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ΠΡΟΛΟΓΟ 
 
Ξανονικά ο εκιςμόσ, με τθ διαδικαςία τθσ εξζλιξθσ κα ζπρεπε να είχε αποβλθκεί 
από τθ ηωι. Υαρ’ όλα αυτά όμωσ, υπάρχει, απλϊνεται και κυριαρχεί ςτθ ηωι μασ. 
 
 
       Δθμιτρθσ Ξουντοφρθσ 
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ΙΙ. ΣΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΘΙΜΟ 
 
ΕΚΛΧΠΣΧ ΞΑΛ ΕΥΛΒΛΩΧΘ 

 
Σ εκιςμόσ ςε «ουςίεσ» και καταςτάςεισ, είναι ιδιαίτερα επιβλαβισ για τον οργανιςμό. Θ 
μεγαλφτερθ καταςτροφι που προκαλεί είναι θ αλλαγι τθσ χθμικισ δομισ του εγκεφάλου 
και θ ςταδιακι φκορά του. 
Ξανονικά με τθ διαδικαςία τθσ εξζλιξθσ κα ζπρεπε να είχε αποβλθκεί από τθ ηωι. Υαρ’ όλα 
αυτά, όμωσ, ο εκιςμόσ υπάρχει, απλϊνεται και κυριαρχεί ςτθ ηωι μασ. 
Σ ανκρϊπινοσ εγκζφαλοσ εςτιάηει τθ λειτουργία του ςτο «ιδιαίτερα ςθμαντικό». ‘Ζτςι, οι 
πρόγονοί μασ κατευκφνονταν από τον εγκζφαλο ςτθν επιβίωςθ μζςω τθσ τροφισ και τθσ 
ςεξουαλικισ ςυνεφρεςθσ. 
Για να το πετφχει αυτό ο ίδιοσ ο εγκζφαλοσ δθμιουργοφςε μια διαδικαςία εκιςμοφ 
προκειμζνου να μεγιςτοποιιςει το πρόγραμμα αποδοχισ τθσ λειτουργίασ αυτισ. Δθλαδι, 
εκίηοντασ τον εγκζφαλο με ουςίεσ και λειτουργίεσ που προκαλοφςαν ευχαρίςτθςθ, 
πετφχαιναν διαχρονικι επιβίωςθ του είδουσ. ‘Ζτςι, γινόταν ο ζρωτασ ναρκωτικό. 
 
 
 
 

ΕΛΡΑΛ Σ ΕΚΛΧΠΣΧ ΞΟΘΦΣΡΣΠΛΞΣΧ; 
 
Ψα ςυμπτϊματα του εκιςμοφ και κυρίωσ του ςτερθτικοφ ςυνδρόμου που είναι και το πλζον 
χαρακτθριςτικό του, ζχουν τθ βάςθ τουσ ςε μια εγκεφαλικι δυςλειτουργία. 
Χυγκεκριμζνα, κάποια ςτιγμι, περιοχζσ ι ςχθματιςμοί του εγκεφάλου αρχίηουν λόγω του 
εκιςμοφ να δθμιουργοφν διαταραχζσ ςτα μόρια και ςτα ςτοιχεία εκείνα που διζπουν τθν 
εγκεφαλικι λειτουργία. Σι διαταραχζσ αυτζσ ζχουν δθλαδι ζνα οργανικό επίπεδο ςτον 
εγκζφαλο. 
Σ ςχθματιςμόσ αυτόσ λοιπόν ςαφϊσ επθρεάηεται από γενετικζσ και επιγενετικζσ επιρροζσ, 
οι οποίεσ με τθ ςειρά τουσ δθμιουργοφν τισ προχποκζςεισ για μια κλθρονομικι 
προδιάκεςθ.  
Θ κλθρονομικι αυτι προδιάκεςθ μπορεί να κάνει και άλματα λόγω επιγενετικισ ςτθ 
γενεαλογικι ςειρά.  
Αυτόσ είναι και ο λόγοσ που μπορεί οι επίγονοι να εμφανίηουν ροπι ςε εκιςμοφσ που είχαν 
οι παπποφδεσ, ενϊ οι γονείσ να είναι κλινικά «ςιωπθλοί». 
Ψο φαινόμενο αυτό παρατθρείται ιδιαίτερα ςε περιπτϊςεισ χρόνιου αλκοολιςμοφ. 
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Σ ΨΕΧΡΘΨΣΧ ΥΑΦΑΔΕΛΧΣΧ ΨΣΩ ΕΚΛΧΠΣΩ 
 
Σ χαρακτθριςμόσ αυτόσ μπορεί να αποδοκεί για δφο βαςικοφσ λόγουσ. Σ κυριότεροσ είναι 
ότι ο «παράδειςοσ» αυτόσ προκφπτει από εξωγενι ςωματικά αίτια, διαφόρου ςφνκεςθσ και 
δραςτικότθτασ κάποια χρονικι ςτιγμι. 
Σ δεφτεροσ λόγοσ είναι θ ίδια θ βοφλθςθ και θ ατομικι ςυμπεριφορά. Δθλαδι το άτομο 
επιλζγει με πλιρθ ςυνείδθςθ και γνϊςθ τθσ επιλογισ του τισ ουςίεσ για να κατευκφνει τθ 
χριςθ του που κα του δθμιουργιςει τθν παραδειςζνια ευφορία.  
Πε τισ γνϊςεισ που υπάρχουν ςιμερα ςε ότι αφορά τθ ςφνκεςθ των ουςιϊν αλλά και τισ 
δομικζσ λειτουργίεσ του εγκεφάλου, μπορεί πλζον, κάποιοσ γνϊςτθσ να ορίηει και τα όρια 
και τθ διάρκεια του τεχνθτοφ αυτοφ παράδειςου. 
Ψο ςτοιχείο αυτό τθσ γνϊςθσ του τεχνθτοφ παράδειςου, εξατομικευμζνα αποτελεί και τθν 
κυρίαρχθ αφετθρία κάκε κεραπείασ απεξάρτθςθσ ςτθ ςφγχρονθ ιατρικι. 
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ΨΑ ΥΦΩΨΑ ΒΘΠΑΨΑ ΨΘΧ ΕΑΦΨΘΧΘΧ 
 
Χωρίσ ςτιγμζσ θδονισ και ευχαρίςτθςθσ είναι αδφνατον ηϊα και άνκρωποι να υπάρξουν. 
Χρειάηονται και τθν θδονι και τθν ευχαρίςτθςθ προκειμζνου να ςυνεχίςουν τθ ηωι τουσ. 
Πε ευχάριςτα ςυναιςκιματα που προκαλεί θ φφςθ ςτα πλάςματά τθσ, οδθγεί τουσ 
οργανιςμοφσ προσ τθν περαιτζρω επιβίωςθ και αναπαραγωγι. ‘Ζτςι, λοιπόν, θ ευχαρίςτθςθ 
ςτο φαγθτό φροντίηει για τθν διατροφι, θ θδονι ςτο ςεξ είναι κατάλλθλθ για τθν 
αναπαραγωγι και θ ευχάριςτθ παρζα ι ςυνάκροιςθ των ανκρϊπων ςε κοινωνίεσ 
δθμιουργεί αυτά τα ευχάριςτα ςυναιςκιματα που μασ φζρνουν όλουσ κοντά. 
Ψα διάφορα φάρμακα  και ουςίεσ που προκαλοφν τουσ εκιςμοφσ ςε ανκρϊπουσ και ηϊα 
χρωςτοφν τθν μεγάλθ τουσ «δθμοτικότθτα» ςτθν ίδια αρχι. Αυτά μποροφν και 
«καπελϊνουν» τουσ μθχανιςμοφσ ςπουδαίων εγκεφαλικϊν διαςυνδζςεων και κυκλωμάτων 
που δθμιουργοφν τα ευχάριςτα ςυναιςκιματα που είναι αναγκαία για να ςυνεχιςτεί θ ηωι 
μασ. 
Γι’ αυτό, μερικά από αυτά που ζχουν τθν ικανότθτα με διάφορουσ τρόπουσ να διεγείρουν 
του μθχανιςμοφσ ευχαρίςτθςθσ και θδονισ του εγκεφάλου, είναι και τα πλζον αγαπθτά π.χ. 
το τςιγάρο. Για παράδειγμα, ζνα τςιγάρο ςτθ ςτάςθ του λεωφορείου δίνει τθν αίςκθςθ τθσ 
αναηωογόνθςθσ και πολεμά τθν αναμονι. Αντίκετα, μετά το φαγθτό το τςιγάρο φζρνει τθν 
αίςκθςθ τθσ χαλάρωςθσ. 
Αςφαλϊσ και ζνα τςιγάρο ι ζνα ποτιρι κραςί ι ακόμθ και μια ρουφθξιά από χόρτο δεν 
αποτελεί κατά τθ γνϊμθ των πολλϊν μια εξάρτθςθ. Είναι όμωσ ςίγουρα θ αρχι μιασ 
εξάρτθςθσ. Είναι με ςιγουριά τα πρϊτα βιματα. 
Τςοι επιςτιμονεσ ζχουν αςχολθκεί με τον εκιςμό ξζρουν πολφ καλά πόςο δφςκολο είναι να 
φζρουν τα πειραματόηωα ςτθν κατάςταςθ εκείνθ προκειμζνου να εξαρτθκοφν από τισ 
διάφορεσ ουςίεσ. Άλλωςτε, ποιοσ  από εμάσ δεν κυμάται πόςο δυςάρεςτο ιταν το πρϊτο 
αίςκθμα από το τςιγάρο, τθν γεφςθ τθσ μπφρασ ι ακόμθ περιςςότερο, μιασ απαγορευμζνθσ 
ουςίασ. 
‘Τμωσ, ο φόβοσ του εξευτελιςμοφ απζναντι ςε ςυμμακθτζσ ι ςτθν παρζα ι ακόμθ 
περιςςότερο, θ αγωνία τθσ επιβεβαίωςθσ μιασ δικεν ανωτερότθτασ, οδιγθςε πολλοφσ 
επανειλθμμζνωσ ςτθ μικρι αυτι δοκιμι, θ οποία επαναλαμβανόμενα ζγινε ςυνικεια και θ 
ςυνικεια κατάχρθςθ, διότι ο εγκζφαλοσ είχε μάκει να «ακοφει» αυτζσ τισ ςυνικειεσ που 
του ζφερναν όλα εκείνα τα εξωτερικά ερεκίςματα που δθμιουργοφν ευτυχία και θδονι. 
Ζτςι, τα πρϊτα βιματα του εκιςμοφ οφείλονται ςτθν ανάγκθ για επιβεβαίωςθ ι αναηιτθςθ 
μιασ «χαμζνθσ» αξιοπρζπειασ ι αντιμετϊπιςθσ ςαν κοινωνικά ίςο μζλοσ. 
Τςο δφςκολο και αν είναι αυτό, πρζπει να το καταλάβουμε γιατί όταν κα ξεκινιςει κάποια 
κεραπεία, αρχίηει από αυτό ακριβϊσ το ςθμείο. 
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Σ ΕΚΛΧΠΣΧ «ΞΑΨΑΧΨΑΧΕΩΡ» 
 
Σ εκιςμόσ χαρακτθρίηεται από τθ μθ ελεγχόμενθ και επαναλαμβανόμενθ εναςχόλθςθ του 
ατόμου  με μια ιδιαίτερθ επιβαρυντικι για το ίδιο δραςτθριότθτα. Ψα αποτελζςματα του 
κάκε είδουσ εκιςμοφ είναι κατά κανόνα καταςτροφικά και αυτοκαταςτροφικά με κάκε 
είδουσ κλινικά ςυμπτϊματα. 
Σ εκιςμόσ οδθγεί ςτθν εξάρτθςθ γιατί αλλάηει τθ ςυγκεκριμζνθ χθμεία του εγκεφάλου 
αλλοιϊνοντασ τθ λειτουργία του και προςαρμόηοντάσ τον ςε νζεσ ανεξζλεγκτεσ από αυτόν 
καταςτάςεισ. 
Σ εκιςμόσ δεν είναι μόνο θ εξάρτθςθ από ουςίεσ, αλλά και από καταςτάςεισ. Υαρακάτω κα 
αναφζρουμε κάποιεσ από αυτζσ, προκειμζνου να δείξουμε τθ διαφορετικότθτά τουσ και τθ 
ςθμαςία τουσ, διότι κλινικά είναι το ίδιο, αν όχι και πιο επικίνδυνεσ από τον εκιςμό των 
ουςιϊν. 
Υ.χ. μια εξάρτθςθ από το φαγθτό είναι ιδιαίτερα διαδεδομζνθ ςτθν εποχι μασ, χωρίσ όμωσ 
να λαμβάνεται υπόψθ ότι εκατοντάδεσ χιλιάδεσ άνκρωποι με τον εκιςμό αυτό 
κατακλφηονται από ενοχζσ και οδθγοφνται ςε ψυχιατρικά αδιζξοδα. Ξφριο ςφμπτωμα είναι 
θ πρόκλθςθ εμετοφ μετά το φαγθτό. Πια ιςτορία που ςε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο 
εξελίςςεται ςε αλθκινό μαρτφριο. 
Εκιςμοί, επίςθσ, που οδθγοφν ςτθν κοινωνικι απομόνωςθ και απελπιςία είναι οι 
παραλλαγζσ του τηόγου. Εδϊ, το παιχνίδι τθσ επιβεβαίωςθσ ι απόρριψθσ μζςω νίκθσ ι 
ιττασ, οδθγεί κατά κανόνα ςε ςυναιςκθματικι άμβλυνςθ και πανικό. 
Χαν ζνα τελευταίο χαρακτθριςτικό παράδειγμα εκιςμοφ λόγω εγκεφαλικισ δυςλειτουργίασ, 
είναι αυτό τθσ παρορμθτικισ ςεξουαλικισ ςυμπεριφοράσ. Σ εκιςμόσ αυτόσ πολλζσ φορζσ 
οδθγεί ςε παραβατικζσ καταςτάςεισ που με τθ ςειρά τουσ επιδεινϊνουν τθ ηωι του 
εκιςμζνου και τον οδθγοφν ςε φαφλο κφκλο. 

 
 

ΨΣ ΥΦΣΒΟΘΠΑ ΨΘΧ ΨΩΧΣΟΣΓΛΞΘΧ ΕΑΦΨΘΧΘΧ 
 
Χτθν ψυχολογικι εξάρτθςθ τα προβλιματα είναι ακόμθ πιο περίπλοκα από αυτά τθσ 
φυςικισ, διότι υπειςζρχεται ο νοθτικόσ παράγων ςε ζνα πολφ μεγάλο ποςοςτό. 
Πζςα ςε κάποια νευροτονικά τόξα του μυαλοφ, ανάμεςα ςε εγκεφαλικά ςχιματα, υπάρχει 
ο μθχανιςμόσ απογοιτευςθσ και επιβράβευςθσ. Ανάλογα με τθν ζνταςθ του ερεκιςμοφ ι 
τον αποκλειςμό του ενόσ ι του άλλου ςυςτιματοσ, ο οργανιςμόσ αιςκάνεται ευχάριςτα ι 
δυςάρεςτα. Χτθν περίπτωςθ που αιςκάνεται ευχάριςτα, ζχουμε αφξθςθ μιασ ουςίασ ςτο 
μυαλό, τθσ ντοπαμίνθσ, που διεγείρει κάποιουσ νευρϊνεσ ζτςι που να επιβραβεφουν τθν 
κατάςταςθ που προκάλεςε τθ διζγερςι τθσ. 
Θ κατάςταςθ αυτι πζρα από φάρμακα ι ουςίεσ μπορεί να είναι ζρωτασ, ταξίδια, εξουςία, 
τηόγοσ, γενετιςια ορμι ι οτιδιποτε άλλο. 
Τ,τι ςτθν περίπτωςθ αυτι ελαττϊνει τθν ζκκριςθ τθσ ντοπαμίνθσ, ζτςι όπωσ ζχει μάκει ο 
οργανιςμόσ να τθν προκαλεί, οδθγεί ςε ςυμπτϊματα ςτζρθςθσ όπωσ είναι θ 
ευερεκιςτότθτα, θ κατάκλιψθ, οι πόνοι θ ανορεξία, θ βουλιμία, θ επικετικι ςυμπεριφορά, ο 
αποπροςανατολιςμόσ, οι διαταραχζσ ςυμπεριφοράσ. Πιλάμε για ψυχικι εξάρτθςθ. 
Θ ψυχικι εξάρτθςθ είναι πολφ ιςχυρότερθ τθσ φυςικισ, διότι ςτθ δεφτερθ γνωρίηουμε το 
αίτιο, άρα ξζρουμε και τον τρόπο να αντιδράςουμε. 
 
 



Δ. Ξουντοφρθσ 
Περί εκιςμοφ 

 
 
Θ ψυχικι εξάρτθςθ είναι ζνασ ςυνδυαςμόσ ανϊτερων εγκεφαλικϊν δραςτθριοτιτων, που 
δεν τισ ςυνειδθτοποιοφμε και οδθγεί πολλζσ φορζσ ςε πλιρθ αδυναμία να τισ 
κατανοιςουμε και να τισ προςεγγίςουμε. Θ ψυχικι εξάρτθςθ είναι θ μορφι του εκιςμοφ  
που αλλοιϊνει τθν ψυχι και οδθγεί ςε πάρα πολλζσ τραυματικζσ νευροψυχιατρικζσ 
διαταραχζσ με ζντονεσ κοινωνικζσ προεκτάςεισ, κυρίωσ απομόνωςθσ και εμφάνιςθσ 
εγκεφαλικϊν δυςλειτουργιϊν. 
 
 
 

ΨΣ ΥΣΔΘΟΑΨΣ ΨΣΩ Δρ. ΑΟΠΥΕΦΨ ΧΣΦΠΑΡ 
Υαραςκευι, Πάιοσ 16, 2008 
 
Θ Ελβετικι εταιρεία Χαντόη αμζςωσ μετά τον πόλεμο, γφρω ςτο 1947, κυκλοφόρθςε ζνα 
ςκεφαςμα, το Delysid, για ψυχιατρικζσ πακιςεισ. 
Επρόκειτο για τθ δραςτικι ουςία LSD (διεκυλαμίδιο του λυςεργικοφ οξζωσ), μια ανακάλυψθ 
του Γερμανοελβετοφ χθμικοφ ‘Αλμπερτ Χόφμαν. 
Σ ‘Αλμπερτ Χόφμαν, μια από τισ μεγαλφτερεσ διάνοιεσ του αιϊνα, πζκανε ςτισ 29 Απριλίου 
2008 ςε θλικία 102 ετϊν. Πεγάλοσ λάτρθσ τθσ αρχαίασ Ελλάδασ και μελετθτισ των 
Ελευςίνιων μυςτθρίων, ζφταςε ςτθν ανακάλυψθ και ςτθ ςφνκεςθ του LSD. Εκεί, κατζλθξε 
ουςιαςτικά παίρνοντασ ερζκιςμα από τα Ελευςίνια μυςτιρια όπου χρθςιμοποιοφςαν 
εκχυλίςματα δθμθτριακϊν κατά τθ διάρκεια των τελετϊν. Σ Χόφμαν απομόνωςε το μφκθτα 
εριςίβθ από τα δθμθτριακά, τον αναςυνζταξε χθμικά και προζκυψε το LSD. Υαίρνοντασ ο 
ίδιοσ μια δόςθ από αυτι τθν ανακάλυψθ, αιςκάνκθκε να πετάει από το παράκυρο του 
εργαςτθρίου του, μζςα ςε μια μεγάλθ ςυνειδθςιακι ζκςταςθ, με το ποδιλατο. 
Από τότε, ζμεινε αυτό γνωςτό ωσ «θ μζρα του ποδθλάτου» κακϊσ και ςε μερικζσ χϊρεσ τθσ 
Ευρϊπθσ θ ζκφραςθ «Ψαξίδι με ποδιλατο» ι απλά «ποδιλατο». Χτθ δεκαετία μεταξφ 1965-
1975 το LSD ζγινε ςθμαία των χίπιδων ι ιδιόρρυκμων ατόμων. Αυτό οδιγθςε ςε δυςμζνεια 
τθν ουςία του LSD και ςε απαγόρευςθ από το ψυχιατρικό κατεςτθμζνο. 
Σ Χόφμαν όμωσ είπε ςε ζνα ςυνζδριο προσ τιμιν του για τα 100 χρόνια του ςτθ Ηυρίχθ: 
«Έχαςε θ ψυχιατρικι μια μεγάλθ ευκαιρία για τθν ζρευνα τθσ ςυνείδθςθσ και τθ κεραπεία 
πολλϊν ψυχαςκενειϊν». Ψο ερϊτθμα είναι αν κα υπάρξουν μεγάλα πνεφματα του ειδικοφ 
βάρουσ του Χόφμαν για να ςυνεχίςουν αυτζσ τισ προςπάκειεσ μετά το κάνατό του. 
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ΙΙΙ. ΜΟΡΦΕ ΕΘΙΜΟΤ: ΚΑΣΑΣΑΕΙ & ΟΤΙΕ 
 

Α. ΚΑΣΑΣΑΕΙ 
 
Θ ΘΔΣΡΘ ΨΘΧ ΥΑΧΩΧΑΦΞΛΑΧ 
 
Σι ΘΥΑ είναι το ζκνοσ που ζχει τουσ περιςςότερουσ υπζρβαρουσ ςε αναλογία πλθκυςμοφ. 
Σι παχφςαρκοι των ΘΥΑ παρουςιάηουν μια ζντονθ αυξθτικι τάςθ, ζτςι που υπολογίηεται ότι 
αν δεν αλλάξουν διατροφικζσ ςυνικειεσ, ςφντομα κα φκάςουν ςτο 40%. Ζνα ζκνοσ ςε 
επιδθμία παχυςαρκίασ, που εμφανίηεται κυρίωσ ςτα νεαρά άτομα. Βζβαια, θ παχυςαρκία 
ςζρνει μαηί τθσ και άλλα μεγάλα ιατρικά προβλιματα όπωσ τον διαβιτθ, τθν 
υπερχολθςτεριναιμία, τισ αρκροπάκειεσ, τισ εγκεφαλοπάκειεσ και πλικοσ από άλλα 
μεταβολικά ςφνδρομα. 
Σι Αμερικανοί, ςαν πρακτικοί άνκρωποι, διζγνωςαν ζγκαιρα τον τεράςτιο αυτό κίνδυνο και 
ανακιρυξαν τθν παχυςαρκία αςκζνεια ενϊ ταυτόχρονα τθν τοποκζτθςαν ανάμεςα ςτουσ 
εκνικοφσ κινδφνουσ. 
Πε αυτόν τον τρόπο, ιδθ τθν αντιμετωπίηουν από δεκαετίεσ. Δυςτυχϊσ, χωρίσ ιδιαίτερθ 
επιτυχία. Ψα διάφορα κεραπευτικά ςχιματα, φάρμακα και δίαιτεσ είναι χωρίσ αποτζλεςμα 
και παχφςαρκοι αυξάνονται. Πετά από αυτι τθν αποτυχία, οι κυβερνθτικοί μθχανιςμοί 
επιςτρατεφουν  ιατρικοφσ ςχθματιςμοφσ με τον πιο άρτιο εξοπλιςμό για τθν ζρευνα του 
εγκεφάλου, όπωσ το Εκνικό Μδρυμα για τθν Εξάρτθςθ από Συςίεσ 
(NationalInstituteonDrugAbuse) για τθν εφρεςθ μιασ λφςθσ. 
Ψο ινςτιτοφτο επικζντρωςε τθν ζρευνα ςτον εγκζφαλο, πιςτοποιϊντασ ότι θ αρρϊςτια τθσ 
παχυςαρκίασ είναι εγκεφαλικι δυςλειτουργία που χριηει νευρολογικισ κεραπείασ. 
Χρθςιμοποιϊντασ υψθλισ ευκρίνειασ τομογράφουσ (μαγνθτικι τομογραφία ποηιτρονίων-
MRI) και ψθφιακζσ νευροφυςιολογικζσ καταγραφζσ (εγκεφαλογράφθμα) πιςτοποίθςαν πωσ 
ο ανεξζλεγκτοσ υπερςιτιςμόσ ςχετίηεται με ιδιαίτερα ζντονθ δραςτθριότθτα ςτα κζντρα του 
εγκεφάλου που ςχετίηονται με τθ λιψθ τθσ τροφισ. Θ ζρευνα ζδειξε ότι οι 
νευροδιαβιβαςτζσ ςτισ περιοχζσ αυτζσ φτάνουν ςυςςωρευμζνοι, προκαλϊντασ ςτιγμιαία 
θδονικά κφματα κατά τθ διάρκεια του φαγθτοφ. 
Θ λφςθ είναι μικτι: Πρζπει κανείσ να εξθγιςει ςτουσ παχφςαρκουσ τον μθχανιςμό αυτό 
και παράλλθλα, με ουςίεσ και ερεκιςμοφσ (μαγνθτικοφσ ι θλεκτρικοφσ) να διακόψει τθν 
ροι αυτϊν των θδονικϊν κυμάτων. 
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ΑΥΣ ΨΘ ΒΣΩΟΛΠΛΑ ΧΨΘΡ ΑΡΣΦΕΛΑ ΞΑΛ ΠΕΨΑ ΧΨΣΡ ΕΚΛΧΠΣ 
 
Σι διαταραχζσ αυτζσ τθσ ςίτιςθσ κεωροφντο μζχρι πρόςφατα «προνόμιο» των γυναικϊν. 
Επιςτθμονικζσ ζρευνεσ, ιδιαίτερα από το Χάρβαρντ τθσ Βοςτϊνθσ, ζδειξαν ότι αυτιν τθν 
ταλαιπωρία τθν υφίςτανται και άνδρεσ. Χτθν Αμερικι, που οι διαταραχζσ τθσ ςίτιςθσ είναι 
επίςθμα αποδεκτζσ ςαν ςυνζπεια επιδθμίασ, κεωροφν ότι ζνα μικρό ποςοςτό ευκφνθσ ςε 
αυτζσ ζχει θ γενετικι προδιάκεςθ και ζνα μεγάλο, οι περιβαλλοντικοί παράγοντεσ. 
Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο ότι θ μεγάλθ ςυχνότθτα των περιςτατικϊν αυτϊν προζρχεται από 
το χϊρο τθσ μόδασ, όπου το «ιςχνό» είναι νόμοσ. 
Ζνα νζο παράδειγμα αυτι τθ φορά, ζνασ άνδρασ μοντζλο, ο Ψηζρεμυ, ζρχεται για να 
δείχνουν το αντρικό μοντζλο πριν και μετά τθν αρρϊςτια. Χιμερα ηυγίηει μόλισ 40 κιλά με 
φψοσ 1.70. 
Ακόμα και κατά τθν παραμονι του ςτο νοςοκομείο του Χαν Οοφισ Υαρκ, δεν ζγινε δυνατι θ 
ςίτιςι του. Σ αδυνατιςμζνοσ ςτα όρια του μαραςμοφ αςκενισ ςταμάτθςε να προκαλεί 
εμετό βάηοντασ τα δάχτυλα ςτο ςτόμα και ανζπτυξε αντ’ αυτοφ ζνα νζο «αντανακλαςτικό». 
Χκφβοντασ προσ τα εμπρόσ και πιζηοντασ τουσ μφεσ τθσ κοιλιάσ, προκαλεί άμεςα τον εμετό 
και τθν αποβολι τθσ τροφισ. Ψο αίςκθμα αυτό είναι ιςχυρότερο και από αυτό τθσ χριςθσ 
κοκαΐνθσ, λζει ο ίδιοσ για τον εκιςμό του. 
Εκιςμοί του τφπου αυτοφ, ςε αυτό το ςτάδιο ζχουν άςχθμθ πρόγνωςθ. Υρζπει κανείσ να 
προςζξει αυτά τα ςυμπτϊματα από τθ νεαρι θλικία και να αρχίηει από εκείνθ τθ ςτιγμι τθ 
ςυςτθματικι ζρευνα του εγκεφάλου για να προλάβει μια ςωτιρια λφςθ. 
 
