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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Κατά την διάρκεια του σχολικού έτους 2013-2014 

ασχοληθήκαμε στο μάθημα της ερευνητικής εργασίας, με το 

θέμα «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ». 

  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣΤΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

   

Κύριος στόχος της εργασίας μας είναι η διοργάνωση 

εκδηλώσεων με πολιτιστικό, κοινωνικό, οικολογικό, και 

φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Η ομάδα μας ανέλαβε τη 

διοργάνωση συναυλίας σε συνεργασία με το κέντρο 

πρόληψης  «Πολιόχνη». 
 

ΟΙ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ 
 

Το Κέντρο Πρόληψης «Πολιόχνη» αποτελεί μια αστική μη κερδοσκοπική 

εταιρία και είναι το αποτέλεσμα της ευαισθησίας των τοπικών φορέων της Λήμνου 

και του Αγίου Ευστρατίου. Υποστηρίζεται επιστημονικά και χρηματοδοτείται από 

τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ). Απευθύνεται στο γενικό 

πληθυσμό της Λήμνου και του Αγίου Ευστρατίου και παρέχει τις υπηρεσίες του 

δωρεάν. Στελεχώνεται από την Ιωάννα Μεταξά, κοινωνιολόγο και φιλόλογο Ειδικής 

Αγωγής, την Βαρβάρα Κουκούμη, αναπτυξιακή ψυχολόγο και ειδική παιδαγωγό, και 

την Ανδρονίκη Χαψή, διοικητική υπάλληλο. Διοικηταί από τον επταμελές διοικητικό 

συμβούλιο με πρόεδρο τον ιατρό Θεόδωρο Μπαβέα.  

  Σκοπός του Κέντρου Πρόληψης είναι η πρόληψη της χρήσης 

εξαρτησιογόνων ουσιών και η προαγωγή της ψυχικής, πνευματικής και σωματικής 

υγειάς. Επικεντρώνεται στους παράγοντες και στις συνθήκες που κάνουν το άτομο 

ευάλωτο να αναπτύξει εξαρτηκές συμπεριφορές οι οποίες βλάπτουν τη σωματική, 

ψυχική και πνευματική του υγεία, όπως είναι η χρήση νόμιμων (αλκοόλ, καπνός, 

φάρμακα) και παράνομων ουσιών, αλλά και κάθε άλλη συμπεριφορά που μπορεί να 

εξελιχθεί σε εξάρτηση. Διοργανώνει δράσεις για γονείς, για τη σχολική κοινότητα, 

για εφήβους και για την ευρύτερη κοινότητα. 

Εξαρτησιογόνο ουσία ονομάζεται οποιαδήποτε ουσία που επιδρά στο 

Κεντρικό Νευρικό Σύστημα και αλλάζει την αντίληψη, το συναίσθημα, τη διάθεση, 

τη συμπεριφορά, τον τρόπο λειτουργίας του σώματος του ατόμου που τα 

χρησιμοποιεί, επηρεάζοντας τόσο το σώμα όσο και τον ψυχισμό του ανθρώπου και 

προκαλώντας σωματική ή/και ψυχική εξάρτηση. Αυτές οι ουσίες μπορεί να είναι 

παράνομες, όπως το χασίς, η κοκαΐνη, η ηρωίνη κ.τ.λ., αλλά και νόμιμες, όπως το 

αλκοόλ, ο καπνός, ηρεμιστικά και αγχολυτικά χάπια κ.α.. 

Η εξάρτηση είναι η έντονη προσήλωση ενός ατόμου προς ένα αντικείμενο ή 

άλλο άτομο. Ο εξαρτημένος επικεντρώνει τη ζωή του γύρω από το αντικείμενο της 

εξάρτησής του, κυριαρχείται από την έντονη ανάγκη λήψης της ουσίας και 



αναπτύσσει συμπτώματα όταν σταματήσει τη χρήση (στερητικός σύνδρομος). Η 

ψυχολογική εξάρτηση εμφανίζεται όταν ο άνθρωπος έχει ανάγκη από τη χρήση της 

ουσίας για να νιώσει καλά, να διώξει το άγχος ή την ψυχική πίεση ή απλά για να 

νιώσει φυσιολογικός και να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις  της καθημερινής ζωής. 

Είναι πιο σημαντική από τη σωματική και απαιτεί περισσότερο χρόνο για να 

αντιμετωπιστεί. Δεν δημιουργούν όλες οι ουσίες και τις δύο μορφές εξάρτησης. 

