
ΙΧ ΕΤΗΣΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ 

«Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΘΕΩΡΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ, ΠΡΑΞΗ & 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 

 

«Συμβουλευτική σε οικογένειες που το ένα μέλος κάνει χρήση ουσιών σε 

πειραματική ή πιο συστηματική βάση» 
Θα παρουσιάσω την δουλειά που κάνουμε με τις οικογένειες στο πρόγραμμα έγκαιρης 

Παρέμβασης «Πλεύση» κυρίως στην αρχική φάση μέχρι δηλαδή μια οικογένεια να 

αξιολογηθεί και να ενταχθεί στο πρόγραμμα.  Επίσης θα παρουσιάσω σύντομα την 

εικόνα της χρήσης –με αριθμούς στις ηλικίες αυτές στην Ελλάδα όπως παρουσιάζεται 

στην ετήσια έρευνα του ΕΚΤΕΠΝ σαν ένα σημείο εκκίνησης προβληματισμού και 

διαλόγου.  

0BΕλλάδα και Χρήση 
[Να πούμε ότι τα στοιχεία είναι για το 2004 που μετά από συστηματική επεξεργασία των 

δεδομένων βγαίνουν το 2005].  

5BΓράφημα 1  

Διαχρονικά στοιχεία για τη χρήση κάνναβης αππο τους Έλληνες μαθητές ηλικίας 14-17 ετών ανά 
συχνότητα χρήσης (1984, 1993, 1998, 2003)
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Διαχρονικά (1984-2003) όσον αφορά τις παράνομες ουσίες, ύστερα από την αύξηση της 

χρήσης τους που παρατηρήθηκε από το 1984 στο 1998, μεταξύ  του 1998-2003 

παρατηρείται ύφεση του φαινομένου. Επιπλέον, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε ως το 
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1993, φαίνεται ότι τη δεκαετία 1993-2003 στους μαθητές που έχουν χρησιμοποιήσει 

κάνναβη Uαυξάνεται ο αριθμός αυτών που δεν περιορίστηκαν στην απλή δοκιμήU (1-2 

φορές) αλλά έχουν κάνει χρήση της ουσίας για 3ή/και περισσότερες φορές στη ζωή τους.  

 

Γράφημα 2  
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Κάπνισμα και χρήση ουσιών από τους μαθητές ηλικίας 16 ετών στην Ελλάδα και διεθνώς (Έρευνα ESPAD, 2003)

Όλες οι χώρες ESPAD 
ΕΛΛΑΔΑ

 

Σύμφωνα με τα δεδομένα πανευρωπαϊκών επιδημιολογικών ερευνών  (Hibbell et al, 

2004) Uτο ποσοστό της χρήσης κάνναβης είναι σημαντικά χαμηλότερο από το μέσο όρο 

διεθνώςU (6% έναντι 21%). Αντίθετα το ποσοστό των Ελλήνων μαθητών που δηλώνουν 

χρήση εισπνεόμενων ουσιών είναι μεγαλύτερο από αυτό του μέσου όρου διεθνώς (15% 

έναντι 10%) ενώ η χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση γιατρού είναι 

κοντά στο διεθνή μέσο όρο (4% έναντι 6%) πάντα σύμφωνα με την έκθεση του 

ΕΚΤΕΠΝ. (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την 

Τοξικομανία) 

 

Κάποια χαρακτηριστικά της χρήσης και εστιάζω κυρίως στη χρήση κάνναβης. 

 Η μεγάλη πλειοψηφία των χρηστών άρχισε τη χρήση ναρκωτικών ουσιών με 

κάνναβη (79,8%) στην ηλικία των 16, ενώ μόλις το 7,1% ξεκίνησε με χάπια στην 

ηλικία των 15 και το 6% με οπιούχα κατά μέσο όρο στην ηλικία των 19 ετών. Οι 
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άνδρες ξεκινούν συχνότερα από ό,τι οι γυναίκες με κάνναβη (80,7% και 74,8% 

αντίστοιχα) 

 Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες δοκιμάζουν ναρκωτικές ουσίες για πρώτη 

φορά στην ηλικία των 16 ετών. 

