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Περίληψη – Abstract  
«Στην εφηβεία είναι που αρχίζουν οι διαταραχές από τις καταχρήσεις ουσιών για τα 
περισσότερα άτομα και όμως κανένας δεν ψάχνει από τότε το γιατί.» (Τζόελ Σουέντσεν, 

Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας, Μπορντό, Γαλλία). Βλέποντας την πιο πάνω δήλωση 
αλλά και την κατάσταση που επικρατεί στους νέους της Κύπρου αποφασίσαμε ως ερευνητική 
ομάδα να ασχοληθούμε με το θέμα και να διεξάγουμε τη δική μας έρευνα για τις απόψεις των 
εφήβων σχετικά με τα ναρκωτικά στην εφηβεία.   
Η απόφαση για έρευνα σχετικά με το θέμα λήφθηκε από τον Σεπτέμβρη μέσα από δικό μας 
προβληματισμό. Σε πρώτες συναντήσεις που είχαμε με τους συντονιστές εκπαιδευτικούς μας 
αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με το θέμα των ναρκωτικών ειδικά μετά από την επαφή μας με 
χρήστες που έρχονται και στο σχολείο μας ή με άτομα που έχουν στο στενό τους συγγενικό 
περιβάλλον χρήστες ναρκωτικών. Αρχικά ξεκινήσαμε κάνοντας τη δική μας έρευνα για τα 
ναρκωτικά γενικότερα.  
Αφού λήφθηκε η απόφαση στη συνέχεια προσπαθήσαμε να βρούμε στοιχεία για τις επιπτώσεις 
που μπορούν να έχουν τα ναρκωτικά στους ανθρώπους και ειδικότερα στους εφήβους, αλλά και 
για το πως ωθούνται στη χρήση. Έγινε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας μέσα  από τρεις 
διαφορετικές έρευνες, κάθε μαθήτρια της ομάδας από μόνη της, μετά αφού συζητήσαμε τα 
συνοψίσαμε σε ένα ενιαίο κείμενο.  
Μετά από την πιο πάνω σύντομη εισαγωγή του θέματος και από απορίες που προέκυψαν 
θελήσαμε να ασχοληθούμε ενεργά με το θέμα, να μάθουμε λίγα περισσότερα για αυτό, αλλά και 
να δούμε πώς έχει η κατάσταση στην Λεμεσό. Έτσι αποφασίσαμε να προβούμε στην δική μας 
έρευνα για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στα δικά μας ερευνητικά ερωτήματα. Συγκεκριμένα 
προσπαθήσαμε μέσα από την δική μας ερευνητική εργασία να απαντήσουμε στο πιο κάτω 
γενικό ερευνητικό ερώτημα:  
Ποια είναι η άποψη των νέων για τους λόγους και τους τρόπους που ξεκινά κάποιος τη 
χρήση ναρκωτικών; 
Για επιτευχθεί αυτό το χωρίσαμε σε επιμέρους ερωτήματα τα οποία αναλύουμε στην πρόταση 
μας και ετοιμάσαμε δηλώσεις. Μέσα από τα αποτελέσματα μας θα μπορεί να ενημερωθεί ο 
καθένας για την κατάσταση στην Λεμεσό, αλλά και για τον ψυχολογικό κόσμο και το προφίλ των 
χρηστών από εξαρτησιογόνες ουσίες. Μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας θα μπορέσουν 
οι αρμόδιοι να επιληφθούν του θέματος για την περαιτέρω αξιοποίηση τους.  
 

Επισκόπηση Βιβλιογραφίας 
 
Ναρκωτικά είναι οποιαδήποτε ουσία φυσική ή τεχνητή που μπορεί να δράσει στο Κεντρικό 

Νευρικό Σύστημα (Κ.Ν.Σ.), και που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αλλάξει την διάθεση 
κάποιου ατόμου. Ο όρος «ναρκωτικά», δεν ανταποκρίνεται με ακρίβεια στις ουσίες αυτές, γιατί 
κάποιες απ’ αυτές έχουν κατασταλτική επίδραση και κάποιες άλλες  διεργετική. Ο πιο σωστός 
όρος για τα «ναρκωτικά» είναι εξαρτησιογόνες ουσίες, καθώς όλες αυτές οι ουσίες προκαλούν 
σωματική και ψυχική εξάρτηση (http://www.neaygeia.gr/page.asp?p=499). Η χρήση των ουσιών 
αυτών επηρεάζει την αντίληψη και τη διάθεση και προκαλεί άλλοτε ευχάριστα και άλλοτε 
δυσάρεστα συναισθήματα. Οι εξαρτησιογόνες ουσίες διακρίνονται σε:  

 Νόμιμες (καπνός, αλκοόλ) 

 Παράνομες (χασίς, ηρωίνη, κ.α.) 
 
Tα πιο συχνά αίτια που ωθούν τους έφηβους στην χρήση είναι η αδιαφορία από το οικογενειακό 
περιβάλλον για τις δραστηριότητες και τα συναισθήματα του παιδιού, καθώς και η υπερβολική 
αυστηρότητα ή ελευθερία που επιδεικνύουν πολλές φορές οι γονείς. Επίσης οι σχέσεις μεταξύ 
συνομιλήκων μπορούν να επηρεάσουν τα παιδιά, ιδιαίτερα κατά την εφηβεία αφού επιθυμουν 
να είναι αρεστά και αποδεκτά τις παρέες τους. Αναμφισβίτητα, ο κίνδυνος αυξάνεται υπό 

http://www.neaygeia.gr/page.asp?p=499


συνθήκες φτώχειας, (δηλαδή, όταν η οικογένεια διαμένει σε γειτονιά όπου κυριαρχεί) βίας, και 
εγκληματικότητας (και συμμορίες) (http://www.childit.gr/v2/index.php/teenage/556-i-xrisi-
narkotikon-ousion-stin-efiviki-ilikia). 
 
Τα χαρακτηριστικά του ατόμου, όπως η επιθετικότητα, η περιέργεια, η ανάγκη για ανεξαρτησία 
και πειραματισμό, η χαμηλή αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση, ο μειωμένος αυτοέλεγχος κ.α, 
μπορούν να οδηγήσουν τον έφηβο στην χρήση. Η οικογενειακή επιρροή σ’αυτό το θέμα παίζει 
σημαντικό ρόλο, αφού οι γονείς κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιου λειτουργούν ως 
πρότυπα μίμησης, (http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2012/04/blog-post_4055.html). 
 
Σε σύγκριση με την Ευρώπη είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση.  Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό 
νέων, (σε σύγκριση με άλλες χώρες,) που δεν κάνουν απλά χρήση, αλλά παρασύρουν και 
άλλους νέους που δεν είχαν καμία πρόθεση να γίνουν χρήστες. Ανησυχητικό είναι ότι τα 
τελευταία 2 χρόνια αρκετοί νέοι έχουν μεταπηδήσει από τα ελαφριά στα σκληρά ναρκωτικά και 
είναι εθισμένοι πλέον.Αυτό που υπάρχει τελευταία στην Κύπρο είναι το γεγονός ότι και από 
εύπορες κοινωνικές τάξεις κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσίων. Σύμφωνα με μια έρευνα που 
έγινε πέρσι από το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου (http://www.ask.org.cy/el/page/episima-
stoixeia?megamenu=2), πιο συνήθης είναι η χρήση του χαπιού έκσταση (η χρήση αυτού του 
ναρκωτικού δημιουργεί πολλά δίψα). Στην Κύπρο έχουμε αδειοδοτημένα προγράμματα 
πρωτογενούς πρόληψης από το Αντικαρκινικό Συμβούλιο Κύπρου, τα οποία γίνονται από τον 
Παγκύπριο οργανισμό ΚΕΝΘΕΑ (http://www.kenthea.org.cy/).  
 
