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ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

1.ΟΡΙΣΜΟΙ 

 Τι είναι εξάρτηση; 

          Η εξάρτηση χαρακτηρίζεται από την έντονη προσήλωση ενός ατόμου προς ένα 

αντικείμενο ή άλλο άτομο. Ο εξαρτημένος δημιουργεί την ζωή του γύρω από το 

αντικείμενο της εξάρτησής του. Εξάρτηση από τις ουσίες είναι η κατάσταση απόλυτου 

εθισμού του ανθρώπου, κατά την οποία κυριαρχείται από την έντονη ανάγκη λήψης 

της ουσίας. 

 

 Τι είναι εξαρτησιογόνες ουσίες; 

          Οι εξαρτησιογόνες ουσίες είναι χημικές ουσίες που προκαλούν εθισμό, μια 

κατάσταση δηλαδή, όπου ο χρήστης διακατέχεται από μια μη ελεγχόμενη επιθυμία 

χρησιμοποίησης των ουσιών αυτών, που οδηγεί σε μια ψυχική και σωματική 

κατάπτωση και συνοδεύεται από πολύπλοκα συμπτώματα δυσφορίας, πόνου και 

εξαθλίωσης. 

 

 Τι είναι τα ναρκωτικά; 

Ο όρος ναρκωτικά χρησιμοποιείται συχνά με ευρύτερη έννοια, ανακριβώς και εκτός 

ιατρικού περιεχομένου. Οι περισσότεροι επαγγελματίες του ιατρικού χώρου 

προτιμούν τον πιο ακριβή όρο «οπιοειδή», ο οποίος αναφέρεται σε φυσικές, ημι-

συνθετικές και συνθετικές ουσίες, οι οποίες συμπεριφέρονται φαρμακολογικά όπως η 

μορφίνη, το κύριο ενεργό συστατικό του φυσικού οπίου. 

 

2. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 

          Στην Οδύσσεια ο Όμηρος μιλά για ένα αρκετά μυστηριώδες φυτό, το νηπενθές. 

Όποιος έπινε από αυτό θα περνούσε τη μέρα του ευτυχής. Οι Ευρωπαίοι, οι Αιγύπτιοι 

και οι ανατολικοί λαοί δέχονταν τα θαυματουργά ερεθίσματα και τη φθοροποιό δράση 

των ναρκωτικών έστω κι αν αγνοούσαν τη διασπαστική τους ικανότητα. Ο όρος 

«νάρκωση» χρησιμοποιήθηκε αρχικά από την «ναρκωτικό» πιστεύεται ότι προτάθηκε 

από τον Γαληνό για να περιγράφει δραστικές ουσίες που μουδιάζουν ή νεκρώνουν, 

προκαλώντας απώλεια αισθήσεων ή παράλυση. Ο Γαληνός ανέφερε τη ρίζα του 

μανδραγόρα, τους σπόρους του φυτού altercus και το χυμό παπαρούνας σαν βασικά 

παραδείγματα. Τα φυτά και τα λουλούδια τους χρησιμοποιήθηκαν από την αρχαιότητα 

εκτός από φυτά που είχαν θεραπευτικές  και ενίοτε «μαγικές» ιδιότητες. Κάπου εκεί 

αρχίζει και η ιστορία της χρήσης των ναρκωτικών που προέρχονται από φυτά. Μια 

χρήση που δυστυχώς στις μέρες μας έχει μετατραπεί σε μάστιγα. 

 

3.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 Τα ναρκωτικά διακρίνονται ανάλογα με τις συνέπειές τους: 1) ευφορικά, 2) φανταστικά, 

3) υπνωτικά, 4) μεθυστικά και 5) διεγερτικά. 

 Χωρισμός ουσιών που προκαλούν εθισμό: 1) οπιοειδή,   2) διεγερτικά,  
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     3) παραισθησιογόνα ή ψυχεδελικά,  4) αντικαταθλιπτικά/ηρεμιστικά/κατασταλτικά/ 

         υπνωτικά 

 Οι εξαρτησιογόνες ουσίες μπορούν να διακριθούν σε:      

     1) νόμιμες όπως ο καπνός και τα οινοπνευματώδη και σε   

     2) παράνομες όπως τα χασίς, η ηρωίνη κ.α. 

        Υπάρχει και μια ενδιάμεση κατηγορία ουσιών που αποτελείται από τα ψυχοτρόπα         

        φάρμακα (ηρεμιστικά, υπνωτικά κ.λπ.)  

 

4. ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΤΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 

1. Η μικρή ηλικία 14 έως 20 ετών, όπου το άτομο μεγιστοποιεί τα προβλήματά του, είναι 

ευκολόπιστο και ψάχνει δυνατές συγκινήσεις. 

2. Τα προβλήματα στην οικογένεια, που πολλές φορές είναι τέτοια που οδηγούν τα 

παιδιά σε αδιέξοδο, σε απόρριψη και σε φυγή από την καθημερινότητα. 

3. Η ροπή των νέων για μιμητισμό, η ξενομανία και η αναζήτηση «δυνατών» συγκινήσεων 

μπορεί να οδηγήσουν στη χρήση ναρκωτικών. 

4. Το φιλικό περιβάλλον, οι παρέες μπορεί να γίνουν αιτία για να δοκιμάσει ένα άτομο το 

ναρκωτικό, έτσι για «μαγκιά», χωρίς να σκεφτεί ότι εκείνη τη στιγμή αυτοκτονεί. 

5. Οι δόλιοι τρόποι που οι έμποροι ναρκωτικών πλησιάζουν τα υποψήφια θύματά τους.  

6. Οι τάσεις αυτοκαταστροφής πολλών ατόμων ή η θέληση, προκειμένου να πληγώσουν 

κάποιους, να κάνουν κακό στον εαυτό τους. 

7. Η άγνοια γύρω από το θέμα των ναρκωτικών είναι μια από τις κυριότερες αιτίες της 

διάδοσής τους. Ο διαχωρισμός σκληρών και μαλακών ναρκωτικών, οι φράσεις κλίσε 

«κάνε ένα … τσιγάρο» ή «αυτός είναι χρήστης χασίς χωρίς να έχει κανένα πρόβλημα», 

είναι το λιγότερο ύποπτες, αφού πολύ απλά γνωρίζουμε από τους μηχανισμούς δράσης 

των ουσιών αυτών στη φυσιολογία και βιοχημεία του οργανισμού, ότι βλάβες προκαλούν 

όλες οι εξαρτησιογόνες ουσίες. 

5. ΕΙΔΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 

• 1. Ινδική κάνναβις: μαριχουάνα/χασίς επηρεάζει τη μνήμη, την κρίση και την 

αντίληψη. 

• 2. 'Έκσταση: είναι η ονομασία που χρησιμοποιείται για τη 

μεθιλενοδιοσιμεταμφεταμίνη. Κυκλοφορεί συνήθως σε μορφή χρωματιστών χαπιών με 

διάφορα σχέδια, όπως καρδιές, αστέρια, κ.α.  

• 3. Κοκαΐνη: είναι μια ουσία με βραχεία διεγερτική επίδραση στο Κεντρικό Νευρικό 

Σύστημα και με ιδιότητες τοπικού αναισθητικού.  

• 4. Κρακ: είναι μια μορφή free-base κοκαΐνης που η διαδικασία παραγωγής του είναι 

σχετικά εύκολη. Αυτό κάνει την ουσία αρκετά φθηνή στην παράνομη αγορά, άρα και 

πιο προσιτή. 

• 5. Παραισθησιογόνα: είναι μια σειρά από ουσίες που έχουν την ιδιότητα να 

διαταράσσουν τον ψυχικό κόσμο του ατόμου και να προκαλούν αντιληπτικές 

διαταραχές, όπως οπτικές και ακουστικές παραισθήσεις.  
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• 6. Μεθαμφεταμίνη (speed): είναι διεγερτικό που συχνά κατασκευάζεται από το 

ανακάτεμα διάφορων διεγερτικών φαρμάκων. 

• 7. Ηρωίνη: προέρχεται από την οπιούχο παπαρούνα που χρησιμοποιείται και για τη 

δημιουργία της κατηγορίας αναλγητικών-ναρκωτικών φαρμάκων όπως η κωδείνη και η 

μορφίνη.  

• 8. Rohypnol: ανήκει στην κατηγορία των βενζοδιαζεπινών (όπως το Stedon και το 

Xanax) και στην Ελλάδα κυκλοφορεί με τα ονόματα Hypnocedon και Vulbegal 

(λεξιλόγιο πιάτσας: ύπνος, βούλμπε, κουμπιά, βενζίνες κ.ά.). 

• 9. GHB: κυκλοφορεί συνήθως σε μορφή σκόνης ή διαλυμένο σε κάποιο υγρό. Στην 

υγρή μορφή του ο χρήστης δεν μπορεί να γνωρίζει την περιεκτικότητα του GHB στο 

υγρό και για αυτό το λόγο πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. 

• 10. Κεταμίνη: κυκλοφορεί σε υγρή μορφή ή σε λευκή σκόνη και η χρήση της ποικίλει. 

Μπορεί να καπνιστεί, να χορηγηθεί ενδοφλεβίως, ή να ληφθεί από το στόμα ή τη 

μύτη. 

• 11. Εισπνεόμενα: Τα εισπνεόμενα είναι ουσίες που περιέχονται σε προϊόντα 

καθημερινής χρήσης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αλλαγή της ψυχικής 

διάθεσης του ατόμου.  

• 12. Ηρεμιστικά: είναι χημικές φαρμακευτικές ουσίες που χορηγούνται με ιατρική 

συνταγή σε άτομα που έχουν προβλήματα άγχους και αϋπνίας. 

6.ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΗΣ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ 

          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. (Η ψυχαγωγική χρήση υπόθετων δεν είναι συνήθης).  

 

7.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

          Τα αποτελέσματα της χρήσης ναρκωτικών εξαρτώνται κυρίως από τη δόση, τον 

τρόπο χορήγησης, προηγούμενη έκθεση στην ουσία και τις προσδοκίες του χρήστη. 

Εκτός από την χρήση τους σε κλινικό περιβάλλον για την αντιμετώπιση του πόνου, 

του βήχα και της οξείας διάρροιας, τα ναρκωτικά προκαλούν μια γενική αίσθηση 

ευφορίας και μειώνουν την ένταση, το άγχος και την επιθετικότητα. Αυτά τα 

αποτελέσματα είναι χρήσιμα σε ένα θεραπευτικό πλαίσιο και συνεισφέρουν στη 

διάδοσή τους ως ψυχαγωγικά φάρμακα, καθώς και στην πρόκληση εθισμού.Η χρήση 

ναρκωτικών συνδέεται συχνά με ποικιλία παρενεργειών, οι οποίες περιλαμβάνουν 

ζάλη, κνησμό, 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. Καθώς η δόση αυξάνεται, τα υποκειμενικά, αναλγητικά και 

τοξικά αποτελέσματα γίνονται πιο έντονα. Εκτός από περιπτώσεις οξείας επιρροής 
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των ουσιών, δεν υπάρχει απώλεια ελέγχου των κινήσεων ή ακατάληπτος λόγος, όπως 

συμβαίνει με πολλές αντικαταθλιπτικές ουσίες, όπως το αλκοόλ και τα βαρβιτουρικά. 

 

8.ΣΤΑΔΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗ 

          Η πορεία ενός ατόμου προς την εξάρτηση περιλαμβάνει τέσσερα βασικά στάδια. Η 

πορεία αυτή δεν είναι προδιαγεγραμμένη ή δεδομένη. Το άτομο μπορεί να σταματήσει αυτή 

την εξέλιξη σε κάθε ένα από τα στάδια που αναφέρονται στη συνέχεια, ιδιαίτερα αν λάβει 

υποστήριξη. 

1. Πειραματισμός: Η χρήση γίνεται μαζί με άλλους ή μόνος. Συνήθως όμως, η ουσία 

προσφέρεται από άλλους. Η περιέργεια και η πίεση της ομάδας λειτουργούν 

ενισχυτικά σ’ αυτή τη φάση. Τομείς, όπως η εργασία, το σχολείο, η υγεία, τα 

οικονομικά, δεν επηρεάζονται. Το να δοκιμάσει κάποιος δεν σημαίνει ότι θα 

εξαρτηθεί. Όλοι, όμως, οι εξαρτημένοι ξεκίνησαν από μια δοκιμή. 

