
  ΓΙΑΛΔΞΗ  ΓΙΑ  ΣΙ  ΔΞΑΡΣΗΙΟΓΟΝΔ  ΟΤΙΔ 

 

 Η  ρξήζε  ησλ  εμαξηεζηνγφλσλ  νπζηψλ , ησλ νπζηψλ δειαδή πνπ  

έρνπλ   ηελ ηδηφηεηα  λα  επηδξνχλ  ζην   θεληξηθφ  λεπξηθφ  ζχζηεκα  θαη  

λα  πξνθαινχλ  εμάξηεζε  θαη  επθνξία  , απνηειεί  κηα  ζρεηηθά 

δηαδεδνκέλε  ζπλήζεηα  ζηελ  ζεκεξηλή  θνηλσλία  . Παξ¨φια απηά ζα 

ήηαλ ιάζνο λα πηζηέςνπκε φηη πξφθεηηαη  γηα απνθιεηζηηθφ θαηλφκελν 

ηεο επνρήο καο , απφ ηελ ζηηγκή πνπ γλσξίδνπκε  φηη ε ρξήζε ηνπ νπίνπ 

ήηαλ γλσζηή ζηελ Κίλα ην 2000 π.ρ ελψ ππάξρνπλ δσγξαθηθέο 

παξαζηάζεηο κε ρξήζε θάλλαβεο  ζηελ Μεζνπνηακία ηνπ 3000 π.ρ .Θα 

κπνξνχζακε φκσο λα πνχκε φηη ζήκεξα ε ηνμηθνεμάξηεζε έρεη πάξεη 

αλεζπρεηηθέο  δηαζηάζεηο  ηδηαίηεξα  φζνλ  αθνξά  ηηο  κηθξφηεξεο  

ειηθίεο  απφ  15  έσο  30   εηψλ. 

 ηηο  ςπρνηξφπεο  νπζίεο πνπ πξνθαινχλ εμάξηεζε 

ζπγθαηαιέγνληαη  πεξηζζφηεξεο  απφ  100  ρεκηθέο  ελψζεηο  θπηηθήο  ε  

ζπλζεηηθήο  πξνέιεπζεο  κε  βάζε  ηα  ζηνηρεία  απφ  ηελ  Ακεξηθάληθε  

Δπηηξνπή  Φαξκάθσλ. 

Οη νπζίεο  απηέο  είηε  θπθινθνξνχλ   λφκηκα  θαη  είλαη ζε  γεληθέο  

γξακκέο  θνηλσληθά  απνδεθηέο  ,φπσο  ην  αιθνφι , ε  ληθνηίλε  θαη  ε  

θαθείλε , είηε  είλαη  παξάλνκεο  θαη  θνηλσληθά  θαηαδηθαζηέεο  νπζίεο  

φπσο  ην ραζίο   ,  ηα  νπηνχρα   θαη ε  θνθαίλε. Ο δηαρσξηζκφο 

ησλ νπζηψλ ζε λφκηκεο ή παξάλνκεο έρεη γίλεη κε βάζε ηφζν ηελ 

επηθηλδπλφηεηα ηνπο φζν θαη κε βάζε πνηθίινπο θνηλσληθνχο 

,πνιηηηζκηθνχο αιιά θαη νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο ζηελ πνξεία ηνπ 

ρξφλνπ .Αθφκα είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη λφκηκεο νπζίεο φπσο 

γηα παξάδεηγκα θάξκαθα ηα νπνία ρνξεγνχληαη κε εηδηθή ηαηξηθή 

ζπληαγή , ζπρλά δηαθηλνχληαη κέζα απφ παξάλνκα θπθιψκαηα, ζε 

πνιιαπιάζηα ηηκή . 

 Αλάινγα  κε  ηνλ  ηξφπν  δξάζεο  ηνπο   φιεο  νη   εμαξηεζηνγφλεο  

νπζίεο  αλεμαξηήησο  λνκηκφηεηαο  αλήθνπλ  ζηηο  ηξεηο   παξαθάησ  

κεγάιεο  θαηεγνξίεο. 

 Α)Οπζίεο  κε  θαηαζηαιηηθή   δξάζε  ζην  ΚΝ  . Οη νπζίεο απηέο   

πξνθαινχλ  θαηά  θχξην  ιφγν  ραιάξσζε  ,κεησκέλε  επαθή  κε  ην  

πεξηβάιινλ  θαη  ππλειία  .ηελ θαηεγνξία απηή αλήθεη  ε  εξσίλε  ,ηα  

βαξβηηνπξηθά    ην αιθνφι θ.α 

 Β)Οπζίεο  κε  δηεγεξηηθή  δξάζε  ζην  ΚΝ  νη  νπνίεο  πξνθαινχλ   

θπξίσο  ππεξεγξήγνξζε  θαη  ππνθεηκεληθή αίζζεζε  αχμεζεο  ησλ  

ζσκαηηθψλ  θαη  πλεπκαηηθψλ  δπλάκεσλ  θαζψο  θαη   ππεξεθηίκεζε  



ησλ   ηθαλνηήησλ  ηνπ  αηφκνπ  ζε  ζρέζε  κε  ην  πεξηβάιινλ  ηνπ , 

ηέηνηα  δξάζε  έρεη  ε  θνθαίλε  , νη  ακθεηακίλεο  θαη  ζε  πνιχ  

κηθξφηεξν  βαζκφ  ε  θαθείλε. 

