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Περίληψη 
Η κατανάλωση αλκοόλ και ιδιαίτερα η κατάχρηση του και η εξάρτηση από αυτό, 

είναι ένα πολυδιάστατο φαινόµενο που συχνά συνοδεύεται από µια πληθώρα 

σωµατικών, ψυχολογικών, κοινωνικών και οικονοµικών προβληµάτων. Τα αίτια 

ωστόσο της συγκεκριµένης συµπεριφοράς δεν είναι πλήρως κατανοητά.  Η παρούσα 

έρευνα εξετάζει την κατανάλωση αλκοόλ από νεαρούς ενήλικες και τη συσχέτιση της 

µε παράγοντες ρίσκου, όπως το φύλο, το οικογενειακό ιστορικό, το µορφωτικό 

επίπεδο κ.α. Επίσης εξετάζει τη συσχέτιση της µε παράγοντες κινήτρων και 

συγκεκριµένα µε τα κοινωνικά κίνητρα, τα κίνητρα βελτίωσης της διάθεσης και τα 

κίνητρα διαχείρισης προβληµάτων. Συµµετείχαν 72 άτοµα, µέσης ηλικίας 22.28 ετών. 

Η συλλογή δεδοµένων έγινε µε ερωτηµατολόγια αυτοαναφοράς στα οποία 

συµπεριλαµβανόταν και το Drinking Motives Questionnaire. Τα αποτελέσµατα 

επιβεβαίωσαν τη συσχέτιση της αυξηµένης κατανάλωσης αλκοόλ µε τα κίνητρα 

βελτίωσης της διάθεσης και τα κίνητρα διαχείρισης προβληµάτων. Επίσης 

επιβεβαίωσαν τη συσχέτιση της µε παράγοντες όπως το φύλο, το χαµηλό µορφωτικό 

επίπεδο, το επάγγελµα και η επιρροή του φιλικού περιβάλλοντος ενώ απέτυχε να βρει 

συσχετίσεις µε το οικογενειακό ιστορικό και το επίπεδο εντάσεων στην οικογένεια. 

Ερµηνείες των αποτελεσµάτων και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα βρίσκονται στη 

συζήτηση. 

 

Λέξεις κλειδιά 
Κατανάλωση αλκοόλ, κατάχρηση-εξάρτηση, παράγοντες ρίσκου, κίνητρα 

κατανάλωσης αλκοόλ,  
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η ιστορία του αλκοόλ φαίνεται να είναι τόσο παλιά όσο και η ιστορία της ίδιας της 

ανθρωπότητας. Από τα βάθη των αιώνων, υπήρξαν ελάχιστες περιπτώσεις 

ανθρώπινων οµάδων που να µην είχαν ανακαλύψει τους τρόπους παρασκευής 

αλκοολούχων ποτών και τις ευνοϊκές συνέπειες της κατανάλωσης τους για τον 

ανθρώπινο οργανισµό. Στην Ευρώπη το πρώτο αλκοολούχο ποτό φαίνεται να είναι 

φτιαγµένο από µέλι ενώ άλλες πρώτες ύλες για την παρασκευή του ήταν εξίσου 

διαδεδοµένες. Αρχικά οι ιδιότητες του για την πρόκληση ευφορίας το έκαναν βασικό 

στοιχείο στις εορταστικές εκδηλώσεις. Αργότερα φαίνεται να είναι άρρηκτα 

συνυφασµένο µε τις θρησκευτικές τελετές, τις τελετές µαγείας, τις τελετές 

προώθησης της γονιµότητας και τις πολεµικές προετοιµασίες (Knight & Longmore 

1994). Ακόµα χρησιµοποιήθηκε από πολύ νωρίς στη φαρµακευτική ως ουσία µε 

αναλγητικές ικανότητες και ως αναισθητικό σε χειρουργικές επεµβάσεις 

(Goodwin,1994. Ποταµιάνος, 1991 ). 

Αρχαία κείµενα λαών όπως οι Βαβυλώνιοι, οι Εβραίοι, οι Σουµέριοι και οι 

Αιγύπτιοι περιγράφουν τρόπους παρασκευής κρασιού, ενώ συγχρόνως εξυµνούν τις 

ωφέλιµες συνέπειες του και προειδοποιούν για τα προβλήµατα που προκαλεί. Στην 

Αρχαία Ελλάδα, σύµφωνα µε τη µυθολογία το κρασί προέρχονταν ως δώρο για τους 

ανθρώπους από το θεό ∆ιόνυσο, ή Βάκχο. Οι βλαβερές συνέπειες της κατάχρησης 

του για τον οργανισµό ήταν επίσης γνωστές όπως φαίνεται από τους «Αφορισµούς» 

του Ιπποκράτη (Knight & Longmore, 1994).  

Όσον αφορά τους Ρωµαίους, το κρασί και η παραγωγή του ήταν γνωστά ήδη από 

τη θεµελίωση της πόλης. Ρωµαίοι ποιητές εξυµνούν στα κείµενα τους την ευφορία 

που προκαλεί ενώ επιφανείς πολίτες όπως ο Σίλας, ο Μάρκος Αντώνιος και ο 

Νέρωνας επιδίδονταν συχνά σε οινοποσίες. Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, το 

κρασί ήταν ιδιαίτερα διαδεδοµένο στην Ευρώπη και χορηγούνταν από τους γιατρούς 

ως φαρµακευτικό σκεύασµα ενώ ενσωµατώθηκε στις θρησκευτικές τελετές της 

Καθολικής εκκλησίας (Knight & Longmore, 1994). 

Στους αιώνες που ακολούθησαν, η παρασκευή αλκοολούχων ποτών γνώρισε 

µεγάλη άνθηση. Σαν αποτέλεσµα της υπερπαραγωγής και σε συνδυασµό µε άλλες 

κοινωνικές συγκυρίες, η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών αυξήθηκε δραµατικά και 

άρχισαν να γίνονται πλέον ευρέως γνωστές οι αρνητικές σωµατικές, ψυχολογικές, 

κοινωνικές και οικονοµικές συνέπειες της τάσης αυτής. Συγχρόνως ξεκίνησαν αντί- 

αλκοολικές εκστρατείες µε τους ειδικούς να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου 
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κυρίως για τους σωµατικούς κινδύνους από την υπερβολική κατανάλωση (Knight & 

Longmore, 1994). 

Στις µέρες µας, όπως θα δούµε η προβληµατική κατανάλωση αλκοόλ είναι ένα 

φαινόµενο µε τεράστιες διαστάσεις το οποίο συνεχώς κερδίζει έδαφος, ιδιαίτερα 

ανάµεσα σε νεαρούς πληθυσµούς. Οι συνέπειες του για το άτοµο και την κοινωνία 

είναι επίσης δραµατικές, ενώ οι τρόποι θεραπείας και πρόληψης είναι συνήθως 

ανεπαρκείς. Θεωρώντας ότι βασική προϋπόθεση για την αντιµετώπιση ενός 

φαινοµένου είναι η ικανοποιητική γνώση των αιτιών του, η παρούσα εργασία 

επιχειρεί να παρουσιάσει αναλυτικά τους λόγους εκείνους που οδηγούν ένα άτοµο 

στην κατανάλωση αλκοόλ και ιδιαίτερα τους λόγους που οδηγούν στην κατάχρηση 

του και την εξάρτηση από αυτό.  

 Εδώ θα γίνει µια συνοπτική περιγραφή του τρόπου δόµησης της εργασίας 

προκειµένου αυτός να γίνει κατανοητός: 

Στο πρώτο κεφάλαιο είναι θεωρητικό και παρουσιάζει µια επισκόπηση της 

βιβλιογραφίας σχετικά µε βασικά θέµατα που αφορούν τη χρήση αλκοόλ, τις 

συνέπειες της και φυσικά τα αίτια που την υποκινούν. Πιο συγκεκριµένα, γίνεται µια 

σύντοµη αναφορά στη φαρµακολογία και το µεταβολισµό του αλκοόλ, πράγµα που 

θα µας βοηθήσει να κατανοήσουµε καλύτερα τις διάφορες θεωρίες που έχουν 

διατυπωθεί για τα αίτια της κατανάλωσης του. Επίσης γίνεται αναφορά στις 

κυριότερες επιδράσεις του αλκοόλ στη συµπεριφορά, καθώς και τα σηµαντικότερα 

προβλήµατα που προκαλεί, τόσο σωµατικά όσο και κοινωνικά. Άλλωστε ο λόγος που 

αναζητούµε τα αίτια της κατανάλωσης αλκοόλ είναι ότι αυτή συνοδεύεται συχνά από 

καταστρεπτικές συνέπειες γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη λήψης 

απαραίτητων µέτρων. Στη συνέχεια γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο πρόβληµα της 

εξάρτησης και στις βασικές θεραπείες της, οι οποίες συχνά είναι µη αποτελεσµατικές 

επειδή δεν υπάρχει σαφής διευκρίνιση των αιτιών της.  

Στη συνέχεια, γίνεται µια αναλυτική αναφορά των αιτιών της προβληµατικής και 

µη κατανάλωσης αλκοόλ καθώς αυτό είναι το θέµα που ενδιαφέρει βασικά την 

παρούσα εργασία.. Συγκεκριµένα περιγράφονται οι αιτιολογήσεις που προτείνουν τα 

επιµέρους θεωρητικά µοντέλα (ψυχαναλυτικό, κοινωνιολογικό, ιατρικό, κ.λ.π.) και οι 

σηµαντικότεροι παράγοντες ρίσκου, όπως είναι το οικογενειακό ιστορικό, 

περιβαλλοντικοί παράγοντες, ψυχοκοινωνικοί παράγοντες και γνωστικοί παράγοντες.  

Τέλος αναλύονται περαιτέρω τα ατοµικά κίνητρα για την κατανάλωση αλκοόλ, 

καθώς ο παράγοντας αυτός µας ενδιαφέρει επίσης. Συγκεκριµένα αναφέρονται τα 
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περισσότερο ευρέως µελετούµενα κίνητρα και η συσχέτιση τους µε συγκεκριµένους 

παράγοντες ρίσκου όπως παράγοντες προσωπικότητας και το άγχος. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο µεθοδολογικός σχεδιασµός της έρευνας 

που πραγµατοποιήθηκε προκειµένου να εξεταστεί το κατά πόσο όλα αυτά που 

παρουσιάζονται στο θεωρητικό κοµµάτι µπορούν να βρεθούν ερευνητικά σε νεαρούς 

ενήλικες στη χώρα µας.  

Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα της έρευνας ενώ 

παραθέτονται σχεδιαγράµµατα και πίνακες για την καλύτερη κατανόηση τους από 

τον αναγνώστη.  

Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται συζήτηση των αποτελεσµάτων και 

επιχειρείται η ανάλυση και η ερµηνεία τους. Επίσης αναφέρονται οι βασικότεροι 

περιορισµοί της έρευνας και γίνονται προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.  
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Κεφάλαιο 1ο  

 

 
 Η χρήση των προϊόντων αυτών, [..] 

προκαλεί  

φοβερές δυστυχίες και σκοτώνει  

περισσότερους  

ανθρώπους από ότι ο πόλεµος και 

 οι µεταδοτικές 

ασθένειες µαζί… 

[Λέον Τολστόι]  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 
Φαρµακολογικά το αλκοόλ ανήκει στα κατασταλτικά και έχει την ικανότητα να 

προκαλεί µια γενική και πιθανόν µη αναστρέψιµη καταστολή του Κ.Ν.Σ. Μάλιστα το 

αλκοόλ είναι το πιο συχνά καταναλισκόµενο µέλος αυτής της κατηγορίας 

(Αbadinsky,2001).Τα αλκοολούχα σκευάσµατα µπορούν να διακριθούν σε :  

Μπύρα, η οποία προκύπτει από ειδική επεξεργασία και ζύµωση του κριθαριού και 

έχει συνήθως 5% περιεκτικότητα σε αλκοόλ.  

Κρασί, το οποίο προέρχεται από τη ζύµωση του χυµού του σταφυλιού και περιέχει 

συνήθως 6-14% αλκοόλ. 

Λικέρ, που προέρχονται από απόσταξη µε την οποία η περιεκτικότητα φτάνει από 

25-50%. Πιο γνωστά σκευάσµατα αυτής της κατηγορίας είναι το ουίσκι, η βότκα και 

το ρούµι (Αbadinsky, 2001).  

Απορρόφηση του αλκοόλ. Το αλκοόλ απορροφάται ταχέως από τον οργανισµό 

καθώς είναι υγρό, λιποδιαλυτό και µικρό µόριο, ενώ εξατµισµένο µπορεί να 

απορροφηθεί κατευθείαν από τους πνεύµονες. Ο ρυθµός απορρόφησης είναι 

µεταβλητός και εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες (Ποταµιάνος, 1991).   

Κατανοµή. Το αλκοόλ στον οργανισµό συµπεριφέρεται ακριβώς όπως το νερό και 

µπορεί να ταξιδέψει οπουδήποτε µέσα στο σώµα γρηγορότερα από τις άλλες 

ψυχοτρόπες ουσίες (Αbadinsky, 2001.Goodwin, 1994).Η κατανοµή του γίνεται 

εξίσου σε όλους τους ιστούς και τους µύες του σώµατος. Αυτό σηµαίνει ότι περιοχές 

όπως  ο εγκέφαλος ή ο χώρος όπου βρίσκεται το έµβρυο στην περίπτωση των εγκύων 

είναι επίσης περιοχές στις οποίες κατανέµεται το αλκοόλ (Ποταµιάνος, 1991)      

Μεταβολισµός του αλκοόλ στον οργανισµό. Από την συνολική ποσότητα 

αλκοόλ που εισέρχεται στον οργανισµό, ένα 10% αποβάλλεται µε την εκπνοή και την 

ούρηση ενώ ένα 80% µεταβολίζεται( Knight & Longmore 1994. Ποταµιάνος, 1991). 

Τα περισσότερα από τα ένζυµα που είναι υπεύθυνα για το µεταβολισµό του αλκοόλ 

βρίσκονται στο ήπαρ(Knight & Longmore 1994). 

