
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ (ΣΤ΄ ΤΑΞΗ)                                                  ΟΝΟΜΑ: ……………………………………. 
 

ΑΛΚΟΟΛ - ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ  

 Πέτρος Σκαπινάκης, Λέκτορας Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  

 Γρηγόρης Μιχάλης, Ψυχολόγος-Παιδαγωγός, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Κοινωνική 

Ψυχιατρική - Παιδοψυχιατρική 

 

ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 

Οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το αλκοόλ πάσχουν και από κάποια ψυχιατρική 

διαταραχή σε διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με τους ανθρώπους που δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα 

με το αλκοόλ. 

 

ΠΟΤΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ;  

Απάντηση: 

(Κριτήρια Παγκόσμιου Οργανισμόυ Υγείας):  

 � Ανοχή  

 � Ψυχολογική εξάρτηση (μικρή ή μεγάλη επιθυμία για αλκοόλ) 

 � Στερητικά συμπτώματα (να εκδηλώνονται σωματικές αντιδράσεις μετά τη διακοπή)  

 � Χρήση αλκοόλ για τον περιορισμό των στερητικών συμπτωμάτων  

 � Αποτυχημένες προσπάθειες να ελέγξει τη χρήση του αλκοόλ.  

 � Καταστροφικές συνέπειες από τη χρήση τόσο στο ίδιο το άτομο όσο και στο περιβάλλον του 

(προβλήματα στη δουλειά ή το σχολείο, διαφωνίες με τα άτομα του στενού περιβάλλοντος, 

αφιερώνει λιγότερο χρόνο σε χόμπι, ασθένειες)  

 � Λήψη αλκοόλ πιο συχνά και σε μεγαλύτερες δόσεις από  ότι σχεδίαζε.  

 � Συνεχίζει να πίνει αλκοόλ ακόμα κι αν γνωρίζει ότι του προκαλεί ζημιά  

 

Γιατί κάποιοι άνθρωποι καταναλώνουν αλκοόλ;  

Απάντηση: 

· Νομίζουν ότι έτσι κοινωνικοποιούνται  (71%)  

· Τους αρέσει η γεύση (51%)  

· Δημιουργεί αίσθημα χαλάρωσης (12%)  

· Προκαλεί μέθη (6%)  

· Επειδή το κάνουν όλοι (6%)  

· Για να ξεχάσουν προβλήματα (0%)  

 

Το αλκοόλ γίνεται επικίνδυνο όταν χρειάζεσαι μεγαλύτερη ποσότητα για να αισθανθείς καλά. 

Όταν δεν μπορείς να το κάνεις αυτό πια από μόνος σου και καταναλώνεις αλκοόλ για να το 

πετύχεις, σε κάποια στιγμή διατρέχεις τον κίνδυνο να αρχίσεις να πίνεις περισσότερη ποσότητα 

κάθε φορά για να εξακολουθήσεις να βιώνεις τις συνέπειες του αλκοόλ. Αυτό μπορεί να 

αποτελέσει τη αρχή μιας εξάρτησης. Εάν πίνεις για να αισθανθείς καλά μπορείς να ρωτήσεις τον 

εαυτό σου εάν μπορείς επίσης να χαλαρώσεις χωρίς αλκοόλ.  

 

 

Ποιες είναι οι βραχυπρόθεσμες οργανικές συνέπειες του να πίνεις 

αλκοόλ;  
Απάντηση: 

- Με ένα επίπεδο αλκοόλ 0-0,5 (περίπου ένα ποτήρι για τις γυναίκες, δύο για τους άντρες): τα 

αιμοφόρα αγγεία κάτω από το δέρμα διαστέλλονται, γεγονός το οποίο προκαλεί ένα δυσάρεστο 



αίσθημα. Η γεύση, η όσφρηση και η όραση περιορίζονται λίγο όπως περιορισμένο επίσης είναι το 

αίσθημα του πόνου.  

- Με ένα επίπεδο αλκοόλ 0,5-1,5 (περίπου 1-5 ποτήρια για τις γυναίκες και 2-7 για τους άντρες) 

υπάρχει μια αλλαγή στη διάθεση και τη συμπεριφορά. Η μνήμη εξασθενίζει, η κριτική ικανότητα 

γίνεται πιο δύσκολη, η ταχύτητα αντίδρασης είναι περιορισμένη. Επηρεάζεται ο συντονισμός των 

μυών και η όραση αλλάζει.  

- Με ένα επίπεδο αλκοόλ 1,5-3 ( περίπου 5-9 ποτήρια για τις γυναίκες και 7-14 για τους άντρες) οι 

προαναφερθείσες συνέπειες αυξάνονται. Η συμπεριφορά γίνεται εξαιρετικά συναισθηματική. Οι 

αυτοκριτικές εξαφανίζονται. Το πρόσωπο γίνεται κόκκινο και πρησμένο, και οι κόρες των 

οφθαλμών διαστέλλονται. Η πιθανότητα της ναυτία και του εμετού είναι υψηλή.  

- Με ένα επίπεδο αλκοόλ 3-4 ( περίπου 9-13 ποτήρια για τις γυναίκες και 14-19 για τους άντρες) οι 

αισθήσεις υπολειτουργούν. Αυτός που έχει πιει βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση. Με δυσκολία 

παρατηρεί αυτά που ακούει ή βλέπει.  

