν ζε κηθξή έθηαζε, αθνχ ε ζηξαηεγηθή, ην φξακα αιιαγήο ηεο αζπιηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο, ήηαλ νπζηαζηηθά αλνίθεηα ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ Διιήλσλ 

ςπρηάηξσλ θαη άιισλ επαγγεικαηηψλ ςπρηθήο πγείαο.  
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 Παξά ηηο δηαθεξχμεηο, ππάξρεη έλα ράζκα ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο θαη 

ησλ νξγαλσηηθψλ δεζκεπηηθψλ απνθάζεσλ πινπνίεζεο ζηελ πξάμε ηνπ φινπ 

κεηαξξπζκηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν παξακέλεη πνιχ ζεκαληηθφ, θαη 

ηέινο ε πνιηηηθή θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε θαη δέζκεπζε είλαη ζεκειηαθή γηα ηελ 

επηηπρή έθβαζε ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο, ελψ είλαη εζθαικέλν λα ππνζηεξίδεηαη 

φηη νη θνηλνηηθέο δνκέο θνζηίδνπλ ιηγφηεξν˙ θνζηίδνπλ ην ίδην, αιιά είλαη 

αζχγθξηηα θαιχηεξε ε πνηφηεηα δσήο θαη παξνρήο θξνληίδαο ζηνπο αζζελείο 

καο θαη λνκίδσ πσο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ζπκπηχμνπκε απηφ ην εξψηεκα 

πνπ έζεζε θαη ν θ. Γησηάθνο ζηελ νκηιία ηνπ. Πσο θαη κε πνηέο πξνυπνζέζεηο 

κπνξνχλ νη έλνπιεο δπλάκεηο ζηε ρψξα καο λα εκπλεπζηνχλ απφ 

παξαδείγκαηα θαιψλ πξαθηηθψλ ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν, θη έηζη λα πάκε καδί 

ζε κηα ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε ησλ ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΣΧΝ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ  

ΔΝΗΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 

ΝΗΚΟ ΓΚΗΧΝΑΚΖ, Φπρνιφγνο, η.Τπεχζπλνο Κνηλνηηθψλ δνκψλ, 

Μνλάδα ππνζηήξημεο Δζληθνχ ζρεδίνπ γηα ηε Φπρηθή πγεία «Φπραξγψο». 

 

Δπηηξέςηε κνπ λα μεθηλήζσ επραξηζηψληαο ηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή γηα 

ηελ πξφζθιεζε απηή θαη λα πσ φηη ηελ επθαηξία πνπ κνπ δίλεηαη γηα λα κηιήζσ 

γηα ην ηη έρεη ζπκβεί ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία 25 ρξφληα -γλσξίδνπκε γηα ην 
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δηάζηεκα απφ ηφηε πνπ μεθίλεζε ε πξνζπάζεηα γηα ηελ ςπρηαηξηθή 

κεηαξξχζκηζε- ζα πξνζπαζήζσ λα ηελ εθκεηαιιεπηψ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ 

ηξφπν θαη θπξίσο ρσξίο λα ζαο θνπξάζσ πάξα πνιχ κε επηπιένλ λνχκεξα, αλ 

θαη δπζηπρψο ζα ρξεηαζηεί λα ην θάλσ. Να πσ θάηη θαη‟ αξράο. ηελ Διιάδα 

φηαλ κηιάκε γηα ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε ελλννχκε κία ζπλνιηθή πξνζπάζεηα 

ηεο πνιηηείαο, ησλ ςπρηάηξσλ, ησλ επαγγεικαηηθψλ ςπρηθήο πγείαο θαη ηεο 

αζηπλνκίαο πξνο ηελ νξηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ηνπ αλζξψπνπ 

ζρεηηθά κε ηελ ςπρηθή πγεία, θάηη ην νπνίν είλαη κελ ηππηθφ, δειαδή ζα έπξεπε 

λα είλαη απηφ, αιιά δελ είλαη απηφ ην νπνίν γίλεηαη. 

Καηά πξψηνλ, ζα κηιήζνπκε γη' απηή ηελ πξνζπάζεηα, θαηά δεχηεξνλ, 

είλαη πάξα πνιχ θηιφδνμν λα κηιάκε γηα νξηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ 

ηνπ αλζξψπνπ. Πξψηα απ' φια γηαηί νη αλάγθεο ελφο αλζξψπνπ κεηαβάιινληαη 

ζπλερψο φζν ππάξρεη ξνή. Σέινο πάλησο, επηζήκσο ν ζηφρνο ηεο ςπρηαηξηθήο 

κεηαξξχζκηζεο είλαη ε αλάπηπμε ελφο πιήξνπο δηθηχνπ ππεξεζηψλ πνπ ζα 

δηαζθαιίζεη ζε επίπεδν πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο ηε ιεηηνπξγηθή επάξθεηα σο 

πξνο ηηο αλάγθεο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ κέζα απφ ηε κεηαηφπηζε ηεο εζηίαο 

ηεο θξνληίδαο απφ ην άζπιν ζηελ θνηλφηεηα. Όηαλ κηιάκε γηα ςπρηαηξηθή 

κεηαξξχζκηζε, λνκίδσ έγηλε θαηαλνεηφ θαη απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο νκηιεηέο, 

πάληνηε κηιάκε γηα κεηαηφπηζε θαηαξράο ηνπ ηφπνπ ηεο θξνληίδαο. Απφ ην 

άζπιν -ζηελ Διιάδα είρακε 8 άζπια, 8 ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία- πξέπεη λα 

πεξάζνπκε θαη λα εθπνξεχζνπκε ηε θξνληίδα ζηελ θνηλφηεηα. Σν πξφβιεκα 

είλαη ζχλζεην θαζψο ρξεηάδεηαη λα αιιάμνπκε θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

γίλεηαη απηφ. Ζ αίζζεζε ελφο αξηηφηεξνπ ζηφρνπ είλαη ην πιήξεο δίθηπν 

ππεξεζηψλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηθέξεηα. Απηέο νη ππεξεζίεο πξέπεη λα είλαη 

ζηελ θνηλφηεηα θαη λα αλαπηχζζνληαη καδί κε ηελ θνηλφηεηα, πξέπεη λα 

βξίζθνληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν γεσγξαθηθφ ρψξν ζηνλ νπνίν απεπζχλνληαη, 

θαη βέβαηα φιεο απηέο νη ξπζκίζεηο πξέπεη λα απνζθνπνχλ ζηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ. πγθεθξηκέλα γηα ηελ Διιάδα, απηφ ην νπνίν 

είπακε φηη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε πξνθεηκέλνπ λα θάλνπκε ηα 

παξαπάλσ είλαη: ε αξρή ηεο νινθιεξσκέλεο παξνρήο ππεξεζηψλ, ε αξρή ηεο 

ηνκενπνίεζεο, ε αξρή ηεο εμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο κε ζεβαζκφ ζηα 

δηθαηψκαηα πνπ έρεη ν θαζέλαο. Γεληθά ζα έιεγα πσο ν ξφινο ηνπ επαγγεικαηία 

ςπρηθήο πγείαο ζηελ θνηλφηεηα είλαη αθξηβψο λα ππνζηεξίδεη θάζε άλζξσπν λα 

αζθεί ηα δηθαηψκαηα ηνπ. Τπάξρεη επίζεο ε αξρή ηεο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο, 
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ρξήζηκε εηδηθά απφ ηε ζηηγκή πνπ δερφκαζηε φηη ν άλζξσπνο είλαη κία 

βηνςπρνθνηλσληθή νληφηεηα, γηαηί έλαο άλζξσπνο έρεη ζπλήζσο έλα πξφβιεκα 

πνπ είλαη καθξνρξφλην θαη πξέπεη λα κπνξνχκε λα ζπλερίδνπκε ηε θξνληίδα 

αλεμάξηεηα απφ ην πνπ βξίζθεηαη απηφο ν άλζξσπνο. 

 

      Βαζηθέο αξρέο αλαπηπζζόκελνπ θνηλνηηθνύ δηθηύνπ 

 

 Οινθιεξσκέλε παξνρή ππεξεζηψλ 

 Σνκενπνίεζε 

 Δμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε 

 εβαζκφο ζηα δηθαηψκαηα 

 Οιηζηηθή πξνζέγγηζε 

 πλερέο ηεο θξνληίδαο 

 

 

ηελ Διιάδα ηί εξγαιεία είπακε φηη ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα 

πεηχρνπκε ην ζηφρν ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο; Δδψ είκαζηε 

ζπλεζηζκέλνη λα πεξλάκε κηθξέο ηνκέο. Έηζη ινηπφλ, είπακε φηη ζα θηηάμνπκε 

ππεξεζίεο ζην Γεληθφ λνζνθνκείν -ζπλήζσο ελλννχκε ςπρηαηξηθά ηκήκαηα- θαη 

ζα αλαπηχμνπκε ζπκπιεξσκαηηθέο κνλάδεο ςπρηθήο πγείαο, φπσο π.ρ. θηλεηέο 

κνλάδεο, θέληξα εκέξαο, εξγαζηήξηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη 

θνηλσληθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, έζησ θαη ζε κηθξνχο αξηζκνχο. Βέβαηα έρνπκε θαη 

κνλάδεο ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο. Δδψ ζηελ Διιάδα ηαπηίδνπκε ηελ 

ςπρνθνηλσληθή απνθαηάζηαζε κε ηελ κεηαθίλεζε ησλ αηφκσλ απφ ηα άζπια 

ζηελ θνηλφηεηα. Τπάξρεη δηαθνξά θαη είλαη ιάζνο, θαη βέβαηα ην άιιν εξγαιείν 

πνπ έρνπκε ζηα ρέξηα καο θαη κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε είλαη ε 

ζπξξίθλσζε, κέρξη θαη ε θαηάξγεζε ησλ Φπρηαηξείσλ. Βέβαηα νη εθαξκνγέο 

απφ ηνπο επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80, γηα 

λα κελ πσ απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70, έδσζαλ αθνξκή πξνθεηκέλνπ 

λα μεθηλήζνπλ νη δηεξγαζίεο ηνπιάρηζηνλ ζην εζσηεξηθφ ησλ επαγγεικαηηψλ 

ςπρηθήο πγείαο γηα λα δνχκε φηη ηα πξάγκαηα δελ κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ έηζη 

φπσο είλαη. Σν 1981, γηα παξάδεηγκα, είρε γίλεη ην πξψην πξφγξακκα 

θνηλσληθήο ςπρηαηξηθήο κε ηελ επηζηεκνληθή επζχλε ηνπ θ. αθειιαξφπνπινπ 

φπνπ κηα νκάδα γηαηξψλ ζηε Λέξν είραλ έξζεη θαη είραλ θαηαγγείιεη ηηο 
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ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο δνχζαλ νη αζζελείο ζε εθείλν ην άζπιν (5:46). 

Ήηαλ κηα απάλζξσπε θαηάζηαζε θαη ήηαλ πξαγκαηηθά αζχιιεπην ηη ζπλέβαηλε 

εθεί κέζα. Γηα πξψηε θνξά έθαλαλ ηελ θαηαγγειία νη γηαηξνί πνπ ππεξεηνχζαλ 

εθεί θαη έγηλε ε πξψηε θίλεζε απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο ηφηε, ηνλ Απγεξηλφ, πνπ 

ηνπιάρηζηνλ απαγφξεπζε ηηο δηαθνκηδέο ζηε Λέξν. 

Σν 1983, φπσο ζεκεηψζεθε απφ ηνλ θ. Γησηάθν, ςεθίζηεθε ν Νφκνο γηα 

ην εζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη ζην άξζξν 21 γίλεηαη γηα πξψηε θνξά ιφγνο ζην 

Διιεληθφ Γίθαην γηα ηελ θξνληίδα ηεο ςπρηθήο πγείαο. Μέρξη ηφηε φια ηα 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηνπο ςπρηθά πάζρνληεο ξπζκίδνληαλ απφ ηνπο 

λφκνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο` είλαη πάξα πνιχ 

ζεκαληηθφ απηφ. Σν ίδην βέβαηα ζπλέβαηλε θαη ζε άιιεο ρψξεο αιιά δελ ππήξρε 

θαλέλαο λφκνο πνπ κίιαγε γηα ηελ θξνληίδα ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ. 

Μεηά αζθήζεθαλ πηέζεηο απφ ηελ EE κε ηνλ θαλνληζκφ 815/1984, ν νπνίνο 

έδσζε ην έλαπζκα θαη ηελ επθαηξία λα γίλνπλ θάπνηα πξάγκαηα, πνιχ ιίγα 

δπζηπρψο. Απηφο είρε πεληαεηή δηάξθεηα θαη κέρξη ην 1989 πνπ έπξεπε λα έρεη 

αιιάμεη ην ηνπίν ηεο Φπρηαηξηθήο Μέξηκλα ζηελ Διιάδα δπζηπρψο δελ έγηλε 

ηίπνηα, γηαηί ππήξμαλ πάξα πνιιέο ελζηάζεηο, αιιά δελ ππήξρε ε θνπινχξα 

ζηνπο επαγγεικαηίεο θαη βέβαηα ε αληίιεςε πξνο ηνλ θφζκν ηνπ επξψ δελ ήηαλ 

ηέηνηα πνπ λα επηηξέπεη λα αιιάμεη νηηδήπνηε. Σν 1989 μέζπαζε ην ζθάλδαιν 

ηεο Λέξνπ θαη ε ηφηε Δ.Ο.Κ., καδί κε ηηο επηηξνπέο ηεο, καο είπε φηη αλ ζέιεηε λα 

ζπλερίζνπκε λα ζαο βνεζάκε κε ηελ εζσηεξηθή κεηαξξχζκηζε ζα πξέπεη λα 

θάλεηε θάηη ζηε Λέξν. 

Σν 1990 μεθηλήζακε παξεκβάζεηο ζηε Λέξν θαη ε βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ εθεί επέηξεςε λα ζπλερηζηεί ε ππνζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο 

Κνηλφηεηαο πξνο ηελ Διιάδα θαη ζηγά-ζηγά πξνρσξήζακε. Πάιη κε εληνιέο ηεο 

Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, θηηάμακε ην λνκηθφ πιαίζην, ην 1992, ςεθίζηεθε ν 

Νφκνο 2071 πνπ αθνξά ζηελ πγεία ζπλνιηθά αιιά ππήξρε ην 6° θεθάιαην ην 

νπνίν αθνξνχζε ζηελ ςπρηθή πγεία, ξπζκίδνληαο ζέκαηα ηεο αθνχζηαο 

λνζειείαο πνπ ηζρχνπλ αθφκα θαη ζήκεξα, αιιά θαη γηα πξψηε θνξά γίλεηαη 

ιφγνο γηα θνηλνηηθή ςπρηαηξηθή θιπ. Φηάλνπκε ζην 1999 φπνπ παξνπζηάδεηαη 

πάιη θαη‟ εληνιή ηεο EE έλα εζληθφ πξφγξακκα, θαη πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξέζνπκε λα αμηνπνηήζνπκε ην 3° θνηλνηηθφ πιαίζην ζηήξημεο ζπλνιηθά 

απαηηείην λα θηηάμνπκε έλα εζληθφ πξφγξακκα πνπ ην απνθαιέζακε 

«Φπραξγψο», θαη ην νπνίν έρεη δεθαεηή δηάξθεηα. Καηά θάπνην ηξφπν νηηδήπνηε 
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αθνξά ζηελ ςπρηθή πγεία ζηελ Διιάδα απφ ην 1984 θαη κεηά έρεη επηπηψζεηο 

ζηηο ζπλνιηθέο ζρέζεηο καο κε ηελ EE. Αθφκα θαη ρξεκαηνδνηηθά πξσηφθνιια 

φπσο είλαη ην 2°, ην 3° αιιά θαη ην 4° θνηλνηηθφ πιαίζην ζηήξημεο πξνθεηκέλνπ 

λα εγθξηζνχλ απφ ηελ EE απαηηείηαη απφ ηηο αξκφδηεο επηηξνπέο ησλ 

Βξπμειιψλ λα θάλνπλ πξάγκαηα γηα ηελ ςπρηθή πγεία. Σν 1990 πξνθεηκέλνπ λα 

κπνχκε ζην δεχηεξν θνηλνηηθφ πιαίζην ζηήξημεο έπξεπε λα δείμνπκε θάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά, δειαδή πάληνηε ε ςπρηθή πγεία απνηειεί έλα δηαπξαγκαηεπηηθφ 

ραξηί πνπ έρεη ε Δπξσπατθή Έλσζε έλαληη ηεο Διιάδαο θαη απηφ πξνζπαζνχκε 

λα αμηνπνηήζνπκε ζηε ρψξαο καο αθνχ ελδηαθεξφκαζηε λα πξνρσξήζνπκε 

φζνλ αθνξά ζηηο ππεξεζίεο Φπρηθήο πγείαο. Σν πξφγξακκα Φπραξγψο είλαη 

έλα δηαξθέο δεθαεηέο πξφγξακκα πνπ ζηνρεχεη ζηε ζηαδηαθή θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ θαη αλαπηχζζεηαη ζε 2 άμνλεο: ν έλαο άμνλαο είλαη ε απναζπινπνίεζε 

θαη ν άιινο είλαη απηφο ν νπνίνο ππνζηεξίδεη ηνπο αλζξψπνπο νη νπνίνη 

αζζελνχλ γηα πξψηε θνξά θαη δελ ρξήδνπλ εηζαγσγήο ζην ςπρηαηξείν αιιά 

πξέπεη λα θξνληηζηνχλ, θαη ζα θξνληηζηνχλ, ζηελ θνηλφηεηα. 

Έηζη ινηπφλ κηιάκε γηα δνκέο πνπ θάλνπλ αθξηβψο απηή ηε δνπιεηά. ε 

φια απηά βνεζάεη έλα λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην ην νπνίν είλαη αθφκα ελ ηζρχ, ν 

λφκνο 2716/1999 θαηά ην δεχηεξν άξζξν ηνπ νπνίνπ νξίδεηαη φηη νη αξρέο βάζεη 

ησλ νπνίσλ παξέρεηαη ε θξνληίδα ςπρηθήο πγείαο ζηελ Διιάδα είλαη νη αξρέο 

ηεο Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο. Σν «Φπραξγψο» έρεη δχν θάζεηο. Γηα ηελ πξψηε 

θάζε έρεη κηιήζεη ήδε ν θχξηνο Γησηάθνο, ελψ ζηε δεχηεξε θάζε, πνπ είλαη απφ 

ην 2002 έσο ην 2008, ππήξμε ζην ζρεδηαζκφ πξφλνηα γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ 

δνκψλ απναζπινπνίεζεο θαη απφ ηελ άιιε κεξηά ε ιεηηνπξγία θνηλνηηθψλ 

δνκψλ ςπρηθήο πγείαο φπσο ςπρηαηξηθά ηκήκαηα ελειίθσλ θαη παηδηψλ, 

ηαηξνπαηδαγσγηθά θέληξα, θηλεηέο κνλάδεο θιπ. πλνιηθά έπξεπε κέρξη ην 

ηέινο ηνπ 2009 λα θηηάμνπκε 620 λέεο κνλάδεο ςπρηθήο πγείαο ζηελ θνηλφηεηα. 

Φηηάμακε αξθεηέο δνκέο ζηέγαζεο γηα ηνπο αζζελείο δειαδή πνπ είλαη ζηα 

ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία, αιιά είρακε πνιχ ιίγεο δνκέο γηα ηνπο αζζελείο πνπ 

ζπλερίδνπλ ηε δηαβίσζε ζηελ θνηλφηεηα θαη ηδηαίηεξα ησλ λέσλ αζζελψλ.  

           

                                    Φπραξγώο –Α΄ θάζε (2000- 2001) 

 

Γεκηνπξγήζεθαλ: 
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49  Ξελψλεο ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο 

6    Οηθνηξνθεία 

74 Δξγαζηήξηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

 

      

      700   ρξφληνη αζζελείο απναζπινπνηήζεθαλ 

      750   λένη επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο 

22 πεξηθεξεηαθά Γεληθά Ννζνθνκεία ζπκκεηείραλ (!) 

