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Ηεθάιαημ 1
Πανμοζίαζε ημο ζθμπμύ ηεξ ένεοκαξ
Οθμπυξ ηεξ ένεοκαξ είκαη μη μαζεηέξ:
1) κα πιενμθμνεζμφκ γηα ηα είδε ηςκ κανθςηηθχκ μοζηχκ.
2) κα ζοκεηδεημπμηήζμοκ ημ μέγεζμξ ηεξ βιάβεξ πμο μπμνεί κα πνμθαιέζεη ε πνήζε
κανθςηηθχκ μοζηχκ ηυζμ ζηε ζςμαηηθή, υζμ θαη ζηεκ ροπηθή ογεία ημο πνήζηε.
3) κα δηενεοκήζμοκ ημ θαηά πυζμ αιιάδεη ε πνμζςπηθή δςή εκυξ κέμο πμο γίκεηαη πνήζηεξ
κανθςηηθχκ μοζηχκ.
4) κα δηενεοκήζμοκ ημοξ ηνυπμοξ με ημοξ μπμίμοξ πνμζεγγίδμκηαη μη κέμη πνμθεημέκμο κα
θάκμοκ, ζοκεηδεηά ή με, πνήζε κανθςηηθχκ.
5) κα δηενεοκήζμοκ ηε ζομβμιή ηεξ μηθμγέκεηαξ ζηεκ πνμζηαζία ηςκ κέςκ απυ ηα
κανθςηηθά.
6) κα δηενεοκήζμοκ ηε ζομβμιή ημο ζπμιείμο ζηεκ πνμζηαζία ηςκ κέςκ απυ ηα κανθςηηθά.
7) κα δηενεοκήζμοκ ηε ζομβμιή ημο αζιεηηζμμφ ζηεκ πνμζηαζία ηςκ κέςκ απυ ηα
κανθςηηθά.
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Ηεθάιαημ 2
Θόγμη επηιμγήξ ηεξ ζογθεθνημέκεξ Γνεοκεηηθήξ Γνγαζίαξ από ημοξ μαζεηέξ
Ιαζεηήξ 1
Γπέιελα αοηή ηεκ ενεοκεηηθή ενγαζία δηυηη ζέις κα εκεμενςζχ γηα κα πνμζηαηεοηχ απυ
ηα κανθςηηθά θαη ζοκάμα κα είμαη ζε ζέζε κα εκεμενχκς ζοκακζνχπμοξ μμο. Πέιμξ ημ ζέμα
ηςκ κανθςηηθχκ είκαη πμιφ ζεμακηηθυ θαη ηαιακίδεη υιμ ημκ θυζμμ.
Ιαζεηήξ 2
Γπέιελα ηεκ ζογθεθνημέκε Γνεοκεηηθή Γνγαζία γηαηί ήζεια κα μάζς γηα ηα είδε ηςκ
κανθςηηθχκ, αιιά θαη γηα ημ θαθυ πμο πνμθαιμφκ ζηεκ ογεία, χζηε κα λένς ηη μμο γίκεηε ακ
ένζς ζε επαθή με αοηά.
Ιαζεηήξ 3
Γπέιελα ημ ζογθεθνημέκμ ζέμα θαη’ ανπήκ επεηδή μμο θαίκεηαη εκδηαθένμκ θαη πμιφ
επίθαηνμ γηαηί πμιιά παηδηά ζε κέα ειηθία πεζαίκμοκ απυ κανθςηηθέξ μοζίεξ. Ήζεια κα μάζς
γηα ημ ηη μπμνμφκ κα ζμο πνμθαιέζμοκ ηα κανθςηηθά γηα κα μεκ μπς πμηέ ζε πεηναζμυ.
Ιαζεηήξ 4
Γπέιελα ηεκ ζογθεθνημέκε ενγαζία επεηδή ηα κανθςηηθά απμηειμφκ ηεκ μάζηηγα ηεξ
επμπήξ μαξ. Οακ κέμξ ζα ήζεια κα εκεμενςζχ πενηζζυηενμ γηα ηα κανθςηηθά.
Ιαζεηήξ 5
Πμ επέιελα επεηδή ηα κανθςηηθά είκαη πμιφ ζεμακηηθυ ζέμα θαη ζηηξ μένεξ μαξ οπάνπμοκ
πμιιμί κανθμμακείξ. Γπίζεξ, άιιμξ έκαξ ιυγμξ είκαη υηη με αοηά πμο ζα έπς μάζεη ζα μπμνχ
κα δίκς ζομβμοιέξ ζημκ θυζμμ ζε ζπέζε με ηα κανθςηηθά.
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Ιαζεηήξ 6
Γπέιελα ημ project με ζέμα ηα κανθςηηθά ςξ μέζμ εκεμένςζεξ. Πα οπυιμηπα project δεκ
με έπεηζακ κα ηα επηιέλς. Αοηή ε ενεοκεηηθή ενγαζία ζα με βμεζμφζε κα γκςνίδς ηα είδε ηςκ
κανθςηηθχκ, ημοξ ηνυπμοξ πνμζέγγηζεξ χζηε κα μπμνέζς κα ακηαπελέιζς θαη κα
ακηαπμθνηζχ θαηάιιεια ακ μμο ηφπεη θάηη ηέημημ ζημ μέιιμκ. Πέιμξ, είμαη ζίγμονμξ πςξ απυ
αοηήκ ηεκ Γνεοκεηηθή Γνγαζία ζα βγς μυκμ θενδηζμέκμξ.
Ιαζεηήξ 7
1μκ Γίμαη αζιεηήξ θαη ζομμεηέπς ζε δνάζεηξ θαηά ηςκ κανθςηηθχκ
2μκ Γπεηδή θάκς πνςηαζιεηηζμυ ίζςξ πνμζπαζήζμοκ κα μμο δχζμοκ ακαβμιηθά είηε
ημ ζέις είηε υπη
3μκ Έπς γκςζημφξ μη μπμίμη έπμοκ θάκεη πνήζε ή λένμοκ άημμα πμο έπμοκ θάκεη
πνήζε κανθςηηθχκ μοζηχκ
μκ
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Θέις κα μάζς πενηζζυηενα γηα αοηυ ημ ζέμα

5μκ Ιμο θίκεζε πενηζζυηενμ ημ εκδηαθένμκ μμο απυ ηα άιια ζέμαηα ηεξ ενεοκεηηθήξ
ενγαζίαξ
Ιαζεηήξ 8
Μ ιυγμξ γηα ημκ μπμίμ δηάιελα ςξ ζέμα ηα κανθςηηθά είκαη υηη ζηηξ μένεξ μαξ γίκμκηαη
πάνα πμιιά. Αθυμα θαη ζε μηθνέξ ειηθίεξ αδίζηαθημη άκζνςπμη πιεζηάδμοκ ηα παηδηά με ζθμπυ
κα ημοξ θαηαζηνέρμοκ ηεκ δςή. Γη’ αοηυ ημκ ιυγμ ζέις κα λένς πχξ κα ακηημεηςπίζς ημοξ
ακζνχπμοξ αοημφξ ακ μμο ζομβεί θάηη πανυμμημ.
Ιαζεηήξ 9
Γπέιελα αοηήκ ηεκ ενεοκεηηθή ενγαζία δηυηη ζέις κα μάζς πνάγμαηα γηα ηα κανθςηηθά
θαη ηηξ επηδνάζεηξ αοηχκ ζηεκ δςή μαξ.
Ιαζεηήξ 10
Δηάιελα αοηυ ημ ζέμα γηαηί ημ έβνηζθα πημ εκδηαθένμκ απυ ηα οπυιμηπα θαη ζα ήζεια κα
μάζς μενηθά πνάγμαηα γηα ηα κανθςηηθά.
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Ηεθάιαημ 3
Πανμοζίαζε ηςκ θμηκςκηθώκ ακαγθώκ πμο ελοπενεηεί ε ένεοκα.
Μη μαζεηέξ ακαμέκεηαη κα εκεμενςζμφκ γηα ηα δηάθμνα ήδε ηςκ κανθςηηθχκ μοζηχκ,
χζηε κα είκαη ζε ζέζε κα ηα ακαγκςνίζμοκ θαη κα ηα απμθφγμοκ.
Γπίζεξ, ακαμέκεηαη κα απμθηήζμοκ επίγκςζε ηςκ δναμαηηθχκ επηπηχζεςκ πμο
επηθένμοκ ηα κανθςηηθά ζημ άημμμ, έηζη χζηε κα ηα απμθεφγμοκ ζοκεηδεηά.
Αθυμε, ε πιενμθυνεζε γηα ημοξ ηνυπμοξ με ημοξ μπμίμοξ πνμζεγγίδμκηαη μη κέμη
πνμθεημέκμο κα θάκμοκ, ζοκεηδεηά ή με, πνήζε κανθςηηθχκ, ζα ημοξ βμεζήζεη κα
ακηημεηςπίζμοκ εοθμιυηενα ζηε δςή ημοξ πανυμμηα πενηζηαηηθά.
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Ηεθάιαημ 4
οιιμγή πιενμθμνηώκ

ΓΖΔΕ ΚΑΡΗΩΣΖΗΩΚ
Γιαθνά κανθςηηθά (ροπεδειηθά).
Ιανηπμοάκα- Υαζίξ:
Νανάγςγα ηεξ ηκδηθήξ θάκκαβεξ. Ηαπκίδεηαη ημ άκζμξ ( μανηπμοάκα) ή ε νεηίκε (παζίξ)
πμο παναζθεοάδεηαη ζε πιαθίδηα ή θοιίκδνμοξ πνχμαημξ ζθμφνμο θαθέ. Πμ παζίξ έπεη
πενηεθηηθυηεηα ζε θαζανυ κανθςηηθυ 40%, εκχ ε μανηπμοάκα δεκ λεπενκάεη ημ 12%. Δίκμοκ
έκα ζοκαίζζεμα εοελίαξ, ενεμίαξ θαη εζςηενηθήξ ηθακμπμίεζεξ. Μη έκκμηεξ ημο πχνμο θαη ημο
πνυκμο αιιμηχκμκηαη. Απμηειμφκ θμηκςκηθυ θίκδοκμ γηαηί ακμίγμοκ ημ δνυμμ ζηε δμθημή ηςκ
ζθιενχκ κανθςηηθχκ υπςξ ε ενςίκε θαη ε μμνθίκε. Γίκαη πμιφ δηαδεδμμέκα εηδηθά ζηηξ
ακαημιηθέξ πχνεξ.
θιενά κανθςηηθά (μπηώδε, αμθεηαμίκεξ).
Όπημ, Ενςίκε, Ιμνθίκε:
Κανθςηηθά πμο πνμθαιμφκ γνήγμνε ελάνηεζε θαη εζηζμυ. Μη πνήζηεξ ημοξ γίκμκηαη
ζθιάβμη ηςκ κανθςηηθχκ αοηχκ, μέζα ζε ιίγεξ μένεξ θαη θάκμοκ ηα πάκηα γηα κα ηα
πνμμεζεοημφκ απυ ημοξ εμπυνμοξ κανθςηηθχκ. Ε εοελία θαη ε οπμηηζέμεκε εοηοπία πμο
πνμζθένμοκ πιενχκμκηαη με ηνυπμ θμβενυ: με γνήγμνε ροπμζςμαηηθή θαηαζηνμθή θαη με
απχιεηα θάζε εζηθήξ αλίαξ.
Ημθαΐκε:
Ε θμθαΐκε πανάγεηαη απυ ηα θφιια ημο θοημφ θυθα. Γίκαη δηεγενηηθυ θαη δεμημονγεί
μεγάιε εοθμνία, αθυμε θαη παναηζζήζεηξ. Οηηξ επηδνάζεηξ πενηιαμβάκμκηαη δηαζημιή ηςκ
μαηηχκ, ηνεμμφια θαη ατπκία. Ε ζοπκή εηζπκμή απυ ηε μφηε μπμνεί κα ηε βιάρεη.
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LSD:
(Θοζενγηθυ μλφ). Πμ πημ γκςζηυ παναηζζεζημγυκμ. Πμ κανθςηηθυ πμο δηαζηέιιεη ηε
ζοκείδεζε. Έκαξ μεγάιμξ θίκδοκμξ γηα ημοξ κέμοξ, πμο δεκ είκαη έημημμη κα ακηημεηςπίζμοκ
ηηξ επηδνάζεηξ ημο. Ε ιήρε ημο πνμθαιεί ηνμπμπμίεζε ζηεκ ακηίιερε ηεξ πναγμαηηθυηεηαξ.
Αμθεηαμίκεξ:
Απυ ηηξ πημ επηθίκδοκεξ θαηεγμνίεξ πεμηθχκ μοζηχκ πμο θοθιμθμνμφκ. Δηεγείνμοκ ημ
θεκηνηθυ κεονηθυ ζφζηεμα, δεμημονγμφκ πενημνηζμυ ηεξ πκεομαηηθήξ θαη μοσθήξ θυπςζεξ θαη
βειηίςζε ηεξ δηάζεζεξ ημο ακζνχπμο θαη δηάζεζε γηα ενγαζία. Αθυμε πνμθαιμφκ αφλεζε ηςκ
μοσθχκ δοκάμεςκ. νεζημμπμημφκηαη εονφηαηα απυ άημμα πμο ζέιμοκ κα μεκ θμημεζμφκ ηε
κφπηα γηα κα ενγαζημφκ, απυ αζιεηέξ γηα κα αολήζμοκ ηηξ δοκάμεηξ θαη ηηξ επηδυζεηξ ημοξ
(κημπάνηζμα), απυ γοκαίθεξ γηα κα μεηχζμοκ ηεκ υνελε ημο θαγεημφ θαη κα μεκ παπαίκμοκ, απυ
θαθμπμημφξ γηα κα έπμοκ ζάννμξ θαη ροπναημία θαηά ηε δηάπναλε εγθιεμάηςκ.
Βανβηημονηθά:
Γπηδνμφκ ςξ θαηαπνατκηηθά θαη οπκςηηθά. νεζημμπμημφκηαη γηα ηεκ θαηαζημιή ημο
θεκηνηθμφ κεονηθμφ ζοζηήμαημξ. Γίκμκηαη εφθμια ζοκήζεηα θαη απαηημφκ υιμ θαη μεγαιφηενεξ
δυζεηξ. Έηζη μεηαηνέπμκηαη ζε κανθςηηθά θαη γίκμκηαη επηθίκδοκα. Ρπάνπεη μεγάιμξ θίκδοκμξ
υηακ ε ιήρε ημοξ ζοκδοάδεηαη με μηκμπκεομαηχδε πμηά ή άιια κανθςηηθά. μνεγμφκηαη
θαηυπηκ μδεγίαξ γηαηνμφ θαη θοθιμθμνμφκ ζε ηαμπιέηεξ, θάρμοιεξ θαη εκέζεηξ. Απυ ηε πνήζε
ημοξ έπμοκ πνμθιεζεί πμιιμί ζάκαημη.

