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Πρόληψη στις εξαρτήσεις 
 
Πρέπει να ξέρετε πως αν τα παιδιά σας αποφασίσουν να πειραματιστούν με κάποια παράνομη 
φαρμακευτική ουσία, τελικά δεν θα δυσκολευτούν να βρουν 
κάποιον που θα  τους την προμηθεύσει, άσχετα με το μέρος 
στο οποίο ζείτε. Αυτή είναι η σκληρή μα και συχνά αληθινή 
πραγματικότητα που εγείρει ερωτήματα του τύπου: 
Πώς να κρατήσω τα παιδιά μου μακριά από τα ναρκωτικά; 
Σε ποια ηλικία τα παιδιά εκτίθενται στα ναρκωτικά; 
Πώς να καταλάβω αν το παιδί μου παίρνει ναρκωτικά; 
Γιατί το παιδί μου θα πειραματιζόταν με τα ναρκωτικά; 
Ποια είναι τα τελευταία νέα από το μέτωπο των ναρκωτικών; 
Στις παρακάτω γραμμές μπορείτε να βρείτε κάποιες πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν σαν 
γονιό να δώσετε τις δικές σας απαντήσεις τόσο  σ' αυτές όσο και σε όποιες άλλες ερωτήσεις 
μπορεί να έχετε σχετικά με τη χρήση παράνομων ουσιών, καπνού ή αλκοόλ στην εφηβική και 
προεφηβική ηλικία. 

 
Αρχίστε να μιλάτε στα παιδιά σας από μικρή ηλικία, σχετικά με 
ζητήματα που άπτονται του προβλήματος των ναρκωτικών. 
Δώστε τους την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε συζητήσεις και 
ανακαλύψτε μαζί τους τι ξέρουν ήδη για τα ναρκωτικά (ίσως 
εκπλαγείτε). Η έγκαιρη "εγκατάσταση" επικοινωνίας με το 
παιδί, κάνει πολύ ευκολότερη την ενασχόληση με προβλήματα 
ναρκωτικών που μπορεί να προκύψουν αργότερα. 

Μια μέθοδος που ακολουθείται από πολλούς γονείς 
είναι να εδραιώσουν ένα σύστημα "Οικογενειακής 
Πολιτικής" σε σχέση με το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Η 
"πολιτική" αυτή περιλαμβάνει ενημέρωση για τα 
ναρκωτικά, μια δήλωση "προσδοκιών" , μια λίστα από 
προκαθορισμένους περιορισμούς αν δεν ακολουθηθεί η 
συμφωνία και υπάρξει κάποια πιθανή επαφή με τα 
ναρκωτικά. Η απειλή του κινδύνου του να υποστούν 
ένα ξαφνικό "τεστ" ναρκωτικών, είναι ένας κίνδυνος 
που τα περισσότερα παιδιά, τον κατανοούν. Δίνει στα παιδιά σας μια αποδεκτή "δικαιολογία" 
να αρνηθούν και μπορεί να ελαφρύνει κάπως την πίεση που δέχονται από τους συνομήλικούς 
τους για να πειραματιστούν. 
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Ναρκωτικά 

 
Στις 24-4-2015 πραγματοποιήθηκε ομιλία από 2 ψυχολόγους του ΟΚΑΝΑ Ιωαννίνων στους 
μαθητές του Γυμνασίου Παραμυθιάς με θέμα τα ναρκωτικά. 
 
ΤΑ  ΕΙΔΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ   
 
Ελαφρά ναρκωτικά (ψυχεδελικά). 
      Μαριχουάνα- Χασίς:  Παράγωγα της ινδικής κάνναβης. Καπνίζεται το άνθος 
(μαριχουάνα) ή η ρητίνη (χασίς) που παρασκευάζεται σε πλακίδια ή κυλίνδρους χρώματος 
σκούρου καφέ. Το χασίς έχει περιεκτικότητα σε καθαρό ναρκωτικό 40%, ενώ η μαριχουάνα 
δεν ξεπερνάει το 12%. Δίνουν ένα συναίσθημα ευεξίας, ηρεμίας και εσωτερικής 
ικανοποίησης. Οι έννοιες του χώρου και του χρόνου αλλοιώνονται. Αποτελούν κοινωνικό 
κίνδυνο γιατί ανοίγουν το δρόμο στη δοκιμή των σκληρών ναρκωτικών όπως η ηρωίνη και η 
μορφίνη. Είναι πολύ διαδεδομένα ειδικά στις ανατολικές 
χώρες.  
 
Σκληρά ναρκωτικά (οπιώδη, αμφεταμίνες). 
 

   Όπιο, Ηρωίνη, Μορφίνη:  Ναρκωτικά που προκαλούν γρήγορη 
εξάρτηση και εθισμό. Οι χρήστες τους  γίνονται σκλάβοι των 
ναρκωτικών αυτών, μέσα σε λίγες μέρες και κάνουν τα πάντα για να 
τα προμηθευτούν από τους εμπόρους ναρκωτικών. Η ευεξία και η 
υποτιθέμενη ευτυχία που προσφέρουν πληρώνονται με τρόπο 
φοβερό: με γρήγορη ψυχοσωματική καταστροφή και με απώλεια κάθε 
ηθικής αξίας.  
 

    Κοκαΐνη: Η κοκαΐνη παράγεται από τα φύλλα του φυτού κόκα. Είναι 
διεγερτικό  και δημιουργεί μεγάλη ευφορία, ακόμη και παραισθήσεις. 
Στις επιδράσεις περιλαμβάνονται διαστολή των ματιών, τρεμούλα και 
αϋπνία. Η συχνή εισπνοή από τη μύτη μπορεί να τη βλάψει.     
 

    LSD:  (Λυσεργικό οξύ). Το πιο γνωστό παραισθησιογόνο. Το ναρκωτικό που διαστέλλει τη 
συνείδηση. Ενας μεγάλος κίνδυνος για τους νέους, που δεν είναι έτοιμοι να εντιμετωπίσουν 
τις επιδράσεις του. Η λήψη του προκαλεί τροποποίηση στην αντίληψη της πραγματικότητας.  
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    Αμφεταμίνες: Από τις πιο επικίνδυνες κατηγορίες 
χημικών ουσιών που κυκλοφορούν. Διεγείρουν το 
κεντρικό νευρικό σύστημα, δημιουργούν περιορισμό της 
πνευματικής και μυϊκής κόπωσης και βελτίωση της 
διάθεσης του ανθρώπου και διάθεση για εργασία. Ακόμη 
προκαλούν αύξηση των μυϊκών δυνάμεων. 
Χρησιμοποιούνται ευρύτατα από άτομα που θέλουν να μην κοιμηθούν τη νύχτα για να 
εργαστούν, από αθλητές για να αυξήσουν τις δυνάμεις και τις επιδόσεις τους (ντοπάρισμα), 
από γυναίκες για να μειώσουν την όρεξη του φαγητού και να μην παχαίνουν, από κακοποιούς 
για να έχουν θάρρος και ψυχραιμία κατά τη διάπραξη εγκλημάτων . 
 
