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                               ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΣΚΟΠΟΙ 

                                                                                                                                                                                      
Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας (Project) της Α΄Λυκείου εκπονήθηκε στο 

σχολείο μας έρευνα με θέμα: «Αλκοόλ: ένας επικίνδυνος φίλος του ανθρώπου». 

Το  θέμα επιλέχτηκε για έρευνα ,καθώς αποτελεί μείζον κοινωνικό πρόβλημα στη 

σύγχρονη εποχή. Σκοπός της έρευνας ήταν  να αποκτήσουν  οι μαθητές χρήσιμες 

γνώσεις σχετικά με το τι είναι το «αλκοόλ» και  πώς επιδρά στον ανθρώπινο 

οργανισμό. Επίσης  να ενημερωθούν για το πρόβλημα του αλκοολισμού και τις 

συνέπειές του. Αφού έγινε χωρισμός των μαθητών σε ομάδες, προσδιορίστηκαν 

οι πηγές άντλησης των πληροφοριών καθώς και τα μεθοδολογικά εργαλεία που 

θα χρησιμοποιούνταν στην έρευνα. Οι μαθητές αναζήτησαν πληροφορίες σε 

βιβλία και στο διαδίκτυο, πραγματοποίησαν συναντήσεις  με ειδικούς και πήραν 

συνεντεύξεις, συνέταξαν ερωτηματολόγια και εξοικειώθηκαν με τη διενέργεια 

δημοσκόπησης και την εξαγωγή συμπερασμάτων από αυτή. Ελπίζουμε ότι οι 

μαθητές μας,  ύστερα από την όλη πορεία της έρευνας, θα προβληματιστούν ως 

προς την επικινδυνότητα που κρύβει το αλκοόλ, επιπλέον, θα αποκτήσουν 

δεξιότητες έρευνας σε πηγές, θα μπορούν να αναλαμβάνουν  πρωτοβουλίες 

υπεύθυνα, θα  αισθάνονται ακόμη πιο ώριμοι και θα θέτουν ενεργητικά στόχους.  
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ΟΜΑΔΑ Α 

Περίληψη: 

Συνοπτικά αναφέρεται ότι η διεξαγωγή της παρούσας ερευνητικής εργασίας με τίτλο Αλκοόλ 

και Αλκοολούχα Ποτά πραγματοποιήθηκε με σκοπό τη διερεύνηση της σύστασης της 

αιθανόλης και των αλκοολούχων ποτών, την ανακάλυψη της χρησιμότητάς της, την επεξήγηση 

όρων όπως αλκοολική ζύμωση, αλκοολικοί βαθμοί και κυρίως την άντληση πληροφοριών και 

γνώσεις  γύρω  από το θέμα αυτό. Ειδικότερα, προσεγγίσαμε την αιθανόλη ως χημικό στοιχείο, 

βρήκαμε μύθους που σχετίζονται με το αλκοόλ και πραγματοποιήσαμε συνέντευξη από τον 

Χημικό του σχολείου μας, κ. Σταμάτη με θέμα το αλκοόλ. Ο κ. Σταμάτης  διασαφήνισε 

ορισμένες έννοιες, μας έδειξε τον τρόπο απόσταξης του μούστου και απάντησε σε όλες τις 

ερωτήσεις μας. Επιπρόσθετα, πήραμε μέρος σε διάλεξη με την ψυχολόγο κ. Δημητρίου όπου 

προσεγγίσαμε το αλκοόλ ως εξαρτησιογόνο ουσία και εξετάσαμε τις επιπτώσεις του στην 

υγεία μας μέσω ερωταπαντήσεων που πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία. Τέλος, με άξονα 

πάντα το αλκοόλ, αντλήσαμε πληροφορίες από το διαδίκτυο και από εγκυκλοπαίδειες με 

σκοπό τη απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων που αφορούσαν το υπόθεμα της ομάδας 

μας. 

 

Τι είναι το αλκοόλ; 

Αλκοόλ είναι η διαδεδομένη ονομασία της αιθυλικής αλκοόλης καθώς επίσης και 

των οινοπνευματωδών ποτών. Η αιθανόλη ή αιθυλική αλκοόλη ή οινόπνευμα ή 

υδροξυαιθάνιο ή μεθυλοκαρβινόλη ή 1-οξαπροπάνιο είναι (στις συνηθισμένες 

συνθήκες, T = 25 °C, P = 1 atm) ένα πτητικό, εύφλεκτο και άχρωμο υγρό. Είναι 

ένα ψυχοενεργό ναρκωτικό και ένα από τα παλαιότερα ψυχαγωγικά ποτά. Είναι 

γνωστή στην καθομιλουμένη και απλά ως «αλκοόλη» και βρίσκεται στα 

αλκοολούχα ποτά, σε ειδικά θερμόμετρα, ως διαλύτης και ως καύσιμο. 

Η αιθανόλη είναι μια αλκανόλη, δηλαδή άκυκλη κορεσμένη μονοαλκοόλη, με 

«ευθεία» ανθρακική αλυσίδα και σύντομο συντακτικό τύπο C2H5OH ή λίγο πιο 

αναλυτικά CH3CH2OH. Οι τύποι αυτοί δείχνουν ότι το μόριο της αιθανόλης 

αποτελείται από μια αιθυλομάδα και μια υδροξυλομάδα. O χημικός τύπος της είναι 

C2H6O και έχει ένα ισομερές θέσης, το διμεθυλαιθέρα. 

Πού χρησιμοποιείται; 

Η αιθανόλη χρησιμοποιείται ευρύτατα ως διαλύτης διαφόρων ουσιών που 

προορίζονται για ανθρώπινη επαφή ή κατανάλωση, που περιλαμβάνουν αρώματα, 

αρωματικές ουσίες, χρωστικές ουσίες και φάρμακα. Στη Χημεία χρησιμοποιείται 
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τόσο ως διαλύτης όσο και ως πρώτη ύλη για τη σύνθεση άλλων προϊόντων. Έχει 

μια μακρά ιστορία ως καύσιμο παραγωγής θερμότητας, φωτός και πιο πρόσφατα 

ως καύσιμο για κινητήρες εσωτερικής καύσης.  

 

Γιατί ονομάζεται αιθανόλη; 

Η ονομασία «αιθανόλη» (δείτε και την «ιστορία» παρακάτω) προέρχεται από την 

ονοματολογία κατά IUPAC. Συγκεκριμένα, το πρόθεμα «αιθ-» δηλώνει την 

παρουσία δύο ατόμων άνθρακα ανά μόριο της ένωσης, το ενδιάμεσο «-αν-» 

δείχνει την παρουσία μόνο απλών δεσμών μεταξύ ατόμων άνθρακα στο μόριο και 

η κατάληξη «-όλη» φανερώνει ότι περιέχει ένα υδροξύλιο ως κύρια 

χαρακτηριστική ομάδα, δηλαδή ότι πρόκειται για αλκοόλη. 

 

Τι είναι τα αλκοολούχα ποτά; 

Ονομάζεται κάθε ποτό που περιέχει αιθυλική αλκοόλη. 

Ορισμός 

« Αλκοολούχο ποτό » ονομάζεται το ποτό που περιέχει αιθυλική αλκοόλη 

(οινόπνευμα) γεωργικής προέλευσης σε οποιοδήποτε ποσοστό και το οποίο έχει 

προέλθει είτε από φυσική ζύμωση, είτε από προσθήκη κατά την επεξεργασία. 

Η αιθανόλη ή αιθυλική αλκοόλη παράγεται με φυσική επεξεργασία όταν η μαγιά 

μετατρέπει τη ζάχαρη που περιέχεται σε φρούτα, δημητριακά, ζαχαροκάλαμο, σε 

αλκοόλ. Το καθαρό αλκοόλ είναι ένα άχρωμο, καθαρό υγρό. Η διαδικασία που 

χρησιμοποιείται για την παρασκευή του ονομάζεται ζύμωση. 

Τι γίνεται κατά τη διάρκεια της ζύμωσης; 

Το αλκοόλ δημιουργείται όταν η ζύμη τρέφεται με ζάχαρη. Αυτός ο 

μικροσκοπικός οργανισμός μεγαλώνει και πολλαπλασιάζεται με τη ζάχαρη που 

περιέχεται σε τρόφιμα όπως τα φρούτα και τα σιτηρά. Καθώς η ζύμη τρέφεται με 

ζάχαρη παράγεται διοξείδιο του άνθρακα και αλκοόλ.                                                                                             

Ζάχαρηενέργεια+ αλκοόλ+ διοξείδιο του άνθρακα 

Τι εκφράζουν οι αλκοολικοί βαθμοί σε ένα αλκοολούχο ποτό; 

Στην ετικέτα κάθε αλκοολούχου ποτού υπάρχει μια ένδειξη που δείχνει την 

περιεκτικότητα του ποτού σε αλκοόλ (οινόπνευμα). Η ένδειξη αυτή είναι οι 

αλκοολικοί βαθμοί ή % όγκο κατ’ όγκο περιεκτικότητα (% v/v ή % vol). Έτσι, ο 
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αλκοολικός βαθμός εκφράζει την ποσότητα της αλκοόλης σε ml που περιέχεται σε 

100 ml του αλκοολούχου ποτού. 

Σε ποιες κατηγορίες ταξινομούνται τα οινοπνευματώδη ποτά; 

Τα οινοπνευματώδη ποτά διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες, τα μη 

αποσταζόμενα, τα αποσταζόμενα και τα ηδύποτα. Στην πρώτη κατηγορία 

κατατάσσονται όσα ζυμώνονται όπως το κρασί ή η μπύρα που αποτελούν τους 

εκπροσώπους της κατηγορίας. Στη δεύτερη κατηγορία βρίσκονται τα ποτά στα 

οποία η αλκοολική ζύμωση ακολουθείται από απόσταξη σε ειδική συσκευή. Όπως 

το ούζο, το τσίπουρο, το ουίσκι η βότκα και το τζιν . Στην τελευταία κατηγορία, τα 

ηδύποτα παρασκευάζονται τεχνητά με την ανάμειξη ποσότητας αιθυλικής 

αλκοόλης, νερού ή χρωστικών υλών όπως το λικέρ. 

