
Ιστορία	  των	  εξαρτησιογόνων	  ουσιών	  
	  •  Ρίγγα	  Μαρία	  

•  Τσαγγαράκη	  Ελίζα	  
•  Γκογκάκης	  Άγγελος	  
•  Κορακιανίτης	  Πέτρος	  
•  Λούβρος	  Κωνσταντίνος	  
	  
	  



Ναρκωτικά	  



Η	  ιστορία	  της	  κοκαΐνης	  	  
	  
	  

•  Το	  φυτό	  της	  κόκας	  (Erythroxylum	  coca)	  
είναι	  ένας	  τροπικός	  θάμνος	  της	  
οικογένειας	  των	  ερυθροξυλοειδών.	  

•  	  Η	  κόκα	  κατάγεται	  	  από	  τις	  Άνδεις	  την	  
οροσειρά	  της	  Νότιας	  Αμερικής	  και	  
υπάρχουν	  αναφορές	  στο	  φυτό	  από	  την	  
προ	  των	  	  Ίνκας	  ,	  εποχή	  γύρω	  στο	  500	  
π.Χ	  .	  	  

	  
•  Τα	  φύλλα	  του	  θάμνου	  της	  κόκας	  

χρησιμοποιήθηκαν	  σε	  θρησκευτικές	  
τελετές	  και	  χρησιμοποιήθηκαν	  ακόμα	  
για	  να	  καταπολεμήσουν	  την	  
εξασθένηση	  που	  φέρνει	  το	  μεγάλο	  
υψόμετρο.	  



Η	  ιστορία	  της	  κοκαΐνης	  	  
	  
	  

•  	  Η	  αλκαλοειδής	  κοκαΐνη	  ή	  αλλιώς	  κοκαΐνη	  	  
(ένα	  χημικό	  σύνθετο	  που	  βρέθηκε	  στα	  
φύλλα	  της	  κόκας	  και	  χρησιμοποιήθηκε	  σαν	  
φάρμακο,	  ναρκωτικό	  ή	  δηλητήριο)	  
εντοπίστηκε	  για	  πρώτη	  φορά	  στα	  μέσα	  του	  
19ου	  αιώνα.	  Στο	  τέλος	  του	  ίδιου	  αιώνα	  η	  
χρήση	  της	  ήταν	  συνηθισμένη,	  αλλά	  στις	  
αρχές	  του	  20ου	  αιώνα	  ο	  κόσμος	  
αντιλήφθηκε	  τα	  βλαπτικά	  αποτελέσματά	  
της	  και	  έτσι	  εντάχθηκε	  στα	  ναρκωτικά.	  

•  	  Πριν	  το	  1906	  η	  κοκαΐνη	  	  δεν	  διαχωριζόταν	  
από	  τα	  αρωματικά	  πρόσθετα	  που	  
χρησιμοποιούνται	  για	  την	  παραγωγή	  
αναψυκτικών	  τύπου	  cola.	  Τέτοια	  γευστικά	  
πρόσθετα	  χρησιμοποιούνται	  ακόμα	  και	  
στα	  σημερινά	  αναψυκτικά	  αλλά	  τώρα	  η	  
κοκαΐνη	  αφαιρείται	  και	  καταστρέφεται.	  



Η	  ιστορία	  τoυ	  crack	  	  
•  Το	  crack	  εμφανίστηκε	  το	  1983	  στην	  

Αμερική.	  

•  Είναι	  προϊόν	  	  της	  επεξεργασίας	  της	  
υδροχλωρικής	  	  κοκαΐνης	  με	  κάλλιο	  
και	  αιθέρα.	  	  

•  Είναι	  δέκα	  φορές	  πιο	  δυνατό	  από	  
την	  κοκαΐνη	  και	  σαν	  παράγωγό	  της,	  
είκοσι	  φορές	  φθηνότερο.	  

	  	  
•  Έγινε	  προσιτό	  στις	  λιγότερο	  

ευκατάστατες	  τάξεις	  το	  
	  	  	  «άπιαστο	  όνειρο»	  της	  κοκαΐνης	  
	  	  	  και	  για	  αυτό	  το	  λόγο	  	  ονομά-‐	  
	  	  	  στηκε	  	  η	  «κοκαΐνη	  του	  λαού».	  	  
	  



Η	  ιστορία	  της	  
Κάνναβης-‐χασίσι	  	  

•  Από	  την	  αρχική	  της	  κοιτίδα,	  που	  
πιθανόν	  βρισκόταν	  στην	  Κεντρική	  Ασία	  
και	  στη	  βόρεια	  Ινδία,	  η	  κάνναβη	  
εξαπλώθηκε	  με	  το	  πέρασμα	  των	  
αιώνων	  σ’	  ολόκληρο	  τον	  ευρασιατικό	  
χώρο,	  σχεδόν	  παντού	  όπου	  υπήρχαν	  
άνθρωποι.	  

•  Ο	  Σουηδός	  βοτανολόγος	  του	  18ου	  
αιώνα	  Linnaeus,	  πίστευε	  ότι	  η	  κάνναβη	  
ήταν	  ένα	  είδος	  φυτού,	  που	  
ευδοκιμούσε	  αρχικά	  στη	  βόρεια	  Ινδία.	  	  

•  Στη	  δεκαετία	  του	  1930,	  ο	  Ρώσος	  
βοτανολόγος	  Nicolai	  Vavilov	  κατέδειξε	  
στις	  μελέτες	  του	  ότι	  το	  φυτό	  αυτό	  
προέρχονταν	  από	  την	  περιοχή	  της	  
Σαμαρκανδής,	  βόρεια	  του	  Αφγανιστάν	  
και	  του	  Ινδικού	  Καύκασου.	  	  



Η	  ιστορία	  της	  
ηρωίνης	  	  

•  Τον	  Δεκέμβριο	  του	  1898	  n	  
γερμανική	  φαρμακοβιομηχανία	  
Bayer	  παρασκεύασε	  την	  ηρωίνη,	  μια	  
ουσία	  που	  είxε	  συνθέσει	  τυχαία	  ο 
άγγλος	  ερευνητής	  Σ.	  P.	  Ράιτ	  το	  1874.	  

•  Είναι	  παράγωγο	  μορφίνης.	  

•  Παρασκευάζεται	  μόνο	  για	  την	  
παράνομη	  αγορά,	  μια	  και	  δεν	  
χρησιμοποιείται	  πια	  ιατρικά.	  



Η	  ιστορία	  του	  L.S.D	  

•  Είναι	  η	  πιο	  ισχυρή	  
παραισθησιογόνα	  ουσία.	  

•   Προέρχεται	  από	  ένα	  μύκητα	  
που	  είναι	  παράσιτο	  της	  
σίκαλης	  και	  άλλων	  
δημητριακών.	  

•  Παρασκευάζεται	  παράνομα	  
στις	  ΗΠΑ	  και	  την	  Ολλανδία.	  

•  Μικρές	  ποσότητες	  
τοποθετούνται	  πάνω	  σε	  χάπια,	  
κάψουλες	  και	  κύβους	  
ζάχαρης.	  



Η	  ιστορία	  της	  
έκστασης	  

•  Παρασκευάσθηκε	  για	  πρώτη	  φορά	  στη	  
Γερμανία	  το	  1914	  ως	  δυνατό	  
ανορεξικό.	  

•  Χρησιμοποιήθηκε	  το	  1953	  από	  το	  
στρατό	  των	  ΗΠΑ,	  σε	  ψυχολογικά	  
πολεμικά	  τεστ	  και	  στη	  συνέχεια	  
επανεμφανίστηκε	  στη	  δεκαετία	  του	  
1960	  ως	  ψυχοθεραπευτικό	  φάρμακο	  
για	  να	  «μειώνει	  τις	  αναστολές».	  

•  	  Χρησιμοποιήθηκε	  για	  να	  αυξήσει	  την	  
αντοχή	  των	  νέων	  στα	  ολονύχτια	  rave	  
πάρτυ.	  

•  Τα	  χάπια	  του	  έκσταση	  έχουν	  συνήθως	  
διάφορα	  σχέδια	  (καρδιές,	  αστέρια).	  



Η	  ιστορία	  της	  
αμφεταμίνης	  

•  Η	  πρώτη	  αμφεταμίνη	  δημιουργήθηκε	  
αρχικά	  το	  1887	  από	  τον	  Ρουμάνο	  
χημικό	  Lazar	  Edeleanu	  στο	  
πανεπιστήμιο	  του	  Βερoλίνου	  ,	  με	  το	  
όνομα	  φαινυλισοπροπυλαμίνη.	  	  

•  Τη	  δεκαετία	  του	  1930	  
χρησιμοποιήθηκε	  για	  την	  
αντιμετώπιση	  της	  ναρκοληψίας	  και	  
του	  συνδρόμου	  Ελλειμματικής	  
Προσοχής	  -‐	  Υπερκινητικότητας	  .	  

•  Χρησιμοποιήθηκε	  ευρέως	  στους	  
στρατιώτες	  κατά	  τη	  διάρκεια	  του	  Β'	  
Παγκοσμίου	  Πολέμου.	  	  



Η	  ιστορία	  του	  οπίου	  
•  Η	  καλλιέργεια	  του	  οπίου	  ξεκινά	  από	  

την	  Νεολιθική	  εποχή.	  Οι	  Σουμέριοι,	  
οι	  Ασσύριοι,	  	  οι	  Αιγύπτιοι,	  οι	  Έλληνες,	  
οι	  Ρωμαίοι	  και	  οι	  Άραβες	  έκαναν	  
εκτενή	  χρήση	  του	  οπίου	  που	  την	  
εποχή	  εκείνη	  ήταν	  το	  πιο	  
διαδεδομένο	  παυσίπονο,	  
επιτρέποντας	  ακόμη	  την	  περάτωση	  
διαφόρων	  μικρών	  εγχειρήσεων.	  	  

•  Το	  όπιο	  σε	  συνδυασμό	  με	  κώνειο	  
χρησιμοποιούνταν	  για	  να	  αποφέρει	  
άμεσο	  και	  ανώδυνο	  θάνατο.	  

	  	  



Αλκοόλ	  



•  Ο	  όρος	  αλκοόλ	  προέρχεται	  από	  την	  αραβική	  λέξη	  "al	  
kohl".	  	  

•  Το	  αλκοόλ	  που	  βρίσκεται	  στα	  αλκοολούχα	  ποτά	  
ονομάζεται	  αιθυλική	  αλκοόλη	  ή	  αιθανόλη	  και	  έχει	  το	  
χημικό	  τύπο	  C2	  H5	  OH.	  	  

•  Ο	  άνθρακας,	  το	  υδρογόνο	  και	  το	  οξυγόνο	  αποτελούν	  τα	  
μόνα	  στοιχεία	  της	  αιθυλικής	  αλκοόλης.	  Αυτή	  είναι	  το	  μόνο	  
είδος	  αλκοόλης	  που	  είναι	  ασφαλές	  για	  ανθρώπινη	  
κατανάλωση,	  ταξινομείται	  φαρμακολογικά,	  ως	  γενικό	  
καταστατικό	  και	  μπορεί	  να	  προκαλέσει	  καταστολή	  του	  
κεντρικού	  νευρικού	  συστήματος.	  	  

