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ΑΛΚΟΟΛ 
Το αλκοόλ είναι ναρκωτικό. Απλά είναι νόµιµο. 

Είδη κατανάλωσεις αλκοόλ. 

 
  Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (Π.Ο.Υ. 2005) η κατανάλωση 
αλκοόλ µπορεί να χαρακτηριστεί ως: 

1. Επικίνδυνη κατανάλωση αλκοόλ: Ως επικίνδυνη κατανάλωση αλκοόλ 
έχει οριστεί το επίπεδο ή ο τρόπος κατανάλωσης που είναι πιθανόν να 
οδηγήσει σε βλάβη εάν οι συνήθειες κατανάλωσης επιµείνουν. ∆εν 
υπάρχει καθορισµένη συµφωνία για το επίπεδο κατανάλωσης αλκοόλ. 
Ο ορισµός του Π.Ο.Υ. την περιγράφει ως τη µέση ηµερήσια 
κατανάλωση 20 - 40gr αλκοόλης για τις γυναίκες και 40 - 60gr για τους 
άνδρες. 

2. Επιβλαβής κατανάλωση αλκοόλ: Ως επιβλαβής κατανάλωση αλκοόλ 
ορίζεται η µορφή κατανάλωσης που σχετίζεται µε πρόκληση βλάβης 
στην υγεία, είτε οργανική (όπως κίρρωση του ήπατος) είτε ψυχική 
(όπως η δευτερογενής κατάθλιψη που ακολουθεί τη χρήση αλκοόλ). 
Βασιζόµενος σε επιδηµιολογικά στοιχεία που συσχετίζουν την 
κατανάλωση αλκοόλ µε τη βλάβη, ο Π.Ο.Υ. υιοθέτησε ως ορισµό για 
την επιβλαβή κατανάλωση αλκοόλ τη µέση κατανάλωση άνω των 40gr 
αλκοόλης ηµερησίως στις γυναίκες και άνω των 60gr για τους άνδρες. 

3. Bαριά επεισοδιακή κατανάλωση αλκοόλ «BINGE DRINKING»: Ο όρος 
αυτός εµπεριέχει εκτός από τη βαριά κατανάλωση την έννοια του σε 
µία µόνη περίσταση ή «συνεδρία χρήσης» ή στην καθοµιλουµένη στην 
«καθισιά». Η χρήση οδηγεί σε τοξίκωση. Ένας άλλος ορισµός θα 
µπορούσε να είναι η κατανάλωση σε µία µόνο περίσταση το λιγότερο 
60gr αλκοόλης. 

  Το αλκοόλ στον οργανισµό ασκεί πολύπλευρη φαρµακολογική και τοξική 
δράση και επηρεάζει τη λειτουργία πολλών συστηµάτων. Οι δράσεις του 
εξαρτώνται από την πυκνότητα του αλκοόλ στο αίµα. 

 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

  Παιδιά που έχουν υποστεί σωµατική ή σεξουαλική κακοποίηση, έχουν πολύ 
µεγαλύτερες πιθανότητες να ξεκινήσουν τη χρήση αλκοόλ και άλλων ουσιών 
σε µικρή ηλικία, σε σχέση µε παιδιά που δεν έχουν κακοποιηθεί. Παιδιά που 
έχουν βιώσει τραυµατικές εµπειρίες στην παιδική τους ηλικία, που 
παραµελούνται, που εισπράττουν απόρριψη, που έχουν σοβαρά προβλήµατα 



στη σχέση τους µε τους γονείς τους και που εξαιτίας αυτής της σχέσης τους 
χτίζουν κακή εικόνα για τον εαυτό τους και έχουν χαµηλή αυτοεκτίµηση, 
βρίσκονται σε οµάδα υψηλού κινδύνου για εξάρτηση από το αλκοόλ. Μιλάµε 
για παιδιά πληγωµένα και θυµωµένα, που συχνά εκδηλώνουν 
παραπτωµατική συµπεριφορά και στρέφουν το θυµό τους όχι µόνο στους 
άλλους, αλλά και στον ίδιο τους το εαυτό. Η χρήση αλκοόλ στην περίπτωση 
αυτή, οφείλεται κυρίως στην ανάγκη τους να χαλαρώσουν ή να ξεχάσουν ό,τι 
τους ‘πονάει’ ψυχικά. Συχνά τα παιδιά αυτά πάσχουν από κατάθλιψη λόγω 
των βιωµάτων τους και βέβαια, όπως όλοι γνωρίζετε, το αλκοόλ επιδεινώνει 
την κατάθλιψη. 

  Το µετατραυµατικό στρες (Post Traumatic Stress Disorder)  είναι µια 
συναισθηµατική διαταραχή που αναπτύσσεται σε ανθρώπους που έχουν 
εκτεθεί σε σοβαρά ψυχοτραυµατικά γεγονότα ή καταστάσεις και απειλήθηκε η 
ζωή τους ή η ζωή άλλων ανθρώπων. Τέτοια γεγονότα µπορεί να αφορούν σε 
δυστυχήµατα, σε µαζικές ή φυσικές καταστροφές, σε τροµοκρατικές ενέργειες, 
βιασµούς, κακοποίηση. 

  Παιδιά που έχουν υπάρξει µάρτυρες ή έχουν εκτεθεί σε ψυχοτραυµατικά 
γεγονότα και πάσχουν από µετετραυµατικό στρες, έχουν πολύ µεγάλες 
πιθανότητες να κάνουν χρήση αλκοόλ και άλλων ουσιών. Ένας από τους πιο 
επικίνδυνους παράγοντες ανάπτυξης µετατραυµατικού στρες και χρήσης 
αλκοόλ είναι η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και εφήβων. 

