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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 Τα τελευταία χρόνια, το αλκοόλ και οι ψυχοδραστικές ουσίες στην αποτελούν ένα 

από τα µεγαλύτερα προβλήµατα της εποχής µας.  

 Η εφηβεία είναι η περίοδος των πειραµατισµών και του ρίσκου για πολλά 

πράγµατα. Το αλκοόλ, τα ναρκωτικά και το κάπνισµα είναι µερικά από αυτά. Είναι όµως 

σηµαντικό να θυµόµαστε ότι δεν χρησιµοποιούν όλοι οι έφηβοι το αλκοόλ και τα 

ναρκωτικά σε µόνιµη βάση και µε προβληµατικό τρόπο. Κάποιοι πειραµατίζονται ή 

κάνουν περιστασιακή χρήση, ενώ µερικοί άλλοι θα αναπτύξουν εθισµό, µε αποτέλεσµα να 

προκαλέσουν σηµαντικές βλάβες στον δικό τους οργανισµό και πιθανόν και σε άλλους.  

 Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια εξέτασης της χρήσης αλκοόλ και 

ψυχοδραστικών ουσιών στην εφηβεία. Στο γενικό µέρος αναφέρεται το αλκοόλ, το 

κάπνισµα και τα ναρκωτικά. Επίσης αναλύονται τα πιθανά αίτια της χρήσης αυτών, οι 

επιπτώσεις τους καθώς και συµβουλές αντιµετώπισης του προβλήµατος.  

 Τέλος, πραγµατοποιήθηκε έρευνα ώστε να καταγραφούν τα ποσοστά χρήσης 

αλκοόλ και ψυχοδραστικών ουσιών από µαθητές Λυκείων του Νοµού Ηρακλείου Κρήτης.  

 Στο σηµείο αυτό, να ευχαριστήσουµε όλους τους καθηγητές που µας µετέδωσαν 

γνώσεις Νοσηλευτικής Επιστήµης στα έτη σπουδών στο Τεχνολογικό Ίδρυµα και 

ιδιαίτερα τον κ. Ζηδιανάκη Ζαχαρία επιβλέπων καθηγητή αυτής της πτυχιακής εργασίας, 

για την πολύτιµη βοήθειά του.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η εφηβεία είναι µια κρίσιµη περίοδος που τα παιδιά θέλουν να δοκιµάζουν νέα 

πράγµατα και έτσι, συχνά κάνουν χρήση αλκοόλ, καπνού και ναρκωτικών για πολλούς 

λόγους. 

∆υστυχώς οι έφηβοι δεν καταλαβαίνουν τη σχέση αυτών που κάνουν σήµερα και τις 

συνέπειες που πιθανόν να προκύψουν στο µέλλον. Στην ηλικία αυτή ο πειραµατισµός µε 

το αλκοόλ και τις ψυχοδραστικές ουσίες είναι δυστυχώς αρκετά συχνός. 

Η χρήση του αλκοόλ και το κάπνισµα που αρχίζουν από µια νεαρή ηλικία αυξάνουν 

τις πιθανότητες χρήσης άλλων ναρκωτικών σε µια µεγαλύτερη ηλικία. 

Ορισµένοι έφηβοι θα δοκιµάσουν, θα πειραµατιστούν και θα σταµατήσουν. Άλλοι 

όµως θα συνεχίσουν να τα χρησιµοποιούν περιστασιακά. 

Είναι πολύ δύσκολο κάποιος να προβλέψει, ποιοι από αυτούς απλά θα δοκιµάσουν 

και θα σταµατήσουν και ποιοι θα συνεχίσουν αναπτύσσοντας εθισµό και άλλα σοβαρά 

προβλήµατα. 

∆υστυχώς η χρήση των παράνοµων ουσιών από τους νέους αυξάνεται, ιδιαίτερα 

µεταξύ των νεαρότερων εφήβων. Ο µέσος όρος ηλικίας πρώτης χρήσης ουσιών είναι γύρω 

στα 14 χρόνια ενώ για το αλκοόλ είναι γύρω στα 12. Η χρήση του αλκοόλ, καπνού και 

ναρκωτικών από µαθητές των σχολείων έχει γίνει ένα συχνό και ανησυχητικό πρόβληµα. 

Οι γονείς µπορούν, διαπαιδαγωγώντας τα παιδιά τους από πολύ νωρίς, να τα 

βοηθήσουν να µην εµπλακούν σε τέτοιες οδυνηρές περιπέτειες.  

Είναι καλό οι γονείς να µιλούν για τα θέµατα αυτά µε τα παιδιά τους και στη 

συνέχεια εάν υπάρχουν αµφιβολίες να ζητήσουν τη βοήθεια του οικογενειακού 

ιατρού,ενός ψυχολόγου ή άλλων ειδικών. 

Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια εξέτασης της χρήσης αλκοόλ και 

ψυχοδραστικών ουσιών στην εφηβεία. Στο γενικό µέρος αναφέρεται το αλκοόλ, το 

κάπνισµα και τα ναρκωτικά. Επίσης αναλύονται τα πιθανά αίτια της χρήσης αυτών, οι 

επιπτώσεις τους καθώς και συµβουλές αντιµετώπισης του προβλήµατος.  

Το ειδικό µέρος της εργασίας περιλαµβάνει έρευνα, τον πληθυσµό της οποίας 

αποτελούν µαθητές Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεως Λυκείων του Νοµού Ηρακλείου Κρήτης. 



 

 viii 

 

Σκοπός της πτυχιακής είναι να διερευνηθεί η χρήση αλκοόλ και ψυχοδραστικών 

ουσιών από τους εφήβους, καθώς και οι παράγοντες που πιθανόν τους επηρεάζουν.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

1.1 Ιστορία του αλκοόλ 

Ο όρος αλκοόλ προέρχεται από την αραβική λέξη “al kohl” και ο Λαβουαζιέ την 

καθιέρωσε ως επιστηµονικό όρο. Το kohl είναι ένα είδος µαύρης πούδρας που 

χρησιµοποιείται για να βάφουν οι γυναίκες της ανατολής τα βλέφαρά τους. Το όνοµα 

χρησιµοποιήθηκε αργότερα για εξευγενισµένα αρώµατα και τελικά για το απόσταγµα του 

κρασιού, την αιθυλική αλκοόλη µε το αιθέριο άρωµα. . Το αλκοόλ που βρίσκεται στα 

αλκοολούχα ποτά ονοµάζεται αιθυλική αλκοόλη ή αιθανόλη και έχει χηµικό τύπο 

C2H5OH. 

Ο άνθρακας, το υδρογόνο και το οξυγόνο αποτελούν τα µόνα στοιχεία της αιθυλικής 

αλκοόλης. Αυτή είναι το µόνο είδος αλκοόλης που είναι ασφαλές για ανθρώπινη 

κατανάλωση, ταξινοµείται φαρµακολογικά, ως γενικό κατασταλτικό και µπορεί να 

προκαλέσει καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήµατος. 

∆εν έχει εξακριβωθεί πότε αρχίζει στην ανθρώπινη ιστορία, η χρήση του αλκοόλ, 

ούτε η εµφάνιση του µπορεί να συσχετισθεί µε την ύπαρξη ορισµένων ιστορικών και 

κοινωνικών συνθηκών. 

Η παραγωγή και η πώληση οινοπνευµατωδών ποτών είναι διαδικασίες ρυθµισµένες 

µε νόµους από τους πρώτους κιόλας πολιτισµούς. 

Ο κώδικας του Χαµουραµπί περιείχε διατάξεις που ρύθµιζαν τον κανονισµό 

λειτουργίας των «οίκων οινοποσίας». Οι Σουµέριοι και οι Αιγύπτιοι ιατροί 

χρησιµοποιούσαν την µπύρα σαν συστατικό στοιχείο των ιατρικών συνταγών. Η εισαγωγή 

των οινοπνευµατωδών ποτών στο τυπικό πολλών θρησκειών συνδέεται µε την ιδιότητα 

τους να φέρουν τους ιερείς σε µια επιθυµητή κατάσταση έκστασης. Η ιδιότητα αυτή 

θεωρούνταν αποτέλεσµα της παρουσίας υπερφυσικών πνευµάτων και Θεών. Το κόκκινο 

κρασί, στα πλαίσια των θρησκευτικών του χρήσεων, ταυτίστηκε από την αρχή µε το 

σύµβολο του αίµατος της ζωής και µε αυτή την πνευµατική σηµασία πέρασε ως συστατικό 

στοιχείο στο χριστιανικό µυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. 

Έλληνες φιλόσοφοι ανέφεραν µια χονδροειδή µέθοδο απόσταξης. Ο ∆ιόνυσος ήταν 

Θεός του κρασιού, γιος του ∆ία και της Σέµελης. Οι περιπέτειες του είναι πολλές, έτσι σε 

ένα µεγάλο ταξίδι ως την Ινδία που συνοδεύονταν από σατύρους, άντρες και γυναίκες 
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κρατούσαν κληµατόβεργες, χορεύοντας και τραγουδώντας, δίδασκε στους ανθρώπους που 

συναντούσε και τον αγαπούσαν πώς να καλλιεργούν το αµπέλι και να φτιάχνουν κρασί 

(21). 

 

1.2 Ορισµός Aλκοολικού 

Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (Π.Ο.Υ.), αλκοολικό είναι το άτοµο 

που χαρακτηρίζεται από υπερβολική κατανάλωση οινοπνεύµατος και 

του οποίου η εξάρτηση από αυτό έχει φτάσει σε τέτοιο βαθµό, ώστε να 

διακρίνονται έντονα σηµεία βλάβης της υγείας του – σωµατικά και 

ψυχικά – διαταραχές στην επικοινωνία του µε άλλα άτοµα, όπως και 

βλάβες στο κοινωνικό και οικογενειακό  του περιβάλλον ή πρόδροµα 

σηµεία µιας τέτοιας εξέλιξης. 

 

1.2.1 Τι προκαλεί τον αλκοολισµό; 

Οι αιτίες του αλκοολισµού δεν έχουν πλήρως διερευνηθεί. Τα άτοµα στις σύγχρονες 

κοινωνίες συχνά υφίστανται την επίδραση παραγόντων που ευνοούν την ανάπτυξη του 

αλκοολισµού.  

Μερικοί από αυτούς είναι: 

Α) το Οικογενειακό Περιβάλλον (έλλειψη στοργής, αγάπης, τρυφερότητας, 

ενδιαφέροντος και συµπαράστασης, ύπαρξη διαταραγµένης συµβίωσης, ορφάνια, κ.α.). 

Β) το Κοινωνικό Περιβάλλον (ατοµικισµός, αδιαφορία, έλλειψη φίλων, 

αντιξοότητες, καταπίεση, κ.α.) 

Γ) το Οικονοµικό Περιβάλλον (σκληρός ανταγωνισµός, ανασφάλεια, οικονοµική 

δυσχέρεια, ανεπάρκεια αγαθών, κ.α.) 

∆) το Ιδιοσυστατικό, Ψυχοπνευµατικό, Ηθικό και Μορφωτικό υπόστρωµα του 

ατόµου (χαµηλό διανοητικό και µορφωτικό επίπεδο, άνοια, µοναξιά, απογοήτευση, 

προσωπικό αδιέξοδο, αίσθηµα ανικανοποίητου, τάση φυγής, έλλειψη υπευθυνότητας, 

µειωµένη αυτοεκτίµηοη, κ.α.). 
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Ιστορικό αλκοολισµού σε µία οικογένεια αυξάνει τις πιθανότητες να υιοθετήσει 

κάποιο µέλος την ανθυγιεινή αυτή συνήθεια. Οι άνδρες φαίνεται ότι είναι πιο επιρρεπείς 

αναλογικά µε τις γυναίκες. 

 

1.3 Μορφές Αλκοολισµού 

ΟΞΥΣ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ. Γνωστός και σαν αιθυλική κρίση (ή κοινώς «µεθύσι»). 

Τα πρώτα συµπτώµατα της µέθης εµφανίζονται όταν συγκεντρωθεί στο αίµα περισσότερο 

από 0,2% οινόπνευµα. Σε αυτό το στάδιο παρατηρείται ελάττωση της οπτικής και 

ακουστικής οξύτητας, στο πρόσωπο εµφανίζεται ερυθρότητα συνοδευόµενη από αίσθηµα 

θερµότητας και υπάρχει αυξηµένη αποβολή ούρων. Όταν η πυκνότητα του οινοπνεύµατος 

φθάνει µεταξύ 1-1,5 γραµµ. στο αίµα, τότε παρατηρείται ευφορία διέγερση και 

υπερκινητικότητα, τόνωση της αυτοπεποίθησης, παραγνώριση ή υποτίµηση του κινδύνου. 

Τα συµπτώµατα αυτά συχνά ακολουθούν η µελαγχολία και η κατάπτωση. 

ΧΡΟΝΙΟΣ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ. Εµφανίζεται κυρίως σε άτοµα ηλικίας 40-50 ετών, 

βασικό στοιχείο των οποίων είναι η  χρόνια χρήση αλκοόλ (για 10 ή περισσότερα χρόνια). 

Ο αλκοολικός  σ’ αυτή τη φάση, εµφανίζεται καχεκτικός µε ερυθρότητα ιδιαίτερα στη 

µύτη και στα µάτια. Έχει ένα ασπροκίτρινο χρώµα και το δέρµα φαίνεται αυλακωµένο από 

λεπτές διατεταµένες φλέβες (22). 

 

1.4 Απορρόφηση 

Το αλκοόλ απορροφάται ταχέως από ολόκληρο το γαστρεντερικό σωλήνα και επειδή 

είναι ήδη σε υγρά µορφή δεν έχει την ανάγκη να διαλυθεί στο στοµάχι όπως τα χάπια. 

Εξάλλου, επειδή είναι ένα µικρό λιποδιαλυτό µόριο διεισδύει εύκολα. Αν εξατµιστεί 

µπορεί να απορριφθεί σχεδόν αµέσως από τους πνεύµονες. Γι’ αυτό το λόγο, οι εισπνοές 

αιθυλικής αλκοόλης (καθαρού αλκοόλ) είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες, αν λάβει κανείς υπόψη 

ότι η ταχεία απορρόφηση και η κατανοµή αυτής της ουσίας στον εγκέφαλο µπορεί να 

προκαλέσει αιφνίδια καταστολή των κέντρων ελέγχου του αναπνευστικού συστήµατος. 

Ο ρυθµός απορρόφησης της αιθυλικής αλκοόλης είναι µεταβλητός. Για παράδειγµα, 

σ’ ένα άτοµο µε άδειο στοµάχι, περίπου 20% µιας δόσης αλκοόλ απορροφάτε ταχέως. 

Είναι αυτονόητο ότι επί πλήρους στοµάχου η απορρόφηση επιβραδύνεται. Ένας άλλος 
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παράγοντας που µεταβάλλει το ρυθµό της απορρόφησης είναι η ποσότητα των ρευστών 

µέσα στα οποία εµπεριέχεται η αλκοόλη. 

Έτσι ένα αραιωµένο διάλυµα όπως η µπύρα απορροφάτε πιο αργά απ’ ότι ένα 

συµπυκνωµένο διάλυµα όπως ένα κοκτέιλ. Αναφέρθηκε προηγουµένως, ότι 20% της 

καταναλωθείσας αλκοόλης απορροφάτε από το στοµάχι. Το υπόλοιπο 80% απορροφάται 

από το έντερο. Η απορρόφηση διαµέσου του εντέρου µπορεί να καθυστερήσει να ανάλογα 

µε την ποσότητα τροφής που βρίσκεται στο στοµάχι. Με άλλα λόγια, όσο περισσότερη 

είναι η τροφή στο στοµάχι τόσο περισσότερες καθυστερεί η απορρόφηση.  

Τελειώνοντας µε το θέµα της απορρόφησης, θα πρέπει να τονιστεί ότι η 

καταναλωθείσα αλκοόλη απορροφάται εξολοκλήρου από τον οργανισµό. 

 

Κατανοµή 

Επειδή το αλκοόλ είναι ένα µικρό µόριο ευδιάλυτο στο νερό και το λίπος, 

παρουσιάζει ίση κατανοµή σ’ όλα τα υγρά του σώµατος και σε όλους τους ιστούς 

συµπεριλαµβανοµένων και αυτών του εγκεφάλου. Η αλκοόλη διαχέεται επίσης σε όλους 

τους µυς του σώµατος. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα παχύ ή ένα µυώδες άτοµο 

παρουσιάζει συνήθως χαµηλότερα επίπεδα αλκοόλης στο αίµα απ’ ότι ένα αδύνατο άτοµο. 

Επίσης ενδιαφέρον είναι ότι όσο µεγαλύτερος είναι ο όγκος του σώµατος, τόσο 

µεγαλύτερη είναι η διάρκεια της τοξικότητας από την κατανάλωση της αλκοόλης. 

 

Μεταβολισµός 

Από την ποσότητα της αλκοόλης που καταναλώνει το άτοµο, το 80% µεταβολίζεται 

στο ήπαρ, 10% αποβάλλεται µε την εκπνοή και την ούρηση και το υπόλοιπο µεταβολίζεται 

σε άλλα σηµεία του σώµατος. 

Σε γενικές γραµµές, αυτό που φαίνεται ότι είναι ουσιώδες στην διαδικασία του 

µεταβολισµού του αλκοόλ είναι η οξείδωση της αιθανόλης σε µια ουσία που είναι γνωστή 

ως ακεταλδεϋδη. Η µετατροπή της αιθανόλης σε ακεταλδεϋδη γίνεται µε την βοήθεια ενός 

ενζύµου που φέρει το όνοµα αλκοολική δενδρογέναση. Ο ρόλος της ακεταλδεύδης 

φαίνεται ότι είναι καθοριστικός για το βαθµό της ιστολογικής βλάβης που προκαλείται απ’ 

αυτήν την ουσία. Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις που 
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ενισχύουν την άποψη ότι η ακεταλδεϋδη µπορεί να θεωρηθεί ως η «βιοχηµική βάση της 

εξάρτησης». 

Η αλκοόλη διαφέρει από άλλες χηµικές ουσίες / φάρµακα. 

Ο ρυθµός µεταβολισµού της αλκοόλης είναι σχετικά αργός, σταθερός και 

ανεξάρτητος από το ποσόν που καταναλώνεται (8). 

 

1.5 Οι βλάβες που µπορεί να προκαλέσει το αλκοόλ είναι: 

• Αφυδάτωση 

• στοµαχικές διαταραχές (γαστρίτιδα, αιµορραγίες, έλκη) 

• υψηλή αρτηριακή πίεση  

• έλλειψη βιταµινών 

• σεξουαλικές διαταραχές 

• εγκεφαλικές βλάβες 

• αρρώστιες των µυών 

• προβλήµατα στο νευρικό σύστηµα 

• ηπατικές βλάβες 

• καρκίνο στόµατος, λάρυγγα και οισοφάγου 

• περισσότερες επιπλοκές στους διαβητικούς (23). 

 

1.5.1 Τοξικές βλάβες του αλκοόλ στον εγκέφαλο 

Τα τοξικά αποτελέσµατα εµφανίζονται ως ένας συνδυασµός από τα νευροτοξικά 

αποτελέσµατα του αλκοόλ, την αλληλεπίδραση του αλκοόλ µε τις θρεπτικές ανεπάρκειες 

του αλκοολισµού και από τις νευροτοξικές συνέπειες της απόσυρσης του αλκοόλ. 

Ακόµα και η απόσυρση της αιθανόλης συνδέθηκε µε µειώσεις των δενδριτικών 

συνάψεων των νευρικών κυττάρων και τη νευρωνική απώλεια. 
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Η ατροφία, η συρρίκνωση και η νευρωνική απώλεια του εγκεφάλου, έχουν 

τεκµηριωθεί στον ιστό του εγκεφάλου σε άτοµα µε αλκοολισµό, ιδίως στις φλοιώδεις και 

επιχείλιες περιοχές. 

Όσον αφορά τον όγκο του εγκεφάλου, η µεταθανάτια έρευνα δείχνει ότι η απώλεια 

λευκής ουσίας, - εµφανίζεται να είναι πιο προεξέχουσα από την µείωση της φαιάς ουσίας. 

Η νευρωνική απώλεια εµφανίζεται να είναι πρώτιστα απώλεια των πυραµιδικών 

νευρώνων. 

Το σύνδροµο Wernicke-Korsakoff  έχει συνδεθεί µε ανωµαλίες στο µετωπικό 

φλοιό, καθώς επίσης και σε διάφορες υποφλοιώδεις δοµές, συµπεριλαµβανοµένου του 

θαλάµου, του ιππόκαµπου, των µαστίων και του αµυγδαλωτού πυρήνα. 

Οι νευρωνικές ογκοµετρικές απώλειες, είναι προοδευτικές µε τη βαριά 

κατανάλωση και είναι πιο προεξέχουσες στο µετωπιαίο και κροταφικό φλοιό. Τα 

εξαρτώµενα από το αλκοόλ άτοµα παρουσιάζουν επίσης διεύρυνση ανάµεσα στις έλικες 

του εγκεφαλικού φλοιού και τις κοιλίες, καθώς επίσης και µείωση όγκου του ιππόκαµπου. 

Περιγράφονται επίσης µειώσεις του όγκου του µεσολόβιου (που συνδέει το δεξί µε το 

αριστερό ηµισφαίριο του εγκεφάλου). 

Η ατροφία του εγκεφάλου που τεκµηριώνεται στις δοµικές νεύρο-απεικονιστικές 

µελέτες είναι πιο µεγάλη µε την αύξηση της ηλικίας στους ενηλίκους. Αυτή η ηλικιακή 

επίδραση µπορεί να απεικονίσει µια ηλικιακή ευπάθεια στο αλκοόλ στους 

γηραιότερους πληθυσµούς, την αλληλεπίδραση των διαδικασιών γήρανσης, και 

νευροτοξικότητας του αλκοολισµού, δηλαδή, µια «πρόωρη γήρανση του εγκεφάλου», 

καθώς επίσης και τον συσσωρεµένο αντίκτυπο του από µακρού υφιστάµενου αλκοολισµού 

στους παλαιότερους ηλικιακά πληθυσµούς. Κατά συνέπεια, η ατροφία µπορεί να µην είναι 

εύκολα ανιχνεύσιµη στους νέους υγιείς αλκοολικούς ασθενείς. 

Αντίθετα, οι έφηβοι αλκοολικοί, παρουσιάζουν ογκοµετρικές αλλαγές του 

ιππόκαµπου, που δεν φαίνονται στις µελέτες των υγιών νέων ενηλίκων. Η µελέτη στους 

εφήβους δείχνει ότι οι έφηβοι αλκοολικοί παρουσιάζουν αποδιοργανωτικά αποτελέσµατα 

στην ανάπτυξη του εγκεφάλου ή και µια αυξανόµενη ευαισθησία στα νευροτοξικά 

αποτελέσµατα του αλκοόλ. 

Κατά τη διάρκεια των αρχικών ετών της διακοπής χρήσης του αλκοόλ, υπάρχει 

αποκατάσταση στις ποσότητες της φαιάς και λευκής εγκεφαλικής ουσίας, µειώσεις στο 

κενό ανάµεσα στις έλικες και µειώσεις του κοιλιακού όγκου. Υπάρχουν όµως διαφορές 
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στο ποσοστό συγκεκριµένων περιοχών εγκεφάλου και συγκεκριµένων τύπων ιστού, όσον 

αφορά το ποσοστό αποκατάστασης. Η σχετικά γρήγορη αποκατάσταση της λευκής 

εγκεφαλικής ουσίας µετά την διακοπή του αλκοόλ, δεν εµφανίζεται να απεικονίζει και την 

επιστροφή του ύδατος των ιστών που εκτοπίζεται από το αλκοόλ, δηλαδή την αφυδάτωση. 

Η θρεπτική κατάσταση, οι νευρολογικές επιπλοκές της απόσυρσης του αλκοόλ, και η 

ηπατική λειτουργία φαίνεται να σχετίζονται µε ευρήµατα στις δοµικές νεύρο-

απεικονιστικές µελέτες. Οι επιληπτικές κρίσεις µετά από απόσυρση του αλκοόλ, έχουν 

συνδεθεί  µε τη νευροτοξικότητα στους αλκοολικούς ασθενείς. Υποστήριξη αυτής της 

σχέσης, είναι ότι η απώλεια λευκής ουσίας στον κροταφικό φλοιό συνδέθηκε ιδιαίτερα µε 

επιληπτικές κρίσεις µετά από απόσυρση της αιθανόλης. Αν και η φλοιώδης ατροφία έχει 

περιγραφεί και σε αλκοολικούς ασθενείς µε καλή θρεπτική κατάσταση, το σύνδροµο 

Wernicke-Korsakoff και η ηπατική κίρρωση συνδέονται γενικά µε µεγαλύτερα 

ογκοµετρικά ελλείµµατα στις φλοιώδεις και επιχείλιες δοµές του εγκεφάλου. 

 

1.5.2 Επίδραση σε άλλα συστήµατα 

Μια άλλη θέση δράσης του αλκοόλ στον 

άνθρωπο, σχετίζεται µε τις γυναικείες ορµόνες. Προς 

το τέλος της ωχρής φάσης του εµµηνορροϊκού 

κύκλου, οι πτώσεις στα επίπεδα της 

αλληπρεγνανολόνης (allopregnanolone – προϊόν 

καταβολισµού της προγενεστερόνης) µπορούν να 

συµβάλλουν στις προεµµηνορροΐκές διαταραχές 

διάθεσης και να αυξήσουν την ένταση των 

χαρακτηριστικών ιδιοτήτων του αλκοόλ. Αυτοί οι 

παράγοντες µπορούν να αυξήσουν την κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια αυτής της 

φάσης του εµµηνορροϊκού κύκλου. 

Η δράση του αλκοόλ στα κανάλια ασβεστίου (κυρίως στα L-Channels) της 

κυτταρικής µεµβράνης των νευρικών κυττάρων είναι επίσης πιο καλά γνωστή. Το αλκοόλ 

µπλοκάρει την είσοδο του ασβεστίου στα κύτταρα. Στον εγκέφαλο, τα κανάλια ασβεστίου 

διαδραµατίζουν έναν σηµαντικό ρόλο στη συναπτική εισροή και µε αυτόν τον τρόπο στη 

διαµόρφωση του επιπέδου του ασβεστίου και µιας σειράς ασβέστιο – εξαρτώµενων 
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ενδοκυτταρικών διαδικασίων, του δυναµικού των κυτταρικών µεµβρανών και της 

απελευθέρωσης νευροδιαβιβαστών. 

Φάρµακα που ανταγωνίζονται το αλκοόλ στη δράση των καναλιών ασβεστίου (όπως 

η λαµοτριγίνη και η νιµοδιπίνη) φαίνεται ότι µειώνουν τα συµπτώµατα της απόσυρσης 

του αλκοόλ, αν και περισσότερες έρευνες είναι αναγκαίες στο συγκεκριµένο τοµέα. 

 

1.5.3 Η δράση του αλκοόλ από Ψυχιατρική άποψη 

Το αλκοόλ παράγει µια εντυπωσιακή σειρά συµπεριφοριστικών αποτελεσµάτων 

στους ανθρώπους, που εξαρτώνται από τη δόση του αλκοόλ που λαµβάνεται, από το εάν 

τα επίπεδα αλκοόλ αυξάνονται ή πέφτουν, αλλά και από την αλλαγή των επιπέδων του 

αλκοόλ στο αίµα. Η ευφορική, διεγερτική και αγχολυτική όραση του αλκοόλ, συµβάλλει 

στην ευρεία ψυχαγωγική χρήση του, ενώ τα κατασταλτικά αποτελέσµατά του συµβάλλουν 

στην κατανάλωση του σαν «µη – συνταγογραφούµενου» υπνωτικό. 

Σε λίγο υψηλότερες δόσεις το αλκοόλ όµως: 

• συννεφιάζει τη µνήµη και την κρίση 

• επιβραδύνει την επεξεργασία πληροφοριών και το χρόνο αντίδρασης 

• εξασθενεί το συντονισµό των κινήσεων και 

• αναστέλλει τον έλεγχο της παρορµητικής και επιθετικής συµπεριφοράς 

(άρση των αναστολών). 

Έτσι δεν είναι περίεργο ότι µερικές από τις πιο καταστρεπτικές συνέπειες της 

κατάχρησης αλκοόλ, απεικονίζουν τον αντίκτυπο της δηλητηρίασης µε αλκοόλ σε 

δραστηριότητες όπως η οδήγηση, που απαιτούν µια υψηλή εγρήγορση στις γνωστικές 

λειτουργίες. 

Με τη χρόνια χρήση, το αλκοόλ δηµιουργεί προσαρµογή και νευροτοξικότητα των 

νευρώνων στον εγκέφαλο, που προκαλεί την αντοχή και την εξάρτηση. 

Το σύνδροµο στέρησης αλκοόλ περιλαµβάνει την ανησυχία, την αϋπνία και τα 

συµπτώµατα διέγερσης του συµπαθητικού νευρικού συστήµατος. Σε µεγαλύτερα επίπεδα 

εξάρτησης µε επαναλαµβανόµενα επεισόδια απόσυρσης του αλκοόλ, η αποχή µπορεί να 

συνδεθεί µε την ουσιαστική συµπαθητική διέγερση, µε συµπτώµατα την διέγερση, τις 
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αντιληπτικές αλλαγές (ψευδαισθήσεις – ζωοψίες), τη σύγχυση και τους σπασµούς έως τις 

επιληπτικές κρίσεις. 

Αυτά τα συµπτώµατα µπορούν να προκύψουν όλα µαζί στα πλαίσια του συνδρόµου 

που ονοµάζουµε Τροµώδες Παραλήρηµα (Delirium Tremens), µια απειλητική για τη ζωή 

επιπλοκή της εξάρτησης από το αλκοόλ, που αναπτύσσεται γενικά µέσα στην αρχική 

εβδοµάδα από την αποχή λήψης του αλκοόλ (και συχνότερα την τρίτη µέρα). 

Ένα άλλο σύνδροµο, η αλκοολική ψευδαισθήτωση (Alcoholic Hallucinosis) µπορεί 

να αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε φάσης του κύκλου της δηλητηρίασης και 

της απόσυρσης του αλκοόλ. Συνδέεται µε επίµονες ψευδαισθήσεις που µπορούν να 

παραµένουν. 

Η οξεία και παρατεταµένη αποχή είναι σηµαντικά πλαίσια για την θεραπεία του 

αλκοολισµού, για να εξασφαλιστεί µε ιατρική ασφάλεια η ανάκτηση των ασθενών και για 

να αποτρέψει την υποτροπή τους στη χρήση του αλκοόλ. Αν και οι σοβαρότερες συνέπειες 

της απόσυρσης του αλκοόλ εµφανίζονται κατά τη διάρκεια της αρχικής εβδοµάδας της 

αποχής, παρατεταµένα συµπτώµατα είναι η αϋπνία, η αδράνεια και η καταθλιπτική 

διάθεση. Η προσπάθεια απαλλαγής από τα συµπτώµατα απόσυρσης µπορεί να είναι 

σηµαντικός λόγος για την υποτροπή στη χρήση αλκοόλ. Αυτή τη φάση αποκατάστασης 

συνδέεται επίσης µε βελτίωση στη γνωστική λειτουργία, τη φλοιώδη δραστηριότητα. 

