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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι εξαρτησιογόνες ουσίες είναι χημικές ουσίες που προκαλούν
εθισμό, δηλαδή μία κατάσταση που προκαλεί σωματική και ψυχική
κατάπτωση και συνοδεύεται από αίσθημα πόνου, δυσφορίας και
εξαθλίωσης.
Στις εξαρτησιογόνες ουσίες συγκαταλέγονται το αλκοόλ, η νικοτίνη
και τα διάφορα είδη ναρκωτικών(το χασίς, το όπιο, η μορφίνη, η
ηρωίνη, το LSD, οι αμφεταμίνες κ.τ.λ.).
Σύμφωνα με τους φαρμακολόγους, ο εθισμός που προκαλείται από
τις εξαρτησιογόνες ουσίες μπορεί να διακριθεί σε τρία στάδια:
 Ανοχή(κατά την οποία απαιτούνται όλο και περισσότερες
ποσότητες των εξαρτησιογόνων ουσιών, για να νιώσει το
άτομο το αίσθημα της ευχαρίστησης)
 Εξάρτηση(όπου ο εγκέφαλος συνηθίζει την παρουσία του
ναρκωτικού και δεν μπορεί πλέον να λειτουργήσει
φυσιολογικά)
Τα είδη της εξάρτησης είναι:
-σωματική: όταν ο οργανισμός του χρήστη δεν μπορεί αν
λειτουργήσει φυσιολογικά χωρίς τη χρήση
-ψυχολογική: όταν ο χρήστης της ουσίας έχει ανάγκη την
ουσία για να διατηρήσει την ψυχική του συνοχή
 Και την παθολογική συμπεριφορά αναζήτησης
εξαρτησιογόνας ουσίας(η οποία προκαλείται είτε λόγω του
κοινωνικού περιγύρου του χρήστη, είτε λόγω βιολογικών
αλλαγών που τα ναρκωτικά έχουν επιφέρει στο χρήστη)
Παρόλο που η χρήση των εξαρτησιογόνων ουσιών έχει εμφανιστεί από
την αρχή της ανθρώπινης ιστορίας, μόλις τον 16ο αιώνα οι γιατροί
άρχισαν να προειδοποιούν για τους κινδύνους τους…

ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ
ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
Στη μικρή ακόμα ηλικία των 14 έως 20 ετών, το άτομο μεγιστοποιεί
τα προβλήματά του και είναι ευκολόπιστο και ψάχνει δυνατές
συγκινήσεις. Έτσι, το άτομο βρίσκει «διαφυγή» στις εξαρτησιογόνες
ουσίες και αρχίζει την πορεία προς την αυτοκαταστροφή του.
Ορισμένα προβλήματα στο οικογενειακό περιβάλλον σε ευαίσθητες
ηλικίες, είναι τέτοια που μπορεί να οδηγήσουν το άτομο σε αδιέξοδο,
αλλά και να το κάνουν να νιώσει απόρριψη και την ανάγκη για φυγή
από την καθημερινότητα. Αυτό, σε συνδυασμό με την τάση ορισμένων
ατόμων για αυτοκαταστροφή, ώστε να πληγώσουν τον εαυτό τους και
τα άτομα του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, οδηγεί επίσης σε
χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών σε οποιαδήποτε μορφή τους.
Εκτός από το οικογενειακό, και το φιλικό περιβάλλον παίζει
καθοριστικό ρόλο στο αν
ένα άτομο θα ξεκινήσει τη
χρήση
εξαρτησιογόνων
ουσιών ή όχι. Συχνά, οι
παρέες γίνονται η αιτία για
να αρχίσει ένα άτομο να
χρησιμοποιεί
εξαρτησιογόνες
ουσίες,
χωρίς να σκεφτεί ότι εκείνη
τη
στιγμή
αυτοκτονεί.
Μερικοί,
απλά
δεν
κατανοούν το κακό που πρόκειται να κάνουν στον εαυτό τους, ενώ
άλλοι απλά δεν έχουν το θάρρος και το κουράγιο να διαφοροποιηθούν
από αυτό που κάνει το σύνολο στο οποίο έχουν ενταχθεί.
Ακόμη, η άγνοια γύρω από το θέμα των εξαρτησιογόνων ουσιών
είναι ένας από τους βασικότερους παράγοντες που διαδίδονται τόσο
γρήγορα, και που τόσοι άνθρωποι έχουν αρχίσει να τα χρησιμοποιούν.
Ειδικά οι νέοι που δεν είναι καλά ενημερωμένοι για αυτά τα θέματα,

είναι ιδιαίτερα επιρρεπής και μπαίνουν χωρίς μεγάλη δυσκολία στον
κύκλο των ναρκωτικών.
Βέβαια, οι τρόποι που οι έμποροι ναρκωτικών πλησιάζουν τα
υποψήφια θύματά τους είναι εξίσου δόλιοι και επικίνδυνοι. Ένα χάπι
στο ποτό, ένα αυτοκόλλητο στο δέρμα, μπορεί να οδηγήσουν το
ανύποπτο «θύμα» σε άσχημους δρόμους.

ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
ΤΟ ΧΑΣΙΣ
Το χασίς είναι το πιο
συνηθισμένο
από
τα
παράνομα ναρκωτικά και
στη
γλώσσα
των
τοξικομανών πολλές φορές
λέγεται και μαύρο. Η χρήση
του χασίς γίνεται συνήθως
καπνίζοντας το σε ναργιλέ ή
σε τσιγάρο, ή ακόμα και
θερμαίνοντάς το σε κάποιο
κλειστό δοχείο και έπειτα εισπνέοντας τους ατμούς. Το χασίς
προέρχεται από το ινδικό φυτό κάνναβη, το οποίο είναι επίσης το πιο
διαδεδομένο ναρκωτικό φυτό στον κόσμο.
Αφού το χασίς καπνιστεί, οι επιδράσεις εκδηλώνονται έπειτα από
λίγα λεπτά και διαρκούν περίπου 2 ώρες. Η επίδραση της κάνναβης δεν
είναι ίδια για όλα τα άτομα. Έχει ελαφρές ψυχεδελικές επιδράσεις και
συνήθως προκαλεί χαλάρωση, ομιλητικότητα, μια αίσθηση ευφορίας
και αυξημένη αντίληψη της μουσικής και των χρωμάτων. Μερικές
φορές μπορεί να προκαλέσει προσωρινό άγχος και παραισθήσεις. Σε
μεγάλες δόσεις μπορεί να προκαλέσει ακόμα και κατάθλιψη. Αυξάνει
ιδιαίτερα τους παλμούς και στεγνώνει το στόμα.
Άμα η ουσία χρησιμοποιηθεί σε πολύ μεγάλες ποσότητες μπορεί να
προκαλέσει ναυτία, έμετο και λιποθυμία. Το χασίς επηρεάζει επίσης τη
μνήμη, την κρίση και την αντίληψη.
Η συστηματική χρήση επιδρά σε διάφορες εγκεφαλικές λειτουργίες
και ίσως σχετίζεται με κάποια είδη καρκίνου και με διαταραχές στο
αναπνευστικό, στο ανοσοποιητικό και στο γεννητικό σύστημα.
Μάλιστα, η χρήση της κάνναβης καταστρέφει κύτταρα και ιστούς που
σχετίζονται με την άμυνα του οργανισμού απέναντι στις διάφορες
ασθένειες.

Το χασίς δεν δημιουργεί σωματική, αλλά ψυχολογική εξάρτηση, η
οποία ξεκινάει όταν το άτομο αρχίζει να αναζητάει και να χρησιμοποιεί
την ουσία συστηματικά. Η συστηματική αυτή χρήση όμως, οδηγεί και
στην ανάγκη αύξησης της δόσης του ναρκωτικού, και με την πάροδο
του χρόνου ίσως και σε χρήση άλλων ναρκωτικών ουσιών.

ΧΑΣΙΣΕΛΑΙΟ
Το χασισέλαιο είναι και αυτό ένα από
τα προϊόντα της ινδικής κάνναβης.
Παράγεται από τη μείξη του χασίς με
οινόπνευμα, έχει πολύ μεγαλύτερη
περιεκτικότητα σε δραστικές ουσίες και
είναι πολύ πιο δυνατό από το χασίς.
Είναι σε μορφή παχύρρευστη όπως το
μέλι
με
χρώμα
σκούρο
καφέ.
Η χρήση του χασισέλαιου γίνεται με πιο
«παραδοσιακούς» τρόπους από ότι το χασίς: μπορεί να γίνει ακόμα και
μαστίχα ή και καραμέλα. Αυτός ο τρόπος χρήσης συνηθίζεται σε χώρες
που το έχουν έθιμο και παράδοση. Οι καλύτερες ποιότητες χασισέλαιου
παράγονται στην Τουρκία και στη Μέση Ανατολή .