 

 

Ψυχολογικοί παράγοντες 

• Γιατί έχουν υποστεί κακοποίηση από το οικογενειακό τους περιβάλλον 
• Γιατί έχουν πολύ χαµηλή αυτοεκτίµηση και αυτοπεποίθηση 
• Γιατί έχουν βιώσει απόρριψη από την οικογένειά τους 
• Γιατί πάσχουν από µετατραυµατικό στρες (PTSD) λόγω βίωσης 

σοβαρών τραυµατικών γεγονότων 

 

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛ 

 

  Το αλκοόλ µπορεί να παράγει µια στιγµιαία ευχάριστη και χαλαρή κατάσταση 
του νου. Ωστόσο, προβλήµατα αλκοόλ και κατάθλιψης συχνά εµφανίζονται 
µαζί. Είναι πιο ακριβές να πούµε ότι το αλκοόλ συµβάλλει στην ανάπτυξη της 
κατάθλιψης. Έως 40 τοις εκατό των ανθρώπων που πίνουν έχουν βαριά 
συµπτώµατα που µοιάζουν µε καταθλιπτική ασθένεια. Περίπου 5 έως 10 τοις 
εκατό των ατόµων µε κατάθλιψη καταναλώνουν υπερβολικά ποσά αλκοόλ. 
 



 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

 

  Έχει αναφερθεί ότι ο αλκοολισµός στοιχίζει κάθε χρόνο ένα δισεκατοµµύριο 
δολάρια, στην βιοµηχανία των Η.Π.Α., οι δυσκολίες όµως να υπολογιστεί η 
διάδοση ων προβληµάτων που υπάρχουν εξαιτίας του ποτού κάνουν την 
εκτίµηση µόνο ένα αδρό οδηγό. Για την Βρετανία έχει αναφερθεί το ποσό των 
40 εκατοµµυρίων λιρών, από τα οποία τα 20 πληρώνονται σε αναρρωτικές 
άδειες. Είναι λοιπόν υπερβολικά τα έξοδα που πληρώνει η κοινωνία και το 
κόστος στην υγεία του ίδιου του πότη. Οι οικονοµικές συνέπειες από την 
υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ είναι πολυεπίπεδες, καθώς η κατανάλωση 
αλκοολούχων ποτών επηρεάζει: 

• την επαγγελµατική δραστηριότητα (µείωση παραγωγικότητας, 
αυξηµένες ώρες απουσίας από την εργασία, κόστος από εργατικά 
ατυχήµατα, χαµένες εργασιακές ευκαιρίες των ίδιων και των συγγενών 
τους), 

• την ποινική δικαιοσύνη (απαιτεί χρόνο και πόρους από το δικαστικό 
σύστηµα και τις αστυνοµικές αρχές), 

• το σύστηµα Υγείας (αυξηµένες δαπάνες περίθαλψης λόγω αυξηµένων 
αναγκών των χρηστών από τις επιπτώσεις της χρήσης αλκοόλ), 

• τις υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας (αντιµετώπιση των προβληµάτων 
στην οικογένεια, στον επαγγελµατικό χώρο, της ανεργίας και της 
επακόλουθης φτώχιας). 

 
  Ο Π.Ο.Υ. προτείνει µια προσέγγιση του κοινωνικού κόστους από το αλκοόλ, 
η οποία συνυπολογίζει αφενός το κόστος της απουσίας από την εργασία, την 
ανεργία, τις συνέπειες από τα ατυχήµατα και την εγκληµατικότητα, το κόστος 
των υπηρεσιών υγείας, αστυνόµευσης, δικαιοσύνης και πρόνοιας, και 
αφετέρου το έµµεσο κόστος από την πρώιµη θνησιµότητα και νοσηρότητα και 
την απώλεια παραγωγικότητας εξαιτίας αυτών. Μελέτες που έχουν διεξαχθεί 
διεθνώς, διαπιστώνουν ότι το κοινωνικό κόστος είναι πολύ µεγαλύτερο από το 
άµεσο κόστος υγείας. 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

 
 
  Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ συνδέεται µε επιβλαβείς καταστάσεις για 
τον ίδιο τον χρήστη, το άµεσο περιβάλλον του και το κοινωνικό σύνολο. Τα 
τελευταία χρόνια, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις κοινωνικές επιπτώσεις της 
χρήσης αλκοόλ, όπως είναι τα τροχαία ατυχήµατα, τα εργασιακά και 
οικογενειακά προβλήµατα και η διαπροσωπική βία.  
 



  Οι κοινωνικές επιπτώσεις δεν αφορούν όµως µόνο στον χρήστη, αλλά και σε 
άλλους ανθρώπους: επιβάτες τυχαία εµπλεκόµενους σε τροχαία ατυχήµατα, 
µέλη της οικογένειας του χρήστη που επηρεάζονται από την ανικανότητά του 
να εκπληρώσει τις κοινωνικές και οικογενειακές του υποχρεώσεις ή που 
υφίστανται τις συνέπειες της βίας στην οικογένεια, εργοδότες, συνάδελφοι 
κ.λ.π. 
 

 

 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

 

Επίδραση στο κεντρικό νευρικό σύστηµα 
 
  Η κύρια δράση του αλκοόλ αφορά στο κεντρικό νευρικό σύστηµα (Κ.Ν.Σ.). Η 
φαρµακολογική δράση του αλκοόλ στο Κ.Ν.Σ. είναι κατασταλτική και όχι 
διεγερτική. Σε µεγάλες µάλιστα συγκεντρώσεις, το κατασταλτικό αποτέλεσµα 
της δράσης του αλκοόλ είναι ιδιαίτερα εµφανές και µοιάζει µε εκείνο των 
αναισθητικών φαρµάκων.  
 
