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Αιθσλική Αλκοόλη



 Η αηζαλόιε είλαη νξγαληθή ρεκηθή 
έλσζε, πνπ πεξηέρεη άλζξαθα, 

πδξνγφλν θαη νμπγφλν κε ηχπν C2H6O

 Δίλαη κία ςπρνηξφπνο νπζία

 Όηαλ θαηαπνζεί ζε κηθξέο πνζφηεηεο, 

πξνθαιεί αίζζεκα επθνξίαο. ε 
κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο δηαηαξάζζεη 
ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ, 

πξνθαιψληαο ηελ θαηάζηαζε πνπ 
ραξαθηεξίδεηαη σο κέζε. ε αθφκε 

κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο πξνθαιεί 
απψιεηα αηζζήζεσλ κέρξη θαη ζάλαην



 Η Δπξσπατθή Έλσζε είλαη ε πεξηνρή 
ηνπ θφζκνπ µε ην κεγαιχηεξν 
πνζνζηφ θαηαλάισζεο αιθνφι

 Δίλαη ν ηξίηνο ζεκαληηθφηεξνο 
παξάγνληαο θηλδχλνπ αζζελεηψλ θαη 
πξφσξνπ ζαλάηνπ κεηά ην θάπληζκα 
θαη ηελ πςειή Α.Π

 Δίλαη ππεχζπλν γηα εθηεηακέλεο 
θνηλσληθέο, ςπρηθέο θαη 
ζπλαηζζεκαηηθέο βιάβεο, 
ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ηνπ 
εγθιήκαηνο θαη ηεο ελδννηθνγελεηαθήο 
βίαο, θνζηίδνληαο ζηελ Δ.Δ ~124 δηζ.€
εηεζίσο

Π.Ο.Τ. 2002 - Anderson et al. 2005



David J Nutt et all. Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis. Lancet 2010



Επιδημιολογικά Δεδομέμα 

ΔΠΙΦΤ 2011 θαη 2012  - Π.Ο.Τ 



Διεθμή Επιδημιολογικά δεδομέμα

 ηηο ΗΠΑ 300.000 αιθννιηθνί είλαη ειηθίαο 13-

18 εηψλ

 ε  ΗΠΑ θαη Δπξψπε ην 87% ησλ απνθνίησλ 

ιπθείνπ έρνπλ θάλεη ρξήζε αιθνφι θάπνηα 

ζηηγκή ζηε δσή ηνπο θαη ην 67% έρνπλ κεζχζεη

 ηελ Δπξψπε έλαο ζηνπο 4 ζαλάηνπο κεηαμχ 

ησλ ειηθηψλ 15-29 ζπλδέεηαη άκεζα ή έκκεζα 

κε ηε ρξήζε αιθνφι

 ηελ Δπξψπε 1ε ζε θαηαλάισζε αιθνφι είλαη ε 

Γαλία, αθνινπζεί ε Βξεηαλία θαη 3ε ε Διιάδα 



Επιδημιολογικά δεδομέμα - Ελλάδα
 Η κέζε ειηθία έλαξμεο θαηαλάισζεο αιθνφι είλαη ηα 13  

έηε θαη σο ειηθία πξψηεο ρξήζεο θαηαγξάθνληαη ηα 11 έηε

 Έλαο ζηνπο ηξείο 15ρξνλνπο θαηαλαιψλεη θάπνην πνηφ 

ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα

 Έλα ζηα 4 αγφξηα θαη έλα ζηα 5 θνξίηζηα ειηθίαο 15 εηψλ 

πίλνπλ ηνπιάρηζηνλ 3 πνηά ζηε ζεηξά ζε θάζε ζπλεζηζκέλε 

έμνδν

 Έλαο ζηνπο 5 εθήβνπο ειηθίαο 11-15 εηψλ αλαθέξνπλ φηη 

πνιινί απφ ηνπο θίινπο ηνπο πίλνπλ νηλνπλεπκαηψδε πνηά

 Παξαηεξήζεθε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 15ρξνλσλ εθήβσλ 

