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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 Ζ εμάξηεζε απφ ην αιθνφι απνηειεί έλα θαηλφκελν πνιππαξαγνληηθφ, κε 

επξεία έθηαζε θαη ην γεγνλφο πσο ε θαηαλάισζε αιθνφι είλαη λφκηκε, θαζηζηά ηνλ 

αιθννιηζκφ κηα ζπγθεθαιπκκέλε εμάξηεζε. Δπηπιένλ, νη επηπηψζεηο ηνπ 

αιθννιηζκνχ ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ είλαη πνιχ κεγάιεο θαη δελ πεξηνξίδνληαη 

κφλν ζε αηνκηθφ πιαίζην αιιά θαη ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ, μεθηλψληαο 

απφ απηφ ηεο   νηθνγέλεηαο. Οη παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα σζήζνπλ θάπνηνλ ζηελ 

θαηάρξεζε αιθννινχρσλ ζθεπαζκάησλ κπνξεί λα είλαη ε αίζζεζε ηεο κνλαμηάο, ην 

ππεξβνιηθφ   άγρνο θαη ε γεληθφηεξε ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλεη απφ ηε δσή. Σν 

πξφβιεκα ηνπ αιθννιηζκνχ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ θαη ηα γεληθά λνζνθνκεία 

πνπ ιακβάλνπλ πεξηζηαηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάρξεζε αιθνφι αιιά επίζεο 

πξέπεη λα εληνπίδνπλ αζζελείο πνπ δηαηξέρνπλ ηνλ θίλδπλν δηαηαξαρψλ ρξήζεο 

αιθνφι. 

 θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ελίζρπζεο ηεο 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή θαη ε κειέηε ηνπ επηπέδνπ κνλαμηάο θαη άγρνπο, ησλ 

αηφκσλ κε κέηξηα ή βαξηά Γηαηαξαρή Υξήζεο Αιθνφι (ΓΥΑ). Σν δείγκα πιεζπζκνχ 

ιήθζεθε απφ ην Αιθννινγηθφ Ηαηξείν ηνπ ΠαΓΝΖ ζηελ Κξήηε θαη ζπκκεηείραλ 40 

άηνκα, ζηα νπνία ζπλνιηθά ρνξεγήζεθε κία θφξκα κε ηξία εξσηεκαηνιφγηα. Απηά 

ήηαλ ε Ηθαλνπνίεζε απφ ηε Εσή (SWLS), ε Κιίκαθα Μνλαμηάο (UCLA) θαη ην 

Δξσηεκαηνιφγην Άγρνπο ηνπ Spielberger (STAI). 

 Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε Αλάιπζε πλδηαθχκαλζεο (ANCOVA) 

θαη απνδείρζεθε φηη ε Ηθαλνπνίεζε απφ ηε Εσή παξνπζηάδεη βειηίσζε ζηηο κέζεο 

ηηκέο ηνπ δείγκαηνο, βάζεη ηεο βαζκνινγίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ππφ ηε 

ζπλεπίδξαζε ζπγθεθξηκέλσλ παξαγφλησλ φπσο ε εθπαίδεπζε, ην θχιν ή ε 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε. Γηαπηζηψζεθε επίζεο φηη ηα επίπεδα κνλαμηάο 

παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξεο ηηκέο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, κε ην πέξαο ησλ ηξηψλ κελψλ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, αλεμαξηήηνπ θχινπ, ελψ ζην ηξίην εξσηεκαηνιφγην 

πξαγκαηνπνηείηαη έλαο δηαρσξηζκφο ζε δχν θαηεγνξίεο, ην Άγρνο σο Καηάζηαζε θαη 

ην Άγρνο σο Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο Πξνζσπηθφηεηαο. ην πξψην απνδείρζεθε φηη νη 

ηηκέο ηνπ είλαη πςειφηεξεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο φηαλ απηέο κεηξήζεθαλ ηξεηο κήλεο 

κεηά ηελ παξακνλή ζην πξφγξακκα, ελψ ζην δεχηεξν νη ηηκέο ήηαλ πςειφηεξεο θαηά 

ηελ είζνδν ζε απηφ. 
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ABSTRACT 

 Alcohol dependence is a multifactorial phenomenon, with a wide range of 

consequences, while the fact that alcohol consumption is legal, makes alcoholism a   

covert addiction. In addition, alcoholism effects on human health are grave and not 

limited to individually. They are also obvious to the person's wider environment, 

starting with the family. The factors that can push someone into alcohol abuse can be 

loneliness, excessive anxiety, and the overall dissatisfaction he receives from life. The 

problem of alcoholism is also being challenged by general hospitals who receive cases 

of alcohol abuse, but they also have to identify patients at risk of alcoholic disorders. 

 The purpose of this research is to investigate the enhancement of Life 

Satisfaction as well as to study the Level of Loneliness and Anxiety among people 

with moderate or severe Alcohol Disorder. The sample participated taken from the 

Alcoholic Clinic of PAGNI in Crete, and consisted from 40 persons. Three 

questionnaires were given to them, the Satisfaction of Life (SWLS), Loneliness 

Climax (UCLA) and the Spielberger Anxiety Questionnaire (STAI). 

 The data analysis took place using Analysis of Covariance (ANCOVA), with 

the Satisfaction of Life showing an improvement in the adjusted mean values (means 

affected by a covariance) of the sample, based on the score of the questionnaire, in 

conjunction to specific factors such as education, gender or marital status. It was also 

found that Loneliness levels show lower values by the end of the three-month 

program, regardless the gender, while the third questionnaire is divided to into two 

categories, the Stress as a Situation (State Anxiety) and Stress as Characteristic of 

Personality (Trait Anxiety). The first one showed that its prices were higher for the 

participants when they were counted three months after the program, while the second 

one was higher when entering the program. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 Ο αιθννιηζκφο ζπλδπάδεη ηελ ηζηνξία ηνπ κε ηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο, 

αθνινπζψληαο ηηο δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο θαη ηνπο πνιηηηζκνχο, κε ηελ 

χπαξμε ελφο πξαγκαηηθνχ θνηλσληθνχ δεζκνχ. Σν αιθνφι είλαη ε πην επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελε νπζία γηα εζηζηηθνχο ζθνπνχο θαη ε θαηάρξεζε απηήο δεκηνπξγεί 

πνιιέο νξγαληθέο θαη ςπρηαηξηθέο ζπλέπεηεο, κε πνιχπινθεο θνηλσληθέο θαη 

ζσκαηηθέο επηπηψζεηο. Ζ 5ε έθδνζε ηνπ Γηαγλσζηηθνχ θαη ηαηηζηηθνχ Δγρεηξίδηνπ 

Φπρηθψλ Γηαηαξαρψλ (DSM-5)  ζπλδχαζε ηηο έλλνηεο ηεο θαηάρξεζεο αιθνφι θαη 

ηεο εμάξηεζεο απφ ην αιθνφι ζε κηα εληαία θαηεγνξία, ηε Γηαηαξαρή Υξήζεο 

Αιθνφι θαη έρεη ζέζεη νξηζκέλα θξηηήξηα πνπ νξίδνπλ ηελ χπαξμε θαη θαη’ επέθηαζε 

ηε ζνβαξφηεηα ηεο δηαηαξαρήο (American Psychiatric Association, 2013). χκθσλα 

κε ηνπο Babor θαη Hernandez-Avila (2008), ν αιθννιηζκφο απνηειεί ζεκειηψδεο 

πξφβιεκα ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο ηφζν απφ ηηο ηαηξηθέο επηπηψζεηο φζν θαη απφ 

ηελ αμηνζεκείσηε κείσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ζηελ εξγαζία, απφ ηελ ηάζε ηεο πξνο 

αηπρήκαηα δηαθφξσλ κνξθψλ. Πέξα απφ κηα αλακθηζβήηεηε γελεηηθή ζπληζηψζα 

πνπ βαζίδεηαη ζηνλ εζηζκφ ζην αιθνφι, ν Epstein, (2001) ζεσξεί φηη κπνξεί θαλείο λα 

κηιήζεη γηα κηα απζεληηθή θνηλσληθή θιεξνλνκηά, βαζηζκέλε ζε κηα γλσζηηθή 

δηαδηθαζία πνπ ζηνρεχεη ζηηο νηθνγελεηαθέο ζπκπεξηθνξέο, έρνληαο έλαλ 

επαλαιακβαλφκελν θαη εχθνια κεηαβηβαδφκελν ραξαθηήξα (Epstein, 2001). Ο 

αιθννιηζκφο, επίζεο γλσζηφο σο Γηαηαξαρή Υξήζεο Αιθνφι (Alcohol Use Disorder 

- AUD), είλαη έλαο επξχο φξνο πνπ εθαξκφδεηαη γηα θάζε θαηαλάισζε νηλνπλεχκαηνο 

πνπ έρεη σο απνηέιεζκα πξνβιήκαηα (American Psychiatric Association, 2013). 

χκθσλα κε ηελ Ακεξηθαληθή ηαηξηθή έλσζε, ν αιθννιηζκφο είλαη κηα αζζέλεηα πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεκαληηθή βιάβε πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ επίκνλε θαη 

ππεξβνιηθή ρξήζε αιθνφι ελψ ε κπνξεί επίζεο λα ζπλεπάγεηαη θπζηνινγηθή, 

ςπρνινγηθή ή θνηλσληθή δπζιεηηνπξγία. Φπρνινγηθά, ν αιθννιηζκφο έρεη ιηγφηεξε 

ζρέζε κε ην πφζν θάπνηνο πίλεη θαη πεξηζζφηεξν κε ηνλ ηξφπν πνπ πίλεη θαη ηη 

ζπκβαίλεη φηαλ πίλεη.  

 Οη επηπηψζεηο ηνπ αιθννιηζκνχ γηα ηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ είλαη πνιχ 

κεγάιεο θαη δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζε αηνκηθφ πιαίζην. Ο αιθννιηζκφο επεξεάδεη 

ηφζν ηνλ ίδην ηνλ ρξήζηε φζν θαη ην ζηελφ ηνπ πεξηβάιινλ-νηθνγελεηαθφ θαη 
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θνηλσληθφ- δεκηνπξγψληαο πξνβιήκαηα ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ, ζηνπο θίινπο, ζηε 

ζρέζε ηνπ, ηελ εξγαζία ηνπ, θηι (Steinglass, 1980). Τπάξρεη επίζεο άκεζε ζπζρέηηζε 

ηε ρξήζεο ηνπ αιθνφι κε ηα επίπεδα άγρνπο ηνπ ρξήζηε, ηε κνλαμηά πνπ ληψζεη αιιά 

θαη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή. Σν πξφβιεκα κε ηηο ζπζρεηίζεηο απηέο θαίλεηαη λα 

είλαη ην γεγνλφο φηη ν ρξήζηεο θαηαθεχγεη ζηελ ρξήζε αιθνφι αθξηβψο επεηδή ληψζεη 

αγρσκέλνο ή κφλνο ή αληθαλνπνίεηνο απφ ηε δσή ηνπ. 

 Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ζε κηθξέο πνζφηεηεο ην αιθνφι είλαη επεξγεηηθφ γηα ηελ 

βειηίσζε απηψλ ησλ παξαγφλησλ ρσξίο φκσο λα μεθχγεη απφ ηα φξηα ηνπ 

«πεξηζηαζηαθνχ ρξήζηε» (Armeli, et al., 2000), θαζψο κεηά νη επηπηψζεηο αξρίδνπλ 

θαη γίλνληαη αξλεηηθέο, έσο φηνπ εκθαληζηεί ε δηαηαξαρή ρξήζεο αιθνφι (Barbor & 

Hernandez-Avila, 2008). 

 Απφ ηνπο πην άκεζνπο θαη ειεγρφκελνπο ηξφπνπο γηα ηε δηάγλσζε 

Γηαηαξαρψλ Υξήζεο Αιθνφι, είλαη ηα Γεληθά Ννζνθνκεία θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ 

αζζελψλ ή θαη θαηά ηε λνζειεία ησλ εζσηεξηθψλ αζζελψλ. Ο έιεγρνο απηφο γίλεηαη 

κέζα απφ δηάθνξα εξγαιεία, φπσο ην CAGE (Cut down, Annoy, Guilt, Eye opener), 

ην MAST (Michigan Alcoholism Screening Test), ην AUDIT (Alcohol Use Disorders 

Identification Test) θαη TWEAK (Tolerance, worried, eye-opener, amnesia, K/Cut 

down) ηα νπνία γίλνληαη κέζσ ηππνπνηεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ (Niemla, 2007).  

  

 

  



5 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: Σν αιθνόι σο νπζία 

 Σν αιθνφι απνηειεί ηελ αξραηφηεξε εμαξηεζηνγφλν νπζία θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Απφ ην 3500 π. Υ γίλεηαη αλαθνξά ζε 

αξραίν αηγππηηαθφ πάππξν ζηελ παξαγσγή αιθννινχρσλ πνηψλ, ελψ ήδε απφ ηνλ 4ν 

αηψλα ππάξρνπλ αλαθνξέο ζε πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ θαηάρξεζή 

ηνπ ( Άγηνο Ησάλλεο ν Υξπζφζηνκνο, επίζθνπνο Κσλ/πνιεο). ηα κέζα πεξίπνπ ηνπ 

1700 ηα πξνβιήκαηα απηά αλαγθάδνπλ ηελ Αγγιία λα απμήζεη ηδηαίηεξα ηηο ηηκέο ησλ 

νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ, ελψ νη ζηαδηαθά νη πεξηνξηζκνί απηνί ζα επεθηαζνχλ θαη ζε 

άιιεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ (Μπέιινο,2015). Ηδηαίηεξα γλσζηή είλαη ε επνρή ηεο 

πνηναπαγφξεπζεο ζηελ Ακεξηθή. Απφ ην 1920 κέρξη θαη ην 1933 απαγνξεπφηαλ ε 

πψιεζε θαη ε θαηαλάισζε ησλ νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ, κέηξν πνπ φκσο 

απνζχξζεθε γηαηί ηειηθά έθεξε ηα αληίζεηα απφ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα: ν 

αξηζκφο ησλ αιθννιηθψλ απμήζεθε ζεκαληηθά. ήκεξα ην αιθνφι πηζηεχεηαη φηη 

επζχλεηαη γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζαλάηνπο απφ νπνηαδήπνηε άιιε εμαξηεζηνγφλν 

νπζία (Steele & Southwick, 1985).  

Ζ αηζαλφιε ή ε αηζπιηθή αιθνφιε (αιθνφι) ή απιά νηλφπλεπκα είλαη κηα 

ρεκηθή νξγαληθή έλσζε κε ρεκηθφ ηχπν CH3CH2OH θαη αλήθεη ζηελ νκφινγε ζεηξά 

ησλ θνξεζκέλσλ κνλνζζελψλ αιθννιψλ. Παξαζθεπάδεηαη απφ ηελ αιθννιηθή 

δχκσζε ζαθράξσλ ή απφ ην αηζπιέλην παξνπζία νμένο (Μαξηηλίδεο & Σνχλα, 2011). 

Ζ θαξκαθνθηλεηηθή ηεο αιθνφιεο πεξηιακβάλεη ηελ απνξξφθεζε, ηελ θαηαλνκή 

ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ, ηηο κεηαβνιηθέο νδνχο θαη ηε απέθθξηζή ηεο. Σν 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αιθνφιεο απνξξνθάηαη απφ ην ιεπηφ έληεξν κε δηάρπζε θαη ηα 

κέγηζηα επίπεδά ηνπ ζην αίκα θηάλνπλ πεξίπνπ 30- 60΄κεηά ηελ θαηαλάισζε. Οη 

βαζηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνξξφθεζε ηνπ αιθνφι είλαη ε ιήςε ηεο 

ηξνθήο ή ηεο δάραξεο, ε κπτθή κάδα, ην θχιν θαη ε ςπρηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ. 

Γηαπεξλά ηνλ αηκαηνεγθεθαιηθφ θξαγκφ θαη ηνλ πιαθνχληα, ελψ ιφγσ ηεο κεγάιεο 

ηνπ δηαιπηφηεηαο ζην λεξφ έρεη ηελ ηάζε λα ζπγθεληξψλεηαη ζε φξγαλα πνπ 

πεξηέρνπλ πνιχ λεξφ, φπσο ν εγθέθαινο (Μαξζέινο,1997). Ο κεηαβνιηζκφο ηνπ 

αιθνφι γίλεηαη ζην ήπαξ κέζσ ηνπ ελδπκηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο αιθννιηθήο 

δευδξνγνλάζεο θαη ηελ είζνδφ ηνπ ζηνλ θχθιν ηνπ Krebs ή ηε ζχλζεζε ιηπαξψλ 

νμέσλ. Απέθθξηζε ηεο αηζαλφιεο γίλεηαη κέζσ ησλ λεθξψλ θαη ν ξπζκφο 

απνκάθξπλζεο εκθαλίδεη κεγάιεο αηνκηθέο δηαθπκάλζεηο (Pawan, 1972).  
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Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ε επεκεξία θαη ε πξφνδνο πνπ 

επηθξάηεζε ζηνλ δπηηθφ θφζκν, είρε σο απνηέιεζκα ην αιθνφι, λα εληαρζεί ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ αλζξψπσλ, ρσξίο λα παξαηεξνχληαη θαηλφκελα πξνβιεκαηηθήο 

ρξήζεο (Blazer & Wult,2009). Ζ θαηαλάισζε αιθνφι, ζπλδέζεθε κε ηελ 

ρεηξαθέηεζε ησλ λέσλ, κε ηελ ειεπζεξία, θαζψο θαη κε ηελ αλεμαξηεζία θαη 

σξίκαλζε  πνπ άξρηζαλ λα επηδεηθλχνπλ, ελψ ζπλδέζεθε άκεζα κε κνπζηθέο ηάζεηο, 

φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ην ξνθ-ελ-ξνι θαη ην κπινπδ, ελψ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

ην αιθνφι απνηέιεζε πεγή έκπλεπζεο γηα ηελ ηέρλε (π.ρ. θηλεκαηνγξάθνο) (Makela 

et al., 2006). 

ηε ζχγρξνλε επνρή, ε ρξήζε ηνπ αιθνφι, θαίλεηαη λα είλαη πεξηζζφηεξν 

ζπλεζηζκέλε ζηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, ελψ αθνινπζνχλ νη ππφινηπεο 

Δπξσπατθέο ρψξεο θαη ε Βφξεηα Ακεξηθή. Απφ ηελ άιιε, ε θαηαλάισζε αιθνφι 

βξίζθεηαη ζε ρακειά επίπεδα ζε πεξηνρέο ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο, ηεο Μέζεο 

Αλαηνιήο, θαζψο θαη ζηελ Ννηηναλαηνιηθή Αζία, ελψ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην 

βηνηηθφ επίπεδν ησλ ρσξψλ. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ζρέζε πνπ ππάξρεη 

κεηαμχ ηνπ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο θαη ηεο θαηαλάισζεο αιθνφι (Pridemore & 

Chamlin,2006).Πην αλαιπηηθά, ε ζρέζε κεηαμχ ηεο κέζεο θαηαλάισζεο αιθνφι θαη 

ηνπ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο, ζεσξείηαη αληηζηξφθσο αλάινγε γηα ηηο ρψξεο, φπνπ 

ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα δελ μεπεξλά ηα 7.000$, ελψ φζν παξνπζηάδεη αχμεζε ην 

θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα, ε ζρέζε κε ηελ θαηαλάισζε αιθνφι γίλεηαη γξακκηθή. Θα 

πξέπεη λα ηνληζηεί φηη, φηαλ ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα μεπεξάζεη ηα 10.000$ δελ 

δηαπηζηψλεηαη κεγαιχηεξε αχμεζε ηεο κέζεο θαηαλάισζεο αιθνφι κε ηελ αχμεζε 

ηνπ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο( Popova et. al, 2007). 