 

 

  ελεξγνπνηήζεθε επί ηεο νπζίαο ν Ν. 2216/ 99 

  πηζηψζεθε εκπεηξία ν ηνκέαο ςπρηθήο πγείαο 

  θηλεηνπνηήζεθαλ ηνπηθέο θνηλσλίεο 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Φπραξγώο – Β΄ θάζε (2002- 2008) 

ρεδηαζκφο: 

 

Α) Γνκέο απναζπινπνίεζεο 

(Ξελψλεο, Οηθνηξνθεία, Πξναζη. Γηακεξίζκαηα) 
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Β) Κνηλνηηθέο δνκέο ςπρηθήο πγείαο 

(Φπρηαηξηθά Σκήκαηα ελειίθσλ θαη παηδηψλ, ΚΦΤ, Ηαηξνπαηδαγσγηθά 

θέληξα, Κηλεηέο Μνλάδεο, Κέληξα /Ννζνθνκεία Ζκέξαο, Δμεηδηθεπκέλεο 

Μνλάδεο Φπρηθήο Τγείαο θ.α.) 
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                                                                                                χλνιν 519 

                                              …ζηελ πνξεία (κε πξφζζεηεο πξάμεηο) 620 

Γ) Κνηλσληθνί πλεηαηξηζκνί (Κνη..Π.Δ.)   55 
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Ση πεηχρακε κέρξη ηψξα; Πεηχρακε λα θιείζνπκε νξηζκέλα ςπρηαηξηθά 

λνζνθνκεία. Σν 2004 έθιεηζε ην ςπρηαηξηθφ λνζνθνκείν Πέηξαο Οιχκπνπ, ην 

2006 έθιεηζε ην ςπρηαηξηθφ λνζνθνκείν ηεο νχδαο θαζψο θαη ην Σκήκα 

Υξφλησλ Αζζελψλ ηεο Κέξθπξαο, ελψ ην Παηδνςπρηαηξηθφ Ννζνθνκείν Αηηηθήο 

έρεη αθφκα κεξηθνχο αζζελείο λνκίδσ, θαη άιια. Απηφ πνπ γλσξίδσ πάλησο 

είλαη φηη έρεη κεησζεί δξαζηηθά ε δπλακηθφηεηα ησλ άιισλ ςπρηαηξηθψλ 

λνζνθνκείσλ -ηα κεγαιχηεξα εθ ησλ νπνίσλ είλαη ηνπ Γαθληνχ θαη 

Θεζζαινλίθεο- ζε κφληκνπο αζζελείο. Βέβαηα ππάξρνπλ πνιιά πξνβιήκαηα κε 

ηνπο λένπο αζζελείο. ήκεξα ινηπφλ έρνπκε ζηελ Διιάδα 430 δνκέο 

απναζπινπνίεζεο, ελψ πάλσ απφ 3.000 άλζξσπνη πνπ πξηλ ήηαλ θιεηζκέλνη 

ζηα ςπρηαηξεία ηψξα δνπλ ζηελ Κνηλφηεηα. Έρνπκε επίζεο πεξηζζφηεξεο απφ 

230 θνηλνηηθέο δνκέο ςπρηθήο πγείαο, 15 θνηλσληθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, θαη κε 

φια απηά έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ην 2.000 κέρξη ζήκεξα πεξηζζφηεξεο απφ 

5.500 ζέζεηο εξγαζίαο πνπ θπξίσο θαιχπηνληαη απφ ςπρηάηξνπο, ςπρνιφγνπο, 

θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο θαη λνζειεπηέο. Έρνπκε επίζεο θάηη πνπ δελ ππήξρε 

παιηφηεξα ζηελ Διιάδα. Έρνπκε ζπιιφγνπο/ζσκαηεία ρξεζηψλ ππεξεζηψλ θαη 

κεξηθνχο ζπιιφγνπο νηθνγελεηψλ, θάηη ην νπνίν αιιάδεη ηα πξάγκαηα πνηνηηθά 

δηφηη δεκηνπξγνχληαη νη ζπλζήθεο γηα «lobbying», δειαδή γηα πηέζεηο, 

πξνθεηκέλνπ λα αζθεζνχλ δηάθνξεο πνιηηηθέο. Βέβαηα ηα πξάγκαηα δελ είλαη 

θαζφινπ ξφδηλα παξά ην γεγνλφο φηη έρνπλ δεκηνπξγεζεί νη δνκέο. Γελ είλαη νη 

δνκέο ην πξφβιεκα, θαζψο ηέηνηεο δεκηνπξγνχληαη εχθνια, αιιά ην πξφβιεκα 

είλαη ην ηη θάλνπκε, ην πσο ιεηηνπξγνχκε. Γηαηί έζησ φηη ηα θηηάμακε. Γνπιεχνπλ 

φκσο; Τπάξρνπλ θάπνηνη φπσο ν θχξηνο Μαλδηαλφο πνπ πξηλ 10 ρξφληα είραλ 

θάλεη έξεπλα γηα ηε δηαρείξηζε ππεξεζηψλ ζηα θέληξα Φπρηθήο Τγείαο. Δίρε 

δείμεη φηη ππήξραλ θέληξα ςπρηθήο πγείαο ηα νπνία δέρνληαλ κία επίζθεςε ην 

κήλα. Αθφκα θαη ζήκεξα ππάξρνπλ κνλάδεο νη νπνίεο επηιέγνπλ αζζελείο, 

ππάξρνπλ κνλάδεο πνπ πξνζπαζνχλ λα απνθχγνπλ λα εμππεξεηήζνπλ 

αλζξψπνπο. Σν εξψηεκα ινηπφλ δελ είλαη ην πψο ζα θηηάμνπκε απηέο ηηο 

κνλάδεο αιιά ην πψο ζα ηηο ζηειερψζνπκε θαη ην αλ ζα αιιάμεη γεληθφηεξα ε 

θνπιηνχξα ηνπ θφζκνπ γχξσ απφ ηα ζέκαηα ηεο ςπρηθήο πγείαο.   

 Πάλησο πξνβιήκαηα απφ ηελ έσο ηψξα πινπνίεζε έρνπκε 

ζπγθεθξηκέλα ηελ έιιεηςε επηδεκηνινγηθψλ εξεπλψλ θαη κειεηψλ, αλ θαη έρεη 

γίλεη πξνζπάζεηα λα θαιπθζεί απηφ ην θελφ! Έρνπκε επίζεο ζνβαξή έιιεηςε 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Πνιιέο απφ ηηο δνκέο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ είλαη ζηα φξηα 
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ηεο θαηάξξεπζεο επεηδή δελ πιεξψλεη ην Τπνπξγείν. Σν Γαθλί γηα 

παξάδεηγκα έρεη γχξσ ζηα 37 εθαηνκκχξηα επξψ ρξένο, γηα λα κε κηιήζνπκε 

γηα ηηο δνκέο ησλ νπνίσλ ε δηαρείξηζε γίλεηαη απφ θνξείο κε θεξδνζθνπηθνχ 

ηνκέα φπνπ ππάξρνπλ πάξα πνιχ ζνβαξά πξνβιήκαηα. Τπάξρεη επηπιένλ 

ζνβαξή έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ αλζξψπηλσλ πφξσλ. Παξά ην φηη απφ ην 1992 

ε θαηεχζπλζε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε θνηλφηεηα, ηα παλεπηζηήκηα 

εμαθνινπζνχλ θαη βγάδνπλ αλζξψπνπο πνπ είλαη εθπαηδεπκέλνη ζε παιηέο 

αληηιήςεηο. Γεληθά ζα πξέπεη λα πξνζέμνπκε ην πψο ιεηηνπξγνχλ νη δνκέο, 

δειαδή ην ηη πνηφηεηα έρεη ην ζχζηεκα. Έλα άιιν δήηεκα είλαη απηφ ηεο 

δηθαίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζην εζσηεξηθφ ηνπ αιιά θαη πξνο άιια ζπζηήκαηα, 

φπσο είπε π.ρ. ν θχξηνο Γησηάθνο γηα ην ζηξαηφ, θαη εηδηθφηεξα, απηφ ην νπνίν 

ρξεηάδεηαη είλαη λα δνχκε πνπ ζέινπκε λα ζηξέςνπκε ηα πξάγκαηα. Γπζηπρψο 

κέρξη ζήκεξα απηφ πνπ μέξνπκε θαη βιέπνπκε είλαη φηη ε πνιηηηθή βνχιεζε 

πξνθεηκέλνπ λα ζηεξηρηεί ην θίλεκα ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο ζηελ 

Διιάδα είλαη πάληα ηζρλή. Διπίδσ φηη ζην κέιινλ ηα πξάγκαηα ζα αιιάμνπλ. 

Πάξα πνιιά εμαξηψληαη απφ ην πψο εκείο σο επαγγεικαηίεο πηέδνπκε 

πξνθεηκέλνπ λα αιιάμνπλ. Δπραξηζηψ πνιχ. 

 

                Φπραξγώο: Πξνβιήκαηα από ηελ έσο ηώξα πινπνίεζε 

 

 Έιιεηςε επηδεκηνινγηθψλ εξεπλψλ θαη κειεηψλ 

 νβαξή έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ  

 νβαξή έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ αλζξψπηλσλ πφξσλ 

 Αλνξζνινγηθή δηάζεζε πφξσλ ρσξίο “ζηφρεπζε” 

 Γχζθακπηνο (άθακπηνο) δεκφζηνο ηνκέαο 

 Έιιεηςε θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ –guidelines 

 Υακειή πξνζαξκνζηηθφηεηα ππεξεζηψλ ζηηο αλάγθεο 

 Με έιεγρνο δνκψλ θαη θνξέσλ 

 ρεδφλ θαζνιηθή αληίζηαζε ζηελ… αιιαγή 

 Έιιεηςε θνπιηνχξαο, θηλήκαηνο θαη ζπλεξγαζίαο 
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Η ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΣΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ  

ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΚΑΙ ΔΦΗΒΟΤ. 

ΓΔΡΑΗΜΟ ΚΟΛΑΨΣΖ, επηθ.θαζεγεηήο Παηδνςπρηαηξηθήο, Γηεπζπληήο 

Παλεπηζηεκηαθήο, παηδνςπρηαηξηθήο θιηληθήο ηνπ λνζνθνκείνπ παίδσλ Αζελψλ 

«Αγία νθία», Γεληθφο γξακκαηέαο Παηδνςπρηαηξηθήο εηαηξείαο Διιάδνο-

Έλσζεο Φπρηάηξσλ παηδηψλ θαη εθήβσλ. 

   

      Αξρηθά ζα αλαθέξσ κεξηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ ςπρηθή λφζν ζηνπο 

λένπο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο ηφζν ζε παγθφζκην επίπεδν φζν θαη ζε 

παλειιήλην. Παξφιν πνπ ζηελ Διιάδα ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δελ είλαη ηφζν 

δηαθσηηζηηθά, γλσξίδνπκε πσο ην 10-22% ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ 

παξνπζηάδνπλ δηαηαξαρέο θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, ζπλαηζζήκαηνο θαη 

αλάπηπμεο κε ζεκαληηθέο βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο ζπλέπεηεο. 

Δίλαη γλσζηφ φηη ηα πξνβιήκαηα απηά ζπλνδεχνληαη απφ ςπρηθφ, θνηλσληθφ θαη 

νηθνλνκηθφ βάξνο. Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ην 50% ησλ δηα 

βίνπ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ μεθηλνχλ πξηλ απφ ηελ ειηθία ησλ 14 εηψλ θαη ζπρλά 

είηε ππνηξνπηάδνπλ είηε γίλνληαη ρξφληεο ζε δηαθνξεηηθνχο πιεζπζκνχο. Οη πην 
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ζπλεζηζκέλεο δηαηαξαρέο ςπρηθήο πγείαο ζηηο κηθξέο ειηθίεο είλαη ε 

θαηάζιηςε θαη ηα ζπλαθή πξνβιήκαηα πνπ φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο 

ζπλδένληαη κε απηνθηνλίεο. Μάιηζηα, νη απηνθηνλίεο ζηνπο λένπο έρνπλ απμεζεί 

ηειεπηαία: απνηεινχλ ηελ 3ε αηηία ζαλάηνπ ζηνπο λένπο. Να ζεκεηψζσ επίζεο 

πσο νη απφπεηξεο απηνθηνλίαο είλαη 10 κε 40% ζπρλφηεξεο απφ ηηο 

νινθιεξσκέλεο απηνθηνλίεο. Δπίζεο, νη δηαηαξαρέο αγσγήο είλαη έλαο αθφκε 

ηχπνο δηαηαξαρήο ζηηο κηθξέο ειηθίεο. Δκθαλίδεηαη ζπρλφηεξα ζε κνλνγνλετθέο 

νηθνγέλεηεο, θησρφηεξεο πεξηνρέο, ζε ζπηηηθά κε αλεξγία, ζπλζήθεο πνπ 

πξνδηαζέηνπλ ηνπο λένπο γηα καζεζηαθή απνηπρία, ρξήζε νπζηψλ ,απηνθηνλία 

θαη εγθιεκαηηθφηεηα. Σν άγρνο ζπλδέεηαη επίζεο κε παξάλνκε ρξήζε νπζηψλ 

θαη απνηπρία αθαδεκατθήο θνίηεζεο. Σν κεηαηξαπκαηηθφ ζηξέο επίζεο είλαη έλα 

πνιχ κεγάιν ζέκα πνπ έρεη λα θάλεη κε πνιέκνπο, βίαηεο κεηαθηλήζεηο 

πιεζπζκψλ, θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη ηξνραία αηπρήκαηα. Καη ηέινο, νη 

δηαηαξαρέο δηαηξνθήο φπσο είλαη ε παρπζαξθία θαη ε αλνξεμία απνηεινχλ 

επίζεο έλα κεγάιν ζέκα. Μηα απφ ηηο εηδηθέο επάισηεο θαηεγνξίεο παηδηψλ είλαη 

απηά πνπ παξακεινχληαη θαη θαθνπνηνχληαη, ηα παηδηά κε ρξφληα ςπρηθά 

λνζήκαηα, ηα παηδηά κε γνλείο  πάζρνληεο ςπρηθά θαη ζσκαηηθά, παηδηά κε 

λνεηηθή ζηέξεζε θαη ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη ηέινο, παηδηά πνπ πξνέξρνληαη 

απφ θησρέο νηθνγέλεηεο θαη παηδηά κεηαλαζηψλ.  

  Σα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ είλαη κηα απφ ηηο θχξηεο πξνηεξαηφηεηεο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο πεξηφδνπ 2005-2009. 

Σα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ δελ κπνξνχλ λα θαηαπαηνχληαη αθφκα θαη πξηλ 

απφ ηε γέλλεζε ηνπο. Δίλαη γλσζηφ πψο πάλσ απφ ηηο κηζέο κεηέξεο 

ζηεξνχληαη επαξθνχο θξνληίδαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θχεζεο θαη ηνπ ηνθεηνχ. 

Δλψ ππάξρεη ζρεδφλ θαζνιηθή αλαγλψξηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ απφ 

ην ζπκβνχιην ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, δελ ππάξρεη θακία ζπζρέηηζε κε ηελ 

αλάπηπμε ππεξεζηψλ. 

     Ζ αλάγθε γηα δξάζε ππνζηεξίδεηαη ηφζν απφ ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ 

φζν θαη απφ ην βάξνο πνπ ζπλνδεχεη ηηο ςπρηθέο δηαηαξαρέο ζηηο κηθξέο ειηθίεο. 

Ζ ζεξαπεία ηεο ςπρηθήο δηαηαξαρήο κπνξεί λα είλαη αθξηβή αιιά ε κε ζεξαπεία 

ηεο είλαη αθφκα πην αθξηβή. Δίλαη κηα πνιπηέιεηα πνπ νη  πεξηζζφηεξεο ρψξεο 

δελ κπνξνχλ λα αληέμνπλ. Ζ θαθή ςπρηθή πγεία ζπλνδεχεηαη απφ θαθέο 

ζρνιηθέο επηδφζεηο, ρξήζε νπζηψλ, βία θαη πξνβιήκαηα πγείαο. Δπίζεο, ε 

επέλδπζε ζηελ ςπρηθή πγεία παηδηψλ θαη εθήβσλ είλαη κηθξφηεξε απηήο ζηελ 
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ςπρηθή πγεία ελειίθσλ θαη ζηελ γεληθή πγεία. Όζν ρακειφηεξν είλαη ην 

εηζφδεκα ηεο ρψξαο ηφζν ρεηξφηεξε είλαη ε θαηάζηαζε ζηνλ ηνκέα απηφ. Μέζα 

απφ κηα κειέηε ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο βξέζεθε φηη ν 

πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ ςπρηθή πγεία είλαη πνιχ κηθξφο. ηελ Δπξψπε νη 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο έρνπλ εζληθή πνιηηηθή γηα ηελ ςπρηθή πγεία παηδηψλ θαη 

εθήβσλ. Γπζηπρψο, ε Διιάδα αλήθεη ζηηο ρψξεο εθείλεο πνπ δελ έρνπλ εζληθή 

πνιηηηθή θαη εζληθφ ζρεδηαζκφ. ηε Διιάδα ηελ ηειεπηαία 25εηία αλαπηχρζεθαλ 

65 ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο παηδηψλ θαη εθήβσλ. Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη απφ ηηο 

400 δνκέο πνπ έγηλαλ γηα ελήιηθεο κφλν νη 10 αθνξνχζαλ παηδηά θαη εθήβνπο. 

Δπίζεο, ππάξρεη έιιεηςε ππεξεζηψλ ζε πνιινχο λνκνχο ηεο Διιάδαο. Ζ 

ηνκενπνίεζε αθνξά κφλν ηελ Αηηηθή θαη ηε Θεζζαινλίθε, ελψ ππάξρεη κεγάιε 

θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε παηδνςπρηαηξθψλ ηκεκάησλ ζηα γεληθά 

λνζνθνκεία. Τπάξρεη θαζπζηέξεζε ζηε κεηαξξχζκηζε ηνπ παηδνςπρηαηξηθνχ 

λνζνθνκείνπ Αηηηθήο, αλεπαξθήο αξηζκφο κνλάδσλ εκεξήζηαο θξνληίδαο, 

μελψλσλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ γηα εηδηθνχο πιεζπζκνχο φπσο είλαη ηα 

παηδηά κε απηηζκφ. Δπίζεο, ππάξρνπλ κφλν 4 κνλάδεο ελδνλνζνθνκεηαθήο 

λνζειείαο, ππάξρεη αλεπάξθεηα εηδηθψλ δνκψλ γηα λνζειεία εηδηθά ζην ειηθηαθφ 

θάζκα 15-18 εηψλ, λέσλ κε δηπιή δηάγλσζε, απηηζκφ θαη παξαβαηηθφηεηα. 

Σέινο, ππάξρεη έιιεηςε νξγαλσκέλσλ πξνγξακκάησλ πξφιεςεο λφζεζεο θαη 

πξναγσγήο ηεο ςπρηθήο πγείαο παηδηψλ θαη εθήβσλ θαη παληειήο έιιεηςε 

αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ  ςπρηθήο πγείαο 

παηδηψλ θαη εθήβσλ. 

 

                        Παξνρή ππεξεζηώλ ΦΤΠΔ ζηελ Διιάδα 

 

 Σελ ηειεπηαία 25εηία αλαπηχρζεθαλ 65 ππεξεζίεο ΦΤΠΔ 

 Όκσο, ππάξρεη έιιεηςε εζληθνχ ζρεδηαζκνχ θαη πνιηηηθήο 

 «Φπραξγψο»: ~400 δνκέο γηα ελήιηθεο έλαληη ~10 γηα παηδηά 

/εθήβνπο 

 Έιιεηςε ππεξεζηψλ ζε ~20 λνκνχο 

 Σνκενπνίεζε κφλν ζε Αηηηθή θαη Θεζζαινλίθε 

 Καζπζηεξήζεηο ζηελ αλάπηπμε Π/Φ ηκεκάησλ ζηα γεληθά 

λνζνθνκεία 
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 Καζπζηεξήζεηο ζηε κεηαξξχζκηζε ΠΝΑ 

 Αλεπαξθήο αξηζκφο κνλάδσλ εκεξήζηαο θξνληίδαο, μελψλσλ, 

παξνρήο respite care γηα εηδηθνχο πιεζπζκνχο (π. ρ. κε απηηζκφ) 

 Μφλν 4 κνλάδεο ελδνλνζνθνκεηαθήο λνζειείαο κε 40 θιίλεο ζε 

Αηηηθή θαη Θεζζαινλίθε 

 Αλεπάξθεηα εηδηθψλ δνκψλ (θαη γηα λνζειεία) εθήβσλ 15- 18 εηψλ, 

λέσλ κε δηπιή δηάγλσζε, απηηζκφ, παξαπησκαηηθφηεηα θιπ. 