πνπ πίλνπλ θάπνην νηλνπλεπκαηψδεο πνηφ ζε εβδνκαδηαία 

βάζε ην 2010 ζπγθξηηηθά κε ην 2006 (απφ 27,6% ζε 

35,3%) αιιά κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ζηηο ειηθίεο 11 θαη 13 

ρξφλσλ



ΔΠΙΦΤ 2011 www.epipsi.gr



1. Σπρλή ρξήζε αιθνόι (≥10 θνξέο ηνλ ηειεπηαίν κήλα) 
ζηνπο καζεηέο 13-19 εηώλ, αλά λνκό (%) ζηελ 
Ειιάδα

 Σα πςειφηεξα πνζνζηά ζπρλήο θαηαλάισζεο αιθνφι 
παξαηεξνχληαη θπξίσο ζε λνκνχο ηεο Βφξεηαο Διιάδαο 
(Καζηνξηάο, Πηεξίαο, Έβξνπ) ελψ ηα ρακειφηεξα πνζνζηά 
ζηνπο λνκνχο Αραΐαο, Μεζζελίαο, Αηησιναθαξλαλίαο, Αηηηθήο 
θαη Φζηψηηδαο

2. Υπεξβνιηθή ρξήζε αιθνόι (≥5 πνηά ζηε ζεηξά, ≥1 
θνξά ηνλ ηειεπηαίν κήλα) ζηνπο καζεηέο 13-19 εηώλ, 
αλά λνκό (%) ζηελ Ειιάδα

 Σα πςειφηεξα πνζνζηά ππεξβνιηθήο θαηαλάισζεο 
εκθαλίδνληαη θπξίσο ζε λνκνχο ηεο Κξήηεο, ηνπ Βνξείνπ 
Αηγαίνπ, ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο, ελψ ηα ρακειφηεξα 
ζηνπο λνκνχο Μαγλεζίαο, Δπξπηαλίαο, Μεζζελίαο, Δχβνηαο, 
Ηιίαο, Αραΐαο θαη Αηηηθήο

ΔΠΙΦΤ 2012 www.epipsi.gr



Αλκοολιζμός

www.pame.gr



Π.Ο.Τ 2004

«μ αιθμμιηζμόξ είκαη μηα πνόκηα δηαηαναπή 

ηεξ ζομπενηθμνάξ με επακαιαμβακόμεκε 

πνήζε μηκμπκεομαηςδώκ πμηώκ ζε αζύμβαηε 

πμζόηεηα με ηηξ δηαηηεηηθέξ ζοκήζεηεξ θαη ηα 

θμηκςκηθά πνόηοπα, ε μπμία επενεάδεη ηεκ 

ογεία θαη ηεκ ιεηημονγηθόηεηα ημο αηόμμο»



Προδιαθεζικοί
παράγομηες 
τρήζης αλκοόλ

 Οηθνγέλεηα: νηθνλνκηθή 

θαηάξξεπζε, δηαδχγην, 

αζζέλεηα, ζάλαηνο, αιθννιηθνί 

γνλείο      

 Οη ζπλνκήιηθνη: πξνζαξκνγή 

ζηελ παξέα, ελειηθίσζε, 

πεξηέξγεηα, «ηεο κφδαο»

 Δηαθήκηζε

 Γελεηηθνί ιόγνη: γνλίδην 

(Gabrb1 θαη GRM3)        

Donovan JE. Really underage drinkers: alcohol use among elementary students. Alcohol Clin Exp Res 2004



Ποσ ζσμήθφς 
πίμοσμ οι μέοι;

 ε πάξηη κε θίινπο

 ε κηα κηθξή ή κεγάιε νκάδα 

θίισλ

 Σηο λχρηεο ηνπ 

ζαββαηνθχξηαθνπ

 ην ζπίηη θίινπ φηαλ ιείπνπλ 

νη γνλείο ηνπ

Patton GC. Puberty and the onset of substance use and abuse. Pediatrics 2004



Αιηίες τρήζης αλκοόλ από ηοσς μέοσς
 Γηα δνθηκή, ξίζθν, γηα λα απνδείμνπλ ζεμνπαιηθφ ζάξξνο

 Γηα λα κεηψζνπλ ην άγρνο, ην θφβν, ηελ πιήμε 

ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαινχληαη ζε κηα θνηλσλία πνπ 