  Τα πρώτα συµπτώµατα από το Κ.Ν.Σ. εκδηλώνονται µόλις η συγκέντρωση 
του αλκοόλ στο αίµα ξεπεράσει τα 40mg % και περιλαµβάνουν εξασθένηση 
της µνήµης και της προσοχής, ήπιες διαταραχές του λόγου, διαταραχές στην 
εκτέλεση λεπτών χειρισµών και ελάττωση της αντίδρασης σε αισθητηριακά 
ερεθίσµατα. Στις συγκεντρώσεις αυτές, διατηρείται η πνευµατική διαύγεια και 
το άτοµο δεν έχει την αίσθηση της επίδρασης που ασκεί το αλκοόλ στον 
οργανισµό του. 
 
  Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό κατά την οδήγηση, καθώς, ενώ ο οδηγός δεν 
έχει αίσθηση της επίδρασης της αλκοόλης, ώστε να ακολουθήσει περισσότερο 
συντηρητική οδήγηση, έχει εντούτοις βραδύτερη αντίδραση στα διάφορα 
ερεθίσµατα, γεγονός που µπορεί να αποβεί µοιραίο.  
 
  Η πυκνότητα των 40mg % µπορεί να επιτευχθεί πολύ εύκολα στον 
οργανισµό, π.χ. µε την κατανάλωση 60 γραµµαρίων ουίσκι ή 200 γραµµαρίων 
κρασιού. Σε µεγαλύτερες συγκεντρώσεις, παρατηρείται σταδιακή θόλωση της 
διάνοιας (µέθη), κεφαλαλγίες κ.λπ., συµπτώµατα που εµφανίζονται όταν η 
συγκέντρωση στο αίµα φτάσει τα 150 - 200mg %.  
 
  Σε υψηλότερες συγκεντρώσεις εµφανίζεται η εικόνα της βαριάς µέθης και της 
δηλητηρίασης, µε σύγχυση, λήθαργο και κώµα. Ο θάνατος είναι σπάνιος από 
οξεία δηλητηρίαση και µπορεί να επέλθει από παράλυση του κέντρου της 
αναπνοής, όταν η συγκέντρωση του αλκοόλ ξεπεράσει τα 450 - 500mg %. 

 
 



 
 

 
Επιδράσεις στο ήπαρ και στο πεπτικό σύστηµα 

 
 
  Η γνωστότερη και σηµαντικότερη βλαπτική επίδραση της χρόνιας, πέραν της 
συνήθους µέτριας κατανάλωσης αλκοόλ, είναι η κίρρωση του ήπατος. Οι 
χρόνιοι χρήστες αλκοόλης έχουν κατά µέσο όρο 7,5 φορές µεγαλύτερη 
πιθανότητα να εκδηλώσουν ηπατική κίρρωση από ότι οι µη χρήστες, ενώ 
ειδικά οι άνδρες που κάνουν υψηλή κατανάλωση έχουν µέχρι και 13 φορές 
µεγαλύτερη πιθανότητα. Η κίρρωση του ήπατος είναι το τελικό στάδιο µιας 
χρόνιας και συνήθως ασυµπτωµατικής ηπατικής βλάβης, της καλούµενης 
αλκοολικής ηπατίτιδας. 
 
  Η ευαισθησία των ατόµων στην ανάπτυξη κίρρωσης ποικίλλει σηµαντικά. Σε 
δόσεις 60 - 80 γραµµαρίων αλκοόλ την ηµέρα, µετά 5 χρόνια, περίπου το 10 - 
15% θα παρουσιάσει ηπατικό πρόβληµα. Η αύξηση της ποσότητας επιφέρει 
ταχύτερα την ηπατική βλάβη και σε µεγαλύτερο ποσοστό χρηστών.  
 
  Επιπλέον, η χρήση αλκοόλ οδηγεί σε λιπώδη διήθηση του ήπατος και σε 
αύξηση της συχνότητας εµφάνισης πρωτοπαθούς καρκίνου του ήπατος. Στο 
πεπτικό σύστηµα, η χρόνια υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ µπορεί να 
οδηγήσει σε χρόνια ή οξεία παγκρεατίτιδα, έλκος στοµάχου και 
δωδεκαδακτύλου, χρόνια γαστρίτιδα, ατροφική γαστρίτιδα, δυσαπορρόφηση 
βιταµινών, ασβεστίου, µαγνησίου κ.λπ. 

 

 
 
 

Επιδράσεις κατά την κύηση 

 
 
  Κατά την κύηση, η συστηµατική κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί στο έµβρυο 
σοβαρές βλάβες. Μπορούν να προκληθούν αυτόµατη αποβολή, χαµηλό 
βάρος γέννησης, συγγενείς ανωµαλίες, νευρολογικές αναπηρίες, διανοητική 
καθυστέρηση, ηπατικές βλάβες κ.λπ. Οι βλάβες είναι συχνότερες όταν η 
κατανάλωση του αλκοόλ γίνεται κατά το πρώτο τρίµηνο της κύησης, κατά το 
οποίο, ακόµη και µια µέτρια κατανάλωση αλκοόλ (1 - 2 ποτά την ηµέρα) 
µπορεί να οδηγήσει σε εµβρυϊκές βλάβες. 
 
 
  Άλλες επιβλαβείς δράσεις του αλκοόλ στον οργανισµό 
 



  Μεταξύ των άλλων επιδράσεων του αλκοόλ στον οργανισµό 
περιλαµβάνονται: 

• η εµφάνιση αιµατολογικών διαταραχών (αναιµία ή θροµβοπενία), 
• οι µυοσκελετικές διαταραχές (µυοπάθειες, οστεοπόρωση κ.λπ.), 
• οι διαταραχές της αναπαραγωγικής λειτουργίας (διαταραχές στύσης, 

µείωση όγκου και ποιότητας του σπέρµατος κ.λ.π.). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 

 

 

 

  Η κατανάλωση αλκοόλ αποτελεί την αιτία ενός µεγάλου αριθµού τροχαίων, 
εργατικών και άλλων ατυχηµάτων. Η τοξίκωση από αλκοόλη αποτελεί έναν 
ισχυρό παράγοντα πρόκλησης τροχαίων ατυχηµάτων, τραυµατισµών ή 
εγκληµατικών πράξεων, ενδοοικογενειακής βίας, πτώσεων και 
δηλητηριάσεων.  
 
