


 Καλό ι κακό;

 Ακϊο ι απατθλό;

 Παράδειςοσ ι κόλαςθ;

 Το αλκοόλ είναι προιόν

 Αλκοολοφχο ποτό" ονομάηεται το ποτό που περιζχει 

αικυλικι αλκοόλθ (οινόπνευμα) γεωργικισ 

προζλευςθσ ςε οποιοδιποτε ποςοςτό και το οποίο 

ζχει προζλκει είτε από φυςικι ηφμωςθ, είτε από 

προςκικθ κατά τθν επεξεργαςία.



 Ο τρόποσ που το χρθςιμοποιϊ το κανει 

 καλό ι κακό

 Ακϊο ι απατθλό

 Παράδειςο ι κόλαςθ



 Φφλο

 Μία γυναίκα κάκε τρεισ άντρεσ

 Ηλικία

 Από 29 ζωσ 60 χρονϊν

 Οικογενειακι κατάςταςθ

 Εξι ςτουσ δεκα εγγαμοι, δυο ςτουσ δεκα άγαμοι

 Εκπαιδευτικό επίπεδο

 Οκτω ςτουσ δεκα απολυτιριο λυκείου ΣΕΙ, ΑΕΙ, 
μεταπτυχιακό



 Δοκίμαςαν αλκοόλ για πρϊτθ φορά

 Οι ζξι ςτουσ δζκα από τα ζντεκα μζχρι τα δεκαπζντε

 Τι και πόςο, που,πότε και με ποιουσ ζπιναν;

 Επιναν ςτθν εφθβεία οι περιςςότεροι δφο με τζςςερισ 
φορεσ τθν βδομάδα, μπφρα κραςί ουίςκυ κλπ ςε ίδιο 
ποςοςτό, και ςε ποςότθτεσ από ζνα με δφο ποτιρια 
ζωσ μιςό με ζνα μπουκάλι.

 Επιναν ςυνικωσ το βράδυ, φανερα χωρίσ πρόβλθμα, 
και ςε όλουσ τουσ χϊρουσ (ςπίτι, καφενείο, πάρκα, 
πλατείεσ) παρζα με τουσ φίλουσ τουσ.



 Επιναν για διαςκζδαςθ, τθν παρζα, τθν γεφςθ και γιατί

 Τν ζεωξνύζα θπζηνινγηθό

 Αηζζαλόκνπλ όηη θάπνηνο ήκνπλ, λόκηδα όηη γηλόκνπλ άληξαο

 Γηα λα δω ηη έπηλε ν παηέξαο κνπ

 Γηα λα επαλαιάβω ηελ αίζζεζε εμωπξαγκάηωζεο, μερληόκνπλ 

από ηελ πξαγκαηηθόηεηα

 Από ζπλήζεηα

 Γηα λα μεράζω



 Να κάνει περιςςότερο κζφι. Να γουςτάρει.

 Να ταιριάξει περιςςότερο με τουσ άλλουσ.

 Να νιϊςει καλφτερα ι να βελτιϊςει τθν διάκεςι του

 Να γίνει πιο ελκυςτικόσ/ι. Να τουσ εντυπωςιάςει.

 Να χαλαρϊςει, να νιϊςει λιγότερο ντροπαλόσ/ι ι 
αμιχανοσ/θ.

 Να είναι ο/θ πλακατηισ/τηοφ.

 Να λφςει τα προβλιματά του ι να τα ξεχάςει.

 Να ξεχάςει τθν πίεςθ για να αποδίδει καλφτερα ςτα 
μακιματα.



 ΠΑΝΣΟΤ!!!!!!!!!!!!!!!!

 ςτο ςπίτι, ςτο περίπτερο, ςτο καφενείο, ςτθν κάβα, 
ςτα μπάρ, ςτο ςουπερμάρκετ, ςτα εςτιατόρια και ςτα 
κλάμπ.