Ξερσξηζηή αλαθνξά αμίδεη λα γίλεη ζηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη απφ 

ην αιθνφι εμαηηίαο ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο κεηαθίλεζεο ηνπ πιεζπζκνχ, γεγνλφο 

πνπ νθείιεηαη ζηελ δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα ησλ ιαψλ θαη ησλ αλζξψπσλ. 

Πξνθεηκέλνπ θάπνηνο λα εληαρζεί ελεξγά ζε κηα θνηλσλία, ελδέρεηαη λα αθνινπζήζεη 

ηηο ηάζεηο πνπ εθθξάδνπλ ηελ έληαμή ηνπ ζην ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ ζχλνιν 

(Blazer & Wult, 2009). Παξάιιεια, είλαη πηζαλφ έλα άηνκν εμαηηίαο ηνπ άγρνπο θαη 

ηεο πίεζεο πνπ πθίζηαηαη ζηα πιαίζηα ηεο έληαμήο ηνπ ζε κηα λέα θνηλσλία, αιιά θαη 

εμαηηίαο ηεο αλάγθεο πξνζαξκνγήο, κπνξεί λα απμήζεη ηελ αλάγθε γηα εθηφλσζε ή 

λα αλαδεηήζεη θάπνηνπ είδνπο απηνζεξαπείαο κέζσ ηεο ρξήζεο αιθνφι (Κuntsche et 

al., 2004).  
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Λακβάλνληαο ππφςε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο ( ΠΟΤ), κπνξνχλ λα 

δηαθξηζνχλ δχν δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

αιθνφι, πνπ είλαη ε εμάξηεζε απφ ην αιθνφι, θαζψο θαη ε επηβιαβή ρξήζε αιθνφι. 

Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε εμάξηεζε απφ ην αιθνφι ζρεηίδεηαη ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ κε ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα, ελψ ε επηβιαβήο ρξήζε, θαίλεηαη λα έρεη 

πεξηζζφηεξν ζρέζε κε ηνλ θίλδπλν αηπρεκάησλ, αιιά θαη ηξαπκαηηζκψλ. Αθφκε, νη 

δχν απηέο πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αιθνφι, ζπλδένληαη 

κε απμεκέλεο πηζαλφηεηεο αλάπηπμεο ρξφλησλ λνζεκάησλ, αιιά θαη κε ηελ αλάπηπμε 

ζεκαληηθψλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ (Corraν et al., 2004).  

Με βάζε ηελ πην ζχγρξνλε αλαζεψξεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην DSM-5, 

δηαθξίλεηαη πιένλ κηα εληαία θαηεγνξία πξνβιεκάησλ ρξήζε απφ ην αιθνφι, φπνπ 

εκπεξηέρνληαη ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμάξηεζε αιιά θαη κε 

ηελ επηβιαβή ρξήζε ηνπ αιθνφι (Corrao et al., 2004). Σέινο, αλαθνξηθά κε ην 

θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην αιθνφι, απηφ έρεη λα θάλεη κε ηελ απψιεηα 

παξαγσγηθφηεηαο πνπ πξνθχπηεη εμαηηίαο ηεο ρξήζεο αιθνφι θαη ζε δεχηεξν ζηάδην 

αθνξά ην θφζηνο θξνληίδαο πγείαο, θπξίσο γηα ηηο πην αλαπηπγκέλεο ρψξεο, ελψ γηα 

ηηο θησρφηεξεο ρψξεο, ππάξρεη θαη ην πξφβιεκα ηνπ θφζηνπο εμαηηίαο ησλ 

επηζεηηθφηεηαο θαη ηεο εκπινθήο ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο (Mathers & Loncar, 

2006).  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: Αιθνόι θαη πγεία 

Αλακθίβνια, ην αιθνφι επεξεάδεη ηελ αλζξψπηλε πγεία, ελψ ελδεηθηηθφ ηνπ 

θάζκαηνο ησλ επηπηψζεσλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ, 

είλαη νη πεξηζζφηεξεο απφ 200 ππνθαηεγνξίεο δηαγλψζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζην ICD-

10. Οη πιένλ γλσζηέο θαη δηαδεδνκέλεο βιάβεο πνπ πξνθαιεί ζηνλ αλζξψπηλν 

νξγαληζκφ αθνξνχλ ηελ εκθάληζε ζπκπησκάησλ άλνηαο, θαζψο επίζεο θαη αιιαγέο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ θπζηνινγία θαη ζηελ αλαηνκία ηνπ εγθεθάινπ (Grant, 

1997). Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη βιάβεο απηέο ζεσξνχληαη αλαζηξέςηκεο, εθφζνλ 

ζηακαηήζεη ε ρξήζε ηνπ αιθνφι, ελψ βιάβεο δηαπηζηψλνληαη αθφκα θαη ζην θεληξηθφ 

λεπξηθφ ζχζηεκα πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ εκθάληζε ζπκπησκάησλ 

πνιπλεπξνπάζεηαο, ε νπνία νθείιεηαη θπξίσο ζηελ έιιεηςε βηηακίλεο B1. Λφγσ 

αηξνθίαο ηνπ γαζηξηθνχ βιελλνγφλνπ πνπ δηαπηζηψλεηαη ζε αιθννιηθνχο, 

πξνθαιείηαη κεγαινβιαζηηθή αλαηκία, ελψ ζχλεζεο είλαη λα εκθαληζηεί 

κπνθαξδηνπάζεηα, ε νπνία θαη απηή ζρεηίδεηαη κε ηελ έιιεηςε Β1. Έλα αθφκε 

πξφβιεκα πνπ δχλαηαη λα ππάξρεη είλαη ε ζχλδεζε ηνπ αιθννιηζκνχ, κε ηελ 

απμεκέλε πεξηγελλεηηθή ζλεζηκφηεηα, αιιά θαη κε θαηλφκελα δπζκνξθηψλ (Health et 

al, 1997). 

Έρεη παξαηεξεζεί φηη ε θαηαλάισζε κεγάισλ πνζνηήησλ αιθνφιεο, κπνξεί 

λα πξνθαιέζεη αξρηθά ιηπψδεο δηήζεζε θαη ζε δεχηεξν ζηάδην λα πξνθαιέζεη 

θίξξσζε ηνπ ήπαηνο, ζε πνζνζηφ πνπ θπκαίλεηαη 10-20% ησλ φζσλ βξίζθνληαη ζηελ 

θαηεγνξία απηή (Μπέιινο,2015). Δπηπιένλ, ε κεγάιε θαηαλάισζε αιθνφι γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα έρεη ζπζρεηηζζεί κε ηελ απμεκέλε πηζαλφηεηα εκθάληζεο 

νμείαο θαη ρξφληαο παγθξεαηίηηδαο, αιιά θαη κε δηάθνξεο κνξθέο θαξθίλνπ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα είλαη ν θαξθίλνο ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζπζηήκαηνο, ν θαξθίλνο ηνπ 

ζηφκαηνο, ν θαξθίλνο ηεο θαξπγγηθήο θνηιφηεηαο, θαζψο επίζεο θαη ν θαξθίλνο ηνπ 

ιάξπγγα θαη ηνπ καζηνχ. Δπηπξνζζέησο, εμαηηίαο ηεο απμεκέλεο θαηαλάισζεο 

αιθνφι γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα, κπνξνχλ λα παξαηεξεζεί ππέξηαζε, λα 

πξνθιεζεί αγγεηαθφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην, φπσο επίζεο θαη θπκαηίσζε, αλ θαη είλαη 

πην ζπάλην (Λχθνπξαο & νιδάηνο, 2007).  

Σα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ρξήζε ηνπ αιθνφι, δηαθξίλνληαη σο 

απηνηειείο δηαγλσζηηθέο νληφηεηεο ζηα ηαμηλνκεηηθά ζπζηήκαηα ησλ ςπρηθψλ 

δηαηαξαρψλ. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη νη ππνθαηεγνξίεο ηεο δηαγλσζηηθήο 
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θαηεγνξίαο F10-Φπρηθέο δηαηαξαρέο θαη δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο πνπ νθείινληαη 

ζηε ρξήζε αιθνφι: 

 F10.0: Δπηβιαβήο ρξήζε αιθνφι  

 F10.1: Δμάξηεζε απφ ην αιθνφι  

 F10.2: χλδξνκν απφζπξζεο απφ ην αιθνφι  

 F10.3: Νηειίξην εμαηηίαο ζπλδξφκνπ απφζπξζεο απφ ην αιθνφι  

 F10.4: Αιθννιηθή ςχρσζε  

 F10.5: Ακλεζηαθφ ζχλδξνκν  

 F10.6: Τπνιεηκκαηηθή θαη φςηκεο έλαξμεο αιθννιηθήο ςχρσζε  

 F10.7: Άιιεο/απξνζδηφξηζηεο δηαηαξαρέο πνπ νθείινληαη ζε αιθνφι  

Δίλαη γεγνλφο φηη ζεκαληηθφο αξηζκφο επηδεκηνινγηθψλ κειεηψλ 

επηθεληξψζεθαλ ζηε ζπζρέηηζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο πξνβιεκαηηθήο ρξήζεο 

αιθνφι ή ζηελ εμάξηεζε, κε ηελ θαηάζιηςε θαζψο θαη κε ηηο αγρψδεηο δηαηαξαρέο 

αιιά θαη κε ηηο δηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο (Fergusson et al., 2009). Οπζηαζηηθά, 

ζηηο κειέηεο απηέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ε φιε πξνζέγγηζε ζηεξίρζεθε ζηελ 

«πξνβιεκαηηθή» θαη ζηελ « κε-πξνβιεκαηηθή» ρξήζε ηνπ αιθνφι, ρσξίο λα 

δηεξεπλάηαη ε ζπζρέηηζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπ αιθνφι θαη ηεο ςπρηθήο πγείαο, 

θαιχπηνληαο φιν ην θάζκα ηεο ρξήζεο, ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ήπηα 

ρξήζε. Δπηπξνζζέησο, ζηηο πθηζηάκελεο έξεπλεο δελ κειεηήζεθε ε ζρέζε πνπ 

ππάξρεη κεηαμχ αιθνφι θαη θνηλψλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ ή νξηζκέλεο άιιεο θνξέο ε 

ζρέζε κεηαμχ αιθνφι θαη ςπρηθήο πγείαο ζεσξήζεθε φηη έρεη γξακκηθή ζπκπεξηθνξά 

(Bulloch et. al., 2012).  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: Γηαηαξαρή ρξήζεο νπζηώλ/Αιθννιηζκόο 

 Δίλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ φξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηε ρξήζε αιθνφι. Ζ «ρξήζε αιθνφι» αλαθέξεηαη επξέσο ζε νπνηαδήπνηε ρξήζε 

αιθνφι, απφ ηε κηα θνξά ζην έλα άθξν ηνπ θάζκαηνο έσο ηελ εθηεηακέλε εμάξηεζε 

απφ ην αιθνφι ζην έηεξν άθξν. Χο «θαηάρξεζε αιθνφιεο» λνείηαη ε ρξήζε πνπ είλαη 

επηθίλδπλε (π.ρ. νδήγεζε ππφ ηελ επήξεηα νηλνπλεχκαηνο) ή/θαη επηβιαβήο (π.ρ. 

ππεξβνιηθή θαηαλάισζε αιθνφι). Σέινο, ε «δηαηαξαρή ρξήζεο αιθνφι» πιεξνί ηα 

θξηηήξηα ηεο θαηεγνξίαο ησλ δηαηαξαρψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νπζία θαη ηελ 

εζηζηηθή ζπκπεξηθνξά ζηελ πέκπηε έθδνζε ηνπ Γηαγλσζηηθνχ θαη ηαηηζηηθνχ 

Δγρεηξηδίνπ Φπρηθψλ Γηαηαξαρψλ ηεο Ακεξηθαληθήο Φπρηαηξηθήο Δηαηξείαο (DSM-5) 

(2013). Απηά ηα θξηηήξηα νξίδνπλ ηε δηαηαξαρή σο έλα πξνβιεκαηηθφ πξφηππν 

ρξήζεο αιθννινχρσλ ζθεπαζκάησλ πνπ νδεγεί ζε θιηληθά ζεκαληηθή εμαζζέλεζε ή 

δπζθνξία, ζπρλά αλαθεξφκελε ζηε βηβιηνγξαθία σο «θαηάρξεζε αιθνφι». ην 

DSM-5, νη θαηεγνξίεο «θαηάρξεζε αιθνφι» θαη «εμάξηεζε απφ ην αιθνφι» 

ζπλδπάζηεθαλ γηα λα νξίζνπλ κηα εληαία δηαηαξαρή ζε έλα ζπλερέο απφ ήπην έσο 

ζνβαξφ(ήπηα, κέηξηα, ζνβαξή ρξήζε). Πνιιέο κειέηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηή 

ηελ αλαζθφπεζε ρξεζηκνπνηνχλ δηαγλσζηηθά θξηηήξηα απφ ηηο πξνεγνχκελεο 

εθδφζεηο ηνπ εγρεηξηδίνπ (π.ρ. DSM-III, APA, 1980, DSM-IV, APA, 1994) θαη 

αλαθέξνληαη ζηηο μερσξηζηέο θαηεγνξίεο θαηάρξεζεο αιθνφι θαη εμάξηεζεο απφ ην 

αιθνφι. αθείο νξηζκνί ηεο νξνινγίαο ηεο ρξήζεο νηλνπλεχκαηνο είλαη ζεκαληηθνί, 

επεηδή νη επηδξάζεηο ηνπ νηλνπλεχκαηνο πνηθίινπλ αλάινγα κε ην επίπεδν θαη ηε 

ζπρλφηεηα ρξήζεο. 

 Ζ δηαηαξαρή ρξήζεο αιθνφι (ΓΥΑ – AUD) είλαη κηα ρξφληα αζζέλεηα κε ηα 

πνζνζηά ηεο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιχ πςειφ δείθηε ζηε παγθφζκηα θιίκαθα 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο βαξχηεηαο ησλ λφζσλ (Whiteford, et al., 2013), ελψ ζπλδέεηαη 

ζπρλά κε άιιεο ζνβαξέο ςπρηθέο δηαηαξαρέο (Carra, et al., 2014). Οη ηζηνξηθέο 

ηαμηλνκήζεηο ησλ DSM-III (American Psychiatric Association, 1980) θαη DSM-IV 

(American Psychiatric Association, 1994) δηαθνξνπνηνχζαλ ηελ θαηάρξεζε θαη 

εμάξηεζε σο δχν μερσξηζηά θαη ακνηβαίσο απνθιεηζηηθέο Γηαηαξαρέο Υξήζεο 

Αιθνφι. Χζηφζν, ε πέκπηε έθδνζε ηνπ Γηαγλσζηηθνχ θαη ηαηηζηηθνχ Δγρεηξηδίνπ 

Φπρηθψλ Γηαηαξαρψλ - DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013) πξνρψξεζε 

πξφζθαηα ζε αξθεηέο αιιαγέο ζηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα θαη ηηο ηαμηλνκήζεηο ησλ 
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δηαηαξαρψλ ρξήζεο αιθνφι (Hasin, et al., 2013), ζέηνληαο θαηά κέξνο ην δηαρσξηζκφ 

ησλ φξσλ θαηάρξεζεο θαη εμάξηεζεο ζπλδπάδνληαο ηα θξηηήξηα ηνπο (Hasin, 2012). 

 Δπηπιένλ, ιφγσ ηνπ ρακεινχ επηπνιαζκνχ θαη ησλ θαθψλ ςπρνκεηξηθψλ 

ηδηνηήησλ ηνπ , ην θξηηήξην ζρεηηθά κε ηα επαλαιακβαλφκελα λνκηθά πξνβιήκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αιθνφι  αθαηξέζεθε απφ ηε ιίζηα (Hasin, et al., 2012). 

Δπηπξφζζεηα, ζπκπεξηιήθζεθε έλα θξηηήξην γηα ηελ ιαρηάξα, κηα έληνλε επηζπκία ή 

παξφξκεζε γηα ρξήζε αιθνφι-craving (Hasin, et al., 2012). Σέινο, ην DSM-5 έρεη 

θαζνξίζεη ηε ζνβαξφηεηα ησλ δηαηαξαρψλ ρξήζεο αιθνφι ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ 

ησλ θξηηεξίσλ πνπ πιεξνχληαη, πξνζδηνξίδνληαο ηελ σο ήπηα αλ ππάξρνπλ δχν ή ηξία 

ζπκπηψκαηα, κέηξηα γηα ηέζζεξα κε πέληε ζπκπηψκαηα θαη ζνβαξή φηαλ ππάξρνπλ 

απφ έμη θαη πάλσ ζπκπηψκαηα πνπ λα ππνδεηθλχνπλ δηαηαξαρή (Hasin, et al., 2013). 

 χκθσλα κε ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηνπ DSM-5, νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

δηαηαξαρήο ρξήζεο αιθνφι ζα εμαιεηθζνχλ ή  ζα κεηαηνπηζηνχλ σο πξνο ηε 

ζνβαξφηεηα ηεο θάζε εμάξηεζεο (Dawson, et al., 2013). Πην ζπγθεθξηκέλα, απηέο νη 

αιιαγέο ππνδειψλνπλ φηη φια ηα άηνκα κε εμάξηεζε απφ ην αιθνφι ηνπ DSM-IV 

θαη έλα κφλν κέξνο ησλ αηφκσλ δηαγλσζκέλα κε θαηάρξεζε αιθνφι, ζα θζάζνπλ ζην 

δηαγλσζηηθφ φξην ηνπ DSM-5 θαη ζα νξηζζνχλ σο δηαηαξαρέο ρξήζεο αιθνφι. Χο εθ 

ηνχηνπ, νη δηαγλσζηηθέο αιιαγέο πνπ εηζήρζεζαλ απφ ην DSM-5 ελδέρεηαη λα 

ζπλεπάγνληαη ζεκαληηθέο επηδεκηνινγηθέο δηαθπκάλζεηο ησλ επηπέδσλ επηθξάηεζεο 

ησλ δηαηαξαρψλ ρξήζεο αιθνφι (Ray, et al., 2008).  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: Δμάξηεζε από ην αιθνόι 

 Ζ εμάξηεζε απφ ην αιθνφι ζεσξείηαη έλα θαηλφκελν πνπ είλαη ηδηαίηεξα 

ζχλζεην θαη επεξεάδεηαη απφ κηα ζεηξά παξαγφλησλ, πνπ αθνξνχλ ηφζν ην ίδην ην 

άηνκν, φζν θαη επξχηεξα ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δηαβηεί (Rehm et al., 2012). 