ΗΡΩΙΝΗ
Η ηρωίνη (ή πρέζα στη γλώσσα των τοξικομανών) προέρχεται
εται από
την οπιούχο παπαρούνα. Η ηρωίνη παρουσιάστηκε για πρώτη φορά
στην αγορά το 1898 για ιατρική χρήση και αναγνωρίστηκε στις αρχές
σαν ένα καταπραϋντικό του βήχα και αποτελεσματικό αναλγητικό. Στην
συνέχεια, θεωρήθηκε ότι η ηρωίνη θα μπορούσε να θεραπεύσει την
μορφινομανία, όμως αποδείχτηκε ότι έχει μεγαλύτερες εξαρτησ
εξαρτησιογόνες
ιδιότητες από τα τότε γνωστά ναρκωτικά. Το όνομά της προέκυψε στην
Γαλλία ,επειδή
επειδή χορηγούσαν το ναρκωτικ
ναρκωτικό
ό αυτό στους ήρωες του
πολέμου για την ανακούφιση από τους πόνους των τραυμάτων.
Η ηρωίνη προκαλεί αρκετές επιδράσεις, οι οποίες ποικίλου
ποικίλουνν μεταξύ
των χρηστών. Αυτές μπορεί να είναι η αναστολή αναπνοής, η
δυσκοιλιότητα η συστολή της κόρης των ματιών, η ναυτία, ο εμετός,
όπως επίσης και η ευφορία.
Αρχικά, η ηρωίνη επιδρά αμέσως στον ανθρώπινο μυαλό, ώστε ο
χρήστης να αισθάνεται ένα είδος τόνωσης. Έπειτα όμως,
καταστέλλονται οι λειτουργίες του νε
νευρικού
υρικού συστήματος, ώστε ο
χρήστης δύσκολα αισθάνεται πόνο, πείνα ή σεξουαλική παρότρυνση.
Με μια μικρή δόση, τα συμπτώματα στην αρχή κάνουν το χρήστη να
έχει ευχάριστη διάθεση, και στη συν
συνέχεια
έχεια να αισθάνεται καταβολή. Με
μια μέτρια δόση, το άτομο αισθάνεται ζεστό, νυσταλέο και διψασμένο,
καθώς η αναπνοή του αναστέλλεται. Με μια υψηλή δόση, ο χρήστης
έχει δύσπνοια,, οι κόρες των ματιών συστέλλονται πάρα πολύ και το
δέρμα
ρμα κρυώνει, ιδρώνει και παίρνει μια μπλε απόχρωση. Οι ιδιαίτερα
αυξημένες ποσότητες μπορούν να δυσκολέψουν περισσότερο την
αναπνοή και την δραστηριότητα του κεντρικού νευρικού συστήματος,
με αποτέλεσμα ο χρήστης να πέσει σε κόμμα ή ακόμη και να πεθάνει.
Οι τοξικομανείς, λόγω της ασυγκράτητης ανάγκης τους για ηρωίνη
ξοδεύουν όλα τους τα χρήματα προκειμένου να την αποκτήσουν, με
αποτέλεσμα να βάζουν ττη
η διατροφή τους σε δεύτερη μοίρα. Αυτό, σε
σ
συνδυασμό με την ανορεξία που προκαλείται από τη χρήση της
ηρωίνης,, μπορεί να τους οδηγήσει στον υποσιτισμό, στην διακοπή της
εμμηνόρροιας στις γυναίκες, σε μεγάλη ευαισθησία στις μολύνσεις,
μολύνσεις
αλλά και στην ανικανότητα στους άνδρες και τη στειρότητα στις
γυναίκες. Η ενδοφλέβια εισαγωγή της ουσίας στον οργανισμό, συνήθως

προκαλεί και δερματικές, καρδιακές και πνευμονικές παθήσεις. Το
γεγονός, επίσης, ότι οι χρήστες μοιράζονται τις σύριγγες, αυξάνει τον
κίνδυνο μόλυνσης από την ηπατίτιδα και τον ιό του AIDS. Το κυριότερο
όμως πρόβλημα υγείας που προκαλείται από την συνεχή χρήση της
ηρωίνης είναι η αύξηση της ανοχής και της εξάρτησης.
Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για το χρήστη είναι η λήψη της ουσίας με
ενδοφλέβια ένεση, αφού υπάρχει περίπτωση υπερβολικής δόσης και
μόλυνσης. Οι μολύνσεις αποφεύγονται όταν χρησιμοποιούνται
αποστειρωμένες σύριγγες. Ο κίνδυνος υπερβολικής δόσης αυξάνεται
όταν ταυτόχρονα με την ηρωίνη καταναλώνονται αλκοόλ ή
ψυχοφάρμακα .
Όπως και πολλά άλλα ναρκωτικά, έτσι και η ηρωίνη διασχίζει τον
πλακούντα και το αγέννητο παιδί θα γίνει εξαρτημένο από τα
ναρκωτικά. Τα μωρά που κυοφορούνται από ναρκομανείς μητέρες
υποαναπτύσσονται και υποφέρουν από πολλές μολύνσεις. Μπορεί,
ακόμη, να γεννηθούν νεκρά ή να πεθάνουν τις πρώτες ώρες.

ΚΟΚΑΪΝΗ
Η δράση της κοκαΐνης εξαρτάται από τη συναισθηματική φόρτιση
του ατόμου και από τη δόση. Η διάρκεια και ο χρόνος δράσης εξαρτάται
από τον τρόπο χορήγησης. Αν ο τρόπος χορήγησης είναι ενδοφλέβιος ή
ακολουθείται από άμεση απορρόφηση, το άτομο καταλαμβάνεται
αμέσως από μια αίσθηση έντονης ευχαρίστησης, η οποία διαρκεί από
λίγα δευτερόλεπτα έως μερικά λεπτά και ακολουθείται από μια
κατάσταση ελαφράς ευφορίας για περίπου 15 έως 30 λεπτά.
Στην περίπτωση της λήψης από τη μύτη, απορροφάται από το
βλεννογόνο και η επίδραση της
αρχίζει μετά από 3 περίπου
λεπτά. Η αρχική ευφορία
παραχωρεί τη θέση της σε μια
κατάσταση
δυσφορίας,
ευερεθιστότητας
και
ανησυχίας. Με τον τρόπο αυτό
η γρήγορη εναλλαγή ευφορίαςδυσφορίας, καθιστά αναγκαία