 

Περιεκτικότητα οινοπνευματωδών ποτών σε αιθανόλη 

Οινοπνευματώδες ποτό Αλκοολικοί βαθμοί 

Whisky 40 

Ρούμι 37,5 

Βότκα 37,5 

Ούζο 37,5 

 

Είδος οινοπνευματώδους ποτού Περιεκτικότητα σε αιθυλική 

αλκοόλη % 

Μπύρα Ελληνική 4-6 

Κρασί Ρετσίνα 12-14 

Κρασί Αρετσίνωτο 11-16 

Κρασί Ελληνικό γλυκό 11-17 

Κρασί Ρήνου και Μοζέλα  8-10 

Καμπανίτης 10-12 

Μαυροδάφνη 15-17 

Ούζο και Τσίπουρο 35-48 

Μαστίχα 35-48 
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Ιστορική αναδρομή 

Η αιθανόλη ήταν γνωστή στους ανθρώπους ως μεθυστικό των αλκοολούχων 

ποτών. Αποξηραμένο υπόλειμμα 9.000 ετών σε κεραμικό δοχείο βρέθηκε στην 

Κίνα, γεγονός που δείχνει ότι νεολιθικοί άνθρωποι κατανάλωναν 

οινοπνευματώδη ποτά.                                                                                                                                          

Παρόλο που η απόσταξη ήταν γνωστή από νωρίς στους Έλληνες και στους 

Άραβες, η πρώτη καταγεγραμμένη παραγωγή αλκοόλης από απόσταξη οίνου 

έγινε από τους αλχημιστές της Σχολής του Σαλέρνο το 12
ο
  αιώνα. Η πρώτη 

αναφορά στην «απόλυτη αλκοόλη» έγινε από τον Ράυμοντ Λουλλ.                                                            

Η αιθανόλη παρασκευάστηκε για πρώτη φορά συνθετικά το 1826 με ανεξάρτητες 

προσπάθειες του Χένρυ Χέννελ στη Μ.Βρετανία και του Σέρουλλας στη Γαλλία. 

Το 1828, ο Μιχαήλ Φαραντάυ παρασκεύασε αιθανόλη με όξινης κατάλυσης 

υδρόλυση αιθενίου, διεργασία παρόμοια με τη σύγχρονη βιομηχανική σύνθεση 

αιθανόλης.                                                                                                                                      

Η αιθανόλη χρησιμοποιήθηκε ως καύσιμο για λάμπες φωτισμού στις ΗΠΑ από 

τα 1840, αλλά η καθιέρωση φορολογούμενης βιομηχανικής αιθανόλης κατά τον 

Εμφύλιο Πόλεμο έκανε αυτήν την πρακτική αντιοικονομική. Όμως ο φόρος 

αυτός καταργήθηκε το 1906 με αποτέλεσμα τα κλασικά μοντέλα Φορντ Μόντελ 

Τ να κινούνται με αιθανόλη ως το 1908. Το 1920 όμως  με την Ποτοαπαγόρευση 

οι παραγωγοί καυσίμων αιθανόλης κατηγορήθηκαν ότι συμμάχησαν με τους 

λαθρέμπορους αλκοολούχων ποτών και η κατανάλωση αιθανόλης ως καύσιμο 

έπεσε και πάλι σε δυσμένεια ως τα τέλη του 20
ου

 αιώνα. 

 

Οινέας-μύθος 

Ο Οινέας ήταν βασιλιάς της Καλυδώνας και καταγόταν από τον Αιτωλό. Ο 

Ορεσθέας (παππούς του Οινέα) είχε μια σκύλα, που λένε πως γέννησε ένα 

ραβδί. Ο Ορεσθέας παράχωσε τον ραβδί στο χώμα και φύτρωσε έτσι το πρώτο 

κλήμα. Ο Οινέας έβγαλε το κρασί από τα σταφύλια και έτσι το κρασί 

ονομάστηκε «οίνος» από το όνομά του. Τη σωστή χρήση του μεθυστικού ποτού 

λένε πως τη δίδαξε στον Οινέα ο Διόνυσος, όταν είχε φιλοξενηθεί στο ανάκτορο 

του βασιλιά. 
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                 Το παραμύθι του κρασιού-Η ιστορία του Θεού Διόνυσου 

 

                                                  
                                       Πίνακας  του Caravaggio "Διόνυσος" 

 

   Μια φορά κι έναν καιρό, ο θεός Διόνυσος φιλοξενήθηκε από το βασιλιά της 

Αιτωλίας, Οινέα. Ευχαριστήθηκε πολύ από τη φιλοξενία του και για ανταπόδοση 

θέλησε να του κάνει ένα δώρο. 

   Σε μια χώρα μακρινή που βρέθηκε, πήρε ένα μικρό και τρυφερό κλίμα 

αμπελιού και τύλιξε τις ρίζες του με λάσπη για να μην ξεραθεί. Αφού βρήκε ένα 

μικρό κούφιο κόκαλο αηδονιού το έβαλε μέσα και ξεκίνησε. Ο δρόμος όμως ήταν 

μακρινός και το αμπέλι ολοένα μεγάλωνε . Ο Διόνυσος τότε βρήκε ένα 

μεγαλύτερο κόκαλο, λιονταριού και το έβαλε μέσα. Περπάτησε πάλι πολύ και 

είδε πως το αμπέλι μεγάλωσε πάλι τόσο, που πετάχτηκε έξω από τη θήκη του. 

Έψαξε λοιπόν και βρήκε ένα μεγαλύτερο κόκαλο και το έβαλε μέσα. Ήταν κόκαλο 

γουρουνιού. 

    Ώσπου έφτασε κάποτε στην Αιτωλία και έδωσε το δώρο του στον Οινέα. Αυτός 

το φύτεψε και σε λίγο καιρό είχε ωραία και ζουμερά σταφύλια. Κάποια σταφύλια 

τα έφαγε και τα υπόλοιπα τα έστυψε και είδε ότι μετά από λίγο καιρό ο μούστος 

έγινε κρασί. Όμως το κρασί πήρε και τα καλά και τα ανάποδα  

από τα ζώα που με τα κόκαλά τους το μεγάλωσαν. 

    Έτσι όποιος πίνει λίγο κρασί, νιώθει στην αρχή σαν πουλί και κελαηδάει. 

Όποιος πιει περισσότερο, θεριεύει και γίνεται σαν λιοντάρι και ζητάει καυγάδες. 

Κι αν πιει ακόμα πιο πολύ, ξεχνάει τους τρόπους του και φέρεται σαν το 

γουρούνι." 
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Γνωμικά-Αφορισμοί 

-Ούτος την άμπελον  είτε τρεις φέρειν βότρυς, τον πρώτον ησονής, τον δεύτερον 

μέθης, τον τρίτον αηδίας.                                                                                                              

Ανάχαρσις, 6
ος

 π.Χ αιώνα, Σκύθης ηγεμόνας και φιλόσοφος. 

-Πίνειν δε ες μέθην ουδαμού πρέπον πλην εν ταις εορταίς.                                                         

Πλάτων, 427-347 π.Χ, Φιλόσοφος 

-Οίνος ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου.                                                                                                 

Ψαλμοί 108 

-Η μέθη δεν δημιουργεί ελαττώματα, τα αποκαλύπτει.                                                                  

John Milton, 1608-1674, Άγγλος ποιητής 

-Η μέθη δεν είναι τίποτε άλλο παρά ηθελημένη τρέλα.                                                                                    

Σενέκος, 4 μ.Χ-65 μ.Χ, Ρωμαίος Φιλόσοφος                                                                                                     

-Το κρασί είναι το πιο υγιές και το πιο υγιεινό ποτό.                                                                  

Louis Pasteur, 1822-1895, Γάλλος επιστήμονας 

 

Παροιμίες     

-Ο τρελός είδε το μεθυσμένο κι έφυγε.                                                                                             

–Δώσε κρασί, να βγει η αλήθεια.                                                                                                      

-Μήνας που δεν έχει ρο, ρίξε στο κρασί νερό.       

Αίνιγμα          

 Άσχημος πατέρας, όμορφος γιος και τρελός ο εγγονός.                                                                                   

Τι είναι; Κλήμα, σταφύλια, κρασί    
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 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ  

Κ.ΣΤΑΜΑΤΗ 

    1) Μαθητές: Τι είναι η αλκοόλη; 

Κ.Σταμάτης: Στη Χημεία , με τον όρο αλκοόλες αναφερόμαστε σε μια 

γενικότερη κατηγορία οργανικών ενώσεων , που περιέχουν την χαρακτηριστική 

ομάδα που ονομάζεται υδροξύλιο. Η πιο γνωστή αλκοόλη είναι η αιθανόλη ή 

αιθυλική αλκοόλη ή γνωστότερα οινόπνευμα. 

2) Μαθητές: Ποιες είναι οι ιδιότητες της αλκοόλης; 

Κ.Σταμάτης: Η αιθυλική αλκοόλη ή αιθανόλη ή αλκοόλη ή οινόπνευμα είναι 

υγρό σώμα, άχρωμο με ευχάριστη μεθυστική οσμή, ευκίνητο, ελαφρότερο από 

το νερό. Όταν αναμιγνύεται με το νερό, αναπτύσσεται θερμότητα και γίνεται 

συστολή του όγκου του όλου υγρού μίγματος. Εκτός από το νερό αναμιγνύεται 

με αιθέρα, γλυκερίνη και άλλες οργανικές ενώσεις. Διαλύει άριστα πολλές 

ουσίες. Ως διαλύτης παίρνει τη δεύτερη θέση μετά το νερό. Η αιθανόλη είναι 

εύφλεκτη αλλά και τοξική για τον ανθρώπινο οργανισμό. Σε μικρές ποσότητες 

προκαλεί διέγερση, σε μεγαλύτερες μέθη και σε πιο μεγάλες προκαλεί σοβαρές 

βλάβες και τέλος το θάνατο. 