Βανβηημονηθά
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ΕΡΩΖΚΕ
H ενςίκε έπεη πανυμμηεξ επηδνάζεηξ μ' αοηέξ ηεξ μμνθίκεξ. Γίκαη υμςξ 2,5 θμνέξ πημ
ηζπονή. Ιπμνεί κα ιεθζεί απυ ημ ζηυμα με ηεκ εηζπκμή, μπμνεί κα θαπκηζηεί θαη με
εκδμθιέβηα έκεζε. Ε ενςίκε πμο πςιείηαη, πανάκμμα βέβαηα, πενηέπεη 4%-80% θαζανήξ
μοζίαξ. Οοκήζςξ "θυβεηαη" με άιιεξ μοζίεξ, υπςξ γιοθυδε.
Γπηδνάζεηξ
Ε επίδναζε ηεξ ενςίκεξ είκαη θονίςξ θαηαζηαιηηθή. Ε αγπμιοηηθή δνάζε ηεξ μπμνεί κα
πνμθαιέζεη αίζζεμα εοθμνίαξ. Οε μεγάιε δυζε ε θαηαζηαιηηθή δνάζε είκαη ηζπονυηενε ηεξ
εοθμνηθήξ. Ε επίδναζή ηεξ, ζηεκ εκέζημε μμνθή, δηανθεί απυ 6 έςξ 12 χνεξ.
Τπενβμιηθή δόζε
Όηακ ιαμβάκμκηαη με εκδμθιέβηα έκεζε, μ θίκδοκμξ οπενβμιηθήξ δυζεξ είκαη μεγάιμξ θαη
μπμνεί κα μδεγήζεη ζημ ζάκαημ. Μ θίκδοκμξ πμιιαπιαζηάδεηαη υηακ δεκ γκςνίδμομε ηεκ
πενηεθηηθυηεηα ηεξ δυζεξ. Οε πενίπηςζε πμο πνεζημμπμημφκηαη μεηαπεηνηζμέκεξ ζφνηγγεξ
οπάνπεη θίκδοκμξ μμιφκζεςκ (AIDS, επαηίηηδα, εκδμθανδίηηδα, ηέηακμξ). Αθυμε, μεηχκεη ηε
ζελμοαιηθυηεηα, πνμθαιεί δοζθμηιηυηεηα θαη ζε μενηθέξ πενηπηχζεηξ βιάβεξ ζηα πκεομυκηα.
Γλάνηεζε
Ε ζςμαηηθή ελάνηεζε ανπίδεη υηακ ε μοζία πνεζημμπμηείηαη ημοιάπηζημκ μηα θμνά ηεκ
εμένα γηα δηάζηεμα μηαξ ή δφμ εβδμμάδςκ. Ε ζμβανυηεηα ηεξ ελάνηεζεξ είκαη ακάιμγε με ηεκ
πενίμδμ πνήζεξ θαη ηε δμζμιμγία. Πα ζηενεηηθά ζφκδνμμα εμθακίδμκηαη με πυκμοξ ζηηξ
θιεηδχζεηξ, πονεηυ, ατπκία θαη εθίδνςζε. Πμ θφνημ πνυβιεμα με ηεκ ενςίκε είκαη κα
λεπεναζηεί ε ροπμιμγηθή ελάνηεζε, γη αοηυ θαη ε απελάνηεζή ηεξ είκαη απυ ηηξ πημ δφζθμιεξ
ζηεκ ακηημεηχπηζή ηεξ.
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Ιείςζε ηςκ θηκδύκςκ
Μ μεγαιφηενμξ θίκδοκμξ γηα ημ πνήζηε είκαη υηακ ιαμβάκεηαη ε μοζία με εκδμθιέβηα έκεζε
(μυιοκζε

-

οπενβμιηθή

δυζε).

Μη

μμιφκζεηξ

απμθεφγμκηαη

υηακ

πνεζημμπμημφκηαη

απμζηεηνςμέκεξ ζφνηγγεξ. Μ θίκδοκμξ υμςξ ηεξ οπενβμιηθήξ δυζεξ δεκ πενημνίδεηαη. Μ
θίκδοκμξ οπενβμιηθήξ δυζεξ αολάκεηαη υηακ ηαοηυπνμκα με ηεκ ενςίκε θαηακαιχκμκηαη
αιθμυι ή ροπμθάνμαθα. Γπεηδή ε ενςίκε μεηχκεη ηεκ υνελε θαη έπεη θαηαζηαιηηθή επίδναζε,
πνέπεη κα απμθεφγεηαη μ εμεηυξ γηαηί μπμνεί κα πνμθαιέζεη πκηγμυ.
Πέιμξ, ζε πενίπηςζε οπενβμιηθήξ δυζεξ οπάνπεη έκα ηζπονυ θάνμαθμ πμο είκαη
απμηειεζμαηηθυ. ΄Ε Καιμλυκε ή Κανθάκ. Όηακ πνεζημμπμηείηαη με έκεζε, μπμνεί κα
απμηνέρεη μηα ζακαηεθυνα δυζε.

Πνμεημημαζία ενςίκεξ

Υνήζε ενςίκεξ
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ΗΟΗΑΧΚΕ
Ε θμθαΐκε είκαη μηα ιεοθή ζθυκε πμο ζοκήζςξ εηζπκέεηαη απυ ηε μφηε, αιιά μπμνεί κα
ιεθζεί θαη με έκεζε. Πα θφιια ηεξ θυθαξ πνεζημμπμημφκηαη ςξ ροπυηνμπε μοζία ζηηξ πχνεξ
ηςκ Άκδεςκ, αιιά υπη ζηηξ δοηηθέξ πχνεξ. Απυ ηα θφιια ηεξ θαηαζθεοάδεηαη ε θμθαΐκε. Απυ
ηεκ θμθαΐκε πανάγμκηαη θαη άιιεξ μοζίεξ, υπςξ ημ θνάπ (έπεη πημ γνήγμνεξ θαη πημ δοκαηέξ
επηδνάζεηξ απυ αοηέξ ηεξ θμθαΐκεξ). Ανπίδεη κα επηδνά φζηενα απυ πέκηε ιεπηά θαη δηανθεί
μηα χνα. Όηακ ιαμβάκεηαη με έκεζε, ηα απμηειέζμαηα είκαη πημ έκημκα θαη πημ ζφκημμα.
Γπηδνάζεηξ
Ε απμηειεζμαηηθή δυζε ηεξ θμθαΐκεξ είκαη 25 μηιηγθνάμ. Πα πημ ζοπκά απμηειέζμαηα
είκαη ε δηακμεηηθή δηαφγεηα, ε αφλεζε ηεξ ζογθέκηνςζεξ, ε εοθνάδεηα ιυγμο θαη ε εοθμνία.
οκέπεηεξ
Ε οπενβμιηθή πνήζε πνμθαιεί ζοπκέξ δηαηαναπέξ, ηαποθανδία, μοσθή ζοζημιή,
λενμζημμία, οπενδηέγενζε θαη επηζεηηθυηεηα. Οε μεγάιεξ δυζεηξ πνμθαιεί παναηζζήζεηξ,
θνίζεηξ πανάκμηαξ, δηαηαναπέξ ημο θοθιμθμνηαθμφ ζοζηήμαημξ, (έμθναγμα), δηαηαναπέξ ημο
κεονηθμφ ζοζηήμαημξ (θχμα, εγθεθαιηθά επεηζυδηα), θαη δηαηαναπέξ ημο ακαπκεοζηηθμφ
ζοζηήμαημξ (ακαπκεοζηηθή ακεπάνθεηα). Πα πημ ζμβανά ζομπηχμαηα εθδειχκμκηαη με ηεκ
εκδμθιέβηα πνήζε ηεξ θμθαΐκεξ, εκχ είκαη ζπακηυηενα υηακ ιαμβάκεηαη δηα ηεξ εηζπκμήξ. Ε
ροπηθή ελάνηεζε είκαη πάνα πμιφ έκημκε. Μ πνήζηεξ μπμνεί κα αηζζάκεηαη θμοναζμέκμξ,
πεηκαζμέκμξ θαη μειαγπμιηθυξ, αθυμα θαη με ηάζεηξ αοημθημκίαξ, θαηά ηεκ πενίμδμ αμέζςξ
μεηά ηε δηαθμπή ηεξ πνήζεξ ημο κανθςηηθμφ θαη κα ζοκεπίζεη κα κηχζεη άννςζημξ γηα ανθεηυ
θαηνυ. Ε ελάνηεζε απυ ηεκ θμθαΐκε δηαθένεη απυ αοηήκ ηεξ ενςίκεξ. Ννμθαιεί πμιφ ζμβανέξ
ζςμαηηθέξ βιάβεξ. Οηεκ πενίπηςζε ζηενεηηθμφ ζοκδνυμμο ε ιήρε θμθαΐκεξ δεκ επακαθένεη
ημκ ελανηεμέκμ ζηε θοζημιμγηθή ημο θαηάζηαζε. Οοπκά μη ελανηεμέκμη ακαγθάδμκηαη κα
πνεζημμπμημφκ άιια κανθςηηθά, υπςξ είκαη ημ αιθμυι θαη ηα ροπμθάνμαθα, γηα κα
ακηηζηαζμίζμοκ ηεκ επίδναζε ηεξ θμθαΐκεξ.
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Ιείςζε ηςκ θηκδύκςκ
Δεκ πνέπεη κα πνεζημμπμηείηαη ε θμθαΐκε υηακ οπάνπμοκ δηαηαναπέξ ημο θοθιμθμνηαθμφ
ζοζηήμαημξ. Ννέπεη κα πενημνίδεηαη ε δμζμιμγία, θαζχξ επίζεξ θαη κα πιέκεηαη θαιά ε μφηε
μεηά απυ ηε πνήζε ηεξ.

Ημθαΐκε

Σνόπμξ πνήζεξ θμθαΐκεξ
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ΗΑΚΚΑΒΕ
Ιε αοηυ ημκ υνμ πνμζδημνίδμκηαη ηα πανάγςγα ηεξ θάκκαβεξ, υπςξ παζίξ, μανηπμοάκα,
θμφκηα, παζηζέιαημ. Γίκαη ημ πημ ζοκεζηζμέκμ απυ ηα πανάκμμα κανθςηηθά. Οοκήζςξ
θαπκίδεηαη με ηε μμνθή νεηίκεξ (παζίξ), μηαξ ζθμφναξ ζομπαγμφξ μάδαξ πμο ηνίβεηαη θαη
ακαθαηεφεηαη με θαπκυ.
Γπηδνάζεηξ
Όηακ ε μοζία θαπκίδεηαη, μη επηδνάζεηξ εθδειχκμκηαη έπεηηα απυ ιίγα ιεπηά θαη δηανθμφκ
πενίπμο 2 χνεξ. Ακ ε μοζία ιαμβάκεηαη απυ ημ ζηυμα ζε είδμξ ηνμθήξ, ηα απμηειέζμαηα
πανμοζηάδμκηαη έπεηηα απυ μηζή χνα θαη δηανθμφκ 6 με 12 χνεξ. Δεκ κηχζμοκ υιμη ημ ίδημ
έκημκα ηεκ επίδναζε ηεξ θάκκαβεξ. ΄Eπεη ειαθνέξ ροπεδειηθέξ επηδνάζεηξ θαη ζοκήζςξ
πνμθαιεί παιάνςζε, μμηιεηηθυηεηα, μηα αίζζεζε εοθμνίαξ θαη αολεμέκε ακηίιερε ηεξ μμοζηθήξ
θαη ηςκ πνςμάηςκ. Ιενηθέξ θμνέξ μπμνεί κα πνμθαιέζεη πνμζςνηκυ άγπμξ ή ήπηεξ
παναηζζήζεηξ. Οε μεγάιεξ δυζεηξ μπμνεί κα πνμθαιέζεη θαηάζιηρε. Αολάκεη ημοξ παιμμφξ θαη
ζηεγκχκεη ημ ζηυμα.
οκέπεηεξ
Οε πμιφ μεγάιεξ δυζεηξ μπμνεί κα πνμθαιέζεη καοηία, έμεημ θαη ιηπμζομία. Δεκ έπμοκ
ακαθενζεί ζμβανυηενα ζομπηχμαηα ή δειεηενηάζεηξ.
Υνόκηα πνήζε
Πα πημ ζμβανά ημληθά απμηειέζμαηα αθμνμφκ ημ ακαπκεοζηηθυ ζφζηεμα θαη μθείιμκηαη ζημ
ζοκδοαζμυ ηεξ πνήζεξ ημο με θαπκυ. Μ θίκδοκμξ αολάκεηαη υηακ ε θάκκαβεξ θαπκίδεηαη
πςνίξ θίιηνμ.
Γλάνηεζε
Δεκ έπεη απμδεηπηεί μέπνη ζήμενα ζςμαηηθή ελάνηεζε.
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Ιείςζε ηςκ θηκδύκςκ
Μη πνυκηεξ ζοκέπεηεξ ζημ ακαπκεοζηηθυ ζφζηεμα ελανηχκηαη απυ ηεκ πμζυηεηα ηεξ μοζίαξ
πμο θαπκίδεηαη.

