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ΠPOΛOΓOΣ

Στην έκδοση αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της διαχρονικής µελέτης για την
καταγραφή των χαρακτηριστικών των ατόµων που απευθύνθηκαν στα Συµβουλευτικά
Κέντρα του ΚΕΘΕΑ τα έτη από 2000 εως και 2006. Τα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν
είναι αυτά που συλλέγονται, υφίστανται επεξεργασία και δηµοσιεύονται από το ΚΕΘΕΑ
σε ετήσια βάση στην έκθεση µε τίτλο «Κοινωνικο-δηµογραφικά χαρακτηριστικά και
συνθήκες χρήσης των ατόµων που απευθύνθηκαν στα Συµβουλευτικά Κέντρα του
ΚΕΘΕΑ».

Κύριος στόχος της διερεύνησης των χαρακτηριστικών των ατόµων που απευθύνθηκαν
στα Συµβουλευτικά Κέντρα του ΚΕΘΕΑ είναι η αξιοποίηση των αποτελεσµάτων για τη
βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών και το σχεδιασµό νέων εξειδικευµένων παρεµ-
βάσεων µε βάση τις ανάγκες των εξυπηρετούµενων.

Το κείµενο που ακολουθεί χωρίζεται σε τρεις κύριες ενότητες: (α) την Ταυτότητα της
Έρευνας, όπου περιγράφεται η µεθοδολογία και τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιµο-
ποιήθηκαν, (β) την Παρουσίαση των Αποτελεσµάτων, (γ) ένα επιλεγµένο θέµα που
αφορά την κινητοποίηση, έγκαιρη παρέµβαση και θεραπεία των εφήβων.





Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Σκοπός

Η παρούσα έρευνα µελετά τα κοινωνικό-δηµογραφικά χαρακτηριστικά και τη συµπεριφο-
ρά στη χρήση των ατόµων που απευθύνθηκαν στα Συµβουλευτικά Κέντρα του ΚΕΘΕΑ το
διάστηµα από το 2000 εως και το 2006. Οι στόχοι της µελέτης είναι: α) η διερεύνηση των
χαρακτηριστικών των ατόµων που ζητούν θεραπεία β) η συγκριτική ανάλυση των δεδοµέ-
νων ανά έτος και (γ) η µελέτη των µεταβολών που παρατηρούνται στις εξεταζόµενες µετα-
βλητές και των συσχετίσεων που αναπτύσσονται µεταξύ τους στη διάρκεια των ετών.

Χρόνος διεξαγωγής της έρευνας

Η συλλογή των σχετικών δεδοµένων γίνεται συστηµατικά σε όλη τη διάρκεια του έτους
σε όλα τα Συµβουλευτικά Κέντρα του ΚΕΘΕΑ. Η παρούσα µελέτη περιλαµβάνει τα δεδο-
µένα που συλλέχτηκαν την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2000 µέχρι και 31 ∆εκεµβρίου 2006.

Πληθυσµός

Ο πληθυσµός της έρευνας περιλαµβάνει τα άτοµα που απευθύνθηκαν στα 22 Συµβου-
λευτικά Κέντρα του ΚΕΘΕΑ. Τα Συµβουλευτικά Κέντρα βρίσκονται στις περιοχές της
Αθήνας, του Πειραιά, της Πάτρας, του Βόλου, της Λάρισας, της Θεσσαλονίκης, της Αλε-
ξανδρούπολης, της Καβάλας, του Aγίου Nικολάου και του Ηρακλείου Κρήτης.
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Συµβουλευτικό Kέντρο Eνηλίκων Θεσσαλονίκης

Συµβουλευτικό Kέντρο Eφήβων Θεσσαλονίκης
Eιδικό Πρόγραµµα για 

Eξαρτηµένες Mητέρες Θεσσαλονίκης

Συµβουλευτικό
Kέντρο Eνηλίκων
Kαβάλας

Συµβουλευτικό
Kέντρο Eνηλίκων
Aλεξανδρούπολης

Συµβουλευτικό 
Kέντρο Eνηλίκων Aθήνας

Συµβουλευτικό Kέντρο 
Eνηλίκων Λάρισας

Συµβουλευτικό Kέντρο 
Eφήβων και Eνηλίκων Bόλου

Συµβουλευτικό 
Kέντρο Eφήβων και Nεαρών 

Eνηλίκων Πάτρας

Συµβουλευτικό 
Kέντρο Eνηλίκων Aθήνας

Συµβουλευτικό Kέντρο 
Eφήβων Aθήνας

Συµβουλευτικό 
Kέντρο Eνηλίκων Aθήνας

Συµβουλευτικό Kέντρο Eνηλίκων Hρακλείου
Συµβουλευτικό Kέντρο Eφήβων Hρακλείου
Συµβουλευτικό Kέντρο Eνηλίκων Λασιθίου

Συµβουλευτικό Kέντρο
Eφήβων Aθήνας
Συµβουλευτικό Kέντρο
στα ∆ικαστήρια 
Aνηλίκων Aθηνών

Συµβουλευτικό Kέντρο 
Eνηλίκων Aθήνας

Συµβουλευτικό Kέντρο 
Eφήβων Πειραιά

Συµβουλευτικό Kέντρο 
Eνηλίκων Πειραιά

Kέντρο Yποδοχής και Eπανένταξης 
Aποφυλακισµένων Θεσσαλονίκης



Ερευνητικά εργαλεία

Για τη συλλογή των στοιχείων χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο «∆είκτης Εκτίµησης
Προβληµάτων και Αναγκών Θεραπείας». Το συγκεκριµένο εργαλείο είναι βασισµένο στο
ερωτηµατολόγιο «∆είκτης Αίτησης Θεραπευτικής Βοήθειας» (Treatment Demand Indicator)
που έχει σχεδιαστεί από την οµάδα Pompidou του Συµβουλίου της Ευρώπης και προτείνε-
ται από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Ναρκωτικά και τις Εξαρτήσεις (Ε.M.C.D.D.A.).

Πρόκειται για ένα δοµηµένο ερωτηµατολόγιο, το οποίο συµπληρώνεται από εκπαιδευ-
µένα µέλη του προσωπικού κατά τη διάρκεια ατοµικής συνέντευξης µε τα άτοµα που
προσεγγίζουν τα Συµβουλευτικά Κέντρα του ΚΕΘΕΑ. Οι ενότητες που εξετάζονται
περιλαµβάνουν: κοινωνικο-δηµογραφικές πληροφορίες, κατάχρηση ουσιών, συµπεριφο-
ρά υψηλού κινδύνου, εµπλοκή µε το νόµο, θέµατα υγείας.

Συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων

Τα κατά τόπους Τµήµατα Έρευνας των θεραπευτικών προγραµµάτων του ΚΕΘΕΑ, στα
οποία πραγµατοποιούνται οι συνεντεύξεις και γίνεται η καταχώρηση των στοιχείων,
αποστέλλουν τα δεδοµένα τους στον Τοµέα Έρευνας του ΚΕΘΕΑ, όπου γίνεται η επε-
ξεργασία και η ανάλυσή τους. Η επεξεργασία των δεδοµένων περιλαµβάνει µεταξύ
άλλων τη διαγραφή από τη βάση των πολλαπλών εγγραφών, οι οποίες αφορούν σε
άτοµα που έχουν προσεγγίσει το ίδιο ή διαφορετικά Συµβουλευτικά Κέντρα του
ΚΕΘΕΑ περισσότερες από µία φορές µέσα στο ίδιο έτος.

Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα

Η προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί για το ΚΕΘΕΑ βασική
προτεραιότητα κατά τη συλλογή και την επεξεργασία των στοιχείων. Για τη διασφάλιση
της εµπιστευτικότητας και του απορρήτου, η παροχή προσωπικών πληροφοριών έχει
προαιρετικό χαρακτήρα, η χρήση τους γίνεται µε αποκλειστικό κριτήριο την ωφέλεια
που απορρέει για το άτοµο και την ερευνητική διαδικασία, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δίνε-
ται στην ύπαρξη ασφαλών συνθηκών φύλαξης των αρχείων.

Το ΚΕΘΕΑ ακολουθεί σχετικό κώδικα δεοντολογίας, βάσει του οποίου ενηµερώνει κατ’
αρχάς τους ίδιους τους ερωτηθέντες για τη σκοπιµότητα συλλογής και επεξεργασίας των
στοιχείων που παρέχουν και καθορίζει τις δυνατότητες και διαδικασίες συλλογής, τήρη-
σης και αξιοποίησής τους. Έχει ενηµερώσει, επίσης, την Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα η οποία, βάσει του Νόµου 2472/1997, είναι το αρµόδιο όργα-
νο για την πολιτική ασφάλειας και προστασίας δεδοµένων στη χώρα µας.

Όρια και Περιορισµοί

Η µεθοδολογία που ακολουθείται για την συλλογή, καταχώρηση και ανάλυση των δεδο-
µένων αποτελεί σταθερή διαδικασία εφαρµογής που έχει χρησιµοποιηθεί σε προηγού-
µενες συγκριτικές µελέτες και εγγυάται την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων.

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τα δεδοµένα της µελέτης αποτελούν κυρίως προϊόν αυτο-
αναφοράς των ερωτώµενων στην πρώτη τους επαφή µε τα Συµβουλευτικά Κέντρα,
γεγονός που θα µπορούσε να δηµιουργήσει ανησυχία σε σχέση µε την αξιοπιστία τους.
Ωστόσο, ο µεγάλος αριθµός του δείγµατος και η διασταύρωση των απαντήσεων που
αναφέρονται στο ίδιο θέµα µάς επιτρέπουν να εξαγάγουµε ασφαλή συµπεράσµατα.

Τα ευρήµατα της µελέτης βασίζονται στην ανάλυση ανά έτος των ερωτηµατολογίων που
συµπλήρωσαν τα άτοµα που προσήλθαν στα Συµβουλευτικά Κέντρα του ΚΕΘΕΑ και
συµφώνησαν να συµµετάσχουν στη συνέντευξη. Αυτό σηµαίνει ότι, παρ’ όλο που έχει
γίνει έλεγχος, ώστε να αποκλειστούν οι διπλές εγγραφές στο ίδιο έτος, κάποια άτοµα
περιλαµβάνονται σε δύο ή περισσότερα διαφορετικά έτη.

Ο πληθυσµός που συµµετέχει στην µελέτη µεταβάλλεται από χρόνο σε χρόνο, σε αριθ-
µό και σύνθεση. Οι διαφορετικές τιµές των µεταβλητών ανά έτος και οι διακυµάνσεις
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Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Το Γράφηµα 1 παρουσιάζει τον αριθµό των συµµετεχόντων στην έρευνα κατ’ έτος. Η
αναλογία νέων και παλαιών εξυπηρετούµενων παρέµεινε σχετικά σταθερή για το διά-
στηµα 2000-2006 (περίπου 75:25). Σταθερό σε όλο το διάστηµα παραµένει το ποσοστό
των ατόµων που ήταν υπό θεραπεία σε άλλο κέντρο κατά την προσέλευσή τους στα
Συµβουλευτικά Κέντρα του ΚΕΘΕΑ (~5%), καθώς και αυτών που είχαν προηγούµενη
θεραπευτική εµπειρία (~50%) .