την επανάληψη της χρήσης. Οι απανωτές «μυτιές» μπορούν να
οδηγήσουν σε υπερεθισμό που -με τη σειρά του- μπορεί να καταλήξει
σε τοξική ψύχωση, σε παράνοια, σύγχυση, υπερευαισθησία και
ψευδαισθήσεις.
Όταν η ουσία καπνίζεται, οι επιδράσεις εκδηλώνονται έπειτα από
λίγα λεπτά και διαρκούν περίπου 2 ώρες. Αν η ουσία λαμβάνεται από το
στόμα σε είδος τροφής, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται έπειτα από
μισή ώρα και διαρκούν 6 με 12 ώρες. Δεν νιώθουν όλοι το ίδιο έντονα
την επίδραση της κάνναβης. Έχει ελαφρές ψυχεδελικές επιδράσεις και
συνήθως προκαλεί χαλάρωση, ομιλητικότητα, μια αίσθηση ευφορίας
και αυξημένη αντίληψη της μουσικής και των χρωμάτων. Μερικές
φορές μπορεί να προκαλέσει προσωρινό άγχος ή ήπιες παραισθήσεις.
Σε μεγάλες δόσεις μπορεί να προκαλέσει κατάθλιψη. Ακόμη, αυξάνει
τους παλμούς και στεγνώνει το στόμα.
Η κοκαΐνη προκαλεί ισχυρή ψυχική εξάρτηση και μπορεί να
προκληθεί μία ψυχωτική κατάσταση που γίνεται όλο και πιο έντονη και
ενοχλητική. Η κατάσταση αυτή μοιάζει πολύ με την κατάθλιψη και έχει
ως κύρια συμπτώματα το άγχος, την ατονία και την ανησυχία.
Γενικά, τα συμπτώματα της κοκαΐνης περιορίζονται ανάλογα με το
χρόνο που κυκλοφορεί στο αίμα. Μπορεί παρόλα αυτά να παραμείνουν
κάποια συμπτώματα όπως οι κρίσεις πανικού και η κατάθλιψη.

ΚΡΑΚ
Το κρακ εμφανίστηκε το 1983
στην Αμερική. Είναι δέκα φορές
πιο δυνατό από την κοκαΐνη και
είκοσι φορές φτηνότερό της. Έτσι,
το άπιαστο όνειρο της κοκαΐνης
έγινε προσιτό στις λιγότερο
ευκατάστατες τάξεις, και για το
λόγο αυτό ονομάστηκε κοκαΐνη
του
λαού.
Κυκλοφορεί σε μορφή κομματιών συμπυκνωμένης άσπρης σκόνης με

ακαθόριστο σχήμα, που ονομάζονται και βραχάκια και καπνίζεται. Ένα
μικρό κομματάκι του ναρκωτικού τοποθετείται μέσα στο τσιγάρο ή σε
μια γυάλινη πίπα, που συνήθως έχει καπνό και μαριχουάνα. Το κρακ
ονομάστηκε έτσι από το θόρυβο που κάνει το κομματάκι της ουσίας
όταν
ζεσταίνεται.
Αρκούν από 30 έως 60 δευτερόλεπτα για να επενεργήσει στον
εγκέφαλο και η επίδρασή του διαρκεί γύρω στα 10 έως 12 λεπτά.
Σχεδόν αμέσως δημιουργούνται στο χρήστη οπτικές και ακουστικές
ψευδαισθήσεις. Το κρακ, έχει μάλιστα ένα χαρακτηριστικό που δεν έχει
παρατηρηθεί σε κανένα άλλο ναρκωτικό μέχρι τώρα: προκαλεί
εξάρτηση από την πρώτη δόση. Έτσι ο χρήστης, εξαρτημένος από την
αρχή, αναγκάζεται κάθε φορά να παίρνει μεγαλύτερη δόση. Η
υπέρβαση της δόσης προκαλεί παραλήρημα, σπασμούς, κώμα και
παράλυση, με κατάληξη τον ακαριαίο θάνατο.
Τα συμπτώματα της χρήσης του κρακ περιλαμβάνουν αύξηση των
καρδιακών παλμών, της πίεσης του αίματος, καταστολή, απώλεια
βάρους, νευρικότητα και δημιουργία παραισθήσεων. Συχνές είναι και οι
απόπειρες αυτοκτονίας αρκετών χρηστών του κρακ.

