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ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

 

Τν Σάββαην 19 Μαξηίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 4ν Γεκνηηθό Σρνιείν  

Λεπθάδαο ε εθδήισζε ηεο Έλσζεο Γνλέσλ κε ζέκα: «Οηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή θξίζε – Δμαξηεζηνγόλεο νπζίεο», κε νκηιεηέο ηελ θπξία 

Βαζηιηθή Καησπόδε,  ςπρνιόγν, Δπηζηεκνληθά Υπεύζπλε ηνπ Κ.Π. 

ησλ Δμαξηήζεσλ & Πξναγσγήο ηεο Ψπρνθνηλσληθήο Υγείαο Π.Δ. 

Λεπθάδαο, ηνλ θ. Παπαρξήζην Γηάλλε, δηεπζπληή ηνπ ΚΔΘΔΑ Ήπεηξνο 

θαη ηνλ θ. Μηραιαξέα Ηιία, Γξ. Ψπρνινγίαο -  Γξ. Γεσγξαθίαο, 

Δπηζηεκνληθά Υπεύζπλν ηεο Μνλάδαο Απεμάξηεζεο  «Γηάπινπο» ηεο 

Ψπρηαηξηθήο Κιηληθήο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Κέξθπξαο. 

 

Σηελ νκηιία ηεο ε θπξία Βαζηιηθή Καησπόδε αλαθέξζεθε δηεμνδηθά 

ζην πώο μεθίλεζε ε πξόιεςε ζηελ Διιάδα ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1980 από ηελ Ψπρηαηξηθή Κιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. 

Όπσο ηόληζε ε θπξία Καησπόδε, ε πξόιεςε αλάγεηαη πιένλ ζηνλ πην βαζηθό 

παξάγνληα – ζπληζηώζηα  ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ εμαξηήζεσλ θαη  ρξεηάδεηαη λα 

εκπιαθνύκε όινη καο από ηνλ ξόιν πνπ έρνπκε , γνλείο,  εθπαηδεπηηθνί, 

εηδηθνί, ώζηε λα δεκηνπξγήζνπκε ηηο αζθαιείο ζπλζήθεο θαη 

πξνϋπνζέζεηο, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηύμνπκε, λα δηαπαηδαγσγήζνπκε 

παηδηά θαη λένπο κε ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο αζθαιείο πξώηα γηα ηνλ 

εαπηό ηνπο θαη ηε δσή ηνπο θαη αθεηέξνπ γηα ην πιέγκα ησλ θνηλσληθώλ 

ζρέζεσλ θαη δηθηύσλ πνπ πξόθεηηαη λα δεκηνπξγήζνπλ νη ίδηνη ζηηο δσέο 

ηνπο κεγαιώλνληαο. 

Η Πξόιεςε αθνξά  ζηάζε δσήο θαη γηα ηνύην καζαίλεηαη κέζσ ηεο ζπκπεξηθνξά καο 

αιιά θαη  ησλ  ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ πνπ έρνπκε γηα ηελ δσή. 

 

Ο δεύηεξνο νκηιεηήο θ. Παπαρξήζηνπ Γηάλλεο,  κίιεζε γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ 

γίλνληαη ζην ΚΔΘΔΑ,  δίλνληαο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζην θνηλό γηα ην πώο ζα 

αληηκεησπίζνπλ  νη γνλείο ην παηδί ηνπο αλ θάλεη ρξήζε, πνύ πξέπεη λα απεπζπλζνύλ 

θαη  πνηνη είλαη νη ιόγνη πνπ νδεγνύλ ηα παηδηά ζηε ρξήζε. 

Σηηο κέξεο καο νη γνλείο βξίζθνληαη πιένλ αληηκέησπνη κε θνηλσληθά 

πξνβιήκαηα, όπσο είλαη ε κνλαμηά, ε απνμέλσζε, ε αδηαθνξία, ε βία, ε 

ρξήζε νπζηώλ. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό ν γνληόο λα ππνζηεξηρζεί, λα 

ελζαξξπλζεί, ώζηε λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά απηά ηα 

πξνβιήκαηα γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπ κε ςπρξαηκία, γλώζε θαη ζε θιίκα 

ζπλεξγαζίαο. 

Οη ζεξαπεπηηθέο θνηλόηεηεο είλαη πιένλ ζεζκνί ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, 

πξνζθέξνληαο πνιύηηκν έξγν ζηνλ ηνκέα ηεο απεμάξηεζεο, κε 

Σπκβνπιεπηηθά Κέληξα, Κέληξα Κνηλσληθήο Δπαλέληαμεο θαη Κέληξα 

Οηθνγελεηαθήο Υπνζηήξημεο. Η απνδόκεζή ηνπο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 

θαηαζηξνθηθή γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. 

 

Ο ηξίηνο νκηιεηήο θ. Ηιίαο Μηραιαξέαο, ηόληζε όηη ε εμάξηεζε από ςπρόηξνπεο νπζίεο ζαλ 

θνηλσληθό πξόβιεκα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ επξύηεξε θνηλσληθή, νηθνλνκηθή  θξίζε θαη 

παξνπζηάδεη πςειή ζπλάθεηα κε ηελ αλεξγία, ηε ζρνιηθή δηαξξνή, ηελ νηθνλνκηθή - πνιηηηζηηθή 

θηώρεηα. Τελ ηειεπηαία πεληαεηία ην πξόβιεκα εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα νμπκέλν. 