 

ΣΛ ΕΛ ΧΛΟΛΑΔΕΧ ΥΣΩ ΞΑΨΕΩΚΩΡΣΩΡ ΨΣΡ ΥΟΑΡΘΨΘ 
 
Σ παλιόσ εκπρόςωποσ του Ωπουργείου Εςωτερικϊν των ΘΥΑ, ο γνωςτόσ ςυγγραφζασ 
Ρτζιβιντ Φόκκοπφ, ζγραψε ζνα βιβλίο που παρουςιάςτθκε αυτζσ τισ θμζρεσ, με τον τίτλο 
«Super – Klasse». Χτο βιβλίο αυτό, ιςχυρίηεται ο καλόσ ςυγγραφζασ ότι 6.000 άνκρωποι από 
όλθ τθν γκάμα των επαγγελμάτων, όπωσ πολιτικοί, οικονομολόγοι, αλλά ακόμθ, 
κρθςκευτικοί θγζτεσ, καλλιτζχνεσ, αποτελοφν μία κλίκα κορυφισ που κατευκφνει και 
κυβερνά τον κόςμο. 
Λςχυρίηεται ότι τουσ ξζρει, και τουσ παρακζτει, και αναφζρει ότι αυτοί οι άνκρωποι ζχουν 
ζνα κοινό χαρακτθριςτικό, τθ μονομανία τουσ για επιτυχία. Τςο κι αν φαίνεται παράξενο, οι 
ιδιότθτεσ, θ ψυχικι κατάςταςθ και θ χαρακτθριοδομι των 6.000 αυτϊν ανκρϊπων 
διαςταυρϊνεται με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να επιτυγχάνεται ο απόλυτοσ ζλεγχοσ του πλανιτθ 
ςφμφωνα με τισ επικυμίεσ τουσ. 
Χαρακτθριςτικά, όταν ρωτικθκε πϊσ γίνεται μια θκοποιόσ, όπωσ θ Αντηελίνα Ψηολί, να ζχει 
κάτι κοινό με ζναν μεγαλοεπιχειρθματία ι ςτζλεχοσ μεγάλθσ επιχείρθςθσ, όπωσ π.χ. ο 
Χτζφαν Χβάρτςμαν (διευκυντισ τθσ Blackstone), απάντθςε πολφ απλά: 
«Τταν θ Ψηολί κζλει να μαηζψει λεφτά για ζναν καλό ςκοπό, χρειάηεται οπωςδιποτε 
ανκρϊπουσ που ςυμπλθρϊνουν για αυτιν τα τςεκ. Σ Χβάρτςμαν όταν κζλει να μαηζψει 
κόςμο ςε μια ςάλα προκειμζνου να τον κατευκφνει κάπου όπου ο ίδιοσ επικυμεί και κα 
υπάρχει το ανάλογο κζρδοσ, τότε χρειάηεται τθ Ψηολί να μαηζψει τον ανάλογο κόςμο που κα 
τθσ δϊςει το τςεκ. Πε αυτόν τον τρόπο, ο ζνασ βοθκάει τον άλλον». 
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Τταν ρωτικθκε για ζναν γερμανό πολιτικό, τον πρϊθν καγκελάριο Γκζρχαρντ Χχροφντερ, ο 
Φόκκοπφ για τθν εξζλιξι του που είχε ωσ πολιτικόσ, κακϊσ επίςθσ και για τα ειςοδιματά 
του, απάντθςε: «Σι δυναμικοί πολιτικοί βρίςκουν πάντα τον τρόπο του εφκολου πλουτιςμοφ 
ι μζςα από τθ διοίκθςθ που προάγουν οι ίδιοι, ι από τθ διαπλοκι που χρθςιμοποιοφν 
μζςω των ανκρϊπων που τουσ ψθφίηουν και τουσ ανζχονται». 
Υρόκειται για ζνα ενδιαφζρον βιβλίο με πολλζσ ωμζσ αλικειεσ, που ςαν πλθροφόρθςθ 
αξίηει τον κόπο, αλλά το καλφτερο χαρακτθριςτικό του είναι θ αναφορά που κάνει ςτο κοινό 
ςτοιχείο που ζχουν όλοι αυτοί, και που δεν είναι άλλο από τθ μονομανία για εξουςία και 
πλοφτο. 
Φαίνεται ότι τα δφο αυτά ςτοιχεία ενϊνουν τουσ ανκρϊπουσ με ζντονουσ δεςμοφσ. 
 
 
 

Σ ΕΚΛΧΠΣΧ ΨΘΧ ΕΥΛΔΕΛΞΨΛΞΘΧ ΞΑΨΑΡΑΟΩΧΘΧ 
 
Δεν πρόκειται για κάτι καινοφριο. Είναι μια παρατιρθςθ που είχε γίνει από ζναν Αμερικανό 
οικονομολόγο ςτισ αρχζσ του προπεραςμζνου αιϊνα. 
Υρόκειται για τθν επιδεικτικι κατανάλωςθ των φτωχϊν ςε ειςοδιματα ανκρϊπων, ςτθν 
προςπάκειά τουσ να τονϊςουν τθν ζλλειψθ ι τθν αδυναμία του κοινωνικοφ  προφίλ που 
τουσ κατζχει. 
οδεφουν μεγάλα ποςά ςε ευτελι πράγματα με ονομαςτζσ ετικζτεσ ι αγοράηουν ακριβά 
είδθ τα οποία δεν χρειάηονται. Χφγχρονεσ ζρευνεσ που άρχιςαν το 2007 και ολοκλθρϊκθκαν 
φζτοσ, κατζλθξαν ςτο ότι πρόκειται για μια εξάρτθςθ θ οποία τελικά χτυπάει τα χαμθλοφ 
ειςοδιματοσ πρόςωπα. Ζρευνεσ που ζγιναν με τον τομογράφο ποηιτρονίων, ςε αυτζσ τισ 
περιπτϊςεισ ζδειξαν ζντονθ δραςτθριοποίθςθ των εγκεφαλικϊν ςχθματιςμϊν τθσ 
επιβράβευςθσ ςτθν αγορά ι και ςτθν ςκζψθ τθσ αγοράσ ενόσ ακριβοφ αντικειμζνου από 
χαμθλό ειςοδθματία. Αντίκετα, ςε υψθλοφ ειςοδιματοσ άτομα, δεν παρατθρικθκε αυτι θ 
εγκεφαλικι αντίδραςθ. 
Βζβαια, οι ζρευνεσ δεν παρζμειναν μόνο ςτθν αμιγϊσ εγκεφαλικι ι νευροφυςιολογικι 
λειτουργία αλλά επεκτάκθκαν και ςτο ψυχιατρικό προφίλ των ανκρϊπων αυτϊν. 
Ακόμθ και ςτον τομζα αυτό, διαπιςτϊκθκε μια εκιςτικι ςυμπεριφορά, ςαν ενιςχυτικό τθσ 
προςωπικότθτασ των ανκρϊπων των φτωχϊν ειςοδθμάτων. Υρόκειται για τθν κλαςςικι 
περίπτωςθ τόνωςθσ του κοινωνικοφ προφίλ με τθν ψευδαίςκθςθ τθσ αγοραςτικισ δφναμθσ. 
Δεν πρόκειται μόνον για μια απλι ενζργεια εκτόνωςθσ π.χ. shoppingtherapy, αλλά για ζναν 
ζντονα νοςογόνο ψυχικό μθχανιςμό ζντονων κοινωνικϊν προεκτάςεων που χρειάηονται 
ιατρικι κεραπεία. 
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ΑΓΣΦΕΧ ΧΩΦΛΧ ΟΣΓΣ 

11.000 ΩΦΕΧ ΠΑΚΘΠΑΨΑ 

20.000 ΩΦΕΧ ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ ΨΘΟΕΣΦΑΧΘΧ 

ΑΨΕΟΕΛΩΨΕΧ ΩΦΕΧ SHOPPING 

 
Πια καινοφρια επιςτιμθ εξελίςςεται ραγδαία ςε ςχζςθ με τισ πωλιςεισ κάκε είδουσ. 
Υρόκειται για το λεγόμενο «neuromarketing». Εργαλείο του είναι οι τελειοποιθμζνεσ 
κλαςικζσ γνϊςεισ τθσ νευρολογίασ και τθσ ζρευνασ του εγκεφάλου. Ξίνθτρο είναι ο 
υπερκαταναλωτιςμόσ για τθ ςυντιρθςθ τθσ παγκοςμιοποίθςθσ και του υπερτροφικοφ 
καταναλωτιςμοφ και ςτόχοσ ο μζςοσ άνκρωποσ. 
Χτον τελευταίο, βαςικά, θ ςτόχευςθ είναι ςτθν ςυμπεριφορά του και ςυγκεκριμζνα ςτθν 
αγοραςτικι του διάκεςθ. 
Αποτελζςματα ερευνϊν από το πεδίο τθσ νευρολογίασ και τθσ βιονευρολογίασ παλαιότερων 
ετϊν, μασ εξαςφαλίηουν τθ γνϊςθ των εγκεφαλικϊν νευροτονικϊν τόξων που 
ενεργοποιοφμενα κατάλλθλα, οδθγοφν τον άνκρωπο ςτθν κατανάλωςθ. 
Υ.χ. ζνα «τριγωνικό» νευροτονικό τόξο μεταξφ τθσ αμυγδαλισ (κζντρο μνιμθσ), του 
προμετωπιαίου λοβοφ (κζντρο απόφαςθσ) και τθσ νιςου του εγκεφάλου (ρυκμιςτισ 
ςυναιςκθμάτων), μπορεί ενεργοποιοφμενο κατάλλθλα να προωκιςει άνετα τθ μαηικι 
αγορά ενόσ χρωματιςτοφ κόκκινου κουτιοφ με μια άςπρθ ρίγα ςτθ μζςθ, μιασ άγευςτθσ 
ςοκολάτασ με ωραίο περιτφλιγμα ι μεταλλαγμζνου ρυηιοφ τυλιγμζνο με χαρτόνι, από τισ 
Λνδίεσ. 
Εάν ο ερεκιςμόσ (οπτικόσ, ακουςτικόσ, απτικόσ, θχθτικόσ) δοκεί κατάλλθλα, ξεςθκϊνονται 
ςτον εγκζφαλο μνιμεσ που ερεκίηουν το κζντρο δράςθσ για τθν αγορά όλων αυτϊν των 
άχρθςτων πραγμάτων. 
Θ τθλεόραςθ –που ζχει χάςει πλιρωσ τον ενθμερωτικό τθσ χαρακτιρα και είναι απλϊσ 
«εργαλείο» τθσ διαφιμιςθσ- αποτελεί τον πιο ςίγουρο τρόπο ερεκιςμοφ. 
Βζβαια, μζςω τθσ τθλεόραςθσ, θ διαφιμιςθ με καταναλωτικά προγράμματα, ομογενοποιεί 
τα ςυναιςκιματα και τθν αντίλθψθ του κοινοφ που, αφοφ πρϊτα το φζρει ςε πανικό με 
επιλεγμζνεσ ειδιςεισ, το θρεμεί με κατάλλθλα ζγχρωμεσ διαφθμίςεισ και ςωςτι μουςικι 
υπόκρουςθ. Ζτςι, απενεργοποιεί τθ νιςο του εγκεφάλου, που αναφζραμε παραπάνω, και 
δραςτθριοποιεί το κίνθτρο τθσ πϊλθςθσ. 
Σι κάκε είδουσ πωλθτζσ που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τα μζςα αυτά, είναι πλζον τόςο 
αλαηόνεσ, που δεν κρατάνε οφτε τα μζχρι τϊρα τυπικά προςχιματα. Ζχουν  αναπτφξει μια 
τζτοια επικοινωνιακι ςυμπεριφορά που αν ο μζςοσ καταναλωτισ τθν παρακολουκιςει με 
ςτωικότθτα, είναι πολφ πικανό να μθν ψωνίςει τίποτα ςτισ γιορτζσ. 
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ΨΣ ΡΑΦΞΩΨΛΞΣ ΨΘΧ ΞΑΨΑΡΑΟΩΧΘΧ 
 
Χρονιάρεσ μζρεσ, μζρεσ υπερκατανάλωςθσ, μζρεσ ςυναιςκθματικοφ κενοφ, ανυπαρξίασ και 
περιοριςμζνθσ κριτικισ. Ψο neuromarketing ξανακάνει το καφμα του ερεκίηοντασ, υπάκουο 
ςτισ προςταγζσ τθσ διαφιμιςθσ, τα κζντρα εκείνα του εγκεφάλου που δίνουν τισ εντολζσ για 
τθν υπζρμετρθ κατανάλωςθ άχρθςτων και ακριβϊν πραγμάτων. Τςοι δεν μποροφμε να 
καταλάβουμε πϊσ γίνεται αυτό, τουσ χορθγοφμε μία πλθροφορία για τθν κατανόθςι του. 
Ειδικζσ ομάδεσ εκπαιδευμζνων και υψθλισ διανόθςθσ νευροφυςιολόγων εργάηονται 
εντατικά μινεσ πριν από τισ γιορτζσ με τελευταίασ τεχνολογίασ μθχανιματα προκειμζνου να 
εντοπίςουν ποιεσ εικόνεσ, χρϊματα, ςχιματα, φόρμεσ, νεκρϊνουν τθ μνιμθ και διεγείρουν 
τον εκιςμό και τθν ζνταςθ τθσ αγοράσ, ςτον εγκζφαλο. Ψα περνάνε μζςω τθσ διαφιμιςθσ 
ςτθν τθλεόραςθ, περιοδικά, βιτρίνεσ, ςτο εκιςτικό κζντρο του εγκεφάλου όπου πλζον 
κατευκφνεται μετά και θ ςυμπεριφορά μασ. Αυτόσ είναι ο λόγοσ που βγαίνουμε από το 
κατάςτθμα κουβαλϊντασ το πακζτο με το πανάκριβο ροφχο ι τθ γραβάτα που δεν πρόκειται 
ποτζ να φορζςουμε. 
 
 
 

ΨΣ ΦΑΛΡΣΠΕΡΣ ΨΣΩ «ΥΕΦΑΧΨΛΞΣΩ» 
Σ ΕΚΛΧΠΣΧ ΧΨΘΡ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ ΑΡΑΟΓΘΧΛΑ 
Υαραςκευι, Αφγουςτοσ 01, 2008 
 
Ψο «φαινόμενο του περαςτικοφ» είναι γνωςτό από τθν εποχι του Ξαρόλου Ρτίκενσ, του 
μεγάλου Άγγλου ςυγγραφζα και του Οονδίνου τθσ εποχισ του. Ζνα Οονδίνο ανζχειασ, 
φτϊχειασ, παρακμισ, αδιαφορίασ και κοινωνικοφ ςκοταδιςμοφ. Ξανζνασ δεν ζδινε για τον 
άλλον τθν παραμικρι ςθμαςία. Θ προςωπικι ςωτθρία ιταν θ βαςικι κοινωνικι αρχι. 
Χτθν επικαιρότθτα το φαινόμενο αυτό επανάφερε θ Ρεοχρκζηα Ξοινωνιολόγοσ Γουζςλι 
Υζρςι με αφορμι το κάνατο τθσ Εςμυ Γκριν. Σι εικόνεσ τθσ Εςμυ Γκριν να πζφτει νεκρι μετά 
από ατελείωτεσ ϊρεσ αναμονισ ςτον προκάλαμο ενόσ νοςοκομείου του Ππροφκλιν, ζκαναν 
το γφρο του κόςμου, γιατί ακριβϊσ του φαινόμενο του περαςτικοφ δεν ςυνζβθ ςε κάποιον 
απόμερο δρόμο , αλλά, ςτθν αίκουςα αναμονισ ενόσ ξακουςτοφ ψυχιατρικοφ νοςοκομείου 
τθσ περιοχισ. Δφο ϊρεσ μάλιςτα θ Ε. Γκριν βριςκόταν νεκρι ςτο πάτωμα, πριν ενδιαφερκεί 
κάποιοσ γι’ αυτιν. 
Θ Εμςυ Γκριν, 49 ετϊν από τθ Ψηαμάϊκα, μζλοσ μιασ 12μελοφσ οικογζνειασ και μθτζρα 6 
παιδιϊν, ιρκε ςτθ Ρζα Ωόρκθ προκειμζνου να φροντίηει άλλα παιδιά και ςτζλνοντασ τθν 
αμοιβι τθσ για να ηιςουν τα δικά τθσ ςτθ Ψηαμάϊκα. 
Θ τεράςτια κοινωνικι πίεςθ τθσ κακθμερινότθτασ τθσ αμερικάνικθσ μεγαλοφπολθσ, τθν 
οδιγθςε ςε μία ζξαρςθ ψυχικισ διαταραχισ και ςτο τζλοσ, αςκενι ςτο νοςοκομείο, όπου 
πζκανε πάνω ςτθν καρζκλα, ξανακυμίηοντασ ςε όλουσ το «φαινόμενο του περαςτικοφ». 
Σ τφποσ το ςχολίαςε με καυςτικό τρόπο και αυτό-ειρωνεία. 
Σ λόγοσ που το αναφζρουμε εμείσ, είναι ότι προκαλεί ζκπλθξθ, πωσ από το Οονδίνο τθσ 
εποχισ του Ξάρολου Ρτίκενσ ωσ τθ ςθμερινι κοςμοπολίτικθ Ρζα Ωόρκθ, το φαινόμενο του 
περαςτικοφ οξφνκθκε αντί να αμβλυνκεί. 
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Σ ΕΚΛΧΠΣΧ ΨΘΧ ΑΡΚΦΩΥΛΡΘΧ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΧ 
 
Για τθ ςφλλθψθ του Χερβοκροάτθ θγζτθ Φάντοβαν Ξάρατηιτσ ζχουν γραφτεί πάρα πολλά 
από πολιτικισ και κοινωνικισ άποψθσ. 
Βζβαια, οι κεωρίεσ για παιχνίδια πολιτικισ δφναμθσ, ίντριγκασ και εξουςίασ για μια τζτοια 
προςωπικότθτα, αναλφονται από εφθμερίδεσ, ίντερνετ, τθλεόραςθ κλπ υπζρ του δζοντοσ 
αναλυτικά, ανάλογα με τθν πολιτικι κζςθ του κακενόσ. 
Θ περίπτωςθ όμωσ Ξάρατηιτσ ζχει ιδιαίτερο ψυχαναλυτικό ενδιαφζρον. Ψυχίατροσ ο ίδιοσ, 
ιδιαίτερα μορφωμζνοσ, υψθλισ διανόθςθσ άνκρωποσ, αντιμετϊπιςε τθν παρανομία του 
ςαν παιχνίδι, χωρίσ ουςιαςτικζσ προφυλάξεισ και προκαλϊντασ ο ίδιοσ τθ ςφλλθψι του. 
Είναι αξιοπερίεργο πωσ άργθςε τόςο. Σ φψιςτοσ κανόνασ ςτθν παρανομία είναι 
«κρφβομαι». Αντίκετα, ο Ξάρατηιτσ ηοφςε μια προκλθτικά κοινωνικι ηωι, ωσ ψυχίατροσ εν 
ενεργεία με όλεσ τισ κοςμικζσ διακλαδϊςεισ που ζχει αυτόσ ο τρόποσ ηωισ π.χ. ςυνζδρια, 
παρουςιάςεισ, ταξίδια, τθλεοράςεισ, ςυνοδεία ωραίων κυριϊν κλπ. 
Αυτό το υπζρμετρο, ομολογουμζνωσ, κάρροσ και θ αγάπθ για τθ δθμόςια ηωι, δείχνουν ζνα 
χαρακτιρα εκιςμζνο ςτθ ανκρϊπινθ επικοινωνία και τθ νοςθρι αναγνϊριςθ και 
επιβεβαίωςθ. 
Για μια ακόμθ φορά, φαίνεται ότι θ εγκεφαλικι λειτουργία του «μονοπατιοφ τθσ 
επιβεβαίωςθσ» είναι ανϊτερθ από το ζνςτικτο τθσ επιβίωςθσ. Θ περίπτωςθ Ξάρατηιτσ είναι 
χαρακτθριςτικι και διδακτικι, διότι εφόςον ςυμβαίνει κάτι τζτοιο ςε ζναν υψθλισ 
διανόθςθσ ειδικευμζνο γιατρό κα πρζπει να ςκεφτοφμε πόςο πιο ιςχυρι και αποφαςιςτικι 
για τθ ηωι του είναι για τον απλό άνκρωπο. 
 
