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                                        ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

 

Εξαρτησιογόνος ουσία ονομάζεται κάθε ουσία που επιδρά στο Κεντρικό Νευρικό 
Σύστημα (Κ.Ν.Σ.) και που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αλλάξει κάποιο άτομο τη 
διάθεσή του. 

Οι εξαρτησιογόνες ουσίες διακρίνονται σε: 

• νόμιμες  όπως ο καπνός και το αλκοόλ και σε 
• παράνομες όπως το χασίς, η ηρωίνη κ.α. 

Ο όρος  «ναρκωτικά» χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις παράνομες εξαρτησιογό-
νες ουσίες. 

 

ΑΝΟΧΗ 

Πρόκειται για την ανάγκη αύξησης της ουσίας προκειμένου ο χρήστης να έχει τα ίδια 
αποτελέσματα ή για την εμφάνιση στερητικών συμπτωμάτων όταν διατηρείται σταθε-
ρή η δόση. 

ΕΞΑΡΤΗΣΗ 

Είναι η συνεχής ανάγκη για τη χρήση μιας ουσίας. Η εξάρτηση μπορεί να είναι: 

Σωματική: όταν ο οργανισμός του χρήστη δεν μπορεί να λειτουργήσει φυσιολογικά 
χωρίς αυτή την ουσία  και 

Ψυχική: όταν ο χρήστης έχει την ανάγκη της ουσίας για να διατηρήσει την ψυχική 
του συνοχή. 
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Τι είναι ο εθισμός; 
 
     Οποιαδήποτε κι αν είναι η ουσία (αλκοόλ, ναρκωτικά, καπνός κτλ.), εθισμός 
σημαίνει ότι έχει χαθεί ο έλεγχος.  Η λέξη εθισμός  μπορεί να θυμίζει άσχημες εικό-
νες ναρκομανών με μια σύριγγα στο χέρι ή έναν αλκοολικό να τρικλίζει ζητιανεύ-
οντας για να αγοράσει άλλο ένα μπουκάλι. Υπάρχουν πολλά στάδια εθισμού. Κανείς 
δεν γίνεται ναρκομανής ή αλκοολικός από τη μια στιγμή στην άλλη. Μερικοί βασικοί 
χημικοί, ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες αφορούν όμως όλες τις περιπτώσεις 
εθισμού. Ένας καθοριστικός παράγοντας είναι η επιμονή. Ο εθισμένος συνεχίζει τη 
χρήση ναρκωτικών ή αλκοόλ παρόλα τα επιβλαβή επακόλουθα. 
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΟΥ 
 
Στην Αμερική, πολύ πριν ανακαλυφθεί από τον Κολόμβο, οι Ινδιάνοι χρησιμοποιού-
σαν τον καπνό και πίστευαν ότι έχει σπουδαίες φαρμακευτικές ιδιότητες. Τον κάπνι-
ζαν ή τον μασούσαν.  Έπαιζε σημαντικό ρόλο και στις διάφορες τελετουργίες. 
 
Η εισαγωγή του στην Ευρώπη έγινε το 1556 όταν έφτασε στη Γαλλία και στη συνέ-
χεια στην Πορτογαλία και την Ισπανία. Οι ιδιότητές του έγιναν γνωστές χάρη στον 
Γάλλο πρεσβευτή στην Πορτογαλία Jean Nicot στον οποίον οφείλεται και η επιστη-
μονική του ονομασία Νικοτιανή ο ταμπάκος (Nicotiana tabacum) ̇ επίσης είναι γνω-
στός ως Νικοτιανή η κοινή ή "Νικοτιανή". Από εκεί με τους Πορτογάλους και Ισπα-
νούς θαλασσοπόρους μεταφέρθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην Ελλάδα, ο καπνός 
έφτασε στις αρχές του 17ου αιώνα και καλλιεργήθηκε πρώτα στην Ξάνθη και αργό-
τερα στη Μακεδονία.   
 
Το 1636 Ισπανοί έφεραν τη συνήθεια της εισπνοής καπνού στην Ιταλία. Aμέσως ο 
Πάπας Ουρβανός Η' απαγόρευσε τη χρήση με εγκύκλιο. Απαγορεύτηκε τελικά για 
έναν περίπου αιώνα έως το 1724. Στο διάστημα του ΙΖ' αιώνα το κάπνισμα διαδόθηκε 
ταχύτατα παρά τις απαγορεύσεις της Πολιτείας και της Εκκλησίας. Έκτοτε σταδιακά 
οι χώρες η μία μετά την άλλη επιδόθηκαν στην εκμετάλλευση του καπνού με 
εργοστάσια, βιομηχανίες, ταμεία, γραφεία, εμπορία, εξαγωγές, εισαγωγές κ.λ.π. Στην 
Ελλάδα τις πρώτες σιγαροποιητικές μηχανές εισήγαγαν το 1909 οι βιομήχανοι Βάρ-
κας και Καραβασίλης. 
 

 
Ο πολυσυζητημένος καπνός είναι φυτό ετήσιο, ποώδες και φθάνει έως το ύψος των 3 
μέτρων. Ο καρπός του είναι κάψα. Τα άνθη σχηματίζουν ταξιανθία στην κορυφή του 
βλαστού, είναι συμπέταλα, πενταμερή, κοκκινωπά ή λευκά ή κιτρινοπράσινα ανάλο-
γα με την ποικιλία. Τα φύλλα είναι απλά με ή χωρίς μίσχο, χνουδωτά και γλοιώδη. Η 
μεγάλη σημασία εστιάζεται στα φύλλα του καπνού, γιατί περιέχουν κυρίως δύο 
ουσίες πάρα πολύ δραστικές: την νικοτίνη και την νικοτιανίνη. 

  
 Η ναρκωτική επίδραση των φύλλων του καπνού οφείλεται στη νικοτίνη, η οποία 
είναι αλκαλοειδές υγρό, άχρωμο και δηλητηριώδες σε τέτοιο βαθμό, ώστε μία σταγό-
να αρκεί για να θανατώσει ένα σκύλο μέτριου μεγέθους. Γι' αυτό άλλωστε χρησιμο-
ποιείται κατά διάφορων ζωικών και φυτικών ασθενειών.  

 
Τα ώριμα φύλλα διακρίνονται από κίτρινες, μεγάλες κηλίδες και μαζεύονται πριν από 
την ανατολή του ήλιου. Η τελείωση της ωρίμανσης (ίδρωμα) γίνεται μέσα σε από-
θήκες, όπου τα φύλλα στοιβάζονται και σκεπάζονται. Μετά περνιούνται σε ράμμα 
(ορμαθός) από τη βάση τους για να αποξηρανθούν σε ξηραντήρια (λιάστρες) και να 
γίνουν κατακίτρινα. 
Γύρω στο Νοέμβριο τα ξηρά φύλλα νοτίζουν και έτσι συσκευάζονται σε δέματα χω-
ρίς να θρύβονται. Από εδώ θα βγουν τα βιομηχανοποιημένα προϊόντα, η προβολή και 
η διαφήμιση των οποίων ενθαρρύνει και προάγει την κατανάλωση, πείθοντας και 
παρασύροντας τους πολίτες να γίνουν οπαδοί της ολέθριας αυτής συνήθειας. Μόνο το 
Υπουργείο Υγείας προειδοποιεί ότι το προϊόν βλάπτει σοβαρά την υγεία. Παρήγορο 
είναι ότι πολλοί καπνιστές αναζητούν τρόπους και μεθόδους (φίλτρα κ.α.) για να 
περιορίσουν ή να απαλλαγούν από τη βλαβερή  συνήθεια. 



 
Μετά από τη διάδοση της καλλιέργειας και της χρήσης του καπνού ανά τον κόσμο, 
μετά από το άνοιγμα της διεθνούς αγοράς, τη δημιουργία οργανισμών υποστήριξης 
και την αλόγιστη διαφήμιση, σήμερα, λόγω των βλαβών, των ενοχλήσεων και των 
σοβαρών ασθενειών που διαπιστωμένα επιφέρει στον ανθρώπινο οργανισμό το 
κάπνισμα, ιδρύονται σε όλες τις προηγμένες χώρες Σύλλογοι, Οργανισμοί, Σύν-
δεσμοι, Κέντρα Έρευνας, Κέντρα Μέσων και Πόρων και γίνονται Συνέδρια από 
πολλούς φορείς και επιστήμονες με προσπάθεια την ενημέρωση για την αποφυγή ή 
την παύση της καταστροφικής αυτής συνήθειας.   
 
Χαρακτηριστικό του καπνού, όπως προαναφέρθηκε, είναι η νικοτίνη, ένα αλκαλο-
ειδές της ομάδας των πυριδινών που βρίσκεται κυρίως στα φύλλα. Είναι εθιστικό και 
χαρακτηρίζεται σαν ναρκωτικό. Η ποσότητα της νικοτίνης στο φυτό εξαρτάται από το 
είδος, την ποικιλία και τις κλιματολογικές συνθήκες. Στα καπνά των πούρων, επειδή 
υφίστανται ειδική επεξεργασία με διάφορες ζυμώσεις, χάνεται αρκετή ποσότητα νι-
κοτίνης. 
 
Τύποι καπνού 
 
Δύο είναι οι βασικοί τύποι καπνού: 
 

Αμερικάνικα καπνά 
Είναι τρεις οι βασικοί τύποι των Αμερικάνικων καπνών: 

Ο τύπος Βιρτζίνια. Κάθε φυτό έχει 25 περίπου φύλλα μεγάλου μεγέθους με 
χρώμα κιτρινωπό που οφείλεται κυρίως στη σύσταση του εδάφους των αγρών που 
καλλιεργείται. 

Τα καπνά τύπου Burley των οποίων τα φύλλα είναι μικρότερα από εκείνα του 
τύπου Βιρτζίνια και το χρώμα των φύλλων τους είναι πράσινο ανοιχτό, ο δε βλα-
στός τους λευκοκίτρινος. Ο τύπος αυτός καλλιεργείται και στην Ελλάδα. 

Τέλος, τα καπνά τύπου Fire-cured με τα φύλλα τους να έχουν μαύρο χρώμα, 
σκληρή υφή και ιδιαίτερη βαριά γεύση. 
 
Ανατολικά καπνά 

Καλλιεργούνται σε εδάφη ξηρά και φτωχά. Είναι ποικιλίες καπνών με μικρά 
και κοντά φύλλα. Θεωρούνται αρκετά εύγευστα καπνά και πολύ καλής ποιότητας. 
Βρίσκονται σε καλλιέργειες στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία, Τουρκία, Συρία και 
αλλού. Τα καλύτερης ποιότητας ανατολικά καπνά φύονται στις Μεσογειακές χώρες 
και ωριμάζουν κυρίως τις ξηρές περιόδους.  

 
 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ 
 

Δαπανηρή συνήθεια 
 
 Το κάπνισμα αποτελεί μία δαπανηρή συνήθεια. Είναι γνωστό ότι οι περισσότεροι 
καπνιστές καταναλώνουν από ένα έως δύο πακέτα την ημέρα. Σύμφωνα με στατι-
στικά στοιχεία, το μεγαλύτερο μερίδιο πωλήσεων στη χώρα μας το έχουν οι ξένες 
μάρκες. Ένα πακέτο τσιγάρα στοιχίζει περίπου 3 ευρώ. Τα χρήματα που ξοδεύει 
ένας συνηθισμένος καπνιστής σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο και σε δέκα χρόνια είναι 
περίπου: 



 
 

 Καπνιστής ενός πακέτου την ημέρα: 3 ευρώ x 30 ημέρες = 90 ευρώ το μήνα, 
90 ευρώ x 12 μήνες = 1080 ευρώ το χρόνο, 1080 ευρώ x 10 χρόνια = 10.800 
ευρώ τη δεκαετία 

 Καπνιστής δύο πακέτων την ημέρα: 6 ευρώ x 30 ημέρες = 180 ευρώ το μήνα, 
180 ευρώ x 12 μήνες = 2160 ευρώ το χρόνο, 2160 ευρώ x 10 χρόνια = 21.600 
ευρώ τη δεκαετία 

 
Συνέπειες στον οργανισμό 
 
Ο καπνός έχει επιπτώσεις στην υγεία. Μπορεί να δημιουργήσει στον άνθρωπο σοβα-
ρές ασθένειες, πολλές από τις  οποίες οδηγούν σε θάνατο.  
 