Οι παράγοντες που οδηγούν στη χρήση είναι συνήθως πολλοί. Η εξάρτηση 

δεν εμφανίζεται ξαφνικά στη ζωή ενός ανθρώπου. Οι παράγοντες αναπτύσσονται τις 

περισσότερες φορές κατά την παιδική ηλικία, τότε που μπαίνουν οι πρώτες βάσεις για 

τη δημιουργία  αξιών, αρχών και στάσεων. Αυτή η περίοδος καθορίζεται άμεσα από 

την οικογένεια, το σχολείο αλλά και από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Τρεις 

είναι οι βασικές κατηγορίες παραγόντων:  

 το οικογενειακό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον στο οποίο ζει το 

άτομο 

 οι βιολογικοί παράγοντες και η προσωπικότητα του ατόμου 

 η δράση της ουσίας 

 

Ο νέος που έχει δυσκολίες και ζει σε ένα περιβάλλον που δυσλειτουργεί και 

παράλληλα οι ουσίες είναι διαθέσιμες είναι πιθανό να στραφεί σε αυτές. Ωστόσο, 

αυτά δεν του στερούν τη δυνατότητα να διαχειριστεί τις δυσκολίες θετικά και να 

αντιμετωπίσει τα προβλήματα σαν ευκαιρίες, αρκεί να έχει τα κατάλληλα εφόδια, 

όπως είναι κάποιες προσωπικές δεξιότητες του ατόμου (αυτοπεποίθηση, 

αυτοεκτίμηση, αυτοέλεγχος) και κάποιες κοινωνικές (επικοινωνία, συνεργασία, 

αντίσταση). 

 

 

Η ΠΡΟΛΗΨΗ 
 

Πρόληψη  είναι η παρέμβαση πριν την παρατήρηση εξαρτητικών 

συμπεριφορών και η προσπάθεια για μείωση ή καθυστέρηση της ζήτησης ουσιών. 

Στόχος της είναι η βελτίωση της ψυχικής και συναισθηματικής υγείας και η αποφυγής 

ασθενειών όπως  οι ψυχικές διαταραχές  και ο αλκοολισμός . 

 

Ψυχική και συναισθηματική υγεία είναι η ισορροπία συναισθημάτων, 

πεποιθήσεων και δεξιοτήτων. 

 

Όλοι μας έχουμε συναισθήματα αφού είναι μέρος της ανθρώπινης υπόστασης 

και δεν μπορούμε να επιλέξουμε τι συναισθήματα θα έχουμε δηλαδή αν είναι θετικά 

ή αρνητικά. Όταν  τα συναισθήματα δεν εκφράζονται αλλά εξακολουθούν να 

υπάρχουν σε λανθάνουσα κατάσταση επηρεάζουν συχνά τη συμπεριφορά μας και το 

σώμα μας προκαλώντας πολλές φορές προβλήματα στην υγεία μας. Επίσης τα 

λανθάνοντα συναισθήματα εμποδίζουν την επικοινωνία μας  με τους άλλους 

ανθρώπους. 

  Όταν εξωτερικεύουμε τα συναισθήματά μας  αντιμετωπίζουμε καλύτερα τις 

καταστάσεις , εργαζόμαστε καλύτερα, κοιμόμαστε πιο ήρεμα και έχουμε μια πιο υγιή 

και χαρούμενη ζωή. Το πώς σκεφτόμαστε επηρεάζει το πώς αισθανόμαστε  και 

τελικά το τι κάνουμε. Αν επομένως, υιοθετήσουμε έναν  θετικό τρόπο σκέψης και 

ερμηνείας των γεγονότων , θα προκύψουν θετικά συναισθήματα και συμπεριφορές. 



 

Πρέπει να έχουμε αυτοεκτίμηση δηλαδή να έχουμε  μία σχετική εικόνα για 

τον εαυτό μας. Η υψηλή αυτοεκτίμηση συνδέεται με την τάση να σέβεται και να 

εκτιμάει κανείς τον εαυτό του, να αισθάνεται ικανός, σίγουρος και να νιώθει  ότι 

“ανήκει”. Αντίθετα η χαμηλή αυτοεκτίμηση συνδέεται με έλλειψη εμπιστοσύνης στον 

εαυτό, τάση για μείωση του, αίσθημα ανικανότητας, έλλειψη του συναισθήματος του 

“ανήκειν”, ενώ οδηγεί και σε μη υγιή συμπεριφορά. 

 

Η αυτοεκτίμηση ενισχύεται όταν:  

 αφιερώνουμε χρόνο  

 ακούμε 

 πιστεύουμε  

 επαινούμε 

 είμαστε :δίκαιοι, ειλικρινείς, συνεπείς 

 δεν βγάζουμε αβίαστα συμπεράσματα 

 δείχνουμε ενδιαφέρον 

 παρατηρούμε και σχολιάζουμε αλλαγές 

 

Ψυχική και συναισθηματική υγεία σημαίνει: 
 Σταθερότητα 

 Αρμονία 

 Έκφραση συναισθημάτων  

 Ικανότητα να λύνεις προβλήματα  

 Να έχεις καλές σχέσεις 

 Να είσαι ανοιχτός                        

 Επικοινωνία 

 Να αγαπάς και να σε αγαπούν                                   

 

 



 

 
 

ΠΗΓΕΣ 
 

Συνέντευξη από τα στελέχη του κέντρου «Πολιόχνη» 

 
 