 Γνϊριηαν και απο που τισ ςυνζπειεσ:

 Οι οκτϊ ςτουσ δζκα δεν γνϊριηαν τισ επιπτϊςεισ του 
αλκοόλ και όςοι γνϊριηαν ότι γνϊριηαν το ιξεραν από 
το ςπίτι.



 ΔΕΝ ΓΙΝΕΑΙ ΑΛΚΟΟΛΙΚΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΜΙΑ ΝΤΧΣΑ ΣΗΝ 
ΑΛΛΗ

 Μίλα ειλικρινά με τον εαυτό ςου, νιϊςε τον κίνδυνο 
και εάν απαντάσ «ναι» ςτισ παραπάνω ερωτιςεισ και 
επίςθσ παρατθρείσ κάποια από τα εξισ ςθμάδια ςε 
εςζνα ι ςε κάποιον φίλο ςου:



 Προβλιματα με τα μακιματα ι με τθν ςυμπεριφορά 
ςτο ςχολείο ι ςτθν δουλειά

 Προτίμθςθ ςε παρζεσ που πίνουν

 Ελαττωμζνο ενδιαφζρον για γενικζσ δραςτθριότθτεσ 
και/ι για τθν εμφάνιςι ςου

 Προβλιματα ςτο ςπίτι

 Προβλιματα με λεφτά

 Κρφψιμο αλκοόλ ςτο δωμάτιο ςου

 Ρετάριςμα ςτθν ομιλία

 Προβλιματα ςυντονιςμοφ



 Προβλιματα μνιμθσ και/ι ςυγκζντρωςθσ

 Ζιτθςε αμζςωσ βοικεια (υπάρχουν δεκάδεσ ζφθβοι 
και εκατοντάδεσ νζοι αλκοολικοί οι οποίοι 
αναρρϊνουν και ηουν ικανοποιθμζνοι). 

 Ο αλκοολιςμόσ είναι θ 3θ κανατθφόροσ αςκζνεια ςτον 
κόςμο αλλά αναςτρζφεται εάν κάποιοσ ηθτιςει 
βοικεια.



Υπάρχουν 

Ελαφριά 

και 

Bαριά ποτά;;;;;



 Το αλκοόλ μετριζται ςε μονάδεσ.

 1 μονάδα αλκοόλ ιςοδυναμεί με 10 γραμμάρια 
κακαρθσ αλκοόλθσ.

 Ο υπολογιςμόσ είναι ανάλογοσ τθσ περιεκτικότθτασ 
του ποτοφ ςε αλκοόλ και τθσ ποςότθτασ που 
καταναλϊνεται. 



= = = = =

Μία μονάδα αλκοόλ περιζχεται ς' ζνα μικρό ποτιρι μπφρασ, 

ζνα ποτιρι ουίςκυ, βότκα, ροφμι ι οφηο, ζνα ποτιρι κραςί. 



 Ο Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Τγείασ ζχει εκδϊςει 
οδθγίεσ για τθν «αςφαλι» ι «υπεφκυνθ 
κατανάλωςθ» αλκοόλ απευκυνόμενοσ ςε ενθλίκουσ.

 Οι γυναίκεσ να μθν καταναλϊνετε περιςςότερεσ από
δφο (2) μονάδεσ αλκοόλ τθν θμζρα

 Οι άνδρεσ να μθν καταναλϊνετε περιςςότερεσ από 
τρεισ (3) μονάδεσ αλκοόλ τθν θμζρα

 Να μθν ξεπερνάτε τισ τζςςερισ (4) μονάδεσ αλκοόλ 
ςε καμία περίπτωςθ



 Τπάρχουν ξεκάκαροι κίνδυνοι όςον αφορά τθν υγεία 
και τθ ςυμπεριφορά οι οποίοι ςχετίηονται με τθν 
υπερβολικι κατανάλωςθ αλκοόλ, είτε ςε βάκοσ 
χρόνου ι ςε μεμονωμζνεσ περιπτϊςεισ.