 
 

ΓΛΑΨΛ ΨΛΧ ΘΠΕΦΕΧ ΨΩΡ ΓΛΣΦΨΩΡ ΑΩΑΡΕΨΑΛ Θ ΞΟΕΥΨΣΠΑΡΛΑ 
 
Υρϊτοι εδϊ και χρόνια το παρατιρθςαν οι Εγγλζηοι. Πάλιςτα, τα περιςτατικά κλοπϊν ιταν 
τόςο αυξθμζνα που πλζον ζχει γίνει ςυνικεια τισ θμζρεσ αυτζσ να λαμβάνονται πρόςκετα 
μζτρα αςφαλείασ. Πετά, ςτο δυτικό θμιςφαίριο ςε παγκόςμιο πλζον επίπεδο με 
οργανωμζνεσ ςτατιςτικζσ, πιςτοποιικθκε αυτό το γεγονόσ. 
Τπωσ γίνεται ςε τζτοιεσ περιπτϊςεισ, και κυρίωσ από βορειοαμερικανοφσ και 
κεντροευρωπαίουσ, για λόγουσ πρόλθψθσ επιχειρικθκε και μια ανάλυςθ των περιςτατικϊν. 
Θ ζκπλθξθ ιταν πάρα πολφ μεγάλθ, όταν τα αποτελζςματα κατζδειξαν ότι ςε ποςοςτό 
περίπου 20% των περιπτϊςεων επρόκειτο για αςκενείσ με κλεπτομανία. Ξατά κανόνα οι 
τελευταίοι, ζκλεβαν τα ίδια αντικείμενα αδιαφόρου αξίασ χωρίσ να τα προορίηουν για 
προςωπικι χριςθ ι δϊρα. Αυτό είναι πάρα πολφ ςθμαντικό, διότι είναι και οικονομικό το 
διαφοροποιθτικό αίτιο όςον αφορά τθν ποινικι βαρφτθτα του γεγονότοσ. Εάν αποδειχκεί 
ότι κάποιοσ ο οποίοσ ζχει μια διαταραχι τθσ προςωπικότθτασ ι πάςχει από κατακλιπτικι 
ςυνδρομι ι άλλθ ψυχοπακολογικι νόςο, ζχει τάςεισ κλεπτομανίασ, ςτισ αγγλικζσ χϊρεσ 
απαλλάςςεται. Υαρόλα αυτά, το κζμα τθσ κλεπτομανίασ ςε αυτζσ τισ κοινωνίεσ, ιδιαίτερα 
τισ θμζρεσ των εορτϊν, παρουςιάηεται όλο και πιο ιςχυρό. Αποδίδεται κατά κφριο λόγο ςτθ 



μονοτονία τθσ ηωισ, ςτθ διαταραχι του κοινωνικοφ ιςτοφ, ςτθν απομόνωςθ και ςτθ μθ 
ζγκυρθ αντιμετϊπιςθ. 
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Ψα άτομα αυτά, που ςτθν πλειοψθφία τουσ περίπου 70% είναι γυναίκεσ, εμφανίηουν πάντα 
και άλλεσ ψυχικζσ διαταραχζσ, όπωσ ςυναιςκθματικζσ αποκλίςεισ, διαταραχζσ 
προςωπικότθτασ, καταςτάςεισ πανικοφ κλπ. 
Αυτό που τα ωκεί να κλζβουν είναι κυρίωσ ότι μετά από μια τζτοια πράξθ αιςκάνονται μία 
πολφ αυξθμζνθ ανακοφφιςθ που ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ φτάνει μζχρι και τον οργαςμό. 
Εάν δε, το πρόβλθμα είναι χρόνιο, αδυνατοφν να καταλάβουν και τθν παραβατικότθτα τθσ 
πράξθσ. Αυτόσ είναι και ο κφριοσ λόγοσ που οι ίδιοι αςκενείσ ςυλλαμβάνονται 
επανειλθμμζνα και ζτςι είναι δυνατι και θ εξζταςι τουσ. 
Πζχρι τϊρα υπιρχε γενικι πεποίκθςθ ότι επρόκειτο για μια ψυχικι διαταραχι αορίςτου 
αιτιολογίασ. Ψα τελευταία χρόνια που ζχουν αναπτυχκεί πάρα πολφ οι ιατρικζσ 
απεικονιςτικζσ μζκοδοι και ζχουν εξελιχκεί οι ψυχομετρικζσ εξετάςεισ, ζχει βρεκεί ότι 
πρόκειται για ςχεδόν αμιγϊσ οργανωμζνθ εγκεφαλικι διαταραχι και μάλιςτα ςε επίπεδο 
μεςεγκεφάλου. Υρόκειται για τθν ίδια περίπου περιοχι που εδράηονται οι διαταραχζσ τθσ 
μνιμθσ, των ςεξουαλικϊν αποκλίςεων, επικυμιϊν, υπερκινθτικότθτασ και κοινωνικισ 
ςυμπεριφοράσ. Υλζον είναι γνωςτό ότι επικοινωνιακζσ διαταραχζσ μεταξφ αμυγδαλισ και 
υποκαλάμου, δθλαδι δφο ςχθματιςμϊν που είναι υπεφκυνοι για τθ ςωςτι κοινωνικι 
ςυμπεριφορά, ςτθν περίπτωςθ τθσ κλεπτομανίασ υπερδιεγείρονται με αποτζλεςμα να 
προκαλοφν ζκκριςθ οπιοειδϊν ςτοιχείων ι ουςιϊν ςε αυτι τθν περιοχι. Δθλαδι, 
προκαλοφν μια εκτεταμζνθ κατάςταςθ ευφορίασ και ευεξίασ που διαρκεί από 
δευτερόλεπτα μζχρι και μζρεσ ςτουσ αςκενείσ που πάςχουν από τθν αιτία αυτι. Οόγω 
αυτισ τθσ διαταραχισ με αυτό το νευροχθμικό χαρακτιρα, δθμιουργείται μια μορφι 
εξάρτθςθσ από τθν πράξθ τθσ κλοπισ με πολφ ζντονθ ανάγκθ για επανάλθψθ. Υαράλλθλα, 
οι μθχανιςμοί αναςτολισ από το φλοιό του εγκεφάλου για τθν εκτζλεςθ τθσ πράξθσ τίκενται 
ςε πλιρθ αδυναμία. Πε τον τρόπο αυτό οποιαδιποτε τιμωρία δεν ςυνειδθτοποιείται από 
το άτομο και χρειάηεται ειδικι αγωγι. Ωσ εκ τοφτου, πλζον οι πράξεισ τθσ κλεπτομανίασ 
χαρακτθρίηονται διεκνϊσ ψυχιατρικά, ςαν διαταραχζσ τθσ προςωπικότθτασ και 
ςυγκεκριμζνα, αφφςικεσ ςυνικειεσ με διαταραχι του ςυςτιματοσ αναςτολισ. 
Υαρ’ όλα αυτά, θ κλεπτομανία των εορτϊν ζγινε ζνα πρόβλθμα κοινωνικό και ιατρικό που 
δίνει το ςτίγμα τθσ εποχισ μασ. 
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Σ ΨΗΣΓΣΧ ΧΦΕΛΑΗΕΨΑΛ ΦΛΗΛΞΘ ΚΕΦΑΥΕΛΑ 
 
Εδϊ και πολλά χρόνια οι ψυχίατροι υποςτθρίηουν ότι ο τηόγοσ είναι ψυχικό νόςθμα. 
Χαρακτθρίηεται κλινικά από προςωρινζσ πνευματικζσ διαταραχζσ που «μπλοκάρουν» τθν 
ελεφκερθ κζλθςθ. Ψο κεωροφν ςαν ζντονθ ζλξθ και δίνουν ανάλογεσ κεραπείεσ. 
Ψϊρα πλζον, τα ευρωπαϊκά δικαςτιρια επιςθμοποιοφν και νομικά τθν ψυχιατρικι άποψθ. 
Ξατά τθν απόφαςθ λοιπόν των δικαςτθρίων, ςε άτομα εξαρτθμζνα από το τηόγο πρζπει να 
απαγορεφεται θ είςοδοσ ςε καηίνο και χαρτοπαικτικζσ λζςχεσ. Εάν, παρ’ όλα αυτά τα μζτρα, 
καταφζρει κανείσ να ξεπεράςει τον ζλεγχο, δεν δικαιοφται οφτε κζρδθ, οφτε χρεωςτικζσ 
απϊλειεσ. Πε ειςαγγελικι διαταγι είναι ςαν να μθν ζπαιξε. Χφντομα 500.000 Ζλλθνεσ που 
είχαν λίγο ι πολφ το πρόβλθμα του τηόγου, κα βρεκοφν αντιμζτωποι με τθν απόφαςθ αυτι. 
Υαρ’ όλα αυτά, θ απόφαςθ ζγινε δεκτι ςε όλθ ςχεδόν τθν Ευρϊπθ με ανακοφφιςθ και πάρα 
πολλοί τθν αναγνϊριςαν ςαν μόνθ διζξοδο ςτισ οικονομικζσ καταςτροφζσ του τηόγου. 
Σι ιδιοκτιτεσ καηίνων και χαρτοπαικτικϊν λεςχϊν ςυγκεντρϊνουν τεράςτια κζρδθ, όπωσ και 
οι υπουργοί οικονομίασ, 
 
 
 

 ΨΣ ΠΩΧΨΘΦΛΣ ΨΣΩ ΨΗΣΓΣΩ - ΓΛΑΨΛ ΨΗΣΓΑΦΣΩΠΕ ΧΨΛΧ ΓΛΣΦΨΕΧ 

 
Είναι να διερωτάται κανείσ πωσ είναι δυνατόν να επιβάλλει θ παράδοςθ τθν κορφφωςθ του 
τηόγου τισ άγιεσ θμζρεσ τθσ κρθςκείασ μασ. Θ εξιγθςθ είναι απλι: υπάρχει κζντρο ςτον 
εγκζφαλο το οποίο, ερεκιςμζνο, προκαλεί τθν ανάγκθ του ατόμου να τηογάρει. Ψο κζντρο 
αυτό ανάλογα με τθν γονιδιακι προδιάκεςθ του κακενόσ διεγείρεται από λίγο ζωσ πολφ. 
 
«Έπαιξα ςαν κνθτόσ για να κερδίςω τθν ακαναςία» 
Ντοςτογιζφςκι 
 
Θ φιλοςοφθμζνθ ριςθ του μεγάλου Φϊςου ςυγγραφζα περικλείει όλθ τθν εξιγθςθ του 
μυςτθρίου τθσ κφελλασ του τηόγου ςτισ γιορτζσ. Υράγματι, είναι να διερωτάται κανείσ, πϊσ 
είναι δυνατόν να επιβάλλει θ παράδοςθ τθν κορφφωςθ του τηόγου τισ άγιεσ θμζρεσ τθσ 
κρθςκείασ μασ και το παράξενο ζγκειται ςτο ότι τόςο θ δικι μασ όςο και οι άλλεσ κρθςκείεσ, 
για παράδειγμα ο ιςλαμιςμόσ ι ο ιουδαϊςμόσ αποκθρφςςουν με βδελυγμία τον τηόγο. 
Θ εξιγθςθ είναι απλι και δίνεται μζςα από ςφγχρονεσ ζρευνεσ που πιςτοποιοφν πλζον τθν 
αιτία αυτισ τθσ καταςτροφικισ ανκρϊπινθσ μανίασ του τηόγου. Τπωσ εξθγεί ςτθν «Β» ο 
επικεφαλισ τθσ ερευνθτικισ ομάδασ τθσ Neurocell, κακθγθτισ Ρευρολογίασ δρ Δθμ. 
Ξουντοφρθσ, υπάρχει κζντρο ςτον εγκζφαλο το οποίο ερεκιςμζνο προκαλεί τθν ανάγκθ του 
ατόμου να τηογάρει. 
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Ψο κζντρο αυτό, ανάλογα με τθν γονιδιακι προδιάκεςθ του κακενόσ, διεγείρεται  από λίγο 
ζωσ πολφ. 
«Πε απεικονιςτικζσ μεκόδουσ όπωσ είναι θ χαρτογράφθςθ του εγκεφάλου κατόπιν ΘΕΓ 
καταγραφισ ι με το μαγνθτικό τομογράφο ποηιτρονίων, μπορεί αυτι θ διζγερςθ να 
εντοπιςτεί και τοπογραφικά και ςε ζνταςθ». Τπωσ ζδειξαν τα πειράματα, θ εκπλιρωςθ τθσ 
επικυμίασ του κζντρου, δθλαδι θ ςυμμετοχι ςτον τηόγο, ανακουφίηει το κυμικό του 
ατόμου και δρα ςαν θρεμιςτικό! Τςο δε μεγαλφτερθ είναι θ απαγόρευςθ ςυμμετοχισ, τόςο 
πιο ζντονθ είναι θ αναηιτθςθ ςτθν διζξοδο αυτι» τονίηει ο Δ. Ξουντοφρθσ. 
 

 
 
 
Ερμθνεία 
«Ρευροφυςιολογικά και ψυχοπακολογικά ζδωςαν οι επιςτιμονεσ τθν ακόλουκθ ερμθνεία: 
ςυμμετζχοντασ κανείσ ςτον τηόγο, αυξάνονται τα οπιοειδι του εγκεφάλου ςτα βαςικά 
γάγγλια. Υρόκειται για μία περιοχι θ οποία ευαιςκθτοποιείται και ςτθν υπερδιζγερςι τθσ 
ζχουμε τισ εκφράςεισ του πανικοφ και του άγχουσ του κανάτου. Είναι ακριβϊσ θ περιοχι 
που γεννάται το μόνιμο άγχοσ του κανάτου και με τθν οποία ο υπόλοιποσ εγκζφαλοσ είναι 
ςε ςυνεχι πόλεμο ϊςτε να καταςτείλει τθ λειτουργία τθσ και να ςβιςει τον πανικό του 
κανάτου. Σςο ςυμβαίνει αυτό, το άτομο είναι ιρεμο, ιςυχο και παραγωγικό, χαίρεται τθ 
ηωι και αυξάνει τισ δραςτθριότθτζσ του. Αντίκετα, όταν κυριαρχεί ο φόβοσ του κανάτου 
είναι αυτοκαταςτροφικό, αντιπαραγωγικό και παρουςιάηει τάςεισ αυτοκτονίασ. Σ 
εγκεφαλικόσ μθχανιςμόσ του τηόγου δραςτθριοποιεί, λοιπόν, αυτζσ τισ ουςίεσ που 
καταςτζλλουν το άγχοσ του κανάτου. Πάλιςτα αυτό γίνεται τελείωσ αντανακλαςτικά χωρίσ 
να ενεργοποιείται θ ςυνείδθςθ ι άλλεσ γνωςτικζσ λειτουργίεσ, δθλαδι απαιτεί ελάχιςτθ 
δαπάνθ. 
 
Αποτελζςματα ζρευνασ 
Σ δρ Ξουντοφρθσ αναφζρκθκε ςτα αποτελζςματα εντατικισ ζρευνασ με 24ωρθ καταγραφι 
θλεκτροεγκεφαλογραφιματοσ ςε δείγμα 30 «τηογαδόρων» και 30 ατόμων που 
απεχκάνονται ό,τι ζχει ςχζςθ με τον τηόγο, που πραγματοποίθςε θ ερευνθτικι ομάδα τθσ 
Neurocell. «Χυγκρίναμε τα αποτελζςματα με αυτά των μθ τηογαδόρων, ίδιασ θλικίασ και 
φφλου. Υαράλλθλα, τα αποτελζςματα αυτά ςυγκρίκθκαν με αυτά των ψυχομετρικϊν 
εξετάςεων των ίδιων ανκρϊπων. Πε ζκπλθξθ πιςτοποιιςαμε  ότι οι τηογαδόροι 
παρουςίαηαν ςθμαντικά λιγότερα ςτοιχεία νευρϊςεων και καλφτερο εγκεφαλικό ρυκμό από 
ότι οι μθ τηογαδόροι». Για να το ποφμε πιο απλά, χαρτοπαίηοντασ ι ςτοιχθματίηοντασ ςε 
λογισ τηογαδόρικα παιχνίδια όπωσ οι ιπποδρομίεσ, τα λαχεία, λόττο κλπ. διϊχνουμε το 
φόβο του κανάτου και ξεκουράηουμε τον εγκζφαλο διαςκεδάηοντασ! 
Αντίκετα, όταν για παράδειγμα προςευχόμαςτε με ζνταςθ, ενεργοποιοφμε τθν απόλυτθ 
ςυνείδθςθ με πλιρθ ςυμμετοχι όλων των γνωςτικϊν λειτουργιϊν του εγκεφάλου και 
κάνοντασ παράλλθλα μια μεγάλθ αντιπαράκεςθ ςτο τι πρζπει και τι δεν πρζπει. 
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οδεφουμε ζτςι τεράςτια ενζργεια, ενϊ ελάχιςτεσ φορζσ επιτυγχάνουμε τθν ανακοφφιςθ. 
Ψισ περιςςότερεσ φορζσ βγαίνουμε από τθν διαδικαςία πιο φορτωμζνοι από ότι μπικαμε. 
Δθλαδι ςε γενικζσ γραμμζσ, ο τηόγοσ ξεκουράηει και θ προςευχι καταπιζηει. Αυτόσ είναι ο 
λόγοσ που πολφ ςωςτά, Εκκλθςία και κράτοσ ζχουν απαγορευτικζσ δικλίδεσ για τον τηόγο. 
Ζτςι λοιπόν θ μάηα του λαοφ χαίρεται όταν αυτζσ υπερνικϊνται και μπορεί να τηογάρει 
ελεφκερα και όςο κζλει, χωρίσ το βαςανιςτικό μαρτφριο του φόβου του κανάτου ςτισ άγιεσ 
θμζρεσ, κατζλθξε ο δρ. Ξουντοφρθσ. 
 
 
 
 
 

Β. ΟΤΙΕ 
 

 
 
ΨΣ ΑΟΦΑΒΘΨΑΦΛΣ ΨΘΧ ΕΑΦΨΘΧΘΧ 
ΣΦΛΧΠΣΛ – ΥΑΦΑΨΘΦΘΧΕΛΧ – ΕΥΛΧΞΣΥΘΧΘ 
 
Θ λζξθ «ναρκωτικά» γενικά κα ιταν καλφτερα να αποφεφγεται. Είναι ςτιγματιςμζνθ πλζον 
από τθν ποινικι ανομία που τθ ςυνοδεφει. 
Τταν αναφερόμαςτε ιατρικά ςε αυτό το κζμα κα ιταν καλφτερα να χρθςιμοποιοφμε τον 
όρο «ψυχοτρόπεσ ουςίεσ». 
Αναφερόμαςτε εδϊ πζρα, κυρίωσ ςτθ δράςθ που προκαλεί ςτον εγκζφαλο θ κάκε ουςία, θ 
οποία κατά κφριο λόγο μπορεί να χορθγθκεί για ιατρικοφσ ςκοποφσ και ςε κάποιεσ ακραίεσ 
καταςτάςεισ μπορεί να οδθγιςει και ςτθν εξάρτθςθ. 
Αντί να αναλυκοφμε πλζον ςε μεγαλφτερεσ παρατθριςεισ και οριςμοφσ, κα ιταν κατά κφριο 
λόγο προτιμότερο να ολοκλθρϊςουμε τθ βιολογικι δράςθ και τα φυςιολογικά 
χαρακτθριςτικά τθσ κάκε ουςίασ όπωσ αλκοόλ, οπιοειδι, μορφίνθ, θρωίνθ, κοκαΐνθ, 
διεγερτικά όπωσ οι αμφεταμίνεσ, θ νικοτίνθ και τα θρεμιςτικά όπωσ είναι οι βεηοδιαηεπίνεσ, 
το χαςίσ, θ μαριχουάνα και τα παραιςκθτικά όπωσ είναι το LSD. 
Υαρακάτω κα αναλφςουμε όλεσ αυτζσ τισ δραςτθριότθτεσ ςε ότι αφορά τθ βιολογικι 
κατεφκυνςθ αυτϊν των ουςιϊν. 
Ξυρίωσ μεγαλφτερθ προςοχι κα δοκεί τϊρα ςτθν ειςαγωγι ςε ότι αφορά τον εγκεφαλικό 
τρόπο λειτουργίασ από όπου προκφπτει θ όλθ ιςχφσ τθσ δραςτθριότθτασ που παρουςιάηουν 
αυτζσ οι ουςίεσ. 
Υρόκειται για το «περιϊνυμο μεςοεγκεφαλικό ςφςτθμα επιβράβευςθσ τθσ ντοπαμίνθσ». 
Ψο ςφςτθμα αυτό είναι θ βάςθ πάνω ςτθν οποία ςτθρίηεται θ ανοχι, θ ςυμπτωματολογία 
τθσ ςτζρθςθσ και τθσ εξάρτθςθσ και εκεί είναι όλθ θ ανάπτυξθ των βιολογικϊν ςτακερϊν 
που αφοροφν αυτζσ τισ ουςίεσ. Ψο μεςοεγκεφαλικό ςφςτθμα επιβράβευςθσ και θ γζνεςθ τθσ 
ευφορίασ. 



Πια από τισ κφριεσ δραςτθριότθτεσ αυτϊν των ουςιϊν εγκεφαλικά, είναι μια κατάςταςθ 
μακαριότθτασ ι απόλυτθσ ευτυχίασ που εμφανίηεται αμζςωσ μετά τθν κατανάλωςι τουσ. 
Λδιαίτερα ςε περιπτϊςεισ που αυτό δίνεται ενδοφλζβια όπωσ π.χ. ςτθν θρωίνθ, τότε θ 
άμεςθ αυτι δράςθ εμφανίηεται αςτραπιαία. 
 

Δ. Ξουντοφρθσ 
Περί εκιςμοφ 

 
 
Σ μθχανιςμόσ που προκφπτει από αυτζσ τισ δράςεισ βρίςκεται ςτθν κατανομι των 
αγομζνων ντοπαμενεργικϊν οδϊν ςτον μεςεγκζφαλο και ςτθν τελικι μοίρα του 
μεςεγκεφάλου. 
Αυτά τα δφο, με ςυντονιςτι τον κερκοφόρο πυρινα ςτα βαςικά γάγγλια ςτθ μζςθ του 
εγκεφάλου, ρυκμίηουν τθν ζκκριςθ τθσ ντοπαμίνθσ κακϊσ επίςθσ τθ ςφλλθψι τθσ από 
ειδικοφσ υποδοχείσ ςτον ραβδωτό πυρινα και με τον τρόπο αυτό τθν άμεςθ εγκεφαλικι 
λειτουργία μιασ απζραντθσ ευχαρίςτθςθσ. 
Σ μθχανιςμόσ είναι πάρα πολφ απλόσ και τα τελευταία χρόνια με ςυγκεντρωτικζσ ζρευνεσ, 
φάνθκε ότι μετά από καταςτροφι των υποδοχζων ςτον ραβδωτό πυρινα ι ςτο 
μπλοκάριςμά τουσ με φάρμακα, όπωσ τα νευρολθπτικά, ζχουμε πλιρθ αναςτολι τθσ 
δράςθσ τθσ εξάρτθςθσ. 
 
 
Η αγχόλυςη και η καταςτολή 
Υάρα πολλζσ ουςίεσ όπωσ το αλκοόλ, οι βενηοδιαηεπίνεσ, τα οπιοειδι, θ κάνναβθ, ζχουν μια 
λεγόμενθ αγχολυτικι δράςθ. 
Υρόκειται για μια θρεμιςτικι, χαλαρωτικι και αντιαγχωτικι δραςτθριότθτα. 
Αυτι θ δραςτθριότθτα εξθγεί άλλωςτε και τθν υπερκατανάλωςθ που παρουςιάηουν. Ψυπικό 
παράδειγμα αυτϊν, είναι οι λεγόμενοι αυτοβοθκοφμενοι πότεσ. 
Σ κφριοσ μθχανιςμόσ όλων αυτϊν των αγχολυτικϊν και καταςταλτικϊν δραςτθριοτιτων 
υπειςζρχεται γφρω από το ςφμπλεγμα υποδοχζων του αμινοξζοσ gaba. Σ τρόποσ που 
επιτυγχάνεται αυτό είναι θ μεςοδραςτθριοποίθςθ του αμινοξζοσ gaba που μπλοκάρει τουσ 
υποδοχείσ των βεηοδιαηεπινϊν και με τον τρόπο αυτό αυξάνει τθ δράςθ του gaba. 
Ζνασ δεφτεροσ τρόποσ είναι ότι μπλοκάρει τουσ υποδοχείσ του amta οι οποίοι υποδζχονται 
τθν γλουταμάτθ. 
Πια άλλθ ουςιαςτικι λειτουργία είναι θ δραςτθριοποίθςθ τθσ εγριγορςθσ. Αυτι 
επιτυγχάνεται με ουςίεσ κυρίωσ του τφπου τθσ κοκαΐνθσ  που μποροφν να διϊξουν τθ 
βραδφτθτα κακϊσ και τθν κοφραςθ όπωσ επίςθσ θ καφεΐνθ και θ νικοτίνθ. 
Σ ςαφισ μθχανιςμόσ δεν είναι ςίγουροσ. Υιςτεφεται εδϊ πζρα, ότι ενεργοποιοφνται οι 
νοραδρενικοί οδοί κακϊσ επίςθσ και θ αφξθςθ του νευροδιαβιβαςτι τθσ ντοπαμίνθσ. 
 
Παραιςθηςιογόνα και ψυχεδελικά αποτελζςματα 
Ωπάρχουν μθχανιςμοί που μζςω ουςιϊν ενεργοποιοφν τθν αγωνιςτικι δράςθ 
ςυγκεκριμζνων υποδοχζων τθσ ςεροτονίνθσ κυρίωσ του τφπου 5ΘΨ2 με αποτζλεςμα να 
προκαλοφν μια οξυμζνθ αντίλθψθ, μια αίςκθςθ αλλαγισ χϊρου και χρόνου. 
Υαράλλθλα διαφοροποιοφνται οι ςωματικζσ αιςκιςεισ και παρουςιάηεται μια άτυπθ, 
ευχάριςτθ ςτθν αρχι, ψυχωτικι δράςθ. 
 
Ανοχή 
Ανοχι είναι το όριο όπου δείχνει ο οργανιςμόσ μια κρίςιμθ ςτιγμι πωσ χρειάηεται μια 
ψυχοτρόπα ουςία, παραπάνω από ότι ςυνικωσ λαμβάνει. 



Ζνα παράδειγμα είναι αυτό που παρουςιάηουν οι εξαρτϊμενοι από θρωίνθ, όπου 
καταναλϊνουν τόςο υψθλζσ δόςεισ, ϊςτε οδθγοφνται εξαιτίασ τουσ ςτον κάνατο. 
εχωρίηουμε τθ μεταβολικι εκείνθ διαδικαςία όπου μια ελάχιςτθ ποςότθτα τθσ ουςίασ 
φτάνει να προκαλζςει τθ μζγιςτθ δράςθ. Ψυπικό παράδειγμα εδϊ είναι θ αλκοολικι 
ςυμπεριφορά χρόνιων αςκενϊν που με ζνα ποτθράκι κραςί, φτάνουν ςτθν κορφφωςθ τθσ 
μζκθσ. 
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Ωπάρχει θ λειτουργικι (κυτταρικι) ανοχι, όπου κατά κφριο λόγο ζχουμε χθμικζσ αλλαγζσ 
κυρίωσ ςτθ ςφναψθ των νευρϊνων εξαιτίασ των οποίων κάκε τόςο χρειάηεται αυξθμζνθ 
δόςθ προκειμζνου να επιτευχκεί θ επικυμθτι ενζργεια. 
Εδϊ είναι και το παράδειγμα που το αναφζραμε παραπάνω με τθν θρωίνθ. Ττι αφορά τθ 
λειτουργικι ανοχι, μποροφμε να ποφμε ότι ζχουμε  δυο υποδιαιρζςεισ. 
Θ μια είναι θ μπιχεβιουραλιςτικι ανοχι, θ αντιςτακμιςτικι ανοχι. Χτθν περίπτωςθ αυτι ο 
καταναλωτισ ουςιϊν αναπτφςςει μθχανιςμοφσ οι οποίοι δρουν αντιςτακμιςτικά ςτθν 
ουςία που λαμβάνει. 
Υρόκειται κυρίωσ για τθν ανοχι θ οποία εξθγεί πολλά χαρακτθριςτικά του ςτερθτικοφ 
ςυνδρόμου. Θ δομι τθσ αντιςτακμιςτικισ ανοχισ μπορεί να εξθγθκεί με το παυλοφιανό 
ςχιμα. Δθλαδι ζχουμε κατά τθ λιψθ μιασ ουςίασ ζναν μθ ελεγχόμενο ερεκιςμό UCS ο 
οποίοσ παρουςιάηει μια ανερχόμενθ ςωματικι αντίδραςθ USR1 δθλαδι τθ δράςθ του 
ναρκωτικοφ, επίςθσ ζναν μθ ςυντονιςμζνο ςωματικό αντιςτακμικό ερεκιςμό USR2 που 
μερικϊσ ανεβάηει τθ δράςθ του USR1. Υρόκειται για μια ςυςτοιχία εξαρτθμζνων δθλαδι 
ανακλαςτικϊν. 
Ξαι μποροφμε να αναφζρουμε επίςθσ και τθ διαςταυρωμζνθ ανοχι όπου μετά από χρόνια 
δοςολογία μιασ ςυγκεκριμζνθσ ουςίασ, όταν φτάςει να χρθςιμοποιθκεί μια παράλλθλθ 
ςυγγενισ ουςία ζχουμε ζνα μειωμζνο φαρμακευτικό αποτζλεςμα. 
Θ διαςταυροφμενθ ανοχι και οι μθχανιςμοί τθσ χρθςιμοποιοφνται κατά κφριο λόγο προσ 
τθν καταπολζμθςθ των ςυμπτωμάτων του ςτερθτικοφ ςυνδρόμου. 
 
