
Ψυχολογική υποστήριξη των οικογενειών και των τμημάτων που συμμετέχουν σε ΕΥΕ 
Χρήστου Ιωάννης MIS 29/04 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

Α/Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΑ

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο (Ιστορική Αναδρομή)  

1.1 Εισαγωγή 3 

1.2 Περιορισμοί την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου (1950-1990) 4 

1.3 Ψυχολογικές Έρευνες 7 

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο (Οι Ειρηνευτικές Αποστολές)  

2.1 Είδη Ειρηνευτικών Αποστολών 10 

2.2 Εθνική Πολιτική 11 

2.3 Αρχές Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης 12 

2.4 Είδη Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης 16 

2.5 Διαφορά μεταξύ των Επιχειρήσεων Διατήρησης και Επιβολής της 

Ειρήνης 

 

22 

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο (Τα Ψυχολογικά Προβλήματα)  

3.1 Είδη Ψυχολογικών Προβλημάτων / Συμπτωμάτων 23 

3.2 Πώς το PTSD επηρεάζει τα μέλη της οικογένειας 29 

3.3 Τρόποι αντιμετώπισης των ψυχολογικών προβλημάτων 36 

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο (Οι Αποστολές και η Οικογένεια)  

4.1 Γενικά 38 

4.2 Υγιείς στρατηγικές αντιμετώπισης για την επαύξηση της 

ανθεκτικότητας σε όλον τον κύκλο της αποστολής 

 

38 

4.3 Ειδικά θέματα 40 

4.4 Επανένωση και οικογενειακή επαναπροσαρμογή μετά το τέλος της 

αποστολής 

 

42 

4.5 Ενδείξεις που θα πρέπει να προσεχθούν  44 

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο ( Διαδικασίες που ακολουθούνται σε κράτη)  

5.1 Οι Σουηδοί στρατιώτες και οι Επιχειρήσεις Υποστήριξης της Ειρήνης 46 

5.2 Πρακτικές και κλινικές πτυχές 53 

5.3 Υποστήριξη της οικογένειας στον στρατό του Ηνωμένου Βασιλείου 54 

5.4 Η Αμερικανική προσέγγιση στο θέμα της οικογενειακής υποστήριξης 62 

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο (Η Ελληνική πραγματικότητα)  

6.1 Εισαγωγή 74 

6.2 Ο ρόλος του Π.ΚΕ.Ε.Υ.Ε. 74 

   

1 



Ψυχολογική υποστήριξη των οικογενειών και των τμημάτων που συμμετέχουν σε ΕΥΕ 
Χρήστου Ιωάννης MIS 29/04 

Α/Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΑ

6.3 Ο ρόλος των Στρατιωτικών Νοσοκομείων 75 

6.4 Η λειτουργία και το έργο της γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης για 

το Στρατό και την Αεροπορία 

 

75 

6.5 Στατιστικά στοιχεία  78 

6.6 Αποτελέσματα έρευνας σε 30 στελέχη που εκπαιδεύτηκαν στο 

ΠΚΕΕΥΕ την περίοδο 5-15 Δεκ. 2005 

 

86 

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο (Συμπεράσματα)  

7.1 Συμπεράσματα από την εργασία 92 

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

8.1 Πίνακας ενεργειών πριν την αποστολή 96 

8.2 Πίνακας ενεργειών κατά τη διάρκεια της αποστολής 101 

8.3 Πίνακας ενεργειών μετά την αποστολή 106 

8.4 Λίστα ενεργειών σε περίπτωση συνδρόμου στρες 110 

8.5 Υπηρεσίες των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων για θέματα 

υποστήριξης προσωπικού και οικογενειών 

 

114 

9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



Ψυχολογική υποστήριξη των οικογενειών και των τμημάτων που συμμετέχουν σε ΕΥΕ 
Χρήστου Ιωάννης MIS 29/04 

 

“Peacekeeping is not a soldier’s job, but only a soldier can do it” 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο   (Ιστορική Αναδρομή) 

1.       Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του πρώην Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών 

General Perez de Cuellar, «οι επιχειρήσεις υποστήριξης της Ειρήνης αναφέρονται στην 

ανάπτυξη στρατιωτικού προσωπικού από τον ΟΗΕ… για να χρησιμοποιήσουν το διεθνές 

επίπεδό τους και τις στρατιωτικές τους ικανότητες…για να βοηθήσουν τις αντιμαχόμενες 

παρατάξεις στον έλεγχο και τελικά στην επίλυση των διαφορών τους», (Προοίμιο στο The 

Blue Helmets, 1990, p xvi). Λεπτομερέστερα περιλαμβάνουν: 

Τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για την διανομή και παροχή της 

ανθρωπιστικής βοήθειας,  

Τη διατήρηση της πρόσβασης της ανθρωπιστικής βοήθειας,  

Τη χρήση όλων των απαραίτητων μέσων για την επίτευξη των ανθρωπιστικών 

αντικειμενικών σκοπών των ΕΥΕ,  

Την ενεργοποίηση τμημάτων σε περίπτωση γενοκτονιών και την καταδίωξη αυτών 

που τις διαπράττουν,  

Την επιτήρηση της συμφωνίας εφαρμογής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την 

επίβλεψη των εκλογών σαν μέλοι των εσωτερικά αποφασισμένων πολιτικών συμφωνιών, για 

το τέλος των εσωτερικών κοινωνικών και πολιτικών αναταραχών,  

Την εγκαθίδρυση ασφαλών περιοχών και την αποφυγή επιθέσεων εναντίων τους,  

Την προστασία και προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
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2. Περιορισμοί την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου (1950-1990) 

Με ένα Συμβούλιο Ασφαλείας διαιρεμένο σε μία διπολική διαμάχη κατά την περίοδο 

του Ψυχρού Πολέμου η ανάπτυξη των ειρηνευτικών τμημάτων από τον ΟΗΕ περιορίζονταν 

αρκετά, για να αποφευχθεί διαμάχη μεταξύ των υπερδυνάμεων, με αποτέλεσμα να είναι 

σπάνιες οι περιπτώσεις που το Συμβούλιο Ασφαλείας να έδωσε έγκριση για επιχειρήσεις 

μεγάλου μεγέθους με την χρήση δυνάμεων στρατού, ναυτικού και αεροπορίας, βασισμένη 

στο Κεφάλαιο 7 του ΟΗΕ. Η σταδιακή αποδοχή από την διεθνή κοινότητα, της άποψης ότι οι 

ειρηνευτικές δυνάμεις λειτουργούν σαν ενδιάμεσες ουδέτερες δυνάμεις μεταξύ των 

αντιμαχόμενων, οδήγησε στην αναγνώριση της ασυλίας. Την ίδια χρονική περίοδο διεθνείς 

οργανισμοί του ΟΗΕ και οι μεγάλοι Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί εγκαθίδρυσαν την αξιοπιστία 

τους σαν αμερόληπτοi οργανισμοί «ανακούφισης». Στις περισσότερες περιπτώσεις οι 

εργαζόμενοι σε αυτούς τους οργανισμούς, απόκτησαν μία «ουδέτερη θέση» και μια 

ελευθερία κινήσεων στην αντιμαχόμενη ζώνη, (UN Economic and Social Council, 1995). 

Ενώ αρχικά το σχέδιο ήταν να δημιουργηθεί μία ανεξάρτητη στρατιωτική δύναμη που 

θα διασφάλιζε τη αποδοχή των κρατών μελών στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, 

τελικά τα κράτη μέλη ζητούσαν από τον Γενικό Γραμματέα να τους παρέχει προσωπικό για 

τέτοιες αποστολές και να συνεισφέρουν σε μία συμφωνημένη βάση στο οικονομικό κόστος. Η 

υπηρεσία ενεργοποιήθηκε το 1948 και στα πρώτα 22 χρόνια υπάρξεώς της ανταποκρίθηκε σε 

54 αιτήσεις για βοήθεια. (United Nations Department of Public Information, 2000, p.1). Από 

την αρχή, η ύπαρξη και η ανάπτυξη των ειρηνευτικών δυνάμεων ήταν ένα θέμα ισχύος. Οι 

πολιτικοί επιστήμονες αμφισβητούσαν την νομιμότητα των αποφάσεων του Συμβουλίου 

Ασφαλείας, (Bertram, 1995), προσπαθούσαν να βρουν λύσεις με τη βοήθεια των πολιτικών 

και με ειρηνικά μέσα, παρά με τη χρήση βίας, (Suter, 1995), ενώ οι πραγματιστές από την 

πλευρά τους, προσπαθούσαν να προσδιορίσουν τα κριτήρια για την ανάπτυξη των τμημάτων, 

την προτεραιότητα των θεμάτων που θα απευθύνονταν και τη σωστή επιλογή των κρατών 

που θα πρόσφεραν προσωπικό, το μέγεθος και τις εθνότητες των τμημάτων, τη διάρκεια της 

ανάπτυξης, την επιπλέον εκπαίδευση και υποστήριξη των τμημάτων αυτών, τα θέματα 

Διοικητικής Μέριμνας και τις χρηματοδότησής τους για να διατηρηθούν τέτοιου είδους 

αποστολές, την πολυεθνικότητα και πολυγλωσσία των τμημάτων και τελικά την αξιολόγηση 

της προσφοράς τους.  
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Με την εμπλοκή τόσων ρόλων, ενεργειών και θεμάτων υποστήριξης, ήταν 

φυσιολογικό για πολλά χρόνια να μην υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα για την επιλογή, 

εκπαίδευση και την επακόλουθη αξιολόγηση της απόδοσης των ειρηνευτικών αποστολών. 

Αντιθέτως, στην αρχή το στρατιωτικό προσωπικό που επιλεγόταν εκπαιδεύονταν για να 

πολεμά, για να υπερασπίζει τον εαυτό του ή να προωθεί τις εδαφικές φιλοδοξίες των 

κυβερνήσεων στο οποίο ανήκε και αφήνονταν στην μοίρα του. Δεν ήταν επομένως 

απαραίτητο να έχει διαπροσωπικά προσόντα για την επίτευξη βασικών κανόνων διαλόγου 

μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών, για τις οποίες η ανακωχή ήταν απλά ένα μικρό 

διάλειμμα σε μία μακροχρόνια διαμάχη. Επιπλέον δεν υπήρχε καμία εκπαίδευση στην επίλυση 

της διαμάχης με την χρήση της διαμεσολάβησης, της ηθικής πίεσης και της αποκατάστασης 

των κοινωνικών δομών μαζί με πρακτική εμπειρία στη διαχείριση πολύπλοκων πολιτιστικών 

και πολιτικών εντάσεων.  

Δεν υπήρχε επίσης αναγκαιότητα για γνώση ξένων γλωσσών και ιδιαίτερη ευαισθησία 

σε θέματα θρησκευτικών διαφορών, πιστεύω και εθίμων των εμπλεκομένων πολιτιστικών 

ομάδων. Επιπλέον δεν είχαν αντιμετωπίσει ποτέ «πρώτο χέρι» το διπρόσωπο σύστημα των 

πολιτικών που η ιδεολογική και προσωπική τους δέσμευση και ενδιαφέρον διέφερε με αυτά 

που διακήρυτταν. Και φυσικά τα τμήματα δεν είχαν ενστερνιστεί τα υψηλά ιδανικά και τις 

ιδέες, για να μπορούν να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας ενός «άμορφου» και μεγάλου 

οργανισμού, όπως είναι τα Ηνωμένα Έθνη, από το οποίο είχαν οριστεί να υπηρετήσουν.  

Αρχικά, ο βασικός σκοπός τους, με την συγκατάθεση των αντιμαχόμενων πλευρών, 

ήταν να ενεργούν με ουδετερότητα και να χρησιμοποιούν βία μόνο για αυτοάμυνα, με λίγα 

λόγια, να δημιουργούν προϋποθέσεις για τους πολιτικούς διαπραγματευτές, ενώ σε 

προσωπικό επίπεδο, στην καλύτερη των περιπτώσεων, τους θεωρούσαν αδιάφορους ενώ 

στην χειρότερη, τους τραυμάτιζαν, απήγαγαν ή σκότωναν. Η ελπίδα τους ήταν το γεγονός 

ότι μέσω της ουδετερότητας και παράδοξα με την ετοιμότητα να επέμβουν ενεργά, θα 

δημιουργούσαν σεβασμό και θα τους καθιστούσαν ικανούς να εφαρμόσουν μέσα και 

πρακτικές, χωρίς χρήση βίας, για να ηρεμήσουν τις αντιμαχόμενες πλευρές. 
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Μόλις οι εμπλοκές των αντιμαχομένων γίνονταν ολοένα και λιγότερο βίαιες, γίνονταν 

φανερό ότι η δουλειά των ειρηνευτικών τμημάτων θα ήταν πιο αποτελεσματική αν 

διεξάγονταν από αστυνομικά τμήματα που θα ασχολούνταν με τον τοπικό πληθυσμό. Υπό 

αυτές τις συνθήκες τα Ηνωμένα έθνη άρχισαν να δημιουργούν πολυεθνικά αστυνομικά 

τμήματα με ανθρωπιστικό προορισμό και με σκοπό να επαναφέρουν την  τάξη. Μέχρι το 

τέλος του 2000, όπου υπήρχαν 15 ειρηνευτικές αποστολές  περίπου 7310 αστυνομικοί ήταν 

σε υπηρεσία μαζί με 30690 στρατιωτικούς. (United Nations Department of Public 

Information, 2000, p.1). 

Παρόλα αυτά αν και οι «ένστολοι» κατάφεραν να συνεργαστούν με τις τοπικές 

κοινότητες, το ίδιο δεν συνέβη με τη συνεργασία και συντονισμό μεταξύ των ανθρωπιστικών 

υπηρεσιών και μη κυβερνητικών οργανισμών, μια και ο ένας αμφισβητούσε την ικανότητα 

του άλλου. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πολλές υπηρεσίες και οργανισμοί που αναπτύσσονταν 

στην μετά-πολεμική περίοδο, με σκοπό να αναπτύξουν βραχυχρόνια προγράμματα παροχής 

βοήθειας, να ζητούν την προστασία των ειρηνευτικών δυνάμεων και ταυτόχρονα να 

«αυτοσχεδιάζουν» και να φαίνεται να περιορίζονται από το «ορθόδοξο» τρόπο διοίκησης των 

ειρηνευτικών αποστολών. Σαν αποτέλεσμα σε μία έκθεση του κ. Whitman για το χάος της 

οργάνωσης των αποστολών επιβεβαιώθηκε ότι ο φυσιολογικός ρόλος των ειρηνευτικών 

τμημάτων ήταν δύσκολος και γινόταν ακόμη περισσότερο μια και:  

Στέλνονταν για να επιφέρουν ηρεμία μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών και όχι των 

πολυεθνικών τμημάτων και οργανισμών, 

Η παύση των ένοπλων συγκρούσεων δεν έφερνε αποτελέσματα στον ανθρωπιστικό 

και δημοκρατικό χειρισμό των μειονοτήτων,  

Καμία διανομή φαγητού και υλικών δεν μπορούσε να γίνει με βάση τις ανάγκες, αλλά 

πιο πιθανά με βάση την σχέση με τις τοπικές πολιτικές δυνάμεις, 

Η πιθανότητα επιστροφής των προσφύγων στους τόπους τους ήταν μικρή. 

Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν αποτελεί έκπληξη οι ειρηνευτικές δυνάμεις να μην 

ικανοποιούν κανένα και να καταλήγουν να είναι οι «αποδιοπομπαίοι τράγοι» για κριτική από 

όλες τις πλευρές. Η εργασία τους αύξανε και το ποσοστό του κινδύνου με τα στατιστικά να 

αναφέρουν 844 απώλειες ζωής από το 1948 μέχρι το 2000 με τις 814 περιπτώσεις να έχουν 

πραγματοποιηθεί την τελευταία δεκαετία. Επιπλέον το 35,14% (286 άτομα) των απωλειών  
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προκλήθηκε από εχθρική ενέργεια.(United Nations Department of Public Information, 2000, 

p.10). 

 

3. Ψυχολογικές Έρευνες 

Λόγω της μικρής εκτίμησης από το κοινό, τις αντικρουόμενες απαιτήσεις, εξωτερικές 

απειλές και μερικές φορές λόγω της απειθαρχίας των τμημάτων, μέχρι τα μέσα του 1990, τα 

θέματα των ειρηνευτικών αποστολών απασχολούσαν πολύ λίγο τους ιατρούς και ερευνητές. 

Για παράδειγμα, ο Gal και Mangelsdorff (1991) στην τελευταία τους και πιο σίγουρα 

αναλυτική εργασία τους για την στρατιωτική ψυχολογία, παραμένουν «σιωπηλοί» εκτός από 

μία μικρή αναφορά, ενώ οι Wilson και Raphael (1993) στην συγκριτική μελέτη του 

τραυματικού στρες δεν αναφέρουν τίποτα. Προσπάθειες αναζήτησης σε «On-line» βάσεις 

δεδομένων όπως οι Medline, Sociofile  εμφάνιζαν 10 αναφορές εκ των οποίων οι 7 

προέρχονταν από το πανεπιστήμιο του Maryland. Παρόλα αυτά οι  Litz (1996), McDonald, 

Chamberlain, Long και Mirfin (1996), και Weisaeth, Melhlum, & Mortensen (1996) έκανα κάτι 

για να αναπληρωθεί το κενό. 

Αν πάρουμε χρονολογικά, τα πρώτα θέματα αναπτύχθηκαν από τον Moskos (1975) 

που αναφέρθηκε στην «ηθική» και στον στρατιωτικό επαγγελματισμό που αναπτύχθηκε από 

τους αξιωματικούς που συμμετείχαν στην αποστολή στην Κύπρο. Στην επακόλουθη εργασία 

των Segal, Harris, Rothberg, και Marlowe (1984) διαχώρισαν την «κατεύθυνση ενεργειών» 

και την «ηθική» των αμερικανικών τμημάτων στο Σινά. Οι Harris και Segal (1985) 

επικεντρώθηκαν στη κούραση που προήλθε από «την αχρηστία, την πολιτισμική στέρηση, 

την έλλειψη ιδιωτικής-προσωπικής ζωής και την απώλεια ελέγχου του προσωπικού χρόνου 

και χώρου», ενώ αντίστοιχα οι Meeker και Segal (1986), στην εμπειρία των στρατιωτικών 

επιχειρήσεων «χαμηλής έντασης», που τους βοήθησε να διακρίνουν τις διαφορές των 

επιπέδων των τωρινών επιχειρήσεων. Στην συνέχεια οι Segal, Furukawa, και Lindh (1990) 

επιβεβαίωσαν την ανάγκη εκπαίδευσης των τμημάτων στο να αναγνωρίζουν τα στοιχεία των 

«χαμηλών εντάσεων» κατά την διάρκεια των αποστολών τους. Τελικά ο Stretch (1990) 

εξέτασε 121 Καναδούς με προηγούμενη προϋπηρεσία στον πόλεμο του Βιετνάμ και 

ανακάλυψε μία μειονότητα να έχει συμπτώματα Μετατραυματικής Αγχωτικής Διαταραχής 

(PTSD, PostTraumatic Stress Disorder). 
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Τότε ο Litz (1996) επισήμανε την αλλαγή φάσης των «ειρηνευτών» από τη άρνηση σε 

εξαιρετικά στρεσογώνες καταστάσεις και προειδοποίησε ότι η έκθεση σε εξαιρετικά 

επικίνδυνες συνθήκες δημιουργεί «μια μοναδική κλάση από τραυματικά περιστατικά», για τα 

οποία πρέπει να αναπτυχθούν αποτελεσματικές παρεμβάσεις Την ίδια χρονιά οι McDonald, 

Chamberlain, Long και Mirfin (1996) παρουσίασαν τα αποτελέσματα σε Νέο Ζηλανδούς 

«ειρηνοποιούς» και τα συνέδεσαν με τη διάρκεια, ένταση, αστάθεια των αποστολών. Τα 

άτομα που βρίσκονταν στην «πρώτη γραμμή», αντιμετώπισαν αρκετά προβλήματα μία και 

έπρεπε να παραμένουν ουδέτεροι χωρίς να έχουν την δυνατότητα να επέμβουν σε 

περιστατικά που είχαν να κάνουν με απώλειες ζωής γυναικών και παιδιών, την διανομή της 

ανθρωπιστικής βοήθειας στους πεινασμένους. Αλλά και από αυτούς μόνο το 3% χρειάστηκε 

ιατρική παρακολούθηση και κυρίως άτομα που είχαν «δυσλειτουργικό» οικογενειακό 

υπόβαθρο. Ακόμη, ένα τυπικό φαινόμενο για άτομα που στέλνονταν για αποστολές σε άλλες 

ηπείρους ήταν το γεγονός της αδυναμίας τους να επανενταχθούν στους οικογενειακούς 

δεσμούς όταν επέστρεφαν πίσω. 

Την ίδια χρονιά, οι Weisaeth, Melhlum, & Mortensen (1996) παρουσίασαν μία εργασία 

διάρκειας 6 χρόνων με ένα δείγμα 16 000 Νορβηγών στρατιωτών. Αυτό που τόνισαν ήταν το 

γεγονός ότι, δεν τους επηρέασε τόσο η διαμονή τους στο εξωτερικό αλλά το γεγονός ότι 

ήταν μάρτυρες σε βιαιοπραγίες χωρίς τη δυνατότητα να επέμβουν. Όπως χαρακτηριστικά 

είπαν οι μελετητές «Ένας «παραδοσιακός» στρατιώτης περιμένει πόλεμο και λαμβάνει ειρήνη, 

ενώ ένας στρατιώτης που συμμετέχει σε ειρηνευτική αποστολή, περιμένει ειρήνη και τελικά 

συναντά πόλεμο». 

Παρόλο που η πλειοψηφία των Νορβηγών επέστρεψαν χωρίς πρόβλημα, το 3,3% ή 

530 άτομα, επαναπατρίστηκαν για ιατρικούς, κοινωνικούς και πειθαρχικούς λόγους, με 

μεγάλο ποσοστό να παρουσιάζει συμπτώματα του λεγόμενου Post Traumatic Stress Disorder 

(PTSD). Συνολικά, ανακοινώθηκε ότι από τους μεγαλύτερους στρεσογόνους παράγοντες ήταν 

η έλλειψη της στρατιωτικής δομής, οι πολυεθνικές μονάδες, η μη σωστή δίακριση ανάμεσα 

στην ηλικία και στους βαθμούς των στρατιωτικών και τελικά η υποχρέωση να συμμετάσχουν 

σε έρευνες σχετικές με απώλειες ζωής πολιτών και τελικά να είναι άοπλοι. 

Όλες αυτές ο μελέτες δείχνουν ότι τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον των ιατρών 

έχει αυξηθεί για το συγκεκριμένο θέμα. Σε αναζήτηση στο διαδίκτυο το 2003 είχαμε 

σημαντική αύξηση των αποτελεσμάτων σε βάσεις δεδομένων. Οι Shigemura και Nomura 

(2002) ανέφεραν το λεγόμενο «Σύνδρομο στρες των «Ειρηνευτών», που πρωτοαναφέρθηκε  
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από τον Weisaeth το 1979 ο οποίος το χαρακτήρισε σαν « οργή, αυταπάτη, και αναστάτωση, 

αισθήματα ανικανότητας και αδυναμίας να αντιδράσουν σε βία». Θεωρείται σκόπιμο στο 

σημείο αυτό να προχωρήσουμε στην επεξήγηση των ειδών των ειρηνευτικών αποστολών για 

να μπορεί να γίνει κατανοητή η διαφορά που υπάρχει μεταξύ τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο  (Οι Ειρηνευτικές Αποστολές) 

1. ΕΙΔΗ  ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΩΝ  ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΓΕΝΙΚΑ 

Μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, η πιθανότητα περιφερειακών συγκρούσεων, ή 

πολέμων χαμηλής έντασης έχει αυξηθεί σημαντικά. Πιθανές αιτίες των συγκρούσεων αυτών 

είναι: 

 Πολιτική, οικονομική και κοινωνική αστάθεια, 

 Οικονομικές πιέσεις κυρίως από άνιση κατανομή του πλούτου, 

 Ανταγωνισμός για πρώτες ύλες ή πηγές ενέργειας, 

 Μεγάλες οικολογικές καταστροφές - δραστικές κλιματολογικές αλλαγές, 

 Πληθυσμιακές πιέσεις και ανεξέλεγκτη μαζική μετανάστευση, 

 Διεθνής ανταγωνισμός για την επιρροή σε συγκεκριμένη περιοχή, 

 Αμφισβητήσεις συνόρων, 

 Εθνικές, μειονοτικές, φυλετικές και θρησκευτικές εντάσεις, 

 Θρησκευτικός φανατισμός, 

 Τρομοκρατία και οργανωμένο έγκλημα. 

 

Στον όρο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ» (ΕΥΕ), περιλαμβάνεται ένα 

ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, το οποίο δημιουργεί ή στηρίζει τις προϋποθέσεις διατήρησης 

της ειρήνης σε μια εθνική ή περιφερειακή σύγκρουση. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να 

συνοψιστούν σε έξι (6) γενικές κατηγορίες : 

 Πρόληψη Σύγκρουσης 

 Εγκαθίδρυση της Ειρήνης 

 Διατήρηση της Ειρήνης 

 Επιβολή της Ειρήνης 

 Οικοδόμηση της Ειρήνης 

 Ανθρωπιστικές Επιχειρήσεις 
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Σύμφωνα με τις διατάξεις των κεφαλαίων VI και VII του Καταστατικού Χάρτη του 

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ, 26 Ιούν. 1945), η Ελλάδα ως χώρα μέλος του ΟΗΕ και 

άλλων διεθνών οργανισμών, μπορεί να συμμετέχει σε Επιχειρήσεις Υποστήριξης της Ειρήνης 

προσφέροντας μεμονωμένα άτομα, στρατιωτικούς παρατηρητές ή οργανωμένα στρατιωτικά 

τμήματα, τα οποία θα εντάσσονται σε μία πολυεθνική δύναμη ενιαία διοίκηση, για την 

εκτέλεση σχετικής απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ιστορικά παραδείγματα 

συμμετοχής της χώρας μας με μάχιμα τμήματα σε Επιχείρηση Υποστήριξης της Ειρήνης είναι 

στον πόλεμο της Κορέας (1950-1953), στην Σομαλία, στην Αλβανία και στην πρώην 

Γιουγκοσλαβία με τελευταία την συμμετοχή στρατιωτικών παρατηρητών στο Σουδάν από τον 

Αύγουστο του 2005. 

Μετά από την υιοθέτηση της νέας Στρατηγικής Αντίληψης του ΝΑΤΟ και την 

αναθεώρηση της Στρατιωτικής Επιτροπής, Military Committee ΜC 400/1 (Στρατιωτική 

Εφαρμογή της Στρατηγικής της Συμμαχίας), το ΝΑΤΟ διατύπωσε την ετοιμότητα του να 

διεξάγει κατά περίπτώση Επιχειρήσεις Υποστήριξης της Ειρήνης υπό τον ΟΗΕ ή Οργανισμό 

για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) , εντός ή εκτός της περιοχής 

ευθύνης του. 

 

2.  ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Η Ελλάδα ακολουθώντας τους γενικά αναγνωρισμένους κανόνες του διεθνούς δικαίου 

και σύμφωνα με το άρθρο 2 του Συντάγματος, επιδιώκει εμπέδωση της ειρήνης, της 

δικαιοσύνης, καθώς και την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των λαών και των κρατών. 

Η εκάστοτε κυβέρνηση είναι αυτή η οποία φέρει την ευθύνη για την απόφαση να 

συνδράμει η Ελλάδα στην εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται παραπάνω και είναι αυτή 

που καθορίζει και κατευθύνει τη γενική πολιτική της χώρας, σύμφωνα πάντα με αυτά που 

ορίζουν το Σύνταγμα και οι νόμοι του κράτους. Σύμφωνα με τον Νόμο 2292/95 και σε 

εφαρμογή σχετικής διάταξης του Συντάγματος, αρμόδιο για να αποφασίσει τη διάθεση 

εθνικών δυνάμεων, στα πλαίσια διεθνών υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η χώρα, είναι το 

ΚΥΣΕΑ. 

Αντίστοιχα, αρμόδιος για την οργάνωση, διάθεση, παρακολούθηση και έλεγχο των 

ειρηνευτικών αποσπασμάτων σε αποστολές εκτός της Ελληνικής επικράτειας, είναι ο Αρχηγός 

ΓΕΕΘΑ, ο οποίος ασκεί την Επιχειρησιακή Διοίκηση, μέσω των αντιστοίχων Γενικών 

Επιτελείων, των παραπάνω αποσπασμάτων, σε όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο 

εξωτερικό. 
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3. ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 

 

Ενότητα Διοίκησης 

Ο Διοικητής της Δύναμης Υποστήριξης της Ειρήνης (Force Commander - FC) ή ο 

Ειδικός Απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών (εάν έχει καθορισθεί) 

είναι ο μόνος υπεύθυνος για όλα τα θέματα που αφορούν την αποστολή, 

συμπεριλαμβανομένων και των διαπραγματεύσεων με τα εμπόλεμα μέρη, ώστε να επιλύονται 

όλα τα προβλήματα με ειρηνικά μέσα και μεθόδους. 

 Ο Διοικητής της Δύναμης ασκεί τον Επιχειρησιακό Έλεγχο (Operational Control 

OPCON) όλων των Μονάδων της. 

 

Ενότητα Προσπάθειας 

Λόγω της πολυπλοκότητας των ΕΥΕ (ιδιαίτερα των πιο πρόσφατων), προϋποτίθεται η 

κοινή προσέγγιση και ταύτιση του ΑΝΣΚ από όλους τους εμπλεκόμενους οργανισμούς. 

Συνεπώς, απαιτείται η πολιτικό-στρατιωτική συνεργασία με όλους τους πολιτικούς 

οργανισμούς και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο θέατρο των επιχειρήσεων 

(παραδοσιακούς Οργανισμούς διεθνούς εμβέλειας, όπως η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού 

Σταυρού ή Ερυθράς Ημισελήνου), μη-κυβερνητικές οργανώσεις (Non – Governmental 

Organizations, NGOs) κλπ. 

Σε όλες τις ΕΥΕ θα υπάρχει έντονη ανάγκη για τη συνεργασία των στρατιωτικών 

τμημάτων με μία μεγάλη ποικιλία άλλων διεθνών οργανισμών στο θέατρο των Επιχειρήσεων, 

εκτός από τα εμπλεκόμενα μέρη στη σύγκρουση ή τον τοπικό πληθυσμό. 

Για την επίτευξη λοιπόν της παραπάνω ενότητας προσπάθειας, όσον αφορά τις ΕΥΕ 

που αναλαμβάνει ο ΟΗΕ , επιλαμβάνεται ένας συντονιστής για την αποτελεσματική 

συνεργασία μεταξύ των ανθρωπιστικών οργανώσεων του ΟΗΕ και των στρατιωτικών του 

τμημάτων ή και των υπολοίπων ανθρωπιστικών οργανώσεων. Ο συντονιστής αυτός αναφέρει 

στον Ειδικό Απεσταλμένο του Γενικού Γραμματέα , ο οποίος έχει την εξουσία για το συντο-

νισμό όλων των στοιχείων του συστήματος των ΗΕ , που δρουν στη περιοχή επιχειρήσεων 

(Area of Operation AOR). 

Στην περίπτωση που διεξάγεται ΕΥΕ από το ΝΑΤΟ, δημιουργούνται , σε όλη τη 

κλίμακα της Ιεραρχίας Κέντρα Πολιτικό-Στρατιωτικής Συνεργασίας (Civil – Military 

Cooperation Centers – CIMIC Centers) τα οποία, μεταξύ των άλλων, αναλαμβάνουν την 

επίτευξη της ενότητας προσπάθειας. 
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Αμεροληψία 

Οι ΕΥΕ πρέπει να διενεργούνται χωρίς προκατάληψη ή προτίμηση, προς κάποιο 

εμπλεκόμενο μέρος και σύμφωνα με την εντολή της συγκεκριμένης ΕΥΕ. Η διαφάνεια των 

επιχειρήσεων είναι βασικό στοιχείο για την διατήρηση της πεποίθησης ότι τηρείται η αρχή της 

αμεροληψίας. Οι δραστηριότητες όλων των πλευρών θα κρίνονται με γνώμονα την εντολή 

(mandate) της ΕΥΕ, που έχει δοθεί από το αρμόδιο διεθνή οργανισμό και με βάση το Διεθνές 

Ανθρωπιστικό Δίκαιο. 

Η αρχή αυτή πρέπει να εφαρμόζεται αυστηρά από την Ειρηνευτική Δύναμη, ώστε να 

κερδίσει την εμπιστοσύνη και το σεβασμό των αντιμαχομένων μερών και της κυβέρνησης 

που την προσκάλεσε. 

Συναίνεση των Αντιμαχομένων Μερών 

Η προαγωγή της συνεργασίας και η συναίνεση των αντιμαχομένων μερών είναι 

αναγκαία και απαιτούμενα στοιχεία για τη διεξαγωγή ΕΥΕ, σύμφωνα με το Χάρτη των ΗΕ. 

Απώλεια ή αδυναμία επίτευξης της συναίνεσης των αντιμαχομένων δύναται να έχει σοβαρές 

επιπτώσεις στην ΕΥΕ. 

Αξιοπιστία 

Η αξιοπιστία μίας Ειρηνευτικής Δύναμης είναι μία αντανάκλαση της εκτίμησης των 

μερών, για την ικανότητα της να φέρει σε πέρας την αποστολή της. Η αξιοπιστία είναι 

απαραίτητη για τη δημιουργία εμπιστοσύνης από τα εμπλεκόμενα στη σύγκρουση μέρη και 

πρέπει να είναι άμεσης προτεραιότητας για το Διοικητή της Δύναμης. 

Η δύναμη που διατίθεται σε κάθε ΕΥΕ πρέπει να έχει τον κατάλληλο αριθμό 

εκπαιδευμένου προσωπικού, (οργανωμένου και εξοπλισμένου), για να αναλάβει τα 

συγκεκριμένα καθήκοντα. 

Προϋπόθεση για την επίτευξη της αξιοπιστίας είναι οι ειρηνευτικές δυνάμεις να έχουν 

ξεκάθαρες και επιτεύξιμους στρατιωτικούς στόχους και σκοπούς και αποδεδειγμένη θέληση 

και δυνατότητα να τους επιτύχουν, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εμπλεκόμενα στη σύγκρουση 

μέρη ενδέχεται να επιδιώξουν να επωφεληθούν σε βάρος των αντιπάλων τους ή να 

υπονομεύσουν την αποστολή. 

Η δύναμη πρέπει τότε να ανταποκριθεί άμεσα και ορθά, για να προλάβει ή να 

σταματήσει πιθανές παραβιάσεις των συμφωνηθέντων. Το προσωπικό πρέπει να επιδεικνύει 

σταθερά μία πειθαρχημένη, υπεύθυνη και αποτελεσματική συμπεριφορά κατά την εκτέλεση 

των καθηκόντων του, ακόμη και όταν είναι εκτός υπηρεσίας. 
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Περιορισμοί στη Χρήση Βίας 

Κάθε περίπτωση χρήσης βίας πρέπει να είναι δικαιολογημένη και προσεκτικά 

ελεγχόμενη. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση βίας πρέπει να είναι σύμφωνη με το Χάρτη του 

ΟΗΕ, την εντολή και τους υφισταμένους Κανόνες Εμπλοκής. 

Η μη αναγκαία χρήση βίας από τη δύναμη μπορεί να υπονομεύσει την αποδοχή της 

δύναμης και να οδηγήσει στην κλιμάκωση της βίας στο θέατρο Επιχειρήσεων. Επιτρέπεται η 

χρήση βίας για σκοπούς αυτοάμυνας της δύναμης, προστασίας των θέσεων και του υλικού 

της ή για να μπορέσει να εκτελέσει τα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί. Η χρήση βίας 

πρέπει να εξετάζεται προσωπικά από το Διοικητή της Δύναμης, στα πλαίσια εκτέλεσης της 

αποστολής του. 

Εάν η δύναμη που λαμβάνει μέρος στην Επιχείρηση ανήκει στο ΝΑΤΟ, η Συμμαχία θα 

εγκρίνει συγκεκριμένους Κανόνες Εμπλοκής. 

