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Χείμαρρος Συνειδητότητας

Η μάνα κι’ ο πατέρας καλωσορίζουν το νεογέννητο τους στον κόσμο.
Η επικοινωνία αρχίζει, είναι κυρίως μη λεκτική. Υπάρχει η πρόθεση, η θέληση, 
το αίσθημα της αγάπης, για να αφουγκραστούν το παιδί και τις ανάγκες του. 

Μια μικρή ομάδα σχηματίζεται. Μια κοινότητα οργανώνεται.

Ένας κύκλος ανοίγει, ένας χώρος όπου όλοι χωράνε και βρίσκουν τη θέση τους.
 Όπου ο καθένας μπορεί να είναι άτομο και να έχει τη δική του δύναμη. Και στον 

κύκλο όλοι είναι ίσοι. Δεν έχει σημασία πως είναι κανείς, όλοι είναι μοναδικοί.

Το παιδί αναγνωρίζει σιγά-σιγά ότι είναι ένα άτομο μέσα σε μια ευρεία γκάμα 
και τύπο ανθρώπων, με διαφορετικά ενδιαφέροντα, διαφορετικούς στόχους, 
διαφορετικά σώματα, όλα διαφορετικά. Ακολουθώντας την προσωπική του 

επιθυμία σχετίζεται με τα άλλα μέλη της ομάδας. Η ομάδα βιώνει την εμπειρία 
της εξερεύνησης « κοινού εδάφους », μια αίσθηση προσωπικής μοναδικότητας, 
ενσωμάτωσης, συνοχής. Τα όρια του καθενός γίνονται σεβαστά, καθορίζονται 

και διδάσκονται από τον ένα στον άλλο. Μια αλχημεία λαμβάνει χώραν.
 Οι μεθόδοι αναπτύσσονται ακολουθώντας το άγνωστο, προσβαίνοντας 

στη διαίσθηση, μα κυρίως από την αναγνώριση των δυνατοτήτων που υπάρχουν. 
Μια κοινή γλώσσα αναγνωρίζεται και βιώνεται. Ένα λεξιλόγιο αναπτύσσεται, 
Αίφνης ένα μέσο ανταλλαγής, επικοινωνίας εκεί όπου κάποτε ήταν αδιανόητη 

η ύπαρξή τους. Ένα άνοιγμα στην αίσθηση και τη συνειδητότητα. 
Αντικατάσταση των ιδεών, των προκαταλήψεων με μια εμπειρία.

Το αντίδοτο για την προκατάληψη είναι η αποδοχή.
Η εξάρτηση δεν πρέπει ούτε να αγνοείται ούτε να αποφεύγεται. Η προσέγγιση 

μας είναι η αλληλεπίδραση και η ενσωμάτωση, η στήριξη. Η θετική εμπειρία 
της ύπαρξης, της αυτοέκφρασης κάθε ατόμου της ομάδας 

σ’ ένα υποστηρικτικό περιβάλλον.

Δεν προσπαθούμε να είμαστε ο θεραπευτής κάποιου. Δεν προπαθούμε να 
νιώσουμε εξουσία με το να βοηθήσουμε κάποιον. Όταν βρίσκεσαι στον πόνο 

σου, γνωρίζεις ακριβώς που είναι η καρδιά σου. Ξέρεις ακριβώς τι αισθάνεσαι, τι 
νιώθεις. Οι άνθρωποι προσπαθούν να μετατοπίσουν, να εκδιώξουν τους άλλους 
από τα συναισθήματα τους. Αυτό  που πρέπει να κάνει κανείς είναι να στηρίξει. 

Στήριξη θα πει να περάσουμε το μήνυμα ότι κατανοούμε αυτό που συμβαίνει 
(...και η ηλιοφανής ηλικία της νεότητας σκοτίζεται από πολλές καταιγίδες).

Και αυτό με κάποιο τρόπο ενδυναμώνει τα άτομα 
να αναλάβουν την ευθύνη του εαυτού τους.