Στερητικό ςφνδρομο 
Θ εμφάνιςθ των ςυμπτωμάτων του ςτερθτικοφ ςυνδρόμου παρουςιάηεται μετά από τομι, 
διακοπι των ουςιϊν που προκαλοφν τθν ψυχικι εξάρτθςθ. 
Υρόκειται για ςωματικζσ διαταραχζσ που πολλζσ φορζσ μζςω ουςιϊν τθσ διαςταυροφμενθσ 
ανοχισ που αναφζραμε παραπάνω, μποροφν να καταπολεμθκοφν. 
Αυτό δεν είναι όμωσ πάντοτε ο κανόνασ και χαρακτθριςτικι είναι θ περίπτωςθ των 
κλαςςικϊν ψυχεδελικϊν και παραιςκθςιογόνων όπωσ το  LSD και θ μεςκαλίνθ, όπου ζχουμε 
τθν άμεςθ καταςτροφι των εγκεφαλικϊν κυττάρων χωρίσ να προλάβει να εγκαταςτακεί καν 
θ ςυμπτωματολογία του ςτερθτικοφ ςυνδρόμου. 
Υολφ τακτικά, μζςω των μθχανιςμϊν αυτϊν ζχουμε τθν εμφάνιςθ επιλθπτικϊν κρίςεων κ; 
αι κυρίωσ ςε εξαρτϊμενουσ από αλκοόλ ι βενηοδιαηεπίνεσ. Σι βενηοδιαηεπίνεσ αποτελοφν 
μια κατθγορία φαρμάκων με θρεμιςτικζσ, υπνωτικζσ, αγχολυτικζσ, αντιςπαςμωδικζσ, 
αναιςκθτικζσ και μυοχαλαρωτικζσ ιδιότθτεσ. Σι βενηοδιαηεπίνεσ χρθςιμοποιοφνται ςυχνά 
για να προςφζρουν ανακοφφιςθ ςφντομθσ διάρκειασ ςτισ καταςτάςεισ ςοβαροφ άγχουσ ι 
αχπνίασ. 
Εάν οι ουςίεσ προκαλοφν και μια ελαττωμζνθ ζκκριςθ ντοπαμίνθσ ςτον ραβδωτό πυρινα, 
τότε πζραν των άλλων, εμφανίηονται ιδιαίτερα ιςχυρά ςυμπτϊματα ψυχικϊν διαταραχϊν, 
όπωσ δυςφορία, φόβοσ και ανθςυχία. 
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Κατάχρηςη και εξάρτηςη 
Είναι πάρα πολφ ουςιϊδεσ να γίνει μια διαφοροποίθςθ μεταξφ εξάρτθςθσ και κατάχρθςθσ. 
Τταν μιλάμε για μια κατάχρθςθ δεν ςθμαίνει οπωςδιποτε ότι υπάρχει και εξάρτθςθ. 
Αντίκετα, για να αποφανκοφμε για μια εξάρτθςθ πρζπει να ςυμβαίνουν τα εξισ ζξι ςθμεία: 

1. Πια πολφ ιςχυρι επικυμία, ίςωσ ακόμθ και ανάγκθ για κατανάλωςθ ψυχοτρόπων 
ουςιϊν. 

2. Ελαττωμζνθ δυνατότθτα ελζγχου ςε ότι αφορά τθν αρχι και το τζλοσ τθσ χριςθσ 
των ουςιϊν. 

3. Πια ςωματικι εμφάνιςθ ςυνδρόμου εξάρτθςθσ. 
4. Χυγκεκριμζνθ πιςτοποίθςθ ανοχισ. 
5. Πια προχωρθμζνθ παραμζλθςθ άλλων ευχαριςτιςεων ι ενδιαφερόντων 

προκειμζνου να γίνει θ κατάχρθςθ. 
6. Χυνεχιηόμενθ κατανάλωςθ τθσ ουςίασ παρά τθν εμφανι και ςυγκεκριμζνθ 

καταςτροφικι ςυνζπειά τθσ. 
Για τθν κεραπεία χρθςιμοποιοφνται ςυγκεκριμζνεσ ουςίεσ ανάλογα με το αν ζχουμε χριςθ 
ι κατάχρθςθ, πάντοτε ςε ςχζςθ με το πρόςωπο, περιβάλλον και άλλεσ τυχόν 
ςυνυπάρχουςεσ αςκζνειεσ. 
 
 
 

Θ ΞΣΞΑΝΡΘ ΞΑΛ Θ ΥΑΓΞΣΧΠΛΑ ΟΣΓΣΨΕΧΡΛΑ 
 
Ζνασ από τουσ μεγαλφτερουσ ςυγγραφείσ αςτυνομικϊν μυκιςτορθμάτων, ο Ξόναν Ρτόιλ, 
αυτόσ που εφθφρε και παρουςίαςε τον Χζρλοκ Χολμσ, αναπτφςςει κατά τθ διάρκεια των 
αφθγιςεϊν του τισ επιδράςεισ τθσ κοκαΐνθσ ςτον εγκζφαλο. Βάηει τον ιρωά του και 
διάςθμο ντζντεκτιβ κάκε τόςο να χρθςιμοποιεί μια γραμμι κοκαΐνθ προκειμζνου να 
αναπτφξει τθ δραςτθριότθτα ςτα εγκεφαλικά του κφτταρα για να ανακαλφψει τουσ 
παράνομουσ και εγκλθματίεσ που αναηθτοφςε. Για τθν εποχι εκείνθ ιταν ακόμα άγνωςτο 
αν θ κοκαΐνθ αποτελεί φάρμακο, αναλγθτικό ι ναρκωτικό. Σπωςδιποτε, όμωσ, δεν ιταν 
εκτόσ νόμου. 
Πε αυτι τθν πλευρά αξίηει να δοφμε ότι ο ςυγγραφζασ ζχει κάνει αξιοςθμείωτεσ 
παρατθριςεισ, οι οποίεσ, δυςτυχϊσ, ποτζ δεν ελιφκθςαν από τουσ γιατροφσ υπόψθ. 
Άφθςε όμωσ το ςτίγμα του ςε παγκόςμια κλίμακα, κάνοντασ γνωςτό ζνα ναρκωτικό, το 
οποίο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. 
Χτθν τελευταία επανζκδοςθ των ζργων του Ρτόιλ με τον Χζρλοκ Χολμσ υπάρχουν 
χαρακτθριςτικζσ εικόνεσ από το Χίδνεχ Υάτηετ, όπου κατά τθν κινζηικθ ριςθ “μια εικόνα, 
χίλιεσ λζξεισ”, δείχνει τον ιρωα των μυκιςτορθμάτων υπό τθν επίδραςθ τθσ κοκαΐνθσ 
(εικόνα: ο Χζρλοκ Χολμσ μετά τθ χριςθ κοκαΐνθσ) 
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ΥΑΧΩΧΑΦΞΛΑ ΞΑΛ ΞΑΡΡΑΒΘ 
 
Ψθν εποχι του 1930, ςτισ ψυχιατρικζσ κλινικζσ του Βερολίνου και τθσ Βιζννθσ, για πρϊτθ 
φορά χρθςιμοποιικθκαν δφο πολφ γνωςτζσ ουςίεσ για τθ κεραπεία ψυχιατρικϊν και 
νευρολογικϊν πακιςεων. Επρόκειτο για τθν ινδικι κάνναβθ (χαςίσ) και τθν κοκαΐνθ. 
Ψο πρϊτο, κυρίωσ δινόταν για τθν μανιοκατάκλιψθ και το δεφτερο για νευρολογικζσ 
κινθτικοφ τφπου διαταραχζσ. Σ πρϊτοσ γιατρόσ μάλιςτα που χρθςιμοποίθςε ο ίδιοσ ςτον 
εαυτό του ουςίεσ και είχε το κάρροσ να το δθμοςιοποιιςει, ιταν ο ιδρυτισ τθσ 
ψυχοκεραπείασ, Χίγκμουντ Φρόιντ. 
Για πρϊτθ, λοιπόν, φορά εκείνο τον καιρό παρατθρικθκε ςαν μια από τισ παρενζργειεσ 
αυτισ τθσ κεραπείασ, θ αναςτολι τθσ όρεξθσ. Βζβαια, το γεγονόσ αυτό αν και καταγράφθκε, 
δεν αξιολογικθκε ιατρικά γιατί εκείνθ τθν εποχι δεν υπιρχε το πρόβλθμα τθσ παχυςαρκίασ. 
Ζναν αιϊνα και κάτι αργότερα, αυτι θ ιατρικι γνϊςθ είναι θ αφετθρία τθσ νζασ κεραπείασ 
κατά τθσ παχυςαρκίασ που μαςτίηει όλο το νζο πολιτιςμζνο κόςμο. Ξαι ειδικά ςτισ ΘΥΑ, οι 
οποίεσ είναι και το πρϊτο κράτοσ ςτον κόςμο που αναγνϊριςε τθν παχυςαρκία ςαν 
αςκζνεια, αρχίηουν να δίνουν, με ιατρικι ςυνταγι, φάρμακα που μιμοφνται τθ δράςθ τθσ 
κάνναβθσ. Ζτςι λοιπόν, εμφανίςτθκε το καινοφριο φάρμακο, γνωςτό ιδθ ςτουσ γιατροφσ 
από καιρό, το Rimonabant, με επίςθμθ άδεια ςυνταγογραφίασ ςτισ ΘΥΑ. Ψο ςυγκεκριμζνο 
φάρμακο δρα ςτο λεγόμενο ενδοκαναβιολικό ςφςτθμα του ςϊματοσ. Υρόκειται για το 
ςφςτθμα που μεταξφ των άλλων ςυντονίηει τθν επικυμία του φαγθτοφ. Θ όλθ λειτουργίατου 
ςυςτιματοσ περιςτρζφεται γφρω από το λεγόμενο CB1 υποδοχζα, όπου είναι θ 
ςυντόμευςθ για το κανναβοειδζσ. 
Ψζτοιου είδουσ υποδοχείσ βρίςκονται κατά πλειοψθφία ςτον εγκζφαλο και λιγότερο ςτο 
λιπϊδθ ιςτό ι ςτο γαςτρεντερικό ςφςτθμα. Πετά τθ διζγερςι τουσ, αυτοί οι υποδοχείσ 
εξαναγκάηουν ςε βουλιμία ι υποςιτιςμό, ανάλογα, τον χριςτθ τθσ ουςίασ. Ψυπικζσ 
διαταραχζσ του ςυςτιματοσ αυτοφ ζχουμε ςε όλουσ του εξαρτϊμενουσ, κυρίωσ όμωσ τουσ 
βουλιμικοφσ και τουσ χρόνιουσ καπνιςτζσ. 
Ψο νζο φάρμακο Rimonabantκεωρείται ότι επεμβαίνει αναςταλτικά ςτουσ CB1 υποδοχείσ, 
αναςτζλλοντασ τθ δράςθ του ενδοκανναβικοφ ςυςτιματοσ. Αμερικανοί ερευνθτζσ, κακϊσ 
επίςθσ και εκπρόςωποι τθσ φαρμακευτικισ εταιρείασ που το παράγει, ιςχυρίηονται ότι το 
ςυγκεκριμζνο φάρμακο ζχει ευεργετικζσ ςυνζπειεσ και για τουσ βουλιμικοφσ και για τουσ 
καπνιςτζσ. Χυγκεκριμζνα θ ζνωςθ Αμερικανϊν καρδιοπακϊν ζδωςαν ςτο εν λόγω φάρμακο 
μια από τισ πρϊτεσ κζςεισ των επιςτθμονικϊν επιτευγμάτων του 2004. Θ φαρμακευτικι 
εταιρία SanoginAventisυπολογίηει ςε μεγάλα κζρδθ και χρθματιςτθριακι άνοδο των 
μετοχϊν τθσ με τθν άδεια κυκλοφορίασ του εν λόγω φαρμάκου. Σι ειδικοί τθσ εταιρείασ 
μάλιςτα, λζνε ότι πρζπει να γίνεται χριςθ για μακρφ χρονικό διάςτθμα με ςυγχρονιςμζνθ 
προςπάκεια για εγκράτεια από τον ενδιαφερόμενο αςκενι. Από δικά τουσ πειράματα 



βρζκθκε ότι ςε χρόνιεσ περιπτϊςεισ μπορεί να ζχει επιτυχία μζχρι και 17%. Χτθν αξιόλογθ 
αυτι προςπάκεια που γίνεται προκειμζνου να αντιμετωπιςτεί το φαινόμενο τθσ 
παχυςαρκίασ, ιδιαίτερα ςτα παιδιά, θ παρουςία ενόσ καινοφριου lifestyleφαρμάκου είναι 
ζνα οικονομικό γεγονόσ. 
Αυτό που δεν αναφζρεται και πικανόν να μθν εξετάςτθκε επαρκϊσ αλλά είναι ιδιαίτερα 
επικίνδυνο για τα παιδιά, είναι το κατά πόςον το ίδιο φάρμακο μπορεί να προκαλζςει 
εξαρτιςεισ και να δθμιουργιςει ζνα νζο πρόβλθμα ςτα ιδθ υπάρχοντα. 
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Αυτό πρζπει να τονιςτεί ιδιαίτερα, διότι όλεσ αυτζσ οι ζρευνεσ ζγιναν με ιατρικι γνϊςθ 
προθγοφμενων δεκαετιϊν, και χωρίσ αξιολόγθςθ των εκάςτοτε διαταραχϊν τθσ εγκεφαλικισ 
λειτουργίασ. Δθλαδι, δεν εξετάςτθκε ο εγκζφαλοσ ο οποίοσ με τουσ βιορυκμοφσ κατευκφνει 
κατ' εξοχιν όλεσ τισ μορφζσ εξάρτθςθσ και εκιςμοφ. 
Ψο πιο πικανό, είναι αυτζσ οι ζρευνεσ να αρχίςουν 2 με 3 χρόνια μετά τθ χοριγθςθ του 
φαρμάκου όπου τότε κα φανοφν τα πρϊτα περιςτατικά εκιςμοφ. 
 

 
 
 
ΨΑ ΡΑΦΞΩΨΛΞΑ ΨΩΡ ΦΨΩΧΩΡ 
 
Χτθν εποχι τθσ παγκοςμιοποίθςθσ και του internet, τα ναρκωτικά αποτελοφν και αυτά μια 
“μεγάλθ” αγορά. 
Πια αγορά που διζπεται από τθ φιλελεφκερθ νοοτροπία και τουσ κανόνεσ τθσ 
παγκοςμιοποίθςθσ. Πια αγορά αχόρταγθ για καινοφριουσ πελάτεσ, φτωχοφσ και πλοφςιουσ, 
όπου ςτόχοσ είναι το κζρδοσ. Υαράλλθλα, θ πίεςθ και τα ψυχικά νοςιματα αυξάνονται 
δραματικά. Ψο αποτζλεςμα είναι να ςυναντιοφνται ςτθν κορυφι τθσ πυραμίδασ, 
κατανάλωςθ ναρκωτικϊν και ψυχικζσ ανάγκεσ του κόςμου. 
Βζβαια το κόςτοσ των ναρκωτικϊν ανεβαίνει πλζον κάκετα, ακόμθ και για τισ ευθμεροφςεσ 
χϊρεσ του πρϊθν Δυτικοφ θμιςφαιρίου όπωσ κεντρικι Ευρϊπθ και Αμερικι. Υλζον, πάρα 
πολλοί λίγοι μποροφν να αντζξουν το κόςτοσ των λεγόμενων lifestyleναρκωτικϊν όπωσ π.χ. 
τθσ κοκαΐνθσ ι ακόμα και τθσ θρωίνθσ. Σι ανάγκεσ τθσ αγοράσ ζφεραν τθν καινοφρια γενιά 
ναρκωτικϊν. Ψα λεγόμενα modemtracksι αλλιϊσ “ναρκωτικά των φτωχϊν”. Δεν πρόκειται 
βζβαια για μια καινοτομία, είναι κάτι παλιό. Χυγκεκριμζνα, κυμάμαι, πριν από περίπου 30 
χρόνια ςτθ Βόννθ, ςτισ αρχζσ τθσ καριζρασ μου, όταν ςε μια ομάδα μακθτϊν θλικίασ 17 
περίπου ετϊν, καταγράφαμε ςτα εγκεφαλογραφιματά τουσ περίεργεσ εκφορτϊςεισ 
(παραρρυκμίεσ) τισ οποίεσ δεν μποροφςαμε να εξθγιςουμε. 
Ψελικά, θ αςτυνομία ανακάλυψε ότι δφο αγόρια, γιοι ενόσ οδοντίατρου, ζκαναν χριςθ με 
τθν παρζα τουσ ενόσ φαρμάκου που χρθςιμοποιοφςε ο οδοντίατροσ, το οποίο αραίωναν και 
ζπαιρναν ενδοφλζβια αλλά και από το ςτόμα. 
Ιταν καταπλθκτικόσ ο τρόποσ παραςκευισ που είχαν βρει οι νεαροί προκειμζνου να 
φτάνουν ςε ζκςταςθ και ςε μια υπερδιζγερςθ, κυρίωσ για τισ ϊρεσ τθσ ντιςκοτζκ, χωρίσ τθν 
άλλθ μζρα να ζχουν ςυμπτϊματα ςτο ςχολείο. Απλά, θ υπερβολικι χριςθ τουσ οδιγθςε ςε 
κινθτικζσ διαταραχζσ, ζντονουσ πονοκεφάλουσ και απϊλεια μνιμθσ που είχε ςαν 
αποτζλεςμα να ξεκινιςουν νευρολογικζσ εξετάςεισ που ζφεραν και το κζμα ςτθν 



επιφάνεια. Ψότε βζβαια, λόγω του ανθλίκου των μακθτϊν και παράλλθλα τθσ μθ 
καταχϊρθςθσ ςτα ναρκωτικά τθσ εν λόγω ουςίασ, το κζμα πζραςε ανϊδυνα. 
Ρα όμωσ που ξαναεμφανίηεται και πάρα πολφ ζντονα, ςαν “cat-valium” και όπου πλζον, ο 
ευρωπαϊκόσ οργανιςμόσ αντιμετϊπιςθσ ναρκωτικϊν το ζχει κατατάξει ςτα ςκλθρά 
ναρκωτικά. Ξαι αυτό γιατί, πλζον με ελάχιςτα χριματα μπορεί κανείσ να το προμθκευτεί ι 
από τρίτεσ χϊρεσ ι και ςε μεγάλεσ χϊρεσ διότι παράλλθλα πρόκειται για ζνα φάρμακο που 
χρθςιμοποιείται κυρίωσ από τουσ κτθνίατρουσ. 
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Αυτά λοιπόν τα μοντζρνα ναρκωτικά ζχουν τθν ίδια δράςθ με τα κακιερωμζνα (θρωίνθ, 
κοκαΐνθ), μόνο που είναι πάρα πολφ φκθνότερα. Βζβαια, οι παρενζργειεσ είναι τεράςτιεσ 
και ςε ςφγκριςθ με τθν κοκαΐνθ προκαλοφν, ακόμα και μία ι δφο δόςεισ, μόνιμεσ 
εγκεφαλικζσ βλάβεσ.Λδιαίτερα αποκόπτουν τθν επικοινωνία μεταξφ παλιοφ και νζου 
εγκεφάλου, με αποτζλεςμα να εμφανίηονται κινθτικζσ διαταραχζσ, εκπτϊςεισ μνιμθσ και 
ζντονεσ ψυχϊςεισ οι οποίεσ δεν επανζρχονται. 
Ψο κακό είναι, ότι μζςω του ίντερνετ υπάρχει τζτοια μεγάλθ πθγι πλθροφοριϊν για τουσ 
χριςτεσ, θ οποία είναι αδφνατον να παρακολουκθκεί από τισ διωκτικζσ αρχζσ, 
εκπαιδευτικοφσ ι γονείσ. Σι νεαροί μακθτζσ, μποροφν και ξζρουν τα πάντα, ςε ότι αφορά 
τθν παραςκευι τουσ, τθν προμικειά τουσ και τθν αποφυγι κινδφνου ςφλλθψι τουσ, τισ 
περιςςότερεσ φορζσ. 
Ζτςι ζχει δθμιουργθκεί πλζον, όχι απλά “γκζτο”, αλλά ουςιαςτικά μια επικυμία ςτισ 
μεγάλεσ χϊρεσ, οφτωσ ϊςτε το εμπόριο των “φτωχϊν ναρκωτικϊν” που προζρχεται από 
φκθνά παραιςκθςιογόνα -που χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ για τισ ανάγκεσ ηϊων ι αςκενϊν 
ςτον τρίτο κόςμο- όπωσ θ κεταμίνθ, να ζχει πάρει τεράςτιεσ διαςτάςεισ, ςχεδόν επιδθμίασ. 
Σι νευρολόγοι ςχεδόν ςε κακθμερινι βάςθ βλζπουν αποτελζςματα “των παρενεργειϊν” 
αυτϊν των ναρκωτικϊν όπωσ είναι οι κινθτικζσ διαταραχζσ, παιδικι επιλθψία, αμνθςία ι 
χρόνια αντικοινωνικι ςυμπεριφορά, ακόμα και ςε “γόνουσ” καλϊν οικογενειϊν, χωρίσ να 
ξζρουν τθν αιτία. Πόνο φςτερα από εκτεταμζνεσ νευρολογικζσ και νευροφυςιολογικζσ 
εξετάςεισ είναι δυνατόν να προςδιοριςτοφν αυτζσ οι βλάβεσ. 
Ξαι βζβαια πρζπει κανείσ να φροντίςει να τισ εντοπίςει το δυνατόν γρθγορότερα, ζτςι που 
να μπορζςει ζςτω και για το ελάχιςτο να προλάβει τα ςυμπτϊματα και να οδθγθκεί ςε 
κεραπεία. 
 
 
 

ΧΧΛΗΣΦΦΕΡΕΛΑ ΞΑΛ ΡΑΦΞΩΨΛΞΑ 
 Ζνα μεγάλο κοινωνικό πρόβλθμα τθσ νεολαίασ 

 
Ϊςτερα από τισ εξαγγελίεσ τθσ υπουργοφ παιδείασ για τα νζα προγράμματα εκμάκθςθσ, 
προςταςίασ και ομαλισ ψυχικισ ανάπτυξθσ ςε παιδιά και εφιβουσ, ιδιαίτερθ επικαιρότθτα 
αποκτά μια ζρευνα που άρχιςε πριν δφο χρόνια ςτα αιγαιοπελαγίτικα νθςιά και επεκτάκθκε 
αργότερα και το λεκανοπζδιο τθσ Αττικισ. Θ  ζρευνα αυτι αφορά τθν όλο και πιο ςυχνά 
παρουςιαηόμενθ διάγνωςθ, ψφχωςθ-χριςθ ναρκωτικϊν. Οόγω του μεγάλου αρικμοφ 
αςκενϊν, περίπου 400 ςε ζνα πλθκυςμιακό πλζγμα άνω των 20.000, θ ζρευνα αυτι ζχει 
ιδιαίτερο ενδιαφζρον. Ψα αποτελζςματα που αναφζρονται είναι  επακόλουκα τθσ 
ςτατιςτικισ ανάλυςισ τθσ. 