 Έιιεηςε νξγαλσκέλσλ πξνγξακκάησλ πξφιεςεο λφζεζεο θαη 

πξναγσγήο ΦΤΠΔ 

 Παληειήο έιιεηςε αμηνιφγεζεο πνηφηεηαο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

ΦΤΠΔ   

 

 

  Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα ζηε θξνληίδα είλαη ε αλεπαξθήο 

ρξεκαηνδφηεζε, ην ζηίγκα, ε άγλνηα θαη νη αληηζηάζεηο, ε έιιεηςε ππεξεζηψλ ζε 

κεγάιεο πεξηνρέο θαη ε έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ππνπξγείσλ θαη 

ππεξεζηψλ. Μηα απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο αλεπαξθνχο παξνρήο ππεξεζηψλ 

ςπρηθήο πγείαο παηδηψλ θαη εθήβσλ ζηελ Διιάδα είλαη ε ςπρηθή θφπσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ πνπ θαηαθιχδνληαη απφ ζνβαξά 

πεξηζηαηηθά, εηζαγγειηθέο εληνιέο, αηηήκαηα γηα πξαγκαηνγλσκνζχλεο θαη 

πηζηνπνηήζεηο γηα αζθαιηζηηθά ηακεία. Δμαηηίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

ππνιεηηνπξγνχλ, νη ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ θαλνληθά θαηαθιχδνληαη θαη 

επηβαξχλνληαη. Σίζεληαη επνκέλσο εξσηήκαηα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

εηδηθεπνκέλσλ ηεο παηδνςπρηαηξηθήο. Τπάξρνπλ ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ 

πνιχ θαιή εθπαίδεπζε αιιά θαη άιιεο πνπ δελ ηνπο δίλνπλ αξθεηά θαιή 

θαηάξηηζε. Σέινο, ππάξρεη πνιχ κηθξφο αξηζκφο θνλδπιίσλ κε απνηέιεζκα λα 

ππάξρεη πνιχ  πεξηνξηζκέλε έξεπλα ζην ρψξν ηεο παηδνςπρηαηξηθήο.   

αλ πξνηάζεηο ινηπφλ, πξνθαλψο ππάξρεη αλάγθε λα γίλεη θαηάζηξσζε 

ελφο εζληθνχ ζρεδίνπ γηα ηηο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ 

εθήβνπ καδί κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηεξάξρεζε αλαγθψλ. Απηφ ζα πξέπεη λα 

γίλεη κε ζπκκεηέρνληεο: Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 

Τπνπξγείν Παηδείαο, Μ.Κ.Ο, Δλψζεηο Γνλέσλ θαη Υξεζηψλ Τπεξεζηψλ θαη 

Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο. Αιιηψο, νη φπνηεο πξνζπάζεηεο είλαη αλεπαξθείο, 

απνζπαζκαηηθέο θαη αλαπνηειεζκαηηθέο. ηνπο ζηφρνπο ησλ ππεξεζηψλ ζα 
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πξέπεη λα είλαη, εθηφο απφ ηε ζεξαπεία, θαη ε πξφιεςε ηεο λφζεζεο θαζψο 

θαη ε πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο. Γηα ηελ απνθπγή ησλ ππνηξνπψλ ζα 

πξέπεη λα ππάξρεη παξνρή ππεξεζηψλ πςεινχ πνηνηηθνχ επηπέδνπ κε 

εθπαίδεπζε θαη εμεηδίθεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη αμηνιφγεζε πνηφηεηαο ησλ 

παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη θνηλνηηθά πξνζαλαηνιηζκέλεο ππεξεζίεο. Να 

ππάξρνπλ ζεξαπεπηηθέο θαη φρη κφλν δηαγλσζηηθέο ππεξεζίεο ζε φιε ηε ρψξα, 

θαη πξνθαλψο λα εληζρπζεί ν ζεζκφο ησλ αλάδνρσλ νηθνγελεηψλ ζαλ κηα 

ελαιιαθηηθή ιχζε γηα κνξθέο θξνληίδαο, θιηληθήο λνζειείαο θαη απνθιεηζκνχ. 

Να πξνσζεζεί ε ηνκενπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ ΦΤΠΔ έηζη ψζηε λα 

θαιχπηνληαη φιεο νη γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο θαη λα δεκηνπξγεζεί 

ηνπιάρηζηνλ κηα ππεξεζία ΦΤΠΔ ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο λνκνχο ηεο ρψξαο 

ζηνπο νπνίνπο παξαηεξείηαη παληειήο έιιεηςε αλάινγσλ ππεξεζηψλ. 

Τπεξεζίεο γηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, γηα παξαβαηηθνχο εθήβνπο, 

ππεξεζίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζιηςεο θαη ηελ πξφιεςε ησλ 

απηνθηνληψλ, θαη ππεξεζίεο γηα παηδηά κε δηαηαξαρέο θάζκαηνο απηηζκνχ.     

 

                                                   Πξνηάζεηο 

 

 Καηάζηξσζε ελφο Δζληθνχ ρεδίνπ γηα ηηο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο 

ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ εθήβνπ καδί κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηεξάξρεζε 

αλαγθψλ 

 πκκεηέρνληεο: Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 

Τπνπξγείν Παηδείαο, Δπαΐνληεο, Π/Φ Δηαηξεία Διιάδνο, ΜΚΟ, 

Δλψζεηο Γνλέσλ θαη Υξεζηψλ Τπεξεζηψλ 

 Αιιηψο, νη φπνηεο πξνζπάζεηεο είλαη αλεπαξθείο, απνζπαζκαηηθέο θαη 

αλαπνηειεζκαηηθέο 

 ηφρνο ππεξεζηψλ: πξφιεςε λφζεζεο θαη πξναγσγή ςπρηθήο πγείαο, 

απνθπγή ππνηξνπψλ, παξνρή ππεξεζηψλ πςεινχ πνηνηηθνχ 

επηπέδνπ κε εθπαίδεπζε θαη εμεηδίθεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη 

αμηνιφγεζε πνηφηεηαο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

 Κνηλνηηθά πξνζαλαηνιηζκέλεο ππεξεζίεο 

 ηαδηαθή αλάπηπμε, φρη κφλν δηαγλσζηηθψλ, αιιά θαη ζεξαπεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ ζ‟ φιε ηε ρψξα 
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 Δλίζρπζε ζεζκνχ αλάδνρσλ νηθνγελεηψλ ζαλ κηα ελαιιαθηηθή ιχζε 

γηα κνξθέο θξνληίδαο θιηληθήο λνζειείαο θαη απνθιεηζκνχ 

 Να πξνσζεζεί ε ηνκενπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ΦΤΠΔ έηζη ψζηε λα 

θαιχπηνληαη φιεο νη γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο 

 Να δεκηνπξγεζεί ηνπιάρηζηνλ κηα ππεξεζία ΦΤΠΔ ζε θάζε έλαλ απφ 

ηνπο λνκνχο ηεο ρψξαο ζηνπο νπνίνπο παξαηεξείηαη παληειήο 

έιιεηςε αλάινγσλ ππεξεζηψλ 

 Να αλαπηπρζνχλ κνλάδεο ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο γηα 

παηδηά ή εθήβνπο 

 Να εληζρπζεί ε εθπαίδεπζε ησλ εηδηθνηήησλ ςπρηθήο πγείαο 

 Να ζεζκνζεηεζεί ε ζπλεξγαζία ησλ ππεξεζηψλ ςπρνθνηλσληθήο 

απνθαηάζηαζεο παηδηψλ θαη εθήβσλ κε ζεζκνχο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο εξγαζίαο   

 

                                                     

Η ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΣΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΑΠΙΗ 

ΣΧΝ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΦΤΥΙΚΑ ΠΑΥΟΝΣΧΝ. 

ΓΗΑΝΝΖ ΑΚΔΛΛΖ, Καζεγεηήο Κνηλσληθήο πνιηηηθήο, Πάληεην 

παλεπηζηήκην, Βνεζφο πλήγνξνο ηνπ πνιίηε γηα ηε Κνηλσληθή πξνζηαζία. 

 

Αγαπεηέο θίιεο/θίινη, 

έρνπκε πάξεη πηα απφθαζε φηη είκαζηε ζην δξφκν κηαο πνιχ κεγάιεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ έρεη κεγάιε επίπησζε ζηα δεκνζηνλνκηθά ηεο ρψξαο 

καο θαη εηδηθά ζην δεκφζην ρξένο θαη παξάιιεια ζπλππάξρεη κε κηα άιιε θξίζε 

πνπ έρεη μεθηλήζεη παξαπάλσ απφ κηα δεθαεηία ζην αζθαιηζηηθφ πνπ 

θαηεγνξηνπνηείηαη ζην ζπληαμηνδνηηθφ θαη ηελ πγεία θαη πξνζβιέπνπκε ζε κηα 

δηαρείξηζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζην βάζνο κηαο ηεηξαεηίαο, πεληαεηίαο, ζε κηα 

απνθιηκάθσζε ηνπ ρξένπο θάησ απφ ζπλζήθεο αλάπηπμεο πάιη κεηά απφ κία 

ηεηξαεηία, πεληαεηία. Πξνζβιέπνπκε ίζσο ζε κηα δηαρείξηζε ηνπ 

ζπληαμηνδνηηθνχ θνκκαηηνχ ηεο θξίζεο απηήο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη 

δηάθνξεο δηαδηθαζίεο πξνζθεχγνληαο ίζσο θαη ζε θνηλσληθνχο πφξνπο, αιιά 

εθεί πνπ βξίζθεηαη ην κεγάιν πξφβιεκα είλαη ζην ζχζηεκα πγείαο φπνπ 
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ρξεηάδεηαη βαζηά κεηαξξχζκηζε πνπ έρεη λα θάλεη θπξίσο κε ηελ πξσηνβάζκηα 

θξνληίδα ψζηε λα ππάξμεη απνζπκθφξεζε ησλ λνζνθνκείσλ. Ζ θξίζε απηή 

είλαη φκσο βαξχηαηε δηφηη ζπλδέεηαη θαη κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηα 

δηθαηψκαηα ησλ αζζελψλ πνπ θαηαπαηνχληαη ζε θάζε ζηηγκή θαη πνπ 

απνθιείνληαη απφ ην φξακα κίαο κεγάιεο κεηαξξχζκηζεο ζην ρψξν ηεο πγείαο. 

Ζ ςπρηθή πγεία εληάζζεηαη κέζα ζε απηφ ην πιαίζην. Ζ ηνκενπνίεζε είλαη κηα 

δηαδηθαζία πνπ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε κία επξχηεξε κεηαξξχζκηζε ζην ρψξν ηεο 

πγείαο θαη ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο. Δίλαη ηφζν κεγάιε ε κεηαξξπζκηζηηθή 

πξνζπάζεηα ψζηε ρσξίο θφβν αιιά κε πάζνο κηιάκε γηα φξακα. Πξηλ απφ 

κεξηθνχο κήλεο ν ζπλήγνξνο ηνπ πνιίηε δηνξγάλσζε κηα εκεξίδα κε ζέκα ηελ 

ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε ζηελ Διιάδα. Αθνξκή ππήξμε ε θαηάζεζε ζηελ αξρή 

δηακαξηπξηψλ γηα ηελ χθεζε ζηελ νπνία έρνπλ πεξηέιζεη νη δνκέο ηεο 

ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο ιφγσ ειιηπνχο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ πιεπξά 

ηεο πνιηηείαο κε απνηέιεζκα ηελ πξνζβνιή θαη θαηαπάηεζε ησλ δηθαησκάησλ 

ησλ αζζελψλ. Ο ζπλήγνξνο έζεζε ην δήηεκα κε επηζηνιή πξνο ηελ εγεζία ηνπ 

ππνπξγείνπ θαη ηαπηφρξνλα δηνξγάλσζε ηελ εκεξίδα κε δηηηφ ζηφρν. Ο πξψηνο 

ζηφρνο είλαη λα απνθηήζεη ν ζπλήγνξνο κία ζθαηξηθή εηθφλα γηα ηελ θαηάζηαζε 

πνπ επηθξαηεί ζηηο δνκέο θαη γεληθφηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρηθήο πγείαο ζηελ 

Διιάδα ψζηε λα ζπκκεηάζρεη ελεξγά ζην δεκφζην δηάινγν γηα ηηο παξεκβάζεηο 

πνπ απαηηνχληαη. Ο δεχηεξνο ζηφρνο είλαη λα απνθηήζεη ηελ απαξαίηεηε 

ηερλνγλσζία έηζη ψζηε, εθφζνλ δεηεζεί, λα ππνζηεξίδεη ηηο απαξαίηεηεο 

ηερληθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ νξάκαηνο ηεο κεηαξξχζκηζεο. 

Καηά ηελ πξνεηνηκαζία απηήο ηεο εκεξίδαο είρα ηελ ηχρε, ηελ ραξά θαη ηελ ηηκή 

λα κηιήζσ πξνζσπηθά κε πνιιέο εμέρνπζεο πξνζσπηθφηεηεο ηνπ ρψξνπ. 

πγθξαηψ ηε ζπλάληεζε πνπ είρα κε έλαλ δάζθαιν ηεο κεηαξξχζκηζεο, ηνλ 

Σδάλπ Υέλξηθζνλ, ν νπνίνο καο έθαλε ηελ ηηκή λα βξεζεί ζηελ εκεξίδα θαη λα 

κηιήζεη, θαη ν νπνίνο κνπ είπε φηη ππάξρεη αθφκα ρξφλνο θαη επηηαθηηθά πξέπεη 

λα γίλνπκε πξφηππν γηα ηελ κεηαξξχζκηζε ζε νιφθιεξε ησλ πεξηνρή ησλ 

Βαιθαλίσλ. Αθνχγνληαο απηά πνπ είπε ν θχξηνο ηπιηαλίδεο πξνεγνπκέλσο γηα 

ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, αλαθεξφκελνο ζε θνληηλέο καο ρψξεο θαη ζε 

λννηξνπία αιιά θαη ζε επίπεδν αλάπηπμεο, δαγθψλνπκε θάπσο ηα ρείιηα! Όινη 

ινηπφλ αλεμαηξέησο κίιεζαλ γηα ηελ κεηαξξχζκηζε πνπ δελ νινθιεξψζεθε, γηα 

ζηξεβιή κεηαξξχζκηζε, γηα αλεθπιήξσηα φλεηξα θαη αλάγθεο, γηα θαηαπάηεζε 

δηθαησκάησλ. ην πλεχκα απηψλ ησλ ζπδεηήζεσλ ε εκεξίδα ηνπ ζπλεγφξνπ 
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πεξηζηξάθεθε γχξσ απφ ηηο αλεθπιήξσηεο αλάγθεο αιιά θαη γχξσ απφ κηα 

ζπδήηεζε γηα ηελ εμεχξεζε ιχζεσλ. Γελ ζα αλαθέξσ ηα ζηνηρεία απφ ηνλ 

Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο γηαηί αλαθέξζεθαλ νη άιινη ζπλάδειθνη, αιιά λα 

πνχκε φηη ε ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε, ελψ έρνπλ γίλεη  βήκαηα,  νπσζδήπνηε  

δελ  έρεη  νινθιεξσζεί  ζηελ  Διιάδα. 

Γηαπηζηψλεηαη έιιεηςε κηαο ηδενινγίαο, ελφο θηλήκαηνο ην νπνίν λα 

επηθεληξψλεηαη ζηελ ζπλεξγαζία εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρηθήο πγείαο 

κε ηνπο πάζρνληεο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο. Γηαρξνληθά εκθαλίδνληαη ζηελ 

ειιεληθή ςπρηαηξηθή πεξίζαιςε αηνκηθέο πηινηηθέο πξσηνβνπιίεο, νη νπνίεο 

θάλνπλ κηα πξνζπάζεηα λα θαιχςνπλ ηελ έιιεηςε κηαο ζθαηξηθήο θξαηηθήο 

αληηκεηψπηζεο ησλ ζεζκηθψλ ειιείςεσλ θαη πξνβιεκάησλ. Ζ κεηαξξχζκηζε 

είλαη ινηπφλ ζηξεβιή δηφηη δελ επηηεχρζεθε αθφκε ε επηδησθφκελε ζεξκηθή 

ηδενινγηθή αιιαγή ψζηε λα απνδνκεζεί ε έλλνηα θαη ε πξαθηηθή ηνπ εγθιεηζκνχ 

ηεο παξνρήο θξνληίδαο κε ζηέξεζε ειεπζεξίαο. Παξ' φια απηά ζεσξήζεθε φηη 

ιχζε κπνξεί λα επέιζεη κε ηελ ζεζκηθή θαηνρχξσζε ηνπ ξφινπ ησλ κε 

θεξδνζθνπηθψλ επηζηεκνληθψλ θαη θνηλσληθψλ δνκψλ, αιιά κε παξάιιειε 

θαζηέξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, απζηεξφηεξνπο 

ειέγρνπο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο, θαζψο θαη πηζηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη 

παξεκβάζεσλ ηνπο. Απζηεξά θάησ απφ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο ζα κπνξνχζε 

λα ιάβεη ρψξα κηα ζηαδηαθή κεηαθνξά θνλδπιίσλ, φπσο πνιχ ζσζηά ηφληζε ν 

θ. ηπιηαλίδεο, απφ παξαδνζηαθέο αζπιηθέο ηδξπκαηηθέο δνκέο ζε δξάζεηο ηεο 

ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο. Καη πξάγκαηη ην δηαθχβεπκα ηεο πγείαο δελ είλαη 

ηφζν νηθνλνκηθφ φζν νξγαλσηηθφ θαζψο κπνξεί κε ζσζηή νξγάλσζε λα 

εμνηθνλνκνχληαη θαη ρξήκαηα. Θα ήηαλ ιάζνο ελ κέζσ δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο 

λα ιέκε φηη ην δήηεκα είλαη θαηαξράο νηθνλνκηθφ· είλαη θαηαξράο δνκηθφ, 

ζπζηεκηθφ, νξγαλσηηθφ. ηελ επηθξαηνχζα φκσο θαηάζηαζε ηεο ςπρηαηξηθήο 

κεηαξξχζκηζεο δπζηπρψο εληνπίδεηαη ε απνπζία καθξνρξφληνπ θαη ζαθνχο 

ζρεδηαζκνχ. Ζ έιιεηςε θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ θαη επίζεο πνιηηηθήο γηα 

βαζηθά δεηήκαηα είλαη φλησο πξνβιεκαηηθή: ε παξάιιειε χπαξμε αζπιηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ππεξεζηψλ παξνρήο θξνληίδαο ζηελ θνηλφηεηα, ε ζρεδφλ 

παληειήο έιιεηςε πξφιεςεο, ν ζηηγκαηηζκφο θαη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο 

ρξεζηψλ, ε αλεπαξθήο πξνζβαζηκφηεηα ζηηο ππεξεζίαο ςπρηθήο πγείαο θαη   

ζηελ   πνηφηεηα   παξερφκελεο   πεξίζαιςεο.   Τπάξρεη   κεγάιε παξακέιεζε 

ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ πνπ αμηνινγείηαη έηζη ιφγσ ηεο 
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απνπζίαο ελφο εζληθνχ ζρεδηαζκνχ. Σα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε ςπρηθέο 

δηαηαξαρέο πξναζπίδνληαη κφλν κε ηνλ θαζνξηζκφ κηαο εληαίαο πνιηηηθήο πνπ 

ζα ζπγθεληξψλεη φιεο ηηο εζληθέο πνιηηηθέο γηα ηε κεηαξξχζκηζε, παξερφκελεο 

ππεξεζίεο κε επίθεληξν ηελ θνηλφηεηα, ςπρηαηξηθέο ππεξεζίεο ζε γεληθά 

λνζνθνκεία, πεξηνξηζκφ ζε λνζειεπηηθφ ίδξπκα κφλν γηα ηαηξηθνχο ζθνπνχο. 

Δπηπιένλ ρξεηαδφκαζηε άκεζε θαη νπζηαζηηθή αλαζεψξεζε ηεο «Φπραξγψο» 

ζηελ αμηνιφγεζε ησλ κέρξη ηψξα παξεκβάζεσλ ζε δεκφζην δηάινγν γηα ηε 

δηεξεχλεζε θαη επηζηεκνληθφ ζρεδηαζκφ ησλ αλαγθψλ. Δπίζεο, κηα δηαζθάιηζε 

θάπνηαο εηαηξηθφηεηαο κεηαμχ θξαηηθψλ θαη κε θξαηηθψλ κε θεξδνζθνπηθψλ 

νξγαληθψλ θνξέσλ. Βεβαίσο ζην επίθεληξν ηεο κεηαξξχζκηζεο βξίζθεηαη ε 

ηνκενπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο, πνπ φκσο ιεηηνπξγεί ζήκεξα κε 

ππνηππψδε ηξφπν δηφηη απαηηείηαη ε ηνκενπνίεζε ησλ ςπρηαηξηθψλ ππεξεζηψλ. 

Ζ νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ κέζα ζηελ θνηλφηεηα είλαη επξχηεξε ππφζεζε ηεο 

ςπρηαηξηθήο ζεξαπείαο. Ζ βαζηθή ςπρηαηξηθή θξνληίδα ρξεηάδεηαη λα είλαη 

κηθηήο κνξθήο θαη λα πεξηιακβάλεη πξσηνβάζκηδα θξνληίδα θαη ςπρνζεξαπεία. 

Ζ ηνκενπνίεζε πξέπεη λα εληζρπζεί κε νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ησλ κνλάδσλ. 

