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ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Εξαρτησιογόνος ουσία είναι κάθε φυσική ή συνθετική ουσία που
επιδρά στο Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα και που µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για ν’ αλλάξει κάποιο άτοµο τη διάθεσή του.
Εξάρτηση-εθισµός
Εξάρτηση είναι η συνεχής ανάγκη για τη χρήση µιας ουσίας.
Η εξάρτηση µπορεί να είναι: σωµατική ή/ και ψυχολογική.
Κριτήρια του Παγκόσµιου Οργανισµού για να χαρακτηριστεί
κάποιος ως εξαρτηµένος:
• Ανοχή ( το άτοµο έχει την ανάγκη για περαιτέρω αίσθηση των
αποτελεσµάτων)

• Ψυχολογική εξάρτηση ( επιθυµία, που ποικίλει από πολύ µικρή
έως πολύ έντονη)

• Στερητικό σύνδροµο ( παρουσιάζει όλους τους τύπους
σωµατικών αντιδράσεων µόλις σταµατήσει την χρήση)

• Αποτυχηµένες προσπάθειες να ελέγξει τη χρήση ή τη
συµπεριφορά

• Εξακολούθηση της χρήσης ακόµα και αν το άτοµο γνωρίζει ότι
αυτό είναι καταστροφικό για τον εαυτό του.
Διάκριση των ουσιών
Νόµιµες (καπνός, οινοπνευµατώδη)
Παράνοµες (χασίς, ηρωίνη)
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ
ΟΥΣΙΩΝ
Η χρήση παράνοµων ουσιών στους έφηβους (14-18 χρονών):
Η χρήση παράνοµων ουσιών ( π. χ. κάνναβη, έκσταση, κτλ. )
ξεκινά συνήθως στην εφηβική ηλικία και αποτελεί σοβαρό κίνδυνο
για την σωµατική και ψυχική υγεία των εφήβων:
•

1 στους 10 µαθητές (14-18 χρονών) έχει εµπειρία χρήσης
κάποιας παράνοµης ουσίας.

•

Περισσότερα ( περίπου διπλάσια) αγόρια από κορίτσια.

•

Η πιο διαδοµένη παράνοµη ουσία είναι η κάνναβη ( 9,5%).

•

Στην ηλικία των 18 ετών, 2 στους 10 εφήβους αναφέρουν
εµπειρία χρήσης κάνναβης.

•

Οι περισσότεροι έφηβοι ( 53,7%) δηλώνουν ότι ο κύριος
λόγος για τον οποίο δεν θα έπαιρναν ναρκωτικά είναι οι
αρνητικές συνέπειες για την υγεία τους και ο φόβος της
εξάρτησης.

Το κάπνισµα στους έφηβους:
•

1 στους 2 µαθητές 14-18 χρονών έχει καπνίσει έστω και µία
φορά στην ζωή του ( λίγο περισσότερο τα κορίτσια).

•

1 στους 4 µαθητές 14-18 χρονών (24,6%) καπνίζει
καθηµερινά και περίπου οι µισοί από αυτούς καπνίζουν πάνω
από 10 τσιγάρα την ηµέρα.

•

Η µέση ηλικία έναρξης συστηµατικού καπνίσµατος είναι τα
15,2 έτη.

•

Οι νέοι επηρεάζονται από το φιλικό περιβάλλον, τα αδέλφια
και όταν πιστεύουν ότι οι γονείς τους το επιτρέπουν.

Η χρήση αλκοόλ στους εφήβους:
Το αλκοόλ είναι ευρύτατα διαδοµένο στους έφηβους:
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•

Το 95,8% των µαθητών 14-18 χρονών έχει πιει τουλάχιστον
µια φορά στη ζωή του αλκοόλ.

•

3 στους 10 µαθητές (28,2%) καταναλώνουν συχνά αλκοόλ (
τουλάχιστον 1-2 φορές την εβδοµάδα) και αρκετά
συστηµατικά ( τουλάχιστον 6 φορές τον τελευταίο µήνα).

•

Προτιµώνται τα βαριά ποτά, µετά η µπύρα και το κρασί.

•

Με την κατανάλωση αλκοόλ οι νέοι επιδιώκουν να γίνουν πιο
κοινωνικοί και να χαλαρώσουν.
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ΕΙΔΗ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
Α. ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

1. Καφεΐνη
Η καφεΐνη προκαλεί σωµατική, αλλά και ψυχική εξάρτηση, καθώς
λειτουργεί χρησιµοποιώντας τους ίδιους µηχανισµούς µε τις
αµφεταµίνες και την κοκαΐνη. Βέβαια τα αποτελέσµατά της είναι
πιο ήπια, αλλά δεν παύει να «χειραγωγεί» τα ίδια νευρικά κέντρα
του εγκεφάλου.
Η κατανάλωση της σε
µεγάλες ποσότητες µπορεί
να προκαλέσει στο άτοµο:
νευρικότητα, άγχος,
αϋπνία, ταχυκαρδία,
πονοκεφάλους και γαστρικά
προβλήµατα.
2. Νικοτίνη
Άµεσες Συνέπειες του Καπνίσµατος:
•
•

Δύσπνοια
βρογχικό άσθµα

•

Ανικανότητα

•

Υπογονιµότητα

•

Αύξηση του µονοξειδίου του
άνθρακα στο αίµα

•

Συχνές Λοιµώξεις Αναπνευστικού
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Μακροπρόθεσµες Συνέπειες:
•

Καρδιακά επεισόδια

•

Εµφράγµατα µυοκαρδίου

•

Καρκίνος πνευµόνων, λάρυγγα, φάρυγγα,
στοµατικής κοιλότητας, οισοφάγου,
παγκρέατος, χοληδόχου κύστεως, τραχήλου της µήτρας

•

Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια (Χ. Α. Π.)