Γράφηµα 1: Άτοµα που συµµετείχαν στις έρευνες το διάστηµα 2000-2006

Φύλο

Η αναλογία των φύλων εµφανίζεται να παραµένει ίδια µε αυτή που έχει καταγραφεί και
κατά την περίοδο πριν από το 2000 (ΚΕΘΕΑ, 2003) και αντιστοιχεί σε περίπου 8
άνδρες προς 2 γυναίκες στο σύνολο του δείγµατος. ∆ιαφοροποιήσεις παρατηρούνται
στις επιµέρους ηλικιακές οµάδες, όπου η συγκεκριµένη αναλογία αλλάζει σε 7,5 προς
2,5 στην ηλικιακή οµάδα κάτω των 20 και σε 9 προς 1 στην ηλικιακή οµάδα άνω των 30
ετών, ενώ παραµένει σταθερή για την  ηλικιακή οµάδα 20-29 (Γράφηµα 2). Η αναλογία
ανδρών-γυναικών στο σύνολο του δείγµατος φαίνεται να ισχύει και για τον πληθυσµό
των χρηστών που έκαναν αίτηση για θεραπεία το ίδιο χρονικό διάστηµα στο σύνολο
σχεδόν των θεραπευτικών δοµών που λειτουργούν στην Ελλάδα (Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν., 2001,
2002, 2003, 2004, 2005).
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που παρατηρούνται επηρεάζονται από το µέγεθος του δείγµατος, γεγονός που οριοθε-
τεί την αναλυτική και ερµηνευτική δυνατότητα της συγκριτικής οπτικής. Παρά τη δια-
φορά στο µέγεθος του δείγµατος της έρευνας ανά έτος, ο αριθµός των γυναικών παρα-
µένει σηµαντικά µικρότερος από τον αριθµό των ανδρών και ο αριθµός των εφήβων
σηµαντικά µικρότερος από τον αριθµό των ενηλίκων. Οι ασταθείς στο χρόνο καµπύλες
συµπεριφοράς των γυναικών και των εφήβων µπορεί να αποδοθούν στη µικρή εκπρο-
σώπησή τους στο δείγµα της ανάλυσης, καθώς οι ακραίες τιµές ενδέχεται να επηρεά-
ζουν τα ποσοστά και τους δείκτες που υπολογίζονται και παρουσιάζονται στα δια-
γράµµατα.



Γράφηµα 2: Kατανοµή των συµµετεχόντων κατά φύλο και ηλικιακή οµάδα

Ηλικία

Σύµφωνα µε στοιχεία από προηγούµενα έτη, η µέση ηλικία των χρηστών που συµµε-
τείχαν στις έρευνες του ΚΕΘΕΑ κατά το διάστηµα 1995-1999 είχε µειωθεί από 26,7 σε
25,3 (ΚΕΘΕΑ, 2003). Ύστερα από µία µικρή µείωση που παρατηρήθηκε κατά την
περίοδο 2000-2002, ο µέσος όρος ηλικίας εµφανίζεται να αυξάνεται και πάλι και να
φτάνει στο 26,8 το 2006 (Γράφηµα 3). Καθώς το συντριπτικό ποσοστό των χρηστών
που φτάνουν στα Συµβουλευτικά Κέντρα του ΚΕΘΕΑ είναι χρήστες ηρωίνης, η αύξη-
ση αυτή του µέσου όρου ηλικίας είναι δυνατό να συγκριθεί µε τα στοιχεία για την
υπόλοιπη Ευρώπη, σύµφωνα µε τα οποία, παρατηρείται «γήρανση των ατόµων που
ζητούν θεραπεία απεξάρτησης από τα οπιούχα» (E.M.C.D.D.A., 2005, σελ. 66). Επι-
πλέον, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σταθερή µείωση του ποσοστού των ατόµων
που είναι κάτω των 20 ετών και απευθύνονται στα Συµβουλευτικά Κέντρα του ΚΕΘΕΑ
(Γράφηµα 4).

Γράφηµα 3: Mέση ηλικία συµµετεχόντων κατ’ έτος
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Γράφηµα 4: Kατανοµή συχνοτήτων των ηλικιακών οµάδων κατ’ έτος

Όσον αφορά την ηλικιακή κατανοµή κατά φύλο, παρατηρείται ότι οι γυναίκες που απευ-
θύνονται στα Συµβουλευτικά Κέντρα είναι νεαρότερης ηλικίας από τους άνδρες  και η
τάση αυτή παραµένει σταθερή κατά την εξεταζόµενη περίοδο (Γράφηµα 5). Η διαφορά
στη µέση ηλικία ανδρών και γυναικών υπολογίζεται στα 2,2 έτη κατά µέσο όρο.

Γράφηµα 5: Mέση ηλικία συµµετεχόντων κατά φύλο

Μορφωτικό επίπεδο

Το µορφωτικό επίπεδο των χρηστών που συµµετέχουν στην έρευνα φαίνεται να βελτιώνε-
ται µέσα στο διάστηµα 2000-2006. Πιο συγκεκριµένα, από το 2002 και µετά καταγράφεται
σταθερή αύξηση του ποσοστού των ατόµων που αναφέρουν ως ανώτατο επίπεδο εκπαί-
δευσης την ολοκλήρωση των σπουδών στο λύκειο (από 29,1% το 2002 σε 40,6% το 2006)
και παράλληλη µείωση του ποσοστού των ατόµων που αναφέρουν ως ανώτατο επίπεδο
εκπαίδευσης την ολοκλήρωση των σπουδών στο δηµοτικό (από 24,3% το 2002 σε 18,8% το
2006). Το 2006 η αναλογία αποφοίτων γυµνασίου και λυκείου είναι σχεδόν 1:1 (Γράφηµα 6).
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να το συγκεκριµένο διάστηµα, το ποσοστό των ανδρών που αναφέρουν ως ανώτατο επίπε-
δο εκπαίδευσης την ολοκλήρωση των σπουδών στο δηµοτικό καταγράφεται σταθερά µεγα-
λύτερο από το αντίστοιχο των γυναικών µε µία µέση διαφορά της τάξης του 9,4%. Το αντί-
στροφο ισχύει µεταξύ των ατόµων που αναφέρουν ως ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης την
ολοκλήρωση των σπουδών στο λύκειο (µέση διαφορά 9,1%) και µεταξύ των ατόµων µε ανώ-
τερες σπουδές (µέση διαφορά 2,3%) µε σταθερά µεγαλύτερο το ποσοστό των γυναικών.

Γράφηµα 6: Kατανοµή µορφωτικού επιπέδου κατ’ έτος

Στη διάρκεια της περιόδου 2000-2006, η µέση ηλικία διακοπής του σχολείου παραµένει
σχετικά σταθερή και αντιστοιχεί περίπου στα 14 έτη για το σύνολο του δείγµατος. Το
ποσοστό των ανδρών που αναφέρει διακοπή του σχολείου εµφανίζεται µεγαλύτερο από
αυτό των γυναικών στο σύνολο των ετών (Γράφηµα 7) (βλ. επίσης Γράφηµα 26: Mέση ηλι-
κία διακοπής σχολείου και µέση ηλικία έναρξης παράνοµης χρήσης κατ’ έτος, σελ. 27).

Γράφηµα 7: ∆ιακοπή σχολείου κατά φύλο
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Σηµείωση: Η διακοπή σχολείου στην παρούσα µελέτη αναφέρεται στη διακοπή της φοίτησης
πριν από την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (9ετής φοίτηση). Σε προηγούµενες
αντίστοιχες εκδόσεις, στις οποίες δεν υπήρχε ο συγκεκριµένος περιορισµός, η διακοπή σχο-
λείου εµφανιζόταν να συµβαίνει σε µεγαλύτερη ηλικία.



Υπηκοότητα και περιοχή κατοικίας

Η συντριπτική πλειονότητα (περίπου το 98,0%) των ατόµων που απευθύνθηκαν στα Συµ-
βουλευτικά Κέντρα του ΚΕΘΕΑ κατά την περίοδο 2000-2006 είναι Έλληνες, µε ποσοστό
που παραµένει σταθερό κατά την εξεταζόµενη περίοδο.Χρειάζεται να σηµειωθεί ότι στο
δείγµα της συγκεκριµένης έρευνας δεν περιλαµβάνονται στοιχεία από τα προγράµµατα
του ΚΕΘΕΑ που υλοποιούνται στο πλαίσιο των σωφρονιστικών ιδρυµάτων της χώρας,
στα οποία η εκπροσώπηση των αλλοδαπών είναι σηµαντικά µεγαλύτερη.

Όσον αφορά την περιοχή κατοικίας των ατόµων που συµµετείχαν στην έρευνα, το
95,0% περίπου ανέφερε ότι διαµένει σε πόλη, ποσοστό το οποίο παραµένει σταθερό
κατά την περίοδο 2000-2006. Mεγαλύτερη εµφανίζεται η εκπροσώπηση αυτών που
κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας (56% το 2006), ενώ ενδιαφέρον
παρουσιάζει το γεγονός ότι το ποσοστό των ατόµων που κατοικεί στην περιφέρεια
αυξάνεται. Πιο συγκεκριµένα, αύξηση παρουσιάζει το ποσοστό των ατόµων που διαµέ-
νει στην περιφέρεια της Θεσσαλίας (από 6,8% το 2000 αυξήθηκε σε 9,5% το 2006), της
∆υτικής Ελλάδας (από 2,5% το 2000 σε 4,3% το 2006) και της Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης (από 1,2% το 2000 σε 3,9% το 2006), ενώ µικρότερες αυξήσεις παρουσιά-
ζουν και οι υπόλοιπες περιφέρειες. Η αύξηση που παρατηρείται στα συγκεκριµένα
ποσοστά συνδέεται µε την παράλληλη δηµιουργία και λειτουργία προγραµµάτων του
ΚΕΘΕΑ στις αντίστοιχες περιοχές.

Εργασιακή κατάσταση

Τα περισσότερα από τα άτοµα που προσήλθαν στα Συµβουλευτικά Κέντρα του ΚΕΘΕΑ
την περίοδο 2000-2006 ανέφεραν ότι ήταν άνεργα, ενώ µικρό ποσοστό ανέφερε περι-
στασιακή εργασία. Αύξηση παρατηρήθηκε στα άτοµα που ανέφεραν ότι είχαν σταθερή
απασχόληση (Γράφηµα 8).

Γράφηµα 8: Eργασιακή κατάσταση συµµετεχόντων κατ’ έτος

Πηγή παραποµπής
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νεια αποτελούσε τη συχνότερη πηγή παραποµπής το διάστηµα 2000-2005 µε ποσο-
στό σταθερά µεγαλύτερο του 30,0%. Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι το ποσο-
στό των ατόµων που προσέρχονται µε δική τους πρωτοβουλία διπλασιάζεται στην
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περίοδο 2000-2006 (από 17,3% σε 34%). Το 2006 ως συχνότερη πηγή παραποµπής
αναφέρεται ο ίδιος ο ενδιαφερόµενος, γεγονός το οποίο πιθανά σχετίζεται µε την
παράλληλη αύξηση του µέσου όρου ηλικίας του δείγµατος. Η προσέλευση ύστερα
από προτροπή φίλων παρουσιάζει αρκετές αυξοµειώσεις κατά τη συγκεκριµένη
περίοδο.

Η παραποµπή από δικαστικές υπηρεσίες αναφέρεται από µικρό αριθµό ατόµων, ο
οποίος φαίνεται να µειώνεται ακόµα περισσότερο κατά την περίοδο που εξετάζεται
(από 4,9% το 2001 σε 1,8% το 2006).