 Τα θρεπτικά ελλείµµατα περιπλέκουν συχνά τη φυσική ιστορία του αλκοολισµού. Η 

έλλειψη θειαµίνης είναι ένα από αυτά. Εάν οι αλκοολικοί µε έλλειψη θεαµίνης λάβουν 

γλυκόζη πριν την διόρθωση της έλλειψης θεαµίνης, η προκύπτουσα απαίτηση θειαµίνης 

στις πυροφωσφατο-εξαρτώµενες µεταβολικές διαδικασίες, θέτει σε κίνδυνο τις νευρωνικές 

µεταβολικές λειτουργίες και µπορεί να προκαλέσει το θάνατο εγκεφαλικών κυττάρων, που 

συνδέεται µε το σύνδροµο Wernicke – Korsakoff. Αυτό το σύνδροµο αναφέρεται σε έναν 

αστερισµό συµπτωµάτων εξασθένισης της εκµάθησης και της µνήµης, ψύχωσης, και 

κινητικών προβληµάτων (24) 

 

1.6 Αλκοόλ και ατυχήµατα 

Η τοξίκωση από την αλκοόλη µπορεί να προκαλέσει την ατρόµητη και παράτολµη 

συµπεριφορά, που συντελεί στην επιτυχία ενός πάρτι, αλλά µπορεί, επίσης, να έχει 

τραγικές συνέπειες, ιδιαίτερα όταν καταλήγει σε αυτοκινητιστικά, βιοµηχανικά και 

οικιακά ατυχήµατα. 
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Έχει συµβεί έµπειροι οδηγοί λεωφορείων να επιχειρήσουν 

να τα οδηγήσουν µέσα από χώρο, που είναι ως και 30 εκ. 

στενότερος απ' τα οχήµατα τους, µετά από δυο διπλά ουίσκι. Τα 

προβλήµατα στην οδήγηση παρατηρούνται και σε χαµηλά επίπεδα 

περιεκτικότητας αλκοόλης στο αίµα, όπως 30mg/100ml, και στα 

80mg/100ml που είναι το νόµιµο όριο στη Βρετανία, 

Η µέση επιδείνωση στην οδήγηση είναι της τάξεως του 12%. Σ’ αυτό το επίπεδο, οι 

οδηγοί κινδυνεύουν πολύ περισσότερο να προκαλέσουν ατυχήµατα. Ο κίνδυνος είναι, 

περίπου, δέκα φορές µεγαλύτερος, όταν η περιεκτικότητα αλκοόλης στο αίµα είναι 

150mg/100 ml και 20 φορές µεγαλύτερος, όταν είναι 200mg/100ml. 

Η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας υπολογίζει, ότι στην Αυστραλία, για παράδειγµα, 

τουλάχιστον το 50% των θανάτων από αυτοκινητιστικά δυστυχήµατα έχουν κάποια σχέση 

µε την κατανάλωση της αλκοόλης. Αυτό το είδος των ατυχηµάτων που σχετίζονται µε την 

αλκοόλη σκοτώνουν περισσότερους ανθρώπους απ' ότι όλες οι µολυσµατικές αρρώστιες 

µαζί. Το ποσοστό των τροχαίων ατυχηµάτων που µπορεί να θεωρηθεί πως οφείλονται 

στην αλκοόλη ποικίλλει από χώρα σε χώρα, και φαίνεται, ότι σε µερικές είναι πολύ 

χαµηλό δηλαδή 3-10% αλλά ακόµα και αυτοί οι αριθµοί θα έπρεπε να ασκήσουν πίεση 

στους υπεύθυνους και επιρροή στη δική µας στάση απέναντι στον µεθυσµένο οδηγό. 

O παρακάτω πίνακας δείχνει ότι θέτοντας  η Βρετανία ένα όριο 80 mg/100ml, είχε 

σαφή επίδραση στα χιλιάδες µοιραία ή σοβαρά τροχαία δυστυχήµατα, που συµβαίνουν απ' 

τις 10 το βράδυ ως τις 4 το πρωί. 

 

1.7 Επίπεδα αλκοόλης στο αίµα 

Τα επίπεδα αλκοόλης στο αίµα εκφράζονται, συνήθως, σε mg αλκοόλης, που 

περιέχονται στα 100 ml αίµατος, ή σαν ποσοστό τοις εκατό. Το 1954, η Επιτροπή Ειδικών 

για την Αλκοόλη της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, ανάφερε πως είναι αδύνατο ν' 

αποφύγουµε το συµπέρασµα, ότι η πυκνότητα 50 mg αλκοόλης στα 100m αίµατος (0,05%) 

προκαλεί στατιστικά σηµαντική επιδείνωση στην οδήγηση. 

Το νόµιµο όριο για να µπορεί κανείς να οδηγεί είναι 80 mg/100 ml στην Αγγλία, στη 

Γαλλία και σε µερικές άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, 50 mg στη Σουηδία και 100 mg σε 

µερικές πολιτείες των Η.Π.Α, τέλος, το νόµιµο επιτρεπτό όριο αλκοόλ για οδήγηση στην 
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Ελλάδα είναι 50 mg/lt αίµατος. Η περιεκτικότητα των 80 mg ή 0,08% συµβαίνει, όταν 

ένας άνθρωπος µε κανονικό βάρος πίνει γρήγορα τέσσερις µπύρες ή δύο διπλά ουίσκι (9). 

Οι δύο όροι BAC (Blood Alcohol Concentration-συγκέντρωση αλκοόλης στο αίµα) 

και BAL (Blood Alcohol Levels-επίπεδα αλκοόλης στο αίµα) χρησιµοποιούνται για 

µέτρηση του ποσοστού αλκοόλ στο αίµα αλλά ο πρώτος όρος είναι ακριβέστερος γιατί π.χ. 

ένας άντρας 100 κιλών έχει περισσότερο αίµα από µία γυναίκα 50 κιλών. Αναλυτές 

Αναπνοής 

Οι αναλυτές αναπνοής µπορούν να διαγνώσουν το BAC ενός  ανθρώπου απλά και 

µόνο από την αναπνοή του. Αν και το BAC χρησιµοποιεί σαν µονάδα µέτρησης της 

περιεκτικότητας αλκοόλης ανά 100 ml αίµατος ωστόσο µπορεί να µετρηθεί και σαν 

περιεκτικότητα αλκοόλης ανά λίτρο εκπνεόµενου αέρα. 

• 0.25 mgr/lt στον αέρα που εκπνέετε ισούται µε 0.5 %ο στο  αίµα 

Σχετικά µε τον µεταβολισµό της αλκοόλης, ο οργανισµός ενός µέσου ανθρώπου 

µεταβολίζει το αλκοόλ κατά 0.15 %ο ανά ώρα  (4). 

Η αλκοόλη συνδέεται, επίσης, µ' ένα σηµαντικό ποσοστό των οικιακών και 

βιοµηχανικών ατυχηµάτων. Μια µελέτη που έγινε σε µια περιοχή του Παρισιού για τα 

ατυχήµατα στον τόπο εργασίας, βρήκε πως 10-15% οφείλονται στη µέθη. Μια άλλη 

µελέτη για τα θύµατα µη τροχαίων ατυχηµάτων στην Ελβετία, µεταξύ 1964 και 1970, 

έδειξε ότι 24% των θυµάτων ήταν υπό την επήρεια του αλκοόλ κατά την άφιξη τους στο 

νοσοκοµείο. Είναι σαφές πως η αλκοόλη πολλαπλασιάζει σηµαντικά τους κινδύνους κάθε 

επαγγέλµατος, όπου τα ατυχήµατα αποφεύγονται µόνο µε επαγρύπνηση και καθαρό µυαλό 

(9). 

 

Μέθοδοι παραγωγής και περιεκτικότητας σε αλκοόλη των οινοπνευµατωδών 

ποτών. 

Είδος Παραδείγµα

τα 

Συγκεκριµέν

ων ποτών 

Περιεκτικ

ότητα σε αλκοόλ 

%u/u 

Μέθοδος παραγωγής 

 

Μπύρες Ξανθές 3-6 Ζύθος πριν τη βράση µε 

µαγιά και χούµελη για άρωµα 
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Μαύρες 4-8 

Επιτραπ

έζια κρασιά 

Κόκκινα, 

άσπρα και ροζέ 

8-14 Ζύµωση πατηµένων 

σταφυλιών ή χυµού σταφυλιού 

 Σαµπανιζέ - 

σαµπάνια 

12 ∆εύτερη ζύµωση µε 

κατακράτηση του διοξειδίου του 

άνθρακα 

Γλυκά  

κρασιά και 

κοκτέιλ 

Τσέρι, 

Πορτό, Μαδέρα, 

Βερµούτ 

15-20 Κοινά κρασιά  

Αποστα

γµένα  

Κονιάκ  40 Άµεση απόσταξη του 

σταφυλόζουµου µετά τη ζύµωση 

 Ουίσκι 37-40 ∆ιπλή απόσταξη από 

ζύµωση πολτοποιηµένου 

κριθαριού ή καλαµποκιού 

 Ρούµι  40 Απόσταξη από ζύµωση 

µαλασσών 

 Τζιν  37-40 Άγευστα αποστάγµατα 

αρωτισµένα σε δεύτερη 

απόσταξη µε µούρα, κλπ. 

 Βότκα  37,5 Απόσταξη σιταριού 

Λικέρ  Βενεδικτίνη, 

Σαρτρέζ, 

Κιρς 

20-55 Ουδέτερα οινοπνεύµατα µε 

προσθήκη αρωµατικών ουσιών 

 

1.8 Θεραπεία αλκοολισµού & αποτοξίνωση 

Η συχνή χρήση αλκοόλ προκαλεί ανοχή και εξάρτηση, σωµατική κα ψυχική. Η 

εξάρτηση από αυτή την ουσία είναι γενικά ύπουλη κα µακροχρόνια. Αφού εγκατασταθεί η 

σωµατική εξάρτηση, µε τη διακοπή της χρήσης εµφανίζονται συµπτώµατα στέρησης, όπως 

τρεµούλιασµα των χεριών, της γλώσσας και των βλεφάρων, ταχυκαρδία, εφίδρωση, άγχος, 

πονοκέφαλος, αϋπνία κ.α. 
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Το σύνδροµο στέρησης µπορεί να εξελιχθεί σε Delirium Tremens, που εκδηλώνεται 

µε ταχυκαρδία, εφίδρωση, οπτικές ή ακουστικές παραισθήσεις. Παρατηρείται επίσης 

συχνά παραλήρηµα και ψυχοκινητική διέγερση. Συνήθως εµφανίζεται σε άτοµα που 

πάσχουν από κάποια ταυτόχρονη σωµατική ασθένεια, είναι δε δυνατόν να καταλήξει και 

στο θάνατο. Η χρόνια χρήση αλκοόλ µπορεί να οδηγήσει επίσης σε βρογχίτιδα, πνευµονία, 

φυµατίωση και καρδιοπάθεια. 

Η εξασθένηση των διανοητικών λειτουργιών δεν είναι σπάνια. Οι περισσότεροι 

θάνατοι από χρόνια κατάχρηση αλκοόλ οφείλονται στην καταστροφή του ήπατος εφόσον 

εκεί µεταβολίζεται η µεγαλύτερη ποσότητα αλκοόλ (κίρρωση ήπατος). 

Η θεραπεία ξεκινάει από τον ίδιο τον ασθενή. Η αποδοχή του προβλήµατος είναι το 

σηµαντικότερο βήµα. Είναι µια προσπάθεια επίπονη, µακροχρόνια και µε πολλές στιγµές 

αδυναµίας. Η θεραπεία αποτοξίνωσης των αλκοολικών γίνεται µε ψυχοθεραπεία και µε 

φάρµακα σε ψυχιατρικές κλινικές. Παρουσιάζει δυστυχώς τεράστιες δυσκολίες. Οι 

αλκοολικοί συνήθως αρνούνται ότι έχουν πρόβληµα εθισµού στο αλκοόλ κα δεν ζητούν 

βοήθεια από ειδικούς, πιστεύοντας ότι έτσι οι υπόλοιποι τους λυπούνται. 

Υπάρχουν βεβαίως κρατικά και δηµόσια ιδρύµατα όπου άτοµα που πάσχουν από 

αλκοολισµό µπορούν να µιλήσουν για τα προβλήµατα τους και να βοηθηθούν από 

ειδήµονες. Οι άνθρωποι αυτοί χρήζουν βοήθειας εξειδικευµένου ιατρικού προσωπικού. Οι 

βασικές παράµετροι που θα µπορούσαν να συµβάλουν θετικά σε οποιοδήποτε θεραπευτικό 

πρόγραµµα είναι οι εξής: 

Αναγνώριση και αξιολόγηση του προβλήµατος. Μεγάλη σηµασία έχει η στάση στη 

πρώτη επαφή µε τον αλκοολικό. Χρειάζεται επίµονη προσπάθεια για τη λεπτοµερή 

αξιολόγηση κάθε πτυχής της γενικότερης υγείας και των δραστηριοτήτων του ατόµου. 

Κατάρτιση θεραπευτικού προγράµµατος. Με βάση το δεδοµένο ότι όλοι οι 

αλκοολικοί ∆ΕΝ παρουσιάζουν την ίδια κλινική εικόνα ( π.χ. συµπτώµατα , βαθµό 

εξάρτησης κ.λπ.), η κατάρτιση του θρεπτικού προγράµµατος απαιτεί δύο βασικά στοιχεία: 

1. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης που προαναφέρθηκε και 2. Την ενεργό συµµετοχή 

του ασθενούς στις αποφάσεις σχετικά µε τη θεραπευτική διαδικασία. Ανάλογα µε την 

κλινική εικόνα του προβληµατικού πότη, τα πρώτα στάδια ενός θεραπευτικού 

προγράµµατος µπορεί να απαιτήσουν: 
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1. Αποτοξίνωση. Η αποτοξίνωση δεν είναι θεραπεία για αλκοολισµό αλλά είναι µια 

περίοδο αποχής από το αλκοόλ µε στόχο την προετοιµασία του ατόµου για απεξάρτηση 

και ανάρρωση. 

2. Αντιµετώπιση οργανικών και ψυχιατρικών διαταραχών. Όπως και στην 

προηγούµενη περίπτωση η ανάγκη εισαγωγής σε νοσοκοµείο ή ψυχιατρείο για την 

αντιµετώπιση πιθανών διαταραχών εξαρτάται από την κατάσταση που βρίσκεται ο 

αλκοολικός. Συνήθως πολλά από τα προβλήµατα που παρουσιάζουν οι προβληµατικοί 

πότες µπορούν να αντιµετωπιστούν στα εξωτερικά ιατρείο και όχι στα νοσοκοµεία και 

στις κλινικές. 

Θεραπευτικό πρόγραµµα. θα πρέπει η σχέση του θεράποντος κα του 

θεραπευόµενου να είναι ειλικρινής κα να υπάρχει µεταξύ τους εµπιστοσύνη. ∆εν θα πρέπει 

ο θεράπων να λέει ψέµατα στον θεραπευόµενο αλλά να του λέει την αλήθεια. Επίσης κάθε 

θεραπευτική παρέµβαση πρέπει να εµπεριέχει κατάρτιση εφικτών θεραπευτικών στόχων. 

Επιπλέον απαραίτητη είναι η υποστήριξη της οικογένειας του αλκοολικού. 

∆ιαχρονική παρακολούθηση. Η διαχρονική παρακολούθηση του προβληµατικού 

πότη και η συνεχής υποστήριξη του ίδιου και της οικογένειας του επιβάλλεται για 

διάστηµα τουλάχιστον ενός έτους. 

Ο αλκοολικός νοσεί. Η νόσος εισβάλλει ύπουλα και οι επιπτώσεις της βαρύνουν 

τόσο τους ασθενείς όσο και τους ανθρώπους που τους περιβάλλουν. Απαιτείται εγρήγορση 

για αναγνώριση των συµπτωµάτων πριν η χρήση γίνει εξάρτηση, εφόσον είναι γνωστό πως 

η πρόληψη είναι ωφελιµότερη της θεραπείας. Σηµαντικός είναι ο ρόλος της οικογένειας, 

ενώ πολύτιµη ψυχολογική υποστήριξη παρέχεται από κοινωνικές οµάδες, π.χ. Ανώνυµοι 

Αλκοολικοί. 

Η ζωή είναι σαν ένα ποτήρι κρασί, πρέπει κάποιος να τη γεύεται αργά για να 

αναδεικνύεται όλη η γεύση  
(25). 
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1.8.1 Φαρµακευτική θεραπεία του στερητικού συνδρόµου από αλκοόλ 

 

Η θεραπεία της οξείας σωµατικής φάσης απεξάρτησης από το αλκοόλ, συνίσταται 

στην χορήγηση  βενζοδιαζεπινών µε µεγάλο χρόνο ηµιζωής και την προοδευτική διακοπή 

τους σε διάστηµα  ηµερών. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν: 

• ∆ιαζεπάµη (Stedon) 

• Χλωροδιαζεποξίδη (Librium) 

• Κλοναζεπάµη (Rivotril).  Προτιµάται σε εξάρτηση από Αλµπραζολάµη ή 

Τριαζολάµη 

• Χλωραζεπάµη (Tranxene) 

• Λοραζεπάµη (Tavor). Μπορεί να προτιµάται επί βαρείας ηπατικής βλάβης 

καθώς δεν µεταβολίζεται στο ήπαρ, ή για υπογλώσσια χορήγηση όταν υπάρχουν 

ναυτία και εµετός. 

 

1.8.2 Ο ασθενής πρέπει να εισαχθεί σε Νοσοκοµείο αν: 

1. Συνεχίζει να παρουσιάζει συµπτώµατα παρά την χορήγηση διαζεπάµης. 

2. Εµφανίζει Τροµώδες Παραλήρηµα, υποτροπιάζουσες καρδιακές αρρυθµίες ή 

σπασµούς. 

3. Συνυπάρχει άλλη ιατρική διαταραχή ή νόσος. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα ηρεµιστικά µπορούν να βρεθούν: 

1. Θεραπεία του συνδρόµου στέρησης από βενζοδιαζεπίνες (ηρεµιστικά) 

2. Ενδείξεις χρήσης και Παρενέργειες βενζοδιοζεπινών (ηρεµιστικά - υπνωτικά) 

3.Ισοδύναµες ∆όσεις Βενζοδιαζεπινών (ηρεµιστικών) (23). 
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1.8.3 Στενός και σίγουρος ο δρόµος της «στεγνής» θεραπείας 

Τα λεγόµενα «στεγνά» θεραπευτικά προγράµµατα στηρίζονται στην ψυχοκοινωνική 

θεραπεία και στόχο έχουν την απεξάρτηση από όλες τις ουσίες και την κοινωνική 

επανένταξη. ∆εν χρησιµοποιούν φάρµακα υποκατάστασης για την αντιµετώπιση της 

εξάρτησης. Τα πρώτα «στεγνά» θεραπευτικά προγράµµατα αναπτύχθηκαν στη χώρα µας 

στις αρχές της δεκαετίας του '80, από το Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής και το κέντρο 

θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕΘΕΑ), και είχαν τη µορφή θεραπευτικών 

ικανοτήτων µε εσωτερική παραµονή για διάστηµα τουλάχιστον ενός έτους. Ακολούθησε η 

ανάπτυξη «στεγνών» προγραµµάτων και από άλλους φορείς, όπως το ψυχιατρικά 

Νοσοκοµείο της Θεσσαλονίκης. 

Η διαπίστωση της ανάγκης πλουραλισµού στη θεραπεία των εξαρτηµένων, 

προκειµένου να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ποικίλες ανάγκες των χρηστών, έδωσε 

ώθηση στη σταδιακή λειτουργία -από τους προαναφερθέντες και άλλους φορείς- διάφορων 

τύπων στεγνών θεραπευτικών προγραµµάτων, όπως της ηµερήσιος παραµονής ή του 

τύπου των εξωτερικών ιατρείων, της νυχτερινής διαµονής για τους εργαζόµενους, των 

αδίκων προγραµµάτων για εφήβους, γυναίκες και άτοµα µε ψυχιατρική συννοσηρότητα, ή 

των προγραµµάτων υπό µορφή αυτοβοήθειας. Ο ΟΚΑΝΑ, δηµιούργησε «στεγνά» 

θεραπευτικά προγράµµατα για ενήλικες και εφήβους και συνεργάζεται µε άλλους φορείς 

για την ανάπτυξη ανάλογων προγραµµάτων. 

Σήµερα, περίπου το 1/3 των θέσεων θεραπείας στις χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης καλύπτεται από τα «στεγνά» θεραπευτικά προγράµµατα. Κατά κανόνα, τα 

«στεγνά» προγράµµατα έχουν καλύτερα αποτελέσµατα σε άτοµα που επιδεικνύουν ισχυρό 

κίνητρο να θεραπευτούν, είναι νεαρότερα σε ηλικία, και έχουν λιγότερο βεβαρηµένο 

ιστορικό εξάρτησης. Η ένταξη και η θεραπεία στα «στεγνά» προγράµµατα ενδείκνυται για 

όλα τα εξαρτηµένα άτοµα, πριν αυτά αποφασίσουν να ζητήσουν βοήθεια στο πρόγραµµα 

υποκατάστασης. 

Ο ΟΚΑΝΑ διαθέτει τέσσερις Μονάδες Εφήβων (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, 

Ρέθυµνο) και ένα ∆ίκτυο θεραπευτικών Υπηρεσιών στην Πάτρα. Με τη συνεργασία του 

ΟΚΑΝΑ λειτουργούν επίσης το Πρόγραµµα «ΑΘΗΝΑ» της Ψυχιατρικής Κλινικής του 

Πανεπιστήµιου Αθηνών και το «Πρόγραµµα Προαγωγής Αυτοβοήθειας» του 

Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης  
(23). 
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1.9 Οι νέοι και το αλκοόλ στην κοινωνία µας  

Συχνά το αλκοόλ συνδέεται µε την νοοτροπία διαφόρων λαών. Είναι γεγονός ότι σε 

µερικές χώρες η κατανάλωση αλκοόλ µετά τη δουλειά είναι αν όχι συνήθεια, υποχρέωση. 

Συν τοις άλλοις η κατανάλωση αλκοόλ εκτός από µέσο διασκέδασης, είναι ταυτοχρόνως 

έθιµο. Μην ξεχνάτε ότι κατά τη µυθολογία ο ∆ιόνυσος ήταν ο θεός της διασκέδασης και 

του κρασιού και πολλές εκδηλώσεις συνδέονταν µε το όνοµα του. Γενικά για πολλούς 

λαούς το αλκοόλ είναι µέσο διασκέδασης. 

Στις µέρες µας, ιδιαίτερα στον κόσµο των νέων υπερισχύει η άποψη ότι άµα δεν 

µεθύσεις έστω και λίγο, δεν διασκεδάζεις. Ίσως αυτό θα µπορούσε να δικαιολογήσει τον 

αυξανόµενο αριθµό αλκοολικών νέων. Κάποιος µε πιο φιλελεύθερο πνεύµα θα 

προσπαθούσε να δικαιολογήσει αυτή τη συµπεριφορά των νέων µε τα ακόλουθα 

επιχειρήµατα. Οι νέοι της εποχής µας προσπαθούν να φαίνονται αντιδραστικοί στις 

συµβουλές των µεγαλύτερών τους. Θεωρούν τον εαυτό τους ως επαναστάτη. Το αλκοόλ 

συµπεριλαµβάνεται στη λίστα των «απαγορευµένων καρπών». Κατά συνέπεια οι νέοι 

µπαίνουν στον πειρασµό να δοκιµάσουν τους απαγορευµένους καρπούς ως τρόπο 

αντίδρασης. Επίσης υπάρχουν νέοι που δεν είναι συνηθισµένοι στο πιοτό και όντας 

επηρεασµένοι από τους φίλους τους, εθίζονται στο αλκοόλ. ∆εν θα διαφωνήσουµε 

καθόλου µε αυτές τις απόψεις. 

Απλώς θα προσθέσουµε ότι η καλύτερη µέθοδος πρόληψης της εξάπλωσης του 

αλκοολισµού είναι η πληροφόρηση. Η  πληροφόρηση των κινδύνων που κρύβονται πίσω 

από αυτή (µέσω ενηµερωτικών φυλλαδίων στα σχολεία, στα πολυσύχναστα µέρη των 

νέων έτσι ώστε τα παιδιά να έχουν τουλάχιστον το δικαίωµα επιλογής ανάµεσα «το 

θάνατο και τη ζωή». Γιατί η κατάχρηση αλκοόλ καταστρέφει εκτός από τον ίδιο τον 

αλκοολικό, οικογένειες, σταδιοδροµίες, διαλύει φιλίες, γεµίζει φυλακές, νοσοκοµεία, …. 

νεκροτοµεία. 

 

1.10 Οι λόγοι που πίνουν οι νέοι 

• Η άποψη ότι η χρήση αλκοόλ είναι δράση ενάντια στην αυστηρότητα των 

γονιών. 

• Για διασκέδαση. 

• Για κοινωνικοποίηση, αποδοχή, συµµόρφωση ή εξοµοίωση. 
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• Για ευχαρίστηση. 

• Θεωρούν ότι έτσι θα είναι πιο αποδεκτοί. 

• Για δοκιµή, ρίσκο, για να αποδείξουν σεξουαλικό θάρρος. 

• Για να µειώσουν το άγχος. 

• Για να ανακουφιστούν από τον πόνο ενός οικογενειακού προβλήµατος. 

• Για να ξεφύγουν από την πλήξη. 

 

1.11 Πώς να βοηθήσουν οι γονείς στην αποφυγή της χρήσης αλκοόλ 

• Πρέπει να συζητήσουν µε τον έφηβο για το αλκοόλ. Να σιγουρευτούν ότι 

κατάλαβε τους κινδύνους και τα προβλήµατα που προκαλούνται από την 

κατάχρηση. 

• Να έχουν υπόψη τους ότι τα παιδιά γνωρίζουν καλά τη στάση µας απέναντι 

στο αλκοόλ και η συµπεριφορά τους διαµορφώνετε βάση των δικών µας 

συνηθειών. 

• Να βοηθήσουν τους νέους να αντιµετωπίσουν την ψυχολογική πίεση που 

δέχονται από άλλους και να έχουν αυτοπεποίθηση και σιγουριά για τις αποφάσεις 

τους. 

• Να θέσουν σταθερούς κανόνες στο πλαίσιο της οικογένειας σας ενάντια 

στο αλκοόλ. 

• Να παρακινήσουν τον έφηβο να ασχολείται µε δηµιουργικές 

δραστηριότητες. 

• Να πλησιάσουν τους εφήβους µε αγάπη, να τους στηρίξουν και να 

προσπαθήσουν  να βρουν τι φταίει. 

• Να ελέγξουν τον τρόπο που συµπεριφέρονται ώστε να µην είναι σκληρός 

και απορριπτικός (5). 
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1.12 Το ποσοστό κατανάλωσης αλκοόλ στην Ελλάδα  

Μεταξύ του 1975 και του 1980 υπήρξε µια απότοµη αύξηση της κατανάλωσης από 

5,3, στα 10,2 λίτρα ανά άτοµο .Από τότε η κατανάλωση έπεσε το 1996 στα 8,7 λίτρα ανά 

άτοµο . Η κατανάλωση της µπίρας αυξήθηκε κατακόρυφα και από αµελητέες ποσότητες 

που καταναλώνονταν στη χώρα το 1990, έφθασε στα 40 λίτρα ανά άτοµο. Στην Ελλάδα 

σηµειώνεται µια από τις µεγαλύτερες καταναλώσεις «πυκνών ποτών» (τζιν, ουίσκι, 

βότκα.) από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση .Η χώρα έρχεται πρώτη σε κατανάλωση αλκοόλ 

στους νέους ηλικίας 15 χρονών - αγόρια και κορίτσια. 

Ταυτόχρονα εκτιµάται ότι είναι πρώτη στη νοθεία των «πυκνών ποτών» µε µεθυλική 

αλκοόλη, ουσία που βλάπτει το οπτικό νεύρο και προκαλεί τύφλωση. 

Οι νέοι από την Ελλάδα πίνουν σε εβδοµαδιαία βάση περισσότερο σε σχέση µε τους 

νέους των υπολοίπων χωρών .Αντιθέτως ,οι νέοι από την Ιρλανδία πίνουν λιγότερο. 

Σηµειώνεται στην έρευνα ότι στην Ιρλανδία µόνο στο 2% των αγοριών και στο 1% των 

κοριτσιών ηλικίας 13 και 15 ετών καταγράφηκε εβδοµαδιαία 1 πόση παρόµοια µε αυτή 

της Ελλάδας (14). 

 

1.13 Στατιστικά για το Αλκοόλ 

Η κατανάλωση στην Ελλάδα συγκαταλέγεται ανάµεσα στις µεσαίες µεταξύ των 

ευρωπαϊκών χωρών και φαίνεται να παρουσιάζει µείωση. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του 

Π.Ο.Υ. η κατανάλωση «σκληρών» αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα φαίνεται να 

µειώνεται, η κατανάλωση κρασιού να παραµένει περίπου σε σταθερά επίπεδα, ενώ να 

αυξάνεται εντυπωσιακά η κατανάλωση της µπύρας. 

Στη µελέτη ATTICA που πραγµατοποιήθηκε στην Αττική το 2002, το ποσοστό 

καθηµερινής κατανάλωσης αλκοόλ στους ενήλικες άνδρες έφτανε το 42,5% ενώ στις 

γυναίκες το 13,6%. Αντίστοιχα ποσοστά επιβεβαιώθηκαν και από άλλες έρευνες Τα 

υψηλότερα ποσοστά κατανάλωσης και στα δύο φύλα, παρατηρούνται στην ηλικία 55 - 64 

ετών. Αντίθετα, τα ποσοστά ολοκληρωτικής αποχής από το αλκοόλ είναι χαµηλά για την 

Ελλάδα και αφορούν στο 8,3% του πληθυσµού (άνδρες 1,2%, γυναίκες 15,4%) (15). 

Σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. (Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης 

και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά) (2007) οι συνήθεις χώροι κατανάλωσης 

αλκοολούχων ποτών µπορεί να είναι είτε στο σπίτι, είτε να σχετίζονται µε κάποιο µορφή 
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διασκέδασης/εξόδου. Συνήθως, ο ένας στους τρεις ερωτώµενους καταναλώνει αλκοολούχα 

στο «σπίτι» (31,9%) ή στο «σπίτι κάποιου άλλου» (5,5%), ενώ η πλειοψηφία των 

ερωτώµενων (ποσοστό 61,9%) αναφέρει κατανάλωση αλκοολούχων εκτός σπιτιού και 

κυρίως σε χώρους διασκέδασης όπως «µπαρ/ντίσκο/ κλαµπ» (28,5%), «ταβέρνα/ 

εστιατόριο» (19,2%) κα «καφενείο/ καφετέρια» (14,2%). 

Σηµαντικές διαφοροποιήσεις στο χώρο κατανάλωσης παρατηρούνται σε σχέση µε το 

φύλο: οι γυναίκες αναφέρουν κατανάλωση αλκοολούχων στο «σπίτι» σε υψηλότερο 

ποσοστό από τους άνδρες (42% και 33,6%, αντίστοιχα), οι οποίοι αναφέρουν κατανάλωση 

αλκοολούχων κυρίως σε χώρους διασκέδασης και ιδιαίτερα σε «µπαρ/ ντίσκο/ κλαµπ» 

(30%). 

Όσον αφορά στην κατανάλωση αλκοολούχων στους διάφορους χώρους 

διασκέδασης, οι γυναίκες συνήθως καταναλώνουν αλκοολούχα σε χώρους, οι οποίοι δεν 

αποτελούν µέρη αποκλειστικής κατανάλωσης αλκοόλ, όπως οι ταβέρνες και τα 

εστιατόρια, ως συνοδευτικό του φαγητού, ενώ οι άνδρες προτιµούν σε µεγαλύτερο 

ποσοστό να καταναλώνουν αλκοολούχα στους χώρους διασκέδασης όπως «µπαρ/ ντίσκο/ 

κλαµπ», καθώς και στο «καφενείο/ καφετέρια». 

