
ΑΛΚΟΟΛΑΛΚΟΟΛ

•• ΦλίγκοςΦλίγκος ΓιώργοςΓιώργος
•• ΦραγκούλιαςΦραγκούλιας ΚωνΚων//νοςνος
•• ΠαναγιωταροπούλουΠαναγιωταροπούλου ΦωτεινήΦωτεινή
•• ΞυδιάΞυδιά ΦωτεινήΦωτεινή
•• ΛύκαΛύκα ΜαρίαΜαρία
•• ΒασιλόγιαννηΒασιλόγιαννη ΜαρίαΜαρία



ΛίγαΛίγα λόγιαλόγια γιαγια τηντην ιστορίαιστορία
τουτου……

Ο ΔιόνυσοςΔιόνυσος ήταν ο θεός του κρασιού, γιος του Δία και της Σεμέλης. 
Οι περιπέτειες του είναι πολλές.
Σ' ένα μεγάλο ταξίδι του ως την ΙνδίαΙνδία, συνοδευόμενος από
σάτυρους, άντρες και γυναίκες που κρατούσαν κληματόβεργες
χορεύοντας και τραγουδώντας, δίδαξε στους ανθρώπους που
συναντούσε και τον αγαπούσαν πως να καλλιεργούν το αμπέλι και
να φτιάχνουν κρασί.



ΓιατίΓιατί πίνουμεπίνουμε;;

Οι λόγοιλόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι πίνουν υπερβολικά είναι
ένα πρόβλημα τόσο σύνθετο όσο και ο χαρακτήρας τους ή το
περιβάλλον μέσα στο οποίο κινούνται. 
Οι συνήθειεςσυνήθειες, οι παραδόσειςπαραδόσεις, η διάθεσηδιάθεση και το σχετικόσχετικό κόστοςκόστος
παίζουν σημαντικό ρόλο στην κατάχρηση αλκοόλ και την
ευαισθησίαευαισθησία - γενετική και όχι μόνο - των αλκοολικών. 



Επίσης, οι άνθρωποι που εθίζονται στο αλκοόλ φαίνεται να
έχουν κάποιες ομοιότητεςομοιότητες στον χαρακτήρα τους:
Εμφανίζουν επιθετικότηταεπιθετικότητα, ανυποταξίαανυποταξία, αγωνίααγωνία, μελαγχολίαμελαγχολία, 
υπερκινητικότηταυπερκινητικότητα, ενώ ταυτόχρονα αναζητούν γαλήνηγαλήνη, 
συντροφικότητασυντροφικότητα και αισθήματααισθήματα ευφορίαςευφορίας.



ΠωςΠως επιδράεπιδρά;;

Το αλκοόλ απορροφάται από το σώμα σας μέσω του στομάχουστομάχου και
του λεπτούλεπτού εντέρουεντέρου και μέσω αυτού στο συκώτισυκώτι και στη συνέχεια
στην καρδιάκαρδιά, τον εγκέφαλοεγκέφαλο, τους μύεςμύες και άλλους ιστούςιστούς. Το σώμα
σας δεν μπορεί να αποθηκεύσει το αλκοόλ και συνεπώς το διασπά. 
Η ικανότητα του σώματός σας να επεξεργάζεται το αλκοόλ
εξαρτάται από την ηλικίαηλικία, το βάροςβάρος, το φύλοφύλο, κ.α.



ΑλκοολισμόςΑλκοολισμός
Αλκοολισμός σημαίνει δηλητηρίασηδηλητηρίαση από αλκοόλ και
παρουσιάζεται σε δύο μορφές, την οξεία και χρόνια μέθη:

•Στην οξείαοξεία μέθημέθη παρουσιάζονται διαταραχές συνειδήσεως, 
αναστολή φραγμών, μειωμένη αντίληψη έως κώμα και θάνατος. 

●Στη χρόνιαχρόνια μέθημέθη τα άτομα είναι ανίκανα να αντισταθούν στην
αυξημένη επιθυμία να καταναλώσουν αλκοόλ και οδηγούνται σιγά-
σιγά σε αδυναμία να λειτουργήσουν εάν δεν πιουν (συμπτώματα
στέρησης), πράγμα καταστροφικό τόσο για τους ίδιους όσο και για
τον περίγυρο τους.



ΥγείαΥγεία & & αλκοόλαλκοόλ
H υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ είναι σημαντικός παράγοντας
κινδύνου για την εμφάνιση πολλών τύπων καρκίνουκαρκίνου και ο
συνδυασμός καπνίσματος και κατανάλωσης αλκοόλ
πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου. Ο κίνδυνος
ανάπτυξης καρκίνου του πεπτικούπεπτικού συστήματοςσυστήματος είναι συνολικά
τετραπλάσιοςτετραπλάσιος σε σχέση με τους μη χρήστες αλκοόλ. Επίσης, το
αλκοόλ προκαλεί διαταραχές της αναπαραγωγικήςαναπαραγωγικής λειτουργίαςλειτουργίας, 
επιδράσεις στο νευρικόνευρικό σύστημασύστημα, στο αναπνευστικόαναπνευστικό σύστημασύστημα, στο
αίμααίμα και τα νεφράνεφρά. 



