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και όχι µόνο 
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01
Τι είναι
ναρκωτικό;

02
Ποιες
ουσίες
θεωρούνται
ναρκωτικά;

03
Τι είναι
εξάρτηση;

04
Υπάρχουν
στάδια 
στη χρήση,
κατάχρηση
και εξάρτηση
από ουσίες;

05
Ποιοι είναι 
οι λόγοι που
οδηγούν 
στη χρήση 
και στην
εξάρτηση;

06
Ποιες 
άλλες
συµπερι-
φορές είναι
εξαρτητικές;

07
Τι είναι
πρόληψη 
της χρήσης
ουσιών και
πότε ξεκινάει;

Γράµµα προς 
τους γονείς

08
Πώς µπορεί 
η οικογένεια 
να βοηθήσει
στην πρόληψη;

10
Να µιλήσω
και πώς  
µε το παιδί 
µου για τα
ναρκωτικά;

09
Πώς µπορεί
ο γονιός να
αντιµετωπίσει
τα µηνύµατα
που προέ-
ρχονται 
από τα ΜΜΕ;

11
Πώς µπορεί
να καταλάβει
κάποιος ότι
το παιδί
κάνει χρήση
ουσιών;

12
Τι µπορεί να
κάνει κάποιος
αν έχει
υποψίες 
ότι το παιδί
κάνει χρήση;

13
Ποιες είναι
οι πρώτες
βοήθειες 
σε περίπτωση
που το παιδί
έχει κάνει
χρήση;

Πού µπορεί 
να απευθυνθεί 
όποιος
επιθυµεί
βοήθεια;

ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓ·
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TÈ Â›Ó·È 
Ó·ÚÎˆÙÈÎfi;
Οποιαδήποτε ουσία  σε υγρή µορφή, σε
σκόνη, σε ταµπλέτα, σε φυτική σύσταση,
σε σπρέι, που επιδρά στο Κεντρικό Νευ-
ρικό Σύστηµα  και αλλάζει την αντίληψη, το
συναίσθηµα, τη διάθεση, τη συµπεριφορά,
τον τρόπο λειτουργίας του σώµατος του
ατόµου που τα χρησιµοποιεί, κατηγοριο-
ποιείται µε τον όρο «ναρκωτικό».

Τα ναρκωτικά  ανάλογα µε το είδος τους,
επηρεάζουν τόσο το σώµα όσο και τον
ψυχισµό του ανθρώπου και µπορούν να
προκαλέσουν σωµατική ή/και ψυχική
εξάρτηση.
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02
¶ÔÈ¤˜ Ô˘Û›Â˜ 
ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È Ó·ÚÎˆÙÈÎ¿;
Ο όρος «ναρκωτικά» δεν περιλαµβάνει µόνο
τις παράνοµες ουσίες, όπως το χασίς, την
ηρωίνη, την κοκαΐνη, το χάπι «έκσταση».
Περιλαµβάνει και ουσίες που η χρήση τους
είναι νόµιµη. Η χρήση του αλκοόλ και του
καπνού είναι απολύτως νόµιµη (για τους ενή-
λικες) και ενταγµένη στην κοινωνική ζωή, η
κατάχρησή τους, όµως, µπορεί να οδηγήσει
σε σοβαρή εξάρτηση και προβλήµατα υγείας.

Η κατάχρηση ηρεµιστικών και αγχολυτι-
κών χαπιών µπορεί, επίσης, να οδηγήσει σε
εξάρτηση.

Ουσίες εισπνεόµενες, όπως σπρέι, κόλλες,
βενζίνη, αέριο από γκαζάκια βουτανίου,
φαίνεται να µη συνδέονται µε αυτό που
λέµε «ναρκωτικό», κατατάσσονται, όµως,
στις εξαρτησιογόνες ουσίες.

6

Όλοι µας έχουµε νιώσει πολλές φορές

πόσο δύσκολο είναι να είσαι γονιός σήµερα.

Ο ρόλος του γονιού δεν είναι µόνο µια

έµφυτη ικανότητα που εµφανίζεται «µαγικά»

στον άνθρωπο, µόλις αποκτήσει παιδί. Είναι

µια υπεύθυνη, απαιτητική και αξιοζήλευ-

τη δουλειά που «παντρεύει» τη γνώση

µε το ένστικτο, την ευαισθησία µε την

αντοχή, την κατανόηση µε τη σύγκρου-

ση, τη δυσκολία µε την ευελιξία.