 

1.14 Η κατανάλωση στους νέους 

Το πρόβληµα κατανάλωσης αλκοόλ φαίνεται να είναι σηµαντικό στους νέους της 

Ελλάδος. Στην έρευνα HBSC (Health Behavior in School-aged Children) οι έφηβοι 

ερωτήθηκαν πόσο συχνά καταναλώνουν αλκοόλ µέσα σε µια εβδοµάδα. Τα αποτελέσµατα 

από όλες τις χώρες έδειξαν συχνή κατανάλωση οποιουδήποτε αλκοολούχου ποτού για το 

5% των εφήβων 11 ετών, το 11% των εφήβων 13 ετών και το 29% των εφήβων 15 ετών, 

ποσοστά τα οποία είναι ανησυχητικά για την εξάπλωση του αλκοόλ στις µικρές ηλικίες. 

Επιπλέον, οι έφηβοι φαίνεται να προτιµούν συγκεκριµένους τύπους ποτών, µε την 

µπύρα να κατέχει την υψηλότερη θέση σε καταναλωτική προτίµηση, τα «σκληρά ποτά» να 

ακολουθούν στις περισσότερες περιπτώσεις και τελευταίο στην κατανάλωση να έρχεται το 

κρασί. Στην ευρωπαϊκό χώρο, έχει αρχίσει να αναπτύσσεται µεταξύ των νέων µια 

επικίνδυνη πρακτική κατανάλωσης, η οποία συνίσταται στη στοχευµένη και εντατική 

κατανάλωση αλκοόλ («binge drinking» - στο εξής «βαριά χρήση αλκοόλ»), η οποία 

αντιπροσωπεύει µια νέα απειλή, που πρέπει να αντιµετωπισθεί. 
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Τα στοιχεία που δίνει ο Π.Ο.Υ. για τη «βαριά χρήση αλκοόλ» µεταξύ των νέων είναι 

ιδιαίτερα αποθαρρυντικά, µε τη χώρα µας να καταλαµβάνει µία από τις µεσαίες θέσεις. 

Ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο που καταδεικνύει η µελέτη του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. (Εθνικού 

Κέντρου Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά)  (2007) σε σχέση µε την 

κατανάλωση αλκοόλ από τους έφηβους και νέους είναι το γεγονός ότι η µεγάλη 

πλειοψηφία (65,4%) των εφήβων καταναλώνει αλκοολούχα σε χώρους όπου σύµφωνα µε 

τον υφιστάµενο νόµο απαγορεύεται η κατανάλωση τους από άτοµα ηλικίας κάτω των 17 

ετών. Το ποσοστό µεγαλώνει ακόµα περισσότερο, αν προστεθεί σε αυτό κα το 4,6% που 

αναφέρει ότι καταναλώνουν αλκοολούχα σε ταβέρνα/εστιατόριο αγόρια. 

 

1.15 Θνησιµότητα από νοσήµατα σχετιζόµενα µε το αλκοόλ  

Η κατανάλωση αλκοόλ θεωρείται όπου έχει αιτιολογική σχέση µε 60 τύπους 

διαταραχών και συµπτωµάτων. Εκτιµάται ότι η χρήση αλκοόλ προκαλεί το 20 - 30% των 

καρκίνων του οισοφάγου και του ήπατος, των κιρρώσεων του ήπατος, των φόνων, των 

επιληπτικών κρίσεων και των τροχαίων ατυχηµάτων παγκοσµίως. Η θνησιµότητα που 

οφείλεται στο αλκοόλ εκτιµάται από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας ότι φτάνει 

παγκοσµίως σε 1,8 εκατ. θανάτους, που αντιπροσωπεύουν το 3,2% της παγκόσµιας 

θνησιµότητας. 

Μετρώντας το µέγεθος του προβλήµατος µε βάση τον δείκτη DALY’s, που 

συνδυάζει τα χαµένα έτη ζωής από την πρώιµη θνησιµότητα ή αναπηρία, ο Π.Ο.Υ. εκτιµά 

ότι στην κατανάλωση αλκοόλ οφείλεται παγκοσµίως το 4,0% των χαµένων ετών ζωής από 

πρώιµη θνησιµότητα ή ανικανότητα (58,3 εκατ.), ποσοστό που ειδικά για τους άνδρες 

ανέρχεται σε 6,5% έναντι 1,3% για τις γυναίκες. 

Εντούτοις, στον ευρωπαϊκό χώρο το ποσοστό των χαµένων ετών ζωής από πρώιµη 

θνησιµότητα ή ανικανότητα εξαιτίας του αλκοόλ ανέρχεται στο 9,2%. Μάλιστα, ειδικά 

στους άνδρες το ποσοστό των χαµένων ετών ζωής από πρώιµη θνησιµότητα ή 

ανικανότητα εξαιτίας του αλκοόλ φτάνει στο 14%, έναντι 3,3% στις γυναίκες. Οι 

εκτιµήσεις αυτές αναγάγουν το αλκοόλ στο δεύτερο σηµαντικότερο συµπεριφορικό 

παράγοντα κίνδυνου για την Ευρώπη, µετά το κάπνισµα (15). 

 



 

 22

1.16 Θνησιµότητα σχετιζόµενη µε το αλκοόλ στην Ελλάδα και στην 

Ευρώπη 

Οξεία νοσηρότητα και θνησιµότητα. Η οξεία νοσηρότητα κα θνησιµότητα 

περιλαµβάνει τους τραυµατισµούς από πτώση, τους τραυµατισµούς από πρόθεση, τους 

τραυµατισµούς οπό ατυχήµατα και τις τυχαίες δηλητηριάσεις. Η Ελλάδα παρουσιάζει την 

υψηλότερη θνησιµότητα από τροχαία ατυχήµατα και µια από τις υψηλότερες από τυχαίες 

δηλητηριάσεις. 

Σε έρευνα για τους τραυµατισµούς από τροχαία που έκαναν εισαγωγή σε νοσοκοµεία 

της Αθήνας, υπολογίσθηκε ότι το 10% των τραυµατισµών µπορούν να αποδοθούν άµεσα 

στην κατανάλωση αλκοόλ. Από τους οδηγούς που ενεπλάκησαν σε τροχαία ατυχήµατα 

την περίοδο 1995 -1997, το 41% διαπιστώθηκε ότι είχε κάνει χρήση αλκοόλ πριν την 

οδήγηση, ενώ στο 33% η συγκέντρωση αλκοόλης στο αίµα ήταν πάνω από 80mg/dl. 

Σύµφωνα µε στοιχεία της τροχαίας, κατά τα έτη 2005 κα 2006, το ποσοστό των 

θανατηφόρων τροχαίων ατυχηµάτων που οφείλονται σε µέθη ήταν 28% και 25,4% 

αντίστοιχα (Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. 2007). 

Χρόνια νοσηρότητα και θνησιµότητα. Η χρόνια νσοηρότητα κα θνησιµότητα από 

αλκοόλ περιλαµβάνει τις παθήσεις που συνδέοντα µε αυτό και συγκεκριµένα τις 

αλκοολικές διαταραχές, την κίρρωση του ήπατος τους καρκίνους που παρουσιάζουν 

άµεση συσχέτιση µε το αλκοόλ κα την ισχαιµική καρδιοπάθεια. 

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης κα Πληροφόρησης 

για τα Ναρκωτικά (Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. 2007) περίπου 200.000 Έλληνες πάσχουν από αλκοολική 

εξάρτηση, ενώ εκτιµάται ότι περίπου 5.000 θάνατοι ετησίως οφείλονται σε αιτίες που 

σχετίζονται µε την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. 

Αναλογικά, οι νέα πλήττονται περισσότερο: στον ευρωπαϊκό χώρο, στην ηλικιακή 

οµάδα των 15-29 ετών, το 10% των θανάτων µεταξύ των κοριτσιών οφείλεται σε 

κατάχρηση αλκοόλ, ενώ το ποσοστό ανεβαίνει στο 25% για τα αγόρια (25). 
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1.17 Η ψυχολογία του αλκοολικού 

Το πόσο πίνει ο κοινωνικός πότης ή ο αλκοολικός εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες. Μεταξύ αυτών είναι το στρες ή η απειλή που νιώθει ο πότης, οι αναµενόµενες 

συνέπειες του ποτού, η κοινωνική συνθήκη και απόφασή του να πάρει µια συγκεκριµένη  

ποσότητα αλκοόλης. Υπάρχουν σήµερα αρκετές πειραµατικές µελέτες που δείχνουν ότι οι 

αλκοολικοί αυξάνουν την ποσότητα που πίνουν, αν οι άλλοι τους κατακρίνουν γι’ αυτό ή 

αν νιώσουν ότι απειλούνται να κατακριθούν για την πράξη τους. 

Το να πίνει κανείς, όπως συµβαίνει και µε άλλα σχήµατα συµπεριφοράς, επηρεάζεται 

σηµαντικά από τη µίµηση της συµπεριφοράς άλλων ανθρώπων. Είναι γνωστό, ότι ο 

αλκοολικός, που για πολύ καιρό το ρίχνει, έξω µε το πιοτό, σταµατά να πίνει µετά από 

λίγες µέρες, µόνο και µόνο επειδή ο φιλαράκος του σταµάτησε. Έχει αποδειχτεί 

πειραµατικά, ότι οι κοινωνικοί πότες που πίνουν µεγάλες ποσότητες αυξάνουν την 

ποσότητα, αν δουν κάποιο «πρότυπο» που πίνει πολύ, σε σύγκριση µ' εκείνους που 

βλέπουν κάποιο «πρότυπο» να πίνει λίγο ή που δεν βλέπουν κανένα «πρότυπο». 

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, αυτές οι κοινωνικές πιέσεις, που βάζουν τον 

αλκοολικό σε πειρασµό να σταµατήσει την αποχή, αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία. Η 

υποτροπή συνδέεται συχνά µε αυτού του είδους την πίεση και µερικοί θεραπευτές 

συµπεριλαµβάνουν στη θεραπεία τους µια ειδική συµβουλευτική συνεδρίαση, που θα 

µπορούσαµε να την ονοµάσουµε «Πέστε όχι». 

Oι άνθρωποι πιστεύουν, συχνά, ότι υπάρχει µια «αλκοολική προσωπικότητα», που 

µπορούµε να την αναγνωρίσουµε ξεκάθαρα και που είναι ιδιαίτερα ευάλωτη. Στην 

πραγµατικότητα, ποτέ δεν έχει περιγραφεί τέτοιου είδους προσωπικότητα. Εφόσον η 

δηµιουργία του προβλήµατος του ποτού είναι µια σύνθετη αλληλοπλοκή προσωπικότητας 

και περιβαλλοντικών παραγόντων, δεν είναι πιθανό, να µπορέσουµε να βρούµε κάποιο 

χαρακτηριστικό της προσωπικότητας ενός αλκοολικού. 

Μερικοί άνθρωποι πίνουν, για να νιώσουν υπερδιέγερση, άλλοι για να µειώσουν το 

άγχος. Μερικοί πίνουν για να είναι κι αυτοί µέρος της «παρέας» και άλλοι, για να 

τιµωρήσουν τις γυναίκες τους. Η αναζήτηση της µοναδικής αλκοολικής προσωπικότητας, 

είναι σαν να ψάχνουµε για την αιτία της καρδιοπάθειας ή την αιτία για τις βλάβες των 

αυτοκινήτων. Παρ' όλ' αυτά, υπάρχουν ενδείξεις ότι πολλοί άνθρωποι που έχουν 

προβλήµατα µε το πιοτό, πίνουν για να µειώσουν το άγχος. 
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Ακόµα και τα ποντίκια παίρνουν κουράγιο µε µια δόση αλκοόλης. Αν ένα ποντίκι, 

που περπατά µέσα σ' ένα διάδροµο, για να φτάσει στο φαγητό του, υποστεί ηλεκτροσόκ θα 

νιώσει µια σύγκρουση µεταξύ της επιθυµίας να προσεγγίσει το φαγητό και της  επιθυµίας 

να το αποφύγει. Έχει αποδειχτεί, άτι η αποφυγή και ο φόβος µπορούν να µειωθούν µε µια 

µέτρια δόση αλκοόλης (9). 

  

1.18 Προειδοποιητικά σηµάδια χρήσης αλκοόλ 

Σωµατικά: Κούραση, επαναλαµβανόµενα προβλήµατα υγείας, κόκκινα απαθή µάτια 

και παρατεινόµενος βήχας. 

Συναισθηµατικά: Αλλαγές της προσωπικότητας, ξαφνικές αλλαγές της διάθεσης, 

ερεθιστικότητα, ανεύθυνη συµπεριφορά, χαµηλό αίσθηµα αυτοεκτίµησης, µειωµένη 

ικανότητα κρίσης, κατάθλιψη και γενική έλλειψη ενδιαφέροντος. 

Οικογενειακά: ∆ιαµάχες στο σπίτι, µη τήρηση των κανόνων, αποστασιοποίηση από 

την οικογένεια. 

Σχολικά: Μείωση του ενδιαφέροντος, αρνητική προσέγγιση, µείωση των βαθµών, 

πολλές απουσίες, προβλήµατα συµπεριφοράς και πειθαρχίας. 

Κοινωνικά: Απόκτηση νέων φίλων που δεν ενδιαφέρονται για τις συνήθεις σχολικές 

και οικογενειακές δραστηριότητες, νοµικά προβλήµατα, αλλαγές προς λιγότερο συµβατό, 

τρόπο όσον αφορά το ντύσιµο και τις προτιµήσεις για τη µουσική. 

Το προβλήµατα που αναφέρονται πιο πάνω δεν σηµαίνουν κατ’ ανάγκη ότι 

συσχετίζονται µε τη χρήση αλκοόλ ή άλλων ναρκωτικών. 

Οι γονείς µπορεί να αντιληφθούν κάτι το ασυνήθιστο αλλά χρειάζονται βοήθεια από 

ειδικούς για να γίνει η ακριβής διάγνωση για το τι συµβαίνει. 

Είναι καλό οι γονείς να µιλούν για τα θέµατα αυτά µε τα παιδιά τους και στη 

συνέχεια πρέπει να ζητήσουν τη βοήθεια του γιατρού για να δουν εάν υπάρχει ένα 

οργανικό πρόβληµα που να εξηγεί την κατάσταση. 

Στη συνέχεια εάν φανεί, ότι υπάρχει πρόβληµα µε τη χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών 

θα χρειαστεί ολοκληρωµένη προσέγγιση από µια πολυθεµατική οµάδα ειδικών (20). 
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1.19 Πότε αρχίζει το πρόβληµα µε το αλκοόλ και πως 

αντιµετωπίζεται. 

Πότε κάποιος θεωρείται ότι αντιµετωπίζει πρόβληµα αλκοολισµού; 

Το αλκοόλ καταντάει ένα σοβαρό πρόβληµα για κάποιον όταν αρχίσουν και γίνονται 

ορατές οι βλαβερές του συνέπειες τόσο στην ατοµική και οικογενειακή υγεία όσο και στην 

εργασιακή ζωή. Ίσως να αντιµετωπίζεις πρόβληµα αλκοολισµού, α) εάν σκέφτεσαι 

συνέχεια το ποτό, β) εάν έχεις  προσπαθήσει από µόνος σου να το κόψεις αλλά 

ανεπιτυχώς, ή γ) όταν πίνεις περισσότερες ποσότητες αλκοόλ από αυτές που είχες αρχικά 

προγραµµατίσει να πιεις.  

Πώς αισθάνεται κάποιος που προσπαθεί να απεξαρτηθεί από το αλκοόλ; 

Όταν κάποιος πίνει πολύ, ο οργανισµός του προσπαθεί να αποκαταστήσει τις 

διαταραγµένες ισορροπίες που προκαλεί η κατευναστική δράση του αλκοόλ και γίνεται 

περισσότερο ανθεκτικός στις µεγάλες ποσότητες αλκοόλ που καταναλώνονται. Ως 

συνέπεια, εκδηλώνεται µία προσαρµοστική διαταραχή µε εµφανή και σοβαρά στερητικά 

συµπτώµατα (σύνδροµο αποστέρησης) στην διάρκεια που κάποιος σταµατά την 

κατανάλωση αλκοόλ. Μερικά από το συµπτώµατα αυτά είναι: αίσθηµα δυσφορίας , 

διαταραχές του ύπνου, ελαφρό τρέµουλο των χεριών, τάση προς εµετό, εφίδρωση, 

νευρικότητα, αγχώδης κατάσταση και σπάνια εκδήλωση του γνωστού delirium tremens, 

µιας συγχυτικοδιεγερτικής κατάστασης που καταλήγει πολύ συχνά σε θάνατο. 

  

Πως µπορεί κάποιος να διακόψει; 

Το πρώτο βήµα είναι να συνειδητοποιήσει ότι αυτός έχει τον έλεγχο της ζωής του 

και πάνω σε αυτή τη βάση να συνεχίσει µε υπόλοιπα βήµατα: 

1. Να δεσµευθεί ότι θα το κόψει: µπορεί να σχεδιάσει τρόπους µε τους οποίους θα 

εξασφαλίσει µεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας. 

2. Να χρησιµοποιήσει την βοήθεια του υγειονοµικού προσωπικού: Ο 

οικογενειακός  γιατρός ή κάποιος εξειδικευµένος επαγγελµατίας υγείας (όπως ο 

Επισκέπτης Υγείας) µπορεί να σταθεί δίπλα του και να βοηθήσει να ξεπεράσει το 

πρόβληµα του αλκοολισµού. 
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3. Να χρησιµοποιήσει την εξειδικευµένη υποστήριξη κέντρων απεξάρτησης: 

ειδικά Κέντρα Απεξάρτησης από το αλκοόλ, όπως είναι οι Ανώνυµοι Αλκοολικοί, δίνουν 

όλες τις απαραίτητες οδηγίες και τα µέσα για να ξεκινήσει κάποιος την προσπάθεια 

απεξάρτησης. 

 

Πού µπορεί να απευθυνθεί κάποιος; 

1. Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων – προγράµµατα (26). 

2. Συµβουλευτικός Σταθµός Απεξάρτησης Αλκοολικών και Τοξικοµανών (18 και 

άνω) του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Αθηνών (27). 

3. Ανώνυµοι Αλκοολικοί (Α.Α) (28). 

4. Θεραπευτική Κοινότητα «Στροφή» (29). 

5. Εναλλακτική Κοινότητα «Παρέµβαση», (30). 

6. Θεραπευτική Κοινότητα «Ιθάκη» (31). 

 

Άλλες υπηρεσίες που µπορείτε να προσεγγίσετε στην Αθήνα, τον Πειραιά και 

την υπόλοιπη Ελλάδα είναι: 

α) Ψυχιατρικά ιδρύµατα 

β) Κέντρα ψυχικής υγείας 

γ) Γενικά νοσοκοµεία – Κέντρα Υγείας (22). 

 

1.20 Πάν µέτρον άριστον 

Η µικρή ή µέτρια κατανάλωση οινοπνεύµατος περίπου 15-40 γραµµάρια /ηµέρα για 

έναν ενήλικο άντρα και 10-30 γραµµάρια /ηµέρα για µια ενήλικη γυναίκα έχει θετικές 

επιδράσεις στον οργανισµό : 

1) Πιθανολογείται ότι κάνει καλό στην λειτουργία της καρδιάς.  

2) Βελτιώνει τη διάθεση. 

3) Προκαλεί γενικά χαλάρωση. 
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 Αντίθετα η υπερβολική κατανάλωση οινοπνεύµατος προκαλεί σοβαρές βλάβες στην 

υγεία ανεξάρτητα από το είδος του ποτού : 

1 ) Εξασθενεί τη µνήµη και την προσοχή. 

2) Κάνει το άτοµο φλύαρο. 

3) Προκαλεί νευρικότητα και ελαφρύ τρόµο. 

4) Είναι υπεύθυνη για τροχαία ατυχήµατα, αυτοκτονίες, εγκληµατικότητα, µείωση 

της απόδοσης στην εργασία. 

5) Αυξάνει το σωµατικό βάρος.  

6) Οδηγεί σε κίρρωση του ήπατος και σε δυσλειτουργία του εγκεφάλου.  

7) Μπορεί να προκαλέσει διάφορες µορφές καρκίνου.  

8) ∆υσχεραίνει την απορρόφηση πολλών θρεπτικών συστατικών, όπως βιταµίνες, 

ασβέστιο κ. α. 

 

Ο ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ: 

• Καταστρέφει την υγεία. 

• ∆ιαλύει οικογένειες.  

• ∆ηµιουργεί προβλήµατα στο χώρο εργασίας. 

• Ο∆ΗΓΕΙ ΣΤΟ ΘΑΝΑΤΟ 

 

1.21 Η απάντηση της κοινωνίας 

Για χιλιάδες χρόνια, σε όλους σχεδόν τους πολιτισµούς και τις ιστορικές περιόδους, 

άντρες, γυναίκες και παιδιά άκουσαν τη συµβουλή του Οµάρ Καγιάµ: «Όσο ζεις, πίνε! - 

γιατί όταν πια πεθάνεις, δεν θα ξαναγυρίσεις ποτέ». 

Όταν κανείς πίνει µε µέτρο, το ποτό είναι ευχαρίστηση. Παρ' όλ' αυτά, δεν υπάρχει, 

πλέον, καµιά αµφιβολία πως η αλκοόλη βλάπτει αν κανείς πίνει υπερβολικά. Το ήπαρ των 

ανθρώπων καταστρέφεται, οικογένειες καταστρέφονται, τα παιδιά βλάπτονται από τους 

γονείς που µεθούν και οι αλκοολικοί καταστρέφουν την αυτοεκτίµησή τους. Επειδή το 

αλκοόλ προκαλεί έξη και επειδή το πολύ ποτό οδηγεί σε ψυχολογικές, κοινωνικές και 
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οργανικές βλάβες, θα πρέπει να µας απασχολήσει η πρόσφατη αύξηση της κατανάλωσης 

της αλκοόλης σ' όλο τον κόσµο. 

Οι κυβερνήσεις, οι κοινωνικοί επιστήµονες και τα βοηθητικά επαγγέλµατα, θα 

πρέπει τουλάχιστον να βάλουν σκοπό να εµποδίσουν την αύξηση της κατανάλωσης 

αλκοόλης κατά κεφαλή πέρα από τα σηµερινά επίπεδα. Θα πρέπει να περιγραφούν καθαρά 

και να εκτιµηθούν κάθε είδους παρεµβάσεις: αυτοβοήθεια, κοινωνική, ψυχολογική και 

φαρµακευτική βοήθεια. Τελικά, θα πρέπει να ξεφύγουµε απ' αυτό το περιοριστικό µοντέλο 

«αρρώστιας» του αλκοολισµού και ν' αναρωτηθούµε µε ποιους τρόπους µπορούµε να 

προλάβουµε τα κοινά προβλήµατα του ποτού, και µε ποιους τρόπους µπορεί ο αλκοολικός 

να βοηθηθεί να τροποποιήσει τις προσωπικές του συνήθειες (9). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

2.1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Το κάπνισµα αποτελεί τη σηµαντικότερη αιτία νοσηρότητας και άκαιρης 

θνησιµότητας στις περισσότερες χώρες. Στην Ελλάδα το πρόβληµα είναι οξύτατο, αφού η 

κατά κεφαλή κατανάλωση καπνού είναι µια από τις µεγαλύτερες στον κόσµο.  

Το κάπνισµα, ως εγκαταστηµένη ενήλικη πρακτική, αποτελεί τυπική µορφή χηµικής 

εξάρτησης. Η «µύηση», εντούτοις, σ’ αυτό γίνεται κατά την εφηβεία υπό την επίδραση 

ψυχοκοινωνικών πιέσεων, η φύση και ένταση των οποίων ποικίλει από πληθυσµό σε 

πληθυσµό.  

Υπάρχει γενική συµφωνία ότι η αντικαπνιστική µάχη µπορεί να κερδηθεί µόνο κατά 

την εφηβεία, πριν ριζωθεί η χηµική εξάρτηση και παγιωθούν οι µεταβολικές εκτροφές. 

Κατά συνέπεια, η κατανόηση των ψυχοκοινωνικών παραµέτρων της σχέσης των εφήβων 

µε το κάπνισµα αποτελεί προϋπόθεση για την ορθολογική αντιµετώπιση του µεγαλύτερου 

σύγχρονου κινδύνου υγείας.  

Στη χώρα µας η ευαισθητοποίηση, όχι µόνο των εφήβων αλλά και ολόκληρου του 

πληθυσµού, σχετικά µε το ρόλο του καπνίσµατος στη ζωή και τις επιπτώσεις του, είναι 

περιορισµένη.  
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Η ελλιπής ενηµέρωση έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση του καπνίσµατος, ιδιαίτερα 

ανάµεσα στους νέους, ενώ ήδη η Ελλάδα αποτελεί µια από τις χώρες µε το υψηλότερο 

ποσοστό καπνίσµατος στον κόσµο. 

Η απουσία συστηµατικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων δεν αφορά µόνο στο 

κάπνισµα, αλλά και στον ευρύτερο τοµέα της αγωγής υγείας, αφού σε αντίθεση µε ότι 

συµβαίνει τα τελευταία χρόνια σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, η αγωγή υγείας δεν 

περιλαµβάνεται στο ελληνικό σχολικό πρόγραµµα. Αλλά ακόµα και όταν εφαρµόζεται 

µεµονωµένα σε ορισµένα σχολεία, µε την πρωτοβουλία του διδακτικού προσωπικού, έχει 

πολύ µικρές πιθανότητες να είναι αποτελεσµατική. συνήθως υστερεί σε συντονισµό και 

βασίζεται σε παλιές και ξεπερασµένες διδακτικές µεθόδους που χαρακτηρίζονται από 

έλλειψη φαντασίας και ευαισθητοποίησης σε κρίσιµες ψυχοκοινωνικές µεταβλητές (6). 

 

2.2 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΠΝΟ 

Το κάπνισµα διαφόρων φυτών, και πιθανώς και του καπνού, είναι µια συνήθεια που 

αναφέρεται στα γραπτά κείµενα των ιερών Βεδίκων των Ινδιών, που γράφτηκαν το 2000 

π.Χ. περίπου. 

Πιο συγκεκριµένα όµως , στοιχεία για τον καπνό αναφέρονται γύρω στο 500 µ.Χ. 

από τους Μάγια του Μεξικού. 

Οι Ινδιάνοι κάπνιζαν, έτρωγαν ή µασούσαν φύλλα καπνού. Στις ∆υτικές Ινδίες 

τύλιγαν φύλλα καπνού σαν πούρα. 

Στο Μεξικό ρουφούσαν από τη µύτη τον καπνό σε σκόνη µε σωλήνες από 

ταρταρούγα ή ασήµι. Στην Αγγλία ο καπνός έφτασε το 1586 από ναυτικούς Φλαµανδούς ή 

Γάλλους. Οι πρώτοι Ευρωπαίοι έµποροι άρχισαν την εκµετάλλευση του καπνού από τον 

Νέο Κόσµο σε παγκόσµια κλίµακα. 

Στην αρχή, ο καπνός χρησιµοποιήθηκε για φαρµακευτικούς λόγους , όπως για την 

κάθαρση φλεγµάτων. Το 1856 µεγάλο φορτίο καπνού που έφτασε από την Αµερική στην 

Αγγλία προωθήθηκε στην αγορά. Από τότε, άρχισε να πουλιέται σχεδόν σε όλα τα 

καταστήµατα, παντοπωλεία, υφασµατοπωλεία και χρυσοχοεία. 

Η Βρετανία προµηθευόταν τον καπνό από την αποικία της τη Βιρτζίνια, όπου οι 

κλιµατολογικές συνθήκες ήταν πολύ ευνοϊκές για την καλλιέργειά του. 
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Και άλλες χώρες ακολούθησαν το παράδειγµα τον Βρετανών και άρχισαν την 

καλλιέργεια και παραγωγή καπνού, όπως από τις αποικίες της Πορτογαλίας ,στη 

Ζιµπάµπουε και στο Μαλάουϊ, οι Ολλανδοί στην Ινδονησία. Από κει η καλλιέργεια 

καπνού εξαπλώθηκε σ’ όλο τον κόσµο. Και στην Ελλάδα καλλιεργείται και ευδοκιµεί ο 

καπνός , που για την χώρα µας είναι µία πλουτοπαραγωγική πηγή. 

Από στατιστικά στοιχεία, οι Έλληνες καπνίζουν τρεις φορές περισσότερο από λαούς 

άλλων χωρών. Αποτέλεσµα, να έχουµε 85% καρκίνο του πνεύµονα που οφείλεται στο 

κάπνισµα και κάθε χρόνο να πεθαίνουν περίπου  15000 καπνιστές. Επίσης, έχουµε πολλά 

τροχαία ατυχήµατα µε θανάτους εξαιτίας του καπνίσµατος, όταν η προσοχή του οδηγού 

καπνιστή διασπάται µε τη προσπάθεια ανάµµατος του τσιγάρου.  

Το Υπουργείο Υγείας, στα πλαίσια της αντικαπνιστικής εκστρατείας, βάζει τη 

σφραγίδα του στις διαφηµίσεις, στα πακέτα τσιγάρων, µε το σύνθηµα «ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ 

ΒΛΑΠΤΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ». Όµως, αναρωτιόµαστε ποιο υπουργείο άραγε 

«επιτρέπει» να κυκλοφορούν συγχρόνως προϊόντα που απευθύνονται σε παιδιά, τσίχλες 

και σοκολάτες σε συσκευασία πλήρους αποµίµησης τσιγάρων, και µάλιστα συγκεκριµένης 

µάρκας. Έτσι του δηµιουργείται ένα οικείο κλίµα ως προς το να καπνίσει και ένα αληθινό 

τσιγάρο.  

Θα πρέπει να απαγορευτούν τέτοια καλοστηµένα παιχνίδια, τα οποία 

προπαγανδίζουν στα παιδιά προϊόντα που τους καταστρέφουν την υγεία, ενώ οι τσέπες 

των εµπόρων του θανάτου γεµίζουν χρήµατα. (7)   

 

2.3  ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ  

Η νικοτίνη είναι µια ήπια φαρµακευτική ουσία, που ερεθίζει τα «κέντρα ανταµοιβής» 

στον εγκέφαλο και αυξάνει το ρυθµό της αναπνοής και τους παλµούς της καρδιάς. Η 

νικοτίνη εισέρχεται στον οργανισµό µας µε τα σταγονίδια της πίσσας κατά την εισπνοή 

του καπνού. Είναι δραστικότατο δηλητήριο και η κυριότερη αιτία ασθενειών και θανάτων 

σ' ολόκληρο τον κόσµο. ∆ίκαια ονοµάζεται «ο ανελέητος φονιάς των λαών», που 

δολοφονεί αργά και σταθερά. Μερικές σταγόνες νικοτίνης στη γλώσσα µπορούν να 

επιφέρουν το θάνατο. Απορροφάται από τα τοιχώµατα της στοµατικής κοιλότητας, το 

δέρµα, τους πνεύµονες. ∆ρα ως διεγερτικό (όπως οι αµφεταµίνες και η κοκαΐνη) 

ποικιλοτρόπως στο κεντρικό νευρικό σύστηµα. Οι επιδράσεις στον οργανισµό είναι 

ανάλογες µε την ψυχική. (7) 
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2.3.1 Νικοτίνη, ντοπαµίνη και απόλαυση 

Η επιστήµη, µετά από πολυετείς έρευνες και συνεργασία πολλών κλάδων της 

(νευροφυσιολογίας, βιολογίας, ψυχολογίας κ.ά.), κατάφερε 

πρόσφατα να αποκρυπτογραφήσει το µηχανισµό του 

καπνίσµατος και να αποδείξει αυτό που υποπτευόταν από 

καιρό. Ανάµεσα σε 4.000 περίπου ουσίες που παίρνει ο 

οργανισµός από ένα τσιγάρο, αυτή που προκαλεί τον εθισµό 

και κατά συνέπεια τον κύκλο στέρηση – ικανοποίηση είναι 

µια: η νικοτίνη.  

Η νικοτίνη φαρµακευτικά έχει µια παράξενη συµπεριφορά. Αν εισέλθει στον 

οργανισµό από µια ορισµένη ποσότητα και πάνω είναι ένα θανατηφόρο δηλητήριο, ενώ 

κάτω από αυτή την ποσότητα γίνεται ανεκτή προκαλώντας σύντοµα εθισµό.  