Πρέπει να γνωρίζουμε πως οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εξαρτημένοι από τέτοιες ουσίες 
υποφέρουν, και το ίδιο υποφέρουν και οι οικογένειες τους, υποφέρουν όχι μόνο από 
ψυχολογική-συναισθηματική αλλά και οικονομικη. Αυτοί οι άνθρωποι πιο συχνά στρέφονται στις 
κλοπές, διαρρήξεις, αλλά γίνονται και οι ίδιοι βαποράκια για να κερδίσουν την δόση τους 
(http://www.e-goneis.gr/efhboi-kai-narkwtika-endeikseis-kai-antimetwpish/). 
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Αναλυτική Περιγραφή των Σταδίων της Ερευνητικής Διαδικασίας 
Σε αυτήν την ενότητα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια πλήρη περιγραφή της μεθοδολογίας 
που χρησιμοποιήσαμε για να διεκπεραιώσουμε την έρευνα μας. Καταρχήν η απόφαση πάρθηκε 
τον Σεπτέμβριο με τον συντονιστή καθηγητή μας. Αφού αποφασίσαμε το θέμα με το οποίο θα 
ασχολούμασταν, ενημερωθήκαμε σχετικά με αυτό μέσα από μια βιβλιογραφική έρευνα. Ψάξαμε 
να βρούμε κάποιες έρευνες που έγιναν στο παρελθόν στην Κύπρο αλλά δυστυχώς δεν 
μπορέσαμε να βρούμε κάτι. Έτσι περιοριστήκαμε μόνο στα στοιχεία που μας δώθηκαν από την 
έμπειρη ερευνήτριά μας και από τα στοιχεία της βιβλιογραφικής μας έρευνας. 

 
 
 

Μετά από την βιβλιογραφική μας ενημέρωση στις 28 Νοεμβρίου 2014 κάναμε την επίσκεψη μας 
στην Θεραπευτική Κοινότητα Αγίας Σκέπης. Εκεί είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με την 
υπεύθυνη της κοινότητας, κυρία Τίνα Παύλου, αλλά και με δύο πρώην χρήστες. Η κυρία Τίνα 
μας διηγήθηκε την ιστορία της Κοινότητας, μας εξήγησε το πώς λειτουργεί το πρόγραμμα για 
τον κάθε χρήστη και τις αλλαγές στα συναισθήματά του, αλλά και πώς είναι (στην εμφάνιση) 
ένας χρήστης όταν περάσει από το πρόγραμμα. Αμέσως μετά μας σύστησε στους δύο πρώην 
χρήστες, στους οποίους θέσαμε μερικά ερωτήματα που προθυμοποιήθηκαν να μας 
απαντήσουν με ειλικρίνεια και χωρίς κανένα δισταγμό. Ξεκίνησαν λέγοντάς μας τον τρόπο με 
τον οποίο ξεκίνησαν τη χρήση, από ποιά ηλικία και το πως ωθήθηκαν στη χρήση. Επίσης, μας 
περιέγραψαν τις αλλαγές που είδαν στους εαυτούς τους μετά την χρήση, αλλά και το πώς 
έβλεπαν τον κόσμο πίσω από τα μάτια του χρήστη. Τέλος, εξέφρασαν την άποψή τους για τα 
ναρκωτικά και μέσω εμάς θέλησαν να στείλουν  μηνύματα και συμβουλές στους νέους για τις 
εξαρτησιογόνες ουσίες. 



 
Σύμφωνα με τη δική μας βιβλιογραφική έρευνα, αλλά και από την συνέντευξή που πήραμε από 
το Θεραπευτικό Κέντρο Αγίας Σκέπης, ήρθαμε σε συμπέρασμα ότι τα πιο συχνά αίτια που 
ωθούν τους έφηβους στην χρήση είναι η αδιαφορία του οικογενειακού περιβάλλοντος για τις 
δραστηριότητες και τα συναισθήματα του παιδιού, καθώς και η υπερβολική αυστηρότητα ή 
ελευθερία από μέρος των γονέων. Επίσης οι σχέσεις μεταξύ συνομήλικων μπορούν να 
επηρεάσουν τα παιδιά, ιδιαίτερα κατά την εφηβεία αφού επιθυμούν να είναι αρεστά και 
αποδεκτά τις παρέες τους. Αναμφισβήτητα, ο κίνδυνος αυξάνεται υπό συνθήκες φτώχειας, 
(δηλαδή, όταν η οικογένεια διαμένει σε γειτονιά όπου κυριαρχεί βία, εγκληματικότητα και 
συμμορίες). Για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στα ερωτήματα που προέκυψαν και να δούμε 
την κατάσταση στη Λεμεσό, σε συνάντηση που είχαμε με τον συντονιστή καθηγητή και τον 
έμπειρο ερευνητή μας, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε με μια έρευνα στη Λεμεσό επιλέγοντας 
4 Λύκεια της πόλης και ταυτόχρονα ετοιμάσαμε ένα δικό μας ερωτηματολόγιο ώστε να 
πετύχουμε όσο το δυνατό το καλύτερο αποτέλεσμα.  
 

Καταρτισμός Ερωτηματολογίου  
Το ερωτηματολόγιο ήταν χωρισμένο σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος συνέλεγε δημογραφικά 
στοιχεία: την τάξη, την ηλικία, τον τόπο διαμονής και τη γενική επίδοση των μαθητών που 
συμμετείχαν στην έρευνα. Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου αποτελείτο από 40 δηλώσεις 
κλειστού τύπου, στις οποίες οι ερωτούμενοι καλούνταν να δηλώσουν τη στάση τους με βάση μια 
πενταβάθμια κλίμακα εκτίμησης απόψεων Likert (ολόκληρο το ερωτηματολόγιο όπως 
διαμορφώθηκε φαίνεται στο Παράρτημα 1). 
 
Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου (στο παράρτημα 1 παρατίθεται αυτούσιο το 
ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους μαθητές) αποτελείτο από 40 δηλώσεις κλειστού τύπου, στις 
οποίες οι ερωτούμενοι καλούνταν να δηλώσουν τη στάση τους με βάση μια πενταβάθμια 
κλίμακα εκτίμησης απόψεων Likert. Οι ερωτούμενοι κλήθηκαν να επιλέξουν μια από τις δυνατές 
απαντήσεις σταθερής μορφής σε ένα σύνολο δηλώσεων για τα ναρκωτικά στην εφηβεία και την 
άποψη τους για αυτό το θέμα. Οι απαντήσεις εξέφραζαν το μέγεθος συμφωνίας ή διαφωνίας 
τους σε κάθε δήλωση και διαβαθμίζονταν από το «Συμφωνώ απόλυτα» μέχρι το «Διαφωνώ 
απόλυτα», με ενδιάμεσες απαντήσεις (Γιαλλουρίδης, 2014, Σημειώσεις μαθήματος για την 
εκπαιδευτική έρευνα). Η έρευνα έγινε  με σκοπό να απαντηθεί το πιο κάτω βασικό ερώτημα:  
Ποια είναι η άποψη των νέων για τους λόγους και τους τρόπους που ξεκινά κάποιος τη 
χρήση ναρκωτικών; 
Για να απαντηθεί αυτό το γενικό ερώτημα το διασπάσαμε στα πιο κάτω επί μέρους ερωτήματα:   

1. Γνωρίζουν οι νέοι ή και οι χρήστες τις μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία τους από τη 
χρήση των ναρκωτικών; Έχουν επίγνωση πού μπλέκουν αν γίνουν εξαρτώμενοι από τα 
ναρκωτικά;  

2. Σε ποια ηλικία, σε τι ποσοστό και με ποιο τρόπο ξεκινούν οι νέοι τη χρήση των 
ναρκωτικών;  



3. Παίζει ρόλο το φιλικό τους περιβάλλον και η γενικότερη πληροφόρηση για τη χρήση; 
4. Τι ρόλο παίζει η οικογένεια και τα προβλήματα που περνά ο ίδιος, σε σχέση με τη χρήση 

ή όχι ναρκωτικών;  
5. Τι ρόλο παίζει το σχολείο και γενικά το σχολικό περιβάλλον στη χρήση ή στην αποφυγή 

της χρήσης των ναρκωτικών;  
 
Για να απαντηθούν αυτά τα επιμέρους ερωτήματα προσπαθήσαμε να κάνουμε κάποιες 
δηλώσεις, που έμμεσα θα μας έδιναν αποτελέσματα. Μεριμνήσαμε ώστε να είναι φιλικές στους 
ερωτηθέντες και να υποβοηθούνται ώστε να εκφράζουν την άποψη τους γενικότερα. 
Ακολουθούν δηλώσεις ανά ερώτημα.  
 

