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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 Ζ πανμφζα ένεοκα ελεηάγεζ ηδ ζπέζδ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ ιε ηζξ δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ, 

δζενεοκχκηαξ ημκ πζεακυ δζαιεζμθααδηζηυ νυθμ ηάπμζςκ ζοβηεηνζιέκςκ ροπμθμβζηχκ 

ιεηααθδηχκ, δδθαδή ηδξ ηαηάεθζρδξ, ηδξ πανμνιδηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ μζημβεκεζαηήξ 

θεζημονβζηυηδηαξ, αθθά ηαζ ηδκ πζεακή επίδναζδ ιζαξ ημζκςκζημμζημκμιζηήξ ιεηααθδηήξ, ηδξ 

ακενβίαξ, ζηα πθαίζζα ηδξ εθθδκζηήξ ημζκςκίαξ. Σμ δείβια απμηεθείημ απυ 160 άημια, 80 πνήζηεξ 

ηαζ 80 βεκζηυ πθδεοζιυ. Βνέεδηε υηζ δ πνήζδ μοζζχκ δε ζπεηίγεηαζ ιε ηζξ δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ 

ηαεχξ ηα απμηεθέζιαηα δεκ ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά. ιςξ θάκδηε υηζ οπάνπεζ ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηή ζπέζδ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ ηαζ ηςκ άθθςκ ροπμθμβζηχκ ιεηααθδηχκ. Χζηυζμ δεκ 

ανέεδηε κα οπάνπεζ ζπέζδ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ ηαζ ηδξ ημζκςκζημμζημκμιζηήξ ιεηααθδηήξ, ηδξ 

ακενβίαξ. Αηυιδ θάκδηε πςξ μζ βοκαίηεξ πνήζηνζεξ είπακ ιεβαθφηενα πμζμζηά δζαηνμθζηχκ 

δζαηαναπχκ ηαζ απυ ημοξ άκηνεξ πνήζηεξ ηαζ απυ ηζξ βοκαίηεξ ημο βεκζημφ πθδεοζιμφ. Σέθμξ, 

ανέεδηε πςξ  δ ηαηάεθζρδ ηαζ δ μζημβεκεζαηή θεζημονβζηυηδηα δζαιεζμθααμφκ ζηδ ζπέζδ ιεηαλφ 

ηδξ πνήζδξ μοζζχκ ηαζ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ  ηάηζ πμο δε ζοκέαδ ιε ημκ πανάβμκηα ηδξ 

πανμνιδηζηυηδηαξ. ζμκ αθμνά ηδκ ακενβία θάκδηε πςξ αθθδθoεπζδνά ιε ηδκ πνήζδ μοζζχκ 

επδνεάγμκηαξ  έηζζ ηα επίπεδα ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ. Αοηά ηα εονήιαηα πζεακχξ δείπκμοκ 

υηζ ζημκ εθθδκζηυ πθδεοζιυ δεκ επζαεααζχκεηαζ δ ζπέζδ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ ηαζ ηςκ δζαηνμθζηχκ 

δζαηαναπχκ ηαζ υηζ πζεακυκ δ πανέιααζδ ηάπμζςκ άθθςκ ιεηααθδηχκ κα ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ 

ζοκφπανλδ ημοξ. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: πνήζδ μοζζχκ, δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ, ακενβία, ροπμθμβζηέξ ιεηααθδηέξ 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 Σα άημια πμο ηάκμοκ πνήζδ μοζζχκ, ζφιθςκα ιε ηδκ οπάνπμοζα αζαθζμβναθία, 

ειθακίγμοκ πνμαθήιαηα ιε ημ αάνμξ ημοξ ηαζ δοζημθεφμκηαζ κα θνμκηίζμοκ ηυζμ ημ ζχια υζμ 

ηαζ ηδκ ελςηενζηή ημοξ ειθάκζζδ. Ζ εζηίαζδ ηαζ ημ εκδζαθένμκ ημοξ επζηεκηνχκεηαζ απμηθεζζηζηά 

ηαζ ιυκμ ζηδκ εφνεζδ ηδξ μοζίαξ ημοξ ιε απμηέθεζια κα αδζαθμνμφκ βζα μηζδήπμηε άθθμ, υπςξ 

είκαζ δ δζαηνμθή ηαζ δ εζηυκα ημο ζχιαημξ ημοξ. οκέπεζα αοηχκ ημοξ ηςκ δζαηνμθζηχκ ζοκδεεζχκ 

ηαζ αοηήξ ημοξ ηδξ ιμκυπθεονδξ εζηίαζδξ είκαζ κα οπμζζηίγμκηαζ, κα ελακηθείηαζ δ εκένβεζα ημοξ, 

κα παναιεθμφκ ελμθμηθήνμο ημ ζχια ηαζ ηδκ εζηυκα ημοξ ηαζ ηεθζηά κα ειθακίγμοκ δζαηνμθζηέξ 

δζαηαναπέξ (Cowan & Devine, 2008). 

 Πανάθθδθα άθθεξ ένεοκεξ ηαηαδεζηκφμοκ πςξ ηα άημια ιε δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ ζοπκά 

πανμοζζάγμκηαζ κα ειθακίγμοκ πνυαθδια ηαζ ιε ηάπμζα μοζία. Ζ πζμ ζοπκή μοζία πμο ζοκδέεηαζ 

ιε ηζξ δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ παναηδνείηαζ πςξ είκαζ ημ αθημυθ. Αοηέξ θμζπυκ μζ ένεοκεξ  

επζζδιαίκμοκ ημκ πνμαθεπηζηυ νυθμ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ ζηδ ιεηέπεζηα ειθάκζζδξ 

ελάνηδζδξ απυ ηάπμζα μοζία (Cassin & von Ranson, 2005. Vaz‐ Leal ηαζ ζοκ., 2015.  ). 

 Πθέμκ πμζηίθεξ ένεοκεξ ηαζ ιεθέηεξ έπμοκ οπμδείλεζ πςξ ιεηαλφ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ ηαζ ηςκ 

δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ οπάνπεζ ιζα ζοζπέηζζδ πςνίξ ςζηυζμ κα έπμοκ αηυιδ απμδείλεζ εάκ δ 

ζπέζδ αοηή είκαζ αζηζαηή ή ημοξ πανάβμκηεξ πμο μδδβμφκ ζε αοηήκ ηδ ζοζπέηζζδ (Gadalla & Piran, 

2007. Wolfe & Maisto, 2000). Τπάνπμοκ ακαθμνέξ πμο ηάκμοκ θυβς βζα ηδκ φπανλδ ηάπμζςκ 

ημζκχκ παναηηδνζζηζηχκ ή ηάπμζςκ βεκεηζηχκ παναβυκηςκ πμο ιπμνεί κα εοεφκμκηαζ βζα αοηή ηδ 

ζοζπέηζζδ πςνίξ υιςξ κα έπμοκ ηαηαθήλεζ ζε ηάπμζμ ζοιπέναζια (Brewerton, 2017. Vaz – Lead 

ηαζ ζοκ., 2015). Αοηυ πμο έπεζ απμδεζπεεί πάκηςξ είκαζ ηα αολδιέκα πμζμζηά ζοκκμζδνυηδηαξ 

ιεηαλφ αοηχκ ηςκ δφμ ζοιπενζθμνχκ αθθά ηαζ μζ δοζιεκέζηενεξ επζπηχζεζξ ηαζ δ αολδιέκδ 

δοζημθία ηδξ εεναπεοηζηήξ ακηζιεηχπζζδξ υηακ μζ δφμ αοηέξ ζοιπενζθμνέξ ζοκοπάνπμοκ 

 Κνίκεηαζ θμζπυκ ακαβηαίμ κα ηαηακμδεεί μ ηνυπμξ ζοζπέηζζδξ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ ιε ηζξ 

δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ χζηε δ βκχζδ αοηή κα θεζημονβήζεζ ςξ ηζκδηήνζμξ δφκαιδ βζα ιζα 

ηαθφηενδ εεναπεοηζηή πμνεία ιε θζβυηενεξ επζαθααείξ επζπηχζεζξ, οπμηνμπέξ ηαζ ιεηαπδδήζεζξ 

απυ ηδ ιζα ζοιπενζθμνά ζηδκ άθθδ. Ο ζημπυξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ένεοκαξ είκαζ κα ενεοκδεεί εάκ 

ηάπμζεξ ζδιακηζηέξ απυ ηδκ οπάνπμοζα αζαθζμβναθία ροπμθμβζηέξ ιεηααθδηέξ πμο ζοκδέμκηαζ 

ηυζμ ιε ηδ πνήζδ μοζζχκ υζμ ηαζ ιε ηζξ δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ, υπςξ δ πανμνιδηζηυηδηα, δ 

ηαηάεθζρδ ηαζ δ μζημβεκεζαηή θεζημονβζηυηδηα ηαζ δ ημζκςκζημ–μζημκμιζηή ιεηααθδηή ακενβία, 

ιεζμθααμφκ ζηδ ή αθθδθoεπζδνμφκ ιε ηδ ζπέζδ πμο ήδδ έπεζ απμδεζπεεί πςξ οπάνπεζ ιεηαλφ ηδξ 

πνήζδξ μοζζχκ ηαζ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ. Γεδμιέκμο θμζπυκ υηζ δ πνήζδ μοζζχκ ηαζ μζ 

δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ ιμζνάγμκηαζ ηάπμζεξ ημζκέξ ιεηααθδηέξ πνμαθερζιυηδηαξ οπμζηδνίγεηαζ 

πςξ πζεακυκ αοηέξ μζ ιεηααθδηέξ είκαζ οπεφεοκεξ βζα ηδ ζοζπέηζζδ αοηχκ ηςκ δζαηαναπχκ, 

ημκίγμκηαξ έηζζ ηδκ ακάβηδ βζα πεναζηένς ένεοκα ημοξ. Δπίζδξ, εα βίκεζ ζφβηνζζδ ιεηαλφ αηυιςκ 
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πμο ηάκμοκ πνήζδ μοζζχκ ηαζ αηυιςκ απυ ημ βεκζηυ πθδεοζιυ χζηε κα ενεοκδεεί εάκ ηα άημια 

πμο ηάκμοκ πνήζδ μοζζχκ ειθακίγμοκ ορδθυηενα πμζμζηά ζε αοηέξ ηζξ ιεηααθδηέξ ζε ζπέζδ ιε 

ηα άημια απυ ημκ βεκζηυ πθδεοζιυ. Σέθμξ, εα ενεοκδεεί εάκ άθθμζ δδιμβναθζημί πανάβμκηεξ, 

υπςξ ημ θφθμ, επδνεάγμοκ αοηή ηδ ζπέζδ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ: ΥΡΗΗ ΟΤΙΧΝ 

 Οζ ροπμδναζηζηέξ μοζίεξ απμηεθμφκ έκα θαζκυιεκμ πμο είκαζ βκςζηυ απυ ηδκ επμπή πμο 

μνβακχεδηακ μζ ακενχπζκεξ ημζκςκίεξ. Ήδδ ζημοξ ανπαίμοξ πμθζηζζιμφξ ηαηαβνάθεηαζ δ φπανλδ 

ημοξ ςξ έκα ακαπυζπαζημ ιένμξ ηςκ ηεθεημονβζχκ πνμξ ημοξ εεμφξ ημοξ ηαεχξ ηαζ ςξ έκαξ 

ζοκήεδξ ηνυπμξ δζαζηέδαζδξ (Λζάππαξ & Πμιίκζ, 2004). 

 Με ημκ υνμ ροπμδναζηζηέξ μοζίεξ βίκεηαζ ακαθμνά ζε ηάεε ηεπκζηή μοζία δ μπμία 

θαιαάκεηαζ απυ μπμζαδήπμηε μδυ ημο ζχιαημξ ηαζ επδνεάγεζ ζςιαηζηά ηαζ ροπζηά ημ άημιμ. 

Πμθφ ζοπκά πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ μ υνμξ κανηςηζηά βζα κα βίκεζ ακαθμνά ζε μοζίεξ ιε δζαθμνεηζηή 

δμιή ηαζ δζαθμνεηζηή δνάζδ ζημ ηεκηνζηυ κεονζηυ ζφζηδια (Κ.Ν..) ιε ημζκή υιςξ ζδζυηδηα ηδ 

ιεηααμθή ηδξ ζςιαημροπζηήξ ηαηάζηαζδξ ημο αηυιμο. Αλίγεζ κα ημκζζεεί πςξ ζφιθςκα ιε ημκ 

Παβηυζιζμ Ονβακζζιυ Τβείαξ (Π.Ο.Τ) πζμ δυηζιμξ εεςνείηαζ μ υνμξ ελανηδζζμβυκμξ μοζία 

(Λζάππαξ & Πμιίκζ, 2004). 

 Οζ ελανηδζζμβυκεξ μοζίεξ πςνίγμκηαζ ζοκήεςξ ζε κυιζιεξ, υπςξ ημ αθημυθ ηαζ ημ ηζζβάνμ 

ηαζ ζε πανάκμιεξ, ζηζξ μπμίεξ ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ιεηαλφ άθθςκ δ ηάκκααδ, δ ημηαΐκδ, δ δνςίκδ 

ηαζ μζ αιθεηαιίκεξ. Ζ πζμ ααζζηή ηαηδβμνζμπμίδζδ έπεζ κα ηάκεζ ιε ημκ ηνυπμ δνάζδξ ηδξ ηάεε 

μοζίαξ. Έηζζ οπάνπμοκ ηα ηαηαζηαθηζηά πμο ηαηαπναΰκμοκ ηδ ζοιπενζθμνά, ηδ ζηέρδ ηαζ ημ 

ζοκαίζεδια ημο αηυιμο, ηα δζεβενηζηά πμο πνμηαθμφκ αολδιέκδ εκενβδηζηυηδηα ηαζ αεθηζςιέκδ 

δζάεεζδ ηαζ ηα ροπεδεθζηά ή αθθζχξ μζ ρεοδαζζεδζζμβυκεξ μοζίεξ πμο ιεηααάθθμοκ ηδκ 

αζζεδηδνζαηή ακηίθδρδ ημο αηυιμο (Barlow & Durand, 2001). 

 Ακάθμβα ιε ημ ααειυ ηαζ ηδ ζοπκυηδηα θήρδξ ιζα εεζζηζηήξ μοζίαξ πνδζζιμπμζμφκηαζ 

ζοκήεςξ ηνεζξ δζαθμνεηζημί υνμζ: πνήζδ, ηαηάπνδζδ ηαζ ελάνηδζδ μοζζχκ (Λζάππαξ & Πμιίκζ, 

2004). Ο υνμξ πνήζδ μοζζχκ ακαθένεηαζ ζηδκ απθή ηαζ πενζζηαζζαηή θήρδ ιζαξ μοζίαξ πμο 

βίκεηαζ ιε ζημπυ ηδ δμηζιή ηαζ ηδκ ηάθορδ ηδξ πενζένβεζαξ. Πμθθέξ θμνέξ πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ μ 

υνμξ ημζκςκζηή πνήζδ μ μπμίμξ ακαθένεηαζ ζηδ θήρδ κυιζιςκ μοζζχκ, υπςξ ημ αθημυθ, πμο 

βίκεηαζ βζα θυβμοξ δζαζηέδαζδξ ηαζ παθάνςζδξ ζηα πθαίζζα ηδξ πανέαξ. ηακ αοηή δ 

πενζζηαζζαηή πνήζδ ιεηαηναπεί ζε πζμ ζοπκή ηαζ έκημκδ ηυηε πνδζζιμπμζείηαζ μ υνμξ ηαηάπνδζδ 

μοζζχκ. διακηζηυ είκαζ πςξ αοηή δ αθθαβή ζημκ ηνυπμ ηαζ ζηδ ζοπκυηδηα ηδξ πνήζδξ 

ζοκμδεφεηαζ ηαζ απυ δοζημθία εθέβπμο ηδξ πνήζδξ απυ ημ άημιμ. Ο υνμξ ελάνηδζδ – εεζζιυξ 

ακαθένεηαζ ζηδκ ροπακαβηαζηζηή ειπθμηή ημο αηυιμο βζα ηαεδιενζκή πνήζδ ηαζ ζηδκ αδοκαιία 

ημο κα ηδ δζαηυρεζ πανυθμ ηςκ πμζηίθςκ πνμαθδιάηςκ πμο επζθένεζ ζηδ γςή ημο (Αοδή & 

Ρμφζζδ, 2010). Σμ εεζζιέκμ άημιμ παναιέκεζ εβηθςαζζιέκμ ζηδκ αηαηάζπεηδ επζεοιία ημο κα 

θαιαάκεζ ηδκ μοζία πςνίξ κα είκαζ ζηακυ κα εθέβλεζ μφηε ηδκ πνήζδ μφηε ηαζ ημκ ίδζμ ημκ εαοηυ ημο 

(Βαναανήβμξ ηαζ ζοκ., 2016). Αλίγεζ κα ημκζζεεί πςξ δ πμνεία απυ ηδκ πνήζδ ζηδκ ηαηάπνδζδ ηαζ 

έπεζηα ζηδκ ελάνηδζδ – εεζζιυ είκαζ ιαηνάξ ζοκήεςξ δζάνηεζαξ δζαδζηαζία ηαζ πμθθέξ θμνέξ δεκ 

είκαζ πνμηαεμνζζιέκδ ή ζοκεπυιεκδ ηαεχξ ιπμνεί κα οπάνπμοκ εκαθθαβέξ ζε αοηήκ. Αοηυ πμο 
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είκαζ αέααζμ είκαζ δ επζννμή ηδξ απυ ηνεζξ ααζζημφξ πανάβμκηεξ: ημ ίδζμ ημ άημιμ, ηζξ ζδζυηδηεξ ηδξ 

ηάεε μοζίαξ ηαζ ημ ημζκςκζηυ πενζαάθθμκ (Λζάππαξ & Πμιίκζ, 2004). Μάθζζηα μ Kielholz ηαζ μ 

Ladewig ιε ηδκ βκςζηή απεζηυκζζδ εκυξ ηνζβχκμο, έδεζλακ ηδκ ακαβηαζυηδηα ημο ζοκδοαζιμφ 

αοηχκ ηςκ ηνζχκ παναβυκηςκ βζα ημ πέναζια απυ ηδκ πνήζδ ζηδκ ηαηάπνδζδ ηαζ ζηδκ ελάνηδζδ 

(Βαναανήβμξ ηαζ ζοκ., 2016). 

 φιθςκα πάκηςξ ιε ημ DSM-V(AmericanPsychiatricAssociation, 2013) βζα κα οπάνλεζ 

δζάβκςζδ ηδξ δζαηαναπήξ πνήζδξ μοζζχκ εα πνέπεζ κα πθδνμφκηαζ ημοθάπζζημκ 4 απυ ηα ελήξ 

ηνζηήνζα: 1)θήρδ ζοκεπχξ αολακυιεκςκ πμζμηήηςκ ηάπμζαξ μοζίαξ ή βζα ιεβαθφηενμ δζάζηδια ζε 

ζπέζδ ιε ηδκ πνυεεζδ ημο αηυιμο, 2)απμηοπδιέκεξ πνμζπάεεζεξ δζαημπήξ ή ηνμπμπμίδζδξ ηδξ 

θήρδξ ηάπμζαξ ροπμδναζηζηήξ μοζίαξ, 3)ζπαηάθδ ζδιακηζημφ πνυκμο βζα ηδκ απυηηδζδ, ηδ πνήζδ 

ή ηδκ ακάννςζδ απυ ηδκ επίδναζδ ηδξ πνήζδξ, 4)έκημκδ επζεοιία ή ηαηακαβηαζιυξ βζα θήρδ 

ηάπμζαξ ροπμδναζηζηήξ μοζίαξ, 5)αδοκαιία εηπθήνςζδξ οπμπνεχζεςκ ζηδκ ενβαζία, ζημ ζπίηζ ή 

ζημ ζπμθείμ ελαζηίαξ ηδξ πνήζδξ, 6)ελαημθμφεδζδ ηδξ πνήζδξ πανά ηα πνμαθήιαηα πμο 

δδιζμονβεί ζηζξ ζπέζεζξ ιε ημοξ άθθμοξ, 7)δζαημπή ζδιακηζηχκ ημζκςκζηχκ, επαββεθιαηζηχκ ή 

ροπαβςβζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ελαζηίαξ ηδξ πνήζδξ, 8)επακαθαιαακυιεκδ πνήζδ μοζζχκ πανά 

ημοξ ηζκδφκμοξ πμο αοηή ζοκεπάβεηαζ, 9)ελαημθμφεδζδ ηδξ πνήζδξ πανά ηδ βκχζδ φπανλδξ 

ζςιαηζημφ ή ροπμθμβζημφ πνμαθήιαημξ πμο πνμηθήεδηε δ επζδεζκχεδηε απυ ηδ πνήζδ ηάπμζαξ 

μοζίαξ, 10)ακάβηδ πνήζδξ αολακυιεκςκ πμζμηήηςκ μοζίαξ βζα ηδκ επίηεολδ ημο επζεοιδημφ 

απμηεθέζιαημξ (ακμπή) ηαζ 11) εηδήθςζδ ζοιπηςιάηςκ ζηένδζδξ ηα μπμία ακαημοθίγμκηαζ ιε ηδ 

θήρδ ιεβαθφηενδξ πμζυηδηαξ ηάπμζαξ μοζίαξ. 

 Σα ηεθεοηαία πνυκζα θυβς ηςκ ημζκςκζημμζημκμιζηχκ ζοκεδηχκ παναηδνείηαζ ιζα 

παβηυζιζα αολακυιεκδ ηάζδ ελάνηδζδξ απυ δζάθμνεξ μοζίεξ, δ μπμία θαίκεηαζ κα λεηζκάεζ ζε 

κευηενδ δθζηία ηαζ κα έπεζ παναηεζκυιεκδ δζάνηεζα. Ένεοκεξ δείπκμοκ πςξ ημ 21% ηςκ αβμνζχκ 

ηαζ ημ 15% ηςκ ημνζηζζχκ έπμοκ δμηζιάζεζ πανάκμιεξ μοζίεξ ημοθάπζζημκ 2 θμνέξ ζηδ γςή ημοξ. 

Ζ δθζηία ιάθζζηα ηδξ έκανλδ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ έπεζ ζδιεζχζεζ ζδιακηζηή ιείςζδ ηαεχξ πθέμκ 

ζδιαημδμηείηαζ ηαηά ιέζμ υνμ ζηα 13 έηδ ακαθένμκηαξ ςξ πζμ ζοκήεδξ πνήζδ ηδκ ηάκκααδ, ηα 

παναζζεδζζμβυκα, ηονίςξ ηδκ ecstasy, ηζξ αιθεηαιίκεξ αθθά ηαζ ημ αθημυθ (Hibell ηαζ ζοκ., 2012). 

Συζμ δ δθζηία έκανλδξ υζμ ηαζ δ πνμηίιδζδ ηδξ μοζίαξ θαίκεηαζ πςξ επδνεάγμκηαζ ζε ηαίνζμ 

ααειυ απυ ημ ημζκςκζημπμθζηζζιζηυ πθαίζζμ ηαεχξ ένεοκεξ δείπκμοκ πςξ ζε πχνεξ, υπςξ δ 

Οθθακδία, πμο δ πνήζδ ροπμηνυπςκ μοζζχκ, υπςξ δ ηάκκααδ, είκαζ απμδεηηή ηαζ κυιζιδ πμθφ 

ιεβαθφηενμ πμζμζηυ κευηενδξ δθζηίαξ ακηζιεηςπίγεζ πνυαθδια ελάνηδζδξ απυ αοηέξ ηζξ μοζίεξ ζε 

ζπέζδ ιε άθθεξ πχνεξ, υπςξ ζηδκ Αιενζηή, πμο απαβμνεφεηαζ δ πνήζδ ημοξ (Murray, Morrison, 

Henquet, & Di Forti, 2007). ηδκ Δθθάδα ημ πνυαθδια ηδξ πνήζδξ μοζζχκ ημνοθχεδηε ηδ 

δεηαεηία ημο 1990 ηαεχξ οπήνλε οπενδζπθαζζαζιυξ ηδξ πνήζδξ πανάκμιςκ μοζζχκ ζημοξ 

ακδθίημοξ, δζπθαζζαζιυξ ζημοξ εκδθίημοξ ηαζ έλανζδ ηδξ πνήζδξ δνςίκδξ (Λζάππαξ & Πμιίκζ, 
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2004). Σα ηεθεοηαία πνυκζα πάκηςξ ζημκ εθθαδζηυ πχνμ έπμοκ ζδιεζςεεί αθθαβέξ ηαεχξ έπεζ 

ιεζςεεί ημ πμζμζηυ πνήζδξ δνςίκδξ, έπεζ αολδεεί ζδιακηζηά δ πνήζδ ηάκκααδξ ηαζ αθημυθ ηαζ 

έπεζ ιεζςεεί δ δθζηία έκανλδξ ηδξ πνήζδξ, ακαθένμκηαξ ςξ πζμ ζοπκή ηα 14 έηδ (Βαναανήβμξ ηαζ 

ζοκ., 2016). 

 Σμ αθημυθ ακ ηαζ κυιζιδ μοζία ζοβηαηαθέβεηαζ ιέζα ζηζξ μοζίεξ πμο πανμοζζάγμοκ 

παβηυζιζα ιζα αφλδζδ ηδξ πνήζδξ ή ηδξ ελάνηδζδξ ημοξ απυ υθμ ηαζ κευηενμ πθδεοζιυ ηαζ 

παναηηδνίγεηαζ ςξ ιζα ζδζαίηενα ελανηδηζηή μοζία ιε έκημκα ζηενδηζηά ζοιπηχιαηα πμο ιπμνμφκ 

κα εέζμοκ αηυιδ ηαζ ζε άιεζμ ηίκδοκμ ηδ γςή ημο αηυιμο (Shapiro, 2009). Πενίπμο ημ 40% ηςκ 

κέςκ θαίκεηαζ κα ηάκεζ ημ θεβυιεκμ «bingedrinking», δδθαδή πενζζηαζζαηή αιέηνδηδ ηαηακάθςζδ 

αθημυθ, ηαζ ημ 25% ημο βεκζημφ πθδεοζιμφ κα ειθακίγεζ ελάνηδζδ απυ ημ αθημυθ (O'Malley & 

Johnston, 2002). ηδκ Δθθάδα παναηδνείηαζ ιζα ηαηαηυνοθδ άκμδμξ ηδξ πνήζδξ αθημυθ 

ηαηαηάζζμκηαξ ηδκ ιάθζζηα ζηδκ ηνίηδ εέζδ ιεηαλφ ηςκ εονςπασηχκ πςνχκ ιε ηα ορδθυηενα 

πμζμζηά πνήζδξ αθημυθ απυ ακδθίημοξ. οβηεηνζιέκα ακαθένεηαζ πςξ ημ 19% ηςκ αβμνζχκ ηαζ 

ημ 11% ηςκ ημνζηζζχκ δθζηίαξ πενίπμο 16 πνμκχκ ηαηακαθχκμοκ πμθφ ζοπκά ιεβάθεξ πμζυηδηεξ 

αθημμθμφπςκ πμηχκ (Hibell ηαζ ζοκ., 2012).  

 Ζ δνςίκδ πμο απμηεθεί ιζα διζζοκεεηζηή μπζμεζδή μοζία ηδξ ιμνθίκδξ είκαζ ιζα ελαζνεηζηά 

εεζζηζηή μοζία ιε εοθμνζηή δνάζδ. Λυβς αοηήξ ηδξ εοθμνίαξ ηαζ ηδξ άιεζδξ εοπανίζηδζδξ πμο 

πνμηαθεί ζημοξ πνήζηεξ, βκςζηυ ηαζ ςξ «ακέααζια» είκαζ ανηεηά δφζημθδ ηαζ δ ακηζιεηχπζζδ ηδξ 

(Λζάππαξ & Πμιίκζ, 2004). Οζ πνήζηεξ αοηήξ ηδξ μοζίαξ ςξ επί ημ πθείζημκ επζηεκηνχκμκηαζ ζηδκ 

εφνεζδ ηδξ μοζίαξ ημοξ, παναιεθχκηαξ πμθθμφξ άθθμοξ ημιείξ ηδξ γςήξ ημοξ. Πάκηςξ ηα 

ηεθεοηαία πνυκζα παναηδνείηαζ ιείςζδ ημο πμζμζημφ ηςκ αηυιςκ πμο ηάκμοκ πνήζδ δνςίκδξ ηάηζ 

πμο ζζπφεζ ηαζ βζα ηδκ Δθθάδα ηαεχξ ενεοκδηζηά δεδμιέκα ακαθένμοκ πςξ ιυθζξ 2,4 ζηα πίθζα 

άημια ηάκμοκ πνήζδ δνςίκδξ, έκα πμζμζηυ πμθφ παιδθυηενμ απυ πνμδβμφιεκεξ δεηαεηίεξ 

(EMCDDA, 2014). 

 Ακηίεεηα δ ηάκκααδ απμηεθεί ιζα μοζία ηδξ μπμίαξ δ πνήζδ ηα ηεθεοηαία πνυκζα έπεζ 

ηνζπθαζζαζηεί ηαζ δ δθζηία έκανλδξ ηδξ έπεζ ιεζςεεί ιυθζξ ζηα 12 έηδ (Johnston, O'Malley, Miech, 

Bachman, & Schulenberg, 2017). Τπμζηδνίγεηαζ ιάθζζηα πςξ δ πθεζμκυηδηα ηςκ κεανχκ πνδζηχκ 

λεηζκμφκ ιε ηδκ ηάκκααδ ζε πμζμζηυ πενίπμο 70% απυ ημ μπμίμ ημ 17% ζοκεπίγεζ ηδκ πνήζδ 

ηάκκααδξ ζε υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ γςή ημο (Hibell ηαζ ζοκ., 2012). Ζ δνάζδ ηδξ ηάκκααδξ έπεζ 

ιεθεηδεεί ανηεηά ηαεχξ έπεζ θακεί πςξ ζε ιζηνέξ δυζεζξ πνμηαθεί εοθμνζηή ηαζ ηαηαζηαθηζηή 

δνάζδ εκχ ζε ιεβάθεξ δυζεζξ μδδβεί ηαζ ζηδκ ειθάκζζδ παναζζεήζεςκ (Λζάππαξ & Πμιίκζ, 2004).  

 Ζ ημηαΐκδ, έκα αθηαθμεζδέξ πμο θαιαάκεηαζ απυ ηα θφθθα εάικμο ErythroxylonCoca, έπεζ 

δφμ ηνυπμοξ δνάζδξ: είηε έπεζ ημπζηή ακαζζεδηζηή δνάζδ είηε δζεβενηζηή δνάζδ ζημ Κ.Ν... Ζ 

θήρδ ημηαΐκδξ ανπζηά πνμηαθεί έκα έκημκμ αίζεδια εοπανίζηδζδξ ηαζ εθμνίαξ ημ μπμίμ υιςξ 

βνήβμνα ιεημοζζχκεηαζ ζε έκα έκημκμ ζοκαίζεδια δοζθμνίαξ, ακδζοπίαξ ηαζ εοενεεζζηυηδηαξ 
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(Λζάππαξ & Πμιίκζ, 2004). Ακ ηαζ ζηδκ Δονχπδ μ ιέζμξ υνμξ πνήζδξ ημηαΐκδξ αηυιςκ δθζηίαξ 

15-34 πνμκχκ είκαζ 1,9%, ζηδκ Δθθάδα ημ πμζμζηυ αοηυ, ζφιθςκα ιε παβηυζιζα δεδμιέκα, είκαζ 

ζδζαίηενα παιδθυ ηαεχξ θηάκεζ ιυθζξ ημ 0,2% (EMCDDA, 2014).  

 Σα παναζζεδζζμβυκα – ρεοδαζζεδζζμβυκα, υπςξ ημ LSD, ημ μπμίμ εεςνείηαζ ηαζ ηφνζμξ 

εηπνυζςπμξ ημοξ, παναηηδνίγμκηαζ ςξ κανηςηζηά ηςκ κέςκ, ηαεχξ έκα ιεβάθμ πμζμζηυ ηςκ 

αηυιςκ πμο ηάκμοκ πνήζδ αοηχκ είκαζ ιεηαλφ ηδξ δθζηίαξ 16-25 πνμκχκ. Δπίζδξ, παναηηδνίγμκηαζ 

ςξ κανηςηζηά ηςκ clubs ηαζ ηςκ πάνηζ θυβς ημο υηζ δ ηαηακάθςζδ ημοξ έπεζ ηαοηζζηεί ιε αοηά ηα 

ιένδ (Shapiro, 2009). Πνμηαθμφκ έκημκδ εοθμνία, ζοκαζζεδζία, «δζάζπζζδ ημο εβχ» ηαζ μπηζηέξ, 

ζοκήεςξ, ρεοδαζζεήζεζξ πνμηαθχκηαξ πμθθέξ θμνέξ έκα έκημκμ ζοκαίζεδια θυαμο ζημοξ 

πνήζηεξ. Μάθζζηα ηάπμζεξ θμνέξ ηα ίδζα ηα ζοιπηχιαηα ηδξ πνήζδξ αοηχκ ηςκ μοζζχκ είκαζ πμο 

μδδβμφκ ηα άημια ζηδ δζαημπή ηδξ πνήζδξ θυβς ηςκ δοζάνεζηςκ ζοκαζζεδιάηςκ πμο ημοξ 

πνμηάθεζακ (Λζάππαξ & Πμιίκζ, 2004).  

 Σέθμξ, μζ αεκγμδζαγεπίκεξ είκαζ ηαηαζηαθηζηέξ μοζίεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ θάνιαηα 

βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο άβπμοξ ηαζ ηδξ ατπκίαξ. ημ πανεθευκ πνδζζιμπμζμφκηακ ηονίςξ απυ 

ημοξ πνήζηεξ δνςίκδξ ςξ πανάθθδθδ μοζία ιε ζηυπμ ηδ ιείςζδ ηςκ δοζάνεζηςκ ζηενδηζηχκ 

ζοιπηςιάηςκ. Σα ηεθεοηαία πνυκζα μζ αεκγμδζαγεπίκεξ εεςνμφκηαζ δ ηφνζα μοζία ζηδκ μπμία 

ειθακίγεζ ελάνηδζδ έκα ιεβάθμ ιένμξ ημο πθδεοζιμφ. Σμ ίδζμ θαίκεηαζ κα ζοιααίκεζ ηαζ ζηδκ 

Δθθάδα ηαεχξ, ζφιθςκα ιε ένεοκεξ, δ ηαηάπνδζδ αβπμθοηζηχκ – οπκςηζηχκ θανιάηςκ 

ζδιεζχκεηαζ ζε έκα ζδζαίηενα ορδθυ πμζμζηυ ημο βεκζημφ πθδεοζιμφ (Tsiboukli, 2015).  

 Γεδμιέκμο ηδξ πνήζδξ ηυζμ κυιζιςκ υζμ ηαζ πανάκμιςκ μοζζχκ απυ έκα ιεβάθμ ιένμξ 

ημο πθδεοζιμφ ημ αζαθζμβναθζηυ εκδζαθένμκ έπεζ εζηζαζηεί ζηζξ επζπηχζεζξ πμο αοηή επζθένεζ 

αθθά ηαζ ζηα αίηζα πμο μδδβμφκ ζηδκ ειθάκζζδ ηδξ. 

1.1. Δπιπηώζειρ ηηρ σπήζηρ οςζιών 

 Οζ ελανηδζζμβυκεξ μοζίεξ, επδνεάγμοκ ιζα πθδεχνα δζαθυνςκ ημιέςκ ηδξ γςήξ ημο 

αηυιμο επζθένμκηαξ πμθθέξ ανκδηζηέξ ζοκέπεζεξ. Έκαξ απυ αοημφξ ημοξ ημιείξ είκαζ δ ζςιαηζηή 

οβεία ημο αηυιμο ηαεχξ δ πνήζδ μοζζχκ πθήηηεζ δζάθμνα γςηζηήξ ζδιαζίαξ υνβακα ημο 

ακενχπζκμο μνβακζζιμφ. Μεηαλφ ηςκ ζςιαηζηχκ πνμαθδιάηςκ πενζθαιαάκμκηαζ δ ηανδζαηή 

πνμζαμθή, δ κεθνζηή αθάαδ, δ ακαπκεοζηζηή ακεπάνηεζα, δ λαθκζηή απχθεζα ηςκ αζζεήζεςκ, ημ 

ηχια αηυιδ ηαζ μ εάκαημξ (Αοδή & Ρμφζζδ, 2010). Ζ εκδμθθέαζα ιάθζζηα πνήζδ μοζζχκ, ηονίςξ 

ηςκ μπζμεζδχκ, ζοκδέεηαζ ιε ορδθυηενα πμζμζηά εακάημο ηαζ ιε αφλδζδ ηςκ ιεηαδζδυιεκςκ ηαζ 

θμζιςδχκ κμζδιάηςκ, υπςξ είκαζ δ δπαηίηζδα B ηαζ C, ημ AIDS ηαζ δ θοιαηίςζδ ηάηζ πμο εέηεζ ζε 

ηίκδοκμ ηαζ ηδ δδιυζζα οβεία (Burnam ηαζ ζοκ., 2001. Hser, Anglin, &Powers, 1993). 

Δπζζηδιμκζηά επίζδξ ζημζπεία δείπκμοκ υηζ δ πνήζδ μοζζχκ επδνεάγεζ ανκδηζηά ανηεηέξ βκςζηζηέξ 

θεζημονβίεξ ηαεχξ οπάνπεζ ιείςζδ ηδξ ακηζθδπηζηήξ ηαζ κμδηζηήξ ζηακυηδηαξ ηαζ απχθεζα ηδξ 

αναπφπνμκδξ ικήιδξ (Fried, Watkinson, James, &Gray, 2002. Pinel, 2009). 