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποτελείται από 10 περίπου δισεκατοµµύρια κύτταρα, τους 

νευρώνες. 

Τα κύτταρα αυτά χωρίζονται σε οµάδες και η καθεµιά συµµετέχει σε κάποια από τις 

λειτουργίες του εγκεφάλου (κίνηση, αισθήσεις, συναισθήµατα, σκέψη κ.τ.λ.). 

επικοινωνούν µεταξύ τους δηµιουργώντας συνδέσεις που λέγονται συνάψεις, στέλνοντας 

και λαµβάνοντας πληροφορίες τόσο µε ηλεκτρικά σήµατα όσο και µε χηµικές ουσίες. (1) 

 

2.3.2 Τι καταστρέφει η πίσσα 

Ανάµεσα στις 4.000 ουσίες που περιέχει το τσιγάρο, η πίσσα είναι από τις πλέον 

βλαβερές. Πρόκειται για ένωση πολλών και καρκινογόνων ουσιών, έχει σκούρο χρώµα και 

κολλώδη υφή. Επικάθεται στους βλεννογόνους τους στόµατος, των πνευµόνων, του 

στοµάχου και του εντέρου, συµβάλλοντας στην πρόκληση καρκίνου αυτών των περιοχών, 

αλλά και στην εκδήλωση εµφυσήµατος, χρόνιων αναπνευστικών παθήσεων κ.λ.π. Ο 

οργανισµός εν τω µεταξύ αναλώνει όλα τα αποθέµατα βιταµίνης C.  
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2.3.3 Το µονοξείδιο του άνθρακα 

Πρόκειται για την ίδια δηλητηριώδη ουσία που εκπέµπεται από τα καυσαέρια των 

αυτοκινήτων. Ενώ η νικοτίνη κάνει την καρδιά να χτυπά πιο γρήγορα, το µονοξείδιο του 

άνθρακα της στερεί το extra οξυγόνο που της χρειάζεται. Η αναπνοή γίνεται πιο γρήγορη 

και η θερµοκρασία του σώµατος πέφτει κατά ένα - δύο δέκατα. Αυτή η "κόντρα" γίνεται 

αιτία για πολλές καρδιαγγειακές και αναπνευστικές παθήσεις. (19)  

 

2.4 Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ 

Σύµφωνα µε όσα είπαµε πιο πάνω, ο εγκέφαλος του ανθρώπου που αρχίζει να 

καπνίζει δέχεται σχεδόν αµέσως µε την πρώτη ρουφηξιά µια ποσότητα νικοτίνης.  

Η νικοτίνη φθάνει στον εγκέφαλο 7 δευτερόλεπτα, γρηγορότερα και από ενδοφλέβια 

ένεση.  

Αστραπιαία προκαλεί την έκκριση ντοπαµίνης, η οποία µε τη σειρά της προκαλεί ένα 

ευχάριστο συναίσθηµα.  

Άλλες ουσίες εκκρίνονται όταν φοβάται ο άνθρωπος, άλλες όταν είναι θυµωµένος 

και άλλες, όπως η ντοπαµίνη, όταν είναι χαρούµενος.  

Η έκκριση της ντοπαµίνης γίνεται και όταν φθάσουν στον εγκέφαλο, µέσω της 

κυκλοφορίας του αίµατος, διάφορες φυσικές ουσίες όπως είναι η ηρωίνη, η κοκαΐνη, η 

νικοτίνη κ.ά.  

Με τον τρόπο αυτό εξηγείται η ευχαρίστηση που νιώθει ο χρήστης ναρκωτικών και 

µε την ίδια διαδικασία εξηγείται και η σε µικρότερο βαθµό βέβαια ευχαρίστηση του 

καπνιστή.  

Μετά από λίγα µόλις τσιγάρα, το µυαλό µας προσαρµόζεται σε δυο καταστάσεις: 

«Απαιτεί» τη διατήρηση του επιπέδου νικοτίνης στο αίµα στον υψηλό βαθµό που 

έφτασε µε το κάπνισµα («ζητάει τη δόση του»).  

«Συνδέει» στα κύτταρα του το αίτηµα αυτό µε τη διαδικασία το καπνίσµατος 

(ενεργοποίηση των χεριών, του στόµατος, βαθιά αναπνοή κ.τ.λ.). 
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Όσον αφορά τώρα το επίπεδο της νικοτίνης στο αίµα, αυτό φτάνει στο µέγιστο 

βαθµό µε το τέλος του τσιγάρου, πέφτει στο µισό µετά από µισή ώρα και στο ένα τέταρτο 

µετά από µια.  

Αυτό εξηγεί γιατί κατά µέσο όρο καπνίζει κάποιος 25 τσιγάρα την ηµέρα, ένα κάθε 

45 λεπτά στις 16 περίπου ώρες που είναι ξύπνιος. (1) 

 

2.5 H ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ 

 Επειδή ο καπνός είναι ένα νόµιµο προϊόν και η διαφήµιση είναι τόσο ξεκάθαρα 

απατηλή, οι κίνδυνοι από αυτό το ναρκωτικό υποτιµούνται. Έτσι οι έφηβοι παίζουν µε τον 

καπνό, πιστεύοντας ότι δεν µπορεί να τους κάνει κακό. Όταν αυξάνουν την χρήση καπνού, 

συνεχίζουν να πιστεύουν ότι µπορούν µε κάποιο τρόπο να νικήσουν τα προγνωστικά και 

ότι δεν θα εθιστούν. Πρέπει να τους πει κάποιος, ότι κανείς από αυτούς που άρχισαν να 

καπνίζουν ή να µασούν καπνό, ή να χρησιµοποιούν άλλο ναρκωτικό δεν περίµενε ότι θα 

εθιστεί. Ο καθένας ή η καθεµία πιστεύει ότι µπορεί ν’ απολαύσει τα πλεονεκτήµατα, χωρίς 

να πάθει κακό. Αυτό που πιστεύουν είναι λάθος –θανάσιµο λάθος. 

Ακόµη και όταν γίνουν τακτικοί καπνιστές, πολλοί έφηβοι πιστεύουν ότι θα 

καπνίζουν για λίγα χρόνια και µετά θα σταµατήσουν. Πρέπει όµως να τους προειδοποιήσει 

κάποιος, ότι η τακτική χρήση οδηγεί σύντοµα στον εθισµό και ότι σε πολλές περιπτώσεις 

το κάπνισµα επιµένει και παραµένει σ’ ολόκληρη την ενήλικη ζωή.  

Οι νέοι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν την καταστροφή που επιφέρει ο εθισµός της 

νικοτίνης. Είναι ένα τεράστιο πρόβληµα: κάθε χρόνο είκοσι εκατοµµύρια άνθρωποι 

προσπαθούν να κόψουν το κάπνισµα και µόνον το 3% από αυτούς έχει µόνιµα 

αποτελέσµατα. Αλλά και ανάµεσα σ’ αυτούς που έχουν χάσει τον έναν τους πνεύµονα από 

καρκίνο ή έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέµβαση στην καρδιά, µόνον το 50% από 

αυτούς απέχει από το κάπνισµα για περισσότερο από µερικές εβδοµάδες. ∆εν υπάρχει 

διαφορά στους ανήλικους: οι περισσότεροι ανήλικοι που καπνίζουν ένα πακέτο την ηµέρα, 

έχουν εθιστεί στην νικοτίνη και αναφέρουν ότι θέλουν να το κόψουν αλλά δεν τα 

καταφέρνουν. Παρουσιάζουν υποτροπές και συµπτώµατα στέρησης παρόµοια µ’ αυτά που 

αναφέρουν οι ενήλικες. (13) 
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2.6 ΣΤΑ∆ΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΠΝΟΥ 

Όσο κι αν θέλουν οι γονείς να µείνουν τα παιδιά τους µακριά από τον καπνό, η 

πλειοψηφία των νέων ανθρώπων δοκιµάζουν το κάπνισµα. Οι πρόσφατες στατιστικές 

δείχνουν ότι 60%-75% των παιδιών ηλικίας δεκαοχτώ ετών, ανήκουν στην κατηγορία που 

έχουν δοκιµάσει τουλάχιστον µερικά τσιγάρα. 

Για την χρήση του καπνού υπάρχουν πέντε στάδια. ∆εν περνάνε όλοι οι άνθρωποι 

από τα πέντε στάδια. Κάποιος µπορεί να σταµατήσει σ’ οποιοδήποτε σηµείο κατά τη 

διάρκεια αυτής της διαδικασίας και είναι αυτό ακριβώς το οποίο οι γονείς ,θέλουν να 

συµβεί στα παιδιά τους . Θέλουν να σταµατήσουν ή τουλάχιστον να καθυστερήσουν την 

πρόοδο, κατά την διάρκεια αυτών των σταδίων: 

1. Το στάδιο της δηµιουργίας στάσεων, πιστεύω και προσδοκιών γύρω από το τι 

κερδίζεις από το κάπνισµα. 

2. Το στάδιο της δοκιµής του τσιγάρου, που σηµαίνει τις πρώτες δύο ή τρεις 

φορές που χρησιµοποιείς το τσιγάρο. 

3. Το στάδιο του πειραµατισµού, που αφορά την επαναλαµβανόµενη, αλλά όχι 

συστηµατική χρήση. 

4. Το στάδιο της συστηµατικής χρήσης, που σηµαίνει τουλάχιστον δύο φορές την 

εβδοµάδα. 

5. Το στάδιο της εξάρτησης . 

H πρώτη χρήση, έχει σαν κίνητρο την περιέργεια και µερικές φορές την επιθυµία να 

είµαστε ίδιοι µε τους υπόλοιπους . 

Κατά κανόνα ο πειραµατισµός γίνεται σε κοινωνικό περιβάλλον υψηλού κινδύνου-µ’ 

έναν πολύ καλό φίλο που καπνίζει, ή σ’ ένα πάρτι. 

Οι θετικές στάσεις γύρω από τα πλεονεκτήµατα του καπνού, οδηγούν συνήθως σε 

συστηµατική χρήση. 

Επίσης χρειάζονται κατά µέσο όρο δύο ή τρία χρόνια για να περάσει κάποιος από 

την περιστασιακή, στη συστηµατική χρήση του καπνού. Άρα , οι γονείς έχουνε κάποιο 

χρόνο που µπορούν να δουλέψουν µε τα παιδιά τους. Θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί 

ώστε να µην είναι υπερβολικοί στην πρώτη χρήση. Πολύ συχνά οι γονείς τιµωρούν τα 

παιδιά που χρησιµοποιούν πολύ νωρίς ναρκωτικά, µε αποτέλεσµα να κλείνουν την πόρτα 
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στο διάλογο. Τα παιδιά αρχίζουν να κρύβονται και επαναστατούν, σταµατούν να συζητούν 

µε τους γονείς τους και πλησιάζουν περισσότερο εκείνους που θεωρούν συµµάχους τους, 

τους φίλους τους ,που καπνίζουν ή παίρνουν ναρκωτικά, που γίνονται και οι κύριες πηγές 

πληροφοριών για τα ναρκωτικά. 

Η εφηβεία είναι µία περίοδος κατά την οποία τα παιδιά παίρνουν ρίσκα και τους 

αρέσει να πειραµατίζονται και πρέπει να περιµένουµε ότι σε µία κοινωνία γεµάτη 

ναρκωτικά, µε µια εύρωστη βιοµηχανία που προωθεί τα προϊόντα της, πολλοί νέοι 

άνθρωποι θα δοκιµάσουν τον καπνό. Πρέπει οι γονείς να συζητούν µε τα παιδιά τους τι τα 

οδήγησε να δοκιµάσουν καπνό, τι τους άρεσε πιθανόν από αυτό και ποιες βλαβερές 

συνέπειες θα έχουν από τη χρήση του. 

Αν τα παιδιά πουν ότι έχουν καπνίσει, ή µυρίζουν επάνω τους καπνό, ή έχουν φίλους 

που καπνίζουν, έχει φτάσει ο καιρός για µια σοβαρή συζήτηση. (13) 

 

2.7 ΓΙΑΤΙ ΞΕΚΙΝΑΝΕ ΝΑ ΚΑΠΝΙΖΟΥΝ 

Η πρώτη επαφή µε το τσιγάρο γίνεται συνήθως στην εφηβεία. Τους λόγους τους 

γνωρίζουν όλοι, καπνιστές και µη.  

Η µόδα, ο µιµητισµός, η ταύτιση, το άγχος να µεγαλώσουν γρήγορα, η διάθεση για 

επανάσταση, η πίεση από τους φίλους, ο επηρεασµός από τις διαφηµίσεις είναι µερικοί 

από αυτούς. Με πρώτο και καλύτερο έναν, που περικλείει όλους σχεδόν τους παραπάνω: 

Το φόβο να µην υστερούν σε σχέση µε τους άλλους, αυτό που οι κοινωνιολόγοι 

ονοµάζουν «ανάγκη αποδοχής» και το οποίο, απ’ ότι φαίνεται, το κουβαλάν όλοι στα 

γονίδια τους.  

Όπως είναι φυσικό και δεδοµένο ότι θα φορέσει µπλου τζιν, αθλητικά παπούτσια ή 

θα βάλει σκουλαρίκια, για το παιδί είναι σχεδόν το ίδιο δεδοµένο ότι θα καπνίσει.  

Για έναν έφηβο, το να του πει ένας µεγάλος να µην καπνίσει ισοδυναµεί σχεδόν µε 

το να του πει να µη φορέσει όλα τα παραπάνω. Πως µπορεί να φανταστεί τον εαυτό του 

διαφορετικό απ’ όλους τους άλλους;  

Η εφηβεία είναι η ηλικία της βιασύνης. Ο έφηβος θέλει να δείχνει µεγαλύτερος, 

θέλει να κάνει παρέα µε µεγαλύτερους, βιάζεται γενικώς.  
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Μια από τις χειρότερες προσβολές που µπορεί να νιώσει είναι όταν του λένε ότι 

«αυτά δεν είναι για την ηλικία σου, είσαι ακόµα µικρός». Και προσαρµόζει όσο µπορεί τη 

συµπεριφορά του στη συµπεριφορά των µεγαλύτερων.  

Πίνει καφέ, µπύρα, ακούει τη µουσική που ακούνε τα µεγαλύτερα παιδιά, αρχίζει να 

καπνίζει για να αποδείξει ότι δεν είναι πια µικρός.  

Τα πρότυπα, στην εφηβική ηλικία, παίζουν µεγάλο ρόλο στη διαµόρφωση της 

προσωπικότητας. Όλοι τους λίγο πολύ, γνωρίζουν από πρώτο χέρι τι σηµαίνει ίνδαλµα και 

πόσο µπορεί να τους επηρεάσει µε τη συµπεριφορά του.  

Μεγαλύτεροι φίλοι, ηθοποιοί, αθλητές, τραγουδιστές και τόσοι άλλοι ασκούν 

συνειδητή ή ασυνείδητη επιρροή πάνω τους, σε µια ηλικία που ψάχνονται.  

Οι σχέσεις δεν είναι πάντα οι ιδανικές και οι διαφορές απόψεων γίνονται µόνιµες 

αντιπαραθέσεις. Οι γονείς, ξεχνώντας τη δική τους εφηβεία και έχοντας µεγαλύτερη πείρα, 

προσπαθούν να επιβάλουν αυτό που θεωρούν σωστό, από το ποια ώρα θα γυρίσει το παιδί 

του βράδυ µέχρι πόσο και µε ποιον θα µιλήσει στο τηλέφωνο. Όσο η «καταπίεση» 

µεγαλώνει ειδικά στα κορίτσια τόσο και η στάση του παιδιού γίνεται αντιδραστική έως 

εκδικητική.  

Το τσιγάρο, που σκεφτόταν να µην αρχίσει για να µη στενοχωρήσει τους γονείς, 

γίνεται τώρα µέσο αντίδρασης, εκδίκησης.  

Η επανάσταση ενάντια στη «συντήρηση» άρχισε και η εκδίκηση είναι γλυκιά. Είναι 

στη φύση του ανθρώπου να έλκεται από αυτό που δεν του επιτρέπεται.  

Η απαγόρευση του καπνίσµατος στην εφηβεία σε συνδυασµό µε όσα λέγαµε 

προηγουµένως για τα πρότυπα, την επανάσταση, τη βιασύνη, αποτελεί για τον έφηβο έναν 

επιπλέον λόγο να το δοκιµάσει. (1) 

 

2.8 ΤΟ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ Ή ΤΟ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ; 

Από όσα επιστηµονικά και µη αναφέρθηκαν πιο πάνω, βγαίνει το συµπέρασµα ότι η 

ευχαρίστηση που προκαλεί το κάπνισµα δεν είναι µια εφεύρεση των καπνοβιοµηχανιών, 

αλλά υπάρχει στην πραγµατικότητα. 



 

 37

Μόνο που δεν είναι ευχαρίστηση µεγαλύτερη από τη φυσική ευχαρίστηση που 

νιώθει κάποιος που δεν καπνίζει, αλλά περισσότερο ανακούφιση από τη στέρηση που 

νιώθουµε όταν το επίπεδο της νικοτίνης στο αίµα µας αρχίζει να πέφτει.  

Η διαδικασία έχει ως εξής: 

Όσο υπάρχει νικοτίνη στο αίµα, αισθάνεται κάποιος όπως και αυτοί που δεν 

καπνίζουν.  

Όταν το επίπεδο της πέσει, νιώθει µια ασυνείδητη δυσφορία.  

Ο οργανισµός για να σταµατήσει τη δυσφορία ζητάει ασυνείδητα τσιγάρο.  

Όσο αργεί κάποιος να το ανάψει, η δυσφορία γίνεται όλο και πιο έντονη και 

εµφανής.  

Αν ανάψει τσιγάρο, το επίπεδο της νικοτίνης ανεβαίνει, εκκρίνεται περισσότερη 

ντοπαµίνη και η δυσφορία εξαφανίζεται.  

Αν δεν το ανάψει, εµφανίζονται τα πρώτα συµπτώµατα στέρησης.  

Με άλλα λόγια, για να µπορεί ένας καπνιστής να νιώθει καλά, όπως ένιωθε πριν να 

γίνει καπνιστής και όπως νιώθουν όλοι όσοι δεν καπνίζουν, πρέπει να φροντίζει να 

κυκλοφορεί στο αίµα του νικοτίνη. (1) 

 

2.9 ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ  

Οι παθητικοί καπνιστές, παρουσιάζουν διπλάσιες πιθανότητες για καρκίνο των 

πνευµόνων από αυτούς που δεν καπνίζουν. Καλό θα είναι να το λάβουν αυτό σοβαρά 

υπόψη τους οι µητέρες καπνίστριες, προκειµένου να παίρνουν µέτρα προστασίας για τα 

παιδιά τους, όταν βρίσκονται µαζί µ' αυτά σε κλειστούς 

χώρους και καπνίζουν. Ο λόγος για τον οποίο πρέπει να 

δυσανασχετούν οι µη καπνιστές που βρίσκονται στον ίδιο 

χώρο µε καπνιστές είναι ότι εισπνέουν τον καπνό από την 

καύτρα, που περιέχει σε µεγαλύτερη ποσότητα 

καρκινογόνες, τοξικές και χηµικές ουσίες, ενώ ο 

καπνιστής εισπνέει τον καπνό που περνά µέσα από το 

φίλτρο. Οι µη καπνιστές διατρέχουν έτσι τον ίδιο κίνδυνο να πάθουν καρκίνο των 

πνευµόνων, καρδιακές παθήσεις, κ.λ.π. (7)  
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2.10 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ 

Καρκίνος. Ο καρκίνος των πνευµόνων, που είναι η κυριότερη αιτία θανάτου από 

καρκίνο, οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στο κάπνισµα.  

Ιδιαίτερα στις ανεπτυγµένες βιοµηχανικά χώρες, όπου η µόλυνση του περιβάλλοντος 

είναι πανταχού παρούσα, το κάπνισµα επισπεύδει την εµφάνιση όγκων στους πνεύµονες, 

στο στόµα και στο φάρυγγα. Και πώς να µην προκαλέσει, όταν τα πνευµόνια του καπνιστή 

από ροζ, που είναι το φυσιολογικό τους χρώµα, έχουν γίνει µαύρα από την πίσσα και τις 

άλλες ουσίες του καπνού; 

Αν σκεφθεί γιατί είναι φτιαγµένα και πώς τα χρησιµοποιεί, τότε θα καταλάβει. 

Τι ακριβώς κάνουν τα πνευµόνια; 

Παίρνουν από τον αέρα το οξυγόνο, το οποίο διοχετεύουν µέσω του αίµατος στον 

οργανισµό, και στη συνέχεια µε την εκπνοή βγάζουν έξω τα στοιχεία που δεν χρειάζονται. 

Τα πνευµόνια παίρνουν το οξυγόνο και τη νικοτίνη µαζί τους. Παράλληλα όµως 

παίρνουν και κάπου 4.000 άλλες ουσίες που περιέχει ο καπνός δεν τις χρειάζονται. 

Κάποιες από αυτές µεταφέρονται στο αίµα και, µέσω της κυκλοφορίας, σε ολόκληρο τον 

οργανισµό. Κάποιες άλλες όµως, δεν µεταφέρονται στο αίµα ούτε και βγαίνουν πάλι έξω, 

µε αποτέλεσµα να µένουν και να συσσωρεύονται στις κυψελίδες των πνευµόνων, όπου 

σιγά - σιγά να προκαλούν αλλοιώσεις στα κύτταρα και στο τέλος καρκίνο. Και όλα αυτά 

γιατί; 

Γιατί τα πνευµόνια χρησιµοποιούνται «παρά φύση», έξω από το σκοπό για τον οποίο 

φτιάχτηκαν. 

Το ίδιο περίπου συµβαίνει και µε τις άλλες µορφές καρκίνου που προκαλεί το 

κάπνισµα. Όντας τα κύτταρα του στόµατος και του φάρυγγα εκτεθειµένα συνέχεια στη 

µεγάλη θερµοκρασία και στις επικίνδυνες ουσίες που περιέχει ο καπνός, µετά από ένα 

διάστηµα δέκα - είκοσι - τριάντα χρόνων, φυσικό είναι να αλλοιωθούν και να ξεκινήσει ο 

καρκίνος. 

Τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι το κάπνισµα ευνοεί την ανάπτυξη καρκίνου και σε 

άλλα σηµεία του σώµατος όπως στην ουροδόχο κύστη, τους όρχεις, τη µήτρα. 

Καρδιοπάθειες: Το κάπνισµα ευθύνεται σε µεγάλο βαθµό για τη δηµιουργία της 

στεφανιαίας νόσου, του εµφράγµατος του µυοκαρδίου, της στένωσης των αρτηριών και 
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άλλων ασθενειών που σχετίζονται µε το κυκλοφορικό (αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, 

θροµβώσεις κ.ά.). 

Αιτία είναι τόσο η νικοτίνη που επιβαρύνει την καρδιακή λειτουργία και βοηθάει στη 

δηµιουργία της αθηρωµατικής πλάκας στις αρτηρίες ,  όσο και το µονοξείδιο του άνθρακα 

που εµποδίζει το οξυγόνο να φθάσει σωστά σε ολόκληρο το σώµα. 

Άλλες επιπτώσεις στην υγεία: χρόνια βρογχίτιδα, άσθµα,  

εξασθένηση γεύσης, όσφρησης, βλάβες στο DNA των αναπαραγωγικών κυττάρων,  

εγκεφαλικά επεισόδια κ.α. (1) 

 

 

 

2.11 ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ  

Τα άµεσα και τα µακροπρόθεσµα οφέλη στην υγεία µετά το κάπνισµα του 

τελευταίου τσιγάρου είναι : 

Μετά από : 

20 λεπτά 

Η αρτηριακή πίεση επανέρχεται στα κανονικά επίπεδα. Ο αριθµός των σφίξεων 

οµαλοποιείται (ελαττώνεται). Η θερµοκρασία των χεριών και ποδιών επανέρχεται στο 

φυσιολογικό (αυξάνει). 

8 ώρες 
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Το επίπεδο του µονοξειδίου του άνθρακα στο αίµα είναι φυσιολογικό, το επίπεδο του 

οξυγόνου αυξάνει και φτάνει στα φυσιολογικά επίπεδα. 

12 ώρες 

Σχεδόν όλη η νικοτίνη έχει αποβληθεί από τον οργανισµό. 

24 ώρες 

Η πιθανότητα καρδιακών επεισοδίων αρχίζει ήδη να µειώνεται. 

48 ώρες 

Βελτιώνονται η αίσθηση της γεύσης και της όσφρησης. 

72 ώρες 

Η αναπνοή γίνεται ευκολότερη. Η αναπνευστική χωρητικότητα των πνευµόνων 

αυξάνεται. 

5 ηµέρες 

Έχουν αποβληθεί από το σώµα τα περισσότερα υποπροϊόντα της νικοτίνης. 

2 εβδοµάδες έως 3 µήνες 

Η κυκλοφορία του αίµατος συνεχώς βελτιώνεται.Το περπάτηµα γίνεται 

ευκολότερο.Η λειτουργία των πνευµόνων αυξάνει µέχρι 30%. 

1 έως 9 µήνες 

Λιγότερο λαχάνιασµα. Αύξηση της ενεργητικότητας του σώµατος Καλύτερη 

κατάσταση των πνευµόνων ικανή να αντισταθούν σε µολύνσεις. 

1 έτος 

Μειώνεται κατά το ήµισυ ο κίνδυνος καρδιακού επεισοδίου. 

5 έτη 
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Έχει ήδη µειωθεί σηµαντικά ο κίνδυνος θανάτου από καρκίνο του στόµατος και του 

τραχήλου. 

10 έτη 

Μειώνεται ο κίνδυνος θανάτου από καρκίνο πνευµόνων και από άλλες µορφές 

καρκίνου. 

15 έτη 

Ο κίνδυνος καρδιακών επεισοδίων είναι ο ίδιος µε των ανθρώπων που δεν κάπνισαν 

ποτέ. 

Όσοι διακόψουν το κάπνισµα αρρωσταίνουν λιγότερο από λοιµώξεις και γενικότερα 

µειώνουν τις πιθανότητες να εµφανίσουν κάποια από τις ασθένειες που προκαλεί το 

κάπνισµα. Το σώµα γενικά αποκτά µεγαλύτερη σφριγηλότητα, η αναπνοή είναι καλύτερη 

και η αντοχή στην κούραση µεγαλύτερη. 

Στις εγκύους η διακοπή του καπνίσµατος επιτρέπει να φτάσει στο έµβρυο 

περισσότερο οξυγόνο και ν’ αναπτυχθεί σε πιο υγιείς συνθήκες. (19) 

 

 

2.12 ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΝΑ ΚΟΨΟΥΝ ΤΟ 

ΚΑΠΝΙΣΜΑ 

Σύµφωνα µε σχετικές έρευνες, οι περισσότεροι νέοι όταν αρχίζουν το κάπνισµα 

σκέπτονται ότι αυτό είναι κάτι προσωρινό, υπολογίζοντας ότι µετά από λίγα χρόνια θα το 

κόψουν. Κάτι που στη συνέχεια δεν συµβαίνει. 

Οι συνηθέστεροι λόγοι που οι νέοι θέλουν να κόψουν το τσιγάρο είναι : 
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• Για λόγους υγείας  

Είναι γνωστό ότι η µακροχρόνια χρήση καπνού προκαλεί βλάβες στην υγεία, όµως 

όλοι οι ειδικοί συµφωνούν ότι όσοι το κόψουν θα την προστατέψουν, γιατί έτσι σταµατούν 

τη συνεχή επιβλαβή δράση και δίνουν τη δυνατότητα στον οργανισµό να αποκαταστήσει 

τις βλάβες που έχουν προκληθεί. 

Στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι άνδρες καπνιστές που διακόπτουν το κάπνισµα σε 

ηλικία 35 -39 ετών προσθέτουν κατά µέσο όρο 5 χρόνια επί πλέον στη ζωή τους. 

• Για την ευεξία του σώµατος και της εµφάνισής τους  

Οι περισσότεροι καπνιστές λαχανιάζουν όταν περπατούν γρήγορα, όταν ανεβαίνουν 

σκάλες ή τρέχουν, γιατί έχει επηρεαστεί η αναπνευστική και καρδιακή λειτουργία τους. Η 

διακοπή του καπνίσµατος αν συνδυαστεί µε συστηµατική 

σωµατική άσκηση ξαναδίνει στους καπνιστές τη χαµένη 

σωµατική αντοχή και ευεξία. 

Κάτι ανάλογο συµβαίνει και µε το δέρµα. Με τη διακοπή 

του καπνίσµατος δεν εξαφανίζονται οι ρυτίδες που έχουν 

δηµιουργηθεί, αλλά επιβραδύνεται σηµαντικά η δηµιουργία νέων. Έχει παρατηρηθεί ότι το 

δέρµα όσων διέκοψαν το κάπνισµα αλλάζει προς το καλύτερο. Εµφανής είναι η βελτίωση 

των δοντιών, της οσµής της αναπνοής και του σώµατος. 

• Για την προστασία της οικογένειας από το παθητικό κάπνισµα  

Οι γονείς που καπνίζουν εκθέτουν τα παιδιά τους στο παθητικό κάπνισµα, εφόσον 

καπνίζουν στον ίδιο χώρο, προκαλώντας βλάβες στην υγεία τους. Επί πλέον, αποτελούν 

κακό παράδειγµα προς µίµηση. 

Από µελέτες προκύπτει ότι οι σύζυγοι καπνιστών εµφανίζουν συχνότερα ασθένειες 

του αναπνευστικού, της καρδιάς και διάφορες µορφές καρκίνων. 

Στους χώρους εργασίας, το κάπνισµα αντιµετωπίζεται πλέον ως παρανοµία, αφού 

προξενεί βλάβες στην υγεία των εργαζοµένων που δεν καπνίζουν. 
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Η απαγόρευση του καπνίσµατος σε εστιατόρια, µπαρ και στους άλλους χώρους 

διασκέδασης, που εφαρµόζεται µε απόλυτη αυστηρότητα στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, 

επεβλήθη µετά από κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στους χώρους αυτούς, που δεν 

ήθελαν να αναπνέουν υποχρεωτικά αέρα µολυσµένο µε καπνό την ώρα εργασίας τους, 

γεγονός που τους δηµιουργούσε αυξηµένα ποσοστά ασθενειών. 

• Για να µην ενοχλούν  

Το κάπνισµα δεν είναι πλέον της µόδας. Τα τελευταία χρόνια όλο και 

περισσότεροι δεν καπνίζουν. Η πλειοψηφία των ανδρών είναι µη καπνιστές και η 

µεγάλη πλειοψηφία των γυναικών επίσης. 

Ο καπνιστής γίνεται ενοχλητικός όταν ανάβει τσιγάρο σε χώρους που 

απαγορεύεται το κάπνισµα ή όταν βρίσκεται κοντά σε µη καπνιστές και συχνά δέχεται 

προσβολές και παρατηρήσεις. 

Σε στενές επαφές, ο καπνιστής δεν αισθάνεται άνετα γιατί η µυρωδιά που 

εκπέµπει δεν είναι ευχάριστη και δεν καλύπτεται µε το µάσηµα τσίχλας ή καραµέλας. 

• Για εξοικονόµηση χρηµάτων  

Το κάπνισµα εκτός των άλλων αποτελεί µία δαπανηρή συνήθεια. 