Συμπτώματα και ασθένειες 
 
  Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για τους καπνιστές για ασθένεια ούλων, μυϊκές βλά-

βες, κυνάγχη, πόνο λαιμού, πόνο στην πλάτη, υπνηλία, βαριά ασθένεια του 
κυκλοφορικού (Buerger's ασθένειες), οφθαλμικές βλάβες, μυκητομολύνσεις, καταρ-
ράκτη, οστεοπόρωση, πολύποδα παχέος εντέρου, οστεοαρθρίτιδα, χρόνιες παθήσεις 
του Crohn, ανικανότητα στύσης, κατάθλιψη, PVD, διαβήτη, πνευμονία, απώλεια 
ακοής, ψωρίαση, γρίπη, ρυτίδωση δέρματος, ανικανότητα, στομαχικό έλκος, οπτική 
νευροπάθεια, ρευματοειδή αρθρίτιδα, τραυματισμούς συνδέσμων, πληγές στους 
τένοντες, εκφυλισμό κηλίδας, αμβλυωπία καπνού, φυματίωση, απώλεια δοντιών. 

 
  Στους καπνιστές υποβαθμίζονται  λειτουργίες όπως: εκσπερμάτωση (απώλεια 

όγκου), μείωση ποσότητας σπέρματος, γονιμότητα, μείωση κινητικότητας σπέρ-
ματος, μικρότερη ικανότητα σπέρματος να εισχωρήσει στο ωάριο, αυξάνουν οι 
σπερματικές ανωμαλίες, εμμηνόπαυση (πρόωρη έναρξη). Επηρεάζεται και το 
ανοσοποιητικό σύστημα. 

 
  Αρκετές ασθένειες εκδηλώνονται σε πιο βαριά μορφή στους καπνιστές: κοινό 

κρυολόγημα, πνευμονία, νόσος του Crohn, φυματίωση, γρίπη. 
 
   Οι πιο σοβαρές επιπτώσεις είναι: άσθμα, σοβαρές ασθένειες, χρόνια ρινίτιδα, δια-

βήτης αμφιβληστροειδούς χιτώνα, οπτική νευρίτιδα. 
 
Θνησιμότητα Ένας στους δύο μακροχρόνιους καπνιστές θα πεθάνει πρόωρα εξαιτίας 

του καπνίσματος και οι μισοί από αυτούς σε μέση ηλικία. Οι περισσότεροι πεθαί-
νουν από μία από τις τρεις ασθένειες που συνδέονται με το κάπνισμα. Αυτές είναι ο 
καρκίνος των πνευμόνων, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και οι χρόνιες 
καρδιακές παθήσεις. 

Σεξουαλική ζωή και Αναπαραγωγή To κάπνισμα, όπως φαίνεται και από όσα  προ-
αναφέρθηκαν, μπορεί να επηρεάσει τη γονιμότητα γυναικών και ανδρών, τη 
σεξουαλική λειτουργία των ανδρών, την υγεία των εγκύων, την υγεία των εμβρύων, 
των νεογνών και των μικρών παιδιών. Εκτιμάται ότι η γονιμότητα των γυναικών 
που καπνίζουν μπορεί να μειωθεί κατά 28% σε σύγκριση με τις μη καπνίστριες. Το 



κάπνισμα αυξάνει τον κίνδυνο ανικανότητας των ανδρών κατά 50%. Επίσης, σε 
συνδυασμό με τη χρήση αντισυλληπτικών χαπιών αυξάνει στο 10πλάσιο τον κίνδυ-
νο εμφάνισης καρδιοαγγειακών παθήσεων. 

Επίδραση του καπνίσματος στην εμφάνιση Το κάπνισμα προσβάλλει σοβαρά όχι 
μόνο τα εσωτερικά όργανα αλλά και την εμφάνιση του καπνιστή αλλοιώνοντας το 
δέρμα, το ατομικό βάρος και την όψη. 
 
 Κάπνισμα και δέρμα: Το περιβάλλον με καπνό τσιγάρου έχει ξηραντική επίδραση 

στην επιδερμίδα. Επιπλέον το κάπνισμα μειώνει τη ροή του αίματος προς το δέρ-
μα, περιορίζοντας τελικά το οξυγόνο και τις θρεπτικές ουσίες που φτάνουν σε 
αυτό. Επηρεάζει ακόμα το δέρμα δημιουργώντας ρυτίδες γύρω από τα μάτια και το 
στόμα και κιτρινίλα στα δάχτυλα, στα νύχια και τα δόντια. 

 Κάπνισμα και σωματικό βάρος: Όταν κάποιος διακόψει το κάπνισμα, το βάρος του 
αυξάνεται κατά 2 με 3 κιλά. Η ακριβής αιτία του φαινομένου αυτού είναι άγνω-
στη, αλλά μπορεί εν μέρει να συνδεθεί με το ότι το κάπνισμα αυξάνει το μεταβολι-
σμό. Άλλωστε, η νικοτίνη δρα ως κατασταλτικό της όρεξης. Οι καπνιστές φαίνεται 
να συγκρατούν μεγαλύτερες ποσότητες λίπους στο σώμα τους. Έτσι διατρέχουν 
αυξημένο κίνδυνο για διαβήτη, καρδιοαγγειακά νοσήματα, υψηλή πίεση, προβλή-
ματα χοληδόχου κύστης και καρκίνο της μήτρας. 

 
 
 

Οφέλη από τη διακοπή του καπνίσματος 
 
"Τι ακριβώς συμβαίνει μόλις κόψω το τσιγάρο; Προλαβαίνω να «καθαρίσω» ή είναι 
πολύ αργά;" Είναι ένα πολύ συχνό ερώτημα που κάνουν οι καπνιστές στη διάρκεια 
της σκέψης να κόψουν το τσιγάρο. Θέλουν να απαλλαγούν από τον εθισμό τους στη 
νικοτίνη και προπάντων από τη  συνήθεια του τσιγάρου για να βελτιωθεί η ποιότητα 
της ζωής τους. 
Τα πρώτα αποτελέσματα στην υγεία εμφανίζονται 20 λεπτά μετά την διακοπή. Τα 
άμεσα και τα μακροπρόθεσμα οφέλη για την υγεία μετά το κάπνισμα του τελευταίου 
τσιγάρου είναι ύστερα από: 
 
  20 λεπτά  

Η αρτηριακή πίεση επανέρχεται στα κανονικά επίπεδα. Ο αριθμός των σφίξεων ο-
μαλοποιείται (ελαττώνεται). Η θερμοκρασία των χεριών και των ποδιών επανέρ-
χεται στο φυσιολογικό (αυξάνεται). 

  8 ώρες 
Το μονοξείδιο του άνθρακα στο αίμα είναι σε φυσιολογικά επίπεδα, το οξυγόνο 
αυξάνεται 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 ευκολότε-
ρο. Η λειτουργία των πνευμόνων καλυτερεύει έως και 30%. 

  1 έως 9 μήνες  
Λιγότερο λαχάνιασμα, αύξηση της ενεργητικότητας του σώματος, καλύτερη κατά-
σταση των πνευμόνων που είναι ικανοί να αντισταθούν σε μολύνσεις. 

  1 έτος  
Μειώνεται κατά το ήμισυ ο κίνδυνος καρδιακού επεισοδίου. 

  5 έτη  
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 τον κίνδυνο που διατρέχουν και 
οι άνθρωποι 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 μεγα-
λύτερη 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 να αναπτυχθεί σε πιο υγιείς συνθήκες.  
 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%BD%CF%8C%CF
%82_(%CF%86%CF%85%CF%84%CF%8C) 
 
http://www.bestrong.org.gr/el/health/nosmoking/historyoftobacco/ 

 
http://www.bestrong.org.gr/el/cancer/basicdetails/whatcausescancer/chemicalfactors/t
obaccosmoking/ 
 
http://www.agsavvas-
hosp.gr/Μάθεγιατονκαρκίνο/Πληροφορίες/Τίπροκαλείτονκαρκίνο;.aspx 
 
 

 
ΝΤΟΥΣΗ ΕΙΡΗΝΗ 
ΜΠΑΜΠΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 
ΛΑΜΠΟΥΤΗΣ ΡΩΜΑΙΟΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 
 
 
 
 
 



ΑΙΤΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ 
  
Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει υποταχθεί στην τυραννία πολλών αρρωστημένων συνη-
θειών. Η πιο διαδεδομένη αλλά ιδιαίτερα επιβλαβής συνήθεια είναι το κάπνισμα. Τα 
θύματά της περιλαμβάνουν άτομα όλων των κοινωνικών και οικονομικών τάξεων, 
άντρες και γυναίκες. Αγόρια και κορίτσια των τελευταίων τάξεων του δημοτικού 
συμπεριλαμβάνονται πια μεταξύ των ενεργών καπνιστών, ενώ τα στοιχεία αναφέρουν 
ότι περίπου οι μισοί μαθητές της Γ΄ Λυκείου, τουλάχιστον στα μεγάλα αστικά κέ-
ντρα, είναι εξαρτημένοι από το τσιγάρο. Κάθε δευτερόλεπτο ένα νέο άτομο αρχίζει 
να εθίζεται στη νικοτίνη.  
 
Το κάπνισμα ενεργητικό ή παθητικό ενοχοποιείται για τον καρκίνο του πνεύμονα, 
του λάρυγγα, του οισοφάγου, της ουροδόχου κύστεως στον άνδρα.  
Ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του πνεύμονα αυξάνεται ανάλογα με την κατανάλω-
ση τσιγάρων και είναι 40 φορές μεγαλύτερος στους καπνιστές που καπνίζουν 20 
τσιγάρα ημερησίως.  
Οι καρκινογόνες ουσίες που προκύπτουν από την καύση του τσιγάρου είναι διάφοροι 
αρωματικοί υδρογονάνθρακες, το αρσενικό, η πίσσα, η αιθάλη, η φορμαλδεΰδη κτλ. 
 
Οι βασικές αιτίες που οδηγούν στην έναρξη του καπνίσματος και της χρήσης ουσιών 
είναι: 
 
• Η επιθυμία του εφήβου να κάνει αυτά που κάνουν και τα άλλα μέλη της συντροφιάς 

του 
• Η τάση μίμησης των μεγαλύτερων. Μέσα από τη συμπεριφορά του αυτή θεωρεί ότι 

δίνει στους άλλους την εντύπωση ότι είναι μεγάλος. 
• Η επιρροή που ασκεί στο νέο ο σύγχρονος τρόπος ζωής που προβάλλει την εικόνα 

του απελευθερωμένου, του πολυάσχολου, αλλά και του προβληματισμένου ανθρώ-
που. Αρκετές φορές το κοινό δεν μιμείται το κάπνισμα καθαυτό, αλλά τις σχετικές 
κινήσεις των ηθοποιών που δείχνουν σαγηνευτικές και προκλητικές. 

• Η επιθυμία χαλάρωσης από το άγχος 
• Η αμηχανία των ανθρώπων όταν βρίσκονται σε παρέες 
• Η χαμηλή αυτοεκτίμηση του εφήβου σε συνδυασμό με τις μειωμένες επιδόσεις στο 

σχολείο 
• Η εσφαλμένη εντύπωση ότι το κάπνισμα ή και η χρήση ουσιών κόβεται εύκολα 
• Ο κορεσμός από τα καταναλωτικά αγαθά 
• H αγωνία των νέων για το εργασιακό και προσωπικό τους αύριο  
• H μοναξιά  
 
 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ 
 
Συμβουλές αντιμετώπισης της έντονης επιθυμίας κατά την προσπάθεια διακοπής 
καπνίσματος 
 
Για τους περισσότερους καπνιστές, η επιθυμία για τσιγάρο μπορεί να είναι ιδιαιτέρως 
έντονη και βασανιστική. Όταν αισθανθείτε την επιθυμία, θυμηθείτε ότι η διάρκειά 
της είναι σύντομη και πιθανότατα θα πάψει να σας ταλαιπωρεί μέσα σε μερικά μόνο 
λεπτά είτε καπνίσετε είτε όχι. 



Κάθε φορά που αντιστέκεστε στην επιθυμία και κατ’ επέκταση στο άναμμα ενός τσι-
γάρου, βρίσκεστε ένα βήμα πιο κοντά στη διακοπή του καπνίσματος. Η αντίσταση 
στην επιθυμία για τσιγάρο μπορεί για τους περισσότερους να μην αποτελεί εύκολη 
διαδικασία. Ακολουθείστε λοιπόν τις παρακάτω συμβουλές προκειμένου να 
αντιμετωπίσετε επιτυχώς την επιθυμία για κάπνισμα όπου και αν βρίσκεστε.  
 