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. για το 2005, το ποσοστό των ατόµων που ανέ-
φερε παραποµπή από δικαστικές υπηρεσίες ανερχόταν στο 1,4%. Η µείωση αυτή χρει-
άζεται να διερευνηθεί περαιτέρω, καθώς µεγάλο ποσοστό του συγκεκριµένου πληθυ-
σµού εκδηλώνει παραβατική συµπεριφορά και αντιµετωπίζει νοµικά ζητήµατα.

Οι παραποµπές από άλλα θεραπευτικά προγράµµατα σηµειώνουν αύξηση, από 4,5% το
2000 σε 8,5% το 2006. Η συγκεκριµένη αύξηση πιθανά αντανακλά και τις πρόσφατες
προσπάθειες ενίσχυσης της δικτύωσης και της συνεργασίας των διαφορετικών προ-
γραµµάτων και δοµών στο πεδίο της αντιµετώπισης της τοξικοεξάρτησης.

Γράφηµα 9: Πηγή παραποµπής στις υπηρεσίες απεξάρτησης του KEΘEA

Συνθήκες διαβίωσης

Κατά την προσέλευσή τους στα Συµβουλευτικά Κέντρα του ΚΕΘΕΑ την περίοδο 2000-
2006, 8 στα 10 άτοµα αναφέρουν ότι ζουν µε τη γονική οικογένεια.Το ποσοστό των ατό-
µων του δείγµατος που δήλωσε ότι ζει µόνος/η, αυξήθηκε από 6,0% το 2000 σε 12% το
2006. Η συντριπτική πλειονότητα (>90,0%) δηλώνει ότι διαµένει σε σταθερή στέγη, ενώ
αυτό δεν φαίνεται να διαφοροποιείται µεταξύ των δύο φύλων.

Το ποσοστό των ατόµων που δήλωσαν ότι συγκατοικούν µε χρήστη ουσιών παρουσιά-
ζει µικρή αλλά σταθερή αύξηση από 11,5% το 2000 σε 14,7% το 2006.

Παρατηρείται επίσης ότι το ποσοστό των γυναικών που δηλώνουν συγκατοίκηση µε
χρήστη ουσιών είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο των ανδρών σε όλα τα έτη (Γράφη-
µα 10).
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Γράφηµα 10: Συγκατοίκηση µε χρήστη ουσιών

Εµπλοκή µε το νόµο

Κατά την περίοδο 2000-2006 περίπου 1 στα 2 άτοµα που απευθύνθηκαν στα Συµβου-
λευτικά Κέντρα του ΚΕΘΕΑ µε αίτηµα θεραπείας ανέφερε ότι είχε δικαστικές εκκρε-
µότητες, ενώ κατά την ίδια χρονική περίοδο περίπου το 70,0% των ατόµων ανέφερε
τουλάχιστον µία σύλληψη στο ιστορικό του. Το ποσοστό αυτό φαίνεται να παραµένει
σταθερό σε όλο το εξεταζόµενο διάστηµα.

Λοιµώδη νοσήµατα που συνδέονται µε τα ναρκωτικά

Περίπου 1 στα 3 άτοµα που προσήλθαν στα Συµβουλευτικά Κέντρα του κατά την περίο-
δο 2000-2006 ανέφερε προβλήµατα σωµατικής υγείας, ενώ µεγαλύτερο ήταν το ποσο-
στό αυτό στις γυναίκες (µέση διαφορά 8,7%). Ένα στα 2 άτοµα ανέφερε νοσηλεία
κάποια στιγµή στο παρελθόν (49,3% το 2000 και 56,4% το 2006).

α. HIV/AIDS

Σύµφωνα µε το «∆είκτη Επιπολασµού Μολυσµατικών Ασθενειών» (∆ΕΜΑ*), η επικρά-
τηση του ιού HIV στους εξυπηρετούµενους του ΚΕΘΕΑ που είναι χρήστες ενέσιµων
ναρκωτικών και εξετάστηκαν σχετικά ήταν 0,26% για το έτος 2006. Στη διαχρονική µελέ-
τη σηµαντικό ποσοστό των συµµετεχόντων δήλωσε κατά την προσέλευσή του στα
Συµβουλευτικά Κέντρα του ΚΕΘΕΑ ότι δεν είχε εξεταστεί ποτέ για HIV, ενώ το ποσο-
στό αυτό παρουσιάζει µείωση κατά τα εξεταζόµενα έτη (Γράφηµα 11).

Σύµφωνα µε στοιχεία του Kέντρου Eλέγχου και Πρόληψης Nοσηµάτων (KEEΛΠNO)
για τα έτη 2000-2004, στα νέα κρούσµατα HIV που παρουσιάστηκαν στην Ελλάδα κατά
τη συγκεκριµένη περίοδο το ποσοστό των ενδοφλέβιων χρηστών ναρκωτικών ήταν
χαµηλό και κυµάνθηκε µεταξύ 1,1% (2003) και 3,8% (2001) (KEEΛΠNO, 2000-2004). Επι-
πλέον, οι ενδοφλέβιοι χρήστες ναρκωτικών συνιστούσαν το 3,7% του συνολικού αριθ-
µού των HIV οροθετικών ατόµων και το 3,9% του συνόλου των δηλωθέντων κρουσµά-
των AIDS στην Ελλάδα µέχρι τα µέσα του 2004 (KEEΛΠNO, 2004).

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο επιπολασµός του ιού HIV στους ενδοφλέβιους χρήστες ναρ-
κωτικών κατά τα έτη 2002 και 2003 παρουσίασε µεγάλη διαφοροποίηση εντός αλλά και
µεταξύ των χωρών και κυµάνθηκε από 0% έως άνω του 20% (E.M.C.D.D.A., 2005).
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* O συγκεκριµένος δείκτης δεν αποτελεί αυτοαναφορά των συµµετεχόντων αλλά προκύπτει
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β. Ηπατίτιδα B

Η ηπατίτιδα Β αποτελεί σοβαρό πρόβληµα δηµόσιας υγείας σε ολόκληρο τον κόσµο.
Στη χώρα µας παρουσιάζει µέση ενδηµικότητα (εκτιµάται σε 2-3% στο γενικό πληθυ-
σµό) και βρίσκεται στα ίδια επίπεδα µε τις χώρες της Νότιας και Κεντρικής Ευρώπης
(Lee, 1997). Η ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών και η σεξουαλική επαφή αποτελούν τους
σηµαντικότερους τρόπους µετάδοσης του ιού στις ανεπτυγµένες χώρες, και αυτό ισχύ-
ει και για την Ελλάδα.

O δείκτης επικράτησης της ηπατίτιδας Β στους χρήστες ενέσιµων ναρκωτικών που έλα-
βαν υπηρεσίες από το ΚΕΘΕΑ το 2006 και εξετάστηκαν σχετικά ήταν 1,7%.

Ωστόσο, σηµαντικό ποσοστό του πληθυσµού της διαχρονικής µελέτης δήλωσε ότι δεν
είχε εξεταστεί ποτέ για ηπατίτιδα Β, όταν προσήλθε στο ΚΕΘΕΑ µε αίτηµα θεραπείας
(Γράφηµα 11).Tο ποσοστό αυτό µειώνεται κατά τη διάρκεια των εξεταζόµενων ετών.

γ. Ηπατίτιδα C

Οι χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών αποτελούν µία από τις οµάδες υψηλού
κινδύνου για ηπατίτιδα C, ενώ η ενδοφλέβια χρήση αποτελεί την κύρια αιτία εµφάνισης
νέων περιπτώσεων. Σύµφωνα µε σχετικά στοιχεία, ο αριθµός νέων περιπτώσεων λοίµω-
ξης από ηπατίτιδα C συνεχώς µειώνεται, ιδιαίτερα στις ανεπτυγµένες χώρες (Centers
for Disease Control & Prevention, 2004).

Το 2006 ο δείκτης επικράτησης ηπατίτιδας C ανάµεσα στους εξυπηρετούµενους του
ΚΕΘΕΑ που ήταν χρήστες ενέσιµων ναρκωτικών και εξετάστηκαν σχετικά ανήλθε σε
ποσοστό 42,6%. Ένα σηµαντικό ποσοστό των ατόµων που προσήλθαν στα Συµβουλευ-
τικά Κέντρα του ΚΕΘΕΑ ανέφερε ότι δεν είχε εξεταστεί ποτέ για ηπατίτιδα C, ωστό-
σο, το ποσοστό αυτό µειώνεται σε όλη την υπό εξέταση περίοδο (Γράφηµα 11).

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2004, ο επιπολασµός αντισώµατος ηπατίτιδας C στους
ενδοφλέβιους χρήστες ναρκωτικών ήταν πολύ υψηλός, µε µεγάλες διαφορές εντός και
µεταξύ των χωρών, µε ποσοστά που κυµαίνονταν µεταξύ 40% και 60% περίπου
(E.M.C.D.D.A., 2005).

Aπό το παρακάτω γράφηµα φαίνεται ότι µειώνεται το ποσοστό των ατόµων που
δηλώνουν ότι δεν έχουν εξεταστεί για λοιµώδη νοσήµατα, όταν προσέρχονται στα
Συµβουλευτικά Kέντρα του KEΘEA.

Γράφηµα 11: Άτοµα που δεν έχουν κάνει εξετάσεις για λοιµώδη νοσήµατα
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Κατάσταση ψυχικής υγείας

Μείωση παρατηρήθηκε στο ποσοστό των ατόµων που ανέφεραν ψυχολογικά/ψυχιατρικά

προβλήµατα κατά την προσέλευσή τους στα Συµβουλευτικά Κέντρα του ΚΕΘΕΑ την

περίοδο 2000-2006 (24,2% για το 2000 και 13,8% για το 2006). Τα ποσοστά των γυναικών

(Γράφηµα 12) και των ατόµων ηλικίας µικρότερης των 20 ετών (Γράφηµα 13) εµφανίστηκαν

υψηλότερα σε σχέση µε αυτά των ανδρών και των µεγαλύτερων σε ηλικία ατόµων αντί-

στοιχα. Τέλος, το ποσοστό των ατόµων που ανέφερε νοσηλεία κάποια στιγµή στο παρελ-

θόν, λόγω των ψυχολογικών/ψυχιατρικών προβληµάτων, ήταν σηµαντικά µικρότερο και

παρέµεινε σε χαµηλά επίπεδα σε όλο το εξεταζόµενο διάστηµα (4,8% το 2000 και 2,9% το

2006).

Γράφηµα 12: Άτοµα που ανέφεραν ψυχολογικά/ψυχιατρικά προβλήµατα κατά φύλο

Γράφηµα 13: Άτοµα που ανέφεραν ψυχολογικά/ψυχιατρικά προβλήµατα κατά ηλικία
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Οικογενειακό ιστορικό

Εξετάζοντας το οικογενειακό ιστορικό χρήσης/κατάχρησης παράνοµων ουσιών,
αλκοόλ και ψυχοφαρµάκων παρατηρήθηκε ότι η χρήση/κατάχρηση αλκοόλ από τον
πατέρα, η χρήση/κατάχρηση ψυχοφαρµάκων από τη µητέρα και η χρήση/κατάχρη-
ση ψυχοτρόπων ουσιών από τα αδέρφια αναφέρθηκαν συχνότερα από τα άτοµα
που απευθύνθηκαν στα Συµβουλευτικά Κέντρα του ΚΕΘΕΑ το διάστηµα 2000-2006
(Γράφηµα 14).