2. Ενεργή αναζήτηση: Μιλάμε πια για συναναστροφή με χρήστες ουσιών και αναζήτηση 

της ουσίας με στόχο την αλλαγή της διάθεσης. Αρχίζουν να φαίνονται μικρές 

επιπτώσεις στα οικονομικά αλλά και σε τομείς όπως η εργασία και η υγεία. 

Σημειώνεται αλλαγή στις παρέες και πιθανά στις σχολικές επιδόσεις. 

3. Ενασχόληση: Παρουσιάζεται σημαντική αύξηση της χρήσης. Η ψυχική και η σωματική 

εξάρτηση κάνουν την εμφάνισή τους. Άμεσες είναι οι επιπτώσεις στα οικονομικά. 

Παρουσιάζονται προβλήματα διατροφής και διαταραχές στον ύπνο. Το άτομο θέτει τη 

ζωή του σε πολλούς κινδύνους. Το άτομο που κάνει χρήση χαρακτηρίζεται από 

ασυνέπεια και χαμηλή απόδοση σε ό,τι σχετίζεται με την οικογένεια, την εργασία, ή το 

σχολείο. Οι σχέσεις με τους γύρω του διαταράσσονται, το άτομο αρχίζει να 

απομονώνεται. 

4. Εξάρτηση: Η χρήση είναι πλέον το επίκεντρο της ζωής του ατόμου. Οι φίλοι είναι 

κυρίως χρήστες. Βρίσκεται σε μεγαλύτερο κίνδυνο για εμπλοκή σε παράνομες 

δραστηριότητες και νομικά προβλήματα. Κάνει χρήση μόνος του και παίρνει υψηλές 

δόσεις. Είναι πολλά πλέον τα συμπτώματα την υγεία. Τα περισσότερα παιδιά 

μεγαλώνουν χωρίς αυτή την επιλογή ζωής. Δυστυχώς όμως, υπάρχουν και νέοι που 

καταλήγουν σ’ αυτή την επιλογή, αποκτώντας έτσι σταδιακά σοβαρά και μεγάλα 

προβλήματα.  

9.ΣΥΠΤΩΜΑΤΑ 

          Η εξάρτηση υποδηλώνεται από την παρουσία τριών τουλάχιστον από τα παρακάτω 

συμπτώματα: 

1. Έντονη επιθυμία χρήσης της ουσίας. 

2. Ανάπτυξη ανοχής* στην χρήση της ουσίας. 

3. Παρουσία στερητικού συνδρόμου με τη μείωση ή τη διακοπή της χρήσης της ουσίας. 

4. Ανάλωση σημαντικού χρόνου γύρω από τη συμπεριφορά χρήσης. 
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5. Εγκατάλειψη σημαντικών δραστηριοτήτων κοινωνικών, επαγγελματικών ή 

ψυχαγωγικών λόγω της χρήσης. 

6. Εμμονή στη χρήση της ουσίας, παρά το γεγονός ότι προκαλεί στο χρήστη σοβαρά 

σωματικά ή ψυχολογικά προβλήματα και δυσλειτουργίες σε κύριους τομείς της ζωής 

του. 

*Ανοχή είναι μια κατάσταση κατά την οποία σταδιακά απαιτούνται όλο και 

μεγαλύτερες δόσεις του ναρκωτικού για να προκαλέσουν αποτελέσματα που στην 

αρχή προκαλούνται από μια πολύ μικρή δόση. 

 

10. ΠΡΟΛΗΨΗ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

Πρόληψη 

          Η πρόληψη, η ενημέρωση κυρίως μέσω της εκπαίδευσης και των ΜΜΕ, οι 

πολιτικές απεξάρτησης και επανένταξης, η προσπάθεια στροφής της νεολαίας μας στο 

μαζικό λαϊκό αθλητισμό, η ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού είναι μερικά μόνο μέτρα 

που η πολιτεία οφείλει να προωθεί αδιάκοπα και ανεξαρτήτως κόστους. Ο καθένας 

από εμάς θα πρέπει να προωθεί να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους να 

επανενταχθούν στην κοινωνία και να μην τους ξεχωρίζουμε σαν κάτι «διαφορετικό». 

Είναι κι αυτοί άνθρωποι σαν όλους τους άλλους μόνο που επειδή δεν είχαν την 

κατάλληλη βοήθεια και το κατάλληλο περιβάλλον βρέθηκαν σε λανθάνουσα κατάσταση. 

 

Τρόποι αντιμετώπισης 

          Η αλλαγή είναι δυνατή με τη σωστή επεξεργασία και την υποστήριξη φαρμάκων 

που μπορεί να χορηγηθεί σε κάποιον από τους ψυχιάτρους. Υπάρχουν πολλοί 

διαφορετικοί δρόμοι στην αποκατάσταση, αλλά σχεδόν όλοι περιλαμβάνουν τις 

προσκρούσεις, τις παγίδες και τις οπισθοδρομήσεις. Η υπερνίκηση του εθισμού στα 

ναρκωτικά είναι δύσκολη. Οι περισσότεροι άνθρωποι διαπιστώνουν ότι χρειάζονται 

πολλαπλάσιες προσπάθειες να επιτευχθεί η μόνιμη αποκατάσταση. Τα προγράμματα 

μεθαδόνης αποβλέπουν στη χορήγηση μεθαδόνης αντί ηρωίνης στους εξαρτημένους 

από την ηρωίνη ναρκομανείς που εντάσσονται στο πρόγραμμα. Η υποκατάσταση της 

ηρωίνης από τη μεθαδόνη, που είναι και αυτή εξαρτησιογόνος ουσία, γίνεται σε ειδικά 

κέντρα, όπου παράλληλα παρέχεται κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη. 

Ιουστίνος Μπάτσιος  

Σταύρος Μπουλούκμπασι 

Γιώτα Παπανικολάου 

Στέφανος Τσακπίνης 
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ΕΘΙΣΜΟΣ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

           Ο εθισμός στο Διαδίκτυο (internet addiction) μια σχετικά νέα μορφή εξάρτησης, 

προτάθηκε ως όρος πρώτη φορά από τον Goldberg (1995) και έγινε δημοφιλής με την 

καινοτόμο έρευνα της Young (1996), αναφέρεται στην «καταναγκαστική, υπερβολική χρήση 

του διαδικτύου και τον εκνευρισμό ή δυσθυμική συμπεριφορά που παρουσιάζεται κατά τη 

στέρησή της». Ο εθισμός στο Διαδίκτυο αν και δεν έχει επισήμως αναγνωρισθεί ως κλινική 

παρά μόνο σε Κίνα, Ν.Κορέα και Ταιβάν, αποτελεί μια κατάσταση, που προκαλεί σημαντική 

έκπτωση στην κοινωνική και επαγγελματική ή ακαδημαϊκή λειτουργικότητα του ατόμου. Οι 

ειδικοί της ψυχικής υγείας όλο και συχνότερα καλούνται, να προσεγγίσουν θεραπευτικά 

άτομα με προβληματική χρήση του Διαδικτύου. Ήδη στην επόμενη έκδοση του διαγνωστικού 

εγχειριδίου της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, DSM-V, θα συμπεριληφθεί ως 

χρήζουσα περισσότερη έρευνα η οντότητα "Internet Use Gaming Disorder", ένας όρος που 

δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε έρευνες ως σήμερα. Συνηθέστερη ορολογία πέρα από τον εθισμό 

στο Διαδίκτυο είναι επίσης οι Παθολογική χρήση του διαδικτύου, Προβληματική χρήση του 

διαδίκτυο, Υπερβολική χρήση του διαδικτύου) και Καταναγκαστική χρήση του διαδικτύου). 

 

1.Αίτια 

          Σε ότι αφορά τους παράγοντες που οδηγούν στον εθισμό του εφήβου στο Διαδίκτυο,  

η εξάρτηση μπορεί να είναι το αποτέλεσμα άλλων ψυχικών διαταραχών, όπως κατάθλιψη, 

αγχώδεις διαταραχές, διαταραχές προσωπικότητας και κοινωνική φοβία, μεταξύ άλλων. 

          Εξάλλου, το θέμα της «συνοσηρότητας», της ταυτόχρονης ύπαρξης δηλαδή άλλων 

διαταραχών που έχουν ως αποτέλεσμα τη συγκεκριμένη εξάρτηση είναι ζήτημα που 

εξετάζεται και στη Μονάδα Εφηβικής Υγείας, μπορεί να υπάρχει κατάθλιψη, υπέρ - 

κινητικότητα και διάσπαση προσοχής ή και αυτιστική συμπεριφορά.  

          Tο Ίντερνετ έχει την ικανότητα να καλύψει συγκεκριμένες ψυχολογικές ανάγκες ενός 

ατόμου. Ένα από τα χαρακτηριστικά του μέσου που προκύπτει από τη φύση του είναι ότι 

μπορεί να δημιουργήσει μια «ιδανική κατάσταση εαυτού», όπου το άτομο μπορεί να 

εξερευνήσει διάφορες πτυχές της προσωπικότητας του χωρίς να έχει περιορισμούς και 

συνέπειες.  

          Στο Διαδίκτυο δεν υπάρχουν άμεσες συνέπειες των πράξεων, ο χρήστης μπορεί να 

μπει και να βγει όποτε θέλει, ενώ μπορεί να καλύψει την όποια εξωτερική εμφάνιση, αφού 

δεν υπάρχει, πολλές φορές, οπτική επαφή. Ταυτόχρονα, ο έφηβος μπορεί να ενσαρκώσει 

διαφορετικούς ρόλους, ή να υιοθετήσει διαφορετικές ταυτότητες ανάλογα με την εκάστοτε 

διαδικτυακή εμπειρία, εξαιτίας της ανωνυμίας, που συνιστά κατεξοχήν χαρακτηριστικό του 

Διαδικτύου. Συνήθως, τα παιδιά που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του εθισμού στο 

διαδίκτυο είναι αγόρια και μεγαλώνουν σε δύσκολες καταστάσεις (δυσλειτουργικές 

οικογένειες). 

         Επίσης, ο εθισμός των εφήβων στο διαδίκτυο μπορεί, επίσης να είναι το αποτέλεσμα 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
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άλλων ψυχικών διαταραχών, όπως κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, διαταραχές 

προσωπικότητας, υπερκινητικότητα και κοινωνική φοβία. 

         Μια πιθανή αιτία της εξάρτησης από το διαδίκτυο είναι η δυνατότητα αλλαγής της 

διάθεσης του ατόμου. Όπως π.χ το άτομο που έχει αγοραστική εξάρτηση μπορεί να νιώθει 

μια διέγερση ή μια ευχάριστη αλλαγή στη διάθεσή του από τις ενέργειες που σχετίζονται με 

ένα καταναλωτικό ξεφάντωμα (χρήση πιστωτικής κάρτας, οδήγηση μέχρι την αγορά, το να 

πας στο αγαπημένο σου μαγαζί κλπ.), το άτομο που έχει εξάρτηση από το διαδίκτυο μπορεί 

να νιώθει μια παρόμοια διέγερση από την εκκίνηση του υπολογιστή του και την περιήγηση 

στις αγαπημένες του ιστοσελίδες. Με άλλα λόγια, ίσως γίνονται κάποιες αλλαγές στις 

χημικές ουσίες του σώματος όταν κάποιος επιδίδεται σε μια εθιστική συμπεριφορά. 

          Η χρήση του διαδικτύου μπορεί επίσης να ενισχύεται από τις ευχάριστες σκέψεις και 

συναισθήματα που εμφανίζονται όσο το άτομο κάνει χρήση του διαδικτύου. 

          Είναι πιθανό το άτομο που έχει κάποιου είδους εξάρτηση να είναι επιρρεπής και σε 

άλλες εξαρτήσεις σε ουσίες ή δραστηριότητες όπως στη χρήση του διαδικτύου. Άτομα που 

έχουν άλλες ψυχικές διαταραχές ή ψυχολογικά συμπτώματα όπως κατάθλιψη, αισθήματα 

απομόνωσης, στρες ή άγχος μπορεί να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως μέσο «αυτο-

θεραπείας» όπως άλλοι άνθρωποι κάνουν κατάχρηση αλκοόλ ή άλλων ουσιών για να 

«θεραπεύσουν» τα συμπτώματα του ψυχολογικού τους προβλήματος. 