Ζκδηθή θάκκαβε

Πνμεημημαζία γηα πνήζε (Ζκδηθή θάκκαβε)

Γπηπηώζεηξ πνήζεξ κανθςηηθώκ
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Οη επηπηώζεηξ από ηε πνήζε ηςκ κανθςηηθώκ
Κανθςηηθά
Πα κανθςηηθά είκαη μοζίεξ πμο πνμθαιμφκ ηζπονή ελάνηεζε ελαηηίαξ ηεξ επίδναζήξ ημοξ
ζε θάπμηεξ πενημπέξ ημο εγθεθάιμο. Ρπάνπμοκ κυμημεξ θαη πανάκμμεξ κανθςηηθέξ μοζίεξ. Μη
κυμημεξ πενηιαμβάκμοκ ζοκηαγμγναθμφμεκα θάνμαθα, υπςξ είκαη ε μμνθίκε, ηα ενεμηζηηθά
θ.α., εκχ μη πανάκμμεξ πενηιαμβάκμοκ ηεκ ενςίκε, ηεκ θμθαΐκε, ηεκ θάκκαβε, ημ LSD, ημ
ecstasy, ηηξ αμθεηαμίκεξ θαη ημ θναθ.
Μη ακηηιήρεηξ πμο ίζποακ παιηυηενα ζπεηηθά με ηα κανθςηηθά, ημ πνήζηε θαη ηε ζεναπεία
οπυθεηκηαη ζε ζοκεπή ακαζεχνεζε. Ιέπνη ηα μέζα ημο 20μφ αηχκα μη επηζηήμμκεξ πίζηεοακ
υηη ηα ελανηεμέκα άημμα δηέπμκηακ απυ ακεζηθυηεηα θαη έιιεηρε αοημπεπμίζεζεξ. Γονήμαηα
ζφγπνμκςκ ηαηνηθχκ ενεοκχκ- ηα μπμία θαηαδεηθκφμοκ ηε δνάζε ηςκ κανθςηηθχκ μοζηχκ
ζημκ εγθέθαιμ- ακέηνερακ αοηή ηεκ πεπμίζεζε, οπμζηενίδμκηαξ υηη ε ελάνηεζε απυ ηα
κανθςηηθά ζα πνέπεη κα εθιαμβάκεηαη ςξ πάζεζε.

Πμηα είκαη ηα ζομπηώμαηα πμο εμθακίδεη μ πνήζηεξ;
Ε πνήζε κανθςηηθχκ μοζηχκ δηαηανάζζεη ηε ιεηημονγία εγθεθαιηθχκ πενημπχκ πμο είκαη
θνίζημεξ γηα ηεκ θίκεζε, ηε μκήμε, ηε μάζεζε, ηεκ θνίζε θαη ημκ αοημέιεγπμ. Γηα ημ ιυγμ αοηυ
μη έθεβμη πμο θάκμοκ πνήζε κανθςηηθχκ μοζηχκ ακηημεηςπίδμοκ πνμβιήμαηα ζημ
μηθμγεκεηαθυ θαη ζπμιηθυ πενηβάιιμκ, έπμοκ θαθή αθαδεμασθή επίδμζε, πανμοζηάδμοκ
πνμβιήμαηα

ογείαξ

(υπςξ

θαη ροπμιμγηθά

πνμβιήμαηα)

εκχ

ζε

μεγάιμ

πμζμζηυ,

πανμοζηάδμοκ παναβαηηθή ζομπενηθμνά. Μη εκήιηθεξ πάκμοκ ηεκ ηθακυηεηα κα ζθέθημκηαη
λεθάζανα, κα ζομμφκηαη, κα ζογθεκηνχκμκηαη θαη κα απμδίδμοκ ζηεκ ενγαζία ημοξ εκχ ζοπκά
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επηδεηθκφμοκ θαθή θμηκςκηθή ζομπενηθμνά θαη δεκ δηαηενμφκ θαιέξ δηαπνμζςπηθέξ ζπέζεηξ.
Ε πνήζε κανθςηηθχκ μοζηχκ (πανάκμμςκ ή με) υμςξ, βιάπηεη θαη ημ έμβνομ θαζχξ μπμνεί
κα πνμθαιέζεη πνυςνμ ημθεηυ θαη κα επενεάζεη ανκεηηθά ηεκ πκεομαηηθή ακάπηολε ημο
παηδημφ, υπςξ θαη ηε μεηέπεηηα ζομπενηθμνά ημο.
Πόηε έκα άημμμ ζεςνείηαη ελανηεμέκμ;
Πα άημμα πμο θάκμοκ πνήζε οπμθηκμφκηαη απυ ηεκ «επηζομία» κα κηχζμοκ θαιφηενα, κα
βηχζμοκ έκα δηαθμνεηηθυ ζοκαίζζεμα, κα απμδχζμοκ θαιφηενα, κα ηθακμπμημφζμοκ ηεκ
πενηένγεηά ημοξ ή απιά, κα θάκμοκ υ,ηη θαη μη οπυιμηπμη. Ε ελάνηεζε είκαη απμηέιεζμα εκυξ
ζοκυιμο ροπμιμγηθχκ θαη θμηκςκηθχκ παναγυκηςκ θαη γίκεηαη ακηηιεπηή υηακ έκα ελανηεμέκμ
άημμμ πανμοζηάδεη ακμπή ζηε δυζε πμο ήδε ιαμβάκεη (με απμηέιεζμα κα ζέιεη παναπάκς γηα
κα κηχζεη θάηη δηαθμνεηηθυ), έκημκε ροπμιμγηθή ελάνηεζε, ζομπηχμαηα ζηενεηηθμφ
ζοκδνυμμο, πνμβιεμαηηθή ζομπενηθμνά πμο επενεάδεη ημκ ίδημ θαη ημ μηθμγεκεηαθυ ή θηιηθυ
πενηβάιιμκ ημο, απμοζία αοημειέγπμο θαη ειέγπμο ηεξ πνήζεξ, αφλεζε ηεξ ζοπκυηεηαξ θαη
ηεξ πμζυηεηαξ ηςκ δυζεςκ, έθζεζε ηεξ ογείαξ ημο ζε θίκδοκμ, εμπιμθή ζε πανάκμμεξ
δναζηενηυηεηεξ (ζε πενίπηςζε πμο δε μπμνεί κα ελαζθαιίζεη ηε δυζε με άιιμ ηνυπμ).
Πςξ ακηημεηςπίδεηαη;
Ναιαηυηενα μη επηζηήμμκεξ πίζηεοακ υηη ε απμηειεζμαηηθυηεηα ηεξ ζεναπείαξ θνηκυηακ
απυ ημ ακ μ ελανηεμέκμξ λεθηκμφζε ηε ζεναπεία μηθεημζειχξ. Νιέμκ θαη αοηή ε πεπμίζεζε
ελεηάδεηαη θαζχξ δηαπηζηχκεηαη υηη θαη ε επηβεβιεμέκε ζεναπεία μπμνεί κα είκαη
απμηειεζμαηηθή. Ε ζεναπεία μπμνεί κα πενηιαμβάκεη εγθιεηζμυ ημο ελανηεμέκμο ζε θέκηνμ
απελάνηεζεξ, επηζθέρεηξ ζε θέκηνμ απελάνηεζεξ ή επηζθέρεηξ ζε θάπμημκ εηδηθυ θαη ιήρε
θανμάθςκ γηα ηεκ φθεζε ηςκ ζηενεηηθχκ ζομπηςμάηςκ. Ε επηηοπία ηεξ πνμζπάζεηαξ
ελανηάηαη απυ ημ πνήζηε, μ μπμίμξ υμςξ πνεηάδεηαη ηε ζηήνηλε ημο άμεζμο μηθμγεκεηαθμφ θαη
θηιηθμφ πενηβάιιμκημξ.
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Ση είδμοξ επηπιμθέξ μπμνεί κα πανμοζηαζημύκ;
Ε έγθαηνε απελάνηεζε είκαη δςηηθήξ ζεμαζίαξ θαζχξ μαθνμπνυζεζμα μ πνήζηεξ δεκ
θηκδοκεφεη μυκμ απυ μμιοζμαηηθέξ αζζέκεηεξ, υπςξ ημ AIDS, μη επαηίηηδεξ θηι, αιιά
θηκδοκεφεη

κα

εμθακίζεη

μαθνμπνυκηεξ

επηπιμθέξ

υπςξ

ακεπάνθεηα

πκεομυκςκ,

θανδημπάζεηεξ, εγθεθαιηθυ, θανθίκμ θαη πκεομαηηθέξ δηαηαναπέξ. Γπηπιέμκ, θάπμηεξ
κανθςηηθέξ μοζίεξ, υπςξ είκαη μη εηζπκευμεκεξ, μπμνεί κα βιάρμοκ ή κα θαηαζηνέρμοκ
κεονηθά θφηηανα ημο εγθεθάιμο ή ημο πενηθενηθμφ κεονηθμφ ζοζηήμαημξ. Νένακ αοηχκ υμςξ,
ε πνήζε κανθςηηθχκ μοζηχκ μπμνεί κα επηθένεη ημ ζάκαημ.
Πςξ μπμνεί κα πνμιεθζεί;
Ε απμηειεζμαηηθυηενε δνάζε εκάκηηα ζηα κανθςηηθά, υπςξ θαη θάζε άιιε πανυμμηα
πενίπηςζε ελάνηεζεξ, είκαη ε πνυιερε. Μ πνμγναμμαηηζμυξ ηεξ δνάζεξ γηα ηεκ επίηεολε ηεξ
πνυιερεξ δμμείηαη ηυζμ ζε εζκηθυ υζμ θαη ζε ημπηθυ επίπεδμ. Ε ημπηθή θμηκυηεηα μθείιεη κα
πανέπεη ζομβμοιεοηηθή οπμζηήνηλε μέζς ηεξ ζφζηαζεξ θέκηνςκ πνυιερεξ θαη κα
ζοκενγάδεηαη με ηα ζπμιεία, πνμθεημέκμο κα πναγμαημπμημφκηαη ζπεηηθά εθπαηδεοηηθά
πνμγνάμμαηα γηα ηεκ έγθαηνε θαη ζςζηή εκεμένςζε ηυζμ ηςκ εθήβςκ υζμ θαη ηςκ γμκηχκ.
Ση ζομβαίκεη ζηεκ Γιιάδα;



ηα εονήμαηα ζηαηηζηηθήξ ένεοκαξ ηεξ «Γηήζηαξ Έθζεζεξ γηα ηεκ θαηάζηαζε ηςκ
Κανθςηηθχκ» (Γ.Η.ΠΓ.Ν.Κ., 2005), έδεηλακ αφλεζε ημο ανηζμμφ ηςκ εθήβςκ
πνεζηχκ, πανά ημ υηη απυ ημ 1998 θαηαγνάθεηαη μείςζε ηεξ πνήζεξ ημο γεκηθμφ
πιεζοζμμφ



ηα εονήμαηα ηεξ ένεοκαξ ESPAD ζε μαζεηέξ ημ 2003, έδεηλακ υηη έκαξ ζημοξ δέθα
εθήβμοξ ειηθίαξ 13-18 εηχκ, είπε θάκεη πνήζε πανάκμμεξ μοζίαξ έζης θαη μηα θμνά
ζηε δςή ημο



απυ ηα εονήμαηα δηαπηζηχζεθε υηη ε πνήζε αολάκεηαη με ηεκ ειηθία, θαζχξ ημ πμζμζηυ
ηςκ εθήβςκ, ειηθίαξ απυ 13-14 εηχκ πμο είπακ δμθημάζεη πανάκμμεξ μοζίεξ ήηακ
3,5%, εκχ ηςκ ειηθηχκ 15-16 εηχκ θαη 17-18 ήηακ 7,6% θαη 19,7%, ακηίζημηπα



ε θφνηα μοζία ελάνηεζεξ ζηεκ Γιιάδα είκαη ε ενςίκε
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ημ 90% ηεξ ενςίκεξ πμο δηαθηκείηαη ζηεκ Γιιάδα πνμένπεηαη απυ ημ Αθγακηζηάκ,
ςζηυζμ μεγάιεξ πμζυηεηεξ ενςίκεξ αιιά θαη ηα μεγαιφηενα θμνηία θάκκαβεξ,
εηζάγμκηαη απυ ηεκ Αιβακία

Ηέκηνα απελάνηεζεξ:
Οηε δηεφζοκζε http://www.ektepn.gr/Bases/by_area/by_area.htm

ζα βνείηε έκακ

πιήνε μδεγυ οπενεζηχκ πνυιερεξ θαη ακηημεηχπηζεξ ηςκ ελανηήζεςκ απυ μοζίεξ.