 Γ)Καη ηέινο παξαηζζεζηνγφλεο  νπζίεο   νη  νπνίεο  αιιάδνπλ  ηνλ  

ηξφπν  κε  ηνλ  νπνίν  ν  άλζξσπνο  αληηιακβάλεηαη  ηνλ  εμσηεξηθφ  ηνπ  

θφζκν  αιιά  θαη  ηνλ  ίδην  ηνπ  ηνλ  εαπηφ  .  Η  ιήςε    απηψλ  ησλ  

νπζηψλ  πξνθαιεί θπξίσο νπηηθέο παξαηζζήζεηο ή θαη ςεπδαηζζήζεηο θαη 

ζπαληφηεξα αθνπζηηθέο θαη ζσκαηηθέο ςεπδαηζζήζεηο, ζπρλά επίζεο 

ππάξρεη αιινίσζε ζηελ ππνθεηκεληθή αίζζεζε ξνήο ηνπ ρξφλνπ . ε 

απηή  ηελ  θαηεγνξία  αλήθεη  ην  LSD   θαη  ε   κεζθαιίλε. 

 

 Σα  άηνκα   πνχ  θάλνπλ  ρξήζε  ηνμηθψλ   νπζηψλ ρσξίδνληαη  κε  

ηελ  ζεηξά ηνπο  ζε  δχν  θαηεγνξίεο  . 

 1)ε  πεξηζηαζηαθνχο  ρξήζηεο  νη  νπνίνη  δελ  θάλνπλ  ζπρλή  θαη  

παξαηεηακέλε  βαξηά  ρξήζε   ηεο  νπζίαο   θαη   δελ   παξνπζηάδνπλ  

ζπλήζσο   επαγγεικαηηθή   θαη  θνηλσληθή   έθπησζε,  δψληαο  κηα  

ζρεηηθά  θπζηνινγηθή  δσή  ρσξίο  λα  παξνπζηάδνπλ   ζνβαξά  

πξνβιήκαηα  ςπρηθήο  θαη  ζσκαηηθήο  πγείαο. 

 2)Καη δεχηεξνλ ζε  ζπζηεκαηηθνχο   ρξήζηεο  νη  νπνίνη  θάλνπλ  

βαξηά  θαη  ζπρλή  ,πνιιέο  θνξέο  θαζεκεξηλή  ,θαηάρξήζε  ηεο  νπζίαο 

.Οη  άλζξσπνη  απηνί  είλαη  θαη  πξέπεη  λα  αληηκεησπίδνληαη  ζαλ  

αζζελείο απφ  ηελ  ζηηγκή  πνπ  ζρεδφλ φινη   παξνπζηάδνπλ  ζπλήζσο   

κεγάιν  αξηζκφ  ηφζν  ζσκαηηθψλ  φζν  θαη  ςπρηθψλ  πξνβιεκάησλ  

πγείαο.  Αθφκε  ηα  άηνκα  απηά  έξρνληαη  αληηκέησπα  κε  έλα  κεγάιν  

αξηζκφ  θνηλσληθψλ θαη  επαγγεικαηηθψλ  πξνβιεκάησλ  θαη ζηαδηαθά 

νδεγνχληαη ζηελ εμαζιίσζε θαη ηελ πιήξε θνηλσληθή απφξξηςε .  

 ’απηφ  ην  ζεκείν  πξέπεη  λα  ηνλίζνπκε  φηη  ν  δηαρσξηζκφο  ησλ  

ρξεζηψλ   ζηηο  δπν  παξαπάλσ θαηεγνξίεο  δελ  κπνξεί  λα  είλαη  

απφιπηνο θαη ζηαζεξφο απφ  ηελ   ζηηγκή  πνπ  ζρεδφλ  φινη  μεθηλνχλ  

θάλνληαο  πεξηζηαζηαθή  ρξήζε  γηα  λα  πεξάζνπλ θάπνηνη  ζηελ  

ζπλέρεηα  ζηελ  ζπζηεκαηηθή  βαξηά  ρξήζε  κε  ηηο  ζπλέπεηεο  πνπ  

αλαθέξακε  παξαπάλσ.Ο  ρξφλνο   πνπ  ζα  κεζνιαβήζεη  γηα  λα  γίλεη  

απηή  ε  αιιαγή  είλαη  εμαηξεηηθά  δχζθνιν  λα  πξνζδηνξηζηεί  εθ’φζνλ  

εμαξηάηαη  απφ  ην  είδνο  ηεο  νπζίαο ,ηελ  πξνζσπηθφηεηα  ηνπ  ρξήζηε  

θαζψο  θαη  απφ  ηηο  δπζθνιίεο  κε  ηηο  νπνίεο  ζα  έξζεη  αληηκέησπνο  

ζηελ  δσή  ηνπ.  ηελ  πξάμε  απηή  ε  αιιαγή  κπνξεί  λα  γίλεη   ηφζν  

κέζα   ζε  ιίγεο   κέξεο   φζν  θαη  κεηά   απφ  κεξηθά   ρξφληα. 