Ανάπτυξη αντοχής. Ύστερα από παρατεταµένη χρήση αλκοόλ το άτοµο 

αναπτύσσει αντοχή σε αυτό και χρειάζεται να καταναλώνει συνεχώς αυξανόµενες 

ποσότητες, ενώ µπορεί µην εµφανίζει σηµάδια τοξίνωσης ή αποδιοργάνωσης της 

συµπεριφοράς ακόµα κι αν τα επίπεδα αλκοόλ στο αίµα του είναι ιδιαίτερα αυξηµένα 
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(Αbadinsky, 2001). Σε επόµενα στάδια η κακή διατροφή σε συνδυασµό µε ηπατικές 

διαταραχές οδηγούν τελικά σε µειωµένη αντοχή (Knight & Longmore 1994). 

Αλκοόλ και συµπεριφορά. Η πρώτη δράση του αλκοόλ στον οργανισµό είναι η 

άρση των αναστολών µε αποτέλεσµα την αύξηση της οµιλητικότητας, της 

αυτοπεποίθησης καθώς και συµπεριφορών µη συνετών. Είναι επίσης υπεύθυνο για 

την πρόκλησης ευφορίας και αναλγησίας (Αbadinsky, 2001.Goodwin, 1994).Καθώς η 

δόση αυξάνεται επέρχεται τοξίνωση µε συµπτώµατα όπως: αποδιοργανωµένος λόγος, 

σάστισµα και απουσία συναισθηµατικού ελέγχου. Σε πολύ µεγαλύτερες ποσότητες 

σαφώς µπορεί να επιφέρει κώµα ή ακόµα και το θάνατο (Αbadinsky, 2001) 

Προβλήµατα υγείας από τη χρήση αλκοόλ. Οι πιο συνηθισµένες παθήσεις που 

σχετίζονται µε την αυξηµένη κατανάλωση αλκοόλ είναι:Παθήσεις του ήπατος, 

καρδιαγγειακές παθήσεις, παθήσεις του πεπτικού συστήµατος, βλάβες στο 

ενδοκρινολογικό και αναπαραγωγικό σύστηµα, αλκοολική µυοπάθεια (φθορά και 

αδυναµία των κεντρικών µυών, ιδιαίτερα αυτών που βρίσκονται στα πόδια ή ακόµα 

απουσία ελέγχου των οφθαλµικών µυών),καρκίνος,(όπως καρκίνος του µαστού, στη 

γλώσσα, στο στόµα, στο φάρυγγα και στο συκώτι), νευρολογικές διαταραχές, (όπως 

διαταραχές µνήµης, ντελίριο, αλκοολική άνοια, το σύνδροµο Wernicke-Korsakoff,  

ατροφία της παρεγκεφαλίδας, αλκοολική ψύχωση) και τέλος, σύνδροµο εµβρυϊκού 

αλκοολισµού(η κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης προκαλεί 

στα έµβρυα µια ανωµαλία που περιλαµβάνει µικρό βάρος κατά τη γέννηση, αφύσικα 

µικρό κεφάλι και ατελώς ανεπτυγµένο εγκέφαλο, ανωµαλίες των µατιών, συγγενή 

καρδιοπάθεια, ανωµαλίες των αρθρώσεων, µειωµένη κινητικότητα και δυσπλασίες 

του προσώπου και σαφώς νοητική και σωµατική καθυστέρηση ενώ σε κάποιες 

περιπτώσεις παρατηρείται εµβρυακός ή βρεφικός θάνατος).  

Τέλος το αλκοόλ µπορεί να προκαλέσει υπογλυκαιµία, αναιµία, εξασθένηση του 

ανοσοποιητικού συστήµατος και αυξηµένη ευαλλωτότητα σε µολύνσεις. Συσχετίζεται 

επίσης µε ψυχιατρικές διαταραχές και µε υψηλά επίπεδα θνησιµότητας (Αbadinsky, 

2001. Goodwin, 1994. Knight & Longmore, 1994. Ποταµιάνος, 1991)  

Σύνδροµο στέρησης. Το σύνδροµο στέρησης προκαλείται όταν τα άτοµο που 

είναι σωµατικά εξαρτηµένο από το αλκοόλ, σταµατά να πίνει. Τα συµπτώµατα που 

βιώνει µπορεί να είναι ήπια όπως τρόµος των άκρων, πονοκέφαλος, άγχος, αδυναµία, 

αϋπνία, ναυτία, ταχυπαλµία έως απειλητικά για την ίδια τη ζωή όπως πτώση της 

πίεσης, πυρετός, καθώς και ένα είδος επιληπτικών κρίσεων ακόµα κι αν δεν πάσχει 

από επιληψία. Το πιο σοβαρό ωστόσο σύµπτωµα που µπορεί να βιώσει ένα άτοµο 
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που απέχει από αλκοόλ είναι το ντελίριο το οποίο προκαλείται αν το άτοµο δεν 

υποβληθεί σε απαραίτητη θεραπεία και είναι συχνά θανατηφόρο (Αbadinsky, 2001) 

Κοινωνικά προβλήµατα. Το αλκοόλ ανήκει στις νόµιµες ψυχοτρόπες ουσίες. 

Ωστόσο το κοινωνικό κόστος από την κατάχρηση του είναι διπλάσιο από αυτό των 

παράνοµων ψυχοτρόπων ουσιών. Συγκεκριµένα η εξάρτηση από το αλκοόλ ή από τη 

νικοτίνη θεωρείται συχνά ως ο «προθάλαµος» για την εξάρτηση από απαγορευµένες 

και πιο επικίνδυνες ουσίες όπως η κοκαΐνη. Ακόµα το αλκοόλ υπολογίζεται να είναι η 

αιτία περίπου 80-100 χιλιάδων θανάτων ετησίως, ενώ τα σχετιζόµενα µε τη χρήση 

αλκοόλ αυτοκινητιστικά δυστυχήµατα είναι η κύρια αιτία θανάτου για τους εφήβους 

(Αbadinsky, 2001). Αν στους θανάτους συνυπολογιστούν και οι ασθένειες για τις 

οποίες ο αλκοολισµός δηµιουργεί ευαλλωτότητα, οι αυτοκτονίες και οι δολοφονίες 

υπό την επήρεια αλκοόλ και τα αντίστοιχα ατυχήµατα, τότε ο αλκοολισµός φτάνει να 

είναι η τέταρτη αιτία θανάτου στην Αµερική και προφανώς αρκετά ψηλά στις 

περισσότερες αναπτυγµένες χώρες( McGrath, Nunes & Quitkin, 2000)    

Όσον αφορά την οικογένεια, έχουν παρατηρηθεί προβλήµατα στον ίδιο το γάµο, 

επανάληψη προβληµάτων µε αλκοολικούς γονείς ή γενικότερα κακές σχέσεις µε 

γονείς, συναισθηµατικά και ψυχολογικά προβλήµατα στο σύζυγο που υποφέρει, 

«µετάδοση» του αλκοολισµού στα παιδιά, κοινωνικά και ψυχολογικά προβλήµατα 

των παιδιών, µεγάλες συναισθηµατικές και οικονοµικές πιέσεις (Ποταµιάνος, 1991). 

Έχει επίσης βρεθεί συχνή εµφάνιση αλκοολικών ζευγαριών, δηλαδή ζευγάρια 

όπου και οι δύο σύζυγοι είναι αλκοολικοί. Μάλιστα την περίπτωση αυτή έχει 

παρατηρηθεί µεγάλο ιστορικό οικογενειακού αλκοολισµού στην οικογένεια 

προέλευσης της γυναίκας. Φαίνεται λοιπόν ότι οι γυναίκες µε αλκοολικά µέλη στην 

οικογένεια τους τείνουν, όχι µόνο να αναπτύσσουν αλκοολισµό οι ίδιες, αλλά και να 

επιλέγουν αλκοολικούς συντρόφους (Vanyukov, Moss, Tarter, 1994)   

 Αλκοόλ και εγκληµατικότητα. Οι έφηβοι που κάνουν κατάχρηση αλκοόλ 

τείνουν να εµπλέκονται συχνότερα σε παρανοµίες και συναναστρέφονται µε άτοµα 

που επίσης έχουν προβλήµατα µε το νόµο. Ωστόσο δεν έχει βρεθεί κάποια αιτιώδης 

σχέση ανάµεσα στη χρήση αλκοόλ και την εγκληµατικότητα (Αbadinsky, 2001). H 

συχνότερη εµφάνιση παραβατικότητας σε νέους, αγόρια και κορίτσια, που κάνουν 

χρήση αλκοόλ επιβεβαιώνεται ερευνητικά από τον Windle (1994)  

Έρευνες σε ενηλίκους έχουν δείξει ότι η χρήση περισσότερων από µίας 

ψυχοδραστικής ουσίας, µε µία από αυτές να είναι το αλκοόλ, οδηγεί πολύ συχνά σε 

εγκληµατικές ενέργειες µη οικονοµικού περιεχοµένου όπως η επίθεση σε άλλα 
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άτοµα. Ακόµα το αλκοόλ γενικά εµπλέκεται σε µία πλειάδα εγκληµάτων µε την 

οδήγηση µετά µέθης να είναι η αιτία περισσότερων από 16 χιλιάδων θανάτων 

ετησίως, περισσότερο από το 60% των φόνων να περιλαµβάνουν κατανάλωση 

αλκοόλ είτε από το θύτη είτε από το θύµα και περίπου 65% των σεξουαλικών 

επιθέσεων σε γυναίκες να περιλαµβάνουν χρήση αλκοόλ από το θύτη. Γενικότερα το 

40% των βίαιων εγκληµάτων συνδέονται µε το αλκοόλ (Αbadinsky, 2001)  

Αλκοολισµός. Το ποια ποσότητα αλκοόλ θεωρείται φυσιολογικό να 

καταναλώνεται και ποια θεωρείται υπερβολική εξαρτάται από µια πληθώρα 

παραγόντων όπως είναι το φύλο του ατόµου, η ηλικία του, παράγοντες κουλτούρας, 

και εποµένως τα διάφορα κριτήρια που κατά καιρούς αναπτύχθηκαν για τον 

αλκοολισµό λαµβάνουν υπόψη τους συγχρόνως βιολογικά και κοινωνικά στοιχεία, 

καθώς και τα κοινωνικά, οικονοµικά και ψυχολογικά προβλήµατα που προκαλεί η 

κατανάλωση αλκοόλ. (Goodwin, 1994). 

Σύµφωνα µε την Αµερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρία σήµερα, κατάχρηση µιας 

ουσίας, συµπεριλαµβανοµένου και του αλκοόλ,  µπορεί να διαγνωσθεί όταν η ουσία 

χρησιµοποιείται µε έναν τρόπο µη προσαρµοστικό και συνοδεύεται από σηµαντικές 

συνέπειες που σχετίζονται µε τη συνεχιζόµενη χρήση της ουσίας και περιλαµβάνει 

επαναλαµβανόµενη αποτυχία να αντεπεξέλθει κανείς στις κυριότερες υποχρεώσεις 

του, επαναλαµβανόµενη χρήση σε περιστάσεις όπου είναι σωµατικά επικίνδυνο, 

πολλαπλά προβλήµατα µε το νόµο και συνυπάρχοντα κοινωνικά και διαπροσωπικά 

προβλήµατα. (American Psychiatric Association, 2000) 

Η εξάρτηση είναι διαφορετική έννοια και διακρίνεται σε σωµατική και ψυχολογική 

(Αbadinsky, 2001). Με βάση το DSM IV εξάρτηση από αλκοόλ υπάρχει όταν το 

άτοµο παρουσιάζει ανοχή στο αλκοόλ, συµπτώµατα στέρησης όταν δεν καταναλώνει 

αλκοόλ, καταναλώνει µεγάλες ποσότητες αλκοόλ χωρίς να το θέλει, παρόλο που 

προσπαθεί δεν µπορεί να περιορίσει ή να ελέγξει τις ποσότητες που καταναλώνει, 

δαπανά µεγάλο µέρος του χρόνου του στην απόκτηση και τη χρήση της ουσίας, 

εγκαταλείπει ή µειώνει σηµαντικές κοινωνικές, επαγγελµατικές ή ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες εξ αιτίας της ουσία και συνεχίζει να καταναλώνει την ουσία ενώ 

ξέρει τα προβλήµατα που του προκαλεί (American Psychiatric Association, 2000) 

Ο όρος αλκοολισµός θεωρείται πλέον ξεπερασµένος και µη λειτουργικός, ωστόσο 

στην παρούσα εργασία θα χρησιµοποιείται για να δηλώσει τη χρήση αλκοόλ µε µη 

λειτουργικό για το άτοµο τρόπο. 
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    Επιδηµιολογία. Στην Αµερική έχει βρεθεί ότι περισσότερος από το µισό 

πληθυσµό άνω των 12 ετών κάνει χρήση αλκοόλ. Το 30% εµπλέκεται σε κατανάλωση 

περισσότερων από πέντε ποτών στη σειρά (binge drinking) και πάνω από το 10% 

κάνουν κατάχρηση. Στους νέους ηλικίας 12-17 ετών το binge drinking γίνεται σε 

ποσοστό 30% ενώ κατάχρηση σε ποσοστό 14% περίπου(Αbadinsky, 2001) 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται πρώτη στον κόσµο σε κατανάλωση αλκοόλ µε 9,3 

λίτρα ανά άτοµο. Υπολογίζεται επίσης ότι περίπου το ένα τέταρτο του πληθυσµού 

της, δηλαδή περίπου 80 εκατοµµύρια άνθρωποι, παρουσιάζουν προβλήµατα 

σχετιζόµενα µε την κατανάλωση αλκοόλ, τη δική τους ή µελών της οικογένειας τους. 

Τέλος έχει αποδειχθεί ότι το 40% ανδρών και γυναικών έχουν βιώσει κάποια στιγµή 

της ζωής τους κάποια κρίση εξαιτίας του αλκοόλ(Τσαρούχας, 2000).       

Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι η κατανάλωση αλκοόλ είναι, µε βάση στοιχεία του 

1996, 8.7 λίτρα ανά άτοµο. Επίσης είναι µία από τις πρώτες χώρες σε κατανάλωση 

αυτών που αναφέραµε ως «λικέρ» δηλαδή ουίσκι, βότκα κ.λ.π. Όσον αφορά τους 

νέους, η Ελλάδα εκτιµάται να είναι η πρώτη χώρα σε κατανάλωση αλκοόλ από άτοµα 

15 ετών (Τσαρούχας, 2000).   

Σύµφωνα µε στοιχεία του 1999, το 90% των νέων ηλικίας 15-16 κατανάλωσαν 

επανειληµµένα αλκοόλ κατά τους τελευταίους 12 µήνες. Τα στοιχεία αυτά φέρνουν 

τη χώρα µας ανάµεσα στις πρώτες χώρες στην κατανάλωση αλκοόλ από νέους. Σε 

κάθε περίπτωση τα ποσοστά είναι υψηλότερα για τα αγόρια παρά για τα κορίτσια. 