•

Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια

•

Μειωµένη ικανότητα µνήµης

Στην εγκυµοσύνη, το κάπνισµα ευθύνεται για τα εξής:
• Αυξηµένα ποσοστά αυτόµατων αποβολών
• Γεννήσεις θνησιγενών εµβρύων
• Πρόωρος ενδοµήτριος θάνατος
• Πρόωρος τοκετός
• Χαµηλό βάρος γέννησης βρεφών
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3. Αµφεταµίνη (κουκλίτσες σπιντάκια)
Κυκλοφορεί συνήθως µε µορφή χαπιού ή
κάψουλας, αλλά στο παράνοµο εµπόριο
µπορεί να έχει και τη µορφή άσπρης,
κιτρίνης ή ροζ σκόνης.
Ψυχολογικές Επιδράσεις
• Ερεθίζει το νευρικό σύστηµα. Η αµφεταµίνη είναι διεγερτικό
του εγκεφάλου, δηλαδή αυξάνει την εγκεφαλική
δραστηριότητα
•

Προκαλεί αίσθηση ενέργειας, διαύγειας και όξυνση της
πνευµατικής λειτουργίας

• Υπό την επήρεια της, οι χρήστες συχνά βιώνουν µια
προσωρινή ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους και
αισθάνονται ιδιαίτερη ενεργητικότητα, καθώς καταπολεµούν
το αίσθηµα του ύπνου, της κούρασης και της πείνας.
Ωστόσο, δεν εξαφανίζουν την ανάγκη για τροφή και
ανάπαυση, απλώς µεταθέτουν την ικανοποίησή τους. Το
αποτέλεσµα είναι ότι οι εθισµένοι στην αµφεταµίνη
καταλήγουν στην πλήρη εξάντληση µετά από µία περίοδο
παρατεταµένης χρήσης.
•

Η αµφεταµίνη µπορεί να προκαλέσει ευερεθιστότητα,
επιθετικότητα και αίσθηµα αδηµονίας

Σωµατικές Επιδράσεις
• Ταχυκαρδία, εφίδρωση, ξηροστοµία, διαστολή στις κόρες των
µατιών.
•

Ναυτία και εµετοί.

• Τέντωµα των µυών του σαγονιού και φθορά των δοντιών.
• Θολή όραση
• Αϋπνία.
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Ακόµη, µετά από χρόνια χρήση εµφανίζεται ανοχή στην ευφορική
δράση της, που από τους χρήστες περιγράφεται ως "χάσιµο της
µαγείας". Η χρήση τους ωθεί στη λήψη καταπραϋντικών ουσιών
(αλκοόλ, ηρεµιστικά, υπνωτικά) για να εξισορροπεί ο οργανισµός,
προκαλώντας έτσι ένα φαύλο κύκλο.
Γενικότερα, η συστηµατική χρήση των αµφεταµινών προκαλεί
ανοχή, ψυχική εξάρτηση και σωµατική εξάρτηση

4. Κοκαΐνη
Η κοκαΐνη είναι µία
λευκή, άοσµη κρυσταλλική
σκόνη. Είναι ψυχοτρόπος
ουσία που διεγείρει το
κεντρικό νευρικό σύστηµα,
ενώ έχει και ιδιότητες
αναισθητικού. Συνήθως
εισπνέεται από τη µύτη,
αλλά µπορεί να διαλυθεί και να γίνει ενέσιµη. Επίσης, από
κάποιους χρήστες καπνίζεται. Μπορεί να αναµειχθεί µε ηρωίνη,
ένας συνδυασµός αρκετά επικίνδυνος, που µπορεί να επιφέρει
ακόµη και θάνατο.
Ο χρήστης κοκαΐνης βρίσκεται σε µία συνεχή και έντονη
αναζήτησή της, επειδή του λείπει το αίσθηµα της µεγάλης
ευφορίας και υπερδιέγερσης που νιώθει όταν βρίσκεται υπό την
επήρειά της. Το κύριο χαρακτηριστικό του συνδρόµου στέρησης
από την χρήση κοκαΐνης είναι πως το άτοµο πέφτει σε κατάθλιψη,
όταν δεν βρίσκεται υπό την επίδρασή της.
Σε χρόνια χρήση, αναπτύσσεται και το φαινόµενο της
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«αντίστροφης ανοχής». Πρόκειται για το φαινόµενο στο οποίο ο
οργανισµός καθίσταται ολοένα και πιο ευαίσθητος στη δράση της
ουσίας.
Κοκαΐνη και Εγκυµοσύνη: Κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης,
οι γυναίκες που λαµβάνουν κοκαΐνη είναι πιθανόν να
αντιµετωπίσουν σοβαρά προβλήµατα, όπως αποβολή, αιµορραγίες,
πρόωρος τοκετός και θνησιγονία (γέννηση νεκρού εµβρύου).
Ακόµη, το νεογνό µπορεί να γεννηθεί κανονικά, αλλά να
παρουσιάσει σωµατικές δυσπλασίες.