Ο σχεδιασμός ανάπτυξης τεθωρακισμένων και βαρέων όπλων πρέπει να είναι 

ανάλογος της αναμενόμενης απειλής στο θέατρο Επιχειρήσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, 

μία βαριά εξοπλισμένα Δύναμη μπορεί να θεωρηθεί ως αδικαιολόγητη απειλή για τα 

εμπλεκόμενα μέρη , ενώ αντίθετα σε άλλες περιπτώσεις, μία ισχυρή δύναμη είναι απαραίτητη 

για την επιτυχία της αποστολής. 

Ασφάλεια 

Η αυτοπροστασία και η ασφάλεια της δύναμης γενικά είναι βασικές ευθύνες της 

διοίκησης σε όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Όλο το στρατιωτικό προσωπικό που 

συμμετέχει σε ΕΥΕ πρέπει να εκπαιδεύεται προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ασφάλεια του. 

Όλες οι πολιτικές υπηρεσίες (διεθνείς οργανισμοί, NGOs) πρέπει να ενημερώνουν το 

προσωπικό τους, για τους κινδύνους που ενδεχομένως θα αντιμετωπίσουν. Κατά τη διάρκεια 

των ΕΥΕ ενδέχεται, σύμφωνα με το Σχέδιο Επιχειρήσεων, να ανατεθεί η ασφάλεια των 

διαφόρων πολιτικών υπηρεσιών στη Δύναμη Υποστήριξης της Ειρήνης. 

Διαφάνεια των Επιχειρήσεων 

Η αποστολή και οι επιχειρήσεις της δύναμης θα πρέπει να είναι πλήρως γνωστά στα 

αντιμαχόμενα μέρη. Η αποτυχία επίτευξης αμοιβαίας κατανόησης μπορεί να οδηγήσει σε 

δυσπιστία και εχθρότητα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κίνδυνος για όλη την επιχείρηση. 

Η συλλογή των πληροφοριών πρέπει να γίνεται δια μέσου εμφανών πηγών. Η 

διαφάνεια των επιχειρήσεων είναι μία γενική αρχή που διέπει τις ΕΥΕ, αλλά δεν πρέπει να 

αποβαίνει σε βάρος της ασφάλειας της επιχείρησης. 
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Πολιτικό-Στρατιωτικός Συντονισμός 

Στις πρόσφατες ΕΥΕ υπάρχει σημαντικότατη πολιτική συνεισφορά, εκτός από τη 

στρατιωτική και συνεπώς είναι σημαντικό για την επιτυχία της αποστολής, να υπάρχει 

ενοποίηση των δραστηριοτήτων της πολιτικής αστυνομίας των Ηνωμένων Εθνών, των 

παρατηρητών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, των ανθρωπιστικών οργανώσεων και των 

αντιστοίχων οργανισμών , με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. 

Ο συντονισμός μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών στοιχείων πρέπει να υποστηρίζεται 

από την εκτεταμένη σύνδεση όλων των εμπλεκομένων στοιχείων και πρέπει να είναι 

σταθερός, καλά οργανωμένος και εκτεινόμενος μέχρις επιπέδου Τάγματος ή ανεξαρτήτου 

Λόχου. 

Αμοιβαίος Σεβασμός 

Πρέπει να υπάρχει ένας βαθμός αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των αντιμαχομένων 

πλευρών και της Δυνάμεως Υποστήριξης της Ειρήνης (ΔΥΕ), η οποία αναπτύσσεται σε μία 

περιοχή και έχει συνήθως την συγκατάθεση της αναγνωρισμένης φιλοξενούσας κυβέρνησης. 

Συνήθως μία ΔΥΕ απολαμβάνει κάποια προνόμια σχετικά με τα καθήκοντα της. Τα 

προνόμια αυτά προβλέπονται από τη Συμφωνία Κατάστασης Δυνάμεων (SOFA’s) ή από άλλες 

ειδικές συμφωνίες. 

Το προσωπικό της Δύναμης πρέπει να σέβεται τους νόμους, τα ήθη και τα έθιμα της 

φιλοξενούσας χώρας. 

Ελευθερία Κινήσεων 

Η γενική ελευθερία κινήσεων είναι ουσιαστική για την επιτυχή εκτέλεση μίας ΕΥΕ και 

πρέπει να καλύπτεται από την εντολή του αρμόδιου διεθνούς οργανισμού. Η ΔΥΕ πρέπει να 

είναι ελεύθερη σε κάθε περίπτωση να εκτελεί την αποστολή της στην καθορισμένη περιοχή. 

Η εμπειρία δείχνει ότι διάφοροι παράγοντες εμποδίζουν σε τοπικό επίπεδο την 

ελευθερία κινήσεων της ΔΥΕ. Αυτοί οι παράγοντες πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα και 

αποτελεσματικά , μέσω συνομιλιών και εάν αυτές δεν ευοδωθούν τότε πρέπει να λάβει χώρα 

πιο δυναμική και αποφασιστική ενέργειας περιλαμβανομένης και της χρήσης βίας (σε 

περίπτωση ενόπλων δυνάμεων). 

Ευκαμψία 

Η Δύναμη Υποστήριξης της Ειρήνης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει 

την πιθανή κλιμάκωση των εχθροπραξιών. Οι Κανόνες εμπλοκής πρέπει να παρέχουν στους 

στρατιωτικούς διοικητές την μέγιστη ευκαμψία για να εκτελέσουν την αποστολή τους σ' ένα 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον. 
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Τα κράτη που συνεισφέρουν μονάδες ή προσωπικό στην επιχείρηση πρέπει να 

παρέχουν στον Διοικητή της Δύναμης την απαραίτητη ευκαμψία, για να αντιμετωπίζει τις 

άμεσες επιχειρησιακές ανάγκες στην Περιοχή Επιχειρήσεων, (Area of Operations, AOR) ή σε 

περιοχή άμεσα γειτονική, εάν αυτό προβλέπεται από την σχετική εντολή του αρμόδιου 

διεθνούς οργανισμού. 

 

 4. ΕΙΔΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ 

Με τον όρο Επιχειρήσεις Υποστήριξης της Ειρήνης (ΕΥΕ) καλύπτεται ένα ευρύ πεδίο 

δραστηριοτήτων, το οποίο δημιουργεί ή στηρίζει τις προϋποθέσεις διατηρήσεως της ειρήνης 

σε μια ενδοκρατική ή διακρατική σύγκρουση (intra-state or inter-state conflict). 

Ο ορισμός του ΝΑΤΟ όπως αναγράφεται στο MC 327/1 , που αναφέρεται στη 

«Στρατιωτική Σχεδίαση ΝΑΤΟ για Επιχειρήσεις Υποστηρίξεως της Ειρήνης» είναι ο εξής: 

«Επιχειρήσεις Υποστήριξης της Ειρήνης είναι πολυεθνικές επιχειρήσεις, διεξαγόμενες με 

αμεροληψία προς υποστήριξη συγκεκριμένης εντολής (mandate) του ΟΗΕ ή του Οργανισμού 

για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη, ΟΑΣΕ με τη συμμετοχή στρατιωτικών 

δυνάμεων, διπλωματικών υπηρεσιών και οργανισμών ανθρωπιστικής βοήθειας, με σκοπό την 

πολιτική επίλυση μίας κρίσης ή στη δημιουργία άλλων συνθηκών που ρητά αναγράφονται 

στην εντολή (mandate)». 

 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ (Conflict Prevention) 

Είναι ενέργειες που αποσκοπούν στη πρόληψη συγκρούσεων που διενεργούνται 

σύμφωνα με το Κεφάλαιο VI του Χάρτη του ΟΗΕ και οι οποίες κυμαίνονται από διπλωματικές 

πρωτοβουλίες (προληπτική διπλωματία-preventive diplomacy), μέχρι την προληπτική 

ανάπτυξη δυνάμεων, με πρόθεση να παρεμποδίσουν την κλιμάκωση της κρίσης σε ένοπλη 

σύγκρουση ή την εξάπλωση αυτής. Στις επιχειρήσεις του είδους αυτού, περιλαμβάνονται 

διαβουλεύσεις και επιθεωρήσεις από ολιγομελείς ομάδες παρατηρητών , μεταξύ των άλλων, 

εξέταση και επιτήρηση των γεγονότων. 

Η στρατιωτική συμμετοχή σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις είναι αυτή της υποστήριξης 

των πολιτικών και διπλωματικών πρωτοβουλιών για την επίλυση της κρίσης. Αυτές οι 

ενέργειες περιλαμβάνουν : 
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Προληπτική Ανάπτυξη (Preventive Deployment)

Είναι η προληπτική ανάπτυξη δυνάμεων με επαρκή ικανότητα αποτροπής, για την 

πρόληψη εχθροπραξιών. Η προληπτική ανάπτυξη μπορεί να υλοποιηθεί, αρχικά με την 

διενέργεια σχετικών στρατιωτικών ασκήσεων, στη συνέχεια με την ανάπτυξη στρατιωτικών 

δυνάμεων σε περιοχή γειτνιάζουσα στο χώρο του προβλήματος και τέλος με ανάπτυξη 

δυνάμεων στην ίδια την προβληματική περιοχή. 

Για την περίπτωση της ανάπτυξης δυνάμεων στη περιοχή του προβλήματος, 

απαιτείται εντολή (mandate) από τον υπεύθυνο διεθνή οργανισμό και συγκατάθεση της 

φιλοξενούσας χώρας (Host nation). Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η UNPREDEP (United 

Nations Preventive Deployment Force) , δύναμη του ΟΗΕ η οποία αναπτύχθηκε το 1992 στην 

ΠΓΔΜ (στα σύνορα με Αλβανία και Γ/Β), κατόπιν αιτήσεως της κυβέρνησης της ΠΓΔΜ. 

Έγκαιρη Προειδοποίηση (Early Warning)  

Αφορά στην έγκαιρη προειδοποίηση μίας πιθανής σύγκρουσης, η οποία κατά κανόνα 

θα προέρχεται από τις συνήθεις διαδικασίες συλλογής πληροφοριών των διεθνών 

οργανισμών. Αυτή είναι απαραίτητη καθόσον όσο νωρίτερα γίνει γνωστό το πρόβλημα, τόσο 

πιο έγκαιρα μπορεί να αναληφθούν διπλωματικές ή στρατιωτικές προσπάθειες και να 

μελετηθούν εναλλακτικές προοπτικές αντίδρασης. 

Επιτήρηση (Surveillance or Monitoring)  

Θαλάσσιες, επίγειες και εναέριες δραστηριότητες μπορεί να επιτηρούνται με τα 

διαθέσιμα μέσα. Η χρήση των μέσων επιτήρησης μπορεί από μόνη της να έχει αποτρεπτικό 

χαρακτήρα. Ανάλογη επιχείρηση ήταν η επιχείρηση «ΝΑΤΟ Air Verification Mission» (Οκτ.98-

Μαρ.99) , που είχε αποστολή τη συλλογή πληροφοριών και τη διενέργεια αεροπορικών 

αναγνωρίσεων, στο πλαίσιο της προστασίας των παρατηρητών της Αποστολής Επαλήθευσης 

του ΟΑΣΕ στο Κοσσυφοπέδιο (Kosovo Verification Mission KVM) 

Κυρώσεις και αποκλεισμός (Sanctions and Embargo)  

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει ως μέσο πίεσης την 

χρήση οικονομικών και εμπορικών κυρώσεων και την επιβολή τους με τη εφαρμογή 

οικονομικού και εμπορικού αποκλεισμού (Embargo). Οι δυνάμεις του Ναυτικού και της 

Αεροπορίας του ΝΑΤΟ, είναι ικανές και κατάλληλα εκπαιδευμένες για την εκτέλεση και 

υποστήριξη τέτοιων δραστηριοτήτων, ενώ δυνάμεις Στρατού Ξηράς μπορούν επίσης να 

χρησιμοποιηθούν σε τέτοια καθήκοντα π.χ. συνοριακή επιτήρηση. 
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Επιχειρήσεις Εκκένωσης Αμάχων (Non-combatant evacuation Operations - NEO)

Αποσκοπούν στην ασφαλή μεταφορά αμάχων από μία χώρα στην οποία υπάρχει μία 

επιδεινούμενη κατάσταση ασφαλείας. Για τις επιχειρήσεις αυτές απαιτείται άμεση πολιτική 

απόφαση και σχεδιασμός. Συνήθως διενεργούνται από δυνάμεις μίας χώρας ή μίας 

περιορισμένης ομάδας συνεργασίας ενδιαφερομένων κρατών. 

Κατά τη περίοδο της κρίσης στην Αλβανία την 14 και 15 Μαρ. 1999, το ΠΝ 

χρησιμοποιήθηκε για τον απεγκλωβισμό μέρους του προσωπικού της Ελληνικής πρεσβείας , 

καθώς και άλλων Ελλήνων και ξένων πολιτών. (Επιχείρηση «Κοσμάς Αιτωλός» του ΠΝ). 

 

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΕΙΡΗΝΗΣ (PEACE MAKING) 

Είναι οι διπλωματικές ενέργειες που διεξάγονται μετά την έναρξη της σύγκρουσης, με 

στόχο την κατάπαυση του πυρός και την ειρηνική διευθέτηση της διαφοράς. Μπορεί να 

περιλαμβάνουν : 

Προσφορά καλών υπηρεσιών (good services) δηλ. τη διακριτική παρέμβαση ενός 

τρίτου μέρους μεταξύ των συγκρουόμενων μερών, για επίλυση της διαφοράς. 

Διαμεσολάβηση (mediation) δηλ. την υποβοήθηση από ένα τρίτο μέρος στην 

εξεύρεση λύσης σε μία διαφορά με τη προσφορά, εν αντιθέσει με την προηγούμενη 

διαδικασία, ουσιαστικής εισήγησης. 

Συμφιλίωση (conciliation) δηλ. τον τερματισμό μίας διαφοράς με αμοιβαίους 

συμβιβασμούς. 

Διπλωματική απομόνωση (διακοπή διπλωματικών σχέσεων, εκδίωξη από διεθνείς 

οργανισμούς κ.ά.). 

Κυρώσεις (διακοπή οικονομικής ή τεχνικής βοήθειας, εισαγωγής αμυντικής 

τεχνολογίας, εμπορικό μποϋκοτάζ κ.α.). 

Είναι δυνατόν η επιχείρηση αυτή να υποστηριχθεί και από στρατιωτικές ενέργειες 

έμμεσα (π.χ. με επιτελική υποστήριξη στη σχεδίαση) ή άμεσα με τη μορφή μίας άλλης 

επιχείρησης. 
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ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΙΡΗΝΗΣ (Peace Keeping Operations, PKO) 

Οι αποστολές αυτές διενεργούνται κυρίως κατ' εφαρμογή του Κεφαλαίου VI του 

Χάρτη του ΟΗΕ , με τη συγκατάθεση των εμπλεκομένων μερών στη σύγκρουση και με σκοπό 

τη συγκράτηση των αντιμαχομένων, το μετριασμό ή / και τον τερματισμό των εχθροπραξιών, 

την επαναφορά της ειρήνης και τη διευκόλυνση εφαρμογής μιας συμφωνίας ειρήνευσης. 

Μορφές αυτής της κατηγορίας επιχειρήσεων είναι : 

Παρατήρηση (Observation) 

Είναι η πλέον κλασσική επιχείρηση διατήρησης της ειρήνης με τη χρήση κυρίως 

στρατιωτικών παρατηρητών (συνήθως άοπλων) για την επιθεώρηση και επιτήρηση ανακωχής 

ή κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των εμπολέμων, επίβλεψη και έλεγχο οροθετικών γραμμών 

και αποστρατικοποιημένων ζωνών, με σκοπό την αποκατάσταση και διατήρηση της ειρήνης. 

Τέτοιες αποστολές είναι συνήθως αρμοδιότητας του ΟΗΕ και πάντως όχι του ΝΑΤΟ, όπως για 

παράδειγμα η UNTSO United Nations Truce Supervision Organization), που υπάρχει από το 

1948 στη Παλαιστίνη και η UNMOGIP (United Nations Military Observer Group in India and 

Pakistan), που υπάρχει από το 1949 στο Κασμίρ (μεταξύ Πακιστάν και Ινδίας). 

Παρεμβαλλόμενη Δύναμη (Interposition Force) 

Είναι επίσης παραδοσιακή ΕΥΕ από αυτές που διενεργήθηκαν από τον ΟΗΕ μέχρι το 

τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Αντικειμενικός σκοπός αυτής της επιχείρησης είναι η παρουσία 

μεγάλου αριθμού ουδέτερης ένοπλης δύναμης, η οποία αναπτύσσεται κατά τέτοιο τρόπο, 

ώστε να διατηρεί χωριστά τα αντιμαχόμενα μέρη, κατόπιν συμφωνίας κατάπαυσης του 

πυρός. Αυτές οι δυνάμεις για την ανάπτυξη των οποίων, όπως προαναφέρθηκε, πρέπει να 

συναινέσουν τα αντιμαχόμενα μέρη για την αποστολή τους , φέρουν αποκλειστικά ελαφρύ 

οπλισμό για αυτοάμυνα. Μία από τις πρώτες και πιο κρίσιμες τέτοιες επιχειρήσεις είναι αυτή 

στην Κύπρο (UNFICYP – United Nations Peace Keeping Force in Cyprus), από το 1964 έως 

σήμερα. 

Βοήθεια προς υποστήριξη Μεταβατικής Περιόδου (transition assistance) 

Είναι κυρίως εκτέλεση στρατιωτικών αποστολών, μετά τη συμφωνία ειρήνης και πριν 

την εγκατάσταση των πολιτικών στοιχείων μίας μεταγενέστερης Αποστολής Οικοδόμησης 

Ειρήνης (Peace Building). Η Δύναμη Υποστήριξης της Ειρήνης υποστηρίζει αυτή τη διαδικασία 

με τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ασφαλείας για την επιστροφή του πληθυσμού στην 

κανονική ζωή και με δραστηριότητες την παροχή προσωρινών υπηρεσιών αστυνόμευσης ή 

υποστήριξης της πολιτικής αστυνομίας, τη βοήθεια στη διαδικασία χειρισμού προσφύγων ή 

εκτοπισμένων και στο συντονισμό και προστασία των προσπαθειών παροχής ανθρωπιστικής 

βοήθειας. Παράδειγμα τέτοιας αποστολής υπήρξε η UNTAG United Nations Transition 

Assistance Group) , στη Ναμίμπια (1989-1990). 
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Έλεγχος των εξοπλισμών (Arms Control) 

Είναι διπλωματική κυρίως διαδικασία η οποία αν και δεν υπάγεται ακριβώς στις ΕΥΕ, 

μπορεί να γίνει ένα σημαντικό εργαλείο για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και να συνεισφέρει 

στην επιτυχία μίας ΕΥΕ. Η στρατιωτική συμμετοχή συνίσταται στην επίβλεψη των οπλικών 

συστημάτων ή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, της απόσυρσης και αφοπλισμού των 

δυνάμεων των αντιμαχομένων μερών και της εναποθήκευσης του οπλισμού τους. 

Όσον αφορά στα Ηνωμένα Έθνη, ο οργανισμός έχει επεκτείνει τον τύπο των 

επιχειρήσεων διατήρησης ειρήνης και σε νέες μορφές, όπως η οργάνωση και ο έλεγχος 

εκλογικών διαδικασιών, η επόπτευση του έργου διοίκησης τοπικών υπηρεσιών, η 

παρεμβατική δράση για την αναδιάρθρωση κρατικών υπηρεσιών και η ανασύσταση κρατικών 

θεσμών , η επίβλεψη και η εκπαίδευση τοπικών πολιτικών αστυνομικών δυνάμεων κλπ. 

ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗΣ (PEACE ENFORCEMENT) 

Είναι δυναμικές ενέργειες που εκτελούνται με βάση το Κεφάλαιο VII του Χάρτη του 

ΟΗΕ και διεξάγονται όταν η συναίνεση όλων των εμπλεκομένων μερών στη σύγκρουση δεν 

έχει επιτευχθεί ή πιθανόν δεν είναι σίγουρη. Αποσκοπούν είτε στη διατήρηση ή 

αποκατάσταση της ειρήνης και ασφαλείας, είτε στην επιβολή συγκεκριμένων όρων που 

προβλέπονται από την εντολή (mandate) του ΟΗΕ ή του ΟΑΣΕ. 

Η ουσιώδης διαφορά τους με την προηγούμενη κατηγορία επιχειρήσεων είναι, η 

έλλειψη συγκατάθεσης όλων των μερών και η χρήση βίας, ως μέσο εξαναγκασμού ενός 

μέρους για συμμόρφωση σε κάποια συγκεκριμένη ενέργεια ή παράλειψη. Συνεπώς η Δύναμη 

Υποστήριξης της Ειρήνης σε αυτή την περίπτωση πρέπει να είναι εξοπλισμένη σε τέτοιο 

βαθμό, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτή την αποστολή της, που βέβαια αξίζει να 

τονισθεί, ότι δεν είναι η ήττα ή η καταστροφή του αντιπάλου, αλλά η εξαναγκαστική δράση 

κατά ενός μέρους, ώστε αυτό να σταματήσει να απειλεί την ειρήνη και να αποδεχθεί τους 

όρους της εντολής. 

Το ΝΑΤΟ έχοντας τη δυνατότητα να αναπτύσσει, διοικεί και ελέγχει τέτοιου είδους 

επιχειρήσεις, δραστηριοποιείται κυρίως στην επιβολή της ειρήνης υποβοηθώντας (ως 

περιφερειακός οργανισμός) τον ΟΗΕ στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων ασφαλείας 

στα πλαίσια του Κεφαλαίου VII του Χάρτη των ΗΕ. 
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Καθώς μία Επιχείρηση Επιβολής της Ειρήνης (Peace Enforcement) είναι ριζικά 

διαφορετική από μία Επιχείρηση Διατήρησης της Ειρήνης (Peace Keeping Operation, ΡΚΟ) 

απαιτείται νέα εντολή (mandate) για την εκτέλεση της και πιθανόν η Δύναμη Διατήρησης της 

Ειρήνης , λόγω εξοπλισμού, αριθμού προσωπικού, εκπαίδευσης και οργάνωσης να μην μπορεί 

να ανταποκριθεί σε καθήκοντα επιβολής ειρήνης. Π.χ. η δύναμη προστασίας του ΟΗΕ 

(UNPROFOR – United Nations Protection Force), που το 1992 αρχικά αναπτύχθηκε στη 

Κροατία για να επεκταθεί στη συνέχεια στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, με την υπογραφή της 

Ειρηνευτικής Συμφωνίας του Dayton το 1995, αντικαταστάθηκε από την Πολυεθνική Δύναμη 

Επιβολής της Ειρήνης (Implementation Force - IFOR), υπό την επιχειρησιακή διοίκηση του 

ΝΑΤΟ. 

 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (HUMANITARIAN OPERATIONS) 

Αυτές αναλαμβάνονται για την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου ή την προστασία 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ειδικά σε περιπτώσεις που οι τοπικές υπεύθυνες αρχές είναι 

ανίκανες ή απρόθυμες να παρέχουν ικανοποιητικές υπηρεσίες και υποστήριξη στον 

πληθυσμό, σε περιπτώσεις πολέμου ή φυσικών καταστροφών. Οι στρατιωτικές δυνάμεις 

μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά σε τέτοιες μορφές αποστολών, ενδεχομένως 

συνεργαζόμενες με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις - ΜΚΟ (Non – Governmental Organizations 

- NGOs), διεθνείς οργανισμούς όπως ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός και ειδικούς οργανισμούς 

του ΟΗΕ όπως η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (United Nations High 

Commissioner for Refugees – UNHCR) και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (World Health 

Organization - WHO). 

Τέτοιες δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνουν υποστήριξη και προστασία 

φαλαγγών διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας και σε εξαιρετικές περιστάσεις τη μεταφορά και 

διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, συντήρηση, επισκευή ή και διάνοιξη δρομολογίων, την 

κατασκευή και επισκευή έργων βασικής υποδομής, βοήθεια στην επανεγκατάσταση ή 

επιστροφή προσφύγων και εκτοπισμένων προσώπων και την εξασφάλιση καταυλισμών για 

διαμονή και παροχή βασικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Οι ανθρωπιστικές επιχειρήσεις μπορούν να διεξαχθούν είτε στο πλαίσιο μίας άλλης 

Επιχείρησης Υποστήριξης της Ειρήνης (π.χ. δραστηριότητες ανθρωπιστικής βοήθειας από την 

Πολυεθνική Δύναμη Προστασίας «FMP – Forza Multinatinale Protezione», στο πλαίσιο της 

Επιχείρησης "ALBA" στην Αλβανία) είτε ως ένα πλήρως ανεξάρτητο έργο (π.χ. United Nations 

Humanitarian Program for Iraq). 
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5. ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 

ΕΙΡΗΝΗΣ 

Αν και οι δύο τύποι χαρακτηρίζονται ως Επιχειρήσεις Υποστήριξης της Ειρήνης δεν 

μπορούν να αποτελέσουν συνέχεια και δεν επιτρέπουν τη μετάπτωση ενός τμήματος από τη 

μία μορφή στην άλλη. Διεξάγονται κάτω από τελείως διαφορετικές περιστάσεις και σημαντικό 

ρόλο παίζουν οι παρακάτω μεταβλητοί παράγοντες : 

 Συναίνεση των Αντιμαχομένων 

 Αμεροληψία 

 Χρήση βίας 

 

Ένα τμήμα που θα συγκροτηθεί για επιχειρήσεις επιβολής της ειρήνης μπορεί να 

εκτελέσει επιχειρήσεις διατήρησης, ενώ το αντίθετο μπορεί να μην είναι πραγματοποιήσιμο 

λόγω έλλειψης δυνάμεων. Επίσης, ένα τμήμα που θα συμμετάσχει σε επιχειρήσεις επιβολής 

της ειρήνης, δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε επιχειρήσεις διατήρησης στην ίδια αποστολή, 

καθόσον θα έχει παραβιαστεί η αρχή της αμεροληψίας. 

Από μία σύντομη ανάλυση των παραγόντων και κριτηρίων προκύπτει ότι : 

Γενικά 

Οι Επιχειρήσεις Διατήρησης της Ειρήνης πρέπει να εξασφαλίζουν υψηλό βαθμό 

συναίνεσης και αμεροληψίας και μικρό επίπεδο χρήσης βίας (επιτρεπτή μόνο για περιπτώσεις 

αυτοάμυνας), ενώ για τις Επιχειρήσεις Επιβολής της Ειρήνης ισχύει το αντίθετο. 

Χρήση βίας - Συναίνεση 

Οι επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης βασίζονται καταρχήν στην προώθηση και 

διατήρηση της συνεργασίας και στηρίζονται στην συναίνεση των αντιμαχομένων μερών. Η 

χρήση βίας, εκτός της περίπτωσης της αυτοάμυνας, θα καθορίζεται στην αποστολή και στους 

κανόνες εμπλοκής της δύναμης και θα περιορίζεται από την ανάγκη ύπαρξης της συναίνεσης. 

Στις επιχειρήσεις επιβολής της ειρήνης η χρήση βίας από μια πολυεθνική δύναμη είναι το 

μέσο για τον εξαναγκασμό σε συγκατάθεση. 

Αμεροληψία 

Οι ΕΥΕ επηρεάζονται πάρα πολύ από το βαθμό αμεροληψίας της Ειρηνευτικής 

Δύναμης. Οι Επιχειρήσεις Διατήρησης της Ειρήνης (Peace Keeping) απαιτούν απόλυτη 

αμεροληψία και ίση αντιμετώπιση των αντιμαχομένων πλευρών. Οι Επιχειρήσεις Επιβολής της 

Ειρήνης, (Peace Enforcement), επίσης απαιτούν αμεροληψία, η οποία μπορεί σταδιακά να 

μεταβληθεί ανάλογα με την επιχείρηση. Μια αμερόληπτη και ανθρωπιστική προσέγγιση προς 

όλες τις αντιμαχόμενες πλευρές μπορεί να βελτιώσει τις ελπίδες για ειρήνη και ασφάλεια, 

ακόμα και όταν πολεμικές επιχειρήσεις είναι υπό εκκίνηση. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο (Τα Ψυχολογικά Προβλήματα) 

1. ΕΙΔΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ / ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ 

Το προσωπικό των ειρηνευτικών αποστολών είναι συνήθως αξιόλογοι επαγγελματίες, 

ικανοί να ξεπερνούν δύσκολες καταστάσεις, παρόλο που δουλεύουν σε ιδιόρρυθμες και 

αντίξοες συνθήκες. Βρίσκονται υπό καθεστώς αυξανόμενου στρες, λόγο του επικίνδυνου, 

αυστηρού και απομονωμένου περιβάλλοντος στο οποίο εργάζονται. Οι εργασιακές δυσκολίες, 

που χαρακτηρίζουν τις αποστολές, η μακροχρόνια απομάκρυνση του προσωπικού από την 

οικογένεια και τα άλλα συστήματα υποστήριξης, επαυξάνει αυτές τις πιθανότητες για 

αγχωτικές καταστάσεις. Το στρες που αναγκάζονται να βιώσουν, αντιπροσωπεύει προφανείς 

εργασιακούς κινδύνους και φυσιολογικές αντιδράσεις σε μη φυσιολογικές καταστάσεις.  

Για τον λόγο αυτό, επειδή οι ειρηνευτικές αποστολές χαρακτηρίζονται από ένα πλέγμα 

εκτάκτων καταστάσεων, η ενημέρωση, πρόληψη και εκπαίδευση, σε θέματα που προωθούν 

την αξιολόγηση και τη σωστή διαχείριση του άγχους είναι πρωταρχικής σημασίας. 

Το 1994 τα Ηνωμένα Έθνη δημιούργησαν ένα τμήμα εκπαιδεύσεως Ειρηνευτικών 

Αποστολών, για να «θεραπεύσουν» την απαράδεκτη κατάσταση και να προετοιμάσουν τα 

τμήματα για τη δύσκολη αποστολή που θα αντιμετώπιζαν. Πολύ σύντομα το τμήμα 

κατανόησε το  ψυχολογικό «ρίσκο» των ΕΥΕ και πρότεινε σε διάφορες χώρες να προσφέρουν 

στα τμήματά τους «ακριβείς, σωστές, ευαίσθητες και πραγματικές» πληροφορίες και να 

λάβουν μέριμνα για « την αποφυγή γενικεύσεων ή την εφαρμογή καθαρών παιδαγωγικών, 

επαγγελματικών ή προσωπικών απόψεων για το τι αποτελεί κανονική ή αντικανονική 

αντίδραση στα μοναδικά προβλήματα τις κάθε αποστολής». Επίσης προειδοποίησε τις χώρες 

ότι τα τμήματά τους πιθανόν να αντιμετωπίσουν 3 τύπους ψυχολογικής έντασης: 

Η πρώτη προέρχεται από το τυπικό εργασιακό στρες, τη δυσφορία, και την πίεση της 

αποστολής στη ξένη χώρα με τις κλιματολογικές συνθήκες να παίζουν και αυτές σημαντικό 

ρόλο. Η αντίδραση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την πολυπλοκότητα των παραγόντων, 

που εμπλέκουν την προσωπική ευαισθησία, τη σύζευξη της ομάδος, τα οικογενειακά θέματα, 

και τη ψυχολογική υποστήριξη. Ο καθένας μας δέχεται άγχος τέτοιου είδους σε καθημερινή 

βάση. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει, ένταση, απογοήτευση, εκνευρισμό και θυμό. Η 

αντίδραση του ατόμου καθορίζεται από την σωματική και ψυχολογική δύναμη ή αδυναμία, το 

πόσο ευάλωτος είναι ο καθένας. Το προσωπικό των ειρηνευτικών αποστολών θα πρέπει να 

γνωρίζει ότι θα αντιμετωπίζει συχνά τέτοιες στρεσογώνες καταστάσεις και ακόμη 

περισσότερες αν είναι και σε εμπόλεμη περιοχή. Αυτού του είδους το στρες είναι 

αναπόφευκτο και θα ποικίλει ανάλογα με τις αντοχές του κάθε ατόμου. Άτομα με μόνιμες 

σχέσεις μπορούν να δημιουργήσουν μεγαλύτερο στρες για το  
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«έτερο τους ήμισυ», σε σχέση με άλλους που δεν έχουν σχέση. Βασικές περιοχές στρες για 

το προσωπικό στην αποστολή είναι: 

  Η αδυναμία να επηρεάσουν τις καταστάσεις, 

  Η έλλειψη ποικιλίας στο φαγητό,  

  Οι επαναλαμβανόμενες ή βαρετές υπηρεσίες, 

  Η περιορισμένη δυνατότητα για ύπαρξη προσωπικού χώρου και απομόνωσης 

από τους υπολοίπους, 

  Οι περιορισμένες δυνατότητες για διασκέδαση, 

  Η περιορισμένη επαφή με τους οικείους. 

Η δεύτερη μορφή, που αναπτύσσεται από το φαινόμενο της συσσωρευμένης 

εργασιακής πίεσης και είναι το αποτέλεσμα έντασης που εμφανίζεται πολύ συχνά 

(Συχνότητα), διαρκεί αρκετό καιρό, (Διάρκεια) και είναι πολύ έντονη, (Ένταση). Τέτοιου 

είδους στρες είναι συνήθως δυσδιάκριτο αλλά διάχυτο. Εμφανίζεται όταν το προσωπικό 

εκτίθεται για μεγάλο χρονικό διάστημα σε μη ευδιάκριτους στρεσογώνους παράγοντες. Το 

στρες αυτό μπορεί να είναι ένας συνδυασμός, προσωπικών, εργασιακών και συγκεκριμένων 

περιστατικών που γεννούν ένταση. Όταν αυτή η κατάσταση περνά απαρατήρητη, ή δεν 

διαχειρίζεται καλά, μπορεί να οδηγήσει στο λεγόμενο “Burnout”. Το συσσωρευμένο στρες 

είναι πολύ καθημερινό, βασικό στρες και άλλοι αγχωτικοί παράγοντες, που επηρεάζουν το 

άτομο πολύ συχνά, για μεγάλο χρονικό διάστημα και με μεγάλη ένταση. Οι βασικές 

καταστάσεις εδώ είναι: 

 Επαναλαμβανόμενες καταστάσεις με έλλειψη σεβασμού από τους προϊσταμένους, 

  Περίοδοι με υπερβολικές ευθύνες και υποχρεώσεις, 

  Περίοδοι με μη ικανοποιητική ξεκούραση, 

  Περίοδοι με μη καθορισμένο προσδιορισμό του κινδύνου. 

Και οι δύο περιπτώσεις στρες, αναδύονται από απλές καθημερινές δραστηριότητες ή 

λόγο της έλλειψής τους. Στις ειρηνευτικές αποστολές, είναι πολύ σημαντικό να έχεις να κάνεις 

κάτι σημαντικό. Το να ζεις σε ένα άγνωστο περιβάλλον, με μικρή ή περιορισμένη «ιδιωτική 

ζωή», απαιτεί να έχεις δραστηριότητες που θα είναι «προκλητικές» και μία ισχυρή αίσθηση 

ολοκλήρωσης για να αποφύγεις την πτώση του ηθικού και το άγχος. 
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Η τρίτη περίπτωση χαρακτηρίζεται σαν ένα περιστατικό που ξεπερνά τις φυσιολογικές 

καταστάσεις. Ένα ξαφνικό και απρόσμενο περιστατικό που σε κάνει να χάσεις τον έλεγχο. 

Συμπεριλαμβάνει την προοπτική της απειλής της ζωής και μπορεί να περιλαμβάνει στοιχεία 

σωματικής ή συναισθηματικής απώλειας. Η πιθανότητα για το προσωπικό μίας ειρηνευτικής 

αποστολής να αντιμετωπίσουν ένα ή περισσότερα τραυματικά περιστατικά σε μια εμπόλεμη 

ζώνη είναι πολύ μεγάλη. Το τραύμα αυτό, μερικές φορές χαρακτηρίζεται σαν σημαντικά 

αγχωτικό τραυματικό γεγονός και επιτείνεται διότι πολύ συχνά ο στρατιωτικός δεν μπορεί να 

βοηθήσει ή να αλλάξει τα αβοήθητα θύματα. Σε αυτήν την περίπτωση μιλάμε για την 

κατάσταση που ονομάζεται Post Traumatic Stress Disorder, PTSD για την οποία θα 

μιλήσουμε εκτενέστερα στην συνέχεια. 