3) Μαθητές: Πώς παρασκευάζεται η αλκοόλη; 

Κ.Σταμάτης: Ο πιο γνωστός και πιο διαδεδομένος τρόπος παρασκευής της 

αλκοόλης είναι η αντίδραση της αλκοολικής ζύμωσης. Αλκοολική ζύμωση 

λέγεται η χημική αλλοίωση την οποία παθαίνει το ζάχαρο για να μετατραπεί σε 

αλκοόλη, με τη βοήθεια του ενζύμου ζυμάση. Η αλκοόλη παρασκευάζεται από 

ζαχαρούχους καρπούς , κύρια σταφύλια ή από μελάσα έπειτα από ζύμωση , 

οπότε το υπάρχον ζάχαρο μετατρέπεται σε αλκοόλη η οποία αποστάζεται. 

4) Μαθητές: Πού χρησιμοποιείται η αλκοόλη; 

Κ.Σταμάτης: Η αλκοόλη αποτελεί το κύριο συστατικό στα αλκοολούχα ποτά. 

Χρησιμοποιείται ως διαλύτης, ως αντισηπτικό, στη αρωματοποιία και στη 

φαρμακευτική, στην κατασκευή αλκοολούχων ποτών, στη χημική βιομηχανία 

κ.λπ. 

5) Μαθητές: Τι εκφράζουν οι αλκοολικοί βαθμοί σε ένα αλκοολούχο ποτό; 

Κ.Σταμάτης: Στην ετικέτα κάθε αλκοολούχου ποτού υπάρχει μια ένδειξη που 

δείχνει την περιεκτικότητα του ποτού σε αλκοόλ. Η ένδειξη αυτή είναι οι 

αλκοολικοί βαθμοί ή % όγκο κατ’ όγκο περιεκτικότητα. Έτσι ο αλκοολικός 

βαθμός εκφράζει την ποσότητα της αλκοόλης σε ml που περιέχεται σε 100 ml 

του αλκοολούχου ποτού. 
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6) Μαθητές: Σε ποιες κατηγορίες ταξινομούνται τα οινοπνευματώδη ποτά; 

Κ.Σταμάτης: Τα οινοπνευματώδη ποτά διακρίνονται ανάλογα με την πρώτη 

ύλη, την περιεκτικότητα σε αλκοόλη, τον τρόπο παρασκευής και την προσθήκη 

άλλων ουσιών σε αυτά. Μπορούν δε να χωριστούν στις εξής κατηγορίες: Τα μη 

αποσταζόμενα που λαμβάνονται απευθείας με αλκοολική ζύμωση διαφόρων 

σακχαρούχων υγρών. Τα σπουδαιότερα ποτά αυτής της κατηγορίας είναι ο οίνος 

και ο ζύθος. Τα αποσταζόμενα αλκοολούχα ποτά που λαμβάνονται με απόσταξη 

αλκοολούχων διαλυμάτων ενώ προστίθενται σε αυτά και αρωματικές ύλες. 

Έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε οινόπνευμα (30-70 % v/v) και τα πιο γνωστά 

από αυτά είναι το κονιάκ, το μπράντι, το ούζο, η ρακή, το ουίσκι, η βότκα κ.ά. 

Τέλος, τα ηδύποτα που λαμβάνονται είτε με κατεργασία φρούτων ή 

αρωματικών υλών με αλκοόλη και προσθήκη σιροπιού είτε με ανάμειξη 

οινοπνεύματος, νερού, ζάχαρης και αιθέριων ελαίων. Γνωστότερα ηδύποτα είναι 

το τσέρι, το πίππερμαν, το βερμούτ, το καμπάρι κ.ά. 
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Β ΟΜΑΔΑ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Πραγματευτήκαμε το θέμα αλκοόλ και υγεία. Αρχικά κάναμε κατανομή των 

υποερωτημάτων μας στα μέλη της ομάδας μας. Συγκεντρώσαμε πληροφορίες 

προκειμένου να διαπιστώσουμε τι συμβαίνει όταν κάποιος καταναλώνει 

υπερβολική ποσότητα αλκοόλ και πώς αυτό μετατρέπεται σε ύπουλο φίλο για 

τον ανθρώπινο οργανισμό. Επίσης, πήραμε συνέντευξη από ειδικό παθολόγο, ο 

οποίος μας μίλησε για το αλκοόλ και μάθαμε ότι οι επιδράσεις του μπορεί να 

είναι ή μακροπρόθεσμες ή βραχυπρόθεσμες, άλλοτε είναι θετικές και άλλοτε 

αρνητικές. Τέλος μελετήσαμε τι συμβαίνει όταν πίνουμε αλκοόλ κατά τη 

διάρκεια της εγκυμοσύνης. Σκοπός της εργασίας μας ήταν να εμπλουτίσουμε τις 

γνώσεις μας για το αλκοόλ και να γίνουμε συνειδητοποιημένοι όσον αφορά την 

κατανάλωσή του. 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 
<<Το κρασί, αν χρησιμοποιηθεί κατάλληλα και με μέτρο , ανάλογα με τον 

οργανισμό του κάθε ανθρώπου είναι άριστο τόσο για την υγεία όσο και για την 

αρρώστια >>(Ιπποκράτης).    

 

 

 

Πώς επιδρά το αλκοόλ στον οργανισμό μας;          

 

Το αλκοόλ στον οργανισμό ασκεί πολύπλευρη φαρμακολογική και τοξική δράση 

και επηρεάζει τη λειτουργία πολλών συστημάτων . Οι δράσεις του εξαρτώνται 

από την πυκνότητα του αλκοόλ στο αίμα και περιλαμβάνουν:   
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Επίδραση στο κεντρικό νευρικό σύστημα   

 

Η κύρια δράση του αλκοόλ αφορά το κεντρικό σύστημα. Η φαρμακολογική 

δράση του αλκοόλ στο κεντρικό νευρικό σύστημα είναι κατασταλτική και όχι 

διεγερτική . Σε μεγάλες μάλιστα συγκεντρώσεις , το κατασταλτικό αποτέλεσμα 

της δράσης του αλκοόλ είναι ιδιαίτερα εμφανές και μοιάζει με εκείνο των 

αναισθητικών φαρμάκων. Τα πρώτα συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό 

σύστημα , εκδηλώνονται μόλις η συγκέντρωση του αλκοόλ στο αίμα ξεπεράσει 

τα 40 mg %  και περιλαμβάνουν εξασθένιση της μνήμης και της προσοχής , ήπιες 

διαταραχές του λόγου , διαταραχές στην εκτέλεση λεπτών χειρισμών και 

ελάττωση της αντίδρασης με αισθητηριακά ερεθίσματα . Στις συγκεντρώσεις 

αυτές , διατηρείται η πνευματική διαύγεια και το άτομο δεν έχει την αίσθηση της 

επίδρασης που ασκεί το αλκοόλ στον οργανισμό του. 

 

 

Επιδράσεις στο ήπαρ και στο πεπτικό σύστημα 

 
Μια από τις γνωστότερες επιδράσεις του αλκοόλ είναι η κίρρωση του ήπατος. Οι 

χρήστες της αλκοόλης, κατά μέσο όρο, έχουν 7,5 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα 

να εκδηλώσουν ηπατική κίρρωση από ότι οι μη χρήστες. Η ευαισθησία των 

ατόμων στην ανάπτυξη κίρρωσης ποικίλει σημαντικά. Σε δόσεις 60-80 

γραμμαρίων αλκοόλ την ημέρα, μετά από 5 χρόνια, περίπου το 10-15% θα 

παρουσιάσει ηπατικό πρόβλημα. Η αύξηση της ποσότητας επιφέρει ταχύτερα 

την ηπατική βλάβη και σε μεγαλύτερο ποσοστό χρηστών. Επιπλέον η χρήση 

αλκοόλ οδηγεί σε λιπώδη διήθηση του ήπατος και σε αύξηση της συχνότητας 

εμφάνισης πρωτοπαθούς καρκίνου του ήπατος. 

 

Επιδράσεις στο νευρικό σύστημα 

Η παρατεταμένη κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί αρκετές βλάβες του εγκεφάλου 

και των περιφερικών νευρών. Οι βλάβες αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε 

σημαντικές αναπηρίες διάφορων μορφών. Επίσης η κατανάλωση αλκοόλ αυξάνει 

την συχνότητα εκδήλωσης θανατηφόρων ή μη θανατηφόρων αγγειακών 

επεισοδίων του εγκεφάλου, με ένα σχετικό κίνδυνο που μπορεί να φτάσει στους 
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άνδρες το 2,38 αλλά στις γυναίκες να προσεγγίζει το 8(ο κίνδυνος δηλαδή είναι 8 

φορές μεγαλύτερος). 

 

 

Επιδράσεις στο αναπνευστικό σύστημα 

Η χρόνια χρήση αλκοόλ στο αναπνευστικό σύστημα μπορεί να προκαλέσει 

κρίσεις άπνοιας κατά τον ύπνο, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια από 

χημικό ερεθισμό των πνευμόνων, πνευμονία και καρκίνο του λάρυγγα και των 

πνευμόνων. 

Επιδράσεις κατά την κύηση 

Η συστηματική κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί στο έμβρυο σοβαρές βλάβες. 

Μπορούν να προκληθούν αυτόματη αποβολή, χαμηλό βάρος γέννησης, 

νευρολογικές αναπηρίες κλπ. Οι βλάβες είναι συχνότερες όταν η κατανάλωση 

αλκοόλ γίνεται κατά το πρώτο τρίμηνο της κύησης κατά το οποίο ακόμα και μία 

μέτρια κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να οδηγήσει σε εμβρυακές βλάβες. 

