
















































































































S .η δεκαετl,α του 1960 ot γdoi dπtγαv βερμoιiτ
Ξ. oαr αυτιi oτα πιiρτl καl oε μεγαλriρεq ηλικfεg.
Σrjμερα κdθε τouq dξoδog απ6 το oπiτl αxεδ6v πιivτo.
τε αrvoδειiεταr με αλκοoλorixα πOτιi, ιiπωg τα ..ακλη-

ριi,,, oυiσκι, τζlv, μπριivτu, βιiτκα κτλ, καl μιiλlοτα
απ6 τtg ηλrκiεq τωγ 13-14 ετc6v, Kι ιiγl μιivο αuτ6. H
καταvιiλωαi τοug πdpαoε καi oτo oπiτl, oε r6ρεq 

..διi.

σκολεq,, η,,6τol γlα τo κdφl τoυg,,!! Απιi φiλog παρο.

δrκιig dγrvε τελκιi εvιig δtαφopετlκoιi τριiπou ζωrjq,.Eτor 
φθιioαμε οτo ημεfo τo αλκoι1λ vα γivεr η τpi.

τη αlτfα θαvdτoυ, εv6 εfγαr ελεriθερo κotγωγtκιi
απoδεκτιi καl α;ετικιi φτηvιi. Tιg μεγαλriτερεg πrθα-

v6τητεg vα γfvow μαvιcδδειg π6τεq τtg dγoιrv or dφη-

βor τωv oπoiωv o 6vαg γovdαq πfvει πoλf. H oδrjγηαη

ιioτερα απιi τηv κατιixρηoη αλκoιjλ εfvαι απιi τtq πto

ouvr!θεig αlτfεq τρoxαfωv ατuxημdτωv, oτα oπofα
τραυματiζovταr ri oκoτcδvoγταl κατιi κfρro λιiγo
ιiτoμα 17-19 ετcδγ. Aγτiθετα με τo κιiπvlψα 6πoυ η
μιivη οωoτli πoλιτικli εivαr vα μηv το αρxfζεr καvεfg

καθιiλoυ, or περrooιiτεpor ιivθρωποι κατορθcδvoυv

vα ελ6ψoιrv τo πoτιj Kα1 Yα μηv τoug ελd1γεr αuτιi
Στlg oικoγdvεlεg ιiπου τo vα πfvεl καvεfg περιoταotα-

κιi oε κoγωγικdq εκδηλιδοεlg εiγαl απoδεκτιi σαγ ευ-

xιiρlοτo καt φuoιολoγrκιi μσρog τηq ζω{g, or περlοοιi-
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τεροr dφηβor μαθαfvουv γα πivouv λoγtκιi και με
αοφιiλεlα. Tα vεαpιi ιiτoμα (6πω9 καl o uπ6λοlπoq
πληθυψιjq) πfvoιrv περιoοιiτερo απιi κιiθε ιiλλη επo-

xrj oτo παρελθ 6ν ' lo 60Ψο τωv παιδtcδv μεταξι1 13 καr

17 ετc6γ dγεl αγοραoτεf oτο παρελθιiv τoυλιixloτov

μrα φοριi αλκoιiλ, εvc6 τo 11,3 τωγ παlδtιjv τηq iδtαg

ηλrκfαg πivει τouλιixlστov μια φoριi τηv εβδoμdδα.

oplψdvοr dφηβor πiγoιrv οτηv δlιiρκεtα τωv αxoλι
κιδv γευμιiτωv, εvιi οl καταδfκεq γrα μdθη ατιiμωv
κιiτω τoυ 18 αυξιivovταr οταθεριi.

To πιjoo πivει o κoιvωvlκιig π6τη9 ri o αλκooλκ69
εξαρτιiταl απιi πoλλoriq riαριiγovτεg, Mεταξu αυτcδv

εfγαl τo oτρεg ιi η απειλrj πoυ γtωθεl o πdτηg, ol αvα-

μεvιiμεvεg αwdπεlεg τoυ πoτof, η κοtvωvrκ{ σuvθri-

κη κα1 η απιiφαoη τoυ vα πιiρεt μlα oυγκεκρtμdvη
πooιiτητα αλκoιiληq. Yπιiρxoιrv o{μερα αρκετdg με-
λdτεq πoυ δεf1nroυv 6τr or πdτεg αuξdvoιrv τηv πoο6-

τητα που πfvοuv, αγ οr ιiλλor τoυg κατακρivoιlv γι,
αuτιi ιi αv γιι6oouv 6τl απεlλoιivταl vα κατακρtΘofv

Ylα τηγ πρdξη τoυq. To γα πfvεr καvεfq ιiπωq αuμβαf-

vεΙ Kαi με dλλα αxrfματα αuμπερlφoριig, επψεdζεται

ημαvτlκιi απιj τη μiμηη τηq αΙμΠερlφoρdg ιiλλωv
αvθρcδπωv, εfvαι ψωoτιi ιiτr o αλκooλrκιiq πou γlα
πoλf καιριi το ρi1τεl dξω με τo πroτιi oταματιi vα πi.

vεr μετd απιi λiγεg μdpεq μιivo καl μιivo επεrδri o φι
λαριiκog τοu οταμιiτηoε.