Δηλώσεις ανά ερώτημα 
Γνωρίζουν οι νέοι ή και οι χρήστες τις μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία τους  από τη 
χρήση των ναρκωτικών; Έχουν επίγνωση πού μπλέκουν αν γίνουν εξαρτώμενοι από τα 
ναρκωτικά;  
Β1: Η χρήση ναρκωτικών ουσιών επηρεάζει πολύ την εξωτερική εμφάνιση. 
Β7: Η χρήση ναρκωτικών, έστω και ελαφριών, οδηγούν στο τέλος σε επικίνδυνα μονοπάτια τον 

χρήστη.  
Β8: Είναι δύσκολο να απεγκλωβιστεί κάποιος από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών, επειδή οδηγεί 

σε επικίνδυνα μονοπάτια. 
Β14: Δεν νομίζω ότι υπάρχει οποιοσδήποτε κίνδυνος, αν κανείς κάνει μόνο ελαφριά ναρκωτικά 

(κάπνισμα μαριχουάνας για παράδειγμα). 
Β15: Γνωρίζω τις επιπτώσεις των ναρκωτικών από προσωπική εμπειρία. 
Β21: Η χρήση ναρκωτικών ουσιών δημιουργεί μια επικίνδυνη εξάρτηση στον χρήστη.  
Β26: Η χρήση ναρκωτικών ουσιών δεν επηρεάζει τον χρήστη σε κανένα τομέα.  
Β27: Η χρήση ναρκωτικών ουσιών δεν επηρεάζει τη συμπεριφορά του χρήστη. 

Β32: Πιστεύω ότι αυτοί που καπνίζουν μαριχουάνα τρώνε πολλά γλυκά. 
Β37: Η χρήση ναρκωτικών ουσιών μας φέρνει πιο κοντά στο θάνατο.  

Σε ποιά ηλικία, σε τι ποσοστό και με ποιο τρόπο ξεκινούν οι νέοι τη χρήση των 

ναρκωτικών;  

Β2: Έχω γνωστούς, που ξεκίνησαν να καπνίζουν μαριχουάνα, από τότε που φοιτούσαν στο 

γυμνάσιο.  
Β9: Δεν έχω καπνίσει ποτέ μαριχουάνα, αλλά για να είμαι ειλικρινής, δεν θα είχα κανένα 
πρόβλημα να καπνίσω, αν κάπνιζαν στην παρέα μου.  
Β16: Πιστεύω ότι η ευάλωτη ηλικία για να ξεκινήσει κάποιος τη χρήση ναρκωτικών είναι από 13 

μέχρι 16 χρόνων. 
Β22: Δεν θέλω να καπνίσω μαριχουάνα, με αρκεί και το τσιγάρο.  
Β28: Γνωρίζω φίλους μου, που καπνίζουν μαριχουάνα.  
Β33: Έτυχε να καπνίσω μαριχουάνα όταν ήμουν σε σπίτι με φίλους.  

 
Παίζει ρόλο το φιλικό τους περιβάλλον και η γενικότερη πληροφόρηση για τη χρήση; 
Β3: Σε μια περίπτωση κάποιος μου έβαλε κάτι στο ποτό και αυτό με έκανε να νοιώθω τέλεια.  
Β10: Θα δοκίμαζα μόνο και μόνο για να ανήκω κάπου, σε κάποια παρέα. 
Β17: Συνήθως καπνίζω και εγώ μαριχουάνα, όταν καπνίζει η παρέα μου. 
Β23: Συνήθως κάποιος είναι πιο επιρρεπής να καπνίσει ή να κάνει χρήση ναρκωτικών, αν 

καπνίζει ή κάνει χρήση ναρκωτικών και η παρέα του.  
Β29: Αν μου έδινε κάποιος φίλος μου να δοκιμάσω κάποια ουσία, θα ενέδιδα και θα έκανα 

χρήση. 
Β34: Υπάρχουν χάπια που σε κάνουν να πετάς στα ουράνια.  
Β38: Αν κάπνιζε μαριχουάνα κάποιος από την παρέα μου, θα δοκίμαζα και εγώ. 



Τι ρόλο παίζει η οικογένεια και τα προβλήματα που περνά ο ίδιος, σε σχέση με τη χρήση 
ή όχι ναρκωτικών;  
Β4: Οι σχέσεις με την οικογένεια μου είναι πολύ καλές και μπορώ να συζητώ τα πάντα μαζί 

τους.  
Β11: Πιστεύω ότι η χρήση ναρκωτικών ουσιών σε παίρνει σε άλλη διάσταση και ξεφεύγεις από 

τα προβλήματα της ζωής.  
Β12: Τα ναρκωτικά είναι ο πιο εύκολος και γρήγορος τρόπος να αποφεύγεις τα προβλήματα.  
Β18: Πολλές φορές έχω τέτοια ψυχολογική διάθεση, που πιστεύω ότι θα έκανα χρήση 

ναρκωτικών ουσιών, επειδή εκείνη την ώρα είμαι αρκετά ευάλωτος.  
Β24: Δεν μπορώ να στηριχτώ στην οικογένεια μου όταν είμαι σε σοβαρά προβλήματα, σε κακή 

ψυχολογική διάθεση (τσακώθηκα με το/η φίλο/η, όταν δεν είμαι καλά, όταν θέλω να μην 
υπάρχω, όταν με πιάνουν οι μαύρες μου).  
Β30: Πιστεύω ότι τα οικογενειακά προβλήματα είναι ένας από τους βασικούς λόγους, που 

ξεκινά κάποιος την χρήση ναρκωτικών ουσιών. 
Β35: Η οικογένεια μου πάντοτε με στηρίζει στις επιλογές μου.  
Β39: Κάνω τις επιλογές μου με βάση τις επιθυμίες των γονιών μου.  
 

Τι ρόλο παίζει το σχολείο και γενικά το σχολικό περιβάλλον στη χρήση ή στην αποφυγή 

της χρήσης των ναρκωτικών;  

Β5: Αν έβλεπα κάποιο περιστατικό χρήσης στο σχολικό χώρο, θα ενημέρωνα τη Διεύθυνση του 

Σχολείου. 
Β6: Μπορεί κανείς να βρει πιο εύκολα ναρκωτικές ουσίες στα σχολεία, παρά οπουδήποτε 
αλλού.  
Β13: Μπορώ να μιλήσω στους καθηγητές μου ελεύθερα για το θέμα των ναρκωτικών. 
Β19: Αν γινόταν διακίνηση ουσιών στο σχολικό χώρο, θα το ανέφερνα στη διεύθυνση.  
Β20: Γνωρίζω συμμαθητές μου, που είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών.  
Β25: Νομίζω ότι γίνεται διακίνηση ναρκωτικών σε κάποια σχολεία. 
Β31: Στο σχολείο μας προσφέρονται οι απαραίτητες πληροφορίες σε σχέση με τα ναρκωτικά. 
Β36: Έχουν πέσει στην αντίληψη μου ότι διακινούνται ναρκωτικά στο σχολείο μας.  
Β40: Στο σχολείο γίνονται διαλέξεις που έχουν σχέση με το θέμα των ναρκωτικών. 

Όλες οι πιο πάνω δηλώσεις ανακατεύτηκαν στο ερωτηματολόγιο που απαντήθηκε σε ένα 
πίνακα. Ο πίνακας περιείχε τις δηλώσεις κλειστού τύπου, στις οποίες οι ερωτούμενοι θα 
καλούνται να δηλώσουν τη στάση τους, με βάση πενταβάθμια κλίμακα εκτίμησης απόψεων 
Likert. Οι ερωτούμενοι καλέσθηκαν να επιλέξουν μια από τις δυνατές απαντήσεις σταθερής 
μορφής σε ένα σύνολο δηλώσεων για το σεξ και την πρόληψη. Οι απαντήσεις θα εκφράζουν το 
μέγεθος συμφωνίας ή διαφωνίας τους σε κάθε δήλωση και θα διαβαθμίζονται από το 
«Συμφωνώ απόλυτα» μέχρι το «Διαφωνώ απόλυτα», με ενδιάμεσες απαντήσεις (Γιαλλουρίδης, 
2014).  
 
Αποτελέσματα και Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα στη συνέχεια παρουσιάζονται ανά ερώτημα και ακολουθεί συζήτηση και 
εξαγωγή συμπερασμάτων ανά παράγοντα. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το πρόγραμμα 
SPSS. Για την ανάλυση μελετήθηκε πρώτα η σχετική βιβλιογραφία. Στους πίνακες που 
ακολουθούν παρουσιάζονται  τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής για τον κάθε 
παράγοντα (συχνότητες και μέσοι όροι) με τις αντίστοιχες ερωτήσεις ανά παράγοντα. Η 
ανάλυση έγινε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS (Νικολάου, 2014, Αντωνίου, 2014, 
ερευνητικές εργασίες από nikolas-nikolaou.webnode.gr).  
 