εγείξεη ηελ αλαζθάιεηα ζηηο δηαπξνζσπηθέο αιιά θαη 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο

 Γηα αληίδξαζε ελάληηα ζηελ απζηεξφηεηα ησλ γνλέσλ

 Γηα θνηλσληθνπνίεζε, απνδνρή, εμνκνίσζε

 Γηα λα αλαθνπθηζηνχλ απφ ηνλ πφλν ελφο νηθνγελεηαθνχ 

ή πξνζσπηθνχ πξνβιήκαηνο 

 Γηα δηαζθέδαζε - επραξίζηεζε

Labouvie E, Bates ME. Reasons for alcohol use in young adulthood: validation of a three-dimensional measure. J Stud alchohol 2002



Μομάδα 
αλκοόλ

 Η θαηαλάισζε αιθνφι κεηξηέηαη 
ζε κνλάδεο 

 1 κνλάδα αιθνφι ηζνδπλακεί κε 
8 gr αιθνφι

 Μία κνλάδα αιθνφι πεξηέρεηαη 

ζε:

Έλα πνηήξη ηνπ θξαζηνχ θξαζί

Έλα πνηήξη κπίξα

Έλα πνηεξάθη ιηθέξ ή νχδν

Μηα κεδνχξα νηλνπλεπκαησδψλ 
ησλ κπαξ απφ νπίζθπ, βφηθα ή 
ξνχκη



 Αζθαιή φξηα ζεσξνχληαη 
γηα ηηο γπλαίθεο νη 14 

κνλάδεο αιθνφι 
κνηξαζκέλεο κέζα ζηελ 
εβδνκάδα θαη γηα ηνπο 
άλδξεο νη 21 κνλάδεο

 Γηα ηνπο εθήβνπο ηα 
αζθαιή φξηα είλαη νη 14 θαη 
7 κνλάδεο γηα ηα αγφξηα θαη 
ηα θνξίηζηα αληίζηνηρα

 Καηψηεξν επηηξεπηφ φξην 
θαηαλάισζεο αιθνφι ηα 
0,5gr/l (βάζε ηνπ Κ.Ο.Κ)



Καηαμάλφζη αλκοόλ
 Δπηθίλδπλε θαηαλάισζε αιθνφι:

ην επίπεδν ή ν ηξφπνο θαηαλάισζεο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 
βιάβε εάλ νη ζπλήζεηεο θαηαλάισζεο επηκείλνπλ θαη νξίδεηαη σο 
ε κέζε εκεξήζηα θαηαλάισζε 20 - 40gr αιθνφιεο γηα ηηο 
γπλαίθεο θαη 40 - 60gr γηα ηνπο άλδξεο

 Δπηβιαβήο θαηαλάισζε αιθνφι:

ε κνξθή θαηαλάισζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε πξφθιεζε βιάβεο ζηελ 
πγεία, είηε νξγαληθή είηε ςπρηθή θαη νξίδεηαη σο ε κέζε 
θαηαλάισζε άλσ ησλ 40gr αιθνφιεο εκεξεζίσο ζηηο γπλαίθεο 
θαη άλσ ησλ 60gr γηα ηνπο άλδξεο

 Βαξηά επεηζνδηαθή θαηαλάισζε αιθνφι «BINGE 
DRINKING»: 

ε θαηαλάισζε ζε κία κφλν πεξίζηαζε ην ιηγφηεξν 60gr 
αιθνφιεο

Primary  Health Care European Project on Alcohol (PHEPA), 2005



Κριηήρια διάγμφζης αλκοολιζμού
1. Αλνρή. Καζνξίδεηαη σο ε αλάγθε ζπλερνχο απμαλφκελεο 

θαηαλάισζεο αιθνφι γηα ηελ επίηεπμε ηνπ επηζπκεηνχ 
απνηειέζκαηνο

2. ηέξεζε. Δθδειψλεηαη κε έλα ζχλνιν ζπκπησκάησλ (ηξφκνο, 
λαπηία, εκεηφο, θεθαιαιγία θ.η.ι.) αλ δελ γίλεη ιήςε αιθνφι