  Στην Ελλάδα, ο αριθµός των τροχαίων ατυχηµάτων, που σχετίζονται µε την 
κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, ήταν 216,1 ανά 100.000 κατοίκους το έτος 
2000 και 185,5 το 2001. Σε ελληνικές έρευνες διαπιστώθηκε ότι η χρήση 
αλκοόλ αυξάνει σηµαντικά τον κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου ατυχήµατος. 
 
  Επίσης, διαπιστώθηκε ότι το 10% των τροχαίων ατυχηµάτων στην Αθήνα 
µπορεί να αποδοθεί στη χρήση αλκοολούχων ποτών (Petridou et al. 1998). 
Ένα σηµαντικό ποσοστό των οδηγών (41%) που είχαν εµπλακεί σε τροχαία 
ατυχήµατα κατά τη διάρκεια των ετών 1995 - 1997, είχαν καταναλώσει κάποιο 
αλκοολούχο ποτό πριν το ατύχηµα, ενώ στο 33% των οδηγών η συγκέντρωση 
αλκοόλης στο αίµα ήταν πάνω από 80mg/ lt.  
 
  Ο υψηλότερος κίνδυνος εµπλοκής σε τροχαία ατυχήµατα ισχύει και για τους 
νέους που θεωρούν την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών κυρίαρχο στοιχείο 
του σύγχρονου τρόπου ζωής. 



 
 

ΠΡΟΛΗΨΗ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

  Βεβαίως και είναι καλύτερο να προλαµβάνουµε από το να αντιµετωπίζουµε ή 
να θεραπεύουµε. Το ότι µπορεί οι έφηβοι να πίνουν που και που, δεν σηµαίνει 
απαραίτητα ότι θα γίνουν αλκοολικοί, αυξάνουν όµως τις πιθανότητες 
επικινδυνότητας για αλκοολισµό. 

  Η εφηβεία είναι µια πολύ δύσκολη ηλικιακή περίοδος, µε ραγδαίες νοητικές, 
συναισθηµατικές, σωµατικές αλλαγές που µοιραία επιφέρουν συγκρούσεις 
µέσα στην οικογένεια. Το να προσπαθούµε να συνετίσουµε το παιδί µας µε τη 
χρήση τιµωρίας, απαγόρευσης και αυταρχικής συµπεριφοράς, το πιο πιθανό 
είναι να καταφέρουµε ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσµα από αυτό που έχουµε 
στο µυαλό µας. Το να τροµοκρατήσουµε τον έφηβο προβάλλοντάς του τις 
θανατηφόρες επιπτώσεις από το αλκοόλ, θα τον πανικοβάλλουµε, θα τον 
αποµακρύνουµε και θα τον κάνουµε να µην ακούσει τίποτα από όσα του λέµε. 

  Πρώτα από όλα, ας δούµε τη δική µας στάση απέναντι στην κατανάλωση 
αλκοόλ και ας το ελαττώσουµε. Ας µην προσφέρουµε στα παιδιά αλκοόλ στις 
γιορτές, σε οικογενειακά τραπέζια και επετείους, ούτε ένα ποτηράκι, ιδιαίτερα 
σε µικρά παιδιά, που πολλές φορές µας το ζητούν επίµονα. Μέχρι τα 12 
χρόνια του, το παιδί δεν κατανοεί γιατί θέλει να πιει, καθώς δεν έχει 
κατακτήσει ακόµη το κατάλληλο επίπεδο γνωστικής ανάπτυξης. 

  Ας παροτρύνουµε τα παιδιά να αθλούνται συχνότερα. Φαίνεται ότι η 
καθιστική ζωή αποτελεί παράγοντα επικινδυνότητας για χρήση αλκοόλ στην 
εφηβεία. Ας βελτιώσουµε την ποιότητα στη σχέση µας µαζί τους, ας 
διαθέσουµε περισσότερο χρόνο για να τους ακούσουµε χωρίς να τους 
κρίνουµε, κι ας έχουµε ευδιάκριτα όρια και σταθερή συµπεριφορά απέναντί 
τους, σε σχέση µε το τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. 

  Θα ήταν πολύ αποτελεσµατικό αν διδάσκονταν στα σχολεία οι επιπτώσεις 
των ουσιών, όχι σε επίπεδο διδαχής, αλλά επιστηµονικά. 

  Οι έφηβοι δεν κινδυνεύουν µόνο από ασθένειες που οφείλονται αποκλειστικά 
στο αλκοόλ, αλλά και από άλλες σοβαρές επιπτώσεις που προέρχονται από 
τη χρήση του, όπως για παράδειγµα, το να πίνουν, να χάνουν τον έλεγχο και 
να έχουν σεξουαλικές δραστηριότητες χωρίς χρήση προφυλακτικού. 
Κινδυνεύουν από AIDS και άλλα σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα, όπως 
και από ανεπιθύµητες εγκυµοσύνες. 