Υπάρχουν επίσης και τα επονομαζόμενα συνθετικά ναρκωτικά:

ΈΚΣΤΑΣΗ (ΜDMA)
Το έκσταση είναι μια χημική ουσία που
ξεκίνησε να κυκλοφορεί σαν αντιορεκτικό
χάπι στα τέλη της δεκαετίας του ’80 στο
Λονδίνο. Αργότερα πήγε και σε άλλες
χώρες της δυτικής Ευρώπης και σήμερα
διοχετεύεται με τη βοήθεια της ρωσικής
Μαφίας από την Ανατολική Ευρώπη. Το
έκσταση λέγεται πως είναι το δεύτερο σε
προτίμηση -μετά το χασίς- ναρκωτικό στους Ευρωπαίους 15-25 ετών.
Το έκσταση θεωρείται από μερικούς ψυχεδελική ουσία, ενώ
σύμφωνα με άλλους επιστήμονες ανήκει σε μια διαφορετική κατηγορία
ουσιών, που διευκολύνουν τις διαπροσωπικές σχέσεις. Συχνή χρήση
του έκσταση γίνεται στα μπαρ από τους νέους. Κυκλοφορεί συνήθως σε
μορφή χρωματιστών χαπιών με διάφορα σχέδια, όπως καρδιές και
αστέρια ή σε χρωματιστές κάψουλες. Μερικοί τύποι του «έκσταση»
ονομάζονται «Αδάμ», «Κουμπιά», «Λευκά περιστέρια», «Ντίσκο
μπέργκερς» και «Νεοϋορκέζοι».
Το έκσταση επιδρά 30-60 λεπτά από τη λήψη και διαρκεί 2-4 ώρες.
Αυξάνει την πίεση, την θερμοκρασία του
σώματος, τους παλμούς, προκαλεί
εφίδρωση και διαστέλλει τις κόρες των
ματιών. Προκαλεί, ακόμα, ναυτία και
εμετό. Οι ψυχικές επιδράσεις είναι
χαλάρωση, ευφορία και συμπάθεια για
τους άλλους. Έχουν επίσης σημειωθεί
περιστατικά αιφνίδιων θανάτων από υπερθερμία. Παρουσιάζονται
συμπτώματα ασφυξίας, κατάθλιψη, αϋπνία και έντονο άγχος. Ο
συντονισμός του ατόμου μπορεί να επηρεαστεί από το έκσταση, γι’
αυτό είναι επικίνδυνο να οδηγεί κανείς ή να χειρίζεται μηχανήματα υπό
την
επήρειά
του.

LSD
Το LSD κατασκευάστηκε το 1938 στην
Ελβετία ως θεραπευτικό ορισμένων
ψυχασθενειών. Μετά από 5 χρόνια,
όμως,
ανακαλύφθηκαν
οι
παραισθησιογόνες ιδιότητές του. Είναι
υγρό, άχρωμο, άγευστο και άοσμο ή
μπορεί να έχει και τη μορφή λευκής
σκόνης. Εισάγεται στον οργανισμό με
μορφή χαπιών, με κομμάτια ζάχαρης ποτισμένα με σταγόνες L.S.D., με
εισπνοή ή με ενέσεις. Μια άλλη χρήση, είναι με μικρά τετράγωνα
κομμάτια απορροφητικού χαρτιού που εμποτίζονται με μικροποσότητες
του ναρκωτικού και στη συνέχεια διαλύονται στη γλώσσα. Τα
τετράγωνα αυτά συχνά έχουν έγχρωμα αφηρημένα σχέδια ή εικόνες
χαρακτήρων από κόμικς ή ταινίες όπως ο Ροζ Πάνθηρας.
Αρχίζει να επιδρά 30-60 λεπτά από τη λήψη, η δράση του
κορυφώνεται μέσα σε 2-3 ώρες και εξαφανίζεται ύστερα από 6-10
ώρες.
Επιδρά σε ορισμένες περιοχές του
εγκεφάλου
και
έχει
τρομακτική
δραστικότητα. Ακόμη και μια πολύ μικρή
ποσότητα LSD, μπορεί να δημιουργήσει
κατάσταση καταληψίας. Προκαλεί επίσης
αλλοίωση
των
αντιλήψεων:
διαστρεβλωμένες
εικόνες,
έντονα
χρώματα, φαντασιώσεις, συχνά παραισθήσεις. Μερικές φορές το LSD
προκαλεί και μυστηριακές εμπειρίες (!) .
Μια δόση LSD μπορεί να προκαλέσει προσωρινές ψυχικές
διαταραχές με σοβαρές συνέπειες, ειδικά σε άτομα ανώριμα. Η πιο
αρνητική επίδραση είναι το άγχος: έντονος φόβος και αδυναμία
σκέψεων και κινήσεων. Θεωρείται ότι δεν προκαλεί εξάρτηση, διότι η
χρήση του δεν είναι τακτική. Ακόμα και αν επαναλαμβάνεται η ίδια
δόση σε μικρό χρονικό διάστημα, δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

