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Κατανάλωση οινοπνευματωδών 

στους Έλληνες μαθητές (2011)
• Στην Ελλάδα, τα αγόρια αρχίζουν να πίνουν σε ηλικία 12,2 ετών 

και τα κορίτσια έναν χρόνο αργότερα.

• Ένα ποσοστό 10 – 15% των αλκοολικών είναι ανήλικοι.

• Ένας στους τρεις 15χρονους εφήβους καταναλώνει κάποιο 
οινοπνευματώδες ποτό τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.  

• Ένα στα τέσσερα αγόρια και ένα στα πέντε κορίτσια ηλικίας 15
ετών πίνουν τουλάχιστον 3 ποτά στη σειρά σε κάθε συνηθισμένη
τους έξοδο.

• Δύο στους πέντε εφήβους ηλικίας 15 ετών έχουν μεθύσει
τουλάχιστον μία φορά σε όλη τους τη ζωή.

• Ένας στους πέντε εφήβους ηλικίας 11-15 ετών ανέφεραν ότι
πολλοί από τους φίλους τους πίνουν οινοπνευματώδη.

• Σύμφωνα με έρευνα μεταξύ μαθητών (n=317) του Εργαστηρίου
Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Α.Π.Θ. μόνον 15,7% των
νέων αναγνωρίζουν το οινόπνευμα ως εθιστική ουσία -
«ναρκωτικό». 3 στους 10 εφήβους (32%) θεωρούν «αθώα» την
κατανάλωση ποτών 1 έως 2 κάθε ημέρα.



Χαρακτηριστικά της 

συμπεριφοράς των εφήβων

• Αναζητούν νέες εμπειρίες.

• Εξερευνούν νέα πράγματα.

• Αυξημένη αναζήτηση ηδονικών.

ερεθισμάτων (sensation-seeking).

• Ανάληψη ρίσκου.

• Αυξημένη κοινωνική αλληλεπίδραση με

συνομήλικους.



Οι νέοι κατά την εφηβεία…

• μαθαίνουν πώς συμπεριφέρονται οι
ενήλικοι

• αποκτούν αποτελεσματικές και ορθές
κοινωνικές δεξιότητες

• πειραματίζονται με τρόπους αντίδρασης,
κάποιοι από τους οποίους θα
διατηρηθούν και στην ενήλικη ζωή



Τι είναι και πώς λειτουργεί ο 

εγκέφαλος;



Οι λοβοί του εγκεφάλου

ΜΔΣΩΠΙΑΙΟ ΛΟΒΟ

ΒΡΔΓΜΑΣΙΚΟ ΛΟΒΟ

ΚΡΟΣΑΦΙΚΟ ΛΟΒΟ
ΙΝΙΑΚΟ ΛΟΒΟ

ΠΑΡΔΓΚΔΦΑΛΙΓΑ



Οι λειτουργίες των λοβών

Παπαγωγή λόγος

Σσεδιαζμόρ κινήζεων

Επίλςζε πποβλεμάηων

Μνήμε

Καηανόεζε λέξεων

Όπαζε





Ο εγκέφαλος αποτελείται από κύτταρα



Ο μεσρώμας: βαζική μομάδα 
επικοιμωμίας ζηομ εγκέθαλο

Κυτταρικό 

σώμα

Δενδρίτες

Νευράξονας

Τελικές

Απολήξειρ
νευράξονα

Νευρική ώση



Νεςπογλοιακά 

κύηηαπα: 

ςποζηεπίδοςν ηε 

λειηοςπγία ηων 

νεςπικών κςηηάπων



Στο ανθρώπινο νευρικό σύστημα υπάρχουν 

περίπου 100 δισεκατομμύρια νευρώνες και 

πιθανώς 10 φορές περισσότερα 

νευρογλοιακά κύτταρα



Οι νευρώνες συνεργάζονται σε ομάδες πολλών 

χιλιάδων για να παράγουν μία παράμετρο της 

συμπεριφοράς στα περισσότερα είδη



Πώς επικοιμωμούμ οι άμθρωποι   Πώς επικοιμωμούμ οι μεσρώμες

Πομπός      Δέκηης             Νεσροδιαβιβαζηής Υποδοτέας





Τα νευρικά κύτταρα επικοινωνούν μεταξύ τους με 

τη βοήθεια διαφόρων ουσιών που υπάρχουν 

στον εγκέφαλό μας

Οι ουσίες αυτές ονομάζονται «νευροδιαβιβαστές»