 Σα   άηνκα   πνπ  θάλνπλ  ζπζηεκαηηθή  ρξήζε  ηνμηθψλ   νπζηψλ   

κεηά  απφ  ιίγν  ρξφλν  παξνπζηάδνπλ  ην  θαηλφκελν  ηεο  εμάξηεζεο . Η 

εμάξηεζε  κπνξεί λα  είλαη  ςπρηθή  ή  θαη  ζσκαηηθή.Φπρηθή  εμάξηεζε  

είλαη  ε  εμαηξεηηθά  έληνλε  επηζπκία   ηνπ  ρξήζηε  λα  πάξεη  ηελ  νπζία   

πξνθεηκέλνπ  λα  αηζζαλζεί  (θαιά)  θαη  λα  μεπεξάζεη ην  άγρνο  θαη  

ηελ  ζιίςε  πνπ  πξνθαιεί  ε  έιιεηςε  ηεο  νπζίαο  αιιά  θαη  νη  

θαζεκεξηλέο  δπζθνιίεο  ηεο  δσήο . σκαηηθή  εμάξηεζε  είλαη  ε  

βηνινγηθή   αλάγθε  ηνπ  ρξήζηε  λα  πάξεη  ηελ  νπζία  γηα  λα  κελ  

αηζζάλεηαη  ζσκαηηθά  άξξσζηνο  θαη  θαηαπνλεκέλνο   απφ  ηελ  

έιιεηςε  ηεο  νπζίαο. 

 ε  άκεζε  ζρέζε  κε  ηελ  εμάξηεζε  βξίζθεηαη  ην  ζηεξεηηθφ  

ζχλδξνκν  ην  νπνίν  θαη   απηφ  κε  ηελ  ζεηξά ηνπ  ρσξίδεηαη  ζε   

ςπρηθφ  θαη   ζσκαηηθφ  ,θαη  εκθαλίδεηαη   κεηά  ηελ   απφηνκε  δηαθνπή   

ή κείσζε ηεο  νπζίαο  ζηελ  νπνία  ν  ρξήζηεο  έρεη  εζηζηεί . Σν  ςπρηθφ  

ζηεξεηηθφ  ζχλδξνκν  πεξηιακβάλεη  έληνλα   ςπρνινγηθά   ζπκπηψκαηα  

φπσο  αλεζπρία  ,άγρνο , θαηαζιηπηηθφ ζπλαίζζεκα  θαη  αυπλία θαζψο  

θαη  έληνλε  αλάγθε  γηα  ιήςε  ηεο  νπζίαο . Σν  ζσκαηηθφ  ζηεξεηηθφ  

ζχλδξνκν   κε  ηελ  ζεηξά  ηνπ  πεξηιακβάλεη  ζπκπηψκαηα  φπσο  

δηάξξνηεο , εκεηνχο , θξάκπεο  ,πφλν  ζηηο  αξζξψζεηο  θαη αίζζεκα  

θφπσζεο  θαη  δηαξθεί  κέρξη  δπν  εβδνκάδεο , ζε  αληίζεζε  κε ην  

ςπρηθφ  ζηεξεηηθφ  ζχλδξνκν  ην νπνίν  δηαξθεί  ζπλήζσο  πνιιά  ρξφληα  

θαη  ζε  νξηζκέλεο  πεξηπηψζεηο  εθ’νξνπ  δσήο. 

 αλ  απνηέιεζκα  ηεο  εμάξηεζεο  έρνπκε  ηελ  αλάπηπμε  αλνρήο  

απέλαληη  ζηελ  νπζία , δειαδή  ηελ  πξννδεπηηθή  κείσζε  ηεο  

δξαζηηθφηεηαο  ηεο  νπζίαο  θαη  ηελ  αλάγθε  ζηαδηαθήο  αχμεζεο   ηεο  

δφζεο  πξνθεηκέλνπ  ν  εμαξηεκέλνο  λα  πεηχρεη  ην  επηζπκεηφ   

απνηέιεζκα. 

    ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 

 Πξηλ αλαθεξζνχκε ζηα επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία ζα πξέπεη λα 

ηνλίζνπκε φηη φιεο νη έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ηφζν ζηελ ρψξα καο φζν 

θαη ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ βαζίδνληαη θαηά θχξην ιφγν ζε 

απηνζπκπιπξνχκελα αλψλπκα εξσηεκαηνιφγηα . Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα 

πξέπεη λα είκαζηε επηθπιαθηηθνί φζνλ αθνξά ηελ εγθπξφηεηα ησλ 

απαληήζεσλ  , εθ¨νζνλ είλαη γλσζηφ φηη ηα άηνκα πνπ έρνπλ πξφβιεκα 

κε θάπνηα νπζία , είηε λφκηκε είηε παξάλνκε , έρνπλ ηελ αζπλείδεηε 

ηάζε λα ππνηηκνχλ ή θαη λα αξλνχληαη ην πξφβιεκα ηνπο . Αθφκα ,  

εηδηθά φζνλ αθνξά ηηο παξάλνκεο νπζίεο , παξ’φηη ηα  εξσηεκαηνιφγηα 

είλαη αλψλπκα , πνιινί ηα αληηκεησπίδνπλ κε θαρππνςία θαη ζθφπηκα 



δίλνπλ ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο θνβνχκελνη πηζαλέο θπξψζεηο ή 

θνηλσληθφ ζηηγκαηηζκφ . 

  

Απφ ηηο  επηδεκηνινγηθέο  κειέηεο  πνπ  έρνπλ  γίλεη  ζηελ  ρψξα  καο ηελ 

ηειεπηαία δεθαπεληαεηία  έρνπκε θαηαιήμεη ζηα παξαθάησ 

απνηειέζκαηα. 

-Η κέζε ειηθία έλαξμεο ηεο  ρξήζεο έρεη  κεησζεί  ζηα  15  έηε. 

-Η ζρέζε  κεηαμχ  αλδξψλ  θαη  γπλαηθψλ  πνπ  θάλνπλ  ρξήζε  είλαη  4  

πξνο   1. 

