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       Φέτος είναι µια πολύ δύσκολη χρονιά για 
όλους εµάς που βρισκόµαστε ένα βήµα πριν από τις 
Πανελλαδικές Εξετάσεις, και όλη η φροντίδα και η 
προσοχή µας είναι στραµµένη σ΄ αυτές. Το άγχος για 
την επιτυχία µας κυριαρχεί σε όλες τις φάσεις της 
καθηµερινότητάς µας , και ο ελεύθερος χρόνος που 
µας µένει είναι ι ελάχιστος.  

Μέσα σε όλη αυτή τη δύνη των δυσκολιών, 
αποφασίσαµε να δώσουµε µια ξεχωριστή νότα στην 



τελευταία µας επαφή µε το σχολείο, θέλοντας έτσι , 
να αντισταθούµε σ΄ όσα   µας δηµιουργούν άγχος και 
να αφήσουµε το στίγµα µας σαν µια παραγωγική και 
ανατρεπτική οµάδα , που παρόλο που πάσχει από το 
εκπαιδευτικό σύστηµα µε τον τρόπο που λειτουργεί 
σήµερα, κατάφερε να ενδιαφερθεί, να 
προβληµατιστεί, και να ενηµερωθεί  για θέµατα που 
αφορούν τη ζωή και την υγεία µας. 

Με όπλο το πείσµα µας και την ανάγκη να 
αποµακρυνθούµε για λίγο από τις καθηµερινές 
δυσκολίες του σχολικού προγράµµατος, αρχίσαµε την 
διερεύνηση του θέµατος µας για το αλκοόλ και τον 
καπνό – τσιγάρο στα πλαίσια του ∆ικτύου 
συνεργασίας σχολείων στα προγράµµατα που αφορούν 
την Αγωγή Υγείας µε γενικό θέµα << οµπρέλα>> : 
Γνωρίζω τον εαυτό µου ….. Ξέρω να τον προστατεύω. 

Επιλέξαµε αυτό το επιµέρους  θέµα που αφορά 
τους κινδύνους που ελλοχεύουν µέσα στην αθώα κατά 
τα άλλα χρήση του καπνού και του αλκοόλ , µε 
δεδοµένο ότι βρισκόµαστε σε µια << επικίνδυνη >> 
φάση και ηλικία για να αποκτήσουµε << κακές>> 
συνήθειες. 

Πρέπει να οµολογήσουµε, ότι επιπλέον κίνητρο 
για την ενασχόλησή µας µε το πρόγραµµα,  ήταν, ότι 
όλη η δουλειά µας θα γινόταν µε την βοήθεια των 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και του ∆ιαδικτύου, κάτι 
βέβαια, που µας είναι πάντα ευχάριστο και  
ιδιαίτερα επιθυµητό. 

Όλα λοιπόν ξεκίνησαν σαν µια ευχάριστη 
περιπέτεια εξερεύνησης και ανάπαυλας συγχρόνως µε 
τον υπολογιστή σύντροφο και βοηθό µας.  Σπουδαίο 
κοµµάτι της προσπάθειάς µας ήταν ο, καλώς 
εννοούµενος ανταγωνισµός µεταξύ µας για την εύρεση 
των στοιχείων , που µετά από κάθε περιήγηση 
κατέληγε σε µια γόνιµη και ενδιαφέρουσα ανταλλαγή 
πληροφοριών, γόνιµο διάλογο και σφαιρική 
ενηµέρωση. 

Το τι ανακαλύψαµε από την περιήγησή µας στο 
∆ιαδίκτυο δεν περιγράφεται! Πληροφορίες  
επιστηµονικές & εκλαϊκευµένες  από κάθε µεριά της 
γης και από κάθε είδος εντύπου, εικόνες, 
µαρτυρίες, στατιστικές προσωπικές ιστορίες από 
πολέµιους της κατάχρησης του αλκοόλ και του 
καπνού, αλλά και από φανατικούς υποστηρικτές τους. 



Οι συζητήσεις µας, κατά την διάρκεια των 
συναντήσεών µας, περιελάµβαναν προβληµατισµό και 
ενηµέρωση για όλα τα στοιχεία που βρίσκαµε, αλλά 
το τι συµπεριλάβαµε στο τελικό παράγωγο της 
εργασίας µας, είναι αποτέλεσµα αυστηρής, επίπονης 
και απαιτητικής επιλογής. Σίγουρα και έχει 
ιδιαίτερη  σηµασία να  παρουσιάσουµε ένα αξιόλογο 
µέρος της δουλειάς µας αποτυπωµένο σε αυτό το cd, 
όµως είναι µεγαλύτερης σηµασίας και αξίας αυτό που 
ζήσαµε σαν οµάδα και µάλιστα µε την θλιβερή 
συνείδηση, ότι σαν συγκεκριµένη σχολική οµάδα, 
είναι η τελευταία φορά που συνεργαζόµαστε κατ΄ 
αυτό τον τρόπο και µ΄ αυτό το πνεύµα. Άλλωστε, σε 
λίγους µήνες µας περιµένει η ζωή µε όλα τα καλά 
της και όλες τις δυσκολίες της. 

 
 

Η θρυλική Γ΄ Λυκείου του έτους 2003-
2004 σας παρουσιάζει λοιπόν την εργασία 
της σφραγίζοντας µ΄ αυτή το χρόνο. 
 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

� Έρευνα στο ∆ιαδίκτυο σε site 
� Επιστηµονικά  
� Περιοδικού τύπου 
� Ηµερήσιου τύπου 
� Ιατρικές σελίδες  
� Φορέων που είχαν σχέση µε το αλκοόλ & τον 

καπνό 
� Ιατρικών κέντρων  
� Καπνοβιοµηχανιών  
� Εταιριών καλλιέργειας κατεργασίας και 

εµφιάλωσης αλκοόλ. 
� Υπουργείου  Υγείας και της ∆ηµόσιας τάξης 

 
�  Παρουσίαση από κάθε µέλος της οµάδας των 

στοιχείων που συνέλεγε κατά τα χρονικά 
διαστήµατα που ορίζαµε και διάλογος για όλα 
όσα κρίνονταν ενδιαφέροντα και φώτιζαν τη 
διερεύνηση του θέµατος. 

 



� Αναζήτηση τραγουδιών που έχουν στους στίχους 
τους ή τη θεµατολογία τους τις έννοιες καπνός, 
τσιγάρο, αλκοόλ. 

 
� Αφίσες, διαφηµίσεις, εικόνες που εµπεριέχουν 

για κάποιο εµπορικό λόγο το ποτό και το 
κάπνισµα . 

 
 

 
 
 

 
 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 
 

 
� Να καταφέρουµε να προβληµατίσουµε, αφού 

πρώτα προβληµατιστούµε εµείς , τα άτοµα 
του κοντινού µας περιβάλλοντος , για τις 
αρνητικές επιπτώσεις του καπνού και του 
τσιγάρου στην υγεία. 

� Να µάθουµε να κρατάµε το µέτρο  σε κάθε 
περίπτωση που οι συνθήκες µας οδηγούν στην 
παράβασή του µε κινδύνους για την υγεία 
µας. 

� Να δώσουµε την δική µας σφραγίδα στην 
αντικαπνιστική και αντιαλκοολική 
εκστρατεία. 

� Να αναλάβουµε εθελοντική προσπάθεια να 
ενηµερωθούν και να κατανοήσουν οι 
συµµαθητές µας που καµιά φορά 
<<παρεκτρέπονται >> στη χρήση τσιγάρου και 
ποτού, ότι δεν είναι ντροπή να αρνούµαι 
ό, τι είναι βλαβερό για την υγεία µας. 

� Να καταφέρουµε στην πενθήµερη εκδροµή της 
τάξης µας να µείνουµε µακριά από τη 
<<κατάχρηση>> και να γυρίσουµε µε 
κατάκτηση να διακόψει το τσιγάρο ο κ. 
Θανόπουλος. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
 

    ΑΛΚΟΟΛ 
 

Το κρασί από  την αρχαιότητα αποτελούσε ένα 
από τα βασικά στοιχεία της καθηµερινής διατροφής 
των Ελλήνων µαζί µε το ψωµί και το λάδι. 