•  Δεν	  έχει	  εξακριβωθεί	  πότε	  αρχίζει	  στην	  ανθρώπινη	  
ιστορία,	  η	  χρήση	  του	  αλκοόλ,	  ούτε	  η	  εμφάνιση	  του	  μπορεί	  
να	  συσχετισθεί	  με	  την	  ύπαρξη	  ορισμένων	  ιστορικών	  και	  
κοινωνικών	  συνθηκών.	  Η	  παραγωγή	  και	  πώληση	  
οινοπνευματωδών	  ποτών	  είναι	  διαδικασίες	  ρυθμισμένες	  
με	  νόμους	  από	  τους	  πρώτους	  κιόλας	  πολιτισμούς.	  



•  Ο	  κώδικας	  του	  Χαμουραμπί	  
περιείχε	  διατάξεις	  που	  ρύθμιζαν	  το	  
κανονισμό	  λειτουργίας	  των	  "οίκων	  
οινοποσίας".	  

•  	  Οι	  Σουμέριοι	  και	  οι	  Αιγύπτιοι	  
ιατροί	  χρησιμοποιούσαν	  την	  μπύρα	  
και	  τα	  κρασί	  σαν	  συστατικό	  
στοιχείο	  των	  ιατρικών	  συνταγών.	  	  

•  Το	  νερό,	  που	  στους	  πρώτους	  
γεωργικούς	  πολιτισμούς	  ήταν	  από	  
τα	  πολυτιμότερα	  αγαθά,	  το	  
χρησιμοποιούσαν	  αρχικά	  και	  για	  να	  
κάνουν	  σπονδές	  στις	  διάφορες	  
λατρευτικές	  τελετουργίες.	  	  
	  



•  Αργότερα	  όμως	  αντικαταστάθηκε	  από	  τα	  
γάλα,	  το	  μέλι	  και	  το	  κρασί	  ή	  τη	  μπύρα.	  

•  	  Η	  εισαγωγή	  των	  οινοπνευματωδών	  ποτών	  
στο	  τυπικό	  πολλών	  θρησκειών	  συνδέεται	  
με	  την	  ιδιότητα	  τους	  να	  φέρνουν	  τους	  
ιερείς	  σε	  μια	  επιθυμητή	  κατάσταση	  
έκστασης.	  

•  	  Η	  ιδιότητα	  αυτή	  θεωρούνταν	  αποτέλεσμα	  
της	  παρουσίας	  υπερφυσικών	  πνευμάτων	  
και	  θεών.	  	  

•  Το	  κόκκινο	  κρασί,	  στα	  πλαίσια	  των	  
θρησκευτικών	  του	  χρήσεων,	  ταυτίστηκε	  
από	  την	  αρχή	  με	  το	  σύμβολο	  του	  αίματος	  
της	  ζωής	  και	  με	  αυτή	  την	  πνευματική	  
σημασία	  πέρασε	  ως	  συστατικό	  στοιχείο	  
στο	  χριστιανικό	  μυστήριο	  της	  Θείας	  
Ευχαριστίας.	  
	  



•  Στην	  αρχαία	  Ελλάδα	  
ευδοκιμούσε	  το	  σιτάρι,	  το	  
αμπέλι,	  η	  ελιά.	  Όσοι	  δεν	  
έτρωγαν	  ψωμί	  και	  δεν	  έπιναν	  
κρασί,	  θεωρούνταν	  βάρβαροι.	  	  

•  Ο	  Ησίοδος	  και	  ο	  Πλούταρχος,	  
θεωρούσαν	  ιδανική	  την	  
αναλογία	  νερού	  και	  κρασιού	  3	  
προς	  1.	  	  

•  Ποτά	  με	  υψηλή	  συγκέντρωση	  
οινοπνεύματος	  παρήχθησαν	  
για	  πρώτη	  φορά	  με	  τη	  χρήση	  
της	  απόσταξης	  από	  τους	  
Αλχημιστές.	  	  



•  Ως	  ποτό	  η	  μπύρα	  ήταν	  γνωστή	  από	  τους	  
προϊστορικούς	  ακόμα	  χρόνους.	  

•  	  Παρασκευάζονταν	  από	  αλεύρι	  ή	  σπόρους	  
δημητριακών	  ,	  στην	  Ασσυρία	  ,	  τη	  Βαβυλωνία	  
και	  την	  Αίγυπτο	  [5.000	  -‐	  2.500	  π.Χ.].	  	  

•  Στην	  Αίγυπτο	  η	  βιομηχανία	  της	  
προστατευόταν	  από	  τους	  ίδιους	  τους	  
Φαραώ.	  	  

•  Οι	  Κινέζοι	  απέσταξαν	  ένα	  ποτό	  από	  μπύρα	  
ρυζιού	  γύρω	  στα	  800	  π.Χ.	  ενώ	  το	  αράκ	  
αποσταζόταν	  στις	  Ανατολικές	  Ινδίες	  από	  
καλαμοσάκχαρο	  και	  ρύζι.	  	  

•  Οι	  Άραβες	  ανέπτυξαν	  μια	  μέθοδο	  
απόσταξης	  για	  την	  παραγωγή	  ποτού	  από	  
κρασί.	  



•  Κατά	  το	  μεσαίωνα	  ιδρύθηκαν	  
πολλές	  βιοτεχνίες	  μπύρας	  στην	  
Ευρώπη	  και	  ιδιαίτερα	  στη	  
Γερμανία,	  που	  με	  τον	  καιρό	  
εξελίχτηκαν	  στις	  σύγχρονες	  
τεράστιες	  βιομηχανίες	  με	  πλατιά	  
κατανάλωση	  που	  πολλές	  φορές	  
επιβάλλονταν	  κυβερνητικός	  
έλεγχος.	  	  

•  Στην	  Ελλάδα	  το	  πρώτο	  βιοτεχνικό	  
εργαστήριο	  μπύρας	  ιδρύθηκε	  το	  
1864	  στην	  Αθήνα	  από	  Ι.Φιξ.	  
Αργότερα	  ιδρύθηκαν	  και	  άλλα.	  



•  Η	  ποτοαπαγόρευση	  στις	  
ΗΠΑ	  στη	  δεκαετία	  του	  
1920,	  ή	  η	  απαγόρευση	  
που	  ισχύει	  για	  τους	  
περισσότερους	  
μουσουλμάνους,	  
καθιστούν	  τη	  
κατανάλωση	  του	  
οινοπνεύματος	  αρκετά	  
αμφιλεγόμενο	  θέμα.	  	  



Κάπνισμα	  



•  Μετρά	  αιώνες	  η	  θεμελίωση	  του	  
μύθου	  του	  καπνίσματος	  που	  
κατά	  καιρούς	  στηρίχτηκε	  και	  
υποστηρίχτηκε	  από	  ποικίλα	  
συμφέροντα,	  νόρμες,	  
βιομηχανίες,	  τέχνες.	  	  

•  Οι	  τελευταίες	  και	  κυρίως	  η	  
λογοτεχνία,	  η	  ζωγραφική	  και	  ο	  
κινηματογράφος	  συνέβαλαν	  
σημαντικά	  στην	  ανάδειξη	  του	  
καπνίσματος	  ως	  μιας	  συνήθειας	  
άκρως	  γοητευτικής,	  
αυτοκαταστροφικής	  βέβαια,	  
αλλά	  ίσως	  και	  γι’	  αυτό	  ιδιαίτερα	  
ακαταμάχητης.	  



•  Ήταν	  αρχές	  του	  αιώνα	  που	  πέρασε,	  όταν	  ο	  
Σαρλό	  (Τσάρλι	  Τσάπλιν)	  έκανε	  εμφάνιση	  
αρειμάνιου	  καπνιστή	  στο	  φιλμ	  του	  
1914: “Kid	  auto	  taces	  at	  Venice”.	  

•  Τα	  χρόνια	  περνούσαν	  και	  οι	  περισσότεροι	  
σταρ	  της	  οθόνης	  έπαιρναν	  χιλιάδες	  
δολάρια	  για	  να	  καπνίσουν	  στα	  φιλμ,	  στην	  
προσωπική	  τους	  ζωή,	  ακόμη	  και	  στις	  
δημόσιες	  εμφανίσεις	  τους.	  	  

•  Έτσι	  οι	  περισσότεροι	  απ’	  αυτούς	  πέρασαν	  
στο	  συλλογικό	  υποσυνείδητο	  ως	  καπνιστές	  
και	  το	  κάπνισμα	  ως	  μια	  συνήθεια,	  ένα	  
πάθος,	  αν	  θέλετε,	  αυτοκαταστροφικό	  
βέβαια,	  αλλά	  συμπαθητικό,	  σέξι,	  σύμβολο	  
ανδρισμού,	  επαναστατικότητας,	  μαγκιάς,	  
ονειροπόλησης	  και	  συντροφικότητας.	  
	  



•  Η	  πρώτη	  αντίδραση	  από	  την	  
επιστημονική	  κοινότητα	  για	  
την	  επικινδυνότητα	  του	  
καπνίσματος	  θα	  έρθει	  στη	  
μέση	  σχεδόν	  της	  δεκαετίας	  
του	  ’60!	  

•  Την	  ίδια	  ακριβώς	  εποχή	  θα	  
συναντήσουμε	  την	  Μπριζίτ	  
Μπαρντό	  και	  τον	  γοητευτικό	  
άσχημο	  Ζαν	  Πολ	  Μπελμοντό	  
να	  καπνίζουν	  άφιλτρα	  
Gauloise.	  	  



Οι	  εικαστικοί	  καλλιτέχνες	  
ζώντας	  οι	  περισσότεροι	  σ’	  
ένα	  ελεύθερο	  ή	  
ελευθεριάζον	  περιβάλλον,	  
ακολουθώντας	  αυτό	  που	  
λέμε	  μποέμικη	  ζωή,	  ήταν	  
φυσικό	  να	  αδιαφορήσουν	  
για	  την	  απαγόρευση	  και	  τη	  
δαιμονοποίηση	  του	  
καπνίσματος	  και	  να	  
εθιστούν	  σ’	  αυτό	  χωρίς	  
περιορισμούς.	  Μάλιστα	  
πολλοί	  απ’	  αυτούς	  
απαθανάτισαν	  το	  κάπνισμα	  
και	  στα	  έργα	  τους.	  



•  Το	  κάπνισμα,	  μοναχική	  και	  “λαϊκή”	  με	  
την	  ευρύτερη	  σημασία	  της	  λέξης	  
συνήθεια,	  ήταν	  λογικό	  να	  εμπνεύσει	  
συνθέτες,	  μουσικούς,	  στιχουργούς.	  

•  	  Είναι	  αμέτρητα,	  τα	  τραγούδια	  που	  
εμπνέονται	  από	  το	  τσιγάρο	  και	  το	  
κάπνισμα.	  

•  Στα	  περισσότερα	  απ’	  αυτά	  το	  τσιγάρο	  
γίνεται	  ερωτικό	  σύμβολο,	  
προσωποποιείται	  και	  παρομοιάζεται	  
με	  τον	  ερωτικό	  σύντροφο	  που	  αγαπά,	  
ξεχνά,	  προδίδει,	  ξεγελά	  απροκάλυπτα	  
ή	  προδίδεται	  και	  συντρίβεται	  όπως	  
ακριβώς	  και	  στη	  ζωή.	  