 

Τι συμβαίνει όταν το αλκοόλ μπαίνει 

στο σώμα μας;  

Το αλκοόλ που καταναλώνεται εισέρχεται μέσω του σώματος και του οισοφάγου 

στο στομάχι. Μια μικρή ποσότητα αφομοιώνεται  εκεί. Το υπόλοιπο έρχεται 

καθαρό, και χωρίς να αφομοιωθεί, στο αίμα και εξαπλώνεται σε όλο το σώμα. Η 

παρουσία του φαγητού στο στομάχι τη στιγμή που κάποιος  πίνει καθυστερεί την 

απορρόφηση του αλκοόλ από το αίμα. Γι’ αυτό ένα αλκοολούχο ποτό έχει πιο 

γρήγορες επιπτώσεις όταν το στομάχι είναι άδειο από όταν κάποιος πίνει κατά 

την διάρκεια ενός γεύματος ή μετά από αυτό. Ποτά με επίπεδο αλκοόλ πάνω 

από 20% παραμένουν για μεγαλύτερο διάστημα στο στομάχι από ποτά με 

χαμηλότερο επίπεδο αλκοόλ. Κάποιος που έχει μεγάλο βάρος έχει περισσότερο 

σωματικά υγρά από ότι κάποιος που έχει μικρότερο βάρος. Έτσι ένα πιο ελαφρύ 

άτομο επηρεάζεται  περισσότερο από ότι ένα βαρύ άτομο που έχει πιεί τον ίδιο 
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αριθμό αλκοολούχων ποτών. Υπάρχει επίσης διαφορά και ανάμεσα στους 

άνδρες και τις γυναίκες. Το γυναικείο σώμα περιλαμβάνει κατά μέσο όρο 

λιγότερα υγρά ανά κιλό από ότι ένα ανδρικό. Επίσης οι γυναίκες αφομοιώνουν 

μικρότερη ποσότητα αλκοόλ στο σώμα. Το ήπαρ τελικά διαλύει το αλκοόλ το 

οποίο μετά αποβάλλεται από τα ούρα. 

Τι είναι ο δείκτης κατανάλωσης αλκοόλ; 

 
Ο δείκτης ΒΑC (blood alcohol concentration= συγκέντρωση  αλκοόλ στο αίμα), 

καθορίζει ακριβώς πόσο αλκοόλ βρίσκεται στο αίμα μας. Ο δείκτης εκφράζει 

συγκέντρωση σε mg/ml (ή g/L). 

Oι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν το BAC είναι : 

Α) η ποσότητα φαγητού που έχει καταναλωθεί 

Β) ο μεταβολισμός 

Γ) τα επίπεδα κούρασης  

Δ) το φύλο 

Ποιες είναι οι θετικές επιδράσεις του  

αλκοόλ στον οργανισμό μας; 

 Η κατανάλωση αλκοόλ αποτελεί ένα θέμα που απασχολεί τον καθένα μας. 

Πολλές έρευνες αποδεικνύουν τις βλαβερές συνέπειες του αλκοόλ τόσο στην 

υγεία μας, όσο και στην κοινωνία. Η μικρή κατανάλωση αλκοόλ,  για παράδειγμα 

ένα με δύο ποτήρια κρασί, έχει και θετικά αποτελέσματα. 

 Η κατανάλωση κόκκινου κρασιού ένα με δύο ποτηράκια κάνει καλό στην καρδιά. 

Επίσης έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες, το οποίο είναι καλό για την υγεία. 

Επιπλέον βοηθάει στο να μειωθεί η χοληστερίνη. Αυξάνει την ‘καλή 

χοληστερόλη’. Πάντα μιλάμε για ένα με δύο ποτηράκια αλκοόλ. Σε κάποιες 

περιπτώσεις ‘ρίχνει’ την πίεση γιατί βοηθάει στο να χαλαρώνουμε. Το κρασί και 

το αλκοόλ γενικότερα δημιουργούν ευδιαθεσία και πίσω από την κατανάλωση 
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αλκοόλ βρίσκεται ολόκληρη φιλοσοφία. Η κατανάλωση αλκοόλ με παρέα 

κοινωνικοποιεί τους  ανθρώπους,  συνδυάζεται με συζήτηση, ανταλλαγή 

απόψεων και αστείων. Μια ακόμα θετική συνέπεια του αλκοόλ είναι το γεγονός 

ότι βελτιώνει στο να χαλαρώσουμε. Προστατεύει από τα καρδιαγγειακά 

νοσήματα και αυτό δεν ισχύει μόνο για όσους πίνουν σε συχνή βάση, αλλά και 

για αυτούς που πίνουν λιγότερο. 

Ποιες είναι οι βραχυπρόθεσμες και ποιες οι 

μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του αλκοόλ στον 

οργανισμό μας; 

Βραχυπρόθεσμες 

Ανάλογα με την ποσότητα που καταναλώνεται και τη φυσική κατάσταση του 

ατόμου το αλκοόλ μπαίνει να προκαλέσει:  

-Μπερδεμένη ομιλία 

-Υπνηλία 

-Εμετό 

-Διάρροια 

-Ενόχληση στο στομάχι 

-Πονοκέφαλος 

-Αναπνευστικές δυσκολίες 

-Διαστρεβλωμένη όραση  

-Εξασθένιση της κρίσης 

-Μειωμένη αντίληψη και ελλιπής συντονισμός 

-Αναισθησία 

-Αναιμία 

-Κώμα 

-Κενά μνήμης. 
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Μακροπρόθεσμες 

Η μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ και η χρόνια συνδέονται με πολλά προβλήματα 

υγείας σωματικά και ψυχικά, χρόνια και μη. Συγκεκριμένα, ο χρόνιος χρήστης 

μπορεί να εμφανίσει τις παρακάτω παθολογικές καταστάσεις: 

  

-Καρδιαγγειακά νοσήματα 

-Κακοήθη  νεοπλάσματα  

-Ηπατοπάθειες 

-Καταστολή ανοσοποιητικού συστήματος 

-Αλκοολική γαστρίτιδα 

-Αλκοολική παγκρεατίτιδα 

-Αυτοκαταστροφική και ετερoκαταστροφική συμπεριφορά 

Εκείνοι που συνήθως πίνουν πάρα πολύ διατρέχουν κίνδυνο να παρουσιάσουν 

κάποια οργανική βλάβη. Το στομάχι, το ήπαρ και το πάγκρεας θεωρούνται 

ευπαθή όργανα που συμβάλλουν στην απορρόφηση και την αφομοίωση του 

αλκοόλ. Επίσης ο εγκέφαλος υποφέρει από τη συνεχή κατάχρηση. Το ήπαρ ( 

συκώτι ) είναι το πιο σημαντικό όργανο για το μεταβολισμό του αλκοόλ. Η 

υπερβολική χρήση αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει εκφυλισμό του ήπατος. Η 

κατάχρηση  οδηγεί στην πιο γνωστή ανίατη διαταραχή του ήπατος, την κίρρωση 

του ήπατος . 

Τι είναι η κίρρωση του ήπατος; 

Η κίρρωση του ύπατος είναι ένας χρόνιος ερεθισμός και μόλυνση του ήπατος . 

Είναι γεγονός ότι το αλκοόλ φθείρει το ήπαρ. Όταν το συγκεκριμένο όργανο του 

σώματος είναι ερεθισμένο μπορεί να μολυνθεί. 
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Εγκυμοσύνη και αλκοόλ 

Πολλές μέλλουσες μητέρες ρωτούν για την κατανάλωση αλκοόλ και αν είναι 

ασφαλές να πίνουν έστω και με μέτρο κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης. Είναι 

δύσκολο να πει κανείς ποιο είναι το “ασφαλές” επίπεδο κατανάλωσης αλκοόλ. 

Οι επίσημες οδηγίες όμως (που υποστηρίζονται από όλο τον ιατρικό κόσμο), 

συστήνουν να μην πίνετε καθόλου αλκοόλ ώσπου να γεννηθεί το μωρό σας. 

 

Τι συμβαίνει όταν πίνετε αλκοόλ στην διάρκεια της εγκυμοσύνης; 

Αξίζει να θυμάστε πως κάθε φορά που πίνετε αλκοόλ ενώ είστε έγκυος, το 

μοιράζεστε με το αγέννητο μωρό σας κι έχει αποδειχτεί πως η κατανάλωσή  του 

σε τακτική βάση μπορεί να αποβεί επιζήμια. 

Το αλκοόλ φτάνει γρήγορα στο μωρό σας μέσω του πλακούντα. Μπορεί να 

εκπλαγείτε μαθαίνοντας ότι μπαίνει στην κυκλοφορία του αίματος του μωρού 

σας και βρίσκεται περίπου στα ίδια επίπεδα συγκέντρωσης με το δικό σας αίμα, 

απαιτώντας όμως το διπλάσιο χρόνο για να αποβληθεί από τον οργανισμό του. 

 

Ποιες είναι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις για το μωρό από την κατανάλωση 

αλκοόλ στην εγκυμοσύνη ; 

Πίνοντας πάνω από δύο μονάδες αλκοόλ την ημέρα σημαίνει πως το μωρό σας 

έχει περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσει προβλήματα μάθησης, ομιλίας, 

διάσπασης προσοχής, γλωσσικά προβλήματα και υπερκινητικότητας. Αυτές οι 

βλαβερές συνέπειες είναι γνωστές ως συνέπειες του Εμβρυικού Αλκοολικού 

Συνδρόμου.  

Αν πίνετε πάνω από έξι μονάδες αλκοόλ την ημέρα στην διάρκεια της 

εγκυμοσύνης, διατρέχετε άμεσα το κίνδυνο να γεννήσετε ένα μωρό με Εμβρυικό 

Αλκοολικό Σύνδρομο(ΕΑΣ). Αυτό σημαίνει ένα παιδί που ενδέχεται να 

αντιμετωπίζει σοβαρή διανοητική και σωματική καθυστέρηση στην ανάπτυξη, 

προβλήματα συμπεριφοράς και ανωμαλίες σχηματισμού στο πρόσωπο, αλλά και 

στην καρδιά. 
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Πίνοντας αλκοόλ στα αρχικά στάδια της εγκυμοσύνης. 