  Κάποιες περίεργες συµπεριφορές των εφήβων µπορεί να µας ανησυχήσουν. 
Για παράδειγµα, το να γυρνούν αργά στο σπίτι, να αλλάζει η διάθεσή τους, να 
γίνονται επιθετικοί, να αδιαφορούν για τα µαθήµατά τους, να κάνουν παρέα µε 
φίλους τους οποίους αρνούνται να µας γνωρίσουν. Εδώ χρειάζεται προσοχή, 
καθώς οι συµπεριφορές αυτές αποτελούν συχνά αντιδράσεις της εφηβείας και 
δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι ο έφηβος κάνει χρήση αλκοόλ. 



  Το πιο ανησυχητικό ίσως είναι όταν η αναπνοή του µυρίζει συχνά αλκοόλ ή 
όταν γυρνάει κάποιες φορές στο σπίτι ζαλισµένος. Στην περίπτωση αυτή θα 
πρέπει να διερευνήσουµε τι ακριβώς του συµβαίνει και να απευθυνθούµε σε 
κάποιον ειδικό, αφού πρώτα συζητήσουµε µε το παιδί. 

  Ας έχουµε πάντα στο µυαλό µας ότι ο πανικός και η τροµοκρατία θα 
οδηγήσουν τον έφηβο στο αντίθετο αποτέλεσµα. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

ΚΑΠΝΙΣΜΑ 

 

 

 

  Κάπνισµα ονοµάζεται η πρακτική της εισπνοής καπνού προερχόµενου από 
την καύση φύλλων του φυτού καπνός. Η καύση γίνεται συνήθως σε τσιγάρο, 
πούρο ή µε άλλο τρόπο. Η πρακτική αυτή ήταν συνήθεια των κατοίκων της 
Κεντρικής και Νότιας Αµερικής, πριν ακόµα αυτές ανακαλυφθούν από τους 
Ευρωπαίους. Η συνήθεια µεταφέρθηκε στην Ευρώπη και την Ασία µετά το 
1556. 

  Τη δεκαετία του 1920, Γερµανοί επιστήµονες ανακάλυψαν ότι το κάπνισµα 
είναι βλαβερό για την υγεία, αλλά η παγκόσµια κοινότητα αναγνώρισε το 
πρόβληµα σταδιακά µόνο µετά το 1950. Στα επόµενα χρόνια, έγινε κατανοητό 
ότ 

 

ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΚΑΠΝΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ 

• Πολύ συχνά το κάπνισµα αρχίζει τυχαία. Χωρίς να το πολυσκεφτούν οι 
έφηβοι ακολουθούν το ρεύµα. 

• Για αρκετούς το κάπνισµα σηµαίνει να έχουν κάτι να κάνουν. 

• Μερικοί έφηβοι ζητούν την απόλαυση από το κάπνισµα και 
προσπαθούν να ηρεµήσουν τα νεύρα τους µε αυτό τον τρόπο. 

• Μερικοί θεωρούν ότι το κάπνισµα τους ενεργοποιεί και τους βοηθά στη 
συγκέντρωση. 

• Αρκετοί έφηβοι θεωρούν ότι µε το κάπνισµα µεγάλωσαν. 



• Για µερικούς, το κάπνισµα αποτελεί ένα µέσον για να εισχωρήσουν και 
να ανήκουν στους σωστούς κύκλους / οµάδες. 

• Ορισµένοι πιστεύουν ότι το κάπνισµα τους δίνει κάποιο στυλ. Ιδιαίτερα 
οι νεαροί θεωρούν ότι οι κοπέλες το βρίσκουν ελκυστικό και µπορεί να 
συνδεθεί µε ένα γενικό τρόπο ζωής. 

• Άλλοι θεωρούν ότι τους προσδίδει αυτοπεποίθηση και καπνίζοντας την 
προβάλλουν. 

• Άλλοι πάλι δοκιµάζουν τον καπνό από περιέργεια. 

• Μερικοί έφηβοι καπνίζουν από αντίδραση στους κανονισµούς. 

• Άλλοι επηρεάζονται από τη διαφήµιση. 

• Επίσης, οι νέοι µπορεί να εθιστούν στη νικοτίνη, η οποία είναι 
συστατικό του καπνού. Ο εθισµός αυτός, κάνει δύσκολη τη διακοπή 
του καπνίσµατος, ακόµη και αν το θέλετε. 

 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΤΗ 

 
• Αλλά δεν είναι µόνο οι ζωές που χάνονται εξ αιτίας του τσιγάρου, αλλά 

και η ανέλθει στα 18 έτη, όταν µάλιστα η κατάχρηση καπνού είναι άνω 
της τάξεως των 3 πακέτων ηµερησίως. Υπάρχει όµως και ένα µεγάλο 
οικονοµικό κόστος. Μεγάλα ποσά ξοδεύονται για την θεραπευτική 
αντιµετώπιση των ασθενειών ενώ το έµµεσο κόστος που προκαλείται 
από την απώλεια παραγωγικότητας είναι ακόµη µεγαλύτερα.  

• Στην Αµερική το συνολικό κόστος για το 1985 είναι 65 δισ. δολάρια. 
∆ηλαδή το 12% περίπου του προϋπολογισµού, εξαιρουµένων των 
αµυντικών δαπανών. Στην Ελλάδα το 1978 το κόστος νοσοκοµειακής 
περίθαλψης εξαιτίας του καπνίσµατος ήταν 3,2 δισεκατοµµύρια 
δραχµές ή το 6,6% των συνολικών δαπανών για την Υγεία. Στο 
δηµοσιονοµικό πρέπει να προστεθεί και η δαπάνη για ηµεραργίες, 
αναπηρίες και πρόωρες συντάξεις. Οι οικονοµικές επιπτώσεις από το 
κάπνισµα σε παγκόσµια κλίµακα ανέρχονται σε δαπάνες της τάξεως 
των 100 δισ. δολαρίων το χρόνο για γιατρούς, φάρµακα, επιδόµατα 
ανεργίας λόγω νόσου και εγχειρήσεων.  

