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Η ευκαιριακή  κατανάλωση αλκοόλ ή η βαριά 

επεισοδιακή κατανάλωση αλκοόλ - (τουλάχιστον 2-3 

ποτηράκια στην «καθισιά»  2-3 φορές την ημέρα ή και 

περισσότερο) - είναι ένα  φαινόμενο που συνδέεται με 

τον σύγχρονο τρόπο ζωής  των εφήβων και των νέων. 

Στο άτομο¨ έχει πρωταρχικό σκοπό την πρόκληση 

ευθυμίας, καλύτερης  διάθεσης, αυξημένης 

κοινωνικότητας  αλλά και της αίσθησης απάλειψης των 

προβλημάτων όπως υποστηρίζουν πολλές έρευνες ( πχ 

Roberts 2011).  

Το εγώ του ατόμου που πίνει είναι αδύναμο, 

χαρακτηρίζεται από χαμηλό επίπεδο ανοχής της 

στέρησης, μοναχικότητα, ευθραυστότητα, 

παρορμητικότητα, εξάρτηση, ψευδαίσθηση της 

παντοδυναμίας μειωμένη ικανότητα εκτίμησης της 

πραγματικότητας, τάση φυγής από τις δυσκολίες.  

Η ευκαιριακή άμετρη κατανάλωση είναι πιο συχνή στα 

αγόρια  και στους άνδρες, κατά τη διάρκεια της εφηβείας 

και της ενηλικίωσης σε σχέση με τις γυναίκες. Ένα  

επεισόδιο τύπου «τσιμπολογήματος» - για να το πούμε 

πολύ απλά -  μπορεί να συμβεί σε  μισή ώρα, να 

διαρκέσει έως και αρκετές ημέρες, ή σε περίπτωση κακής 

διάθεσης - λόγω συνήθειας- ή σε περιόδους 

προβλημάτων - όπως υποστηρίζουν πολλές έρευνες, 

(όπως οι Τζούφας και Μαριώλη,2007) - να κρατήσει 

ακόμη και εβδομάδες. Λόγω των μακροπρόθεσμων 

επιπτώσεων της κατάχρησης οινοπνεύματος, αποτελεί 

ένα μείζον πρόβλημα καθώς  ή ευκαιριακή μέτρια 

κατανάλωση αλκοόλ  από 2 φορές την ημέρα και πάνω, 

στους εφήβους, έχει σημαντικά αυξηθεί  όπως μας 

δείχνει και η φετινή έρευνα  ESPAD (2015) για την 

χρήση αλκοόλ στους εφήβους. Κατά τη διάρκεια δε, της 

μετεφηβείας σχετίζεται με αύξηση στα τροχαία 

ατυχήματα και άλλα είδη ατυχημάτων, με αυξημένη 

επίπτωση ανάπτυξης ψυχιατρικών διαταραχών, 

αυτοκτονιών κλπ (Lynette 2010). Ένας μεγάλος αριθμός 

εφήβων που κάνει σταθερά περιστασιακή υπερβολική 

κατανάλωση αλκοόλ, κάνει χρήση  - όπως μας λένε οι 

έρευνες – και άλλων ψυχοτρόπων ουσιών.  

Είναι σημαντικό να κατανοήσει ο έφηβος και ο νέος 

μεταξύ του «τσιμποπίνω» και της πιθανής κατάληξης 

στον αλκοολισμό μακροπρόθεσμα, αν όλο αυτό γίνει έξη: 

1 μπύρα στης θείας μου, 2-3 με τους φίλους μου στην 

πλατεία ή στο καφέ σε καθημερινή βάση χωρίς έλεγχο 

πολλές φορές από την οικογένεια και ιδιαίτερα σε μια 

χώρα όπως είναι η δική μας που υπάρχει πολύ εύκολα 

πρόσβαση σε αλκοολούχα ποτά χωρίς να τίθεται θέμα 

ηλικίας – όπως ορίζει ο νόμος - είναι θέμα υγείας 

Νατάσα Βλουτόγλου 

 

Η Περιστασιακή - επεισοδιακή 

κατανάλωση αλκοόλ (Binge 
Drinking) στους Εφήβους και 

Νέους. 