 
Αντιμετωπίστε τον πειρασμό μέσω της απόσπασης της προσοχής σας 
 
Σίγουρα θα υπάρχουν φορές που θα μπείτε στον πειρασμό να καπνίσετε ένα τσιγάρο 
και η σκέψη αυτού του τσιγάρου θα σας βασανίσει το μυαλό. Αλλά ακόμη και τότε, 
υπάρχουν τρόποι για να μειώσετε την πιθανότητα να καπνίσετε. Δοκιμάστε κάποιους 
από τους παρακάτω: 

• Αλλάξτε συνειδητά το επίκεντρο της προσοχής σας. Αντί να σκέφτεστε πόσο 
πολύ θέλετε αυτό το τσιγάρο, επικεντρωθείτε σε κάτι άλλο, ακόμη κι αν είναι 
κάτι ασυνήθιστο ή περίεργο. 

• Εστιάστε την προσοχή σας σε πράγματα που συμβαίνουν γύρω σας. 
Συγκεντρωθείτε στη συζήτηση ή στην τηλεοπτική εκπομπή που είχατε σταμα-
τήσει να παρακολουθείτε. 

• Σκεφτείτε κάτι που αποσπά την προσοχή σας. Για παράδειγμα, μετρήστε 
ανάποδα από το 100 ανά επτάδες, φανταστείτε ωραίες μη καπνιστικές 
εικόνες... 

• Προσπαθήστε να θυμηθείτε τους λόγους για τους οποίους σταματήσατε το 
κάπνισμα. Βάλτε τους καλά στο μυαλό σας και συγκεντρωθείτε σε αυτούς. 

• Απασχοληθείτε με κάτι, ώστε να μην προλαβαίνετε να καπνίσετε. 
 
 
Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες συμπεριφορές 
 
Μην έχετε τσιγάρα επάνω σας. 
 
Καλό είναι να βρίσκεστε με μη καπνιστές όταν κάνετε διάλειμμα στη δουλειά. Μειώ-
νετε έτσι τον κίνδυνο να μπείτε στον πειρασμό. 
 
Πίνετε χυμό πορτοκάλι, τσάι ή κάποιο άλλο ρόφημα στα διαλείμματα αντί για καφέ. 
Αυτό θα αλλάξει τη ρουτίνα σας και θα σταματήσετε να ανάβετε τσιγάρο μηχανικά. 
 
Πηγαίνετε μια βόλτα στα διαλείμματα ή μετά το φαγητό. Θα αποφύγετε τον πειρα-
σμό. Επιπλέον, κάνει καλό στην υγεία σας! 
 
Όταν οδηγείτε, προτιμήστε μία τσίχλα ή καραμέλα χωρίς ζάχαρη. Θα σας απομακρύ-
νουν από τη συνήθεια του καπνίσματος στο αυτοκίνητο. 
 
Μετακινήστε τα τασάκια μέσα στο σπίτι ή βάλτε τα τσιγάρα σε μέρος που δεν τα 
βάζετε συνήθως. Για παράδειγμα, φυλάξτε τα σε κάποιο δωμάτιο όσο δυνατόν πιο 
μακριά από το μέρος που συνήθως καπνίζετε, κλείνοντας τα ίσως με ένα λαστιχάκι. 



Αυτές οι ενέργειες δεν θα σας κάνουν να κόψετε το κάπνισμα αλλά θα σας εμποδί-
σουν να ανάβετε τσιγάρο μηχανικά. 
 
Αποφεύγετε να περνάτε μπροστά από το περίπτερο από όπου αγοράζετε συνήθως τα 
τσιγάρα σας. Μπορεί καθώς περνάτε να αγοράσετε ένα πακέτο χωρίς καν να το 
συνειδητοποιήσετε. 
 
Ζητήστε από τους καπνιστές φίλους σας να μη σας προσφέρουν τσιγάρο.  
 
Όταν είστε σε ένα μπαρ ή ένα εστιατόριο, προσπαθήστε να κάθεστε δίπλα σε μη 
καπνιστές και προσπαθήστε να μην πίνετε πολύ αλκοόλ για να αποφύγετε τον πειρα-
σμό. 
 
Κρατήστε τα χέρια σας διαρκώς απασχολημένα. Για μερικούς ανθρώπους η διαδικα-
σία προετοιμασίας του τσιγάρου (να το βγάλουν από το πακέτο, να το κρατήσουν, να 
το ανάψουν ή να το στρίψουν) είναι ένας τρόπος να μειώσουν το άγχος τους. 
Απασχολούν τα χέρια τους. Ίσως βοηθήσει λοιπόν η χρησιμοποίηση κάποιου άλλου 
αντικειμένου τις στιγμές αυτές.  Δεν έχει σημασία τι θα επιλέξετε: αγχολυτικά μπαλά-
κια, κομπολόι κτλ. Στόχος είναι να αντικαταστήσει το τσιγάρο.  
 
 
Προσπαθήστε να βοηθηθείτε από τους φίλους σας 
 
Αν νιώθετε άνετα, πείτε στους φίλους σας και σε άλλους ανθρώπους με τους οποίους 
συναναστρέφεστε ότι κόβετε το κάπνισμα. 
Δεν θέλετε να σας προσφέρουν τσιγάρο οι καπνιστές φίλοι σας. 
Οι φίλοι σας μπορούν να σας στηρίξουν όταν λαχταράτε ένα τσιγάρο. 
Ζητήστε από τους φίλους σας να μη σας ρωτούν για την προσπάθεια σας. Δεν θέλετε 
να σας θυμίζουν το κάπνισμα! 
Αν ξέρουν ότι προσπαθείτε να κόψετε το κάπνισμα, θα καταλάβουν γιατί αποφεύγετε 
άλλους καπνιστές σε ώρες «πειρασμού». 
Μπορεί να αισθανθείτε μεγαλύτερη δέσμευση αν έχετε πει σε άλλους ότι κόβετε το 
κάπνισμα. 
 
http://www.bestrong.org.gr/el/cancer/basicdetails/whatcausescancer/chemicalfactors/t
obaccosmoking/ 
 
http://dide.arg.sch.gr/?p=7404 
 
http://www.neaygeia.gr/page.asp?p=1339 
 
 
 
 ΝΤΟΥΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ  
 ΚΟΝΟΜΙ  ΣΚΕΡΝΤΙ 
              

 

 



 

                                            ΑΛΚΟΟΛ 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Ο όρος αλκοόλ προέρχεται από την αραβική λέξη "al kohl".  
Το αλκοόλ που βρίσκεται στα αλκοολούχα ποτά ονομάζεται αιθυλική αλκοόλη ή 
αιθανόλη και έχει το χημικό τύπο C2H5OH. Ο άνθρακας, το υδρογόνο και το οξυγόνο 
αποτελούν τα στοιχεία της αιθυλικής αλκοόλης.   
Η αιθυλική αλκοόλη 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. 
Δεν έχει εξακριβωθεί πότε αρχίζει στην ανθρώπινη ιστορία η χρήση του αλκοόλ, ού-
τε μπορεί να συσχετισθεί η εμφάνιση του με την ύπαρξη ορισμένων ιστορικών και 
κοινωνικών συνθηκών.  
 Η παραγωγή και πώληση οινοπνευματωδών ποτών καθορίζεται με νόμους από τους 
πρώτους κιόλας πολιτισμούς. 
 
 
 
ΣΤΑΔΙΑ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ 
 
    Ο αλκοολισμός είναι ουσιαστικά μία ασθένεια, μία νόσος που έχει συγκεκριμένα 
στάδια όπως και οι περισσότερες ασθένειες. Κάθε στάδιο έχει και συγκεκριμένα 
συμπτώματα που μπορούν να καθορίσουν σε ποιο βαθμό έχει προχωρήσει η ασθέ-
νεια. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι ο αλκοολισμός νοούμενος ως ασθένεια προϋποθέ-
τει τη μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ και έχει καταστροφικές συνέπειες. Ανεξαρτήτως 
του σταδίου που βρίσκεται ένα αλκοολικό άτομο, η ασθένεια δεν μπορεί να ξεπερα-
στεί αν το άτομο δεν αναγνωρίσει το πρόβλημα και την “εξουσία” που το αλκοόλ 
ασκεί σε αυτό. 
 
   Τα αίτια του αλκοολισμού ποικίλλουν αναλόγως της περίπτωσης και του ανθρώ-
που. Κάποιοι οδηγούνται στην υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ λόγω ψυχολογικών 
προβλημάτων ή εξαιτίας του συντριπτικού άγχους που βιώνουν στο σπίτι ή στη 
δουλειά τους. Κάποιοι άλλοι ενθαρρύνονται να πίνουν ευρισκόμενοι σε μια ανεκτική 
ατμόσφαιρα (π.χ. πάρτι, συνεύρεση σε μια κοινωνική ομάδα) ενώ μερικοί αλκοολικοί 
εμφανίζουν βιολογική προδιάθεση στην υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Τέλος, σε 
πολλές περιπτώσεις αλκοολικών ατόμων υπάρχει  ένας συνδυασμός των παραπάνω 
παραγόντων που οδηγεί στο πρώτο στάδιο της πάθησης. 
 
 
Πρώτο Στάδιο 
  
Ως πρώτο στάδιο του αλκοολισμού νοείται η κατάσταση όπου η κατανάλωση αλκοόλ 
αρχίζει να ξεφεύγει από το στάδιο των κοινωνικών συμβάσεων (τσούγκρισμα του 
ποτηριού στην παρέα) και πραγματοποιείται για άλλους λόγους π.χ. για να ηρεμήσει 



τα νεύρα πριν από κάποια διαδικασία που προκαλεί άγχος (σοβαρή επαγγελματική 
συνάντηση), για την ανακούφιση του στρες. Το πρώτο αυτό στάδιο συνεπάγεται 
αύξηση της ποσότητας του αλκοόλ που καταναλώνεται όπως και αύξηση της ανοχής 
του ανθρώπινου οργανισμού στο αλκοόλ. Σε πολλές περιπτώσεις, οι αυξητικές τάσεις 
της κατανάλωσης αλκοόλ είναι λόγος υπερηφάνειας από πλευράς του ατόμου που 
βρίσκεται στο πρώτο στάδιο του αλκοολισμού. Μάλιστα επαίρεται για αυτή του την 
αλλαγή και αναζητά ευκαιρίες κατανάλωσης περισσότερου αλκοόλ. 
 
 
Δεύτερο Στάδιο  

Το δεύτερο στάδιο του αλκοολισμού χαρακτηρίζεται από μεγάλη ανάγκη κατανά-
λωσης αλκοόλ. Η ανάγκη αυτή εμφανίζεται νωρίτερα μέσα στην ημέρα σε σχέση με 
το πρώτο στάδιο και συνοδεύεται από αυξημένα επίπεδα ανοχής ̇ γεγονός που 
σημαίνει ότι ο αλκοολικός καταναλώνει αλκοόλ λόγω αυξανόμενης εξάρτησης και 
όχι μόνο λόγω της ανάγκης να ανακουφίσει την ένταση που αισθάνεται. Το δεύτερο 
στάδιο του αλκοολισμού χαρακτηρίζεται και από ενοχές που νιώθει το άτομο λόγω 
της εξάρτησής του αυτής με αποτέλεσμα να υπάρχει σε πολλές περιπτώσεις η 
προσπάθεια να σταματήσει να πίνει. Η αύξηση της κατανάλωσης αλκοόλ κατά τη 
διάρκεια του δεύτερου σταδίου αυξάνει τα όρια ανοχής του σώματος στο αλκοόλ, 
μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα υγείας και σε περιστασιακή απώλεια του ελέγχου 
της κατανάλωσης αλκοόλ. 

 

Τρίτο Στάδιο  
 
 Στο τρίτο στάδιο του αλκοολισμού αρχίζουν να φαίνονται τα πρώτα πραγματικά 
σημάδια. Ο αλκοολικός έχει χάσει τον έλεγχο της κατανάλωσης αλκοόλ. Εμφανίζο-
νται τα πρώτα σοβαρά προβλήματα στην κοινωνική και επαγγελματική του ζωή. 
Αρχίζει να αμελεί τις υποχρεώσεις του και να ξεχνά τις υποσχέσεις και δεσμεύσεις 
του με αποτέλεσμα να επηρεάζεται αρνητικά η οικονομική του κατάσταση. Επίσης, 
είναι πιθανό να εμφανίσει βίαιη συμπεριφορά ενώ σε πολλές περιπτώσεις αμελεί την 
ανάγκη για τη λήψη φαγητού δίνοντας μεγαλύτερη σημασία στην κατανάλωση 
αλκοόλ. Στο τρίτο στάδιο του αλκοολισμού αυξάνεται η δυσκολία του ατόμου να ση-
κωθεί το πρωί από το κρεβάτι και να ξεκινήσει τη μέρα του. Παράλληλα, αποφεύγει 
την επαφή με μέλη της οικογένειας και με φίλους. 
  