Γράφηµα 14: Xρήση/κατάχρηση νόµιµων και παράνοµων ουσιών 
στις οικογένειες των συµµετεχόντων κατ’ έτος

Κύρια ουσία κατάχρησης

α. Ηρωίνη

Η επικρατέστερη ουσία κατάχρησης για την οποία ζήτησε θεραπεία ο εξεταζόµενος
πληθυσµός είναι η ηρωίνη. Η ηρωίνη διατηρεί την πρώτη θέση ως κύρια ουσία κατά-
χρησης  στο σύνολο των ατόµων για όλη την εξεταζόµενη περίοδο µε µεγάλη διαφορά
από τις υπόλοιπες ουσίες, ενώ τα ποσοστά παρουσιάζουν µόνο µικρές διακυµάνσεις
µεταξύ των ετών (Γράφηµα 15).

Με βάση τα στοιχεία του ΚΕΘΕΑ, τόσο τα ποσοστά των ατόµων που ζητούν για
πρώτη φορά θεραπεία όσο και των ατόµων που έχουν προηγούµενη εµπειρία στη
θεραπεία απεξάρτησης από την ηρωίνη, κυµαίνονται στα ίδια επίπεδα (περίπου 83,0%
και 84,0% αντίστοιχα) και παρουσιάζουν µόνο µικρές αυξοµειώσεις µεταξύ των ετών
2000-2006.

Το 2006 παρουσιάζεται µείωση στο ποσοστό των ατόµων που ζητούν για πρώτη
φορά θεραπεία και αναφέρουν την ηρωίνη ως κύρια ουσία κατάχρησης (72,7%) και
αύξηση των ατόµων µε προηγούµενη εµπειρία θεραπείας που αναφέρουν την ηρωίνη
ως κύρια ουσία κατάχρησης (89,5%). Το εύρηµα αυτό ενδεχοµένως σχετίζεται µε την
αύξηση της ζήτησης για θεραπεία απεξάρτησης από την κάνναβη στα άτοµα κάτω των
20 ετών.
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Γράφηµα 15: Hρωίνη και οπιοειδή ως κύριες ουσίες κατάχρησης

Αν εξετάσουµε την επικράτηση της ηρωίνης ως προς τη διάσταση του φύλου, τα
ποσοστά κατάχρησης της ουσίας τείνουν να είναι υψηλότερα στους άνδρες συγκρι-
τικά µε τις γυναίκες για όλα τα έτη (µέση διαφορά 3%), εκτός από το 2001 όπου το
αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών εµφανίζεται µεγαλύτερο (Γράφηµα 16). Σε σχέση
µε την επικράτηση της ηρωίνης κατά ηλικιακή οµάδα, παρατηρείται αύξηση στα
ποσοστά που αφορούν στην ηλικιακή οµάδα άνω των 30 ετών για το διάστηµα 2000-
2005 (από 88,5% το 2000 σε 92,9% το 2005). Το 2006 παρατηρείται µείωση στα
ποσοστά των ατόµων άνω των 30 και αύξηση στα ποσοστά που αφορούν τα άτοµα
ηλικίας από 20-29 ετών. Σε όλο το διάστηµα 2000-2006 τα ποσοστά που αφορούν
στα άτοµα ηλικίας κάτω των 20 ετών µειώνονται διαρκώς (από 59,6% το 2000 σε
44,1% το 2006). Πιο συγκεκριµένα, από το 2005 η ηρωίνη περνά στη δεύτερη θέση
ως κύρια ουσία κατάχρησης στην ηλικιακή οµάδα κάτω των 20 ετών  (Γράφηµα 17).

Γράφηµα 16: Hρωίνη και οπιοειδή ως κύριες ουσίες κατάχρησης κατά φύλο
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Γράφηµα 17: Hρωίνη και οπιοειδή ως κύριες ουσίες κατάχρησης κατά ηλικιακή οµάδα

β. Κάνναβη

Η κάνναβη είναι η δεύτερη επικρατέστερη κύρια ουσία κατάχρησης. Η επικράτηση είναι
σταθερή, µε µικρές διακυµάνσεις µεταξύ των ετών, από 11,2% το 2000 µέχρι 11,4% το
2006. Η µεγάλη πλειονότητα των αιτήσεων θεραπείας για τη χρήση κάνναβης αφορά
άτοµα χωρίς προηγούµενη εµπειρία θεραπείας (περίπου 80% σε όλα τα έτη).

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η κάνναβη είναι το δεύτερο συχνότερα αναφερόµενο ναρκωτι-
κό από τα άτοµα που ζήτησαν θεραπεία και αντιπροσωπεύει περίπου το 15,0% του
συνόλου των αιτήσεων για θεραπεία. Τα διαθέσιµα στοιχεία από τις χώρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης υποδεικνύουν ότι οι αιτήσεις θεραπείας για τη χρήση κάνναβης αυξά-
νουν και αφορούν στο σύνολό τους άτοµα που ζητούν για πρώτη φορά θεραπεία και
είναι κάτω των 30 ετών (E.M.C.D.D.A., 2006).

Στη διαχρονική µελέτη του KEΘEA η επικράτηση της κάνναβης ως κύριας ουσίας
κατάχρησης είναι υψηλότερη στην περίπτωση των ατόµων ηλικίας κάτω των 20 ετών,
ενώ από το 2005 εµφανίζεται ως η επικρατέστερη κύρια ουσία κατάχρησης στη
συγκεκριµένη ηλικιακή οµάδα (Γράφηµα 18). Η ίδια εικόνα είχε παρατηρηθεί και στα
αντίστοιχα στοιχεία του ΚΕΘΕΑ για την περίοδο 1995-1999 (ΚΕΘΕΑ, 2003). Στις υπό-
λοιπες ηλικιακές οµάδες η επικράτηση της κάνναβης στο εξεταζόµενο διάστηµα
εµφανίζει µικρές διακυµάνσεις µεταξύ των ετών. Το 2006 βρέθηκε στο 7,3% για την
ηλικιακή οµάδα από 20-29 ετών και στο 6,8% για την ηλικιακή οµάδα των 30 ετών
και άνω.
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Γράφηµα 18: Hρωίνη, οπιοειδή και κάνναβη ως κύριες ουσίες κατάχρησης στους εφήβους

Η επικράτηση της κάνναβης ως κύριας ουσίας κατάχρησης εµφανίζεται να διαφορο-
ποιείται µε κριτήριο το φύλο, µε το ποσοστό των ανδρών να είναι υψηλότερο από το
αντίστοιχο των γυναικών για τα έτη 2000-2004 (µέση διαφορά 1,28%), ενώ η εικόνα αυτή
αλλάζει από το 2005 (Γράφηµα  19).

Γράφηµα 19: Kάνναβη ως κύρια ουσία κατάχρησης κατά φύλο
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γ. Κοκαΐνη, αµφεταµίνες και διεγερτικά

Η κοκαΐνη, οι αµφεταµίνες και άλλα διεγερτικά αναφέρονται τρίτα ως επικρατέστερες
ουσίες κατάχρησης, ενώ τα ποσοστά παραµένουν χαµηλά (2,8% το 2000 και 4,3% το
2006). Στην υπόλοιπη Ευρώπη η επικράτηση της χρήσης της κοκαΐνης εµφανίζει µεγά-
λες διαφοροποιήσεις µεταξύ των χωρών, αλλά η τάση µοιάζει γενικά να είναι ανοδική.
Αντιπροσωπεύει περίπου το 8,0% του συνόλου των αιτήσεων για θεραπεία σε ολόκλη-
ρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (E.M.C.D.D.A., 2006).

Στην Ευρώπη τα διεγερτικά τύπου αµφεταµινών, το LSD και άλλα συνθετικά ναρκωτικά,
σπανίως αποτελούν κύριο λόγο αναζήτησης θεραπείας, µε εξαιρέσεις χώρες όπως η
Τσεχική ∆ηµοκρατία, η Φιλανδία και η Σουηδία, όπου οι αµφεταµίνες αντιπροσωπεύουν
από το ένα τέταρτο ως το ένα δεύτερο των αιτήσεων για θεραπεία (E.M.C.D.D.A., 2006).

δ. Υπνωτικά και κατασταλτικά 

Τα υπνωτικά και κατασταλτικά αναφέρονται στην τέταρτη θέση ως κύρια ουσία κατάχρησης
µε πολύ χαµηλή επικράτηση (µεταξύ 1,0% και 2,0%), η οποία παρουσιάζει τάση µείωσης.

Τρόπος χρήσης κύριας ουσίας

Όσον αφορά τον τρόπο χρήσης της ηρωίνης µεταξύ των ατόµων που τη δήλωσαν ως
κύρια ουσία κατάχρησης, παρατηρείται σαφής και σταθερή µείωση του ποσοστού ενέ-
σιµης χρήσης της στη διάρκεια των ετών (Γράφηµα 20). Μείωση παρουσιάζει επίσης το
κάπνισµα και η εισπνοή της ουσίας από το στόµα, ενώ µεγάλη αύξηση παρουσιάζει η
χρήση της ηρωίνης από τη µύτη. Οι ίδιες τάσεις είχαν παρατηρηθεί και στην αντίστοι-
χη έρευνα του ΚΕΘΕΑ για την περίοδο 1995-1999 (ΚΕΘΕΑ, 2003). Σύµφωνα µε σχετικά
στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι τάσεις µείωσης της ενέσιµης χρήσης που παρα-
τηρούνται µεταξύ των χρηστών ηρωίνης θα πρέπει να εξεταστούν στις περισσότερες
χώρες σε σχέση µε τη µείωση στον αριθµό των χρηστών ηρωίνης που ζητούν θεραπεία
για πρώτη φορά (E.M.C.D.D.A., 2006).

Γράφηµα 20:Tρόπος χρήσης ηρωίνης και οπιοειδών ως κύριων ουσιών κατάχρησης
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Η ενέσιµη χρήση αναφέρθηκε σε µικρότερο ποσοστό από τις γυναίκες που συµµετεί-
χαν στην έρευνα και δήλωσαν ως κύρια ουσία κατάχρησης την ηρωίνη, ενώ η µείωση
του ποσοστού στη διάρκεια των ετών είναι µεγαλύτερη σε αυτήν την οµάδα από την
αντίστοιχη των ανδρών (Γράφηµα 21). Επιπλέον, οι γυναίκες αναφέρουν συχνότερα
χρήση ηρωίνης από τη µύτη σε σχέση µε τους άνδρες.

Εξετάζοντας τον τρόπο χρήσης της ηρωίνης σε σχέση µε την ηλικία, παρατηρείται ότι
στα άτοµα του δείγµατος ηλικίας κάτω των 20 ετών, τα οποία ανέφεραν την ηρωίνη ως
κύρια ουσία κατάχρησης, εµφανίζεται µεγαλύτερο ποσοστό ενέσιµης χρήσης συγκριτι-
κά µε τα άτοµα άνω των 20 ετών σε όλα τα έτη (µέση διαφορά 7,7%).

Γράφηµα 21:Tρόπος χρήσης ηρωίνης και οπιοειδών κατά φύλο

∆ιάρκεια χρήσης κύριας ουσίας

Όσον αφορά τη διάρκεια χρήσης της κύριας ουσίας, παρατηρείται αύξηση κατά τη
χρονική περίοδο 2000-2006. Συγκεκριµένα, το ποσοστό των ατόµων που ανέφεραν
8 χρόνια χρήσης και πλέον κατά την προσέλευσή τους σε κάποιο Συµβουλευτικό
Kέντρο του ΚΕΘΕΑ παρουσιάζει σταθερή αύξηση, ενώ αντίστοιχα αυξάνεται και το
ποσοστό των ατόµων που ανέφερε 6 έως 8 χρόνια χρήσης. Παράλληλα, παρατηρείται
µείωση του ποσοστού του δείγµατος που ανέφερε λιγότερα από 6 χρόνια χρήσης (Γρά-
φηµα 22).

