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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το θέμα μας που μας απασχόλησε κατά το Α’ Τετράμηνο ήταν το : << ΚΑΠΝΙΣΜΑ
ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ>>
Χωρίσαμε αρχικά το θέμα μας σε υποθέματα και οι μαθητές χωριστήκαμε αντίστοιχα
σε υποομάδες








Η πρώτη ομάδα αποτελείται από τους μαθητές : Αναστασίου Κων/να , Βαγενά
Νικολέτα , Καλαμάρα Αικατερίνη , Κολοκύθα Γεωργία , και Μπάλλα Κορίνα
, και είχε ως υπόθεμα : Ποιοι λόγοι ωθούν τους νέους σήμερα στη χρήση –
κατάχρηση καπνίσματος και αλκοόλ;
Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από τους μαθητές : Γεροδήμου Ευαγγελία ,
Μπούκαρη Ειρήνη , Μπούκαρη Μαρία , Παπαευθυμίου Ευαγγελία και
Παπακώστα Φανή και είχε ως υπόθεμα : Πώς επηρεάζει το αλκοόλ τις
διαπροσωπικές και κοινωνικές μας σχέσεις;
Η τρίτη ομάδα αποτελείται από τους μαθητές : Παππά Κων/να , Παππά Νίνα ,
Ρουσοπούλου Δέσποινα και Τσιμπίδα Ευαγγελία και είχε ως υπόθεμα : Οι
βλαπτικές επιπτώσεις του τσιγάρου στην υγεία και την ζωή των νέων
γενικότερα.
Η τέταρτη ομάδα αποτελείται από τους μαθητές : Μαγουλιώτης Κων/νος ,
Μαγγίνας Παναγιώτης , Μαλλιώρας Αντώνιος , Μήτσιος Βασίλειος , Ντάφος
Νικόλαος , Πασσιάς Ιωάννης και Τσιλμίγκας Γεώργιος και είχε ως υπόθεμα :
Με ποιους τρόπους – παράγοντες μπορεί να καταταστεί δυνατή η απεξάρτηση
των εφήβων – νέων από τις βλαπτικές συνήθειες του αλκοόλ και του
καπνίσματος;

Επιβλέπων καθηγητής είναι ο κ. Καρκαλέτσος Χρήστος ΠΕ01
Οι στόχοι που τέθηκαν είναι:


Να γνωρίσουν οι μαθητές τις βλαπτικές επιπτώσεις του τσιγάρου και του
αλκοόλ και να συνειδητοποιήσουν τις αλλαγές που επιφέρουν αυτά στην
καθημερινότητα μας.
 Να ενημερωθούν για τους τρόπους προστασίας των ίδιων, αλλά και των
συμμαθητών τους.
 Να διερευνήσουν κατά πόσο είναι ενημερωμένοι οι ίδιοι και οι συμμαθητές
τους για τους υφιστάμενους κινδύνους.
 Να διαμορφώσουν νέες αντιλήψεις συμπεριφοράς ως προς τη χρήση
καπνίσματος και αλκοόλ.
 Να δημιουργήσουν κλίμα συνεργασίας, φιλίας και ομαδικότητας μεταξύ τους
 Να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους στη σχολική κοινότητα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Έπειτα από μία σύντομη συζήτηση σε κάθε υποομάδα για το πως θα κινηθούμε
ατομικά ο καθένας, ασχοληθήκαμε με την αναζήτηση του υλικού αναλόγως με το
υπόθεμα κάθε υποομάδας. Για την αναζήτηση πληροφοριών και στοιχειών
χρησιμοποιήθηκε κυρίως το Διαδίκτυο. Ακόμη η κάθε υποομάδα σε τακτά χρονικά
διαστήματα έδινε το υλικό της στον επιβλέποντα καθηγητή για να το αξιολογήσει. Το
υλικό μας είναι το παρακάτω, το οποίο για τις ανάγκες της παρουσίασης της εργασίας
μας στο σχολείο, το διαμορφώσαμε και σε μορφή powerpoint.