Είναι γνωστό ότι οι περισσότεροι καπνιστές καταναλώνουν από ένα έως δύο πακέτα 

την ηµέρα. Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία, το µεγαλύτερο µερίδιο πωλήσεων στη χώρα 

µας το έχουν οι ξένες µάρκες. Ένα πακέτο τσιγάρα στοιχίζει περίπου 2,70 ευρώ. Τα 

χρήµατα που ξοδεύει ένας συνηθισµένος καπνιστής σ’ ένα µήνα, σ’ ένα χρόνο και σε δέκα 

χρόνια είναι περίπου : 

Καπνιστής ενός πακέτου την ηµέρα : 

2,70 ευρώ x 30 ηµέρες = 81,00 ευρώ το µήνα  

71,00 ευρώ x 12 µήνες = 972,00 ευρώ το χρόνο 

972,00 ευρώ x 10 χρόνια = 9720,00 ευρώ τη δεκαετία 

Καπνιστής δύο πακέτων την ηµέρα : 
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Ένα µόνο τσιγάρο 
µπορεί να είναι η 
κορυφή µιας µεγάλης 
τσουλήθρας 

5,40 ευρώ x 30 ηµέρες = 162,00 ευρώ το µήνα  

162,00 ευρώ x 12 µήνες = 1944,00 ευρώ το χρόνο 

1944,00 ευρώ x 10 χρόνια =19440,00 ευρώ τη δεκαετία 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι τιµές των τσιγάρων αυξάνουν συνεχώς και κατά συνέπεια 

τα έξοδα κάθε καπνιστού. (17) 

 

2.13 ΑΠΟΡΙΕΣ ΕΦΗΒΩΝ 

«Πόσος καιρός θα περάσει ώσπου να σταµατήσω να θέλω έντονα να καπνίσω;» 

Είναι δύσκολο να πει κανείς µε σιγουριά. Για µερικούς ανθρώπους ο χρόνος που 

χρειάζεται είναι πολύ λίγος. Για άλλους ίσως χρειάζονται µερικές εβδοµάδες. Μετά γίνεται 

ευκολότερο, ακόµα κι αν που και που η επιθυµία ξαναεµφανίζεται περιστασιακά. 

«Γιατί είναι τόσο δύσκολο να παραµείνει κανείς µακριά από το κάπνισµα;» 

Γιατί πρέπει να νικήσεις µία συνήθεια η οποία είναι καλά εδραιωµένη. Αυτό δεν 

είναι εύκολο και µπορεί να είναι χρονοβόρο. 

«Οπωσδήποτε θα µπορώ να 

καπνίζω περιστασιακά χωρίς να 

βλάπτοµαι;» 

Για τους περισσότερους ανθρώπους 

η απάντηση είναι όχι. Τα τσιγάρα  

απαγορεύονται ρητώς. Είναι πολύ εύκολο 

να καπνίσεις µερικά στην αρχή και µετά 

να ξαναγυρίσεις στα ίδια, αν όχι σε 

περισσότερα απ' αυτά που κάπνιζες στην 

αρχή. Ένα και µόνο τσιγάρο, ή πούρο, ή 

πίπα, µπορεί να είναι η κορυφή µιας 

τσουλήθρας. 

«Υπάρχουν βοηθήµατα που 

καταπολεµούν την επιθυµία για 
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κάπνισµα;» 

Ο υπνωτισµός και ο βελονισµός συχνά αναφέρονται σαν τέτοια βοηθήµατα. Μπορεί 

να βοηθούν ορισµένους ανθρώπους να σταµατήσουν. Όµως δεν φαίνεται να βοηθούν 

κάποιον να παραµείνει µακριά από το τσιγάρο, που είναι και το πιο σηµαντικό. Τσίχλες 

νικοτίνης οι οποίες φαίνεται να βοηθούν ορισµένους, µπορεί 

να χρησιµοποιούνται για µήνες αν αυτό είναι αναγκαίο. ∆εν 

έχουν ευχάριστη γεύση. Είναι αρκετά ακριβές (αν και 

φθηνότερες από τα τσιγάρα) και πρέπει να µασιούνται µε ένα ειδικό τρόπο – πολύ σιγά). 

∆εν υπάρχει καλύτερο βοήθηµα από την δύναµη της 

θέλησης.  

 

«Πόσο καιρό θα χρειαστώ για να αναρρώσω από 

όλη την καταστροφή του καπνίσµατος» 

Εξαρτάται για πια καταστροφή µιλάµε. Αµέσως θα ελευθερωθείς από την µόλυνση 

της πίσσας, το µονοξείδιο του άνθρακα και άλλα δηλητήρια. Η ανάσα σου θα γίνει 

καθαρότερη όπως και τα δόντια σου µέσα σε λίγες µέρες. Η αναπνοή σου θα βελτιωθεί 

µέσα σε µέρες ή εβδοµάδες. Μερικά κυκλοφορικά προβλήµατα θα βελτιωθούν επίσης 

µέσα σε εβδοµάδες. Οι κίνδυνοι για καρδιακές ασθένειες µειώνονται αισθητά. Οι 

πιθανότητες για καρκίνο του πνεύµονα και πολλές άλλες ασθένειες γίνονται όλο και 

λιγότερες µέχρι, τελικά να είναι σχεδόν ίδιες µ’ εκείνες που θα είχες αν δεν κάπνιζες ποτέ. 

Προφανώς, όσο λιγότερο καταστρέφεις το σώµα σου τόσο γρηγορότερη θα είναι η 

ανάρρωσή. (6) 

 

2.14 ΠΩΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ 

Όταν ανακαλύψετε ότι το παιδί σας καπνίζει: Είναι πράγµατι πολύ απογοητευτικό 

για τους γονείς, όµως για να το σταµατήσει κανείς χρειάζεται κίνητρα. Μια συζήτηση 

όπως ακριβώς θα την κάνατε µε κάποια φίλη ή κάποιο φίλο σας είναι πολύ πιο 

αποτελεσµατική τελικά από τις φωνές, τις απειλές και τις τιµωρίες. 

Συζητήστε µε τα παιδιά σας για το κάπνισµα και τις επιπτώσεις του. 

Ενηµερώστε τον έφηβο σας για τους κινδύνους στην υγεία του, τους οποίους δε θα 

δει άµεσα. Μη δεχτείτε τη φράση «Εσύ καπνίζεις, γιατί όχι κι εγώ;». ∆εν είναι παράδειγµα 

θα 'χεις καθαρότερα  

δόντια και αναπνοή 
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προς µίµηση µια λανθασµένη µας συνήθεια, ας το παραδεχτούµε αυτό στα παιδιά κι ας 

προσπαθήσουµε να το διορθώσουµε δίνοντας έµφαση στο πόσο δύσκολο είναι να κόψει 

κανείς το τσιγάρο αν του έχει γίνει συνήθεια. 

Αναζητήστε τα ψυχολογικά αίτια µιας τέτοιας συνήθειας. 

Επιβεβαιώστε την αγάπη σας, θέστε όρια και διατηρήστε µια ουσιαστική 

επικοινωνία µαζί του. 

 

Ας αρχίσουµε µε ένα παράδειγµα 

∆εν µπορούµε να απαιτήσουµε να µην καπνίζουν τα παιδιά µας όταν εµείς 

καπνίζουµε µέσα στο σπίτι. Το κακό µοντέλο που παρουσιάζουµε στην καθηµερινότητα 

µπορεί τελικά να αποβεί πολύ πιο δυνατό από τα αντικαπνιστικά µας κηρύγµατα. Έτσι, ας 

µην περιµένουµε να τηρήσουν οι έφηβοι κανόνες που δεν τηρούµε εµείς. Τι θα λέγατε 

λοιπόν αν για αρχή καπνίζατε µόνο στη βεράντα ή όταν βγαίνετε έξω από το σπίτι; 

Αθλητισµός 

Το να ωθήσουµε τους εφήβους σε αθλητικές δραστηριότητες µπορεί να αποβεί µία 

ακόµα κίνηση κατά του καπνίσµατος. Το αθλητικό πνεύµα, η προπόνηση, η άµιλλα, η 

παρέα µε άλλους αθλητές, ο αθλητικός τρόπος ζωής µπορεί να βοηθήσουν αρκετά παιδιά 

να µείνουν µακριά από αυτή τη συνήθεια ή να καθυστερήσουν να την ξεκινήσουν. 

Ενηµέρωση, εκπαίδευση 

Μια βασική προληπτική µέθοδος κατά του καπνίσµατος είναι η ενηµέρωση και η 

εκπαίδευση. Ενηµερώνοντας τους εφήβους για τους πραγµατικούς κίνδυνους του 

καπνίσµατος, απαντώντας στις ερωτήσεις και στις απορίες τους, κάνοντας συζήτηση και 

όχι κήρυγµα, έχουµε περισσότερες πιθανότητες να ακουστούµε και να προλάβουµε. Η 

εκπαίδευση, το να µάθουν δηλαδή οι έφηβοι να λένε όχι στο κάπνισµα, προϋποθέτει 

βέβαια ότι έχει ξεκινήσει στην παιδική ηλικία, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. 
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2.14.1 Αν ο έφηβος σας καπνίζει 

1) Συµβουλέψτε µε πολλή έµφαση το παιδί σας να µην καπνίζει, αλλά µην του το 

απαγορεύσετε. Τέτοιες απαγορεύσεις συνήθως πέφτουν στο κενό και κανένας τελικά δεν 

τις ακολουθεί. 

2) Μπορείτε ωστόσο να του απαγορεύσετε να καπνίζει µέσα στο σπίτι. Αυτό είναι 

λογικό και µειώνει τον αριθµό των τσιγάρων. 

3) Συζητήστε µαζί του και συµφωνήστε στη µείωση του αριθµού των τσιγάρων που 

καπνίζει. 

4) Βοηθήστε το να βρει κίνητρα για να σταµατήσει το κάπνισµα. Θυµηθείτε ότι τα 

κίνητρα θα πρέπει να είναι σηµαντικά για να φέρουν αποτελέσµατα και οι κανόνες της 

συµφωνίας θα πρέπει να τηρούνται. (13) 

 

2.15  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΠΝΟΥ 

Μερικές ενέργειες που µπορεί να βοηθήσουν να αποτρέψετε τα παιδιά σας από την 

απόκτηση προβληµάτων λόγω του καπνού:  

1. Μαζί µε τα παιδιά σας, κάντε κάποιες έρευνες γύρω από τους κινδύνους 

που κρύβει το κάπνισµα ή το µάσηµα καπνού. Τηλεφωνήστε ή επισκεφτείτε την 

Εταιρία Καρδιολογίας, την Αντικαρκινική Εταιρία, ή την Εταιρία 

Πνευµονολογικών Παθήσεων. Ζητείστε να µάθετε για ανοιχτές διαλέξεις. 

Πηγαίνετε στη βιβλιοθήκη και πάρτε βιβλία γύρω 

από το θέµα και πάρτε πληροφορίες από το διαδίκτιο. 

Μιλήστε µε τον οικογενειακό σας γιατρό, για τους 

κινδύνους από την χρήση καπνού. 

2. ∆είξτε στα παιδιά σας τις προειδοποιήσεις του 

Υπουργείου Υγείας για τα προϊόντα καπνού και 

συζητείστε τα. (13)    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

3.1 Κατανάλωση ναρκωτικών: ένα κοινωνικό πρόβληµα  

Η κατανάλωση ναρκωτικών µεταβάλλεται σε κοινωνικό πρόβληµα από τη στιγµή 

που επηρεάζει τη σωµατική και/ή την πνευµατική υγεία µεγάλου µέρους του πληθυσµού, 

χωρίς να αποτελεί αποκλειστικό φαινόµενο ενός συγκεκριµένου κοινωνικού τµήµατος. 

(11) 

Τα ναρκωτικά ορίζονται σαν ψυχοτρόπες ουσίες, οι οποίες χρησιµοποιούµενες µέσω 

οποιασδήποτε οδού, µεταβάλλουν το συναίσθηµα, το επίπεδο αντιληπτικότητας ή την 

εγκεφαλική λειτουργία ενός χρήστη. (3) 

Σε αρκετές περιπτώσεις, το άτοµο που κάνει χρήση τέτοιων ουσιών θα καταφύγει 

µόνο του στο γιατρό για να ζητήσει βοήθεια. ∆εν είναι, ωστόσο, σπάνια τα περιστατικά 

που τα άτοµα αυτά διακοµίζονται στα εξωτερικά ιατρεία σχεδόν δια της βίας, µε τη 

συνοδεία κάποιου συγγενή, αστυνόµου ή εκπρόσωπου της δικαστικής αρχής. (4) 

Οι επιδηµιολογικές έρευνες που έγιναν στο Μεξικό έδειξαν ότι η κατανάλωση 

ναρκωτικών εκδηλώνεται µε µεγαλύτερη συχνότητα στις οµάδες των εφήβων που 

αποτελούν πληθυσµό υψηλού κινδύνου για την έναρξη κατανάλωσης ναρκωτικών (Γενική 

∆ιεύθυνση Επιδηµιολογίας, 1990). 

Μερικές από τις έννοιες που χρησιµοποιούνται συχνά για να καταλάβουµε τι 

σηµαίνει κατάχρηση ναρκωτικών είναι οι εξής:  

Αντοχή: Είναι η ανάγκη που νιώθουν οι καταναλωτές ναρκωτικών να λάβουν 

µεγαλύτερες δόσεις, µε σκοπό να νιώσουν το αρχικό αποτέλεσµα που είχαν «επιτύχει».  

Εξάρτηση: Είναι η ψυχολογική ή σωµατική προσαρµογή σε ένα ναρκωτικό, που 

οφείλεται στην περιοδική ή διαρκή χρήση του. Τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά της 

εξάρτησης γενικά ποικίλλουν, ανάλογα µε το ναρκωτικό. 

Σωµατική εξάρτηση: Κατάσταση σωµατικής προσαρµογής στη διαρκή χρήση ενός 

ναρκωτικού. 

Ψυχολογική εξάρτηση: Κατάσταση κατά την οποία το άτοµο έχει ανάγκη το 

ναρκωτικό, για να νιώσει ικανοποίηση ή ευδαιµονία. Για παράδειγµα, ένα άτοµο που 
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χρειάζεται το ναρκωτικό για να αισθανθεί σιγουριά και να µπορεί να κάνει κοινωνικές ή 

φιλικές επαφές.  

Σύνδροµο στέρησης (ή απεξάρτησης): Αναφέρεται στο σύνολο των σωµατικών 

συµπτωµάτων που παρουσιάζονται, όταν έχει αναπτυχθεί σωµατική ή και ψυχική 

εξάρτηση και σταµατά απότοµα η κατανάλωση του ναρκωτικού. Τα χαρακτηριστικά της 

στέρησης ποικίλλουν, ανάλογα µε τα διάφορα ναρκωτικά και µε τους τρόπους 

κατανάλωσης που είχαν αναπτυχθεί. Οι σοβαρές περιπτώσεις των συµπτωµάτων στέρησης 

µπορεί ν' αποδειχθούν θανάσιµες. (11)  

 

3.2 Στάδια κατανάλωσης ναρκωτικών 

Υπάρχουν τρία στάδια κατανάλωσης που καθορίζονται ανάλογα µε τη συχνότητα 

χρήσης και το βαθµό της σωµατικής και ή ψυχολογικής εξάρτησης που δηµιουργούν 

στους χρήστες, και είναι τα εξής: το πειραµατικό, το περιστασιακό και το προβληµατικό. 

Πειραµατικό: Αφορά στους χρήστες που καταναλώνουν ναρκωτικά από περιέργεια, 

δηλαδή για να δοκιµάσουν τα αποτελέσµατά τους. Στο στάδιο αυτό, δεν µιλάµε ακόµα για 

κατάχρηση αλλά για χρήση ναρκωτικών.  

Οι λόγοι που οδηγούν στον πειραµατισµό είναι ποικίλοι, Π.χ.: - Πίεση της 

κοινωνικής οµάδας, που επηρεάζει τους εφήβους στην προσπάθειά τους να ανήκουν σε 

µια οµάδα και µε τον τρόπο αυτό να ξεχωρίσουν από τις άλλες οµάδες. Η κατάσταση αυτή 

είναι σηµαντική για τη δηµιουργία της ταυτότητας των εφήβων.  

- Παράδειγµα των ενηλίκων που καταναλώνουν αλκοόλ, τσιγάρα, ηρεµιστικά κ.λπ.  

- Για να νιώθουν µεγάλοι και να έχουν πρόσβαση στα «προνόµια» των ενηλίκων.  

- Περιέργεια για την επίδραση του ναρκωτικού.  

- Για να διασκεδάσουν, για να έχουν κάτι να κάνουν.  

- Εξαιτίας της µεγάλης προσφοράς που υπάρχει.  

Έχει σηµασία να αναφέρουµε ότι ο πειραµατισµός δεν οδηγεί απαραιτήτως στην 

κατάχρηση των ναρκωτικών. 

Περιστασιακό: Αφορά σε εκείνους τους χρήστες που καταναλώνουν ναρκωτικά 

µόνον όταν βρίσκονται σε µια οµάδα ή έχουν µια ορισµένη κοινωνική δραστηριότητα. 

Πιθανόν το κάνουν για να µειώσουν το άγχος και την ένταση της καθηµερινής ζωής, να 
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ακολουθήσουν µια µόδα προκειµένου να αποκτήσουν κοινωνικό στάτους, να 

επαναστατήσουν ενάντια στους κανόνες, τις αξίες και την αυταρχικότητα των γονέων.  

Αυτός ο τύπος κατανάλωσης αποτελεί το όριο ανάµεσα στη χρήση και την 

κατάχρηση των ναρκωτικών.  

Προβληµατικό: Είναι οι χρήστες που, έχουν ανάγκη από την κατανάλωση 

ναρκωτικών για να µπορούν να έχουν κάποια κοινωνική δραστηριότητα ή να συνυπάρχουν 

µε τους άλλους σε κοινωνικό επίπεδο. Πρόκειται για άτοµα που έχουν ήδη αποκτήσει 

σωµατική και ψυχολογική εξάρτηση από το ναρκωτικό, σε σηµείο να µην µπορούν να 

κάνουν τίποτε αν δεν έχουν πάρει τη δόση τους. Αυτός ο τύπος χρήσης παρουσιάζει όλα 

τα χαρακτηριστικά της κατάχρησης. 

Κάτω από αυτό το πρίσµα, η προβληµατική κατανάλωση εµφανίζεται ως ένα µέσο 

για να ξεφεύγει κανείς από την πραγµατικότητα ή τις δύσκολες καταστάσεις, τις οποίες ο 

χρήστης δεν µπορεί να ελέγξει ούτε να αντιµετωπίσει. (11)  

 

3.3 Η αλήθεια για τα ναρκωτικά 

3.3.1 Κάνναβη 

Η κάνναβη είναι ένα φυτό που περιέχει THC, συνοπτικός όρος της 

τετραϋδροκανναβινόλης. Η THC είναι το κύριο συστατικό του 

φυτού υπεύθυνο για τις επιδράσεις που προκαλεί στον οργανισµό 

όταν καπνίζεται ή τρώγεται. Τα φύλλα και τα αποξηραµένα άνθη 

του θηλυκού φυτού ή η ρητίνη του περιέχουν THC. (12) Υπάρχουν 

τρία είδη της ουσίας: 

1. Η κάνναβις Indica (ινδική κάνναβις, που αναπτύσσεται στην Ινδία). 

2. Η κάνναβις Sativa, που ευδοκιµεί στην Ευρώπη και στην Αµερική. 

3. Η κάνναβις Uderalis, που αναπτύσσεται στη Σιβηρία και στην Ευρωπαϊκή 

Ρωσία. 

Κάθε είδος ποικίλλει σε δραστικότητα ως προς τα συστατικά του. 

Η ινδική κάνναβις, για παράδειγµα, είναι πιο περιεκτική σε κανναβινοειδή από τα 

δύο άλλα είδη. Αντίθετα, η κάνναβις Sativa, που καλλιεργείται στην Ευρώπη για 
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βιοµηχανική χρήση, παρ' όλο που περιέχει µικρότερη ποσότητα σε καννάβινοειδή, έχει 

αποτελέσµατα στις ψυχικές λειτουργίες. 

Το πιο σηµαντικό τα στοιχείο στα καννάβινοειδή είναι η δέλτα-9-τετραϋδρο-

κανναβινόλη, η οποία επιδρά στην ψυχική σφαίρα του λήπτη. 

Ποια είναι τα προϊόντα χρήσης: 

Το χασίς, µια ρητινώδης έκκριση των ανθισµένων κορυφών. 

Η Canza, που είναι οι ανθισµένες κορυφές των θηλυκών δέντρων. 

Η µαριχουάνα (έτσι ονοµάζεται στην Αµερική και στην Ευρώπη,  

Βhang στην Ασία), που περιλαµβάνει προϊόντα ολόκληρου του φυτού. 

Συνήθως, τα προϊόντα της ουσίας καπνίζονται. Στην Ασία το Β hang πίνεται σαν 

ποτό. 

Τα πιο γνωστά σε µας προϊόντα της ουσίας είναι το χασίς και η µαριχουάνα. 

Στο χασίς η περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη είναι µεγαλύτερη και φτάνει 

στο 14,3%, στη µαριχουάνα το 3,46% όταν αναφερόµαστε στο ίδιο το φυτό. (7) 

Ο καπνός του χασίς περιέχει 50% µε 70% περισσότερα καρκινογόνα στοιχεία απ' ότι 

ο καπνός του τσιγάρου. (2) 

 

Προέλευση 

Από Αφρική, Ινδία, Μέση Ανατολή, Ευρώπη (ιδιαίτερα Ολλανδία), Μεξικό και 

Η.Π.Α. (12)  

Επιπτώσεις 

Σε µεγάλες ποσότητες το ναρκωτικό µπορεί να προκαλέσει σύγχυση, νευρικότητα, 

ανησυχία, άγχος, πανικό, ψευδαισθήσεις, αλλοίωση αντανακλαστικών και σκέψεις 

παράνοιας. 

 Η παρατεταµένη χρήση του χασίς και της µαριχουάνας  δηµιουργεί διάφορες 

ψυχώσεις και διανοητικές ασθένειες όπως σχιζοφρένεια ή µανιακή κατάθλιψη σε ορισµένα 

άτοµα που έχουν προδιάθεση. Επίσης µπορεί να προκαλέσει ζαλάδα, ξαφνικό ξέσπασµα 

γέλιου ή κλάµατος χωρίς εµφανή λόγο, κόκκινα µάτια (ή διασταλµένες κόρες), έλλειψη 

αυτοσυγκέντρωσης και κενά µνήµης. (2) 



 

 52

Άλλες επιπτώσεις είναι µερική αµνησία, παρανοειδείς καταστάσεις (το άτοµο 

κατέχεται εναλλάξ από µεγαλοµανία και µανία καταδίωξης, αποδιοργάνωση της 

προσωπικότητας, βρογχίτιδα, άσθµα, ρινοφαρυγγίτιδα, ιγµορίτιδα, ακόµα και 

αποφρακτική πνευµονοπάθεια, καταστολή της κυτταρικής ανοσίας, ιογενείς και 

µυκητιακές λοιµώξεις, ανάπτυξη νεοπλασµάτων. 

Συχνά  στους άνδρες παρεµποδίζεται η σπερµατογένεση και η σύνθεση της 

τεστοστερόνης, ενώ στις γυναίκες παρατηρείται πτώση του επιπέδου της θυλακοτρόπου 

ορµόνης και άλλων ορµονών, µε δυσµενείς συνέπειες στην αναπαραγωγή. Επέρχεται το 

σύνδροµο της αποχαύνωσης και της απάθειας (Anotivational Syndrome). 

Τέλος, παρουσιάζονται αισθητηριακές διαταραχές. (7) 

 

3.3.2 Ηρεµιστικά 

Τα ηρεµιστικά είναι ουσίες που χορηγούνται µε ιατρική συνταγή. 

Υπάρχουν χιλιάδες διαφορετικά είδη. Τα χηµικά συστατικά στα οποία 

πολλά από τα ηρεµιστικά οφείλουν τη δράση τους ονοµάζονται 

βενζοδιαζεπίνες. Έχουν τη µορφή χαπιών και µπορεί επίσης να γίνει 

ενδοφλέβια χρήση τους µε σύριγγα.  

 

Προέλευση 

Παρασκευάζονται από τις φαρµακοβιοµηχανίες, σε όλο τον κόσµο, για να 

χορηγηθούν µε ιατρική συνταγή.  

 

Επιπτώσεις 

∆ηµιουργούν ένα αίσθηµα ηρεµίας, καταπραΰνουν το άγχος και βοηθούν στην 

καταπολέµηση της αϋπνίας. Αν η χρήση τους συνεχίζεται για αρκετό χρονικό διάστηµα, 

µπορούν να γίνουν ΠΟΛΥ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΑ. 

Η περιστασιακή χρήση τους δεν προκαλεί εξάρτηση. Η παρατεταµένη χρήση µπορεί 

να προκαλέσει επιθετικότητα, υπερβολικό γέλιο ή κλάµα. 

Όσοι αποκτούν εξάρτηση στα ηρεµιστικά αντιµετωπίζουν µεγάλες δυσκολίες 

απεξάρτησης και βιώνουν καταστάσεις αρρώστιας και παράνοιας όταν προσπαθούν να 
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σταµατήσουν τη χρήση τους. Τα συµπτώµατα στέρησης µπορεί να είναι πραγµατικά 

επώδυνα. 

Η καθηµερινή τους χρήση για µεγάλο χρονικό διάστηµα δηµιουργεί µια κατάσταση 

αστάθειας. Οι εβδοµάδες περνούν χωρίς ο χρήστης να τις αντιλαµβάνεται. Οι πιο πολλές 

λειτουργίες και δραστηριότητες φαίνεται να γίνονται µηχανικά. Η µακροχρόνια χρήση 

γίνεται εµφανής και στην εξωτερική εικόνα του χρήστη. Μπορεί να συνεχίσει να εκτελεί 

τις καθηµερινές του υποχρεώσεις, αλλά η σπίθα της ζωής έχει σβήσει µέσα του. Επέρχεται 

µια αίσθηση αδιαφορίας για όλους και όλα. 

Ο συνδυασµός µε αλκοόλ µπορεί να προκαλέσει βίαιες αντιδράσεις. Μπορεί να 

προκληθεί θάνατος αν γίνει χρήση µαζί µε οπιούχα ή αλκοόλ (από αναπνευστική 

ανεπάρκεια) (12).  

 

3.3.3 Κοκαΐνη 

Η κοκαΐνη είναι ένα διεγερτικό που βρίσκεται στα φύλλα του φυτού της κόκας. 

Κυκλοφορεί σε µορφή σκόνης και εισπνέεται από τη µύτη 

(σνιφάρισµα) ή γίνεται ενδοφλέβια χρήση της. Μπορεί επίσης να 

τριφτεί και στα ούλα.  

 

Προέλευση 

Βολιβία, Περού και Κολοµβία όπου οι ιθαγενείς µασούν τα φύλλα του φυτού εδώ 

και αιώνες, από περίπου 2.500 χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού, χωρίς να έχουν 

καταγραφεί εµφανείς παρενέργειες. 

 

Επιπτώσεις 

Η Κοκαΐνη διεγείρει τους υποδοχείς Ντοπαµίνης του εγκεφάλου. Χαρίζει το αίσθηµα 

ζωντάνιας και εγρήγορσης. Η διαδικασία της σκέψης γίνεται διαυγής.  

Είναι ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΟΣ ουσία. Η επίδρασή της αρχίζει αµέσως µετά τη λήψη 

και διαρκεί 30 λεπτά. (12)  

Η υπέρβαση της δοσολογίας προκαλεί τοξικές εκδηλώσεις, όπως ταχυκαρδία, 

ψευδαισθήσεις ή διωκτικό παραλήρηµα, υπερπυρεξία, µυδρίαση (µικραίνουν οι κόρες των 
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µατιών), κοιλιακά άλγη, εµετούς, σπασµούς επιληψίας. Τη διέγερση ακολουθούν 

κατάθλιψη, που υποδηλώνει αναστολή των ανώτερων εγκεφαλικών κέντρων, επέκταση 

της καταστολής, αδυναµία για κάθε δραστηριότητα, και οδηγεί σπάνια στο θάνατο λόγω 

παράλυσης της αναπνοής (υπερβολική δόση).  

Ένα καινούργιο παρασκεύασµα καθαρής κοκαΐνης που καπνίζεται µε µαριχουάνα ή 

καπνό έχει κάνει την εµφάνιση του τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα. Πρόκειται για 

το «κρακ» ή «ροκ». Η επίδραση του στο κεντρικό νευρικό σύστηµα είναι ακαριαία, όµως 

η διάρκεια δράσης του µικρότερη από της ηρωίνης. 

Ο εθισµός είναι πολύ σύντοµος. Ο χρήστης ψάχνει απεγνωσµένα για την επόµενη 

δόση του και είναι αποφασισµένος για όλα. Σήµερα η τιµή του κρακ φτάνει στο 1/10 της 

τιµής της κοκαΐνης. ∆ίνεται, δηλαδή, σε «προσφορά», µέχρι να δηµιουργηθεί η κατάλληλη 

πελατεία και στη συνέχεια η τιµή της φτάνει στα ύψη, προς όφελος των εµπόρων του 

θανάτου. (7) 

Η καθηµερινή χρήση της για µακροχρόνια περίοδο εξασθενεί τον οργανισµό και 

προκαλεί σωµατική αδυναµία, αισθήµατα κόπωσης, απώλεια βάρους και πρόωρη 

γήρανση.  

Επίσης µπορεί να προκαλέσει φθορά της ρινικής διόδου. Έχει ένα επίπεδο 

τοξικότητας που σηµαίνει ότι σε υπερβολική δόση µπορεί να σκοτώσει.  

Μπορεί να προκληθεί σοβαρή βλάβη στο ήπαρ, γιατί η κοκαΐνη διασπάται και 

µεταβολίζεται εκεί. (12) 

 

3.3.4 Κρακ 

Το Κρακ είναι µια κατεργασία µε χηµικά όπου απελευθερώνεται η βάση της 

Κοκαΐνης από την υδροχλωρική σύστασή της, και γι’ αυτό το λόγο ονοµάζεται 

Ελεύθερη Βάση.  

 

Προέλευση 

Κολοµβία, Βολιβία και Περού. 
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Επιπτώσεις 

Όταν καπνίζεται µε πίπα ή λιωµένο σε ζεσταµένο 

χρυσόχαρτο, φτάνει η Κοκαΐνη στον εγκέφαλο πολύ γρήγορα. Το 

αποτέλεσµα είναι µια ορµητική πρώτη επίδραση που 

χαρακτηρίζεται ως «ξαφνική ροή» (rush) που δηµιουργεί ένα 

«φτιάξιµο» που διαρκεί για µερικά λεπτά. Σε αυτή τη µορφή η 

Κοκαΐνη είναι ΠΟΛΥ ΕΞΑΡΤΉΣΙΟΓΟΝΟΣ ουσία. Μπορεί να 

εξελιχθεί στο πιο σηµαντικό στοιχείο της ζωής του χρήστη, εξαιτίας της ισχυρής ανάγκης 

που δηµιουργεί επανάληψη της χρήσης. 

Είναι  πιθανό να οδηγηθεί κάποιος σε υπερβολική δόση µε αποτέλεσµα τη µοιραία 

βλάβη της καρδιάς και των πνευµόνων. Μπορεί να προκαλέσει σηµαντική πνευµονική 

βλάβη, αϋπνία και παράνοια.  

Όπως έχει επισηµανθεί, είναι η µοναδική ουσία που µπορεί να καταστρέψει 

ολοκληρωτικά το µητρικό ένστικτο. 

Σοβαρά χρόνια επιβλαβή προβλήµατα στο ήπαρ µπορεί να αυξηθούν, γιατί η 

Κοκαΐνη διασπάται και µεταβολίζεται εκεί. (12) 

 

3.3.5 Αµφεταµίνες 

Η Αµφεταµίνες είναι ένα ισχυρό διεγερτικό, που η χηµική του 

δοµή µοιάζει µε τα φυσικά διεγερτικά του ανθρώπινου οργανισµού, 

την Αδρεναλίνη και τη Νοραδρεναλίνη. Υπάρχει σε µορφή σκόνης ή 

κρυστάλλων που µπορεί να ρουφηχτεί από τη µύτη (σνιφάρισµα) ή να 

γίνει ενδοφλέβια χρήση µε σύριγγα ή να έχει µορφή χαπιού. 