     Βαρβιτουρικά: Επιδρούν ως καταπραϋντικά και υπνωτικά. Χρησιμοποιούνται για την 
καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος. Γίνονται εύκολα συνήθεια και απαιτούν όλο 
και μεγαλύτερες δόσεις. Έτσι μετατρέπονται σε ναρκωτικά και γίνονται επικίνδυνα. Υπάρχει 
μεγάλος κίνδυνος όταν η λήψη τους συνδυάζεται με οινοπνευματώδη ποτά ή άλλα ναρκωτικά. 
Χορηγούνται κατόπιν οδηγίας γιατρού και κυκλοφορούν σε ταμπλέτες, κάψουλες και ενέσεις. 
Από τη χρήση τους έχουν προκληθεί πολλοί θάνατοι. 
 

Η αντιμετώπιση του προβλήματος 

 
Αν κάποιοι έφηβοι ή προέφηβοι χρησιμοποιούν όντως ναρκωτικές ουσίες, το πιθανότερο 
είναι να το αρνηθούν στους γονείς τους. Οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν ότι ως τη στιγμή 
που οι γονείς θα υποπτευθούν ότι τα παιδιά τους μπορεί να κάνουν χρήση, αυτή θα έχει γίνει 
ήδη μια εδραιωμένη συνήθεια! 
 
Οι περισσότεροι γονείς θέλουν να κρατήσουν τα παιδιά τους μακριά από τα ναρκωτικά, το 
αλκοόλ και το τσιγάρο - δεν ξέρουν όμως πώς να το κάνουν. Η ανοιχτή συζήτηση μέσα στην 
οικογένεια, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, θεωρείται ο υπ' αριθμόν 1 αποτρεπτικός 
παράγοντας για τον πειραματισμό των παιδιών με τα ναρκωτικά. 
 
Τρόποι απεξάρτησης 
 
Η θεραπευτική αντιμετώπιση γίνεται με φαρμακευτικά υποκατάστατα. 
Η θεραπεία υποκατάστασης είναι μια μορφή θεραπείας που απευθύνεται σε άτομα 
εξαρτημένα από οπιούχα (ηρωίνη) και εφαρμόζεται με τη χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών 
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όπως η μεθαδόνη και η βουπρενορφίνη. Οι φαρμακολογικές ιδιότητες των ουσιών που 
χρησιμοποιούνται στη θεραπεία υποκατάστασης διαφέρουν από εκείνες της ηρωίνης. 
Ουσίες Υποκατάστασης 
Οι φαρμακολογικές ιδιότητες των ουσιών που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία 
υποκατάστασης διαφέρουν από εκείνες της ηρωίνης. Οι ουσίες αυτές απαιτούν, σε σύγκριση 
με την ηρωίνη, μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να αρχίσει τόσο η δράση όσο και η αποδρομή 
τους. 
Aντίθετα, η ηρωίνη προκαλεί, σχεδόν αμέσως μετά τη λήψη της, μια κατάσταση ευφορίας 
('ανέβασμα') που ακολουθείται σε σύντομο χρονικό διάστημα από 'πτώση'. Έτσι, με τα 
υποκατάστατα αποφεύγονται οι γρήγορες μεταπτώσεις του θυμικού που προκαλεί η λήψη της 
ηρωίνης, οι οποίες οδηγούν με τη σειρά τους στην ανάγκη συχνής επανάληψης της χρήσης 
της. 
Επιπλέον, τα υποκατάστατα δεν έχουν την ευφορική δράση της ηρωίνης, μάλιστα έχουν και 
την ιδιότητα να εμποδίζουν την έξαρση της ψυχικής διάθεσης που αυτή προκαλεί, ενώ 
μειώνουν σημαντικά και την επιθυμία για χρήση. 
Η μεθαδόνη 
Η μεθαδόνη ανήκει σε μια κατηγορία φαρμάκων, γνωστή με το όνομα οπιοειδή. Τα φάρμακα 
αυτά χαρακτηρίζονται από παρόμοια χημική δομή και δράση με τη μορφίνη.  
Τι προσφέρει η μεθαδόνη;  
Όταν η μεθαδόνη χορηγείται στην κατάλληλη δοσολογία 
εξαλείφει τα στερητικά συμπτώματα της ηρωίνης και των 
άλλων οπιοειδών, ενώ μειώνει την επιθυμία που έχει το 
Πέραν αυτών, επαναφέρει στο φυσιολογικό πολλές 
λειτουργίες του οργανισμού που έχουν διαταραχθεί από την 
κατάχρηση ουσιών. 
Έτσι δίνεται η ευκαιρία να βελτιωθεί η σωματική κατάσταση, η ψυχική υγεία, αλλά και οι 
κοινωνικές λειτουργίες του ατόμου. 
Πρέπει όλοι να γνωρίζουμε όμως ότι: 
Η μεθαδόνη δεν αρκεί για να αλλάξει η ζωή ενός ατόμου εξαρτημένου από τα ναρκωτικά. Για 
το λόγο αυτό είναι απαραίτητες η επαγγελματική συμβουλευτική, η ιατρική παρακολούθηση 
και η ψυχοκοινωνική στήριξη που προσφέρουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα 
Υποκατάστασης. 
Όσο διάστημα χρησιμοποιεί κάποιος μεθαδόνη διατηρεί τη σωματική του εξάρτηση στα 
οπιοειδή.  
Η μεθαδόνη δεν προκαλεί αισθήματα ευφορίας (μαστούρα, high). 
Όπως συμβαίνει με κάθε φάρμακο, έτσι και με τη μεθαδόνη μπορεί να υπάρχουν 
παρενέργειες.  
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Η μεθαδόνη, όπως και η ηρωίνη, είναι ένα ισχυρό φάρμακο και μπορεί να γίνει πολύ 
επικίνδυνη αν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά. 
Η βουπρενορφίνη 
Η βουπρενορφίνη είναι και αυτή ένα οπιοειδές φάρμακο, όπως και η 
μεθαδόνη. Χρησιμοποιείται στη θεραπευτική αντιμετώπιση της 
εξάρτησης από ηρωίνη. Η αποτελεσματικότητά της έχει αποδειχθεί 
τόσο στη θεραπεία υποκατάστασης της ηρωίνης, όσο και στη σωματική 
αποτοξίνωση από την ηρωίνη, αλλά και από τη μεθαδόνη. 
Η βουπρενορφίνη, όπως και πολλά άλλα οπιοειδή, έχει χρησιμοποιηθεί 
και ως ισχυρό αναλγητικό. 
Τι προσφέρει η βουπρενορφίνη; 
 
Όταν η βουπρενορφίνη χορηγείται στην κατάλληλη δοσολογία εξαλείφει τα στερητικά 
συμπτώματα της ηρωίνης και των άλλων οπιοειδών, ενώ μειώνει την επιθυμία που έχει το 
εξαρτημένο άτομο να κάνει χρήση ηρωίνης. Έχει δηλαδή όμοια αποτελέσματα με τη μεθαδόνη. 
 