•  Το	  τσιγάρο,	  σαφής	  και	  παγιωμένη	  για	  
την	  κοινή	  γνώμη	  εκδήλωση	  αντρισμού,	  
ήταν	  απαγορευμένο	  για	  τις	  γυναίκες	  
ως	  τον	  20ο	  αιώνα.	  	  

•  Πολλές	  γυναίκες	  κάπνιζαν	  από	  τότε	  
παρά	  το	  γεγονός	  ότι	  τις	  χαρακτήριζαν	  
πρόστυχες	  και	  ανήθικες!	  

•  	  Μετά	  την	  έναρξη	  του	  Πρώτου	  
Παγκόσμιου	  Πολέμου	  και	  τις	  αλλαγές	  
των	  κοινωνικών	  συμπεριφορών,	  το	  
κάπνισμα	  επιτράπηκε	  και	  στις	  
γυναίκες.	  Το	  δικαιολογούσε	  τάχα	  η	  
βαθιά	  θλίψη	  και	  το	  πένθος.	  	  
	  



ΕΙΔΗ	  ΧΗΜΙΚΗ	  ΣΥΣΤΑΣΗ,	  ΔΡΑΣΗ	  ΣΤΟΝ	  	  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ	  ΤΩΝ	  ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ	  

ΟΥΣΙΩΝ	  
Κολόϊ	  Γρηγόρης	  

Βασιλάκη	  Σουζάννα	  
Χριστιάνα	  Λέσσι	  	  
Mότσο	  Ελευθερία	  	  



Χημική	  σύσταση	  	  
•  ΤΣΙΓΑΡΟ:	  το	  τσιγάρο	  και	  ο	  καπνός	  του	  τσιγάρου	  περιέχει	  
3.700	  επιβλαβείς	  χημικές	  ουσίες	  ,	  που	  από	  τις	  οποίες	  οι	  40	  
είναι	  καρκινογόνες	  .	  Οι	  ουσίες	  αυτές	  είναι,	  μεταξύ	  άλλων,	  
αμμωνία	  (συστατικό	  απορρυπαντικών),	  αρσενικό	  
(ποντικοφάρμακο)	  πίσσα,	  υδροκυάνιο,	  μονοξείδιο	  του	  
άνθρακα	  ή	  βουτάνιο. 

•  	  Το	  κάπνισµα	  είναι	  το	  σημαντικότερο	  αίτιο	  θανάτου	  και	  
ασθενειών	  που	  θα	  μπορούσε	  να	  αποφευχθεί	  στην	  Ευρώπη	  .	  
Πάνω	  από	  4	  εκατομμύρια	  άνθρωποι	  παγκοσμίως	  χάνουν	  την	  
ζωή	  τους	  από	  τις	  συνέπειες	  του	  καπνίσματος.	  Ο	  καπνιστής	  με	  
κάθε	  τσιγάρο	  χάνει	  11	  λεπτά	  ζωής	  .	  



	  
•  Το	  τσιγάρο	  περιέχει	  νικοτίνη,	  την	  ουσία	  που	  ευθύνεται	  για	  τον	  εθισμό.	  

•  	  Η	  νικοτίνη	  απορροφάται	  από	  τους	  πνεύμονες	  και	  φθάνει	  στον	  εγκέφαλο	  μέσω	  της	  
κυκλοφορίας	  του	  αίματος	  σε	  λιγότερο	  από	  δέκα	  δευτερόλεπτα.	  	  

•  Μόλις	  φθάσει	  στον	  εγκέφαλο	  ο	  οργανισμός	  καταπονείτε	  από	  κάποιες	  αντιδράσεις	  
του	  οργανισμού	  στην	  νικοτίνη	  (αύξηση	  καρδιακού	  παλμού	  και	  αρτηριακής	  πίεσης	  ,	  
συστολή	  αιμοφόρων	  αγγείων,	  μείωση	  κυκλοφορίας	  του	  αίματος	  και	  θερμοκρασίας	  
του	  σώματος).	  

•  Η	  καθαρή	  νικοτίνη	  θα	  μπορούσε	  να	  γίνει	  μοιραία	  ακόμα	  και	  με	  δόση	  0,05	  
γραμμάρια	  σε	  ενήλικα,	  ενώ	  στα	  παιδιά	  κατάποση	  ενός	  μόνο	  τσιγάρου	  θα	  
προκαλούσε	  θάνατο.	  	  

•  Παράλληλα	  η	  νικοτίνη	  δεν	  προκαλεί	  χαλάρωση	  ή	  μείωση	  του	  στρες	  ,στην	  
πραγματικότητα	  αυτό	  που	  αντιλαμβάνονται	  οι	  καπνιστές	  σαν	  χαλάρωση	  είναι	  η	  
μείωση	  των	  συμπτωμάτων	  στέρησης	  όπως	  νευρικότητα	  και	  τα	  προβλήματα	  
αυτοσυγκέντρωσης.	  

Νικοτίνη	  



Κορίτσια	  και	  εγκυμοσύνη	  	  
	  

•  Ο	  συνδυασμός	  αντισυλληπτικού	  χαπιού	  και	  
καπνίσματος	  αυξάνει	  τον	  κίνδυνο	  στο	  κυκλοφορικό,	  
όπως	  θρόμβωση,	  καρδιακή	  προσβολή	  και	  εγκεφαλικό.	  

•  Το	  κάπνισμα	  στη	  διάρκεια	  της	  εγκυμοσύνης	  προκαλεί	  
μείωση	  του	  βάρους	  στο	  νεογνό,	  βραδύτερη	  ανάπτυξη	  
και	  κίνδυνο	  πρόωρου	  και	  σύνδρομο	  αιφνίδιου	  
θανάτου	  .	  



Η	  Καπνοεπιχείρηση	  
	  •  Οι	  καπνοβιομηχανίες	  παρότι	  το	  αρνούνται	  

κατηγορηματικά,	  κατασκευάζουν	  τσιγάρα	  
εθιστικά	  με	  την	  προσθήκη	  ουσιών	  όπως	  ζάχαρη,	  
γλυκόριζα,	  κακάο	  ή	  οξείδιο	  του	  μαγνησίου	  που	  
κάνουν	  το	  τσιγάρο	  εμφανώς	  πιο	  «ένοχο».	  	  

•  Οι	  ουσίες	  αυτές	  αυξάνουν	  την	  πρόσληψη	  της	  
νικοτίνης	  στον	  πνεύμονα	  (αυξάνουν	  συνεπώς	  τις	  
πιθανότητες	  του	  εθισμού)	  και	  δίνουν	  ένα	  πιο	  
ανοιχτόχρωμο	  καπνό	  (λιγότερο	  ορατό	  καπνό,	  
λιγότερες	  αντιδράσεις	  όσων	  ενοχλούνται	  από	  τον	  
καπνό)	  	  



	  	  	  	  	  	  
•  Ο	  καπνιστής	  έχει	  λιγότερες	  

αντοχές	  και	  φυσική	  κατάσταση	  
που	  επιδεινώνεται	  (μονοξείδιο	  του	  
άνθρακα).	  

•  Η	  πίσσα	  του	  τσιγάρου,	  προκαλεί	  
βήχα	  και	  λοιμώξεις	  του	  
αναπνευστικού	  .	  

•  Οι	  τοξικές	  ουσίες	  σε	  συνδυασμό	  με	  
την	  χρόνια	  χρήση	  τσιγάρου	  έχει	  
μεγάλο	  ποσοστό	  να	  πάσχει	  ο	  
καπνιστής	  από	  καρκίνο.	  

Φυσική	  κατάσταση	  μετά	  το	  κάπνισμα	  



	  ΦΥΣΙΚΗ	  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	  ΜΕΤΑ	  ΤΟ	  ΚΑΠΝΙΣΜΑ	  
•  Η	  νικοτίνη,	  μακροπρόθεσμα	  
μπορεί	  να	  προκαλέσει	  
έμφραγμα	  αλλά	  και	  
σεξουαλική	  ανικανότητα.	  

•  Μια	  επίδραση	  της	  νικοτίνης	  
είναι	  ότι	  επιβραδύνει	  την	  
επούλωση	  πληγών	  	  και	  
τραυμάτων.	  

•  Η	  στένωση	  αγγείων	  έχει	  ως	  
συνέπεια	  παγωμένα	  άκρα	  
(πόδια	  και	  χέρια)	  

•  Γήρανση	  του	  δέρματος	  
λόγω	  της	  μειωμένης	  
κυκλοφορίας	  του	  αίματος.	  

	  



ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ	  
•  Το	  κάπνισμα	  είναι	  συχνή	  αιτία	  τύφλωσης.	  	  

•  Το	  κάπνισμα	  επηρεάζει	  την	  γονιμότητα	  
των	  ανδρών.	  

•  Μεγάλος	  κίνδυνος	  τερατογέννησης.	  

•  Κατά	  τη	  διάρκεια	  της	  κύησης	  έχουν	  
τριπλάσιες	  πιθανότητες	  να	  γεννήσουν	  
ελλειποβαρές	  νεογνό.	  

•  Το	  κάπνισμα	  είναι	  η	  σημαντικότερη	  αιτία	  
πρόκλησης	  του	  καρκίνου.	  	  

•  Η	  απώλεια	  της	  μνήμης.	  



ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ	  ΚΑΙ	  
ΟΥΣΙΕΣ	  



	  
	  	  
	  

Εισπνεόμενες	  ουσίες:	  	  
	  
•  Βενζίνη,	  κόλλα,	  καθαριστικά	  λεκέδων,	  καθαριστικά	  και	  

διαυλικά	  χρωμάτων,	  καθαριστικά	  βερνικιών	  ή	  προωθητικά	  
αέρια	  σε	  σπρέι.	  

•  	  Οι	  εισπνεόμενες	  ουσίες	  επιδρούν	  στην	  ψυχή	  και	  στο	  μυαλό	  
καθώς	  επηρεάζεται	  η	  κρίση,	  η	  αντίληψη	  αλλά	  και	  τα	  
συναισθήματα.	  	  

•  Η	  χρήση	  των	  εισπνεόμενων	  αυτών	  μπορεί	  να	  καταλήξει	  σε	  
εξάρτηση,	  αλλά	  η	  εισπνοή	  αυτών	  μπορεί	  να	  προκαλέσει	  
προβλήματα	  μόνιμα	  και	  να	  βλάψει	  την	  υγεία.	  

	  	  

	  
	  	  	  	  
	  
	  



•  Τα	  ναρκωτικά	  μπορούν	  να	  χορηγηθούν	  με	  
διάφορους	  τρόπους.	  	  

•  Στα	  πλαίσια	  ψυχαγωγικής	  χρήσης	  λαμβάνονται	  
στοματικά,	  επίσης	  σε	  μορφή	  καπνού,	  ρινικά	  σε	  
μορφή	  σκόνης,	  ενέσιμα	  (υποδόρια	  ή	  ενδοφλέβια),	  
ανάλογα	  με	  την	  εκάστοτε	  ουσία.	  



Επιπτώσεις	  
	  
•  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	  των	  ουσιών,	  δεν	  
υπάρχει	  απώλεια	  ελέγχου	  των	  κινήσεων	  ή	  ακατάληπτος	  λόγος,	  όπως	  συμβαίνει	  με	  
πολλές	  αντικαταθλιπτικές	  ουσίες,	  όπως	  το	  αλκοόλ.	  