5. Crack
Είναι αποτέλεσµα της επεξεργασίας της
υδροχλωρικής κοκαΐνης µε κάλλιο και αιθέρα.
Βρίσκεται σε µορφή πλακιδίων συµπυκνωµένης
άσπρης σκόνης.
Η δράση του κρακ στον οργανισµό είναι πολύ άµεση. Ένα από
τα χαρακτηριστικά του είναι πως επιδρά κατευθείαν στον
εγκέφαλο και σχεδόν αµέσως δηµιουργούνται στον χρήστη
οπτικές και ακουστικές ψευδαισθήσεις. Επιφέρει σηµαντική και
άµεση ευφορία. Η ευφορία διαρκεί µόνον 15 λεπτά, γεγονός που
σηµαίνει πως ο χρήστης εµφανίζει σηµάδια στέρησης κάθε ένα
τέταρτο.
Ακόµη, προκαλεί ανοχή, αφού ο χρήστης «αναγκάζεται» κάθε
φορά να παίρνει και µεγαλύτερη δόση. Η υπερβολική δόση κρακ
προκαλεί επιθετική-παρανοϊκή συµπεριφορά, παραλήρηµα,
σπασµούς, κώµα και παράλυση και κάποιες φορές τον θάνατο.
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6. Έκσταση
Η χηµική ουσία ecstasy ανακαλύφθηκε το 1980 στο Σαν
Φρανσίσκο. Άρχισε να κυκλοφορεί σαν αντιορεκτικό χάπι στο
Λονδίνο, όπου κύριοι χρήστες αυτής της ουσίας ήταν οι έφηβοι.
Αργότερα, διαδόθηκε και σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης
όπου διαπιστώθηκαν οι σοβαρές βλάβες που µπορεί να
προκαλέσει και έτσι το έθεσαν εκτός νόµου.
Χαρακτηρίζεται ως το «ναρκωτικό των κλαµπ», γιατί
συνήθως καταναλώνεται σε πάρτυ ή σε club, προκειµένου τα
άτοµα να έχουν αυξηµένη ενεργητικότητα και αντοχή( π.χ. για
χορό όλο το βράδυ).
Η εξάρτηση που προκαλείται από το ecstasy είναι κατά βάση
ψυχική. Αυτό συµβαίνει γιατί οι χρήστες συνδέουν τα
συναισθήµατα ευφορίας και ενεργητικότητας, µε τη λήψη της
ουσίας.
Αργότερα όµως, όταν περνάει η επίδραση, νιώθουν άγχος,
κυκλοθυµία, παραισθήσεις, αλλά κυρίως πέφτουν σε κατάθλιψη.
Απογοητεύονται εύκολα από όλα, αποµονώνονται και κλείνονται
στον εαυτό τους και τέτοιες στιγµές γίνονται ευάλωτοι και
πρόθυµοι να χρησιµοποιήσουν ξανά ecstasy.
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Β. ΟΠΙΟΕΙΔΗ
1.Μορφίνη
Η µορφίνη ανήκει στην κατηγορία των
οπιούχων αναλγητικών εξαρτησιογόνων
ουσιών. Στην αρχική της µορφή είναι
λευκή (αν και πολλές φορές την
παραλλάζουν µε διάφορα άλλα χρώµατα, κρυσταλλική σκόνη)
άοσµη και µε πικρή γεύση.
Η χρήση της µορφίνης προκαλεί ανοχή και εξάρτηση, τόσο
σωµατική, όσο και ψυχολογική.
Η εξάρτηση από τη µορφίνη εµφανίζεται µετά από µια περίοδο
συχνής χρήσης. Είναι µια περίπλοκη κατάσταση της υγείας, η
οποία σχετίζεται µε κοινωνικούς, ψυχολογικούς και βιολογικούς
παράγοντες και έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία
του ατόµου.
Τα βασικά στοιχεία της εξάρτησης από τη µορφίνη είναι η
ισχυρή επιθυµία για λήψη της ουσίας, η δυσκολία στον έλεγχο
της συµπεριφοράς µετά τη λήψη (ανησυχία, ευερεθιστικότητα
κ.ά.) και η επιθυµία για µεγαλύτερες δόσεις για να επιτευχθούν
τα αποτελέσµατα που προηγουµένως δηµιουργούνταν µε
µικρότερες (ανοχή).
Επίσης, το άτοµο αδιαφορεί για τις προηγούµενες δραστηριότητές
του και τα ενδιαφέροντά του και συνεχίζει να κάνει χρήση, παρά
τις εµφανείς βλαβερές επιπτώσεις στην υγεία του.
Το στερητικό σύνδροµο αρχίζει να εµφανίζεται µόλις λίγες ώρες
(6- 12) από τη χρήση.
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2. Ηρωίνη
Η ηρωίνη ανήκει στις οπιούχες
ουσίες και προέρχεται από την
κατεργασία του οπίου. Συχνά της
αναφέρεται ως “σκληρό ναρκωτικό”.
Είναι παράγωγο της µορφίνης και η
µορφή της συνήθως είναι λευκή ή
καφέ κρυσταλλική πούδρα/ σκόνη.
Λαµβάνεται κυρίως µε ενέσιµη
µορφή και λιγότερο συχνά µε
εισπνοή ή µε κάπνισµα.
Η χρήση ηρωίνης παρουσιάζει έντονη εξάρτηση (σωµατική και
ψυχική), ανοχή και στερητικό σύνδροµο.
Σωµατική εξάρτηση: Υπάρχει συνεχής ανάγκη για τη χρήση της
ουσίας, η οποία συνοδεύεται από επώδυνα συµπτώµατα, όταν αυτή
διακοπεί. Όταν επέλθει η σωµατική εξάρτηση, το άτοµο χρειάζεται
να κάνει επανάληψη της χρήσης πιο συχνά (κάθε 4-6 ώρες) και
ενώ αρχικά η χρήση αποσκοπεί στην αλλαγή της διάθεσης, στη
συνέχεια γίνεται αναγκαία για να µπορεί ο χρήστης να νιώθει
«φυσιολογικός» και να είναι λειτουργικός .
Ψυχική εξάρτηση: ο χρήστης θέλει εναγωνίως να κάνει χρήση της
ουσίας και δεν µπορεί να λειτουργήσει πια χωρίς αυτήν.
Οργανώνει όλη του την ζωή γύρω από την ουσία, η οποία γίνεται
πλέον αυτοσκοπός. Οι χρήστες ηρωίνης αναπτύσσουν έντονη
ψυχική εξάρτηση.
Ανοχή: Είναι η ανάγκη αύξησης της ποσότητας της ουσίας,
προκειµένου να έχει ο χρήστης τα επιθυµητά αποτελέσµατα.
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Στερητικό σύνδροµο: Το στερητικό σύνδροµο εµφανίζεται ως
‘‘αντίδραση’’ στη διακοπή της χρήσης ηρωίνης ( 6-8 ώρες µετά την
τελευταία λήψη), κορυφώνεται γύρω στις 48-72 ώρες και µετά τα
συµπτώµατα αρχίζουν να υποχωρούν. Είναι µία σειρά δυσάρεστων
σωµατικών ή ψυχολογικών συµπτωµάτων, που συνήθως είναι τα
αντίθετα από αυτά που προκαλούσε η χρήση της ουσίας, όπως
ναυτία, αϋπνία, προβλήµατα συγκέντρωσης και έντονοι πόνοι σε
όλο το σώµα.
Το στερητικό σύνδροµο µπορεί να λειτουργήσει ως «κίνητρο»
επανάληψης της χρήσης για να «απαλλαχτεί» το άτοµο από τον
πόνο, έστω και προσωρινά.
Το άτοµο που έχει εθιστεί στην ηρωίνη ζει το µεγαλύτερο µέρος
της ζωής του υποφέροντας και νιώθοντας συχνά άρρωστο. Η
αναζήτηση της ουσίας γίνεται αυτοσκοπός και έτσι ο χρήστης δεν
συµµετέχει στα κοινωνικά δρώµενα ή δραστηριότητες, µειώνοντας
τα επίπεδα κοινωνικότητάς του. Ακόµα, µπορεί να εκδηλώσει
παραβατική συµπεριφορά, σαν αποτέλεσµα της αποστέρησης. Σαν
συνέπεια το άτοµο στιγµατίζεται και περιθωριοποιείται.
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3. Μεθαδόνη
Η µεθαδόνη ανήκει στα οπιοειδή, τα οποία
χαρακτηρίζονται ως κατασταλτικές ουσίες,
καθώς επιβραδύνουν τις λειτουργίες του
νευρικού συστήµατος. Οι ουσίες αυτές
χαρακτηρίζονται από παρόµοια χηµική δοµή
και δράση µε τη µορφίνη. Η µεθαδόνη
παρασκευάζεται συνθετικά και χρησιµοποιείται ως φάρµακο στα
προγράµµατα υποκατάστασης για άτοµα εξαρτηµένα από την
ηρωίνη ή άλλα οπιοειδή.
Όταν η µεθαδόνη χορηγείται στην κατάλληλη δοσολογία,
εξαλείφει τα στερητικά συµπτώµατα της ηρωίνης και των άλλων
οπιοειδών και δηµιουργεί µια µη ευφορική κατάσταση, η οποία
µειώνει την επιθυµία που έχει το άτοµο να κάνει χρήση ηρωίνης.
Η χρήση της µεθαδόνης δεν σηµαίνει και απεξάρτηση από τα
οποιοειδή, καθώς προκαλεί σωµατική εξάρτηση και ανοχή. Πολύ
πιο σηµαντική και πιο δύσκολη στην απεξάρτηση, είναι η ψυχική
εξάρτηση από την ουσία, καθώς τα υποκειµενικά προβλήµατα
εξακολουθούν να υπάρχουν.
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Γ. Κατασταλτικές ουσίες
1. Οινόπνευµα (αλκοόλ)