Από την άλλη, οι έφηβοι στη χώρα µας ενώ τείνουν να πίνουν σχετικά συχνότερα από 

ότι στις άλλες χώρες πίνουν, ή τουλάχιστον αναφέρουν ότι πίνουν, µικρότερες 

ποσότητες(The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs). 

    Θεραπεία. Η θεραπεία εξαρτηµένων ατόµων είναι µια δύσκολη διαδικασία και η 

επιτυχία των θεραπευτικών προσεγγίσεων είναι αµφισβητήσιµη. Οι σηµαντικότερες 

θεραπευτικές προσεγγίσεις είναι:  

1. φαρµακολογική προσέγγιση. Στις µέρες µας τα περισσότερο συνηθισµένα 

φάρµακα για την αντιµετώπιση του αλκοολισµού είναι αναστολείς της σεροτονίνης, 

όπως η φλουοξετίνη και η σιταλοπράµη, καθώς και ο ανταγωνιστής των οπιοειδών 

ναλτρεξόνη. Ωστόσο δεν είναι αποτελεσµατικές σε όλες τις περιπτώσεις (Brady& 

Sonne, 1999. Romach& Sellers 1998). 

2 . ψυχολογική προσέγγιση. Πιο συνηθισµένες και αποτελεσµατικές ψυχολογικές 

προσεγγίσεις είναι οι τεχνικές θεραπείας της συµπεριφοράς όπως η αποστροφική 

θεραπεία και η «συστηµατική απευαισθητοποίηση». Πιο σύγχρονα, η θεραπεία 
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επικεντρώνεται σε τεχνικές που βοηθούν στην αντιµετώπιση του άγχους, όπως η βιο-

ανατροφοδότηση και οι τεχνικές χαλάρωσης. Ακόµα χρησιµοποιούνται τεχνικές όπως 

η παρρησιαστική θεραπεία και η εκµάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων (Abadinsky, 

2001. Ποταµιάνος, 1991). Επίσης χρησιµοποιούνται τεχνικές της κοινωνικής 

µάθησης που βασίζεται στη µελέτη των καταστάσεων που ωθούν  το άτοµο στην 

κατανάλωση αλκοόλ, και τεχνικές της γνωστικής µάθησης (cognitive learning)  όπου 

τα άτοµα διδάσκονται µεθόδους αντίστασης στην επιθυµία τους για αλκοόλ. 

(Abadinsky, 2001) 

Τέλος υπάρχουν προγράµµατα ψυχολογικής θεραπείας που εφαρµόζονται σε µία 

οµάδα ατόµων µε το ίδιο πρόβληµα και όσο το δυνατόν περισσότερα κοινά 

χαρακτηριστικά (Abadinsky, 2001. Ποταµιάνος, 1991). Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι 

οι Ανώνυµοι Αλκοολικοί, που υποστηρίζουν ότι η επιτυχία της βοήθειας σε ένα 

άτοµο εξαρτηµένο από αλκοόλ στηρίζεται στην ανάπτυξη µιας φιλικής σχέσης 

ανάµεσα σε άτοµα στην οποία ο καθένας θα έχει την ευκαιρία να µιλάει για το 

πρόβληµα του και να ακούει τα προβλήµατα των άλλων µέσα σε ένα υποστηρικτικό 

πλαίσιο (Abadinsky, 2001. McMurran, 1997).  

 

1.2. ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ 

Με τον όρο µοντέλα εννοούµε τον τρόπο µε τον οποίο οι διάφορες ψυχολογικές 

και κοινωνιολογικές θεωρίες αντιλαµβάνονται και ερµηνεύουν το φαινόµενο του 

αλκοολισµού ενώ συγχρόνως η λέξη µοντέλο υπονοεί µια συνεχή εξέλιξη και όχι 

στατικότητα στις απόψεις. Άλλωστε είδαµε ήδη ότι ο αλκοολισµός είναι ένα 

φαινόµενο πολυδιάστατο και ιδιαίτερα δύσκολο στον ορισµό του και εποµένως 

δύσκολο στην ερµηνεία του(Ποταµιάνος, 1991) 

 

1.2.1 ΤΟ ΨΥΧΟ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

Το ψυχοδυναµικό µοντέλο του S. Freud δεν επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στο θέµα του 

αλκοολισµού. Ωστόσο αρκετά σηµεία της θεωρίας θα µπορούσαν να βρουν εφαρµογή 

στην ερµηνεία του. Έχει προταθεί λοιπόν ότι αδυναµία του περιβάλλοντος να 

καλύψει τις ανάγκες του ατόµου σε καθένα από τα ψυχοσεξουαλικά στάδια µπορεί να 

οδηγήσει µελλοντικά σε κατάχρηση αλκοόλ. 

Όσον αφορά τα µέρη του ψυχικού οργάνου, ένα άτοµο που κυριαρχείται από το 

Εκείνο µπορεί να οδηγηθεί στην κατάχρηση ουσιών λόγω των ορµών για 

καταχρήσεις που εδρεύουν σ’ αυτό. Άτοµα µε αδύναµο Εγώ µπορεί να οδηγηθούν 
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στην κατάχρηση για να αντιµετωπίσουν καταστάσεις που απειλούν ακόµα 

περισσότερο το Εγώ τους. Άτοµα µε πολύ αυστηρό Υπερεγώ βρίσκουν στις 

ψυχοτρόπες ουσίες αφενός τη µείωση του άγχους που βιώνουν και το οποίο πηγάζει 

από εσωτερικές συγκρούσεις και αφετέρου τιµωρούν το εαυτό τους για την 

παράβαση των κανόνων που πιστεύουν ότι διαπράττουν (Abadinsky, 2001). 

Τέλος, ένα άλλο χαρακτηριστικό που αποδίδεται στα άτοµα που κάνουν 

κατάχρηση αλκοόλ είναι η αλεξιθυµία, δηλαδή αδυναµία να εντοπίσουν και να 

κατονοµάσουν τα συναισθήµατα τους. Το γεγονός αυτό τους κάνει να χάνουν την 

επαφή τους µε τον εσωτερικό τους κόσµο, ώσπου τελικά νιώθουν ότι είναι κενοί, ότι 

ο κόσµος γύρω τους είναι άδειος και ότι δεν υπάρχει καµία άλλη πηγή θετικών 

συναισθηµάτων εκτός από το ποτό. (Thombs, 1994)   

 

1.2.2. ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

Το συγκεκριµένο µοντέλο αποδίδει την αλκοολική συµπεριφοράς σε ένα ιστορικό 

µάθησης όπου  το άτοµο µαθαίνει να καταναλώνει αλκοόλ είτε επειδή λαµβάνει 

θετική ενίσχυση, είτε επειδή λαµβάνει αρνητική ενίσχυση (Abadinsky, 2001. 

Goodwin,1994. Ποταµιάνος, 1991).Θετική ενίσχυση είναι για παράδειγµα η ευφορία 

και καλύτερη κοινωνική προσαρµογή του ατόµου ενώ αρνητική ενίσχυση είναι η 

εξάλειψη του άγχους ή των συµπτωµάτων στέρησης  

 

1.2.3. ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

Για το γνωστικό συµπεριφορικό µοντέλο, τα εξαρτηµένα άτοµα βιώνουν 

δυσκολίες στο να αντεπεξέλθουν στις κοινωνικές επιταγές και προσδοκίες και αυτό 

τους προκαλεί έντονο άγχος, που συνοδεύεται και από σκέψεις ότι είναι αδύναµοι να 

ελέγξουν το περιβάλλον και να µειώσουν το στρες. Έτσι καταφεύγουν στη χρήση 

κατασταλτικών ουσιών όπως το αλκοόλ γιατί αυτό τους δίνει την ψευδαίσθηση της 

ανακούφισης. Σύµφωνα µε τη θεωρία της «µαθηµένης αβοηθησίας» το άτοµο 

αισθάνεται ότι δεν µπορεί να κάνει τίποτα για να ελέγξει τα ερεθίσµατα εκείνα που το 

οδηγούν στη χρήση. (Abadinsky, 2001)      

 

1.2.4. ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

Το κοινωνιολογικό µοντέλο επικεντρώνεται στους κοινωνικούς και πολιτισµικούς 

παράγοντες(Ποταµιάνος, 1991). Συγκεκριµένα υποστηρίζεται ότι οι νέοι ιδιαίτερα 

καταφεύγουν στο αλκοόλ σε µια προσπάθεια τους να αντιµετωπίσουν µια πληθώρα 
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παραγόντων που τους προκαλούν στρες, καθώς και επιρροές που προέρχονται από 

την οικογένεια, από τους συνοµηλίκους, από το σχολείο ή από την κοινότητα. Οι 

πιθανότητες µάλιστα αυξάνονται αν τα άτοµα δεν έχουν ένα υποστηρικτικό δίχτυο ή 

άλλους διαθέσιµους τρόπους διαχείρισης του στρες. (Abadinsky, 2001)  

 

1.2.5. ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

Το συγκεκριµένο µοντέλο προκύπτει από τη µελέτη της δράσης του αλκοόλ στον 

εγκέφαλο. Σύµφωνα µε µια θεωρία που υπάγεται στο ιατρικό µοντέλο, ο αλκοολισµός 

θεωρείται ασθένεια η οποία πρέπει να θεραπευτεί κατάλληλα και η απουσία ελέγχου 

του «ασθενή» πάνω στο πρόβληµα του είναι βασικό στοιχείο της θεωρίας 

(Αbadinsky, 2001. Ποταµιάνος, 1991. Thombs, 1994). 

Οι επιστήµονες που υποστηρίζουν το ιατρικό µοντέλο έχουν εντοπίσει περιοχές 

του εγκεφάλου που ενεργοποιούνται από τη χρήση αλκοόλ, καθώς και άλλων 

ψυχοτρόπων ουσιών, και προτείνουν ότι η παρατεταµένη χρήση οδηγεί σε 

συγκεκριµένες αλλοιώσεις στον εγκέφαλο οι οποίες επιτάσσουν την περαιτέρω χρήση 

προκειµένου να διατηρείται η κατάσταση ευεξίας.Μία άλλη θεωρία υποστηρίζει ότι 

κάποια άτοµα, λόγω ανωµαλίας στην παραγωγή συγκεκριµένων νευροδιαβιβαστών 

παρουσιάζουν µια ελλειµµατική λειτουργία του οργανισµού και η χρήση αλκοόλ 

είναι µια µορφή αυτό-θεραπείας του ελλείµµατος. Μια τρίτη θεωρία είναι αυτή της 

γενετικής προδιάθεσης η οποία διατυπώθηκε περισσότερο από έναν αιώνα πριν και 

παραµένει ακόµα επίκαιρη και αποδεχτή. Μάλιστα υποστηρίζεται ότι όσο 

σοβαρότερη είναι η εξάρτηση τόσο µεγαλύτερος είναι ο ρόλος της κληρονοµικότητας 

(Αbadinsky, 2001)    

 

1.3. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΡΙΣΚΟΥ ΓΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛ 

Ως παράγοντες ρίσκου θεωρούνται οι παράγοντες εκείνοι που συνδέονται 

στατιστικά µε την κατάχρηση αλκοόλ, προηγούνται της ανάπτυξης της εξάρτησης και 

βέβαια η παρατηρούµενη συσχέτιση δεν είναι επίπλαστη. Στόχος της µελέτης των 

παραγόντων αυτών είναι να εξεταστεί εάν σωστοί χειρισµοί αυτών θα επιφέρουν 

αντίστοιχη µείωση στο πρόβληµα (Institute of Medicine, 1996) 

 

1.3.1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Ως κορυφαίος παράγοντας ρίσκου για την ανάπτυξη αλκοολισµού θεωρείται το 

οικογενειακό ιστορικό. Ποικίλες έρευνες έχουν αποδείξει ότι άτοµα που προέρχονται 
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από οικογένειες µε αλκοολικά µέλη έχουν αυξηµένες πιθανότητες να αναπτύξουν 

αλκοολισµό οι ίδιοι(Conway, Swendsen & Merikangas, 2002). Ωστόσο δεν είναι 

πάντα εύκολο να αποδειχθεί κατά πόσο αυτή η ευαλλωτότητα είναι γενετικά 

κληρονοµούµενη ή αν οφείλεται στο ελλειµµατικό οικογενειακό περιβάλλον που 

παρέχουν οι αλκοολικοί στα παιδιά τους (Institute of Medicine, 1996) 

1.3.1.1.  Κληρονοµικότητα  

Μελέτες που έχουν γίνει κατά καιρούς για το θέµα της κληρονοµικότητας του 

αλκοολισµού έχουν αποκαλύψει ότι αυτή παρατηρείται σε ποσοστά από 25-80% 

ανεξάρτητα από την εθνικότητα των ατόµων που εξετάζονταν και ανεξάρτητα από το 

αν ο πληθυσµός που εξετάζονταν ήταν ψυχιατρικός ή µη (Hesselbrock,V.M. 1995).  

Μελέτη σε διδύµους το 1991 αποκάλυψε ότι η κατάχρηση εξαρτάται περισσότερο 

από παράγοντες περιβαλλοντικούς, ενώ η εξάρτηση από γενετικούς .Όσον αφορά το 

φύλο µεγαλύτερες βρέθηκαν οι γενετικές επιδράσεις στους άνδρες (Pickens et al. 

1991). Άλλες µελέτες διδύµων έχουν αποκαλύψει επίσης ότι οι λιγότερο σοβαρές 

περιπτώσεις έχουν µικρότερο γενετικό υπόβαθρο(Hesselbrock,V.M. 1995). Τέλος 

έχει βρεθεί ότι όσο περισσότερο χρόνο περνούν µαζί οι δίδυµοι τόσο αυξάνονται οι 

πιθανότητες να έχουν όµοιο πρόβληµα αλκοολισµού.( Rose et al. 1990)  

Οι περισσότερες µελέτες οικογενειών καταλήγουν ότι γιοι ανδρών µε προβλήµατα 

αλκοολισµού οι οποίοι ξεκίνησαν να καταναλώνουν αλκοόλ στην εφηβεία ή στα 

πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής, έχουν εφτά έως δέκα φορές περισσότερες 

πιθανότητες να γίνουν αλκοολικοί από το γενικό πληθυσµό (Αbadinsky, 2001)  

Μελέτες υιοθεσιών δείχνουν ότι τα υιοθετηµένα παιδιά που οι βιολογικοί τους 

γονείς ήταν αλκοολικοί έχουν τρεις ή τέσσερις φορές περισσότερες πιθανότητες να 

αναπτύξουν αλκοολισµό από ότι τα υιοθετηµένα παιδιά που οι βιολογικοί τους γονείς 

δεν ήταν αλκοολικοί ακόµα κι αν µεγαλώσουν τελικά µε µη αλκοολικούς γονείς 

(Αbadinsky, 2001.Institute of Medicine, 1996)  

Καθώς η ψυχο-φυσιολογική ευαλλωτότητα στο αλκοόλ τείνει να διαφέρει 

πιθανολογείται ότι αν υπάρχει κληρονοµικό υπόβαθρο αυτό που τελικά 

κληρονοµείται είναι η ευαλλωτότητα(Institute of Medicine, 1996. Schuckit, 1995). 