 
ΕΙΑΓΩΓΗ 
Χτισ μζρεσ μασ, θ ςυνφπαρξθ ζξθσ με ςχιηοφρζνεια είναι κάτι το ςυνθκιςμζνο. Χτα ςφγχρονα 
ιατρικά χρονικά, θ διπλι αυτι διάγνωςθ ζχει κακιερωκεί. Δεν ενδιαφζρει πλζον πόςο 
ςυχνι είναι θ προζλευςι τθσ, αλλά θ ςυχνότθτα εμφάνιςισ τθσ. 
Ωπολογίηεται ζνα 47% περίπου των ςχιηοφρενϊν να εμφανίηουν μια εξάρτθςθ κυρίωσ από 
αλκοόλ και κατά δεφτερο λόγο από άλλεσ ουςίεσ. Τταν θ αναηιτθςθ γίνεται από 
ανκρϊπουσ που ζχουν ιδθ υποςτεί μια ψυχολογικι υποςτιριξθ, βρίςκουμε ότι το ποςοςτό 
ανζρχεται ζωσ και 70%. Ψο περίεργο είναι ότι ςε μια ςυχνότθτα 23%-40% εμφανίηεται θ 
διπλι διάγνωςθ ςχιηοφρζνεια-εξάρτθςθ ςε αςκενείσ που παρουςιάηουν και το πρϊτο 
ψυχωτικό επειςόδιο. 
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Ψο κζμα τθσ εξάρτθςθσ ων ψυχωτικϊν αςκενϊν εμφανίηει μια ποικιλομορφία. Χε πρϊτθ 
κζςθ ζρχεται κατά κφριο λόγο το χαςίσ με κάποιεσ άλλεσ απαγορευμζνεσ ουςίεσ, κυρίωσ 
κοκαΐνθ και LSD. Ακολουκείται όμωσ από ψευδοεφεδρίνεσ ι άλλεσ φαρμακολογικζσ ουςίεσ 
οι οποίεσ διατίκενται νόμιμα. Ψο αςυνικιςτο για τθν περίπτωςθ είναι ότι πλζον, βρίςκουμε 
πλθκϊρατζτοιων αςκενϊν με τθ διπλι διάγνωςθ ςε όλα τα κοινωνικά ςτρϊματα και ςε όλεσ 
τισ κοινωνικζσ μεταβολζσ προσ το αρνθτικό ι προσ το κετικό. 
Φαίνεται ότι μια προχπάρχουςα προδιάκεςθ, εξωκεί τον αςκενι ςε μια τζτοιου είδουσ 
κατανάλωςθ, όταν πολϊνονται κοινωνικά γεγονότα, αςχζτωσ τθσ κοινωνικισ τάξθσ που 
βρίςκεται. Υαφουμε, δθλαδι, να πιςτεφουμε όπωσ παλιά ότι ζχουμε ζνα ταξικό φαινόμενο 
και βλζπουμε ότι περιςςότερο πρόκειται για ζνα φαινόμενο ςυμπεριφοράσ. Ψο τραγικό 
είναι ότι πλζον δεν ζχουμε μια περιφερειακι ομάδα που μζλθ τθσ πάςχουν από το 
πρόβλθμα, αλλά, όπωσ δείχνουν οι μετριςεισ, βριςκόμαςτε μπροςτά ςτθν εξζλιξθ ενόσ 
μεγάλου κοινωνικοφ πυρινα που χαρακτθρίηεται από αυτι τθ διπλι διάγνωςθ. 
Πια προςπάκεια εξιγθςθσ του φαινομζνου αποτελοφν κάποιεσ υποκζςεισ: 
 
1. Η υπόκεςθ τθσ δευτερογενοφσ ανάπτυξθσ τθσ εξάρτθςθσ. 
Εδϊ πρόκειται για το μοντζλο τθσ λεγόμενθσ «αυτοκεραπείασ», το οποίο είναι μια παλιά 
υπόκεςθ και ανάγεται ςτο γεγονόσ ότι οι ιδθ πάςχοντεσ και ζχοντεσ τα προβλιματα, 
προςπακοφν μζςω των ουςιϊν να βρουν μια κεραπευτικι λφςθ. Χτισ περιπτϊςεισ αυτζσ 
ςυνικωσ προθγείται θ κατανάλωςθ των διαφόρων ουςιϊν από αυτι τθσ εμφάνιςθσ των 
πρϊτων ςυμπτωμάτων. Χε αυτι τθν ομάδα κυριαρχεί κατά πρϊτιςτο λόγο το αντρικό φφλο. 
Χε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ ςυνικωσ ζχουμε νεαροφσ αςκενείσ με χαμθλό επίπεδο μόρφωςθσ,  
με χαρακτθριςτικι εκρθκτικότθτα και τάςθ για αυτοπροβολι. 
Ξυρίωσ ςε αυτι τθν ομάδα γίνεται μια προςπάκεια των ίδιων των αςκενϊν για μια 
ιςορροπία του ςυναιςκιματοσ μζςω των φαρμάκων. Χαρακτθρίηονται από το γεγονόσ ότι 
κατά κανόνα ζχουμε μία κοινωνικι εμφάνιςθ υγιϊν ατόμων, όπου όμωσ μετά τθ ςφντομθ 
χριςθ των διαφόρων ουςιϊν –κυρίωσ ςτθ νεανικι θλικία του LSD- ζχουμε το ξζςπαςμα τθσ 
ψφχωςθσ ταυτιςμζνο με τθν ακατανίκθτθ επικυμία για κατανάλωςθ ναρκωτικϊν. 
Ψο άλλο χαρακτθριςτικό αυτισ τθσ ομάδασ είναι θ χαμθλι αντοχι ςτο ςφγχρονο κοινωνικό 
ςτρεσ και αδυναμία διαχείριςθσ του κακθμερινοφ άγχουσ. Ξατά κανόνα εδϊ πζρα ζχουμε, 
εκτόσ τθσ διπλισ διάγνωςθσ, τθ χαρακτθριςτικι διπολικότθτα ενόσ ςυμπτϊματοσ με μια 
ςυγκεκριμζνθ ουςία, π.χ. το κάπνιςμα χαςίσ μετά από οποιαδιποτε ςφγκρουςθ. 
Πία ομάδα που τακτικά βρίςκουμε ςε αυτοφσ τουσ αςκενείσ είναι τα λεγόμενα 
υπερευαίςκθτα άτομα. Υρόκειται για άτομα τα οποία δείχνουν μια ςυνεςταλμζνθ και 



περιοριςμζνθσ δραςτθριότθτασ κοινωνικι παρουςία, αναπτφςςουν μια πάρα πολφ μεγάλθ 
εξάρτθςθ από ουςίεσ με πολφ ελάχιςτθ κατανάλωςθ. 
Εδϊ φαίνεται ότι θ ψυχικι διαταραχι κακιςτά ιδιαίτερα ευάλωτο το άτομο προσ κάκε 
εξάρτθςθ, ανεξαρτιτου ουςίασ. Ωπάρχει δθλαδι, μια «πρωτογενισ» ευαιςκθςία που 
χαρακτθρίηει αυτι τθν ομάδα. 
Χε αυτι τθν ομάδα ανικει και θ υπο-ομάδα αυτϊν των ανκρϊπων που λόγω τθσ 
πρωτογενοφσ αιτιολογίασ ζχουν πολφ ςυχνά μια ζντονθ οικονομικι κρίςθ ςυνοδευόμενθ 
από κοινωνικι υποβάκμιςθ. Χε αυτι τθν ομάδα βρίςκουμε ςωρεία τζτοιων ανκρϊπων. 
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2. Η υπόκεςθ τθσ δθμιουργίασ ψφχωςθσ δια των ουςιϊν. 
Χε μια πάρα πολφ μεγάλθ ομάδα αςκενϊν που κατά προτίμθςθ κάνουν χριςθ ψυχοτρόπων 
ουςιϊν, όπωσ είναι το LSD και το χαςίσ, εμφανίηεται δευτερογενϊσ θ διπλι διάγνωςθ. 
Εδϊ ο μθχανιςμόσ δράςθσ δεν είναι υποκετικόσ, αλλά πλζον με τα ςφγχρονα μζςα τθσ 
απεικόνιςθσ του εγκεφάλου είναι πάρα πολφ εφκολοσ. 
Ζχουμε ςυγκεκριμζνεσ διαταραχζσ όπου ερεκίηονται οριςμζνα κζντρα του εγκεφάλου και 
δείχνουν ότι, τουλάχιςτον ςτθν ομάδα αυτι, θ χαρακτθριοδομι του αςκενοφσ παίηει πάρα 
πολφ μεγάλο ρόλο, όςο και θ κλθρονομικότθτα. 
Ζνα παράδειγμα μιασ εργαςίασ που ζγινε ςε ςτρατιϊτεσ ςκανδιναβικϊν χωρϊν ζδειξε ότι ςε 
διάςτθμα 20 ετϊν αυτοί που ζκαναν ευκαιριακι ι περιοδικι χριςθ αυτϊν των ουςιϊν 
ανζπτυξαν ςε ζνα τεράςτιο ποςοςτό μετά από 15 χρόνια ςχιηοφρενικζσ τάςεισ ι 
ςυγκεκριμζνθ ςχιηοφρζνεια. 
 
3. Η υπόκεςθ του μικτοφ μοντζλου. 
Τπωσ ςε όλεσ τισ ιατρικζσ περιπτϊςεισ, ζτςι και εδϊ, ζχουμε πολφ τακτικά το λεγόμενο 
πολυδιάςτατο μοντζλο τθσ εμφάνιςθσ τθσ διπλισ διάγνωςθσ, ςχιηοφρζνεια και εξάρτθςθ. 
Βαςικό ρόλο ςτθ διατιρθςθ και τθν υπόνοια αυτοφ του μοντζλου ζπαιξαν οι ςφγχρονεσ 
γνϊςεισ που αποκτοφνται τόςο από τθ μαγνθτικι τομογραφία ποηιτρονίων, όςο και από τθν 
απεικονιςτικι χαρτογράφθςθ του εγκεφάλου μζςω του θλεκτροεγκεφαλογραφιματοσ.  
Απεδείχκθ και νευροβιολογικά, ότι ζναν καταλυτικό ρόλο ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ παίηει θ 
ουςία τθσ ντοπαμίνθσ, τθσ οποίασ θ λειτουργία, υπερ-λειτουργία ι υπο-λειτουργία 
εμφανίηεται με ανάλογεσ κλινικζσ εικόνεσ. Ζνασ ςυγκεκριμζνοσ ρυκμιςτισ-βθματοδότθσ 
ςτον εγκζφαλο, ο υποκάλαμοσ, μάλιςτα καταγράφει ςυγκεκριμζνα δυςλειτουργικά κφματα 
(παρερρυκμίεσ) ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ. 
Ψο μικτό μοντζλο μασ βοικθςε πάρα πολφ να καταλάβουμε τθν ψυχοπακολογία που 
κρφβεται πίςω από τθ διπλι διάγνωςθ. 
Ξλθρονομικότθτα ι γονιδιακι προδιάκεςθ, κοινωνικοί παράγοντεσ και χρόνιεσ επιδράςεισ 
ουςιϊν, γίνονται κατανοθτζσ και πολλζσ φορζσ χαρτογραφοφνται άμεςα. 
Πια ιδιαίτερθ ομάδα που ακριβϊσ  για αυτό το λόγο πιρε ζνα καινοφριο ιατρικό 
χαρακτθριςμό τθσ διαταραχισ τθσ αντικοινωνικισ προςωπικότθτασ, είναι αυτι ςτθν οποία 
οι αςκενείσ πάρα πολφ νωρίσ δείχνουν ζντονθ τάςθ για επικετικι, αντικοινωνικι 
ςυμπεριφορά, με τρομερι οικογενειακι επιβάρυνςθ, ςυνδυαςμζνθ με ακραίεσ 
καταναλϊςεισ ναρκωτικϊν ουςιϊν. 



Χαρακτθριςτικό τθσ ομάδασ είναι ότι με διακοπι οποιαςδιποτε αντιψυχωτικισ κεραπείασ 
και ελάχιςτθ κατανάλωςθ οποιουδιποτε διεγερτικοφ, κυρίωσ LSD ι κοκαΐνθσ, ζχουμε τθν 
πλιρθ κλινικι εικόνα τθσ ςχιηοφρζνειασ. 
Αναμφιςβιτθτα θ διπλι διάγνωςθ, ςχιηοφρζνεια – εξάρτθςθ, αποτελεί ζνα νζο κοινωνικό 
γεγονόσμε τρομερά ιατρικά επακόλουκα. Ψο δυςάρεςτο είναι πωσ ςε όλεσ αυτζσ τισ 
καινοφριεσ διαγνϊςεισ που γεννά θ ςφγχρονθ κοινωνία δεν υπάρχει άμεςο πρόβλθμα 
λφςθσ. Ψο μόνο «ευχάριςτο» τθσ όλθσ υπόκεςθσ είναι ότι ςιμερα κυρίωσ με τισ εγκεφαλικζσ 
καταγραφζσ και κυρίωσ με το 24ωρο εγκεφαλογράφθμα μποροφμε να εντοπίςουμε τα μζρθ 
και κατά επαγωγι τισ αιτίεσ των διαγνϊςεων αυτϊν. Πε τθν 24ωρθ καταγραφι του 
εγκεφαλογραφιματοσ εμείσ ςε πάρα πολλζσ περιπτϊςεισ είδαμε μια ζντονθ διαταραχι 
μεταξφ του δίπολου υποκαλάμου και του αριςτεροφ κροταφικοφ λοβοφ.  
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Πετά από ανάλογθ κεραπεία τθσ εν λόγω κατάςταςθσ με ςτόχο τισ ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ, 
τα αποτελζςματα ιταν ικανοποιθτικά. Κα πρζπει όμωσ να περάςει πάρα πολφ μεγάλο 
χρονικό διάςτθμα ίςωσ, για να γίνουν αυτά κατανοθτά μεταξφ των γιατρϊν και να μπορζςει 
να κακιερωκεί το μοντζλο αυτό. Πζχρι τότε, οι κοινωνικζσ επιπτϊςεισ που  προζρχονται 
από τθν ομάδα αυτι –και κυρίωσ θ επικετικότθτα- κα ταλανίηουν αρκετά τον κόςμο. 
 
 
 

 
 

ΦΣΛΨΘΨΛΞΕΧ ΕΕΨΑΧΕΛΧ ΞΑΛ ΕΓΞΕΦΑΟΣΨΦΣΥΑ ΦΑΦΠΑΞΑ 

 
Εδϊ και πάρα πολλά χρόνια ςυγκεκριμζνα φάρμακα όπωσ θ πιρακετάμθ και θ τεςοφενςίνθ, 
χρθςιμοποιοφνται για τθ κεραπεία νευροεκφυλιςτικϊν νοςθμάτων όπωσ το Υάρκινςον, το 
Αλτςχάιμερ, διάφορεσ άνοιεσ κλπ. 
Επειδι οι ευεργετικζσ δραςτθριότθτεσ αυτϊν των φαρμάκων είναι πλζον ευρζωσ γνωςτζσ 
μζςω ίντερνετ, άρχιςε να γίνεται και χριςθ τουσ για κοινωνικοφσ λόγουσ. 
Δθλαδι, ζχουμε φτάςει ςτο οριακό ςθμείο όπου και οι υγιείσ να παίρνουν αυτά τα 
φάρμακα προκειμζνου να ζχουν καλφτερθ ποιότθτα ηωισ, μεγαλφτερθ διαφγεια και 
καλφτερθ εγκεφαλικι απόδοςθ. 
Χε χϊρεσ όπωσ οι Αγγλοςαξωνικζσ, όπου θ πρόςβαςθ ςτο ίντερνετ είναι ιδιαίτερα 
διευρυμζνθ και μποροφν να γίνονται και αγοραπωλθςίεσ μζςω αυτοφ, το εμπόριο αυτό 
πλζον ανκεί. Χτο βωμό τθσ ποιότθτασ ηωισ, οι χριςτεσ λαμβάνουν αυτά τα φάρμακα, τισ 
περιςςότερεσ φορζσ χωρίσ ιατρικι κακοδιγθςθ και ςε υπερδοςολογία. 
Πε αυτόν τον τρόπο ανακαλφπτουν και επιπλζον «ευεργετιματα» των ουςιϊν όπωσ π.χ. θ 
ςυμβολι που ζχουν ςτο αδυνάτιςμα. Τλα αυτά τα ψυχοτρόπα φάρμακα περιορίηουν τθ 
βουλιμία και φυςικά, όχι χωρίσ παρενζργειεσ. Θ χριςθ των φαρμάκων αυτϊν ςτθν Αγγλία 
ζχει λάβει τζτοιεσ διαςτάςεισ που το Ωπουργείο Ωγείασ υποχρεϊκθκε να ανακζςει ςε 
ειδικοφσ βιονευρολόγουσ τθν ζρευνα για μια εξεφρεςθ λφςθσ. 
Αλλά, από ότι φαίνεται, τα γεγονότα κα ξεπεράςουν τισ κρατικζσ επικυμίεσ και ςε λίγο τα 
φάρμακα αυτά κα διατίκενται και ςτα «περίπτερα». 
 
 



 

ΑΟΟΣΛΩΧΕΛΧ ΕΓΞΕΦΑΟΛΞΘΧ ΣΩΧΛΑΧ ΟΣΓΩ ΧΦΣΡΛΑΧ ΟΘΨΘΧ 
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Σι ςχιηοφρζνεια ςιμερα κεωρείται ότι ςυμβαδίηουν με διαρκρωτικζσ, μεταβολικζσ, 
βιοχθμικζσ και λειτουργικζσ αλλοιϊςεισ του εγκεφάλου. 
Ξζχωρα από αυτά, τα διάφορα νευρολθπτικά φάρμακα επθρεάηουν τθ ςφνκεςθ των 
εγκεφαλικϊν κυττάρων ουςιαςτικά. Πόνο με ελάχιςτεσ εξετάςεισ, μποροφμε πλζον να 
υποκζςουμε ςε ποια χρονικι φάςθ και από τι προκφπτουν αυτζσ οι βλάβεσ. 
Τςον αφορά για τισ φαρμακογενείσ αλλοιϊςεισ τθσ εγκεφαλικισ διάταξθσ, είναι δφςκολο να 
πιςτοποιθκοφν αν δε γνωρίηουμε τθν αρχικι κατάςταςθ του εγκεφάλου. 
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Ωσ εκ τοφτου, για να μπορζςουμε να φτάςουμε ςε κάποια διάγνωςθ είναι απαραίτθτο, κατά 
πρϊτο λόγο, να βροφμε τισ ςτακερζσ που χαρακτθρίηουν τισ εγκεφαλικζσ αλλοιϊςεισ ςτθ 
ςχιηοφρζνεια. Ζτςι λοιπόν, γίνεται μια προςπάκεια κατανομισ των εξετάςεων πριν και μετά 
τθ χοριγθςθ μιασ κεραπείασ και ςτα μεςοδιαςτιματα. 
 
Ενδοεγκεφαλικζσ αλλοιϊςεισ ςε ςχιηοφρενείσ αςκενείσ 
Ωπάρχουν πάρα πολλζσ εργαςίεσ ςχετικά με το κζμα αυτό, τα τελευταία χρόνια. Ξατά κφριο 
λόγο, οι πρϊτεσ παρατθριςεισ εντοπίηονται ςτθ διάταςθ των πλαγίων κοιλιϊν και τθσ τρίτθσ 
κοιλίασ του εγκεφάλου και μια ςε ελάττωςθ του όγκου των κροταφικϊν λοβϊν και 
ιδιαιτζρωσ του κροταφικοφ άνω γφρου των παραϊπποκαμπιακϊν γφρων, κακϊσ επίςθσ και 
τθσ φαιάσ ουςίασ των μετωπιαίων λοβϊν. Οαμβάνονται υπόψθ θ προμετωπιαία περιοχι, θ 
ελάττωςθ του όγκου του ιππόκαμπου, τθσ αμυγδαλισ και του καλάμου. 
Τλεσ αυτζσ οι παρατθριςεισ δίνουν πλθροφορίεσ όςον αφορά τθν εγκεφαλικι μάηα ςτουσ 
ςχιηοφρενείσ αςκενείσ. Πε ςειρζσ εξετάςεων ζγινε προςπάκεια να εντοπιςτεί ςε ποιο 
χρονικό διάςτθμα εμφανίηονται αυτζσ οι αλλοιϊςεισ και πϊσ εξελίςςονται ςτθν πορεία τθσ 
νόςου. 
 
Εγκεφαλικζσ αλλοιϊςεισ ςε αςκενείσ με πρόςφατθ λιψθ νευρολθπτικϊν φαρμάκων 
Εδϊ, κατά κφριο λόγο, παρατθροφμε τθ διάταςθ των κοιλιϊν και των βαςικϊν γαγγλίων. Χε 
ότι αφορά τθ φαιά ουςία, ζγιναν αρκετζσ εξετάςεισ όπου ςε μια μεγάλθ ζρευνα βρζκθκε 
γενικά μια ελάττωςθ τθσ φαιάσ ουςίασ. Χε μια άλλθ εξζταςθ που ζκανε ο Υαντελισ και οι 
ςυνεργάτεσ του, πιςτοποιικθκε μια μικρότερθ απϊλεια τθσ φαιάσ ουςίασ ςτον κεντρικό και 
πλάγιο κροταφικό λοβό, κακϊσ επίςθσ και ςτθν πίςω πλευρά του μετωπιαίου λοβοφ. 
Αφξθςθ τθσ ατροφίασ, αντίκετα, πιςτοποιικθκε κυρίωσ ςτθν προμετωπιαία περιοχι.  
Άλλθ εργαςία αντίκετα, πιςτοποίθςε ότι οι μετωπιαίοι λοβοί δεν ζχουν ουςιαςτικζσ βλάβεσ 
και ζχουν μια ελάττωςθ τθσ περιοχισ του κροταφικοφ άνω γφρου.  
Άλλεσ εργαςίεσ παρατιρθςαν ελάττωςθ τθσ φαιάσ ουςίασ. 
Χε ότι αφορά τον πυρινα καουντάτουσ (cauntatus), ςε πολλζσ εργαςίεσ παρατθρείται 
ατροφία, ςε άλλεσ όχι το ίδιο ιςχφει για τα βαςικά γάγγλια. 
Υαρόμοιεσ ιταν οι παρατθριςεισ για κάλαμο, αμυγδαλι, ιππόκαμπο και για το μεςολόβιο. 
 
Αλλοιϊςεισ τθσ εγκεφαλικισ ουςίασ ςε μακροχρόνια παρατιρθςθ 



Ωπάρχουν πάρα πολλζσ εργαςίεσ με διφοροφμενα αποτελζςματα. Πια εργαςία του Delisi 
που αναφερόταν μζχρι 10ετίασ, παρατιρθςε ότι κατά τθ διάρκεια τθσ αρρϊςτιασ αυξάνεται 
θ ατροφία ςε μερικζσ περιπτϊςεισ μζχρι 23% ςε ότι αφορά το εφροσ των κοιλιϊν. 
Υαρόμοιεσ εργαςίεσ πιςτοποίθςαν αυτό και κυρίωσ ότι αναφζρεται ςτο εφροσ των κοιλιϊν. 
Ανάλογεσ ιταν οι παρατθριςεισ που ζγιναν ςτθ φαιά ουςία όπου υπάρχει μια ατροφία. 
Εδϊ αξίηει να αναφερκεί θ ελάττωςθ κατά 7% μζςα ςτουσ 4 μινεσ ςτθν ζλικα του Χεςλ. 
 
Γενικζσ παρατθριςεισ 
Χε ότι αφορά μια γενικι ματιά με όλεσ αυτζσ τισ προχποκζςεισ που αναφζραμε, φαίνεται 
ότι ςτουσ ςχιηοφρενείσ θ ατροφία του εγκεφάλου επθρεάηεται τόςο από τθν αςκζνεια όςο 
και από τα φάρμακα. Ωπάρχει πικανότθτα ςφμφωνα με τισ ενδείξεισ,  
ότι ο πυρινασ καουντάτουσ να επθρεάηεται κυρίωσ ατροφικά από τα φάρμακα. 
Υικανόν οι μεγαλφτερεσ διαταραχζσ να είναι ςτθν περιοχι των βαςικϊν γαγγλίων με πλιρθ 
αδυναμία να διαχωριςτεί αν προκφπτουν από τθν αςκζνεια μόνο ι από το ςυνδυαςμό 
αςκζνειασ και λιψθσ φαρμάκων. 

Περί εκιςμοφ 
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Ψον τελευταίο καιρό, το εγκεφαλικό πολυμορφικό γλοιοβλάςτωμα είναι μια από τισ πιο 
τακτικζσ διαγνϊςεισ κακοθκϊν καρκίνων του νευρικοφ ςυςτιματοσ. 
Βζβαια,θ αφξθςθ των περιςτατικϊν κατά κφριο λόγο, οφείλεται ςτθν ζγκαιρθ διάγνωςθ 
λόγω τθσ αφκονίασ των τεχνικϊν μζςων που υπάρχουν ςιμερα και δεν υφίςταντο ςτο 
παρελκόν π.χ. θ μαγνθτικι τομογραφία του εγκεφάλου (MRI) και οι παραλλαγζσ τθσ, όπωσ θ 
υπολογιςτικι προςζγγιςθ των αμινοξζων, που κάνουν τθ διάγνωςθ ταχφτερθ. 
Βζβαια, θ ταχφτθτα εξζλιξθσ του γλοιοβλαςτϊματοσ, παρά τθν ζγκαιρθ διάγνωςι του, είναι 
χωρίσ καμία ουςιαςτικι κεραπευτικι ςθμαςία λόγω τθσ μεγάλθσ του επικετικότθτασ. Εκείνο 
όμωσ που ζχει μεγάλθ ςθμαςία είναι θ πρόλθψθ. 
Ζρευνεσ που ζγιναν ςε αμερικανικζσ πολιτείεσ, ςε εργοςτάςια με μεγάλο αρικμό 
εργαηομζνων ςε ςυνκικεσ υψθλοφ ςτρεσ και τοξικότθτασ, πιςτοποίθςαν τουσ δφο αυτοφσ 
παράγοντεσ ςαν γενεςιουργοφσ ι αιτιολογικοφσ ςυντελεςτζσ εμφάνιςθσ τθσ νόςου. 
Χε πολφχρονεσ ζρευνεσ φάνθκε ότι ο περιοριςμόσ των παραγόντων αυτϊν μείωνε τον 
αρικμό των γλοιοβλαςτωμάτων. 
Ζτςι τουλάχιςτον, ζχουμε ζνα ςαφζσ δίδαγμα: Μείωςθ ςτρεσ και βλαβερισ τοξικότθτασ ςε 
χϊρουσ εργαςίασ περιορίηει ουςιαςτικά τουσ εγκεφαλικοφσ καρκίνουσ. 
 
 
 

ΠΣΡΣΠΑΡΛΕΧ ΞΑΛ ΧΩΡΕΛΔΘΨΕΧ ΥΑΦΣΦΠΘΧΕΛΧ 

 
Ζρευνεσ που ζγιναν ςε καπνιςτζσ ζδειξαν ότι ο άνκρωποσ ζχει γνϊςθ των μονομανικϊν 
παρορμιςεϊν του, δθλαδι, γνωρίηει ςυνειδθτά τι και γιατί το κάνει, απλϊσ ακολουκεί αυτι 
τθν παρόρμθςθ, για να μπει ςτο μονοπάτι τθσ ανταμοιβισ και ευχαρίςτθςθσ. 
Βζβαια, ενϊ είναι ςυνειδθτι πζρα για πζρα θ παρόρμθςθ αυτι, δεν είναι αυτόματοσ και ο 
αυτοζλεγχόσ τθσ ςε ςθμείο ικανοποιθτικό. 
Θ ρφκμιςθ τθσ όλθσ κατάςταςθσ γίνεται από μια ανατομικι περιοχι του εγκεφάλου με το 
όνομα «θ νιςοσ του Φάιλ». Βζβαια το νθςί αυτό των παρορμιςεων δεν είναι παντοδφναμο. 