 Ο μέσος χρόνος που μεσολαβεί ανάμεσα στην έναρξη της χρήσης της κύριας 

ουσίας και την τελευταία επαφή με το σύστημα παροχής βοήθειας είναι 

μικρότερος για τις γυναίκες (7,3 έτη) από ό,τι για τους άνδρες (8,6 έτη). 

Θα είχε ενδιαφέρον να δούμε και τα αντίστοιχα ποσοστά σε θέματα χρήσης και 

κατάχρησης αλκοόλ σε αυτές τις ηλικίες που σαφέστατα σχετίζονται με τη χρήση αλλά 

λόγω του περιορισμένου χρόνου θα περιοριστώ σ’ αυτά. 

 

1BΤο προφίλ της πλεύσης  
Η Πλεύση είναι ένα πρόγραμμα έγκαιρης παρέμβασης που απευθύνεται σε έφηβους 

ηλικίας 13-21 που τώρα ξεκινούν και κάνουν πειραματική ή πιο συστηματική χρήση και 

στις οικογένειες τους. 

 

2BΤρόπος δουλειάς 
Αρχικός στόχος είναι η Uάμεση ανταπόκριση στο αίτημα των ενδιαφερόμενωνU, κυρίως 

γονιών, που κάνουν την πρώτη τηλεφωνική επαφή είτε λόγω μια γενικότερης ανησυχίας 

που έχουν για το παιδί τους είτε βάση συγκεκριμένων καταστάσεων που καταδεικνύουν 

χρήση ουσιών. Έτσι έρχονται με την αγωνία του να μάθουν-να ανακαλύψουν αν το παιδί 

τους κάνει χρήση και πόση είναι αυτή, αν αυτό μπορεί να απαντηθεί ποσοτικά.  

 

Εδώ θα ήθελα να ανοίξω μια παρένθεση σχετικά με το πόση χρήση κάνει ένα παιδί. Η 

αξιολόγηση των αναγκών μιας οικογένειας και σαφέστατα της χρήσης ενός παιδιού δεν 

έγκειται μόνο στην ποσότητα της ουσίας και στην ουσία αυτή καθ’ αυτή. Αφορά την 

εξέταση μιας σειράς παραγόντων Θα αναφερθώ εκτενέστερα σ’ αυτούς αργότερα 

μιλώντας για την αξιολόγηση.  

 

Μετά λοιπόν την Uπρώτη επαφήU υπάρχει μια ατομική συνάντηση του γονιού με τον 

θεραπευτή- σύμβουλο. Στόχος είναι η συλλογή πληροφοριών, η δημιουργία μιας πρώτης 

αξιολόγησης και η ενστάλαξη ελπίδας στο γονιό που συχνά βρίσκεται σε κρίση και σε 

πλήρη σύγχυση. Η πρώτη αυτή συνάντηση συνήθως δείχνει αν το προφίλ του παιδιού και 

της οικογένειας χρήζει παραπομπής είτε λόγω διπλής διάγνωσης (ψυχοπαθολογία και 

χρήση ουσιών) είτε λόγω εκτεταμένης χρήσης (πχ χρήση ηρωίνης). Στόχος είναι να 
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συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με την οικογένεια, να δώσουμε μια πρώτη εικόνα του 

τρόπου δουλειάς μας και να δημιουργήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης όπου 

προσπαθούμε να ενδυναμώσουμε το γονιό να διαχειριστεί τη νέα κατάσταση και να 

αρχίσει μόνος του να κάνει τις απαραίτητες «συνδέσεις» που θα του δώσουν την 

απάντηση ως προς τη χρήση ή όχι του παιδιού του και το εύρος αυτής.  

 

Κατόπιν η δουλειά με τους γονείς γίνεται σε ομάδες.  