Δείγμα και Δειγματοληψία  
Η έρευνα έγινε σε 4 λύκεια της Λεμεσού 
(Λύκειο Αγίου Αντωνίου, Λύκειο Αγίου 
Ιωάννη, Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και 
Παύλου και Λανίτειο Λύκειο. Η 
δειγματοληψία έγινε από τις 15 Ιανουαρίου 
μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου του 2015. Τα 
ερωτηματολόγια μοιράστηκαν από τους 
μαθητές σε όλα τα Λύκεια και εξηγήθηκε 
στους συμμετέχοντες στην έρευνα ότι η 
απάντηση του ερωτηματολογίου δεν είναι 
υποχρεωτική. Εξηγήθηκε επίσης ότι θέλαμε 
ειλικρινείς απαντήσεις και ότι τα 
ερωτηματολόγια ήταν ανώνυμα. Συνολικά 
δόθηκαν 289 ερωτηματολόγια περίπου 75 

ερωτηματολόγια σε κάθε Λύκειο. Από το 
διπλανό διάγραμμα που δείχνει την ηλικία των 
μαθητών μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι τα 
περισσότερα ερωτηματολόγια δόθηκαν σε 
μαθητές της Α λυκείου σε ποσοστό πέραν του 

70%. Ο λόγος που επιλέγηκαν περισσότερο 
μαθητές της Α Λυκείου είναι επειδή τα τμήματα 
στην Α’ Λυκείου είναι ανάμεικτα ενώ στις άλλες 
δύο τάξεις του Λυκείου χωρίζονται ανάλογα με 
την επίδοση τους και εμείς θέλαμε να έχουμε 
απαντήσεις όλες τις ποιότητες  μαθητών για να 
μπορούν να γενικευτούν τα αποτελέσματα.  
Όμως πέραν αυτής της διαφοράς, μπορούμε να 
δούμε ότι το δείγμα μας είναι διαβαθμισμένο ως 
προς την ηλικία των μαθητών.  
 
Το ερωτηματολόγιο ήταν χωρισμένο σε τρία μέρη. 
Το πρώτο μέρος συνέλεγε δημογραφικά στοιχεία: 
την τάξη, την ηλικία, τον τόπο διαμονής και τη 
γενική επίδοση των μαθητών που συμμετείχαν 
στην έρευνα.  
 
Τα αγόρια που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο μας ήταν το 52,08% του συνολικού δείγματος 
σε σχέση με τα κορίτσια που ήταν το 47,92%. Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι και πάλι το 
ερωτηματολόγιο μας είναι διαβαθμισμένο ως προς το φύλλο των ερωτηθέντων του δείγματός 
μας.  



Επειδή θέλαμε να δούμε και κάποιες συσχετίσεις σε σχέση με την επίδοση των μαθητών, 
ρωτήσαμε και την γενική επίδοση των μαθητών και μπορούμε να δούμε από το διπλανό 
διάγραμμα ένα ποσοστό 43,70 % του δείγματος να δηλώνει ότι είναι Άριστοι μαθητές, ενώ 
ποσοστό 56,30 % δηλώνει ότι είναι μέτριοι και αδύνατοι. Ο λόγος που βάλαμε ερώτηση και για 
τα μαθήματα είναι ότι θέλουμε να δούμε πως διαμορφώνονται οι απόψεις τους σε σχέση με την 
επίδοση τους. 

Παρουσίαση αποτελεσμάτων 
Τα αποτελέσματα στη συνέχεια παρουσιάζονται σε πίνακες ανά ερευνητικό ερώτημα. Για τον 
κάθε πίνακα ακολουθεί συζήτηση αλλά και εξαγωγή συμπερασμάτων. Να αναφέρουμε ότι όλοι 
οι πίνακες βρίσκονται στο Παράρτημα 2 με τους πίνακες των αποτελεσμάτων. Εδώ απλά γίνεται 
ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων και τα συμπεράσματα που προκύπτουν μέσα από την 
ανάλυση. Στο τέλος αναφέρουμε γενικά συμπεράσματα από την έρευνα καθώς και προτάσεις 
που προτείνουμε προς τους αρμόδιους.  
Σε κάθε πίνακα εμφανίζονται τα ποσοστά των απαντήσεων, ο μέσος όρος των απαντήσεων και 
η Τυπική απόκλιση. Θεωρούμε ότι μπορούμε να βασιστούμε στο μέσο για την εξαγωγή των 
αποτελεσμάτων μας όταν η τυπική απόκλιση είναι μικρότερη από το μισό του μέσου όρου 
(Νικολάου, 2014).  

Ερώτημα 1: Γνωρίζουν οι νέοι ή και οι χρήστες τις μακροχρόνιες επιπτώσεις στη ν 

υγεία τους  από τη χρήση των ναρκωτικών; Έχουν επίγνωση πού μπλέκουν αν 

γίνουν εξαρτώμενοι από τα ναρκωτικά; (Β1, Β7, Β8, Β14, Β15, Β21, Β26, Β27, Β32, 

Β37)  

 
Στο πρώτο ερώτημα το οποίο λέει «Γνωρίζουν οι νέοι ή και οι χρήστες τις μακροχρόνιες 
επιπτώσεις στην υγεία τους από την χρήση των ναρκωτικών; (Έχουν επίγνωση πού μπλέκουν 
αν γίνουν εξαρτώμενοι από τα ναρκωτικά), φαίνεται ότι με τις απαντήσεις που πήραμε από το 
ερωτηματολόγιό μας, οι νέοι και οι χρήστες γνωρίζουν τις μακροχρόνιες επιπτώσεις των 
ναρκωτικών στην υγεία από τη χρήση. Μέσα από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων του πίνακα 



1 μπορούμε να δούμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των νέων κοντά στο 70% θεωρεί ότι τα 
ναρκωτικά επηρεάζουν το χρήστη ενώ μόνο ένα ποσοστό κοντά στο 10% δεν θεωρεί ότι τα 
ναρκωτικά μπορούν να επηρεάζουν το χρήστη. Η μελέτη του πίνακα 1 μας δείχνει ότι οι νέοι 
γνωρίζουν αλλά είναι επίσης και σημαντικό να αναφέρουμε ότι υπάρχει ένα ποσοστό που 
κυμαίνεται από δέκα μέχρι 20% ανάλογα με την δήλωση που δε δέχεται τις επιπτώσεις στο 
χρήστη από τα ναρκωτικά; Μήπως αυτοί οι νέοι είναι οι νέοι που έχουν καπνίσει ή έχουν 
ξεκινήσει την κατρακύλα των ναρκωτικών. Αν είναι έτσι, τότε το ποσοστό είναι αρκετά 
ανησυχητικό. Επίσης μέσα από τα δύο κυκλικά διαγράμματα μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι 
ένα μεγάλο ποσοστό γύρω στο 75% δηλώνει ότι ξέρει τις επιπτώσεις. Είναι σημαντικό να 
παρατηρηθεί ότι είναι ένα ποσοστό περίπου 10% που διαφωνεί με τις δηλώσεις αυτές και όπως 
θα δούμε και στην συνέχεια το ποσοστό αυτό είναι το ποσοστό περίπου των νέων που είναι 
επιρρεπείς στη χρήση ναρκωτικών ουσιών ή μέρος από αυτούς είναι ακόμα και χρήστες 
ναρκωτικών.  

 
Πώς διαμορφώνονται όμως οι απόψεις αυτές σε αυτούς που έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών; Ο 
πίνακας 1α περιλαμβάνει μόνο τις απόψεις αυτών που συμφωνούν απόλυτα ή συμφωνούν στην 
δήλωση Β33:  Έτυχε να καπνίσω μαριχουάνα όταν ήμουν σε σπίτι με φίλους. Θεωρούμε ότι 
αυτό το δείγμα έχει καπνίσει ναρκωτικές ουσίες ή είναι συστηματικός χρήσης. Επειδή τα 
ποσοστά αυτών είναι γύρω στο 12% ο πίνακας 1α δείχνει μόνο τις απαντήσεις των 33 που 
δήλωσαν ότι έχουν καπνίσει μαριχουάνα. Μπορούμε να παρατηρήσουμε συγκρίνοντας τον με 
τον πίνακα 1 ότι οι ανησυχίες αυτών των ατόμων σε σχέση με τις επιπτώσεις από τα ναρκωτικά 
είναι πολύ μικρότερες και δεν αντιλαμβάνονται τις επιπτώσεις από τα ναρκωτικά.  
Χαρακτηριστικά συγκρίνοντας την ερώτηση Β1 από τους δύο πίνακες μπορούμε να δούμε ότι οι 
απαντήσεις αυτών που διαφωνούν με την δήλωση ότι τα ναρκωτικά επηρεάζουν την εξωτερική 
εμφάνιση από το 11.5 % του Πίνακα 1 με τις απαντήσεις όλων, στον Πίνακα 1α αυτό το ποσοστό 
πετάγεται στο 30.3%. Παρόμοια αποτελέσματα έχουμε σε όλες τις δηλώσεις και έτσι μπορούμε 
να βγάλουμε το ασφαλές συμπέρασμα ότι αυτοί που ξεκίνησαν να καπνίζουν ή οδηγούνται 
προς αυτά τα μονοπάτια δεν φαίνεται να γνωρίζουν τις επιπτώσεις από την χρήση ναρκωτικών 
ή ακόμα και να γνωρίζουν τις θεωρούν ασήμαντες.   
 