11 

 

 Οζ ροπμθμβζηέξ επζπηχζεζξ είκαζ ελίζμο ζδιακηζηέξ θυβς ηδξ εοιεηααθδζίαξ πμο 

πνμηαθείηαζ ζηδ ροπζηή ηαηάζηαζδ ηςκ αηυιςκ ηαζ ηςκ επαηυθμοεςκ ζοκαζζεδιαηζηχκ 

ιεηαπηχζεςκ πμο αζχκμοκ. Ζ ροπζηή εοδζαεεζία πμο ημοξ πνμηαθεί δ ανπζηή θήρδ ηδξ μοζίαξ ηαζ 

δ πίζηδ ημοξ πςξ αοηή εα ηαηαθένεζ κα απαθφκεζ ηζξ επχδοκεξ εζςηενζηέξ ροπζηέξ δζενβαζίεξ ηαζ 

κα δζχλεζ ηα δφζημθα ελςηενζηά ενεείζιαηα μδδβεί ζηδ δδιζμονβία ιζαξ έκημκδξ ροπζηήξ 

ελάνηδζδξ απυ ηδ θαιαακυιεκδ μοζία. Αοηή δ εβηαείδνοζδ ηδξ ροπζηήξ ελάνηδζδξ ημοξ 

ιεημοζζχκεζ ζε άαμοθα υκηα πμο ηζκμφκηαζ, ζοιπενζθένμκηαζ ηαζ ζηέθημκηαζ ιε βκχιμκα ιυκμ ηδ 

θήρδ ηδξ μοζίαξ ημοξ ηαεχξ εεςνμφκ πςξ ιυκμ ηυηε είκαζ ροπζηά ζζμννμπδιέκμζ (Fried, 

Watkinson, James, &Gray, 2002). Πμθθέξ θμνέξ αηυιδ είηε θυβς έθθεζρδξ ηδξ μοζίαξ είηε θυβς 

ηδξ ίδζαξ ηδξ μοζίαξ ειθακίγμοκ έκημκδ εοενεεζζηυηδηα, εηκεονζζιυ ηαζ ιεζςιέκδ δζάεεζδ ιε 

απμηέθεζια δ ζοιπενζθμνά ημοξ ηαζ δ ζοκαζζεδιαηζηή ημοξ ηαηάζηαζδ κα πανμοζζάγεζ ζοπκέξ 

εκαθθαβέξ ζακ κα ηζκμφκηαζ ιεηαλφ δφμ ακηίεεηςκ πυθςκ (Μάηζα, 2001). Δπζπθέμκ, μζ 

ρεοδαζζεήζεζξ – παναζζεήζεζξ πμο πνμηαθμφκ ηάπμζεξ μοζίεξ, υπςξ δ ηάκκααδ, δζαηανάζζμοκ 

αηυιδ πενζζζυηενμ ηδκ ροπζηή ηαηάζηαζδ ημο αηυιμο έπμκηαξ ςξ απυννμζα ημκ 

απμπνμζακαημθζζιυ ηαζ ηδ ζφβποζδ ημο (Αοδή & Ρμφζζδ, 2010). 

 Χξ ιζα ζμαανή ιάθζζηα ζοκέπεζα ηδξ ελάνηδζδξ εεςνείηαζ δ ζπέζδ πμο θαίκεηαζ κα έπεζ ιε 

δζάθμνεξ ροπζηέξ αζεέκεζεξ, υπςξ δ ηαηάεθζρδ, μζ ηνίζεζξ πακζημφ, δ δζαηαναπή άβπμοξ (Αοδή & 

Ρμφζζδ, 2010. Thaxton, 1982). οβηεηνζιέκα, ένεοκεξ δείπκμοκ πςξ ημ 30-50% αηυιςκ ιε 

ελάνηδζδ απυ ηάπμζα μοζία ειθακίγεζ ηαζ ηάπμζα άθθδ ροπζηή κυζμ. Ηδζαίηενα θαίκεηαζ πςξ δ 

πνήζδ μοζζχκ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ακάπηολδ ή ηδ δζαηήνδζδ ηςκ ζοκαζζεδιαηζηχκ δζαηαναπχκ ηαζ 

ηονίςξ ηδξ ηαηάεθζρδξ, ζε πμζμζηυ πενίπμο 20 ιε 60% (Charney, Palacios-Boix, Negrete,  

Dobkin,  & Gill, 2005. EMCDDA, 2004. Westermeyer, Kopka, & Nugent, 1997). Δλαζνεηζηήξ 

ζδιαζίαξ επίζδξ είκαζ ηα εονήιαηα πμο οπμδεζηκφμοκ ηδ ζφκδεζδ ακάιεζα ζηδ πνήζδ ηάκκααδξ 

ηαζ ζηδκ ειθάκζζδ ρφπςζδξ ηαεχξ θαίκεηαζ πμθθέξ θμνέξ δ πνήζδ ηάκκααδξ κα πονμδμηεί 

ροπςζζηά επεζζυδζα ηα μπμία πζεακυκ πςνίξ ηδκ φπανλδ αοηήξ ηδξ μοζίαξ κα ιδκ είπακ ειθακζζηεί 

(Murray ηαζ ζοκ., 2017).  

 Μείγμκμξ ζδιαζίαξ αηυιδ είκαζ ηαζ μζ ημζκςκζηέξ επζπηχζεζξ πμο οθίζηαηαζ μ πνήζηδξ 

μοζζχκ ηαεχξ παναηδνείηαζ κα απμιμκχκεηαζ, κα πενζεςνζμπμζείηαζ ηαζ κα ζηζβιαηίγεηαζ απυ ημκ 

ημζκςκζηυ ημο πενίβονμ (Petry, Bickel, & Arnett, 1998).  Δηηυξ απυ ηζξ ημζκςκζηέξ επζπηχζεζξ 

ζδιακηζηή είκαζ ηαζ δ επίδναζδ πμο έπεζ δ πνήζδ ζηζξ μζημβεκεζαηέξ ζπέζεζξ ημο αηυιμο ηαεχξ 

ηυζμ αοηή ηαεαοηή υζμ ηαζ μζ επαηυθμοεεξ ιεηααμθέξ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ημο αηυιμο πνμηαθμφκ 

ζοβηνμφζεζξ – εκηάζεζξ ιεηαλφ ηςκ ιεθχκ ηδξ μζημβέκεζαξ. Οζ αολακυιεκεξ αοηέξ εκηάζεζξ 

ελαζηίαξ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ ζοπκά μδδβμφκ ηαζ ζε αολακυιεκα επεζζυδζα εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ 

(Potter-Efron, Potter-Efron, & Carruth, 2016). Δπζπθέμκ, μ πνήζηδξ, υπςξ ηαζ ζηδκ ημζκςκία, 

θαιαάκεζ ημ νυθμ ημο απμδζμπμιπαίμο ηνάβμο ιε απμηέθεζια κα απμηυπημοκ ηα οπυθμζπα ιέθδ 
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ηδξ μζημβέκεζαξ ηζξ ζπέζεζξ ημοξ ιαγί ημο αζχκμκηαξ έηζζ μ πνήζηδξ αζζεήιαηα απυννζρδξ, 

απμιυκςζδξ ηαζ απμλέκςζδξ. Απυ ηδκ άθθδ μ ίδζμξ μ πνήζηδξ, ηονίςξ κευηενδξ δθζηίαξ, ιπμνεί κα 

απμιαηνοκεεί απυ ηδκ μζημβέκεζα ημο ηαζ κα ημοξ ακηζιεηςπίγεζ ζακ επενμφξ θυβς ηςκ 

πνμζπαεεζχκ ημοξ κα ημκ απμηυρμοκ απυ ηδκ επζεοιδηή βζα αοηυκ μοζία. Πάκηςξ ηαζ ζηζξ δφμ 

πενζπηχζεζξ δ ζοκέπεζα είκαζ μζ μζημβεκεζαημί δεζιμί κα δζαθφμκηαζ  (Αοδή & Ρμφζζδ, 2010). 

 Ζ απυδμζδ ζηδκ ενβαζία ή ακηίζημζπα ζημ ζπμθείμ πθήηημκηαζ επίζδξ ζδιακηζηά απυ ηδκ 

πνήζδ μοζζχκ ηαεχξ θυβς αοηήξ ημ άημιμ ζοπκά απμοζζάγεζ απυ ηδκ ενβαζία – ημ ζπμθείμ, 

δοζημθεφεηαζ κα ζοβηεκηνςεεί ηαζ παναιεθεί ηα ηαεήημκηα ημο. Απμηέθεζια αοηχκ είκαζ μζ 

πνήζηεξ μοζζχκ κα ειθακίγμοκ ορδθά πμζμζηά ακενβίαξ (Petry, Bickel, & Arnett, 1998). Αοηυ, ζε 

ζοκδοαζιυ ηαζ ιε ηα ιεβάθα ή ηα ζοπκά πμζά πμο δαπακμφκ βζα ηδκ εφνεζδ ηδξ μοζίαξ ημοξ, ημοξ 

μδδβεί ζηδκ ειθάκζζδ ζδιακηζηχκ μζημκμιζηχκ πνμαθδιάηςκ. οπκά ιάθζζηα, ζφιθςκα ιε ηδ 

αζαθζμβναθία, μδδβμφκηαζ ζε πανάκμιεξ δναζηδνζυηδηεξ, υπςξ ηθμπέξ ή πμνκεία, πνμηεζιέκμο κα 

ελαζθαθίζμοκ ηδκ μοζία ημοξ αθθά ηαζ κα επζαζχζμοκ. Καηά ζοκέπεζα οπάνπεζ ιεβάθδ ζφκδεζδ 

ηδξ πνήζδξ, ηονίςξ μπζμεζδχκ, ιε ηδκ ειθάκζζδ παναααηζηήξ – εβηθδιαηζηήξ ζοιπενζθμνάξ ηάηζ 

πμο έπεζ ςξ απυννμζα ηδκ φπανλδ ηαζ κμιζηχκ πνμαθδιάηςκ βζα ημκ πνήζηδ (Αοδή & Ρμφζζδ, 

2010). Σέθμξ, οπάνπεζ ζδιακηζηή επίπηςζδ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ ζηζξ δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ ηςκ 

αηυιςκ, ηάηζ βζα ημ μπμίμ εα βίκεζ εηηεκήξ θυβμξ παναηάης. 

1.2. Αίηια ηηρ σπήζηρ οςζιών 

 πςξ μζ επζπηχζεζξ έηζζ ηαζ ηα αίηζα ηδξ πνήζδξ μοζζχκ απμηεθμφκ έκα πμθοπαναβμκηζηυ 

ηαζ πμθοεπίπεδμ θαζκυιεκμ. Πμζηίθεξ ιεθέηεξ ημκίγμοκ ηδ ζδιαζία ηδξ βεκεηζηήξ πνμδζάεεζδξ 

ζηδκ ειθάκζζδ ελάνηδζδξ απυ ηάπμζα μοζία (Chassin, Pitts, DeLucia, &Todd, 1999. Tsuang ηαζ 

ζοκ., 1998. Volkow & Li, 2005) εκχ άθθεξ ακαθένμκηαζ ζηδ ζοιιεημπή ζοβηεηνζιέκςκ βμκζδίςκ 

πμο πανέπμοκ πνμζηαζία ή αολδιέκμ ηίκδοκμ ειθάκζζδξ ελάνηδζδξ απυ ηάπμζα μοζία (Αοδή & 

Ρμφζζδ, 2010). 

 Οζ ημζκςκζημί πανάβμκηεξ έπμοκ επίζδξ ιεθεηδεεί ανηεηά χζηε κα ελδβδεεί ημ θαζκυιεκμ 

ηδξ πνήζδξ μοζζχκ. Φαίκεηαζ πςξ παναηηδνζζηζηά, υπςξ δ απμπνμζςπμπμίδζδ, δ απμλέκςζδ, δ 

ιμκαλζά ηαζ δ αθθμηνίςζδ ηςκ ακενςπίκςκ ζπέζεςκ, ηδξ ίδζαξ ηδξ ημζκςκίαξ ιέζα ζηδκ μπμία 

ελεθίζζεηαζ ημ άημιμ, επδνεάγμοκ ηαίνζα ηδκ ακάπηολδ ή ιδ ελάνηδζδξ απυ ηάπμζα μοζία 

(Smart&Ogborne, 2000). Σαοηυπνμκα ηαζ ημ πμθζηζζιζηυ πθαίζζμ επδνεάγεζ άιεζα ηδ πνήζδ ή ιδ 

μοζζχκ ηαεχξ δ εφημθδ πνυζααζδ, δ δζαεεζζιυηδηα αθθά ηαζ ημ κμιμεεηζηυ πθαίζζμ ηδξ ηάεε 

ημζκςκίαξ ιπμνεί κα θεζημονβήζμοκ ςξ πνμζηαηεοηζημί ή ςξ πανάβμκηεξ ηζκδφκμο ζηδκ έκανλδ ηδξ 

πνήζδξ μοζζχκ (Kokkevi & Stefanis, 1991. Smart&Ogborne, 2000). 

 Ζ πίεζδ απυ ζοκμιδθίημοξ, δ πενζένβεζα ηαζ δ ακάβηδ ημο «ακήηεζκ» αθθά ηαζ ηδξ 

απμδμπήξ μδδβμφκ πμθφ ζοπκά ηα άημια, ζδζαίηενα ζηδκ εθδαζηήξ δθζηία, ζηδκ έκανλδ ηδξ πνήζδξ 

μοζζχκ (Nilsen, Stone, & Burleson, 2013). Ζ ίδζα ιάθζζηα δ πνμκζηή πενίμδμξ ηδξ εθδαείαξ ιπμνεί 
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κα είκαζ έκαξ λεπςνζζηυξ πανάβμκηαξ ηζκδφκμο ηαεχξ είκαζ βκςζηυ πςξ μ ιεηςπζαίμξ θθμζυξ, δ 

πενζμπή δδθαδή πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδ θήρδ απμθάζεςκ, ιε ηδκ ακαγήηδζδ κέςκ ειπεζνζχκ ηαζ ιε 

ηδκ πανμνιδηζηυηδηα, ακαπηφζζεηαζ αηυιδ ζηδκ εθδαεία ηάκμκηαξ έηζζ ημοξ κέμοξ ζδζαίηενα 

εοάθςημοξ ζηδ δμηζιή ηαζ ιεηέπεζηα ζηδκ ηαηάπνδζδ μοζζχκ (Chambers, Taylor, &Potenza, 

2003). Ζ επζννμή επίζδξ ηςκ πνμηφπςκ ζηδκ εθδαζηή αθθά ηαζ βεκζηυηενα ζηδ γςή ημο αηυιμο 

ζπεηίγεηαζ άιεζα ιε ηδ πνήζδ μοζζχκ ηαεχξ ηα άημια ιέζα απυ ηδ πνήζδ επζδζχημοκ κα 

μιμζάζμοκ ή κα απμηηήζμοκ ημ πνμθίθ ηςκ πνμηφπςκ ημοξ (Nilsen, Stone, & Burleson, 2013). ε 

αοηυ θαίκεηαζ πςξ ζοιαάθθμοκ ζδζαίηενα ηα Μέζα Μαγζηήξ Δκδιένςζδξ (ΜΜΔ) πνμαάθθμκηαξ ηδ 

πνήζδ μοζζχκ (κυιζιςκ) ςξ δείβια ακδνζζιμφ, επζηοπίαξ ηαζ ηφνμοξ (Αοδή & Ρμφζζδ, 2010). 

 Οζ μζημβεκεζαημί πανάβμκηεξ είκαζ ελίζμο ζδιακηζημί. Ζ έθθεζρδ ζοκαζζεδιαηζηήξ 

ζηήνζλδξ ηαζ δ απμοζία ανιμκζηήξ ζοκφπανλδξ ιε ηονίανπμ ημκ αιμζααίμ ζεααζιυ ηαζ ηδκ 

αθθδθμηαηακυδζδ ιεηαλφ ηςκ ιεθχκ ηδξ μζημβέκεζαξ δνμοκ ςξ ααζζημί πανάβμκηεξ ηζκδφκμο 

ακάπηολδξ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ. Ζ αία, ιε υπμζα ιμνθή ηαζ ακ οπάνπεζ, ηαηέπεζ, ζφιθςκα ιε ημοξ 

ενεοκδηέξ, ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ ηαηάπνδζδ μοζζχκ ηυζμ απυ ημοξ κέμοξ υζμ ηαζ απυ ημοξ 

εκήθζηεξ. Σμ άημιμ ςεείηαζ ζηδκ πνήζδ μοζζχκ πνδζζιμπμζχκηαξ αοηέξ ςξ έκακ αιοκηζηυ 

ιδπακζζιυ απέκακηζ ζηα δφζημθα ζοκαζζεήιαηα, ζημ άβπμξ ηαζ ζηδκ έκηαζδ πμο αζχκεζ ελαζηίαξ 

ηδξ αίαζδξ ζοιπενζθμνάξ πμο δέπεηαζ (Kilpatrick, Acierno, Saunders, Resnick, Best, & Schnurr, 

2000). 

 Σέθμξ, ροπμθμβζημί ηαζ αημιζημί πανάβμκηεξ έπμοκ ιεθεηδεεί βζα ηδκ αζηζμθυβδζδ ηδξ 

πνήζδξ μοζζχκ. Έηζζ θάκδηε πςξ ηάπμζα παναηηδνζζηζηά ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ημο αηυιμο, υπςξ δ 

αολδιέκδ πανμνιδηζηυηδηα, δ ιεζςιέκδ αοημπεπμίεδζδ ηαζ αοημεηηίιδζδ, δ επίιμκδ επζεοιία ή 

ημ ορδθυ επίπεδμ ανκδηζημφ ζοκαζζεήιαημξ, είκαζ πζεακυκ κα εκζζπφμοκ ηδκ ηαθθζένβεζα 

νζρμηίκδοκςκ ζοιπενζθμνχκ, υπςξ αοηή ηδξ πνήζδξ μοζζχκ (Murphey ηαζ ζοκ., 2013). Απυ ηδκ 

άθθδ δζάθμνμζ ροπμθμβζημί πανάβμκηεξ, υπςξ δ ζοκαζζεδιαηζηή ηαηάζηαζδ ημο αηυιμο, ημ άβπμξ 

ή δ ηαηάεθζρδ πμο αζχκεζ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ πνμζδμηίεξ πμο έπεζ βζα ηδκ επίδναζδ ηςκ μοζζχκ, 

ιπμνμφκ κα ημ μδδβήζμοκ ζηδ πνήζδ αοηχκ (Αοδή & Ρμφζζδ, 2010). Δπίζδξ, άημια ιε αολδιέκμ 

ροπζηυ πυκμ ηαζ ιε επχδοκα ζοκαζζεήιαηα ιδ ιπμνχκηαξ κα ακηαπελέθεμοκ ζε αοηά 

ηαηαθεφβμοκ ζηδ πνήζδ ροπμηνυπςκ μοζζχκ πνμηεζιέκμο κα απαθθαπεμφκ απυ αοηά ηα 

ζοκαζζεήιαηα (Murphey ηαζ ζοκ., 2013). 

 Ζ πνήζδ μοζζχκ θμζπυκ απμηεθεί έκα ζφκεεημ θαζκυιεκμ ζημ μπμίμ δ αθθδθεπίδναζδ 

πμθθχκ δζαθμνεηζηχκ ιεηαλφ ημοξ παναβυκηςκ εοκμεί ηδκ ακάπηολδ ηδξ, επζθένμκηαξ ιζα 

πθδεχνα ανκδηζηχκ επζπηχζεςκ πμο επδνεάγμκηαζ απυ ημ είδμξ ηαζ ηδκ έκηαζδ ηδξ πνήζδξ ηαζ 

επδνεάγμοκ ιε ηδ ζεζνά ημοξ, ζε αημιζηυ αθθά ζε ηαζ ημζκςκζηυ επίπεδμ, ημ άημιμ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ 

 Ζ φπανλδ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ ακζπκεφεηαζ ήδδ ζημοξ ιεζαζςκζημφξ πνυκμοξ 

υπμο, ζφιθςκα ιε ακαθμνέξ, ενδζηεοηζηά δυβιαηα επζαάθθμοκ ηδκ αζζηία ηαζ ηδκ θζιμηημκία 

(Garner, 1993). Οζ πνχηεξ ηθζκζηέξ πενζβναθέξ πμο μιμζάγμοκ πενζζζυηενμ ζε αοηυ πμο ζήιενα 

ακαθένεηαζ ςξ δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ πνμένπμκηαζ απυ ημκ Morton (1694) πμο πενζέβναρε 

ηθζκζηά πενζζηαηζηά ιε άνκδζδ θήρδξ ηνμθήξ, θζιμηημκία, έκημκδ απίζπαζδ ηαζ άνκδζδ βζα 

μπμζαδήπμηε αμήεεζα. Ζ ζδιακηζηή ςζηυζμ ελέθζλδ ζηδκ ένεοκα ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ 

πνμκμθμβείηαζ απυ ημ 1980 υπμο μζ δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ ακαβκςνίγμκηαζ ςξ δζαηνζηέξ ηθζκζηέξ 

δζαηαναπέξ ηαζ ηαηαβνάθμκηαζ ζηα ηαλζκμιδηζηά ζοζηήιαηα δζάβκςζδξ, ημ DSM ηαζ ημ ICD 

(Αοδή & Ρμφζζδ, 2010. Garner, 1993). 

 Πθέμκ μ υνμξ δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ απμδίδεηαζ ζηζξ ζοιπενζθμνέξ ημο αηυιμο πμο 

παναηηδνίγμκηαζ απυ ηδκ έκημκδ ηαζ επίιμκδ εκαζπυθδζδ ημο ιε ημ αάνμξ ηαζ ηδκ εζηυκα ημο 

ζχιαημξ ημο ηαζ απυ ηζξ νζρμηίκδοκεξ ζοιπενζθμνέξ πμο οζμεεηεί πνμηεζιέκμο κα εθέβλεζ ηαζ κα 

δζαηδνήζεζ ημ επζεοιδηυ βζα αοηυ αάνμξ. Οζ ζοιπενζθμνέξ αοηέξ ζοκμδεφμκηαζ απυ αηακυκζζηδ, 

οπένιεηνδ, ακεπανηή ή παμηζηή πνυζθδρδ ηνμθήξ (Fairburn & Harrison, 2003. Striegel-Moore, 

Tucker, & Hsu, 1990). Αλίγεζ κα ημκζζεεί πςξ ηα άημια οζμεεημφκ αοηέξ ηζξ ζοιπενζθμνέξ ιε 

ζημπυ ιέζα απυ ηδκ εζηίαζδ ημοξ ζημ θαβδηυ κα απμηνέρμοκ ηδκ εκαζπυθδζδ ημοξ ιε επχδοκα 

ζοκαζζεήιαηα (Fairburn&Harrison, 2003). 

 Οζ δζαηνμθέξ πνυζθδρδξ ηνμθήξ ειθακίγμκηαζ ζοκήεςξ ζηδκ εθδαζηή δθζηία ή ζηδκ κεανή 

εκήθζηδ γςή, ιεηαλφ 14-24 πνμκχκ, ηαζ θαίκεηαζ πςξ πθήηημοκ ζδζαίηενα ηζξ βοκαίηεξ ηαεχξ ημ 

πμζμζηυ ειθάκζζδξ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ ζημ βοκαζηείμ πθδεοζιυ είκαζ ηνζπθάζζμ απυ αοηυ  

ζημκ ακηνζηυ πθδεοζιυ (Mehler & Andersen, 2017). Ένεοκα ζηδκ Αιενζηή ακαθένεζ πςξ ημ 80% 

ηςκ βοκαζηχκ είκαζ δοζανεζηδιέκμ ιε ημ ζχια ημο ηαζ πςξ οζμεεηεί ζζπκέξ δίαζηεξ πνμηεζιέκμο κα 

αθθάλεζ ημ αάνμξ ηαζ ηδκ εζηυκα ημο ζχιαηυξ ημο οπμδεζηκφμκηαξ έηζζ ημκ ηίκδοκμ πμο έπεζ έκα 

ιεβάθμξ ιένμξ ημο βοκαζηείμο πθδεοζιμφ κα ακαπηφλεζ ηάπμζα δζαηνμθζηή δζαηαναπή (Levine, 

Smolak, & Schermer, 1996). Άθθεξ ένεοκεξ δείπκμοκ πςξ ήδδ απυ ηδκ δθζηία ηςκ 11-12 πνμκχκ μζ 

βοκαίηεξ επζδίδμκηαζ ζε ζοπκέξ δίαζηεξ ακαθένμκηαξ ζε πμζμζηυ 42% ςξ θυβμ ηδκ επζεοιία ημοξ 

βζα πζμ θεπηή ζζθμοέηα. Σαοηυπνμκα θαίκεηαζ πςξ μζ βοκαίηεξ πμο ζοπκά ηάκμοκ δίαζηεξ είκαζ 12 

θμνέξ πζμ εοάθςηεξ ζε επεζζυδζα οπενθαβίαξ ή ζηδ ιεηέπεζηα ειθάκζζδ ηάπμζαξ δζαηνμθζηήξ 

δζαηαναπήξ (Neumark – Sztainer, 2005). ηδκ Δθθάδα ηα απμηεθέζιαηα δείπκμοκ πςξ ημ 6% ημο 

πθδεοζιμφ κμζεί απυ δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ οπμδεζηκφμκηαξ ςξ πζμ ζοκήεεζξ ηδ ροπμβεκή 

ακμνελία ηαζ αμοθζιία ηαζ πςξ ηονίςξ πθήηηεηαζ μ εθδαζηυξ ή μ κεανυξ εκήθζημξ πθδεοζιυξ 

ημκίγμκηαξ πςξ ημ 1-2,2% ηςκ ιαεδηχκ – θμζηδηχκ κμζμφκ απυ ηάπμζα δζαηνμθζηή δζαηαναπή 

(Gonidakis, Sigala, Varsou, & Papadimitriou, 2009). 

 Ζ δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ, ζφιθςκα ιε ημ DSM – V, δζαπςνίγμκηαζ ακάθμβα ιε ηα 
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ζοιπηχιαηα ηαζ ηζξ ζοιπενζθμνέξ πμο οζμεεημφκηαζ ζπεηζηά ιε ηδ θήρδ ηνμθήξ ζηζξ ελήξ 

ηαηδβμνίεξ: ηδκ ροπμβεκή ακμνελία, ηδκ ροπμβεκή αμοθζιία, ηδκ επεζζμδζαηή οπενθαβία 

(bingeeatingdisorder, BED), ηδ δζαηνμθζηή δζαηαναπή ιδ πνμζδζμνζζιέκδ αθθζχξ (FED-NEC), ηδκ 

εηηαεανζζηζηή δζαηαναπή (purgingdisorder), ηδ δζαηνμθζηή δζαηαναπή pica, ηδ κοπηενζκή 

δζαηνμθζηή δζαηαναπή (nighteatingdisorder) ηαζ ηδκ μνεμνελία (American Psychiatric Association, 

2013). 

 Ζ ροπμβεκήξ ακμνελία είκαζ δ δζαηαναπή πμο παναηηδνίγεηαζ απυ απχθεζα ηδξ υνελδξ θυβς 

ζοκαζζεδιαηζηχκ ηαζ υπζ μνβακζηχκ εειάηςκ ηαζ απυ ηδκ επζεοιία βζα ιζα μθμέκα ηαζ πζμ αδφκαηδ 

ζζθμοέηα. Σα άημια επζδίδμκηαζ έηζζ ζε ιζα ζοκεπήξ ηαζ ζοκεζδδηή εηζεζδιαζιέκδ απχθεζα 

αάνμοξ πνδζζιμπμζχκηαξ πμζηίθεξ ηεπκζηέξ βζα κα ημ επζηφπμοκ, υπςξ εκηαηζηή βοικαζηζηή, πνήζδ 

ηαηαζηαθηζηχκ ηδξ υνελδξ ή πνυηθδζδ ειεηχκ (Hudson, Hiripi, Pope, & Kessler, 2007. Klump, 

Miller, Keel, McGue, & Iacono, 2001). φιθςκα ιε ένεοκεξ ημ 3% ηςκ βοκαζηχκ ηαζ ημ 1% ηςκ 

ακδνχκ ζε Δονχπδ ηαζ Αιενζηή πάζπεζ απυ ροπμβεκή ακμνελία (Favaro, Ferrara, & Santonastaso, 

2004). Παθαζυηενεξ ένεοκεξ ακέθενακ πςξ δ ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ ροπμβεκμφξ ακμνελίαξ ζηζξ 

βοκαίηεξ ήηακ 8-9 θμνέξ ζοπκυηενδ απυ υηζ ζημοξ άκηνεξ. Πθέμκ υιςξ έπεζ ιεζςεεί αοηή δ 

αιαθοιιέκδ δζαθμνά ηαεχξ θαίκεηαζ πςξ ηαζ έκα ιεβάθμ ιένμξ ημο ακηνζημφ πθδεοζιμφ 

ειθακίγεζ δζαηνμθζηά πνμαθήιαηα (Cowan & Devine, 2008). ζμκ αθμνά ηδκ έκανλδ ηδξ αοηή 

ημπμεεηείηαζ ζηδκ εθδαεία υπμο ιεηά απυ ιζα πενίμδμ δίαζηαξ ή ιεηά απυ ιζα ζηνεζμβυκμ 

ηαηάζηαζδ μζ κέμζ ειθακίγμοκ αοηή ηδκ δζαηαναπή. ε ιζα ιεθέηδ ακαζηυπδζδξ θάκδηε πςξ απυ 

ημ 1930 ηαζ ιεηά δ ροπμβεκήξ ακμνελία ειθάκζζε ιείςζδ ηδξ δθζηζαηήξ ηδξ έκανλδξ ηαζ αφλδζδ 

ηδξ ζοπκυηδηαξ φπανλδξ ηδξ ακαθένμκηαξ ςξ αίηζμ ηζξ πμζηίθεξ αθθαβέξ πμο ζοκέαδζακ ζημ 

πέναζια ηςκ δεηαεηζχκ (Hoek & Van Hoeken, 2003). Ζ εεναπεοηζηή ηδξ πμνεία εεςνείηαζ 

ζδζαίηενα δφζημθδ ιε ιεβάθα πμζμζηά εκδζζιυηδηαξ ηαεχξ πενίπμο ημ 5-20% ηςκ αζεεκχκ αοηχκ 

πεεαίκεζ θυβς επζπθμηχκ ηδξ κυζμο (Hoek, 2006). 

 Μζα άθθδ ελίζμο ζδιακηζηή δζαηνμθζηή δζαηαναπή δ μπμία πενζβνάθηδηε πνχηδ θμνά ημ 

1979 απυ ημκ Russell, είκαζ δ ροπμβεκήξ αμοθζιία δ μπμία παναηηδνίγεηαζ απυ επακαθαιαακυιεκα 

επεζζυδζα οπενθαβίαξ πμο αημθμοεμφκηαζ απυ ακηζζηαειζζηζηέξ ζοιπενζθμνέξ, υπςξ ειεημφξ, 

έκημκδ ζςιαηζηή άζηδζδ, πνήζδ ηαεανηζηχκ ή δζμονδηζηχκ, πνμηεζιέκμο κα απμθεοπεεί έηζζ δ 

αφλδζδ αάνμοξ (Mehler & Andersen, 2017). Ζ δζαηνμθζηή αοηή δζαηαναπή ειθακίγεηαζ ζε 

ιεβαθφηενδ ζοπκυηδηα απυ ηδκ ροπμβεκή ακμνελία επδνεάγμκηαξ έκα ιεβάθμ ιένμξ ημο 

πθδεοζιμφ. ε ιζα ιεθέηδ ακαζηυπδζδξ θακενχεδηε πςξ απυ ημ 1988 ιέπνζ ημ 1993 δ ειθάκζζδ 

ροπμβεκμφξ αμοθζιίαξ ζε βοκαίηεξ δθζηίαξ 14-39 εηχκ ηνζπθαζζάζηδηε (Hoek & Van Hoeken, 

2003). Πζμ πνυζθαηεξ ένεοκεξ ακαθένμοκ πςξ πθήηηεζ ημ 3% ημο βοκαζηείμο πθδεοζιμφ ηαζ 

ειθακίγεηαζ ηονίςξ ζηδ δζάνηεζα ηδξ εθδαείαξ ή ζηζξ ανπέξ ηζξ εκήθζηδξ γςήξ (Hoek, 2006. 

Hudson, Hiripi, Pope, & Kessler, 2007). Ζ εεναπεοηζηή ηδξ πμνεία εεςνείηαζ ηαθφηενδ απυ αοηή 
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ηδξ ροπμβεκμφξ ακμνελίαξ ηαεχξ έπεζ ηαθφηενα απμηεθέζιαηα εεναπεοηζηήξ ακηζιεηχπζζδξ ηαζ 

ιζηνυηενα πμζμζηά εκδζζιυηδηαξ ζπεηζγυιεκα ιε αοηή ηδ κυζμ (Hoek, 2006). Χζηυζμ, ζφιθςκα 

ιε ένεοκεξ, ιυκμ ημ 6% ηςκ αηυιςκ ιε ροπμβεκή αμοθζιία θαιαάκεζ εεναπεοηζηή αμήεεζα 

εκζζπφμκηαξ έηζζ ηδκ παναιμκή ηδξ δζαηαναπήξ αοηήξ ηαζ ηδκ εβηαείδνοζδ ηδξ ςξ ιζα 

ζοκεπζγυιεκδ ζοιπενζθμνά (Hoek & Van Hoeken, 2003). Ακαθμνέξ επίζδξ, οπμζηδνίγμοκ πςξ 

οπάνπμοκ ηαζ δζαζηήιαηα πμο ιπμνεί κα εκαθθάζζμκηαζ ζοιπενζθμνέξ ιεηαλφ ηδξ ροπμβεκήξ 

ακμνελίαξ ηαζ ηδξ αμοθζιίαξ πςνίξ κα οπάνπεζ δ δζάβκςζδ ηδξ ιζαξ ή ηδξ άθθδξ (Hoste ηαζ ζοκ., 

2012). 

 Ζ επεζζμδζαηή οπενθαβία (bingeeatingdisorder, BED) έβηεζηαζ ζηζξ δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ 

ηαζ παναηηδνίγεηαζ απυ επακαθαιαακυιεκα ηαζ ακελέθεβηηα επεζζυδζα ηαηακάθςζδξ οπεναμθζηά 

ιεβάθςκ πμζμηήηςκ ηνμθήξ ιέζα ζε πμθφ ζφκημιμ πνμκζηυ δζάζηδια (πενίπμο 2 ςνχκ) πςνίξ κα 

αημθμοεμφκ ιεηά ζοιπενζθμνέξ ηάεανζδξ (Mehler & Andersen, 2017). Ζ επεζζμδζαηή οπενθαβία 

είκαζ ιζα ανηεηά ζοπκή δζαηαναπή ηαεχξ ζφιθςκα ιε ένεοκεξ ζημ 25-55% ηςκ οπέναανςκ 

ακενχπςκ πμο ακαγδημφκ εεναπεία ζοκακηχκηαζ ηνζηήνζα βζα δζάβκςζδ αοηήξ ηδξ δζαηαναπήξ 

(Linde ηαζ ζοκ., 2004). Μάθζζηα ζηδκ Αιενζηή θαίκεηαζ πςξ δ επεζζμδζαηή οπενθαβία είκαζ απυ 

ηζξ ζοκδεέζηενεξ ηαεχξ ημ 2,6% ηςκ εκδθίηςκ ηαζ ημ 1,3% ηςκ εθήαςκ ειθακίγμοκ αοηή ηδ 

δζαηνμθζηή δζαηαναπή. ε πνυζθαηεξ ένεοκεξ θάκδηε πςξ δ επεζζμδζαηή οπενθαβία ζπεηίζηδηε 

πενζζζυηενμ ιε ιεβαθφηενμοξ δθζηζαηά ηαζ άκηνεξ ηαζ βοκαίηεξ (Striegel‐ Moore&Franko, 2003).  

 Ζ εηηαεανζζηζηή δζαηαναπή (purgingdisorder) παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ φπανλδ 

ακηζννμπζζηζηχκ ζοιπενζθμνχκ, υπςξ πνυηθδζδ ειεημφ ή πνήζδ ηαεανηζηχκ πςνίξ υιςξ κα 

οπάνπμοκ επεζζυδζα οπενθαβίαξ. Ζ δζαηνμθζηή δζαηαναπή pica ακαθένεηαζ ζηδκ έκημκδ επζεοιία 

βζα βθείρζιμ ή ηαηάπμζδ ιδ ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ βζα έκα πνμκζηυ δζάζηδια ιεβαθφηενμ απυ έκα 

ιήκα. Ζ κοπηενζκή δζαηνμθζηή δζαηαναπή (nighteatingdisorder) παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ φπανλδ 

επεζζμδίςκ οπενθαβίαξ ηαηά ηδ κοπηενζκή δζάνηεζα πμο ημοξ πνμηαθμφκ έκημκδ δοζθμνία. Σα 

άημια παναηδνμφκηαζ κα πενζμνίγμοκ ηδ θήρδ ηνμθήξ ηδκ διένα πανμοζζάγμκηαξ ιζα εζηυκα 

ακμνελίαξ ηαζ ηδ κφπηα κα πνμπςνμφκ ζε ιζα αδοζχπδηδ ηαηακάθςζδ ηνμθήξ (Mehler & 

Andersen, 2017). Ζ μνεμνελία ακαθένεηαζ ζηδ έιιμκδ πνμζπάεεζα ημο αηυιμο βζα έκακ οβζεζκυ 

ηνυπμ δζαηνμθήξ πμο ζε αηναίεξ πενζπηχζεζξ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ιέπνζ ηαζ ζηδκ ροπμβεκή 

ακμνελία. Σζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ ανπίγεζ ςξ ιζα πνμζπάεεζα ημο αηυιμο κα αημθμοεήζεζ έκα 

οβζεζκυ ιμηίαμ γςήξ ηαζ μδδβείηαζ εκ ηέθεζ ζε οπεναμθζηή εκαζπυθδζδ ιε ηδκ πμζυηδηα ηαζ ημ είδμξ 

ηδξ ηνμθήξ. Σέθμξ, δ δζαηνμθζηή δζαηαναπή ιδ πνμζδζμνζζιέκδ αθθζχξ (FED-NEC)  δεκ ειπίπηεζ 

ζε ηαιζά απυ ηζξ οπυθμζπεξ δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ ηαζ πενζθαιαάκεζ ημοξ άηοπμοξ ηφπμοξ ηδξ 

ροπμβεκήξ αμοθζιίαξ ηαζ ηδξ ροπμβεκήξ ακμνελίαξ (Mehler & Andersen, 2017). 

2.1. Αίηια ηυν διαηποθικών διαηαπασών 



17 

 

 Ζ αζηζμθμβία ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ δεκ ειπίπηεζ ζε έκακ ιμκαδζηυ πανάβμκηα αθθά 

ζοκοπάνπμοκ ανηεημί επζαανοκηζημί πανάβμκηεξ πμο ςεμφκ ημ άημιμ ζηδκ ακάπηολδ ημοξ. Ζ 

βεκεηζηή πνμδζάεεζδ εεςνείηαζ έκαξ απυ ημοξ ααζζηυηενμοξ ηαεχξ θαίκεηαζ πςξ οπάνπεζ 

αολδιέκμξ ηίκδοκμξ ακάπηολδξ ηάπμζαξ δζαηνμθζηήξ δζαηαναπήξ ζε ζοββεκείξ, ηονίςξ πνχημο 

ααειμφ ή αζεεκχκ ιε πνμαθήιαηα ζηδκ πνυζθδρδ ηνμθήξ (Klump ηαζ ζοκ., 2001). 

