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ΚΕΣΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
Λεωφόρος Ειρήνης, Πρώην Δημαρχείο Νέας Ιωνίας,  
Νέα Ιωνία Βόλου, 38446 
ΤΗΛ: 24210-20818 
Προϊσταμένη: Ελένη Λαδοπούλου 
 
Οι αρμοδιότητες που ασκούν τα Κ.Ε.Σ.Υ. για την επίτευξη της αποστολής τους έχουν εκπαιδευτικό 

προσανατολισμό και είναι οι εξής: 

α) σε επίπεδο διερεύνησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών: αα) η 

διερεύνηση ατομικών ή και ομαδικών εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών, καθώς και του 

είδους των δυσκολιών και των πιθανών εκπαιδευτικών, συναισθηματικών, ψυχοκοινωνικών και 

άλλων φραγμών στη μάθηση και την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση που αντιμετωπίζουν οι 

μαθητές της σχολικής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με αναπηρία ή και με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και των μαθητών από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, 

ββ) η αξιολόγηση και η διαπίστωση των εκπαιδευτικών ή άλλων δυσκολιών και αναγκών των 

μαθητών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με αναπηρία ή 

και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και η έκδοση σχετικής αξιολογικής έκθεσης γνωμάτευσης, 

γγ) η διερεύνηση και η εισήγηση για ζητήματα που αφορούν: 

ααα) την εγγραφή, την κατάταξη και τη φοίτηση των μαθητών σε κατάλληλο σχολικό πλαίσιο, 

βββ) την αξιοποίηση συγκεκριμένων μεθόδων και μέσων περαιτέρω υποστήριξης της μαθησιακής 

διαδικασίας, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, και ενίσχυσης της ισότιμης πρόσβασης των 

μαθητών στην εκπαίδευση, 

γγγ) την προώθηση των αρχών της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής, 

δδδ) την παροχή τεχνικών βοηθημάτων και υπηρεσιών προηγμένης τεχνολογίας σε μαθητές, 

εεε) την αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών, για τους μαθητές της δημόσιας ή της ιδιωτικής 

εκπαίδευσης και τα άτομα με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με προφορικές ή 

άλλης μορφής δοκιμασίες στις ενδοσχολικές, προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις μεταλυκειακές σπουδές, στις εισαγωγικές 

πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και στις εξετάσεις του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, 

δδ) η εισήγηση για ζητήματα που αφορούν την ίδρυση, την κατάργηση, την προαγωγή, τον 

υποβιβασμό, τη μετατροπή, τη συγχώνευση και τη μεταφορά, καθώς και την προσθήκη τομέων και 

ειδικοτήτων των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και των Τ.Ε., 

εε) η διερεύνηση αιτημάτων ψυχοκοινωνικής στήριξης, 



στστ) η διερεύνηση, σε ομαδικό επίπεδο, των αναγκών των σχολικών κοινοτήτων στο πεδίο του 

επαγγελματικού προσανατολισμού, καθώς και των αντίστοιχων αναγκών, σε ατομικό επίπεδο, για 

τους μαθητές των Β΄ και Γ΄ τάξεων του Λυκείου, 

β) σε επίπεδο στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων και δράσεων 

επαγγελματικού προσανατολισμού: 

αα) η διατύπωση των βασικών αξόνων των Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) 

της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3699/2008, καθώς και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση, σε συνεργασία 

με τους εκπαιδευτικούς και τις Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και 

Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) του άρθρου 10, όπου αυτές λειτουργούν, προσαρμοσμένων 

εξατομικευμένων ή ομαδικών παρεμβάσεων παιδαγωγικής και συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής 

στήριξης σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, προγραμμάτων πρώιμης εκπαιδευτικής 

παρέμβασης και πρόληψης, στοχευμένων δράσεων ενίσχυσης των γνωστικών και ψυχοκοινωνικών 

δεξιοτήτων των μαθητών, δράσεων ενδυνάμωσης συγκεκριμένων μελών ή ευάλωτων ομάδων της 

μαθητικής κοινότητας, καθώς και δράσεων που αποσκοπούν στην καλλιέργεια ευκαιριών 

προσωπικής ανάπτυξης, στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, στην επίτευξη της αυτοεκπλήρωσης και 

συνολικά στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των μαθητών εντός και εκτός της σχολικής 

κοινότητας. 