- Με επίπεδο αλκοόλ 4 ο κίνδυνος της αναισθησίας είναι πολύ υψηλός. Υπάρχει κίνδυνος για τη 

ζωή. Μπορεί να πέσει σε κώμα και τελικά πεθαίνει από μια καρδιακή κρίση ή διακοπή της 

αναπνοής.  

 

 

Ποιες είναι οι μακροπρόθεσμες οργανικές συνέπειες του να πίνεις 

αλκοόλ ;  
Απάντηση: 

Εκείνοι που συνήθως πίνουν πάρα πολύ διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να παρουσιάσουν κάποια 

οργανική βλάβη. Ο βαθμός της ζημιάς εξαρτάται από τη δόση. Τα όργανα που συμβάλουν στην 

απορρόφηση και την αφομοίωση του αλκοόλ, όπως το στομάχι, το ήπαρ και το πάγκρεας είναι 

ευπαθή. Επίσης ο εγκέφαλος υποφέρει από την συνεχή κατάχρηση.  

 

ΟΙ ΠΙΟ ΣΥΧΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ 

Εκφυλισμός του ήπατος  Εκδηλώνεται με ναυτία, εμετό, έλλειψη όρεξης, μείωση βάρους και 

πυρετό). 

Μετά την διακοπή της λήψης αλκοόλ, το ήπαρ μπορεί να επανέλθει. Η πιο γνωστή ανίατη 

διαταραχή του ήπατος που προκαλείται από κατάχρηση αλκοόλ είναι η κίρρωση του ήπατος.  

 

Γαστρίτιδα (μόλυνση της βλεννώδους μεμβράνης του στομάχου) και παγκρεατίτιδα (φλεγμονή 

στο πάγκρεας). Η γαστρίτιδα μπορεί να προκαλέσει στομαχική αιμορραγία. Η παγκρεατίτιδα 

επιτρέπει σε λιγότερες θρεπτικές ουσίες να αφομοιωθούν, προκαλώντας μεταξύ άλλων μείωση 

βάρους. 

 

Διάφορες έρευνες έχουν εντοπίσει μια σχέση μεταξύ υπερβολικής κατάχρησης αλκοόλ και 

καρκίνου στο στόμα, το λαρύγγι και τον οισοφάγο, ειδικά με ανθρώπους που πίνουν και επίσης 

καπνίζουν. Αυτοί που πίνουν πολύ επίσης διατρέχουν τον κίνδυνο να αναπτύξουν καρκίνο του 

ήπατος και του παχέος εντέρου. Οι γυναίκες που πίνουν πολύ έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να 

αναπτύξουν καρκίνο του στήθους. 

 

Μπορεί επίσης να προκληθεί βλάβη στον εγκέφαλο. 

  

Ο κατάλογος των διαταραχών που προκαλούνται από την κατάχρηση αλκοόλ είναι μακρύς αλλά 

δεν μπορούμε να τις αναφέρουμε όλες.  



 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΦΙΣΑΣ 

 

«ΞΕΡΩ ΝΑ ΛΕΩ ΟΧΙ ΣΤΟ ΑΛΚΟΟΛ» 

 

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΝ:  

 

Πως μπορείς να προστατεύσεις τον εαυτό σου 

από την πίεση των φίλων να πιεις αλκοόλ; 

 

Απάντηση: 

Δεν είναι καλό άνθρωποι που βρίσκονται στο περιβάλλον σου να σε πιέζουν ή να 

νιώθεις ότι σε πιέζουν να πιεις. Το να πίνει κάποιος αλκοόλ είναι μια επιλογή και 

είναι επιλογή σου να μην το κάνεις. Οι φίλοι σου πρέπει να το σέβονται αυτό. Φίλοι 

που θέλουν το καλό σου σέβονται τη γνώμη σου και το τι έχεις αποφασίσει. Εάν 

δεν το κάνουν, πρέπει να αναρωτηθείς εάν είναι πραγματικά καλοί φίλοι και εάν 

θέλεις να παραμείνεις φίλος μ αυτούς. Είναι σημαντικό να γνωρίζεις τους λόγους 

που δεν θέλεις να πιείς ή τουλάχιστον όχι πάρα πολύ. Είναι επίσης σημαντικό να 

έχεις γνώσεις που αφορούν το αλκοόλ, για παράδειγμα να γνωρίζεις τους 

κινδύνους. Έτσι μπορείς ξεκάθαρα να εξηγήσεις στους άλλους γιατί έχεις φτάσει σ 

αυτή την απόφαση. Εάν οι άλλοι επιμένουν, μπορείς να τους πεις κάποια πράγματα, 

για παράδειγμα:  

 � Δεν μου αρέσει, προτιμώ να πιω ένα αναψυκτικό  

 � Απλώς μου αρέσει περισσότερο όταν είμαι εγκρατής.  

 � Το απόγευμά μου είναι καλύτερο όταν δεν είμαι μεθυσμένος  

 � Δεν χρειάζομαι αλκοόλ για να είμαι ευτυχισμένος  

 � Θέλω να παραμείνω «καθαρός»  

 � Κάνω σπορ και το αλκοόλ είναι κακό για την κατάστασή μου  

 � Θέλω να είμαι σε φόρμα αύριο  

 

Μπορείς επίσης να χρησιμοποιήσεις ένα αστείο ή ένα ανώδυνο ψέμα όπως:  

� Δεν το αντέχω. Αρρωσταίνω  

� Μου δίνει ένα κακό χιούμορ  

� Έχω κάνει συμφωνία να μη πιω.  

 