• Το κάπνισµα είναι τόσο ζηµιογόνο στην Εθνική Οικονοµία, ώστε οι 
επιπτώσεις του ανέρχονται σε 10 τον αριθµό, δηλαδή:  

• 1) Απώλεια ζωής πρόωρα.  
• 2) Αυξηµένη ζωής νοσηρότητα.  
• 3) Άδεια λόγω νόσου.  
• 4) Φάρµακα.  



• 5) Τα ηµεροµίσθια σε συνδυασµό µε µείωση παραγωγικότητας 
ανέρχονται στις ΗΠΑ σε 60 δισεκατοµµύρια δολάρια το χρόνο.  

• 6) Πολλές ασφαλιστικές εταιρίες δεν ασφαλίζουν καπνιστές.  
• 7) Έξοδα καθαριότητας.  
• 8) Σπατάλη διαφηµίσεων κάπου 2,5 δισ. το χρόνο παγκοσµίως.  
• 9) Εµβόλια για 6 ασθένειες και  
• 10) Καταστροφή του περιβάλλοντος από πυρκαγιές.  
• Οι οικονοµικές επιπτώσεις στον καπνιστή και την οικογένειά του στα 40 

χρόνια καπνιστικής ζωής, δηµιουργούν δαπάνες µε σηµερινές τιµές της 
τάξεως των 30 - 60 εκατ. δραχµών. Ένας µη καπνιστής µε τα χρήµατα 
του τσιγάρου έκτισε σπίτι και στην είσοδο του σπιτιού του κρέµασε 
πινακίδα µε τα εξής λόγια «Ο έτη τεσσαράκοντα µηδέποτε καπνίσας, το 
δε µη  δαπανόµενον 

• κατά έτος  εκτοκήσας τούτον κτήµα αποκτά κι  υγείαν  10 έτη, τον βίον 
του προσθέτει». Εξοικονοµεί λοιπόν πολλά χρήµατα µε τα οποία θα 
έκτιζε ένα διαµέρισµα στα 40 χρόνια καπνιστικής ζωής βοηθώντας την 
οικογένειά του. Γενικά καλύτερα να έκαιγε τα χρήµατά του παρά να 
κάπνιζε, καίγοντας την ίδια του τη ζωή µε την πληθώρα τόσων 
νοσηµάτων (καρκίνος πνευµόνων, βρογχίτιδας, εµφύσηµα πνευµόνων, 
αρτηριοσκλήρωση, καρδιοπάθειες) και αποφεύγοντας (διακόπτοντας 
το κάπνισµα που είναι αυτοκτονία µε δόσεις) µία ενδεχόµενη αναπηρία 
ζωής ή και πρόωρο θάνατο 

 

 

Ποιες είναι οι επιπτώσεις του καπνίσµατος;  
 
Το κάπνισµα προκαλεί κάθε χρόνο σ' όλο τον κόσµο 5.000.000 
θανάτους! Το 2025 ο αριθµός αυτός θα φτάσει τα 10.000.000. Στις 
αναπτυγµένες χώρες το κάπνισµα αποτελεί την κυριότερη αιτία 
ασθενειών και πρόωρων θανάτων. 
 
Έχει υπολογιστεί ότι ότι οι θάνατοι που προκαλεί το κάπνισµα 
κάθε χρόνο στις ανεπτυγµένες χώρες είναι περισσότεροι από 
όσους προκαλούν µαζί: το ΑΙDS, τα τροχαία ατυχήµατα, οι 
ανθρωποκτονίες, οι αυτοκτονίες, η κατανάλωση 
οινοπνευµατωδών ποτών και τα ναρκωτικά.  

 
 
 
 

 



 

 

 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

• Ο καρκίνος των πνευµόνων, που είναι η συχνότερη αιτία θανάτων 
από καρκίνο σε άνδρες και γυναίκες. Η σχέση καπνίσµατος και 
καρκίνου των πνευµόνων είναι απόλυτη. Οι πνεύµονες είναι το όργανο 
που είναι άµεσα εκτεθειµένο στις καρκινογόνες ουσίες του καπνού. 

 

 

 

           Οι χρόνιες πνευµονοπάθειες, όπως είναι η χρόνια βρογχίτιδα, το 
εµφύσηµα, το άσθµα. Οι καπνιστές καταστρέφουν σταδιακά την υγεία των 
πνευµόνων τους. Η πίσσα µε όλα τα βλαπτικά συστατικά της κατακάθεται και 
καλύπτει τους βρόγχους και τις κυψελίδες των πνευµόνων, όπως ο καπνός 
της σόµπας κολλά στο εσωτερικό της καµινάδας.  

• Οι παθήσεις των στεφανιαίων αγγείων της καρδιάς, του εγκεφάλου 
και των αγγείων των άκρων του σώµατος. Ο καπνός στενεύει τα 
τοιχώµατα των αγγείων και δυσκολεύει την αιµάτωση των κυττάρων. 
Είναι η κύρια αιτία πρόκλησης εµφραγµάτων, εγκεφαλικών επεισοδίων 
και γάγγραινας των άκρων. Ο συνδυασµός καπνίσµατος και λήψης 
αντισυλληπτικών χαπιών αυξάνει σηµαντικά τον κίνδυνο να 
εµφανίσουν οι γυναίκες θροµβώσεις των φλεβών.  

• Η οστεοπόρωση. Οι καπνίστριες υποφέρουν πιο έντονα από την 
εξέλιξη της οστεοπόρωσης και τις επιπτώσεις της.  

