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Εισαγωγή

'Το κρασί αυξάνει την επιθυµία αλλά µειώνει το αποτέλεσµα.'
Γουίλιαµ Σαίξπηρ, 1564-1616, Άγγλος συγγραφέας

Ενδεικτική περιγραφή µεθοδολογίας
∆ιαχωρισµός σε οµάδες, προσδιορισµός πηγών άντλησης πληροφοριών, συλλογή
και επεξεργασία δεδοµένων, χρήση νέων τεχνολογιών, προβολή video,
ερωτηµατολόγια, συνεντεύξεις, οµαδική παρουσίαση.

Περίληψη - Σκοποί
Σκοπός της εργασίας είναι να ερευνήσουµε τα αίτια που οδηγούν έναν έφηβο στη
κατάχρηση του αλκοόλ και τις συνέπειες που αποφέρει. Με αυτόν τον τρόπο θα
ενηµερωθούν οι νέοι για τους κινδύνους που κρύβονται, ώστε να προφυλαχτούν από
αυτούς. Να κάνουν ενδοσχολική έρευνα για τα ποσοστά µαθητών που καταναλώνουν
αλκοόλ, τα αίτια και τις επιπτώσεις στην προσωπική τους ζωή. Να εξετάσουν και να
αναλύσουν την τάση των νέων για κατάχρηση αλκοόλ και τέλος να προτείνουν
τρόπους αντιµετώπισης και κυρίως πρόληψης του αλκοολισµού. Μαθαίνοντας για τις
καταστροφικές συνέπειες του αλκοολισµού ελπίζουµε ότι πολλοί έφηβοι θα
προβληµατιστούν και θα αρχίσουν να αντιµετωπίζουν την κατανάλωση αλκοόλ µε
περισσότερη προσοχή και ωριµότητα.
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Κεφ. 1ο: 1.1 Η Ιστορία του 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.
∆εν 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.
Οι µύθοι και οι µαρτυρίες που σώζονται από τον αρχαιοελληνικό και ρωµαϊκό
πολιτισµό αποκαλύπτουν την κοινή σχεδόν πανοµοιότητα.
Έλληνες φιλόσοφοι ανέφεραν µια χονδροειδή µέθοδο απόσταξης . Ο ∆ιόνυσος ήταν
θεός του κρασιού, γιος του ∆ία και της Σέµελης. Οι περιπέτειες του είναι πολλές.
Έτσι σ΄ ένα µεγάλο του ταξίδι ως την Ινδία που συνοδεύονταν από σάτυρους , άντρες
και γυναίκες και κρατούσαν κληµατόβεργες χορεύοντας και τραγουδώντας , δίδασκε
στους ανθρώπους, που συναντούσε και τον αγαπούσαν πως να καλλιεργούν το αµπέλι
και να φτιάχνουν κρασί.
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.
Ο Ξενοφών στην "Κύρου Ανάβαση" γράφει ότι, επιστρέφοντας µε τους µύριους
από την Περσία, είδε στην Αρµενία να πίνουν ποτό από κριθάρι. Οι Σκύθες, οι
Θράκες , οι Κέλτες κ.α. έπιναν µπύρα από εκείνα τα χρόνια . Οι λαοί της Β.Ευρώπης
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έµαθαν την τέχνη της ζυθοποιίας από τους Ρωµαίους. Η Παρασκευή ποτών µε
απόσταξη ήταν γνωστή στη Βρετανία πριν από την ρωµαϊκή κατάκτηση. Παρόµοια
ποτά κατασκευάζονταν στην Ισπανία , Γαλλία και την υπόλοιπη ∆.Ευρώπη , κυρίως
µετά τον 8ο αιώνα όπου ήλθαν σε επαφή µε τους Άραβες . 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.
1.2. Τί είναι αλκοόλ;
Είναι το δεύτερο σκέλος από τη σειρά που σχηµατίζουν οι κορεσµένες
µονοσθενείς αλκοόλες και η πιο γνωστή αλκοόλη. Βιοµηχανικά η αλκοόλη
παρασκευάζεται από ζαχαρούχους καρπούς , κύρια σταφύλια ή από µελάσα έπειτα
από ζύµωση , οπότε στο υπάρχον ζάχαρο µετατρέπεται σε αλκοόλη, η οποία
αποστάζεται. Η αλκοόλη αποτελεί το κύριο συστατικό στα αλκοολούχα ποτά. Είναι
υγρό άχρωµο µε ευχάριστη µεθυστική οσµή, ευκίνητο, ελαφρότερο από το νερό.
Όταν αναµιγνύεται µε το νερό, αναπτύσσεται θερµότητα και γίνεται συστολή του
όγκου του όλου υγρού µίγµατος. Εκτός από το νερό αναµιγνύεται µε αιθέρα ,
γλυκερίνη και άλλες οργανικές ενώσεις. ∆ιαλύει άριστα πολλές ουσίες . Ως διαλυτής
παίρνει τη δεύτερη θέση µετά το νερό. Σε µικρές ποσότητες προκαλεί διέγερση σε
µεγαλύτερες µέθη και σε ακόµη πιο µεγάλες και σε περίπτωση επανάληψης προκαλεί
σοβαρές βλάβες και τέλος το θάνατο. Χρησιµοποιείται ως διαλυτής , ως αντισηπτικό,
στην αρωµατοποιία και στη φαρµακευτική , στην κατασκευή αλκοολούχων ποτών,
στη χηµική βιοµηχανία κ.λ.π. Επειδή στην περίπτωση που η αλκοόλη είναι καθαρή
έχει µεγάλη φορολογία, όταν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για βιοµηχανικούς
σκοπούς της προσθέτουν ουσίες, οι οποίες της δίνουν άσχηµη γεύση και οσµή, ώστε
να µην µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να κατασκευάζονται αλκοολούχα ποτά. Πρώτες
ύλες για την παρασκευή της αλκοόλης είναι:
1. Τα αλκοολούχα υγρά από τα οποία παίρνεται µε απλή απόσταξη .
2. Ζαχαρούχα υγρά .
3. Ζαχαρότευτλα
4. Σταφίδες
5. Αµυλούχες ύλες και
6. Κυτταρινούχες ύλες.
Αλκοολική ζύµωση λέγεται η χηµική αλλοίωση την οποία παθαίνει το ζάχαρο για να
µετατραπεί σε αλκοόλη. Έχουµε δύο κατηγορίες από οινοπνευµατούχα .
1.3.Αλκοόλ και επιπτώσεις στην υγεία
Το αλκοόλ παράγει µια εντυπωσιακή σειρά συµπεριφοριστικών αποτελεσµάτων
στους ανθρώπους, που εξαρτώνται από τη δόση του αλκοόλ που λαµβάνεται, από το
εάν τα επίπεδα αλκοόλ αυξάνονται ή πέφτουν, αλλά και από την αλλαγή των
επιπέδων του αλκοόλ στο αίµα. Η ευφορική, διεγερτική, και αγχολυτική δράση του
αλκοόλ, συµβάλλει στην ευρεία ψυχαγωγική χρήση του, ενώ τα κατασταλτικά
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αποτελέσµατά του συµβάλλουν στην κατανάλωσή του σαν "µη-συνταγογραφούµενο"
υπνωτικό.
Αλλά, σε λίγο υψηλότερες δόσεις το αλκοόλ:
• συννεφιάζει τη µνήµη και την κρίση,
• επιβραδύνει την επεξεργασία πληροφοριών και το χρόνο αντίδρασης,
• εξασθενίζει το συντονισµό των κινήσεων, και
• αναστέλλει τον έλεγχο της παρορµητικής και επιθετικής συµπεριφοράς (άρση των
αναστολών).
Έτσι, δεν είναι περίεργο ότι µερικές από τις πιο καταστρεπτικές συνέπειες της
κατάχρησης αλκοόλ, απεικονίζουν τον αντίκτυπο της δηλητηρίασης µε αλκοόλ σε
δραστηριότητες όπως η οδήγηση, που απαιτούν µια υψηλή εγρήγορση στις γνωστικές
λειτουργίες.
Με τη χρόνια χρήση, το αλκοόλ δηµιουργεί προσαρµογή και νευροτοξικότητα των
νευρώνων στον εγκέφαλο, που προκαλεί την αντοχή και την εξάρτηση.
Το σύνδροµο στέρησης αλκοόλ περιλαµβάνει την ανησυχία, την αϋπνία, και τα
συµπτώµατα της διέγερσης του συµπαθητικού νευρικού συστήµατος. Σε µεγαλύτερα
επίπεδα εξάρτησης και µε επαναλαµβανόµενα επεισόδια απόσυρσης του αλκοόλ, η
αποχή µπορεί να συνδεθεί µε την ουσιαστική συµπαθητική διέγερση, µε συµπτώµατα
την διέγερση, τις αντιληπτικές αλλαγές (ψευδαισθήσεις - ζωοψίες), τη σύγχυση, και
τους σπασµούς έως τις επιληπτικές κρίσεις.
Αυτά τα συµπτώµατα µπορούν να προκύψουν όλα µαζί στα πλαίσια του
συνδρόµου που ονοµάζουµε Τροµώδες Παραλήρηµα (Delirium Tremens), µια
απειλητική για τη ζωή επιπλοκή της εξάρτησης από το αλκοόλ, που αναπτύσσεται
γενικά µέσα στην αρχική εβδοµάδα από την αποχή λήψης του αλκοόλ (και συχνότερα
την τρίτη ηµέρα).
Ένα άλλο σύνδροµο, η αλκοολική ψευδαισθήτωση (Αlcoholic Ηallucinosis),
µπορεί να αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε φάσης του κύκλου της
δηλητηρίασης και της απόσυρσης του αλκοόλ. Συνδέεται µε επίµονες ψευδαισθήσεις
που µπορούν να παραµένουν και µετά µε την εκτεταµένη αποχή λήψης αλκοόλ.
Η οξεία και παρατεταµένη αποχή είναι σηµαντικά πλαίσια για τη θεραπεία του
αλκοολισµού, για να εξασφαλιστεί µε ιατρική ασφάλεια η ανάκτηση των ασθενών
και για να αποτρέψει την υποτροπή τους στη χρήση του αλκοόλ. Αν και οι
σοβαρότερες συνέπειες της απόσυρσης του αλκοόλ εµφανίζονται κατά τη διάρκεια
της αρχικής εβδοµάδας της αποχής, παρατεταµένα προβλήµατα της απόσυρσης
πιθανά να εµµένουν για πολλούς µήνες. Τέτοια παρατεταµένα συµπτώµατα είναι η
αϋπνία, η αδράνεια, και η καταθλιπτική διάθεση. Η προσπάθεια απαλλαγής από τα
συµπτώµατα απόσυρσης, µπορεί να είναι σηµαντικός λόγος για την υποτροπή στη
χρήση αλκοόλ. Αυτή η φάση αποκατάστασης συνδέεται επίσης µε βελτίωση στη
γνωστική λειτουργία, τη φλοιώδη δραστηριότητα, και τη δοµή του εγκεφάλου.
Τα θρεπτικά ελλείµµατα περιπλέκουν συχνά τη φυσική ιστορία του
αλκοολισµού. Η έλλειψη θειαµίνης είναι ένα από αυτά. Εάν οι αλκοολικοί µε έλλειψη
θειαµίνης λάβουν γλυκόζη πριν την διόρθωση της έλλειψης θειαµίνης, η
προκύπτουσα απαίτηση θειαµίνης στις πυροφωσφατο-εξαρτώµενες µεταβολικές
διαδικασίες, θέτει σε κίνδυνο τις νευρωνικές µεταβολικές λειτουργίες και µπορεί να
προκαλέσει το θάνατο εγκεφαλικών κυττάρων, που συνδέεται µε το σύνδροµο
Wernicke-Korsakoff. Αυτό το σύνδροµο αναφέρεται σε έναν αστερισµό
συµπτωµάτων εξασθένισης της εκµάθησης και της µνήµης, ψύχωσης, και κινητικών
προβληµάτων.
Οι επόµενες σελίδες παρέχουν µια συνοπτική και εκλεκτική επισκόπηση της
βασικής και κλινικής ψυχιατρικής µελέτης του αλκοολισµού. Το αλκοόλ είναι τώρα
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γνωστό ότι έχει πολλαπλές και συγκεκριµένες επιδράσεις στον εγκέφαλο, που
αντιπαραβάλλονται µε την παλαιότερη ιστορική εστίαση στη µη συγκεκριµένη
διαταραχή των λιπιδίων των νευρωνικών µεµβρανών. Θα εξετάσουµε τα οξέα και
χρόνια αποτελέσµατα του αλκοόλ στους πρωτεϊνικούς στόχους του στον εγκέφαλο,
και τα στοιχεία του νευρωνικού κυκλώµατος του ανθρώπινου αλκοολισµού, που
έχουν γίνει η εστίαση των δοµικών και λειτουργικών νεύρο-απεικονιστικών µελετών
τα τελευταία χρόνια.
Το Γλουταµικό οξύ είναι ένας διεγερτικός νευροδιαβιβαστής, που διευκολύνει τα
νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου να πυροδοτούν εκφορτίσεις.Οι υποδοχείς του
γλουταµικού (glutamate), είναι στόχος του αλκοόλ. Το γλουταµικό του εγκεφάλου
είναι ο σηµαντικότερος διεγερτικός νευροδιαβιβαστής στο κεντρικό νευρικό σύστηµα
(ΚΝΣ). Το γλουταµικό χρησιµοποιεί τους ιονοτροπικούς κυτταρικούς υποδοχείς
(NMDA), τους υποδοχείς AMPA και τους καϊνικούς υποδοχείς. Η αιθανόλη (αλκοόλ)
από συγκεντρώσεις τόσο χαµηλές όσο 20 mg%, εµποδίζει την ιονική ροή µέσω των
καναλιών NMDA, καθιστώντας έτσι τους υποδοχείς NMDA το στόχο µε την
µεγαλύτερη συγγένεια αιθανόλης στον εγκέφαλο.
Οι περιφερειακές παραλλαγές στη σύνθεση υποµονάδων υποδοχέων NMDA
συµβάλλουν στις διακρίσεις στα αποτελέσµατα του αλκοόλ στη λειτουργία των
NMDA στις διάφορες περιοχές του εγκεφάλου. Οι λειτουργικοί υποδοχείς NMDA
αποτελούνται από µια NR1 υποµονάδα, µε τουλάχιστον οκτώ παραλλαγές
συναρµογών, και µια NR2 υποµονάδα ανάνεσα σε τέσσερεις γνωστές υποκατηγορίες.
Η σχετική συγγένεια του αλκοόλ για τις υποκατηγορίες υποδοχέων NMDA φαίνεται
ότι είναι σηµαντική για τα δοσο-εξαρτώµενα αποτελέσµατά της στον εγκέφαλο.
Η αναστολή της λειτουργίας των γλουταµικών υποδοχέων NMDA από το
αλκοόλ, έχει άµεσα αποτελέσµατα. Η ανταγωνιστική δράση του αλκοόλ στους
NMDA υποδοχείς, επηρεάζει τη διαµόρφωση της απελευθέρωσης άλλων
νευροδιαβιβαστών, απεικονίζοντας έτσι την ικανότητα του αλκοόλ σε χαµηλές
δόσεις, να µειώνει την ενεργοποίηση των τοπικών ανασταλτικών κυκλωµάτων (άρση
των αναστολών).
Στην περίπτωση της εξάρτησης από το αλκοόλ, οι αλλαγές στους υποδοχείς
NMDA συµβάλουν στην υποτροπή στη χρήση αλκοόλ µε δύο τρόπους:
1. µε τη συµβολή στα συµπτώµατα της απόσυρσης αλκοόλ, και
2. µε την ενίσχυση των ιδιοτήτων ανταµοιβής ή τη µείωση των δυσφορικών
ιδιοτήτων του αλκοόλ κατά τη διάρκεια των πρόωρων φάσεων υποτροπής στη
χρήση αλκοόλ.
Η Ακαµπροζάτη (Acamprosate), ένα φάρµακο για τον αλκοολισµό, µειώνει τη
λειτουργία των υποδοχέων NMDA, και αυτό συµβάλλει στην ικανότητά της να
καταστείλει τα συµπτώµατα της απόσυρσης του αλκοόλ. Η Acamprosate είναι ένα
παράγωγο της οµοταυρίνης, χωρίς τα συµπεριφοριστικά αποτελέσµατα του αλκοόλ.
Αυτό το νέο φάρµακο της Ψυχιατρικής, είναι ελπιδοφόρο για τη θεραπεία του
αλκοολισµού. Η ακριβής περιοχή δράσης της Ακαµπροζάτης δεν είναι γνωστή και οι
µηχανισµοί οι σχετικοί µε την αποτελεσµατικότητά του δεν γίνονται ακόµα πλήρως
κατανοητοί.
Άλλος ένας κεντρικός τοµέας δράσης του αλκοόλ είναι το σύστηµα της
σεροτονίνης και των ουσιών που εµπλέκονται στην παραγωγή και µεταφορά της.
Το αλκοόλ αυξάνει τη δραστηριότητα πολλών υποοµάδων των υποδοχέων 5-ΗΤ
(σεροτονινεργικοί υποδοχείς). Μάλιστα τώρα τελευταία γίνεται πολλή συζήτηση
σχετικά µε την ύπαρξη ελαττωµατικών γονιδίων µεταφοράς 5-ΗΤ υποδοχέων σε
κάποιες κατηγορίες αλκοολικών. Αυτό δεν είναι παράξενο, µια και η κλινική
εµπειρία δείχνει ότι οι εξαρτώµενοι από το αλκοόλ ασθενείς µε συνοδό κατάθλιψη
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µπορούν να ωφεληθούν από τη θεραπεία µε φάρµακα ανταγωνιστές των 5-ΗΤ
µεταφορέων, αλλά και οι αλκοολικοί µε συνοδό άγχος µπορούν να ωφεληθούν από
την προσθήκη του 5-HΤ1a αγωνιστών όπως η φαρµακευτική ουσία βουσπιρόνη
(buspirone).
Για το νευροδιαβιβαστή σεροτονίνη µιλάµε αναλυτικά στο ειδικό κεφάλαιο για τη
σχέση σοκολάτας και κατάθλιψης.
Η επίδραση του αλκοόλ στη ντοπαµίνη
Τα αποτελέσµατα του αλκοόλ στην απελευθέρωση ντοπαµίνης, ρυθµίζονται από
τα συστήµατα ενδογενών οπιούχων και τα χολινεργικά συστήµατα διαµεσολάβησης.
Κατά τη διάρκεια της απόσυρσης του αλκοόλ στην απεξάρτηση, υπάρχουν µειώσεις
της απελευθέρωσης ντοπαµίνης. Αυτές οι µειώσεις µπορούν να συµβάλουν στην
δυσφορία που προκαλεί η απόσυρση του αλκοόλ στον αλκοολικό.
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πιθανή συσχέτιση αλληλόµορφων
(παραλλαγµένων) γονιδίων των D2 υποδοχέων της ντοπαµίνης µε τον αλκοολισµό.
∆εδοµένης όµως και της ποικιλοµορφίας ανάµεσα στις εθνικότητες, η γενετική
έρευνα δεν έχει ακόµα καταλήξει σε κλινικά εφαρµόσιµα συµπεράσµατα.
Το αλκοόλ αυξάνει την συγκέντρωση των ενδογενών οποιούχων, της βενδορφίνης (β-endorphin), της εγκεφαλίνης (enkephalin) και της δυνορφίνης
(dynorphin) σε συγκεκριµένες περιοχές του εγκεφάλου, συνεισφέροντας έτσι στην
ευφορική δράση. Αλλά η παρατεταµένη χρήση του αλκοόλ, µειώνει τη δύναµη
σύνδεσης των ενδογενών οπιούχων µε τους υποδοχείς τους, αντικατοπτρίζοντας
πιθανώς έτσι την ανάγκη για µεγαλύτερες δόσεις αλκοόλ στους αλκοολικούς.
Συνεπώς ένα φάρµακο ανταγωνιστής των οπιούχων θα µπορούσε να δράσει
ευεργετικά στη θεραπεία του αλκοολισµού. Πράγµατι,
Η ναλτρεξόνη (Naltrexone) εµφανίζεται να µειώνει
1. τα ανταµείβοντα αποτελέσµατα (rewarding effects) του αλκοόλ, και
2. την κατανάλωση αλκοόλ, στους κοινωνικούς πότες.
Επίσης, η δόση συντήρησης µε ναλτρεξόνη (Naltrexone) εµφανίζεται να µειώνει τις
ευχάριστες πτυχές του αλκοόλ που καταναλώνεται κατά τη διάρκεια της θεραπείας
για τον αλκοολισµό. Αυτή η ιδιότητα εµφανίζεται να συµβάλλει στην ικανότητα των
ανταγωνιστών των οπιούχων να µειώνουν την κατανάλωση αλκοόλ στους
αλκοολικούς.
Οι συνεισφορές των συστηµάτων των ενδογενών οπιούχων στα ανταµείβοντα
αποτελέσµατα του αλκοόλ υποστηρίζονται περαιτέρω από στοιχεία γενετικών
ανωµαλιών σε αυτά τα συστήµατα στους αλκοολικούς. Εντούτοις, τα τρέχοντα
ερευνητικά στοιχεία δεν παράγουν µια αρκετά σαφή εικόνα αυτών των ανωµαλιών.
Οι µεταθανάτιες µελέτες έχουν περιγράψει και αυξηµένη πυκνότητα µ - υποδοχέων
και µειωµένη συγγένεια. Οι µελέτες εγκεφαλονωτιαίου υγρού και πλάσµατος έχουν
δείξει την µείωση των επιπέδων β-ενδορφίνης και επίσης αυξήσεις των επιπέδων στο
πλάσµα της β-ενδορφίνης, εξαρτώµενες από το αλκοόλ.
Οι µειώσεις των αποτελεσµάτων της αιθανόλης από το Naltrexone είναι ιδιαίτερα
εµφανείς στα άτοµα µε υψηλό κίνδυνο για ανάπτυξη του αλκοολισµού. Αυτά τα
στοιχεία φανερώνουν ένα γενετικό παράγοντα που κρύβεται κάτω από την
αποτελεσµατικότητα της θεραπείας του αλκοολισµού µε ναλτρεξόνη.
Μια άλλη θέση δράσης του αλκοόλ στον άνθρωπο, σχετίζεται µε τις γυναικείες
ορµόνες. Προς το τέλος της ωχρής φάσης του εµµηνορροϊκού κύκλου, οι πτώσεις στα
επίπεδα της αλλοπρεγνανολόνης (allopregnanolone - προϊόν καταβολισµού της
προγεστερόνης) µπορούν να συµβάλουν στις προεµµηνορροϊκές διαταραχές διάθεσης
και να αυξήσουν την ένταση των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων του αλκοόλ. Αυτοί οι
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παράγοντες µπορούν να αυξήσουν την κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια αυτής
της φάσης του εµµηνορροϊκού κύκλου.
Η δράση του αλκοόλ στα κανάλια ασβεστίου (κυρίως στα L-Channels) της
κυτταρικής µεµβράνης των νευρικών κυττάρων είναι επίσης πια καλά γνωστή. Το
αλκοόλ µπλοκάρει την είσοδο του ασβεστίου στα κύτταρα. Στον εγκέφαλο, τα
κανάλια ασβεστίου διαδραµατίζουν έναν σηµαντικό ρόλο στη συναπτική εισροή και
µε αυτόν τον τρόπο στη διαµόρφωση του επιπέδου του ασβεστίου και µιας σειράς
ασβέστιο-εξαρτώµενων ενδοκυτταρικών διαδικασιών, του δυναµικού των
κυτταρικών µεµβρανών και της απελευθέρωσης νευροδιαβιβαστών.
Φάρµακα που ανταγωνίζονται το αλκοόλ στη δράση των καναλιών ασβεστίου
(όπως η λαµοτριγίνη και η νιµοδιπίνη) φαίνεται ότι µειώνουν τα συµπτώµατα της
απόσυρσης του αλκοόλ, αν και περισσότερες έρευνες είναι αναγκαίες στο
συγκεκριµένο τοµέα.
Όσον αφορά τον όγκο του εγκεφάλου, η µεταθανάτια έρευνα δείχνει ότι η
απώλεια λευκής ουσίας, εµφανίζεται να είναι πιο προεξέχουσα από την µείωση της
φαιάς ουσίας. Η νευρωνική απώλεια εµφανίζεται να είναι πρώτιστα απώλεια των
πυραµιδικών νευρώνων.
Το σύνδροµο Wernicke-Korsakoff έχει συνδεθεί µε ανωµαλίες στο µετωπικό
φλοιό, καθώς επίσης και σε διάφορες υποφλοιώδεις δοµές, συµπεριλαµβανοµένου
του θαλάµου, του ιππόκαµπου, των µαστίων και του αµυγδαλωτού πυρήνα.
Οι νευρωνικές ογκοµετρικές απώλειες, είναι προοδευτικές µε τη βαριά
κατανάλωση και είναι πιο προεξέχουσες στο µετωπικό και κροταφικό φλοιό. Τα
εξαρτώµενα από το αλκοόλ άτοµα παρουσιάζουν επίσης διεύρυνση ανάµεσα στις
έλικες του εγκεφαλικού φλοιού και τις κοιλίες, καθώς επίσης και µείωση όγκου του
ιππόκαµπου. Περιγράφονται επίσης µειώσεις του όγκου του µεσολόβιου (που συνδέει
το δεξί µε το αριστερό ηµισφαίριο του εγκεφάλου).
Η ατροφία του εγκεφάλου που τεκµηριώνεται στις δοµικές νεύρο-απεικονιστικές
µελέτες είναι πιο µεγάλη µε την αύξηση της ηλικίας στους ενηλίκους. Αυτή η
ηλικιακή επίδραση µπορεί να απεικονίσει µια ηλικιακή ευπάθεια στο αλκοόλ στους
γηραιότερους πληθυσµούς, την αλληλεπίδραση των διαδικασιών γήρανσης, και
νευροτοξικότητας του αλκοολισµού, δηλαδή, µια «πρόωρη γήρανση του εγκεφάλου»,
καθώς επίσης και τον συσσωρευµένο αντίκτυπο του από µακρού υφιστάµενου
αλκοολισµού στους παλαιότερους ηλικιακά πληθυσµούς. Κατά συνέπεια, η ατροφία
µπορεί να µην είναι εύκολα ανιχνεύσιµη στους νέους υγιείς αλκοολικούς ασθενείς.
Αντίθετα, οι έφηβοι αλκοολικοί, παρουσιάζουν ογκοµετρικές αλλαγές του
ιππόκαµπου, που δεν φαίνονται στις µελέτες των υγιών νέων ενηλίκων. Η µελέτη
στους εφήβους δείχνει τη βλαβερή δυνατότητα, οι έφηβοι αλκοολικοί να
παρουσιάζουν αποδιοργανωτικά αποτελέσµατα στην ανάπτυξη του εγκεφάλου ή και
µια αυξανόµενη ευαισθησία στα νευροτοξικά αποτελέσµατα του αλκοόλ.
Κατά τη διάρκεια των αρχικών ετών της διακοπής χρήσης του αλκοόλ, υπάρχει
αποκατάσταση στις ποσότητες της φαιάς και λευκής εγκεφαλικής ουσίας, µειώσεις
στο κενό ανάµεσα στις έλικες και µειώσεις του κοιλιακού όγκου. Υπάρχουν όµως
διαφορές στο ποσοστό συγκεκριµένων περιοχών εγκεφάλου και συγκεκριµένων
τύπων ιστού, όσον αφορά το ποσοστό αποκατάστασης. Η σχετικά γρήγορη
αποκατάσταση της λευκής εγκεφαλικής ουσίας µετά την διακοπή του αλκοόλ, δεν
εµφανίζεται να απεικονίζει και την επιστροφή του ύδατος των ιστών που εκτοπίζεται
από το αλκοόλ, δηλαδή την αφυδάτωση.
Η θρεπτική κατάσταση, οι νευρολογικές επιπλοκές της απόσυρσης του αλκοόλ,
και η ηπατική λειτουργία, εµφανίζονται να σχετίζονται µε ευρήµατα στις δοµικές
νεύρο-απεικονιστικές µελέτες. Οι επιληπτικές κρίσεις µετά από απόσυρση του
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αλκοόλ, έχουν συνδεθεί µε τη νευροτοξικότητα στούς αλκοολικούς ασθενείς.
Υποστήριξη αυτής της σχέσης, είναι ότι η απώλεια λευκής ουσίας στον κροταφικό
φλοιό συνδέθηκε ιδιαίτερα µε επιληπτικές κρίσεις µετά από απόσυρση της αιθανόλης.
Αν και η φλοιώδης ατροφία έχει περιγραφεί και σε αλκοολικούς ασθενείς µε καλή
θρεπτική κατάσταση, το σύνδροµο Wernicke-Korsakoff και η ηπατική κίρρωση
συνδέονται γενικά µε µεγαλύτερα ογκοµετρικά ελλείµµατα στις φλοιώδεις και
επιχείλιες δοµές του εγκεφάλου.
Μέχρι σήµερα, έχει υπάρξει λίγη σχετικά µελέτη των γενετικών και δοµικών
παραγόντων που προδιαθέτουν τα άτοµα για να αναπτύξουν τον αλκοολισµό.
Ένας παράγοντας κινδύνου, η αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας,
εµφανίζεται να συνδέεται ανεξάρτητα, µε τις µειώσεις του όγκου της φαιάς ουσίας
του µετωπιαίου λοβού. Κατά συνέπεια, η παρατήρηση ότι η µείωση της φαιάς ουσίας
του µετωπικού λοβού είναι παρούσα σε νεαρούς αλκοολικούς, αντανακλά έναν
συνδυασµό της ευπάθειας (προδιάθεσης) στον αλκοολισµό και τα ατροφικά
αποτελέσµατα της εξάρτησης από το αλκοόλ.
Οι λειτουργικές νεύρο-απεικονιστικές µελέτες δείχνουν µειώσεις στη φλοιώδη
αιµατική ροή και το µεταβολισµό που συνδέονται µε την απόσυρση του αλκοόλ.
Υπάρχει µια περιορισµένη κατανόηση του βαθµού στο οποίο αυτές οι µελέτες
απεικονίζουν επίσης γενετικές ή σχετιζόµενες µε το αλκοόλ δοµικές ανωµαλίες.
Μελέτες της δηλητηρίασης µε αλκοόλ (µέθη) δείχνουν ότι µειώνει το φλοιώδη
µεταβολισµό στους ανθρώπους. Κλινικές µελέτες της απόσυρσης, που
πραγµατοποιούνται συνήθως κατά τη διάρκεια ή µετά από τα φάρµακα για την
αποτοξίνωση από το αλκοόλ, κυρίως περιγράφουν µειώσεις της περιφερειακής
εγκεφαλικής διάχυσης και µειώσεις του µεταβολισµού της γλυκόζης στο µετωπιαίο
και κροταφικό φλοιό. Περισσότερο έντονα ελλείµµατα συσχετίστηκαν στους
ασθενείς µε στοιχεία φλοιώδους ατροφίας, ανάλογα µε τα έτη χρήσης του αλκοόλ,
την ηλικία, και τις πολλαπλές αποτοξινώσεις.
Η εγκεφαλική διάχυση και τα µεταβολικά ελλείµµατα µπορεί να µειώνονται
κατά τη διάρκεια των αρχικών µηνών της απόσυρσης του αλκοόλ, και η βελτίωση
µπορεί να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια αρκετών ετών.
Η αντικοινωνική προσωπικότητα, ένας παράγοντας κινδύνου για να
αναπτυχθεί ο αλκοολισµός, αλλά όχι και η οικογενειακή ιστορία του αλκοολισµού,
συνδέθηκε µε τα εντονότερα ογκοµετρικά ελλείµµατα στον όγκο του νευρικού ιστού.
Σε διάφορες µελέτες, οι µειώσεις της µετωπιαίας φλοιώδους διάχυσης και το
µεταβολικό έλλειµµα, συνδέονται µε µειωµένη απόδοση στις γνωστικές δοκιµασίες
που αφορούν το µετωπιαίο φλοιό.
Οµοίως, τα παρεγκεφαλιδικά µεταβολικά ελλείµµατα συνδέονται µε
συµπεριφοριστικά στοιχεία της παρεγκεφαλιδικής δυσλειτουργίας.
Τα βαθύτερα γνωστικά ελλείµµατα που συνδέονται µε τον αλκοολισµό είναι οι
διαταραχές της µνήµης εµφανιζόµενες από τη θρεπτική ανεπάρκεια, όπως στο
σύνδροµο Korsakoff, ή από την ηπατοτοξικότητα, όπως στην ηπατική
εγκεφαλοπάθεια. Αν και οι σοβαρότερες συνέπειες του αλκοολισµού για τις
γνωστικές λειτουργίες µπορούν να µην απεικονίζουν τα άµεσα τοξικά αποτελέσµατα
του αλκοόλ στον εγκέφαλο, πολλοί ασθενείς εµφανίζουν γνωστικό έλλειµµα,
ανεξάρτητα αυτών των παραγόντων, γεγονός που απεικονίζει τον συνδυασµένο
αντίκτυπο της ηλικίας, της οικογενειακής ευπάθειας για τον αλκοολισµό, τις
προσαρµογές στα αποτελέσµατα του αλκοόλ στον εγκέφαλο, το βαθµό βλάβης του
ήπατος, την παρουσία κατάθλιψης και νευροτοξικότητας.
Η γνωστική λειτουργία κινδυνεύει περαιτέρω σε εκείνους τους ασθενείς που
συνεχίζουν να πίνουν.
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Η οικογενειακή ευπάθεια στον αλκοολισµό και τα χαρακτηριστικά αυτής της
ευπάθειας, συνδέονται µε τα γνωστικά ελλείµµατα και το εκπαιδευτικό επίπεδο. Αν
και οι µειώσεις στην προσοχή, τον προγραµµατισµό, την οπτικό-χωρική εκµάθηση,
και τον έλεγχο των ενορµήσεων έχουν περιγραφεί στα παιδιά των αλκοολικών, αυτά
τα συµπεράσµατα δεν είναι καθολικά. Αυτά τα συµπεράσµατα µπορεί να αποδοθούν
κατά ένα µεγάλο µέρος στα συνοδά γνωρίσµατα, όπως η αντικοινωνική
προσωπικότητα.
Σύµφωνα µε αυτήν την άποψη, ο οικογενειακός κίνδυνος για γνωστικά
ελλείµµατα που συνδέονται µε τον αλκοολισµό, αποδίδονται ιδιαίτερα στην
ανεπαρκή πρόγνωση του γονέα στη θεραπεία αλκοολισµού, ένα χαρακτηριστικό του
αντικοινωνικού αλκοολισµού. Η οικογενειακή ιστορία του αλκοολισµού εµφανίζεται
να συνθέτει τις αρνητικές συνέπειες της κοινωνικής κατανάλωσης στη γνωστική
λειτουργία. Εντούτοις, τα παιδιά αλκοολικών παρουσιάζουν λιγότερη εξασθένιση
στην προσοχή και τη µνήµη αναφορικά µε τα άτοµα µε οικογενειακή ιστορία
αλκοολισµού. Κατά συνέπεια είναι δυνατό, οι γνωστικές απαντήσεις στο αλκοόλ να
µπορούν επίσης να συµβάλουν στον κίνδυνο για τη µετάβαση από την κοινωνική
κατανάλωση στον αλκοολισµό.
Αν και τα γνωρίσµατα που συνδέονται µε την ευπάθεια στον αλκοολισµό,
συµβάλλουν στα γνωστικά ελλείµµατα που εµφανίζονται στους αλκοολικούς, δεν
ευθύνονται για τα ελλείµµατα στους ασθενείς. Οι αλκοολικοί ασθενείς παρουσιάζουν
πολλές διαταραχές στη γνωστική λειτουργία. Ελλείµµατα στο επίπεδο απόδοσης και
αποδοτικότητας των λεκτικών δεξιοτήτων, ελλείµµατα µάθησης και µνήµης,
ελλείµµατα επίλυσης προβληµάτων και αφαιρετικής λειτουργίας, και µείωση στις
κινητικές, έχουν περιγραφεί. Τα γνωστικά ελλείµµατα µπορούν να απεικονίσουν εν
µέρει το βαθµό νευροτοξικότητας από τον αλκοολισµό. Παραδείγµατος χάριν, οι νέοι
σε ηλικία αλκοολικοί ασθενείς, µπορεί να έχουν κανονικό µέγεθος εγκεφαλικής
ουσίας στη µαγνητική τοµογραφία και κανονική γνωστική λειτουργία. Με τα
επαναλαµβανόµενα επεισόδια της απόσυρσης και της εκ νέου χρήσης του αλκοόλ και
την πρόοδο της ηλικίας, τα γνωστικά ελλείµµατα γίνονται εντονότερα.
Η γνωστική λειτουργία βελτιώνεται κατά τη διάρκεια του αρχικού έτους
διακοπής του αλκοόλ, εντούτοις, οι βλάβες της γνωστικής λειτουργίας δεν
επανέρχονται µε την ίδια ταχύτητα και η αποκατάσταση µπορεί να είναι µερική.
Φτωχή γνωστική λειτουργία στο χρόνο που η αρχίζει η θεραπεία απεξάρτησης από το
αλκοόλ, συσχετίζεται µε βελτιωµένες προβλέψεις για το αποτέλεσµα της θεραπείας.
Η πρόοδος στην θεραπεία, µπορεί να απεικονιστεί µε τη βελτιωµένη γνωστική
λειτουργία.
1.4.Τι είναι ο αλκοολισµός;
Ο όρος αναφέρεται για πρώτη φορά από έναν Ολλανδό γιατρό στα τέλη της
δεκαετίας του 1840, ενώ αναλύθηκε σε νόσο το 1972 από το γιατρό John Coakley
Lettson. Αλκοολισµός σηµαίνει δηλητηρίαση από αλκοόλ και παρουσιάζεται σε δύο
µορφές,την οξεία και χρόνια µέθη.
Στην οξεία µέθη, ανάλογα µε την ποσότητα του οινοπνεύµατος που έχει
καταναλωθεί και την κατάσταση του ατόµου (βαθµό πληρώσεως στοµάχου,
ιδιοσυγκρασία, φύλο κ.τ.λ.) υπάρχουν διαταραχές συνειδήσεως, αναστολή φραγµών,
µειωµένη αντίληψη έως κώµα και θάνατος.
Στη χρόνια µέθη έχουµε καθηµερινή χρήση µεγάλης ποσότητας αιθανόλης. Τα
άτοµα αυτά, ανίκανα να αντισταθούν στην αυξηµένη επιθυµία τους, οδηγούνται σιγάσιγά σε αδυναµία να λειτουργήσουν εάν δεν πιουν (συµπτώµατα στέρησης), πράγµα
καταστροφικό τόσο για τους ίδιους όσο και για τον περίγυρο.
Στον χρόνιο αλκοολισµό, παρουσιάζονται διαταραχές ποικίλου βαθµού του
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νευρικού συστήµατος (τρεµούλιασµα, πολυνευρίτιδα, διανοητική σύγχυση,
παραισθήσεις, τροµώδες παραλήρηµα) του ήπατος, (αλκοολική κίρρωση, δηλαδή
καταστροφή του ιστού του οργάνου) του κυκλοφορικού συστήµατος
(αρτηριοσκλήρωση).
Επιπλέον τα άτοµα που πάσχουν από αλκοολισµό παρουσιάζουν συνήθως
διαταραχές της συµπεριφοράς, χαρακτηριζόµενες από αστάθεια της ψυχικής
διαθέσεως, περιορισµό της ικανότητας κρίσεως και της βουλήσεως, ηθική
κατάπτωση. Με απλά λόγια ο όρος αλκοολισµός σηµαίνει την υπερβολική χρήση
οινοπνεύµατος, την εξάρτηση από το οινόπνευµα αλλά και τις βλάβες που αυτό
προκαλεί.
Πως λειτουργεί το αλκοόλ στον οργανισµό;
Το αλκοόλ (αιθυλική αλκοόλη ή αιθανόλη) είναι φάρµακο και µάλιστα ισχυρά
εξαρτησιογόνο ιδίως όταν καταναλώνεται για µεγάλη χρονική διάρκεια.
Απορροφάται ταχέως από το στοµάχι και διανέµεται γρήγορα σ’ όλα τα υγρά του
σώµατος. Το 90-95% διασπάται από τα ένζυµα του ήπατος, ενώ το υπόλοιπο
αποβάλλεται από τους πνεύµονες, τα ούρα και τον ιδρώτα.
Η γεύση, η οσµή και η ικανότητα των αλκοολούχων ποτών να προσφέρουν
χαλάρωση και ευφορία τα κάνουν ιδιαίτερα δηµοφιλή στους καταναλωτές
ανεξαρτήτου ηλικίας και φύλου και ειδικά σε περιόδους γιορτών.
Πόσο εύκολα περνάµε από την κοινή χρήση στην κατάχρηση και από εκεί στην
εξάρτηση; Οι Ιάπωνες λένε ότι πρώτα το άτοµο παίρνει ένα ποτό, µετά το ποτό
παίρνει ένα ποτό και µετά το ποτό παίρνει το άτοµο. Τα νούµερα µιλάνε από µόνα
τους: 40 εκατοµµύρια αλκοολικοί στην Ευρώπη. Ανησυχητικά είναι τα αποτελέσµατα
ερευνών που δείχνουν τα νέα παιδιά να µπαίνουν µε ‘αξιώσεις’ στο χορό του
οινοπνεύµατος, ενώ στατιστικά στοιχεία αναφέρουν ότι το 40% των τροχαίων
θανατηφόρων ατυχηµάτων σχετίζεται µε την κατανάλωση αλκοόλ.
Ένα βαρύ οινοπνευµατώδες ποτό έχει µεγάλη περιεκτικότητα σε αλκοόλ. Σε
περίπτωση κατάχρησης αλκοόλ, το άτοµο παρουσιάζει συµπτώµατα σωµατικά και
ψυχολογικά γνωστά ως µέθη. Αυτά µπορεί να περιλαµβάνουν επιθετικότητα,
αδυναµία, κριτικής σκέψης, αδυναµία συγκέντρωσης, ευερεθιστότητα, ευφορία ή
κατάθλιψη, συναισθηµατική αστάθεια κ.α. Σωµατικές ενδείξεις είναι το κόκκινο
πρόσωπο, η συγκεχυµένη οµιλία, η αστάθεια στις κινήσεις ή η αδυναµία συντονισµού
των κινήσεων, κ.α. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της µέθης είναι η άρση των
'αναστολών'.
Έτσι το άτοµο µπορεί να εµφανιστεί πολύ έξυπνο, κοινωνικό, ικανοποιηµένο και
υπερκινητικό µε οξυµένη ικανότητα σκέψης, αλλά όσο προχωρά η κατανάλωση
γίνεται µελαγχολικό, αργό, εσωστρεφές και τελικά µπορεί ακόµα και να χάσει τις
αισθήσεις του. Ένα από τα πιο σοβαρά προβλήµατα που σχετίζονται µε την
υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ είναι τα αυτοκινητιστικά ατυχήµατα.
Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον τα µισά από αυτά αφορούν έναν οδηγό ή έναν πεζό
µεθυσµένο. Επίσης δεν είναι σπάνιες οι πτώσεις και τα ατυχήµατα στο σπίτι ή στην
εργασία που οφείλονται σε κατάχρηση αλκοόλ. Η µέθη είναι επίσης συχνά υπεύθυνη
για εγκλήµατα. Από σοβαρή κατάχρηση αλκοόλ µπορεί να επέλθει και θάνατος του
χρήστη, κυρίως από καταστολή των αναπνευστικών κέντρων ή από αναρρόφηση
εµετού.
∆ιαγνωστικά κριτήρια
Ο αλκοολισµός είναι νόσος και θα πρέπει να αντιµετωπίζεται ανάλογα. Υπάρχουν
µεγάλες οµοιότητες -όσο και αν αυτό ξενίζει ορισµένους- µεταξύ ενός αλκοολικού
και ενός τοξικοµανούς. Ο αλκοολισµός χαρακτηρίζεται από:
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•
•

•
•

Ψυχική εξάρτηση: (έντονη επιθυµία για κατανάλωση αλκοόλ, λόγω της ευφορίας και
της ευχαρίστησης που αυτή προσφέρει.
Σωµατική εξάρτηση: (ανάγκη για λήψη αλκοόλ λόγω του γεγονότος οτι ο οργανισµός
το χρειάζεται σαν βασικό διατροφικό στοιχείο, ύστερα από χρόνια κατανάλωση).
Παρατηρούνται οργανικές και λειτουργικές διαταραχές αν δεν καταναλωθεί αλκοόλ.
Αντοχή: Ο αλκοολικός αναζητά ολοένα και µεγαλύτερη ποσότητα για να αισθανθεί
το επιθυµητό αποτέλεσµα.
Απώλεια οποιουδήποτε ενδιαφέροντος και αδιαφορία για τις κοινωνικές του
δραστηριότητες.
Πρέπει να σηµειωθεί τα παραπάνω σηµεία χαρακτηρίζουν την τυπική µορφή του
αλκοολισµού χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι κάποιος πρέπει να παρουσιάζει
αποκλειστικά αυτά προκειµένου να θεωρηθεί αλκοολικός. Ο Παγκόσµιος
Οργανισµός Υγείας έχει ορίσει τα κριτήρια για τη διάγνωση της εξάρτησης από το
οινόπνευμα. Αυτά είναι:

1. Ανοχή. Καθορίζεται ως η ανάγκη συνεχούς αυξανόµενης κατανάλωσης
αλκοόλ για την επίτευξη του επιθυµητού αποτελέσµατος.
2. Στέρηση. Εκδηλώνεται µε ένα σύνολο συµπτωµάτων (τρόµος, ναυτία, εµετός,
κεφαλαλγία κ.τ.λ.) εάν δεν γίνει λήψη αλκοόλ.
3. Κατανάλωση µεγάλων ποσοτήτων οινοπνεύµατος για µεγάλες περιόδους.
4. Ανεπιτυχείς προσπάθειες διακοπής.
5. Συνεχώς αυξανόµενη προσπάθεια για προµήθεια οινοπνεύµατος.
6. Περιορισµός κοινωνικών και επαγγελµατικών δραστηριοτήτων που
οφείλονται στη λήψη αλκοόλ.
7. Συνεχιζόµενη χρήση παρά τα προβλήµατα υγείας εξαιτίας του
οινοπνεύµατος.
Ο συνδυασµός τριών από τα παραπάνω κριτήρια σε µια περίοδο 12 µηνών θέτει τη
διάγνωση της εξάρτησης από την αιθανόλη.
1.5.Κέντρα απεξάρτησης
∆ηµόσια Νοσοκοµεία
Το δίκτυο των θεραπευτικών υπηρεσιών για αλκοολικούς είναι στην Ελλάδα
αρκετά περιορισµένο. Ολοκληρωµένες θεραπευτικές προσεγγίσεις δεν υπάρχουν
παρά µόνο στην Αθήνα. Σε περιφερειακό επίπεδο, οι προσπάθειες είναι µεµονωµένες
και αποσπασµατικές. Τα δηµόσια νοσοκοµεία που παρέχουν θεραπευτικές υπηρεσίες
σε αλκοολικούς είναι:
•

το Ψυχιατρικά Νοσοκοµείο Αττικής,

•

η Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστηµίου Αθηνών,

•

το Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης και

•

τα Περιφερειακά Νοσοκοµεία Πατρών, Ηρακλείου, Ιωαννίνων και Λάρισας.
Από τα παραπάνω, κλειστή νοσηλεία παρέχουν κυρίως τα δύο πρώτα νοσοκοµεία
της Αθήνας, καθώς και η µονάδα του Π.Π.Ν. Ιωαννίνων. Ειδικότερα:
Στο Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής, λειτουργεί το Τµήµα Βραχείας Θεραπείας
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«18 ΑΝΩ» το οποίο είναι πρόγραµµα εσωτερικής νοσηλείας, που περιλαµβάνει
χορήγηση φαρµακευτικής αγωγής (ναλτρεξόνης), συµµετοχή σε θεραπευτικές οµάδες
και κοινωνική επανένταξη. Το πρόγραµµα έχει συνολική διάρκεια 4 µήνες. Επίσης,
στο Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής, λειτουργεί το Τµήµα Ψυχιατρικής
Απεξάρτησης Αλκοολικών «18 ΑΝΩ» το οποίο απευθύνεται σε άτοµα ηλικίας µέχρι
40 ετών, χωρίς σοβαρά προβλήµατα υγείας, το οποίο διαρκεί 6 - 9 µήνες.
Στην Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστηµίου Αθηνών λειτουργεί, σε συνεργασία
µε τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. ο Θεραπευτικό Πρόγραµµα «ΑΘΗΝΑ» που απευθύνεται σε
χρήστες τοξικών ουσιών και αλκοόλ και λειτουργεί σε συνεργασία µε τα µέλη των
οικογενειών τους. ∆ιαθέτει τµήµα ενηµέρωσης, συµβουλευτικό σταθµό, 10 κλίνες
νοσηλείας και η διάρκειά του δεν ξεπερνά τις 45 µέρες.
Στο Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης λειτουργεί εξωνοσοκοµειακή µονάδα,
η οποία καλύπτει περιστατικά που δεν απαιτούν νοσηλεία, παρά µόνο ολιγοήµερη
διαµονή στην Παθολογική Κλινική του νοσοκοµείου. Η µονάδα είναι
συµβουλευτικός και θεραπευτικός σταθµός για άτοµα εξαρτηµένα από το αλκοόλ, τα
φάρµακα και τα τυχερά παιχνίδια.
Στη Γ΄ Πανεπιστηµιακή Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου
ΑΧΕΠΑ λειτουργεί Υπηρεσία Εξαρτήσεων, στο πλαίσιο της οποίας λειτουργεί για
την αντιµετώπιση προβληµάτων µε αλκοόλ, Εξωτερικό Ιατρείο, παρακολούθηση σε
εσωτερική (µε νοσηλεία) και εξωτερική βάση, Ψυχοθεραπευτική Οµάδα µε
ψυχοθεραπεία τύπου πρόληψης υποτροπής, ∆ιασυνδετική Υπηρεσία µε όλες τις
Κλινικές του Νοσοκοµείου, όπου νοσηλεύονται ασθενείς µε αµέσως η εµµέσως
απότοκα της χρήσης αλκοόλ προβλήµατα. Επίσης, σε συνεργασία µε τις Παθολογικές
Κλινικές του Νοσοκοµείου προσφέρεται η δυνατότητα σωµατικής απεξάρτησης από
το αλκοόλ και στη συνέχεια νοσηλεία στην Ψυχιατρική Κλινική, µε στόχο την
τοποθέτηση βάσεων της ψυχικής απεξάρτησης που συνεχίζει σε δεύτερη φάση µε
εξωτερική παρακολούθηση (ατοµικά, οµαδικά, οικογενειακά). Αντιµετωπίζονται,
τέλος, περιστατικά µε συννοσηρότητα αλκοολισµού και άλλων ψυχικών διαταραχών.
Στο Περιφερειακό Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο της Πάτρας λειτουργεί από το
2003 -σε συνεργασία µε το κέντρο πρόληψης «ΠΡΟΤΑΣΗ»- Ιατρείο Αλκοολογίας µε
βασικό στόχο την παροχή ολοκληρωµένης σωµατικής, ψυχιατρικής και
ψυχοκοινωνικής εκτίµησης των ατόµων µε προβλήµατα στη χρήση οινοπνευµατωδών
που ζητούν βοήθεια. Επίσης, Ιατρείο Αλκοολογίας λειτουργεί και στο Γενικό
Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας». Στο Πανεπιστηµιακό
Νοσοκοµείο Ηρακλείου λειτουργεί στο πλαίσιο της Γαστρεντερολογικής Κλινικής το
ιατρείο Αλκοολογίας µε σκοπό την παροχή σωµατικής και ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης σε άτοµα και οικογένειες µε προβλήµατα από το αλκοόλ. Στο Ιατρείο
Αλκοολογίας συνεργάζονται δύο γαστρεντερολόγοι και ένας ψυχίατρος, µια
κοινωνική λειτουργός και επί πλέον τρεις εκπαιδευόµενοι εθελοντές. Η εκπαίδευση
των εθελοντών έγινε µέσω σεµιναρίου 50 ωρών που οργανώθηκε από το
∆ιεπιστηµονικό Κέντρο Αλκοολογίας της Ιατρικής Σχολής, σε συνεργασία µε τη µηκυβερνητική οργάνωση «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» το Kέντρο Αλκοολογίας του Πανεπιστηµίου
Φλωρεντίας και τον Πανελλήνιο Σύλλογο των Κλαµπ Οικογενειών µε προβλήµατα
από το αλκοόλ.
Στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων, λειτουργεί το πρόγραµµα αλκοόλ
της Ψυχιατρικής Κλινικής που παρέχει από το 1983 θεραπεία απεξάρτησης
εσωτερικής διαµονής σε άτοµα εξαρτηµένα από το αλκοόλ.
ΚΕ.Θ.Ε.Α. Πέρα των νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ., το ΚΕ.Θ.Ε.Α. έχει αναπτύξει το
θεραπευτικό πρόγραµµα «ΑΛΦΑ», το οποίο είναι ένα πρόγραµµα εξωτερικής
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παρακολούθησης, βασισµένο στην ψυχολογική υποστήριξη του ατόµου, ώστε να
απέχει από την κατανάλωση αλκοόλ, στη σταθεροποίηση της αποχής και στη
µεταθεραπευτική φροντίδα µέσω ατοµικών και οµαδικών ψυχοθεραπευτικών
συναντήσεων. Σύµφωνα µε στοιχεία του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν., ο συνολικός αριθµός ατόµων
που κατά το 2006 έκαναν χρήση των υπηρεσιών των προγραµµάτων αυτών ήταν
1.092 άτοµα. Από αυτούς, 796 (72,9%) ήταν άνδρες και 296 (27,1%) ήταν γυναίκες.
Επιστηµονική τεκµηρίωση
Το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά
(Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν.) και την Τοξικοµανία παρέχει ερευνητική υποστήριξη και
επιστηµονική τεκµηρίωση και στον τοµέα της κατανάλωσης αλκοόλ.
Κοινωνικοί φορείς
Στον τοµέα της αντιµετώπισης των συνεπειών του αλκοόλ δραστηριοποιείται ένας
αριθµός φορέων κοινωνικής πρωτοβουλίας, οι οποίοι αναπτύσσουν προγράµµατα
αυτοβοήθειας, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης και επανένταξης.
Μεταξύ των φορέων αυτών αναφέρονται:
Η µη-κυβερνητική οργάνωση «Νηφάλιοι». Από το 2005 που συστάθηκαν οι
«Νηφάλιοι» έως και σήµερα έχουν ως µέριµνα την ευαισθητοποίηση και επιµόρφωση
και την ενηµέρωσή του κοινού και των επαγγελµατιών για τις βλαπτικές συνέπειες
του αλκοόλ, την εξάλειψη του στίγµατος από το «αλκοολισµός» στον όρο
«ασθένεια», την καθοδήγηση και ενδυνάµωση κινήτρου για θεραπεία - 24ωρη
γραµµή βοήθειας.
Τα Κλαµπ Οικογενειών µε Προβλήµατα από το Αλκοόλ. Λειτουργούν τουλάχιστον
8 τέτοια κλαµπ και συγκεκριµένα 1 στον Πειραιά, 3 στην Πάτρα και 4 στο Ηράκλειο.
Τα κλαµπ είναι ενταγµένα στις τοπικές κοινωνίες και δραστηριοποιούνται αφενός µε
την υποστήριξη της αποχής από το αλκοόλ και αφετέρου µε την οργάνωση
δραστηριοτήτων ενηµέρωσης και πρόληψης.
Οι Οµάδες Αλκοολικών Ανώνυµων, οι οποίες λειτουργούν σε αρκετά µέρη της
Ελλάδας.Η οργάνωσή τους στηρίζεται στην αρχή της αλληλοβοήθειας µεταξύ
αλκοολικών και πρώην αλκοολικών, µέσω του προγράµµατος των 12 Βηµάτων χωρίς
τη βοήθεια από ειδικούς.
Οι Οµάδες για την Οικογένεια του Αλκοολικού (π.χ. ΑΛΑΝΩΝ) και για τους
έφηβους που αντιµετωπίζουν προβλήµατα αλκοολισµού µέσα στην οικογένεια (π.χ.
ΑΛΑΤΙΝ, Ε.Π.Α. ενήλικα
παιδιά αλκοολικών).
Το Κέντρο Υποστήριξης Εξαρτηµένων Ατόµων «ΟΑΣΙΣ» στη Θεσσαλονίκη,
προσφέρει υπηρεσίες για την πρόληψη της εξάρτησης, τη δηµιουργία ασφαλούς
περιβάλλοντος, επαγγελµατικό προσανατολισµό καθώς και ψυχοκοινωνική και
νοµική συµβουλευτική.
Το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Νοµού Αχαΐας και η Οµάδα
Εθελοντών για το Αλκοόλ, δραστηριοποιούνται κυρίως στον τοµέα της
πληροφόρησης και της πρόληψης της χρήσης. Στην Πάτρα λειτουργεί η Κίνηση
«Πρόταση για έναν άλλον τρόπο ζωής». Η εθελοντική οργάνωση στοχεύει:
•

Στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας για τις αρνητικές
συνέπειες της κατανάλωσης αλκοόλ.
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•

Στην εκπαίδευση των µελών των φορέων που συµµετέχουν, ώστε να
ευαισθητοποιηθούν και να συµβάλουν µε θετικό τρόπο στην αντιµετώπιση του
προβλήµατος.

•

Στη διαµόρφωση µια κοινής στάσης της τοπικής κοινότητας που θα αποθαρρύνει τους
ανήλικους
από
την
κατανάλωση
αλκοόλ.
Το Ελληνικό Κέντρο Μελέτης και Αντιµετώπισης των Προβληµάτων που
σχετίζονται
µε
το
Αλκοόλ
(ΕΛ.ΚΕ.Μ.Α.Σ.Α.Π.)
στον
Πειραιά.
Ο Σύλλογος Στήριξης Εξαρτηµένων από το Αλκοόλ Ατόµων «Η Επιστροφή» στο
Ηράκλειο.
To Κέντρο Έρευνας Ανθρωπίνων Συµπεριφορών, που παρέχει παρεµβάσεις σε
ανθρώπους που υποφέρουν από την εξάρτηση του αλκοόλ και των ναρκωτικών, ώστε
να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους και να αναπτύξουν νέες προοπτικές στη ζωή τους.
Κεφ. 2ο: 2.1. Αλκοόλ και εφηβεία - Αίτια, κίνδυνοι, σηµάδια κατάχρησης
Μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος: "Με τόσα ναρκωτικά διαθέσιµα στα παιδιά µας,
ποιος ο λόγος να ασχοληθούµε µε το αλκοόλ;"
Για να είναι αποτελεσµατική η πρόληψη θα πρέπει να περιλαµβάνει όλες τις
εξαρτησιογόνες ουσίες, ανεξάρτητα από το αν αυτές είναι νόµιµες και κοινωνικά
αποδεκτές (τσιγάρο, αλκοόλ) ή παράνοµες (χασίς, ηρωΐνη, κ.λ.π.) σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία.
Η κοινωνία µας υποτιµούσε και ίσως εξακολουθεί να υποτιµά τους κινδύνους από
το αλκοόλ έναντι των άλλων ουσιών. Η άποψη ότι οι επιπτώσεις από το αλκοόλ
εµφανίζονται µετά από αρκετά µακρύτερο χρονικό διάστηµα είναι ΜΥΘΟΣ: ΚΑΘΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ και ως τέτοια πρέπει να εξετάζεται. Και όµως το
αλκοόλ είναι ναρκωτικό όπως η κοκαΐνη και η µαριχουάνα.
Έρευνες κατέδειξαν ότι υπάρχει στενή συσχέτιση ανάµεσα στη χρήση νόµιµων
και παράνοµων ουσιών. Οι έφηβοι συνήθως ξεκινούν από το κάπνισµα και το
αλκοόλ, για να καταφύγουν στη συνέχεια στα χάπια και στη χρήση παράνοµων
ουσιών. Καλλιεργείται δηλαδή µια κουλτούρα χρήσης που αυξάνει τους κινδύνους σε
άτοµα µε πιθανή προδιάθεση στην εξάρτηση.
Επίσης είναι παράνοµο να πιει κάποιος πριν την ηλικία των 18. Και είναι επικίνδυνο.
Τα παιδιά που πίνουν είναι πιο πιθανό να:
• γίνουν θύµατα επίθεσης
• αποκτήσουν σοβαρά προβλήµατα στο σχολείο
• να εµπλακούν σε κάποιο τροχαίο ατύχηµα
"Μα, το παιδί µου δεν πίνει ακόµα", µπορεί να σκεφτείτε, "∆εν είναι νωρίς να αρχίσω
να ανησυχώ για το ποτό;"
Καθόλου. Αυτή είναι η ηλικία όπου τα παιδιά αρχίζουν να πειραµατίζονται µε το
αλκοόλ. Ακόµα και αν το παιδί σας δεν έχει αρχίσει να πίνει, υπάρχει περίπτωση, ο
γιος ή η κόρη σας να δέχεται πιέσεις να πιει από τους συνοµηλίκους. ∆ράστε τώρα!
Το να παραµένετε σιωπηλοί απέναντι στο γεγονός ότι το παιδί σας πίνει, µπορεί να
του/της δώσει την εντύπωση ότι το να κάνει ένα παιδί χρήση αλκοόλ είναι αποδεκτό.
∆εν είναι εύκολο. Όσο τα παιδιά πορεύονται προς την εφηβεία, οι φίλοι ασκούν
µεγάλη επιρροή. Το να ανήκει το παιδί στην παρέα των συνοµηλίκων αποτελεί
προτεραιότητά του και οι γονείς συχνά νοιώθουν ότι παραµερίζονται. Όµως, τα
παιδιά θα ακούσουν. Μία µελέτη µετά την άλλη αποδεικνύει ότι ακόµα και κατά τη
διάρκεια της εφηβείας, οι γονείς ασκούν τεράστια επιρροή στη συµπεριφορά των
παιδιών τους.
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Η ουσία είναι ότι τα περισσότερα παιδιά δεν πίνουν. Και ένας από τους πιο
σηµαντικούς λόγους γι' αυτό, είναι ότι οι γονείς αποδοκιµάζουν τη χρήση αλκοόλ.
ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛ - ΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ
Το αλκοόλ είναι ένα ναρκωτικό επιλογής για τους νέους ανθρώπους. Πιο
συγκεκριµένα, οι νέοι κάνουν χρήση αλκοόλ περισσότερο από το τσιγάρο ή άλλα
ψυχοτρόπα ναρκωτικά. Παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα παιδιά κάτω από την
ηλικία των 14 δεν έχουν αρχίσει ακόµα να πίνουν η αρχή της εφηβείας είναι µια
περίοδος κατά την οποία οι πιθανότητες να αρχίσει ένα παιδί τον πειραµατισµό µε το
αλκοόλ αυξάνονται.
Ενώ µερικοί γονείς ή κηδεµόνες µπορεί να νοιώθουν ανακουφισµένοι αφού το παιδί
τους "µόνο" πίνει, είναι σηµαντικό να έχουν υπόψη τους ότι το αλκοόλ είναι ένα
ισχυρό, ψυχοτρόπο ναρκωτικό. ∆εν επηρεάζει µόνο τη σκέψη και το σώµα, αλλά και
την κρίση, µε τρόπο τέτοιο ώστε να µη µπορούν οι έφηβοι να χειριστούν το αλκοόλ
µε συνετό τρόπο. Σαν αποτέλεσµα:
• Τα τροχαία ατυχήµατα που συνδέονται µε τη χρήση αλκοόλ, αποτελούν την
πρώτη αιτία θανάτου στους νέους ανθρώπους. Επίσης πνιγµοί και αυτοκτονίες
εφήβων συνδέονται µε τη χρήση αλκοόλ.
• Οι έφηβοι που κάνουν χρήση αλκοόλ είναι πιο πιθανό να αρχίσουν τη
σεξουαλική τους δραστηριότητα σε µικρότερες ηλικίες, να έχουν πιο συχνά
σεξοαλική επαφή και να µην χρησιµοποιούν προφύλαξη, σε σχέση µε τους
εφήβους που δεν πίνουν.
• Οι έφηβοι που πίνουν είναι πιο πιθανό να γίνουν θύµατα κάποιου βίαιου
εγκλήµατος, όπως βιασµού, σωµατικής κακοποίησης ή ληστείας.
• Οι έφηβοι που πίνουν είναι πιο πιθανό να αποκτήσουν προβλήµατα σε σχέση
µε την σχολική τους επίδοση και διαγωγή.
• Ένα άτοµο που ξεκινά τη χρήση από την αρχή της εφηβείας του, έχει τέσσερις
φορές µεγαλύτερες πιθανότητες να αποκτήσει εξάρτηση από το αλκοόλ, σε
σχέση µε κάποιο που περιµένει να ενηλικιωθεί µέχρι να αρχίσει να πίνει.
Το µήνυµα είναι ηχηρό: η χρήση αλκοόλ είναι πολύ επικίνδυνη για τους εφήβους.
Όσο πιο πολύ καθυστερούν οι έφηβοι τη χρήση αλκοόλ, τόσο λιγότερες πιθανότητες
έχουν να αναπτύξουν προβλήµατα που συνδέονται µε τη χρήση αλκοόλ.
Για αυτούς τους λόγους είναι πολύ σηµαντικό να βοηθήσετε το παιδί σας.
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ
Η αρχή της εφηβείας είναι µια περίοδος γεµάτη αλλαγές, προκαλώντας σύγχυση στο
γιο ή την κόρη σας και είναι µια περίοδος µε πολλές προκλήσεις τόσο για εσάς, όσο
και για το παιδί σας. Αν κατανοήσετε πώς είναι να είναι κάποιος στην εφηβεία, θα
είναι πιο εύκολο να µείνετε κοντά στο παιδί σας και θα µπορείτε να ασκείτε κάποια
επιρροή στις αποφάσεις που αυτός ή αυτή λαµβάνει - συµπεριελαµβανοµένου και της
απόφασης για χρήση αλκοόλ.
• Αλλαγές στο εγκέφαλο. Έρευνες έχουν δείξει ότι καθώς το παιδί ωριµάζει, ο
εγκέφαλός του/της συνεχίζει να αναπτύσσεται. Και πιο συγκεκριµένα, η
πλήρης ανάπτυξη του εγκεφάλου µπορεί να µην ολοκληρωθεί και µέχρι την
ηλικία των 20 ετών. Ο εγκέφαλος του εφήβου είναι προγραµµατισµένος µε
τέτοιο τρόπο ώστε να ωθεί τον έφηβο σε πράξεις οι οποίες θα τον βοηθήσουν
να επιτύχει την ανεξαρτησία του από τους γονείς του. Αυτό µπορεί να εξηγεί
τους λόγους για τους οποίους οι έφηβοι συχνά αναζητούν συναρπαστικές - και
µερικές φορές επικίνδυνες - καταστάσεις. Επίσης έτσι εξηγείται και το
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γεγονός ότι οι έφηβοι δρουν αυθόρµητα, χωρίς πάντα να αναγνωρίζουν ότι οι
πράξεις τους µπορεί να τους οδηγήσουν σε σοβαρά προβλήµατα.
• Μεγαλώνοντας και ανήκοντας. Καθώς τα παιδιά πλησιάζουν στην εφηβεία, η
ανάγκη τους να ανήκουν σε µια οµάδα γίνεται προτεραιότητα. Είναι η εποχή
που αρχίζουν να συνειδητοποιούν το σώµα τους και ασχολούνται µε αυτό
περισσότερο από ότι όταν ήταν µικρότερα. Αρχίζουν να αναρωτιούνται αν
είναι "αρκετά ωραίοι" - αν είναι αρκετά ψηλοί, αρκετά αδύνατοι ή αρκετά
ελκυστικοί - σε σχέση µε τους άλλους. Συγκρίνουν τους εαυτούς τους µε
φίλους τους ή µε πρόσωπα των ΜΜΕ για να δουν αν "µετράνε" και αρχίζουν
να αµφισβητούν τις αξίες και τους κανόνες των ενηλίκων. ∆εν είναι επίσης
καθόλου απίθανο ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου οι γονείς µπορεί να
έρχονται σε σύγκρουση µε τα παιδιά τους. Είναι καλό να σέβεστε την ανάγκη
του παιδιού σας για ανεξαρτησία, αλλά από την άλλη πλευρά θα πρέπει να
είστε εκεί να θέτετε τα όρια και να τους προσφέρετε υποστήριξη. Αυτό είναι
το σηµείο κλειδί σε αυτήν την περίοδο.
Αν ένας έφηβος αρχίσει να νοιώθει ότι δεν ανήκει κάπου, µπορεί να κάνει πράγµατα
για να ικανοποιεί τους φίλους του, όπως να αρχίσει να πίνει στην παρέα. Σε αυτήν
την ευαίσθητη περίοδο, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να κάνετε τα παιδιά σας να
νοιώθουν ότι στα µάτια σας "µετράνε" - και ότι ενδιαφέρεστε πραγµατικά γι' αυτά.
ΤΑ ΣΗΜΑ∆ΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛ
Παρά το ότι τα παρακάτω σηµάδια µπορεί να δείχνουν κάποιο πρόβληµα µε το
αλκοόλ ή µε άλλες ουσίες, µπορεί κάποια να αντανακλούν φυσιολογικές αντιδράσεις
της εφηβείας. Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι είναι πιθανό να υπάρχει προβληµατική
χρήση αλκοόλ όταν πολλά από τα παρακάτω στοιχεία συνυπάρχουν την ίδια περίοδο,
αν ξεκινήσουν ξαφνικά και αν είναι πολύ έντονα.
• Εναλλαγές στη διάθεση, υπερευαισθησία, συναισθηµατικές εκρήξεις ή
αµυντικότητα.
• Σχολική αποτυχία, µειωµένη παρουσία στο σχολείο, προβλήµατα πειθαρχίας.
• Επανάσταση στους οικογενειακούς κανόνες.
• Αλλαγή φίλων σε συνδυασµό µε αντίσταση από την πλευρά του παιδιού σας
να τους γνωρίσετε.
• Έλλειψη ενδιαφέροντος που αντικατοπτρίζεται στην εµφάνιση, στις συνήθεις
ασχολίες και γενικά στην χαµηλή ενεργητικότητα.
• Αν βρείτε αλκοόλ στο δωµάτιο του παιδιού σας ή στην τσάντα του ή αν
µυρίζετε συχνά αλκοόλ στην ανάσα του.
• Κενά µνήµης, κόκκινα µάτια, έλλειψη συντονισµού στην κίνηση και αργή
οµιλία.
ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΡΡΕΠΕΙΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛ;
Λόγω ηλικίας οι έφηβοι έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες
1) Είναι περίεργοι και θέλουν να αποκτήσουν καινούργιες πρωτόγνωρες εµπειρίες.
2) Θέλουν να δοκιµάσουν τα πάντα να γευτούν όλες της πλευρές της ζωής χωρίς να
καταλαβαίνουν τις συνέπειες του µέλλοντος.
3) Θέλουν να δείξουν ότι είναι προχωρηµένοι, προοδευτικοί, µάγκες και δεν είναι
µαµµόθρεφτα παιδιά ή φυτά όπως έχουν την τάση οι περισσότεροι να κοροϊδεύουν τα
συνεσταλµένα και υπάκουα παιδιά.
4) Για να εξισωθούν µε τους µεγάλους ιδιαίτερα αν έχουν πρότυπο στο σπίτι.
Όταν λοιπόν οι γονείς επιµένουν µην πίνεις ή µην καπνίζεις και οι ίδιοι το κάνουν
ίσως σπρώχνουν ακόµα πιο πολύ τα παιδιά στις έξεις
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5)Για λόγους που αφορούν την χρήση και την διαθεσιµότητα του αλκοόλ
α) Επειδή το αλκοόλ σε µικρή χρήση έχει κάποια οφέλη όπως ότι προάγει τις
κοινωνικές σχέσεις, λειτουργεί ως ηρεµιστικό και χαλαρωτικό το βράδυ, σε µικρή
δόση ως παυσίπονο είτε από κοιλιακούς πόνους είτε από πονόδοντο και σε µικρή
ποσότητα επίσης κάνει καλό στην καρδιοαγγειακή λειτουργία δεν είναι τόσο φανερές
οι βλαβερές συνέπειες του όπως για παράδειγµα διαφόρων ναρκωτικών ουσιών.
β) Υπάρχουν εταιρίες που πλουτίζουν από την κατανάλωση του καταναλωτικές και
διαφηµιστικές.
ΠΟΙΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ;
Αυτοί που έχουν οικογενειακό ιστορικό χρήσης, οι υπερευαίσθητοι που έχουν
µειωµένη αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίµηση και αυτοί που δεν έχουν οικογενειακοί
στήριξη.
Είναι επιρρεπή τα άτοµα που προέρχονται από διαλυµένη, αδιάφορη οικογένεια. Η
έλλειψη ενδοοικογενειακής επικοινωνίας συνδέεται µε την ροπή στην χρήση.
Εδώ πρέπει να τονίσουµε πως άλλο χωρισµένη άλλο διαλυµένη οικογένεια.
Έτσι ένα παιδί µπορεί να έχει και τους δύο γονείς οι οποίοι µαλώνουν κάθε µέρα και
ξεσπούν πάνω του και ζει γενικότερα σε ένα νοσηρό περιβάλλον ή να ζει µε τον έναν
και τον άλλο να τον βλέπει σαββατοκύριακα και να έχει ουσιαστική επικοινωνία και
µε τους δύο.
Η κατανάλωση αλκοόλ σε πρώιµη ηλικία είναι ένα ανησυχητικό γνώρισµα των
σχετικά πρόσφατων χρόνων που αφορά σε ένα µεγάλο βαθµό τη χώρα µας. ∆εν είναι
βέβαια πρωτοφανές το γεγονός ότι πολλοί έφηβοι δοκιµάζουν περιστασιακά διάφορες
ουσίες, συµπεριλαµβανοµένου και του αλκοόλ αλλά σε πολλές περιπτώσεις η χρήση
είναι µόνο περιστασιακή και προσωρινή, σταµατά δηλαδή µετά από κάποιο σύντοµο
χρονικό διάστηµα. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, δεν παρατηρείται περιστασιακή
χρήση αλλά κατάχρηση αλκοόλ και συχνά η συστηµατική κατάχρηση οδηγεί σε
εξάρτηση. Οι ερευνητές καταλήγουν στο ότι το αλκοόλ είναι η ουσία που
χρησιµοποιείται περισσότερο από τους εφήβους.
Στην Ευρώπη και την Αµερική, ο µέσος όρος ηλικίας κατά την οποία τα αγόρια
δοκιµάζουν αλκοόλ είναι τα 11 έτη ενώ τα κορίτσια τα 13 έτη. Μέχρι τα 14 χρόνια
τους, συνολικά το 41% των παιδιών συνολικά έχει δοκιµάσει τουλάχιστον ένα ποτό.
Η πρόωρη έναρξη κατανάλωσης αλκοόλ έχει συσχετιστεί µε βίαιη συµπεριφορά όχι
µόνο κατά τη διάρκεια της εφηβείας αλλά και της ενήλικης ζωής. Εκτιµάται, δε, ότι
πάνω από 3 εκατοµµύρια έφηβοι είναι ήδη αλκοολικοί, ενώ σε ετήσια βάση στην
Αµερική πάνω από 5000 νέοι κάτω από 21 ετών έχουν χάσει τη ζωή τους από αίτια
που συνδέονται µε την κατανάλωση ποτού µια και οι 2 κυριότεροι λόγοι θανάτων σε
ηλικίες 15 µε 24 ετών είναι τα αυτοκινητιστικά ατυχήµατα και οι αυτοκτονίες Για την
ακρίβεια, οι έρευνες δεν αποδεικνύουν το αν η κατανάλωση αλκοόλ µπορεί να
προκαλέσει τάσεις αυτοκτονίας αποδεικνύουν µόνο ότι οι δύο συµπεριφορές
στατιστικά συσχετίζονται θετικά. ψάχνοντας τα πιθανά αποτελέσµατα της πρόωρης
χρήσης αλκοόλ στην κατάσταση της υγείας κατά την ενήλικη ζωή, παρουσίασε µια
µακροχρόνια έρευνα πάνω σε 1000παιδιά, τα οποία παρακολουθούσε για περίπου 30
χρόνια.
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Το γεγονός ότι οι έφηβοι που εκτίθενται σε χρήση αλκοόλ πριν από τα 15 τους
χρόνια, αυξάνουν 2 µε3 φορές την πιθανότητα να εξαρτηθούν από τις ουσίες αυτές,
να µολυνθούν από σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα, να παρατήσουν πρόωρα τις
σπουδές τους και να διαπράξουν αξιόποινες πράξεις σε σχέση µε εκείνους που
δοκίµασαν το πρώτο τους ποτό στα 21. Επιπλέον, οι πιθανότητες ανεπιθύµητης
εγκυµοσύνης σε κορίτσια στην εφηβεία που κάνουν τακτική χρήση αλκοόλ και
ναρκωτικών πριν από τα15 τους χρόνια αυξάνονται κατακόρυφα σε σχέση µε τα
κορίτσια που δεν έκαναν χρήση πριν την ηλικία των 15.
Επιπλέον, ενώ το πρόβληµα της χρήσης αλκοόλ για µερικούς ανθρώπους φαίνεται
ως µεµονωµένο, υπάρχουν ενδείξεις ότι συνδέεται µε µια γενικότερη «αναταραχή»
της συµπεριφοράς κατά την εφηβεία, µε χαρακτηριστικά όπως ο υπέρµετρος
αυθορµητισµός, η έλλειψη συγκαταβατικότητας-συµβιβασµού µε τα κοινωνικά
δεδοµένα, αλλά και η διάθεση απόκτησης εµπειριών σχετικών µε τις αισθήσεις.
Αξιοσηµείωτη µοιάζει η σύνδεση της χρήσης και κατάχρησης ουσιών µε µια
διαταραχή, την Οριακή ∆ιαταραχή Προσωπικότητας. Άλλη έρευνα κατέδειξε ότι το
60% των ατόµων που νοσηλεύονταν σε ψυχιατρικές κλινικές µε αφορµή τη
συγκεκριµένη διαταραχή παρουσίαζαν εξάρτηση από ουσίες ενώ το αλκοόλ ήταν η
περισσότερο χρησιµοποιούµενη ουσία από αυτές. ο ψυχολόγος Thomas Heffernan
ανακάλυψε ότι το αλκοόλ στους νέους δεν προκαλούν µόνο τη γνωστή αδυναµία της
µνήµης στο να ανακαλεί γεγονότα του παρελθόντος αλλά φαίνεται ότι επηρεάζεται η
δυνατότητα του ατόµου σχετικά µε µελλοντικές επιδιώξεις και σκοπούς.
Συγκεκριµένα, όταν οι συµµετέχοντες ρωτήθηκαν πόσο συχνά ξεχνούσαν πράγµατα
που σχεδίαζαν να πραγµατοποιήσουν στο µέλλον , όπως να κλειδώσουν την πόρτα ή
να στείλουν ένα γράµµα, εκείνοι που κατανάλωναν περίπου 27 µονάδες αλκοόλ την
εβδοµάδα, βρέθηκαν µε πολύ µεγάλες δυσκολίες στο να πραγµατοποιήσουν απλούς
και άµεσους στόχους.
Κεφ. 3ο: 3.1.Οφέλη από αλκοόλ
∆ύο νέες καναδικές επιστηµονικές µελέτες έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι η µε
µέτρο κατανάλωση αλκοόλ σε καθηµερινή βάση ωφελεί την καρδιά και γενικότερα
το κυκλοφορικό σύστηµα.
Η πρώτη µελέτη (µετα-ανάλυση), που αξιολόγησε συγκριτικά τις ιατρικές έρευνες
30 ετών πάνω στο θέµα, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η καθηµερινή αλλά
συγκρατηµένη κατανάλωση αλκοόλ (περίπου ένα ποτήρι την µέρα) µειώνει σε
ποσοστό 14% έως 25% τον κίνδυνο για καρδιοπάθεια, σε σχέση µε όσους δεν πίνουν
καθόλου.
Η δεύτερη µελέτη, από την ίδια ερευνητική οµάδα του πανεπιστηµίου
του Κάλγκαρι, υπό τον καθηγητή Ουίλιαµ Γκάλι, διαπίστωσε ότι η µέτρια
κατανάλωση αλκοόλ (µέχρι 15 γραµµάρια τη µέρα για τις γυναίκες και 30 γραµµάρια
για τους άνδρες) αυξάνει την
«καλή» χοληστερόλη κι έτσι επίσης ωφελεί το κυκλοφορικό σύστηµα και την καρδιά.
Σύµφωνα µε τους ερευνητές, το ευεργετικό αποτέλεσµα φαίνεται να προέρχεται από
όλες τις µορφές αλκοόλ.
Οι δύο µελέτες, που δηµοσιεύτηκαν στο βρετανικό ιατρικό περιοδικό “British
Medical Journal”, σύµφωνα µε το BBC και το Γαλλικό Πρακτορείο, δείχνουν ότι ο
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συνολικός κίνδυνος θανάτου είναι χαµηλότερος για όσους πίνουν µικρές ποσότητες
αλκοόλ (2,5 έως 14,9 γραµµάρια), καθώς µειώνεται µέχρι 25% ο κίνδυνος για
οποιαδήποτε καρδιαγγειακή πάθηση, ενώ παράλληλα µειώνεται και ο κίνδυνος για
εγκεφαλικό.
Πάντως οι ειδικοί επεσήµαναν ότι δεν υπάρχει λόγος να αρχίσει κανείς να πίνει
επίτηδες για να κάνει καλό στην καρδιά του, καθώς «καιροφυλακτεί» πάντα ο
κίνδυνος της κατανάλωσης παραπάνω αλκοόλ, µε όλες τις αρνητικές συνέπειες.
Ανάλογες ωφέλειες µε το µέτριο αλκοόλ, µπορεί να πετύχει κανείς µε τη σωµατική
άσκηση και τη σωστή διατροφή.
Οι καναδοί επιστήµονες πάντως θεωρούν ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να δώσουν ένα
διαφορετικό µήνυµα από την άποψη της δηµόσιας υγείας, τασσόµενες υπέρ της
µέτριας κατανάλωσης αλκοόλ, αν και, όπως αναγνώρισε ο καθηγητής Γκάλι, µια
τέτοια δηµόσια καµπάνια θα επέσυρε αντιδράσεις.
Για κάθε άρθρο που δηµοσιεύεται για τα οφέλη του αλκοόλ στην υγεία, εµφανίζεται
άλλο ένα το οποίο προειδοποιεί για τους κινδύνους του - και πολλοί άνθρωποι
µπερδεύονται και δεν ξέρουν τι να πιστέψουν. Αν και η µέτρια κατανάλωση αλκοόλ
φαίνεται να παρέχει πολλά οφέλη στην υγεία, οι µεγαλύτερες ποσότητες µπορεί να
ακυρώσουν κάθε πιθανό όφελος, σύµφωνα µε ειδικούς από την Κλινική Μάγιο, στο
Ρότσεστερ της Μινεσότα. Η µέτρια κατανάλωση αλκοόλ ορίζεται ως δύο ποτά την
ηµέρα για άνδρες ηλικίας κάτω των 65 ετών ή ως ένα ποτό την ηµέρα για τους άνδρες
και τις γυναίκες ηλικίας άνω των 65 ετών.
Ωστόσο, δεν αρκεί το να ακολουθεί κανείς τα προαναφερθέντα όρια για να είναι
ασφαλής. Και αυτό, διότι αρκετοί είναι οι παράγοντες που καθορίζουν το αν θα
πρέπει κανείς να πίνει έστω και αυτές τις ποσότητες, ενώ πολλά εξαρτώνται και από
το τι εννοεί κανείς «ένα ποτό» αλλά και τη συχνότητα της κατανάλωσής του.
Όπως εξηγούν οι ειδικοί, σε µετρηµένες ποσότητες και εφ' όσον δεν υπάρχουν
αντενδείξεις, το αλκοόλ µπορεί να προσφέρει πολλά στην υγεία. Το πιο γνωστό
όφελός του είναι η µείωση του κινδύνου αναπτύξεως στεφανιαίας νόσου,
περιφερειακής αγγειοπάθειας και της διαλείπουσας χωλότητας που αυτή προκαλεί
(διαλείπουσα χωλότητα είναι ο πόνος που αναπτύσσεται στα πόδια έπειτα από το
περπάτηµα και η οποία εκδηλώνεται ολοένα πιο γρήγορα, όσο αυξάνεται η
αγγειοπάθεια στα πόδια).
Η µέτρια κατανάλωση αλκοόλ µειώνει επίσης τον κίνδυνο θανάτου από έµφραγµα,
ενδεχοµένως και τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου (ιδίως ισχαιµικού, που
οφείλεται στην διακοπή της παροχής αίµατος στον εγκέφαλο). Ορισµένες µελέτες
έχουν επίσης δείξει ότι λίγο αλκοόλ την ηµέρα µειώνει και τον κίνδυνο αναπτύξεως
χολολιθίασης και ίσως τον κίνδυνο διαβήτη.
Όταν, όµως, οι ειδικοί συνιστούν «ένα ή δύο ποτά» την ηµέρα, εννοούν πολύ
συγκεκριµένες ποσότητες από κάθε οινοπνευµατώδες ποτό. Ένα ποτό ισούται µε ένα
ουίσκι ή άλλο «δυνατό» ποτό των 30 ml ή ένα ποτηράκι κρασί των 70 έως 90 ml ή
ένα «σφηνάκι» των 15 ml ή ένα ποτήρι κοινή µπύρα των 300 ml.
Το γεγονός, όµως, ότι ένας άνθρωπος µπορεί να πίνει ένα ή δύο τέτοια ποτά την
ηµέρα, δεν σηµαίνει ότι θα απέχει του αλκοόλ όλη την εβδοµάδα για να πιει τα ποτά
«µια κι έξω» το Σαββατόβραδο. Και αυτό, διότι όσο περνούν τα χρόνια, ο οργανισµός
µεταβολίζει µε πιο αργό ρυθµό το αλκοόλ, γεγονός που σηµαίνει ότι η µέθη έρχεται
πιο γρήγορα και αυξάνονται οι βλαβερές επιδράσεις του αλκοόλ.
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3.2. Προτάσεις ψυχαγωγίας - Εναλλακτικοί τρόποι διασκέδασης
Θετικές εκφάνσεις διασκέδασης & ψυχαγωγίας
Βασικό κριτήριο για τη διάκριση είναι η πραγµατική προσφορά κάθε µορφής
ψυχαγωγίας σε ό,τι αφορά την εσωτερική καλλιέργεια ή τη γόνιµη αξιοποίηση του
ψυχικού δυναµικού των ατόµων. Έτσι, η διάκριση ανάµεσα στην κακή (νόθα)
ψυχαγωγία και στην καλή (ουσιαστική) ψυχαγωγία έχει σαν κριτήριο ότι η πρώτη
µορφή ψυχαγωγίας ταυτίζεται µε τη διασκέδαση, δηλαδή τη στείρα εκφόρτιση και
εκτόνωση ενώ η δεύτερη µορφή µε την αξιοποίηση του ψυχικού δυναµικού, δηλ. µε
την καθαυτό ψυχαγωγία.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

φιλοσόφηση της ζωής, των αναγκών, της πορείας µας…
µελέτη βιβλίων
παιχνίδι
κινηµατογράφος-θέατρο
µουσική
χορός
τηλεόραση
αθλητισµός
πολιτιστικές εκδηλώσεις
ταξίδια
εκδροµές
επαφή µε τη φύση
παρέα
χόµπι
… (Φυσικά στη «σωστή» διασκέδαση/ψυχαγωγία
καλή/µετρηµένη χρήση των ως άνω.)

προσγράφεται

Σκοποί «σωστής» διασκέδασης/ψυχαγωγίας
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

πλήρωση του ελεύθερου χρόνου
απαλλαγή από βιοτικές µέριµνες
φυγή από την καθηµερινότητα
χαρά
ψυχική καλλιέργεια, ισορροπία, λύτρωση
αναψυχή, ανακούφιση, εκτόνωση
αγωγή/έκφραση της ψυχής
εσωτερική γαλήνη, αισθητική συγκίνηση
διεύρυνση πνευµατικών οριζόντων
καινές εµπειρίες
ερεθίσµατα για δηµιουργία
ανάδειξη δηµιουργικών τάσεων
καλλιέργεια νοητικών αρετών (µνήµη, κρίση, φαντασία…)
έκφραση αναζητήσεων, προβληµατισµού, οραµάτων, αισθηµάτων…
αυτογνωσία
διάπλαση χαρακτήρα
µόρφωση/εξευγενισµός προσωπικότητας
ερεθίσµατα για ολοκλήρωση της προσωπικότητας
σωµατική ξεκούραση, αναζωογόνηση, ευεξία, εκτόνωση
καλύτερη απόδοση σε όλους τους τοµείς
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η