Οη απνθάζεηο ησλ ηνκεαθψλ επηηξνπψλ πξέπεη λα γίλνληαη ππνρξεσηηθέο ζηηο 

δηνηθήζεηο. Χζηφζν θάηη πνπ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηα δηθαηψκαηα είλαη ην 

γεγνλφο φηη θακηά πνιηηηθή ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρηθήο πγείαο δελ κπνξεί λα έρεη 

επηηπρή έθβαζε αλ δε ζπλνδεχεηαη απφ δέζκε κέηξσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηνπ ζηίγκαηνο γηα ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, ηνπ ζηίγκαηνο ηνπ αηφκνπ κε 

ςπρηθή λφζν θαη ησλ θνηλσληθψλ πξνθαηαιήςεσλ επίζεο.  

Απαξαίηεηε ζπγρξφλσο είλαη θαη ε νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ππνζηήξημεο ησλ νηθνγελεηψλ. Υξεηαδφκαζηε γλσκαηεχζεηο ρσξίο πξνζβνιή 

ησλ επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Υξεηαδφκαζηε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ 

ηεο αθνχζηαο λνζειείαο. Γεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο πνπ ζα ιακβάλεη ππ' 

φςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ζα πξνσζεί ηελ αλεμαξηεζία ηνπ αζζελνχο. 

Δθαξκνγή ηνπ πνηληθνχ θψδηθα θαη πιήξε εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο φπσο 

ρξήδεη ζε πξαθηηθά ηθαλά άηνκα, θαη φρη δηαθνξνπνηήζεηο. Έξεπλα γηα ηηο 

δηαδηθαζίεο θαη ηε δίθε ησλ απνρσξνχλησλ απφ ηηο ηδξπκαηηθέο δνκέο πξνο ηηο 

πγηείο θαη ελαιιαθηηθέο ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο. Θα ήζεια ηψξα λα 

ζέζσ έλα πνιχ επαίζζεην ζέκα πνπ αθνξά ηηο πξνλνηαθέο δνκέο θαη ηα θέληξα 

ρξνληψλ παζήζεσλ, θαη ην ζέησ γηαηί, πξνο ην παξφλ ηνπιάρηζηνλ, βξίζθνληαη 

εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο κεηαξξχζκηζεο. ηα πιαίζηα ηνπ ζπλεγφξνπ ηεο πγείαο 
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θαη ηνπ ζπλεγφξνπ γηα ζέκαηα δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ επηζθεθηήθακε 

θάπνηα απφ απηά ηα ηδξχκαηα. Μηα δηαπίζησζή κνπ είλαη φηη ζηελ Διιάδα, φπνπ 

δε ιεηηνπξγεί ε νηθνγέλεηα γηα λα ζηεξίμεη θάπνηα πξνβιήκαηα, κέλεη έλα κεγάιν 

θελφ πνπ δε κπνξεί λα θαιπθζεί απφ ηελ πξφλνηα. Έρνπκε δειαδή απνπζία 

ηεο πξφλνηαο. Κάηη ηέηνην ην είδακε έληνλα, ζηηο επηζθέςεηο πνπ θάλακε ζηα 

ηδξχκαηα γηα παηδηά κε λνεηηθή ζηέξεζε. Θα κηιήζσ θπξίσο γηα ην θέληξν ζην 

θαξακαγθά θαη γηα ην θέληξν πεξίζαιςεο λέσλ. Πξνζπαζήζακε ινηπφλ απφ 

εθεί λα δηαπηζηψζνπκε ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ην βαζκφ θάιπςεο 

αλαγθψλ αλειίθσλ θαη ελειηθησκέλσλ πεξηζαιπνκέλσλ ζε απηά. Καηά ηε 

δηάξθεηα ησλ επηζθέςεσλ ήξζακε ζε επαθή κε ηε δηνίθεζε, κε εθπξνζψπνπο 

εξγαδνκέλσλ, κε ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ησλ κνλάδσλ θαη κε 

θηινμελνχκελνπο. Καηά ηελ επίζθεςε ζε ζαιάκνπο θαη ζε εγθαηαζηάζεηο 

δηαπηζηψζεθε φηη νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηηο κνλάδεο απηέο είλαη άθξσο 

πξνβιεκαηηθέο. Οπσζδήπνηε, δελ αληηζηνηρνχλ ζε κία ρψξα κε ην επίπεδν 

αλάπηπμεο ηεο δηθήο καο.  

χκθσλα κε ηα Ζλσκέλα Έζλε είκαζηε ζε επίπεδν αλάπηπμεο 

αλζξσπίλσλ πφξσλ φπσο εθθξάδνληαη κέζα απφ ηνλ επηδεκηνινγηθφ δείθηε 

ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο ζηηο εθαηφλ εβδνκήληα επηά ηνπ πιαλήηε. Βαζηθφ 

πξφβιεκα είλαη ε ζνβαξή ππνζηειέρσζε ησλ πξναλαθεξζεηζψλ κνλάδσλ 

θπξίσο ζε λνζειεπηέο, αιιά δηαπηζηψλεηαη θαη απνπζία αλαγθαίνπ ηαηξηθνχ 

πξνζσπηθνχ, κε απνηέιεζκα λα ρξεζηκνπνηνχληαη αθφκα ζε εθηεηακέλν βαζκφ 

ε θαηαζηνιή, ε πξφζδεζε ζηηο θιίλεο κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 

απηνηξαπκαηηζκνχ, ιφγσ αδπλακίαο. (εκεηψζηε εδψ ην πξφβιεκα ησλ 

απνζπάζεσλ: πξνζιακβάλνληαη αιιά απνζπψληαη αιινχ θαη θξαηνχλ ηε 

ζέζε). Απηνί ινηπφλ νη άλζξσπνη θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ ζνβαξφηεξα 

πεξηζηαηηθά ρσξίο ηελ επαξθή ζηήξημε ηεο πνιηηείαο. Θέισ λα πσ ζε απηφ ην 

ζεκείν φηη επεμεξγαδφκαζηε έλα πιαίζην πξνηάζεσλ θαη λνκίδσ φηη απηά ηα 

θέληξα πξέπεη λα εληαρζνχλ ζε απηφ ην πλεχκα ηεο αιιαγήο, πξέπεη λα 

ζπλδεζνχλ ζεζκηθά κε ηα ηνπηθά λνζνθνκεία γηα λα ππάξρεη πιήξεο ηαηξηθή 

πεξίζαιςε, θαη βέβαηα είλαη αλαγθαία ε ζχλδεζε ηνπο κε θέληξα εκέξαο πνπ ζα 

παξέρνπλ ππεξεζίεο ζεξαπείαο, θξνληίδαο θαη εθπαίδεπζεο ζηα πξφζσπα 

απηά κε ηηο ρξφληεο παζήζεηο θαη ηε λνεηηθή πζηέξεζε. 

αο επραξηζηψ πνιχ. 
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ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ: ΠΟΡΔΙΑ 14 ΥΡΟΝΧΝ. 

ΠΑΤΛΟ ΝΣΑΦΟΤΛΖ, Δπίαηξνο, Φπρίαηξνο, 424 ΓΝ Θεζζαινλίθεο. 

 

Μνηξάζηεθε ζην πιαίζην ηεο ΙΔ΄ Εηήζηαο Ηκεξίδαο Ψπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο Σηξαηνύ 

Ξεξάο, 18 Δεθεκβξίνπ 2009, Πνιεκηθό Μνπζείν Αζελώλ. 

 

 

Οη ζπλζήθεο ζύιιεςεο θαη θπνθνξίαο ηνπ ζεζκνύ. 

 

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 νη θνηλσληθέο ζπλζήθεο ζηελ Διιάδα αιιάδνπλ 

ζε έλα πιαίζην παγθφζκησλ αλαθαηαηάμεσλ. Ζ νηθνγέλεηα δηέξρεηαη θξίζε, ελψ ε 

λενιαία δηακνξθψλεη λέεο ζπκπεξηθνξέο, θαηαξξίπηνληαη παιαηά ζηεξεφηππα θαη 

πηνζεηνχληαη λέεο αληηιήςεηο. αθψο ν κέζνο λενζχιιεθηνο επηδεηθλχεη κηθξφηεξε 

ζσκαηηθή θαη ςπρηθή αληνρή ζηελ ππνρξεσηηθά, εθ ησλ ζπλζεθψλ θαη ηνπ ζθνπνχ, 

ζθιεξή δσή ηνπ ζηξαηνχ. Ζ «ςαιίδα» κεηαμχ ζηξαηησηηθήο θαη πνιηηηθήο δσήο αλνίγεη. 

εκεηψλεηαη επίζεο ζηαηηζηηθή αχμεζε ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ ζε επίπεδν 

πιεζπζκνχ, ην πξφβιεκα ησλ λαξθσηηθψλ έρεη θηάζεη ζηελ θνξχθσζή ηνπ, ελψ νη 

απηνθηνλίεο ησλ ζηξαηεπκέλσλ πξνβιεκαηίδνπλ ηδηαίηεξα ην ζηξάηεπκα. Μία 

αηκφζθαηξα ηχςεσλ, ππεξβνιψλ, αηηηάζεσλ, αληίδξαζεο θαη ελνρψλ, ηείλεη λα 

δειεηεξηάζεη ηηο ζρέζεηο θνηλσλίαο θαη ζηξαηνχ. Ο ζηξαηφο ζέιεη λα δηαζθαιίζεη ηελ 

νκαιή πξνζαξκνγή ησλ λενζπιιέθησλ θαη ηελ χπαξμε πγηνχο ςπρηθά πξνζσπηθνχ γηα 

λα επηηειεί ηελ απνζηνιή ηνπ. Αληίζηνηρα ε θνηλσλία θαη ε νηθνγέλεηα, ζέινπλ, 

απαηηνχλ, λα επηζηξέθνπλ νη θαηαηαζζφκελνη βιαζηνί ηνπο «ζψνη θαη αβιαβείο». ηελ 
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ίδηα ρξνληθή θακπή ε πξφιεςε αιιάδεη ην ράξηε ζηηο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο 

ζηε ρψξα καο. Ζ πξφιεςε είλαη αθξηβψο ε δξάζε πνπ δηαπηζηψλεηαη φηη ιείπεη ζηνλ 

ηνκέα ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ ζηξαηησηψλ καο.  

Σν 1989 πεξηγξάθεηαη ζηηο πξψηεο δηαηαγέο ν πηινηηθφο ζεζκφο ηεο 

Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο ζην ηξαηφ Ξεξάο. Σν 1995, κε ηνπνζέηεζε εηδηθψλ 

επηζηεκφλσλ (ςπρνιφγσλ, θνηλσληνιφγσλ θαη θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ) ζε Μείδνλεο 

ρεκαηηζκνχο, αξρίδνπλ νη πξψηεο πεξηνδείεο ησλ Οκάδσλ Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο 

(ΟΦΜ). Με αηνκηθή, νκαδηθή ζπλέληεπμε θαη παξαηήξεζε πξνζπαζνχλ λα επηηειέζνπλ 

ηνλ εληνπηζκφ ησλ ςπρνινγηθψλ θαη ινηπψλ πξνβιεκάησλ ησλ ζηξαηεπκέλσλ, λα 

πξνζθέξνπλ ζπκβνπιεπηηθή θαη λα βνεζήζνπλ ζηελ πξφιεςε. ε κία ειιεληθή 

θνηλσλία πνπ απνθηά ηφηε κφιηο ηα πξψηα δηθά ηεο Παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα 

Φπρνινγίαο κία ηέηνηα θίλεζε είλαη πξσηνπνξηαθή, αθνχ νη πξψηνη ςπρνιφγνη 

εθπαηδεπκέλνη ζε ειιεληθφ παλεπηζηήκην απνθνηηνχλ απφ  ην ηκήκα ςπρνινγίαο  ζην 

Παλεπηζηήκην ηεο Κξήηεο κφιηο ην 1991. Με ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ 

αμηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν νη ζηξαηεχζηκνη εηδηθνί επηζηήκνλεο πέξα απφ ηελ εθηέιεζε 

ππεξεζηψλ, ηπθεθηνθφξνπ, γξαθέα ή λνζνθφκνπ ζε θάπνην ζηξαηφπεδν ή ζηελ 

θαιχηεξε πεξίπησζε σο κεκνλσκέλνη ςπρνιφγνη ζε θάπνην Κέληξν Δθπαηδεχζεσο 

Νενζπιιέθησλ. Με ηε ζπλδξνκή ησλ θαηά ηφπνπο ςπρηάηξσλ νη ΟΦΜ εθηεινχλ ηελ 

απνζηνιή ηνπο θαη αλαθέξνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο. Σα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ 

πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ήηαλ πσο νη ΟΦΜ: έδσζαλ ζηίγκα ελδηαθέξνληνο θαη 

αλζξψπηλεο θξνληίδαο ζηνπο ζηξαηεχζηκνπο, απνκπζνπνίεζαλ ηνλ φξν 

δπζπξνζαξκνζηία, θαη βνήζεζαλ ζηελ άκβιπλζε ηεο δηάθξηζεο παιαηψλ θαη λέσλ 

ζηξαηησηψλ. Σν θαηλφκελν απηφ δεκηνπξγνχζε έληνλε ςπρηθή πίεζε ζηνπο λένπο 

ζηξαηηψηεο, θπξίσο απφ ηελ απνιπφκελε ΔΟ (ν ζηξαηηψηεο ησλ δχν κελψλ είρε λα 

αληηκεησπίζεη ηνλ παιηφ απνιπφκελν ησλ είθνζη έλα ή δεθαελληά κελψλ, ν νπνίνο φρη 

κφλν δελ ήζειε λα εθηειέζεη ππεξεζίεο, αιιά εζηκηθά ζεσξνχζε πσο κπνξνχζε λα 

«θάλεη θαςφλη»  ζηνπο λένπο). Ζ εμάιεηςε ηεο δηάθξηζεο ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο 

θχξηνπο ζηφρνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ. Ζ επηηπρία ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ησλ 

ΟΦΜ νδήγεζε ζηελ απφθαζε πηνζέηεζεο απνθάζεσλ ιεηηνπξγίαο ζπλνιηθά ηνπ 

ζεζκνχ. 

 

 

Σα πξώηα βήκαηα. 
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 Ηαλνπάξηνο 1997. Σν Γξαθείν Μέξηκλαο Πξνζσπηθνχ ηνπ 1νπ Δπηηειηθνχ 

Γξαθείνπ ηνπ ΓΔ, εθδίδεη ηε δηαηαγή νξφζεκν γηα ηελ ςπρνθνηλσληθή κέξηκλα, ηελ 

Πάγηα Γηαηαγή 4-46. Γηα πξψηε θνξά επίζεκα, κεηά απφ πηινηηθέο δνθηκέο, 

ζπζηεκαηνπνηείηαη ε Φπρνθνηλσληθή Μέξηκλα. Οη νπιίηεο εηδηθνί επηζηήκνλεο 

εθπαηδεχνληαη ζηελ Φπρηαηξηθή Κιηληθή ηνπ 414 ηξαηησηηθνχ Ννζνθνκείνπ θαη 

αλάινγα κε ην πηπρίν ηνπο ιακβάλνπλ εηδηθφηεηεο: 

 Φπρνιφγνπ 

 Κνηλσληνιφγνπ 

 Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ  

Με βάζε ηε δηαηαγή αξρίδνπλ ζην ηξαηφ Ξεξάο πξψηνλ, ζε επίπεδν πξφιεςεο, νη 

πεξηνδείεο ησλ ΟΦΜ νη νπνίεο αλήθνπλ ζην 1ν Δπηηειηθφ Γξαθείν θάζε ψκαηνο 

ηξαηνχ ζηηο Μνλάδεο κε έξγν ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζηξαηεχζηκσλ πνπ δπζιεηηνπξγνχλ. 

Γεχηεξνλ, νη ζπζηεκαηηθέο ζπλεληεχμεηο ζηα Κέληξα Νενζπιιέθησλ (πξνθαηαξθηηθή ηελ 

1ε εκέξα θαη εθηελήο ηελ 2ε εβδνκάδα ηεο θαηάηαμεο).  

Οη ιεηηνπξγνί ηνπ ζεζκνχ έρνπλ ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ 

ζηξαηεπκέλσλ, ηελ πξφιεςε ηεο ρξήζεο νπζηψλ θαη ησλ απηνθηνληψλ, ηελ θαηαγξαθή 

θαη ηε κειέηε ησλ ζπλζεθψλ γέλλεζεο ςπρηθψλ πξνβιεκάησλ ησλ ζηξαηεπκέλσλ 

(ζπλζήθεο δηαβίσζεο, ζπζζίηην) θαη ηέινο ηελ παξαθνινχζεζε θαη αξσγή φζσλ κε ηελ 

νξνινγία ηεο αξρηθήο δηαηαγήο ραξαθηεξίδνληαη ΑΥΗΦ (Άηνκα Υξήδνληα Ηδηαίηεξεο 

Φξνληίδαο).  

  Ζ επαηζζεηνπνίεζε ησλ κνλίκσλ ζηειερψλ ηνπ ζηξαηνχ ζην ρεηξηζκφ νπιηηψλ κε 

ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα, αιιά θαη γεληθά ζηνλ ίδην ην ζεζκφ, είλαη έλα θξίζηκν 

ζηνίρεκα. Σα κέιε ησλ ΟΦΜ  είλαη ππεχζπλα γηα ζεηξά νκηιηψλ, κε ζεκαηνινγία απφ ηε 

κάζηηγα ησλ λαξθσηηθψλ κέρξη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ. Γεκηνπξγείηαη έλα δίθηπν 

ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο. Μνλάδεο, Δηδηθά Κέληξα Δθπαηδεχζεσο, Κέληξα 

Δθπαηδεχζεσο Νενζπιιέθησλ, ρεκαηηζκνί, ηξαηησηηθέο Φπιαθέο, νη ηξαηησηηθέο 

Φπρηαηξηθέο Κιηληθέο, ε Γηεχζπλζε Τγεηνλνκηθνχ ηνπ ΓΔ, ζπλδένληαη κέζσ ησλ ΟΦΜ.   

Ζ κάρε ηεο γλσζηνπνίεζεο ηνπ ζεζκνχ δίλεηαη εληφο θαη εθηφο ζηξαηεχκαηνο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα αλεπξίζθεηαη ηνλ Ηνχιην ηνπ 1997, φπνπ δίπια ζηελ 

αλαγγειία ζηηο εθεκεξίδεο «ζαλάζηκνπ απηνηξαπκαηηζκνχ ζηξαηηψηε», δεκνζηεχεηαη ε 

παξαίλεζε ηεο ζηξαηησηηθήο εγεζίαο λα ελεξγνπνηεζνχλ νη νκάδεο ςπρνιφγσλ ψζηε 

λα κεησζνχλ ηέηνηα θξνχζκαηα. Οη ηίηινη «ςπρνιφγνη ζηα ζηξαηφπεδα» είλαη ζπρλνί 

ζηηο ζηήιεο ησλ εθεκεξίδσλ ηεο επνρήο. Όκσο παξά ηνλ αξρηθφ ελζνπζηαζκφ, ηε 
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βειηίσζε ζηηο ζρέζεηο παιαηψλ-λέσλ ζηξαηησηψλ θαη ζηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, 

ππάξρνπλ δπζιεηηνπξγίεο.  

 

 

 

 

 

 

 

Οη παηδηθέο αζζέλεηεο ηνπ ζεζκνύ. 

 

Σα πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ νη ζρέζεηο δηνηθεηψλ θαη 

ζηξαηησηψλ πνπ επαλδξψλνπλ ηηο ΟΦΜ δελ είλαη πάληα αξκνληθέο. Παξαηεξνχληαη: 

 έιιεηςε θψδηθα ζπλελλφεζεο 

 ν «ζπλδηθαιηζηήο» ή «θαληαξνπαηέξαο» ςπρνιφγνο, αθξαίν θαηλφκελν, θπξίσο 

γηα ηε δηαζθάιηζε θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη εμφδσλ - αδεηψλ ησλ 

ζηξαηησηψλ. 

 δηαξθείο ππνςίεο θάπνησλ δηνηθεηψλ γηα θαθφβνπιε ελεκέξσζε ησλ αλσηέξσλ 

ηνπο, κέζσ ησλ ππνβαιιφκελσλ απφ ηηο ΟΦΜ πξνο ηνπο αλσηέξνπο, δηκεληαίσλ 

αλαθνξψλ.  

ηνπο ζηξαηεχζηκνπο παξνπζηάδνληαη:  

 Σάζε εθδήισζεο κίαο θαληαζησηηθήο «θαλνληθήο» εηθφλαο θαηά ηηο ζπλεληεχμεηο. 

 Διιηπήο γλψζε ηνπ ζεζκνχ.  

 Καρππνςία γηα κε ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ 

 Δπηπφιαηα-ππνηηκεηηθή ζεψξεζε κειψλ ησλ ΟΦΜ, «βχζκαηα, πνπ δελ θάλνπλ 

ππεξεζίεο» 

ηε ιεηηνπξγία ησλ ΟΦΜ γεληθφηεξα ζεκεηψλνληαη: 

 έιιεηςε ζπληνληζκνχ, ιεηηνπξγία κε βάζε πξνζσπηθέο απφςεηο ή ππνθεηκεληθέο 

αληηιήςεηο 

 δπζρεξήο ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ.    