Τέταρτο στάδιο 

Για πολλούς ειδικούς το τέταρτο στάδιο του αλκοολισμού χαρακτηρίζεται και το 
τελευταίο. Σε αυτό το στάδιο, το άτομο αρχίζει να καταναλώνει αλκοόλ από νωρίς 
και συνεχίζει σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Παραμένει σε κατάσταση μέθης για 
ολόκληρες ημέρες. Η συντριπτικά μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ οδηγεί στην εμφάνι-
ση προβλημάτων υγείας στο συκώτι, προβλημάτων λειτουργίας στον εγκέφαλο, 
δυσλειτουργίας σε όλα σχεδόν τα μέρη του σώματος. Η σκέψη αρχίζει να εξασθενεί 
με έντονους ρυθμούς. 

 

 



Πέμπτο στάδιο 

Στο πέμπτο και τελευταίο στάδιο του αλκοολισμού
λειτουργήσει χωρίς να πιει αλκοόλ. Τα προβλήματα υγείας αυξάνονται και εάν το 
άτομο δεν καταναλώσει αλκοόλ, εμφανίζονται
πυρετός, παραισθήσεις, επιληπτικές κρίσεις, εφίδρωση και τρομώδες παραλήρημα
οποίο μπορεί να είναι ακόμη και θανατηφόρο. Σε αυτό το στάδιο ο κίνδυνος απώ
λειας της ζωής είναι ιδιαίτερα αυξημένος.

 

ΕΘΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΟ

που συχνά μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή.
 

Οι νέοι, κατά την εφηβεία, 
λόγους: 

1.   Για διασκέδαση 

2.   Γιατί θεωρούν ότι η χρήση αλκοόλ είναι αντίδραση ενάν
των γονιών 

3.  Επειδή θεωρούν ότι έτσι θα γ

4.  Για δοκιμή 

5.  Για να ανακουφιστούν από ανησυχία, κατάθλιψη, φόβο

6.  Για να ξεχαστούν από τον πόνο ενός οικογενειακού προβλήματος (διαζύγιο γο
νέων, οικονομική κατάρρευση, θάνατος στην οικογένεια)

ελευταίο στάδιο του αλκοολισμού το άτομο δεν μπορεί να 
λειτουργήσει χωρίς να πιει αλκοόλ. Τα προβλήματα υγείας αυξάνονται και εάν το 
άτομο δεν καταναλώσει αλκοόλ, εμφανίζονται συμπτώματα όπως ναυτία, εμετός, 
πυρετός, παραισθήσεις, επιληπτικές κρίσεις, εφίδρωση και τρομώδες παραλήρημα
οποίο μπορεί να είναι ακόμη και θανατηφόρο. Σε αυτό το στάδιο ο κίνδυνος απώ
λειας της ζωής είναι ιδιαίτερα αυξημένος. 

ΕΘΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΟ ΑΛΚΟΟΛ  

 Η χρήση και η κατάχρηση αλκοόλ 
στην εφηβεία αποτελεί γεγονός στη 
σημερινή εποχή. Οι λόγοι 
 γούν τους εφήβους στη χρή
μπορεί να σχετίζονται με την απλή 
ευχαρίστηση, αλλά και με 
δαίσθηση ότι έτσι ξεπερνούν τα προ
σωπικά τους προβλήματα. Σημαντικό 
ποσοστό των εφήβων αγνοεί τα ανώ
τερα επιτρεπτά όρια αλκοόλ, καθώς 
και τα συμπτώματα της οξείας μέθης

που συχνά μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή. 

κατά την εφηβεία, συχνά ωθούνται στη χρήση αλκοόλ για τους παρακάτω

Γιατί θεωρούν ότι η χρήση αλκοόλ είναι αντίδραση ενάντια στην αυστηρότητα 

Επειδή θεωρούν ότι έτσι θα γίνουν αποδεκτοί σε κάποια παρέα 

ν από ανησυχία, κατάθλιψη, φόβο 

Για να ξεχαστούν από τον πόνο ενός οικογενειακού προβλήματος (διαζύγιο γο
ρευση, θάνατος στην οικογένεια) 

 
 
 
Η κατάχρηση όμως του αλκοόλ 
μπορεί να εγκυμονεί σοβαρούς 
κινδύνους για τους 
πως: αντικοινωνική
ρά (εσωστρέφεια, 
τική απομάκρυν
νη συμπεριφορά (παρορμητικό

το άτομο δεν μπορεί να 
λειτουργήσει χωρίς να πιει αλκοόλ. Τα προβλήματα υγείας αυξάνονται και εάν το 

συμπτώματα όπως ναυτία, εμετός, 
πυρετός, παραισθήσεις, επιληπτικές κρίσεις, εφίδρωση και τρομώδες παραλήρημα, το 
οποίο μπορεί να είναι ακόμη και θανατηφόρο. Σε αυτό το στάδιο ο κίνδυνος απώ-

Η χρήση και η κατάχρηση αλκοόλ 
ελεί γεγονός στη 
λόγοι  που οδη-

γούν τους εφήβους στη χρήση του 
ίζονται με την απλή 

ευχαρίστηση, αλλά και με την ψευ-
ξεπερνούν τα προ-

τους προβλήματα. Σημαντικό 
ποσοστό των εφήβων αγνοεί τα ανώ-
τερα επιτρεπτά όρια αλκοόλ, καθώς 

τα συμπτώματα της οξείας μέθης 

για τους παρακάτω 

τια στην αυστηρότητα 

Για να ξεχαστούν από τον πόνο ενός οικογενειακού προβλήματος (διαζύγιο γο-

Η κατάχρηση όμως του αλκοόλ 
α εγκυμονεί σοβαρούς 

κινδύνους για τους νέους, ό-
αντικοινωνική συμπεριφο-

ρέφεια, συναισθημα-
απομάκρυνση), ριψοκίνδυ-

νη συμπεριφορά (παρορμητικό-



τητα, αμνησία), θάνατο (από ατυχήματα, δολοφονίες, αυτοκτονίες), καθώς και σωμα-
τική βλάβη (σε ήπαρ, καρδιά και εγκέφαλο).  

Το πρόβλημα του αλκοολικού εφήβου απαιτεί τόσο την ατομική όσο και την εντός 
των ομάδων θεραπευτική προσέγγισή, με σκοπό την αποτοξίνωση του εφήβου και τη 
βαθμιαία αποκατάστασή του. Ο έφηβος πρέπει να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για 
να αλλάξει τη συμπεριφορά του, απέχοντας από το οινόπνευμα και διακόπτοντας τις 
σχέσεις με τα άτομα που κάνουν χρήση οινοπνεύματος. Ο ρόλος της οικογένειας και 
των φίλων είναι αρκετά σημαντικός στη θεραπεία του νέου ατόμου που είναι 
εθισμένο στο αλκοόλ. Αυτοί πρέπει να τον υποστηρίξουν ηθικά και να του συμπαρα-
στέκονται σε όλη την φάση της θεραπείας μέχρι να πετύχει τον στόχο του. 

 

Αντιβίωση και αλκοόλ:  Τι ισχύει ακριβώς – Τι απαγορεύεται 

Γράφει ο  Μιχάλης Θερμόπουλος  

 

 

Ευρέως διαδεδομένη είναι η αντίληψη ότι το αλκοόλ σε συνδυασμό με τα αντιβιοτικά 
προκαλούν επικίνδυνες παρενέργειες. Όμως για τα περισσότερα αντιβιοτικά καμία α-
πό αυτές τις υποθέσεις δεν είναι αλήθεια. 

Ο φόβος για τους γιατρούς είναι ότι λόγω αυτών των αντιλήψεων οι ασθενείς θα 
παραλείψουν κάποια δόση από την αντιβίωση, επειδή ήπιαν ένα ποτήρι κρασί, γε-
γονός που οδηγεί στο σοβαρό πρόβλημα της ανθεκτικότητας στα φάρμακα. 

Βέβαια παρά το γεγονός ότι η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ δεν αλληλεπιδρά με τα 
περισσότερα αντιβιοτικά, μπορεί να μειώσει την ενέργειά σας και να καθυστερήσει 
την ανάρρωσή σας. Και φυσικά η μέθη δεν πρόκειται να βοηθήσει, αλλά αντίθετα θα 
σας αφυδατώσει και θα σας προκαλέσει γαστρεντερικές διαταραχές. 

Επιπλέον, καθώς προκαλούν παρόμοιες παρενέργειες, όπως στομαχικές διαταραχές, 
ζάλη και υπνηλία ο συνδυασμός τους αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισής τους. Έτσι, 
καλύτερα να αποφεύγετε την κατανάλωση αλκοόλ μέχρι να τελειώσετε την αντι-
βίωση και να αισθανθείτε καλύτερα. 

 



Η Χριστίνα Ι. Μπουντούρη, Γενικός Ιατρός, συμπληρώνει: 
 
Με ποιες δραστικές ουσίες απαγορεύεται να συνδυάζετε το αλκοόλ 
 
Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και κάποια αντιβιοτικά, τα οποία αν τα παίρνετε 
απαγορεύεται να καταναλώνετε αλκοόλ. Αυτά είναι η μετρονιδαζόλη, η τινιδαζόλη, 
η τριμεθοπρίμη-σουλφαμεθοξαζόλη, η λινεζολίδη, η δοξυκυκλίνη και η ερυθρο-
μυκίνη.  
 
Η ταυτόχρονη λήψη μετρονιδαζόλης, τινιδαζόλης και πιο σπάνια της τριμεθοπρίμη-
σουλφαμεθοξαζόλης με αλκοόλ θα προκαλέσει: 

 

 Πονοκέφαλο 

 Πόνο στο στήθος 

 Δύσπνοια 

 Αυξημένο ή ακανόνιστο χτύπο καρδιάς (ταχυκαρδία ή αρρυθμία) 

 Ερυθρότητα δέρματος (εξάψεις) 

 Ζάλη 

 Ναυτία 

 Έμετο 

Λόγω αυτών των παρενεργειών θα πρέπει να αποφεύγετε το αλκοόλ για 48-72 ώρες 
μετά τη διακοπή της λήψης των παραπάνω φαρμάκων. 
Η λινεζολίδη μπορεί να αλληλεπιδράσει με αλκοολούχα ποτά που έχουν υποστεί 
ζύμωση π.χ. κρασί, μπύρα και να αυξήσει την αρτηριακή πίεση. Η δοξυκυκλίνη και 
λιγότερο η ερυθρομυκίνη αν συνδυαστούν με αλκοόλ θα μειωθεί η αποτελεσμα-
τικότητά τους. 
  
 
 
 
ΣΟΒΑΡΕΣ    ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ   ΤΟY   ΑΛΚΟΟΛ   ΣΤΟΝ    ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 
 
Υπάρχει μεγάλη σύγχυση σχετικά με την επίδραση της κατανάλωσης αλκοόλ. Είναι 
ωστόσο σαφές ότι η υπερβολική κατανάλωση ιδιαίτερα για παρατεταμένο χρονικό 
διάστημα είναι αιτία βλαβών σε πολλά από τα όργανα του σώματος. 
 

1. Σε ό,τι αφορά στον εγκέφαλο, το αλκοόλ προκαλεί σύγχυση και απώλεια 
μνήμης. 

2. Τα περιφερικά νεύρα καταστρέφονται προκαλώντας αλλαγές στις αισθήσεις 
και  μούδιασμα. 



 
3. Το ήπαρ είναι το όργανο που είναι επιφορτισμένο να λειτουργεί για τη διάσπαση 
του αλκοόλ. Ωστόσο, η παρατεταμένη υπερκατανάλωση αλκοόλ μπορεί να 
προκαλέσει ουλές στο ήπαρ και να οδηγήσει σε κίρρωση. 
  
4. Το αλκοόλ μπορεί ακόμα να προκαλέσει παθήσεις του παγκρέατος και φλεγμο-
νές του στομάχου.  Σε ορισμένους ασθενείς μπορεί να πυροδοτήσει και πιθανή 
προδιάθεση για καρκίνο του στομάχου. 
 