 

  

Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των 
Ναρκωτικών θέλουμε να τονίσουμε το θέμα της 
χρήσης αλκοόλ η οποία, παρότι είναι νόμιμη, 
ενέχει κινδύνους για την υγεία όταν γίνεται 
άμετρα, και μπορεί να οδηγήσει και στην 
εξάρτηση.  

Η χρήση του αλκοόλ στη χώρα μας είναι μια 
κοινωνικά αποδεκτή συνήθεια, και πράγματι σε 

κάποιο μέτρο το οινόπνευμα διευκολύνει την 
κοινωνικότητα. Όμως η κατάχρηση μπορεί να 
έχει πολύ διαφορετικά αποτελέσματα, 
οδηγώντας και στην αντικοινωνικότητα, στο 
αντίθετο δηλαδή αποτέλεσμα. Η χρήση αλκοόλ 

απαιτεί σύνεση και υπεύθυνη στάση από τους 
καταναλωτές του καθώς η κατάχρησή του 
σχετίζεται με σοβαρά προβλήματα υγείας αλλά 
και ατυχήματα.  
Όσον αφορά δε στους νέους και στη σχέση τους 
με το αλκοόλ φαίνεται ότι πολλοί από αυτούς 
έχουν συνδέσει την διασκέδαση με την 

κατάχρηση του αλκοόλ. Το γεγονός αυτό όμως 
συνιστά μια προβληματική στάση των νέων 

απέναντι στην ψυχαγωγία και στον τρόπο που 
εντάσσουν το αλκοόλ σε αυτή. 
Φαίνεται λοιπόν, επιτακτική η ανάγκη να 
παρέχουμε στοχευμένα προγράμματα 

ενημέρωσης και αγωγής υγείας και για το 
αλκοόλ, καθώς βασικός στόχος του Κέντρου 
Πρόληψης του Δήμου Αθηναίων «Αθηνά Υγεία» 
είναι μέσω  προγραμμάτων που εφαρμόζει, η 
προώθηση υγιών στάσεων ζωής, καθώς και η 
ανάδειξη δημιουργικών τρόπων έκφρασης και 
επικοινωνίας των νέων. 

Τέλος, πρέπει να έχουμε κατά νου, πως η 
οδήγηση αφού έχουμε πιει αλκοόλ, έστω και 
λίγο, είναι επικίνδυνη τόσο για μας όσο και 
φίλους μας, αν είναι συνεπιβάτες, όσο και για 

τρίτους στον δρόμο.   

Ο πρόεδρος του Κέντρου Πρόληψης 

Φίλιπος Δραγούμης 
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 Αλκοόλ και συνέπειες  

 
 

 

Οι μικροί μας φίλοι μας 

είπαν: 

Το αλκοόλ είναι κακό 
για όλους τους 
ανθρώπους γιατί 
μπορεί να προκαλέσει 
ζημιά 
Παύλος Δ. Α’ 
Δημοτικού 

 Το αλκοόλ έχει πολύ 
ανθυγιεινά συστατικά και 
μπορεί να προκαλέσει 
μεγάλα προβλήματα 
υγείας 
Ιωάννα Κ. Β’ Δημοτικού  

 Το αλκοόλ φταίει για 
πολλά ατυχήματα 
στους δρόμους. Πρέπει 
να το πίνουν μόνο οι 
μεγάλοι και με μέτρο. 
Αλίκη Γ. Στ’ Δημοτικού 

 Το αλκοόλ κάνει κακό 
στην υγεία και βλάπτει 
όλο τον ανθρώπινο 
οργανισμό. 
Γιώργος Γ. Ε’ Δημοτικού 

Μπορεί η κατανάλωση μιας μικρής ποσότητας αλκοόλ σε 
καθημερινή βάση να ωφελεί τον οργανισμό, καθώς προσφέρει 
κάποια προστασία ενάντια στα καρδιακά νοσήματα, ωστόσο, η 

μεγαλύτερη απ’ την προτεινόμενη χρήση μπορεί να καταστεί 
μοιραία για το άτομο. Η θέση αυτή έγκειται στην πληθώρα 