 ηππνπνηεκέλεο, ζηεξεφηππεο δηκεληαίεο αλαθνξέο, θαη ζε κηθξφ πνζνζηφ 

θαζπζηεξεκέλε απνζηνιή ηνπο ή αθφκε θαη κε ππνβνιή ηνπο.  
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Η  πνξεία πξνο ηελ εθεβεία. 

 

Ζ ππέξβαζε ησλ παηδηθψλ αζζελεηψλ ηνπ ζεζκνχ δηαγξάθεηαη ην 1999 φηαλ 

νξίδεηαη επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο γηα θάζε ΟΦΜ αμησκαηηθφο-ςπρίαηξνο θαη 

αθνινχζσο ε παξαθνινχζεζε ηνπ ζεζκνχ αλαηίζεηαη ζηε Γηεχζπλζε Τγεηνλνκηθνχ ηνπ 

ΓΔ. Αλ θαη ηα πξνβιήκαηα δελ ιχλνληαη, απηή ε ηξνπνπνίεζε δίλεη ηελ επθαηξία, κέζσ 

ηνπ αμησκαηηθνχ-ςπρηάηξνπ, γηα κία θνηλή γιψζζα αλάκεζα ζηηο ΟΦΜ θαη ζηηο 

Γηνηθήζεηο θαη απειεπζεξψλεη ηνπο νπιίηεο ιεηηνπξγνχο ηνπ ζεζκνχ απφ επηζηεκνληθά 

θελά θαη πξαθηηθέο δπζθνιίεο. Τπάξρεη έλα ζηαζεξφ πξφζσπν αλαθνξάο θαη ζηηο 

ΟΦΜ ησλ λήζσλ ηνπ Αηγαίνπ, γεγνλφο ηδηαίηεξα βνεζεηηθφ ζηε ιεηηνπξγία ηνπο.  

Σν 2003 εθδίδεηαη αλαζεσξεκέλε ε Πάγηα Γηαηαγή 4-46 ζηα εμήο ζεκεία: 

 Πεξηιακβάλνληαη πιένλ ζην ζεζκφ ηα κφληκα ζηειέρε, ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ, νη 

ελ απνζηξαηεία ζπλάδειθνη.  

 Θεζκνζεηείηαη ε χπαξμε ζπληνληζηή ςπρηάηξνπ 

 Οη ΟΦΜ ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο θαινχληαη λα ελαξκνληζηνχλ κε ηελ εζληθή πνιηηηθή 

ζε ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο ζε φ,ηη αθνξά ηελ πξφιεςε, ηελ αληηκεηψπηζε ησλ  

ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε (γίλεηαη πξάμε ε ζπλεξγαζία ησλ 

ΟΦΜ κε ηνλ ΟΚΑΝΑ θαη ηα Κέληξα Πξφιεςεο, κε βάζε κλεκφλην πνπ 

ππέγξαςε ην 2002 ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο κε ηνλ ΟΚΑΝΑ). 

 Δηζάγεηαη ε ιεηηνπξγία 24σξεο ηειεθσληθήο γξακκήο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο, 

ε νπνία είρε ήδε εθαξκνζηεί ζην Πνιεκηθφ Ναπηηθφ. Απφ ην Φεβξνπάξην ηνπ 

2003 ε γξακκή ιεηηνπξγεί ζε παλειιαδηθή θιίκαθα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ 

ηξαηνχ Ξεξάο θαη ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο ζην 414 ΝΔΝ, ελψ ιεηηνπξγνχλ 

θαη ζε θαηά ηφπνπο ΟΦΜ. 

 θνπφο, κεηαμχ άιισλ, ηεο αλαζεσξεκέλεο πάγηαο δηαηαγήο είλαη ε εθπαίδεπζε 

ζηειερψλ θαη ζηξαηεπζίκσλ ζηελ αληηκεηψπηζε ςπρνπηεζηηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

ψζηε λα ππάξρεη πινχζηα εκπεηξία γηα ηελ πεξίνδν ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Οπζηαζηηθά γίλεηαη πξφβιεςε γηα ηνλ ξφιν πνπ θαινχληαη λα παίμνπλ νη ΟΦΜ 

ζε θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη εηξελεπηηθέο απνζηνιέο.  

 Αιιάδεη ε εθπαίδεπζε ησλ νπιηηψλ ζην 414 ΝΔΝ, ζηελ Πεληέιε. 

 Καηαξγείηαη γηα ιφγνπο απνζηηγκαηνπνίεζεο ν φξνο ΑΥΗΦ (αλ θαη αθφκε 

ρξεζηκνπνηείηαη). 

 



 

 

47 

47 

 

Πξνβιήκαηα ηαπηόηεηαο θαη ακθηζβεηήζεηο ηνπ ζεζκνύ. 

 

 Τπάξρεη ηαρεία ελαιιαγή πξνζψπσλ ζηηο ΟΦΜ. Μφιηο ν θιεξσηφο 

πξνζαξκνζηεί ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη απνθνκίζεη ηηο πξψηεο εκπεηξίεο, 

κεηαηίζεηαη, απνζπάηαη ή απνιχεηαη.  

 Ζ κείσζε ηνπ ρξφλνπ ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο νδεγεί ζε «Οκάδεο» ηνπ ελφο ή 

ησλ δχν αηφκσλ. 

 Γελ ππάξρεη πάληνηε ε απαξαίηεηε παξαθνινχζεζε ελφο ζηξαηησηηθνχ ζε 

βάζνο ρξφλνπ. 

 Γελ ππάξρεη έλα ζηαζκηζκέλν ςπρνκεηξηθφ εξγαιείν ζηηο ζπλεληεχμεηο ησλ 

ΟΦΜ. 

 Ζ ππφθξηζε δελ αληρλεχεηαη ζπρλά, θπξίσο ιφγσ ζθεπηηθνχ 

«εμαζθάιηζεο», ην νπνίν θαιιηεξγείηαη θαη απφ ηηο κνλάδεο. 

 Ζ απνζηνιή κε εηδηθά εθπαηδεπκέλσλ κειψλ ΟΦΜ ζηηο νηθνγέλεηεο 

ζαλφλησλ εθδειψλεη ζπκκεηνρή ζην πέλζνο, κεηψλεη  ηελ ακεραλία ησλ δηνηθήζεσλ, 

αιιά δελ πξνζθέξεη νπζηαζηηθά. 

 Οξηζκέλνη εθ ησλ νπιηηψλ δελ έρνπλ αθξηβψο ηελ ζεσξεηηθή έζησ 

πξνπηπρηαθή εθπαίδεπζε πνπ απαηηείηαη, ελψ ζπρλά θνηλσληνιφγνη θαη θνηλσληθνί 

ιεηηνπξγνί θαινχληαη λα εθηειέζνπλ θαζήθνληα ςπρνιφγνπ. 

 Παξά ηα 14 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ, ππάξρνπλ ζηξαηεχζηκνη πνπ 

δελ έρνπλ αθξηβή εηθφλα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΟΦΜ θαη ησλ δπλαηνηήησλ βνεζείαο πνπ 

ηνπο παξέρνληαη.  

 

 

Πξνο ηελ ελειηθίσζε. 

 

Σν 2006 αξρίδεη ηε δξάζε ηνπ έλα δηαθιαδηθφ θιηκάθην παξέκβαζεο ην νπνίν 

νξγαλψλεηαη απφ ην ΓΔΔΘΑ. Φπρίαηξνη θαη ςπρνιφγνη απφ ην ηξαηφ Ξεξάο, ην 

Πνιεκηθφ Ναπηηθφ θαη ηελ Πνιεκηθή Αεξνπνξία επηζθέπηνληαη Μνλάδεο θαη 

ρεκαηηζκνχο εζηηάδνληαο θπξίσο ζηελ ελεκέξσζε πεξί ηνπ δηθηχνπ ηεο 

Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο θαη ζηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ ζε κεγάιεο Οκάδεο. Με 

βάζε ηηο αλάγθεο πνπ δηαπηζηψλνληαη απφ ηε δηαθιαδηθή παξέκβαζε, ηνλ Οθηψβξην 

ηνπ 2008 ηππψλεηαη θαη δηαλέκεηαη ην «Δγρεηξίδην επί ζεκάησλ ςπρνθνηλσληθήο 
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κέξηκλαο πξνζσπηθνχ». ε απηφ αλαιχνληαη ηα θεθάιαηα ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 

ζηξεο, ηνπ ζηξεο κάρεο, ηεο βίαο, ηεο απηνθηνλίαο, ηεο νπζηνεμάξηεζεο θαη ησλ 

24σξσλ γξακκψλ ηειεθσληθήο ππνζηήξημεο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ.   

Σν 2009 βξίζθεη ην ζεζκφ ζε θάζε ελειηθίσζεο θαη θαηαμίσζεο. Οη ιεηηνπξγνί ηνπ 

ζεζκνχ επηηεινχλ ζπνπδαίν έξγν, ρσξίο θπζηθά λα έρνπλ καγηθέο ηδηφηεηεο γηα λα 

απνηξέςνπλ φιεο ηηο απηνθηνλίεο, ηηο ζνβαξέο ςπρηθέο παζήζεηο ή λα κεηψζνπλ 

θαηαθφξπθα ηε ρξήζε νπζηψλ φπσο αθειψο θάπνηνη αλακέλνπλ. Ζ ελεκέξσζε ησλ 

ζηξαηησηψλ θαη ησλ κνλίκσλ ζηειερψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ θξίλεηαη 

ηθαλνπνηεηηθή. Ζ ςπρηαηξηθή, ε ςπρνινγηθή θνηλφηεηα θαη νπζηαζηηθά ε κεγαιχηεξε 

κεξίδα ηεο θνηλσλίαο, θαηά θαλφλα γλσξίδεη θαη ζπκπαξαζηέθεηαη ζηελ Φπρνθνηλσληθή 

Μέξηκλα. εκαληηθφ ζεκείν ζε απηφ ην άλνηγκα ηνπ ζεζκνχ είλαη ε ζπκκεηνρή ζηηο 

Ζκεξίδεο ηεο Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο ηνπ ζηξαηνχ, θαηαμησκέλσλ παλεπηζηεκηαθψλ 

θαζεγεηψλ θαη δηαθεθξηκέλσλ νκηιεηψλ, θάλνληαο πξάμε ηε ζπλεξγαζία ησλ Δλφπισλ 

Γπλάκεσλ κε ηελ Διιεληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξεία, απφ ηελ Ζκεξίδα ηνπ 2006. 

Αμηνζεκείσην είλαη πσο απφ ην 2007 νη Ζκεξίδεο γίλνληαη ζην θέληξν ησλ Αζελψλ, ζην 

Πνιεκηθφ Μνπζείν. 

ηελ Δηήζηα Ζκεξίδα Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο γίλεηαη αλαζθφπεζε ησλ 

γεγνλφησλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ, αληαιιαγή εκπεηξηψλ, θαηάζεζε πξνηάζεσλ 

δηφξζσζεο ησλ φπνησλ ειιείςεσλ θαη ηειηθή εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ πνπ 

κεηνπζηψλνληαη ζε πξάμεηο. Σαπηφρξνλα ν δηάινγνο ζηελ Ζκεξίδα  έρεη πξνθαιέζεη 

πνιιέο έληππεο θαη ειεθηξνληθέο ζπδεηήζεηο γηα ηελ Φπρνθνηλσληθή Μέξηκλα ζην 

ζηξαηφ. Απφ ηα πξαθηηθά πνπ εθδίδνληαη θάζε έηνο δχλαηαη λα έρνπλ νη λεψηεξνη 

ιεηηνπξγνί ηνπ ζεζκνχ κία εηθφλα ηνπ παξειζφληνο θαη ηεο δξάζεο ησλ παιαηνηέξσλ 

εηδηθψλ επηζηεκφλσλ, αιιά θαη ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ιχζεσλ πνπ δφζεθαλ.  

ηε δηαηαγή ηνπ Μαΐνπ ηνπ 2009 πεξί Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο έρνπκε ηελ 

πνιπηέιεηα λα ζπδεηνχκε γηα ηε βέιηηζηε εμαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ, γηα ην ξφιν ηνπ 

«νηθνγελεηαθνχ» ηαηξνχ Μνλάδνο, ή γηα ηε δηαθιαδηθή ιεηηνπξγία ησλ ΟΦΜ. Οη ίδηνη νη 

Γηνηθεηέο θαινχληαη λα θαηαζέηνπλ ηα δηθά ηνπο πξνβιήκαηα, ελψ ελεκεξψλνληαη νη 

δηνηθήζεηο θαη ηα ζηειέρε πσο ε κέρξη ηψξα επηδεηλνχκελε αρίιιεηνο πηέξλα ηνπ 

ζεζκνχ, ε έιιεηςε ηθαλνχ  αξηζκνχ εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκφλσλ, αξρίδεη λα θαιχπηεηαη 

απφ ηνπο πξψηνπο λενξθηζζέληεο αμησκαηηθνχο ςπρνιφγνπο, απνθνίηνπο ηεο Α. Οη 

πξνζδνθίεο γηα ην κέιινλ είλαη πνιιέο…    

 

Κείκελν: 
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Νηαθνχιεο Παχινο 

Δπίαηξνο-Φπρίαηξνο 

Δπηκειεηήο Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο ηνπ 424 ΓΝΔ 

Γξ. Ηζηνξίαο ηεο Ηαηξηθήο 

 

 

 

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ 

ΚΑΙ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΣΗΝ ΚΡΙΗ. 

ΣΡ(ΤΓ) ΜΑΤΡΔΑ ΓΔΧΡΓΗΟ 

 

Ζ Γξακκή Φπρνινγηθήο Τπνζηήξημεο έρεη δηηηφ ξφιν. Σν πξνζσπηθφ ηεο 

παξέρεη ηφζν άκεζε ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ζηνλ θαινχληα φζν θαη 

παξέκβαζε ζε θξίζεηο. 

Λεηηνπξγεί απφ ην 2003 ζην 414 ηξαηησηηθφ Ννζνθνκείν Δηδηθψλ 

Ννζεκάησλ θαη ε ιεηηνπξγία ηεο είλαη θαζεκεξηλή θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

έηνπο. ηειερψλεηαη απφ νπιίηεο ςπρνιφγνπο θαη δέρεηαη θιήζεηο ηφζν απφ 

πξνζσπηθφ ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο φζν θαη ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο. 

Απεπζχλεηαη ζε νπιίηεο, θιεξσηνχο θαη επαγγεικαηίεο, ζε ζηειέρε ησλ 

ελφπισλ δπλάκεσλ θαη ζην ζηελφ νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Ζ γξακκή 

επίζεο, απαληά θαη ζε θιήζεηο ηδησηψλ νη νπνίνη βξίζθνπλ ηνλ αξηζκφ κέζσ 

δηαδηθηχνπ, ρσξίο λα θάλεη δηάθξηζε. Οη θιήζεηο είλαη αλψλπκεο, εκπηζηεπηηθέο 

θαη δελ επηβαξχλνληαη κε ρξέσζε. 

 

…η τηλευωνική γραμμή 

Ζ ηειεθσληθή γξακκή ζηειερψλεηαη απφ ζηξαηηψηεο ςπρνιφγνπο. 

Απεπζχλεηαη ηφζν ζηνπο ζηξαηηψηεο, ζηνπο εθέδξνπο αμησκαηηθνχο, ζηνπο 

κνλίκνπο ηνπ ζηξαηνχ μεξάο θαη ηεο πνιεκηθήο αεξνπνξίαο, φζν θαη ζην 

νηθνγελεηαθφ θαη θηιηθφ πεξηβάιινλ ηνπο. 

πρλέο είλαη νη ηειεθσληθέο θιήζεηο ηδησηψλ, νπφηε αληαπνθξηλφκαζηε θαη ζε 

απηέο. 

Όιεο νη θιήζεηο είλαη αλψλπκεο, εκπηζηεπηηθέο θαη ρσξίο ρξέσζε. 
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Μέζσ ηεο γξακκήο παξέρεηαη πιεζψξα ππεξεζηψλ. Πξψηνλ, δίλνληαη 

ζπκβνπιέο γηα ηπρφλ πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ν θαιψλ, πξφβιεκα γηα ην 

νπνίν δπζθνιεχεηαη λα κηιήζεη ζην νηθείν πεξηβάιινλ ηνπ θαη πξνηηκά ηελ 

αλσλπκία ηεο γξακκήο. πρλά ζπκβαίλεη λα ππάξρεη αλάγθε γηα ςπρνινγηθή 

ππνζηήξημε θαη ελίζρπζε ηνπ αηφκνπ πνπ ηειεθσλεί. Σν γεγνλφο φηη ηνπ δίλεηαη 

ε δπλαηφηεηα λα κνηξαζηεί ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ κε θάπνηνλ ηνπ παξέρεη 

αλαθνχθηζε θαη ην βνεζά λα απεκπιαθεί απφ ηε δχζθνιε ζέζε ζηελ νπνία έρεη 

πεξηέιζεη. Γεχηεξνλ, ε γξακκή πιεξνθνξεί ηφζν γηα ζηξαηνινγηθά ζέκαηα φζν 

θαη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ παξεκθεξείο θνηλσληθέο ππεξεζίεο, θπξίσο 

ππεξεζίεο πγείαο. Απηφ εμαξηάηαη απφ ην ζέκα πνπ απαζρνιεί ηνλ θαινχληα. 

Δίζηζηαη, αλ ην ζέκα είλαη εμεηδηθεπκέλν, π.ρ. εμαξηήζεηο, δεηήκαηα ζρεηηθά κε 

παηδηά, λα παξαπέκπεηαη ν θαιψλ απφ ην πξνζσπηθφ ηεο γξακκήο ζε πην 

εμεηδηθεπκέλνπο θνξείο. 

Σα ζπλεζέζηεξα πξνβιήκαηα πνπ αλαθέξνπλ ζηε γξακκή νπιίηεο θαη 

ζηειέρε αθνξνχλ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ αηφκνπ ζηε ζηξαηησηηθή δσή, ζε ηπρφλ 

δπζθνιίεο δηαβίσζεο εληφο κνλάδαο θαζψο θαη ζε δπζθνιίεο απφ κε αξκνληθή 

ζρέζε κε αλσηέξνπο ή ζπλαδέιθνπο. Έλαο κηθξφο αξηζκφο θιήζεσλ αθνξά ηελ 

πίεζε πνπ αζθείηαη απφ ηελ πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα αδεηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηνλ απμεκέλν αξηζκφ ππεξεζηψλ. Σέινο, δελ ιείπνπλ θαη νη αλαθνξέο ζε 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαινχληα φπσο επηζεηηθφηεηα πξνο 

ζπλαδέιθνπο, αζπλέπεηα σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ή δηάζεζε απεηζαξρίαο. 

πκπεξηθνξέο δειαδή πνπ νδεγνχλ ζηελ επηβνιή πνηλψλ. Καηά θαηξνχο έρνπλ 

ππάξμεη ηειεθσλήκαηα ζηα νπνία αληαλαθιάηαη ε ςπρνζπλαηζζεκαηηθή 

δηαηαξαρή ηνπ αηφκνπ πνπ θαιεί, φπσο ην άγρνο, νη γεληθεπκέλεο αγρψδεηο 

εθδειψζεηο, ε θαηάζιηςε ή θαη άιιεο ςπρνπαζνινγηθέο θαηαζηάζεηο. Σίζεληαη 

επίζεο θαηά θαηξνχο γεληθφηεξα ζέκαηα δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ φπσο νη 

εξσηηθέο ζρέζεηο, νη θηιηθέο θαη νη νηθνγελεηαθέο. Σέινο, ην πξνζσπηθφ ηεο 

γξακκήο ζπρλά θαιείηαη λα παξέκβεη ζε θαηαζηάζεηο θξίζεσλ φπσο είλαη ν 

ζάλαηνο, κηα θπζηθή θαηαζηξνθή ή ε εθδήισζε απηνθαηαζηξνθηθψλ ή 

εηεξνθαηαζηξνθηθψλ ηάζεσλ εθ κέξνπο θάπνηνπ αηφκνπ. 

Όζνλ αθνξά ηψξα ηνπο ηδηψηεο, ηα πεξηζζφηεξα ηειεθσλήκαηά ηνπο 

έρνπλ λα θάλνπλ κε πξνβιήκαηα ζπλαηζζεκαηηθψλ ή αγρσδψλ δηαηαξαρψλ, 

ζέκαηα δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ (εξσηηθψλ, θηιηθψλ, νηθνγελεηαθψλ) θαζψο 

θαη ζέκαηα ζρεηηδφκελα κε ηελ εξγαζία ηνπο. Μηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία 
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ηειεθσλεκάησλ είλαη απηά πνπ αθνξνχλ δπζθνιίεο ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ 

γνλέσλ θαη παηδηψλ. Γελ απνθιείνληαη δε θαη νη θιήζεηο ην πεξηερφκελν ησλ 

νπνίσλ αλαθέξεηαη ζε ςπρν-πηεζηηθά ζέκαηα δσήο, φπσο απψιεηα αγαπεκέλνπ 

πξνζψπνπ, απψιεηα εξγαζίαο θ.α. 