Για παράδειγµα, σύµφωνα µε ορµονικές µετρήσεις, οι γιοι αλκοολικών εµφανίζουν 

αυξηµένα ευφορικά αποτελέσµατα µετά την κατανάλωση αλκοόλ και εξαιρετικά 

υψηλά επίπεδα δυσφορίας καθώς ξεπερνούν τις επιδράσεις του αλκοόλ και γυρνούν 

στην κατάσταση νηφαλιότητας (Finn & Justus, 1997)      
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Γενικότερα φαίνεται ότι ο αλκοολισµός που έχει κληρονοµικό υπόβαθρο 

αναπτύσσεται σε µικρότερη ηλικία, είναι πιο σοβαρός και χρειάζεται θεραπεία, ενώ 

δεν υπάρχει συγχρόνως υψηλό ρίσκο για την απόκτηση και άλλων ψυχιατρικών 

παθήσεων (Goodwin, 1994. Steinglass, Bennett, Wolin & Reiss 1987).  Ακόµα ο 

συγκεκριµένος τύπος εµφανίζεται περισσότερο στους γιους και όχι στις κόρες 

(Steinglass et al.1987) και η σχέση επιβεβαιώνεται ερευνητικά (Goodwin, Knop, 

Jensen, Gabrielli, Scithlsinger, Penick, 1994)  

 

1.3.1.2. Οικογενειακό περιβάλλον 

Πέραν του γενετικού παράγοντα, άλλες εξηγήσεις για το γεγονός ότι ο 

αλκοολισµός παρατηρείται συχνά στα άτοµα της ίδιας οικογένειας είναι ότι οι 

αλκοολικοί παρέχουν στα παιδιά τους ένα ανεπαρκές οικογενειακό περιβάλλον που 

τους δηµιουργεί µια πληθώρα αρνητικών συναισθηµάτων (Hill, Shen, Lowers & 

Locke,2000). Επίσης, η οικογένεια ως µέσο κοινωνικοποίησης, µπορεί να υιοθετεί 

και να µεταδίδει στα παιδιά αξίες που να συνδέονται µε την κατανάλωση αλκοόλ 

(Steinglass et al, 1987). Τέλος έχει βρεθεί ότι οι γιοι αλκοολικών αντιλαµβάνονται το 

περιβάλλον στο οποίο µεγάλωσαν ως περισσότερο αρνητικό, χωρίς η διαφορά αυτή 

να οφείλεται σε παράγοντες προσωπικότητας, και ίσως η αντίληψη αυτή να 

συµβάλλει στην ανάπτυξη αλκοολισµού. (Searles & Alterman, 1994)  

Ο Yu (2003)υποστηρίζει ότι όσο περισσότερο χρόνο περνάει το παιδί µε τον 

αλκοολικό γονέα, τόσες περισσότερες πιθανότητες να έχει να καταναλώσει αλκοόλ. 

Ακόµα υποστηρίζει ότι εάν το παιδί κρίνει ότι ο γονιός αποδοκιµάζει την 

κατανάλωση αλκοόλ από το ίδιο, τότε έχει µειωµένες πιθανότητες να ξεκινήσει να 

καταναλώνει αλκοόλ. (Yu, 2003). 

Σε σχετική έρευνα τους οι Sieving, Perry & Williams καταλήγουν στο 

συµπέρασµα ότι οι πεποιθήσεις των γονέων σχετικά µε το αν είναι επιτρεπτό σε 

άτοµα µικρής ηλικίας να καταναλώνουν αλκοόλ, ήταν ο κυριότερος παράγοντας που 

καθόριζε την κατανάλωση αλκοόλ από τα παιδιά τους (Sieving, Perry & 

Williams,1997)   

 

1.3.2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Πέρα από το οικογενειακό ιστορικό οι παράγοντες πλαισίου που εµπλέκονται στην 

ανάπτυξη αλκοολισµού είναι ποικίλοι και περιπλέκουν ακόµα περισσότερο τα όσα 

έχουµε πει µέχρι τώρα. (Institute of Medicine, 1996) 
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1.3.2.1 Φύλο. 

 Μέλη του International Research Group on Gender and Alcohol συγκεντρώνοντας 

αποτελέσµατα από 29 χώρες καταλήγουν ότι οι άνδρες είναι περισσότερο πιθανό να 

καταναλώνουν αλκοόλ από ότι οι γυναίκες, ότι οι άνδρες πίνουν πιο συχνά, 

µεγαλύτερες ποσότητες και βιώνουν πιο συχνά τις αρνητικές συνέπειες της 

κατανάλωσης αλκοόλ. (Wilsnack, Vogeltanz, Wilsnack, Harris, 2000) 

Επίσης οι γυναίκες τείνουν να αποκτούν προβλήµατα αλκοολισµού σε µεγαλύτερη 

ηλικία(Goodwin, 1994. Holdcraft & Iacono, 2001), συνήθως στις γυναίκες προηγείται 

ή έπεται του αλκοολισµού ένα καταθλιπτικό επεισόδιο(Goodwin, 1994) ή άλλα 

ψυχιατρικά προβλήµατα, αισθήµατα ενοχής, άγχος και χαµηλότερη αυταξία (Del 

Boca, 1994),αναζητούν βοήθεια ευκολότερα, έχουν συνήθως πιο διαταραγµένα 

παιδικά χρόνια τα οποία µπορεί να συνοδεύει η απώλεια ενός γονιού ή ψυχιατρικά 

προβλήµατα στην οικογένεια, έχουν πιο συχνά περιστατικά αλκοολισµού στην 

οικογένεια τους καθώς και συγγενείς που έχουν κατάθλιψη ή αυτοκτονική 

συµπεριφορά(Goodwin, 1994). Επίσης οι γυναίκες πιο συχνά χρησιµοποιούν το 

αλκοόλ ως ένα µέσο αυτοθεραπείας (Boyd et al. 2002.Goodwin, 1994) ή τουλάχιστον 

η αυτοθεραπεία έχει µελετηθεί περισσότερο στις γυναίκες λόγω της συχνής 

συνύπαρξης προβληµάτων άγχους και κατάθλιψης (Del Boca, 1994), συχνότερα 

αναφέρουν ένα τραυµατικό γεγονός ως αιτία της υψηλής κατανάλωσης αλκοόλ, δε 

συνηθίζουν όπως οι άνδρες να παρασύρονται στην κατανάλωση αλκοόλ από τους 

συνοµηλίκους τους κατά την περίοδο της εφηβείας, έχουν περισσότερες αλλαγές στη 

συµπεριφορά τους όταν πίνουν(Goodwin,1994) και έχουν διαφορετικές θεραπευτικές 

ανάγκες αλλά επωφελούνται περισσότερο από τη θεραπεία. (Del Boca, 1994)    

Τα αίτια για τις διαφορές στους τύπους κατανάλωσης αλκοόλ από άνδρες και 

γυναίκες αναζητώνται καταρχήν σε γενετικούς παράγοντες (Romach& Sellers 

1998).Ακόµα σηµαντικοί θεωρούνται και οι κοινωνικοί παράγοντες και οι αντιλήψεις 

των ρόλων των δύο φύλων(Bongers, Van De Goor, Van Oers &Garretsen, 

1998)καθώς και ψυχολογικοί  παράγοντες (Del Boca, 1994). 

Τα τελευταία χρόνια, λόγω µιας πληθώρας κοινωνικών αλλαγών παρατηρείται µια 

εξίσωση στην κατανάλωση αλκοόλ ανάµεσα στους άνδρες και τις γυναίκες πιθανόν 

επειδή οι γυναίκες σήµερα βιώνουν περισσότερο στρες από ότι παλαιότερα καθώς 

όλο και περισσότερες γυναίκες σήµερα εργάζονται, (Del Boca, 1994 .Holdcraft & 
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Iacono, 2001) ή επειδή σήµερα οι γυναίκες βιώνουν χαµηλότερα επίπεδα 

στιγµατισµού όταν πίνουν από ότι συνέβαινε παλιότερα (Holdcraft & Iacono, 2001).   

1.3.2.2. Ηλικία  

 Η περίοδος της εφηβείας και η πρώτη ενήλικη ζωή θεωρείται ιδιαίτερα 

επικίνδυνη, αφενός λόγω των συναισθηµατικών ανωµαλιών που τη συνοδεύουν και 

αφετέρου λόγω της τάσης των εφήβων για ανεξαρτητοποίηση, για δοκιµή 

διαφορετικών πραγµάτων και την ανυποµονησία ή την άρνηση να περάσουν στον 

«κόσµο των µεγάλων». Συγκεκριµένα προβλήµατα που µπορεί να οδηγήσουν τους 

νέους στο αλκοόλ είναι προβλήµατα στις διαπροσωπικές σχέσεις, προβλήµατα 

ένταξης στην οµάδα των συνοµηλίκων, έντονο άγχος λόγω του σχολείου ή άλλων 

παραγόντων (Osservatorio Permanente sui Giovani e l’ Alcool .Τσαρούχας, 2000) 

Άλλες µελέτες σε νέους που κάνουν κατάχρηση αλκοόλ υποστηρίζουν ότι το 35% 

από αυτούς είχαν δύσκολη ιδιοσυγκρασία ως παιδιά(Tarter, Kirisci, Hegedus, 

Mezzich, Vanyukov, 1994). Επίσης έχει βρεθεί ότι οι νέοι που αρχίζουν νωρίς να 

καταναλώνουν αλκοόλ έχουν συγχρόνως κάποια αγχώδη διαταραχή ή τουλάχιστον 

αυξηµένo άγχος σε σχέση µε τις οµάδες ελέγχου (Clark, Jacob, Mezzich, 1994) 

Η έναρξη κατανάλωσης αλκοόλ σε µικρή ηλικία συνδέεται µε ποικίλους κινδύνους 

για τους νέους όπως µε αυτοκινητιστικά ατυχήµατα, κάπνισµα και χρήση 

ναρκωτικών, σεξουαλικές σχέσεις χωρίς προφύλαξη, αφροδίσια νοσήµατα, βία, 

κατάθλιψη και αυτοκτονία. Συγχρόνως αυξάνει τις πιθανότητες για ανάπτυξη 

συµπεριφορών κατάχρησης αλκοόλ ή εξάρτησης από αυτό(Grant & Dawson, 1997 . 

Holdcraft & Iacono, 2001. Simons-Morton, Haynie, Crump, Saylor, Eitel& Yu, 1999) 

Σε πρόσφατη έρευνα του Centre for Addiction and Μental Health στο Λονδίνο και 

το Τορόντο, βρέθηκε ότι όσοι συµµετέχοντες ξεκίνησαν να καταναλώνουν αλκοόλ 

στις ηλικίες 11-14 είχαν 16% περισσότερες πιθανότητες να γίνουν αλκοολικοί σε 

σχέση µε τον υπόλοιπο πληθυσµό.(βλ. Study: early drinking Increases Addiction 

Risk, 2000). Οι Grant και Dawson(1997), προτείνουν ότι για κάθε χρόνο νωρίτερα 

από την ηλικία των 20 που τα άτοµα ξεκινούν να καταναλώνουν αλκοόλ, αυξάνονται 

οι πιθανότητες να αποκτήσουν εξάρτηση κατά 14% και κατάχρηση κατά 8% ενώ 

έρευνα των Holdcraft και Iacono (2001) αποκαλύπτει ότι τα τελευταία χρόνια 

παρατηρείται αύξηση στα ποσοστά εξάρτησης από αλκοόλ, µε τα νέα άτοµα που 

είναι εξαρτηµένα να αναφέρουν να έχουν ξεκινήσει να καταναλώνουν αλκοόλ σε 

πολύ µικρότερη ηλικία από ότι εξαρτηµένα άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας . 
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Οι  Prescott & Kendler (1999) πιθανολογούν ότι το γενετικό υπόβαθρο, µπορεί να 

οφείλεται τόσο για την ηλικία έναρξης όσο και για τα επακόλουθα προβλήµατα ενώ 

οι Hill, Shen, Lowers & Locke (2000) προτείνουν ότι τα παιδιά που προέρχονται από 

οικογένειες µε οικογενειακό ιστορικό αλκοολισµού τείνουν να ξεκινούν την 

κατανάλωση αλκοόλ νωρίτερα από τους συνοµηλίκους τους.  

1.3.2.3. Πίεση συνοµηλίκων( peer pressure).  

Η  πίεση που ασκείται από τους συνοµηλίκους είναι επίσης ένας παράγοντας που 

οδηγεί τα άτοµα, και ιδιαίτερα τους νέους, στην κατανάλωση αλκοόλ. Η κατανάλωση 

αλκοόλ στην περίπτωση αυτή πρόκειται για µίµηση του προτύπου που παρέχουν οι 

συνοµήλικοι ή για ένα είδος αµοιβαίας παρακίνησης των συνοµηλίκων µεταξύ τους 

για την κατανάλωση µεγάλων ποσοτήτων . (Institute of Medicine, 1996) 

Οι Read, Wood, Davidoff, McLacken και Campbell (2002) βρήκαν ότι ακόµα κι 

αν δεν υπάρχει πίεση από τους συνοµήλικους, οι νέοι τείνουν να καταναλώνουν 

µεγαλύτερες ποσότητες αλκοόλ όταν πιστεύουν ότι οι περισσότεροι συνοµήλικοι τους 

κάνουν το ίδιο. Βλέπουµε εδώ πόσο ισχυρή είναι η ανάγκη των νέων για 

συµµόρφωση µε πρότυπα που θέτει η οµάδα των συνοµηλίκων.   