ΕξάρτησηΕξάρτηση & & αλκοόλαλκοόλ

Ένας πότης που αυξάνει όλο και περισσότερο την ποσότητα
αλκοόλ που πίνει λέει ότι μπορεί να σταματήσει όποτε θέλει, 
απλώς, εκείνος «επιλέγειεπιλέγει» να συνεχίσει να πίνει. 
Ο αλκοολισμός δεν είναι ένας προορισμός, αλλά μια εξελισσόμενηεξελισσόμενη
πορεία, ένας μακρύς δρόμος καταστροφήςκαταστροφής, στον οποίο η ζωή του
αλκοολικού συνεχώς χειροτερεύει.



ΗΗ κατανάλωσηκατανάλωση στουςστους νέουςνέους

Το πρόβλημα κατανάλωσης αλκοόλ φαίνεται να είναι σημαντικό
στους νέουςνέους της Ελλάδας. Στην έρευνα HBSC οι έφηβοι
ερωτήθηκαν πόσο συχνά καταναλώνουν αλκοόλ μέσα σε μια
εβδομάδα. Τα αποτελέσματα από όλες τις χώρες έδειξαν συχνή
κατανάλωση οποιουδήποτε αλκοολούχου ποτού για το 5% των
εφήβων 11 ετών, το 11% των εφήβων 13 ετών και το 29% των
εφήβων 15 ετών, ποσοστά τα οποία είναι ανησυχητικά για την
εξάπλωση του αλκοόλ στις μικρές ηλικίες.



ΑλκοόλΑλκοόλ & & 
τροχαίατροχαία ατυχήματαατυχήματα

Στην Ελλάδα, τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν, σύμφωνα με τα
στατιστικά, την πρώτηπρώτη αιτίααιτία θανάτουθανάτου σε ηλικίες 19-39, ενώ πάνω
από το 50% των θανατηφόρων τροχαίων οφείλονται στην
κατανάλωση αλκοόλ και άλλων ουσιών. 



Σύμφωνα με το νόμονόμο ένας οδηγός θεωρείται ότι βρίσκεται υπό την
επήρεια αλκοόλ, όταν το ποσοστό οινοπνεύματος στον οργανισμό
του είναι από 0,50 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος ή πάνω από 0,25 
χιλιοστά του γραμμαρίου, ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα. Αρκεί να
αναλογιστούμε ότι ένα μεγάλο ποτήρι μπύρα (500 ml), 200 ml 
κρασί ή 55 ml ουίσκι ή βότκα είναι ικανά για την υπέρβασηυπέρβαση τουτου
ορίουορίου.



ΘεραπείαΘεραπεία

Η θεραπεία ξεκινάει από τον ίδιο τον ασθενή. Η αποδοχή του
προβλήματος είναι το σημαντικότερο βήμα. Είναι μια προσπάθεια
επίπονη, μακροχρόνια και με πολλές στιγμές αδυναμίας. Η
θεραπεία αποτοξίνωσης των αλκοολικών γίνεται με ψυχοθεραπείαψυχοθεραπεία
και με φάρμακαφάρμακα σε ψυχιατρικές κλινικές. Παρουσιάζει δυστυχώς
τεράστιες δυσκολίες. 



Οι αλκοολικοί συνήθως αρνούνταιαρνούνται ότιότι έχουνέχουν πρόβλημαπρόβλημα εθισμούεθισμού
στο αλκοόλ και δεν ζητούν βοήθεια από ειδικούς, πιστεύοντας ότι
έτσι οι υπόλοιποι τους λυπούνται. Υπάρχουν βεβαίως ιδιωτικά και
δημόσια ιδρύματα όπου άτομα που πάσχουν από αλκοολισμό
μπορούν να μιλήσουνμιλήσουν για τα προβλήματά τους και να βοηθηθούν
από ειδήμονεςειδήμονες.



ΣτατιστικάΣτατιστικά……
Στα πλαίσια του μαθήματος, είχαμε την ευκαιρία να ρωτήσουμε
τους μαθητέςμαθητές τουτου σχολείουσχολείου μαςμας σχετικά με το αλκοόλ. 
Παρακάτω παραθέτουμε τις ερωτήσεις, καθώς και το τι μας
απάντησαν:

- ΠΟΙΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΗΣ;
Ναυτία, εμετός, πυρετός, σπασμοί και παραισθήσεις.



- ΘΑ ∆ΟΚΙΜΑΖΑΤΕ ΑΛΚΟΟΛ ΑΝ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ;

ΝΑΙ

ΟΧΙ



- ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΘΑΝΑΤΟ;

ΝΑΙ

ΟΧΙ



ΠηγέςΠηγές
www.bestrong.org.gr

www.pyxida.org.gr

www.gr.drugfreeworld.org

www.blog.nowdoctor.gr

www.eneap.com.gr

alcohol.addictionblog.org