Η νεότητα στο βάθος είναι μια αφυπνιζόμενη συνείδηση. 
Ένας χείμαρρος συνειδητότητας που ρέει ανεμπόδιστα, στα φιλόξενα 

και ασφαλή νερά της ομάδας που λέγεται οικογένεια.



Στην επιστημονική ορολογία, όλες οι ουσίες οι οποίες προκαλούν εξάρτηση, 
αναφέρονται ως εξαρτησιογόνες ουσίες. Η εξάρτηση, σωματική και ψυχολογική, 
ορίζεται ως η ανάγκη για επαναλαμβανόμενη χρήση της ουσίας.

Η επίδραση τους είναι ψυχοδραστική. Όταν η ουσία εισαχθεί στον οργανισμό, 
επιδρά στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα και επηρεάζει τις ψυχικές λειτουργίες 
(γνωστικές και συναισθηματικές).

Οι εξαρτησιογόνες ουσίες μπορεί να είναι νόμιμες, όπως για παράδειγμα το αλκοόλ 
και ο καπνός ή παράνομες, όπως η κάνναβη, η κοκαΐνη, το χάπι Έκσταση 
και άλλες.

01
Τι είναι η πρόληψη της χρήσης ουσιών και πότε ξεκινάει;

Η πρόληψη περιλαμβάνει κάθε προσπάθεια για μείωση ή καθυστέρηση της ζήτησης 
χρήσης ουσιών.

Είναι σημαντικό να λειτουργεί σε πολλά επίπεδα και να ξεκινά από μικρές 
ηλικίες.
 
Μέθοδοι, όπως η απλή ενημέρωση για τις συνέπειες της χρήσης των ουσιών, 
ο εκφοβισμός και η παρουσίαση της χρήσης με τα μελανότερα χρώματα ή η ρητή 
απαγόρευση, δεν έφεραν σημαντικά αποτελέσματα.

Η πρόληψη έχει να κάνει με έναν καθημερινό τρόπο ζωής. Ξεπερνά τα όρια της 
παθητικής ενημέρωσης, στόχο έχει την ανάπτυξη και την καλλιέργεια μιας στάσης 
ζωής χωρίς εξαρτήσεις η οποία σέβεται τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.

02
Πώς μπορεί η οικογένεια να βοηθήσει στην πρόληψη;

Η πρόληψη ξεκινάει πρώτα από τους ίδιους τους γονείς. Αφορά το κατά πόσο ο κάθε 
γονιός φροντίζει τον εαυτό του, τις δικές του ανάγκες και σχέσεις, την προσωπική 
του εξέλιξη. Ο γονιός είναι πρότυπο και έμπνευση ζωής για το παιδί.

Η ικανοποίηση που αντλούν οι γονείς από τη ζωή τους, από τις σχέσεις τους, τη 
δουλειά τους είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που τους δίνει δύναμη να 
μεγαλώσουν παιδιά αυτόνομα, με αυτοπεποίθηση και εκτίμηση για τον εαυτό 
τους.

Δεν είναι καθόλου εύκολο να είναι κάποιος γονιός. Λέγεται ότι είναι τέχνη. Είναι ένας 
ρόλος που απαιτεί συναίσθημα, γνώση, ενέργεια, χιούμορ, υπομονή, κατανόηση, 
θετική διάθεση. Ο γονιός έχει να διαμορφώσει ένα κλίμα στην οικογένεια, μέσα στο 
οποίο το παιδί θα μάθει να αγαπάει, να σέβεται, να συνεργάζεται, να κρίνει, να 
χάνει, να επιλέγει, να ψάχνει, να επικοινωνεί. Παράλληλα, πασχίζει να συνδυάσει 
την ανάγκη του παιδιού για προστασία με τη δυνατότητα παροχής ευκαιριών προς 
το παιδί που θα του επιτρέψουν να ενηλικιωθεί.

Υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στην οικογένεια τα οποία είναι δυνατόν να 
βάλουν τις προυποθέσεις για την υγιή ανάπτυξη του παιδιού και να λειτουργήσουν 
προστατευτικά:  
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Η θετική, ζεστή σχέση μεταξύ γονέων και παιδιών προσφέρει προστασία και 
αίσθηση ασφάλειας ακόμα κι όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα μέσα στην οικογένεια. 
Προσδίδει ταυτότητα και τονίζει την ύπαρξη του « εμείς».

Η ανοιχτή και άμεση επικοινωνία μέσα στην οικογένεια, και ιδιαίτερα μεταξύ 
γονέων και παιδιών, επιτρέπει την επίλυση προβλημάτων, το μοίρασμα προσωπικών 
αγωνιών, την ψυχολογική στήριξη, την αντιμετώπιση άγχους.

Οι ρεαλιστικές προσδοκίες των γονέων για τα παιδιά τους, όχι παράλογες αλλά 
ούτε χαμηλές, και η θετική στάση των γονέων απέναντι στις ικανότητες των παιδιών 
ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση τους. Παράλληλα, επιτρέπουν 
στο παιδί να θέτει ρεαλιστικούς στόχους για τη ζωή του.

Η ανάληψη μικρών ευθυνών και η οριοθέτηση δημιουργεί σταδιακά στα παιδιά 
την αίσθηση ότι μπορούν να σταθούν στα πόδια τους και είναι χρήσιμα. Οι σταθεροί 
και συνεπείς κανόνες είναι σημαντικοί και δίνουν πλαίσιο στη ζωή. Για τα παιδιά 
οι κανόνες θέτουν ασφαλή όρια, για να μάθουν να ζουν με τους άλλους. Στην 
πραγματικότητα τα ίδια τα παιδιά, παρότι συχνά αντιδρούν, θέλουν τους κανόνες 
γιατί τους δίνουν την αίσθηση ασφάλειας και ανακούφισης.

Η επαφή των γονέων με το σχολείο, η συμμετοχή και το ενδιαφέρον τους για τη 
βελτίωσή του, η επικοινωνία με τους ανθρώπους ενός χώρου που έχει έναν πολύ 
σπουδαίο ρόλο όχι μόνο να μεταφέρει γνώσεις στα παιδιά αλλά να τα εκπαιδεύσει 
σε κοινωνικές και προσωπικές δεξιότητες, είναι επίσης σημαντικά για την εξέλιξη 
των παιδιών.

Οι γονείς είναι αγγελιαφόροι μηνυμάτων για τα παιδιά τους. Η ικανότητά τους να 
αντιμετωπίζουν τη ζωή με θετικό τρόπο, η αποχή των ίδιων από τη χρήση ουσιών, 
η διαχείριση δύσκολων καταστάσεων με λειτουργικό τρόπο, καθιστά τους ίδιους 
πολύ ισχυρά θετικά πρότυπα.

«Τα παιδιά χρειάζονται σταθερότητα και συνέπεια»

03
Πώς μπορεί ο γονιός να αντιμετωπίσει τα μηνύματα 
που προέρχονται από τα ΜΜΕ; 

Οι γονείς είναι οι πρώτοι διαμεσολαβητές ανάμεσα στα παιδιά τους και στα 
μηνύματα που αυτά δέχονται καθώς μεγαλώνουν από τα ΜΜΕ και το ευρύτερο 
κοινωνικό περιβάλλον. Αποδεχόμενα ότι τα ΜΜΕ αποτελούν πηγή πληροφόρησης 
ή επιρροής, οι γονείς χρειάζεται να αξιολογούν τα μηνύματα ή τις πληροφορίες 
αυτές μαζί με τα παιδιά τους.

Ο γονιός με κατάλληλες ερωτήσεις μπορεί να επιτρέψει στο παιδί να εκφράσει το 
ίδιο τι έχει ακούσει, τι πιστεύει, τι σκέπτεται, τι νιώθει, πως αξιολογεί τα μηνύματα 
που έχει δεχτεί. Μια τέτοια συζήτηση μαζί του μπορεί να βοηθήσει στο να αλλάξουν 
κάποιες ιδέες που μπορεί να έχει το παιδί αλλά και να ξεκαθαρίστουν οι αξίες της 
οικογένειας.