Η δραστική ουσία του αλκοόλ είναι η αιθανόλη ή αιθυλική
αλκοόλη.
Μετά την κατανάλωσή του, καταλήγει στο στοµάχι, όπου και
ξεκινά να απορροφάται ταχύτατα. Η αιθυλική αλκοόλη κατανέµεται
οµοιόµορφα στον οργανισµό µε την κυκλοφορία του αίµατος,
φθάνει γρήγορα στον αιµατεγκεφαλικό φραγµό (µία δοµή του
οργανισµού που φιλτράρει το αίµα πριν αυτό περάσει στον
εγκέφαλο, συγκρατώντας διάφορες πιθανά βλαπτικές ουσίες) και
τον ξεπερνά χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Ο µεταβολισµός του γίνεται
στο ήπαρ.
Το αλκοόλ χρησιµοποιείται κυρίως για ψυχαγωγικούς σκοπούς,
καθώς αρχικά προσφέρει µια αίσθηση ευφορίας, ενώ “ευνοεί” την
κοινωνικότητα του ατόµου που το καταναλώνει.
Για τους ενήλικες, το ασφαλές όριο για τη χρήση αλκοόλ είναι
µέχρι δύο ποτά την ηµέρα για τους άντρες και ένα ποτό για τις
γυναίκες και τους ηλικιωµένους, σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο
Οργανισµό Υγείας.
Μέθη προκαλείται όταν η συγκέντρωση
αιθανόλης στο αίµα βρίσκεται σε τέτοια
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ποσότητα που καθίσταται αδύνατο να µεταβολιστεί από το σώµα
του ατόµου που κατανάλωσε αλκοόλ.
Η ψυχική εξάρτηση που αφορά στο οινόπνευµα (αλκοολισµός)
περιλαµβάνει συµπτώµατα όπως η ακαταµάχητη επιθυµία για την
ουσία η οποία συνεπάγεται µια πολύ έντονη ανάγκη για την
κατανάλωσή της και η απώλεια ελέγχου , όπου το άτοµο
καθίσταται ανίκανο να ελέγξει τη χρήση.
Σε ό,τι αφορά τη σωµατική εξάρτηση, η οποία προκαλείται από
τη µακροχρόνια παραµονή υψηλών συγκεντρώσεων αιθανόλης στο
αίµα, το αλκοόλ προκαλεί ανοχή (όλο και µεγαλύτερες δόσεις
απαιτούνται προκειµένου να επέλθει το επιθυµητό αποτέλεσµα),
καθώς και στερητικό σύνδροµο.
Το σύνδροµο στέρησης εµφανίζεται µε τη διακοπή της χρήσης της
ουσίας και περιλαµβάνει συµπτώµατα όπως:
τρεµούλιασµα των χεριών, της γλώσσας και των βλεφάρων,
σπασµούς, άγχος,
ταραχή, πονοκέφαλο, αϋπνία, ναυτία και δυσφορία, κατάθλιψη,
επιθετικότητα, ευερεθιστότητα , ψευδαισθήσεις.
Σχετικό µε την κατάχρηση αλκοόλ, είναι και το σύνδροµο
εµβρυικού αλκοολισµού, που προκαλεί στα νεογνά δυσπλασίες ,
νοητική έκπτωση και εµφάνιση στερητικού συνδρόµου . Το
σύνδροµο εκδηλώνεται στα νεογνά των οποίων οι µητέρες
καταναλώνουν ποσότητα αλκοόλ πέραν του επιτρεπτού ορίου κατά
τη διάρκεια της εγκυµοσύνης.
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2. Βαρβιτουρικά
Τα βαρβιτουρικά συνήθως βρίσκονται σε µορφή λευκής πούδρας
ή σε υγρή µορφή. Στο παράνοµο εµπόριο είναι γνωστά σαν: "…µπλε