       



Κίνδυνοι	  που	  πρέπει	  να	  
γνωρίζουμε	  

•  Υπό	  την	  επήρεια	  ο	  χρήστης	  μπορεί	  να	  χάσει	  
τον	  έλεγχο	  του	  συντονισμού	  των	  κινήσεων	  και	  
καθώς	  η	  αναπνοή	  επιβραδύνει	  συχνά	  
αισθάνεται	  εσωτερική	  νευρικότητα.	  

•  Σε	  περίπτωση	  εισπνοής	  μεγάλης	  ποσότητας	  
ενδέχεται,	  να	  διαταραχθεί	  η	  κυκλοφορία	  του	  
αίματος	  στον	  εγκέφαλο	  ,	  γεγονός	  που	  μπορεί	  
να	  προκαλέσει	  εγκεφαλικές	  βλάβες	  ή	  
παράλυση	  .	  

•  Αν	  οι	  ουσίες	  έρθουν	  σε	  επαφή	  με	  το	  δέρμα	  
μπορεί	  	  να	  προκαλέσουν	  διάβρωση	  και	  
μόνιμες	  βλάβες	  .	  

•  Η	  εισπνοή	  με	  μαντίλια	  ή	  με	  σακούλες	  μπορεί	  
να	  προκαλέσει	  ασφυξία.	  

	  	  



ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ	  ΟΥΣΙΕΣ:	  
	  Κάνναβη,Ηρωίνη	  

	  Ο	  όρος	  κάνναβη	  χρησιμοποιείται	  για	  να	  περιγράψει	  τα	  
προϊόντα	  χασίς	  και	  μαριχουάνα.	  Η	  κάνναβη	  περιέχει	  
τετραϋδροκανναβινόλη,	  ουσία	  που	  επηρεάζει	  τις	  ψυχικές	  μας	  
λειτουργίες,	  δηλαδή,	  επιδρά	  στην	  σκέψη	  και	  στα	  συναισθήματα	  
μας.	  Είναι	  συνήθως	  μια	  ευχάριστη	  εμπειρία	  αλλά	  μπορεί	  και	  
δυσάρεστη	  ανάλογα	  με	  πολλούς	  παράγοντες.	  	  



•  Η	  Τετραϋδροκανναβινόλη	  ή	  αλλιώς	  THC	  είναι	  η	  ουσία	  που	  
περιέχεται	  στην	  μαριχουάνα	  και	  το	  χασίς,	  προϊόντα	  του	  
φυτού	  κάνναβη.	  	  

•  Στο	  χασίς	  υπάρχει	  σε	  πολλή	  μεγαλύτερη	  συγκέντρωση	  σε	  σχέση	  
με	  την	  μαριχουάνα.	  

•  	  Προκαλεί	  ψυχοδραστικές	  μεταβολές	  στον	  ανθρώπινο	  εγκέφαλο.	  
Η	  ουσία	  εντάσσεται	  στα	  ψευθαισθησιογόνα	  φάρμακα,	  τα	  οποία	  
επηρεάζουν	  τη	  λογική	  σκέψη.	  

•  	  Στην	  ίδια	  οικογένεια	  εντάσσεται	  και	  το	  LSD.	  



•  Οπτικές	  παραισθήσεις	  και	  
ψευδαισθήσεις	  

•  Απώλεια	  βραχυπρόθεσμης	  
μνήμης	  

•  Έλλειψη	  κινήτρων	  και	  
αδιαφορία	  (χρόνια	  χρήση)	  

•  Αύξηση	  της	  όρεξης	  
•  Ευφορία	  
•  Υπνηλία	  
•  Χαλάρωση	  
•  Ταχυκαρδία	  

Δράσεις	   Συμπτώματα	  
	  
• Κόκκινα	  μάτια	  
• Υπερδραστηριότητα	  
• Υπερβολική	  ομιλητικότητα	  
• Εφίδρωση,	  αναγούλες	  
• Μυστικοπάθεια	  	  
• Απομόνωση	  	  
• Υπαρξιακό	  κενού	  
• Επιθετικότητα	  
• Χαμηλή	  αυτοεκτίμηση	  



•  	  Ισχυρότατο	  διεγερτικό,	  που	  προκαλεί	  άμεσα	  έντονη	  
διέγερση	  με	  έξαψη,	  ευφορία,	  ψευδαίσθηση	  
αυξημένης	  	  ενέργειας.	  	  

•  Μπορεί	  να	  προκληθεί	  έμφραγμα	  μυοκαρδίου,	  
εγκεφαλικό	  επεισόδιο,	  επιληψία,	  παραλήρημα,	  
υπέρταση,	  υπερθερμία,	  θάνατος.	  

•  	  Παρά	  το	  γεγονός	  ότι	  οι	  χρήστες	  χρησιμοποιούν	  
συχνά	  την	  κοκαΐνη	  για	  οξεία	  αύξηση	  της	  σεξουαλικής	  
ενέργειας,	  σε	  χρόνια	  χορήγηση	  προκαλείται	  μείωση	  
της	  σεξουαλικής	  ορμής	  ,	  ανικανότητα	  και	  στειρότητα.	  

Κοκαΐνη	  



Χασίς-
µαριχουάνα	  

•  Σε µικρές δόσεις προκαλούν 
ευφορία, ταχυκαρδία, 
υπνηλία, διαφοροποιηµένη 
αντίληψη χρόνου, άρση 
αναστολών, ψυχοκινητικά 
προβλήµατα. 

•  Οι ουσίες αυτές µπορούν να 
δράσουν και ως 
παραισθησιογόνα.  

•  Σε συστηµατική χρήση 
προκαλούνται, ρινίτιδα, 
λαρυγγίτιδα, βαριά 
πνευµονική βλάβη, 
διαταραχή γονιµότητας, 
στυτική δυσλειτουργία και 
ανικανότητα, καρδιακές 
αλλοιώσεις, έκπτωση 

γνωστικών λειτουργιών. 	  
	  



ΑΛΚΟΟΛ	  



Γιατί	  κάποιοι	  άνθρωποι	  
καταναλώνουν	  αλκοόλ;	  

	  	  Έχουν	  διενεργηθεί	  πολλές	  έρευνες	  με	  σκοπό	  να	  ανακαλύψουν	  τον	  
λόγο	  που	  κάποιοι	  άνθρωποι	  καταναλώνουν	  αλκοόλ.	  Από	  μία	  

έρευνα	  που	  διενεργήθηκε	  στην	  Ολλανδία	  μεταξύ	  ατόμων	  ηλικίας	  
από	  15	  μέχρι	  25	  ετών	  βγήκαν	  τα	  ακόλουθα	  συμπεράσματα:	  

	  
	  

•  Κοινωνικότητα	  (71%)	  
•  Τους	  αρέσει	  η	  γεύση	  (51%)	  
•  Δημιουργεί	  αίσθημα	  χαλάρωσης	  (12%)	  
•  Προκαλεί	  μέθη	  (6%)	  
•  Επειδή	  το	  κάνουν	  όλοι	  (6%)	  
•  Για	  να	  ξεχάσουν	  προβλήματα	  (0%)	  



Το	  αλκοόλ	  είναι	  ένα	  ναρκωτικό...	  
	  •  Υπάγεται	  στην	  κατηγορία	  των	  κατασταλτικών,	  
που	  σημαίνει	  ότι	  επιβραδύνει	  ζωτικές	  
λειτουργίες	  

•  Μειώνει	  την	  ικανότητα	  του	  ατόμου	  να	  σκέπτεται	  
λογικά	  και	  διαστρεβλώνει	  την	  κρίση	  του.	  

•  Η	  ποσότητα	  του	  αλκοόλ	  που	  καταναλώνεται	  
είναι	  αυτή	  που	  καθορίζει	  το	  είδος	  του	  
αποτελέσματος.	  	  

•  Οι	  περισσότεροι	  άνθρωποι	  πίνουν	  για	  
το	  τονωτικό	  αποτέλεσμα,	  όπως	  συμβαίνει	  με	  μια	  
μπύρα	  ή	  ένα	  ποτήρι	  κρασί	  που	  πίνει	  κάποιος	  για	  
να	  «χαλαρώσει».	  

•  Εάν	  κάποιος	  καταναλώνει	  περισσότερο	  από	  όσο	  
μπορεί	  να	  χειριστεί	  το	  σώμα,	  τότε	  το	  άτομο	  
βιώνει	  τις	  κατασταλτικές	  επιπτώσεις	  του	  αλκοόλ.	  	  



•  Τα	  ποτά	  που	  υπόκεινται	  σε	  ζύμωση,	  όπως	  η	  μπύρα	  και	  το	  κρασί,	  
περιέχουν	  αλκοόλ	  σε	  ποσοστό	  από	  2%	  έως	  20%.	  Τα	  αποσταγμένα	  
ποτά,	  ή	  οινοπνευματώδη	  περιέχουν	  από	  40%	  έως	  50%	  ή	  και	  
παραπάνω	  αλκοόλ.	  

	  
•  Η	  αιθυλική	  αλκοόλη	  (αιθανόλη),	  η	  οποία	  είναι	  το	  μόνο	  αλκοόλ	  που	  

χρησιμοποιείται	  στα	  ποτά	  και	  παράγεται	  από	  τη	  ζύμωση	  
δημητριακών	  και	  φρούτων.	  Η	  ζύμωση	  είναι	  μια	  χημική	  διαδικασία	  
κατά	  την	  οποία	  η	  μαγιά	  δρα	  σε	  ορισμένα	  συστατικά	  του	  τροφίμου,	  
παράγοντας	  αλκοόλ.	  



Αίτια	  και	  παράγοντες	  που	  
συντελούν	  στη	  έναρξη	  και	  

συνέχιση	  της	  χρήσης	  ουσιών	  
•  Χαλεπάκη Άρτεµις 
•  Ντάγκας Λευτέρης 
•  Ντελιράη Νταϊάνα 
•  Αγιοβλασίτης Χάρης 



Αλκοόλ	  



•  Στις	  μέρες	  μας	  διαφαίνεται	  έντονα	  το	  
φαινόμενο	  του	  εθισμού	  στο	  αλκοόλ.	  	  

•  Αυξάνεται	  ραγδαία	  ο	  αριθμός	  των	  
ανθρώπων	  που	  καταναλώνουν	  
σημαντικές	  ποσότητες	  αλκοόλ.	  

•  	  Στην	  Ελλάδα	  το	  65,4%	  των	  εφήβων	  
καταναλώνει	  αλκοολούχα	  ποτά	  σε	  
χώρους	  όπου	  σύμφωνα	  με	  τον	  
υφιστάμενο	  νόμο	  απαγορεύεται	  η	  
κατανάλωση	  από	  άτομα	  ηλικίας	  κάτω	  
των	  17.	  

•  	  Παιδιά	  αλκοολικών	  γονέων	  έχουν	  4	  
φορές	  περισσότερο	  πιθανότητα,	  σε	  
σχέση	  με	  άλλα	  παιδιά,	  να	  γίνουν	  και	  τα	  
ίδια	  αλκοολικά.	  

