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Εισαγωγή

Ο αλκοολισµός ήταν πάντοτε ένα απ' τα µεγαλύτερα κοινωνικά προβλήµατα ανά τους αιώνες.Σ' όλες τις εποχές ήταν µάστιγα στους περισσότερους λαούς. Αλλά σήµερα τα πράγµατα σ'
όλον τον κόσµο πια είναι πολύ χειρότερα. Λυπάµαι που το λεω
αλλά φοβάµαι ότι τα επόµενα χρόνια θα είναι ακόµα µεγαλύτερο
το πρόβληµα του αλκοολισµού. Για διάφορους λόγους, κυρίως
όµως γιατί η ανεργία και τα οικονοµικά προβλήµατα αυξάνονται
στο σηµερινό κόσµο, το αλκοόλ βρίσκεται παντού, τα µπαράκια
απέχουν εκατό µέτρα το ένα από το άλλο και τα συναισθηµατικά
προβλήµατα έχουν ξεπεράσει κάθε όριο (διαζύγια µαζικά, µονογονεϊκες οικογένειες άπειρες, συνεχείς αισθηµατικές σχέσεις που
µαταιώνονται).Υπάρχουν χώρες όπου πλέον και οι κυβερνήσεις
τρέµουν τον µαζικό αλκοολισµό (π.χ. Ρωσία),αλλά και στην Ελλάδα έχουµε πια πολύ σοβαρό πρόβληµα που παίρνει ανησυχητικές διατάσεις. Θα προσπαθήσουµε να αναλύσουµε και να δώσουµε λύσεις στο πρόβληµα αυτό, που θεωρείται από τα πιο δύσκολα.

Τι είναι ο αλκοολισµός
Είναι µια ισχυρότατη εξάρτηση του ανθρώπου απ΄ το αλκοόλ. Θεωρείται ιατρικά "ισχυρότατη εξάρτηση" πολύ µεγαλύτερη
από πολλά γνωστά ναρκωτικά (ακόµα και από σκληρά ναρκωτικά).Για να γίνει αντιληπτό αυτό καλύτερα, αναφέρω µια πληροφορία απ' τη φαρµακολογία και τοξικολογία: η απότοµη κοπή του
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αλκοόλ, είναι δυνατόν σε µερικές περιπτώσεις να επιφέρει και το
θάνατο ακόµη. Αυτό λεει πολλά για τη φοβερή εξαρτητική του ισχύ. Το πρόβληµα µέχρι το 1970 ή 1980 στην Ελλάδα, το είχε
µια κατηγορία ανθρώπων. Παλιότερα (1910-1960), ήταν πρόβληµα των φτωχών, των αποτυχηµένων, ξέραµε ότι οι ρεµπέτες ήταν
αλκοολικοί και χασικλήδες, γενικά οι απόκληροι της ζωής και περιθωριακοί τύποι κατέφευγαν στο αλκοόλ µανιακά και το πρόβληµα περιορίζονταν εκεί.
Τα πράγµατα άλλαξαν σήµερα- δραµατικά.Ο αλκοολισµός
µπορεί να είναι από εφοπλιστής έως εργάτης ή άνεργος. Όπως
συνέβη µε τα ναρκωτικά, έτσι και ο αλκοολισµός δεν κάνει, πια
διακρίσεις ταξικές κλπ. Τα µεγάλα θύµατα του είναι οι νέοι άνθρωποι (όπως και σ'όλα τα ναρκωτικά).Πότε θεωρείται ένας αλκοολικός; Από τη στιγµή που δε µπορεί να ζήσει χωρίς αυτό και
αν δεν πιει µια ηµέρα έχει στερητικό σύνδροµο.

Το στερητικό σύνδροµο του αλκοολικού
Μοιάζει µε τα στερητικά σύνδροµα των υπολοίπων ναρκωτικών. Άγχος, τρεµούλα, ταχυκαρδία, εκνευρισµός, ένταση, ακατανίκητη επιθυµία να βρει αλκοόλ, αδυναµία να εργασθεί ή να
κάνει οτιδήποτε, το µυαλό του "κολλάει" µόνο στο ποτό, είναι
πρόθυµος να θυσιάσει οτιδήποτε αρκεί να βρει αλκοόλ, γίνεται
επιθετικός, δεν διστάζει να απειλήσει ή και να δείρει αγαπηµένα
του πρόσωπα για να τους αποσπάσει χρήµατα για να πιει ή για
να του φανερώσουν το µπουκάλι που έκρυψαν για να µη πιει.
Μένει αξύριστος, βρώµικος, δεν έχει όρεξη για τίποτα άλλο, δεν
τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο.Νιώθει απαίσια "τρελαίνεται" µέσα
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του. Ούτε ένας διψασµένος στην έρηµο δε νιώθει έτσι. ∆ε µπορεί
να κοιµηθεί, στριφογυρίζει στο κρεβάτι ασταµάτητα. Να σηµειώσω ότι αν ακούγατε ένα αλκοολικό να περιγράφει ο ίδιος το στερητικό σύνδροµο, η περιγραφή θα ήταν πολύ πιο δραµατική.