Τα συγκεκριµένα στοιχεία είναι πιθανό να σχετίζονται µε την αύξηση του µέσου όρου
ηλικίας των ατόµων που συµµετείχαν στην παρούσα έρευνα κατά τη συγκεκριµένη χρο-
νική περίοδο, καθώς και  µε τη σταθερή µείωση του αριθµού των ατόµων κάτω των 20
ετών που απευθύνθηκαν στα Συµβουλευτικά Κέντρα του ΚΕΘΕΑ ανάµεσα στα έτη.
Τέλος, οι συγκεκριµένες τάσεις δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται µε κριτήριο την κύρια
ουσία κατάχρησης.

Σχετικά στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνουν ότι τα άτοµα που ζήτησαν για
πρώτη φορά θεραπεία για οπιούχα ανέφεραν διάρκεια χρήσης τους από πέντε ως δέκα
έτη. Σύµφωνα µε τα αντίστοιχα στοιχεία του ΚΕΘΕΑ, η µέση διάρκεια χρήσης µεταξύ
των ατόµων χωρίς προηγούµενη θεραπευτική εµπειρία κυµαίνεται από 5,6 έτη το 2000 σε
5,4 έτη το 2006.
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Γράφηµα 22: ∆ιάρκεια χρήσης κύριας ουσίας κατ’ έτος

Οι χρήστες που βρίσκονται σε προγράµµατα υποκατάστασης αναφέρουν κατά µέσο
όρο 15 έτη χρήσης από την έναρξη χρήσης της κύριας ουσίας µέχρι το τελευταίο αίτη-
µά τους για βοήθεια (Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν., 2005), σε αντίθεση µε τα αντίστοιχα στοιχεία του
ΚΕΘΕΑ, σύµφωνα µε τα οποία η µέση διάρκεια χρήσης κυµαίνεται µεταξύ 5,4 (2000)
και 6,7 ετών (2006). Στα άτοµα των προγραµµάτων υποκατάστασης δεν περιλαµβάνε-
ται, ωστόσο, ο πληθυσµός των εφήβων.

Ως προς τη διάσταση του φύλου, παρατηρείται ότι η µέση διάρκεια χρήσης της κύριας
ουσίας που ανέφεραν οι γυναίκες του δείγµατος ήταν µικρότερη από αυτή που ανέφε-
ραν οι άνδρες (µέση διαφορά 1 έτος), ενώ και στα δύο φύλα παρατηρείται αύξηση της
µέσης διάρκειας χρήσης κατά την εξεταζόµενη περίοδο (Γράφηµα 23).

Γράφηµα 23: Mέση διάρκεια χρήσης κύριας ουσίας κατά φύλο

5,5
5,3

6,1 6,0

6,7

4,8
4,5

4,7
4,8 4,8

5,1

6,0
6,3

5,8

3

4

5

6

7

8

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Πηγή: ΚΕΘΕΑ

έτ
η

Άνδρες Γυναίκες

29,4 26,6
17,8 18,0 18,5

38,3 41,8
40,6

40,3 34,9 33,0 29,4

24,0
29,1 27,3

25,8

26,2

20,7 18,4

21,7
14,6 15,8

17,7 15,8 17,0 17,9 21,318,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Πηγή: ΚΕΘΕΑ

%

≤2 3-5 6-8 ≥8

24



Τέλος, η µέση διάρκεια χρήσης της κύριας ουσίας για το διάστηµα που εξετάστηκε
εµφανίζεται σταθερή για τα άτοµα ηλικίας κάτω των 20 ετών (3,2 έτη το 2006), αυξάνε-
ται σταθερά για τα άτοµα ηλικίας 20-29 ετών (από 4,4 έτη το 2000 σε 5,7 έτη το 2006)
και παρουσιάζει διακυµάνσεις για τα άτοµα ηλικίας άνω των 30 ετών (από 11,2 έτη το
2000 σε 9,8 έτη το 2005 και 10,7 έτη το 2006) (Γράφηµα 24).

Γράφηµα 24: Mέση διάρκεια χρήσης κύριας ουσίας κατά ηλικιακή οµάδα

Συχνότητα χρήσης

Οι περισσότεροι συµµετέχοντες ανέφεραν καθηµερινή χρήση της κύριας ουσίας
κατά τον τελευταίο µήνα πριν από το αίτηµα θεραπείας, σε ποσοστό µεταξύ 51,3%
(2004) και 60,6% (2000). Ένα σηµαντικό ποσοστό αναφέρει χρήση της κύριας
ουσίας 2-6 φορές την εβδοµάδα κατά τον προηγούµενο µήνα (18,7% το 2002 και
22,4% το 2004), ενώ αυξάνεται η επικράτηση των ατόµων που δήλωσαν ότι δεν
είχαν κάνει χρήση της κύριας ουσίας µέσα στον προηγούµενο µήνα (από 10,9% το
2000 σε 16,0% το 2005).

Η συχνότητα της χρήσης φαίνεται να διαφοροποιείται ανάλογα µε την κύρια ουσία
κατάχρησης. Πιο συγκεκριµένα, η καθηµερινή χρήση ηρωίνης και οπιοειδών αναφέ-
ρεται από το 64,7% των ατόµων το 2000 και από το 60,1% το 2006, ενώ τα αντίστοι-
χα ποσοστά για τη χρήση κάνναβης ήταν 40,6% για το 2000 και 31,8% για το 2006
(Γράφηµα 25).

Επιπλέον, 1 στα 4 άτοµα που ανέφεραν ως κύρια ουσία κατάχρησης την κάνναβη
δηλώνει ότι δεν είχε κάνει χρήση κατά τη διάρκεια του τελευταίου µήνα πριν από
την αίτηση για θεραπεία, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τη χρήση ηρωίνης και
οπιοειδών κυµαινόταν µεταξύ 8,6% (2000) και 10,2% (2006).

Χρειάζεται να σηµειωθεί ότι στο δείγµα περιλαµβάνονται και άτοµα που προσέγγι-
σαν προγράµµατα εφήβων, κάποια από τα οποία απευθύνονται σε πληθυσµό που
βρίσκεται σε φάση πειραµατικής χρήσης της κύριας ουσίας.
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Γράφηµα 25: Kαθηµερινή χρήση ηρωίνης - οπιοειδών και κάνναβης ως κύριων ουσιών
κατάχρησης κατά τον τελευταίο µήνα πριν από την αίτηση για θεραπεία

Κατά την εξέταση της συχνότητας χρήσης ως προς την παράµετρο του φύλου δεν
παρατηρήθηκαν σηµαντικές διαφορές, παρά µόνο µικρές αυξοµειώσεις µεταξύ των
ετών. Σε σχέση µε την ηλικία, στους εφήβους παρατηρούνται µικρότερα ποσοστά καθη-
µερινής χρήσης της κύριας ουσίας κατάχρησης και µεγαλύτερα ποσοστά αποχής από
τη χρήση τον τελευταίο µήνα.

Έναρξη χρήσης παράνοµης ουσίας

Η µέση ηλικία έναρξης παράνοµης χρήσης των ατόµων που απευθύνθηκαν στα Συµ-
βουλευτικά Κέντρα του ΚΕΘΕΑ το διάστηµα 2000-2006 και συµπεριελήφθησαν στην
έρευνα παραµένει σχεδόν σταθερή σε όλα τα έτη και κυµαίνεται γύρω στα 15,5 έτη
(Πίνακας 1).

Πίνακας 1: Μέση ηλικία έναρξης χρήσης παράνοµης ουσίας κατ’ έτος 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, µεταξύ των ατόµων που αναφέρουν διακοπή της υποχρε-
ωτικής εκπαίδευσης, φαίνεται η διακοπή να προηγείται της έναρξης χρήσης της παράνο-
µης ουσίας (Γράφηµα 26).

Mέση ηλικία

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

15,5 15,3 15,3 15,5 15,3 15,5 15,6

64,7
60,7 59,8 60,6

55,9 58,0 60,1

40,6

24,6

38,8
32,6

21,4

31,8 31,8

0

10

20

30

40

50

60

70

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Πηγή: ΚΕΘΕΑ

%

Ηρωίνη και οποιοειδή Κάνναβη

26



Γράφηµα 26: Mέση ηλικία διακοπής σχολείου και µέση ηλικία έναρξης παράνοµης χρήσης κατ’ έτος

Ουσία έναρξης χρήσης

Για το µεγαλύτερο ποσοστό των ατόµων που εξετάστηκαν, η εµπλοκή µε τις παρά-
νοµες ουσίες ξεκίνησε µε τη χρήση κάνναβης, ενώ η επικράτηση της κάνναβης ως
ουσίας έναρξης της χρήσης παρουσιάζει ανοδική τάση σε όλη την εξεταζόµενη
περίοδο (Γράφηµα 27). Η ίδια τάση είχε παρατηρηθεί και στην αντίστοιχη µελέτη του
ΚΕΘΕΑ για το διάστηµα 1995-1999 (από 62,2% το 1995 σε 71,8% το 1999) (ΚΕΘΕΑ,
2003). Η επικράτηση των εισπνεόµενων και πτητικών ουσιών ως ουσιών έναρξης
παράνοµης χρήσης φαίνεται να µειώνεται (από 6,4% το 2000 σε 2,3% το 2006), ενώ
αντίστοιχα οι βενζοδιαζεπίνες διατηρούν ένα σχετικά σταθερό ποσοστό (από 4,8%
το 2000 σε 5,4% το 2006).

Γράφηµα 27: Eπικράτηση της κάνναβης ως ουσίας έναρξης χρήσης κατ’ έτος
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Έναρξη χρήσης κύριας ουσίας

Η µέση ηλικία έναρξης της χρήσης της κύριας ουσίας παρουσιάζεται σχετικά σταθερή
σε όλη την εξεταζόµενη περίοδο, ενώ οι άνδρες εµφανίζονται να ξεκινούν τη χρήση της
σε µικρότερη ηλικία συγκριτικά µε τις γυναίκες (µέση διαφορά 1,1 έτος).

Η µέση ηλικία έναρξης της χρήσης παράνοµων ουσιών εµφανίζεται σηµαντικά
µικρότερη από τη µέση ηλικία έναρξης της χρήσης της κύριας ουσίας (µέση διαφο-
ρά τα 3,3, έτη), ενώ η διαφορά αυτή παρατηρείται σε όλα τα έτη (Γράφηµα 28).

Για τους άνδρες ερωτώµενους µεσολαβούν 3,5 έτη περίπου ανάµεσα στην έναρξη της
παράνοµης χρήσης ουσιών και την έναρξη χρήσης της κύριας ουσίας. Για τις γυναίκες
το διάστηµα αυτό είναι τα 2,5 έτη περίπου.

Η ηλικία έναρξης της χρήσης της κύριας ουσίας φαίνεται να διαφοροποιείται µε κριτή-
ριο την κύρια ουσία κατάχρησης. Πιο συγκεκριµένα, η µέση ηλικία έναρξης χρήσης της
κύριας ουσίας είναι τα 19,4 έτη για τα άτοµα που αναφέρουν την ηρωίνη και τα οπιοει-
δή ως κύριες ουσίες κατάχρησης, ενώ για τα άτοµα που αναφέρουν την κάνναβη ως
κύρια ουσία κατάχρησης η αντίστοιχη ηλικία είναι τα 15,5 έτη περίπου.

