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21 ΓΕΛ 

ΑΘΗΝΑΣ 



Επιρροή στην κοινωνία 

Με ποιον τρόπο η εξουσία 

αλλάζει την διαμόρφωση 

της κοινωνίας; 

 

Έλεγχος 

  Νόμιμες έξεις 

Με ποια κριτήρια 

νομιμοποιούνται 

οι έξεις; Τι 

σκοπούς 

εξυπηρετεί αυτό; 

 

Παράνομες Έξεις 

Με ποια κρητήρια   

απαγορεύονται οι  

έξεις; Τι σκοπούς      

εξυπηρετεί αυτό; 

 

      Νομοθεσία 

Πως ασκείται ο 

έλεγχος από την 

εξουσία μεσω 

         των νόμων; 

Τρόποι προώθησης 

Με ποια μέσα 

προωθούνται οι έξεις 

στην κοινωνία; 

 

   Εξουσία και Έξεις 

Ποια είναι η στάση της 

εξουσιας απέναντι στο 

φαινόμενο του εθισμού 

και των εξεων; 

Ηδονή-Απολαύσεις 

     Πώς και γιατί 

 περιορίζεται η 

ηδονή 

    στην κοινωνία; 

Ηθικοί Περιορισμοί 

Πως ασκείται ο έλεγχος 

από την εξουσία μεσω 

ηθικών περιορισμών; 

 Διαφοροποίηση ανα 

κοινωνική ομάδα 

Πώς διαφοροποιείται 

ο έλεγχος ανάλογα 

με το σε ποιον 

ασκείται; 

 

 

 



Νόμιμες Έξεις 
 
Με ποιο κριτήριο 
νομιμοποιούνται οι 
έξεις; Τι σκοπούς 
εξυπηρετεί αυτό; 

Τσιγάρο 

Αλκοόλ 

Υπολογιστής-
Βιντεοπαιχνίδια 



Αλκοόλ 

Ιστορία και αλκοόλ 
 

 Αραβική λέξη “al kohl” 

 16ος αιώνας      Χρήση αλκοόλ για ιατρικούς σκοπούς 

 18ος αιώνας      Νομιμοποιείται η χρήση του από το                            

Βρετανικό κοινοβούλιο 

 19ος αιώνας      Η υπερβολική κατανάλωση του ώθησε                   

          την πλήρη απαγόρευση του 

 1933                   Σταματά η απαγόρευση του αλκοόλ 

 Σήμερα            Χιλιάδες ατυχήματα και αλκοολικοί 



Επιπτώσεις του αλκοόλ στον ανθρώπινο οργανισμό 

 

 Επιβράδυνση ζωτικών λειτουργιών 

Κατασταλτικές επιπτώσεις 

Ανικανότητα αίσθησης πόνου 

Τοξικότητα 

Εμετός δηλητηρίου 

Κώμα 

Θάνατος 

Νομιμοποίηση 

 

 Ευχαρίστηση ανθρώπων 

Χρησιμοποίηση με μέτρο 



 Τσιγάρο 
 Περιγραφή τσιγάρου 

 Τι είναι το τσιγάρο; 

 Το τσιγάρο  αποτελείται από μικρά κομμάτια 
επεξεργασμένου καπνού που είναι τυλιγμένα σε χαρτί. Έχει 
κυλινδρικό σχήμα και μπορεί να έχει στο ένα του άκρο 
επιστόμιο με φίλτρο 

 Προβλήματα στην υγεία 

 Είδη καρκίνου 

 Καρκίνος πνεύμονα 

 Καρκίνος γλώσσας 

 Καρκίνος φάρυγγα 

 Καρκίνος λάρυγγα 

Μεγάλη ταλαιπωρία 

Αλλαγή στον τρόπο ζωής 



                Ιστορία και πληροφορίες για το τσιγάρο 
 

 

 

 15ος αιώνας         Ήρθε στην Ευρώπη 

 1604                     Καταγγελία για τη χρήση καπνού 

 21ος αιώνας         Μεγάλη παράγωγη 
 

Ηλεκτρονικό τσιγάρο 

 

