Δξεπλεηηθή εξγαζία Α’ Λπθείνπ
ηεο Παηκηάδαο Δθθιεζηαζηηθήο ρνιήο
ρνιηθό έηνο: 2014-2015

ΝΑΡΚΧΣΗΚΑ:
Αίηηα θαη ζπλέπεηεο

Μαζεηέο πνπ εθπόλεζαλ ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία:
 Βνύκβαο Αιέμεο
 Μαύξελαο Γηάλλεο
 Παπαδέιηαο Φάλεο


θεκπέο Λεσλίδαο

Τπεύζπλνο θαζεγεηήο: Εαξθαδνύιαο Ησάλλεο

Ερευνητική Εργαςία Α’ Λυκείου 2014-2015 – Ναρκωτικά: αίτια και ςυνέπειεσ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

2

Πεξηερόκελα
 ΠΡΟΛΟΓΟ
 ΟΡΙΜΟ ΚΑΙ ΔΙΓΗ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ
1. Ση ελλννχκε κε ηνλ φξν ναπκωηικά;
2. Σα είδε θαη νη αληίζηνηρεο ρξήζεηο λαξθσηηθψλ
νπζηψλ
 ΚΟΙΝΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΙΣΙΑ
1. Γηαηί παίξλνπλ νη άλζξσπνη λαξθσηηθά;
 ΤΝΔΠΔΙΔ
ΣΗΝ
ΤΓΔΙΑ,
ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΧΝΙΑ
1. Δπηπηψζεηο ζηελ πγεία ησλ ρξεζηψλ
2. πλέπεηεο ζηελ νηθνγέλεηα, θνηλσλία, νηθνλνκία
3. Σν πξφβιεκα ηνπ εζηζκνχ
 ΝΔΟΙ ΚΑΙ ΝΑΡΚΧΣΙΚΑ
1. Γηαηί παίξλνπλ νη έθεβνη λαξθσηηθά;
 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ - ΣΡΟΠΟΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ
ΑΠΔΞΑΡΣΗΗ
1. Απνθαηάζηαζε
2. Κέληξα απνθαηάζηαζεο
3. Η πνιηηηθή ηνπ ΟΚΑΝΑ ζηελ πξφιεςε
4. Η πνιηηηθή ηνπ ΟΚΑΝΑ ζηε ζεξαπεία
 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ ΑΛΛΔ
ΥΧΡΔ
 ΠΗΓΔ

Ερευνητική Εργαςία Α’ Λυκείου 2014-2015 – Ναρκωτικά: αίτια και ςυνέπειεσ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

3

ΠΡΟΛΟΓΟ
Σα λαξθσηηθά απνηεινχλ κέξνο ηεο πξαγκαηηθφηεηάο καο απφ ηα κέζα ηνπ
πεξαζκέλνπ αηψλα. Γηαδφζεθαλ επξέσο ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη εηζέβαιαλ ζε θάζε
ηνκέα ηεο δσήο. Δθηηκάηαη φηη 208 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη ζε φιν ηνλ θφζκν θάλνπλ
ρξήζε απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ. Δίλαη πνιχ πηζαλφ λα γλσξίδνπκε θάπνηνλ πνπ έρεη
άκεζε ή έκκεζε ζρέζε κε ηα λαξθσηηθά. Οη λένη ζήκεξα εθηίζεληαη ζηα λαξθσηηθά
λσξίηεξα απφ πνηέ. ηελ Δπξψπε, πξφζθαηεο κειέηεο ζε 15ρξνλα παηδηά έδεημαλ φηη
ε ρξήζε καξηρνπάλαο θπκαίλεηαη απφ ην 10% έσο ην 40%.
Μ‟ απηέο ηηο ζθέςεηο επηιέμακε σο ζέκα ηεο εξεπλεηηθήο καο εξγαζίαο γηα ην
ζρνιηθφ έηνο 2014-2015 ηε κειέηε ηνπ εζηζκνχ ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ ζηηο
λαξθσηηθέο νπζίεο.
Ο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ήηαλ λα κειεηήζνπκε ηα αίηηα
θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ. Δξγαζηήθακε ζε δχν νκάδεο
αλαιακβάλνληαο μερσξηζηά ππνζέκαηα.
ηε ζπλέρεηα αλαδεηήζακε πιεξνθνξίεο θαη θσηνγξαθίεο ζε βηβιία απφ ηε
βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ θαη ζην δηαδίθηπν θαη επηιέμακε απηέο πνπ ήηαλ πην
ρξήζηκεο ζηελ έξεπλά καο.
Παξαθνινπζήζακε καξηπξίεο αλζξψπσλ πνπ ππνθέξνπλ είηε άκεζα είηε
έκκεζα απφ εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο, θαζψο θαη ληνθπκαληέξ πνπ αθνξνχζαλ ηηο
επηπηψζεηο ησλ νπζηψλ απηψλ ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Αληηιεθζήθακε έηζη, ην
βάζνο ηνπ δεηήκαηνο πνπ αλαιάβακε λα κειεηήζνπκε.
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ΟΡΗΜΟ ΚΑΗ ΔΗΓΖ ΝΑΡΚΧΣΗΚΧΝ
1. ΣΗ ΔΝΝΟΤΜΔ ΜΔ ΣΟΝ ΟΡΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ;
Ο φξνο ναπκωηικό πηζηεχεηαη φηη πξνηάζεθε απφ ηνλ Γαιελφ γηα λα
πεξηγξάςεη δξαζηηθέο νπζίεο πνπ κνπδηάδνπλ ή λεθξψλνπλ, πξνθαιψληαο απψιεηα
αηζζήζεσλ ή παξάιπζε. Ο φξνο λάξθσζε ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά απφ ηνλ
Ιππνθξάηε γηα ηε δηαδηθαζία ή ηελ θαηάζηαζε ηεο έιιεηςεο αηζζήζεσλ. Ο Γαιελφο
αλέθεξε ηε ξίδα καλδξαγφξα, ηνπο ζπφξνπο ηνπ θπηνχ altercus θαη ην ρπκφ
παπαξνχλαο (φπην) ζαλ βαζηθά παξαδείγκαηα.
Παξά ην γεγνλφο φηη ην θνηλφ ζπρλά ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν λαξθσηηθά γηα λα
ραξαθηεξίζεη φιεο ηηο ηνμηθέο ςπρνηξφπεο νπζίεο πνπ δηαθηλνχληαη παξαλφκσο θαη
πξνθαινχλ ζνβαξή δηαζηξέβισζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο κε απνηέιεζκα λα
δηαηαξάζζεηαη ε ηθαλφηεηα ηεο πξνζαξκνγήο θαη ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο, ζηελ
Ιαηξηθή ν φξνο απηφο επηθπιάζζεηαη κφλν γηα ηηο ςπρνηξφπεο νπζίεο πνπ πξνθαινχλ
έληνλε γεληθεπκέλε θαηαζηνιή κε αλαιγεζία, φπσο ε κνξθίλε θαη ε εξσίλε.
Σα λαξθσηηθά κπνξνχλ λα ρνξεγεζνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. ηα πιαίζηα
ηαηξηθήο ρξήζεο ιακβάλνληαη ζηνκαηηθά, επηδεξκηθά (ηζηξφηα), ζε ελέζηκε κνξθή ή
σο ππφζεηα. ηα πιαίζηα ςπραγσγηθήο ρξήζεο ιακβάλνληαη ζηνκαηηθά, επίζεο ζε
κνξθή θαπλνχ, ξηληθά ζε κνξθή ζθφλεο, ελέζηκα (ππνδφξηα ή ελδνθιέβηα), αλάινγα
κε ηελ εθάζηνηε νπζία.
2. ΔΗΓΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΥΡΖΔΗ ΝΑΡΚΧΣΗΚΧΝ
Οη ηνμηθέο ςπρνηξφπεο νπζίεο πνπ πξνθαινχλ ζνβαξή αιινίσζε ηεο
πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ρξήζηε, αλάινγα κε ηνπο βαζηθνχο κεραληζκνχο δξάζεο ηνπο
πεξηιακβάλνπλ γεληθψο ηα εξεκηζηηθά - ππλσηηθά φπσο είλαη ην αιθνφι θαη ηα
αγρνιπηηθά θάξκαθα, ηα λαξθσηηθά φπσο είλαη ε εξσίλε θαη ε κνξθίλε, ηα
δηεγεξηηθά φπσο ε θαθεΐλε, ε θνθαΐλε θαη ηα αληηθαηαζιηπηηθά θάξκαθα, ηα
παξαηζζεζηνγφλα φπσο ην LSD θαη ηηο νπζίεο κεηθηήο δξάζεο φπσο ην ραζίο θαη ε
καξηρνπάλα. Παξαθάησ εθηίζεληαη ζπλνπηηθά νη πην δεκνθηιείο ςπρνηξφπεο νπζίεο,
πνπ δηαθηλνχληαη παξαλφκσο.
• Μνξθίλε-εξσίλε-θσδεΐλε: Αλήθνπλ ζηα νπηνεηδή. Ιζρπξφηαηα θαηαζηαιηηθά,
αθφκε θαη ζε κηθξέο δφζεηο, κε απνηέιεζκα λα πξνθαιείηαη δάιε, θαηαζηνιή ησλ
αηζζήζεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ,
λαπηία, άκβιπλζε πφλνπ, κείσζε ή
εμαθάληζε
εξσηηθήο
δηάζεζεο,
επθνξία. ε κεγαιχηεξεο δφζεηο
εγθεθαινπάζεηα,
αλαπλεπζηηθή
θαηαζηνιή, ππφηαζε, βξαδπθαξδία,
ππνζεξκία, ιήζαξγνο, θψκα, ζάλαηνο.

