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Η μεθοδολογία της εργασίας

 Αρχικός στόχος είναι η διερεύνηση των στάσεων των 
μαθητών της τάξης, οι οποίοι εργάζονται ανά ομάδες, με 
συζήτηση πάνω στις αιτίες, που κατά τη γνώμη τους 
διαμορφώνουν τις συνθήκες εθισμού.

 Για να λειτουργήσει η πρόληψη, η συζήτηση κάθε φορά 
συνεχίζεται πάνω στην αναίρεση των αιτιών που 
οδηγούν στον εθισμό, με έμφαση στο ποιες είναι οι 
κοινωνικές, πολιτισμικές συνθήκες που βοηθούν 
έναν έφηβο να έχει στόχους, αυτοπεποίθηση και 
σταθερή θέση απέναντι στον εθισμό.



Τεχνικές και μέσα που 
χρησιμοποιήθηκαν

-Ερωτηματολόγιο διερεύνησης των στάσεων των 
μαθητών της τάξης

-Σενάρια και ιστορίες προς ανάλυση
-Συζήτηση ανά ομάδα και σε ολομέλεια τάξης
-Διαμόρφωση κειμένων



Ομάδες μαθητών

 (3+1):Δικαιούλιας Θοδωρής, Κατσίκας-Μουρούτσος Γιώργος, 
Δελημάνης Χάρης, Δρυγούτης Κωνσταντίνος

 «Ο τολμών νικά»: Ζέλιος Αντώνης, Ζέλιος Αντρέας, Καϊτατζής 
Χρήστος, Κίτσιου Ελευθερία,Θερμιώτης Άκης

 Σ.Ε.Ε.Β.:Σοφία Δεληγιώργη, Ζούλια Ελένη, Δόση Εύη, 
Θεοδωρόπουλος Βασίλης

 Dream team: Κλάδη Μαριάννα, Δαλακούρα Ηλιάνα, Κατσικοκέρη 
Δήμητρα, Δρίτσας Ιάσονας, Καρκατσούλη Νίκη

 Ελληνοφρένεια: Γράψας Μάριος, Γράψας Χρήστος, Γλογοβίτης 
Δημήτρης, Κατσαμάκης Κλεάνθης 



Προσέγγιση της έννοιας εθισμός

 Εθισμός=συνηθίζω σε κάτι , το ασκώ, ώστε να 
δέχομαι κάτι και να το επιζητώ π.χ. ο 
οργανισμός μας εθίζεται εύκολα στις τοξικές 
ουσίες.

 Πηγή: Λεξικό της κοινής νεοελληνικής γλώσσας 
www.greek-language.gr



Ερωτηματολόγιο διερεύνησης των 
απόψεων των μαθητών



1.  Γιατί, κατά τη γνώμη σας, κάποιοι έφηβοι καπνίζουν 
ή πίνουν αλκοόλ 

ή «κολλάνε» στο διαδίκτυο;

 Ως αιτίες οι μαθητές αναφέρουν το συναισθηματικό
αδιέξοδο, και τη βαρεμάρα που νοιώθουν όταν κάνουν
πράγματα που είτε δεν τους αρέσουν, είτε τους τα
επιβάλλουν. Ένας ακόμη λόγος που οδηγεί πολλούς
εφήβους στον «εθισμό» είναι μια στεναχώρια από μια
προσωπική τους στιγμή ή ακόμη ένα κενό που μπορεί
να νοιώθουν μέσα τους, με αποτέλεσμα να κρύβουν τα
οικογενειακά προβλήματα τους. Τέλος, η επιρροή από
συνομήλικους μπορεί να βοηθήσει, αρκετά άτομα που
δεν είναι κοινωνικά, να ενταχθούν σε παρέες.