 Βλάπτει λιγότερο την υγεία 



 
 

Βιντεοπαιχνίδια  

 Internet 

 Εξάρτηση 

 

 Καταπολέμηση 

Μονάδα <Μέθεξης> 

 Παιδοψυχιατρικό τμήμα Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 

 ΑΠΘ 

 Θύματα 

 Παιδιά 

 Φοιτητές 



Παράνομες Έξεις 

Με ποια κρητήρια   

απαγορεύονται οι  

έξεις; Τι σκοπούς      

εξυπηρετεί αυτό; 

 

Ναρκωτικά 

 

Τζόγος 

 

Πορνεία 



   Ναρκωτικά  

Τεράστια εξάπλωση/ μέρος της καθημερινότητας 

•Ολική ή μερική παρανομοποίηση 

•Λανθασμένος  ο διαχωρισμός σε «σκληρά» και «μαλακά» 

•Αντίθεση απόψεων ιατρικής και ποινικού δικαίου 

•Συχνές γενικεύσεις των νόμων 

•Λανθασμένοι οι παράγωντες παρανομοποίησης 

•Παράνομα εφ’όσον οι φορείς εξουσίας δεν μπορούν να έχουν κέρδος 



   Πορνεία  

• Το «αρχαιότερο επάγγελμα» 

• Διαχωρισμός σε νόμιμη και παράνομη 

• Άνθιση παράνομης πορνείας: φθηνότερη, ευκολότερα προσβάσιμη 

• Μη επαρκές νομικό πλαίσιο/ αδυναμία φορέων εξουσίας 

• Τεράστια κέρδη από όλες τις μορφές είτε για το κράτος είτε για 

ιδιώτες 

• Παράνομη εαν δεν υπάρχει κέρδος από το κράτος 

 



   Τζόγοσ  

• Συναντιέται από την αρχαιότητα 

• Διάφορες μορφές την σύγχρονη εποχή  

• Τύπος εξάρτησης/ εθισμού 

• Παράνομες και νόμιμες μορφές υπάρχουν παντού 

• Εύκολο να τζογάρεις οποιαδήποτε στιγμή 

• Κάθε άτομο έχει πιθανότητες εθισμού σε αυτόν 

• Αισχροκέρδια του κράτους μέσω νομιμοποιήσης 

 



ΟΜΑΔΑ Β: Ο ΑΣΤΙΚΟΣ ΜΥΘΟΣ  

Βέρρα Ευαγγελία 

Ζντράβα Τζέση 

Δήμα Έλενα 

Ζόσου Κορίνα 

Ιβανόβα Στέλλα 

Γκάτσου Ελένη 

Θερτσάι Φρατζέσκα 



                            ΕΞΕΙΣ 
•Για ποιο λόγω προκαλούν θαυμασμό στους ανθρώπους; 

•Πώς εξαπλώνονται;  

Κράτος - 

Εξουσία Αστικός  

Μύθος 

Πρότυπα, 

Διαφημίσεις, 

Στερεότυπα 



           ΑΣΤΙΚΟΣ ΜΥΘΟΣ 
•Ποιοι είναι οι αστικοί μύθοι που κυριαρχούν γύρω 

από τις έξεις; 

•Γιατί είναι τόσο ελκυστικά και οδηγούν στην 

εξάρτηση, ενώ οι περισσότεροι γνωρίζουμε τις 

επιπτώσεις που έχουν κυρίως στην υγεία μας; 

• Έχουμε τον πλήρη έλεγχο των αποφάσεών μας 

ή γινόμαστε έρμαια των ουσιών αυτών; 

Νομιμότητα, 

Απαγόρευση 

Οικονομική  

Κατάσταση, 

Λαθρεμπόριο 

Μορφωτικό 

επίπεδο 

Εφηβεία 

Υπέρβαση  

κανόνων 



 
ΠΡΟΤΥΠΑ/ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ 

•Ποια είναι αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που μας 

 κάνουν να θαυμάζουμε ορισμένους ανθρώπους; 