Η αλήθεια είναι πως οι ερευνητές δεν γνωρίζουν ακριβώς τις επιπτώσεις που 

μπορεί να έχει στο μωρό η κατανάλωση μερικών ποτηριών αλκοόλ στα αρχικά 

στάδια της εγκυμοσύνης. Πολλές γυναίκες είχαν καταναλώσει αλκοόλ προτού 

ανακαλύψουν πως κυοφορούν και γέννησαν υγιή μωρά. Είναι καλύτερο όμως, 

να απέχετε τελείως από το αλκοόλ αμέσως μόλις μάθετε ότι είστε έγκυος ή 

τουλάχιστον να περιοριστείτε στις συστάσεις των ειδικών για μία με  δύο 

μονάδες αλκοόλ, μία ή δύο φορές την εβδομάδα. Αν σχεδιάζετε να μείνετε 

έγκυος, ίσως αποφασίσετε να απέχετε εντελώς από το ποτό ώστε να γλιτώσετε 

τις ανησυχίες!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
22 

 

 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  ΑΠΟ  ΓΙΑΤΡΟ  

 

ΜΑΘΗΤΕΣ: Ακούμε από πολλούς ότι το κόκκινο κρασί κάνει καλό στη 

καρδιά. Ισχύει αυτό;  

 

ΓΙΑΤΡΟΣ: Ναι ισχύει, διότι περιέχει μία πρωτεΐνη η οποία βοηθά στην 

μικροκυκλοφορία της καρδιάς.  

 

ΜΑΘΗΤΕΣ: Η κατανάλωση αλκοόλ νεκρώνει τα εγκεφαλικά κύτταρα;  

  

ΓΙΑΤΡΟΣ: Σωστά, γιατί η αλκοόλη εισχωρεί στα μεσοκύτταρα του 

εγκεφάλου και νεκρώνει τους ιστούς.  Παράλληλα δημιουργεί 

παραισθήσεις και αδυναμία σκέψης.  

    

 ΜΑΘΗΤΕΣ: Θεωρείται το αλκοόλ η κύρια αιτία για την κίρρωση του 

ήπατος; 

 

ΓΙΑΤΡΟΣ: Είναι μία από τις πιο βασικές αιτίες για την κίρρωση του ήπατος, 

νεκρώνει τους λοβούς του ήπατος,  διαμέσου του μεσοθυλακίου 

(μεμβράνη στο κύτταρο).  

 

 

 ΜΑΘΗΤΕΣ: Υπάρχει κάποιο γονίδιο που προδιαθέτει σε υπερβολική 

κατανάλωση αλκοόλ; 

 

ΓΙΑΤΡΟΣ: Σε πειραματικό στάδιο προσπαθούν να αποδείξουν και πράγματι 

είναι στην κατεύθυνση ότι υπάρχει αλκοολισμός και προσπαθούν να 

απομονώσουν κύτταρα για την προδιάθεση.   

 

 

ΜΑΘΗΤΕΣ: Η ποσότητα οινοπνεύματος που μπορεί να βλάψει τον 
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άνθρωπο είναι ίδια για όλους ή διαφέρει από άτομο σε άτομο;  

 

ΓΙΑΤΡΟΣ: O κάθε οργανισμός έχει διαφορετικό τρόπο αντίδρασης και 

απορρόφησης στο αλκοόλ. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι το αλκοόλ όταν το 

πίνουμε νηστικοί μας επηρεάζει περισσότερο και δημιουργεί σοβαρότερα 

προβλήματα. 

 

ΜΑΘΗΤΕΣ : Μπορεί κάποιος να πάθει δηλητηρίαση από το αλκοόλ και 

ποια τα συμπτώματα; 

 

ΓΙΑΤΡΟΣ: Βεβαίως, από την αλόγιστη χρήση του αλκοόλ. Τα δε 

συμπτώματα είναι η ζάλη, η αστάθεια, οι έμετοι και η σύγχυση και πολλές 

φορές το σοκ στο οποίο πέφτουν μετά τη μέθη.  

 

ΜΑΘΗΤΕΣ: Συχνά ακούμε για περιστατικά θανάτου από την κατανάλωση 

νοθευμένων ποτών. Πώς εισβάλλουν και επιδρούν αυτά στον οργανισμό; 

 

ΓΙΑΤΡΟΣ: Τα τελευταία χρόνια στο παραεμπόριο αλκοολούχα ποτά χάρη 

του κέρδους στα πλούσια αυτά με τοξικές ουσίες , νοθευμένο οινόπνευμα 

(αλκοόλη, ξυλοκαΐνη ) δημιουργούν σοβαρές βλάβες στους οργανισμούς. 

Εισβάλλουν ταχέως στον εγκέφαλο με παραισθήσεις, σύγχυση, εμετούς, 

μέχρι και τύφλωση. Μπορεί να αφήσουν διαμέσου του εγκεφάλου 

αναπηρίες μόνιμες.  

 

ΜΑΘΗΤΕΣ: Πώς αντιμετωπίζονται οι εμετικές  τάσεις και η πιθανή ζάλη 

από το ποτό ; 

 

ΓΙΑΤΡΟΣ: Συνήθως τα άτομα αυτά μεταφέρονται στα νοσοκομεία, στα 

επείγοντα περιστατικά, όπου βάζουμε ενδοφλεβίως ορούς με φάρμακα 

αντιεμετικά προσπαθώντας να βγάλουμε από τον οργανισμό το αλκοόλ. Η 

διαδικασία αυτή κρατά δύο με τρεις ώρες περίπου.  

 



 
24 

 

ΜΑΘΗΤΕΣ: Συμβάλλει η κατανάλωση αλκοόλ σε σωματικές μεταβολές; Αν 

ναι, ποιες είναι αυτές;  

 

ΓΙΑΤΡΟΣ: Το αλκοόλ δημιουργεί αδυναμία σωματική, δηλαδή ο 

οργανισμός με την πάροδο του χρόνου αδυνατίζει, ξεκινώντας από τα 

άκρα (χέρια, πόδια) και ακολούθως στο υπόλοιπο σώμα. Παράλληλα 

έχουμε αδυναμία βάδισης. 

 

ΜΑΘΗΤΕΣ: Πόσες ώρες χρειάζονται για να αποβληθεί το αλκοόλ από το 

αίμα;  

 

ΓΙΑΤΡΟΣ: Περίπου σε μία μέτρια κατάσταση μέθης χρειάζεται μία με δύο 

ώρες. Χρειάζονται να λαμβάνουμε πάρα πολλά υγρά και από το στόμα και 

ενδοφλεβίως όταν είμαστε στο νοσοκομείο. 
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ΟΜΑΔΑ Γ 

    Γιαβρούτα  Ιωάννα, Καραπαπά   Στεφανία, Θεοδωρακάκη  Νεφέλη, Ζέλιος  Σπυρίδων, 

Καραπάνος   Αναστάσιος. 

 

   ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ  -ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ 

 

Περίληψη 

Εμείς ως ομάδα ασχοληθήκαμε με το υπόθεμα « Αλκοολισμός- Το πέρασμα από τη χρήση στην 

κατάχρηση». Στην αρχή το θέμα αυτό μας φάνηκε δύσκολο και κάπως περίπλοκο. Στην 

προσπάθειά μας να δώσουμε μια αξιόπιστη εργασία δουλέψαμε με πολλή προσοχή, 

ελπίζοντας σε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. 

 

  Τι είναι αλκοολισμός; 

                 Επιστημονικός  όρος 

Αλκοολισμός ονομάζεται η παθολογική σχέση που μπορεί να αναπτύξει το άτομο 

με το αλκοόλ. Ο συγκεκριμένος όρος υποδηλώνει την πλήρη εξάρτηση του 

ατόμου στο αλκοόλ. 

 

                        Κοινός όρος-Καθημερινός 

Με άλλα λόγια αλκοολισμό εννοούμε την κατάχρηση και την εξάρτηση από το 

αλκοόλ. 

 

                        Αλκοολισμός 

Ο αλκοολισμός επίσης θα λέγαμε πως είναι μία χρόνια  ασθένεια όπου το σώμα παθαίνει 

εξάρτηση από το αλκοόλ. Το άτομο δεν μπορεί να ελέγξει πότε ή πόσο πίνει και συνεχίζει να 

πίνει παρότι αυτό δημιουργεί προβλήματα στις σχέσεις  του, στην υγεία του, στη δουλειά του 

ή στην οικονομική του κατάσταση. 
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                                  Το προφίλ του αλκοολικού   

                       

Ο αλκοολισμός είναι  ένα πολύπλοκο πολυπαραγοντικό  φαινόμενο.  Αναπτύσσεται συνήθως 

σε μία προσωπικότητα που χαρακτηρίζεται από τάση  απομόνωσης, μειωμένη αυτοεκτίμηση, 

υπερτροφικό εγώ , απελπισία, μοναξιά, φόβους, αδυναμία αντοχής  της ματαίωσης , 

αισθήματα ανικανοποίητου, δυσπιστία. Σημαντικό ρόλο στην κατάσταση του αλκοολισμού 

παίζουν κοινωνικοί και πολιτιστικοί παράγοντες , όπως επίσης και το οικογενειακό περιβάλλον 

του ατόμου. Ο αλκοολισμός επηρεάζει τόσο το σώμα όσο και την ψυχική κατάσταση του 

ατόμου. Είναι μια παθολογική κατάσταση που χρειάζεται θεραπευτική αντιμετώπιση  σε 

ειδικό θεραπευτικό κέντρο. Βασικός όρος για την επιτυχία της θεραπευτικής προσπάθειας 

είναι η απόφαση του ίδιου του ατόμου να  απεξαρτηθεί. 

Καμιά θεραπεία δεν μπορεί να γίνει αναγκαστικά. Χρειάζεται η ενεργητική συμμετοχή του 

ατόμου στην όλη θεραπευτική  διαδικασία η οποία  διαρκεί  πολύ, είναι δύσκολη και απαιτεί 

όλες τις δυνάμεις του .Μέσα από αυτήν θα μπορέσει να  συνειδητοποιήσει τις αιτίες 

εξάρτησης  του. Να ξεπεράσει τις αδυναμίες του. Να αποκαταστήσει τις βλάβες του 

οργανισμού, που οφείλονται στη δράση του οινοπνεύματος. Να μάθει τρόπους άμυνας 

απέναντι στο αλκοόλ, ώστε να μην καταφύγει ξανά σε αυτό μόλις βρεθεί μπροστά σε 

δυσκολίες και προβλήματα. 