επιπτώσεων που προκύπτουν εξαιτίας μιας υπέρμετρης 
κατανάλωσης. Ειδικότερα, εκτός του ότι οι προβληματικοί 
πότες (άτομα που δεν παρουσιάζουν συμπτώματα στέρησης, 
όμως βιώνουν κοινωνικά, ψυχολογικά και προβλήματα 
υγείας) εμπλέκονται σε περισσότερα αυτοκινητιστικά 
ατυχήματα και κατ’ ουσίαν θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο τους 
ίδιους αλλά κι άλλα άτομα, ταυτοχρόνως η ζωή τους μπορεί 

να απειληθεί κι από άλλους παράγοντες όχι όμως εξίσου 
γνωστούς στο ευρύ κοινό. Αρχικά, η πιο γνωστή διαταραχή 
που προκαλείται από το αλκοόλ είναι αυτή της αλκοολικής 
τοξίκωσης ή με άλλα λόγια της μέθης. Στην περίπτωση αυτή, 
το άτομο παρουσιάζει δυσπροσαρμοστικές συμπεριφορές, 
δηλαδή φέρεται με τρόπο ασυνήθιστο  για το ίδιο κι 

ενδεχομένως προκλητικό, αφού υπάρχει άρση αναστολών, 

ενώ επίσης εκδηλώνει διαταραχή του συντονισμού των 
κινήσεων και δυσαρθρική ομιλία, πράγμα που σημαίνει ότι 
παραπατά ή δεν έχει σταθερό βάδισμα και η ομιλία του είναι 
μπερδεμένη κι ακατανόητη, γεγονός που δυσχεραίνει την 
όποια επικοινωνία. 
Επιπλέον, η διάθεσή του φαίνεται να είναι αρκετά 
ευμετάβλητη, μπορεί να αισθάνεται νυσταγμό λίγο μετά τη 

χρήση και συνήθως την επόμενη ημέρα υπάρχει έκπτωση 
στην κρίση, δηλαδή αδυνατεί να θυμηθεί  γεγονότα που 
συνέβησαν ενώ ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Στη συνέχεια, 
δυο πολύ σοβαρές επιπλοκές της κατάχρησης αλκοόλ είναι η 
Εγκεφαλοπάθεια του Βέρνικε που χαρακτηρίζεται από 
αδυναμία του ατόμου να σταθεί όρθιο ή να περπατήσει, 

οφθαλμοπληγία (παράλυση των μυών που κινούν τα μάτια) 

και θόλωση της συνείδησης, δηλαδή αδυναμία ανάκλησης και 
εστίασης σε λεπτομέρειες. 
 

 

 
 

 

 

Η δεύτερη σημαντική επιπλοκή που προκύπτει απ’ 
τον αλκοολισμό είναι το Σύνδρομο Κόρσακοφ, το 

οποίο συσχετίζεται με την έλλειψη θειαμίνης 
(Βιταμίνη Β1), όπου το άτομο καταναλώνει μονάχα 
οινοπνευματώδη, δίχως να τρέφεται καλά για 
ημέρες ίσως κι εβδομάδες. Χαρακτηριστική συνέπεια 

του συνδρόμου αυτού είναι η έκπτωση της 
βραχύχρονης και της μακρόχρονης μνήμης, πράγμα 
που σημαίνει ότι το άτομο αδυνατεί να θυμηθεί 

τόσο γεγονότα του μακρινού παρελθόντος όσο κι 
αυτά του πρόσφατου. Ακόμη, η υπερβολική 
κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει το 
σοβαρότατο πρόβλημα υγείας, αυτό της κίρρωσης 
του ήπατος, με αποτέλεσμα η λειτουργικότητα του 
ζωτικού αυτού οργάνου να υφίσταται σημαντική 
βλάβη. Επιπλέον, ας μην ξεχνάμε το Αλκοολικό 

Εμβρυικό Σύνδρομο, που επηρεάζει τα βρέφη 
όταν οι μητέρες πίνουν αλκοόλ κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης. Τότε, τα παιδιά μπορεί να έχουν 
εξαιτίας αυτού χαμηλό νοητικό πηλίκο, όπως και 
διαταραχές ανάπτυξης (επιπέδωση χαρακτηριστικών 