•Με ποιόν τρόπο συνδέεται η υπέρβαση των κανόνων 

με τον αστικό μύθο; Είναι μια απλή σύνδεση; 

Ενηλικίωση 

Κοινωνικά 

Πρότυπα 
Κοινωνική  

Αποδοχή 

Επιρροή από  

ανώτερες  

κοινωνικές 

τάξεις 

Τραγουδιστές, 

Μουσικοί, 

Αθλητές 

Ηθοποιοί/ 

Ταινίες 

Κόσμος του 

θεάματος 



ΠΡΟΤ ΥΠΑ, ΥΠΕΡΒΑΣΗ 
ΚΑΝΟΝΩΝ  

 Τα πρότυπα είναι κάποια είδωλα κυρίως προσώπων που έχουν καταξιωθεί σε έναν τομέα  

 Θετική και αρνητική επίδραση των προτύπων σε κάποιο άτομο 

 Παράγοντες που συμβάλλουν στην μίμηση προτύπων: 

 Οικογένεια 

 Συναναστροφές ατόμου 

 Χαρακτήρες 

 Παρέες συνομηλίκων 

 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (media) 

 Κοινωνία 

 Εξιδανίκευση προτύπων 

 Επίδραση στους ενήλικες και στους νέους που αναζητούν πρότυπα τα οποία θα τους βοηθήσουν να 

βρουν/δημιουργήσουν την ταυτότητά τους 

 

 



 

 

ΕΦΗΒΕΙΑ 
•Πώς σχετίζονται οι έφηβοι με τους εθισμούς και τους μύθους γύρω από 

αυτούς; 

•Ποιοι παράγοντες οδηγούν στην επαφή των εφήβων με τις έξεις; / Για ποιους 

λόγους κάνουν χρήση; 

•Πώς επιδρούν  οι αστικοί μύθοι στις συνήθειες των εφήβων; 

•Ποιος είναι ο σκοπός τους και τι θέλουν να επιτύχουν μ’αυτό; 

 

Παρέες 

Οικογενειακό 

Περιβάλλον 

Τρόπος  

Αντίδρασης 

Ενηλικίωση 

Είδωλα 



ΕΦΗΒΕΙΑ  

Παράγοντες που οδηγούν στον εθισμό 
 Εγκεφαλικό στάδιο ανάπτυξης- Οι έφηβοι είναι πιο ευάλωτοι στη χρήση 
ουσιών συγκριτικά με έναν ενήλικα ( βιολογικοί παράγοντες) 
 Αναζήτηση ταυτότητας, ανάγκη από πρότυπα ταύτισης (υιοθέτηση 
προτύπων)-επεξήγησης των «ανεξήγητων» που συμβαίνουν ενδοψυχικά  και 
στο σώμα του εφήβου – Μιμητισμός 
 Εποχή rock n roll – Μουσικά είδωλα – Χρήση ναρκωτικών ουσιών 
 Δεκαετία του ’60 αμφεταμίνη – Παιδιά των λουλουδιών, ναρκωτικά, 
αντίσταση στην κοινωνία 
 Δεκαετία ’70 αμφεταμίνη και ηρωίνη 
 Διακατέχονται από κομφορμισμό 
 Περιέργεια – Έλξη από το άγνωστο - Γόητρο 
 Παρέες – Κοινωνική αποδοχή (κοινωνικοποίηση) – Φόβος απόρριψης 
 Ψυχική Οκνηρία – Διαστρεμμένος σνομπισμός 
 Ψευδαίσθηση ότι αποτελούν λύση στα προβλήματα 

 
 
 

 
 



Επιπτώσεισ και συνέπειεσ:  
  

