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Η έρευνα

Πραγματοποιήθηκε έρευνα με τη χρήση 
ερωτηματολογίου και δείγμα τους παρόντες μαθητές 

που συμμετέχουν στα Projects του σχολείου.
Για την επεξεργασία χρησιμοποιήθηκαν τα 

προγράμματα SPSS και EXCEL.
Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με τη μορφή 

πινάκων και διαγραμμάτων



 

 

Αγόρια 16

Κορίτσια 31

Δείγμα συμμετεχόντων στην έρευνα κατά φύλο
Συμμετείχαν συνολικά 47 μαθητές και μαθήτριες.



 

 

Θα συμμετείχες σε εθελοντική ομάδα του σχολείο κατά των ναρκωτικών ;
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Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ Δε ξέρω Συμφωνώ Συμφωνώ απόλυτα
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Περισσότερη ενημέρωση στο σχολείο

Ενημέρωση από ειδικούς

Σκληρότεροι νόμοι

Αυστηρότεροι έλεγχοι

Πόσο χρήσιμα πιστεύεις ότι είναι τα παρακάτω;



 

 

Γνωρίζεις τις παρενέργειες των παρακάτω ναρκωτικών;

Μαριχουάνα Speed/Crystal Ecstasy Κοκαΐνη Ηρωίνη
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Τι θα έκανες αν ένας φίλος σου σε 
προσκαλούσε να καταναλώσεις 
μαζί του ναρκωτικά;
Ποιοι είναι οι λόγοι να δεχτείς ή 
να αρνηθείς;
Θα μιλούσες σε κάποιον; Ποιος θα 
ήταν;
Τι περιμένεις από αυτούς που θα 
το εκμυστηρευτείς;

Για αρχή... 



 

 

  
Ορισμός-Ταξινομήσεις

   Είδη ναρκωτικών και παρενέργειές τους. 



 

 

Οποιαδήποτε ουσία εισάγεται στο 
σώμα με οποιαδήποτε οδό 
χορήγησης, παράγει μία μεταβολή 
κατά κάποιο τρόπο, τη φυσική 
λειτουργία του κεντρικού νευρικού 
συστήματος του ατόμου και είναι 
επίσης πιθανό να δημιουργήσει 
εξάρτηση είτε ψυχολογική, είτε 
σωματική ή και τα δύο.

Ορισμός



 

 

•ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ

Χρησιμοποιούν το ναρκωτικό, για να ζήσουν μια 
θετική συναισθηματική κατάσταση (χαρά, ευφορία, 
κοινωνικότητα, κλπ ...) ή 

να απαλλαγούν από μια αρνητική συναισθηματική 
κατάσταση (πλήξη, συστολή, άγχος, κλπ..)

ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ

Το ναρκωτικό ενσωματώνεται μέσα στο σώμα.

Το σώμα συνηθίζει στη συνεχή παρουσία του 
ναρκωτικού. 

Ετσι κάποιος χρειάζεται συνεχώς ναρκωτικό στο αίμα 
του για να λειτουργήσει κανονικά.

Όταν η ναρκωτική ουσία λείπει τότε εμφανίζεται 
σύνδρομο στέρησης.



 

 

Τα ναρκωτικά:
σκληρά και ελαφρά

Τα  ναρκωτικά είναι τοξικές ουσίες φυτικές ή χημικές 
που προκαλούν στον  οργανισμό  διάφορες 

καταστάσεις: νάρκη, τάση για ύπνο, διέγερση, ένα 
αίσθημα ευφορίας, αλλά φέρνουν και εξασθένιση 

στις φυσιολογικές λειτουργίες του νευρικού 
συστήματος και προκαλούν στους χρήστες 
εθισμό, μια εξάρτηση και στο τέλος όταν τα 
στερηθεί ο οργανισμός μας επιφέρουν το 

στερητικό σύνδρομο. Διαιρούνται σε ήπια, μαλακά 
(παράγωγα της ινδικής κάνναβης) και σκληρά 

(παράγωγα του οπίου) 



 

 