Όπςξ πιενμθμνεζήθαμε γηα δηάθμνα είδε κανθςηηθχκ, πνμζπαζήζαμε κα ελεγήζμομε ημ
θαθυ πμο πνμλεκμφκ θαη ηηξ επηπηχζεηξ πάκς μαξ. Δοζηοπχξ είκαη πμιιέξ θαη μάιηζηα
εμθακίδμκηαη είηε βναποπνυκηα είηε μαθνμπνυκηα. Γηα πανάδεηγμα ημ παζίξ πανμοζηάδεη
άζπεμεξ επηπηχζεηξ μαθνμπνυζεζμα φζηενα απυ εθηεηαμέκε πνήζε. Ρπάνπμοκ άιια είδε
κανθςηηθχκ πμο μη άζπεμεξ ζοκέπεηεξ εμθακίδμκηαη απυ πμιφ κςνίξ Όπςξ ελεγήζαμε είκαη
ηυζα πμιιά ηα είδε κανθςηηθχκ πμο πναγμαηηθά δεκ μπμνμφμε κα ηα απανηζμήζμομε (πμιιά
θηυιαξ δεκ ηα γκςνίδμομε). Ηαιυ είκαη κα εκεμενςκυμαζηε γηα ηηξ ζοκέπεηεξ πμο έπεη έκα
πνάγμα πάκς μαξ θαη υπη κα ηηξ μάζμομε ςξ πάζεμα εθ ηςκ οζηένςκ... Αοηή είκαη θαη μη
ζομβμοιή μαξ... Δεκ παίδμομε με θάηη άγκςζημ θαη αθυμε πημ πμιφ με ηα κανθςηηθά!
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ΓΠΖΠΣΩΓΖ ΣΩΚ ΚΑΡΗΩΣΖΗΩΚ ΣΕΚ ΠΡΟΩΠΖΗΕ ΔΩΕ
Ε ελάνηεζε μπμνεί κα είκαη ζςμαηηθή θαη ροπμιμγηθή αιιά θονίςξ ροπμιμγηθή. Ακ θαη ε
δηαδηθαζία είκαη επχδοκε, μ ελανηεμέκμξ πνήζηεξ μπμνεί, ακ ημ απμθαζίζεη, κα απελανηεζεί
ζςμαηηθά ζε δφμ-ηνεηξ μένεξ, μηα βδμμάδα ημ πμιφ. Ηονίανπμξ ζηυπμξ ζηε δςή ημο είκαη ε
ελαζθάιηζε ηεξ δυζεξ, με μπμημδήπμηε μέζμ θαη με ζηυπμ κα δηαηενήζεη ηε ζοκήζεηά ημο αιιά
θαη κα γιηηχζεη απυ ηηξ ζοκέπεηεξ ημο ζοκδνυμμο ζηένεζεξ.
Οη ζοκέπεηεξ μπμνμύκ κα πςνηζημύκ ζε θαηεγμνίεξ όπςξ
Τιηθέξ:
Νμιιέξ μηθμγέκεηεξ θαηαζηνέθμκηαη μηθμκμμηθά, θαηά ηε δηάνθεηα ημο αγχκα πμο θάκμοκ
κα απαιιάλμοκ είηε ημ παηδί ημοξ, είηε θάπμημ άιιμ μέιμξ ηεξ μηθμγέκεηαξ, απ' ηε πνήζε ηςκ
κανθςηηθχκ μοζηχκ.
οκαηζζεμαηηθέξ-ροπηθέξ:
Ε ροπηθή ελάνηεζε είκαη πμιφ έκημκε. Ιηα ροπηθή εοδηαζεζία πμο μπμνεί ανπηθά κα
θένεη ε πνήζε εκυξ κανθςηηθμφ είκαη μυκμ πανμδηθή. Ηαηανπήκ έπμομε άημμα δμφιμοξ ηςκ
κανθςηηθχκ, πμο δεκ ειέγπμοκ ηε βμφιεζή ημοξ. Μη μοζίεξ αοηέξ ημοξ είκαη απαναίηεηεξ γηα
ηεκ ροπηθή ημοξ ηζμννμπία. Δεμημονγμφκ αθυμα εοενέζηζηα άημμα, με θακηαζηχζεηξ θαη
παναηζζήζεηξ, ακίθακα κα ακηηιεθζμφκ ηεκ πναγμαηηθυηεηα γφνς ημοξ, ή βοζηζμέκα ζε μηα
πιήνε απάζεηα θαη απμβιάθςζε.
Ημηκςκηθέξ:
To άημμμ πανμοζηάδεη ακηηθμηκςκηθή ζομπενηθμνά, έιιεηρε εκδηαθένμκημξ γηα υ,ηη
ζομβαίκεη γφνς ημο θαη απάζεηα γηα ηα θμηκά. Γίκαη επίζεξ επηννεπέξ ζε εγθιεμαηηθέξ
πνάλεηξ, πνμξ ελαζθάιηζε ηεξ δυζεξ ημο.
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Βέβαηα ημ πημ δφζθμιμ ζηεκ οπυζεζε ηςκ κανθςηηθχκ είκαη μ ηνυπμξ πμο ζα
ακηημεηςπίζμομε ημ πνυβιεμα αοηυ. Ννηκ πνμηείκμομε μέηνα ζα πνέπεη υιμη μαξ κα
ζοκεηδεημπμηήζμομε πςξ είκαη ιάζμξ κα εληζχκμομε ημοξ εμπυνμοξ με ημοξ πνήζηεξ θαη κα
ηαοηίδμομε ημοξ ζφηεξ με ηα ζφμαηα.
Μη κανθμμακείξ πηζηεφμοκ υηη ε ενςίκε είκαη ζπμοδαία, αιιά πάκεηξ ηα πάκηα: δμοιεηά,
γμκείξ, θίιμοξ, αοημπεπμίζεζε, ημ ζπίηη ζμο. Πμ ρέμα θαη ε θιερηά γίκμκηαη ζοκήζεηα. Δεκ
ζέβεζαη πηα ηίπμηα θαη θακέκακ.
Ηάπμηεξ άιιεξ ζοκέπεηεξ ζηεκ πνμζςπηθή δςή ηςκ κανθμμακχκ είκαη:
1. υηη πάκμοκ ηηξ δμοιεηέξ ημοξ θαη δεκ μπμνμφκ κα βνμοκ μεηά ηε πνήζε μία θαηκμφνηα.
2. Νμοιάκε ηα ζπίηηα ημοξ με ζθμπυ κα μαδέρμοκ πνήμαηα θαη κα μπμνμφκ κα βνμοκ ηε δυζε
ημοξ, αθυμα θαη κα θιέρμοκ γηα έκα μηθνυ πμζυ.
3. Μη πνήζηεξ μδεγμφκηαη ζηεκ μμκαληά, ηεκ απμλέκςζε θαη βάδμοκ ζε δμθημαζία ηεκ ροπηθή
ηζμννμπία.
Μιυθιενε ε δςή θαη ε ζθέρε ημοξ πενηζηνέθεηαη γφνς απυ ηα κανθςηηθά μπμηαζδήπμηε
μμνθήξ – κα ηα βνμφκε κα ηα πάνμοκε θαη κα επηκμήζμοκε ηνυπμοξ θαη μεζυδμοξ γηα κα
βνμφκε πενηζζυηενα. Δμφκε γηα κα ηα παίνκμοκε θαη ηα παίνκμοκ γηα κα δμφκε. Νμιφ απιά
κανθμμακήξ είκαη μ άκζνςπμξ ημο μπμίμο ε δςή ειέγπεηαη απυ ηα κανθςηηθά. Βνίζθμκηαη οπυ
ηεκ επηννμή μηαξ δηανθμφξ θαη πνμμδεοηηθήξ αννχζηηαξ ηεξ μπμίαξ ημ ηέιμξ είκαη πάκηα ημ
ίδημ. Φοιαθέξ, ηδνφμαηα θαη ζάκαημξ.
Πα άημμα πμο είκαη εζηζμέκα ζηα κανθςηηθά δεκ μπμνμφκ κα δηαπεηνηζημφκ ηεκ ίδηα ημοξ
ηε δςή. Δεκ μπμνμφκ κα δήζμοκ θαη κα απμιαφζμοκ ηε δςή υπςξ μη άιιμη άκζνςπμη. Θέιμοκ
κα έπμοκ μηα εμπεηνία δηαθμνεηηθή θαη κμμίδμοκ υηη ηεκ έπμοκ βνεη ζηα κανθςηηθά. Βάδμοκ ηε
πνήζε πάκς απυ ηεκ εοεμενία ηςκ μηθμγεκεηχκ ημοξ ηςκ ζοδφγςκ θαη ηςκ παηδηχκ ημοξ.
Ννέπεη κα απμθηήζμοκ ηα κανθςηηθά με μπμημδήπμηε ηίμεμα. Ιπμνεί κα βιάρμοκ ακζνχπμοξ
αιιά πενηζζυηενμ απ’ υιμοξ βιάπημοκ ημκ ίδημ ημοξ ημκ εαοηυ. Ιέζα απυ ηεκ αδοκαμία ημοξ
κα δεπημφκ ηηξ πνμζςπηθέξ ημοξ εοζφκεξ ζηεκ μοζία δεμημονγμφκ μη ίδημη ηα πνμβιήμαηά
ημοξ. Φαίκεηαη υηη είκαη ακίθακμη κα ακηημεηςπίζμοκ ηε δςή με ημοξ δηθμφξ ηεξ υνμοξ.
Μη πενηζζυηενμη απυ αοημφξ θάπμηα ζηηγμή ζοκεηδεημπμημφκ υηη αοημθημκμφκ ζηγά ζηγά
αιιά μ εζηζμυξ είκαη έκαξ ηυζμ πακμφνγμξ επζνυξ ηεξ δςήξ πμο πάκμοκ θάζε δφκαμε κα
θάκμοκ θάηη γη’ αοηυ. Νμιιμί απυ αοημφξ θαηαιήγμοκ ζηε θοιαθή ή ακαδεημφκ βμήζεηα ζηα
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θάνμαθα, ζηε ζνεζθεία θαη ζηε ροπηαηνηθή. Ηαμία απυ αοηέξ ηηξ μεζυδμοξ δεκ είκαη επανθή
γηα αοημφξ. Ε αννχζηηα ημοξ πάκηα λακαεμθακίδεηαη ή ζοκέπηδε κα πνμμδεφεη μέπνηξ υημο
απειπηζμέκμη ακαδεημφκ βμήζεηα μ έκαξ απυ ημκ άιιμ ζε δηάθμνα ηδνφμαηα απελάνηεζεξ.

Έηζη μπμνεί κα θαηαιήλεη θάπμημξ μ μπμίμξ θάκεη πνήζε κανθςηηθώκ
Ννηκ θάπμημξ απμθαζίζεη υηη ζέιεη κα θαηαζηνέρεη ηε δςή ημο παίνκμκηαξ κανθςηηθά ζα
πνέπεη κα γκςνίδεη ηηξ ζοκέπεηεξ πμο Θα οπμζηεί θάκμκηάξ ημ! Γίκαη ζίγμονμ υηη μη πνήζηεξ
δεκ γκχνηδακ ηηξ ζοκέπεηεξ πνηκ ημ δμθημάζμοκ πνχηε θμνά θαη ημοξ γίκεη ζοκήζεηα αιιά
ηχνα ηηξ βηχκμοκ θαη ζφμθςκα με πεγέξ δεκ ζα μπμνέζμοκ κα απελανηεζμφκ πμηέ.
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ΓΠΖΠΣΩΓΖ ΣΩΚ ΚΑΡΗΩΣΖΗΩΚ ΣΕΚ ΦΤΥΟΘΟΓΖΑ
ΓΗΣΑΕ
(E, Ex, E n C, eccy, MDMA, XTC, eggs, pingers, disco, biscuits, pills)

Πμ MDMA μεηχκεη ηηξ ακαζημιέξ θαη θάκεη ημοξ πνήζηεξ κα έπμοκ μεγαιφηενε εγνήγμνζε,
ζημνγηθυηεηα θαη εκενγεηηθυηεηα.

ΠΑΓΟ
(meth-μεζ, crystalmeth-θνφζηαιιμ, d-meth, shabu, tina, glass -γοαιί)

Νάγμξ (Ice) είκαη ε θμηκή μκμμαζία γηα ηεκ θνοζηαιιηθή οδνμπιςνηθή μεζαμθεηαμίκε
Νχξ επηδνά:
Ε έκημκε «έλαρε» ή «εοθμνία» απυ ηε ιήρε πάγμο μπμνεί κα δηανθέζεη έςξ 12 χνεξ,
ακάιμγα με ημ πυζεξ θμνέξ θαηακαιχκεηαη. Μη πνήζηεξ αηζζάκμκηαη αγαιιίαζε θαη δηέγενζε.
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ΙΑΡΖΥΟΤΑΚΑ (ΗΑΚΚΑΒΕ)
(pot-πμη, grass-γθναξ, weed-πυνημ, dope, reefer, joint, spliff, ya(r)ndi, rope, mull, cone,
skunk, bhang, ganja- θμφκηα, hash-παζίξ, chronic)

Πμ κανθςηηθυ επεκενγεί πιεμμονίδμκηαξ ημοξ οπμδμπείξ ημο εγθεθάιμο με μμκμαμίκεξ, ημ
θάπκηζμα θάκκαβεξ δίκεη ζημ πνήζηε μηα αίζζεζε παιάνςζεξ. Αολάκεη επίζεξ ηεκ υνελε γηα
θαγεηυ, θμηκχξ γκςζηή ςξ «munchies» (πείκα).
ΗΟΗΑΧΚΕ
(coke, snow, Charlie) (crack cocaine-θμθαΐκε θναθ: crack, rock, base, sugar block-ζθυκε
δάπανε, freebase)

Ακάιμγα με ηεκ πμηυηεηα θαη ηεκ θαζανυηεηα, θαη μη ηνεηξ μμνθέξ ηεξ θμθαΐκεξ πανέπμοκ
μηα έκημκε, βναπφβηα εοθμνία πμο πνμθαιείηαη απυ ηεκ απειεοζένςζε μηαξ κεονμπεμηθήξ
μοζίαξ πμο μκμμάδεηαη κημπαμίκε. Γθηυξ απυ ηα αζοκήζηζηα αηζζήμαηα δηέγενζεξ, μη πνήζηεξ
αηζζάκμκηαη οπενβμιηθά ημιμενμί θαη μμηιεηηθυ.
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ΠΖΚΣ (SPEED)
(whiz, point, zip, go-ee, snow, gas, pure, eve, gogo)

Όπςξ ζομβαίκεη με υιεξ ηηξ αμθεηαμίκεξ, ημ ζπηκη πνμθαιεί έκημκε εοθμνία μεηά ηε ιήρε
ημο. Ε αολεμέκε εκένγεηα, θαηαζημιή ηεξ υνελεξ γηα θαγεηυ θαη εγνήγμνζε είκαη θοζημιμγηθέξ
– θονίςξ επεηδή ημ κανθςηηθυ εκενγεί επηηαπφκμκηαξ ηα μεκφμαηα μεηαλφ ημο εγθεθάιμο θαη
ημο ζχμαημξ.
GHB
(G, fantasy, liquid E, grievous bodily harm (GBH))

Ανπηθά ακαπηφπζεθε ςξ γεκηθυ ακαηζζεηηθυ, με γεκηθή παιανςηηθή επίδναζε. Μη πνήζηεξ
αηζζάκμκηαη μεηςμέκεξ ακαζημιέξ θαη γεκηθή οπκειία.
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ΑΚΣΖΗΑΣΑΘΘΖΠΣΖΗΑ

Πα ακηηθαηαζιηπηηθά μπμνεί κα εκενγμφκ ςξ ακαηζζεηηθυ γηα ημ θεκηνηθυ κεονηθυ
ζφζηεμα, μεηχκμκηαξ