Το αµπέλι, ευλογηµένο και χρήσιµο για τον 
άνθρωπο φυτό, καλλιεργούνταν ευρύτατα στην Ελλάδα 
από τα Οµηρικά χρόνια και η εισαγωγή του 
αποδιδόταν στον ∆ιόνυσο και στον γιο του 
Οινοπίωνα. 

Το όνοµά του το φυτό το πήρε από τον Άµπελο 
πρόσωπο της µυθολογίας, φίλο και σύντροφο του 
∆ιονύσου, που πέθανε νέος και µεταµορφώθηκε από 
τον ∆ία στο οµώνυµο φυτό. 

Από τον καρπό της αµπέλου , τα σταφύλια , 
παράγεται µε την οινοπνευµατική ζύµωση το ποτό που 
ονοµάζεται << οίνος>> κοινώς << κρασί>>. 

Η ονοµασία αλκοόλη, εξ ου και αλκοόλ, 
πρωτοχρησιµοποιήθηκε από τον Παράκελσο, Ελβετό 
ιατρό φιλόσοφο  και αλχηµιστή , τον 16 ο αι. από 



την αραβική λέξη al-kohol που σηµαίνει την << άχνη 
>> το λεπτότερο δηλαδή στοιχείο του οίνου. 

 
 
 
 

TO ΑΛΚΟΟΛ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 
 
 

 
Το οινόπνευµα φαίνεται να έχει συντροφέψει τον 

άνθρωπο από τους προϊστορικούς χρόνους µέχρι 
σήµερα, σε ολόκληρη την ιστορία του πάνω στη Γη. 
Χρησιµοποιήθηκε σαν θρεπτική ουσία για την παροχή 
ενέργειας, ως ευφραντικό, ορεξιογόνο, διεγερτικό, 
καταπραϋντικό, παυσίπονο, αναισθητικό, ναρκωτικό,  
, παραισθησιογόνο, διευκολυντικό της κοινωνικής 
και της ...... αντικοινωνικής συµπεριφοράς , της 
εκδήλωσης του θάρρους , του θράσους , της τόλµης 
και της γενναιότητας, τροφή της φαντασίας, τη 
έµπνευσης, και της ευφορίας. 

Είναι επίσης γνωστό ότι ενεργοποιεί και 
ενισχύει σε αφάνταστο βαθµό την αυτοπεποίθηση του 
ατόµου, µε αποτέλεσµα την χονδροειδή αυτοεκτίµηση 
των φυσικών και πνευµατικών δυνατοτήτων! 

 
 
 
 
 

       ΞΕΡΑΤΕ ΟΤΙ ;  
 

      Ίσως να µη ξέρετε ότι το οινόπνευµα - 
αλκοόλ αποτελεί φυσιολογικό συστατικό του σώµατος 
και βρίσκεται στο αίµα µας σε αναλογία µικρότερη 
από 1,5 χιλιοστό του γραµµαρίου ανά λίτρο. Αυτό 
όµως δεν σηµαίνει ότι βρισκόµαστε συνεχώς υπό την 
επίδραση του αλκοόλ, µε όλες τις συνέπειες τις -
ευχάριστες και δυσάρεστες- που προκύπτουν από αυτή 
την κατάσταση, Για την πραγµατοποίηση αυτού του 
στόχου θα πρέπει το οινόπνευµα στο αίµα να φτάσει 
και να ξεπεράσει τα 800 χιλιοστά του γραµµαρίου 



ανά λίτρο, πράγµα που επιτυγχάνεται µόνο µε την 
πρόσληψή του µε την µορφή του αλκοολούχου ποτού. 

Aπό τα παραπάνω προκύπτει ότι το οινόπνευµα 
αποτελεί µια πολυδύναµη θρεπτική ουσία, η οποία 
δεν προσφέρει απλά θερµίδες ( 7kcal/gram ) , αλλά 
κατά κύριο λόγο επενεργεί σαν δραστική 
φαρµακευτική ουσία, µε επιδράσεις τόσο στο 
σωµατικό όσο και στο πνευµατικό - ψυχικό, 
διανοητικό επίπεδο. 

 
 

 
 
 
   ΟΜΩΣ,    ΕΠΕΙ∆Η 
  
<<Οίνος κάτοπτρον νοός >> όπως έλεγαν οι 

αρχαίοι µας πρόγονοι , γιατί η επίδραση του 
οινοπνεύµατος ήταν και είναι τόσο σηµαντική για τη 
ζωή µας. 

αξίζει τον κόπο να αναφερθούµε  
στη φυσιολογία της πρόσληψης και του 

µεταβολισµού αυτής της ουσίας , µε σκοπό την 
αξιοποίηση αυτής της γνώσης για το καλό 
µας. 

Μάθαµε λοιπόν ότι: 
Ο βαθµός της επίδρασης του οινοπνεύµατος στο 
νευρικό µας σύστηµα εξαρτάται από τη συγκέντρωση 
του στα υγρά του σώµατος και όχι από το ολικό ποσό 
που έχει προσληφθεί από το στόµα.  
 
Με τη σειρά της αυτή η συγκέντρωση εξαρτάται : 
• Από το ρυθµό της απορρόφησης του οινοπνεύµατος 

από το γαστρεντερικό σωλήνα προς το αίµα, 
• Από τον όγκο του νερού του σώµατος , µέσα στο 

οποίο αραιώνεται µετά την απορρόφησή του από τον 
γαστρεντερικό σωλήνα και  

• Από το ρυθµό του µεταβολισµού του οινοπνεύµατος 
σε άλλες, µη τοξικές για το νευρικό σύστηµα 
ουσίες. 



 

Συµπέρασµα 
Όσο αραιότερο είναι το οινόπνευµα µέσα στον 
γαστρεντερικό µας σωλήνα, τόσο βραδύτερα 
απορροφάται, και η επίδραση του είναι ηπιότερη. 

∆ηλαδή  
Η απορρόφηση από την µπύρα που έχει περιεκτικότητα 
σε οινόπνευµα 5% γίνεται µε βραδύτερο ρυθµό σε 
σύγκριση µε την απορρόφηση από το κρασί που έχει 
περιεκτικότητα σε οινόπνευµα 10-12%, ενώ βέβαια η 
απορρόφηση από ουίσκι, βότκα, ρούµι και συναφή που 
έχουν περιεκτικότητα σε οινόπνευµα 40-60% γίνεται 
µε ταχύτατο ρυθµό. 
 
Φυσιολογικά , ποσοστό 20% περίπου από το 
οινόπνευµα που πίνουµε διασπάται στο στοµάχι µε 
την βοήθεια ενός ενζύµου, µε συνέπεια τελικά να 
προσφέρεται για απορρόφηση προς το αίµα µόνο το 
υπόλοιπο. 

Στη γυναίκα όµως αυτό δεν συµβαίνει σε τόσο 
µεγάλη έκταση µε συνέπεια να απορροφάται προς το 
αίµα πολύ µεγαλύτερο ποσοστό από το οινόπνευµα που 
πίνει, µε όλες τις συνέπειες. 

Έτσι αν λάβουµε υπόψη µας το συνήθως µικρότερο 
σωµατικό βάρος της γυναίκας καθώς και τη 
µεγαλύτερη περιεκτικότητα του γυναικείου σώµατος 
σε λίπος , παράγοντες που περιορίζουν δραστικά το 
ποσό του νερού µέσα στο οποίο αραιώνεται το 
οινόπνευµα µετά την απορρόφησή του, καταλαβαίνουµε 
γιατί  

η γυναίκα µεθάει πιο εύκολα από τον 
άνδρα.  
 
Πράγµατι , η επίδραση ενός ποτηριού 
αλκοολούχου ποτού στην γυναίκα είναι 
περίπου ίδια µε  την επίδραση δύο 
ποτηριών στον άνδρα.  

 

 



Ανήρ λοιπόν ... γυνή και οινόπνευµα  2-
1 
  
Να λοιπόν που επιτέλους βρέθηκε να 
υπάρχει και κάποια ανισότητα ανάµεσα 
στα δύο φύλα, τουλάχιστον όσον αφορά τη 
...   δαπάνη που απαιτείται για να 
µεθύσουν !  
 