Νεονμαζμθμβζημί ιδπακζζιμί, υπςξ μ οπμεάθαιμξ ηαζ ηα εκδμβεκή μπζμεζδή, έπμοκ επίζδξ 

ιεθεηδεεί ςξ αίηζα ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ (Bennett, 2010). Αηυιδ, δφμ ζδιακηζημί 

κεονμδζααζααζηέξ, δ κημπαιίκδ ηαζ δ ζενμημκίκδ, δζαδναιαηίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ 

πνυζθδρδ ηνμθήξ ηαεχξ ιεζςιέκα επίπεδα κημπαιίκδξ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ φπανλδ επεζζμδίςκ 

οπενθαβίαξ ηαζ ιεζςιέκα επίπεδα ζενμημκίκδξ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ φπανλδ ακμνελίαξ (Kaye, 

Gwirtsman, George, & Ebert, 1991). 

 Οζ ημζκςκζημί πανάβμκηεξ έπμοκ ζοκδεεεί άιεζα ιε ηζξ δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ ηαζ ηονίςξ 

ιε ηδκ ροπμβεκή ακμνελία ηαζ αμοθζιία. Σα πνυηοπα μιμνθζάξ πμο δζέπμοκ ζδζαίηενα ηζξ δοηζηέξ 

ημζκςκίεξ πνμαάθθμοκ ζοκεπχξ ημ «ηέθεζμ» ζχια ηαζ ηζξ «ζδακζηέξ» ακαθμβίεξ επδνεάγμκηαξ 

έκημκα ηζξ βοκαίηεξ ηονίςξ κευηενδξ δθζηίαξ ηαζ μδδβχκηαξ ηεξ πμθθέξ θμνέξ ζε αηναίεξ 

ζοιπενζθμνέξ, υπςξ δ ακμνελία (Latino, 2002). Πθδεχνα ενεοκχκ έπεζ οπμδείλεζ πςξ ζηζξ 

εηαζμιδπακζζιέκεξ ηαζ δοηζηέξ ημζκςκίεξ ημ πμζμζηυ ηςκ βοκαζηχκ ιε δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ 

είκαζ πμθφ πζμ ορδθυ απυ υηζ αοηυ ηςκ ακηνχκ αοηχκ ηςκ πςνχκ ακηακαηθχκηαξ έηζζ ηζξ 

δζαπμθζηζζιζηέξ δζαθμνέξ ζπεηζηά ιε ημ βοκαζηείμ ζχια (Miller & Pumariega, 2001). Σα Μέζα 

Μαγζηήξ Δκδιένςζδξ (ΜΜΔ) θαίκεηαζ πςξ ζοιαάθθμοκ ζε αοηή ηδκ επζννμή ηςκ βοκαζηχκ 

πνμαάθθμκηαξ ζοπκά εζηυκεξ οπεναμθζηά αδφκαηςκ ιμκηέθςκ ςξ βοκαίηεξ ιε ελαίζζα μιμνθζά ηαζ 

επζηοπδιέκδ γςή (Lagoudis ηαζ ζοκ., 2009).  

 Δπίζδξ, ημ ημζκςκζημμζημκμιζηυ ηαζ ημ εηπαζδεοηζηυ status έπμοκ ιεθεηδεεί ανηεηά ςξ 

πνμδζαεεηζημί πανάβμκηεξ ακάπηολδξ ηάπμζαξ δζαηνμθζηήξ δζαηαναπήξ. Δάκ ηαζ παθαζυηενα 

εεςνμφκηακ  πςξ μζ βοκαίηεξ ιε ορδθυ επίπεδμ αηαδδιασηήξ εηπαίδεοζδξ ηαζ μζημκμιζηή εοπένεζα 

ήηακ πζμ εοάθςηεξ κα ακαπηφλμοκ ηάπμζμ πνυαθδια ιε ηδ θήρδ ηνμθήξ (Bruch, 2001) πθέμκ 

επζηναηεί δ ακηίεεηδ άπμρδ (Mitchison & Hay, 2014). Σαοηυπνμκα, δ επίδναζδ ηδξ μζημβέκεζαξ 

ζηδκ ακάπηολδ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ έπεζ ανεεεί ζημ επίηεκηνμ ηςκ ιεθεηδηχκ ηαεχξ 

θαίκεηαζ κα οπάνπμοκ ημζκά παναηηδνζζηζηά ιεηαλφ ηςκ μζημβεκεζχκ αηυιςκ ιε δζαηνμθζηέξ 

δζαηαναπέξ. Πάκηςξ δ φπανλδξ αοηή ηαεαοηή ημζκχκ παναηηδνζζηζηχκ δεκ ζδιαίκεζ ηαζ ηδκ 

φπανλδ ιζαξ ζπέζδξ αζηίμο – αζηζαημφ ηδξ μζημβέκεζαξ ιε ηζξ δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ 

(Anastasiadou, Medina-Pradas, Sepulveda, & Treasure, 2014. Minuchin, Rosman, & Baker, 1978 ). 

 Δπζπνυζεεηα, ροπμθμβζημί ηαζ αημιζημί πανάβμκηεξ ιπμνεί κα εέζμοκ ημ άημιμ ζε ηίκδοκμ 

κα ακαπηφλεζ ηάπμζα δζαηνμθζηή δζαηαναπή. Έηζζ παναηδνείηαζ πςξ ηάπμζα παναηηδνζζηζηά 

πνμζςπζηυηδηαξ, υπςξ δ έκημκδ πανμνιδηζηυηδηα, δ παιδθή αοημεηηίιδζδ, δ ιεζςιέκδ ακημπή 
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ζηδ ιαηαίςζδ, δ ζοκαζζεδιαηζηή αζηάεεζα ηαζ δ ηεθεζμεδνία, εκζζπφμοκ ηδκ ακάπηολδ ηςκ 

δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ (Wonderlich, Connolly, & Stice, 2004). Απυ ηδκ άθθδ δζάθμνμζ 

ροπμθμβζημί πανάβμκηεξ, υπςξ ημ άβπμξ, ηα έκημκα ζοκαζζεήιαηα ιεζμκελίαξ ηαζ ηαηςηενυηδηαξ, 

ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ φπανλδ εκυξ έκημκμο ζηνεζμβυκμο ηαζ επζηνζηζημφ μζημβεκεζαημφ 

πενζαάθθμκημξ, ςεμφκ ζηδκ ηαθθζένβεζα αοηχκ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ. Ζ ακάπηολδ θμζπυκ ηςκ 

δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ είκαζ δ θφζδ πμο επζπεζνείηαζ απυ ηα άημια κα δμεεί ζηδκ ακηζιεηχπζζδ 

αοηχκ ηςκ επχδοκςκ ζοκαζζεδιάηςκ (Garner ηαζ ζοκ., 1997). Δπίζδξ, άημια πμο δέπηδηακ 

παζδζηή ηαημπμίδζδ ή βεκζηυηενα έπμοκ αζχζεζ ηναοιαηζηά βεβμκυηα θαίκεηαζ πςξ ειθακίγμοκ 

αολδιέκμ ηίκδοκμ ακάπηολδξ ηάπμζαξ δζαηνμθζηήξ δζαηαναπήξ (Romans, Gendall, Martin, & 

Mullen, 2001). 

 Σέθμξ, δ φπανλδ ηάπμζςκ άθθςκ ροπζηχκ δζαηαναπχκ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ πνμδζαεεηζηυ 

πανάβμκηα βζα ηδκ ακάπηολδξ ηάπμζαξ δζαηνμθζηήξ δζαηαναπήξ. Μάθζζηα δ φπανλδ ηαηαεθζπηζηχκ 

ζοιπηςιάηςκ ή ηαηάεθζρδξ πνζκ ηδκ εηδήθςζδ πνμαθδιάηςκ ιε ηδ θήρδ ηνμθήξ ή ηαηά ηδκ 

μλεία θάζδ ηδξ έβηεζηαζ ζημ 68%. Οζ αβπχδεζξ δζαηαναπέξ ηαζ μζ ημζκςκζηέξ θμαίεξ απμηεθμφκ ηαζ 

αοηέξ ζοπκέξ δζαηαναπέξ πμο εκημπίγμκηαζ ζηα άημια ιε δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ εκχ ηαζ μζ 

δζαηαναπέξ πνμζςπζηυηδηαξ είκαζ επίζδξ ζοπκέξ ζε αοηά ηα άημια ζε πμζμζηυ 23-80% (Herzog 

ηαζ ζοκ. 1992). 

2.2. Δπιπηώζειρ ηυν διαηποθικών διαηαπασών 

 Πανμιμίςξ ηαζ μζ επζπηχζεζξ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ είκαζ πμζηίθεξ ηαζ 

πμθοεπίπεδεξ. Ζ πζμ ζμαανή επίπηςζδ εεςνείηαζ δ άιεζδ ζφκδεζδ πμο οπάνπεζ ιεηαλφ ηδξ 

ροπμβεκμφξ ακμνελίαξ ηαζ ηδξ ορδθήξ εκδζζιυηδηαξ αοηχκ ηςκ αζεεκχκ θυβς ηδξ οπεναμθζηήξ 

ημοξ απμπήξ απυ ημ θαβδηυ ηαζ ηςκ ζοκαηυθμοεςκ μνβακζηχκ πνμαθδιάηςκ. Οζ μνβακζηέξ 

επζπηχζεζξ πμο ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ μζ δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ είκαζ πμζηίθεξ ηαζ ιεηαλφ 

αοηχκ ζοιπενζθαιαάκμκηαζ βαζηνεκηενμθμβζηέξ, ηανδζαηέξ, εκδμηνζκμθμβζηέξ ηαζ δενιαημθμβζηέξ 

επζπθμηέξ μζ μπμίεξ εεςνμφκηαζ οπεφεοκεξ βζα ημ 50% ηςκ ζπεηζγυιεκςκ ιε αοηέξ ηζξ δζαηνμθζηέξ 

δζαηαναπέξ εακάηςκ. Πμθθέξ επίζδξ βοκαίηεξ πμο πάζπμοκ απυ ηάπμζα δζαηνμθζηή δζαηαναπή 

ακηζιεηςπίγμοκ πνμαθήιαηα ηαζ ιε ημκ έιιδκμ ηφηθμ ημοξ ηαεχξ θαίκεηαζ κα πενκμφκ πμθθέξ ηαζ 

ιεβάθεξ πνμκζηέξ πενζυδμοξ αιδκυννμζαξ (Mehler & Andersen, 2017). 

 Ζ ζφκδεζδ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ ιε άθθεξ ροπζηέξ αζεέκεζεξ, υπςξ δ ηαηάεθζρδ, μζ 

αβπχδεζξ δζαηαναπέξ, δ ιακζμηαηάεθζρδ, μζ δζαηαναπέξ πνμζςπζηυηδηαξ ηαζ δ πνήζδ μοζζχκ, έπεζ 

επίζδξ ιεθεηδεεί ηαζ εεςνδεεί ςξ ιζα ζδιακηζηή επίπηςζδ ημοξ. Ηδζαίηενα οπάνπεζ ιεβάθδ 

ζοζπέηζζδ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ ηαζ ηδξ ηαηάεθζρδξ ηαεχξ ημ πμζμζηυ αηυιςκ ιε 

ροπμβεκή αμοθζιία ή ακμνελία ηαζ ηαηάεθζρδ ακένπεηαζ πενίπμο ζημ 35%. Δλαζνεηζηά ζοπκή είκαζ 
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ηαζ δ ζοζπέηζζδ ημοξ ιε ηδ πνήζδ μοζζχκ, ζδζαίηενα ημο αθημυθ, ηαεχξ θαίκεηαζ πςξ πενίπμο ημ 

25-50% ηςκ αμοθζιζηχκ ακηζιεηςπίγμοκ πνυαθδια ηαζ ιε ηάπμζα μοζία. Ζ ζοζπέηζζδ θμζπυκ ηςκ 

δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ ιε άθθεξ ελίζμο ζδιακηζηέξ δζαηαναπέξ υπζ ιυκμ δοζημθεφεζ ηδ 

εεναπεοηζηή ακηζιεηχπζζδ ημοξ αθθά αολάκεζ ηαζ ημκ ηίκδοκμ φπανλδξ ζμαανχκ ζςιαηζηχκ 

πνμαθδιάηςκ (Mehler & Andersen, 2017). 

 Οζ ροπμθμβζηέξ επζπηχζεζξ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ είκαζ ελίζμο ηαίνζεξ δεδμιέκμο 

ημο υηζ δ ίδζα δ ειθάκζζδ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ φπανλδ παιδθήξ 

αοημπεπμίεδζδξ ηαζ αοημεηηίιδζδξ ηαεχξ ηαζ ιε αζζεήιαηα ηαηςηενυηδηαξ ηαζ απυννζρδξ. Καηά 

ζοκέπεζα αοηέξ μζ ροπμθμβζηέξ ιεηααθδηέξ ζοκεζζθένμοκ ζηδκ ακάπηολδ ηάπμζαξ δζαηνμθζηήξ 

δζαηαναπήξ ηαζ ιε ηδ ζεζνά ημοξ μζ δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ δζαζςκίγμοκ ηδκ φπανλδ αοηχκ ηςκ 

ροπμθμβζηχκ παναβυκηςκ ελαζεεκχκηαξ έηζζ ηαζ ηδκ ροπμθμβζηή ηαηάζηαζδ ηςκ αηυιςκ αοηχκ 

(Everill&Waller, 1995). Ζ ήδδ επζαανοιέκδ θμζπυκ ροπζηή – ζοκαζζεδιαηζηή ηαηάζηαζδ ημο 

αηυιμο βίκεηαζ αηυιδ πζμ εοάθςηδ ηαεχξ μζ δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ δδιζμονβμφκ ηαζ ζοκηδνμφκ 

έκα θαφθμ ηφηθμ υπμο δ ηαηή ροπμθμβζηή ηαηάζηαζδ ηνέθεζ ηδκ φπανλδ ηςκ δζαηνμθζηχκ 

δζαηαναπχκ ηαζ ηαοηυπνμκα μζ δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ ηνέθμοκ ηαζ αμδεμφκ ζηδ δζαηήνδζδ αοηήξ 

ηδξ ροπζηήξ ηαηάζηαζδξ. 

 Οζ δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ επμιέκςξ πμζηίθμοκ ηαζ ειθακίγμοκ δζαθμνεηζηά ζοιπηχιαηα 

πμο ηζξ δζαπςνίγμοκ ιεηαλφ ημοξ. Συζμ ηα αίηζα ημοξ υζμ ηαζ μζ ζοκέπεζεξ ημοξ είκαζ 

πμθοπαναβμκηζηέξ ηαζ ςξ έηζζ πνεζάγεηαζ κα ακηζιεηςπίγμκηαζ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ: ΥΡΗΗ ΟΤΙΏΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΈ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ 

3.1. ςζσέηιζη σπήζηρ οςζιών και διαηποθικών  

 Δίκαζ εονέςξ ακαβκςνζζιέκδ δ ζοζπέηζζδ πμο οπάνπεζ ιεηαλφ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ ηαζ ηςκ 

δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ ηαεχξ πθδεχνα ενεοκχκ ηαζ επζδδιζμθμβζηχκ ιεθεηδηχκ έπμοκ 

οπμδείλεζ ηα ζοπκά ηαζ ορδθά πμζμζηά ζοκμζζδνυηδηαξ ιεηαλφ αοηχκ ηςκ δφμ (Gadalla&Piran, 

2007. Holderness, Brooks – Gunn, & Warren, 1994.Schroeder & Higgins, 2017.Umberg, Shader, 

Hsu, & Greenblatt, 2012). 

 Ήδδ απυ ημ 1968 μ Crisp είπε παναηδνήζεζ ηδ ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ ακμνελίαξ ηαζ ηδξ 

αμοθζιίαξ ιε ηδκ πνήζδ αθημυθ ημκίγμκηαξ πςξ αζεεκείξ ιε αοηέξ ηζξ δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ, 

ηονζανπμφιεκμζ απυ ιζα «ζημιαηζηή ζοιπενζθμνά», ειθάκζγακ πμθφ ζοπκά ηαζ ελάνηδζδ απυ ημ 

αθημυθ. Ανβυηενα απμηεθέζιαηα πμθθχκ ενεοκχκ επζαεααίςζακ αοηή ηδκ ανπζηή παναηήνδζδ 

ηαεχξ έδεζλακ πςξ ημ 24 ιε 50% ηςκ αμοθζιζηχκ αηυιςκ ειθάκζγακ ζδιακηζηά πνμαθήιαηα ηαζ 

ιε ηάπμζα μοζία. οβηεηνζιέκα ημ 41% αοηχκ έηακε πνήζδ αθημυθ ηαζ ημ 18% αοηχκ έηακε 

πνήζδ αιθεηαιζκχκ (Beary, Lacey, & Merry, 1986. Pyle, Mitchell, & Eckert, 1981). 

 Απυ ηδκ άθθδ ιεθέηεξ ακέθενακ πςξ βοκαίηεξ ιε ελάνηδζδ απυ ηάπμζα μοζία είπακ ορδθυ 

επζπμθαζιυ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ ακαθένμκηαξ πςξ ημ 35% ηςκ αθημμθζηχκ βοκαζηχκ ηαζ ημ 

20% ηςκ βοκαζηχκ πμο είπακ ελάνηδζδ απυ ηδκ ημηαΐκδ ειθάκζγακ ζοιπηχιαηα φπανλδξ ηαζ 

ηάπμζαξ δζαηνμθζηήξ δζαηαναπήξ (Beary, Lacey, & Merry, 1986. Jonas, Gold, Sweeney, & Pottash, 

1987). Μάθζζηα ημ 1994 μ Holderness ηαζ ζοκενβάηεξ ημο πναβιαημπμζχκηαξ ιζα ακαζηυπδζδ ημο 

εέιαημξ, ιεθεηχκηαξ 51 ένεοκεξ, ανήηακ πςξ ημ 10% ηςκ βοκαζηχκ ιε ακμνελία ηαζ ημ 41% ηςκ 

βοκαζηχκ ιε αμοθζιία ειθάκζγε ηαζ ελάνηδζδ απυ ηάπμζα μοζία θακενχκμκηαξ ηαζ πάθζ ηδ 

ζοζπέηζζδ αοηχκ ηςκ δφμ δζαηαναπχκ (Holderness, Brooks – Gunn, &Warren, 1994). ε πζμ 

πνυζθαηεξ ιεηαακαθφζεζξ  ανέεδηε ηαζ πάθζ ζζπονή ζφκδεζδ ιεηαλφ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ ηαζ ηςκ 

δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ υιςξ ημκίζηδηε πςξ δ ζφκδεζδ αοηή οπήνλε ιεηαλφ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ 

ηαζ ηονίςξ ηδξ αμοθζιίαξ (Gadalla & Piran, 2007. Krug ηαζ ζοκ., 2008). 

 Ζ πζμ πνυζθαηδ αζαθζμβναθία πάκηςξ ζοκεπίγεζ κα επζζδιαίκεζ ηδ ζοζπέηζζδ ιεηαλφ αοηχκ 

ηςκ δφμ δζαηαναπχκ ηαεχξ ανηεηέξ ένεοκεξ δείπκμοκ ορδθά πμζμζηά δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ ζε 

άημια ιε ελάνηδζδ απυ μοζίεξ εκχ άθθεξ δείπκμοκ ορδθά επίπεδα πνήζδξ μοζζχκ ζε άημια ιε 

δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ (Gadalla & Piran, 2007. Schroeder & Higgins, 2017. Umberg, Shader, Hsu, 

& Greenblatt, 2012). οβηεηνζιέκα, ένεοκεξ δείπκμοκ πςξ βοκαίηεξ ιε δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ 

έπμοκ ιεβαθφηενδ πζεακυηδηα πνήζδξ μοζζχκ – ηονίςξ αθημυθ- απυ υηζ μζ βοκαίηεξ ημο βεκζημφ 

πθδεοζιμφ. Μάθζζηα ημ 5-14% ηςκ αμοθζιζηχκ βοκαζηχκ ηαζ ημ 9% ηςκ βοκαζηχκ ιε ακμνελία 

θαίκεηαζ κα ειθακίγμοκ ελάνηδζδ απυ ηάπμζα μοζία (Corcos ηαζ ζοκ., 2001). Αλίγεζ κα ακαθενεεί 

πςξ δ φπανλδ αμοθζιίαξ θαίκεηαζ κα ζοκδέεηαζ πενζζζυηενμ ιε ηδκ πνήζδ αθημυθ ηαεχξ 

ζδιακηζηά πενζζζυηενα αμοθζιζηά άημια πανμοζζάγμοκ ηαζ ορδθά πμζμζηά ελάνηδζδξ απυ ημ 
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αθημυθ ηαζ φπανλδξ ζζημνζημφ ηαηάπνδζδξ αθημυθ. Σμ πμζμζηυ ηδξ ζοζπέηζζδξ αοηχκ ηςκ δφμ 

αββίγεζ ημ 30-50% θακενχκμκηαξ έηζζ ηδκ ζδζαίηενδ ζοζπέηζζδ πμο οπάνπεζ ιεηαλφ ημοξ (Von 

Ranson, Iacono, & McGue, M. 2002). Δπίζδξ, ιεθέηεξ ζοκδβμνμφκ υηζ δ ροπμβεκήξ αμοθζιία ηαζ δ 

αδδθαβζηή δζαηαναπή μδδβμφκ πζμ ζοπκά ζηδκ ελάνηδζδ απυ ηάπμζα μοζία απυ υηζ δ ροπμβεκήξ 

ακμνελία, ημκίγμκηαξ πςξ αοηυ μθείθεηαζ ζηα παναηηδνζζηζηά πνμζςπζηυηδηαξ ηςκ αηυιςκ πμο 

ειθακίγμοκ αοηέξ ηζξ δζαηαναπέξ (Gadalla & Piran, 2007. Holderness, Brooks- Gunn, &Warren, 

1994). 

 Απυ ηδκ άθθδ ένεοκεξ δείπκμοκ πςξ ημ 8-41% ηςκ αηυιςκ ιε ελάνηδζδ απυ μοζίεξ 

ειθακίγμοκ αμοθζιία  ηαζ ημ 2-10% ειθακίγεζ κεονζηή ακμνελία (Wolfe & Maisto, 2000). Πάκηςξ 

ημ είδμξ ηδξ δζαηνμθζηήξ δζαηαναπήξ ηαζ ημ πμζμζηυ ζοζπέηζζδξ ηδξ ιε ηδκ ελάνηδζδ ελανηάηαζ 

απυ ηδκ μοζία ζηδκ μπμία είκαζ εεζζιέκμ ημ άημιμ. Έηζζ έπεζ θακεί πςξ ημ 35% ημοθάπζζημκ ηςκ 

αθημμθζηχκ αηυιςκ πάζπεζ ηαζ απυ ηάπμζα δζαηνμθζηή δζαηαναπή. Ηδζαίηενα μζ βοκαίηεξ ιε 

πνυαθδια ιε ημ αθημυθ ειθακίγμοκ ζμαανά πνμαθήιαηα ιε ηδ δζαηνμθή ημοξ ηαεχξ, υπςξ έπεζ 

απμδεζπεεί,ημ αθημυθηαζ ηα ζοιπηχιαηα πμο αοηυ έπεζ φζηενα απυ ιεβάθδ ηαηακάθςζδ, υπςξ 

γαθάδα, ζημιαπζηά πνμαθήιαηα, πνμηαθμφκ ιείςζδ ηδξ υνελδξ ηαζ ζοπκά αδοκαιία ηαηακάθςζδξ 

μπμζαζδήπμηε ηνμθήξ (Higuchi, Suzuki, Yamada, Parrish, & Kono, 1993. Umberg, Shader, Hsu, & 

Greenblatt, 2012). Δπζπνυζεεηα, ηάπμζεξ μοζίεξ, υπςξ δ ημηαΐκδ, δ δνςίκδ, δ αιθεηαιίκδ ηαζ ηα 

παναζζεδζζμβυκα, υπςξ ημ LSD ηαζ ημ MDMA, ηαηαζηέθθμοκ ηδκ υνελδ ιε απμηέθεζια δ 

ελάνηδζδ απυ αοηά κα ζπεηίγεηαζ άιεζα ιε ηδ ιεηέπεζηα φπανλδ ροπμβεκμφξ ακμνελίαξ (Calero-

Elvira, Krug, Davis, Lopez, Ferzunder-Aranda, &Treasure, 2009.Gadalla&Piran, 2007.Nappo, 

Tabach, Noto, Galduroz, &Carlini, 2002). Πανμιμίςξ ηαζ δ πνήζδ αεκγμδζαγεπζκχκ θαίκεηαζ πςξ 

ιεζχκεζ ηδκ υνελδ ηςκ αηυιςκ υιςξ υπζ ζε ηυζμ ζδιακηζηυ ααειυ, υπςξ ζοιααίκεζ ιε ηζξ άθθεξ 

μοζίεξ (Robert, 2003).Τπάνπμοκ πάκηςξ ηαζ μοζίεξ, υπςξ δ ηάκκααδ, μζ μπμίεξ δζεβείνμοκ ηδκ 

υνελδ ηαζ ζπεηίγμκηαζ αθεκυξ ιε ηδκ αολδιέκδ επζεοιία ημο αηυιμο κα ηαηακαθχζεζ πθμφζζεξ 

εενιζδζηέξ ηνμθέξ ηαζ αθεηένμο ιε ηδκ ειθάκζζδ επεζζμδίςκ οπενθαβίαξ (Schroeder & Higgins, 

2017).  

3.2.Αιηιολογία ηηρ ζσέζηρ μεηαξύ ηηρ σπήζηρ οςζιών και ηυν διαηποθικών διαηαπασών 

 Ζ φπανλδ θμζπυκ ζοζπέηζζδξ ιεηαλφ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ ηαζ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ 

ακζπκεφεηαζ εδχ ηαζ πμθθέξ δεηαεηίεξ ηαζ οπμζηδνίγεηαζ απυ ιζα πθδεχνα ενεοκχκ ηαζ 

επζδδιζμθμβζηχκ ιεθεηχκ. Γζάθμνεξ εεςνίεξ έπμοκ πνμζπαεήζεζ κα ελδβήζμοκ ημ θυβμ φπανλδξ 

αοηήξ ηδξ ζοζπέηζζδξ ηαζ ηδκ ηαηεφεοκζδ πμο αοηή έπεζ. ε αοηή ηδκ πνμζπάεεζα έπμοκ 

δζαιμνθςεεί δφμ δζαθμνεηζηέξ εεςνίεξ αζηζμθυβδζδξ. Ζ πνχηδ είκαζ δ εεςνία «ημζκήξ 

αζηζμθμβίαξ» δ μπμία οπμζηδνίγεζ πςξ μζ δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ ηαζ δ πνήζδ μοζζχκ έπμοκ ημζκή 

βεκεηζηή πνμδζάεεζδ ηαζ ημζκμφξ πενζααθθμκημθμβζημφξ πανάβμκηεξ πμο εοκμμφκ ηδκ ακάπηολδ 

αοηχκ ηςκ δφμ δζαηαναπχκ. Ζ άθθδ εεςνία, δ «αζηζχδδξ εεςνία», οπμζηδνίγεζ πςξ δ φπανλδ ιζαξ 
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δζαηαναπήξ ιπμνεί κα εέζεζ ημ άημιμ ζε ηίκδοκμ κα ακαπηφλεζ ηαζ ιζα άθθα δζαηαναπή (Baker, 

Mazzeo, & Kendler, 2007). Έηζζ δ ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ ηαζ ηςκ δζαηνμθζηχκ 

δζαηαναπχκ, ηονίςξ ηδξ ακμνελίαξ ηαζ ηδξ αμοθζιίαξ, έπεζ επζπεζνδεεί κα ελδβδεεί απυ ιζα αζηζχδδ 

ζημπζά, πνμζδζμνίγμκηαξ ηυζμ ηδκ πνήζδ μοζζχκ ςξ πανάβμκηα ηζκδφκμο ακάπηολδξ δζαηνμθζηχκ 

δζαηαναπχκ υζμ ηαζ ηζξ δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ ςξ πανάβμκηα ηζκδφκμο ακάπηολδξ ελάνηδζδξ απυ 

ηάπμζα μοζία (Beary, Lacey, & Merry, 1986. Vaz- Leal ηαζ ζοκ., 2015). Ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ πςξ 

μ πενζμνζζιυξ ηδξ θήρδξ ηνμθήξ ηαζ μζ ζοπκέξ ηαζ ελακηθδηζηέξ δίαζηεξ μδδβμφκ ζε ιζα αολδιέκδ 

εοαζζεδζία ζηδκ ειθάκζζδ ελάνηδζδξ απυ ηάπμζα μοζία εκχ έπμοκ οπάνλεζ ένεοκεξ πμο δείπκμοκ 

ημ ακηίζηνμθμ ηάκμκηαξ έηζζ δφζημθδ ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ ηαηεφεοκζδξ ηδξ ζπέζδξ αοηήξ (Beary, 

Lacey, & Merry, 1986. Krahn, 1991). Γεκ οπάνπεζ πάκηςξ ιεβάθδ αζαθζμβναθζηή ακαθμνά βζα 

αοηή ηδ εεςνία. 

 ζμκ αθμνά ηδ εεςνία «ημζκήξ αζηζμθμβίαξ» ηςκ δφςκ δζαηαναπχκ, οπμζηδνίγεηαζ πςξ 

ηάεε δζαηαναπή ιπμνεί κα είκαζ εκαθθαηηζηέξ εηδδθχζεζξ ημο ίδζμο βεκεηζημφ πανάβμκηα 

επζζδιαίκμκηαξ ιε αοηυ ηδκ φπανλδ ημζκήξ βεκεηζηήξ πνμδζάεεζδξ (Baker, Mazzeo, & Kendler, 

2007. Higuchi, Suzuki, Yamada, Parrish, & Kono, 1993. Sinha & O'Malley, 2000). Ζ άπμρδ αοηή 

εκζζπφεηαζ απυ ενεοκδηζηά δεδμιέκα μζημβεκεζαηχκ ιεθεηχκ ζε άημια ιε δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ 

πμο θαίκεηαζ κα πανμοζζάγμοκ ορδθά πμζμζηά μζημβεκεζαημφ ζζημνζημφ αθημμθζζιμφ ηαζ 

ηαηάπνδζδξ άθθςκ μοζζχκ (Strober, 1995). Ακηίζημζπα απμηεθέζιαηα ενεοκχκ δείπκμοκ πςξ 

παζδζά αθημμθζηχκ βμκέςκ πανμοζζάγμοκ ζδιακηζηά ορδθυηενα πμζμζηά φπανλδξ ηάπμζαξ 

δζαηνμθζηήξ δζαηαναπήξ (Chandy, Harris, Blum, & Resnick, 1995).  

 Σμ εκδμβεκέξ μπζμεζδέξ ζφζηδια έπεζ επίζδξ εκμπμπμζδεεί βζα ηδ ζοζπέηζζδ ηςκ 

δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ ηαζ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ. Σμ ζφζηδια αοηυ ζπεηίγεηαζ ιε ηδ νφειζζδ ηδξ 

ηαηακάθςζδξ ηνμθήξ ηαζ μζκμπκεφιαημξ. Έηζζ έπεζ θακεί πςξ δ δοζθεζημονβία αοημφ ημο 

ζοζηήιαημξ ζπεηίγεηαζ ηυζμ ιε ηδκ οπεναμθζηή ηαηακάθςζδ αθημυθ υζμ ηαζ ιε ηδκ παεμθμβζηή 

ηαηακάθςζδ ηνμθήξ (Sinha & O'Malley, 2000). Πνυζθαηεξ ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ πςξ ηυζμ ζηδκ 

ροπμβεκή αμοθζιία υζμ ηαζ ζηδκ ελάνηδζδ μοζζχκ παναηδνείηαζ ιζα ακςιαθία ζηδ θεζημονβία ημο 

άλμκα οπμεαθάιμο - οπυθοζδξ -  επζκεθνζδίςκ ημκίγμκηαξ ηαζ πάθζ ηδκ φπανλδ ημζκμφ βεκεηζημφ 

οπμαάενμο (Birketvedt, Drivenes, Agledahl, Sundsfjord, Olstad, & Florholmen, 2006). 

 Ζ πνήζδ μοζζχκ ηαζ μζ δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ ιμζνάγμκηαζ ηαζ ημζκά κεονμαζμθμβζηά  

παναηηδνζζηζηά. διακηζηά ζοζηήιαηα κεονμδζααζααζηχκ, υπςξ είκαζ δ κημπαιίκδ ηαζ δ 

ζενμημκίκδ, ειπθέημκηαζ ζηδ νφειζζδ ηυζμ ηδξ πνυζθδρδξ ηνμθήξ υζμ ηαζ ηδξ ηαηακάθςζδξ 

μοζζχκ (Sinha & O'Malley, 2000). οβηεηνζιέκα ημ  ιεζμιοσηυ κημπαιζκενβζηυ ζφζηδια θαίκεηαζ 

κα ηαηέπεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζηζξ μλείεξ εεηζηέξ επζδνάζεζξ μνζζιέκςκ επζαθααχκ ενεεζζιάηςκ, 

υπςξ είκαζ μζ μοζίεξ ηαζ μζ πθμφζζεξ εενιζδζηέξ ηνμθέξ. Ζ θήρδ ηέημζςκ μοζζχκ πνμηαθεί 

αολδιέκδ απεθεοεένςζδ κημπαιίκδξ δ μπμία ιε ηδ ζεζνά ηδξ πνμηαθεί ζημ άημιμ έκα αίζεδια 
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εοπανίζηδζδξ ηαζ εοθμνίαξ. Καηά ζοκέπεζα αοηή δ αολδιέκδ κημπαιζκζηή απεθεοεένςζδ 

εεςνείηαζ ςξ έκαξ ηνίζζιμξ ιδπακζζιυξ βζα ηδκ εκίζποζδ ακηαιμζαυιεκςκ ενεεζζιάηςκ. Ζ φπανλδ 

θμζπυκ ημζκμφ ιδπακζζιμφ πμο ιεζμθααεί ηζξ εκζζποηζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ κανηςηζηχκ ηαζ ηςκ 

θοζζηχκ εκζζποηχκ (υπςξ ημ θαβδηυ) μδδβεί ζηδκ άπμρδ πςξ ζοβηεηνζιέκα πνυηοπα 

ηαηακάθςζδξ θαβδημφ ιπμνμφκ κα επδνεάζμοκ ζοιπενζθμνζηά ηαζ κεονμαζμθμβζηά οπμζηνχιαηα 

ιε πανυιμζμ ηνυπμ ιε ηζξ εεζζηζηέξ μοζίεξ (Umberg, Shader, Hsu, & Greenblatt, 2012). Ένεοκα 

πμο δζελήπεδ ιε ηνςηηζηά πμο έθααακ ζοβηεηνζιέκδ δζαηνμθή έδεζλε αοηή ηδκ φπανλδ αθθαβχκ 

ζημ ιεζμθμιοζηυ ζφζηδια κημπαιίκδξ ηαεχξ παναηδνήεδηε ιεζςιέκδ φπανλδ οπμδμπέςκ 

κημπαιίκδξ D2. Δπζπθέμκ, παναηδνήεδηε πςξ ηα ηνςηηζηά ζοκέπζζακ κα ακαγδημφκ ηζξ 

ζοβηεηνζιέκεξ ηνμθέξ πμο θάιαακακ ανπζηά πανά ηζξ επαηυθμοεεξ ανκδηζηέξ ζοκέπεζεξ 

(δθεηηνζζιυ), υπςξ αηνζαχξ ζοιααίκεζ ηαζ ιε ηζξ εεζζηζηέξ μοζίεξ. Σέθμξ, ακέπηολακ ακμπή ηαζ 

απυζονζδ ηαηά υιμζμ ηνυπμ ιε ηζξ ελανηδηζηέξ μοζίεξ. Αοηέξ θμζπυκ μζ μιμζυηδηεξ ιεηαλφ ηδξ 

ηαηακάθςζδξ ηνμθήξ ηαζ ηδξ ηαηακάθςζδξ μοζζχκ πμο απμδεζηκφμκηαζ ηαζ ιέζα απυ ένεοκεξ ιε 

γχα οπμζηδνίγμοκ ηδκ φπανλδ εκυξ ημζκμφ ιδπακζζιμφ μ μπμίμξ ςεεί ηδκ ακάπηολδ ηέημζςκ 

εεζζηζηχκ ζοιπενζθμνχκ ηαζ μ μπμίμξ μθείθεηαζ ζε ακζζμννμπία ζημοξ πδιζημφξ πμιπμφξ ηςκ 

μδχκ επζανάαεοζδξ (Calero - Elvira ηαζ ζοκ., 2009. N Gearhardt, Phil, & R Corbin, 2011) Μάθζζηα 

ηάπμζεξ ένεοκεξ οπμζηδνίγμοκ πςξ μζ δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ ηαζ μ εεζζιυξ ζηζξ μοζίεξ 

ιμζνάγμκηαζ δφμ ημζκμφξ ιδπακζζιμφξ δνάζδξ ιε απμηέθεζια κα είκαζ εφημθδ δ ιεηάααζδ απυ ηδ 

ιζα δζαηαναπή ζηδκ άθθδ. Ο πνχημξ ημζκυξ ιδπακζζιυξ ακαθένεηαζ ζημ ζφζηδια ακηαιμζαήξ ημο 

εβηεθάθμο εκχ μ δεφηενμξ ακαθένεηαζ ζημκ ηνυπμ πμο ςεείηαζ ημ άημιμ ζηδκ ηαηακαβηαζηζηή 

ηαηακάθςζδ μοζζχκ – θαβδημφ (Filbey, Myers, &DeWitt, 2012). Χζηυζμ ακ ηαζ υθεξ αοηέξ μζ 

εεςνίεξ ηαζ μζ ένεοκεξ δείπκμοκ ηδκ φπανλδ ηάπμζςκ ημζκχκ ιδπακζζιχκ δνάζδξ δεκ θαίκεηαζ κα 

είκαζ ζηακμί κα ελδβήζμοκ απυ ιυκμζ ημοξ πμο μθείθεηαζ δ ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ 

ηαζ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ ή ηδκ ηαηεφεοκζδ αοηήξ ηδξ ζπέζδξ (Filbey, Myers, &DeWitt, 

2012. Harrop & Marlatt, 2010. Umberg, Shader, Hsu, & Greenblatt, 2012). 

 Άθθεξ εεςνίεξ βζα κα ελδβήζμοκ αοηή ηδ ζοζπέηζζδ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ ηαζ ηδξ 

πνήζδξ μοζζχκ ακηζιεηςπίγμοκ ηζξ δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ ςξ ζοιπενζθμνέξ εεζζιμφ ηαεχξ 

παναηηδνίγμκηαζ απυ επακαθαιαακυιεκεξ ηαζ ηαηακαβηαζηζηέξ εκένβεζεξ πμο δεκ ανίζημκηαζ οπυ 

ημκ έθεβπμ ημο αηυιμο (Corcos ηαζ ζοκ., 2001. Holderness, Brooks – Gunn, &Warren, 1994.Krahn, 

1991). Ο Rundolth ιάθζζηα πνδζζιμπμίδζε ημκ υνμ «εεζζιυξ ζημ θαβδηυ» ημκίγμκηαξ πςξ δ 

αμοθζιία ηαζ δ δζαηαναπή BED (bingeeatingdisorder) έπμοκ ανηεηά ημζκά ζδιεία ιε ηδ δζαηαναπή 

εεζζιμφ ζημ αθημυθ (Cassin & von Ranson, 2007). Άθθεξ εεςνίεξ ακαθένμκηαζ ζηδκ φπανλδ 

εεζζηζηήξ πνμζςπζηυηδηαξ ςξ πνμδζαεεηζηυ πανάβμκηα ηδξ ακάπηολδξ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ 

ηαζ πνήζδξ μοζζχκ (Brisman & Siegel, 1984). Διπεζνζηέξ υιςξ ιεθέηεξ βζα ηδκ φπανλδ εεζζηζηήξ 

ζοιπενζθμνάξ παναιέκμοκ αζαθείξ ηαζ ημκίζμοκ πςξ ίζςξ πνυηεζηαζ απθά βζα φπανλδ ηάπμζςκ 
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ημζκχκ παναηηδνζζηζηχκ πνμζςπζηυηδηαξ πμο ηάκεζ ηα άημια πζμ εοάθςηα ζηδκ ακάπηολδ αοηχκ 

ηςκ δφμ δζαηαναπχκ (Harrop & Marlatt, 2010. Holderness, Brooks – Gunn, &Warren, 1994). 