          Μπορεί να υπάρχουν οικογενειακοί παράγοντες που παρακινούν το άτομο στη χρήση 

του διαδικτύου. Για παράδειγμα, ένα άτομο μπορεί να πλοηγείται στο διαδίκτυο για να 

αποφύγει την οικογενειακή σύγκρουση. Άλλο ενδεχόμενο είναι ότι η υπερβολική χρήση του 

διαδικτύου υποκινείται από κοινωνικούς λόγους. Κάποιοι μπορεί να μην έχουν τις κοινωνικές 

δεξιότητες που θα τους βοηθούσαν να γνωρίσουν ανθρώπους απευθείας παρά μέσω 

σύνδεσης στο διαδίκτυο. Η συμπεριφορά των συνομηλίκων μπορεί επίσης να ενθαρρύνει τη 

χρήση διαδικτύου (αν το χρησιμοποιούν οι φίλοι σου, κάνεις και συ το ίδιο για να μοιάζεις μ’ 

αυτούς). Τα πρότυπα μπορεί παίξουν κάποιο ρόλο: οι χρήστες γίνονται μάρτυρες του πως οι 

άλλοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και μετά αντιγράφουν αυτή τη συμπεριφορά. Τα 

διαδραστικά χαρακτηριστικά του διαδικτύου, όπως τα chat rooms, το e-mail και τα 

διαδραστικά παιχνίδια, φαίνεται να οδηγούν πιο εύκολα στην εξάρτηση από το διαδίκτυο σε 

σχέση με την απλή μοναχική πλοήγηση στο διαδίκτυο. 

          Ένα ερώτημα που παραμένει ακόμα αναπάντητο είναι το κατά πόσο ο εθισμός στο 

διαδίκτυο αποτελεί ένα διακριτό είδος εξάρτησης ή είναι απλά ένα παράδειγμα μιας νέας 

τεχνολογίας που χρησιμοποιείται για να υποστηρίξει άλλες εξαρτήσεις. Για παράδειγμα, 

υπάρχουν χαρτοπαικτικές λέσχες στο διαδίκτυο που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τον ήδη 

υπάρχοντα εθισμό ενός ατόμου στην χαρτοπαιξία. Παρόμοια, κάποιος που έχει αγοραστική 

εξάρτηση μπορεί να μεταφέρει τον εθισμό του από την τοπική αγορά σε διαδικτυακά 

καταστήματα. Άτομα που είναι εθισμένα σε συγκεκριμένες μορφές σεξουαλικής 

συμπεριφοράς μπορούν να επισκέπτονται πορνογραφικές ιστοσελίδες ή να χρησιμοποιούν 

τα chatrooms για να γνωρίσουν άλλους που μπορεί να θέλουν να συμμετέχουν σ’ αυτές τις 

μορφές συμπεριφοράς 
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          Tο  Ιντερνέτ έχει την ικανότητα να καλύψει συγκεκριμένες ψυχολογικές ανάγκες ενός 

ατόμου. Ένα από τα χαρακτηριστικά του μέσου που προκύπτει από τη φύση του είναι ότι 

μπορεί να δημιουργήσει μια «ιδανική κατάσταση εαυτού», όπου το άτομο μπορεί να 

εξερευνήσει διάφορες πτυχές της προσωπικότητας του χωρίς να έχει περιορισμούς και 

συνέπειες.  

          Στο Διαδίκτυο δεν υπάρχουν άμεσες συνέπειες των πράξεων, ο χρήστης μπορεί να 

μπει και να βγει όποτε θέλει, ενώ μπορεί να καλύψει την όποια εξωτερική εμφάνιση, αφού 

δεν υπάρχει, πολλές φορές, οπτική επαφή. 

          Ταυτόχρονα, ο έφηβος μπορεί να ενσαρκώσει διαφορετικούς ρόλους, ή να υιοθετήσει 

διαφορετικές ταυτότητες ανάλογα με την εκάστοτε διαδικτυακή εμπειρία, εξαιτίας της 

ανωνυμίας, που συνιστά κατεξοχήν χαρακτηριστικό του Διαδικτύου. Συνήθως, τα παιδιά που 

αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του εθισμού στο διαδίκτυο είναι αγόρια και μεγαλώνουν σε 

δύσκολες καταστάσεις (δυσλειτουργικές οικογένειες). Επίσης, ο εθισμός των εφήβων στο 

διαδίκτυο μπορεί, επίσης να είναι το αποτέλεσμα άλλων ψυχικών διαταραχών, όπως 

κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, διαταραχές προσωπικότητας, υπερκινητικότητα και 

κοινωνική φοβία. 

          Η βέλτιστη παροχή γονικής μέριμνας χαρακτηρίζεται από φροντίδα και υγιή 

προστατευτικότατα, ούτως ώστε το παιδί να κατευθύνεται και να καθοδηγείται με επάρκεια 

σε ένα ασφαλές περιβάλλον, χωρίς να παρεμποδίζονται οι προσπάθειες του για την ανάδειξη 

προσωπικής ταυτότητας και αυτονόμησης. Αντίθετα, υπερπροστατευτικού των γονέων και 

χαμηλά επίπεδα φροντίδας συνιστούν το πρότυπο μέριμνας 'affectionless control' (έλεγχος 

χωρίς στοργή) το οποίο συνδέθηκε με υψηλότερες βαθμολογίες εθισμού στο Διαδίκτυο. 

 

2.Τρόποι αντιμετώπισης 

Πότε πρέπει να ανησυχούν  τους γονείς: 

          Το πρόβλημα του εθισμού στο διαδίκτυο είναι πολύ μεγάλο, γι’ αυτό οι γονείς θα 

πρέπει να ανησυχούν όταν: 

1. Η χρήση του διαδικτύου αναδεικνύεται ως η σημαντικότερη δραστηριότητα στην 

καθημερινότητα του παιδιού 

2. Η διάθεση του παιδιού σας αυτόματα αλλάζει με την χρήση του διαδικτύου (γίνεται 

χαρούμενο, ευδιάθετο) 

3. Το παιδί στην πάροδο του χρόνου χρησιμοποιεί πολλές ώρες το διαδίκτυο προκειμένου να 

αλλάξει η διάθεση του 

4. Η διακοπή του διαδικτύου προκαλεί δυσφορία, θυμό, ένταση και γενικότερα επιθετική 

συμπεριφορά 

5. Το παιδί μετά την παρατεταμένη  χρήση του διαδικτύου εκδηλώνει συναισθήματα ενοχής 

 

Μέτρα που πρέπει να λάβουν οι γονείς: 

1. Θέτουν συγκεκριμένο πρόγραμμα χρήσης του διαδικτύου στο οποίο παραμένουν σταθεροί 
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2. Ορίζουν –για παράδειγμα- μια μέρα το μήνα που η χρήση του διαδικτύου αντικαθιστά μία 

οικογενειακή δραστηριότητα 

3. Παρακολουθούν διακριτικά την συμπεριφορά του παιδιού τους πριν, κατά την διάρκεια και 

μετά την χρήση 

 

 

 

3.Τα ποιο βασικά συμπτώματα: 

1. Κατανάλωση υπερβολικού χρόνου ή και χρήματος σε δραστηριότητες σχετικές με το 

διαδίκτυο (λογισμικοί, σκληροί δίσκοι κ.λπ.) 

2. Μείωση λειτουργικότητας του ατόμου σε κοινωνικό,  οικογενειακό αλλά και προσωπικό 

επίπεδο. 

3. Μειωμένη επίδοση στο σχολείο λόγω των πολλών ωρών που περνάει ο έφηβος στο 

διαδίκτυο. 

4. Σε προχωρημένες περιπτώσεις ο έφηβος δεν κοιμάται, παραμελεί την προσωπική του 

υγιεινή, μπορεί να σταματήσει ακόμα και το σχολείο.  

5. Ακόμη, απομονώνονται από την οικογένεια και τους φίλους τους, γίνονται επιθετικοί, 

μπορεί να κλέβουν χρήματα από τους γονείς για να παίζουν. 

6. Τέλος, φτάνουν σε σημείο να μην τρώνε ή και το αντίθετο (να παχύνουν πολύ). 

    Το φαινόμενο αυτό, μπορεί να εμφανιστεί σε εφήβους κατά την πρώιμη εφηβεία (10-14 

ετών) ή και σε μικρότερη ακόμη ηλικία. Είναι πιο συχνό κατά την μέση εφηβεία (15-17 

ετών), κατά την οποία οι έφηβοι πειραματίζονται και σταδιακά αυτονομούνται, καθώς και 

κατά την όψιμη εφηβεία (> 17 ετών). Οι περισσότεροι εξαρτημένοι έφηβοι ασχολούνται με 

«παιχνίδια» στο σπίτι ή τα internetcafe . 

 

Σωματικά συμπτώματα: 

• Διατροφικές διαταραχές. 

• Διαταραχές του ύπνου και αλλαγή των συνηθειών ύπνου. 

• Μυώ-σκελετικές παθήσεις (π.χ. σκολίωση). 

• Μειωμένη αθλητική δραστηριότητα. 

• Ξηρά μάτια - μυωπία. 

• Ημικρανίες. 

• Παραμέληση προσωπικής υγιεινής. 

 

Συμπτώματα και ενδείξεις:  

• Αίσθηση ευφορίας όση ώρα βρισκόμαστε στον υπολογιστή. 

• Είμαστε ανίκανοι να σταματήσουμε την δραστηριότητα. 

• Αποζητούμε όλο και περισσότερο χρόνο στον υπολογιστή. 

• Παραμελούμε οικογένεια και φίλους. 

• Νιώθουμε κενοί, θλιμμένοι και οξύθυμοι όταν δεν βρισκόμαστε στον υπολογιστή. 

• Λέμε ψέματα στην οικογένεια και τους φίλους μας για τις δραστηριότητες μας. 

• Αντιμετωπίζουμε προβλήματα με τη δουλειά και το σχολείο. 
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Επιπλέον συμπτώματα εξάρτησης παιδιών: 

• Ο υπερβολικός χρόνος ενασχόλησης,  

• η μονομανία,  

• η παραμέληση των υποχρεώσεων και άλλων ασχολιών, 

• η απότομη πτώση της σχολικής επίδοσης, 

• η απομόνωση και η μείωση του χρόνου δραστηριοτήτων και του χρόνου που περνούν με 

φίλους,  

• η επιθετικότητα,  

• η μεταβολή της συμπεριφοράς, 

• η αδιαφορία για πράγματα που παλιά τον/την ευχαριστούσαν,  

• οι πονοκέφαλοι,  

• η ξηρότητα οφθαλμών κ.ά.  

 

Κεσσόπουλος Γιάννης     

Σύρμος  Βαγγέλης   

  Τσάμης Πέτρος 

Τσεσμετζής Μιχάλης   

  Φραγκουλάκη Χριστίνα 
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ΤΖΟΓΟΣ 

1.Ορισμός 

          Ως παθολογικός τζόγος ορίζεται η έντονη ανάγκη του ατόμου να παίζει τυχερά 

παιχνίδια (χαρτιά, φρουτάκια, στοίχημα) σε τέτοιο βαθμό που να δημιουργείται πρόβλημα 

στον προσωπικό ή επαγγελματικό τομέα. Το άτομο αρχίζει και έχει προβλήματα στις σχέσεις 

του με τους αγαπημένους του ανθρώπους, απομονώνεται κοινωνικά, αρχίζει και 

αντιμετωπίζει έντονα οικονομικά ή ακόμη και νομικά προβλήματα, αλλά παρόλα αυτά δεν 

μπορεί να σταματήσει τον τζόγο. Ο παθολογικός τζόγος είναι προφανώς ένα είδος 

συμπεριφορικού εθισμού, όπου το άτομο δεν μπορεί να σταματήσει μια συγκεκριμένη 

συμπεριφορά, καθώς αυτή τον κάνει να αισθάνεται όμορφα. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε 

επίπεδο φυσιολογίας οι συμπεριφορικοί εθισμοί έχουν παρόμοιο τρόπο λειτουργίας με τον 

εθισμό σε ουσίες και σχετίζονται με τον κλασσικό μηχανισμό ερεθίσματος και ανταμοιβής. 