Στις µέρες µας, οι γονείς βρίσκονται συνε-

χώς αντιµέτωποι µε κοινωνικά προβλήµατα,

όπως είναι η αποξένωση, η µοναξιά, η αδια-

φορία, η αποµάκρυνση από το φυσικό και

ανθρώπινο περιβάλλον, η βία, η χρήση

ουσιών. Είναι πολύ σηµαντικό ο γονιός να

υποστηριχθεί και να ενθαρρυνθεί, ώστε να

αντιµετωπίσει αυτά τα προβλήµατα αποτε-

λεσµατικά για την οικογένειά του, µε

ψυχραιµία, γνώση και σε κλίµα συνεργασίας.

Σκοπός του συγκεκριµένου εντύπου είναι να

ενηµερώσει τους γονείς για θέµατα που

έχουν σχέση µε τη χρήση και εξάρτηση από

ναρκωτικά καθώς και για τους παράγοντες

που λειτουργούν προστατευτικά.

Επιχειρεί απλώς να απαντήσει σε βασικά

ερωτήµατα, χωρίς να προτείνει συνταγές και

λύσεις. Με την ανάγνωσή του ίσως προκύ-

ψουν και άλλα ερωτήµατα καθώς και εντο-

νότερος προβληµατισµός, που µπορεί,

όµως, να αποτελέσει αφετηρία για διάλογο

στην οικογένεια.

Η  σ υ γ γ ρ α φ ι κ ή  ο µ ά δ α

°Ú¿ÌÌ· ÚÔ˜ 
ÙÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜
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ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌfi˜

Η χρήση γίνεται µαζί µε άλλους ή µόνος.
Συνήθως, όµως, η ουσία προσφέρεται από
άλλους. Η περιέργεια και η πίεση της οµά-
δας λειτουργούν ενισχυτικά σ’ αυτή τη
φάση. Τοµείς, όπως η εργασία, το σχολείο,
η υγεία, τα οικονοµικά, δεν επηρεάζονται.
Το να δοκιµάσει κάποιος δεν σηµαίνει ότι
θα εξαρτηθεί. Όλοι, όµως, οι εξαρτηµένοι
ξεκίνησαν από µια δοκιµή.

ÂÓÂÚÁ‹ ·Ó·˙‹ÙËÛË

Μιλάµε πια για συναναστροφή µε χρή-
στες ουσιών και αναζήτηση της ουσίας µε
στόχο την αλλαγή της διάθεσης. Αρχί-
ζουν να φαίνονται µικρές επιπτώσεις στα
οικονοµικά αλλά και σε τοµείς όπως η
εργασία και η υγεία. Σηµειώνεται αλλαγή
στις παρέες και πιθανά στις σχολικές επι-
δόσεις.

ÂÓ·Û¯fiÏËÛË

Παρουσιάζεται σηµαντική αύξηση της
χρήσης. Η ψυχική ή και η σωµατική
εξάρτηση κάνουν την εµφάνισή τους.
Άµεσες είναι οι επιπτώσεις  στα οικονο-
µικά. Παρουσιάζονται προβλήµατα δια-
τροφής και διαταραχές στον ύπνο. Το
άτοµο θέτει τη ζωή του σε πολλούς κιν-
δύνους (ανεπιθύµητη εγκυµοσύνη, τρο-
χαία ατυχήµατα). Το άτοµο που κάνει
χρήση χαρακτηρίζεται από ασυνέπεια
και χαµηλή απόδοση σε ό,τι σχετίζεται
µε την οικογένεια, την εργασία, ή το σχο-
λείο. Οι σχέσεις µε τους γύρω του δια-
ταράσσονται, το άτοµο αρχίζει να απο-
µονώνεται.

ÂÍ¿ÚÙËÛË

Η χρήση είναι πλέον το επίκεντρο της
ζωής του ατόµου. Οι φίλοι είναι κυρίως
χρήστες. Βρίσκεται σε µεγαλύτερο κίνδυ-
νο για εµπλοκή σε παράνοµες δραστηριό-
τητες και νοµικά προβλήµατα. Κάνει
χρήση µόνος του και παίρνει υψηλές
δόσεις. Είναι πολλά πλέον τα συµπτώµατα
στην υγεία (σωµατική - διανοητική - ψυχι-
κή - κοινωνική).