ηα αηζζήμαηα

ακεζοπίαξ, άγπμοξ ή πανάκμηαξ. Οοπκά, μη πνήζηεξ

ακαθένμοκ υηη βειηηχκεηαη ε δηάζεζή ημοξ θαη κηχζμοκ υηη γίκμκηαη πημ θμηκςκηθμί
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Ηεθάιαημ 5
Πανάζεζε ζοκεκηεύλεςκ θαη ζομπεναζμάηςκ από ηεκ ένεοκα γηα ημοξ ηνόπμοξ
πνμζέγγηζεξ ηςκ κέςκ πνμθεημέκμο κα θάκμοκ, ζοκεηδεηά ή με, πνήζε κανθςηηθώκ.
Ιανηονία 1
Ννυζθαηα μίιεζα με θάπμημκ γκςζηυ μμο πμο θάκεη πνήζε κανθςηηθχκ μοζηχκ. Ιμο
είπε μενηθά ιυγηα ηα μπμία με ζογθιυκηζακ. Άνπηζε κα μμο ιέεη γηα ημ πχξ επενεάζηεθε γηα
πνχηε θμνά. Όπςξ μμο είπε υια ανπίδμοκ απυ ηηξ πανέεξ πμο έθακε θαη πμο ίζςξ θάκεη
αθυμε. Πα ζηάδηα είκαη ηνία θαη είκαη ηα ελήξ: α) είκαη ηα πάπηα β) ειαθνηά κανθςηηθά γ) βανηά
κανθςηηθά. Ιμο είπε υηη πνμζπάζεζακ κα ημκ βμεζήζμοκ υμςξ αοηυξ δεκ ημ ήζειε, δεκ ανθεί
κα ημ ζέιμοκ μη άιιμη πνέπεη κα ημ ζέιεηξ θαη εζφ γηαηί ακ ημ ζέιμοκ μυκμ μη άιιμη μπμνεί γηα
θάπμημ πνμκηθυ δηάζηεμα κα ημ ζηαμαηήζεηξ υμςξ ακ δεκ ημ έπεηξ πάνεη απυθαζε λεμπιέθεηξ
πμιφ εφθμια.
Ιανηονία 2
Θα μηιήζς γηα μηα πνμζςπηθή εμπεηνία:
μνεφμκηαξ ζε έκα rave πάνηο είδα πμιιμφξ ακζνχπμοξ πμο θάκακε πνήζε μοζηχκ υπςξ
μανηπμοάκα, MDMA θαη LSD (lysergic asid), μέπνη πμο με πιεζίαζε έκαξ έμπμνμξ θαη μμο
πνυηεηκε κα δμθημάζς ιίγε μανηπμοάκα ιέγμκηαξ μμο: «Δμθίμαζε, ζα ζμο ανέζεη είκαη θαιήξ
πμηυηεηαξ θαη ηα μεγαιχκς εγχ μ ίδημξ». Γγχ ηνμμαγμέκμξ ημο είπα κα πενημέκεη ιίγμ. Νήγα
ιίγμ πημ πένα κα θςκάλς ημκ θίιμ μμο μ μπμίμξ είκαη 19 πνμκχκ θαη έπεη θάκεη πνήζε ΙΝΑΟ
θαη ημκ εκδηέθενε (ακ θαη απυ μενηά μμο ζθέθηεθα πςξ δεκ έθακα ημ ζςζηυ). Γοηοπχξ δεκ
ημκ εκδηέθενε θαη μ ίδημξ μμο είπε πςξ είπε μεηακηχζεη γηα υια αοηά.
Ιηα άιιε μένα ημο δήηεζα κα μμο πεη ηηξ επηδνάζεηξ θαη πςξ έκηςζε θαηακαιχκμκηάξ ηα.
Ιμο είπε ηα ελήξ: «Όηακ θάκς μανηπμοάκα αηζζάκμμαη πςξ υια γφνς μμο είκαη έκα παηπκίδη
θαη εγχ είμαη ημ θονίςξ ζέμα αοημφ ημο παηπκηδημφ με απμηέιεζμα κα ζεςνχ υιμοξ υζμοξ
γκςνίδς ςξ ζομπαίθηεξ θαη υιμοξ υζμοξ δεκ γκςνίδς ςξ ημοξ πεηνυηενμοξ επζνμφξ».
Πνηπάθηα (LSD); «Ιε παξ εκηειχξ αιιμφ ηχνα. Πη κα ζμο πς; Γίκαη ζθέηε πίθνα ζηεκ
γεφζε, αιιά μμο πάνηζε μηα εηθυκα πμο δεκ ζα θακηαδυμμοκ θακ. Έβιεπα πςξ οπήνπακ
ζςιήκεξ θάης ζημ place ημο rave party θαη νμφθαγακ υζμοξ πιεζίαδακ θαη εγχ θμβηζμέκμξ
θαζυμμοκα ζε μία άθνε πενημέκμκηαξ κα ηειεηχζεη ε επίδναζε ημο. Δεκ πνυθεηηαη κα
λακαθάκς ηνηπάθη!! Ηνάηεζε 7 με 8 χνεξ ε επίδναζε ακ θαη δεκ ήηακ εοπάνηζημ αοηυ πμο
έβιεπα θαη φζηενα με ένηλε ροπμιμγηθά γηα μηα βδμμάδα». Αοηή ήηακ ε πνμζςπηθή εμπεηνία
θαη ε «ζοκέκηεολε» απυ έκα άημμμ ημ μπμίμ είπε μπιεπηεί γηα έκα δηάζηεμα με κανθςηηθά.
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Ιανηονία 3
Ήηακ Ναναζθεοή απυγεομα, υηακ πενπάηεζα μέπνη ημ Αζηοκμμηθυ ημήμα ημο Ημιςκμφ.
Γθεί ζα ζοκακημφζα έκακ γκςζηυ μμο, ημκ αληςμαηηθυ ημο ημήμαημξ, ημκ θ. Βαζίιε. Ήζεια κα
ημκ νςηήζς πιενμθμνίεξ, ζπεηηθά με ημοξ ηνυπμοξ θαηά ημοξ μπμίμοξ πνμζεγγίδμκηαη μη κέμη
κα θάκμοκ ζοκεηδεηά ή με, πνήζε κανθςηηθχκ.
Ννχηα απ’ υια μμο ελήγεζε υηη οπάνπμοκ πμιιμί ηνυπμη γηα κα ζε πιεζηάζεη θάπμημξ θαη
κα ζμο δχζεη αοηέξ ηηξ μοζίεξ πςνίξ κα ημ θαηαιάβεηξ. αναθηενηζηηθυ πανάδεηγμα απμηειμφκ
μη ακαηανάλεηξ ζημκ μηθμγεκεηαθυ ζμο θφθιμ ή θαη αθυμα μ πςνηζμυξ με ηεκ θμπέια ζμο. Νάκς
ζηεκ ζφγποζή ζμο -θαη ζηηξ δομ πενηπηχζεηξ- μπμνμφκ κα ζε πιεζηάζμοκ άημμα έμπεηνα ζε
αοηυκ ημκ πχνμ, ιέγμκηάξ ζμο υηη με αοηυ πμο ζα ζμο πάνεηξ μπμνείξ κα λεπάζεηξ ηα
πνμβιήμαηά ζμο. Γίκαη οπμζπέζεηξ, μμο είπε… Ρπμζπέζεηξ υμςξ πμο ζα ζε μδεγήζμοκ ζημκ
ζάκαημ. Νάκς ζημκ πακηθυ θαη ζηεκ ακηθακυηεηά ζμο κα ζθεθηείξ θαζανά εθείκε ηεκ χνα,
δέπεζαη ηηξ μοζίεξ αοηέξ. Αθυμα μμο είπε υηη« ακ δεκ πηεηξ, δεκ ζα εοπανηζηεζείξ».
Γπίζεξ, αθυμα πημ εφθμια πμνεγείηαη ε πνήζε μοζηχκ ζε παηδηά ειηθίαξ θάης ηςκ 10
εηχκ με ηεκ γκςζηή ζε υιμοξ μαξ θνάζε «έια κα ζμο δχζς μηα θαναμειίηζα». Ακαιοηηθά μμο
ελήγεζε ζηεκ ζοκέπεηα πςξ αοηυ είκαη αιεζηκυ γεγμκυξ θαη υηη ε θαιφηενε ακηημεηχπηζε είκαη
πνυιερε απυ ηεκ μηθμγέκεηα.
Ακ θαη ζα λεθφγμομε απυ ημ ζέμα, επηηνέρηε μμο κα ζαξ ακαθένς θαη ημφημ. Όηη πμιιά
παηδηά εζίδμκηαη πςνίξ κα ημοξ πιεζηάζεη θάπμημξ απυ ημκ θφθιμ ηςκ εμπυνςκ ή ηςκ
πνεζηχκ. Αθμφγμκηαξ ηεκ ιέλε ‘’ κανθςηηθά ‘’, πμιιμί ακήιηθμη θαη γεκηθά έθεβμη ζέιμοκ κα ηα
δμθημάζμοκ θαζχξ αθμφγεηαη πμιφ ζοπκά απυ ηα πείιε θαη ημ ζηυμα ακζνχπςκ. Βέβαηα ακ θαη
πμιιμί κμμίδμοκ υηη ζα ηα θαηαθένμοκ ιέγμκηαξ υηη είκαη δοκαημί θαη υηη ακ πάνμοκ έζης θαη
ιίγμ δεκ ηνέπεη ηίπμηα, « μπμνχ κα ημ ακηημεηςπίζς, έπς ηεκ δφκαμε, απιά μηα δμθημή»,
ιέκε…
Αιεζηκυ επεηζυδημ έπεη ζομβεί θαη ςξ ελήξ:
Ιπμνεί κα πάνεηξ μοζίεξ κανθςηηθχκ αθυμα θαη απυ ημκ θφθιμ ηςκ ζηεκχκ ζμο θίιςκ.
Έπεη γίκεη θαηεγμνία απυ γμκέα πςξ μ γημξ ηεξ δέπηεθε μοζίεξ, επενεάζηεθε θαη ηειηθά
εζίζηεθε απυ ημκ ‘’θμιιεηυ’’ ημο.
Πέιμξ, ζε θαηνμφξ θνίζεξ πνμζπαζχκηαξ κα θενδίζεηξ πνήμαηα, μπμνεί κα εμπιαθείξ θαη
απυ ηε δηαθίκεζε ηςκ κανθςηηθχκ μοζηχκ. Γκδέπεηαη μέζα απυ αοηή ηε δηαδηθαζία κα
δμθημάζεηξ θαη ηειηθά κα εζηζηείξ ζηηξ μοζίεξ.

26

Ιανηονία 4
Αθμφ είπα ζθεθηεί κα παναηήζς ηεκ αημμηθή ενγαζία, θαηά ηφπε έμαζα υηη με έκακ πνήζηε
έπμομε θμηκμφξ θίιμοξ. Πυηε δήηεζα απυ ημοξ θίιμοξ μμο κα με γκςνίζμοκ ζημκ πνήζηε.
Γθείκμη, αθμφ πνχηα ημκ νχηεζακ, δέπηεθακ.
Όηακ βγήθαμε γηα κα πάμε κα ημκ ζοκακηήζμομε είπα ζηα παηδηά κα μείκμοκ μαδί μμο θαζχξ
είπα ανθεηυ άγπμξ. Πε ζηηγμή πμο ζοκάκηεζα ημκ πνήζηε έμεηκα έθπιεθημξ, γηαηί είπα
δηαμμνθχζεη μηα ηειείςξ δηαθμνεηηθή άπμρε. Δεκ απμμαθνοκζήθαμε πμιφ απυ ημ ζεμείμ πμο
είπαμε ζοκακηεζεί, θάηζαμε υιμη μαδί ζε μηα πμιοθαημηθία θαη ημ πνχημ πνάγμα πμο ημο είπα
ήηακ ημ πχξ έκηςζα υηακ ημκ ζοκάκηεζα. Πμο είπα υηη ημκ είπα θακηαζηεί πημ μεγάιμ θαη με
πνυπεηνε εμθάκηζε. Ε απάκηεζε ημο με βμήζεζε ανθεηά θαη με ‘’απειεοζένςζε’’ απυ ημ άγπμξ
πμο με είπε θαηαβάιεη. Ιμο είπε ηεκ ειηθία ημο (18 εηχκ) θαη υηη πμιιμί αθυμα θακηάδμκηαη
έηζη θάπμημ πνήζηε αιιά, ε εμθάκηζε εκυξ ημληθμμακή έηζη υπςξ ηε θακηάδεηαη μπμημζδήπμηε
είκαη μεηά απυ πμιιαπιή πνήζε κανθςηηθχκ μοζηχκ θαη μάιηζηα μεηά απυ μεγάιμ πνμκηθυ
δηάζηεμα.
Αμέζςξ μεηά ημκ νχηεζα πχξ, πμηέ θαη με πμημ είδμξ κανθςηηθμφ λεθίκεζε. Ηαη αοηυξ μμο
είπε υηη έθακε πνήζε μεηά ηεκ πανυηνοκζε μενηθχκ θίιςκ ημο ζε ειηθία 15 πνμκχκ, θαη υηη
έθακε μανηπμοάκα.
Ε επμμέκε μμο ενχηεζε αθμνμφζε ηα εηδή ηςκ κανθςηηθχκ. Πμκ νχηεζα ακ έπεη δμθημάζεη
θάπμημ άιιμ είδμξ πένα απυ μανηπμοάκα θαη εθείκμξ μμο είπε υηη ε μανηπμοάκα είκαη πιέμκ
ζακ έκα θμμμάηη ηεξ δςήξ ημο θαη μμο απάκηεζε ζηεκ ενχηεζε ιέγμκηαξ μμο υηη έπεη
δμθημάζεη ιοζενγηθυ μλφ θαη υηη έπεη θάκεη ανθεηέξ θμνέξ θμθαΐκε.
Γπεηδή είπε πενάζεη πμιφ χνα θαη έπνεπε κα θφγμομε ημκ νχηεζα ακ έπεη δχζεη ζε
θάπμημκ άιιμ κα δμθημάζεη, θαη εθείκμξ πςνίξ θαμία κηνμπή μμο είπε πςξ υπη μυκμ έπεη
δχζεη, αιιά θαη υηη ημ πμοιάεη πημ αθνηβά απ’ υ,ηη ημ αγμνάδεη!
Πέιμξ, παηνεηεζήθαμε θαη εγχ με ημοξ θίιμοξ μμο θφγαμε. Ηαηά ηε δηάνθεηα ηεξ
επηζηνμθήξ μαξ ημοξ νχηεζα ακ ηα ήλενακ υια αοηά θαη μμο είπακ υηη έπμοκ δμθημάζεη θηυιαξ,
αιιά πςνίξ κα ημ ζοκεπίζμοκ. Πυηε ημοξ είπα υηη είκαη θάπμηεξ απμθάζεηξ πμο μ θαζέκαξ
πνέπεη κα πάνεη απυ μυκμξ ημο θαη έηζη ημοξ παηνέηηζα θαη ακέβεθα ζημ ζπίηη μμο.
Ιανηονία 5
Θυγς πνςηαζιεηηζμμφ o πνμπμκεηήξ ηεξ πνυηεηκε κα πάνεη ακαβμιηθά γηα παναπάκς
εκένγεηα θαη ηεξ «έζεζε» ημ δίιεμμα ή ζα ηα πάνεηξ ή ζα θφγεηξ απυ ηεκ μμάδα. Ε ίδηα
πνμηίμεζε κα θφγεη γηαηί γκχνηδε ηηξ ζοκέπεηεξ θαη ήλενε πμιιμφξ αζιεηέξ πμο έπμοκ
θαηαζηνέρεη ηεκ δςή ημοξ απυ αοηά. Οημηπεία: θμνίηζη, 15 εηχκ. Πμ πενηζηαηηθυ ζοκέβε πνηκ
έκα πνυκμ.
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Ιανηονία 6
Ννηκ μία εβδμμάδα πενίπμο ζημ πςνηυ μμο ζοκάκηεζα έκακ γκςζηυ μμο μ μπμίμξ μμο
είπε πςξ πνηκ ιίγα πνυκηα ήηακ πνήζηεξ