Γράφηµα 28: Mέση ηλικία έναρξης παράνοµης χρήσης και µέση ηλικία 
έναρξης χρήσης κύριας ουσίας κατ’ έτος

Παράλληλη χρήση ουσιών

Η πλειονότητα των ατόµων που απευθύνθηκαν στα Συµβουλευτικά Κέντρα του ΚΕΘΕΑ
και συµπεριελήφθησαν στην έρευνα για το διάστηµα 2000-2006, έκανε παράλληλη
χρήση ουσιών (Πίνακας 2), ενώ τα ποσοστά φαίνεται να διαφοροποιούνται µε κριτήριο
το φύλο (Γράφηµα 29) και την ηλικία (Γράφηµα 30) των ατόµων.

Πίνακας 2: Παράλληλη χρήση ουσιών κατ’ έτος 
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Γράφηµα 29: Παράλληλη χρήση ουσιών κατά φύλο

Γράφηµα 30: Παράλληλη χρήση ουσιών κατά ηλικιακή οµάδα

Ως πρώτη δευτερεύουσα ουσία αναφέρεται η κάνναβη, ενώ σηµαντικό είναι και το
ποσοστό των ατόµων που χρησιµοποιούν υπνωτικά και κατασταλτικά χάπια. Η κοκαΐνη,
οι αµφεταµίνες και άλλα διεγερτικά επίσης αναφέρονται ως δευτερεύουσες ουσίες
κατάχρησης, ενώ τα ποσοστά αυτά παρουσιάζουν αύξηση (Γράφηµα 31).
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Γράφηµα 31: ∆ευτερεύουσες ουσίες κατάχρησης κατ’ έτος

Κατά τη µελέτη της παράλληλης χρήσης αναφορικά µε την κύρια ουσία κατάχρησης
παρατηρείται ότι τα άτοµα που χρησιµοποιούν ηρωίνη και οπιοειδή ως κύριες ουσίες
κατάχρησης αναφέρουν παράλληλη χρήση άλλων ουσιών σε µεγαλύτερο ποσοστό
σε σύγκριση µε τα άτοµα που αναφέρουν την κάνναβη ως κύρια ουσία κατάχρησης.

Πιο συγκεκριµένα, τα άτοµα που δήλωσαν ως κύρια ουσία κατάχρησης την ηρωίνη
και τα οπιοειδή ανέφεραν παράλληλη χρήση ουσιών σε ποσοστό µεταξύ 69,8%
(2001) και 75,4% (2004), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα άτοµα που αναφέρουν
την κάνναβη ως κύρια ουσία κατάχρησης κυµαινόταν µεταξύ 45,3% (2001) και 67,7%
(2005).

Η ουσία που αναφέρθηκε συχνότερα ως πρώτη δευτερεύουσα από τα άτοµα που
δήλωσαν την ηρωίνη ως κύρια ουσία κατάχρησης είναι η κάνναβη (42,2% το 2000 και
45,5% το 2006), ενώ ακολουθούν τα υπνωτικά και τα κατασταλτικά χάπια (31,0% το 2000
και 27,3% το 2006).

Η κοκαΐνη, οι αµφεταµίνες και άλλα διεγερτικά, η ηρωίνη και άλλα οπιοειδή και τα υπνω-
τικά και κατασταλτικά  αναφέρθηκαν ως πρώτες δευτερεύουσες ουσίες κατάχρησης
από τα άτοµα που δήλωσαν την κάνναβη ως κύρια ουσία κατάχρησης σε ποσοστά που
διαφοροποιούνται µεταξύ των ετών.

Ενέσιµη χρήση ναρκωτικών

Σε εθνικό επίπεδο και συγκριτικά µε τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η
Ελλάδα αναφέρει τη χαµηλότερη εκτίµηση ενέσιµης χρήσης ναρκωτικών (E.M.C.D.D.A.,
2006).

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΚΕΘΕΑ για το διάστηµα 1995-1999, είχε παρατηρηθεί µεί-
ωση του ποσοστού των ατόµων που προσέρχονται για θεραπεία και έχουν εµπειρία
ενέσιµης χρήσης κάποια στιγµή στη ζωή τους (από 86,9% το 1995 σε 74,0% το 1999). Η
µείωση αυτή φαίνεται να συνεχίζεται και τα επόµενα χρόνια (Γράφηµα 32), ενώ παρατη-
ρείται και στα στοιχεία από όλους τους φορείς θεραπείας (Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν., 2003, 2004,
2005).
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Γράφηµα 32: Eπκράτηση της ενέσιµης χρήσης σε όλη τη ζωή

Η ηλικία έναρξης ενέσιµης χρήσης εµφανίζεται να αυξάνεται σταθερά. Πιο συγκεκριµένα,
µεταξύ των ατόµων που δηλώνουν ως κύριες ουσίες κατάχρησης την ηρωίνη και τα οπιοει-
δή, το ποσοστό αυτών που δηλώνει ηλικία έναρξης ενέσιµης χρήσης µικρότερη των 20 ετών
παρατηρείται να µειώνεται (Γράφηµα 33).Η έναρξη της ενέσιµης χρήσης παρατηρείται να δια-
φοροποιείται ως προς τη διάσταση του φύλου, καθώς οι γυναίκες αναφέρουν την πρώτη
εµπειρία ενέσιµης χρήσης σε νεαρότερη ηλικία. Συγκεκριµένα, το 2000 ποσοστό 51% των
ανδρών που έκαναν ενέσιµη χρήση δήλωσε ότι είχε την πρώτη εµπειρία αυτού του τρόπου
χρήσης πριν από τα 20 έτη,ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες ήταν 65,4%.Το 2006,
το 39,7% των ανδρών ανέφερε ότι είχε την πρώτη εµπειρία ενέσιµης χρήσης πριν από τα 20
έτη, ενώ για τις γυναίκες το ποσοστό αυτό ήταν 56,5%.

Γράφηµα 33: Έναρξη ενέσιµης χρήσης σε ηλικία µικρότερη των 20 ετών

Κοινή χρήση σύριγγας 

Μεταξύ των χρηστών που αναφέρουν ενέσιµη χρήση κάποια στιγµή στη ζωή τους, το
ποσοστό που έχει κάνει κοινή χρήση σύριγγας εµφανίζει µικρές διακυµάνσεις µεταξύ
των ετών (Γράφηµα 34), ενώ η εικόνα είναι η ίδια και για τα δύο φύλα. Αναφορικά µε την
ηλικία, ενώ µέχρι και το 2002 µικρότερα ποσοστά χρηστών κάτω των 20 ετών εµφανί-
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ζονταν να έχουν κάνει κάποια στιγµή κοινή χρήση σύριγγας σε σχέση µε τους µεγαλύ-
τερους σε ηλικία χρήστες (ΚΕΘΕΑ, 2003), η εικόνα διαφοροποιείται σηµαντικά από το
2003 και µετά (Γράφηµα 35). Πιο συγκεκριµένα, το ποσοστό των χρηστών κάτω των 20
ετών που έχει κάνει κάποια στιγµή κοινή χρήση σύριγγας συνεχίζει την αυξητική πορεία
που παρουσίαζε τα προηγούµενα χρόνια (σε αντίθεση µε τους µεγαλύτερους σε ηλικία
χρήστες, το ποσοστό των οποίων σηµειώνει µείωση), ενώ από το 2003 και µετά τα
ποσοστά των χρηστών και των τριών ηλικιακών οµάδων κυµαίνονται στα ίδια επίπεδα.

Γράφηµα 34: Eπικράτηση της κοινής χρήσης σύριγγας σε όλη τη ζωή

Γράφηµα 35: Kοινή χρήση σύριγγας µεταξύ των ατόµων που αναφέρουν 
ενέσιµη χρήση στο ιστορικό τους κατά ηλικιακή οµάδα

Σεξουαλική συµπεριφορά

Παρατηρήθηκε σταθερή αύξηση του ποσοστού των ατόµων που ανέφεραν σεξουαλι-
κές σχέσεις µε περιστασιακούς συντρόφους (από 28,7% το 2000 σε 39,7% το 2006),
ενώ ένα ποσοστό µεταξύ  19,6% (2002) και 26,1% (2000) ανέφερε ότι δεν χρησιµοποι-
εί ποτέ προφυλακτικό.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ AΠOTEΛEΣMATΩN THΣ EPEYNAΣ

Κοινωνικο-δηµογραφικά χαρακτηριστικά
• Η αναλογία ανδρών-γυναικών παρουσιάζεται σταθερή σε όλο το εξεταζόµενο διά-

στηµα και είναι περίπου 4 προς 1.
• Μετά από µικρή µείωση που παρατηρήθηκε κατά το διάστηµα 2000-2002, ο µέσος

όρος ηλικίας παρουσιάζει αύξηση (26,8 χρόνια το 2006). Η οµάδα των εφήβων
περιορίζεται σταθερά από έτος σε έτος (από 20,4%, το 2000 σε 9,7% το 2006).

• Το µορφωτικό επίπεδο βελτιώνεται καθώς αυξάνεται σε όλο το εξεταζόµενο διά-
στηµα το ποσοστό των ατόµων που ολοκλήρωσαν τις σπουδές στο λύκειο και µει-
ώνεται το ποσοστό εκείνων που ανέφεραν ως ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης την
ολοκλήρωση του δηµοτικού. Οι γυναίκες εµφανίζουν υψηλότερο µορφωτικό επίπε-
δο από τους άνδρες σε όλη την υπό εξέταση περίοδο.

• Το σύνολο σχεδόν των συµµετεχόντων στην έρευνα είναι Έλληνες, ενώ στην πλειονότη-
τά τους κατοικούν σε αστικές περιοχές. Oι µισοί σχεδόν ζουν στην Αττική, παρουσιά-
ζεται, ωστόσο, αύξηση στο ποσοστό των ατόµων που ζουν στην περιφέρεια.

• Ποσοστό µεγαλύτερο του 60% σε όλα τα έτη δηλώνει άνεργο.
• Οκτώ στα 10 άτοµα ζουν µε τη γονική οικογένεια και η συντριπτική πλειονότητα

µένει σε σταθερή στέγη σε όλο το εξεταζόµενο διάστηµα.
• Το ποσοστό των γυναικών που συγκατοικούν µε χρήστη είναι υψηλότερο από το

αντίστοιχο των ανδρών σε όλη την υπό εξέταση περίοδο.

Ιστορικό θεραπείας
• Σε όλο το εξεταζόµενο διάστηµα, 5 στους 10 αναφέρουν προηγούµενη εµπειρία

θεραπείας.
• Επικρατέστερη πηγή παραποµπής για το διάστηµα 2000-2005 ήταν η οικογένεια,

ενώ το 2006 περισσότεροι ήταν εκείνοι που προσήλθαν σε θεραπεία µε δική τους
πρωτοβουλία. Αυξάνεται σε όλα τα έτη το ποσοστό των παραποµπών από άλλα
θεραπευτικά προγράµµατα.

Χαρακτηριστικά χρήσης
• Η επικρατέστερη ουσία κατάχρησης για όλη την υπό εξέταση περίοδο είναι η ηρωίνη

µε ποσοστό µεγαλύτερο του 80%. Ακολουθεί η κάνναβη µε ποσοστό µικρότερο του
12%. Η κοκαΐνη παρουσιάζει αύξηση αλλά παραµένει σε ποσοστό µικρότερο του 5%.