5. Η περίσσεια αλκοόλης είναι ικανή να προκαλέσει ανωμαλίες στην καρδιά και 
εξασθένηση του τοιχώματος του καρδιακού μυός. 
 
6. Παράλληλα διαταράσσει το φυσικό έλεγχο των λιπιδίων του αίματος και των επι-
πέδων του σακχάρου στο αίμα. 
 
7. Η παρατεταμένη υπερκατανάλωση αλκοόλ έχει και επιπτώσεις στα οστά. Πιο 
συγκεκριμένα, προκαλεί λέπτυνση των οστών, οστεοπόρωση και μείωση της πα-
ραγωγής των κυττάρων του αίματος. 
 
 
Αξίζει να σημειωθεί πως η επίδραση του αλκοόλ διαφέρει από άτομο σε άτομο και 
είναι μεγαλύτερη στις γυναίκες. Για το λόγο αυτό, οι γυναίκες θα πρέπει να 
καταναλώνουν μικρότερη ποσότητα αλκοόλ σε σχέση με τους άνδρες. 
 
 
 
 
Ωστόσο, υπάρχουν και έρευνες που προβάλλουν κάποια οφέλη του αλκοόλ στον 
οργανισμό. Πάντα αναφέρονται σε μικρή ποσότητα αλκοόλ, γιατί το αλκοόλ βλά-
πτει σοβαρά την υγεία αν δεν καταναλώνεται υπεύθυνα και με μέτρο. 

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ 
 

 
 Συνοψίζοντας, η συχνή χρήση αλκοόλ προκαλεί ανοχή και 
εξάρτηση, σωματική και ψυχική. Η εξάρτηση από αυτή την 
ουσία είναι γενικά ύπουλη και μακροχρόνια. Αφού εγκατα-
σταθεί 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 

 
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 ταυτόχρονα από κάποια σωματική ασθένεια, είναι δε δυνατόν να καταλήξει 
και στο θάνατο. 



 
Η χρόνια χρήση αλκοόλ μπορεί να οδηγήσει επίσης σε βρογχίτιδα, πνευμονία, φυμα-
τίωση και καρδιοπάθεια. Η εξασθένηση των διανοητικών λειτουργιών δεν είναι σπά-
νια.  
 
Οι περισσότεροι θάνατοι από χρόνια κατάχρηση αλκοόλ οφείλονται στην καταστρο-
φή 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 ψυχοθερα-
πεία και με φάρμακα σε ψυχιατρικές κλινικές.  
 
Παρουσιάζει δυστυχώς τεράστιες δυσκολίες. Οι αλκοολικοί συνήθως αρνούνται ότι 
έχουν πρόβλημα εθισμού στο αλκοόλ και δεν ζητούν βοήθεια από ειδικούς, επειδή 
πιστεύουν ότι όλοι τους λυπούνται. Υπάρχουν βεβαίως κρατικά και δημόσια 
ιδρύματα όπου άτομα που πάσχουν από αλκοολισμό μπορούν να μιλήσουν για τα 
προβλήματά 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 
στην πρώτη επαφή με τον προβληματικό πότη. 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 ΔΕΝ παρουσιάζουν την ίδια κλινική εικόνα (π.χ. συμπτώματα, βαθμό 
εξάρτησης κτλ.), η κατάρτιση του θεραπευτικού προγράμματος απαιτεί δύο βα-
σικά στοιχεία: τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και  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: 

1. Αποτοξίνωση. Η αποτοξίνωση δεν είναι θεραπεία για αλκοολισμό αλλά είναι 
μια περίοδος αποχής από το αλκοόλ με στόχο την προετοιμασία του ατόμου 
για απεξάρτηση και ανάρρωση. 

2. Αντιμετώπιση οργανικών ή και ψυχιατρικών διαταραχών. Η ανάγκη εισα-
γωγής 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 ιατρεία και όχι στα νοσοκομεία και στις 
κλινικές. 

 Θεραπευτικό πρόγραμμα. Θα πρέπει η σχέση του θεράποντος και του θερα-
πευόμενου να είναι ειλικρινής και να υπάρχει μεταξύ τους εμπιστοσύνη. Δεν θα 
πρέπει ο θεράπων να λέει ψέματα στο θεραπευόμενο. Πρέπει να του λέει την 



αλήθεια. Επίσης, κάθε θεραπευτική παρέμβαση πρέπει να εμπεριέχει κατάρτιση 
εφικτών θεραπευτικών στόχων. Απαραίτητη είναι και η υποστήριξη της οικογέ-
νειας του αλκοολικού. 

 Διαχρονική παρακολούθηση. Η παρακολούθηση του προβληματικού πότη και η 
συνεχής υποστήριξη του ίδιου και της οικογένειάς 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. Η πρόληψη είναι 
ωφελιμότερη της θεραπείας. 
 
Σημαντικός είναι ο ρόλος της οικογένειας, ενώ πολύτιμη ψυχολογική υποστήριξη 
παρέχεται και από κοινωνικές ομάδες.  
 
 
Πηγές / σύνδεσμοι: 
 
http://www.bestrong.org.gr/el/health/alcoholrestriction/alcoholhistory/ 

http://www.alkool.gr/to-blog/95-ta-stadia-tou-alkoolismou 

https://neatisdefteras.wordpress.com/2011/12/13/%CE%B5%CE%B8%CE%B9%CF
%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-
%CE%B5%CF%86%CE%AE%CE%B2%CF%89%CE%BD-
%CF%83%CF%84%CE%BF-
%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%BF%CF%8C%CE%BB/ 

http://www.iatropedia.gr/ygeia/antiviosi-kai-alkool-ti-ischyei-akrivos-ti-
apagorevetai/35417/ 

http://www.iatropedia.gr/ygeia/alkool-iparchoun-ofeli-apo-tin-katanalosi-tou/26852/ 
 
http://www.boro.gr/13512/7-sobares-zimies-tou-alkool-sto-anthropino-soma 
 
http://www.bestrong.org.gr/el/health/alcoholrestriction/alcoholism/alcoholtreatmentan
ddetoxification/ 
 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΜΙΧΑΗΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
ΠΑΪΕ ΤΑΤΙΑΝΑ 
ΛΕΛΕΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΒΗ 
 

 



 

                                         ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 

 

Ο όρος ναρκωτικό αναφέρεται αποκλειστικά στις παράνομες εξαρτησιογόνες ουσίες. 
Τα ναρκωτικά μπορούν να χορηγηθούν με διάφορους τρόπους. Στα πλαίσια ιατρικής 
χρήσης λαμβάνονται στοματικά, επιδερμικά (τσιρότα), σε ενέσιμη μορφή ή ως 
υπόθετα. Στα πλαίσια ψυχαγωγικής χρήσης λαμβάνονται στοματικά, επίσης σε μορφή 
καπνού, ρινικά σε μορφή σκόνης, ενέσιμα (υποδόρια ή ενδοφλέβια) ανάλογα με την 
εκάστοτε ουσία. Τα αποτελέσματα της χρήσης ναρκωτικών εξαρτώνται κυρίως από 
τη δόση, τον τρόπο χορήγησης, την προηγούμενη έκθεση στην ουσία και τις 
προσδοκίες του χρήστη. Τα ναρκωτικά προκαλούν μια γενική αίσθηση ευφορίας και 
μειώνουν την ένταση, το άγχος και την επιθετικότητα. Για τους παραπάνω -και όχι 
μόνο- λόγους χρησιμοποιούνται και ως φάρμακα ̇ προκαλούν όμως εθισμό. 
 
Παρενέργειες: Ζάλη, κνησμός, αϋπνία, αδυναμία συγκέντρωσης, απάθεια, μειωμένη 
φυσική δραστηριότητα, συστολή ή διαστολή της κόρης αναλόγως της χορηγούμενης 
ουσίας, διαστολή των υποδόριων αιμοφόρων αγγείων με αποτέλεσμα κοκκίνισμα του 
προσώπου και του λαιμού, δυσκοιλιότητα, ναυτία, εμετό και κυρίως καταστολή της 
αναπνευστικής λειτουργίας. 
 
 
Κίνδυνοι: Κίνδυνος μολύνσεων, ασθενειών και θανάτου από υπερβολική δόση, πυώ-
δεις μολύνσεις (σε δέρμα, πνεύμονες και εγκέφαλο), ενδοκαρδίτιδα, ηπατίτιδα και 
AIDS. 
 
 
 
Κάποια ναρκωτικά: 

 Μαριχουάνα 
 Χασίς 
 Κοκαΐνη 
 Όπιο 
 Μορφίνη 
 Ηρωίνη 
 LSD 
 Σίσα 

 
Μαριχουάνα 
Συναντάται με πολλά ονόματα όπως κάνναβη, μπάφο, χόρτο, μαύρο. Η τυπική μορφή 
της φυτικής κάνναβης αποτελείται από όλα τα μέρη του φυτού (άνθη, φύλλα και στε-
λέχη). Σε μορφή ρητίνης είναι γνωστό ως χασίς. 
Η κάνναβη χρησιμοποιείται σε διάφορες μορφές: 
Ολόκληρο το λουλούδι και φύλλο 
Κιφ 



Χασίς 
Βάμμα 
Αιθέριο έλαιο 
Σπόροι κάνναβης 
Έλαιο σπόρων κάνναβης τύπου hemp 
To πιο ψυχοδραστικό συστατικό της κάνναβης είναι η ΤΗC(τετραϋδροκανναβινόλη). 

 
Χασίς 
Με τον όρο Χασίς (χασίσι, μαύρο/μαύρη, νταμίρα, σοκολάτα) εννοείται το συμπυ-
κνωμένο στερεό παρασκεύασμα που προέρχεται από το φυτό Ινδική Κάνναβη 
(cannabis indica). Παρασκευάζεται με διάφορους τρόπους που σε γενικές γραμμές 
περιλαμβάνουν την αποξήρανση των ανθών, το τρίψιμο και κοσκίνισμά τους και στη 
συνέχεια τη συμπύκνωσή τους σε "πλάκες". Η χρήση του χασίς γίνεται καπνίζοντάς 
το σε ναργιλέ, τσιγάρο ή διάφορα είδη πίπας αλλά και με θέρμανσή του σε κάποιο 
κλειστό δοχείο και εισπνοή των ατμών.  

Kοκαΐνη 
Η κοκαΐνη (βενζϋλο-μεθυλo-εκγονίνη) είναι ένα κρυσταλλικό αλκαλοειδές που λαμ-
βάνεται από τα φύλλα του φυτού κόκα. Είναι ψυχοδιεγερτική ουσία. Η κοκαΐνη 
ανήκει στους ισχυρότερους ενισχυτές συμπεριφοράς. Προκαλεί ισχυρή ψυχολογική 
εξάρτηση. 

 
Όπιο 
Όπιο, κοινώς αφιόνι, ονομάζεται το αποξηραμένο προϊόν του γαλακτώδους χυμού 
που προέρχεται από το φυτό μήκων η υπνοφόρος (είδος παπαρούνας). Το όπιο και τα 
παράγωγά του αποτελούν ναρκωτικές ουσίες που πάντα προκαλούν σωματική και 
ψυχολογική εξάρτηση. Σκευάσματα από όπιο (αφέψημα, σκόνη, εκχύλισμα) χρησι-
μοποιούνται ως αντιδιαρροϊκά και παυσίπονα φάρμακα. 
 

Μορφίνη 
Λαμβάνεται από το όπιο. Η μορφίνη είναι ένα εξαιρετικά ισχυρό αναλγητικό ψυχο-
δραστικό φάρμακο. Δρα άμεσα στο κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ). Προκαλεί  
εθισμό σε μεγάλο βαθμό. Η ανοχή, η φυσική αλλά και η ψυχολογική εξάρτηση σε 
αυτήν αναπτύσσεται γρήγορα. 
 
 
Ηρωίνη 
Η ηρωίνη ή διακετυλομορφίνη  είναι οπιοειδές ναρκωτικό που ανήκει στην κατη-
γορία των σκληρών ναρκωτικών λόγω του εξαιρετικά μεγάλου βαθμού εθισμού που 
προκαλεί. Η χημική επεξεργασία της μορφίνης παράγει την ηρωίνη. Είναι ισχυρό 
αναλγητικό. Λήψη της ηρωίνης γίνεται με διάφορους τρόπους: ενδοφλέβια, ρινικά 
και εισπνέοντας τους καπνούς της θερμαίνοντας ποσότητα σε φύλλο αλουμινίου. 
Είναι γνωστή στους δρόμους και στα σημεία διακίνησης ως πρέζα. 
 

