


✽ Εξαρτησιογόνες ουσίες ονοµάζονται όλες οι ουσίες που προκαλούν εξάρτηση ψυ-

χική ή σωµατική και που η χρήση τους δηµιουργεί µεταβολές στον εγκέφαλο (γνω-

στικές λειτουργίες και συναισθήµατα) και επηρεάζουν τη συµπεριφορά του ατόµου.

✽ Ψυχική εξάρτηση είναι µία συνεχώς εξελισσόµενη τάση για περιοδική ή συνεχή

λήψη της ουσίας µε σκοπό την πρόκληση ευχαρίστησης και την αποφυγή δυσάρε-

στου ψυχικού συναισθήµατος (δυσφορία).

✽ Σωµατική εξάρτηση είναι το φαινόµενο, κατά το οποίο, µετά από χρόνια χρήση

µιας ουσίας η µείωσή της ή η απότοµη διακοπή της οδηγεί στην εµφάνιση των συ-

µπτωµάτων του συνδρόµου στέρησης.

Β Α Σ Ι Κ Ε Σ  Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ



✽ Ανοχή είναι η ανάγκη συνεχούς αύξησης της δοσολογίας µιας ουσίας, ώστε να δη-

µιουργηθεί στο χρήστη της το αρχικό επιθυµητό αίσθηµα ευχαρίστησης.

✽ Σύνδροµο στέρησης είναι η κατάσταση ανάπτυξης δυσµενών για το χρήστη σω-

µατικών και ψυχικών συµπτωµάτων, όταν µία ουσία µακροχρόνιας χρήσης διακό-

πτεται ή ελαττώνεται απότοµα.

✽ Αποτοξίνωση είναι η επιτυχής αποµάκρυνση της ουσίας από τον οργανισµό του

χρήστη. Η αποτοξίνωση αποτελεί µία πραγµατικά δυσάρεστη και επικίνδυνη διαδι-

κασία, ιδιαίτερα όταν δεν πραγµατοποιείται σε κατάλληλο νοσηλευτικό πλαίσιο.

✽ Απεξάρτηση είναι η αποτοξίνωση και η ψυχολογική υποστήριξη που παρέχεται στο

χρήστη µετά τη διακοπή της ουσίας.



Γιατί κάποιοι άνθρωποι καταναλώνουν αλκοόλ?

Έχουν διενεργηθεί πολλές έρευνες µε σκοπό να ανακαλύψουν τους λόγους που κά-
ποιοι άνθρωποι καταναλώνουν αλκοόλ. 

Οι πιο επικρατέστεροι µε σειρά προτεραιότητας, είναι: 

• αυξάνει την κοινωνικότητα 

• έχει ωραία γεύση 

• δηµιουργεί αίσθηµα χαλάρωσης 

• προκαλεί µέθη 

• το κάνουν όλοι 

• βοηθά να ξεχαστούν τα προβλήµατα

Οινόπνευµα
Τι συµβαίνει όταν το αλκοόλ µπαίνει στο σώµα;

Το αλκοόλ που καταναλώνεται εισέρχεται από το στόµα και τον 
οισοφάγο στο στοµάχι. Μία µικρή ποσότητα αφοµοιώνεται εκεί. 
Το υπόλοιπο έρχεται καθαρό και χωρίς να αφοµοιωθεί στο αίµα, 
εξαπλώνεται σε όλο το σώµα. Παράγοντες που επηρεάζουν 
αρνητικά την ταχεία απορρόφηση του οινοπνεύµατος στο σώµα, είναι:  
• το φαγητό (οι βαρείς το αφοµοιώνουν πιο αργά), 
• τα επίπεδα του αλκοόλ στο ποτό   
• το φύλο (οι γυναίκες αφοµοιώνουν µικρότερη ποσότητα). 
Το συκώτι διαλύει το  αλκοόλ, το οποίο αποβάλλεται από τα ούρα.



Μπορεί κάποιος να εξαρτηθεί 
από το αλκοόλ?

Η συχνή χρήση αλκοόλ προκαλεί ανοχή (ολοένα αυξανόµενη δόση για να
επέλθει το επιθυµητό αποτέλεσµα) και εξάρτηση, σωµατική και ψυχική.

