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Ηκεξίδα Οκνζπνλδία Γνλέσλ Αηηηθήο - (20/3/2016)
Σθηαγξαθώληαο ην πξνθίι ηνπ έθεβνπ καζεηή πνπ πεηξακαηίδεηαη κε ηηο
νπζίεο.(Π.ΚΑΤΗΦΕΣ)
Ση σζεί έλα λέν άλζξσπν ζηα λαξθσηηθά;
Δίλαη ν κηκεηηζκόο; - Δίλαη νη παξέεο; - Δίλαη ηα πξνβιήκαηα; -Δίλαη ν απζνξκεηηζκόο θαη
ε ακθηζβήηεζε ηεο ειηθίαο; - Δίλαη ε κνλαμηά; - Δίλαη ε ρακειή απηνεθηίκεζε; - Δίλαη ε
επάισηε πξνζσπηθόηεηα;- Δίλαη ην νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ; - Δίλαη ε θνηλσληθή αλνρή
πνπ έρεη δηακνξθσζεί γύξσ από ηα λαξθσηηθά; - Δίλαη ην θνηλσληθννηθνλνκηθό ζύζηεκα,
πνπ ηα λαξθσηηθά είλαη εκπόξεπκα;
Γηα λα θαηαλνεζεί ην θαηλόκελν ηεο ηνμηθνεμάξηεζεο ρξεηάδεηαη λα ην κειεηήζνπκε σο
πνιύ-αηηηαθό θαη πνιύ-παξαγνληηθό θνηλσληθό θαηλόκελν. Γελ ζπλδξάκεη πνηέ έλαο κόλν
παξάγνληαο πνπ επηδξά ζηελ ηάζε ελόο λένπ αλζξώπνπ λα βξεη θπγή ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα πνπ βηώλεη, θαηαθεύγνληαο ζηε ρξήζε νπζηώλ.
Η ρξήζε θαη ε δηάδνζε ησλ νπζηώλ σο θνηλσληθό θαηλόκελν πνπ είλαη ζπλζεηηθό ζηνηρείν
ηνπ ζεκεξηλνύ θνηλσληθννηθνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο έρεη αηηίεο αηνκηθέο – ςπρνινγηθέο –
νηθνγελεηαθέο - θνηλσληθέο – πνιηηηθέο – πνιηηηζκηθέο – νηθνλνκηθέο.
Όινη απηνί νη παξάγνληεο ζπληξέρνπλ από ην θιεξη θαη ηνλ πεηξακαηηζκό κε ηηο νπζίεο,
κέρξη ηε δνθηκή θαη ηελ εμάξηεζε. Γελ είλαη ε ρξήζε απιά ζέκα θαθώλ νηθνγελεηαθώλ
ζρέζεσλ, καγθηάο, κίκεζεο, έιμεο από ην απαγνξεπκέλν ή βηνινγηθήο πξνδηάζεζεο.
Αθνύκε ζεσξίεο γηα ηελ νηθνγέλεηα ηνπ ρξήζηε, γηα ηελ πξνζσπηθόηεηα, γηα ην θνηλσληθό
ηνπ πεξηβάιινλ, γηα ηε λνκνζεζία, ζεσξίεο πνπ ηαηξηθνπνηνύλ ηε ρξήζε. Η κνλνδηάζηαηε
πξνζέγγηζε ηνπ θαηλνκέλνπ απνζθνπεί ζην λα απνθνπεί ε κειέηε θαη θπξίσο ν αγώλαο
απέλαληη ζε απηό από ηηο θνηλσληθέο ξίδεο πνπ ην γελλνύλ. Απνζπαζκαηηθέο αηηηάζεηο γηα
απνζπαζκαηηθέο ιύζεηο πνπ ζπληεξνύλ ην θαηλόκελν θαη θπξίσο πνπ δελ ζέηνπλ ζην
ζηόραζηξν ηεο πάιεο ηελ κήηξα ηεο ηνμηθνεμάξηεζεο σο θνηλσληθό θαηλόκελν.
Απηή ε δηαπάιε δελ είλαη κηα απιή δηαπάιε ζέζεσλ θαη απόςεσλ, αιιά είλαη πξώηηζηα
ηδενινγηθή δηαπάιε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θνζκναληίιεςε ηνπ αλζξώπνπ, κε ηνλ ηξόπν
πνπ ν άλζξσπνο αληηιακβάλεηαη ηνλ θόζκν θαη ηνπο λόκνπο θίλεζεο ηνπ θαζώο θαη ηελ
θνηλσληθή εμέιημε.
Μέζα ινηπόλ ζ’ απηό ην πιαίζην πξέπεη λα πξνζεγγίζνπκε ην δήηεκα ηόζν ηεο
ηνμηθνεμάξηεζεο όζν ηεο δηαπαηδαγώγεζεο ησλ λέσλ αλζξώπσλ. Γειαδή πσο ε
δηαπαηδαγώγεζε ησλ λέσλ αλζξώπσλ, ησλ παηδηώλ, από όπνπ απηή ζπληειείηαη
(νηθνγέλεηα, ζρνιείν, θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο, ζεζκνύο ηνπ θξάηνπο) δηακνξθώλεηαη ζε
έλα θνηλσληθό πεξηβάιινλ πνπ βξίζθεηαη ζε θξίζε, εληζρύνληαη νη παξάγνληεο πνπ
ζπλδξάκνπλ ζηε ρξήζε νπζηώλ θαη νη εμαξηήζεηο πνιιαπιαζηάδνληαη.
Σν θύξην είλαη ηη πξνζσπηθόηεηεο δηακνξθώλεηο, κέζα από πνηα δηαδηθαζία, κε ηη
πξόηππα, πσο νη ππό δηακόξθσζε πξνζσπηθόηεηεο έρνπλ ηα εθόδηα λα δηακνξθώλνπλ
ζηάζε δσήο πνπ ζα ηηο νινθιεξώλεη εληαγκέλεο κέζα ζην θνηλσληθό ζύλνιν.
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Αο θαληαζηνύκε ηελ εμάξηεζε σο κηα δηαδηθαζία πνπ ζρεκαηηθά ζπληειείηαη κέζα από έλα
ηζόπιεπξν ηξίγσλν. Απηό ην ηξίγσλν ζηελ θνξπθή Α έρεη ηελ πξνζσπηθόηεηα, ζηελ
θνξπθή Β ην άηνκν θαη ζηελ θνξπθή Γ ηελ ζηηγκή πνπ ην άηνκν έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ
νπζία.
 όιε απηή ηελ δηαδηθαζία κέρξη δειαδή ην άηνκν λα ζπλαληήζεη ηελ νπζία θαη λα θηάζεη
ζηε ζηηγκή λα θάλεη ρξήζε ζπληεινύληαη ζεηξά δηεξγαζηώλ πνπ δηαθέξνπλ από άηνκν ζε
άηνκν θαη από θνηλσλία ζε θνηλσλία.
Δμάγεηαη όκσο ην εξώηεκα ζε πνία θνηλσλία θαη κε ηη πξόηππα δηακνξθώλνληαη
νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθόηεηεο, ζε πνηα θνηλσλία ηα λαξθσηηθά είλαη ειεύζεξα, είλαη
εκπόξεπκα, ν ζάλαηνο λέσλ αλζξώπσλ γίλεηαη θέξδνο.
Αλ ην ζέιεηε ζε πνηα θνηλσλία δηακνξθώλεηο νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθόηεηεο ώζηε λα
κελ ρξεηάδνληαη θακία νπζία γηα λα δηαρεηξηζηνύλ εζσηεξηθέο ηνπο καηαηώζεηο, αιιά θαη ζε
πνηα θνηλσλία ηα λαξθσηηθά ηα βξίζθεηο παληνύ.