Επιπλέον αυτών, η βουπρενορφίνη παρουσιάζει και κάποια πλεονεκτήματα σε σχέση με τη 
μεθαδόνη, όπως: 
Ανταγωνίζεται τη δράση της ηρωίνης. Όταν κάποιος χρησιμοποιήσει ηρωίνη δε θα νιώσει το 
ευφορικό της αποτέλεσμα. Έτσι, με τη βουπρενορφίνη καταπολεμάται ένας από τους κύριους 
λόγους για τους οποίους γίνεται η χρήση της ηρωίνης. 
Έχει μεγαλύτερη διάρκεια δράσης, όχι μόνο από την ηρωίνη, αλλά και από τη μεθαδόνη. 
Συγκεκριμένα, στην κατάλληλη δόση, μπορεί να είναι αποτελεσματική για έως και 72 ώρες. 
Έτσι δεν είναι απαραίτητη η καθημερινή προσέλευση στο πρόγραμμα. Η χορήγηση μπορεί να 
γίνεται τρεις φορές την εβδομάδα και τα Σαββατοκύριακα να είναι ελεύθερα. 
Πρέπει όλοι να γνωρίζουμε όμως ότι: 
Η βουπρενορφίνη δεν αρκεί για νααλλάξει η ζωή ενός ατόμου εξαρτημένου από τα ναρκωτικά. 
Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητες η επαγγελματική συμβουλευτική, η ιατρική 
παρακολούθηση και η ψυχοκοινωνική στήριξη που προσφέρουν τα ΘΠΥ. 
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Αλκοόλ 
 
Είναι γνωστό ότι η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί σοβαρά προβλήματα στο ήπαρ 
και οδηγεί σε πολλές περιπτώσει σε κίρρωση του ήπατος. Αλλά το συκώτι μας δεν είναι το 
μοναδικό όργανο που καταστρέφεται από το αλκοόλ. 
Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Αλκοολισμού και Κατάχρησης Αλκοόλ των ΗΠΑ, οι 
επιπτώσεις του αλκοόλ στον οργανισμό μας ξεκινούν 
μόλις 10 λεπτά μετά από την πρώτη γουλιά ποτού που 
θα πιούμε. Ωστόσο, είναι οι μακροπρόθεσμες 
επιπτώσεις του αλκοόλ εκείνες που θα πρέπει να μας 
ανησυχούν περισσότερο. 
Έρευνες δείχνουν ότι η υπερβολική κατανάλωση 
αλκοόλ μπορεί να οδηγήσει σε μια ποικιλία 
διαφορετικών καρκίνων, συμπεριλαμβανομένου του 
στόματος, του οισοφάγου, του λάρυγγα, του ήπατος, και του μαστού. Μπορεί επίσης να 
προκαλέσει σοβαρές βλάβες σε όλα σχεδόν τα βασικά όργανα του σώματος.  
Καρδιά 
Με την πάροδο του χρόνου, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ αρχίζει να εξασθενεί τον 

καρδιακό μυ με αποτέλεσμα να υπάρχει ανωμαλία 
στην ροή του αίματος. Οι αλκοολικοί συχνά πάσχουν 
από μια κατάσταση γνωστή ως μυοκαρδιοπάθεια. Οι 
άνθρωποι, οι οποίοι διαγιγνώσκονται με 
μυοκαρδιοπάθεια που προκαλείται από το αλκοόλ, 
τείνουν να αντιμετωπίζουν δυσκολία στην αναπνοή, 
αρρυθμία (ανώμαλος καρδιακός ρυθμός), κόπωση, 
διόγκωση του ήπατος, και επίμονο βήχα. Το αλκοόλ 
μπορεί επίσης να αυξήσει τον κίνδυνο για καρδιακή 

προσβολή, εγκεφαλικό επεισόδιο και υπέρταση. 
Εγκέφαλος 
Επιβραδύνοντας την αναμετάδοση πληροφοριών μεταξύ των νευροδιαβιβαστών, η αιθανόλη 
που περιέχουν τα αλκοολούχα ποτά μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε πολλές περιοχές του 
εγκεφάλου. Η παρατεταμένη βλάβη στους νευροδιαβιβαστές του εγκεφάλου μπορεί να 
οδηγήσει σε απότομες αλλαγές συμπεριφοράς και διάθεσης όπως κατάθλιψη, άγχος, απώλεια 
μνήμης, και επιληπτικές κρίσεις. Ο αλκοολισμός σε συνδυασμό με την κακή διατροφή μπορεί 
επίσης να προκαλέσει το σύνδρομο Wernicke-Korsakoff. 
Συκώτι 
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Όπως προαναφέρθηκε, το συκώτι είναι από τα όργανα του σώματος που πλήττεται πιο 
σοβαρά από κάθε άλλο. Το συκώτι μας είναι απαραίτητο για τη σωστή πέψη της τροφής, την 
απορρόφηση θρεπτικών συστατικών, τον έλεγχο των λοιμώξεων, και για την αποτοξίνωση 
του σώματος. Η κίρρωση του ήπατος είναι η αιτία ανάγκης μεταμόσχευσης στο 48,2% των 
ασθενών που χρειάζονται μεταμόσχευση ήπατος. 
Πάγκρεας 
Εκτός από το ήπαρ, το αλκοόλ είναι επιβλαβές και για το πάγκρεας επειδή το αναγκάζει να 
παράγει ένζυμα στο εσωτερικό του, αντί να τα στέλνει στο λεπτό έντερο. Η συσσώρευση αυτή 
των ενζύμων στο πάγκρεας οδηγεί στη φλεγμονή, η οποία είναι γνωστή και ως παγκρεατίτιδα. 
Τα συμπτώματα της οξείας παγκρεατίτιδας είναι κοιλιακό άλγος, ναυτία ή έμετος, αύξηση του 
καρδιακού ρυθμού, διάρροια και πυρετός, ενώ η χρόνια παγκρεατίτιδα οδηγεί σε διαβήτη, 
ακόμα και σε θάνατο. 
Λόγω της διουρητικής δράσης που έχει, το αλκοόλ προκαλεί αύξηση της ποσότητας των 
ούρων που παράγει το σώμα. Τα νεφρά δεν είναι σε θέση να ρυθμίσουν την ποσότητα των 
ούρων και των υγρών του σώματος, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής του νατρίου, του 
καλίου και των ιόντων χλωρίου. Αυτό μπορεί με τη σειρά του να διαταράξει την ισορροπία 
των ηλεκτρολυτών στον οργανισμό μας. Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ μπορεί επίσης να 
οδηγήσει σε υψηλή αρτηριακή πίεση, η οποία είναι η δεύτερη κύρια αιτία της νεφρικής 
ανεπάρκειας. 
 