Π.χ. Ντοπαμίνη, νοραδρεναλίνη, σεροτονίνη 



εθισμός ανταμοιβή/εσταρίστηση

Ρίσκο/κίνητρα

Νηοπαμίμη

κίνηση





Ωρίμανση του εγκεφάλου

• Διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου ωριμάζουν σε
διαφορετικές αναπτυξιακές περιόδους:

- οι περιοχές που σχετίζονται με την όραση έχουν
ωριμάσει στα 5 έτη.

- οι περιοχές που σχετίζονται με τη γλώσσα έχουν
ωριμάσει στα 13 έτη.

• Η πλήρης ωρίμανση του εγκεφάλου δεν επιτυγχάνεται
παρά μόνο γύρω στα 25 έτη

• Επομένως, ενώ η σωματική ανάπτυξη του εφήβου
συμβαίνει από τα 12-18 έτη, η ωρίμανση του εγκεφάλου
παρατείνεται και πέρα των 18, μέχρι τα 25.



Ωρίμανση του εγκεφάλου

• Στους εφήβους πολλές εγκεφαλικές περιοχές

έχουν αναπτυχθεί πλήρως ενώ άλλες όχι.

Επιπτώσεις:

- κάποιες πλευρές της συμπεριφοράς είναι όπως

αυτές των ενηλίκων

π.χ. μερικές σωματικές και νοητικές δεξιότητες

- αλλά κάποιες νοητικές λειτουργίες δεν έχουν

φτάσει το επίπεδο των ενηλίκων



Εφηβεία και ανωριμότητα 

εγκεφάλου

• Οι περιοχές του εγκεφάλου που ωριμάζουν

τελευταίες είναι αυτές του φλοιού που

παίζουν ρόλο στις λεγόμενες εκτελεστικές

λειτουργίες:

- λήψη αποφάσεων

- αναστολή συμπεριφοράς

- επιλεκτική προσοχή

- συλλογισμός και επίλυση προβλημάτων



Ανάπτυξη του εγκεφάλου



Μερικές επιπτώσεις της ανωριμότητας 

του εγκεφάλου κατά την εφηβεία

• Μεγαλύτερη ανάληψη ρίσκου (φτωχή αναστολή)
• Αποτυγχάνει να σκεφτεί πριν ενεργήσει

• Επιλέγει συμπεριφορές υψηλού κινδύνου έναντι άλλων χαμηλού 
κινδύνου

• Αποτυγχάνει να “διορθώσει” ριψοκίνδυνες συμπεριφορές

• Αυξημένη έκφραση συναισθημάτων (θυμικού)
• Οι περιοχές του εγκεφάλου που παράγουν τα συναισθήματα έχουν 

ωριμάσει πλήρως, αλλά οι περιοχές που ελέγχουν το θυμικό δεν 
έχουν ωριμάσει.

• Η κρίση και ο συλλογισμός υπολείπονται των ενηλίκων



Το αλκοόλ ως φάρμακο

• Όπως όλα τα ψυχοτρόπα φάρμακα, έτσι και το
αλκοόλ δρα επηρεάζοντας νευροδιαβιβαστές στον
εγκέφαλο.

• Το αλκοόλ επηρεάζει τη δράση νευροδιαβιβαστών
όπως:

– GABA

– ντοπαμίνη

– ενδορφίνες

• Αυτοί οι νευροδιαβιβαστές βρίσκονται σε πολλές
περιοχές του εγκεφάλου, γι’ αυτό και το αλκοόλ
έχει ποικίλες δράσεις και επιπτώσεις στη
συμπεριφορά.