Οι πιο σηµαντικές οργανικές και ψυχικές συνέπειες από τη χρήση οινοπνεύµατος
είναι:
• έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών 
(κενά µνήµης, µειωµένη κρίση, ελλιπής συντονισµός)

• εκφυλισµός του ήπατος - κίρρωση
• γαστρίτιδα (µόλυνση της βλεννώδους µεµβράνης του στοµάχου)
• αναιµία (απώλεια ερυθρών κυττάρων του αίµατος)
• παγκρεατίτιδα
• µείωση βάρους
• καρκίνο του µαστού στις γυναίκες
• βλάβες στον εγκέφαλο 
(σύνδροµο Wernicke - Korsakoff)
• σεξουαλικά προβλήµατα
• ψυχιατρικές διαταραχές 

(ευερεθιστότητα, διέγερση, επιθετικότητα, 
αλκοολική ψύχωση)

• µε επίπεδο αλκοόλ 4 στο αίµα 
ο κίνδυνος της αναισθησίας 
είναι πολύ υψηλός. 
Κώµα ή θάνατος συχνά επέρχεται.



Πότε κάποιος θεωρείται 
ότι είναι εξαρτηµένος 

από το αλκοόλ;

Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας
(ΠΟΥ), τα κριτήρια είναι τα ακόλουθα:

u Ψυχολογική εξάρτηση (να έχει κάποιος 
συνεχή επιθυµία για αλκοόλ).

u Στερητικά συµπτώµατα (να εκδηλώνονται 
σωµατικές αντιδράσεις µετά τη διακοπή).

u Αποτυχηµένες προσπάθειες να ελεγχθεί 
η χρήση και η ποσότητα.

u Καταστροφικές συνέπειες από τη χρήση 
τόσο στο ίδιο το άτοµο, όσο 
και στο περιβάλλον του 
(έκπτωση λειτουργικότητας).

u Λήψη αλκοόλ πιο συχνά
και σε µεγαλύτερες δόσεις (ανοχή).

u Συνεχίζει το άτοµο να πίνει ακόµη κι αν 
γνωρίζει τη ζηµιά που του προκαλείται.



Πώς θα µάθω εάν είµαι αλκοολικός;

Σηµάδια :
w Τον τελευταίο καιρό πίνετε συχνότερα και αναζητάτε 
ένα ποτό για να νιώσετε καλύτερα.

w Πίνετε µόνος σας χωρίς να υπάρχει κάποιος συγκεκριµένος 
λόγος, συχνά το πρωϊ.

w Χρειάζεστε ένα ποτό για να “καλµάρετε” µετά από ένα 
έντονο ξενύχτι (hangover).

w Οδηγείτε συχνά υπό την επήρεια αλκοόλ.

w Λέτε ψέµατα ότι δεν πίνετε και ότι εύκολα µπορείτε 
να κόψετε το ποτό.

w Εµπλέκεστε εύκολα σε καυγάδες.

w Παραµελείτε την προσωπική σας υγιεινή και εµφάνιση.



Υπάρχει θεραπεία 
για τον 

αλκοολισµό;

Δεν υπάρχει κάποιο “µαγικό χάπι” µε

το οποίο θεραπεύεται ο αλκοολισµός.

Ωστόσο στα πρώτα στάδια απεξάρτη-

σης συγκεκριµένη φαρµακευτική

αγωγή κρίνεται απολύτως 

απαραίτητη. Από κει και πέρα χρειάζε-

ται ισχυρή θέληση από το ίδιο το

άτοµο και συνεχής ψυχολογική υπο-

στήριξη από ειδικούς και το οικείο 

περιβάλλον. 

Οµάδες αυτοβοήθειας έχουν συντα-

χθεί στη χώρα µας γι’ αυτό το σκοπό.



Επιδηµιολογικά στοιχεία στο µαθητικό 
πληθυσµό του Νοµού Αιτωλ/νίας

◗ Σχεδόν 3 στους 5 µαθητές 
που συµµετείχαν στην έρευνα (57.3%) κα-
ταναλώνουν κάποιο 
οινοπνευµατώδες ποτό 
τουλάχιστον µία φορά το µήνα 
και 1 στους 10 (9.2%) 
τουλάχιστον 10 φορές το µήνα. 

◗ στους 2 µαθητές (46.9%) άνω των 14
ετών ήπιε τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά  1
φορά το µήνα πριν από την έρευνα, ενώ 1
στους 8 µαθητές όλων των
ηλικιών (13.0%) έχει µεθύσει 
τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή του.