 Οι άνκρωποι που καταναλϊνουν αλκοόλ με 
ακατάλλθλο τρόπο, αποτελοφν πικανό κίνδυνο για τον 
εαυτό τουσ και τουσ άλλουσ.

 Aν πρόκειται να πιείτε, είναι προτιμότερο να πιείτε 
με μζτρο, τθ ςωςτι ςτιγμι, ςτο ςωςτό μζροσ και για 
τουσ ςωςτοφσ λόγουσ.



 Όταν οδθγείτε ι πρόκειται να οδθγιςετε κάποιο 
όχθμα. 

 τθ δουλειά, ειδικά αν θ δουλειά απαιτεί τον χειριςμό 
πολφπλοκων ι επικίνδυνων υλικϊν ι μθχανθμάτων ι 
απαιτεί απόλυτθ ςυγκζντρωςθ. 

 Αν είςτε ζγκυοσ ι προςπακείτε να ςυλλάβετε 

 Αν θ θλικία ςασ είναι κάτω από το όριο για να 
καταναλϊςετε ι να αγοράςετε αλκοόλ 

 Αν δεν μπορείτε να ελζγξετε το πόςο κα πιείτε 

 Αν ςασ το ζχει ςυςτιςει ο γιατρόσ 



 Μθ αςφαλισ επιςτροφι ςτο ςπίτι

 Επικίνδυνθ ι χωρίσ προςταςία ςεξουαλικι επαφι που 
κα μποροφςε να καταλιξει ςε ςεξουαλικά 
μεταδιδόμενα νοςιματα και μθ προγραμματιςμζνθ 
εγκυμοςφνθ

 Διαπλθκτιςμοί και αντιπαρακζςεισ που μπορεί να 
καταλιξουν ςε προβλιματα με τθν αςτυνομία και τθ 
δθμιουργία ποινικοφ μθτρϊου

 Σραυματιςμοί και ατυχιματα

 Εμετοί, λιποκυμίεσ ι και ακόμθ και δθλθτθρίαςθ από 
το αλκοόλ



 Μετριςτε τα ποτά ςασ. Τπολογίςτε πόςο ςυχνά και πόςο 
πολφ πίνετε όταν είςτε ςπίτι. Μπορεί να καταναλϊνετε 
περιςςότερο αλκοόλ απ' όςο νομίηετε ςε μια ςυνθκιςμζνθ 
βραδιά ςτο ςπίτι. 

 Να κυμάςτε τα βραχυπρόκεςμα και τα μακροπρόκεςμα 
οφζλθ για τον οργανιςμό από τθ μείωςθ τθσ 
κατανάλωςθσ αλκοόλ. Η μικρότερθ κατανάλωςθ αλκοόλ 
μειϊνει τον μακροπρόκεςμο κίνδυνο για ςοβαρζσ 
αςκζνειεσ όπωσ ο καρκίνοσ, θ κίρρωςθ του ιπατοσ και το 
εγκεφαλικό επειςόδιο, βελτιϊνει τθν υφι τθσ επιδερμίδασ 
και μπορεί να ζχει κετικι επίδραςθ ςτισ ςυνικειεσ του 
φπνου. 



 Λιγότερο άγχοσ. Μερικοί άνκρωποι πίνουν αλκοόλ για 
να χαλαρϊςουν αλλά, ςτθν πραγματικότθτα, το 
αλκοόλ επιτείνει ςυχνά το άγχοσ και τθ μελαγχολία. 
Αποφεφγετε τθν κατανάλωςθ αλκοόλ για να 
χαλαρϊςετε μετά τθ δουλειά, και δοκιμάςτε 
εναλλακτικζσ λφςεισ αντιμετϊπιςθσ του ςτρεσ, όπωσ 
για παράδειγμα το γυμναςτιριο με φίλουσ ι το 
μπάνιο ςτο ςπίτι ςυνοδεία χαλαρωτικισ μουςικισ. 