          Χαρακτηριστικό σύμπτωμα στον παθολογικό τζόγο είναι η συντήρηση μύθων, 

λανθασμένων πεποιθήσεων, αυταπατών και της ψευδαίσθησης ελέγχου γύρω από τις 

συνθήκες και την τελετουργία του παιχνιδιού. Ο παίκτης διακατέχεται από παράλογες 

σκέψεις όπως: «δεν ήταν η μέρα μου» ή «δε φορούσα τα τυχερά μου ρούχα» και είναι 

πεπεισμένος ότι η επιτυχία εξαρτάται από κάτι. 

 

Ορισμός ως εξάρτηση 

           Ο τζόγος ορίζεται ως η τοποθέτηση οποιουδήποτε είδους αντικειμένου ή περιουσίας 

με υλική αξία σε ένα παιχνίδι ή γεγονός με αβέβαιη έκβαση, όπου ο παράγοντας τύχη, σε 

διαφορετικό βαθμό κάθε φορά, καθορίζει την έκβαση αυτή.  

 

2.Κατηγορίες  και διαβαθμίσεις της σχέσης του ατόμου με τον τζόγο 

Α) Μη συστηματική, δηλαδή το άτομο ασχολείται περιστασιακά, όπως την πρωτοχρονιά, που 

σχεδόν όλοι παίζουν χαρτιά. 

Β) Παθολογική, δηλαδή η συστηματική ανάγκη ενασχόλησης με τον τζόγο. 

Γ) Εξάρτηση, δηλαδή το άτομο φτάνει να σκέφτεται και να ασχολείται αποκλειστικά και μόνο 

με τον τζόγο και τα τυχερά παιχνίδια. 
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3.Αιτίες 

          Δεν είναι ξεκάθαρο τι οδηγεί τους ανθρώπους στον παθολογικό τζόγο. Οι 

περισσότεροι τζογαδόροι μιλάνε για την έντονη συγκίνηση ή ευφορία που βιώνουν καθώς 

παίζουν και εικάζεται ότι αυτή και άλλες εθιστικές συμπεριφορές απελευθερώνουν βήτα-

ενδορφίνες στον εγκέφαλο που δίνουν στο άτομο μια εσωτερική ευχαρίστηση (οι βήτα-

ενδορφίνες είναι κάτι σαν ενδογενή ναρκωτικά για τον εγκέφαλο). Η αναμενόμενη 

ευχαρίστηση κάνει το άτομο να θέλει να επαναλάβει τη συμπεριφορά.  

          Κάποιο ρόλο μπορεί επίσης να παίζουν λειτουργικές διαταραχές στους 

νευροδιαβιβαστές σεροτονίνη, νορεπινεφρίνη, ντοπαμίνη (φυσικές χημικές ουσίες που 

μεταφέρουν τα μηνύματα από και προς τον εγκέφαλο). Η σεροτονίνη παίζει βασικό ρόλο στη 

ρύθμιση της διάθεσης και της συμπεριφοράς. Η νορεπινεφρίνη εκκρίνεται ως αντίδραση στο 

στρες και μπορεί να σχετίζεται με τη διέγερση και τη λήψη ρίσκου που χαρακτηρίζουν τον 

παθολογικό τζόγο. Η ντοπαμίνη εμπλέκεται γενικά στην ανάπτυξη εθισμού, επειδή 

εκκρίνεται από τον εγκέφαλο ως μέρος του συστήματος επιβράβευσης μέσω του οποίου 

μαθαίνουμε να επιζητούμε πράγματα που μας κάνουν να νιώθουμε ευχαρίστηση (π.χ. φαγητό, 

σεξ).  

 

3.Συμπτώματα εθισμού στο τζόγο 

          Ο εθισμός στον τζόγο είναι μια ύπουλη ασθένεια αφού δεν έχει ορατά σημάδια ή 

συμπτώματα, όπως συμβαίνει με τα ναρκωτικά ή το αλκοόλ. Ο εθισμένος αρνείται ή υποτιμά 

το πρόβλημα, κάνει αποτυχημένες βραχυχρόνιες προσπάθειες αποχής, λέει ψέματα, 

εκλογικεύει. 

          Το βασικό κριτήριο, σύμφωνα με διάφορα τεστ (DSM-IV), είναι η επίμονη και 

επαναλαμβανόμενη δυσπροσαρμοστική συμπεριφορά, όπως φαίνεται από τουλάχιστον πέντε 

(ή περισσότερα) από τα παρακάτω: 

 Το άτομο έχει συνεχόμενες σκέψεις γύρω από τυχερά παιχνίδια 

 Παίζει συνεχώς όλο και μεγαλύτερα  ποσά  

 Έχουν γίνει προσπάθειες διακοπής της συμπεριφοράς, αλλά ήταν ανεπιτυχείς 

 Η συμπεριφορά αλλάζει δραστικά όταν προσπαθεί να διακόψει τον τζόγο 

(συναισθηματική ευαισθησία, μη λειτουργικότητα) 

 Χρησιμοποιεί τον τζόγο για να αποφύγει άλλα προβλήματα που έχει στη ζωή του 

 Συνεχίζει να παίζει τυχερά παιχνίδια με σκοπό να κερδίσει όσα έχασε παίζοντας 

 Ψεύδεται για τον αριθμό των ωρών που ασχολείται με τον τζόγο ή για το μέγεθος των 

ποσών που παίζει 

 Έχει προσπαθήσει να βρει λεφτά για να τζογάρει μέσω παράνομων ή ανήθικων 

τρόπων 

 Αντιμετωπίζει προβλήματα στον επαγγελματικό ή προσωπικό τομέα που σχετίζονται 

με τον τζόγο 
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 Στηρίζεται αποκλειστικά σε άλλα άτομα ώστε να τον βοηθήσουν να βγει από το 

οικονομικό και ηθικό αδιέξοδο που έχει φτάσει μέσω του τζόγου 

          Οι περισσότεροι παίκτες θεωρούν ότι βρίσκονται κοντά στην ανακάλυψη ενός 

αλάθητου, σίγουρου συστήματος που θα τους επιτρέψει να «ρεφάρουν», ακόμα και αν 

χάνουν μεγάλα ποσά για μεγάλο χρονικό διάστημα.  Τείνουν να υπερεκτιμούν τα κέρδη 

τους, ενώ ξεχνούν, είτε υποτιμούν τα ποσά που έχουν χάσει και υιοθετούν μια 

διαστρεβλωμένη εικόνα των γεγονότων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πεποίθηση 

ενός παθολογικού παίκτη που θεωρεί ότι «σχεδόν κέρδισε» ποντάροντας π.χ. στο 13 

όταν βγήκε στη ρουλέτα το 14. 

          Το ψέμα, η ευστροφία και η κρυψίνοια αποτελούν επίσης στοιχεία του παθολογικού 

παίκτη, καθώς χωρίς αυτά δε θα μπορούσε να συνεχίσει την αποκλειστική του αυτή 

ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. 

 

4.Θεραπεία από την εξάρτηση του τζόγου 

          Ο τζογαδόρος δε μπορεί να ελέγξει την εμμονή του να παίξει. Συμπεριφέρεται 

παράλογα και φτάνει στο σημείο να δανείζεται αλόγιστα από παντού, να κλέβει, να πουλάει 

αντικείμενα δικά του ή της οικογένειάς του και να καταχράζεται χρήματα στη δουλειά του. 

Παίζει άσχετα από τις συνέπειες, είτε κερδίζει είτε χάνει, είτε είναι χαρούμενος είτε είναι 

στεναχωρημένος. Δε μπορεί να μείνει μακριά από το καζίνο, τη λέσχη, το καφενείο, το 

στοίχημα.Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι υποστήριξης ατόμων που έχουν εθιστεί στα τυχερά 

παιχνίδια.  Για όλες τις θεραπείες απαραίτητη προϋπόθεση είναι το ίδιο το άτομο να 

παραδεχθεί ότι έχει πρόβλημα. Το επόμενο βήμα είναι να απευθυνθεί σε εγκεκριμένες και 

εξειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχουν θεραπεία, υποστηρίζοντας παράλληλα τα άτομα του 

στενού περιβάλλοντος τους εξαρτημένου. 

          Όταν κάποιος έχει εξαρτηθεί από κάτι είναι καλύτερο φυσικά να απαλλαγεί μόνος του 

από την εξάρτηση. Ωστόσο, αυτό απαιτεί μεγάλη αυτοπειθαρχία και κίνητρο από την πλευρά 

του εξαρτημένου. Εάν δεν μπορεί να το επιτύχει μόνος του υπάρχουν πολλές πιθανότητες να 

λάβει βοήθεια. Αλλά και σ’ αυτή την περίπτωση η επιτυχία της θεραπείας εξαρτάται από το 

κίνητρο του παίχτη για να ελέγξει την εξάρτησή του. Κατά πρώτον, υπάρχουν ομάδες 

αυτοβοήθειας. Λειτουργούν λίγο πολύ με τον ίδιο τρόπο όπως και οι ομάδες των ανώνυμων 

αλκοολικών. Η βασική σκέψη αυτών των ομάδων είναι ότι είσαι εξαρτημένος και ότι θα 

παραμείνεις για πάντα εξαρτημένος ακόμα κι αν δεν ξαναπιείς ποτέ ή δεν ξαναπαίξεις. Το 

μόνο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να σταματήσεις να παίζεις επειδή ποτέ δε θα είσαι 

σε θέση να αντισταθείς στις απολαύσεις του παιχνιδιού. Μια άλλη πιθανότητα είναι να λάβει 
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βοήθεια, για παράδειγμα μέσω κλινικών για εξαρτημένους ασθενείς που ανήκουν σε 

ψυχιατρικά νοσοκομεία ή ιδρύματα για εξαρτήσεις ή μέσω κλινικών που εξειδικεύονται στην 

αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τη κατάχρηση αλκοόλ και ναρκωτικών 

ουσιών. Κάνοντας συζητήσεις με το εξαρτημένο από τον τζόγο άτομο μια λύση διαφαίνεται 

για το πρόβλημά του. Επίσης η εξόφληση των χρεών μπορεί να αποτελέσει μέρος αυτής της 

θεραπείας. Στις πιο σοβαρές περιπτώσεις, η εισαγωγή σε μια κλινική είναι απαραίτητη. Η 

θεραπεία της εξάρτησης από τον τζόγο κυρίως εστιάζεται στην παροχή βοήθειας προς τον 

εξαρτημένο ώστε να σταματήσει να παίζει. Σ’ αυτή την περίοδο, η θεραπεία έχει σαν στόχο 

την καταγραφή των προβλημάτων: γίνεται μια λίστα των χρεών και σχεδιάζεται ένα πλάνο 

για να μπορέσει να τα εξοφλήσει, γίνονται συμφωνίες για το ποιος θα χειρίζεται τα χρήματα, 

αντιμετωπίζονται προβλήματα σχέσεων και εξετάζονται υποκείμενα προβλήματα. Μερικές 

φορές το πρόβλημα του τζόγου έχει να κάνει με τον ξαφνικό θάνατο ενός αγαπημένου 

προσώπου του εξαρτημένου ατόμου, με προβλήματα παραμέλησης ή εγκατάλειψης, με 

αισθήματα κατωτερότητας. Μερικές φορές το να διακόψει κάποιος τον τζόγο οδηγεί σε 

σοβαρά ψυχολογικά και σωματικά προβλήματα. Κύριος στόχος της θεραπευτικής διαδικασίας 

είναι η κινητοποίηση του ασθενή προς την κατεύθυνση της βαθμιαίας διακοπής του τζόγου 

και η αναζήτηση τεχνικών για τη μακροχρόνια αποχή του από τα τυχερά παιχνίδια. Είναι 

προτιμότερο να εμπλακούν οι σύντροφοι ή οι γονείς στη θεραπεία. Οι άνθρωποι που ζουν 

γύρω από τον εξαρτημένο συχνά έχουν αυτή την ανάγκη. Μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό 

ρόλο στη διευθέτηση σχετικά με τον έλεγχο των χρημάτων, την εξόφληση των χρεών κλπ. Η 

θεραπεία διαρκεί κατά μέσο όρο 6 μήνες. 

