
ΕΞΑΡΤΗΣΗ-ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΕΞΑΡΤΗΣΗ

Η δοκιμή, η χρήση και η εξάρτηση από τις ουσίες δεν 
συμβαίνουν ξαφνικά στη ζωή του ατόμου. Έρευνες δείχνουν 
ότι ένα σύνολο παραγόντων που σχετίζονται με το ίδιο το 
άτομο, το περιβάλλον του καθώς και με τα χαρακτηριστικά 
της ουσίας, αλληλεπιδρούν με διαφορετικό τρόπο για τον 
καθένα, για να οδηγήσουν σταδιακά στην εξάρτηση. 



ΕΞΑΡΤΗΣΗ-ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΕΞΆΡΤΗΣΗ

Μερικοί από τους λόγους που οδηγούν στην εξάρτηση 
είναι :

1. Η βιολογία 

2.Το οικογενειακό περιβάλλον 

3. Η δοκιμή 



Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Σημαντικό ρόλο έχουν τα χαρακτηριστικά της ουσίας δηλαδή η 
φαρμακολογική της δράση, η ταχύτητα και η διάρκεια δράσης 
καθώς και ο τρόπος χορήγησης της. Από τα παραπάνω μια ουσία 
μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο ελκυστική στο άτομο. 

Ακόμη τα βιολογικά χαρακτηριστικά του ατόμου (φύλο, βάρος, 
ηλικία κ.α) επηρεάζουν την επίδραση της ουσίας στον οργανισμό 
κάθε ατόμου, την αντίδραση αλλά και την αντοχή του οργανισμού 
σε αυτήν. 



ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η οικογένεια, ως το πρώτο κοινωνικό περιβάλλον που καλείται να φροντίσει τις 
ανάγκες του ατόμου, έχει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της στάσης του 
παιδιού απέναντι στον εαυτό του και τη ζωή, αυξάνοντας ή μειώνοντας την 
πιθανότητα εμφάνισης επικίνδυνων συμπεριφορών όπως η χρήση ουσιών. 

Μερικοί παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα να καταφύγουν τα νέα μέλη 
της οικογένειας στη χρήση είναι :

1. Η σωματική ή λεκτική βία 

2. Η ελλιπής ή ασυνεπής γονική επίβλεψη 

3. Το χαοτικό οικογενειακό περιβάλλον 

4. Η απουσία ζεστής συναισθηματικής σχέσης με τα παιδιά. 



Η ΔΟΚΙΜΗ

Το άτομο χρησιμοποιεί ουσίες νόμιμες ή παράνομες με σκοπό την αλλαγή της 
διάθεσής, της αντιληψής και της συμπεριφοράς του.

1. Επιθυμεί μέσω της ουσίας να προκαλέσει ευχάριστα συναισθήματα. 

2. Επιθυμεί μέσω της ουσίας να αποφύγει δυσάρεστα συναισθήματα. 

3. Επιθυμεί μέσω της ουσίας να επιτύχει σε δραστηριότητες που απαιτούν 
υψηλές αποδώσεις. 

4. Επιθυμεί μέσω της ουσίας να ικανοποιήσει τη δική του περιέργεια για νέες 
εμπειρίες ή την ανάγκη του να γίνει αποδεκτός.(επηρεάζεται από τους 
συνομηλίκους του) 