ΠΕΣ ΜΑΣ ΤΙ… «ΠΙΝΕΙΣ»
Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι επιδράσει
επιδράσεις που έχει κάθε
ναρκωτικό στον οργανισμό μας. Μερικά συμπτώματα, μάλιστα, είναι
τόσο χαρακτηριστικά που μπορούμε να διαπιστώσουμε και από μόνοι
μας αν και τι ναρκωτικό
τικό παίρνει κάποιος:
Χασίς: κόκκινα μάτια, διεσταλμένες κόρες, ευθυμία, νύστα,
επιβράδυνση, νευρικά γέλια, πείνα, αίσθημα βάρους στα πόδια και τα
χέρια.
Έκσταση: διεσταλμένες κόρες οφθαλμού, ευθυμία, ενεργητικότητα και
ομιλητικότητα. Τις επόμενες ημέρες: νιώθει εξασθενημένος, πεσμένος
και αίσθημα κενού.
Αμφεταμίνες: διασταλμένες κόρες, ενεργητικός, ομιλητικός, χλωμός,
και νευρικός. Τις επόμενες ημέρες: νιώθει εξασθενημένος, πεσμένος,
οξύθυμος και αίσθημα κενού.
Κοκαΐνη: ευθυμία, διεσταλμένες κόρες (όχι πάντα), συχνές επισκέψεις
στην τουαλέτα, είναι ενεργητικός, ομιλητικός, χλωμός, οξύθυμος,
παράτολμος, ευέξαπτος. Τις επόμενες ημέρες: πεσμένος,
εξασθενημένος, αίσθημα κενού. (λίγα πράγματα..!)
LSD: διεσταλμένες κόρες, αλλόκοτες ιδέες, παραισθήσεις.
Ηρωίνη: οι κόρες των ματιών είναι πολύ μικρές, σχεδόν κλειστά
βλέφαρα, απλανές βλέμμα, επιβράδυνση, παθητικότητα, αργή
αναπνοή.

ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ(ΝΙΚΟΤΙΝΗ)
Το κάπνισμα πρόκειται για μια συνήθεια, που σε αρχικό στάδιο
ξαφνιάζει και αναστατώνει τον ανθρώπινο οργανισμό. Ανάμεσα στις
περίπου 4.000 ουσίες που ο οργανισμός των καπνιστών λαμβάνει με το
κάπνισμα, εμπεριέχονται βλαβερές και καρκινογόνες ουσίες όπως η
πίσσα, η νικοτίνη, η αμμωνία, το ασετόν, καθώς επίσης και μονοξείδιο
του άνθρακα ή ουσίες που χρησιμοποιούνται για την διατήρηση του
κουφαριού των νεκρών. Αρχικά, ο οργανισμός του δυσκολεύεται να
συνηθίσει τις ουσίες που εμπεριέχει ο καπνός. Με το πέρασμα του
καιρού, όμως, ο ανθρώπινος οργανισμός αναγκάζεται να συμβιβαστεί
και στην συνέχεια να αποδεχτεί όλο και περισσότερο τον καπνό.
Παράλληλα, το κάπνισμα αρχίζει να δημιουργεί εθισμό και κατά
συνέπεια ο ίδιος ο καπνιστής πιστεύει πως ο οργανισμός του το
χρειάζεται. Παρόλο που οι περισσότεροι καπνιστές φτάνουν στο σημείο
να θεωρούν το τσιγάρο απαραίτητο , αυτό δεν είναι αλήθεια. Στην
πραγματικότητα, οι ίδιοι είναι εθισμένοι στο τσιγάρο και έτσι, τους
συνοδεύει διαρκώς η ανάγκη να καπνίσουν . Το κάπνισμα αποτελεί
κύριο παράγοντα στην εμφάνιση σοβαρών ασθενειών που μπορούν να
προκαλέσουν ακόμα και τον θάνατο. Οι ασθένειες που προκαλούνται
από το κάπνισμα ποικίλουν, αλλά οι σημαντικότερες και πιο
συνηθισμένες από αυτές είναι: το εμφύσημα, ο καρκίνος του πνεύμονα
(και γενικότερα άλλα είδη καρκίνου), οι καρδιαγγειακές παθήσεις, η
μειωμένη γονιμότητα και η ανικανότητα.
Επιπλέον, τα μωρά που γεννιούνται από μητέρες οι οποίες κάπνιζαν
στη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι πιθανό να γεννηθούν με βάρος
κάτω του φυσιολογικού, ή να γεννηθούν πρόωρα. Τα παιδιά αυτά
αρρωσταίνουν συχνότερα, κλαίνε περισσότερο και κοιμούνται λιγότερο
από τα παιδιά των οποίων οι μητέρες δεν κάπνιζαν στη διάρκεια της
εγκυμοσύνης.