          Το δύσκολο για ένα παίκτη, αλλά και το οικογενειακό του περιβάλλον, είναι πρώτα 

από όλα να αναγνωρίσουν το πρόβλημα και να το αποδεχτούν. Το επόμενο βήμα είναι να 

αναζητήσουν βοήθεια από ειδικούς και λύση στο πρόβλημα της εξάρτησης. Η θεραπεία του 

παθολογικού τζόγου συνίσταται στο να βοηθήσει τον ασθενή να ξεπεράσει τις παράλογες 

σκέψεις που έχει αναπτύξει, σχετικά με τον έλεγχο τυχαίων γεγονότων, καθώς και στην 

αντιμετώπιση των διαφόρων ψυχιατρικών και νευρολογικών συμπτωμάτων που 

παρουσιάζονται συνήθως λόγω της εξαρτητικής διαδικασίας. 

          Η αντιμετώπιση του παθολογικού τζόγου δε διαφέρει ιδιαίτερα από τον τρόπο 

απεξάρτησης από άλλες συμπεριφορές ή ουσίες.  Ωστόσο, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία 

των συνανθρώπων μας έχει ασχοληθεί με κάποιο τυχερό παιχνίδι, ορισμένοι είναι αυτοί που 

αποκτούν εξάρτηση από τον τζόγο, όπως ακριβώς όλοι όσοι έχουν δοκιμάσει αλκοόλ δεν 

γίνονται αλκοολικοί.  

          Η απάντηση σε αυτό είναι πολυσύνθετη: Η αυτοπειθαρχία, οι ικανοποιητικές 

διαπροσωπικές σχέσεις, η αυτογνωσία και ο αυτοσεβασμός είναι κάποιοι παράγοντες που 

μειώνουν την πιθανότητα κάποιου να εμπλακεί παθολογικά με τον τζόγο.  

          Εν κατακλείδι, όπως και με τις άλλες μορφές εξάρτησης, έτσι και ο εθισμένος στα 

τυχερά παιχνίδια  μπορεί να απεξαρτηθεί όταν πάρει στα χέρια του την ευθύνη του εαυτού 

του, ώστε να αναγνωρίσει το πρόβλημά του και να ζητήσει βοήθεια. 

Ωστόσο, αυτό απαιτεί: 

- Μεγάλη αυτοπειθαρχία 
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- Δυνατά κίνητρα από την πλευρά του εξαρτημένου. 

- Ανεκτικό και δυνατό υποστηρικτικό σύστημα ( οικογένεια, φίλους, συμμάχους). 

          Εάν δεν μπορεί να το επιτύχει μόνος του υπάρχουν πολλές πιθανότητες να λάβει 

βοήθεια. Αλλά και σ’ αυτή την περίπτωση η επιτυχία της θεραπείας εξαρτάται από το 

κίνητρο του παίχτη για να ελέγξει την εξάρτησή του. Όταν το άτομο δεν μπορεί να αποκοπεί 

από την συνεχή ενασχόληση με την εξάρτηση, η οποία αρκετές φορές αυξάνει τα 

προβλήματα, τα χρέη, τις συγκρούσεις στην οικογένεια και κανένας δεν βλέπει τέλος, μια 

άλλη πιθανότητα είναι να λάβει βοήθεια, για παράδειγμα μέσω της παραμονής του στην 

Κλινική για σύντομο χρονικό διάστημα. 

 

5.Μύθοι και πραγματικότητα για τον τζόγο 

Μύθος: Θα πρέπει να παίζω καθημερινά για να θεωρηθώ εθισμένος. 

Πραγματικότητα: Ένας εθισμένος τζογαδόρος μπορεί να παίζει συχνά ή σπάνια. Τα τυχερά 

παιχνίδια είναι «ασθένεια» αν προκαλούν προβλήματα οικονομικά, συναισθηματικά, 

επαγγελματικά, κοινωνικά. 

Μύθος: Δεν υπάρχει πρόβλημα όταν ο παίκτης το αντέχει οικονομικά. 

Πραγματικότητα: Τα προβλήματα δεν είναι μόνον οικονομικά. Ο υπερβολικός χρόνος που 

σπαταλιέται στον τζόγο οδηγεί στη διάλυση του γάμου, στην απώλεια φίλων, στην 

απομόνωση, στη μείωση της παραγωγικότητας στη δουλειά, στην κατάθλιψη. 

Μύθος: Η δυσλειτουργική οικογένεια, ο κακός σύντροφος ή συνέταιρος, η οικονομική κρίση, 

τα προβλήματα στη δουλειά ή στο σχολείο οδηγούν τον τζογαδόρο στο παιχνίδι. 

Πραγματικότητα: Όταν ο τζογαδόρος κατηγορεί τους άλλους για τον εθισμό του, αποφεύγει 

την ανάληψη ευθύνης για τις πράξεις του και δεν θα αναζητήσει θεραπεία. 

Μύθος: Αν ο εθισμένος δημιούργησε χρέη, πρέπει να τον βοηθήσω οικονομικά, για να 

«ενεργοποιηθεί» το φιλότιμό του. 

Πραγματικότητα: Η διάσωση του παίκτη από το χρέος κάνει τα πράγματα χειρότερα, 

επιτρέποντάς τον να συνεχίσει.                                 

Χαράλαμπος Μηλιώνης 

Αλέξανδρος Σαουλίδης  

Λάμπρος Σόφτσης 

Κωνσταντίνος Σπυρίδης  
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ΤΣΙΓΑΡΟ - ΚΑΠΝΙΣΜΑ 

1.Τι είναι το τσιγάρο 

          Το τσιγάρο αποτελείται από μικρά κομμάτια επεξεργασμένου καπνού που είναι 

τυλιγμένα σε χαρτί. Έχει κυλινδρικό σχήμα και μπορεί να έχει στο ένα του άκρο επιστόμιο με 

φίλτρο. Το μήκος του δεν υπερβαίνει τα 120 χιλιοστά και η διάμετρός του τα 10 χιλιοστά. Το 

τσιγάρο χρησιμοποιείται για το κάπνισμα. Για αυτόν το σκοπό το ένα του (άφιλτρο) άκρο 

αναφλέγεται καθώς το άλλο τοποθετείται στο στόμα του καπνιστή, από όπου εισπνέεται 

περιστασιακά ο καπνός που παράγεται. Το κάπνισμα τσιγάρων αυξάνει την πιθανότητα για 

προβλήματα υγείας, όπως είδη καρκίνων, με σημαντικότερο αυτόν του πνεύμονα, τα οποία 

μπορεί να οδηγήσουν στο θάνατο.  

           Η διαδικασία της ρουφηξιάς ή τζούρας προκαλεί ρεύμα αέρα από το καιόμενο τμήμα του 

τσιγάρου (καύτρα) και έτσι η καύση του προχωρά σταδιακά προς το άκρο από το οποίο το 

τσιγάρο κρατείται. Το τσιγάρο σιγά σιγά μετατρέπεται σε στάχτη,. Το κυριότερο προϊόν της 

καύσης είναι η πίσσα, αλλά έχει βρεθεί ότι στους πνεύμονες του καπνιστή μεταφέρονται 

εκτός από την πίσσα και άλλες 4.000 περίπου χημικές ενώσεις, τοξικές ή μη. Ο όρος 

τσιγάρο συνήθως αναφέρεται στα τσιγάρα που περιέχουν καπνό, αλλά μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως αναφορά σε παρόμοια αντικείμενα καπνίσματος που περιέχουν και άλλα 

φυτά όπως το χασίς. Εκτιμήσεις ειδικών επιστημόνων ανέφεραν στις αρχές του 2008 ότι 

νοσήματα που σχετίζονται με το κάπνισμα αποτελούν την αιτία θανάτου για 20.000 Έλληνες 

ετησίως.  

          Η νικοτίνη που περιέχει το τσιγάρο ενέχεται για την εμφάνιση πολλαπλών παθήσεων, 

που εμφανίζονται είτε στη στοματική κοιλότητα, είτε σε βλενογόνους άλλων οργάνων. Η 

δράση της είναι πολυσχιδής και εκτείνεται από αλλοιώσεις επιφανειακού χαρακτήρα, όπως 

λ.χ. η νικοτινική στοματίτιδα, έως την πρόκληση χρονίων καταστάσεων, όπως η χρόνια 

αποφρακτική πνευμονοπάθεια, αλλά, το χειρότερο, οδηγεί στην εμφάνιση κακοήθων όγκων, 

με κυριότερους τον καρκίνο του λάρυγγα και του πνεύμονα. Παράλληλα, ισχυρή είναι η έξη 

που δημιουργείται, πέραν δηλαδή του φαρμακευτικού εθισμού, αφού το κάπνισμα συνδέεται 

με καθημερινές δραστηριότητες, αλλά και αποκτά συμβολικό χαρακτήρα έχοντας πολλές 

φορές σχέση με τη συναισθηματική φόρτιση του ατόμου. 

          Όλες οι στατιστικές αποδεικνύουν αφενός μεν τη διασύνδεση του καπνίσματος με τις 

κυριότερες από τις παθολογικές καταστάσεις που αναφέρθηκαν, αφετέρου δε την απαλλαγή 

από αυτές σε περίπτωση διακοπής του. Ένας χρόνιος καπνιστής έχει 20 φορές μεγαλύτερες 

πιθανότητες να προσβληθεί και να πεθάνει από καρκίνο του πνεύμονα, από έναν μη 

καπνιστή. Από την άλλη, έπειτα από διακοπή του καπνίσματος, οι πιθανότητες αυτές 

μειώνονται αισθητά, χρειάζεται όμως μεγάλο χρονικό διάστημα, έως ότου οι πνεύμονές του 

«καθαρίσουν» από τις εναποθέσεις μικροσωματιδίων και τις άλλες αλλοιώσεις που έχουν 

στο μεταξύ προκληθεί. 

2.Αιτίες που οδηγούν στο κάπνισμα. 

    1. Μιμητισμός 

    2. Περιέργεια  

    3. Μέσο εισχώρησης και αποδοχής σε κύκλους/ομάδες 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%BD%CF%8C%CF%82_%28%CF%86%CF%85%CF%84%CF%8C%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%AF%CE%BB%CF%84%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CF%80%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%80%CE%BD%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AF%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BD%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%84%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CF%83%CE%AF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/2008
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AC%CF%81%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BD%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%80%CE%BD%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1
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    4. Πρόσθεση αυτοπεποίθησης 

   5. Αντίδραση στους κανονισμούς 

   6. Διάφορα προβλήματα 

 

3.Ασθένειες που προκαλεί το κάπνισμα 

           Αν και ο καθένας έχει τους δικούς του προσωπικούς λόγους για να κόψει το 

κάπνισμα, ένα πράγμα είναι σίγουρο: Το κάπνισμα σκοτώνει! Για την ακρίβεια σκοτώνει 

20.000 Έλληνες κάθε χρόνο. Πολύ περισσότερους δηλαδή απ' όσους το αλκοόλ, οι 

αυτοκτονίες, οι δολοφονίες, οι πυρκαγιές, τα ναρκωτικά και το AIDS όλα μαζί! 

Ένας στους δυο καπνιστές θα πεθάνει από ασθένειες που σχετίζονται με το κάπνισμα. 

Οι κυριότερες απ' αυτές είναι: 

 ΕΜΦΥΣΗΜΑ  

Το εμφύσημα καταστρέφει αργά τους πνεύμονες κάνοντας την αναπνοή τόσο δύσκολη 

που ακόμη κι ένας απλός περίπατος στο γωνιακό μαγαζί είναι αδύνατος. Παρ' όλο 

που η ζημιά που έχει ήδη γίνει δεν επανέρχεται, μπορείς να αποτρέψεις παραπέρα 

ζημιά διακόπτοντας το κάπνισμα. 