Τα περισσότερα παιδιά µεγαλώνουν χωρίς
αυτή την επιλογή ζωής. ∆υστυχώς, όµως,
υπάρχουν  και νέοι που καταλήγουν σ’ αυτή
την επιλογή, αποκτώντας έτσι σταδιακά
σοβαρά και µεγάλα προβλήµατα.
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04
À¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙ¿‰È· 
ÛÙË ¯Ú‹ÛË, Î·Ù¿¯ÚËÛË
Î·È ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi Ô˘Û›Â˜; 
Η πορεία ενός ατόµου προς την εξάρτη-
ση περιλαµβάνει τέσσερα βασικά στάδια.
Η πορεία αυτή δεν είναι προδιαγεγραµµέ-
νη ή δεδοµένη. Το άτοµο µπορεί να στα-
µατήσει αυτή την εξέλιξη σε κάθε ένα από
τα στάδια που αναφέρονται στη συνέχεια,
ιδιαίτερα αν λάβει υποστήριξη.

∆È Â›Ó·È ÂÍ¿ÚÙËÛË;
Η εξάρτηση χαρακτηρίζεται από την έντο-
νη προσήλωση ενός ατόµου προς ένα
αντικείµενο ή άλλο άτοµο. Ο εξαρτηµένος
δηµιουργεί/επικεντρώνει τη ζωή του γύρω
από το αντικείµενο της εξάρτησής του.

Εξάρτηση από ουσίες είναι η κατάσταση
απόλυτου εθισµού του ανθρώπου, κατά
την οποία κυριαρχείται από την έντονη
ανάγκη λήψης της ουσίας.

Η σωµατική εξάρτηση εµφανίζεται 
όταν το σώµα του ανθρώπου έχει 
προσαρµοστεί στην ουσία και 
αναπτύσσει συµπτώµατα όταν 
σταµατήσει τη χρήση 
(το ονοµαζόµενο στερητικό σύνδροµο).
Η ψυχολογική εξάρτηση εµφανίζεται
όταν ο άνθρωπος έχει ανάγκη από τη
χρήση της ουσίας για να νιώσει καλά,
να διώξει το άγχος ή την ψυχική πίεση
ή απλά για να νιώθει φυσιολογικός και
να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της
καθηµερινής ζωής.

Η ψυχολογική εξάρτηση, σε σύγκριση µε
τη σωµατική, είναι πιο σηµαντική και είναι
αυτή που απαιτεί πολύ περισσότερο
χρόνο για να αντιµετωπιστεί.

∆ε δηµιουργούν όλες οι ουσίες και τις δυο
µορφές εξάρτησης.

8
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YËÚÂÛ›Â˜ 
¶ÚfiÏË„Ë˜

KEΘEA 
∆IKTYO YΠHPEΣIΩN ΠPOΛHΨHΣ
KAI EΓKAIPHΣ ΠAPEMBAΣHΣ

210 9212961

ΟΚΑΝΑ (Κέντρα Πρόληψης OKANA 
και OPΓANIΣMΩN TOΠIKHΣ
AYTO∆IOIKHΣHΣ A’ & B’ BAΘMOY)

210 8898241

TËÏÂÊˆÓÈÎ¤˜ 
°Ú·ÌÌ¤˜ SOS
Τηλεφωνική Γραµµή Ψυχολογικής 
Υποστήριξης KEΘEA IΘAKH

1145
Γραµµή SOS (Ο.ΚΑ.ΝΑ.)

1031
Γραµµή SOS (18 ΑΝΩ)

210 3617089

YËÚÂÛ›Â˜ ÁÈ· ¯Ú‹ÛÙÂ˜ 
Î·È ÙÈ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¤˜ ÙÔ˘˜

A£HNA
KEΘEA ΣTPOΦH για εφήβους 210 8820277
KEΘEA ΠΛΕΥΣΗ για εφήβους 210 8253377
KEΘEA ΕΞΕΛΙΞΗ 210 3301157
KEΘEA ΕΝ ∆ΡΑΣΕΙ 210 3847700
KEΘEA ΜΟSAIC 210 8256944
KEΘEA ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 210 3300751
KEΘEA ∆ΙΑΒΑΣΗ 210 8626761
KEΘEA AΛΦΑ για αλκοόλ 210 9237777
«18ΑΝΩ» (ΨΝΑ) 210 3622217
«KENTPO BOHΘEIAΣ» (O.ΚΑ.ΝΑ.) 210 5224202
«ΑΘΗΝΑ» (AΙΓΙΝΙΤΕΙΟ) 210 3622217