Η μεθάζαξε ζέζε καο σο ΔΤΝ - ΟΥΙ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΝΑΡΚΧΣΙΚΑ - είλαη ζηάζε δσήο πνπ
πεξηέρεη θαη ηελ πξόιεςε. Πεξηέρεη ηελ πξόιεςε γηαηί ην βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο
πξόιεςεο δελ είλαη απιά ε ελεκέξσζε, αιιά ε πηνζέηεζε ελόο άιινπ ηξόπνπ δσήο θαη
θπξίσο ε αιιαγή ζηάζεο θαη πξνηύπσλ γηα ηε ρξήζε νπζηώλ. Η πξόιεςε ινηπόλ είλαη
αλαπόζπαζην ζηνηρείν ηεο πάιεο ελάληηα ζηα λαξθσηηθά θαη ηηο εμαξηήζεηο, κε αηρκή ηελ
πξσηνγελή πξόιεςε δειαδή ηελ πηνζέηεζε ελόο άιινπ ηξόπνπ δσήο από πνιύ κηθξή
ειηθία, θπξίσο ζε πιεζπζκνύο πνπ δελ έρνπλ αθόκα πεηξακαηηζηεί κε ηηο νπζίεο. Γηα απηό
ε Πξόιεςε νξγαλσκέλα πξέπεη λα εληάζζεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία από ηελ
Πξνζρνιηθή αθόκα αγσγή, θαη λα δηακνξθώλεηαη αλάινγα θαη ηε ειηθία ησλ παηδηώλ ζε
όιε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Όηαλ κηιάκε γηα δηαπαηδαγώγεζε ελλννύκε όηη καζαίλνπκε θάπνηνλ πώο λα δεη. Γελ
πξέπεη λα μερλάκε όηη ν άλζξσπνο είλαη θνηλσληθό σλ, άξα κέζα από ηελ ζπιινγηθόηεηα
ζπληειείηαη ε δηαπαηδαγώγεζε. Όζν πην νκαιά θαη αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο
ειηθίαο εληάζζεηαη θαη αλαιακβάλεη ελεξγό ξόιν κέζα ζηελ θνηλσλία ν άλζξσπνο, ηόζν ε
ίδηα ε θνηλσληθνπνίεζε γίλεηαη θνξέαο νινθιήξσζεο ηεο πξνζσπηθόηεηαο, ζέηνληαο
εκπόδηα ζε όηη απνμελώλεη ηνλ άλζξσπν από ηελ θνηλσληθή ηνπ θύζε.
Πξέπεη λα έρνπκε σο δεδνκέλν όηη όπσο εκείο δελ δνύκε κέζα ζε γπάια, έηζη αθξηβώο θαη
ηα παηδηά καο δελ δνπλ ζε γπάια. Δίκαζηε όινη καο κέιε κηαο θνηλσλίαο κε θξηζηαθά
θαηλόκελα σο δνκηθό ηεο ζηνηρείν. Δίλαη ιάζνο ε αληίιεςε γύξσ – γύξσ θαηαηγίδα θαη
πάλσ από ην θεθάιη κνπ ιηαθάδα. Η ίδηα ε δσή, νη ζεηηθέο θαη νη αξλεηηθέο εθθάλζεηο ηεο
αληαλαθινύλ ζηελ ςπρνζύλζεζε ελειίθσλ θαη παηδηώλ αληηθεηκεληθά. Όζν εκείο έρνπκε ηελ
ηάζε λα απνκνλσλόκαζηε από ηα πξνβιήκαηα, λα κελ πξνζεγγίδνπκε ηηο αηηίεο ώζηε λα
βξνύκε θαη ηε δηέμνδν, λα θηηάρλνπκε έλαλ ςεύηηθν θόζκν πνπ ζα καο πξνζηαηεύεη, ήδε
έρνπκε θάλεη αλ βήκα πίζσ από ηελ νκαιή θνηλσληθνπνίεζε ησλ λέσλ αλζξώπσλ.
Αληηκεησπίδνπκε θαη εκείο ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα κέζα από ηελ θπγή θαη ηνλ
αηνκηζκό. Καη απηό είλαη θάηη πνπ δελ πξέπεη λα δείρλνπκε ζηνπο λένπο αλζξώπνπο.
Όηαλ ε ίδηα ε δσή, ην θνηλσληθννηθνλνκηθό καο ζύζηεκα, ηα κέζα ελεκέξσζεο, αθόκα θαη
ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα καζαίλεη ην παηδί ζηνλ αληαγσληζκό, ζηνλ αηνκηζκό, ζηελ θπγή
από ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ζίγνπξα νθείινπκε λα θάλνπκε πνιιά πεξηζζόηεξα από όζα
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κέρξη ζήκεξα λνκίδνπκε. Δηδηθά ζήκεξα ζε ζπλζήθεο όμπλζεο ηεο θξίζεο πνπ ν λένο
άλζξσπνο πξέπεη λα κάζεη λα πξνζαξκόδεηαη θαη από κνξθσκέλνο λα γίλεηαη
εθπαηδεύζηκνο, από ζηαζεξή δνπιεηά λα έρεη πεξηζηαζηαθή, αληί γηα κηζζό πνπ ζα
θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ λα έρεη κηζζό ραξηδηιίθη, όηαλ αθόκα θαη ε αληαλάθιαζε ηεο
νινθιήξσζεο ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαζνξίδεηαη από ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε θαη όπσο
επηηάζζεη ην life style.
Όπσο πξνείπακε βέβαηα ην δήηεκα ησλ εμαξηήζεσλ δελ κπνξνύκε λα ην αληηκεησπίδνπκε
κνλνδηάζηαηα. Βαζηθέο αηηηάζεηο ηεο δηάδνζεο ησλ λαξθσηηθώλ εδξάδνληαη ζε ζπζηαηηθά
ζηνηρεία ηνπ ίδηνπ ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο, θαη εδώ πξέπεη λα ζηνρεύεη θαη ε
πάιε καο. Πσο δειαδή ε αλεξγία, ε ζρνιηθή δηαξξνή, ε θξίζε, ε απνκόλσζε ιεηηνπξγνύλ
σο εληζρπηηθνί παξάγνληεο ζηελ ρξήζε νπζηώλ.