Μαριχουάνα- 
Χασίς

 Παράγωγα της ινδικής κάνναβης. Καπνίζεται το άνθος Παράγωγα της ινδικής κάνναβης. Καπνίζεται το άνθος 
(μαριχουάνα) ή η ρητίνη (χασίς) που παρασκευάζεται σε (μαριχουάνα) ή η ρητίνη (χασίς) που παρασκευάζεται σε 
πλακίδια ή κυλίνδρους χρώματος σκούρου καφέ. Δίνουν πλακίδια ή κυλίνδρους χρώματος σκούρου καφέ. Δίνουν 
ένα συναίσθημα ευεξίας, ηρεμίας και εσωτερικής ένα συναίσθημα ευεξίας, ηρεμίας και εσωτερικής 
ικανοποίησης. Οι έννοιες του χώρου και του χρόνου ικανοποίησης. Οι έννοιες του χώρου και του χρόνου 
αλλοιώνονται. αλλοιώνονται. Αποτελούν κοινωνικό κίνδυνο γιατί Αποτελούν κοινωνικό κίνδυνο γιατί 
ανοίγουν το δρόμο στη δοκιμή των σκληρών ναρκωτικών ανοίγουν το δρόμο στη δοκιμή των σκληρών ναρκωτικών 
όπως η ηρωίνη και η μορφίνη.όπως η ηρωίνη και η μορφίνη. Είναι πολύ διαδεδομένα  Είναι πολύ διαδεδομένα 
ειδικά στις ανατολικές χώρες.ειδικά στις ανατολικές χώρες.



 

 

  Κοκαΐνη

Η κοκαΐνη παράγεται από τα φύλλα του φυτού 
κόκα. Είναι διεγερτικό  και δημιουργεί μεγάλη 
ευφορία, ακόμη και παραισθήσεις. Στις 
επιδράσεις περιλαμβάνονται διαστολή των 
ματιών, τρεμούλα και αϋπνία.   



 

 

Ηρωίνη
 Η ηρωίνη είναι ένα ημισυνθετικό ναρκωτικό που 

προκαλεί ιδιαίτερα ισχυρή σωματική και ψυχική 
εξάρτηση. Παράγωγο του οπίου, η ηρωίνη έχει τη 
μορφή κρυσταλλικής σκόνης, άοσμης και πικρής, που 
διαλύεται εύκολα στο νερό. Στην καθαρή της μορφή 
έχει άσπρο χρώμα και για αυτό αποκαλείται συχνά 
'άσπρη'.

 Η εισπνοή από τη μύτη (σνιφάρισμα/πρέζα στον 
κώδικα επικοινωνίας των χρηστών) είναι ο τρόπος που 
προτιμούν οι περιστασιακοί ή οι νέοι χρήστες. Δεν 
ακολουθείται ιδιαίτερα από τους τακτικούς χρήστες, 
εξαιτίας της πικρής γεύσης του ναρκωτικού, καθώς 
κατεβαίνει από τη μύτη στο στόμα και στο φάρυγγα.



 

 

Βαρβιτουρικά

 Είναι μια ομάδα φαρμάκων που επιβραδύνει ή 
"πιέζει" τις λειτουργίες του Κεντρικού Νευρικού 
Συστήματος. Εξαιτίας αυτού , τα βαρβιτουρικά 
ονομάζεται επίσης κατασταλτικά του ΚΝΣ ή 
"downers".

 Υπάρχουν διάφορα είδη βαρβιτουρικών. Ολα 
όμως είναι σύνθετα χημικά παρασκευάσματα με 
βάση το βαρβιτουρικό οξύ.



 

 

LSD
 TO L.S.D. Είναι χημική ουσία, λέγεται επίσης TO L.S.D. Είναι χημική ουσία, λέγεται επίσης 

και τριπάκι.και τριπάκι.
 Εμφανίζεται σε υγρή μορφή, σε χάπι, Εμφανίζεται σε υγρή μορφή, σε χάπι, 

εμποτισμένη σε χαρτί η σε ζελατίνη εμποτισμένη σε χαρτί η σε ζελατίνη 
τετραγώνου σχήματος.τετραγώνου σχήματος.

