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                                                         Περιλήψεις 
 
1. Γ. Παναγής, «Ο εθισµός σε ουσίες ως νόσος του εγκεφάλου»: 
 
Η επιστηµονική πρόοδος των τελευταίων 30 ετών έχει αναδείξει ότι ο εθισµός σε ουσίες είναι 
µια χρόνια υποτροπιάζουσα νόσος του εγκεφάλου, που χαρακτηρίζεται από επίµονη και 
καταναγκαστική συµπεριφορά αναζήτησης και λήψης ουσιών. Δεδοµένου ότι αυτή η 
διαταραχή έχει καταστρεπτικές συνέπειες τόσο για το ίδιο το άτοµο όσο και για την κοινωνία, 
ένα µεγάλο µέρος της έρευνας που πραγµατοποιείται έχει ως στόχο την εξιχνίαση των 
συµπεριφορικών και νευρωνικών παραγόντων που συµβάλουν στη µετάβαση από την 
ελεγχόµενη ή περιστασιακή στην επίµονη και καταναγκαστική χρήση ουσιών. Η χρήση 
εθιστικών ουσιών ξεκινά και συντηρείται σε µεγάλο βαθµό από τις ηδονικές-ευφοριογόνους 
δράσεις των ουσιών. Παραδόξως, µολονότι το νευροφαρµακολογικό προφίλ µεταξύ των 
εθιστικών ουσιών είναι διαφορετικό, οι οξείες ενισχυτικές δράσεις τους διαµεσολαβούνται από 
την ενεργοποίηση ενός µείζονος εγκεφαλικού συστήµατος: του µεσοµεταιχµιακού-
µεσοφλοιικού ντοπαµινεργικού συστήµατος. Παρ’ όλα αυτά, η υπέρµετρη λήψη αυτών των 
ουσιών προκαλεί µακροχρόνιες νευροπροσαρµογές σε διάφορες εγκεφαλικές περιοχές αυτού 
του κυκλώµατος, οι οποίες και αποτελούν τη βάση της µετάβασης από την ελεγχόµενη ή 
περιστασιακή στην καταναγκαστική χρήση. Αντιστοίχως, τα κύρια συµπτώµατα που 
χαρακτηρίζουν τον εθισµό σχετίζονται µε παθολογικές δυσλειτουργίες συγκεκριµένων 
εγκεφαλικών κυκλωµάτων και ενδογενών ουσιών. Επιπλέον, οι δράσεις των εθιστικών ουσιών 
στα νευρωνικά συστήµατα ανταµοιβής επηρεάζονται από συγκεκριµένες διεργασίες µάθησης, 
γεγονός που εξηγεί για ποιο λόγο περιβαλλοντικά ερεθίσµατα που έχουν συνδεθεί µε τη χρήση 
κάποιας ουσίας µπορεί να προκαλέσουν από µόνα τους ισχυρή ακαταµάχητη επιθυµία για την 
ουσία και να προκαλέσουν επεισόδια υποτροπής σε χρήστες που έχουν αποτοξινωθεί. 
Πρόσφατα ερευνητικά δεδοµένα υποδεικνύουν επίσης την ύπαρξη προδιαθεσιµότητας, η οποία 
φαίνεται να σχετίζεται µε γενετικούς παράγοντες ή/και ατοµικές διαφορές στη δοµή και 



λειτουργία του εγκεφάλου. Καθώς η χρήση/κατάχρηση ουσιών συνήθως ξεκινά στην 
προεφηβική/εφηβική ηλικία είναι σηµαντικό να λάβουµε υπόψη ότι ο εγκέφαλος των εφήβων 
δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως και έτσι οι έφηβοι φαίνεται να είναι περισσότερο ευάλωτοι στις 
δράσεις των εθιστικών ουσιών. Τέλος, στα άτοµα που έχουν εθιστεί σε ουσίες δυσλειτουργούν 
περιοχές του µετωπιαίου φλοιού, που φυσιολογικά διαµεσολαβούν για τη λήψη αποφάσεων 
και την αναστολή της συµπεριφοράς. Αν και µέρος της κοινωνίας ακόµα θεωρεί ότι η 
κατάχρηση ουσιών και ο εθισµός είναι ένα κοινωνικό και ηθικό πρόβληµα, η 
νευροεπιστηµονική προσέγγιση προτείνει ότι πρόκειται για µια χρόνια, υποτροπιάζουσα νόσο 
του εγκεφάλου που προκαλείται από την παρατεταµένη δράση των εθιστικών ουσιών στον 
εγκέφαλο. Προσδοκούµε ότι η συνεχιζόµενη νευροεπιστηµονική έρευνα θα διευρύνει τις 
γνώσεις µας για τη νευρωνική βάση της εθιστικής συµπεριφοράς και θα αλλάξει τον τρόπο µε 
τον οποίο βλέπουµε και αντιµετωπίζουµε τον εθισµό. 
 