κανθςηηθχκ μοζηχκ θαη μ μπμίμξ ηχνα έπεη

ζηαμαηήζεη κα θάκεη δηυηη είπε πάεη ζε θιηκηθή.
-Γγχ: Γεηα ζαξ ζα ήζεια κα μμο πείηε δηάθμνα πνάγμαηα θαη πςξ κηχζαηε ηεκ πενίμδμ
πμο θάκαηε πνήζε κανθςηηθχκ μοζηχκ, δηυηη είμαη ζε μία Γ.Γ. ηεκ μπμία ηεκ αθμνμφκ ηέημηα
ζέμαηα.
-Ννχεκ νήζηεξ: Γεηα ζμο. Κα ζμο πς αοηά πμο έθακα θαη πέναζα. Αιιά κα λένεηξ πςξ
είκαη πμιφ επηθίκδοκα θαη ίζςξ θαη ζακαηεθυνα. Γηα αοηυ πμηέ ζμο κα μεκ θάκεηξ ηίπμηα
ηέημημ.
-Γγχ: Καη έπεηε δίθημ γηα αοηυ πμο ιέηε. Γκκμείηε πςξ πμηέ δεκ πνυθεηηαη κα θάκς θάηη
ηέημημ.
- Ννχεκ νήζηεξ: Ωναία. Θμηπυκ ηη ζεξ κα μάζεηξ;
-Γγχ: Eμ γηαηί θάκαηε ημ βήμα θαη γίκαηε πνήζηεξ;
- Ννχεκ νήζηεξ: Ημίηαλε, δεκ ήλενα ηη έθακα δηυηη αοηήκ ηεκ πενίμδμ είπα πάζεη ηεκ
γοκαίθα μμο θαη ηα μηθμκμμηθά μμο ήηακ ημ μεγαιφηενμ πνυβιεμα μμο. Ήμμοκ απειπηζμέκμξ
θαη έηζη θαηέιελα κα γίκς πνήζηεξ.
-Γγχ: Απα μάιηζηα. Πυηε πμο ήζαζηακ πνήζηεξ μπμνείηε κα μμο πείηε ηη πνήζε θάκαηε;
- Ννχεκ νήζηεξ: Γμ καη μπμνχ. Ημίηαλε, έθακα δφμ δηαθμνεηηθέξ μοζίεξ. Ε 1 ε είκαη ε
θμθαΐκε θαη ε 2ε ε ενςίκε. Κα λένεηξ υηη αοηέξ είκαη απυ ηηξ πημ επηθίκδοκεξ θαη πςξ
βιάπημοκ ημκ μνγακηζμυ ζμο!
-Γγχ: Καη, καη έπεηε δίθημ… βαζηθά υμςξ υιεξ είκαη επηθίκδοκεξ, αιιά ηέιμξ πάκηςκ…
Πμ ηειεοηαίμ πνάγμα πμο ζα ήζεια κα μάζς είκαη κα μμο πείηε πχξ κηχζαηε υηακ θάκαηε ή
πνηκ ηεκ θάκεηε!
- Ννχεκ νήζηεξ: Γμ θμίηαλε ζα ζμο πς αιιά ζέις κα λένεηξ πςξ εδχ θαη θαηνυ έπς
ζηαμαηήζεη κα θάκς… κηχζεηξ πμιφ απαίζηα πνηκ πάνεηξ ηεκ δυζε δηυηη ημ δεηάεη μ μνγακηζμυξ
πμο ακ δεκ ηεκ πάνεηξ ζφκημμα «ηνειαίκεζαη» ηχνα υηακ ηεκ έπεηξ πάνεη ήδε κηχζεηξ ιεξ θαη
είζαη ζε έκακ θυζμμ πμο οπάνπεηξ μυκμ εζφ θαη αοηυ…
-Γγχ: Απά μάιηζηα. Οαξ εοπανηζηχ πμιφ γηα αοηήκ ηεκ ζοκέκηεολε πμο ζαξ πήνα θαη
εφπμμαη κα μεκ ημ λακαθάκεηε πμηέ αοηυ. Ηαιυ ζαξ απυγεομα.
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Ιανηονία 7
Α. 17 εηχκ γοκαίθα
Οε έκα θιάμπ ήνζε έκαξ ηφπμξ θαη μμο πνυζθενε έκα παπάθη. Ήηακ έθζηαζε. Δεκ
δέπηεθα αιιά δέπηεθα ημ πμηυ πμο είπε ζημ πένη ημο. Μ θυζμμξ άνπηζε κα γονίδεη γφνς μμο.
Έπεζα θάης θαη μη θίιμη μμο με ζήθςζακ θαη θφγαμε. .
Ι. 18 εηχκ άκηναξ
Ηάκς πνυκηα δηζθμβμιία. Ιε ηηξ πακειιήκηεξ μη επηδυζεηξ μμο άνπηζακ κα πέθημοκ
ελαηηίαξ ηεξ θμφναζεξ. Μ πνμπμκεηήξ μμο πνυηεηκε θάηη «βηηαμίκεξ». Όηακ έδεηλα ημ θμοηί
ζημκ παηένα μμο εθείκμξ θνίθανε θαη μμο είπε πςξ ήηακ ακαβμιηθά. Φοζηθά δεκ ηα πήνα.
Γ. 16 εηχκ γοκαίθα
Ηάιεζα ζημ ζπίηη μμο ημοξ ζομμαζεηέξ μμο γηα πάνηη. Έιεηπακ μη δηθμί μμο θαη έηζη
βγήθακ ηα ηζηγάνα θαη μη ζθυκεξ. Έθακα έκα ηζηγάνμ. Ήηακ mix θαη άνπηζα κα λενκάς. Έκαξ
θίιμξ μμο με βμήζεζε. Ακ θαη μ ίδημξ θάπκηδε ηέημηα ηζηγάνα μμο είπε κα μεκ λακαθάκς.
Π. 15 εηχκ άκηναξ
Λεθίκεζα ζηεκ Δεοηένα Γομκαζίμο. Ιμο ηεκ έδςζε μηα μένα θαη είπα κα δμθημάζς. Ιμο
άνεζε θαη έηζη λεθίκεζα. Ωξ ηχνα έπς θάκεη δηάθμνα είδε πυνημο. Πμ έθμρα πνυζθαηα γηαηί
ημ έμαζακ μη δηθμί μμο.
Ν. 15 εηχκ άκηναξ
Λεθίκεζα ζηεκ Δεοηένα Γομκαζίμο ιίγεξ μένεξ μεηά απυ ημκ θμιιεηυ μμο. Αοηυξ ήηακ
πμο με χζεζε. Έπς δμθημάζεη δηάθμνα είδε πυνημο. Ήζεια κα δμθημάζς απυ πενηένγεηα,
υμςξ μεηά θυιιεζα.
Γ. 15 εηχκ άκηναξ
Ε ανπή έγηκε θέημξ ζημ ζπμιείμ. Ηάπκηδα ήδε θακμκηθά ηζηγάνα. Γίπα θάηη μηθμγεκεηαθά
πνμβιήμαηα θαη ήμμοκ πμιφ πάιηα. Ιηα ζομμαζήηνηα μμο, μμο πνμζέθενε έκα ηζηγανηιίθη.
Έκηςζα ςναία, ήνεμα θαη βμιηθά. Δεκ θάκς ζοπκά, είμαη αζιεηήξ. Αξ ημ ιέμε. Ηάκς μπάζθεη
θαη μ πνμπμκεηήξ θςκάδεη υηακ είμαη μαζημονςμέκμξ.
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Ε. 16 εηχκ άκηναξ
Λεθίκεζα πενίπμο έκα πνυκμ πνηκ. Μ ιυγμξ ήηακ γηα κα οπκςηίδμμαη θαη κα αηζζάκμμαη
θαιά ζε dark party. Δεκ με χζεζε θάηη ζογθεθνημέκμ, εγχ ήζεια κα δμθημάζς θαη μεηά δεκ
έιεγα υπη θαη άνπηζα κα αγμνάδς θαιέξ πμζυηεηεξ ζε θαιέξ ηημέξ. Κα πς ηεκ αιήζεηα εδχ
θαη 4 εβδμμάδεξ δεκ θάκς, γηαηί κηχζς πςξ έπς θάκεη βιαθεία. Αιιά υηακ έθακα, μμο άνεζε,
μμο έδηκε εκένγεηα θαη με βμήζεζε επίζεξ κα θμηκςκηθμπμηεζχ. Μη δηθμί μμο δεκ ημ λένμοκ
θαη ζθέθηεθα πμιιέξ θμνέξ κα ημ θυρς γηαηί ακ ημ μάζαηκακ ζα ζηεκαπςνηυκημοζακ θαη δεκ
ημ ήζεια αοηυ. Ακ θάπμημξ μμο έιεγε υηη ζθέθηεηαη κα θάκεη πνήζε θάπμηαξ μοζίαξ, ζα ημο
έιεγα θάκημ κα δεηξ ηη ακμεζία πμο είκαη. Αιήζεηα ιές. Ηαη άμα ζοκέπηδε θαη ημο άνεζε ζα ημκ
ζθυηςκα «μεηαθμνηθά μηιχκηαξ» γηαηί ζα αηζζακυμμοκ οπεφζοκμξ ακ θάπμημξ άνπηδε drugs
ελαηηίαξ μμο. Απυ κανθςηηθά έπς θάκεη ganja, cocaine, LSD θαη MDMA. Πέιμξ, παναηήνεζα
πςξ δεκ έπεη ζεμαζία κα θάκεηξ κανθςηηθά γηα κα αθμφξ έκα είδμξ μμοζηθή, αιιά επεηδή ζμο
ανέζεη.
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Ηεθάιαημ 6
Ένεοκα μέζς ημο ενςηεμαημιμγίμο
Ε ελανηεμέκε μεηαβιεηή είκαη ε θαηακάιςζε κανθςηηθχκ.
Ε ακελάνηεηεξ μεηαβιεηέξ είκαη:
α) ημ ζπμιείμ
β) ε μηθμγέκεηα θαη
γ) μ αζιεηηζμυξ.
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Ηεθάιαημ 7
Πενηγναθή ηςκ μνίςκ – πενημνηζμώκ ηεξ ένεοκαξ
Υαναθηενηζηηθά ενςηώμεκςκ
Πμ ενςηεμαημιυγημ απακηήζεθε απυ μαζεηέξ ημο 50μο Γεκηθμφ Θοθείμο Αζεκχκ ζηα
Οεπυιηα, μη μπμίμη ήηακ 15 έςξ 18 εηχκ.
Υνμκηθό δηάζηεμα δηελαγςγήξ ένεοκαξ
Ε ένεοκα δηελήπζε ζε μηα εμένα θαηά ηεκ μπμία δηακεμήζεθακ ηα ενςηεμαημιυγηα.
Γπμμέκςξ ηα ζομπενάζμαηα δεκ μπμνμφκ κα ζεςνεζμφκ δηαπνμκηθά.

Ανηζμόξ ενςηεμαημιμγίςκ – Δείγμα πιεζοζμμύ
Γηα ηε ζομπιήνςζε ηςκ ενςηεμαημιμγίςκ νςηήζεθακ μη 50 απυ ημοξ 200 πενίπμο
μαζεηέξ ημο Θοθείμο. Πμ δείγμα επμμέκςξ ηςκ ενςηχμεκςκ ήηακ 25%. Ε αφλεζε ημο
πμζμζημφ ζα θαζηζημφζε ηα ζομπενάζμαηα ηεξ ένεοκαξ πημ αληυπηζηα.
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Ηεθάιαημ 8
Ονηζμμί
Ιε ημ ενςηεμαημιυγημ ενεοκμφμε ακ θαη θαηά πυζμ ε μηθμγέκεηα, ημ ζπμιείμ θαη μ
αζιεηηζμυξ ζομβάιιμοκ ζηεκ πνμζηαζία ηςκ κέςκ απυ ηα κανθςηηθά.
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Ηεθάιαημ 9
Πενηγναθή ηεξ δηαδηθαζίαξ πμο αθμιμοζήζεθε
1) Οογθεκηνχζαμε πιενμθμνίεξ, εηθυκεξ θαη γνάραμε ενγαζίεξ.
2) Δηελήγαμε ένεοκα γηα ημοξ ηνυπμοξ με ημοξ μπμίμοξ πνμζεγγίδμκηαη μη κέμη
πνμθεημέκμο κα θάκμοκ, ζοκεηδεηά ή με, πνήζε κανθςηηθχκ.
3) Ηαηαγνάραμε ηα ζομπενάζμαηά μαξ απυ ηεκ παναπάκς ένεοκα.
4) Δηαηοπχζαμε ενςηήζεηξ γηα ημ ενςηεμαημιυγημ.
5) Ιμηνάζαμε ενςηεμαημιυγηα.
6) Ηάκαμε ζηαηηζηηθή επελενγαζία ημο ενςηεμαημιμγίμο.
7) Γλάγαμε ζομπενάζμαηα.
8) Οογγνάραμε ημ βηβιίμ μαξ.
9) Νανμοζηάζαμε ηηξ ενγαζίεξ ζηεκ ηάλε.
10) Νανμοζηάζαμε ηεκ ένεοκά μαξ ζηε ζπμιηθή θμηκυηεηα.
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Ηεθάιαημ 10
ΓΡΩΣΕΙΑΣΟΘΟΓΖΟ
Οηηξ ενςηήζεηξ πμιιαπιήξ επηιμγήξ πμο αθμιμοζμφκ κα θοθιχζεηε ημ γνάμμα πμο
ακηηζημηπεί ζηεκ απάκηεζε πμο ζαξ ακηηπνμζςπεφεη.