Όταν µεθύσει
Εδώ έχουµε πάλι δραµατικές συνέπειες και συµπτώµατα. Ο
αλκοολικός όταν αρχίσει να πίνει, είτε "µεσ΄ την υπόγεια την ταβέρνα", είτε στο υπερσύγχρονο µπαράκι, θα πιει έως ότου µεθύσει. Άρα το µεθύσι είναι ο κανόνας. Αφού µεθύσει, αρχίζει µια
δραµατική σειρά συµπτωµάτων: νιώθει απαίσια, τάση για εµετό,
πονοκέφαλο, άσχηµη ζάλη που του φέρνει δυσφορία, συχνά πονάει και το στοµάχι του (άλλωστε πολλοί από τους αλκοολικούς
πάσχουν κι από έλκος λόγω του αλκοόλ), σε βαριά µέθη νοµίζει
ότι θα πεθάνει και πολλές φορές έχει µεταφερθεί µε ασθενοφόρο
στο νοσοκοµείο.Όσο έπινε βέβαια ένιωθε ευχάριστα, µια ευφορία, ξέχναγε τα προβλήµατα της ζωής του, ήταν οµιλητικός, κεφάτος, ένιωθε γενικά όµορφα. Μόλις όµως ξεπέρασε κάποιο όριο
ποτηριών, πήγε πλέον στη µέθη µε τα παραπάνω συµπτώµατα.
∆ε µπορεί να βαδίσει ή βαδίζει τρικλίζοντας κάνοντας "οχτάρια",
λεει ασυναρτησίες, δεν έχει πλήρη αντίληψη του περιβάλλοντός
του, µπορεί να βρίζει, να φωνάζει και να παραµιλά, δεν αντιλαµβάνεται ότι γελοιοποιείται και όλοι οι διερχόµενοι τον κοιτάζουν
µε οίκτο ή οργή, προκαλεί αηδία στους γύρω του, διότι ολόκληρος µυρίζει πιοτό, ουρεί πάνω του µερικές φορές και γενικά παρουσιάζει ένα αηδιαστικό θέαµα. Αν δεν καταφέρει να πάει σπίτι
του, θα τον βρει το πρωί να κοιµάται σε κάποιο παγκάκι ή στην
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είσοδο µιας πολυκατοικίας. Αν πάλι καταφέρει να πάει σπίτι του,
αρχίζει άλλος κύκλος δραµατικών συνεπειών. Θα ξυπνήσει τους
δικούς του, θα ψάχνει αφορµή για καυγά και τότε το πρώτο θύµα
του είναι η σύζυγός του. Τη βρίζει, τη δέρνει κλπ. και κάποια
στιγµή θα πέσει "τάβλα" να κοιµηθεί. Όλο το δωµάτιο θα βρωµάει
απαίσια. Στη δουλειά του δεν πρόκειται φυσικά να πάει κι ας
χτυπήσει το ξυπνητήρι ή θα πάει µε µεγάλη καθυστέρηση.
Το πρωί, αφού ξυπνήσει ξαναβρίσκει τον εαυτό του. Μετανιώνει για όλα και δηλώνει σ' όλους στο σπίτι, αυτό που έχει δηλώσει άλλες χίλιες φορές, "δεν θα ξαναπιώ ποτέ". Όταν το λεει
εκείνη τη στιγµή δεν µπλοφάρει,το εννοεί, αλλά όλοι γνωρίζουν
γύρω του ότι µόλις βραδιάσει, θα τον πιάσει πάλι το σύνδροµο
στέρησης και θα επαναληφθεί το ίδιο ακριβώς σενάριο για χιλιοστή φορά. Η σύζυγος για πολλαπλή φορά κι αυτή, σκέπτεται να
φύγει για πάντα, παίρνοντας και τα παιδιά µαζί της και είναι σίγουρο ότι το διαζύγιο είναι καθαρά θέµα χρόνου ή εξάντλησης
και των τελευταίων αποθεµάτων υποµονής. Τα παιδιά του θα
πάνε στο Σχολείο θλιµµένα, θα είναι αφηρηµένα στο µάθηµα,
γιατί θα σκέφτονται το νυκτερινό εφιάλτη,η σύζυγος δεν θα έχει
όρεξη για τίποτα, ευρισκόµενη µπροστά στο αδιέξοδο που έχει
δηµιουργηθεί στη ζωή της. Ο εργοδότης του αλκοολικού θα του
πει σίγουρα: "την επόµενη φορά που θ'αργήσεις, µην έρχεσαι για
δουλειά. Πέρνα απ΄ το λογιστήριο να πληρωθείς και µη ξαναέλθεις εδώ. Βρες αλλού εργασία". Το µεσηµέρι πιθανότητα να µην
υπάρχει φαγητό στο σπίτι, γιατί όλα τα λεφτά "τα ήπιε" ο αλκοολικός. Στενοχωριέται κι ο ίδιος για όλη αυτή την κατάσταση που
έχει δηµιουργήσει και θέλει ν΄ απαλλαγεί "απ΄το ρηµάδι το πιο-
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τό", αλλά πώς; Πολλές φορές προσπάθησε να το κόψει αλλά δεν
τα κατάφερε. Γι'αυτό ο αλκοολικός όλη τη µέρα είναι θλιµµένος.