Μάθζζηα οπάνπμοκ ανηεηέξ ιεθέηεξ πμο οπμζηδνίγμοκ ηδκ φπανλδ ηάπμζςκ ααζζηχκ παναβυκηςκ 

πμο εοδμηζιμφκ ζηδ ζοζπέηζζδ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ ηαζ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ, υπςξ είκαζ 

ηάπμζα παναηηδνζζηζηά πνμζςπζηυηδηαξ, δ ζδζμζοβηναζία ηαζ ηάπμζεξ δζαηαναπέξ 

πνμζςπζηυηδηαξ (Vaz – Leal ηαζ ζοκ., 2015). ζμκ αθμνά πάκηςξ αοηή ηδκ άπμρδ πνήγεζ 

πεναζηένς ιεθέηδξ ηαεχξ ακ ηαζ θάκδηε πςξ ηα άημια ιε δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ ηαζ ηα άημια ιε 

ελάνηδζδ απυ μοζίεξ ιμζνάγμκηαζ ηάπμζα ημζκά παναηηδνζζηζηά βκςνίζιαηα ςζηυζμ οπήνπακ 

άθθμζ πανάβμκηεξ, υπςξ ημ ζζημνζημφ πνήζδξ μοζζχκ, πμο ζοκδευηακ πενζζζυηενμ ιε ηδκ φπανλδ 

ιεθθμκηζηχκ ακηίζημζπςκ ζοιπηςιάηςκ (Harrop & Marlatt, 2010). Δπίζδξ, μζ ένεοκεξ αοηέξ δεκ 

ζοιπένακακ εάκ δ ζπέζδ αοηή επδνεάγεηαζ εκ ηέθεζ απυ ηάπμζμοξ άθθμοξ πανάβμκηεξ αθθά αοηυ 

πμο θάκδηε είκαζ πχξ ηυζμ ηα άημια ιε αμοθζιία υζμ ηαζ ηα αθημμθζηά άημια είπακ ορδθά 

πμζμζηά ηονίςξ ηαηάεθζρδξ ηαζ απχθεζαξ αοημεθέβπμο (Forcano ηαζ ζοκ., 2009. Vaz – Leal ηαζ 

ζοκ., 2015). 

 Σέθμξ, οπάνπμοκ ακαθμνέξ πμο ελδβμφκ αοηή ηδ ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ ηαζ 

ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ ςξ δζαθμνεηζηέξ εηθνάζεζξ ημο ίδζμο οπμηεζιεκζημφ πνμαθήιαημξ, 

αθήκμκηαξ κα εκκμδεεί δ φπανλδ άθθςκ παναβυκηςκ, υπςξ ροπμθμβζηχκ ή μζημβεκεζαηχκ, πμο 

πζεακχξ μδδβμφκ ημ άημιμ ζηδκ οζμεέηδζδ ηέημζςκ ακηζζηαειζζηζηχκ ζοιπενζθμνχκ (Krahn, 

1991). 

 οκεπχξ υθεξ αοηέξ μζ εεςνίεξ ηαζ μζ ένεοκεξ έπμκηαξ απμδεπεεί ηδκ οθζζηάιεκδ ζοζπέηζζδ 

ιεηαλφ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ ηαζ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ πνμζπαεμφκ ααζζζιέκμζ ζε 

δζαθμνεηζηέξ θζθμζμθίεξ ηαζ απυρεζξ κα ηδκ ελδβήζμοκ. Χζηυζμ δεκ έπεζ επζηεοπεεί αοηυ ηαεχξ 

ηυζμ μζ θυβμζ φπανλδ ηδξ υζμ ηαζ δ ηαηεφεοκζδ ηδξ παναιέκμοκ αζαθείξ αθήκμκηαξ υιςξ 

εκδείλεζξ βζα φπανλδ άθθςκ παναβυκηςκ πμο πζεακχξ κα δζαιεζμθααμφκ αοηήξ ηδξ ζοζπέηζζδξ 

(Harrop & Marlatt, 2010). 

3.3. Παπάγονηερ πος επιδπούν ζηη σπήζη οςζιών και ζηιρ διαηποθικέρ διαηαπασέρ 

 Ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ υηζ δ ελάνηδζδ απυ ηάπμζα μοζία ηαζ μζ δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ 

έπμοκ ηάπμζμοξ ημζκμφξ πανάβμκηεξ – ιεηααθδηέξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ έκανλδ ή αηυιδ ηαζ ηδ 

δζαηήνδζδ αοηχκ ηςκ δζαηαναπχκ. Μεηαλφ θμζπυκ αοηχκ ηςκ παναβυκηςκ μζ ζζπονυηενμζ είκαζ δ 

πανμνιδηζηυηδηα, δ ηαηάεθζρδ, δ μζημβεκεζαηή θεζημονβζηυηδηα ηαζ δ ακενβία (Cassin & von 

Ranson, 2005. Lyke & Matsen, 2013. Mossakowski, 2008. Schroeder & Higgins, 2017). Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, ηα άημια πμο πάζπμοκ απυ δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ, υπςξ ηαζ μζ πνήζηεξ μοζζχκ, 

πανμοζζάγμκηαζ κα έπμοκ αολδιέκα πμζμζηά πανμνιδηζηυηδηαξ ζε ζπέζδ ιε ηα άημια απυ ημ 

βεκζηυ πθδεοζιυ ηαεχξ θαίκεηαζ κα παναηηδνίγμκηαζ απυ ηδ θήρδ επζπυθαζςκ ηαζ νζρμηίκδοκςκ 

ζηέρεςκ ηαζ ζοιπενζθμνχκ ηαζ απυ ηδκ αδοκαιία αοημεθέβπμο πμο έπμοκ ςξ απμηέθεζια ηδκ 
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οζμεέηδζδ ζοιπενζθμνχκ, υπςξ αοηή ηδξ πνήζδξ μοζζχκ ή ηδξ οπενθαβίαξ- αθαβίαξ (Cassin & von 

Ranson, 2005. Dawe & Loxton, 2004. Lacey & Moureli, 1986). 

  Μζα άθθδ ημζκή ιεηααθδηή θαίκεηαζ πςξ είκαζ δ ηαηάεθζρδ, ηαεχξ ηυζμ μζ δζαηνμθζηέξ 

δζαηαναπέξ υζμ ηαζ δ πνήζδ μοζζχκ, ηονίςξ ημ αθημυθ, πενζβνάθμκηαζ ςξ ζοκοθαζιέκεξ ιε αοηήκ 

(Deykin, Levy, & Wells, 1987. Johnson, & Larson, 1982. Schroeder & Higgins, 2017). Ζ 

ηαηαεθζπηζηή δζάεεζδ, ζφιθςκα ιε ηζξ ιεθέηεξ, ζπεηίγεηαζ ηυζμ ιε ηδκ έκανλδ υζμ ηαζ ιε ημκ 

ηενιαηζζιυ ηςκ δζαηαναπχκ αοηχκ ηαεχξ ένεοκεξ δείπκμοκ πςξ ιυθζξ αοηή δ ηαηαεθζπηζηή 

δζάεεζδ ελαζεεκεί, ελαθείθεηαζ ή ιεζχκεηαζ ηαζ δ ίδζα δ δζαηνμθζηή δζαηαναπή ή ακηίζημζπα δ 

πνήζδ μοζζχκ (Paton, Kessler, & Kandel, 1977. Rogers & Smit, 2000).  

 Αηυια, δ μζημβεκεζαηή θεζημονβζηυηδηα πανμοζζάγεηαζ ςξ ιζα ζδιακηζηή ιεηααθδηή πμο 

ιπμνεί κα εκζζπφζεζ ή υπζ ηδκ ειθάκζζδ ηάπμζαξ δζαηνμθζηήξ δζαηαναπήξ ή ηδκ πνήζδ ηάπμζαξ 

μοζίαξ (Lyke & Matsen, 2013. Bulik, 1987). Ζ δμιή ηδξ μζημβέκεζαξ, μ ηνυπμξ επζημζκςκίαξ ηαζ 

ζφκδεζδξ ηςκ ιεθχκ ηδξ ηαζ μζ νυθμζ πμο οζμεεημφκηαζ ιέζα ζε αοηήκ έπμοκ εεςνδεεί πςξ 

ηαηέπμοκ ηαίνζμ νυθμ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ αθθά ηαζ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ 

(Lyke & Matsen, 2013).  

   Σέθμξ, έκαξ ημζκςκζημμζημκμιζηυξ πανάβμκηαξ, δ ακενβία, έπεζ θακεί πςξ δζαδναιαηίγεζ 

ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ ακάπηολδ ή ηδκ πανάηαζδ ηδξ φπανλδξ ηυζμ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ υζμ ηαζ ηςκ 

δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ. Πενίπμο ημ 12% ηςκ αηυιςκ ιε δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ ηαζ ημ 30% ηςκ 

αηυιςκ πμο ηάκμοκ πνήζδ μοζζχκ ακηζιεηςπίγμοκ δοζημθία ζηδκ εφνεζδ ενβαζίαξ ιε απμηέθεζια 

ιεβάθα πνμκζηά δζαζηήιαηα κα παναιέκμοκ άκενβα (Clark, Parr, & Castelli, 1988. Crawford, Plant, 

Kreitman, & Latcham, 1987. Mossakowski, 2008). 

 Γεδμιέκμο θμζπυκ υηζ δ πνήζδ μοζζχκ ηαζ μζ δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ ιμζνάγμκηαζ ηάπμζεξ 

ημζκέξ ιεηααθδηέξ πνμαθερζιυηδηαξ ηάπμζμζ οπμζηδνίγμοκ υηζ εκ ηέθεζ ιπμνεί αοημί κα είκαζ 

οπεφεοκμζ βζα ηδ ζοζπέηζζδ αοηχκ ηςκ δφμ δζαηαναπχκ ημκίγμκηαξ ηδκ ακάβηδ βζα πεναζηένς 

ένεοκα (Harrop & Marlatt, 2010. Holderness, Brooks – Gunn, &Warren, 1994). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: ΠΑΡΟΡΜΗΣΙΚΌΣΗΣΑ 

 Ζ πανμνιδηζηυηδηα απμηεθεί ιζα πμθοδζάζηαηδ ηαηαζηεοή ιέζα ζηδκ μπμία εκοπάνπμοκ 

ηαζ άθθεξ ζπεηζηέξ δζαζηάζεζξ, υπςξ είκαζ δ έθθεζρδ πνμκμδηζηυηδηαξ, δ ζοιπενζθμνά πςνίξ 

ζηέρδ ηαζ δ ιδ εηηίιδζδ ηςκ ζοκεπεζχκ (Dawe & Loxton, 2004). φιθςκα ιε ημκ Rachlin ηαζ ημκ 

Green (1972) δ πανμνιδηζηή ζοιπενζθμνά μνίγεηαζ ςξ δ επζθμβή ιζαξ ιζηνήξ αθθά άιεζδξ 

ακηαιμζαήξ ακηί ιζαξ πζμ ιεβάθδξ αθθά ηαζ πζμ ανβήξ ακηαιμζαήξ. ηδκ πνμζπάεεζα μνζζιμφ ηδξ 

πανμνιδηζηυηδηαξ ζοκέααθε ηαζ μ Eysenck (1993) μ μπμίμξ οπέδεζλε ηδ ζφκδεζδ ιεηαλφ ηδξ 

πανμνιδηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ έθθεζρδξ αοημζπεδζαζιμφ, εκχ ανβυηενα ημκίζηδηε ηαζ δ ζοζπέηζζδ ηδξ 

ιε άθθμοξ πανάβμκηεξ, υπςξ δ αολδιέκδ δναζηδνζυηδηα ηαζ δ ιεζςιέκδ πνμζμπή (Patton & 

Stanford, 1995). Έκαξ απυ ημοξ ααζζηυηενμοξ ιεθεηδηέξ ηδξ πανμνιδηζηυηδηαξ, μ Barratt (1993) 

ήηακ αοηυξ πμο πνχηδ θμνά ακέθενε ηαζ ηδκ ακαβηαζυηδηα έκηαλδξ ροπμθμβζηχκ, αζμθμβζηχκ ηαζ 

ημζκςκζηχκ παναιέηνςκ ζημκ μνζζιυ ηδξ, μνίγμκηαξ έηζζ ηδκ πανμνιδηζηυηδηα ςξ έκα ιένμξ ηδξ  

ζοιπενζθμνάξ πμο είκαζ πνμδζαηεεεζιέκμ βζα άιεζδ ακηίδναζδ πςνίξ πνμζπεδζαζιυ ηαζ πςνίξ 

εηηίιδζδ ηςκ επαηυθμοεςκ ζοκεπεζχκ. Δάκ ηαζ ιέπνζ ζήιενα ζοκεπίγεζ κα ιδκ επζηναηεί έκαξ 

εονέςξ απμδεπηυξ μνζζιυξ ηδξ πανμνιδηζηυηδηαξ ςζηυζμ μθυηθδνδ δ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα 

ζοιθςκεί ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ςξ ιζαξ πμθοδζάζηαηδξ ηαηαζηεοήξ (Dawe & Loxton, 2004). 

 Ζ πανμνιδηζηυηδηα δεκ απμηεθεί ελ μνζζιμφ έκα ανκδηζηυ ζημζπείμ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ 

αθθά πενζζζυηενμ έκα δοζθεζημονβζηυ παναηηδνζζηζηυ, θυβς ηδξ ζφκδεζδξ ηδξ ιε εβηθδιαηζηέξ 

ηαζ αίαζεξ ζοιπενζθμνέξ. ηδκ άπμρδ αοηή ζοιαάθθμοκ μζ επζπηχζεζξ ηδξ πανμνιδηζηυηδηαξ ζηδ 

γςή ημο αηυιμο αθθά ηαζ βεκζηυηενα ζηδ ημζκςκία (Verdejo-García, Lawrence, & Clark, 2008). Ζ 

ααζζηυηενδ επίπηςζδ ζπεηίγεηαζ ιε ημ βεβμκυξ υηζ ηα άημια ιε ορδθά επίπεδα πανμνιδηζηυηδηαξ 

οζμεεημφκ επζηίκδοκεξ – νζρμηίκδοκεξ ζοιπενζθμνέξ, πςνίξ κα ακαθμβίγμκηαζ ηζξ επαηυθμοεεξ 

ζοκέπεζεξ. Μζα πηοπή αοηήξ ηδξ δνάζδξ ημοξ είκαζ μ πεζναιαηζζιυξ ιε πανάκμιεξ μοζίεξ ή δ 

ειπθμηή ημοξ ζε πανάκμιεξ δναζηδνζυηδηεξ (Moeller, Barratt, Dougherty, Schmitz, & Swann, 

2001). Ένεοκα ιάθζζηα έδεζλε πςξ άημια πμο είπακ ειπθαηεί ζε πανάκμιεξ δναζηδνζυηδηεξ είπακ 

ορδθά ζημν ζε ηθίιαηα ιέηνδζδξ ηδξ πανμνιδηζηυηδηαξ (Mitchell, 1999). 

 Δπίζδξ, δ πανμνιδηζηυηδηα έπεζ απμδεζπεεί πςξ είκαζ έκα απυ ηα ααζζηά ηαζ ζδζαίηενδξ 

ζδιαζίαξ ζοιπηχιαηα ζε δζάθμνεξ ροπζηέξ κυζμοξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ δζαηαναπχκ 

πνμζςπζηυηδηαξ, ηςκ ζοκαζζεδιαηζηχκ δζαηαναπχκ, ηςκ δζαηαναπχκ εθθεζιιαηζηήξ πνμζμπήξ ηαζ 

δζάζπαζδξ, ηςκ δζαηαναπχκ ζπεηζγυιεκςκ ιε μοζίεξ ηαζ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ. Ζ φπανλδ 

ηδξ εκημπίγεηαζ πμθφ ζοπκά ηαζ ζε αοημηαηαζηνμθζηέξ ή εηενμηαηαζνημθζηέξ ζοιπενζθμνέξ ηαεχξ 

θαίκεηαζ πςξ εκζζπφεζ ηδκ ελέθζλδ ιζαξ επζηίκδοκδξ ζηέρδξ ζε ζοιπενζθμνά (Dawe & Loxton, 

2004). 

4.1. Παποπμηηικόηηηα και σπήζη οςζιών 
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 Ζ πανμνιδηζηυηδηα έπεζ ζημπμπμζδεεί ςξ έκαξ ηαίνζμξ πανάβμκηαξ βζα ηδκ φπανλδ 

ηαηάπνδζδ-ελάνηδζδξ απυ ηάπμζα μοζία οπμζηδνίγμκηαξ πςξ δ πνήζδ ηαζ δ ιεηέπεζηα 

ηαηάπνδζδ/ελάνηδζδ μοζζχκ ακηζηαημπηνίγεζ ιζα ζεζνά πανμνιδηζηχκ επζθμβχκ (Schroeder & 

Higgins, 2017. Verdejo-García, Lawrence, & Clark, 2008). Σα ανπζηά ζηάδζα ηδξ ροπαβςβζηήξ-

πενζζηαζζαηήξ θήρδξ ιζαξ μοζίαξ επδνεάγμκηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ηδκ φπανλδ πανμνιδηζηήξ 

ζοιπενζθμνάξ ηςκ αηυιςκ ηαεχξ ιπμνμφκ κα πνμηνέρμοκ ή κα απμηνέρμοκ ηδκ ανπζηή αοηή 

δμηζιή ιζαξ δζαεέζζιδξ μοζίαξ. Ζ φπανλδ επμιέκςξ αοημφ ημο επανημφξ ή ιδ ακαζηαθηζημφ 

εθέβπμο ζε ιζα απυηνζζδ πμο πανέπεζ άιεζδ εκίζποζδ οπμδεζηκφεζ ηδκ άιεζδ ζφκδεζδ ηδξ 

πανμνιδηζηυηδηαξ ιε ηδκ έκανλδ ηδξ πνήζδξ ροπμηνυπςκ μοζζχκ. Πανμιμίςξ δ πανμνιδηζηή 

ζοιπενζθμνά θαίκεηαζ κα ηονζανπεί ζηδ ζοκέπεζα ηαζ ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ ηαεχξ ηαζ 

πάθζ επζδζχημκηαζ μζ άιεζεξ ακηαιμζαέξ, υπςξ ημ «ακέααζια» πμο πνμηαθεί δ μοζία ή δ απμθοβή 

ηςκ ανκδηζηχκ ή ηςκ ζηενδηζηχκ ζοιπηςιάηςκ πμο δδιζμονβμφκηαζ απυ ηδκ απυζονζδ ηδξ 

μοζίαξ, έκακηζ ηςκ πζμ αναποπνυεεζιςκ αθθά αέθηζζηςκ ζοκεπεζχκ, υπςξ δ αεθηίςζδ ηδξ 

θεζημονβζηυηδηαξ ηςκ αηυιςκ ηαζ δ ημζκςκζηή ηαζ μζημβεκεζαηή ημοξ απμδμπή (Madden, Petry, 

Badger, & Bickel, 1997. Verdejo-García, Lawrence, & Clark, 2008).  

 Υαναηηδνζζηζηυ ηδξ φπανλδξ πανμνιδηζηήξ ζοιπενζθμνάξ ζε υθεξ ηζξ θάζεζξ ηδξ πνήζδξ 

μοζζχκ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ ζημοξ πνήζηεξ μοζζχκ δ οπμηεζιεκζηή αλία πμο απμδίδεηαζ ζηζξ 

αναποπνυεεζιεξ ζοκέπεζεξ εηπίπηεζ θυβς ηδξ δοζημθίαξ ημοξ κα ηζξ ακαθμβζζημφκ αθθά ηαζ ηδξ 

ακάβηδξ ημοξ, ζςιαηζηήξ ηαζ ροπμθμβζηήξ, κα θάαμοκ ηδκ άιεζδ ακηαιμζαή. Ζ έηπηςζδ ιάθζζηα 

αοηή είκαζ ζδζαίηενδ ορδθή ζημοξ πνήζηεξ, ζε ζπέζδ ιε ηα άημια απυ ημκ βεκζηυ πθδεοζιυ, ηαζ  

ζοκδέεηαζ άιεζα ιε ηδκ φπανλδ πμθφ αολδιέκςκ επζπέδςκ πανμνιδηζηυηδηαξ ζε αοημφξ (Verdejo-

García, Lawrence, & Clark, 2008). Δκδζαθένμοζα επίζδξ είκαζ δ ζηαεενά ιεβαθφηενδ πνμηίιδζδ 

εκυξ ιεβάθμο ιένμοξ ηςκ αηυιςκ ιε ελάνηδζδ απυ ηάπμζα μοζία, ηονίςξ απυ αθημυθ ή μπζμεζδή, 

βζα ιζηνέξ ηαζ άιεζεξ ακηαιμζαέξ έκακηζ ιεβαθφηενςκ αθθά πζμ ανβχκ ακηαιμζαχκ ζε ζπέζδ ιε ηα 

άημια πμο δεκ ηάκμοκ πνήζδ μοζζχκ (Green & Myerson, 2004. Madden, Petry, Badger, & Bickel, 

1997).  

 Πμζηίθεξ ένεοκεξ επζαεααζχκμοκ ηδ ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ πανμνιδηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ θήρδξ 

μοζζχκ ημκίγμκηαξ πςξ δ ακίπκεοζδ ορδθχκ επζπέδςκ πανμνιδηζηυηδηαξ μδδβεί ζοπκά ζηδ πνήζδ 

ροπμηνυπςκ μοζζχκ ηαζ ζπεηίγεηαζ εεηζηά ιε ηδ δδιζμονβία ελάνηδζδξ απυ αοηέξ αθθά ηαζ ιε ηδκ 

φπανλδ πμθθχκ οπμηνμπχκ (Moeller ηαζ ζοκ., 2001.Schroeder & Higgins, 2017). Ένεοκα ζηδκ 

μπμία ιεθεημφκηακ δ ελάνηδζδ απυ ημηαΐκδ ηαζ δ φπανλδ πανμνιδηζηυηδηαξ ηαηέδεζλε ηδ ζφκδεζδ 

ηςκ ορδθχκ επζπέδςκ πανμνιδηζηυηδηαξ ιε ηδκ έκανλδ ηδξ πνήζδξ ημηαΐκδξ, ηάηζ πμο δε ανέεδηε 

κα ζζπφεζ βζα ηδ ιεηέπεζηα ελάνηδζδ απυ ηδκ ημηαΐκδ (Belin, Mar, Dalley, Robbins, & Everitt, 

2008).  

 Αηυιδ ηαζ ιεηαλφ ηςκ πνδζηχκ θαίκεηαζ πςξ οπάνπμοκ δζαθμνέξ ςξ πνμξ ηα επίπεδα 
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πανμνιδηζηυηδηαξ. φιθςκα ιε ένεοκεξ, ηα άημια πμο είκαζ ελανηδιέκα απυ πμθθέξ ηαζ 

δζαθμνεηζηέξ μοζίεξ (πμθοπνήζηεξ) είκαζ πζμ πανμνιδηζηά απυ ηα άημια πμο έπμοκ ζηαεενά ιζα 

πνμηζιχιεκδ μοζία. Αοηή δ αολδιέκδ πανμνιδηζηυηδηα εεςνήεδηε ιάθζζηα πςξ ςεεί ηα άημια ζε 

ιεβαθφηενδ έηεεζδ ζε ροπμηνυπμοξ μοζίεξ ηάκμκηαξ ημοξ πζμ εοάθςημοξ ζηδ δδιζμονβία 

πμθθαπθήξ ελάνηδζδξ (McCOWN, 1988. Verdejo-García, Lawrence, & Clark, 2008).  

 Ζ φπανλδ θμζπυκ πανμνιδηζηυηδηαξ ςξ ζημζπείμ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ηςκ αηυιςκ 

ζπεηίγεηαζ άιεζα ιε ηδκ έηεεζδ ημοξ ζηδ πνήζδ μοζζχκ ηαζ πζεακυκ ιε ηδ ιεηέπεζηα δδιζμονβία 

ελάνηδζδξ απυ αοηήκ. Χζηυζμ οπάνπμοκ ακαθμνέξ μζ μπμίεξ οπμζηδνίγμοκ πςξ άημια πμο δεκ 

είπακ ορδθά επίπεδα πανμνιδηζηυηδηαξ, ιεηά ηδκ έκανλδ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ άνπζζακ κα 

εηδδθχκμοκ ιζα πζμ πανμνιδηζηή ζοιπενζθμνά βεβμκυξ πμο δείπκεζ πςξ δ πνήζδ μοζζχκ είκαζ 

αοηή πμο ηάκεζ ηα άημια πζμ πανμνιδηζηά ηαζ υπζ ημ ακηίεεημ (Moeller ηαζ ζοκ., 2001). Πάκηςξ 

ηαζ ζε αοηή ηδκ άπμρδ ημκίγεηαζ δ άιεζδ ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ ηαζ ηδξ 

πανμνιδηζηυηδηαξ. 

4.2. Παποπμηηικόηηηα και διαηποθικέρ διαηαπασέρ 

 Ζ φπανλδ πανμνιδηζηήξ ζοιπενζθμνάξ ςξ έκα ζφκδεεξ παναηηδνζζηζηυ ηδξ 

πνμζςπζηυηδηαξ ηςκ αηυιςκ ιε ηάπμζα δζαηνμθζηή δζαηαναπή έπεζ οπμζηδνζπεεί εδχ ηαζ πμθθέξ 

δεηαεηίεξ. Ήδδ ημ 1986 μ Lacey ηαζ μ Evans ηυκζζακ ηδκ ακαβκςνζζιέκδ ηαζ οθζζηάιεκδ φπανλδ 

πανμνιδηζηυηδηαξ ζε δζάθμνεξ δζαηαναπέξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ ηςκ δζαηνμθζηχκ 

δζαηαναπχκ. Ζ ζπέζδ ιάθζζηα αοηχκ ηςκ δζαηαναπχκ ηαζ ηδξ πανμνιδηζηήξ ζοιπενζθμνάξ 

εεςνήεδηε ελαζνεηζηήξ ζδιαζίαξ ιε απμηέθεζια κα δμεεί ζε αοηέξ μ υνμξ «ιμκμπανμνιδηζηέξ 

δζαηαναπέξ» (uni-impulsivedisorders) (Lacey&Evans, 1986). 

 Πθέμκ πθδεχνα ενεοκχκ δείπκεζ ηδ εεηζηή ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ πανμνιδηζηυηδηαξ ηαζ ηςκ 

δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ δ μπμία, υπςξ ακαθένεηαζ, ααζίγεηαζ ζηδκ πνμδζάεεζδ ηςκ αηυιςκ 

αοηχκ κα δνάζμοκ ναβδαία απέκακηζ ζε μπμζαδήπμηε ανκδηζηή επίδναζδ ηζκμφιεκμζ οπυ ηδκ 

ακάβηδ ημοξ βζα άιεζδ ακηαιμζαή (Fischer, Smith, & Anderson, 2003). Ζ λαθκζηή ηαηακάθςζδ 

ιεβάθςκ πμζμηήηςκ θαβδημφ ή μ ιακζχδδξ πενζμνζζιυξ ηδξ θήρδξ ηνμθήξ πςνίξ ακαθμβζζιυ ηςκ 

επζπηχζεςκ εεςνείηαζ πςξ πζεακυκ ακηζηαημπηνίγεζ ιζα ζδζμζοβηναζία ηςκ αηυιςκ πμο 

παναηηδνίγεηαζ απυ ιζα αολδιέκδ ακάβηδ άιεζδξ ακηαιμζαήξ ημ μπμίμ, υπςξ έπεζ ακαθενεεί, 

απμηεθεί ιζα δζάζηαζδ ηδξ πανμνιδηζηυηδηαξ (Dawe & Loxton, 2004).  

 Ζ έθθεζρδ πνμηαηανηηζηήξ ζηέρδξ ηαζ δ αδοκαιία ακηίθδρδξ ηαζ ελέηαζδξ ηςκ πζεακχκ 

ηζκδφκςκ είκαζ επίζδξ δζαζηάζεζξ ηδξ πανμνιδηζηυηδηαξ πμο θαίκεηαζ κα ειθακίγμκηαζ ζηα άημια 

ιε δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ. Υαναηηδνζζηζηυ ειθάκζζδξ αοηχκ ηςκ δζαζηάζεςκ ηδξ ζηα άημια 

αοηά είκαζ δ λαθκζηή απυθαζδ πθήνμοξ πενζμνζζιμφ ηδξ ηαηακάθςζδξ θαβδημφ, μζ πνμζπάεεζεξ 

ηάεανζδξ ηαζ δ ηαηακάθςζδ οπεναμθζηχκ πμζμηήηςκ θαβδημφ, ζοιπενζθμνέξ δδθαδή μζ μπμίεξ 

βίκμκηαζ αοευνιδηα απυ ηα άημια έπμκηαξ ακάβηδ βζα άιεζδ ακηίδναζδ πςνίξ υιςξ κα 
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θαιαάκμκηαζ οπυρδ μζ ανκδηζηέξ ζοκέπεζεξ, υπςξ δ δοζθμνία ή μζ θοζζημί ηίκδοκμζ, πμο πζεακυκ 

κα επένπμκηαζ (Cassin & von Ranson, 2005).  

 Τπάνπμοκ ακαθμνέξ μζ μπμίεξ οπμζηδνίγμοκ πςξ δ πανμνιδηζηυηδηα δεκ πνμδβείηαζ ηςκ 

δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ αθθά απμηεθεί ζοκέπεζα αοηχκ. Χζηυζμ, ζφιθςκα ιε ιεβάθμ ιένμξ ηδξ 

αζαθζμβναθίαξ, δ πθεζμρδθία ηςκ αηυιςκ ιε δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ, ηονίςξ ηςκ βοκαζηχκ ιε 

ροπμβεκή αμοθζιία, ακαθένμοκ ζζημνζηυ φπανλδξ πανμνιδηζηήξ ζοιπενζθμνάξ βεβμκυξ πμο 

οπμδεζηκφεζ πςξ δ πανμνιδηζηυηδηα πνμτπάνπεζ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ (Nagata, Kawarada, 

Kiriike, & Iketani, 2000).  

 Ζ πανμνιδηζηυηδηα ςξ ααζζηυ παναηηδνζζηζηυ ηςκ αηυιςκ ιε δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ 

οπμζηδνίγεηαζ ηαζ απυ απμηεθέζιαηα ενεοκχκ ηα μπμία ζοβηνίκμκηαξ άημια ιε δζαηνμθζηέξ 

δζαηαναπέξ, ηονίςξ ροπμβεκή αμοθζιία, ιε άημια απυ ημ βεκζηυ πθδεοζιυ ανίζημοκ ορδθυηενα 

επίπεδα πανμνιδηζηυηδηαξ ζηα άημια ημο ηθζκζημφ πθδεοζιμφ (Bulik ηαζ ζοκ., 2004). ε 

ζφβηνζζδ υιςξ ηαζ ιε μιάδεξ ηθζκζημφ πθδεοζιμφ, υπςξ ιε άημια ιε δζαηαναπέξ 

πνμζςπζηυηδηαξ, θαίκεηαζ πάθζ ηα επίπεδα ηδξ πανμνιδηζηυηδηαξ κα είκαζ ορδθυηενα ζηδκ μιάδα 

ιε ηζξ δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ (Moeller ηαζ ζοκ., 2001). 

 Ηδζαίηενα ζδιακηζηή είκαζ δ εφνεζδ ορδθυηενδξ πανμνιδηζηυηδηαξ ζηα άημια ιε ροπμβεκή 

αμοθζιία ηαζ ιε ελάνηδζδ απυ ημ αθημυθ ζε ζπέζδ ιε ηα άημια πμο ειθακίγμοκ ροπμβεκή 

αμοθζιία αθθά υπζ ηαζ πνυαθδια ιε ηάπμζα μοζία. Αοηά ηα εονήιαηα οπμδδθχκμοκ πςξ δ φπανλδ 

ορδθχκ επζπέδςκ πανμνιδηζηυηδηαξ είκαζ πζεακυκ κα ζπεηίγεηαζ ιε ηδ ζοζπέηζζδ – 

ζοκκμζδνυηδηα ηάπμζςκ δζαηαναπχκ, υπςξ αοηχκ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ ηαζ ηδξ πνήζδξ 

μοζζχκ (Vaz-Leal ηαζ ζοκ., 2015). Δπίζδξ, δ παναηήνδζδ πμθθχκ ημζκχκ δζαζηάζεςκ ηδξ 

πανμνιδηζηυηδηαξ ιεηαλφ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ ηαζ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ εκζζπφμοκ ηδκ 

άπμρδ πενί πζεακήξ ελήβδζδξ ηδξ οθζζηάιεκδξ ζοζπέηζζδξ αοηχκ ηςκ δφμ δζαηαναπχκ (Dawe & 

Loxton, 2004).  

 Δπμιέκςξ, μζ δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ, υπςξ ηαζ δ πνήζδ μοζζχκ, θαίκεηαζ κα ζοκδέμκηαζ 

άιεζα ιε ηδκ φπανλδ ορδθχκ επζπέδςκ πανμνιδηζηυηδηαξ. Καίνζμ ζδιείμ απμηεθμφκ ηα 

απμηεθέζιαηα ενεοκχκ πμο ημκίγμοκ ηδ ζοιαμθή ηδξ πανμνιδηζηυηδηαξ ςξ πανάβμκηα 

ηαηακυδζδξ ηδξ ζπέζδξ ιεηαλφ αοηχκ ηςκ δφμ επζαεααζχκμκηαξ έηζζ ηδκ οπυεεζδ πενί 

δζαιεζμθάαδζδξ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ ηαζ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ απυ άθθμοξ πανάβμκηεξ, 

υπςξ αοηυξ ηδξ πανμνιδηζηυηδηαξ. Χζηυζμ οπμβναιιίγεηαζ δ ακάβηδ βζα ιεβαθφηενδ δζενεφκδζδ 

αοηήξ ηδξ απυρεςξ (Schroeder & Higgins, 2017). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ: ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ 

 Ζ μζημβεκεζαηή θεζημονβζηυηδηα απμηεθεί ιζα ζδζαίηενα ζδιακηζηή ζοκεήηδ ημο 

μζημβεκεζαημφ ζοζηήιαημξ δ μπμία έπεζ ηεκηνίζεζ ημ εκδζαθένμκ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ημζκυηδηαξ 

εδχ ηαζ πμθθέξ δεηαεηίεξ. Ο υνμξ αοηυξ πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα πενζβνάρεζ ηδκ ζηακυηδηα ηάθορδξ 

ηςκ αζμηζηχκ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηχκ ακαβηχκ ηςκ ιεθχκ ηδξ μζημβέκεζαξ αθθά ηαζ ηδκ ζηακυηδηα 

επίηεολδξ ηαζ άθθςκ ζοκεδηχκ, υπςξ ηδξ δδιζμονβίαξ ζζπονχκ δεζιχκ ιεηαλφ ηςκ ιεθχκ, ηδξ 

ιεηάδμζδξ ηακυκςκ ηαζ αλζχκ ζηα κευηενα ιέθδ, ηδξ φπανλδ οβζχκ νυθςκ ηαζ πνμηφπςκ ιέζα ζημ 

μζημβεκεζαηυ ζφζηδια (Γαζηαθάηδξ, 2009).  