.Exεr 
απoδειxτεf πεlραματtκιi 6τl ol κorvωvlκoi

πιiτεg πoυ πivouv μεγιiλεq πoo6τητεq αυξιivouv τηv
πoo6τητα, αv δouv κιiπolo ..ΙΙp6τuπo,, πoυ πivει πo-

λf, oε oliγκρtoη με εκεΙvoυg που βλdπouv κιiπoιo
..ΠρdτυrΙo,,γα πiγεt λfγo { πou δεv βλdπow καvdγα
..ΙΙρdτuΠO,,. Kατιi τη δlιiρκεια τηq θεραπεiαg αuτ69
ot κolvωvlκdg πιdοεtg, πoυ βιiζoιrv τογ αλκooλtκd oε
πεrραψιi vα oταματlioεl τηv απoxri, απoκτorjγ rδlαi-

τερη oημαofα. FΙ uπoτρoπri αwδ6εταl αυ1n.rιi με αυ-
τof τoυ εfδουq τηv πfεoη καl μεprκofθεραπευτdg
ouμπερrλαμβιivouv στηv θεραπεfα τoug μtα εtδrκr|
αψβοuλεuτlκrj αwεδρfαoη πoυ θα μπορoιiοαμε vα
τηv ovoμιiooυμε ..ΠEΣTE oXΙ,,.

or ιivθρωπor πιoτεtioυv, ouxτιi ιiτr υπιiρxει μrα
..αλκoολrκ{ πρooωπtκιiτητα,, rΙOu μπoρoriμε γα τηr
αvαγvωρioouμε ξεκιiθαρα καt πoυ εfvαl iδrαfτερα
ευιiλωτη. Στηv πρα1ματικιiτητα πoτd δεγ dxεl περι
γραφτεf τdτoιoυ εiδoυq πρooωπrκιiτητα, Eφ, ιioov η
δημroυργfα τοu προβλιiματOζ του πroτοri εfvαl αjv-
θεoη πρooωπrκιiτηταg καr περlβαvτoλoμκι5v παρα-

γdvτωv, δεv εfvαr πιθαγ6 vα μπoρdooιrμε vα βροriμι
κdπoto xαρακτηp1στlκιi τηg προoωπrκ6τητα9 εvιig

lΣM0Σ
αλκooλrκori. Mερrκof πfvow γtα vα vtcδoοuv uπερ-
δrdργεoη, ιiλλoι για vα μslc6oouv τo ιi1aog, Αv ρωτrj-
σoυε τOυq vdοug γιατf πivow, θα πιiρoυμε τrg εξrig
απαvτrioεrg:
ο Πiγω γiα τηv παρdα.
. Γtα τo κdφr μou.
ο Για γα αλndξω διιiθεoη,
ο Φτιιiχvομαι...
ο Διαoκεδιiζω...
r Για γα ξεπεριioω τα πρoβλιiματιi μoυ.

Σfμφωvα με dρευvα τηζ Ψuχlατρlκlig κλιvrκ{g
τoυ Παvεπloτημfoυ Aθηvc6v μεταξri τωv vdvω ηλl-
κiαq 12-17 ετιδγ oτο πlo πιiγω ερriτημα απdvτηoαv:
. 29,7Ψο τωv αγορtcδv και' 32,7Ψo τωv κoρtτotιδν

ζ(.,ln -.., -^nd.,,

. 30,4Ψο τωv αγoρtι6v και 3t,4Ψο τωv κoρtτotιδv
..για Kdφι,,.

. 7,4Ψο τωv αγoρtcδv καt 8,87ο τωv κoρtτotcδv ..γtα

vα αλλιiξοw δtdθεoη,,, ..vα 
φτrdxvo-ιrv,,, 

..vα 
γα-

λαριjοoιrv,,!!!
. 9,5Ψο τωv αγoplι6v και2,6Ψο τωv κoρrτorc6v ..απιi

περtdργεια,, κτλ.
Eξετιiζovται oε βιiθog αυτdq τlg απαvτ{oεtq θα

μπoρorioαμε vα δlακρivoυμε:
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0μιiδα Eργαofαq
Effi_ρaffiaκa-
MuαιρfκηqΑvαατ.
Nεovdκη Mαρivα
Σoφrαvof Xρuooliλα
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