2. Πότε, κατά τη γνώμη σας, ένας έφηβος αισθάνεται την ανάγκη 
να πιει… κλπ, με ποια συναισθήματα συνδέεται αυτή η 
κατάσταση;

 Οι μαθητές απαντούν ως εξής: όταν κάποιος θέλει να
ξεφύγει από οικογενειακά ή συναισθηματικά
προβλήματα, όταν υπάρχει ρουτίνα, όταν νοιώθει
παραμελημένος, για να τραβήξει την προσοχή και όταν
νοιώθει απογοήτευση. Κάποιες φορές μπορεί ο
έφηβος να νοιώθει στεναχωρημένος, λόγω ενός
χωρισμού ή μιας απώλειας και νομίζει έτσι, ότι μπορεί
να ξεφύγει. Τέλος, επειδή οι έφηβοι νοιώθουν άγχος
και είναι πιεσμένοι είναι ένας τρόπος να αποβάλουν το
άγχος τους.



3.Ποιες είναι οι άμεσες και ποιες οι μακροπρόθεσμες συνέπειες 
από τη χρήση και την κατάχρηση μιας ουσίας;

 Οι μαθητές απαντούν ότι όταν κάποιος 
άνθρωπος είναι χρήστης μιας ουσίας αυτό τον 
οδηγεί στον εθισμό και στην κακή σωματική 
υγεία. Ακόμη η συστηματική χρήση μιας ουσίας 
προκαλεί στον άνθρωπο ασθένειες και μπορεί 
να οδηγήσει τελικά στον θάνατο.



4.Ποιους άλλους τρόπους θα προτείνατε για την αντιμετώπιση 
μιας δύσκολης συναισθηματικής κατάστασης; 

 Για την αντιμετώπιση μιας δύσκολης συναισθηματικής
κατάστασης οι μαθητές απαντούν ως εξής: κάποιος που
έχει περιέλθει σε ένα συναισθηματικό αδιέξοδο μπορεί
να βρει τρόπους να ξεφύγει. Μπορεί, για παράδειγμα,
να συμβουλευτεί κάποιον, όπως συγγενείς και φίλους,
να εκφράσει τα συναισθήματα του ή να συμβουλευτεί
εξειδικευμένους ψυχολόγους. Θα μπορούσε ακόμα να
ασχοληθεί με ένα άθλημα, να αποκτήσει νέες
γνωριμίες, επαφή και επικοινωνία με άλλους
ανθρώπους, να ασχοληθεί με κάτι που τον χαροποιεί ή
να βγει έξω με την παρέα του.



Ποιο το όραμά μου για το μέλλον;

 Επαγγελματικά= όλοι οι μαθητές δήλωσαν μια 
ή περισσότερες προτιμήσεις για το επάγγελμα 
που θα ήθελαν να ακολουθήσουν στο μέλλον

 Κοινωνικά= η φιλία, η ενασχόληση με τον 
αθλητισμό για πολλούς, η απελευθέρωση από 
την οικονομική κρίση συγκεντρώνουν τις 
σημαντικότερες προτιμήσεις των μαθητών 

 Οικογενειακά=Είναι πολύ ισχυρή η άποψη των 
μαθητών για τη σημασία της οικογένειας.



Πως θα πετύχω τους στόχους μου;

 Με διάβασμα απαντούν 19 
μαθητές, 

 με συγκέντρωση στο στόχο 
απαντούν 4 μαθητές

 Με  αφοσίωση, προσπάθεια και 
αντιμετώπιση των δυσκολιών 
απαντούν 3 μαθητές

 Ενώ από μια φορά εμφανίζονται: 
ο αγώνας, η οργάνωση των 
προτεραιοτήτων, η διεκδίκηση 
δικαιωμάτων και  η υποστήριξη



Κάθε ομάδα ανέλαβε μια θεματική 
υποενότητα

 ΣΕΕΒ=διαδίκτυο
 3+1= αλκοόλ
 Ο τολμών νικά =ναρκωτικά
 Ελληνοφρένεια =ναρκωτικά
 Dream team=καπνός



Αλκοόλ

Μοιράστηκε στους μαθητές Φύλλο εργασίας από το «Στηρίζομαι στα 
πόδια μου»-ΥΠΕΠΘ 1999. Ζητήθηκε να απαντήσουν για τις 
επιπτώσεις της χρήσης του αλκοόλ στον οργανισμό του ανθρώπου. 