Όπσο ηόληζε ν θ. Μηραιαξέαο, «κπνξνύκε λα παξνκνηάζνπκε ηε ρξήζε 



θαη ηελ εμάξηεζε κε έλα θιάζκα.  Σηνλ αξηζκεηή ηνπ θιάζκαηνο 

κπνξνύκε λα βάινπκε κηα νπνηαδήπνηε νπζία, εξσίλε, θνθαΐλε, αιθνόι, 

ραζίο… Σηνλ παξαλνκαζηή δπζηπρώο, θαη απηό ην επηβεβαηώλεηαη όρη 

κόλν από ηε ζεσξία αιιά θαη από ηελ θιηληθή εκπεηξία, κπαίλεη πάληα ην 

ίδην ζηνηρείν πνπ είλαη ην “θηηάμηκν”.  Ο παξαλνκαζηήο είλαη θνηλόο γηα 

όιεο ηηο νπζίεο. Γηα ηνλ ίδην ιόγν ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην αιθνόι, ην ραζίο, 

ε εξσίλε, ηα βαξβηηνπξηθά…. αλεμαξηήησο ηεο ρεκηθήο ζύλζεζεο θαη 

ηεο θαξκαθνινγηθήο ηνπο δξάζεο. Σεκαζία δελ έρεη ηη “πίλεη” θάπνηνο 

αιιά όηη “πίλεη”. 

Όπσο θαη ζηα θιάζκαηα πνπ γηα λα πξνζηεζνύλ πξέπεη πξώηα λα γίλνπλ 

νκώλπκα, λα έρνπλ δειαδή θνηλό παξαλνκαζηή, έηζη θαη ζηελ εμάξηεζε, 

ζηελ επνρή ηεο πνιπηνμηθνκαλίαο, ην πέξαζκα από ηε κία νπζία ζηελ 

άιιε είλαη ε ζθιεξή πξαγκαηηθόηεηα γηα ρηιηάδεο λέα παηδηά. Αλ ν 

παξαλνκαζηήο είλαη θνηλόο, εύθνια ε κία νπζία κπνξεί λα πξνζηεζεί 

ζηελ άιιε. 

Ο θνηλόο παξαλνκαζηήο είλαη ε αλάγθε πνπ έρεη έλαο άλζξσπνο γηα λα 

“θηηαρηεί”, γηα λα “θύγεη” από κηα πξαγκαηηθόηεηα πνπ βηώλεη κε 

επώδπλν ηξόπν. 

Σπλεπώο δελ ππάξρνπλ “ζθιεξά” θαη “καιαθά” λαξθσηηθά, ππάξρνπλ 

λαξθσηηθά. Γελ ππάξρνπλ “ζθιεξέο” θαη “καιαθέο” αηηίεο πνπ νδεγνύλ 

ζηε ρξήζε. Οη αηηίεο είλαη θνηλέο γηα όιεο ηηο νπζίεο. Άιισζηε, ην 90% 

ησλ πνιπηνμηθνκαλώλ αλαθέξεη σο πξώηε νπζία ρξήζεο ηελ θάλλαβε. 

Σε ηειεπηαία αλάιπζε, απηό πνπ έρεη ζεκαζία ζηελ εμάξηεζε από 

ςπρόηξνπεο νπζίεο δελ είλαη νη πηζαλέο ζεξαπεπηηθέο ή επηβιαβείο 

επηπηώζεηο ηνπο, αιιά απηό πνπ ελλννύκε κε ηε ιέμε “λαξθσηηθά” σο 

πξνζσπηθή κελ, αιιά αλειεύζεξε επηινγή πνπ νδεγεί ζηελ πηνζέηεζε 

ελόο θαηαζηξνθηθνύ ηξόπνπ δσήο. Δλόο ηξόπνπ δσήο πνπ 

δηακεζνιαβείηαη από ηα λαξθσηηθά. Δλόο ηξόπνπ δσήο πνπ 

ππνζηεξίδεηαη θαη λνκηκνπνηείηαη από ηε λαξθσθνπιηνύξα πνπ 

πεξηβάιιεη έλαλ πνιηηηζκό ηεο παξαθκήο θαη πνπ θαηά θαηξνύο παίξλεη 

δηάθνξεο κνξθέο (life style, θιπ.)». 

 

Από ηνπο παξεπξηζθόκελνπο ήηαλ έθδειν ην ελδηαθέξνλ σο πξνο ην 

ζέκα θαη ηε ζπλάθεηά ηνπ κε ηελ θξίζε ζηελ Διιάδα, αθνύ σο γνλείο 

βηώλνπκε κηα ζθιεξή πξαγκαηηθόηεηα ζε έλαλ θαηαθεξκαηηζκέλν 

θόζκν, όπνπ αμίεο, ζπιινγηθόηεηα, αμηνπξέπεηα, θαη ηδαληθά έξρνληαη ζε δεύηεξε κνίξα, ελώ ηνλ 

πξώην ιόγν έρνπλ ε αύμεζε ηνπ θέξδνπο, ν αηνκηθηζκόο θαη ε λννηξνπία ηνπ «πάηα επί 

πησκάησλ»,  όπσο ραξαθηεξηζηηθά ηόληζε ε πξόεδξνο ηεο Έλσζεο Γνλέσλ θπξία Γήκεηξα 

Γακηαλή ζην άλνηγκα ηεο εθδήισζεο. 

 

 

 