Τα ζηνηρεία από ηε ρξήζε λαξθωηηθώλ ζηε ρώξα καο δείρλνπλ:
6 ζηνπο 10 εμαξηεκέλνπο δνύζαλ ζε καθξνρξόληα αλεξγία πξηλ ηε ρξήζε, ζήκεξα ε
αλεξγία ζηηο λέεο ειηθίεο μεπεξλά ην 60%
ην 2012 νη λόκνη Έβξνπ – Καζηνξηάο – Πηεξίαο είλαη νη λόκνη κε ηε κεγαιύηεξε αύμεζε
ηεο ρξήζεο ζηνπο έθεβνπο θαη παξάιιεια νη λνκνί κε ηελ κεγαιύηεξε αύμεζε ηεο
αλεξγίαο ζηνπο λένπο
5 ζηνπο 10 εμαξηεκέλνπο δελ έρνπλ νινθιεξώζεη ηε βαζηθή εθπαίδεπζε, δειαδή
αθνινύζεζαλ ηε ζρνιηθή δηαξξνή
ππάξρεη ηάζε ιόγσ ηεο θξίζεο γηα ζηξνθή ζε λέα θζελά λαξθσηηθά όπσο ην shisa
από ηνπο πεξίπνπ 25000 εμαξηεκέλνπο ζηε ρώξα καο ζε πξόγξακκα απεμάξηεζεο
εληαγκέλνη είλαη κόλν ην 35% θαη από απηνύο κόλν ην 8% ζε «ζηεγλό» ζεξαπεπηηθό
πξόγξακκα, ελώ νη ππόινηπνη είλαη εληαγκέλνη ζε πξόγξακκα ππνθαηάζηαζεο πνπ
είλαη ε επίζεκε θξαηηθή πνιηηηθή σο ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ θαη απεπζύλεηαη κόλν ζηελ
εξσίλε θαη όρη από ζε όιεο ηηο νπζίεο
ην 35% όζσλ είλαη εληαγκέλνη ζε «ζηεγλό» πξόγξακκα έρνπλ σο θύξηα νπζία
εμάξηεζεο ηελ θάλλαβε θαη απηό απαληά ζε όζνπο ππνζηεξίδνπλ όηη ην ραζίο δελ θάλεη
εμάξηεζε, όηη ππάξρνπλ καιαθά θαη ζθιεξά λαξθσηηθά ή όηη πξέπεη λα λνκηκνπνηεζεί ε
ρξήζε θάλλαβεο γηα αηνκηθή ρξήζε
παξόηη ε ρώξα καο είλαη από ηηο ρώξεο κε ηα κηθξόηεξα πνζνζηά ρξήζεο 9%, ηελ
ηειεπηαία 20εηία έρεη ηξηπιαζηαζηεί ε ρξήζε ζηνπο έθεβνπο, έρεη αιιάμεη ην πξνθίι ηνπ
ρξήζηε κε θύξην ραξαθηεξηζηηθό ζήκεξα ηελ πνιπηνμηθόηεηα δει ηελ παξάιιειε ρξήζε
πάλσ από 3 νπζίεο
ελώ παιηά ζηηο καζεηηθέο ειηθίεο ε ζρέζε θύινπ ήηαλ 8 αγόξηα πξνο 2 θνξίηζηα,
ζήκεξα ε αλαινγία είλαη πεξίπνπ 6 αγόξηα πξνο 4 θνξίηζηα
Σα ζηνηρεία δείρλνπλ όηη ππάξρεη κηα πεξίνδνο 4 εηώλ πνπ νλνκάδεηαη «βνπβή ρξήζε»
δει ν λένο θάλεη πεξηζηαζηαθή ή ζπζηεκαηηθή ρξήζε θαη ε νηθνγέλεηα δελ ην γλσξίδεη.
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Αο δνύκε ιίγν πην αλαιπηηθά ηα ζηάδηα ηεο ρξήζεο.
ην ζηάδην ηνπ πεηξακαηηζκνύ ζηα 13 κε 14 έηε ν λένο πεηξακαηίδεηαη κε ηηο νπζίεο,
αλαθαιύπηεη όηη κπνξνύλ λα ηνπ αιιάμνπλ ηε δηάζεζε, έρεη αθόκα θόβν αιιά δνθηκάδεη.
Δίλαη ε πεξίνδνο πνπ πεηξακαηίδεηαη θπξίσο κε θάλλαβε θαη εηζπλεόκελεο νπζίεο (πρ
θόιιεο, βελδίλε), μεθηλνύλ νη πξώηεο αιιαγέο ζηε ζρνιηθή επίδνζε θαη νη πξώηεο απνπζίεο
από ην ζρνιείν.
’ απηή ηε θάζε ε νηθνγέλεηα αθόκα δελ αληηιακβάλεηαη ηελ εκπινθή ηνπ παηδηνύ κε ηηο
νπζίεο.
Ο λένο βξίζθεη κέζα από ηηο νπζίεο ηηο πξώηεο απαληήζεηο θπξίσο ζηε κνλαμηά, ζηηο
ζθέςεηο πνπ ηνλ βαζαλίδνπλ θαη ηηο «καύξεο ηνπ» αθνύ δηακνξθώλεη ηελ ςεπδαίζζεζε όηη
γίλεηαη πην θηιηθόο, όηη κπνξεί λα αγαπά όιν ηνλ θόζκν, βξίζθεη ηελ εζπρία ηνπ, δελ ην
λνηάδεη ηίπνηα, μερλά ηηο ζθνηνύξεο.
ην ζηάδην ηεο θνηλωληθήο ρξήζεο ζηα 14 κε 15 έηε πιένλ ζπάεη ην θόβν κε ηηο νπζίεο,
ην πξνβάιιεη ζην ζηελό ηνπ πεξηβάιινλ, δελ έρεη ζπζηνιέο λα αλαθέξεη όηη θάλεη ρξήζε,
πιένλ βιέπεη ηηο νπζίεο σο ιύζε ζηα πξνβιήκαηα ηνπ θαη αλαδεηά ζπλνκήιηθνπο κε θνηλή
ζηάζε πξνο ηε ρξήζε νπζηώλ, αιιάδεη ινηπόλ ηηο παξέεο ηνπ.
Δίλαη ε πεξίνδνο πνπ πεηξακαηίδεηαη κε ράπηα θαη εξσίλε, εληείλεηαη ε κεησκέλε επίδνζε
ζην ζρνιείν θαη ην ελδηαθέξνλ γη απηό θαη ζπζηεκαηνπνηνύληαη νη απνπζίεο από ην ζρνιείν
θαη ηηο άιιεο αζρνιίεο πνπ είρε πνπ πιένλ νύηε ζ’ απηέο βξίζθεη ελδηαθέξνλ.
’ απηή ηε θάζε ε νηθνγέλεηα βιέπεη ηελ αιιαγή ζηε δσή θαη ηε δηάζεζε ηνπ παηδηνύ αιιά
δελ παξεκβαίλεη είηε γηαηί αξλείηαη λα δερηεί όηη ην δηθό ηεο παηδί έρεη ζρέζε κε ηα
λαξθσηηθά, είηε γηαηί δελ μέξεη πώο λα ρεηξηζηεί απηέο ηηο αιιαγέο, είηε γηαηί βιέπεη απηέο ηηο
αιιαγέο σο έθθξαζε ηεο εθεβείαο.
ην ζηάδην ηεο ιεηηνπξγηθήο ρξήζεο κεηά ηα 15 έηε όπνπ ε ρξήζε νπζηώλ είλαη πιένλ
ζπζηεκαηηθή, έρεη εληαρζεί σο θνκκάηη ηεο δσήο ηνπ, ε ρξήζε έρεη ζεσξεηηθνπνηεζεί σο
ιύζε ζε θάζε ηνπ πξόβιεκα.
Όινο ν ρξόλνο ηνπ, ε δξάζε ηνπ, ε ζηάζε δσήο ηνπ θηλείηαη γύξσ από ηα λαξθσηηθά,
εγθαηαιείπεη θάζε άιιε δξαζηεξηόηεηά ηνπ θαη θπξίσο ην ζρνιείν.
’ απηή ηε θάζε ε νηθνγέλεηα έξρεηαη ζε πξώηε θάζε αληηκέησπε κε ην πξόβιεκα θαη ζηηο
πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο αθόκα πξνζπαζεί λα ην ρεηξηζηεί κόλε ηεο κε ηηκσξεηηθά θαη
πεξηνξηζηηθά κέζα κε ζέινληαο λα δεκνζηνπνηεζεί ην πξόβιεκα
ην ζηάδην ηεο εμάξηεζεο κεηά ηα 15 κε 16 έηε όπνπ πιένλ ρσξίο ρξήζε λαξθσηηθώλ δελ
κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ν λένο άλζξσπνο, ηα λαξθσηηθά είλαη κηα ζηαζεξά ζηε δσή ηνπ θαη
ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπ, ηα πάληα θηλνύληαη γύξσ από ηελ εμαζθάιηζε ηεο νπζίαο, δελ
ππάξρεη θαλέλα άιιν ελδηαθέξνλ ζηε δσή ηνπ.
