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Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΟΡΟΛΟΓΙΑ
(σελ. 19-35 και 232-237)
1. Οι εφηµερίδες και τα περιοδικά αναφέρουν συχνά για ‘σκληρά’ και για ‘µαλακά’ ναρκωτικά.
Τι σηµαίνει κατά τη γνώµη σας αυτή η διάκριση;
2. Ποιες είναι οι παράµετροι της φαρµακευτικής εξάρτησης και σε τι διαφοροποιείται η ψυχική
από την οργανική (σωµατική) εξάρτηση;
3. Πολλοί πιστεύουν ότι τα ναρκωτικά τοποθετούνται µέσα σε διάφορα προϊόντα που προορίζονται
για χρήση από τους µαθητές (κουλούρια, πορτοκαλάδες, κ.ά.), µε σκοπό να δηµιουργηθούν
µελλοντικοί πελάτες για τους εµπόρους. Συµµερίζεστε αυτή την άποψη;
4. Η αναζήτηση της ‘ταυτότητας’ του χρήστη έχει οδηγήσει στη διατύπωση θεωριών για πιθανούς
παράγοντες, ακόµη και γενετικούς, που προδιαθέτουν στην καταφυγή στον τεχνητό χηµικό κόσµο
των ναρκωτικών. Από την άλλη µεριά, υπάρχει η πολιτική θέση ότι τα αίτια της χρήσης πρέπει να
αναζητηθούν σε κοινωνικούς παράγοντες, όπως η ανεργία και η ανέχεια. Εσείς τι πιστεύετε;
5. Με γνώµονα την αρχή ότι η χρήση µπορεί να διακριθεί σε ‘δοκιµή’, ‘απλή χρήση’ και σε
‘κατάχρηση’, τι πιστεύετε για τη σύγχρονη νοµοθετική ρύθµιση για τα ναρκωτικά και για τη
στάση της κοινωνίας γενικότερα;
6. Υπάρχουν στην ιστορία της ανθρωπότητας πολλά παραδείγµατα χρήσης ουσιών, στα πλαίσια
θρησκευτικών τελετών. Σε τι διαφέρει η χρήση αυτή από τις σύγχρονες πρακτικές του καλούµενου
‘δυτικού κόσµου’;
7. Πολλοί συγχέουν τις έννοιες ‘αποτοξίνωση’ και ‘απεξάρτηση’. Ποια θα χαρακτηρίζατε ως
ειδοποιό διαφορά µεταξύ αυτών των δύο εννοιών;
8. Ποια είναι η κοινή φαρµακοκινητική ιδιότητα των ισχυρών εξαρτησιογόνων ουσιών;
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