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Η Πρόληψη όπλο για τη Ζωή 

 

 Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας  

Αρκαδίας στην προσπάθειά του να διαδώσει τη φιλοσοφία της πρόληψης σε όλους τους 

χώρους που συνδέονται άµεσα µε την καθηµερινή ζωή των νέων απευθύνεται και στο 

στρατό.  

 Αν και η στρατιωτική θητεία έχει συγκεκριµένη και περιορισµένη διάρκεια αποτελεί 

µια περίοδο κρίσιµη για τη ζωή του νέου ανθρώπου: συµπίπτει συνήθως χρονικά µε τη 

µετάβαση από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή και συνοδεύεται από απότοµη αλλαγή των 

συνθηκών διαβίωσης, αποκοπή από συναισθηµατικούς δεσµούς και έναν τρόπο ζωής που 

απαιτεί ικανότητες προσαρµογής σε πολλά νέα δεδοµένα.  

  Μετά την υπογραφή µνηµονίων συνεργασίας ανάµεσα στο Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης / ΟΚΑΝΑ και Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, που σηµατοδοτούν µια 

γόνιµη και εποικοδοµητική συνεργασία σε σταθερή βάση, το Κέντρο Πρόληψης 

πραγµατοποίησε ενηµερωτική οµιλία στα µόνιµα στελέχη του 11
ου

 Συντάγµατος Πεζικού, 

µε την παρουσία του ∆ιοικητή κ. Τζανετάκη Ι. 

 Η θεµατολογία εστιάστηκε στα εξής σηµεία:  

• Παρουσίαση των δραστηριοτήτων του Κέντρου Πρόληψης και της φιλοσοφίας της 

πρόληψης.  

• Ψυχοκοινωνικά αίτια της χρήσης και της κατάχρησης ουσιών. 

• Κρατικοί οργανισµοί για τη θεραπευτική αντιµετώπιση της ουσιοεξάρτησης. 

• Πρόληψη στις ένοπλες δυνάµεις. 

• Ο ρόλος του στρατού στην προληπτική διαδικασία και στην καταπολέµηση της 

χρήσης και της εξάρτησης από ουσίες. 

 Επίσης, συζητήθηκε η δυνατότητα εφαρµογής προληπτικών παρεµβάσεων εκτός 

από τα στελέχη των ενόπλων δυνάµεων και στους στρατεύσιµους, έτσι ώστε η περίοδος 

της θητείας να είναι όσο το δυνατό πιο οµαλή και χρήσιµη για το στρατευµένο.   

 

 