 

 

…αιτήματα 

Ιδηώηεο 

Πξνβιήκαηα ζπλαηζζεκαηηθψλ ή αγρσδψλ δηαηαξαρψλ. 

Θέκαηα δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, φπσο εξσηηθψλ, νηθνγελεηαθψλ, θηιηθψλ. 

Γπζθνιίεο ζηηο ζρέζεηο γνληψλ θαη παηδηψλ. 

Φπρνπηεζηηθά ζέκαηα δσήο, απψιεηα αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ, απψιεηα 

εξγαζίαο θ.α. 

Δξγαζηαθά ζέκαηα. 

 

Απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο γξακκήο έρνπλ ζεκεησζεί 8.156 

θιήζεηο (ζηνηρεία έσο ην 2008). Οη πεξηζζφηεξεο θιήζεηο αθνξνχλ ην ζηξαηφ 

μεξάο θαη ιηγφηεξεο ηελ αεξνπνξία. Αμηνζεκείσην είλαη ην πνζνζηφ ησλ 

θιήζεσλ απφ ζπγγελείο, δεηψληαο θπξίσο πιεξνθνξίεο θαη ζπκβνπιέο. 

Δπίζεο, ζεκαληηθή είλαη ε αχμεζε ησλ θιήζεσλ πνπ παξαηεξείηαη πξηλ θαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ εβδνκάδσλ θαηάηαμεο. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή νη 

θιεξσηνί εκθαλίδνπλ πεξηζζφηεξν άγρνο θαη πίεζε φζνλ αθνξά ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπο ζηε δσή ηνπ ζηξαηνχ. ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ην άγρνο, ε 

θαηάζιηςε θαη ηα νηθνγελεηαθά δεηήκαηα, θαζψο θαη ηα ζηξαηνινγηθά, αθνξνχλ 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αηηεκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο θαινχληεο. 

Όζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ησλ θαινχλησλ, δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη θάπνηα 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο αλάγθεο γηα βνήζεηα θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Όζνλ αθνξά 

ηελ ςπρνπαζνινγία, ην 1/3 ησλ θαινχλησλ δελ παξνπζηάδεη θάπνηα 

δηαθαηλφκελε ςπρνπαζνινγία, κε ην άγρνο λα αθνινπζεί σο ην θπξηφηεξν 

αίηεκα. Οη πεξηζζφηεξεο θιήζεηο, πάλσ απφ ηηο κηζέο, πξνέξρνληαη απφ 

ζηξαηηψηεο θαη έλα κεγάιν πνζνζηφ αθνξά ηδηψηεο. Όζνλ αθνξά ηελ 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, δελ ππάξρεη θάπνηα δηαθνξά κεηαμχ έγγακσλ θαη 

άγακσλ. Όζνλ αθνξά ηελ παξέκβαζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αηηεκάησλ απφ 

ηνπο νπιίηεο ςπρνιφγνπο, απνηειείηαη θπξίσο απφ ζπκβνπιεπηηθή. Γειαδή, 
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πξνζπαζνχκε λα θαζεζπράζνπκε ηνλ θαινχληα, λα ηνλ θάλνπκε λα ληψζεη 

πην άλεηα, έηζη ψζηε λα κηιήζεη γηα ην πξφβιεκά ηνπ θαη πηζαλψο λα ηνλ 

ζπκβνπιέςνπκε ή λα ηνλ παξαπέκςνπκε ζε έλαλ εηδηθφηεξν θνξέα αλάινγα κε 

ην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη. εκαληηθφ θνκκάηη ηεο παξέκβαζεο είλαη ε 

πιεξνθφξεζε. Αθνξά θπξίσο ζηξαηνινγηθά ζέκαηα, ζέκαηα αδεηψλ θαη ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηε ζηξαηησηηθή δσή. Καηαιήγνπκε ινηπφλ ζε δχν ζπκπεξάζκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε γξακκήο: 

 

 

Συμπεράσματα 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηα πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνληαη ζηνπο ζηξαηηψηεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο είλαη πξνβιήκαηα πνπ πξνυπήξραλ αιιά 

παξνπζηάδνληαη κε κεγαιχηεξε έληαζε. 

πλήζσο, ζηηο επαλαιακβαλφκελεο θιήζεηο, εγθαζηδξχεηαη θαη κηα κεγαιχηεξε 

ζρέζε, παξαηεξείηαη ε χπαξμε ςπρηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ, ρξφληα παξαθνινχζεζε 

απφ ςπρίαηξν ή ςπρνιφγν. 

 

 

Απφ ην 2006 ην πξνζσπηθφ ηεο γξακκήο ζπκκεηέρεη σο νκάδα 

παξέκβαζεο ζηε θξίζε. πλνιηθά: Έρνπκε δηαρεηξηζηεί 24 πεξηζηαηηθά  (έσο ην 

2008). Τπήξμε κηα αχμεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ θπξίσο γηαηί έγηλε γλσζηή ε 

ππνζηήξημε ηελ νπνία εκείο παξέρνπκε κέζσ ηεο γξακκήο. Σα ζχκαηα ήηαλ ζε 

κεγάιν πνζνζηφ ζηξαηηψηεο θαη αθνινπζνχλ ηα ζηειέρε. ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ε αηία ζαλάηνπ πξνήιζε απφ ηξνραίν αηχρεκα, ελψ αθνινπζεί ε 

απηνθηνλία. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε παξέκβαζε έγηλε δεθηή απφ ηηο 

νηθνγέλεηεο ησλ ζπκάησλ. Σα θχξηα άηνκα πνπ έιαβαλ ςπρνινγηθή ππνζηήξημε 

ήηαλ νη γνλείο ηνπ ζαλφληα θαη έπεηηα θίινη θαη ζπγγελείο.  
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ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΠΙΠΛΔΓΜΔΝΟ ΠΔΝΘΟ: 

ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΧΝ ΠΔΝΘΟΤΝΣΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ 

ΣΗ ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ. 

ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΣΑΒΛΑΡΗΓΖ, Μ.Τ. Φπρνιφγνο, 424 ΓΝ Θεζζαινλίθεο. 

 

Ο ζάλαηνο απνηειεί αλαπφδξαζην γεγνλφο. Δίλαη ε κνηξαία θαηάιεμε ηνπ 

αλζξψπνπ είηε ζπκβεί πξφσξα, είηε ζην πιήξσκα ηνπ ρξφλνπ. Ζ επίγλσζε ηνπ 

πεπεξαζκέλνπ βηνινγηθνχ καο θχθινπ πξνζδηνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

αλζξψπηλε θχζε καο. Ο θφβνο θαη ε επαισηφηεηα ζην ζάλαην βξίζθεηαη ζηνλ 

ππξήλα πνιιψλ αλζξψπηλσλ ζηνραζκψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. Έρεη δηαηππσζεί 

ε άπνςε φηη ε επίγλσζε ηνπ ζαλάηνπ απνηέιεζε ηε θηλεηήξηα δχλακε ηνπ 

αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ. Γειαδή, φηαλ νη πξφγνλνί καο μεθίλεζαλ λα 

απνηππψλνπλ δσγξαθηέο ζηνπο ηνίρνπο ησλ ζπειαίσλ έθαλαλ ηε δηθή ηνπο 

απφπεηξα λα αθήζνπλ πίζσ ηνπο ην δηθφ ηνπο απνηχπσκα φηαλ πιένλ δελ ζα 

ππήξραλ. Ο άλζξσπνο αλέθαζελ πιαηζίσλε ην ζάλαην κε ηειεηέο, αξρηθά 

«καγηθνχ» ραξαθηήξα θαη θαηφπηλ ζξεζθεπηηθνχ ραξαθηήξα. Οη πξψηνη 

εληαθηαζκνί πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηε κέζε παιαηνιηζηθή επνρή (35.000 ρξφληα – 

100.000 ρξφληα πξηλ), ήδε ζπλδένπλ ηηο λεθξηθέο ηειεηέο κε κνπζηθή, γξαθηθέο 

θαη δσγξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο, ππνγξακκίδνληαο έηζη ηε ζπκβνιηθή ηνπο 

έλλνηα. Καη ε ηαθή θέξεη έλαλ ζπκβνιηζκφ. Όηαλ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο ην 

ηειεηνπξγηθφ πνπ ηε πεξηβάιεη αηνλεί ή απνπζηάδεη ηφηε ην ςπρνινγηθφ θφζηνο 

επηβαξχλεηαη. Ζ παξάθακςή ηνπ κπνξεί λα επηβξαδχλεη ηε δηεξγαζία ηνπ 

ζξήλνπ. 
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Ο ζξήλνο θαη ην πέλζνο απνηεινχλ θνηλέο θαη παγθφζκηεο εκπεηξίεο, ηζρπξέο 

θαη δπζάξεζηεο. 

Σν πέλζνο πεξηγξάθεηαη σο κηα επψδπλε εζσηεξηθή δηεξγαζία απνδνρήο ηεο 

κε αλαζηξέςηκεο απψιεηαο. 

Πξφθεηηαη γηα δηεξγαζία πνπ απαηηεί νπσζδήπνηε ρξφλν θαη ελέξγεηα. 

Ο ζάλαηνο πξνζθηινχο πξνζψπνπ επηθέξεη βίαην θινληζκφ, ηδηαίηεξα φηαλ 

πξφθεηηαη γηα απψιεηα παηδηνχ ή ζπληξφθνπ. 

Ζ απνπζία εμσηεξηθεπκέλεο αληίδξαζεο ζηνλ ςπρηθφ πφλν, πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ην κπινθάξηζκα ησλ ςπρηθψλ ιεηηνπξγηψλ, απεηιεί ζνβαξά ηφζν ηε ςπρηθή φζν 

θαη ηε ζσκαηηθή πγεία ησλ πελζνχλησλ. 

Δπηζπκεηφο ζηφρνο είλαη ε απειεπζέξσζε ηεο πξσηαξρηθήο ζπγθηλεζηαθήο 

αληίδξαζεο ε νπνία ζπλδέεηαη κε θάζε κεγάιε ζπλαηζζεκαηηθή αιιαγή. 

 

 

 

Σα ηάδηα ηνπ Φπζηνινγηθνύ-Σππηθνύ Πέλζνπο. 

 

Σν πέλζνο αθνινπζεί κία εμειηθηηθή πνξεία ε νπνία πεξλά απφ ζηάδηα 

θαη δελ είλαη νχηε απιή νχηε δεδνκέλε. 

 

πλεηδεηνπνίεζε. 

 

To πέλζνο είλαη θάηη θπζηνινγηθφ. Αθνινπζεί κηα εμειηθηηθή πνξεία ε 

νπνία πεξλάεη απφ ζηάδηα, ε νπνία δελ είλαη απιή αιιά νχηε δεδνκέλε. Αξρηθά 

έρνπκε ην ζηάδην ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο θαζψο ππάξρεη κηα αξρηθή αδπλακία 

ζχιιεςεο ηεο λέαο δπζάξεζηεο θαηάζηαζεο. Ακθηζβεηείηαη ην γεγνλφο θαζψο 

νη ςπρηθέο ιεηηνπξγίεο κπινθάξνπλ. Πηζαλψο λα εθδεισζνχλ απζφξκεηα 

απξφζθνξεο αληηδξάζεηο. Σειηθά ζα επέιζεη φκσο αλαπφθεπθηα ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε. 
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Άξλεζε. 

 

Παξά ηε ζπλεηδεηνπνίεζε, ε λέα θαηάζηαζε δελ έρεη πιήξσο 

αθνκνησζεί. Σν άηνκν βηψλεη απφηνκα απψιεηα ελέξγεηαο, θαζνιηθή θφπσζε, 

βαζαληζηηθά-επηηαθηηθά εξσηήκαηα, ζπκφ θαη ζχγρπζε, ηα νπνία ηαιαηπσξνχλ 

ηνλ πελζνχληα. Ο ακπληηθφο κεραληζκφο ηεο αθχξσζεο, απνξξίπηνληαο ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, παξακέλεη ην κφλν ίζσο κέζν αληηκεηψπηζεο ηεο νδχλεο. 

Κάπνηα ζηηγκή φκσο μεζπνχλ ηα δάθξπα θαη ηφηε μεθηλάεη ε δηεξγαζία ηνπ 

πέλζνπο. 

 

 

Καηάζιηςε. 

 

Σν πέλζνο ζπλδέεηαη κε θαηαζιηπηηθέο εθδειψζεηο σο θπζηνινγηθή 

αληίδξαζε ζηελ απψιεηα. ε ζσκαηηθφ επίπεδν, απηφο πνπ πελζεί βηψλεη 

δηαηαξαρέο ζηνπο βηνινγηθνχο ξπζκνχο (αυπλία, ππεξππλία θαη αλνξεμία), 

εμαζζέληζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη απψιεηα ιεηηνπξγηθφηεηαο – παξαγσγηθφηεηαο. 

ε λνεηηθφ επίπεδν έρνπκε ειαηησκέλε ηθαλφηεηα ζπγθέληξσζεο, δηαηαξαρέο 

βξαρχρξνλεο κλήκεο θαη δηαηαξαρέο πξνζνρήο. Όια απηά ζπληεινχλ ζην λα 

βάιιεηαη ε απηνεθηίκεζε. ε ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν, παξαηεξείηαη 

ζπλαηζζεκαηηθή αζηάζεηα, αηζζήκαηα ελνρήο, ππεξβνιηθή επαηζζεζία, ηάζε γηα 

δηαξθή παξάπνλα θαη έιιεηςε επραξίζηεζεο. πλεπψο, πεξηνξίδνληαη νη 

θνηλσληθέο επαθέο θαη εληζρχεηαη ε απνκφλσζε ζε έλα δηάζηεκα πνπ είλαη 

απαξαίηεηε ε θνηλσληθή επαθή. Πξφθεηηαη γηα κηα απην-ηηκσξία ή απιψο 

αδπλακία αλαγλψξηζεο ηεο ζεηηθήο πιεπξάο ηεο δσήο.  

Σν θιάκα είλαη έλαο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο εθθφξηηζεο ησλ εληάζεσλ. 

Γπζηπρψο φκσο πνιηηηζκηθνί θαη θνηλσληθνί ιφγνη ππαγνξεχνπλ ζε πνιινχο 

αλζξψπνπο, θπξίσο άληξεο, λα ειέγρνπλ ηηο ζπγθηλήζεηο ηνπο, κπινθάξνληαο 

έηζη ηε δηέμνδν ζηνλ πφλν ηνπο. Χζηφζν, πεξηζζφηεξν θαη απφ ηα δάθξπα 

βνεζάεη ε ιεθηηθή έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ επηηξέπεη ηε πξνζέγγηζε 

ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ έρνπλ πξνζσξηλά απσζεζεί ιφγσ ηεο εμηδαλίθεπζεο 

ηνπ λεθξνχ. 
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Απνδνρή. 

 

Σν ζηάδην ηεο απνδνρήο επέξρεηαη κφιηο ν πελζψλ αληηιεθζεί φηη ηα 

φλεηξα, ηα ζρέδηα θαη ην θνηλφ κέιινλ κε ηνλ εθιηπφληα έρνπλ παξέιζεη 

αλεπηζηξεπηί. Δίλαη θαζνξηζηηθφ λα απνδεζκεχζεη θάζε γιπθηά αλάκλεζε απφ 

ηε πξνζδνθία λα ηε μαλαδήζεη. Πιήξεο απνδνρή δελ κπνξεί λα ππάξμεη. 

Γπζάξεζηα ή επράξηζηα γεγνλφηα φπσο κηα επέηεηνο ή κηα γλψξηκε κπξσδηά 

κπνξεί λα αλνίμνπλ μαλά ηνλ δξφκν ηεο ζιίςεο θαη ηεο απφγλσζεο. Απηέο νη 

ελδερφκελεο ππνηξνπέο ίζσο λα παληθνβάινπλ ηνλ πελζνχληα πνπ εζθαικέλα 

ζεσξεί φηη δελ ζα θιείζεη ν θχθινο ηνπ πέλζνπο ηνπ.  

Σν πέλζνο βαξηάο κνξθήο ην νπνίν κπνξεί λα απνηειέζεη δηάζηαζε ηνπ 

ηππηθνχ αιιά είλαη θάηη παξνδηθφ. Παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηε βαξχηεηα 

ηνπ πέλζνπο είλαη ην αηθλίδην ηνπ ζαλάηνπ, έλαο άδηθνο ή βίαηνο ρακφο, ε ειηθία 

ηνπ εθιηπφληνο θαη ν ξφινο ηνπ ζηε δσή ησλ πελζνχλησλ. 

 

Πέλζνο Βαξηάο Μνξθήο 

Μπνξεί λα απνηειέζεη δηάζηαζε ηνπ ηππηθνχ πέλζνπο θαη είλαη παξνδηθό. 

Παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηε βαξχηεηα ηνπ πέλζνπο: 

-ην αηθλίδην ηνπ ζαλάηνπ 

-έλαο άδηθνο ή βίαηνο ρακφο 

-ε ειηθία ηνπ εθιηπφληνο 

-ν ξφινο ηνπ ζηε δσή ησλ πελζνχλησλ 

 

 

Σν πέλζνο δελ αθνινπζεί πάληα κηα ηππηθή δηαδηθαζία. Μπνξεί λα έρεη 

επηπινθέο θαη ηφηε κηιάκε γηα παζνινγηθφ–επεπιεγκέλν πέλζνο. Σν 

παζνινγηθφ πέλζνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπκπηψκαηα πνπ μεπεξλνχλ θαηά 

πνιχ ην δήηεκα ηεο θαιήο πξνζαξκνγήο ζε κηα λέα θαηάζηαζε. Πξφθεηηαη γηα 

ηελ αδπλακία ηνπ πελζνχληα λα επαλαθηήζεη ηε ςπρηθή ηνπ ηζνξξνπία θαη λα 

αληεπεμέιζεη φπσο θαη πξψηα ζηηο απαηηήζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Γελ 

αθνινπζεί φπσο ην ηππηθφ πέλζνο κηα θαζνξηζκέλε πνξεία. χκθσλα κε ην 

δηαγλσζηηθφ εγρεηξίδην (4ε αλαζεψξεζε), παζνινγηθφ ζεσξείηαη έλα 

παξαηεηακέλν πέλζνο κε ηα παξαθάησ γλσξίζκαηα: ππνρνλδξία, απάζεηα, 
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επίκνλε αυπλία, παζνινγηθφ άγρνο, ελνρή, ηάζεηο απηνθηνλίαο, δπζζπκία, 

κνλαμηά, ςπρνθηλεηηθή αλαζηνιή, ερζξφηεηα, απνκφλσζε θαη ρακειή 

απηνεθηίκεζε. Αλ φια απηά βηψλνληαη γηα πεξηζζφηεξν απφ δχν κήλεο 

ρξεηάδεηαη ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε. Σα παξαπάλσ βηψλνληαη απφ ηνλ 

πελζνχληα ζηε αλψηεξε δπλαηή έληαζε. Σν άηνκν είλαη «καγθσκέλν» θαη 

«ζθηγκέλν» γηαηί θνβάηαη ην ζπγθηλεζηαθφ μέζπαζκα πξνθεηκέλνπ λα κελ 

θαηαξξεχζεη. Απηφ κπινθάξεη ηελ επηθνηλσλία θαη επνκέλσο δπζρεξαίλεη ηελ 

παξνρή νπζηαζηηθήο βνήζεηαο πξνο απηφ.  

ε κηα άιιε έξεπλα βξέζεθαλ θάπνηα άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πέλζνπο 

πνπ αλ παξαηαζνχλ πάλσ απφ έμη κήλεο απνηεινχλ ηελ πξνυπφζεζε γηα λα 

εκθαληζηνχλ κεηά δηαηαξαρέο, ζην άηνκν πνπ πελζεί, ζην ζσκαηηθφ, ςπρηθφ θαη 

θνηλσληθφ πεδίν. Όπσο ε άξλεζε απνδνρήο ηνπ ζαλάηνπ, ε έληνλε αλαδήηεζε 

ηνπ εθιηπφληα, ε δηαθαήο ιαρηάξα γηα ην ρακέλν πξφζσπν, ε έκκνλε 

πξνζήισζε ζε φηη αλαθνξά ηνλ λεθξφ, ε αληθαλφηεηα ζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο 

απψιεηαο θαη έλα αίζζεκα δηαξθνχο έθπιεμεο κπξνζηά ζην κνηξαίν. Δπίζεο, ην 

αθαηάζρεην θιάκα. 
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Υξνληθέο Γηαθπκάλζεηο 

Αλάινγα κε ηηο ρξνληθέο δηαθπκάλζεηο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ, ην παζνινγηθφ 

πέλζνο ραξαθηεξίδεηαη: 

Αλαβιεηηθό 

Ζ αξρηθή απάξλεζε ηνπ ζαλάηνπ δελ ππνρσξεί κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Σν 

άηνκν ζπλερίδεη λα δεη φπσο θαη πξηλ ηελ απψιεηα, ζρεδφλ ςεπδαηζζεηηθά. 