LSD 
To διαιθυλαμίδιο του λυσεργικού οξέος, γνωστό περισσότερο με το ακρωνύμιο LSD, 
είναι συνθετική, δραστική, παραισθησιογόνος ουσία που παράγεται από το λυσεργικό 
οξύ, το οποίο εξάγεται από το μύκητα ερισύβη που αναπτύσσεται συνήθως στη σίκα-



λη. Όπως όλες οι παραισθησιογόνες ουσίες, το LSD προκαλεί αποκλίσεις από τη συ-
νήθη συμπεριφορά του χρήστη, αλλοιώνοντας την αντίληψη της πραγματικότητας, 
προκαλώντας οπτικές και ακουστικές διαταραχές. Προκαλεί ίσως ψυχολογική 
εξάρτηση αλλά και την αναβίωση της εμπειρίας του «ταξιδιού» μετά τη διακοπή της 
χρήσης (flashback). Το LSD απορροφάται από το ανθρώπινο σώμα σε διάστημα 
περίπου μίας ώρας και η επίδρασή του διαρκεί περίπου οκτώ έως δώδεκα ώρες. 
Λαμβάνεται συνήθως από το στόμα, τυπικά σε χάπια, κάψουλες, κύβους ζάχαρης, 
στυπόχαρτο ή ειδικά αυτοκόλλητα. Σε υγρή μορφή χορηγείται με ενδομυϊκή ή 
ενδοφλέβια ένεση. 
 
 
Σίσα  
Είναι φτηνό ναρκωτικό που καπνίζεται αλλά λαμβάνεται και με ενδοφλέβια ένεση. 
Πρόκειται για επικίνδυνη ουσία που έχει ως βάση την αμφεταμίνη (περιγράφεται ως 
παραλλαγή της κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης)1. Για την παρασκευή του shisha 
χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα τοξικές ουσίες, όπως υγρά από μπαταρίες αυτοκινήτων ή 
χλωρίνη κ.α. Eίναι ουσία διεγερτική με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των χρηστών. 
Το shisha συνδέεται επίσης με σεξουαλική υπερδιέγερση. Επιδρά στην αντίληψη του 
χρήστη γρήγορα κάνοντας αδύνατη οποιαδήποτε σκέψη. Τα αποτελέσματα από τη 
χρήση αυτού του ναρκωτικού είναι εμφανή μετά από μερικές εβδομάδες. “Δημιουργεί 
τέτοια βλάβη που μπορεί κάποιος να μην πεθάνει από την τοξικότητα του ναρ-
κωτικού αλλά από όσα προβλήματα έχει δημιουργήσει στον οργανισμό του. Στην 
αρχή το πρόσωπο και το σώμα του χρήστη γεμίζει πληγές, η απώλεια βάρους είναι 
άμεση, τα όργανα καταστρέφονται από τα χημικά, το δέρμα γεμίζει ρυτίδες, τα δόντια 
σαπίζουν, ενώ «καίγεται» το λίπος στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα άνθρωποι 25 και 30 
ετών να μοιάζουν αποστεωμένοι”. 
 
 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΣΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΑΝ ΑΠΟ 
ΧΡΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ  
 
 
Amy Winehouse 
Η Amy  Winehouse βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμα της στο Λονδίνο στην ηλικία των 
27 ετών από υπερβολική ποσότητα αλκοόλ. Ήταν όμως γνωστό ότι η υπερταλα-
ντούχα τραγουδίστρια ήταν εθισμένη και στα ναρκωτικά και μπαινόβγαινε σε κλινι-
κές αποτοξίνωσης. 
 
Whitney Houston 
 Η τραγουδίστρια του“ Didn’t we almost have it all”  βρέθηκε πνιγμένη στη μπανιέ-
ρα της, στις 11 Φεβρουαρίου του 2012, μετά από καρδιακή προσβολή. Η τοξικολο-
γική εξέταση έδειξε κοκαϊνη στο αίμα της. 

 
Jim Morrison 
Το 1971, o τραγουδιστής και στιχουργός του δημοφιλούς αμερικάνικου ροκ συγκρο-
τήματος “Τhe Doors” βρέθηκε νεκρός στη μπανιέρα του σπιτιού του στο Παρίσι  από 
καρδιακή προσβολή που είχε προκαλέσει η υπερβολική δόση ηρωίνης. 
 
1.ΚΕΘΕΑ 

 



ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΣΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΧΡΗΣΗ 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ  
 
 
Γιώργος Μαζωνάκης 
O «Μαζώ» χρειάστηκε να κάνει ένα διάλειμμα μεγάλης διάρκειας. «Έμεινα εκτός για 
περίπου δύο χρόνια. Τα πράγματα ήταν περίεργα τόσο μέσα μου, όσο και στα επαγ-
γελματικά μου. Δεν έφταιγε το ρεπερτόριό μου, ούτε είχα πάθει κρίση αποδοχής από 
το κοινό. Αυτή ήταν η δυσκολότερη περίοδος των εξαρτήσεων», εξομολογείται. 

 
Πάνος Μουζουράκης 
«Τα ναρκωτικά τα έκοψα, γιατί άρχισαν να με «χαλάνε». Το μόνο πράγμα που έκανε  
το χασίς ήταν να πολλαπλασιάζει τις ανασφάλειές μου. Έτσι το σταμάτησα», 
παραδέχεται. 
 
Δημήτρης Σκαρμούτσος 
Χωρίς ίχνος δισταγμού, ήταν από τους πρώτους Έλληνες celebrities που μίλησε 
ανοιχτά για τον εθισμό του στα ναρκωτικά. «Δεν θεωρώ ότι είναι κακό που 
παραδέχτηκα ότι έχω κάνει ηρωίνη, γιατί είμαι εδώ, είμαι ζωντανός και 
δημιουργικός. Όταν μπλέκεις με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, παύεις να κυριεύεις 
εσύ τον εαυτό σου», τονίζει. 
 
Χρήστος  Βασιλόπουλος 
Σήμερα κυνηγάει μια διεθνή καριέρα στο  Λος Άντζελες, κάτι που η εμπλοκή του με  
τα ναρκωτικά κόντεψε να του στοιχίσει. Το αλκοόλ, τα drugs και οι κρεπάλες με  
μπλόκαραν και έτσι τα απέβαλα». 

  
Σταμάτης Γονίδης 
Λίγοι ήταν εκείνοι που ενώ τον έβλεπαν να ξεσηκώνει το κοινό με τις επιτυχίες του, 
γνώριζαν πως ανέβαινε τον δικό του Γολγοθά. Παρότι ήταν για αρκετά μεγάλο διά-
στημα χρήστης, ο τραγουδιστής ξεκαθαρίζει πως «τα ναρκωτικά είναι μεγάλη βλα-
κεία». Οι κακές παρέες ήταν αυτές που τον οδήγησαν σε αυτά τα καταστροφικά λά- 
θη, γι’ αυτό και πλέον, όπως παραδέχεται, δεν θέλει να κάνει άλλα. 

  
Νίκος Αναδιώτης 
Αν και λάτρης του αθλητισμού και του υγιεινού τρόπου ζωής, ο παρουσιαστής και 
ηθοποιός… παραστράτησε. «Έχω δοκιμάσει ναρκωτικά, δεν μου άρεσε και το άφησα 
στην άκρη. Τα ναρκωτικά εμένα με χαλάνε. Δεν είναι για όλους». Αυτό που τον 
έκανε μάλιστα να τα σταματήσει ήταν οι επιπτώσεις τους. «Έχω φίλους μου που 
έχουν κάνει και δεν ήθελα να δω τον εαυτό μου έτσι. Θέλω να έχω τη συνείδηση και 
το μυαλό στις πράξεις μου», τονίζει. 

 
 
Σημάδια που δείχνουν ότι κάποιος παίρνει ναρκωτικά 
 
Για να ανακαλύψουμε αν κάποιος κάνει χρήση ουσιών είναι προτιμότερο να 
ξεκινήσουμε ένα διάλογο μαζί του παρά να ψάχνουμε για διάφορα σημάδια. Πριν 
ξεκινήσουμε μια συζήτηση είναι σημαντικό να γνωρίζουμε γιατί κάποιος θα 
απέκρυπτε τη χρήση ουσιών. Συχνά έχει να κάνει με το φόβο μιας συγκεκριμένης 



αντίδρασης που θα προκαλέσει η παραδοχή της χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Εάν δεν 
δείξουμε επικριτική συμπεριφορά αλλά ενδιαφέρον, ο χρήστης πιθανώς θα είναι 
περισσότερο πρόθυμος να το συζητήσει. Είναι επίσης καλό να γνωρίζουμε τι να 
κάνουμε μετά τη συζήτηση που έχει γίνει με θέμα τη χρήση ναρκωτικών. Πολλοί 
άνθρωποι θέλουν μόνο να ανακαλύψουν αν κάποιος κάνει χρήση και μετά δεν κάνουν 
τίποτα σχετικά με αυτό. Σε μια επόμενη κουβέντα θα μπορούσαμε να κάνουμε μια 
συζήτηση για τη χρήση και κατάχρηση των ναρκωτικών ή τους λόγους της χρήσης 
ουσιών ή πιθανές εναλλακτικές λύσεις. 
 
Γράφει ο Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
Πέτρος Σκαπινάκης 
 
Η χρήση κάθε ουσίας έχει τα δικά της χαρακτηριστικά: 
 
Χασίς/φούντα: κόκκινα μάτια, διασταλμένες κόρες, ευθυμία, νύστα, επιβράδυνση, 
νευρικά γέλια, πείνα, αίσθημα βάρους στα πόδια και τα χέρια. 
 
XTC: διασταλμένες κόρες οφθαλμού, ευθυμία, ενεργητικότητα και ομιλητικότητα. 
Τις επόμενες ημέρες: νιώθει εξασθενημένος, πεσμένος και αίσθημα κενού. 

 
Αμφεταμίνες: διασταλμένες κόρες, ενεργητικός, ομιλητικός, χλωμός, και νευρικός. 
Τις επόμενες ημέρες: νιώθει εξασθενημένος, πεσμένος, οξύθυμος και αίσθημα κενού. 

 
Κοκαΐνη: ευθυμία, διασταλμένες κόρες (όχι πάντα), συχνές επισκέψεις στην τουαλέ-
τα, είναι ενεργητικός, ομιλητικός, χλωμός, οξύθυμος, παράτολμος, ευέξαπτος. Τις 
επόμενες ημέρες: πεσμένος, εξασθενημένος, αίσθημα κενού. 
 
LSD: διασταλμένες κόρες, αλλόκοτες ιδέες, παραισθήσεις. 
 
Ηρωίνη: οι κόρες των ματιών είναι πολύ μικρές, σχεδόν κλειστά βλέφαρα, απλανές 
βλέμμα, επιβράδυνση, παθητικότητα, αργή αναπνοή. 
 