 Ο πειραματισμός γίνεται εθισμός  
 Διαδίκτυο: 
  Απουσία ελέγχου - Κίνδυνοι 
 Ηλεκτρονική παρενόχληση 
 σεξουαλική παρενόχληση - ανήλικη πορνογραφία 
 οικονομικές απάτες 
 Ουσίες: 
 Υγεία ( κούραση, βλάβη σωματικών οργάνων, αυξημένη νοσηρότητα…) 
 Επιθετική συμπεριφορά – Βιαιότητες 
 Αποκοπή από τις θετικές συντροφιές με συγκεκριμένα οράματα και στόχους 
 Μείωση σχολικής απόδοσης 
 Αδιαφορία για υποχρεώσεις 
 Ανικανότητα απορρόφησης γνώσης και συγκέντρωσης 
 Βραχυπρόθεσμη μνήμη - Αμνησία 
 Μεγάλη πιθανότητα εξάρτησης από άλλα παρόμοια εξαρτησιογόνα 
  Μεγάλη πιθανότητα μόλυνσης από Σ.Μ.Ν. (σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα) και 
ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης 
  Εσωστρέφεια, συναισθηματική απομάκρυνση, κατάθλιψη, κατάσταση απουσίας 
ελέγχου, μείωση αντίληψης 

 
 
 



Μορφωτικό 

Επίπεδο 
• Γιατί και πώς εμπλέκεται στη ζωή  

του εφήβου η κριτική ικανότητα 

• Παίζει ρόλο τελικά η κριτική ικανότητα 

στον εθισμό ή είναι απλά οργανικό; 

Κριτική  

Ικανότητα 

Γνώσεις 



ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  

 Η κριτική ικανότητα είναι ένας ιδιαίτερος τρόπος διαχείρισης πληροφοριών 

 Στους έφηβους δημιουργείτε μέσω της εκπαίδευσης 

 Η επιδίωξη της αυτονομίας σε αντίθεση με τον έλεγχο των γονιών 

 Αποτελέσματα της κριτικής ικανότητας:  

 Κοινωνικοποίηση 

 Πολιτικοποίηση 

 Εμπλουτίζει εμπειρίες 

 Ολοκληρώνει την προσωπικότητα του ατόμου 

 

 

 



 Τρόποι καλλιέργισης κριτικής ικανότητας 

 Οικογένεια 

 Σχολείο 

 Μ.Μ.Ε 

 Λογοτεχνικά κείμενα 

 Ο ρόλος της κριτικής ικανότητας ή η οργανική εξάρτηση παίζει ρόλο; 

Φάσεις: 

 Οργανικός σύνδρομος 

 Ψυχική υποδούλωση 

 Αναγκαστική Οργανική Εξάρτηση 



 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΕΙΟ 
• Πώς σχετίζεται η οικονομική  

κατάσταση με τις έξεις;   

 

 

Κόστος 

Αποθήκευση 
Οργάνωση 

(μέλη) 

Μεταφορά 



Λαθρεμπόριο  

 Ποινικό αδίκημα 

 Περίπου το 71% των ψηφοφόρων απέρριψαν την πρόταση 

«Νεολαία χωρίς ναρκωτικά», που θα περιόριζε τη χρήση 

ναρκωτικών στη χώρα 

 



 

 Σχέση κράτους με λαθρεμπόριο 

 Φορολογία 

 Διαφήμιση και χορηγία 

 Δαπάνες υγείας 

 Βιομηχανία καπνού 

 Ο εθισμός είναι μια σειρά εμπειριών που προκαλούν 

αλλαγή στον εσωτερικό κόσμο του ατόμου  



 

 

ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ 
 

Πώς εμπλέκεται η νομιμότητα και η απαγόρευση  

στον αστικό μύθο; 

Έλεγχος του  

κράτους Περιέργεια  Ελκυστικότητα 



ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ-
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ  