1.3.2.4. Οικογενειακοί παράγοντες. 

 Παράγοντες του οικογενειακού περιβάλλοντος που φαίνεται να εµπλέκονται στην 

κατανάλωση αλκοόλ, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν άλλα αλκοολικά µέλη στην 

οικογένεια, είναι καταρχήν οι άσχηµες σχέσεις γονέων-παιδιών καθώς και η ελλιπής 

επίβλεψη των παιδιών από τους γονείς. Επίσης πολύ σηµαντικό ρόλο έχουν κάποιες 

διαταραχές της οµαλής δοµής και λειτουργίας της οικογένειας όπως το διαζύγιο ή 

κάποια χρόνια ασθένεια κάποιων µελών. Άλλος σηµαντικός παράγοντας είναι η 

κοινωνική αποστέρηση που µπορεί να µεταφραστεί ως οικονοµική στενότητα ή 

κοινωνική κατωτερότητα. Τέλος ένα οικογενειακό περιβάλλον που αποδέχεται το 

αλκοόλ και φέρει θετικές πεποιθήσεις για αυτό, σαφώς επηρεάζει. (Institute of 

Medicine, 1996. McMurran, 1997) 

Σε έρευνα των Sieving, Perry & Williams (1997) η παρουσία έντονης ασυµφωνίας 

και αποξένωσης στην οικογένεια είχε µεγάλη επίδραση στην κατανάλωση αλκοόλ 

από τα έφηβα παιδιά της οικογένειας ενώ σύµφωνα µε τους McNally, Palfai, Levine 

και Moore (2003), οι διάφορες µορφές ανασφαλούς δεσµού καθώς και η αρνητική 

εικόνα για τον εαυτό που επιφέρουν, συνδέονται µε αυξηµένη κατανάλωση αλκοόλ  
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1.3.2.5. Κοινωνικοί παράγοντες. 

Κοινωνικοί παράγοντες που ευνοούν τη χρήση αλκοόλ είναι οι ρυθµοί της 

καθηµερινής ζωής, οι αυξηµένες απαιτήσεις της εργασίας, το δύσκολο ωράριο και ο 

γενικότερος τρόπος ζωής, που καθιστούν το αλκοόλ µέσο ανακούφισης και βέβαια 

ψυχαγωγίας. (Institute of Medicine, 1996.Ποταµιάνος, 1991. Τσαρούχας, 2000.) 

Επίσης ευνοεί η αυξηµένη δυνατότητα πρόσβασης στο αλκοόλ, η χαµηλή τιµή 

διάθεσης του σε σχέση µε τις τιµές άλλων ψυχοτρόπων ουσιών καθώς και το γεγονός 

ότι η χρήση αλκοόλ θεωρείται πράξη νόµιµη και κοινωνικά αποδεκτή. (Holdcraft & 

Iacono, 2001. Institute of Medicine, 1996. Ποταµιάνος, 1991. Τσαρούχας, 2000) 

 Είναι ακόµα αναµφισβήτητο ότι στις µέρες µας τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, τα 

οποία προβάλουν συχνά την κατανάλωση αλκοόλ συνδεδεµένη µε κοινωνική και 

σεξουαλική επιτυχία, δηµιουργούν αρνητικά πρότυπα προς µίµηση και ενισχύουν ήδη 

υπάρχουσες αρνητικές τάσεις (Institute of Medicine, 1996. Ποταµιάνος, 1991. 

Τσαρούχας, 2000) Έρευνες µάλιστα έχουν δείξει ότι τα παιδιά του δηµοτικού 

εµπιστεύονται σε µεγάλο βαθµό τις διαφηµίσεις και τείνουν από πολύ µικρή ηλικία 

να αναπτύσσουν θετικές εντυπώσεις για το αλκοόλ, θετικές προσδοκίες από την 

κατανάλωση του και να το θεωρούν ως αποδεχτή συµπεριφορά για τον εαυτό τους 

και για τους συµµαθητές τους. ( Austin & Johnson, 1997. Austin & Knaus. 2000)  

Όσον αφορά το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο, τα χαµηλότερα στρώµατα τείνουν 

να εµφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά κατανάλωσης αλκοόλ (Hemmingson, 

Lundberg, Diderichsen &Allebeck, 1998). Επίσης οι Droomers, Schrijvers & 

Machenbach (2004) καταλήγουν ότι τα άτοµα χαµηλής εκπαίδευσης παρουσιάζουν 

περίπου τρεις φορές υψηλότερα επίπεδα κατάχρησης αλκοόλ σε σχέση µε τα άτοµα 

υψηλής εκπαίδευσης. Ακόµα έχει βρεθεί ότι τα άτοµα που ανήκουν σε µία εθνική 

µειονότητα τείνουν να πίνουν περισσότερο από τα άτοµα που ανήκουν στην κυρίαρχη 

εθνική οµάδα.(Catanzaro & Laurent, 2004).  

Τέλος σε έρευνα των Bates και Labouvie(1994) βρέθηκε ότι η ασυµφωνία που 

παρατηρείται ανάµεσα στην ανάγκη για κοινωνική υποστήριξη και στην µειωµένη 

κοινωνική υποστήριξη που τελικά παρέχεται οδηγεί στην πρόκληση αρνητικών 

αποτελεσµάτων από το αλκοόλ είτε άµεσα είτε έµµεσα. 

1.3.2.6. Επάγγελµα. 

 Επαγγέλµατα όπως σερβιτόροι, άτοµα που εργάζονται σε µπαρ, µουσικοί, 

συγγραφείς, δηµοσιογράφοι και λιµενεργάτες τείνουν να παρουσιάζουν υψηλότερα 

ποσοστά κίρρωσης του ήπατος ενώ από τους 7 Αµερικάνους που κέρδισαν Νόµπελ 
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λογοτεχνίας οι 5 ήταν αλκοολικοί (Goodwin, 1994).Ακόµα, υψηλότερα ποσοστά 

έχουν βρεθεί στους χειρώνακτες σε σχέση µε τα άλλα επαγγέλµατα.(Droomers, et al. 

2004. Droomers, Schrijvers, Stronks, Mheen & Machenbach, 1999. Hemmingson, 

Lundberg, Diderichsen & Allebeck, 1998)  

Οι Hemmingson, Lundberg, Diderichsen και Allebeck (1998) βρήκαν ότι κυρίως 

οι άνεργοι, αλλά και οι ανειδίκευτοι εργάτες, παρουσίασαν τα υψηλότερα ποσοστά 

αλκοολισµού και µάλιστα η συχνότερη παρουσία αλκοολισµού στα κατώτερα 

κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα δεν είναι αποτέλεσµα του κοινωνικοοικονοµικού 

στρώµατος per se, αλλά µιας πληθώρας άλλων παραγόντων που µπορεί να υπάρχουν 

ήδη από την παιδική ηλικία και που είναι είτε οι αιτίες είτε τα αποτελέσµατα του να 

καταλήξει κάποιος στα συγκεκριµένα στρώµατα.   

Τέλος έχει βρεθεί ότι οι άνδρες που κάνουν επαγγέλµατα µε υψηλά επίπεδα στρες 

έχουν περισσότερες πιθανότητες να κάνουν κατάχρηση αλκοόλ. Επιπλέον, οι 

πιθανότητες είναι πολύ περισσότερες όταν το στρες προκύπτει από αυξηµένες 

σωµατικές απαιτήσεις παρά από αυξηµένες ψυχολογικές πιέσεις. (Brady& Sonne, 

1999) 

1.3.2.7. Θρησκευτικοί-πολιτισµικοί  παράγοντες.  

    Είναι γνωστό ότι συγκεκριµένες θρησκείες όπως η µουσουλµανική απαγορεύουν 

την κατανάλωση αλκοόλ µε αποτέλεσµα να παρατηρούνται χαµηλότερα ποσοστά 

αλκοολισµού στους συγκεκριµένους πιστούς. (Ποταµιάνος, 1991. Τσαρούχας, 2000) 

Ακόµα σύµφωνα µε τον Allport, οι πιστοί που χρησιµοποιούν τη θρησκεία επειδή 

εξυπηρετεί κάποια δικά τους συµφέροντα παρουσιάζουν κάποια χαρακτηριστικά 

όπως ντροπή, νευρωτισµό, άγχος και κατάθλιψη τα οποία αυξάνουν την πιθανότητα 

να εµπλακούν σε συµπεριφορές αυξηµένης κατανάλωσης αλκοόλ ενώ οι πιστοί που 

πραγµατικά ασπάζονται και εφαρµόζουν στην καθηµερινή τους ζωή τις αρχές της 

πίστης τους τείνουν να έχουν χαρακτηριστικά που τους προστατεύουν από την 

κατανάλωση αλκοόλ, όπως για παράδειγµα εσωτερικό τόπο ελέγχου, σκοπό στη ζωή 

τους και ενσυναίσθηση.(Patock-Peckham, Hutchinson, Cheong & Nagoshi, 1998) 

1.3.2.8. Γεωγραφικοί παράγοντες.  

Οι αστικές και ηµιαστικές περιοχές τείνουν να παρουσιάζουν αυξηµένη 

κατανάλωση αλκοόλ ενώ άλλες έρευνες συνδέουν την αυξηµένη κατανάλωση µε τις 

αγροτικές περιοχές (Goodwin, 1994) 
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1.3.3. ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

1.3.3.1. Παράγοντες προσωπικότητας  

Χαρακτηριστικά προσωπικότητας που προεξάρχουν στους νέους χρήστες αλκοόλ 

έχουν βρεθεί να είναι η επιθετικότητα και κάποια χαρακτηριστικά αντικοινωνικής 

προσωπικότητας, το χαµηλό ενδιαφέρον για την ακαδηµαϊκή επιτυχία, (Institute of 

Medicine, 1996), χαµηλότερες προσδοκίες ως προς τη σχολική επίδοση, (Institute of 

Medicine, 1996.Hill, Shen, Lowers & Locke ,2000) ανοχή στην παραβατικότητα, 

χαµηλότερα επίπεδα πίστης σε κάποια θρησκεία, µεγαλύτερη φυγοπονία και 

επαναστατικότητα, απόρριψη της γονεϊκής κυριαρχίας, λιγότερο αρνητικά πιστεύω 

για τα αποτελέσµατα του αλκοόλ, και θετικότερες προσδοκίες για τα κοινωνικά 

αποτελέσµατα της κατανάλωσης αλκοόλ (Institute of Medicine, 1996)    

Όσον αφορά τους ενήλικες, έχει βρεθεί ότι τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας είναι η επαναστατικότητα, η ανοχή στην παραβατικότητα και 

χαµηλή σχολική επίδοση όταν ήταν παιδιά (Institute of Medicine, 1996). Ακόµα 

µπορεί να υπάρχει µια χαµηλή αντίληψη των επιπέδων οικογενειακής υποστήριξης 

και φτωχές κοινωνικές σχέσεις µε το περιβάλλον µε επακόλουθη φτωχή 

ψυχοκοινωνική προσαρµογή. (McMurran, 1997)  

H σύνδεση συγκεκριµένων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, και ιδιαίτερα 

στοιχείων αντικοινωνικής προσωπικότητας, µε την συχνότητα και την ποσότητα 

κατανάλωσης αλκοόλ έχει βρεθεί ερευνητικά (Grau & Orter,1999. Loukas, Krull, 

Chassin & Carle, 2000) 

1.3.3.2. Ψυχοπαθολογία 

Άτοµα µε συγκεκριµένες µορφές ψυχοπαθολογίας, έχουν βρεθεί να καταναλώνουν 

αλκοόλ και να εµφανίζουν σχετικά προβλήµατα συχνότερα από το γενικό πληθυσµό. 

Οι διαταραχές αυτές είναι κυρίως η κατάθλιψη και η αντικοινωνική διαταραχή της 

προσωπικότητας, καθώς επίσης και η διαταραχή ελλειµατικής προσοχής και οι 

αγχώδεις διαταραχές. Η συννοσυρότητα αυτή έχει παρατηρηθεί τόσο στο γενικό 

πληθυσµό όσο και σε ψυχιατρικούς πληθυσµούς και ισχύει τόσο για ενήλικες όσο και 

για εφήβους. (Institute of Medicine, 1996. Limosin, Ades& Gorwood, 2000) 

 

ΑΛΚΟΟΛ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (SELF-MEDICATION) 

Το µοντέλο αυτοθεραπείας υπαγορεύει ότι το αλκοόλ, λόγω των ικανοτήτων του 

να µειώνει προσωρινά το άγχος και την ένταση και να βελτιώνει τη διάθεση, 
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καταναλώνεται από τα άτοµα µε στόχο να διαχειρίζονται καταστάσεις που δεν 

µπορούν να διαχειριστούν αλλιώς. (Romach& Sellers 1998. Williams& Clark, 1998). 