-Αληίζεηα  κε  φηη  πηζηεχακε  δελ  ππάξρεη   ζεκαληηθή  δηαθνξά  κε  

βάζε  ην  θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ  επίπεδν .Σνμηθνκαλείο κπνξεί λα είλαη 

ηφζν άηνκα πνπ δνπλ ζηελ θηψρεηα ηελ αλέρεηα θαη ηνλ ππφθνζκν , φζν 

θαη δάζθαινη γηαηξνί θαη θνηηεηέο.  

-ηα  αζηηθά   θέληξα  ππάξρεη  κεγαιχηεξν   πνζνζηφ  ρξεζηψλ  απ’φηη  

ζηελ  χπαηζξν , αλ  θαη  ε  δηαθνξά  απηή  έρεη  ηελ  ηάζε   λα  κεηψλεηαη  

κε  ηελ  πάξνδν  ηνπ  ρξφλνπ. 

-Αθφκα  ε ρξήζε  εμαξηεζηνγφλσλ  νπζηψλ  βξέζεθε  ειαθξά  απμεκέλε  

ζε  απηνχο πνπ  θνηηνχλ  ζηελ  ηερληθή - επαγγεικαηηθή  εθπαίδεπζε  ζε  

ζχγθξηζε  κε  ηνπο  καζεηέο  ησλ   δεκφζησλ   θαη ηδησηηθψλ  ζρνιείσλ. 

 

 Απφ  ηνλ  ρψξν  ησλ  Δλφπισλ  Γπλάκεσλ  γηα πξψηε θνξά 

απνθηήζακε ζαθή εηθφλα γηα ηηο δηαζηάζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο κε βάζε 

ηα πξνθαηαξηηθά ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα πνπ μεθίλεζε 

ζηα ηέιε ηνπ 1996 απφ  ηελ Γηεχζπλζε Τγεηνλνκηθνχ ηνπ ηξαηνχ ή 

νπνία ζρεδηάζηεθε θαη πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο 

απφ ηνλ Δπηξν θν ηαχξν Κφθθα .ηελ έξεπλα απηή έιαβαλ ζπλνιηθά 

κέξνο 2000 ηξαηηψηεο απφ Μνλάδεο ζε φιε ηελ ρψξα. Όπσο θάλεθε ην 

23% ησλ ηξαηησηψλ έρεη έξζεη ζε επαθή κε παξάλνκεο ηνμηθέο νπζίεο 

κε πξψηε ηελ ρξήζε  ραζίο ζε πνζνζηφ 20% , ηελ νπνία αθνινπζνχλ νη 

δηαιχηεο θαη ε θνθαίλε κε πνζνζηά 5,4 θαη 5% αληίζηνηρα .Δάλ 

ζπγθξίλνπκε ηα πνζνζηά απηά κε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε γηα ηνλ γεληθφ 

πιεζπζκφ     θαίλεηαη  φηη  ηα  πνζνζηά  ρξήζεο  θάλλαβεο  είλαη  ειαθξά 

απμεκέλα  ζηνλ ηξαηφ   ζε  αληίζεζε  κε  ηα  ιεγφκελα  ζθιεξά  

λαξθσηηθά  φπσο  ε  εξσίλε  θαη  ε  θνθαίλε  φπνπ  έρνπκε  ζεκαληηθά  

ρακειφηεξα  πνζνζηά  εμαξηεκέλσλ  αηφκσλ ζηηο έλνπιεο Γπλάκεηο. 

 Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ πξνέθπςε απφ ηελ έξεπλα 

αθνξά ηνλ ρψξν θαη ηηο ζπλζήθεο φπνπ ν ρξήζηεο ήξζε γηα πξψηε θνξά 

ζε επαθή κε ηηο εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο .Όπσο κπνξνχκε λα δνχκε ζηελ 



δηαθάλεηα ην 20% ησλ αηφκσλ πνπ θάλνπλ ρξήζε δνθίκαζε γηα πξψηε 

θνξά ηελ ηνμηθή νπζία ζε θάπνην θηιηθφ ζπίηη., ελψ έλα πνζνζηφ 12,5 

θαη 12% μεθίλεζε ηελ ρξήζε ζηνλ ζηξαηφ θαη ην ζρνιείν αληίζηνηρα. 

 

                                  ΑΙΣΙΑ 

 

 Όζνλ  αθνξά  ηα  αίηηα  , νη  παξάγνληεο  πνπ  ζπληεινχλ  ζηελ  

ρξήζε  ηνμηθψλ  νπζηψλ  κπνξνχλ   λα   νκαδνπνηεζνχλ  ζε  ηξεηο  

κεγάιεο   θαηεγνξίεο. 

ε  Αηνκηθνχο  ,Οηθνγελεηαθνχο  θαη  Κνηλσληθνχο  παξάγνληεο. 

 ηνπο  Αηνκηθνχο  παξάγνληεο  θχξην  ιφγν  παίδνπλ  ηα  

αλαπηπμηαθά  ραξαθηεξηζηηθά  ηεο  εθεβείαο , δειαδή  ε  έληνλε  

επηζπκία  θαη  ηάζε  ηνπ  εθήβνπ  λα  απνθηήζεη  λέεο  εκπεηξίεο  , λα  

πεηξακαηηζηεί  κε  λέεο  θαηαζηάζεηο  θαη  λα  δνθηκάζεη  λέεο  κνξθέο  

ζπκπεξηθνξάο  θαη  ηξφπν  δσήο.  