Απόψε ειδικά έχει ένα επιπλέον λόγο να πιει: τον απέλυσε ο εργοδότης. Χθες είχε έναν άλλον επιπλέον λόγο: του είπε ο γιατρός
ότι έχει έλκος. Αύριο θα έχει ένα επιπλέον λόγο: το πρωί θα τον
εγκαταλείψει η γυναίκα του µε τα παιδιά του και πάει λέγοντας.
∆ηλ.ο φαύλος κύκλος βαθαίνει περισσότερο κάθε µέρα που περνά. Ντρέπεται την κοινωνία, τους φίλους του, τους πάντες. Η αξιοπρέπειά του έχει κουρελιασθεί, έγινε ηττοπαθής δεν αισθάνεται
ικανός να λύσει κανένα πρόβληµα,το ηθικό του βρίσκεται στο ναδίρ. Παρ' όλα αυτά δεν µπορεί ν' απαλλαγεί απ'το αλκοόλ. Το
βράδυ που δεν θα έχει πλέον αρκετά χρήµατα, θα προσπαθήσει
να µεθύσει µε φτηνά ποτά (µπύρα, ρετσίνα κλπ),ενώ ως τώρα
µέθαγε µε ουίσκι, βότκα κλπ.

Τα αίτια του αλκοολισµού
Είναι διάφορα, κυρίως τα προβλήµατα της ζωής, τα αδιέξοδά της, οι µαταιώσεις των ονείρων και σχεδίων του, οι µεγάλες
απογοητεύσεις που δέχθηκε στη ζωή, το διαζύγιο µε τη γυναίκα
που αγαπούσε, ο θάνατος του αγαπηµένου παιδιού του, η επαγγελµατική του καταστροφή(πτώχευση και χρεοκοπία της εταιρίας
του), η φυλάκιση του παιδιού του, το διαζύγιο της κόρης του, η
ασθένεια η ανίατη του παιδιού του κλπ. ∆ηλ. σοβαρά προβλήµατα που όπως λεει ο λαός, "είναι µέσα στο πρόγραµµα της ζωής".
Γιατί όµως όλοι όσοι περνούν παρόµοια προβλήµατα δεν καταλήγουν στον αλκοολισµό; διότι έχουν διαφορετική προσωπικότητα, ισχυρότερη θέληση, φιλοσοφούν τη ζωή και συµφιλιώνονται
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µε τις τραγωδίες της (προσαρµόζονται), ενώ ο αλκοολικός ήταν
αδύνατη προσωπικότητα ή είχε προδιάθεση προς το αλκοόλ.
Πολλοί ειδικοί συµφωνούν ότι σε µερικά άτοµα υπάρχει προδιάθεση για αλκοολισµό. Οι άνεργοι κινδυνεύουν να γίνουν αλκοολικοί, γιατί φθάνουν µερικοί σε απόγνωση (κυρίως µιλάµε για τη
χρόνια ανεργία).
Όµως πέραν των παραπάνω αιτίων, υπάρχει ένα πολύ σηµαντικό αίτιο: τα ατέλειωτα µπαράκια, η µόδα να πηγαίνεις σ' αυτά και να πίνεις "σκληρά ποτά". Οι νέοι παλιά σύχναζαν στην
cafeteria για καφέ Η µόδα αυτή πέρασε.Τώρα συχνάζουν στα
µπαράκια "για να πιουν να φτιαχτούν".Μαθητές Λυκείου είναι τακτικοί θαµώνες σε µπαράκια και πίνουν ουίσκι, κονιάκ, βότκα,
ρούµι, τεκίλα κλπ (όλα σκληρά ποτά). Μάλιστα, αν στην παρέα
κάποιος τολµήσει να ζητήσει µια µπύρα, θεωρείται ξενέρωτος.
