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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
κοπόρ αςτήρ τηρ αναυοπάρ είναι να 
παποςσιάσει αναλςτικά την επεςνητική 



επγασία πος 

νινθιεξψζεθε ζην 2ν ηεηξάκελν ηεο ζρνιηθήο 
ρξνληάο 2015-2016 απφ κηα νκάδα 19 
καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ηεο Α’2 ηάμεο ηνπ 
Λπθείνπ καο πάλσ ζην ζέκα “εμαξηεζηνγσλεο 
νπζηεο” 
Βασικός σκοπός ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο κε 
ηίηιν «Εξαπηηζιογώνερ οςζίερ» 
ήηαλ ε επαηζζεηνπνίεζε ηφζν ησλ καζεηψλ πνπ 
ζπκκεηείραλ ζην Project, φζν 
θαη νιφθιεξεο ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο ηνπ 
ζρνιείνπ καο ζε ζέκαηα πνπ 
αθνξνχλ ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο εθεβείαο θαη 
ζρεηίδνληαη κε έλα πνιχ ζνβαξφ 
θίλδπλν πνπ απεηιεί ηνπο εθήβνπο, ηελ εμάξηεζε. 
Αυετηρία τοσ προβληματισμού καο απνηέιεζε 
ε έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 
εμάξηεζεο πνιιψλ εθήβσλ ζηηο νπζίεο (ληθνηίλε, 
αιθνφι, λαξθσηηθέο νπζίεο). 
 
Δξαπτησιογόνορ οςσία είλαη θάζε θπζηθή ή 
ζπλζεηηθή νπζία πνπ επηδξά ζην Κεληξηθφ 
Νεπξηθφ χζηεκα θαη πνπ κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα λ’ αιιάμεη θάπνην άηνκν ηε 
δηάζεζή ηνπ. 
 
 
 



 

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο φξνο ναπκυηικό πηζηεχεηαη φηη πξνηάζεθε απφ 
ηνλ Γαιελφ γηα λα πεξηγξάςεη δξαζηηθέο νπζίεο 
πνπ κνπδηάδνπλ ή λεθξψλνπλ, πξνθαιψληαο 
απψιεηα αηζζήζεσλ ή παξάιπζε. Ο φξνο 
λάξθσζε ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά απφ ηνλ 
Ιππνθξάηε γηα ηε δηαδηθαζία ή ηελ θαηάζηαζε ηεο 
έιιεηςεο αηζζήζεσλ. Ο Γαιελφο αλέθεξε ηε ξίδα 
καλδαγφξα ηνπο ζπφξνπο ηνπ θπηνχ altercus θαη 
ην ρπκφ παπαξνχλαο (φπην) ζαλ βαζηθά 
παξαδείγκαηα.  
Σα νπνία ρσξίδνληαη ζε δηάθνξεο ππνθαηεγνξίεο 
λαξθσηηθψλ νπζηψλ: 

 Krokodil 

 Κοκαΐνη 

 Κπακ 

 LSD 

 Ζπωίνη 
Krokodil 

 νθαξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε πνπ 
αλαθέξνπλ δχν γηαηξνί απφ ην Μηζνχξη, νη 
νπνίνη, κηιψληαο ζην American Journal of 
Medicine παξνπζηάδνπλ ηελ πεξίπησζε ελφο 
αζζελή ηνπο, ηνπ νπνίνπ ην δέξκα είρε ζαπίζεη 
απφ ηε ρξήζε Krokodil: «Είδακε φηη ην δάρηπιφ 



ηνπ έπεζε, ελψ νη πιεγέο ζην κεξφ ηνπ 
ηαηξηάδνπλ πξαγκαηηθά κε ηελ εηθφλα ηεο ρξήζεο 
Krokodil» εμεγεί ν δξ. Νηάλη Θεθεκνπξηρηι 
επηζεκαίλνληαο φηη ε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 
είλαη ε πξψηε πνπ δεκνζηεχεηαη ζε παγθνζκίσο 
αλαγλσξηζκέλν ηαηξηθφ πεξηνδηθφ.ro ιεγφκελε 
«ζπηηηθή εξσΐλε» πνπ μεθίλεζε απφ ηε Ρσζία θαη 
ζηαδηαθά εμαπιψζεθε ζηηο ΗΠΑ, ζεκάλνληαο 
ζπλαγεξκφ γηα ηε δεκφζηα Τγεία. Καηαζθεπάδεηαη 
ζπλήζσο απφ ηξηκκέλα ράπηα θσδεΐλεο, βελδίλε, 
καγεηξηθφ ιάδη, ηψδην, δηαιπηηθφ κπνγηάο θαη πγξφ 
αλαπηήξα θαη ε ξαγδαία εμάπισζε ηνπ έρεη 
απαζρνιήζεη πνιχ ηνπο εηδηθνχο.k, ηα απίζηεπηα 
θζελά πιηθά ηνπ Krokodil, ηα νπνία κπνξνχλ λα 
αγνξαζηνχλ λφκηκα ζε θαηαζηήκαηα θαη ζνχπεξ 
κάξθεη ζηε Ρσζία, κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ 
δξακαηηθέο θαη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ζην 
ζψκα ηνπ ρξήζηε.Πνιινί ηνμηθνκαλείο έρνπλ 
ππνζηεί κφληκε εγθεθαιηθή βιάβε θαη 
πξνβιήκαηα ιφγνπ θαη νκηιίαο απφ ην θάξκαθν, 
αθνχ ζπρλά «ζθάλε» ηα αηκνθφξα αγγεία ηνπο, 
αθήλνληαο έληνλε νζκή γάγγξαηλαο θαη πιεγέο 
λα θνπληψλνπλ ζην ζψκα, απφ ηηο νπνίεο ην 
Krokodil απέθηεζε ην φλνκα θαη ηε θήκε ηνπ.Ο 
κέζνο ρξήζηεο Krokodil έρεη πξνζδφθηκν δσήο 
κφιηο δχν κε ηξία ρξφληα απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζα 
αξρίζεη ηε ρξήζε θαη ζε απηφ ην δηάζηεκα ην 
δέξκα ηνπο ζα γίλεη πξάζηλν, θνιηδσηφ θαη ζα 



αξρίζεη λα πέθηεη ζαλ έλα είδνο απνζχλζεζεο 
πνπ μεθηλάεη απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ νξγαληζκνχ. 
 