Ερευνητική Εργαςία Α’ Λυκείου 2014-2015 – Ναρκωτικά: αίτια και ςυνέπειεσ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

5

ε ελδνθιέβηα ρνξήγεζε, επηζεηηθέο ινηκψμεηο,
βαθηεξηδηαθή ελδνθαξδίηηδα, γάγγξαηλα. Η ηαρεία
επίηεπμε αλνρήο κε ηηο νπζίεο απηέο κε απνηέιεζκα
ηελ αλάγθε αχμεζεο ηεο δφζεο γηα λα επηηεπρζνχλ ηα
απνηειέζκαηα ηεο λάξθσζεο ησλ αηζζήζεσλ θαη ηεο
επθνξίαο πνπ επηδηψθεη ν ρξήζηεο, απνηειεί κία απφ
ηηο αηηίεο πνπ ε θαηεγνξία απηή ησλ ςπρνηξφπσλ
πξνθαιεί άκεζα ηφζνπο ζαλάηνπο ζε φιν ηνλ θφζκν.
Η ηπωίνη πξνέξρεηαη απφ ηελ νπηνχρν παπαξνχλα πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηε δεκηνπξγία ηεο θαηεγνξίαο
αλαιγεηηθψλ-λαξθσηηθψλ θαξκάθσλ φπσο ε κωδεΐνη θαη ε
μοπθίνη.

•
Βαξβηηνπξηθά-Βελδνδηαδεπίλεο: Καηαζηαιηηθέο νπζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ην
Rohypnol, ην Stedon θαη ην Xanax θαη ζηελ Διιάδα θπθινθνξνχλ κε ηα νλφκαηα
Hypnocedon θαη Vulbegal (ιεμηιφγην πηάηζαο: χπλνο, βνχικπε, θνπκπηά, βελδίλεο
θ.ά.).
• Κνθαΐλε-θξαθ-έθζηαζε-ακθεηακίλε-κεζακθεηακίλε (speed): Ιζρπξφηαηα
δηεγεξηηθά, πνπ πξνθαινχλ άκεζα έληνλε δηέγεξζε κε έμαςε, επθνξία, ςεπδαίζζεζε
απμεκέλεο ελέξγεηαο. Λφγσ ηζρπξήο δηέγεξζεο ησλ δσηηθψλ νξγάλσλ, κπνξεί λα
πξνθιεζεί έκθξαγκα κπνθαξδίνπ, εγθεθαιηθφ επεηζφδην, επηιεςία, παξαιήξεκα,
ππέξηαζε, ππεξζεξκία, ζάλαηνο.
H κοκαΐνη είλαη κηα νπζία κε βξαρεία δηεγεξηηθή
επίδξαζε ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα θαη κε
ηδηφηεηεο ηνπηθνχ αλαηζζεηηθνχ. Παξά ην γεγνλφο
φηη νη ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά ηελ θνθαΐλε γηα
νμεία αχμεζε ηεο ζεμνπαιηθήο ελέξγεηαο, ζε ρξφληα
ρνξήγεζε πξνθαιείηαη κείσζε ηεο ζεμνπαιηθήο
νξκήο, αληθαλφηεηα θαη ζηεηξφηεηα, ιφγσ
εμάληιεζεο ηεο δσηηθήο εθεδξείαο ηνπ νξγαληζκνχ.
Σν κπακ είλαη κηα κνξθή free-base θνθαΐλεο πνπ ε
δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ είλαη ζρεηηθά εχθνιε.
Απηφ θάλεη ηελ νπζία αξθεηά θζελή ζηελ
παξάλνκε αγνξά, άξα θαη πην πξνζηηή.
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Έκζηαζη είλαη ε νλνκαζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
γηα ηε κεζηιελνδηνζηκεηακθεηακίλε. Κπθινθνξεί
ζπλήζσο ζε κνξθή ρξσκαηηζηψλ ραπηψλ κε
δηάθνξα ζρέδηα, φπσο θαξδηέο, αζηέξηα, θ.α.

Σν speed είλαη δηεγεξηηθφ πνπ ζπρλά θαηαζθεπάδεηαη απφ ην
αλαθάηεκα δηάθνξσλ δηεγεξηηθψλ θαξκάθσλ.

• LSD, P.C.P., Peyot, Magic mushrooms:
Ιζρπξφηαηα
παξαηζζεζηνγφλα.
Πξνθαιείηαη
δηαηαξαρή ηεο αληίιεςεο κε απειεπζέξσζε
ζπλαηζζεκαηηθψλ εθδειψζεσλ, φπσο θιάκαηνο ή
γέιηνπ θαη αλάπηπμε παξαηζζήζεσλ θαη
ςεπδαηζζήζεσλ (νπηηθψλ θαη αθνπζηηθψλ) πνπ
κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε απξφβιεπηε ζπκπεξηθνξά
(π.ρ. απηνθηνλία), ζρηδνθξεληθφ επεηζφδην. Οη
παξελέξγεηεο πεξηιακβάλνπλ ηελ ηαρπθαξδία, ηνλ ηξφκν, ηελ ππέξηαζε, ηελ
ππεξππξεμία.
• Υαζίο-καξηρνπάλα
(ηλδηθή
θάλλαβε):
Λεμηιφγην „πηάηζαο‟: χόπηο, γκπαρ, μαύπο/η,
θούνηα, λιβάνι θ.ά. ε κηθξέο δφζεηο πξνθαινχλ
επθνξία, ηαρπθαξδία, ππλειία, δηαθνξνπνηεκέλε
αληίιεςε
ρξφλνπ,
άξζε
αλαζηνιψλ,
ςπρνθηλεηηθά πξνβιήκαηα. Οη νπζίεο απηέο
κπνξνχλ λα δξάζνπλ θαη σο παξαηζζεζηνγφλα. ε
ζπζηεκαηηθή ρξήζε πξνθαινχληαη, ξηλίηηδα, ιαξπγγίηηδα, βαξηά πλεπκνληθή βιάβε,
δηαηαξαρή γνληκφηεηαο, ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία θαη αληθαλφηεηα, θαξδηαθέο
αιινηψζεηο, έθπησζε γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ.
Να πξνζζέζνπκε ηέινο, ηα ειζπνεόμενα – πηηηικά, δειαδή νπζίεο πνπ
πεξηέρνληαη ζε πξντφληα θαζεκεξηλήο ρξήζεο θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα
ηελ αιιαγή ηεο ςπρηθήο δηάζεζεο ηνπ αηφκνπ (αεξνδφι, θφιιεο, δηαιχηεο ρξσκάησλ,
βελδίλε).
Σα λαξθσηηθά κπνξνχλ λα ρνξεγεζνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. ηα πιαίζηα
ηαηξηθήο ρξήζεο ιακβάλνληαη ζηνκαηηθά, επηδεξκηθά (ηζηξφηα), ζε ελέζηκε κνξθή ή
σο ππφζεηα. ηα πιαίζηα ςπραγσγηθήο ρξήζεο ιακβάλνληαη ζηνκαηηθά, επίζεο ζε
κνξθή θαπλνχ, ξηληθά ζε κνξθή ζθφλεο, ελέζηκα (ππνδφξηα ή ελδνθιέβηα), αλάινγα
κε ηελ εθάζηνηε νπζία.
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ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ ΚΑΗ ΑΛΛΑ ΑΗΣΗΑ
1. ΓΗΑΣΗ ΠΑΗΡΝΟΤΝ ΟΗ ΑΝΘΡΧΠΟΗ ΝΑΡΚΧΣΗΚΑ;
Πνιινί ιφγνη έρνπλ πξνηαζεί γηα λα εμεγήζνπλ γηαηί νη άλζξσπνη παίξλνπλ
λαξθσηηθά θαη γηαηί κεξηθνί ρξήζηεο εμαξηψληαη απφ απηά. Οη πεξηζζφηεξεο ζεσξίεο
γηα ηηο αηηίεο ηεο ρξήζεο ή ηεο εμάξηεζεο απφ ηα λαξθσηηθά βαζίδνληαη ζε
πεξηγξαθέο ησλ ίδησλ ησλ ρξεζηψλ. Τπάξρνπλ πνιχ ιίγα ζηνηρεία γηα ηα
ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ αηφκσλ, πξηλ εκπιαθνχλ κε ηα λαξθσηηθά. Παξ‟ φια
απηά, είλαη κάιινλ απίζαλν λα νθείιεηαη είηε ε ρξήζε ησλ λαξθσηηθψλ είηε ε
εμάξηεζε απφ απηά ζε έλαλ θαη κφλν παξάγνληα. Φαίλεηαη φηη ε ρξήζε λαξθσηηθψλ
γεληθά είλαη ην απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζην λαξθσηηθφ θαη ηα
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ. ηε ζπλέρεηα (ε
ζεηξά είλαη ηπραία) αλαθέξνληαη θάπνηνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη
παίξλνπλ νπζίεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ αιθνφι θαη ηνπ θαπλνχ).