Να τονίσω ότι τα µπαράκια αυτά, είναι καλά διαµορφωµένα και
διακοσµηµένα, καµία σχέση µε "το υπόγειο ουζερί".Παλιά στα
υπόγεια ουζερί, ούτε µία γυναίκα δεν τολµούσε να πάει, τώρα
στα µπαράκια είναι µισοί-µισοί, άλλος ένας λόγος να πάει στο
µπαράκι ο νέος. Κανείς νέος δε θέλει να γίνει αλκοολικός. Όµως
οι περισσότεροι πίνουν πάνω από το "όριο ασφαλείας". Όταν
όµως αυτό γίνεται συχνά, σιγά σιγά και χωρίς να το καταλάβεις,
περνάς στην όχθη του αλκοολισµού. Έτσι παγιδεύονται πλήθος
νέων. Εξάλλου ο νέος, ορµητικός και ενθουσιώδης από τη φύση
του δεν βάζει εύκολα "όρια". Άλλωστε το "no limit" είναι το σλόγκαν της εποχής µας. Γι'αυτό οι γονείς πρέπει να προσέχουν τα
παιδιά τους στο θέµα αυτό. Οι περισσότεροι νέοι που έγιναν αλ-
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κοολικοί λένε το ίδιο: "δεν κατάλαβα πώς έγινα αλκοολικός ή δε
πίστευα ότι θα γινόµουν αλκοολικός"

Οι κίνδυνοι της σωµατικής και ψυχικής υγείας του αλκοολικού
Υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία του αλκοολικού.
Ο µεγαλύτερος όλων είναι "η κίρρωση ήπατος". Το ήπαρ (συκώτι) είναι το εργοστάσιο που δέχεται το δηλητήριο του αλκοόλ, το
επεξεργάζεται και το αποδίδει µετά, αφού κρατά όλες τις τοξίνες
και τις εξουδετερώνει. Όµως η χρόνια αυτή κατάσταση, κουράζει
το ήπαρ, δε µπορεί καθηµερινά να δέχεται τέτοιες ποσότητες τοξίνης και στο τέλος παθαίνει κίρρωση και ως γνωστόν η κίρρωση
οδηγεί στο θάνατο. Μόνο πέρυσι πέθαναν στη Γαλλία 40.000 άνθρωποι από κίρρωση ήπατος λόγω αλκοόλ (η Γαλλία οινοπαραγωγός χώρα, έχει µεγάλο αριθµό αλκοολικών). Να µην τροµάξω
όµως τον αλκοολικό, θέλει χρόνια για να πάθει κίρρωση το συκώτι. Το έλκος στοµάχου είναι σύνηθες στους αλκοολικούς. Το
αλκοόλ, τοξικό όπως είναι "καιει" το στοµάχι και µε τον καιρό οδηγεί στο έλκος. Παλιά οι έλληνες δεν πάθαιναν έλκος, γιατί έτρωγαν συγχρόνως µε το ποτό, αλλά έπιναν και "µαλακά ποτά",
όπως κρασί, ρετσίνα κλπ. που έχουν µικρότερη ποσότητα αλκοόλ. Να τονίσουµε εδώ ότι ο αλκοολικός πίνει και το πρωί ακόµα και µε άδειο στοµάχι, για να βρει κουράγιο για τη ζωή. Στην
Αγγλία (χώρα µε πολύ µεγάλο αριθµό αλκοολικών), υπάρχουν και
πρωινά µπαράκια για τους αλκοολικούς.Μέχρι τώρα δεν ήρθε και
στην Ελλάδα αυτό, φοβάµαι όµως για το µέλλον. Τώρα µάλιστα
που πολλά µπαράκια σερβίρουν "µπόµπες" δηλ. όχι αληθινό αυθεντικό ποτό όπως γράφει η φιάλη, αλλά µε επικίνδυνες προσµί-
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ξεις που προκαλούν τύφλωση, το πρόβληµα µεγαλώνει. Σοβαρά
όµως είναι και τα ψυχικά νοσήµατα που προκαλεί το αλκοόλ.
Μπορεί να φθάσει µέχρι βαριά ψύχωση (τρέλα), όσο απίστευτο κι
αν φαίνεται. Η ιατρική βιβλιογραφία το αναφέρει και όχι σαν
σπάνιο φαινόµενο.

Επιδηµιολογικά δεδοµένα για τον αλκοολισµό
Είναι φοβερά τα νούµερα.Κατ΄ αρχήν πάντοτε σ΄αυτές τις
περιπτώσεις, υπάρχουν τα επίσηµα στοιχεία και τα ανεπίσηµα.
Πιο κοντά στην αλήθεια είναι τα ανεπίσηµα. Ποιος θα δήλωνε εύκολα "αλκοολικός"; Στην Ευρώπη, όλοι το γνωρίζουν ότι ο αλκοολισµός θερίζει. Ειδικά στην Κεντρική Ευρώπη και ακόµα χειρότερα στην Βόρεια Ευρώπη. Εκεί βέβαια παίζουν ρόλο και παράγοντες που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, όπως π.χ. το κλίµα, οι
συνεχείς βροχές,ο συννεφιασµένος ουρανός που κάνει µήνες να
βγάλει ήλιο, το κρύο κλπ. είναι θερµοκήπια για τον αλκοολισµό.