Παρόλο που οι προσεγγίσεις που χρησιμοποιήθηκαν από γιατρούς, ομάδες εργασίας 

και επιστήμονες, περιέχουν την ίδια γλώσσα για την περιγραφή, σύμφωνα με τον καθηγητή 

Syed Arshad Husain του πανεπιστημίου του Missouri ,το Post-Traumatic Stress Disorder 

(PTSD), είναι κοινά γνωστό σαν τα συμπτώματα που ακολουθούν ψυχολογικά αγχωτικά 

γεγονότα που είναι πέρα από τα κοινά επίπεδα που συναντά ο άνθρωπος γενικά σαν 

εμπειρίες. Τέτοια περιστατικά περιλαμβάνουν απειλές για την ζωή, τραυματισμός του ατόμου 

ή συγγενικού προσώπου, ο ξαφνικός θάνατος συγγενή, η καταστροφή ενός σπιτιού, και η 

παρουσία σε έναν θάνατο ή σε ένα βίαιο περιστατικό. Τέτοια τραυματικά γεγονότα, 

εισέρχονται στο μυαλό των θυμάτων και είναι στις σκέψεις τους πολύ καιρό μετά το 

περιστατικό. Τα συμπτώματα σύμφωνα με τον  Dr. Husain, κατηγοριοποιούνται σε 3 μέρη, 

συμπτώματα αναβίωσης της εμπειρίας, που περιλαμβάνουν ενοχλητικές επαναφορές στο 

συμβάν, εφιάλτες, flashbacks και έντονο άγχος.  

Τα «Συμπτώματα αποφυγής» περιλαμβάνουν την προσπάθεια να αποφύγουν τις σκέψεις και 

τα αισθήματα που σχετίζονται με το τραυματικό γεγονός, αδυναμία να επαναφέρουν το 

γεγονός στην μνήμη τους, μειωμένο ενδιαφέρον σε σημαντικά θέματα, απόσπαση ή 

απομόνωση από τους άλλους και ένα αίσθημα μικρής προοπτικής για το μέλλον.  

Τα «Συμπτώματα Υπερδιέγερσης» περιλαμβάνουν δυσκολία ύπνου, δύσπνοια, 

εκνευρισμό, δυσκολία συγκέντρωσης, υπέρ επαγρύπνησης, υπερβολική αντίδραση σε 

περιστατικά που προσομοιάζουν ή συμβολίζουν το τραυματικό γεγονός. Η τραυματική 

εμπειρία μπορεί να μεταφραστεί σε φυσικές διαταραχές όπως ζαλάδες, πονοκεφάλους και 

πόνους στην πλάτη καθώς και σοβαρές δυσκολίες μάθησης. 
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Αν θα θέλαμε να κατηγοριοποιήσουμε τα συμπτώματα θα είχαμε τον παρακάτω 

πίνακα: 

Αναβίωση του 

τραυματικού γεγονότος 

Αποφυγή και 

συναισθηματική 

απάθεια  

Αυξανόμενη 

υπερδιέγερση 

Συμπτώματα Συμπτώματα Συμπτώματα 

Απροσδόκητες και 

αγχωτικές αναμνήσεις του 

γεγονότος ή flashbacks 

(Αίσθηση ότι το γεγονός 

ξανασυμβαίνει αν και 

ξύπνιος). 

Εκτεταμένη αποφυγή 

δραστηριοτήτων, μερών, 

σκέψεων και 

συναισθημάτων ή 

συζητήσεων σχετικά με το 

γεγονός. 

Δυσκολία ύπνου 

Δυσκολία μνήμης και 

πραγματοποίησης 

καθημερινών διαδικασιών 

Εφιάλτες που έχουν σχέση 

με το γεγονός ή άλλες 

εικόνες φόβου 

Αίσθημα απομόνωσης από 

τους άλλους 

Εκνευρισμός και εκρήξεις 

θυμού 

Υπερβολικές 

συναισθηματικές και 

φυσικές αντιδράσεις που 

οδηγούν το άτομο να 

θυμάται το γεγονός. 

Απώλεια ενδιαφέροντος 

για δραστηριότητες που 

παλιότερα ήταν 

ενδιαφέρουσες 

Αίσθηση υπερδιέγερσης 

και ετοιμότητας για κάθε 

ενδεχόμενο  

Κατάχρηση αλκοόλ και 

άλλων ουσιών 

Περιορισμένα αισθήματα Υπερβολικός φόβος και 

αντίδραση σε περίπτωση 

ξαφνικού θορύβου ή 

κίνησης 

 

Εκτός του PTSD υπάρχει και μία άλλη ψυχολογική διαταραχή που ονομάζεται Acute 

Stress Disorder, ASD και εμφανίζεται και αυτή μετά από ένα τραυματικό γεγονός. Η βασική 

διαφορά τους είναι στο γεγονός ότι η Οξεία Αγχωτική Διαταραχή, ASD μπορεί να εντοπιστεί 2 

ημέρες με 4 εβδομάδες μετά την έκθεση, ενώ η PSTD μετά την τέταρτη εβδομάδα. Για να 

χαρακτηριστεί ένα άτομο ότι έχει ASD πρέπει να έχει συμπτώματα αποκοινωνικοποίησης (πχ. 

δυσκολία να θυμάται σημαντικά στοιχεία του τραυματικού γεγονότος, να έχει αίσθηση 

απομόνωσης από τον κόσμο και να του φαίνονται όλα εξωπραγματικά) 
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Μερικά από τα δεδομένα που έχουν εντοπιστεί σχετικά με το σύνδρομο αυτό 

παραθέτονται παρακάτω: 

Όσοι εμπλακούν σε τραυματικό γεγονός δεν θα παρουσιάσουν απαραίτητα 

συμπτώματα ASD ή PTSD, 

Άτομα που έχουν εκτεθεί σε τέτοια γεγονότα έχουν συνήθως συμπτώματα 

ASD τις πρώτες μέρες,  

Μόνο το 1/3 που διαγνώστηκε με ASD θα αναπτύξει συμπτώματα PTSD, 

Κάποιοι θα παρουσιάσουν συμπτώματα PTSD χωρίς να τους έχει διαγνωστεί 

νωρίτερα ASD, 

Περισσότερο από το διπλάσιο των γυναικών θα παρουσιάσει συμπτώματα 

PTSD (περίπου το 8% των ανδρών και το 20% των γυναικών). 

Κάθε χρόνο στις ΗΠΑ περίπου 5,2 εκατομμύρια μεταξύ 18 και 52 χρονών, 

παρουσιάζουν συμπτώματα PTSD 

Το 70% των ενήλικων αμερικάνων έχει ζήσει τουλάχιστον ένα τραυματικό 

γεγονός στην ζωή του. 

Πολλοί ξεπερνούν το πρόβλημα με την πάροδο του χρόνου ενώ άλλοι με την 

βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού και θεραπείας. 

(Πηγή: Henry M. Jackson Foundation for the Advancement of Military Medicine) 

Ο Dr. Vamik Volkan, διευθυντής του Κέντρου Μελετών του Εγκεφάλου και των 

Ανθρωπίνων Αντιδράσεων στο πανεπιστήμιο της Virginia, διαχωρίζει τα τραυματικά γεγονότα 

που έχουν βιώσει μεμονωμένα τα άτομα από αυτά που έχουν βιώσει πολλά άτομα μαζί. Τα 

παραπάνω συμπεριλαμβάνουν και φυσικές καταστροφές, όπως για παράδειγμα σεισμοί, ή 

ατυχήματα σε πυρηνικούς αντιδραστήρες, απώλειες σημαντικών προσώπων, όπως η απώλεια 

ενός ηγέτη, επαναστάσεις που αλλάζουν ριζικά την καθιερωμένη τάξη και τέλος τις επιθέσεις 

που μπορεί να προκληθούν από έναν εχθρό σε ένα τμήμα αμάχου πληθυσμού. Αυτά τα 

διαφορετικά είδη τραυματικών εμπειριών μπορεί να είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Για 

παράδειγμα ένας σεισμός μπορεί να οδηγήσει και σε περαιτέρω τραυματικές εμπειρίες που 

συνδέονται με ανθρώπινα λάθη, όπως πτώση κτηρίων που δεν πληρούσαν τους κανόνες  
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κατασκευής, ή ελλιπής αντίδραση του κρατικού μηχανισμού στο περιστατικό και στα θύματα 

του κλπ. 

Πολλαπλές τραυματικές εμπειρίες μπορούν να προκαλέσουν αλλαγές σε τρία 

διαφορετικά επίπεδα σύμφωνα με τον Dr. Volkan. Μπορούν να οδηγήσουν σε διαφορετικές 

μορφές PTSD μεμονωμένα σε άτομα, μπορεί να οδηγήσουν σε νέες κοινωνικές και πολιτικές 

διαδικασίες και τελικά να προκαλέσουν αλλαγή νοοτροπίας από μία γενιά στην άλλη. 

Σε γεγονότα που το τραύμα «μοιράζεται» μέσα στην κοινωνία, αλλά η ραχοκοκαλιά 

της κοινωνίας δεν διαταράσσεται το αποτέλεσμα μπορεί να είναι η «ψυχολογική 

αναγέννηση». Σαν παράδειγμα αυτού του δεδομένου είναι το περιστατικό στην Ουαλία όπου 

αυξήθηκε το ποσοστό των γεννήσεων μετά από την απώλεια πολλών παιδιών του χωριού σε 

κατολισθήσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις η «ψυχολογική αναγέννηση» χαρακτηρίζεται από την 

ικανότητα των θυμάτων να κάνουν ουσιαστικά 2 πράγματα. Να αποκτήσουν εμπιστοσύνη 

στην τάξη των πραγμάτων και κατά την διάρκεια μίας περιόδου που συνήθως διαρκεί ένα με 

δύο χρόνια να διέλθουν από μία διαδικασία «ψυχοφυσιολογικού» πένθους πριν να είναι 

εφικτή η συγχώρεση για το γεγονός. 
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2. Πώς το PTSD επηρεάζει τα μέλη της οικογένειας ;  

Εισαγωγή 

Επειδή τα συμπτώματα PTSD και άλλες τραυματικές αντιδράσεις αλλάζουν τον τρόπο 

με τον οποίο ένας που βίωσε ένα τραυματικό γεγονός αισθάνεται και ενεργεί, η τραυματική 

εμπειρία που συμβαίνει σε ένα μέλος μιας οικογένειας μπορεί να έχει επιπτώσεις σε όλη την 

οικογένεια. Όταν οι αντιδράσεις είναι σοβαρές και συνεχίζονται για κάποιο χρόνο χωρίς 

θεραπεία, μπορούν να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα σε μια οικογένεια.  

Δεν είναι παράξενο ότι τα μέλη της οικογένειας αντιδρούν στο γεγονός ότι αγαπημένο 

μέλος έχει βιώσει ένα τραυματικό γεγονός. Σίγουρα προκαλείται αναστάτωση όταν κάποιος 

που νοιαζόμαστε περνά από μια φοβερή δοκιμασία. Και δεν είναι απίθανο ότι οι άνθρωποι 

αντιδρούν στον τρόπο που ένα μέλος της οικογένειας αισθάνεται και ενεργεί. Τα συμπτώματα 

μπορούν να οδηγήσουν σε δυσκολία συμβίωσης με το μέλος και να το αναγκάσουν να 

απομονωθεί από την υπόλοιπη οικογένεια. Μπορεί να είναι πολύ δύσκολο για τον καθέναν 

όταν εμφανίζονται αυτές οι αλλαγές. Ακριβώς όπως οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές 

αντιδράσεις στην τραυματική εμπειρία, οι οικογένειες αντιδρούν επίσης διαφορετικά όταν 

παθαίνει κάτι τέτοιο κάποιος οικείος τους. Μια οικογένεια μπορεί να δοκιμάσει πολλές από 

αυτές τις αντιδράσεις, ή μόνο μερικές. Όλες οι αντιδράσεις που περιγράφονται, εντούτοις, 

είναι συνήθεις στις οικογένειες που έπρεπε να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις. 

Συμπόνια  

Μια από τις πρώτες αντιδράσεις που αναπτύσσουν πολλά μέλη της οικογένειας είναι η 

συμπόνια για τον οικείο τους. Οι άνθρωποι λυπούνται πολύ γιατί κάποιος για τον οποίο 

νοιάζονται πρέπει να υποφέρει μέσω μιας τρομακτικής εμπειρίας. Και αισθάνονται θλίψη όταν 

συνεχίζει το πρόσωπο αυτό να πάσχει από τα συμπτώματα PTSD και άλλων. Μπορεί να είναι 

χρήσιμο για το πρόσωπο που έχει δοκιμάσει το τραύμα για να ξέρει ότι τα οικογενειακά μέλη 

του / της συμμερίζονται σε, ειδικά αμέσως αφότου εμφανίζεται το τραυματικό γεγονός.  

Η συμπόνια από τα μέλη της οικογένειας μπορεί να έχει αρνητική επίπτωση, εν 

τούτοις. Όταν η συμπόνια των μελών της οικογένειας τους οδηγεί "το μωρό", ο επιζών της 

τραυματικής εμπειρίας, να έχει χαμηλές προσδοκίες, μπορεί να στείλει ένα μήνυμα ότι η 

οικογένεια δεν θεωρεί ότι το μέλος αυτό είναι αρκετά ικανό να υπερνικήσει τη δοκιμασία. 

Παραδείγματος χάριν, εάν μια σύζυγος έχει τόσο πολλή συμπόνια για το σύζυγό της ότι δεν  
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περιμένει ότι θα εργαστεί μετά από μια τραυματική εμπειρία, ο σύζυγος μπορεί να σκεφτεί ότι 

δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στη δυνατότητά του να ανακτήσει και να επιστρέψει στην 

εργασία. 

Κατάθλιψη  

Μια πηγή κατάθλιψης για τα μέλη της οικογένειας μπορεί να είναι το ίδιο το 

τραυματικό γεγονός. Όλα τα τραύματα περιλαμβάνουν τα γεγονότα όπου οι άνθρωποι 

βρίσκονται ξαφνικά σε κίνδυνο. Όταν αυτό συμβαίνει σε μια κατάσταση ή τοποθεσία όπου οι 

άνθρωποι συνηθίζουν να αισθάνονται ασφαλείς, ξέροντας ότι ακριβώς αυτό το γεγονός 

συνέβη θα μπορούσε να αναγκάσει ένα πρόσωπο να χάσει την πίστη στην ασφάλεια και την 

προβλεψιμότητα της ζωής. Παραδείγματος χάριν, εάν μια γυναίκα πέσει θύμα κλοπής στους 

χώρους στάθμευσης ενός εμπορικού κέντρου της γειτονιάς, η οικογένειά της μπορεί να 

αισθάνεται καταθλιπτικά  από την ιδέα ότι δεν είναι πραγματικά τόσο ασφαλείς όσο πίστευαν, 

ακόμη και στη γειτονιά τους. 

Μπορεί επίσης να είναι πολύ καταθλιπτικό όταν ένα τραυματικό γεγονός απειλεί τα 

ιδανικά ενός προσώπου για τον κόσμο. Παραδείγματος χάριν, εάν ένα άτομο αποκτήσει 

τραυματική εμπειρία με τη θέα κάποιου που βασανίζεται, μπορεί να είναι πολύ καταθλιπτικός 

ξέροντας ότι οι άνθρωποι είναι σε θέση να κάνουν τέτοια σκληρά πράγματα ο ένας στον 

άλλο. Προτού να βρεθεί αντιμέτωπο το άτομο με αυτό το γεγονός, μπορεί να θεωρούσε ότι 

οι άνθρωποι είναι βασικά καλοί και ευγενικοί.  

Η κατάθλιψη είναι επίσης κοινή μεταξύ των μελών της οικογένειας, όταν το πρόσωπο 

ενεργεί με έναν τρόπο που προκαλεί συναισθήματα πόνου ή απώλειας. Μπορούν να 

υπάρξουν αλλαγές στην οικογενειακή ζωή όταν ένα μέλος έχει PTSD ή άλλα συμπτώματα 

μετά από τη τραυματική εμπειρία. Το άτομο μπορεί να αισθάνεται πάρα πολύ ανήσυχο να 

ακολουθήσει τα οικογενειακά δρώμενα, όπως έκανε στο παρελθόν. Το άτομο μπορεί να μην 

είναι σε θέση να εργαστεί λόγω των συμπτωμάτων PTSD. Κατά συνέπεια, το οικογενειακό 

εισόδημα μπορεί να μειωθεί και η οικογένεια μπορεί να είναι ανίκανη να αγοράσει τα 

πράγματα και να κάνει πράγματα με τον τρόπο που το έκανε πριν από το τραυματικό 

γεγονός. Ένας σύζυγος μπορεί να αισθανθεί ότι δεν αγαπιέται ή εγκαταλείφθηκε όταν επειδή 

κατάθλιψης της συζύγου του, αυτή αποσυρθεί συναισθηματικά και να αποφεύγει την 

οικειότητα ή να μην έλκεται πλέον σεξουαλικά. Τα παιδιά, των οποίων πατέρας δεν μπορεί να 

είναι κοντά σε κόσμο λόγω του τραυματικής εμπειρίας, μπορούν να αισθανθούν πληγωμένα 

διότι ο πατέρας τους δεν θα έρθει να τα δει όταν θα παίξουν σε ένα αθλητικό γεγονός.  
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Όταν το PTSD διαρκεί για πολύ, τα μέλη της οικογένειας μπορεί να αρχίσουν να 

χάνουν την ελπίδα ότι αγαπημένος / η της οικογένειά τους θα επιστρέψει "σε κανονικές 

συνθήκες". 

Φόβος και ανησυχία  

Η γνώση ότι κάτι φοβερό μπορεί να συμβεί ξαφνικά μπορεί να τρομοκρατήσει 

ορισμένους ανθρώπους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν ένα άτομο αισθάνεται ανασφαλές και 

υπενθυμίζει συχνά στους υπόλοιπους για τους πιθανούς κινδύνους. Πολύ συχνά, όσοι έχουν 

υποστεί μία τραυματική κατάσταση αισθάνονται σαν να είναι στην «άκρη του γκρεμού» και 

ασχολούνται συνέχεια με μια προσπάθεια να μείνουν ασφαλείς. Μπορούν να θελήσουν να 

πάρουν ένα σκυλί για να φυλά το σπίτι, ή να εγκαταστήσουν  φώτα ασφάλειας, ή να έχουν 

όπλα στο σπίτι προκειμένου να προστατευθούν αυτοί και η οικογένεια τους. Όταν ένα άτομο 

σε μια οικογένεια ανησυχεί πολύ για την ασφάλεια, μπορεί να μεταδώσει αυτήν την αίσθηση 

και στους υπόλοιπους. Εντούτοις, κάτι που βοηθά ένα άτομο να αισθάνεται ασφαλή, όπως 

ένα οπλισμένο όπλο κάτω από κρεβάτι, μπορεί να κάνει ένα άλλο πρόσωπο να αισθάνεται 

ανασφάλεια. 

Τα μέλη της οικογένειας μπορούν επίσης να βιώσουν φόβο όταν το άτομο με την 

τραυματική εμπειρία είναι συχνά εκνευρισμένος ή επιθετικός. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 

τα άτομα αυτά μπορεί να νιώσουν εκνευρισμό η να γίνουν και επιθετικά εάν αισθάνονται ότι 

είναι στον κίνδυνο. Μπορούν επίσης να αντιδράσουν έτσι επειδή είναι αγανακτισμένοι από τα 

συμπτώματα τραύματος, ή επειδή έμαθαν να είναι επιθετικοί ως μέσο προστασίας στην 

κατάσταση που βιώνουν. Όποιος και να είναι ο λόγο για το θυμό και την επιθετικότητα, αυτό 

καθιστά τα μέλη της οικογένειας να ζουν υπό καθεστώς τρόμου. 

Πολλά συμπτώματα μπορούν να οδηγήσουν την οικογένεια να ανησυχεί. Μια σύζυγος 

ίσως να ανησυχεί ότι ο σύζυγός της που γίνεται επιθετικός και βίαιος στη καλύτερη 

περίπτωση μπορεί να τραυματιστεί σε μία διαμάχη ή θα έχει προβλήματα με την αστυνομία. 

Μια κόρη μπορεί να ανησυχήσει ότι η μητέρα της θα αρρωστήσει βαριά, λόγο του ποτού που 

πίνει σε συνέχεια ενός τραυματικού γεγονότος. Η ανθρώπινη ανικανότητα να εργαστεί 

κάποιος, λόγω των προβλημάτων που σχετίζονται με το τραυματικό γεγονός, μπορεί να 

αναγκάσει την οικογένειά του να ανησυχεί διαρκώς για τα χρήματα και το μέλλον. 
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Αποφυγή  

Ακριβώς όπως τα άτομα που βίωσαν ένα τραυματικό γεγονός φοβούνται να 

αναφερθούν στο τι συνέβη τα μέλη της οικογένειας συχνά φοβούνται να ασχοληθούν με το 

γεγονός επίσης. Οι οικογένεια μπορεί να θελήσει να αποφύγει την αναφορά στο γεγονός ή 

στα προβλήματα που σχετίζονται με αυτό, ακόμη και σε τους φίλους. Οι άνθρωποι που έχουν 

βιώσει ένα τέτοιο γεγονός, ελπίζουν ότι εάν δεν μιλούν για το πρόβλημα, αυτό θα «φύγει». 

Οι άνθρωποι επίσης δεν επιθυμούν να μιλήσουν για το γεγονός με άλλους επειδή φοβούνται 

ότι άλλοι δεν θα τους καταλάβουν ή θα τους κρίνουν. Μερικές φορές, εάν το τραυματικό 

γεγονός συνδέεται με θέμα που έχει με σχέση με την ντροπή, όπως ο βιασμός, οι οικογένεια 

μπορεί να αποφύγει να αναφέρεται στο γεγονός και τα αποτελέσματά του, λόγω των 

κοινωνικών "κανόνων" που μας λένε αυτό είναι ακατάλληλο να συζητηθεί. Η οικογένεια 

μπορεί επίσης να μην συζητά το γεγονός με άλλους επειδή φοβάται ότι θα ντροπιάσει πιο 

πολύ τον οικείο τους. 

Η οικογένεια μπορεί επίσης να αποφεύγει πράγματα που ο οικείος τους αποφεύγει 

επειδή δεν θέλει να εκτεθεί σε περισσότερο πόνο, ή επειδή φοβάται για την αντίδρασή 

του/της. Παραδείγματος χάριν, η σύζυγος ενός στρατιωτικού που νιώθει «άβολα» όταν είναι 

έξω στον κόσμο, μπορεί να μην κάνει σχέδια για οικογενειακές εξόδους ή διακοπές, επειδή 

φοβάται ότι αυτό θα αναστατώσει το σύζυγό της. Αν και δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει για 

διορθώσει το πρόβλημα, ξέρει ότι εάν η οικογένεια πάει σε μια δημόσια εκδήλωση, ο σύζυγος 

θα είναι συνέχεια ανήσυχος και οξύθυμος. 

Ενοχή και ντροπή  

Τα μέλη της οικογένειας μπορεί να αισθάνονται ενοχή ή ντροπή μετά από ένα 

τραυματικό γεγονός για διάφορους λόγους. Ένα μέλος μπορεί να νιώθει αυτά τα 

συναισθήματα εάν αισθάνεται υπεύθυνο για το γεγονός. Παραδείγματος χάριν, ένας σύζυγος, 

του οποίου η σύζυγος δέχθηκε επίθεση, μπορεί να αισθάνεται ενοχή ή ντροπή επειδή ήταν 

ανίκανος να την προστατεύσει από την επίθεση. Μια σύζυγος μπορεί να αισθανθεί αρμόδια 

για το αυτοκινηστικό ατύχημα του συζύγου της, εάν σκέφτεται ότι θα μπορούσε να το έχει 

αποτρέψει αν είχε πάει να φτιάξει τα φρένα. Ένα μέλος μπορεί να αισθανθεί ενοχή και 

ντροπή εάν αισθάνεται υπεύθυνο για την ευτυχία του οικείου του και την καλή διαβίωση του, 

αλλά δεν βλέπει καμία βελτίωση ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά προσπαθεί να βοηθήσει. 

Μερικές φορές, μετά από χρόνια προβλημάτων που συνδέονται με το τραυματικό γεγονός σε 

μια οικογένεια, ένα μέλος της οικογένειας μπορεί να μάθει για το PTSD και να  
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συνειδητοποιήσει ότι αυτό είναι η πηγή οικογενειακών προβλημάτων τους. Το μέλος μπορεί 

έπειτα να αισθανθεί ένοχο ότι δεν υποστήριζε πολύ τον οικείο του κατά τη διάρκεια των 

ετών.  

Θυμός  

Ο θυμός είναι ένα πολύ κοινό πρόβλημα στις οικογένειες που ένα μέλος τους έχει 

βιώσει ένα τραυματικό γεγονός. Τα μέλη της οικογένειας μπορεί να αισθάνονται θυμό για το 

τραυματικό γεγονός και την επίδρασή του στις ζωές τους. Μπορούν να είναι εκνευρισμένα με 

οποιοσδήποτε θεωρούν ότι είναι υπεύθυνο για το τραυματικό γεγονός (αυτό περιλαμβάνει και 

τον Θεό). Μπορούν επίσης να αισθάνονται θυμό προς το μέλος που βίωσε το γεγονός. Τα 

μέλη της οικογένειας μπορούν να θεωρήσουν ότι ο συγγενής τους θα πρέπει να το ξεχάσει  

και να συνεχίσει τη ζωή του. Μπορούν να είναι θυμωμένα όταν συνεχίζει «να ζει» με το 

γεγονός. Μια σύζυγος μπορεί να «τρελαίνεται» επειδή ο σύζυγός της δεν μπορεί να κρατήσει 

μια δουλειά ή επειδή πίνει πάρα πολύ, ή δεν πάει με αυτήν στα κοινωνικά γεγονότα, ή 

αποφεύγει να είναι φιλικός μαζί της, ή δεν φροντίζει τα παιδιά. Τα μέλη μπορούν επίσης να 

αισθάνονται εκνευρισμένα και οξύθυμα σε αντίδραση στο θυμό και την οξυθυμία του 

συγγενή τους όταν αυτός απευθύνεται σε αυτά. 

Αρνητικά συναισθήματα  

Μερικές φορές τα μέλη της οικογένειας έχουν απίστευτα αρνητικά συναισθήματα για 

τον οικείο τους. Μπορούν να θεωρήσουν ότι πλέον δεν τους προσφέρει τις ιδιότητες που 

αγαπούσαν και θαύμαζαν. Ένα άτομο που ήταν κοινωνικό πριν από ένα τραυματικό γεγονός, 

μπορεί να απομονωθεί στη συνέχεια. Ένα άτομο που ήταν αξιαγάπητο και ευχάριστο πριν 

μπορεί να γίνει «αρρωστημένο». Μπορεί είναι δύσκολο να αισθανθείς καλά με ένα άτομο που 

φαίνεται να έχει αλλάξει από πολλές απόψεις. Τα μέλη της οικογένειας μπορεί επίσης να 

αποκριθούν αρνητικά στις συμπεριφορές που αναπτύσσονται μετά από ένα τέτοιο γεγονός. 

Παραδείγματος χάριν, τα μέλη της οικογένειας μπορεί να αποστρέφονται το άτομο που 

ξεκίνησε να πίνει υπερβολικά, λόγο ενός τραυματικού γεγονότος.  

Τα μέλη της οικογένειας μπορούν επίσης να έχουν τα αρνητικά συναισθήματα για τον 

οικείο τους, που συσχετίζονται άμεσα με το τραυματικό γεγονός. Παραδείγματος χάριν, μια 

σύζυγος δεν μπορεί πλέον να σέβεται το σύζυγό της εάν αισθάνεται ότι δεν συμπεριφέρθηκε 

θαρραλέα κατά τη διάρκεια ενός τραυματικού γεγονότος. Ένας σύζυγος του οποίου η 

σύζυγος βιάστηκε, μπορεί να αισθανθεί αποστροφή για αυτό που συνέβη και να αναρωτιέται  
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εάν θα μπορούσε η σύζυγος του να έχει κάνει κάτι για να αποτρέψει την επίθεση. Ένας γιος 

μπορεί να αισθανθεί ντροπιασμένος που ο πατέρας του δεν αντέδρασε όταν τον χτύπησαν 

κατά τη διάρκεια μιας ληστείας. Μερικές φορές οι άνθρωποι έχουν αυτά τα αρνητικά 

συναισθήματα ακόμα και όταν ξέρουν ότι η αξιολόγησή τους για την συγκεκριμένη 

κατάσταση είναι άδικη. 

Κατάχρηση ναρκωτικών και οινοπνεύματος  

Η κατάχρηση ναρκωτικών και οινοπνεύματος μπορεί να γίνει πρόβλημα για τις 

οικογένειες των ατόμων που βίωσαν ένα τραυματικό γεγονός. Τα μέλη της οικογένειας μπορεί 

να προσπαθήσουν να «δραπετεύσουν» από τα κακά συναισθήματα με τη χρήση ναρκωτικών 

ή την κατανάλωση ποτών. Ένα παιδί ή ένας σύζυγος μπορεί να περνά τον καιρό πίνοντας με 

φίλους για να αποφύγει να πάει στο σπίτι και να βρεθεί αντιμέτωπος με έναν οξύθυμο γονέα 

ή σύζυγο. Από την άλλη πλευρά, οι σύζυγοι μπορεί να κάνουν υπερβολική χρήση αλκοόλ ή 

ακόμη και ναρκωτικών για να κάνουν παρέα στους οικείους τους, που πίνουν ή κάνουν χρήση 

ναρκωτικών για να αποφύγουν τις σκέψεις και τα συναισθήματα που δημιουργούνται από ένα 

τραυματικό γεγονός. 

Προβλήματα ύπνου  

Ο ύπνος μπορεί να γίνει πρόβλημα για τα μέλη μιας οικογένειας, ειδικά όταν είναι 

πρόβλημα για το άτομο που έχει βιώσει το τραυματικό γεγονός. Όταν το άτομο ξενυχτάει για 

να αποφύγει τον ύπνο, δεν μπορεί να κοιμηθεί, στριφογυρνά στον ύπνο του / της, ή έχει 

τους εφιάλτες, είναι δύσκολο και για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας να κοιμηθούν καλά. 

Συχνά τα μέλη της οικογένειας αδυνατούν να κοιμηθούν καλά επειδή είναι πιεσμένα ή/και 

ανησυχούν για τον συγγενή τους και την κατάσταση που περνά.  

Προβλήματα υγείας  

Τα μέλη οικογενειών που έχουν άτομα που αντιμετώπισαν τραυματικές καταστάσεις 

μπορεί να αναπτύξουν προβλήματα υγείας για διάφορους λόγους. Κακές συνήθειες, όπως η 

κατανάλωση ποτών, το κάπνισμα, μπορούν να επιδεινωθούν ως αποτέλεσμα αντιμετώπισης 

των αντιδράσεων ενός αγαπημένου προσώπου τους σε τραυματικές καταστάσεις. Επιπλέον, 

πολλές ασθένειες μπορούν να προκληθούν από το άγχος που σχετίζεται με τραυματικές 

καταστάσεις εάν συνεχίζεται για μια μεγάλη χρονική περίοδο. Όταν τα μέλη της οικογένειας 

αισθάνονται συνέχεια αγχωμένα, ανήσυχα, εκνευρισμένα, ή καταθλιμμένα, είναι πιθανότερο 
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να αναπτύξουν τα στομαχικά προβλήματα, προβλήματα εντέρων, πονοκέφαλους, μυϊκούς 

πόνους και άλλα προβλήματα υγείας. 

Τι μπορούν να κάνουν οι οικογένειες για να προστατεύσουν αυτές και τους οικείους 

τους; 

Τα άτομα που έχουν βιώσει τραυματικά γεγονότα και οι οικογένειές τους συχνά δεν 

ξέρουν τι να κάνουν για να προστατευτούν. Κατ' αρχάς, είναι σημαντικό να συνεχίσουν να 

μαθαίνουν περισσότερα για τα τραυματικά γεγονότα και τις παρενέργειές τους. Η θεραπεία 

για τέτοιου είδους παθήσεις παρέχεται από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Πολλές 

φορές οργανισμοί κυρίως μη κερδοσκοπικοί καθώς και η εκκλησία μπορούν να βοηθήσουν 

σημαντικά τα άτομα να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα τους. 

Τα μέλη της οικογένειας πρέπει να ψάξουν να βρουν όσα πιο πολλά μπορούν για 

τέτοιου είδους παθήσεις και να ενθαρρύνουν τους οικείους τους και τους ίδιους να αναζητούν 

θεραπεία. Όλα αυτά φυσικά θα πρέπει να γίνονται χωρίς να πιέζεται το άτομο. Ομάδες και 

θεραπεία μπορούν να βοηθήσουν στην διαχείριση του άγχους και του θυμού, καθώς και στην 

βελτίωση των οικογενειακών σχέσεων. Πολλοί δήμοι δημιουργούν ομάδες και σεμινάρια για 

εκπαίδευση των γονέων και των οικογενειών γενικότερα. Το μόνο που απαιτείται ένα 

ενδιαφέρον και προσπάθεια. 

Κατά τη διαδικασία παροχής βοηθείας, εάν το μέλος της οικογένειας νιώθει ευχάριστα, 

πρέπει να καταλάβει ότι οι υπόλοιποι ενδιαφέρονται να το ακούσουν, εάν επιθυμεί, για την 

εμπειρία του. Αλλά η οικογένεια θα πρέπει να σταματήσει αν το άτομο αρχίσει να 

εκνευρίζεται ή νιώθει ένταση. Εάν όλοι είναι σε θέση να το κάνουν, είναι επίσης σημαντικό να 

συζητηθεί για το πώς το τραυματικό γεγονός επηρεάζει την οικογένεια και τι μπορεί να γίνει 

σχετικά με το ζήτημα αυτό. 

Η θεραπεία του PTSD είναι εφικτή στις περισσότερες κοινότητες μέσω των 

ψυχολόγων και των κοινωνικών λειτουργών. Η ασφάλεια μπορεί να πληρώσει για αυτήν την 

θεραπεία. Τα κοινοτικά κέντρα διανοητικής υγείας και οι ιδιωτικές κλινικές (όπως και αυτά 

που λειτουργούν από φιλανθρωπικές ή εκκλησιαστικές οργανώσεις), μπορούν επίσης να 

παρέχουν βοήθεια, μερικές φορές με χαμηλές ή μειωμένες τιμές. Για να βρείτε τους 

τηλεφωνικούς αριθμούς για τους επαγγελματίες της «διανοητικής-υγείας», μπορείτε να 

κοιτάξετε στις κίτρινες σελίδες του τοπικού τηλεφωνικού καταλόγου σας στις υπηρεσίες 

διανοητικής υγείας ή του θεραπευτές. 
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3. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

Άτομα που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα συμπτώματα που αναφέρθηκαν παραπάνω 

θα πρέπει να ζητήσουν τη βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού. Μπορούν επομένως να 

απευθυνθούν σε εξειδικευμένα κέντρα και ορισμένες άλλες πηγές που αναφέρονται 

παρακάτω: 

 

Νοσοκομεία ή οικογενειακούς γιατρούς, 

Κοινωνικές υπηρεσίες, 

Ιδιωτικές κλινικές και άλλες αντίστοιχες υπηρεσίες, 

Προγράμματα βοηθείας υπαλλήλων, 

Ψυχολογικές και ψυχιατρικές κοινότητες, 

Βιωματικές ομάδες και ψυχολόγους, 

Πανεπιστημιακά τμήματα ψυχολογίας και ψυχιατρικής, 

Ιερείς και εκκλησιαστικές ομάδες γενικότερα οργανισμούς και ομάδες που 

διαχειρίζονται ψυχολογικά και ψυχικά τραύματα. 

Για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω προβλήματα έχουν αναπτυχθεί 

αρκετές αποτελεσματικοί μέθοδοι μέσω της έρευνας. Η πιο χρήσιμη είναι η ψυχοθεραπεία και 

χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής. Ανάλογα με τα συμπτώματα του ατόμου μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό. Οι γιατροί πιο συχνά καταφεύγουν σε χρήση 

φαρμάκων για την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων, εν αντιθέσει οι θεραπευτές έχουν 

δείξει να είναι αρκετά αποτελεσματικοί με μεθόδους διαχείρισης του άγχους, με θεραπείες 

στο επίπεδο συμπεριφοράς / γνωστικό και στην θεραπεία εκθέσεως. 