Αλεζηαικέλν 

Σα αλακελφκελα θπζηνινγηθά ζπκπηψκαηα ηνπ πέλζνπο απνπζηάδνπλ. 

Δμσηεξηθά θαίλεηαη απνπζία ζπλαηζζεκάησλ θαη „αλνζία‟ ζηνλ ςπρηθφ πφλν. 

σκαηηθά ζπκπηψκαηα αλαδχνληαη απφ θαηαπηεζκέλα ζπλαηζζήκαηα θαη 

εμαηηίαο ηαχηηζεο κε ηνλ λεθξφ. Δίλαη ε ζπλεζέζηεξε κνξθή παζνινγηθνχ 

πέλζνπο ζηα παηδηά θαη ζε ελήιηθεο κε πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα ιεθηηθήο 

έθθξαζεο. 

Υξόλην 

Ζ ζιίςε ζπλερίδεηαη αθαηάπαπζηα, ηα δάθξπα είλαη αζηείξεπηα, ην πέλζνο 

παξαηεηακέλν. πκβαίλεη φηαλ ε ακθηζπκία θαη ε ζρέζε εμάξηεζεο κε ηνλ λεθξφ 

δελ έρνπλ μεπεξαζηεί. Μπνξεί λα πάξεη ηε κνξθή ηεο αλαδήηεζεο ησλ αηηηψλ 

ζαλάηνπ, απνθάιπςεο ησλ ππεπζχλσλ, απφζπξζεο ζηηο αλακλήζεηο, απζηεξήο 

πξνζήισζεο ζηελ ιαηξεία ηνπ λεθξνχ. Μπνξεί λα ζεσξεζεί αζπλείδεηε 

απηνηηκσξία ηνπ πελζνχληα γηα ηα αλνκνιφγεηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πξνο 

ηνλ εμηδαληθεπκέλν λεθξφ. 

 

Σν πέλζνο είλαη θάηη ην νπνίν νθείινπκε λα ζεξαπεχζνπκε; Ήδε απφ ην 

1892 ν Φξφπλη είπε φηη ην πέλζνο δελ είλαη αζζέλεηα αιιά θπζηνινγηθή 

δηεξγαζία. Μπνξεί λα κνηάδεη κε ηελ παζνινγηθή θαηάζιηςε αιιά δηαρσξίδεηαη 

απφ απηή δηφηη πξφθεηηαη γηα θαηάζηαζε αληηδξαζηηθή. Ο δξφκνο ηνπ πέλζνπο 

κπνξεί λα είλαη δχζβαηνο φκσο θαη απαξαίηεηνο γηα ηελ ςπρνθνηλσληθή 

σξίκαλζε ηνπ αλζξψπνπ. Ζ αξκνδηφηεηα ηνπ εηδηθνχ ςπρηθήο πγείαο δελ πξέπεη 

ζε θακία πεξίπησζε λα αληηθαηαζηήζεη ηε ιεηηνπξγία ησλ νηθνγελεηαθψλ – 

θνηλσληθψλ δεζκψλ θαη ηελ θαηεπλαζηηθή ηνπο δχλακε ζην πέλζνο. 
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Η ςπρνθνηλσληθή κέξηκλα ηνπ ζηξαηνύ μεξάο θαη ε παξέκβαζή ηεο ζην 

πέλζνο.  

 

Οη ιεηηνπξγνί ςπρηθήο πγείαο ηεο ςπρηαηξηθήο θιηληθήο ηνπ 424 ΓΝΔ θαινχληαη 

ηα ηειεπηαία ρξφληα λα βξεζνχλ θνληά ζε νηθνγέλεηεο κφληκσλ ζηξαηησηηθψλ θαη 

θιεξσηψλ νπιηηψλ πνπ απεβίσζαλ είηε θαηά ηελ εθηέιεζε εληεηαικέλεο 

ππεξεζίαο ή ζε αηχρεκα εθηφο ππεξεζίαο, είηε εμαηηίαο αηθλίδηνπ ζαλάηνπ απφ 

παζνινγηθά αίηηα ή εμαηηίαο ρξφληνπ λνζήκαηνο. Οη παξαπάλσ εηδηθνί θαινχληαη 

λα πξνζεγγίζνπλ άκεζα κεηά ην ζπκβάλ ηνπο ζπγγελείο ηνπ εθιηπφληνο 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξνπλ ππνζηήξημε. πλεπψο, απηφ έρεη σο απνηέιεζκα 

ε πξνζέγγηζε λα ζπκβεί ζην λεθξνηνκείν θαζψο νη ζπγγελείο αλακέλνπλ ηελ 

άθημε ηεο ζσξνχ γηα αλαγλψξηζε, ζηελ νηθία ηνπ λεθξνχ πξηλ αθφκα 

ππνδερζνχλ ηε ζσξφ ηνπ, ή ηαπηφρξνλα κε ηελ άθημε ηνπ θέξεηξνπ. Τπήξμαλ 

πεξηπηψζεηο πνπ νη ζπγγελείο γηα ηνπο νπνίνπο δεηήζεθε ππνζηήξημε δελ είραλ 

θαλ πιεξνθνξεζεί επίζεκα ηελ απψιεηά ηνπο. ε θάζε πεξίπησζε 

ζπλαηζζήκαηα ακεραλίαο θαη καηαίσζεο απνηέιεζαλ θνηλφ βίσκα γηα ηνπο 

εκπιεθφκελνπο. Ζ ρξνληθή ζηηγκή πνπ δεηείηαη ςπρνινγηθή παξέκβαζε είλαη 

επηζηεκνληθά αθαηάιιειε γηαηί ην ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ θαη κεηά ηε ηαθή δελ 

πξνζθέξεηαη γηα ςπρνινγηθέο παξεκβάζεηο. Οη νηθείνη βηψλνπλ ςπρηθή ζχγρπζε 

θαη δελ έρνπλ αθφκα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ απψιεηα φπσο είδακε αλαιπηηθά ζηα 

ζηάδηα πνπ βηψλεη ν πελζψληαο. Κάζε πξνζέγγηζε κε ζηφρν ηελ ηξνπνπνίεζε 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο ζην ζηάδην είλαη κάηαηε, άγνλε ίζσο θαη επηδήκηα. Οη 

ίδηνη νη ζπγγελείο έρνπλ εθθξάζεη άιινηε πεξηζζφηεξν θαη άιινηε ιηγφηεξν 

επγεληθά φηη δελ ρξεηάδνληαη νχηε θαη επηζπκνχλ ηελ πξνζέγγηζε ελφο εηδηθνχ. Ζ 

παξνπζία ηνπ εηδηθνχ ηηο βαξηέο εθείλεο ψξεο αληηκεησπίδεηαη απφ αδηάθνξε 

έσο θαη ελνριεηηθή. Όζεο θνξέο ζηξάθεθαλ νη εηδηθνί ζηνλ παξηζηάκελν λα 

απεπζχλνπλ θάπνηα εξσηήκαηα ήηαλ ηαηξηθήο θχζεσο, θαη ζην εξψηεκα «πψο 

κπνξνχκε λα ζαο θαλνχκε ρξήζηκνη» ε απάληεζε είλαη πάληνηε «λα κνπ ηνλ 

θέξεηαη πίζσ, ηίπνηα άιιν»!  

Σα παξαπάλσ είλαη ηδηαίηεξα καηαησηηθά γηα ηνπο ιεηηνπξγνχο πνπ θαινχληαη λα 

παξέκβνπλ ζε κηα ζηηγκή θαηά ηελ νπνία δελ κπνξνχλ λα είλαη ρξήζηκνη. Οη 

επηζηεκνληθή ηνπο παξνπζία είλαη αλψθειε θαη άθαηξε εθείλε ηε ζηηγκή. 

Αληίζεηα επηθέξεη ηε δηθή ηνπο ςπρηθή θαη επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (burnout).  
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πκπεξάζκαηα. 

 

Σν πέλζνο θαηά θνηλή επηζηεκνληθή νκνινγία απνηειεί θπζηνινγηθή 

δηεξγαζία πνπ κπνξεί θαη πξέπεη λα εμειίζζεηαη αλεκπφδηζηα θαη φρη θάησ απφ 

ηελ επίβιεςε εηδηθψλ. Ζ παξέκβαζε ηνπ εηδηθνχ ςπρηθήο πγείαο έρεη λφεκα ζε 

πεξίπησζε επηιεγκέλνπ πέλζνπο. Ζ ηξνπή σζηφζν πνπ κπνξεί λα ιάβεη ην 

πέλζνο γίλεηαη θαλεξή ηνπιάρηζηνλ δπν κήλεο κεηά ην κνηξαίν. Όζν βαζχο θαη 

λα είλαη ν αξρηθφο ζξήλνο, είλαη ζθφπηκν λα εμειηρζεί αλεκπφδηζηα πέξα απφ 

παξεκβάζεηο ησλ εηδηθψλ. Θάλαηνη ζπκβαίλνπλ θαζεκεξηλά θαη αλαπφθεπθηα 

ζα ζπλερίζνπλ λα ζπκβαίλνπλ. Ζ εκπινθή εηδηθψλ ζε θπζηνινγηθέο δηεξγαζίεο  

πέλζνπο θαη ζξήλνπ ζπληειεί ζηελ ηαρχηεξε επαγγεικαηηθή ηνπο εμνπζέλσζε 

θαη ζηελ θαηαζπαηάιεζε ησλ ςπρηθψλ απνζεκάησλ ηνπο πνπ κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ δεκηνπξγηθά ζηνπο ινηπνχο ηνκείο ηνπ επηζηεκνληθνχ ηνπο έξγνπ. 

  Ζ θαιχηεξε δπλαηή ζπκβνπιή ζηελ απψιεηα κπνξεί λα είλαη ε 

ελεκέξσζε ησλ νηθείσλ γηα ηε δπλαηφηεηα λα ζπκβνπιεπζνχλ εηδηθφ ςπρηθήο 

πγείαο ηνπ ζηξαηνχ κφιηο εθείλνη ληψζνπλ ηελ αλάγθε. Ζ ελεκέξσζε κπνξεί λα 

γίλεηαη απφ ηνλ εθάζηνηε δηνηθεηηθά ππεχζπλν ηνπ εθιηπφληνο , ζηε δηάζεζε ηνπ 

νπνίνπ ζα βξίζθνληαη ηα ζηνηρεία επαθήο κε ηνπο δηαζέζηκνπο εηδηθνχο. Θα 

ήηαλ ζθφπηκν λα δηαζθαιηζηεί ε δπλαηφηεηα ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ ζαλφλησλ 

νπιηηψλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ ζηξαηνχ. Αμίδεη 

λα αλαθεξζεί φηη ε ςπρηαηξηθή θιηληθή ηνπ 424 ΓΝΔ έρεη πξνζθέξεη σο ηψξα 

αλάινγεο ππεξεζίεο φηαλ απηέο δεηήζεθαλ. Αξθεηνί ζπγγελείο πνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ πέλζνπο ηνπο επεδίσμαλ νη ίδηνη επηθνηλσλία κε ηελ ςπρηαηξηθή 

θιηληθή δήηεζαλ ζπκβνπιέο πξνο φθεινο παηδηψλ θαη εθήβσλ. Ζ ζηειέρσζε κε 

πξνζσπηθφ εμεηδηθεπκέλν ζηε ςπρηθή πγεία  παηδηψλ – εθήβσλ κπνξεί λα 

αλαβαζκίζεη ηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ ςπρνθνηλσληθήο 

κέξηκλαο ηνπ ζηξαηνχ μεξάο.  
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ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΑΞΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΣΙ ΤΠΗΡΔΙΔ 

ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ. 

Αλζιγνο (ΤΓ) ΑΝΑΣΑΗΑ ΜΠΟΤΓΗΑ, Φπρνιφγνο. 

 

 Σν Ννέκβξην ηνπ 2004 αλαθνηλψζεθε ε δεκηνπξγία ηκήκαηνο ςπρνιφγσλ 

ζηε ..Α... Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ 

εηζήρζεζαλ ην επηέκβξην ηνπ 2005 δψδεθα καζεηέο κε πξννπηηθή λα 

θνηηήζνπλ ζην ηκήκα Φπρνινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (Α.Π.Θ.). Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2009 απνθνίηεζαλ 

νη πξψηνη νθηψ αμησκαηηθνί ςπρνιφγνη, νη νπνίνη θαηαλεκήζεθαλ ζηνπο ηξεηο 

θιάδνπο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ (Δ.Γ.) σο εμήο: ηξεηο ζην ηξαηφ Ξεξάο 

(.Ξ.), ηέζζεξηο ζηελ Πνιεκηθή Αεξνπνξία (Π.Α.) θαη έλαο ζην Πνιεκηθφ Ναπηηθφ 

(Π.Ν.). 

 Ήδε απφ ηελ είζνδφ καο ζηε ρνιή εηζπξάμακε ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ 

απνδνρή ηεο Γηνίθεζεο θαη ησλ ινηπψλ ηκεκάησλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θνίηεζήο καο δηαηππψζεθαλ δηάθνξεο ζθέςεηο θαη πξνηάζεηο σο πξνο ην ξφιν 

θαη ην κέιινλ ησλ αμησκαηηθψλ ςπρνιφγσλ ζηηο Δ.Γ.. Χζηφζν, παξά ην 

γεληθφηεξν ζεηηθφ θιίκα, παξέκελαλ αλαπάληεηα θάπνηα εξσηήκαηα 

ζρεηηδφκελα ηφζν κε ηελ παλεπηζηεκηαθή θαη ζηξαηησηηθή καο θαηάξηηζε, φζν 

θαη κε ηε κεηέπεηηα επαγγεικαηηθή καο πνξεία. Σν ηνπίν άξρηζε λα μεθαζαξίδεη 

–ηνπιάρηζηνλ γηα εκάο, ηνπο αλζππνινραγνχο ςπρνιφγνπο ηνπ .Ξ.– κε ηελ 

ππαγσγή καο ζηε ρνιή Δθαξκνγήο Τγεηνλνκηθνχ (.Δ.Τ.) γηα δηάζηεκα ελλέα 

κελψλ απφ ηελ νξθσκνζία καο. Πην αλαιπηηθά, ην πξφγξακκά καο 

πεξηιακβάλεη εθπαίδεπζε ζηε Γηαζπλδεηηθή Φπρηαηξηθή  ηνπ 401 Γεληθνχ 

ηξαηησηηθνχ Ννζνθνκείνπ Αζελψλ (Γ..Ν.Α.) θαη ζην 414 ηξαηησηηθφ 

Ννζνθνκείν  Δηδηθψλ Ννζεκάησλ (.Ν.Δ.Ν.) ζηελ Πεληέιε, θαζψο επίζεο θαη 

παξαθνινχζεζε ζηξαηησηηθψλ ρνιείσλ. ηελ πεξίνδν πνπ δηαλχνπκε, ππφ 

ηελ επνπηεία ησλ Γηεπζπληψλ θαη ησλ κφληκσλ ππαιιήισλ ςπρνιφγσλ ησλ 

θιηληθψλ, εξρφκαζηε ζε επαθή κε ηνπο λνζειεπφκελνπο αζζελείο πνπ 

παξαπέκπνληαη, θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Ο ξφινο καο έγθεηηαη ζηελ ππνδνρή-

ζπληνληζκφ ησλ παξαπνκπψλ, ζηελ αξρηθή εθηίκεζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ θαη ηε 

ιήςε ηζηνξηθνχ, ζηελ ηήξεζε αξρείσλ ηνπ ηκήκαηνο, ζηελ θαζεκεξηλή 

παξαθνινχζεζε ηνπ αζζελή θαη ζηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο ζηνπο νηθείνπο 

ηνπ. Παξάιιεια, έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα παξεπξηζθφκαζηε ζε επηζθέςεηο 
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λνζειεπνκέλσλ πνπ ρξήδνπλ ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο, ελψ πεξηνδηθά 

παξαθνινπζνχκε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο Απαιιαγψλ, φπνπ 

ζπλαληνχκε κηα πνηθηιία θιηληθψλ πεξηζηαηηθψλ. 

 Όια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ ηε κέρξη ζήκεξα εκπεηξία καο σο 

εθθνιαπηφκελσλ αμησκαηηθψλ ςπρνιφγσλ. χληνκα ζα θιεζνχκε λα 

αληαπνθξηζνχκε ζε λέα, πνιχπιεπξα θαζήθνληα, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ 

παξερφκελσλ ςπρνινγηθψλ ππεξεζηψλ ζην ζχγρξνλν ζηξαηησηηθφ λνζνθνκείν. 

Σν γεληθφ πιαίζην ζην νπνίν ζα εξγαζηνχκε είλαη ε Φπρνθνηλσληθή Μέξηκλα. 

Πξφθεηηαη γηα έλα ζεζκφ ζηνλ νπνίν ππάγνληαη ςπρίαηξνη, λνζειεπηέο, κφληκνη 

ππάιιεινη ςπρνιφγνη, νπιίηεο ςπρνιφγνη θαη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί. ηνλ ηνκέα 

απηφ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη Γηαζπλδεηηθέο θιηληθέο ζηα κεγάια ζηξαηησηηθά 

λνζνθνκεία θαη νη Οκάδεο Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο (Ο.Φ.Μ.). Οη ηειεπηαίεο 

δηελεξγνχλ πεξηνδείεο ζηηο θαηά ηφπνπο κνλάδεο θαη ιακβάλνπλ ζπλεληεχμεηο, 

απνζθνπψληαο ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ζηελ ςπρηθή πγεία ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπο. Έλα επίζεο ζεκαληηθφ έξγν ιακβάλεη ρψξα ζηα 

Κέληξα Δθπαίδεπζεο Νενζπιιέθησλ (Κ.Δ.Ν.). Δθεί νη εηδηθνί, ηφζν κε ηε κέζνδν 

ηεο παξαηήξεζεο φζν θαη ησλ αηνκηθψλ ζπλεδξηψλ, επηβιέπνπλ ηελ νκαιή 

πξνζαξκνγή ησλ λέσλ νπιηηψλ ζην ζηξάηεπκα.  

Γηθή καο ζπλεηζθνξά ζην ρψξν ηεο ΦΚΜ κπνξεί θαηαξρήλ λα 

απνηειέζεη ε παξνρή ππεξεζηψλ εθηφο απφ ηνπο νπιίηεο θαη ζην κφληκν 

ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα δνζεί ε επθαηξία ζε φια ηα 

ζηειέρε λα πξνζεγγίδνπλ εζεινληηθά ηνπο εηδηθνχο θαη λα ζπδεηνχλ καδί ηνπο 

πηζαλά πξνζσπηθά ή νηθνγελεηαθά ζέκαηα. Ζ ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία κπνξεί 

λα ζπληειέζεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ζηξεο θαη ηελ πξφιεςε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο (burn out) ηνπ πξνζσπηθνχ, κε απνηέιεζκα ηε δηαηήξεζε ηεο 

ςπρηθήο πγείαο ηνπ. Δπηπξφζζεηα, ζα κπνξνχζε λα ηεζεί ζε εθαξκνγή κηα ππφ 

ζπδήηεζε αθφκα πξφηαζε, ε ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ζε νηθνγέλεηεο ζηειερψλ 

ησλ Δ.Γ.. Σν δήηεκα αθνξά θάζε ζηξαηησηηθφ θαη αλακθηζβήηεηα ζπκβάιιεη 

ζεηηθά ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Δηδηθφηεξα, 

αλαγλσξίδεηαη φηη ηα ζηειέρε ησλ Δ.Γ. πθίζηαληαη ζπρλά ζσκαηηθή θαη ςπρηθή 

θαηαπφλεζε ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο ηνπο, ε νπνία απνιχησο θπζηνινγηθά 

κεηαθέξεηαη ζην νηθνγελεηαθφ  ηνπο πεξηβάιινλ. Μηα δηαξθήο ζπλεξγαζία φισλ 

ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο κε ηνπο εηδηθνχο ςπρηθήο πγείαο αδηακθηζβήηεηα 

κπνξεί λα απνθνξηίζεη ηελ έληαζε πνπ δεκηνπξγείηαη. Καη βέβαηα, ζα ήηαλ 
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παξάιεηςε λα κελ αλαθέξνπκε ην ηδηάδνλ πιελ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 

δσήο κηαο νηθνγέλεηαο ζηξαηησηηθνχ, απηφ ησλ κεηαζέζεσλ. Κάζε κεηάζεζε 

ζπλεπάγεηαη κηα πεξίνδν αλαθαηαηάμεσλ θαη αλαπξνζαξκνγψλ γηα θάζε κέινο 

ηεο νηθνγέλεηαο. Γνλείο θαη παηδηά βηψλνπλ ηελ αιιαγή νκαιφηεξα θαη πην 

ιεηηνπξγηθά φηαλ ππνζηεξίδνληαη απφ ηνπο εηδηθνχο. 