 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=irYzAJ6nsU
M 

 
 

Κοκαΐνη 

 Η θνθαΐλε (βελδνυινκεζπιεθγνλίλε) είλαη έλα 
θξπζηαιιηθφ ηξνπαληνεηδεο αιθαινεηδέο πνπ 
ιακβάλεηαη απφ ηα θχιια ηνπ θπηνχ θφθα.Σν 
φλνκα ηεο πξνέξρεηαη απφ ην φλνκα ηνπ θπηνχ 
καδί κε ηελ αιθαινεηδή θαηάιεμε -ίνη, 
ζρεκαηίδνληαο ηελ κοκαΐνη. Είλαη έλα ηνλσηηθφ 
ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 
θαηαπηεζηηθφ φξεμεο.πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα 
έλα αλαζηνιέα επαλαπξφζιεςεο 
ζεξνηνλίλεο-λνξεπηλεθξίλεο-ληνπακίλεο, πνπ 

https://www.youtube.com/watch?v=irYzAJ6nsUM
https://www.youtube.com/watch?v=irYzAJ6nsUM


κεζνιαβεί ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ελ ιφγσ 
σο εμσγελή πξφζδεκα-κεηαθνξέαο 
θαηερνιακηλψλ. Εμαηηίαο ηνπ ηξφπνπ πνπ 
επεξεάδεη ηελ κεζνκεηαηρκηαθή νδφ αληακνηβήο, 
ε θνθαΐλε είλαη εζηζηηθή.Η θαηνρή ηεο, ε 
θαιιηέξγεηα ηεο θαη ε δηαλνκή ηεο είλαη 
παξάλνκεο γηα κε θαξκαθεπηηθνχο θαη κε 
θπβεξλεηηθά θπξσκέλνπο ζθνπνχο ζε φια 
ζρεδφλ ηα κέξε ηνπ θφζκνπ. Αλ θαη ε ειεχζεξε 
εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο είλαη παξάλνκε θαη 
ηηκσξείηαη ζνβαξά ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ρψξεο, ζε 
φιν ηνλ θφζκν ε ρξήζε ηεο εμαθνινπζεί λα είλαη 
δηαδεδνκέλε ζε πνιιά θνηλσληθά, πνιηηηζηηθά, 
θαη πξνζσπηθά πεξηβάιινληα. 

 
 
 

Κπακ 
Σν θξαθ θνθαΐλεο είλαη ε θξπζηαιιηθή κνξθή ηεο 
θνθαΐλεο, ε νπνία ζπλήζσο θπθινθνξεί ζε 
κνξθή ζθφλεο.Βγαίλεη ζε ζπκπαγή θνκκάηηα ή ζε 



θξπζηάιινπο θαη πνηθίιιεη ζε ρξψκα, απφ θίηξηλν 
έσο απαιφ ξνδ ή άζπξν. 

Σν θξαθ δεζηαίλεηαη θαη θαπλίδεηαη. Λέγεηαη έηζη 
γηαηί, φηαλ δεζηαίλεηαη, θάλεη έλα μεξφ ήρν ζαλ λα 
ζπάεη. 

Σν θξαθ είλαη ε πην δπλαηή κνξθή θνθαΐλεο θαη ε 
πην επηθίλδπλε. Είλαη 75% κε 100% αλφζεπην, 
πνιχ ηζρπξφηεξν θαη πνιχ δξαζηηθφηεξν απφ ηελ 
θνηλή θνθαΐλε. 

Σν θάπληζκα ηνπ θξαθ επηηξέπεη λα θηάζεη ε 
νπζία ζηνλ εγθέθαιν πνιχ γξήγνξα θαη έηζη 
πξνθαιεί έλα έληνλν θαη άκεζν –αιιά ζχληνκεο 
δηάξθεηαο– θηηάμηκν πνπ θξαηάεη πεξίπνπ 
δεθαπέληε ιεπηά. Επεηδή ν εζηζκφο κπνξεί λα 
αλαπηπρζεί αθφκα πην γξήγνξα αλ ε νπζία 
θαπλίδεηαη αληί λα ζληθάξεηαη (λα ξνπθηέηαη απφ 
ηε κχηε), ν ρξήζηεο κπνξεί λα εζηζηεί κεηά απφ 
ηελ πξψηε θνξά πνπ ζα δνθηκάζεη θξαθ. 

Εμαηηίαο ηνπ πςεινχ ηεο θφζηνπο, ε θνθαΐλε, 
ζεσξείηαη ην «λαξθσηηθφ ησλ πινπζίσλ». Απφ 
ηελ άιιε κεξηά, ην θξαθ πνπιηέηαη ζε ηφζν 
ρακειέο ηηκέο πνπ κέρξη θαη έθεβνη κπνξνχλ λα 
ην αγνξάζνπλ – ζηελ αξρή. Η αιήζεηα είλαη φηη 
φηαλ έλα άηνκν εζηζηεί, ην θφζηνο εθηηλάζζεηαη 
ζηα χςε θαη είλαη επζέσο αλάινγν κε ηελ 



απμαλφκελε δφζε πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα θαιχςεη 
ηελ αλάγθε ηνπ. 

«Zούζα με ένα σπήζηη κπακ ζσεδόν για ένα 
σπόνο. Τον αγαπούζα με όλη μος ηην καπδιά, 
ήηαν ο θίλορ μος αλλά δεν μποπούζα να 
ςπομείνυ άλλο αςηή ηην καηάζηαζη. 

»Η αζηςνομία με ζηαμαηούζε και με έτασνε. 
Έκανε εθόδοςρ ζηιρ 6.00 ηο ππυί. Ο ππώην μος 
έκλεβε αδιάκοπα και δεν μποπούζε να κπαηήζει 
ηον εαςηό ηος μακπιά από ηην πίπα ηος. 

Πιζηεύυ πυρ ηο κπακ είναι πιο διαβολικό κι από 
ηην ηπυίνη – ηο κάπνιζμα μιαρ πίπαρ μποπεί να 
ζε μεηαηπέτει ζε ανήθικο ηέπαρ».– Όντπι 

https://www.youtube.com/watch?v=prDr0A6J
sac 
 
Χαζίρ 

 

Με ηνλ φξν Χαζίρ (χαζίζι, μαύρο/μαύρη, νηαμίρα, 

ζοκολάηα) ελλνείηαη ην ζπκππθλσκέλν ζηεξεφ 

παξαζθεχαζκα πνπ πξνέξρεηαη απφ ην θπηφ Ιλδηθή 

Κάλλαβηο (cannabis indica). Πνιιέο θνξέο κε ην ίδην 

φλνκα ραξαθηεξίδνληαη θαη ηα πξντφληα ηνπ θπηνχ 

απηνχ πνπ είλαη ηξηψλ εηδψλ: ν αλζφο (θνξπθέο) καδί 

κε θχιια ηνπ θπηνχ (θνηλψο Φούνηα), ε ξεηίλε ηνπ 

https://www.youtube.com/watch?v=prDr0A6Jsac
https://www.youtube.com/watch?v=prDr0A6Jsac
https://el.wikipedia.org/wiki/����������
https://el.wikipedia.org/wiki/������
https://el.wikipedia.org/wiki/����
https://el.wikipedia.org/wiki/��������
https://el.wikipedia.org/wiki/��������
https://el.wikipedia.org/wiki/��������
https://el.wikipedia.org/wiki/�����


θπηνχ θαζψο θαη δηάθνξα ζχλζεηα κίγκαηα ησλ 

πξνεγνπκέλσλ, αλ θαη ζπλήζσο ην θπηφ αλαθέξεηαη 

σο Χαζιζόδενηρο ή Χαζιζιά.Ο ιαηηλνγελήο φξνο 

αζζαζίλ (assassin) ζηα αγγιηθά ζεκαίλεη 

δνινθφλνο.Πηζηεχεηαη πσο νη Αζζαζίλνη, πνπ 

έδξαζαλ κεηαμχ 8νπ θαη 14νπ αηψλα, παξαζθεχαδαλ 

απφ θάλλαβε ραζίο θαη έθαλαλ ρξήζε φηαλ ήζειαλ λα 

δνινθνλήζνπλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν γηα 

πνιηηηθνχο ή ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο.[ 

Οη κεζνπξφζεζκεο ζπλέπεηεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 

επίδξαζε ησλ ελεξγψλ ζπζηαηηθψλ ηεο θάλλαβεο 

ζηνλ ςπρηθφ θφζκν ηνπ αηφκνπ θαη θαη'επέθηαζε 

ζηνπο γχξσ ηνπ (εηδηθφηεξα ζην θηιηθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ). Φπζηθά ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ν ίδηνο ν 

άλζξσπνο (ρξήζηεο) -ζπρλά δε θηαίεη ην λαξθσηηθφ, 

ςπρηθέο δηαηαξαρέο πνπ πξνππάξρνπλ ζε λεπηαθή 

θαηάζηαζε, άιιά θαη θνηλέο αζζέλεηεο ηνπ αηψλα 

(φπσο ε θαηάζιηςε) αληί λα θαηαπξαυλνληαη κε ηε 

κεηξεκέλε ρξήζε, κε ηε θαζεκεξηλή θαη νινέλα θαη 

απμαλφκελε ρξήζε (φζν θαη λα ην παηδεχεηο, άλ πίλεηο 

ζπρλά ζεο πεξηζζφηεξν γηα λα ζε πηάζεη) 

δηνγθψλνληαη θαη νδεγνχλ ζε αληίζεηα απνηειέζκαηα, 

θαη απηφ βαζίδεηαη πην πνιχ ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

εγθεθάινπ λα πξνζαξκφδεηαη ζε λέεο θαηαζηάζεηο 

είηε απηέο είλαη πιαζκαηηθέο είηε φρη. Ο ζπλδπαζκφο 

ραζίο θαη αιθνφι ζε απηή ηε θάζε είλαη πην επηδήκηνο. 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/�����


Η ζςσνή σπήζη με λίγα λόγια μποπεί να έσει ηα 

εξήρ (οπαηά ζςνήθωρ από ζσεηικούρ) 

αποηελέζμαηα: 

 

Απμεκέλν άγρνο φηαλ δελ θάλεηο ρξήζε. 

 

Αχμεζε ηνπ εγσηζκνχ, κε επηπηψζεηο ζηελ 

επηθνηλσλία κε ηνπο θίινπο θαη ζπλεξγάηεο (ζπρλά 

επηκέλεηο πην έληνλα απφ φηη ζπλήζσο γηα θάηη ρσξίο 

απαξαίηεηα λα έρεηο δίθην, θαη ε νκαδηθή εξγαζία ή 

ςπραγσγία ζπρλά πάεη πεξίπαην). 

 

Αχμεζε ησλ φπνησλ εκκνλψλ ή θνιιεκάησλ πνπ 

θνπβαιάο -κε αλακελφκελεο εζσηεξηθέο δηακάρεο. 

 

Κπθινζπκηθά επεηζφδηα, θαη εθφζνλ ππάξρεη έδαθνο, 

εθδειψλνληαη δηαηαξαρέο, φπσο ρξφληα ή καληαθή 

θαηάζιηςε θιπ. 

 

Αδπλακία ζπγθέληξσζεο ζε θάπνηα εξγαζία, ρφκππ, ή 

έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα θίινπο, ζρέζεηο θιπ 

(αθφκα θαη ζε πξάγκαηα ή πξφζσπα πνπ παιαηφηεξα 

ήηαλ δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ ρξήζηε). 

 



 
 
 
LSD 

 

 

ηo διαιθςλαμίδιο ηος λςζεπγικού οξέορ (Lysergic 

acid diethylamide), γλσζηφ πεξηζζφηεξν κε ην 

αθξσλχκην LSD είλαη ζπλζεηηθή, δξαζηηθή, 

παξαηζζεζηνγφλνο νπζία πνπ παξάγεηαη απφ ην 

ιπζεξγηθφ νμχ, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ εμάγεηαη απφ 

ην κχθεηα εξπζίβε  πνπ αλαπηχζζεηαη ζπλήζσο ζηε 

ζίθαιε. Παξαζθεπάδεηαη ρεκηθά θαη ε βαζηθή ρεκηθή 

δνκή ηνπ είλαη παξφκνηα κε απηή ησλ αιθαινεηδψλ 

ηεο εξπζίβεο, ελψ εκθαλίδεη επίζεο νκνηφηεηεο κε 

άιιεο νπζίεο, φπσο ε ςηινθπβίλε, κε δπλαηφηεηα 

δέζκεπζεο ηεο δξάζεο ηεο 

ζεξνηνλίλεο.Παξαζθεπάζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηηο 

16 Ννεκβξίνπ 1938 απφ ηνλ Ειβεηφ ρεκηθφ Άικπεξη 

Χφθκαλ, ζηα εξγαζηήξηα ηεο θαξκαθεπηηθήο 

εηαηξείαο Sandoz, ζηε Βαζηιεία, ζηα πιαίζηα ελφο 

γεληθνχ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηε κειέηε ηεο 

https://el.wikipedia.org/wiki/���������������
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=���������_���&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/�������
https://el.wikipedia.org/wiki/�������
https://el.wikipedia.org/wiki/������
https://el.wikipedia.org/wiki/����������
https://el.wikipedia.org/wiki/����������
https://el.wikipedia.org/wiki/����������
https://el.wikipedia.org/wiki/16_���������
https://el.wikipedia.org/wiki/1938
https://el.wikipedia.org/wiki/������
https://el.wikipedia.org/wiki/�������_������
https://el.wikipedia.org/wiki/�������_������
https://el.wikipedia.org/wiki/�������_������


ηαηξηθήο ρξήζεο ζεξαπεπηηθψλ βνηάλσλ. Η 

παξαηζζεζηνγφλνο δξάζε ηνπ δηαπηζηψζεθε πέληε 

ρξφληα αξγφηεξα. Χξεζηκνπνηήζεθε πεηξακαηηθά 

ζηελ ηαηξηθή σο έλαο ςπρσζηνκηκεηηθφο παξάγνληαο, 

πξνθεηκέλνπ λα επηθέξεη ςπρηθέο θαηαζηάζεηο 

παξφκνηεο κε απηέο πνπ ζπλνδεχνπλ ςπρηθέο 

αζζέλεηεο, φπσο ε ζρηδνθξέλεηα, κε ζθνπφ ηε κειέηε 

ηνπο.Οξηζκέλνη νξγαληζκνί ζπλερίδνπλ λα 

ππνζηεξίδνπλ θαη λα ρξεκαηνδνηνχλ ηελ έξεπλα γηα 

ηηο πηζαλέο ηαηξηθέο ρξήζεηο ηνπ LSD, σζηφζν ε 

ζεξαπεπηηθή ρξήζε ηνπ παξακέλεη ζε πεηξακαηηθφ 

επίπεδν, κε δεδνκέλν πσο απνηειεί απαγνξεπκέλε 

νπζία. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960, ε ρξήζε ηνπ LSD 

ππήξμε ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε θαη ζπλδέζεθε θπξίσο 

κε ην θίλεκα ησλ ρίπηο ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο θαη 

ζηε δπηηθή Επξψπε, απνηειψληαο ζχκβνιν ηεο 

ςπρεδειηθήο θνπιηνχξαο ηεο επνρήο.Όπσο φιεο νη 

παξαηζζεζηνγφλεο νπζίεο, ην LSD πξνθαιεί 

απνθιίζεηο απφ ηε ζπλήζε ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξήζηε, 

αιινηψλνληαο ηελ αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, 

πξνθαιψληαο νπηηθέο θαη αθνπζηηθέο αληηιεπηηθέο 

δηαηαξαρέο. Εκθαλίδεη δηαθνξέο ζε ζρέζε κε άιιεο 

ςπρνηξφπεο νπζίεο, κεηαμχ απηψλ ην γεγνλφο πσο δελ 

πξνθαιεί εζηζκφ θαη ην ελδερφκελν αλαβίσζεο ηεο 

εκπεηξίαο ηεο ρξήζεο κεηά ηε δηαθνπή ηεο. 

Αμηνζεκείσηε είλαη ε πςειή δξαζηηθφηεηα ηεο 

νπζίαο, θαζψο δφζεηο ηεο ηάμεο ησλ 25 

κηθξνγξακκαξίσλ είλαη ζε ζέζε λα επελεξγήζνπλ. Τν 
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LSD απνξξνθάηαη απφ ην αλζξψπηλν ζψκα ζε 

δηάζηεκα πεξίπνπ κίαο ψξαο θαη ε επίδξαζή ηνπ 

δηαξθεί πεξίπνπ νθηψ έσο δψδεθα ψξεο. Λακβάλεηαη 

ζπλήζσο απφ ην ζηφκα, ηππηθά ζε ράπηα, θάςνπιεο, 

θχβνπο δάραξεο, ζηππφραξην ή εηδηθά απηνθφιιεηα. 

Σε πγξή κνξθή ρνξεγείηαη κε ελδνκπτθή ή ελδνθιέβηα 

έλεζε. 

 

 
 

 

Ηπωίνη 

 

Η ηπωίνη είλαη νπηνεηδέο λαξθσηηθφ, πνπ αλήθεη 

ζηελ θαηεγνξία ησλ ζθιεξψλ λαξθσηηθψλ ιφγσ ηνπ 

εμαηξεηηθά πςεινχ ζεκείνπ εζηζκνχ πνπ πξνθαιεί 

ελψ είλαη θαη θαηαζηαιηηθφ.Τα νπηνεηδή 

αμηνινγήζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ αξραηνηάησλ 

ρξφλσλ γηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα αλαθνπθίδνπλ ηνλ 

πφλν θαη λα πξνθαινχλ αίζζεζε επθνξίαο.Σηηο αξρέο 

ηνπ 1860, θπζηθνζεξαπεπηέο ρξεζηκνπνηνχζαλ ηε 

κνξθίλε, ην θπξίσο δξαζηηθφ ζπζηαηηθφ ζην φπην, γηα 

λα εμαιείςνπλ ηνλ πφλν ζηνπο ηξαπκαηίεο ηνπ 
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Ακεξηθαληθνχ εκθπιίνπ. Η νλνκαζία ηεο κνξθίλεο 

πξνεξρφηαλ απφ ην φλνκα ηνπ Μνξθέα, ηνπ αξραίνπ 

Έιιελα ζενχ ησλ νλείξσλ, επεηδή πξνθαινχζε κηα 

θαηάζηαζε επηπρηζκέλεο αλεκειηάο. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 1898, επηζηήκνλεο ρξεζηκνπνίεζαλ ην 

φπην γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα δπλαηφηεξν 

παξάγσγν, ηελ εξσίλε. Η εξσίλε έιαβε ην φλνκα ηεο 

απφ ηνλ αξραίν ειιεληθφ "Ήξσα", γηαηί ήηαλ 

εππξφζδεθηε σο ζεξαπεία γηα ηελ απεμάξηεζε ηεο 

κνξθίλεο.Αιιά νη ηαηξνί ζχληνκα αλαθάιπςαλ φηη ε 

εξσίλε δελ είρε ζεξαπεπηηθή επίδξαζε. Απιψο 

αληηθαζηζηνχζε ηελ εμάξηεζε ηεο κνξθίλεο κε απηή 

ηεο εξσίλεο. Σηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα, ηφζνη πνιινί 

Ακεξηθαλνί ζηξαηηψηεο είραλ εζηζηεί ζηα νπηνεηδή, 

πνπ ην 1914 ην Ακεξηθαληθφ Κνγθξέζν πέξαζε ην 

λνκνζρέδην ηνπ Χάξηζνλ, απαγνξεχνληαο ηελ κε 

ηαηξηθή ηνπο ρξήζε. ΑΜΜΕΣΗ ΒΛΑΒΗ: Σηηο 

πξψηεο επηδξάζεηο ηεο εξσίλεο πεξηιακβάλεηαη έλα 

θχκα αηζζήζεσλ – ην «θηηάμηκν». Απηφ ζπρλά 

ζπλνδεχεηαη απφ κηα αίζζεζε δέζηεο ζην δέξκα θαη 

μεξνζηνκία. Μεξηθέο θνξέο, ε αξρηθή επίδξαζε 

κπνξεί λα πεξηιακβάλεη εκεηφ θαη έληνλε θαγνχξα. 