Στην σύγχρονη εποχή, συχνά παρατηρείται το φαινόμενο να καπνίζουν οι νέοι. Με
βάση την ιστορική παρατήρηση έχει οξυνθεί ιδιαίτερα ο αριθμός των νέων και
κυρίως των εφήβων που οδηγούνται στο κάπνισμα. Έτσι λοιπόν κρίνεται αναγκαίο να
αναζητήσουμε κάποιους από τους λόγους που ωθούν τους νέους στο κάπνισμα.
Αρχικά ως γενεσιουργό αιτία του φαινομένου μπορούμε να θεωρήσουμε την
περιέργεια. Η εφηβική ηλικία αποτελεί περίοδο της ζωής ενός ανθρώπου που
επιχειρεί να δοκιμάσει νέα πράγματα και να αποκτήσει εμπειρίες . Το γεγονός αυτό
συνδέεται επίσης με το κοινωνικό και οικογενειακό μας περιβάλλον από το οποίο
συχνά επηρεαζόμαστε σε μεγάλο βαθμό και αντιγράφουμε τις συνήθειες του
περίγυρου μας με αποτέλεσμα να προκύπτει ο μιμητισμός. Επιπρόσθετα οι γρήγοροι
ρυθμοί στην ζωή ενός νέου ανθρώπου και η ψυχολογική πίεση που ασκείται
καθημερινά σε αυτούς, εξαιτίας του φορτωμένου προγράμματος, είναι ένας βασικός
παράγοντας που συντελεί στην έξαρση του φαινομένου.
Παράλληλα, το μεγαλύτερο ποσοστό των εφήβων συνήθως έχει την ανάγκη να
αισθάνεται μέλος μιας ομάδας. Στα πλαίσια λοιπόν, μιας παρέας ένας νέος για να μην
νιώθει αποξενωμένος, «αναγκάζεται» να χρησιμοποιήσει το κάπνισμα ως το
συνδετικό κρίκο που θα τον ενώνει με το κοινωνικό σύνολο στο οποίο ανήκει.
Επιπλέον, όταν το μορφωτικό επίπεδο είναι χαμηλό και οι μαθητές έχουν άγνοια στο
συγκεκριμένο θέμα, είναι ανίκανοι να διαχειριστούν τα πρότυπα των ταινιών. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα να οδηγούνται οι έφηβοι στην κυριαρχία και εξάρτηση του
καπνού!

Άλλο ένα μείζον πρόβλημα που μαστίζει την εποχή μας το οποίο όμως δεν
τιμωρείται, είναι ο αλκοολισμός! Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα
<<κοινωνικό ναρκωτικό>> που έχουν εθιστεί οι νέοι. Εθισμός είναι η
επαναλαμβανόμενη και διαρκώς αυξανόμενη χρήση μιας ουσίας, η στέρηση της
οποίας προκαλεί συμπτώματα δυσφορίας και ακατανίκητη παρόρμηση για χρήση του
παράγοντα ξανά (στην περίπτωση μας το αλκοόλ) η οποία οδηγεί επίσης σε
σωματική και ψυχική αποδιοργάνωση. Ο πιο συχνός λόγος χρήσης αλκοόλ στην
εφηβεία είναι η <<φαντασίωση>> της ενηλικίωσης. Οι έφηβοι αντιδρούν,
ανυπομονούν να μεγαλώσουν, να φύγουν από την επίβλεψη και τον έλεγχο των
γονιών τους, να νιώσουν μεγάλοι. Ας μην ξεχνάμε ότι οι νέοι ζουν σε μια
εξαρτημένη από ουσίες κοινωνία. Στη συνέχεια, είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως
τα παιδιά που έχουν υποστεί σεξουαλική ή σωματική κακοποίηση έχουν πολύ
μεγαλύτερες πιθανότητες να ξεκινήσουν χρήση αλκοόλ. Επιπλέον, παιδιά που έχουν
βιώσει τραυματικές εμπειρίες, που παραμελούνται, που εισπράττουν απόρριψη, που
έχουν σοβαρά προβλήματα στις σχέσεις τους με τους γονείς τους έχουν χαμηλή
αυτοεκτίμηση εξαιτίας της κακής εικόνας που χτίζουν για τον εαυτό τους βρίσκονται
σε ομάδα υψηλού κινδύνου για την εξάρτηση από το αλκοόλ.