Γελεηηθνί
Η ρξήζε ςπρνδξαζηηθψλ λαξθσηηθψλ είλαη παγθφζκηα, κε ηε κηα ή ηελ άιιε
κνξθή, θαη ε ηζηνξία ηεο θηάλεη κέρξη πνιχ παιηά, ζηηο απαξρέο ηεο εκθάληζεο ηνπ
αλζξψπνπ θαη πέξα απφ απηήλ. Τπάξρνπλ άθζνλα παξαδείγκαηα δψσλ πνπ
αλαδεηνχλ ηηο επηδξάζεηο ησλ λαξθσηηθψλ. ην εξγαζηήξην, νη πίζεθνη ζα παηήζνπλ
ην κνριφ γηα ηελ θνθαΐλε, πξνηηκψληαο ηνλ απφ εθείλνλ ηνπ θαγεηνχ. Οη γάηεο
ηξειαίλνληαη απφ ην θπηφ θάηληπ ή λεπέηα ε γαηφθηιε (Nepeta cataria) θαη ν
αθξηθαληθφο ειέθαληαο ζα ηαμηδέςεη ρηιηφκεηξα κφλν θαη κφλν γηα λα κεζχζεη κε ηνλ
θαξπφ ελφο ζπγθεηκέλνπ δέληξνπ, πνπ έρεη ππνζηεί δχκσζε. Σίπνηε ζηε θχζε δελ
είλαη ηπραίν, φκσο δελ έρεη αθφκα δηαηππσζεί ε ζεσξία πνπ εμεγεί γηαηί αληηδξνχκε
ζηα λαξθσηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν ηξφπν.
Όζνλ αθνξά μερσξηζηέο πεξηπηψζεηο θαη φρη νιφθιεξα είδε, ε έξεπλα πάλσ
ζε δψα έρεη δείμεη φηη κεξηθέο θνξέο ππάξρεη κηα γελεηηθή πξνδηάζεζε γηα ηελ ρξήζε
νξηζκέλσλ νπζηψλ. Οινέλα θαη πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ζπλεγνξνχλ ππέξ ηνπ φηη
θιεξνλνκηθνί παξάγνληεο κπνξνχλ λα πξνδηαζέζνπλ θάπνηνπο αλζξψπνπο λα
αλαπηχμνπλ πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ην αιθνφι. Σέηνηνη παξάγνληεο αιιειεπηδξνχλ
κε ηε δηαζεζηκφηεηα, ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν θαη άιινπο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο.


Γηαζθέδαζε
Οη νπζίεο κπνξεί λα είλαη ζπλαξπαζηηθέο γηα θάπνηνπο, θαζψο πξνζθέξνπλ
έλα πξνζηηφ θαη ζπρλά αμηφπηζην κέζν γηα ηελ απφθηεζε «απνιαπζηηθψλ» εκπεηξηψλ.
Όπνηνο ακθηβάιιεη γηα απηφ ζα πξέπεη λα ζπκεζεί φηη νη πεξηζζφηεξνη ελήιηθεο
ρξεζηκνπνηνχλ νπζίεο (αιθνφι, θαπλφ, θαθέ) θαη πξνθαλψο δέρνληαη άθξηηα φηη κηα
ηέηνηα ρξήζε είλαη πνιχηηκε. Οη ρξήζηεο νπζηψλ νκνινγνχλ φηη παίξλνπλ νπζίεο
θπξίσο επεηδή ηνπο αξέζεη. Δμ‟ νξηζκνχ, νη νπζίεο ηξνπνπνηνχλ ηελ ςπρηθή
θαηάζηαζε ηνπ ρξήζε – επηβξαδχλνληαο, επηηαρχλνληαο ή δηαζηξεβιψλνληαο ηελ
αληίιεςε - θαη πνιιέο απηνβηνγξαθηθέο θαηαγξαθέο ρξήζεο νπζηψλ ηνλίδνπλ ηε
γνεηεία αθξηβψο απηψλ ησλ επηδξάζεσλ.
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Απηνθαηαζηξνθηθή ξηςνθίλδπλε ζπκπεξηθνξά
Οη πξνθαλείο θίλδπλνη απφ ηελ θαηάρξεζε ή ηελ ππεξβνιηθή ρξήζε νπζηψλ
έρνπλ νδεγήζεη ζηελ ππφζεζε φηη κεξηθέο θνξέο ε ρξήζε παξαθηλείηαη απφ
απηνθαηαζηξνθηθέο ηάζεηο. Η εμάξηεζε απφ ην αιθνφι, γηα παξάδεηγκα, έρεη
ραξαθηεξηζηεί «ρξφληα απηνθηνλία». Έρεη παξαηεξεζεί ζπρλά φηη νη ρξφληνη ρξήζηεο
νπζηψλ εκθαλίδνπλ ρακειή απηνεθηίκεζε θαη κεξηθέο θνξέο έρνπλ έληνλα αηζζήκαηα
επηζεηηθφηεηαο απέλαληη ζηνλ εαπηφ ηνπο.


Πίεζε/πξνηηκήζεηο ζπλνκειίθσλ
Οη πξψηνη πεηξακαηηζκνί κε ηηο νπζίεο ζπρλά εληνπίδνληαη ζηελ εθεβεία.
Σφηε απμάλεηαη ε πεξηέξγεηα ησλ λέσλ γηα ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο θαη ζπρλά ςάρλνπλ
γηα ηξφπνπο αληίδξαζεο πξνο ηε γνλετθή εμνπζία. Καηά παξάδνμν ηξφπν νη λένη, ελψ
απφ ηε κία επαλαζηαηνχλ, απφ ηελ άιιε ζέινπλ θαη λα πξνζαξκφδνληαη ζηελ νκάδα
ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο. Έηζη ζπρλά εμσζνχληαη ζην λα δνθηκάζνπλ νπζίεο απφ ην
θφβν κήπσο «κείλνπλ ζηελ απέμσ». Δλψ ε παξαπάλσ ζεσξία ίζσο ηαηξηάδεη κε ηηο
απφςεηο θάπνησλ γνλέσλ, πνπ ζεσξνχλ φηη ην παηδί ηνπο δε ζα είρε δνθηκάζεη
δηαθνξεηηθά θάηη ηφζν επηθίλδπλν, ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη ζπρλά πην ζχλζεηε. Δίλαη
πνιχ πηζαλφ λα ππάξρνπλ λένη πνπ δνθηκάδνπλ νπζίεο θάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο,
φκσο θαηά θχξην ιφγν νη λένη άλζξσπνη επηιέγνπλ ηνπο θίινπο κε ηνπο νπνίνπο
ζέινπλ λα θάλνπλ παξέα. Δάλ έλαο λένο γίλεη ζπζηεκαηηθφο ρξήζηεο, είλαη ζρεδφλ
βέβαην φηη απηφο ν λένο ή ε λέα έρεη δηαιέμεη λα αλήθεη ζε κηα νκάδα ζπλνκειίθσλ
πνπ κνηξάδνληαη απηή ηε δξαζηεξηφηεηα.