Οξείες επιδράσεις του αλκοόλ  

• Διαταραχές γενικών ικανοτήτων
– Διαταραγμένη όραση

– Επιβράδυνση αντιδράσεων (π.χ. αντανακλαστικά)

– Διαταραχή στο συντονισμό κινήσεων

– Αδυναμία συγκέντρωσης ή φτωχή συγκέντρωση προσοχής

– Διαταραγμένη σκέψη και κρίση

• Αύξηση ριψοκίνδυνων συμπεριφορών
– Αδυναμία πρόβλεψης μακροχρόνιων επιπτώσεων στη 

συμπεριφορά

– Έκθεση σε ριψοκίνδυνες συμπεριφορές και καταστάσεις

– Αυξημένη παρορμητικότητα

• Διαταραχές στη διάθεση
– Αρχικά ευεξία-ήπια ευφορία, καλή διάθεση, μείωση του άγχους

– Στη συνέχεια καταθλιπτική διάθεση



Οι επιδράσεις του αλκοόλ στον έφηβο  

• Συνδυασμός:
- Διαταραγμένων γενικών ικανοτήτων

- αισθήσεων

- κινητικών αντιδράσεων, συντονισμού κινήσεων

- σκέψης, συγκέντρωσης, προσοχής, κρίσης

- Αυξημένη ανάληψη ρίσκου σε άτομα που δεν έχει 
πλήρως αναπτυχθεί ο ανασταλτικός έλεγχος της 
συμπεριφοράς

- Αλλαγές στη διάθεση από το αλκοόλ σε άτομα 
που δεν μπορούν να ελέγξουν το θυμικό τους.



Οι επιδράσεις του αλκοόλ στον έφηβο  

• Στις επιπτώσεις περιλαμβάνεται αυξημένη 

πιθανότητα:

- ατυχημάτων

- βίαιης συμπεριφοράς

- αυτοκτονίας

- επικίνδυνης σεξουαλικής συμπεριφοράς



Διαφορετικές επιδράσεις του αλκοόλ 

στους εφήβους και τους ενήλικους

• Για μια συγκεκριμένη ποσότητα αλκοόλ οι

έφηβοι είναι πιο επιρρεπείς από τους

ενήλικες σε δράσεις που σχετίζονται με τη

μάθηση και μνήμη (blackout).

• Είναι λιγότερο επιρρεπείς στην καταστολή

που προκαλεί το αλκοόλ.



Επιδράσεις μετά την τοξίκωση

• Το γνωστό “Hangover” μπορεί να επηρεάσει τη

φυσιολογική λειτουργικότητα (π.χ. ικανότητα

συγκέντρωσης, μνήμη, ταχύτητα αντιδράσεων).

Οφείλεται σε ένα συνδυασμό πραγμάτων, όπως:

- αλλαγές που προκαλεί το αλκοόλ στον ύπνο

- αφυδάτωση

- αλλαγές σε νευροδιαβιβαστές

- στερητικά συμπτώματα



Αυτοί που κάνουν “κραιπάλες με αλκοόλ”

ως έφηβοι σε σύγκριση με αυτούς που δεν

κάνουν έχουν χειρότερες επιδόσεις σε:

• Δοκιμασίες μνήμης

• Επίλυση προβλημάτων

• Οπτικοχωροταξικές δεξιότητες

• Επίσης η δραστηριότητα του εγκεφάλου

όταν εκτελούν αυτά τα έργα είναι
διαφορετική.





Αυτοί που κάνουν “κραιπάλες με αλκοόλ”

ως έφηβοι σε σύγκριση με αυτούς που δεν

κάνουν είναι πιο πιθανό να:

• Αναπτύξουν κάποιο πρόβλημα με το

αλκοόλ (κατάχρηση, εθισμός)

• Να εθιστούν σε άλλες ουσίες

• Να εκδηλώσουν κάποια ψυχική διαταραχή

• Να εμπλακούν σε εγκληματικές

δραστηριότητες

• Να έχουν μειωμένη ακαδημαϊκή επίδοση



Όσο πιο νωρίς ξεκινά η κατανάλωση αλκοόλ 

τόσο πιο σοβαρά είναι τα προβλήματα που 

παρατηρούνται



Επιδράσεις στον εγκέφαλο μετά από 

μακροχρόνια κατανάλωση αλκοόλ





Συσχέτιση…

• Το αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει μη
αναστρέψιμη βλάβη στον εγκέφαλο του
εφήβου με αποτέλεσμα μειωμένη
λειτουργικότητα στην ενήλικη ζωή και
προδιάθεση για ποικίλα προβλήματα.