Αμηνζεκείσην είλαη δε ην γεγνλφο φηη ην αιθνφι ζπληζηά ηνλ πιένλ ζεκαληηθφ 

παξάγνληα θηλδχλνπ πνπ αθνξά ηελ ζπλνιηθή επηβάξπλζε απφ ηε λφζν κεηξνχκελε 

ζε DALYs (disability-adjusted life years-Επιβίωση σε έτη με συνεκτίμηση της 

ανικανότητας), γηα άλδξεο πνπ βξίζθνληαη ζην ειηθηαθφ θάζκα 15 έσο 59 εηψλ 

(Bulloch et al, 2012).  

  Λακβάλνληαο ππφςε ηα Δπξσπατθά δεδνκέλα γηα ην έηνο 2010, ν 

επηπνιαζκφο ηεο εμάξηεζεο θπκαίλεηαη κεηαμχ 5 θαη 6% ζηνπο άλδξεο, ελψ ζηηο 

γπλαίθεο ην πνζνζηφ απηφ θπκαίλεηαη κεηαμχ 1-2%, κε απμεηηθή ηάζε λα 

δηαπηζηψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ν 

κέζνο φξνο ηεο εμέιημεο πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ αξρηθή πξνβιεκαηηθή ρξήζε ηνπ 

αιθνφι, έσο θαη ην ζηάδην ηεο εμάξηεζεο, ππνινγίδεηαη ζε πεξίπνπ 6-8 έηε 

(European Medicines Agency, 2010). 

 Ο αιθννιηζκφο είλαη έλα εθηεηακέλν, ζπγθεθαιπκκέλν θαη πνιππαξαγνληηθφ 

πξφβιεκα δεκφζηαο πγείαο. 

χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο ( ΠΟΤ), νη δηαηαξαρέο πνπ αθνξνχλ 

ην αιθνφι ιακβάλνπλ έλα κεγάιν πνζνζηφ έθηαζεο 1,4% ηεο ζπλνιηθήο παγθφζκηαο 

επηβάξπλζεο απφ λνζήκαηα. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ζηηο ΖΠΑ, έρεη 

παξνπζηαζηεί αχμεζε ηεο ζλεζηκφηεηαο πνπ νθείιεηαη ζην αιθνφι θαηά πεξίπνπ 

50%, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πνζφηεηα θαηαλάισζεο, ελψ ν επηπνιαζκφο ηεο 

εμάξηεζεο θζάλεη ην 3,8%. Λακβάλνληαο ππφςε ην ηδηαίηεξα κεγάιν θφζηνο ηεο 

εμάξηεζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ην αιθνφι ζε επίπεδν απσιεηψλ πγείαο, αιιά θαη ζε 

επίπεδν θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ θφζηνπο,  ζπληζηά βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ζηα 

πξνγξάκκαηα δεκφζηαο πγείαο ζε δηεζλέο επίπεδν. ε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

κε ηελ εμάξηεζε απφ ην αιθνφι ζρεηίδνληαη 1,8 εθαηνκκχξηα ζάλαηνη, θαζψο επίζεο 

θαη ην 4% ηνπ ζπλφινπ εηψλ δσήο ζε αλαπεξία (Μνχζζαο, 2009).  
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 ηελ Διιάδα, δηαπηζηψλεηαη κηα ζηαζεξή, αιιά ζεκαληηθή αχμεζε ηεο 

ρξήζεο ηνπ αιθνφι, ελψ νη δείθηεο ζλεζηκφηεηαο θαη λνζεξφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ην αιθνφι, κπνξνχλ λα ην θαηαηάμνπλ σο ην ηξίην πξφβιεκα δεκφζηαο πγείαο, 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην έκκεζν θφζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ θαηαλάισζε 

αιθνφι, φπσο είλαη ηα ηξνραία αηπρήκαηα, αιιά θαη νη παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο.   

 

Δλ αληηζέζεη κε άιιεο νπζίεο, ην αιθνφι εμαηηίαο ηνπ γεγνλφο φηη είλαη λφκηκν θαη 

θνηλσληθά απνδεθηφ, θαηαλαιψλεηαη κε πεξηζζφηεξε επθνιία, ζπγθαιχπηνληαο θαηά 

θάπνην ηξφπν ηελ ζεκαζία ηεο θαηάρξεζεο θαη ηεο εμάξηεζεο. Παξάιιεια, έλα 

αθφκα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εμάξηεζεο απφ ην αιθνφι είλαη ην γεγνλφο, φπσο έρεη 

αλαθεξζεί φηη κεζνιαβεί κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θζάλεη ηα 6-8 ρξφληα 

επηβιαβνχο ρξήζεο πξνθεηκέλνπ λα νδεγήζεη ζε εμάξηεζε, ελψ ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

απηφ δηαθνξνπνηείηαη ζηνλ γπλαηθείν πιεζπζκφ θαη θπκαίλεηαη ζε 3 έσο θαη 6 

ρξφληα. Δπηπξνζζέησο, ζε επίπεδν θνηλσλίαο, είλαη δχζθνιν λα εληνπηζηεί επ’ 

αθξηβψο ην πξφβιεκα, εμαηηίαο ηεο επέθηαζεο πνπ έρεη γίλεη ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ, 

θαζψο θαη εμαηηίαο ησλ εθηεηακέλσλ κέηξσλ πνπ είλαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζηεί (WHO, 1990).   

 

Ο αιθννιηζκφο επεξεάδεηαη απφ κηα ζεηξά παξαγφλησλ, νη νπνίνη θαη δηακνξθψλνπλ 

ηελ αηηηνπαζνγέλεηά ηνπ, κε δηαθνξεηηθφ βαζκφ ζπκκεηνρήο. Οη πιένλ ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο είλαη ε θιεξνλνκηθφηεηα, νη νηθνγελεηαθνί παξάγνληεο, νη θνηλσληθνί 

παξάγνληεο, νη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο, ε αηνκηθή ςπρνινγία ηνπ θαζελφο, ε 

πξνζσπηθφηεηα θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, ε νκάδα έληαμεο θηι. (Garnik  

et al., 2006).  

 

 χκθσλα κε ην DSM-V, ν Αιθννιηζκφο είλαη «κηα δηαηαξαρή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα παζνινγηθή θαηαλάισζε αιθνφι ε νπνία 

επεξεάδεη αξλεηηθά ηηο θνηλσληθέο θαη εξγαζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αηφκνπ» , ε 

νπνία εθδειψλεηαη κε ηξεηο (ή θαη πεξηζζφηεξεο) απφ ηηο παξαθάησ ελδείμεηο, πνπ 
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ζπκβαίλνπλ αλά πάζα ζηηγκή θαηά ηελ ίδηα δσδεθάκελε πεξίνδν (American 

Psychiatric Association, 2013): 

1. Αλνρή, φπσο νξίδεηαη απφ έλα απφ ηα αθφινπζα: 

1. κηα αλάγθε γηα ζεκαληηθά απμεκέλεο πνζφηεηεο αιθνφιεο γηα λα 

επηηεπρζεί ε κέζε ή ην νπνηνδήπνηε επηζπκεηφ απνηέιεζκα 

2. ζεκαληηθά κεησκέλε επίδξαζε ηεο νπζίαο κε ζπλερή ρξήζε ηεο ίδηαο 

πνζφηεηαο αιθνφιεο  

2. χλδξνκν απφζπξζεο, φπσο εθδειψλεηαη απφ νπνηνδήπνηε απφ ηα 

αθφινπζα:  

ην ραξαθηεξηζηηθφ ζχλδξνκν ζηέξεζεο γηα ην αιθνφι εκθαλίδνληαη ηα 

αθφινπζα ζπκπηψκαηα:  

i. Σξφκνο (ηξέκνπιν) 

ii. Έληνλε αλεζπρία 

iii. Ναπηία 

iv. Δκεηφ 

v. Πνλνθέθαιν 

vi. Απμεκέλν θαξδηαθφ ξπζκφ 

vii. Δθίδξσζε 

viii. Δπεξεζηζηφηεηα 

ix. χγρπζε 

x. Αππλία 

xi. Δθηάιηεο 

xii. Τςειή πίεζε ηνπ αίκαηνο 

2.Γίλεηαη ιήςε αιθνφι (ή ζηελά ζπγγελήο νπζία) γηα λα αλαθνπθίζεη ή λα 

εμαθαλίζεη ηα ζπκπηψκαηα ζηέξεζεο  

3.Σν αιθνφι ιακβάλεηαη ζπρλά ζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ή ζε κεγαιχηεξν 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ φηη πξννξηδφηαλ 
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4.Τπάξρεη κηα επίκνλε επηζπκία ή έρνπλ γίλεη πνιιέο αλεπηηπρείο 

πξνζπάζεηεο γηα ηε κείσζε ή ηνλ έιεγρν ηεο ρξήζεο αιθνφι 

5.Αθηεξψλεηαη πνιχο ρξφλνο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

απφθηεζε αιθνφι, ηε ρξήζε αιθνφι ή ηελ αλάξξσζε απφ ηηο παξελέξγεηεο 

πνπ δεκηνπξγεί 

6.εκαληηθέο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο ή ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

εγθαηαιείπνληαη ή κεηψλνληαη ιφγσ ηεο ρξήζεο αιθνφι 

7.Ζ ρξήζε αιθνφιεο ζπλερίδεηαη παξά ηε γλψζε φηη ππάξρεη έλα επίκνλν ή 

ππνηξνπηάδνλ ζσκαηηθφ ή ςπρνινγηθφ πξφβιεκα ην νπνίν είλαη πηζαλφ λα 

έρεη πξνθιεζεί ή λα επηδεηλσζεί απφ ην αιθνφι (π.ρ. ζπλέρηζε ηεο 

θαηαλάισζεο αιθνφι παξά ηελ αλαγλψξηζε φηη ην έιθνο επηδεηλψζεθε απφ 

ηελ θαηαλάισζε νηλνπλεχκαηνο)  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: Ο αιθννιηζκόο σο πνιππαξαγνληηθό 

θαηλόκελν θαη νη πηζαλέο βιάβεο 

 Ο αιθννιηζκφο είλαη κηα πεξίπινθε, πνιππαξαγνληηθή δηαηαξαρή πνπ 

πξνθαιεί πξνβιεκαηηθή θαηαλάισζε αηζαλφιεο θαη πξνθχπηεη απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ γελεηηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ. Ζ 

πξνζσπηθφηεηα δηακνξθψλεηαη επίζεο απφ έλα ζπλδπαζκφ θιεξνλνκηθψλ θαη 

επίθηεησλ επηξξνψλ. Δπεηδή νη επηιεγκέλεο δηαζηάζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

ηδηνζπγθξαζίαο ζπλδένληαη κε μερσξηζηά λεπξνρεκηθά ππνζηξψκαηα πνπ 

ζπκβάιινπλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο θαηλνηχπνπο πξνζσπηθφηεηαο, νξηζκέλεο απφςεηο 

ζπλαηζζεκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνπο αιθννιηθνχο κπνξνχλ λα θιεξνλνκεζνχλ. 

Σα ζπλαηζζήκαηα πεξηιακβάλνπλ πνιχπινθεο ππνθεηκεληθέο εκπεηξίεο πνπ 

επεκβαίλνπλ ζε πνιιαπιέο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ, θπξίσο ζην θαηφλ πεξίβιεκα ηνπ 

εγθέθαινπ, ην κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα θαη ηελ παξεγθεθαιίδα. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

απεηθφληζεο καγλεηηθνχ ζπληνληζκνχ θαη κεηαζαλάηησλ λεπξνπαζνινγηθψλ κειεηψλ 

αιθννιηθψλ δείρλνπλ φηη εκθαλίδεηαη κεγαιχηεξε απψιεηα θινηνχ ζηνπο κεησπηθνχο 

ινβνχο(Sullivan, 2017).  

 Πξφζζεηεο βιάβεο έρνπλ εληνπηζηεί ζηελ ακπγδαιή θαη ζηνλ ηππφθακπν, 

θαζψο θαη γηα ηελ ιεπθή νπζία ηεο παξεγθεθαιίδαο. Όιεο νη θξίζηκεο πεξηνρέο 

εγθεθαιηθήο βιάβεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αιθννιηζκφ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ 

θαλνληθή ζπλαηζζεκαηηθή ιεηηνπξγία (Berman & Marinkovic, 2007). Όηαλ 

ζπκβαίλνπλ αιιαγέο ζε απηέο ηηο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ, είηε σο ζπλέπεηα ρξφληαο 

θαηάρξεζεο αηζαλφιεο είηε σο γελεηηθήο αλσκαιίαο πνπ επεξεάδεη ηελ 

ηδηνζπγθξαζία ή / θαη ηελ εππάζεηα ζηνλ αιθννιηζκφ, αλακέλνληαη νη αληίζηνηρεο 

αιιαγέο ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο. ηνπο αιθννιηθνχο, έρνπλ παξαηεξεζεί 

ηέηνηεο αιιαγέο ζηελ αληίιεςή ηνπο θαη ηελ εθηίκεζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

εθθξάζεσλ ηνπ αηφκνπ, ζηελ εξκελεία ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εληππψζεσλ, ζηελ 

νκηιία θαη ζηελ εθηίκεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ πιηθψλ (Spirada, et al., 

2011). 

 Ζ γελεηηθή αξρηηεθηνληθή ηεο εππάζεηαο ζε κηα αζζέλεηα φπσο ν αιθννιηζκφο 

κπνξεί λα νξηζηεί σο (Morozova, et al., 2012):  

(1) Ο αξηζκφο ησλ γνληδίσλ πνπ εκπιέθνληαη άκεζα ή έκκεζα,  

(2) Ζ δηαζσκαηηθή δηαθχκαλζε ζηα γνλίδηα απηά, θαη  
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(3) Σν κέγεζνο θαη ε θχζε ησλ εηδηθψλ γελεηηθψλ ηνπο επηδξάζεσλ.  

 Ο αιθννιηζκφο αλαπηχζζεηαη ζε εππαζή άηνκα σο απνηέιεζκα ησλ 

γελεηηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ (π.ρ. θαηαλάισζεο νηλνπλεχκαηνο απφ ην άκεζν 

πεξηβάιινλ) θαη θνηλσληθψλ επηξξνψλ, θαζψο θαη ηεο ηάζεο ηνπο γηα επηθίλδπλεο 

ζπκπεξηθνξέο (Ramoz, 2006). Λφγσ απηήο ηεο πνιχπινθεο αηηηνινγίαο θαη ηεο 

πνιππαξαγνληηθφηεηαο ηνπ αιθννιηζκνχ, πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ πνιιαπιά 

επίπεδα πιεξνθνξηψλ γηα λα θαηαλνήζνπκε πιήξσο ηελ γελεηηθή αξρηηεθηνληθή ηνπ 

αιθννιηζκνχ. ηελ πξφνδν πνιππαξαγνληηθψλ αζζελεηψλ φπσο ν αιθννιηζκφο, νη 

αιιειεπηδξάζεηο γνληδίσλ θαηαιήγνπλ ζε κηα πνηθηιία δηαθνξηθά εθθξαδφκελσλ 

πξσηετλψλ. Απηέο νη πξσηεΐλεο επίζεο αιιειεπηδξνχλ, κε απνηέιεζκα νξηζκέλα 

βηνρεκηθά θαη θπζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, κε ηελ χπαξμε νξηζκέλσλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηδξάζεσλ, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηνλ αιθννιηζκφ. Παξφιν πνπ 

νη κειέηεο γηα ηελ αηηηνινγία ηνπ αιθννιηζκνχ ήηαλ επηηπρείο ζηνλ εληνπηζκφ 

κεξηθψλ ππνςήθησλ γνληδίσλ σο πξνο ηελ επαηζζεζία, ε δηαηνκηθή δηαθνξνπνίεζε 

ζηα γνλίδηα απηά αληηπξνζσπεχεη κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο 

θιεξνλνκηθφηεηαο ηεο λφζνπ. Μεγάιν κέξνο ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζε παξαιιαγέο αθνινπζίαο DNA, κε απνηειέζκαηα πνπ εμαξηψληαη απφ ηα 

γεληθά πιαίζηα πνπ νξίδνληαη απφ ην ππφινηπν γνληδίσκα θαη ην πεξηβάιινλ (Risch, 

2000). 

 Λφγσ ηεο πνιππαξαγνληηθφηεηαο ηνπ αιθννιηζκνχ θαη ηεο πνιππινθφηεηαο 

ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ θαη ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο, νη άλζξσπνη 

δηαθέξνπλ θαη ζην επίπεδν θηλδχλνπ εκθάληζεο κηα δηαηαξαρήο. Γεληθφηεξα, ν 

αηνκηθφο θίλδπλνο πηζαλφηαηα πξνθχπηεη απφ ηηο αθφινπζεο ηξεηο πεγέο (Whitfield, 

et al., 2004): 

 Πξφζζεηε γελεηηθή παξαιιαγή (πνπ νλνκάδεηαη επίζεο θιεξνλνκηθφηεηα), ε 

νπνία βαζίδεηαη ζε πνιπάξηζκα γνλίδηα πνπ ππάξρνπλ ζε πνιιαπιέο 

παξαιιαγέο (δει. Αιιειφκνξθα), θαζέλα απφ ηα νπνία κπνξεί λα έρεη 

δηαθνξεηηθφ απνηέιεζκα. Ο ζπγθεθξηκέλνο ζπλδπαζκφο αιιειφκνξθσλ 

γνληδίσλ θαζνξίδεη ηνλ γελεηηθφ θίλδπλν ηνπ. Ο ξφινο απηψλ ησλ γελεηηθψλ 

επηδξάζεσλ ζπλήζσο δελ κεηξηέηαη άκεζα, αιιά ζπλάγεηαη απφ ηε ζχγθξηζε 
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ηνπ βαζκνχ νκνηφηεηαο ζε έλα ραξαθηεξηζηηθφ ή ζπκπεξηθνξά κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ ζπγγελψλ. 

 Κνηλφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο πεξηβαιινληηθνχο 

παξάγνληεο πνπ θάλνπλ ηα κέιε ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο παξφκνηα κεηαμχ ηνπο 

(θαη δηαθνξεηηθά απφ ηα κέιε άιισλ νηθνγελεηψλ), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο, ηεο θνηλσληθή ηάμε, ηα ζρνιεία θαη, γηα ηα 

δίδπκα, ην ελδνκήηξην πεξηβάιινλ. 

 Δηδηθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο ππφινηπνπο 

πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο πνπ δελ κνηξάδνληαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: H δηαηαξαρή ρξήζεο αιθνόι θαη ε κνλαμηά 

 Ζ κνλαμηά είλαη κηα πνιχπινθε θαη ζπλήζσο δπζάξεζηε ζπλαηζζεκαηηθή 

απάληεζε ζηελ απνκφλσζε θαη ζπλήζσο πεξηιακβάλεη αλεζπρεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έιιεηςε ζχλδεζεο ή επηθνηλσλίαο κε άιινπο αλζξψπνπο, ηφζν 

ζην παξφλ φζν θαη ζην κέιινλ. Χο εθ ηνχηνπ, ε κνλαμηά κπνξεί λα ππάξμεη ζαλ 

ζπλαίζζεκα αθφκα θαη φηαλ θάπνηνο πεξηβάιιεηαη απφ άιινπο αλζξψπνπο. Οη αηηίεο 

ηεο κνλαμηάο πνηθίινπλ θαη πεξηιακβάλνπλ θνηλσληθνχο, ςπρηθνχο, 

ζπλαηζζεκαηηθνχο θαη θπζηθνχο παξάγνληεο. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε κνλαμηά 

επηθξαηεί ζε νιφθιεξε ηελ θνηλσλία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλζξψπσλ πνπ 

είλαη παληξεκέλνη, έρνπλ ζρέζεηο, νηθνγέλεηεο αιιά αθφκα θαη άηνκα κε επηηπρεκέλεο 

ζηαδηνδξνκίεο πνπ ζεσξνχληαη απφ πνιινχο επηηπρεκέλνη θαη θαη’ επέθηαζε 

επηπρηζκέλνη (Peplau & Perlman, 1982). Δίλαη γλσζηφ εμ’ άιινπ πσο πξφθεηηαη γηα 

έλα καθξά εξεπλεκέλν ζέκα ζηε ινγνηερλία ησλ αλζξψπσλ απφ ηελ θιαζηθή 

αξραηφηεηα. Ζ κνλαμηά έρεη επίζεο πεξηγξαθεί σο θνηλσληθφο πφλνο, έλαο 

ςπρνινγηθφο κεραληζκφο πνπ απνζθνπεί λα παξαθηλήζεη έλα άηνκν λα αλαδεηήζεη 

θνηλσληθέο ζρέζεηο (Cacioppo & Patrick, 2008). 

 Ζ ζρέζε κεηαμχ ηεο κνλαμηάο θαη ηεο θαηάρξεζεο ηνπ αιθνφι ζπδεηήζεθε 

ζηελ θιηληθή θαη ςπρνινγηθή βηβιηνγξαθία απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1950. Χζηφζν, ε 

ζπδήηεζε αθνξνχζε θπξίσο ζεσξεηηθέο ζθέςεηο, αλέθδνηεο παξαηεξήζεηο ή, φπσο 

επηζεκαίλεη ν Loucks (1980), αλαθνξέο "κε θαηλνκελνινγηθή έλλνηα". Χζηφζν, νη 

ζπζηεκαηηθέο εκπεηξηθέο κειέηεο εκθαλίδνληαη ειάρηζηα θαη έρνπλ εθηειεζζεί θπξίσο 

ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 θαη έπεηηα (Sadava, 1996). 

 ε έλα πξσηνπνξηαθφ άξζξν γηα ηελ επνρή ηνπ, ν Bell (1956) αλέπηπμε ηα 

θχξηα ζέκαηα πνπ επαλαιακβάλνληαη ζε κεηαγελέζηεξα έξγα. Γειψλεη ξεηά φηη δελ 

βαζίδεηαη ζε ζπζηεκαηηθά εξεπλεηηθά δεδνκέλα αιιά παξνπζηάδεη «εληππψζεηο ηεο 

ζρέζεο κεηαμχ ηεο θνηλσληθήο πγείαο θαη ηεο λφζνπ ηνπ αιθνφι». πιινγίδεηαη ηνλ 

άλζξσπν σο θνηλσληθφ νλ, ην νπνίν βαζίδεηαη θαηά πνιχ ζηνπο ππφινηπνπο 

αλζξψπνπο γηα λα επηβηψζεη. Ζ απνπζία ηεο κνλαμηάο είλαη επνκέλσο έλα βαζηθφ 

θξηηήξην ηεο ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο επεκεξίαο. Χο ζπλέπεηα ησλ απνηπρηψλ ζηελ 

παηδηθή αλαηξνθή, κεγάιν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ κεγαιψλεη απνδερφκελνη λα είλαη 

"κνλαρηθνί ιχθνη", κε αδπλακία εκπηζηνζχλεο ζε άιινπο αλζξψπνπο. Φπζηθά, φκσο, 

έρνπλ ηηο ίδηεο αλάγθεο εμάξηεζεο θαη νηθεηφηεηαο κε ηνπο άιινπο, αιιά έρνπλ 
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αξλεζεί ηελ αίζζεζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ παξέρνπλ νη ζηελέο 

ζρέζεηο (Bell, 1956). 

 ε κεξηθέο πεξηφδνπο ζηξεο θάπνηνη άλζξσπνη δελ κπνξνχλ λα ζηεξηρζνχλ 

ζηηο πξνζηαηεπηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ. Αληί 

απηνχ, κπνξνχλ λα ζηξαθνχλ ζε κηα εμάξηεζε απφ ρεκηθέο νπζίεο γηα λα 

παξακείλνπλ αλζεθηηθνί ζηελ απνπζία ζπληξνθηθφηεηαο θαη λα μεθχγνπλ απφ ηελ 

ηδέα ηεο κνλαρηθφηεηαο θαη ηεο απνζηαζηνπνίεζεο (Bell, 1956). Ζ εμάξηεζε απφ ηα 

λαξθσηηθά είλαη, θαηά ζπλέπεηα, έλα πξαγκαηηθφ ππνθαηάζηαην ηεο εμάξηεζεο απφ 

ηνπο άιινπο αλζξψπνπο. χκθσλα κε ηνπο Gaev (1976)θαη Mijuskovic (1988), ν Bell 

κάιηζηα ζεσξεί ηε κνλαμηά σο ηνλ ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα ζηελ αλάπηπμε 

δηαηαξαρήο ρξήζεο αιθνφι. 

 Ο Gaev (1976) έρεη επίζεο επηζεκάλεη φηη ε κνλαμηά δελ πξνυπνζέηεη ηελ 

κνληκφηεηα ή ηελ θνηλσληθή απνκφλσζε. Δίλαη κηα ηάζε λα δηαηεξεί θαλείο ζηνλ 

εαπηφ ηνπ ηα πξνζσπηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ζθέςεηο, ηελ αδπλακία λα κνηξαζηεί ηελ 

πξνζσπηθή δσή ηνπ κε άιινπο, πνπ βαζκηαία δεκηνπξγεί κηα θαηάζηαζεο απμεκέλεο 

έληαζεο θαη αλεζπρίαο πνπ ην αιθνφι κπνξεί λα αλαθνπθίζεη (Gaev, 1976). 

 ρεηηθέο αλαθνξά κε ηε κνλαμηά σο πξφδξνκν ηνπ αιθννιηζκνχ εκθαλίδνληαη 

επίζεο ζηελ παγθφζκηα βηβιηνγξαθία πεξί κνλαμηάο αιιά θαη γηα ην αιθνφι. Ο Segal 

(1987), γηα παξάδεηγκα, δειψλεη φηη ε θαηαλάισζε αιθνφι είλαη " ένα από ηα μέζα 

ανηιμεηώπιζηρ ηυν ζςναιζθημάηυν ηηρ απομόνυζηρ, δημιοςπγώνηαρ μια τεςδαίζθηζη 

θιλίαρ και ζςνεννόηζηρ. Παπέσει κοινυνική ςποζηήπιξη για ηιρ αδςναμίερ και επιηπέπει 

ηην έκθπαζη ζςναιζθημάηυν". 

 ε κηα κειέηε ζρεηηθά κε ηνλ αιθννιηζκφ θαη ηελ απηντδέα, ν Vanderpool 

(1969) έρεη θαηαιήμεη ζε νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε κνλαμηά βάζεη ησλ 

απνηειεζκάησλ απφ δηάθνξεο θιίκαθεο γηα ηελ απηντδέα. Αλέδεημε απνηειέζκαηα 

πνπ δείρλνπλ φηη έλαο αιθννιηθφο είλαη βαζηθά κνλαρηθφο θαη αηζζάλεηαη 

απνμελσκέλνο, αλάμηνο θαη αλίθαλνο λα δηαηεξήζεη ζηελέο ζρέζεηο. Δίλαη επίζεο, 

δπζαξεζηεκέλνο φρη κφλν κε ηνλ εαπηφ ηνπ, αιιά θαη σο κέινο ηεο νηθνγέλεηαο θαη 

ζηηο ζηελέο ζρέζεηο ελ γέλεη. Τπήξραλ επίζεο απνηειέζκαηα πνπ ππνδειψλνπλ φηη νη 

αιθννιηθνί κπνξεί λα πίλνπλ γηα λα μεθχγνπλ απφ ηε κνλαμηά θαη ηελ απνμέλσζε 

(Vanderpool, 1969). 
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 Ζ πξψηε εκπεηξηθή κειέηε γηα ηε κνλαμηά θαη ηε δηαηαξαρή ρξήζεο αιθνφι 

έγηλε απφ ηνπο Nerviano & Gross (1976). Σν θίλεηξν ηνπο ήηαλ ε θνηλή θιηληθή 

παξαηήξεζε ηνπ πςεινχ βαζκνχ κνλαμηάο πνπ αηζζάλνληαη πνιινί ρξφληνη 

αιθννιηθνί. Δπηζεκαίλνπλ δχν δηαθνξεηηθνχο πηζαλνχο ιφγνπο, πεξηγξάθνληαο ην 

ζπλαίζζεκα ηεο κνλαμηάο σο: αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θνηλσληθήο ππνβάζκηζεο 

πνπ ζπλνδεχεη ηνλ ρξφλην αιθννιηζκφ ή σο έλα κέξνο καθξνρξφλησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε ζπλερή επηδείλσζε. Δπίζεο, 

ζεσξνχλ φηη κηα αθξηβήο αμηνιφγεζε ηεο κνλαμηάο ζα κπνξνχζε λα έρεη ζεκαληηθέο 

επηπηψζεηο ζηε ζεξαπεία ηνπ αιθννιηζκνχ. Ζ έξεπλα ηνπο θαηέιεμε ζηηο παξαθάησ 7 

εξσηήζεηο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζρέζεο ηνπ αιθννιηζκνχ κε ηε κνλαμηά 

(Nerviano & Gross, 1976): 

1. Ζ κνλαμηά απνηειεί παξάγνληα πνπ ζπκβάιιεη ζηελ εκθάληζε 

θαηάρξεζεο αιθνφι; 

2. Οη αιθννιηθνί αηζζάλνληαη κεγαιχηεξε κνλαμηά απ’ φηη κέιε 

άιισλ νκάδσλ; 

3. Οη κνλαρηθνί πφηεο είλαη πην επάισηνη ζηηο πξνβιεκαηηθέο 

ζπλέπεηεο ηεο θαηαλάισζεο αιθνφι; 

4. Ζ κνλαμηά απνηειεί εκπφδην ζηελ απεμάξηεζε απφ ην αιθνφι; 

5. Πνηεο ζπλδέζεηο βξίζθνληαη κεηαμχ ηεο κνλαμηάο θαη άιισλ 

θνηλσληθψλ, ςπρνινγηθψλ θαη ηαηξηθψλ κεηαβιεηψλ θαη πνηα είλαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνλαρηθνχ αιθννιηθνχ; 

6. Πνηα είλαη ε αηηία θαη ην απνηέιεζκα ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

ηεο κνλαμηάο θαη ηεο θαηάρξεζεο αιθνφι; 

7. Απνηειεί ε κνλαμηά έλαλ αληηθεηκεληθφ ζηφρν γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ αιθννιηζκνχ; 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7: Η δηαηαξαρή ρξήζεο αιθνόι θαη ην άγρνο 

 Οη εξεπλεηέο έρνπλ κειεηήζεη ηε ζρέζε κεηαμχ άγρνπο θαη θαηαλάισζεο 

αιθνφι απφ ηελ αξρηθή ππφζεζε ηνπ Conger γηα ηε κείσζεο ηεο ππεξέληαζεο 

(Conger, 1956). Οη θιηληθέο θαη λαηνπξαιηζηηθέο κειέηεο έρνπλ αμηνινγήζεη ηελ 

επίδξαζε ηφζν ηνπ νμέσο άγρνπο φζν θαη ηνπ ρξφληνπ άγρνπο ζηε ζπκπεξηθνξά 

θαηαλάισζεο αιθνφι θαη ηελ αλάπηπμε αιθννιηζκνχ θαη δηαηαξαρψλ. Οη 

αλαζθνπήζεηο ησλ κειεηψλ πνπ δηεμήρζεζαλ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90 έδεημαλ 

ειάρηζηε ζπλνρή φζνλ αθνξά ηα επξήκαηα. Οη πην πξφζθαηεο κειέηεο ζπλέρηζαλ λα 

παξνπζηάδνπλ απνηειέζκαηα πνπ πνηθίιινπλ φρη κφλν κεηαμχ ησλ κειεηψλ γεληθά 

αιιά θαη κεηαμχ κειεηψλ σο πξνο ην είδνο ηνπ άγρνπο, ηνπο 

θνηλσληθνδεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο (ηδίσο ην θχιν), ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο, ηελ 

επαηζζεζία θαη ην θίλεηξν γηα ηελ θαηαλάισζε αιθνφι. 

 Οξηζκέλεο απφ ηηο πην πξφζθαηεο κειέηεο έρνπλ εμεηάζεη ην άγρνο σο έλα 

ζπλερέο κέηξν πνπ βαζίδεηαη ζε πνηθίινπο αξηζκνχο αξλεηηθψλ ζπκβάλησλ δσήο, ελψ 

δχν δηαρξνληθέο κειέηεο πνπ αθνινχζεζαλ ηνπο εθήβνπο ζηελ ελειηθίσζε βξήθαλ 

πεξηνξηζκέλεο επηδξάζεηο ηεο ηνπ άγρνπο ζηελ θαηαλάισζε αιθνφι (Greeley & Oey, 

1999). Μηα άιιε έξεπλα δηαπίζησζε ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ αξλεηηθψλ ζπκβάλησλ 

ζηε δσή ελφο αλζξψπνπ θαη ηεο θαηαλάισζεο αιθνφι πνπ ήηαλ ζεκαληηθή θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ζρνιηθψλ εηψλ αιιά κεηψζεθε θαζψο ηα άηνκα εηζήιζαλ ζηελ εθεβεία 

θαη ηελ ελειηθίσζε (Aseltine & Gore, 2000). 

 ε έλα πεξηθεξεηαθφ δείγκα 6747 ελειίθσλ, ηφζν ν αξηζκφο ησλ αγρσηηθψλ 

γεγνλφησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο φζν θαη ην επίπεδν ηνπ αληηιεπηνχ ζηξεο 

απμήζεθαλ ζεκαληηθά απφ ηνπο ζπγθξηηηθά κε ηνπο απέρνληεο, ηνπο πεξηζηαζηαθνχο 

πφηεο θαη ησλ αηφκσλ κε δηαηαξαρή ρξήζεο αιθνφι (Cole, et al., 1990). Οκνίσο, έλα 

κηθξφ δείγκα ελειίθσλ (λ = 154) πνπ ζπκκεηείραλ ζε θέληξα ζεξαπείαο αιθνφι 

έδεημε ζεηηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αγρσηηθψλ ζπκβάλησλ ζπγθξίλνληαο ηελ 

ζπρλφηεηα θαηαλάισζεο αιθνφι θαη ηελ αληίζηνηρε δηαηαξαρή, κεηαμχ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ (King, et al., 2003). 

 Δληνχηνηο, κηα κειέηε ησλ πνπ δηήξθεζε 60 εκέξεο γηα ηα ίδηα άηνκα αλέθεξε 

φηη ε θαηαλάισζε ήηαλ πςειφηεξε ζηηο εκέξεο πςεινχ άγρνπο ζε ζρέζε κε ηηο 

εκέξεο ρακεινχ άγρνπο, αιιά κφλν ζηνπο άλδξεο κε κεγαιχηεξεο ζεηηθέο πξνζδνθίεο 

ή κεγαιχηεξε αίζζεζε «αθέιεηαο» πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαλάισζε αιθνφι 
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(Armeli, et al., 2000). Δπίζεο, ζε κηα κειέηε ζπλνιηθνχ επηπέδνπ πνπ ζπλέθξηλε ηα 

αγρσηηθά ζπκβάληα κε ηνπο ζαλάηνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αιθνφι θαη ηελ θαηά 

θεθαιήλ θαηαλάισζε ησλ ΖΠΑ, 19 απφ ηνπο 20 ζπζρεηηζκνχο ήηαλ ζεηηθνί θαη νη 

πεξηζζφηεξνη ήηαλ ζεκαληηθνί (Linksy, et al., 1985). 

 Άιιεο κειέηεο έρνπλ εμεηάζεη δηάθνξνπο ηνκείο αγρσδψλ ζπκβάλησλ, ηα 

απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ ζπρλά δηαθέξνπλ γηα ηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο. ε κηα 

κειέηε πεξηζζφηεξσλ απφ 16.000 ζηξαηησηηθψλ, ην άγρνο ηεο εξγαζίαο ζπλδέζεθε 

ζεηηθά κε ην ηελ θαηαλάισζε αιθνφι, ελψ ε επίδξαζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ ζηξεο δελ 

παξνπζηάζηεθε σο ζεκαληηθή. Οχηε ην εξγαζηαθφ νχηε ην νηθνγελεηαθφ άγρνο ήηαλ 

έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πξφβιεςεο ηεο βαξηάο θαηαλάισζεο γηα ηηο γπλαίθεο 

(Bray, et al., 1999). Μηα κνλνεηήο κειέηε παξαθνινχζεζεο 515 αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ πνπ αλαδεηνχζαλ ζεξαπεία γηα πξνβιήκαηα κε ηελ θαηαλάισζε αιθνφι, 

αλέθεξε φηη ηα νμεία θξνχζκαηα άγρνπο θαηά ηελ έλαξμε δελ ζπζρεηίζηεθαλ κε ηελ 

θαηαλάισζε αιθνφι θαηά ηελ παξαθνινχζεζε, είηε γηα άλδξεο είηε γηα γπλαίθεο. 

Μεηαμχ ησλ ρξφλησλ πεγψλ άγρνπο, ηα πξνβιήκαηα κε ηνπο θίινπο, θαηά ηελ έλαξμε 

ζπζρεηίζηεθαλ ζεηηθά κε ηελ πνζφηεηα θαη ηε ζπρλφηεηα θαηαλάισζεο, ελψ θαηά ην 

ζηάδην ηεο παξαθνινχζεζεο ζπζρεηίζηεθαλ κε ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο κέζεο ζηηο 

γπλαίθεο, αιιά φρη ζηνπο άλδξεο (Skaff, et al., 1999). 

 ε έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα γεληθνχ πιεζπζκνχ 2802 Οιιαλδψλ 

ελειίθσλ ειηθίαο 15-74 εηψλ, ε βαξηά θαηαλάισζε αιθνφι ζπλδέζεθε ζεηηθά κε ηα 

αξλεηηθά ζπκβάληα ζηε δσή, θαζψο επίζεο θαη κε ηε κεησκέλε νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε θαη ην δηαδχγην. Δθηφο απφ ην έληνλν άγρνο, απηή ε κειέηε εμέηαζε ην 

ρξφλην άγρνο θαη βξήθε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο νηθνγελεηαθήο αλαζηάησζεο 

θαη ηεο έληνλεο θαηαλάισζεο αιθνφι πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηαηαξαρέο, ηφζν 

γηα ηνπο άλδξεο φζν θαη γηα ηηο γπλαίθεο, ελψ παξαηεξήζεθε θαη ζπζρέηηζε κεηαμχ 

αλεξγίαο θαη εθηεηακέλεο θαηαλάισζεο αιθνφι κφλν γηα ηνπο άλδξεο (San Jose, et 

al., 2000). Ο Hussong (2003) δηαπίζησζε φηη νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θχισλ ζηε 

ζρέζε ηεο εκπινθήο κε αιθνφι θαη ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ άγρνπο ηξνπνπνηήζεθαλ 

απφ ηνπο δηαθνξεηηθνχο κεραληζκνχο αλαδήηεζεο ππνζηήξημεο θαη αληηκεηψπηζεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα δχν θχια. Οη άλδξεο έδεημαλ ηζρπξφηεξε ζρέζε απφ ηηο 

γπλαίθεο κεηαμχ ηεο εθηεηακέλεο θαηαλάισζεο αιθνφι θαη ηεο θνηλσληθήο 

πξνζαξκνγήο, αιιά κηα αζζελέζηεξε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο έληνλεο πίεζεο θαη ηνπ 
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άγρνπο ηεο ζρέζεο. Χζηφζν, ε επίδξαζε ηνπ ζηξεο ζηηο ζρέζεηο ήηαλ ηζρπξφηεξε γηα 

ηνπο άλδξεο κεηαμχ αηφκσλ κε πεξηνξηζκέλν ζηπι ππνζηήξημεο.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8: Η δηαηαξαρή ρξήζεο αιθνόι θαη ε 

ηθαλνπνίεζε από ηε δσή 

 Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ δσή είλαη έλα απφ ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο επηπρίαο 

ηνπ αλζξψπνπ. πιινγηθά, ε παγθφζκηα βηβιηνγξαθία δείρλεη φηη ε επηπρία δελ είλαη 

κηα κνλνδηάζηαηε νληφηεηα, αιιά κάιινλ απνηειείηαη απφ ζπρλέο ζεηηθέο επηδξάζεηο 

(ζπλαηζζήκαηα), ζπάληεο αξλεηηθέο επηδξάζεηο θαη ηέινο, ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή. 

Γεδνκέλνπ φηη ηα ζπλαηζζεκαηηθά θαη γλσζηηθά ζηνηρεία ζρεηίδνληαη, αλ θαη 

δηαρσξίζηκα, νη εξεπλεηέο πξνηηκνχλ ηνλ φξν ππνθεηκεληθή επεκεξία λα γηα λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηνλ πνιπδηάζηαην ραξαθηήξα ηεο ηθαλνπνίεζεο. Δπίζεο, ε 

ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή ζπλδέεηαη πνιχ ζηελά κε ηελ πξνψζεζε ηεο πγηνχο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ζεσξείηαη φηη έρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηηο επηινγέο πγηνχο 

δηαβίσζεο (Grant, et al., 2009). Οη έλλνηεο φπσο ε ειπίδα θαη ε αηζηνδνμία 

δηαδξακαηίδνπλ δσηηθφ ξφιν ζηελ πξφβιεςε ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή ελφο 

αηφκνπ (Bailey, et al., 2007) θαη ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ ηεξαξρία ησλ αλαγθψλ ηνπ 

Maslow (Maslow, 1943): 

 Φπζηνινγηθέο/Βηνινγηθέο Αλάγθεο 

 Αλάγθεο Αζθαιείαο 

 Κνηλσληθέο Αλάγθεο/Αλάγθεο Κνηλσληθήο Απνδνρήο 

 Αλάγθεο Απηνεθηίκεζεο 

 Αλάγθεο Απηνπξαγκάησζεο 

 Ζ θαηαλάισζε νηλνπλεχκαηνο θαίλεηαη λα έρεη κηα ήπηα θαη δηθνξνχκελε 

ζρέζε κε ηελ επεκεξία. Απφ ηε κία πιεπξά, ε ινγηθή θαηαλάισζε αιθνφι βνεζά 

νξηζκέλεο ςπρνινγηθέο ιεηηνπξγίεο (απφιαπζε ηεο γεχζεο ηνπ πνηνχ, ραιαξψλεη, 

βειηηψλεη ηε δηάζεζή), θαζψο θαη δηάθνξεο θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο (δηεπθνιχλεη ηελ 

επαθή κε άιινπο, ενξηαζκφο ζεκαληηθψλ εκεξνκελίεο θαη γεγνλφησλ θ.α.). Φαίλεηαη 

επίζεο φηη ππάξρεη κηα ζαθήο επεξγεηηθή επίδξαζε ζηελ πγεία απφ ηελ θαηαλάισζε  

κηθξήο πξνο κέηξηαο πνζφηεηαο αιθνφι (Rehm, et al., 2004). 

 Χο εθ ηνχηνπ, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα επράξηζηε δξαζηεξηφηεηα, πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ πςειή επεμία. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε θαηάρξεζε αιθνφι έρεη 

ζεκαληηθέο επηδήκηεο επηπηψζεηο. Ζ Γηεζλήο ηαηηζηηθή Σαμηλφκεζε ησλ Νφζσλ ICD 

10 δηαρσξίδεη ηελ νμεία κέζε ζε δχν θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε είλαη ιφγσ ηεο 
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πεξηζηαζηαθήο αιιά πνιχ έληνλεο θαηαλάισζεο ζπζρεηηδφκελε κε ην ζχλδξνκν 

εμάξηεζεο, ελψ ε δεχηεξε ιφγσ ηεο επαλαιακβαλφκελεο θαηαλάισζεο. Καη νη δχν 

κπνξεί λα είλαη ππεχζπλεο γηα δηαθνξεηηθά είδε ζσκαηηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ 

δηαηαξαρψλ (φπσο πςειή αξηεξηαθή πίεζε, παγθξεαηηθέο βιάβεο θαη θαηάζιηςε), 

ηξαπκαηηζκνί (αηπρήκαηα ή βία), θαζψο θαη θνηλσληθφο απνθιεηζκφο (Rehm, et al., 

2004). Απφ απηά ηα ζηνηρεηψδε ελλνηνινγηθά ζηνηρεία, δηαθξίλεηαη κηα θακππισηή 

ζρέζε κεηαμχ ηεο θαηαλάισζεο αιθνφι θαη ηεο επεκεξίαο, φπνπ ε κέηξηα-

ειεγρφκελε θαηαλάισζε ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά θαη ε ππεξβνιηθή θαηαλάισζε 

(δηαηαξαρή) ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε.  

 Δληνπίζηεθαλ αξθεηέο κειέηεο πνπ παξέρνπλ θάπνην κέηξν ηεο ζπζρέηηζεο 

κεηαμχ θαηαλάισζεο αιθνφι θαη ηθαλνπνίεζεο δσήο, ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα 

θαίλνληαη λα είλαη αξθεηά εηεξνγελή. Ο Brenner (1967) δηαπηζηψλεη φηη νη 

πεξηζηαζηαθνί πφηεο πνπ δελ αληηκεηψπηζαλ πξνβιήκαηα ιφγσ ηεο θαηαλάισζεο 

νηλνπλεχκαηνο δειψλνπλ πην ζπρλά επραξίζηεζε απφ ηνπο ππφινηπνπο 

(ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη φζνη απέρνπλ κφληκα απφ ην αιθνφι), ελψ φζνη 

θαηαλαιψλνπλ κέηξηεο πνζφηεηεο αιθνφι θαη φζνη παξνπζηάδνπλ ζεκάδηα 

δηαηαξαρήο απφ ηελ θαηάρξεζε αιθνφι παξνπζηάδνληαη πεξηζζφηεξν 

δπζαξεζηεκέλνη ζε ζχγθξηζε κε ηνπ ππνινίπνπο. 

 Ο Ventegodt (1995) αλαθέξεη φηη νη ζπζρεηηζκνί είλαη ρακεινί θαη φρη 

ζεκαληηθνί, παξαηεξψληαο φηη νη κέηξηνη πφηεο ηείλνπλ λα είλαη πην επηπρηζκέλνη απφ 

ηνπο απέρνληεο θαη ηνπο βαξηνχο πφηεο. Ζ κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε επηηπγράλεηαη κε 

3-4 πνηήξηα αιθννινχρσλ ζθεπαζκάησλ λα έρνπλ θαηαλαισζεί κέζα ζηελ 

εβδνκάδα. O Cummins (2008) παξαηεξεί φηη ε θαηαλάισζε κηθξήο πνζφηεηαο 

αιθνφι θάζε κέξα ζπλδέεηαη γεληθά κε ηελ πςειή επεμία, αιιά επίζεο φηη 

εκθαλίδνληαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο φηαλ ιακβάλνληαη ππφςε ην θχιν θαη ε ειηθία.  

 Όιεο απηέο νη κειέηεο αλαθέξνπλ βαζηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ θαηαλάισζεο 

αιθνφι θαη ηθαλνπνίεζεο. Χζηφζν, απηέο νη δχν κεηαβιεηέο ζπλδένληαη πηζαλφηαηα 

κε κηα πνιχπινθε αηηηψδεο ζρέζε, ε νπνία πξέπεη λα δηεξεπλεζεί πεξεηαίξσ. Ζ 

θαηαλάισζε νηλνπλεχκαηνο κπνξεί ζίγνπξα, ζε θάπνην βαζκφ, λα πξνθαιέζεη 

ηθαλνπνίεζε αιιά θαη ε θαηαλάισζε κπνξεί επίζεο λα πξνθιεζεί απφ ηθαλνπνίεζε. 

Σα επράξηζηα γεγνλφηα ζπρλά γηνξηάδνληαη κε αιθνφι θαη νη δπζαξεζηεκέλνη 

άλζξσπνη ηείλνπλ λα «πίλνπλ λα μεράζνπλ». Οπφηε ην πξφβιεκα πνπ ππάξρεη ζηε 
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κειέηε ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ είλαη πσο ε θαηαλάισζε αιθνφι, ζηα βαζηθά ηεο 

επίπεδα, απνηειεί πνιχ ζπρλά απιά κηα ζπλήζεηα πνπ ελδερνκέλσο λα παξνπζηάδεη 

έλα αθαλφληζην κνηίβν. 

 Οη Becker θαη Murphy (1988) ππνζέηνπλ φηη ηα άηνκα είλαη απνιχησο ηθαλά 

λα πξνβιέπνπλ ηε δεκηνπξγία κηαο ζπλήζεηαο θαη λα επηιέγνπλ ζε θάζε ζηηγκή ην 

επίπεδν θαηαλάισζεο πνπ κεγηζηνπνηεί ηελ ηξέρνπζα θαη κειινληηθή ρξεζηκφηεηα 

ηνπο. Απηή ε πξνζέγγηζε δελ απνθιείεη απαξαηηήησο ηελ πηζαλφηεηα φηη ε βαξηά 

θαηαλάισζε αιθνφι έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ επεκεξία (δει. Όηη ηα άηνκα ζα 

ήηαλ πην επηπρηζκέλα εάλ ζα κπνξνχζαλ λα πίλνπλ ιηγφηεξα) ζε θάπνηα ρξνληθά 

ζεκεία, αιιά απαηηεί φηη απηφ ην αξλεηηθφ απνηέιεζκα είλαη κεγαιχηεξν θαη 

αληηζηαζκίδεηαη απφ κηα ζεηηθή επίπησζε ζε θάπνηα άιια ρξνληθά ζεκεία, ηα νπνία 

ζπλήζσο πξνεγνχληαη. Ζ ζεηηθή αηηηψδεο επίδξαζε ηεο βαξηάο θαηαλάισζεο ζηελ 

ηθαλνπνίεζε αλαθέξεηαη ζπρλά σο απην-θαξκαθεπηηθή αγσγή. Οη Becker θαη 

Murphy (1988) αλαγλσξίδνπλ πξάγκαηη, φηη νη άλζξσπνη ζπρλά εζίδνληαη αθξηβψο 

επεηδή είλαη δπζαξεζηεκέλνη, θαζψο ε ρξήζε νπζηψλ κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη λα 

αληηκεησπίζνπλ ηηο δπζθνιίεο ηεο δσήο, ηνπιάρηζηνλ γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 Γηάθνξνη εξεπλεηέο, φπσο νη Gruber θαη Köszegi (2001), O'Donoghue θαη 

Rabin (1999) θαη Bernheim θαη Rangel (2004), αλαπηχζζνπλ κηα πνιχ δηαθνξεηηθή 

άπνςε γηα ηνλ εζηζκφ. Θεσξνχλ φηη νη εζηζκέλνη δελ είλαη πιήξσο ηθαλνί λα ειέγμνπλ 

ηελ θαηαλάισζή ηνπο εμαηηίαο ησλ ρξνληθά αζπκβίβαζησλ πξνηηκήζεσλ πνπ 

δηακνξθψλνληαη κέζσ ππεξβνιηθψλ εθπηψζεσλ πνπ θάλνπλ ζηε ινγηθή θαη ηε 

κειινληηθή επεκεξία ηνπο. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ηα άηνκα ηείλνπλ λα 

επηθεληξψλνληαη ζηα άκεζα νθέιε θαη δελ ιακβάλνπλ επαξθψο ππφςε ην κειινληηθφ 

θφζηνο. Δίλαη αθνχζηα θνιιεκέλα ζηα θαηαλαισηηθά πξφηππα πνπ κεηψλνπλ ηε 

γεληθή ηνπο επεκεξία, θαζψο νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο θαηαλάισζεο θπξηαξρνχλ 

ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9: Η δηαηαξαρή ρξήζεο αιθνόι θαη γεληθό 

λνζνθνκείν 

 Σα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αιθνφι απνηεινχλ ζνβαξφ ζέκα γηα 

ηελ δεκφζηα πγεία. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ πίλνπλ αιθνφι 

θηλδπλεχνπλ λα έρνπλ πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αιθνφι θαη ηηο απεηιεηηθέο 

γηα ηε δσή ζπλέπεηέο ηνπ, θαζψο νη δηαηαξαρέο απφ ρξήζε αιθνφι θαη λαξθσηηθψλ 

νπζηψλ είλαη νη ζπρλφηεξεο αηηίεο αλαπεξίαο ζε φιεο ηηο ςπρηθέο δηαηαξαρέο. Σν 12% 

ησλ αλζξψπσλ ζηηο δπηηθέο ρψξεο πάζρνπλ απφ αλαπεξίεο πνπ ζπλδένληαη κε ην 

αιθνφι θαη ηα λαξθσηηθά (Rehm, et al., 2006). Ζ εθηίκεζε ησλ επηπέδσλ 

επηθξάηεζεο ησλ δηαηαξαρψλ ηεο ρξήζεο νηλνπλεχκαηνο, γηα θάζε ρψξα, είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο κεηαμχ ησλ δεηγκάησλ εζσηεξηθψλ αζζελψλ ιφγσ ησλ πςειψλ 

πνζνζηψλ θπζηθήο λνζεξφηεηαο. 

 Ζ λνζεξφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην αιθνφι πεξηιακβάλεη φρη κφλν ηελ 

θαηάρξεζε αιθνφι θαη ηελ εμάξηεζε, αιιά θαη ηε βιάβε ζην ήπαξ, ζην πάγθξεαο, 

ζην γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα, ζηελ θαξδηά θαη ζην θεληξηθφ θαη πεξηθεξηθφ λεπξηθφ 

ζχζηεκα (Leon & McCambridge, 2006). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζεκαληηθά πνζνζηά 

πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαλάισζε αιθνφι παξαηεξνχληαη ηδηαίηεξα 

ζε άηνκα πνπ δελ εμαξηψληαη απφ ην αιθνφι (Rumpf, et al., 1998). 

 ηε γεληθή πξαθηηθή θαη ηε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, ν έιεγρνο ηεο 

θαηαλάισζεο αιθνφι θαη ηα ζπλαθή πξνβιήκαηα επηηξέπνπλ ζηνπο επαγγεικαηίεο 

ηνπ ηνκέα πγείαο λα εληνπίδνπλ ηα άηνκα πνπ δηαηξέρνπλ ηνλ θίλδπλν αιθννιηθψλ 

δηαηαξαρψλ. Ο έιεγρνο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αιθνφι ζπλήζσο 

πεξηιακβάλεη ηελ εξψηεζε ησλ αζζελψλ γηα ηηο ζπλήζεηεο θαηαλάισζεο αιθνφι 

κέζσ δηαξζξσκέλσλ ζπλεληεχμεσλ κε εξσηεκαηνιφγηα απηνειέγρνπ φπσο ην CAGE 

(Cut down, Annoy, Guilt, Eye opener), ην MAST (Michigan Alcoholism Screening 

Test) AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) θαη TWEAK (Tolerance, 

worried, eye-opener, amnesia, K/Cut down) (Niemla, 2007). 

Παξάγνληεο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ αλίρλεπζε ησλ δηαηαξαρψλ ρξήζεο 

αιθνφι ζην γεληθφ λνζνθνκείν είλαη ε έιιεηςε επαηζζεηνπνίεζεο ησλ θιηληθψλ 

ηαηξψλ θαη ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ε απνπζία εθπαίδεπζεο πάλσ ζε ζπλαθή 

ζέκαηα, ε έιιεηςε θηλήηξσλ φπσο ν θφξηνο εξγαζίαο ζηηο εθάζηνηε θιηληθέο θαη ε 

έιιεηςε ρξφλνπ, ε αδπλακία ρεηξηζκνχ θαη ν θφβνο ζηηγκαηηζκνχ. 
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 Γηεμήρζεζαλ αξθεηέο κειέηεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ επηπνιαζκνχ ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αιθνφι κεηαμχ ησλ δεηγκάησλ εζσηεξηθψλ 

αζζελψλ ζε δηάθνξεο ρψξεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο εζληθήο επηδεκηνινγηθήο έξεπλαο 

θαηά ησλ αιθννινχρσλ πνηψλ ζηελ Ακεξηθή έδεημαλ φηη ην 15% έσο 42% ησλ 

αλδξψλ θαη ην 4% έσο 35% ησλ γπλαηθψλ πνπ γίλνληαη δεθηά ζηηο γεληθέο 

ηαηξνρεηξνπξγηθέο ππεξεζίεο έρνπλ πξνβιήκαηα κε ην αιθνφι (Grant, 1997).  

 Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε επηθξάηεζε ησλ ηξερνπζψλ δηαηαξαρψλ 

ρξήζεο αιθνφι DSM-IV ζε γεληθέο λνζνθνκεηαθέο εηζαγσγέο κηθξήο δηάξθεηαο, νη 

Smothers θαη ζπλεξγάηεο (2004) ζρεδίαζαλ έλα δείγκα πηζαλφηεηαο πνιιαπιψλ 

βαζκίδσλ γηα λα αληηπξνζσπεχεη ηηο εηζαγσγέο νμείαο θξνληίδαο ζε λνζνθνκεία 

βξαρείαο λνζειείαο. Πεξίπνπ 1,8 εθαηνκκχξηα εηήζηεο λνζνθνκεηαθέο εηζαγσγέο 

πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα γηα κηα δηαηαξαρή ρξήζεο αιθνφι DSM-IV. Ο ζπλνιηθφο 

επηπνιαζκφο εθηηκάηαη φηη είλαη 7,4% κεηαμχ ησλ εηζαγσγψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ηξέρνπζα θαηαλάισζε. Οη ζπγθξίζεηο έδεημαλ ζεκαληηθέο απμήζεηο ζηνλ επηπνιαζκφ 

ησλ δηαηαξαρψλ ηεο θαηαλάισζεο αιθνφι ζηηο εηζαγσγέο νη νπνίεο ήηαλ λεαξά 

άηνκα, άγακνη, θαηψηεξεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, θαπληζηέο ή ρξήζηεο 

λαξθσηηθψλ (Smothers, et al., 2004). Έλα ελδηαθέξνλ εχξεκα πνπ έδεημε ηα ζηνηρεία 

πνπ κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθά γηα πεξαηηέξσ έξεπλα, ζεξαπεία θαη δηαγλσζηηθέο 

εμεηάζεηο πξνήιζε απφ κηα κειέηε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν Κνπκηηζίδεο θαη νη 

ζπλεξγάηεο ηνπ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, φπνπ ην 14% ελφο δείγκαηνο λνζειεπνκέλσλ 

ήηαλ ζεηηθφ γηα θαηάρξεζε αιθνφι, ελψ νη άλζξσπνη πνπ θάλνπλ θαηάρξεζε κηαο 

νπζίαο ήηαλ πην πηζαλφ λα θάλνπλ θαηάρξεζε θαη άιισλ νπζηψλ (Kouimtsidis, et al., 

2003). 

 ηελ Σνπξθία, κέρξη ζήκεξα, έρεη δηελεξγεζεί κφλν κία κειέηε γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ επηπνιαζκνχ ησλ δηαηαξαρψλ ηεο ρξήζεο αιθνφι κεηαμχ ησλ 

δεηγκάησλ εζσηεξηθψλ αζζελψλ. ε απηή ηε κειέηε πνπ αθνξνχζε 500 λνζειεπηέο 

ζε Παλεπηζηεκηαθφ Ννζνθνκείν ζηελ Άγθπξα, ην πνζνζηφ ησλ αζζελψλ πνπ αθφκε 

έθαλαλ ρξήζε αιθνφι ήηαλ 17,6%. Σν πνζνζηφ εμάξηεζεο απφ ην αιθνφι ήηαλ 3,2% 

ζηνπο άλδξεο θαη 0,03% ζηηο γπλαίθεο. Ζ κειέηε δηαπίζησζε φηη ην πνζνζηφ 

εμάξηεζεο απφ ην αιθνφι ήηαλ 7 θνξέο πςειφηεξν ζηνπο άλδξεο κεηαμχ ησλ 

δεηγκάησλ  ησλ εζσηεξηθψλ αζζελψλ (Ozel & Gulec, 1987). 
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 Σα πνζνζηά επηθξάηεζεο θαίλεηαη λα είλαη ρακειφηεξα απφ ηηο ρψξεο ηεο 

Γχζεο, σζηφζν, πξφζθαηα επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα δείρλνπλ φηη ππάξρεη 

απμαλφκελε ηάζε ζηα πνζνζηά επηθξάηεζεο ησλ δηαηαξαρψλ ρξήζεο αιθνφι ζην 

γεληθφ πιεζπζκφ. Έηζη, ε εθηίκεζε ηνπ επηπνιαζκνχ ησλ δηαηαξαρψλ ρξήζεο 

αιθνφι κπνξεί λα κελ αληηπξνζσπεχεη ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε (Akvardar, et al., 

2003). 

 ηελ θιηληθή πξαθηηθή ξνπηίλαο, νη γηαηξνί αληηκεησπίδνπλ κεξηθέο θνξέο 

δπζθνιίεο ζηελ αλίρλεπζε πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αιθνφι ζε πνιινχο 

απφ ηνπο αζζελείο ηνπο (Chick & Kemppainen, 2007). ε κηα κειέηε ηνπ Rumpf 

(199), επηζεκάλζεθε φηη ν βαζκφο αλίρλεπζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ην αιθνφι κπνξεί λα βειηησζεί θαηά 10% ζην γεληθφ λνζνθνκείν θαη θαηά 20% ζηε 

γεληθή πξαθηηθή κέζσ ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο ρξήζεο ελφο εξσηεκαηνινγίνπ 

εμέηαζεο (Rumpf, et al., 1999). 

 Μεηαμχ ησλ αζζελψλ πνπ αληρλεχζεθαλ σο εμαξηψκελνη απφ ην αιθνφι ζην 

γεληθφ λνζνθνκείν, ην 38,2% δελ είρε ιάβεη πξνεγνχκελε βνήζεηα ζηε δσή ηνπο θαη 

ην 70,8% δελ δήηεζε βνήζεηα ην έηνο πνπ πξνεγείηαη ηεο εηζαγσγήο (Rumpf, et al., 

1998). Βάζεη απηψλ ησλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη ην γεληθφ λνζνθνκείν 

κπνξεί λα ζεσξεζεί σο θαηάιιειν κέξνο γηα ηελ παξνρή δεπηεξνγελνχο πξφιεςεο 

γηα ηνπο αζζελείο πνπ έρνπλ δηαηαξαρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αιθνφι θαη παξέρεη 

ηελ επθαηξία λα μεθηλήζεη ε πξψηε ζεξαπεία γηα έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ αηφκσλ 

πνπ εμαξηψληαη απφ ην αιθνφι (Hapke, et al., 1998). 

 Μηα ζεκαληηθή κειέηε πνπ δηεμήγαγε ν Ulrich et al ζηε Γεξκαλία 

πεξηειάκβαλε έλα δείγκα 1309 εζσηεξηθψλ αζζελψλ (ζε έμη ηαηξηθέο θιηληθέο θαη 

πέληε ρεηξνπξγηθέο θιηληθέο) ειηθίαο 18 έσο 64 εηψλ, νη νπνίνη παξαθνινπζήζεθαλ 

γηα έλα ρξφλν. Οη αζζελείο εμεηάζηεθαλ γηα δηαηαξαρή ρξήζεο αιθνφι κε 

εξσηεκαηνιφγηα CAGE θαη MAST, ηνλ ηχπν θαξκάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην 

λνζνθνκείν γηα ηε ζεξαπεία ζπκπησκάησλ ζηέξεζεο, ηηο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

φπσο νη GGT, AST, ALT θαη MCV, νη νπνίεο κπνξεί λα επεξεαζηνχλ απφ ηε ρξήζε 

αιθνφι. Μεηά ην πξψην βήκα, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα δηαγλσζηηθή εθηίκεζε κε 

SCAN (Schedules of Clinical Assessment in Neuropsychiatry). Οη ζπγγξαθείο 

αλέθεξαλ φηη κφλν ην 0,4% ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο δελ κπνξνχζε λα αληρλεπζεί 
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απφ ην CAGE θαη ην MAST. Δπηπιένλ, ην 2% ησλ αζζελψλ πνπ ήηαλ ζεηηθνί ζε 

CAGE ή MAST δελ κπνξνχζε λα επηβεβαησζεί απφ ην SCAN. 

 πλνπηηθά, ζηηο έμη ηαηξηθέο θιηληθέο, ηα άηνκα κε δηαηαξαρή ρξήζεο αιθνφι 

θπκαίλνληαλ κεηαμχ 3,5% θαη 32,1%. Ζ κειέηε απηή έδεημε φηη ηα κέζα αλίρλεπζεο 

ήηαλ επαίζζεηα θαη εηδηθά γηα ηελ αλίρλεπζε πξνβιεκάησλ ζρεηηθψλ κε ην αιθνφι 

κεηαμχ ησλ γεληθψλ λνζνθνκεηαθψλ πεξηπηψζεσλ (Ulrich, et al., 1999). Οη ζηφρνη 

απηήο ηεο κειέηεο ήηαλ λα πξνζδηνξηζηεί ν αξηζκφο ησλ αζζελψλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην νηλφπλεπκα ζε έλα γεληθφ 

λνζνθνκείν, λα ζπγθξηζνχλ νη ζπρλφηεηεο ηεο εμάξηεζεο θαη ηεο θαηάρξεζεο αιθνφι 

κεηαμχ ησλ θιηληθψλ θαη λα θαζνξηζηεί ε επαηζζεζία θαη ε εμεηδίθεπζε ηνπ MAST 

γηα δείγκα εζσηεξηθνχ αζζελνχο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 10: Σν Αιθννινγηθό ηαηξείν ηνπ ΠαΓΝΗ     

 ην Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Ζξαθιείνπ (ΠαΓΝΖ), ην νπνίν 

ιεηηνπξγεί ζηε ρψξα καο απφ ην 1989, δξαζηεξηνπνηείηαη ην εμσηεξηθφ Αιθννινγηθφ 

Ηαηξείν ην νπνίν αλήθεη ζηε Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή θαη ηδξχζεθε ηνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ 2004. Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Αιθννινγηθνχ Ηαηξείνπ ήηαλ 

απαξαίηεηε ε ζπλδξνκή ηεο Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ καδί 

έρνπλ σο ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αζζελψλ πνπ παξνπζηάδνπλ Γηαηαξαρή 

Υξήζεο Αιθνφι ή άιισλ πην ήπησλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ πξνθιεζεί απφ ηελ 

θαηάρξεζε αιθννινχρσλ ζθεπαζκάησλ.  

 Σν Αιθννινγηθφ Ηαηξείν είλαη ζηειερσκέλν απφ νκάδα αιθννινγίαο ε νπνία 

απνηειείηαη απφ γαζηξεληεξνιφγνπο θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγφ αιιά θαη πνιινχο 

εζεινληέο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη κέιε ηνπ ΚΟΠΑ (Κιακπ Οηθνγελεηψλ κε 

Πξνβιήκαηα απφ ην Αιθνφι) νη νπνίνη αθνινπζνχλ πξψηα κηα ζρεηηθή εθπαίδεπζε 

θαη έπεηηα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ ηαηξείνπ γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο πνπ 

πξνθχπηνπλ. 

 Οη αζζελείο πνπ εηζάγνληαη ζην ηαηξείν, αξρηθά ηνπο παξέρεηαη ηαηξηθή 

βνήζεηα γηα δηάθνξεο παζήζεηο, φπσο αιθννιηθή επαηνπάζεηα, παγθξεαηηθή λφζν θαη 

γεληθφηεξα γηα ηα ινηπά νξγαληθά πξνβιήκαηα πνπ είλαη γλσζηφ φηη ζπλδένληαη κε 

ηελ θαηαλάισζε αιθνφι. Ζ ηαηξηθή θξνληίδα, δελ είλαη ε κφλε ππεξεζία πνπ 

πξνζθέξεη ην ηαηξείν. Ζ νκάδα ηνπ ηαηξείνπ πξαγκαηνπνηεί ζπλέληεπμε 

θηλεηνπνίεζεο θαη ζπκβνπιεπηηθή ζε νηθνγέλεηεο θαη αζζελείο κε Γηαηαξαρέο 

Υξήζεο Αιθνφι ή άιισλ πξνβιεκάησλ εμάξηεζεο απφ ην αιθνφι. ηελ πεξίπησζε 

πνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπλέληεπμεο ρξήδνπλ θιηληθήο ζπλεθηίκεζεο, ηφηε ν 

αζζελήο εμεηάδεηαη απφ ηελ ςπρηαηξηθή θιηληθή ηνπ ΠαΓΝΖ. Ζ ζπλεξγαζία ηνπ 

ΠαΓΝΖ θαη ηδηαίηεξα ηνπ Αιθννινγηθνχ Ηαηξείνπ κε ηα κέιε ηνπ Κιακπ 

Οηθνγελεηψλ κε Πξνβιήκαηα απφ ην Αιθνφι είλαη ακθίδξνκε. Μηα αθφκε 

ζπλεξγαζία ηνπ Ηαηξείνπ είλαη κε ην κε θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ «Δπηζηξνθή», ν 

νπνίνο ζηεξίδεη επίζεο νηθνγέλεηεο νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα απφ ηελ 

θαηάρξεζε ηνπ αιθνφι. Γεληθφηεξα, ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ Ηαηξείνπ θαη ηεο 

ζπαληφηεηαο ζαλ εμεηδηθεπκέλε κνλάδα γηα αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ Γηαηαξαρψλ 

Υξήζεο Αιθνφι, ζπλεξγάδεηαη κε ηηο πεξηζζφηεξεο δνκέο ππνζηήξημεο ηνπ 

Ζξαθιείνπ.  
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Έηνο Δπηζθέςεηο Αζζελώλ 

2004 86 

2005 90 

2006 102 

2007 147 

2008 191 

2009 169 

2010 205 
Επιςκέψεισ αςθενών ςτο Αλκοολογικό Ιατρείο του ΠαΓΝΗ 

Πηγή: Στατιςτική Υπηρεςία ΠαΓΝΗ 

 

 

 

10.1 θνπόο ηεο έξεπλαο 

 θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ελίζρπζεο ηεο 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή θαη ε κειέηε ηνπ επηπέδνπ κνλαμηάο θαη άγρνπο, ζε άηνκα 

κε κέηξηα ή βαξηά Γηαηαξαρή Υξήζεο Αιθνφι (ΓΥΑ), ηα νπνία πξνζέξρνληαη ζην 

Αιθννινγηθφ Ηαηξείν ηνπ ΠαΓΝΖ, απφ φπνπ θαη αληιήζεθε ην δείγκα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. 

 

10.2 Μέζνδνο έξεπλαο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ 

 Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο ρξεηάζηεθαλ ζπλνιηθά 40 άηνκα κε κέηξηα ή 

βαξηά  ΓΥΑ, φπσο απηή νξίδεηαη απφ ην DSM-V θαη ηα νπνία πξνζήιζαλ ζην 

Αιθννινγηθφ Ηαηξείν ηνπ ΠαΓΝΖ. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζην Ζξάθιεην Κξήηεο σο εμήο:  

 Υνξεγήζεθαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κε Γηαηαξαρή Υξήζεο Αιθνφι, κία 

θφξκα ε νπνία εκπεξηείρε 3 θιίκαθεο, νη νπνίεο ζα παξνπζηαζηνχλ παξαθάησ, ζε δχν 

θάζεηο: 

 Α’ θάζε: Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ππνδνρήο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα 

ηνπ Αιθννινγηθνχ Ηαηξείνπ 

 Β’ θάζε: Δπαλεθηίκεζε ηεο θαηάζηαζήο ηνπο κεηά απφ 3 κήλεο παξακνλήο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα ηνπ Αιθννινγηθνχ ηαηξείνπ 
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 Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, πξνεγήζεθε ε επεμεξγαζία ηνπο κε ην 

ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS. Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε αλάιπζε 

ζπλδηαθχκαλζεο (ANCOVA/Analysis of Covariance) θαη κειεηήζεθε ε επίδξαζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (ηαηξηθή θξνληίδα, ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε, ζπκκεηνρή ζε νκάδεο 

απηνβνήζεηαο, παξακνλή ζην πξφγξακκα θ.α.) ζηηο ππφ εμέηαζε κεηαβιεηέο (επίπεδν 

κνλαμηάο, ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή, επίπεδν άγρνπο), ιακβάλνληαο ππφςηλ ηε 

δηαθνπή ή ηε ζπλέρεηα ηεο θαηαλάισζεο αιθνφι. 

Φπρνκεηξηθά εξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

1. Μία απηνζρέδηα θιίκαθα δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (θχιν, ειηθία, 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, αξηζκφο παηδηψλ, κνξθσηηθφ επίπεδν, 

επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε, νηθνλνκηθφ επίπεδν). 

2. Κιίκαθα Ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ δσή, (SWLS), Diener et al., 1985. θνπφο ηεο 

θιίκαθαο ησλ Diener, Emmons, Larsen θαη Griffin (1985) είλαη ε κέηξεζε ηνπ 

βαζκνχ ηεο ηθαλνπνίεζεο πνπ έλα άηνκν αληιεί απφ ηε δσή ηνπ. Ζ θιίκαθα 

απνηειείηαη απφ πέληε πξνηάζεηο επηά δηαβαζκίζεσλ, πνπ εζηηάδνληαη ζηε 

ζπλεηδεηή, λνεηηθή, θξηηηθή αμηνιφγεζε ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα δηθά ηνπ θξηηήξηα. Ζ θιίκαθα έρεη πξνζαξκνζηεί ζηα 

ειιεληθά δεδνκέλα απφ ηνπο ηαιίθα θαη Λαθηψηε θαη έρεη ζηαζκηζηεί απφ 

ηνπο ηαιίθα, Γαιαλάθε, Πεδεξθηαλίδε θαη Καξαθαζίδνπ.  

3. Κιίκαθα Μνλαμηάο, (The UCLA Loneliness Scale-Version 3), Russell, D. 

(1996). Ζ θιίκαθα αλαπηχρζεθε γηα ηελ κέηξεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

κνλαμηάο θαη ηεο θνηλσληθήο απνμέλσζεο. Σα εξσηήκαηα βαζίδνληαη ζε 

παιαηφηεξε έξεπλα, ε νπνία κειεηνχζε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα κνλαρηθά 

άηνκα πεξηγξάθνπλ ηελ πξνζσπηθή αληίιεςε ηεο κνλαμηάο ηνπο. Ζ 

πξνζαξκνγή ζηα ειιεληθά δεδνκέλα έγηλε απφ ηνλ Κ. Καθέηζην. 

4. Σν Δξσηεκαηνιφγην άγρνπο ηνπ Spielberger (State-Trait Anxiety 

Inventory)Spielberger, G.D., Gorush, R.L, Lushene,R.E. (1970). Σν 

εξσηεκαηνιφγην απηφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κεηξήζεη ην άγρνο. Ζ θιίκαθα 

δηαρσξίδεη ην άγρνο σο θαηάζηαζε (A-State) απφ ην άγρνο σο ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο (A-Trait). Πξφθεηηαη γηα εξσηεκαηνιφγην απηναλαθνξάο 

πνπ απνηειείηαη απφ 40 ζέκαηα. Οη ζπκκεηέρνληεο δειψλνπλ ηνλ βαζκφ 

(θαζνινπ, θάπσο, κέηξηα θαη πάξα πνιχ) ζηνλ νπνίν ηνπο ραξαθηεξίδνπλ νη 

πεξηγξαθέο ηνπ θάζε ζέκαηνο. 



35 
 

 

 

 

10.3 Δξεπλεηηθή ππόζεζε 

 Σα άηνκα κε βαξηά ΓΥΑ, παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά επίπεδα ηθαλνπνίεζεο 

απφ ηε δσή, δηαθνξεηηθά επίπεδα κνλαμηάο θαη δηαθνξεηηθά επίπεδα άγρνπο 

(θαηεγνξηνπνηεκέλν ζε 2 ππνζχλνια, φπσο ζπλίζηαηαη απφ ηα ελ ιφγσ εξγαιεία 

έξεπλαο), ζε δχν μερσξηζηέο πεξηφδνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ 

παξαθνινπζνχλ(ππνδνρή θαη 3 κήλεο αξγφηεξα). Ζ εξεπλεηηθή ππφζεζε έγθεηηαη ζην 

γεγνλφο φηη ηα άηνκα θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην πξφγξακκα ηνπ Αιθννινγηθνχ 

Ηαηξείνπ, αλακέλεηαη λα παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξα επίπεδα ζηηο παξαπάλσ 

κεηαβιεηέο ζε ζχγθξηζε κε ηξεηο κήλεο αξγφηεξα, νπφηε θαη μαλαξσηήζεθαλ γηα ηελ 

θαηάζηαζή ηνπο, ζπκπιεξψλνληαο εθ λένπ ηα εξσηεκαηνιφγηα. 

 

 

10.4 Γενληνινγηθά δεηήκαηα 

 ε φια ηα άηνκα κε ΓΥΑ πνπ πξνζήιζαλ ζην Αιθννινγηθφ Ηαηξείν ηνπ 

Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ Κξήηεο (ΠαΓΝΖ), δφζεθε κηα ελεκεξσηηθή 

επηζηνιή γηα ηε κειέηε κε επηβεβαίσζε ηεο ηήξεζεο απνξξήηνπ, θαζψο θαη έλα 

έληππν ζπγθαηάζεζεο ζπκκεηνρήο ζηε κειέηε. Όζνη ζπκπιήξσζαλ ην έληππν 

ζπγθαηάζεζεο ζπκκεηνρήο ζηελ έξεπλα εληάρζεθαλ ζηε κειέηε.  

10.5 Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο 

 Ξεθηλψληαο απφ ην εξσηεκαηνιφγην ηεο Κιίκαθαο Ηθαλνπνίεζεο απφ ηε Εσή 

(SWLS), ζα δηεξεπλεζνχλ ηα επίπεδα ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηά ηελ είζνδφ ηνπο ζην 

πξφγξακκα θαη έπεηηα απφ ηξεηο κήλεο παξνπζίαο ηνπο ζε απηφ. Πξνηνχ φκσο 

δηελεξγεζεί ν έιεγρνο ζπκκεηαβιεηήο (ANCOVA), ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ε χπαξμε 

αλνκνηνγέλεηαο κεηαμχ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ, έλαο παξάγνληαο πνπ 

επηηξέπεη ηελ αζθαιή δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ απφ ηελ αλάιπζε. ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα (Table 1.1a), έρεη ιεθζεί σο ζηαζεξφο φξνο (fixed factor) ε κεηαβιεηή period, 
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δειαδή ε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία εηζήιζαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζην πξφγξακκα, 

σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ιήθζεθε ην απνηέιεζκα ηεο βαζκνιφγεζεο ησλ 

απαληήζεσλ πνπ ζεκείσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο (SWLS_total) θαη σο αλεμάξηεηε 

κεηαβιεηή/ζπκκεηαβιεηή (covariance) ην θχιν, ζε πξψηε θάζε, ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. 

 Ο έιεγρνο απηφο - δειαδή ην Levene’s Test - δηαζθαιίδεη φηη νη αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αλάιπζε δελ παξνπζηάδνπλ νκνηνγέλεηα θαη 

ηθαλνπνηνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηπραηφηεηαο πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα 

ζεσξεζνχλ αμηφπηζηα ηα ζπκπεξάζκαηα. Κάζε πεξίπησζε αλάιπζεο πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα, έρεη πεξάζεη κε επηηπρία ηνλ αληίζηνηρν έιεγρν. Όπσο 

θαίλεηαη, ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα πνπ ζεκεηψζεθε ζην απνηέιεζκα (sig.=0.042) 

βξίζθεηαη θάησ απφ ην επηηξεπηφ φξην απηνχ ηνπ ειέγρνπ, ην νπνίν είλαη ζην 0.05, 

άξα ππάξρεη αλνκνηνγέλεηα κεηαμχ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ θαη ε αλάιπζε πνπ 

ζα ιάβεη ρψξα ζα δψζεη είλαη αμηφπηζηε. 

Πίνακας 1.1α - Έλεγχος Levene 

F df1 df2 Sig. 

4.293 1 78 .042 

 

 

 O επφκελνο πίλαθαο είλαη ζεκαληηθφο, αθνχ απνδεηθλχεη ηελ ππφζεζε πνπ 

αξρηθψο εθθξάζηεθε ζηελ έξεπλα. Ο έιεγρνο ησλ απαληήζεσλ ησλ πξνζαξκνζκέλσλ 

κέζσλ φξσλ δείρλεη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 1.1β), φηη ε Ηθαλνπνίεζε απφ 

ηε Εσή βξίζθεηαη ζε πςειφηεξα επίπεδα κε ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη γηα ηα 

δχν θχια ζπκκεηερφλησλ (ζπκκεηαβιεηή ηνπ ειέγρνπ). Απηφ απνηειεί ηδηαίηεξα 

ζεηηθή εμέιημε, αθνχ αθελφο απνδεηθλχεη ηελ επηηπρία ην πξνγξάκκαηνο ηνπ Ηαηξείνπ 

ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ αιθννιηζκνχ θαη αθεηέξνπ απνδεηθλχεη φηη 

κπνξεί λα βνεζήζεη ηφζν ηνπο άλδξεο φζν θαη ηηο γπλαίθεο. Απνδεηθλχεηαη φηη 

ππάξρεη δειαδή δηαθνξά ζην εμεηαδφκελν κέγεζνο κε ην πέξαο ησλ ηξηψλ κελψλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα πην πςειή ηηκή. 

Πίνακας 1.1β - Προσαρμοσμένοι μέσοι όροι 

περίοδος μ.ό. ησπικό 
ζθάλμα 

95% διάζηημα εμπιζηοζύνης 

καηώηερο όριο ανώηερο όριο 

Αρτή 20.950
a
 .483 19.988 21.912 

Τέλος 22.400
a
 .483 21.438 23.362 
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 ηνπο επφκελνπο πίλαθεο θαίλεηαη ε επίδξαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΠαΓΝΖ 

ζηηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, βάζεη ηεο νηθνγελεηαθήο ηνπο 

θαηάζηαζεο απηή ηε θνξά. Καηαξρήλ θαίλεηαη φηη νη κεηαβιεηέο θαηαθέξλνπλ έζησ 

θαη νξηαθά λα πεξάζνπλ ηνλ έιεγρν Levene’s (Πίλαθαο 1.2α, κε ηηκή αθξηβψο ζην 

φξην ηνπ ειέγρνπ), ελψ ζηε ζπλέρεηα ζηνλ Πίλαθα 1.2β θαίλεηαη φηη ηα επίπεδα 

ηθαλνπνίεζεο είλαη βειηησκέλα, γηα θάζε θαηεγνξία ζπκκεηέρνληα, βάζεη ηεο 

νηθνγελεηαθήο ηνπ θαηάζηαζεο. Δπνκέλσο, ε φπνηα ζπλεπίδξαζε ηεο νηθνγέλεηαο 

(ειεχζεξνο, δηαδεπγκέλνο θ.α.) θαίλεηαη πσο μεπεξληέηαη εχθνια απφ ην πξφγξακκα 

ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ ηα άηνκα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ είλαη επίζεο πςειή. 

 

Table 1.2α - Έλεγχος Levene 

F df1 df2 Sig. 

3.961 1 78 .050 

 
Πίνακας 1.2β - Προσαρμοσμένοι μέσοι όροι 

περίοδος μ.ό. ησπικό 
ζθάλμα 

95% διάζηημα εμπιζηοζύνης 

καηώηερο όριο ανώηερο όριο 

αρτή 20.950
a
 .486 19.982 21.918 

ηέλος 22.400
a
 .486 21.432 23.368 

 

  

 Ζ ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα φκσο δε θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη νχηε απφ ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, αθνχ θαη εδψ, αλεμαξηήηνπ βαζκίδαο εθπαίδεπζεο 

ην πξφγξακκα θαίλεηαη φηη ηνπο βνεζάεη λα ζεκεηψζνπλ πςειφηεξα επίπεδα 

Ηθαλνπνίεζεο απφ ηε Εσή. Αθνχ νη κεηαβιεηέο πεξλάλε κε επηηπρία ηνλ έιεγρν 

Levene’s (sig.=0.049 ζηνλ πίλαθα Πίλαθαο 1.3α), νη κέζνη φξνη ηεο Ηθαλνπνίεζεο 

δείρλνπλ φηη κε ην πέξαο ησλ 3 κελψλ, ε κεηαβιεηή βειηηψλεηαη. 

 

Πίνακας 1.3α - Έλεγχος Levene 

F df1 df2 Sig. 

3.992 1 78 .049 

 
Πίνακας 1.3β - Προσαρμοσμένοι μέσοι όροι 

περίοδος μ.ό. ησπικό 
ζθάλμα 

95% διάζηημα εμπιζηοζύνης 

καηώηερο όριο ανώηερο όριο 

αρτή 20.950
a
 .486 19.983 21.917 

ηέλος 22.400
a
 .486 21.433 23.367 
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 Δπηπιένλ, ζηνλ επφκελν πίλαθα θαίλεηαη φηη εληνπίδεηαη ε πξψηε αλεμάξηεηε 

κεηαβιεηή/ζπκκεηαβιεηή, γηα ηελ νπνία ν έιεγρνο πνπ δηελεξγήζεθε δελ πξνζθέξεη 

αζθαιή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ. Έηζη, θαίλεηαη φηη αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε 

ηεο εξγαζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ Ηθαλνπνίεζε απφ ηε Εσή πνπ 

αηζζάλνληαη κεηά απφ 3 κήλεο παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΠαΓΝΖ, δελ 

ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθά πςειή ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ψζηε λα ππνζηεξηρζεί πσο 

απηφ βνεζάεη, αλεμαξηήηνπ εξγαζηαθήο θαηάζηαζεο. Ο ιφγνο, φπσο γίλεηαη 

αληηιεπηφ θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, είλαη ην γεγνλφο φηη ηα επίπεδα ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ειέγρνπ αλνκνηνγέλεηαο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ, 

μεπεξλάλε αξθεηά ην επηηξεπηφ φξην ηνπ 0.05 (sig.=0.067 ζηελ πξνθεηκέλε) θαη 

απαηηνχληαη άιινπ είδνπο έιεγρνη γηα ηε δηεξεχλεζε επηπιένλ ζπζρεηηζκψλ. 

Πίνακας 1.4 - Έλεγχος Levene 

F df1 df2 Sig. 

3.463 1 78 .067 

 

 

 Σέινο, αμίδεη λα δνζεί πξνζνρή θαη ζηνλ πίλαθα ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζρεηηθά κε ηα επίπεδα Ηθαλνπνίεζεο απφ ηε Εσή, πξνθεηκέλνπ 

λα δηαπηζησζεί ζε βάζνο απηφ ην ζπλαίζζεκα, ζηηο δχν δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο 

ζηηγκέο πνπ εμεηάδνληαη. Έηζη, φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 1.5 νη 

απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηαξρήλ μεθηλάλε απφ ρακειφηεξεο ηηκέο φηαλ 

απηνί πξσηνήιζαλ ζην πξφγξακκα θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ ηηκή 14 (σο ηειηθφ 

ζθνξ), φηαλ κεηά απφ 3 κήλεο ε ρακειφηεξε ηηκή πνπ ππνινγίζηεθε ήηαλ ην 18. Απηφ 

απφ κφλν ηνπ απνηειεί πξφνδν θαη πξνδίδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

 Δπηπξνζζέησο, αλ θαη ζην εχξνο ηηκήο 30-35 ην νπνίν απνηειεί ηελ θνξπθή 

ηεο έλδεημεο Ηθαλνπνίεζεο, εληνπίδεηαη θαη ζηα δχν ρξνληθά δηαζηήκαηα κφιηο ην 

2,5% ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζηελ ακέζσο επφκελε θαηεγνξία εχξνπο κεηαμχ 25-29 

ζεκεηψλνληαη δηαθνξέο. ηελ πξψηε ρξνληθή ζηηγκή βξίζθεηαη ην 17,5% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία, ελψ ζηε δεχηεξε βξίζθεηαη ην 15%, δίλνληαο 

έηζη πξνβάδηζκα ζηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Χζηφζν, ζηελ ακέζσο επφκελε 

θαηεγνξία εχξνπο, ε αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπγθεληξψλεη ην 47,5% ηε ζηηγκή πνπ 

ην δηάζηεκα κεηά ησλ 3 κελψλ ζπγθεληξψλεη ην 67,5% ην νπνίν δείρλεη κεγάιε 

δηαθνξά ππέξ ησλ απαληήζεσλ έπεηηα απφ 3 κήλεο παξακνλή ζην πξφγξακκα. Απηφ 
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ζεκαίλεη φηη ππήξμε βειηίσζε ζηελ αίζζεζε Ηθαλνπνίεζεο απφ ηε Εσή πνπ βίσλαλ 

νη ζπκκεηέρνληεο θαη ε νπνία απνηππψζεθε ζηα παξαθάησ ζηαηηζηηθά. 

Πίνακας 1.5 - Ικανοποίηση από τη Ζωή ανά βαθμολογία 

περίοδος ζστνόηηηα ποζοζηό έγκσρο 
ποζοζηό 

αθροιζηικό 
ποζοζηό 

αρτή  

14.00 1 2.5 2.5 2.5 

15.00 1 2.5 2.5 5.0 

16.00 2 5.0 5.0 10.0 

17.00 3 7.5 7.5 17.5 

18.00 2 5.0 5.0 22.5 

19.00 4 10.0 10.0 32.5 

20.00 8 20.0 20.0 52.5 

21.00 2 5.0 5.0 57.5 

22.00 5 12.5 12.5 70.0 

23.00 2 5.0 5.0 75.0 

24.00 2 5.0 5.0 80.0 

25.00 5 12.5 12.5 92.5 

26.00 1 2.5 2.5 95.0 

27.00 1 2.5 2.5 97.5 

30.00 1 2.5 2.5 100.0 

Σύνολο 40 100.0 100.0  

ηέλος  

18.00 2 5.0 5.0 5.0 

19.00 4 10.0 10.0 15.0 

20.00 2 5.0 5.0 20.0 

21.00 7 17.5 17.5 37.5 

22.00 7 17.5 17.5 55.0 

23.00 4 10.0 10.0 65.0 

24.00 7 17.5 17.5 82.5 

25.00 4 10.0 10.0 92.5 

26.00 1 2.5 2.5 95.0 

27.00 1 2.5 2.5 97.5 

30.00 1 2.5 2.5 100.0 

Σύνολο 40 100.0 100.0  

 

 

 Σν επφκελν εξσηεκαηνιφγην είλαη απηφ ηεο Κιίκαθα Μνλαμηάο (UCLA). 

Όπσο δηαθξίλεη θαλείο εχθνια ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο, νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 

θαηαξρήλ πεξλάλε ηνλ έιεγρν Levene’s (Πίλαθαο 2.1α), επνκέλσο ππάξρεη ην 

απαηηνχκελν επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα δηαηππσζνχλ κε 

αζθάιεηα ηα παξαθάησ. ηνλ πίλαθα ινηπφλ Πίλαθαο 2.1β, θαίλεηαη φηη ν έιεγρνο 

ησλ κέζσλ φξσλ ησλ επηπέδσλ Μνλαμηάο πνπ βηψλνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

έξεπλα, ππφ ηε ζπλεπίδξαζε ηνπ θχινπ (covariance sex), είλαη απμεκέλνο κεηαμχ ηεο 

αξρηθήο πεξηφδνπ πνπ εηζήρζεζαλ ζην πξφγξακκα ηνπ ΠαΓΝΖ θαη ηνπ ηξηκήλνπ πνπ 

κεζνιάβεζε. 
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 Όπσο απαηηνχλ θαη νη νδεγίεο δηαρείξηζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ UCLA, κε 

ηελ νινθιήξσζε ησλ απαληήζεσλ νη εξεπλεηέο ζα πξέπεη λα αληηζηξέςνπλ ην 

απνηέιεζκα πνπ δίλεη ε βαζκνινγία ησλ απαληήζεσλ, έηζη ψζηε ηα πςειφηεξα ζθνξ 

λα πξνδίδνπλ ρακειφηεξα επίπεδα κνλαμηάο (ην UCLA ρξεζηκνπνηεί reverse-coding 

ζηηο εξσηήζεηο ηνπ, δειαδή αληίζηξνθε βαζκνιφγεζε). Δπνκέλσο, απφ ηνλ πίλαθα 

Πίλαθαο 2.1β γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη νη ζπκκεηέρνληεο βηψλνπλ ρακειφηεξα επίπεδα 

Μνλαμηάο κεηά απφ 3 κήλεο παξακνλήο ζην πξφγξακκα, αλεμαξηήηνπ θχινπ. 

Πίνακας 2.1α - Έλεγχος Levene 

F df1 df2 Sig. 

4.013 1 78 .048 

 
Πίνακας 2.1β - Προσαρμοσμένοι μέσοι όροι 

περίοδος μ.ό. ησπικό 
ζθάλμα 

95% διάζηημα εμπιζηοζύνης 

καηώηερο όριο ανώηερο όριο 

Αρτή 55.350
a
 .828 53.702 56.998 

Τέλος 57.400
a
 .828 55.752 59.048 

 

 To επφκελν βήκα, αλ θαη απφ ζηαηηζηηθήο ζθνπηάο δελ είλαη απνιχησο νξζφ 

εμαηηίαο ηεο νξηαθήο ζρεδφλ ππέξβαζεο ηνπ νξίνπ ζηνλ έιεγρν Levene’s γηα ηνπο 

ειεχζεξνπο (απηφ πνπ ζπκβαίλεη δειαδή είλαη ην γεγνλφο φηη, ελδερνκέλσο, 

εληνπίδνληαη ζηαηηζηηθά κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα κελ είλαη απνιχησο αθξηβείο νη 

απαληήζεηο), δελ ζεσξείηαη θαη απφιπηα ιάζνο σο εθηίκεζε. Οη άιινη δχν έιεγρνη 

σζηφζν πέξαζαλ ζεηηθά ην φξην, φπσο ππνδεηθλχεη θαη ν Πίλαθαο 2.2α. 

 Έηζη, θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 2.2β φηη γηα θάζε θαηεγνξία νηθνγελεηαθήο 

θαηάζηαζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ην πξφγξακκα ηνπ ΠαΓΝΖ ιεηηνχξγεζε επεξγεηηθά 

κεηά απφ ηελ παξακνλή ζε απηφ γηα 3 κήλεο. Σφζν νη ειεχζεξνη, φζν θαη νη 

παληξεκέλνη ή ρσξηζκέλνη ζπκκεηέρνληεο, παξνπζηάδνπλ πςειφηεξνπο κέζνπο φξνπο 

Μνλαμηάο, ην νπνίν ππελζπκίδεηαη φηη ηζνδπλακεί κε ρακειφηεξα επίπεδα ηνπ 

βηψκαηνο εμαηηίαο ηεο αληίζηξνθεο βαζκνινγίαο κε ηελ νπνία γίλεηαη ε δηαρείξηζε 

ησλ απαληήζεσλ. Απηφ σζηφζν πνπ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί, είλαη ην γεγνλφο φηη 

γηα ηνπο ειεχζεξνπο ζπκκεηέρνληεο, ε δηαθνξά απηή είλαη πνιχ κηθξή, άξα ε 

πηζαλφηεηα χπαξμεο ζηαηηζηηθνχ ιάζνπο είλαη ζαθψο απμεκέλε ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

άιινπο ζπκκεηέρνληεο, θάηη πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ ππέξβαζε ηνπ ειέγρνπ 

Levene. 
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Πίνακας 2.2α - Έλεγχος Levene 

οικογενειακή καηάζηαζη F df1 df2 Sig. 

ελεύθερος 3.883 1 30 .054 
πανηρεμένος 4.157 1 34 .046 
διαζεσγμένος 4.201 1 10 .044 

 
Πίνακας 2.2β - Προσαρμοσμένοι μέσοι όροι 

οικογενειακή 
καηάζηαζη 

περίοδος μ.ό. ησπικό 
ζθάλμα 

95% διάζηημα εμπιζηοζύνης 

καηώηερο όριο ανώηερο όριο 

ελεύθερος 
αρτή 58.188

a
 1.326 55.480 60.895 

ηέλος 59.313
a
 1.326 56.605 62.020 

πανηρεμένος 
αρτή 52.778

b
 1.232 50.275 55.281 

ηέλος 55.778
b
 1.232 53.275 58.281 

διαζεσγμένος 
αρτή 55.500

c
 1.614 51.903 59.097 

ηέλος 57.167
c
 1.614 53.570 60.763 

 

 

 To ηειεπηαίν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρνξεγήζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ην 

STAI ή ην γλσζηφηεξν θαη σο Δξσηεκαηνιφγην Άγρνπο ηνπ Spielberger. Σν άγρνο 

εδψ δηαρσξίδεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο, νη νπνίεο εξεπλψληαη ακθφηεξεο, ηελ State-

Anxiety (Άγρνο σο Καηάζηαζε) θαη ηελ Trait-Anxiety (Άγρνο σο Υαξαθηεξηζηηθφ 

ηεο Πξνζσπηθφηεηαο). Ξεθηλψληαο απφ ηελ πξψηε θαηεγνξία, ην State-Anxiety, 

δηαπηζηψλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 3.1α) φηη ν έιεγρνο Levene’s 

θαηαξρήλ είλαη ζεηηθφο, ελψ ζηνλ πίλαθα Πίλαθαο 3.2β φηη ππεξηζρχνπλ νη κέζνη φξνη 

απφ ηηο απαληήζεηο ησλ πξψησλ εξσηεκαηνινγίσλ, δειαδή ηεο αξρήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

 Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, βηψλνπλ ην άγρνο 

σο θαηάζηαζε, ζε κεγαιχηεξν βαζκφ κεηά απφ ηξεηο κήλεο παξακνλήο ζην 

πξφγξακκα ζε ζχγθξηζε κε ηε ζηηγκή πνπ εηζήιζαλ ζε απηφ. Μάιηζηα, απηφ 

ζπκβαίλεη αλεμαξηήησο θχινπ, κηαο θαη νη πίλαθεο Πίλαθαο 3.1 πεξηιακβάλνπλ ην 

sex σο ζπκκεηαβιεηή (covariance). Σέινο, ην εξσηεκαηνιφγην ηνπ άγρνπο δελ έρεη 

θάπνηνπ είδνπο αληίζηξνθε βαζκνιφγεζε/εξκελεία ησλ απαληήζεσλ, επνκέλσο ην 

πςειφηεξν ζθνξ ζεκαίλεη κεγαιχηεξα επίπεδα ηνπ κεγέζνπο πνπ κεηξάηαη, ζηελ 

πξνθεηκέλε ηνπ άγρνπο σο θαηάζηαζε. 

Πίνακας 3.1α - Έλεγχος Levene 

F df1 df2 Sig. 

4.698 1 78 .029 

 

 
Πίνακας 3.2β - Προσαρμοσμένοι μέσοι όροι 

περίοδος μ.ό. ησπικό 95% διάζηημα εμπιζηοζύνης 
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ζθάλμα καηώηερο όριο ανώηερο όριο 

αρτή 49.375
a
 1.127 47.132 51.618 

ηέλος 52.075
a
 1.127 49.832 54.318 

 

 Οη επφκελνη πίλαθεο (ν Table 4.1a παξνπζηάδεη ην ζεηηθφ απνηχπσκα ηνπ 

Levene’s Test) δείρλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ επηπέδσλ ηνπ Άγρνπο σο 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο Πξνζσπηθφηεηαο, κε ην θχιν μαλά σο ζπκκεηαβιεηή. Δδψ 

θαίλεηαη φηη ηα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα ηνπ ΠαΓΝΖ επί 3 κήλεο, 

εθδειψλνπλ ρακειφηεξα επίπεδα Άγρνπο ζηελ Πξνζσπηθφηεηά ηνπο απφ ηε ζηηγκή 

πνπ εηζήιζαλ ζην πξφγξακκα, αθνχ ν κέζνο φξνο ησλ βαζκνινγηψλ ηνπο είλαη 

κηθξφηεξνο, ζχκθσλα θαη κε ηνλ Πίλαθα 4.1β παξαθάησ. Δπνκέλσο δηαπηζηψλεηαη 

κηα δηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηνπ Άγρνπο, αλάκεζα ζηηο δχν 

ππνθιίκαθεο πνπ απηφ πεξηιακβάλεη. ηε κελ State-Anxiety ην άγρνο ήηαλ 

πςειφηεξν θαηά ηνλ έιεγρν ζηνπο 3 κήλεο απφ ηελ είζνδν ηνπ αηφκνπ ζην 

πξφγξακκα, ελψ ζηε δε Trait-Anxiety ηα επίπεδα ήηαλ πςειφηεξα θαηά ηελ είζνδν 

ηνπ αηφκνπ, ζηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Πίνακας 4.1α - Έλεγχος Levene 

F df1 df2 Sig. 

4.175 1 78 .039 

 
Πίνακας 4.1β - Προσαρμοσμένοι μέσοι όροι 

περίοδος μ.ό. ησπικό 
ζθάλμα 

95% διάζηημα εμπιζηοζύνης 

καηώηερο όριο ανώηερο όριο 

αρτή 41.400
a
 .864 39.679 43.121 

ηέλος 38.500
a
 .864 36.779 40.221 

 

 εκεησηένλ φηη θαη ζε άιινπο ειέγρνπο, κε δηαθνξεηηθέο ζπκκεηαβιεηέο ηεο 

έξεπλαο, εληνπίζηεθε ε ίδηα δηαθνξνπνίεζε ζηηο δχν απηέο ππνθιίκαθεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ STAI. Πην ζπγθεθξηκέλα, ππήξρε δηαθνξνπνίεζε ηφζν κε ηε 

ρξήζε ηεο ζπκκεηαβιεηήο job φζν θαη κε ρξήζε ηεο ζπκκεηαβιεηήο family. Σν 

κνλαδηθφ ζηνηρείν πνπ άιιαδε ζε απηνχο ηνπο ειέγρνπο, ήηαλ νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

κέζσλ φξσλ, νη νπνίνη έξρνληαλ ιίγν πην θνληά. 

 πκπεξαζκαηηθά πάλησο, ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ θαίλεηαη 

λα επλννχληαη απφ ην πξφγξακκα ηνπ ΠαΓΝΖ ζην Αιθννινγηθφ ηνπ Ηαηξείν. Οη 

εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο θαίλεηαη πσο ηζρχνπλ ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο, αθνχ ηφζν ηα 

επίπεδα Ηθαλνπνίεζεο απφ ηε Εσή, φζν θαη ηα επίπεδα Μνλαμηάο ηνπο, θαζψο ηέινο 

θαη ην Άγρνο, θαίλεηαη πσο βξίζθνληαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα έπεηηα απφ 3 κήλεο 
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παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Μνλαδηθή εμαίξεζε απνηειεί φπσο 

απνδείρζεθε, ε κηα εθ ησλ δχν θιηκάθσλ ηνπ Άγρνπο θαη ζπγθεθξηκέλα απηή πνπ ην 

πξνζδηνξίδεη σο Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο Πξνζσπηθφηεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ. ε 

γεληθέο γξακκέο πάλησο απνδείρζεθε φηη ην πξφγξακκα κπνξεί λα βνεζήζεη θαη ηα 

δχν θχια (άληξεο, γπλαίθεο) πνπ αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα κε ην αιθνφι, φπσο θαη 

άηνκα κε κηα πιεζψξα άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε πξψηα ηελ νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε (δε θαίλεηαη λα επεξεάδεη ην απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ), ηελ εξγαζηαθή 

θαηάζηαζε ή ην αθαδεκατθφ ηνπο επίπεδν.  

 

πκπεξάζκαηα  

 Βαζηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο ελίζρπζεο ηεο 

Ηθαλνπνίεζεο απφ ηε Εσή θαη ε κειέηε ηνπ επηπέδνπ Μνλαμηάο θαη Άγρνπο, ησλ 

αηφκσλ κε κέηξηα ή βαξηά Γηαηαξαρή Υξήζεο Αιθνφι (ΓΥΑ). Σν δείγκα πιεζπζκνχ 

ην νπνίν απνηεινχληαλ απφ 40 άηνκα, ιήθζεθε απφ ην Αιθννινγηθφ Ηαηξείν ηνπ 

ΠαΓΝΖ ζηελ Κξήηε θαη ρνξεγήζεθαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κε Γηαηαξαρή Υξήζεο 

Αιθνφι, ηξία εξσηεκαηνιφγηα ζε δχν θάζεηο: 

 Α’ θάζε: Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ππνδνρήο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα 

ηνπ Αιθννινγηθνχ Ηαηξείνπ 

 Β’ θάζε: Δπαλεθηίκεζε ηεο θαηάζηαζήο ηνπο κεηά απφ 3 κήλεο παξακνλήο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα ηνπ Αιθννινγηθνχ ηαηξείνπ 

 

 Απνδείρζεθε ινηπφλ φηη ε Ηθαλνπνίεζε απφ ηε Εσή παξνπζηάδεη πςειφηεξεο 

ηηκέο πξνζαξκνζκέλσλ κέζσ φξσλ κε ην πέξαο ηνπ ηξίκελνπ πξνγξάκκαηνο, ζηηο 

κεηξήζεηο ηεο αλάιπζεο ζπκκεηαβιεηήο, ππφ ηελ επίδξαζε ηνπ θχινπ (σο 

ζπκκεηαβιεηή). Απηφ ζεκαίλεη φηη αλεμαξηήησο θχινπ, ε ζπλνιηθή επίδξαζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη ζεηηθή - ζε επίπεδν κέζσλ φξσλ - αθνχ νη ηηκέο παξνπζηάδνληαη 

απμεκέλεο κε ην ηέινο ηνπ ηξηκήλνπ.  

 Πεξλψληαο ζηελ επίδξαζε ηνπ επηπέδνπ κφξθσζεο σο ζπκκεηαβιεηήο, 

απνδείρζεθε φηη θαη απηφ επεξεάδεη - σο ζπλεπίδξαζε κε ην ρξφλν παξακνλήο ζην 

πξφγξακκα - πξνο ην ζεηηθφηεξν ηελ έθβαζε ηνπ απνηειέζκαηνο. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

αλεμάξηεηα απφ ην επίπεδν κφξθσζεο ελφο αηφκνπ ζην πξφγξακκα ηνπ 
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Αιθννινγηθνχ Ηαηξείνπ, ε Ηθαλνπνίεζε απφ ηε Εσή παξνπζηάδεηαη πςειφηεξε ζηηο 

κεηξήζεηο. Σν ίδην απνηέιεζκα φκσο παξνπζηάδνπλ θαη άιιεο ζπκκεηαβιεηέο φπσο 

ην είδνο απαζρφιεζεο ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληνο. Ζ Ηθαλνπνίεζε απφ ηε Εσή θαίλεηαη 

θαη ζε απηφ ηνλ έιεγρν λα δίλεη πςειφηεξνπο πξνζαξκνζκέλνπο κέζνπο φξνπο. 

 Παξαηεξψληαο ηνλ πίλαθα ζπρλνηήησλ γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ 

ζηελ Ηθαλνπνίεζε απφ ηε Εσή, δηαπηζηψλεηαη αθελφο φηη νη απαληήζεηο θαηά ηελ 

είζνδν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα δίλνπλ ρακειφηεξεο θαηψηεξεο ηηκέο απφ ην 

ηέινο ηνπ ηξηκήλνπ θαη αθεηέξνπ ην ηέινο ηνπ ηξηκήλνπ δίλεη πςειφηεξεο αλψηεξεο 

ηηκέο απαληήζεσλ. Απηφ ζεκαίλεη πξνθαλή δηαθνξνπνίεζε πξνο ζεηηθφηεξεο ηηκέο 

ζηελ αίζζεζε ηεο Ηθαλνπνίεζεο απφ ηε Εσή γηα ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ, άξα 

ην πξφγξακκα ζα κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί θάπνηνο φηη έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζε απηφ 

ην κέγεζνο. 

 Σν επφκελν εξσηεκαηνιφγην είλαη απηφ ηεο Κιίκαθαο Μνλαμηάο, ζην νπνίν 

απαηηήζεθε πξνζνρή γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ απνηειέζκαηνο, κηαο θαη ε 

βαζκνιφγεζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ήηαλ αληίζηξνθε. Σν γεγνλφο φηη νη 

πξνζαξκνζκέλνη κέζνη φξνη ηεο ηηκήο Αίζζεζε Μνλαμηάο ππνινγίζηεθαλ 

κεγαιχηεξνη γηα ην δηάζηεκα κεηά ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο - αλεμαξηήηνπ θχινπ - 

δείρλεη φηη ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ηεο ηηκήο πξνο ζεηηθφηεξν απνηέιεζκα, δειαδή 

κεησκέλε Αίζζεζε Μνλαμηάο απφ πιεπξάο ζπκκεηερφλησλ. Μηαο θαη ην θχιν 

απνηέιεζε ηε ζπκκεηαβιεηή ηνπ ειέγρνπ καδί κε ηελ πεξίνδν κέηξεζεο, θαίλεηαη 

πσο ε ζπλδπαζκέλε ηνπο επίδξαζε ζην κέγεζνο ηεο Μνλαμηάο νδεγεί ζε πςειφηεξεο 

ηηκέο ηνλ πξνζαξκνζκέλν κέζν φξν, επνκέλσο νη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

θαίλεηαη πσο δηαθνξνπνηνχληαη πξνο ην ζεηηθφηεξν κεηά απφ 3 κήλεο ζην 

πξφγξακκα. 

 Καηεγνξηνπνηψληαο ηψξα ηνπο ζπκκεηέρνληεο βάζεη ηεο νηθνγελεηαθήο ηνπο 

θαηάζηαζεο, νη ειεχζεξνη παξνπζηάδνπλ ιίγν πςειφηεξεο ηηκέο πξνζαξκνζκέλσλ 

κέζσλ φξσλ ζηηο απαληήζεηο γηα ηελ Αίζζεζε Μνλαμηάο κεηά απφ 3 κήλεο ζην 

πξφγξακκα, επνκέλσο αηζζάλνληαη ιηγφηεξε κνλαμηά, βάζεη βαζκνινγίαο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ UCLA. Οη παληξεκέλνη παξνπζηάδνπλ αξθεηά πςειφηεξεο ηηκέο 

κεηά ην ηξίκελν, ελψ αθφκε θαη νη δηαδεπγκέλνη θαίλεηαη φηη επεξεάδνληαη πξνο 

πςειφηεξεο ηηκέο ζηηο απαληήζεηο ηνπο. πλνιηθά, θαίλεηαη φηη επηδξά πεξηζζφηεξν 



45 
 

θαη ζηηο ηξεηο νκάδεο, ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ ηξηκήλνπ, ζπλεξγαηηθά κε ηελ θάζε 

κεηαβιεηή, άξα ζε φξνπο κέζσλ ηηκψλ ε Μνλαμηά είλαη κηθξφηεξε. 

 Σν επφκελν εξσηεκαηνιφγην είλαη απηφ ηνπ Άγρνπο, ην νπνίν ρσξίζηεθε ζε 

δχν ππνθιίκαθεο, κε ηελ πξψηε λα αθνξά ην Άγρνο σο Καηάζηαζε (State-Anxiety) 

θαη ην δεχηεξν ην Άγρνο σο Υαξαθηεξηζηηθφ (Trait-Anxiety). ηελ πξψηε 

ππνθιίκαθα, θαίλεηαη φηη νη ηηκέο ησλ πξνζαξκνζκέλσλ κέζσλ φξσλ ηνπ Άγρνπο 

είλαη ςειφηεξεο φηαλ ν ζπκκεηέρνληαο εμήιζε ηνπ ηξηκήλνπ, αζρέησο ηνπ θχινπ ηνπ. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ην Άγρνο σο Καηάζηαζε βηψλεηαη εληνλφηεξα κεηά ηελ έμνδν απφ 

ην πξφγξακκα, θάηη πνπ είλαη ίζσο θαη ινγηθφ, αθνχ ην άηνκν έρεη θαιχηεξε επαθή 

κε ην πεξηβάιινλ θαη ζπλεηδεηνπνηεί πεξηζζφηεξα κεηά ηελ απεμάξηεζή ηνπ (ην 

Άγρνο πηζαλφλ λα ήηαλ θαη ν ιφγνο πνπ ην νδήγεζε ζηνλ αιθννιηζκφ ζχκθσλα κε 

βηβιηνγξαθία). 

 ηε δεχηεξε ππνθιίκαθα, θάλεθε φηη νη ηηκέο ησλ πξνζαξκνζκέλσλ κέζσλ 

φξσλ είλαη πςειφηεξεο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ ηελ είζνδν ηνπ αηφκνπ ζην 

πξφγξακκα. Δπνκέλσο, νη ζπκκεηέρνληεο εθδήισλαλ πςειφηεξα επίπεδα άγρνπο 

ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο, πξνηνχ μεθηλήζνπλ ηε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε. Σέινο, ζα 

πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην ίδην κνηίβν κε ηνπο πξνζαξκνζκέλνπο κέζνπο φξνπο ζην 

εξσηεκαηνιφγην εληνπίζηεθε θαη ζε άιιεο ζπκκεηαβιεηέο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

εξγαζία θαη ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε. 

 πκπεξαζκαηηθά, θαίλεηαη φηη νη ηηκέο ησλ πξνζαξκνζκέλσλ κέζσλ φξσλ 

ησλ ηξηψλ κεγεζψλ πνπ εμεηάζηεθαλ παξνπζηάδνπλ δηαθνξνπνίεζε, δειαδή νη κέζνη 

φξνη ησλ κεγεζψλ (Ηθαλνπνίεζε απφ ηε Εσή, Μνλαμηά θαη Άγρνο ζε δχν θιίκαθεο) 

έπεηηα απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο επίδξαζεο νξηζκέλσλ ζπκκεηαβιεηψλ, δείρλνπλ 

θαιχηεξεο ηηκέο αλάκεζα ζε δχν δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Απηφ δίλεη ηελ 

εηθφλα φηη ην ηξίκελν πξφγξακκα ηνπ Αιθννινγηθνχ Ηαηξείνπ ηνπ ΠαΓΝΖ ζην νπνίν 

εληάρζεθαλ ηα 40 άηνκα, είρε ζεηηθή επίδξαζε ζηα ηξία παξαπάλσ κεγέζε. Χζηφζν, 

πην αθξηβή θαη βαζχηεξα απνηειέζκαηα ζα κπνξνχζαλ λα εμαρζνχλ εάλ ην δείγκα 

πιεζπζκνχ ήηαλ κεγαιχηεξν θαη πξαγκαηνπνηνχληαλ πεξηζζφηεξνη ζηαηηζηηθνί 

έιεγρνη ζε βάζνο ρξφλνπ θαη πιήζνο κεηαβιεηψλ. 
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