Πρώτη είναι η Uομάδα υποδοχήςU. Η ομάδα αυτή κύριο στόχο έχει την αξιολόγηση της 

οικογένειας βάση της οποίας θα γίνει και ο θεραπευτικός σχεδιασμός. Επιμέρους στόχοι, 

είναι να βοηθηθεί ο κάθε γονιός να αποδεχτεί ότι υπάρχει χρήση στην οικογένεια, να 

νιώσει ότι δεν είναι μόνος στην προσπάθεια του αυτή, να υποστηριχθεί με στόχο να 

βοηθήσει το παιδί που ως γνωστών δεν είναι κινητοποιημένο ώστε να αναγνωρίσει το 

πρόβλημα και να ζητήσει το ίδιο βοήθεια.  

 

Αξιολόγηση (τομείς) 
¨Έχει αποδειχτεί ότι η χρήση ουσιών είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο για το 

οποίου μεσολαβούν πολλοί και διαφορετικοί παράγοντες. Έτσι λοιπόν όταν καλούμαστε 

να αξιολογήσουμε τις ανάγκες μιας οικογένειες πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν μας όλους 

αυτούς τους παράγοντες καθώς επίσης και άλλους που αφορούν τη λειτουργικότητα της 

οικογένειας και το βαθμό κινητοποίησης της ως προς το πρόβλημα της χρήσης.  

 

 

Παράγοντες  

Λόγω έλλειψης χρόνου θα αναφερθώ επιγραμματικά σ’ αυτούς τους παράγοντες.  

Ηλικία έναρξης της χρήσης, ουσία κατάχρησης και συχνότητα, οι φίλοι και οι παρέες, το 

σχολείο- εκπαίδευση, οι προσωπικές και διαπροσωπικές δεξιότητες και δυσκολίες, 

εμπλοκή με το νόμο, υποστηρικτικό δίκτυο, προσωπικό κίνητρο, ιδεολογία υπέρ ή κατά 

της χρήσης, ψυχική και σωματική υγεία, λειτουργικότητα της οικογένειας (οικογενειακές 

σχέσεις, επικοινωνία,  όρια).  

 

3BΕπιμέρους Οικογενειακά και Κοινωνικά Προβλήματα 
 Η δυσκολία να πάρουν την ευθύνη  της κατάστασης και να αλλάξουν την 

ιεραρχία  
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 Η μη σωστή αξιολόγηση της κρισιμότητας της κατάστασης (των άμεσων ή και 

πιο μακροπρόθεσμων κινδύνων 

 Αρρώστια, φτώχια / ανέχεια, δυσκολία ένταξης/ γλώσσα (αλλοδαποί) 

 Απόσταση (επαρχία- σπουδές) 

 

4BΕπίλογος 
Την τελική ευθύνη την κρατάει πάντα ο γονιός. στόχος είναι η κινητοποίηση, η 

πληροφόρηση, η στήριξη και η ενθάρρυνση. Σαφέστατα και οι αλλαγές που απαιτούνται 

τρομάζουν και φοβίζουν αλλά  η ευθύνη να γνωρίζεις και να μην κάνεις τίποτα είναι 

τεράστια, ελπίζοντας ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν ή λέγοντας ότι δεν μπορώ, δεν 

αφορά εμένα ως γονιό αλλά το παιδί μόνο. Αυτή είναι η εύκολη λύση, υπάρχει 

εναλλακτική, υπάρχει τρόπος δοκιμασμένος. Νομίζω πως το πιο δύσκολο κομμάτι στη 

δουλειά αυτή είναι η στιγμή που χρειάζεται ο σύμβουλος να κάνει ένα βήμα πίσω, 

καταλαβαίνοντας ότι δεν μπορεί να «σώσει» κανένα. Μπορεί να βοηθήσει μόνο όσους 

θέλουν να βοηθηθούν, ελπίζοντας ότι αυτό που κάνει τους βοηθάει ή τουλάχιστον τους 

ενθαρρύνει σε αυτό που έχουν να κάνουν με τους εαυτούς τους και την οικογένεια τους. 
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