 
 
ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
 
Τα άτομα που είναι εθισμένα σε ναρκωτικές ουσίες καταλήγουν να είναι σωματικά 
και ψυχολογικά εξαρτημένα από αυτές. Ο εθισμός στα ναρκωτικά είναι ουσιαστικά 
χημικός εθισμός. Η αποτοξίνωση από τα ναρκωτικά είναι πάντα το πρώτο βήμα στην 
πορεία για την αποκατάσταση των χρηστών. Η αποτοξίνωση είναι μια διαδικασία 
κατά την οποία ο οργανισμός του χρήστη καθαρίζεται από τις τοξίνες και τους 
αντίστοιχους μεταβολίτες. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη αποτοξίνωσης από τα 
ναρκωτικά και εφαρμόζονται ανάλογα με την ουσία και τη σοβαρότητα του εθισμού. 
Η αποτοξίνωση από τα ναρκωτικά με τη βοήθεια ιατρικής παρακολούθησης είναι ο 
πλέον αποτελεσματικός και ασφαλής τρόπος εξάλειψης των τοξινών της ναρκωτικής 
ουσίας από τον οργανισμό και κατ’ επέκταση της διακοπής του φαύλου κύκλου του 
εθισμού. Συχνά οι ναρκομανείς προσπαθούν να αποτοξινωθούν μόνοι τους με 
θεραπεία απεξάρτησης από τα ναρκωτικά χωρίς τη χρήση φαρμάκων (γνωστή με την 
αγγλική φράση «coldturkey»). Ωστόσο, οι προσπάθειες αποτοξίνωσης χωρίς ιατρική 
βοήθεια συνήθως αποτυγχάνουν, επειδή υποτιμάται η σοβαρότητα του εθισμού, ενώ 



θέτουν και την υγεία των ατόμων σε κίνδυνο λόγω των συχνών και δυνητικά επιβλα-
βών στερητικών συμπτωμάτων. Όλοι οι ασθενείς θα πρέπει να υποβάλλονται σε 
ιατρικές εξετάσεις προτού αποτοξινωθούν, γιατί έτσι αξιολογείται η σωματική και 
ψυχολογική τους κατάσταση και εκτιμάται η καταλληλότητά τους για ένταξη στο 
εκάστοτε πρόγραμμα αποτοξίνωσης. Κύριος στόχος της αποτοξίνωσης από τα 
οπιούχα με ιατρική παρακολούθηση είναι να καταστήσει τα συμπτώματα του 
στερητικού συνδρόμου πιο υποφερτά. Κατά τη διάρκεια της αποτοξίνωσης 
εφαρμόζονται διάφορες φαρμακευτικές αγωγές για την αντιμετώπιση των στερητικών 
συμπτωμάτων. Τα  στερητικά συμπτώματα μπορεί να είναι:  έντονος σπασμωδικός 
πόνος στις αρθρώσεις, στα πόδια, στους μυς, μυϊκοί σπασμοί και πόνος σε όλο το 
σώμα, πόνος στη μέση, ναυτία, έμετος, διάρροια, πυρετός, εφίδρωση, τρέμουλο, 
υπερβολική κόπωση, εκνευρισμός, επιθετικότητα και αϋπνία για μερικές ημέρες.  
 
 
 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ 
 
Ο σημαντικότερος παράγοντας για την αποτροπή των εφήβων από τη χρήση των 
ναρκωτικών είναι η ενεργή παρουσία των γονέων στη ζωή των παιδιών τους. Η καλ-
λιέργεια ενός υγιούς οικογενειακού περιβάλλοντος για τα παιδιά παίζει πολύ σπου-
δαίο ρόλο, αφού είναι σχεδόν σίγουρο ότι  θα εκτεθούν στα ναρκωτικά είτε στο χώρο 
του σχολείου είτε από συνομηλίκους και γνωστούς.  
 
Βασική προϋπόθεση για να μειωθεί ο κίνδυνος εμπλοκής ενός παιδιού με τα 
ναρκωτικά είναι η επικοινωνία μέσα στην οικογένεια. Στην ηλικία των 10-12 ετών 
είναι καλό να ξεκινήσει ένας πρώτος διάλογος σχετικά με τους κινδύνους και τις 
επιπτώσεις, έτσι ώστε να προληφθεί η εμφάνιση του προβλήματος. 
 
 Έρευνες έχουν δείξει ότι τα νεαρά άτομα που καπνίζουν έχουν μεγαλύτερη πιθανό-
τητα να κάνουν χρήση αλκοόλ και απαγορευμένων ουσιών. Οι γονείς οφείλουν να 
αποθαρρύνουν το παιδί τους από το κάπνισμα. Ο προφορικός αφορισμός δεν 
πρόκειται να φέρει αποτελέσματα αν οι γονείς είναι καπνιστές. Δυστυχώς ή ευτυχώς, 
οι πράξεις έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στο μιμητισμό των παιδιών από ό,τι το 
‘κήρυγμα’. Για αυτό το λόγο οι γονείς πρέπει να φροντίζουν οι ίδιοι να γίνονται 
φωτεινά παραδείγματα αποφεύγοντας την υπέρμετρη κατανάλωση αλκοόλ, το κάπνι-
σμα και τη χρήση ναρκωτικών. Οι γονείς πρέπει να ωθήσουν τα παιδιά τους σε 
αθλητικές και κοινωνικές δραστηριότητες (όπως κολύμβηση, μπάσκετ, θέατρο, χορό, 
μουσική κτλ).  
 
Εκτός από την εξασφάλιση ενός ήρεμου οικογενειακού περιβάλλοντος, οι γονείς 
πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση σχετικά με τις παρέες των παιδιών τους και τα μέρη 
που συχνάζουν. Η συνεχής ενημέρωση των γονέων για το πού βρίσκεται  το παιδί 
τους, καθώς επίσης η γνωριμία με τους γονείς των φίλων του παιδιού, δεν αποτελούν 
συστάσεις ή υπερβολές αλλά κανόνες. Κανόνες πρέπει να επιβάλλονται και στη 
συμπεριφορά των παιδιών και οπωσδήποτε πρέπει να περιλαμβάνουν τη μη χρήση 
παράνομων ουσιών όχι μόνο όταν βρίσκονται σε πάρτυ, αλλά σε όλες τις περιστά-
σεις.  
 
Αν παρατηρηθούν αλλαγές στη συμπεριφορά ενός παιδιού, οι γονείς δεν πρέπει να 
αδιαφορήσουν ή να το θεωρήσουν σημάδι εφηβείας. Μπορεί φυσικά και να είναι 



έτσι. Όμως, ο συνδυασμός επιθετικότητας, διαρκούς και υπερβολικού θυμού, 
κατάθλιψης, επαναστατικής συμπεριφοράς και κακής απόδοσης στο σχολείο απο-
τελούν ενδείξεις χρήσης ναρκωτικών.  
 
Στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για 
τα Ναρκωτικά, ένας στους τρεις εφήβους δηλώνει ότι έχει δοκιμάσει κάποια 
παράνομη ουσία και ένας στους έξι ότι έχει κάνει χρήση τουλάχιστον τρεις φορές σε 
όλη του τη ζωή (κάνναβη και κοκαΐνη). 
 
 
https://el.wikipedia.org/wiki/Ναρκωτικό 

https://el.wikipedia.org/wiki/Κάνναβη_(φάρμακο) 

https://el.wikipedia.org/wiki/Χασίς 

https://el.wikipedia.org/wiki/Κοκαΐνη 

https://el.wikipedia.org/wiki/Όπιο 

https://el.wikipedia.org/wiki/Μορφίνη 

https://el.wikipedia.org/wiki/Ηρωίνη 

https://el.wikipedia.org/wiki/Διαιθυλαμίδιο_του_λυσεργικού_οξέος 

http://www.koutipandoras.gr/article/shisha-heiropoiito-narkotiko-poy-se-lionei 

http://www.youweekly.gr/stories/diasimoi-star-me-ethismous-pou-tous-kostisan-tin-
zwi/ 

http://www.fimes.gr/2016/09/diasimoi-ellines-narkotika/#axzz4aG7G5VOe 

http://www.boro.gr/30271/shmadia-se-matia-kai-swma-oti-kapoios-pairnei-narkwtika 

http://www.heroindetoxeurope.com/gre/detoxification/medical-detoxification 

http://www.neahygeia.gr/page.asp?p=499 
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ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 
 

Η εξάρτηση από τα ναρκωτικά έχει ποικίλες επιπτώσεις: 



Υγεία 

Αναφέρονται πολλές συνέπειες στην υγεία ανάλογα με το είδος της ουσίας και μπορεί 
να περιλαμβάνουν ντελίριο, σπασμούς, κώμα, καρδιακή προσβολή, αναπνευστική 
ανεπάρκεια, νεφρική βλάβη, απώλεια αισθήσεων και ξαφνικό θάνατο. 

Πρόσφατες έρευνες αποκάλυψαν ότι η μαριχουάνα είναι δυνατόν να αυξήσει τον κίν-
δυνο ανάπτυξης ψυχωσικής νόσου π.χ σχιζοφρένειας. 

Η χρήση ναρκωτικών μπορεί να οδηγήσει σε ανεύθυνη σεξουαλική συμπεριφορά, 
στη χρησιμοποίηση μεταχειρισμένων συρίγγων, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι 
πιθανότητες μετάδοσης ασθενειών όπως ο ιός HIV και η ηπατίτιδα. Πάντα υπάρχει 
και ο κίνδυνος λήψης υπερβολικής δόσης. 

Οικογένεια 

Αλλαγές στη συμπεριφορά μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στην οικογένεια ή 
στο γάμο. 

Εργασία 

Η απόδοση στη δουλειά μπορεί να σημειώσει κάμψη. Ο χρήστης μπορεί να απουσιά-
ζει συχνά από την εργασία του. 

Κοινωνικές 

Μπορεί κάποιος να αποξενωθεί ή και να χάσει παλιούς του φίλους. 

Σχολείο 

Η σχολική απόδοση και η ανάγκη για επιτυχία μπορεί να δεχτούν πλήγμα. 

Νομικές 

Η κλοπή για να στηρίξει κάποιος την εξάρτησή του και η οδήγηση υπό την επήρεια 
ουσιών είναι δυο από τα πιθανά νομικά ζητήματα που συνδέονται με τη χρήση 
ναρκωτικών. 

Οικονομικές 

Τα έξοδα για την υποστήριξη αυτής της συνήθειας αφαιρούν χρήματα που θα μπο-
ρούσαν να διατεθούν για άλλες ανάγκες, μπορεί να βάλουν σε κίνδυνο υπερχρέωσης 
το χρήστη και να τον οδηγήσουν σε συμπεριφορές που είναι αντίθετες στις αξίες του. 

 
 
ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ-ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 
 
Η χρήση ναρκωτικών ή η κατάχρησή τους από ένα άτομο ή μια ομάδα ανθρώπων 
σπάνια είναι αποτέλεσμα ενός μόνο αιτιολογικού παράγοντα. Η εξάρτηση δεν εμφα-
νίζεται ξαφνικά στη ζωή ενός ανθρώπου. Οι παράγοντες που συντελούν και δημιουρ-
γούν προϋποθέσεις για την εμφάνισή της αναπτύσσονται τις περισσότερες φορές 
κατά την παιδική ηλικία. 
 



Στην ηλικία αυτή μπαίνουν οι πρώτες βάσεις για τη δημιουργία αξιών, αρχών και 
στάσεων. Οι επιδράσεις που δέχεται σ’ αυτή την ηλικία το παιδί είναι καθοριστικές 
για την εξέλιξή του. Διαμορφώνεται μέσα από την οικογένεια, το σχολείο αλλά και 
από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. 
  
Έρευνες δείχνουν ότι για την εμφάνιση της χρήσης, κατάχρησης και εξάρτησης από 
ουσίες συμβάλλουν πολλοί και σύνθετοι παράγοντες που αλληλεπιδρούν και διακρί-
νονται σε τρεις βασικές κατηγορίες (ο βαθμός συμμετοχής της καθεμιάς είναι διαφο-
ρετικός σε κάθε περίπτωση): 

 Το οικογενειακό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον στο οποίο ζει το άτομο 
 Οι βιολογικοί παράγοντες και η προσωπικότητα του ατόμου 
 Η δράση της ουσίας 

 
Kάποιοι από τους επιβαρυντικούς παράγοντες 

 Η ανοχή ως προς τη χρήση ουσιών 

 Η διαθεσιμότητα των ουσιών 

 Ο κοινωνικός αποκλεισμός 

 Η αποξένωση 

 Η έλλειψη υποστηρικτικών κοινωνικών δομών 

 Ο καταναλωτικός τρόπος ζωής 

 Η πίεση, το άγχος 

 Η έλλειψη ευκαιριών επαγγελματικής απασχόλησης 

 Η παρέα με χρήστες ουσιών 

 Το χαοτικό οικογενειακό περιβάλλον 

 Η χρήση και κατάχρηση ουσιών από τους γονείς 

 Η έλλειψη συναισθηματικών δεσμών στην οικογένεια 

 Η βία, η παραμέληση, οι υπέρμετρες οικογενειακές συγκρούσεις 

 Η αναποτελεσματική επίβλεψη από τους γονείς 

 Οι υπέρμετρες και μη ρεαλιστικές προσδοκίες 

 Ο ψυχικός πόνος 

 Η μοναξιά 

 Η χαμηλή αυτοεκτίμηση 

 Η έλλειψη ορίων 

 Η αβεβαιότητα ως προς αξίες, στόχους, προτεραιότητες 

 Η έλλειψη δεξιοτήτων ζωής (λήψης αποφάσεων, αυτοελέγχου, υπευθυνότη-

τας, αντίστασης, διεκδίκησης κ.α.) 