Η επίδραση του αλκοόλ στις διαπροσωπικές σχέσεις



Πρόλογος

Αλκοολισμός είναι η κατάχρηση οινοπνευματωδών ποτών µε σωµατικά,
ψυχολογικά ή κοινωνικά επακόλουθα για τον χρήστη ή ακόμη και για τα άτομα
συναναστροφής του.
Ο αλκοολισμός έχει περιγραφεί ως χρόνια διαταραχή της συμπεριφοράς που
εκδηλώνεται µε επαναλαμβανόμενη λήψη οινοπνευματωδών ποτών σε ποσότητα
ασυµβίβαστη µε τις διαιτητικές συνθήκες και τα όρια του κοινωνικού
περιβάλλοντος.Επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την υγεία του χρήστη ή και την
επαγγελµατική και κοινωνική του λειτουργικότητα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία
αποτελείται από κορίτσια αλλά και από αγόρια των οποίων η ηλικία κυμαίνεται
από 15-17 χρονών. Στην ερώτηση αν οι νέοι συνηθίζουν να καταναλώνουν
αλκοόλ το 32% των μαθητών απάντησε ναι ενώ το 68% όχι και μάλιστα
δηλώθηκε πως αρκετά συχνά οδηγούνται στην κατανάλωση. Επιπλέον το
μεγαλύτερο μέρος φαίνεται πως δεν έχει κάνει χρήση αλκοόλ πριν την ηλικία
των 12 ετών και αν μπήκαν στη διαδικασία δοκιμής, τότε υποστηρίζεται ότι
συνέβη κυρίως από περιέργεια. Όσο αναφορά τον ψυχολογικό τομέα,
παρατηρείται πως οι νέοι δεν χρησιμοποιούν το αλκοόλ ως μέσο ψυχολογικής
εξύψωσης παρ’ όλα αυτά όμως δεν είναι λίγες οι φορές που επηρεάζει την
επίδοση πολλών μαθητών χάρη στην μεγάλη εθιστική του ικανότητα. Τέλος
σύμφωνα με την έρευνα φαίνεται πως μέλη μιας οικογένειας κάνουν χρήση
αλκοόλ χωρίς όμως να έχει ως συνέπεια και την ώθηση των υπόλοιπων μελών.

Επίλογος
Πολλοί παρασύρονται απ΄ την ψευδαίσθηση πως το αλκοόλ δρα
θεραπευτικά , χαλαρώνει τις ψυχικές συγκρούσεις αλλά και βελτιώνει τις
διαπροσωπικές τους σχέσεις. Εκείνο όμως που δημιουργεί είναι έναν
φαύλο κύκλο που αναπαράγει το πρόβλημα. Η λύση του προβλήματος
είναι μια συνολική ενέργεια που λαμβάνουν μέρος πολλοί παράγοντες με
κυριότερο παράγοντα τον ανθρώπινο.

ΟΙ ΒΛΑΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΣΙΓΑΡΟΥ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ
ΤΩΝ ΝΕΩΝ
Το κάπνισμα είναι μια συνήθεια που γίνεται όλο και πιο δημοφιλής ανάμεσα στους
νέους. Οι περισσότεροι νέοι καπνίζουν λόγω της επιθυμίας τους να μεγαλώσουν πιο
γρήγορα και να εισαχθούν στον κόσμο των μεγάλων. Άλλοι για να ενταχθούν στο
σύνολο και σε ομάδες ή παρέες ή λόγω της πίεσης που δέχονται από τα ΜΜΕ και τα
πρότυπα που προβάλλονται. Οι επιπτώσεις όμως του καπνίσματος στην υγεία των
νέων είναι ποικίλες και αξίζει να σημειωθούν.

 Όταν κάποιος αρχίζει να καπνίζει από πολύ νεαρή ηλικία είναι πολύ πιθανό να
παρουσιαστούν στην ενήλικη ζωή του αναπνευστικά και καρδιαγγειακά
προβλήματα. Μπορεί να προσβληθεί από στεφανιαία νόσο, που είναι μια
καρδιακή πάθηση, πολύ επικίνδυνη για τη ζωή του ανθρώπου. Επίσης υπάρχει
κίνδυνος αγγειακών παθήσεων του εγκεφάλου. Αυτά είναι μόνο μερικά από
τα προβλήματα υγείας που μπορεί να παρουσιαστούν.

 Ακόμα, ένας καπνιστής από νεαρή ηλικία, συνήθως στην ενήλικη ζωή του,
παρουσιάζει έλλειψη αντοχής και γενικά εύκολη κόπωση. Ιδιαίτερα πιθανή
είναι η εμφάνιση οστεοπόρωσης στη μέση ή την τρίτη ηλικία. Επιπλέον,
αλλοιώνεται φανερά η εξωτερική εμφάνιση του χρήστη του τσιγάρου.
Αισθητή είναι η πρόωρη γήρανση και ρίκνωση του δέρματος. Τα δόντια
χαλάνε και κιτρινίζουν, όπως και τα νύχια. Τέλος η αναπνοή του καπνιστή
μυρίζει άσχημα και γενικά δεν είναι καθόλου ευχάριστη.
ΖΩΗ
Στη ζωή του καπνιστή μπορούμε να δούμε ότι οι συνέπειες είναι σοβαρές
τόσο στη σωματική όσο και στη ψυχική του υγεία.
 Πρώτα η συνεχής ανάγκη για κάπνισμα αυτόματα οδηγεί στην αγορά
τσιγάρων και καπνού. Δυστυχώς όμως αν αυτή η ανάγκη είναι ανεξέλεγκτη
μπορεί να προκαλέσει οικονομικό πρόβλημα , ατομικό ή οικογενειακό .
Οικογένειες συχνά διαλύονται λόγω της μη απεξάρτησης από το κάπνισμα ή
μη ελάττωσης του.
 Το κάπνισμα μπορεί επίσης να δημιουργήσει την επιθυμία για κατανάλωση
αλκοόλ. Έτσι οι καπνιστές νεαρής ηλικίας ωθούνται στο να πιούν και
προσθέτουν στη ζωή τους έναν ακόμη βλαπτικό παράγοντα για την υγεία και
την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Όντας καπνιστές και καταναλωτές
αλκοόλ μπορεί να οδηγηθούν στην κατάσταση που ονομάζεται εθισμός και
έτσι να περιθωριοποιηθούν. Να βιώσουν δηλαδή ,τον κοινωνικό αποκλεισμό
ή ένα έντονο αίσθημα απομόνωσης