δδ) η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, σε σχέση με 

ζητήματα υποστήριξης της σχολικής μάθησης, της οργάνωσης της μελέτης και της συνεργασίας με 

τη σχολική μονάδα, 

γ) σε επίπεδο υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων ή των Ε.Κ.: 

αα) η υποστήριξη της ενίσχυσης των γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών, της πρόληψης της 

σχολικής διαρροής και της δημιουργίας μίας ασφαλούς και υποστηρικτικής σχολικής κουλτούρας 

που ευνοεί την ψυχοκοινωνική υγεία και τη συναισθηματική ευημερία των μαθητών, 

ββ) η υποστήριξη της διατύπωσης προτεραιοτήτων και στόχων ψυχοκοινωνικής στήριξης των 

μαθητών, καθώς και του σχεδιασμού ολιστικών πολιτικών και στρατηγικών σε σχέση με 

ψυχοκοινωνικά ζητήματα, 

γγ) ο εντοπισμός δομικών φραγμών και εμποδίων στην ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στη μάθηση 

και η εφαρμογή επιστημονικών, παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών και άλλων υποστηρικτικών μέτρων 

για το σύνολο των μαθητών της σχολικής κοινότητας, 

δδ) η υποστήριξη της υλοποίησης προγραμμάτων πρωτογενούς ή δευτερογενούς πρόληψης και 

προαγωγής της ψυχικής υγείας, 

εε) η ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. με την 

οικογένεια και τις υπηρεσίες παροχής ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης, 



δ) σε επίπεδο ενημέρωσης και επιμόρφωσης: 

αα) η ενημέρωση της σχολικής κοινότητας για καινοτόμες εθνικές, ευρωπαϊκές ή διεθνείς δράσεις 

και προγράμματα σχετικά με ψυχοκοινωνικά ζητήματα, 

ββ) η ενημέρωση της σχολικής κοινότητας για προγράμματα αγωγής σταδιοδρομίας, 

συμβουλευτικής και προσανατολισμού, καθώς και για τις μεταβολές σε επίπεδο εκπαιδευτικού 

συστήματος, 

ε) σε επίπεδο ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου, η προώθηση συνεργασιών ανάμεσα στις 

σχολικές μονάδες, στις οικογένειες, σε επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, στις υπηρεσίες της 

τοπικής αυτοδιοίκησης, σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και η 

ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας σε θέματα διαφορετικότητας, ψυχοκοινωνικής υγείας, 

επαγγελματικού προσανατολισμού και σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.  



 

«ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ» 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ &  
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
Ελ. Βενιζέλου 7 - 38 333 Βόλος 
Τηλ. 2421038030, 38050 - Fax 2421038095      
e-mail: protzois@otenet.gr         
www.protasizois.gr        
σε συνεργασία με τον  Ο.ΚΑ.ΝΑ.  
 

 
 

Θέμα: «Πώς μπορεί η οικογένεια να βοηθήσει στην πρόληψη των εξαρτήσεων» 
 

 

Η πρόληψη ξεκινάει πρώτα από τους ίδιους τους γονείς. Αφορά το κατά πόσο ο κάθε γονιός 

φροντίζει τον εαυτό του, τις δικές του ανάγκες και σχέσεις, την προσωπική του εξέλιξη, καθώς 

αποτελεί πρότυπο και έμπνευση ζωής για το παιδί του. 

Ο γονιός έχει να διαμορφώσει ένα κλίμα συναισθηματικής ασφάλειας στην οικογένεια, μέσα στο 

οποίο θα φροντίσει και τις ανάγκες του παιδιού του, ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί 

ψυχοσυναισθηματικά. Έτσι, θα εξελιχθεί σε έναν ώριμο και υπεύθυνο ενήλικα. Δεν θα χρειάζεται να 

καταφεύγει σε οποιαδήποτε εξάρτηση προκειμένου να διαχειριστεί τις δυσκολίες της 

καθημερινότητάς του. 