 Αθφκα  ραξαθηεξηζηηθά  ηεο  πξνζσπηθφηεηαο  φπσο  ε  έληνλε  

αλάγθε  γηα  αλεμαξηεζία  θαη  ε   ελαληίσζε  ζηηο  παξαδνζηαθέο  

κνξθέο  εμνπζίαο  θαζψο  θαη  ε  ρακειή  απηνεθηίκεζε  θαη   ε   

αλππαξμία  ζπγθεθξηκέλσλ  ζηφρσλ  θαη  πξνζδνθηψλ  γηα  ην  κέιινλ  

πξνδηαζέηνπλ  ηνλ  λέν  ζην  λα  δνθηκάζεη , θαη  πηζαλψο  λα  εζηζηεί  ζε  

θάπνηα  ε  θάπνηεο  ςπρνηξφπεο  νπζίεο .  

Δπίζεο  ςπρνπαζνινγηθέο  θαηαζηάζεηο  φπσο   ε  θαηάζιηςε  νη  

αγρψδεηο δηαηαξαρέο θαη  θάπνηεο   δηαηαξαρέο  πξνζσπηθφηεηαο  

θαίλεηαη  φηη  πξνδηαζέηνπλ  ζηελ  ρξήζε  ηνμηθψλ  νπζηψλ .’απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο ε ρξήζε πξνζθέξεη πξνζσξηλή αλαθνχθηζε ηεο 

ζπκπησκαηνινγίαο γηα ιίγε ψξα θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν επηηαρχλεη ηελ 

δεκηνπξγία  ηεο εμάξηεζεο κε απνηέιεζκα  ηειηθά λα παξαηεξείηαη 

επηδείλσζε ησλ ζπκπησκάησλ ηα νπνία ν ρξήζηεο πξνζπαζεί  

αλεπηηπρψο λα αληηκεησπίζεη δηακέζνπ ηεο νπζίαο.  

 Όζνλ  αθνξά  ηνπο  Οηθνγελεηαθνχο  παξάγνληεο  ζεκαληηθφ  ξφιν  

παίδεη  ην  γνλετθφ  πξφηππν  ην  παξάδεηγκα  δειαδή  πνπ  δίλνπλ  νη  

γνλείο  κε  ηελ  δηθή  ηνπο  ζπκπεξηθνξά . Έρεη  απνδεηρζεί  φηη  νη  

ρξήζηεο  πξνέξρνληαη  ζε  πςειφ  πνζνζηφ  απφ  γνλείο  πνπ  θαη  απηνί  

πίλνπλ  ε  θάλνπλ  ρξήζε  παξάλνκσλ  νπζηψλ. Άιινη  νηθνγελεηαθνί  

παξάγνληεο  είλαη  ε  απνπζία  ζηελήο  ζρέζεο  κε  ηνπο  γνλείο  θαη  ε  

αζπλέπεηα  ησλ  γνλέσλ  ζηελ  παξαθνινχζεζε  θαη   δηαπαηδαγψγεζε  

ησλ  παηδηψλ  ,θαζψο  θαη  νη  ρακειέο  πξνζδνθίεο  απφ  κέξνπο  ησλ  



γνλέσλ  γηα  ηελ  εθπαίδεπζε  θαη  ηηο  ηθαλφηεηεο   ησλ  παηδηψλ  ηνπο  

γεληθφηεξα. 

 Χο  πξνο   ηνπο  Κνηλσληθνχο  παξάγνληεο  ζεκαληηθφ  ξφιν  

παίδεη  ε  δνκή  ηεο  ζχγρξνλεο  θνηλσλίαο  κε ηελ ζπλερή  εμαζζέληζε  

ηνπ  νηθνγελεηαθνχ  ζεζκνχ  θαη  ηελ  πξνηξνπή  γηα  άκεζε  αηνκηθή  

ηθαλνπνίεζε  ησλ  αλαγθψλ  ηνπ  αλζξψπνπ  αλεμαξηήησο  θφζηνπο  θαη  

ζπλεπεηψλ. Δπίζεο  ε  έκκεζε  δηαθήκηζε  γηα  ηα  λαξθσηηθά  απφ  ηνλ  

θηλεκαηφγξαθν  ηελ   κνπζηθή  θαη  ηα   Μέζα   Μαδηθήο   Δλεκέξσζεο  

ηα  νπνία  κε  ηελ  ππεξβνιηθή  πξνβνιή  θαη  ελαζρφιεζε  κε ην  ζέκα  

ησλ  λαξθσηηθψλ  θαίλεηαη  λα  δξνπλ  πξνηξεπηηθά  ζηνπο  λένπο  γηα  λα  

δνθηκάζνπλ   απηφ   γηα   ην  νπνίν  γίλεηαη   ηφζν  κεγάινο   ζφξπβνο  . 

 Άιινη  ζεκαληηθνί  θνηλσληθνί  παξάγνληεο  είλαη  ε   αλεπάξθεηα  

ηνπ  εθπαηδεπηηθνχ  ζπζηήκαηνο  , ε αλεξγία  θαη  γεληθφηεξα  ε   

αλαζθάιεηα   θαη  απαηζηνδνμία  κε ηελ  νπνία  νη  ζεκεξηλνί  λένη  

βιέπνπλ  ην  κέιινλ. 