Αυτό συμφωνεί με ευρήματα σύμφωνα με τα
οποία η βλάβη σε περιοχές που ελέγχουν
τις εκτελεστικές λειτουργίες προδιαθέτει για
την εμφάνιση ψυχοπαθολογίας.



Αλλά…

μπορεί ο έφηβος που πίνει να διαφέρει ως

προς τη λειτουργία του εγκεφάλου του και

αυτό να προδιαθέτει στην εκδήλωση

ψυχικών διαταραχών ή άλλων

προβλημάτων.



Μελέτες σε πειραματόζωα

• Μπορεί να βοηθήσουν στην εξιχνίαση

συσχετίσεων

• Απαραίτητες αν θέλουμε να κατανοήσουμε

τις αλλαγές που προκαλούνται στον

εγκέφαλο

Όμως

- Πρέπει να σιγουρευτούμε ότι τα ευρήματα

είναι σχετικά και με τον άνθρωπο.



Δράσεις αλκοόλ στον αναπτυσσόμενο 

εγκέφαλο

• Επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη των νευρώνων
(διαταράσσει την πλαστικότητα).

• Προκαλεί συρρίκνωση των νευρώνων και
κυτταρικό θάνατο.

• Μειώνει τη μυελίνωση

• Διαταράσσει την επικοινωνία ανάμεσα στους
νευρώνες – μείωση συνάψεων.

• Αναστέλλει την αναγέννηση των νευρώνων
(διαταραγμένη νευρογένεση)

• Το αλκοόλ έχει μεγαλύτερη επίδραση στις
αναπτυσσόμενες περιοχές του εγκεφάλου,
συγκριτικά με αυτές που έχουν ήδη αναπτυχθεί.











Ιππόκαμπορ Ππομεηωπιαίορ θλοιόρ



Τα ευρήματα αυτά καταδεικνύουν ότι η

έκθεση στο αλκοόλ κατά την εφηβεία

μπορεί να προκαλέσει μόνιμες αλλαγές

στον εγκέφαλο ενώ φαίνεται να

επηρεάζονται περισσότερο οι

αναπτυσσόμενες περιοχές του εγκεφάλου

(όπως αυτές που σχετίζονται με τις

εκτελεστικές λειτουργίες).

Σημαντικές οι επιπτώσεις στον άνθρωπο…



Συμπεράσματα

• Ο εγκέφαλος των εφήβων δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως σε
περιοχές που σχετίζονται με τη λήψη αποφάσεων, την
αναστολή της συμπεριφοράς και άλλες εκτελεστικές
λειτουργίες.

• Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η δράσεις του αλκοόλ στη
συμπεριφορά των εφήβων να είναι σημαντικές και
διαφορετικές από αυτές των ενηλίκων, έχοντας
παράλληλα ποικίλες αρνητικές συνέπειες.

• Υπάρχουν ενδείξεις ότι η κατανάλωση αλκοόλ (ειδικά η
υπερκατανάλωση με τη μορφή κραιπάλης) προκαλεί
σοβαρές ή/και μόνιμες αλλαγές στον εγκέφαλο των
εφήβων.



Συμπεράσματα

Γνωρίζουμε ότι

• Έφηβοι με επεισόδια υπερκατανάλωσης
αλκοόλ έχουν ελλείμματα και κακή
επίδοση σε πολλές πλευρές της ενήλικης
ζωής.

• Αυτό μπορεί να οφείλεται, τουλάχιστον
μερικώς, στο γεγονός ότι το αλκοόλ
διαταράσσει τη φυσιολογική διεργασία
ωρίμανσης του εγκεφάλου.



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