προσώπου, μικρή διάμετρο κεφαλής). Τέλος, δεν 

πρέπει να παραλειφθεί πως η καθημερινή 
κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να οδηγήσει ακόμη και 
στην Ψυχολογική και Σωματική Εξάρτηση, όπου 
τότε το άτομο χαρακτηρίζεται ως Αλκοολικό και 
επιφορτώνεται πολλές αρνητικές προσωπικές και 
κοινωνικές συνέπειες λόγω της εξάρτησής του. 
Αντιλαμβανόμαστε, συνεπώς, πως ναι μεν το 

αλκοόλ είναι κάτι ευχάριστο και οικείο, αφού το 
έχουμε συνδυάσει με γιορτές κι εξόδους, όμως η 
κατανάλωσή του καλό θα ήταν να γίνεται με μέτρο, 
αν όχι με φειδώ, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι 
βαρύτατες συνέπειες που προαναφέρθηκαν. 

 

Νεκταρία Αικατερινίδη 

 Το αλκοόλ δεν είναι 
καλό να το πίνουμε, 
είναι πολύ κακό. 
Ένι Α. 

 Το αλκοόλ είναι κακή 
ουσία και δεν πρέπει 
να το πίνουμε. 
Χαρά Δ. Α΄ Δημοτικού  

 Το αλκοόλ  δεν είναι 
καλό για την υγεία γιατί 
είναι «δηλητήριο» 
Γεράσιμος Κ. Γ’ 
Δημοτικού  



                            
 
                                                                                                                                                
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 

                    
 
 
                                                                                                                                                                                                  
 
 
                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 

Αλκοόλ και διαφήμιση 

 
Τα σχολεία και οι εξετάσεις τελειώνουν. Οι έφηβοι θα 
μπορούν να απολαύσουν, τουλάχιστον, για κανά 2μηνο 

τη ραστώνη του καλοκαιριού.  Εξάλλου ένα παλιό 

τραγούδι λέει «καλοκαιράκι έχει η καρδιά μου», πράγμα 
που για πολλούς σημαίνει ξεγνοιασιά, κοινωνικότητα, 
διασκέδαση, ξενύχτι. Είναι σύνηθες, αυτές τις στιγμές 
χαλάρωσης  να τις συνοδεύουμε με ποτό.  
Το τελευταίο, μάλιστα, διάστημα οι τηλεοπτικές 

διαφημίσεις για αλκοόλ έχουν «καλοκαιρινό χρώμα»: 
χαρούμενες παρέες σε ταβερνάκια στη θάλασσα, 
εικόνες με αιγαιοπελαγίτικο χρώμα, κι όλα αυτά, 
συνοδευόμενα από μουσική υπόκρουση που σε 
προκαλεί να χορέψεις στους ρυθμούς της. Τα σλόγκαν 
στα διαφημιστικά σποτ, με θέμα το ποτό υπερ – 
τονίζουν:  

- αισθήματα αυτό- εκτίμησης: «αρκεί να είσαι 

εαυτός σου»,  

- αισθήματα συλλογικότητας – εθνικότητας: 

«αυτή είναι η δύναμή μας …», «στον τόπο μας 

είμαστε πραγματικά ο εαυτός μας» 

- καλοκαιρινές εικόνες: «έχει ήλιο, έχει 

πλ@μ@ρι» 

- αυθεντικότητα: «it’ s just her taste»  

- αποφασιστικότητα: «είναι η επιλογή μου»  

- αξιοκρατία: «ποιος να συγκριθεί μαζί σου»  

 

Συνεπώς, για να συνοψίσουμε, τα διάφορα 
διαφημιστικά σποτ υπονοούν ότι, όταν  καταναλώνουμε 
το ποτό που μας συστήνουν σημαίνει ότι, καταρχάς, 
μπορούμε να διακρίνουμε τις διαφορές ενός προϊόντος 
από άλλα ομοειδή του, άρα είμαστε σε θέση να 
κατανοήσουμε τη σαφή ανωτερότητα της 

συγκεκριμένης μάρκας από τις υπόλοιπες. Το γεγονός 

αυτό υποδηλώνει ότι ο καταναλωτής είναι άτομο με 
αυτοπεποίθηση, ειλικρίνεια, χαρακτηριστικά που 
διακρίνουν τον τόπο καταγωγής, ο οποίος εξαιτίας της 
αυθεντικότητας και κοινωνικότητας που τον διέπει, 
καθίσταται ικανός να τα βγάλει πέρα στις δύσκολες 
καταστάσεις ( πχ. την οικονομική κρίση). Επιπλέον, ο 
καλοκαιρινός ήλιος μας διεγείρει την επιθυμία για 