Αθφηνπ εμαζζελίζνπλ νη αξρηθέο απηέο επηδξάζεηο, ν 

ρξήζηεο θαηαιακβάλεηαη απφ ππλειία γηα κεξηθέο 

ψξεο. Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζψκαηνο φπσο ε 

αλαπλνή θαη νη παικνί ηεο θαξδηάο επηβξαδχλνληαη. 

Μεξηθέο ψξεο αθφηνπ εμαζζελίζνπλ νη επηπηψζεηο 
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ηνπ λαξθσηηθνχ, ην ζψκα ηνπ ρξήζηε αξρίδεη λα 

ιαρηαξά πεξηζζφηεξν λαξθσηηθφ. Αλ δελ πάξεη θη 

άιιε δφζε ηφηε ζα αξρίζεη λα έρεη ζπκπηψκαηα 

ζηέξεζεο. Η ζηέξεζε πεξηιακβάλεη αθξαία ζσκαηηθά 

θαη δηαλνεηηθά ζπκπηψκαηα ηα νπνία ν ρξήζηεο 

βηψλεη εάλ ην ζψκα δε ιάβεη μαλά ηελ επφκελε δφζε 

εξσίλεο. Τα ζηεξεηηθά ζπκπηψκαηα πεξηιακβάλνπλ 

αλεζπρία, πφλνπο ζηα θφθαια, δηάξξνηα, εκεηφ θαη 

έληνλε ζσκαηηθή δπζθνξία. 

Τν έληνλν θηηάμηκν πνπ επηδεηά ν ρξήζηεο δηαξθεί 

κφλν γηα κεξηθά ιεπηά. Με ηε ζπλερή ρξήζε, ν 

εμαξηεκέλνο έρεη αλάγθε απφ απμαλφκελεο δφζεηο 

λαξθσηηθνχ έηζη ψζηε λα αηζζάλεηαη απιψο 

«θπζηνινγηθά». 

 
 



Κάπνισμα νλνκάδεηαη ε πξαθηηθή ηεο 
εηζπλνήο θαπλνχ πξνεξρφκελνπ απφ ηελ θαχζε 
θχιισλ ηνπ θπηνχ θαπλφο. Η θαχζε γίλεηαη 
ζπλήζσο ζε ηζηγάξν, πνχξν ή κε άιιν ηξφπν. Η 
πξαθηηθή απηή ήηαλ ζπλήζεηα ησλ θαηνίθσλ 
ηεο Κεληξηθήο θαη Νφηηαο Ακεξηθήο, πξηλ αθφκα 
απηέο αλαθαιπθζνχλ απφ ηνπο Επξσπαίνπο. Η 
ζπλήζεηα κεηαθέξζεθε ζηελ Επξψπε θαη ηελ 
Αζία κεηά ην 1556. 

Σε δεθαεηία ηνπ 1920, Γεξκαλνί επηζηήκνλεο 
αλαθάιπςαλ φηη ην θάπληζκα είλαη βιαβεξφ γηα 
ηελ πγεία, αιιά ε παγθφζκηα θνηλφηεηα 
αλαγλψξηζε ην πξφβιεκα ζηαδηαθά κφλν κεηά ην 
1950. ηα επφκελα ρξφληα, έγηλε θαηαλνεηφ φηη ην 
θάπληζκα πξνθαιεί θαξθίλν (ηνπ πλεχκνλα αιιά 
θαη άιιεο κνξθέο θαξθίλνπ) θαζψο θαη άιια 
πξνβιήκαηα πγείαο. Σα θξάηε έιαβαλ κέηξα γηα 
ην θάπληζκα θαη αλάινγα κε ηε ρψξα ηα κέηξα γηα 
ηε ζπλήζεηα ηνπ θαπλίζκαηνο κπνξεί λα 
πεξηιακβάλνπλ απαγφξεπζε ηεο δηαθήκηζεο ησλ 
πξντφλησλ θαπλνχ, απαγφξεπζε ηνπ 
θαπλίζκαηνο ζε δεκφζηνπο ρψξνπο, 
πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ην παζεηηθφ 
θάπληζκα, ππνρξεσηηθή ζήκαλζε ζηα πξντφληα 
θαπλνχ θαη άιια. 
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 ΚΑΠΝΗΜΑ - ΥΔΣΗΕΟΜΔΝΔ ΑΘΔΝΔΗΔ 

Έλαο ζηνπο δπν θαπληζηέο ζα πεζάλεη απφ 
αζζέλεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θάπληζκα. Οη 
θπξηφηεξεο απ' απηέο είλαη: 

 ΔΜΦΤΖΜΑ 

Σν εκθχζεκα θαηαζηξέθεη αξγά ηνπο πλεχκνλεο 
θάλνληαο ηελ αλαπλνή ηφζν δχζθνιε πνπ αθφκε 
θη έλαο απιφο πεξίπαηνο ζην γσληαθφ καγαδί 
είλαη αδχλαηνο. Παξ' φιν πνπ ε δεκηά πνπ έρεη 
ήδε γίλεη δελ επαλέξρεηαη, κπνξείο λα 
απνηξέςεηο παξαπέξα δεκηά δηαθφπηνληαο ην 
θάπληζκα. 



 ΚΑΡΚΗΝΟ ΣΟΤ ΠΝΔΤΜΟΝΑ ΚΑΗ ΑΛΛΟΗ 
ΚΑΡΚΗΝΟΗ 

Ο θαξθίλνο ηνπ πλεχκνλα πξνθαιείηαη απφ ηε 
πίζζα θαη ηε ληθνηίλε ζην θαπλφ ηνπ ηζηγάξνπ. 
Πνιινί θαξθίλνη ηνπ πλεχκνλα δελ κπνξνχλ λα 
αθαηξεζνχλ κε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε θαη ηα 
ζχκαηα ζπλήζσο πεζαίλνπλ ιίγνπο κήλεο κεηά ηε 
δηάγλσζε. Σν θάπληζκα επίζεο πξνθαιεί 
θαξθίλνπο ζηα ρείιε, ηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα, ην 
ιαηκφ, ην ιάξπγγα θαη ηελ θχζηε θαη είλαη πάληα 
παξάγσλ θηλδχλνπ γηα θαξθίλνπο ζην πάγθξεαο, 
ην ζηνκάρη, ηε κήηξα θαη ηα λεθξά. 

