
Η χρήση παράνομων ουσιών εξάρτησης είναι ένα θέμα το οποίο 

περιβάλλεται από πάρα πολλούς μύθους. 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 των ουσιών εξάρτησης 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 “έκστασι” και 

άλλες για τις οποίες γίνεται αναφορά σε αυτό το ενημερωτικό 

έντυπο. 

Οι γονείς και το σχολείο μπορούν να αποτελέσουν στη ζωή 

των νέων βασικό παράγοντα πρόληψης και στόχος αυτού του 

εντύπου είναι να προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για 

διάφορες πτυχές που αφορούν στο γονικό ρόλο σε σχέση με το 

θέμα αλλά και να ενημερώσει σε σχέση με τους μηχανισμούς 

που λειτουργούν εντός του εκπαιδευτικού συστήματος και που 

στόχο έχουν να υποβοηθήσουν μαθητές που αντιμετωπίζουν 

πρόβλημα με τις ουσίες εξάρτησης.

Οι Γονείς

Αν και δύσκολα μπορεί ένας γονιός να καταλάβει εάν το 
παιδί του κάνει χρήση ναρκωτικών, ειδικά όταν αυτό γίνεται 
για πρώτη φορά ή περιστασιακά, μερικές από τις ενδείξεις 
είναι οι ακόλουθες:
 • Ξαφνικές αλλαγές στη διάθεση

 • Ανεξήγητη απόσυρση, απομόνωση, κατάθλιψη

 • Συγκρούσεις με φίλους και παρέα με εξωσχολικούς

  ή μεγαλύτερους

 • Απώλεια ενδιαφέροντος για ψυχαγωγικές και αθλητικές

   δραστηριότητες που απολάμβανε στο παρελθόν

 • Αλλαγές στον ύπνο και στη διατροφή

 • Έλλειψη ενδιαφέροντος για την εξωτερική εμφάνιση

 • Σχολική αποπένδυση (πτώση της ακαδημαϊκής επίδοσης, 

  απουσίες, μείωση ενδιαφέροντος για ψυχαγωγικές και 

  αθλητικές δραστηριότητες που απολάμβανε στο παρελθόν)

 • Οι σχέσεις με την οικογένεια και τους φίλους χειροτερεύουν

 • Επιθετική, απειθάρχητη συμπεριφορά και απουσία

  διάθεσης για συνεργασία

 • Ανεξήγητη ανάγκη για χρήματα

Πολλές από τις πιο πάνω ενδείξεις μπορούν να αποτελέσουν ταυτόχρονα 

σημάδια ή αλλαγές που παρατηρούνται στα στάδια της 
εφηβείας και στη διαδικασία της ενηλικίωσης. Αυτό μπορεί να 

προκαλέσει σύγχυση και γι΄ αυτό είναι σημαντικό οι γονείς που έρχονται 

αντιμέτωποι με τέτοιες συμπεριφορές να ζητούν τη βοήθεια ενός ειδικού. 

Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών δεν είναι παρά μόνο το 
σύμπτωμα άλλων δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίζει 
ένας νέος. 

Λειτουργήστε ως προληπτικός παράγοντας στη ζωή των 
παιδιών σας:

 • Ενημερωθείτε σωστά για θέματα που σχετίζονται με τις 
ουσίες εξάρτησης. Αυτό θα σας βοηθήσει να είστε έτοιμοι να κάνετε 

ανοιχτές και ειλικρινείς συζητήσεις με το παιδί σας, όσο δύσκολο και αν 

αυτό είναι στην πραγματικότητα, υποδεικνύοντας τους κινδύνους αλλά 

προσφέροντας τους ταυτόχρονα έγκυρες και ακριβείς πληροφορίες.

 • Λειτουργήστε ως θετικό πρότυπο και παράδειγμα στη 

ζωή του παιδιού σας αφού οι δικές σας συνήθειες και στάσεις μπορούν να 

επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τη δική του συμπεριφορά.

 • Αναπτύξτε κανάλια επικοινωνίας με το παιδί σας. ∆είξτε 

ενδιαφέρον για την καθημερινότητα του, τη ζωή του. Μιλήστε για τις 

ανησυχίες του, τις δυσκολίες και αφιερώστε χρόνο για κοινές 

δραστηριότητες που ευχαριστούν το παιδί σας αλλά και εσάς. Η 

επικοινωνία αυτή θα σας βοηθήσει να συζητήσετε μαζί του πιο ευαίσθητα 

και δύσκολα θέματα.

 • Γίνετε καλός ακροατής: δείξτε ενδιαφέρον και προσοχή 

προσπαθώντας να κατανοήσετε τις δυσκολίες και τους προβληματισμούς 

του. Η δική σας διαθεσιμότητα θα διευκολύνει το πλησίασμα του παιδιού 

σας ώστε να σας μιλήσει και να σας εκμυστηρευτεί θέματα που το 

απασχολούν. 

 • ∆ημιουργήστε στην οικογένεια ένα ασφαλές πλαίσιο για 

το παιδί σας θέτοντας σαφή, σταθερά όρια και κανόνες.

 • ∆είξτε σεβασμό στις ιδιαιτερότητες του παιδιού σας, 

ενισχύοντας τα θετικά στοιχεία της προσωπικότητας του, αποφεύγοντας 

τις προσβολές και την υποτίμηση. 

 • Ζητήστε βοήθεια από τα εξειδικευμένα Θεραπευτικά 
Κέντρα, Εφήβων και Οικογένειας.



Το Σχολείο

Με έγνοια τη διασφάλιση της πρόσβασης των μαθητών που 

αντιμετωπίζουν πρόβλημα με ουσίες εξάρτησης προς τα εξειδικευμένα 

Θεραπευτικά Κέντρα, το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου σε 

συνεργασία με την Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας και την 

Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής του Υπουργείου 

Παιδείας και Πολιτισμού και τα Θεραπευτικά Κέντρα Περσέας και 

Προμηθέας των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας, 

διαμόρφωσαν και εφαρμόζουν ένα πρωτόκολλο παραπομπής 

σύμφωνα με το οποίο:

Ο Σύμβουλος Καθηγητής που βρίσκεται στο κάθε σχολείο είναι το 

αρμόδιο άτομο για να παραπέμπει περιπτώσεις μαθητών που 

αντιμετωπίζουν πρόβλημα με ουσίες εξάρτησης στα εξειδικευμένα 

Θεραπευτικά Κέντρα Εφήβων και Οικογένειας. Σε αυτή την ομάδα 

εντάσσονται μαθητές που ζητούν βοήθεια για σκοπούς χρήσης ουσιών 

εξάρτησης καθώς και μαθητές που δε ζητούν βοήθεια αλλά 

εντοπίζονται με βάση κάποια ειδικά χαρακτηριστικά που παραπέμπουν 

σε χρήση. 

Τα Θεραπευτικά Κέντρα Εφήβων και Οικογενείας στα οποία 

παραπέμπονται οι μαθητές από το σχολείο είναι :

 • Το Κέντρο Συμβουλευτικής Εφήβων και Οικογένειας             
“ΠΕΡΣΕΑΣ”, τηλ. 22464292, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, για τις 

επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας.

 • Το Κέντρο Πρόληψης και Συμβουλευτικής Εφήβων και 
Οικογένειας “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”, τηλ. 25305079, 25305110, 
Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, για τις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου.
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Το παρόν αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου.