 Μέπνζ ζήιενα πάκηςξ δεκ οπάνπεζ έκαξ ζοβηεηνζιέκμξ ηαζ ζαθήξ μνζζιυξ ηδξ. Χζηυζμ 

θαίκεηαζ πςξ οπάνπμοκ επηά δζαζηάζεζξ πμο εκοπάνπμοκ ιέζα ζε αοηή ηαζ πμο μοζζαζηζηά δ 

φπανλή ημοξ ή ιδ οπμδδθχκεζ ηαζ ηδκ φπανλδ ηδξ μζημβεκεζαηήξ θεζημονβζηυηδηαξ. οβηεηνζιέκα, 

δ πνχηδ δζάζηαζδ είκαζ δ βεκζηή θεζημονβζηυηδηα δ μπμία ακαθένεηαζ ζηδ βεκζηυηενδ οβεία ημο 

μζημβεκεζαημφ ζοζηήιαημξ. Μζα άθθδ δζάζηαζδ ηδξ είκαζ δ επίθοζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ, δ 

ζηακυηδηα δδθαδή ηδξ μζημβέκεζαξ κα ακηζιεηςπίγεζ ηα εηάζημηε πνμαθήιαηα πςνίξ υιςξ κα 

δζαηανάζζεηαζ δ οπυθμζπδ θεζημονβζηυηδηα ηδξ (Lyke & Matsen, 2013). Ζ επζημζκςκία ηαζ δ 

αθθδθεπίδναζδ ηςκ ιεθχκ ηδξ μζημβέκεζαξ απμηεθεί ιζα αηυιδ ζοκζζηχζα ηδξ μζημβεκεζαηήξ 

θεζημονβζηυηδηαξ ηαεχξ δ ιεζςιέκδ επαθή ηαζ ακηαθθαβή ζοκαζζεδιάηςκ ηαζ ζηέρεςκ ιεηαλφ 

ηςκ ιεθχκ ηδξ μζημβέκεζαξ δζαηανάζζεζ ημ ζφζηδια αοηυ. Οζ νυθμζ ηαζ ηα πνυηοπα πμο 

δδιζμονβμφκηαζ ιέζα ζε ηάεε μζημβεκεζαηυ ζφζηδια έπμοκ επζζδιακεεί ςξ ιζα αηυιδ δζάζηαζδ 

ηδξ ηαεχξ θαίκεηαζ πςξ υηακ μζ νυθμζ ιέζα ζηδκ μζημβέκεζα είκαζ ζοβηεποιέκμζ ηαζ παβζςιέκμζ 

επζθένμοκ ακαηανάλεζξ ζημ ζφκμθμ ηδξ μζημβεκεζαηήξ ζοκμπήξ (Lyke & Matsen, 2013). Ζ 

ζοκαζζεδιαηζηή απυηνζζδ, δδθαδή μ ααειυξ πμο ημ ηάεε άημιμ ιπμνεί κα αζχζεζ ηδκ ηαηάθθδθδ 

επίδναζδ ηαζ δ ζοκαζζεδιαηζηή ειπθμηή, δδθαδή μ ααειυξ πμο ημ ηάεε ιέθμξ εκδζαθένεηαζ ηαζ 

πνμζδίδεζ αλία ζηζξ δζάθμνεξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ μζημβέκεζαξ, έπμοκ επίζδξ ζοζπεηζζηεί ιε ηδκ 

φπανλδ ή ιδ ηδξ μζημβεκεζαηήξ θεζημονβζηυηδηαξ. Σέθμξ, μ ηνυπμξ δζαηήνδζδξ ηαζ έηθναζδξ 

πμζηίθςκ πνμηφπςκ ζοιπενζθμνάξ απμηεθεί ηαζ αοηυξ ιζα δζάζηαζδ ηδξ πμο αμδεάεζ κα 

ακαβκςνζζηεί δ φπανλδ ηδξ ιέζα ζε έκα μζημβεκεζαηυ πθαίζζμ (Lyke & Matsen, 2013).   

 Ζ πμθοεπίπεδδ θμζπυκ αοηή θεζημονβία ηδξ μζημβέκεζαξ έπεζ ανεεεί ζημ επίηεκηνμ ηδξ 

επζζηδιμκζηήξ ημζκυηδηαξ ηαεχξ ζπεηίγεηαζ άιεζα ιε ηδκ ροπζηή οβεία ηςκ αηυιςκ ( McPherson, 

Boyne, & Willis, 2017. Vidović, Jureša, Begovac, Mahnik, & Tocilj, 2005). Ακαθένεηαζ δδθαδή 

πςξ υηακ ηάπμζα ή ηάπμζεξ θεζημονβίεξ ηδξ μζημβέκεζαξ δεκ πναβιαημπμζμφκηαζ ζςζηά ηυηε υπζ 

ιυκμ επδνεάγεηαζ δ θεζημονβζηυηδηα ηαζ δ ζοκμπή ηδξ μζημβέκεζαξ αθθά επδνεάγεηαζ ηαζ δ 

θεζημονβζηυηδηα ημο ηάεε ιέθμοξ λεπςνζζηά (Γαζηαθάηδξ, 2009. Glick, Berman, & Clarkin, 

2003).  

 Δηηυξ απυ ηδκ επίδναζδ ζηδ ροπζηή ηαηάζηαζδ ηςκ αηυιςκ, θαίκεηαζ πςξ ζοιαάθθεζ ζηδκ 
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έκανλδ ηαζ ζηδ δζαηήνδζδ δζαθυνςκ ροπζηχκ δζαηαναπχκ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ 

ζοκαζζεδιαηζηχκ δζαηαναπχκ, ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ ηαζ ηςκ δζαηαναπχκ πνήζδξ μοζζχκ. 

Πμθθέξ ένεοκεξ επζαεααζχκμοκ ηδκ εκεάννοκζδ ακάπηολδξ ροπζηχκ δζαηαναπχκ ελαζηίαξ ηδξ 

φπανλδξ ιεζςιέκδξ μζημβεκεζαηήξ ζοκμπήξ ηαζ θεζημονβζηυηδηαξ ημκίγμκηαξ πςξ άημια ιε ροπζηή 

δζαηαναπή ακαθένμοκ ιεβαθφηενδ μζημβεκεζαηή δοζθεζημονβζηυηδηα (Lyke & Matsen, 2013). 

οβηεηνζιέκα, δ απμοζία ζοκμπήξ ηαζ μνβάκςζδξ ιέζα ζημ μζημβεκεζαηυ ζφζηδια, δ δοζημθία 

εββφηδηαξ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηήξ έηθναζδξ ιεηαλφ ηςκ ιεθχκ ηδξ μζημβέκεζαξ ηαζ μζ 

αθθδθμζοβηνμουιεκεξ ζπέζεζξ ακάιεζα ημοξ, έπμοκ πενζβναθεί ςξ ζοκήεδ παναηηδνζζηζηά ηςκ 

μζημβεκεζχκ ηςκ αηυιςκ πμο ακηζιεηςπίγμοκ ηάπμζα ροπζηή δζαηαναπή, οπμδεζηκφμκηαξ έηζζ ηδκ 

άιεζδ ζφκδεζδ ιεηαλφ ηδξ μζημβεκεζαηήξ θεζημονβζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ακάπηολδξ ηάπμζαξ ροπζηήξ 

δζαηαναπήξ (Vidović, Jureša, Begovac, Mahnik, & Tocilj, 2005). 

 Γεδμιέκμο θμζπυκ ημο υηζ δ μζημβεκεζαηή θεζημονβζηυηδηα, δ ζοκμπή ηαζ μ ηνυπμξ 

επζημζκςκίαξ ηςκ ιεθχκ ηδξ δζαδναιαηίγμοκ έκα ζδιακηζηυ νυθμ ζηδ δδιζμονβία ζοκεδηχκ πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ειθάκζζδ ηαζ ηδκ ακάπηολδ ζδιακηζηχκ ροπζηχκ δζαηαναπχκ, υπςξ είκαζ δ 

πνήζδ μοζζχκ ηαζ μζ δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ, έπεζ ημκζζεεί δ ακάβηδ βζα πεναζηένς ιεθέηδξ ηδξ 

ζοζπέηζζδξ ημοξ (Deas & Thomas, 2001).   

5.1. Οικογενειακή λειηοςπγικόηηηα και σπήζη οςζιών 

 Ο νυθμξ ηδξ μζημβεκεζαηήξ ζοκμπήξ ηαζ θεζημονβζηυηδηαξ έπεζ ηαηαδεζπεεί ςξ ηαίνζμξ ζηδκ 

ακάπηολδ ηαζ ζηδκ δζαηήνδζδ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ. Μεθέηεξ θακενχκμοκ ηδκ φπανλδ ιζαξ ζεζνάξ 

επακαθαιαακυιεκςκ δοζθεζημονβζηχκ ιμηίαςκ ζηζξ μζημβέκεζεξ ηςκ αηυιςκ ιε ελάνηδζδ απυ 

ηάπμζα μοζία οπμδεζηκφμκηαξ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ ηδκ άιεζδ ζφκδεζδ αοηχκ ηςκ δφμ παναβυκηςκ 

(Μάηζα, 2001. McPherson, Boyne, & Willis, 2017).   

 Ζ μζημβεκεζαηή ζοζηδιζηή πνμζέββζζδ δ μπμία έπεζ ενεοκήζεζ ζδιακηζηά ηδ ζπέζδ ιεηαλφ 

ηδξ μζημβεκεζαηήξ θεζημονβζηυηδηαξ ηαζ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ οπμζηδνίγεζ πςξ δ πνήζδ  

ακαπηφζζεηαζ ςξ απμηέθεζια ηδξ παεμθμβζηήξ μιμζυζηαζδξ ηδξ μζημβεκεζαηήξ θεζημονβίαξ δ 

μπμία ακ ηαζ επζθένεζ πμζηίθα πνμαθήιαηα ηυζμ ζημ ζφκμθμ υζμ ηαζ ζημ ηάεε ιέθμξ, ςζηυζμ 

δζαηδνείηαζ ηαζ πνμζηαηεφεηαζ. Υαναηηδνζζηζηυ είκαζ πςξ ηάεε πνμζπάεεζα αθθαβήξ ή 

ηνμπμπμίδζδξ αοηήξ ηδξ μζημβεκεζαηήξ μιμζυζηαζδξ ακηζιεηςπίγεηαζ ςξ ελςηενζηή απεζθή πμο εα 

ηανάλεζ ημ μζημβεκεζαηυ ζφζηδια (Μάηζα, 2001).  

 Ζ μιμζυζηαζδ ιάθζζηα πμο πανμοζζάγμοκ μζ μζημβέκεζεξ ηςκ αηυιςκ ιε ελάνηδζδ θαίκεηαζ 

κα είκαζ πανυιμζα. Παναηδνείηαζ δδθαδή, ζφιθςκα ιε ηδκ ζοζηδιζηή εεςνία, κα οπάνπμοκ ηάπμζα 

ημζκά παναηηδνζζηζηά ηςκ μζημβεκεζχκ αοηχκ ηςκ αηυιςκ βεβμκυξ πμο οπμδεζηκφεζ ηδκ άιεζδ 

ζπέζδ ηδξ ιμνθήξ ηαζ ηδξ θεζημονβίαξ ημο μζημβεκεζαημφ ζοζηήιαημξ ιε ηδκ ειθάκζζδ ηδξ πνήζδξ 

μοζζχκ. οβηεηνζιέκα, ημ μζημβεκεζαηυ πθαίζζμ ηςκ αηυιςκ ιε ελάνηδζδ μοζζχκ πενζβνάθεηαζ 

ζοκήεςξ ςξ ηθεζζηυ ηαζ ζοβηεποιέκμ ιε απνμζπέθαζηα υνζα ηαζ ιε αηαιρία ηακυκςκ. 
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Σαοηυπνμκα παναηηδνίγεηαζ απυ αδοκαιία ηάθορδξ ηςκ ζοκαζζεδιαηζηχκ ακαβηχκ ηαζ απυ ιζα 

βεκζηυηενδ δοζημθία εκζζποηζηήξ αθθδθεπίδναζδξ ηςκ ιεθχκ. Ζ ελάνηδζδ έηζζ εεςνείηαζ πςξ 

ακαπηφζζεηαζ ςξ απάκηδζδ ζημ δίθδιια ημο αηυιμο βζα παναιμκή ή βζα θοβή ημο απυ ημ πθαίζζμ 

αοηυ, δ μπμία ςζηυζμ δζαηδνείηαζ απυ αοηήκ ημο ηδκ πνμζηυθθδζδ (Kaufman & Yoshioka, 2005). 

 Οζ μζημβέκεζεξ επίζδξ αοηέξ παναηηδνίγμκηαζ απυ ηδκ φπανλδ παιδθήξ ζοκμπήξ ηαζ 

εηθναζηζηυηδηαξ, ορδθήξ ζοβηνμοζζαηήξ ηαηάζηαζδξ ηαζ ιεζςιέκδξ επζημζκςκίαξ. Μάθζζηα δ 

επζημζκςκία ημοξ θαίκεηαζ πμθθέξ θμνέξ υπζ ιυκμ κα ιδκ είκαζ πμθφ ζοπκή αθθά ηαζ υηακ οπάνπεζ 

κα είκαζ επζθακεζαηή ή αηυιδ κα εκέπεζ ανκδηζηά ζπυθζα ηαζ έκημκδ επζηνζηζηυηδηα. Έηζζ δ φπανλδ 

αοηχκ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ έπεζ ςξ απμηέθεζια κα δζαηανάζζμκηαζ μζ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ ιεθχκ 

ηαζ κα δδιζμονβμφκηαζ έκημκεξ εκηάζεζξ ιεηαλφ ημοξ, ηονίςξ ιεηαλφ βμκέςκ ηαζ παζδζχκ. Αοηή 

ιάθζζηα δ απμζηαζζμπμζδιέκδ ηαζ ζοβηνμοζζαηή ζπέζδ ηαζ δ έθθεζρδ μοζζαζηζηήξ επζημζκςκίαξ 

ακάιεζα ημοξ οπμζηδνίγεηαζ πςξ είκαζ δ ααζζηή οπεφεοκδ βζα ηδκ είζμδμ ηςκ μοζζχκ ζηδ γςή ημο 

αηυιμο αθθά ηαζ βεκζηυηενα ημο μζημβεκεζαημφ ζοζηήιαημξ (Glick, Berman, & Clarkin, 2003. 

Klagsbrun & Davis, 1977). Ένεοκα ζηδκ Δθθάδα επζαεααζχκεζ ηζξ δζαηαναβιέκεξ ζπέζεζξ αοηχκ 

ηςκ μζημβεκεζχκ ηαζ ηδ ζοζπέηζζδ ημοξ ιε ηδκ φπανλδ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ ηαεχξ θακενχκεζ πςξ μζ 

μζημβέκεζεξ ηςκ ελανηδιέκςκ αηυιςκ παναηηδνίγμκηαζ απυ ηδκ φπανλδ ζοπκχκ ηαζ έκημκςκ 

ζοβηνμφζεςκ ηαζ απυ ηδκ απμοζία ζοκαζζεδιαηζηήξ έηθναζδξ ιεηαλφ ηςκ ιεθχκ (Μάηζα, 1997). 

 Πανάδμλμ ηςκ ακςηένςκ, δδθαδή ηδξ ιεζςιέκδξ ζπέζδξ, ηςκ εκηάζεςκ ηαζ ηςκ 

ζοβηνμφζεςκ, είκαζ δ ηαοηυπνμκδ φπανλδ ελανηδηζηήξ ζπέζδξ ιεηαλφ ηςκ ιεθχκ αοηχκ ηςκ 

μζημβεκεζαηχκ ζοζηδιάηςκ απυ ηδκ μπμία ημ άημιμ επζπεζνεί κα λεθφβεζ ηαζ κα δζαηυρεζ αοημφξ 

ημοξ ζζπονμφξ δεζιμφξ ιέζς ηδξ ελάνηδζδξ. ιςξ δ ζοιπενζθμνά ημο αοηή ημκ μδδβεί ζε ιζα 

ελίζμο ελανηδηζηή ζπέζδ ηαεχξ απυ ηδ ιία ημ ίδζμ ημ άημιμ θυβς ηδξ πνήζδξ είκαζ αδφκαιμ κα 

θνμκηίζεζ ημκ εαοηυ ημο ηαζ απυ ηδκ άθθδ ηα οπυθμζπα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ εεςνμφκ ημ άημιμ 

ελαζηίαξ ηδξ πνήζδξ ιδ ζηακυ κα αοημκμιδεεί ηαζ κα θάαεζ ηδκ εοεφκδ ημο εαοημφ ημο. Έηζζ δ 

πνήζδ μοζζχκ αμδεάεζ ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ ελανηδηζηήξ ζπέζδξ ιεηαλφ ηςκ ιεθχκ ιε ηδ δζαθμνά 

υηζ επζθένεζ ηαζ νήλδ ζηζξ δζαπνμζςπζηέξ ημοξ ζπέζεζξ ηαεχξ οπάνπμοκ έκημκεξ ζοβηνμφζεζξ ηαζ 

εκηάζεζξ βζα αοηή ηδ ζοιπενζθμνά ημο αηυιμο (Kaufman & Yoshioka, 2005. Μάηζα, 2001). 

 Πθδεχνα θμζπυκ ενεοκχκ ηαζ εεςνζχκ απμδεζηκφμοκ ηδ ζδιαζία ηδξ μζημβεκεζαηήξ 

θεζημονβζηυηδηαξ ηαζ ζοκμπήξ ζηδκ έκανλδ αθθά ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηδξ πνήζδξ μοζζχκ. Σμ βεβμκυξ 

ιάθζζηα υηζ θαίκεηαζ κα μιμζάγμοκ μζ μζημβέκεζεξ αοηέξ ζημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ, επζημζκςκίαξ ηαζ 

μνβάκςζδξ ημοξ ηαεζζηά αηυιδ πζμ θακενή ηδκ άιεζδ ζφκδεζδ ιεηαλφ αοηχκ ηςκ δφμ 

παναβυκηςκ. 

5.2.  Οικογενειακή λειηοςπγικόηηηα και διαηποθικέρ διαηαπασέρ 

 Ζ ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ μζημβεκεζαηήξ θεζημονβζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ακάπηολδξ δζαηνμθζηχκ 

δζαηαναπχκ έπεζ ιεθεηδεεί ηαζ ακαβκςνζζηεί απυ υθεξ ηζξ εεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ. Χζηυζμ δ 
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ζοζηδιζηή μζημβεκεζαηή εεναπεία θυβς ηδξ επζηέκηνςζδξ ηδξ ζηα ζοζηήιαηα, 

ζοιπενζθαιαακμιέκμο ηαζ αοηυ ηδξ μζημβέκεζαξ, έπεζ ακαδείλεζ ηάπμζα ηονίανπα ιμηίαα 

μζημβεκεζαηήξ θεζημονβζηυηδηαξ πμο ζπεηίγμκηαζ άιεζα ιε ηδκ φπανλδ ηςκ δζαηνμθζηχκ 

δζαηαναπχκ. Ήδδ απυ ηδ δεηαεηία ημο 1950 επζζήιακε ηδκ φπανλδ ηάπμζςκ ημζκχκ 

παναηηδνζζηζηχκ ηςκ μζημβεκεζαηχκ ζοζηδιάηςκ ηςκ αηυιςκ ιε δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ, 

οπμδδθχκμκηαξ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ ηδ ζοιαμθή ημοξ ζηδκ ειθάκζζδ ημοξ. Τπέδεζλε δδθαδή ηδκ 

φπανλδ εκυξ ηνυπμο θεζημονβίαξ ηαζ μνβάκςζδξ ηδξ μζημβεκεζαηήξ δμιήξ πμο εκζζπφεζ ηαζ δζαηδνεί 

ηα ιμηίαα δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ. Μάθζζηα οπμζηδνίγεηαζ πςξ υζμ ηονζανπεί αοηή δ 

μζημβεκεζαηή δμιή ηαζ αολάκεηαζ έηζζ δ μζημβεκεζαηή δοζθεζημονβία ηυζμ εκηείκεηαζ ηαζ δ φπανλδ 

ηςκ δζαηνμθζηχκ αοηχκ ζοκδεεζχκ βεβμκυξ πμο ηαζ πάθζ οπμδεζηκφεζ ηδ ζοζπέηζζδ αοηχκ ηςκ δφμ 

παναβυκηςκ (Minuchin, Rosman, & Baker, 1978).  

 Σμ 1975 μ Minuchin οπμζηήνζλε αοηή ηδκ άπμρδ πνδζζιμπμζχκηαξ βζα πνχηδ θμνά ημκ υνμ 

«ροπμζςιαηζηή μζημβέκεζα», ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ έκα ζοβηεηνζιέκμ μζημβεκεζαηυ ζφζηδια 

είκαζ ακαβηαίμ χζηε κα ακαπηοπεεί ιζα δζαηνμθζηή δζαηαναπή. Μάθζζηα ηα ααζζηά παναηηδνζζηζηά 

ηδξ δμιήξ αοημφ ημο μζημβεκεζαημφ ζοζηήιαημξ, ζφιθςκα ιε ημκ Minuchin (1975), πμο εκζζπφμοκ 

ηδκ ακάπηολδ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ είκαζ δ οπενειπθμηή, δ οπενπνμζηαζία, δ 

αοζηδνυηδηα ηαζ δ απμθοβή επίθοζδξ ηςκ ζοβηνμφζεςκ. 

Ζ πζμ πνυζθαηδ αζαθζμβναθία επζαεααζχκεζ ηδκ φπανλδ αοηχκ ηςκ ημζκχκ μζημβεκεζαηχκ 

παναηηδνζζηζηχκ ηαεχξ μζ μζημβέκεζεξ ηςκ αηυιςκ ιε δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ θαίκεηαζ κα 

οζμεεημφκ ζοβηεποιέκμοξ νυθμοξ, κα οπενειπθέημκηαζ μ έκαξ ζηδ γςή ημο άθθμο ηαζ βεκζηυηενα 

κα οζμεεημφκηαζ ζοιπενζθμνέξ πμο δεκ ζηακμπμζμφκ υθα ηα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ. Αηυιδ 

πανμοζζάγμκηαζ κα έπμοκ ιεζςιέκδ ζηακυηδηα επίθοζδξ δοζημθζχκ ηαζ ζηνεζμβυκςκ 

ηαηαζηάζεςκ, θηςπυηενδ επζημζκςκία ηαζ ζοκαζζεδιαηζηή απυηνζζδ αθθά ηαζ ειπθμηή ιεηαλφ 

ημοξ (Glick, Berman, & Clarkin, 2003. Lyke&Matsen, 2013). Απμηεθέζιαηα ένεοκαξ 

επζαεααζχκμοκ ηδκ φπανλδ αοηχκ ηςκ ζημζπείςκ ζηζξ μζημβέκεζεξ ηςκ αηυιςκ ιε δζαηνμθζηέξ 

δζαηαναπέξ ηαεχξ ακαθένμοκ πςξ ηα άημια αοηά εηθαιαάκμοκ ηζξ μζημβέκεζεξ ημοξ ςξ θζβυηενμ 

ζοκεηηζηέξ ηαζ πνμζανιμζηζηέξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ μιάδα εθέβπμο(Vidović ηαζ ζοκ., 2005). 

Κονίανπμ επίζδξ ζε αοηέξ ηζξ μζημβέκεζεξ θαίκεηαζ κα είκαζ ημ αίζεδια ηδξ δοζθμνίαξ 

ιεηαλφ ηςκ ιεθχκ, υπςξ απμδεζηκφμοκ ηαζ ζοβηνζηζηέξ ιεθέηεξ ιε μζημβέκεζεξ βεκζημφ πθδεοζιμφ. 

Σμ αίζεδια αοηυ είκαζ απυννμζα ημο ηνυπμο θεζημονβίαξ ηαζ ζοκμπήξ ηδξ μζημβέκεζαξ ηαεχξ ηα 

κευηενα ηονίςξ ιέθδ δζαηαηέπμκηαζ απυ ιζα έκημκδ πίεζδ δ μπμία, υπςξ έπεζ απμδεζπεεί, 

ιεηαθνάγεηαζ απυ αοημφξ ςξ δοζθμνία (Anastasiadou, Medina-Pradas, Sepulveda, & Treasure, 

2014). Σμ δοζθμνζηυ αοηυ ζοκαίζεδια πμθθέξ θμνέξ εκηείκεηαζ ηαζ απυ ηδκ ζδζαίηενδ ζδιαζία πμο 

δίκεηαζ απυ αοηέξ ηζξ μζημβέκεζεξ ζηδκ ελςηενζηή ειθάκζζδ ηαζ ζημ ζπήια ημο ζχιαημξ. Αοηή 

ιάθζζηα δ έκημκδ εκαζπυθδζδ ηαζ αλία πμο δίκεηαζ ζηδκ ελςηενζηή ειθάκζζδ απμηεθεί έκα ααζζηυ 
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ιμηίαμ αοηχκ ηςκ μζημβεκεζχκ ηαζ εεςνείηαζ ςξ ηφνζμξ επζαανοκηζηυξ πανάβμκηαξ ακάπηολδξ 

ηάπμζαξ δζαηνμθζηήξ δζαηαναπήξ (Lyke&Matsen, 2013). 

 Γεδμιέκμο υθςκ αοηχκ ηςκ ημζκχκ μζημβεκεζαηχκ παναηηδνζζηζηχκ εεςνδηζηή παναδμπή 

απμηεθεί δ άπμρδ πςξ μζ δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ οπδνεημφκ ζοκήεςξ έκα μιμζμζηαηζηυ ηαζ 

ζηαεενμπμζδηζηυ νυθμ ιέζα ζημ μζημβεκεζαηυ ζφζηδια ηαεχξ θαίκεηαζ κα οπμαυζηεζ έκα 

αθθδθμζοκδευιεκμ ζφζηδια ζηήνζλδξ ιεηαλφ ηδξ μζημβεκεζαηήξ οπυζηαζδξ ηαζ ηςκ δζαηνμθζηχκ 

δζαηαναπχκ (Minuchin, Rosman, & Baker, 1978). Απυ ηδκ άθθδ οπμζηδνίγεηαζ πςξ ημ άημιμ 

ιπμνεί κα οζμεεηεί ηάπμζα δζαηνμθζηή δζαηαναπή ςξ έκα ηνυπμ έηθναζδξ ηδξ δοζθεζημονβίαξ πμο 

οπάνπεζ ιέζα ζημ μζημβεκεζαηυ ζφζηδια θυβς ηδξ αδοκαιίαξ ηςκ ιεθχκ κα εηθνάζμοκ ιε άθθμ 

ηνυπμ ηδκ εκακηίςζδ ημοξ ζε αοηή ηδ ιμνθή θεζημονβίαξ ηδξ μζημβέκεζαξ (Vidović ηαζ ζοκ., 2005). 

Δπμιέκςξ, ημ εκοπάνπμκ μζημβεκεζαηυ ζφζηδια ιεηαθνάγεηαζ απυ ηα κευηενα ιέθδ ςξ απεζθδηζηυ, 

ιδ ζημνβζηυ ηαζ δοζθεζημονβζηυ ιε απμηέθεζια κα απμηεθεί έκα ζζπονυ πανάβμκηα ηζκδφκμο 

ακάπηολδξ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ (Fassino ηαζ ζοκ., 2003). 

 οιπεναζιαηζηά, μζ δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ ζπεηίγμκηαζ άιεζα ιε ηδ θεζημονβία ηαζ ηδ 

ζοκμπή ηδξ μζημβέκεζαξ, υπςξ άθθςζηε ηαζ δ πνήζδ μοζζχκ. Ηδζαίηενα εκδζαθένμκ είκαζ πςξ ζε 

πενζπηχζεζξ πμο οπάνπεζ ηαζ πνήζδ μοζζχκ ηαζ δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ δ μζημβεκεζαηή 

θεζημονβζηυηδηα θαίκεηαζ κα είκαζ πμθφ παιδθυηενδ απυ υηζ ζηζξ πενζπηχζεζξ πμο οπάνπεζ ιυκμ δ 

ιζα απυ ηζξ δφμ δζαηαναπέξ (Harrop&Marlatt, 2010). Αοηυ ημ εφνδια οπμδδθχκεζ πζεακυκ πςξ δ 

ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ ηαζ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ ζπεηίγεηαζ ιε ημκ πανάβμκηα 

μζημβέκεζα. Χζηυζμ αοηυ πνεζάγεηαζ πεναζηένς ένεοκα χζηε κα επζαεααζςεεί. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΚΣΟ: ΚΑΣΑΘΛΙΦΗ  

 Ο υνμξ ηαηάεθζρδ πνδζζιμπμζείηαζ βζα έκα εονφ θάζια ζοκαζζεδιαηζηχκ ηαηαζηάζεςκ 

ηαεχξ ιπμνεί κα απμηεθεί είηε ιζα δζαηφιακζδ ζηδ δζάεεζδ ή ζημ ζοκαίζεδια, υπςξ βζα 

πανάδεζβια ιεηά απυ ιζα απχθεζα, είηε έκα ζφιπηςια ςξ ιζα ιμνθή ακηίδναζδξ ζε άθθεξ 

ηαηαζηάζεζξ, είηε αηυιδ ιζα ροπμπαεμθμβζηή δζαηαναπή, υηακ οπάνπμοκ ηνζηήνζα βζα δζάβκςζδ  

ηδξ. φιθςκα ιε ημ DSM – V βζα κα οπάνλεζ δζάβκςζδ ηδξ πνεζάγεηαζ κα ειθακίγμκηαζ βζα δφμ 

ημοθάπζζημκ εαδμιάδεξ πέκηε ή ηαζ πενζζζυηενα απυ ηα ελήξ ζοιπηχιαηα: ααεζά εθίρδ, απμοζία 

εοπανίζηδζδξ ηαζ εκδζαθένμκημξ, ιεζςιέκδ εκένβεζα ηαζ υνελδ, δοζημθία ζοβηέκηνςζδξ - 

πνμζμπήξ, αζζεήιαηα απαζζζμδμλίαξ, εκμπήξ ηαζ άβπμοξ, δζαηαναπέξ ζημκ φπκμ ηαζ ζηδκ 

ηαηακάθςζδ θαβδημφ, ιεζςιέκδ ζελμοαθζηή δναζηδνζυηδηα ή επζεοιία, παναιέθδζδ ημο εαοημφ 

ηαζ ιζα βεκζηυηενδ ημζκςκζηή απυζονζδ. ε αηναίεξ πενζπηχζεζξ οπάνπμοκ ηαζ έκημκεξ 

αοημηημκζηέξ ζηέρεζξ (American Psychiatric Association, 2013). 

 Ηδζαίηενμ εκδζαθένμκ έπμοκ ηα ορδθά πμζμζηά επζπμθαζιμφ ηδξ ηαηάεθζρδξ ιε άθθεξ 

ροπζηέξ δζαηαναπέξ ηαεχξ, υπςξ ακαθένεηαζ, ημ 60-70% ηςκ αηυιςκ ιε ηαηάεθζρδ πάζπεζ ηαζ απυ 

ηάπμζα άθθδ ροπζηή δζαηαναπή (Γανφθαθθμξ, 2007). Κονίςξ θαίκεηαζ κα ζοκοπάνπεζ ιε ηζξ 

αβπχδεζξ δζαηαναπέξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ιε ηδ βεκζηεοιέκδ αβπχδδ δζαηαναπή ηαζ ηδ δζαηαναπή 

πακζημφ (Jacobson & Newman, 2017). Δπίζδξ, ειθακίγεζ ορδθή ζοκμζζδνυηδηα ιε ηζξ δζαηνμθζηέξ 

δζαηαναπέξ, ηονίςξ ηδκ ροπμβεκή ακμνελία, ηαζ ιε ηδ πνήζδ μοζζχκ, ηονίςξ ημ αθημυθ 

(Γανφθαθθμξ, 2007. Meehan, Loeb, Roberto, & Attia, 2006). Σα πμζμζηά ιάθζζηα 

ζοκμζζδνυηδηαξ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ ιε ηδκ ηαηάεθζρδ ηοιαίκμκηαζ ιεηαλφ 41-80% εκχ 

ηδξ πνήζδξ μοζζχκ ιε ηδκ ηαηάεθζρδ ηοιαίκμκηαζ ακάιεζα ζημ 35-64% (Pathak, Ojha, & Sharma, 

2017). 

6.1. Καηάθλιτη και σπήζη οςζιών 

 Ζ ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ ηαηάεθζρδξ-ηςκ ηαηαεθζπηζηχκ ζοιπηςιάηςκ ηαζ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ 

έπεζ ακαδεζπεεί απυ ιζα πθδεχνα ηθζκζηχκ ηαζ επζδδιζμθμβζηχκ ιεθεηχκ ηαεχξ θακενχκμοκ πςξ 

πενίπμο ημ 32-54% ηςκ αηυιςκ ιε ηαηαεθζπηζηή δζαηαναπή ή ηαηαεθζπηζηά ζοιπηχιαηα ειθακίγεζ 

ελάνηδζδ απυ ηάπμζα μοζία (Boden & Fergusson, 2011. Brady & Sinha, 2007. Clark, Power, Le 

Fauve, & Lopez, 2008). Απμηεθέζιαηα ένεοκαξ δείπκμοκ πςξ μ ηίκδοκμξ έκανλδξ ηδξ πνήζδξ 

μοζζχκ είκαζ δζπθάζζμξ υηακ έπεζ πνμτπάνλεζ ηαηαεθζπηζηή ζοιπηςιαημθμβία ή δζαηαναπή, 

οπμδεζηκφμκηαξ έηζζ ηδκ ορδθή ζπέζδ πμο οπάνπεζ ιεηαλφ ηδξ ηαηάεθζρδξ ηαζ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ 

(Markou, Kosten, & Koob, 1998).  

 Ηδζαίηενα ορδθή θαίκεηαζ πςξ είκαζ δ ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ ηαηάεθζρδξ ηαζ ηδξ πνήζδξ αθημυθ 

ηαεχξ παναηδνείηαζ πςξ ζοκήεςξ ηα άημια ιε ηαηάεθζρδ ή ηαηαεθζπηζηή ζοιπηςιαημθμβία 

μδδβμφκηαζ ζηδ πνήζδ αθημυθ ηαζ υπζ ηάπμζαξ άθθδξ μοζίαξ (Brady & Sinha, 2007). Πθδεχνα 

ενεοκχκ επζαεααζχκεζ αοηή ηδκ άπμρδ ακαθένμκηαξ πςξ πενίπμο ημ 51% ηςκ αηυιςκ ιε 
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ηαηάεθζρδ ειθακίγεζ ηαζ ελάνηδζδ απυ ημ αθημυθ (Boden, &Fergusson, 2011. Dickey, Normand, 

Weiss, Drake, &Azeni, 2002). Δπίζδξ, ένεοκα ζε θμζηδηέξ οπμζηδνίγεζ αοηή ηδ ζπέζδ 

ακαθένμκηαξ πςξ ημ 48% ηςκ αηυιςκ ιε ηαηάπνδζδ/ελάνηδζδ απυ ημ αθημυθ, ειθακίγεζ ηαζ 

ηαηαεθζπηζηή ζοιπηςιαημθμβία ή ηαηαεθζπηζηή δζαηαναπή (Davis, Uezato, Newell, & Frazier, 

2008).  

 Αλίγεζ κα επζζδιακεεί πςξ δ φπανλδ ηαηαεθζπηζηήξ ζοιπενζθμνάξ ζοκδέεηαζ ιε υθεξ ηζξ 

θάζεζξ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ (Bolton, Robinson, &Sareen, 2009). Παναηδνείηαζ δδθαδή πςξ πμθθέξ 

θμνέξ ηα άημια, ηονίςξ κευηενδξ δθζηίαξ, ζε ιζα πνμζπάεεζα ημοξ κα ιεζχζμοκ ηάπμζα ααζζηά 

ζοιπηχιαηα ηδξ ηαηάεθζρδξ, υπςξ δ εθίρδ, δ εοενεεζζηζηυηδηα, δ ατπκία, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ 

πνμζδμηίεξ πμο έπμοκ βζα ηδκ επίδναζδ ηςκ μοζζχκ, μδδβμφκηαζ ανπζηά ζηδκ πενζζηαζζαηή πνήζδ 

μοζζχκ (Αοδή & Ρμφζζδ, 2010). Ζ φπανλδ δδθαδή ηαηαεθζπηζηήξ ζοιπηςιαημθμβίαξ ηάκεζ ηα 

άημια πζμ εοάθςηα ηαζ επζννεπή κα ακαπηφλμοκ ακηζζηαειζζηζηέξ ζοιπενζθμνέξ, υπςξ δ πνήζδ 

μοζζχκ, ιε ααζζηυ ζηυπμ κα ιεζχζμοκ ημκ ροπζηυ πυκμ πμο αζχκμοκ. Έηζζ ζηαδζαηά δ 

ζοιπενζθμνά αοηή ανπίγεζ κα εβηαεζδνφεηαζ ιε απμηέθεζια ηα άημια κα μδδβμφκηαζ ζηδκ 

ελάνηδζδ. Δπμιέκςξ ζηαδζαηά δδιζμονβείηαζ ιζα πμθφ πζμ ζηεκή ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ ηαηάεθζρδξ ηαζ 

ηδξ πνήζδξ μοζζχκ (Park&Levenson, 2002). 

 Ζ φπανλδ θμζπυκ ηαηαεθζπηζηήξ ζοιπηςιαημθμβίαξ ή δζαηαναπήξ ζπεηίγεηαζ άιεζα ιε ηδκ 

έκανλδ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ αθθά ηαζ ηδ ιεηέπεζηα ελάνηδζδ απυ αοηήκ. Χζηυζμ οπάνπμοκ ηαζ 

ακαθμνέξ μζ μπμίεξ οπμζηδνίγμοκ πςξ άημια πμο δεκ είπακ ηαηαεθζπηζηή ζοιπενζθμνά, ιεηά ηδκ 

έκανλδ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ άνπζζακ κα εηδδθχκμοκ ζοιπηχιαηα ηαηάεθζρδξ βεβμκυξ πμο δείπκεζ 

πςξ δ πνήζδ μοζζχκ είκαζ αοηή πμο μδδβεί ζηδκ ηαηάεθζρδ ηαζ υπζ ημ ακηίεεημ (Foster, Powell, 

Marshall, &  Peters, 1999). Πάκηςξ ηαζ ζε αοηή ηδκ πενίπηςζδ ημκίγεηαζ δ άιεζδ ζπέζδ αοηχκ ηςκ 

δφμ δζαηαναπχκ. 

6.2. Καηάθλιτη και διαηποθικέρ διαηαπασέρ 

 Ζ ζπέζδ ηδξ ηαηάεθζρδξ ηαζ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ απμδεζηκφεηαζ ζηαεενά εδχ ηαζ 

πμθθέξ δεηαεηίεξ (Godart ηαζ ζοκ., 2007. Johnson & Larson, 1982. Ivanova ηαζ ζοκ., 2015. Pyle, 

Mitchell, & Eckert, 1981). Πθδεχνα ενεοκχκ ημκίγεζ ηα ορδθά πμζμζηά επζπμθαζιμφ αοηχκ ηςκ 

δφμ δζαηαναπχκ ακαθένμκηαξ πςξ πενίπμο ημ 35% ηςκ αηυιςκ πμο έπμοκ ηαηαεθζπηζηή 

ζοιπηςιαημθμβία ή δζαηαναπή ειθακίγμοκ ηαζ ηάπμζα ιμνθή δζαηνμθζηήξ δζαηαναπήξ (Herpertz-

Dahlmann, Hebebrand, Müller, Herpertz, Heussen, & Remschmidt, 2001. Herpertz-Dahlmann 

&Remschmidt, 1993). 