 

                ΤΝΔΠΔΙΔ   ΣΗ   ΥΡΗΗ 

 

 Χο   γλσζηφλ  ε  πιένλ  δξακαηηθή , θαη κε αληηζηξεπηή ζπλέπεηα  

απφ  ηελ   ρξήζε   εμαξηεζηνγφλσλ  νπζηψλ  είλαη  ν  ζάλαηνο   απφ  

ππεξβνιηθή  δφζε.  

Άιιεο  εμ’ηζνπ  ζνβαξέο  ζπλέπεηεο  γη’απηνχο  πνπ  θάλνπλ  ελδνθιέβηα  

ρξήζε  είλαη  ε  κεηάδνζε   ζνβαξψλ  ιηκσδψλ  λφζσλ   φπσο   ην  AIDS  

θαη  ε  επαηίηηδα  ηχπνπ   Β  θαη C .Αθφκα   ζνβαξέο  παζήζεηο  φπσο 

νζηενκπειίηηδα  , ελδνθαξδίηηδα  ,ζεςαηκία  , πλεπκνληθή εκβνιή  , 

ζπεηξακαηνλεθξίηηδεο , κεληγγίηηδα  θαη  εγθεθαιηθά  απνζηήκαηα  είλαη  

ηδηαίηεξα  ζπρλά  θπξίσο  αλάκεζα   ζηνπο  ρξφληνπο  ρξήζηεο  

νπνηνεηδψλ  ,νη  νπνίνη  ιφγσ   ηεο  ρξήζεο  παξνπζηάδνπλ  ζεκαληηθή  

θαηαζηνιή  ηνπ  αλνζνπνηεηηθνχ  ηνπο   ζπζηήκαηνο. 

 Αθφκα  φινη  νη  ρξήζηεο  ηνμηθψλ  νπζηψλ   αληηκεησπίδνπλ  

ζπρλφηεξα  απφ  ηνλ  γεληθφ  πιεζπζκφ  ςπρηαηξηθά  πξνβιήκαηα  φπσο  

θαηάζιηςε , ςπρσζηθά  επεηζφδηα , θξίζεηο  παληθνχ  θαη  παξνπζηάδνπλ  

απμεκέλν  θίλδπλν  γηα  απηνθηνληθή  ζπκπεξηθνξά. 

 Σέινο   φζνλ  αθνξά   ηηο  ζπλέπεηεο  απφ  ηελ   ρξήζε  δελ  ζα  

πξέπεη  λα  παξαιείςνπκε  ην γεγνλφο  φηη  πξφθεηηαη  γηα   αμηφπνηλε  

δξαζηεξηφηεηα  ε  νπνία   θέξλεη  ηνλ  ρξήζηε  ζε  επαθή  κε  ηα  

παξάλνκα  θπθιψκαηα  δηαθίλεζεο , ηα  νπνία  ζπρλά  ηνλ  

εμαλαγθάδνπλ  λα  θαηαθχγεη  θαη απηφο κε ηελ ζεηξά ηνπ ζε  παξάλνκε   



δξαζηεξηφηεηα  πξνθεηκέλνπ  λα  εμαζθαιίζεη  ηα  ρξεκαηηθά  πνζά  πνπ  

απαηηνχληαη  γηα  ηελ  αγνξά  ηεο  νπζίαο.       

 

 

            

 

 Η  αληηκεηψπηζε  ηνπ  πξνβιήκαηνο  ηεο  εμάξηεζεο  απφ  ηηο  

ηνμηθέο  νπζίεο  είλαη  πνιχ  δχζθνιε  απφ  ηελ  ζηηγκή  πνπ  ηα  αίηηα  

ηνπ   θαηλνκέλνπ   είλαη  πνιπζχλζεηα  θαη  απαηηνχλ  ηελ  ζσζηή  

ζπλεξγαζία  ησλ  θνξέσλ  πγείαο  θαη  εθπαίδεπζεο  θαζψο  θαη  κηα  

ξηδηθή  αιιαγή  ηεο   ζηάζεο  ηεο  θνηλσλίαο  καο  απέλαληη  ζην  

πξφβιεκα . Ιδηαίηεξε   έκθαζε  ζα  πξέπεη  λα  δνζεί  ζηνλ  ηνκέα  ηεο  

πξφιεςεο  κε  ηελ  ζσζηή  ελεκέξσζε   ησλ  λέσλ  ηφζν  απφ  ηελ   

νηθνγέλεηα  φζν  θαη  απφ  ην  ζχζηεκα   πξσηνβάζκηαο  θαη  

δεπηεξνβάζκηαο  εθπαίδεπζεο ,εμ’ηζνπ  ζεκαληηθή  είλαη  ε πξνζθνξά  

ελαιιαθηηθψλ  ιχζεσλ  απφ  ηελ  θνηλσλία  καο  ζηα  άηνκα  ηα   νπνία  

είλαη  επάισηα  απέλαληη  ζηα  λαξθσηηθά  . 

     Όζνλ  αθνξά  ηα  άηνκα  ηα  νπνία  θάλνπλ   ρξήζε  θαη  είλαη  

εμαξηεκέλα  ε  ζεξαπεπηηθή  αληηκεηψπηζε  γίλεηαη  ζε  ηξία  ζηάδηα . 

ην  πξψην  ζηάδην  γίλεηαη  ε  θιηληθή  αμηνιφγεζε  ηνπ  

πξνβιήκαηνο  θαη  ε  ελεκέξσζε   ηνπ  ελδηαθεξφκελνπ  γηα  ηνπο  

ζηφρνπο  θαη  ηηο  απαηηήζεηο  ηεο  ζεξαπείαο , γηα  ηελ  επηηπρία  ηεο  

νπνίαο   απαηηείηαη  ε  εηιηθξηλήο  θαη   ζηαζεξή  επηζπκία  απφ  ηελ  

πιεπξά  ηνπ  ρξήζηε  λα  απαιιαγεί  νξηζηηθά  απφ  ην  πξφβιεκα  ηνπ .  