 
Τι συμβαίνει όταν το αλκοόλ μπαίνει στο σώμα; 
 
Το αλκοόλ που καταναλώνεται εισέρχεται μέσω του στόματος και του οισοφάγου στο στομάχι. 
Μια μικρή ποσότητα αφομοιώνεται εκεί.  
 
Το υπόλοιπο έρχεται καθαρό, και χωρίς να αφομοιωθεί, στο αίμα και εξαπλώνεται σε όλο το 
σώμα. Η παρουσία του φαγητού στο στομάχι τη στιγμή που κάποιος πίνει καθυστερεί την 
απορρόφηση του αλκοόλ από το αίμα.  
 
Γι’ αυτό ένα αλκοολούχο ποτό έχει πιο γρήγορες επιπτώσεις όταν το στομάχι είναι άδειο από 
όταν κάποιος πίνει κατά τη διάρκεια ενός γεύματος ή μετά απ’ αυτό.  
 
Ποτά με επίπεδο αλκοόλ πάνω από 20% παραμένουν για μεγαλύτερο διάστημα στο στομάχι 
από ποτά με χαμηλότερο επίπεδο αλκοόλ. Κάποιος που έχει μεγάλο βάρος έχει περισσότερο 
σωματικά υγρά απ’ ότι κάποιος που έχει μικρότερο βάρος.  
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Έτσι ένα πιο ελαφρύ άτομο επηρεάζεται περισσότερο απ’ ότι ένα βαρύ άτομο που έχει πιει 
τον ίδιο αριθμό αλκοολούχων ποτών. Υπάρχει επίσης διαφορά και ανάμεσα στους άντρες και 
τις γυναίκες.  
 
Το γυναικείο σώμα περιλαμβάνει κατά μέσο όρο λιγότερα υγρά ανά κιλό απ’ ότι ένα αντρικό. 
Επίσης οι γυναίκες αφομοιώνουν μικρότερη ποσότητα αλκοόλ στο σώμα. Το ήπαρ τελικά 
διαλύει το αλκοόλ το οποίο μετά αποβάλλεται από τα ούρα. 
 
 
Ποιες είναι οι βραχυπρόθεσμες οργανικές συνέπειες του να πίνεις αλκοόλ; 
 
Το αλκοόλ μετατρέπεται στο σώμα σε ακεταλδεΐδη. Αυτή η ουσία είναι υπεύθυνη, μεταξύ 
άλλων, για τις συνέπειες της μέθης. Αυτές οι διεργασίες γίνονται στο ήπαρ. Επίσης, όταν 
γίνεται χρήση αλκοόλ παρατηρούνται οι ακόλουθες αλλαγές: 
 
Με ένα επίπεδο αλκοόλ 0-0,5 (περίπου ένα ποτήρι για τις γυναίκες, δύο για τους άντρες): τα 
αιμοφόρα αγγεία κάτω από το δέρμα διαστέλλονται, γεγονός το οποίο προκαλεί ένα 

δυσάρεστο αίσθημα. Η γεύση, η όσφρηση και η 
όραση περιορίζονται λίγο όπως περιορισμένο 
επίσης είναι το αίσθημα του πόνου. 
Με ένα επίπεδο αλκοόλ 0,5-1,5 (περίπου 1-5 
ποτήρια για τις γυναίκες και 2-7 για τους 
άντρες) υπάρχει μια αλλαγή στη διάθεση και τη 
συμπεριφορά. Η μνήμη εξασθενίζει, η κριτική 
ικανότητα γίνεται πιο δύσκολη, η ταχύτητα 
αντίδρασης είναι περιορισμένη. Επηρεάζεται ο 

συντονισμός των μυών και η όραση αλλάζει. 
Με ένα επίπεδο αλκοόλ 1,5-3 ( περίπου 5-9 ποτήρια για τις γυναίκες και 7-14 για τους 
άντρες) οι προαναφερθείσες συνέπειες αυξάνονται. Η συμπεριφορά γίνεται εξαιρετικά 
συναισθηματική. Οι αυτοκριτικές εξαφανίζονται. Το πρόσωπο γίνεται κόκκινο και πρησμένο, 
και οι κόρες των οφθαλμών διαστέλλονται. Η πιθανότητα της ναυτία και του εμετού είναι 
υψηλή.  
Με ένα επίπεδο αλκοόλ 3-4 ( περίπου 9-13 ποτήρια για τις γυναίκες και 14-19 για τους 
άντρες) οι αισθήσεις υπολειτουργούν. Αυτός που έχει πιει βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση. Με 
δυσκολία παρατηρεί αυτά που ακούει ή βλέπει. 
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Με επίπεδο αλκοόλ 4 ο κίνδυνος της αναισθησίας είναι πολύ υψηλός. Υπάρχει κίνδυνος για 
τη ζωή. Μπορεί να πέσει σε κώμα και τελικά πεθαίνει από μια καρδιακή κρίση ή διακοπή της 
αναπνοής. 
 
Ποιες είναι οι μακροπρόθεσμες οργανικές συνέπειες του να πίνεις αλκοόλ; 
 
Εκείνοι που συνήθως πίνουν πάρα πολύ διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να παρουσιάσουν κάποια 
οργανική βλάβη. Ο βαθμός της ζημιάς εξαρτάται από τη δόση. Τα όργανα που συμβάλουν 
στην απορρόφηση και την αφομοίωση του αλκοόλ, όπως το στομάχι, το ήπαρ και το πάγκρεας 
είναι ευπαθή. Επίσης ο εγκέφαλος υποφέρει από 
την συνεχή κατάχρηση.  
 
Το ήπαρ είναι ένα σημαντικό όργανο για τον 
μεταβολισμό του αλκοόλ. Η υπερβολική χρήση 
αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει εκφυλισμό του 
ήπατος. Έρευνα που διενεργήθηκε έχει δείξει ότι 
πιθανώς περισσότεροι από τους μισούς 
εξαρτημένους από το αλκοόλ έχουν πρόβλημα στο 
ήπαρ. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ναυτία, εμετό, έλλειψη όρεξης, μείωση βάρους και πυρετό. 
Μετά την διακοπή της λήψης αλκοόλ, το ήπαρ μπορεί να επανέλθει. 
 