διάβολοι, κοκκινοπούλια, ουράνιο τόξο, κίτρινες ζακέτες, κλπ.. ".
Συνήθως, τα βαρβιτουρικά λαµβάνονται µαζί µε αλκοόλ, ενώ
σπανιότερα µε διεγερτικά ή ηρωίνη.
Όταν ένα άτοµο έχει εθιστεί στη χρήση βαρβιτουρικών και τα
σταµατήσει ξαφνικά, τότε παρουσιάζεται το σύνδροµο στέρησης.
Τα συµπτώµατα είναι πολύ δυσάρεστα και επικίνδυνα και µπορεί
ακόµα να αποβούν θανατηφόρα. Το άτοµο που έχει εθιστεί στα
βαρβιτουρικά βρίσκεται σε συνεχή σχεδόν κατάσταση µέθης.
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Δ. Ινδική Κάνναβη ( Χασίς, Μαριχουάνα)
Από την ινδική κάνναβη
παρασκευάζεται και το γνωστό
χασίς (η αποξηραµένη ρητίνη
του φυτού), καθώς και φάρµακα
για ορισµένες ασθένειες, όπως
γλαύκωµα, σκλήρυνση κατά
πλάκας, νευρική ανορεξία,
κάποιες µορφές καρκίνου,
AIDS, κ.λπ. Η καλλιέργεια της ινδικής κάνναβης απαγορεύεται
στις περισσότερες χώρες.
Σε µεγάλες δόσεις, ο χρήστης µπορεί να παρουσιάσει
παραισθήσεις και παρανοειδή αισθήµατα, αλλοίωση της
αντίληψης, σύγχυση και αποδιοργάνωση της σκέψης. Την
ευφορία αντικαθιστά η ανησυχία, που φτάνει τα όρια του πανικού.
Aν και δεν υπάρχει σαφώς τεκµηριωµένη φυσική εξάρτηση από
την ουσία, εντούτοις η χρήση της µαριχουάνας και του χασίς
δηµιουργεί ψυχολογική εξάρτηση, που σε πολλές περιπτώσεις
οδηγεί σε µια σχεδόν καταναγκαστικά επαναλαµβανόµενη συχνή
χρήση.
Από την κλινική πείρα, έχει φανεί ότι σε νεαρά άτοµα µε
προδιάθεση στην ψυχική διαταραχή, η χρήση της κάνναβης µπορεί
να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα στην εκδήλωση ψυχωσικών
επεισοδίων, καθώς και αυξηµένο κίνδυνο υποτροπής της ψυχικής
διαταραχής µετά το τέλος του επεισοδίου.
Τέλος, η χρήση της κάνναβης φέρνει το νέο άτοµο σε
ευκολότερη επαφή και µε άλλες παράνοµες ουσίες, αυξάνοντας την
πιθανότητα εµπλοκής µε αυτές.
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Ε. Παραισθησιογόνες ουσίες ( LSD, P.C.P., Peyot, Magic
mashrooms)
Οι ουσίες αυτές µπορεί να είναι
φυσικές (π.χ. µαγικά µανιτάρια)
ή χηµικές (π.χ.LSD, PCP) και
προκαλούν παραισθήσεις, οι
οποίες είναι έντονες
διαστρεβλώσεις της αντίληψης
του ατόµου για την
πραγµατικότητα. Υπό την επήρεια
των ουσιών, το άτοµο βλέπει
εικόνες, ακούει ήχους και βιώνει αισθήσεις που στην
πραγµατικότητα δεν υπάρχουν. Κάποιες απ΄ αυτές προκαλούν
ξαφνικές και έντονες συναισθηµατικές εναλλαγές. Ο ακριβής
µηχανισµός µε τον οποίο αυτές οι ουσίες ασκούν την
παραισθησιογόνο δράση τους, παραµένει ακόµη ασαφής.
Εξαιτίας της «απρόβλεπτης» φύσης τους, η χρήση των
παραισθησιογόνων ουσιών µπορεί να γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνη.
ΣΤ. Εισπνεόµενες ουσίες ( Αεροζόλ, Κόλλες, Διαλύτες
χρωµάτων, Βενζίνη)
Αν και δεν είναι ακόµη γνωστός ο
µηχανισµός δράσης τους στον
εγκέφαλο, είναι γνωστό ότι η
εισπνοή πτητικών ουσιών προκαλεί
ένα αίσθηµα ευφορίας, µεταβολές
της συνείδησης και µία «ελαφριά»
γενικευµένη αναισθησία συµπτώµατα παρόµοια µε αυτά της τοξίκωσης από αλκοόλ.
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AITIΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ
Έρευνες δείχνουν ότι για την εµφάνιση της χρήσης, κατάχρησης
και εξάρτησης από ουσίες συµβάλλουν πολλοί και σύνθετοι
παράγοντες που αλληλεπιδρούν και διακρίνονται σε τρεις βασικές
κατηγορίες (ο βαθµός συµµετοχής της καθεµιάς είναι
διαφορετικός σε κάθε περίπτωση):
•

Το οικογενειακό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον στο
οποίο ζει το άτοµο

•

Οι βιολογικοί παράγοντες και η προσωπικότητα του ατόµου

•

Η δράση της ουσίας

Kάποιοι από τους επιβαρυντικούς παράγοντες
•

Η ανοχή ως προς τη χρήση ουσιών

•

Η διαθεσιµότητα των ουσιών

•

Ο κοινωνικός αποκλεισµός

•

Η αποξένωση

•

Η έλλειψη υποστηρικτικών κοινωνικών δοµών

•

Ο καταναλωτικός τρόπος ζωής

•

Η πίεση, το άγχος

•

Η έλλειψη ευκαιριών επαγγελµατικής απασχόλησης

•

Η παρέα µε χρήστες ουσιών

•

Το χαοτικό οικογενειακό περιβάλλον

•

Η χρήση και κατάχρηση ουσιών από τους γονείς

•

Η έλλειψη συναισθηµατικών δεσµών στην οικογένεια

•

Η βία, η παραµέληση, οι υπέρµετρες οικογενειακές
συγκρούσεις

•

Η αναποτελεσµατική επίβλεψη από τους γονείς

•

Οι υπέρµετρες και µη ρεαλιστικές προσδοκίες
21

•

Ο ψυχικός πόνος

•

Η µοναξιά

•

Η χαµηλή αυτοεκτίµηση

•

Η έλλειψη ορίων

•

Η αβεβαιότητα ως προς αξίες, στόχους, προτεραιότητες

•

Η έλλειψη δεξιοτήτων ζωής (λήψης αποφάσεων,
αυτοελέγχου, υπευθυνότητας, αντίστασης, διεκδίκησης κ.α.)