Γενικά το κάπνισμα έχει σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή και την υγεία των
νεαρών ατόμων . Όμως με την απαραίτητη ενημέρωση και προσοχή,
καταστάσεις εθισμού των νέων στο τσιγάρο μπορούν να αντιμετωπιστούν ή
και να αποφευχθούν .
Να μία χαρακτηριστική εικόνα πνευμόνων καπνιστή και μη:

Ένα αρκετά συνηθισμένο μπορούμε να πούμε στη σημερινή κοινωνία
πρόβλημα , είναι η σπατάλη υψηλών ποσών μια τα οποία χρησιμοποιούν για
μια στιγμιαία ευχαρίστηση την οποία θεωρούν ως την αποκορύφωση της ζωής
τους .Δύο από τις ποιο γνωστές και εξαρτησιογόνες είναι το κάπνισμα και το
αλκοόλ .
Το κάπνισμα το οποίο είναι πλέον γνωστό ως <<κοινωνικό ναρκωτικό>> το οποίο
έχει περάσει σαν καθημερινή μας ζωή , αποτελεί σε συνδυασμό με τον
αλκοολισμό μια από τις πιο συνηθισμένες αιτίες θανάτου στις σύγχρονες κοινωνίες
.Οι άνθρωποι το βρίσκουν εξαιρετικά δύσκολο να σταματήσουν τη χρήση αυτών των
εθιστικών ουσιών εφόσον έχουν ξεκινήσει να τις χρησιμοποιούν .
¨Όμως ,και ας φαίνεται δύσκολο υπάρχουν διάφοροι τρόποι απεξάρτησης . Ένας
απ ΄ αυτούς είναι ο αθλητισμός ο οποίος ενισχύοντας το πνεύμα της ευγενούς
άμιλλας και του συναγωνισμού ,προτρέπει τους αθλητές να φροντίζουν οι ίδιοι τον
εαυτό τους , έτσι ώστε να έχουν καλύτερες επιδώσεις . Ο αθλητισμός έχει
αποδειχθεί ότι μειώνει τα αισθήματα άγχους και έντασης , έτσι μπορεί να μειώσει την
επιθυμία για την χρήση αυτών των ουσιών .
Επίσης , καθώς η πρόληψη είναι η καλύτερη αντιμετώπιση , μπορούμε να
ενημερώσουμε τον κόσμο για τις βλαβερές αυτές ουσίες και την
επικινδυνότητα αυτών . Όσο περίεργο κι αν μας φαίνεται πολλοί χρήστες δεν
έχουν ιδέα για το πόσο βλαβερές είναι αυτές οι ουσίες όσον αφορά την
σωματική και ψυχολογική μας υγεία . Σεμινάρια μπορούν να διοργανωθούν στα
οποία να μπορούν ίσως να παρευρίσκονται πρώην χρήστες . οι οποίοι θα έχουν
τη δυνατότητα να πουν τη από πρώτο χέρι για την ζημιά που τους έχει
προκαλέσει η χρήση αυτών των ουσιών .

Το πιο σημαντικό όμως είναι το ίδιο το άτομο να πάρει μόνο του αυτήν την
μεγάλη απόφαση . Επειδή , η εξάρτηση είναι ένας νευροβιολογικός εθισμός , το
άτομο πρέπει να βρίσκεται σε ψυχολογική κατάσταση που να επιτρέπει κάτι
τέτοιο . Για την βελτίωση αυτής της κατάστασης μπορούν να απευθυνθούν σε
ειδικευμένο προσωπικό το οποίο προσφέρει τις υπηρεσίες του δωρεάν .
Συνοψίζοντας , πρέπει να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας αλλά και τους
συνανθρώπους μας από αυτές τις ουσίες και να βοηθήσουμε αυτούς τους
ανθρώπους έτσι ώστε να μπορούμε όλοι μαζί να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο
αύριο.