Η οικογένεια λοιπόν, αποτελεί για την πρόληψη το κύριο πεδίο δράσης που μαζί με το σχολείο και 

την κοινότητα, συντελούν στην εμφάνιση ή μη της ανάπτυξης εξαρτητικής συμπεριφοράς και 

γι΄αυτό κρίνεται σημαντικό να λαμβάνουν και εκεί χώρα παρεμβάσεις πρόληψης, για μια ολιστική 

αντιμετώπιση του θέματος των εξαρτήσεων. 

  



 
Γεωργίου Καρτάλη 48 
Τ.Κ. 383 33 Βόλος 
tel: 24210-23430, 24210 -23439 
fax: 24210-23626 
www. kethea-pilotos.gr 
www.facebook.com/KETHEA  

 
 

 
ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ 

για έφηβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους 
 

I. Σύντομη περιγραφή του φορέα. (υπηρεσίες συμβουλευτικής και θεραπείας σε έφηβους και 

νεαρούς ενήλικες και τις οικογένειες τους, εθελούσιες, δωρεάν και χωρίς τη χορήγηση 

υποκαταστάτων)          

II. Ενημέρωση για τις εξαρτητικές συμπεριφορές στην εφηβεία, αναφορές του φαινομένου από τα 

ίδια τα παιδιά, η έναρξη, η εξέλιξη και τα χαρακτηριστικά της χρήσης    

     

 

III. Οι «10 εντολές». Οδηγίες προς «ναυτιλομένους» γονείς και εκπαιδευτικούς για την έγκαιρη 

διαχείριση των δυσλειτουργικών συμπεριφορών των εφήβων.                                                                    

 

  



Συμβουλευτικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού 

 

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός λειτουργεί από το 1997. Αρχικά ασχολούταν αποκλειστικά και μόνον με 

θέματα ουσιών σε επίπεδο ενημέρωσης. Για 12 περίπου έτη συνεργαζόταν με το Ερευνητικό 

Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας. Με την πάροδο του χρόνου, βέβαια, οι ομάδες στόχοι 

του διευρύνθηκαν, αλλά εξακολουθεί να συνεργάζεται με διάφορους φορείς και να αποτελεί συχνά 

προθάλαμο υποδοχής περιστατικών, τα οποία παραπέμπονται, καθώς και κρούσης για λήψη 

πληροφοριών σχετικά με θέματα εθισμού. Ταυτόχρονα δε, παρέχει, πνευματική στήριξη τόσο σε 

ανθρώπους που βρίσκονται σε κάποιο θεραπευτικό πρόγραμμα, όσο και σε μέλη των οικογενειών 

τους, πάντα βέβαια σε πλήρη και αρμονική συνεργασία με τους ειδικούς επιστήμονες. 

 

Εδρεύει στο Πνευματικό Κέντρο της Μητροπόλεως Δημητριάδος επί της Κ. Καρτάλη.  

Υπεύθυνος π. Σεβαστιανός Ζερβός. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας 24210-28833. 

Οι συναντήσεις γίνονται κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης. 

Ώρες λειτουργίας: 8:00-14:00 και 17:00-20:00 

  



Η εκκλησία ως φορέας ενημέρωσης και πρόληψης. 
 

Στο δύσκολο θέμα των εξαρτήσεων η εκκλησία μπορεί να συμβάλει κυρίως στον πρωτογενή 

τομέα πρόληψης, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι οι τομείς της δευτερογενούς και τριτογενούς 

πρόληψης μένουν εκτός του ενδιαφέροντος και της δράσης της. Στον τομέα της πρωτογενούς 

πρόληψης συνεισφέρει σε οικογενειακό και ενοριακό επίπεδο, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση 

υγιών στάσεων για την αντιμετώπιση κρίσεων.   

 

Ο ρόλος της εκκλησίας στην πρωτογενή πρόληψη 
 

1. Διαμόρφωση υγιών στάσεων και αντιμετώπιση κρίσεων βάσει του Χριστιανικού πρότυπου 

ζωής.  

