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Викрадач розуму – так називають алкоголь з давніх-давен. Про п’янкі
властивості спиртних напоїв люди дізналися не менш як за 8000 років до н. е. – з
появою керамічного посуду, що давав можливість виготовляти алкогольні напої
з меду, плодових соків і дикого винограду. Можливо, що виноробство виникло
ще

до

початку

культурного

землеробства.

Так,

відомий

мандрівник

М. М. Міклухо-Маклай спостерігав за папуасами Нової Гвінеї, які не вміли ще
добувати вогонь, але вже знали прийоми готування хмільних напоїв.
Чистий спирт почали одержувати в УІ-УІІ століттях араби і назвали його
«аль коголь», що означає «одурманюючий». Першу пляшку горілки виготовив
араб Рагез у 860 році. Переробка вина для одержання спирту різко збільшила
пияцтво.

У середньовіччі в Західній Європі також навчилися одержувати міцні
спиртні напої шляхом змішування вина з іншими цукристими рідинами, що
бродять. Із тих самих часів алкогольні напої поширилися по всіх країнах світу
насамперед за рахунок промислового виробництва алкоголю з дешевої сировини
(картоплі, відходів цукрового виробництва і т.п.).
У Древній Русі пили дуже мало. Лише на окремі свята варили медовуху,
брагу або пиво. Чарка пускалася по колу, кожен робив декілька ковтків. У
буденні дні жодні спиртні напої не вживались, пияцтво вважалося найбільшою

ганьбою і гріхом. Але в ХVІ столітті почалося масове завезення з інших країн
горілки й вина. Останнім часом для країн Центральної і Східної Європи
пияцтво та алкоголізм стали національним лихом. У більшості країн значна
частина населення вживає алкоголь у кількості, за якої таких людей можна
віднести до групи ризику. Вживання алкоголю пов’язано з соціальнодемографічними, економічними й культурними факторами. Спостерігається
велике розмаїття у звичках пити в різних країнах і районах країни. Вживають
алкоголь більше чоловіки (один на 3-4 чоловіка), ніж жінки (одна на кожні 10).
Сукупний

медико-соціальний

ефект

вживання

алкоголю

виражається в зростанні рівня загальної смертності. При зловживанні
алкогольними напоями знижується продуктивність праці, втрачаються трудові
навички, занепадає трудова дисципліна. Близько половини транспортних аварій
пов’язані з уживанням алкоголю, більшість злочинів кояться в стані сп’яніння.
Багато людей помирають від алкоголю в молодому віці.

Зловживання алкоголем

негативно

впливає

на

людину

і

в

соціальному плані: змінюється ставлення до людей; може призвести до
розладу в сім’ї і викликати почуття озлоблення; часто негативно позначається
на виконуваній роботі та призводить до втрати роботи.
Боротьба з пияцтвом – загальнодержавна, загальнонародна справа.
Ніхто не повинен стояти осторонь від неї. Створити непримиренне ставлення до
пияцтва, викорінити його можна тільки колективними зусиллями.
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