Βιέπνληαο ηα ζηάδηα ηεο ρξήζεο, έλα ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν πνπ θαίλεηαη είλαη ε έιιεηςε
θηλήηξνπ θαη ελδηαθέξνληνο γηα ηε δσή πνπ δηακνξθώλνπλ ηα λαξθσηηθά ζην λέν
άλζξσπν.
Όηαλ ζε κηα θνηλσλία «αλζνύλ» ηα λαξθσηηθά είλαη ζαθέο όηη δελ αθήλνπλ αλεπεξέαζηεο
ηηο λεόηεξεο ειηθίεο. Σόζν ζηε ρώξα καο όζν θη ζε παγθόζκην επίπεδν ην θύξην ζηνηρείν
είλαη όηη όιν θαη πεξηζζόηεξν κεηώλεηαη ην όξην ηεο ειηθίαο πνπ νη λένη έξρνληαη ζε επαθή
κε ηηο νπζίεο θαη σο δνθηκή θαη σο ειηθία έλαξμεο ηεο θύξηαο νπζίαο ρξήζεο.
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Η ρξήζε λαξθωηηθώλ ζηνπο καζεηέο ζηε ρώξα καο
Όια ηα ζηνηρεία πνπ παξαζέηνπκε ζήκεξα γηα ηε ρξήζε νπζηώλ ζηνπο καζεηέο ηεο ρώξαο
καο αιιά θαη ζε δηεζλέο επίπεδν βαζίδνληαη ζε ζπγθξηηηθέο κειέηεο πνπ έρνπκε θάλεη από
ην 1984 κέρξη ην 2015 ζηηο εθζέζεηο ηνπ ΔΚΣΔΠΝ (Δζληθό Κέληξν Σεθκεξίσζεο γηα ηα
Ναξθσηηθά), ηνπ ΔΠΙΦΤ (Δπηζηεκνληθνύ Ιλζηηηνύηνπ Φπρηθήο Τγείαο), ηνπ Δπξσπατθνύ
Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηα Ναξθσηηθά, ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ ηνπ ΟΗΔ γηα ηελ
Παξαθνινύζεζε ησλ Ναξθσηηθώλ θαζώο θαη ζε εθζέζεηο, κειέηεο θαη απνινγηζηηθά
ζηνηρεηά ηνπ ΚΔΘΔΑ, ηνπ 18 ΑΝΧ θαη ηνπ ΟΚΑΝΑ.
ήκεξα ζηε ρώξα καο:
ην 16% ησλ καζεηώλ έρεη θάλεη ρξήζε θάπνηαο λαξθσηηθήο νπζίαο
ην 9,8% ησλ καζεηώλ θάλεη πεξηζηαζηαθή ρξήζε λαξθσηηθώλ
ην 2,5% όζσλ θάλνπλ πεξηζηαζηαθή ρξήζε λαξθσηηθώλ είλαη καζεηέο ηεο Α΄ θαη Β΄
ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ
ηα αγόξηα είλαη 2 ½ θνξέο πεξηζζόηεξα από ηα θνξίηζηα ζηε πεξηζηαζηαθή ρξήζε ελώ
ζηνπο καζεηέο Α’ θαη Β΄ Γπκλαζίνπ ηα θνξίηζηα είλαη πάλσ από ην κέζν όξν ησλ
καζεηξηώλ πνπ θάλνπλ ρξήζε κε απνηέιεζκα ε δηαθνξά ησλ δύν θύισλ από 2 ½
θνξέο λα κεηώλεηαη ζε 1 ½ θνξά πεξηζζόηεξα ηα αγόξηα ζηνπο καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ
Πνηα νπζία επηιέγνπλ νη έιιελεο καζεηέο γηα λα θάλνπλ ρξήζε
ην 13,5% ησλ ειιήλσλ καζεηώλ έρεη θάλεη ρξήζε θάλλαβεο – ην 7% θάλεη ζπζηεκαηηθή
ρξήζε – θαη ην 1,8% ησλ καζεηώλ πνπ θάλνπλ ζπζηεκαηηθή ρξήζε είλαη καζεηέο ηεο Α’
θαη Β’ Γπκλαζίνπ
ην 14,1% ησλ ειιήλσλ καζεηώλ έρεη θάλεη ρξήζε θάπνηα εηζπλεόκελεο νπζίαο κε ην
5,8% λα είλαη καζεηέο ηεο Α΄ θαη Β΄ Γπκλαζίνπ
ην 9,3% ησλ ειιήλσλ καζεηώλ έρεη θάλεη ρξήζε εξεκηζηηθώλ – ππλσηηθώλ –
δηεγεξηηθώλ ραπηώλ ρσξίο ηε ζπληαγή γηαηξνύ γηα λα αιιάμνπλ ηε δηάζεζε ηνπο κε ηε
ρξήζε ραπηώλ λα εμηζώλεη ηα 2 θύια, δειαδή ε ζρέζε αγνξηώλ θνξηηζηώλ είλαη 50%50%.
Με πνηα νπζία μεθηλνύλ νη έιιελεο καζεηέο ηε ρξήζε – κε πνηα νπζία πεηξακαηίδνληαη
πξώηε νπζία δνθηκήο θαη πεηξακαηηζκνύ είλαη ε θάλλαβε θαη γηα ηα δύν θύιια
αθνινπζνύλ ηα αλαβνιηθά ράπηα θαη κεηά νη εηζπλεόκελεο νπζίεο
σο πξνο ηελ νπζία πεηξακαηηζκνύ αλά θύιν έρνπκε
γηα ηα αγόξηα: 1ε θάλλαβε – 2ε εηζπλεόκελεο νπζίεο – 3ε ράπηα
γηα ηα θνξίηζηα: 1ε θάλλαβε – 2ε ράπηα – 3ε εηζπλεόκελεο
ε θάλλαβε θαίλεηαη όηη είλαη ε πξώηε νπζία δνθηκήο θαη πεηξακαηηζκνύ από ην 1998 θαη
κεηά γηα ηα αγόξηα θαη από ην 2004 θαη κεηά γηα ηα θνξίηζηα. Μέρξη ηόηε πξώηε νπζία
πεηξακαηηζκνύ θαη γηα ηα δύν θύια ήηαλ ηα ράπηα. Η αιιαγή ζηα πξόηππα
πεηξακαηηζκνύ θαη ζηα δύν θύια κε θάλλαβε θαλεξώλεη ηε ζπλνιηθή άλνδν ηεο
θαηάρξεζεο θάλλαβεο, ηελ άλνδν ηεο ρξήζεο ιόγσ ηεο αλόδνπ ηεο δηαζεζηκόηεηαο ηεο
αιιά θαη ηελ αλνρή πνπ δείρλνπλ νη έιιελεο καζεηέο ιόγσ ηεο θνηλσληθήο αλνρήο πξνο
ηελ θάλλαβε κε ηηο δηαξθείο πξνζπάζεηεο γηα λνκηκνπνίεζε ηεο ρξήζεο ηεο
Η δηαθνξνπνίεζε ηεο πξνηίκεζεο ησλ θνξηηζηώλ πξνο ηα ράπηα θαίλεηαη όηη είλαη έλα
ραξαθηεξηζηηθό πνπ ζπλνδεύεη ηεο ρξήζηξηεο ζε όιεο ηηο ειηθίεο αθνύ ε θαηάρξεζε
ραπηώλ είλαη ραξαθηεξηζηηθό ηνπ γπλαηθείν θύινπ ζηε ρξήζε. Μάιηζηα από ην 2007
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κέρξη ην 2014 παξαηεξείηαη 7πιαζηαζκόο ησλ καζεηξηώλ πνπ πεηξακαηίδνληαη κε
πξώηε νπζία ηα ράπηα. Απηό νθείιεηαη θαη ζηε δηάδνζε ησλ ζπλζεηηθώλ ραπηώλ από ην
δηαδίθηπν αθνύ ζήκεξα πεξηζζόηεξα από 600 δηαδηθηπαθά θαηαζηήκαηα κε έδξα ηελ
ΔΔ ηα smart shops πνπινύλ ζπλζεηηθά ράπηα, σο ράπηα ησλ πάξηη, επεμίαο,
αδπλαηίζκαηνο, πσινύληαη λόκηκα σο ζπκπιεξώκαηα αθόκα θαη δηαηξνθήο θαη θάλνπλ
ζξαύζε ζηηο λεαξέο θπξίσο ρξήζηξηεο. Δλώ γηα ην 2015, 605 λέεο νπζίεο θπξίσο
ζπλζεηηθά ράπηα κέζσ δηαδηθηύνπ έπεζαλ ζηελ αγνξά.