	  

	  	  



	  Αίτια	  αλκοολισμού	  
•  Χαλάρωση	  
	  
•  Μίμηση	  ενηλίκων,	  Περιέργεια	  
	  
•  Οικογενειακό	  ιστορικό	  αλκοολισμού	  

•  Ψυχολογικοί	  παράγοντες	  

•  Κακοποίηση	  από	  το	  οικογενειακό	  τους	  
περιβάλλον	  

•  Χαμηλή	  αυτοεκτίμηση	  και	  αυτοπεποίθηση	  

•  Απόρριψη	  από	  την	  οικογένεια	  

•  Μετατραυματικό	  στρές	  (PTSD)	  εξαιτίας	  της	  
βίωσης	  σοβαρών	  τραυματικών	  γεγονότων	  



•  Οι	  έφηβοι	  που	  αρχίζουν	  να	  πίνουν	  
πριν	  τα	  15	  χρόνια	  τους,	  έχουν	  
αυξημένο	  γενετικό	  κίνδυνο	  
εξάρτησης	  από	  το	  αλκοόλ.	  

•  	  Όσοι	  ξεκινούν	  το	  ποτό	  μετά	  τα	  16	  
χρόνια,κινδυνεύουν	  να	  γίνουν	  
αλκοολικοί	  εξαιτίας	  των	  συνθηκών	  
της	  ζωής	  τους	  και	  όχι	  των	  γονιδίων	  
τους.	  

•  Παιδιά	  που	  έχουν	  υποστεί	  σωματική	  
ή	  σεξουαλική	  κακοποίηση	  και	  έχουν	  
χαμηλή	  αυτοεκτίμηση	  βρίσκονται	  σε	  
όμαδα	  υψηλού	  κινδύνου	  για	  
εξάρτηση	  από	  το	  αλκοόλ..	  



Τσιγάρο	  



	  Γιατί	  οι	  άνθρωποι	  
καπνίζουν;	  

	  
•  Οι	  περισσότεροι	  που	  ξεκινούν	  το	  

κάπνισμα	  είναι	  σε	  νεαρή	  ηλικία,	  
όπου	  δεν	  μπορούν	  να	  
αντιληφθούν	  τις	  επιπτώσεις	  που	  
θα	  έχει	  η	  συνήθεια	  αυτή	  στην	  
υγεία	  τους.	  

•  Το	  θάρρος	  και	  η	  τόλμη	  στη	  νεαρή	  
ηλικία	  οδηγούν	  σε	  πολλές	  
διαφορετικές	  συμπεριφορές,	  που	  
μπορεί	  να	  αποβούν	  αρνητικές	  για	  
τη	  σωματική	  ακεραιότητα	  του	  
ατόμου.	  



Ψυχολογικοί	  παράγοντες	  που	  επηρεάζουν	  την	  έξη	  μας	  
στο	  τσιγάρο	  

1.  Η επιρροή των συνοµηλίκων: Η επιρροή που έχει µια οµάδα 
συνοµήλικων στα µέλη της είναι ένας πολύ συνηθισµένος λόγος να 
ξεκινήσει κάποιος το κάπνισµα. Έφηβοι και ενήλικες, σε νεαρή ηλικία 
συχνά αναφέρουν ότι ξεκίνησαν το κάπνισµα µετά από πίεση της 
παρέας τους. 

2.  Ανεξαρτησία: Πολύ νέοι ξεκινούν το κάπνισµα για να αισθανθούν 
µεγαλύτεροι σε ηλικία. Πιστεύουν ότι το κάπνισµα τους βοηθάει να 
εκφράσουν την καταπιεσµένη προσωπικότητα τους. 

3.  Φίλοι και Οικογένεια: Άτοµα, που στο περιβάλλον τους έχουν φίλους 
ή συγγενείς, που καπνίζουν, έχουν περισσότερες πιθανότητες να 
ξεκινήσουν το κάπνισµα σε σχέση µε άλλα άτοµα, που δεν έχουν 
φίλους και συγγενείς καπνιστές. Το ίδιο ισχύει και για άλλες κακές 
συνήθειες όπως το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. 

4.  Διάσηµοι και µοντέλα: Μερικοί άνθρωποι ξεκινούν ή και συνεχίζουν 
το κάπνισµα προκειµένου να µοιάσουν σε προσωπικότητες 
διάσηµες που περνάνε την εικόνα ότι µε το τσιγάρο είναι πιο άνετοι, 
ωραίοι και επιτυχηµένοι. 



Ψυχολογικοί	  παράγοντες	  που	  επηρεάζουν	  την	  έξη	  μας	  στο	  
τσιγάρο	  

5.  Διαφήµιση: Οι καπνοβιοµηχανίες ξοδεύουν µεγάλα οικονοµικά ποσά 
προκειµένου να πείσουν όλο και περισσότερους ανθρώπους να 
αγοράσουν τα προϊόντα τους. Για να πείσουν τους ανθρώπους να 
ξοδέψουν χρήµατα σε ένα προϊόν που πιθανότατα κάποια µέρα θα 
τους οδηγήσει στο θάνατο ή θα τους αρρωστήσει, κάνουν πολύ 
ελκυστικές διαφηµιστικές καµπάνιες. Πολύ άνθρωποι ενδίδουν στις 
δελεαστικές διαφηµίσεις. 

6.  Χάσιµο βάρους: Μερικά άτοµα  και ιδιαίτερα οι γυναίκες, ξεκινάνε ή 
ακόµα και συνεχίζουν το κάπνισµα επειδή πιστεύουν ότι τις βοηθάει να 
παραµείνουν λεπτές ή να χάσουν βάρος.   

7.  Άγχος: Πολύ από εµάς αρπάζουν ένα τσιγάρο µόλις αισθανθούν πίεση 
ή άγχος. Θεωρούν ότι βοηθάει να ηρεµήσουν και να χαλαρώσουν. 
Έτσι φοβούµενοι ότι δε  θα µπορέσουν να αντιµετωπίσουν την 
αγχογόνο καθηµερινότητά  τους χωρίς τσιγάρο, δε  µπορούν να το 
κόψουν. 

8.  Συνήθεια: Για άλλους πάλι ανθρώπους το τσιγάρο είναι  
µέρος της καθηµερινής ζωής τους. Γίνεται τόσο σηµαντική  
συνήθεια, όσο είναι το µεσηµεριανό γεύµα και η εργασία. 



Ναρκωτικά	  



	  
Λόγοι	  που	  οδηγούν	  τους	  νέους	  

	  στα	  Ναρκωτικά	  	  
	  

1.  Είναι γεγονός ότι ιδιαίτερα τα νέα άτοµα που περνούν το στάδιο της 
εφηβείας µέσα στις δυσκολίες της ψυχοσωµατικής ανάπτυξης, 
εξέλιξης,  της ολοκλήρωσης της ταυτότητας και της αποδοχής του 
στενού και ευρύτερου περιβάλλοντος, βιώνουν κατά τον πιο έντονο 
τρόπο το  σκληρό ανταγωνισµό της σύγχρονης καταναλωτικής 
κοινωνίας. 

2.  Όχι σωστή διαπαιδαγώγηση του ατόµου, από τη µικρή του 
ηλικία. Δεν ασκείται η βούλησή του έτσι ώστε να µπορεί να 
αντιστέκεται, ούτε η ατοµική ευθύνη, ούτε η κρίση του. Έτσι το 
άτοµο παρασύρεται εύκολα. Δε  µαθαίνει το άτοµο την εσωτερική 
υπακοή, την πειθαρχία, την υποταγή σε µια τάξη πραγµάτων. Να 
υποµένει και να περιµένει. Δε  µαθαίνει το άτοµο ότι ευτυχία και 
προκοπή δεν θα πει απαλλαγή της ζωής από κόπο και πόνο. Ότι 
χρειάζεται προσπάθεια και αγώνας για µια πετυχηµένη πορεία στη 
ζωή, ότι χωρίς αυτά µένει σκλάβος των επιθυµιών του.  



	  
Λόγοι	  που	  οδηγούν	  τους	  νέους	  στα	  Ναρκωτικά	  	  

	  3.  Η χαλάρωση του οικογενειακού θεσµού: Η δυσαρµονία και η 
έλλειψη επικοινωνίας που επικρατεί µέσα στην οικογένεια στρέφει 
τα παιδιά προς τη φυγή από το σπίτι, κάπως πρόωρα και 
επικίνδυνα, αφού µπορεί να οδηγήσει στην αλητεία και τα 
επακόλουθά της. 

4.  Ο αλλοτριωτικός χαρακτήρας των ανθρώπινων σχέσεων στην 
εποχή µας:  Η µείωση της προσωπικής επικοινωνίας, η 
αποπροσωποποίηση, η αποξένωση, η µοναξιά, βάζουν σε 
δοκιµασία την ψυχική ισορροπία του σύγχρονου ανθρώπου ο 
οποίος αναζητάει µια διέξοδο. Νέοι που δυσκολεύονται να 
ενταχθούν στην κοινωνική ζωή µπορεί να ζητήσουν να ενταχθούν 
σε κάποια άλλη αντικοινωνική υποοµάδα. Μια τέτοια είναι και των 
ναρκωτικών. Ένας από τους λόγους που προβάλλουν ναρκοµανείς 
ως αιτία για τη χρήση ναρκωτικών είναι η επιθυµία τους να είναι 
παρέα µε φίλους και να επικοινωνήσουν πιο εύκολα µε τους 
άλλους. 



	  
Λόγοι	  που	  οδηγούν	  τους	  νέους	  στα	  

Ναρκωτικά	  	  
	  

5.  Αντιδρά κατά κάποιον τρόπο το άτοµο µε τα ναρκωτικά ενάντια στο 
κοινωνικό κατεστηµένο. Είναι µια µορφή “ανεξαρτητοποίησης", 
επανάστασης και φυγής, µια προσπάθεια να γίνει “διαφορετικός” ο 
νέος από τους µεγάλους, τους οποίους αµφισβητεί. 

6.  Η περιέργεια του νέου, που την εκτρέφουµε και την τροφοδοτούµε 
συχνά µε τις δήθεν διαφωτίσεις µας, οι οποίες αντί να είναι 
ανασταλτικές καταντούν ερεθιστικές της περιέργειας να δοκιµάσουν 
τα ναρκωτικά. Στον έφηβο ιδιαίτερα, είναι πιο έντονη αυτή η τάση 
του ανθρώπου, γιατί θέλει να αποκτήσει την δική του πείρα. 

7.  Ο προσηλυτισµός από τους άλλους τοξικοµανείς, που 
προσπαθούν να µυήσουν όσο γίνεται ποιο πολλούς στο “πάθος” 
τους, να κάνουν κι άλλους όµοιούς τους, γιατί όταν ένα ελάττωµα 
µεταδίδεται σε πολλούς, παύει να είναι δακτυλοδεικτούµενη 
εξαίρεση, και ο ίδιος σηκώνει πιο εύκολα το βάρος του, αφού το 
µοιράζεται µε άλλους. 



ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ	  ΤΗΣ	  ΧΡΗΣΗΣ	  
ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ	  ΟΥΣΙΩΝ:	  

ΤΡΟΠΟΙ	  ΠΡΟΛΗΨΗΣ,	  
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ	  ΚΑΙ	  

ΕΠΕΝΕΝΤΑΞΗΣ	  	  
	  
	  

•  Κάτση	  Άννα	  
•  Κομπολίτης	  Σπύρος	  
•  Κόκκαλης	  Γιώργος	  
•  Βλαχάκης	  Βασίλης	  



Αλκοόλ	  



ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ	  ΤΗΣ	  ΧΡΗΣΗΣ	  –	  ΤΡΟΠΟΙ	  
ΠΡΟΛΗΨΗΣ-‐ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗΣΗ-‐ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ	  

•  Η	  χρήση	  και	  η	  κατάχρηση	  αλκοόλ	  
στην	  εφηβεία	  εξακολουθεί	  να	  
αποτελεί	  σημαντικό	  πρόβλημα	  στην	  
Ευρώπη,	  αλλά	  και	  σε	  όλο	  τον	  
κόσμο.	  

•  	  Στην	  Ελλάδα,	  σε	  μεγάλο	  ποσοστό	  
εφήβων	  αναφέρεται	  χρήση	  και	  
κατάχρηση	  αλκοόλ,	  με	  μεγαλύτερη	  
επίπτωση	  στις	  ημιαστικές	  και	  
αγροτικές	  περιοχές.	  

•  	  Οι	  	  λόγοι	  που	  πίνουν	  οι	  νέοι	  
ξεκινούν	  από	  την	  απλή	  ευχαρίστηση	  
μέχρι	  την	  πεποίθηση	  ότι	  ξεπερνούν	  
έτσι	  τα	  προσωπικά	  τους	  
προβλήματα.	  

	  



ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ	  ΤΗΣ	  ΧΡΗΣΗΣ	  –	  ΤΡΟΠΟΙ	  
ΠΡΟΛΗΨΗΣ-‐ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗΣΗ-‐ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ	  
	  
•  Σημαντικό	  ποσοστό	  των	  εφήβων	  αγνοεί	  

τα	  ανώτερα	  επιτρεπτά	  όρια	  αλκοόλ,	  
καθώς	  και	  τα	  συμπτώματα	  της	  οξείας	  
μέθης,	  που	  συχνά	  μπορεί	  να	  είναι	  
απειλητική	  για	  τη	  ζωή,	  ενώ	  ο	  χρόνιος	  
αλκοολισμός	  είναι	  πρόβλημα	  που	  αφορά	  
και	  την	  εφηβική	  ηλικία.	  	  

•  Το	  αλκοόλ	  σχετίζεται	  άμεσα	  με	  το	  βίαιο	  
θάνατο	  και	  είναι	  σημαντικός	  παράγοντας	  
στις	  περιπτώσεις	  αυτές	  για	  τους	  
εφήβους.	  Η	  αντιμετώπιση	  του	  
προβλήματος	  είναι	  εφικτή	  με	  τη	  
συνεργασία	  της	  οικογένειας,	  του	  ίδιου	  
του	  εφήβου,	  της	  αποφυγής	  της	  
διαφήμισης	  και	  της	  σωστής	  ενημέρωσης	  
με	  τη	  βοήθεια	  των	  παιδιάτρων.	  



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	  ΚΙΝΔΥΝΟΥ	  

•  Οικογένεια:	  οικονομική	  
κατάρρευση,	  διαζύγιο,	  
ασθένεια,	  θάνατος,	  
αλκοολικοί	  γονείς.	  

•  Οι	  συνομήλικοι:	  προσαρμογή	  
στην	  παρέα,	  ενηλικίωση,	  
περιέργεια,	  «της	  μόδας»	  

•  Μη	  φυσιολογική	  
συμπεριφορά:	  κακή	  επίδοση	  
μαθημάτων,	  έλλειψη	  στόχων,	  
απαισιοδοξία,	  μοναξιά	  κ.λπ.	  

•  Διαφήμιση	  
•  Γενετικοί	  λόγοι:	  γονίδιο	  
	  	  



ΚΙΝΔΥΝΟΙ	  ΑΠΟ	  ΤΟΝ	  ΕΘΙΣΜΟ	  ΣΤΟ	  ΑΛΚΟΟΛ	  
	  
•  Οι	  	  κίνδυνοι	  από	  την	  κατάχρηση	  αλκοόλ	  στους	  

εφήβους	  περιλαμβάνουν	  την	  αντικοινωνική	  
συμπεριφορά	  (εσωστρέφεια,	  συναισθηματική	  
απομάκρυνση,	  ανειλικρίνεια,	  κατάσταση	  
απουσίας	  ελέγχου)	  και	  ριψοκίνδυνη	  
συμπεριφορά	  (διέγερση,	  μείωση	  της	  κριτικής	  
ικανότητας,	  παρορμητικότητα,	  αμνησία,	  
μείωση	  αντίληψης,	  συσκότιση,	  σεξ	  χωρίς	  
προφυλάξεις,	  χρήση	  άλλων	  τοξικών	  ουσιών	  
και	  αυξημένη	  νοσηρότητα	  και	  θνητότητα.	  

•  	  Οι	  τρεις	  κύριες	  αιτίες	  θανάτου	  και	  αναπηρίας	  
μεταξύ	  των	  εφήβων	  είναι	  ο	  τραυματισμός	  
από	  ατύχημα,	  η	  αυτοκτονία	  και	  η	  δολοφονία.	  
Τρομακτικό	  είναι	  το	  γεγονός	  ότι	  το	  αλκοόλ	  
συμβάλλει	  στο	  25	  -‐50%	  των	  εφηβικών	  
ατυχημάτων,	  των	  δολοφονιών	  και	  των	  
αυτοκτονιών.	  



ΑΛΚΟΟΛ	  ΑΠΟ	  ΑΠΟΨΗ	  ΧΗΜΕΙΑΣ	  

•  Η	  αιθανόλη	  ή	  αιθυλική	  
αλκοόλη	  ή	  οινόπνευμα	  ή	  
υδροξυαιθάνιο	  ή	  
μεθυλοκαρβινόλη	  είναι	  ένα	  
πτητικό,	  εύφλεκτο	  και	  άχρωμο	  
υγρό	  

•  Είναι	  ένα	  ψυχοενεργό	  
ναρκωτικό	  και	  ένα	  από	  τα	  
παλαιότερα	  ψυχαγωγικά	  ποτά.	  

•  	  Είναι	  γνωστή	  στην	  
καθομιλουμένη	  και	  απλά	  ως	  
«αλκοόλη».	  	  



ΠΟΤΕ	  ΚΑΠΟΙΟΣ	  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ	  ΠΡΟΒΛΗΜΑ	  
ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ;	  

•  Το	  αλκοόλ	  καταντάει	  ένα	  σοβαρό	  
πρόβλημα	  για	  κάποιον	  όταν	  
αρχίσουν	  και	  γίνονται	  ορατές	  οι	  
βλαβερές	  του	  συνέπειες	  τόσο	  στην	  
ατομική	  και	  οικογενειακή	  υγεία	  όσο	  
και	  στην	  εργασιακή	  ζωή.	  

•  Ίσως	  να	  αντιμετωπίζεις	  πρόβλημα	  
αλκοολισμού:	  α)	  εάν	  σκέφτεσαι	  
συνέχεια	  το	  ποτό,	  β)	  εάν	  έχεις	  
προσπαθήσει	  από	  μόνος	  σου	  να	  το	  
κόψεις	  αλλά	  ανεπιτυχώς,	  ή	  γ)	  όταν	  
πίνεις	  περισσότερες	  ποσότητες	  
αλκοόλ	  από	  αυτές	  που	  είχες	  αρχικά	  
προγραμματίσει	  να	  πιεις.	  



ΜΟΡΦΕΣ	  ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ	  
•  ΟΞΥΣ	  ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ:	  Γνωστός	  και	  σαν	  αιθυλική	  κρίση	  (ή	  κοινώς	  

"μεθύσι").	  Τα	  πρώτα	  συμπτώματα	  της	  μέθης	  εμφανίζονται	  όταν	  
συγκεντρωθεί	  στο	  αίμα	  περισσότερο	  από	  0,2%	  οινόπνευμα.	  Σε	  
αυτό	  το	  στάδιο	  παρατηρείται	  ελάττωση	  της	  οπτικής	  και	  
ακουστικής	  οξύτητας,	  στο	  πρόσωπο	  εμφανίζεται	  ερυθρότητα	  
συνοδευόμενη	  από	  αίσθημα	  θερμότητας	  και	  υπάρχει	  αυξημένη	  
αποβολή	  ούρων.	  Όταν	  η	  πυκνότητα	  του	  οινοπνεύματος	  φθάσει	  
μεταξύ	  1-‐1,5	  γραμμ.	  στο	  αίμα,	  τότε	  παρατηρείται	  ευφορία,	  
διέγερση	  και	  	  υπερκινητικότητα,	  τόνωση	  της	  αυτοπεποίθησης,	  
παραγνώριση	  ή	  υποτίμηση	  του	  κινδύνου.	  Τα	  συμπτώματα	  αυτά	  
συχνά	  ακολουθούν	  η	  μελαγχολία	  και	  η	  κατάπτωση.	  

•  ΧΡΟΝΙΟΣ	  ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ:	  Εμφανίζεται	  κυρίως	  σε	  άτομα	  ηλικίας	  
40-‐50	  ετών,	  βασικό	  στοιχείο	  των	  οποίων	  είναι	  η	  χρόνια	  χρήση	  
αλκοόλ	  (για	  10	  ή	  περισσότερα	  χρόνια).	  Ο	  αλκοολικός	  σ'	  αυτή	  τη	  
φάση,	  εμφανίζεται	  καχεκτικός,	  ανέκφραστος,	  ανήσυχος,	  με	  
αλλοιώσεις	  στο	  δέρμα	  του	  προσώπου	  όπως	  διαστολή	  των	  πόρων	  
και	  κοκκίνισμα	  ιδιαίτερα	  στη	  μύτη	  και	  στα	  μάτια.	  Έχει	  ένα	  
ασπροκίτρινο	  	  χρώμα	  και	  το	  δέρμα	  φαίνεται	  αυλακωμένο	  από	  
λεπτές	  διατεταμένες	  	  φλέβες.	  



ΓΙΑΤΙ	  ΝΑ	  ΔΙΑΚΟΨΩ	  ΤΟ	  ΑΛΚΟΟΛ;	  

•  Η	  διακοπή	  από	  το	  αλκοόλ	  είναι	  
η	  μόνη	  οδός	  για	  να	  
σταματήσουν	  τα	  προβλήματα	  
που	  αυτό	  προκαλεί	  στην	  ζωή	  
σου.	  

•  	  Σίγουρα	  δεν	  είναι	  εύκολο	  να	  
το	  κόψεις.	  	  

•  Αλλά	  οι	  προσπάθειές	  σου	  θα	  
επιβραβευθούν	  με	  καλύτερη	  
προσωπική	  υγεία,	  δυνατές	  
διαπροσωπικές	  σχέσεις	  και	  με	  
μία	  αίσθηση	  ολοκλήρωσης.	  



ΠΩΣ	  ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ	  ΚΑΠΟΙΟΣ	  ΠΟΥ	  ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ	  ΝΑ	  
ΚΟΨΕΙ	  ΤΟ	  ΑΛΚΟΟΛ;	  

•  Όταν	  κάποιος	  πίνει	  πολύ,	  ο	  οργανισμός	  του	  προσπαθεί	  να	  
αποκαταστήσει	  τις	  διαταραγμένες	  ισορροπίες	  που	  
προκαλεί	  η	  κατευναστική	  δράση	  του	  αλκοόλ	  και	  γίνεται	  
περισσότερο	  ανθεκτικός	  στις	  μεγάλες	  ποσότητες	  αλκοόλ	  
που	  καταναλώνονται.	  	  