( Από το άρθρο του καθηγητή φυσιολογίας της 
Ιατρικής Σχολής του Π. Α  Χατζηµηνά Ιωάννη στις 
29-12-02)  
 
 

 
 

 
 
 



Συνέχεια µε µερικές απλές εκλαϊκευµένες 
πρώτες γνώσεις για τον αλκοολισµό από 
δηµοσίευση της 27-11-2002 
 
 
 
 
 
 

 Αλκοολισµός : ένα σοβαρό κοινωνικό 
πρόβληµα 
 

Η κατάχρηση αλκοόλ αποτελεί σοβαρό κοινωνικό 
πρόβληµα και αφορά τόσο τις αστικές όσο και τις 
ηµιαστικές περιοχές .  
Η κατάχρηση οδηγεί σταδιακά στην εξάρτηση, µε 
σοβαρές επιπτώσεις στη σωµατική όσο και στην 
ψυχική υγεία του ατόµου. Πρόκειται για ένα σύνθετο 
πρόβληµα, όπου βιολογικοί, κοινωνικοί και πιθανώς 
γενετικοί παράγοντες αλληλοεπιδρούν.  Η 
αντιµετώπισή του είναι δύσκολη και πολύπλευρη, 
τόσο σε υγειονοµικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.  
∆εν είναι απλό να δώσει κανείς τον ορισµό ενός 
όρου, όπως ο αλκοολισµός, µιας και αφορά ένα θέµα 
µε ιατρικές αλλά και κοινωνικές διαστάσεις. Θα 
λέγαµε ότι αλκοολισµός είναι η συνεχής και 
καθηµερινή υπερβολική χρήση αλκοόλ µε αποτέλεσµα 
την εξάρτηση του ατόµου , που διαταράσσει σοβαρά 
την υγεία και οδηγεί σε επαγγελµατικά και 
κοινωνικά προβλήµατα.  
 

Επιπλοκές της κατάχρησης αλκοόλ 
 
 

Προσέξτε τα παρακάτω !!!!!!!! 
 

Οι επιπλοκές της κατάχρησης αλκοόλ σχετίζονται 
κυρίως µε το ήπαρ αφού σε αυτό γίνεται ο 
µεταβολισµός του οινοπνεύµατος (  αλκοολική 
ηπατίτιδα, κίρρωση ήπατος ) καθώς και άλλα όργανα 
όπως καρδιά, µύες, γεννητικά όργανα και άλλα. 



 
Παράλληλα, πυροδοτείται ένας µηχανισµός που 

από την µια πλευρά έχει να κάνει µε το κοινωνικό 
περιβάλλον που ζει και εργάζεται ο άνθρωπος µια 
και δεν µπορεί να είναι συνεπής στην εργασία του  
( απώλεια εργατικών ωρών, µειωµένο εισόδηµα, συχνές 
νοσηλείες στα νοσοκοµεία για  αντιµετώπιση των 
επιπλοκών)  καθώς επίσης επιβάρυνση του 
οικογενειακού περιβάλλοντος, αφού ελαττώνονται τα 
έσοδα µε αποτέλεσµα η διαβίωση να γίνεται δύσκολη. 
Από την άλλη πλευρά υπάρχει διαταραχή στον ψυχικό 
κόσµο των παιδιών, που βλέπουν το γονέα του 
αδύνατο να τους συµπαρασταθεί. 
 
 
 
 

Τι είναι το σύνδροµο στέρησης από το 
αλκοόλ ;  
 
 

Σύνδροµο στέρησης είναι µια σοβαρή επιπλοκή 
του αλκοολισµού, που µπορεί να προκληθεί από την 
απότοµη διακοπή του αλκοολισµού σε ένα εξαρτηµένο 
ασθενή. Εµφανίζεται κυρίως µε σπασµούς, µπορεί 
όµως να συνοδεύεται µε ψευδαισθήσεις ή πυρετό. 
Είναι µια κατάσταση που χρειάζεται εισαγωγή σε 
νοσοκοµείο για την αντιµετώπισή της. 
 
 

  
 
 

Πως αντιµετωπίζεται ο αλκοολισµός ;  
 
 

Η αντιµετώπιση είναι δύσκολη και πολύπλευρη 
τόσο δε υγειονοµικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.  
Ο στόχος είναι να δηµιουργηθεί ένα πρόγραµµα 
οριστικής αποµάκρυνσης του ασθενούς από το αλκοόλ. 



Πρωταρχική σηµασία έχει η απόφαση και η θέληση του 
ασθενούς να αποδεσµευτεί από την εξάρτηση του 
αλκοόλ , όσο και η ενθάρρυνση και η υποστήριξη από 
το οικογενειακό περιβάλλον του. 
Φάρµακα χρησιµοποιούνται και µπορούν να προσφέρουν 
κάποια βοήθεια. Θα πρέπει ωστόσο να συνυπάρχουν, 
τόσο η αγωγή του παθολόγου  ή του γαστρεντερολόγου 
µαζί µε την υποστήριξη ψυχιάτρου και κλινικού 
ψυχολόγου.  
Οµάδες υποστήριξης καθώς και προγράµµατα 
αποκατάστασης µπορούν να προσφέρουν ουσιαστική 
βοήθεια. 
 
  
 

Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι πρέπει να 
προσέχουµε την αλόγιστη κατάχρηση γιατί 
η απόσταση που την χωρίζει από το 
πρόβληµα αλκοολισµός είναι µικρή...  
 
 
Προχωρώντας σε πιο εξειδικευµένες πληροφορίες 
µάθετε τα παρακάτω : 
 

 
Το αλκοόλ είναι αθώο : Ένας επικίνδυνος  
µύθος που στοιχίζει ζωές  
 
Η γοητεία αυξάνει µε . . . . τέσσερα 
ποτήρια κρασί!  
 

Θέλετε να είστε ελκυστικός; Αν ναι, τότε 
βεβαιωθείτε ότι αυτοί που βρίσκονται γύρω σας 
έχουν πιει ένα ποτηράκι. Βρετανοί επιστήµονες 
διαπίστωσαν ότι ακόµη και µικρές ποσότητες αλκοόλ 
κάνουν το αντίθετο φύλο να φαίνεται ωραιότερο. 
<<Πραγµατοποιήσαµε πειράµατα που δείχνουν ότι 
πραγµατικά αυτό συµβαίνει >> δηλώνει προς το 
Ρόϊτερ ο κ. Μπάρι Τζόουνς, καθηγητής Ψυχολογίας 
στο πανεπιστήµιο της Γλασκόβης. 



 
Η έρευνα που έγινε σε 120 φοιτητές, άνδρες και 

γυναίκες, έδειξε πως η κατανάλωση τεσσάρων µονάδων 
αλκοόλ, περίπου ένα λίτρο µπύρα ή τέσσερα ποτήρια 
κρασί αυξάνουν κατά περίπου 25% την έλξη που 
ασκούν σε αυτόν που τα καταναλώνει τα µέλη του 
αντίθετου φύλου γιατί το αλκοόλ φαίνεται πως 
διεγείρει ένα τµήµα του εγκεφάλου το οποίο εκτιµά 
κατά πόσο το πρόσωπο του άλλου είναι ελκυστικό.  
∆ηµοσίευση 20/8/2002 
 
 

Να λοιπόν γιατί όταν πίνουµε 
αισθανόµαστε τόσο όµορφα και 
καταλήγουµε στο << ζην επικινδύνως>> 
τόσο σε επίπεδο σχέσεων όσο και σε 
επίπεδο οδήγησης.   
   

 



 
 
 
 
 
Μάθετε µία άλλη αξιοπρόσεκτη πληροφορία 
. .. .  
       

Οι γυναίκες είναι πιο επιρρεπείς 
στον αλκοολισµό. . .  
Οι γυναίκες που καταναλώνουν αλκοόλ έχουν 
περισσότερες πιθανότητες να θέσουν την υγεία τους 
σε κίνδυνο συγκριτικά µε τους άνδρες, σύµφωνα µε 
έρευνα που πραγµατοποίησαν επιστήµονες του 
πανεπιστηµίου Queenslant  και του  Charles Sturt 
της Αυστραλίας. Η µειωµένη ικανότητα αυτοελέγχου 
και η άγνοια του µέτρου χαρακτηρίζει την 
πλειοψηφία των γυναικών που κάνουν υπερβολική 
κατανάλωση αλκοόλ, µε αποτέλεσµα να οδηγούνται πιο 
συχνά στον αλκοολισµό. Η κατάχρηση αλκοόλ αποτελεί 
ένα σοβαρό  κοινωνικό πρόβληµα, µε σοβαρές 
επιπτώσεις στη σωµατική, όσο και την ψυχική υγεία 
του ατόµου. Επιπλέον οι γυναίκες είναι πιο 
ευαίσθητες ( κατανάλωση πάνω από 40- 60 gr/ ηµ) λόγω 
µειωµένου όγκου και µειονεκτικότητας της 
αλκοολικής δευδρογενάσης στοµάχου. 