 Σα πμζμζηά αοηά επζπμθαζιμφ ηδξ ηαηάεθζρδξ ιε ηζξ δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ 

επδνεάγμκηαζ απυ ημ είδμξ ηδξ δζαηνμθζηήξ δζαηαναπήξ. οβηεηνζιέκα, ιεθέηεξ δείπκμοκ πςξ δ 

ηαηάεθζρδ ηαζ ζδζαίηενα δ ιείγςκ ηαηαεθζπηζηή δζαηαναπή ζπεηίγεηαζ άιεζα ιε ηδκ ροπμβεκή 

ακμνελία, ζε πμζμζηυ πμο ηοιαίκεηαζ απυ 31% έςξ ηαζ 88% (Fornari, Kaplan, Sandberg, 
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Matthews, Skolnick, & Katz, 1992). Ζ ορδθή αοηή ζπέζδ αοηχκ ηςκ δφμ δζαηαναπχκ 

απμδεζηκφεηαζ ηαζ απυ ιεθέηεξ ζε βοκαίηεξ ζηζξ μπμίεξ θακενχκεηαζ πςξ ημ 50% ηςκ βοκαζηχκ ιε 

ροπμβεκή ακμνελία πάζπεζ ηαζ απυ ηαηάεθζρδ (Wade, Bulik, Neale, & Kendler, 2000). Δλίζμο 

ορδθά είκαζ ηαζ ηα πμζμζηά επζπμθαζιμφ ηδξ ηαηάεθζρδξ ιε ηδκ ροπμβεκή αμοθζιία ηαεχξ 

ένεοκεξ ακαθένμοκ πςξ δ ζοκμζζδνυηδηα αοηχκ ηςκ δφμ πμζηίθεζ ακάιεζα ζημ 24% ιε 90%. 

Αοηή δ δζαθμνά εηηίιδζδξ ημο πμζμζημφ επζπμθαζιμφ ημοξ μθείθεηαζ ζηζξ ιεεμδμθμβζηέξ 

δζαθμνέξ ηςκ ενεοκχκ. Πάκηςξ ζε ηάεε πενίπηςζδ δ ζπέζδ ηδξ ηαηάεθζρδξ ηαζ ηδξ ροπμβεκμφξ 

αμοθζιίαξ οπμζηδνίγεηαζ απυ υθεξ ηζξ επζδδιζμθμβζηέξ ιεθέηεξ (Godart ηαζ ζοκ., 2007).  

 Ζ φπανλδ ηδξ ηαηαεθζπηζηήξ δζαηαναπήξ ή ηδξ ηαηαεθζπηζηήξ ζοιπηςιαημθμβίαξ 

δδιζμονβεί ιζα ζοκαζζεδιαηζηή ηαηάζηαζδ ζημ άημιμ πμο εκζζπφεζ ηδκ ακάπηολδ ηςκ δζαηνμθζηχκ 

δζαηαναπχκ. Θεςνείηαζ έηζζ πςξ μζ δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ ακαπηφζζμκηαζ ςξ έκα ιέζμ 

ακηζιεηχπζζδξ ή δζαθοβήξ απυ ηα δοζάνεζηα ζοκαζζεήιαηα ηαζ ηζξ ανκδηζηέξ ζηέρεζξ πμο ημοξ 

ηαηαηθφγμοκ (Ivanova ηαζ ζοκ., 2015). Χζηυζμ ημκίγεηαζ πςξ δ δζαηήνδζδ ηδξ φπανλδξ ηάπμζαξ 

δζαηνμθζηήξ δζαηαναπήξ δεκ ζπεηίγεηαζ ιυκμ ιε ηδ ζοκαζζεδιαηζηή ηαηάζηαζδ ημο αηυιμο αθθά 

ιε ιζα ζεζνά πμθθχκ παναβυκηςκ (Rogers & Smit, 2000). Τπάνπμοκ πάκηςξ ηαζ ακαθμνέξ πμο 

οπμζηδνίγμοκ πςξ ηα ηαηαεθζπηζηά ζοιπηχιαηα ή δ ηαηαεθζπηζηή δζαηαναπή είκαζ ζοκέπεζα ηςκ 

θοζζμθμβζηχκ ηαζ ηςκ ροπμθμβζηχκ δζαζηνεαθχζεςκ πμο δ φπανλδ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ 

πνμηαθεί (Holderness, Brooks-Gunn, &Warren, 1994). πμζα ηαηεφεοκζδ πάκηςξ ηαζ εάκ 

αημθμοεεί αοηή δ ζπέζδ αοηυ πμο ημκίγεηαζ είκαζ δ αδζαιθζζαήηδηδ φπανλδ ηδξ. 

 οιπεναζιαηζηά θμζπυκ είκαζ ζαθέξ πςξ δ ζπέζδ ηδξ ηαηάεθζρδξ ιε ηζξ δζαηνμθζηέξ 

δζαηαναπέξ, υπςξ ζοιααίκεζ ηαζ ιε ηδ πνήζδ μοζζχκ, είκαζ ζζπονή. Σμ βεβμκυξ ιάθζζηα πςξ δ 

ηαηάεθζρδ είκαζ ιζα δζαηαναπή πμο εκημπίγεηαζ ηυζμ ζηδ πνήζδ υζμ ηαζ ζηζξ δζαηνμθζηέξ 

δζαηαναπέξ μδήβδζε ηάπμζμοξ κα οπμζηδνίλμοκ πςξ πζεακυκ δ  ηαηάεθζρδ ζπεηίγεηαζ ιε ηδ ζπέζδ 

ιεηαλφ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ ηαζ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ (Sinha ηαζ ζοκ, 1996). Χζηυζμ αοηή δ 

άπμρδ πνεζάγεηαζ πεναζηένς ένεοκα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΒΓΟΜΟ: ΑΝΔΡΓΙΑ 

 Ζ ακενβία απμηεθεί ιζα ζοκεήηδ δ μπμία πενζβνάθεζ ηδκ ηαηάζηαζδ ζηδκ μπμία ημ άημιμ 

δεκ ενβάγεηαζ πανυθμ ηδκ επζεοιία ηαζ ηζξ πνμζπάεεζεξ ημο βζα ακαγήηδζδ ενβαζίαξ. Σμ θαζκυιεκμ 

αοηυ αηιάγεζ ηα ηεθεοηαία είημζζ πενίπμο πνυκζα ηαεχξ υπζ ιυκμ αολάκεηαζ ιε ηαπφηαημοξ 

νοειμφξ αθθά πανμοζζάγεζ ιζα ακεεηηζηυηδηα δ μπμία δζαηδνείηαζ ζε ορδθά επίπεδα (Fryer & 

Stambe, 2015). Ένεοκεξ ακαθένμοκ πςξ παβημζιίςξ πενίπμο ζανάκηα εηαημιιφνζα άκενςπμζ 

είκαζ άκενβμζ. Δλίζμο ορδθά είκαζ ηαζ ηα πμζμζηά ακενβίαξ ζηδκ Δθθάδα ηαεχξ, ζφιθςκα ιε 

ιεθέηεξ, ημ πμζμζηυ ηςκ ακένβςκ ακένπεηαζ ζημ 24,7% (Drydakis, 2015). 

 Χξ ιαηνμ-μζημκμιζηυ ηαζ ημζκςκζηυ πνυαθδια δ ακενβία επζθένεζ πμζηίθεξ ζοκέπεζεξ ζημ 

άημιμ, υπςξ δοζιεκέζηενεξ μζημκμιζηέξ ζοκεήηεξ, ημζκςκζηή ελάνενςζδ, μζημβεκεζαηέξ ηνζαέξ 

ηαζ εκηάζεζξ ηαζ παιδθυηενδ πμζυηδηα γςήξ (Classen & Dunn, 2012. Καιπένδξ, 2001). Ηδζαίηενα 

ζδιακηζηά είκαζ ηα εονήιαηα πμο θακενχκμοκ ηδκ ορδθή ζοζπέηζζδ ηδξ ακενβίαξ ιε ηδ ιείςζδ 

ηδξ ροπζηήξ οβείαξ αθθά ηαζ ηδκ ειθάκζζδ ροπζηχκ δζαηαναπχκ (Kiely & Butterworth, 2013. Kim, 

Muntaner, Shahidi, Vives, Vanroelen, & Benach, 2012.Maynard & Feldman, 2011.Murphy & 

Athanasou, 1999).Ήδδ απυ ημ 1930 είπακ πενζβναθηεί μζ ανκδηζηέξ επζπηχζεζξ ηδξ ακενβίαξ ζηδκ 

ροπζηή οβεία ηςκ αηυιςκ ηαεχξ παναηδνήεδηε πςξ δ απχθεζα ηδξ ενβαζίαξ μδδβεί ζε ιεζςιέκα 

επίπεδα ροπζηήξ εοδιενίαξ (Ezzy, 1993). Απυ ηδκ άθθδ άημια ιε ροπζηά πνμαθήιαηα 

ακηζιεηςπίγμοκ ιεβαθφηενδ δοζημθία εφνεζδξ ενβαζίαξ ηαζ ειθακίγμοκ ιεβαθφηενδ πζεακυηδηα 

απυθοζδξ ζε ζπέζδ ιε ημ βεκζηυ πθδεοζιυ ηάηζ πμο πάθζ ακαδεζηκφεζ ηδ ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηδξ 

ακενβίαξ ηαζ ηδξ ροπζηήξ οβείαξ (Paul & Moser, 2009). Ζ επζδείκςζδ επμιέκςξ ηδξ ροπζηήξ 

ηαηάζηαζδξ ημο αηυιμο ελαζηίαξ ηδξ ακενβίαξ ζπεηίγεηαζ άιεζα ιε ηδκ ειθάκζζδ ηάπμζςκ ροπζηχκ 

δζαηαναπχκ. Ηδζαίηενα μζ αβπχδεζξ δζαηαναπέξ, μζ ζοκαζζεδιαηζηέξ δζαηαναπέξ, ηονίςξ δ 

ηαηάεθζρδ, μζ δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ ηαζ μζ δζαηαναπέξ πνήζδξ μοζζχκ ακαθένμκηαζ ςξ μζ πζμ 

ζοπκέξ ζοζπεηζγυιεκεξ ιε ηδκ ακενβία δζαηαναπέξ θυβς ηςκ ορδθχκ πμζμζηχκ επζπμθαζιμφ ημοξ 

(Kiely & Butterworth, 2013. Kim ηαζ ζοκ., 2012). 

7.1. Ανεπγία και σπήζη οςζιών 

 Ζ ζπέζδ ηδξ ακενβίαξ ιε ηδκ έκανλδ ηαζ ηδ δζαηήνδζδ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ έπεζ ιεθεηδεεί 

απυ ιζα πθδεχνα ενεοκχκ (π.π. Ásgeirsdóttir, Corman, Noonan, Ólafsdóttir, & Reichman, 2014. 

Hammer, 1992. Saridi, Karra, Kourakos, & Souliotis, 2016). Σα πμζμζηά επζπμθαζιμφ ιεηαλφ 

αοηχκ ηςκ δφμ ζοκεδηχκ ακένπμκηαζ ζημ 33%, έκα ζδζαίηενα ορδθυ πμζμζηυ. Γζαπνμκζηή ιάθζζηα 

ιεθέηδ πμο δζελήπεδ απυ ημ 1970 ιέπνζ ημ 2007 ζε 26 εονςπασηέξ πχνεξ, επζαεααζχκεζ ηδκ άιεζδ 

ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ ακενβίαξ ηαζ ηδξ δζαηαναπήξ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ, ηονίςξ ηδξ πνήζδξ αθημυθ, 

ακαθένμκηαξ πςξ ηδκ πενίμδμ ηδξ ακενβίαξ οπάνπεζ υπζ ιυκμ αφλδζδ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ αθθά ηαζ 

ναβδαία αφλδζδ ηςκ εακάηςκ απυ ηδ πνήζδ μοζζχκ. Αοηυ οπμδδθχκεζ πςξ δ ακενβία δεκ μδδβεί 

ιυκμ ζηδκ έκανλδ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ αθθά ηαζ εκηαηζημπμζεί ηδκ ήδδ οπάνπμοζα πνήζδ (Stuckler, 
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Basu, Suhrcke, Coutts, & McKee, 2009). Τπάνπμοκ πάκηςξ ηαζ ακαθμνέξ μζ μπμίεξ ημκίγμοκ πςξ δ 

πνήζδ μοζζχκ μδδβεί ζηδκ ακενβία ηαζ ζηδ δοζημθία εφνεζδξ ενβαζίαξ ηαεχξ ιεζχκεζ ηδκ 

παναβςβζηυηδηα ημο αηυιμο (Popovici & French, 2013). 

 πμζα ηαηεφεοκζδ πάκηςξ ηαζ ακ έπεζ δ ζοζπέηζζδ ημοξ, αοηυ πμο θακενχκεηαζ είκαζ δ 

αδζαιθζζαήηδηδ φπανλδ ηδξ. Αλίγεζ κα ακαθενεεί υιςξ πςξ δ ζπέζδ ηδξ ακενβίαξ παναηδνείηαζ κα 

είκαζ πμθφ πζμ ζζπονή ιε ηδκ πνήζδ αθημυθ ηαεχξ ζπεηίγεηαζ ηυζμ ιε ηδκ έκανλδ ηδξ 

ηαηακάθςζδξ αθημυθ υζμ ηαζ ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ ήδδ οπάνπμοζαξ πνήζδξ. Ακηίεεηα ζηζξ 

πανάκμιεξ μοζίεξ, θαίκεηαζ πςξ δεκ οπάνπεζ ζοζπέηζζδ ηδξ ακενβίαξ ιε ηδκ έκανλδ ημοξ αθθά 

οπάνπεζ ιυκμ ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ ήδδ οθζζηάιεκδξ πνήζδξ (Hammer, 1992). Χζηυζμ ηαζ ζηζξ δφμ 

πενζπηχζεζξ οπμδδθχκεηαζ δ άιεζδ ζπέζδ ηδξ ακενβίαξ ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ. 

 Τπάνπμοκ υιςξ ηαζ ακηζηνμουιεκεξ ιεθέηεξ μζ μπμίεξ οπμζηδνίγμοκ πςξ δ ακενβία δεκ 

αολάκεζ αθθά ακηίεεηα ιεζχκεζ ηδ πνήζδ υθςκ ηςκ μοζζχκ (Dee, 2001. Ettner, 1997). Κεκηνζηυ 

επζπείνδια αοηήξ ηδξ άπμρδξ είκαζ πςξ δ ακενβία αημθμοεείηαζ απυ ιείςζδ ημο εζζμδήιαημξ ηάηζ 

πμο ιε ηδ ζεζνά ημο μδδβεί ζηδ ιείςζδ ηςκ πνδιάηςκ πμο πνδζζιμπμζεί ημ άημιμ βζα ηδ πνήζδ 

μοζζχκ ημο (Dee, 2001). Χζηυζμ αζηείηαζ ηνζηζηή ζε αοηή ηδκ άπμρδ ημκίγμκηαξ πςξ αοηυ ζζπφεζ 

ιυκμ βζα ηα άημια πμο ηάκμοκ πενζζηαζζαηή ή ημζκςκζηή (βζα ημ αθημυθ) πνήζδ μοζζχκ ηαζ υπζ 

βζα ηα άημια ιε ηαηάπνδζδ ή ελάνηδζδ απυ ηζξ μοζίεξ (Popovici & French, 2013). Δπίζδξ, 

οπμβναιιίγεηαζ πςξ δ ακενβία δεκ οπμδδθχκεζ ζίβμονα μζημκμιζηή δοζπένεζα ηαεχξ ιπμνεί θυβς 

άθθςκ παναβυκηςκ, υπςξ απμηαιίεοζδξ, απμγδιίςζδξ, μζημβεκεζαημφ εζζμδήιαημξ, κα ζοκεπίγμοκ 

ηα άημια ηαζ ηαηά ηδκ πενίμδμ ηδξ ακενβίαξ κα ιδκ ακηζιεηςπίγμοκ μζημκμιζηυ πνυαθδια (Khan, 

Murray, & Barnes, 2002). 

 ε ιζα πνμζπάεεζα απάκηδζδξ ζε αοηέξ ηζξ ακηζηνμουιεκεξ απυρεζξ ακαθένεηαζ πςξ ημ 

είδμξ ηδξ επίδναζδξ ηδξ ακενβίαξ ζηδ πνήζδ μοζζχκ ελανηάηαζ απυ ηδ πνμκζηή δζάνηεζα ηδξ 

ακενβίαξ. Τπμβναιιίγεηαζ δδθαδή πςξ δ αναποπνυεεζιδ ακενβία ζοκδέεηαζ ιε ιείςζδ ηδξ πνήζδξ 

μοζζχκ εκχ ακηίεεηα δ ιαηνμπνυεεζιδ ακενβία ζπεηίγεηαζ ιε αφλδζδ ηδξ πνήζδξ (Khan, Murray, 

& Barnes, 2002). Πάκηςξ ηαζ ζηζξ δφμ απυρεζξ αοηυ πμο αδζαιθζζαήηδηα θακενχκεηαζ είκαζ δ 

ζπέζδ ηδξ ακενβίαξ ιε ηδ πνήζδ μοζζχκ. 

 ηδκ πνμζπάεεζα ελήβδζδξ αοηήξ ηδξ ζπέζδξ μζ ιεθέηεξ εζηζάγμοκ ηονίςξ ζηδ θφζδ ηδξ 

ακενβίαξ δ μπμία είκαζ ζδζαίηενα ζηνεζμβυκα ιε απμηέθεζια κα ςεεί ηα άημια κα είκαζ ελαζνεηζηά 

εοάθςηα ζηδκ ακάπηολδ ανκδηζηχκ ζοκαζζεδιάηςκ, υπςξ άβπμοξ, θυαμο ηαζ εθίρδξ. Ζ πνήζδ 

θμζπυκ εεςνείηαζ πςξ ακαπηφζζεηαζ ςξ ιζα ζηναηδβζηή ακηζιεηχπζζδξ αοηχκ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ 

πμο πνμηαθμφκηαζ απυ ηδ ζοκεήηδ ηδξ ακενβίαξ. Σα άημια δδθαδή επζπεζνμφκ κα ανμοκ δζέλμδμ 

απυ ηδκ ακενβία ηαζ απυ ηζξ ζοκαηυθμοεεξ ημζκςκζημμζημκμιζηέξ ηαζ ροπμθμβζηέξ ηδξ επζπηχζεζξ 

ιέζς ηδξ οζμεέηδζδξ νζρμηίκδοκςκ ζοιπενζθμνχκ, υπςξ αοηή ηδξ πνήζδξ μοζζχκ (Catalano ηαζ 

ζοκ., 2011. Mossakowski, 2008. Popovici & French, 2013). Δπζπνυζεεηα, δ ακενβία εηηυξ απυ 
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έκημκμ άβπμξ πμο πνμηαθεί ζημ άημιμ, ημ απμβοικχκεζ απυ ημ ημζκςκζηυ ημο δίηηομ ηαζ ημ 

ημζκςκζηυ ημο νυθμο. Έηζζ ημ άημιμ απμδζμνβακςιέκμ ηαζ πςνίξ ηαοηυηδηα οζμεεηεί ηδ πνήζδ 

μοζζχκ ςξ ιζα πνμζπάεεζα επζαίςζδξ (Kawachi & Wamala, 2006). 

7.2. Ανεπγία και διαηποθικέρ διαηαπασέρ 

 Ζ ζπέζδ ηδξ ακενβίαξ ιε ηδκ ειθάκζζδ ή ηαζ ηδ δζαηήνδζδ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ 

δεκ έπεζ ιεθεηδεεί εηηεκχξ. Χζηυζμ ιεβάθμ ιένμξ ηδξ αζαθζμβναθίαξ ειιέζςξ οπμδδθχκεζ ηδκ 

ζπέζδ αοηχκ ηςκ δφμ ακαθένμκηαξ ηδκ φπανλδ ορδθχκ πμζμζηχκ ακενβίαξ ηςκ αηυιςκ πμο 

πάζπμοκ απυ ηάπμζα δζαηνμθζηή δζαηαναπή. Πανμοζζάγεηαζ δδθαδή δ πθεζμρδθία ημο ηθζκζημφ 

δείβιαημξ κα απμηεθείηαζ απυ ακένβμοξ βεβμκυξ πμο οπμδεζηκφεζ ηδκ πζεακή ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ 

δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ ηαζ ηδξ ακενβίαξ (Bland, Stebelsky, Orn, &Newman, 1988. Eckert, 

Halmi, Marchi, Grove, & Crosby, 1995.Keski-Rahkronen, Raevuori, Bulik, Hoek, Rissanen, & 

Kaprio, 2014.Varela, 1999).  

 Πνυζθαηδ ιάθζζηα αζαθζμβναθία ακαθένεζ πςξ ηνεζξ πανάβμκηεξ, έκαξ εη ηςκ μπμίςκ είκαζ 

δ ακενβία, είκαζ αοημί πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ δζαηήνδζδ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ, ηονίςξ ηδξ 

ροπμβεκμφξ ακμνελίαξ. Αοηυ ημ εφνδια ένπεηαζ κα επζαεααζχζεζ ιε ιεβαθφηενδ ζαθήκεζα ηδκ 

άπμρδ πενί ζδιακηζηήξ ζπέζδξ ηδξ ακενβίαξ ηαζ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ (Keski-Rahkronen 

ηαζ ζοκ., 2014). Δπίζδξ, ένεοκεξ πμο ημκίγμοκ ηδ ζπέζδ ηδξ ακενβίαξ ιε ηδκ ειθάκζζδ ροπζηχκ 

δζαηαναπχκ θακενχκμοκ πςξ μζ ηονίανπεξ δζαηαναπέξ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ φπανλδ ηδξ ακενβίαξ 

είκαζ δ ηαηάεθζρδ, δ πνήζδ μοζζχκ ηαζ μζ δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ ηάηζ πμο ηαζ πάθζ οπμβναιιίγεζ 

ηδ ζπέζδ ιεηαλφ αοηχκ ηςκ δφμ (Kiely & Butterworth, 2013. Kim ηαζ ζοκ., 2012). 

 ε αοηέξ ηζξ ακαθμνέξ οπμζηδνίγεηαζ πςξ μζ δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ ακαπηφζζμκηαζ ςξ ιζα 

ζοιπενζθμνά ζηναηδβζηήξ απέκακηζ ζημ έκημκμ ζηνεξ πμο πνμηαθεί δ ζοκεήηδ ηδξ ακενβίαξ. Ζ 

ακενβία δδθαδή απμηεθεί ιζα ζδζαίηενα ζηνεζμβυκα ηαζ απεζθδηζηή ζοκεήηδ ηδκ μπμία ηα άημια 

πμθθέξ θμνέξ πνμζπαεμφκ κα ηδκ ακηζιεηςπίζμοκ οζμεεηχκηαξ θακεαζιέκεξ ζηναηδβζηέξ 

ακηζιεηχπζζδξ, υπςξ αοηή ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ (Catalano ηαζ ζοκ., 2011). Ηδζαίηενα αοηυ 

θαίκεηαζ κα ζζπφεζ βζα ηδ αμοθζιία ηαζ ηδκ επεζζμδζαηή δζαηαναπή ηαεχξ δ ακελέθεβηηδ 

ηαηακάθςζδ θαβδημφ θαίκεηαζ κα απμηεθεί ιζα πνμζπάεεζα δζαπείνζζδξ ημο οπεναμθζημφ άβπμοξ, 

πμο πνμηαθείηαζ ηαζ απυ ηδ ζοκεήηδ ηδξ ακενβίαξ (Fairburn & Harrison, 2003). 

 Ο θυαμξ ηδξ ακενβίαξ επίζδξ θαίκεηαζ κα ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ακάπηολδ ηάπμζςκ δζαηνμθζηχκ 

δζαηαναπχκ. Παναηδνείηαζ δδθαδή ζε ηάπμζα επαββέθιαηα, υπςξ ζηζξ αεθήηνζεξ ηαζ ζηζξ 

πμνεφηνζεξ, ζηα μπμία οπάνπεζ αολδιέκδ πίεζδ βζα ημ αάνμξ ηαζ ημ ζχια, κα οπάνπεζ έκημκμξ 

θυαμξ απυθοζδξ μ μπμίμξ ζοκδέεηαζ ιε ημ ζπήια ημο ζχιαημξ ηαζ ημ αάνμξ. Αοηυ θμζπυκ έπεζ ςξ 

απμηέθεζια κα ςεείηαζ δ ακάπηολδ ηάπμζαξ δζαηνμθζηήξ δζαηαναπήξ, ζδζαίηενα ηδξ ροπμβεκμφξ 

ακμνελίαξ ηαζ αμοθζιίαξ, ηαεχξ έηζζ αζζεάκμκηαζ ηα άημια υηζ πνμζηαηεφμκηαζ απυ ηδκ 

πζεακυηδηα απυθοζδξ (Baum, 2005). Αηυιδ ακαθένεηαζ πςξ θυβς ηδξ ακενβίαξ ηα άημια ιπμνεί 
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κα ακηζιεηςπίγμοκ μζημκμιζηή δοζπένεζα δ μπμία κα έπεζ ακηίηηοπμ ηαζ ζηζξ δζαηνμθζηέξ 

πνμηζιήζεζξ ημοξ. Μάθζζηα πμθθέξ θμνέξ θυβς ηδξ ακενβίαξ ηαζ ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ πμο 

επζθένεζ οπάνπεζ ζδιακηζηή ιείςζδ υπζ ιυκμ ηςκ ενεπηζηχκ ηνμθχκ αθθά ηαζ ηςκ βεοιάηςκ ηςκ 

αηυιςκ πμο βίκεηαζ είηε θυβς ιείςζδξ ηςκ ελυδςκ είηε θυβς πθήνδξ μζημκμιζηήξ ελάκηθδζδξ. 

Πάκηςξ ημκίγεηαζ πςξ αοηή δ ηαηάζηαζδ ζοκδέεηαζ ηονίςξ ιε ηδκ αθθαβή ζηζξ δζαηνμθζηέξ 

ζοκήεεζεξ ηαζ υπζ ηυζμ ιε ηδκ ειθάκζζδ ηάπμζαξ δζαηνμθζηήξ δζαηαναπήξ (Ludwig & Pollack, 

2009). 

 Πάκηςξ οπάνπμοκ ηαζ ακαθμνέξ μζ μπμίεξ οπμζηδνίγμοκ πςξ δ ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ ακενβίαξ 

ηαζ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ αημθμοεεί δζαθμνεηζηή ηαηεφεοκζδ. Ακαθένεηαζ δδθαδή πςξ δ 

φπανλδ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ είκαζ αοηή πμο μδδβεί ζηδκ ακενβία ηαζ υπζ ημ ακηίεεημ 

(Fairburn & Harrison, 2003). πμζα ηαηεφεοκζδ υιςξ ηαζ εάκ αημθμοεεί δ ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ 

ακενβίαξ ηαζ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ αοηυ πμο οπμβναιιίγεηαζ είκαζ δ φπανλδ αοηήξ ηδξ 

ζοζπέηζζδξ ηαζ δ ακάβηδ βζα πεναζηένς ένεοκα ηδξ. 

 Ζ ζπέζδ θμζπυκ ιεηαλφ ηδξ ακενβίαξ ηαζ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ, εάκ ηαζ δεκ έπεζ 

ιεθεηδεεί πθήνςξ ςζηυζμ θαίκεηαζ πςξ είκαζ ζζπονή. Αλίγεζ κα ημκζζεεί πςξ ημ βεβμκυξ υηζ δ 

ακενβία απμηεθεί έκακ ημζκυ πανάβμκηα πμο ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ειθάκζζδ δζαθμνεηζηχκ ροπζηχκ 

δζαηαναπχκ μζ μπμίμζ υιςξ ζπεηίγμκηαζ ηαζ ιεηαλφ ημοξ, υπςξ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ ηαζ 

ηδξ πνήζδξ μοζζχκ, ίζςξ οπμδδθχκεζ ηδκ ειπθμηή ηδξ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ ζοζπέηζζδξ αοηήξ. 

Χζηυζμ αοηυ πνεζάγεηαζ πεναζηένς ένεοκα. 

 

ΠΑΡΟΤΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 Οζ ένεοκεξ πμο πανμοζζάζηδηακ παναπάκς οπμδεζηκφμοκ πςξ αθεκυξ οπάνπεζ ζοζπέηζζδ 

ιεηαλφ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ ηαζ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ ηαζ αθεηένμο πςξ ίζςξ δ ζοζπέηζζδ 

ημοξ αοηή ειθακίγεζ ορδθή ζπέζδ ιε ηάπμζμοξ άθθμοξ πανάβμκηεξ. Πανυθμ υιςξ πμο ημκίγεηαζ δ 

ζοιαμθή ηάπμζςκ ιεηααθδηχκ ςξ πανάβμκηεξ ηαηακυδζδξ ηδξ ζπέζδξ ιεηαλφ αοηχκ ηςκ δφμ 

δζαηαναπχκ ςζηυζμ δεκ έπμοκ πναβιαημπμζδεεί ένεοκεξ πμο κα ημ ελεηάγμοκ αοηυ. Υνεζάγεηαζ 

θμζπυκ  κα ηαηακμδεεί μ ηνυπμξ ζοζπέηζζδξ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ ιε ηζξ δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ χζηε 

δ βκχζδ αοηή κα θεζημονβήζεζ ςξ ηζκδηήνζμξ δφκαιδ βζα ιζα ηαθφηενδ εεναπεοηζηή πμνεία ιε 

θζβυηενεξ επζαθααείξ επζπηχζεζξ, οπμηνμπέξ ηαζ ιεηαπδδήζεζξ απυ ηδ ιζα ζοιπενζθμνά ζηδκ άθθδ. 

Ζ πανμφζα θμζπυκ ένεοκα ζημπεφεζ κα δζενεοκήζεζ εάκ ηάπμζεξ ζδιακηζηέξ απυ ηδκ οπάνπμοζα 

αζαθζμβναθία ροπμθμβζηέξ ιεηααθδηέξ πμο ζοκδέμκηαζ ηυζμ ιε ηδ πνήζδ μοζζχκ υζμ ηαζ ιε ηζξ 

δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ, δδθαδή δ πανμνιδηζηυηδηα, δ ηαηάεθζρδ ηαζ δ μζημβεκεζαηή 

θεζημονβζηυηδηα ηαζ δ ημζκςκζημ–μζημκμιζηή ιεηααθδηή ακενβία, ιεζμθααμφκ ζηδ ζπέζδ ή 

αθθδθμεπζδνμφκ ζηδ ζπέζδ πμο ήδδ έπεζ απμδεζπεεί πςξ οπάνπεζ ιεηαλφ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ ηαζ 

ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ. Δπίζδξ, βίκεηαζ ζφβηνζζδ ιεηαλφ αηυιςκ πμο ηάκμοκ πνήζδ μοζζχκ 
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ηαζ αηυιςκ απυ ημ βεκζηυ πθδεοζιυ χζηε κα ενεοκδεεί εάκ ηα άημια πμο ηάκμοκ πνήζδ μοζζχκ 

ειθακίγμοκ ορδθυηενα πμζμζηά ζε αοηέξ ηζξ ιεηααθδηέξ ζε ζπέζδ ιε ηα άημια απυ ημκ βεκζηυ 

πθδεοζιυ. Σέθμξ δζενεοκάηαζ εάκ άθθμζ δδιμβναθζημί πανάβμκηεξ, υπςξ ημ θφθμ, επδνεάγμοκ 

αοηή ηδ ζπέζδ. 

 Ζ πνχηδ ενεοκδηζηή οπυεεζδ είκαζ υηζ ηα άημια πμο ηάκμοκ πνήζδ μοζζχκ εα ειθακίγμοκ 

ορδθυηενα πμζμζηά δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ ηαζ πζμ αολδιέκα επίπεδα πανμνιδηζηυηδηαξ, 

μζημβεκεζαηήξ δοζθεζημονβζηυηδηαξ, ηαηάεθζρδξ ηαζ ακενβίαξ απυ ηα άημια πμο δεκ ηάκμοκ πνήζδ 

μοζζχκ.  Ζ οπυεεζδ αοηή πνμηφπηεζ απυ ιζα πθδεχνα ενεοκχκ μζ μπμίεξ οπμδεζηκφμοκ ηδκ ορδθή 

ζοζπέηζζδ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ ιε ηδκ έκανλδ ηαζ ηδ δζαηήνδζδ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ 

(Schroeder&Higgins, 2017. Umberg, Shader, Hsu, &Greenblatt, 2012) αθθά ηαζ ιε ηδκ φπανλδ 

ηάπμζςκ άθθςκ παναβυκηςκ, υπςξ αοηχκ ηδξ πανμνιδηζηυηδηαξ, ηδξ ηαηάεθζρδξ, ηδξ 

μζημβεκεζαηήξ δοζθεζημονβζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ακενβίαξ (Cassin & von Ranson, 2005. Lyke & 

Matsen, 2013. Mossakowski, 2008. Schroeder & Higgins, 2017). Δπζπεζνείηαζ θμζπυκ κα θακεί εάκ 

δ παναπάκς εηηίιδζδ ζζπφεζ ηαζ ζημκ εθθδκζηυ πθδεοζιυ.  

 Ζ δεφηενδ ενεοκδηζηή οπυεεζδ αθμνά ζημ θφθμ. Τπμεέημοιε υηζ μζ βοκαίηεξ πμο ηάκμοκ 

πνήζδ μοζζχκ εα έπμοκ ορδθυηενα πμζμζηά δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ ηαζ απυ ημοξ άκηνεξ πμο 

ηάκμοκ πνήζδ μοζζχκ ηαζ απυ ηζξ βοκαίηεξ ημο βεκζημφ πθδεοζιμφ. Ζ οπυεεζδ αοηή πνμηφπηεζ 

απυ ημ βεβμκυξ υηζ υθδ δ αζαθζμβναθζηή ακαζηυπδζδ ημκίγεζ ηυζμ ηδκ άιεζδ επίδναζδ ημο θφθμο 

ζηδκ ακάπηολδ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ (Mehler & Andersen, 2017) υζμ ηαζ ημκ ορδθυ 

επζπμθαζιυ ηςκ βοκαζηχκ πνδζηχκ μοζζχκ ιε ηδκ φπανλδ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ (Corcos 

ηαζ ζοκ., 2001). Τπμεέηεηαζ θμζπυκ υηζ πανυιμζα εα είκαζ ηα απμηεθέζιαηα ηαζ βζα ηζξ βοκαίηεξ ημο 

εθθδκζημφ πθδεοζιμφ. 

 φιθςκα ιε ηδ ηνίηδ ενεοκδηζηή οπυεεζδ, δ ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ ηαζ ηςκ 

δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ εα δζαιεζμθααείηαζ απυ ηζξ ελήξ ιεηααθδηέξ: ηδκ πανμνιδηζηυηδηα, ηδκ 

ηαηάεθζρδ ηαζ ηδκ μζημβεκεζαηή θεζημονβζηυηδηα. Γεδμιέκμο δδθαδή υηζ, υπςξ έπεζ ακαθενεεί, 

ηυζμ δ πνήζδ μοζζχκ υζμ ηαζ μζ δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ ειθακίγμοκ ορδθά πμζμζηά ζοζπέηζζδξ 

ιε ηάπμζμοξ ημζκμφξ πανάβμκηεξ (Harrop&Marlatt, 2010. Schroeder & Higgins, 2017.Sinha ηαζ 

ζοκ, 1996) οπμεέηεηαζ υηζ αοημί μζ πανάβμκηεξ εα δζαιεζμθααμφκ ηδ ζπέζδ ιεηαλφ αοηχκ ηςκ 

δζαηαναπχκ. Έηζζ δ πανμφζα ένεοκα οπμεέηεζ πςξ δ πνήζδ μοζζχκ εα ζπεηίγεηαζ ιε ιεβαθφηενδ 

πανμνιδηζηυηδηα δ μπμία ιε ηδ ζεζνά ηδξ εα ζπεηίγεηαζ ιε πενζζζυηενα ζοιπηχιαηα δζαηνμθζηχκ 

δζαηαναπχκ. Πανμιμίςξ οπμεέηεηαζ υηζ δ πνήζδ μοζζχκ εα ζπεηίγεηαζ ιε ιεβαθφηενδ μζημβεκεζαηή 

δοζθεζημονβζηυηδηα δ μπμία ιε ηδ ζεζνά ηδξ εα ζπεηίγεηαζ ιε πενζζζυηενα ζοιπηχιαηα 

δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ ηαζ ηέθμξ υηζ δ πνήζδ μοζζχκ εα ζπεηίγεηαζ ιε ιεβαθφηενα επίπεδα 

ηαηάεθζρδξ ηα μπμία ιε ηδ ζεζνά ημοξ εα ζπεηίγμκηαζ ιε πενζζζυηενα ζοιπηχιαηα δζαηνμθζηχκ 

δζαηαναπχκ.  
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 Σέθμξ, οπμεέηεηαζ υηζ δ ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ ηαζ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ 

εα επδνεάγεηαζ απυ ιζα άθθδ ιεηααθδηή, ηδκ ακενβία. Γεδμιέκμο δδθαδή υηζ, υπςξ έπεζ 

ακαθενεεί, ηυζμ δ πνήζδ μοζζχκ υζμ ηαζ μζ δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ ειθακίγμοκ ορδθά πμζμζηά 

ζοζπέηζζδξ ιε ηδκ ακενβία (Keski-Rahkronen ηαζ ζοκ., 2014. Saridi, Karra, Kourakos, & Souliotis, 

2016) εεςνείηαζ πςξ εα αθθδθεπζδνά ζηδ ζπέζδ ιεηαλφ αοηχκ ηςκ δζαηαναπχκ. Τπμεέηεηαζ 

δδθαδή υηζ εα οπάνπεζ αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ηδξ ηαηάζηαζδξ ηδξ ακενβίαξ ηαζ ημο πθδεοζιμφ 

υζμκ αθμνά ηα επίπεδα ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ εηηζιχκηαξ πςξ δ ακενβία ηαζ δ πνήζδ 

μοζζχκ εα επδνεάζμοκ ηα επίπεδα ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ. οβηεηνζιέκα ακαιέκεηαζ ηα 

άημια πμο είκαζ άκενβα ηαζ ηάκμοκ ηαζ πνήζδ μοζζχκ κα έπμοκ ορδθυηενα πμζμζηά δζαηνμθζηχκ 

δζαηαναπχκ απυ ηα άημια πμο είκαζ ενβαγυιεκα ηαζ δεκ ηάκμοκ πνήζδ μοζζχκ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΟΓΓΟΟ: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ  

8.1. ςμμεηέσονηερ και Γιαδικαζία 

 ηδκ πανμφζα ένεοκα ζοιιεηείπακ ζοκμθζηά 160 άημια εη ηςκ μπμίςκ ηα 80 ακήηακ ζημκ 

βεκζηυ πθδεοζιυ ηαζ ηα άθθα 80 ήηακ πνήζηεξ κυιζιςκ (αθημυθ) ή πανάκμιςκ μοζζχκ.  Απυ ημοξ 

80 πνήζηεξ μοζζχκ, ζφιθςκα ιε ηα επίζδια ζημζπεία ημο ΟΚΑΝΑ, μζ 55 έηακακ πνήζδ αθημυθ 

ηαζ μζ 25 πανάκμιςκ μοζζχκ. Σα 80 άημια ημο βεκζημφ πθδεοζιμφ, εηηυξ απυ 4 βοκαίηεξ ηαζ 1 

άκηνα είπακ ααειμθμβία <8 ηαζ ακηίζημζπα <15 ζηα ενςηδιαημθυβζα αλζμθυβδζδξ ηδξ φπανλδξ ή 

υπζ ηαηάπνδζδξ απυ ηζξ μοζίεξ ή ακηίζημζπα απυ ημ αθημυθ ηάηζ πμο δείπκεζ υηζ δεκ ακηζιεηχπζγακ 

ηέημζεξ δοζημθίεξ. Ζ δθζηία ηυζμ ηςκ αηυιςκ απυ ημ βεκζηυ υζμ ηαζ απυ ημκ ηθζκζηυ πθδεοζιυ 

ηοιαίκμκηακ απυ 20 έςξ 40 εηχκ, ιε ιέζμ υνμ δθζηίαξ ηα 29,1 έηδ (Σ.Α.=7.94 έηδ). Μεβάθμ ιένμξ 

ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ήηακ άβαιμζ (N=137, 85.6%) ηαζ άκενβμζ (N=83, 51.9%) ιε ιέζμ δζάζηδια 

ακενβίαξ 30.49 ιήκεξ (Σ.Α.=38.36 ιήκεξ). Σμ ιέζμ αάνμξ ημοξ ήηακ 70.93 kg. (Σ.Α.= 16.44 kg.) 