Πεξηβάιινλ
Η ρξήζε νπζηψλ γίλεηαη ζε φια ηα επίπεδα ηεο θνηλσλίαο θαη ε νηθνλνκηθή
άλεζε δελ απνηξέπεη ην πξφβιεκα, εάλ ππάξρεη έιιεηςε ζπλαηζζεκαηηθήο ζηήξημεο
θαη αξκνληθήο ζπλχπαξμεο κε ηελ νηθνγέλεηα. Παξ‟ φια απηά, ζε γεληθέο γξακκέο, ηα
πην ζνβαξά πξνβιήκαηα νπζηψλ είλαη πηζαλφ λα ζπλδένληαη κε ηελ θηψρεηα θαη ηε
ζηέξεζε ζε θνηλσλίεο κε πςειά επίπεδα αλεξγίαο θαη κε κηα νιφθιεξε ζεηξά
θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο. Γηα ηνπο λένπο πνπ δνπλ ζε ηέηνηεο
ζπλζήθεο, νη νπζίεο κπνξεί λα επηηειέζνπλ κηα ζεηξά ιεηηνπξγίεο: έλαλ ηξφπν λα
απσζνχληαη ηα πξνβιήκαηα, κηα θαζεκεξηλή ξνπηίλα πνπ νηθνδνκείηαη γχξσ απφ ηελ
εμεχξεζε ρξεκάησλ γηα λαξθσηηθά γηα ηελ αγνξά ηνπο, θαζψο θαη κηα πεγή
εηζνδήκαηνο απφ ηελ πψιεζή ηνπο. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ε «νηθνλνκία ησλ
λαξθσηηθψλ» ζπρλά επηθξαηεί εθεί φπνπ νη πνιηηηθνί, νηθνλνκηθνί θαη θνηλσληθνί
ζεζκνί έρνπλ απνηχρεη ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα.
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ΤΝΔΠΔΗΔ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ, ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ,
ΚΟΗΝΧΝΗΑ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ
1. ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΥΡΖΣΧΝ

Οη ζπλέπεηεο απφ ηε ρξήζε ησλ λαξθσηηθψλ πνηθίινπλ θαη εμαξηψληαη ζε
κεγάιν βαζκφ απ‟ ηνπο παξάγνληεο (π.ρ. ηε δφζε, ην πεξηερφκελν ηεο λαξθσηηθήο
νπζίαο, ηνλ ηξφπν ιήςεο, ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, ηελ πξνεγνχκελε έθζεζε ζηελ
νπζία, ηηο πξνζδνθίεο ηνπ ρξήζηε θηι.). Οη βαζηθφηεξεο απφ απηέο είλαη:
Πνηθηιία παξελεξγεηψλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ δάιε, θλεζκφ, αυπλία,
αδπλακία ζπγθέληξσζεο, απάζεηα, κεησκέλε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα, ζπζηνιή ή
δηαζηνιή ηεο θφξεο αλαιφγσο ηεο ρνξεγνχκελεο νπζίαο, δηαζηνιή ησλ ππνδφξησλ
αηκνθφξσλ αγγείσλ, κε απνηέιεζκα θνθθίληζκα ηνπ πξνζψπνπ θαη ηνπ ιαηκνχ,
δπζθνηιηφηεηα, λαπηία, εκεηφ θαη, θπξίσο, θαηαζηνιή ηεο αλαπλεπζηηθήο
ιεηηνπξγίαο. Καζψο ε δφζε απμάλεηαη, ηα ππνθεηκεληθά, αλαιγεηηθά θαη ηνμηθά
απνηειέζκαηα γίλνληαη πην έληνλα.
νβαξφηεξεο ζσκαηηθέο ζπλέπεηεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ νη εμήο: ινηκψδεηο
δεξκαηνπάζεηεο, απνζηήκαηα, ζήςε θαη ζεςαηκία, ινίκσμε θαξδηαθήο βαιβίδαο,
βαθηεξηδηαθή ελδνθαξδίηηδα, ζξφκβσζε θαη θιεγκνλψδεο αληίδξαζε ηνπ αγγεηαθνχ
ηνηρψκαηνο, ηνμηθή επαηίηηδα, νμεία θαη ρξφληα επαηίηηδα B θαη C, θίξξσζε, κφιπλζε
απφ ηνπο ηνχο HIV, HCV, HBV, αδχλακν αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα, δειεηεξίαζε,
ηνμηθή λεπξνπάζεηα, πεπηηθέο δηαηαξαρέο, ππνζηηηζκφο, νξκνληθέο δηαηαξαρέο,
ζηεηξφηεηα θαη αληθαλφηεηα, θαξδηαθή αλαθνπή θαη αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα,
νίδεκα, ππνμηθή εγθεθαιηθή βιάβε πνπ νδεγεί ζε πάξεζε, παξάιπζε θαη άιια
λεπξνινγηθά ειιείκκαηα, ηηθ (κπφζπαζκα), επηιεπηηθέο θξίζεηο, άλνηα θαη ζάλαηνο.
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Η νμεία δειεηεξίαζε απ' ηα λαξθσηηθά είλαη κηα απ' ηηο ζπλεζηζκέλεο αηηίεο
ζαλάηνπ ησλ ηνμηθνκαλψλ. Η αλάγθε πνπ δεκηνπξγνχλ πνιιά απ' απηά ( θχξηα ηα
νπηνχρα, νη ακθεηακίλεο, ε θνθαΐλε, ηα βαξβηηνπξηθά ) γηα ιήςε κεγαιχηεξεο δφζεο,
ιφγσ εζηζκνχ, κπνξεί λα ζηαζεί κνηξαία γηα ηε δσή ηνπ ρξήζηε. Δπεηδή ζ' απηέο ηηο
πεξηπηψζεηο ν ηνμηθνκαλήο έρεη αλάγθε λα απμάλεη ζπλερψο ηε δφζε ηνπ, θηάλεη
θάπνηε ζηελ ππεξδφζε (overdose), πνπ, ελψ είλαη απαξαίηεηε γηα ηηο επηζπκεηέο
εθδειψζεηο, εληνχηνηο είλαη ηνμηθή πηα δφζε γηα ηνλ νξγαληζκφ. 'Έηζη κπνξεί λα
πξνθχςεη δειεηεξίαζε, κε πνηθίια ζπκπηψκαηα, πνπ ηειηθά νδεγεί ζε παξάιπζε ηεο
αλαπλνήο θαη ηεο θπθινθνξίαο θαη ζην ζάλαην. Ο ζάλαηνο απφ εξσίλε είλαη πνιχ
πηζαλφο θαη πξνέξρεηαη απφ πνιιέο αηηίεο. Η πην ζπλεζηζκέλε αηηία ίζσο είλαη ε
ιήςε ππεξβνιηθήο δφζεσο, θαη απηφ δηφηη ν ηνμηθνκαλήο, ζηελ έληνλε δηάζεζε πνπ
έρεη λα πάξεη κηα δφζε εξσίλεο, δελ ειέγρεη νχηε ην είδνο πνπ ηνπ δίλεη ν
ιαζξέκπνξνο γηαηί φπσο είλαη γλσζηφ n εξσίλε λνζεχεηαη κε θηλίλε, ζηξπρλίλε θ.α.νχηε κπνξεί λα ειέγμεη ηελ πνζφηεηα. Κάζε πξντφλ είλαη δηαθνξεηηθήο
πεξηεθηηθφηεηαο ζε εξσίλε, κε απνηέιεζκα ε πνζφηεηα πνπ ιακβάλεηαη λα κελ είλαη
ειεγρφκελε. Άιισζηε, κε ηε δηάζεζε πνπ έρεη ν ηνμηθνκαλήο, ην ηειεπηαίν πξάγκα
πνπ ηνλ ελδηαθέξεη είλαη λα ειέγμεη ηε δφζε ηνπ. Σν κφλν πνπ ηνλ ελδηαθέξεη είλαη λα
βξεη ην λαξθσηηθφ θαη λα θάλεη ηελ έλεζε. 'Έηζη, ην δηαιχεη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο
κε λεξφ ή ιεκφλη, ζε κηθξφ θνπηαιάθη θαη κε απηνζρέδην ηξφπν, (νχηε θαλ ζχξηγγα)
ρξεζηκνπνηεί νξηζκέλεο θνξέο κφλν κηα βειφλα ζθνπξηαζκέλε, θαη πξνζπαζεί λα
ελέζεη ζηνλ εαπηφ ηνπ ην δειεηήξην. 'Έηζη, πεξηζηαηηθά ζαλάησλ απφ ππεξβνιηθή θαη
κε ειεγρφκελε δφζε είλαη πνιχ πηζαλά θαη δελ εμαξηψληαη κφλν απφ δηθφ ηνπ ιάζνο.
Γελ κπνξεί κε ηα κέζα πνπ έρεη λα ηα ειέγμεη.
Η ιήςε λαξθσηηθψλ ζηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο είλαη νιέζξηα γηα ην παηδί
Σα λαξθσηηθά δηαπεξλνχλ ηνλ πιαθνχληα. Απηφ ζεκαίλεη φηη, αλ κηα γπλαίθα
λαξθνκαλήο κείλεη έγθπνο, ην έκβξπν ζα δερηεί ηελ επίδξαζε ηνπ λαξθσηηθνχ θαη ζ'
αλαπηχμεη ζσκαηηθή εμάξηεζε. Δπνκέλσο, ζχληνκα κεηά ηε γέλλεζή ηνπ, ην βξέθνο
ζα παξνπζηάδεη ην θνβεξφ πφλν ηεο εμάξηεζεο απφ ην λαξθσηηθφ.
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2. ΤΝΔΠΔΗΔ ΣΖΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ, ΚΟΗΝΧΝΗΑ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ
Τπάξρνπλ επίζεο ζπλέπεηεο ζηελ ςπρηθή πγεία φπσο δηαηαξαρή ηεο κλήκεο,
δηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ, αιιαγέο ζηελ πξνζσπηθφηεηα, απψιεηα ελδηαθέξνληνο γηα
νηηδήπνηε δελ έρεη ζρέζε κε ηα λαξθσηηθά, κεησκέλε ηθαλφηεηα αλάιεςεο επζπλψλ,
ζπλαηζζεκαηηθφ κνχδηαζκα, επηξξέπεηα ζηε ρεηξαγψγεζε, αζπλεηδεζία,
αλεληηκφηεηα, έιιεηκκα εζηθήο, επηζεηηθφηεηα, άγρνο, ςχρσζε, θαηάζιηςε,
παξάλνηα, απηνθηνληθέο ηάζεηο, πιήξεο απνζχλζεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο.
Αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ πξνβιήκαηα ζηελ
νηθνγέλεηα ή ζην γάκν. Η απφδνζε ζηε δνπιεηά κπνξεί λα ζεκεηψζεη θάκςε θαη λα
απνπζηάδεη ν ρξήζηεο πην ζπρλά. Μπνξεί θάπνηνο λα απνμελσζεί ή λα ράζεη παιηνχο
θίινπο. Η ζρνιηθή απφδνζε θαη ε αλάγθε γηα επηηπρία κπνξεί λα δερηνχλ πιήγκα.
Η θινπή, γηα λα ζηεξίμεη θάπνηνο ηελ εμάξηεζή ηνπ θαη ε νδήγεζε ππφ ηελ
επήξεηα νπζηψλ είλαη κφλν δπν απφ ηα πηζαλά λνκηθά δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηε
ρξήζε.
Σα έμνδα γηα ηελ ππνζηήξημε απηήο ηεο ζπλήζεηαο αθαηξνχλ ρξήκαηα πνπ ζα
κπνξνχζαλ λα δηαηεζνχλ γηα άιιεο αλάγθεο, κπνξεί λα βάινπλ ζε θίλδπλν
ππεξρξέσζεο ην ρξήζηε θαη λα ηνλ νδεγήζνπλ ζε ζπκπεξηθνξέο πνπ είλαη αληίζεηεο
ζηηο αμίεο ηνπ.
“Σν θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ θφζηνο απφ ηελ θαηάρξεζε ηνμηθψλ νπζηψλ
είλαη ππεξβνιηθφ, θπξίσο φηαλ ππνινγίζεη θαλείο ηα εγθιήκαηα θαη ηε βία, φπσο
επίζεο θαη ηε δηάβξσζε ησλ εζηθψλ αμηψλ πνπ πξνθαινχλ” (απφ ηελ έθζεζε ησλ
Ηλσκέλσλ Δζλψλ).
3. ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΟΤ ΔΘΗΜΟΤ
Ο θνηλφο παξαλνκαζηήο ζηα ςπρνηξφπα είλαη ε αλάπηπμε εζηζκνχ ζηνλ
ρξήζηε. Ο εζηζκφο πεξηιακβάλεη ηελ εξάπηηζη θαη ηελ ανοχή.
Η αλάπηπμε ηεο εμάξηεζεο έρεη σο απνηέιεζκα ην ζχλδξνκν ζηέξεζεο ζε
πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ρνξήγεζεο. Η ζηέξεζε κπνξεί λα είλαη κφλν ςπρνινγηθή
ζηέξεζε, ελδέρεηαη φκσο ζηελ πεξίπησζε νξηζκέλσλ ηζρπξψλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ
φπσο ηεο εξσίλεο, ε θαηάζηαζε λα πεξηπιέθεηαη θαη απφ ηζρπξή ζσκαηηθή εμάξηεζε
πνπ αλαπηχζζεηαη ηαρέσο κε εκθάληζε επίκνλσλ ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ (π.ρ.
έληνλσλ πφλσλ ζε φιν ην ζψκα) ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο δελ έρεη ζηελ
δηάζεζή ηνπ ηελ ςπρνηξφπν νπζία. Η πξφθιεζε εμάξηεζεο απνηειεί ζπρλά ηνλ
βαζηθφ ζηφρν ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ απηψλ κε ηελ δσξεάλ
δηάζεζε ησλ πξψησλ δφζεσλ ζηνπο αλππνςίαζηνπο ρξήζηεο.