Στην έρευνα συµµετείχαν άντρες καιι γυναίκες 
18 µε 40 ετών. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν 
πως το 81% των γυναικών κατανάλωνε αυξηµένες 
ποσότητες αλκοόλ, σε σύγκριση µε το 67% των 
σνδρών, ενώ το 11% του γυναικείου δείγµατος  
παρουσίαζε συµπτώµατα αλκοολισµού. 

Οι επιστήµονες αναφέρουν ότι οι παραπάνω 
γυναίκες έπιναν κατά µέσο όρο 1 µε 2 ποτά σε κάθε 
τους έξοδο, ποσότητα που θεωρείται ασφαλής για ένα 
άντρα, αλλά επικίνδυνη για µια γυναίκα.  
Οι συνέπειες της κατάχρησης αιθυλικής αλκοόλης στο 
γαστρεντερικό σύστηµα είναι πολύ σοβαρές και στις 
ΗΠΑ η κίρρωση ήπατος είναι η 4 η αιτία θανάτου µια 
και το 10-15% των αλκοολικών πάσχει από κίρρωση. 



Επιπλέον οι γυναίκες που βρίσκονται υπό την 
επήρεια αλκοόλ δεν έχουν επίγνωση των πράξεων τους 
και µπορούν να γίνουν πιο εύκολα θύµατα 
σεξουαλικής κακοποίησης. Αντίθετα οι άντρες που 
πίνουν αλκοόλ έχουν περισσότερες αντοχές και 
µπορούν να ελέγξουν περισσότερο τα λόγια και τις 
πράξεις τους. 
( ∆ηµοσίευση 27/7/02) 
 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
ΟΙ γυναίκες σαν πιο ευαίσθητοι οργανισµοί ή 

πρέπει να διαµαρτυρηθούν στη µητέρα φύση για την 
αδικία που τους επέβαλλε να στερούνται το 
<<κρασάκι του θεού>> σε µεγάλες ποσότητες ή πρέπει 
να  προσέχουν ιδιαίτερα τις ποσότητες κατανάλωσης 
του. 
 
 

Νεανικός αλκοολισµός 
 

Ειδικοί από περισσότερες από 50 χώρες θα 
βρεθούν αυτό τον καιρό στη Σουηδία µε στόχο να 
συζητήσουν τους τρόπους που θα περιορίσουν την 
κατάχρηση του αλκοόλ στους νέους. 
Η συνάντηση που διοργανώνεται από την Παγκόσµια 
Οργάνωση Υγείας ( ΠΟΥ ) ,  θα έχει ως αντικείµενο 
τη χάραξη κοινής πολιτικής απέναντι στο µεγάλο 
αυτό κοινωνικό πρόβληµα , το οποίο λαµβάνει 
διαστάσεις κοινωνικής µάστιγας. 
 
∆ΥΣΤΥΧΩΣ 
 
Το αλκοόλ είναι υπεύθυνο για το 25% των θανάτων 
των νέων. 
 

Κάθε χρόνο περίπου 50.000 νέοι πεθαίνουν στην 
Ευρώπη από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.  
 

Το πρόβληµα φαίνεται να είναι οξύτερο στις 
χώρες τις Β. Ευρώπης και συνδυάζεται µε αύξηση του 
ποσοστού αυτοκτονιών.  
 



Οι παθήσεις που εµφανίζονται πρόωρα στους 
νεαρούς αλκοολικούς είναι ή καταστροφή του 
συκωτιού, η παγκρεατίτιδα, η οστεοπόρωση, ο 
µαρασµός των γεννητικών οργάνων, το εγκεφαλικό 
επεισόδιο, οι προβληµατικές κυήσεις και η ατροφία 
του εγκεφάλου.  
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  Πρέπει να δούµε  µε άλλο µάτι και 
περισσότερη προσοχή τις κραυγές της ΠΟΥ 
( Πανελλήνια Οργάνωση Υγείας) για την   
"" Ανάγκη προστασίας των παιδιών από το 
αλκοόλ."" 
 

Η ΠΟΥ λοιπόν υποστηρίζει πως η επιθετική 
διαφηµιστική εκστρατεία της βιοµηχανίας 
οινοπνευµατωδών ποτών θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των 
νέων και είναι επιτακτική η ανάγκη συνεργασίας των 
κυβερνήσεων, προκειµένου να προστατεύσουν από τα 
οινοπνευµατώδη ποτά τους νέους και τους εφήβους . 
 

Κατά την έναρξη διάσκεψης της ΠΟΥ στη 
Στοκχόλµη για τους νέους και τα οινοπνευµατώδη 
ποτά, αξιωµατούχοι της ΠΟΥ δήλωσαν ότι οι 
παρασκευαστές οινοπνευµατωδών ποτών στοχεύουν 
κυνικά τους νέους ανθρώπους που εντυπωσιάζονται 
εύκολα και χρησιµοποιούν όλο και περισσότερο το 
αλκοόλ ως µια ναρκωτική ουσία. 
 
"" ΟΙ νέοι είναι ευάλωτοι. Χρειάζονται προστασία. 
Χρειάζονται να µεγαλώσουν χωρίς να έχουν βουλιάξει 
σε κάτι το οποίο µπορεί να καταστρέψει τη ζωή 
τους, να αλλάξει το µέλλον τους και να τους 
οδηγήσει στην εξάρτηση από το αλκοόλ.  
Κάποιος πρέπει να κάνει κάτι "" δήλωσε η γενική 
διευθύντρια της ΠΟΥ Γκρο Χάρλεµ Μπρούντλαντ. 
 

Ο περιφερειακός διευθυντής της ΠΟΥ Μαρκ 
Ντάνζον δήλωσε ότι αυτοί που είναι αρµόδιοι για 
τον σχεδιασµό κυβερνητικών πολιτικών θα πρέπει να 
αντιδράσουν στη γεµάτη αίγλη εικόνα που προβάλλουν 
οι πολυεθνικές εταιρείες οινοπνευµατωδών ποτών.  
Θα πρέπει να περάσουµε στους νέους το µήνυµα, ότι 
η κατανάλωση αλκοόλ δεν διαφέρει από την 



κατανάλωση ναρκωτικών. Όλο και περισσότερο 
φαίνεται ότι τα οινοπνευµατώδη ποτά 
χρησιµοποιούνται όπως τα ναρκωτικά, τόνισε ο 
ίδιος. 
 

Η Μπρούντλαντ τόνισε πως "" οι κυβερνήσεις 
οφείλουν να στρέψουν την προσοχή τους στις 
ανησυχητικές τάσεις που εµφανίζονται στη χρήση 
αλκοόλ µεταξύ των νέων και να θέσουν την πολιτική 
τους για τα οινοπνευµατώδη ποτά στην κορυφή της 
αντζέντας τους για την υγεία, και ζήτησε να γίνει 
- διεθνής ανασκόπηση της διαφήµισης  και της 
προώθησης των οινοπνευµατωδών ποτών στους νέους. 

 
  
 
 
 
     ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΟΝ ΕΥΦΥΗ ΤΡΟΠΟ ΤΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ !!! 



 
Αναµειγνύοντας οινόπνευµα µε φρουτοχυµούς και 

µε ποτά που ενισχύουν τις φυσικές δυνάµεις του 
οργανισµού, προωθώντας προπαρασκευασµένα 
αλκοολούχα αναψυκτικά τα "" αλκοπόπς "' και 
χρησιµοποιώντας διαφήµιση η οποία στοχεύει στον 
σύγχρονο τρόπο ζωής των νέων , όπως το σεξ, 
αθλήµατα και διασκέδαση, οι µεγάλοι παρασκευαστές 
οινοπνευµατωδών ποτών προσπαθούν να εγκαθιδρύσουν 
τη συνήθεια της κατανάλωσης αλκοόλ σε πολύ νεαρή 
ηλικία. 