 

Η στάση και η αντίδραση του ατόμου έναντι των κρίσεων καθορίζονται από ένα νοηματικό 

σύστημα, βάσει του οποίου αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα και αντιδρά σ΄ αυτήν. Ένα 

νοηματικό σύστημα το οποίο του επιτρέπει να προγιγνώσκει, να οργανώνει και να διαχειρίζεται 

γεγονότα ζωής. Αυτό το σύστημα δομείται μέσα στο περιβάλλον, που μεγαλώνει ο άνθρωπος  και 

απαρτίζεται από αξίες, αρχές, πεποιθήσεις και εμπειρίες.  

Μια χριστιανική οικογένεια οφείλει να γυμνάζει διαρκώς τα μέλη της στις αρετές, και να τα 

εμποτίζει στην χριστιανική φιλοσοφία έναντι της ζωής. Χωρίς διάθεση για μείωση, χωρίς ελεγκτική 

και παρεμβατική διάθεση , αλλά με ενθαρρυντική προτροπή και παραινέσεις να χτίζει την 

αυτοεκτίμηση και τις εν Χριστώ άμυνες του παιδιού, να κατασκευάζει το φαινομενολογικό του 

φίλτρο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο καμία κρίση, όσο μεγάλη κι αν είναι δεν θα προβάλλει ως μη 

διαχειρίσιμη, από την στιγμή που το παιδί θα είναι προετοιμασμένο να ενεργεί ως χριστιανός 

ενώπιον μιας πρόκλησης. ( ψαλμ. 118, 60: «ητοιμάσθην και ουκ εταράχθην του φυλάξασθαι τας 

εντολάς σου»). Αποτέλεσμα αυτής της ετοιμότητας είναι η άρση των αδιεξόδων και ο εξοβελισμός 

στο περιθώριο των μαγικών λύσεων επίλυσης προβλημάτων.  

Η ψυχική ανθεκτικότητα του ατόμου έναντι των ουσιών μπορεί, επίσης, να ενδυναμωθεί με 

την εσωτερίκευση των κανόνων και την εγκαθίδρυση ορίων. Μια οριοθέτηση, η οποία χτίζεται με 

την υγιή σύμπλευση και όχι συμμόρφωση σε κανόνες συμβίωσης και βελτίωσης της ύπαρξης. Ο 

νέος άνθρωπος μαθαίνει να εσωτερικεύει τον κανόνα και να πράττει ως αυτεξούσιος και φύλακας 

του εαυτού του μέσω του χριστιανικού γονεϊκού πρότυπου συμπεριφοράς. Στην εσωτερίκευση των 

κανόνων επικουρεί και η άσκησή του νέου στο μυστήριο της εξομολογήσεως.  



 

2. Ενορία και ιερέας 

 

Η έλλειψη χρόνου εκ μέρους των γονέων και η δυσκολία επικοινωνίας λόγω διαφόρων 

προβλημάτων, πολλές φορές γεννά στα παιδιά και δη στους εφήβους τη διάθεση να αναζητήσουν 

μια νέα «οικογένεια», μια νέα κοινωνική «αγέλη» για να ενταχθούν, να εκφραστούν και να 

αποκτήσουν μία θέση. Την ανάγκη αυτή, ενίοτε, την καλύπτουν με την ένταξη τους σε κάποια 

περιθωριοποιημένη ομάδα, με όλα τα συμπαρομαρτούντα. Ως ομάδα και οικογένεια υποκατάστασης 

θα μπορούσε, άνετα, να λειτουργήσει η ενορία, η οποία αποτελεί πηγή υπαρξιακού νοήματος, 

αρχών, και προτύπων βίου, καθώς και χώρο ουσιαστικής επικοινωνίας. Με τις διάφορες 

δραστηριότητές της παρέχει στο νέο υγιή πρότυπα ομαδισμού (κατασκηνώσεις, θεατρικές, 

χορευτικές, μουσικές, ποδοσφαιρικές, κ.λπ. ομάδες, οι οποίες προάγουν τον άνθρωπο ως πρόσωπο κι 

όχι σαν αριθμητική μονάδα). Επιπλέον αποτελεί μέσο εξόδου από την πιθανή κοινωνική απομόνωση 

και την μοναξιά, καθώς και από την εξ αυτών εκλυόμενη αίσθηση αδιεξόδου και απόγνωσης. 