Η πιο γνωστή ανίατη διαταραχή του ήπατος που προκαλείται από κατάχρηση αλκοόλ είναι η 
κίρρωση του ήπατος. Άλλες συχνές οργανικές παθήσεις είναι γαστρίτιδα (μόλυνση της 
βλεννώδους μεμβράνης του στομάχου) και παγκρεατίτιδα (φλεγμονή στο πάγκρεας).  
Η γαστρίτιδα μπορεί να προκαλέσει στομαχική αιμορραγία. Η 
παγκρεατίτιδα επιτρέπει σε λιγότερες θρεπτικές ουσίες να 
αφομοιωθούν, προκαλώντας μεταξύ άλλων μείωση βάρους. 
Διάφορες έρευνες έχουν εντοπίσει μια σχέση μεταξύ 
υπερβολικής κατάχρησης αλκοόλ και καρκίνου στο στόμα, το 
λαρύγγι και τον οισοφάγο, ειδικά με ανθρώπους που πίνουν και 
επίσης καπνίζουν. Αυτοί που πίνουν πολύ επίσης διατρέχουν τον 
κίνδυνο να αναπτύξουν καρκίνο του ήπατος και του παχέος εντέρου.   
Οι γυναίκες που πίνουν πολύ έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν 
καρκίνο του στήθους. Μπορεί επίσης να προκληθεί βλάβη στον εγκέφαλο, όπως το σύνδρομο 
Wernicke-Korsakoff. Ο κατάλογος των διαταραχών που προκαλούνται από την κατάχρηση 
αλκοόλ είναι μακρύς αλλά δεν μπορούμε να τις αναφέρουμε όλες. 
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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! 

ΚΑΠΝΙΣΜΑ - ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 

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. Η πολυδουλεμένη σου κιόλας καρδιά έχει να δουλέψει ακόμα σκληρότερα για να 
διεκπεραιώσει τις καθημερινές δραστηριότητες. Οι καρδιοαγγειακές παθήσεις απομυζούν την 
ενέργειά σου και κάνουν την αναπνοή σου πολύ δύσκολη. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 
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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. 

ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΣΗ 

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 

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. 

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 
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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. 

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. 
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Η παχυσαρκία και η αντιμετώπισή της 

Παχυσαρκία είναι η υπερβολική συσσώρευση λίπους, κυρίως κάτω από το δέρμα, το υποδόριο 
λίπος όπως λέγεται, αλλά και σε διάφορα άλλα όργανα του σώματος.  
Σε φυσιολογικούς ενήλικες το λίπος του σώματος κυμαίνεται 
από 12% έως 20% του συνολικού βάρους. Ένας απλός τρόπος 
για τη μέτρηση της παχυσαρκίας είναι ο υπολογισμός του 
Δείκτη Μάζας Σώματος. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται όταν 
διαιρέσουμε το βάρος του σώματος, σε κιλά, δια του 
τετραγώνου του αναστήματος, σε μέτρα. Παραδείγματος χάριν 
αν ένα άτομο είναι 70 κιλά και έχει ύψος 1,70 μέτρα, ο δείκτης 
μάζας σώματός του υπολογίζεται διαιρώντας το 70 δια του 1,70 
στο τετράγωνο. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα ο δείκτης μάζας 
σώματος είναι 70 δια 2,9, ίσον με 24. Όταν ο δείκτης μάζας 
σώματος κυμαίνεται μεταξύ 20 και 25 είναι φυσιολογικός, όταν 
κυμαίνεται μεταξύ 26 και 30 έχουμε α' βαθμού παχυσαρκία, 
μεταξύ 31-40, β' βαθμού παχυσαρκία και μεταξύ 41 και 50 γ' βαθμού παχυσαρκία. Ο δείκτης 
αφορά ενήλικες, άνδρες και γυναίκες. 
Οι περισσότεροι ειδικοί θεωρούν, ότι υπάρχει παχυσαρκία, όταν το σωματικό βάρος του 
ατόμου υπερβαίνει κατά 20% - 30% το ιδανικό βάρος για το φύλλο και την ηλικία του ατόμου 
αυτού. 
Όσον αφορά τα αίτια της παχυσαρκίας, το πιο συνηθισμένο είναι η πρόσληψη με το φαγητό 
μεγαλύτερου αριθμού θερμίδων, απ' αυτές που χρειάζεται το άτομο για τις ημερήσιες 
ανάγκες του. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις η παχυσαρκία μπορεί να οφείλεται σε 

δυσλειτουργία ορισμένων ενδοκρινών 
αδένων. 
Οι θερμιδικές ανάγκες ενός ατόμου 
ποικίλλουν ανάλογα με την ηλικία το 
φύλο, το επάγγελμα και τον τρόπο 
ζωής. Έτσι ένας άνδρας ηλικίας 25-
50 ετών χρειάζεται κατά μέσο όρο 
περίπου 2700 θερμίδες καθημερινά, 
ενώ μια γυναίκα της ίδιας ηλικίας 
περίπου 2000 θερμίδες.  
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Η παχυσαρκία αυξάνει κυρίως τον κίνδυνο για υπέρταση και σακχαρώδη διαβήτη, και μέσω 
αυτών τον κίνδυνο για καρδιοπάθειες και εγκεφαλικά επεισόδια. Έτσι ένα άτομο με βάρος 
45% πάνω από το φυσιολογικό έχει 30 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να πάθει σακχαρώδη 
διαβήτη, απ' ότι ένα άτομο με φυσιολογικό βάρος.  
Οι παχύσαρκες γυναίκες έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού και 
καρκίνου του ενδομητρίου. Οι οστεοαρθρίτιδες, οι θρομβοφλεβίτιδες, και οι παθήσεις της 
χοληδόχου κύστης είναι πιο συχνές στα παχύσαρκα άτομα. Επίσης, η παχυσαρκία μπορεί να 
δημιουργήσει ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήματα.  
Η παχυσαρκία, είναι ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα που συχνά αποτελεί πηγή μεγάλης 
απογοήτευσης για όσους επιχειρούν να το αντιμετωπίσουν. 
Στη σκέψη όλων των παχύσαρκων ατόμων η απόκτηση περιττού σωματικού βάρους φαίνεται 
εύκολη υπόθεση, σε αντίθεση με την απώλεια που φαίνεται σχεδόν αδύνατη. 
Η πρόληψη της παχυσαρκίας γίνεται με την εφαρμογή ορισμένων πολύ απλών κανόνων 
υγιεινής διατροφής και τη συχνή σωματική άσκηση. Στην πραγματικότητα οι κανόνες αυτοί 
βοηθούν αποφασιστικά και στην πρόληψη ενός μεγάλου φάσματος χρόνιων παθήσεων. 
Η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας βασίζεται και αυτή στον συνδυασμό της κατάλληλης δίαιτας 
και της σωματικής άσκησης. 
Παρά την πληθώρα στοιχείων που δείχνουν ότι οι δίαιτες συχνά δεν είναι αποτελεσματικές 

εξακολουθούν να παραμένουν το κύριο μέσο 
της παχυσαρκίας.  
Για να είναι ασφαλείς οι δίαιτες, πρέπει να 
καλύπτουν τις ανάγκες του οργανισμού σε 
θρεπτικά συστατικά, να προλαμβάνουν την 
απώλεια σωματικής πρωτεΐνης και άλλες 
επιπλοκές από τη χαμηλή πρόσληψη τροφής. 
Η απώλεια του σωματικού βάρους πρέπει να 