Δπίζεο θαίλεηαη δηπιαζηαζκόο ηεο εξσίλεο θαη ηεο θνθαΐλεο σο πξώηε νπζία
πεηξακαηηζκνύ ζηηο καζεηηθέο ειηθίεο, κε ην 1,3% ησλ καζεηώλ λα δειώλεη πξώηε
νπζία δνθηκήο λαξθσηηθώλ ηελ εξσίλε θαη 2,5% ηελ θνθαΐλε.
Από ηα ζηνηρεία ινηπόλ θαίλεηαη:
1. Άλνδνο ηεο ρξήζεο ζηηο καζεηηθέο ειηθίεο
2. Μείσζε ηεο ειηθίαο πξώηεο επαθήο - πεηξακαηηζκνύ
3. Άλνδν ηεο ρξήζεο θάλλαβεο
4. Αιιαγή ζηε ζρέζε ησλ 2 θύισλ κε ηηο καζήηξηεο λα κπαίλνπλ πνιύ πην δπλακηθά
από όηη ζην παξειζόλ ζηε ρξήζε
ηεθόκαζηε ιίγν πην αλαιπηηθά ζε δύν ζεκεία – ζηελ ρξήζε θάλλαβεο ιόγσ ηεο αλόδνπ
ζηηο καζεηηθέο ειηθίεο θαη ζηε δηαθνξνπνίεζε πνπ παξαηεξνύκε ζηε ρξήζε από
καζήηξηεο.
Γηα ηε ρξήζε θάλλαβεο ζηνπο καζεηέο ζηε ρώξα καο παξαηεξνύκε
Άλνδν 2 ½ θνξέο ζηε δνθηκή θάλλαβεο
3-πιαζηαζκό ηεο πεξηζηαζηαθήο ρξήζεο
6-πιαζηαζκό ηεο ζπζηεκαηηθήο ρξήζεο
Άλνδν θαηά 25% όζσλ από ηε δνθηκή πεξλνύλ ζηελ πεξηζηαζηαθή ρξήζε – ζήκεξα ην
80% ησλ καζεηώλ πνπ δνθηκάδνπλ θάλλαβε πεξλνύλ ζηε ζπζηεκαηηθή ρξήζε
Άλνδν θαηά 123% όζσλ από ηε δνθηκή πεξλνύλ ζηε ζπζηεκαηηθή ρξήζε – ζήκεξα ην
62% ησλ καζεηώλ πνπ δνθηκάδνπλ θάλλαβε πεξλνύλ ζηε ζπζηεκαηηθή ρξήζε
Άλνδν θαηά 83% όζσλ από ηε πεξηζηαζηαθή ρξήζε πεξλνύλ ζηε ζπζηεκαηηθή ρξήζε –
ζήκεξα ησλ 78% ησλ καζεηώλ πνπ θάλνπλ πεξηζηαζηαθή ρξήζε θάλλαβεο πεξλνύλ
ζηε ζπζηεκαηηθή
Φαίλεηαη ινηπόλ όηη από ηε κία απμάλεηαη ν αξηζκόο ησλ καζεηώλ πνπ δνθηκάδνπλ
θάλλαβε θαη παξάιιεια απμάλεηαη κε πνιύ πην γνξγνύο ξπζκνύο ν αξηζκόο ησλ
καζεηώλ πνπ ζπζηεκαηνπνηνύλ ηε ρξήζε. Δλώ κόλν ζηε δνθηκή 1-2 θνξέο κέλεη κόλν
ην 20% ησλ καζεηώλ πνπ δνθηκάδνπλ θάλλαβε.
Παξάιιεια όζν από ην δνθηκή πεξλάκε ζηε ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο ρξήζεο θάλλαβεο
έρνπκε θαη κείσζε ηεο δηαθνξάο ζηα δύν θύια αθνύ ε ζρέζε δηακνξθώλεηαη ζηαδηαθά
από 70% αγόξηα – 30% θνξίηζηα ζε 60% κε 40% αληίζηνηρα. Δλώ ζηε ζπζηεκαηηθή
ρξήζε θάλλαβεο κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ έρνπκε από 90% αγόξηα – 10% θνξίηζηα
λα δηακνξθώλεηαη ε ζρέζε ζε 60% -40%.
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Νέεο ηάζεηο ζηε ρξήζε νπζηώλ γηα ηηο λεαξέο καζήηξηεο.
Από ηελ κειέηε καο γηα ηνπο καζεηέο ρξήζηεο θαίλεηαη όηη νη λεαξέο ρξήζηξηεο είραλ ηα
εμήο θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ηηο δηαθνξνπνηνύζαλ από ηα αγόξηα: ζεμνπαιηθή
θαθνπνίεζε – ζσκαηηθή θαθνπνίεζε – πεξηζζόηεξεο απόπεηξεο απηνθηνλίαο – από
πνιύ λεαξή ειηθία ρξήζε θαξκάθσλ γηα ςπρνινγηθά ή ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα –
επηξξνή ρξήζηε εξσηηθνύ ζπληξόθνπ ηνπο.
Δπίζεο παξαηεξείηαη όηη ζηηο καζήηξηεο ρξήζηξηεο ην νηθνγελεηαθό, ην ζρνιηθό θαη
θηιηθό πεξηβάιινλ παίδεη θαζνξηζηηθό ιόγν γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο ζεξαπείαο. Η
έξεπλα δείρλεη όηη ε αξλεηηθή επηξξνή ελόο βεβαξεκέλνπ νηθνγελεηαθνύ πεξηβάιινληνο
ή ε βνήζεηα από ην νηθνγελεηαθό ή ζρνιηθό πεξηβάιινλ είλαη πην θαηαιπηηθή γηα ην
γπλαηθείν θύιν.
παξνπζηάδνπλ δηπιάζηα πνζνζηά ρξήζεο όηαλ ε ζρέζε ηνπο κε ην άιιν θύιν
θαζνξίδεηαη από ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: εξσηηθόο ζύληξνθνο ρξήζηεο θπξίσο ζηηο
καζεηηθέο ειηθίεο – παηέξαο ή κεηέξα κε πξόβιεκα αιθννιηζκνύ – αδειθόο ρξήζηεο.
Η δηαρξνληθή ηάζε όηη πιένλ όζν κηθξαίλεη ε ειηθία ρξήζεο ηόζν ακβιύλνληαη νη
δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δύν θύισλ, θαίλεηαη λα ηζρύεη θαη ζηελ θαηάρξεζε αιθνόι ζηνπο
καζεηέο αθνύ ην 1995 ε δηαθνξά ησλ δύν θύισλ ήηαλ 15% ππέξ ησλ αγνξηώλ θαη ην
2011 έρεη κεησζεί ζε 5% ππέξ ησλ αγνξηώλ κε ζαθή κεηαηόπηζε ηεο θαηάρξεζεο
αιθνόι από ην Λύθεην ζην Γπκλάζην θαη γηα ηα δύν θύια.