• Οι καρκίνοι του στόµατος, του οισοφάγου, του παγκρέατος, της 
ουροδόχου κύστεως κ.λ.π. Εκτός από τον καρκίνο των πνευµόνων, 
το κάπνισµα ενοχοποιείται για πολλές µορφές καρκίνου, που 
εµφανίζονται είτε σε θέσεις άµεσα εκτεθειµένες στον καπνό, είτε σε 
θέσεις που δρούν τα τοξικά προϊόντα του καπνού που απορροφώνται 
από τους πνεύµονες και κυκλοφορούν στο αίµα.  



 

 

 

 

     Προβλήµατα γονιµότητας και εγκυµοσύνης. Οι καπνιστές εµφανίζουν 
συχνότερα προβλήµατα σεξουαλικής ικανότητας. Στους καπνιστές το σπέρµα 
είναι συχνά αδύναµο, ενώ στις καπνίστριες η σύλληψη µπορεί να είναι 
δυσκολότερη και έχουν συχνά αποβολές. 

 
Πέρα, όµως, από τα προβλήµατα υγείας, το κάπνισµα επιδρά αρνητικά 
στην εµφάνιση και την παρουσία των καπνιστών. 

• Το δέρµα τους γερνάει πιο γρήγορα. Εµφανίζει νωρίτερα περισσότερες 
ρυτίδες, ιδίως γύρω από το στόµα και τα µάτια. 

• Τα νύχια είναι πιο ευαίσθητα και συχνά χρωµατίζονται µε την κιτρινίλα 
του τσιγάρου. 

• Τα δόντια µαυρίζουν γρηγορότερα και χάνουν την στιλπνότητά τους. 
• Ο καπνιστής µυρίζει "καπνίλα". 

 

 

 



 

 

Κάπνισµα, Σεξουαλική ζωή και Αναπαραγωγή 

 

 

 

 

• To κάπνισµα µπορεί να επηρεάσει τη γονιµότητα γυναικών και ανδρών, τη 
σεξουαλική λειτουργία των ανδρών, την υγεία των εγκύων, την υγεία των 
εµβρύων, των νεογνών και των µικρών παιδιών  

• Εκτιµάται ότι η γονιµότητα των γυναικών που καπνίζουν µπορεί να µειωθεί 
κατά 28% σε σύγκριση µε τις µη καπνίστριες.  

• Το κάπνισµα αυξάνει τον κίνδυνο ανικανότητας των ανδρών κατά 50%.  
• Το κάπνισµα σε συνδυασµό µε τη χρήση αντισυλληπτικών χαπιών αυξάνει 

στο  
• πρώιµος θνησιµότητα που παρατηρείται. Η ζωή ενός καπνιστή ελαττώνεται 

κατά 8-10 χρόνια από αυτήν του µη καπνιστή και ίσως µε νέες έρευνες η 
απώλεια ζωής να 10πλάσιο τον κίνδυνο εµφάνισης καρδιοαγγειακών 
παθήσεων. 

 

 



 

 

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ 

 
  Εκτός από τις αρνητικές επιδράσεις στους ίδιους τους καπνιστές, το 
κάπνισµα µπορεί να βλάψει και τα αγαπηµένα τους πρόσωπα στο σπίτι, στη 
δουλειά ή στη διασκέδαση. Το παθητικό κάπνισµα στο οποίο 
εξαναγκάζονται όσοι βρίσκονται κοντά στους καπνιστές προκαλεί 
βλάβες στην υγεία τους.  
 
  Ο περιβαλλοντικός καπνός του τσιγάρου (αυτός που διαχέεται στην 
ατµόσφαιρα όταν κάποιος ανάβει και καπνίζει ένα τσιγάρο) κατατάσσεται στην 
Α' κατηγορία καρκινογόνων ουσιών, δηλ. θεωρείται "ουσία" που προκαλεί 
καρκίνο ανεξάρτητα της ποσότητας που προσλαµβάνει ο οργανισµός. (Στην  
Ειδικότερα έχει διαπιστωθεί ότι: 

• Όσοι συγκατοικούν και εργάζονται µε καπνιστές εµφανίζουν 
συχνότερα προβλήµατα από το αναπνευστικό σύστηµα και από την 
καρδιά τους. Επίσης σ' αυτούς ο κίνδυνος εµφάνισης καρκίνου είναι 
περισσότερο αυξηµένος.  

• Τα µωρά, που γεννήθηκαν από µητέρες που κάπνιζαν συχνά είναι 
πρόωρα, έχουν λιγότερο βάρος κατά τη γέννηση, παρουσιάζουν 
προβλήµατα ανάπτυξης των νοητικών λειτουργιών τους και εµφανίζουν 
µεγαλύτερη περιγεννητική θνησιµότητα. Τα βρέφη που αναπνέουν 
αέρα µολυσµένο µε καπνό κινδυνεύουν περισσότερο από το σύνδροµο 
του αιφνιδίου βρεφικού θανάτου και έχουν συχνότερα προβλήµατα µε 
το αναπνευστικό τους.  

• Τα παιδιά που ζουν σε χώρους γεµάτους καπνό (µε γονείς που 
καπνίζουν µπροστά τους) είναι πιθανότερο να εµφανίσουν συχνότερα 
αναπνευστικές λοιµώξεις και κρίσεις άσθµατος. 

 

ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ 

  Το κράτος το 2002 ψήφισε νόµο που απαγόρευε το κάπνισµα σε δηµόσιους 
και ιδιωτικούς χώρους εργασίας. Αυτός ο νόµος αποδείχθηκε ανεπαρκής και 
το κράτος  αναθεώρησε το εγχείρηµά του. Την 1η Ιουλίου 2009 ξεκίνησε η 
γενική απαγόρευση του καπνίσµατος σε όλους τους δηµόσιους χώρους(στους 
οποίους συµπεριλαµβάνονται µπαρ, καφετέριες και νυχτερινά κέντρα). 