«Οι γονείς δεν χρειάζεται να είναι τέλειοι»
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Να μιλήσω  και πώς με το παιδί μου για τα ναρκωτικά;

Η κατάλληλη ηλικία για να συζητηθεί το θέμα αυτό με το παιδί είναι όταν το ίδιο 
το ζητήσει με τις ερωτήσεις του.

Καλό είναι να αναρωτηθεί ο γονιός: 

• Έχει το παιδί εκφράσει την ανάγκη για αυτή την πληροφόρηση;
•  Μπορεί να αντιληφθεί αυτά που θέλουμε να συζητήσουμε μαζί του;
•  Νιώθει ελεύθερα για να εκφράσει τέτοιες ανησυχίες ή ερωτήσεις στους 
    γονείς του;
• Έχει η οικογένεια δημιουργήσει στην καθημερινότητά της κλίμα    
    επικοινωνίας μεταξύ των μελών της; 

Εάν το παιδί ή ο έφηβος ρωτήσει ή ζητήσει να μιλήσει με τον γονιό του για το θέμα, 
αυτό σημαίνει ότι κάτι το έχει απασχολήσει ή προκαλέσει ώστε να επιθυμεί να το 
διερευνήσει περισσότερο.

Καλό είναι πρίν από οποιαδήποτε συζήτηση  με το παιδί οι ίδιοι οι γονείς να έχουν 
ενημερωθεί για το θέμα αυτό. Παρ’ όλα αυτά, οι γονείς δεν είναι απαραίτητο να 
γνωρίζουν τα πάντα, αλλά να ξέρουν ότι το σημαντικό είναι το τι κάνουν οι ίδιοι και 
όχι το τι λένε. Το πόσο συνεπείς είναι οι πράξεις τους με τα λόγια τους. 

Η υποστήριξή σας μπορεί να βοηθήσει το παιδί να αντισταθεί, εάν βρεθεί υπό πίεση 
να δοκιμάσει ναρκωτικά.

Η εντύπωση που έχουν πολλοί γονείς ότι πρέπει να είναι τέλειοι μπορεί  να είναι 
εμπόδιο στη σχέση τους με το παιδί τους. Είναι μάλλον απίθανο αυτή η στάση να  
οδηγήσει τα παιδά να διαχειριστούν τις δικές τους  ανασφάλειες και αδυναμίες. 
Οι γονείς μπορούν κατά περίπτωση να παραδέχονατι ότι δεν τα γνωρίζουν όλα. 
Αυτή η στάση δημιουργεί δεσμούς, είναι ειλικρινής και κάνει τους γονείς πιο
ευπρόσιτους.

05
Πώς μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι το παιδί κάνει 
χρήση ουσιών;

Δεν υπάρχουν ξεκάθαρα συμπτώματα της χρήσης ουσιών, ιδιαίτερα όταν το 
παιδί μπορεί να βρίσκεται στα αρχικά στάδια. Όμως είναι σημαντικό οι γονείς να 
έχουν μια τέτοια συναισθηματική σχέση με το παιδί τους, ώστε  πολύ νωρίτερα να 
αναγνωρίσουν χαρακτηριστικά που δεν  σχετίζονται άμεσα με τη χρήση και την 
εξάρτηση αλλά μπορεί να αφορούν προβληματική ανάπτυξη του παιδιού. Τέτοια 
μπορεί να είναι: 

•  Η παθητικότητα και η έλλειψη ανεξαρτησίας
•  Η έλλειψη αυτοπεποίθησης
•  Η απροθυμία να επιλύει συγκρούσεις και η αδυναμία να επιδεικνύει αυτοέλεγχο
•  Η αδυναμία να ξεπερνά τα προβλήματα και τις ματαιώσεις
•  Η δυσκολία να δημιουργεί και να διατηρεί φιλίες
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Μερικές φορές είναι δύσκολο να αναγνωρίσει κάποιος τη διαφορά ανάμεσα στην 
κανονική εφηβική συμπεριφορά και στη συμπεριφορά που δημιουργείται από 
τη χρήση ουσιών.  Αλλαγές που είναι ακραίες ή που διαρκούν περισσότερο από 
μερικές μέρες μπορεί να είναι μια ένδειξη.