Η εηθόλα είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή όηαλ θύξηα νπζία θαηάρξεζεο είλαη ηα ράπηα
(εξεκηζηηθά, αγρνιπηηθά, ππλσηηθά) πνπ νη καζήηξηεο έρνπλ ηελ «πξσηνθαζεδξία» κε
πνζνζηά πνπ μεπεξλνύλ ην 60%. Σα ζηνηρεία δείρλνπλ όηη ην 8% ησλ καζεηξηώλ ηνπ
Γπκλαζίνπ έρνπλ θάλεη ρξήζε εξεκηζηηθώλ ή ππλσηηθώλ ραπηώλ ζηε ρώξα καο, ρσξίο
ζπληαγή ηαηξνύ. Φαίλεηαη ινηπόλ λα «αλαπαξάγεηαη» έλα άηππν θνηλσληθό πξόηππν όηη
ε ρξήζε/θαηάρξεζε ραπηώλ (ζήκεξα ζηηο λέεο ειηθίεο ρσξίο ζπληαγή ηαηξνύ) είλαη έλα
θαζαξά γπλαηθείν θαηλόκελν.
Κύξηα νκάδα θαηαλάισζεο ζπλζεηηθώλ ραπηώλ από ην δηαδίθηπν είλαη νη λεαξέο
καζήηξηεο κε θύξηα πεξίνδν αύμεζεο ησλ παξαγγειηώλ ηελ πεξίνδν ιίγν πξηλ ηηο
ζρνιηθέο εμεηάζεηο (εξεκηζηηθά) θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζρνιεηνύ (ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν
ηα ράπηα αδπλαηίζκαηνο). Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ν Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τγείαο
(WHO) παξαθνινπζεί ην ζύλνιν ησλ λέσλ ραπηώλ γηαηί έρεη παξαηεξεζεί όηη πάλσ
από 80% απηώλ δηακνξθώλεη εμαξηεηηθή ζπκπεξηθνξά ελώ θαίλεηαη θαη ηάζε αλόδνπ
ζε ζαλάηνπο από θαξδηαθέο εκβνιέο ζε πνιύ λεαξέο ειηθίεο πνπ είραλ σο βάζε ηε
ρξήζε ραπηώλ ρσξίο ζπληαγή ηαηξνύ.
Σν 2010 παξαηεξείηαη έμαξζε ζε θπηηθά κείγκαηα πνπ πεξηέρνπλ ζπλζεηηθά
θαλλαβηλνεηδή, θπθινθνξνύλ κε ην όλνκα spice κέζσ smart shops, έρνπλ
ςπρνδξαζηηθέο επηδξάζεηο όπσο ε θάλλαβε θαη δελ ππόθεηληαη ζε λνκηθό έιεγρν. Η
ηαρεία αλάπηπμε λαξθσηηθώλ λέαο γεληάο (designer drugs) θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη θαη
κε ηελ αύμεζε βηαζκώλ ζε λεαξέο θνπέιεο θπξίσο ζε ρώξνπο δηαζθέδαζεο.
Χο γεληθή ηάζε θαηαγξάθεηαη ε ζηξνθή ησλ λεαξώλ θνξηηζηώλ πξνο ηα λέα λαξθσηηθά
ράπηα, γηα ιόγνπο ηόζν δηαζθέδαζεο, όζν θαη ζπκθηιίσζεο κε ην ζώκα ηνπο, θαζώο
επίζεο θαη ε ζηαδηαθή εμάιεηςε ηεο δηαθνξάο θύισλ ζηε ρξήζε όζν πην λσξίο έξρεηαη
ζε επαθή ε λέα θνπέια κε ηηο νπζίεο.
Η ρξήζε λαξθωηηθώλ ζηνπο καζεηέο ηεο Αηηηθήο
ε όιεο ηηο έξεπλεο θαίλεηαη δηαρξνληθά όηη νη καζεηέο ηεο Αηηηθήο έρνπλ ηα πςειόηεξα
πνζνζηά ρξήζεο λαξθσηηθώλ. Απηό νθείιεηαη όρη κόλν ζηνλ όγθν ησλ καζεηώλ πνπ
ζπγθεληξώλνληαη ζηελ Αηηηθή αιιά θαη ζηελ αλνκνηνγέλεηα πνπ παξνπζηάδεη ε Αηηηθή ζε
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όηη αθνξά ηε ζρέζε πεξηνρώλ κε είδε λαξθσηηθώλ θαη πηάηζεο θαζώο επίζεο θαη ζηνλ
ηξόπν δηαζθέδαζεο ζηα αζηηθά θέληξα αθνύ πιένλ δηακνξθώλεηαη όιν θαη πην έληνλα ε
ζρέζε καζεηή-ρξήζηε θαη ρξήζεο ζε ζπλδπαζκό κε ηε δηαζθέδαζε.
Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ Αηηηθή ε ζρέζε ησλ καζεηώλ κε ηε ρξήζε λαξθσηηθώλ είλαη:
1 ζηνπο 5 έρεη θάλεη ρξήζε νπζηώλ κε ην πνζνζηό λα θηάλεη ζην 48% ζηνπο καζεηέο
ηεο Γ’ Λπθείνπ
12,7% έρεη θάλεη ρξήζε θάλλαβεο θαη 7,5% θάλεη πεξηζηαζηαθή ρξήζε κε 1 ζηνπο 3
καζεηέο ηεο Γ’ Λπθείνπ λα θάλεη πεξηζηαζηαθή ρξήζε θάλλαβεο
Υξήζε έθζηαζε έρεη θάλεη ην 3% πνπ είλαη ζε δηπιάζην πνζνζηό ζε ζρέζε κε ηελ
ππόινηπε ρώξα κε απμεηηθή ηάζε ζηα αζηηθά θέληξα
Δλώ 8% έρεη θάλεη ρξήζε ραπηώλ πνύ είλαη ιίγν πην θάησ από ην κέζν όξν ηεο ρώξαο
Δηεζλή ζηνηρεία θαη ζπγθξίζεηο
Η ρώξα καο έρεη από ηα κηθξόηεξα ζε παγθόζκην επίπεδν πνζνζηά εηζόδνπ ησλ
καζεηώλ ζηε ρξήζε νπζηώλ (9,8% ζηελ Διιάδα όηαλ ν κέζνο όξνο ρξήζεο ζε καζεηέο
ζηελ ΔΔ είλαη 23% θαη ζηηο ΗΠΑ 36%). Δδώ ζε δηεζλέο επίπεδν ην ζηνηρείν κέηξεζεο
γηα λα ππάξρεη θνηλή ζπληζηακέλε έρεη θαζνξηζηεί ε πεξηζηαζηαθή ρξήζε θαη ζην γεληθό
αιιά θαη ζην καζεηηθό πιεζπζκό.
ήκεξα ζηελ ΔΔ έρνπκε 15% ησλ ζπζηεκαηηθώλ ρξεζηώλ λα είλαη καζεηέο δειαδή
πεξίπνπ 2,5 εθ καζεηέο.
Υώξεο κε πνιύ πςειά πνζνζηά ρξήζεο ζην καζεηηθό πιεζπζκό πνιύ πάλσ από ην
κέζν όξν ρξήζεο είλαη ε Σζερία κε 1 ζηνπο 2 καζεηέο λα θάλεη πεξηζηαζηαθή ρξήζε, ε
Γαιιία, ην Βέιγην, ε Οιιαλδία, ε Βξεηαλία θαη ε Ιζπαλία, κε δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο
ηελ θύξηα νπζία θαηάρξεζεο. Υαξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν είλαη όηη ζηηο ρώξεο πνπ έρεη
λνκηκνπνηεζεί ε ρξήζε θάλλαβεο έρεη πνιιαπιαζηαζηεί ε ρξήζε όισλ ησλ νπζηώλ
ζηνπο καζεηέο.