  Το αναθεωρηµένο νοµοσχέδιο περιλαµβάνει τα εξής άρθρα(άρθρο 2 και 
άρθρο 3).  Το άρθρο  2  περιλαµβάνει  τους εξής  νόµους: 

- Τα προϊόντα καπνού απαγορεύεται να πωλούνται σε ανήλικους και να 
τοποθετούνται σε προθήκες καταστηµάτων που πωλούν νοµίµως 



τέτοια προϊόντα, εξαιρουµένων των καταστηµάτων αφορολόγητων 
ειδών των καπνοπωλείων. 

- Απαγορεύεται η πώληση προϊόντος καπνού µε µηχανήµατα αυτόµατης 
πώλησης, καθώς και η πώληση µεµονωµένων τσιγάρων ή αυτών σε 
συσκευασία µικρότερη των 20 τεµαχίων έναν χρόνο µετά τη 
δηµοσίευση του νόµου στην εφηµερίδα της κυβερνήσεως. 

- Απαγορεύεται η κατασκευή, προβολή, εµπορία και πώληση 
αντικειµένων που έχουν την µορφή τσιγάρων και η πώληση προϊόντων 
καπνού από ανήλικους.  

- Απαγορεύεται χωρίς προηγούµενη έγκριση του Υπουργείου Υγείας 
κάθε συνοδευτική ένδειξη  σε συσκευασίες προϊόντων καπνού, 
σύµφωνα µε την οποία η χρήση τους εµφανίζει µειωµένο κίνδυνο για 
την υγεία, και η κυκλοφορία προϊόντων που διατίθενται για την διακοπή 
του καπνίσµατος. Οι  προϋποθέσεις για τη χορήγηση της έγκρισης και 
η σχετική διαδικασία ορίζονται µε κοινή απόφαση των υπουργών 
Ανάπτυξης και Υγειάς.  

- Απαγορεύεται η διαφήµιση και πώληση σε χώρους  υπηρεσιών Υγείας 
και εκπαιδευτικών ιδρυµάτων όλων των βαθµίδων, δηµοσίου και 
ιδιωτικού δικαίου, καθώς και στα κυλικεία των ιδρυµάτων και 
υπηρεσιών αυτών.  

- Απαγορεύεται η πώληση προϊόντων καπνού και το κάπνισµα σε 
χώρους παροχής υπηρεσιών ∆ιαδικτύου.  

- Η δωρεάν διανοµή προϊόντων καπνού σε καταστήµατα ,υπηρεσίες και 
δηµοσίους χώρους επιτρέπεται µόνο µετά την έκδοση σχετικής 
απόφασης του υπουργού Υγείας µε την οποία καθορίζονται οι όροι και 
οι προϋποθέσεις για τη διανοµή τους.  

- Στους χώρους πώλησης προϊόντων καπνού αναρτάται σε εµφανές 
σηµείο ένδειξη σχετικά µε την απαγόρευση διάθεσής τους σε 
ανηλίκους.  

- Απαγορεύεται το κάπνισµα σε κλειστούς χώρους αθλοπαιδιών, 
διεξαγωγής οµαδικών αθληµάτων και αθλητικών εκδηλώσεων. 
 
  Στο άρθρο 3 αναφέρονται οι χώροι στους οποίους θα απαγορεύεται 
οποιαδήποτε χρήση καπνού. Αυτοί είναι όλοι οι δηµόσιοι και ιδιωτικοί 
κλειστοί ή στεγασµένοι χώροι εργασίας, τα καταστήµατα υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος, παρασκευής και προσφοράς φαγητών, ποτών, 
γλυκισµάτων και κάθε είδους παρασκευασµάτων γάλακτος, τα κέντρα 
διασκέδασης, οι κλειστοί χώροι αναµονής, οι χώροι των αεροδροµίων, 
των σταθµών µεταφορικών µέσων και των επιβατικών σταθµών 
λιµένων, τα κυλικεία, τα µέσα µαζικής µεταφοράς και τα ταξί. 
 
  Οι ιδιοκτήτες εστιατορίων και άλλων καταστηµάτων, οι οδηγοί µέσων 
µαζικής µεταφοράς ή ταξί και γενικότερα οι υπεύθυνοι διαχείρισης και  
 



λειτουργίας των παραπάνω χώρων οι οποίοι θα παραβαίνουν τον νόµο 
θα τιµωρούνται µε χρηµατικό πρόστιµο 3.000€  
 
   Ατιµώρητοι δεν θα µένουν ούτε οι πελάτες καπνιστές που αγνοούν – 
ή αδιαφορούν για  τον νόµο. Όσοι θα “συλλαµβάνονται” µε το τσιγάρο 
στο χέρι θα πληρώνουν 300€. 
 
  Σε περίπτωση  υποτροπής  οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων θα 
τιµωρούνται µε πρόστιµο 2.000€. Αν επαναληφθεί και τρίτη φορά, θα 
απαγορεύεται για διάστηµα τριών µηνών η πώληση προϊόντων 
καπνού. Η τέταρτη φορά θα είναι και η τελευταία, αφού θα ανακαλείται 
οριστικά η άδεια πώλησης των προϊόντων αυτών. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

• Ελπίδα Κέντρο Πρόληψης 

• Κέντρο Εκπαίδευσης για την πρόληψη της 
χρήσης ναρκωτικών και την προαγωγή υγείας 
www.epipsi.gr/prolipsi /el/index.asp   

• Εθνικό κέντρο τεκµηρίωσης και πληροφόρησης 
για τα ναρκωτικά 

• www.ektepn.gr   

• Ανώνυµοι αλκοολικοί 

•  www.aa-greece.gr   

• ΚΟΚΚΕΒΗ Α’ Φωτίου Ξανθάκη Μ. Καναβού Ε. 
«Εξαρτησιογόνες ουσίες στην εφηβεία»  

 