 

 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΑΡΚΙΝΟΙ  

Ο καρκίνος του πνεύμονα προκαλείται από τη πίσσα και τη νικοτίνη στο καπνό του 

τσιγάρου. Πολλοί καρκίνοι του πνεύμονα δεν μπορούν να αφαιρεθούν με χειρουργική 

επέμβαση και τα θύματα συνήθως πεθαίνουν λίγους μήνες μετά τη διάγνωση. Το 

κάπνισμα επίσης προκαλεί καρκίνους στα χείλη, τη στοματική κοιλότητα, το λαιμό, το 

λάρυγγα και την κύστη και είναι πάντα παράγων κινδύνου για καρκίνους στο 

πάγκρεας, το στομάχι, τη μήτρα και τα νεφρά. 

 

 ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ  
Οι καρδιοαγγειακές ασθένειες προκαλούνται από τη νικοτίνη και το μονοξείδιο του άνθρακα 

στα τσιγάρα. Οι καρδιοαγγειακές παθήσεις απομυζούν την ενέργειά και κάνουν την αναπνοή 

πολύ δύσκολη.  
 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ  

Οι περιφερειακές αγγειακές παθήσεις αναπτύσσονται όταν λιγότερο αίμα και οξυγόνο 

κυκλοφορεί στα χέρια σου και στα πόδια. Αυτό αρχίζει σαν μούδιασμα ή οδυνηρός 

πόνος και μπορεί να καταλήξει σε γάγγραινα. 

 

 ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ  

Πολλές γυναίκες που καπνίζουν είναι λιγότερο γόνιμες από τις μη καπνίστριες. Τους 

παίρνει περισσότερο καιρό για να συλλάβουν και είναι πολύ πιο πιθανό να έχουν 

αποβολή. 

 

 ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ  
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Οι άντρες που καπνίζουν πιθανόν να υποφέρουν από ανικανότητα, η οποία οφείλεται 

σε ζημιά στα αιμοφόρα αγγεία στο πέος. 

 ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΜΟΝΗΣ  

Το κάπνισμα μειώνει το σύνολο της ορμόνης των οιστρογόνων στο σώμα. 

 

 ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ & ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ  

Παίρνοντας το αντισυλληπτικό χάπι σε συνδυασμό με το κάπνισμα αυξάνεται ο 

κίνδυνος καρδιακών προσβολών και εγκεφαλικών περίπου δέκα φορές. 

 

 ΧΑΜΗΛΟ ΒΑΡΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ  

Τα μωρά που γεννιούνται από μητέρες οι οποίες κάπνιζαν κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης, είναι πιο πιθανό να έχουν βάρος κάτω του φυσιολογικού ή να γεννηθούν 

με πρόωρο τοκετό. Επίσης έχουν την τάση να αρρωσταίνουν συχνότερα, να κλαίνε 

περισσότερο και να κοιμούνται λιγότερο από τα μωρά που γεννιούνται από μη 

καπνίστριες μητέρες. 

 

 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  

Τα παιδιά των οποίων οι γονείς καπνίζουν είναι πολύ πιθανό να πάθουν πνευμονία 

και βρογχίτιδα στον πρώτο χρόνο της ζωής τους από τα παιδιά των μη καπνιστών 

γονέων. Επίσης είναι πολύ πιθανό να υποφέρουν από πολύ συχνές και σοβαρές 

κρίσεις άσθματος. Και τα μεγαλύτερα παιδιά είναι πολύ πιθανό να δοκιμάζουν το 

τσιγάρο ή να γίνουν καπνιστές αν ένας ή και οι δύο γονείς καπνίζουν. 

 

4.ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ 

Παθητικό κάπνισμα ονομάζεται η εισπνοή καπνού που προέρχεται από τα τσιγάρα 

άλλων ανθρώπων. Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο ή άλλες ζημιές στους πνεύμονες και 

καρδιακές παθήσεις. Αυτός είναι κι ο λόγος που δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στους 

περισσότερους κλειστούς δημόσιους χώρους και γραφεία. 

 

5.ΚΟΨΙΜΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ 

 

          Η απότομη και όχι η σταδιακή διακοπή του καπνίσματος αποτελεί την πιο 

αποτελεσματική μέθοδο για το κόψιμο του τσιγάρου, η οποία όμως θεωρείται από πολλούς 

δύσκολη. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι η σταδιακή απεξάρτηση είναι καλύτερη για τη δική 

τους περίπτωση, ενώ δυστυχώς- η βαθμιαία ελάττωση του τσιγάρου σπάνια οδηγεί στο 

οριστικό κόψιμο. Στην τακτική της απότομης διακοπής, ένα μεγάλο ποσοστό πρώην 

καπνιστών αντιμετωπίζουν ως μόνο σύμπτωμα ένα ελαφρύ εκνευρισμό για λίγες ημέρες και 

μερικά πρόσθετα κιλά. Η νικοτίνη ανεβάζει το μεταβολισμό, και όταν κάποιος κόβει το 

τσιγάρο, ξαναβρίσκει το φυσιολογικό μεταβολισμό που είναι ελαφρώς βραδύτερος. Εάν 

λοιπόν κάποιος δεν γυμνάζεται και εξακολουθεί να τρώει όσο έτρωγε και πριν, παίρνει 
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οπωσδήποτε κάποια κιλά. Τα κιλά αυτά γίνονται ακόμα περισσότερα όταν ο πρώην καπνιστής 

έχει την τάση να τρώει παραπάνω από όσο πριν, να μασουλάει συνέχεια κα να τσιμπολογάει, 

ώστε να φέρνει συχνά το χέρι του στο στόμα κίνηση που προσομοιάζει με αυτή του 

καπνίσματος.  

          Τι πρέπει να περιμένετε την επόμενη ημέρα; Όταν κάποιος ετοιμάζεται να κόψει το 

τσιγάρο, πρέπει να είναι ενημερωμένος και για τις πρώτες δύσκολες μέρες, εκτός από ένα 

μικρό ποσοστό καπνιστών, που κόβουν το τσιγάρο τελείως αβίαστα και την επομένη μέρα 

νιώθουν καλύτερα από ποτέ, οι υπόλοιποι έχουν για περίπου 10-15 ημέρες τα παρακάτω 

θετικά και αρνητικά «συμπτώματα» :  

Αρνητικά συμπτώματα της διακοπής: 

          Νιώθει εκνευρισμό και άγχος. Δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί. Σε φάσεις στρες 

μπορεί να ζαλιστεί και να νιώσει αλλαγές στη θερμοκρασία και στους παλμούς της καρδιάς. 

Έχει πονοκεφάλους. Αισθάνεται μια αναστάτωση στο στομάχι. Έχει βήχα και φλέματα 

(καθαρίζουν τα πνευμόνια). 

 

Θετικά συμπτώματα της διακοπής 

          Αρχίζει να έχει πιο έντονες τις αισθήσεις της όσφρησης και της γεύσης (κάτι που 

φαίνεται κυρίως όταν τρώει). Διαθέτει περισσότερη ενεργητικότητα και αντοχή. Έχει 

μεγαλύτερη διάρκεια και αντοχή στο σεξ . Αναβαίνει σκάλες χωρίς να λαχανιάζει.  

Συμβουλές για τις δύσκολες ημέρες  

 Για να μην πάρετε βάρος, αρχίστε τη γυμναστική και προσπαθήστε να τρώτε λιγότερο 

από πριν. Υιοθετήστε ένα διαιτολόγιο με λιγότερα λιπαρά και περισσότερα φρούτα και 

λαχανικά 

 Βουρτσίζετε σχολαστικά τα δόντια σας 

 Πίνετε πολύ νερό 

 Όταν σας έρχεται η επιθυμία να καπνίσετε, σηκωθείτε αμέσως και κινηθείτε, 

καθαρίστε το σπίτι ή πηγαίνετε μια βόλτα. Εάν περάσουν τα πρώτα πέντε λεπτά, που 

είναι και τα κρίσιμα για την ξαφνική και σφοδρή επιθυμία, ο κίνδυνος έχει κατά 

κανόνα ξεπεραστεί 

 Επενδύστε τα 60-145 ευρώ που χαλούσατε κάθε μήνα σε τσιγάρα σε κάτι άμεσο και 

ορατό, που να μπορείτε να το χαρείτε κάθε φορά που σας «έρχεται» να καπνίσετε 

 Μην κάθεστε πολλή ώρα στο ίδιο μέρος και αποτρέψτε την ανία. 

 Αν αντίθετα, καπνίζατε επειδή είσαστε νευρικοί, τότε επιδιώξτε την ανία και την      

          ηρεμία. 

 Βρείτε τρόπους εκτόνωσης και νέα χόμπι (ζωγραφική, πεζοπορία, μουσική κλπ.). 

 Ενημερώστε το περιβάλλον σας για να δείξει υπομονή με τα νεύρα σας. 

 Έχετε στο σπίτι φρούτα και καρότα, ώστε όταν θελήσετε να τσιμπολογήσετε να  

          βρίσκετε κάτι υγιεινό και όχι ιδιαίτερα παχυντικό 

 Μην αρχίσετε να βρίζετε όλους τους άλλους καπνιστές, που δεν μπορούν ή δεν   

           θέλουν να το κόψουν. 
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          Οι καπνιστές που κόβουν το τσιγάρο είναι πολύ εκνευρισμένοι και γίνονται 

αντιπαθείς, όπως όλοι οι «ανανήψαντες» και «μετανοούντες».  

Όταν κόψετε το τσιγάρο … 

Σε 20 λεπτά: Η πίεση του αίματος και οι σφυγμοί πέφτουν στο κανονικό. Η θερμοκρασία 

των άκρων ανεβαίνει στο κανονικό.  

Σε 8 ώρες: Το μονοξείδιο του άνθρακα στο αίμα πέφτει στο κανονικό. Το οξυγόνο ανεβαίνει 

στα φυσιολογικά επίπεδα.  

Σε 24 ώρες: Μειώνεται η πιθανότητα καρδιακής προσβολής.  

Σε 48 ώρες: Ενδυναμώνει η γεύση και η όσφρηση.  

Σε 72 ώρες: Η αναπνοή αρχίζει να λειτουργεί ομαλότερα. Αυξάνεται η χωρητικότητα των 

πνευμόνων.  

Από 2 εβδομάδες έως 3 μήνες: Η κυκλοφορία του αίματος βελτιώνεται. Το περπάτημα 

γίνεται ευκολότερο. Η λειτουργία των πνευμόνων αυξάνεται κατά 30%.  

Από 1 έως 9 μήνες: Σταματάει ο βήχας κα η κούραση. Η αναπνοή διαρκεί περισσότερο. 

Αρχίζει η ανάπλαση του ενδοθηλίου των βρόγχων. 

Μετά από 5 χρόνια: Ο θάνατος από καρκίνο του πνεύμονα στο μέσο καπνιστή (ένα πακέτο 

την ημέρα) μειώνεται (κατά 50%) από 137 ανά 100.000 σε 72 ανά 100.000.  

Μετά από 10 χρόνια: Οι προκαρκινικές κυψέλες αντικαθίστανται. Οι πιθανότητες άλλων 

καρκίνων (στόματος, λάρυγγα, οισοφάγου), κύστεων (νεφρών και παγκρέατος) μειώνονται.  

 
 

6.Ο εθισμός στο τσιγάρο. 

          Ο εθισμός στο τσιγάρο μπορεί να μετρηθεί με αντικειμενικότητα. Η κλίμακα 

Fagerstrom είναι ένα γρήγορο τεστ που μετρά τον εθισμό του καπνιστή στο τσιγάρο. 

Σχεδιάστηκε έτσι ώστε με βάση 6 απλές ερωτήσεις και απαντήσεις, να μπορεί κανείς να 

μάθει τον βαθμό εξάρτησης του στο τσιγάρο, εύκολα και απλά. Η κλίμακα αυτή 

αποτελεί μια εκτίμηση εθισμού του καπνιστή στο τσιγάρο, δεν αποτελεί ειδικό 

ψυχομετρικό εργαλείο εθισμού ούτε συμβάλει στην θεραπεία διακοπής του καπνίσματος, 

είναι όμως αποδεδειγμένα ένα σίγουρο τεστ αυτοαξιολόγησης.  