Δπίζεο βιέπνπκε όηη ζηελ ΔΔ έρεη απμεζεί ε είζνδνο ησλ καζεηώλ ζε ζεξαπεία κε
θύξηα νπζία εμάξηεζεο ηεο θάλλαβε. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία από 1 ζηνπο 4 πνπ
μεθηλνύζαλ ζεξαπεία ιόγσ εμάξηεζεο από θάλλαβε ήηαλ καζεηέο, ζήκεξα είλαη 1
ζηνπο 3. Δλώ ζε όιε ηελ ΔΔ όζνη καζεηέο θηάλνπλ ζε πξόγξακκα απεμάξηεζεο ην
60% δειώλεη θαζεκεξηλή ρξήζε θάλλαβεο.
Από ην 2015 παξαηεξείηαη πξώηε θνξά σο πξόβιεκα ε πςειή ζρέζε ρξήζεο νπζηώλ
ζε καζεηέο ζε ζρέζε κε ηε δηαζθέδαζή ηνπο. Οη έξεπλεο δείρλνπλ ην 55% ησλ
ζακώλσλ ζε clubs θάλεη ρξήζε νπζηώλ θπξίσο ραπηώλ θαη θνθαΐλεο κε έμαξζε ζηε
Βξεηαλία θαη ηελ Ιζπαλία, θαη κεηαθνξά ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο ζε
Διιάδα θαη Πνξηνγαιία
Η έθζεζε ηνπ ΟΗΔ γηα ηα λαξθσηηθά γηα ην 2015 δείρλεη αύμεζε ηεο ρξήζεο ζηνπο
καζεηέο ησλ ΗΠΑ, 1 ζηνπο 3 καζεηέο θάλεη ζπζηεκαηηθή ρξήζε. Η αύμεζε νθείιεηαη
ζηε λνκηκνπνίεζε ηεο θάλλαβεο ζε πεξηζζόηεξεο πνιηηείεο ησλ ΗΠΑ, ελώ 1 ζηνπο 3
καζεηέο ηεο Γ’ Λπθείνπ θάλεη ζπζηεκαηηθή ρξήζε θάλλαβεο κε ηαηξηθή ζπληαγή ζηηο
πνιηηείεο πνπ έρεη λνκηκνπνηεζεί ε θάλλαβε γηα «ηαηξηθνύο ζθνπνύο» ιεηηνπξγώληαο
σο πξνπνκπόο θαη γηα ηε ρώξα καο θαη γηα όζνπο πξνζπαζνύλ λα καο πείζνπλ γηα ηελ
αλάγθε λνκηκνπνίεζεο ηεο θάλλαβεο γηα «ηαηξηθνύο ζθνπνύο».
Η έθζεζε ηνπ Δπξσπατθνύ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηα Ναξθσηηθά (2010) αλαθέξεη αύμεζε
ηεο εμάξηεζεο από θάλλαβε ζηελ ΔΔ ζηνπο καζεηέο πνπ ζρεηίδεηαη κε: ρακειή
απηνεθηίκεζε – κηθξόο απηνέιεγρν – έιιεηςε θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ – νηθνλνκηθά
πξνβιήκαηα – αύμεζε ηεο δηαζεζηκόηεηαο ηεο θάλλαβεο ιόγσ ηεο αιιαγήο ζην λνκηθό
πιαίζην ζε κηα ζεηξά ρώξεο.
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Τάζεηο ζηε ρξήζε νπζηώλ ζηνπο καζεηέο
Παξαθνινπζώληαο ινηπόλ ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε λαξθσηηθώλ ζηηο καζεηηθέο
ειηθίεο βαζηθέο ηάζεηο πνπ παξαηεξνύκε είλαη:
1. αύμεζε ηεο ρξήζεο ζηνπο καζεηέο ζηε ρώξα καο
3-πιαζηαζκό ηεο ρξήζεο ζηνπο καζεηέο ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία 30 ρξόληα
Άλνδνο ηεο ρξήζεο θάλλαβεο ζηνπο καζεηέο πην εκθαλή ηελ άλνδν ζηηο καζήηξηεο
ρεδόλ 3-πιαζηαζκό ζηε ρξήζε ζηνπο καζεηέο ηεο Γ’ Λπθείνπ
2. Η αύμεζε ηεο ρξήζεο αγγίδεη πεξηζζόηεξν ηε ζπζηεκαηηθή θαη πεξηζηαζηαθή ρξήζε
παξά ηε δνθηκή θαη γηα απηό είλαη πνιύ πςειά ηα πνζνζηά όζσλ από ηε δνθηκή
πεξλνύλ ζηε ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο ρξήζεο. Γειαδή ελώ έρνπκε 2-πιαζηαζκό όζσλ
καζεηώλ δνθηκάδνπλ λαξθσηηθά, έρνπκε 3-παιαζηακό όζσλ θάλνπλ ζπζηεκαηηθή
ρξήζε
3. Μείσζε ηεο ειηθίαο πεηξακαηηζκνύ θαη ηεο ειηθίαο ζπζηεκαηνπνίεζεο ηεο ρξήζεο.
Έρνπκε κηα κεηαηόπηζε ηεο ειηθίαο εηζόδνπ ζηα λαξθσηηθά από ην Λύθεην ζην
Γπκλάζην. ε όινπο ηνπο δείθηεο (δνθηκή – πεξηζηαζηαθή ρξήζε – ζπζηεκαηηθή ρξήζε
– θύιν - νπζία πεηξακαηηζκνύ – νπζία θαηάρξεζεο – Γείθηεο Αίηεζεο Θεξαπείαο)
έρνπκε απμεηηθέο ηάζεηο ζηνπο καζεηέο Α’ θαη Β’ Γπκλαζίνπ δειαδή ζηηο ειηθίεο 13-14
έηε
4. Όζν κεηώλεηαη ε ειηθία, κεηώλεηαη θαη ε δηαθνξά ησλ δύν θύισλ κε ηηο καζήηξηεο λα
κπαίλνπλ πην δπλακηθά ζηε ρξήζε. ηηο καζήηξηεο παξαηεξείηαη πην άκεζε κεηάβαζε
από ηνλ πεηξακαηηζκό ζηελ εμάξηεζε.
5. Γηαξθώο απμεηηθή ηάζε ζηε ρξήζε ραπηώλ κε θύξηα νκάδα θαηάρξεζεο ηηο καζήηξηεο
6. ηαζεξά ε Αηηηθή έρεη ηα πςειόηεξα πνζνζηά ρξήζεο ζηνπο καζεηέο ζηε ρώξα καο
Με βάζε απηέο ηηο ηάζεηο πξέπεη λα αλαθέξνπκε ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ζηελ άλνδν ηεο
ρξήζεο
ε άλνδνο ηεο δηαζεζηκόηεηαο λαξθσηηθώλ θαη θπξίσο ηεο θάλλαβεο
ε άλνδνο ηεο θνηλσληθήο αλνρήο θαη ηνπ ζπκβηβαζκνύ κε ην πξόβιεκα ησλ
εμαξηήζεσλ θαη από ην γεληθό πιεζπζκό θαη από ηνπο καζεηέο πνπ δελ βιέπνπλ ηε
ρξήζε θπξίσο ηεο θάλλαβεο σο πξόβιεκα
ηελ επίδξαζε ζηε δηακόξθσζε ραιαξήο ζηάζεο σο πξνο ηεο ρξήζε από καζεηέο
θαη γνλείο ηεο ζεσξίαο ηνπ δηαρσξηζκνύ ησλ λαξθσηηθώλ ζε «ζθιεξά» θαη
«καιαθά» θαη πεξί λνκηκνπνίεζεο ηεο θάλλαβεο.