 Όταν κάτι είναι απαγορευμένο τείνει να φαντάζει πιο ελκυστικό στα μάτια των 
ανθρώπων και ιδιαίτερα των νέων (περιέργεια- έλξη από το άγνωστο) 
 Η Αργεντινή, χώρα εισαγωγής κοκαΐνης μέχρι το 2001, ξαφνικά μετατράπηκε 
σε χώρα παραγωγός.  
 Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες πωλούνται ελεύθερα σε ειδικά καταστήματα.  
 Στην ερώτηση, προς έναν χρήστη νόμιμων ουσιών: «Ποια είναι η γνώμη σας 
για τον έλεγχο της αστυνομίας σε αυτό το κατάστημα που πουλά νόμιμα 
ναρκωτικά;» η απάντηση είναι εύλογη.  
«Πιστεύω πως είναι ανώφελο. Ακριβώς επειδή είναι νόμιμο. Δεν υπάρχει 
κάτι ενάντια στο νόμο.»  
 Συνήθως πωλούνται στο διαδίκτυο, ωστόσο υπάρχουν καταστήματα, όπως 
εξειδικευμένα καπνοπωλεία, στα οποία μπορεί κανείς να τα προμηθευτεί, που 
λειτουργούν αλλού παράνομα και αλλού νόμιμα. 
 Λετονία: αναζήτηση ισορροπιών μεταξύ νομιμότητας και διασφάλισης της 
δημόσιας υγείας-Νέα ναρκωτικά που περιέχουν νόμιμες ουσίες βγαίνουν στην 
αγορά κάθε εβδομάδα.  
 

 
 
 



 

 Απαγόρευση από το κράτος το εμπόριο ισχυρών ναρκωτικών ουσιών (κοκαΐνη, 

ηρωίνη,LSD…) λόγω απειλής της δημόσιας υγείας και αδυναμίας στο να τα 

φορολογήσει.  

 Το κράτος εγκαθιστά νόμιμα ορισμένα ελαφρά ναρκωτικά (μαριχουάνα, ινδική 

κάνναβη…) _ ΑΝ ΚΑΙ το τσιγάρο από μαριχουάνα και χασίς προκαλεί περισσότερες 

σωματικές βλάβες σε σύγκριση με τον απλό καπνό 

 Σύμφωνα με έρευνα που διεξάχθηκε το 2002 στο Ηνωμένο Βασίλειο το 99% των 

παιδιών δήλωσαν ότι η χρήση ινδικής κάνναβης είναι σχετικά ασφαλής γι’αυτό και 

επιτράπηκε από το κράτος 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  

 Ποιοι είναι οι αστικοί μύθοι που κυριαρχούν γύρω από τις 

έξεις; 

  Ο καπνιστής είναι δημοφιλής και ισχυρός 

 Οι ουσίες αποτελούν λύση στα προβλήματα 

 Κάνοντας χρήση αποκτούν λίγη από την «λάμψη» των 

ειδώλων που παρουσιάζουν τα media 

 Ο χρήστης γίνεται αποδεκτός από όλους 

 

 



 

Γιατί είναι τόσο ελκυστικά και οδηγούν στην εξάρτηση, 

ενώ οι περισσότεροι γνωρίζουμε τις επιπτώσεις που 

έχουν κυρίως στην υγεία μας; 

 Λόγω των αστικών μύθων μέσω των οποίων φαντάζουν ακίνδυνα στο μυαλό μας 

 Εξαιτίας της επιρροής άλλων προσώπων κυρίως που ασκούν σε εμάς ↔ Απουσία 

κριτικής ικανότητας 

 Λόγω εθισμού που προέκυψε από μια «αθώα» δοκιμή 

 

Έχουμε τον πλήρη έλεγχο των αποφάσεών μας ή 

γινόμαστε έρμαια των ουσιών αυτών; 

Τις περισσότερες φορές όχι, αφού: 

 δεχόμαστε επιρροή από παντού ( δευτερεύοντα πρόσωπα, media, κοινωνία…) 

 η απλή δοκιμή γίνεται εθισμός και εξάρτηση 

 είναι υπαρκτός ο φόβος της απόρριψης από άτομα ή ομάδες που θεωρούμε 

ανώτερες από άλλες και στις οποίες θα θέλαμε να ενταχθούμε 

 



 

 

                                  ΤΕΛΟΣ 