Διαφέρει όμως η άποψη αυτών που δεν έχουν καπνίσει μαριχουάνα αλλά έτυχε να βρίσκονται 
σε φιλικά σπίτια και να καπνίζουν φίλοι τους μαριχουάνα; Στον πίνακα 1β Βρίσκεται η άποψη 



όλων όσων συμφώνησαν απόλυτα ή απλά συμφώνησαν με την δήλωση Β9: Δεν έχω καπνίσει 
ποτέ μαριχουάνα, αλλά για να είμαι ειλικρινής, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να καπνίσω, αν 
κάπνιζαν στην παρέα μου. Θεωρούμε ότι η άποψη αυτών των  μαθητών (42 στο σύνολο από το 
δείγμα μας) που είναι πιο κοντά σε αυτούς που έχουν καπνίσει και δεν επηρεάστηκαν ακόμα 
(χωρίς να αποκλείεται στο μέλλον να επηρεαστούν) είναι αρκετά σημαντική και μπορεί να 
συγκριθεί με τις απόψεις όλων ή αυτών που καπνίζουν για καλύτερα αποτελέσματα. 
Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα με τους άλλους δύο πίνακες μπορούμε να πούμε ότι σε αυτούς 
που δεν θα είχα πρόβλημα να βρίσκονται σε σπίτι που καπνίζουν ναρκωτικά ότι και πάλιν οι 
απόψεις τους είναι σίγουρα σε μεγαλύτερα ποσοστά στο να μην γνωρίζουν τις επιπτώσεις από 
τα ναρκωτικά σε σχέση με την υγεία του χρήστη, αλλά όχι σε τόσο μεγάλα ποσοστά όπως στον 
πίνακα 1α. Σίγουρα μπορούμε να καταλήξουμε στο ασφαλές συμπέρασμα ότι οι έφηβοι οι 
οποίοι δεν γνωρίζουν τις επιπτώσεις από την χρήση ναρκωτικών μέσα από 
παραδείγματα και μέσα από τους ίδιους τους χρήστες είναι πιο επιρρεπείς στο να 
αρχίσουν την χρήση ελαφριών στην αρχή ναρκωτικών.   

Ερώτημα 2: Σε ποιά ηλικία, σε τι ποσοστό και με ποιο τρόπο ξεκινούν οι νέοι τη 

χρήση των ναρκωτικών; (B2, Β9, Β16, Β22, Β28, Β33) 
 
Μέσα από τις απαντήσεις για αυτήν την ομάδα των 
δηλώσεων στο Πίνακα 2 (Παράρτημα 2) μπορεί 
κανείς να παρατηρήσει ότι περισσότερο από το 
40% των νέων δηλώνουν ότι έχουν φίλους ή 
γνωστούς που κάνουν χρήση ναρκωτικών. 
Διερευνώντας την άποψή τους κατά πόσο οι νέοι 
ξεκινούν την χρήση στην ευάλωτη ηλικία των 13 με 
16 χρόνων μπορούμε να δούμε σε μεγάλο ποσοστό 
οι νέοι να συμφωνούν ότι η ευάλωτη ηλικία για να 
ξεκινήσει κάποιος τη χρήση είναι από 13-16 χρονών 
(ένα ποσοστό πέραν του 50% και με ένα ποσοστό 
περάν του 20% να μην παίρνει θέση). Επίσης 
φαίνεται γενικά από τα ερωτήματα, σε μεγάλα 

ποσοστά ότι οι παρέες των νέων σήμερα συμπεριλαμβάνουν και χρήστες μαριχουάνας. Πολλοί 
είναι οι νέοι που έχουν γνωστούς που ξεκίνησαν να καπνίζουν μαριχουάνα. Επίσης ένα 10% 
περίπου (11.5% ακριβώς βλέποντας το διπλανό διάγραμμα) δηλώνει ότι έχει τύχει να καπνίσει 
μαριχουάνα σε σπίτι με φίλους. Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι φίλοι με τους οποίους κάνει 
παρέα ο έφηβος συμβάλουν κατά ένα μεγάλο μέρος στην κατάληξη του σαν χρήστης ή όχι 
ναρκωτικών. Αυτό φυσικά θα μπορεί να απαντηθεί με την επόμενη ενότητα ερωτήσεων.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ερώτημα 3: Παίζει ρόλο το φιλικό τους περιβάλλον και η γενικότερη πληροφόρηση 

για τη χρήση; (B3, Β10, Β17, Β23, Β29, Β34, Β38)  

 

Μέσα από την ανάλυση των απαντήσεων που 
φαίνονται στο πίνακα 3 μπορούμε να δούμε ότι 
ένα ποσοστό γύρω στο 25% δηλώνει ότι 
κάποιος φίλος του του έβαλε κάτι στο ποτό 
όταν ήταν σε έξοδο, επίσης το 15% των νέων 
δηλώνουν ότι θα δοκίμαζαν ή έχουν καπνίσει 
μαριχουάνα όταν καπνίζουν οι φίλοι τους ή 
απλά για να ανήκουν στην παρέα. Ενώ ένα 
ποσοστό γύρω στο 40% με το 30% που δε 
θέλουν να απαντήσουν την ερώτηση δηλώνουν 
ότι το φιλικό περιβάλλον επηρεάζει τον χρήστη 
για να ξεκινήσει την χρήση.  
Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι στο 
ερώτημα 3 που ρωτά αν παίζει ρόλο το φιλικό 
τους περιβάλλον και η γενικότερη 
πληροφόρηση για τη χρήση, μπορούμε να 

παρατηρήσουμε ότι ένα ποσοστό του 45% περίπου των νέων πιστεύει ότι παίζει ρόλο το φιλικό 
τους περιβάλλον, αλλά μέσα από την 
επόμενη γραφική φαίνεται ότι υπάρχει ένα 
ποσοστό 10% περίπου που είναι αρκετά 
επιρρεπείς στις φιλικές προσεγγίσεις καθώς 
δηλώνουν ότι θα δοκίμαζαν να καπνίσουν 
αν τους το έδινε κάποιος φίλος τους.  
 

Πως μεταβάλλονται οι απαντήσεις του 
πίνακα 3 όταν πρόκειται για μαθητές που 
δεν έχουν καμιά επαφή με την οικογένεια 
τους; Όταν πρόκειται για άτομα που δεν 
συζητούν οτιδήποτε με την οικογένεια τους; 
Στο πίνακα 3α που είναι ο ίδιος με τον 
πίνακα 3 υπάρχουν μόνο οι απαντήσεις 
από τους μαθητές που διαφωνούν και 
διαφωνούν απόλυτα με την δήλωση Β4: Οι 



σχέσεις με την οικογένεια μου είναι πολύ καλές και μπορώ να συζητώ τα πάντα μαζί τους, 
καθώς πιστεύουμε ότι αυτοί που διαφωνούν (με την δήλωση αυτή) δεν έχουν και καλές σχέσεις 
με την οικογένεια τους. 
 
Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι τα αποτελέσματα του πίνακα 3α είναι κατά πολύ αυξημένα σε 
σχέση με την εξάρτηση από τους φίλους σε αρκετές ερωτήσεις διαφαίνεται περισσότερο η 
εξάρτηση από τους φίλους και η διάθεση να κάνουν κάτι για να ανήκουν κάπου. Μέσα από αυτά 
τα αποτελέσματα μπορούμε να καταλήξουμε στο ασφαλές συμπέρασμα ότι οι νέοι που δεν 
έχουν καλές σχέσεις με τους γονείς τους την οικογένεια τους είναι κατά πολύ περισσότερο 
εξαρτώμενοι από τους φίλους και αν η επιλογή των φίλων τους δεν είναι η  κατάλληλη είναι 
πολύ πιο επιρρεπείς στην χρήση ναρκωτικών ουσιών.  