Δζηηάδνπκε ζηε δηαθνξά απνπνηληθνπνίεζεο θαη λνκηκνπνίεζεο ηεο θάλλαβεο. Η
πνηλή πξέπεη λα έρεη θαζαξά απνηξεπηηθό ραξαθηήξα θαη έηζη λα ιεηηνπξγεί, ε
θαηαζηνιή δελ είλαη ε ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ιύζε βξίζθεηαη ζηελ Πξόιεςε θαη
ζηε ζηήξημε ηεο «ζηεγλήο ζεξαπείαο». Ννκηκνπνίεζε πξώηα ζηε ζπλείδεζε θαη
έπεηηα σο λνκηθό θαζεζηώο ζεκαίλεη όκσο όηη ε θάλλαβε σο λόκηκν εκπόξεπκα
κπνξεί λα θαιιηεξγείηαη – λα δηαθηλείηαη θαη λα θαηαλαιώλεηαη παληνύ θαη από όινπο
κε ζηόρν ηελ άλνδν ηεο θπθινθνξίαο ηεο γηα άλνδν θαη ηεο θεξδνθνξίαο. Έρνπκε ην
παξάδεηγκα κε ην αιθνόι θαη ηε ληθνηίλε πνπ σο λόκηκα εκπνξεύκαηα
θαηαλαιώλνληαη επξέσο θαη από πνιύ κηθξή ειηθία.
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Τν πξνθίι ηνπ καζεηή ρξήζηε νπζηώλ
Αλ ζέινπκε λα πξνζεγγίζνπκε ινηπόλ ην πξνθίι ηνπ καζεηή ρξήζηε νπζηώλ ζα ιέγακε όηη
θαηά βάζε κηιάκε:
Γηα αγόξη – πνπ μεθηλά λα πεηξακαηίδεηαη ζηελ Α΄ κε Β’ Γπκλαζίνπ – θπξίσο κε
θάλλαβε. ηελ Γ’ Γπκλαζίνπ κε Α’ Λπθείνπ έρεη ζπζηεκαηνπνηήζεη ηε ρξήζε κε
πεηξακαηηζκό θη άιισλ νπζηώλ θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ Λπθείνπ πηζαλά έρεη
δηακνξθώζεη εμαξηεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηνλ ζπλαληάκε ή ζηελ εμάξηεζε από
εξσίλε ή λα δεηά ζεξαπεία σο πνιύ-ηνμηθνκαλήο κε θύξηα νπζία θαηάρξεζεο ηελ
θάλλαβε. Παξνπζηάδεη ρακειή απηνεθηίκεζε θαη έιιεηςε θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ κε
θύξην ζηνηρείν ην θιείζηκν ζηνλ εαπηό ηνπ, εγθαηαιείπεη ην ζρνιείν ή έρεη ραιαξή
επαθή κ’ απηό. Έρεη ζεσξεηηθνπνηήζεη ηε ρξήζε σο δηέμνδν θαη ιύζε ζηα
πξνβιήκαηά ηνπ.

ήκεξα ρξεηάδεηαη λα νμπλζεί ην κέησπν κε ηελ θνηλσληθή αλνρή ζηα λαξθσηηθά σο ηξόπν
δσήο κε όια ηα κέζα, κε επηζηεκνληθά, ηδενινγηθά θαη πνιηηηθά επηρεηξήκαηα, κε νμπκέλν
κέησπν ζηηο ζεσξίεο πνπ νδεγνύλ ζηελ αλνρή θαη ζηελ ζπκθηιίσζε κε ην θαηλόκελν.
Δπίζεο δελ πξέπεη λα ππνηηκάκε όηη ε δηαθίλεζε ησλ λαξθσηηθώλ πνπ γίλεηαη ζήκεξα όιν
θαη πην ζπζηεκαηηθά ζηηο πην κηθξέο ειηθίεο ζπληζηά κηα γηγάληηα νηθνλνκηθή επηρείξεζε ζηα
πιαίζηα ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο πνπ απνθέξεη ηεξάζηηα θέξδε. Η παγθόζκηα
δηαθίλεζε ησλ λαξθσηηθώλ ππνινγίδεηαη ζε πάλσ από 500 δηο $ ην έηνο, ελώ ηα εηήζηα
έζνδα ηνπ Άκζηεξληακ κόλν από ηνλ λαξθσηνπξηζκό θηάλνπλ ηα 3 δηο $.
Κιείλνληαο παξαζέηνπκε κηα θξάζε ηνπ Λέσλ Σνιζηόη από ην δνθίκην πνπ έγξαςε ην
1890 κε ηίηιν «Γηαηί νη άλζξσπνη θάλνπλ ρξήζε λαξθσηηθώλ νπζηώλ» πνπ γξάθεη «αςηό
ακπιβώρ είναι πος ζςμβαίνει και ζε μια ανθπώπινη ζωή εξαιηίαρ ηηρ σπήζηρ ναπκωηικών
οςζιών. Σ’ αςηή ηην πεπίπηωζη δεν εναπμονίζεηαι η ζωή με ηη ζςνείδηζη, αλλά η
ζςνείδηζη με ηη ζωή»
Η ηνμηθνκαλία δελ είλαη απιά ε ρξήζε κηα νπζίαο, αιιά είλαη ηξόπνο δσήο. Δίλαη ηξόπνο
δσήο πνπ ην άηνκν ππνηάζζεη θάζε ηνπ δξάζε, θάζε αλάγθε ζηελ αλαδήηεζε ηεο νπζίαο.
Γηακνξθώλεη ηηο θνηλσληθέο ηνπ ζρέζεηο γύξσ από ηελ αλαδήηεζε ηεο νπζίαο,
απνμελώλεηαη από ην θνηλσληθό γίγλεζζαη θαη θπξίσο απνμελώλεηαη από ηελ νπζία ηνπ
εαπηνύ ηνπ. Γη’ απηό θαη ε εμάξηεζε από ςπρνδξαζηηθέο νπζίεο είλαη αθξαία κνξθή
αιινηξίσζεο πνπ αληηηίζεηαη ζηελ νπζία ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο θαη ζηνλ άλζξσπν σο
θνηλσληθό όλ. Σα λαξθσηηθά δελ νδεγνύλ κόλν ζηνλ θπζηθό ζάλαην, αιιά θαη ζηνλ
θνηλσληθό ζάλαην, δηακνξθώλνληαο αλζξώπνπο ζθηέο ζην πεξηζώξην ηεο δσήο θαη ησλ
θνηλσληθώλ ζρέζεσλ. Σν βαζηθό είλαη όηη ε ρξήζε λαξθσηηθώλ νδεγεί ζηελ έιιεηςε
θηλήηξνπ γηα ηε δσή αθνύ ηα πάληα ππνηάζζνληαη ζηελ ςεπδεπίγξαθε επραξίζηεζε πνπ
κνπ πξνζθέξεη ε νπζία πνπ θάλσ ρξήζε. Καη εκείο δελ ζέινπκε ηε λέα γεληά ζην
πεξηζώξην ηεο δσήο, αιιά ηνπο ζέινπκε πξσηαγσληζηέο ηεο δσήο, γηα λα δηακνξθώζνπλ
ηε δσή πνπ ηνπο αμίδεη. Θέινπκε λένπο αλζξώπνπο κε θαζαξή ζπλείδεζε γηα λα κπνξνύλ
λα θέξνπλ ηε δσή ζηα κέηξα ηνπο.