 Ηθτιςτε υποςτιριξθ. Πείτε ςε φίλουσ και ςυγγενείσ 
ότι προςπακείτε να περιορίςετε τθν κατανάλωςθ 
αλκοόλ. Θα ςασ υποςτθρίξουν περιςςότερο απ' όςο 
φαντάηεςτε. 

 Ωςτόςο, προςοχι: μερικοί άνκρωποι δεν κζλουν να 
αλλάξουν ςυνικειεσ όςον αφορά τθν κατανάλωςθ 
αλκοόλ. Μείνετε ανεπθρζαςτοι και υπεραςπιςτείτε 
τθν απόφαςι ςασ ζχοντασ κατά νου τισ ευεργετικζσ 
ςυνζπειεσ που κα ζχει για τον οργανιςμό ςασ. 



 Φάτε κάτι πριν βγείτε. Μθν πίνετε με άδειο ςτομάχι.
Θα ςασ βοθκιςει να διατθριςετε τθν αντίλθψι ςασ 
και κα εμποδίςει τθ γριγορθ μεταφορά του αλκοόλ 
ςτον εγκζφαλο.Επίςθσ, ςυνιςτάται θ κατανάλωςθ 
ςνακ κακϊσ πίνετε. Σρϊγοντασ, επιβραδφνετε τθν 
απορρόφθςθ του αλκοόλ από τον οργανιςμό, και 
ζχετε περιςςότερθ ενζργεια για να διαςκεδάςετε



 Μθν ξεχνάτε το νερό. Να εναλλάςςετε τα ποτά ςασ με 
νερό. Σο νερό ςάσ βοθκά να παραμζνετε 
ενυδατωμζνοι και να πίνετε με πιο αργοφσ ρυκμοφσ. 
Πριν πζςετε για φπνο, πιείτε ζνα ποτιρι νερό. 

 Προςπακιςτε να αποφεφγετε τα κεράςματα. Θα 
τελειϊςουν τα χριματά ςασ και κα ςασ δοκεί θ 
αφορμι να πιείτε περιςςότερο, αφοφ οι φίλοι ςασ κα 
ανταποδϊςουν.



 Απολαφςτε το ποτό ςασ αργά- αργά. Θα διαρκζςει 
περιςςότερο.

 Αποφφγετε τα ςφθνάκια κακϊσ είναι δφςκολο να 
υπολογίηετε πόςο πίνετε.

 Επιλζξτε κάποιο τόνικ ι αναψυκτικό, ποιοσ κα 
καταλάβει τθ διαφορά;

 Μειϊςτε τθν ποςότθτα. Επιλζξτε ζνα μικρότερο 
μπουκάλι ι ποτιρι. 

 Κάντε χϊρο. Η κατανάλωςθ αναψυκτικϊν μεταξφ των 
ποτϊν ςάσ βοθκά να ελζγξετε το ρυκμό κατανάλωςθσ 
αλκοόλ. 



 Προςφερκείτε να είςτε ο οδθγόσ τθσ βραδιασ– κα 
εξοικονομιςετε χριματα και κα είςτε πολφ δθμοφιλισ 
μεταξφ των φίλων ςασ αν τουσ γυρίςετε ςπίτι με 
αςφάλεια.

 Αν βρεκείτε ςε ςυντροφιά όπου αιςκάνεςτε ότι οι 
άλλοι πίνουν γρθγορότερα από εςάσ ι πάνω από τα 
προτεινόμενα όρια, μθν αιςκανκείτε άςχθμα να 
παραλείψετε ζνα ποτό ι να ςταματιςετε.



 Θυμθκείτε ότι θ υπερβολικι κατανάλωςθ αλκοόλ δε 
κα ςασ ομορφφνει και μθν επθρεαςτείτε από το 
φαινόμενο των «παρα-ομορφωτικϊν» φακϊν! 
Μπορεί να πιςτζψετε ότι γνωρίςατε το ςφντροφο 
των ονείρων ςασ... μζχρι να διαλυκεί θ 
ψευδαίςκθςθ.