1) Νυζμ ζοπκά θαηά ηεκ δηάνθεηα ηεξ μαζεηηθήξ ζαξ πμνείαξ εκεμενχκεζηε απυ ημ ζπμιείμ
γηα ηηξ επηπηχζεηξ ηςκ κανθςηηθχκ;
α. Νμηέ
β. Οπάκηα
γ. Ανθεηέξ θμνέξ
δ. Οοπκά
ε. Νμιφ ζοπκά

Ερώτηση 1
30
20
10
0
α

β

γ

δ

ε

2) Οημκ πχνμ ημο ζπμιείμο, έπμοκ οπμπέζεη ζηεκ ακηίιερε ζαξ ακηηθείμεκα ιήρεξ
κανθςηηθχκ (π.π. ζφνηγγεξ);

α. Νμηέ

β. Οπάκηα

γ. Ανθεηέξ θμνέξ

δ. Νμιιέξ θμνέξ

Ερώτηση 2
20
10
0
α

β

γ

35

δ

ε

ε. Οοκεπχξ

3) Έπεη οπμπέζεη ζηεκ ακηίιερε ζαξ ζημκ πχνμ ημο ζπμιείμο θαη θαηά ηεκ δηάνθεηα
ιεηημονγίαξ ημο, κα γίκεηαη πνήζε κανθςηηθχκ;
α. Νμηέ
β. Οπάκηα
γ. Ιενηθέξ θμνέξ
δ. Ανθεηά ζοπκά
ε. Νμιφ ζοπκά

Ερώτηση 3
30
20
10

0
α

β

γ

δ

ε

4) Νυζμ ζοπκά εκεμενχκεζηε απυ ηεκ μηθμγέκεηά ζαξ γηα ηηξ επηπηχζεηξ ηςκ κανθςηηθχκ
μοζηχκ;
α. Νμηέ
β. Οπάκηα
γ. Ιενηθέξ θμνέξ
δ. Ανθεηά ζοπκά
ε. Νμιφ ζοπκά

Ερώτηση 4
20
15
10
5

0
α

β

γ
36

δ

ε

5)

Νυζα άημμα απυ ημ ζογγεκηθυ ζαξ πενηβάιιμκ γκςνίδεηε υηη έπμοκ θαηακαιχζεη
κανθςηηθέξ μοζίεξ;

α. Ηακέκα
β. Έκα άημμμ
γ. Δφμ άημμα
δ. Πνία άημμα
ε. Νενηζζυηενα απυ ηνία άημμα

Ερώτηση 5
40
30
20
10
0
α

β

γ

δ

ε

6) Ακ ζαξ πνμζέθενε θάπμημξ κανθςηηθά, ζα ημ ζοδεημφζαηε με ημοξ γμκείξ ζαξ;
α. Απμθιείεηαη
β. Δεκ κμμίδς
γ. Ακάιμγα με ηεκ πενίπηςζε
δ. Νηζακυηαηα
ε. Φοζηθά

Ερώτηση 6
20
15
10
5
0
α

β

γ

37

δ

ε

7) Αζπμιείζηε με ημκ αζιεηηζμυ;
α. Νμηέ
β. Οπάκηα
γ. Ιενηθέξ θμνέξ
δ. Ανθεηά ζοπκά
ε. Νμιφ ζοπκά

Ερώτηση 7
20
15
10
5
0

α

β

γ

δ

ε

8) Οημκ πχνμ ημο αζιεηηζμμφ έπμοκ πνμζεγγίζεη εζάξ ή θάπμημκ γκςζηυ ζαξ γηα κα
θαηακαιχζεηε κανθςηηθέξ μοζίεξ ή ακαβμιηθά;
α. Νμηέ
β. Ιηα θμνά
γ. Ιενηθέξ θμνέξ
δ. Ανθεηέξ θμνέξ
ε. Νμιιέξ θμνέξ

Ερώτηση 8
50

40
30
20
10
0

α

β

γ

38

δ

ε

9) Ε εκαζπυιεζή ζαξ με ημκ αζιεηηζμυ, ζα ζαξ ςζμφζε ζημ κα εζηζηείηε ζηα κανθςηηθά;

α. Απμθιείεηαη
β. Δεκ κμμίδς
γ. Ακάιμγα με ηεκ πενίπηςζε
δ. Νηζακυηαηα
ε. Φοζηθά

Ερώτηση 9
50
40
30

20
10
0

α

β

γ

39

δ

ε

Πίκαθαξ θαηαγναθήξ απμηειεζμάηςκ (ανηζμεηηθά)

α

β

γ

δ

ε

Άζνμηζμα

Γνώηεζε 1

17

26

7

0

0

50

Γνώηεζε 2

18

18

10

2

2

50

Γνώηεζε 3

28

12

5

4

1

50

Γνώηεζε 4

3

8

17

14

8

50

Γνώηεζε 5

35

5

4

2

4

50

Γνώηεζε 6

9

8

12

4

17

50

Γνώηεζε 7

6

6

14

5

19

50

Γνώηεζε 8

41

3

1

2

3

50

Γνώηεζε 9

41

5

0

1

3

50

Πίκαθαξ θαηαγναθήξ απμηειεζμάηςκ (πμζμζηηαία)

α %

β %

γ %

δ %

ε %

Άζνμηζμα

Γνώηεζε 1

34

52

14

0

0

100

Γνώηεζε 2

36

36

20

4

4

100

Γνώηεζε 3

56

24

10

8

2

100

Γνώηεζε 4

6

16

34

28

16

100

Γνώηεζε 5

70

10

8

4

8

100

Γνώηεζε 6

18

16

24

8

34

100

Γνώηεζε 7

12

12

28

10

38

100

Γνώηεζε 8

82

6

2

4

6

100

Γνώηεζε 9

82

10

0

2

6

100

40

ομπενάζμαηα
Γνώηεζε 1

ομπέναζμα: Πo 93% ηςκ μαζεηχκ απάκηεζε υηη δεκ εκεμενχκεηαη επανθχξ απυ ημ
ζπμιείμ γηα ηα κανθςηηθά. Γκχ ημ οπυιμηπμ 7% δειχκεη υηη εκεμενχκεηαη
ζπεηηθά.

Γεκηθόηενμ ομπέναζμα: Πμ ζπμιείμ δεκ εκεμενχκεη επανθχξ ημοξ μαζεηέξ.

Γνώηεζε 2

ομπέναζμα: Πμ 72% ηςκ μαζεηχκ απάκηεζε υηη δεκ έπμοκ οπμπέζεη ζηεκ ακηίιερή ημο
μέζα ιήρεξ κανθςηηθχκ μοζηχκ, εκχ ημ οπυιμηπμ 28% απάκηεζε ημ ακηίζεημ.

Γνώηεζε 3
ομπέναζμα: Πμ 85% ηςκ μαζεηχκ απάκηεζε υηη ζπάκηα έπεη ακηηιεθζεί κα γίκεηαη πνήζε
κανθςηηθχκ ζημκ πχνμ ημο ζπμιείμο, εκχ ημ οπυιμηπμ 15% απάκηεζε υηη
έπεη ακηηιεθζεί ακηίζημηπα πενηζηαηηθά.

Ανκεηηθή επίδναζε
ζπμιείμο

Θεηηθή επίδναζε ζπμιείμο

Γνχηεζε 2

28%

72%

Γνχηεζε 3

15%

85%

21,5%

78,5%

Ιέζμξ
Όνμξ

Γεκηθόηενμ ομπέναζμα (ενςηήζεςκ 2 & 3): Οπεδυκ 1 ζημοξ 5 μαζεηέξ δειχκεη υηη έπεη
ακηηιεθζεί ζημκ πχνμ ημο ζπμιείμο ακηηθείμεκα ιήρεξ ή θαηακάιςζε
κανθςηηθχκ.
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Γνώηεζε 4
ομπέναζμα: Πμ 61% ηςκ μαζεηχκ απάκηεζε υηη ε μηθμγέκεηα εκεμενχκεη ηα παηδηά γηα
ηηξ επηπηχζεηξ ηςκ κανθςηηθχκ μοζηχκ, εκχ ημ οπυιμηπμ 39% απάκηεζε ημ
ακηίζεημ.

Γνώηεζε 5
ομπέναζμα: Πμ 70% ηςκ μαζεηχκ απάκηεζε υηη δεκ γκςνίδεη θάπμημ άημμμ απυ ημ
ζογγεκηθυ πενηβάιιμκ πμο κα έπεη θαηακαιχζεη κανθςηηθέξ μοζίεξ, εκχ ημ
οπυιμηπμ 30% απάκηεζε υηη ζημ ζογγεκηθυ πενηβάιιμκ θάπμηα άημμα έπμοκ
θαηακαιχζεη κανθςηηθά.

Γνώηεζε 6
ομπέναζμα: Πμ 54% ηςκ μαζεηχκ απάκηεζε υηη ζα ζοδεημφζε με ηεκ μηθμγέκεηα ημ εκ
ιυγς ζέμα, εκχ ημ οπυιμηπμ 46% απάκηεζε υηη δεκ ζα ημ ζοδεημφζε.

Γεκηθόηενμ ομπέναζμα (εν. 4-5-6): Μη 6 ζηηξ 10 μηθμγέκεηεξ εκεμενχκμοκ ηα παηδηά
ημοξ γηα ζέμαηα κανθςηηθχκ.
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Γνώηεζε 7
ομπέναζμα: Πμ 62% ηςκ μαζεηχκ απάκηεζε υηη αζπμιείηαη με ημκ αζιεηηζμυ, εκχ ημ
οπυιμηπμ 38% υηη δεκ αζπμιείηαη ηδηαίηενα.

Γνώηεζε 8

ομπέναζμα: Πμ 82% ηςκ μαζεηχκ απάκηεζε υηη ζημκ πχνμ ημο αζιεηηζμμφ δεκ
πνμζεγγίδεηαη απυ ηνίημοξ γηα κα θαηακαιχζεη κανθςηηθά ή ακαβμιηθά, εκχ
ημ οπυιμηπμ 18% απάκηεζε υηη έπεη πνμζεγγηζηεί.

Γνώηεζε 9
ομπέναζμα: Πμ 92% ηςκ μαζεηχκ απάκηεζε υηη δε ζα έθακε πνήζε κανθςηηθχκ ζηα
πιαίζηα ηςκ αζιεηηθχκ δναζηενημηήηςκ, εκχ ημ οπυιμηπμ 8% απάκηεζε υηη
ζα θαηακάιςκε κανθςηηθά.

Γεκηθόηενμ

ομπέναζμα

(εν.

8-9):

Οημοξ 10 μαζεηέξ πμο αζιμφκηαη, μ έκαξ

πνμζεγγίδεηαη χζηε κα θαηακαιχζεη κανθςηηθέξ μοζίεξ ή
ακαβμιηθά.
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Πνμηάζεηξ Ομάδαξ
1) Πμ ζπμιείμ κα εκεμενχκεη πημ ζοπκά ημοξ μαζεηέξ ζε υηη αθμνά ηα κανθςηηθά θαη κα ιάβεη

δναζηηθά μέηνα γηα ημ πενημνηζμυ ημο θαηκμμέκμο ηεξ θαηακάιςζεξ κανθςηηθχκ ζημκ
ζπμιηθυ πχνμ.

2) Πμ ζπμιείμ κα δημνγακχζεη ζεμηκάνηα με ζέμα ηα κανθςηηθά γηα κα εκεμενχζεη ημοξ γμκείξ.

3) Πμ ζπμιείμ κα

μνγακχζεη αζιεηηθέξ

μμάδεξ

μη μπμίεξ ζα ζομμεηέπμοκ ζε ζπμιηθυ

πνςηάζιεμα.
Γπίζεξ, κα πνμζθαιέζεη γκςζημφξ αζιεηέξ πμο ζα δηελάγμοκ ζεμηκάνηα πμο αθμνμφκ ημ
άζιεμά ημοξ.
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Ηεθάιαημ 11
Πνμηάζεηξ γηα ζομπιενςμαηηθή ένεοκα ζημ μέιιμκ από άιιμοξ μειεηεηέξ / ενεοκεηέξ.
Ννμηείκμομε ε ένεοκα:
1) Κα ακαθενζεί θαη ζε άιιμοξ πανάγμκηεξ (ΙΙΓ, αζηοκμμία, πμιηηεία, εθθιεζία θηι).
2) Κα επεθηαζεί πνμκηθά.
3) Κα επεθηαζεί ςξ πνμξ ημ δείγμα ηςκ ενςηχμεκςκ.
4) Κα επεθηαζεί ςξ πνμξ ηεκ ειηθία ηςκ ενςηχμεκςκ.
5) Κα επεθηαζεί ςξ πνμξ ημ εφνμξ ηεξ πενημπήξ πμο ζα απεοζοκζεί.
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Ηεθάιαημ 12
Δναζηενηόηεηεξ Ομάδαξ

Δναζηενηόηεηεξ
γηα ηεκ Γνεοκεηηθή Γνγαζία:
«Οη επηπηώζεηξ ηςκ κανθςηηθώκ μοζηώκ ζημκ άκζνςπμ θαη ε ζομβμιή ηεξ μηθμγέκεηαξ,
ημο ζπμιείμο θαη ημο αζιεηηζμμύ ζηεκ πνμζηαζία ηςκ κέςκ από αοηέξ»

Αιέλακδνμξ Γηακκαθμφιεξ
Οηα πιαίζηα ηεξ ενεοκεηηθήξ ενγαζίαξ αζπμιήζεθα με ηηξ παναθάης ενγαζίεξ:
1) Οομμεηείπα ζηε ζογγναθή ηεξ μμαδηθήξ ενγαζίαξ ηεκ μπμία θαη έγναρα ζημκ οπμιμγηζηή
2) Έζηεηια μέζς mail ηεκ μμαδηθή ενγαζία
3) Βμήζεζα ημκ θίιμ μμο Γηχνγμ Ειηυπμοιμ ζημ κα μάζεη κα γναθεί ηηξ ενγαζίεξ ζημ WORD
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Δναζηενηόηεηεξ
γηα ηεκ Γνεοκεηηθή Γνγαζία:

«Οη επηπηώζεηξ ηςκ κανθςηηθώκ μοζηώκ ζημκ άκζνςπμ θαη ε ζομβμιή ηεξ μηθμγέκεηαξ,
ημο ζπμιείμο θαη ημο αζιεηηζμμύ ζηεκ πνμζηαζία ηςκ κέςκ από αοηέξ»