Μια παρόµοια υπόθεση, από το συµπεριφορισµό, είναι η υπόθεση της µείωσης της 

έντασης(Tension Reduction Hypothesis) µε βάση την οποία τα άτοµα καταφεύγουν 

στο αλκοόλ για να µειώσουν την εσωτερική ένταση που βιώνουν. (Thombs, 1994) 

 

ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Η αντικοινωνική διαταραχή της προσωπικότητας είναι η συχνότερα εµφανιζόµενη 

διαταραχή σε άτοµα µε αλκοολισµό, καθώς ένα 15% αυτών των ατόµων εµφανίζουν 

Α.∆.Π. Ακόµα, το 74% των ατόµων µε Α.∆.Π. έχει κατά καιρούς πρόβληµα από την 

κατανάλωση αλκοόλ έναντι 14% που είναι το ποσοστό εµφάνισης στο γενικό 

πληθυσµό(Waldman & Slutske, 2000). Συχνά υπάρχει σύγχυση, τόσο στη διαφορική 

διάγνωση του αλκοολοσµού από την Α.∆.Π. όσο και ως προς την αιτιολογική σχέση 

µεταξύ τους (Hesselbrock, M.N. 1995 . Limosin, Ades& Gorwood, 2000) 

Γενικότερα οι αλκοολικοί µε Α.∆.Π. φαίνεται να έχουν νωρίτερη έναρξη των 

σχετιζόµενων µε το αλκοόλ προβληµάτων, τα προβλήµατα αυτά φαίνεται να είναι 

σοβαρότερα και µε µεγαλύτερη διάρκεια(Hesselbrock,M.N.1995. Limosin, Ades& 

Gorwood, 2000. Waldman & Slutske, 2000. Goodwin, Knop, Jensen, Gabrielli, 

Scithlsinger & Penick, 1994). Σε άλλη έρευνα, οι αλκοολικοί µε Α.∆.Π. φαίνονται να 

χαρακτηρίζονται από αυξηµένη αναζήτηση ερεθισµάτων(sensation seeking), 

αναζήτηση καινούριων πραγµάτων, υπέρ-αρρενωπότητα, χαµηλότερη αποφυγή 

βλάβης(harm avoidance) και χαµηλότερη κοινωνικότητα (Epstein, Ginsburg, 

Hesselbrock, Schwarz, 1994) 

Πιθανές ερµηνείες που προτείνονται αφορούν κυρίως σε ύπαρξη κάποιου κοινού 

αιτιολογικού παράγοντα, όπως π.χ. κοινό γενετικό υπόβαθρο(Waldman & Slutske, 

2000). Ακόµα έχει προταθεί ότι υπάρχει µια κληρονοµούµενη βιοχηµική ανωµαλία, 

κοινή για τις δύο διαταραχές. Οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί περισσότερο στο 

σύστηµα της σεροτονίνης και στην ελλιπή λειτουργία της ΜΑΟ. (Hesselbrock V., 

Meyer & Hesselbrock M. 1992)  

  

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ  

Ο αλκοολισµός έχει βρεθεί συχνά να συνυπάρχει µε την κατάθλιψη και 

υπολογίζεται ότι στα άτοµα µε οποιαδήποτε διαταραχή χρήσης αλκοόλ παρατηρείται 
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ένα 13.4% µε κάποια συναισθηµατική διαταραχή στην πορεία της ζωής τους, δηλαδή 

περίπου το διπλάσιο από το γενικό πληθυσµό( McGrath, Nunes & Quitkin, 2000).  

Η πρώτη πιθανή εξήγηση είναι ο κοινός γενετικός παράγοντας. Πρόσφατες 

έρευνες έχουν προτείνει ότι είναι πιθανόν να υπάρχει κοινή κληρονοµικότητα και ότι 

αυτή είναι µεγαλύτερη στις γυναίκες( McGrath, Nunes & Quitkin, 2000).  

Η υπόθεση του καταθλιπτικού φάσµατος (The Depression Spectrum 

Hypothesis) έχει προταθεί από τον Winokur (1974) και σύµφωνα µε αυτήν υπάρχουν 

δύο είδη καταθλιπτικής διαταραχής. Η µία είναι η διαταραχή του καταθλιπτικού 

φάσµατος(Depressive spectrum disease) και η άλλη η απλή οικογενειακή 

καταθλιπτική διαταραχή(familial pure depressive disease) ( Winokur, 1974). Η πρώτη 

εµφανίζεται ως κατάθλιψη στις γυναίκες ενώ στους άνδρες ως αλκοολισµός. 

Συνδέεται µε οικογενειακό ιστορικό όπου ένας τουλάχιστον συγγενής να έχει 

αλκοολισµό ή Α.∆.Π.. Ακόµα συνδέεται µε ευερεθιστότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ζωής, σεξουαλικά προβλήµατα, αποτυχηµένο γάµο, λιγότερες καταθλιπτικές 

υποτροπές και εισαγωγές στο νοσοκοµείο. Αντίθετα, η απλή κατάθλιψη συνδέεται µε 

οικογενειακό ιστορικό κατάθλιψης και όχι αλκοολισµού ή Α.∆.Π. Η υπόθεση αυτή 

έχει υποστηριχτεί ερευνητικά.(Cadoret, 1995. Limosin, Ades& Gorwood, 2000)   

 

ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΓΧΩ∆ΕΙΣ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ  

Το άγχος σε φυσιολογικούς πληθυσµούς έχει βρεθεί να συνδέεται θετικά µε την 

κατανάλωση αλκοόλ, µε τα επακόλουθα προβλήµατα από την κατανάλωση και µε 

την κατανάλωση ως µέσο διαχείρισης του αρνητικού συναισθήµατος. Η 

προβληµατική κατανάλωση αυξάνεται όταν τα άτοµα, όχι µόνο βιώνουν ισχυρά 

στρεσογόνα ερεθίσµατα αλλά έχουν αναπτύξει και µη λειτουργικές στρατηγικές 

αντιµετώπισης τους όπως η αποφευκτική στρατηγική, καταθλιπτικά συµπτώµατα και 

όταν απουσιάζει η κοινωνική υποστήριξη. (Russell et al. 1999) 

Ερµηνείες που έχουν προταθεί είναι η σύνδεση του άγχους και του αλκοόλ σε 

βιολογικό επίπεδο µέσω του ορµονικού συστήµατος (Brady& Sonne, 1999) και του 

συστήµατος των νευροδιαβιβαστών (Αbadinsky, 2001) ενώ επίσης έχει προταθεί ότι 

το αλκοόλ µειώνει το άγχος έµµεσα µέσω της επίδρασης του στις γνωστικές 

λειτουργίες. Για παράδειγµα µειώνει την ικανότητα αντίληψης των συναισθηµάτων 

που βιώνει το άτοµο(self-awareness) και έτσι η αίσθηση άγχους περνά απαρατήρητη 

(Curtin, Patrick, Lang, Cacioppo & Birbaumer2001. Romach& Sellers 1998). 
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Σε έρευνα των Stewart, Peterson και Pihl(1995) µετρήθηκε η ευπάθεια στο στρες 

(anxiety sensitivity (AS)), δηλαδή η χαρακτηριστική τάση κάποιων ατόµων να 

φοβούνται τις σωµατικές ενδείξεις που συνδέονται µε το άγχος καθώς πιστεύουν ότι 

αυτές θα οδηγήσουν σε καταστροφικά αποτελέσµατα όπως σωµατική ασθένεια, 

αµηχανία ή απώλεια του νοητικού ελέγχου και βρήκαν ότι συνδέεται σηµαντικά µε τα 

επίπεδα κατανάλωσης αλκοόλ καθώς και µε τη συχνότητα τοξίνωσης από αλκοόλ 

(Stewart, Peterson & Pihl 1995).  

Όσον αφορά συγκεκριµένες διαταραχές, έχει βρεθεί συχνή εµφάνιση διαταραχών 

όπως πανικός, κοινωνική φοβία και αγοραφοβία, σε αλκοολικούς πληθυσµούς, και 

συχνή εµφάνιση αλκοολισµού σε συγγενείς ατόµων µε αγχώδεις διαταραχές. Η σχέση 

αυτή υπαινίσσεται την ύπαρξη ενός κοινού κληρονοµικού παράγοντα (Cadoret, 

1995). Όσον αφορά την κοινωνική φοβία συγκεκριµένα, έχει βρεθεί να είναι η τρίτη 

συχνότερα εµφανιζόµενη διαταραχή σε άτοµα µε πρόβληµα αλκοολισµού και 

υπολογίζεται ότι τα άτοµα µε κοινωνική φοβία έχουν σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες 

να αναπτύξουν αλκοολισµό. (Ham, Hope, White & Rivers, 2002) 

ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 

Οι τραυµατικές εµπειρίες, όπως η κακοποίηση επίσης συνδέονται θετικά µε την 

κατανάλωση αλκοόλ. Οι πιθανότητες µάλιστα αυξάνονται όσο αυξάνεται η 

σοβαρότητα της κακοποίησης και όταν αυτή συµβεί νωρίς στη ζωή του ατόµου. 

(Gordon, 2002). Εκτός από τις τραυµατικές εµπειρίες, χρόνιοι στρεσογόνοι 

παράγοντες όπως για παράδειγµα κάποια αναπηρία ή χρόνια ασθένεια, επίσης 

αυξάνει τις πιθανότητες κατανάλωσης αλκοόλ(Miauton, Narring & Michaud, 2003) 

Η παρουσία τραυµατικών εµπειριών, ή αλλιώς η θυµατοποίηση, έχει παρατηρηθεί 

και τεκµηριωθεί περισσότερο σε γυναίκες που κάνουν κατάχρηση αλκοόλ ή άλλων 

ουσιών. Η θυµατοποίηση φαίνεται να προκαλεί ποικίλες διαταραχές όπως διαταραχή 

µετάτραυµατικού στρες, κατάθλιψη και αγχώδεις διαταραχές ή το φαινόµενο της 

φυσιολογικής ευαισθητοποίησης και συγχρόνως µεγιστοποιεί τις πιθανότητες 

κατανάλωσης αλκοόλ από τις γυναίκες αυτές (Boyd, 2003).  

 

ΑΛΛΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ 

 Έχει βρεθεί ότι το κάπνισµα σχετίζεται θετικά µε την ανάπτυξη αντοχής στις 

επιδράσεις του αλκοόλ και αυξάνει το µεταβολισµό του αλκοόλ ενώ αντίστροφα η 

κατανάλωση αλκοόλ αυξάνει την επιθυµία για νικοτίνη(John, Meyer, Rumpf & 

Hapke 2003). Οι καπνιστές φαίνεται να έχουν τετραπλάσιες πιθανότητες από τους µη 
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καπνιστές να είναι εξαρτηµένοι από αλκοόλ. Επίσης οι Novak, Burgess, Clark, 

Zvolensky και Brown (2003) προτείνουν ότι το κάπνισµα µπορεί να θεωρηθεί 

παράγοντας ρίσκου για την προβληµατική κατανάλωση αλκοόλ.  

 

1.3.4. ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

Η θεωρία των προσδοκιών (expectancy theory) αναπτύχθηκε από τον Tolman το 

1932 (McMurran, 1997) και µε βάση αυτή οι προσδοκίες που έχει το άτοµο από τη 

χρήση αλκοόλ επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τον τρόπο µε τον οποίο το άτοµο 

καταναλώνει αλκοόλ, καθώς και την επίδραση θα έχει αυτό τελικά στον οργανισµό 

και τη συµπεριφορά του (Conway et al.,2002. McMurran, 1997. Simons-Morton, et 

al.,1999. Thombs, 1994). Μάλιστα κάποιες φορές τα αποτελέσµατα αυτά µπορεί να 

είναι διαφορετικά από τα ίδια τα φαρµακολογικά αποτελέσµατα του αλκοόλ 

(McMurran, 1997). Εκτιµάται ότι αυξηµένες θετικές προσδοκίες σε συνδυασµό µε 

χαµηλές αρνητικές προσδοκίες αποτελούν παράγοντα ρίσκου για την προβληµατική 

κατανάλωση αλκοόλ. (Catanzaro & Laurent, 2004. Ham, Hope, White &Rivers, 2002. 

Simons-Morton et al.,1999. Williams& Clark, 1998.) 

Οι Conway et al.(2002) σε πρόσφατη έρευνα τους, παρατήρησαν ότι η παρουσία 

οικογενειακού ιστορικού αυξάνει την επίδραση των θετικών προσδοκιών στην 

κατανάλωση αλκοόλ ενώ η απουσία οικογενειακού ιστορικού δε µειώνει την 

επίδραση των θετικών προσδοκιών στην κατανάλωση αλκοόλ.  

 

1.4. ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛ 

Ένα θέµα σχετικό µε τις προσδοκίες από την κατανάλωση αλκοόλ που έχει ευρέως 

µελετηθεί είναι το θέµα των κινήτρων για κατανάλωση αλκοόλ(drinking motives). Η 

θεωρία των κινήτρων για την κατανάλωση αλκοόλ υποστηρίζει ότι ανεξάρτητα από 

τους παράγοντες ρίσκου που οδηγούν κάποιο άτοµο στην κατανάλωση αλκοόλ, το 

ίδιο το άτοµο έχει κάποιους συγκεκριµένους λόγους για τους οποίους καταναλώνει 

αλκοόλ, έχει δηλαδή τα δικά του εσωτερικά κίνητρα (Stewart & Zeitlin, 1995. 

Stewart, Zeitlin, Samoluk, 1996) που µπορεί να είναι συνειδητά στο άτοµο ή και 

ασυνείδητα. (Cox & Klinger, 1988) 

Η διαµόρφωση των κινήτρων υποστηρίζεται ότι ακολουθεί την ανάπτυξη 

συγκεκριµένων προσδοκιών από την κατανάλωση αλκοόλ και ότι, όπως και οι 

προσδοκίες, αναπτύσσονται πολύ πριν την πρώτη εµπειρία κατανάλωσης αλκοόλ από 

το άτοµο. (Stritzke & Butt, 2001)   
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Η συγκεκριµένη θεωρία διατυπώθηκε πρώτη φορά από τους Cox & Klinger 

(1988), οι οποίοι υποστήριξαν ότι τα κίνητρα είναι οι παράγοντες που µεσολαβούν 

ανάµεσα στους παράγοντες ρίσκου για την κατανάλωση αλκοόλ και στην τελική 

κατανάλωση του. Με άλλα λόγια οι παράγοντες ρίσκου καθορίζουν τις προσδοκίες 

που θα έχει ένα άτοµο από την κατανάλωση αλκοόλ, και εποµένως τα κίνητρα του, 

ενώ τα κίνητρα µε τη σειρά τους καθορίζουν αν το άτοµο θα καταναλώσει τελικά 

αλκοόλ και αν αυτό θα γίνει µε προσαρµοστικό ή µε προβληµατικό τρόπο. Το άτοµο 

φαίνεται τελικά να πίνει πολύ όταν οι θετικές του προσδοκίες από την κατανάλωση 

αλκοόλ ξεπερνούν κατά πολύ τις αρνητικές. Η µεσολάβηση αυτή των κινήτρων 

ανάµεσα στους παράγοντες ρίσκου και τις προσδοκίες από τη µία και την 

κατανάλωση αλκοόλ από την άλλη επιβεβαιώνεται ερευνητικά και από τους Prescott, 

Cross, Kuhn, Horn & Kendler, (2004)και σε κλινικό πληθυσµό από τους Galen, 

Henderson και Coovert, (2001).   

Τα κίνητρα κατανάλωσης αλκοόλ έχουν µελετηθεί ιδιαίτερα από την M. Lynne 

Cooper, η οποία βασιζόµενη αρχικά στη θεωρία των Cox & Klinger προτείνει ότι τα 

κίνητρα µπορεί να σχετίζονται µε θετική ή αρνητική ενίσχυση και µε εσωτερικά ή 

εξωτερικά αποτελέσµατα. Αρχικά τα κίνητρα που προτάθηκαν ήταν τρία και ήταν α) 

τα κοινωνικά κίνητρα(Social motives(SM)) τα οποία έχουν εξωτερική, θετική 

ενίσχυση, β) τα κίνητρα διαχείρισης αρνητικών συναισθηµάτων (Coping 

Motives(CM))τα οποία έχουν εσωτερική αρνητική ενίσχυση και γ) τα κίνητρα 

βελτίωσης της διάθεσης (Enhancement motives(EM)) τα οποία έχουν εσωτερική 

θετική ενίσχυση. (Stewart & Zeitlin, 1995. Stewart, Zeitlin, Samoluk, 1996). 