Η αλνρή είλαη ε θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ν νξγαληζκφο ζπλεζίδεη ηελ νπζία
κε απνηέιεζκα νη ςπρνηξφπεο δξάζεηο ηεο νπζίαο λα επηηπγράλνληαη κφλν κε
κεγαιχηεξεο δφζεηο. Σν πξφβιεκα ηεο αλάπηπμεο αλνρήο κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθφ
πξφβιεκα πνπ πξνθαιεί ηαρέσο ζαλάηνπο απφ ππεξβνιηθή δφζε φπσο ζπκβαίλεη κε
ηελ εξσίλε.
Η πνζφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα λα πξνθιεζεί εζηζκφο ζηελ ρξεζηκνπνηνχκελε
νπζία εμαξηάηαη ηφζν απφ ηελ νπζία φζν θαη απφ ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ ρξήζηε θαη
γηα απηφ δελ είλαη δπλαηφλ λα θαζνξηζηεί ηαηξηθψο κία γεληθή «αζθαιήο, κε
εζηζηηθή» δφζε.
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ΝΔΟΗ ΚΑΗ ΝΑΡΚΧΣΗΚΑ
1. ΓΗΑΣΗ ΟΗ ΔΦΖΒΟΗ ΠΑΗΡΝΟΤΝ ΝΑΡΚΧΣΗΚΑ;
Έλαο ιφγνο πνπ νη έθεβνη δνθηκάδνπλ έλα λαξθσηηθφ είλαη φηη απιψο ππάξρεη. Ο
ζεκεξηλφο έθεβνο έρεη κπξνζηά ηνπ πιεζψξα λαξθσηηθψλ γηα λα δηαιέμεη θαη απ‟
απηά πνπ πνπιηνχληαη ζηα θαξκαθεία θη απφ εθείλα πνπ βξίζθνληαη ζην δξφκν. Οη
έθεβνη είλαη ηδηαίηεξα πεξίεξγνη γηα ηνλ θφζκν πνπ μαλνίγεηαη κπξνζηά ηνπο θαη
πνιχ πην πξφζπκνη λα δηαθηλδπλεχζνπλ απ‟ φζν νη πεξηζζφηεξνη ελήιηθνη. Έηζη, γηα
πνιινχο έθεβνπο ν πεηξακαηηζκφο κε ηα λαξθσηηθά κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα
πεξηέξγεηαο, αλάγθεο γηα πεξηπέηεηα θαη χπαξμεο επθαηξηψλ.
 Δπίδξαζε ηεο νκάδαο ησλ ζπλνκήιηθσλ
Οη λένη κπνξεί αθφκα λα δνθηκάζνπλ λαξθσηηθά εμαηηίαο ηεο επίδξαζεο ησλ
ζπλνκειίθσλ – απφ αλάγθε λα γίλνπλ απνδεθηνί ζε κηα νκάδα ζπλνκειίθσλ, πνπ
ήδε παίξλνπλ λαξθσηηθά.
 Δπαλάζηαζε ελάληηα ζηνπο γνλείο
Όινη νη έθεβνη, θάπνηα ζηηγκή, ζέινπλ λα εδξαηψζνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο απ‟
ηνπο γνλείο. Αλ φκσο ε επαλαζηαηηθφηεηά ηνπο ζα πάξεη ηε κνξθή ζνβαξήο ρξήζεο
λαξθσηηθψλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απ‟ ην είδνο ηεο ζρέζεο πνπ έρεη ν έθεβνο
κε ηνπο γνλείο ηνπ.
 Γηαθπγή απ’ ηηο πηέζεηο ηεο δσήο
Οη ίδηνη νη έθεβνη ζπρλά ιέλε πσο ν ιφγνο πνπ παίξλνπλ λαξθσηηθά είλαη γηα λα
μεθχγνπλ απ‟ ηελ έληαζε θαη ηηο πηέζεηο ηεο δσήο ή ηελ αλία. Οπζηαζηηθά, ν
κεγαιχηεξνο θίλδπλνο γηα ηνπο εθήβνπο είλαη φηη κπνξεί λα κάζνπλ λα
ρξεζηκνπνηνχλ ηα λαξθσηηθά ζαλ ππνθαηάζηαην γηα λ‟ αληηκεησπίδνπλ ηα
θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα θαη ηηο αλαπφθεπθηεο απνγνεηεχζεηο ηεο δσήο.
 Απνμέλσζε
ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, ε ρξήζε λαξθσηηθψλ απ‟ ηνπο εθήβνπο κπνξεί λ‟
αληηπξνζσπεχεη απνμέλσζε – βαζηά απφξξηςε ησλ αμηψλ κηαο θνηλσλίαο ελειίθσλ,
πνπ κεξηθνί λένη ζεσξνχλ φιν θαη πην απξφζσπε, ζπρλά ζθιεξή θαη ρσξίο
ελδηαθέξνλ γηα ην άηνκν.
 πλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο
Γηα άιινπο λένπο, ηδηαίηεξα εθείλνπο πνπ θάλνπλ ζνβαξή ρξήζε πνιιαπιψλ
λαξθσηηθψλ, ην φηη βαζίδνληαη ζε απηά κπνξεί λα ζεκαίλεη ζπλαηζζεκαηηθέο
δηαηαξαρέο δηαθνξεηηθνχ βαζκνχ ζνβαξφηεηαο θαη αληθαλφηεηα λ‟ αληεπεμέιζνπλ
ζηηο απαηηήζεηο ηεο δσήο ή λα βξνπλ κηα ηθαλνπνηεηηθή πξνζσπηθή ηαπηφηεηα. ε
κεξηθέο πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λ‟ αλαδεηήζνπκε ηηο αηηίεο ηεο δπζθνιίαο ηνπ λένπ
αηφκνπ ζηηο ζνβαξέο δηαηαξαρέο ησλ νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
αλάπηπμεο. Μεξηθνί λένη πνπ έπαηξλαλ λαξθσηηθά ή νηλνπλεπκαηψδε ζπζηεκαηηθά
απ‟ ηελ πξνεθεβηθή ηνπο ειηθία παξαδέρνληαη φηη δελ έκαζαλ πνηέ θαλέλαλ άιιν
ηξφπν γηα λ‟ αληηκεησπίδνπλ ην άγρνο, ηελ αλία, ηελ θαηάζιηςε, ην θφβν ηεο
απνηπρίαο, ή ηελ έιιεηςε ζθνπνχ. εκαληηθφο ζηφρνο ελφο ζεξαπεπηηθνχ
πξνγξάκκαηνο – πέξα απ‟ ην λα βνεζήζεη ηνπο λένπο λα κάζνπλ λ‟ αληηκεησπίδνπλ ηα
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πξνζσπηθά ηνπο πξνβιήκαηα θαη λα δεκηνπξγήζνπλ πξαγκαηηθέο θηιίεο κε
ζπλνκειίθνπο – ήηαλ λα κάζνπλ πψο λα δηαζθεδάδνπλ ρσξίο ηε βνήζεηα λαξθσηηθψλ.
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ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ - ΣΡΟΠΟΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ
ΑΠΔΞΑΡΣΖΖ
1. ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ
Η απνθαηάζηαζε ρξεζηψλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ είλαη κηα δηαδηθαζία
ςπρνινγηθήο ζεξαπείαο πνπ απεπζχλεηαη ζε άηνκα εζηζκέλα ζε ςπρνηξφπεο νπζίεο.
Οη πην ζπλεζηζκέλεο κνξθέο απνθαηάζηαζεο ρξεζηψλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ είλαη ε
ζεξαπεία εζσηεξηθήο λνζειείαο (ζε θέληξα απνθαηάζηαζεο εζσηεξηθήο δηακνλήο), ε
ζεξαπεία εμσηεξηθήο λνζειείαο θαη ε ζπκκεηνρή ζε ηνπηθέο νκάδεο ππνζηήξημεο
(ΑΑ-Αλψλπκνη Αιθννιηθνί, ΝΑ-Ναξθνκαλείο Αλψλπκνη).
Ο ππξήλαο θάζε εζηζκνχ ζηα λαξθσηηθά είλαη ε ςπρνινγηθή εμάξηεζε απφ
ηελ εθάζηνηε νπζία. Η απνηνμίλσζε απφ ηε λαξθσηηθή νπζία απφ κφλε ηεο δελ
επαξθεί γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ εζηζκνχ. Πέξα απφ ηελ αλάγθε λα
θαζαξίζεη ν νξγαληζκφο απφ ηα λαξθσηηθά απαηηνχληαη πνιιά πεξηζζφηεξα γηα λα
μεπεξαζηεί ε αζζέλεηα. Η ζεξαπεία ηνπ ςπρνινγηθνχ εζηζκνχ ζηελ εξσίλε είλαη
απαξαίηεην ζπζηαηηθφ ζηνηρείν κηαο ζπλδπαζηηθήο ζεξαπείαο γηα ηελ απνθπγή ηεο
ππνηξνπήο, εηδηθά φηαλ έρεη νινθιεξσζεί κε επηηπρία ην ζηάδην ηεο απνηνμίλσζεο.
Κχξηνο ζηφρνο ησλ πξνγξακκάησλ απνθαηάζηαζεο είλαη λα δηδάμνπλ ζηνπο
αζζελείο λέεο κεζφδνπο αιιειεπίδξαζεο ζε έλα πεξηβάιινλ ρσξίο λαξθσηηθά, λένπο
ηξφπνπο λα δνπλ ρσξίο εζηζκφ, αιιά θαη λένπο ηξφπνπο λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ
θνηλσλία.
Γηα ηελ επίηεπμε θαιχηεξσλ απνηειεζκάησλ νη αζζελείο θαινχληαη φρη κφλν
λα ζηακαηήζνπλ ηε ρξήζε εξσίλεο ή άιισλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ, αιιά θαη λα
εληνπίζνπλ θαη λα αιιάμνπλ ηηο ζπλήζεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εζηζκφ ηνπο.
Οη αζζελείο καζαίλνπλ πψο λα επηθνηλσλνχλ απνηειεζκαηηθά, πψο λα απνθεχγνπλ
πξνθιεηηθέο θαηαζηάζεηο θαη επαθέο κε άηνκα πνπ είλαη αθφκα ρξήζηεο, πψο λα
μεπεξάζνπλ αλακλήζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο απφ ην παξειζφλ, πψο λα παξακείλνπλ
αθέξαηνη ραξαθηήξεο θαη ππεχζπλνη πνιίηεο θαη πψο λα αλαθηήζνπλ ηηο θνηλσληθέο
ηνπο δεμηφηεηεο.
Η ζπκβνπιεπηηθή είλαη κηα αθφκε κέζνδνο πνπ βνεζά ηνλ ρξήζηε λα
απαιιαγεί απφ ηνλ εζηζκφ. Η ζπκβνπιεπηηθή πεξηιακβάλεη ηε ζπδήηεζε ησλ
πξνβιεκάησλ ηνπ εζηζκνχ κε ηνλ αζζελή αιιά θαη κε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Η
νηθνγελεηαθή ζπκβνπιεπηηθή είλαη έλαο ηξφπνο λα δηαζθαιηζηεί έλα ππνζηεξηθηηθφ
πεξηβάιινλ αλάξξσζεο γηα ηνλ πξψελ ρξήζηε.
Η θαηάιιειε κνξθή ζεξαπείαο επηιέγεηαη αλάινγα κε ηηο εμαηνκηθεπκέλεο
αλάγθεο ηνπ θάζε ρξήζηε, Η θαηάζιηςε, ην άγρνο, νη ελαιιαγέο ηεο δηάζεζεο θαη νη
δηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ είλαη ζπλήζε ζπκπηψκαηα ςπρνινγηθήο ζηέξεζεο, ηα νπνία
κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεία.