Ερώτημα 4: Τι ρόλο παίζει η οικογένεια και τα προβλήματα που περνά ο ίδιος, σε 

σχέση με τη χρήση ή όχι ναρκωτικών; (B4, Β11, Β12, Β18, Β24, Β30, Β35, B38)  

Μέσα από τις απαντήσεις των μαθητών που φαίνονται στον πίνακα 4 μπορούμε να δούμε ότι 
ένα μεγάλο ποσοστό των εφήβων έχει πολύ καλές σχέσεις με την οικογένεια του αλλά δεν 
νομίζουμε να είναι τυχαίο το ποσοστό που δηλώνει ότι δεν έχει καλές σχέσεις με την οικογένεια 

του. Ίδιο ποσοστό με αυτούς περίπου 
που ξεκίνησαν να κάνουν χρήση ή 
είναι συστηματικοί χρήστες και 
καπνίζουν μαριχουάνα. Βλέπουμε ένα 
23% να δηλώνει ότι τα ναρκωτικά 
είναι ο εύκολος τρόπος να ξεπεράσεις 
τα προβλήματα σου (ερώτηση Β11) 
εκεί που υπάρχει ένα 25% που 
δηλώνει ότι δεν μπορεί να στηριχτεί 
στην οικογένεια του για να ξεπεράσει 
σοβαρά προβλήματα όταν υπάρχουν 
(ερώτηση Β24); Απλά θα μπορούσε 
κανείς να διερωτηθεί μήπως το 
ποσοστό που δεν μπορούσε να 
στηριχτεί στην οικογένεια του είναι 
αυτό που στο τέλος καταφεύγει στα 
ναρκωτικά; Φαίνεται ότι τα νούμερα 

συμφωνούν. Θα μπορούσαμε να το 
ταχτοποιήσουμε με περαιτέρω ανάλυση στο 
δείγμα μας κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε 
λόγω χρόνου.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ερώτημα 5: Τι ρόλο παίζει το σχολείο και γενικά το σχολικό περιβάλλον στη χρήση 

ή στην αποφυγή της χρήσης των ναρκωτικών; (B5, Β6, Β13, Β19, Β20, Β25, Β31, 

B36, B40) 

 
Στο 5ο και τελευταίο ερώτημα που θέσαμε, φαίνεται από τις απαντήσεις που πήραμε (πίνακας 5, 
παράρτημα 2) ότι στα σχολεία γίνεται διακίνηση ναρκωτικών και οι περισσότεροι νέοι πιστεύουν 
ότι δεν μας δίνονται οι κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τα ναρκωτικά. Επίσης, όπως 
φαίνεται στην Β5 «Αν έβλεπα κάποιο περιστατικό χρήσης στο σχολικό χώρο, θα ενημέρωνα τη 
Διεύθυνση του Σχολείου», οι νέοι δεν είναι σίγουροι αν θα ενημέρωναν τη διεύθυνση αν έπεφτε 
στην αντίληψή τους τέτοιο περιστατικό. Και τέλος, φαίνεται ότι οι νέοι δεν νιώθουν άνετα να 
συζητούν με τους καθηγητές τους για τα ναρκωτικά. 

 

 
 

 



Περιορισμοί της έρευνας  
Θα αναφερθούμε σε προβλήματα που συναντήσαμε μέσα από την όλη υλοποίηση της έρευνας 
μας: 
Οι συναντήσεις εκτός σχολείου, στον ελεύθερο χρόνο μας, ήταν δύσκολες λόγω του ότι 

κατοικούμε σε διαφορετικές περιοχές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χάσουμε διδακτικές 

περιόδους, ώστε να καταφέρουμε να διαμορφώσουμε τα ερωτηματολόγια στα σχολεία μέσης 

εκπαίδευσης, να καταχωρήσουμε τις απαντήσεων των ερωτηματολογίων στο πρόγραμμα SPSS, 

και τις αναλύσεις των απαντήσεων. 

Αποφασίσαμε να δώσουμε τα ερωτηματολόγια σε 4 Λύκεια της Λεμεσού μόνο. Ο λόγος που 

έγινε αυτό είναι ότι κάθε φορά που θέλαμε να δώσουμε ερωτηματολόγια σε ένα σχολείο 

χανόταν μια εργάσιμη μέρα από τα μαθήματα και δεν μπορούσαμε να χάσουμε πολλές. Σε δύο 

σχολεία τα έδωσαν καθηγητές άλλων σχολείων και δεν ξέρουμε αν αυτό ήταν καλό ή όχι για την 

έρευνα μας. Εμείς όταν δίναμε τα ερωτηματολόγια τονίζαμε στους μαθητές ότι δεν ήταν 

υποχρεωτική η συμμετοχή τους στην έρευνα.  

Απαντήθηκαν 289 ερωτηματολόγια από μαθητές 4 σχολείων σε όλη την Λεμεσό. Θα μπορούσε 

να πει κανείς ότι μπορούν να γενικευτούν τα αποτελέσματα για τους μαθητές όλης της Λεμεσού, 

αλλά πιστεύουμε ότι αυτό ίσως να μην ισχύει, επειδή τα σχολεία επιλέχτηκαν με βάση την 

ευκολία πρόσβασής μάς και των συντονιστών καθηγητών μας και δεν ήταν τυχαία η επιλογή 

των σχολείων. Αν κάναμε τυχαία επιλογή των σχολείων τότε θα μπορούσαν να γενικευτούν για 

όλους τους μαθητές της Λεμεσού. 

 
 

Διάχυση αποτελεσμάτων  
Η έρευνά μας παρουσιάστηκε στο 4ο 
Παγκύπριο Συνέδριο μαθητών 
καθηγητών για τις Θετικές Επιστήμες 
που έγινε στο ξενοδοχείο Anabelle 
στην Κάτω Πάφο από τις 27 
Φεβρουαρίου μέχρι την 1η Μαρτίου. 
Μέσα από την παρουσίαση έγινε η 
πρώτη διάχυση των αποτελεσμάτων 
μας και ο καθένας μπορούσε να 
ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της 
έρευνάς μας. Στη φωτογραφία 
φαίνεται το πρόγραμμα του 
συνεδρίου με την δική μας αναφορά 
για την παρουσίαση. Επιπλέων 
παρουσίαση αποτελεσμάτων θα γίνει στο περιοδικό του σχολείου, σε ημερίδα στο σχολείο σε 
άλλους μαθητές  και στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. 
 
 
 
 
 



Επίλογος  - Γενικά Συμπεράσματα  
Η εμπειρία που αποκτήσαμε με την εμπλοκή μας σε αυτή την ερευνητική εργασία είναι αρκετά 
μεγάλη. Συγκεκριμένα για τους σκοπούς της έρευνας μας, έχουμε εμπλακεί σε όλα τα στάδια 
της έρευνας και μπορούμε να πούμε ότι αυτό μας βοήθησε στα πιο κάτω: 

 Αρχικά, μάθαμε για τα αποτελέσματα που μπορούν να επιφέρουν τα ναρκωτικά, αλλά 
και το ότι ακόμη και στα σχολεία μπορεί να γίνει διακίνηση.  

 Η ομάδα μαθητών μας οργάνωσε και ανέπτυξε το ομαδικό της πνεύμα. 

 Υπήρξε καταμερισμός, και αναπτύχθηκε η υπευθυνότητα η εργατικότητα από μέρους 
του κάθε ατόμου που ανέλαβε μέρος της εργασίας.  

 Κατανόηση της μεθόδου προσέγγισης  μίας έρευνας. Εμπεδώσαμε τον τρόπο με τον 
οποίο γίνεται η ανάλυση και η επεξεργασία των πληροφοριών που λάβαμε. 
Συγκεκριμένα μέσα από την όλη εμπλοκή μας καταλάβαμε πλέον τι θα κάνουμε σε κάθε 
περίπτωση όταν θέλουμε να ερευνήσουμε ένα θέμα. 