ηαζ ημ ιέζμ φρμξ ημοξ 173.42 cm (Σ.Α.=7.94 cm). Απυ ημφξ εκ ζοκυθς ζοιιεηέπμκηεξ, μζ 82 ήηακ 

βοκαίηεξ (51,2%) ηαζ μζ 78 άκηνεξ (48.8%). οβηεηνζιέκα, απυ ημ ζφκμθμ ηςκ 82 βοκαζηχκ μζ 36 

ακήηακ ζημ ηθζκζηυ πθδεοζιυ ηαζ μζ 46 ζημ βεκζηυ, εκχ απυ ημ ζφκμθμ ηςκ 78 ακηνχκ μζ 44 

ακήηακ ζημκ ηθζκζηυ πθδεοζιυ ηαζ μζ 34 ζημ βεκζηυ. Σα δδιμβναθζηά ζημζπεία πανμοζζάγμκηαζ 

ζημκ Πίκαηα 1. 

 Σα άημια ημο ηθζκζημφ πθδεοζιμφ πνμένπμκηαζ απυ ηνεζξ ιμκάδεξ απελάνηδζδξ ημο 

ΟΚΑΝΑ, ημ πνυβναιια «Αεδκά», ηδκ «Αηναπυ» ηαζ ημ κμζμημιείμ «Έθεκα» υιςξ ααζζηή 

πνμτπυεεζδ ήηακ κα ηάκμοκ αηυιδ πνήζδ μοζζχκ. ζμζ δεκ έηακακ πνήζδ μοζζχκ ηδκ πνμκζηή 

πενίμδμ πμο δζελαβυηακ δ ένεοκα απμηθείμκηακ απυ αοηήκ. Πανάθθδθα απμηθείμκηακ υζμζ, ηυζμ 

απυ ημκ ηθζκζηυ υζμ ηαζ απυ ημ βεκζηυ πθδεοζιυ, ήηακ ηάης ηςκ 20 εηχκ ηαζ άκς ηςκ 40. Ζ 

επζθμβή ημο ηαηχηενμο δθζηζαημφ μνίμο έβζκε βζα κα απμηθεζζημφκ άημια πμο ανίζημκηαζ ζηδκ 

εθδαζηή δθζηία (15-20) έηζζ χζηε δ ζοζπέηζζδ ηάπμζςκ ιεηααθδηχκ κα ιδκ επδνεάγεηαζ απυ ηζξ 

κεονμθοζζμθμβζηέξ ηαζ ροπμζοκαζζεδιαηζηέξ αθθαβέξ πμο ζοκηεθμφκηαζ ζηδκ εκ θυβς δθζηζαηή 

θάζδ. Σέθμξ απυ ηδκ ένεοκα απμηθείμκηακ υζμζ ήηακ δζαβκςζιέκμζ ιε ηάπμζα ροπζαηνζηή 

δζαηαναπή. 

 Σα δεδμιέκα ηδξ ένεοκαξ ζοθθέπεδηακ απυ ημ Νμέιανζμ ημο 2017 έςξ ημ Μάνηζμ ημο 2018 

ηαζ πνμήθεακ απυ ηδ ζοιπθήνςζδ ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ πμο ακαθένμκηαζ παναηάης. Ζ επζθμβή 

ημο δείβιαημξ απυ ημ βεκζηυ πθδεοζιυ έβζκε ιε ηνυπμ ζοιπηςιαηζηυ. Ζ επζθμβή ημο δείβιαημξ ημο 

ηθζκζημφ πθδεοζιμφ έβζκε απυ ηα άημια πμο ανίζημκηακ ζηζξ ηνεζξ δμιέξ απελάνηδζδξ ημο 

ΟΚΑΝΑ ηαζ ηδνμφζακ ηζξ πνμακαθενεέκηεξ πνμτπμεέζεζξ ζοιιεημπήξ. 

 Πνζκ ηδ ζοιπθήνςζδ ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ μζ ζοιιεηέπμκηεξ εκδιενχκμκηακ εκηφπςξ 

αθθά ηαζ πνμθμνζηχκ βζα ημοξ ζηυπμοξ ηαζ ηζξ πνμτπμεέζεζξ ηδξ ένεοκαξ, ηδκ εεεθμκηζηή 

ζοιιεημπή, ηδκ ακςκοιία ηαζ ημκ πνυκμ ζοιπθήνςζδξ, πμο οπμθμβίγμκηακ πενίπμο ζηα 30 θεπηά. 
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Δθυζμκ ζοκαζκμφζακ λεηζκμφζε δ ζοιπθήνςζδ ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ πμο ακαθένμκηαζ 

παναηάης. 

 Ζ δζαθφθαλδ ηδξ ακςκοιίαξ ηαζ ημο απμννήημο δζαζθαθίζηδηε ιε ηδκ ακςκοιία ηςκ 

ενςηδιαημθμβίςκ, ηδ θφθαλδ ημοξ ζε απυννδημ θάηεθμ πνμζαάζζιμ ιυκμ απυ ηδκ ενεοκήηνζα ηαζ 

ηδ θφθαλδ ηςκ οπμβεβναιιέκςκ εκηφπςκ εκήιενδξ ζοβηαηάεεζδξ ζε λεπςνζζηυ απυννδημ θάηεθμ. 

 

Πίκαηαξ 1 

Με ηα δδιμβναθζηά ζημζπεία 

 Κθζκζηυξ Γεκζηυξ  

   ρ
2
=1.23, df=1, p=0.27 

Δνβαγυιεκμζ 35 42  

Άκενβμζ 45 38  

   ρ
2
=2.50, df=1, p=0.11 

Άκδνεξ 44 34  

Γοκαίηεξ 36 46  

   ρ
2
=6.14, df=1, p=0.01 

Πακηνειέκμζ 17 6  

Ακφπακηνμζ 63 74  

 

8.2. Δπγαλεία 

 θα ηα ενςηδιαημθυβζα πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ζε αοηή ηδκ ένεοκα ήηακ ιεηαθναζιέκα 

ζηδκ εθθδκζηή βθχζζα ηαζ ζοιπθδνχεδηακ ηαζ απυ ημ βεκζηυ ηαζ απυ ημκ ηθζκζηυ πθδεοζιυ. ημ 

πνχημ θφθθμ ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ ζοιπθδνχκμκηακ ηα δδιμβναθζηά παναηηδνζζηζηά, υπςξ 

θφθμ, δθζηία, μζημβεκεζαηή ηαζ επαββεθιαηζηή ηαηάζηαζδ.  

 Οζ δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ ηςκ αηυιςκ ιεηνήεδηακ απυ ηδκ ηθίιαηα ―Eating Disorders 

Examination Questionnaire – EDE-Q‖ (Fairburn & Beglin, 1994) δ μπμία έπεζ ιεηαθναζηεί ηαζ 

ζηαειζζηεί ηαζ ζηδκ εθθδκζηή βθχζζα (Giovazolias, Tsaousis, & Vallianatou, 2013). Πνυηεζηαζ βζα 

έκα ενςηδιαημθυβζμ αοημακαθμνάξ ιε ημ μπμίμ αλζμθμβμφκηαζ ζηάζεζξ ηαζ ζοιπενζθμνέξ ηςκ 

αηυιςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ δζαηαναπέξ πνυζθδρδξ ηνμθήξ. Απμηεθείηαζ απυ 22 ενςηήζεζξ ηαζ 

ααειμθμβμφκηαζ ηυζμ ημ ζοκμθζηυ ζημν ηαζ μζ 4 οπμηθίιαηεξ ημο ενςηδιαημθμβίμο (πενζμνζζιυξ, 

ακδζοπία βζα ηδ δζαηνμθή, ακδζοπία βζα ημ ζπήια ημο ζχιαημξ, ακδζοπία βζα ημ αάνμξ ημο 

ζχιαημξ) υζμ ηαζ δ ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ επεζζμδίςκ 6 ηφπςκ δζαηαναβιέκδξ ζοιπενζθμνάξ 

δζαηνμθήξ (υπςξ δ ηαηακάθςζδ αζοκήεζζηα ιεβάθδξ πμζυηδηαξ ηνμθήξ ηαζ δ ηαηακαβηαζηζηή 

άζηδζδ). Οζ ηζιέξ ηςκ ζοκηεθεζηχκ Crobach’s alpha ζημ ζοκμθζηυ ζημν είκαζ ορδθέξ (δείηηδξ 

Cronbach α = 0.95) οπμδεζηκφμκηαξ ορδθή εζςηενζηή ζοκάθεζα ημο ενςηδιαημθμβίμο. Ζ 

ααειμθυβδζδ βίκεηαζ ζε ιζα ηεηνααάειζα ηθίιαηα Likert απυ ημ 0=ηαιζά ιένα έςξ ημ 6=ηάεε 

ιένα 
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 Γζα ηδκ πανμνιδηζηυηδηα πνδζζιμπμζήεδηε δ ηθίιαηα πανμνιδηζηυηδηαξ ημο Barratt 

―Barratt Impulsiveness Scale / BIS – 11‖ (Patton & Stanford, 1995) ζηδκ εθθδκζηή ηδξ έηδμζδ 

(Πάπθμξ, Υααάηδ-Κμκηαλάηδ, Κμκηαλάηδξ, & Υνζζημδμφθμο, 2002). Οζ ηζιέξ ηςκ ζοκηεθεζηχκ 

Crobach’s alpha ζημ ζοκμθζηυ ζημν είκαζ ορδθέξ (δείηηδξ Cronbach α = 0.95) ηάηζ πμο 

απμδεζηκφεζ πςξ έπεζ ζηακμπμζδηζηή εβηονυηδηα ηαζ αλζμπζζηία. Ζ ηθίιαηα απμηεθείηαζ απυ 30 

ενςηήζεζξ πμο εθέβπμοκ ηδ δναζηδνζυηδηα, ηδκ πνμζμπή ηαζ ηδκ ζηακυηδηα ζπεδζαζιμφ ημο ηάεε 

ζοιιεηέπμκηα. Σα άημια ηαθμφκηαζ κα απακηήζμοκ ζηα ζημζπεία ηδξ ηθίιαηαξ δδθχκμκηαξ ημκ 

ααειυ πμο ημοξ ακηζπνμζςπεφεζ ηάεε ιζα απυ ηζξ πνμηάζεζξ πνδζζιμπμζχκηαξ ιζα ηεηνααάειζα 

ηθίιαηα ηφπμο Likert (1=ζπακίςξ/ πμηέ, 2=πενζζηαζζαηά, 3=ζοπκά, 4=πάκηα/ζπεδυκ πάκηα).  

 Ζ μζημβεκεζαηή θεζημονβζηυηδηα ηαζ ζοκμπή αλζμθμβήεδηε απυ ηδκ ηθίιαηα ―The 

McMaster Family Assessment Device – FAD‖ (Miller, Epstein, Bishop, & Keitner, 1985). Ζ 

πνμζανιμβή αοημφ ημο ενςηδιαημθμβίμο ζηα εθθδκζηά έπεζ βίκεζ απυ ηδκ Οιάδα ημο Ηαηνείμο 

Οζημβέκεζαξ ηαζ Εεφβμοξ ηδξ Α’ Φοπζαηνζηήξ Κθζκζηήξ ΔΚΠΑ, υπςξ πνδζζιμπμζήεδηε ζηδκ 

ένεοκα ηςκ Diaremeηαζ ζοκ., 2006. Ζ ηθίιαηα εεςνείηαζ έβηονδ εκχ δ αλζμπζζηία εζςηενζηήξ 

ζοκέπεζαξ ανέεδηε ορδθή (δείηηδξ Cronbach α = 0.70). Σμ FAD απμηεθεί έκα αοημζοιπθδνμφιεκμ 

απυ ημ άημιμ ενςηδιαημθυβζμ πμο πενζθαιαάκεζ 60 ενςηήζεζξ, μζ μπμίεξ αθμνμφκ ηζξ ελήξ επηά 

ζοκεήηεξ ηδξ μζημβεκεζαηήξ θεζημονβίαξ: βεκζηή θεζημονβία, επίθοζδ πνμαθδιάηςκ, επζημζκςκία 

ιεθχκ, νυθμζ ιέζα ζηδκ μζημβέκεζα, ζοκαζζεδιαηζηή απυηνζζδ, ζοκαζζεδιαηζηή ειπθμηή ηαζ 

πνυηοπα ζοιπενζθμνάξ. Σμ ενςηδιαημθυβζμ δίκεζ έκα ζοκμθζηυ ζημν ημ μπμίμ πνδζζιμπμζήζαιε 

ζηδκ πανμφζα ένεοκα. Ζ ααειμθυβδζδ βίκεηαζ ζε ιζα ηεηνααάειζα ηθίιαηα  Likert  απυ ημ 1= 

οιθςκχ απυθοηα ςξ ημ 4= Γζαθςκχ απυθοηα. 

 Ζ ηαηάεθζρδ ηςκ αηυιςκ ιεηνήεδηε ιε ηδκ ηθίιαηα ―Hospital Anxiety and Depression 

Scale - HADS‖ (Zigmond & Snaith, 1983) δ μπμία έπεζ ζηαειζζηεί ηαζ ιεηαθναζηεί ζηα εθθδκζηά 

(Mystakidou, Tsilika, Parpa, Katsouda, Galanos, & Vlahos, 2004).  Σμ ενςηδιαημθυβζμ αοηυ είκαζ 

έβηονμ ηαζ αλζυπζζημ ηαεχξ έπεζ ορδθή εζςηενζηή ζοκμπή (0.94). Ζ ηθίιαηα HADS πμο 

ζοιπθδνχκεηαζ απυ ημ ζοιιεηέπμκηα έπεζ ζπεδζαζηεί βζα κα ιεηνάεζ ηυζμ ημ άβπμξ υζμ ηαζ ηδκ 

ηαηάεθζρδ. Έηζζ απυ ηα 14 ζοκμθζηά θήιιαηα απυ ηα μπμία απμηεθείηαζ, ηα 7 θήιιαηα ιεηνμφκ ηα 

άβπμξ ηαζ ηα άθθα 7 ηδκ ηαηάεθζρδ, ιε δζαηφιακζδ ααειμθμβίαξ απυ 0 έςξ 21. ηδκ πανμφζα 

ένεοκα πνδζζιμπμζήεδηε ιυκμ ημ ζημν ηδξ ηαηάεθζρδξ (δείηηδξ Cronbach α = 0.81). Ζ 

ααειμθυβδζδ βίκεηαζ ζε ιζα ηεηνααάειζα ηθίιαηα Likert απυ ημ 0 έςξ 3. 

 Γζα κα εθεβπεεί υηζ ζημ βεκζηυ πθδεοζιυ δεκ οπήνπε ελάνηδζδ απυ ηάπμζα μοζία 

πνδζζιμπμζήεδηακ ημ ―Drug Use Disorders Identification Test – DUDIT‖ ηαζ ημ Alcohol Use 

Disorders Identification Test – AUDIT‖. οβηεηνζιέκα βζα ηδ ιέηνδζδ ηδξ πνήζδξ πανάκμιςκ 

μοζζχκ πνδζζιμπμζήεδηε δ εθθδκζηή έηδμζδ ηδξ ηθίιαηαξ  ―Drug Use Disorders Identification 

Test – DUDIT‖ (Berman, Bergman, Palmstierna, & Schlyter, 2005). Ζ ηθίιαηα πενζθαιαάκεζ 11 
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πνμηάζεζξ ηάεε ιία απυ ηζξ μπμίεξ ιεηνάεζ ηδ ζοπκυηδηα ηαζ ηδκ πμζυηδηα ηδξ ηαηακάθςζδξ 

δζαθυνςκ πανάκμιςκ μοζζχκ. Σμ ενςηδιαημθυβζμ αοηυ έπεζ ορδθή αλζμπζζηία ηαζ εβηονυηδηα 

ηαεχξ έπεζ ορδθή εζςηενζηή ζοκμπή (δείηηδξ Cronbach α = 0.92).  

 Γζα ηδ ιέηνδζδ ηδξ πνήζδξ κυιζιςκ μοζζχκ (αθημυθ) πνδζζιμπμζήεδηε δ ηθίιαηα 

―Alcohol Use Disorders Identification Test – AUDIT‖ (Saunders, Aasland, Babor,  De la Fuente & 

Grant, 1993) ζηδκ εθθδκζηή ηδξ έηδμζδ ηαζ πανμοζζάγεζ αολδιέκδ ηζιή εζςηενζηήξ ζοκάθεζαξ 

(δείηηδξ Cronbach α = 0.95) ηαζ  ορδθή  εβηονυηδηα (Moussas et al., 2010). Σμ ενςηδιαημθυβζμ 

AUDIT πενζθαιαάκεζ 10 ενςηήζεζξ, πμο ααειμθμβμφκηαζ ιε ιζα ηεηνααάειζα ηθίιαηα Likert απυ 

0 έςξ 4. Απυ ημ ζφκμθμ ηςκ 10 ενςηήζεςκ, ηνεζξ αθμνμφκ ζηδ πνήζδ ημο αθημυθ, ηέζζενζξ ζηδκ 

ελάνηδζδ ηαζ ηνεζξ ζηα πνμαθήιαηα πμο πνμηαθμφκηαζ απυ ηδκ πνήζδ ημο αθημυθ. οκμθζηή 

ααειμθμβία ≥8 απμηεθεί έκδεζλδ βζα πνυαθδια ηαηάπνδζδξ αθημυθ, εκχ ααειμθμβία ιεβαθφηενδ 

ημο 15 βζα ημοξ άκηνεξ ηαζ ιεβαθφηενδ ημο 13 βζα ηζξ βοκαίηεξ οπμδδθχκεζ ελάνηδζδ, ζφιθςκα ιε 

ηζξ μδδβίεξ ηςκ ηαηαζηεοαζηχκ ημο. 

 Σέθμξ, δ ιεηααθδηή ακενβία ιεηνήεδηε ιέζα απυ ηδκ ζοιπθήνςζδ ηςκ δδιμβναθζηχκ 

παναηηδνζζηζηχκ (επαββεθιαηζηή ηαηάζηαζδ) υπμο ζοιπθδνςκυηακ ηαζ δ πνμκζηή δζάνηεζα ηδξ 

ακενβίαξ. 

8.3. ηαηιζηικέρ αναλύζειρ 

 Ζ πανμοζίαζδ ηςκ πμζμηζηχκ δεδμιέκςκ (πθδεοζιυξ, θφθμ, ηαηάζηαζδ ενβαζίαξ, 

μζημβεκεζαηή ηαηάζηαζδ) βίκεηαζ ιε πίκαηεξ ζοπκμηήηςκ (N) ηαζ ζπεηζηχκ ζοπκμηήηςκ (%). Γζα 

ηζξ ζοκεπείξ ιεηααθδηέξ ηδξ ένεοκαξ ιαξ (Πανμνιδηζηυηδηα, Γζαηνμθζηέξ Γζαηαναπέξ, Καηάεθζρδ, 

Οζημβεκεζαηή Λεζημονβζηυηδηα, Υνήζδ Οοζζχκ ηαζ Υνήζδ Αθημυθ) πανμοζζάγμκηαζ ηα ααζζηά 

πενζβναθζηά ιέηνα (ιέζδ ηζιή, ηοπζηή απυηθζζδ ηαζ δείηηδξ εζςηενζηήξ ζοκάθεζαξ). Γζα κα 

θακμφκ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ επίδναζδξ ηςκ δφμ μιάδςκ ημο Πθδεοζιμφ ςξ πνμξ ηζξ δζαηνμθζηέξ 

δζαηαναπέξ, ηδκ πανμνιδηζηυηδηα, ηδκ μζημβεκεζαηή θεζημονβζηυηδηα ηαζ ηδκ ηαηάεθζρδ, έβζκε δ 

πνήζδ ημο παναιεηνζημφ εθέβπμο t-test, αηυιδ, βζα κα θακμφκ εάκ ηα πμζμζηά ακενβίαξ, 

μζημβεκεζαηήξ ηαηάζηαζδξ ηαζ ημο θφθμο δζαθμνμπμζμφκηαζ ακάθμβα ιε ημκ Πθδεοζιυ ηάκαιε ηδ 

πνήζδ ημο εθέβπμο ρ
2
. Γζα κα θακεί εάκ δ Οζημβεκεζαηή Λεζημονβζηυηδηα, δ Πανμνιδηζηυηδηα, ηαζ 

δ Καηάεθζρδ, δζαιεζμθααμφκ ζηδ ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ ηαζ ημο πθδεοζιμφ, 

πνδζζιμπμζήζαιε ηδκ αλάιπζε δηακεζνιάβεζεο (mediationanalysis), υπςξ αοηή πνμηάεδηε απυ 

ημοξ Baron ηαζ Kenny (1986) ηαζ ημοξ Judd ηαζ Kenny (1981). Σέθμξ, πνδζζιμπμζείηαζ ημ 

SobelTest, βζα κα εθεβπεεί μ ααειυξ ζδιακηζηυηδηαξ ηδξ δζαιεζμθάαδζδξ. Σμ SobelTest, είκαζ 

έκαξ έθεβπμξ ttest ημ μπμίμ ιαξ πανέπεζ ιζα ιέεμδμ βζα κα ιπμνέζμοιε κα δμφιε ημ ηαηά πυζμκ δ 

αθθαβή ζημ ααειυ ηδξ ζπέζδξ ιεηαλφ ηδξ ακελάνηδηδξ ηαζ ηδξ ελανηδιέκδξ ιεηααθδηήξ, ιεηά απυ 

ηδκ πνμζεήηδ ηδξ δζαιεζμθααδηζηήξ ιεηααθδηήξ ζηδκ ακάθοζδ ηδξ παθζκδνυιδζδξ είκαζ 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή, ηαζ έηζζ, ηαηά πυζμκ δ δζαιεζμθάαδζδ είκαζ ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή 
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(Sobel1982).Ζ δζαδζηαζία ημο Sobel έβζκε ιε ηδκ αμήεεζα εκυξ ενβαθείμο πμο πανέπεηαζ δςνεάκ 

ζημ δζαδίηηομ, υπμο εηεί ημπμεεηεί ηακείξ ηζξ εηηζιήζεζξ πμο έπεζ απυ ηζξ ακαθφζεζξ 

παθζκδνυιδζδξ ηαζ παίνκεζ ηα απμηεθέζιαηα ημο SobelTest. http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm. 

Σέθμξ, βζα κα θακεί εάκ οπάνπεζ αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ηδξ ηαηάζηαζδξ ηδξ ακενβίαξ ηαζ ημο 

πθδεοζιμφ υζμκ αθμνά ηα επίπεδα ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ ηάκαιε ηδ πνήζδ ημο εθέβπμο 

Two-WayANOVA. Γζα ημκ έθεβπμ ηδξ ζηαηζζηζηήξ ζδιακηζηυηδηαξ πνδζζιμπμζήεδηε ημ επίπεδμ 

ζδιακηζηυηδηαξ α=0.05 (ή 5%). Γζα ηδκ ηαηζζηζηή Ακάθοζδ πνδζζιμπμζήεδηε ημ ζηαηζζηζηήξ 

ενβαθείμ SPSSv21. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΝΑΣΟ: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

Με ηδκ πνήζδ ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ πμο αλζμθμβμφκ ηδκ πνήζδ αθημυθ ηαζ ακηίζημζπα ηδκ πνήζδ 

μοζζχκ ανέεδηε υηζ ζημκ βεκζηυ πθδεοζιυ ηδνμφζακ ηα ηνζηήνζα φπανλδξ πνμαθδιαηζηήξ πνήζδξ 

μοζζχκ ιυκμ ηνεζξ βοκαίηεξ ηαζ πνμαθδιαηζηήξ πνήζδξ αθημυθ, ιία βοκαίηα ηαζ έκαξ άκηναξ. θμζ 

μζ οπυθμζπμζ δεκ ακηζιεηχπζγακ πνυαθδια ιε ηάπμζα μοζία. Σα απμηεθέζιαηα θαίκμκηαζ ζημκ 

Πίκαηα 2. 

 

Πίκαηαξ 2 

Πνζνζηά ρξήζεο νπζηώλ θαη αιθνόι ζην γεληθό πιεζπζκό 

ΓΔΝΗΚΟ ΠΛΖΘΤΜΟ Ν (%) 

ΥΡΖΖ ΑΛΚΟΟΛ ΓΔΝΗΚΟ 

ΚΟΡ 
 

Άκδνεξ   

>15 1 (1.25%) 

≤15 33 (41.25%) 

Γοκαίηεξ  

>13 1 (1.25%) 

≤13 45 (56.25%) 

ΥΡΖΖ ΟΤΗΧΝ ΓΔΝΗΚΟ ΚΟΡ  

Άκδνεξ   

>6 3 (3.75%) 

≤6 31 (38.75%) 

Γοκαίηεξ  

>8 0 (0.00%) 

≤8 45 (57.50%) 

 

 

9.1. σέζη σπήζηρ οςζιών με ηιρ διαηποθικέρ διαηαπασέρ και με ηιρ λοιπέρ μεηαβληηέρ. 

Απυ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ακάθοζδξ, ανέεδηε πςξ μ ηθζκζηυξ πθδεοζιυξ έπεζ ορδθυηενα επίπεδα 

πανμνιδηζηυηδηαξ (t=4.17, df=158,  p<.001), ορδθυηενα επίπεδα μζημβεκεζαηήξ θεζημονβζηυηδηαξ 

απυ ημ βεκζηυ πθδεοζιυ (t=6.42, df=158, p<.001) ηαζ πζμ ορδθά επίπεδα ηαηάεθζρδξ απυ ημ βεκζηυ 

πθδεοζιυ (t=5.01, df=158, p<.001). 

Να ζδιεζςεεί πςξ δεκ παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ακάιεζα ζημκ ηθζκζηυ ηαζ ημ 

βεκζηυ πθδεοζιυ ςξ πνμξ ηζξ δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ (t=0.70, df=158, p=.49), ηαζ ηα πμζμζηά 

ακενβίαξ (ρ
2
=1.23, df=1, p=.27). Σα απμηεθέζιαηα θαίκμκηαζ ζημοξ Πίκαηεξ 3 & 4 ακηίζημζπα. 

 

Πίκαηαξ 3 

Απνηειέζκαηα ηεο επίδξαζεο ηνπ Πιεζπζκνύ σο πξνο ηηο δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο, ηελ 
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παξνξκεηηθόηεηα, ηελ νηθνγελεηαθή ιεηηνπξγηθόηεηα θαη ηελ θαηάζιηςε 

 M.O. T.A. t p 

Γζαηνμθζηέξ Γζαηαναπέξ   0.70 0.49 

Κθζκζηυξ  32.71 33.56   

Γεκζηυξ  29.39 26.56   

Πανμνιδηζηυηδηα   4.17 <0.001 

Κθζκζηυξ  69.75 9.44   

Γεκζηυξ  63.10 10.71   

Οζημβεκεζαηή Λεζημονβζηυηδηα   6.42 <0.001 

Κθζκζηυξ  2.43 0.42   

Γεκζηυξ  2.04 0.34   

Καηάεθζρδ   5.01 <0.001 

Κθζκζηυξ  7.01 3.55   

Γεκζηυξ  4.38 3.10   

 

Πίκαηαξ 4 

Πνζνζηά αλεξγίαο αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκό (πίλαθαο ζπλάθεηαο) 

 Δνβαγυιεκμζ Άκενβμζ φκμθμ 

Κθζκζηυξ 
35 45 80 

43.8% 56.2% 100.0% 

Γεκζηυξ 
42 38 80 

52.5% 47.5% 100.0% 

φκμθμ 77 83 160 

 

9.2.  Δπιδπάζειρ ηος θύλος  ζηιρ διαηποθικέρ διαηαπασέρ, ζηον κλινικό πληθςζμό και ζηο 

γςναικείο πληθςζμό 

Απυ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ακάθοζδξ ανέεδηε πςξ ζημκ ηθζκζηυ πθδεοζιυ, μζ βοκαίηεξ έπμοκ 

ορδθυηενα επίπεδα δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ απυ ημοξ άκδνεξ (t= -4.81, df=49.40, p<.001). 

Δπίζδξ, ανέεδηε πςξ μζ βοκαίηεξ πμο ηάκμοκ πνήζδ μοζζχκ έπμοκ ορδθυηενα επίπεδα 

δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ απυ ηζξ βοκαίηεξ πμο δεκ ηάκμοκ πνήζδ μοζζχκ (t= -2.99, df=60.34, 

p<.001). 

Πίκαηαξ 5 

Απνηειέζκαηα ηεο επίδξαζεο ηνπ Φύινπ σο πξνο ηηο δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο ζηνλ θιηληθό πιεζπζκό 

 Μ.Ο. Σ.Α. t p 

Γζαηνμθζηέξ Γζαηαναπέξ   -4.81 <.001 

Γοκαίηεξ 51.17 38.07   

Άκδνεξ 17.61 19.24   

 

Πίκαηαξ 6 

Απνηειέζκαηα ηεο επίδξαζεο ηνπ Πιεζπζκνύ σο πξνο ηηο δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο γηα ηηο γπλαίθεο 
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 Μ.Ο. Σ.Α. t p 

Γζαηνμθζηέξ Γζαηαναπέξ   -2.99 .004 

Κθζκζημφ πθδεοζιμφ 51.17 38.07   

Γεκζημφ πθδεοζιμφ 28.83 26.79   

 

9.3. Γιαμεζολάβηζη ηηρ καηάθλιτηρ, ηηρ παποπμηηικόηηηαρ και ηηρ οικογενειακήρ 

λειηοςπγικόηηηαρ ζηη ζσέζη μεηαξύ ηηρ σπήζηρ οςζιών και ηυν διαηποθικών διαηαπασών 

 

Ζ ηαηάεθζρδ είκαζ δ πνχηδ ιεηααθδηή, πμο ελεηάζηδηε εάκ δζαιεζμθααεί ζηδ ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ 

δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ ηαζ ημο πθδεοζιμφ. Σα απμηεθέζιαηα απυ ηζξ παθζκδνμιήζεζξ 

πανμοζζάγμκηαζ ζημ Γνάθδια 1. Βνέεδηε υηζ ηα επίπεδα ηαηάεθζρδξ δζαθμνμπμζμφκηαζ ακάθμβα 

ιε ημκ πθδεοζιυ ηαζ ιε αοηυ εκκμείηαζ πςξ ηα άημια ημο βεκζημφ πθδεοζιμφ έπμοκ παιδθυηενα 

επίπεδα ηαηάεθζρδξ απυ ηα άημια ημο ηθζκζημφ πθδεοζιμφ (b= -2.64, p<.0001). Δπίζδξ, υηακ δ 

ηαηάεθζρδ αολάκεηαζ ηαηά ιζα ιμκάδα ηα επίπεδα ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ αολάκμκηαζ ηαηά 

2.59 βζα ίδζεξ μιάδεξ πθδεοζιμφ (b= 2.59, p=.0003). Ο ζοκηεθεζηήξ ημο πθδεοζιμφ απυ -3.33 

(p=.49, ns) δζαιμνθχεδηε ιεηά ηδκ πνμζεήηδ ηδξ ηαηάεθζρδξ ζημ ιμκηέθμ παθζκδνυιδζδξ ζε 3.50 

(p=.48, ns), αθθά δ ηζιή ημο Sobeltest ήηακ -2.99, p=.0003, δείπκμκηαξ πςξ οπάνπεζ 

δζαιεζμθάαδζδ. 

 
 

Γξάθεκα 1. Απνηειέζκαηα παιηλδξνκήζεσλ κε δηακεζνιαβεηηθή κεηαβιεηή ηελ θαηάζιηςε. 

 

 

Έπεζηα, δ πανμνιδηζηυηδηα είκαζ δ ιεηααθδηή, πμο ελεηάζηδηε εάκ δζαιεζμθααεί ζηδ ζπέζδ 

ιεηαλφ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ ηαζ ημο πθδεοζιμφ. Σα απμηεθέζιαηα απυ ηζξ 

παθζκδνμιήζεζξ πανμοζζάγμκηαζ ζημ Γνάθδια 2. Σα επίπεδα ηδξ πανμνιδηζηυηδηαξ 

δζαθμνμπμζμφκηαζ ακάθμβα ιε ημκ πθδεοζιυ ηαζ ιε αοηυ εκκμείηαζ πςξ ηα άημια ημο βεκζημφ 

πθδεοζιμφ έπμοκ παιδθυηενα επίπεδα πανμνιδηζηυηδηαξ απυ ηα άημια ημο ηθζκζημφ πθδεοζιμφ 

(b= -6.65,p<.001). Δπζπθέμκ υηακ δ πανμνιδηζηυηδηα αολάκεηαζ ηαηά ιζα ιμκάδα, ηα επίπεδα ηςκ 

δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ αολάκμκηαζ ηαηά 0.48, βζα ίδζεξ μιάδεξ πθδεοζιμφ (b= 0.48, p=.04). Ο 



52 

 

 

ζοκηεθεζηήξ ημο πθδεοζιμφ απυ -3.33 (p=.49, ns) ιεζχεδηε ιεηά ηδκ πνμζεήηδ ηδξ 

πανμνιδηζηυηδηαξ ζημ ιμκηέθμ παθζκδνυιδζδξ ζε -0.11 (p=.98, ns), ηαζ δ ηζιή ημο Sobeltest ήηακ 

-1.80, p=.07, δείπκμκηαξ πςξ δεκ οπάνπεζ δζαιεζμθάαδζδ. 

 
 

Γξάθεκα 2. Απνηειέζκαηα παιηλδξνκήζεσλ κε δηακεζνιαβεηηθή κεηαβιεηή ηελ παξνξκεηηθόηεηα. 

 

 

Σέθμξ, δ μζημβεκεζαηή θεζημονβζηυηδηα είκαζ δ ηεθεοηαία ιεηααθδηή, πμο ελεηάζηδηε εάκ 

δζαιεζμθααεί ζηδ ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ ηαζ ημο πθδεοζιμφ. Σα 

απμηεθέζιαηα απυ ηζξ παθζκδνμιήζεζξ πανμοζζάγμκηαζ ζημ Γνάθδια 3. Σα επίπεδα δ 

μζημβεκεζαηήξ θεζημονβζηυηδηαξ δζαθμνμπμζμφκηαζ ακάθμβα ιε ημκ πθδεοζιυ ηαζ ιε αοηυ 

εκκμείηαζ πςξ ηα άημια ημο βεκζημφ πθδεοζιμφ έπμοκ παιδθυηενα επίπεδα μζημβεκεζαηήξ 

δοζθεζημονβζηυηδηαξ απυ ηα άημια ημο ηθζκζημφ πθδεοζιμφ (b= -0.39, p<.0001). Δπίζδξ, υηακ δ 

μζημβεκεζαηή θεζημονβζηυηδηα αολάκεηαζ ηαηά ιζα ιμκάδα, ηα επίπεδα ηςκ δζαηνμθζηχκ 

δζαηαναπχκ αολάκμκηαζ ηαηά 26.09, βζα ίδζεξ μιάδεξ πθδεοζιμφ (b= 26.09,p<.0001). Ο 

ζοκηεθεζηήξ ημο πθδεοζιμφ απυ -3.33 (p=.49, ns) δζαιμνθχεδηε ιεηά ηδκ πνμζεήηδ ηδξ 

μζημβεκεζαηήξ θεζημονβζηυηδηαξ ζημ ιμκηέθμ παθζκδνυιδζδξ ζε 6.88 (p=.48, ns), ηαζ  δ ηζιή ημο 

Sobeltest ήηακ -3.65, p=.0002, δείπκμκηαξ πςξ οπάνπεζ δζαιεζμθάαδζδ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 3. Απνηειέζκαηα παιηλδξνκήζεσλ κε δηακεζνιαβεηηθή κεηαβιεηή ηελ νηθνγελεηαθή 
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ιεηηνπξγηθόηεηα. 

 

9.3.1 Αλληλεπίδπαζη ηος πληθςζμού και ηηρ καηάζηαζηρ ηηρ επγαζίαρ υρ ππορ ηα επίπεδα 

ηυν διαηποθικών διαηαπασών 

Απυ ηδκ Ακάθοζδ Γζαζπμνάξ ιε δφμ πανάβμκηεξ (twowayANOVA) ανέεδηε πςξ μφηε μ 

πθδεοζιυξ [F(1,156)=0.253, δ
2
=0.002, p=.615] αθθά μφηε ηαζ δ ηαηάζηαζδ ενβαζίαξ 

[F(1,156)=1.277, δ
2
=0.008, p=.260] έπμοκ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή επίδναζδ ζηα επίπεδα ηςκ 

δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ. ιςξ, δ αθθδθεπίδναζδ ηςκ δφμ παναβυκηςκ είκαζ ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηή [F(1,156)=7.782, δ
2
=0.048,p=.006], ηάηζ πμο θαίκεηαζ ηαζ ζημ Γνάθδια 4. Σα 

απμηεθέζιαηα θαίκμκηαζ ακαθοηζηά ζημκ Πίκαηα 7. 