γίνεται σταδιακά και να αποφεύγονται οι μεγάλες αυξομειώσεις βάρους, που ίσως είναι πιο 
επικίνδυνες για την υγεία, από την ίδια την παχυσαρκία. Ο ιδανικός ρυθμός απώλειας βάρους 
σε μια δίαιτα είναι μισό με ένα κιλό την εβδομάδα. Πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί σε 
δίαιτες που υπόσχονται απότομη μείωση του βάρους. Επίσης πρέπει να έχουμε υπ' όψιν μας 
ότι οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να αντέξουν δίαιτες με χαμηλή ποιότητα θρεπτικών 
συστατικών για 2-3 εβδομάδες, χωρίς να υποστούν σοβαρές βλάβες στην υγείας τους. Οι 
παρατεταμένες δίαιτες που παρέχουν λιγότερες από 1000 θερμίδες την ημέρα, πρέπει να 
εφαρμόζονται μόνο κάτω από ιατρική επίβλεψη.  
Προκειμένου να ρυθμίσει κανείς το βάρος του, πρέπει κατ' αρχήν να επισκεφθεί το γιατρό 
του για να εκτιμηθούν οι παράμετροι εκείνες που θα του παρέχουν ασφάλεια στους 
χειρισμούς. Πολλές φορές η παχυσαρκία μπορεί να συνυπάρχει με αυξημένη χοληστερίνη, 
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τριγλυκερίδια, αυξημένη πίεση ή ενδοκρινολογικά προβλήματα. Επίσης ενδέχεται να 
συνυπάρχει με λιπώδη διήθηση ή και αναιμία. Η ιατρική εκτίμηση θα καθορίσει και τη 
θεραπεία εκλογής η οποία μπορεί να είναι διαιτητική, φαρμακευτική, χειρουργική ή μικτή εάν 
πρόκειται και για την ρύθμιση ασθενειών που ενδέχεται όπως προαναφέρθηκε να 
συνυπάρχουν.  

Οι φαρμακευτικές και χειρουργικές 
μέθοδοι που έχουν εφαρμοστεί για την 
αντιμετώπιση της παχυσαρκίας πρέπει να 
αντιμετωπίζονται με μεγάλη επιφύλαξη, 
αφορούν άτομα με σοβαρότατη παχυσαρκία, 
πχ πάνω από 150 κιλά, και πρέπει να 
γίνονται κάτω από συστηματική ιατρική 
παρακολούθηση. 
Οι πληροφορίες που έχουμε στη διάθεση 

μας σχετικά με τους κινδύνους από ανεξέλεγκτους χειρισμούς για την αντιμετώπιση της 
παχυσαρκίας, πρέπει να αποτρέπουν χειρισμούς που δεν παρέχουν ασφάλεια. Γι' αυτό 
σήμερα, η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας πρέπει να γίνεται ύστερα από ιατρική διερεύνηση, 
σχεδιασμό από εξειδικευμένο διαιτολόγο της κατάλληλης διαιτητικής αγωγής, που θα 
παρέχει:  
• επαρκή ποσότητα θρεπτικών ουσιών 
• εξασφάλιση βαθμιαίας απώλειας βάρους 
• διατήρηση αποθεμάτων πρωτεΐνης και 
• υποστήριξη για τροποποίηση της διατροφικής συμπεριφοράς.  
Επίσης αναγκαία είναι η ψυχολογική ενίσχυση καθώς και η μεταθεραπευτική φροντίδα. 
Αναγκαία είναι η παρακολούθηση των παραγόντων κινδύνου σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
Εκείνο βέβαια που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να διατηρήσουμε το σωστό βάρος μετά το 
τέλος της δίαιτας, υιοθετώντας τις κατάλληλες διατροφικές συνήθειες. Αυτό άλλωστε είναι 
και το δυσκολότερο, γιατί τα κιλά εύκολα χάνονται και εύκολα ξανακερδίζονται. 
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Νευρική ανορεξία 

Η νευρική ανορεξία (anorexia nervosa), που συνήθως αναφέρεται απλά ως ανορεξία, είναι 
ένας τύπος διατροφικής διαταραχής, αν και δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι 
πρόκειται περισσότερο για μια ψυχολογική διαταραχή. 

Η ανορεξία είναι μια κατάσταση που ξεπερνάει την ανησυχία του ατόμου για το σωματικό του 
βάρος ή την εντατική δίαιτα που ίσως κάνει. Ένα άτομο με ανορεξία συχνά αρχίζει να κάνει 
δίαιτα για να χάσει βάρος, αλλά με την πάροδο του χρόνου, η απώλεια βάρους γίνεται για το 
ίδιο ένδειξη αυτοσυγκράτησης και ελέγχου.  

Το άτομο πέφτει σε έναν φαύλο κύκλο 
περιοριστικής διατροφής, που συχνά 
συνοδεύεται από άλλες συμπεριφορές 
όπως η υπερβολική άσκηση ή η 
κατάχρηση διαιτητικών χαπιών, ή/και 
διουρητικών, καθαρτικών, ή κλυσμάτων, 
προκειμένου να μειώσει το σωματικό 
βάρος. 

Συχνά αυτή η συμπεριφορά ενισχύεται από την αίσθηση της πείνας, την οποία το άτομο 
εκλαμβάνει ως μία δοκιμασία διατήρησης του ελέγχου επάνω στο σώμα του. Αυτός ο κύκλος 
εξελίσσεται σε μια εμμονή και, με τον τρόπο αυτό, η ανορεξία είναι παρόμοια με έναν 
οποιοδήποτε άλλο εθισμό. 

Συμπτώματα 

Αυτά χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: τα κοινά συναισθήματα, τα φυσικά σημάδια και 
τα "τελετουργικά" στο φαγητό. 

Κοινά συναισθήματα και δράσεις ατόμων 
με νευρική ανορεξία: 

-Ολοένα αυξανόμενο αίσθημα φόβου ότι 
θα παχύνουν 

-Ο απόλυτος αποκλεισμός από την 
διατροφή τους τροφών από 

συγκεκριμένες ομάδες, όπως κάθε τροφή που περιέχει οποιοδήποτε είδος λίπους ή ζάχαρης 
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-Χαμηλότερο σωματικό βάρος από το φυσιολογικό ή το αναμενόμενο για την ηλικία, το φύλο, 
το στάδιο της ανάπτυξης, ή τη σωματική τους υγεία. 

-Κρίνουν το σώμα τους ως "άσχημο" και "υπερβολικά βαρύ", παρά το γεγονός ότι στην ουσία 
είναι λιποβαρείς. Αυτό ονομάζεται διαστρεβλωμένη εικόνα του σώματος. 