 Αποκτήσαμε περισσότερες δεξιότητες στο χειρισμό των ηλεκτρονικών υπολογιστών,  
μάθαμε να ερευνούμε και να βρίσκουμε αυτά που μας ενδιαφέρουν μέσα από το 
διαδίκτυο και τη βιβλιογραφία. Μέσα από την εμπλοκή μας μάθαμε να χρησιμοποιούμε 
καλύτερα τον κειμενογράφο (Word), αλλά και τον Εxplorer για το διαδίκτυο. 
Ενημερωθήκαμε για την ιστοσελίδα Google Scholar που μας δίνει αξιόπιστα 
αποτελέσματα. 

 Μάθαμε προγράμματα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που θα μας φανούν αρκετά 
χρήσιμα στη μετέπειτα πορεία μας. Συγκεκριμένα ετοιμάσαμε παρουσίαση σε Power 
Point και με αυτό τον τρόπο βελτιώσαμε τις ικανότητες μας στο συγκεκριμένο 
πρόγραμμα. 

 Για την ανάλυση των ερωτηματολογίων δουλέψαμε με βάση προηγούμενες ερευνητικές 
εργασίες που έγιναν στο σχολείο και με μαθήματα που έγιναν από το συντονιστή 
καθηγητή, με το πρόγραμμα SPSS,  το οποίο θα μας βοηθήσει στις μετέπειτα σπουδές 
Δεν μάθαμε απλά να περνούμε ερωτηματολόγια στο πρόγραμμα αλλά μάθαμε και πώς 
μπορούμε να αξιοποιούμε το αρχείο μας για εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από την 
στατιστική αλλά και τη συσχετιστική στατιστική.   

 Αποκτήσαμε κριτική σκέψη και άποψη για θέματα και μάθαμε πως θα τεκμηριώνουμε 
την άποψη μας με μετρήσεις και με εργαλεία όπως τα ερωτηματολόγια.  

 
Η ομάδα μας πιστεύει ότι το να αναμιχθείς σε μια τέτοια έρευνα είναι εμπειρία ζωής και 
εισήγησή μας είναι όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα να ασχολούνται με ερευνητικές εργασίες. 
Το άσχημο είναι ο διδακτικός χρόνος που χάνεται. Θα μπορούσε το Υπουργείο Παιδείας να δει 
τα ευεργετικά αποτελέσματα που προέκυπταν για όσους ασχολούνται με ερευνητικές εργασίες 
και να προσθέσει ένα μάθημα (δεν είναι ανάγκη να είναι πολλές ώρες κάθε εβδομάδα ένα δίωρο 
είναι αρκετό) που να ασχολείται με διαθεματικές ερευνητικές εργασίες. Υπάρχουν αρκετά 
μαθήματα επιλογής στην Β’ Λυκείου και ειλικρινά διερωτηθήκαμε γιατί να υπάρχουν μαθήματα 
που απλά προσφέρουν ένα χόμπι και όχι το μάθημα των ερευνητικών εργασιών που θα ήταν 
σίγουρα ανάμεσα στις δικές μας επιλογές για την νέα χρονιά. 
Μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων μας μπορούμε να εξάγουμε αρκετά 
συμπεράσματα. Αυτό που μας έκανε εντύπωση και νομίζουμε ότι είναι άξιο σχολιασμού είναι ότι 
το ένα ερώτημα (η μια ομάδα ερωτήσεων) ερχόταν να επιβεβαιώσει το άλλο ερώτημα (άλλη 
ομάδα δηλώσεων), κάτι που μας κάνει σίγουρους για την εγκυρότητα των συμπερασμάτων που 
θα συνοψίσουμε στην συνέχεια. 
 
 
 
 



Μπορούμε να καταλήξουμε στα πιο κάτω συμπεράσματα:  

 Περισσότεροι από 70% δείχνουν να είναι ενημερωμένοι για τα ναρκωτικά και τις 
επιπτώσεις τους 

 Οι έφηβοι που δεν γνωρίζουν τις επιπτώσεις από τη χρήση ναρκωτικών είναι πιο 
επιρρεπείς στο να αρχίσουν την χρήση ελαφριών ναρκωτικών στην αρχή.  

 Οι περισσότεροι νέοι πιστεύουν ότι η ευάλωτη ηλικία για να ξεκινήσει κανείς να είναι 
χρήστης ναρκωτικών είναι η ηλικία από 13 μέχρι 16 χρονών.  

 Ένα ποσοστό 10% δηλώνει ότι έχει κάνει χρήση μαριχουάνας 

 Ποσοστό 20% είναι ευάλωτο στους φίλους και γενικά στον εθισμό.  

 Μεγάλο ποσοστό των νέων θεωρεί ότι τα ναρκωτικά είναι υπόθεση του καθενός και όχι 
συλλογική  

 Τα προβλήματα στην οικογένεια και οι φίλοι είναι από τους κυριότερους παράγοντες για 
τη  χρήση. Διαφαίνεται μέσα από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων ότι μάλλον αυτοί που 
έχουν προβλήματα στην οικόγενεια είναι και πολύ πιο επιρρεπείς στο να γίνουν χρήστες 
ναρκωτικών ουσιών.  
 

Μέσα από τα πιο πάνω συμπεράσματα θα θέλαμε να κάνουμε τις πιο κάτω εισηγήσεις στους 
αρμόδιους του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τα προγράμματα μαθημάτων:  

 Να μπει ένα μάθημα συμβουλευτικής για θέματα εφηβείας  

 Να προωθήσουν την ενημέρωση τους προς γονείς γύρω από τα  ναρκωτικά και των 
taboo στην Κυπριακή κοινωνία.  

 Να υπάρξει καλύτερη αστυνόμευση ώστε μέσα στα σχολεία να μην  γίνεται διακίνηση 
ναρκωτικών και να μην εισβάλλουν εξωσχολικοί βαποράκια για αυτόν τον σκοπό.  

 Να γίνονται έρευνες και ενημερώσεις πιο συχνά στα σχολεία, αλλά και μια προσπάθεια 
από το Υπουργείο, σε συνεργασία με οργανισμούς που ασχολούνται με την καταστολή, 
να φέρει παραδείγματα στους μαθητές, όπως να μιλήσουν με πρώην χρήστες και να 
ζήσουν τον εφιάλτη τους από κοντά.  

 ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΔΙΟΤΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΩΣ ΑΝΥΣΗΧΗΤΙΚΑ 
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Παράρτημα 1: Ερωτηματολόγιο 
Αντιλήψεις των εφήβων της επαρχίας Λεμεσού σχετικά με τα ναρκωτικά στην εφηβεία 

Ερωτηματολόγιο 
«Στην εφηβεία είναι που αρχίζουν οι διαταραχές από τις καταχρήσεις ουσιών για τα 
περισσότερα άτομα και όμως κανένας δεν ψάχνει από τότε το γιατί.» (Τζόελ Σουέντσεν, 

Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας, Μπορντό, Γαλλία). Βλέποντας την πιο πάνω δήλωση 
αλλά και την κατάσταση που επικρατεί στους νέους της Κύπρου αποφασίσαμε ως ερευνητική 
ομάδα να ασχοληθούμε με το θέμα και να διεξάγουμε τη δική μας έρευνα για τις απόψεις των 
εφήβων σχετικά με τα ναρκωτικά στην εφηβεία.   
Η δική μας έρευνα ευελπιστεί να προσθέσει γνώση στο όλο ζήτημα. Διεξάγεται από ομάδα 
μαθητών του Λυκείου Αγίου Αντωνίου, σε συνεργασία με κλειστή θεραπευτική κοινότητα 
απεξάρτησης ανθρώπων εθισμένων σε εξαρτησιογόνες ουσίες, Αγία Σκέπη. Το ερωτηματολόγιο 
αποτελείται από 3 μέρη. Στο Α Μέρος υπάρχουν ερωτήσεις γενικών χαρακτηριστικών, στο Β 
μέρος 36 δηλώσεις στις οποίες καλείστε να συμφωνήσετε ή να διαφωνήσετε ανάλογα με αυτό 
που σας εκφράζει σε μια διαβαθμισμένη κλίμακα. Στην κάθε ερώτηση θα πρέπει να κυκλώσετε 
το νούμερο που σας εκφράζει προσωπικά. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η συμμετοχή 
σας στην έρευνα είναι προαιρετική.  

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη θετική ανταπόκριση σας.  
 