Σκεφτείτε τις επόμενες ερωτήσεις: 

•  Φαίνεται το παιδί σας απόμακρο, μελαγχολικό, κουρασμένο, απρόσεχτο 
    σε σχέση με την προσωπική του περιποίηση;
• Έχει αρχίσει να γίνεται εχθρικό, επιθετικό και μη συνεργάσιμο;
• Έχει ξαφνικές αλλαγές στη διάθεση του από χαρούμενο και ζωηρό 
    σε σκυθρωπό, αμίλητο και κακόκεφο;
• Έχουν χειροτερέψει οι σχέσεις του παιδιού σας με τα άλλα μέλη της οικογένειας;
• Έχει απομακρύνει ή παρατήσει τους παλιούς του φίλους;
•  Παρουσιάζει χαμηλή σχολική απόδοση και πολλές απουσίες;
• Έχει χάσει το ενδιαφέρον του για τις αγαπημένες του δραστηριότητες;
• Έχουν αλλάξει οι συνήθειες του παιδιού σας όσον αφορά τη διατροφή και 
    τον ύπνο του (π.χ υπνηλία ή αυπνία, απώλεια όρεξης);
•  Λέει πολλά ψέματα και παρουσιάζει έντονη μυστικοπάθεια;
•  Παρουσιάζονται ανεξήγητες απώλειες χρημάτων ή αντικειμένων από το σπίτι;
•  Παρουσιάζονται ασυνήθιστες μυρωδιές, λεκέδες ή σημάδια στο σώμα, τα ρούχα      
    ή στο δωμάτιό του;
• Έχετε βρει ασυνήθιστη σκόνη, χάπια, κομμάτια αλουμινόχαρτου, πλαστικά           
    καλαμάκια, χαρτάκια για τσιγάρο, βελόνες ή σύριγγες;
 
Θετικές απαντήσεις στην πλειοψηφία αυτών των ερωτήσεων μπορεί να δείχνουν 
ότι το παιδί κάνει χρήση ουσιών. Όμως κάποιες από αυτές τις ενδείξεις μπορεί να 
εμφανίζονται σε ένα παιδί το οποίο δεν χρησιμοποιεί ουσίες αλλά μπορεί να έχει 
άλλα προβλήματα. Εάν έχετε αμφιβολία ζητήστε βοήθεια.

«Το σημαντικό δεν είναι ποιός φταίει αλλά πώς μπορείτε να βοηθήσετε»

06
Τι μπορεί να κάνει κάποιος αν έχει υποψίες ότι το παιδί 
κάνει χρήση;

Σ΄αυτό το ερώτημα υπάρχουν τόσες 
διαφορετικές απαντήσεις όσες είναι 
και οι οικογένειες. Χρειάζεται να πάρετε 
τις δικές σας αποφάσεις.

Εάν η οικογένεια επιθυμεί  περισσότερες 
πληροφορίες ή εκπαίδευση σε θέματα 
που αφορούν τη πρόληψη της χρήσης ουσιών, 
μπορεί να απευθυνθεί στις υπηρεσίες βοήθειας 
που αναφέρονται στο έντυπο.



07
Ποιές είναι οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση που το παιδί 
έχει κάνει χρήση;

Τα ναρκωτικά επηρεάζουν τον καθένα διαφορετικά. Τα αποτελέσματα εξαρτώνται 
από την ποσότητα που έχει πάρει κάποιος, τη συναισθηματική του διάθεση και 
το περιβάλλον του. Οι γονείς χρειάζεται να γνωρίζουν τι να κάνουν εάν βρουν το 
παιδί τους άρρωστο μετά από τη χρήση ναρκωτικών ή μετά από την υπερβολική 
κατανάλωση αλκοόλ.