Σε πολλά κράτη το προσωπικό που επιστρέφει από την αποστολή περνά ένα χρονικό 

διάστημα στο στρατόπεδο κατά τη διάρκεια του οποίου περνά από ψυχολογικά και σωματικά 

τεστ, έτσι ώστε να πάρει την έγκριση από το εξειδικευμένο προσωπικό για την οριστική 

επιστροφή του στην οικογένεια του. Το χρονικό διάστημα αυτό κυμαίνεται από μία έως δύο 

εβδομάδες, χρονικό διάστημα που κρίνεται αναγκαίο για να μπορεί το προσωπικό να ενταχθεί 

και πάλι στο κοινωνικό περιβάλλον, μια και υπήρξαν πολλά παραδείγματα κατα τα οποία 

άτομα που επέστρεψαν στις οικογένειές τους χωρίς αυτό το μεταβατικό στάδιο παρουσίασαν 

δυσκολία προσαρμογής και επιθετική συμπεριφορά απέναντι στους οικείους τους και τους 

γείτονές τους. 
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Για να μπορέσουν να προσαρμοστούν σωματικά και ψυχικά μετά το τέλος της 

αποστολής, οι Σουηδοί για παράδειγμα, εάν η αποστολή είναι σε αφρικανική χώρα, 

προβλέπουν την παραμονή των τμημάτων τους σε περιοχές με πιο ήπιο κλίμα, πχ. Αρχικά 

στην Κύπρο, για ένα χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας έτσι ώστε και ο οργανισμός να 

εξοικειωθεί με χαμηλότερες θερμοκρασίες και φυσικά και οι ίδιοι οι στρατιώτες να αρχίσουν 

να ζουν σε περιβάλλον που προσομοιάζει με αυτό της Σουηδίας, όσον αφορά την κοινωνική 

δομή της χώρας και στην συνέχεια επιστρέφουν στην Σουηδία. 

Ο Αμερικανικός στρατός εφάρμοσε πιλοτικά από τον Απρίλιο του 2005 ένα καινούργιο 

πρόγραμμα επαναπατρισμού των στρατιωτών που υπηρετούν ως επί το πλείστων στο Ιράκ, 

κατά το οποίο οι στρατιώτες εισέρχονται σε έναν προσομοιωτή, ο οποίος προσομοιάζει με 

καταστάσεις που συνάντησαν στο Ιράκ, πχ αντιμετώπιση επιθέσεως κατά την διάρκεια 

περιπολίας, όπου θα πρέπει να αντιδράσουν όπως ακριβώς και υπό κανονικές συνθήκες, ενώ 

σταδιακά οι προγραμματιστές μειώνουν τις απειλές και τις επικίνδυνες συνθήκες και οδηγούν 

το προσωπικό στο να χρειαστεί να χειριστεί καθημερινές καταστάσεις και προβλήματα που 

συμβαίνουν σε μία συνηθισμένη αμερικανική πόλη. Με τον τρόπο αυτό ο δημιουργοί του 

προγράμματος αυτού, ευελπιστούν ότι θα μειώσουν την επιθετική συμπεριφορά των οπλιτών 

που επιστρέφουν από ένα εχθρικό περιβάλλον και θα βοηθήσουν στην ομαλή προσαρμογή 

τους στην καθημερινότητα της χώρας τους που πολλές φορές μπορεί να έχει να κάνει με την 

αντιμετώπιση καταστάσεων που μπορεί να μην είναι και ευχάριστες. 

Γίνεται λοιπόν φανερή η ανάγκη χρήσης της νέας τεχνολογίας στην υπηρεσία των 

επιστημών που συσχετίζονται με τον άνθρωπο και την συμπεριφορά του στο κοινωνικό 

σύνολο. Η χρήση Η/Υ και η αυξανόμενη ανάγκη για πληροφορία οδηγούν τους 

κατασκευαστές τέτοιων μοντέλων στη δημιουργία «εικονικών κόσμων» ή «εικονικής 

πραγματικότητας» που αναμφισβήτητα βοηθά το προσωπικό και τις οικογένειές τους να 

ενταχθούν και πάλι στο κοινωνικό σύνολο χωρίς να απαιτείται η χρήση θεραπειών, 

συναντήσεων και η παροχή φαρμάκων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο (Οι Αποστολές και η Οικογένεια) 

1. Γενικά 

Αν και οι αποστολές και οι οικογενειακοί χωρισμοί είναι αναπόφευκτοι, υπάρχουν 

συγκεκριμένοι τρόποι για τους ψυχολόγους να βοηθήσουν τα μέλη της οικογένειας να 

αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα το στρες που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια του κύκλου 

αναπτύξεως, περιλαμβάνοντας τις πιο τρωτές περιόδους, αυτήν του χωρισμού, της 

επανένωσης  και της οικογενειακής προσαρμογής μετά από το τέλος της αποστολής. 

 

Ο σκοπός του παρακάτω κειμένου θα είναι να παρασχεθούν οι απαραίτητες 

πληροφορίες για να υποστηριχθεί η ψυχολογική «ανθεκτικότητα» των στρατιωτικών και των 

οικογενειών τους σε όλα τα στάδια της αναπτύξεως. Θα δοθούν συγκεκριμένα παραδείγματα 

των τρόπων με τους οποίους οι ψυχολόγοι μπορούν να βοηθήσουν τα μέλη στρατιωτικών 

οικογενειών να αντιμετωπίσουν με επιτυχία το στρες που συνδέεται με τον παρατεταμένο 

χωρισμό κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων και αποστολών. 

 

2. Υγιείς στρατηγικές αντιμετώπισης για την επαύξηση της ανθεκτικότητας σε 

όλο τον κύκλο της αποστολής.  

Οι περισσότερες οικογένειες των στρατιωτικών αντιμετωπίζουν και χειρίζονται αρκετά 

καλά τις απαιτήσεις που συνεπάγονται από την στρατιωτική ζωή. Ακόμη και μεταξύ εκείνων 

που έχουν κάποια δυσκολία για κάποια χρονική περίοδο, τελικά θα τα καταφέρουν με 

ικανοποιητικά αποτελέσματα. Αυτό σημαίνει ότι, οι περισσότερες οικογένειες θα 

αντιμετωπίσουν δυσκολίες χειρισμού του στρες κατά περιόδους, ενώ μερικές οικογένειες θα 

δοκιμαστούν ιδιαίτερα κατά την διάρκεια του χρόνου. Ότι ακολουθεί είναι μερικές ιδέες που 

συντάχθηκαν από ειδικούς που και οι ίδιοι είναι μέλη της στρατιωτικής οικογένειας και οι 

οποίοι έχουν μάθει από την εμπειρία άλλων. 

 

Σχέσεις  

Απαιτείται η ενθάρρυνση των μελών της οικογένειας να μείνουν συνδεμένα με φίλους, 

αγαπημένους και συναδέλφους. Αυτό θα ενισχύσει την επικοινωνία και θα παρέχει ευκαιρίες 

να συζητηθούν τα συναισθήματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια του χωρισμού. 
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Ενεργητικότητα  

Το να είσαι ενεργητικός είναι μια έντονη διαπροσωπική διαδικασία. Παραδείγματα από 

τις ενεργές στρατηγικές αντιμετώπισης δείχνουν ότι οι άνθρωποι μπορούν να τις 

χρησιμοποιήσουν για να διατηρήσουν την ενέργεια. Μέσα σε αυτές τις διαδικασίες 

περιλαμβάνεται η άσκηση (π.χ., κανονικό περπάτημα), η κατανάλωση υγιεινών και θρεπτικών 

γευμάτων και η συμμετοχή σε υπαίθριες δραστηριότητες (π.χ. κηπουρική, περίπατοι στο 

πάρκο ή την παραλία με άλλους κλπ). 

Θρησκευτικές ανάγκες  

Η προώθηση της διατήρησης της επαφή ή η επανασύνδεση με την πίστη στις αρχές 

της εκκλησίας, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά. Οι στρατιωτικοί εφημέριοι μπορούν να 

διαδραματίσουν έναν ζωτικής σημασίας ρόλο στην προσαρμογή της οικογένειας στις αντίξοες 

συνθήκες κατά τη διάρκεια της αποστολής ή μετά τον επαναπατρισμό. Ήρεμη περισυλλογή 

και ασκήσεις με βαθιές αναπνοές μπορούν επίσης να δώσουν ένα αίσθημα ανάτασης και 

χαλάρωσης. 

Οικειότητα  

Η οικογένεια θα πρέπει να ενθαρρυνθεί να συμμεριστεί τα συναισθήματα και τις 

ανησυχίες της με άλλες οικογένειες και στενούς φίλους που βιώνουν επίσης το άγχος του 

χωρισμού. Οι ομάδες υποστήριξης μπορούν να εξυπηρετήσουν ως ένα ιδιαίτερα σημαντικό 

κοινωνικό δίκτυο και ασφαλές περιβάλλον για να καλύψουν τις συγκεκριμένες ανάγκες των 

μελών των οικογενειών των στρατιωτικών.  

Τρόποι για να παραμείνει η οικογένεια με θετική ενέργεια  

Απαιτείται η βοήθεια των μελών της οικογένειας με θετικά γνωστικά θέματα, έτσι 

ώστε να εστιαστούν στις θετικές πτυχές της ζωής. Τα μέλη της οικογένειας μπορεί να 

ωφεληθούν από την υπενθύμιση που γίνεται, για εκείνους τους τομείς της ζωής για τους 

οποίους αυτά αισθάνονται ευγνωμοσύνη και εκτίμηση, καθώς επίσης και υπενθυμίζοντάς 

σχετικά με τη διατήρηση θετικών προσδοκιών (ελπίδα και εμπιστοσύνη) σχετικά με 

μελλοντικά γεγονότα. 

Οικογενειακή συμμετοχή στην υγειονομική περίθαλψη 

Και κατά τη διάρκεια και μετά από την αποστολή, οι σύζυγοι και τα μέλη της 

οικογένειας μπορεί να ασχοληθούν με ιατρικά ζητήματα και ζητήματα συμπεριφοράς. Είναι 

σημαντικό τα μέλη της οικογένειας να  συζητούν αυτές τις ανησυχίες το ένα με το άλλο και 

να παραμένουν ενεργά στην αναζήτηση της κατάλληλης φροντίδας. Θα πρέπει να είναι 

ενεργά στη διαδικασία της βοήθειας που παρέχεται στην οικογένεια να επιστρέψει στη 

βέλτιστη φυσική λειτουργία και σε ότι αφορά την σωστή της συμπεριφορά. 
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Επανένωση ως εξελισσόμενη διαδικασία  

Η επανένταξη στην οικογενειακή ζωή μετά από μια στρατιωτική αποστολή μπορεί να 

είναι μια μακροχρόνια και σύνθετη διαδικασία. Η παροχή μιας συνεχόμενης προσοχής σε 

μήκος του χρόνου, είναι η καλύτερη στρατηγική για να βοηθηθεί η οικογένεια, ώστε να έχει 

μία συνεχόμενη και υγιή αντιμετώπιση της ζωής με ικανοποιητική ανθεκτικότητα σε διάφορες 

καταστάσεις. 

Νέοι τρόποι συνεργασίας 

Τα μέλη της οικογένειας πρέπει να ενθαρρύνονται να αναζητήσουν νέους, 

καινοτόμους και υγιείς τρόπους συνεργασίας που θα λειτουργούν καλύτερα για αυτά. 

Επιπλέον, τα μέλη πρέπει να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία καθ όλη την 

περίοδο της αποστολής για να παραμένουν χαλαρά και για να ελαχιστοποιήσουν το στρες 

τους. 

Φροντίδα για τις ανάγκες  

Η οικογένεια θα πρέπει να κατανοήσει ότι το να είναι παθητική σε θέματα υγείας ή 

συναισθηματικές ανάγκες, δεν θα την βοηθήσει. Η παροχή πρακτικών πληροφοριών για τις 

υπηρεσίες, πηγές και επαγγελματίες που είναι διαθέσιμοι στο τοπικό στρατιωτικό νοσοκομείο 

και που μπορούν να βοηθήσουν θα βελτιώσει την αίσθηση της οικογένεια ότι μπορεί να 

αντιμετωπίσει οποιαδήποτε κατάσταση.  

Καθημερινά Θέματα  

Το να είσαι υγιής και ευέλικτος απαιτεί καθημερινή προσοχή. Κατά συνέπεια, η 

οικογένεια θα πρέπει να μείνει ενεργή και να εμπλέκεται στις καθημερινές διαδικασίες. 

 

3. Ειδικά Θέματα  

Αίσθημα μοναξιάς  

Είναι μια κοινή αντίδραση και για τους δύο συζύγους, όπως επίσης και τις οικογένειές 

τους, να αισθάνονται μοναξιά κατά τη διάρκεια της απουσίας. Αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί 

σαν κάτι φυσικό, αφού οι αγαπημένοι είναι μακριά. Κατά τη διάρκεια της αποστολής, τα μέλη 

της οικογένειας μπορεί να ξεχάσουν πόσο ο / η σύντροφος, πατέρας, η μητέρα, η αδελφή, ή 

ο αδελφός ήταν επίσης φίλος και έμπιστος. Αυτό που είναι εκπληκτικό είναι ότι, αυτή η 

μοναχικότητα μπορεί να επαναληφθεί και μετά την επανασύνδεση. Είναι όπως όταν βρίσκεσαι 

σε ένα πάρτι και νιώθεις μόνος. Η αποκάλυψη των ιδεών, των σκέψεων, των αναμνήσεων και 

των συναισθημάτων βοηθά στην παρεμπόδιση και τον περιορισμό της μοναξιάς. Το αντίθετο 

της μοναξιάς είναι ένα αίσθημα σχέσης και σύνδεσης και οι άνθρωποι το επιτυγχάνουν με το 

να μοιράζονται και να επικοινωνούν. 
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Είναι εξίσου σημαντικό να υπάρχουν στενοί φίλοι στο πεδίο της μάχης ή στο 

στρατόπεδο, όπως ακριβώς στο σπίτι. Τέλος πρέπει να θυμόμαστε ότι, η μοναξιά μπορεί να 

συνοδεύεται από θυμό ή κατάθλιψη. Άρα είναι πιθανό να αναμένεται μια μικρή εχθρότητα, ή 

μια απόσυρση κατά τη διάρκεια και μετά από περιόδους στρες και αποχωρισμών. Εάν αυτά τα 

συναισθήματα γίνουν πάρα πολύ σοβαρά ή επαυξάνονται, η οικογένεια πρέπει να επιδιώξει τη 

λήψη βοήθειας και υπηρεσιών από έναν επαγγελματία ιατρό.  

Κοινοποίηση και επικοινωνία  

Συχνά, οι στρατιωτικοί και οι οικογένειές τους  θα απευθυνθούν στους ειδικούς για να 

αποκαλύψουν μία πληροφορία, σχετικά με γεγονότα και εμπειρίες που εμφανίζονται κατά τη 

διάρκεια της αποστολής. Παραδείγματος χάριν, «τους λεω όλα όσα συνέβησαν;», 

«Μοιράζομαι τις φρικαλεότητες του πολέμου;», «Παραπονιέμαι για κάθε πρόβλημα μου 

δημιούργησαν οι έφηβοι στο σπίτι ενώ ήταν μακριά;», «Λεω στους φίλους μου κάθε 

λεπτομέρεια για το γάμο μου;". Η απάντηση είναι ότι τα μέλη της οικογένειας, πρέπει να 

χρησιμοποιήσουν την κρίση τους προκειμένου να μην αγχώσουν το άλλο μέλος. Πάρα πολλά 

και επίσης πολύ σύντομες δύσκολες καταστάσεις και συναισθήματα μπορούν να καταβάλουν 

τον αφηγητή και τον ακροατή. Με το φιλικό προσωπικό των υπηρεσιών, θα πρέπει να 

προταθεί να μοιραστούν για το ποια πράγματα αισθάνονται άνετοι, αλλά και να 

ενθαρρυνθούν  να έχουν μερικούς ανθρώπους που αισθάνονται ότι μπορούν να μιλήσουν για 

τα προσωπικά ζητήματα. Κατά τη διάρκεια της περιόδου επιστροφής και η επανένωσης, 

χρειάζεται να γίνει ενημέρωση των μελών ότι χρειάζεται χρόνος για να είναι μαζί, έτσι ώστε 

να επανεγκαθιδρύσουν τα θετικά στοιχεία στη σχέση τους και κατόπιν να τους δοθεί χρόνος 

να μιλήσουν για τα προβλήματα, να συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες και 

να εργαστούν από κοινού.  

Τα μέλη της οικογένειας μπορούν επίσης να μάθουν να είναι ενεργοί ακροατές. Για 

παράδειγμα, ο ακροατής μπορεί να εκπαιδευτεί να μην παίρνει αμυντική στάση ή να 

αισθάνεται ότι πρέπει «να λύσει» τα προβλήματα. Συχνά το μέλος θέλει απλά να αναπνεύσει, 

για να ακουστεί, για να επικυρωθεί, για να κρατηθεί, για να του ειπωθεί ότι έκανε κάτι 

σημαντικό, για κάποιον άλλον, για την οικογένειά του, για τη πατρίδα. Το να βοηθηθεί η 

οικογένεια να μάθει αποτελεσματική επικοινωνία, είναι μια κρίσιμη πτυχή της οικογένειας για 

την οικοδόμηση της ανθεκτικότητας. 
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4. Επανένωση και οικογενειακή επαναπροσαρμογή μετά το τέλος της 

αποστολής 

Τα τρία Ε της επανένωσης 

Σύμφωνα με μία έρευνα σε οικογένειες στρατιωτικών μετά την επιστροφή από μία 

αποστολή δημιουργούνται τα λεγόμενα «3 Ε»: Η επιστροφή, η επανένωση και η 

επαναπροσαρμογή. 

Η επιστροφή είναι φυσική κατάληξη μετά από το χωρισμό.  

Μπορεί να είναι μια ιδιαίτερα αγχωτική εμπειρία επειδή απαιτεί την αλλαγή. Εντούτοις, 

οικογενειακές συγκεντρώσεις, άτυποι χαιρετισμοί, και επίσημοι εορτασμοί για την επιστροφή, 

μπορούν να μειώσουν το άγχος κατά τη διάρκεια της φάσης επιστροφής. Ο σημαντικός 

σκοπός αυτών των διαδικασιών είναι η ενίσχυση της ιδέας ότι δεν είναι πλέον σε εμπόλεμη 

κατάσταση και απαιτείται να επαναπροσαρμοστεί στην κανονική οικογενειακή ζωή. 

Η φάση της επανένωσης είναι το βήμα στην αποκατάσταση της οικογενειακής 

ένωσης. Κατά τη διάρκεια του χωρισμού, τα μέλη της οικογένειας αναπτύσσουν νέους 

ρόλους και συμπεριφορές, αλλά όταν η οικογένεια ξαναενώνεται, όλες αυτές  οι αλλαγές 

πρέπει να ενσωματωθούν ή να απορριφθούν από την οικογενειακή δομή. Απλά 

επιστρέφοντας στο παλαιό status quo, (δηλ, στον παλιό τρόπο που γίνονταν τα πράγματα), 

γενικά οδηγούμαστε σε μια δυσλειτουργική ένωση, όπου τα μέλη μπορεί να είναι 

δυσαρεστημένα. Κατά συνέπεια, το να ξοδευτεί χρόνος συζητώντας ποιες αλλαγές θα γίνουν 

αποδεκτές και ποιες θα απορριφθούν στο νέο οικογενειακό σύστημα κρίνεται αναγκαίο για 

μια επιτυχή επανένωση. Εάν αυτό δεν πραγματοποιηθεί, η ποιότητα της επανένωσης είναι 

μειωμένη. 

Η φάση επαναπροσαρμογής είναι το τελικό βήμα και είναι ένας χρόνος για την 

προσαρμογή ή προσαρμογή στις αλλαγές που έχουν εμφανιστεί σε κάθε μέλος της 

οικογένειας κατά τη διάρκεια του χωρισμού. Αυτή η φάση μπορεί να είναι προβληματική για 

την οικογένεια, λόγω των ανεκπλήρωτων προσδοκιών που θα οδηγήσουν την οικογένεια στο 

να επιστρέψει στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν την αποχώρηση σε θέματα αλληλεπίδρασης, 

οικειότητας, και επικοινωνίας. Προβλήματα που υπήρξαν πριν την ανάπτυξη μπορούν να είναι 

ακόμα παρόντα. Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της φάσης μετά την επιστροφή από την 

αποστολή ή αλλιώς της «φάσης της επανένωσης», υπάρχουν ενέργειες που μπορούν να 

εφαρμοστούν για να την επίδραση του άγχους της επανασύνδεσης, είτε αν υπάρχει μόνο ένα 

μέλος ή δύο μέλη, ένα ζευγάρι που υπηρετούν και οι δύο χωρίς παιδιά ή ένα ζευγάρι με 

παιδιά. Τα παρακάτω είναι κάποιες ιδέες που μπορούν να βοηθήσουν να σχεδιαστεί η φάση 

επανένωσης. 
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Σχέδιο για την επανένωση 

Η οικογένεια μπορεί να μην το συνειδητοποιεί, αλλά η επιστροφή στο σπίτι μπορεί να 

είναι το ίδιο αγχωτική, όσο και οι άλλες φάσεις της ανάπτυξης, παρόλο που μπορεί αρχικά να 

θεωρείται σαν ευχάριστος χρόνος. Πολλές φορές, οι προσδοκίες των μελών μιας οικογένειας 

κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στην θετική και την αρνητική εμπειρία. Η αλλαγή είναι σε όλα 

τα μέλη. Κατά τη διάρκεια του χωρισμού, το κάθε μέλος δοκιμάζει συγκινησιακές αλλαγές, 

αλλαγές στο επίπεδο ανεξαρτησίας και στους καθημερινούς ρόλους που αναλαμβάνει. 

Καθώς τα μέλη επανέρχονται στην αρχική κατάσταση, όλες αυτές οι αλλαγές ρόλων 

μπορεί να μην είναι εύκολο να αποκατασταθούν. Τα μέλη της οικογένειας πρέπει να 

αναμένουν να κάνουν μικρές, αλλά βαθμιαίες αλλαγές για να επανεγκαθιδρυθούν ή να 

επαναπροσδιοριστούν οι οικογενειακοί ρόλοι. Πρέπει επίσης αναμένεται ότι τα οικογενειακά 

προβλήματα που υπήρχαν πριν από την αποστολή θα είναι ακόμα εκεί και μετά την 

επιστροφή. Επίσης, πρέπει να αναμένεται ότι τα μέλη της οικογένειας είναι ανήσυχα για τη 

διαδικασία της επανασύνδεσης τους. Βασισμένες στην εμπειρία άλλων, που έχουν μεταβεί 

κατά το παρελθόν σε αποστολές, μερικές ενέργειες μπορούν να διευκολύνουν στην μείωση 

του άγχους της επανασύνδεσης με τους οικείους. 

 Όλα τα μέλη της οικογένειας 

Θα πρέπει να υποστηρίξουν ενεργά και συμμετέχουν στην απόφαση του Διοικητή να 

κάνει την μετάβαση στην αποστολή όσο πιο ομαλή γίνεται,  

Θα πρέπει να ξοδευτεί αρκετός χρόνος μιλώντας και ακούγοντας τα μέλη της 

οικογένειας, 

Αναμείνατε ότι ο καθένας θα χρειαστεί χρόνο για να προσαρμοστεί και να ζήσει πάλι 

με άλλους,  

Αναμείνατε ότι ο καθένας μπορεί να άλλαξε από την εμπειρία του χωρισμού, 

Συζητήστε για τις αλλαγές στη ζωή του καθενός και ποιες από αυτές πρέπει να 

ενσωματωθούν στην οικογένεια,  

 Στρατιωτικοί 

Συζητήστε για τα θετικά πράγματα που η οικογένειά σας κατάφερε ενώ λείπατε, 

Συζητήστε για τους διάφορους ρόλους και τις ευθύνες που καθιερώθηκαν μέσα στην 

οικογένεια κατά τη διάρκεια της απουσίας σας, 

Καθυστερήστε να επανέλθετε στις παλαιές οικογενειακές ευθύνες και ρόλους και 

ξανασυζητήστε για αυτούς,  

Ρωτήστε τα μέλη της οικογένειας εάν θέλουν να ακούσουν για τις εμπειρίες σας πριν 

τις μοιραστείτε με αυτά,  

Κάντε μία ρομαντική βόλτα και συζήτηση με τη σύζυγό σας. 
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 Σύζυγοι  

Προσωρινά επιβραδύνετε το ρυθμό της ζωής σας,  

Δώστε να καταλάβει ο σύζυγός σας ότι είναι ακόμα απαραίτητος μέσα στην 

οικογένεια, 

Αργά και σταδιακά ρυθμίστε ή μετατοπίστε τις ευθύνες μεταξύ σας, 

Διατηρήστε τον οικογενειακό προϋπολογισμό έως ότου μιλήστε για οποιεσδήποτε 

αλλαγές με το σύζυγό σας.  

Κάντε μια ρομαντική συζήτηση με το σύζυγό σας. 

 Όσον αφορά τα παιδιά  

Επιτρέψτε στα παιδιά να ανακτήσουν το δεσμό σχέσης τους με τον σύζυγο με το δικό 

τους ρυθμό, 

Προγραμματίστε κάποιο χρονικό διάστημα που θα είναι μόνο για τα παιδιά και τον 

πατέρα, 

Επιστρέψτε στους παλαιούς οικογενειακούς κανόνες και ρουτίνες σιγά, σιγά,  

Ενθαρρύνετε περισσότερο τα παιδιά σας παρά να τα κριτικάρετε, 

Λάβετε υπόψη ότι οι μεγαλύτερες αλλαγές εμφανίζονται στα παιδιά. 

 

5. Ενδείξεις που θα πρέπει να προσεχθούν μετά το τέλος της αποστολής 

Είναι πιθανό τα ψυχολογικά αποτελέσματα της αποστολής, ο παρατεταμένος 

χωρισμός, η αλλαγή ρόλων στην οικογένεια και επανένωση να συνεχίζουν να απασχολούν 

την οικογένεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο ύπαρξη αυτών των ενδείξεων πρέπει να 

οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι απαιτείται βοήθεια από κάποιον ειδικό. Ποιες είναι λοιπόν 

αυτές οι ενδείξεις που πρέπει να αναζητήσουμε;  

Αίσθημα κατάθλιψης —το άτομο που αισθάνεται να είναι «πεσμένο» για μια εβδομάδα 

ή περισσότερο και το όποιο δεν φαίνεται να μπορεί να «πάρει τα πάνω του», 

Η εμφανής απώλεια ή αύξηση βάρους,  

Το άτομο αισθάνεται όπως δεν μπορεί να σταματήσει να ανακαλεί σκηνές βίας από 

την αποστολή του, 

Η ανησυχία που δεν μπορεί να ελεγχθεί, 

Η συνεχόμενη δυσκολία ύπνου ή αϋπνία, 

Η αποφυγή καταστάσεων που υπενθυμίζουν τραυματικά γεγονότα που συνέβησαν, 

Η αποφυγή / απομόνωση από τους άλλους, 

Τα προσωπικά ή εργασιακά προβλήματα, 

Η Οξυθυμία, τα νεύρα, τα ξεσπάσματα,  

Η επίπληξη των άλλων / ρίξιμο ευθύνης σε άλλους, 
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Η χρήση ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ, 

Τα συζυγικά και οικογενειακά προβλήματα  

Η ανικανότητα επανασύνδεσης με την οικογένεια και την κοινότητα. 

Όλες αυτές οι ενδείξεις θα πρέπει να προβληματίσουν την οικογένεια και να οδηγήσουν τον 

οικείο τους πρόσωπο σε ένα ειδικό, ο οποίος θα μπορέσει με κατάλληλη θεραπεία και αν είναι 

αναγκαίο, με φαρμακευτική αγωγή, να φέρει θετικά αποτελέσματα που θα είναι ευεργετικά 

για όλη την οικογένεια.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο (Διαδικασίες που ακολουθούνται σε κράτη) 

1. Οι Σουηδοί στρατιώτες και οι Επιχειρήσεις Υποστήριξης της Ειρήνης: 

(Αγχωτικές Αντιδράσεις που ακολούθησαν τις αποστολές στο ΚΟΝΓΚΟ, ΛΙΒΑΝΟ, 

ΚΥΠΡΟ και ΒΟΣΝΙΑ). 

Μερικές εβδομάδες μετά από την άφιξη στη Βοσνία τον Οκτώβριο του 1993, μια 

ομάδα νέων και σχετικά άπειρων στρατιωτών από το 1ο Σουηδικό τάγμα στην πρώην 

Γιουγκοσλαβία, βρήκε πτώματα 19 δολοφονημένων γυναικών και παιδιών στο χωριό Stupni. 

Αυτή η τραγική ανακάλυψη δείχνει ξεκάθαρα  την πιθανότητα που έχουν οι στρατιωτικοί να 

εκτεθούν σε μια απροσδόκητη και ασύλληπτη τραυματική εμπειρία. Το να είναι αυτόπτες 

μάρτυρες στα αποτελέσματα μίας σφαγής αθώων πολιτών και να μην μπορούν να την 

αποτρέψουν ή να αντιδράσουν, μπορεί να οδηγήσει σε έντονες τραυματικές αγχωτικές 

αντιδράσεις. 

Στρατιωτικές αποστολές του ΟΗΕ από αρκετές χώρες έχουν προσπαθήσει να 

αποτρέψουν την εκτενή βία μεταξύ πολιτών σε πόλεις, τις οποίες συνδέουμε τώρα με 

γενοκτονίες, αγριότητες, στρατόπεδα συγκέντρωσης, και τη φυλετική κάθαρση, όπως το 

Βιχάκ (Bihac), η Μπάνια Λούκα (Banja Luka), το Βιτέζ (Vitez),το Σαράγιεβο, η Σρεμπένιτσα 

(Srebrenica) και το Γκόρατζε (Gorazde). Αυτά τα ονόματα πρέπει επίσης να μας 

υπενθυμίσουν ότι τα στρατιωτικά τμήματα που συμμετέχουν σε ΕΥΕ, θα εκτεθούν σε 

γνωστικούς και συναισθηματικούς παράγοντες άγχους που μπορεί να είναι συγκεκριμένοι για 

κάθε επιχείρηση (πίνακας 1). 

Cognitive  

Παράγοντες Πιθανές Αντιδράσεις / Καταστάσεις 

πληροφορίες Πάρα πολλές Πολύ λίγες 

Συναίσθημα Συναισθηματική φόρτιση Συναισθηματική στέρηση 

Ασάφεια Αβεβαιότητα Απομόνωση 

Χρόνος Πίεση χρόνου Αναμονή 

Απρόβλεπτες καταστάσεις   

Κανόνες Εμπλοκής Δυσκολία Διάκρισης Αδυναμία Αντίδρασης 

Οργανωτικές Δυναμικές Δύσκολες επιλογές Καμία επιλογή 
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Συναισθηματικοί παράγοντες: 

Παράγοντες Παραγόμενες αντιδράσεις / καταστάσεις 

Φόβος 

Άγχος 

Απειλές για τη ζωή, τραυματισμούς, αποτυχία και 

απώλεια. 

Θλίψη Απώλειες και πιθανό πένθος 

Δυσαρέσκεια Θυμός, νεύρα 

Οργή Απογοήτευση 

Πλήξη Αδράνεια 

Συγκρουόμενα κίνητρα Ανησυχία για το σπίτι, διαιρεμένες υποχρεώσεις  

Θρησκευτικοί Πειρασμοί που οδηγούν σε απώλεια πίστης 

Πίνακας 1. Γνωστικοί και συναισθηματικοί παράγοντες άγχους. 

Περισσότεροι από 60.000 Σουηδοί έχουν υπηρετήσει υπό τον ΟΗΕ από τις πρώτες 

επιχειρήσεις στην Κορέα το 1950-51. Η πρώτη μελέτη για τους Σουηδούς στρατιωτικούς, που 

είχαν βρεθεί σε μάχη κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών στο Κονγκό το 1961, ήταν αυτή 

υπό τον καθηγητή Kettner. Ένα ερώτημα ήταν εάν η συμμετοχή στρατιωτικές εχθροπραξίες 

έχει μακροπρόθεσμα επιπτώσεις στην υγεία και την κοινωνική προσαρμογή, ανεξάρτητα από 

τις άμεσες συνέπειες και εάν ορισμένοι μη εμφανείς παράγοντες έχουν επιπτώσεις στην 

μαχητική εξάντληση των τμημάτων σε βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα. 

Ο Kettner συνέκρινε 1082 Σουηδούς στρατιώτες που υπηρέτησαν σε μάχιμα τμήματα 

του ΟΗΕ στο Κονγκό (παλαίμαχοι) με 1242 άλλους Σουηδούς στρατιώτες που δεν είχαν λάβει 

μέρος σε μάχη. Τα στοιχεία επικεντρώθηκαν, στη πιθανότητα αρρωστιών, το οικονομικό 

εισόδημα, και τις καταχρήσεις οινοπνεύματος κατά τη διάρκεια των ετών που προηγούνται 

της υπηρεσίας σε ΕΥΕ, καθώς επίσης και κατά τη διάρκεια των 3-4 ετών μετά από την 

υπηρεσία. Οι μάχιμοι παλαίμαχοι δεν διέφεραν από τους παλαίμαχους που δεν είχαν 

πολεμήσει στη πιθανότητα αρρωστιών συμπεριλαμβανομένων και των ψυχιατρικών μετά από 

την υπηρεσία σε ΕΥΕ του ΟΗΕ. Από την άλλη μεριά οι μάχιμοι παλαίμαχοι ήταν σημαντικά 

περισσότερο επιρρεπείς σε ατυχήματα κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών μετά από την 

υπηρεσία τους. Είχαν επίσης ένα σημαντικά χαμηλότερο εισόδημα από τους παλαίμαχους που 

δεν είχαν λάβει μέρος σε μάχη. Δεν διέφεραν από τους  μη-μάχιμου ς παλαίμαχους σε αριθμό 

καταχρήσεως οινοπνεύματος μετά την υπηρεσία τους σε ΕΥΕ. Ο Kettner σύγκρινε επίσης 35 

Σουηδούς στρατιώτες του ΟΗΕ  που ενέδωσαν στην μαχητική εξάντληση (ασθενείς), με έναν 

ίσο αριθμό στρατιωτών από τα ίδια τάγματα που εκτέθηκαν στην ίδια πίεση αγώνα αλλά που  
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δεν κατέρρευσαν (πίνακας 2). Άτομα κάτω των 21 που έπασχαν σε μεγαλύτερο ποσοστό από 

μαχητική εξάντληση σε σχέση με μεγαλύτερους σε ηλικία στρατιώτες (πίνακας 3). Οι 

στρατιώτες που κατέρρεαν είχαν συχνότερα γονείς με ψυχιατρικό ιστορικό, ήταν ως επί το 

πλείστον χωρισμένοι και ήταν κατά μέσο όρο χαμηλού πνευματικού επιπέδου, σε σχέση με 

τους άλλους. Η μακροχρόνια παρακολούθηση που πραγματοποιήθηκε δεν έδειξε ότι η 

μαχητική εξάντληση χειροτερεύει το κοινωνικό ή ιατρικό αποτέλεσμα. 

 Ασθενείς 

(ν=35) 

Έλεγχοι 

(ν=35) 

Υπερβολική κούραση 51,4% 62,9% 

Νευρικότητα 34,3% 22,9% 

Νεύρωση στομάχου 45,7% 60% 

Διαταραχές ύπνου 28,6% 22,9% 

Τάση για ανησυχία 45,7% 34,3 

Ενδείξεις OCD 20% 28,6% 

Meticulouness (άγχος) π<0.05 5,7% 28,6% 
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Πίνακας 2 Διαφορές μεταξύ ασθενών και ελέγχων σε οπλίτες που υπηρέτησαν σε 

ειρηνευτικές αποστολές σε σχέση με την συχνότητα των συμπτωμάτων  
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Ηλικία Ν= «Νευρική κατάρρευση», επί τις εκατό 

Ηλικίες Αριθμός οπλιτών Ποσοστό 

17-20 220 6,8% 

21-24 474 2,5% 

25-25 178 1,7% 

29-32 89 4,5% 

33- 121 0% 

Σύνολο 1082 3,1% 

Αριθμός οπλιτών

17-20
21-24
25-25
29-32
33-

 

Πίνακας 3. Σημαντικές ψυχιατρικές αντιδράσεις στη μάχη για το 12ο και 14ο Σουηδικό τάγμα 

που αναπτύχθηκε στο Κονγκό το 1961.  