Χε κλινικζσ μελζτεσ τραυματιςμζνων εγκεφάλων, φάνθκε ότι ςε αναςτολι του, ζχουμε 
διακοπι των παρορμιςεων. Δυςτυχϊσ όμωσ, ζχουμε διαταραχι άλλων νευρωνικϊν 
ςυςτθμάτων. 
Πια λφςθ ουςιαςτικοφ χαρακτιρα φαίνεται να είναι ο μαγνθτικόσ ερεκιςμόσ τθσ νιςου του 
Φάιλ. Χε καπνιςτζσ που εφαρμόςκθκε ζφερε ικανοποιθτικά αποτελζςματα χωρίσ άλλεσ 
παρενζργειεσ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δ. Ξουντοφρθσ 
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IV. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΓΚΕΦΑΛΟΤ 

 

ΡΨΣΥΑΠΛΡΘ ΞΑΛ ΑΠΛΡΣΒΣΩΨΩΦΛΞΣ ΣΩ 

Ψο «γκάηι και το φρζνο» των ναρκωτικϊν ςτον εγκζφαλο 
 
Ιδθ, από πολλαπλζσ ζρευνεσ που γίνονται ςε όλα τα μεγάλα κζντρα απεξάρτθςθσ ςε όλο 
τον κόςμο με τθ βοικεια τθσ τεχνολογίασ, υπάρχει ζνα καταλυτικό ςυμπζραςμα ςε ότι 
αφορά τθ δράςθ των ναρκωτικϊν ςτον εγκζφαλο. 
Υλζον, είναι ςίγουρο ότι οι μθχανιςμοί εξάρτθςθσ, εκιςμοφ και αργότερα απεξάρτθςθσ αν 
γίνεται, βρίςκονται ςτθν αλλαγι τθσ χθμείασ του εγκεφάλου. Ιταν από  παλιά γνωςτό το 
λεγόμενο ςφςτθμα «τιμωρίασ – ανταμοιβισ», αλλά, ενϊ κανείσ υπζκετε πωσ λειτουργεί, δεν 
ιταν ακριβϊσ γνωςτόσ ο τρόποσ. Ψελευταίεσ ζρευνεσ κατζδειξαν ότι αυτό ςυμβαίνει και με 
τθ χριςθ και με τθ δραςτθριοποίθςθ νευροδιαβιβαςτϊν. Είναι χθμικζσ ουςίεσ που 
πθγαίνουν από το ζνα κφτταρο ςτο άλλο και προκαλοφν διαφορετικι βιοχθμικι αντίδραςθ 
ζτςι ϊςτε να είναι και ανάλογθ θ πλθροφορία. 
Ζτςι λοιπόν, θ ντοπαμίνθ βρζκθκε ότι είναι κυρίωσ ο νευροδιαβιβαςτισ που προκαλεί τθν 
επιβράβευςθ ι τθν ευχαρίςτθςθ ςτο κεντρικό νευρικό ςφςτθμα. 
Υρόκειται για μια χθμικι ουςία που ανιχνεφει κάποιουσ ειδικοφσ υποδοχείσ που κάκονται 
πάνω ςτθν επιφάνεια των νευρικϊν κυττάρων και προκαλεί μια χθμικι ζνωςθ που τουσ 
ευαιςκθτοποιεί. Σι υποδοχείσ ςτθ ςυνζχεια δζχονται τθ ναρκωτικι, ι άλλθ, ουςία που 
μεταφζρεται ςτον εγκζφαλο και δθμιουργείται ζτςι μια τεράςτια αίςκθςθ ευχαρίςτθςθσ για 
οριςμζνο χρονικό διάςτθμα. Ωπάρχουν, μάλιςτα, αυτοί οι υποδοχείσ ςε πλιρθ ανακάλυψθ 
με το όνομα D3 και ζχουν και τθν ικανότθτα, όπωσ φαίνεται ςτισ καινοφριεσ απεικονιςτικζσ 
μεκόδουσ, να πολλαπλαςιάηονται ανάλογα με τθ δοςολογία των ναρκωτικϊν. Δθλαδι, αυτό 
ςθμαίνει ότι όςθ περιςςότερθ δόςθ παίρνει κάποιοσ, τόςοι περιςςότεροι υποδοχείσ 
ντοπαμίνθσ D3 ενεργοποιοφνται. 
Ζτςι λοιπόν, υπάρχει και θ ελπίδα ότι αν κάποια ςτιγμι με χθμικό ι άλλο τρόπο καταφζρει 
κανείσ να μπλοκάρει αυτοφσ τουσ υποδοχείσ, κα λυκεί το πρόβλθμα των ναρκωτικϊν. 
Πε αυτόν τον τρόπο λοιπόν, δρα θ ντοπαμίνθ ςαν γκάηι ςε ότι αφορά τθν ενεργοποίθςθ τθσ 
ευχαρίςτθςθσ, άρα και τθσ εξάρτθςθσ του εγκεφάλου μασ από μια ναρκωτικι δραςτικι 
ουςία. 



Από τθν άλλθ πλευρά όμωσ, υφίςταται, όπωσ προνόθςε θ φφςθ, τελείωσ αντανακλαςτικά, 
με αυτορρυκμιηόμενο τρόπο, και το φρζνο τθσ διαδικαςίασ αυτισ. 
Υρόκειται για το Γ – αμινοβουτυρικό οξφ και είναι αυτό που όταν διεγείρεται, μπλοκάρει τθ 
διαδικαςία τθσ ντοπαμίνθσ. Χτθν περίπτωςθ χοριγθςθσ των ναρκωτικϊν, εκείνο που 
ουςιαςτικά προκαλεί τθν εξάρτθςθ είναι θ αδυναμία ενεργοποίθςθσ παραγωγισ του Γ-
αμινοβουτυρικοφ οξζωσ και για αυτό ςε οριςμζνα προδιατεκειμζνα άτομα εμφανίηεται 
τόςο γριγορα θ εξάρτθςθ. Για τον ίδιο λόγο, ςε άτομα που δεν ζχουν αυτι τθν προδιάκεςθ 
ι ζχουν ικανό φρζνο, ταυτόχρονα με τθ ςφγχρονθ αγωγι ζχουμε τθν απαλλαγι τουσ από τθ 
μάςτιγα του εκιςμοφ και τθσ εξάρτθςθσ. 
Τλα αυτά βζβαια, είναι απλοποιθμζνα, λζγονται και γράφονται ζτςι κατανοθτά, αλλά θ 
διαδικαςία ελζγχου, ςυμπλιρωςισ τουσ και κυρίωσ εφαρμογισ τουσ, πρζπει, δυςτυχϊσ, να 
γίνει από ειδικοφσ. 
Εάν θ ζρευνα κάτω από τθν πίεςθ των πραγμάτων εξακολουκιςει και ζχει τα ίδια 
αποτελζςματα, ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα ίςωσ να ζχουμε τθ ρφκμιςθ του «φρζνου-
γκάηι» με απλζσ διαδικαςίεσ και να λφςουμε το φρζνο του εκιςμοφ. 
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ΣΦΠΣΡΕΧ ΞΑΛ ΕΚΛΧΠΣΧ 

 
Ψα τελευταία  χρόνια ςτισ χϊρεσ τθσ κεντρικισ Ευρϊπθσ αυξάνεται ςυνεχϊσ ο αρικμόσ των 
αλκοολικϊν. Πιλάμε πλζον για διαςτάςεισ επιδθμίασ, ενϊ οι χϊρεσ τθσ ευρωπαϊκισ ζνωςθσ 
ψθφίηουν πλζον ειδικά προγράμματα αντιμετϊπιςθσ. 
Χτο πλαίςιο των ερευνϊν ζγινε και μια επιςτθμονικι παρατιρθςθ που οδιγθςε ςε ζνα πολφ 
αξιόλογο ςθμείο. Θ παρατιρθςθ είναι ότι νεαρζσ μακιτριεσ και φοιτιτριεσ εκίηονται πολφ 
περιςςότερο από ότι τα αγόρια. 
Σι ζρευνεσ ζδειξαν ότι οι γυναίκεσ είναι πιο ευαίςκθτεσ ςτθ ροπι προσ το αλκοόλ, ιδιαίτερα 
κατά το τζλοσ του ζμμθνου κφκλου όπου ζχουμε τθ ριξθ του ωοκυλακίου και τθν 
απελευκζρωςθ μεγάλων ποςοτιτων ορμονϊν, όπωσ οιςτρογόνα και προγεςτερόνθ. 
Χτθ φάςθ αυτι μεταβάλλεται ουςιαςτικά θ χθμεία του εγκεφάλου και κάνει τθν θδονικι 
κατανάλωςθ του αλκοόλ  «ευπρόςδεκτθ» ενϊ ανοίγει τθν πόρτα ςτον εκιςμό και εξάρτθςθ. 
Βζβαια, εδϊ ςυνθγορεί και ζνα άλλο βιολογικό φαινόμενο. Υρόκειται για το μθχανιςμό με 
τον οποίο οι γυναίκεσ μεταβολίηουν το αλκοόλ ςτον οργανιςμό τουσ. 
Είναι γνωςτό ότι ο μεταβολιςμόσ τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ ςτο ςτομάχι γίνεται με ζνα ζνηυμο 
που λζγεται αφυδρογονάςθ. Ψο ζνηυμο αυτό ςε ςυνεργαςία με το νερό μεταβολίηει τθν 
αλκοόλθ και ρίχνει τθ δφναμι τθσ.  
Χτισ γυναίκεσ υπάρχει το βιολογικό μειονζκτθμα ότι και τα δφο ςτοιχεία, νερό και 
αφυδρογονάςθ, είναι ςε μικρότερθ αναλογία από ότι ςτουσ άνδρεσ. Χτουσ μακθτικοφσ  και 
φοιτθτικοφσ κφκλουσ, όπου πλζον υπάρχει εξομοίωςθ των πάντων και ίδια κοινωνικι 
επιρροι ςτα δφο φφλα, βρίςκονται οι γυναίκεσ να ζχουν αρικμθτικι υπεροχι ςτθν 
εξάρτθςθ από το αλκοόλ. 
 
 
 

ΓΛΑΨΛ Σ ΕΚΛΧΠΣΧ ΥΦΣΧΒΑΟΟΕΛ ΨΣΩΧ ΡΕΣΩΧ 

 
Σ εκιςμόσ είναι πολυπαραγοντικόσ. Γενετικι προδιάκεςθ, περιβάλλον, οικογενειακζσ 
καταςτάςεισ, ακραίεσ ςυμπεριφορζσ, είναι μερικοί από τουσ παράγοντεσ. 
Σ λόγοσ τθσ δομισ αυτισ του εκιςμοφ ζχει να κάνει και με το γεγονόσ ότι θ βάςθ του 
αποτελείται από ςφνκετεσ εγκεφαλικζσ λειτουργίεσ που ςυμμετζχουν ομάδεσ γονιδίων. 



Ζνασ ουςιαςτικόσ παράγοντασ, όμωσ, είναι και θ θλικία. Είναι γνωςτό ότι οι νζοι είναι 
επιρρεπείσ ςτον εκιςμό περιςςότερο από τουσ μεςιλικεσ. Γενικά, ςτθ νεαρι θλικία και ενϊ 
ο εγκζφαλοσ αναπτφςςεται, εάν υπάρχει προδιάκεςθ, με τισ ουςίεσ αλλάηει θ λειτουργία 
του και δθμιουργεί τισ προχποκζςεισ για τον εκιςμό και τθν εξάρτθςθ τθσ ενθλικίωςθσ. Ψο 
χαςίσ, το αλκοόλ, τα φάρμακα και θ κοκαΐνθ είναι οι πιο επικίνδυνεσ ουςίεσ για τον εκιςμό 
ςτθ νεαρι θλικία. 
Τπωσ δείχνου ςτατιςτικζσςτισ αγγλοςαξωνικζσ χϊρεσ, το 44% των νζων καπνιςτϊν μζχρι 18 
χρονϊν παραμζνουν καπνιςτζσ εφϋ όρου ηωισ. Ψο 45% που καταναλϊνουν αλκοόλ ςτα 13 
χρόνια τουσ, παραμζνουν αλκοολικοί. Ψο 60% που κάνουν χριςθ κοκαΐνθσ μζχρι τα 15, 
παραμζνουν εκιςμζνοι. 
Σι αρικμοί είναι τρομακτικοί και δείχνουν μία τάςθ επιδθμίασ και κλιμάκωςθ ςε μια 
κοινωνία εξαρτθμζνων. Υρζπει θ αντίδραςθ να είναι άμεςθ και αποτελεςματικι. Λατρικι 
βοικεια ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ είναι θ μόνθ ουςιϊδθσ και επαρκισ λφςθ. Γι’ αυτό το 
λόγο, γονείσ, κρατικοί και κοινωνικοί φορείσ πρζπει να αντιδροφν άμεςα ςε αυτζσ τισ 
περιπτϊςεισ και να οδθγοφν εκιςμζνουσ νζουσ ςε ειδικζσ ιατρικζσ μονάδεσ για κεραπεία 
και ςυμβουλι. 
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ΨΣ ΠΣΡΣΥΑΨΛ ΨΘΧ ΘΔΣΡΘΧ ΨΣΩ ΕΚΛΧΠΣΩ 

 
Χε μια ζρευνα ςτισ αρχζσ του 21ου αιϊνα πιςτοποιικθκε ότι «κατατρεγμζνοι» πίκθκοι 
εκίηονται πολφ πιο εφκολα ςτθν κοκαΐνθ από ότι οι αρχθγοί τουσ. Θ εξιγθςθ είναι ότι θ 
ναρκωτικι αυτι ουςία ικανοποιεί ανάγκεσ του εγκεφάλου που οι ιςχυροί τισ ζχουν λφςει. 
Ψο ίδιο ςυμβαίνει και ςτουσ ανκρϊπουσ. Σι κοινωνικά δυνατοί και επαρκείσ ςπάνια κάνουν 
χριςθ ναρκωτικϊν ουςιϊν, αντίκετα με δυςαρεςτθμζνουσ και φτωχοφσ που δεν ζχουν τθν 
ικανοποίθςθ τθσ κοινωνικισ επιβράβευςθσ. 
Ωπεφκυνο για αυτό είναι το μονοπάτι τθσ επιβράβευςθσ και ανταμοιβισ (rewardpathway) 
του εγκεφάλου. 
Υρόκειται για ζναν κεντρικό εγκεφαλικό ςχθματιςμό από διαφοροποιθμζνα εγκεφαλικά 
κφτταρα που επικοινωνοφν με ειδικζσ ουςίεσ, τουσ νευροδιαβιβαςτζσ. Θ μια κεντρικι για 
τθν θδονι και επιβεβαίωςθ είναι θ ντοπαμίνθ και θ άλλθ, θ ανταγωνιςτικι τθσ, το γ-
αμινοβουτυρικό οξφ. 
Αυτοί ςτουσ οποίουσ λείπει θ επιβράβευςθ και θ κατανόθςθ, κζτουν ςε ενζργεια το 
μονοπάτι τθσ θδονισ ςτον εγκζφαλο με διάφορεσ εκιςτικζσ ουςίεσ για να ςυμπλθρϊςουν 
το ζλλειμά τουσ. Σι ουςίεσ αυτζσ παρακάμπτουν όλεσ τισ αιςκιςεισ και ενεργοποιοφν το 
μθχανιςμό επιβράβευςθσ ςτον εγκζφαλο. 
Ψο αποτζλεςμα είναι να αναςτζλλονται όλεσ οι γνωςτικζσ λειτουργίεσ και κυρίωσ, τθσ 
κριτικισ μάκθςθσ. Χε κάκε νζα χριςθ αντιδραςτικά, ο εγκζφαλοσ για να προςτατευκεί ηθτά 
όλο και μεγαλφτερεσ δόςεισ οι οποίεσ όςο χορθγοφνται αναςτζλλουν ακόμθ περιςςότερο 
τισ φυςιολογικζσ του λειτουργίεσ και ολοκλθρϊνουν τον φαφλο κφκλο του εκιςμοφ. 
 
 
 

ΕΚΛΧΠΣΧ ΞΑΛ ΕΩΧΑΦΛΧΨΘΧΘ Ι ΕΩΧΑΦΛΧΨΘΧΘ ΞΑΛ ΕΚΛΧΠΣΧ 

 
Είναι δφο λζξεισ καταλυτικζσ, οι οποίεσ και πρζπει να αναλυκοφν για να μπορζςει κανείσ να 
καταλάβει τθ νευρολογικι τουσ βάςθ λειτουργίασ. 
Ζχουμε από τθ μια τθν ευχαρίςτθςθ και από τθν άλλθ τον εκιςμό. Θ ευχαρίςτθςθ φζρνει 
εκιςμό αναμφιςβιτθτα, για αυτό και τον δθμιουργεί. Σ εκιςμόσ, παράλλθλα, για να κινθκεί 



και να αναπτυχκεί κζλει τθν ευχαρίςτθςθ. Από τθν ϊρα που δεν μπορεί το ζνα να 
προκαλζςει το άλλο, ςταματά θ διαδικαςία και ο εγκζφαλοσ μπαίνει ςε άλλεσ καταςτάςεισ, 
π.χ. ςτθν κατάκλιψθ. Αυτό δεν παρατθρείται πολφ τακτικά, αλλά μπορεί να ςυμβεί. 
Χυνικωσ, βλζπουμε τον ζναν από τουσ δφο πόλουσ, δθλαδι, τθν ευχαρίςτθςθ ι τον εκιςμό. 
Θ ζνταςθ των ςυμπτωμάτων ι τθσ απόρροιασ που ζχουν ςτο κοινωνικό περιβάλλον είναι 
πιο «τρανταχτι», μασ αναγκάηει να τθ βλζπουμε πιο τακτικά. Είναι γνωςτό ότι θ 
ευχαρίςτθςθ μζςω κάποιου μθχανιςμοφ, του λεγόμενου «μονοπατιοφ επιβράβευςθσ» που 
αναφζραμε ςε άλλεσ κζςεισ, μζςα ςτον εγκζφαλο προκαλεί τθν ευχάριςτθ εκείνθ διάκεςθ, 
θ οποία διαχζει ουςίεσ, με πρωταγωνιςτι τθν ντοπαμίνθ, που διεγείρουν τον εγκζφαλο 
προσ μία κατάςταςθ ιδιαίτερα ευχάριςτθ και ιδιαίτερθσ ευεξίασ για αυτόν. 
Ψο μονοπάτι αυτό τθσ επιβράβευςθσ ι ευχαρίςτθςθσ, που λειτουργεί με βάςθ τθν 
ντοπαμίνθ, ζχει ςαν αντιδραςτικό πόλο τθν ζκκριςθ του αμινοβουτυρικοφ οξζοσ, που 
ελαττϊνει τθ δράςθ του. 
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Δθλαδι, βλζπουμε ότι μζςα ςτον εγκζφαλο υπάρχει μονίμωσ μια ηυγαριά ανάμεςα ςε 
βαςικζσ λειτουργίεσ τθσ ευχαρίςτθςθσ και τθσ μείωςισ τθσ. Τταν θ υπζρμετρθ ευχαρίςτθςθ 
καταλφει ςχεδόν τον ζλεγχο του αμινοβουτυρικοφ οξζοσ και ηθτά ςυνεχϊσ τθ νζα, όπωσ, 
άλλωςτε είναι φυςιολογικό, επιβράβευςι τθσ, ζχουμε μια ςυνεχι χρονικι διζγερςθ του 
μονοπατιοφ τθσ επιβράβευςθσ ςτον εγκζφαλο και μια ατελείωτθ ζκκριςθ ντοπαμίνθσ. 
 
Είτε προκαλείται αυτό από το γζλιο, τθ χαρά, μια εκδρομι, ςυναναςτροφζσ ι ακόμθ από τα 
κολακευτικά λόγια τρίτων, ι από τθ διάκεςθ επιβεβαίωςθσ μζςω τρίτων, θ ντοπαμίνθ 
εγχφεται και διεγείρει τουσ ίδιουσ υποδοχείσ ςτον εγκζφαλο ςτο ςυγκεκριμζνο μονοπάτι τθσ 
επιβράβευςθσ. Αυτόσ είναι και ο λόγοσ που όλοι οι άνκρωποι κζλουν να πουν τα ίδια 
πράγματα ι να παρουςιάηονται ςτισ τθλεοράςεισ, πολλζσ φορζσ χωρίσ να ζχουν κανζνα ίδιο 
ςυμφζρον. 
Θ εξιγθςθ γιατί το κάνουν, εφόςον θ ευχαρίςτθςι τουσ είναι καταςτροφικι, είναι απλι. Δεν 
λειτουργεί ο πόλοσ του αμινοβουτυρικοφ οξζοσ, που κα μποροφςε να ελαττϊςει αυτι τθ 
δόςθ ευχαρίςτθςθσ ςε ζνα αναπαραγωγικό επίπεδο. 
Θ επαναλαμβανόμενθ, λοιπόν, ευχαρίςτθςθ ςαν εγκεφαλικι δραςτθριότθτα προάγει τον 
εκιςμό. Σι μεταξφ τουσ ςυγκροφςεισ από τθν πρϊτθ μζχρι τθν τελευταία ςτιγμι με τθ 
διζγερςθ καταςτολισ, είναι ςυνεχείσ και αφινουν κλινικά ςυμπτϊματα, που μπορεί κανείσ 
να τα παρατθριςει. 
Αυτά τα ςυμπτϊματα μπορεί να είναι με τθ μορφι μανίασ, δθλαδι μια ςυνεχισ 
υπερδιεγερτικι κατάςταςθ με μια μόνιμθ χαρά, αλόγιςτθ κριτικι, ςυνεχι αγορά διαφόρων 
αχριςτων πραγμάτων, μπορεί να είναι μια ανοφςια προβολι, μια άρνθςθ των όρων ηωισ, 
ςυναναςτροφισ και επικοινωνίασ, χάρθν μιασ μονομανίασ και να καταλιξει ςτθν πλιρθ 
εξάρτθςθ με τα ςτερθτικά ςυμπτϊματα, όπωσ τον τηόγο ι τα ναρκωτικά. 
Τπωσ βλζπουμε, ευχαρίςτθςθ και εκιςμόσ βαδίηουν χζρι-χζρι και πρζπει κάποια ςτιγμι, 
όταν διαπιςτϊςουμε τισ αποκλίςεισ παρ’ όλθ τθν ευχαρίςτθςθ που νιϊκουμε, να 
καταφφγουμε ςτισ διαδικαςίεσ εκείνεσ που κα μασ επαναφζρουν ςτθν ιςορροπία. Αν δεν 
μποροφμε μόνοι μασ, τότε κα πρζπει να ςυμβουλευτοφμε τθ γνϊμθ κάποιου ειδικοφ. 
 
 



 

ΟΑΡΚΑΡΣΩΧΑ ΑΡΑΧΨΣΟΘ ΞΑΛ ΕΚΛΧΠΣΧ 

 
Θ λανκάνουςα αναςτολι είναι μια ιδιαίτερθ ικανότθτα του εγκεφάλου να «φιλτράρει» τισ 
πλθροφορίεσ και τα ερεκίςματα που δζχεται. Θ ικανότθτα αυτι τον κάνει να κρατά 
επιλεκτικά τα ουςιϊδθ και να απορρίπτει τισ άχρθςτεσ για αυτόν πλθροφορίεσ. Είναι θ 
λειτουργία που αποτελεί τον κφριο μοχλό τθσ λεγόμενθσ ικανότθτασ του εγκεφάλου. 
Θ δραςτθριότθτα αυτι, είναι προϊόν ενόσ νευρωνικοφ τόξου που ξεκινάει κατά κφριο λόγο 
από τον προμετωπιαίο λοβό, περνάει από τθ νιςο του Φάιλ και τθν αμυγδαλι. Θ ςυμμετοχι 
αυτϊν των εγκεφαλικϊν ςχθματιςμϊν, με μικρι επικουρικι βοικεια και από τισ υπόλοιπεσ 
γνωςτικζσ λειτουργίεσ μαηί με τθν επιρροι του πολιτιςμικοφ περιβάλλοντοσ, δθμιουργεί τθ 
λανκάνουςα αναςτολι. 
Άτομα με ιςχυρι λανκάνουςα αναςτολι μποροφν και ςυγκεντρϊνονται εφκολα ςτα 
ουςιϊδθ και αποβάλλουν τα επουςιϊδθ. Θ λειτουργία αυτι παίηει πάρα πολφ μεγάλο ρόλο 
ςτισ ψυχικζσ πακιςεισ. Θ αρμονία τθσ λανκάνουςασ αναςτολισ ςε ςχζςθ με τθ νοθμοςφνθ 
του ατόμου δίνουν τθν ψυχικι ιςορροπία ςτον κακζνα μασ. 
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Χτισ περιπτϊςεισ που ζχουμε μια χαλαρι λανκάνουςα αναςτολι τότε το άτομο καταγράφει 
και δζχεται πλθκϊρα ερεκιςμάτων τα οποία εάν δεν μπορζςει να τα επεξεργαςτεί ζγκαιρα, 
του φζρνουν ςφγχυςθ και πνευματικι αναταραχι. Ψα διάφορα ναρκωτικά και κυρίωσ οι 
αμφεταμίνεσ και θ κοκαΐνθ, είναι ουςίεσ που διεγείρουν τον εγκζφαλο και περιορίηουν 
ουςιαςτικά τθν λανκάνουςα αναςτολι. Χτθν περίπτωςθ αυτι ο εκιςμζνοσ εκλαμβάνει τα 
πολλαπλά νζα για αυτόν ερεκίςματα, ςαν μια «διεφρυνςθ» τθσ ςυνείδθςθσ και μια πιο 
πλατιά ελκυςτικι πραγματικότθτα. 
Θ ςυνεχισ αναηιτθςθ αυτοφ του γεγονότοσ, δθλαδι, του περιοριςμοφ τθσ λανκάνουςασ 
αναςτολισ, οδθγεί πρωτογενϊσ ςτθν ζξθ. Ξατά δεφτερο λόγο επειδι ακριβϊσ αυτοφ του 
είδουσ οι ναρκωτικζσ ουςίεσ ζχουν τοξικι επίδραςθ και ςτο νευρωνικό τόξο που αναφζραμε 
ςαν βάςθ τθσ λανκάνουςασ αναςτολισ, ζχουμε ζνα εκ νζου περιοριςμό τθσ, πλζον, λόγω 
ανατομικϊν βλαβϊν. 
Ζτςι με τθ ςυνεχι χριςθ διευρφνεται ο φαφλοσ κφκλοσ, αλλάηει τελείωσ θ αντίλθψθ και θ 
επεξεργαςία τθσ επικοινωνίασ μζςα ςτον εγκζφαλο, ςε ςθμείο που ο εκιςμόσ οδθγεί πλζον 
και ςε χρόνιεσ ψυχωτικζσ ςχιηοφρενικοφ τφπου καταςτάςεισ. 
 