Υπάρχουν, μάλιστα, και διάφοροι τύποι καπνιστών:
 οι γνώστες (οι οποίοι γνωρίζουν σχετικά με το κάπνισμα
αλλά δεν έχουν αποφασίσει αν θα το αρχίσουν ή όχι)
 οι πειραματιζόμενοι(οι οποίοι καπνίζουν σποραδικά)
 οι τακτικοί (οι οποίοι καπνίζουν τακτικά, για παράδειγμα
σαββατοκύριακο ή τακτικά μέσα στην ημέρα)
 και οι εθισμένοι (οι οποίοι έχουν πλέον εθιστεί στη
νικοτίνη και υποφέρουν από στερητικά συμπτώματα όταν
δεν μπορούν να καπνίσουν)

Δυστυχώς, στις μέρες μας είναι πολύ δημοφιλές ανάμεσα στους
εφήβους. Σύμφωνα με έρευνα του 1998, οι μισοί τουλάχιστον μαθητές
έχουν καπνίσει τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους, οι περισσότεροι
περιστασιακά.
Όλα αυτά ενισχύουν την ανάγκη να έχουν οι νέοι πραγματική αποδεκτή
ενημέρωση σχετικά με την εξάρτηση από τη νικοτίνη και τα
αποτελέσματα του καπνίσματος.
Ορισμένοι από τους λόγους για τους οποίους οι έφηβοι αρχίζουν το
κάπνισμα είναι οι εξής:
Πολύ συχνά το κάπνισμα αρχίζει τυχαία, αφού χωρίς να το
πολυσκεφτούν, οι έφηβοι ακολουθούν το ρεύμα και την πορεία
προς την αυτοκαταστροφή.
Για αρκετούς εφήβους το κάπνισμα σημαίνει να έχουν κάτι να
κάνουν.
Μερικοί έφηβοι ζητούν την απόλαυση από το κάπνισμα και
προσπαθούν να ηρεμήσουν τα νεύρα τους και να εκτονωθούν με
αυτό τον τρόπο.
Άλλοι, θεωρούν ότι το κάπνισμα τους ενεργοποιεί και τους βοηθά
στη συγκέντρωση.
Κάποιοι (λανθασμένα ) θεωρούν ότι με το κάπνισμα μεγάλωσαν.
Για μερικούς, το κάπνισμα αποτελεί ένα μέσον για να γίνουν μέλη
ενός συνόλου στο οποίο ενδεχομένως να θέλουν να ενταχθούν.
Ορισμένοι πιστεύουν ότι το κάπνισμα τους δίνει κάποιο στυλ.
Άλλοι θεωρούν ότι τους προσδίδει αυτοπεποίθηση και
καπνίζοντας την προβάλλουν.
Άλλοι δοκιμάζουν τον καπνό από περιέργεια.

Μερικοί έφηβοι καπνίζουν από αντίδραση στους κανονισμούς.
Άλλοι επηρεάζονται από τη διαφήμιση.
Επίσης, οι νέοι μπορεί να εθιστούν στη νικοτίνη
νικοτίνη. Ο εθισμός αυτός,
κάνει δύσκολη τη διακοπή του καπνίσματος,
καπνίσματος, ακόμη και αν το
θέλουν.
Είτε έφηβος, είτε ενήλικος, ένας καπνιστής το βρίσκει πολύ δύσκολο
να κόψει το τσιγάρο. Αυτό συμβαίνει, επειδή η νικοτίνη, η κύρια
εθιστική
κή ουσία στο τσιγάρο, συνηθίζετα
συνηθίζεται πολύ γρήγορα από τον
ον
εγκέφαλο και προκαλεί εξάρτηση. Οι εθισμένοι καπνιστές ρυθμίζουν
αυτόματα την πρόσληψη νικοτίνης όταν νιώθουν ότι απαιτείται από τον
οργανισμό τους, ώστε να αποφευχθούν τα συμπτώματα στέρησης.
Είναι λοιπόν σημαντικό, να μην αρχί
αρχίσει
σει κάποιος το κάπνισμα εξαρχής
, για να μην αναγκαστεί να μπει στην ψυχοφθόρα διαδικασία του να το
σταματήσει.