 
2. Σ. Θανασούλα, «Σύγχρονες προσεγγίσεις στη θεραπεία των εξαρτήσεων»: 
 
Η εξάρτηση από ψυχοτρόπους ουσίες αποτελεί µια διακριτή διαταραχή, η οποία επιφέρει 
έκπτωση της λειτουργικότητας του ατόµου σε ποικίλους τοµείς της ζωής του (σχέσεις, 
εκπαίδευση, εργασία κ.ά.). Χαρακτηρίζεται από καταναγκαστική χρήση της ουσίας, απώλεια 
ελέγχου επί της ουσίας και αδυναµία διακοπής παρά τη θέληση του χρήστη ή/και τις αρνητικές 
επιπτώσεις που αυτή επιφέρει, την ανάπτυξη αντοχής, την εκδήλωση συνδρόµου στέρησης 
κατά τη διακοπή, και ακαταµάχητη επιθυµία για λήψη της ουσίας (craving). Πλήθος 
προσεγγίσεων όπως η Συστηµική Θεωρία, το Ιατρικό Μοντέλο, η Ψυχανάλυση και η Γνωσιακή 
– Συµπεριφορική Θεωρία αντιλαµβάνονται, ερµηνεύουν και παρεµβαίνουν στην εξάρτηση µε 
διαφορετικό τρόπο, εστιάζοντας σε διαφορετικές παραµέτρους. Εντούτοις, κοινό σηµείο 
σύγκλισης αποτελεί η παραδοχή ότι πρόκειται για ένα πολυπαραγοντικό φαινόµενο το οποίο 
επαφίεται στην συνδιαλλαγή µεταξύ ατοµικών χαρακτηριστικών και κοινωνικού πλαισίου. 
Συνδιαλλαγή, από την οποία επηρεάζεται αλλά και την οποία µε την σειρά του επηρεάζει, 
επιφέροντας αρνητικές επιπτώσεις όχι µόνο στο ίδιο το άτοµο και την οικογένειά του, αλλά και 
στην κοινωνία εν γένει. Η εκάστοτε ουσία χρήσης εν προκειµένω παίζει διαµεσολαβητικό ρόλο 
στην προαναφερθείσα σχέση. Ως εκ τούτου, η θεραπεία των εξαρτήσεων δεν περιορίζεται στη 
διακοπή της χρήσης. Αντίθετα, απαιτεί µια πολυεπίπεδη προσέγγιση η οποία περιλαµβάνει την 
ταυτόχρονη ύπαρξη ενός σταθερού πλαισίου αλλά και εξατοµικευµένων, βασισµένων στη 
θεωρία, την έρευνα, την κλινική πρακτική και τις αξίες και προτιµήσεις των ανθρώπων που 
χρειάζονται θεραπεία. Οι εν λόγω παρεµβάσεις προσαρµόζονται αφενός στις ανάγκες και 
επιθυµίες των θεραπευοµένων και αφετέρου στις κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτισµικές 
επιταγές. Η ποικιλοµορφία των παρεχόµενων υπηρεσιών (προγράµµατα υποκατάστασης και 
µείωσης της βλάβης, «στεγνά προγράµµατα») κινείται στον παραπάνω άξονα και -
ανεξαρτήτως φιλοσοφίας- στοχεύει στη διευθέτηση κοινωνικο-προνοιακών ζητηµάτων, την 
κινητοποίηση του εν λόγω πληθυσµού για αλλαγή, την ψυχοεκπαίδευση, την παροχή 
συµβουλευτικής και ψυχοθεραπευτικών παρεµβάσεων, και τέλος, στην πρόληψη της 
υποτροπής, µε απώτερο στόχο την κοινωνική επανένταξη των θεραπευοµένων. Μεγάλη 
πρόκληση αποτελεί η ύπαρξη ειδικών πληθυσµιακών οµάδων µέσα στο σύνολο των χρηστών 
οι οποίες χρήζουν ιδιαίτερης µεταχείρισης όπως τα άτοµα µε συν-νοσηρότητα άλλων 
διαταραχών, µε λοιµώδη – µεταδιδόµενα νοσήµατα (HIV, HCV, HBV κα.), οι γυναίκες, οι 
έγκυες, οι µητέρες, οι εργαζόµενοι/ες στην βιοµηχανία του σεξ, τα άτοµα µε χρόνιο άλγος, οι 
ηλικιωµένοι, οι πρόσφυγες, οι µετανάστες, οι κρατούµενοι, και φυσικά, οι έφηβοι. Στη χώρα 
µας, σε πείσµα των καιρών, οι παρεχόµενες υπηρεσίες επιδεικνύουν τόσο ποιότητα όσο και 
αποτελεσµατικότητα προσπαθώντας όχι µόνο να «θεραπεύσουν» την εξάρτηση αλλά και να 
ευαισθητοποιήσουν την επιστηµονική και ευρύτερη κοινότητα εξαλείφοντας κατά το δυνατόν 
το στίγµα και υπογραµµίζοντας τη σηµαντικότητα της ευαισθητοποίησης αλλά και της 
αναπλαισίωσης ενός φαινοµένου που λόγω της ιδιάζουσας φύσης του δεν µπορεί να 
περιοριστεί στο δίπολο ασθένεια ή επιλογή. 
 