Δίλαη   γλσζηφ ζήκεξα   φηη  δελ   ππάξρεη  πηζαλφηεηα  επηηπρίαο  εάλ  ν   

εμαξηεκέλνο  δελ  είλαη  απνθαζηζκέλνο  λα  αληηκεησπίζεη   ηελ  

εμάξηεζε  απφ  ηελ  νπζία  κε  φιεο  ηνπ  ηηο  δπλάκεηο. 

 ε  δεχηεξε  θάζε  έρνπκε  ην  ζηάδην  ηεο  ζσκαηηθήο  

απεμάξηεζεο  ε  νπνία  δηαξθεί  απφ 2  έσο  4  εβδνκάδεο  θαη ζπρλά 

απαηηεί  ηελ  λνζειεία  ζε  εηδηθεπκέλε  θιηληθή  φπνπ  εθηφο  απφ  ηελ  

αληηκεηψπηζε  ηνπ  ζσκαηηθνχ  ζηεξεηηθνχ  ζπλδξφκνπ  γίλεηαη  

πξνζπάζεηα  γηα  ζεξαπεία  θαη  ησλ  άιισλ  πξνβιεκάησλ  πγείαο  ηα  

νπνία  εκθαλίδεη  ν  ρξήζηεο . 

 Η  ηξίηε  θάζε  ηεο  ζεξαπείαο  ζηνρεχεη  ζηελ  ςπρνινγηθή  

απεμάξηεζε  θαη  θνηλσληθή  επαλέληαμε   ηνπ   πξψελ  ρξήζηε.  Η  ηξίηε  

θάζε  δηαξθεί  απφ  6 κήλεο  έσο  2  ρξφληα  θαη  γίλεηαη  ζε  εηδηθά  

θέληξα , ηηο ζεξαπεπηηθέο θνηλφηεηεο  φπσο  ε  Ιζάθε  ε  ηξνθή     ην  18 

Άλσ  θ.α . Απηφ  είλαη  θαη  ην  δπζθνιφηεξν   ζηάδην  ην  νπνίν  έρεη   



ζαλ  ζηφρν  αθ’ελφο  λα  απαιιάμεη  ηνλ  ρξήζηε   απφ  ηελ  αλάγθε  λα   

θαηαθεχγεη  ζηελ  θαηάρξεζε   πξνθεηκέλνπ  λα  αληηκεησπίζεη  ηηο   

θαζεκεξηλέο  δπζθνιίεο  ηεο   δσήο  , θαζψο  θαη  λα  απνθηήζεη  

εκπηζηνζχλε  μαλά  ηφζν  ζηνλ   εαπηφ ηνπ  φζν   θαη   ζηνλ   

ζπλάλζξσπν ηνπ  πνπ  κπνξεί  λα  ζηαζεί  δίπια  ηνπ  ζε   θάπνηα   

δχζθνιε  ζηηγκή   θαη  λα  ηνπ  πξνζθέξεη  νπζηαζηηθή   βνήζεηα   . 

Αθφκα  γίλεηαη  πξνζπάζεηα  λα  δεκηνπξγεζνχλ   λένη  ζηφρνη   θαη   

ελδηαθέξνληα   ηα  νπνία  ζα   θξαηήζνπλ  ηνλ  ζεξαπεπφκελν   καθξηά   

απφ  ηα   θπθιψκαηα   δηαθίλεζεο  ακέζσο  κεηά  ηελ   έμνδν  ηνπ   απφ  

ηελ  ζεξαπεπηηθή   θνηλφηεηα. 

 εκαληηθφ  ξφιν  ζηελ  φιε  δηαδηθαζία  ηεο   ζεξαπεπηηθήο   

αληηκεηψπηζεο   παίδνπλ  νη  πξψελ   ρξήζηεο   πνπ   έρνπλ  νινθιεξψζεη   

ην  πξφγξακκα  κε   επηηπρία   θαη  εξγάδνληαη  ζαλ  βνεζνί ή αθνκε θαη 

ζαλ ζεξαπεπηέο    ζηα  θέληξα   απεμάξηεζεο. Σα  άηνκα   απηά   

κπνξνχλ  λα   επηθνηλσλήζνπλ  θαη   λα  θαηαιάβνπλ  θαιχηεξα  ηνλ  

ζεξαπεπφκελν  ελψ  παξάιιεια   ιεηηνπξγνχλ   θαη   ζαλ   δσληαλφ  

παξάδεηγκα  πξνο  κίκεζε. 

           

              

  Όζνλ  αθνξά   ην  ζηξαηησηηθφ  πεξηβάιινλ ,ζα πξέπεη θαη’αξρήλ 

λα αλαθέξνπκε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ ην ραξαθηεξίδνπλ ζε ζρέζε κε 

άιιεο θνηλσληθέο νκάδεο , ηδηαηηεξφηεηεο πνπ άιινηε επσδψλνπλ θαη 

άιινηε απνηξέπνπλ ηελ ρξήζε ηνμηθψλ νπζηψλ  . 