Η µπύρα στη Γερµανία και αλλού είναι ο δικός µας καφές ή και το
νερό ακόµα. Στη Σουηδία, Νορβηγία, Φιλανδία όπου έχουν στα
βόρεια 6µήνες νύχτα και φωτίζονται από το πολικό σέλας, είναι
παράγοντας υπέρ του αλκοολισµού. Εδώ στην Ελλάδα και έχουµε υψηλό ποσοστό αλκοολικών, εκεί φαντάζεται κανείς τι γίνεται.
Αλλά τροµακτικές είναι οι στατιστικές για τη Ρωσία, αλλά και όλη
την πρώην Σοβιετική Ένωση. Απ' τα χρόνια του κοµµουνισµού ο
αλκοολισµός θερίζει κόσµο. Ο Υπουργός Εργασίας (επί Μπρέζνιεφ), είχε διαµαρτυρηθεί επίσηµα στους εργαζόµενους, διότι επειδή πίνουν τις νύκτες πολύ, το πρωί µάζες Σοβιετικών πάνε στην
εργασία τους µε σοβαρή καθυστέρηση. Βέβαια και πριν τη
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Μπολσεβίκικη επ/ση έπιναν πολύ οι Ρώσοι, αλλά επί κοµµουνισµού είχε πάρει το φαινόµενο µορφή επιδηµίας. Τώρα που άλλαξαν τα πράγµατα; Ε τώρα ακόµα χειρότερα απ' ότι διαβάζω στις
εφηµερίδες. Η φοβερή φτώχια και τα αδιέξοδα της Ρωσίας γιγαντοποίησαν το πρόβληµα. Στη Βουλγαρία τα πράγµατα είναι ακριβώς όπως στη Ρωσία. Αρκεί ν' αναφέρω ότι διάβαζα ότι οι
Βουλγάρες ένα µόνο κοιτάζουν στον υποψήφιο σύζυγο, αν πίνει.
Ακριβώς γιατί η πλειοψηφία πίνει πάρα πολύ. Ανάλογα είναι τα
πράγµατα σ' όλες τις πρώην Ανατολικές χώρες της Ευρώπης.
Ποιος δεν ξέρει πόσο πίνουν οι Πολωνοί; Και όλοι αυτοί οι Ανατολικοί λαοί ως γνωστόν, πίνουν βότκα που θεωρείται σκληρό
ποτό (υψηλή ποσότητα σε αλκοόλ) Θα πει κάποιος, µα αφού δεν
έχουν λεφτά, πως αγοράζουν βότκα; Αγοράζουν λαθραία βότκα
που γι'αυτό είναι και επικίνδυνη για την υγεία τους. Ποιος δε
γνωρίζει ότι η Αγγλία έχει τεράστιο αριθµό αλκοολικών; Το καλοκαίρι, νησιά όπως η Κέρκυρα, που πάνε πολλοί Άγγλοι, τρέµουν
να κυκλοφορήσουν τη νύχτα. Άγγλοι µεθυσµένοι τριγυρνάνε
στους δρόµους, έτοιµοι για καυγά. Οι Κερκυραίοι ζήτησαν από τα
Αγγλικά Γραφεία Τουρισµού να µη στέλνουν νέους Άγγλους λόγω
του αλκοολισµού που τους διακρίνει και κατά συνέπεια της βιαιότητάς τους. Έχω διαβάζει σ' εφηµερίδες ότι χιλιάδες Αγγλίδες
νοσηλεύονται ετησίως στα νοσοκοµεία,λόγω άγριου ξυλοδαρµού
αλκοολικών συζύγων. Όλα αυτά στην Ευρώπη του 2000 µ.Χ. και
στην εποχή των δικαιωµάτων της γυναίκας.

Πως θ' απαλλαγεί ο αλκοολισµός από το πάθος του
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Εδώ τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Κατ'αρχήν µπορεί να θεραπευθεί ο αλκοολικός, ακόµα και ο πολύ βαριάς µορφής; Ναι,
ανεπιφύλακτα ναι. Αρκετοί βαριά αλκοολικοί θεραπεύτηκαν για
πάντα. Η πλειοψηφία όµως όχι. Λυπάµαι που το λεω, αλλά η
πλειοψηφία δε θ' απλλαχτεί,γιατί δεν τα δίνει "όλα για όλα" στη
θεραπεία και γιατί δεν εφαρµόζει την ποικιλία λύσεων που υπάρχουν. Άλλοι είναι ηττοπαθείς και πιστεύουν ότι δε γίνεται τίποτα.