Πόσο γρήγορα αφού ξυπνήσετε καπνίζετε το πρώτο σας τσιγάρο; 

 Μέσα στα πρώτα 5 λεπτά  

 Μέσα στα πρώτα 6-30 λεπτά  

 Μέσα στα πρώτα 31-60 λεπτά  

 Μετά τα 60 λεπτά  
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Είναι δύσκολο να μην καπνίσετε σε μέρη όπου το κάπνισμα απαγορεύεται; 

 Ναι  

 Όχι  

Ποιο τσιγάρο σας είναι πιο δύσκολο να μην το καπνίσετε; 

 Το πρώτο της ημέρας  

 Οποιοδήποτε άλλο  

 

Πόσα τσιγάρα καπνίζετε την ημέρα; 

 10 ή λιγότερα  

 11-20  

 21-30  

 31 ή περισσότερα  

 

Καπνίζετε πιο πολύ το πρωί από το απόγευμα; 

 Ναι  

 Όχι  

 

Καπνίζετε ακόμη και όταν μια ασθένεια σας αναγκάζει να μείνετε στο κρεβάτι; 

 Ναι  

 Όχι  

 

7.Ηλεκτρονικό τσιγάρο λύση για την απεξάρτηση των καπνιστών; 

          Ενώ στην Βρετανία οι μεγάλες καπνοβιομηχανίες προσβλέπουν στο ηλεκτρονικό 

τσιγάρο για να εισέλθουν ξανά στη διαφήμιση, υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι η χρήση 

του λειτουργεί σαν τα επιθέματα νικοτίνης, τα οποία σταδιακά κόβουν την όρεξη 

καπνίσματος στους καπνιστές. Όλο και περισσότερες μελέτες βοηθούν τις ρυθμιστικές 

αρχές να αποφασίσουν ποιος είναι ο ρόλος των e-τσιγάρων, και αν θα μπορούσαν να 

ενταχθούν σε αντικαπνιστικές προσπάθειες. 

                                   

          Tο κάπνισμα είναι μια εξαιρετικά εθιστική συνήθεια, και είναι ιδιαιτέρως δύσκολο να 

διακοπεί. Ακόμη και σήμερα που διαθέτουμε αρκετά φάρμακα εγκεκριμένα για την διακοπή 

του καπνίσματος, οι μελέτες δείχνουν ότι τα ποσοστά επιτυχίας είναι χαμηλά, ακόμη και 

κάτω από 20% σε ένα έτος παρακολούθησης. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι ένα προϊόν που 

θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τόσο την χημική εξάρτηση (μέσω της πρόσληψης νικοτίνης) 
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όσο και την ψυχολογική εξάρτηση (να απασχολεί ο χρήστης τα χέρια του, να εισπνέει και να 

εκπνέει «καπνό» κ.λπ.) από το κάπνισμα. Είναι μέχρι στιγμής το μοναδικό προϊόν που δεν 

περιέχει καπνό και θα μπορούσε να ενταχθεί σε μια στρατηγική ελάττωσης του κινδύνου από 

το κάπνισμα (harm-reduction).  Οι επιστήμονες αργήσανε να ασχοληθούνε με το θέμα αφού 

σήμερα ήδη υπάρχουν εκατομμύρια χρήστες, ενώ οι αρχές δημόσιας υγείας δεν έχουν αρκετά 

επιστημονικά δεδομένα για να αποφασίσουν πως θα ελέγξουν την ποιότητα και διάθεση 

αυτών των προϊόντων.  

                                  

Νέτος Γεώργιος  

Παπαντωνίου Ελευθέριος  

Πέππας Στυλιανός   

Φαρμάκης Χριστόφορος 

Φωτογιαννόπουλος Δημήτριος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

ΑΛΚΟΟΛ 
 

1.Πως επιδρά το αλκοόλ στο σώμα  

          Το αλκοόλ απορροφάται από το σώμα μέσω του στομάχου και του λεπτού εντέρου και 

μέσω αυτού στο συκώτι και στη συνέχεια στην καρδιά, τον εγκέφαλο, τους μύες και άλλους 

ιστούς. Το σώμα δεν μπορεί να αποθηκεύσει το αλκοόλ και συνεπώς το διασπά. 

Η ικανότητα του σώματός σας να επεξεργάζεται το αλκοόλ εξαρτάται από την ηλικία, το 

βάρος και το φύλο. Οι επιδράσεις στο σώμα είναι ποικίλες και διαφορετικές. 

          Το αλκοόλ επιδρά στο κεντρικό νευρικό σύστημα ως καταπραϋντικό. Η δράση του 

είναι ηρεμιστική, επιβραδύνει τον κινητικό συντονισμό και τον χρόνο αντίδρασης. Παράλληλα 

μειώνει την ικανότητα κρίσης, τον αυτοέλεγχο, προκαλεί διαταραχές στην μνήμη και 

επηρεάζει την ικανότητα παραγωγής λογικών σκέψεων και πράξεων. Παραδόξως, με την 

υποχώρηση των επιδράσεών του, το αλκοόλ προκαλεί διαταραχές και στον ύπνο και 

θεωρείται μια σημαντική αιτία αϋπνίας. 

          Δύο σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο το σώμα 

επεξεργάζεται το αλκοόλ είναι ο σωματότυπος και ο ρυθμός της κατανάλωσης 

οινοπνευματωδών ποτών· ένα μεγαλόσωμο άτομο μεθάει πιο αργά συγκριτικά με ένα 

μικρόσωμο άτομο ακόμη και όταν πίνουν τις ίδιες ποσότητες αλκοολούχου ποτού, εξαιτίας 

της μεγαλύτερης ποσότητας αίματος που έχει στον οργανισμό του. Από την άλλη μεριά, το 

φαγητό μπορεί να επηρεάσει την μέθη αφού επιβραδύνει την ταχύτητα με την οποία το 

αλκοόλ απορροφάται από το αίμα. Οι επιδράσεις της μέθης μειώνονται όταν έχει προηγηθεί 

γεύμα.  

          Οι επιπτώσεις από την κατανάλωση οινοπνεύματος δεν επιβαρύνουν μόνο τον πότη 

(με συχνή εμφάνιση νοσημάτων όπως αλκοολική γαστρίτιδα, πεπτικό έλκος, κίρρωση του 

ήπατος και αύξηση των καρδιαγγειακών νοσημάτων, των κακοηθών νεοπλασμάτων και των 

ψυχιατρικών διαταραχών), αλλά και το άμεσο κοινωνικό του περιβάλλον. Επίσης, η 

εξάπλωση των μηχανικών μέσων μεταφοράς (αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, κ.ά.), καθώς και της 

αυτοματοποιημένης εργασίας, διευρύνουν το πεδίο των επιπτώσεων που μπορεί να έχουν τα 

οινοπνευματώδη ποτά. Ένας άλλος επιβαρυντικός παράγοντας είναι η κατανάλωση 

φαρμάκων, πολλά από τα οποία συνεργούν με τη δράση του οινοπνεύματος. Ορισμένα από 

αυτά, καθώς και ορισμένες χημικές ουσίες, γίνονται ιδιαίτερα επικίνδυνα όταν 

καταναλώνονται μαζί με οινόπνευμα. 

          Σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά προβλήματα που δημιουργεί ή επιδεινώνει η κατανάλωση 

οινοπνεύματος, πιο συχνά αναφέρονται η διατάραξη των συζυγικών και οικογενειακών 

σχέσεων, τα προβλήματα στην εργασία (αύξηση των απουσιών από την εργασία, αύξηση των 

εργατικών ατυχημάτων, μείωση της παραγωγικότητας), καθώς και η επιδείνωση της 

οικονομικής κατάστασης του ατόμου και ο κοινωνικός στιγματισμός. Στη Μ. Βρετανία η 

αυξημένη κατανάλωση οινοπνεύματος θεωρείται η αιτία για το 60% των αποπειρών 

αυτοκτονίας, το 30% των διαζυγίων, το 40% της ενδοοικογενειακής βίας, και το 20% της 

κακοποίησης παιδιών. Επίσης, έχει διαπιστωθεί ότι το 44% της συνολικής άσκησης βίας 

οφείλεται στο οινόπνευμα.  
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          Από έρευνες σχετικές με τη θνησιμότητα και την κατανάλωση οινοπνεύματος έχει 

διαπιστωθεί ότι στους χρόνιους πότες η θνησιμότητα είναι σχεδόν τριπλάσια απ' ότι στους 

μη πότες. Στον Καναδά υπολογίστηκε ότι το 6% του συνόλου των θανάτων για τα άτομα 

ηλικίας 1-70 ετών οφειλόταν στην αυξημένη κατανάλωση οινοπνεύματος, ενώ στις ΗΠΑ το 

ποσοστό αυτό εκτιμάται σε 8%. Οι τρεις βασικότερες αιτίες θανάτου που σχετίζονται με τα 

οινοπνευματώδη ποτά είναι τα κακοήθη νεοπλάσματα, τα εγκεφαλικά επεισόδια και η 

κίρρωση του ήπατος. Από τα αποτελέσματα 150 περίπου επιδημιολογικών μελετών 

προκύπτει ότι ο σχετικός κίνδυνος θανάτου (απ' όλα τα αίτια) για όσους πίνουν σε σχέση με 

αυτούς που δεν πίνουν, είναι 1.1 (δηλαδή 10% περισσότερο) όταν η κατανάλωση κυμαίνεται 

από 3-4 ποτά ημερησίως, ενώ αυξάνεται στο 1.4 περίπου (40%), όταν τα ημερήσια ποτά 

ξεπερνούν τα 6.  

          Η ποσότητα οινοπνεύματος που μπορεί να βλάψει τον ανθρώπινο οργανισμό διαφέρει 

από άτομο σε άτομο, ανάλογα με τη φυσική αντοχή, καθώς και με την ύπαρξη ή μη άλλων 

επιβαρυντικών παραγόντων. Επίσης, για κάθε κατηγορία παθολογικών καταστάσεων 

μεταβάλλεται και η αντίστοιχη ποσότητα οινοπνεύματος που απαιτείται για την πρόκλησή 

τους. 

 

 

2.Γυναίκες και Άνδρες 

 

Το φύλο παίζει ρόλο 

          Οι γυναίκες δεν μπορούν να καταναλώνουν τις ίδιες ποσότητες αλκοόλ με τους 

άντρες. Δεν πρόκειται για κάποια αντρική συνομωσία αλλά για βιολογικό γεγονός!  

Οι γυναίκες έχουν λιγότερα σωματικά υγρά από τους άντρες άρα η συγκέντρωση αλκοόλ 

(BAC) στο αίμα τους είναι αναλογικά υψηλότερη. Έτσι, αν μια γυναίκα που ζυγίζει 60 κιλά 

καταναλώσει δύο μονάδες αλκοόλ, τότε ένας άντρας ίδιου μεγέθους πρέπει να καταναλώσει 

3 μονάδες  για να φτάσει το αλκοόλ στο αίμα του στα ίδια επίπεδα. Υπάρχουν αποδείξεις ότι 

 οι γυναίκες έχουν λιγότερες ποσότητες του ενζύμου ADH (το οποίο είναι υπεύθυνο για τη 

διάσπαση του αλκοόλ στο συκώτι και τα τοιχώματα του στομάχου) κι αυτό ίσως παίζει ρόλο 

για τα υψηλότερα επίπεδα BAC. 

 

Ομορφιά 

          Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ επηρεάζει αρνητικά την εμφάνιση τόσο των 

γυναικών όσο και των ανδρών. Η συστηματική κατανάλωση αφυδατώνει το σώμα και το 

δέρμα. Αυτό γίνεται γιατί εμποδίζει την απελευθέρωση αντι-διουρητικών ορμονών και τα 

νεφρά αποβάλλουν υπερβολική ποσότητα νερού. 

          Οι υπερβολικές ποσότητες αλκοόλ διαστέλλουν τα αιμοφόρα αγγεία που βρίσκονται 

κάτω από το δέρμα και καταλήγουν στην εμφάνιση αντιαισθητικών φλεβών στη μύτη και τα 

μάγουλα.  