 Επιπτώσεις στον εγκέφαλο
 Στο συκώτι
 Στο στομάχι
 Στην κυκλοφορία του αίματος και την καρδιά
 Στα νεφρά
 Στη συμπεριφορά



Αλκοόλ

 Η πλειοψηφία της τάξης απάντησε για τις 
δυσμενείς επιπτώσεις στην συμπεριφορά, 
αλλά δεν γνώριζε για τις επιπτώσεις του 
αλκοόλ σε άλλα όργανα ή μέρη του σώματος. 



Αλκοόλ    (ομάδα 3+1)

 Είναι η πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως
 Μπορεί να επικρατεί ο μύθος ότι το αλκοόλ 

δίνει στυλ, καθένας όμως μπορεί να θυμηθεί 
περιστατικά γνωστών του, που έγιναν γελοίοι 
μετά από μερικά ποτά.

 Γι αυτό καλύτερα να θυμάσαι τι έκανες χθες 
βράδυ και να μη ντρέπεσαι γι’ αυτό.



διαδίκτυο

 Η τάξη συζήτησε για τη χρήση και την 
κατάχρηση του διαδικτύου και αναλύθηκαν τα 
θετικά και τα αρνητικά της χρήσης στο σύνολο 
της τάξης.

 Χρησιμοποιήθηκε ενημερωτικό φυλλάδιο από 
τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας.



Διαδίκτυο -ομάδα ΣΕΕΒ

Θετικά της χρήσης
 Πληροφορίες, επικοινωνία, μηνύματα, 

ψυχαγωγία, χαλάρωση, εικονικές φιλίες, 
έρευνα για γνώσεις, εύρεση εργασίας, ειδήσεις, 
βιβλία από διαδίκτυο, αγορές αγαθών, 
εξάσκηση σε ξένη γλώσσα



διαδίκτυο -ομάδα ΣΕΕΒ

 Αρνητικά χρήσης και κατάχρησης διαδικτύου
Εξάρτηση, εθισμός, προβλήματα στα μάτια, μυοσκελετικά 

προβλήματα, κίνδυνοι chat,σπατάλη χρόνου, 
εξαπάτηση, ηλεκτρονικός εκφοβισμός, ακτινοβολία, 
επικίνδυνα site, τυχερά παιχνίδια, παραβίαση 
προσωπικών δεδομένων, αποχαύνωση, 
παραπληροφόρηση, παραμέληση φίλων, παραμέληση 
διαβάσματος, υποσιτισμός,πειρατεία, εκνευρισμός, 
εκφοβισμός, παραμέληση ατομικής υγιεινής.



διαδίκτυο -ομάδα ΣΕΕΒ

 Από τους 22 μαθητές της τάξης 13
ενημέρωσαν τους γονείς τους με κείμενο από 
την μονάδα εφηβικής υγείας για την κατάχρηση 
του διαδικτύου και τα ΟΡΙΑ καθημερινής 
χρήσης. 

 Σύμφωνα με τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας 
χρήση διαδικτύου μεγαλύτερη από 10 ώρες 
τη βδομάδα μπορεί να οδηγήσει σε 
υπερβολή. 