ΑΛΚΟΟΛ
Η έναρξη, η χρήση και τα πρώτα στάδια κατάχρησης αλκοόλ έχουν
τις ρίζες τους στην εφηβεία, όταν ο νέος εξακολουθεί να μένει στην
οικογένεια. Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει ότι έφηβοι παρατηρούν και
μιμούνται τις συμπεριφορές προτύπων όπως οι γονείς, τα αδέλφια, οι
σύντροφοι και τα πρότυπα με αυθεντία. Οι γονείς που κάνουν
κατάχρηση αλκοόλ γίνονται πρότυπα για τα παιδία τους, ενώ οι έφηβοι
που έχουν ένα ή περισσότερους συγγενείς «πρώτου βαθμού» με
ιστορικό αλκοολισμού, έχουν 3-5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο για
κατάχρηση
αλκοόλ.
Η
επίδραση
του
αλκοολισμού του
γονέα στον έφηβο
μπορεί να είναι
ιδιαίτερα μεγάλη
και επιβλαβής. Ο
αλκοολικός γονέας
έχει
μειωμένη
ανάμιξη στη ζωή
του παιδιού ή του εφήβου, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε χαλαρή
πειθαρχία και λίγη επίβλεψη. Επιπλέον, επηρεάζεται αρνητικά η
εξελικτική πορεία και ο αυτοέλεγχος του εφήβου ,αφού ζει σε
αδιάφορο και εχθρικό περιβάλλον.
Πολλοί έφηβοι ξεκινούν να πίνουν για λόγους προσαρμογής στην
παρέα, από περιέργεια, γιατί θεωρούν πως είναι της μόδας, ή ακόμη
και επειδή νιώθουν απογοητευμένοι από τον εαυτό τους και από τον
περίγυρό τους. Συνεπώς, πολύ σημαντικό ρόλο στον να γίνει ένας
έφηβος αλκοολικός παίζει και η ψυχολογική κατάσταση του εφήβου.
Η διαφήμιση αποτελεί επίσης έναν ενθαρρυντικό παράγοντα, αφού
οι έφηβοι στις περισσότερες χώρες βομβαρδίζονται από διαφημίσεις
για μπύρες και κάθε είδους ποτά.
Στην κατάχρηση αλκοόλ φαίνεται πως παίζουν ρόλο και γενετικοί
παράγοντες. Πολλές φορές, μάλιστα, ρόλο παίζουν και γενετικοί
παράγοντες.

Οι έφηβοι είναι περισσότερο επιρρεπείς στο να αναπτύξουν
πραγματικό εθισμό, διότι η μετάβαση από τη χρήση στην κατάχρηση
και στην εξάρτηση επιταχύνεται με πολύ γρηγορότερο ρυθμό
συγκριτικά με τους ενήλικες.
Συνεπώς, οι παράγοντες που ωθούν τους νέους στο αλκοόλ,
ξεκινούν από την απλή ευχαρίστηση μέχρι και την πεποίθηση ότι
ξεπερνούν έτσι τα προσωπικά τους προβλήματα. Η αντιμετώπιση του
προβλήματος είναι εφικτή με την συνεργασία της οικογένειας, του ίδιου
του εφήβου, της αποφυγής της διαφήμισης και της σωστής ενημέρωσης
με τη βοήθεια ειδικευμένων γιατρών. Η κατάχρηση αλκοόλ στην
εφηβεία αποτελεί σημαντικό πρόβλημα σε Ευρώπη και Αμερική, και
φαίνεται πως θα εξακολουθήσει για αρκετό ακόμα καιρό.

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι πολλοί καλλιτέχνες(κυρίως
μουσικοί) έχουν και συνεχίζουν να ευαισθητοποιούνται στο θέμα των
εξαρτησιογόνων ουσιών, ιδιαιτέρως των ναρκωτικών. Υπάρχουν πολλά
παραδείγματα τέτοιων αξιέπαινων καλλιτεχνών που μέσα από τη
μουσική τους έχουν προσπαθήσει να αποτρέψουν τον κόσμο από τη
χρήση ουσιών.
Μερικά αντιπροσωπευτικά παραδείγματα, είναι:
 System of a down- Radio (το τραγούδι μιλάει για το LSD)
 The Verve- The drugs don’t work (γίνεται λόγος γενικότερα για τα
ναρκωτικά)
 Ξύλινα Σπαθιά-Λιωμένο παγωτό
 Παύλος Σιδηρόπουλος-Ηρωίνη
 Nick Cave & the Bad Seeds-Sunday's Slave
 Τζίμης Πανούσης-Μικρή Τερέζα

(αποδεικνύεται έτσι πως ΚΑΙ οι ελληνικοί μουσικοί είναι
ευαισθητοποιημένοι στο θέμα των ναρκωτικών)

Εκτός βέβαια από τους μουσικούς, υπάρχουν και αρκετοί
«πλακατζήδες» που έχουν χρησιμοποιήσει στα ανέκδοτά τους ως θέμα
τις εξαρτησιογόνες ουσίες. Ορισμένα παραδείγματα:
 Μεθυσμένος σε σουβλατζίδικο:
-Ένα γύρο από όλα.
-Πίτα;
-Άσε λιώμα!
 -Καλά εσύ είσαι άσχημη!
-Και εσύ είσαι μεθυσμένος!
-Ναι, αλλά εσύ είσαι πολύ άσχημη!
-Και εσύ είσαι πολύ μεθυσμένος!
-Ναι, αλλά εγώ αύριο δεν θα είμαι…!
 Ένας τύπος τύφλα στο μεθύσι γυρνάει το βράδυ σπίτι του.
Σταματάει έναν περαστικό:
-Συγγνώμη ρε φίλε, πόσα καρούμπαλα έχω στο μέτωπο;
-3.
-Ωραία... άλλες δύο κολώνες και φτάνω σπίτι μου!!

(εδώ παρουσιάζεται η δραματική αλλαγή του νεαρού ηθοποιού
Μacaulay Culkin μέσα σε μόλις λίγα χρόνια από τη χρήση
εξαρτησιογόνων ουσιών)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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