 Η έλλειψη επικοινωνίας 

 Η αδυναμία διαχείρισης έντονων συναισθημάτων και ματαιώσεων 

 Η ασυγκράτητη παρορμητικότητα 

 Η ανία, η πλήξη 

 Η αναζήτηση διαρκούς ευτυχίας και ευχαρίστησης 

 Η αρχική χρήση ουσιών κατά την προεφηβεία 

 Η σχολική αποτυχία σε σταθερή βάση 

 Η πρόωρη αντικοινωνική συμπεριφορά 

 

Κάποιοι προστατευτικοί παράγοντες  

• Προσωπικές δεξιότητες του ατόμου (αυτοπεποίθηση-αυτοεκτίμηση, αυτό-

έλεγχος, αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση έντονων συναισθημάτων, 

στοχοθέτηση, κλπ) 

• Κοινωνικές δεξιότητες του ατόμου (επικοινωνία, συνεργασία, αντίσταση, 

υπευθυνότητα, επίλυση προβλημάτων, κριτική σκέψη και λήψη αποφάσεων, 

κοινωνική ευαισθησία κλπ) 

 Ασφάλεια και σταθερότητα 

 Συναισθηματική σταθερότητα 

 Ενήλικες και συνομήλικοι φίλοι: θετικά πρότυπα ζωής 

 Σταθεροί οικογενειακοί δεσμοί 

 Υποστηρικτικά δίκτυα γύρω από το άτομο και την οικογένεια 

 Ύπαρξη στόχων και ιδανικών που δίνουν όραμα για τη ζωή 

 Ισχυροί δεσμοί με τους θεσμούς κοινωνικοποίησης, όπως η οικογένεια, το 

σχολείο 

 Δυνατότητες ένταξης και ενσωμάτωσης 

 Δέσμευση στο σχολείο 

 Σχολική επιτυχία και συμμετοχή στα σχολικά δρώμενα 

 Ευκαιρίες για συμμετοχή των νέων σε δραστηριότητες της τοπικής κοινότητας 

 Οικονομική και κοινωνική σταθερότητα 

 Μειωμένη πρόσβαση στις ουσίες 

 



ΠΡΟΛΗΨΗ 

 

Τι είναι πρόληψη; 

Η πρόληψη είναι μία διαδικασία εκπαίδευσης των παιδιών και των νέων σε προσω-
πικές και κοινωνικές δεξιότητες, για να ανταπεξέρχονται στις προκλήσεις και τις 
δυσκολίες της ζωής. Η εκπαίδευση αυτή ενδυναμώνει τα άτομα ώστε να μπορούν να 
διαχειρίζονται καθημερινές δύσκολες καταστάσεις, να αντιστέκονται στις πιέσεις, να 
αναγνωρίζουν τις ικανότητές τους και να επιλέγουν θετικές στάσεις ζωής. 

Γενικότερα, η πρόληψη είναι μια θετική διαδικασία η οποία ενισχύει τα άτομα και τα 
συστήματα να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των γεγονότων της ζωής και τις 
αλλαγές, δημιουργώντας και ενισχύοντας τις συνθήκες που προάγουν υγιείς συμπερι-
φορές και τρόπους ζωής. 

 

Πώς ξεκίνησε; 

Η πρόληψη των εξαρτήσεων είναι μία σχετικά νέα προσέγγιση αντιμετώπισης του 
φαινομένου στη χώρα μας που ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας 1980. 

Οι αρχικές προσπάθειες στόχευαν στη σωστή και έγκυρη ενημέρωση για τους 
κινδύνους της εξάρτησης και στον εκφοβισμό, με απώτερο σκοπό την αποτροπή των 
νέων από τα ναρκωτικά, το αλκοόλ και το κάπνισμα. Οι εξαρτήσεις θεωρήθηκαν ως 
ένα ακόμη πρόβλημα στο οποίο καλούνταν να βρουν λύση οι «ειδικοί», οι οποίοι 
θεωρήθηκαν ως οι πλέον κατάλληλοι για να κάνουν πρόληψη. Αποδείχθηκε ότι με 
αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο δεν μειώθηκε η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών αλλά 
αντίθετα αυξήθηκε, γιατί η ενημέρωση λειτούργησε ουσιαστικά ως διαφήμιση στους 
νέους. 

Οι σύγχρονες έρευνες στο χώρο της πρόληψης και της θεραπείας των εξαρτήσεων 
διαπιστώνουν τον αλληλοσυσχετισμό προβλημάτων που αρχικά θεωρούνταν άσχετα 
μεταξύ τους. Έτσι βλέπουμε ότι η εξάρτηση από ουσίες παράνομες και νόμιμες, η 
σχέση με το φαγητό, τα προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας, οι παραβατικές, 
οι αντικοινωνικές αλλά και οι αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές, όχι μόνο δεν είναι 
φαινόμενα άσχετα μεταξύ τους, αλλά τις περισσότερες φορές έχουν κοινή αιτιολογία. 
Αυτό σημαίνει ότι οι ίδιοι λόγοι που οδηγούν ένα νέο στα ναρκωτικά (προβλήματα 
στις σχέσεις με τους γονείς, πιέσεις από το σχολείο και τους φίλους, μοναξιά, άγχος, 
ανία, ανασφάλεια, χαμηλή αυτοεκτίμηση, κλπ) μπορεί να οδηγήσουν κάποιον άλλο 
στο αλκοόλ ή σε  παραβατική συμπεριφορά, στην κατάθλιψη και την αυτοκτονία. 

Θεωρήθηκε λοιπόν αναγκαία η υιοθέτηση μιας άλλης Οπτικής για την πρόληψη. 
Σήμερα η πρόληψη συνίσταται σε μια διαδικασία εκπαίδευσης/ προετοιμασίας των 
παιδιών και των νέων να διαχειρίζονται δύσκολες καταστάσεις ζωής. Πιο συγκε-
κριμένα, οι προσπάθειες βασίζονται σε προγράμματα συναισθηματικής νοημοσύνης.  
Οι νέοι εκπαιδεύονται στο να γνωρίζουν, να εκφράζουν και να διαχειρίζονται τα 
συναισθήματά τους, να αντιμετωπίζουν δυσκολίες, να είναι αποφασιστικοί και να δι-



εκδικούν, να επικοινωνούν καλύτερα με τους γύρω τους και κυρίως να πιστεύουν 
στον εαυτό τους και στις δυνατότητές τους. 

Τα προγράμματα όμως αυτά δεν μπορούν να έχουν αποτέλεσμα, αν δεν υπάρχουν 
ταυτόχρονες παρεμβάσεις στην οικογένεια, στο σχολείο και στην κοινότητα. 

 

Πότε είναι καλό να ξεκινά η πρόληψη; 

Για την πρόληψη των εξαρτήσεων δεν αρκεί μονάχα η σωστή και έγκυρη ενημέρωση 
για τις ουσίες και τους κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση τους. 

Συνήθως θεωρούμε ότι η πρόληψη είναι αναγκαία όταν τα παιδιά μεγαλώσουν και 
έρθουν σε επαφή με τους κινδύνους. Η αλήθεια όμως είναι ότι για να είναι 
αποτελεσματική η πρόληψη χρειάζεται να ξεκινά από τα πρώτα χρόνια της ζωής του 
ανθρώπου γιατί τότε δημιουργούνται οι βάσεις για την ανάπτυξη μιας υγιούς προσω-
πικότητας. 

Η εκπαίδευση των παιδιών σε δεξιότητες ζωής, όπως το να φροντίζουν και να νοιά-
ζονται για τον εαυτό τους, να επικοινωνούν ουσιαστικά με τους γύρω τους και να 
αναζητούν εναλλακτικές λύσεις για τα προβλήματά τους, τους δίνει μεγαλύτερες 
πιθανότητες να αντιμετωπίσουν τη ζωή με αξιοπρέπεια, ειλικρίνεια, δύναμη, αγάπη 
και ρεαλισμό, μένοντας μακριά από τις εξαρτήσεις. 

 
 
Πώς μπορεί η οικογένεια να βοηθήσει στην πρόληψη; 
 
Η πρόληψη ξεκινάει πρώτα από τους ίδιους τους γονείς. Αφορά το κατά πόσο ο κάθε 
γονιός φροντίζει τον εαυτό του, τις δικές του ανάγκες και σχέσεις, την προσωπική του 
εξέλιξη. Ο γονιός είναι πρότυπο και έμπνευση ζωής για το παιδί. 
  
Η ικανοποίηση που αντλούν οι γονείς από τη ζωή τους, από τις σχέσεις τους, τη 
δουλειά τους είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που τους δίνει δύναμη να 
μεγαλώσουν παιδιά αυτόνομα, με αυτοπεποίθηση και εκτίμηση για τον εαυτό 
τους. Δεν είναι καθόλου εύκολο να είναι κάποιος γονιός.  

 
Είναι ένας ρόλος που απαιτεί συναίσθημα, γνώση, ενέργεια, χιούμορ, υπομονή, κατά-
νόηση, θετική διάθεση. Ο γονιός έχει να διαμορφώσει ένα κλίμα στην οικογένεια, 
μέσα στο οποίο το παιδί θα μάθει να αγαπάει, να σέβεται, να συνεργάζεται, να κρίνει, 
να χάνει, να επιλέγει, να ψάχνει, να επικοινωνεί. Παράλληλα, πασχίζει να συνδυάσει 
την ανάγκη του παιδιού για προστασία με τη δυνατότητα παροχής ευκαιριών που θα 
επιτρέψουν στο παιδί να ενηλικιωθεί. 
Υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στην οικογένεια τα οποία είναι δυνατόν να 
βάλουν τις προϋποθέσεις για την υγιή ανάπτυξη του παιδιού και να λειτουργήσουν 
προστατευτικά: 
 



 Η θετική, ζεστή σχέση μεταξύ γονέων και παιδιών προσφέρει προστασία και 
αίσθηση ασφάλειας ακόμα κι όταν υπάρχει κάποιο  πρόβλημα μέσα στην 
οικογένεια. Προσδίδει ταυτότητα και τονίζει την ύπαρξη του «εμείς». 

 Η ανοιχτή και άμεση επικοινωνία μέσα στην οικογένεια, και ιδιαίτερα μεταξύ 
γονέων και παιδιών, επιτρέπει την επίλυση προβλημάτων, το μοίρασμα 
προσωπικών αγωνιών, την ψυχολογική στήριξη, την αντιμετώπιση του 
άγχους. 

 Οι ρεαλιστικές προσδοκίες και η θετική στάση των γονέων απέναντι στις 
ικανότητες των παιδιών τους ενισχύουν στα παιδιά την αυτοεκτίμηση και την 
αυτοπεποίθηση. Παράλληλα, επιτρέπουν στο παιδί να θέτει ρεαλιστικούς στο-
χους για τη ζωή του. 

 Η ανάληψη μικρών ευθυνών και η ύπαρξη ορίων δημιουργεί σταδιακά στα 
παιδιά την αίσθηση ότι μπορούν να σταθούν στα πόδια τους και ότι είναι 
χρήσιμα. Οι σταθεροί και συνεπείς κανόνες είναι σημαντικοί. Για τα παιδιά οι 
κανόνες θέτουν ασφαλή όρια. Στην πραγματικότητα τα ίδια τα παιδιά, παρότι 
συχνά αντιδρούν, θέλουν τους κανόνες γιατί τους δίνουν την αίσθηση ασφά-
λειας και ανακούφισης. 

 Η επαφή των γονέων με το σχολείο, η συμμετοχή και το ενδιαφέρον τους για 
τη βελτίωσή του, η επικοινωνία με τους ανθρώπους του σχολικού χώρου 
συμβάλλουν στην υγιή προσωπική και κοινωνική εξέλιξη των παιδιών. 

 
Οι γονείς είναι αγγελιοφόροι μηνυμάτων για τα παιδιά τους. Η ικανότητά τους να 
αντιμετωπίζουν τη ζωή με θετικό τρόπο, η αποχή των ίδιων από τη χρήση ουσιών, η 
διαχείριση δύσκολων καταστάσεων με λειτουργικό τρόπο καθιστά τους ίδιους πολύ 
ισχυρά θετικά πρότυπα. 

 
Πηγές:  
 
http://www.iatronet.gr/narkwtika-alkool/prolipsi/article/4620/monodromos-pros-to-
thanato.html 

http://www.kethea.gr/el-gr/faq.aspx 

http://www.prolipsis.gr/index.php?prol 

 
ΛΕΜΟΝΟΥΔΑΣ ΘΑΝΟΣ 
ΜΠΑΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 
 