 
 
 
 
Κοιτάξτε στις περισσότερες ιστοσελίδες 
για οινοπνευµατώδη προϊόντα προσπαθούν 
ολοφάνερα να προσελκύσουν τους νέους µε 
παιγνίδια Η/ Υ , διαγωνισµούς και 
προσφορές βραβείων και επιδείξεις  
µόδας για εφήβους. 
 
ΟΙ γιατροί προειδοποιούν για τα νέα 
αλκοολούχα ποτά. 
 

Τα αλκοολούχα ποτά νέου τύπου τα οποία 
κυκλοφορούν στην αγορά τα τελευταία χρόνια 
προωθούν την υπερκατανάλωση αλκοόλ στους εφήβους 
και τους νέους, σύµφωνα µε ανακοίνωση στο ετήσιο 
συνέδριο της Βρετανικής Ιατρικής Εταιρίας. 
 

Πρόκειται για τα νέα αλκοολούχα ποτά σε 
µπουκάλι τα οποία έχουν συνήθως  φρουτώδεις 
γεύσεις και περιέχουν βότκα, τζιν, ρούµι.  
Οι συσκευασίες τους και ο τρόπος που προωθούνται 
ενθαρρύνουν την κατανάλωση αλκοόλ σε εφήβους και 
νέους, τονίζουν οι επιστήµονες. 
 



Όµως επειδή είναι µάλλον αδύνατο να αποσυρθούν 
από την αγορά τέτοιου είδους προϊόντα , οι ειδικοί 
επισηµαίνουν ότι πρέπει να υπάρχουν κάποια 
προειδοποιητικά µηνύµατα για το πόσο αλκοόλ 
περιέχουν τα ποτά αυτά. 
 

Και ενώ η διαφήµισή τους δεν απευθύνεται άµεσα 
σε εφήβους, οι συσκευασίες τους, καθώς και το ότι 
περιέχουν γεύσεις φρούτων φαίνεται να κερδίζει 
έδαφος έναντι της κατανάλωσης απλών αναψυκτικών 
στους νέους. 
 

Ο ∆ρ. Steve Hajioff , γιατρός δηµόσιας υγείας 
από το Λονδίνο, τόνισε ότι οι νέοι καταναλώνουν 
πολλά τέτοια αλκοολούχα ποτά, καθώς δεν υπάρχουν 
πουθενά προειδοποιητικά µηνύµατα για την 
περιεκτικότητά τους σε αλκοόλ. 
 

Οι γιατροί στη Βρετανία ζητούν αναγραφή 
των µονάδων αλκοόλης στα ποτά  
 
 

Όλα τα αλκοολούχα ποτά θα πρέπει να φέρουν 
ειδικές ετικέτες στις οποίες θα αναγράφονται το 
πόσες µονάδες αλκοόλης περιέχουν, καθώς και 
προειδοποιητικά µηνύµατα για τους κινδύνους της 
υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ, σύµφωνα µε 
ανακοίνωση της Βρετανικής Ιατρικής Εταιρίας 
(British Medical Association). 
Oι µπύρες και τα κρασιά καθώς και τα << βαριά>> 
αλκοολούχα ποτά θα πρέπει να περιέχουν µε απλή και 
κατανοητή γλώσσα πληροφορίες που αφορούν στον 
αριθµό των µονάδων που περιέχονται σε µια τυπική 
ποσότητα στην οποία σερβίρεται το κάθε ποτό καθώς 
και τα προτεινόµενα εβδοµαδιαία όρια κατανάλωσης 
καθώς και τους κινδύνους της υπερκατανάλωσης. 
 

Στη Βρετανία οι υπηρεσίες δηµόσιας υγείας 
συµβουλεύουν τους καταναλωτές να µη καταναλώνουν 
περισσότερες από 21 µονάδες αλκοόλης για τους 
άνδρες και 14 µονάδες για τις γυναίκες. Πιο 



συγκεκριµένα µια µονάδα αλκοόλης αντιστοιχεί σε 8 
γραµµάρια ή 10ml αλκοόλης. 
 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:  Μήπως πρέπει να πάρουµε 
πιο σοβαρά υπόψη µας όλα αυτά και να 
σκεφτούµε ότι πρέπει και εµείς να 
λάβουµε τα µέτρα µας για να 
προστατεύσουµε τον εαυτό µας και να µη 
περιµένουµε να τα κάνουν όλα οι άλλοι 
για µας; 
 

 
Θα  αναφερθούµε στις συνέπειες της κατάχρησης του 

αλκοόλ µε στόχο να ενηµερώσουµε, να 
προβληµατίσουµε και να οδηγήσουµε τους 
νέους στους οποίους κυρίως αφιερώνουµε αυτή µας 

την εργασία στην επιλογή του ορθού για την 
υγεία τους και στην συνειδητοποίηση 
τήρησης του µέτρου. 
 

Η κατάχρηση αλκοόλ αποτελεί ένα σοβαρό 
κοινωνικό πρόβληµα, µε σοβαρές επιπτώσεις στη 
σωµατική, όσο και στην ψυχική υγεία του ατόµου. 
Βιολογικοί, κοινωνικοί και πιθανώς γενετικοί 
παράγοντες αλληλοεπιδρούν στην εµφάνιση και στην 
εξέλιξη του αλκοολισµού, ενώ η αντιµετώπισή του 
είναι δύσκολη και πολύπλευρη, τόσο σε υγειονοµικό 
όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.  
 

Στο πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο της Β 
΄Παθολογικής Κλινικής του Ιπποκρατείου Νοσοκοµείου 
αναπτύχθηκαν οι κυριότερες πλευρές του προβλήµατος 
του αλκοολισµού.  
 
� Ο αλκοολισµός από νοσολογικής άποψης υπάγεται 

στις παθήσεις που οφείλονται στη χρήση 
ψυχοδραστικών ουσιών. Η αιθυλική αλκοόλη είναι η 



συνηθέστερη και η πλέον διαδεδοµένη φαρµακευτική 
- κατασταλτική ουσία του νευρικού συστήµατος.  

� Ο αλκοολισµός δεν αποτελεί κατ΄ ανάγκη την 
φυσιολογική συνέχεια της οιασδήποτε χρήσης 
αλκοολούχων ποτών. Στους παθογενετικούς 
µηχανισµούς ενέχονται γενετικοί και βιολογικοί 
παράγοντες, ψυχολογικοί συντελεστές και 
ιδιαιτερότητες της προσωπικότητας, κοινωνικοί 
παράµετροι, προβληµατικές διαπροσωπικές σχέσεις, 
προηγούµενο ψυχιατρικό ιστορικό κ. α.  

� Η αλκοολική εξάρτηση εκτιµάται στο 3-15% και 
εξαρτάται από το φύλο , την κοινωνική κατάσταση, 
το µορφωτικό επίπεδο.  

� Οι περισσότεροι ασθενείς δεν είναι σωµατικά 
εξαρτηµένοι. Η συχνότητα σε γυναίκες αυξάνεται 
συνεχώς λόγω κοινωνικής ανοχής και λόγω 
µειωµένου όγκου και µειονεκτικότητας της 
αλκοόλης δευδρογενάσης στοµάχου.  

� Οι συνέπειες της κατάχρησης αιθυλικής αλκοόλης 
είναι:  

_οξεία και χρόνια οισοφαγίτιδα  
- σύνδροµο Mallory-Weiss  
- oξεία γαστρίτιδα  
- διάρροια  
- οξεία και χρόνια παγκρεατίτιδα  
- ηπατοπάθεια ( λίπωση, ηπατίτιδα κίρρωση, καρκίνος 
) 
- καρδιαγγειακές παθήσεις  
- εγκεφαλικά επεισόδια 
- µυοκαρδιοπάθεια 
- υπέρταση  
- υπογλυκαιµία 
- οξέωση 
- αποβιταµίνωση, υποκαλιαιµία υποµαγνησαιµία 
 
Ιδιαίτερη σηµασία αποδίδεται και σε έµµεσες 
τραγικές συνέπειες της κατάχρησης αιθυλικής 
αλκοόλης όπως: 
- στα ατυχήµατα ( 55% των τροχαίων ατυχηµάτων) 
- στην αυξηµένη αυτοκτονικότητα  
- στην εγκληµατική συµπεριφορά (50% των φόνων & 60% 
σεξουαλικών επιθέσεων) 



- στη διατάραξη οικογενειακών και εργασιακών 
σχέσεων. 
 