 
 
 

V. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 
Θ ΦΩΧΛΞΘ ΕΑΦΨΘΧΘ ΞΑΛ Θ ΥΣΟΛΨΛΞΘ ΨΘΧ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ 

 
Σ εκιςμόσ είναι ςυνζπεια μιασ επαναλαμβανόμενθσ, μθ ελεγχόμενθσ, λιψθσ ουςίασ. Θ 
φυςικι εξάρτθςθ είναι ζνασ ςθμαντικόσ παράγοντασ για τθ λφςθ του εκιςμοφ. 
Χτθν αρχι, παίρνουμε μια ουςία προκειμζνου να μασ δθμιουργιςει μια ευχάριςτθ 
κατάςταςθ. Χτθ ςυνζχεια χρειαηόμαςτε τθν ουςία για να αποφφγουμε τθ δυςάρεςτθ 
κατάςταςθ που δθμιουργεί θ απουςία τθσ. Ψότε, μιλάμε πλζον για τθ φυςικι εξάρτθςθ και 



για τθ δυςάρεςτθ κατάςταςθ που εμφανίηεται ςτθν απουςία τθσ ουςίασ. Αναφερόμαςτε 
ςτο ςτερθτικό ςφνδρομο. 
Ωπάρχουν νόμιμεσ και παράνομεσ ουςίεσ που προκαλοφν τθ φυςικι εξάρτθςθ, όπωσ 
οπιοφχα, βεηοδιαηεπίνεσ, νικοτίνθ, αλκοόλ, κορτιηόνθ, β αναςτολείσ, αντικατακλιπτικά, 
αντιχπερταςικά, αντιβθχικά φάρμακα κλπ. Χε όλεσ αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, θ φυςικι 
εξάρτθςθ του εκιςμζνου από οποιαδιποτε ουςία τον πείκει να ςυνεχίςει τθ χριςθ τθσ. 
Χφμφωνα με διεκνείσ ςτατιςτικζσ, ςε περίπτωςθ που γίνεται προςπάκεια διακοπισ μιασ 
εξαρτθςιογόνου ουςίασ, θ επιτυχία μετά από προςπάκειεσ δφο ετϊν ανζρχεται μόλισ ςτο 5-
7%. 
Αυτό δείχνει πόςο δφςκολθ είναι θ ιατρικι διαχείριςθ τθσ εξάρτθςθσ και τθσ απεξάρτθςθσ. 
Ξαι βζβαια, θ ιατρικι αυτι διαχείριςθ υπόκειται ςε νόμουσ και κανόνεσ που ρυκμίηει θ 
πολιτεία ϊςτε να αποφαςίςει ποια ουςία είναι νόμιμθ, παράνομθ ι θμι-νόμιμθ και ποια 
μπορεί επίςθμα να μπει ςε διαδικαςία απεξάρτθςθσ ι όχι. 
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Ωπάρχουν ουςίεσ που είναι αυςτθρά κάτω από ζλεγχο, όπωσ είναι τα οπιοφχα φάρμακα ι 
τα ναρκωτικά, τα πρϊτα με ςυνταγι, τα δεφτερα με παράνομο κακεςτϊσ. Ωπάρχουν και 
ουςίεσ όπωσ το αλκοόλ ι θ νικοτίνθ που θ πολιτεία τισ αφινει ελεφκερεσ και δεν επεμβαίνει 
νομικά ςτισ διαδικαςίεσ απεξάρτθςισ τουσ. 
Χε μία χϊρα όπωσ θ δικι μασ όπου ζχουμε 2 εκατομμφρια διαβθτικοφσ, 1,5 εκατομμφριο 
υπερταςικοφσ, πάνω από 2 εκατομμφρια λιπτεσ ψυχιατρικϊν φαρμάκων και τουσ 
υπόλοιπουσ καπνιςτζσ, μιλάμε πλζον για μια εκνικι φυςικι εξάρτθςθ. 
Αν υποκζςουμε ότι ζνασ θγεμόνασ αποφαςίηει να διακόψει τθν παροχι ουςιϊν -και 
αςφαλϊσ αναφερόμαςτε μόνο ςτισ νόμιμεσ- θ ζξαρςθ τθσ φυςικισ εξάρτθςθσ και των 
ςτερθτικϊν κα είναι πολφ πιο ιςχυρι από μια εμπόλεμθ κατάςταςθ. Ψον ςτρατιϊτθ μπορείσ 
να τον κατευκφνεισ, τον εξαρτϊμενο όμωσ δεν μπορείσ να τον ελζγξεισ. 
 
 
 

ΓΣΡΛΔΛΑ ΞΑΛ ΕΚΛΧΠΣΧ 

 
Ψο γονίδιο DRD2 απαντάται πολφ πιο ςυχνά ςτα άτομα που είναι εκιςμζνα ςτο αλκοόλ. 
Αντίκετα, το γονίδιο MPDZ παρουςιάηεται πιο ιςχυρό ςτουσ ανκρϊπουσ που αντζχουν τα 
ςτερθτικά ςυμπτϊματα μετά από φάρμακα. Ψο γονίδιο CNRI και το γονίδιοHTR1B είναι αυτά 
που προάγουν τον εκιςμό για τα ναρκωτικά. Ψο γονίδιοPER2 δθμιουργεί μεγαλφτερθ 
διάκεςθ για κατανάλωςθ αλκοόλ. Ψο γονίδιο CYP2A6 ςυναντάται ςε αυτοφσ που αντζχουν 
περιςςότερο τθ νικοτίνθ. Ξαι τζλοσ, το γονίδιο ILDH*2 προςτατεφει τουσ αλκοολικοφσ από 
τθν περιςςότερθ κατανάλωςθ. Αντίκετα, θ απομόνωςθ του γονιδίου CRAEP βοθκάει ςτθν 
αντίςταςθ για τθ μορφίνθ. 
Αυτά τα διδαςκαλίςτικα και δυςνόθτα από τον περιςςότερο κόςμο για τισ λειτουργίεσ των 
γονιδίων είναι αυτά που αυτι τθ ςτιγμι κυριαρχοφν ωσ επικρατοφςα γνϊςθ ςχετικά με τθ 
λειτουργία τουσ πάνω ςτον ανκρϊπινο εγκζφαλο. Θ αλικεια είναι πωσ κάποια 
αδιευκρίνιςτθ ακόμθ, ζςτω μικρι, ςχζςθ με τισ ιδιότθτεσ που τουσ αποδίδονται υπάρχει. 
Αυτό που δεν υπάρχει ςίγουρα είναι ότι θ μθ φπαρξι τουσ, λειτουργία τουσ ι μθ λειτουργία 



τουσ δεν είναι ςίγουρο ότι κάνει αυτό για το οποίο οι επιςτιμονεσ φαντάηονται ότι είναι 
προοριςμζνο. 
Χαφϊσ και υπάρχουν γονίδια ςτον οργανιςμό που προςδιορίηουν τθ μία ι τθν άλλθ 
λειτουργία, αλλά, δεν προςδιορίηουν αυτι αυτόνομα, πζρα από τισ περιπτϊςεισ που 
υπάρχει ςυνολικι απουςία τουσ. Αν τα γονίδια υπόκεινται ζςτω και λίγο ςε αλλθλεξάρτθςθ 
με άλλα γονίδια (πολυπαραγοντικι διεργαςία) και ςε ςυνδυαςμό με άλλα ζνηυμα, πεπτίδια, 
γενικευμζνεσ λειτουργίεσ, αλλά, κυρίωσ ςε ςχζςθ με γενετικοφσ παράγοντεσ του 
περιβάλλοντοσ, τότε παίρνουν μια δραςτθριότθτα που είναι κατά πρϊτο λόγο 
εξατομικευμζνθ. Δθλαδι, κάκε φορά αφοροφν ζνα και μόνο άτομο. 
Εάν, όμωσ, αυτά τα γονίδια βρίςκονται ςτθν ίδια αναλογία ςε πολλοφσ οργανιςμοφσ και 
ςτθν ίδια οικογζνεια, τότε μιλάμε για γονιδιακι προδιάκεςθ, διότι ςυναντϊνται ςυχνότερα 
ςε ςυγγενι άτομα. Ξαι πάλι όμωσ, δεν ςθμαίνει ότι θ δραςτθριότθτά τουσ είναι 
κακοριςτικι. Υολφ μεγαλφτερο ρόλο παίηει το περιβάλλον και θ ςχζςθ που ζχει αυτό με το 
άτομο ςτθ ςυγκεκριμζνθ λειτουργία όπου πικανόν ςυμμετζχει το γονίδιο τθσ μίασ ι τθσ 
άλλθσ μορφισ. 
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Ψυπικό παράδειγμα είναι, ςε μία χϊρα που απαγορεφεται παντελϊσ το κάπνιςμα, ελάχιςτεσ 
κα είναι οι ομάδεσ εκείνεσ που μετά τθ γζννθςι τουσ, εφόςον δε κα ζρκουν ςε επαφι με 
τον καπνό, κα ζχουν ζναν τζτοιον εκιςμό. Κα πρζπει από ςφμπτωςθ να βρεκοφν ςε 
τζτοιουσ κφκλουσ, να επαναλάβουν πολλζσ φορζσ τθ λειτουργία του καπνίςματοσ, για να 
αναπτυχκεί  
 
πικανόν εκιςμόσ. Χτθν προκειμζνθ περίπτωςθ, τα γονίδια που βοθκοφν υπζρ ι κατά του 
καπνίςματοσ είναι ανενεργά, ςυνεπϊσ δεν ζχουν ηωικι παρουςία. 
Τλα αυτά τα αναφζρουμε για να δείξουμε πωσ ο γονιδιακόσ παράγων αναμφιςβιτθτα ζχει 
ζνα ρόλο, το ρόλο τθσ φπαρξθσ του ανκρϊπου, αλλά παράλλθλα, οι περιβαλλοντικζσ 
αλλαγζσ, ςυνικειεσ, νόμοι, καταςτάςεισ, επικοινωνιακοί παράγοντεσ, αλλθλεπίδραςθ του 
ενόσ ι του άλλου κζματοσ, είναι αυτά που κζτουν τθ διαδικαςία του εκιςμοφ. Ξαι επειδι 
αυτό είναι και γνωςτό ςυνειδθτά ι αςυνείδθτα, ο εκιςμόσ μπορεί να ςτραφεί ςτθ μία ι 
ςτθν άλλθ κατεφκυνςθ. 
Ψυπικό παράδειγμα ςτο neuromarketing, όπωσ λζγεται, είναι θ λεγόμενθ κατεφκυνςθ τθσ 
ςυμπεριφοράσ τθσ αγοράσ, όπου μποροφμε κάτω από τθν επιρεια τθσ διαφιμιςθσ να 
αγοράςουμε πράγματα που δεν χρειαηόμαςταν. Γι’ αυτόν τον εκιςμό δε φταίνε τα γονίδια. 
Ψο μεγαλφτερο μζροσ τθσ ευκφνθσ το ζχουν το ΠΠΕ που μασ κατευκφνουν εκεί. Βζβαια, 
αυτό είναι ζνα απλό παράδειγμα για να γίνει κατανοθτι θ διαδικαςία ι μζχρι που φτάνει θ 
δφναμθ λειτουργίασ των γονιδίων μασ. 
 
 
 

VI. ΣΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΟΤ ΕΞΑΡΣΩΜΕΝΟΤ 

 
 

ΕΚΛΧΠΣΧ ΞΑΛ ΠΑΚΘΧΘ 



 
Θ μάκθςθ είναι μια εγκεφαλικι λειτουργία που ζχει άμεςθ ςχζςθ με τον εκιςμό και τθν 
εξάρτθςθ. Θ ςπουδαιότθτα τθσ λειτουργίασ αυτισ ζγκειται  ςτο γεγονόσ ότι τθν χρειάηεται ο 
εγκζφαλοσ οπωςδιποτε για να ξεπεράςει τον εκιςμό και να απεξαρτθκεί φυςιολογικά. 
Πια άλλθ κλινικι παράμετροσ είναι όμωσ ότι θ μάκθςθ είναι από τισ λειτουργικζσ 
ικανότθτεσ που μειϊνονται άμεςα εξαιτίασ του εκιςμοφ. 
Χρθςιμοποιϊντασ το θλεκτροεγκεφαλογράφθμα και τον τομογράφο ποηιτρονίων 
μελετικθκε ο βιοθλεκτρικόσ βαςικόσ ρυκμόσ του εγκεφάλου, θ ροι του αίματοσ, τα 
επίπεδα ντοπαμίνθσ και ο μεταβολιςμόσ τθσ γλυκόηθσ, προκειμζνου να διαπιςτωκεί ποφ και 
πόςθ ενζργεια χάνεται ςε διάφορα μζρθ του εγκεφάλου, ςτουσ αλκοολικοφσ και ςτουσ 
ναρκομανείσ. 
Ζτςι, διαπιςτϊκθκε ότι από τον εκιςμό ςε αλκοόλ και ουςίεσ, επθρεάηονται πολλαπλά 
ςυςτιματα του εγκεφάλου, ιδιαίτερα δε, αυτό τθσ λειτουργίασ τθσ μάκθςθσ. 
Ζχει υπολογιςκεί ότι  μάκθςθ ςτουσ εξαρτϊμενουσ από αλκοόλ και ναρκωτικά 
δυςλειτουργεί περίπου 6-24 μινεσ μετά τθν αποτοξίνωςθ. Αυτόσ είναι ο λόγοσ που 
γνωςτικζσ ψυχοκεραπευτικζσ αγωγζσ είναι αναποτελεςματικζσ τουσ πρϊτουσ 3-4 μινεσ τθσ 
απεξάρτθςθσ. 
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Γι’ αυτό τον λόγο είναι απαραίτθτθ θ φαρμακοκεραπευτικι αγωγι τθσ απεξάρτθςθσ πριν 
από κάκε άλλθ προςπάκεια. Κα πρζπει πρϊτα να αποκαταςτακεί θ λειτουργία τθσ μάκθςθσ 
ςτον εξαρτθμζνο εγκζφαλο για να μπορζςει αυτόσ μζςα από «γνωςτικι-μακθςιακι» 
γυμναςτικι να αντιμετωπίςει τον εκιςμό. 

 
 
 
 

ΕΓΞΕΦΑΟΛΞΕΧ ΥΕΦΛΣΧΕΧ ΧΑΠΘΟΘΧ ΞΑΛ ΩΨΘΟΘΧ ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ 
 
Σ εκιςμόσ ζχει τθ βάςθ του ςτθ διαταραχι τθσ βιοχθμικισ λειτουργίασ του εγκεφάλου. Σ 
χριςτθσ λαμβάνοντασ διάφορεσ εκιςτικζσ ουςίεσ δθμιουργεί περιοχζσ χαμθλισ και υψθλισ 
ενζργειασ ςτον εγκζφαλο, που ανταγωνίηονται μεταξφ τουσ. Σ εγκζφαλοσ είναι ςε μία 
ςυνεχι προςπάκεια ιςοηυγίου αυτοφ του δυναμικοφ. 
Θ χρόνια λιψθ ναρκωτικϊν ουςιϊν δθμιουργεί μια περιοχι υψθλισ ενζργειασ ςτθν 
αμυγδαλι, που ςυμμετζχει ουςιαςτικά ςτο ςφςτθμα ανταμοιβισ το εγκεφάλου. Θ υψθλισ 
ενζργειασ αμυγδαλι ηθτά ςυνεχϊσ καινοφριεσ ενιςχφςεισ νζων ουςιϊν ϊςτε να διατθριςει 
τθν υψθλι τθσ ενζργειασ και να αυξιςει τθν ανταμοιβι – θδονι. Υαράλλθλα, χρειάηεται τθν 
υψθλι ςε ενζργεια προκειμζνου να ςυνεχίςει να αδρανοποιεί τθν χαμθλισ ενζργειασ 
περιοχι του προμετωπιαίου λοβοφ, που είναι το κζντρο κριτικισ και αναςτολϊν ζναντι των 
εκιςμϊν. Πόλισ αρχίηει θ αποτοξίνωςθ – απεξάρτθςθ, ατονεί και θ αμυγδαλι και γίνεται 
περιοχι «υψθλισ ενζργειασ» ο προμετωπιαίοσ λοβόσ.  
Βζβαια, όλα αυτά είναι προςωρινά. Γιατί μόλισ ξαναγίνει χριςθ ουςιϊν, θ περιοχι τθσ 
αμυγδαλισ αποκτά τθν υψθλι ενζργεια αμζςωσ. Τπωσ αναφζρεται χαρακτθριςτικά από 
τουσ ερευνθτζσ του τομογράφου ποηιτρονίων, φωτίηεται ςαν μια «καιόμενθ βάτοσ». Ψο 



ζντονο φωσ, μάλιςτα, ςε ευαιςκθτοποιθμζνα άτομα εμφανίηεται μερικζσ φορζσ και με τθν 
απλι ςκζψθ λιψθσ ναρκωτικϊν ουςιϊν. 
Αρκεί, λοιπόν, και μόνο θ ςκζψθ για να αυξθκεί θ εξάρτθςθ. 
 
 

ΕΚΛΧΠΣΧ ΞΑΛ ΑΡΑΥΟΑΧΘ ΨΣΩ ΕΓΞΕΦΑΟΣΩ 

 
Σ εκιςμόσ είναι ςίγουρα κάτι πάρα πολφ κακό για τον εγκζφαλο. Δθμιουργεί καταςτάςεισ, 
αναταραχζσ για τον εγκζφαλο που ςίγουρα ο ίδιοσ ο εγκζφαλοσ δεν κα τισ ικελε. Γι’ αυτό 
ακριβϊσ τον λόγο ο εγκζφαλοσ αντιδρά. 
Αυτά που βλζπουμε ςαν ςυμπτϊματα, δθλαδι, τα ςτερθτικά ςυμπτϊματα με τισ 
ταχυκαρδίεσ, ανθςυχίεσ, εξάρςεισ, ακρότθτεσ, υπερκινθτικότθτα κλπ είναι όλα αντιδράςεισ 
του εγκεφάλου ςε μία διαταραχι τθσ λειτουργίασ του. Πζχρι τϊρα πιςτεφαμε ότι μόνο τα 
2/3 του εγκεφάλου του μζςου ανκρϊπου λειτουργοφν. Αυτό δεν είναι αλικεια. Οειτουργεί 
όλοσ ο εγκζφαλοσ ςε μια υποτονικι μορφι, ζτοιμοσ να τεκεί ςε εγριγορςθ όποτε χρειαςτεί. 
Θ λειτουργία αυτι είναι και κλιμακωτι και ομόκεντρθ. Δθλαδι, διακλάται ςε όλο τον 
εγκζφαλο. Απλϊσ κάκε γωνιά του που είναι προοριςμζνθ για διαφορετικι εργαςία 
περιμζνει τθ ςτιγμι, τθν αιτία, για να αρχίςει τθ διαδικαςία. 
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Ζτςι λοιπόν όταν από τον εκιςμό ςε ναρκωτικζσ ουςίεσ ι οποιαδιποτε άλλθ εκιςτικι ουςία, 
φτάνει να διαταραχκεί μια ςυγκεκριμζνθ περιοχι, κάποια άλλθ αρχίηει να αναβλφηει 
ενζργεια και δθμιουργία με ςκοπό να αναλάβει το ζργο τθσ διαταραγμζνθσ περιοχισ. 
Χε αυτι τθ διαδικαςία δθμιουργοφνται δφο ταυτόχρονεσ λειτουργίεσ. Θ μία είναι θ 
υπερδιζγερςθ που αναφζραμε και θ δεφτερθ είναι θ νευρογζνεςθ. 
Δθλαδι, ο εγκζφαλοσ παράγει καινοφρια κφτταρα προκειμζνου να τα προωκιςει ςτο μζροσ 
τθσ καταςτροφισ. 
Αυτι τθ λειτουργία του εγκεφάλου, τθν ομόκεντρθ και διακλαςτικι, τθν  ζχουμε δει και ςε 
άλλεσ περιπτϊςεισ πάλι με νευροφυςιολογικζσ απεικονιςτικζσ ζρευνεσ, όπου πραγματικά 
διαπιςτϊνουμε, ιδιαίτερα ςε τυφλοφσ ανκρϊπουσ ι ςε ανκρϊπουσ που ζχουν χάςει μζροσ 
τθσ όραςισ τουσ, ότι ο εγκζφαλόσ τουσ υπερλειτουργεί ςτα κζντρα τα οποία λαμβάνουν 
μζροσ από το ζλλειμμα τθσ λειτουργίασ τθσ όραςθσ που ζχει προζλκει. 
Δθλαδι, λειτουργεί ζνα ςφςτθμα «Φομπζν των Δαςϊν» μζςα ςτον εγκζφαλο, που παίρνει 
από τα πολλά, αναπλάκει και δίνει ςτισ περιοχζσ που ζχουν ανάγκθ. 
Σ οργανιςμόσ του εγκεφάλου και θ οργάνωςι του είχαν ιδθ παρουςιάςει ςθμεία αυτοφ 
του φαινομζνου που κλινικά τα είχαν επιςθμάνει οι νευρολόγοι και οι νευροχειρουργοί εδϊ 
και καιρό. Ψϊρα τελευταία με τισ απεικονιςτικζσ μεκόδουσ, και ιδιαίτερα μζςω τθσ ζρευνασ 
των ποηιτρονίων με τθν τομογραφία, μπόρεςαν και μελετικθκαν. 
Ζτςι λοιπόν, ςτθν περίπτωςθ του εκιςμοφ ζχουμε και μία ταυτόχρονθ διεγερτικι 
κεραπευτικι ενζργεια του εγκεφάλου. Ψο κζμα είναι απολφτωσ ρυκμιςτικό και 
εξιςορροπθτικό. Ζχει ο εγκζφαλοσ τθ δφναμθ να υπερκεράςει το πρόβλθμα που του 
παρουςιάηει ο εκιςμόσ ι όχι; 



Εδϊ υπειςζρχεται και ο ρόλοσ του κεραπευτι – νευρολόγου, ο οποίοσ γνωρίηοντασ, όςο 
γίνεται, τισ διαδικαςίεσ αυτζσ προωκεί εξιςορροπθτικοφσ μθχανιςμοφσ, με όποιο τρόπο 
μπορεί και όςο μπορεί πιο γριγορα. 
 
 
 
 

Σ ΕΑΦΨΩΠΕΡΣΧ ΕΓΞΕΦΑΟΣΧ 
 
Θ ζρευνα των νευρωνικϊν αιτιϊν κα μποροφςε να βοθκιςει να ανακαλφψουμε τα ςτοιχεία 
εκείνα που κα αποδυνάμωναν τθν ζνταςθ τθσ εξάρτθςθσ. 
Πία ςυνθκιςμζνθ εικόνα από το ςινεμά, είναι αυτι του εξαρτϊμενου που ετοιμάηει τθ 
δόςθ του για να κάνει ενδοφλζβια ζνεςθ. Αμζςωσ μετά τθν ζνεςθ δείχνει πωσ όλα τα 
προβλιματα και οι πόνοι φεφγουν και ζχει μια ζντονθ αίςκθςθ ανάταςθσ. 
Αυτι θ κατάςταςθ που ςτουσ κφκλουσ των εξαρτϊμενων ονομάηεται «Φλασ» δεν διαρκεί –
δυςτυχϊσ γι’ αυτοφσ- πολφ. Ψο φλασ φζρνει μια ευχάριςτθ διζγερςθ, αλλά όςο τακτικά 
επαναλαμβάνεται, τόςο λιγότερο διαρκεί. Ψελικά γίνεται απαραίτθτο και κανζνασ δεν 
μπορεί να ηιςει με τθν ζλλειψι του, εφόςον το ζχει δοκιμάςει.  
Ξυρίωσ ςτα ςτερθτικά ςφνδρομα παρατθρείται μια κατάπτωςθ, μια γενικι αδυναμία και 
ζντονθ ςωματικι αςκζνεια. Βζβαια, όχι μόνο τα ςκλθρά ναρκωτικά –όπωσ θ θρωίνθ, θ 
κοκαΐνθ- αλλά και άλλα, όπωσ είναι οι αμφεταμίνεσ, το αλκοόλ, μποροφν να φζρουν 
παρόμοιεσ καταςτάςεισ. Ζνα φλασ μπορεί να ζρχεται ακόμθ και από το αγαπθμζνο φαγθτό. 
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Γενικά, ο εξαρτϊμενοσ ηει ςε ζναν κφκλο του διαβόλου, χάνει τελείωσ τον ζλεγχο ςε ότι 
αφορά τθν κατανάλωςθ και ειςζρχεται ςε αυτό τον κφκλο του craving, όπου υφίςταται ζνασ 
ακατανίκθτοσ εκιςμόσ και ανάγκθ προκειμζνου να πάρει τθ δόςθ του. Υλζον, το ναρκωτικό 
ζχει γίνει όλθ του θ ηωι. Πετά τθ ςωματικι εξάρτθςθ ζρχεται αμζςωσ θ οικονομικι και 
κοινωνικι δυςκολία και κατάπτωςθ. 
Ξι  όμωσ πλζον, είναι ςιμερα γνωςτό το πϊσ προκφπτει όλθ αυτι θ εξάντλθςθ. Ψα 
ναρκωτικά διεγείρουν ςτον εγκζφαλο το λεγόμενο «ςφςτθμα θδονισ ι ανταμοιβισ». 
Υρόκειται για τθ διζγερςθ κάποιων ςχθμάτων και κφκλων νευροκυττάρων, τα οποία 
διεγειρόμενα το ζνα μετά το άλλο, οδθγοφν τον άνκρωπο ςε ζνα αίςκθμα πλιρουσ 
ευχαρίςτθςθσ, όπωσ είναι μετά από ζνα καλό φαγθτό ι μια ςεξουαλικι ευχαρίςτθςθ. 
Ακόμθ και με ζνα ευχάριςτο αςτείο ι και με το βλζμμα από ζνα ευγενικό όμορφο πρόςωπο, 
ακόμθ και με μία ευχάριςτθ ιδζα κάποιασ ανταμοιβισ, μπορεί να διεγερκεί αυτό το 
ςφςτθμα. Ψο ςφςτθμα τθσ ανταμοιβισ ςτον εγκζφαλο βοθκάει τον οργανιςμό να κάνει το 
ςωςτό προκειμζνου να ηιςει και να ςυνεχίςει τθ διαβίωςι του. 
Πελετϊντασ το ςφςτθμα ανταμοιβισ εδϊ και πάρα πολλά χρόνια ζχουμε καταλιξει πλζον 
για το πϊσ λειτουργεί ο μθχανιςμόσ τθσ εξάρτθςθσ. Πάλιςτα, ςιμερα ζχουμε φτάςει ςτο 
ςθμείο να ξεχωρίηουμε ανάμεςα ςτα όρια τθσ αντοχισ του εγκεφάλου ι του ςυςτιματοσ 
αυτοφ απζναντι ςε μια ουςία και  τθσ υπερευαιςκθτοποίθςισ του, δθλαδι, τθν άμεςθ 
αντίδραςι του ςτθν ουςία αυτι. Ψο τελευταίο χαρακτθρίηεται από το γεγονόσ τθσ όλο και 
ςυχνότερθσ  χριςθσ τθσ ουςίασ με όλο μεγαλφτερθ δόςθ. Πε τα χρόνια, κάτω από αυτι τθ 
ςυνεχι ευαιςκθτοποίθςθ μπορεί να φτάςει ο εγκεφαλικόσ μθχανιςμόσ ςε μια διζγερςθ με 
τθν παραμικρότερθ ευκαιρία και αφορμι. 



