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ΜΑΘΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ...
Αυτό το φυλλάδιο δεν έχει πρόθεση να
καταδικάσει, ούτε όµως και να συγχωρήσει τη
χρήση των ναρκωτικών. Μοναδικό σκοπό έχει να
σου προσφέρει την ευκαιρία να πάρεις µια
απόφαση, αφού πρώτα ενηµερωθείς, ανεξάρτητα
αν είσαι ή όχι τώρα χρήστης ναρκωτικών. Είναι
γεγονός ότι σε κάποιο στάδιο στη ζωή του καθενός,
η δυνατότητα να κάνει χρήση ναρκωτικών µπορεί
να γίνει πραγµατικότητα – αλλά προτού κάνεις
οποιεσδήποτε επιλογές, είτε πρόκειται να
σταµατήσεις είτε να ξεκινήσεις τη χρήση,
βεβαιώσου ότι γνωρίζεις όλη την αλήθεια.
Το να γνωρίζουµε τυπικά τι επίδραση έχει ένα
ναρκωτικό δεν µας λέει υποχρεωτικά πώς ακριβώς
θα επιδράσει αυτό το ναρκωτικό σε κάθε άτοµο. Η
επίδραση συνήθως εξαρτάται από το είδος του
ναρκωτικού, από την ποσότητα που
χρησιµοποιείται, από τη συχνότητα, από το πώς
λαµβάνεται και από τα χαρακτηριστικά του ατόµου
που το παίρνει - συγκεκριµένα τη σωµατική του
διάπλαση και τη ψυχική του κατάσταση. Θα πρέπει
επίσης να σηµειωθεί ότι πολλά από τα σηµερινά
ναρκωτικά δεν είναι ανόθευτα, αλλά αντίθετα
µίγµα δύο ή περισσοτέρων ουσιών που µπορούν
συχνά να επιφέρουν απρόβλεπτες και ανησυχητικές
επιπτώσεις.
Μία από τις πιο ανησυχητικές διαστάσεις του
κακού που προκαλούν τα ναρκωτικά στην
κοινωνία, είναι ο φόρος θανάτου. Η χρήση
ναρκωτικών αποτελεί παράγοντα για ένα στους
πέντε συνολικά θανάτους στην Αυστραλία – το
1997 προκάλεσε 22.700 θανάτους.
Θυµήσου, ο καθένας έχει κάτι να πει για τα
ναρκωτικά, και ο µύθος µπορεί να διαστρεβλώσει
την πραγµατικότητα. Οι φίλοι σου πιθανόν δεν
µπορούν να σου πουν όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις
για τα ναρκωτικά.
∆εν ωφελεί απλά η γνώση ότι τα ναρκωτικά είναι
επικίνδυνα – χρειάζεται να γνωρίζεις το πώς και

το γιατί, και εάν πρόκειται να τα χρησιµοποιήσεις,
τότε ξεκίνησε ζητώντας συµβουλή από κάποιο
ειδικευµένο φορέα παροχής υπηρεσιών για νέους
σχετικά µε τα ναρκωτικά.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΑΡΤΗΣΗ;
Υπάρχουν βαθµίδες εξάρτησης, που κυµαίνονται
από ήπια εξάρτηση έως καταναγκαστική
συµπεριφορά, κοινώς γνωστή σαν εθισµός. Είναι
αδύνατο να πει κανείς για πόσο διάστηµα ή πόσο
συχνά ένα άτοµο µπορεί να παίρνει ναρκωτικά πριν
γίνει εξαρτηµένο, όµως παραµένει πραγµατικό
ενδεχόµενο ότι µόλις αρχίσεις να κάνεις χρήση
ναρκωτικών, µπορεί να γίνεις εξαρτηµένος.
Αυτό δεν σηµαίνει οπωσδήποτε ότι θα εθιστείς στα
ναρκωτικά ή ότι θα βλάψεις σοβαρά την υγεία σου,
αν και κάποιοι νέοι άνθρωποι όντως πεθαίνουν από
ισχυρή δυσµενή αντίδραση του οργανισµού στο
ναρκωτικό. Ωστόσο, η χρήση ναρκωτικών µπορεί
να γίνει συνήθεια. Κάποιοι άνθρωποι στηρίζονται
σ’ αυτά απλώς για να αντιµετωπίσουν την
καθηµερινή ζωή. Η χρήση ναρκωτικών έχει
πιθανώς σοβαρή επίπτωση στη σωµατική και
ψυχική τους υγεία. Επίσης πολλοί εθισµένοι
καταφεύγουν στην κλοπή και στη διάρρηξη για να
βρουν αρκετά χρήµατα να πληρώσουν τα
ναρκωτικά και κατά συνέπεια βρίσκονται
µπλεγµένοι µε το νόµο.
Αν είσαι σε κάποιο βαθµό εξαρτηµένος ή πιστεύεις
ότι ενδεχοµένως κατευθύνεσαι σ’ αυτόν το δρόµο ή
γνωρίζεις κάποιον που είναι εξαρτηµένος, υπάρχουν
για τους νέους διάφορες υπηρεσίες από ειδικούς, µε
θεραπευτικές αγωγές που µπορούν να σε
βοηθήσουν να σταθεροποιήσεις ή ακόµα και να
βάλεις τέλος στην εξάρτησή σου.
Υπάρχει ένας αριθµός από διαφορετικές επιλογές
θεραπευτικών αγωγών. Αυτές διαφέρουν ως προς
τους στόχους και τις µεθόδους τους. Κάποιες
στοχεύουν στο να επιτύχει ο χρήστης έναν τρόπο
ζωής απαλλαγµένο από ναρκωτικά, ενώ άλλες

στοχεύουν στο να σταθεροποιήσουν το χρήστη
ναρκωτικών σε ένα περιορισµένο, ασφαλέστερο
επίπεδο χρήσης. Κάποιες χρησιµοποιούν
συµβουλευτικές µεθόδους προσαρµοσµένες σε
κάθε άτοµο, άλλες χρησιµοποιούν την οµαδική
θεραπεία, ενώ άλλες χρησιµοποιούν χηµικά
υποκατάστατα για να βοηθήσουν στην
απεξάρτηση ή τη συντήρηση.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
YSAS:
9890 7855
9418 1020 (εκτός ωραρίου)
Odyssey House: (Το σπίτι της Οδύσσειας)
8341 1600
Drug Info: (Πληροφορίες για τα Ναρκωτικά)
13 15 70
Buoyancy Foundation:(Ίδρυµα Buoyancy)
9429 3322
Drug & Alcohol Services: (Υπηρεσίες για τα
Ναρκωτικά & το Αλκοόλ)
8345 6666
VOYAGE (Alcohol & Other Drug Services):
[ΤΟ ΤΑΞΙ∆Ι (Υπηρεσίες για το Αλκοόλ & τα
Ναρκωτικά)]
9296 1228
Western Region AIDS & Hepatitis Prevention:
(Υπηρεσία Πρόληψης του AIDS & της
Ηπατίτιδας ∆υτικής Περιφέρειας)
9687 5202
Youth Outreach (Western General):
9689 5533
Youth Northern Outreach Team (YNOT):
(Οµάδα Προσέγγισης Νέων Βόρειας Περιφέρειας)
9304 9100
Mental Health Services for Kids & Youth:
(Υπηρεσίες Ψυχικής Υγιεινής για Παιδιά και
Νέους)
9342 2800