 

Προέλευση 

Παρασκευάστηκε πρώτη φορά στη Γερµανία το 1887. Χρησιµοποιήθηκε στους 

εισπνευστήρες που περιείχαν Benzedrine (λεβο-αµφεταµίνη). Ανήκει χηµικά στο δακτύλιο 

Benzine. Είναι ουσία που παρέχεται µε ιατρική συνταγή και παρασκευάζεται επίσης 

παράνοµα στα εργαστήρια της Ευρώπης. 
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Επιπτώσεις 

∆ρα διεγερτικά στο νευρικό σύστηµα. Προσδίδει ενεργητικότητα και αυξάνει την 

ταχύτητα οµιλίας σε σηµαντικό βαθµό. 

Αυτή η ουσία µπορεί να προκαλέσει εξάρτηση µε συνεχή χρήση. Αυτοί που κάνουν 

µακροχρόνια χρήση γίνονται υπερβολικά ευαίσθητοι και ξεσπούν εύκολα σε κλάµατα ή 

γέλια.  

Η καθηµερινή χρήση είναι εξουθενωτική και όταν οδηγείς το σώµα σου συνεχώς µε 

υπερβολική ταχύτητα, δεν του διαθέτεις χρόνο για να ανακτήσει τις δυνάµεις του, καθώς 

τα κύτταρα καταστρέφονται πιο γρήγορα.  

Κόβει την όρεξη και συνταγογραφείται σαν βοηθητικό µέσο για αδυνάτισµα.  

Το γεγονός πως αυτή η ουσία βρίσκεται πιο συχνά σε µορφή σκόνης δυσκολεύει 

κάποιον να γνωρίζει τι πραγµατικά παίρνει. Αν αναµειχθεί µε αλκοόλ µπορεί να 

προκαλέσει βλάβη στο ήπαρ. 

Επιπλέον, αν αναµειχθεί µε αλκοόλ µπορεί να δώσει στο µεθυσµένο την ενέργεια να 

κάνει ανόητα πράγµατα που θα τα απόφευγε αν έπεφτε για ύπνο ή αν συνέχιζε να πίνει 

µόνο αλκοόλ. Το Σπιντ περιέχει ένα 10% καθαρής αµφεταµίνης. Μερικές φορές όµως 

κυκλοφορεί στην αγορά πιο ισχυρό προϊόν που κρύβει υψηλές πιθανότητες για κίνδυνο 

υπερβολικής δόσης. (12) 

Η απότοµη διακοπή δεν οδηγεί σε σύνδροµο στέρησης, παρά µόνο σε διαταραχή του 

ύπνου και µεταβολές στο ΗΕΓ (ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα). Συχνά, συνυπάρχουν 

λήθαργος και καταθλιπτικά στοιχεία, που είναι δυνατόν να καταλήξουν σε αυτοκτονία. 

 Αναπτύσσεται σωµατική αντοχή, η οποία εγκαθίσταται βραδέως. Έχει µικρό εύρος 

ασφαλείας και γρήγορα οδηγεί σε τοξική ψύχωση. Ενεργεί διεγερτικά στο κεντρικό 

νευρικό σύστηµα, µε επακόλουθο ευφορία, αίσθηµα υπερβολικής ευεξίας και πνευµατικής 

εγρήγορσης.  

Συνήθως, συνυπάρχει νευρικότητα και αϋπνία, και οδηγεί βαθµιαία σε σωµατική 

εξάντληση. 

Μεγάλες δόσεις µπορούν να προκαλέσουν παράλογη συµπεριφορά και 

ψυχαναγκαστική επανάληψη στερεοτυπικών πράξεων, τοξική ψύχωση µε οπτικές και 

ακουστικές ψευδαισθήσεις µε παρανοϊκό περιεχόµενο. Η όλη εικόνα µοιάζει µε 

παρανοειδή σχιζοφρένεια. (7) 
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3.3.6 Ηρωίνη  

Η ηρωίνη είναι σκόνη που εξάγεται από την παπαρούνα του Οπίου. Είναι προϊόν της 

µορφίνης που µπορεί να ανακατευτεί µε νερό και να γίνει ενδοφλέβια χρήση ή να 

καπνιστεί (το κυνήγι του δράκου). (12) 

Τέσσερις είναι οι τρόποι λήψης της 

ηρωίνης, που οδηγεί στον εθισµό του λήπτη: 

1. Από τη µύτη (σνιφάρισµα). Αφού 

πρώτα θρυµµατιστεί η ηρωίνη µε ένα 

ξυραφάκι και χωριστεί σε γραµµές, 

αναρροφάται από τη µύτη. Η πικρή γεύση 

της, όµως, κάνει πολλούς να µη συµπαθούν αυτόν τον τρόπο. 

2.2.2.2. Το κάπνισµα. Πολλοί ξεκινούν και µε αυτή τη µέθοδο. Τοποθετούν την ηρωίνη σ' 

ένα αλουµινόχαρτο και την περνούν γρήγορα πάνω από τη φωτιά. Η ηρωίνη, 

θερµαινόµενη, µαυρίζει και συστρέφεται σαν φίδι. Τον τρόπο αυτόν τον ονοµάζουν «το 

κυνήγι του δράκου». Καθώς η ηρωίνη βγάζει καπνό, απορροφάται µ' ένα σωλήνα. 

3.3.3.3. Υποδόρια ένεση. Συνήθως, προτού φτάσει στην ενδοφλέβια ένεση, ο 

ηρωινοµανής συνεχίζει µε την υποδόρια ένεση, που είναι το ενδιάµεσο στάδιο µεταξύ 

σνιφαρίσµατος και ενδοφλέβιας ένεσης. 

4.4.4.4. Η ενδοφλέβια ένεση. Είναι η πιο αποδοτική µέθοδος, γιατί δεν χάνεται τίποτα, 

όπως στο κάπνισµα ή στο σνιφάρισµα, και επιδρά άµεσα. (7) 

 

Προέλευση 

Πακιστάν, Αφγανιστάν, Ταϋλάνδη και Κίνα. Ορισµένη ποσότητα φτάνει στο 

Ενωµένο Βασίλειο µέσω της ανατολικής Ευρώπης και της νότιας Ιταλίας. (12) 

 

Επιπτώσεις 

Η επίδραση της ηρωίνης µε την ενδοφλέβια ένεση είναι άµεση. Όµως, η συνεχής 

λήψη της δόσης καταστρέφει τις φλέβες, με αποτέλεσµα ο ηρωινοµανής να αναζητά 

όλο και καινούργιες φλέβες στο λαιµό, στους καρπούς, στα πόδια. Καµιά φορά, φτάνει 

και στη φλέβα των γεννητικών οργάνων. Οι πολλές ενέσεις δηµιουργούν πληγές, 
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θροµβώσεις, και πολλές φορές ο χρήστης αναγκάζεται να ξαναγυρίσει στην υποδόρια 

ένεση, µέχρι να επουλωθούν οι πληγές. (7) 

To Όπιο διεγείρει και ενεργοποιεί τους οπιοειδείς υποδοχείς του εγκεφάλου.Χαρίζει 

µια αίσθηση ζεστασιάς και ευφορίας. Οι χρήστες το περιγράφουν σαν «ξαφνικό κύµα 

ζέστης» αρχικά, που συνοδεύεται από µια κατάσταση ηρεµίας, χαλάρωσης και 

νωθρότητας. Είναι ΠΟΛΥ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΟΣ ΟΥΣΙΑ. 

Η ανάγκη για την ουσία αναπτύσσεται ύπουλα στον οργανισµό µε αποτέλεσµα ο 

χρήστης να εθιστεί από τη συχνή χρήση, χωρίς να το περιµένει. Από τη στιγµή που 

κάποιος εθιστεί στην Ηρωίνη, βιώνει την εµπειρία επώδυνων συµπτωµάτων στέρησης 

όταν επιχειρήσει να σταµατήσει τη χρήση, που περιλαµβάνει ιδρώτα, εµετό, διάρροια, 

αρκετά συµπτώµατα γρίπης, δυσκολία αναπνοής και µερικές φορές κώµα.  

Ακόµα και µετά από διάστηµα 6 εβδοµάδων αποχής, ο χρήστης µπορεί να 

αντιµετωπίζει προβλήµατα αϋπνίας. Σε αυτό το σηµείο αρχίζουν τα ψυχολογικά 

προβλήµατα, γιατί ο χρήστης γνωρίζει πως ακόµα και µια µικρή ποσότητα µπορεί να του 

χαρίσει έναν καλό ύπνο. Σε αυτό το στάδιο, ακόµα και η επιβολή ύπνου µε υπνωτικά 

χάπια θα αφήσει το χρήστη µε αισθήµατα ανησυχίας και δυσφορίας. (12) 

Επίσης, η χρήση της προκαλεί ναυτία, παραλήρηµα, χρόνια δυσκοιλιότητα, 

επίδραση στο χοληφόρο σύστηµα, στο κυκλοφορικό, στους βρόγχους, στο ουροποιητικό, 

στο µεταβολικό. Ορισµένες επιπλοκές είναι ιογενής ηπατίτιδα, µικροβιακή ή 

µυκητιασιακή ενδοκαρδίτιδα, νεφροπάθεια, πνευµονικό απόστηµα, οστεοµυελίτιδα, 

χρόνια µυοπάθεια, τέτανος, θροµβοφλεβίτιδα, γάγγραινα από βλάβη αρτηριών. (7)    

 

3.3.7 Μεθαδόνη 

Η Μεθαδόνη είναι συνθετική ουσία. Τη βρήκαν οι Γερµανοί 

στο 2ο Παγκόσµιο Πόλεµο. Τους έλειψε τότε η µορφίνη, που είναι 

απαραίτητο αναλγητικό για τους τραυµατίες και γενικά για τις 

ανάγκες του πολέµου και των νοσοκοµείων. Έτσι η εταιρία 

φαρµάκων Hoechst βρήκε το 1943 τη µεθαδόνη.  

Είναι ισχυρό ναρκωτικό και αναλγητικό όπως και η ηρωίνη. Προκαλεί γρήγορα 

τοξικοµανία µε ισχυρή σωµατική και ψυχική εξάρτηση. Προκαλεί θανάτους όπως και η 



 

 59

ηρωίνη. ∆ιαφοροποιείται όµως από την ηρωίνη σε δύο βασικά σηµεία, που έχουν µεγάλη 

σηµασία:  

1) Λαµβάνεται από το στόµα. ∆ε χρειάζονται ενέσεις και µάλιστα 

ενδοφλέβιες όπως η ηρωίνη. Είναι ευνόητο ότι, στην εποχή του AIDS, η ιδιότητα 

αυτή της µεθαδόνης αποκτά ιδιαίτερη αξία.  

2) Η ενέργεια της µεθαδόνης κρατάει πολύ περισσότερο από της 

ηρωίνης. Έτσι αρκούν µόνο 2 χάπια την ηµέρα ή ,και µόνο 1, για να µην έχει ο 

εξαρτηµένος σύνδροµο στέρησης. Άλλωστε γίνονται σηµαντικές έρευνες στον 

τοµέα αυτό για να µεγαλώσει ακόµη περισσότερο η διάρκεια της ενέργειάς της. Η 

µεθαδόνη βελτιώνεται συνεχώς. Ήδη εµφανίστηκε παραλλαγή της, η µεθαδόλη. 

Αρκεί 1 χάπι µεθαδόλης κάθε 2 µέρες ή και 3 φορές την εβδοµάδα. 

 

Η αλήθεια για τη µεθαδόνη.  

∆εν µπορεί να µην αναγνωρίσει κανείς την επανάσταση που εισάγει η µεθαδόνη στο 

όλο πρόβληµα των ναρκωτικών. Πρέπει να επισηµανθεί η αναστάτωση, η σύγχυση και οι 

κίνδυνοι πoυ φαίνονται στον ορίζοντα. ∆εν πρέπει να περάσει στη νεολαία ότι δεν υπάρχει 

πια φόβος. Είναι λανθασµένη η αντίληψη: «Παίρνεις ναρκωτικά όποτε θέλεις. Όταν 

αποφασίζεις να σταµατήσεις, παίρνεις µεθαδόνη από το κράτος και γίνεσαι καλά.»  

Γενικότερα: 

� Η µεθαδόνη προκαλεί τοξικοµανία. Προκαλεί εξάρτηση ψυχική και 

σωµατική. ∆εν µπορεί να την κόψει ο νέος µόνος του. Πρέπει να µπει σε 

θεραπευτικό κέντρο και να είναι αποφασισµένος µέσα του να γίνει καλά.  

� Η µεθαδόνη δε θεραπεύει την τοξικοµανία. Είναι ψέµα.  

� Η µεθαδόνη µπορεί να βοηθήσει µόνο τους γιατρούς στο 

νοσοκοµείο, τις πρώτες 10 µέρες στο στάδιο της σωµατικής αποτοξίνωσης. Κι 

αυτό, όταν το σύνδροµο στέρησης είναι πολύ ισχυρό, όπως π.χ, στο αλκοόλ, στα 

βαρβιτουρικά κλπ. ή όταν ο ασθενής έχει κι άλλα προβλήµατα υγείας.  

� Η παράταση της χρήσης της µεθαδόνης και στην αρχή του σταδίου 

της ψυχικής απεξάρτησης είναι αµφιλεγόµενη. Θα το αποφασίσουν οι γιατροί σε 

συνέδριο. Έχει το πλεονέκτηµα ότι προσελκύει πιο εύκολα τους νέους 

τοξικοµανείς να έρθουν να κάνουν θεραπεία. Γεννιέται όµως το ερώτηµα: είναι 
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πραγµατικά αποφασισµένοι να κάνουν θεραπεία ή έρχονται µόνο για τη δωρεάν 

µεθαδόνη;  

� ∆ίδοντας τη µεθαδόνη και στο στάδιο της ψυχικής απεξάρτησης, 

απoθαρρύνoυµε το ποσοστό εκείνο των νέων που αποφασίζει τη «στεγνή» 

θεραπεία και που τελευταία το ποσοστό αυτό όλο και µεγαλώνει.  

� Τα προγράµµατα συντήρησης ή υποκατάστασης εξωτερικών 

τοξικοµανών µε µεθαδόνη είναι απαράδεκτα, διότι δε θεραπεύουν, οι δήθεν 

µειούµενες δόσεις. Αυτό αποτελεί πιθανότατα ένα φιάσκο όπως και στην ηρωίνη.  

� Συντηρούν και καταξιώνουν κοινωνικά την τοξικοµανία.  

� Ενθαρρύνουν τους νέους στη χρήση ναρκωτικών.  

� Πολλοί νέοι, που συµµετέχουν στα προγράµµατα, πουλούν τη 

µεθαδόνη. Έτσι αγοράζουν κι άλλα ναρκωτικά και καταλήγουν πολυτοξικοµανείς.  

� Με απλά λόγια, είναι ελάχιστοι εκείνοι που αποθεραπεύονται. Στη 

µεγάλη πλειοψηφία τους, χρησιµοποιούν το πρόγραµµα για να εξασφαλίσουν τη 

βασική τους δόση. (18) 

 

3.3.8 Οπιούχα – Οπιοειδή 

Τα Οπιούχα-Οπιοειδή είναι αναλγητικά που προέρχονται από το 

Όπιο, ή, πιο συχνά, συνθετικές µορφές Οπίου σε χάπια ή σε υγρή 

µορφή (καθώς το Όπιο σε καθαρή µορφή είναι σπάνιο στο Ηνωµένο 

Βασίλειο). 

 

Προέλευση 

Οι φαρµακοβιοµηχανίες µπορούν να αγοράσουν νόµιµα Όπιο από χώρες όπως το 

Πακιστάν. Οι φαρµακευτικές εταιρείες του Εθνικού Συστήµατος Υγείας παρασκευάζουν 

συνθετικά οπιούχα που ονοµάζονται οπιοειδή.  

 

Επιπτώσεις 

Επιδρούν σαν αναλγητικά στο νευρικό σύστηµα. Επιβραδύνουν τους κτύπους της 

καρδιάς και το ρυθµό αναπνοής. ∆ηµιουργούν µια αίσθηση ευφορίας, µε την απουσία 
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πόνου. Μπορεί να γίνουν ΕΞΑΡΊΉΣΙΟΓΟΝΑ στον ίδιο βαθµό µε την -Ηρωίνη (κάποιοι 

ισχυρίζονται σε µεγαλύτερο βαθµό). Χορηγούνται κατόπιν ιατρικής συνταγής σαν νόµιµο 

υποκατάστατο της Ηρωίνης στη µορφή Μεθαδόνης. 

Προκαλούν υπνηλία και αν η λήψη τους γίνει σε υπερβολικές ποσότητες µπορεί να 

προκαλέσουν κώµα, ακόµα και θάνατο. Η συστηµατική χρήση των οπιούχων-οπιοειδών 

έχει τις ίδιες επιδράσεις και αποτελέσµατα µε αυτά της Ηρωίνης. (12) 

 

3.3.9 ∆ιαλύτες  

Είναι πτητικές ουσίες που παράγουν χηµικούς ατµούς οι 

οποίοι εισπνεόµενοι επιδρούν και προκαλούν αλλαγές, 

ψυχολογικές αλλά και νοητικές (2). 

 

 

Προέλευση 

Είναι ευρέως διαθέσιµοι. ∆ιατίθενται νόµιµα και είναι δυνατόν να τους 

προµηθευτούν εύκολα και φθηνά οι έφηβοι ( κόλλα, βενζίνη, νέφτι, πετρέλαιο, κ.α. ).  

 

Επιπτώσεις 

Όταν ο χρήστης εισπνέει τις τοξικές αναθυµιάσεις από τα προϊόντα που 

αναφέρθηκαν παραπάνω, ο εγκέφαλος στερείται οξυγόνου. Σε κατάσταση σύγχυσης 

αποσύρεται σε µια κατάσταση ονείρου. Σε µερικούς χρήστες αυτή η κατάσταση πανικού 

συνδυάζεται µε την πραγµατικότητα και δηµιουργεί παραισθήσεις. Άλλοι πάλι νιώθουν 

ζάλη και βιώνουν µια γενικότερη των νοητικών τους λειτουργιών, ενώ ο χρήσης µπορεί να 

πνιγεί στην προσπάθειά του να κάνει εµετό.  

Η επίδραση του σνιφαρίσµατος διαρκεί από 15 έως 45 λεπτά. Το αίσθηµα που 

ακολουθεί είναι σωµατική κατάπτωση και νύστα και διαρκεί µέχρι την επόµενη µέρα. 

Όσοι κάνουν χρήση διαλυτών σε συχνή βάση αντιµετωπίζουν διαταραχές στη λειτουργία 

σκέψης. (12) Η χρόνια χρήση προκαλεί ανορεξία, εµέτους, διαταραχές οράσεως και ακοής 

και αποχρωµατισµό του δέρµατος. (2) 



 

 62

Έχουν καταγραφεί περιπτώσεις χρηστών που πέθαναν από ανακοπή καρδιάς και 

πνιγµό λόγω ασφυξίας.  

Είναι ΠΟΛΥ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, µε συνεχή χρήση, κυρίως το βουτάνιο 

και συγκεκριµένες κόλλες. Η µακροχρόνια χρήση µπορεί να προκαλέσει χρόνιο πρόβληµα 

στα νεφρά και στο συκώτι.  

∆εν υπάρχει κανένας τρόπος πρόληψης για να αποφευχθεί πιθανή ανακοπή καρδιάς. 

(12)   

3.3.10 Μαγικά Μανιτάρια 

Τα µαγικά µανιτάρια είναι είδη ψυχοδραστικών µανιταριών που 

τρώγονται ωµά.  

 

Προέλευση 

Φυτρώνουν άγρια σε υγρούς αγρούς, από τον Σεπτέµβριο έως τον Νοέµβριο στο 

Ηνωµένο Βασίλειο.  

 

Επιπτώσεις 

Μικρές ποσότητες των 5 έως 20 µανιταριών δηµιουργούν µια αίσθηση ευτυχίας, 

αστείας διάθεσης, εκρήξεις γέλιου και γενικά ευφορία που διαρκεί µερικές ώρες.  

Μεγαλύτερες ποσότητες από 20 έως 50 µανιτάρια περίπου µπορεί να έχουν µια σαφή 

ψυχεδελική επίδραση στο χρήστη, διάρκειας από 8 έως 12 ώρες. Το τριπ ξεκινά µετά από 

45 λεπτά µέχρι µια ώρα περίπου µετά τη λήψη των µανιταριών.  

∆ιαφέρουν από τις υπόλοιπες ψυχοδραστικές ουσίες στο ότι ο τρόπος µε τον οποίο η 

ουσία ελευθερώνει τις αισθήσεις αφήνει λίγο χώρο στο χρήστη να σκεφτεί κάτι άλλο. 

Η ισχυρή δόση προκαλεί την παρουσία ενός χείµαρρου χρωµάτων τριγύρω που 

παραµένει, ακόµα και αν ο χρήστης έχει κλειστά τα µάτια του.  

Όπως συµβαίνει µε όλες τις ψυχεδελικές ουσίες που διευρύνουν τη συνείδηση, µικρά 

πράγµατα αποκτούν τεράστια σηµασία για το χρήστη. (12)   
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3.3.11 LSD 

Το LSD είναι µια χηµική ουσία της οποίας ολόκληρο το 

όνοµα είναι διαιθυλαµίδη του λυσεργικού οξέος, και 

εµφανίζεται σε υγρή µορφή, σε χάπι, εµποτισµένη σε 

στυπόχαρτο ή σε ζελατίνη τετράγωνου σχήµατος (σπάνια 

γίνεται ενδοφλέβια χρήση της).  

 

Προέλευση 

Παρασκευάζεται συνθετικά από ένα µύκητα. Ανακαλύφθηκε τυχαία από τον Ελβετό 

χηµικό Άλµπερτ Χόφµαν, όταν απορρόφησε κατά λάθος µια ποσότητα, ενώ έκανε 

πειράµατα σε ζώα. Αυτή ήταν η πρώτη εµπειρία τριπαρίσµατος που έγινε ποτέ µε LSD, 

τον Απρίλιο του 1943.  

 

Επιπτώσεις 

Προκαλεί µια ολοκληρωµένη ψυχεδελική εµπειρία που µπορεί να διαρκέσει µέχρι 

και 12 ώρες.  

Οι επιδράσεις αρχίζουν συνήθως να γίνονται αισθητές µέσα σε µία ώρα µετά τη 

λήψη, µε τάση να γίνονται πιο έντονες για τις δύο επόµενες ώρες, αγγίζοντας το 

αποκορύφωµα για ένα διάστηµα 1 µέχρι 3 ώρες (5, εάν είναι πολύ δυνατή η δόση) µε 

αρκετές ώρες εξασθένισης που ακολουθούν µέχρι την επαναφορά στη φυσιολογική 

κατάσταση, προτού γίνει εφικτός ο ύπνος. (12)   

Αν και δεν αναπτύσσεται φυσική εξάρτηση, έχει παρατηρηθεί ταχεία ανάπτυξη 

αντοχής (ο λήπτης χρειάζεται όλο και µεγαλύτερη δοσολογία), που εξαφανίζεται το ίδιο 

γρήγορα µετά τη διακοπή του φαρµάκου. 

To L.S.D. προκαλεί κεντρικές δράσεις, που καθορίζονται σε µεγάλο βαθµό από την 

ψυχολογική διάθεση του ατόµου καθώς επίσης και από τις προσδοκίες που τρέφει. Το 

συνηθισµένο «ταξίδι» του L.S.D. χαρακτηρίζεται από ζωηρά αισθήµατα (για παράδειγµα, 

ότι όλα τα πράγµατα είναι ξένα, πρωτόγνωρα). 

∆ηµιουργείται ποικιλία πολύχρωµων ψευδαισθήσεων, ονειροπολήσεις, χαλάρωση 

του συνειρµού και αίσθηµα «νέας αυτογνωσίας». Τα χρώµατα γίνονται πιο έντονα και 
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ακτινοβόλα, αποκτούν δηλαδή για τον ταξιδιώτη του L.S.D. διαφορετική αίσθηση από την 

πραγµατική. Η αντίληψη των αποστάσεων µεταβάλλεται, και το άτοµο δείχνει έναν αφελή 

θαυµασµό για την οµορφιά πολλών κοινών πραγµάτων, που για τους φυσιολογικούς 

ανθρώπους περνούν σχεδόν απαρατήρητα.  

Το αίσθηµα της «νέας αυτογνωσίας» έχει περιγραφεί σαν «διανοητικός σεισµός» και 

οδηγεί σε αναθεώρηση της γενικής στάσης απέναντι στη ζωή. Αρκετές φορές, το L.S.D. 

προκαλεί σύγχυση, κατάληψη από πανικό και αναβίωση προηγούµενων τραυµατικών 

εµπειριών. Οι αντιδράσεις αυτές οφείλονται στο ότι το L.S.D. αποδιοργανώνει διάφορους 

µηχανισµούς άµυνας του Εγώ, όπως είναι η απώθηση και η άρνηση, και µπορεί να 

οδηγήσει σε ψυχοσωµατική αντίδραση. 

Φαίνεται, επίσης, ότι το L.S.D. προκαλεί στους χρήστες του µια ειδική 

συναισθηµατική αντίδραση, είτε πρόκειται για ενθουσιασµό είτε για λύπη, που µπορεί να 

πάρει κατακλυσµιαίες διαστάσεις. 

Κάτω από αυτή τη συµπεριφορά, αναφέρονται περιστατικά θανάτων από πνιγµό, από 

πτώσεις από µεγάλο ύψος ή από κάποιο τροχοφόρο που το άτοµο αγνόησε. Αυτοί που 

χρησιµοποιούν L.S.D. έχουν µεταβολές της προσωπικότητας. 

Αρκετές µελέτες έχουν επισηµάνει ότι το L.S.D. προκαλεί χρωµοσωµατικές βλάβες, 

µεταλλάξεις και τερατογένεση. Άρα, οι λήπτες του L.S.D. αντιµετωπίζουν σοβαρό 

πρόβληµα στην αναπαραγωγή. (7) 

 

3.3.12 Έκσταση 

Το έκσταση είναι ένα συνθετικό χηµικό παρασκεύασµα που 

ονοµάζεται MDMA, που είναι τα αρχικά της Μεθυλενο-∆ιοξυ-

Μεθαµφεταµίνης, και µπορεί να φαγωθεί, να καπνιστεί και µερικές 

φορές να γίνει ενδοφλέβια λήψη του, ή MDEA, αρχικά της 

Μεθυλενο-∆ιοξυ-Αιθυλο-Αµφεταµίνης, µια παραλλαγή που 

παρασκευάστηκε για να αντιµετωπίσει το νόµο που πολύ γρήγορα συµπεριέλαβε το 

Έκσταση στην Κατηγορία Α των «Ναρκωτικών». 

 

Προέλευση 

Παρασκευάστηκε πρώτη φορά στην Ευρώπη το 1910 ως MDA (το αρχικό 
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σκεύασµα).  

Σήµερα παρασκευάζεται σε παράνοµα εργαστήρια κυρίως στην Ολλανδία, στην 

Καλιφόρνια και στο Ηνωµένο Βασίλειο. Η µεγαλύτερη ποσότητα που εµφανίζεται σαν 

Έκσταση στο εµπόριο δεν είναι MDM. (12) 

 

Επιπτώσεις 

Μπορεί να προκαλέσει παραισθήσεις, προβλήµατα στην οµιλία, άγχος, παράνοια, 

πανικό, κατάθλιψη, αϋπνία, αφυδάτωση, υψηλή πίεση, νεφρική ανεπάρκεια, αύξηση 

θερµοκρασίας του σώµατος, καρδιακό επεισόδιο, εγκεφαλικό, ακόµη και θάνατο. 

Η χηµική διαµόρφωση των ecstacy µπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εγκέφαλο και 

να καταστρέψει τα κύτταρα που δηµιουργούν την σεροτονίνη, η οποία παίζει σηµαντικό 

ρόλο στο χειρισµό του θυµού, της µνήµης, της όρεξης, της διάθεσης για σεξουαλική 

δραστηριότητα , του ύπνου και της ευαισθησίας στον πόνo.  

Συνδυασµός Ecstasy και χορού (π.χ. σε πάρτι, disco, club) µπορεί να προκαλέσει 

εξάντληση από πυρετό και αφυδάτωση. Χωρίς τη λήψη νερού το άτοµο κινδυνεύει να 

πάθει θερµοπληξία. Η υπερβολική ποσότητα νερού µπορεί να προκαλέσει εγκεφαλικό 

οίδηµα. (2) 

 

3.3.13 Μορφίνη 

Η µορφίνη πήρε το όνοµα της από τον θεό του ύπνου Μορφέα 

και είναι το κύριο αλκαλοειδές του οπίου. Αποµονώθηκε για πρώτη 

φορά το 1803. Η χρήση της γίνεται υποδόρια. Συχνά χρησιµοποιείται 

και στην ιατρική ως ισχυρό αναλγητικό. 

 

Επιπτώσεις 

Προκαλεί συνήθως ληθαργικότητα και εφορία. Η αναπνοή επιβραδύνεται και οι 

κόρες συστέλλονται. Είναι επίσης δυνατόν να προκαλέσει διέγερση, άγχος, ναυτία, έµετο 

και παραλήρηµα.  Καταστέλλει το αναπνευστικό κέντρο και µερικά από τα επίπεδα του 

νευρικού συστήµατος. Επιδρά στο πεπτικό σύστηµα, στο χοληφόρο σύστηµα, στο 

κυκλοφορικό, στους βρόγχους, στο ουροποιητικό και στο µεταβολισµό. Όταν ο λήπτης 
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πάθει δηλητηρίαση από υπερβολική δόση, τότε εµφανίζεται η χαρακτηριστική τριάδα 

κώµα-βραδύπνοια-µύση. ∆ηλαδή το άτοµο χάνει τις αισθήσεις του, η αναπνοή του γίνεται 

αργή και οι κόρες των µατιών του µικραίνουν και γίνονται σαν µύτη καρφίτσας. (7)   

 

3.4  Ποιες είναι οι συνθήκες που µπορούν να οδηγήσουν έναν 

έφηβο στον απατηλό κόσµο των ναρκωτικών 

Οι σύγχρονοι ερευνητές λένε ότι οι αιτίες για να φτάσουν τα παιδιά µας στα 

ναρκωτικά συχνά ξεκινούν µέσα από το σπίτι, από την ίδια την οικογένεια. 

Οι σχέσεις γονέων-παιδιών θέτουν τον θεµέλιο λίθο για το σωστό µεγάλωµα του 

παιδιού. Οι µεν γονείς πλησιάζουν το παιδί µε αγάπη, φιλικά, µε χιούµορ. Τότε, το παιδί 

γίνεται φίλος µε το γονιό και τον εµπιστεύεται. 

Με τις σηµερινές συνθήκες ζωής, συνήθως και οι δυο γονείς εργάζονται. Γυρίζοντας 

στο σπίτι, πιθανώς να υπάρχει εκνευρισµός. Πολλές φορές, αυτόν τον εκνευρισµό τον 

πληρώνει το παιδί µε µια σκανταλιά που µπορεί να κάνει. Από κει και πέρα, υπάρχει µια 

αντιδικία µεταξύ γονέων και παιδιών, και οι σχέσεις είναι τεταµένες  αν όχι πολλές φορές 

εχθρικές  προς το παιδί. 

Η καταπίεση που γίνεται στο παιδί οφείλεται στο ότι οι γονείς επενδύουν τα όνειρα 

τους σ' αυτό, ώστε να γίνει ό,τι δεν έγιναν οι ίδιοι. Κάποια στιγµή, το παιδί αντιδρά και 

συνήθως αρνητικά. 