Δημιουργεί, επίσης, ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση κρίσεων ζωής (π.χ. διαζύγιο, 

οικονομική δυσπραγία, κ.λπ.) και υποβοήθηση για την ανάπτυξη ψυχικής ανθεκτικότητας.  

Όσο υγιείς και να είναι οι σχέσεις γονέων-παιδιών, έρχεται κάποια στιγμή η ρήξη. Μία ρήξη, 

που ανάλογα με τις προϋπάρχουσες σχέσεις, θα λάβει και την ανάλογη μορφή-βελούδινη ή 

εκρηκτική. Ο έφηβος αισθάνεται την ανάγκη να αποκαθηλώσει και να απαξιώσει τον γονέα, ώστε να 

μπορέσει να αυτονομηθεί. Μετά, δε, από αυτό το «διαζύγιο», δημιουργείται ένα κενό. Εδώ ο ιερέας 

έχει τη δυνατότητα, να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο, ως συμβολικός πλέον γονέας. Ένας γονέας 

του οποίου η εικόνα δεν θα έχει φθαρεί από τους διαπληκτισμούς και τις κόντρες. Ένας γονέας, ο 

οποίος θα αποδώσει αξία στο πρόσωπο του παιδιού μέσα από την κατ’ εικόνα δημιουργία. Θα 

σφυρηλατήσει τα ηθικά ερείσματα και θα του παρίσταται ως πνευματικός πατέρας, σεβόμενος την 

ελεύθερη βούληση του. Θα του παρέχει ασφάλεια, σιγουριά και ένα πρόσωπο αναφοράς, ενώ 

ταυτόχρονα θα λειτουργεί ως δίαυλος με την υπόλοιπη χριστιανική κοινότητα.   

Η σημαντικότερη, όμως, προσφορά της εκκλησίας είναι η εν Χριστώ νοηματοδότηση της 

ζωής. Μέσα σε μία κατακερματισμένη, σε όλα τα επίπεδα, καθημερινότητα, απέναντι σε ένα 

αβέβαιο μέλλον και σε μία διαρκώς επαναπροσδιοριζόμενη πραγματικότητα, όπου τα πάντα είναι 

ρευστά και μεταβλητά, το νόημα της ζωής δεν είναι δεδομένο, αλλά επιδιωκόμενο. Μια επιδίωξη 

που πολλές φορές μπορεί να κατευθυνθεί σε επικίνδυνες ατραπούς. Ο χριστιανικός τρόπος ζωής που 

κάποιες φορές παρουσιάζεται σχεδόν άκαμπτος και φαινομενικά σκληρός, μπορεί να λειτουργήσει 

ως μία σταθερά στην έντονα στρεσογόνο και βίαιη μεταβλητότητα, και να μεταμορφώσει τα 



ανούσια σε ουσιώδη, τα αδιάφορα σε καλά και ενδιαφέροντα, μπορεί να λειτουργήσει ως οδοδείκτης 

στην πορεία προς την εύρεση αληθινού νοήματος ζωής.1   

Η εκκλησία επίσης, λειτουργεί ως διευκολυντικός παράγων στην διεργασία του πένθους, η 

οποία στις περιπτώσεις ενός καταπιεσμένου και αδιευθέτητου πένθους,2 μπορεί να καταστεί 

εκλυτικό αίτιο πειραματισμού και όχι μόνον. Σ΄ αυτό το πεδίο δύναται να συνεισφέρει σε μεγάλο 

βαθμό με την αποτροπή της συναισθηματικής απομόνωσης και τη διευκόλυνση έκφρασης των 

αρνητικών συναισθημάτων του πενθούντος παιδιού. Οι εκκλησιαστικές διαβατήριες τελετουργίες 

που αφορούν τα προ, κατά και μετά θάνατον γεγονότα (ακολουθία ψυχοραγούντος, εξόδιος, 

μνημόσυνα, τρισάγια, εκταφή, κ.λπ.) βοηθούν το παιδί στην αντίληψη, την επεξεργασία την 

αφομοίωση και την αποδοχή του συμβάντος της απώλειας. Η δε χριστιανική κοινότητα λειτουργεί 

ως υποστηρικτικό πλαίσιο, το οποίο αφενός αυξάνει την ψυχική ανθεκτικότητα του επιζώντος και 

αφετέρου διασκεδάζει το αβάσταχτο αίσθημα της μοναξιάς.  