Μέρος Α: Ερωτήσεις γενικών χαρακτηριστικών 

Α1. Φύλο:  1. αγόρι,  2. κορίτσι. 
 Α2. Ηλικία: ………….,         
Α3. Τόπος Διαμονής: (α) Λεμεσός,  (β) Επαρχία (χωριό της Επαρχίας Λεμεσού)  
Α4. Επίδοση στα μαθήματα: (α) Άριστη επίδοση, (β) Μέτρα επίδοση, (γ) Αδύνατη επίδοση  

Μέρος Β: Δηλώσεις στις οποίες καλείστε να συμφωνήσετε ή να διαφωνήσετε σε μια 

διαβαθμισμένη κλίμακα. Οι αριθμοί που υπάρχουν δίπλα από τις δηλώσεις αντιστοιχούν στις 
εξής απαντήσεις από μέρους σας: 

1. Συμφωνώ απόλυτα, 2. Συμφωνώ, 3. Δεν έχω άποψη, 
4. Διαφωνώ, 5. Διαφωνώ απόλυτα 

 
Α/Α Δηλώσεις Απάντηση  

1.  Η χρήση ναρκωτικών ουσιών επηρεάζει πολύ την εξωτερική εμφάνιση.  
1   2   3    4   5  

2.  Έχω γνωστούς, που ξεκίνησαν να καπνίζουν μαριχουάνα, από τότε 
που φοιτούσαν στο γυμνάσιο.  

 
1   2   3    4   5 

3.  Σε μια περίπτωση κάποιος μου έβαλε κάτι στο ποτό και αυτό με έκανε 
να νοιώθω τέλεια.  

 
1   2   3    4   5 

4.  Οι σχέσεις με την οικογένεια μου είναι πολύ καλές και μπορώ να 
συζητώ τα πάντα μαζί τους.  

 
1   2   3    4   5 

5.  Αν έβλεπα κάποιο περιστατικό χρήσης στο σχολικό χώρο, θα 
ενημέρωνα τη Διεύθυνση του Σχολείου. 

 
1   2   3    4   5 

6.  Μπορεί κανείς να βρει πιο εύκολα ναρκωτικές ουσίες στα σχολεία, 
παρά οπουδήποτε αλλού. 

 
1   2   3    4   5 

7.  Η χρήση ναρκωτικών, έστω και ελαφριών, οδηγούν στο τέλος σε 
επικίνδυνα μονοπάτια τον χρήστη.  

 
1   2   3    4   5 

8.  Είναι δύσκολο να απεγκλωβιστεί κάποιος από τη χρήση ναρκωτικών 
ουσιών, επειδή οδηγεί σε επικίνδυνα μονοπάτια.  

 
1   2   3    4   5 

9.  Δεν έχω καπνίσει ποτέ μαριχουάνα, αλλά για να είμαι ειλικρινής, δεν θα 
είχα κανένα πρόβλημα να καπνίσω, αν κάπνιζαν στην παρέα μου.  

 
 
1   2   3    4   5 



10.  Θα δοκίμαζα μόνο και μόνο για να ανήκω κάπου, σε κάποια παρέα.  
1   2   3    4   5 

11.  Πιστεύω ότι η χρήση ναρκωτικών ουσιών σε παίρνει σε άλλη διάσταση 
και ξεφεύγεις από τα προβλήματα της ζωής.  

 
1   2   3    4   5 

12.  Τα ναρκωτικά είναι ο πιο εύκολος και γρήγορος τρόπος να αποφεύγεις 
τα προβλήματα. 

 
1   2   3    4   5 

13.  Μπορώ να μιλήσω στους καθηγητές μου ελεύθερα για το θέμα των 
ναρκωτικών. 

 
1   2   3    4   5 

14.  Δεν νομίζω ότι υπάρχει οποιοσδήποτε κίνδυνος, αν κανείς κάνει μόνο 
ελαφριά ναρκωτικά (κάπνισμα μαριχουάνας για παράδειγμα) 

 
 
1   2   3    4   5 

15.  Γνωρίζω τις επιπτώσεις των ναρκωτικών από προσωπική εμπειρία.  
1   2   3    4   5 

16.  Πιστεύω ότι η ευάλωτη ηλικία για να ξεκινήσει κάποιος τη χρήση 
ναρκωτικών είναι από 13 μέχρι 16 χρόνων. 

 
1   2   3    4   5 

17.  Συνήθως καπνίζω και εγώ μαριχουάνα, όταν καπνίζει η παρέα μου.  
1   2   3    4   5 

18.  Πολλές φορές έχω τέτοια ψυχολογική διάθεση, που πιστεύω ότι θα 
έκανα χρήση ναρκωτικών ουσιών, επειδή εκείνη την ώρα είμαι αρκετά 
ευάλωτος.  

 
 
1   2   3    4   5 

19.  Αν γινόταν διακίνηση ουσιών στο σχολικό χώρο, θα το ανέφερνα στη 
διεύθυνση. 

 
1   2   3    4   5 

20.  Γνωρίζω συμμαθητές μου, που είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών.  
1   2   3    4   5 

21.  Η χρήση ναρκωτικών ουσιών δημιουργεί μια επικίνδυνη εξάρτηση στον 
χρήστη. 

 
1   2   3    4   5 

22.  Δεν θέλω να καπνίσω μαριχουάνα, με αρκεί και το τσιγάρο.  1   2   3    4   5 

23.  Συνήθως κάποιος είναι πιο επιρρεπής να καπνίσει ή να κάνει χρήση 
ναρκωτικών, αν καπνίζει ή κάνει χρήση ναρκωτικών και η παρέα του.  

 
 
1   2   3    4   5 

24.  Δεν μπορώ να στηριχτώ στην οικογένεια μου όταν είμαι σε σοβαρά 
προβλήματα, σε κακή ψυχολογική διάθεση (τσακώθηκα με το/η φίλο/η, 
όταν δεν είμαι καλά, όταν θέλω να μην υπάρχω, όταν με πιάνουν οι 
μαύρες μου). 

 
 
 
1   2   3    4   5 

25.  Νομίζω ότι γίνεται διακίνηση ναρκωτικών σε κάποια σχολεία. 1   2   3    4   5 

26.  Η χρήση ναρκωτικών ουσιών δεν επηρεάζει τον χρήστη σε κανένα 
τομέα.  

 
1   2   3    4   5 

27.  Η χρήση ναρκωτικών ουσιών δεν επηρεάζει τη συμπεριφορά του 
χρήστη. 

 
1   2   3    4   5 

28.  Γνωρίζω φίλους μου, που καπνίζουν μαριχουάνα.  1   2   3    4   5 

29.  Αν μου έδινε κάποιος φίλος μου να δοκιμάσω κάποια ουσία, θα ενέδιδα 
και θα έκανα χρήση. 

 
1   2   3    4   5 

30.  Πιστεύω ότι τα οικογενειακά προβλήματα είναι ένας από τους βασικούς 
λόγους, που ξεκινά κάποιος την χρήση ναρκωτικών ουσιών. 

 
 
1   2   3    4   5 

31.  Στο σχολείο μας προσφέρονται οι απαραίτητες πληροφορίες σε σχέση 
με τα ναρκωτικά. 

 
1   2   3    4   5 

32.  Πιστεύω ότι αυτοί που καπνίζουν μαριχουάνα τρώνε πολλά γλυκά.  
1   2   3    4   5 

33.  Έτυχε να καπνίσω μαριχουάνα όταν ήμουν σε σπίτι με φίλους.  1   2   3    4   5 



34.  Υπάρχουν χάπια που σε κάνουν να πετάς στα ουράνια.  1   2   3    4   5 

35.  Η οικογένεια μου πάντοτε με στηρίζει στις επιλογές μου.  1   2   3    4   5 

36.  Έχει πέσει στην αντίληψη μου ότι διακινούνται ναρκωτικά στο σχολείο 
μας.  

 
1   2   3    4   5 

37.  Η χρήση ναρκωτικών ουσιών μας φέρνει πιο κοντά στο θάνατο.  1   2   3    4   5 

38.  Αν κάπνιζε μαριχουάνα κάποιος από την παρέα μου, θα δοκίμαζα και 
εγώ. 

 
1   2   3    4   5 

39.  Κάνω τις επιλογές μου με βάση τις επιθυμίες των γονιών μου.  1   2   3    4   5 

40.  Στο σχολείο γίνονται διαλέξεις που έχουν σχέση με το θέμα των 
ναρκωτικών. 

 
1   2   3    4   5 

Ερευνητική ομάδα μαθητών από το Λύκειο Αγίου Αντωνίου  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Παράρτημα 2: Πίνακες Αποτελεσμάτων 

 



 



 

 



 

 



 

 