Αργότερα προστέθηκε και µία οµάδα κινήτρων µε αρνητική, εξωτερική ενίσχυση, τα 

κίνητρα συµµόρφωσης (Conformity motives). (Stewart, Loughlin & Rhyno, 2001).  

Τα κοινωνικά κίνητρα είναι τα πιο συχνά εµφανιζόµενα στο γενικό πληθυσµό και 

αναφέρονται στο να πίνει κανείς για να ανταπεξέλθει στις κοινωνικές νόρµες σε µια 

δεδοµένη περίσταση όπου απαιτείται η κατανάλωση αλκοόλ (Stewart & Zeitlin, 

1995). Μάλιστα ιδιαίτερα στα άτοµα που κάνουν κατάχρηση αλκοόλ τα κοινωνικά 

κίνητρα είναι περισσότερο συχνά εµφανιζόµενα σε σχέση µε άλλα κίνητρα και 

συχνότερα εµφανιζόµενα από ότι σε άλλους εξαρτηµένους πληθυσµούς (Simons, 

Correia & Carey, 2000). Το δεύτερο συχνότερα εµφανιζόµενο είναι το κίνητρο της 

διαχείρησης αρνητικών συναισθηµάτων το οποίο συνδέεται περισσότερο µε τις 

θεωρίες της µείωσης της έντασης και της αυτοθεραπείας που προαναφέραµε (Stewart 

& Zeitlin, 1995). Το τρίτο κίνητρο, αναφέρεται στις περιστάσεις όπου κάποιος πίνει 
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για να προκαλέσει στον εαυτό του θετικά συναίσθηµα και γενικότερα να 

διασκεδάσει. Τέλος τα κίνητρα συµµόρφωσης ορίζονται ως την κατανάλωση αλκοόλ 

προκειµένου να µην θεωρηθεί κάποιος απορριπτέος από την παρέα του (Stewart, 

Loughlin & Rhyno, 2001). 

 Τα κίνητρα αυτά έχουν αποδειχθεί ερευνητικά ότι υπάρχουν, ότι είναι 

διαφορετικά µεταξύ τους και ότι συνδέονται µε διαφορετικά πρότυπα κατανάλωσης 

αλκοόλ (Stewart & Zeitlin, 1995. Stewart, Zeitlin, Samoluk, 1996). Ακόµα οι 

επιδράσεις των κινήτρων διαχείρισης και βελτίωσης της διάθεσης στην κατανάλωση 

αλκοόλ είναι διαφορετικές στους Λευκούς και στους Μαύρους, ενώ οι επιδράσεις των 

κινήτρων βελτίωσης της διάθεσης είναι διαφορετικές στους άνδρες και στις γυναίκες 

(Cooper, Russell, Skinner, & Windle, 1992) Γενικότερα, όσον αφορά τα πρότυπα 

κατανάλωσης τα κίνητρα αρνητικής ενίσχυσης σχετίζονται µε προβληµατική 

κατανάλωση αλκοόλ ενώ τα κίνητρα µε εσωτερικά αποτελέσµατα συνδέονται µε 

αυξηµένη κατανάλωση αλκοόλ (Stewart, Loughlin & Rhyno, 2001).  

Πιο συγκεκριµένα, τα κίνητρα βελτίωσης της διάθεσης συνδέονται µε την 

κατανάλωση αλκοόλ σε καταστάσεις όπου αυτή είναι αποδεχτή, όπως για παράδειγµα 

σε µπαρ µε φίλους του ίδιου φύλου, σε αντίδραση σε ευχάριστες συναισθηµατικές 

καταστάσεις και σε αντίδραση σε έντονες επιθυµίες-πειρασµούς. Συσχετίζονται δε µε 

υψηλή κατανάλωση αλκοόλ, δυσκολία στον έλεγχο του κατανακλισκόµενου αλκοόλ, 

και µε προβληµατική κατανάλωση όχι όµως άµεσα αλλά λόγω της αυξηµένης 

κατανάλωσης αλκοόλ που επιφέρουν (Stewart & Devine, 2000).   

Τα κίνητρα διαχείρισης προβληµάτων συνδέονται µε το να πίνει κανείς µόνος και 

σε αντίδραση σε αρνητικά συναισθήµατα και σε διαµάχες µε άλλους. Ακόµα 

συνδέονται άµεσα µε προβληµατική κατανάλωση, υπεραπασχόληση µε την 

κατανάλωση αλκοόλ και ανησυχία για τον έλεγχο της (Stewart & Devine, 2000). 

Πιθανόν αυτό να σηµαίνει ότι τα άτοµα που χρησιµοποιούν το αλκοόλ µε αυτό τον 

τρόπο παρουσιάζουν γενικότερα ελλείµµατα στις στρατηγικές αντιµετώπισης 

προβληµάτων. Τέλος η κατανάλωση αλκοόλ µε στόχο τη διαχείριση προβληµάτων 

φαίνεται να ισχύει ιδιαίτερα στις γυναίκες (Ham & Hope, 2003). 

 Η εµφάνιση των κινήτρων διαχείρισης προβληµάτων και των κινήτρων βελτίωσης 

της διάθεσης συνδέονται τόσο πολύ µε την προβληµατική κατανάλωση αλκοόλ  που 

τα δύο αυτά κίνητρα τείνουν να θεωρούνται από κάποιους ερευνητές ως παράγοντες 

ρίσκου για την ανάπτυξη αλκοολισµού  (Stewart & Chambers, 2000). 
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Τα κίνητρα συµµόρφωσης εµφανίζονται σε περιστάσεις όπου οι πιέσεις για 

κατανάλωση αλκοόλ είναι ιδιαίτερα αυξηµένες και συνδέονται επίσης µε 

προβληµατική κατανάλωση (Stewart & Devine, 2000). Συνδέονται τέλος µε 

αυξηµένη ευαλλωτότητα στο άγχος και οι παραπάνω σχέσεις ισχύουν περισσότερο 

για τους άνδρες (Ham & Hope, 2003). 

 Τα κοινωνικά κίνητρα, παρόλο που µπορεί να αυξάνουν τις πιθανότητες 

κατανάλωσης αλκοόλ δε συνδέονται µε καµία προβληµατική συµπεριφορά (Stewart 

& Devine, 2000). Ιδιαίτερα οι άνδρες µε το συγκεκριµένο κίνητρο κατανάλωσης έχει 

βρεθεί να αυξάνουν τις ποσότητες αλκοόλ που καταναλώνουν όταν επιδιώκουν να 

προσελκύσουν κάποιο σεξουαλικό σύντροφο   (Ham & Hope, 2003).      

Βασιζόµενοι στην εµπειρική απόδειξη των κινήτρων αυτών µεταξύ των ατόµων 

που καταναλώνουν αλκοόλ, οι Cooper et al.(1992) δηµιούργησαν ένα 

ερωτηµατολόγιο µέτρησης τους, το Drinking Motives Questionnaire (DMQ), το 

οποίο περιέχει τρεις οµάδες από πέντε ερωτήσεις όπου κάθε πεντάδα αντιστοιχεί σε 

ένα από τα κίνητρα κατανάλωσης αλκοόλ. (Stewart & Zeitlin, 1995). 

Το ερωτηµατολόγιο αυτό έχει σταθµιστεί στο γενικό πληθυσµό και έχουν 

αποδειχθεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του (Cooper et al., 1992). Οι Stewart, 

Zeitlin και Samoluk, (1996) εξέτασαν τις ψυχοµετρικές ικανότητες του 

ερωτηµατολογίου σε φοιτητικό πληθυσµό και βρήκαν ότι οι άντρες φοιτητές, 

ανεξαρτήτου ηλικίας, τείνουν να σκοράρουν υψηλότερα σε όλες τις υποκλίµακες του 

ερωτηµατολογίου. Επίσης οι νεότεροι φοιτητές τείνουν να σκοράρουν περισσότερο 

σε όλες τις υποκλίµακες του ερωτηµατολογίου ενώ τα κοινωνικά κίνητρα ήταν τα 

συχνότερα εµφανιζόµενα σε ολόκληρο το δείγµα, όπως ισχύει και στο γενικό 

πληθυσµό. (Stewart, Zeitlin & Samoluk, 1995)  

Οι  Stewart, Zeitlin και Samoluk, (1996)  βρήκαν ότι συγκεκριµένα ερωτήµατα του 

ερωτηµατολογίου δεν συσχετίζονταν αρκετά µε τα υπόλοιπα υποερωτήµατα της ίδιας 

υποκλίµακας και προτείνουν ότι υπάρχει ανάγκη για επαναδιατύπωση τους ή 

αντικατάστασης τους (Stewart, Zeitlin & Samoluk, 1996) 

Αργότερα έχουµε ξανά από την Cooper (1994), την προσθήκη ενός ακόµα 

παράγοντα µε πέντε ερωτήσεις στο ερωτηµατολόγιο, που όπως έχουµε προαναφέρει 

αφορά τα κίνητρα συµµόρφωσης. Οι MacLean & Lecci (2000) αξιολογώντας το νέο 

ερωτηµατολόγιο καταλήγουν ότι ένα ερωτηµατολόγιο µε τέσσερις παράγοντες είναι 

το πλέον κατάλληλο για τη µέτρηση των κινήτρων και ότι το συγκεκριµένο µπορεί να 

χορηγηθεί εξίσου επιτυχηµένα και σε άντρες και σε γυναίκες.    
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Οι διαφορές που εµφανίζονται στην κατανάλωση αλκοόλ µεταξύ των ατόµων που 

παρακινούνται από διαφορετικά κίνητρα έχει ερµηνευτεί από τους ερευνητές µε 

ποικίλους τρόπους. Καταρχήν η παρατηρούµενη αυτή διαφορά έχει αποδοθεί στην 

τάση για έλεγχο της κατανάλωσης αλκοόλ(restrain) η οποία επίσης φαίνεται να 

ελέγχεται από τα συγκεκριµένα κίνητρα (Stewart & Chambers, 2000). 

Το µοντέλο των κινήτρων για την κατανάλωση αλκοόλ έχει εφαρµοστεί για τη 

µελέτη µιας πληθώρας παραγόντων που συνδέονται µε την κατανάλωση αλκοόλ όπως 

για παράδειγµα την ευπάθεια στο στρες (anxiety sensitivity). Οι Stewart και 

Zeitlin(1995) βρήκαν ότι τα άτοµα µε αυξηµένη AS αναφέρουν συχνότερα ως 

κίνητρο για την κατανάλωση αλκοόλ τη διαχείριση του αρνητικού συναισθήµατος 

έχουν πολύ συχνότερα προβληµατική κατανάλωση αλκοόλ. Αντίθετα υψηλά σκορ 

στα κοινωνικά κίνητρα είναι ένα είδος προστατευτικού παράγοντα απέναντι στην 

προβληµατική κατανάλωση αλκοόλ.  

Σε πιο πρόσφατη έρευνα σχετικά µε την AS και την επίδραση της στην 

κατανάλωση αλκοόλ, οι Stewart, Zvolensky και Eifert (2001) βρήκαν ότι η επίδραση 

της υψηλής AS στην κατανάλωση αλκοόλ εξηγείται εν µέρει από τα κίνητρα 

αρνητικής ενίσχυσης, δηλαδή το κίνητρο διαχείρισης αρνητικών συναισθηµάτων και 

το κίνητρο συµµόρφωσης(Stewart, Zvolensky & Eifert, 2001) 

Οι Comeau, Stewart και Loba (2001) µελέτησαν επίσης τη συσχέτιση της τάσης 

για άγχος (trait anxiety (TA)), δηλαδή την τάση να βιώνει το άτοµο άγχος σε µία 

ευρεία ποικιλία καταστάσεων,  και της αναζήτησης διέγερσης (sensation seeking), µε 

τα κίνητρα για κατανάλωση αλκοόλ. Βρέθηκε στατιστικά σηµαντική συσχέτιση 

ανάµεσα στην AS και την TA µε τα κίνητρα διαχείρισης και σε µικρότερο βαθµό µε 

τα κίνητρα συµµόρφωσης. Ακόµα η AS επέδειξε αρνητική συσχέτιση µε τα κίνητρα 

βελτίωσης της διάθεσης πράγµα που σηµαίνει ότι το αλκοόλ, λόγω των 

ψυχοδιεγερτικών του ιδιοτήτων αποφεύγεται από τους νέους µε υψηλή AS ως µέσο 

βελτίωσης  της διάθεσης επειδή οι σωµατικές αντιδράσεις που συνοδεύουν τη 

βελτιωµένη διάθεση τους τροµάζουν. Επίσης βρέθηκε συσχέτιση ανάµεσα στην 

αναζήτηση διέγερσης και τα κίνητρα βελτίωσης της διάθεσης. Τέλος η ΤΑ επέδειξε 

µια µέτρια συσχέτιση µε τα κοινωνικά κίνητρα(Comeau, Stewart, Loba, 2001)  

Ακόµα, οι  Stewart, Zvolensky και Eifert (2002) κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η 

καταστασιακή αποφυγή και η αλεξιθυµία εξηγούν εν µέρει την συσχέτιση µεταξύ της 

AS και κινήτρων που συνδέονται µε υψηλή κατανάλωση αλκοόλ.  
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Οι Novak, Burgess, Clark, Zvolensky και Brown (2003) προτείνουν ότι η AS 

επηρεάζει έµµεσα την κατανάλωση αλκοόλ µέσω των κινήτρων µε τα οποία 

συνδέεται και τα οποία θεωρούνται ως παράγοντας ρίσκου για την προβληµατική 

κατανάλωση αλκοόλ. Ακόµα βρέθηκε µια ισχυρή συσχέτιση µεταξύ κινήτρων 

βελτίωσης της διάθεσης και αυξηµένων ποσοτήτων καταναλισκόµενου αλκοόλ, 

ιδιαίτερα στους άνδρες  

Τέλος η Kusher, Thuras, Abrams, Brekke και Stritar (2001) προτείνουν ότι η AS 

προκαλεί συγκεκριµένα συµπτώµατα άγχους τα οποία µε τη σειρά τους δηµιουργούν 

στο άτοµο το κίνητρο κατανάλωσης αλκοόλ µε στόχο τη διαχείριση των 

συµπτωµάτων αυτών και τα κίνητρα αυτά τέλος οδηγούν το άτοµο σε αυξηµένη 

κατανάλωση αλκοόλ. 