Ερευνητική Εργαςία Α’ Λυκείου 2014-2015 – Ναρκωτικά: αίτια και ςυνέπειεσ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

16

2. ΚΔΝΣΡΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ

. Ο.ΚΑ.ΝΑ
Με ηνλ λ. 2161/1993 άξζξν 1 ηδξχεηαη Ν.Π.Ι.Γ κε ηελ επσλπκία «Οξγαληζκφο
Καηά ησλ Ναξθσηηθψλ» (Ο.Κ.Α.Ν.Α), ν νπνίνο είλαη απηνδηνηθνχκελνο θαη ηειεί ππφ
ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο. θνπφο ηνπ είλαη ν ζρεδηαζκφο
θαη ε ράξαμε εζληθήο πνιηηηθήο ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξήζεο θαη ηεο δηάδνζεο
ησλ λαξθσηηθψλ, ηε ζεξαπεία, ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη θνηλσληθή
επαλέληαμε ησλ εμαξηεκέλσλ αηφκσλ. Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ θαηαξηίδεη πξνιεπηηθά
πξνγξάκκαηα φζνλ αθνξά ζηε δηάδνζε θαη ζηε ρξήζε ησλ λαξθσηηθψλ, ηα νπνία θαη
ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζηνλ εθάζηνηε αξκφδην Τπνπξγφ Τγείαο. Σα πξνγξάκκαηα
απηά επζχλνληαη ζε 1) Γνλείο, 2) Δθπαηδεπηηθνχο, 3) Γηθαζηηθνχο, 4) Αζηπλνκηθνχο,
5) Πξνζσπηθφ Κέληξσλ Τγείαο θαη σθξνληζηηθψλ Καηαζηεκάησλ, 3)
Νενζχιιεθηνπο, καζεηέο, ζπνπδαζηέο. ην παξαπάλσ πιαίζην ν Ο.ΚΑ.ΝΑ
ζπλεξγάζηεθε κε ην Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. θαη ελεκέξσζε ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ γηα
ηηο λέεο κεζφδνπο πξφιεςεο δνθηκήο/ρξήζεο ηνμηθψλ νπζηψλ.
Με ηνλ ίδην λφκν ηδξχζεθε ην ΚΔ.Θ.Δ.Α κε έδξα ηελ Θεζζαινλίθε.

. ΚΔ.Θ.Δ.Α
θνπφο ηνπ ΚΔ.Θ.Δ.Α. είλαη ε ζεξαπεία, ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε
θαη θνηλσληθή επαλέληαμε ησλ εμαξηεκέλσλ απφ θαξκαθεπηηθέο νπζίεο θαζψο θαη ε
ζπλερήο εθπαίδεπζε ζηειερψλ ζηηο ζχγρξνλεο ζεξαπεπηηθέο κεζφδνπο θαη ηερληθέο.

3. Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟΤ ΟΚΑΝΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ
Γχξσ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 εθαξκφζηεθαλ απφ ηελ Φπρηαηξηθή
Κιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ηα πξψηα πηινηηθά πξνγξάκκαηα πξφιεςεο ζην
ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηελ πεξηβάιινπζα θνηλφηεηα, βαζηζκέλα ζε αληίζηνηρα
πξνγξάκκαηα άιισλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο. Σα πξνγξάκκαηα απηά δηαπλένληαη απφ
κηα θηινζνθία επξχηεξεο πξνζέγγηζεο ηεο πξφιεςεο ηεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ. Απηή
δελ εζηηάδεηαη ζηελ ίδηα ηε ρξήζε θαη ζηνπο θηλδχλνπο απφ απηή. Γελ απνβιέπεη ζε
άκεζα απνηειέζκαηα. Δπηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηηο αηηίεο ηνπ πξνβιήκαηνο,
επηδηψθνληαο ηελ πξναγσγή ηεο γεληθφηεξεο ςπρνθνηλσληθήο πγείαο ησλ λέσλ
(ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο, κείσζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο κνλαμηάο, αλάπηπμε
δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο, αληηζηάζεσλ ζε αξλεηηθέο επηξξνέο, ηθαλφηεηαο ιήςεο
ππεχζπλσλ απνθάζεσλ γηα ηνλ ηξφπν δσήο) κέζσ κηαο ακηγνχο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο βαζηζκέλεο ζε ζχγρξνλεο κεζφδνπο ελεξγεηηθήο κάζεζεο.
ηελ πξνζέγγηζε απηή ζηεξίρζεθε θαη ε πξψηε ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα
εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ πξφιεςεο ζηε ρψξα, απφ ηνλ ΟΚΑΝΑ ην 1995, κε ην
ζρεδηαζκφ ελφο πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο Κέληξσλ Πξφιεςεο (Κ.Π.) αλά ηελ
Διιάδα. Σα Κ.Π. ιεηηνπξγνχλ ζε ζπλεξγαζία ηνπ ΟΚΑΝΑ κε ηελ Σνπηθή
Απηνδηνίθεζε, αλαγλσξίδνληαο ηε ζπκβνιή ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ ζην έξγν ηεο
πξφιεςεο. Σα Κέληξα Πξφιεςεο ρξεκαηνδνηνχληαη ηζφπνζα απφ ην Τπνπξγείν
Τγείαο θαη απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ. Σελ επζχλε ηεο ζπζηεκαηηθήο
επηζηεκνληθήο επνπηείαο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ δξάζεσλ
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πξσηνβάζκηαο πξφιεςεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα Κ.Π. έρεη ην Σκήκα Δθαξκνγψλ
Πξφιεςεο ηνπ ΟΚΑΝΑ. Με ην Νφκν 3966, ΦΔΚ Α, η. 118/24-5-2012, Άξζξν 58, ηα
Κέληξα Πξφιεςεο απνθηνχλ έλα λνκνζεηεκέλν ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο θαη
κεηνλνκάδνληαη ζε "Κέληξα Πξφιεςεο ησλ Δμαξηήζεσλ θαη Πξναγσγήο ηεο
Φπρνθνηλσληθήο Τγείαο".

4. Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟΤ ΟΚΑΝΑ ΣΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ
Σν 1993, κε ην Νφκν 2161/1993 (ηδξπηηθφο λφκνο ηνπ ΟΚΑΝΑ) πξνβιέπεηαη
ε ίδξπζε κνλάδσλ ππνθαηάζηαζεο, ελψ κε ππνπξγηθή απφθαζε (ΓΔΟ/25/6-4-95,
ΦΔΚ 254 Β΄) πξνζδηνξίζηεθαλ νη πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ίδξπζε θαη ηε ιεηηνπξγία
Πεηξακαηηθψλ Πξνγξακκάησλ Yπνθαηάζηαζεο (ΠΠΤ) γηα εμαξηεκέλνπο ρξήζηεο
εξσίλεο. Σνλ Ιαλνπάξην ηνπ 1996 ν ΟΚΑΝΑ μεθίλεζε ην πξψην ζηε ρψξα καο ΠΠΤ
κε ρνξήγεζε κεζαδφλεο, θαη ίδξπζε ηηο δχν πξψηεο κνλάδεο ππνθαηάζηαζεο, κία
ζηελ Αζήλα θαη κία ζηε Θεζζαινλίθε.
Η ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο δελ είλαη παλάθεηα, νχηε απνηειεί ηελ
ελδεδεηγκέλε ζεξαπεία γηα φια ηα εμαξηεκέλα απφ νπηνχρεο νπζίεο άηνκα. Γηα ην
ιφγν απηφ άιισζηε, ηίζεληαη θαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο γηα λα γίλεη δεθηφ έλα
άηνκν ζηε ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο ζηε ρψξα καο, φπσο ε ειηθία θαη ε πξνεγνχκελε
πξνζπάζεηα ζεξαπείαο ζε «ζηεγλφ» ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα. Δίλαη πξνηηκφηεξν λα
πεηχρεη έλα άηνκν ηελ πιήξε απεμάξηεζή ηνπ απφ ην λα παίξλεη έλα θάξκαθν,
ελδερνκέλσο γηα πνιιά ρξφληα. Τπάξρνπλ φκσο ρξφληνη θαη βαξηά εμαξηεκέλνη
ρξήζηεο πνπ δελ θαηνξζψλνπλ λα απεμαξηεζνχλ ζηα «ζηεγλά» πξνγξάκκαηα θαη
επνκέλσο έρνπλ αλάγθε απφ κηα ζεξαπεία καθξάο δηάξθεηαο κε ππνθαηάζηαηα. ηα
άηνκα απηά νθείινπκε λα παξέρνπκε ηε ζεξαπεία πνπ ρξεηάδνληαη, φπσο ην θάλνπκε
θαη ζε άιινπο ρξφληνπο αζζελείο, π.ρ. ζε φζνπο πάζρνπλ απφ δηαβήηε, ππέξηαζε,
επηιεςία ή ζρηδνθξέλεηα.
Μέιεκα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε κείσζε ηεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ θαζψο θαη
ησλ ζπλαθψλ κε ηε ρξήζε πξνβιεκάησλ - θνηλσληθψλ θαη πγείαο - θαζψο θαη ε
δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο απφ ηε κεηάδνζε κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ ελψ
παξάιιεια, ζηφρνο παξακέλεη λα βνεζεζνχλ ηα άηνκα, πνπ ην επηζπκνχλ θαη
κπνξνχλ, λα πεηχρνπλ επηπξφζζεηα ηεο κείσζεο ηεο βιάβεο, ηελ απεμάξηεζε.
Κχξηα επηδίσμε απνηειεί ε ζηαζεξνπνίεζε ζε έλα θαλνληθφ ηξφπν δσήο πνπ ζα
ζπλνδεχεηαη απφ βειηίσζε ησλ νηθνγελεηαθψλ θαη θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, θαζψο θαη
απφ ελδηαθέξνλ γηα εθπαίδεπζε/θαηάξηηζε, γηα εξγαζία θαη γηα επαγγεικαηηθή
απνθαηάζηαζε.
ήκεξα ην δίθηπν ησλ Θεξαπεπηηθψλ Μνλάδσλ Φαξκαθεπηηθήο
Αληηκεηψπηζεο ηεο Δμάξηεζεο ηνπ ΟΚΑΝΑ αξηζκεί 54 Μνλάδεο ζε φιε ηελ Διιάδα.
ηφρνο ηνπ ΟΚΑΝΑ είλαη δεκηνπξγίαο κίαο Μνλάδαο ζε θάζε λνκφ ηεο ρψξαο.
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ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ
ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΥΧΡΔ
Με ηνλ λφκν 3459/2006 θσδηθνπνηείηαη φιε ε ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί
λαξθσηηθψλ ζηε ρψξα καο. Βαζηθφο άμνλαο ηφζν ηεο επηζηήκεο φζν θαη ηνπ λφκνπ
είλαη ε δηάθξηζε κεηαμχ εκπφξσλ θαη ρξεζηψλ. Κνηλφ ηφπν απνηειεί πιένλ ε
πεπνίζεζε φηη ν έκπνξνο είλαη εγθιεκαηίαο ηνπ θνηλνχ Πνηληθνχ Γηθαίνπ, ελψ ν
ρξήζηεο είλαη έλα άηνκν άξξσζην, πνπ ρξήδεη ηαηξηθήο θαη ςπρνινγηθήο βνήζεηαο.
Δπίζεο, θαζνξίδεηαη ε έλλνηα ησλ λαξθσηηθψλ σο νπζίεο ηερλεηέο ή θπζηθέο πνπ
δξνπλ ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα θαη πξνθαινχλ εμάξηεζε ηνπ αηφκνπ απφ
απηέο.
Ο Έιιελαο λνκνζέηεο πξνζδηνξίδεη ελλνηνινγηθά ηηο «λαξθσηηθέο νπζίεο»
δίλνληαο έλα γεληθφ πεξηγξαθηθφ νξηζκφ ησλ λαξθσηηθψλ σο «νπζίεο ηερλεηέο ή
θπζηθέο πνπ δξνπλ ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα θαη πξνθαινχλ εμάξηεζε ηνπ
αηφκνπ απφ απηέο». ηηο εκέξεο καο ε Π.Ο.Τ (Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο) έρεη
πξνηείλεη ηνπο φξνπο «θάξκαθα πνπ πξνθαινχλ εμαξηήζεηο ή εμαξηεζηνγφλεο
νπζίεο», νη νπνίνη έρνπλ δηεζλψο επηθξαηήζεη.
Πνιιέο ρψξεο ζηελ Δπξψπε θηλήζεθαλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηε
λνκηκνπνίεζε ππφ φξνπο θάπνησλ νπζηψλ. ηελ Διβεηία, ε θηιειεχζεξε θπβεξλεηηθή
πνιηηηθή πεξί λαξθσηηθψλ, πνπ πεξηιακβάλεη θαη δηαλνκή εξσίλεο απφ ην θξάηνο,
ζπλάληεζε ηε ζηήξημε ησλ ςεθνθφξσλ ζε δηπιφ δεκνςήθηζκα πνπ έγηλε ζηηο 28
επηεκβξίνπ ηνπ 1997. Πεξίπνπ ην 71% ησλ ςεθνθφξσλ απέξξηςαλ ηελ πξφηαζε
«Nενιαία ρσξίο λαξθσηηθά», πνπ ζα πεξηφξηδε ηε ρξήζε λαξθσηηθψλ ζηε ρψξα.
Σα πεξηζζφηεξα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. επηδίδνληαη ζηελ παξαθνινχζεζε
παξεκβάζεσλ πξφιεςεο ζην ζρνιείν (Σζερηθή Γεκνθξαηία, Διιάδα, Ιζπαλία,
Ιξιαλδία, Ιηαιία, Κχπξνο, Οπγγαξία, Κάησ Υψξεο θαη Ηλσκέλν Βαζίιεην). Σα
απνηειέζκαηα ηνπ πξψηνπ επξσπατθνχ δνθηκαζηηθνχ πξνγξάκκαηνο πξφιεςεο ηεο
ρξήζεο λαξθσηηθψλ (www.eudap.net) ήηαλ ελζαξξπληηθά.
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