•

Η έλλειψη επικοινωνίας

•

Η αδυναµία διαχείρισης έντονων συναισθηµάτων και
µαταιώσεων

•

Η ασυγκράτητη παρορµητικότητα

•

Η ανία, η πλήξη

•

Η αναζήτηση διαρκούς ευτυχίας και ευχαρίστησης

•

Η αρχική χρήση ουσιών κατά την προεφηβεία

•

Η σχολική αποτυχία σε σταθερή βάση

•

Η πρόωρη αντικοινωνική συµπεριφορά
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ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ
ΟΥΣΙΩΝ
Επιπτώσεις στο εξαρτηµένο από τις ουσίες άτοµο:
• Καταστρεπτικές συνέπειες στην υγεία
• Κοινωνικός αποκλεισµός, περιθωριοποίηση, παραίτηση του
ατόµου από τη ζωή και τις χαρές της.
• Παραβατικότητα
Επιπτώσεις στην οικογένεια:
• Ενδοοικογενειακή βία, αποτέλεσµα εντάσεων
και ξεσπασµάτων υπό την επήρεια
• Αποµάκρυνση του πάσχοντα από το οικογενειακό περιβάλλον
• Κατάρρευση προϋπολογισµού, διάλυση οικονοµική
• Αποξένωση ολόκληρης της οικογένειας , στιγµατισµός,
αισθήµατα ντροπής
Επιπτώσεις στην κοινωνία
• Αποµάκρυνση από το εργασιακό περιβάλλον, ανεργία
• Διάλυση σχέσεων µε το αντίθετο φύλλο
• Πλήρης κοινωνική αποµόνωση
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ΠΡΟΛΗΨΗ
Είναι µία θετική διαδικασία (διεργασία), η οποία ενδυναµώνει
τα άτοµα και τα συστήµατα να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις
των γεγονότων της ζωής και τις αλλαγές, δηµιουργώντας και
ενισχύοντας τις συνθήκες που προάγουν υγιείς συµπεριφορές και
τρόπους ζωής.
Η πρόληψη, για να είναι αποτελεσµατική, οφείλει να
συµπληρώνει την απλή πληροφόρηση µε µία εκπαιδευτική
διαδικασία, η οποία να συµβάλλει στην διαµόρφωση µιας πιο
υπεύθυνης στάσης σε σχέση µε τις επιλογές που κάνει το άτοµο
στη ζωή του. Δεν αποτελεί µονάχα µια απλή ενηµέρωση διότι αυτή
δεν συνεπάγεται τροποποίηση των στάσεων και της
συµπεριφοράς. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε διάφορες σύγχρονες
µεθόδους ενεργητικής µάθησης, αλλά και µε παράλληλα κοινωνικά
µέτρα, παραδείγµατος χάριν µε τον περιορισµό της διαφήµισης
βλαβερών ουσιών.

Η πρόληψη ξεκινάει πρώτα από τους ίδιους τους γονείς. Αφορά το
κατά πόσο ο κάθε γονιός φροντίζει τον εαυτό του, τις δικές του
ανάγκες και σχέσεις, την προσωπική του εξέλιξη. Ο γονιός είναι
πρότυπο και έµπνευση ζωής για το παιδί.
Η ικανοποίηση που αντλούν οι γονείς από τη ζωή τους, από τις
σχέσεις τους, τη δουλειά τους είναι ένας πολύ σηµαντικός
παράγοντας που τους δίνει δύναµη να µεγαλώσουν παιδιά
αυτόνοµα, µε αυτοπεποίθηση και εκτίµηση για τον εαυτό τους.
Δεν είναι καθόλου εύκολο να είναι κάποιος γονιός. Λέγεται ότι
είναι τέχνη. Είναι ένας ρόλος που απαιτεί συναίσθηµα, γνώση,
ενέργεια, χιούµορ, υποµονή, κατανόηση, θετική διάθεση. Ο γονιός
έχει να διαµορφώσει ένα κλίµα στην οικογένεια, µέσα στο οποίο το
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παιδί θα µάθει να αγαπάει, να σέβεται, να συνεργάζεται, να κρίνει,
να χάνει, να επιλέγει, να ψάχνει, να επικοινωνεί. Παράλληλα,
πασχίζει να συνδυάσει την ανάγκη του παιδιού για προστασία µε τη
δυνατότητα παροχής ευκαιριών προς το παιδί που θα του
επιτρέψουν να ενηλικιωθεί.

Υπάρχουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά στην οικογένεια τα οποία
είναι δυνατόν να βάλουν τις προϋποθέσεις για την υγιή ανάπτυξη
του παιδιού και να λειτουργήσουν προστατευτικά:
•

Η θετική, ζεστή σχέση µεταξύ γονέων και παιδιών
προσφέρει προστασία και αίσθηση ασφάλειας ακόµα κι όταν
υπάρχει κάποιο πρόβληµα µέσα στην οικογένεια. Προσδίδει
ταυτότητα και τονίζει την ύπαρξη του «εµείς».

•

Η ανοιχτή και άµεση επικοινωνία µέσα στην οικογένεια, και
ιδιαίτερα µεταξύ γονέων και παιδιών, επιτρέπει την επίλυση
προβληµάτων, το µοίρασµα προσωπικών αγωνιών, την
ψυχολογική στήριξη, την αντιµετώπιση του άγχους.

•

Οι ρεαλιστικές προσδοκίες των γονέων για τα παιδιά τους,
όχι παράλογες αλλά ούτε χαµηλές, και η θετική στάση των
γονέων απέναντι στις ικανότητες των παιδιών ενισχύουν την
αυτοεκτίµηση και την αυτοπεποίθησή τους. Παράλληλα,
επιτρέπουν στο παιδί να θέτει ρεαλιστικούς στόχους για τη
ζωή του.