∆οκίµασαν ν'απεξαρτηθούν 1-2 φορές, δεν τα κατάφεραν και δεν
πιστεύουν πια σε λύση. Με τέτοιο σκεπτικό και χαµηλό ηθικό,
φυσικό είναι το πρόβληµα τους να λύσει µόνο ο θάνατος από
κίρρωση ήπατος. Μόνο που αυτό δε λέγεται λύση, γιατί απλούστατα δεν είναι λύση. Λύσεις µόνο εν ζωή δίνουµε. Πιστεύω ότι
εσύ, θα είναι στους λίγους που τελικά βγαίνουν νικητές, µυθικοί
νικητές. Η πρώτη κίνηση που πρέπει να κάνει ο αλκοολικός είναι
να επισκεφθεί τις ειδικές κρατικές υπηρεσίες θεραπείας αλκοολικών. Υπάρχουν σχεδόν παντού στις µεγάλες πόλεις,αλλά λίγοι το
ξέρουν, γιατί δεν έχει γίνει καµπάνια. Στα κέντρα αυτά, υπάρχουν
εξειδικευµένα άτοµα στον αλκοολισµό, όπως Κοινωνικοί Λειτουργοί, ψυχολόγοι, ψυχίατροι κλπ. Αυτοί θα σε βοηθήσουν πολύ. Θα
σου δώσουν λύσεις που δεν έχεις σκεφθεί. Σήµερα υπάρχουν και
αρκετές κλινικές- πτέρυγες στα Νοσοκοµεία, για θεραπεία αλκοολικών ατόµων. Όλες σχεδόν οι ψυχιατρικές κλινικές, έχουν τµήµατα αλκοολικών προς θεραπεία. Η θεραπεία από έµπειρους και
εξειδικευµένους ψυχιάτρους, µε τη βοήθεια και ειδικής φαρµακευτικής αγωγής θα σε απαλλάξουν οριστικά από το πρόβληµα.Θα γίνεις άλλος άνθρωπος. Σαν να ξαναγεννήθηκες. Θα πετάς. Πολλοί θεραπεύτηκαν οριστικά µέσα σ'αυτές τις κλινικές. Μη
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φοβάσαι τον όρο κλινική. ∆εν σηµαίνει τίποτα απαίσιο. Ούτε το
τίτλο "ψυχιατρική κλινική", θα µείνεις 15 ηµέρες και αυτό είναι
όλο. Πολλοί έγιναν καλά µεν, αλλά όταν βγήκαν, όχι ότι ήθελαν
το αλκοόλ, αλλά έκαναν πάλι παρέα µε παλιούς φίλους αλκοολικούς, παρασύρθηκαν και γύρισα πάλι στο σηµείο µηδέν. ∆εν απέτυχε η θεραπεία των γιατρών, αλλά η επιπολαιότητα και ανωριµότητα των θεραπευθέντων. Όταν γίνεις καλά, εννοείται θα κόψεις τις παλιές σου παρέες, θα κάνεις νέους φίλους που δεν έχουν σχέση µε αυτά. ∆ε θα πηγαίνει ταβέρνες για δύο χρόνια ούτε σε µπαράκια για 5 χρόνια ή και για πάντα. ∆ιότι ναι µεν θεραπεύτηκες, αλλά µέχρι όσο θα ζεις θα έχεις για πάντα προδιάθεση
προς τον αλκοολισµό. Το ίδιο ισχύει και για τους καπνιστές,
ηρωινοµανείς κλπ., θεραπεύονται αλλά µέχρι το θάνατό τους θα
έχουν προδιάθεση προς το παλιό πάθος τους. Αυτή η προδιάθεση δεν θα φύγει ποτέ. Αρα µια ζωή θα προσέχεις. Να λοιπόν γιατί µετά από 1-2-3 µήνες αφού βγουνοι αλκοολικοί θεραπευµένοι
από την κλινική, τους ξαναβλέπεις µε ένα µπουκάλι στο χέρι τους
περισσότερους. Οι ναρκοµανείς τουλάχιστον έχουν ένα ελαφρυντικό, µόλις βγουν απ΄τη κλινική τρέχουν οι εµποροι σ΄αυτούς
και τους παγιδεύουν. Στους αλκοολικούς δεν υπάρχει αυτός ο
κίνδυνος. Μόνος του πάει στους παλιούς συντρόφους του. Επίσης εννοείται ότι τα επόµενα 5 χρόνια, ούτε µία στάλα αλκοόλ
δεν πρέπει να βάλεις στο στόµα σου. Τα ίδια ισχύουν για όλος
τους απεξαρτηθέντες: καπνιστές,

ναρκοµανείς, χαρτοπαίκτες

κλπ.