Η αποστολή και το φορτίο άγχους που ακολούθησε μετά από τη στρατιωτική 

επιχείρηση ήταν αρκετά διαφορετικό για τους στρατιώτες από το Κονγκό σε σχέση με τις 

περισσότερες από τις πρόσφατες αποστολές του ΟΗΕ. Στο Κονγκό, οι στρατιώτες 

συμμετείχαν άμεσα και ενεργά σε πολεμικές ενέργειες. Επομένως η το άγχος που 

δημιουργείται στους στρατιώτες του ΟΗΕ, διαφέρει συχνά από αυτό για τους στρατιώτες σε 

άλλες στρατιωτικές επιχειρήσεις. 
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Ο στρατιώτης του ΟΗΕ μπορεί να φοβηθεί από την επιθετικότητά του, λόγω των 

περιορισμένων ευκαιριών του να χρησιμοποιήσει τον οπλισμό του. Η αποστολή UNIFIL για τα 

νοσοκομεία στη Naqoura, μερικά χιλιόμετρα βόρεια των ισραηλινών συνόρων, προέβλεπε να 

διατεθούν οι δυνάμεις του ΟΗΕ (5000-6000 στρατιώτες) για την προστασία τους και για την 

παροχή ειδικευμένων ιατρικών υπηρεσιών. Τρία τμήματα (N=340) μελετήθηκαν με τη 

βοήθεια ερωτηματολογίων, κλιμάκων αυτό αξιολόγησης, και προσωπικών συνεντεύξεων κατά 

τη διάρκεια μιας περιόδου τριών ετών (πίνακες 3 & 4). Οι προσωπικές συνεντεύξεις ήταν 

δομημένες και διενεργήθηκαν τον τελευταίο μήνα της υπηρεσίας για κάθε τμήμα. Όλες οι 

συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν μέσα στα Σουηδικά νοσοκομεία του ΟΗΕ, στο νότιο 

Λίβανο. 

Μια μελέτη της διανοητικής προσαρμοστικότητας πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια 

ενός ερωτηματολογίου που δόθηκε σε ένα Σουηδικό τάγμα ΔΜ, στο νότιο Λίβανο στο τέλος 

της περιόδου υπηρεσίας του. Τα αποτελέσματα παρουσίασαν γενικά καλή 

προσαρμοστικότητα. Η συχνότητα των συμπτωμάτων που σχετίζονταν με το άγχος, ήταν 

εντούτοις, σχετικά υψηλή. Μερικοί ερωτηθέντες ανέφεραν ότι η παραμονή τους στην 

αποστολή θεωρήθηκε μονότονη. 

Δύο Σουηδικά τάγματα πεζικού που χρησιμοποιούνται σαν ειρηνευτικά τμήματα στην 

Κύπρο (UNFICYP) έχουν ερευνηθεί όσον αφορά το δημογραφικά υπόβαθρο και τα κίνητρά 

τους για την αίτηση συμμετοχής τους σε επιχειρήσεις του ΟΗΕ. Η σύγκριση των 

συμπτωμάτων του άγχους γενικά, και συγκεκριμένα του PTSD, μαζί με μερικές άλλες 

μεταβλητές αντίδρασης, σε διάφορες μελέτες των Σουηδικών τμημάτων  που συμμετέχουν 

σε ΕΥΕ οδήγησε στα παρακάτω αποτελέσματα ( πίνακες 4 & 5). Πολύ λίγοι από αυτούς που 

συμμετείχαν στις συνεντεύξεις βίωσαν «νευρική κατάρρευση», (0,5%). Οι στρατιώτες γενικά 

ανέφεραν, πολύ λίγα ψυχολογικά ή ψυχοσωματικά προβλήματα, όταν επρόκειτο για σύντομο 

χρονικό διάστημα. Φάνηκε εντούτοις, να υπάρχουν δύο ομάδες προσώπων σε κίνδυνο, 

δηλαδή αυτοί που επαναπατρίστηκαν και αυτοί που είχαν μεγάλη κατανάλωση 

οινοπνεύματος. 

Οι στρατιώτες ενός Σουηδικού τάγματος ΔΜ ενεπλάκησαν στον πόλεμο του Κόλπου 

κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα της αποστολής τους στο νότιο Λίβανο. Ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγμα μελετήθηκε χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία όπως με τα 

πρώτα Σουηδικά στρατεύματα του ΟΗΕ. Τα αποτελέσματα δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμα,  
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αλλά δεν φάνηκε να υπάρχει καμία σημαντική διαφορά έναντι των προηγούμενων μελετών 

(πίνακες 4 & 5). 

Συμπτώματα Δείγματα: 

UNIFIL/ 

Νοσοκομείο  

(ν=340) 

 

UNFICYP 

(ν=605) 

 

UNIFIL/Πόλεμος 

Κόλπου     

(ν=459) 

 

SA01 

(ν=368) 

Κατάθλιψη 9,4% 8,6% 6,6% 7,5% 

Διαταραχές ύπνου 7,1% 6,6% 5,5% 1,7% 

Εφιάλτες 1,2% 1,5% 1,3% 0% 

Ανησυχία 10,6% 13,7% 16,7% 1,2% 

Ανάγκη για 

απομόνωση 

24,1% 16,2% 0% 2,8% 

Δυσάρεστα 

συναισθήματα στη 

δουλειά 

 

7,1% 

 

7,6% 

 

18,7 

 

0% 

Μυϊκή ένταση  1,5% 1,2% 1,5% 0%  
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Δείγματα: UNIFIL/ Νοσοκομείο  (ν=340)

Δείγματα: UNFICYP (ν=605)

Δείγματα: UNIFIL/Πόλεμος Κόλπου     (ν=459)
(ν=605)
Δείγματα: SA01 (ν=368)

Πίνακας 4. Αυτό –εκτιμώμενα συμπτώματα και αντιδράσεις που σχετίζονται με το 

στρες σε ΕΥΕ 
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Κατά τη διάρκεια του πολέμου του Κόλπου, αναπτύχθηκε ένα Σουηδικό νοσοκομείο 

εκστρατείας  για την άμεση περίθαλψη των τραυματιών στην Σαουδική Αραβία. Προς το 

τέλος της αποστολής, οι συχνότητες των συμπτωμάτων του άγχους, αξιολογήθηκαν με τη 

βοήθεια της ίδιας μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως. Σαν αποτέλεσμα 

αναφέρθηκαν εντυπωσιακά χαμηλές συχνότητες συμπτωμάτων (πίνακας 5). 

Υποκειμενική εκτίμηση 

σε ότι αφορά 

Δείγματα: 

UNIFIL/ 

Νοσοκομείο 

(ν=340) 

 

UNFICYP 

(ν=649) 

 

UNIFIL/Πόλεμος 

Κόλπου     (ν=459) 

Ψυχολογική κατάρρευση 5,6% 0,5% 0% 

Πιθανότητες για 

προσωπική υποστήριξη  

82,9% 77,4% 0% 

Κατάχρηση αλκοόλ  24,7% 9,6% 3,5% 

Σκέψεις επαναπατρισμού 19,2% 9% 0% 

Αίσθημα μονοτονίας στη 

δουλειά 

51,3 63,6% 40,7% 

Νοσταλγία για την 

πατρίδα για ηλικίες από 

20-29 χρονών 

53,1% 30,7% 52,2% 
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2. Πρακτικές και κλινικές πτυχές  

Τα συμπεράσματα από τη μελέτη του Kettner αναφέρουν ότι οι παράγοντες 

προσωπικότητας οδηγούν σε λιγότερες πιθανότητες για διανοητική διαταραχή κατά τη 

διάρκεια μιας μάχης σε σχέση με  άλλες περιπτώσεις της στρατιωτικής ζωής και ότι οι 

στρατιώτες πρέπει να είναι μεγαλύτεροι από 21 ετών. Το εξεταζόμενο Σουηδικό υγειονομικό 

προσωπικό στη UNIFIL είχε τα διαφορετικές υπόβαθρο και εμπειρίες. Κατά τη διάρκεια της 

υπηρεσίας υπό τον ΟΗΕ, η στέγαση και διαβίωση είναι σχετικά πρωτόγονη στις περισσότερες 

των περιπτώσεων. Από την άλλη, κανένας δεν ανησυχήσει για τα «οικιακά» καθήκοντα. Παρά 

τις πολύ ασυνήθιστες καταστάσεις που σχετίζονται με πολιτιστικούς και κοινωνικούς 

παράγοντες και την απειλή από τον πόλεμο που λαμβάνει χώρα κοντά τους, διαπιστώθηκε ότι 

οι αγχωτικές καταστάσεις δεν ήταν σημαντικές. Το να ζεις μακριά από το σπίτι σου μπορεί να 

οδηγήσει σε μια συνεχώς αυξανόμενη ανησυχία, για σημαντικούς άλλους. Όμως περισσότεροι 

στρατιώτες φάνηκε να το διαχειρίζονται αρκετά καλά. Πολλοί άνθρωποι θέλησαν να 

συνεχίσουν την αποστολή τους για ακόμη ένα εξάμηνο. 

Οι στρατιώτες των ομάδων που εξετάστηκαν  δεν είχαν καμία πολεμική εμπειρία. 

Ανέπτυξαν λίγα ψυχολογικά ή ψυχοσωματικά προβλήματα. Υπήρξε εντούτοις, και στις τρεις 

«επικίνδυνες» ομάδες ατόμων  (π.χ. περιπτώσεις επαναπατρισμού και πότες), η πιθανότητα 

να αναπτύξουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή ψυχιατρικές διαταραχές με μια σχετική 

καθυστέρηση έναρξης των συμπτωμάτων. Ως αποτέλεσμα της εργασίας, έχουν προσδιοριστεί 

διάφορες γνωστικές και συναισθηματικές μεταβλητές που μπορούν να χρησιμεύσουν ως 

παράγοντες άγχους για τους στρατιώτες (πίνακας 1).  

Προκειμένου να αποτραπούν οι σωματικές, διανοητικές ή κοινωνικές συνέπειες, 

μεταξύ του Σουηδικού στρατιωτικού προσωπικού που υπηρετεί στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η 

διαδικασία αποστολής του προσωπικού σε ΕΥΕ αναθεωρήθηκε και επεκτάθηκε. Πριν από το 

1994, η διαδικασία αυτή  αποτελούνταν από ένα σύντομο πρόγραμμα, με έμφαση σε 

διοικητικά θέματα και θέματα διοικητικής μέριμνας καθώς και σε διαδικασίες μετά το τέλος 

της αποστολή. Το 1994, η διαδικασία επεκτάθηκε και περιλαμβάνει την αναφορά σε θέματα 

στρες, μια επίσημη τελετή αναχώρησης, και πληροφορίες για τους σωματικούς και 

ψυχολογικούς μηχανισμούς άγχους που αποστέλλεται σε όλα τα σπίτια των συμμετασχόντων 

στην αποστολή. Επιπλέον, έχει αρχίσει να αναπτύσσεται ένα ψυχοκοινωνικό σύστημα 

υποστήριξης για μετά τον επαναπατρισμό. 
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3. Υποστήριξη της Οικογένειας στον στρατό του Ηνωμένου Βασιλείου  

Η Στρατιωτική Οικογένεια 

"Η Στρατιωτική Οικογένεια" είναι ένας γενικός όρος που καλύπτει όλους τους 

στρατιώτες και τις οικογένειές τους. Όπως με οποιαδήποτε οικογένεια, είναι σημαντικό για 

τον καθένα να βοηθά ο ένας το άλλον. 

Ο στρατός του Ηνωμένου Βασιλείου θεωρεί ότι η σταθερότητα της οικογενειακής 

ζωής είναι μεγάλης σπουδαιότητας για την ευημερία των στρατιωτών και οι σύζυγοι 

επομένως, ενθαρρύνονται για να συνοδεύσουν τους συζύγους τους οπουδήποτε και αν 

υπηρετούν ακόμη και στο εξωτερικό, εκτός αν συμμετέχουν σε ειρηνευτικές αποστολές όπου 

αυτή η επιλογή δεν είναι δυνατή. 

Η ζωή για τις οικογένειες των στρατιωτικών μπορεί να είναι πολύ διαφορετική από 

αυτήν που βιώνεται από τις μη στρατιωτικές οικογένειες. Μπορεί να απαιτηθεί να 

μετακομίζουν τακτικά, στην Αγγλία αλλά και στο εξωτερικό. Αυτό προσφέρει πολλές 

ευκαιρίες να δουν και να ζήσουν σε διαφορετικά μέρη και σε διαφορετικούς πολιτισμούς, 

εντούτοις, σημαίνει ότι οι οικογένειες δεν είναι ποτέ σε ένα μέρος για πάρα πολύ καιρό και οι 

οικογένειες μπορεί να αισθάνονται απομονωμένες από την υποστήριξη των συγγενών και της 

τοπικής κοινότητας.  

Ο Αγγλικός στρατός εκτιμά ότι, ο τρόπος της ζωής για τις οικογένειές του απαιτεί τη 

συγκεκριμένη υποστήριξη και τέτοια βοήθεια παρέχεται σε διάφορα επίπεδα από ποικίλες 

πηγές. Τα προφανέστερα σημάδια αυτού είναι η παροχή κατοικίας για τις οικογένειες και τη 

διευκόλυνση της οικογενειακής μετακίνησης μεταξύ των μεταθέσεων. 

Σε επίπεδο μονάδων, η βοήθεια είναι πάντα διαθέσιμη από τον αξιωματικό 

πρωτοκόλλου, σε επίπεδο συντάγματος από τον αξιωματικό διοικητικών θεμάτων (για τις 

θέματα αμοιβών και διοίκησης) και του εφημερίου, μεταξύ των άλλων.  
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Υπηρεσία Πρόνοιας του Στρατού, (Army Welfare Service, AWS)  

Στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γερμανία παρέχεται υποστήριξη σε προσωπικό, 

οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο. Η ενίσχυση της κοινότητας με δραστηριότητες για 

προσχολικές και νεαρές ηλικίες παρέχεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η Υπηρεσία 

Πρόνοιας του Στρατού παρέχει επίσης μια επαγγελματικού επιπέδου προσωπική υπηρεσία 

υποστήριξης μέσω του δικτύου των εργαζομένων της, για παροχή βοήθειας στις ατομικές και 

οικογενειακές ανάγκες, για να αυξήσει στο μέγιστο την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα 

του προσωπικού του στρατού.  

Οργανισμός Στρατιωτικών Οικογενειών (Army Families Federation, AFF)  

Είναι ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα που ενεργεί ως ένας δεσμός διπλής κατεύθυνσης, 

συνδέοντας τον στρατό με τις οικογένειές τους, παρουσιάζοντας τις απόψεις τους και τις 

ανησυχίες τους και πιέζοντας για αλλαγές. Το ίδρυμα αυτό διευθύνεται από συζύγους 

στρατιωτικών και έχει αντιπροσώπους στα περισσότερα από τα μέρη του κόσμου που 

υπηρετεί το προσωπικό του στρατού του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Εξαρτώμενα Μέλη  

Ο στρατός προσφέρει παροχές για τα μέλη των οικογενειών ενός στρατιωτικού. 

Υπάρχουν συγκεκριμένοι ορισμοί για τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας, και περιγράφονται 

παρακάτω: 

Σύζυγος 

Τέκνο  

Χωρισμένοι Γονείς  

Ο στρατός αναγνωρίζει ότι ένα μικρό ποσοστό των στρατιωτικών μπορεί να 

συντηρούν μόνοι τους παιδιά είτε διότι δεν έχουν παντρευτεί, έχουν μένει χήροι, ή έχουν 

χωρίσει. Αυτό το προσωπικό είναι ταξινομημένο ως «συζυγική κατηγορία 2», (Marital 

Category 2, MCat 2), που σημαίνει ότι ταξινομούνται όπως μην παντρεμένος αλλά έχοντας 

ευθύνες για τα παιδιά. Συνεπεία της οικογενειακής κατάστασής τους οι γονείς αυτοί, έχουν 

δικαίωμα σε πολλά πλεονεκτήματα και επιδόματα για παροχή κατοικίας και ταξίδια. 
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Έγκυες γυναίκες έχουν δικαίωμα να πάρουν θέση στην (Υπηρεσία Οικογενειακής 

Διαμονής, Service Families Accommodation, SFA) για μια περίοδο 3 μηνών πριν από την 

γέννηση του παιδιού. Οι χωρισμένοι γονείς μπορεί να αναλάβουν μια σειρά στρατιωτικών 

καθηκόντων. Πρέπει επομένως να εξασφαλίσουν επαρκή μέσα που θα ληφθούν για τα παιδιά 

τους σε περίπτωση ανάπτυξης τους σε άσκηση ή σε κάποια επιχείρηση. 

Γάμος - εισαγωγή  

Ο στρατός αναγνωρίζει ότι η στρατιωτική ζωή επιβάλλει πιέσεις στην οικογένεια που 

είναι περισσότερες εκείνων που βιώνουν στην πολιτική ζωή. Μια σειρά από μέτρα υπέρ των 

οικογενειών έχουν τεθεί σε ισχύ που αναγνωρίζουν το ζωτικής σημασίας ρόλο της οικογένειας 

στην υποστήριξη στελεχών και των γυναικών. 

Συνυπηρέτηση 

Η πολιτική του στρατού, που επικυρώθηκε από την εκτελεστική επιτροπή του το 

1998, ενθαρρύνει στο παντρεμένο προσωπικό να συνυπηρετεί. Το προσωπικό θεωρείται ότι 

εξυπηρετείται όταν οι σύζυγοι εργάζονται σε μια απόσταση 10 μιλίων ή 45 λεπτών, 

χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς από το σπίτι τους. 

Έκτακτη Οικογενειακή Κατάσταση 

Εάν η σύζυγος ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο και το άλλο μέλος είναι μακριά σε αποστολή, 

σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ο /η σύζυγος πρέπει να έρθει σε επαφή με τον αξιωματικό 

σύνδεσμο που υπηρετεί στη μονάδα του συζύγου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση 

του τηλεφώνου επαφής.  

Οι περισσότεροι αξιωματικοί σύνδεσμοι υπηρετούν στη μονάδα και είναι ένα χρήσιμο 

εργαλείο στην ομάδα του Διοικητή. Παρέχουν ένα φιλικό, μη στρατιωτικό πρόσωπο, για να 

υποστηρίξουν το προσωπικό που πολλές φορές είναι νεαρό και μπορεί να αισθανθεί μόνα σε 

κάτι που μπορεί να είναι η πρώτη φορά τους μακριά από το σπίτι, την οικογένεια και τους 

φίλους.  
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Η ομάδα διαχειρίζεται τις μη οινοπνευματούχες λέσχες αναψυχής με εγκαταστάσεις 

ελεύθερου χρόνου, που παρέχουν μια χαλαρή, φιλική και οικεία ατμόσφαιρα για τους 

στρατιώτες για να περάσουν τον ελεύθερο χρόνο τους. Υπάρχουν σαλόνια, ήρεμα δωμάτια 

και ακόμα και cyber cafes, σε πολλές λέσχες WRVS, που βοηθούν τις για να διατηρήσουν μια 

σταθερή σύνδεση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τους φίλους και τους συγγενείς, ειδικά όταν 

υπηρετούν στο εξωτερικό. 

Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής νεοσύλλεκτων και 

τους βοηθούν να προσαρμοστούν στο νέο τρόπο ζωής τους καταπολεμώντας ζητήματα 

ηθικού και παραμονής. Βοηθούν επίσης τους στρατιώτες που μπορεί να είναι στο νοσοκομείο 

ή περιορισμένος στο στρατόπεδο και χρειάζονται πρακτική και συναισθηματική υποστήριξη. 

Όλοι οι αξιωματικοί σύνδεσμοι διατηρούν έναν αυστηρό κώδικα εμπιστευτικότητας. 

Δεν θα αποκαλύψουν οποιαδήποτε πληροφορία σε έναν τρίτο, ενάντια στις επιθυμίες του 

ατόμου χωρίς προγενέστερη συγκατάθεση εκείνου του ατόμου, εκτός αν υπάρχει ένας 

σοβαρός κίνδυνος για το άτομο ή άλλα ή αν υπάρχει μια σοβαρή παράβαση στο στρατιωτικό 

νόμο, την παραβίαση της εθνικής ασφάλειας ή μια εγκληματική πράξη ή εάν ο στρατιώτης 

είναι ανίκανος να πραγματοποιήσει το καθήκον ή όταν η επιχειρησιακή του ικανότητα θέτει 

τους άλλους σε κίνδυνο. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να χρειαστεί μια οικογένεια τη 

γρήγορη πρόσβαση σε μετρητά για μια έκτακτη οικογενειακή ανάγκη, όπως η απαίτηση να 

ταξιδέψει για να επισκεφτεί έναν σοβαρά άρρωστο συγγενή. 

Το πρώτο σημείο επαφής σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ο Αξιωματικός Διαχειριστής του 

Συντάγματος (Regimental Administrator Officer, RAO). Ο αξιωματικός αυτός μπορεί να δώσει 

συμβουλές στα στελέχη και στους συζύγους τους, καθώς επίσης είναι σε θέση να δώσει 

οικονομικές συμβουλές από την πλευρά του στρατού. Γνωρίζει επίσης τα διάφορα 

φιλανθρωπικά κεφάλαια που μπορούν να βοηθήσουν τις οικογένειες σε περίπτωση ανάγκης. 

Επιπρόσθετα ο οικονομικός αξιωματικός και το προσωπικό του μπορεί να συμβουλεύσει και 

να υποστηρίξει τέτοιου είδους προβλήματα. 
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Compassionate Problems - Overseas  

Εάν υπηρετείται στο εξωτερικό ή ο σύζυγός σας είναι σε αποστολή ή άσκηση 

σιγουρεύεται ότι έχετε την κάρτα Compassionate Leave Travel Card με κωδικό αριθμό 

14603. Αυτή η κάρτα εξηγεί σε εσάς και τους συγγενείς σας  τη διαδικασία που ακολουθείται 

εάν υπάρχει έκτακτη ανάγκη, η οποία απαιτεί σε εσάς ή το σύζυγό σας να επιστρέψει στο 

Ηνωμένο Βασίλειο. 

Στο ΥΠΕΘΑ το τμήμα αποζημιώσεων προσωπικού είναι υπεύθυνο για τη διενέργεια 

προανακρίσεων για θανάτους, αρρώστιες συγγενών ή συζύγων στρατιωτικών που υπηρετούν 

εκτός της χώρας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το παρακάτω 01980 615790 ή 01980 

615791. 

Το ταξίδι άδειας και επιστροφής θα εγκριθεί μόνο για περιπτώσεις που κρίνονται ότι 

μπορούν να οδηγήσουν στον θάνατο του συγγενή ή όταν αυτός είναι σοβαρά άρρωστος. Στο 

πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται η σύζυγος, τα παιδιά συμπεριλαμβανομένων και των 

υιοθετημένων, γονείς και συγγενείς πρώτου βαθμού. Οι θείοι, οι θείες, αρραβωνιαστικιές και 

οι παππούδες και γιαγιάδες, δεν εκπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία.  

Εάν δεν απαιτείται ταξίδι ή άδεια από την αποστολή, μπορείτε να μιλήσετε με τον 

αξιωματικό προσωπικού για βοήθεια ή συμβουλές. Σε περίπτωση που εκτιμάται ότι ο / η 

σύζυγος πρέπει να επιστρέψει στο σπίτι, πρέπει να επικοινωνήσετε με την μονάδα. Σε 

περίπτωση που δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε με την μονάδα, ελάτε σε επαφή με τις 

παρακάτω αρχές (πχ. Το γραφείο προσωπικού του προϊσταμένου κλιμακίου). 

ΥΕΘΑ / Γραφεία Υποστήριξης  

Υπάρχουν πολλοί οργανισμοί, υπηρεσίες και εθελοντές που προσφέρουν βοήθεια, 

πληροφορίες και οικονομική ενίσχυση στα στελέχη και τις οικογένειές τους.  

 

 

 

 

58 



Ψυχολογική υποστήριξη των οικογενειών και των τμημάτων που συμμετέχουν σε ΕΥΕ 
Χρήστου Ιωάννης MIS 29/04 

Η Ομοσπονδία Στρατιωτικών Οικογενειών, (Army Families Federation, AFF)  

Είναι μια φιλανθρωπική οργάνωση που ενεργεί ως διπλή γραμμή επικοινωνίας μεταξύ 

του βρετανικού στρατού και των οικογενειών της. Μπορείτε να ανακαλύψτε περισσότερα για 

αυτήν στην ιστοσελίδα η οποία περιλαμβάνει που και πώς μπορεί να τους βρει κάποιος, τι 

αντιπροσωπεύουν, τις απόψεις τους και ανησυχίες, πώς να έχει πρόσβαση στις συμβουλές 

τους, στην κατάρτιση και εκπαίδευση και επίσης τις πιο πρόσφατες ειδήσεις, 

συμπεριλαμβανομένου του οικογενειακού περιοδικού AFF. 

Army Welfare Service

Η Υπηρεσία Πρόνοιας του Βρετανικού Στρατού (Army Welfare Service, AWS) παρέχει 

περιεκτική κοινωνική και προσωπική υποστήριξη των στελεχών, γυναικών και οικογενειών 

τους. Η υπηρεσία είναι μια επαγγελματικά δομημένη εμπιστευτική υπηρεσία υποστήριξης που 

αντιδρά στις ανάγκες του ατόμου, των οικογενειών και της ιεραρχίας προκειμένου να 

μεγιστοποιηθεί η λειτουργική αποτελεσματικότητα των στελεχών και των οικογενειών τους. 

Confidential Support Line

Η εμπιστευτική γραμμή υποστήριξης είναι μία γραμμή χωρίς χρέωση, έξω υπηρεσιακή 

που λειτουργεί για λογαριασμό του Στρατού. Παρέχει απόλυτα εμπιστευτικές, χωρίς 

επικρίσεις πληροφορίες και οδηγίες στην στρατιωτική κοινότητα, οπουδήποτε στον κόσμο. Η 

γραμμή λειτουργεί 7 ημέρες την εβδομάδα από τις 1030 μέχρι τις 2230 (Ώρα Αγγλίας). 

Οποιοσδήποτε στρατιώτης ή μέλος οικογένειας που καλεί, γράφει γράμμα ή στέλνει email, 

λαμβάνει οδηγίες από εξειδικευμένο πολιτικό προσωπικό για το ποια ενδεχόμενα έχει και στην 

συνέχεια ο στρατιώτης ή η οικογένειά του θα πρέπει να αποφασίσει πως να συνεχίσει στο 

πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Η γραμμή αυτή δίνει οδηγίες για προσωπικά και γενικά 

προβλήματα συμπεριλαμβανομένων και της σεξουαλικής παρενόχλησης, τις διακρίσεις, τον 

ρατσισμό, ναρκωτικά, κατάθλιψη, αλκοολισμό, χρεοκοπία, συμβουλές για θέματα σχέσεων 

και αυτοκτονίες. Η γραμμή αυτή είναι διαθέσιμη στη Βοσνία, Κοσσυφοπέδιο, Κύπρο και όπου 

αλλού αναπτύσσονται Βρετανικά τμήματα. 
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Ex-services Mental Welfare Society

Η κοινωνία διανοητικής ευημερίας αποστράτων, επίσης γνωστή ως  «Μάχη για το 

Άγχος, Combat Stress», είναι η μόνη φιλανθρωπική οργάνωση που αφιερώνεται στο να 

περιθάλπει, να παρέχει άνεση και διαβεβαίωση, στηριζόμενη σε ειδικευμένη κλινική 

υποστήριξη, στους άνδρες και στις γυναίκες όλων των τάξεων και όλων των υπηρεσιών που 

πάσχουν από τους ποικίλους βαθμούς διανοητικής ασθένειας ως αποτέλεσμα της τραυματικής 

εμπειρίας μάχης, PTSD και άλλα. 

Royal British Legion

Η Βρετανική Βασιλική Λεγεώνα είναι η κύρια βρετανική φιλανθρωπική οργάνωση, που 

προστατεύει την ευημερία, τα συμφέροντα και τη μνήμη εκείνων που έχουν υπηρετήσει στις 

ένοπλες δυνάμεις και στους συγγενείς τους. Παρέχει οικονομική, κοινωνική και 

συναισθηματική υποστήριξη στα εκατομμύρια των ατόμων της στρατιωτικής οικογένειας και 

απευθύνεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες από τον γεροντότερο μέχρι τον πολύ νέο. 

Soldiers', Sailors' and Airmen's Families Association (SSAFA)

Το SSAFA είναι η εθνική φιλανθρωπικό ίδρυμα, που βοηθά το προσωπικό των 

ενόπλων δυνάμεων, τους συζύγους και τις οικογένειές τους σε περίπτωση ανάγκης. Είναι 

αφιερωμένο στο να βοηθά τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη, άγχος ή κίνδυνο, 

ανεξάρτητα ηλικίας ή βαθμού. Η δύναμη βοηθείας του SSAFA δεσμεύεται να βοηθήσει 

καθένα που έχει υπηρετήσει έστω και μία μέρα σε οποιεσδήποτε από τα τρία όπλα των 

ενόπλων δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων των εφέδρων και των οικογενειών τους, 

συμπεριλαμβανομένου των συζύγων, των παιδιών, των χηρών. Παρέχει συμβουλές 

χρηματοδοτικής συνδρομής και χρεών, αλλά προσφέρει πρακτική καθώς επίσης και 

οικονομική ενίσχυση. Για πολλούς είναι ένα φιλικό πρόσωπο σε μια νέα κοινότητα, ένας 

«ώμος για να ακουμπήσεις επάνω» όταν οι εποχές είναι δύσκολες, μια υπηρεσία στην οποία 

μπορούν να απευθυνθούν όσοι έχουν ανάγκη. 
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Navy, Army and Air Force Institute (NAAFI) 

Το NAAFI  παρέχει κλαμπ μαγαζιά και πρατήρια σε όλον τον κόσμο. Πουλούν ένα 

μεγάλο εύρος από προϊόντα και προσπαθούν να καλύψουν με αγαθά και το πιο μακρινό 

στρατόπεδο. 

Υποστήριξη των στρατιωτών 

Εάν είστε συγγενής ενός στρατιωτικού και θέλετε να πληροφορηθείτε για αυτόν, γιατί 

ανησυχείτε όποιος και αν είναι ο λόγος ή σε περίπτωση ανάγκης μπορείτε να επικοινωνήσετε 

στο τηλέφωνο 029 2073 9016, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο ή συνδεθείτε στις παρακάτω 

ιστοσελίδες. 
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4. Η Αμερικανική προσέγγιση στο θέμα της οικογενειακής υποστήριξης. 

Εισαγωγή 

Ο Αμερικανικός στρατός έχει ασχοληθεί εμπεριστατωμένα με τη ψυχολογική 

υποστήριξη των τμημάτων του και των οικογενειών τους. Για να πάρουμε ένα μικρό δείγμα 

της εργασίας που έχει γίνει επί του θέματος παραθέτω την μετάφραση από ένα από τα 

εγχειρίδια που έχει αναπτύξει, ενώ στα παραρτήματα υπάρχουν μερικές μόνο από τις 

υπηρεσίες και τις πηγές που μπορεί να απευθυνθεί κανείς για να υποστηριχθεί. 

 

 FSG Leader Basic Handbook Family Support Group (Μετάφραση από 

αμερικανικό εγχειρίδιο) 

Ομάδα Οικογενειακής Υποστήριξης  

Ορισμός 

Μια ομάδα οικογενειακής υποστήριξης (FSG) είναι οργάνωση των μελών των 

οικογενειών (τόσο άμεσων αλλά και εκτεταμένων όπως, μητέρες, πατέρες, θείες, θείοι, κλπ. 

όπως ακριβώς υποδεικνύεται από το στρατιώτη), των εθελοντών, και των στρατιωτών, 

καθώς επίσης και όλων των αυτών που ενδιαφέρονται για την ευημερία των στρατιωτών 

(δηλ, αρραβωνιαστικιές, συνταξιούχοι κλπ.).Η Ο.Ο.Υ. παρέχει μια οδό αμοιβαίας υποστήριξης 

και βοήθειας και ένα δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ των μελών της οικογένειας, της ιεραρχίας, 

και των πόρων της κοινότητας. Η ομάδα οικογενειακής υποστήριξης δεν είναι :  

Babysitter  

κοινοτική υπηρεσία ταξί   

χρηματοδοτικός οργανισμός  

επαγγελματική υπηρεσία συμβούλων 

Οι ηγέτες έχουν τρία σημαντικά χαρακτηριστικά:  

Κατ' αρχάς, ενδιαφέρονται  

πηγαίνουν κάπου  

είναι σε θέση να πείσουν τους άλλους  να πάνε μαζί τους. 

Σκοπός  

Ποιος είναι ο κύριος σκοπός μιας ομάδας οικογενειακής υποστήριξης;  

Ο αρχικός σκοπός κάθε ομάδας είναι να ενθαρρυνθεί τη αυτάρκεια μεταξύ των μελών 

της παρέχοντας πληροφορίες, βοήθεια παραπομπής και αμοιβαία υποστήριξη. Η ομάδα 

επιτυγχάνει την οικογενειακή ετοιμότητα παρέχοντας μια ατμόσφαιρα και μια ημερήσια 

διάταξη δραστηριοτήτων που χτίζουν τη συνεκτικότητα μεταξύ της ομάδας και των μελών. 

Οι ομάδες οικογενειακής υποστήριξης δεν ενθαρρύνουν ή ενισχύουν την εξάρτηση 

ενθαρρύνουν την αυτάρκεια! 
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Οι κοινοί στόχοι περιλαμβάνουν:  

Την υποδοχή των νέων οικογενειών.  

Την δημιουργία και παροχή αντιγράφων των τηλεφωνικών καταλόγων για όλα 

τα μέλη με περιορισμούς σε θέματα προσωπικών δεδομένων.  

Την παροχή βοήθειας στα μέλη της οικογένειας να στραφούν και να 

καταλάβουν την αποστολή της μονάδας.  

Την παροχή κοινωνικής και συναισθηματικής υποστήριξης.  

Την υποστήριξη ενημερώσεων καθ’ όλη τη διαδικασία ανάπτυξη / παραμονή / 

επιστροφή. 

Την παροχή πληροφοριών και σημείων αναφοράς για τις οικογένειες στις 

αρμόδιες αντιπροσωπείες.  

Την συμμετοχή στην ανάπτυξη του προγραμματισμού για τα θέματα της 

αναχώρησης, παραμονής και επιστροφής των τμημάτων  

Θυμηθείτε ότι ο σκοπός των ομάδων είναι να παρέχουν «πόρους» στις οικογένειές σας, όχι 

να τις σώσουν! 

 “Δεν μπορείς να βοηθάς συνέχεια τους άνδρες κάνοντας για αυτούς ότι μπορούν 

και πρέπει να κάνουν αυτοί για τους εαυτούς τους ” Abraham Lincoln 

 

Ρόλοι και ευθύνες  

Ο διοικητής είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος για την καθιέρωση της ομάδας εντούτοις, 

μία ομάδα πρέπει να βασίζεται στα μέλη του. Εν ενεργεία / Έφεδροι (Διοικητής, εφημέριος, 

αξιωματικός επιχειρήσεων, ο υπασπιστής (1ο Γρ ), ο Μόνιμος λοχίας, ο Αρχιλοχίας υπηρετούν 

την ομάδα σε συμβουλευτικό ή παροχής πόρων επίπεδο . Αυτό θα διευκολύνει τη 

δυνατότητα της ομάδας να λειτουργήσει με δικά της μέσα κατά τη διάρκεια της αποστολής. 

Υπάρχουν πολλοί ρόλοι μέσα στη δομή της ομάδας. Τα εξής μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

βασικές αρχές του κάθε ρόλου:  

Διευθυντής της ομάδας: Μπορεί να είναι οποιοδήποτε μέλος οποιασδήποτε 

οικογένειας που έχει στέλεχος στη μονάδα και που ο διοικητής θα έχει διορίσει και έχει 

εγκρίνει. Οι ευθύνες του περιλάβουν:  

Να έχει γνώση της αποστολής της μονάδος, υπάρχουσες λειτουργικές διαδικασίες της 

ομάδας, δομή και κοινοτικοί πόροι,  

Να χρησιμοποιήσει την υπάρχουσα δομή άλλων ομάδων. Δεν χρειάζεται να «ξανά 

ανακαλύψει τον τροχό», 

Να οργανώσει επιπέδου μονάδας ομάδες υποστήριξης, 
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Να βγάζει υπηρεσίες και να καταχωρεί τις ώρες που εργάζονται οι εθελοντές, 

Να προετοιμάζει τους τηλεφωνικούς καταλόγους και να τους κρατά ενημερωμένους,  

Να λαμβάνει ονόματα, διευθύνσεις, τηλέφωνα και διευθύνσεις ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου όλων των μελών της οικογένειας (στα μέλη περιλαμβάνονται και μέλη εξ 

αγχιστείας, όπως αρραβωνιαστικιές στρατιωτών), 

Να καλεί τα βασικά πρόσωπα επαφών για να ενεργοποιήσει το τηλεφωνικό κατάλογο, 

Να συμμετέχει και να προεδρεύει των συνεδριάσεων της ομάδας οικογενειακής 

υποστήριξης,  

Να στρατολογεί, εκπαιδεύει και να διαχειρίζεται εθελοντές και να χρησιμοποιεί τους 

κοινοτικούς πόρους όπως απαιτείται, 

Να γράφει και να ανανεώνει τις περιγραφές εργασίας για τους εθελοντές,  

Να εξασφαλίζει τη διατήρηση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της ομάδας,  

Να διατηρεί επικοινωνία με τον Διοικητή ή / και το σημείο επαφής της μονάδος (POC),  

Να αναγνωρίζει τις ανησυχίες των μελών των οικογενειών και να τις μεταφέρει στην 

ηγεσία των μονάδων, 

Να εργάζεται από κοινού με την ηγεσία των μονάδων για να ελαχιστοποιήσει τις 

φήμες και το άγχος,  

Να εξασφαλίζει ότι το έργο των εθελοντών αναγνωρίζεται, όσον αφορά το χρόνο και 

τις προσπάθειές τους.  