 Οι επιδράσεις αρχίζουν συνήθως να Οι επιδράσεις αρχίζουν συνήθως να 
γίνονται αισθητές μέσα σε μία ώρα μετά τη γίνονται αισθητές μέσα σε μία ώρα μετά τη 
λήψη, με τάση να γίνονται πιο έντονες για λήψη, με τάση να γίνονται πιο έντονες για 
τις δύο επόμενες ώρες, αγγίζοντας το τις δύο επόμενες ώρες, αγγίζοντας το 
αποκορύφωμα για ένα διάστημα μιας έως αποκορύφωμα για ένα διάστημα μιας έως 
τρεις ώρες.τρεις ώρες.



Γιατί όμως ορισμένοι λένε ναι;



Οι θεραπείες  αντιμετώπισης του εθισμού

Η αναγνώριση του προβλήματος είναι το 
πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση του.
Πολύ σημαντικό είναι να κατανοήσουμε 
πως η θεραπεία και η συμμετοχή σε 
προγράμματα θεραπευτικών κοινοτήτων 
μπορεί να νικήσει την εξάρτηση.
Φτάνει να το πιστέψουμε, να 
ενημερωθούμε και να στηρίξουμε την 
απόφασή μας.



Οδηγίες για την αντιμετώπιση της 
εξάρτησης

Ο εξαρτημένος χρήστης που θα αποφασίσει 
να διακόψει τη σχέση του με τα ναρκωτικά, 

θα πρέπει να αντιμετωπίσει μια δύσκολη 
δοκιμασία με το πρώτο στάδιο, γνωστό ως 

στερητικό σύνδρομο στην γλώσσα της 
ιατρικής ή χαρμάνα   στη γλώσσα της 

πιάτσας.



Συμπτώματα

Υπάρχουν τρεις ομάδες συμπτωμάτων:

  Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει 
συμπτώματα που συνδέονται με το άγχος, 
την ένταση, την ανησυχία, την αγωνία.
  Η δεύτερη περιλαμβάνει συμπτώματα που 
αφορούν σε διαταραχές του ρυθμού του 
ύπνου.
  Και η τρίτη περιλαμβάνει συμπτώματα 
που έχουν επώδυνο χαρακτήρα.



Αντιμετώπιση

Το στερητικό σύνδρομο μπορεί να 
αντιμετωπιστεί εύκολα με τη βοήθεια 

οποιουδήποτε γιατρού, με την χρήση τριών 
απλών φαρμάκων  καθημερινής χρήσης (ένα για 
κάθε ομάδα συμπτωμάτων) τα οποία δεν είναι 

οπιούχα ή οπιοειδή, και άρα δεν είναι 
υποκατάστατα 



Η χρήση εξαρτησιογόνων Η χρήση εξαρτησιογόνων 
ουσιών αποτελεί ένα πολύ ουσιών αποτελεί ένα πολύ 
σοβαρό πρόβλημα στη σοβαρό πρόβλημα στη 
σύγχρονη κοινωνία.σύγχρονη κοινωνία.
Είναι φαινόμενο Είναι φαινόμενο 
καταστροφικό τόσο για την καταστροφικό τόσο για την 
κοινωνία όσο και για τα κοινωνία όσο και για τα 
μέλη της. μέλη της. 
Πριν λίγα χρόνια, Πριν λίγα χρόνια, 
θεωρούσαμε πως τα θεωρούσαμε πως τα 
ναρκωτικά είναι ένα κακό ναρκωτικά είναι ένα κακό 
«μακριά από εμάς», τώρα «μακριά από εμάς», τώρα 
όμως βρίσκεται δίπλα μας. όμως βρίσκεται δίπλα μας. 
Το δυνατότερο ΟΠΛΟ είναι η Το δυνατότερο ΟΠΛΟ είναι η 
γνώση και η πρόληψη !γνώση και η πρόληψη !    