• Σε όλα τα έτη παρουσιάζεται αύξηση του ποσοστού των εφήβων που ζήτησαν
θεραπεία για την κάνναβη. Από το 2005, η κάνναβη εµφανίζεται ως η επικρατέστε-
ρη ουσία κατάχρησης στον πληθυσµό αυτό.

• Καταγράφεται αύξηση στη διάρκεια χρήσης της ηρωίνης ως κύριας ουσίας κατάχρησης.
• Η µέση ηλικία έναρξης της χρήσης παραµένει σταθερή, ενώ ως ουσία έναρξης ανα-

φέρεται από το µεγαλύτερο ποσοστό η κάνναβη.
• Η µέση ηλικία έναρξης χρήσης της κύριας ουσίας παραµένει σχετικά σταθερή σε όλα

τα έτη, και οι άνδρες εµφανίζονται να ξεκινούν νωρίτερα από τις γυναίκες.Ωστόσο, για
τις γυναίκες µεσολαβεί µικρότερο διάστηµα ανάµεσα στην έναρξη της παράνοµης χρή-
σης και την έναρξη χρήσης της κύριας ουσίας σε σχέση µε τους άνδρες.

• Σταθερά υψηλό εµφανίζεται το ποσοστό της παράλληλης χρήσης ουσιών σε όλα τα
έτη µε επικρατέστερη δευτερεύουσα ουσία την κάνναβη, ενώ αύξηση παρουσιά-
ζουν η κοκαΐνη, οι αµφεταµίνες και τα διεγερτικά.

Συµπεριφορά υψηλού κινδύνου
• Παρατηρείται σηµαντική µετακίνηση προς ασφαλέστερους τρόπους χρήσης της

ηρωίνης, καθώς αυξάνεται σταθερά το ποσοστό όσων αναφέρουν χρήση από τη
µύτη και µειώνεται το ποσοστό όσων αναφέρουν κοινή χρήση σύριγγας. Ωστόσο,
το ποσοστό των έφηβων χρηστών ηρωίνης που ανέφεραν την ένεση ως τρόπο
χρήσης είναι µεγαλύτερο από αυτό των ενηλίκων.

• Κατά το υπό εξέταση διάστηµα αυξάνεται το ποσοστό των ατόµων που υποβλή-
θηκαν σε εξετάσεις για HIV, ηπατίτιδα B και C.
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Γ. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΘΕΜΑ

Επικεντρώνοντας στην εφηβεία: Κινητοποίηση, έγκαιρη παρέµβαση και θεραπεία

Στην παρούσα µελέτη επιλέχθηκε να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στο θέµα της θερα-
πευτικής παρέµβασης στην εφηβεία, καθώς, σύµφωνα µε τα στοιχεία της διαχρονι-
κής έρευνας, προκύπτουν κάποιες µεταβολές -που επιβεβαιώνονται και από άλλες
αντίστοιχες έρευνες- στη συµπεριφορά των εφήβων που πειραµατίζονται ή είναι
εξαρτηµένοι από τις ουσίες. Εξάλλου, η περίοδος της εφηβείας διαδραµατίζει σηµα-
ντικό ρόλο τόσο στην πορεία του ατόµου στη χρήση όσο και στην έκβαση της
θεραπείας.

Όσο πιο νωρίς εµπλακεί ένας έφηβος στη χρήση των ουσιών τόσο αυξάνονται οι κίν-
δυνοι και οι αρνητικές επιπτώσεις για τη σωµατική και την ψυχική του υγεία (Τarter, et
al., 1999). Σύµφωνα, µάλιστα µε τα ευρήµατα της παρούσας µελέτης, οι έφηβοι εξυπη-
ρετούµενοι, αν και εµπλέκονται στη χρήση µικρότερο διάστηµα, παρουσιάζουν τις ίδιες
συµπεριφορές υψηλού κινδύνου µε τους ενήλικες χρήστες. Επίσης, παρ’ όλο που οι
έφηβοι χρήστες ηρωίνης ακολουθούν τη γενική τάση µείωσης της ενέσιµης χρήσης, το
ποσοστό των ενδοφλέβιων χρηστών είναι µεγαλύτερο στον πληθυσµό αυτόν από ό,τι
στους ενήλικες. Το γεγονός ότι οι έφηβοι και οι οικογένειές τους, σύµφωνα µε τα στοι-
χεία, ζητούν θεραπεία νωρίτερα ενεδέχεται να απηχεί τα συνδεόµενα µε τη χρήση προ-
βλήµατα.

Από τη σκοπιά της θεραπείας, όσο πιο έγκαιρα γίνει η παρέµβαση τόσο πιο αποτελε-
σµατική µπορεί να είναι, διακόπτοντας την πορεία του εφήβου στη µακροχρόνια χρήση
και προλαµβάνοντας τις συνέπειές της, όπως τη συνδεόµενη παραβατική συµπεριφορά,
τον κοινωνικό αποκλεισµό κλπ.

Ωστόσο, φαίνεται πως υπάρχει δυσκολία στην προσέλευση των εφήβων στις διά-
φορες δοµές απεξάρτησης. Οι δυσκολίες αυτές σχετίζονται µε την κινητοποίηση,
το σηµαντικότερο παράγοντα για την προσέλευση και παραµονή του συγκεκριµέ-
νου πληθυσµού στις υπηρεσίες. Στην παρούσα έρευνα οι έφηβοι αποτελούν την
ηλικιακή οµάδα µε τη µικρότερη εκπροσώπηση στο δείγµα. Ενώ από το 1995 έως
το 1999 το ποσοστό των εφήβων εξυπηρετούµενων που συµµετείχαν κάθε χρόνο
στην αντίστοιχη µελέτη είχε διπλασιαστεί (ΚΕΘΕΑ, 2003), το διάστηµα 2000-2006
παρουσίασε σταθερή µείωση και επανήλθε περίπου στα επίπεδα του 1995. Η µείω-
ση αυτή, που προφανώς οφείλεται στη µείωση ζήτησης υπηρεσιών από έφηβους
χρήστες, συνδέεται και µε την τάση µείωσης της χρήσης παράνοµων ουσιών µετα-
ξύ των ελλήνων εφήβων κατά την πενταετία 1998-2003 (Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν., 2004). Παρά
την τάση αυτή, είναι σηµαντικό να παρατηρήσουµε ότι αυξάνεται ο αριθµός των
εφήβων που αναφέρουν συστηµατικότερη χρήση σε σχέση µε εκείνους που ανα-
φέρουν µόνο δοκιµή (Hibell et al., 2004).

Κατάχρηση κάνναβης

Ένα σηµαντικό εύρηµα της διαχρονικής µελέτης του ΚΕΘΕΑ αφορά την αύξηση του
ποσοστού των εφήβων που ζήτησαν θεραπεία για την κατάχρηση κάνναβης έναντι
αυτών που ζήτησαν θεραπεία για ηρωίνη και οπιοειδή. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την
οκταετία 1996-2003 παρουσιάστηκε αύξηση ή και διπλασιασµός του ποσοστού των
ατόµων που ζήτησαν για πρώτη φορά θεραπεία, έχοντας ως κύρια ουσία κατάχρησης
την κάνναβη. Τα άτοµα που υποβάλλονται σε θεραπεία απεξάρτησης από τη χρήση κάν-
ναβης είναι κυρίως νέοι κάτω των 30 ετών (EMCDDA, 2005). Η έγκαιρη παρέµβαση για
τη διακοπή της χρήσης σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες χρήστες κάνναβης είναι σηµα-
ντική για την αποφυγή της µελλοντικής προβληµατικής χρήσης. Στις έρευνες που έχουν
διεξαχθεί τα τελευταία 30 χρόνια για τη χρήση ουσιών από εφήβους, ένα ισχυρό εύρη-
µα είναι ότι το σύνολο σχεδόν των εφήβων που δοκιµάζουν κοκαΐνη ή ηρωίνη έχει
πρώτα κάνει χρήση αλκοόλ, καπνού και κάνναβης. Μάλιστα, όσο µεγαλύτερη είναι η
συχνότητα χρήσης της κάνναβης και όσο νωρίτερα γίνει η έναρξή της, τόσο πιθανότε-
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ρο είναι οι έφηβοι να κάνουν χρήση και άλλων παράνοµων ουσιών (Hall, 2006. Maccoun,
2006). Το εύρηµα αυτό αναφέρεται συχνά ως φαινόµενο της πύλης εισόδου (Kandel,
1975), µία υπόθεση για τα εξελικτικά στάδια στη χρήση ουσιών που χρησιµοποιήθηκε
κυρίως για να συνδέσει τη χρήση κάνναβης µε τη µεταγενέστερη χρήση άλλων παρά-
νοµων ουσιών (Kandel,Yamaguchi, & Klein, 2006).

Αρκετοί ερευνητές έχουν υποστηρίξει ότι υπάρχουν αιτιώδεις σχέσεις µεταξύ της χρή-
σης κάνναβης και της χρήσης άλλων παράνοµων ουσιών (Kandel,Yamaguchi, & Klein,
2006. Kandel & Logan, 1984). Άλλοι υποστηρίζουν ότι οι συσχετισµοί µεταξύ της κάννα-
βης και των άλλων ναρκωτικών οφείλονται σε µία σειρά κοινών παραγόντων κινδύνου,
µεταξύ των οποίων είναι η ροπή προς τη χρήση, η πρόσβαση στα ναρκωτικά και ο ευά-
λωτος χαρακτήρας (EMCDDA, 2003).

Ακόµη και αν η σύνδεση µεταξύ της χρήσης κάνναβης και άλλων παράνοµων ουσιών
είναι σύνθετη και δεν µπορεί να περιοριστεί σε ένα απλό µοντέλο αιτιώδους συνάφει-
ας (EMCDDA, 2003), η έναρξη χρήσης της κάνναβης φέρνει τους εφήβους σε επαφή
µε την παράνοµη αγορά των ναρκωτικών, τους εκθέτει στην παρουσία άλλων χρηστών
και διευκολύνει την αποδοχή της χρήσης άλλων παράνοµων ουσιών.

Κινητοποίηση και παραποµπή σε θεραπεία

Αν και, όπως προαναφέρθηκε, είναι σηµαντική η έγκαιρη αναχαίτιση της πορείας
του εφήβου στη χρήση, η κινητοποίησή του παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες. Οι
έφηβοι που προσεγγίζουν τις θεραπευτικές υπηρεσίες δεν είναι πάντα απολύτως
έτοιµοι να ενταχθούν σε ένα µακρόχρονο πρόγραµµα θεραπείας. Έχουν την τάση
να παραβλέπουν ή να αδιαφορούν για τις αρνητικές επιπτώσεις της χρήσης και να
επικεντρώνονται στις θετικές της όψεις, όπως η ευφορική ή ηρεµιστική δράση που
µπορεί να έχει κάποια ουσία, το τελετουργικό της χρήσης µε τους συµβολισµούς
του, η ένταξη σε µια παρέα που παίζει µε τα όρια κ.λπ. Έτσι, για να φθάσει ένας
έφηβος που κάνει κατάχρηση ουσιών σε ένα θεραπευτικό πρόγραµµα, χρειάζεται
να του ασκηθούν αρκετές εξωτερικές πιέσεις από το οικογενειακό και κοινωνικό
περιβάλλον.