Ώρες χρήσης διαδικτύου ανά 
μαθητή -ομάδα ΣΕΕΒ
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Θεατρική παράσταση κοινότητας-κεθεα





Αφίσα ΚΕΘΕΑ



Εξαρτησιογόνες ουσίες- ομάδα ο 
τολμών νικά

 Αίτια που οδηγούν στη χρήση
Πολυπαραγοντικά τα αίτια όπως:
 Οικογενειακό, κοινωνικό και πολιτισμικό 

περιβάλλον στο οποίο ζει το άτομο
 Βιολογικοί παράγοντες και η προσωπικότητα 

του ατόμου
 Η δράση της ουσίας



Αφίσα ΚΕΘΕΑ



Εξαρτησιογόνες ουσίες

 Επιπλέον «η κρίση πλήττει περισσότερο τους 
πιο αδύναμους, εντείνει τα προβλήματα 
χρήσης ουσιών, ψυχικής υγείας, κοινωνικού 
αποκλεισμού. Η κρίση μπορεί να μας κάνει 
φτωχότερους με πολλούς τρόπους. Ένας απ’ 
αυτούς είναι να χαθεί η κοινωνική αλληλεγγύη» 
αναφέρει κείμενο του ΚΕΘΕΑ. 



Ζω, σκέφτομαι, απαιτώ –Κοινότητα του ΚΕΘΕΑ



Πρόληψη της χρήσης ουσιών

 Η απλή ενημέρωση, ο εκφοβισμός δεν 
φέρνουν αποτελέσματα.

 Η πρόληψη έχει να κάνει με έναν διαφορετικό 
τρόπο ζωής

 Ένα τρόπο ζωής με δραστηριότητες που να 
ενδιαφέρουν, με στόχους για το μέλλον και με 
ουσιαστική επικοινωνία με γονείς, φίλους και 
σχολικό περιβάλλον.



Έργο της κοινότητας στη φυλακή, 
ζωγραφική σε καμένο τοίχο



Καπνός- ομάδα dream team

Μύθοι
 Σε ηρεμεί
 Σε χαλαρώνει
 Το κόβω όποτε θέλω
 Συντροφιά
 Ένταξη στην ομάδα 

Αλήθειες
Καρκινογόνο
Μειώνει τις αντοχές
Καθημερινά έξοδα
Μειώνεται η όσφρηση και η 

γεύση



καπνός

 Εκτός από τη νικοτίνη εισβάλλουν στον 
οργανισμό και άλλες 200 χημικές ουσίες που 
παρεμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη και 
βάζουν υποθήκη για την εμφάνιση σοβαρών 
και χρόνιων παθήσεων στο μέλλον.

 Να τονίσουμε ότι δεν χρειάζεται να καπνίσεις 
για να αποδείξεις ότι είσαι κάποιος.



Που απευθύνομαι για υποστήριξη δική μου 
ή κάποιου φίλου- ομάδα Ελληνοφρένεια

 Κέντρο Πρόληψης Περιστερίου
 ΚΕΘΕΑ=Κέντρο Θεραπείας εξαρτημένων 

ατόμων
 Μονάδα Εφηβικής Υγείας
 ΟΚΑΝΑ=Οργανισμός κατά των ναρκωτικών



Πηγές πληροφόρησης και 
υποστηρικτικό υλικό

-«Στηρίζομαι στα πόδια μου» ΕΠΙΨΥ-ΟΚΑΝΑ,  1996-
δραστηριότητες

-Από τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας(φυλλάδια ενημέρωσης)
-Από το ΚΕΘΕΑ (ενημερωτικό υλικό και φωτογραφίες)
-Από το Κέντρο Πρόληψης Περιστερίου-επίσκεψη στο 

σχολείο ειδικού 
-Από το Εθνικό Συμβούλιο κατά των ναρκωτικών -ΕΣΥΝ 

και το Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών –Χάρτα 
Πρόληψης



Ευχαριστούμε το Κέντρο πρόληψης Περιστερίου 
και ιδιαίτερα την κα Ευσταθίου, κοινωνιολόγο για 
τη συμμετοχή της στην ερευνητική εργασία.



Στο ταξίδι της ζωής δεν είμαι 
μόνος-κεραμεικό ΚΕΘΕΑ