Σε προληπτικό επίπεδο έχει, τέλος, τη δυνατότητα  να θωρακίσει τόσο τους γονείς, όσο και τα 

παιδιά, και μέσω της ενημέρωσης ( με ενοριακές σχολές γονέων, με διανομή έντυπου υλικού, 

ραδιοφωνικές εκπομπές, κατηχητικά, κ.λπ.) 

 

 

 

Ο ρόλος της εκκλησίας στην δευτερογενή και τριτογενή πρόληψη 
 

Από το 1997 λειτουργεί στην Μητρόπολη μας ο συμβουλευτικός σταθμός, ο οποίος αρχικά 

αφορούσε αποκλειστικά και μόνον σε θέματα ουσιών. Με την πάροδο του χρόνου, βέβαια, οι ομάδες 

στόχοι του διευρύνθηκαν, αλλά εξακολουθεί να συνεργάζεται με διάφορους φορείς και να αποτελεί 

συχνά προθάλαμο υποδοχής περιστατικών, τα οποία παραπέμπονται, καθώς και κρούσης για λήψη 

πληροφοριών σχετικά με θέματα εθισμού. Ταυτόχρονα δε, παρέχει, πνευματική στήριξη τόσο σε 

ανθρώπους που βρίσκονται σε κάποιο θεραπευτικό πρόγραμμα, όσο και σε μέλη των οικογενειών 

τους, πάντα βέβαια σε πλήρη και αρμονική συνεργασία με τους ειδικούς επιστήμονες.  

  

 

 
1 Οδηγό ζωής μπορεί να αποτελέσει το βιβλίο του Εκκλησιαστή. 
2 Μάτσα Κ., Το αδύνατο πένθος και η κρύπτη. Ο τοξικομανής και ο θάνατος, εκδ. Άγρα, Αθήνα 2012 
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Ο ρόλος-προσέγγιση της ΕΛ.ΑΣ. και κατ΄επέκταση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας – 

Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Βόλου των εξαρτήσεων που συνδέονται με της αρμοδιότητες της 

ΕΛ.ΑΣ. (ναρκωτικά, διαδίκτυο, τζόγος, κλπ) και επισήμανση των δράσεων που λαμβάνουν χώρα 

στον Νομό μας από τις Υπηρεσίες μας (ενημερωτικές ομιλίες, επισκέψεις στο Αστυνομικό Μέγαρο). 

 

Ανάλυση των αδικημάτων όπου υπάρχει εμπλοκή ανηλίκων όπως αυτά αντιμετωπίζονται από τις 

Υπηρεσίες μας και ειδικότερα ο τρόπος που αυτά διαπράττονται μέσω διαδικτύου, των φαινομένων 

του Cyber Sexting και Cyber Bulling καθώς και τις διαδικτυακές απειλές και τα μέτρα προστασίας. 

 

Ο τρόπος επικοινωνίας και υποβολής καταγγελίας σε περιπτώσεις διαπίστωσης ποινικών 

αδικημάτων όπως αυτά αναφέρθηκαν, την αντιμετώπιση των θυμάτων από τις Υπηρεσίες μας και τα 

μέτρα όπου λαμβάνονται για την προστασία των ανηλίκων πέραν των ενημερωτικών ημερίδων 

(χρήση Μ.Μ.Ε. για ενημέρωση-πληροφόρηση, περιπολίες και ειδική αστυνόμευση σχολικών 

συγκροτημάτων, ιδιαίτερη ευαισθησία και προσωπική επικοινωνία με τα θύματα όλο το 24ωρο, 

συνεργασία με άλλους υποστηρικτικούς φορείς). 

 
 

 