Οη θπξηφηεξνη   παξάγνληεο πνπ πηζαλφλ λα νδεγήζνπλ θάπνηνλ 

ζηελ ρξήζε νπζηψλ θαηά ηελ ζεηεία ηνπ είλαη θαη’αξρήλ ε απνκάθξπλζε 

απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη απφ ηελ αίζζεζε αζθάιεηαο θαη 

ζηγνπξηάο ηελ νπνία απηφ παξέρεη ζηνλ λέν , άιινο παξάγνληαο πνπ 

πηζαλψο λα δηεπθνιχλεη ηελ ρξήζε νπζηψλ είλαη ν ζπλσζηηζκφο ησλ λέσλ 

κέζα ζηελ Μνλάδα θαη ε ζηελή επαθή κε άηνκα πνπ ίζσο ήδε θάλνπλ 

ρξήζε θάπνηαο ηνμηθήο νπζίαο . Σέινο ,φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ αξρή 

ηεο νκηιίαο , ζε αξθεηνχο λένπο δπζηπρψο επηθξαηεί ε άπνςε   φηη ε 

ρξήζε ηνμηθψλ νπζηψλ   απνηειεί κέζσ αληίζηαζεο ζε θάζε κνξθή 

εμνπζίαο θαη θαηεζηεκέλνπ παξαβιέπνληαο ην αδηακθηζβήηεην γεγνλφο 

φηη κε ηελ εμάξηεζε φρη κφλν δελ αληηζηέθνληαη ζ’απηφ πνπ ζεσξνχλ 

θαηεζηεκέλν  αιιά πέθηνπλ ζχκαηα ελφο πνιχ ζθιεξφηεξνπ 

θαηεζηεκέλνπ ,απηφ ησλ εκπφξσλ λαξθσηηθψλ θαη ηεο εμαζιίσζεο  . 

  Όκσο  ην ηξαηησηηθφ πεξηβάιινλ παξέρεη θαη κεραληζκνχο νη 

νπνίνη φρη κφλν απνηξέπνπλ ηελ ρξήζε νπζηψλ αιιά σζνχλ θηφιαο ηα 



άηνκα πνπ ήδε θάλνπλ ρξήζε ζην λα πξνζπαζήζνπλ λα απαιιαγνχλ απφ 

ηελ εμάξηεζε ηνπο  . 

Σέηνηνη κεραληζκνί είλαη ηα ζρεηηθά απζηεξά φξηα  ζπκπεξηθνξάο 

θαη ε  ζαθήο νξηνζέηεζε θαλφλσλ ζε ζρέζε κε ην ηη είλαη απνδεθηφ θαη 

ηη φρη .  

Άιινο παξάγνληαο πνπ δξα απνηξεπηηθά είλαη ην γεκάην 

πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ    θαη ν ζρεηηθά ιίγνο ειεχζεξνο ρξφλνο πνπ 

κεηψλεη ηηο επθαηξίεο γηα ρξήζε θάπνηαο νπζίαο 

 Δπίζεο ε ζπζηεκαηηθή ζσκαηηθή άζθεζε  ,  πεξηνξίδεη έκκεζα 

ηελ ρξήζε απφ ηελ ζηηγκή   πνπ απαηηείηαη θαιή θπζηθή θαηάζηαζε θαη 

λεθαιηφηεηα .Αθφκα είλαη γλσζηφ φηη ε γπκλαζηηθή δελ βειηηψλεη κφλν 

ηελ ζσκαηηθή θαηάζηαζε ,αιιά θαη ηελ ςπρηθή δηάζεζε θαη αληνρή. 

Σέινο ν ζεκαληηθφηεξνο ίζσο παξάγνληαο πνπ δξα πξνζηαηεπηηθά 

απέλαληη ζηελ ηνμηθνεμάξηεζε είλαη ε δεκηνπξγία νκαδηθνχ πλεχκαηνο 

ζηνπο λένπο θαη ε αιιεινυπνζηήξημε  θαη εκπηζηνζχλε κέζα θαη απφ ηελ 

νκάδα .Ο παξάγνληαο απηφο είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο εηδηθά  ζηελ 

ζχγρξνλε θνηλσλία φπνπ ν λένο καζαίλεη λα είλαη αηνκηζηήο, λα κελ 

εκπηζηεχεηαη ηνπο άιινπο  θαη λα κελ κνηξάδεηαη νχηε ηηο απνηπρίεο αιιά 

νχηε θαη ηηο επηηπρίεο ηνπ . Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα έλα ζρεδφλ 

δηαξθέο αίζζεκα , αλαζθάιεηαο , αβνεζεηφηεηαο θαη κνλαμηάο πνπ 

κπνξεί λα ηνλ νδεγήζεη ζηελ εμάξηεζε , εηδηθά φηαλ βξεζεί αληηκέησπνο 

κε κηα απνηπρία ζηελ δσή ηνπ.  

Σειεηψλνληαο ζα ήζεια λα ηνλίζσ θαη πάιη φηη ε εμάξηεζε   απφ 

ηα λαξθσηηθά απνηειεί έλα πνιπδηάζηαην παγθφζκην θαηλφκελν .Δάλ 

ζέινπκε λα ην αληηκεησπίζνπκε απνηειεζκαηηθά ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

ζηελή θαη καθξνρξφληα ζπλεξγαζία αλάκεζα ζε φινπο ηνπο θνξείο πνπ 

εκπιέθνληαη αιιά θαη κηα εηιηθξηλήο θαη νπζηαζηηθή επαηζζεηνπνίεζε 

ηεο θνηλσλίαο καο.  

                       

                                                                           

 

 

 

                                                                        Δπηξνο Παληειήο Λαδαξίδεο  