¶EIPAIA™
KEΘEA ΝΟΣΤΟΣ 210 4220708
KEΘEA ΕΞΑΝΤΑΣ για έφηβους 210 4227940

MYTI§HNH
MONA∆A ΣYMBOYΛEYTIKHΣ & 
EΠANENTAΞHΣ MYTIΛHNHΣ 22510 54862

£E™™A§ONIKH
KEΘEA ΙΘΑΚΗ 2310 212030
KEΘEA ΑΝΑ∆ΥΣΗ για εφήβους 2310 253534
«ΑΡΓΩ» (ΨΝΘ) 2310 668616

§API™A
KEΘEA ΕΞΟ∆ΟΣ 2410 254863

BO§O™
KEΘEA ΠΙΛΟΤΟΣ για έφηβους 24210 23439

¶ATPA
KEΘEA ΟΞΥΓΟΝΟ για έφηβους 2610 343400
«ΓΕΦΥΡΑ» (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) 2610 0279

KPHTH
KEΘEA ΑΡΙΑ∆ΝΗ 2810 261026

KABA§A
KEΘEA ΚΙΒΩΤΟΣ 2510 223131

A§E•AN¢POY¶O§H
KEΘEA ΚΙΒΩΤΟΣ 25510 89595

KOMOTHNH
KEΘEA ΚΙΒΩΤΟΣ 25310 37842

¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÏfiÁÔÈ Ô˘
Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙË ¯Ú‹ÛË Î·È
ÛÙËÓ ÂÍ¿ÚÙËÛË;
Η χρήση ναρκωτικών ή η κατάχρησή τους
από ένα άτοµο ή µια οµάδα ανθρώπων
σπάνια είναι αποτέλεσµα ενός µόνο αιτιο-
λογικού παράγοντα.

Η εξάρτηση δεν εµφανίζεται ξαφνικά στη
ζωή ενός ανθρώπου. Οι παράγοντες που
συντελούν και δηµιουργούν προϋποθέ-
σεις για την εµφάνισή της αναπτύσσονται
τις περισσότερες φορές κατά την παιδική
ηλικία.

Στην ηλικία αυτή µπαίνουν οι πρώτες
βάσεις για τη δηµιουργία αξιών, αρχών και
στάσεων. Συµβαίνουν ραγδαίες αλλαγές
και οι επιδράσεις που δέχεται σ’ αυτή την
ηλικία το παιδί είναι καθοριστικές για τη
µετέπειτα εξέλιξη. Αυτή η περίοδος καθο-
ρίζεται άµεσα από την οικογένεια, το σχο-
λείο αλλά και από το ευρύτερο κοινωνικό
περιβάλλον.

Έρευνες δείχνουν ότι για την εµφάνιση της
χρήσης, κατάχρησης και εξάρτησης από
ουσίες συµβάλλουν πολλοί και σύνθετοι
παράγοντες που αλληλεπιδρούν και δια-
κρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες (ο
βαθµός συµµετοχής της καθεµιάς είναι
διαφορετικός σε κάθε περίπτωση).

Το οικογενειακό, κοινωνικό και πολιτι-
στικό περιβάλλον στο οποίο ζει το
άτοµο
Οι βιολογικοί παράγοντες και η προ-
σωπικότητα 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 απα-
σχόλησης
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 οικογε-
νειακές συγκρούσεις
Η αναποτελεσµατική επίβλεψη από τους γονείς
Οι υπέρµετρες και µη ρεαλιστικές προσδοκίες
Ο ψυχικός πόνος
Η µοναξιά
Η χαµηλή αυτοεκτίµηση
Η έλλειψη ορίων
Η αβεβαιότητα ως προς αξίες, στόχους,
προτεραιότητες
Η έλλειψη δεξιοτήτων ζωής (λήψης αποφά-
σεων, αυτοελέγχου, υπευθυνότητας, αντίστα-
σης, διεκδίκησης κ.α.)
Η έλλειψη επικοινωνίας
Η αδυναµία διαχείρισης έντονων συναισθη-
µάτων 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