 
<<Το αλκοόλ είναι αθώο >>: Ένας 
επικίνδυνος µύθος που στοιχίζει ζωές.  
 
∆εν υπάρχει ακίνδυνο αλκοόλ για τους 
οδηγούς 
 

∆εν είναι λίγοι οι Έλληνες που πιστεύουν ότι 
δεν τους πιάνει το αλκοόλ και ότι οι οδηγικές τους 
ικανότητες είναι τέτοιες που δεν επηρεάζονται από 
µερικά ποτά.  
Τα στοιχεία όµως έρχονται να τους διαψεύσουν, 
καθώς 60% των οδηγών που έχει εµπλακεί σε ατύχηµα, 
σύµφωνα µε έρευνα του Πανεπιστηµίου Κρήτης, έχει 
υπερβεί το νόµιµο όριο του 0,05%. 
 Στη προσπάθεια της να αντιµετωπίσει το 
φαινόµενο η Τροχαία, θα πραγµατοποιεί συνεχείς 
ελέγχους αλκοτέστ µε εκατοντάδες συνεργεία σε όλη 
τη χώρα , από τις 6 το πρωί της Παρασκευής ως και 
τις 6 το πρωί του Σαββάτου, συµµετέχοντας στην 
Πανευρωπαϊκή Καµπάνια Κοινών Ελέγχων κατά της 
οδήγησης υπό την  επήρεια αλκοόλ. Οι έλεγχοι θα 
είναι ιδιαίτερα εντατικοί στους δρόµους γύρω από 



τα νυκτερινά κέντρα όπου, ιδίως τις πρωινές ώρες, 
πολλοί οδηγοί βρίσκονται σε κατάσταση µέθης. 
 
 Ενδεικτικό της σηµασίας που δίνει η τροχαία 
στο θέµα είναι ότι το πρώτο τρίµηνο του 2001 
ελέγχθηκαν στην Αττική 34.326 οδηγοί , από τους 
οποίους 2.178 οδηγούσαν υπό την επήρεια αλκοόλ. 
 
Ο τοµέας πρόληψης Ατυχηµάτων του Εθνικού Κέντρου 
Άµεσης Βοήθειας ( ΕΚΑΒ), συµβάλλοντας και αυτός 
στην προσπάθεια ενηµέρωσης των οδηγών για τους 
κινδύνους που κρύβει η οδήγηση µετά από την 
κατανάλωση αλκοόλ, µε ανακοίνωση του επισηµαίνει 
τα εξής:  
� ∆εν υπάρχει ακίνδυνη ποσότητα αλκοόλης στην 

οδήγηση. Ήδη µε 0,2% µειώνονται επικίνδυνα οι 
ικανότητες του οδηγού. 

� Όλα τα κράτη της Ε. Ε µειώνουν συνεχώς τα νόµιµα 
επίπεδα στο αίµα των οδηγών ( Σουηδία στο 0,2 
Τσεχία στο 0,0 Γερµανία 0,3). 

� Είναι παράλογο και επικίνδυνο να 
<<υπολογίζεται>> µε πόσα ποτήρια ποτού δεν 
υπερβαίνει κανείς το νόµιµο όριο. Τα επίπεδα στο 
αίµα και κυρίως η επίδραση στον οδηγό εξαρτάται 
και από άλλους βιολογικούς και περιβαλλοντικούς 
παράγοντες που δεν µπορεί να υπολογίσει καθόλου 
ο οδηγός. 

� ∆εν χρειάζεται να είναι κανείς µεθυσµένος για να 
µην µπορεί να οδηγήσει. 

� Νεαρά άτοµα επηρεάζονται στις ικανότητες τους µε 
αρκετά µικρότερες ποσότητες αλκοολούχων ποτών. 

� Ο συνδυασµός µε φάρµακα είναι πάρα πολύ 
επικίνδυνος , έστω και αν πρόκειται για µικρή 
ποσότητα αλκοόλ. Άλλωστε και από µόνα τους πολλά 
φάρµακα οδηγούν σε σηµαντική µείωση των 
ικανοτήτων οδήγησης. 

� Υπολογίζεται ότι άνω του 40% των νεκρών σε 
τροχαία ατυχήµατα οφείλεται σε πιωµένους 
οδηγούς( Γερµανία 19%) 

� Πανελλαδικά αυξάνεται από το 1995 τουλάχιστον, 
το ποσοστό οδηγών µε άνω του 0,5% επίπεδα στο 
αίµα, σε τυχαίους ελέγχους της Τροχαίας. 

 



 

 
Πλάνες σχετικά µε την αλκοόλη και την 
οδήγηση 
 
♦ Όταν πιω οδηγώ καλύτερα 
♦ Έµένα δεν µε πιάνει το ποτό 
♦ Θα πιω ποτό και µετά θα συνέλθω 
♦ Θα κοιµηθώ 2 ωρίτσες για να µπορώ να 
οδηγήσω 

♦ Τους ικανούς οδηγούς δεν τους 
επηρεάζει το αλκοόλ 

 
Τα αλκοολούχα ποτά ευθύνονται σε µεγάλο 
ποσοστό για όλων των ειδών τα ατυχήµατα 
 
- Θαλάσσια ( πτώσεις από πλοία ) 
- Αεροπορικά µε µικρά αεροπλάνα  
- Πνιγµοί ( περισσότεροι από αλκοόλ , παρά από 
φαγητό) 
- Εργατικά ατυχήµατα ( µεγάλο ποσοστό λόγω λήψης 
αλκοόλ στην εργασία) 
- Ατυχήµατα µε σκι ( λήψης αλκοόλ στα καταφύγια ) 
- Πυρκαγιές ( µεγάλο ποσοστό ατόµων που κάηκαν ή 
προξένησαν φωτιά γιατί είχαν πιει) 
 

Η Π. Ο. Υ ( Παγκόσµια οργάνωση Υγείας ) 
δηλώνει ότι η χώρα µας βρίσκεται στην 
14Η θέση στην κατανάλωση αιθυλικής 
αλκοόλης γεγονός που σχεδόν αποδεικνύει 
την ύπαρξη όλων των προβληµάτων που 
συνδέονται µε την κατανάλωση 
αλκοολούχων ποτών. 
 
Η ανακοίνωση της ΕΛΠΑ 
 



∆υστυχώς σηµαντικό ποσοστό των τροχαίων ατυχηµάτων 
οφείλεται στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ , 
προϊόν της άγνοιας που έχουν οι Έλληνες οδηγοί για 
τις επιπτώσεις του, τονίζει η ΕΛΠΑ καθώς: 
 
- Το 94% των ελλήνων οδηγών οδηγούν µετά από 
διασκέδαση και κατανάλωση αλκοόλ ( Έκθεση της 
Ιατρικής σχολής Αθηνών-2001) 
 
- Το 90% των ελλήνων θεωρούν ότι το αλκοόλ δεν 
επηρεάζει την οδική συµπεριφορά. 
 
- Παράλληλα ένα µεγάλο µέρος του πληθυσµού αγνοεί 
το όριο κατανάλωσης αλκοόλ για την προφύλαξη και 
διαφύλαξη της υγείας του. 
 

Αποτέλεσµα αυτών είναι: 
 
- Η διαρκής αύξηση της κατανάλωσης 
αλκοόλ στη χώρα µας    9 Η θέση στην 
κατά κεφαλή κατανάλωση αλκοόλ στην Ε. Ε 
και 1 Η θέση στην κατανάλωση σκληρών 
ποτών κυρίως από νεαρές ηλικίες. 
 
 
 
Οι συµβουλές της ΕΛΠΑ είναι: 
 
- Η συµπεριφορά του πότη οδηγού στο δρόµο είναι 
απρόβλεπτη και επικίνδυνη και µπορεί να αποβεί 
µοιραία. 
 