•  Ως	  συνέπεια,	  εκδηλώνεται	  μία	  προσαρμοστική	  διαταραχή	  
με	  εμφανή	  κ'	  σοβαρά	  στερητικά	  συμπτώματα	  (σύνδρομο	  
αποστέρησης)	  στη	  	  διάρκεια	  που	  κάποιος	  σταματά	  την	  
κατανάλωση	  αλκοόλ.	  	  

•  Μερικά	  από	  τα	  συμπτώματα	  αυτά	  είναι:	  αίσθημα	  
δυσφορίας,	  διαταραχές	  του	  ύπνου,	  ελαφρό	  τρέμουλο	  των	  
χεριών,	  τάση	  προς	  εμετό,	  εφίδρωση,	  νευρικότητα,	  
αγχώδης	  κατάσταση	  και	  εκδήλωση	  του	  γνωστού	  delirium	  
tremens,	  μιας	  συγχυτικο-‐διεγερτικής	  κατάστασης	  που	  
καταλήγει	  πολύ	  συχνά	  σε	  θάνατο.	  



•  Πολλοί	  παρασύρονται	  από	  την	  ψευδαίσθηση	  πως	  το	  αλκοόλ	  δρα	  
«θεραπευτικά»,	  χαλαρώνει	  τις	  ψυχικές	  συγκρούσεις	  ,	  ελαττώνει	  
ενδεχόµενα	  σωµατικούς	  πόνους,	  βοηθά	  στην	  αντιµετώπιση	  των	  
αντιξοοτήτων	  της	  ζωής	  ,	  βελτιώνει	  τις	  διαπροσωπικές	  τους	  σχέσεις.	  
Εκείνο	  όµως	  που	  δηµιουργεί	  είναι	  ένα	  «circulus	  vi�osus»	  φαύλο	  
κύκλο	  που	  αναπαράγει	  το	  πρόβληµα.	  

•  Η	  λύση	  του	  προβλήµατος	  λοιπόν,	  είναι	  µία	  συνολική	  προσπάθεια,	  
µία	  ενέργεια	  στην	  οποία	  λαµβάνουν	  µέρος	  πολλοί	  παράγοντες	  µε	  
κυριότερο	  από	  αυτούς	  τον	  ανθρώπινο	  παράγοντα.	  Είναι	  µία	  
πραγµατικότητα	  που	  αντιµετωπίζεται,	  που	  έχει	  δρόµο	  επιστροφής	  
και	  δυνατότητα	  επανεκκίνησης,	  µια	  δεύτερη	  ευκαιρία	  που	  δε	  	  
δίνεται	  εύκολα	  σε	  άλλες	  περιπτώσεις.	  Από	  την	  άλλη	  κανείς	  δε	  	  λέει	  
πως	  θα	  απαλλαχθεί	  ο	  αλκοολικός	  από	  τις	  ευθύνες	  και	  τις	  
υποχρεώσεις	  του.	  Ο	  κύριος	  παράγοντας	  είναι	  αυτός	  και	  του	  
αποδίδονται	  τόσο	  ευθύνες	  όσο	  και	  δικαιώµατα.	  



Τσιγάρο	  



EΠΙΠΤΩΣΕΙΣ	  
Ομόφωνη	  η	  ιατρική	  και	  επιστημονική	  κοινότητα	  έχει	  
καταλήξει	  εδώ	  και	  πολλά	  χρόνια	  στο	  συμπέρασμα	  
ότι	  το	  κάπνισμα	  του	  τσιγάρου	  αποτελεί	  ένα	  μεγάλο	  
κίνδυνο	  για	  τον	  ανθρώπινο	  οργανισμό	  και	  κατά	  

συνέπεια,	  οι	  επιπτώσεις	  του	  καπνίσματος	  μπορεί	  να	  
είναι	  ακόμα	  και	  θανατηφόρες!	  	  



Συνέπειες	  	  
1.  Καρκίνος	  του	  πνεύμονα	  (Ευθύνεται	  για	  το	  90%	  

των	  θανάτων	  λόγω	  καρκίνου	  του	  πνεύμονα!)	  

2.  Καρκίνος	  της	  στοματικής	  κοιλότητας	  (τοπική	  
εμφάνιση	  καρκίνου	  –	  μια	  από	  τις	  πιο	  
καταστρεπτικές	  συνέπειες	  του	  καπνίσματος)	  

3.  Καρκίνος	  του	  λάρυγγα	  (τοπική	  εμφάνιση	  
καρκίνου	  –	  μια	  από	  τις	  πιο	  καταστρεπτικές	  
συνέπειες	  του	  καπνίσματος)	  

4.  Καρκίνος	  του	  οισοφάγου	  (τοπική	  εμφάνιση	  
καρκίνου	  –	  μια	  από	  τις	  πιο	  καταστρεπτικές	  
συνέπειες	  του	  καπνίσματος)	  

5.  Καρκίνος	  ουροδόχου	  κύστης	  (50%	  των	  
ασθενών	  με	  καρκίνο	  της	  ουροδόχου	  κύστης,	  
είναι	  ή	  ήταν	  καπνιστές!)	  



Συνέπειες	  	  
6.  Καρδιακές	  παθήσεις	  (άλλη	  μια	  από	  τις	  πιο	  

επικίνδυνες	  συνέπειες	  του	  καπνίσματος)	  

7.  Μείωση	  της	  καλής	  χοληστερίνης	  με	  συνέπεια	  
να	  αυξάνεται	  ο	  κίνδυνος	  αρτηριοσκλήρυνσης.	  

8.  Εμφύσημα	  

9.  Παλμούς	  

10.  Πόνους	  στομάχου	  και	  εντέρων	  –	  
δυσκοιλιότητα	  (Πρόκειται	  για	  μια	  από	  τις	  
επιπτώσεις	  του	  καπνίσματος	  που	  εμφανίζεται	  
περισσότερο	  σε	  νέους	  καπνιστές)	  

11.  Τοπικός	  ερεθισμός	  στα	  χείλη,	  στο	  στόμα	  και	  
στη	  γλώσσα	  



Συμβουλές	  για	  να	  κόψετε	  το	  κάπνισμα	  
	  •  Πίνετε	  όσο	  περισσότερο	  νερό	  μπορείτε.	  

Η	  γεύση	  του	  νερού	  διώχνει	  την	  επιθυμία	  
σας	  για	  τσιγάρο	  και	  κατά	  συνέπεια	  σας	  
βοηθάει	  στον	  πόλεμο	  για	  να	  κόψετε	  το	  
κάπνισμα.	  

•  Να	  βουρτσίζετε	  συχνά	  και	  σχολαστικά	  τα	  
δόντια	  σας.	  Ένα	  συνεχώς	  καθαρό	  στόμα	  
σας	  βοηθάει	  αρκετά	  να	  κόψετε	  το	  
κάπνισμα.	  

•  Εάν	  φοβάστε	  πως	  όταν	  κόψετε	  το	  
κάπνισμα	  θα	  πάρετε	  βάρος,	  αρχίστε	  την	  
γυμναστική	  και	  προσπαθήστε	  να	  
βελτιώσετε	  την	  ποιότητα	  της	  διατροφής	  
σας.	  



Συμβουλές	  για	  να	  κόψετε	  το	  κάπνισμα	  
	  

•  Κάθε	  φορά	  που	  σας	  έρχεται	  η	  επιθυμία	  να	  
καπνίσετε,	  σηκωθείτε	  αμέσως	  και	  κάντε	  κάτι.	  
Βρείτε	  μια	  δραστηριότητα	  που	  θα	  σας	  
κρατήσει	  απασχολημένους	  για	  τα	  επόμενα	  5	  
λεπτά.	  Εάν	  το	  καταφέρετε	  τότε	  κατά	  κανόνα	  
ο	  «κίνδυνος»	  να	  ενδώσετε	  στον	  πειρασμό	  
έχει	  εξαφανιστεί.	  Αυτή	  η	  τακτική	  θα	  σας	  
βοηθήσει	  ιδιαιτέρα	  να	  κόψετε	  το	  κάπνισμα.	  

•  Έχετε	  στο	  σπίτι	  ή	  στο	  	  χώρο	  εργασίας	  σας	  
διάφορα	  φρούτα	  και	  καρότα	  ώστε	  όταν	  
θέλετε	  να	  τσιμπολογήσετε	  κάτι,	  να	  βρίσκετε	  
κάτι	  εύκολο	  και	  υγιεινό.	  Θα	  σας	  είναι	  αρκετά	  
δύσκολο	  να	  κόψετε	  το	  κάπνισμα	  εάν	  δεν	  
έχετε	  κάποιο	  υποκατάστατο!	  



Τι	  συμβαίνει	  όταν	  κόψετε	  το	  τσιγάρο;	  
	  •  Αφού	  κόψετε	  το	  τσιγάρο,	  μέσα	  στα	  
πρώτα	  20	  λεπτά	  η	  πίεση	  και	  οι	  
σφυγμοί	  πέφτουν	  σε	  φυσιολογικά	  
επίπεδα.	  Επίσης,	  η	  θερμοκρασία	  των	  
άκρων	  σας	  επανέρχεται	  στο	  
κανονικό.	  

•  Μέσα	  σε	  8	  ώρες	  το	  μονοξείδιο	  του	  
άνθρακα	  στο	  αίμα	  μειώνεται	  και	  
σταθεροποιείται	  σε	  φυσιολογικά	  
επίπεδα.	  Επίσης,	  το	  οξυγόνο	  
αυξάνεται	  στα	  κανονικά	  επίπεδα.	  

•  Όταν	  κόψετε	  το	  τσιγάρο,	  μέσα	  σε	  24	  
ώρες	  μειώνεται	  άμεσα	  η	  πιθανότητα	  
καρδιακής	  προσβολής.	  

•  Αφού	  κόψετε	  το	  τσιγάρο,	  μέσα	  σε	  48	  
ώρες	  η	  όσφρηση	  και	  η	  αίσθηση	  της	  
γεύσης	  βελτιώνονται.	  



Τι	  συμβαίνει	  όταν	  κόψετε	  το	  τσιγάρο;	  
	  •  Αν	  κόψετε	  το	  τσιγάρο,	  μέσα	  σε	  72	  ώρες	  η	  

χωρητικότητα	  των	  πνευμόνων	  σας	  αυξάνεται,	  
και	  μπορείτε	  πλέον	  να	  ανασάνετε	  πιο	  εύκολα.	  
Η	  αναπνοή	  σας	  αρχίζει	  να	  λειτουργεί	  
ομαλότερα.	  

•  Αφού	  κόψετε	  το	  τσιγάρο,	  σε	  διάστημα	  2	  
εβδομάδων	  έως	  3	  μηνών	  η	  κυκλοφορία	  του	  
αίματος	  βελτιώνεται.	  Σας	  είναι	  πιο	  εύκολο	  να	  
μετακινηθείτε	  και	  η	  λειτουργία	  των	  πνευμόνων	  
αυξάνεται	  κατά	  30%.	  

