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Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ
(σελ. 71-83 και 93-107)
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2. Ποιες από αυτές τις ουσίες ανήκουν πράγµατι στην κατηγορία των ευφραντικών
κατασταλτικών ουσιών;
3. Υπάρχουν ορισµένες θεµελιώδεις διαφορές ανάµεσα στην ‘προσωπικότητα’ του
χρήση ηρωίνης και του χρόνιου πότη. Ποια είναι κατά τη γνώµη σας τα κύρια
στοιχεία της χαρακτηριολογικής δοµής του πότη;
4. Η αιθυλική αλκοόλη, αποτελεί ένα µάλλον τοξικό φάρµακο. Υπάρχει κάποια εξήγηση για
την διαδεδοµένη χρήση της στην Ελλάδα;
5. Πώς εκδηλώνεται η οξεία και πώς η χρόνια τοξικότητα από το οινόπνευµα;
6. Τα βιβλία Φαρµακολογίας του περασµένου αιώνα κατέτασσαν την αιθυλική
αλκοόλη στα ‘remedia excitantia’ (που σηµαίνει ‘διεγερτικά φάρµακα’). Πώς
εξηγείται αυτό το παράδοξο;
7. Ο Ηλίας Πετρόπουλος γράφει στα ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ ότι ο ‘χασικλής δεν πίνει ποτέ’. Αν
αυτό αληθεύει, η αιτία είναι φαρµακολογική, κοινωνική ή κάτι άλλο;
8. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά
συµπεριφοράς’; (σελ. 80)
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9. Τι γνώµη έχετε για την κοινωνική δράση των ‘ανώνυµων αλκοολικών’;
10. Ποια µέτρα θα µπορούσαν να περιστείλουν τους θανάτους που οφείλονται στην οδήγηση
υπό την επήρεια οινοπνεύµατος;
11. Ποιες είναι οι διαφορές ανάµεσα στην κατάχρηση οινοπνεύµατος
βενζοδιαζεπινών, από φαρµακολογική και κοινωνιολογική άποψη;
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