◗ Τα αγόρια καταναλώνουν οινοπνευ-
µατώδη ποτά σε σηµαντικά υψηλότερο
ποσοστό από ότι τα κορίτσια, ενώ 
διαφορές µεταξύ των δύο φύλων δεν
υπάρχουν ούτε όσον αφορά στη µέθη.

◗ 1 στους 3 µαθητές ηλικίας 13-14 ετών
(32.4%) και 2 στους 3 ηλικίας 15-16
ετών (66.6%) και 17-18 ετών (68.0%)
πίνουν κάποιο 
οινοπνευµατώδες ποτό 
τουλάχιστον µία φορά το µήνα. Τα πο-
σοστά για κατανάλωση οινοπνευµατω-
δών ποτών 
τουλάχιστον 10 φορές το µήνα για τις 3
ηλικιακές οµάδες ανέρχονται στο 5.0%,

8.9% και 11.8% αντίστοιχα.

◗ στους 2 µαθητές ηλικίας 15 -16 ετών
(48.0%) και ηλικίας 17 -18 ετών
(44.1%) πίνει 
τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά. 

◗ Ποσοστό 4.3% των µαθητών ηλικίας
13 -14 ετών, 14.2% των µαθητών ηλι-
κίας 15-16 ετών και 17.4% των µαθη-
τών ηλικίας 17 -18 ετών έχουν µεθύσει
τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους.

(Έρευνα ESPAD 2011 - Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. - ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΟΚΑΝΑ)



✺ Τµήµα Καταπολέµησης Αλκοολισµού και  
Τοξικοµανίας του Υπουργείου Υγείας 
και Πρόνοιας
Αριστοτέλους 17, Αθήνα. Τηλ.: 210-8210879. 

✺ Κέντρο Άµεσης Ψυχολογικής Υποστήριξης
Τηλ.: 210-8840712

✺ Γραµµή SOS 175

✺ Ανοιχτή γραµµή για αλκοολικούς: 210-3617089

✺ Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής
Μονάδα Απεξάρτησης Αλκοολικών
Χαϊδάρι, Λεωφόρο Καβάλας  374, 
Αθήνα Τ.Κ. 12462, Tηλ.: 210-5388889,
www.psyhat.gr 

✺ Συµβουλευτικός Σταθµός  Αλκοολικών “18 ΑΝΩ” 
Ψ.Ν.Α.
Τροίας 19 Κυψέλη Αθήνα / Τηλ.: 2103304177-78

✺ ΟΜΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΑΛΚΟΟΛΙΚΩΝ
Ζήνωνος 4Α, 3ος όροφος, Οµόνοια - Τηλ. : 2105227920

✺ Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστηµίου Αθηνών
(του Αιγινήτειου Νοσοκοµείου): 
Θεραπευτικό Πρόγραµµα «ΑΘΗΝΑ» 
(στεγνή – ανοικτή ψυχοθεραπευτική µονάδα 
απεξάρτησης)
Ξενίας 20 Αθήνα 11528
Τηλ: 210 7757692 - 7753240 Φαξ: 210 7753240
email: drugfree@hol.gr και http://www.eginitio.gr

✺ Περιφερειακό Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο της 
Πάτρας
Οδός Ρίου – Πατρών, Τ.Κ. 26500, Πάτρα
Τηλ.: 2610 99 9407 • http://www.pgnp.gr 

✺ Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων
Λεωφόρος Σταύρου Νιάρχου, Ιωάννινα 45500
Τηλ: 26510 99111, 26510  99666
http://www.uhi.gr/uhospital.htm 

✺ ΚΕ.Θ.Ε.Α.
Χαρβούρη 1, Μετς, 11636
Τηλ: 210 9215776,  210 9237777 (09:00 – 17:00)
Fax : 210 9215786 
e-mail: info@kethea-alfa.gr 
http://www.kethea-alfa.gr

✺ Μη - Κυβερνητική οργάνωση «Νηφάλιοι»
24 ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ: 210-6852660.
Χρήστου Λαδά 4, Χαλάνδρι • Τηλ.: 210-6852660
Φαξ: 210-6852680 e-mail: nifalioi@otenet.gr

Συνεργασία και παραποµπές σε θεραπευτικά προγράµµατα:




