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Ο Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Υγείαο (Π.Ο.Υ.) εθηηκά όηη ην 
έλα ηξίην ηνπ παγθόζκηνπ ελήιηθνπ πιεζπζκνύ, δει. 1,1 
δηζεθαηνκκύξηα άλζξσπνη, είλαη θαπληζηέο θαη όηη ν 
θαπλόο πξνθαιεί 3,5 εθαηνκκύξηα ζαλάηνπο εηεζίσο ζε 
παγθόζκην επίπεδν.  
 
Πνζνζηό πνπ ηζνδπλακεί κε 10.000 ζαλάηνπο ηελ εκέξα 
από αζζέλεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θάπληζκα, ελώ νη 
νθεηιόκελνη ζην θάπληζκα ζάλαηνη είλαη πεξηζζόηεξνη 
από ην άζξνηζκα ησλ ζαλάησλ από ηα ππξνβόια όπια, 
ηα λαξθσηηθά, ηηο απηνθηνλίεο, ην AIDS θαη ηα 
απηνθηλεηηζηηθά αηπρήκαηα.  
 
Με ηνλ ηξέρνληα ξπζκό εμέιημεο, κέρξη ην ηέινο ηεο 
δεθαεηίαο ηνπ 2020, νη ζάλαηνη ζα έρνπλ απμεζεί ζε 
πεξίπνπ 10 εθαηνκκύξηα εηεζίσο.  
 



Τη πξνθαιεί ην θάπληζκα : 

• ζηεθαληαία λόζν, 

• θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα, ηνπ 
θάξπγγα, ηνπ ιάξπγγα, ηεο 
νπξνδόρνπ θύζηεο θ.ιπ., 

• ρξόληεο απνθξαθηηθέο 
πλεπκνλνπάζεηεο, 

• αγγεηαθέο παζήζεηο ηνπ 
εγθεθάινπ.  

http://www.bestrong.org.gr/pictures/original/b_2870_or_smoking_&_health.jpg


Ο θίλδπλνο από ην θάπληζκα απμάλεη:  

 

• Όζν κηθξαίλεη ε ειηθία 
έλαξμεο ηνπ θαπλίζκαηνο. 

• Όζν απμάλεη ε ζπλνιηθή 
δηάξθεηα ηνπ 
θαπλίζκαηνο. 

• Όζν απμάλεη ν κέζνο 
αξηζκόο ηζηγάξσλ πνπ 
θαηαλαιώλνληαη. 

    Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε όηη γηα έλα 
άηνκν ειηθίαο 25 εηώλ, ε 
θαηαλάισζε ελόο παθέηνπ ηζηγάξσλ 
ηελ εκέξα ζα κεηώζεη ην πξνζδόθηκν 
δσήο θαηά 4,6 έηε, ελώ ζε έλαλ 
θαπληζηή 2 παθέησλ ηελ εκέξα, ην 
πξνζδόθηκν επηβίσζεο ζα κεησζεί 
θαηά 8,3 έηε.  
 
Έλαξμε ηνπ θαπλίζκαηνο ζε ειηθία 
15 εηώλ κεηώλεη θαηά κέζν όξν ην 
πξνζδόθηκν δσήο θαηά 8 έηε, ελώ 
έλαξμε ζε ειηθία άλσ ησλ 25 εηώλ, 
επηθέξεη κείσζε ηνπ πξνζδόθηκνπ 
δσήο θαηά 4 έηε  



Οη κηζνί ζάλαηνη, από απηνύο πνπ νθείινληαη ζηε ρξήζε 
θαπλνύ ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ ειηθία ησλ 40 κε 50 ρξόλσλ  

δειαδή ηα πην παξαγσγηθά ρξόληα ηεο δσήο.  

   O ίδηνο ν θαπληζηήο επηβαξύλεηαη νηθνλνκηθά γηα ηελ 
αγνξά ησλ ηζηγάξσλ.  Γηα κηα κέζε θαηαλάισζε 20 
ηζηγάξσλ ηελ εκέξα, έλαο Έιιελαο θαπληζηήο μνδεύεη 
πεξίπνπ 60 επξώ ην κήλα ή 720 επξώ 
εηεζίσο.  Σύκθσλα κε πξόζθαηε κειέηε ηεο Δζληθήο 
Σηαηηζηηθήο Υπεξεζίαο, ην θάπληζκα θηάλεη λα θνζηίδεη 
έσο 80 επξώ θαηά κέζν όξν ηνλ κήλα ή πάλσ από 2,6 
επξώ ηελ εκέξα.  Τν πνζό απηό είλαη πνιύ κεγαιύηεξν 
γηα πνιινύο θαπληζηέο πνπ θαπλίδνπλ πεξηζζόηεξα από 
20 ηζηγάξα ηελ εκέξα.  





Σα  λαξθωηηθά είλαη ηνμηθέο 
νπζίεο θπηηθέο ή ρεκηθέο πνπ 
πξνθαινύλ ζηνλ  νξγαληζκό  
δηάθνξεο θαηαζηάζεηο: 
λάξθε, ηάζε γηα ύπλν, 
δηέγεξζε, έλα αίζζεκα 
επθνξίαο, αιιά θέξλνπλ θαη 
εμαζζέληζε ζηηο 
θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο 
ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο 
θαη πξνθαινύλ ζηνπο 
ρξήζηεο εζηζκό, κηα 
εμάξηεζε θαη ζην ηέινο όηαλ 
ηα ζηεξεζεί ν νξγαληζκόο 
καο επηθέξνπλ ην ζηεξεηηθό 
ζύλδξνκν.  



ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΚΑΙ ΔΙΓΗ ΔΞΑΡΣΗΙΟΓΟΝΩΝ ΟΤΙΩΝ 
  
• 1. Γηεγεξηηθέο νπζίεο :  
• Καθεΐλε   
• Νηθνηίλε  
• Ακθεηακίλε   
• Μεζακθεηακίλεο  
• Κνθαΐλε  
• Crack  
• Έθζηαζε  
• 2. Οπνηνεηδή : 
• Μνξθίλε  
• Ηξωίλε  
• Κωδεϊλε  
• Μεζαδόλε    
• 3. Καηαζηαιηηθέο νπζίεο : 
• Οηλόπλεπκα (αιθνόι)  
• Βαξβηηνπξηθά  
• Βελδνδηαδεπίλεο  
• 4. Ιλδηθή Κάλλαβε ( Υαζίο, Μαξηρνπάλα)  
• 5. Παξαηζζεζηνγόλεο νπζίεο ( LSD, P.C.P., Peyot, Magic mashrooms) 
• 6. Δηζπλεόκελεο νπζίεο ( Αεξνδόι, Κόιιεο, Γηαιύηεο ρξωκάηωλ, Βελδίλε) 

http://www.prolipsis.gr/index.php?id=29,24,0,0,1,0
http://www.prolipsis.gr/index.php?id=29,24,0,0,1,0
http://www.prolipsis.gr/index.php?id=29,27,0,0,1,0
http://www.prolipsis.gr/index.php?id=29,139,0,0,1,0
http://www.prolipsis.gr/index.php?id=29,139,0,0,1,0
http://www.prolipsis.gr/index.php?id=29,35,0,0,1,0
http://www.prolipsis.gr/index.php?id=29,32,0,0,1,0
http://www.prolipsis.gr/index.php?id=29,30,0,0,1,0
http://www.prolipsis.gr/index.php?id=29,33,0,0,1,0
http://www.prolipsis.gr/index.php?id=29,98,0,0,1,0
http://www.prolipsis.gr/index.php?id=29,65,0,0,1,0
http://www.prolipsis.gr/index.php?id=29,141,0,0,1,0
http://www.prolipsis.gr/index.php?id=29,75,0,0,1,0
http://www.prolipsis.gr/index.php?id=29,75,0,0,1,0
http://www.prolipsis.gr/index.php?id=29,116,0,0,1,0
http://www.prolipsis.gr/index.php?id=29,110,0,0,1,0
http://www.prolipsis.gr/index.php?id=29,140,0,0,1,0
http://www.prolipsis.gr/index.php?id=29,99,0,0,1,0
http://www.prolipsis.gr/index.php?id=29,99,0,0,1,0
http://www.prolipsis.gr/index.php?id=29,99,0,0,1,0
http://www.prolipsis.gr/index.php?id=29,85,0,0,1,0
http://www.prolipsis.gr/index.php?id=29,85,0,0,1,0
http://www.prolipsis.gr/index.php?id=29,142,0,0,1,0


ΤΝΔΠΔΙΔ ΑΠΟ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΝΑΡΚΩΣIΚΩΝ 
 

     Οη ζπλέπεηεο από ηε ρξήζε ησλ λαξθσηηθώλ πνηθίινπλ θαη εμαξηώληαη ζε 
κεγάιν βαζκό απ' ηνπο παξάγνληεο( π.ρ. ην πεξηερόκελν ηεο λαξθσηηθήο 
νπζίαο, ν ηξόπνο ιήςεο, ε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο θηι. ). Οη βαζηθόηεξεο από 
απηέο είλαη :  

• Η νμεία δειεηεξίαζε  

• Η ηνμηθνκαλία (ε ρξόληα δειεηεξίαζε)  

• Οη γεληθέο ινηκώμεηο, όπσο ε επαηίηηδα, ν ηέηαλνο, νη πλεπκνληθέο 
επηπινθέο, ε ζεςαηκία, ε ελδνθαξδίηηδα  

• Ο θίλδπλνο από ηελ πξόζκεημε ησλ λαξθσηηθώλ κε άιιεο νπζίεο είλαη 
κεγάινο  

• Η ιήςε λαξθσηηθώλ ζηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο είλαη νιέζξηα γηα ην 
παηδί  

• Οη γεληθέο θνηλσληθέο ζπλέπεηεο είλαη ηεξάζηηεο  



ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΔΠΙΠΣΩΔΙ 

• Σάπηζκα ησλ δνληηώλ 
• Φιεγκνλέο ησλ νύισλ 
• Γπζθνηιηόηεηα 
• Κξύνο ηδξώηαο 
• Φαγνύξα 
• Δμαζζέληζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο 
• Κώκα 
• Αζζέλεηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ 
• Δμαζζέληζε ησλ κπώλ, κεξηθή παξάιπζε 
• Απώιεηα κλήκεο θαη δηαλνεηηθήο ιεηηνπξγίαο 
• Δζσζηξέθεηα 
• Καηάζιηςε 
• Φνπζθάιεο κε πύνλ ζην πξόζσπν 
• Απώιεηα όξεμεο 
• Αϋπλίεο 

http://gr.freepik.com/index.php?goto=27&opciondownload=3&id=aHR0cDovL3d3dy5waG90bC5jb20vMzEzOTQ4Lmh0bWw/cD01NjQz&fileid=472431


Τη κπνξνύκε λα θάλνπκε ; 

    Τν πξώην κέξνο από ην νπνίν νη γνλείο ζα μεθηλήζνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο είλαη ην 
ζπίηη. Μπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ σο κνληέιν ζπκπεξηθνξάο ηα κεγαιύηεξα 
αδέιθηα, νη θίινη ή άλζξσπνη ηνπο νπνίνπο ηα παηδηά ζαπκάδνπλ. Θα πξέπεη λα δνζεί 
έκθαζε ζην όηη απηνί νη άλζξσπνη δελ θαπλίδνπλ. 
   Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθό ηα παηδηά λα κεηέρνπλ ζε δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο, 
αζιεηηθέο ή άιιεο. Γηόηη εάλ έρνπλ θάηη λα θάλνπλ έρνπλ ιηγόηεξν ρξόλν γηα λα 
θαπλίζνπλ. Αθόκε, νη πεξηζζόηεξεο από απηέο ηηο δξαζηεξηόηεηεο πξνσζνύλ ή 
ζπκβαδίδνπλ κε έλαλ αληηθαπληζηηθό ηξόπν δσήο. 
  Τέινο, ην ζρνιείν κπνξεί λα παίμεη έλαλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ πξόιεςε ηνπ 
θαπλίζκαηνο.  

    Απνηνμίλωζε 
Ο γηαηξόο ζαο ή νξηζκέλνη ζύιινγνη γνλέσλ ηνμηθνκαλώλ κπνξνύλ λα ζαο 
ζπζηήζνπλ θέληξα επαλέληαμεο. 
Με ηνλ πεξηνξηζκό ηεο δνζνινγίαο γηα αξθεηέο εβδνκάδεο ππό ηαηξηθή 
παξαθνινύζεζε, κπνξείηε λα κεηώζεηε ηα ζπκπηώκαηα ζηέξεζεο. 
Ο εζηζκόο ζηελ εξσίλε ζεξαπεύεηαη κεξηθέο θνξέο κε ηελ απόηνκε δηαθνπή ηεο 
ιήςεο θαη κε ηε ρξήζε κεζαδόλεο γηα λα αλαθνπθίζεηε ηα ζπκπηώκαηα ζηέξεζεο.  