Πρόληψη από τα ναρκωτικά και τις εξαρτησιογόνες ουσίες



Τι ενισχύει το φαινόμενο;

1.1.  Κοινωνικά και οικονομικά προβλήματαΚοινωνικά και οικονομικά προβλήματα
2. Κοινωνικά ξεριζώματα, παλιννόστηση, μετανάστευση2. Κοινωνικά ξεριζώματα, παλιννόστηση, μετανάστευση
3.3.  Εξασθένηση κοινωνικών αξιών και θεσμών.Εξασθένηση κοινωνικών αξιών και θεσμών.
4. 4. Οικονομική εξάρτηση από τους γονείς.Οικονομική εξάρτηση από τους γονείς.
5.5.  Αλλαγή στην δομή και στις λειτουργίες της οικογένειαςΑλλαγή στην δομή και στις λειτουργίες της οικογένειας
6. Πολυφαρμακευτική κοινωνία6. Πολυφαρμακευτική κοινωνία
7. 7. ΚαταναλωτισμόςΚαταναλωτισμός
8. Μέσα μαζικής ενημέρωσης – διαφήμιση8. Μέσα μαζικής ενημέρωσης – διαφήμιση
9.9.  Διατάραξη ισορροπίας της φύσης – αστικοποίησηΔιατάραξη ισορροπίας της φύσης – αστικοποίηση
10. Δυσοίωνες εργασιακές συνθήκες10. Δυσοίωνες εργασιακές συνθήκες
11.11.  Παράταση σπουδώνΠαράταση σπουδών



Απεξάρτηση

Η απεξάρτηση από τα ναρκωτικά, είναι το πρώτο βήμα στην  
καταπολέμηση του εθισμού. 
Αν η απεξάρτηση ολοκληρωθεί με επιτυχία, το σώμα του 
εξαρτημένου είναι καθαρό και οι σωματικές λειτουργίες 
επανέρχονται στο φυσιολογικό. 
Ομως η ψυχική κατάσταση του  παραμένει αρκετά ασταθής. 
Η επιθυμία για ναρκωτικά είναι ιδιαίτερα έντονη την περίοδο 
μετά την σωματική απεξάρτηση και η σκέψη αυτή είναι συνέχεια 
στο μυαλό τους.
Απαιτείται υποστήριξη ειδικούς σε θέματα εξαρτήσεων από 
ναρκωτικά. 



Η απεξάρτηση από τις ναρκωτικές ουσίες Η απεξάρτηση από τις ναρκωτικές ουσίες 
είναι συνήθως μια μακροχρόνια και επίπονη είναι συνήθως μια μακροχρόνια και επίπονη 
προσπάθεια και για τον ίδιο τον ασθενή αλλά προσπάθεια και για τον ίδιο τον ασθενή αλλά 
και για το οικογενειακό του περιβάλλον.και για το οικογενειακό του περιβάλλον.
 
Το στάδιο της σωματικής στέρησης μπορεί Το στάδιο της σωματικής στέρησης μπορεί 
να καταπολεμηθεί εύκολα και γρήγορα αλλά να καταπολεμηθεί εύκολα και γρήγορα αλλά 
το στάδιο της “εγκεφαλικής” απεξάρτησης το στάδιο της “εγκεφαλικής” απεξάρτησης 
απαιτεί χρόνο και μεγάλη προσπάθεια κυρίως απαιτεί χρόνο και μεγάλη προσπάθεια κυρίως 
από τον ίδιο τον ασθενήαπό τον ίδιο τον ασθενή.



Το κάθε άτομο χρειάζεται διαφορετικό Το κάθε άτομο χρειάζεται διαφορετικό 
χρόνο να αντιληφθεί τη σοβαρότητα του χρόνο να αντιληφθεί τη σοβαρότητα του 

προβλήματος.προβλήματος.

  

Όπως όλες οι Όπως όλες οι αρρώστιεςαρρώστιες, έτσι και η , έτσι και η 
εξάρτηση από τα ναρκωτικά, εξάρτηση από τα ναρκωτικά, 

χρειάζεται ένα ελάχιστο και ένα χρειάζεται ένα ελάχιστο και ένα 
μέγιστο χρονικό διάστημα για να μέγιστο χρονικό διάστημα για να 

αναρρώσει κάποιοςαναρρώσει κάποιος.



Οι μαθητές

Θωμάς
Κατερίνα
Ολια
Νίκος
Ευαγγελία
Νικολέτα
Ρόζυ
Ραφαέλα
Βάγια
Κατερίνα
Σωτηρία
Αντζελα
Βιβή
Χρύσα
Ευτυχία
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