Οι γονείς οφείλουν να µη ξοδεύουν χρήµατα , για να ικανοποιήσουν ανάγκες που 

τάχα έχει ή δεν έχει το παιδί, νοµίζοντας ότι η επιτυχία είναι αυτή, και όχι το οτι πρέπει να 

διδάξουν το παιδί να έχει στο µυαλό του µαγιά για το αύριο. 

Θα πρέπει τα παιδιά να έχουν σχέση µε την πραγµατικότητα και σε κάποιο βαθµό να 

γνωρίζουν τυχόν προβλήµατα της οικογένειας, όπως οικονοµικά, κ.λπ., για να µην έχουν 

παράλογες απαιτήσεις. 

Να µην τους παρουσιάζουν έναν κόσµο αγγελικά φτιαγµένο και όταν βγουν στην 

κοινωνία, να απογοητευτούν διαπιστώνοντας τα αντίθετα. 

Να τους βάζουν στόχους, για να φτάνουν όσο πιο ψηλά µπορούν. Να αξιοποιούν τον 

ελεύθερο χρόνο τους για αθλητισµό, µουσική, διάβασµα. 
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Και το καλύτερο παράδειγµα για τα παιδιά πρέπει να είναι οι ίδιοι οι γονείς. Ζώντας 

αρµονικά, δηµιουργείται ένα κλίµα σιγουριάς και αγάπης για τη ζωή. Από στατιστικά 

στοιχεία, τα περισσότερα παιδιά που παίρνουν ναρκωτικά είναι από διαλυµένες 

οικογένειες, χωρίς να είναι απαραίτητο να είναι διαζευγµένοι οι γονείς. (7)  

 

3.5 Ανησυχητικά σηµάδια 

Είναι πολύ δύσκολο να ανιχνευθούν τα σηµάδια που πιθανά να σχετίζονται µε τη 

χρήση ουσιών διότι συχνά συγχέονται µε τα συµπτώµατα και τα σηµάδια της εφηβείας. 

• Ξαφνικές εναλλαγές στη διάθεση. Συχνά ψέµατα.  

• Αποµόνωση, µελαγχολία, κόπωση. 

• Ανεξήγητη επιθετικότητα, εχθρότητα, νευρικότητα και 

απώλεια συνεργασίας. 

• Αντίδραση στη πειθαρχία του σπιτιού ή του σχολείου. 

• Αρνητικές αλλαγές στο σχολείο, αδικαιολόγητες απουσίες ή 

βαθµοί που πέφτουν. 

• Σταδιακή µείωση ενδιαφερόντων (σχολείο, αθλήµατα, φίλοι). 

• Ανορεξία, απώλεια βάρους. 

• Αδιαφορία για την εµφάνιση του. 

• Ασυνήθιστη νωθρότητα, υπνηλία, αϋπνία ή µειωµένη ενεργητικότητα. 

• Ξεσπάσµατα υπερβολικής δραστηριότητας. 

• Ξαφνικές αναχωρήσεις από το σπίτι. 

• Τηλέφωνα από αγνώστους. 

• Εξαφάνιση χρηµάτων ή άλλων αντικειµένων. 

• Σπατάλη χρηµάτων, συνεχής απαίτηση για χαρτζιλίκι, ακόµα και για µικροποσά. 

• Αλλαγή των παλιών φίλων µε άγνωστους καινούριους. 

• Αυξηµένη µυστικότητα σχετικά µε προσωπικά αντικείµενα ή και δραστηριότητες. 
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• Χρήση αρωµατικών κεριών, αποσµητικά χώρου για να κρύψουν τις «ύποπτες» 

µυρωδιές. 

Αν οι γονείς βρουν κάποιες γνώριµες συµπεριφορές σ'αυτά θα πρέπει να 

αναρωτηθούν µήπως και το παιδί τους έχει σχέσεις µε απαγορευµένες ουσίες 

Οι γονείς θα πρέπει να ψάξουν και να ενηµερωθούν σχετικά µε : 

• Παράξενες µυρωδιές, λεκέδες ή σηµάδια στο σώµα του. 

• Χρήση αποσµητικών στόµατος ή καραµέλες. 

• Εξαφάνιση ειδών από το φαρµακείο του σπιτιού (πχ. ηρεµιστικά ή άλλα χάπια, 

κολλύριο κ.α). 

Έλλειψη ειδών νοικοκυριού (πχ. αλουµινόχαρτο, κόλλες, βενζίνη, λακ, µανό, 

µπλάνκο). (2) 

 

3.6 Ο έφηβος χρειάζεται τους ενήλικες 

Παρόλο που οι ενήλικες έχουν περάσει την περίοδο της εφηβείας εύκολα ξεχνούν 

ότι, το να είσαι έφηβος, δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Είναι µια δύσκολη φάση, όπου δεν 

αντιµετωπίζεται ο έφηβος ούτε σαν παιδί, αλλά ούτε και σαν ενήλικας. Οι ορµόνες 

βρίσκονται σε µια συνεχή άνοδο, οι έφηβοι βρίσκονται υπό την πίεση των συνοµηλίκων 

τους και των τελευταίων τάσεων της µόδας, οπότε δεν ησυχάζουν ποτέ. 

Και αυτά είναι µονάχα µερικά από τα θέµατα που οδηγούν στα ανεβοκατεβάσµατα 

της διάθεσης, ή εκείνα τα αλλόκοτα «µπουρίνια» που συχνότερα αποδίδονται στην 

εφηβεία. 

Ίσως να βοηθούσε αν προσπαθούσαν οι ενήλικες να χειριστούν τα προβλήµατα της 

εφηβείας λαµβάνοντας υπόψη τους ότι οι έφηβοι: 

Χρειάζονται αγάπη: παρά τη σκληρή και καµιά φορά απόµακρη συµπεριφορά τους, 

πάντα θα θέλουν φροντίδα και στοργή. Μην τους αφήσετε να σας ξεγελάσουν µε ένα 

απότοµο «ξεκόλλα». 

Χρειάζονται την ...«ησυχία» τους: καθηµερινά προβληµατίζονται για την εµφάνιση 

τους, τις αλλαγές στο σώµα τους, τα παράξενα συναισθήµατα και τις σκέψεις που τους 

κυριεύουν. Αν κλείνονται µέσα στο δωµάτιο τους µε τις ώρες, δε συµµετέχουν ενεργά στις 
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δουλειές του σπιτιού ή και στις «ανιαρές» κατ' αυτούς οικογενειακές υποχρεώσεις, είναι 

απλά γιατί προσπαθούν να καταλάβουν τι τους συµβαίνει. 

∆ώστε τους το χρόνο και το χώρο που χρειάζονται και µην παίρνετε προσωπικά το 

γεγονός ότι δεν τα συζητούν µαζί σας. 

� Έχουν ανάγκη να διαφέρουν: προσπαθούν να δείξουν στον κόσµο που τους 

περιβάλλει ότι µεγαλώνουν και ότι δεν είναι µια απλή προέκταση των γονιών τους. 

Αυτό βέβαια συνήθως γίνεται µε άγαρµπο και παράδοξο τρόπο, κάνοντας πράγµατα 

που πιθανά να µην αρέσουν. Ίσως είναι η στιγµή που θα ζητήσουν να κάνουν 

τατουάζ ή να φορέσουν σκουλαρίκια σε ασυνήθιστα σηµεία (piercing). 

� Χρειάζονται οριοθέτηση: µπορεί να ξεκινήσουν ένα καβγά επειδή ξαφνικά 

θυµήθηκαν ότι είναι αρκετά µεγάλοι πια, για να φροντίσουν µόνοι τους τον εαυτό 

τους. Στην πραγµατικότητα όµως ξέρουν (αλλά ίσως δεν θα το παραδεχτούν) ότι δεν 

είναι ακόµα έτοιµοι να πάρουν αποφάσεις µόνοι τους. 

Βάζοντας συγκεκριµένα όρια και κανόνες, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν οι γονείς από 

την αρχή ότι θα είναι πάντα διαθέσιµοι όποτε χρειαστεί. Τα όρια τους κάνουν να 

αισθάνονται σίγουροι και ασφαλείς, παρόλο τον πανικό και την αντίδραση που συνήθως 

προβάλλουν. 

Έχουν ανάγκη να ακούγονται: πολλές φορές αισθάνονται ότι δεν µπορούν να 

εκφραστούν ή και να «απολογηθούν». Εάν θέλουν οι γονείς τους να τους ακούει, πρώτα 

θα πρέπει να µάθουν να το ακούν εκείνοι. Θα πρέπει να δείξουν στο έφηβο ότι οι ιδέες και 

οι απόψεις τους γίνονται σεβαστές, ακόµα και αν διαφωνούν µαζί τους και καµιά φορά, θα 

πρέπει να διαπραγµατευτούν ένα ζήτηµα αφήνοντας τους, όµως, να πάρουν οι ίδιοι την 

ευθύνη των πράξεων τους. 

Οι γονείς είναι αυτοί που µπορούν να επηρεάσουν περισσότερο από οποιονδήποτε 

άλλο τα παιδιά τους. 

Έρευνες δείχνουν ότι οι γονείς είναι πολύ σηµαντικοί στην πρόληψη της χρήσης 

ουσιών από τα παιδιά. Μάλιστα, τα ίδια τα παιδιά λένε ότι ένας σηµαντικός λόγος για τον 

οποίο δε δοκίµασαν ναρκωτικά ήταν ο φόβος να µη χάσουν την εµπιστοσύνη και το 

σεβασµό των γονιών τους. 
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Με άλλα λόγια πρέπει οι γονείς να έχουν τη δύναµη να κρατήσουν το παιδί τους 

ασφαλές, υγιές και µακριά από τα ναρκωτικά. Αλλά, το να βρουν τα σωστά λόγια και τη 

σωστή προσέγγιση µπορεί να είναι δύσκολο. 

Πριν το παιδί γίνει έφηβος, θα πρέπει οι γονείς να έχουν αναπτύξει δεξιότητες 

επικοινωνίας και να έχουν θέσει τα όρια που χρειάζονται, προκειµένου να κρατηθεί 

µακριά από τα ναρκωτικά. Καθώς το παιδί µεγαλώνει, είναι σηµαντικό να γίνονται 

αναφορές για τους κινδύνους που κρύβουν τα ναρκωτικά, το κάπνισµα και το αλκοόλ για 

τη ζωή του. 

Αυτό που συνιστάται είναι να προσπαθήσουν οι γονείς να διατηρούν ένα ζεστό 

δεσµό µε το παιδί τους, έτσι ώστε όταν τεθούν τα όρια και οι κανόνες τους σε σχέση µε τα 

ναρκωτικά, αυτό να τους προκαλέσει λιγότερο στρες. Με αυτό τον ισχυρό δεσµό είναι 

πιθανό ο έφηβος να δει τα όρια και τις συνέπειες τους ως ένδειξη αγάπης. 

∆εν πρέπει να αφήνουν τα παιδιά να µαντέψουν. Πρέπει να τους πουν ξεκάθαρα ότι 

δεν θέλουν να κάνουν χρήση ουσιών.  

Οι γονείς που θέτουν ένα ξεκάθαρο και σταθερό κανόνα «όχι χρήση ναρκωτικών» 

βοηθούν το παιδί τους να διαχειριστεί την πίεση των συνοµήλικων για τη χρήση 

ναρκωτικών. 

Σα γονείς οι πράξεις µετράνε. Αν υποψιάζονται, ή γνωρίζουν ότι το παιδί τους κάνει 

χρήση ουσιών (ναρκωτικά, αλκοόλ), θα πρέπει να κινηθούν έγκαιρα για να το 

σταµατήσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Μπορεί να είναι αυτό και το πιο καθοριστικό βήµα 

που θα πρέπει να κάνουν. 

 

Τα παιδιά που µαθαίνουν από τους γονείς τους για τους κινδύνους των ναρκωτικών 

έχουν 36% λιγότερες πιθανότητες από τα υπόλοιπα παιδιά να καπνίσουν χασίς, 50% 

λιγότερες πιθανότητες να πάρουν εισπνεόµενα, 56% λιγότερες πιθανότητες να κάνουν 

χρήση κοκαΐνης και 65% λιγότερες πιθανότητες να κάνουν χρήση LSD (2). 
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3.7 Προφύλαξη εφήβων από τη µάστιγα των ναρκωτικών 

1. Θα πρέπει οι γονείς να ενηµερώνουν διαρκώς τα παιδιά για τους κινδύνους που 

διατρέχουν από τα ναρκωτικά, εξηγώντας τους µε απλό τρόπο ότι δεν θα πρέπει να 

υποκύπτουν στις πιέσεις των δήθεν φίλων ή γνωστών να δοκιµάσουν το τσιγάρο ή να 

πάρουν κάποιο χάπι ή να πιουν ένα ποτό, για να νιώσουν καλύτερα, να «ανέβουν». Αν 

τους συµβεί κάτι τέτοιο, να ενηµερώσουν αµέσως τους γονείς, για να τα βοηθήσουν. 

Κάποια παραδείγµατα για παιδιά που παρασύρθηκαν από κακές παρέες και από άγνοια 

ίσως τα προβληµατίσουν και τα παραδειγµατίσουν. 

2. Τα παιδιά ποτέ να µην αφήνουν ένα ποτό έκθετο, να σηκώνονται να χορέψουν ή 

να συζητήσουν στην ντίσκο, στην καφετέρια ή στο πάρτι και, όταν ξαναγυρίσουν, να το 

πιουν. Ακόµα και ο καρδιακός τους φίλος µπορεί, έστω για να σπάσει πλάκα, να τους έχει 

ρίξει µέσα κάποιο χαπάκι υπνωτικό. Αλκοόλ σε συνδυασµό µε υπνωτικό χάπι γίνεται ένα 

δυνατό ναρκωτικό. Πίνοντας, λοιπόν, το ποτό τους, τα παιδιά εν αγνοία τους έχουν πάρει 

και την πρώτη τους δόση. 

3. Ποτέ να µην καπνίζουν, αλλά, και αν θελήσουν κάποια στιγµή να καπνίσουν, 

καλύτερα να αγοράσουν δικά τους τσιγάρα. Ένα τσιγάρο που έχει µέσα ναρκωτική ουσία 

δεν είναι σαν το τσιγάρο του εµπορίου. ∆εν έχει φίλτρο, και η στάχτη δεν στέκεται στην 

καύτρα. Μαδάει µόνη της και έχει έντονο κόκκινο χρώµα. 

4. Να αποφεύγουν παρέες για τις οποίες καταλαβαίνουν ότι κάνουν χρήση ύποπτων 

ουσιών. 

5. Να αποφεύγουν στέκια χρηστών, γιατί µπορεί να µπλεχτούν µαζί τους. 

6. Να µάθουν να ξεχωρίζουν το ναρκοµανή: µάτια κόκκινα, µικρές κόρες που, όταν 

ο ναρκοµανής έχει πάρει τη δόση του, γυαλίζουν έντονα, κοκκινίλα κάτω από τα µάτια, 

ξύσιµο της µύτης, αστάθεια στα χέρια. Πιθανώς αυτά τα στοιχεία να βοηθήσουν και τους 

γονείς για τον έγκαιρο εντοπισµό ενός ατόµου που κάνει χρήση ναρκωτικών. 

7. Να αποµυθοποιηθούν τα ναρκωτικά στα παιδιά διαφορετικά, εξάπτεται η 

φαντασία τους, µε αποτέλεσµα πολλά παιδιά να τα δοκιµάζουν από περιέργεια. 

Να τονίζεται στα παιδιά ότι όποιος παίζει µε τα ναρκωτικά πάντα χάνει. 

Κερδισµένος είναι εκείνος που δεν παίρνει µέρος σ' αυτό το παιχνίδι. (7)  
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ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 73

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Το αλκοόλ και οι ψυχοδραστικές ουσίες στην εφηβεία αποτελούν ένα από τα 

σηµαντικότερα προβλήµατα παγκοσµίως. Η παρούσα έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε σκοπό 

τη διερεύνηση των ποσοστών χρήσης των παραπάνω ουσιών σε εφήβους ηλικίας 16-18 

ετών. Για τη διεξαγωγή των αποτελεσµάτων αυτής της έρευνας χρησιµοποιήθηκε 

ερωτηµατολόγιο 34 ερωτήσεων. Το πληθυσµό της έρευνας αποτελούν 300 µαθητές από 

την Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου, τριών ∆ηµόσιων Σχολείων του Νοµού Ηρακλείου Κρήτης. Ένα 

µεγάλο ποσοστό του δείγµατος ανέφερε χρήση αλκοόλ κατά τη διάρκεια σχολικών 

δραστηριοτήτων. Από το ποσοστό των εφήβων που δήλωσαν καπνιστές, τα κορίτσια είναι 

αυτά που καταναλώνουν το µεγαλύτερο αριθµό τσιγάρων, περίπου 20-30 ηµερησίως. 

Σηµαντικό στοιχείο αποτελεί και το ποσοστό των αγοριών που ανέφεραν διακίνηση 

ναρκωτικών ουσιών στο χώρο του σχολείου. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τόσο τα κορίτσια 

όσο και τα αγόρια του δείγµατος στην πλειοψηφία τους δήλωσαν ότι δεν έχει 

πραγµατοποιηθεί ποτέ ενηµερωτική οµιλία µε θέµα το αλκοόλ, το κάπνισµα ή τα 

ναρκωτικά. Τέλος, σχετικά ενήµεροι φάνηκαν οι έφηβοι στο θέµα των επιπτώσεων της 

υγείας του ανθρώπου από τη χρήση του αλκοόλ και των εξαρτησιογόνων ουσιών.   

 

ΣΚΟΠΟΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Σκοπός της παρακάτω έρευνας είναι  η διερεύνηση και η αξιολόγηση του ποσοστού 

της χρήσης αλκοόλ και ψυχοδραστικών ουσιών στην εφηβεία, καθώς και η ανάλυση 

αυτών. Με την έρευνα αυτή επισηµαίνεται η σπουδαιότητα του προβλήµατος της χρήσης 

των παραπάνω ουσιών στην εφηβεία. 

 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

 

Τον πληθυσµό της έρευνας αποτελούν µαθητές της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεως Λυκείου, 

από ∆ηµόσια σχολεία του Νοµού Ηρακλείου Κρήτης, µε εύρος ηλικίας 16-18 ετών. Για 

την συλλογή των πληροφοριών, χρησιµοποιήθηκε ειδικά διαµορφωµένο ερωτηµατολόγιο 
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34 ερωτήσεων, το οποίο αναπτύχθηκε για το σκοπό της έρευνας και για την διεξαγωγή των 

στατιστικών δεδοµένων. Η διάρκεια της έρευνας κράτησε περίπου έξι µήνες, κατά την 

οποία µοιράστηκαν συνολικά 300 ερωτηµατολόγια. Συγκεκριµένα, δόθηκαν 100 στους 

µαθητές της Α΄ Λυκείου, σε σχολείο των Καµινίων, 100 σε µαθητές της Β΄ Λυκείου σε 

σχολείο της Θερίσου και 100 σε µαθητές της Γ΄ Λυκείου σε σχολείο των ∆ειλινών. Στα 

δυο σχολεία η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια 

µαθήµατος ενώ στο τρίτο µετά τη λήξη αυτού. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ό,τι οι 

εκπαιδευτικοί και των τριών σχολείων, σε όλες τις τάξεις, φάνηκαν ιδιαίτερα 

συνεργάσιµοι ως προς την έρευνα µας. ∆είχνοντας κατανόηση, δέχτηκαν να αφιερώσουν 

χρόνο τόσο από τη διδακτική τους ώρα, όσο και από το διάλειµµα τους, για τη 

συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων από τους µαθητές. Η ανάλυση των στοιχείων έγινε µε 

περιγραφική στατιστική και µε τη βοήθεια λογιστικού φύλλου-προγράµµατος, µε τη χρήση 

Μicrosoft Excel. Tέλος, έγιναν γραφήµατα για την διευκόλυνση διεξαγωγής 

συµπερασµάτων και προτάσεων. 

 

Παρακάτω παρατίθεται το ερωτηµατολόγιο που διανεµήθηκε στους µαθητές των 

σχολείων που προαναφέρθηκαν: 
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ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

 

 

 

 

 

 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

 

  

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2008 

 

 

 

ΘΕΜΑ: 

ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΨΥΧΟ∆ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗΝ 
ΕΦΗΒΕΙΑ  
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ΦΥΛΟ: 

ΑΓΟΡΙ   

ΚΟΡΙΤΣΙ  

 

ΗΛΙΚΙΑ:      ....... 

 

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 

ΚΑΤΟΙΚΙΑ: 

............................................................................................ 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΓΟΝΕΩΝ: 

ΜΗΤΕΡΑΣ 

............................................................................................ 

ΠΑΤΕΡΑ 

............................................................................................ 

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΓΟΝΕΩΝ:  

ΜΗΤΕΡΑ:                                         

∆ΗΜΟΤΙΚΟ        

ΓΥΜΝΑΣΙΟ     

ΛΥΚΕΙΟ    

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ    

ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ    

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ                    
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ΠΑΤΕΡΑΣ: 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ        

ΓΥΜΝΑΣΙΟ     

ΛΥΚΕΙΟ       

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ    

ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ    

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ                   

 

 

ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ   

ΧΟΡΟΣ    

ΑΛΛΟ: .............................................................................. 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

 

1.Σε τι ηλικία κατανάλωσες για πρώτη φορά αλκοολούχο ποτό; 

� 8-12 ετών  

� 12-16 ετών  

� 16 και άνω  

 

2.Πόσο αλκοόλ καταναλώνεις κατά µέσο όρο εβδοµαδιαίως; 

� Καθόλου   

� Λίγο    Αριθµός ποτών ..... 
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� Πολύ    Αριθµός ποτών ..... 

 

3.Τι ποτό προτιµάς; (µπορείς να επιλέξεις και περισσότερα από ένα τετράγωνα) 

� Μπύρα        

� Κρασί        

� Λικέρ        

� Ευγενή ποτά (ουίσκι, βότκα, τεκίλα, κοκτέιλ)  

 

4.Καταναλώνεις σε κάθε σου έξοδο αλκοόλ; 

� Ναι   

� Όχι   

 

5.Προτιµάς να πίνεις αλκοόλ µόνος/η ή µε παρέα; 

� Μόνος               

� Με παρέα   

� Και τα δύο   

 

6.Κάνεις χρήση αλκοόλ µε σκοπό να βελτιώσεις τη ψυχική σου διάθεση; 

� Ποτέ    

� Σπάνια    

� Πολλές φορές   

 

7.Κάνεις χρήση αλκοόλ µε σκοπό την ευκολότερη επικοινωνία µε τους 

συνοµηλίκους σου; 

� Ποτέ    

� Σπάνια    
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� Πολλές φορές   

 

8.Πόσες φορές έχεις µεθύσει; 

� Καµία φορά   

� Λίγες φορές   Περίπου πόσες  ..... 

� Πολλές φορές  Περίπου πόσες  ..... 

 

9.Αν έχεις µεθύσει, τί αισθάνθηκες; 

� Ζάλη      

� Ευφορία      

� ∆υσκολία στην οµιλία    

� ∆υσκολία στο περπάτηµα               

� Έντονη υπνηλία    

� Ήµουν εκτός ελέγχου                

 

10.Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ ήταν αιτία ατυχήµατος; 

� Ναι    

� Όχι    

Αν ναι, διευκρίνισε ......................................................... 

 

11.Γίνεται χρήση αλκοόλ από τους µαθητές στα πλαίσια σχολικών δραστηριοτήτων;¨ 

� Ναι    

� Όχι    

Αν ναι, στα πλαίσια ποιών δραστηριοτήτων; 

............................................................................................ 
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12.Η οικογένεια σου γνωρίζει ότι καταναλώνεις αλκοόλ; 

� Ναι    

� Όχι    

 

13.Καταναλώνεις αλκοόλ µαζί µε την οικογένεια σου; 

� Ναι    

� Όχι    

Αν ναι, ποιος σου προσφέρει αλκοόλ; 

Πατέρας  Μητέρα  Αδέρφια  

Θείοι  Παππούς  Γιαγιά  

 

14.Είναι οι γονείς σου καπνιστές; 

� Ναι    

� Όχι    

Αν  ναι, Πατέρας    Μητέρα    Και οι δύο    

 

15.Εκτίθεσε στον καπνό από τσιγάρα στο σπίτι σου;  

� Ναι    

� Όχι    

 

16.Καπνίζεις; 

� Ναι    

� Όχι    

Αν ναι,  

a. Πόσα τσιγάρα ηµερησίως;  ..... 

b. Σε τι ηλικία δοκίµασες για πρώτη φορά;  ..... 
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17.Τις ηµέρες που κάπνιζες το µήνα που πέρασε πόσα τσιγάρα κάπνισες κατά µέσο 

όρο; 

� ∆εν καπνίζω 

� Λιγότερο από ένα 

� 1 τσιγάρο 

� 2-5 τσιγάρα 

� 6-10 τσιγάρα 

� 11-20 τσιγάρα 

� Πάνω από 20 τσιγάρα ηµερησίως 

 

18.Τις τελευταίες 30 ηµέρες πώς προµηθεύτηκες τα τσιγάρα  σου;  

� ∆εν κάπνισα κανένα τσιγάρο τον τελευταίο µήνα              

� Τα αγόρασα  από περίπτερο ή µίνι µάρκετ    

� Τα αγόρασα από αυτόµατο µηχάνηµα    

� Τα δανείστηκα από κάποιον άλλον     

� Τα έκλεψα        

� Μου τα έδωσε κάποιος µεγαλύτερος     

� Έδωσα λεφτά σε κάποιον µεγαλύτερο να µου τα πάρει  

       

19.Σε έχουν παροτρύνει ποτέ να κάνεις χρήση ναρκωτικών ουσιών; 

� Ναι    

� Όχι    

 Αν ναι, σε ποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

a. Σε φιλικές παρέες       

b.Σε νυχτερινή διασκέδαση     

c. Ένας εντελώς άγνωστος     



 

 82

 

20.Έχεις κάνει ποτέ χρήση κάποιας ναρκωτικής ουσίας; 

Εάν ναι, ποια είναι αυτή; (Μπορείς να επιλέξεις και περισσότερες από µία επιλογές) 

� Ινδική κάνναβη     

� Κοκαΐνη    

� Ηρωίνη    

� Έκσταση    

� LSD     

� Αµφεταµίνες               

� Μορφίνη    

� Κρακ     

� Ηρεµιστικά χάπια   

� Εισπνεόµενα     

� Κωδεΐνη     

� Μεθαδόνη     

� Μαγικά µανιτάρια   

� Όπιο     

� Καµµία    

 

21.Έχεις παρατηρήσει διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στο χώρο του σχολείου; 

� Ναι   

� Όχι   

Αν ναι, η διακίνηση γίνεται: 

a. Από µαθητές / µαθήτριες   

b. Εξωσχολικούς     
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22.Η παρότρυνση φίλων σου να κάνεις  χρήση αλκοόλ ή άλλων εξαρτησιογόνων 

ουσιών, θεωρείς ότι µπορεί να σε παρασύρει; 

� Ναι   

� Όχι   

 

23.Υπάρχουν άτοµα στο φιλικό σου περιβάλλον που γνωρίζεις οτι κάνουν 

συστηµατική χρήση αλκοόλ; 

� Ναι   

� Όχι   

 

24.Υπάρχουν άτοµα στο φιλικό σου περιβάλλον που γνωρίζεις οτι κάνουν 

συστηµατική χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών; 

� Ναι   

� Όχι   

 

25.Έχεις ποτέ ενηµερωθεί ή δεχθεί συµβουλές για το θέµα του αλκοόλ από το 

οικογενειακό σου περιβάλλον; 

� Ναι   

� Όχι   

 

26.Έχεις ποτέ ενηµερωθεί ή δεχθεί συµβουλές για το θέµα  των εξαρτησιογόνων 

ουσιών από το οικογενειακό σου περιβάλλον; 

� Ναι   

� Όχι   
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27.Γνωρίζεις τις επιπτώσεις του αλκοόλ στην υγεία του ανθρώπου; 

� Ναι   

� Όχι   

Εάν ναι, ανέφερε όσες γνωρίζεις:  

 

28.Γνωρίζεις τις επιπτώσεις των εξαρτησιογόνων ουσιών στην υγεία του ανθρώπου; 

� Ναι   

� Όχι   

 

Εάν ναι, ανέφερε όσες γνωρίζεις:  

 

29.Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι οι νέοι της ηλικίας σου ξεκινούν να κάνουν χρήση 

αλκοόλ ή εξαρτησιογόνων ουσιών; (µπορείς να επιλέξεις περισσότερες από µία επιλογές) 

� Για να ξεχωρίσουν     

� Ερωτική απογοήτευση    

� Περιέργεια      

� Οικογενειακά προβλήµατα    

� Κακή επιρροή τρίτων    

� Αποδοχή στην παρέα    

� Νιώθουν σπουδαίοι και ενήλικες  

 

30.Πιστεύεις ότι κάποιος που κάνει συστηµατική χρήση αλκοόλ ή εξαρτησιογόνων  

ουσιών, µπορεί να τα διακόψει οποιαδήποτε στιγµή θελήσει; 

� Ναι   

� Όχι   
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31.Έχει επηρεαστεί η άποψη σου  για  το αλκοόλ και τις εξαρτησιογόνες ουσίες από 

τα ΜΜΕ; 

� Ναι   

� Όχι   

Αν ναι, τα ΜΜΕ: 

a. Με έχουν κάνει πιο προσεκτικό/ή απέναντι στο αλκοόλ και τις 

εξαρτησιογόνες ουσίες       

b. Με έχουν βοηθήσει να κατανοήσω απόλυτα την 

επικινδυνότητα αυτών των ουσιών      

c. ∆ε µε έχουν βοηθήσει να έχω συγκεκριµένη άποψη    

     

32.Έχει πραγµατοποιηθεί ποτέ στο σχολείο σου ενηµερωτική οµιλία µε θέµα το 

αλκοόλ και τις ψυχοδραστικές ουσίες; 

� Ναι   

� Όχι   

 

33.Έχει πραγµατοποιηθεί ποτέ στο σχολείο σου ενηµερωτική οµιλία µε θέµα το 

κάπνισµα; 

� Ναι   

� Όχι   

 

34.Πιστεύεις ότι η ενηµέρωση από οικογένεια, ΜΜΕ ή άλλες οργανώσεις είναι 

επαρκής; 

� Ναι   

� Όχι   

Αν ναι, κυρίως από που: 

Οικογένεια  ΜΜΕ  Άλλες οργανώσεις   
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ (1) 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των µητέρων είναι απόφοιτες λυκείου. 

