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>> ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΧΘΕΣ TO ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Η ΚΡΙΣΗ ΧΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ 

Αυξητική τάση στους στρατιωτικούς που ζητούν ψυχολογική στήριξη 
ΜΕΣΑ σε λίγους µήνες διπλασιάστηκε ο αριθµός 
των στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων που απευθύνθηκε 

στο ∆ιακλαδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας 
για ψυχολογική βοήθεια-υποοτήριξη. Γεγονός που 
ερµηνεύεται από τους ειδικούς και ως αποτέλεσµα 
της οικονοµικής κρίσης στη χώρα µας. 

Αν και το συγκεκριµένο κέντρο εγκαινιάσθηκε 
χθες από τον υπουργό Εθνικής Αµυνας κ. Πάνο 
Παναγιωτόπουλο, τον υφυπουργό κ. Παναγιώτη 
Καράµπελα και τους δύο αρχηγούς, ΓΕΕΘΑ στρατηγό 

Μιχάλη Κωσταράκο και ΓΕΣ αντιστράτηγο 
Κωνσταντίνο Γκίνη, από τον Μάιο που λειτουργεί 
πιλοτικά ολοένα και περισσότεροι στρατιωτικοί 
κάνουν χρήση των υπηρεσιών του. Τα περιστατικά 
τον Μάιο ήταν 85, τον Ιούνιο 81, τον Ιούλιο και 
τον Αύγουστο περιορίστηκαν κοντά στα 50 λόγω 
καλοκαιριού, αλλά τον Σεπτέµβριο διπλασιάστηκαν 

και τον Οκτώβριο έφτασαν τα 140. Εκτιµάται 
πως τώρα που το κέντρο Ψυχικής Υγείας θα τεθεί 

σε πλήρπ λειτουργία, οι χρήστες υπηρεσιών του 
θα αυξηθούν. 

«Για να µπορέσουµε να περάσουµε την κρίση 
και να σταθούµε όρθιοι, χρειάζεται να ενδυναµώσουµε 

τις δοµές και τις διαδικασίες της κοινωνικής 
προστασίας», είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος, 

στη διάρκεια των εγκαινίων του Κέντρου Ψυχικής 
Υγείας, ταυτόχρονα και του ∆ιακλαδικού Κέντρου 
Φυσικής Ιατρικής. Και τα δύο θα λειτουργούν µε 
σύγχρονα µηχανήµατα και εγκαταστάσεις και άριστα 

ειδικευµένο προσωπικό στο 414 Στρατιωτικό 
Νοσοκοµείο στην Πεντέλη. 

Στόχος n πρόληψη 
Σε αυτά θα µπορούν να απευθύνονται τα εν 
ενεργεία στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων και 
οι οπλίτες, το πολιτικό προσωπικό, οι απόστρατοι 
και οι συνταξιούχοι, οι οικογένειές τους, καθώς 
και οι Ελληνες πολίτες που διαµένουν σε αποµα¬ 

κρυσµένες περιοχές. Στόχος του ∆ιακλαδικού Κέντρου 
Ψυχικής Υγείας είναι n πρόληψη ψυχικών 

νοσηµάτων, π πρόληψη-αντιµετώπιση ακραίων 
εκδηλώσεων της συµπεριφοράς (αυτοκτονία, 
βιαιότητα, κατάχρηση αλκοόλ και ναρκωτικών) 
και π ηρόληψπ-διαχείριση του στρες, είτε αυτό 
είναι καθηµερινό-εργασιακό είτε µετατραυµατικό. 
Μάλιστα, για καλύτερα αποτελέσµατα αξιοποιείται 

εκ νέου n τηλεφωνική γραµµή ψυχολογικής 
υποστήριξης, µέσω της οποίας ο κάθε ενδιαφερόµενος 

µπορεί να επικοινωνήσει εµπιστευτικά 
σε 24ωρη βάση όλο to χρόνο µε εξειδικευµένο 
προσωπικό ψυχικής υγείας για την αντιµετώπιση 
κρίσεων. 

Στο ∆ιακλαδικό Κέντρο Φυσικής Ιατρικής, µεταξύ 
άλλων εφαρµόζονται προγράµµατα κινησιοθεραπείας, 

µυϊκής ενδυνάµωσης και τεχνικές 
αναπνευστικής φυσιοθεραπείας. 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΟΥΤΡΑΣ 
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To Κέντρο Ψυχικής Υγείας και 
to Κέντρο Φυσικής Ιατρικός 

δ t α θέτο υν· σύγχρονα µηχανήµατα 
και άριστα ειδικευµένο προσωπικό. 
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