10

05

Ο νέος που έχει δυσκολίες, όπως αυτές
που περιγράψαµε, και ζει σε ένα περιβάλλον
που δυσλειτουργεί, στο οποίο παράλληλα οι
ουσίες είναι διαθέσιµες, είναι πιθανόν να
στραφεί σε αυτές. Ωστόσο, όλα όσα αναφέ-
ραµε δεν του στερούν τη δυνατότητα να
διαχειριστεί τις δυσκολίες θετικά και να αντι-
µετωπίσει τα προβλήµατα σαν ευκαιρίες,
αρκεί να έχει τα κατάλληλα εφόδια.
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YËÚÂÛ›Â˜ 
¶ÚfiÏË„Ë˜

KEΘEA 
∆IKTYO YΠHPEΣIΩN ΠPOΛHΨHΣ
KAI EΓKAIPHΣ ΠAPEMBAΣHΣ

210 9212961

ΟΚΑΝΑ (Κέντρα Πρόληψης OKANA 
και OPΓANIΣMΩN TOΠIKHΣ
AYTO∆IOIKHΣHΣ A’ & B’ BAΘMOY)

210 8898241

TËÏÂÊˆÓÈÎ¤˜ 
°Ú·ÌÌ¤˜ SOS
Τηλεφωνική Γραµµή Ψυχολογικής 
Υποστήριξης KEΘEA IΘAKH

1145
Γραµµή SOS (Ο.ΚΑ.ΝΑ.)

1031
Γραµµή SOS (18 ΑΝΩ)

210 3617089

YËÚÂÛ›Â˜ ÁÈ· ¯Ú‹ÛÙÂ˜ 
Î·È ÙÈ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¤˜ ÙÔ˘˜

A£HNA
KEΘEA ΣTPOΦH για εφήβους 210 8820277
KEΘEA ΠΛΕΥΣΗ για εφήβους 210 8253377
KEΘEA ΕΞΕΛΙΞΗ 210 3301157
KEΘEA ΕΝ ∆ΡΑΣΕΙ 210 3847700
KEΘEA ΜΟSAIC 210 8256944
KEΘEA ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 210 3300751
KEΘEA ∆ΙΑΒΑΣΗ 210 8626761
KEΘEA AΛΦΑ για αλκοόλ 210 9237777
«18ΑΝΩ» (ΨΝΑ) 210 3622217
«KENTPO BOHΘEIAΣ» (O.ΚΑ.ΝΑ.) 210 5224202
«ΑΘΗΝΑ» (AΙΓΙΝΙΤΕΙΟ) 210 3622217

¶EIPAIA™
KEΘEA ΝΟΣΤΟΣ 210 4220708
KEΘEA ΕΞΑΝΤΑΣ για έφηβους 210 4227940

MYTI§HNH
MONA∆A ΣYMBOYΛEYTIKHΣ & 
EΠANENTAΞHΣ MYTIΛHNHΣ 22510 54862

£E™™A§ONIKH
KEΘEA ΙΘΑΚΗ 2310 212030
KEΘEA ΑΝΑ∆ΥΣΗ για εφήβους 2310 253534
«ΑΡΓΩ» (ΨΝΘ) 2310 668616

§API™A
KEΘEA ΕΞΟ∆ΟΣ 2410 254863

BO§O™
KEΘEA ΠΙΛΟΤΟΣ για έφηβους 24210 23439

¶ATPA
KEΘEA ΟΞΥΓΟΝΟ για έφηβους 2610 343400
«ΓΕΦΥΡΑ» (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) 2610 0279

KPHTH
KEΘEA ΑΡΙΑ∆ΝΗ 2810 261026

KABA§A
KEΘEA ΚΙΒΩΤΟΣ 2510 223131

A§E•AN¢POY¶O§H
KEΘEA ΚΙΒΩΤΟΣ 25510 89595

KOMOTHNH
KEΘEA ΚΙΒΩΤΟΣ 25310 37842
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106 83 Eξάρχεια, Αθήνα
Τηλ.: 210 9212961
Fax: 210 9212763
info@prevention.gr
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Το έντυπο διανέµεται δωρεάν
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