3. Καηαλάισζε κεγάισλ πνζνηήησλ νηλνπλεχκαηνο γηα κεγάιεο 
πεξηφδνπο

4. Αλεπηηπρείο πξνζπάζεηεο δηαθνπήο

5. πλερψο απμαλφκελε πξνζπάζεηα γηα πξνκήζεηα νηλνπλεχκαηνο

6. Πεξηνξηζκφο θνηλσληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 
πνπ νθείινληαη ζηε ιήςε αιθνφι

7. πλερηδφκελε ρξήζε παξά ηα πξνβιήκαηα πγείαο εμαηηίαο ηνπ 
νηλνπλεχκαηνο Π.Ο.Τ. 2004



Patton GC. Puberty and the onset of substance use 
and abuse. Pediatrics 2004; 114:300-6

Π.Ο.Τ. 2004

Σοκδοαζμόξ 3 
από ηα 

παναπάκς 
θνηηήνηα ζε μηα 

πενίμδμ 12 
μεκώκ ζέηεη ηε 
δηάγκςζε ηεξ 

ελάνηεζεξ από 
ηεκ αηζακόιε

Η θαηάπνεζε 
αιθμόι είκαη 
πηζακώξ ε 
παηδηαηνηθή 

δηάγκςζε πμο 
ζοπκόηενα 
δηαθεύγεη



 Σηεξεηηθό ζύλδξνκν: ην ζχλνιν ησλ ζπκπησκάησλ πνπ 
εκθαλίδνπλ εζηζκέλα απφ ηελ αιθνφιε άηνκα ζε απφηνκε 
ζηέξεζε ηνπ νηλνπλεχκαηνο

 Σα ζπκπηψκαηα αξρίδνπλ 6-8 ψξεο κεηά ηελ απνρή απφ 
ην νηλφπλεπκα θαη πεξηιακβάλνπλ:
 αλεζπρία

 αυπλία 

 ςπρνδηαλνεηηθέο δηαηαξαρέο

 ηξφκνο

 ζπαζκνχο

Οηλόπλεπκα/Ππθλόηεηα gr% Κιηληθή εηθόλα/Τνμίθωζε

0,05 Δπθνξία

0,1 Αδεμηφηεηα

0,2 Σνμίθσζε, αθαηαλφεηνο ιφγνο,
αζηάζεηα βάδηζεο

0,3 Απνπζία αληίιεςεο, ζχγρπζε

0,4 Κψκα

0,5 Θάλαηνο



Επιπηώζεις 
από ηημ 
καηάτρηζη 
αλκοόλ

 ηφκα /Σξάρεινο/Οηζνθάγνο: απμεκέλνο 
θίλδπλνο εκθάληζεο θαξθίλνπ

 Κπθινθνξηθφ: ππέξηαζε, θαξδηαθή πξνζβνιή

 Πεπηηθφ: γαζηξίηηδα, παγθξεαηίηηδα, πεπηηθφ 
έιθνο

 Δγθέθαινο: δηαλνεηηθή έθπησζε, θαηάζιηςε, 
απψιεηα κλήκεο, ζρηδνθξέλεηα

 Ήπαξ: θίξξσζε ήπαηνο, θαξθίλν

 Λίπνο: παρπζαξθία

 Αλαπαξαγσγηθφ: αληθαλφηεηα ζηνπο άλδξεο, 
δηαηαξαρέο ηνπ εκκελνξπζηαθνχ θχθινπ ζηηο 
γπλαίθεο

 Γέξκα: εξεζηζκνί απφ θαηαζηξνθή ησλ 
αηκνθφξσλ αγγείσλ  



Επιπηώζεις 
από ηημ 
καηάτρηζη 
αλκοόλ ζηοσς 
μέοσς

 Ρηςνθίλδπλε ζπκπεξηθνξά: βηαηφηεηα, 
δηέγεξζε, κείσζε θξηηηθήο ηθαλφηεηαο, 
παξνξκεηηθφηεηα, ακλεζία, κείσζε αληίιεςεο

 Αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά: εζσζηξέθεηα, 
ζπλαηζζεκαηηθή απνκάθξπλζε, θαηάζιηςε

 Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο, δηάζπαζε 
πξνζνρήο

 Απμεκέλνο θίλδπλνο εζηζκνχ θαηά ηελ 
ελειηθίσζε

 Δπηθίλδπλεο απνθάζεηο: εξσηηθέο επαθέο 
ρσξίο πξνθπιάμεηο, ρξήζε θαη άιισλ ηνμηθψλ 
νπζηψλ

 Ννζεξφηεηα θαη ζλεηφηεηα: αηπρήκαηα, 
απηνθηνλίεο



«Gateway 
theory»

θεφρία ηης πύλης ειζόδοσ:
ε πνώημε έκανλε ηεξ 

θαηακάιςζεξ αιθμόι θαη 
θαπκμύ ζηεκ εθεβεία ζοπκά 
μδεγεί ζηε πνήζε θάκκαβεξ 
θαη ζεμαημδμηεί ηεκ πνώημε 

έκανλε πνήζεξ άιιςκ 
πανάκμμςκ μοζηώκ



Αμηιμεηώπιζη 
Παρεμβάζεις Πρόληυης



Αμηιμεηώπιζη ηοσ αλκοολιζμού
Ο μέος

 Αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ εθήβνπ θαη απνρή 

απφ ην νηλφπλεπκα ή άιιεο εμαξηεζηνγφλεο

νπζίεο

 Γηαθνπή ζρέζεσλ κε άηνκα πνπ θάλνπλ ρξήζε 

νηλνπλεχκαηνο

 Δληαηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ ρξήζηε (θιηληθή, 

ςπρηαηξηθή, εξγαζηεξηαθή)

 Τπνζηήξημε απφ θνηλσληθέο νκάδεο κε εκπεηξία 

ζην πξφβιεκα 



Αμηιμεηώπιζη ηοσ αλκοολιζμού
Γομείς

• Έγθπξε ελεκέξσζε γηα ηνπο θηλδχλνπο ηνπ αιθνφι

• Δηιηθξηλήο ζρέζε κε ην παηδί

• εκαζία ζηελ δηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά (πξφηππα –
«ε δχλακε ηνπ παξαδείγκαηνο»)

• Ο ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο, ησλ θίισλ θαη ηνπ άκεζνπ 
πεξηβάιινληνο είλαη θαηαιπηηθφο

• Η νηθνγέλεηα σο θχηηαξν θξνληίδαο ρξεηάδεηαη 
ζεξαπεία φηαλ έλα κέινο ηεο θάλεη θαηάρξεζε 
νπζηψλ

Οη ζεναπεοηηθέξ πνμζεγγίζεηξ με βάζε ηεκ 
μηθμγέκεηα είκαη 4-5 θμνέξ πημ επηηοπείξ 
ζηεκ ακηημεηώπηζε κανθμμακώκ θαη 
αιθμμιηθώκ από ηηξ αημμηθέξ πνμζεγγίζεηξ



Αμηιμεηώπιζη ηοσ αλκοολιζμού
Παιδίαηροι

• Έγθπξε ελεκέξσζε ησλ 
λέσλ γηα ηελ επίδξαζε ησλ 

νηλνπλεπκαησδψλ ζηελ 
πγεία (ςπρηθή θαη ζσκαηηθή)

• Δπαηζζεηνπνίεζε ηεο 

θνηλφηεηαο  ζηα ζέκαηα ηνπ 
αιθννιηζκνχ κε δηαιέμεηο , 

εηδηθέο ζπγθεληξψζεηο

• Έγθπξε δηάγλσζε ηεο 
πξνβιεκαηηθήο ρξήζεο  θαη 

παξαπνκπή ηνπ εθήβνπ ζε 
εηδηθή θιηληθή – θέληξν 

απεμάξηεζεο

Γμκείξ

Παηδίαηνμη

Η επηθμηκςκία με ημκ έθεβμ 
μπμνεί κα είκαη πμιύ δύζθμιε 

θαη ε μηθμγέκεηα μπμνεί κα 
βμεζήζεη ημκ παηδίαηνμ  θαη 

ακηίζηνμθα



• Δπαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλφηεηαο 
γηα ηηο επηπηψζεηο ηνπ 
νηλνπλεχκαηνο ζηελ ςπρηθή θαη 
ζσκαηηθή πγεία