 ΚΑΡΓΗΟΑΓΓΔΗΑΚΔ ΠΑΘΖΔΗ 

Οη θαξδηναγγεηαθέο αζζέλεηεο πξνθαινχληαη απφ 
ηε ληθνηίλε θαη ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα ζηα 
ηζηγάξα. Η πνιπδνπιεκέλε ζνπ θηφιαο θαξδηά 
έρεη λα δνπιέςεη αθφκα ζθιεξφηεξα γηα λα 
δηεθπεξαηψζεη ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο. 
Οη θαξδηναγγεηαθέο παζήζεηο απνκπδνχλ ηελ 
ελέξγεηά ζνπ θαη θάλνπλ ηελ αλαπλνή ζνπ πνιχ 
δχζθνιε. 

 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΔ ΑΓΓΔΗΑΚΔ ΠΑΘΖΔΗ 

Οη πεξηθεξεηαθέο αγγεηαθέο παζήζεηο 
αλαπηχζζνληαη φηαλ ιηγφηεξν αίκα θαη νμπγφλν 
θπθινθνξεί ζηα ρέξηα ζνπ θαη ζηα πφδηα. Απηφ 



αξρίδεη ζαλ κνχδηαζκα ή νδπλεξφο πφλνο θαη 
κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε γάγγξαηλα. 

 ΓΟΝΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΓΔΝΝΖΖ 

 ΜΔΗΧΜΔΝΖ ΓΟΝΗΜΟΣΖΣΑ 

Πνιιέο γπλαίθεο πνπ θαπλίδνπλ είλαη ιηγφηεξν 
γφληκεο απφ ηηο κε θαπλίζηξηεο. Σνπο παίξλεη 
πεξηζζφηεξν θαηξφ γηα λα ζπιιάβνπλ θαη είλαη 
πνιχ πην πηζαλφ λα έρνπλ απνβνιή. 

 ΑΝΗΚΑΝΟΣΖΣΑ 

Οη άληξεο πνπ θαπλίδνπλ πηζαλφλ λα ππνθέξνπλ 
απφ αληθαλφηεηα, ε νπνία νθείιεηαη ζε δεκηά ζηα 
αηκνθφξα αγγεία ζην πένο. 

 ΥΑΜΖΛΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΟΡΜΟΝΖ 

Σν θάπληζκα κεηψλεη ην ζχλνιν ηεο νξκφλεο ησλ 
νηζηξνγφλσλ ζην ζψκα. 

 ΑΝΣΗΤΛΛΖΦΖ & ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΚΑΡΓΗΑΚΖ 
ΠΡΟΒΟΛΖ 

Παίξλνληαο ην αληηζπιιεπηηθφ ράπη ζε 
ζπλδπαζκφ κε ην θάπληζκα απμάλεηαη ν θίλδπλνο 
θαξδηαθψλ πξνζβνιψλ θαη εγθεθαιηθψλ πεξίπνπ 
δέθα θνξέο. 

 ΥΑΜΖΛΟ ΒΑΡΟ ΓΔΝΝΖΖ 



Σα κσξά πνπ γελληνχληαη απφ κεηέξεο νη νπνίεο 
θάπληδαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο, είλαη 
πην πηζαλφ λα έρνπλ βάξνο θάησ ηνπ 
θπζηνινγηθνχ ή λα γελλεζνχλ κε πξφσξν ηνθεηφ. 
Επίζεο έρνπλ ηελ ηάζε λα αξξσζηαίλνπλ 
ζπρλφηεξα, λα θιαίλε πεξηζζφηεξν θαη λα 
θνηκνχληαη ιηγφηεξν απφ ηα κσξά πνπ 
γελληνχληαη απφ κε θαπλίζηξηεο κεηέξεο. 

 ΠΑΗΓΗΑ 

Σα παηδηά ησλ νπνίσλ νη γνλείο θαπλίδνπλ είλαη 
πνιχ πηζαλφ λα πάζνπλ πλεπκνλία θαη 
βξνγρίηηδα ζηνλ πξψην ρξφλν ηεο δσήο ηνπο απφ 
ηα παηδηά ησλ κε θαπληζηψλ γνλέσλ. Επίζεο 
είλαη πνιχ πηζαλφ λα ππνθέξνπλ απφ πνιχ 
ζπρλέο θαη ζνβαξέο θξίζεηο άζζκαηνο. Καη ηα 
κεγαιχηεξα παηδηά είλαη πνιχ πηζαλφ λα 
δνθηκάδνπλ ην ηζηγάξν ή λα γίλνπλ θαπληζηέο αλ 
έλαο ή θαη νη δχν γνλείο θαπλίδνπλ. 

ΠΑΘΖΣΗΚΟ ΚΑΠΝΗΜΑ 

Παζεηηθφ θάπληζκα νλνκάδεηαη ε εηζπλνή 
θαπλνχ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα ηζηγάξα άιισλ 
αλζξψπσλ. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη θαξθίλν ή 
άιιεο δεκηέο ζηνπο πλεχκνλεο θαη θαξδηαθέο 
παζήζεηο. Απηφο είλαη θη ν ιφγνο πνπ δελ 
επηηξέπεηαη ην θάπληζκα ζηνπο πεξηζζφηεξνπο 
θιεηζηνχο δεκφζηνπο ρψξνπο θαη γξαθεία. 



 

ΟΗΚΟΝΗΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΗΜΑΣΟ 
ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

 Για την Ελλάδα έχει υπολογιστεί ότι το 

κόστος περίθαλψης νοσημάτων που 

οφείλονται στο κάπνισμα ξεπερνά τα 

2,14 δισ. ευρώ ετησίως, ποσό 

δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με τις 

δυνατότητες του συστήματος υγείας, 

ενώ ειδικότερα για το ΕΤ, η νοσηλεία 

ασθενών εξαιτίας του τσιγάρου κοστίζει 

περισσότερο από 500 εκατ. ευρώ 

ετησίως. Αλλά και ο ίδιος ο καπνιστής 

επιβαρύνεται οικονομικά για την αγορά 

των τσιγάρων. Για μια μέση 

κατανάλωση 20 τσιγάρων την ημέρα, 

ένας Ελληνας καπνιστής ξοδεύει περίπου 



60 ευρώ τον μήνα ή 720 ευρώ ετησίως. 

ύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της 

Εθνικής τατιστικής Τπηρεσίας, το 

κάπνισμα φτάνει να κοστίζει έως 80 

ευρώ κατά μέσο όρο τον μήνα ή πάνω 

από 2,6 ευρώ την ημέρα. Σο ποσό αυτό 

είναι πολύ μεγαλύτερο για πολλούς 

καπνιστές που καπνίζουν περισσότερα 

από 20 τσιγάρα την ημέρα. την Ελλάδα 

οι τιμές των προϊόντων καπνού έχουν 

κρατηθεί σε χαμηλά επίπεδα σχετικά με 

άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. ε αυτή την 

χαμηλή τιμή μπορεί να οφείλονται, εν 

μέρει, και τα υψηλά ποσοστά 

επιπολασμού του καπνίσματος, κυρίως 

σε μικρές ηλικίες. Παρόλο όμως την 

χαμηλή τιμή των τσιγάρων, τα έξοδα για 

αγορά προϊόντων καπνού 

αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο ποσοστό 

των οικογενειακών εξόδων για το 2006, 

αφού υπολογίζονται σε 2,83 δις ευρώ 

δηλαδή το 3,3% του συνόλου των 



οικογενειακών εξόδων 

(Ελλ.τατ.Τπηρεσία 2006). To 2009, 

40% των Ελλήνων ήταν καπνιστές, 

ποσοστό σοκαριστικά υψηλό αν σκεφτεί 

κανείς ότι ο μέσος όρος των χωρών του 

ΟΟΑ είναι 22%. Αντίστοιχα, Γαλλία και 

Ισπανία κυμαίνονται στο 26%, 20% στις 

ΗΠΑ, ενώ ακόμα και η Ρωσία είναι 

περίπου 6% κάτω σε σχέση με τα 

ποσοστά της Ελλάδας. Σην τελευταία 

δεκαετία, το ποσοστό των Ελλήνων 

καπνιστών αυξήθηκε κατά 6%, όταν στις 

υπόλοιπες χώρες του ΟΟΑ μειώθηκε 

κατά περίπου 18%. Η μόνη άλλη χώρα 

που εμφάνισε αύξηση ήταν η 

Δημοκρατία της Σσεχίας, με χαμηλότερα 

όμως ποσοστά από τα ελληνικά. 

Πηγή: www.lifo.gr                   

 

 Για εξοικονόμηση χρημάτων 

Σο κάπνισμα εκτός των άλλων αποτελεί 

http://www.lifo.gr/team/publicenemy/29175


μία δαπανηρή συνήθεια. 

Είναι γνωστό ότι οι περισσότεροι 

καπνιστές καταναλώνουν από ένα έως 

δύο πακέτα την ημέρα. ύμφωνα με 

στατιστικά στοιχεία, το μεγαλύτερο 

μερίδιο πωλήσεων στη χώρα μας το 

έχουν οι ξένες μάρκες. Ένα πακέτο 

τσιγάρα στοιχίζει περίπου 3,50 ευρώ. Σα 

χρήματα που ξοδεύει ένας συνηθισμένος 

καπνιστής σ’ ένα μήνα, σ’ ένα χρόνο και 

σε δέκα χρόνια είναι περίπου : 

 

Καπνιστής ενός πακέτου την ημέρα : 

 

  3,5 ευρώ x 30 ημέρες = 105,00 ευρώ το 

μήνα 

  105 ευρώ x 12 μήνες = 1260,00 ευρώ 

το χρόνο 

1260,00 ευρώ x 10 χρόνια = 12600,00 

ευρώ τη δεκαετία 

 

Καπνιστής δύο πακέτων την ημέρα : 



 

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

μήνα 

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

το χρόνο 

1944,00 ευρώ x 10 χρόνια =19440,00 

ευρώ τη δεκαετία 

υνήθως, ένας καπνιστής 20 τσιγάρων 

ημερησίως ξοδεύει περίπου 1.000 ευρώ 

το χρόνο για τσιγάρα. 

Άτομα χαμηλού εισοδήματος ξοδεύουν 

αναλογικά μεγαλύτερο μέρος του 

εισοδήματός τους για καπνό απ ότι 

πλουσιότερα άτομα.  

 Υορολογία - Σο κράτος εισπράττει 

μεγάλα ποσά από τη φορολόγηση του 

καπνού και των προϊόντων του. Σο 9% 

των φορολογικών εσόδων της χώρας 

μας προέρχεται από τη φορολόγηση 

προϊόντων καπνού. Η τιμή των 

τσιγάρων έχει μεγάλη επίδραση επί της 

κατανάλωσης τους. Τψηλή 



φορολόγηση αποσκοπεί στη μείωση 

της κατανάλωσης. 

 Διαφήμιση και χορηγία - Σα ποσά που 

δαπανά η καπνοβιομηχανία για 

διαφήμιση και διάφορες χορηγίες είναι 

τεράστια. Για ν' αντιμετωπίσει τις 

νομοθετικές ρυθμίσεις περιορισμού 

της διαφήμισης, στρέφεται σε 

διάφορες χορηγίες που προσφέρουν 

έμμεση διαφήμιση (π.χ. χορηγίες 

θεατρικών, μουσικών παραστάσεων κ. 

α. εκδηλώσεων). 

Ερευνητικές εκθέσεις δείχνουν ότι η 

διαφήμιση του καπνού αυξάνει την 

κατανάλωσή του. 

 Η βιομηχανία καπνού - την Ελλάδα 

απασχολούνται περίπου 500.000 

άτομα σε επαγγέλματα που συνδέονται 

με τον καπνό (καλλιέργεια, βιομηχανία 

κλπ.) 

ΠΗΓΗ:http://www.cancer-society.gr/t

eensmoke/economy.htm 

http://www.cancer-society.gr/teensmoke/economy.htm
http://www.cancer-society.gr/teensmoke/economy.htm


 

την διπλανή εικόνα  αναφέρονται τα 

ποσοστά του καπνίσματος με βάση την 

ηλικία. 

 

 

Αλκοόλ - Αλκοολιζμόρ 
Θεπαπεία απεξάπηηζηρ από ηο αλκοόλ 

 

 

Ο ΑΛΚΟΟΛΙΜΟ ΘΕΡΑΠΕΤΕΣΑΙ. 



ΣΑΜΑΣΗΣΕ ΣΗΝ ΕΞΑΡΣΗΗ ΑΠΟ ΣΟ 

ΑΛΚΟΟΛ. ΜΠΟΡΕΙΣΕ. 

Σε απηή ηελ ελόηεηα ζα αζρνιεζνύκε κε ην 

ζνβαξό θνηλσληθό θαη ςπρηαηξηθό 

πξόβιεκα ηεοκαηάσπηζηρ ηος αλκοόλ. Η 
θαηαλόεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ αιθνόι 

θαη ηεο θιηληθήο ζπνπδαηόηεηαο ησλ 
ζρεηηθώλ δηαηαξαρώλ, είλαη νπζηαζηηθή γηα 

ηελ πξαθηηθή ηεο ςπρηαηξηθήο. 

Τα πξόζθαηα έηε ππάξρεη κηα άλζεζε ηεο 

θιηληθήο έξεπλαο, ζρεηηθά κε ηελ 
θαηάρξεζε θαη ηελ εμάξηεζε από ην 

αιθνόι, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
πιεξνθνξηώλ γηα ζπγθεθξηκέλεο γελεηηθέο 

επηξξνέο, ηελ θιηληθή πνξεία ησλ 
δηαηαξαρώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θαηάρξεζε ηνπ αιθνόι, θαη ηελ αλάπηπμε 

λέσλ θαη ρξήζηκσλ ζεξαπεηώλ. 