Η κινητοποίηση, γενικά, µπορεί να οφείλεται είτε σε εσωτερικούς είτε σε εξωτερικούς
παράγοντες. Οι εσωτερικοί µπορεί να σχετίζονται µε την επιθυµία του εφήβου για αλλα-
γή ή µε την αίσθηση αδιεξόδου που βιώνει από τη χρήση ουσιών. Αυτή συνήθως εµφα-
νίζεται ύστερα από αρνητικά γεγονότα, όπως απώλεια ενός φίλου που έκανε χρήση,σύλ-
ληψη ή επιπλοκές στην υγεία λόγω υπερβολικής ή νοθευµένης δόσης. Οι εξωτερικοί
παράγοντες αφορούν κυρίως πιέσεις που ασκούνται από φίλους, την οικογένεια, το
σχολικό περιβάλλον ή το νοµικό σύστηµα.

Τα στοιχεία της διαχρονικής µελέτης υπογραµµίζουν τη σηµασία της οικογένειας ως
κινητοποιητικού παράγοντα, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των εφήβων διαµένει
µε τη γονική οικογένεια, η οποία αποτελεί συνήθως και την πηγή παραποµπής στις
υπηρεσίες. Με δεδοµένο το βαρύνοντα ρόλο της οικογένειας στην έναρξη και ολο-
κλήρωση της θεραπείας, η υποστήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος των χρη-
στών αποτελεί για το ΚΕΘΕΑ βασική θεραπευτική επιλογή και αποτυπώνεται στο σχε-
διασµό και την ανάπτυξη των υπηρεσιών του. Η υποστήριξη προς τις οικογένειες µπο-
ρεί εκτός των άλλων να βοηθήσει στην επίλυση προβληµάτων σχετιζόµενων ή όχι µε
τη χρήση, τα οποία, εφόσον συσσωρευτούν, µπορεί να λειτουργήσουν ανασταλτικά
στην αναζήτηση θεραπείας για την τοξικοεξάρτηση (Carroll & Rounsaville, 1992. Hser
et al., 1997, 1998).

Επίσης, έχει βρεθεί ότι ο εξωτερικές πιέσεις, ιδιαίτερα  αυτές που σχετίζονται µε νοµι-
κές εµπλοκές, όπως δικαστήρια που εκκρεµούν ή αναστολές, παίζουν σηµαντικό ρόλο
στην παραποµπή και παραµονή στη θεραπεία, κυρίως τους πρώτους µήνες. Η πίεση από
νοµικές εκκρεµότητες παρατηρήθηκε και στους εφήβους που απευθύνθηκαν στις υπη-
ρεσίες του ΚΕΘΕΑ το χρονικό διάστηµα 2000-2006, καθώς περίπου ένα στα δύο άτοµα
ανέφερε κάποιου τύπου εµπλοκή µε το νόµο.
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Πρόσφατες έρευνες, βάσει follow up που έγινε πέντε χρόνια µετά τη θεραπεία, έδειξαν
ότι η αποτελεσµατικότητά της δεν διαφέρει ανάµεσα σε εκείνους που δηλώνουν κινη-
τοποιηµένοι και σε εκείνους που δηλώνουν ότι αναγκάστηκαν να επιλέξουν τη θεραπεία
κάτω από εξωτερικές πιέσεις που τους ασκούσε το νοµικό σύστηµα (Kelly, Finney &
Moos, 2005). Από την άλλη µεριά, ακόµα και όταν οι εξαρτηµένοι επικαλούνται εσωτε-
ρικά κίνητρα προσέλευσης στη θεραπεία, δεν είναι πάντα ξεκάθαρο ότι αυτά αποτελούν
τους µόνους ή τους κύριους λόγους προσέγγισης των υπηρεσιών.

Το προφίλ των υπηρεσιών

Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο να αναγνωρίζεται ο βαθµός κινητοποίησης του
εφήβου και το είδος της θεραπείας στο οποίο αντιστοιχεί η ετοιµότητά του, και να γίνε-
ται προσπάθεια ενίσχυσης αυτής της κινητοποίησης. Η ενίσχυση µπορεί να γίνει µέσα
από µεθόδους και τεχνικές που αναδεικνύουν και εστιάζουν στα θετικά βήµατα που
έχει κάνει µέχρι εκείνη τη στιγµή ο έφηβος, χωρίς να τίθεται εξαρχής ως στόχος και
κριτήριο επιτυχίας η  απεξάρτηση. Οι τεχνικές θετικής ενίσχυσης, όπως η συνέντευξη
κινητοποίησης (Miller, 1996, Miller & Sauchez, 1994), κερδίζουν έδαφος τα τελευταία χρό-
νια όπως και η προσπάθεια να αυξηθεί η αυτό-αποτελεσµατικότητα (Bandura, 1977) του
ατόµου, µέσω της οποίας επίσης µπορεί να ενισχυθεί η κινητοποίησή του.

Σε σχέση µε την επίδραση των χαρακτηριστικών των προσφερόµενων υπηρεσιών
απεξάρτησης στην κινητοποίηση για θεραπεία, ελάχιστα είναι τα διαθέσιµα ερευνη-
τικά δεδοµένα. Πάντως, η άµεση ανταπόκριση (Festinger et al., 1995. Stark,
Campbell, & Brinkerhoff, 1990), η εύκολη πρόσβαση και η διαφοροποίηση των υπη-
ρεσιών σε σχέση µε τις ανάγκες των εξυπηρετούµενων έχουν αναφερθεί ως παρά-
γοντες που διευκολύνουν την αναζήτηση βοήθειας (Cunningham et al., 1993). Με τη
διευκόλυνση της πρόσβασης στις υπηρεσίες µπορεί να αξιοποιηθεί η κινητοποίηση
των εφήβων για θεραπεία, έστω κι αν αυτή είναι προσωρινή (De Leon, Melnick &
Kressel, 1997). Αντίθετα, η καθυστερηµένη ανταπόκριση αποµακρύνει τον έφηβο
από την αλλαγή. Χαρακτηριστικό παράδειγµα καθυστερήσεων είναι το σηµαντικό
χρονικό διάστηµα που µπορεί να µεσολαβεί από την πρώτη επαφή του ατόµου µε
µια υπηρεσία (π.χ. πρώτο τηλεφώνηµα) µέχρι τη στιγµή που θα ενταχθεί στην προ-
βλεπόµενη διαδικασία. Η γραφειοκρατία και η πολυπλοκότητα των διαδικασιών που
προηγούνται της ένταξης σε θεραπευτικό πρόγραµµα µπορεί να περιορίσουν τον
αριθµό των ατόµων που απευθύνονται σε αυτό, ενώ ο έλεγχος του κινήτρου του
εφήβου µέσω αυτών των διαδικασιών πολύ λίγα έχει να προσφέρει στη θεραπευτι-
κή διαδικασία. Η φάση αξιολόγησης του ατόµου χρειάζεται να έχει µικρή διάρκεια
και να µην το αποτρέπει από την προσπάθεια που ξεκίνησε. Η επαφή µε τον έφηβο
πρέπει να γίνεται σε ασφαλές περιβάλλον, όπου επικρατεί κατανόηση, ζεστασιά και
ουσιαστικό ενδιαφέρον.

Ένα ερώτηµα που αναδύεται είναι ποιο προφίλ εφήβου ταιριάζει σε κάθε θεραπευτι-
κή προσέγγιση  και αν  ο βαθµός αποτελεσµατικότητας µιας υπηρεσίας καθορίζεται
από το δικό της προφίλ και όχι από τα χαρακτηριστικά του εξαρτηµένου. Ορισµέ-
νες φορές ο τρόπος που δοµούνται ή οργανώνονται οι θεραπευτικές υπηρεσίες
«επιλέγει ή απορρίπτει» συγκεκριµένο προφίλ ατόµων, χωρίς αυτό να ανήκει στους
στόχους του προγράµµατος. Υφίσταται δηλαδή µια λανθάνουσα επιλεκτικότητα η
οποία µπορεί να σχετίζεται µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των θεραπευτών, µε την
περιοχή όπου είναι εγκατεστηµένη η υπηρεσία κ.λπ. Επίσης, στις οµαδικές θεραπεί-
ες, όπως είναι λόγου χάρη µια θεραπευτική κοινότητα, τα χαρακτηριστικά της οµά-
δας θεραπευοµένων που αποτελούν την πλειονότητα επηρεάζουν την παραµονή  των
νεοεισερχόµενων.

Οι έφηβοι που απορρίπτουν το πρόγραµµα ή το διακόπτουν πρόωρα έχουν να πουν
πολλά για τις µεθόδους, τις διαδικασίες και κυρίως για τις ανάγκες τους. Η διαµόρφω-
ση µιας πολιτικής διερεύνησης και αναζήτησης εναλλακτικών λύσεων για τις «δύσκολες
περιπτώσεις» µπορεί να δώσει τη δυνατότητα σε περισσότερους νέους ανθρώπους να
συµµετάσχουν σε θεραπεία.
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Είναι φανερή η αναγκαιότητα δηµιουργίας διαφορετικών τύπων θεραπευτικών προ-
γραµµάτων που θα απευθύνονται σε διαφορετικές οµάδες εφήβων (ανάλογα µε το προ-
φίλ τους, το βαθµό εµπλοκής τους στη χρήση κ.λπ.) καθώς και η εξασφάλιση εύκολης
πρόσβασης στις υπηρεσίες, προκειµένου να αξιοποιείται χωρίς ολιγωρίες η κινητοποίη-
ση για θεραπεία. Νέες δοµές σε διαφορετικές περιοχές όλης της χώρας θα δώσουν τη
δυνατότητα στις οικογένειες των εφήβων που αντιµετωπίζουν πρόβληµα να λάβουν
υποστήριξη αµέσως και χωρίς να επιβαρύνονται οικονοµικά. Στην άµεση παραποµπή και
την έγκαιρη παρέµβαση στο πρόβληµα θα βοηθήσει επίσης η ανάπτυξη δικτύων που θα
περιλαµβάνουν τους οργανισµούς υγείας, δικαιοσύνης και κοινωνικής φροντίδας.

Ο σηµαντικός, όπως επιβεβαιώνεται και από την έρευνα, ρόλος της οικογένειας στην
πρόληψη, την έγκαιρη αντιµετώπιση και τη θεραπεία της εξάρτησης καθιστά τις µονά-
δες οικογενειακής υποστήριξης αναπόσπαστο µέρος των προγραµµάτων για εφήβους.
Συγχρόνως χρειάζεται να αναπτύσσονται υπηρεσίες, στις οποίες θα µπορούν να απευ-
θύνονται οι γονείς, οι σύντροφοι και τα αδέλφια των εµπλεκοµένων µε τη χρήση, ακόµα
και αν οι τελευταίοι δεν έχουν ενταχθεί σε θεραπεία.

Για τον περιορισµό της χρήσης ουσιών στην εφηβεία είναι επίσης αναγκαία η εφαρµο-
γή ολοκληρωµένων προγραµµάτων πρόληψης στο µαθητικό πληθυσµό και εκπαίδευσης
των εκπαιδευτικών και της οικογένειας. Τα προγράµµατα αυτά µαζί µε τις υπηρεσίες
θεραπείας, έγκαιρης παρέµβασης και υποστήριξης της οικογένειας θα πρέπει να απο-
τελούν µέρος του δικτύου των υπηρεσιών για την αντιµετώπιση της ουσιοεξάρτησης
στη χώρα µας.
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