 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ (2) 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των µητέρων και εδώ είναι απόφοιτες λυκείου. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ(3) 

Μεγάλο είναι το ποσοστό που δήλωσε ότι ο πατέρας είναι απόφοιτος λυκείου. 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ(4) 

Αρκετά από τα κορίτσια δήλωσαν ότι ο πατέρας τους είναι απόφοιτος δηµοτικού, 

ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις είναι απόφοιτος λυκείου. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ(5) 

Το µεγαλύτερο ποσοστό κατανάλωσε για πρώτη φορά αλκοόλ στην ηλικία των 12-16 

ετών. 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ(6) 

 

Το µεγαλύτερο ποσοστό και στα κορίτσια, κατανάλωσε για πρώτη φορά αλκοόλ 

στην ηλικία των 12-16 ετών. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ(7) 

Περισσότερο από το 50% καταναλώνει 2-4 αλκοολούχα ποτά εβδοµαδιαίως. 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ(8) 

Το µεγαλύτερο ποσοστό δεν καταναλώνει κανένα αλκοολούχο ποτό εβδοµαδιαίως. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ(9) 

Πάνω από το 70% προτιµά να καταναλώνει αλκοόλ µε παρέα. 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ(10) 

Πάνω από το 73% και στα κορίτσια προτιµά να καταναλώνει αλκοόλ µε παρέα. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ(11) 

Το µεγαλύτερο ποσοστό δεν καταναλώνει σχεδόν ποτέ αλκοόλ για να βελτιώσει τη 

ψυχική του διάθεση, ενώ ένα ποσοστό 10%-19% καταναλώνει πολλές φορές αλκοόλ για 

τον ίδιο λόγο. 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ(12) 

Λιγότερο από το 10% κάνει κάποιες φορές χρήση αλκοόλ για να βελτιώσει τη 

ψυχική του διάθεση, ενώ πάνω από το 70% δεν καταναλώνει σχεδόν ποτέ αλκοόλ για το 

λόγο αυτό. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ(13) 

Σχεδόν το 50% των αγοριών ηλικίας 18 ετών έχουν µεθύσει λίγες φορές. 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ(14) 

 

Περίπου το 50% και των κοριτσιών ηλικίας 18 ετών έχει µεθύσει λίγες φορές. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ(15) 

Περίπου το 15% των αγοριών ηλικίας 18 ετών ανέφερε τροχαίο ατύχηµα λόγω 

κατανάλωσης αλκοόλ. 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ(16) 

Περίπου το 15% και των κοριτσιών ηλικίας 18 ετών, ανέφερε τροχαίο ατύχηµα λόγο 

κατανάλωσης αλκοόλ. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ(17) 

Σχεδόν από 38%-72% κυµάνθηκε το ποσοστό των αγοριών που ανέφερε χρήση 

αλκοόλ σε σχολικές δραστηριότητες. 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ(18) 

Σχεδόν από 38%-68% κυµάνθηκε το ποσοστό των κοριτσιών που ανέφερε χρήση 

αλκοόλ σε σχολικές δραστηριότητες 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ(19) 

Παραπάνω από το 70% των αγοριών δήλωσε ότι η οικογένεια τους γνωρίζει ότι 

καταναλώνουν αλκοόλ 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ(20) 

Παραπάνω από το 65% των κοριτσιών απάντησε πως η οικογένειά τους γνωρίζει ότι 

καταναλώνουν αλκοόλ. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ(21) 

Η πλειοψηφία δήλωσε ότι συνήθως ο πατέρας τους προσφέρει αλκοόλ. 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ(22) 

Το µεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι ο πατέρας τους προσφέρει αλκοόλ. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ(23) 

Παραπάνω από το 67% απάντησε ότι οι γονείς τους είναι καπνιστές 

 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ(24) 

Παραπάνω από το 47% απάντησε ότι οι γονείς τους είναι καπνιστές. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ(25) 

Πάνω από το 50% των αγοριών ηλικίας 17 και 18 ετών εκτίθενται στοκαπνό από το 

τσιγάρο στο σπίτι τους. 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ(26) 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι πάνω από το 55% εκτίθενται στον καπνό από το 

τσιγάρο στο σπίτι τους. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ(27) 

Το 38,89% των αγοριών ηλικίας 18 ετών και σχεδόν το 12% ηλικίας 16 ετών, 

δήλωσαν ότι είναι καπνιστές. 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ(28) 

Σχεδόν το 9%-27%% των κορτσιών ηλικίας 16-18 ετών είναι καπνίστριες. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ(29) 

Το µεγαλύτερο ποσοστό καταναλώνει 10-20 τσιγάρα ηµερησίως. 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ(30) 

Το µεγαλύτερο ποσοστό καταναλώνει 20-30 τσιγάρα ηµερησίως. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ(31) 

Σηµαντικό είναι το ποσοστό των αγοριών που δοκίµασαν πρώτη φορά τσιγάρο σε 

ηλικία 5 έως 10 ετών. 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ(32) 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των κοριτσιών δοκίµασαν για πρώτη φορά τσιγάρο στην 

ηλικία των 10-15 ετών. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ(33) 

Το 48,15% των ερωτηθέντων αγοριών ηλικίας 18 ετών δήλωσε ότι το έχουν 

παροτρύνει να προβεί σε χρήση ναρκωτικών ουσιών. 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ(34) 

Η πλειοψηφία των κοριτσιών δεν έχει δεχθεί στο παρελθόν παρόµοια πρόταση. 
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Έχεις κάνει ποτέ χρήση κάποιας ναρκωτικής ουσίας; 

 

ΑΓΟΡΙΑ 

 16 17 18 

  vi fi % vi fi % vi fi % 

Ινδική κάνναβη 1 1,64 2 11,76 19 17,76 

Κοκαΐνη 2 3,28 0 0,00 10 9,35 

Ηρωίνη 0 0,00 0 0,00 4 3,74 

Έκσταση 1 1,64 0 0,00 5 4,67 

LSD 0 0,00 0 0,00 4 3,74 

Αµφεταµίνες 0 0,00 0 0,00 3 2,80 

Μορφίνη 0 0,00 0 0,00 3 2,80 

Κρακ 1 1,64 0 0,00 3 2,80 

Ηρεµιστικά χάπια 0 0,00 0 0,00 7 6,54 

Εισπνεόµενα 1 1,64 0 0,00 4 3,74 

Κοδεΐνη 0 0,00 0 0,00 2 1,87 

Μεθαδόνη 0 0,00 0 0,00 2 1,87 

Μαγικά µανιτάρια 0 0,00 0 0,00 6 5,61 

Όπιο 0 0,00 0 0,00 5 4,67 

Καµία 55 90,16 15 88,24 30 28,04 

ΣΥΝΟΛΟ 61 100,00 17 100,00 107 100,00 

       

Πίνακας 1  

 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των αγοριών ηλικίας 18 ετών έχουν δοκιµάσει περισσότερες 

ναρκωτικές ουσίες από αυτά ηλικίας 16 και 17 ετών. 
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Έχεις κάνει ποτέ χρήση κάποιας ναρκωτικής ουσίας; 

 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

    

 16 17 18 

  i 

fi 

% i 

fi 

% i 

fi 

% 

Ινδική κάνναβη 

0,0

0 

2,9

4 

3,1

7 

Κοκαΐνη 

0,0

0 

0,0

0 

1,5

9 

Ηρωίνη 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

Έκσταση 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

LSD 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

Αµφεταµίνες 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

Μορφίνη 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

Κρακ 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

Ηρεµιστικά χάπια 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

Εισπνεόµενα 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

Κοδεΐνη 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

Μεθαδόνη 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

Μαγικά µανιτάρια 
0,0 0,0 0,0
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0 0 0 

Όπιο 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

Καµία 4 

100

,00 3 

97,

06 0 

95,

24 

ΣΥΝΟΛΟ 4 

100

,00 4 

100

,00 3 

100

,00 

Πίνακας 2  

 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των κοριτσιών δεν έχει κάνει χρήση καµίας ναρκωτικής 

ουσίας. 

 

 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ(35) 

Σηµαντικό στοιχείο αποτελεί το ποσοστό των 48,15% των αγοριών ηλικίας 18 ετών 

που ανέφεραν διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στο χώρο του σχολείου. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ(36) 

Μικρό ποσοστό των έφηβων κοριτσιών ανέφερε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στο 

χώρο του σχολείου. 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ(37) 

Από 30%-51% περίπου κυµαίνεται το ποσοστό των έφηβων αγοριών που γνωρίζουν 

άτοµα στο φιλικό τους περιβάλλον να κάνουν συστηµατική χρήση αλκοόλ. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ(38) 

Αξιοσηµείωτο είναι το ποσοστό του 17%-37% των κοριτσιών που δήλωσαν ότι 

γνωρίζουν άτοµα στο φιλικό περιβάλλον να κάνουν συστηµατική χρήση αλκοόλ. 

 

 ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ(39) 

Από 17,24% έως 42,59% κυµαίνεται το ποσοστό των αγοριών που γνωρίζει άτοµα 

στο φιλικό τους περιβάλλον να κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ(40) 

Από 9,46% έως 26,98% κυµαίνεται το ποσοστό των κοριτσιών που γνωρίζουν άτοµα 

στο φιλικό τους περιβάλλον να κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ(41) 

∆ήλωσαν ότι ενηµέρωση υπάρχει περισσότερο από την οικογένεια και λιγότερο από 

το σχολείο και τα ΜΜΕ  
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ(42) 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των έφηβων κοριτσιών έχει ενηµερωθεί ή δεχθεί συµβουλές 

για το θέµα του αλκοόλ από την οικογένειά του. 

 

 ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ(43) 

Μικρό είναι το ποσοστό που έχει ενηµερωθεί ή δεχθεί συµβουλές για τις 

εξαρτησιογόνες ουσίες µέσω των ΜΜΕ ή το σχολείο. Το µεγαλύτερο ποσοστό αφορά πάλι 

την οικογένεια.. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ(44) 

Μικρό είναι το ποσοστό που έχει ενηµερωθεί ή δεχθεί συµβουλές για τις 

εξαρτησιογόνες ουσίες από το σχολείο ή τα ΜΜΕ, σε σχέση µε αυτό που έχει ενηµερωθεί 

από την οικογένειά του. 

Ποιες επιπτώσεις του αλκοόλ γνωρίζεις στην υγεία του ανθρώπου; 

 

ΑΓΟΡΙΑ 

 16 17 18 

  i fi % i fi % 

v

i fi % 

Κίρρωση 

ήπατος 9 43,18 25,81 

2

5 

22,7

3 

Απώλεια 

µνήµης 4,55 12,90 4 3,64 

Εξάρτηση 11,36 9,68 

1

2 

10,9

1 

Ανικανότητα 13,64 12,90 

2

1 

19,0

9 

Θάνατος 6,82 29,03 

4

3 

39,0

9 
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Παραισθήσει

ς 20,45 9,68 5 4,55 

ΣΥΝΟΛΟ 4 100,00 1 100 

1

10 100 

Πίνακας 3 

 

Από 22,73%-43,18% κυµαίνεται το ποσοστό των έφηβων αγοριών που ανέφερε ως 

σηµαντικότερη επίπτωση του αλκοόλ στην υγεία του ανθρώπου την κίρρωση του ήπατος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποιες επιπτώσεις του αλκοόλ γνωρίζεις στην υγεία του ανθρώπου; 

 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

 16 17 18 

  vi 

fi 

% vi 

fi 

% vi 

fi 

% 

Κίρρωση 

ήπατος 

2

7 

3

3,75 

1

4 

1

5,38 

3

2 

4

0,00 

Απώλεια 

µνήµης 

1

8 

2

2,50 8 

8,

79 3 

3,

75 
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Εξάρτηση 5 

6,

25 

2

5 

2

7,47 

1

2 

1

5,00 

Ανικανότητα 3 

3,

75 3 

3,

30 

1

0 

1

2,50 

Θάνατος 7 

8,

75 

2

8 

3

0,77 7 

8,

75 

Παραισθήσει

ς 

1

3 

1

6,25 4 

4,

40 

1

3 

1

6,25 

Νεφρική 

ανεπάρκεια 4 

5,

00 2 

2,

20 2 

2,

50 

Παχυσαρκία 3 

3,

75 7 

7,

69 1 

1,

25 

ΣΥΝΟΛΟ 

8

0 

1

00 

9

1 

1

00 

8

0 

1

00 

Πίνακας 4  

 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων, δηλαδή έως και τ0 40% απάντησε ότι η 

σηµαντικότερη επίπτωση του αλκοόλ στην υγεία του ανθρώπου είναι η κίρρωση του 

ήπατος. 

 

 

 

 

 

 

 

Ποιες επιπτώσεις των εξαρτησιογόνων ουσιών γνωρίζεις στην υγεία του 

ανθρώπου; 

 

ΑΓΟΡΙΑ 
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16 17 18 

  vi 

fi 

% vi 

fi 

% vi 

fi 

% 

Απώλεια 

βάρους 

1

7 

3

1,48 7 

1

5,91 

1

2 

1

1,76 

Απώλεια 

µνήµης 3 

5,

56 3 

6,

82 5 

4,

90 

Εξάρτηση 6 

1

1,11 9 

2

0,45 

1

2 

1

1,76 

Ανικανότ

ητα 2 

3,

70 4 

9,

09 6 

5,

88 

Θάνατος 

1

5 

2

7,78 

1

0 

2

2,73 

3

5 

3

4,31 

Παραισθή

σεις 4 

7,

41 3 

6,

82 4 

3,

92 

Μετάδοση 

AIDS 7 

1

2,96 8 

1

8,18 

2

8 

2

7,45 

ΣΥΝΟΛΟ 

5

4 

1

00,00 

4

4 

1

00 

1

02 

1

00 

Πίνακας 5  

 

Σαν σηµαντικότερη επίπτωση των εξαρτησιογόνων ουσιών στην υγεία του 

ανθρώπου, η πλειοψηφία των αγοριών ανέφερε τον θάνατο. 
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Ποιες επιπτώσεις των εξαρτησιογόνων ουσιών γνωρίζεις στην υγεία του 

ανθρώπου; 

 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

 16 17 18 

  i fi % i fi % i fi % 

Απώλεια 

βάρους 10,98 3 18,06 4,76 

Απώλεια 

µνήµης 3 15,85 2 30,56 3,57 

Εξάρτηση 8 21,95 11,11 7 20,24 

Ανικανότ

ητα 3,66 1,39 8,33 

Θάνατος 4 29,27 4 19,44 9 34,52 

Παραισθή

σεις 1 13,41 9,72 5,95 

Μετάδοση 

AIDS 1,22 6,94 8 21,43 

Πρόωρη 

γήρανση 3,66 2,78 1,19 

ΣΥΝΟΛΟ 2 100,00 2 100 4 100 

Πίνακας 6  

 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των κοριτσιών ανέφερε σαν σηµαντικότερη επίπτωση των 

εξαρτησιογόνων ουσιών στην υγεία του ανθρώπου το θάνατο και την απώλεια µνήµης. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ(45) 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των αγοριών ηλικίας 16 και17 ετών υποστήριξε πως η 

συνηθέστερη αιτία που ξεκινούν οι νέοι τη χρήση αλκοόλ ή εξαρτησιογόνων ουσιών είναι 

για να ξεχωρίσουν. 

  

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ(46) 
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Τα περισσότερα κορίτσια ηλικίας 17 και 18 ετών δήλωσαν ότι οι νέοι ξεκινούν τη 

χρήση αλκοόλ ή εξαρτησιογόνων ουσιών από κακή επιρροή 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ(47) 

Παραπάνω από το 50% των αγοριών ηλικίας 17 ετών δήλωσε ότι η διακοπή από το 

αλκοόλ ή τις εξαρτησιογόνες ουσίες µπορεί να γίνει όποτε θελήσει ο χρήστης. 

 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ(48) 
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Μικρό ποσοστό των ερωτηθέντων υποστήριξαν ότι η διακοπή από το αλκοόλ ή τις 

εξαρτησιογόνες ουσίες µπορεί να γίνει όποτε θελήσει ο χρήστης. 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ(49) 

Α. Με έχουν κάνει πιο προσεκτικό/ή απέναντι στο αλκοόλ και τις 

εξαρτησιογόνες ουσίες  

Β.  Με έχουν βοηθήσει να κατανοήσω απόλυτα την επικινδυνότητα αυτών 

Γ. ∆εν µε έχουν βοηθήσει να έχω συγκεκριµένη άποψη 

 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των αγοριών ηλικίας 17-18, δήλωσε ότι τα ΜΜΕ τους 

έκαναν πιο προσεκτικούς απέναντι στο αλκοόλ και τις εξαρτησιογόνες ουσίες. Τα 

περισσότερα αγόρια ηλικίας 16 ετών, δήλωσαν ότι µέσω των ΜΜΕ έχουν κατανοήσει 

απόλυτα την επικινδυνότητά τους. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ(50) 

Α. Με έχουν κάνει πιο προσεκτικό/ή απέναντι στο αλκοόλ και τις 

εξαρτησιογόνες ουσίες  

Β.  Με έχουν βοηθήσει να κατανοήσω απόλυτα την επικινδυνότητα αυτών 

Γ. ∆εν µε έχουν βοηθήσει να έχω συγκεκριµένη άποψη 

 

Η πλειοψηφία των κοριτσιών ηλικίας 16 και 17 ετών έχει κατανοήσει απόλυτα την 

επικινδυνότητα της χρήσης του αλκοόλ και των εξαρτησιογόνων ουσιών µέσω των ΜΜΕ, 

ενώ τα κορίτσια 18 ετών έχουν γίνει πιο προσεκτικά απέναντι σε αυτά. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ(51) 

Περισσότερο από το 45% των έφηβων αγοριών δήλωσε ότι δεν έχει 

πραγµατοποιηθεί ποτέ στο σχολείο ενηµερωτική οµιλία µε θέµα το αλκοόλ ή τις 

εξαρτησιογόνες ουσίες. 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ(52) 
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Περισσότερο από το 60% των κοριτσιών δήλωσε ότι δεν έχει πραγµατοποιηθεί 

ενηµερωτική οµιλία στο σχολείο µε θέµα το αλκοόλ ή τις εξαρτησιογόνες ουσίες. 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ(53) 

Το ποσοστό των έφηβων αγοριών που ανέφερε ότι δεν έχει πραγµατοποιηθεί 

ενηµερωτική οµιλία µε θέµα το κάπνισµα στο χώρο του σχολείου, ξεπερνάει το 45%. 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ(54) 
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Μεγαλύτερο από 60% είναι το ποσοστό των έφηβων κοριτσιών που ανέφερε ότι δεν 

έχει ποτέ πραγµατοποιηθεί ενηµερωτική οµιλία µε θέµα το κάπνισµα στο χώρο του 

σχολείου. 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Τα στοιχεία που δίνει ο Π.Ο.Υ.(Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας).σχετικά µε τη 

κατανάλωση αλκοόλ, είναι ιδιαίτερα αποθαρρυντικά, µε τη χώρα µας να καταλαµβάνει µία 

από τις µεσαίες θέσεις παγκοσµίως. Επίσης, σε έρευνα για τους τραυµατισµούς από 

τροχαία που έκαναν εισαγωγή σε νοσοκοµεία της Αθήνας, υπολογίσθηκε ότι το 10% των 

τραυµατισµών µπορούν να αποδοθούν άµεσα στην κατανάλωση αλκοόλ. 

Σύµφωνα µε τη δική µας έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στο νοµό Ηρακλείου, 

σχεδόν το 62% των αγοριών ηλικίας 16 ετών και το 45% ηλικίας 17 ετών, κατανάλωσε για 

πρώτη φορά αλκοόλ στα 12-16 τους χρόνια, ενώ το 42% περίπου των αγοριών ηλικίας 18 

ετών στα 8-12. Όσον αφορά τα κορίτσια ηλικίας 16-18, πάνω από το 50% αυτών δήλωσε 

πως κατανάλωσε για πρώτη φορά αλκοόλ στην ηλικία των 12-16 ετών. 

Σήµερα, πάνω από το 50% των αγοριών και στις τρεις ηλικίες καταναλώνουν 2-4 

αλκοολούχα ποτά εβδοµαδιαίος, ενώ τα περισσότερα κορίτσια 16 και 17 ετών δεν 

καταναλώνουν κανένα. Επίσης, παραπάνω από το 70% των εφήβων τους δείγµατος, 

προτιµούν να καταναλώνουν αλκοόλ µε παρέα, ενώ σπάνια κάνουν χρήση αυτού για να 

βελτιώσουν τη ψυχική τους διάθεση. Παράλληλα, η πλειοψηφία αυτών δήλωσε πως η 

οικογένειά τους γνωρίζει ότι καταναλώνει αλκοόλ.  

Σχεδόν το 28% των αγοριών ηλικίας 18 ετών και το 5% των κοριτσιών ηλικίας 16 

και 17, δήλωσαν πώς έχουν µεθύσει πολλές φορές µέχρι τώρα στη ζωή τους, ενώ περίπου 

το 15% τόσο των αγοριών όσο και των κοριτσιών ηλικίας 18 ετών, ανέφεραν τροχαίο 

ατύχηµα υπό την επήρεια αλκοόλ. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το ποσοστό των αγοριών, που ανέφεραν χρήση αλκοόλ κατά 

τη διάρκεια σχολικών δραστηριοτήτων, κυµαίνεται από 38%-72% και των κοριτσιών από 

38%-68%,αντίστοιχα. 

Επίσης, 30-50% κυµαίνεται το ποσοστό των έφηβων αγοριών και 30% των 

κοριτσιών που γνωρίζουν άτοµα, στο φιλικό περιβάλλον τους, να κάνουν συστηµατική 

χρήση αλκοόλ. 
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Σύµφωνα µε την έρευνα µας η πλειοψηφία τόσο των αγοριών όσο και των 

κοριτσιών, δήλωσε ότι στο σπίτι συνήθως ο πατέρας είναι εκείνος που τους προσφέρει 

αλκοόλ. 

Τώρα, όσον αφορά τις επιπτώσεις του αλκοόλ στον οργανισµό, το ποσοστό των 

εφήβων που γνωρίζουν την κίρρωση του ήπατος κυµαίνεται στα αγόρια από 22,73%-

43,18% και στα κορίτσια από 15,38%-40% 

Όσον αφορά τώρα το τσιγάρο, από στατιστικά στοιχεία, οι Έλληνες καπνίζουν τρεις 

φορές περισσότερο από λαούς άλλων χωρών Αποτέλεσµα, να έχουµε 85% καρκίνο του 

πνεύµονα που οφείλεται στο κάπνισµα και κάθε χρόνο να πεθαίνουν περίπου  15000 

καπνιστές. Επίσης, έχουµε πολλά τροχαία ατυχήµατα µε θανάτους εξαιτίας του 

καπνίσµατος, όταν η προσοχή του οδηγού καπνιστή αποσπάται µε τη προσπάθεια 

ανάµµατος του τσιγάρου. 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, περίπου το 67% των αγοριών ηλικίας 16 

και 17 ετών , καθώς και η πλειοψηφία των κοριτσιών ηλικίας 16-18,ανέφερε ότι οι γονείς 

τους είναι καπνιστές, ενώ, σχεδόν το 50% όλων των εφήβων δήλωσε ότι εκτίθενται στο 

καπνό από το σπίτι τους. 

Το 14%-20% των αγοριών δοκίµασε να καπνίσει για πρώτη φορά στην ηλικία των 5-

10 ετών, ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό των κοριτσιών, στην ηλικία των 10-15 ετών. Επίσης, 

το ποσοστό των αγοριών που καπνίζει, είναι µεγαλύτερο από αυτό των κοριτσιών, ενώ τα 

κορίτσια σύµφωνα µε την έρευνα είναι αυτά που καταναλώνουν µεγαλύτερο αριθµό 

τσιγάρων. 

Και τα ναρκωτικά αποτελούν ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα της εποχής, τόσο 

στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα. Συγκεκριµένα, η χώρα µας φαίνεται να 

αντιµετωπίζει σοβαρό πρόβληµα και κυρίως µε το χασίσι, καθώς η ποσότητα του 

ναρκωτικού αυτού το 1997 αυξήθηκε θεαµατικά κατά 473% σε σχέση µε το 1996. 

Στη παρούσα µελέτη, σχεδόν το 18% των αγοριών ηλικίας 18 ετών έχουν κάνει έστω 

και µια φορά χρήση ινδικής κάνναβης, ενώ σχεδόν το 3,5% των κοριτσιών αντίστοιχης 

ηλικίας έχουν κάνει χρήση αυτής. Τέλος, από 17,24%-42,59% κυµαίνεται το ποσοστό των 

αγοριών και 9,46%-26,98% των κοριτσιών που γνωρίζουν άτοµα στο φιλικό τους 

περιβάλλον να κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. 
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Σηµαντικό στοιχείο αποτελεί το 48,15% των αγοριών ηλικίας 18 ετών που ανέφερε 

διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στο χώρο του σχολείου. Αντίθετα, µικρό ποσοστό των 

έφηβων κοριτσιών δήλωσε το ίδιο. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα αγόρια ηλικίας 18 ετών έχουν δοκιµάσει περισσότερες 

ναρκωτικές ουσίες από αυτά ηλικίας 16 και 17 ετών. Παράλληλα, η πλειοψηφία των 

κοριτσιών δήλωσε πως δεν έχει κάνει χρήση καµίας ναρκωτικής ουσίας µέχρι την ηµέρα 

που διανεµήθηκαν τα ερωτηµατολόγια.  

Τώρα, όσον αφορά τις επιπτώσεις των ναρκωτικών στην υγεία του ανθρώπου, οι 

περισσότεροι έφηβοι δήλωσαν ως σηµαντικότερη το θάνατο. Συγκεκριµένα, το ποσοστό 

στα αγόρια κυµαίνεται από 22,73%-34,31% και στα κορίτσια από 19,44%-34.52%.  

Γενικότερα, το µεγαλύτερο ποσοστό των εφήβων υποστήριξε πως έχει δεχτεί 

συµβουλές τόσο για το αλκοόλ όσο και για τα ναρκωτικά από την οικογένεια του, ενώ 

µικρό είναι το ποσοστό που δήλωσε ότι έχει ενηµερωθεί από το σχολείο. Παράλληλα, 

πάνω από το 45% των αγοριών και πάνω από το 60% των κοριτσιών ανέφερε ότι δεν έχει 

ποτέ πραγµατοποιηθεί ενηµερωτική οµιλία µε θέµα το αλκοόλ, το κάπνισµα ή τα 

ναρκωτικά στο χώρο του σχολείου. 

Πάνω από το 18% των αγοριών και κοριτσιών ηλικίας 16 ετών δήλωσε ότι η 

συνηθέστερη αιτία που ξεκινούν σήµερα οι νέοι τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών είναι 

για να ξεχωρίσουν. Αντίθετα, τα περισσότερα αγόρια ηλικίας 18 ετών  υποστήριξαν ότι οι 

νέοι ξεκινούν από περιέργεια, ενώ τα κορίτσια ηλικίας 17 και 18 ετών από κακή επιρροή. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι παραπάνω από το 50% των αγοριών ηλικίας 17 ετών τόνισε 

πως κάποιος που κάνει συστηµατική χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών µπορεί να διακόψει 

όποτε θελήσει, ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό των έφηβων κοριτσιών υποστήριξε το 

αντίθετο. 

Τέλος, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας στο νοµό Ηρακλείου, παραπάνω 

από το 55% των έφηβων αγοριών ηλικίας 17 και 18 ετών δήλωσε ότι µέσω των ΜΜΕ 

έχουν γίνει πιο προσεκτικά απέναντι στο αλκοόλ, το κάπνισµα και τα ναρκωτικά. Στην 

ίδια ερώτηση, πάνω από το 20% των κοριτσιών ηλικίας 18 ετών ανέφεραν ότι τα  ΜΜΕ 

δεν τα έχουν βοηθήσει στο να έχουν συγκεκριµένη άποψη για τις εξαρτησιογόνες ουσίες. 

Με την ολοκλήρωση της έρευνας και τη διεξαγωγή των αποτελεσµάτων που 

αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι φανερό ότι τόσο το αλκοόλ όσο το κάπνισµα και τα 

ναρκωτικά, αποτελούν στις µέρες µας µερικά από τα σηµαντικότερα κοινωνικά και 
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ατοµικά προβλήµατα. Η αρνητική επιρροή και η περιέργεια σήµερα παίζουν 

πρωταγωνιστικό ρόλο στη συµπεριφορά  των εφήβων και τους κάνουν συχνά να 

πειραµατίζονται.  

Οι γονείς οφείλουν να συµβουλεύουν και να ενηµερώνουν άµεσα και σωστά τους 

εφήβους για την αποφυγή επιλογών που θα τους οδηγήσουν σε άσχηµες καταστάσεις. 

Παράλληλα, οι συνήθειες και η συµπεριφορά τους θα πρέπει να αποτελεί σωστό πρότυπο 

για αυτούς, καθώς οι γονείς είναι αυτοί που κατά ένα µεγάλο ποσοστό διαµορφώνουν το 

χαρακτήρα των παιδιών µεγαλώνοντας.  

Το σχολείο, αποτελεί σηµαντικό κοµµάτι στη καθηµερινότητα του κάθε εφήβου. Οι 

εκπαιδευτικοί µέσω της διδασκαλίας, µε µεγαλύτερη οργάνωση και υπευθυνότητα, θα 

πρέπει να δώσουν έµφαση στο σοβαρότατο πρόβληµα των εξαρτησιογόνων ουσιών κάθε 

είδους και να περάσουν στους έφηβους το µήνυµα της αληθινής ζωής, χωρίς παράνοµες 

και καταστρεπτικές ουσίες. 

Αξιοσηµείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι και τα ΜΜΕ, δεδοµένης της σηµαντικής 

επιρροής που ασκούν στις εφηβικές ηλικίες, θα µπορούσαν µε µια σωστή και οργανωµένη 

καµπάνια,να συµβάλλουν ουσιαστικά στη διαµόρφωση µιας στάσης ζωής, αντίθετη στις 

κάθε µορφής εξαρτησιογόνες ουσίες. 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

• Προγράµµατα πρωτογενούς πρόληψης και αγωγής υγείας σε όλες τις βαθµίδες της 

εκπαίδευσης και ιδιαίτερα στα χρόνια του γυµνασίου που είναι κρίσιµη περίοδος 

για την εµπλοκή των εφήβων µε τη χρήση ουσιών. 

• Ειδικά προγράµµατα κοινωνικής και εκπαιδευτικής ενίσχυσης των «αδύνατων» 

µαθητών που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν το σχολείο. 

• Στελέχωση των σχολικών βαθµίδων µε εκπαιδευµένους κοινωνικούς λειτουργούς, 

ψυχολόγους και σχολικούς γιατρούς. 

• Εκπαίδευση των καθηγητών σε θέµατα που σχετίζονται µε τη χρήση ουσιών ώστε 

να µπορέσουν να διαφωτίσουν τους µαθητές. 
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• Ενηµέρωση των σχολικών εγχειριδίων  και περισσότερο τα κεφάλαια που 

αναφέρονται στις τοξικές ουσίες. 

• ∆ηµιουργία σχολών γονέων που θα εκπαιδεύουν τους γονείς στους τρόπους 

αντιµετώπισης του προβλήµατος των ναρκωτικών. 

• ∆ηµιουργία εκπαιδευτικών τηλεοπτικών εκποµπών µε σκοπό την ενηµέρωση σε 

θέµατα που αφορούν το αλκοόλ και τις ψυχοδραστικές ουσίες. 

• ∆ηµιουργία  ολοκληρωµένου φάσµατος υπηρεσιών απεξάρτησης που θα 

περιλαµβάνει ικανό αριθµό κέντρων ενηµέρωσης, θεραπευτικών κοινοτήτων, 

ειδικών σχολείων και προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης. 

• ∆ηµιουργία θεραπευτικών κοινοτήτων στις φυλακές και τα καταστήµατα κράτησης 

εφήβων µε την παράλληλη ανάπτυξη µονάδων επανένταξης των 

αποφυλακισµένων. 

• ∆ηµιουργία από το ΕΣΥ µονάδων σωµατικής  απεξάρτησης  για τους χρόνιους 

χρήστες. 

• Ειδικά προγράµµατα κατάρτισης, απασχόλησης που θα βοηθήσουν τους πρώην 

χρήστες να βρουν δουλειά. 

• Εφαρµογή ενηµερωτικών προγραµµάτων στα σχολεία µε σκοπό την κατανόηση 

της επικινδυνότητας χρήσης αλκοόλ και εξαρτησιογόνων ουσιών στην εφηβεία. 

• Σωστή και επαρκής πληροφόρηση τόσο από την οικογένεια όσο και από τα ΜΜΕ. 

• Πραγµατική εφαρµογή των νόµων  απαγόρευσης πώλησης αλκοόλ και τσιγάρων 

προς τους ανηλίκους. 

• 24ωρη αστυνόµευση στους χώρους των σχολείων για αποφυγή χρήσης και 

εµπορίου αλκοόλ και εξαρτησιογόνων ουσιών. 

• Αστυνόµευση στους χώρους που συχνάζουν οι νέοι µε σκοπό την αποφυγή της 

διακίνησης ναρκωτικών. 

• Ενθάρρυνση και προτροπή της νεολαίας για την ενασχόληση της µε τον 

αθλητισµό. 
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