• Απαγφξεπζε ησλ δηαθεκίζεσλ 

• Απαγφξεπζε πψιεζεο 
νηλνπλεπκαησδψλ ζηνπο 
εθήβνπο

• Γεκηνπξγία δνκψλ πξφιεςεο 

Αμηιμεηώπιζη ηοσ αλκοολιζμού
Κραηική μέριμμα



Παρεμβάζεις πρόληυης

Πνςημγεκήξ πνόιερε

• Δμάιεηςε 
θνηλσληθψλ 
παξαγφλησλ πνπ 
σζνχλ ηνπο λένπο 
ζηε ρξήζε 
εμαξηεζηνγφλσλ
νπζηψλ

Έγθαηνε πανέμβαζε

•Παξεκβάζεηο ζηα 
ζρνιεία

•Δπαηζζεηνπνίεζε ηεο 
ηαηξηθήο θνηλφηεηαο γηα 
πξψηκε 
αλαγλψξηζε/δηάγλσζε

•Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ 
γνλέσλ/θνηλφηεηαο 

Υπενεζίεξ 
ακηημεηώπηζεξ 
πνμβιήμαημξ

• Θεξαπεπηηθέο 
θνηλφηεηεο 
ζηήξημεο εθήβσλ 
κε πξνβιήκαηα 
εμάξηεζεο απφ ην 
αιθνφι



Θεραπεσηικές κοιμόηηηες
 Θεξαπεπηηθφ πξφγξακκα «ΑΛΦΑ»ηνπ ΚΔΘΔΑ: 

πξφγξακκα εμσηεξηθήο παξαθνινχζεζεο, 
βαζηζκέλν ζηελ ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ηνπ 
αηφκνπ, ψζηε λα απέρεη απφ ηελ θαηαλάισζε 
αιθνφι, ζηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο απνρήο θαη ζηε 
κεηαζεξαπεπηηθή θξνληίδα κέζσ αηνκηθψλ θαη 
νκαδηθψλ ςπρνζεξαπεπηηθψλ ζπλαληήζεσλ

 Μνλάδα απεμάξηεζεο αιθννιηθψλ ηνπ 
Φπρηαηξηθνχ Ννζνθνκείνπ Αζελψλ

 Φπρηαηξηθή Κιηληθή Ννζ. Αηγηλήηεην. 
Θεξαπεπηηθφ πξφγξακκα «Αζελά»



Πλάμο ηοσ Π.Ο.Υ
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«μέτρι ηο έηος 2015, ζε 
όλες ηις τώρες, η καηά 
κεθαλή καηαμάλφζη 

αλκοόλ, δε θα πρέπει μα 
σπερβαίμει ηα 6 λίηρα 

εηηζίφς, και θα πρέπει μα 
είμαι κομηά ζηο 0 ζηις 

ηλικίες κάηφ ηφμ 15 εηώμ»

Εσρφπαχκό 
ημήμα ηοσ 
Π.Ο.Υ.



Σσμπεραζμαηικά

 Η ρξήζε αιθνφι αιιά θαη γεληθφηεξα 
εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ απφ ηνπο εθήβνπο 
απνηειεί έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα ηεο ζχγρξνλεο 
θνηλσλίαο

 Σν αιθνφι είλαη ςπρνηξφπνο νπζία θαη νη 
επηπηψζεηο  απφ ηελ θαηάρξεζή ηνπ είλαη βιαβεξέο 
ηφζν γηα ην άηνκν φζν θαη γηα ηελ θνηλσλία

 Η νξγάλσζε παξεκβάζεσλ πξσηνγελνχο 
πξφιεςεο γηα αληηκεηψπηζε ηεο θηψρηαο, ηεο 
αλεξγίαο, ηεο θξίζεο θαη ησλ αδηεμφδσλ πνπ απηή 
δεκηνπξγεί ζηνπο λένπο, ζα βνεζήζνπλ ζηελ 
κείσζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη δπλεηηθά ζηε 
εμάιεηςε ηνπ 



Σας εσταριζηώ για ηημ προζοτή ζας

Φεθηαθφ βηβιίν Υεκείαο Γ’ Γπκλαζίνπ