Βασικό άτομο επαφών: Είναι ένας καθορισμένος εθελοντής για τηλεφωνικές επαφές. 

Τα καθήκοντα του περιλάβουν:  

Να καλεί διορισμένα μέλη της ομάδας,  

Να διατηρεί τα ονόματα ενημερωμένα, μαζί με τις διευθύνσεις και τους αριθμούς 

τηλεφώνου για τα διορισμένα μέλη, 

Να παρέχει έγκαιρες και εξακριβωμένες πληροφορίες στα μέλη των οικογενειών, 

Να εξασφαλίζει ότι διατηρείται η επαφή, κυρίως κατά τη διάρκεια της αποστολής, 

Να παρέχει πληροφορίες και σχετική βοήθεια στα μέλη των οικογενειών που τις 

ζητούν, 

Να συνεργάζεται με τον διοικητή για να μειώνει στο ελάχιστο τις φήμες και το άγχος, 

Να αναγνωρίζει τις ανησυχίες των μελών της ομάδας και να τις διασύνδεει με αυτές 

του διευθυντή της ομάδος, 

Να συμμετάσχει σε συναντήσεις της ομάδος. 
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Ο ταμίας: Λειτουργεί σαν ο οικονομικός διαχειριστής της ομάδος. Τα καθήκοντά του 

περιλαμβάνουν: 

Να κρατά ακριβή αρχείο με τα οικονομικά στοιχεία της ομάδας, 

Να κανονίζει για τακτικούς λογιστικούς ελέγχους, 

Να συμμετάσχει στις συναντήσεις της ομάδος, 

Να παρέχει τακτικές αναφορές στο Διοικητή της μονάδος, 

Να παρέχει σε τακτό χρόνο ακριβή οικονομικά στοιχεία στο διευθυντή της ομάδας, 

Να δημιουργεί και να διατηρεί τον λογαριασμό της ομάδας. 

Το μέλος της ομάδος υποστήριξης 

Οι ατομικές ευθύνες είναι βασικές για την επιτυχία της ομάδος και περιλαμβάνουν: 

Να παρέχει ενημερωμένα στοιχεία  των μελών για το διευθυντή και το βασικό άτομο 

επαφής της ομάδας, 

  Να πραγματοποιεί κάθε ευθύνη που αποδέχθηκε κάθε ένας εθελοντής, 

Να παραμένει ενημερωμένος, 

Να συμμετάσχει και να έχει παρουσία στις δραστηριότητες της ομάδος, 

Να παρέχει γραμμή επικοινωνίας με άλλα μέλη της ομάδας. 

Επιπρόσθετοι εθελοντικοί ρόλοι περιλαμβάνουν: 

Έκδοση νέων σε εφημερίδες, καλωσόρισμα και φιλοξενία, Συντονισμό της ομάδας 

φροντίδας των παιδιών, ειδικές εκδηλώσεις, αναψυκτικά, υγεία και μακροζωία, διαφήμιση, 

καθώς και εθελοντικοί ρόλοι ανάλογα με τις ανάγκες τις μονάδας, 

Οι ευθύνες του Διοικητή περιλαμβάνουν: 

Να αναπτύξει το οικογενειακό πλάνο υποστήριξης, 

Να υλοποιήσει μία ομάδα επιπέδου μονάδος, 

Να φέρνει σε επαφή τις οικογένειες για να συμμετέχουν σε δραστηριότητες πριν, 

κατά και μετά την αποστολή της μονάδος, 

Να υποστηρίζει τη δημοσίευση άρθρων για την ομάδα, 

Να επικοινωνεί συχνά με το διευθυντή της ομάδος, 

Να διασφαλίζει ότι το καταστατικό και οι διαδικασίες είναι πάντα διαθέσιμες σε όποιον 

τις ζητήσει, 

Να εξασφαλίζει ότι ο διευθυντής έχει την απαραίτητη εκπαίδευση, 

Να εξασφαλίζει πρόσβαση στο αναγκαίο υλικό, ευκολίες και εφόδια κατα την διάρκεια 

όλων των φάσεων της αποστολής, 

Να φροντίζει ότι οι δραστηριότητες της ομάδος δεν έρχονται σε αντίθεση με τα 

ενδιαφέροντα του στρατού, 

Να ανανεώνει τα οικονομικά αρχεία, 
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Να εξασφαλίσει ότι ο διευθυντής της ομάδος και οι εθελοντές λαμβάνουν την 

αναγνώριση για την συνεισφορά τους, 

Να είναι το σημείο επαφής δηλαδή ένα ενεργό αρχικό σημείο επαφής με τις 

οικογένειες και τα μέλη που έχουν ερωτήσεις ή ανάγκη καθ όλη τη διάρκεια της αποστολής, 

Επιπλέον στα καθήκοντά του μπορεί να: 

Αποτελεί συνδετικός δεσμός μεταξύ της μονάδος και: 

Της κοινωνικής ομάδος. 

της ομάδος και των στρατιωτικών αρχών, 

Είναι το σημείο επαφής σε επίσημο επίπεδο. 

Το Κέντρο Οικογενειακής Βοήθειας: Αποτελεί ένα κέντρο πληροφοριών και παρέχει 

υπηρεσίες σε μεγάλο εύρος, πχ. Κάρτες εισόδου σε πρατήρια, επικοινωνία με ερυθρό σταυρό, 

νομική βοήθεια, πληροφορίες κλπ, κατά τη διάρκεια της αποστολής. Αναγκαίο είναι οι 

οικογένειες να γνωρίζουν που βρίσκονται αυτά τα κέντρα για να εκμεταλλευτούν τις 

δυνατότητές τους. 

Η Σύζυγος του αρχαιότερου αξιωματικού μπορεί να είναι η σύμβουλος των υπολοίπων 

γυναικών μια και έχει μεγαλύτερη εμπειρία σε τέτοιου είδους θέματα. Η επικοινωνία των 

γυναικών ακολουθεί την ίδια οργάνωση που ακολουθείται και στον στρατό (Επικοινωνία από 

τον λόχο στο τάγμα και  μετά στην ταξιαρχία). Στα καθήκοντά της περιλαμβάνονται: 

Να δημιουργήσει ένα δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ του Διοικητή, της ομάδος και των 

οικογενειών, 

Να αναγνωρίζει τα κοινά προβλήματα, ανησυχίες και θέματα και να προτείνει λύσεις 

στα κατάλληλα επίπεδα διοίκησης, 

Να προωθεί και να υποστηρίζει την εκπαίδευση εθελοντών, 

Να λειτουργεί σαν συμβουλευτική δύναμη, 

Να συμμετέχει και να παρέχει βοήθεια όταν απαιτείται μετά από αίτηση, 

Να αποτελεί μέλος της οργανωτικής επιτροπής της ομάδος. 

Η Οργανωτική επιτροπή / εκτελεστική συμβουλευτική επιτροπή. Αυτή ή επιτροπή μπορεί να 

υλοποιηθεί σε επίπεδο τάγματος ή ταξιαρχίας. Σκοπός της είναι να: 

Φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία της ομάδος. 

Μέλη της μπορούν να είναι ο Διοικητής, ο αξιωματικός προσωπικού, ο ιερέας οι 

σύζυγοι των αξιωματικών και υπαξιωματικών, ο διευθυντής της ομάδος και αντιπρόσωποί. 

Στα καθήκοντά της περιλαμβάνονται: 

Να συντονίζει τα αποθέματα της ομάδος, 

Να αξιολογεί τις επιδόσεις της ομάδος, 

Να αναγνωρίζει προβλήματα και θέματα και να προτείνει λύσεις, 
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Να καθοδηγεί, να πληροφορεί και να υποστηρίζει, 

Να αποτελεί δεσμό μεταξύ της μονάδος και της κοινότητας. 

Σημείωση: Οι στρατιωτικοί καλούνται, αλλά δεν καταλαμβάνουν θέσεις κλειδιά στην 

επιτροπή. Η ομάδα θα πρέπει να μπορεί να λειτουργήσει κατά τη διάρκεια της αποστολής. 

Ηγεσία και προγραμματισμός. 

Μόλις αναλάβει καθήκοντα ο διευθυντής της ομάδος θα πρέπει να συζητήσει με τον 

διοικητή τα παρακάτω: 

Τον τρόπο διοίκησης και την φιλοσοφία της ομάδος, 

Τη συχνότητα των συναντήσεων με το Διοικητή, 

Τις Πηγές (χρηματοδότηση, χρήση κυβερνητικών κτηρίων για τις συγκεντρώσεις, 

χώρος για την οργάνωση των γραφείων, μηχανήματα υπολογιστές, διαδίκτυο και μέσα 

μεταφοράς), 

Αναμενόμενες προσδοκίες κατά τη διάρκεια λειτουργίας της ομάδος  Οργανώστε την 

πρώτη συνάντηση. Αξιολογήστε τον πληθυσμό της ομάδος, 

Λάβετε λίστες με ενέργειες που θα απαιτηθούν σε περίπτωση ανάγκης από το 1ο 

Γραφείο ή τον αξιωματικό σύνδεσμο, 

Αναπτύξτε και χρησιμοποιήστε ένα ερωτηματολόγιο, 

Λάβετε και διατηρείστε έναν κατάλογο με όλα τα στοιχεία των οικογενειών, 

Καθορίστε τη βέλτιστη ημέρα, το χρόνο και θέση συνεδρίασης. 

Προσδιορίστε τους πόρους που απαιτούνται. 

Φροντίδα των παιδιών (βλ Τμήμα Φροντίδας παιδιών). 

Σημεία συναντήσεων για όλα τα μέλη (πχ, εκκλησία, ΚΨΜ, ΛΑΦ κλπ) 

Αναψυκτικά, 

Θέματα οργάνωσης της συνάντησης και καθαριότητας μετά από αυτήν, 

Τρόπος μετάβασης, μεταφορικά μέσα, 

Προσωπικό υποστήριξης για την πρώτη συνάντηση, 

Προσδιορίστε την καλύτερη μέθοδο για να «διαφημίσετε» την πρώτη συνάντηση με: 

Προσωπικές επαφές μέσω τηλεφώνου, 

Προσωπικές προσκλήσεις (που θα σταλούν ταχυδρομικά στις οικογένειες), 

Ανακοίνωση σε ΜΜΕ, 

Διαδύκτιο, 

Τοπικές εφημερίδες, 

E-mail. 
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Αναπτύξτε το περιεχόμενο της συνάντησης. Η agenda μπορεί να περιλαμβάνει: 

Καλωσόρισμα και σημείο υπογραφών για τους συμμετέχοντες με ονομαστικά 

ταμπελάκια, 

Εισαγωγή / icebreakers. 

Αρχική ενημέρωση για τον κανονισμό λειτουργίας της ομάδος, 

Θέματα εμπιστευτικότητας, 

Αναφορά ότι όλοι είναι ίσοι ανεξάρτητα τον βαθμών των συζύγων, 

Σεβασμός στις απόψεις και ιδέες των άλλων, 

Προσπάθεια παραμονής «εντός θέματος» και να μη δημιουργείται «εμπόλεμη 

κατάσταση», 

Μικρή ενημέρωση για την αποστολή της μονάδος, 

Ενημέρωση για τον σκοπό και τον ρόλο της ομάδος, 

Ολοκληρωμένη και ενημερωμένη λίστα με τα μέλη της ομάδας. 

Ενημέρωση για το πρόγραμμα της ομάδος και της μονάδος για το τρέχον χρονικό 

διάστημα, 

Τρόπους για τη διανομή των πληροφοριών, πχ τηλέφωνο, τρόπος ενημέρωσης, 

Πλάνο για το μέλλον, 

Δημιουργία ομάδων εθελοντών, 

Καθορισμός του τύπου της ομάδος (επίσημος / ανεπίσημος), 

Τρόποι αναζήτησης χρημάτων ( Δωρεές, εκδηλώσεις, πλύσιμο αυτοκινήτων , πώληση 

γλυκών, βιβλίων, bingo), 

Δραστηριότητες (πχ, picnics, πάρτι, έξοδοι, ομιλητές, εκπαίδευση των οικογενειών 

κλπ), 

Καθορισμός μελλοντικών ημερομηνίες και τοποθεσία συνεδρίασης,  

Κατάρτιση οικογενειακών μελών (δηλ., AFTB, ακαδημίες, κλπ), 

Χρόνος για ερωτήσεις / απαντήσεις,  

Γενική συζήτηση,  

Διαλείμματα.  

Χρήσιμα στοιχεία για την πρώτη συνεδρίαση:  

Έναρξη / τέλος σύμφωνα με το πρόγραμμα,  

Παραμείνετε στην ημερήσια διάταξη, 

Αποφύγετε τη δημιουργία κλίκας,  

Αποφύγετε την χρήση και την αναφορά σε βαθμούς και αρχαιότητες. 

"Οι ομάδες οικογενειακής υποστήριξης είναι όπως οι εταιρείες επισκευών, κανένας 

δεν τις καλεί εκτός αν κάτι είναι σπασμένο!!!", Roxy Parrish  

68 



Ψυχολογική υποστήριξη των οικογενειών και των τμημάτων που συμμετέχουν σε ΕΥΕ 
Χρήστου Ιωάννης MIS 29/04 

 

Ιδιότητα μέλους και συμμετοχή  

Η ιδιότητα του μέλους της ομάδας οικογενειακής υποστήριξης είναι ανοικτή στα μέλη 

των οικογενειών, (άμεσα ή εξ αγχιστείας όπως, μητέρες, πατέρες, θείες, θείοι, κλπ., καθώς 

επίσης και άλλοι ενδιαφερόμενοι στην ευημερία των στρατιωτών αρραβωνιαστικιές, κλπ.). 

Ενθάρρυνση της συμμετοχής 

Πραγματοποιήστε έρευνες στους στρατιώτες και τα μέλη των οικογενειών τους για να 

καθορίσετε τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, και τη συχνότητα των συνεδριάσεων, 

Προσφέρετε πρακτικές δραστηριότητες, 

Επικοινωνήστε με τα νέα μέλη αμέσως μετά από την άφιξή τους. Προσφέρετε τη 

μεταφορά στην πρώτη συνεδρίαση,  

Κάντε συνεδριάσεις που να είναι χρονικά γρήγορες και ευχάριστες,  

Παρέχετε δραστηριότητες παιδικής μέριμνας ή / και δραστηριότητες για παιδιά όταν 

είναι εφικτό,  

Μη τρέφετε τις φήμες. Αν και δεν είναι δυνατό να εξαλειφθούν, μπορούν να 

περιοριστούν με ακριβείς πληροφορίες, 

Παρουσιάστε μια θετική εικόνα και ενθαρρύνετε συμμετοχή,  

Εξασφαλίστε ότι η ομάδα παρέχει έγκαιρες και εξακριβωμένες πληροφορίες και δεν 

θεωρείται ως ένα «μύλος φημών». 

Χρηματοδοτώντας την ομάδα Οικογενειακής Υποστήριξης 

« Τα χρήματα θα είναι το δυσκολότερο θέμα που θα πρέπει να αντιμετωπίσετε». 

Δεδομένα:  

Ο διοικητής της μονάδος είναι τελικά αρμόδιος και πρέπει να ελέγχει τα βιβλία της 

ομάδος τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ή / και στην αλλαγή του προϊσταμένου. Υπάρχει μια 

διαφορά μεταξύ των ταμείων μονάδων, που διαχειρίζονται από το στρατό, και του ταμείου 

της ομάδος, που ελέγχετε από την ίδια την ομάδα. Οι στρατιωτικοί δεν μπορούν να 

υπαγορεύσουν πώς θα ξοδευτούν τα κεφάλαια της ομάδος. Σε πολλές περιπτώσεις, το ταμείο 

της ομάδας θεωρείται ως «άτυπο κεφάλαιο». Πρέπει να έχετε μέχρι $1.000 στο κεφάλαιο 

οποιαδήποτε στιγμή.  

Εξαίρεση: Μπορείτε να συλλέξετε τα κεφάλαια παραπάνω από $1.000 για να καλύψετε ένα 

συγκεκριμένο γεγονός. Την ημέρα μετά από το γεγονός, πρέπει να υπάρξουν $1.000 ή 

λιγότερα στο ταμείο. Σε μερικές περιπτώσεις, η ομάδα πρέπει να έχει την έγκριση του 

διοικητή για να διατηρεί περισσότερα από $1.000 στον λογαριασμό της. Ελέγξτε με το τμήμα 

οικονομικής διαχείρισης για τους κανονισμούς που ισχύουν. Ο λογαριασμός της ομάδος δεν 

μπορεί να δοθεί σαν δάνειο σε άτομα ή ομάδες. 
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Οδηγίες: 

Εάν έχετε απορίες για το χειρισμό των κεφαλαίων, ρωτήστε το διοικητή της μονάδα, 

ή τον συντονιστή του οικογενειακού προγράμματος για βοήθεια.  

Ο ταμίας της ομάδος είναι ο διαχειριστής των κεφαλαίων και είναι επομένως 

υπεύθυνος για οποιαδήποτε απώλεια ή κακή χρήση τους,  

Αναπτύξτε ένα σχέδιο και οδηγίες εξόδων για τις δαπάνες,  

Τυποποιήστε τις διαδικασίες, 

Να είστε συνεπής. Αποφασίστε ποια αναμνηστικά θα δοθούν στα μέλη, και 

εξασφαλίστε ότι ο καθένας λαμβάνει το ίδιο δώρο, 

Συμπεριλάβετε μέλη της ομάδος σε όλες τις αποφάσεις δαπανών, 

Καθορίστε το ποσό που ο διευθυντής της ομάδος μπορεί να ξοδέψει χωρίς να 

συμβουλευτεί τα μέλη, 

Απαιτήστε περισσότερες από μια υπογραφές στους ελέγχους, ως διαδικασία ελέγχου 

και ισορροπίας,  

Ορίστε ένα άτομο για να ακολουθεί από κοντά τις παραλαβές και τις δαπάνες, 

Ανοίξτε έναν άτοκο λογαριασμό στην τράπεζα, 

ΚΡΑΤΑΤΕ ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ!!  

Κάντε απογραφή όταν αλλάζει ο ταμίας,  

Χρήση των κεφαλαίων της ομάδος: 

Τα λεφτά πρέπει να ωφελήσουν ολόκληρη την ομάδα, όχι μεμονωμένα άτομα.  

Κατάλληλες χρήσεις  

Περιλάβετε, αλλά μην περιοριστείτε μόνο σε:  

Αναψυκτικά για τις συνεδριάσεις,  

Αναμνηστικά για την αποχώρηση των τμημάτων,  

Δραστηριότητες κατά την επιστροφή των τμημάτων,  

Αμοιβές παιδικής μέριμνας κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων,  

Επίσημα υπεραστικά τηλεφωνήματα,  

Ταχυδρομικά τέλη και λειτουργικές προμήθειες της ομάδος,  

Ειδικές δραστηριότητες με σκοπό να ενθαρρύνουν την οικογενειακή συμμετοχή και να 

αποτρέψουν την απομόνωση.  

Εθελοντική εκπαίδευση της ομάδος.  

Πηγές χρηματοδοτήσεων:  

Εγκεκριμένα κέρδη (Appropriated Funds, APF),  

Μη Εγκεκριμένα κέρδη (No appropriated Funds, NAF),  

Δραστηριότητες αύξησης του κεφαλαίου.  
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Εμπορικοί χορηγοί.  

Δωρεές και δώρα. 

Ο διοικητής καθορίζει αν τα κέρδη είναι διαθέσιμα για την ομάδα. Επίσης μπορεί να διαθέσει 

κέρδη, (APF ή APF), για την εκπαίδευση των εθελοντών, λειτουργικά έξοδα, ταξίδια, διαμονές 

και φαγητό. Για την παροχή χρημάτων για ταξίδια θα πρέπει αυτά να είναι σε απόσταση 

μεγαλύτερη των 50 μιλίων και να συνοδεύονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μετά την 

επιστροφή από αυτό. 

Γενικά η διαδικασία συλλογής χρημάτων με διάφορα μέσα επιτρέπεται. ΠΡΟΣΟΧΗ 

όμως, τα χαρτιά και κάθε είδους τζόγος απαγορεύεται. 

Η χρήση χορηγών μπορεί να είναι και αυτή ένα μέσο για συλλογή χρημάτων. Ενημερωθείτε 

για το θέμα από τον νομικό σύμβουλο της μονάδος. ΠΡΟΣΟΧΗ η προσωπική παράκληση των 

τοπικών επιχειρήσεων για χορηγίες θα πρέπει να αποθαρρύνετε και γενικά να αποφεύγετε. 

Ζητήματα παιδικής μέριμνας  

Η παροχή παιδικής μέριμνας είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες στην 

επιτυχία της ομάδος. 

Ερευνήστε τις τοπικές πολιτικές για τη χρηματοδότηση της παιδικής μέριμνας της 

ομάδας. Ο συντονιστής υπηρεσιών παιδιών (CD) ή ο συντονιστής οικογενειακού 

προγράμματος πρέπει να είναι το πρώτο σημείο επαφής πριν αναλάβει ο διοικητής να 

ερευνήσει τις επιλογές παιδικής μέριμνας. Μερικές επιλογές παιδικής μέριμνας περιλαμβάνουν, 

αλλά δεν περιορίζονται σε:  

Εθελοντική παιδική μέριμνα στη ρύθμιση μονάδων (VCCUS)  

Ο συντονιστής θα παρέχει την εκπαίδευση για τους εθελοντές,  

Κάποιος στην πρέπει να πιστοποιηθεί Υπεύθυνος Παιδικού Προγράμματος Child 

Program Responsible, CCR,  

Η παιδική μέριμνα πρέπει να παρασχεθεί στην περιοχή (με τους γονείς),  

Η θέση πρέπει να αξιολογηθεί για θέματα ασφάλειας,  

Βραχυπρόθεσμη εναλλακτική παιδική μέριμνα (Short Term Alternative Child 

Care,STACC)  

Παρεχόμενος από τον συντονιστή 

Στην περιοχή με τους γονείς,  

Δαπάνες των συντονιστών για αυτήν την υπηρεσία,  

Το συνολικό πληρωμένο προσωπικό που απαιτείται θα εξαρτηθεί από τον αριθμό και 

τις ηλικίες των παιδιών,  

Σύλλογος γονέων, 

Εγκεκριμένες Babysitters (πχ. Αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός), 
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Έλεγχος με το συντονιστή για την τοπική πολιτική και τις διαδικασίες. 

"Εάν ο καθένας σκέφτεται το ίδιο, τότε κάποιος δεν σκέφτεται " Στρατηγός George 

S. Patton 

 

Δραστηριότητες ομάδας οικογενειακής υποστήριξης 

Κατά τη διάρκεια της ενεργού φάσης (χρονική περίοδος όταν προετοιμάζεται το 

σύνολο ή μέρος της μονάδας για την αποστολή), θα βρείτε αυξανόμενη συμμετοχή στην 

ομάδα. Κατά τη διάρκεια της φάσης της διαμονής (χρονική περίοδος όταν οι στρατιώτες είναι 

στην μονάδα τους), τα οικογενειακά μέλη μπορούν να έχουν τη λιγότερη ανάγκη να 

αλληλεπιδράσουν με την ομάδα. 

Τα παρακάτω είναι προτεινόμενες δραστηριότητες που υποστηρίζουν τις δύο 

παραπάνω φάσεις της αποστολής. 

Οικογενειακά φύλλα πληροφοριών / Αναπροσαρμογές στους τηλεφωνικούς 

καταλόγους, 

Ενημέρωση και παρουσία στις φάσεις της αναπτύξεως (πριν, κατά και μετά την 

αναχώρηση), 

Ανανέωση των πληροφοριών, 

Γιορτές και εκδηλώσεις,  

Βιντεοταινίες με χαιρετισμούς από μέλη της οικογένειας, που στέλνονται στους 

στρατιώτες, 

Ενημερώσεις σχετικά με την ανάπτυξη (πχ., Διαχείριση άγχους, διαχείριση χρόνου, 

αντιμετώπιση του χωρισμού, ζητήματα παιδιών κατά τη διάρκεια της αποστολής, εργαστήρια 

παιδιών, κλπ), 

Εκπαίδευση για θέματα επιστροφής και επανένωσης, 

Δραστηριότητες «καλωσορίσματος», 

Εκπαίδευση και αναγνώριση των εθελοντών, 

Συγκεντρώσεις φροντίδας, 

Κατά την παραμονή: 

«Υιοθετείστε» μια τοπική φιλανθρωπική υπηρεσία (πχ, ορφανοτροφείο, νοσοκομείο, 

οίκος ευγηρίας, καταφύγιο, σχολείο, κλπ), 

Κάντε γιορτές με τα μέλη, 

Διοργανώστε περιπάτους και αγώνες δρόμου-διασκέδασης, 

Διοργανώστε βραδιές για τις οικογένειες, 

Οργανώστε αθλητικές δραστηριότητες, 

Δραστηριότητες καλωσορίσματος, 
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"Τίποτα δεν είναι ενδιαφέρον εάν δεν ενδιαφέρεσαι", Helen Macinnes 

Αποφεύγοντας το «Burnout» 

Σταματήστε και αναπνεύστε, 

Αξιολογήστε τι κάνετε και θέστε προτεραιότητες, 

Φροντίστε για εσάς και την οικογένειά σας, 

Χρησιμοποιήστε τον αυτόματο τηλεφωνητή,  

Μην προσπαθήστε να είστε μέσα σε όλα, 

Η υποστήριξη είναι δρόμος διπλής κατεύθυνσης. Ζητήστε βοήθεια!!! 

Ψάξτε και για την δικιά σας υποστήριξη από φίλους, οικογένεια, εκκλησία, 

Μην πιέζετε τον εαυτό σας, 

Μάθετε τα όριά σας, 

Τρωτέ και ξεκουραστείτε όσο το δυνατόν τακτικότερα, 

Μείνετε στη φροντίδα, και αφήστε το στρατό να κάνει το έργο του στην εκτέλεση 

συγκεκριμένων υπηρεσιών, 

Οι οικογένειες με προβλήματα θα σας κουράσουν Απευθυνθείτε στις επαγγελματικές 

οργανώσεις. 

Κατανοήστε και ασχοληθείτε μόνο με τον ρόλο που σας δόθηκε, 

Μην μετράτε την επιτυχία με αριθμούς, 

Μην μετράτε την επιτυχία με τα «ευχαριστώ», 

Μη συγκρίνετε την ομάδα σας με άλλες, Δεν είναι ένας διαγωνισμός, 

Συμβουλευτείτε τους πιο παλιούς, Ήταν κάποτε εκεί όπου είστε τώρα, 

Βρείτε τρόπο να συνεννοείστε, 

Η ηγεσία έχει ρίσκο, μην προσπαθείτε να τους ευχαριστήσετε όλους, 

Μην φοβάστε να δοκιμάσετε κάτι νέο, 

Δεν χρειάζεται να ξανακαλύψετε τον τροχό, χρησιμοποιήστε ότι υπάρχει ήδη και 

δουλεύει !!! 

Να είστε ο εαυτός σας !!! 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο (Η Ελληνική Πραγματικότητα) 

 

1. Εισαγωγή 

 Στη χώρα μας το θέμα της ψυχολογικής υποστήριξης των στρατιωτικών τμημάτων και 

τον οικογενειών τους, όσο αναφορά τα τμήματα που συμμετέχουν σε ειρηνευτικές 

αποστολές, είναι σε πρωταρχικό στάδιο. Προσπάθειες για αυτό το θέμα προέρχονται 

αποκλειστικά από προσωπικές ενέργειες ιατρών και γενικότερα αξιωματικών που έχουν μία 

σχετική γνώση για το τι ισχύει στο εξωτερικό. 

2. Ο ρόλος του ΠΚΕΕΥΕ 

 Το Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαιδεύσεως Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης, 

ΠΚΕΕΥΕ, είναι το εκπαιδευτικό Κέντρο που αναλαμβάνει την προετοιμασία των στελεχών που 

θα μεταβούν σε ειρηνευτικές αποστολές. Η μέχρι τώρα λειτουργία του έχει να κάνει με την 

εκπαίδευση των τμημάτων και μεμονωμένα των στελεχών, σε αντικείμενα που αναφέρονται 

στην στρατιωτική δομή των αποστολών, πχ. Σημεία ελέγχου, παρατηρητήρια, κίνηση 

φαλαγγών, αντιμετώπιση πλήθους, καθώς και αντικείμενα που έχουν να κάνουν με τις 

διαδικασίες που απαιτούνται για την εργασία σε πολυεθνικά επιτελεία και τμήματα 

γενικότερα. 

 Η διαδικασίες που αναφέρονται στη ψυχολογική υποστήριξη δεν αποτελούν για την 

ώρα αντικείμενο με το οποίο εμπλέκεται το Κέντρο, αν και θεωρείται αναγκαίο η ένταξή του 

στα θέματα προς εξέλιξη. Η μοναδική παρέμβαση του Κέντρου σε θέματα ψυχολογικής 

υποστήριξης έχει να κάνει με την παροχή γενικών γνώσεων σχετικά με τις περιοχές των 

επιχειρήσεων και αυτό με αρκετές δυσκολίες, μια και δεν υπάρχει η απαραίτητη 

ανατροφοδότηση, feedback και με την παρουσίαση μίας διαλέξεως από τον καθηγητή κ. 

Πιπερόπουλο Γεώργιο σε θέματα διαχείρισης άγχους, «Stress Management». Επιπλέον το 

Κέντρο έχει συντάξει ερωτηματολόγιο το οποίο αναφέρεται σε θέματα εκπαιδεύσεως και 

αξιολόγησής του πάνω σε αυτά, σε συνδυασμό με ορισμένες ερωτήσεις που αφορούν την 

αποστολή και έχουν σαν σκοπό να αποκτήσει ορισμένες νεώτερες πληροφορίες για τις 

αποστολές, ( Υπόδειγμα ερωτηματολογίου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    ).  

 

 

 

 

 

 

 

74 



Ψυχολογική υποστήριξη των οικογενειών και των τμημάτων που συμμετέχουν σε ΕΥΕ 
Χρήστου Ιωάννης MIS 29/04 

 

Η προσπάθεια του Κέντρου θα πρέπει να είναι να εντάξει περισσότερα αντικείμενα 

στο πρόγραμμά του και να ενημερώνει το προσωπικό με την παροχή φυλλαδίων και άλλων 

εντύπων, που θα το βοηθούν στο να αναχωρεί για την αποστολή με μεγαλύτερη 

αυτοπεποίθηση και ετοιμότητα. Το Κέντρο επίσης έχει ανάγκη την ανατροφοδότησή του με 

στοιχεία σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το προσωπικό στις αποστολές και γι’ 

αυτό τον λόγο έχει συντάξει ένα ερωτηματολόγιο, που δυστυχώς δεν έχει απαντηθεί παρά 

μόνο από μία αποστολή στο Αφγανιστάν, ή τουλάχιστον δεν έλαβε ποτέ κανένα άλλο 

«πακέτο» ερωτηματολογίων. 

 

3. Ο ρόλος των Στρατιωτικών Νοσοκομείων 

 Στα Στρατιωτικά νοσοκομεία πραγματοποιούνται οι βασικές ιατρικές εξετάσεις που 

απαιτούνται ανά αποστολή, χωρίς να γίνεται εξέταση του προσωπικού για ψυχολογικά 

θέματα, εκτός μεμονωμένων περιπτώσεων. Δεν θα πρέπει να μην αναφέρω το 

ερωτηματολόγιο με το όνομα «Symptoms Check List, SCL-90-R», το οποίο πραγματοποιείται 

επίσης από τα στρατιωτικά νοσοκομεία σε εκτέλεση της ΠαΔ 7-5/2004/ΓΕΣ/ΔΥΓ/5ο/1. 

 Επιπλέον το 424 ΓΣΝΕ έχει ορίσει την Τρίτη σαν ημέρα κατά την οποία συγγενείς και 

προσωπικό μπορεί να συμβουλεύεται τους ψυχιάτρους και ψυχολόγους για θέματα που τους 

απασχολούν. 

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα αποτελεί η τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης που 

λειτουργεί εδώ και 2 χρόνια και παρέχει βοήθεια και συμβουλές στο προσωπικό των Ενόπλων 

Δυνάμεων. Για την γραμμή αυτή παραθέτω την εργασία του επικεφαλής της γραμμής 

Αρχιάτρου, Ψυχιάτρου κ. Ορέστη Γιοτάκου που ευγενικά μου παραχώρησε για να 

συμπεριληφθεί στη διπλωματική μου. Το κείμενο έχει ως παρακάτω: 

 

4. Η λειτουργία και το έργο της τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης 

για τον Στρατό και την Αεροπορία 

Η λειτουργία γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης για το προσωπικό των Ενόπλων 

Δυνάμεων κρίνεται πλέον απαραίτητη, καθώς πολλές μονάδες είναι απομακρυσμένες και δεν 

υπάρχει η δυνατότητα παροχής άμεσων ψυχολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, για να 

αντιμετωπιστούν καταστάσεις κρίσεων, για παρεμβάσεις επί συγκεκριμένου στόχου/ 

προβλήματος που χρήζουν μία συνεδρία μόνο ή ακόμη ως προθάλαμος/»πλαίσιο 

εξοικείωσης», ώστε ο καλών να απευθυνθεί για περαιτέρω βοήθεια σε κάποια δομή ψυχικής 

υγείας.  
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Η τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης για τον Στρατό και την Αεροπορία 

λειτουργεί καθημερινά, από το Φεβρουάριο του 2003, σε εικοσιτετράωρη βάση στο 414 

Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ειδικών Νοσημάτων (ΣΝΕΝ), στην Πεντέλη. Τα τηλέφωνα της 

γραμμής είναι 800-114-555-1 (Στρατός), 800-114-555-2 (Αεροπορία). Η γραμμή παρέχει 

υπηρεσίες ενημέρωσης, συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης σε στρατεύσιμους, 

στελέχη, ΕΠΟΠ και τις οικογένειες αυτών. Η γραμμή υποστηρίζεται  από 7 (επτά) 

ψυχολόγους που προσελήφθησαν με σύμβαση έργου, και υπάγεται διοικητικά στο Υπουργείο 

Εθνικής Άμυνας.  

 Η κλήση είναι πάντοτε εμπιστευτική και χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Ο χαρακτήρας 

της τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης είναι κυρίως υποστηρικτικός και 

συμβουλευτικός σε θέματα που σχετίζονται με την προσαρμογή του ατόμου στην 

στρατιωτική ζωή, την ψυχική υγεία (π.χ. προβλήματα άγχους, κατάθλιψης, εθισμού), 

προβλήματα συμπεριφοράς (π.χ. επιθετικότητα, πειθαρχία, συνέπεια), τις διαπροσωπικές 

σχέσεις, καθώς και με καταστάσεις κρίσεων (π.χ. αυτοκαταστροφικές ή ετεροκαταστροφικές 

απειλές). Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του περιστατικού μπορεί να γίνει 

παραπομπή στον γιατρό της μονάδας, στην Ομάδα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, στο 414 

ΣΝΕΝ ή σε κάποιον άλλο φορέα. 

Για την αρτιότερη περιγραφή και καταχώρηση των περιστατικών έχει καταρτιστεί από 

την ομάδα των ειδικών επιστημόνων της γραμμής φόρμα καταγραφής των κλήσεων , η οποία 

προάγει ταυτόχρονα και το ερευνητικό έργο της γραμμής. Λειτουργώντας στο πλαίσιο του 

απορρήτου, τα συλλεγέντα στοιχεία καταγράφονται σε αρχείο του προγράμματος excel για 

την περαιτέρω στατιστική τους επεξεργασία. 

