


 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 ΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 ΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ

 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ



 Τι είναι εξάρτηση;

Η εξάρτηση χαρακτηρίζεται από την έντονη 
προσήλωση ενός ατόμου προς ένα αντικείμενο ή 
άλλο άτομο. Ο εξαρτημένος 
δημιουργεί/επικεντρώνει τη ζωή του γύρω από το 
αντικείμενο της εξάρτησής του. 

 Εξάρτηση από ουσίες 

 Σωματική εξάρτηση

 Ψυχολογική εξάρτηση



 Κοινωνικός ρατσισμός απέναντι στα άτομα με 

εξαρτήσεις.

 Πλήρη αδιαφορία για το πρόβλημά τους.



 Χρηματοδότηση αξιόλογων 

πρωτοβουλιών και κοινωνικών 

εκδηλώσεων.

 Οργάνωση πολλών τοπικών εράνων.

 Διοργάνωση κοινωνικών επιμορφωτικών 

διαλέξεων. 



 Αντιπάθεια/Φόβος πολιτών απέναντι σ’ 

αυτά τα άτομα.

 Αδιαφορία για τον πόνο και την 

απελπισία που αισθάνονται.

 Περιθωριοποίηση των εξαρτημένων.



 Επιβάλλει βαρύτατες ποινές.

 Δεν υποστηρίζει οικονομικά τη δημιουργία 
μονάδων ψυχολογικής υποστήριξης και 
αποτοξίνωσης των ατόμων αυτών. 

 Δε μεριμνά για τη σωστή λειτουργία και την 
υποστήριξη των ελάχιστων κέντρων χορήγησης, 
του υποκατάστατου της μεθαδόνης προς τους 
τοξικομανείς.

 Δε λαμβάνει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση 
της ανεξέλεγκτης διακίνησης ναρκωτικών στη χώρα μας.

 Δεν οργανώνει αρκετά σεμινάρια και 
ενημερωτικά προγράμματα.







ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 



 http://el.wikipedia.org/wiki/Κέντρο_Θεραπεία

ς_Εξαρτημένων_Ατόμων

 http://www.delasalle.gr

http://el.wikipedia.org/wiki/Κέντρο_Θεραπείας_Εξαρτημένων_Ατόμων




























 Ονομάζεται η πρακτική της εισπνοής 

καπνού προερχόμενου από την καύση φύλλων του 

φυτού καπνός.

 Η καύση γίνεται συνήθως σε τσιγάρο, πούρο και 

πίπα

 Εμφανίστηκε από τους κατοίκους της Κεντρικής και 

Νότιας Αμερικής. Η συνήθεια μεταφέρθηκε στην 

Ευρώπη και την Ασία μετά το 1556.

 Οι Γερμανοί το 1920 ανακάλυψαν πως το κάπνισμα 

είναι βλαβερό, και προκαλεί καρκίνο σε πολλά μέρη 

του σώματος.



 Συνήθεια γονέων 

 Φίλοι, μεγαλύτερα αδέλφια, κοινωνικό περιβάλλον 

 Διαφήμιση για την εικόνα του 

 Σχέσεις / οικογενειακή δομή 

 Επίπεδο εκπαίδευσης 

 Κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο 

 Διαχείριση άγχους και καταπίεσης 





 Αυξημένο κίνδυνο στειρότητας ή και αποβολών για 

τα κορίτσια

 επιπτώσεις στο έμβρυο,αρχίζουν από την εμβρυική 

κιόλας ηλικία 

 παρατηρείται αυξημένη επίπτωση λοιμώξεων του 

κατώτερου αναπνευστικού, ωτίτιδας αλλά και 

άσθματος.



 Εμφύσημα: καταστρέφει αργά τους πνεύμονες

 Καρκίνος του πνεύμονα και άλλοι καρκίνοι

 Μειωμένη γονιμότητα

 Κίνδυνοι καρδιακής προσβολής

 Χαμηλό βάρος γέννησης

 Διατάραξη της όρασης(σπάνιο)

 Ερεθισμός του αναπνευστικού συστήματος 

,βήχας 



 Κόψτε το τσιγάρο μαχαίρι

 Αποφύγετε την καθιστική ζωή

 Απασχοληθείτε με κάτι, ώστε να μην 

προλαβαίνετε να καπνίσετε

 Σωματική άσκηση

 Υγιεινή διατροφή





 Ο εθισμός είναι μια σύνθετη διαταραχή 

που μπορεί να 

χαρακτηριστεί, μεταξύ άλλων και από την 

καταναγκαστική χρήση ναρκωτικών. 









Οι 3 σημαντικότεροι είναι η αυταρχική  

αγωγή, η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής 

και η επιρροή της ομάδας, της παρέας. 







 Σωστή επεξεργασία και την υποστήριξη 

φαρμάκων.

 Η πρόληψη, η ενημέρωση κυρίως μέσω 

της εκπαίδευσης και των ΜΜΕ





 Ο όρος αλκοόλ προέρχεται από την 

αραβική λέξη ‘’al kohl’’ που σημαίνει 

‘’μυρωδια’’



 Το αλκοόλ είναι ένα ναρκωτικό. Υπάγεται 

στην κατηγορία των κατασταλτικών, που 

σημαίνει ότι επιβραδύνει ζωτικές 

λειτουργίες – με αποτέλεσμα μπερδεμένη 

ομιλία, ασταθή κίνηση, διαταραγμένες 

αισθήσεις και ανικανότητα γρήγορης 

αντίδρασης.



 Τα ποτά που υπόκεινται σε ζύμωση, όπως η 

μπύρα και το κρασί, περιέχουν αλκοόλ σε 

ποσοστό από 2% έως 20%. Τα αποσταγμένα 

ποτά, ή οινοπνευματώδη περιέχουν από 40% 

έως 50% ή και παραπάνω αλκοόλ. Η 

συνηθισμένη περιεκτικότητα σε αλκοόλ για 

το κάθε ποτό είναι η εξής:



Δίψα για αλκοόλ

Απώλεια ελέγχου

Σωματική εξάρτηση



 Το αλκοόλ σκοτώνει περισσότερους 

εφήβους από ότι όλα τα υπόλοιπα 

ναρκωτικά μαζί. Αποτελεί κοινό παράγοντα 

στις πρώτες τρεις αιτίες θανάτου ατόμων 

ηλικίας μεταξύ 15 και 24 χρονών: ατυχήματα, 

ανθρωποκτονίες και αυτοκτονίες.



 Ανάλογα με την ποσότητα που 

καταναλώνεται και τη φυσική κατάσταση 

του ατόμου το αλκοόλ μπορεί να 

προκαλέσει διάφορες βλάβες:



 Η μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ και η 

χρόνια χρήση αλκοόλ, συνδέονται με 

πολλά προβλήματα υγείας:



 Έχουν διενεργηθεί πολλές έρευνες με 

σκοπό να ανακαλύψουν τον λόγο που 

κάποιοι άνθρωποι καταναλώνουν 

αλκοόλ. Από μία έρευνα που 

διενεργήθηκε στην Ολλανδία μεταξύ 

ατόμων ηλικίας από 15 μέχρι 25 ετών 

βγήκαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
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