Σήμερα ο αλκοολικός, ο σύγχρονος , έχει  να κάνει με έναν άνθρωπο που είναι κοντά στη μέση 

ηλικία. Έχει μια μακρά σχέση  περίπου οκτώ με δέκα χρόνια με το αλκοόλ. Είναι 

επιφορτισμένος με οικογενειακές, επαγγελματικές και άλλες ευθύνες.  Στον αλκοολισμό 

υπερισχύουν οι άνδρες ενώ υπάρχει και ο γυναικείος αλκοολισμός σε χαμηλότερο επίπεδο .Οι 

γυναίκες  εξαρτώνται με μεγαλύτερη ταχύτητα από το αλκοόλ και πιθανόν να έχουν 

μεγαλύτερες επιπλοκές. 

                                                                                          

               Ποιες   οι  συνέπειες  του  αλκοολισμού;  

    Οι συνέπειες του αλκοολισμού είναι πάρα πολύ καταστροφικές. Η υπερβολική κατανάλωση 

αλκοόλης προκαλεί κατά ένα μεγάλο ποσοστό πολλά καρδιαγγειακά νοσήματα, όπως τη νόσο 

του μυοκαρδίου καθώς και σε πολλές περιπτώσεις τον αιφνίδιο θάνατο. Μεταξύ άλλων το 

αλκοόλ προκαλεί  και κίρρωση του ήπατος. Επίσης ,σύμφωνα με έρευνες ο αλκοολισμός 

προκαλεί συχνά οικιακά και εργατικά ατυχήματα, ενώ είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος στην 

περίπτωση που οδηγεί σε τροχαίο ατύχημα. 

Όμως,  εκτός από τις σωματικές συνέπειες που έχει ο αλκοολισμός υπάρχουν και οι ψυχικές 

συνέπειες. Οι αλκοολικοί συχνά εμφανίζουν καταθλιπτικές και αυτοκαταστροφικές τάσεις. Το 

άτομο που πίνει πολύ αρχίζει να νιώθει περισσότερη κατάθλιψη και ευερεθιστότητα. Μπορεί να  

δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει άλλους ανθρώπους και γίνεται έρμαιο δυστυχισμένων και καχύποπτων 

σκέψεων. Συχνά αποκτά  τη φήμη του ανόητου φλύαρου ή του ανθρώπου που έχει επιθετική 

συμπεριφορά σε άλλους.  
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Επίσης στην περίπτωση του αλκοολικού ατόμου παρατηρείται μείωση της σεξουαλικής απόδοσης 

καθώς και το φαινόμενο των παραισθήσεων. 

Τέλος, το αλκοόλ προκαλεί πολλά προβλήματα και αναταραχές στην οικογένεια. Όλη η οικογένεια 

υποφέρει μαζί του και τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα ιδιαίτερα αν έχει ο πότης και κάποια 

ψυχική διαταραχή. 

                                                                                     

                                ΤΟ ΑΛΚΟΟΛΙΚΟ ΕΜΒΡΥΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ  

 

                           Ορισμός: Γενετικές ανωμαλίες σε νεογνό που γεννήθηκε από μητέρα  

που κατανάλωνε  αλκοολούχα ποτά κατά τη  διάρκεια  της εγκυμοσύνης. Τα 

χαρακτηριστικά ευρήματα  περιλαμβάνουν μικροκεφαλία  με πολλαπλές  ανωμαλίες  

του προσώπου. 

 

                            Συμπτώματα: Οι ανωμαλίες του προσώπου  που εντοπίζονται  κατά 

την γέννηση  μπορεί να γίνουν  φανερές  καθώς  το παιδί συνεχίζει να αναπτύσσεται. 

Ακόμη, πιο σοβαρή  όμως  είναι η καθυστέρηση της ανάπτυξης   που επηρεάζουν  την 

συμπεριφορά  του παιδιού, τις κοινωνικές  του δεξιότητες  και τη μάθηση.  

                                   

                           ΠΡΟΛΗΨΗ 

 

Η ασθενής πρέπει να διδάσκεται ότι όταν πίνει η ίδια, πίνει και το παιδί της, καθώς  το αλκοόλ 

διέρχεται στην αιματική  κυκλοφορία του εμβρύου   και επηρεάζει  τα  αναπτυσσόμενα όργανα 

του και τους ιστούς. 

                         ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ  

              Η αρχική φροντίδα του νεογέννητου  σχετίζεται με τα κλινικά του προβλήματα 

που περιλαμβάνουν αυξημένο αναπνευστικό έργο,  μειωμένη  ικανότητα   θηλασμού , 

ερεθιστικότητα  και  υποτονία. 

                                                                                               

                             

                                                               ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ  

    Υπάρχουν τρία βασικά στάδια στην εξελικτική  πορεία του εθισμού. Το  πρώτο είναι 

όταν  η προσωπικότητα αρχίζει να αλλάζει σαν αποτέλεσμα της μεθυστικής εμπειρίας  

της χρήσης αλκοόλ ή ναρκωτικών. Το δεύτερο στάδιο έχει να κάνει με αλλαγές  στον 

τρόπο ζωής. Οι τριγύρω αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ότι κάτι συμβαίνει, γιατί η 
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συμπεριφορά του εθισμένου αλλάζει. Το τελικό στάδιο λαμβάνει χώρα όταν ο 

εθισμένος χάνει εντελώς τον έλεγχο. Τίποτα δεν μετράει πια στη ζωή του, από το να 

κάνει όλο και περισσότερη χρήση. Η ικανοποίηση έχει εξατμιστεί και η ζωή του γίνεται 

ένας αγώνας επιβίωσης. Ακολουθούν μερικές λεπτομέρειες του κάθε  σταδίου. 

                                          ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ 

Ο χρήστης προσπαθεί επανειλημμένα να νιώσει την ψευδαίσθηση που του χαρίζει το αλκοόλ. Θέλει 

να καλύψει συναισθηματικές του ανάγκες και  αυτό τον σπρώχνει  να κάνει  χρήση  αλκοόλ . 

Αρχικά νιώθει  καλά. Αλλά αυτό δεν  κρατάει  πολύ . Ο πόνος,  η  ντροπή  και  τα  προβλήματα  

επανέρχονται δυναμικότερα. 

                                    ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ 

                           Στο δεύτερο στάδιο του εθισμού, ο χρήστης εξωτερικεύει τα συμπτώματα που 

δείχνουν ότι είναι εκτός  ελέγχου. Η συμπεριφορά  του αλλάζει και αυτό γίνεται  εμφανές σε 

συνεχή βάση .Ο χρήστης δεν  διακατέχεται από την λογική αλλά από τον εθισμό του. 

Απομονώνεται και συναναστρέφεται μόνο με άλλους χρήστες .Όταν κάνει χρήση αναγκάζεται  

να αποτραβηχτεί από όλους για να αντλήσει τη δύναμη του από το αλκοόλ . 

                                     ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ  

Ο  εθισμένος είναι πλέον σκλάβος του εθισμού του. Η χρήση αλκοόλ δεν του χαρίζει πλέον 

ικανοποίηση. Το μόνο που σκέφτεται είναι πώς θα πάρει  την επόμενη δόση του, για να 

συνεχίσει τον εθιστικό τρόπο ζωής του. Ο χρήστης αδυνατεί  να  απεξαρτηθεί  από τον εθισμό 

του  και να θεραπευτεί όταν βρίσκεται  σε αυτό το στάδιο, εκτός αν λάβει άμεση, δυναμική, 

εξωτερική βοήθεια από ειδικούς  επαγγελματίες. Αλλιώς θα μείνει  κολλημένος   σε αυτό το 

στάδιο μέχρι να επέλθει ο θάνατος .                         

                      Διαγνωστικά κριτήρια εξάρτησης  του αλκοόλ 

  

Ο αλκοολισμός χαρακτηρίζεται από ψυχική εξάρτηση του ατόμου  

που έχει πλέον εθιστεί στο πιοτό  και νιώθει διαρκώς  έντονη επιθυμία για κατανάλωση 

αλκοόλ. Μάλιστα, η ανάγκη για λήψη αλκοόλ οδηγεί και σε σωματική εξάρτηση καθώς  

ο οργανισμός του το έχει πια ανάγκη, γιατί το αναγνωρίζει ως βασικό διατροφικό 

στοιχείο και κατά συνέπεια το χρειάζεται. Το άτομο που ξυπνάει το πρωί και εκφράζει 

επιθυμία να πιεί αλκοόλ χωρίς μάλιστα να φάει κάτι θεωρείται  αλκοολικό. Επιπλέον 

διαγνωστικό κριτήριο εξάρτησης από το αλκοόλ είναι η ανοχή: ο αλκοολικός αναζητά 

ολοένα και μεγαλύτερη κατανάλωση αλκοόλ για να αισθανθεί το επιθυμητό 

αποτέλεσμα. Επίσης για να θεωρηθεί κάποιος εξαρτημένος αρκεί να παρουσιάσει 

συμπτώματα στερητικού συνδρόμου αποστέρησης από την αλκοόλη , που εμφανίζεται  και  

αναπτύσσεται μετά από λίγες μέρες αποχής. Τέλος ένα ακόμη κριτήριο εξάρτησης κάποιου 

από το αλκοόλ είναι η απώλεια οποιουδήποτε ενδιαφέροντος και η αδιαφορία για τις 

κοινωνικές του δραστηριότητες.  
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           ΣΤΕΡΗΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ 

 

       Σαν στερητικό σύνδρομο , χαρακτηρίζουμε την  κλινική εικόνα που εμφανίζεται 

όταν γίνει διακοπή λήψης οινοπνεύματος,  ή απλά μείωση της προσλαμβανόμενης 

δόσης και εκφράζει την απελευθέρωση νορεπινεφρίνης  στον εγκέφαλο  και στην 

περιφέρεια. Αντίθετα, η άμεση διαφορική του διάγνωση , γίνεται  από λοιμώξεις του 

κεντρικού νευρικού συστήματος   και την επιληψία. 