Στη φόρμα καταγραφής, αναγράφονται: 

• Δημογραφικά στοιχεία του καλούντος (όπως το φύλο, το μορφωτικό  - 

εκπαιδευτικό επίπεδο, η οικογενειακή και η κοινωνικό – οικονομική κατάσταση του 

ατόμου). 

• Το αίτημα του ατόμου, ο πρωταρχικός δηλαδή λόγος που το ώθησε να καλέσει στη 

γραμμή. 

• Η ύπαρξη ή μη λανθάνουσας ψυχοπαθολογίας και το είδος αυτής. 

Από την έναρξη της λειτουργίας της γραμμής μέχρι τις 31 Μαρτίου 2005 έχουν συνολικώς 

πραγματοποιηθεί 4.388 κλήσεις.  

Με βάση την στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, συνάγουμε τα ακόλουθα: 

• Η πλειονότητα των κλήσεων αφορά κατά κύριο λόγο εφέδρους του Στρατού Ξηράς. 

• Πρόκειται συνήθως για άγαμους άνδρες, αποφοίτους βασικής εκπαίδευσης. 

•  
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•  

• Ως ουσιώδη προβλήματα ανακύπτουν το άγχος, οικογενειακά και διαπροσωπικά 

θέματα, καθώς και πολυσχιδείς παράμετροι που συσχετίζονται με τη γενικότερη 

διαβίωση στο στρατιωτικό περιβάλλον. 

• Το 8% των καλούντων εκδηλώνει αυτοκτονικό ιδεασμό. 

• Ως προς το θέμα της διαφαινόμενης ψυχοπαθολογίας, παρατηρείται εναργώς ότι οι 

καταθλιπτικές και οι αγχώδεις διαταραχές  συγκεντρώνουν τα υψηλότερα ποσοστά. 

• Στην πλειονότητα των περιπτώσεων καθίσταται πρόδηλη η προέκταση 

προϋπαρχόντων προβλημάτων κατά την πολιτική ζωή και στο στρατιωτικό πλαίσιο. 

• Σημαντικός θεωρείται ο αριθμός των συγγενικών προσώπων που καλούν και 

επιζητούν πληροφορίες και συμβουλές για θέματα που αφορούν στρατευμένους του  

οικογενειακού τους περιβάλλοντος. 

 

 Από τα προαναφερθέντα φαίνεται εναργώς η αξία της Γραμμής Ψυχολογικής 

Υποστήριξης. Ειδικότερα, με τη λειτουργία της γραμμής επιδιώκεται, η καλύτερη δυνατή 

ένταξη του ατόμου στο ιδιότυπο στρατιωτικό περιβάλλον, υποστηρίζοντας και αξιοποιώντας 

περαιτέρω το υπάρχον δυναμικό του καλούντος, ενώ παράλληλα ενδυναμώνετε ο 

ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας των Ενόπλων Δυνάμεων. 
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5. Στατιστικά στοιχεία της Τηλεφωνικής Γραμμής Ψυχολογικής Στήριξης Στρατού, κατά 

το 9μηνο Ιούνιος 2004 έως Μάρτιος 2005 

 

Σύνολο κλήσεων (β΄εξ. 2004 και α΄ τριμήνου 2005) 839 

Σύνολο κλήσεων (από την έναρξη της λειτουργίας της γραμμής, Φεβρουάριος

2003) 4.388

Κλήσεις ανά βάρδια (χωρίς αναπάντητες) 

9:00-15:00 39% 

15:00-21:30 38% 

21:30-9:00 23% 

Κλήσεις ανά βάρδεια
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Αναλογία κλήσεων ανά Σώμα

Στρατός Ξηράς

 Πολεμική
Αεροπορία

 

Αναλογία κλήσεων ανά Σώμα 

 

 

Στρατός Ξηράς 76%

 Πολεμική Αεροπορία 24% 

 

 

 

 

 

Ιδιότητα

ΕΠΟΠ
4%

Στέλεχος
9%

Ιδιώτης
20%

Στρατιώτης
67%

Στρατιώτης
ΕΠΟΠ
Στέλεχος
Ιδιώτης
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Ιδιότητα  

Στρατιώτης 67% 

ΕΠΟΠ 4% 

Στέλεχος 9% 

Ιδιώτης 20% 

 

 

Φύλο

Άνδρες
86%

Γυναίκες
14%

Άνδρες
Γυναίκες

 

 

Φύλο   

Άνδρες 86%  

Γυναίκες 14%  
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Οικογενειακή Κατάσταση

32%

68%

Έγγαμοι
 Άγαμοι

 

Οικογενειακή Κατάσταση 

Έγγαμοι 32%  

 Άγαμοι 68%  

Παιδιά   

0%

10%
20%
30%
40%

50%
60%
70%

Με παιδιά Χωρίς παιδιά

Είδος Οικογένειας

Κατάσταση Οικογενειών

Series1

  

Με παιδιά 34%  

Χωρίς παιδιά 66%  
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Κλήσεις

0%
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Έχει ξανακαλέσει
για τον ίδιο λόγο

Δεν έχει
ξανακαλέσει για
τον ίδιο λόγο

Δεν γνωρίζουμε

Series1

 

Έχει ξανακαλέσει για τον ίδιο λόγο 22%  

Δεν έχει ξανακαλέσει για τον ίδιο λόγο 41%  

Δεν γνωρίζουμε 37%  

Μέσος όρος διάρκειας τηλεφωνημάτων (σε λεπτά) 16,64 

Μέγιστη διάρκεια 148 

Μικρότερη διάρκεια 1 

 

 

Κοινωνικό-οικονομική Κατάσταση

34%

55%

11%
Καλή κοινωνική
κατάσταση
Μέτρια

Κακή

 

Κοινωνικό - οικονομική Κατάσταση Καλούντων  

Καλή κοινωνική κατάσταση 34% 

Μέτρια 55% 

Κακή 11% 
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Αίτημα(είδος)  

Πληροφορίες 18% 

Βοήθεια 39% 

Αναπάντητη 30% 

Φάρσα 13% 

Αίτημα(Θέμα)   

Διαβίωση - Σχέσεις εντός μονάδας 14% 

Άδειες - Πίεση από Υπηρεσίες 15% 

Ποινές 1% 

Τοξικές ουσίες 2% 

Στρατολογικά θέματα 14% 

Οικογενειακά προβλήματα 15% 

Ερωτικές Σχέσεις 14% 

Άγχος  -Κατάθλιψη 18% 

Αυτοκτονικός ιδεασμός  8% 

Απόπειρα αυτοκτονίας 0% 

Ετεροκαταστροφικές απειλές 1% 

Άλλο 2% 
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Διαφαινόμενη ψυχοπαθολογία  

Χρήση ουσιών 4% 

Κατάθλιψη 14% 

Άγχος 33% 

Ψυχωτισμός 4% 

Αυτοκτονικός ιδεασμός 5% 

Χωρίς ψυχοπαθολογία 25% 

Ύπαρξη ψυχιατρικού ιστορικού 13% 

Άλλο 2% 
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Τρόποι Παρέμβασης

61%

22%
1%4%

8%

4%

Πληροφόρηση

Συμβουλευτική

Παραπομπή σε γιατρό
μονάδας - ΟΨΜ

Παραπομπή σε κρατικό
φορέα

Παραπομπή σε άλλο
κέντρο τηλεφωνικής
πληροφόρησης

Παρέμβαση υπευθύνου
ομάδας

  

Παρέμβαση  

Πληροφόρηση 22% 

Συμβουλευτική 61% 

Παραπομπή σε γιατρό μονάδας - ΟΨΜ 4% 

Παραπομπή σε κρατικό φορέα 8% 

Παραπομπή σε άλλο κέντρο τηλεφωνικής πληροφόρησης 4% 

Παρέμβαση υπευθύνου ομάδας 1% 
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6. Αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε 30 αξιωματικούς και 

υπαξιωματικούς διαφόρων κρατών κατά τη διάρκεια του σχολείου πολιτικο-στρατιωτικής 

συνεργασίας που πραγματοποιήθηκε στο ΠΚΕΕΥΕ την περίοδο 5-15 Δεκεμβρίου 2005. 

 Κατά την περίοδο αυτή τέθηκε ένα ερωτηματολόγιο στους εκπαιδευόμενους για να 

διαπιστωθεί για ποία θέματα απαιτείται ψυχολογική υποστήριξη και σε ποιόν βαθμό. Το 

ερωτηματολόγιο συντάχθηκε με βάση ερωτήσεις αμερικανικών ερευνητικών κέντρων και 

είναι το παρακάτω: 

Υπηκοότητα  Έχετε μεταβεί σε αποστολή (Ν/Ο) 
Βαθμός  Πόσες φορές 
Ηλικία  Για πόσο καιρό 
Παντρεμένος (Ν/Ο)   

Αριθμός Τέκνων  
Είχατε επαρκή ψυχολογική 
υποστήριξη; 

Ερώτηση 1  Ερώτηση 3 
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός 
καλού στρατιωτικού; 

 

Εάν είχατε αντιμετωπίσει μερικές 
δυσκολίες στη διαχείριση της 
ψυχολογικής πίεσης των στρατιωτών 
σας λόγω της ανάπτυξης (είτε 
συνέχεια είτε μερικές φορές), ποιο 
είδος παραγόντων άγχους βρήκατε; 
Μπορείτε να σημειώσετε περισσότερες 
από μία απαντήσεις 

     
Δυνατότητα να γίνει εύκολα φίλος  Αβεβαιότητα 
Ικανότητα να ξεπερνά το στρες  Αδιευκρίνιστη αποστολή 
Συνεργασία  Προσαρμογή 
Αποφασιστικότητα  Απειλές για την ζωή 
Αποτελεσματικότητα  Αποτελεσματικότητα της αποστολής 
Πειθαρχεία  Περιορισμοί μετακίνησης και ταξιδιού 
Ενσυναίσθηση  Έλλειψη οικογενειακής υποστήριξης 

Εξειδίκευση  
Έλλειψη αναγνώρισης του έργου από 
ΜΜΕ 

Γενική εκπαίδευση  Βαριεστιμάρα 

Ηγετική τάση  

Σχετική στέρηση (διαφορές στις 
αμοιβές, τον εξοπλισμό, κ.λπ. Μεταξύ 
των εμπλεκομένων κρατών) 

Εμπιστοσύνη στις πολιτικές αρχές  Μήκος παραμονής στην αποστολή 
Διανοητική ικανότητα  Σεξουαλική καταπίεση 
Υπακοή  Άλλοι λόγοι 
Οι ΕΥΕ είναι μέρος των 
στρατιωτικών επιχειρήσεων;   
Ευρύτητα σκέψης   
Πατριωτισμός   
Ετοιμότητα να κάνεις θυσίες   
Ανάληψη της ευθύνης   
Να προσαρμόζεται στις καταστάσεις   
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Ερώτηση 2  Ερώτηση 4 
Αντιμετωπίσατε κάποιες δυσκολίες 
σε σχέση με τους στρατιωτικούς από 
άλλες χώρες;  

Ποια είναι τα θέματα στα οποία 
αισθάνεστε ανεπαρκώς 
προετοιμασμένοι; 

Γλώσσα  Ξένες γλώσσες 
Διαφορετικές υπαγωγές  (NATO, UN, 
κρατικές)   Διεθνείς νόμοι και κανονισμοί 
Πολιτιστικές διαφορές  Διεθνείς σχέσεις 
Διαφορετική ερμηνεία της 
αποστολής  Θέματα ΔΜ 
Προβλήματα διαλειτουργικότητας  Θρησκευτικά 

Επαγγελματική προετοιμασία  
Τεχνικές διαχείρισης πολυπολιτισμικών 
θεμάτων 

Διαφορετικούς ηθικούς κώδικες  Ιστορία 
Επικοινωνία  Διοίκηση 
Αντιπαλότητα   
Κανόνες Εμπλοκής   
Άλλες   
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Ευρύτητα σκέψης
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Ετοιμότητα να κάνεις θυσίες
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Να προσαρμόζεται στις
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Πίνακας 1. Τα χαρακτηριστικά του ηγέτη. 

 Από τον παραπάνω πίνακα βλέπουμε ότι το δείγμα των 30 αξιωματικών και 

υπαξιωματικών, 15 έλληνες και 15 αλλοδαποί εκτιμά ότι ένας ηγέτης θα πρέπει κατά κύριο 

λόγο να προσαρμόζεται στις καταστάσεις και να αναλαμβάνει τις ευθύνες. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι οι βαθμοί κλιμακώνονται από επιλοχία μέχρι αντισυνταγματάρχη με μεγαλύτερο 

ποσοστό στους βαθμούς του υπολοχαγού, λοχαγού. 

 Η πειθαρχεία μαζί με την συνεργασία ακολουθούν ενώ άξιο μνείας είναι το γεγονός ότι 

μόνο το 10% θεώρησε ότι στα χαρακτηριστικά του ηγέτη πρέπει να περιλαμβάνεται και η 

εμπιστοσύνη στις πολιτικές αρχές. Η ικανότητα να ξεπερνά το στρες μαζί με την διανοητική 

ικανότητα ακολουθούν στο ερώτημα αυτό. 
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Διαφορετικές υπαγωγές  (NATO, UN,
κρατικές) 
Πολιτιστικές διαφορές

Διαφορετική ερμηνεία της αποστολής

Προβλήματα διαλειτουργικότητας

Επαγγελματική προετοιμασία

Διαφορετικούς ηθικούς κώδικες

Επ ικοινωνία

Αντιπαλότητα

Κανόνες Εμπλοκής

Άλλες

 

Πίνακας 2 

Δυσκολίες που αντιμετώπισε το προσωπικό όταν υπηρέτησε με ξένους. 

 Βασικό πρόβλημα που δημιουργείται κατά την υπηρέτηση σε πολυεθνικό περιβάλλον 

έχει να κάνει με την γλώσσα. Το 40% των ερωτηθέντων το έθεσε σαν πρωταρχικό ζήτημα 

στην συμβίωση με ξένους σε συνδυασμό με τους διαφορετικούς ηθικούς κώδικες που έχει 

κάθε λαός και κατά συνέπεια την αδυναμία επικοινωνίας. Οι πολιτιστικές και θρησκευτικές 

διαφορές είναι ακόμη ένα σημαντικό ζήτημα που αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα 

όταν έχουν να συνδιαλλαγούν με αξιωματικούς που οι θρησκείες τους διαφέρουν κατά πολύ, 

πχ Μουσουλμάνοι με χριστιανούς, ινδουιστές κλπ. Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι μόνο 2 

άτομα, που αντιπροσωπεύουν το 6% ανέφερε προβλήματα αντιπαλότητας μεταξύ των 

στελεχών πολυεθνικών τμημάτων, δείγμα που θεωρείται αμελητέο. Συμπερασματικά η 

γλώσσα και η κουλτούρα των λαών, το λεγόμενο “Cultural Awareness”, αποτελούν 

αντικείμενο που θα πρέπει να ερευνάται και να αναλύεται κατά την προετοιμασία των 

τμημάτων για ανάπτυξη. 
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Πίνακας 3 

Δυσκολίες στην αποστολή 

 Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι το βασικό μέλημα του προσωπικού, με 

ποσοστό 50% είναι ο χρόνος παραμονής στην αποστολή. Το άγχος αυτό επαυξάνεται σε 

περίπτωση που δεν είναι απολύτως γνωστή η ημερομηνία επιστροφής. Ο χρόνος παραμονής 

σε συνδυασμό με το γεγονός ότι συνήθως το προσωπικό δεν έχει γνώση και θεωρεί 

αδιευκρίνιστη την αποστολή οδηγεί σε στρεσογώνες καταστάσεις. Επιπλέον, ένας άλλος 

στρεσογώνος παράγοντας είναι η αμφισβήτηση της αποτελεσματικότητας της αποστολής, 

γεγονός που έχει αναφερθεί και σε προηγούμενα κεφάλαια, βλ. Έρευνα του Σουηδικού 

στρατού, μια και το προσωπικό είναι παρόν σε περιστατικά που το οδηγούν στο συμπέρασμα 

ότι δεν έχει αποτέλεσμα η παρουσία του στην περιοχή, πχ. Βιαιοπραγίες εναντίον άμαχου 

πληθυσμού κλπ. Αξίζει επίσης να σημειωθεί το χαμηλό ποσοστό που έλαβε η μη αναγνώριση 

του έργου από τα ΜΜΕ, πιθανόν γιατί το ερωτούμενο δείγμα δεν έχει ακόμα λόγο βαθμού, 

άμεση εμπλοκή με αυτά, ή δεν ενδιαφέρεται για την άποψή τους. 
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Πίνακας 4 

Αντικείμενα στα οποία τα στελέχη αισθάνονται απροετοίμαστα 

 Παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αισθάνεται απροετοίμαστο σε θέματα 

διεθνών νόμων και κανονισμών και τα κύριο λόγο σε θέματα αντιμετώπισης κρίσιμων 

καταστάσεων όπως είναι ο τρόπος αντίδρασης σε εχθρικό πλήθος και η σωστή χρήση των 

κανόνων εμπλοκής. Είναι γενικά διαδεδομένο ότι δύσκολα μπορείς να ξεφύγει από τις νομικές 

παγίδες που υπάρχουν στις συμφωνίες των κρατών και το γεγονός αυτό αγχώνει αρκετά 

μεγάλο ποσοστό των στελεχών.  

 Σημαντικός είναι και ο παράγοντας γλώσσα, εκεί το προσωπικό θεωρεί ότι έχει 

ανεπάρκεια, όχι μόνο στην αγγλική, αλλά και στο γεγονός ότι δεν γνωρίζει και την γλώσσα 

της περιοχής στην οποία αναπτύσσεται. 

 Τέλος η άγνοια των διαπολιτιστικών θεμάτων και της ιδιοσυγκρασίας του πληθυσμού 

οδηγεί το προσωπικό στο να θεωρεί τον εαυτό του απροετοίμαστο για την αποστολή, με 

αποτέλεσμα να υπάρχει ένα σχετικό άγχος. Η θρησκεία και η ιστορία της περιοχής δεν 

αποτελούν ιδιαίτερο πρόβλημα για το προσωπικό αν και θα είναι αναγκαίο να έχουν κάποια 

γνώση για να αντεπεξέλθουν σε διάφορες περιπτώσεις. 

 

91 



Ψυχολογική υποστήριξη των οικογενειών και των τμημάτων που συμμετέχουν σε ΕΥΕ 
Χρήστου Ιωάννης MIS 29/04 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο (Συμπεράσματα) 

 

Από την μελέτη των παραπάνω βγαίνουν αρκετά συμπεράσματα για το τι θα πρέπει 

να κάνουμε για να πετύχουμε την καλύτερη ψυχολογική υποστήριξη των στρατιωτικών 

τμημάτων και των οικογενειών τους. Τα συμπεράσματα αυτά δεν προκύπτουν και δεν 

ισχύουν μόνο για την χώρα μας αλλά είναι διεθνώς αποδεδειγμένο ότι ισχύουν και σε χώρες 

που παραδοσιακά αποστέλλουν προσωπικό τους σε αποστολές που μπορεί να είναι 

ειρηνευτικού χαρακτήρα, αλλά μπορεί να είναι ακόμη και επιχειρήσεις σε εμπόλεμες ζώνες.  

 Κατά τη διάρκεια της έρευνα διαπίστωσα ότι υπάρχει έλλειψη βιβλιογραφία και 

αναφορών στο διαδίκτυο για το τι πρακτικές ακολουθεί η Ρωσία σε αντίστοιχες καταστάσεις. 

Πολύ πιθανό είναι να υπάρχουν αντίστοιχες πρακτικές, που μπορεί να μην είναι 

καταχωρημένες λόγο της γλώσσας. 

 Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι γενικά όλες οι χώρες, στις συζητήσεις που έκανα με τους 

αξιωματικούς πολλών κρατών, δεν δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην ψυχολογική υποστήριξη 

του προσωπικού τους και των οικογενειών τους, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια μικρή 

«πικρία» για το γεγονός αυτό. Αξιωματικοί μεγάλων και ισχυρών στρατών όπως Αγγλία, 

Γερμανία και ΗΠΑ, ανέφεραν ότι η πράξη από την θεωρεία πραγματικά απέχει αρκετά. 

 Επομένως για να  μπορούν τα παρακάτω συμπεράσματα να έχουν ισχύ θα πρέπει όλοι 

οι φορείς να συνεισφέρουν με τον μεγαλύτερο δυνατό τρόπο για να υλοποιηθούν και να 

αποφέρουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Τα συμπεράσματα λοιπόν είναι τα παρακάτω: 

 Τα προγράμματα κάνουν τη διαφορά, με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται 

 Θα πρέπει να ενισχυθεί η γνώση και η ενημέρωση για την ύπαρξη των συγκεκριμένων 

προγραμμάτων, ιδιαίτερα από κάποιες υπηρεσίες που θα πρέπει να αναλάβουν ενεργό ρόλο. 

 Απαιτούνται μεγαλύτερες προσπάθειες για να αυξηθεί η θετική εκτίμηση για τα 

οικογενειακά προγράμματα, τις υπηρεσίες και τις ομάδες που υπάρχουν και στηρίζουν τις 

ενέργειες αυτές. Επιπλέον, θα πρέπει για την ελληνική πραγματικότητα, να δημιουργηθούν οι 

ομάδες αυτές και να μην παραμείνουν ανενεργές. 

 Θα πρέπει να αναμορφωθούν οι δραστηριότητες για να έχουν μεγαλύτερο 

αποτέλεσμα είτε αυτό είναι οικονομικό, ή αναφέρεται στην ευημερία της οικογένειας. 

 Τα θέματα της οικογένειας είναι αλληλένδετα  

Πολλαπλά προγράμματα μπορούν να συμβάλουν σε ένα κοινό αποτέλεσμα. Ιδιαίτερη 

προσοχή θα πρέπει να δοθεί όμως στην αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ των προγραμμάτων 

που τελικά οδηγεί στην χαμηλή τους απόδοση. 

 Πρέπει να γίνουν αρκετές προσπάθειες για να καταφέρουμε να πλησιάσουμε τις 

ομάδες που μας ενδιαφέρουν 
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 Θα πρέπει σε περίπτωση που ένα πρόγραμμα δεν λειτουργεί ικανοποιητικά, να το 

αναμορφώνουμε και να κατανοούμε τι επηρεάζει τα οικογενειακά θέματα και τι τις 

εργασιακές ανάγκες. 

 Θα πρέπει να δημιουργηθούν και να τυποποιηθούν τα συστήματα συλλογής 

πληροφοριών για να γίνονται οι αναγκαίοι έλεγχοι και αναλύσεις από συγκεκριμένο 

τμήμα του ΓΕΕΘΑ, το οποίο και θα επιβλέπει για τις σωστέ διαδικασίες 

 Πάνω σε αυτήν την βάση θα πρέπει να αναγνωριστούν τα χαρακτηριστικά που 

επηρεάζουν την λειτουργία της οικογένειας, καθώς και το τι κάνει το πρόγραμμα ή τα 

προγράμματα αποτελεσματικά. 

 Και τώρα τίθεται το ερώτημα. Ότι ισχύει μέχρι σήμερα συμφωνεί με την έρευνα; 

Η απάντηση βρίσκεται στις παρακάτω παρατηρήσεις: 

 Θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ενσωμάτωση και συντονισμών των 

αρμοδίων φορέων και προγραμμάτων 

 Θα πρέπει να ενισχυθεί η κοινωνική ευαισθησία για το θέμα σε συνδυασμό με την 

ενίσχυση των υπηρεσιών που προσφέρουν τέτοιου είδους παροχές 

 Απαιτείται μεγαλύτερη συνεργασία και συνεννόηση των υπηρεσιών 

 Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στο πως θα ενημερωθούν και πώς ο υπηρεσίες θα 

πλησιάσουν τις ομάδες «στόχους» 

 Απαιτείται η αύξηση της χρήσης της νέας τεχνολογίας για τη διευκόλυνση των 

διαδικασιών και την ταχύτερη συλλογή των στοιχείων που θα έχει σαν αποτέλεσμα 

την αποτελεσματικότερη διαχείριση της πληροφορίας και την έκδοση σωστών 

συμπερασμάτων. 

 Θα χρειαστεί αλλαγή στην πολιτική που ακολουθείται, αν υπάρχει… 

 Απαιτείται προσπάθεια να προσφερθούν οδηγίες και εργαλεία 

 Χρειάζεται να αναπτυχθούν στρατηγικά σχέδια 

 Να αναζητηθούν ικανές στρατηγικές διανομής της πληροφορίας, το προσωπικό 

μαθαίνει «από στόμα σε στόμα» 

 Απαιτείται συνεργασία με τις διοικήσεις των τμημάτων, ακόμη και σε περίπτωση που 

το προσωπικό διστάζει 

 Θα πρέπει όλοι να γνωρίζουν τι αποτελέσματα περιμένουμε από κάθε πρόγραμμα. 

Τι πρέπει να κάνουν οι κοινότητες 

 Να συλλέγουν πληροφορίες για να επιτηρούν τις προσπάθειες και στη συνέχεια να 

καθοδηγούν τα προγράμματα  

Κλειδιά για την επιτυχία αποτελούν 

 Η υποστήριξη της ηγεσίας 

 Η υποστήριξη του προγράμματος από προσωπικό 
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 Η εκπαίδευση του προσωπικού 

 Να μπορούν όλοι να μάθουν πρακτικές και δημιουργικούς τρόπους γι α να μπορούν να 

συνεργάζονται 

 Να χρησιμοποιούν τις παρεχόμενες πηγές και εργαλεία που τους παρέχονται 

Επιπλέον για να υποστηριχθούν τα προγράμματα θα πρέπει να 

 Συλλέγεται ικανοποιητική πρακτική πληροφορία 

 Ενημερώνονται όλοι για τις έρευνες οι οποίες πραγματοποιούνται 

 Δημιουργούνται δίκτυα επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων 

 Υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία. 

Με όλα τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι απαιτείται μεγάλη προσπάθεια για την 

ενίσχυση της ψυχολογικής υποστήριξης στον κρίσιμο αυτό τομέα της στρατιωτικής ζωής. Οι 

πολυπλοκότητα των επιχειρήσεων σε συνδυασμό με την όλο και αυξανόμενη ανάγκη για 

συμμετοχή σε αποστολές σε όλον τον κόσμο, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δύσκολα το 

προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων θα μπορεί να αποφύγει την εμπλοκή του σε τέτοια 

θέματα και επομένως θα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη υποδομή για να το υποστηρίξει σε 

όλους τους τομείς και φυσικά και στον ψυχολογικό τομέα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

1. Πίνακας Ενεργειών πριν, κατά και μετά την αποστολή. 

Κατά την προετοιμασία των τμημάτων για την ανάπτυξη τους, το προσωπικό υπάρχει 

πιθανότητα να αντιμετωπίζει προβλήματα και καταστάσεις που σε μεγάλο βαθμό θα 

επηρεάσει την ψυχολογία του και κατά συνέπεια θα μειώσει την επιχειρησιακή ικανότητά του. 

Για τον λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο από τα προϊστάμενα κλιμάκια να αναγνωρίσουν και να 

εκτιμήσουν τον βαθμό ανησυχίας του προσωπικού τους, έτσι ώστε να τα βοηθήσουν να 

πετύχουν στην αποστολή τους και κατά συνέπεια να βελτιώσουν και τη γενικότερη εικόνα 

του τμήματος στο εξωτερικό. Θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη ότι το προσωπικό είναι 

μέρος μίας πολυεθνικής δύναμης και κατά συνέπεια, πρεσβευτές της χώρας μας στην περιοχή 

αναπτύξεως. 

Η πρακτική έχει δείξει ότι στελέχη που δεν έλαβαν καμία μέριμνα για την επίλυση των 

προσωπικών προβλημάτων τους αντέδρασαν και λειτούργησαν με μικρή απόδοση στην 

αποστολή τους και σε ορισμένες περιπτώσεις, σχολιάστηκαν αρνητικά από αποστολές άλλων 

κρατών. 

 Για τον λόγο αυτό παραθέτεται μία ένας πίνακας που θα βοηθήσει τους 

προϊσταμένους να αξιολογήσουν τις ανησυχίες του προσωπικού τους και με την βοήθεια 

ειδικών να βελτιώσουν την επιχειρησιακή ικανότητα του προσωπικού τους. 
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Λίστα ενεργειών πριν την ανάπτυξη της αποστολής 

 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ / ΣΗΜΑΔΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Γενικές ανησυχίες του στρατιωτικού 
προσωπικού 

Το στρατιωτικό προσωπικό μπορεί να 
εκφράσει ανησυχίες σχετικά με 
 

  Τις απαιτήσεις της αποστολής 
 

  Οικογενειακή ευημερία 
 

  Προσωπική ασφάλεια 
 

  Συνέχιση της εργασίας που μένει 
πίσω 
 

  Ανησυχία της οικογένειας για την 
ασφάλεια, τη θέση τους, πόρους 
χρηματοδότησης, και την μέριμνα για τα 
παιδιά 
 

  Οικογενειακές ανησυχίες σχετικά με 
την επικοινωνία με το μέλος 
 

  Οικονομικά ζητήματα και 
υποχρεώσεις 
 

  Νομικά ζητήματα  
 

  Εξασφαλίστε πλήρεις 
δραστηριότητες προετοιμασιών υγείας 
για τα μέλη που αναπτύσσονται 
 

  Ενημερώστε για το σχέδιο ενεργείας 
τα μέλη της αποστολής 
 

  Κρατήστε το προσωπικό ενήμερο για 
τις λεπτομέρειες ανάλογα με την 
περίπτωση (που θα αναπτυχθούν, θέση 
και αναμενόμενη ημερομηνία της 
αναχώρησης, κλπ.) 
 

  Δώστε να καταλάβουν ότι οι 
ανησυχίες τους είναι σημαντικές και σας 
απασχολούν. 
 

  Δημιουργήστε ένα σημείο της 
επαφής μέσα στη μονάδα για να 
βοηθήσετε τα μέλη των οικογενειών  
 

  Δημιουργήστε επαφές του 
προσωπικού με την ομάδα και τα 
προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης

  Προετοιμασία του προσωπικού με 
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  Διατήρηση επικοινωνίας με το μέλος 
 

  Ένταση με τα μέλη της οικογένειας 
στο σπίτι 
 

  Συναισθήματα ενοχής λόγω της 
αποχώρησης από την οικογένεια 
 

  Απουσία σε περίοδο γιορτών και 
σημαντικών οικογενειακών γεγονότων. 

εκπαίδευση πριν την αναχώρηση, μέσω 
του ΠΚΕΕΥΕ 
 

  Υπογραμμίστε τη σημασία της 
προσοχής /υποστήριξης των φίλων 
/συναδέλφων καθ όλη τη διαδικασία της 
αποστολής.  
 

  Προσωπικό με πρόσφατη ιστορία 
προβλημάτων υγείας και συμπεριφοράς 
πρέπει να ελέγχεται 
 

  Ενθαρρύνετε τα μέλη να κρατήσουν 
ανοικτά τα κανάλια επικοινωνίας με την 
οικογένεια 
 

  Συζητήστε το σχέδιο εργασίας με 
τους προϊσταμένους πριν από την 
ανάπτυξη 
 

  Εμπλακείτε σε συζητήσεις σχετικά με 
τον χωρισμό της οικογένειας και τις 
γενικότερες αντιδράσεις των μελών τις 
αποστολής. 
  

  Παρέχετε δεσμούς επικοινωνίας με 
άτομα και τμήματα όπως ιερείς, 
οικογενειακούς συμβούλους και τμήματα 
οικογενειακής υποστήριξης 
 

  Ενθαρρύνετε το προσωπικό και 
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εξασφαλίσετε ότι η σύζυγος έχει 
πρόσβαση σε σημαντικά έγγραφα.  
 

  Ενθαρρύνετε το προσωπικό να 
συζητήσει με τις οικογένειές τους, πώς 
θα αντιμετωπιστούν μελλοντικά γεγονότα 
(όπως τα γενέθλια και οι γιορτές) 
 

  Ενθαρρύνετε το προσωπικό να είναι 
προσεκτικό στις ημερομηνίες λήξης των 
επαναλαμβανόμενων υποχρεώσεων 
(πληρωμή δόσεων κλπ) 
 
 

  Ενθαρρύνετε το προσωπικό να 
αναπτύξει στρατηγικές για να διατηρήσει 
την εμπιστοσύνη / σχέση κατά τη 
διάρκεια απουσίας του με την οικογένειά 
του 
 

  Ενθαρρύνετε το προσωπικό να έχει 
ένα σχέδιο αντιμετώπισης συγκεκριμένων 
οικογενειακών αναγκών των μελών του 
 

  Ενθαρρύνετε το προσωπικό να 
εξασφαλίσει ότι η σύζυγος ξέρει που θα 
απευθυνθεί για προβλήματα στο σπίτι και 
στο αυτοκίνητο κλπ 

Γενικές ανησυχίες των μελών της 
οικογένειας και των αγαπημένων 
γενικότερα 

Τα μέλη της οικογένειας και οι γενικότερα 
οι «αγαπημένοι» μπορεί να ανησυχούν 
για: 

  Ανταποκριθείτε στους συζύγους και 
τα άλλα μέλη της οικογένειας που 
εκφράζουν τις ανησυχίες σχετικά με τις 
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  Την μοναξιά 

 
  την ασφάλεια των μελών 

 
  τις φήμες και την κακή ενημέρωση  

 
  τα προβλήματα στην επικοινωνία 

 
  τα προβλήματα σε νομικά θέματα 

 
  τα οικονομικά προβλήματα 

 
  την περίθαλψη των παιδιών 

φήμες ή /και τα προβλήματα 
επικοινωνίας  
 

  Υποστηρίξτε τον εθελοντισμό – 
μειώστε την μοναξιά προσφέροντας μέσα 
να βοηθήσουν άλλους.  
 

  Προσπαθήστε να ελέγξετε τις φήμες 
δίνοντας σωστές πληροφορίες στα μέλη 
των οικογενειών μόνο μέσω του 
εντεταλμένου προσωπικού που θα έχετε 
ορίσει στην μονάδα. 
  

 Ενημερώστε τα οικεία πρόσωπα για 
το που θα απευθύνονται για επικοινωνία 
(αλληλογραφία, τηλέφωνα κλπ)  
 

  Προσπαθήστε οι σύζυγοι να έρθουν 
σε επαφή με τον ιερέα της περιοχής για 
πνευματική υποστήριξη.  
 

  Ενημερώστε τις οικογένειες για το σε 
ποιόν θα απευθύνονται. 
 

Οι εμπειρίες των παιδιών   Αναμονή λόγω της απώλειας  
 

  Φόβος / δυσαρέσκεια / πλήγωμα 
 

  Στεναχώρια 
 

  Αποσύνδεση και απόσυρση 

  Ενημερώστε τις συζύγους να 
συμμετέχουν στις ομάδες υποστήριξης  
 

  Ο πατέρας μπορεί να γράψει σε κάθε 
παιδί μια χωριστή επιστολή ή να αφήσει 
μία κασέτα ή video. 
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  οικιακά πειθαρχικά προβλήματα  

 
  Κακή σχολική απόδοση 

 
  Κατάθλιψη 

 
  Εξωστρεφείς συμπεριφορά  

 
  Σημασία των σημαντικών γεγονότων 

όπως τα γενέθλια. 
 
Τα παιδιά μπορεί να εμφανίσουν 
 

  Τα πιο μικρά παιδιά μπορούν να 
ανησυχήσουν βασικές ανάγκες 
 

  Τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να 
ανησυχήσουν για την ασφάλεια και την 
ευημερία του γονέα 
 

  Οι έφηβοι μπορούν να ενεργήσουν 
με εξωστρέφεια, να παρουσιάσουν 
χαμηλή αυτοεκτίμηση, θυμό, 
προβλήματα στο σχολείο ή απώλεια 
ενδιαφέροντος για καθημερινές 
δραστηριότητες. 

  Ενθαρρύνετε τις συζύγους να 
κρατήσουν τα παιδία τους σε επαφή με 
καθημερινές δραστηριότητες και να 
ζητήσουν οδηγίες από τα τμήματα 
υποστήριξης.  
 

  Τονίστε τους να λάβουν σοβαρά 
υπόψη συμπεριφορές που επιμένουν και 
επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργία 
της οικογένειας.  
 