Δμίζνπ ζεκαληηθφο ηνκέαο ζηνλ νπνίν ζα θιεζνχκε λα ζπλεηζθέξνπκε 

είλαη ε επηινγή πξνζσπηθνχ. Με ηνλ φξν απηφ αλαθεξφκαζηε ζε κηα δηαδηθαζία 

φπνπ απφ έλα ζχλνιν ππνςεθίσλ, κεηά απφ αμηνιφγεζε, επηιέγνληαη νη 

θαηαιιειφηεξνη γηα ηηο πξνζθεξφκελεο ζέζεηο. Ζ ελ ιφγσ δηαδηθαζία 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ κηα ζεηξά ςπρνινγηθψλ δνθηκαζηψλ θαη δνθηκαζηψλ  

πνπ αθνξνχλ ζηξαηησηηθά πξνζφληα. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε επηινγή 

πξνζσπηθνχ ζεσξείηαη δσηηθήο ζεκαζίαο είλαη πνηθίινη. πγθεθξηκέλα, κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν εμαζθαιίδεηαη ην αμηφκαρν ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο επηιέγνληαη  

άηνκα ηθαλά λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 

ζηξαηησηηθνχ. ε φ,ηη αθνξά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζηξαηνχ σο 

νξγαληζκνχ, απηή βειηηψλεηαη θαζψο απμάλεηαη ε παξαγσγηθφηεηα ησλ 

ζηειερψλ, εμαιείθνληαη νη δπζπξνζαξκνζηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη κεηψλνληαη ηα 

ιεηηνπξγηθά έμνδα. 

Έλα  ζπλδεηηθφ ζηνηρείν ησλ δχν παξαπάλσ ηνκέσλ είλαη ε έλλνηα ηεο 

πξφιεςεο. Δίλαη επξέσο γλσζηφ φηη ε πξφιεςε απνηειεί ηελ θαιχηεξε κνξθή 

ζεξαπείαο, πνπ απνζθνπεί ζηελ ειάηησζε ηνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο ή 

επηδείλσζεο κηαο παζνινγηθήο θαηάζηαζεο, ζπκπηψκαηνο ή θνηλσληθήο 

δπζιεηηνπξγίαο. ε φ,ηη αθνξά ζην ζηξαηφ, ε πξφιεςε άπηεηαη θπξίσο δχν 

πεξηνρψλ: ησλ ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ θαη ησλ απηνθηνληψλ. Έρνπλ ήδε γίλεη 

ζεκαληηθά βήκαηα γηα ηελ απνηξνπή ή ηνλ πεξηνξηζκφ ηέηνησλ 

απηνθαηαζηξνθηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Παξφια απηά ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο 

πεξαηηέξσ εμέιημεο θαη κεγαιχηεξεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κέζσ ηνπ 

ζπληνληζκνχ θαη ηεο νξγάλσζεο πνπ κπνξνχκε λα αλαιάβνπκε ηφζν ζε 

πξσηνγελέο φζν θαη ζε δεπηεξνγελέο θαη ηξηηνγελέο επίπεδν. 

 

                 Πξννπηηθέο αμηνπνίεζεο αμησκαηηθώλ ςπρνιόγσλ 

 

 πληνληζκφο Οκάδσλ Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο (ΟΦΜ) 
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 Φπρνινγηθή ππνζηήξημε ζε ζηειέρε θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο 

 Δπηινγή πξνζσπηθνχ 

 Πξφιεςε λαξθσηηθψλ- απηνθηνληψλ 

 

 

ε απηφ ην ζεκείν, έρνληαο αλαπηχμεη ελδεηθηηθά ηνκείο ζηνπο νπνίνπο 

αλακέλεηαη λα πξνζθέξνπκε ζε ζπλεξγαζία κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο ΦΚΜ, ζα 

ζέιακε λα θαηαζηήζνπκε ζαθή θάπνηα ζηνηρεία πνπ θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ 

έληαμή καο ζην ζηξάηεπκα. Καηά πξψηνλ, ην γεγνλφο φηη πξνεξρφκαζηε απφ 

κηα παξαγσγηθή ζρνιή κε πξννπηηθή κφληκεο παξακνλήο ζηελ ππεξεζία, καο 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα πινπνηήζνπκε έλα ζπγθξνηεκέλν, ζπλερέο θαη 

καθξνπξφζεζκν έξγν. Δπηπιένλ, ε ηδηφηεηα ηνπ αμησκαηηθνχ δεκηνπξγεί έλα 

θιίκα ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα κηα πην άκεζε θαη 

ζηελή ζπλεξγαζία κε ηα ζηειέρε ησλ ζρεκαηηζκψλ. Άιισζηε, ν νινέλα 

απμαλφκελνο αξηζκφο ησλ αμησκαηηθψλ ςπρνιφγσλ ζα επηηξέςεη ηελ  επξεία 

θάιπςε ησλ εθάζηνηε αλαγθψλ ζε έλα πνιπδηάζηαην επίπεδν. Πξνθεηκέλνπ 

σζηφζν λα δηαζθαιηζηεί ε ζπλέρηζε ηνπ ςπρνθνηλσληθνχ έξγνπ πνπ ήδε 

επηηειείηαη, θαη θπξίσο γηα λα κεγηζηνπνηεζνχλ ηα νθέιε πνπ πξνζθέξεη, 

ζεσξνχκε αλαγθαία ηε ζπλερή εθπαίδεπζε θαη εμεηδίθεπζή καο ζε ηνκείο ηεο 

ςπρνινγίαο φπσο ε θιηληθή, ε ζπκβνπιεπηηθή, ε νξγαλσηηθή, ε ζπζηεκηθή θαη ε 

ςπρνινγία ηεο πγείαο. αλ απνηέιεζκα, εθηφο απφ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο ζα 

απνθηήζνπκε θαη αλακθηζβήηεηεο αμίαο εκπεηξία, ψζηε λα θαηαζηνχκε άξηηνη 

επηζηήκνλεο.   

 

  

                                                Δπηζεκάλζεηο 

Μφληκε παξακνλή ζην ζηξάηεπκα: ► ζπλερέο θαη καθξνπξόζεζκν έξγν 

Ηδηφηεηα αμησκαηηθνχ: ► θιίκα ακνηβαίαο εκπηζηνζύλεο 

πλερήο αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ: ► επξεία θάιπςε αλαγθώλ 

 

πλνςίδνληαο επηζεκαίλεηαη πσο νη πνηθίιεο θαη πνιχπιεπξεο αλάγθεο 

πνπ πξνθχπηνπλ ζην ειιεληθφ ζηξάηεπκα  θαζηζηνχλ ην ξφιν ησλ λέσλ 

αμησκαηηθψλ ςπρνιφγσλ κείδνλνο ζεκαζίαο. Οη ηνκείο ηεο πξφιεςεο, ηεο 

επηινγήο πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ηεο παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζε 



 

 

65 

65 

ζηξαηηψηεο, κφληκν πξνζσπηθφ θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, απνηεινχλ πεδία 

νπζηαζηηθήο πξνζθνξάο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζηξαηνχ. Πξνο ηελ 

επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζθνπνχ ηδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηε 

δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε δηαχισλ επηθνηλσλίαο κε ηε Γηνίθεζε. Μέζα απφ ην 

δηάινγν θαη ηε δηαξθή αληαιιαγή απφςεσλ ζα αλαβαζκηζηνχλ νπζηαζηηθά νη 

παξερφκελεο ζην ζηξάηεπκα ςπρνινγηθέο ππεξεζίεο, θάηη πνπ γίλεηαη 

θαηαλνεηφ εηδηθά αλ ιάβνπκε ππφςε φηη νη αμησκαηηθνί ςπρνιφγνη απνηεινχκε 

έλαλ θαηλνχξην, ππφ δηακφξθσζε, θαη ηαπηφρξνλα πνιιά ππνζρφκελν θιάδν 

ησλ Δ.Γ.. 

  

                                                                                                            Δπραξηζηψ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΗΜΑΙΑ ΣΟΤ ΘΔΜΟΤ ΣΟΤ ΦΤΥΟΛΟΓΟΤ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ 

ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ. 

ROBERΣ MELLON, Αλ. Καζεγεηήο Φπρνινγίαο, Πάληεην παλεπηζηήκην. 
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Καιεζπέξα ζαο θαη πάιη επραξηζηψ πάξα πνιχ ηελ νξγαλσηηθή 

επηηξνπή γηα ηελ ηηκή λα είκαη αλάκεζα ζαο. 

Σν ζέκα καο είλαη ηνπ ζεζκνχ ηνπ ςπρνιφγνπ ζην πιαίζην ηνπ ζηξαηνχ 

θαη πηζηεχσ πσο ε ζεκαζία ηνπ ήδε θαίλεηαη απφ ηηο νκηιίεο απηψλ πνπ έρνπλ 

κηιήζεη σο ηψξα. Όληαο θιηληθφο ςπρνιφγνο ζα ήζεια απιψο λα αλαπηχμσ ελ 

ζπληνκία κηα πξνζέγγηζε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ςπρνπαζνινγίαο θαη κηα 

πεξηγξαθή ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ πνπ ππάξρνπλ ζην ζηξαηφ γηα λα ηνλίζσ ηνλ 

ξφιν ηνπ ςπρνιφγνπ ζην ζηξαηφ. 

Πνηα ζρέζε κπνξεί λα 'ρσ εγψ κε ην ζηξαηφ; Μπνξεί λα κελ θαίλεηαη 

πσο έρσ θαη φλησο, ε επαθή κνπ είλαη πεξηνξηζκέλε. Γηα ηέζζεξα ρξφληα 

δνχιεπα γηα έλα ακεξηθάληθν παλεπηζηήκην, είρα κηα δνπιεηά ζηελ νπνία έθαλα 

καζήκαηα ςπρνινγίαο θαη αθφκε γχξηδα ζε πνιιέο ρψξεο ηεο Αζίαο, ηεο Μέζεο 

Αλαηνιήο θαη ηεο Δπξψπεο δηδάζθνληαο ςπρνινγία. Δπίζεο, έηπρε λα δηδάμσ 

εδψ ζηελ Διιάδα. Άξρηζα λα δηδάζθσ ζην Παλεπηζηήκην ηεο Κξήηεο. Απέθηεζα 

ηελ εηδηθφηεηα θαη ζηε ζπλέρεηα άξρηζα ηελ ππεξεζία κνπ ζην ζηξαηφ. Απηήήηαλ 

κηα πξαγκαηηθά σθέιηκε εκπεηξία θαη κε βάζε απηή ηελ εκπεηξία ζα ζαο πσ 

κεξηθά πξάγκαηα γηα ην πεξηβάιινλ ηνπ ζηξαηνχ θαη ην έξγν ηνπ ςπρνιφγνπ 

ζην ζηξαηφ. 

Ζ δηθή καο επηζηήκε είλαη ε επηζηήκε ηεο αλάιπζεο ηεο 

καθξνπξφζεζκεο ζρέζεο ζπκπεξηθνξάο-πεξηβάιινληνο. Αξθεηνί ζπλάδειθνη 

έρνπλ δεη πσο πνιιά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη λενζχιιεθηνη έρνπλ 

ζρέζε κε πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδαλ ζηε δσή ηνπο θαη απηφ καο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνβιέςνπκε ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, λα πξνιάβνπκε 

ηελ αλάπηπμε ηνπο θαη λα ηα αληηκεησπίζνπκε θαιχηεξα. 

Σψξα βιέπνπκε πσο ζε φια ηα θαηλφκελα ςπρνπαζνινγίαο ην ζέκα 

είλαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο απηψλ ησλ ζπκπεξηθνξψλ. Οη θνηηεηέο κνπ γηα 

παξάδεηγκα, φηαλ δηαβάδνπλ γηα ην άγρνο ιέλε ιφγνπ-ράξε φηη έρνπλ θαη απηνί 

άγρνο, ή φηαλ δηαβάδνπλ γηα ηελ θαηάζιηςε ιέλε φηη θαη απηνί έρνπλ θάπνηα 

ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο. Καη θαιά θάλνπλ πνπ ην πηζηεχνπλ γηαηί φια απηά ηα 

ζηνηρεία εθδειψλνληαη ιίγν-πνιχ ζηε δσή φισλ καο. Σν ζέκα είλαη αλ ε 

ζπρλφηεηα απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ ηνπο εκπνδίδεη λα πξνζθέξνπλ ζηελ 

θνηλσλία θαη λα απνιακβάλνπλ ηηο ραξέο ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ, δηφηη φηαλ 

ππάξρεη απηή ε αιιειεπίδξαζε ζα πξέπεη λα επεκβαίλνπκε θαη λα ηελ 
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πξνιαβαίλνπκε. Σν δήηεκα απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζην ζηξαηφ φπνπ 

κπνξεί λα ππάξρεη κεγαιχηεξε δπζθνιία ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσλία. 

Θα ζαο πσ γηα ηελ εκπεηξία ηνπ ζηξαηνχ ζρεηηθά κε ηελ ηηκσξία. 

Αθνχγνληαο ηε ιέμε ηηκσξία δεκηνπξγείηαη κηα αξλεηηθή εληχπσζε. Ζ δηθή καο 

επηζηήκε επηθεληξψλεηαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ κεηαμχ ηνπο, πσο 

ζθεθηφκαζηε καθξνπξφζεζκα θαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ φισλ. Όζνλ αθνξά ηε 

ςπρνπαζνινγία, απηή καο θνβίδεη αθφκε θαη σο ιέμε. Σν ζέκα είλαη φηη φηαλ 

είκαζηε καθξηά απφ ηνπο δηθνχο καο δελ ληψζνπκε θαιά, ζπκβάιινπλ θαη νη 

ζπρλέο κεηαζέζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ άγρνο-θφβν θαη φια απηά εληείλνπλ 

θάπνηεο ζπκπεξηθνξέο. 

Θα κηιήζσ γηα ην άγρνο. Τπάξρνπλ κεξηθνί άλζξσπνη πνπ δελ ληψζνπλ 

άγρνο, δελ ληξέπνληαη λα κηιάλε κπξνζηά ζε άιινπο, θαη θάλνπλ νηηδήπνηε. 

Απηνί είλαη νπδέηεξνη κεραληζκνί.  Ζ ζρέζε άγρνπο-θφβνπ-ληξνπήο έρνπλ λα 

θάλνπλ θαη κε ην πεξηβάιινλ. Έλα παξάδεηγκα απφ ηελ πξνζσπηθή κνπ 

εκπεηξία σο ζηξαηεπκέλνο: απηφ ην φπιν πνπ βιέπεηε ζηελ νζφλε δελ κνπ 

πξνθάιεζε αξρηθά άγρνο. Όηαλ ππεξεηνχζα ζηελ Κξήηε, είρα θαη ηε δνπιεηά 

κνπ ζπγρξφλσο, θαη γπξίδνληαο απφ ηε βνιή δελ πξφιαβα λα ιχζσ θαη λα 

θαζαξίζσ ην φπιν κνπ. Όηαλ έγηλε επηζεψξεζε θαη κνπ έβαιαλ ηηο θσλέο, 

γηαηί δελ ήηαλ ην φπιν κνπ θαζαξφ, έλνησζα ληξνπή, θφβν γηα ηηκσξία θαη 

πνιχ άγρνο. Έηζη θάζε θνξά πνπ ήηαλ λα παξνπζηαζηψ κε ην φπιν πάληα 

θνβφκνπλ κήπσο δελ είλαη γπαιηζκέλν θαη έλησζα αθφκα άγρνο θαη ληξνπή. 

Φνβφκνπλ ηελ ηηκσξία αλ δελ έθαλα ζσζηά ηε δνπιεηά κνπ. Πσο ιεηηνπξγεί 

ινηπφλ απηφ ην πξάγκα; Απηά είλαη θάπνηα εξεζίζκαηα. Αθνχ επέιζεη ε 

ηηκσξία ιχλνληαο θαη θαζαξίδνληαο ην φπιν εθηνλψλεηο ην θφβν ζνπ ρσξίο λα 

απεηιείζαη θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αδξελαιίλε ζνπ ζε απηφ ε ζπκπεξηθνξά 

νκαινπνηείηαη. 

Μπνξψ ινηπφλ λα θάλσ επίζεζε ζε απηή ηελ ζπκπεξηθνξά πνπ κε 

έθεξε ζε απηή ηε δχζθνιε ζέζε (ζπζρέηηζε άγρνο - θφβνο - ηηκσξία), κπνξψ 

δειαδή λα θάλσ αληεπίζεζε αθνχ θάλσ ζσζηά ηε δνπιεηά κνπ. Έηζη, ιχλνληαο 

θαη θαζαξίδνληαο ην φπιν κνπ ηεξκαηίδσ ηα εξεζίζκαηα ζπκπεξηθνξάο απφ ηελ 

ηηκσξεκέλε ζπκπεξηθνξά. Αμηνπνηψ ηελ αδξελαιίλε κνπ ζην λα θάλσ ηε 

ζπκπεξηθνξά θαιχηεξε θαη ζηακαηάεη ην άγρνο, ν θφβνο. Σελ αδξελαιίλε πνπ 

είλαη κέζα ζην δηθφ κνπ ην ζψκα απφ ηελ δηθή κνπ ζπκπεξηθνξά. Σεξκαηίδσ 
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ηελ επαθή κνπ κε ην θφβν θαη θάλσ αληεπίζεζε ζε απηή ηελ ηηκσξία, ζε απηή 

ηελ αλεπηζχκεηε ζπκπεξηθνξά πνπ επέζπξε ηελ ηηκσξία. 

Αθφκε θαη ζηνλ άλζξσπν πνπ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπκκνξθψλεηαη κε 

ηελ ηηκσξία ππάξρεη άγρνο-θφβνο. Ο ςπρνιφγνο πξνιαβαίλεη-επεκβαίλεη ζε 

απηά ηα πξνβιήκαηα θαη βνεζά λα μεπεξαζηνχλ φζν γίλεηαη.  ηελ 

επηζηεκνληθή ςπρνινγία ηα ζπρλά εκθαληδφκελα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, 

φπσο π.ρ. ην έληνλν άγρνο θαη ε ρξνληθά εθηεηακέλε θαηάζιηςε, ζεσξνχληαη φηη 

απνηεινχλ κε επηζπκεηέο πξνζαξκνγέο ηεο ζπκπεξηθνξάο ζε απψιεηεο θαζψο 

θαη ζε άιια επψδπλα θαη απνηξεπηηθά γεγνλφηα. Γελ είλαη παξάινγεο, είλαη 

θπζηνινγηθέο. 

ηηο ιεγφκελεο ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο νη πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

ηνπ αηφκνπ ηνπ εμαζθαιίδνπλ θάπνηα απφζηαζε απφ απηά ηα απνηξεπηηθά 

γεγνλφηα, κε ηξφπν φκσο πνπ ην ζηεξνχλ ηαπηφρξνλα απφ ζεκαληηθέο πεγέο 

επραξίζηεζεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο. Ο ζθνπφο ηεο ςπρνζεξαπείαο είλαη ε 

ξχζκηζε ησλ ζπλζεθψλ γηα ηε δεκηνπξγία κηαο πην σθέιηκεο πξνζαξκνγήο ζηα 

δπζάξεζηα γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζηε δσή ηνπ θάζε αλζξψπνπ θαη ζηε δσή 

φισλ καο. Αλαπφθεπθηα φκσο, ζηε ζηξαηησηηθή δσή εκπεξηέρνληαη 

πεξηζζφηεξεο απψιεηεο, απεηιέο θαη επψδπλα γεγνλφηα απφ φηη ζε άιια 

επαγγέικαηα. Σν άηνκν δειαδή εθηίζεηαη πεξηζζφηεξν απφ ην θαλνληθφ ζηηο 

ζπλζήθεο πνπ απνηεινχλ θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ αλάπηπμε θαζψο 

θαη γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ άγρνπο θαη ηεο θαηάζιηςεο. Γη' απηφ ην ιφγν, ε 

χπαξμε αλζξψπσλ εηδηθεπκέλσλ ζηε ξχζκηζε ησλ ζπλζεθψλ πνπ κεηψλνπλ ηηο 

πξνβιεκαηηθέο επηδξάζεηο ησλ δπζάξεζησλ γεγνλφησλ γηα ηελ πξφιεςε ησλ 

ςπρνινγηθψλ δηαηαξαρψλ αιιά θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπο 

φηαλ νη ζπκπεξηθνξέο απηέο πξνθχπηνπλ, είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ ηξαηνχ. 