•  Όταν	  κόψετε	  το	  τσιγάρο,	  σε	  διάστημα	  από	  1	  
έως	  9	  μηνών	  σταματάει	  ο	  βήχας	  και	  δεν	  
κουράζεστε	  πια	  τόσο	  εύκολα.	  Η	  αναπνοή	  σας	  
διαρκεί	  περισσότερο	  και	  ξεκινάει	  η	  ανάπλαση	  
του	  ενδοθηλίου	  των	  βρόγχων.	  

•  5	  χρόνια	  αφού	  θα	  έχετε	  κόψει	  το	  κάπνισμα,	  η	  
πιθανότητα	  από	  θάνατο	  που	  προέρχεται	  από	  
καρκίνο	  του	  πνεύμονα	  μειώνεται	  στο	  μισό.	  	  



Ναρκωτικά	  



Εξάρτηση	  
	  •  Η	  εξάρτηση	  μπορεί	  να	  είναι	  σωματική	  και	  

ψυχολογική	  αλλά	  κυρίως	  ψυχολογική.	  

•  	  Αν	  και	  η	  διαδικασία	  είναι	  επώδυνη,	  εξαρτημένος	  
χρήστης	  μπορεί,	  αν	  το	  αποφασίσει,	  να	  απεξαρτηθεί	  
σωματικά	  σε	  δύο-‐τρεις	  μέρες,	  μια	  βδομάδα	  το	  
πολύ.	  	  

•  Η	  ψυχολογική	  εξάρτηση	  μπορεί	  να	  διαρκέσει	  
μήνες,	  αν	  όχι	  χρόνια,	  γεγονός	  που	  ορισμένες	  φορές	  
κάνει	  το	  σωματικά	  αποτοξινωμένο	  χρήστη	  να	  
υποτροπιάζει.	  	  

•  Το	  αποτέλεσμα	  της	  φυσικής	  και	  ψυχολογικής	  
εξάρτησης	  είναι	  το	  άτομο	  να	  παύει	  να	  είναι	  
ελεύθερο	  και	  να	  δρα	  υπό	  την	  επήρεια	  της	  ουσίας.	  
Κυρίαρχος	  στόχος	  στη	  ζωή	  του	  είναι	  η	  εξασφάλιση	  
της	  δόσης,	  με	  οποιοδήποτε	  μέσο	  και	  με	  στόχο	  να	  
διατηρήσει	  τη	  συνήθειά	  του	  αλλά	  και	  να	  γλιτώσει	  
από	  τις	  συνέπειες	  του	  συνδρόμου	  στέρησης.	  



ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ	  ΑΠΟ	  ΤΗΝ	  ΧΡΗΣΗ	  ΤΩΝ	  
ΝΑΡΚΩΤIΚΩΝ	  

	  
Oξεία	  δηλητηρίαση:	  
	  
•  Η	  ανάγκη	  που	  δημιουργούν	  πολλά	  απ'	  αυτά	  (κύρια	  τα	  οπιούχα,	  οι	  

αμφεταμίνες,	  η	  κοκαΐνη,	  τα	  βαρβιτουρικά)	  για	  λήψη	  μεγαλύτερης	  δόσης,	  
λόγω	  εθισμού,	  μπορεί	  να	  σταθεί	  μοιραία	  για	  τη	  ζωή	  του	  χρήστη.	  

•  Επειδή	  σ'	  αυτές	  τις	  περιπτώσεις	  ο	  τοξικομανής	  έχει	  ανάγκη	  να	  αυξάνει	  
συνεχώς	  τη	  δόση	  του,	  φτάνει	  κάποτε	  στην	  υπερβολική	  δόση(	  overdose),	  
που,	  ενώ	  είναι	  απαραίτητη	  για	  τις	  επιθυμητές	  εκδηλώσεις,	  εντούτοις	  
είναι	  τοξική	  πια	  δόση	  για	  τον	  οργανισμό.	  'Έτσι	  μπορεί	  να	  προκύψει	  
δηλητηρίαση,	  με	  ποικίλα	  συμπτώματα,	  που	  τελικά	  οδηγεί	  σε	  παράλυση	  
της	  αναπνοής	  και	  της	  κυκλοφορίας	  και	  στο	  θάνατο.	  



ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ	  ΑΠΟ	  ΤΗΝ	  ΧΡΗΣΗ	  ΤΩΝ	  ΝΑΡΚΩΤIΚΩΝ	  
	  •  Ο	  θάνατος	  από	  ηρωίνη	  είναι	  πολύ	  πιθανός	  και	  προέρχεται	  από	  

πολλές	  αιτίες.	  

•  	  Η	  πιο	  συνηθισμένη	  αιτία	  ίσως	  είναι	  η	  λήψη	  υπερβολικής	  δόσεως,	  
και	  αυτό	  διότι	  ο	  τοξικομανής,	  στην	  έντονη	  διάθεση	  που	  έχει	  να	  
πάρει	  μια	  δόση	  ηρωίνης,	  δεν	  ελέγχει	  ούτε	  το	  είδος	  που	  του	  δίνει	  ο	  
λαθρέμπορος	  γιατί	  όπως	  είναι	  γνωστό	  n	  ηρωίνη	  νοθεύεται	  uε	  
κινίνη,	  στρυχνίνη	  κ.α.-‐	  ούτε	  μπορεί	  να	  ελέγξει	  την	  ποσότητα.	  	  

•  Κάθε	  προϊόν	  είναι	  διαφορετικής	  περιεκτικότητας	  σε	  ηρωίνη,	  με	  
αποτέλεσμα	  η	  ποσότητα	  που	  λαμβάνεται	  να	  μην	  είναι	  ελεγχόμενη.	  
Άλλωστε,	  με	  τη	  διάθεση	  που	  έχει	  ο	  τοξικομανής,	  το	  τελευταίο	  
πράγμα	  που	  τον	  ενδιαφέρει	  είναι	  να	  ελέγξει	  τη	  δόση	  του.	  



ΠΡΟTΑΣΕIΣ	  ΓIΑ	  ΤΗΝ	  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	  ΤΩΝ	  ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ	  
•  Η	  θεραπεία	  και	  η	  όλη	  αντιμετώπιση	  

είναι	  δύσκολη	  και	  τα	  καλύτερα	  
αποτελέσματα	  είναι	  δυνατόν	  να	  
επιτευχθούν	  με	  τη	  βοήθεια	  του	  ίδιου	  
του	  ατόμου	  και	  της	  πολιτείας	  με	  την	  
καθοδήγηση	  πάντοτε	  των	  ειδικών.	  Το	  
πρόγραμμα	  θεραπείας	  θα	  εξαρτηθεί	  
βασικά	  από	  την	  εκτίμηση	  της	  κάθε	  
περίπτωσης	  χωρίς	  να	  υπάρχει	  έτοιμο	  
θεραπευτικό	  καλούπι	  ούτε	  στερεότυπη	  
μέθοδος.	  

•  'Ολοι	  	  οι	  ειδικοί	  συμφωνούν	  πως	  ο	  
τοξικομανής	  δεν	  πρέπει	  να	  τιμωρείται	  
με	  ποινή	  φυλάκισης.	  Τα	  μόνα	  μέτρα	  
που	  πρέπει	  να	  λαμβάνονται	  είναι	  	  
ιατροθεραπευτικά	  



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ...	  
•  Η	  ενημέρωση	  για	  τα	  ναρκωτικά	  πρέπει	  ν'	  αρχίζει	  από	  τις	  

πρώτες	  τάξεις	  του	  Γυμνασίου.	  

•  	  Οι	  αρμόδιοι	  καθηγητές	  πρέπει	  να	  αποδεχτούν	  «ειδικά	  
θέματα»	  για	  τα	  ναρκωτικά	  και	  να	  διαφωτίσουν	  τους	  
μαθητές.	  

•  	  Τα	  σχολικά	  εγχειρίδια	  πρέπει	  να	  διευρυνθούν	  και	  
περισσότερο	  αυτά	  τα	  κεφάλαια	  που	  αναφέρονται	  στις	  
τοξικές	  ουσίες.	  

•  	  Οργάνωση	  διαφόρων	  δραστηριοτήτων	  με	  συμμετοχή	  
του	  διδακτικού	  προσωπικού	  και	  των	  μαθητών	  και,	  κατά	  
καιρούς,	  των	  γονέων	  και	  κηδεμόνων.	  

	  
•  	  Η	  διαφώτιση	  με	  ειδικές	  τηλεοπτικές	  εκπομπές	  της	  

εκπαιδευτικής	  τηλεόρασης	  πρέπει	  να	  
συστηματοποιηθεί	  :	  βασική	  προϋπόθεση	  η	  συμμετοχή	  
αρμοδίων	  και	  υπεύθυνων	  προσώπων	  που	  θα	  αναλύουν	  
το	  θέμα	  και	  θα	  απαντούν	  στις	  ερωτήσεις	  των	  μαθητών.	  



Εθισμός	  στο	  διαδίκτυο	  

Δουκάκη	  Αναστασία	  



Εθισμός	  στο	  Διαδίκτυο	  

•  Οι	  ειδικοί	  της	  ψυχικής	  
υγείας	  όλο	  και	  
συχνότερα	  καλούνται,	  
να	  προσεγγίσουν	  
θεραπευτικά	  άτομα	  με	  
προβληματική	  χρήση	  
του	  Διαδικτύου.	  	  	  



Αίτια	  	  
	  

•  Tο	  Διαδίκτυο	  έχει	  
την	  ικανότητα	  να	  
καλύψει	  
συγκεκριμένες	  
ψυχολογικές	  
ανάγκες	  ενός	  
ατόμου.	  



Συμπτώματα	  
	  

Συμπτώματα	  συνδρόμου	  
απόσυρσης,	  
όπως	  
ψυχοκινητική	  διέγερση,	  
εκούσια	  ή	  ακούσια	  κίνηση	  
δακτυλογράφησης	  των	  
δακτύλων	  του	  
χεριού,άγχος,	  έμμονη	  
σκέψη	  για	  το	  διαδίκτυο	  και	  
όνειρα	  για	  το	  διαδίκτυο.	  

	  



Ποιες	  ηλικιακές	  ομάδες	  εμφανίζουν	  
συχνότερα	  εξάρτηση	  

	  

•  Είναι	  πιο	  έντονο	  κατά	  
την	  μέση	  εφηβεία	  
(15-‐17	  ετών),	  κατά	  την	  
οποία	  οι	  έφηβοι	  
πειραματίζονται	  και	  
σταδιακά	  
αυτονομούνται,	  καθώς	  
και	  κατά	  την	  όψιμη	  
εφηβεία	  (>	  17	  ετών).	  



Αντιμετώπιση	  εθισμού	  
	  

1.  Κοινωνικότητα	  
2.  Αθλητισμός	  
3.  Εξωσχολικές	  

δραστηριότητες	  	  
4.  Συζήτηση	  με	  γονείς	  	  
5.  Βοήθεια	  από	  ειδικούς	  	  

	  
	  
	  



Που	  να	  ζητήσω	  βοήθεια;;;	  

	  
•  ΥποΣΤΗΡΙΖΩ	  8001180015(χωρίς	  χρέωση)	  

•  help@saferinternet.gr	  

•  h§p://www.safeline.gr/	  