     Το στερητικό σύνδρομο στους αλκοολικούς  εκφράζει φυσική εξάρτηση από το 

οινόπνευμα . Σε  χρόνιους   αλκοολικούς έχουν αναφερθεί  εκδηλώσεις  στερητικού 

συνδρόμου. Συχνά η εμφάνιση στερητικού συνδρόμου  είναι αποτέλεσμα παρουσίας  

σοβαρής  νόσου ( πνευμονία, τραύμα) και έχει ως αποτέλεσμα  την παροδική  ή μείωση 

της κατανάλωσης οινοπνεύματος. 

Το στερητικό σύνδρομο από αλκοόλ χαρακτηρίζεται από τρόμο, εφίδρωση, άγχος, 

ταραχή, κατάθλιψη, ναυτία και δυσφορία. 

     Οι  πρώτες αντιδράσεις   εμφανίζονται  συνήθως  6 – 24 ώρες  από την διακοπή  του 

οινοπνεύματος. Μπορεί να εξελιχθεί και σε παραλήρημα, γνωστό ως τρομώδες 

παραλήρημα( διαταραχή του επιπέδου συνείδησης με διαταραχές προσανατολισμού, 

σύγχυση και διέγερση, έντονη υπερδραστηριότητα του αυτόνομου νευρικού συστήματος, 

ψευδαισθήσεις). 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  ΑΠΟ  ΠΡΩΗΝ  ΑΛΚΟΟΛΙΚΟ 

 

  Η  συγκλονιστική ιστορία μιας πρώην αλκοολικής  

Πήραμε συνέντευξη από μία πρώην αλκοολική γυναίκα του χωριού μας και τα γεγονότα που θα 

ακολουθήσουν είναι σχεδόν ανατριχιαστικά. 

 

ΜΑΡΤΥΡΙΑ   52   ΧΡΟΝΗΣ   ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

“Με την κατάχρηση  αλκοόλ που έκανα, ένιωθα  να χάνω τον εαυτό μου, 

την αυτοπεποίθησή  μου, την εμπιστοσύνη  μου  προς οικεία πρόσωπα. Με 

λίγα λόγια ένιωθα λες και έχανα χρόνια από την ζωή μου. Στην ηλικία των 

16 ετών λοιπόν, μπήκα  για τα καλά στον «ευχάριστο» τότε για εμένα 

κόσμο του αλκοόλ. Για να πω την αλήθεια, στην αρχή μου ήταν πολύ 

δύσκολο να καταναλώνω μεγάλες ποσότητες αλκοόλ. Στη συνέχεια όμως 

επηρεαζόμουν από τις παρέες μου και κατέφευγα χωρίς να το θέλω στο 

αλκοόλ. Όσο περνούσε ο καιρός όμως, όλο και πιο πολύ μου άρεσε και το 

αναζητούσα από μόνη μου. Έτσι δεν άργησε να έρθει και ο εθισμός μου. 

                         Οι συνέπειες του αλκοολισμού για μένα όπως και για τον 

καθένα, ήταν συγκλονιστικά φρικτές και επίπονες. Για  παράδειγμα ο 

κόσμος με έβλεπε σε αυτή την κατάσταση και γελούσε μαζί μου. Έτσι πήρα 

την απόφαση  να πάω σε ένα θεραπευτικό κέντρο απεξάρτησης μετά από 

πάρα πολλή σκέψη. Σε αυτήν μου την προσπάθεια ήταν από την αρχή 

κοντά μου η μητέρα μου και ο πατέρας μου.  

                     Τέλος, θα ήθελα να πω πως τώρα πια είμαι υγιέστατη και 

ευχαριστώ τον Θεό και όλους τους ανθρώπους  που με στήριξαν και βρήκα 

τη δύναμη και το θάρρος να αντιμετωπίσω αυτό το σοβαρό πρόβλημα που 

στάθηκε εμπόδιο για ένα μικρό χρονικό διάστημα της ζωής μου!’’  
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ΟΜΑΔΑ Δ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η δική μας ομάδα ασχολήθηκε με τα υποθέματα αλκοόλ και νικοτίνη ως ένας 

επικίνδυνος συνδυασμός καθώς και με τους παράγοντες που οδηγούν στην 

κατανάλωση αλκοόλ. Αντλήσαμε πληροφορίες από βιβλία και το διαδίκτυο και 

αξιοποιήσαμε τη συζήτηση που έγινε στο σχολείο μας με την ψυχολόγο κ. 

Δημητρίου Αναστασία. Η υπεύθυνη του τμήματός μας κ. Ασημακοπούλου μας 

βοήθησε στη σύνταξη ερωτηματολογίων προκειμένου να κάνουμε μια έρευνα 

στην τοπική μας κοινωνία σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ από άτομα ηλικίας 

36 ετών και άνω. Τα στοιχεία που προέκυψαν αξιοποιήθηκαν ως αντικείμενο 

προβληματισμού και συζήτησης με την ομάδα και βοήθησαν να εξαχθούν 

συγκεκριμένα αποτελέσματα.  

 

Αλκοόλ και νικοτίνη 

Το αλκοόλ ή αιθανόλη ή αιθυλική αλκοόλη ή οινόπνευμα είναι ένα ψυχοενεργό 

ναρκωτικό, περισσότερο εθιστικό από το οποιοδήποτε ναρκωτικό. Πρόκειται για 

ένα «σκληρό» όπως έχει χαρακτηριστεί ναρκωτικό. 

Νικοτίνη ονομάζεται το αλκαλοειδές, το οποίο απαντάται σε σχετικά μεγάλες 

ποσότητες στα φύλλα του καπνού. 

Σύμφωνα με υπολογισμούς το 70%  των ατόμων που καταναλώνουν μεγάλες 

ποσότητες αλκοόλ είναι και μανιώδεις καπνιστές. Είναι ευρέως γνωστό ότι οι 

περισσότεροι καπνιστές πίνουν και αντίστοιχα αυτοί που πίνουν καπνίζουν. Γιατί 

όμως; 

Η σχέση του αλκοόλ και της νικοτίνης δεν είναι ακόμη απολύτως κατανοητή, 

αλλά περιλαμβάνει ένα σύμπλεγμα από κοινωνικές, βιολογικές και χημικές όψεις. 

 Ειδικοί αναφέρουν ότι τα «κλειδιά» της όλης διαδικασίας είναι οι ορμόνες του 

στρες και το κέντρο ευχαρίστησης του εγκεφάλου. Το αλκοόλ αυξάνει τα επίπεδα 

ντοπαμίνης στο κέντρο ευχαρίστησης του εγκεφάλου, συγχρόνως όμως μειώνει 

την ικανότητα του εγκεφάλου να αποκρίνεται σε αυτό, γεγονός που σημαίνει ότι 

απαιτείται όλο και περισσότερο αλκοόλ για να επιτευχθεί το ίδιο επίπεδο 

ευχαρίστησης. Παράλληλα η νικοτίνη που είναι ένα διεγερτικό  αυξάνει την 

παρόρμηση για χρήση του αλκοόλ ή είναι μία νύξη για το άτομο για να πιει και το 

αντίθετο.  
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Είναι ευρέως γνωστό ότι η αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ καθώς και τσιγάρων 

αυξάνει τις πιθανότητες για σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και ο κίνδυνος αυτός 

αυξάνεται ραγδαία, όταν η κατανάλωση περιλαμβάνει και τα δύο αυτά μαζί. 

Διπλή εξάρτηση του αλκοόλ και της νικοτίνης μπορεί να επιφέρει ένα 

συνταρακτικό ρίσκο σε ορισμένα είδη καρκίνου, όπως του εγκεφάλου, της 

στοματικής κοιλότητας, του λάρυγγα, του οισοφάγου, της ουροδόχου κύστης, του 

μαστού. Περίπου 1500 θάνατοι εκτιμούνται κάθε χρόνο στην Αγγλία από καρκίνο 

στη στοματική κοιλότητα, 90% των οποίων είναι αποτέλεσμα αυξημένης χρήσης 

αλκοόλ και τσιγάρων. 

   Επίσης το αλκοόλ ερεθίζει και διαβρώνει τη βλεννώδη εσωτερική επιφάνεια του 

στομάχου και τα έντερα οδηγούνται σε φλεγμονή και αιμορραγία. Η νικοτίνη 

αυξάνει τον όγκο και τη συγκέντρωση στο γαστρικό οξύ, η οποία μπορεί να 

προκαλέσει έλκος και αργή θεραπεία. Μαζί αποτελούν έναν κακό συνδυασμό.  

   

 Οι καπνιστές παθαίνουν πιο βαρύ «Hangover» 

«Hangover» είναι το σύνολο των δυσάρεστων συμπτωμάτων την επομένη μιας 

ημέρας με μεγάλη λήψη αλκοόλ. Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα είναι δυνατός 

και επίμονος πονοκέφαλος, δίψα, συμπτώματα κατάθλιψης, ευαισθησία στα φώτα 

και στους θορύβους, αφυδάτωση, υπογλυκαιμία, κόπωση και ναυτία. Σύμφωνα με 

μελέτες η νικοτίνη ενισχύει  το φαινόμενο αυτό, καθώς τα άτομα που καπνίζουν 

χρειάζονται περισσότερο αλκοόλ για να φθάσουν στο ίδιο επίπεδο ευχαρίστησης. 

Τα συμπτώματα διαρκούν από μερικές ώρες έως και δύο με τρεις ημέρες μετά την 

τελευταία λήψη αλκοόλ. Το πόσο έντονα είναι εξαρτάται από την ποσότητα 

αλκοόλης στο αίμα. Το πόσο γρήγορα θα ξεπεραστούν εξαρτάται από τον 

οργανισμό μας και από το πόσο συνηθισμένοι είμαστε στο αλκοόλ.  