-Ασκούνται υπερβολικά 

-Είναι μυστικοπαθείς γύρω από 
το φαγητό, ενώ αποφεύγουν κάθε 
κουβέντα με θέμα το φαγητό ή 
την απώλεια βάρους. 

Μερικοί άνθρωποι που έχουν 
ανορεξία μπορεί επίσης να 
φτάσουν να καταναλώνουν 
απότομα μεγάλες ποσότητες 
φαγητού και στη συνέχεια να προκαλούν στον εαυτό τους εμετό ή να κάνουν χρήση 
καθαρτικών ή διουρητικών χαπιών για να χάσουν άμεσα βάρος. Η διάσπαση του σμάλτου στα 
δόντια είναι ένα κοινό σύμπτωμα της μακροχρόνιας πρακτικής του εμετού για την απώλεια 
βάρους. 

Φυσικά σημάδια 

-Πολύ χαμηλό σωματικό βάρος 

-Δυσκοιλιότητα και αργή εκκένωση του στομάχου 

-Αραίωση των μαλλιών, ξηρό δέρμα, και εύθραυστα νύχια 

-Συρρικνωμένο στήθος (στις γυναίκες) 

-Παύση ή πολύ ακανόνιστη έμμηνος ρύση (στις γυναίκες) 

-Αισθάνονται ότι κρυώνουν και έχουν χαμηλότερη από το κανονικό θερμοκρασία σώματος 

-Χαμηλή αρτηριακή πίεση 

"Τελετουργικά" στην διατροφή 

Οι άνθρωποι που έχουν ανορεξία συχνά ακολουθούν συγκεκριμένες "τελετουργίες" που 
συνδέονται με το φαγητό. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν: 
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-Τρώνε με ασυνήθιστο τρόπο, αποθηκεύουν πολλές τροφές, συλλέγουν μανιωδώς συνταγές 
και προετοιμάζουν περίτεχνα γεύματα για άλλους ανθρώπους, αλλά οι δεν τρώνε τα ίδια 
φαγητά. 

-Δαπανούν πολύ χρόνο κόβοντας και "παίζοντας" με την τροφή στο πιάτο τους, για να φανεί 
σαν να έχουν φάει. Μπορεί επίσης να κρύβουν τροφές ή να τις πετάνε στα σκουπίδια στην 
πρώτη ευκαιρία κατά τη διάρκεια των γευμάτων, για να φανεί και πάλι ότι έχουν φάει. 

 

Πότε ο τζόγος γίνεται εξάρτηση; 

