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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ

 Τι συμβαίνει όταν το αλκοόλ μπαίνει στο σώμα;

Το αλκοόλ που καταναλώνεται εισέρχεται μέσω του 
στόματος 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 τη διάρκεια ενός 
γεύματος ή μετά απ’ αυτό.



Γιατί κάποιοι άνθρωποι 

καταναλώνουν αλκοόλ
 Έχουν διενεργηθεί πολλές έρευνες με σκοπό 

να ανακαλύψουν τον λόγο που κάποιοι 
άνθρωποι καταναλώνουν αλκοόλ. Από μία 
έρευνα που διενεργήθηκε στην Ολλανδία 
μεταξύ ατόμων ηλικίας από 15 μέχρι 25 ετών 
βγήκαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

 Κοινωνικότητα (71%)

 Τους αρέσει η γεύση (51%)

 Δημιουργεί αίσθημα χαλάρωσης (12%)

 Προκαλεί μέθη (6%)

 Επειδή το κάνουν όλοι (6%)

 Για να ξεχάσουν προβλήματα (0%)



Πότε κάποιος θεωρείται ότι είναι 

εξαρτημένος από το αλκοόλ;
 Για να μπορέσεις να προσδιορίσεις εάν κάποιος είναι 

εξαρτημένος ή εθισμένος στο αλκοόλ αυτό το άτομο 
πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια το οποία 
έχουν καθοριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας (WHO), μεταξύ άλλων. Τα ακόλουθα είναι 
κριτήρια για εθισμό στο αλκοόλ (δεν χρειάζεται να 
πληροί κανείς όλα τα κριτήρια):
 Ανοχή.

 Ψυχολογική εξάρτηση (να έχεις επιθυμία για αλκοόλ, που 
ποικίλει από πολύ μικρή μέχρι πολύ μεγάλη).

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

 Χρήση αλκοόλ για τον περιορισμό των στερητικών 
συμπτωμάτων.



Σωματικές επιπτώσεις

 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 
έχει παρατηρηθεί σημαντική μείωση του αριθμού 
των λευκών αιμοσφαιρίων, γεγονός που σημαίνει ότι 
καταστρέφει το ανοσοποιητικό σύστημα του 
ανθρώπου. Επίσης σύμφωνα με έρευνες, ο 
αλκοολισμός προκαλεί συχνά οικιακά και εργατικά 
ατυχήματα, ενώ είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος στην 
περίπτωση που ο αλκοολικός οδηγεί κάποιο όχημα



Ψυχικές επιπτώσεις

 Ο αλκοολισμός προκαλεί και ψυχικές 

επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Οι 

αλκοολικοί συχνά 

εμφανίζουν καταθλιπτικές και 

αυτοκαταστροφικές τάσεις. Συχνά 

παρατηρείται μείωση της σεξουαλικής 

απόδοσης και το άτομο συχνά 

παρουσιάζει παραισθήσεις



Υπάρχει κληρονομική προδιάθεση 

για αλκοολισμό;

 Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι υπάρχει μια γενετική 
προδιάθεση για χρήση εξαρτησιογόνων ουσίες, 
μεταξύ των οποίων και το αλκοόλ. Φυσικά και το 
περιβάλλον παίζει τεράστιο ρόλο. Ένα παιδί το οποίο 
μεγαλώνει σε μια οικογένεια όπου ένας τουλάχιστον 
αντιμετωπίζει τέτοιο πρόβλημα σαφώς επηρεάζεται, 
και υπό την έννοια αυτή, ο αλκοολισμός έχει 
κληρονομική παράμετρο. Σε καμία περίπτωση όμως 
αυτό δεν σημαίνει πως ένα παιδί μίας οικογένειας με 
πρόβλημα αλκοολισμού θα γίνει αλκοολικός, ή πως 
ένα παιδί από μία "υγιή" οικογένεια δεν μπορεί να 
εμφανίσει τέτοια προβλήματα στο μέλλον.



Υπάρχει θεραπεία για τον 

αλκοολισμό; Αποδίδει
 Δεν υπάρχει κάποιο "μαγικό χάπι" με το 

οποίο να θεραπεύεται ο αλκοολισμός. 
Ωστόσο, στα πρώτα στάδια απεξάρτησης, 
συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή κρίνεται 
απαραίτητη. Από εκεί και πέρα, χρειάζεται 
ισχυρή βούληση από το ίδιο το άτομο και 
ψυχολογική υποστήριξη από τον κοινωνικό 
περίγυρο. Τον ρόλο αυτό παίζουν και 
ομάδες αλληλοβοήθειας που έχουν 
συνταχθεί για αυτό τον σκοπό και στη 
χώρα μας.



ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ



ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 



ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑ
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