          Άσχημη αναπνοή; Το συκώτι μεταβολίζει τη μεγαλύτερη ποσότητα αλκοόλ αλλά το 5-

10% αποβάλλεται από τα ούρα, την αναπνοή και τον ιδρώτα. 

 

 

http://www.eneap.com.gr/articlepage.php?article_id=72
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Όραση 

          Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ διαστέλλει τα αιμοφόρα αγγεία των ματιών τα 

οποία δείχνουν κόκκινα και «ματωμένα». Επηρεάζει επίσης τα σήματα που στέλνουν τα μάτια 

στον εγκέφαλο, η όραση θολώνει και γίνεται δυσκολότερο να κρίνει κανείς τις αποστάσεις 

και τις ταχύτητες. Για το λόγο αυτό, σε πολλά τροχαία εμπλέκονται οδηγοί ή πεζοί με υψηλά 

επίπεδα αλκοόλ στο αίμα τους. 

 

Αίμα και έντερα 

          Η υπερβολική ποσότητα αλκοόλ ερεθίζει το στομάχι και μπορεί να οδηγήσει σε 

ναυτίες, κράμπες, κοιλιακούς πόνους και διάρροια. Η κατανάλωση τροφής πριν ή κατά τη 

διάρκεια επιβραδύνει την απορρόφηση του αλκοόλ από το αίμα. 

 

Καρδιά 

          Η στεφανιαία νόσος είναι η κύρια αιτία θανάτου στην Ευρώπη, υπεύθυνη για το 30% 

περίπου των θανάτων. Η περιορισμένη κατανάλωση αλκοόλ, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο 

εμφάνισης στεφανιαίας νόσου και εγκεφαλικού κυρίως στους άνδρες άνω των 40 και στις 

γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση, όταν δηλαδή οι παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση της 

στεφανιαίας νόσου αυξάνονται σημαντικά. 

          Η κατανάλωση αλκοόλ δεν συνιστάται όμως εάν έχετε υψηλή πίεση. Αν κάποιος 

πάσχει από κάποια καρδιακή πάθηση μπορεί να καταναλώνει αλκοόλ συγκρατημένα μόνο αν 

το αλκοόλ δεν επηρεάζει τη φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει. Θα πρέπει πάντα όμως να 

συμβουλεύεται γιατρό. Η υπερβολική κατανάλωση αντίθετα καταπονεί την καρδιά και 

αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης εμφραγμάτων, εγκεφαλικών και καρδιακών παθήσεων. 

Πιστεύεται ότι το αλκοόλ και όχι κάποιο συγκεκριμένο ποτό είναι υπεύθυνο για το 75% των 

καρδιο-προστατευτικών επιδράσεων των αλκοολούχων ποτών. Το αλκοόλ τροποποιεί 

ευνοϊκά την ισορροπία των λιπών ή των λιπιδίων στο αίμα διεγείροντας το συκώτι ώστε να 

παράγει «καλή» χοληστερόλη υψηλής πυκνότητας (HDL). Η HDL απομακρύνει την «κακή» 

χοληστερόλη χαμηλής πυκνότητας (LDL) από τις αρτηρίες και τις φλέβες ώστε να 

αποβληθούν μέσω της χολής. 

          Το αλκοόλ μειώνει τη δημιουργία θρόμβων ή την «προσκόλληση» των ερυθρών 

αιμοσφαιρίων που αν δεν αντιμετωπιστεί μπορεί να δημιουργήσει θρόμβο που θα μπλοκάρει 

τη ροή του αίματος σε μια αρτηρία ή φλέβα προκαλώντας έμφραγμα ή εγκεφαλικό. Σύμφωνα 

με πρόσφατες έρευνες, η κατανάλωση ενός ή δύο ποτών την ημέρα για τους άνδρες και ενός 

για τις γυναίκες δεν επιδεινώνει τις καρδιακές παθήσεις. Ξεπερνώντας αυτό το όριο, 

αυξάνεται σημαντικά η αρτηριακή πίεση η οποία επιδεινώνει τις καρδιακές παθήσεις. 

 

Συκώτι 

          Το συκώτι διασπά τη μεγαλύτερη ποσότητα από το αλκοόλ που καταναλώνουμε (το 

υπόλοιπο αποβάλλεται από το σώμα μας μέσω της αναπνοής, των ούρων και του ιδρώτα). Το 

συκώτι περιέχει ένζυμα που διασπούν το αλκοόλ σε νερό και διοξείδιο του άνθρακα τα οποία 

είναι ακίνδυνα για το σώμα μας. Παρ’ όλα αυτά, το συκώτι μπορεί να διασπά μία μονάδα 

αλκοόλ  περίπου την ώρα στους ενήλικες, το υπόλοιπο κυκλοφορεί στο αίμα, τον εγκέφαλο 

http://www.eneap.com.gr/articlepage.php?article_id=103
http://www.eneap.com.gr/articlepage.php?article_id=42
http://www.eneap.com.gr/articlepage.php?article_id=72
http://www.eneap.com.gr/articlepage.php?article_id=72
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και τα υπόλοιπα όργανα. Το αλκοόλ θα συνεχίσει να κυκλοφορεί μέχρι να διασπαστεί όλο από 

το συκώτι. 

          Αν το σώμα δε μπορεί να αντιμετωπίσει το αλκοόλ που βρίσκεται στο σύστημά του, το 

άτομο θα λιποθυμήσει ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα πέσει σε κώμα (που μπορεί να είναι 

μοιραίο). Η μακροχρόνια και συστηματική κατανάλωση αλκοόλ εξουδετερώνει τα ηπατικά 

κύτταρα οδηγώντας σε σοβαρές ηπατικές παθήσεις. Η μακρόχρονη κατανάλωση αλκοόλ 

μπορεί επίσης να οδηγήσει σε καρκίνο του ήπατος ή άλλους τύπους καρκίνου. 

 

Ηπατικές ασθένειες που οφείλονται στην αλόγιστη και συστηματική κατανάλωση αλκοόλ 

• Ηπατική στεάτωση – συσσώρευση λίπους. Αυτό μπορεί να συμβεί μετά από μια και 

μόνη περίσταση υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ ή ως αποτέλεσμα τακτικής κατανάλωσης 

πάνω από τα προτεινόμενα όρια. Αντιστρέφεται πολύ γρήγορα με την αποβολή του αλκοόλ 

και δεν προκαλεί μόνιμες βλάβες. Αν όμως συνεχιστεί η τακτική κατανάλωση αλκοόλ τότε το 

15 – 20% των ατόμων θα αναπτύξει πιο σοβαρές ηπατικές παθήσεις που θα έχουν τη μορφή 

αλκοολικής ηπατίτιδας και κίρρωσης του ήπατος. 

         • Αλκοολική ηπατίτιδα – ηπατική φλεγμονή που ποικίλει μεταξύ ήπιας και οξείας. Τα 

άτομα με ήπια ως μέση αλκοολική ηπατίτιδα μπορεί να μη γνωρίζουν ότι πάσχουν από 

ηπατική βλάβη ενώ τα άτομα που πάσχουν από οξεία αλκοολική ηπατίτιδα μπορεί να 

αναπτύξουν ρήξη του ήπατος. Η αλκοολική ηπατίτιδα μπορεί να αντιστραφεί σε αρκετά άτομα 

αν σταματήσουν άμεσα την κατανάλωση αλκοόλ. 

         • Αλκοολική κίρρωση – είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας όπου ο φυσιολογικός 

ηπατικός ιστός αντικαθίσταται από ουλώδη ιστό που σταδιακά θα οδηγήσει στην ανικανότητα 

του ήπατος να λειτουργεί σωστά. Τα άτομα με κίρρωση που έχει προκληθεί από την 

κατανάλωση αλκοόλ, μπορεί να μην έχουν συμπτώματα ή σημάδια ή μπορεί να έχουν 

διάφορες επιπλοκές όπως ίκτερο, κατακράτηση υγρών ή σοβαρή αιμορραγία οισοφάγου. Αν 

και η αλκοολική κίρρωση δεν είναι αναστρέψιμη, η διακοπή κατανάλωσης αλκοόλ μπορεί να 

παίξει σημαντικό ρόλο για την επιβίωση του πάσχοντος. 

 

Εγκέφαλος 

          Το αλκοόλ δρα ως κατασταλτικό στον εγκέφαλο, το κέντρο ελέγχου του σώματος. 

Μπορεί να κάνει το άτομο που πίνει να αισθάνεται ευτυχισμένο για λίγο αλλά αυτό συνήθως 

ακολουθείται από κατάθλιψη. Η μακρόχρονη κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να καταστρέψει τα 

εγκεφαλικά κύτταρα και να προκαλέσει απώλεια μνήμης και διανοητικά προβλήματα.  

          Το αλκοόλ «κλέβει» νερό από τον εγκέφαλο. Έτσι, καθώς το σώμα ξεκινά το 

μεταβολισμό του αλκοόλ, το άτομο μπορεί να αισθανθεί ζαλάδα και πονοκέφαλο αν έχει 

καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. 

          Ύπνος: Το αλκοόλ εμποδίζει τον ύπνο REM (Rapid Eye Movement). Είναι η πιο 

σημαντική φάση του ύπνου, έτσι η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να καταστρέψει την 

πιθανότητα κάποιου να ξεκουραστεί σωστά. 

          Αυτιά: Μετά την κατανάλωση αλκοόλ, το άτομο μπορεί να διαπιστώσει ότι του είναι 

πιο δύσκολο να ακούσει τους ήχους ή να εντοπίσει την πηγή τους. Αυτό σημαίνει ότι δε 

μπορεί να αντιδράσει σωστά σε ότι συμβαίνει γύρω του. Αυτός είναι ένας από τους λόγους 

που συμβαίνουν τόσα ατυχήματα με πεζούς που έχουν καταναλώσει αλκοόλ. 
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3.Εγκυμοσύνη και Γονιμότητα 

 

Γυναίκες 

          Η κατανάλωση αλκοόλ από γυναίκες συχνότερα από μία ή δύο φορές την εβδομάδα ή η 

κατανάλωση περισσότερων από ένα ή δύο ποτών κάθε φορά μπορεί να επηρεάσει την έμμηνο 

ρύση τους και τα επίπεδα γονιμότητάς τους. Σύμφωνα με έρευνες, η κατανάλωση αλκοόλ 

κατά τη διάρκεια της προσπάθειας σύλληψης μπορεί να επηρεάσει τις πιθανότητες μιας 

γυναίκας να μείνει έγκυος και να αυξήσει τον κίνδυνο αποβολής. 

          Μια γυναίκα δε γνωρίζει τις πρώτες εβδομάδες αν είναι έγκυος. Μην καταναλώνοντας 

αλκοόλ ενώ προσπαθεί να συλλάβει, το έμβρυο δεν εκτίθεται στο αλκοόλ και τις πιθανές 

βλάβες που μπορεί να προκαλέσει κατά την πρώιμη και εξαιρετικής σημασίας περίοδο 

ανάπτυξης του εμβρύου. 

 

Άνδρες 

          Η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να επηρεάσει τη σεξουαλική τους  απόδοση, αφού όσοι 

πίνουν δεν έχουν πλήρη έλεγχο του σώματός τους. Το αλκοόλ μειώνει την ποσότητα του 

σπέρματος και η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει προσωρινή 

ανικανότητα. 

          Το αλκοόλ επηρεάζει επίσης την κρίση μας, άρα τα ζευγάρια μπορεί να έρθουν σε 

σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις αυξάνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης σεξουαλικώς 

μεταδιδόμενων νοσημάτων ή μακρόχρονης δέσμευσης που δεν έχουν προγραμματίσει. 

Η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων αλκοόλ μπορεί να μειώσει τα επίπεδα τεστοστερόνης 

στους άνδρες καθώς και την ποιότητα και την ποσότητα του σπέρματος. Προτείνεται λοιπόν 

στους άνδρες να μειώσουν την κατανάλωση σε ένα ή δύο ποτά την ημέρα αν το ζευγάρι 

προσπαθεί να συλλάβει. 

 

 

Κατακαλίδης Στράτος 

Κουτρούλας Δημήτριος 

Μυστίκης Χρήστος 

Υαλόπουλος Θεόδωρος 

Φαρμάκης Ιωάννης 
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