Οι περισσότεροι άνθρωποι που τζογάρουν είναι προετοιμασμένοι να σπαταλήσουν ένα 
σημαντικό ποσό χρημάτων και γνωρίζουν πόσο μεγάλος είναι ο προϋπολογισμός τους. 
Σταματούν όταν έχουν χάσει ένα συγκεκριμένο ποσό. Υπάρχουν, ωστόσο άνθρωποι που 
ξεπερνούν τα όρια. Ξοδεύουν περισσότερα χρήματα στον τζόγο απ' ότι μπορούν να αντέξουν. 
Αυτό προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην πορεία : φιλονικίες με την οικογένεια, προβλήματα 
στη δουλειά, αναγκάζεται να λέει ψέματα κ.λ.π.). Τελικά η καθημερινότητα το ατόμου 
κυριαρχείται από τον τζόγο και την προσπάθεια εξασφάλισης χρημάτων για να μπορεί να 
παίξει.  
Ο τζόγος γίνεται πρόβλημα όταν: 
-              Σπαταλά κανείς πολύ χρόνο για να παίξει 
-              Ξοδεύει πολλά χρήματα στο τζόγο 
-              Δεν μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του στη δουλειά, το σχολείο, ή στο 
σπίτι (παραμελεί τα παιδιά, κακή απόδοση στη δουλειά, απουσιάζει πολύ από το σπίτι κ.λ.π) 
-              Επηρεάζει τη ζωή του και τη ζωή των άλλων αρνητικά 
-              Αισθάνεται άσχημα γι' αυτό. 
-              Ο τζόγος γίνεται μέσο για να ξεχάσει τα προβλήματά του 
Υπάρχουν πραγματικά πολλοί άνθρωποι που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα επειδή ξοδεύουν πολλά χρήματα στο τζόγο. Οι 
εξαρτημένοι από τον τζόγο συχνά είναι εξαρτημένοι και από άλλες 
ουσίες. 
Πώς μπορείς να αποτρέψεις το ενδεχόμενο να εμπλακείς σε 
προβλήματα με τον τζόγο; 
Κάποιες οδηγίες για να θέσεις το πρόβλημα του τζόγου υπό έλεγχο: 
–             Αποφάσισε εκ των προτέρων με πόσα λεφτά θέλεις να παίξεις. Αν χρειάζεται πάρε 
μαζί σου μόνο το συγκεκριμένο ποσό. 
–             Αποφάσισε πόσο χρόνο θέλεις να σπαταλήσεις στο παιχνίδι. 
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–             Κράτησε τις υποσχέσεις προς τους άλλους. Μην τους «στήσεις» επειδή θέλεις να 
εξακολουθήσεις να παίζεις. 
–             Μην προσπαθείς να ξανακερδίσεις αυτά που έχασες. 
–             Εντόπισε εάν νιώθεις την ανάγκη να παίξεις όταν έχεις προβλήματα. 
–             Εάν δεν μπορείς να τα καταφέρεις μόνος σου, μη διστάζεις να ζητήσεις βοήθεια. 
Τι μπορείς να κάνεις όταν κάποιος δικός σου παίζει πάρα πολύ; 
Στις περισσότερες περιπτώσεις εσύ βλέπεις νωρίτερα από τον παίχτη ότι τα πράγματα δεν 
πηγαίνουν καλά. Ή υποφέρεις με τον τρόπο σου επειδή ο άλλος παίζει. Τι μπορείς να κάνεις; 
–             Άφησε τις επιπτώσεις του τζόγου στον παίχτη: άφησε τον παίχτη να λύσει μόνος 
του τα προβλήματα που προκλήθηκαν από τον τζόγο. Δεν βοηθάς δανείζοντας χρήματα, 
πληρώνοντας χρέη ή λέγοντας ψέματα. Όσο περισσότερα 
προβλήματα λύνεις τόσο ευκολότερο είναι για τον παίχτη να 
συνεχίσει να παίζει. 
–             Συζήτησε για τις επιπτώσεις που έχει σε σένα το να 
παίζει: είναι σημαντικό ο παίχτης να γνωρίζει ότι η 
συγκεκριμένη συμπεριφορά του έχει επίσης επιπτώσεις στην 
οικογένεια και τους φίλους. Κατέστησε σαφές αυτό οτι είναι 
για σένα δυσάρεστο και εξήγησε για ποιο λόγο: "δεν μου 
αρέσει το γεγονός ότι έρχεσαι αργά στο σπίτι επειδή έτσι δεν 
μπορώ να βασιστώ σε σένα, δεν μου αρέσει που οι λογαριασμοί 
δεν πληρώνονται και έτσι ανησυχώ για χρέη, το βρίσκω 
τρομερό που δεν είσαι ειλικρινής μαζί μου επειδή έτσι δεν μπορώ να σ’ εμπιστευτώ, το 
βρίσκω δύσκολο να αντιμετωπίσω τη νευρικότητά σου επειδή έτσι μόνο μαλώνουμε". Έτσι θα 
καταστήσεις σαφές ότι ο τζόγος έχει μια (αρνητική) επίδραση σε σένα και οτι θεωρείς 
υπεύθυνο τον παίχτη. 
–             Επίσης δείξε κατανόηση. Άσχετα με το πόσο θυμωμένος ή απογοητευμένος είσαι, 
το να επικρίνεις κάποιον είναι συνήθως αναποτελεσματικό. Για ανθρώπους που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον τζόγο μια μικρή πρόκληση, όπως το να περνάς από μια 
λέσχη ή να έχεις χρήματα, μπορεί να είναι αρκετό για να ξαναπαίξει. Αν ξεκινήσει να παίζει, 
είναι μετά δύσκολο να στα-ματήσει. Δώσε του να καταλάβει ότι είσαι έτοιμος να βοηθήσεις 
και να συζητήσεις για τις δυσκολίες του αλλά ξεκαθάρισε ότι τα προβλήματα που προκαλεί ο 
τζόγος αφορούν τον ίδιο. Μαζί θα μπορούσατε να ανακαλύψετε τον τρόπο για να ξεφύγει από 
το πρόβλημα. 
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–             Φτιάξε κανόνες και θέσε όρια. Μπορείς πιθανώς να καταλάβεις ότι είναι δύσκολο 
γι’ αυτόν να σταματήσει να παίζει, 
αλλά αυτό δε σημαίνει ότι μπορείς να 
δεχτείς τα πάντα. Ενημέρωσέ τον 
πως θέλεις τα πράγματα να είναι, όχι 
πως δε θέλεις να είναι. Για 
παράδειγμα, «θέλω να είσαι 
ειλικρινής» αντί για το «δεν θέλω να 
λες ψέματα». «θέλω να κρατάς τις 
υποσχέσεις σου. Θέλω να βρεις 
τρόπο να ξεπληρώσεις τα χρέη σου.» 
–             Πάρε προφυλάξεις. Δώσε 
στο άτομο που συνηθίζει να παίζει συγκεκριμένα χρήματα. Κράτα κρυμμένες τις πιστωτικές 
κάρτες. Ή κανόνισε μια διαγραφή του από το καζίνο ή τη λέσχη που συχνάζει. 
–             Αναζήτησε βοήθεια από ειδικό για να μάθεις πώς να χειρίζεσαι ανθρώπους 
εξαρτημένους από τον τζόγο. 
Η λογική-συναισθηματική θεραπεία να βοηθήσει στην περίπτωση μιας εξάρτησης από τον 
τζόγο. 
Η θεραπεία αυτή επικεντρώνεται στη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη σκέψη, το συναίσθημα 
και τη συμπεριφορά. Είναι ένα μοντέλο ανάλυσης: τι συμβαίνει; Περιλαμβάνει διαδικασίες 
αυτοελέγχου. Όταν εξετάζουμε μια κατάσταση που σχετίζεται με τον τζόγο, συχνά βγαίνει το 
συμπέρασμα ότι έχουν υπάρξει σκέψεις, ή 
γεγονότα που έχουν προηγηθεί του τζόγου, 
τα οποία οδηγούν σε μεγαλύτερη ανάγκη για 
παιχνίδι και τα οποία ίσως αποτέλεσαν την 
αιτία για να ξεκινήσει ο παίχτης τον τζόγο. 
Υπάρχουν 5 παράγοντες που παίζουν ρόλο 
στην εξάρτηση από τον τζόγο: 
–             Γεγονός/Κατάσταση: τι έχει 
προηγηθεί του τζόγου: (μοναξιά, αίσθημα 
ανικανότητας, βαρεμάρα, μια διαμάχη) 
–             Σκέψεις: τις οποίες κάνεις κατά τη διάρκεια του γεγονότος/κατάστασης (εάν παίξω 
τώρα ίσως νικήσω, όταν πηγαίνω να παίξω αισθάνομαι καλύτερα) 
–             Συναισθήματα: συνήθως καθοριστικά για το μέγεθος της ανάγκης που νιώθεις για 
να παίξεις 
–             Συμπεριφορά: τζόγος 
–             Συνέπειες: του τζόγου (διαμάχες, χάσιμο χρημάτων, αισθήματα ενοχής, ντροπή) 
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Περιγράφοντας αυτά τα 5 στοιχεία, μπορείς να αποκτήσεις μεγαλύτερη γνώση των 
πιθανοτήτων που έχεις να αντιδράσεις και να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα. Μ’ αυτόν τον 
τρόπο μπορείς να μάθεις πώς να χειριστείς διαφορετικά το γεγονός. Σκεπτόμενος 
διαφορετικά γι’ αυτό, συνήθως αποκτάς και διαφορετικά συναισθήματα σχετικά μ’ αυτό. 
Συχνά δε γνωρίζεις ποια συναισθήματα σε κατακλύζουν. Επίσης μαθαίνεις πώς να 
αποτρέψεις την εκδήλωση της συγκεκριμένης συμπεριφοράς (του τζόγου), σκε-πτόμενος για 
παράδειγμα εναλλακτικές λύσεις. 
Πώς μπορείς να θεραπευτείς από μια εξάρτηση από τον τζόγο; 
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 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. 
Είναι προτιμότερο να εμπλακούν οι σύντροφοι ή οι γονείς στη θεραπεία. Οι άνθρωποι που 



Πρόγραμμα Αγωγής υγείας – Γυμνάσιο Παραμυθιάς 
 

[23] 
 

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. 
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ΠΗΓΕΣ 
http://paroutsas.jmc.gr/drugs/ 
 
https://www.aegean.gr/gympeir/narkotika.htm 
 
http://www.iatronet.gr/narkwtika-alkool/therapeia/article/4242/exartisi-apo-oysies-
einai-astheneia-kai-apaitei-therapeia.html 
 
http://www.onmed.gr/ygeia/item/316138-alkool-5-organa-tou-somatos-mas-ta-opoia-
katastrefei 
 
http://www.nosmoke.gr/smokingandconsequences/smokingconditions.html 
 
http://www.neaygeia.gr/page.asp?p=402 
 
http://www.onmed.gr/diatrofi/item/326731-nevriki-anoreksia-ta-symptomata-mias-
ypoulis-diatrofikis-diataraxis 
 
http://www.boro.gr/30186/pote-o-tzogos-ginetai-eksarthsh-ta-prwta-symptwata 
 
 
 