 Μθ δζχεςτε ποτά από ξζνουσ και να μθν αφινετε 
ποτζ το ποτό ςασ. Είναι πολφ εφκολο για κάποιον να 
«πειράξει» το ποτό ςασ προςκζτοντασ περιςςότερο 
αλκοόλ για παράδειγμα.

 Προγραμματίςτε πϊσ κα γυρίςετε ςπίτι πριν 
ξεκινιςετε. 

 Αν πρζπει να περπατιςετε για να γυρίςετε ςπίτι, μθν 
περάςετε από ςκοτεινά ι μθ αςφαλι ςθμεία και 
αποφφγετε να περπατιςετε μόνοσ / θ. 



 Μθν αφινετε οφτε τουσ φίλουσ ςασ να περιφζρονται 
μόνοι τουσ ειδικότερα αν ζχουν πιει.

 Να ζχετε μαηί ςασ ζνα προφυλακτικό – και να 
επιμείνετε να το χρθςιμοποιιςετε αν χρειαςτεί.

 Προςζξτε τουσ φίλουσ ςασ και βεβαιωκείτε ότι ςασ 
προςζχουν κι αυτοί



 Όταν κάνετε πάρτι είναι φυςικό να κζλετε να 
περάςουν καλά οι καλεςμζνοι ςασ. 

 Ζχετε το νου ςασ ςτισ ποςότθτεσ των ποτϊν, μθν 
είςτε υπερβολικά γενναιόδωροι και προςπακιςτε να 
χρθςιμοποιείτε τισ μεηοφρεσ που ιςχφουν ςτα μαγαηιά 
κακϊσ και μικρότερα ποτιρια 

 Να φρονίςετε να υπάρχουν διακζςιμα αφκονο νερό 
και μθ αλκοολοφχα ποτά.

 Να προςφζρετε φαγθτό – βοθκά ςτθν απορρόφθςθ 
του αλκοόλ.



 Να είςτε προςεκτικοί με τθ δυνατι ανάμειξθ των 
ςπιτικϊν κοκτζιλ – χρθςιμοποιείτε πολφ πάγο και 
χυμοφσ.

 Αν διαπιςτϊςετε ότι οι καλεςμζνοι ζχουν πιει αρκετά, 
προτείνετζ τουσ (πολφ ευγενικά) να πιουν ζνα 
αναψυκτικό. Πείτε κάποιο μικρό ψζμα, όπωσ π.χ. ότι θ 
μπφρα ζχει τελειϊςει!

 Να προςζχετε ιδιαίτερα τουσ νεότερουσ και να 
βεβαιϊνεςτε ότι είναι εντάξει.



 Να μθν επιτρζψετε ςε ανιλικο κάτω των 18 ετϊν να 
καταναλϊςει αλκοολοφχο ποτό

 Βεβαιωκείτε ότι όλοι μποροφν να επιςτρζψουν με 
αςφάλεια χρθςιμοποιϊντασ ταξί, τα μζςα μαηικισ 
μεταφοράσ ι με κάποιον οδθγό που δεν ζχει πιει.

 Να ζχετε πρόχειρα τθλζφωνα ραδιοταξί κι αν είναι 
δυνατόν να κάνετε κρατιςεισ.

 Ωσ οικοδεςπότθσ, βεβαιωκείτε ότι δίνετε το καλό 
παράδειγμα και να πίνετε με ςφνεςθ.



 Να μθν του επιτρζψουμε να οδθγιςει (όςο κι εάν όλοι 
λζμε πωσ πιωμζνοι οδθγοφμε καλφτερα),

 να τον οδθγιςουμε ςτο πλθςιζςτερο νοςοκομείο 
αρικμόσ 166 για όλθ τθν Ελλάδα,

 να ειδοποιιςουμε τθν οικογζνειά του.

 Μθν πειραματίηεςτε με γιατροςόφια – οι κίνδυνοι και 
θ ευκφνθ είναι μεγάλοι.