  Επιδιώξτε παιδία με ειδικές ανάγκες 
και πολύχρονες ασθένειες να λάβουν 
μεγαλύτερης υποστήριξης από 
εξειδικευμένα τμήματα.  
 

  Παρέχετε βοήθεια μέσω των ιερέων, 
οικογενειακών συμβούλων, κέντρων 
υποστήριξης και νοσοκομείων.  
 

  Προειδοποιείστε  ότι τα παιδιά με 
ειδικές ανάγκες και διανοητικές χρόνιες 
ασθένειες υγείας μπορεί να είναι πιο 
ευαίσθητα στις δυσκολίες με τους 
αποχωρισμούς 

  Εάν οι ενδείξεις δυσχέρειας 
εμμένουν, βοηθήστε τους γονείς να 
επικοινωνήσουν με εξειδικευμένα 
τμήματα φροντίδας παιδιών 

  Βοηθήστε παρέχοντας στα παιδιά 
ρόλους μεγαλύτερης ηλικίας. 
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Λίστα ενεργειών κατά τη διάρκεια της αποστολής 

 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ / ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Θέματα σχετικά με τις οικογένειες 
του προσωπικού που θα πρέπει να 
αναφερθούν στους Διοικητές.  

Η ΣΥΖΥΓΟΣ / ΟΙ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΕΠΙΔΕΙΞΟΥΝ:  
 

  Ανησυχίες σχετικά με την οικογένεια 
 

  Θυμός  
 

  Θλίψη 
 

  Ανησυχία / φόβοι σχετικά με τον 
σύζυγο που έχει μεταβεί σε αποστολή 
 

  Αισθήματα μοναξιάς 
 

  Ανησυχίες σχετικά με τα προβλήματα 
επικοινωνίας με το σύζυγο 
 

  Ανησυχίες για οικονομικά ή νομικά 
ζητήματα  
 

  Ανησυχίες σχετικά με τις φήμες και 
την παραπληροφόρηση 

  Μείνετε ορατοί για να προσφέρετε 
υποστήριξη στο άτομο που αναπτύσσεται 
και στις οικογένειές τους. 
  

  Ενθαρρύνετε τη συμμετοχή στις 
ομάδες  υποστήριξης —συζύγων και την 
επικοινωνία με τον αξιωματικό 
επικοινωνίας Κέντρο οικογενειακής 
υποστήριξης   
 

  Συνέχιση επικοινωνίας με μέλη 
οικογένειας που είχαν προβλήματα. 
  

   Ενθαρρύνετε την τρέχουσα 
επικοινωνία μεταξύ της οικογένειας και 
του συζύγου 
 

  Αναφερθείτε  Κέντρο οικογενειακής 
υποστήριξης  για επικοινωνία 
(ταχυδρομείο, τηλεοπτικό τηλέφωνο, 
τηλέφωνο)  
 

  Ενθαρρύνετε τη χρήση βοήθεια των 
πόρων αντιπροσωπειών  κατά τη 
διάρκεια των οικογενειακών έκτακτων 
αναγκών 
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  Διατηρήστε ενημερωμένες τις 
οικογένειες σχετικά με την αποστολή εάν 
είναι δυνατόν 
 

  Όπου χρειάζεται διατηρήστε την 
επαφή με ένα μέλος που είχε παρόμοια 
κατάσταση 
 

  Ενισχύστε τις οικογενειακές 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες  
 

  Να είστε προσεκτικός στα ζητήματα 
ασφάλειας 
 

  Κρατήστε την οικογένεια ενήμερη 
εαν είναι δυνατόν για τις ημερομηνίες 
επιστροφής. 

Θέματα που αναφέρονται στους 
Δκτες στις περιοχές ανάπτυξης 
 
-  Εργασία υπό δύσκολες συνθήκες 
-  Συνθήκες διαβίωσης  
-  Πολλές ημέρες εν υπηρεσία 
-  Διφορούμενοι ρόλοι  
-  Προβλήματα με τους προϊσταμένους   
-  Απειλή από πυρηνικές,  βιολογικές ή 
χημικές ουσίες 
-  Έλλειψη χρόνου αφομοίωσης 
-  Περιορισμένος ελεύθερος χρόνος 
-  Πλήξη  
-  Έλλειψη κινητικότητας 

ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΝ ΤΑ 
ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΈΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ: 
 

  Οξυθυμία 
 

  Κούραση 
 

  Απόσυρση -- κούραση 
 

  Αλλαγή στην απόδοση καθήκοντος 
 

  Πλήξη 

  Πραγματοποιείτε συχνές 
ενημερώσεις / συγκεντρώσεις  
 

  Σχεδιάστε δραστηριότητες που θα 
ενισχύσουν τη συνοχή  
 

  Σιγουρευτείτε οι άνθρωποί ότι σας 
έχουν ικανοποιητική διαμονή, τρόφιμα, 
και τους όρους υγιεινής  
 

  Καθιερώστε γραμμή επικοινωνίας με 
το σπίτι έτσι το προσωπικό μπορεί να 
έχει συχνά νέα  
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-  Έλλειψη πληροφοριών  
-  Περιορισμένες προμήθειες 

 
  Διαπροσωπική σύγκρουση 

 
  Μειωμένο χιούμορ / ακατάλληλο 

χιούμορ 
 

  Αυξανόμενη αρνητικότητα 
 

  Χρήση σαρκασμού 
 

  Κλάμα  
 

  Κατάθλιψη  
 

  Ανησυχία  
 

  Κατάχρηση ποτών και χρήση 
ναρκωτικών  
 

  Ανησυχία σχετικά με οικογενειακά 
ζητήματα 
 

  Δυσκολία ύπνου 
 

  Απογοήτευση όταν αποτυγχάνουν να 
ικανοποιήσουν άλλοι τις προσδοκίες 
 

  Ανησυχίες σχετικά με σεξουαλικές 
παρενοχλήσεις  
 

  Απερισκεψία / Συμπεριφορά που 

  Οργανώστε ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες για το προσωπικό σας 
στην αποστολή. Αυτό μπορεί να 
βοηθήσει να ανακουφίσει από την πίεση 
του άγχους 
 

  Προσπαθήστε να κρατήσετε τα 
πράγματα σε έναν κανονικό ρυθμό  
(συγκεντρώσεις, τελετές για προαγωγές, 
εορτασμό γιορτών)  
 

  Ενθαρρύνετε εποικοδομητικές 
δραστηριότητες για το προσωπικό, όπως 
εκμάθηση μιας νέας γλώσσας / μελέτη 
του τοπικού πολιτισμού 
 

  Οι ηγέτες πρέπει να παίρνουν 
πρωτοβουλία να συζητούν για μέτρα 
προσωπικής προστασίας για να 
συμπεριληφθεί και ο έλεγχος του άγχους 
 

  Διατηρείτε το προσωπικό καλά 
ενημερωμένο για την τρέχουσα 
κατάσταση, πως τα πάνε και ποιοι είναι οι 
αντικειμενική τους σκοποί.  
 

  Μοιραστείτε μαζί με το προσωπικό 
βάρη, όπως δύσκολες συνθήκες 
διαβίωσης ή αποστολές που απαιτούν 
σωματική κούραση.  
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οδηγεί σε επικίνδυνες καταστάσεις    Κατανοήστε τις δυνατότητες και 
αδυναμίες του προσωπικού. Αναγνωρίστε 
τα άτομα με ειδικά προσόντα για να 
πραγματοποιούν ειδικά καθήκοντα.  
 

  Βεβαιωθείτε ότι παρέχεται σωστή 
προσαρμογή στους νεοεισερχόμενους  
 

  Συνεργαστείτε ενεργά με τους ιερείς, 
μια και αποτελούν τον πρώτο σημείο 
επαφής, στο οποίο αναφέρουν τα 
τμήματα, πιθανά προβλήματα άγχους.  
 

  Ενθαρρύνετε τη σωστή διαχείριση 
του χρόνου, επικεντρώνοντας στο «εδώ 
και τώρα» και θέτοντας προτεραιότητες. 
 

  Φροντίστε τα νέα μέλη να 
συνδεθούν με τα κατάλληλα στοιχεία  
 

  Αφήστε οι νεώτεροι να αναλάβουν 
την εκπαίδευση για να ξεκουράζονται και 
οι αρχαιότεροι.  
 

  Καθορίστε μια καθαρή πολιτική όσον 
αφορά τις προσδοκίες σας και τις 
συνέπειες της κατάχρησης ποτών και 
άλλων ουσιών.  
 
 

  Λάβετε πρωτοβουλίες για να 
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προσφέρετε βασικές παροχές, όπως 
ντουζιέρες και καλύτερες συνθήκες 
διαβίωσης.  
 

  Πραγματοποιήστε «απενημερώσεις» 
μικρών ομάδων μετά από δύσκολες 
ενέργειες, στην εκπαίδευση και στη 
μάχη. Συγκεντρώστε το προσωπικό να 
συζητήσει για το τι έγινε, όταν το 
επιτρέψουν οι συνθήκες.  
 

  Ενημερώστε άμεσα για τις 
προσδοκίες σας και την πολιτική σας σε 
ότι αφορά την «σεξουαλική 
εκμετάλλευση» και επιβάλετέ την. 
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Λίστα ενεργειών μετά την επιστροφή από την αποστολή 

Συγκεκριμένες καταστάσεις Συμπεριφορά / Ενδείξεις ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
Ζητήματα σχετικά με 
στρατιωτικούς που 
επιστρέφουν σπίτι 

  Άγχος 
 

  Οξυθυμία 
 

  Απόσυρση /απομόνωση 
 

  Κατάθλιψη  
 

  Θυμός 
 

  Κατάχρηση οινοπνεύματος και ουσιών  
 

  Απερίσκεπτη οδήγηση / επικίνδυνη 
συμπεριφορά  
 

  Κακή μεταχείριση συζύγων ή παιδιών  
 

  Προβλήματα απόδοσης εργασίας  
 

  Στελέχη που εκφράζουν ενοχή για τις 
ενέργειες ή την αποτυχία 
 

  Ανεξέλεγκτο ή συχνό κλάμα 
 

  Προβλήματα ύπνου  
 

  Δυσκολία να ξεχάσουν σκηνές από 
την αποστολή 

  Ενισχύστε τις θετικές πτυχές της αποστολής 
 

  Εκτιμήστε τους αγχωτικούς παράγοντες που 
σχετίζονται με την επιστροφή. 
  

  Να είστε προσεκτικοί στις πιθανές αντιδράσεις / 
αλλαγές συμπεριφοράς του προσωπικού 
 

  Καθησυχάστε το προσωπικό ότι οι περισσότερες 
δυσκολίες μετά την επιστροφή είναι φυσιολογικές 
 

  Εκπαιδεύστε το προσωπικό και τις οικογένειες 
τους ότι κάποιες  αλλαγές μπορεί να έχουν 
εμφανιστεί κατά τη διάρκεια αποστολής — Οι 
οικογένειες θα χρειαστούν χρόνο για να 
προσαρμοστούν σε αυτές.  
 

  Πληροφορήστε στο άτομο που επιστρέφει για 
τις εργασιακές αλλαγές που έγιναν όσο έλειπε.  
 

  Ζητήστε από το προσωπικό να συζητήσει για τις 
εμπειρίες του και το τι έμαθε από την αποστολή.  
 

  Ενισχύστε την πρόσβαση σε ομάδες βοήθειας 
προσφέροντας 
 
●  Συναισθηματική βελτίωση 
●  Οικονομική βοήθεια 
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  Σκέψεις Αυτοκτονίας  ή σχέδια 

 
  Ανησυχίες σχετικά με την υγεία μετά 

την επιστροφή—σε σχέση με το 
περιβάλλον αναπτύξεως.  

●  Βελτίωση σχέσεων 
 

  Εάν υπάρχει σημαντική αλλαγή στην 
συμπεριφορά και ή ανησυχία για αυτοκτονία ή 
επιθετικότητα, ενθαρρύνετε την αξιολόγηση του 
ατόμου από εξειδικευμένο προσωπικό. 
  

  Να είστε προσεκτικοί στα ζητήματα ασφάλειας 
 

  Ενθαρρύνετε το προσωπικό που επιστρέφει να 
επανασυνδεθεί με τις θρησκευτικές / πνευματικές 
ομάδες 
 

  Ενημερώστε σε περίπτωση γεγονότων συζυγικής 
επιθετικότητας ή της πιθανής κακής μεταχείρισης 
παιδιών 
 

  Αναφερθείτε στη βοήθεια των αντιπροσωπειών 
για θέματα χρηματοδότησης, σχέσεων, τον τρόπο 
ζωής και ικανότητας  
 

  Καθοδηγήστε το προσωπικό που επιστρέφει να 
επικοινωνεί με τον αξκό δημοσίων σχέσεων όταν τα 
ΜΜΕ ζητούν συνεντεύξεις.  
 

  Διασυνδεθείτε με ομάδες κοινωνικής 
υποστήριξης συμπεριλαμβανομένου και του ιερέα.  

Οικογενειακή επανένωση    Το άτομο που είχε αναπτυχθεί μπορεί 
να αισθανθεί ότι είχε εγκαταλείψει την 
οικογένεια του κατά τη διάρκεια του 
χρόνου απουσίας του. 

  Παρέχετε πληροφορίες για το τι αλλαγές μπορεί 
να συναντήσει το προσωπικό στην οικογένεια του.  
 

  Ενθαρρύνετε το προσωπικό να έχει λογικές 
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  Το μέλος της αποστολής μπορεί να 

αισθανθεί έκπληκτος για το πόσο καλά 
αντιμετώπισε η σύζυγος τα οικογενειακά 
θέματα όσο αυτός έλλειπε. ί 
 

  Το μέλος μπορεί να μην εκτιμήσει 
τους νέους ρόλους που ανέλαβε η 
σύζυγος λόγο της απουσίας του.  
 

  Μπορεί να εμφανιστούν διαμάχες για 
την οικονομική διαχείριση 
 

  Συγκρούσεις μεταξύ των συζύγων 
μπορεί να εμφανιστούν όσο αναφορά την 
ανατροφή του παιδιού. 
 

  Ο στρατιωτικός μπορεί να μην λάβει 
την αναμενόμενη προσοχή από την 
σύζυγο / οικογένεια με την επιστροφή 
του.  
 

  Συγκρούσεις μπορεί να προκύψουν 
λόγο νέων σχέσεων 
 

  Προσδοκίες σχετικά με εξιδανικευμένη 
επιστροφή μπορεί να μην ικανοποιηθούν 

προσδοκίες  
 

  Εξηγήστε στο προσωπικό να περιμένει λίγο 
χρόνο για να ξαναπροσαρμοστεί με την οικογένεια.  
 

  Να είστε προσεκτικοί στις αντιδράσεις και την 
συμπεριφορά του προσωπικού όταν φτάσει στο 
σπίτι όπως ο θυμός,  κατάθλιψη, και  κατάχρηση 
ουσιών  
 

  Ενημερώστε το προσωπικό για τις πιθανές 
ομάδες υποστήριξης 
 

  Βοηθήστε το προσωπικό να συναντήσει τις 
κατάλληλες ομάδες υποστήριξης όπως: 
 
●  Ιερείς 
●  Οικογενειακούς συμβούλους 
●  Κέντρα υποστήριξης.  
 

  Προσπαθήστε να φέρετε σε επαφή τα ζευγάρια, 
τους γονείς με τα κέντρα υποστήριξης  
 

  Τονίστε το γεγονός ότι οι οικογένειες μπορεί να 
αντιμετωπίσουν κάποιες δύσκολες στιγμές, αλλά οι 
περισσότερες ανησυχίες και προβλήματα θα 
μπορούν να επιλυθούν με την οικογενειακή και άλλη 
υποστήριξη και την ενεργοποίηση των προσωπικών 
αποθεμάτων. 
 

  Ενθαρρύνετε το προσωπικό να επιμερίζει τα 
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προβλήματα σε επιμέρους μικρότερα και να αναζητά 
υποστήριξη για αυτά.  
 

  Παρέχετε ενημέρωση σε ομάδες υποστήριξης για 
οποιοδήποτε πρόβλημα πέσει στην αντίληψη σας. 
  

  Υπενθυμίστε στο προσωπικό σας ότι μερικές 
φορές κάποιοι ακόμη και με την υποστήριξη και την 
βοήθεια της οικογένειας δεν μπορούν να 
αντεπεξέλθουν στους στρεσσογόνους παράγοντες 
και απαιτείται η υποστήριξη ειδικών που 
περιλαμβάνει:  
 
●  Ομάδες για χόμπι και δραστηριότητες ελευθέρου 
χρόνου.  
●  Ιερέας 
●  Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης 
●  Οικογενειακός σύμβουλο 
●  Νοσοκομειακή περίθαλψη. 
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Λίστα ενεργειών σε περίπτωση συνδρόμου στρες κατά τη διάρκεια της αποστολής 

 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ / ΣΗΜΑΔΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Προσωπικό που εκτέθηκε σε μάχη, 
εχθρικά πυρά, μαζική βία ή / και 
τους θανάτους των πολιτών. 

  Ανησυχία  
 

  Οξυθυμία —ενοχλείται εύκολα  
 

  Ανησυχία και ασαφείς φόβοι  
 

  Μειωμένη προσοχή 
 

  Ασαφής σκέψη  
 

  Προβλήματα ύπνου  
 

  Αλλαγές στην όρεξη 
 

  θλίψη - Παρατεταμένο κλάμα  
 

  Ενοχή — υπερβολική εστίαση στα 
λάθη 
 

  Θυμός 
 

  Παράπονα για σωματικό στρες  
 

  Εξασθενισμένη απόδοση καθήκοντος 
 

  Μοναξιά λόγο της απόστασης από το 
σπίτι  

  Ενημέρωσε την ιεραρχία 
 

  Δώσε βοήθεια γρήγορα – εάν είναι 
αναστατωμένος μιλήστε ήρεμα και 
προσπαθήστε να τον κάνατε να 
συνεργαστεί μαζί σας  
 

  Κάνετε έναν γρήγορο έλεγχο για 
πιθανούς τραυματισμούς 
 

  Καθησυχάστε το άτομο ότι η 
αποκατάσταση από την αγχωτική 
αντίδραση εμφανίζεται συνήθως γρήγορα
 

  Μεταφέρετε το άτομο σε μια 
ασφαλέστερη περιοχή  
 

  Μην αφήστε το άτομο μόνο  
 

  Δώστε στο άτομο να πιει νερό, 
φαγητό και ύπνο εάν έχει κουραστεί  
 

  Ορίστε στο άτομο κατάλληλους, 
ρεαλιστικούς στόχους και τελικά, αφήστε 
το να επιστρέψει στα καθήκοντά του  
 

  Συμβουλευτείτε τον γιατρό για το 
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  Δυσκολία επίλυσης προβλημάτων 

 
  Μειωμένη εμπιστοσύνη 

 
  Το προσωπικό εκφράζει την 

ανησυχία του σχετικά με τις αλλαγές στο 
περιβάλλον εργασίας 

εάν τα σημάδια είναι από τραυματισμό, 
ναρκωτικά,  ή ασθένεια  
 

  Βάλτε το άτομο να σας μιλήσει για το 
τί έγινε  
 

  Ενισχύστε την πεποίθηση ότι ακόμη 
και ο ποιο αγχωμένος οπλίτης μπορεί να 
ανακάμψει και να αναλάβει και πάλι 
καθήκοντα  
 

  Καλωσορίστε τα άτομα που έχουν 
αναρρώσει και πείτε τους ότι αναμένετε 
να είναι πάλι σε φόρμα  
 

  Ενημερώστε το άτομο που 
επέστρεψε για τις παρεχόμενες υπηρεσίες 
υποστήριξης που υπάρχουν 
 

  Να είστε προσεκτικός στις 
αντιδράσεις και την συμπεριφορά που το 
προσωπικό μπορεί να έχει όταν 
επιστρέψει στο σπίτι του 
 

  Ενημερώστε τα μέλη να συζητήσουν 
με τους προϊσταμένους τους για τις 
εργασιακές αλλαγές που μπορεί να 
προκύψουν και για τον αναγκαίο χρόνο  

Σημαντικές αντιδράσεις σε στρες 
μάχης ( το προσωπικό είναι ήδη 
στην αποστολή) 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΊΣΜΑΤΑ ΠΟΥ 
ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 
 

  Διαβεβαίωση 
 

   Ξεκούραση και ύπνος  
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  Υπερδραστηριότητα 
 

  Υπερβολική αντίδραση 
 

  Τρεμούλιασμα 
 

  Απώλεια αισθήσεων στα άκρα  
 

  Απώλεια κινητικότητας 
 

  Εμφάνιση σαν να είναι «χαμένος» 
 

  Γρήγορη ομιλία  
 

  Οξύθυμα ή αγριεμένα ξεσπάσματα 
 

  Απερίσκεπτες συμπεριφορές 
 

  Ομιλία που χάνετε  
 

  Κακή υγιεινή  
 

  Απώλεια μνήμης  
 

  Αδυναμία να κοιμηθεί 
 

  Παραισθήσεις 
 

  Σημαντικές αλλαγές διάθεσης 
 

  Απόσυρση 

 
 Φαγητό και υγρά  

 
  Υγιεινή 

 
  Μια ευκαιρία να μιλήσει για αυτό που 

συνέβη  
 

  Απενημέρωση σε ένα άτομο 
 

  Αποκατάσταση της ταυτότητας και 
εμπιστοσύνης των στρατιωτών με 
χρήσιμη εργασία  
 

  Συνεργασία με το ιατρικό τμήμα της 
μονάδος 
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  Κατάθλιψη 

 
  Απάθεια 

 
  Σύγχυση 
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5. Υπηρεσίες και πηγές των Αμερικανικών Ενόπλων δυνάμεων για 

θέματα υποστήριξης προσωπικού και οικογενειών. 

Στρατός  

Army Community and Family Support Center. Το Κέντρο αυτό αποτελεί το βασικό 

τμήμα υποστήριξης για τον Στρατό, (τμήμα Ηθικού – Ευημερίας και αναψυχής).  

Army Family Action Plan. Το πρόγραμμα αυτό αναζητά δεδομένεα σχετικά με σοβαρά 

θέματα που μπορούν να επηρεάσουν την ευημερία των στρατιωτών, των οικογενειών 

τους και γενικότερα της στρατιωτικής οικογένειας. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα 

σώματα και επιτελεία και μέσω ετήσιων συσκέψεων επιλύονται τα ζητήματα που 

προκύπτουν στον στρατό. 

Army Family Liaison Office.  Το γραφείο αυτό λειτουργεί ως διαμεσολαβητής για 

όλους τους στρατιωτικούς, πολίτες, εφέδρους, εν ενεργεία και εν αποστρατεία. 

 Army Family Team Building. Είναι ένας εθελοντικός οργανισμός που παρέχει 

εκπαίδευση και γνώσεις στους συζύγους και τα μέλη της οικογένειας για να 

υποστηρίξουν σαν σύνολο την προσπάθεια του στρατού. Η αποστολή του είναι να 

διδάξει και να εκπαιδεύσει τον Αμερικάνικο Στρατό, με γνώσεις ικανότητες και 

συμπεριφορές, σχεδιασμένες έτσι ώστε να προετοιμάσουν τις στρατιωτικές 

οικογένειες να κινηθούν με επιτυχία στο μέλλον. 

Ναυτικό 

Fleet and Family Support Division. Το τμήμα υποστήριξης στόλου και οικογένειας 

παρέχει την υποστήριξη στους ναυτικούς, τις οικογένειες και τις κοινότητες 

παρέχοντας οδηγίες υποστήριξης, πόρους και πληροφορίες σε άτομα με ανάγκη, την 

ιεραρχία και τους συνεργάτες τους. Ολοκληρώνουν αυτό μέσω του 

προγραμματισμού, της επιτήρησης, της προστασίας και της έρευνας. 

LIFELines. Το δίκτυο αυτό παρέχει online πληροφορίες σε θέματα που αφορούν την 

ανάπτυξη των τμημάτων, την οικογενειακή υποστήριξη, τις μεταβατικές περιόδους 

και την ευημερία των οικογενειών γενικότερα. 
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Morale, Welfare, and Recreation Headquarters. Το ναυτικό MWR διαχειρίζεται ένα 

ποικίλο πρόγραμμα των δραστηριοτήτων αναψυχής, και κοινωνικής προσφοράς. Η 

αποστολή του είναι να παράσχει ποιοτική υποστήριξη και ψυχαγωγικές υπηρεσίες που 

συμβάλλουν στη διατήρηση, την ετοιμότητα και τη διανοητική, φυσική, και 

συναισθηματική υγεία των ναυτικών και των οικογενειών τους. 

 Navy Family Ombudsman Program. Το πρόγραμμα αυτό υποστηρίζει τους εθελοντές 

που συμμετέχουν στη ναυτική επαγγελματική ομάδα διαμεσολαβητών. Περιλαμβάνει 

τους διαμεσολαβητές, τα μέλη συνελεύσεων διαμεσολαβητών και το ναυτικό 

προσωπικό οικογενειακών γραμμών υπηρεσιών.   

Navy Services Family Line. Naval Services FamilyLine είναι μια εθελοντική, μη 

κερδοσκοπική οργάνωση που επικεντρώνεται στη βελτίωση της ποιότητας ζωής κάθε 

οικογένειας ναυτικών. Αυτό επιτυγχάνεται με την απάντηση σε ερωτήσεις από 

συζύγους για το στρατιωτικό τρόπο ζωής, την παραπομπή τους στις οργανώσεις που 

μπορούν να είναι σε θέση να τους βοηθήσουν, την έκδοση και διανομή ενημερωτικών 

βιβλιάριων και των φυλλαδίων που περιέχουν πολύ χρήσιμες πληροφορίες, και 

αναφέρονται στην ανάπτυξη επιτυχών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Ombudsman Journal. Αυτή είναι η επίσημη εφημερίδα του προγράμματος των 

διαμεσολαβητών του ναυτικού. Το πρόγραμμα διαμεσολαβητών είναι μια ιδιαίτερα 

εκπαιδευμένη εθελοντική δύναμη που είναι σε θέση να προσφέρει υποστήριξη και 

καθοδήγηση στις οικογένειες και λειτουργεί στην πράξη ως επίσημο σύνδεσμος 

μεταξύ της ηγεσίας του Ναυτικού και των οικογενειών της. 

Πολεμική Αεροπορία  

Air Force Crossroads. Τα «σταυροδρόμια» είναι ο επίσημος δικτυακός τόπος της 

Αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας. Η σελίδα αυτή παρέχει τις πληροφορίες για 

πολυάριθμα θέματα συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων της Πολεμικής 

Αεροπορίας, του οικογενειακού χωρισμού και της ετοιμότητας, ιατρικές και 

ψυχολογικές έρευνες και απαντήσεις σε θέματα που αφορούν την οικογένεια. 
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USAF Combat Support and Community Services. Air Force Services exists to provide 

combat support to commanders directly in support of the Air Force mission. They 

also provide community service programs that enhance the quality of life for Air 

Force members and their families. These programs indirectly support the mission by  

improving morale, productivity, and retention. They offer a full range of military and 

community support programs at most major Air Force installations.  

Πεζοναύτες 

Marine Corps Family Readiness Conference. Αναγνωρίζοντας την οικογένεια ως έναν 

από τους "στυλοβάτες της ετοιμότητας," οι Αμερικανοί πεζοναύτες οργάνωσαν μια 

διάσκεψη οικογενειακής ετοιμότητας στη Βάση Quantico στις 11-13 Ιουλίου, στη 

Βιρτζίνια. Τα μέλη των οικογενειών, η ηγεσία των πεζοναυτών και οι οργανώσεις 

υποστήριξης από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν τις προκλήσεις 

του σημερινού στρατιωτικού τρόπου ζωής. Η διάσκεψη έδωσε έμφαση στα μοναδικά 

προγράμματα που προσφέρθηκαν στους πεζοναύτες και τις οικογένειές τους, καθώς 

επίσης και παρείχε ένα φόρουμ για τους ανθρώπους για να μοιράσουν τις ιδέες και τις 

προτάσεις για να βελτιωθούν περαιτέρω. Οι πρωτοβουλίες και οι αλλαγές που 

προτάθηκαν, θα τεθούν προς συζήτηση στο διοικητή και τη ηγεσία των πεζοναυτών, 

για  εκτίμηση και εφαρμογή. 

Marine Corps Community Services. Η υπηρεσία υπάρχει για να εξυπηρετεί τους 

πεζοναύτες και τις οικογένειές τους όπου και αν βρίσκονται. Παρέχει τις βασικές  

υπηρεσίες, όπως φαγητό, ρούχα, κοινωνικές και ψυχαγωγικές ανάγκες, μέχρι και 

προγράμματα πρόληψης και προστασίας για την αντιμετώπιση κοινωνικών 

προβλημάτων που εμποδίζουν την θετική εξέλιξη και ανάπτυξη. 

Marine Corps Family Team Building.  Η υπηρεσία αυτή παρέχει τις εκπαιδευτικές 

γνώσεις, τις υπηρεσίες και τον καταστατικό χάρτη για τον τρόπο ζωής των 

πεζοναυτών για να ενθαρρύνει την προσωπική ανάπτυξη και να ενισχύσει την 

ετοιμότητα των οικογενειών των πεζοναυτών. 
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National Guard 

Army National Guard Family Readiness Program. Η αποστολή αυτού του 

προγράμματος είναι: να βοηθήσει να συνδέσει τις οικογένειες μαζί και να προωθήσει 

μια αίσθηση της συναδελφικότητας, να αναμεταδώσει τις ζωτικής σημασίας 

πληροφορίες από το διευθυντή και το πρόγραμμα οικογενειακής ετοιμότητας 

προκειμένου να ελαττωθεί το συναίσθημα της απομόνωσης και να μεταβιβαστούν οι 

ανησυχίες του διευθυντή για την ευημερία των οικογενειών, βοηθώντας τις 

οικογένειες να καταλάβουν την αποστολή του προγράμματος ,να κρατήσει τις 

οικογένειες ενήμερες για τις δραστηριότητες που υποστηρίζονται από το διευθυντή 

ή/και το πρόγραμμα οικογενειακής ετοιμότητας και να παράσχει μία οδό για τις 

οικογένειες να μοιραστούν μερικές από τις κοινές ανταμοιβές, ή τις εντάσεις και τις 

απογοητεύσεις της στρατιωτικής ζωής. 

National Guard Bureau Family Support. Με το τέλος του ψυχρού πολέμου, τα μέλη 

της εθνοφρουράς και οι έφεδροι καλούνται σε υπηρεσία με μια πρωτοφανή έκταση. 

Τα τελευταία χρόνια έχουμε καλέσει επανειλημμένα τους εφέδρους στο καθήκον 

ακούσια για αποστολή στη Βοσνία, Κοσσυφοπέδιο και τη νοτιοδυτική Ασία. Οι 

επιχειρήσεις αυτές έχουν δημιουργήσει τεράστιο άγχος στα στους εφέδρους και τις 

οικογένειές τους. Αυτό το γραφείο παρέχει τις πληροφορίες για τα βήματα που 

λαμβάνει για να ενισχύσει την οικογενειακή υποστήριξη και την ετοιμότητα. 

National Guard & Reserve Family Readiness Strategic Plan. Το πλάνο αυτό που 

σχεδιάστηκε από το ΥΠΕΘΑ των ΗΠΑ επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι οι έφεδροι και οι 

οικογένειές τους είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις που συνδέονται με τις 

μακροχρόνιες ή επαναλαμβανόμενες αποστολές και εξυπηρετούνται επαρκώς από τα 

στρατιωτικά συστήματα, τα δίκτυα και τις οργανώσεις οικογενειακής υπιστήριξης 

The National Guard Family Program Community. Το πρόγραμμα αυτό της 

εθνοφρουράς βοηθά το στρατιωτικό προσωπικό και τις οικογένειές τους να 

προετοιμαστούν για την αποστολή. Η σελίδα αυτή προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες 

για τα θέματα όπως η εκπαίδευση, η απασχόληση, τα οφέλη, τα οικονομικά και 

νομικά ζητήματα. 
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All Services 

Deputy Assistant Secretary of Defense for Military Community and Family Policy. 

Αυτό το γραφείο είναι άμεσα αρμόδιο για τα προγράμματα και τις πολιτικές που 

καθιερώνουν και υποστηρίζουν τα κοινοτικά ποιοτικά της ζωής προγράμματα για τις 

στρατιωτικές εγκαταστάσεις για τα στελέχη και τις οικογένειές τους παγκοσμίως. 

Αυτό το γραφείο χρησιμεύει επίσης ως το σημείο επαφής για το συντονισμό των 

ζητημάτων ζωής μέσα στο υπουργείο άμυνας.  

Military Assistance Program. Το πρόγραμμα αυτό υποστηρίζεται από τον αναπληρωτή 

γραμματέα για τη στρατιωτικόκοινωνική πολιτική και την οικογένεια. Η ιστοσελίδα 

αυτή προσφέρει πληροφορίες και εργαλεία για τα στελέχη και τις οικογένειές τους για 

θέματα οικογενειακής υποστήριξης όπως ο επαναπατρισμός, η απασχόληση, και η 

οικονομική διαχείριση. Η σελίδα παρέχει επίσης μια βάση δεδομένων για να εντοπίσει 

το κοντινότερο κέντρο οικογενειακής υποστήριξής. 

 Military Children and Youth. Η ιστοσελίδα αυτή δημιουργήθηκε από το Military 

Family Resource Center, και παρέχει πληροφορίες για τα παιδιά των στρατιωτικών και 

ζητήματα για την νεολαία, προγράμματα και πρωτοβουλίες. Έχει ως σκοπό να 

μοιραστεί τις πληροφορίες για τις στρατιωτικές προσπάθειες με την πολιτική 

κοινότητα, καθώς επίσης και να διευκολύνει τις προσπάθειες εντός της στρατιωτικής 

κοινότητας. 

Military Community Programs. Η οικογενειακή υποστήριξη είναι ένα αναπόσπαστο 

τμήμα της στρατηγικής του τμήματος για να το διατηρήσει σε ετοιμότητα. Οι μελέτες 

παρουσιάζουν ότι η οικογενειακή ικανοποίηση με τη στρατιωτική ζωή είναι ένα 

σημαντικό ζήτημα.  Συχνά, η οικογενειακή υποστήριξη είναι η σανίδα σωτηρίας για τις 

οικογένειες σε ένα ασταθές περιβάλλον κατά τη διάρκεια των αποστολών, των 

συχνών κινήσεων, και των πολλών ωρών εργασίας. Αυτή σελίδα παρέχει πληροφορίες 

για τα προγράμματα του ΥΠΕΘΑ των ΗΠΑ για την οικογενειακή υποστήριξη.  
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Military Family Research Institute. Η προταρχική αποστολή του ιδρύματος είναι να 

πραγματοποιήσει επιστημονικά υγιή έρευνα που εστιάζετε στις στρατιωτικές 

οικογένειες. Αυτή η έρευνα θα επιτρέψει στο υπουργείο άμυνας να καταλάβει 

καλύτερα, να εξυπηρετήσει, και να ενισχύσει τις ζωές των στρατιωτικών οικογενειών, 

και να συμβάλει έτσι στη δύναμη του έθνους με την αύξηση της ετοιμότητας και της 

διατήρησης στις ένοπλες δυνάμεις. 

Military Family Resource Center. Η ιστοσελίδα αυτή που υποστηρίζεται από το 

υπουργείο άμυνας είναι ένας εργαλείο για το στρατιωτικό προσωπικό και τους φορείς 

χάραξης πολιτικής. Προσφέρει ποικίλες υπηρεσίες που περιλαμβάνουν: μεταβίβαση 

πληροφοριών, ερευνητική σύνθεση, απευθείας σύνδεση με βάσεις δεδομένων και των 

και γραπτά ενημερωτικά προϊόντα. Οι υπηρεσίες αυτές εστιάζονται στην πολιτική, την 

έρευνα και τα προγράμματα σχετικά με μια ευρεία σειρά στρατιωτικών 

προγραμμάτων και ζητημάτων οικογενειακής υποστήριξης. 

 Military Teens on the Move. Το site αυτό είναι ένα chat room με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο και άλλους πόρους και πληροφορίες για τα νεαρά παιδιά των 

στρατιωτικών σε όλο τον κόσμο και έχει σαν σκοπό να τους βοηθήσει σε θέματα 

μεταθέσεων και σε άλλα ζητήματα εφήβων. 
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Army Emergency Relief 
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Family Separation and Readiness Guide 
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U.S. Army Community and Family Support Center 
 
http://www.armymwr.com/

http://www.wblo.org
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http://mfrc.calib.com
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