- ∆εν υπάρχει για το ανθρώπινο οργανισµό ακίνδυνη 
ποσότητα αλκοόλ καθώς ανάλογα µε τους βιολογικούς 
και περιβαλλοντικούς παράγοντες που δεν υπολογίζει 
ο οδηγός, το αλκοόλ επηρεάζει σηµαντικά την 
ικανότητα της οδήγησης. 
 
- Παράλληλα πρέπει να σταµατήσουν οι µύθοι σχετικά 
µε το αλκοόλ στην οδήγηση, ΄0πως το << δεν  µε 



πιάνει >> ή << οδηγώ καλύτερα >> ή << δεν µε 
επηρεάζει>>.  
 
 
 
 
 
 
Ας δούµε όµως και την άλλη πλευρά του  
 
         << οίνου του αγαπητού >> 
 
   
 
Οπτικές γωνίες / ρήσεις / ποίηση 
/ λογοτεχνία για το κρασί. 
 
 
 

<<Τούτο έστί το αίµα µου >>   Το κρασί 
στην χριστιανική θρησκεία είναι συµβολισµός του 
αίµατος του Χριστού στη θεία µετάληψη και 
συµβολισµός χαράς στο µυστήριο του γάµου. 

 
 

<<Οίνος , ω φίλε παι και αλάθεια >>  
τραγουδούσε ο µεγάλος ποιητής Αλκαίος ( 7 ος –6 ος αι. 
π. χ) από τη Μυτιλήνη, συγγραφέας συµποτικών 
τραγουδιών που χαρακτήριζε το κρασί σαν φάρµακο 
άριστο. 

 

 
<<Λαγήνες δώδεκα µου γέµισε κρασί 

γλυκό και άκρατο  
που να το πίνουν αθάνατοι στο σπίτι του 

κανένας  



δούλος η βάγια του δεν κάτεχε κρασί πως είχε 
τέτοιο, 

έξω από τον ίδιο, τη γυναίκα του και µια 
κελάρισσά τους. 

Λέει ο Οδυσσέας στους Φαίακες για τον Μάρωνα 
στη Θράκη  

( Όµηρος / Οδύσσεια ι204-207) 
 
 

<< Μ’ απ΄όλα τα µυρωδικά , θαρρώ 
κανένα  

µε το Θασίτικο κρασί δεν παραβγαίνει ! 
Φέρνει ζάλη στο κεφάλι που βαστάει 

πολυυυυύ……….. 
 
Λέει η Πραξαγόρα στο σατυρικό δράµα του 

Ευριπίδη << Κύκλωπας>> 
 
 

 
<<Νερό όσο πίνεις τίποτα σοφό δε θα 

γεννήσει ο νους σου >> λέει ο σοφός 
Κρατίνας 

 
Και  

 
 
<<Τι λες βρε νεροκάνατο σαλιάρη ! 
τολµάς και να βρίζεις το κρασί , πως τάχα  
δε βρίσκει ιδέες; Τρέξε φέρε  
κρασάκι, ένα κανάτι, να ποτίσω  
το νου µου  και να βρω µια ξυπνάδα. 
 
Λέει ο δούλος στου Ιππείς του Αριστοφάνη 
 

 
 
<<Στέλνει ψηλά , πολύ ψηλά τις 

σκέψεις των ανθρώπων>> λέει ο Βακχυλίδης  



 
 
 
<< Πίνε , πιν  επί συµφοραίς >> 

συµβούλευε ο Σιµωνίδης  
 
 
 

<< Τρία κροντήρια στους καλόγνωµους 
κερνώ, µονάχα τρία ένα κροντήρι της 
υγειάς, αυτό που πρωτοπίνουν, ένα 
κροντήρι του έρωτα, το τρίτο για τον 
ύπνο………..παρουσιάζει ο Εύβουλος ο κωµωδιογράφος 
του 4 ου αι. τον ∆ιόνυσο να λέει. 

 
 

ΕΠΙΘΕΤΑ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ 
       Άκρατος 

Αλεξίλυπος 
Μελίφρων 
Ανθοσµίας 
Εκτροπίας  
∆ευτερίας 
 
 
 
 

ΕΒΙΒΑ ΠΑΙ∆ΙΑ !!!! 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
Συνέχεια της εργασίας µας 

µε το  
      ΚΑΠΝΙΣΜΑ 
 
Τώρα που επιτέλους πια έχει αρχίσει µια 

εντατικοποιηµένη εκστρατεία από την 
πολιτεία για την απαγόρευση του 
καπνίσµατος που ταλαιπώρησε και ταλαιπωρεί 
ακόµα µε της βλαβερές του συνέπειες την 
ανθρωπότητα   εµείς ως νέα γενιά µε µεγαλύτερη 
ενηµέρωση και πληροφόρηση από τις προηγούµενες 

γενιές αποφασίσαµε να αναφερθούµε µε 
έντονο τρόπο στις βλαβερές επιπτώσεις 
του καπνίσµατος, θέλοντας  να βοηθήσουµε όλους να 
τις καταλάβουν. 

 
 
 

ΜΑΘΕΤΕ ΛΟΙΠΟΝ : 
 
Ο καπνιστής και το τσιγάρο του 
 
Ο καπνιστής και το τσιγάρο του έχουν άµεση 

σχέση, µε την υγεία, τόσο του ίδιου του καπνιστή, 
όσο και των γύρω του. 
Αλλά συγχρόνως έχουν σχέση και µε ολόκληρη την 
προϊστορία, την ιστορία και το µέλλον του ανθρώπου 
πάνω στη Γη, και, κατά πως φαίνεται, και 
οποιουδήποτε άλλου στο Σ΄ύµπαν! 
 
 
Πράγµατι ο καπνός, ο οποιοσδήποτε καπνός, ο 
άσπρος, ο µαύρος ή ο έγχρωµος, αρωµατικός ή µη, 
έχει διαδραµατίσει ένα απίστευτα ουσιαστικό και 



θεµελιώδη ρόλο στη διαµόρφωση της ψυχής του 
ανθρώπου , των φαντασιώσεων, των προσδοκιών και 
των µεταφυσικών του αναζητήσεων. 
 
ΝΑ ΠΩΣ ΑΡΧΙΣΕ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ 
 
ΠΡΑΞΗ ΠΡΩΤΗ 
 
Φανταστείτε το πρώτο ανθρώπινο ον, να αντικρίζει 
για πρώτη φορά µε δέος, τρόµο και θαυµασµό, τον 
καπνό να εκτινάσεται βίαια προς τα ύψη από τον 
κρατήρα του ηφαιστείου, ή τον καπνό από την 
πυρκαγιά του δάσους να καλύπτει τον ουρανό και να 
σκιάζει τον ήλιο.  Ο καπνός που αναθρώσκει µε 
κατεύθυνση προς τον ουρανό ανάγεται σε σύµβολο του 
υπερφυσικού, του υπερδυναµικού, του παντοδύναµου 
και του µυστηρίου  
 
ΠΡΑΞΗ ∆ΕΥΤΕΡΗ 
 
Από το σηµείο αυτό και µετά, η χρήση του καπνού µε 
τη µορφή του αρωµατικού καπνού, του θυµιάµατος ή 
της κνίσας, που ευφραίνει θεούς και ανθρώπους 
εντάσσεται σε όλες τις τελετουργίες, τις 
µυστηριακές και λατρευτικές πράξεις του ανθρώπου, 
και καταλαµβάνει κυρίαρχη θέση ανάµεσα στα µέσα, 
τους µηχανισµούς και γενικά τους ισχυρούς 
παράγοντες που χρησιµοποιούνται για την 
εγκατάσταση της εξάρτησης του ατόµου και των 
µαζών. 
 
ΠΡΑΞΗ ΤΡΙΤΗ 
 
Και η ιστορία τραβάει το δρόµο της, ως τη στιγµή 
που κάποιος ανακάλυψε εκεί στη Νότια Αµερική , το 
φυτό που ονοµάστηκε  
NIC OTIANA TABACUM, τον καπνό που αναδίδεται µε 
την καύση του και τις φαρµακολογικές επιδράσεις 
που εξασκεί η περιεχόµενη νικοτίνη. 
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
Από τη στιγµή εκείνη αρχίζει µια καινούργια 
περίοδος όσον αφορά τη χρησιµοποίηση του καπνού 



σαν φαινοµένου ή στοιχείου που επιδρά στη σκέψη 
µας , και κατ΄ επέκταση στη συµπεριφορά µας, µε 
την παρεµβολή του αισθήµατος της όρασης και της 
όσφρησης. 
 