συγκεκριμένο ποτό. Ότι περίπου έπαθε δηλ. το σκυλί 
του Ρώσου φυσιολόγου Ιβάν Παβλόφ, που το είχε 
«διδάξει» με το άκουσμα ενός κουδουνιού να του 
προκαλεί  αίσθημα της πείνας, χωρίς να χρειάζεται να 
του παρουσιάζει την ίδια την τροφή.   
Η αλήθεια είναι ότι οι διαφημίσεις για το αλκοόλ είναι 
πολύ δελεαστικές, αλλά θα πρέπει να καταστεί 

συνείδηση ότι το αλκοόλ είναι ένα απλό συνοδευτικό 
των στιγμών που επιθυμούμε να χαλαρώσουμε. Η αυτό 
– εκτίμηση, η αυθεντικότητα, η κοινωνικότητα κ.α. δεν 
εμπεδώνονται, χάρη στο ποτό, αλλά σταθεροποιούνται 
μέσα στη χαρά του να προτείνουμε και να βιώνουμε 
κοινές δραστηριότητες, με τους γονείς μας, τους 

συμμαθητές μας και τους φίλους μας. Η χρήση του 
αλκοόλ αποτελεί μια πινελιά, ενώ η κατάχρησή του 
παραμορφώνει τις καταστάσεις. 
Ευτυχώς, στις τελευταίες διαφημίσεις, κάτω δεξιά στο 
προβαλλόμενο ποτό υπάρχει η φράση: «Απολαύστε 
υπεύθυνα». Γι’ αυτό πριν «ξεσηκωθούμε» από ένα 
χαριτωμένο σποτάκι, ας ρίχνουμε μια ματιά και στα 

«ψιλά γράμματα». 

 

Μαρία Κατσίγιαννη     

 

 
 

Η μικρή Μαρία Σ., μαθήτρια Δ΄ τάξης 
Δημοτικού Σχολείου, σκέφτεται για το 

αλκοόλ. 
 

Το αλκοόλ 
 
 
 
Δεν πρέπει να πίνουμε πολύ αλκοόλ όταν θέλουμε μετά να οδηγήσουμε γιατί: 
πρώτον θα μας σταματήσει η αστυνομία και δεύτερον θα τρακάρουμε. 
Ένα ποτό δεν θα μας πειράξει, όμως αν πίνουμε συνέχεια μια μέρα θα 
χρειαζόμαστε πολλά ποτά καθημερινά. 
Επίσης, το αλκοόλ δεν πρέπει να σερβίρεται σε ανήλικα παιδιά και σε εγκύους 
γιατί μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην υγεία τους. 



ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ 
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ΄ ΥΓΕΙΑ» 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – ΟΚΑΝΑ 
 

  «Αθηνά Πρόμαχος»   

Αίνου 1 & Λ. Βουλιαγμένης 

τηλ. – φαξ: 210 9270096 

 «Αθηνά Προναία», «Αθηνά Αφαία» 

Λ. Αθηνών 36 & Καστοριάς 12 

τηλ. – φαξ: 210 3413483 

 «Παλλάς Αθηνά», «Αθηνά Πολύβουλος» 

Β. Σοφίας 82 

τηλ. – φαξ: 210 3835879, 210 3800038 

 «Αθηνά Πολιάς», «Αθηνά Εργάνη» 

Πατησίων 189 

τηλ.- φαξ: 210 2114566 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ: 
 

Το Κέντρο Πρόληψης της Εξάρτησης & 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 
"Αθηνά - Υγεία", ιδρύθηκε το 1998 και 
έχει τη μορφή μη κερδοσκοπικής Αστικής 
Εταιρείας, μέλη της οποίας είναι ο Δήμος 
Αθηναίων, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, 
ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ο 

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και το 
Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής 
Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, ενώ 
χρηματοδοτείται από την ΚΕΔΚΕ και 

εποπτεύεται διοικητικά από το Δήμο 
Αθηναίων και επιστημονικά από τον 
Ο.ΚΑ.ΝΑ. Στελεχώνεται από ομάδα 

επιστημόνων εξειδικευμένων σε θέματα 
Πρόληψης των εξαρτήσεων, στην 
υλοποίηση Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας 
και στην παροχή Συμβουλευτικών 
Υπηρεσιών. Απευθύνεται σε όλους τους 
πολίτες και οι Υπηρεσίες που προσφέρει 

διατίθενται δωρεάν. Μέχρι σήμερα 
λειτουργούν 6 Κέντρα στα γεωγραφικά 
όρια του Δήμου Αθηναίων, γίνονται όμως 
παρεμβάσεις και πέραν αυτών.  
 
ΣΤΟΧΟΣ: 

 

Το Κέντρο Πρόληψης της Εξάρτησης & 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 
"Αθηνά - Υγεία" επιδιώκει τόσο την 
ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση του ατόμου, 
όσο και τη μείωση των παραγόντων που 
οδηγούν στη χρήση νόμιμων και 
παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών 

καθώς και σε άλλες μορφές εξαρτητικών 
στάσεων και συμπεριφορών. 
 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: 
 
Η φιλοσοφία των προγραμμάτων που 

υλοποιεί το Κέντρο Πρόληψης βασίζεται 
στην ενεργητική συμμετοχή και δράση 
όλης της κοινωνίας και όχι μόνο των 
ειδικών. Οι δράσεις που αναπτύσσει δεν 
εξαντλούνται μόνο στην παροχή έγκυρης 
και επιστημονικής πληροφόρησης, αλλά 
στοχεύουν επίσης στην ανάπτυξη 

προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, 
στην υιοθέτηση θετικών στάσεων ζωής 
και στην ευαισθητοποίηση και 
κινητοποίηση φορέων και ομάδων στα 
πλαίσια της τοπικής κοινωνίας προς την 
κατεύθυνση της συλλογικής παρέμβασης 
σε θέματα και προβλήματα που αφορούν 

σε όλους. 

 

 

         Αλκοόλ και Νέοι – Συμβουλές 

 

 Η υπερβολική κατανάλωση αλκοολούχων ποτών μπορεί να 

προκαλέσει δηλητηρίαση. Το αλκοόλ είναι ουσία κατασταλτική 

του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Με υπερβολική 

κατανάλωση οινοπνευματώδους ποτού,  η ποσότητα αλκοόλ στο 

αίμα (και παράλληλα στον εγκέφαλο) είναι τόσο ψηλή, που το 

νευρικό σύστημα μπορεί να παραλύσει. Η δηλητηρίαση από 

αλκοόλ μπορεί να οδηγήσει σε αναπνευστική ανακοπή, ακόμη 

και σε θάνατο! Ο κίνδυνος της δηλητηρίασης από αλκοόλ, 

διαφέρει από άτομο σε άτομο. Ο κίνδυνος είναι αυξημένος για: 

- Νέους και παιδιά - Άτομα που καταναλώνουν μεγάλες 

ποσότητες αλκοόλ σε μικρό χρονικό διάστημα – Γυναίκες  - 

Μικρόσωμα άτομα - Άτομα τα οποία δεν έχουν φάει. 

 Μην  πίνετε ποτά με γλυκιά γεύση – είναι σίγουρο ότι θα 

καταναλώσετε έτσι περισσότερο αλκοόλ καθώς η γλυκιά επί 

γεύση είναι παραπλανητική 

 Προτιμήστε τα «μαλακά» ποτά (δηλαδή ποτά με χαμηλό 

ποσοστό αλκοόλ) 

 Πίνετε αρκετό νερό όταν καταναλώνεται αλκοόλ (υπάρχει ο 

κίνδυνος της αφυδάτωσης του οργανισμού) 

 Αν αποφασίσετε να καταναλώσετε σκληρά ποτά προτιμήστε 

κάποιο κατάστημα που εμπιστεύεστε (υπάρχει πάντα στην 

αγορά κακής ποιότητας αλκοόλ που μπορεί να προκαλέσει σειρά 

από προβλήματα στον καταναλωτή) 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ 
ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ 

ΤΗΣ   ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ΄ -ΥΓΕΙΑ» 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
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