Δενβίζε Θαμπνηκή

Οηα πιαίζηα ηεξ ενεοκεηηθήξ ενγαζίαξ αζπμιήζεθα με ηηξ παναθάης ενγαζίεξ:
1. Βμήζεζα ζηεκ ενγαζία πμο αθμνά ηηξ επηπηχζεηξ ηςκ κανθςηηθχκ μοζηχκ ζηεκ
πνμζςπηθή δςή ηςκ κανθμμακχκ
2. Βμήζεζα ζηεκ δηαηφπςζε ηςκ ενςηεμάηςκ ζημ ενςηεμαημιυγημ.
3. Βηκηεμζθυπεζα ηεκ πανμοζίαζή μαξ.
4. Οομμεηείπα ζηεκ ελαγςγή ζομπεναζμάηςκ απυ ηηξ ζοκεκηεφλεηξ ηςκ πνεζηχκ.
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Δναζηενηόηεηεξ
γηα ηεκ Γνεοκεηηθή Γνγαζία:
«Οη επηπηώζεηξ ηςκ κανθςηηθώκ μοζηώκ ζημκ άκζνςπμ θαη ε ζομβμιή ηεξ μηθμγέκεηαξ,
ημο ζπμιείμο θαη ημο αζιεηηζμμύ ζηεκ πνμζηαζία ηςκ κέςκ από αοηέξ»

Γηχνγμξ Ειηυπμοιμξ
Οηα πιαίζηα ηεξ ενεοκεηηθήξ ενγαζίαξ αζπμιήζεθα με ηηξ παναθάης ενγαζίεξ:
1) Βνήθα πιενμθμνίεξ γηα ηεκ μμαδηθή ενγαζία θαζχξ επίζεξ θαη εηθυκεξ
2) Παθημπμίεζα ηεκ αίζμοζα ημο ζπμιείμο ζηεκ μπμία πανμοζηάζηεθακ μη ενεοκεηηθέξ
ενγαζίεξ.
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Δναζηενηόηεηεξ
γηα ηεκ Γνεοκεηηθή Γνγαζία:

«Οη επηπηώζεηξ ηςκ κανθςηηθώκ μοζηώκ ζημκ άκζνςπμ θαη ε ζομβμιή ηεξ μηθμγέκεηαξ,
ημο ζπμιείμο θαη ημο αζιεηηζμμύ ζηεκ πνμζηαζία ηςκ κέςκ από αοηέξ»

Θμδςνήξ Ημιοβάξ

Οηα πιαίζηα ηεξ ενεοκεηηθήξ ενγαζίαξ αζπμιήζεθα με ηηξ παναθάης ενγαζίεξ:
1) Βμήζεζα ζηεκ εφνεζε θςημγναθηχκ γηα ηεκ μμαδηθή ενγαζία
2) Βμήζεζα ζηε δηακμμή ενςηεμαημιμγίςκ
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Δναζηενηόηεηεξ
γηα ηεκ Γνεοκεηηθή Γνγαζία:

«Οη επηπηώζεηξ ηςκ κανθςηηθώκ μοζηώκ ζημκ άκζνςπμ θαη ε ζομβμιή ηεξ μηθμγέκεηαξ,
ημο ζπμιείμο θαη ημο αζιεηηζμμύ ζηεκ πνμζηαζία ηςκ κέςκ από αοηέξ»

Ζςάκκεξ Ημοηέιαξ

1) Βμήζεζα ζημ κα δηαμμνθςζεί ε μμνθή ημο ηειηθμφ θεημέκμο. Κα θμπμφκ θμμμάηηα απυ ημ
θείμεκμ ηα μπμία δεκ μαξ πνεηάδμκηακ θαη δεκ ηαίνηαδακ. Βμήζεζα επίζεξ ζηεκ δηυνζςζε
μνζμγναθηθχκ ιαζχκ θαη ζομμεηείπα -πηζηεφς- εκενγά ζηεκ μμάδα μμο.
2) Αθυμα θαηά ηεκ δηάνθεηα ημο μαζήμαημξ, έπς ζεθχζεη ανθεηέξ θμνέξ ημ πένη μμο γηα κα
πς ηεκ άπμρή μμο
3) Ωξ πνμξ ηεκ αημμηθή ενγαζία πήγα με ημκ Αιέλακδνμ Ομένμ ζημ Αζηοκμμηθυ ημήμα γηα κα
πάνμομε ζοκέκηεολε απυ αζηοκμμηθμφξ.
4) Έγναρα ζημκ οπμιμγηζηή ηεκ χνα ημο μαζήμαημξ 2 θμνέξ
5) Βμήζεζα ζηεκ δηαμυνθςζε ηςκ πηκάθςκ θαηά ηεκ ζηαηηζηηθή επελενγαζία ηςκ
ενςηεμαημιμγίςκ.
6) Ιμίναζα ηα ενςηεμαημιυγηα ζηεκ Α' Θοθείμο.
7) Ηαηά ηεκ δηάνθεηα ηεξ πανμοζίαζεξ ήμμοκ ζηεκ είζμδμ γηα κα επηβιέπς.
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Δναζηενηόηεηεξ
γηα ηεκ Γνεοκεηηθή Γνγαζία:
«Οη επηπηώζεηξ ηςκ κανθςηηθώκ μοζηώκ ζημκ άκζνςπμ θαη ε ζομβμιή ηεξ μηθμγέκεηαξ,
ημο ζπμιείμο θαη ημο αζιεηηζμμύ ζηεκ πνμζηαζία ηςκ κέςκ από αοηέξ»

Ιηζαειίδεξ ανάιαμπμξ
Οηα πιαίζηα ηεξ ενεοκεηηθήξ ενγαζίαξ αζπμιήζεθα με ηηξ παναθάης ενγαζίεξ:
1) Έραλα ζημ δηαδίθηομ γηα πιενμθμνίεξ χζηε κα εκεμενςζχ
2) Ξχηεζα ημοξ γμκείξ μμο γηα ηεκ αημμηθή ενγαζία
3) Γπίζεξ έραλα θαη ζημ δηαδίθηομ γηα ηε πνμακαθενυμεκε ενγαζία
4) Βμήζεζα ηηξ άιιεξ μμάδεξ δίκμκηαξ απακηήζεηξ ζημ ζέμα ημοξ
5) Έθακα ηεκ ηειηθή ακαδήηεζε ζημ δηαδίθηομ γηα ηα είδε κανθςηηθχκ
6) Ιειέηεζα θάπμηεξ ζειίδεξ γηα κα δηαιέλς ηεκ ακαιοηηθυηενε (δηάιελα ηεκ πνχηε)
7) Γπελενγάζηεθα ηηξ πιενμθμνίεξ ζημ Word
8) Δηάβαζα ηεκ ενγαζία
9) Έραλα γηα θςημγναθίεξ πμο ζα έδεηπκακ ηα είδε ηςκ κανθςηηθχκ αιιά θαη ηα ζφκενγα
πμο απαηημφκηαη γηα ηε πνήζε ημοξ
10) Ακηέγναρα ηηξ εηθυκεξ ζηεκ ενγαζία
11) Πηξ επελενγάζηεθα ζημ Word
12) Δμοιέραμε ηεκ ενγαζία μέζα ζηεκ ηάλε
13) Έπεηζα θάπμημοξ γκςζημφξ μμο κα μμο γκςνίζμοκ έκακ πνήζηε ( θμηκμί θίιμη)
14) Οοκακηήζεθα με ημκ πνήζηε αθμφ δέπηεθε, θαη ημο πήνα ζοκέκηεολε
15) Έγναρα ηεκ αημμηθή ενγαζία ζε πανηί θαη ηεκ πανέδςζα
16) Δηυνζςζα ηεκ αημμηθή θαη ηεκ έζηεηια ζε ειεθηνμκηθή μμνθή
17) Ιμίναζα θαη μάδερα ημ ενςηεμαημιυγημ
18) Έγναρα ζημκ πίκαθα θαη ζημκ οπμιμγηζηή γηα ημ ενςηεμαημιυγημ
19) Έζηεζα ηηξ θανέθιεξ ζημ αμθηζέαηνμ
20) Νανμοζίαζα θμμμάηη απυ ηεκ ενγαζία
21) Ιάδερα ηηξ θανέθιεξ απυ ημ αμθηζέαηνμ
51

Δναζηενηόηεηεξ
γηα ηεκ Γνεοκεηηθή Γνγαζία:

«Οη επηπηώζεηξ ηςκ κανθςηηθώκ μοζηώκ ζημκ άκζνςπμ θαη ε ζομβμιή ηεξ μηθμγέκεηαξ,
ημο ζπμιείμο θαη ημο αζιεηηζμμύ ζηεκ πνμζηαζία ηςκ κέςκ από αοηέξ»

Γηχνγμξ Οθαθίδαξ

Οηα πιαίζηα ηεξ ενεοκεηηθήξ ενγαζίαξ αζπμιήζεθα με ηηξ παναθάης ενγαζίεξ:
1) έγναρα ηηξ επηπηχζεηξ ηςκ κανθςηηθχκ μοζηχκ ζηε δςή μαξ
2) Έθακα ημ θμιάδ
3) Νιεθηνμιυγεζα ηηξ μανηονίεξ ακζνχπςκ γηα ηα κανθςηηθά
4) Έιεγπα ημκ οπμιμγηζηή ζηεκ πανμοζίαζε
5) Πναβμφζα θςημγναθίεξ ηηξ άιιεξ μμάδεξ υηακ πανμοζίαδακ
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Δναζηενηόηεηεξ
γηα ηεκ Γνεοκεηηθή Γνγαζία:

«Οη επηπηώζεηξ ηςκ κανθςηηθώκ μοζηώκ ζημκ άκζνςπμ θαη ε ζομβμιή ηεξ μηθμγέκεηαξ,
ημο ζπμιείμο θαη ημο αζιεηηζμμύ ζηεκ πνμζηαζία ηςκ κέςκ από αοηέξ»

Πάγθαιμο Δέζπμηκα

Οηα πιαίζηα ηεξ ενεοκεηηθήξ ενγαζίαξ αζπμιήζεθα με ηηξ παναθάης ενγαζίεξ:



Ηαηέγναρα ζε πανηί ηα είδε ηςκ κανθςηηθχκ μοζηχκ



Βνήθα θςημγναθίεξ θαη πιενμθμνίεξ γηα ηηξ επηπηχζεηξ ηςκ κανθςηηθχκ ζηεκ
πνμζςπηθή δςή ηςκ κανθμμακχκ



Βμήζεζα ζηεκ δηαηφπςζε ηςκ ενςηήζεςκ ημο ενςηεμαημιμγίμο



Έγναρα γηα μία πνμζςπηθή εμπεηνία μηαξ θίιεξ μμο



Έγναρα γηα πμημοξ ιυγμοξ δηάιελα ημ ζέμα γηα ηα κανθςηηθά



Έγναρα ζημκ πίκαθα έκα μένμξ ηςκ απακηήζεςκ ηςκ ενςηεμάηςκ



νεζημμπμίεζα ημ word γηα ηεκ ενγαζία ημο Αιέλακδνμο



Νανμοζίαζα έκα μένμξ ηεξ ενγαζίαξ



Ακέιαβα ηεκ νφζμηζε ημο μηθνμθχκμο
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Δναζηενηόηεηεξ
γηα ηεκ Γνεοκεηηθή Γνγαζία:

«Οη επηπηώζεηξ ηςκ κανθςηηθώκ μοζηώκ ζημκ άκζνςπμ θαη ε ζομβμιή ηεξ
μηθμγέκεηαξ, ημο ζπμιείμο θαη ημο αζιεηηζμμύ ζηεκ πνμζηαζία ηςκ κέςκ από
αοηέξ»

Ειίαξ Σζηζμαιίδεξ - Γοαγγειίδεξ

Οηα πιαίζηα ηεξ ενεοκεηηθήξ ενγαζίαξ αζπμιήζεθα με ηηξ παναθάης ενγαζίεξ:
1) Έθηηαλα ηεκ αθίζα γηα ηεκ πανμοζίαζε μαδί με ηεκ Άκκο, ημκ Γηχνγμ θαη ηεκ Γιέκε
2) Έδςζα μανηονία
3) Έθηηαλα ηεκ αθίζα ζηεκ μπμία ακαγνάθμκηαη μη μανηονίεξ
4) Αζπμιήζεθα με ημ power point μαδί με ηεκ Γιέκε
5) Βνήθα πιενμθμνίεξ γηα ηα είδε ηςκ κανθςηηθχκ
6) Ακέιαβα ηεκ θςημγνάθεζε ηεκ εμένα ηεξ πανμοζίαζεξ.
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Δναζηενηόηεηεξ
γηα ηεκ Γνεοκεηηθή Γνγαζία:

«Οη επηπηώζεηξ ηςκ κανθςηηθώκ μοζηώκ ζημκ άκζνςπμ θαη ε ζομβμιή ηεξ μηθμγέκεηαξ,
ημο ζπμιείμο θαη ημο αζιεηηζμμύ ζηεκ πνμζηαζία ηςκ κέςκ από αοηέξ»

Φςηυπμοιμξ Ηςκζηακηίκμξ

Οηα πιαίζηα ηεξ ενεοκεηηθήξ ενγαζίαξ αζπμιήζεθα με ηηξ παναθάης ενγαζίεξ:
1) Έπς ακηηγνάρεη ζημ stick ηεξ πιενμθμνίεξ πμο είπαμε πεη ζηεκ ηάλε
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Ηεθάιαημ 13
Πεγέξ Πιενμθόνεζεξ
1) http://1epal-prevez.pre.sch.gr/2003/Drugs1/eidh.html
2) http://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/ips/gr/gr3101.pdf
3) http://gr.drugfreeworld.org/drugfacts/heroin/long-term-effects.html
4) www2.cytanet.com.cy/lyc-pol-paf/mathites/drungs.doc
5)
http://www.google.gr/search?q=%CE%BF%CF%87%CE%B9+%CF%83%CF%84%CE%B1+
%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BA%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1&hl=el&c
lient=firefoxa&hs=nFo&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=q9E_T4e_
GuWL4gSO_6XoCg&ved=0CC4QsAQ&biw=1366&bih=604
6)
http://www.health.gov.au/internet/drugs/publishing.nsf/Content/languages/$FILE/Gr
eek.pdf
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