Πράγµατι , εκτός από αυτά, µε το κάπνισµα των 
προϊόντων της NICOTIANA TABACUM, υπεισέρχονται στη 
συνολική διαδικασία και τα αισθήµατα της γεύσης 
και αφής µε όλες τις συνακόλουθες φυσιολογικές 
επιδράσεις και αντιδράσεις και επιπρόσθετα έχουµε 
και την ισχυρή φαρµακολογική επίδραση της 
νικοτίνης, η οποία και από µόνη της δηµιουργεί 
βιοχηµική εξάρτηση πρώτου µεγέθους. 

 
∆ΥΣΤΥΧΩΣ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΊΝΑΙ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΙΚΗ  
 
Κι έτσι, ύστερα από τετρακόσια πενήντα τόσα 
χρόνια,  
το κάπνισµα άρχισε να µπαίνει στην ατοµική και 
κοινωνική µας ζωή, και να καταλαµβάνει θέση αγαθού 
πρώτης ανάγκης και µέσου διαµόρφωση, εκδήλωσης και 
προβολής της προσωπικότητας του καπνιστή. 
 
   



    
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Επιπρόσθετα, 
 
 θεωρείται ότι αποτελεί αδιαφιλονίκητη πηγή 
έµπνευσης και διέγερσης της φαντασίας, και όλων 
των άλλων πνευµατικών λειτουργιών που αποτελούν 
τους απαραίτητους συντελεστές για τη δηµιουργία 
αριστοτεχνηµάτων του λόγου, της σκέψης, της 
διανόησης και της επιστήµης !  
Και ακόµα, ένα αποτελεσµατικό µέσο για την 
αποτροπή του σωµατικού και του πνευµατικού 
καµάτου.  
 
Αρχικά χρησιµοποιείται µε τη µορφή πούρου και του 
ναργιλέ, και αργότερα επικρατεί µε τεράστια 
διαφορά, η εύχρηστη και ραφινάτη  µορφή του 
τσιγάρου. 
 
Και όλα αυτά είναι πολύ ωραία, και ως ένα σηµείο 
αληθινά.  
 
Το κάπνισµα αποτελεί µια ευχάριστη συνήθεια, και 
δηµιουργεί ένα πλήθος χρήσιµες, και οπωσδήποτε 
ευδαιµονιστικές εξαρτήσεις, που έχουν κατά κόρον 
διαφηµιστεί από τα γιγαντιαία οικονοµικά και άλλα 
συµφέροντα που ελλοχεύουν πίσω από την παραγωγή 
του πακέτου µε τα τσιγάρα, που πολλοί έχουµε στη 
τσέπη µας. 
 
ΕΥΤΥΧΩΣ 
 

Εδώ και αρκετά χρόνια τώρα, εξακριβώθηκε, και 
όσο πάει και τεκµηριώνεται επιστηµονικά πια, και 

πέρα από κάθε αµφιβολία, ότι το κάπνισµα 
αποτελεί ένα από τους βασικότερους και 
ισχυρότερους νοσογόνους παράγοντες, όχι 
µόνο για τον ίδιο τον καπνιστή, αλλά 
και για τους γύρω του, που 
εξαναγκάζονται να εισπνέουν τον καπνό 



µε τον οποίο ρυπαίνει το περιβάλλον 
του. 
 
ΠΡΑΓΜΑΤΙ 
 

� Ο καπνιστής έχει αυξηµένο κίνδυνο για ανάπτυξη 

καρκίνου στον πνεύµονα,  την ουροδόχο κύστη, 
στο νεφρό, και στο πάγκρεας,  καθώς επίσης και 
στο στόµα, στα χείλη, στο φάρυγγα και στον 
οισοφάγο 

� Το κάπνισµα έχει όµως και άµεση σχέση µε τη 
χρόνια βρογχίτιδα και εµφύσηµα , καθώς και το 
συνδυασµό, στο ίδιο άτοµο, των δύο αυτών 
βασανιστικών, και τελικά θανατηφόρων 
καταστάσεων. 

� Μια άλλη πολύ σηµαντική βλαβερή και θλιβερή 
επίδραση έχει τόσο στην εµφάνιση όσο και στην 
εξέλιξη της στεφανιαίας νόσου της καρδιά, που 
αποτελεί και την πρώτη αιτία θανάτου ανδρών 
µέσης ηλικίας στο ∆υτικό κόσµο. 

� Ο κίνδυνος για στεφανιαία νόσο, σε νέο άνδρα 
που καπνίζει 20 τσιγάρα την ηµέρα , είναι 
περίπου τριπλάσιος σε σύγκριση µε τον µη 
καπνιστή, και αυξάνεται ανάλογα µε τον αριθµό 
των τσιγάρων που καπνίζει. 

� Εκτός από τις στεφανιαίες αρτηρίες της 
καρδιάς, το κάπνισµα επηρεάζει δυσµενώς και 
πολλές άλλες αρτηρίες και διάφορα µέρη του 
σώµατος, όπως του εγκεφάλου, µε αποτέλεσµα 
αγγειοεγκεφαλικά επεισόδια , ή στα πόδια, µε 
τελική απόληξη τη γάγγραινα και τον 
ακρωτηριασµό.  

� Το κάπνισµα της µητέρας προκαλεί επίσης 
εξαιρετικά µεγάλη βλάβη στο έµβρυο κατά την 
εγκυµοσύνη. 

� Μέσα στον καπνό του τσιγάρου περιέχονται 
χιλιάδες ερεθιστικές και βλαβερές ουσίες που 
µεταφέρονται µε το αίµα σε όλους τους ιστούς 
και τα όργανα του σώµατος και εξασκούν εκεί τη 
βλαπτική τους επίδραση. 

 
 



ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ 
ΟΤΙ  
 
Ο καπνιστής έχει εισάγει στη ζωή του ένα στοιχείο 
περιπέτειας, µε απροσδιόριστη , αλλά ενδεχόµενα 
όχι ευχάριστη κατάληξη , πρόκειται δηλαδή για τον 

άνθρωπο που έχει κάνει καθηµερινή πράξη το <<ζην 
επικινδύνως >> ή για τους ιταλοµαθείς, και 

γενικά τους Ευρωπαi ζοντες  <<vivere 
periculossamente>> 
 
 
Θεωρούµε ότι αρκετά σας φοβίσαµε µε όλα τα 
παραπάνω στοιχεία που η επιστήµη µας προσφέρει  
 
και  
 
Eπειδή τα περισσότερο επιστηµονικά στοιχεία 
σχετικά µε το κάπνισµα και τις βλαβερές του 
συνέπειες δεν έχουν και τόσο µεγάλη αξία για το 
µήνυµα που θέλουµε να δώσουµε θα συνεχίσουµε µε 
µορφή συνθηµάτων την αντικαπνιστική εκστρατεία µας  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 
 
 



 
 
 
Ι∆ΟΥ ΛΟΙΠΟΝ  
 
 
� ΚΑΠΝΙΣΕ ΣΤΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ;  
ΑΠΟΛΥΣΤΕ ΤΟΝ!  
 
� ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΒΛΑΠΤΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΤΗΝ 
ΥΓΕΙΑ 

 
� ∆ΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΓΑΡΟ 
Ο∆ΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΟΠΗ 
ΤΟΥ 

 
� Ο ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ 
ΕΝΟΧΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ 
ΣΤΟΜΑΤΟΣ 

 
� Ο ΜΥΘΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ 
ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ! ΜΗ 
ΠΑΡΑΣΥΡΕΣΤΕ 

 
� ΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΣΚΟΤΩΝΕΙ 

 
� ΟΚΤΩ ΣΤΟΥΣ ∆ΕΚΑ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ ∆ΕΝ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΟΨΟΥΝ ΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ! 
ΜΗΝ ΕΙΣΤΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ∆ΕΚΑ ! 
ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ∆ΥΟ ∆ΥΝΑΤΩΝ!  



 
 
 
 
 

 
 

 
 