Οι γιατροί σε βοήθησαν, όµως βοήθησε λίγο και εσύ τον
εαυτό σου. Προστάτεψέ τον. Αν πάλι δεν τολµάς να πας σε κλινι-
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κή (κακώς βέβαια) και θέλεις µόνος σου να κάνεις αποτοξίνωση,
εντάξει µπορείς και µόνος σου. Θα σταµατήσεις να πίνεις, αλλά
θα βάλεις καινούργια ενδιαφέροντα στη ζωή σου, ώστε όταν θα
νυκτώνει να αποσπούν την προσοχή σου από το αλκοόλ. Κόψε
τις παρέες που συχνάζουν σε µπαρ και ταβέρνες. Τη νύχτα πήγαινε σινεµά, εκεί θα ξεχνάς λίγο το αλκοόλ, βγες µε φίλους σε
καφετερία και αντί αλκοόλ πιες ένα φραπέ, εσπρέσο, καπουτσίνο
ότι σ' αρέσει. Να ξεγελάς δηλ. τον οργανισµό σου που θα ζητά το
συγκεκριµένο δηλητήριο. Πιάσε µακριές συζητήσεις για πολιτική,
ποδόσφαιρο κλπ. ώστε το µυαλό ν' αποσπάται. Τις πρώτες ηµέρες θα έχεις και ψυχικό αλλά και σωµατικό σύνδροµο. Το σωµατικό σύνδροµο στέρησης, κρατά λίγες ηµέρες και µετά απαλλάσσεσαι, αρχίζει η αντίστροφη µέτρηση. Το ψυχικό σύνδροµο όµως
είναι πιο δύσκολο και κρατά περισσότερο καιρό. Βασικά το ψυχικό είναι το πρόβληµα. Αυτό σε ξαναγυρίζει πίσω. Το µυαλό κολλάει στο αλκοόλ και δε λεει να ξεκολλήσει. Κάνε όµως υποµονή
και κουράγιο. Κάθε µέρα που περνά, θα ελαττώνεται και το ψυχικό σύνδροµο στέρησης µέχρι να µηδενισθεί. Μπορείς να πάρεις
ενδιαφέροντα βιβλία και την ώρα του στερητικού συνδρόµου διάβαζε ή πάρε αγαπηµένες σου ταινίες από το βιντεοκλάµπ της γειτονιάς και συγκεντρώσου στο φιλµ. Ασχολήσου µε τον αθλητισµό, γράψου σε εκδροµικούς συλλόγους, γενικά µη κάθεσαι στο
δωµάτιο µόνος, γιατί όλο το αλκοόλ θα σκέφτεσαι, απασχόλησε
το µυαλό σου µε κάτι.Πήγαινε µια µεγάλη εκδροµή 15ηµερών σε
µια ξένη χώρα π.χ. Ιταλία, Γαλλία και αυτές τις 15 µέρες µη το
βάλεις στο στόµα, κάνε παρέα µε τα µέλη του εκδροµικού
γκρουπ. Αν σου τηλεφωνούν οι παλιοί οινοσύντροφοί σου, πες
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τους την αλήθεια, ότι δεν µπορείς πια να βγαίνεις έξω µαζί τους.
Μη ντρέπεσαι. Νάσαι τολµηρός.Σκέψου τα τεράστια κέρδη που
θα έχεις στη ζωή σου, αν απαλλαγείς απ' το αλκοόλ. Θα ζήσεις
µε υγεία, θα ζήσεις πολύ περισσότερα χρόνια, θα έχεις χρήµατα
για αποταµίευση,γιατί το αλκοόλ σε άφηνε αδέκαρο, θα ζεις µε
αξιοπρέπεια, θα σ' εκτιµούν όλοι, θα περνάς ευχάριστα στην εργασία σου χωρίς επιπλήξεις, η σύζυγός σου πιθανότατα θα επιστρέψει µε τα παιδιά στο σπίτι, το ψυγείο θα είναι γεµάτο και η
οικογένειά σου δε θα πεινά πλέον. Κάνε και σκέψεις αρνητικές,
αν συνεχίσεις το αλκοόλ,ξέρεις καλά τη συνέχεια. Θα αρρωστήσεις βαριά (κίρρωση ήπατος), εγχείρηση για το έλκος. Θάνατος
από την κίρρωση. Θάνατος. Μη το ξεχνάς,µακάβριο, ξέρω, αλλά
µη το ξεχνάς! Και ένας θάνατος ηλίθιος, άδοξος, όπως πεθαίνουν
οι αποτυχηµένοι στη ζωή. Θα σε ξεχάσουν όλοι µετά το θάνατό
σου και πού και πού αν σε θυµάται κανένας θα λεει: α, ο Γιώργος
πέθανε από αλκοολισµό, σαν το σκυλί στ' αµπέλι πήγε, αλλά αφού δεν είχε µυαλό ο άνθρωπος. Όλοι του το λέγαµε ότι θα πεθάνει, αλλά αυτός το βιολί του. Αυτά θα λένε όλοι µετά το θάνατό