 

Πίκαηαξ 7 

Απνηειέζκαηα Αλάιπζεο Γηαθύκαλζεο γηα ηελ επίδξαζε ηνπ Πιεζπζκνύ θαη ηεο Καηάζηαζεο 

Δξγαζίαο ζηηο Γηαηξνθηθέο Γηαηαξαρέο. 

Μεηααθδηέξ df F p δ
2
 

Πθδεοζιυξ 1 0.253 0.615 0.002 

Καηάζηαζδ Δνβαζίαξ 1 1.277 0.260 0.008 

Πθδεοζιυξ* Καηάζηαζδ 

Δνβαζίαξ 
1 7.782 0.006 0.048 

θάθια 156    
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Γξάθεκα 4: Δπίπεδα δηαηξνθηθώλ δηαηαξαρώλ κε βάζε ηνλ πιεζπζκό θαη ηελ θαηάζηαζε εξγαζίαο. 

 

Απυ ημ παναπάκς βνάθδια θαίκεηαζ πςξ ζημοξ άκενβμοξ, μ ηθζκζηυξ πθδεοζιυξ έπεζ ορδθυηενα 

επίπεδα δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ απυ ημ βεκζηυ πθδεοζιυ, ιε ηδκ εζηυκα αοηή κα αθθάγεζ ζημοξ 

ενβαγυιεκμοξ ιε ημκ βεκζηυ πθδεοζιυ αοηή ηδ θμνά κα έπεζ ορδθυηενα επίπεδα δζαηνμθζηχκ 

δζαηαναπχκ απυ ημκ ηθζκζηυ πθδεοζιυ. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 Ζ ζπέζδ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ ηαζ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ είκαζ ηαηαθοηζηήξ ζδιαζίαξ 

ηαεχξ θαίκεηαζ πςξ δ ζοκφπανλδ ημοξ είκαζ πμθφ ζοπκή ηαζ ζζπονή (Gadalla&Piran, 2007. 

Holderness, Brooks – Gunn, & Warren, 1994.Schroeder & Higgins, 2017.Umberg, Shader, Hsu, & 

Greenblatt, 2012).Αοηή δ ορδθή ζοζπέηζζδ ημοξ ηαζ δ ιδ φπανλδ ζαθήξ αζηζμθμβίαξ αοηήξ 

μδήβδζε ζηδκ ακαγήηδζδ ηάπμζςκ άθθςκ παναβυκηςκ πνμηεζιέκμο κα ελδβδεεί. Χζηυζμ δ 

ακαγήηδζδ αοηή εηηυξ ημο πενζμνζζιέκμο εφνμοξ ηδξ είπε ηαζ ανηεημφξ πενζμνζζιμφξ ιε 

απμηέθεζια κα ιδ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε ηάπμζμ αζθαθέξ ζοιπέναζια (Harrop & Marlatt, 2010). 

Ζ πανμφζα θμζπυκ ένεοκα επζπείνδζε κα ελεηάζεζ ημ δζαιεζμθααδηζηυ νυθμ αθθά ηαζ ηδκ επίδναζδ 

ηάπμζςκ ζοβηεηνζιέκςκ παναβυκηςκ ζηδ ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ ηαζ ηςκ δζαηνμθζηχκ 

δζαηαναπχκ. 

 οβηεηνζιέκα, ανπζηά ελεηάζηδηε εάκ υηζ ηα άημια πμο ηάκμοκ πνήζδ μοζζχκ ειθακίγμοκ 

ορδθυηενα πμζμζηά δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ απυ ηα άημια πμο δεκ ηάκμοκ πνήζδ. Ζ οπυεεζδ 

δδθαδή ήηακ υηζ εα οπάνπεζ ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ ηαζ ηςκ δζαηνμθζηχκ 

δζαηαναπχκ. Αοηή δεκ επζαεααζχεδηε ηαεχξ δε ανέεδηε ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ 

πνήζδξ μοζζχκ ηαζ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ. Δάκ ηαζ ημ εφνδια αοηυ δε ζοκάδεζ ιε ημ 

ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ οπάνπμοζαξ αζαθζμβναθίαξ δ μπμία οπμζηδνίγεζ ηδκ ορδθή ζοζπέηζζδ 
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αοηχκ ηςκ δφμ ιεηααθδηχκ (Schroeder&Higgins, 2017. Umberg, Shader, Hsu, &Greenblatt, 2012) 

ςζηυζμ ζοιθςκεί ιε ηα απμηεθέζιαηα εκυξ ιζηνμφ ιένμοξ ενεοκχκ πμο ακαθένμοκ υηζ άημια ιε 

δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ δεκ ειθακίγμοκ ελάνηδζδ απυ ηάπμζα μοζία οπμδδθχκμκηαξ έηζζ ηδ ιδ 

ζοζπέηζζδ αοηχκ ηςκ δφμ ιεηααθδηχκ (Dunn, Larimer, & Neighbors, 2002.Stock, Goldberg, 

Corbett, & Katzman, 2002). Μάθζζηα ηαζ δ εεςνία έπεζ ακαθένεζ πςξ είκαζ πζεακυκ κα ιδκ 

οθίζηαηαζ δ ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ ηαζ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ εάκ δεκ 

οπάνπμοκ ηάπμζμζ άθθμζ πανάβμκηεξ (Krahn, 1991). Δπίζδξ, ένεοκα έπεζ ημκίζεζ πςξ μζ 

πμθζηζζιζηέξ δζαθμνέξ ακάιεζα ζε δζαθμνεηζηέξ πχνεξ επδνεάγμοκ ημ ααειυ ηδξ ζοκμζζδνυηδηαξ 

ηδξ πνήζδξ μοζζχκ ηαζ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ (Granner, Abood, & Black, 2001). Δπμιέκςξ, 

ίζςξ ζημκ εθθδκζηυ πθδεοζιυ κα ιδκ ειθακίγεηαζ ηυζμ ζοπκά ή ηυζμ έκημκα αοηή δ ζοζπέηζζδ 

ηάηζ πμο πνήγεζ πεναζηένς ένεοκαξ. 

 Αηυιδ ελεηάζηδηε εάκ υηζ ηα άημια πμο ηάκμοκ πνήζδ μοζζχκ ειθακίγμοκ ηαζ πζμ 

αολδιέκα επίπεδα πανμνιδηζηυηδηαξ, μζημβεκεζαηήξ δοζθεζημοβζηυηδηαξ, ηαηάεθζρδξ ηαζ ακενβίαξ 

απυ ηα άημια πμο δεκ ηάκμοκ πνήζδ μοζζχκ. Ζ πνήζδ μοζζχκ θμζπυκ ζοζπεηίζηδηε εεηζηά ιυκμ ιε 

ηδκ πανμνιδηζηυηδηα, ηδκ μζημβεκεζαηή δοζθεζημονβζηυηδηα ηαζ ηδκ ηαηάεθζρδ οπμδδθχκμκηαξ 

έηζζ πςξ απμηεθμφκ πανάβμκηεξ ηζκδφκμο ακάπηολδξ ή ηαζ δζαηήνδζδξ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ. Ζ 

εεςνία άθθςζηε έπεζ ακαδείλεζ ηδ ζοιιεημπή αοηχκ ηςκ παναβυκηςκ ςξ ηαίνζαξ ζδιαζίαξ ηυζμ 

ηδξ έκανλδξ υζμ ηδξ δζαηήνδζδξ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ ηαεχξ μζ πνήζηεξ μοζζχκ πενζβνάθμκηαζ κα 

έπμοκ ακάβηδ βζα άιεζεξ ακηαιμζαέξ πςνίξ κα ακαθμβίγμοκ ηζξ ιαηνμπνυεεζιεξ ζοκέπεζεξ, κα 

έπμοκ έκημκδ ηαηαεθζπηζηή ζοιπηςιαημθμβία, υπςξ εθίρδ, ατπκία, ιεζςιέκδ εκενβδηζηυηδηα, ηαζ 

κα έπμοκ ηαηαηενιαηζζιέκεξ ή ζοβηνμοζζαηέξ ζπέζεζξ ιε ηδκ μζημβέκεζα ημοξ (Boden & 

Fergusson, 2011. McPherson, Boyne, & Willis, 2017. Verdejo-García, Lawrence, & Clark, 2008).  

 Ακηίεεηα δ πνήζδ μοζζχκ δεκ ανέεδηε κα έπεζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή εεηζηή ζοζπέηζζδ ιε 

ηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ ακενβίαξ ηάηζ πμο οπμκμεί πςξ ηυζμ δ ζοκεήηδ ηδξ ενβαζίαξ υζμ ηαζ δ 

ζοκεήηδ ηδξ ακενβίαξ εβείνμοκ ηδκ ίδζα επζηζκδοκυηδηα ηδξ έκανλδξ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ. Αοηυ ημ 

απμηέθεζια ίζςξ κα μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ ζηδκ Δθθάδα ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ δ δοζημθία 

εφνεζδξ ενβαζίαξ ηαζ ημ ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια ηδξ ακενβίαξ δεκ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ φπανλδ ηδξ 

πνήζδξ μοζζχκ, υπςξ ακαιεκυηακ υηζ εα ζοιαεί ιε αάζδ ηδκ οπάνπμοζα αζαθζμβναθία, αθθά 

επδνεάγεηαζ απυ ηδ βεκζηυηενδ ζοκεήηδ πμο επζηναηεί ζημκ εθθαδζηυ πχνμ πθήηημκηαξ ελίζμο υθμ 

ημκ πθδεοζιυ (Δοεοιίμο,  Ανβαθία, Καζηαιπά & Μαηνή, 2013). 

 Δπίζδξ, δ ένεοκα ελέηαγε ηδκ επίδναζδ ημο θφθμο εηηζιχκηαξ πςξ μζ βοκαίηεξ πμο ηάκμοκ 

πνήζδ μοζζχκ εα έπμοκ ορδθυηενα επίπεδα δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ απυ ημοξ άκηνεξ πνήζηεξ 

μοζζχκ αθθά ηαζ απυ ηζξ βοκαίηεξ πμο δεκ ηάκμοκ πνήζδ μοζζχκ. Ζ οπυεεζδ αοηή επζαεααζχεδηε 

ηαεχξ ανέεδηακ ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ ιεηααθδηχκ. Σα απμηεθέζιαηα 

αοηά ζοιθςκμφκ ιε πνμδβμφιεκεξ ένεοκεξ μζ μπμίεξ επζζδιαίκμοκ ηδκ επίδναζδ ημο θφθμο ζηδκ 
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ακάπηολδ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ (Levine, Smolak, & Schermer, 1996. Mehler & Andersen, 

2017) αθθά ηαζ ηδκ επζαάνοκζδ πμο οπάνπεζ υηακ εκοπάνπεζ ηαζ δ πνήζδ μοζζχκ (Beary, Lacey, & 

Merry, 1986. Corcos ηαζ ζοκ., 2001. Jonas, Gold, Sweeney, & Pottash, 1987). Ηδζαίηενα δ 

θειζκζζηζηή εεςνία έπεζ ηαηαδείλεζ ηδκ επίδναζδ ημο θφθμο ημκίγμκηαξ πςξ δ δζαηαναβιέκδ 

δζαηνμθή πμο παναηδνείηαζ ζημοξ/ζξ πνήζηεξ/ηνζεξ μοζζχκ ζπεηίγεηαζ ιε ιεβαθφηενδ ζοπκυηδηα ιε 

ηδκ ηαηάπνδζδ μοζζχκ ηςκ εθήαςκ ημνζηζζχκ ηαζ ηςκ βοκαζηχκ. Ακαθένεζ δδθαδή υηζ μζ βοκαίηεξ 

ηυζμ ζηδκ εθδαεία υζμ ηαζ ζηδκ ιεηέπεζηα γςή ημοξ ζηνέθμκηαζ πμθθέξ θμνέξ ζηδκ πνήζδ 

ροπμηνυπςκ μοζζχκ ζε ιζα πνμζπάεεζα ημοξ κα εκανιμκίζμοκ ηδκ εζηυκα ημο ζχιαημξ αθθά ηαζ 

ημο εαοημφ ημοξ ιε ηζξ ζδέεξ ηαζ ηζξ ακηζθήρεζξ πμο πνμαάθθεζ δ ημζκςκία, υπςξ είκαζ δ εζηυκα ηδξ 

ηέθεζαξ βοκαζηείαξ ζζθμοέηαξ. Έηζζ ιε αάζδ ηζξ ηονίανπεξ απυρεζξ βζα ηδκ ζηάζδ, ηα 

παναηηδνζζηζηά, ηδκ ειθάκζζδ αθθά ηαζ βεκζηυηενα βζα ημ νυθμ ηδξ βοκαίηαξ, μζ βοκαίηεξ 

εβηθςαίγμκηαζ ζηδκ πνμζπάεεζα ημοξ κα εκανιμκζζημφκ ιε αοηέξ ηζξ ακηζθήρεζξ ηαζ ζηδκ δυιδζδ 

ηδξ ηαοηυηδηαξ ημο εαοημφ ημοξ. Απμηέθεζια θμζπυκ αοηχκ ηςκ ζοκεδηχκ είκαζ μζ βοκαίηεξ κα 

ζηνέθμκηαζ ζηδκ πνήζδ – ηαηάπνδζδ μοζζχκ ηαζ ζηδκ ειθάκζζδ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ χζηε κα 

ηαηαθένμοκ κα ακηαπελέθεμοκ ζηζξ δφζημθεξ ζοκεήηεξ πμο ημοξ επζαάθθεζ δ ημζκςκία (Latino, 

2002). 

 Βαζζηή οπυεεζδ ηδξ ένεοκαξ ήηακ αηυιδ κα απμδεζπεεί υηζ δ ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ πνήζδξ 

μοζζχκ ηαζ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ εα δζαιεζμθααείηαζ απυ ηνεζξ ροπμθμβζηέξ ιεηααθδηέξ, 

ηδκ πανμνιδηζηυηδηα, ηδκ ηαηάεθζρδ ηαζ ηδκ μζημβεκεζαηή δοζθεζημονβζηυηδηα ηαζ εα 

επδνεάγεηαζ απυ ιζα ημζκςκζημμζημκμιζηή ιεηααθδηή, ηδκ ακενβία. ζμκ αθμνά ηδκ πνχηδ 

ροπμθμβζηή ιεηααθδηή, ζηυπμξ ήηακ κα δζενεοκδεεί εάκ δ πανμνιδηζηυηδηα δζαιεζμθααεί ηδ 

ζπέζδ ακάιεζα ζηδ πνήζδ μοζζχκ ηαζ ζηζξ δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ. Ζ οπυεεζδ αοηή δεκ 

επζαεααζχεδηε ηαεχξ δ πανμνιδηζηυηδηα δεκ απμδείπεδηε δζαιεζμθααδηήξ ακάιεζα ζηδ ζπέζδ 

ηδξ πνήζδξ μοζζχκ ηαζ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ. Δπμιέκςξ δ ζοζπέηζζδ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ 

ηαζ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ δεκ μθείθεηαζ ζηδκ φπανλδ ορδθχκ επζπέδςκ πανμνιδηζηυηδηαξ. 

Σμ εφνδια αοηυ δε ζοιθςκεί ιε πνμδβμφιεκεξ ένεοκεξ μζ μπμίεξ απυ ηδ ιζα οπμβναιιίγμοκ ηδκ 

ορδθή ζοζπέηζζδ ηδξ πανμνιδηζηυηδηαξ ιε ηδκ φπανλδ αοηχκ ηςκ δφμ ιεηααθδηχκ λεπςνζζηά 

(Fischer, Smith, & Anderson, 2003. Schroeder & Higgins, 2017) ηαζ απυ ηδκ άθθδ ακαθένμοκ ηδκ 

εφνεζδ ορδθήξ πανμνιδηζηυηδηαξ ζηα άημια ιε ελάνηδζδ απυ ηάπμζα μοζία ηαζ ιε δζάβκςζδ 

ηάπμζαξ δζαηνμθζηήξ δζαηαναπήξ (Vaz-Lead ηαζ ζοκ., 2015).  

 ζμκ αθμνά ηδκ ηαηάεθζρδ, ακαιεκυηακ πςξ δ ηαηάεθζρδ εα δζαιεζμθααεί ηδ ζπέζδ 

ακάιεζα ζηδ πνήζδ μοζζχκ ηαζ ζηζξ δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ. Ζ οπυεεζδ αοηή επζαεααζχεδηε 

ηαεχξ ανέεδηε πςξ δ πνήζδ μοζζχκ επδνεάγεζ ζε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηυ επίπεδμ ηζξ δζαηνμθζηέξ 

δζαηαναπέξ δζαιέζμο ηδξ ηαηάεθζρδξ ηάηζ πμο επμιέκςξ δείπκεζ ηδ δζαιεζμθααδηζηή επίδναζδ. 

οκεπχξ αοηυ πμο οπμδδθχκεηαζ είκαζ πςξ θυβς ηδξ ηαηαεθζπηζηήξ ζοιπηςιαημθμβίαξ πμο 
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πνμηαθεί δ πνήζδ μοζζχκ ειθακίγμκηαζ μζ δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ. Σμ εφνδια αοηυ ζοκάδεζ ιε ηδκ 

οπάνπμοζα αζαθζμβναθία δ μπμία ακαθένεζ πςξ δεδμιέκδξ ηδξ ορδθήξ ζπέζδξ ηδξ ηαηάεθζρδξ 

ηυζμ ιε ηδκ πνήζδ μοζζχκ (Pathak, Ojha, & Sharma, 2017) υζμ ηαζ ιε ηζξ δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ 

(Ivanova ηαζ ζοκ., 2015) πζεακυκ δ πανμοζία ηδξ ηαηάεθζρδξ κα ζπεηίγεηαζ ιε ηδ ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ 

πνήζδξ μοζζχκ ηαζ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ (Sinha ηαζ ζοκ, 1996).  

 Ζ ηεθεοηαία ροπμθμβζηή ιεηααθδηή πμο ενεοκήεδηε ςξ δζαιεζμθααδηζηυξ πανάβμκηαξ ζηδ 

ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ ηαζ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ ήηακ δ μζημβεκεζαηή 

θεζημονβζηυηδηα. Ζ οπυεεζδ δδθαδή ήηακ υηζ δ μζημβεκεζαηή δοζθεζημονβζηυηδηα εα δζαιεζμθααεί 

ηδ ζπέζδ ιεηαλφ αοηχκ ηςκ δφμ ιεηααθδηχκ. Ζ οπυεεζδ αοηή επζαεααζχεδηε ηαεχξ δ πνήζδ 

μοζζχκ ανέεδηε πςξ επδνεάγεζ ζε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηυ επίπεδμ ηζξ δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ 

δζαιέζμο ηδξ μζημβεκεζαηήξ θεζημονβζηυηδηαξ ηαζ ζοκεπχξ θάκδηε πςξ οπάνπεζ δζαιεζμθααδηζηή 

επίδναζδ. Άνα δ μζημβεκεζαηή δοζθεζημονβζηυηδηα πμο πνμηαθείηαζ ελαζηίαξ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ 

έπεζ ςξ απυννμζα ηδκ ειθάκζζδ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ. Αοηυ ημ εφνδια ζοκάδεζ ιε 

πνμδβμφιεκεξ ένεοκεξ μζ μπμίεξ ημκίγμοκ ηδκ ορδθή ζοζπέηζζδ ηδξ μζημβεκεζαηήξ 

δοζθεζημονβζηυηδηαξ ηυζμ ιε ηδ πνήζδ μοζζχκ (Μάηζα, 2001.McPherson, Boyne, & Willis, 2017) 

υζμ ηαζ ιε ηζξ δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ (Minuchin, Rosman, & Baker, 1978. Schaumberg ηαζ ζοκ., 

2017). Δπίζδξ, ημ ζδιακηζηυηενμ είκαζ υηζ οπμβναιιίγμοκ πςξ ζηζξ πενζπηχζεζξ ζοκφπανλδξ αοηχκ 

ηςκ δφμ δζαηαναπχκ ηα επίπεδα ηδξ μζημβεκεζαηήξ θεζημονβζηυηδηαξ είκαζ πμθφ παιδθυηενα απυ 

ηζξ πενζπηχζεζξ φπανλδξ ιυκμ ηδξ ιζαξ απυ ηζξ δομ δζαηαναπήξ (Harrop&Marlatt, 2010).  

 Σέθμξ, δζενεοκήεδηε ηαζ δ επίδναζδ ηδξ ημζκςκζημμζημκμιζηήξ ιεηααθδηήξ, ηδξ ακενβίαξ, 

ζηδ ζπέζδ ακάιεζα ζηδ πνήζδ μοζζχκ ηαζ ζηζξ δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ. Αοηυ πμο ακαιεκυηακ 

ήηακ υηζ εα οπάνπεζ αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ηδξ ηαηάζηαζδξ ηδξ ακενβίαξ ηαζ ημο πθδεοζιμφ υζμκ 

αθμνά ηα επίπεδα ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ εηηζιχκηαξ πςξ δ ακενβία ηαζ δ πνήζδ μοζζχκ εα 

επδνεάζμοκ ηα επίπεδα ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ. Ζ οπυεεζδ αοηή επζαεααζχεδηε ηαεχξ εάκ 

ηαζ δεκ οπήνπε επίδναζδ μφηε ηδξ πνήζδξ μοζζχκ μφηε ηδξ ηαηάζηαζδξ ηδξ ακενβίαξ ζηα επίπεδα 

ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ ςζηυζμ ανέεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή αθθδθεπίδναζδ αοηχκ ηςκ 

δφμ ιεηααθδηχκ ζηα επίπεδα ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ. Γδθαδή ανέεδηε πςξ δ ηαοηυπνμκδ 

φπανλδ ηδξ ζοκεήηδξ ηδξ ακενβίαξ ηαζ ηδξ ελάνηδζδξ απυ ηάπμζα μοζία ιπμνεί κα επδνεάζεζ ηζξ 

δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ ηςκ αηυιςκ μδδβχκηαξ έηζζ ζηδκ ειθάκζζδ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ. 

Σμ εφνδια αοηυ ηδξ αθθδθεπίδναζδξ ζοκάδεζ ιε ηδκ οπάνπμοζα αζαθζμβναθία ηαεχξ ημκίγεζ πςξ 

ημ βεβμκυξ υηζ δ ακενβία απμηεθεί έκακ ημζκυ πανάβμκηα πμο ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ειθάκζζδ ηςκ 

δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ ηαζ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ, δφμ παναβυκηςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ηαζ ιεηαλφ 

ημοξ, ίζςξ οπμδδθχκεζ ηδκ ειπθμηή ηδξ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ ζοζπέηζζδξ αοηήξ, ηάηζ πμο 

επζαεααζχεδηε απυ ηδκ πανμφζα ένεοκα. Ηδζαίηενα εκδζαθένμκ είκαζ δ παναηήνδζδ πςξ ζημοξ 

άκενβμοξ, μ ηθζκζηυξ πθδεοζιυξ έπεζ ορδθυηενα επίπεδα δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ απυ ημ βεκζηυ 
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πθδεοζιυ, ιε ηδκ εζηυκα αοηή κα αθθάγεζ ζημοξ ενβαγυιεκμοξ ιε ημκ βεκζηυ πθδεοζιυ αοηή ηδ 

θμνά κα έπεζ ορδθυηενα επίπεδα δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ απυ ημκ ηθζκζηυ πθδεοζιυ.  

 Ίζςξ αοηυ ημ ιδ ακαιεκυιεκμ απμηέθεζια ζημ βεκζηυ πθδεοζιυ κα μθείθεηαζ ζηζξ 

ζοκεήηεξ ενβαζίαξ πμο επζηναημφκ ζημκ εθθαδζηυ πχνμ, υπςξ ημ αολδιέκμ ςνάνζμ, ημ έκημκμ 

άβπμξ, δ ζοκαζζεδιαηζηή ελαζεέκδζδ, πμο έπμοκ ςξ απμηέθεζια ηδκ επζννμή ηςκ δζαηνμθζηχκ 

ζοκδεεζχκ αθθά ηαζ ηδκ ακάπηολδ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ. Ζ εεςνία ιάθζζηα ηδξ 

«ενβαζζαηήξ ελμοεέκςζδξ» δ μπμία ακαθένεηαζ ζηδκ ανκδηζηή ζοκαζζεδιαηζηή δζάεεζδ ημο 

αηυιμο απέκακηζ ζηδκ ενβαζία ημο ημκίγεζ απυ ηδ ιία υηζ μζ ζοκεήηεξ πμο εκζζπφμοκ ηδκ φπανλδ 

ηδξ ενβαζζαηήξ ελμοεέκςζδξ είκαζ μζ ακηαβςκζζηζηέξ ζοκεήηεξ ενβαζίαξ, δ ιεβάθδ αφλδζδ ηδξ 

ακενβίαξ ηαζ δ μζημκμιζηή ηνίζδ, ζοκεήηεξ πμο επζηναημφκ ζηδκ Δθθάδα, ηαεχξ μδδβμφκ ζηδκ 

μθμέκα ηαζ αολακυιεκδ έθθεζρδ ηαηάθθδθςκ ζοκεδηχκ ενβαζίαξ ηαζ ηαοηυπνμκα ζηδκ 

ηαηαηυνοθδ αφλδζδ ημο ενβαζζαημφ άβπμοξ. Απυ ηδκ άθθδ ακαθένεζ υηζ ιζα απυ ηδξ ζδιακηζηέξ 

επζπηχζεζξ ηδξ ενβαζζαηήξ ελμοεέκςζδξ είκαζ δ ζφκδεζδ πμο θαίκεηαζ κα έπεζ ιε ηδκ έκανλδ 

ηάπμζςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ ηαεχξ ηυζμ άιεζα ιέζα απυ ηδκ επίδναζδ πμο έπεζ ζηζξ 

δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ ηςκ αηυιςκ υζμ ηαζ έιιεζα ιέζα απυ ηδκ ζοκαζζεδιαηζηή ελαζεέκδζδ πμο 

πνμηαθεί μδδβεί ζηδκ ειθάκζζδ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ (Embriaco, Papazian, Kentish-

Barnes, Pochard, &Azoulay, 2007. Koutedakis, 2000). Δπμιέκςξ ίζςξ ηαζ ζηδκ Δθθάδα ημ 

θαζκυιεκμ ηδξ ενβαζζαηήξ ελμοεέκςζδξ κα οθίζηαηαζ ηαζ κα επδνεάγεζ ηζξ δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ 

ηςκ αηυιςκ ιε απμηέθεζια ηα άημια ημο βεκζημφ πθδεοζιμφ πμο είκαζ ενβαγυιεκα κα ειθακίγμοκ 

ορδθυηενα πμζμζηά δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ απυ ηα άημια πμο είκαζ άκενβα. 

 οιπεναζιαηζηά, δ ένεοκα δείπκεζ πςξ πζεακυκ ημ πνμθίθ ηςκ πνδζηχκ μοζζχκ ζημκ 

εθθδκζηυ πθδεοζιυ κα έπεζ αθθάλεζ ιε απμηέθεζια δ πνήζδ μοζζχκ κα ιδκ ειθακίγεζ 

ζοκμζζδνυηδηα ιε ηζξ δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ. Μάθζζηα θάκδηε πςξ δ φπανλδ ηάπμζςκ άθθςκ 

ζδιακηζηχκ παναβυκηςκ, ηδξ ηαηάεθζρδξ ηαζ ηδξ μζημβεκεζαηήξ δοζθεζημονβίαξ, είκαζ αοηή πμο 

ζπεηίγεηαζ ιε ηδ ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ ηαζ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ. οκεπχξ ηα 

άημια πμο ηάκμοκ πνήζδ μοζζχκ έπμοκ αολδιέκδ ηαηαεθζπηζηή ζοιπηςιαημθμβία ηαζ ιεζςιέκδ 

μζημβεκεζαηή θεζημονβζηυηδηα ηάηζ πμο επζθένεζ ιεβαθφηενμ ηίκδοκμ ακάπηολδξ ηάπμζαξ 

δζαηνμθζηήξ δζαηαναπήξ. Δκχ ηέθμξ ηαζ δ ακενβία ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδ πνήζδ μοζζχκ ηςκ αηυιςκ 

θάκδηε πςξ απμηεθεί πανάβμκηα ηζκδφκμο ακάπηολδξ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ. Αοηά ηα 

απμηεθέζιαηα θαίκεηαζ πςξ ένπμκηαζ κα επζαεααζχζμοκ θμζπυκ αοηυ πμο ηαζ δ εεςνία πμθθέξ 

θμνέξ ζηδκ πνμζπάεεζα ηδξ κα ελδβήζεζ αοηή ηδ ζοζπέηζζδ ηαηέθδβε ζημ ζοιπέναζια πςξ 

πζεακυκ δ φπανλδ άθθςκ παναβυκηςκ, υπςξ ροπμθμβζηχκ ή μζημβεκεζαηχκ, μδδβεί ημ άημιμ ζηδκ 

οζμεέηδζδ ηέημζςκ ακηζζηαειζζηζηχκ ζοιπενζθμνχκ (Krahn, 1991) οπμδεζηκφμκηαξ έηζζ ηδκ 

πανέιααζδ ηάπμζςκ άθθςκ ιεηααθδηχκ ζηδ ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ ηαζ ηςκ 

δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ. 
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 Υνεζάγεηαζ πάκηςξ κα επζζδιακεεί υηζ δ ένεοκα αοηή έπεζ ηάπμζμοξ πενζμνζζιμφξ. Ανπζηά 

ημ δείβια είκαζ ζπεηζηά ιζηνυ ηαεχξ μ πθδεοζιυξ πμο απεοεοκυηακ δ ένεοκα είπε ανηεημφξ 

πενζμνζζιμφξ, υπςξ ζοκμζζδνυηδηα ιε άθθεξ ροπζηέξ δζαηαναπέξ, ιε απμηέθεζια κα δοζημθέρεζ 

ηδ ιεβαθφηενδ πενζζοθθμβή δείβιαημξ. Δπζπνυζεεηα, μζ ζοιιεηέπμκηεξ ημο ηθζκζημφ πθδεοζιμφ 

πνμένπμκηακ απυ ζοβηεηνζιέκμ εεναπεοηζηυ πνυβναιια απελάνηδζδξ, ημκ ΟΚΑΝΑ, μπυηε ηα 

απμηεθέζιαηα δεκ ιπμνμφκ κα είκαζ βεκζηεοιέκα. Αηυιδ δε ιπμνεί κα οπμζηδνζπηεί ιε αεααζυηδηα 

υηζ υθμζ μζ ζοιιεηέπμκηεξ ζοιπθήνςζακ ιε εζθζηνίκεζα ηα ενςηδιαημθυβζα μφηε κα απμννζθεεί δ 

πζεακυηδηα ηοπαίαξ απάκηδζδξ.  Μζα αηυιδ δοζημθία ηδξ ένεοκαξ ήηακ υηζ δ ελέηαζδ ηδξ φπανλδξ 

ή ιδ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ βζκυηακ ιυκμ ιέζα απυ ηδ ζοιπθήνςζδ ημο ενςηδιαημθμβίμο 

―Eating Disorders Examination Questionnaire – EDE-Q‖ ιε απμηέθεζια ηάπμζεξ θμνέξ μζ 

απακηήζεζξ ζε αοηυ ημ ενςηδιαημθυβζμ κα ιδκ ακηαπμηνζκυηακ, ζφιθςκα ιε ηδκ ενεοκήηνζα, ζηδκ 

οπάνπμοζα εζηυκα ημο αηυιμο. Πζεακυκ δ πνήζδ ηαζ ηάπμζςκ πμζδηζηχκ ιεευδςκ, υπςξ δ πνήζδ 

ηάπμζςκ ακμζηηχκ ενςηήζεςκ, εα ιπμνμφζε κα ακηζιεηςπίζεζ αοηυ ημ πνυαθδια ηαζ κα πανέπεζ 

ιζα πζμ λεηάεανδ εζηυκα βζα ημ εάκ υκηςξ ηα άημια είπακ ή υπζ δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ. 

 διακηζηυξ αηυιδ πενζμνζζιυξ απμηεθεί ημ βεβμκυξ υηζ δ ένεοκα είκαζ ζοβπνμκζηή ηαζ 

επμιέκςξ ααζίγεηαζ ζηζξ παναηδνήζεζξ πμο ακηζπνμζςπεφμοκ ιυκμ έκα ζοβηεηνζιέκμ πνμκζηυ 

ζδιείμ. Αοηυ έπεζ ςξ απμηέθεζια κα ιδκ ιπμνμφιε κα ηαηαθήλμοιε ζηδκ φπανλδ πνμκζηήξ 

αζηζυηδηαξ ιεηαλφ ηςκ ιεηααθδηχκ. Δάκ δ ένεοκα ήηακ δζαπνμκζηή εα πενζθάιαακε δεδμιέκα πμο 

εα ακηθμφκηακ απυ δζαθμνεηζηά πνμκζηά δζαζηήιαηα ηαζ έηζζ εα ιπμνμφζε κα απμδεζπεεί δ 

πνμκζηή ζοζπέηζζδ ακάιεζα ζημοξ πανάβμκηεξ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ (Ρμφζζμξ & Σζαμφζδξ, 

2002). Σέθμξ, ζηδκ ακάθοζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ βζα ημκ έθεβπμ ηδξ δζαιεζμθααδηζηήξ επίδναζδξ 

πνδζζιμπμζήεδηε ημ Sobeltest, ημ μπμίμ εάκ ηαζ είκαζ ζδζαίηενα αλζυπζζημ ςζηυζμ εεςνείηαζ πςξ 

είκαζ ανηεηά «αοζηδνυ» (Preacher&Leonardelli, 2001). Δπμιέκςξ ίζςξ εάκ είπε πνδζζιμπμζδεεί 

ηάπμζμ άθθμ, υπςξ ηα δζαζηήιαηα ειπζζημζφκδξ, ιπμνεί κα οπμδεζηκφμκηακ δζαθμνεηζηά 

απμηεθέζιαηα δείπκμκηαξ πζεακυκ ηδ δζαιεζμθααδηζηή επίδναζδ ηαζ ηςκ άθθςκ παναβυκηςκ.  

 Μεθθμκηζηέξ θμζπυκ ένεοκεξ εα ιπμνμφζακ κα απμθφβμοκ αοημφξ ημο πενζμνζζιμφξ ηαζ κα 

επζηεκηνςεμφκ ζδζαίηενα ζημ δζαιεζμθααδηζηυ νυθμ ηαζ ηάπμζςκ άθθςκ πζεακχκ ζδιακηζηχκ 

ιεηααθδηχκ, υπςξ ημο θφθμο πμο ακαθένεδηε παναπάκς, ζηδ ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ 

ηαζ ηςκ δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ. Δπίζδξ, ημ βεβμκυξ υηζ ζηδκ ένεοκα αοηή δεκ επαθδεεφηδηακ 

ηάπμζεξ απυ ηζξ ανπζηέξ οπμεέζεζξ ζε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηυ ααειυ, ιπμνεί κα απμηεθέζεζ ααζζηυ 

ηίκδηνμ βζα πεναζηένς ένεοκα επί ημο εέιαημξ.   

 Κθείκμκηαξ, δ πανμφζα ένεοκα εηηυξ απυ ημ ηίκδηνμ πμο πανέπεζ βζα πεναζηένς ένεοκα 

εέηεζ ηα εειέθζα βζα ηδ ααεφηενδ ηαηακυδζδ ηδξ ζπέζδξ ηδξ πνήζδξ μοζζχκ ηαζ ηςκ δζαηνμθζηχκ 

δζαηαναπχκ ζημκ εθθδκζηυ πθδεοζιυ ημκίγμκηαξ βζα πνχηδ θμνά ημ δζαιεζμθααδηζηυ νυθμ 

ηάπμζςκ ζοβηεηνζιέκςκ ιεηααθδηχκ. Πένακ υιςξ ηδξ ενεοκδηζηήξ ηδξ ζδιαζίαξ, δ ζοιαμθή ηδξ 
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ζημ ηθζκζηυ ημιέα είκαζ ηαηαθοηζηήξ ζδιαζίαξ ηαεχξ πανέπεζ ηαίνζεξ πθδνμθμνίεξ μζ μπμίεξ 

αμδεάκε ζηδκ ακαβκχνζζδ ηςκ ηζκδφκςκ ηαζ ζηδκ οζμεέηδζδ ζημπεοιέκςκ εεναπεοηζηχκ 

πανειαάζεςκ πμο εα πνμζηαηεφμοκ ημ άημια απυ ηδκ ειθάκζζδ αοηχκ ηςκ δφμ δζαηαναπχκ. Έηζζ 

ιπμνεί ιζα εεναπεοηζηή πανέιααζδ ααζζζιέκδ ζηα ζημζπεία πμο πνμένπμκηαζ απυ ηδκ πανμφζα 

ένεοκα κα αθθάλεζ ημ εεναπεοηζηυ ηδξ πθάκμ, ζημπεφμκηαξ πθέμκ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ 

ηαηαεθζπηζηχκ ζοιπηςιάηςκ ή ηδξ ηαηαεθζπηζηήξ δζαηαναπήξ, ζηδ αεθηίςζδ ηδξ μζημβεκεζαηήξ 

θεζημονβζηυηδηαξ ηαζ ζηδκ πανμπή αμήεεζαξ ή ζηδκ ηζκδημπμίδζδ ημο αηυιμο βζα εφνεζδ ενβαζίαξ. 

Ζ εεναπεοηζηή εζηίαζδ ζε αοηέξ ηζξ ιεηααθδηέξ ιπμνεί κα επζηφπεζ ζηα άημια πμο έπμοκ ιυκμ 

δζαηαναπή ζπεηζγυιεκδ ιε ηζξ μοζίεξ κα ιδκ ειθακίζμοκ ηαζ δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ αθθά ηαζ ζηα 

άημια πμο ειθακίγμοκ ηαζ ηζξ δφμ αοηέξ δζαηαναπέξ κα έπμοκ ιζα ηαθφηενδ εεναπεοηζηή πμνεία. 

οιπεναζιαηζηά θμζπυκ δ εκ θυβς ένεοκα ζοιαάθεζ ζηδκ ελέθζλδ ημο ενεοκδηζημφ, ημο ηθζκζημφ  

αθθά ηαζ ημο ημιέα πνυθδρδξ ηδξ ειθάκζζδξ δφμ ελαζνεηζηά ζδιακηζηχκ ροπζηχκ δζαηαναπχκ. 
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