Ακόμθ και μια δυςάρεςτθ μικρι εντφπωςθ τθσ κακθμερινότθτασ μπορεί να προκαλζςει 
αυτι τθ διζγερςθ. Θ διζγερςθ αυτι κατά τθ μεταφορά ςτο κζντρο μνιμθσ δθμιουργεί 
άμεςα τθ δραςτθριοποίθςθ του ςυςτιματοσ ικανοποίθςθσ και προκαλεί τθν άμεςθ ανάγκθ 
για τθ λιψθ τθσ ναρκωτικισ ουςίασ. 

 
Ζρευνα ςε πειραματόηωα (ποντίκια) 
Υροκειμζνου να αναλφςουν τισ εγκεφαλικζσ λειτουργικζσ διαδικαςίεσ, επιςτιμονεσ 
ξεκίνθςαν τισ ζρευνεσ πάνω ςε ειδικά ποντίκια ςτα οποία εμφφτευςαν ςτον εγκζφαλο 
θλεκτρόδια που μποροφςαν να διεγερκοφν με το πάτθμα ενόσ κουμπιοφ. Ξάκε φορά που το 
ηϊο πατοφςε το κουμπί, μια ποςότθτα ναρκωτικισ ουςίασ πλθμμφριηε τον εγκζφαλό του. 
Δφο παρόμοια κουμπιά ενεργοποιοφςαν τθ χοριγθςθ  τροφισ ι απλοφ νεροφ. 
Πετά από οριςμζνεσ φορζσ που τα ποντίκια δοκίμαηαν τισ διεγερτικζσ ουςίεσ είχαν μόνο 
ςτόχο τθσ ςυμπεριφοράσ τουσ αυτζσ, αδιαφορϊντασ για οτιδιποτε άλλο, ακόμθ και για το 
φαγθτό, ϊςπου ζπεφταν νεκρά από κοφραςθ και αςιτία. 
Τςο μικρότεροσ ιταν ο χρόνοσ υποδιπλαςιαςμοφ τθσ ναρκωτικισ π.χ. κοκαΐνθσ, τόςο πιο 
ζντονθ ιταν θ αναηιτθςθ από τα πειραματόηωα. Εάν κανείσ ζβαηε τα ποντίκια ςε 
αποτοξίνωςθ, ζφτανε αργότερα ακόμθ και θ μυρωδιά τθσ ουςίασ για να διεγερκοφν, και να 
πιζηουν με μανία το κουμπί που κα τθ χορθγοφςε. Ξαταςτάςεισ ςτρεσ ι ζνταςθσ, ακόμθ και 
πείνασ, οδθγοφςαν τα ηϊα ςτο κουμπί τθσ κοκαΐνθσ και όχι το ανάλογο του φαγθτοφ ι του 
νεροφ. 
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Θ ςειρά όλθ αυτι των πειραμάτων κατζδειξε πλζον το μθχανιςμό τθσ ζξθσ και εξάρτθςθσ. 
Τχι μόνο για ναρκωτικά ι για υψθλισ δυναμικότθτασ ουςίεσ, αλλά ακόμθ και κεάματοσ, 
διεγείρονται πάντα τα ίδια κζντρα ςτον εγκζφαλο. Διεγειρόμενα τα κζντρα προκαλοφν  
πάντα τισ ίδιεσ αντιδράςεισ και βάηουν ςε ενζργεια όλο το μθχανιςμό επιβράβευςθσ. Χτο 
μθχανιςμό επιβράβευςθσ αργά αλλά ςτακερά ι άμεςα –ανάλογα με τθ δόςθ- 
αναλαμβάνουν τον ζλεγχο οι ναρκωτικζσ ουςίεσ. Αυτό γίνεται γφρο από το 
νευροδιαβιβαςτι ντοπαμίνθ, ο οποίοσ μεταφζρει τα ςινιάλα μεταξφ των δφο νευρικϊν 
κυττάρων. 
Ψθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ τθν ονομάηουμε μεςολυμπικό ςφςτθμα τθσ ντοπαμίνθσ ι 
απλοφςτερα κφκλο τθσ ντοπαμίνθσ και προκφπτει ςε ςυγκεκριμζνο κφκλο πυρινων του 
μεςεγκεφάλου. Σ τομζασ ςτόχοσ ςτον εγκζφαλο είναι ο ραβδωτόσ πυρινασ αμζςωσ μετά 
από τον μετωπιαίο λοβό, με τον οποίο ςυνδζεται. 
Σ δρόμοσ τθσ ντοπαμίνθσ μεταξφ ραβδωτοφ πυρινα και εγκεφαλικϊν αυλάκων είναι ο 
δρόμοσ τθσ εξάρτθςθσ. Ηϊα ι άνκρωποι που ζχουν υποςτεί βλάβεσ ςε αυτζσ τισ περιοχζσ 
δεν διεγείρονται πλζον με ναρκωτικζσ ουςίεσ 
 Θ νευρογενισ ςφνκεςθ και ανατομία του τμιματοσ επιβράβευςθσ είναι πάρα πολφ παλιά. 
Ψο βρίςκουμε ακόμθ και ςε ςκουλικια. Χυγκεκριμζνα, ςε ςκουλικια που επεμβαίνουμε 
δυναμικά και καταργοφμε τον κφκλο δράςθσ τθσ ντοπαμίνθσ, τότε αυτά αρνοφνται και τθν 
τροφι θ οποία τουσ διεγείρει πάρα πολφ. 
 
φςτθμα επιβράβευςθσ – μνιμθ 
Τπωσ είπαμε το ςφςτθμα επιβράβευςθσ βρίςκεται ςτο δικτυωτό ςχθματιςμό του 
εγκεφάλου, αλλά παράλλθλα ζχει διαςυνδζςεισ και με άλλα κζντρα. Ζνα από αυτά είναι θ 



αμυγδαλι, όπου είναι και το κζντρο τθσ μνιμθσ. Είναι ακόμθ το κζντρο που ρυκμίηει τθν 
κατάςταςθ τθσ ςυμπεριφοράσ ςτο μζλλον και βοθκάει μεταξφ των βιωμάτων και των 
ερεκιςμϊν να διακρίνουμε αυτό που κζλουμε. 
Πια άλλθ περιοχι που ςυμμετζχει ςτον κφκλο τθσ αλλθλοςφνδεςθσ είναι ο ιππόκαμποσ, 
που βοθκάει ςτθν άμεςθ ςφνδεςθ τθσ μνιμθσ. Σι αφλακεσ του φλοιοφ του εγκεφάλου ςτον 
προμετωπιαίο λοβό μποροφν να ςυμμετζχουν επίςθσ ςτο ςυνδυαςμό όλων αυτϊν των 
πλθροφοριϊν. Είναι τα κζντρα όπου παίρνονται οι αποφάςεισ τθσ τελικισ ςυμπεριφοράσ. 
Ψο πϊσ αντιδρά αυτι θ ςυμπεριφορά, το βαρόμετρο είναι ζγχυςθ τθσ ντοπαμίνθσ. Αυτι 
δίνει τθν ζνταςθ τθσ αντίδραςθσ απζναντι ςε κάκε ερεκιςμό. Τςο πιο ψθλό είναι το 
ποςοςτό τθσ ντοπαμίνθσ, τόςο πιο γριγορθ και οργανωμζνθ είναι θ αντίδραςθ του 
οργανιςμοφ.  
Ψελευταίεσ ζρευνεσ που ζγιναν, και ιδιαίτερα με τθ χρθςιμοποίθςθ τθσ κοκαΐνθσ, ζδειξαν ότι 
αμζςωσ μετά τθν ζγχυςθ ι αναρρόφθςθ τθσ κοκαΐνθσ, άμεςα αντιδροφν όλεσ αυτζσ οι 
περιοχζσ που αναφζραμε ςτον εγκζφαλο, χωρίσ καμία κακυςτζρθςθ ι μία  από τθν άλλθ. 
 
Κδια δράςθ με ποικίλουσ τρόπουσ 
Ανάλογα με τθ δοςολογία ζρχονται και διαφορετικζσ ςωματικζσ αντιδράςεισ, π.χ. θ κοκαΐνθ 
ανεβάηει δυνατά τον καρδιακό παλμό, διεγείρει, ενϊ θ θρωίνθ ελαττϊνει τουσ πόνουσ και 
καταςτζλλει. Ξαι οι δφο πάντωσ διεγείρουν και πλθμμυρίηουν το ραβδωτό πυρινα με τθ 
ντοπαμίνθ. 
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Πϊσ μποροφν τα ναρκωτικά και διεγείρουν το ςφςτθμα επιβράβευςθσ 
Ξανονικά θ διζγερςθ επιτυγχάνεται μόλισ θ ντοπαμίνθ διεγείρει από το ζνα κφτταρο το 
άλλο. Υερνάει μια ςχιςμι του νευρϊνα και μεταφζρεται ςτο απζναντι κφτταρο, το οποίο 
διεγείρεται και αυτό με τθ ςειρά του για να το πάει παραπζρα. Σι διάφορεσ ναρκωτικζσ 
ουςίεσ αυξάνουν, λοιπόν, αυτι ακριβϊσ τθ δράςθ. Θ κοκαΐνθ και οριςμζνα άλλα ερεκιςτικά 
φάρμακα ι ουςίεσ για πολφ ςφντομο χρονικό διάςτθμα κακυςτεροφν τθν πρωτεΐνθ θ οποία 
είναι υπεφκυνθ για τθν μετάβαςθ του ςινιάλου. Πε τον τρόπο αυτό αυξάνουν ςτα κφτταρα 
του ραβδωτοφ πυρινα τθν ποςότθτα τθσ ντοπαμίνθσ. Αντίκετα, τα οπιοειδι, όπωσ θ 
θρωίνθ, ακινθτοποιϊντασ τα νευρικά κφτταρα που δρουν αναςταλτικά ςτα βαςικά γάγγλια 
ςτθν περιοχι του μεςεγκεφάλου αυξάνουν τθν ποςότθτα τθσ ντοπαμίνθσ και από τθν άλλθ 
μιμοφνται τθ δράςθ των ςωματικϊν μορίων που λζγονται ενδορφίνεσ και ακριβϊσ 
προκαλοφν τθν ίδια αίςκθςθ. 
 
 
 
 

 
VII. ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΑΠΕΞΑΡΣΗΗ 

 



 
 

ΩΥΑΦΧΕΛ ΠΛΑ ΚΕΦΑΥΕΛΑ ΓΛΑ ΨΑ ΡΑΦΞΩΨΛΞΑ; 
 
Η φπαρξθ των ναρκωτικϊν ςαν ζνα εκ των μεγίςτων κοινωνικϊν προβλθμάτων είναι μια 
πραγματικότθτα. Οι ιατρικζσ ςυνζπειεσ, ιδιαίτερα για τουσ νζουσ, είναι καταςτροφικζσ. 
Τπάρχει κάποια λφςθ; 
Τταν μιλάμε για ναρκωτικά, κυρίωσ αναφερόμαςτε ςε εκείνα τα βαριά ναρκωτικά, όπωσ 
είναι θ θρωίνθ και τα παράγωγά τθσ. Χε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ δθμιουργείται καταρχάσ θ 
ερϊτθςθ αν πρόκειται για μία αςκζνεια ι όχι. Εάν είναι αςκζνεια τότε ςαφϊσ πρζπει να 
αναηθτιςουμε και μία κεραπεία.  
Χτθν προκειμζνθ περίπτωςθ χωρίσ αμφιβολία ζχουμε μια αςκζνεια – διαταραχι του 
κεντρικοφ νευρικοφ ςυςτιματοσ και ςυγκεκριμζνα τθσ υποφλοιϊκισ, όπωσ λζγεται, περιοχισ 
του εγκεφάλου. Υρόκειται για μία ςειρά ςχθματιςμϊν από εγκεφαλικά, νευρικά κφτταρα τα 
οποία επθρεάηονται το ζνα με το άλλο. Ανατομικά, τα χωρίηουμε ςτα βαςικά γάγγλια και 
τουσ υποφλοιοειδείσ ςχθματιςμοφσ τθσ αμυγδαλισ, του ιππόκαμπου και ςυμπλθρϊνεται ο 
κφκλοσ από το πρόςκιο και κροταφικό λοβό του εγκεφάλου. Χτθν περιοχι αυτι εδράηονται 
εκείνοι οι υποδοχείσ οι οποίοι προςλαμβάνουν τα διαφοροναρκωτικά του τφπου τθσ 
θρωίνθσ και ζχει ςαν αποτζλεςμα μα μθν απορροφϊνται από αυτοφσ οι ενδορφίνεσ. 
Σι ενδορφίνεσ είναι ουςίεσ που παράγει το ίδιο το κεντρικό νευρικό ςφςτθμα οι οποίεσ 
βοθκοφν απεριόριςτα ςτθν ευφορία και ςτθ διάκεςθ ηωισ για τον άνκρωπο. 
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Ψο μπλοκάριςμα των υποδοχζων αυτϊν που χωρίηονται ςε τρία διαφορετικά είδθ, ζχει ςαν 
αποτζλεςμα να μθν προςλαμβάνονται οι ενδορφίνεσ και να δθμιουργείται μια χρόνια 
εξάρτθςθ από τθν θρωίνθ που τουσ γίνεται απαραίτθτθ προκειμζνου να ςυνεχιςτεί θ 
λειτουργία.  
Τςο περνάει ο καιρόσ και υφίςταται ςτον εγκζφαλο αυτι θ διαδικαςία, αυξάνει και το 
λεγόμενο πρόβλθμα τθσ εξάρτθςθσ. Δθλαδι, αυξάνει αυτι κακαυτι θ αρρϊςτια τθσ 
εξάρτθςθσ από τα ναρκωτικά. 
Πάλιςτα με τισ τελευταίεσ γνϊςεισ, τθν χωρίηουμε ςε ζνα αρχικό ςτάδιο Graving που είναι θ 
επικυμία ςυνεχοφσ πρόςλθψθσ τθσ ναρκωτικισ ουςίασ και ζνα δεφτερο ςτάδιο τθσ χρόνιασ 
εξάρτθςθσ. Τταν πζςουμε ςτθν χρόνια εξάρτθςθ και πλζον θ χριςθ των ναρκωτικϊν είναι 
διαρκείασ, τότε εμφανίηονται οι πρϊτεσ και ςχεδόν μθ ανατρζψιμεσ βλάβεσ του εγκεφάλου.  
Ψζτοιεσ βλάβεσ, και κυρίωσ ςε μια κζςθ κλειδί ςτον εγκζφαλο που είναι ο υποκάλαμοσ, 
ζχουν παρατθρθκεί για πρϊτθ φορά ςτα νεαρά άτομα που κάνουν χριςθ του ναρκωτικοφ 
LSD. Ψο ναρκωτικό αυτό περιζχει επεξεργαςμζνο λυςςεργικό οξφ, το οποίο όταν φτάνει ςτον 
υποκάλαμο εκεί ακριβϊσ δθμιουργεί τρομερζσ λειτουργικζσ και μετά ανατομικζσ βλάβεσ. 
Ανάλογεσ είναι και οι βλάβεσ αυτζσ, ςτθν ίδια ακριβϊσ περιοχι που δθμιουργοφνται με τθ 
χρόνια χριςθ τθσ θρωίνθσ ι κοκαΐνθσ.  
Σ υποκάλαμοσ είναι το κεντρικό ςθμείο, βθματοδότθσ, τθσ εγκεφαλικισ δραςτθριότθτασ.  
Υρόκειται για αυτιν τθν δραςτθριότθτα που τθν καταγράφουμε με το 
θλεκτροεγκεφαλογράφθμα. Αυτι ακριβϊσ θ μζκοδοσ μασ ζδωςε τισ πλθροφορίεσ ότι οι 
βλάβεσ ςτο ςυγκεκριμζνο τμιμα του υποκαλάμου είναι χρονικζσ και δθμιουργοφν μια 



ςυνεχι διαταραχι τθσ ηωισ του βιοθλεκτρικοφ ρεφματοσ μεταξφ των εγκεφαλικϊν 
ςχθματιςμϊν που αναφζραμε παραπάνω. Αυτό δθμιουργεί κάποια μορφι 
επιλθπτικισδραςτθριότθτασ κυρίωσ κατά τθ διάρκεια του φπνου  θ οποία όταν ανεβαίνει 
είναι και υπεφκυνθ για το ςτερθτικό ςφνδρομο που παρουςιάηεται. 
Ψο ςτερθτικό ςφνδρομο κυρίωσ εμφανίηεται με ταχυκαρδία, εμετοφσ, ανθςυχία, υπζρταςθ, 
ρίγοσ, παραιςκιςεισ και ψευδαιςκιςεισ. Τςο μεγαλφτερθ είναι θ διάρκεια τθσ χριςθσ των 
ναρκωτικϊν τόςο πιο ζντονθ είναι θ ςυμπτωματολογία του ςυνδρόμου. Ψόςο μεγαλφτερεσ 
είναι και οι πακολογικζσ καταγραφζσ κυρίωσ με τθ μορφι διαταραχϊν των ρυκμϊν 
(παρερρυκμιϊν) ςτο εγκεφαλογράφθμα. 
Για να καταλάβουμε, τϊρα, το κζμα τθσ κεραπείασ, πρζπει πρϊτα να κατανοιςουμε ότι τα 
μζχρι τϊρα χορθγοφμενα φάρμακα για τον ςκοπό αυτό όπωσ είναι θ μεκαδόνθ και θ 
βουπρενορφίνθ είναι ςυναγωνιςτικά τθσ θρωίνθσ. 
Δθλαδι, ζχουν παρόμοια δράςθ με αυτι τθσ θρωίνθσ χωρίσ βζβαια να ζχουν τθν τόςο 
μεγάλθ δραςτικότθτα και κατά ςυνζπεια να μθν προκαλοφν τόςο μεγάλεσ ηθμιζσ. 
Χτθν ουςία γίνεται μια προςπάκεια να αλλάξουμε τθ μία εξάρτθςθ με τθν άλλθ. Ψο μόνο 
κετικό που προςφζρουν αυτζσ οι κεραπείεσ είναι ο εφθςυχαςμόσ ότι μποροφμε να 
ελζγχουμε του τοξικομανείσ παρζχοντάσ τουσ ιατρικι βοικεια και θ ελπίδα ότι είναι ζνα 
προςτάδιο για τθν τελικι προςπάκεια τθσ απεξάρτθςθσ. 
Δυςτυχϊσ, αυτό το πείραμα πανευρωπαϊκά και κυρίωσ ςτθν Σλλανδία όπου ζχει δοκιμαςτεί 
τα τελευταία χρόνια, δεν ζχει φζρει ουςιαςτικι βοικεια. Σι κάνατοι από τα ναρκωτικά 
ςυνεχίηονται και ο αρικμόσ των εξαρτθμζνων αυξάνεται ςυνεχϊσ. 
 
 
 
 

Δ. Ξουντοφρθσ 
Περί εκιςμοφ 

 
 
 
Υαραμζνει ανοιχτι, λοιπόν, θ ερϊτθςθ μιασ τελεςίδικθσ κεραπείασ. Βεβαίωσ υπάρχει και 
αυτι θ δυνατότθτα και αναμφιςβιτθτα είναι ςε διάκεςθ από πολφ καιρό. Υρόκειται για μία 
αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ των ναρκωτικϊν ακριβϊσ όπωσ ςε άλλεσ νευρολογικζσ 
αρρϊςτιεσ. Κα πρζπει με το εγκεφαλογράφθμα να γίνει μια χαρτογράφθςθ του εγκεφάλου 
ζτςι ϊςτε να μπορεί να εντοπιςτεί θ διαταραχι τθσ εγκεφαλικισ δραςτθριότθτασ ςτα 
ςθμεία που αναφζραμε. Εάν αυτό βρεκεί και λθφκοφν τα ανάλογα μζςα με τα ανάλογα 
φάρμακα και παράλλθλα χορθγθκεί και ζνα φάρμακο το οποίο λζγεται ναλοξόνθ, είναι 
δυνατόν να ζχουμε μζχρι και τελεςίδικεσ κεραπείεσ πολφ γριγορα. Ψο ςυγκεκριμζνο 
φάρμακο τθσ ναλοξόνθσ είναι αυτό που μπλοκάρει τουσ υποδοχείσ εκείνουσ που 
υποδζχονται τα οπιοφχα ι τθν θρωίνθ. Ππλοκάροντάσ τουσ, χωρίσ να δθμιουργεί 
παρενζργειεσ και εξαρτιςεισ, κακιςτά τθν θρωίνθ ςτον εγκζφαλο ανενεργι. Δεν ζχει πλζον 
τθ δυνατότθτα να ζχει τθ δφναμθ εξάρτθςθσ που παρουςιάηει μόνθ τθσ. Χιγά-ςιγά, με αυτόν 
τον τρόπο, το νευρικό ςφςτθμα κερδίηει χρόνο και μπορεί να αντιμετωπίςει τθν κατάςταςθ 
μόνο του. 
Ψο οξφμωρο ςτθν περίπτωςθ αυτι είναι ότι ακριβϊσ αυτι θ αντιμετϊπιςθ μπορεί να γίνει 
ςε οποιοδιποτε νοςοκομείο ι ειδικευμζνο ιατρείο χωρίσ τθ φοβερι δαπάνθ χρθμάτων, 
χρόνου και ψυχοφκόρου διαδικαςίασ που ζχει θ οποιαδιποτε άλλθ υποτικζμενθ 
κοινωνικισ ευαιςκθςίασ οργάνωςθ για τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ. 
 
 
 



 
 
 

VII. Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΕΙΔΙΚΟΤ 
 
 
 

ΧΨΦΕΧ – ΟΣΓΛΞΘ – ΕΚΛΧΠΣΧ 

 
Θ κατάςταςθ εγριγορςθσ ςε κάκε άτομο είναι ςυνυφαςμζνθ και με ζναν βακμό λογικισ 
του. Τςο ανεβαίνει θ εγριγορςθ και γίνεται άγχοσ, τόςο αυξάνει και ο βακμόσ απαίτθςθσ 
ελζγχου τθσ δράςθσ του ατόμου από τθ λογικι. 
Χτθ λειτουργία του λογικοφ ελζγχου πρωτεφοντα ρόλο παίηει ο προμετωπιαίοσ λοβόσ του 
εγκεφάλου, ο οποίοσ είναι μια περιοχι που κατευκφνει και ρεγουλάρει τισ αντιδράςεισ. 
Τταν θ εγριγορςθ γίνει ςτρεσ-άγχοσ που ςυνεχϊσ αυξάνει, θ λειτουργία του 
προμετωπιαίου λοβοφ πθγαίνει ςτο «κόκκινο». 
Ξάποια ςτιγμι, δε, που το ςτρεσ φτάνει ςτθν ανϊτατθ βακμίδα ζνταςθσ, με τθ μορφι του 
πανικοφ ι του αμόκ, ουςιαςτικά, ςταματάει θ λειτουργία του προμετωπιαίου λοβοφ. 
Ψότε ο εγκζφαλοσ κζτει εκτόσ λειτουργίασ τα πάντα, εκτόσ του αίτιου του πανικοφ. Δθλαδι, 
αυτό που  του προκαλεί τον  πανικό. 
Αυτό είναι πολφ χαρακτθριςτικό ςτα εκιςμζνα άτομα. Είναι θ κατάςταςθ εκείνθ που τα 
βλζπουμε εκτόσ ελζγχου, να αδιαφοροφν για τα πάντα πλθν τθσ εφρεςθσ τθσ δόςθσ τουσ. 
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