Οη δηαηαξαρέο ρξήζεο ηνπ αιθνόι είλαη 
θνηλέο ζαλαηεθόξεο θαηαζηάζεηο πνπ 

κεηακθηέδνληαη ζπρλά σο άιια ςπρηαηξηθά 
ζύλδξνκα. Ο κέζνο όξνο κείσζεο ηεο 

δηάξθεηαο δσήο ηνπ αηόκνπ πνπ είλαη 



εμαξηεκέλν από ην αιθνόι είλαη από 10 έσο 

15 έηε. 

Καηά ζπλέπεηα, ζε κηα επαξθή αμηνιόγεζε 
ησλ πξνβιεκάησλ δσήο θαη ησλ 

ςπρηαηξηθώλ ζπκπησκάησλ ζε έλαλ 
αζζελή, ν γηαηξόο πξέπεη λα εμεηάδεη πάληα 

ηελ πηζαλόηεηα ε θιηληθή θαηάζηαζε λα 

απεηθνλίδεη ηα απνηειέζκαηα θαηάρξεζεο 
ηνπ αιθνόι. Ο τςσίαηπορ ππέπει να 

ανηζςσεί για ηον αλκοολιζμό, επεηδή 
απηή ε δηαηαξαρή είλαη ηδηαίηεξα θνηλή. 

Η δηληηηπίαζη με αλκοόλ (μέθη) θαη ε 
απόηνκε δηαθνπή θαηαλάισζεο ηνπ αιθνόι 

(ρσξίο ςπρν-θαξκαθεπηηθή ππνζηήξημε), 
κηκνύληαη πνιιέο ζεκαληηθέο ςπρηαηξηθέο 

δηαηαξαρέο. Ο ζπλεζηζκέλνο αιθννιηθόο 

δελ απνηειεί θνηλό ζηεξεόηππν. 

Αλ θαη ε θαηάρξεζε θαη ε εμάξηεζε από ην 
αιθνόι ιέγνληαη 

ζπλήζσο αλκοολιζμόρ, ηα πιένλ 
πξόζθαηα ςπρηαηξηθά εγρεηξίδηα (όπσο ην 

DSM-IV-TR) δελ ρξεζηκνπνηνύλ απηόλ ηνλ 

όξν επεηδή ζηεξείηαη έλαλ αθξηβή 
θαζνξηζκό. Ο όξνο παξακέλεη ζε θνηλή 

ρξήζε, εληνύηνηο. 



Η δειεηεξίαζε κε αιθνόι (μέθη) κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη νμπζπκία, βίαηα ζπκπεξηθνξά, 
ζπλαηζζήκαηα θαηάζιηςεο, θαη ζε ζπάληεο 

πεξηπηώζεηο, παξαηζζήζεηο θαη απηαπάηεο. 

Τν καθξνπξόζεζκα, θιηκαθνύκελν επίπεδν 
ηεο θαηαλάισζεο αιθνόι, κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη: 

 1. ανηοσή και εξάπηηζη, θαζώο 

επίζεο θαη 

 2. ηέηνηα έληνλε πξνζαξκνγή ηνπ 

ζώκαηνο ώζηε ε δηαθνπή ηεο ρξήζεο 

ηνπ, λα κπνξεί λα πξνθαιέζεη 
έλα ζύνδπομο ζηέπηζηρ πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη ζπλήζσο από αϋπλία, 
ζηνηρεία ππεξδξαζηεξηόηεηαο ηνπ 

απηόλνκνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο θαη 
ζπλαηζζήκαηα άγρνπο θαη έληνλεο 

αλεζπρίαο. 



 

Τν πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ πνπ ζε θάπνην 

ρξνληθό δηάζηεκα ηεο δσήο θαηαλαιώλεη 
αιθνόι, θηάλεη πηζαλόηαηα ην 90%. Οη 

πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη δνθηκάδνπλ ην 
αιθνόι ήδε από ηα κηζά ηεο εθεβείαο. 

Οη δηαηαξαρέο από ηελ θαηαλάισζε αιθνόι 
εκθαλίδνπλ ηελ ίδηα θαηαλνκή, αλεμάξηεηα 

από ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ηάμε ησλ 
αζζελώλ. 

Καηά ηελ εηθνζαεηή καο άζθεζε ηεο 

Ψπρηαηξηθήο εηδηθόηεηαο, έγηλε ζαθέο όηη ην 

επξύ θνηλό (αιιά θαη εηδηθόηεξα ν Έιιελαο) 

δελ γλσξίδεη ζρεδόλ ηίπνηα γηα ηηο 



επηκέξνπο βιάβεο πνπ πξνθαιεί ην αιθνόι 

ζηα λεπξηθά θύηηαξα θαη ηελ ςπρηθή 

ζθαίξα. Έηζη ζηαρπνινγήζακε θαη ζαο 

παξνπζηάδνπκε ζηηο επόκελεο ζειίδεο, ηα 

θεληξηθά ζπκπεξάζκαηα θαη δεδνκέλα ησλ 

ηειεπηαίσλ εηώλ, ζρεηηθά κε ηο αλκοόλ 

ηον αλκοολιζμό και ηη θεπαπεία 

απεξάπηηζηρ από ηο αλκοόλ. 

 

 
Επίινγνο 

 

Συμπεραςματικά, η ερευνητική εργαςία που 
εκπονήςαμε μασ βοήθηςε να 
κατανοήςουμε πολλζσ από τισ ιδιαιτερότητεσ τησ 
εφηβείασ και να τισ 
ςυνδζςουμε με τουσ παράγοντεσ που οδηγοφν ςτην 
εξάρτηςη. 



Συνειδητοποιήςαμε ότι ο κίνδυνοσ τησ εξάρτηςησ 
μασ αφορά όλουσ, κυρίωσ 
επειδή είμαςτε ζφηβοι.Έτςι, ςυνειδητοποιήςαμε 
πόςο καταςτροφικά δρουν οι εθιςτικζσ ουςίεσ 
ςτουσ φυςικοφσ μηχανιςμοφσ του 
οργανιςμοφ. Τζλοσ, εξοπλιςτήκαμε με επιχειρήματα 
κατά τησ εξαρτητικήσ 
ςυμπεριφοράσ. 
 

Βιβλιογραφία 
http://www.kethea-strofi.gr/article.php?id=235 

http://i-m-patron.gr/i-m-patron-old.gr/pxrysanthos/ap

opseis_nark.html 

http://dependenciesinadolescence.wikispaces.com 
http://projects-in-school.blogspot.com 
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