•
•

κοινωνικοποίηση
επαφή µε τη φύση

Κεφ. 4ο: 4.1. Αλκοόλ και αριθµοί
Η Ευρώπη είναι η Ήπειρος µε τη µεγαλύτερη κατανάλωση αλκοόλ στον κόσµο.
Έχει ποσοστό κατανάλωσης αλκοόλ ανά άτοµο 9,3 λίτρα, ενώ ακολουθούν οι Η.Π.Α.
µε 6,6, η Ιαπωνία µε 6,6 επίσης και ο Καναδάς µε 6,1 λίτρα αιθυλικής αλκοόλης.
Από τα 320 εκατοµµύρια του συνολικού πληθυσµού της, περίπου 84 εκατοµµύρια
άνθρωποι υποφέρουν από τις επιπτώσεις του αλκοολισµού. Από αυτούς 40
εκατοµµύρια είναι εξαρτηµένοι από το αλκοόλ, ενώ τουλάχιστον 80 εκατοµµύρια
άνθρωποι
βιώνουν
κάποιο
πρόβληµα
που
συνδέεται
µε
τον
αλκοολισµό.ΕΛΛΑ∆ΑΜεταξύ του 1975 και του 1980 υπήρξε µια απότοµη αύξηση
της κατανάλωσης από 5,3 στα 10,2 λίτρα ανά άτοµο. Από τότε η κατανάλωση έπεσε
στα 8,7. Η κατανάλωση της µπύρας αυξήθηκε κατακόρυφα και από αµελητέες
ποσότητες που καταναλώνονταν στη χώρα το 1990 έφθασε σήµερα στα 40 λίτρα ανά
άτοµο. Στην Ελλάδα σηµειώνεται µια από τις µεγαλύτερες καταναλώσεις «πυκνών
ποτών» (τζιν, ουίσκι, βότκα...) απ΄ όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζουµε, ότι στη
χώρα µας παράγεται και καταναλώνεται πολύ περισσότερο αλκοόλ απ΄ αυτό που
αναφέρεται στις στατιστικές. Είναι σχεδόν αδύνατο στην ελληνική επαρχία κάθε
οικογένεια να µην έχει και ένα µε δύο βαρελάκια κρασί για δική της χρήση. Αυτή η
παραγωγή είναι ανεξέλεγκτη. Η Ελλάδα έρχεται πρώτη σε κατανάλωση αλκοόλ στους
νέους ηλικίας 15 χρόνων – αγόρια και κορίτσια. Ταυτόχρονα εκτιµάται ότι είναι
πρώτη στη νοθεία των «πυκνών ποτών» µε µεθυλική αλκοόλη, ουσία που βλάπτει το
οπτικό νεύρο και προκαλεί τύφλωση.
ΑΥΣΤΡΙΑ
Τα τελευταία 30 χρόνια η µέση κατανάλωση αλκοόλ παραµένει σχετικά σταθερή,
µεταξύ του 11,2 και 9,8 λίτρα καθαρού αλκοόλ ανά άτοµο. Απαιτείται προσοχή αφού
η χώρα καταναλώνει σηµαντική ποσότητα αλκοπόπς, τα οποία δεν
συµπεριλαµβάνονται στην κατά κεφαλήν κατανάλωση.
Το πιο δηµοφιλές ποτό είναι η µπύρα, ακολουθεί το κρασί και τα πυκνά ποτά.
Στοιχεία από την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (WHO) δείχνουν ότι το 28,8 % των
ανδρών και το 4,3 % των γυναικών καταναλώνουν περισσότερα από 60 γραµµάρια
αλκοόλ ηµερησίως.
ΒΕΛΓΙΟ
Η κατανάλωση του αλκοόλ αυξήθηκε από 8,9 λίτρα καθαρής αλκοόλης ανά άτοµο
το 1970, σε 10,8 λίτρα στις αρχές της δεκαετίας του ΄80. Στη δεκαετία του ΄80 η
κατανάλωση κάθε χρόνο ήταν σχεδόν σταθερή, µε µια µείωση στις αρχές της
δεκαετίας του ΄90.
Η µπύρα κατέχει το µεγαλύτερο µερίδιο κατανάλωσης στην αγορά και ακολουθεί το
κρασί και τα πυκνά ποτά.
Το 19% των ατόµων ηλικίας άνω των 15 ετών πίνουν αλκοόλ τουλάχιστον 3 µε 4
µέρες µέσα σε µια εβδοµάδα.
∆ΑΝΙΑ
Στη ∆ανία, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η µπύρα είναι το πιο δηµοφιλές
ποτό. Οι ∆ανοί καταναλώνουν περίπου 117,63 λίτρα το άτοµο ετησίως.
Η ∆ανία έρχεται τρίτη πανευρωπαϊκά στην κατανάλωση µπύρας. Παρ΄ όλα αυτά τα
τελευταία χρόνια παρατηρείται µια σχετική αύξηση στην κατανάλωση κρασιού.
ΦΙΛΑΝ∆ΙΑ
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Η κατανάλωση του αλκοόλ στη χώρα αυξήθηκε κατά τη δεκαετία του ΄70,
σταθεροποιήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ΄80 περίπου στα 6,5 λίτρα ανά άτοµο.
Από το 1985 µέχρι το 1990 η κατανάλωση αυξήθηκε στα 7,5 λίτρα κατά κεφαλήν για
να ξαναπέσει σήµερα στα 6,7 λίτρα.
Η κατά κεφαλήν κατανάλωση ετησίως πυκνών ποτών είναι ανάµεσα στις υψηλότερες
των χώρων της Ε.Ε φτάνοντας στο 1,95 λίτρα ανά άτοµο. Στη Φιλανδία ο βασικός
σκοπός της χρήσης του αλκοόλ είναι η µέθη. Η µεγαλύτερη χρήση γίνεται, κυρίως, τα
Σαββατοκύριακα, όπου δηµιουργούνται πολλά προβλήµατα δηµόσιας τάξης και
τροχαία δυστυχήµατα. Το κράτος εισπράττει κέρδη από την παραγωγή αλκοόλ,
περίπου 10 δις φιλανδικά µάρκα. Το άµεσο κόστος, όµως, στην κοινωνία εκτιµάται
σε πολλά, πάρα πολλά δις και το έµµεσο κόστος ανέρχεται στα 5 δις δολάρια.
ΓΑΛΛΙΑ
Τα στοιχεία δείχνουν πως η Γαλλία είχε κατά κεφαλήν κατανάλωση περίπου 17,5
λίτρα την δεκαετία του 1960. Αυτή η κατανάλωση µειώθηκε την επόµενη δεκαετία
και συνέχισε να µειώνεται µέχρι σήµερα όπου έφτασε τα 11,1 λίτρα ανά άτοµο. Έτσι
οι Γάλλοι πλέον δεν κατέχουν τα σκήπτρα της κατανάλωσης όπως παλιά.Παρόλα
αυτά δύο εκατοµµύρια άνθρωποι είναι εξαρτηµένοι από το αλκοόλ ενώ πέντε
εκατοµµύρια αντιµετωπίζουν ιατρικά, ψυχιατρικά και κοινωνικά προβλήµατα
εξαιτίας της χρήσης του αλκοόλ. Συνολικά αναφερόµαστε σε ένα πληθυσµό 7
εκατοµµυρίων ατόµων που υποφέρει από το αλκοόλ.
Στη Γαλλία κατά τον Daniel Dabit, Πρόεδρο του «Vie Libre» υπάρχει ένα έθιµο:
«Όταν παίρνεις την πρώτη Μετάληψη, γίνεσαι άντρας. Άρα, έχεις δικαίωµα σε ένα
ποτήρι σαµπάνια. Αυτό είναι µεγάλη ανοησία. Γιατί να µην έχεις δικαίωµα και σε ένα
τσιγάρο χασίς; Και οι γονείς είναι υπερήφανοι. «∆είτε το αγοράκι µου, πίνει
σαµπάνια!». Πρέπει να σταµατήσει αυτό το έθιµο. Τα παιδιά δεν χρειάζονται
απαραίτητα σαµπάνια».
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Η Γερµανία κατέχει τη δεύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην κατανάλωση
µπύρας φθάνοντας στα 134,5 λίτρα ανά άτοµο.
∆υόµισι εκατοµµύρια άνθρωποι είναι εξαρτηµένοι από το αλκοόλ, ενώ άλλα 6,5
εκατοµµύρια αντιµετωπίζουν προβλήµατα εξαιτίας της κατάχρησης του αλκοόλ. Στη
χώρα αυτή σηµειώνονται 40 χιλιάδες θάνατοι το χρόνο εξαιτίας της υπερβολικής
χρήσης αλκοόλ.
Στη Γερµανία ή κατάχρηση του αλκοόλ οδηγεί σε ένα τεράστιο κύµα βίας και
εγκληµατικότητας. Είναι άµεσα συνυφασµένο µε το ποδόσφαιρο και «την
διασκέδαση» των νέων, όπου το πρόβληµα είναι ιδιαίτερα έντονο.
ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ
Η καταγεγραµµένη κατανάλωση καθαρού αλκοόλ ανά άτοµο είναι 9,1 λίτρα. Η
Ιρλανδία έχει την υψηλότερη κατά κεφαλήν κατανάλωση µπύρας στην Ε.Ε.
κατανάλωση που αγγίζει τα 142,5 λίτρα ανά άτοµο.
ΙΤΑΛΙΑ
Η κατά κεφαλήν κατανάλωση στην Ιταλία πέφτει σταθερά από τη δεκαετία του ΄70
όπου έφθανε τα 13,7 λίτρα αγγίζοντας σήµερα τα 8,2. Ωστόσο αυξήθηκε η
κατανάλωση της µπύρας και έπεσε αυτή του κρασιού. Βέβαια παρά την πτώση της
κατανάλωσης του κρασιού η Ιταλία παραµένει στην 5η θέση καταναλώνοντας 55
λίτρα κρασιού ανά άτοµο. Στην Ιταλία υπάρχουν ολόκληρα χώρια, όπως το Σαν
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Ντανιέλε που έχουν οργανωθεί σε οµάδες, τις λεγόµενες «λέσχες οικογενειών» για να
αντιµετωπίσουν τον αλκοολισµό.
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Το Λουξεµβούργο έχει την µεγαλύτερη κατά κεφαλήν κατανάλωση στην
Ευρωπαϊκή Ένωση µε 11,8 λίτρα. Κατέχει την τρίτη θέση στην κατανάλωση κρασιού,
την πέµπτη θέση στην κατανάλωση µπύρας και µια σχετικά µικρή κατανάλωση
«πυκνών ποτών». Σύµφωνα µε έρευνα, το 20 % των ενηλίκων πίνει συχνά, το 31 %
µέτρια και το 45% περιστασιακά.
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ
Η κατανάλωση αλκοόλ στην Ολλανδία αυξήθηκε τη δεκαετία του ΄70 για να
µειωθεί βαθµιαία το ΄80 και να φτάσει τώρα στα 8 λίτρα ανά άτοµο. Το πιο
δηµοφιλές ποτό είναι η µπύρα. Σύµφωνα µε έρευνα το 20 % του πληθυσµού, ηλικίας
άνω των 15 ετών, πίνει συχνά – τουλάχιστον 3 µε 4 φορές την εβδοµάδα. Το 46 %
πίνει περιστασιακά και το 34 % µέτρια.
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Η κατανάλωση αλκοόλ στην Πορτογαλία ήταν κυµαινόµενη τις τελευταίες 3
δεκαετίες, αλλά παραµένει µια από τις υψηλότερες στον κόσµο. Οι Πορτογάλοι
καταναλώνουν 11,2 λίτρα ανά άτοµο. Είναι στις υψηλότερες θέσεις κατανάλωσης
κρασιού. Σύµφωνα µε έρευνα το 39% πίνει συχνά, το 24% µέτρια και το 37%
περιστασιακά.
ΙΣΠΑΝΙΑ
Η κατά κεφαλήν κατανάλωση αλκοόλ στην Ισπανία πέφτει από το 1980 όπου είχε
σηµειωθεί κατανάλωση 13,6 λίτρων, ενώ τώρα έχει φτάσει τα 9,3 λίτρα. Το 32 % των
πολιτών πίνει συχνά, το 21 % µέτρια και το 44% περιστασιακά
ΣΟΥΗ∆ΙΑ
Η Σουηδία έχει τη µικρότερη κατανάλωση στην Ευρώπη. Τα τελευταία στοιχεία
εµφανίζουν µια κατανάλωση της τάξης του 4,9 λίτρα ανά άτοµο. Γεγονός, βέβαια,
που προκαλεί ερωτηµατικά αν σκεφθεί κανείς τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η
χώρα εξαιτίας του αλκοόλ. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν 300 χιλιάδες άνθρωποι οι
οποίοι έχουν πρόβληµα µε το αλκοόλ. Το Υπουργείο Υγείας της χώρας εκτιµά ότι το
10% των ενήλικων ανδρών πίνουν σε υπερβολικό βαθµό ενώ το ποσοστό των
γυναικών ανέρχεται στο 3 µε 6%.
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Η κατανάλωση του Αλκοόλ στην Αγγλία έχει µείνει σχετικά σταθερή τα τελευταία
10 χρόνια. Οι τελευταίοι δείκτες κατανάλωσης κυµαίνονται στα 7,6 περίπου λίτρα
ανά άτοµο πράγµα που φέρνει την χώρα στη 13η θέση µεταξύ των άλλων της Ε.Ε. Το
πιο δηµοφιλές ποτό είναι η µπύρα, αν και φαίνεται ότι σιγά – σιγά χάνει την
κυριαρχία της από το κρασί Ένας στους 25 ανθρώπους είναι εξαρτηµένος από το
αλκοόλ. Αριθµός διπλάσιος από αυτό των εξαρτηµένων από ναρκωτικά. Στην ίδια
χώρα 1,4 εκατοµµύρια άνδρες –περίπου το 6%- και µισό εκατοµµύριο γυναίκες –
περίπου 2%- πίνουν επικίνδυνα πολύ. Ενώ 33 χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν κάθε
χρόνο εξαιτίας του αλκοόλ . Στην Αγγλία η βία και τα τροχαία δυστυχήµατα, εξαιτίας
του αλκοόλ βρίσκονται σε έξαρση. Η νέα µόδα που εισχωρεί στα νεανικά στέκια
είναι η εµφάνιση των αλκοπόπς, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά αναψυκτικά µε
προσθήκη αλκοόλ.
ΛΕΤΟΝΙΑ
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Συµπυκνωµένη η πραγµατικότητα στη χώρα από τον Dr. Janis Caunitis –
Υπεύθυνο του Κέντρου Πρόληψης και Θεραπείας κατά της χρήσης Ναρκωτικών:
«Έχουµε πολλά προβλήµατα στη Λετονία. Ίσως οφείλεται στην κοινωνική και
οικονοµική κατάσταση της χώρας µας εξ΄ αιτίας της µεταβατικής περιόδου. Υπάρχουν
άνεργοι, χαµηλά εισοδήµατα και έλλειψη προγραµµάτων κατά του αλκοόλ».
ΡΩΣΙΑ
Σύµφωνα µόνο µε την επίσηµη καταγραφή είναι καταχωρηµένοι στα ιατρικά
ιδρύµατα περίπου 5.000.000 ασθενείς λόγω αλκοολισµού».Ο Επικεφαλής του
τµήµατος Ναρκωτικών του Υπουργείου Υγείας της χώρας Dr. V. Egorov , δήλωσε ότι
ο αλκοολισµός πλήττει αδιάκριτα και τους φτωχούς και τους πλούσιους στην πατρίδα
του.
«Εάν θέλετε να µιλήσουµε για την κοινωνική σφαίρα των αλκοολικών στη
Ρωσία, εγώ γενικά πρέπει να σας πω, ότι ο αλκοολισµός πλήττει εκ των πραγµάτων όλα
τα στρώµατα του πληθυσµού. ∆ηλαδή πολλοί ασθενείς, λόγω αλκοολισµού, υπάρχουν
µεταξύ των εργατών. Πάρα πολλοί µεταξύ των κατοίκων των αγροτικών περιοχών.
Όµως ουκ ολίγοι υπάρχουν και εντός της διανόησης, µεταξύ των εργαζοµένων της
διανοητικής εργασίας, µεταξύ των νέων επιχειρηµατιών µας.»
ΕΣΘΟΝΙΑ
Τα δυσκολότερα χρόνια για τη χώρα ήταν η περίοδος 1993 – 1994, όταν είχε το
υψηλότερο ποσοστό θνησιµότητας από κίρρωση, δηλητηρίαση από αλκοόλ,
αυτοκτονίες. Η Εσθονία είχε πολύ υψηλό ποσοστό αλκοολικών ψυχώσεων. Σήµερα,
σηµειώνεται µια µικρή µείωση, αλλά οι έρευνες δείχνουν ότι αυξάνεται η
κατανάλωση. Και η αγορά οινοπνεύµατος στρέφεται σε νέες καταναλωτικές οµάδες,
δηλαδή στους νέους και τις γυναίκες. Για παράδειγµα, έχει αυξηθεί η κατανάλωση
µπύρας από τις γυναίκες».
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Ο Philip Lazarov, ∆ιευθυντής του Εθνικού Κεντρού Εξάρτησης είναι σαφής:
«Κατά τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρούµε σηµαντική αύξηση των
προβληµάτων που σχετίζονται µε το αλκοόλ στη χώρα µου. Μεταφέροντας αυτό σε
νούµερα, µπορώ να πω ότι υπολογίζουµε πως υπάρχουν στη Βουλγαρία περίπου
400.000 άτοµα µε προβλήµατα αλκοολισµού. Φυσικά όλοι αυτοί δεν είναι αλκοολικοί µε
την παραδοσιακή έννοια της λέξης. Πάντως περίπου 5% του πληθυσµού έχει
προβλήµατα που σχετίζονται µε το αλκοόλ».
ΠΟΛΩΝΙΑ
Ο Dr. Jerzy Hellibruda – ∆ιευθυντής της Κρατικής Υπηρεσίας Πρόληψης κατά του
Αλκοολισµού περιγράφει την κατάσταση στη χώρα του µε λόγια γεµάτα αριθµούς που
εξηγούν πολλά:
« Η Πολωνία είναι µεγάλη χώρα µε πληθυσµό 40 εκατοµµυρίων και ασφαλώς
έχουµε πρόβληµα αλκοολισµού, όπως όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Το επίπεδο
κατανάλωσης δεν είναι υψηλό. Σήµερα, η κατά κεφαλήν κατανάλωση είναι7 λίτρα
καθαρού αλκοόλ, αλλά πριν 5 χρόνια ήταν 30 % υψηλότερη. Πριν λίγα χρόνια, πάνω
από το 60 % της κατανάλωσης ήταν βότκα, το 25 % µπύρα και το 15 % κρασί. Τώρα,
αυξάνεται ή κατανάλωση µπύρας και µειώνεται η κατανάλωση βότκας η οποία πλέον
καλύπτει το 50% της γενικής κατανάλωσης, ενώ το 35 – 37 % είναι µπύρα. Ο αριθµός,
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όµως, των αλκοολικών είναι περίπου ο ίδιος µε τις άλλες χώρες, γύρω στο 2 % του
πληθυσµού.
Το σοβαρότερο πρόβληµα σήµερα είναι η υπερβολική κατανάλωση από νέους
και γυναίκες. Τα τελευταία 5 – 6 χρόνια η κατάσταση έχει αλλάξει και η µεγαλύτερη
πρόκλησή µας είναι να κάνουµε κάτι ώστε να σταµατήσουµε το πρόβληµα αυτό».
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Ο Alojz Nociar, Αναπληρωτής ∆ιευθυντής Υπηρεσίας Ελέγχου Ναρκωτικών,
µίλησε κοφτά για την κατανάλωση αλκοόλ στη χώρα του:
«Το 1991, είχαµε, σε λίτρα καθαρού οινοπνεύµατος, κατανάλωση 10,3 λίτρων
κατά κεφαλήν. Το 1995, µειώθηκε σε 8 λίτρα. Αλλά, τώρα αυξάνεται ξανά.»
4.2. ∆ιεξαγωγή έρευνας µε ερωτηµατολόγιο - Αποτελέσµατα - Στατιστικά
Σε µια έρευνα που κάναµε µε ερωτηµατολόγιο για να βρούµε στατιστικά στοιχεία
σχετικά µε την κατανάλωση αλκοόλ στην εφηβεία τα αποτελέσµατα ήταν
ενδιαφέροντα και ανησυχητικά.
Η πλειοψηφία των εφήβων έχει ξεκινήσει την κατανάλωση αλκοόλ και µάλιστα
πριν την ηλικία των 15. Στην ερώτηση για ποιο λόγο ξεκίνησαν να πίνουν οι
περισσότεροι απάντησαν ότι επηρεάστηκαν από την παρέα. Όσον αφορά την
συχνότητα της κατανάλωσης οι περισσότεροι έφηβοι απάντησαν ότι δεν ξεπερνούν
τις τρεις φορές την εβδοµάδα. Ένα θετικό στοιχείο που βγαίνει από τις απαντήσεις
των εφήβων είναι ότι δεν ξεπερνούν τα όρια της κατανάλωσης συχνά. Σε αντίθεση
όµως µε το παραπάνω θετικό µήνυµα ανησυχητική είναι η προτίµησή τους στα βαριά
ποτά. Σχετικά µε το αν έχουν κάποιον ‘αλκοολικό’ στο περιβάλλον τους οι
περισσότεροι απάντησαν ότι δεν έχουν και επίσης ότι γνωρίζουν τα σηµάδια του
αλκοολισµού.
Τέλος όσον αφορά την τελευταία ερώτηση για το τι τους προσφέρει η κατανάλωση
αλκοόλ δεν βγαίνει κάποιο γενικό συµπέρασµα. Μερικοί απάντησαν ότι το κάνουν
για την παρέα, άλλοι ότι δεν υπάρχει συγκεκριµένος λόγος που πίνουν, λιγότεροι
απάντησαν ότι πίνουν για να ξεπεράσουν κάποιο πρόβληµα και λίγοι έδωσαν
χιουµοριστικές απαντήσεις.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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medlock.gr
http://www.eurocare.org/
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
1. Έχετε ήδη ξεκινήσει την κατανάλωση αλκοόλ;
Ναι
Όχι
2. Ξεκινήσατε να πίνετε πριν ή µετά τα 15;
Πριν
Μετά
3. Για ποιο λόγο ξεκινήσατε να πίνετε;
§ Για την παρέα
§ Συναισθηµατικοί λόγοι
§ Οικογενειακό πρόβληµα
§ Οικογενειακά πρότυπα
§ Άλλοι λόγοι
4. Πόσο συχνά καταναλώνετε αλκοόλ;
§ Κάθε µέρα
§ Τρεις φορές την εβδοµάδα
§ Μια φορά το µήνα
§ Σπάνια
5. Πόσο συχνά ξεπερνάτε τα όρια;
§ Συχνά
§ Πολύ συχνά
§ Σπάνια
§ Ποτέ
6. Τι ποτά συνήθως καταναλώνετε;
§ Ελαφριά (µπύρα, κρασί κ.λ.π.)
§ Βαριά (βότκα, ουίσκυ, ούζο κ.λ.π.
7. Έχετε κάποιον οικείο σας που να αντιµετωπίζει πρόβληµα
αλκοολισµού;
Ναι
Όχι
8. Γνωρίζετε τα σηµάδια του αλκοολισµού;
Ναι
Όχι
9. Καταναλώνετε αλκοόλ µε την οικογένειά σας;
Ναι
Όχι
10. Τι θεωρείτε ότι σας προσφέρει η κατανάλωση αλκοόλ;
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