•

Η ανάληψη µικρών ευθυνών και η οριοθέτηση δηµιουργεί
σταδιακά στα παιδιά την αίσθηση ότι µπορούν να σταθούν
στα πόδια τους και είναι χρήσιµα. Οι σταθεροί και συνεπείς
κανόνες είναι σηµαντικοί και δίνουν πλαίσιο στη ζωή. Για τα
παιδιά οι κανόνες θέτουν ασφαλή όρια, για να µάθουν να
ζουν µε τους άλλους. Στην πραγµατικότητα τα ίδια τα παιδιά,
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παρότι συχνά αντιδρούν, θέλουν τους κανόνες γιατί τους
δίνουν την αίσθηση ασφάλειας και ανακούφισης.
•

Η επαφή των γονέων µε το σχολείο, η συµµετοχή και το
ενδιαφέρον τους για τη βελτίωσή του, η επικοινωνία µε τους
ανθρώπους ενός χώρου που έχει έναν πολύ σπουδαίο ρόλο
όχι µόνο να µεταφέρει γνώσεις στα παιδιά αλλά να τα
εκπαιδεύσει σε κοινωνικές και προσωπικές δεξιότητες, είναι
επίσης σηµαντικά για την εξέλιξη των παιδιών.

Οι γονείς είναι αγγελιοφόροι µηνυµάτων για τα παιδιά τους. Η
ικανότητά τους να αντιµετωπίζουν τη ζωή µε θετικό τρόπο, η
αποχή των ίδιων από τη χρήση ουσιών, η διαχείριση δύσκολων
καταστάσεων µε λειτουργικό τρόπο, καθιστά τους ίδιους πολύ
ισχυρά θετικά πρότυπα.

26

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ
ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΑ

•

Προσωπικές δεξιότητες του ατόµου (αυτοπεποίθησηαυτοεκτίµηση, αυτοέλεγχος, αναγνώριση, έκφραση και
διαχείριση έντονων συναισθηµάτων, στοχοθέτηση, κλπ)

•

Κοινωνικές δεξιότητες του ατόµου (επικοινωνία, συνεργασία,
αντίσταση, υπευθυνότητα, επίλυση προβληµάτων, κριτική
σκέψη και λήψη αποφάσεων, κοινωνική ευαισθησία κλπ)

•

Ασφάλεια και σταθερότητα

•

Συναισθηµατική σταθερότητα

•

Ενήλικες και συνοµήλικοι φίλοι: θετικά πρότυπα ζωής

•

Σταθεροί οικογενειακοί δεσµοί

•

Υποστηρικτικά δίκτυα γύρω από το άτοµο και την οικογένεια

•

Ύπαρξη στόχων και ιδανικών που δίνουν όραµα για τη ζωή

•

Ισχυροί δεσµοί µε τους θεσµούς κοινωνικοποίησης, όπως η
οικογένεια, το σχολείο

•

Δυνατότητες ένταξης και ενσωµάτωσης

•

Δέσµευση στο σχολείο

•

Σχολική επιτυχία και συµµετοχή στα σχολικά δρώµενα

•

Ευκαιρίες για συµµετοχή των νέων σε δραστηριότητες της
τοπικής κοινότητας

•

Οικονοµική και κοινωνική σταθερότητα

•

Μειωµένη πρόσβαση στις ουσίες
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
Στεγνά θεραπευτικά προγράµµατα από ναρκωτικά
Ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος, για να κατορθώσει κάποιος την
ψυχοσωµατική απεξάρτηση, είναι να ενταχθεί σε κάποια
θεραπευτική κοινότητα, ανοιχτού ή κλειστού τύπου. Μέσα από την
υποστήριξη των θεραπευτικών κοινοτήτων ο χρήστης µαθαίνει να
εµπιστεύεται τον εαυτό του και τους άλλους, να αντιµετωπίζει το
άγχος και τις συγκρούσεις µε εποικοδοµητικό τρόπο και να
ανακαλύπτει τις δυνατότητές του. Εφαρµόζεται η αρχή της
αυτοβοήθειας και της βοήθειας των άλλων σχηµατίζοντας την
µικρογραφία µιας κοινωνίας, βοηθώντας έτσι στην επανένταξή
τους σε αυτή.

Προγράµµατα υποκατάστατων
Τα προγράµµατα υποκατάστατων (προγράµµατα µείωσης της
βλάβης) είναι µια µορφή «θεραπείας», που απευθύνεται σε άτοµα
εξαρτηµένα από οπιούχα (ηρωίνη) και εφαρµόζονται µε τη
χορήγηση φαρµακευτικών ουσιών, όπως η µεθαδόνη.
Η χορήγηση υποκατάστατων συνδυάζεται µε ψυχολογική
παρέµβαση.
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ΦΟΡΕΙΣ

ΑΛΚΟΟΛΙΚOI ΑΝΩΝΥΜΟΙ
Οργανισµός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)
Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕΘΕΑ)
Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής, Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ
Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης, Θεραπευτικό Πρόγραµµα
ΑΡΓΩ
Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσ/νίκης, Τµήµα Αποκατάστασης
Εξαρτηµένων ΙΑΝΟΣ
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