 

Παράγοντες που οδηγούν στην κατανάλωση αλκοόλ: 

 

Κοινωνικοί παράγοντες: 

 

Ο τρόπος με τον οποίο είναι οργανωμένη η σύγχρονη οικογένεια, η εργασία και η 

κοινωνία γενικότερα, φαίνεται να αποτελεί σημαντικό παράγοντα αιτιολογίας του  

αλκοολισμού. Οι κοινωνικές πιέσεις που ασκούνται διαμέσου των κοινωνικών 

προβλημάτων, όπως η οικονομία, η υγεία, η παιδεία, το περιβάλλον, η ανεργία, 
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τα αδιέξοδα των νέων ανθρώπων, το λιγότερο που μπορούν να κάνουν είναι να 

οδηγήσουν έναν αριθμό ατόμων στον αλκοολισμό. 

-Δυνατότητα πρόσβασης στο αλκοόλ: 

Η διάσταση αυτή θα μπορούσε να συνοψιστεί με την δήλωση «όσο υπάρχει 

αλκοόλ σε μια δεδομένη κοινωνία θα υπάρχουν και αλκοολικοί». 

-Τιμή ¨νομιμότητα¨ κοινωνική αποδοχή: 

Σε σύγκριση με τις ¨παράνομες ουσίες εξάρτησης ¨το αλκοόλ είναι σχετικά 

φθηνό, η χρήση του δεν διώκεται ποινικά και είναι κοινωνικά αποδεκτό. 

 

-Μέσα μαζικής ενημέρωσης: 

Τα ΜΜΕ και ιδιαίτερα η διαφήμιση ενημερώνει το κοινό για την ύπαρξη ενός  

προϊόντος και στοχεύει στην αύξηση των πωλήσεων με δύο τρόπους: α) είτε με 

την δημιουργία ¨προτύπων¨ τα οποία υιοθετούνται από τους νέους-μιμητική 

συμπεριφορά, β) είτε με το να ¨επιβεβαιώνει¨ υπάρχουσες συμπεριφορές που 

διέπουν την νεανική κουλτούρα. 

-Εργασία, τρόπος ζωής, ψυχαγωγία: 

Η μονότονη και βραδινή εργασία ωθούν σε μεγαλύτερη κατανάλωση αλκοόλης. 

Η μακρόχρονη απουσία από την οικογένεια έχει θεωρηθεί ως παράγοντας 

αύξησης της κατανάλωσης. Επαγγελματίες που έχουν άμεση σχέση με την 

κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, έχουν αυξημένες πιθανότητες προσωπικής 

κατανάλωσης. Ο τρόπος ζωής ενός ατόμου θεωρείται παράγοντας αύξησης της 

κατανάλωσης του αλκοόλ. Ευάλωτα είναι άτομα που ζουν και εργάζονται κάτω 

από συνθήκες πίεσης όπως π.χ. στελέχη υπηρεσιών, δημοσιογράφοι, δικηγόροι. 

Όσον αφορά την ψυχαγωγία, η συνηθισμένη πλέον έκφραση «Να βρεθούμε το 

βράδυ για ένα ποτό!», τα λέει όλα! 

Πολιτισμικοί παράγοντες: 

Σε κάποιες χώρες η χρήση του αλκοόλ είναι κοινωνικά αποδεκτή και 

παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα αλκοολισμού. Σ’ αυτές τις χώρες έχει 

παρατηρηθεί ότι ακόμα και παιδιά που προέρχονται από γονείς που δεν κάνουν 

χρήση αλκοόλ, μπορεί να καταλήξουν στον αλκοολισμό. 

Τέλος, βιολογικοί και γενετικοί παράγοντες. 
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Πόσο αλκοόλ καταναλώνουν οι Έλληνες 

 

Όσον αφορά κάποια στοιχεία σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ στη χώρα μας 

αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στην Αττική το 

2002 το ποσοστό κατανάλωσης αλκοόλ στους ενήλικες άνδρες έφτανε το 42,5%. 

Ενώ στις γυναίκες το 13,6%. Επίσης τα υψηλότερα ποσοστά κατανάλωσης αλκοόλ 

και στα δύο φύλα παρατηρούνται στην ηλικία των 55-64 ετών. 

 

Συμπεράσματα δημοσκόπησης:   

 

Η ομάδα μας έκανε μια έρευνα στην τοπική  κοινωνία σχετικά με την 

κατανάλωση αλκοόλ προκειμένου να συγκεντρώσει στοιχεία. 

Μοιράστηκαν 30 ερωτηματολόγια σε άντρες και γυναίκες ηλικίας από 36 ετών και 

άνω.  

Ερωτήθηκαν 18 άντρες και 12 γυναίκες. Δεκαέξι από τους άντρες  και δώδεκα 

από τις γυναίκες απάντησαν ότι κάνουν χρήση αλκοόλ. Συνεπώς η  μεγαλύτερη 

κατανάλωση αλκοόλ γίνεται από τους άντρες. Προτιμούν κυρίως κρασί, ουίσκι και 

βότκα, δηλαδή ποτά μεσαίου και μεγάλου βαθμού περιεκτικότητας σε αλκοόλ, 

ενώ οι γυναίκες καταναλώνουν περισσότερο κρασί. 

Στην ερώτηση « πόσο συχνά πίνετε» οι περισσότεροι άντρες απάντησαν ότι πίνουν 

καθημερινά, ενώ οι περισσότερες γυναίκες απάντησαν ότι πίνουν μια φορά το 

μήνα. 

Στην ερώτηση για ποιο λόγο πίνουν τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες 

κατέγραψαν πως πίνουν για προσωπική ευχαρίστηση ή για την παρέα. 

Τέλος στο πώς επιδρά το αλκοόλ στη συμπεριφορά τους η πλειοψηφία τόσο των 

ανδρών όσο και των γυναικών δήλωσε ότι νιώθουν ευφορία, ενώ υπάρχουν και οι 

περιπτώσεις που το αλκοόλ μπορεί να φέρει νευρικότητα στους άντρες αλλά να 

οδηγήσει και σε απώλεια αυτοελέγχου και τα δύο φύλα. 
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  Ευχαριστίες από την ολομέλεια του Τμήματος Α1 

 

Σε αυτή μας την προσπάθεια δεν ήμασταν μόνοι μας. Θα επιθυμούσαμε να 

ευχαριστήσουμε θερμά για τη βοήθειά της την υπεύθυνη του τμήματός μας και 

υπεύθυνη καθηγήτρια αυτής της εργασίας ,κυρία Αικατερίνη Ασημακοπούλου, την 

ψυχολόγο που  επισκέφτηκε το σχολείο μας και μας μίλησε για το αλκοόλ, κυρία 

Αναστασία Δημητρίου, τον κύριο Νικόλαο Σταμάτη, χημικό του σχολείου μας, για 

την πολύτιμη βοήθεια και συνεργασία που μας προσέφερε, τον κύριο Ιωάννη 

Αναγνωστόπουλο, παθολόγο, για τη συνέντευξη που μας έδωσε.  

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας μια 

συγχωριανή μας, η οποία μας διευκόλυνε πάρα πολύ με τη συνέντευξη που μας 

παραχώρησε  ως πρώην αλκοολική. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                                                                            

• Εγκυκλοπαίδεια Δομή.  

• Κώστας Τσαρούχας, ΑΛΚΟΟΛ ΕΝΑ ΣΚΛΗΡΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΟ, εκδόσεις Άγκυρα 

• Πηγή: προσαρμογή  από την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία. Διαγνωστικά   και 

Στατιστικό Εγχειρίδιο των Ψυχικών Διαταραχών. 4η έκδοση Κείμενο Αναθεώρηση. 

• Βικιπαίδεια 

• www.bestrong.org.gr  

• http://www.tovima.gr/science/medicine-biology/article/?aid=523489 

• www.iatronet.gr 

• http://www.dietmet.gr/articles/diatrofi/86-alcool-kai-dimosia-ygeia.html 
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http://www.dietmet.gr/articles/diatrofi/86-alcool-kai-dimosia-ygeia.html
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  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

PROJECT A΄ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΑΛΚΟΟΛ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 
 
ΦΥΛΟ:  Άνδρας                     Γυναίκα    
 

Ηλικία:  α) 36-45                        β) 46-55                      γ) πάνω απὀ 55 
 

 

1.Πίνετε αλκοόλ; 

ΝΑΙ                                       ΟΧΙ 

 

2.Αν ναι, για ποιo λόγο; 

•Για προσωπική  ευχαρίστηση                          • Για ψυχολογικούς λόγους 

•Για την παρέα                                                  • Άλλο 

 

3.Αν όχι, για ποιο λόγο; 

•Δεν μου αρέσει                                                 •  για λόγους υγείας 

•Δεν συμφωνώ                                                   • Άλλο 

 

4.Απο ποια ηλικία  καταναλώνετε αλκοόλ;(γράψτε αριθμό) 

                                                     

 
5. Ποιο είδος αλκοολούχου ποτού προτιμάτε 
  
  •μικρού βαθμού περιεκτικότητας ( π.χ. μπίρα ) 
  
 • μεσαίου βαθμού περιεκτικότητας ( π.χ. κρασί ) 
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 • μεγάλου βαθμού περιεκτικότητας ( π.χ. ουίσκι βότκα ) 
  
 • πολύ μεγάλου βαθμού περιεκτικότητας ( π.χ. τσίπουρο ) 
  

 • δεν ξέρω / δεν απαντώ 

6.Πόσο συχνά πίνετε; 

•Καθημερινά                                                          • 1-2 φορές την εβδομάδα 

•3-4 φορές την εβδομάδα                                      • 1 φορά τον μήνα 

•Σπάνια 

 

7.Τι ποσότητα καταναλώνετε; 

•1 ποτήρι                                • 2 ποτήρια                        • 3 ποτήρια 

•παραπάνω 

 

8. Έχετε μεθύσει ποτέ; 

ΝΑΙ                                          ΟΧΙ 

 

9.Όταν κάνετε χρήση αλκοόλ καπνίζετε ταυτόχρονα; 

ΝΑΙ                                          ΟΧΙ 

 

10. Πώς επιδρά το αλκοόλ στην συμπεριφορά σας; 

•Ευφορία                                       •Απώλεια αυτοελέγχου 

•Ενοχές-Μελαγχολία                     •Νευρικότητα 
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ΤΕΛΟΣ 

 