σου. Αυτές οι µακάβριες σκέψεις, µη φοβάσαι, καλό θα σου κάνουν, θα σε ξυπνήσουν, θα σε ταρακουνήσουν. Θα φύγεις απ' τη
ζωή µε το παράπονο ότι δεν πρόλαβες να κάνεις όσα ήθελες δεν
πρόλαβες να πραγµατοποιήσεις τα όνειρα και σχέδιά σου και κατέστρεψες το χρόνο της ζωής σου, αλλά και όλη τη ζωή σου, ενώ
άλλοι δηµιουργούσαν σπουδαία πράγµατα, εσύ την ίδια ώρα έπινες το ένα ποτήρι µετά το άλλο! Και υπ' όψιν ότι: δεν ξαναερχόµαστε δεύτερη φορά ξανά στη ζωή για να διορθώσουµε τα στραβά που κάναµε. Ό,τι διορθώσουµε,µόνο εδώ. Μία και µοναδική
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ζωή έχουµε. ∆εν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία, κι ας λένε ότι θέλουν
στις Ινδίες. Μη ξεχνάς επίσης ότι αρκετοί αλκοολικοί µετά από
"αλκοολική ψύχωση", τέλειωσαν τα τελευταία χρόνια της ζωής
τους σε ιδρύµατα. Άλλοι πάλι κατέληξαν ρακοσυλλέκτες, αρκετοί
από τους ρακοσυλλέκτες των κάδων απορριµµάτων, ήταν κάποτε
σε καλή οικονοµική κατάσταση και κατέληξαν ρακοσυλλέκτες που
ζουν σε τρώγλες λόγω αλκοολισµού.Κάποτε που ρώτησα ένα ρακοσυλλέκτη γέρο στη Θεσ/νίκη, πως κατέληξε έτσι, µου είπε ότι
είχε βιοτεχνία κάποτε µε 7 άτοµα ν' απασχολεί, αλλά το πιοτό
τον κατάστρεψε. Άρχισε να πίνει όταν η σύζυγός του έφυγε µε
κάποιον άλλον.
Τέτοιες ιστορίες είναι άπειρες. Γνωστά τα σενάρια. Χρησιµοποιώ τραγικές εικόνες γιατί ξέρω πόσο δυνατό ταρακούνηµα
θέλει ο αλκοολικός για να ξυπνήσει. Με ήπια λόγια και ήπιες εικόνες, δεν αλλάζει ο αλκοολικός. Ας µη ξεχνά επίσης, ότι η µέθη
είναι επικίνδυνη, ακόµη και για τέλεση εγκληµάτων. Τα περισσότερα εγκλήµατα πάθους, οικογενειακά κλπ. έγιναν υπό την επήρεια της µέθης. Μάλιστα την άλλη µέρα το άτοµο δεν θυµόταν
όντως ότι έκανε έγκληµα. Γιαυτό ο λαός λεει "ο τρελός είδε τον
µεθυσµένο και άλλαξε δρόµο".
Η µέθη συνοδεύεται από τάση για βία και από έλλειψη συνειδητοποίησης για το τι κάνει. Γι'αυτό και στα εγκλήµατα η µέθη
θεωρείται ελαφρυντικό,επειδή το άτοµο έχει µειωµένο καταλογισµό εκείνη την ώρα. Ακόµα και οι χούλιγκανς για να βρουν δύναµη και βία να τα σπάσουν όλα µετά τον αγώνα, πίνουν επίτηδες
άφθονες µπύρες (αυτή όµως η µέθη δεν είναι ελαφρυντικό στα
δικαστήρια, γιατί είναι όπως λέγεται νοµικά "υπαίτιος µέθη", δηλ.
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µεθάς επίτηδες για να διαπράξεις αδικήµατα (για να βρεις δηλ.
το θάρρος).

Επίλογος
Είπα στην αρχή ότι ο αλκοολισµός τα επόµενα χρόνια θα
έχει ακόµη µεγαλύτερες διαστάσεις. ∆εν είµαι κινδυνολόγος.
Βλέπω τα σηµάδια.Βλέπω π.χ. ότι κάθε σύγχρονο σπίτι, έχει
φτιάξει επιπλο-µπαράκι µε σκληρά ποτά και καµαρώνουν γι'αυτό.
Βλέπω καθηγητές πανεπιστηµίων στο τελευταίο συρτάρι του
γραφείου τους να έχουν µικρή κάβα και κάθε 3-4ώρες να πίνουν
λίγο,ενώ είναι πρωί,µεσηµέρι, απόγευµα. Το ίδιο κάνουν και άλλοι ∆ηµόσιοι Υπάλληλοι, εργοδότες και όσοι τελικά µπορούν να
έχουν ένα δικό τους συρτάρι. Το να πίνεις όλη µέρα µε ήλιο κάθε
3-4 ώρες τι σηµάδι είναι; Ας

δώσουµε βαρύτητα στο θέµα, ας

τον πάρουµε σοβαρά τον αλκοολισµό, γιατί ακόµα δεν έχουµε
αντιληφθεί τις επιπτώσεις.
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