Οι αμφεταμίνες, η κάνναβη, η «έκσταση», το LSD και τα μαγικά μανιτάρια μπορούν 
μερικές φορές να κάνουν  το χρήστη να νιώθει ένταση και πανικό. Εάν αυτό 
συμβαίνει:

•  Ηρεμήστε το και καθησυχάστε το. Προσπαθήστε να μην πανικοβληθείτε.     
     Μιλήστε με φυσιολογικό τόνο φωνής και εάν νιώθετε φοβισμένοι ή ανήσυχοι  
    προσπαθήστε να μην το αφήσετε να το καταλάβει.
•  Εξηγήστε ότι τα συναισθήματα θα περάσουν.
•  Ενθαρρύνετε το να καθίσει σε ένα ήσυχο αμυδρά φωτισμένο δωμάτιο.
•  Εάν αρχίσει να αναπνέει γρήγορα, ηρεμήστε το και ζητήστε του να παίρνει                    
    αργές, βαθιές αναπνοές.
    Η ηρωίνη, τα ηρεμιστικά και η κατάχρηση αερίων, κόλλας και αεροζόλ μπορεί   
    να κάνουν το χρήστη να νιώθει έντονη υπνηλία. Εάν αυτό συμβεί: 

•  Ηρεμήστε το και καθησυχάστε το. Μιλήστε με χαμηλή, ήρεμη φωνή 
    και προσπαθήστε να μην πανικοβληθείτε.
•  Μην το φοβίζετε ή το τρομάζετε.
•  Ποτέ μην του δίνετε καφέ για να το ξυπνήσετε.
•  Εάν τα συμπτώματα συνεχίσουν, τοποθετήστε το σε θέση ανάπαυσης 
    (πλάγια και σε εμβρυακή σχεδόν θέση. Προσοχή να μη «γυρίσει» η γλώσσα 
    και εμποδίσει την αναπνοή).
•  Μη διστάσετε να καλέσετε ένα ανσθενοφόρο εάν αργεί να ξυπνήσει.
    Η κατάχρηση αλκοόλ, εισπνεόμενων [ κόλλες, αεροζόλ, βενζίνη], η χρήση    
     ηρωίνης ή ηρεμιστικών, ο έντονος και συνεχής χορός ενός χρήστη «έκσταση»   
    χωρίς να παίρνει τακτικές αναπνοές  ή χωρίς να πίνει αρκετά υγρά μπορούν 
    να προκαλέσουν και αναισθησία. Μια υπερβολική δόση των περισσοτέρων         
    ναρκωτικών μπορεί, επίσης να προκαλέσει αναισθησία. Εάν αυτό συμβεί: 

•  Καλέστε το 199 αμέσως και ζητήστε ασθενοφόρο δηλώνοντας τόπο 
    και διεύθυνση. Ποτέ μην ντραπείτε να έρθετε σε επαφή με τις υπηρεσίες 
    άμεσης βοήθειας.
•  Τοποθετήστε το παιδί σε θέση ανάπαυσης έτσι ώστε να μην πνιγεί ή κάνει εμετό.
•  Ελέγξτε την αναπνοή. Να είστε έτοιμοι να κάνετε τεχνική αναπνοή 
    (φιλί της ζωής).
•  Κρατήστε το παιδί ζεστό αλλά όχι υπερβολικά ζεστό. Σε περίπτωση, όμως,      
    που κάποιος έχει πάρει «έκσταση» και πιστεύετε ότι έχει υπερθερμανθεί,            
    βεβαιωθείτε ότι έχει αρκετή δροσιά, φρέσκο αέρα και απομακρύνετε κάθε         
    υπερβολικό ρούχο, όπως καπέλο, γάντια, φουλάρι κλπ.
•  Εάν γνωρίζετε τι ουσία έχει πάρει, πείτε το στο πλήρωμα του ασθενοφόρου.    
    Εάν βρείτε ναρκωτικά αλλά δεν είστε σίγουροι τι είναι, παραδώστε τα στο             
    πλήρωμα του ασθενοφόρου.

Εάν συμβεί το χειρότερο και βρείτε το παιδί σε κατάσταση υπνηλίας ή αναίσθητο, 
είναι σημαντικό να γνωρίζετε τι να κάνετε. Μπορεί να σώσει τη ζωή του.
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