Ακόµα έχει µελετηθεί η συσχέτιση των κινήτρων για κατανάλωση αλκοόλ µε τους 

παράγοντες προσωπικότητας. Η Cooper (1994) προτείνει ότι ο Νευρωτισµός ως 

παράγοντας προσωπικότητας συνδέεται θεωρητικά µε τα κίνητρα διαχείρισης ενώ η 

αναζήτηση διέγερσης µε τα κίνητρα βελτίωσης της διάθεσης. Επίσης οι Loukas, 

Krull, Chassin & Carle, (2000) βρήκαν ότι έδειξε ότι τα άτοµα που είχαν χαµηλή 

συµµόρφωση σκόραραν υψηλότερα στον τοµέα «διαχείριση»(coping) και ότι τα 

άτοµα µε χαµηλή συνειδητότητα (conscientiousness) σκόραραν αρκετά υψηλά στον 

παράγοντα «διαχείριση»(coping) και «αύξηση της διάθεσης» (enhancement) στο 

ερωτηµατολόγιο κινήτρων. (Loukas, Krull, Chassin & Carle, 2000) 

Οι Stewart & Devine (2000) βρήκαν επίσης το νευρωτισµό να συνδέεται µε τα 

κίνητρα διαχείρισης καθώς και µε τα κίνητρα συµµόρφωσης αλλά και µε τα 

κοινωνικά κίνητρα. Η εξωστρέφεια συνδέονταν σηµαντικά θετικά µε τα κίνητρα 

βελτίωσης της διάθεσης και τα κοινωνικά κίνητρα και αρνητικά µε τα κίνητρα 

διαχείρισης και συµµόρφωσης. Τέλος η συνειδητότητα (conscientiousness) 

συνδέονταν αρνητικά µε τα κίνητρα βελτίωσης της διάθεσης, µε τα κοινωνικά 

κίνητρα και τα κίνητρα διαχείρισης. (Stewart & Devine, 2000)        

Οι Stewart, Loughlin και Rhyno (2001) προτείνουν ότι τα εσωτερικά κίνητρα(CM 

και EM) σχετίζονται περισσότερο µε παράγοντες προσωπικότητας από ότι τα 

εξωτερικά. Οι Theakston, Stewart, Dawson, Knowlden-Loewen & Lehman(2003) από 

την άλλη, σε έρευνα τους βρήκαν ότι οι παράγοντες προσωπικότητας µπορούν να 

προβλέψουν όχι µόνο τα εσωτερικά κίνητρα αλλά και τα εξωτερικά.  

Οι McNally, Palfai, Levine και Moore (2003) συµπεραίνουν ότι µια αρνητική 

εικόνα του εαυτού ως αποτέλεσµα ανασφαλούς δεσµού κατά τα πρώτα χρόνια της 
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ζωής, συνδέεται θετικά µε την αυξηµένη κατανάλωση αλκοόλ λόγω αυξηµένων σκορ 

στην κλίµακα κινήτρων διαχείρισης αρνητικού συναισθήµατος.  

Ο Gire (2002), µε πρόσφατη έρευνα του µας παρέχει κάποια προκαταρτικά 

στοιχεία σχετικά µε τις διαπολιτισµικές διαφορές ως προς τα κίνητρα κατανάλωσης 

αλκοόλ. Οι Νιγηριανοί φοιτητές σκόραραν περισσότερο στα κοινωνικά κίνητρα από 

ότι οι Αµερικάνοι, ενώ οι Αµερικάνοι αντίστοιχα σκόραραν υψηλότερα στα κίνητρα 

διαχείρισης αρνητικών συναισθηµάτων. (Gire, 2002)  

Άλλοι ερευνητές, στα πλαίσια της θεωρίας των κινήτρων, εξέτασαν ποια είναι τα 

κίνητρα των ατόµων εκείνων που απέχουν εντελώς από το αλκοόλ. Οι Stritzke & Butt 

(2001) καταλήγουν µε έρευνα τους ότι τα κίνητρα που κάνουν τα άτοµα να απέχουν 

από την κατανάλωση αλκοόλ είναι : ο φόβος των αρνητικών συνεπειών, λόγοι 

βιολογικής προδιάθεσης (π.χ. τάση ανάπτυξης αρνητικών σωµατικών συµπτωµάτων 

µετά την κατανάλωση αλκοόλ, οικογενειακοί παράγοντες, θρησκευτικοί παράγοντες 

και αδιαφορία απέναντι στο αλκοόλ.  

Στόχοι έρευνας  
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι καταρχήν να εξετάσει το επίπεδο 

κατανάλωσης αλκοόλ στους νέους της περιοχής µας. Κυρίως όµως, η έρευνα 

στοχεύει να εξετάσει κατά πόσον υπάρχει συσχέτιση µεταξύ της κατανάλωσης 

αλκοόλ και συγκεκριµένων παραγόντων ρίσκου. Οι παράγοντες αυτοί είναι 

συγκεκριµένα το οικογενειακό ιστορικό αλκοολισµού, το φύλο, η ηλικία, η ηλικία 

έναρξης κατανάλωσης αλκοόλ, η πίεση από συνοµήλικους, το επίπεδο των εντάσεων 

στην οικογένεια ανατροφής, το κοινωνικό-οικονοµικό επίπεδο, η περιοχή ανατροφής, 

το επάγγελµα και το επίπεδο εκπαίδευσης. Επίσης εξετάζεται κατά πόσον 

συγκεκριµένοι παράγοντες κινήτρων όπως το κίνητρο βελτίωσης της διάθεσης, το 

κίνητρο διαχείρισης προβληµάτων και το κοινωνικό κίνητρο παρουσιάζουν 

συσχέτιση µε την κατανάλωση αλκοόλ. Τέλος εξετάζεται κατά πόσον οι τυχόν 

συνάφειες που υπάρχουν συµφωνούν µε τα βιβλιογραφικά δεδοµένα. 

Συγκεκριµένα υποθέσαµε ότι τα άτοµα που θα δηλώσουν ότι οι παράγοντες 

ρίσκου που εξετάζονται εδώ ισχύουν για αυτούς, θα δηλώσουν επίσης ότι 

καταναλώνουν αλκοόλ συχνότερα και σε µεγαλύτερες ποσότητες. Επίσης ότι τα 

άτοµα που θα συγκεντρώσουν υψηλότερες βαθµολογίες στα κίνητρα αύξησης της 

διάθεσης και διαχείρισης προβληµάτων θα έχουν καταναλώνουν περισσότερο αλκοόλ 
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από τα άτοµα µε χαµηλότερες βαθµολογίες, ενώ αντίθετα υψηλές βαθµολογίες στα 

κοινωνικά κίνητρα δεν θα συνοδεύονται από αυξηµένη κατανάλωση αλκοόλ. 

Το συγκεκριµένο θέµα επιλέκτηκε λόγω της αυξηµένης κατανάλωσης αλκοόλ που 

παρατηρείται στην εποχή µας ανάµεσα στους νέους και εποµένως λόγω της 

αυξηµένης σπουδαιότητας του σε ιατρικό και κοινωνικό επίπεδο. Επίσης, καθώς από 

όσο ξέρουµε, απουσιάζουν από την ελληνική βιβλιογραφία επαρκείς αριθµητικά 

έρευνες που να συσχετίζουν την κατανάλωση αλκοόλ µε ποικίλους παράγοντες 

ρίσκου και ιδιαίτερα µε συγκεκριµένους παράγοντες κινήτρων, η παρούσα έρευνα 

επιχειρεί να καλύψει το υπάρχον κενό και να υποδείξει βασικές κατευθύνσεις για 

µετέπειτα έρευνες.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 2ο 

 
  

Οι άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσµο 

δεν καταναλώνουν 

χασίς, όπιο, κρασί ή καπνό είτε επειδή 

τους αρέσει 

είτε επειδή αυτό τους ευχαριστεί ή τους διασκεδάζει 

αλλά από επιθυµία τους  

να καταπνίξουν τις απαιτήσεις της συνείδησης τους. 

[Λέον Τολστόι] 
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2. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
Α. Μεθοδολογικός σχεδιασµός 

Η ερευνητική στρατηγική που χρησιµοποιήθηκε στη συγκεκριµένη έρευνα είναι η 

συναφειακή στρατηγική η οποία µας επιτρέπει την εξέταση των δειχτών συνάφειας 

µεταξύ των διαφόρων µεταβλητών που µελετήθηκαν σε όλους τους µεταξύ τους 

πιθανούς συνδυασµούς.    

  

Β. Συµµετέχοντες 

Το δείγµα αποτελούνταν από ίσα περίπου ποσοστά ανδρών 51.4% (Ν=37)  και 

γυναικών 48.6% (Ν=35) και είχε µέσο όρο ηλικίας 22.28 (s.d.= 3.57) 

Το 66.7% του δείγµατος αποτελούνταν από φοιτητές, το 8.7% αποτελούνταν από 

άτοµα που έκαναν κάποιο επάγγελµα το οποίο έχει βρεθεί βιβλιογραφικά να 

συνδέεται µε αυξηµένη κατανάλωση αλκοόλ, όπως εργασία σε µπαρ, χειρωνακτική 

εργασία κ.λ.π. ενώ το 24.6% του δείγµατος δήλωσαν κάποιο άλλο επάγγελµα.  

Όσον αφορά το µορφωτικό επίπεδο, το 70.8% του δείγµατος δήλωσε ανώτερες ή 

ανώτατες σπουδές ενώ το υπόλοιπο 29.2% αποτελούνταν ως επί το πλείστον από 

απόφοιτους λυκείου µε ελάχιστες εξαιρέσεις χαµηλότερου µορφωτικού επιπέδου. 

Σχετικά µε την περιοχή ανατροφής, το 48.6% δήλωσε ότι µεγάλωσε σε αγροτική 

περιοχή, το 19.4 σε ηµιαστική περιοχή και το 31.9% σε αστική περιοχή. Το 

κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο των συµµετεχόντων χαρακτηρίστηκε από τους ίδιους 

ως επί το πλείστον ως µεσαίο σε ποσοστό 86.1%, ενώ το 8.3 % δήλωσε υψηλό 

κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο και το 5.6 χαµηλό.    

Οι συµµετέχοντες ήταν όλοι άτοµα που ζούσαν µόνιµα στην Κρήτη ή που ζούσαν 

προσωρινά λόγω σπουδών. Όλοι οι συµµετέχοντες δέχτηκαν εθελοντικά να 

συµµετάσχουν στην έρευνα.    

 

Γ. Εργαλεία 

Η συλλογή των δεδοµένων έγινε µε τη χρήση ερωτηµατολογίου αυτοαναφοράς. 

Το ερωτηµατολόγιο εξέταζε τρεις οµάδες µεταβλητών οι οποίες είναι συγκεκριµένα 

α) παράγοντες ρίσκου για την κατανάλωση αλκοόλ β) η συχνότητα, η ποσότητα και η 

ποιότητα κατανάλωσης αλκοόλ από τους συµµετέχοντες γ) και τέλος παράγοντες 

κινήτρων για την κατανάλωση αλκοόλ. 
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Οι ερωτήσεις που αφορούσαν στους παράγοντες ρίσκου διαµµορφώθηκαν για τις 

ανάγκες της παρούσας έρευνας µε βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία και στη 

συνέχεια ελέγχθηκαν από συναδέλφους και από τον επόπτη καθηγητή ώστε να 

εξασφαλιστεί ότι δεν θα είναι κατευθυντικές και συναισθηµατικά φορτισµένες και 

κατά πόσο εξετάζουν επαρκώς τους υπό εξέταση παράγοντες. Οι συγκεκριµένοι 

παράγοντες που εξετάζονταν ήταν το οικογενειακό ιστορικό αλκοολισµού (π.χ. 

υπάρχει στην οικογένεια σου κάποιο άτοµο που να αντιµετωπίζει προβλήµατα από 

την κατανάλωση αλκοόλ;), το φύλο, η ηλικία, η ηλικία έναρξης κατανάλωσης 

αλκοόλ, η πίεση από συνοµήλικους(π.χ. έχεις δεχτεί πίεση από φίλους να 

καταναλώσεις µεγάλες ποσότητες αλκοόλ;), το επίπεδο των εντάσεων στην 

οικογένεια ανατροφής, το κοινωνικό-οικονοµικό επίπεδο, η περιοχή ανατροφής, το 

επάγγελµα, το επίπεδο εκπαίδευσης. Όλες οι ερωτήσεις ήταν κλειστού τύπου και 

απαντιόταν µε ναι ή όχι ή ήταν πολλαπλής επιλογής.  

Για τη µελέτη της συχνότητας, της ποσότητας και της συχνότητας υπήρχαν 

τέσσερις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που ρωτούσαν πόσα ποτά κατανάλωσε ο 

συµµετέχων τον προηγούµενο µήνα, πόσα την προηγούµενη εβδοµάδα, πόσες µέρες 

την εβδοµάδα καταναλώνει αλκοόλ και τι πίνει συνήθως όταν καταναλώνει αλκοόλ. 

Οι απαντήσεις στην τελευταία ερώτηση δεν λήφθηκαν υπόψη στις στατιστικές 

αναλύσεις.   

Για τη µελέτη των κινήτρων χορηγήθηκε το ερωτηµατολόγιο Drinking Motives 

Questionnaire,  το οποίο έχει σταθµιστεί σε αµερικάνικο πληθυσµό και έχουν 

αποδειχθεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του (Cooper et al., 1992). Αποτελείται από 

15 ερωτήσεις, 5 για καθένα από τους τρεις παράγοντες που εξετάζει. οι ερωτήσεις 

απαντιούνται σε µια 5βαθµη κλίµακα τύπου Likert που κυµαίνεται από το ‘δε µε 

εκφράζει καθόλου’ έως ‘µε εκφράζει απόλυτα’ και οι παράγοντες που εξετάζονται  

είναι α) τα κίνητρα βελτίωσης της διάθεσης (π.χ. συνήθως πίνεις για να «ανέβεις»), 

β)τα κίνητρα διαχείρισης προβληµάτων (π.χ. συνήθως πίνεις για να ξεχάσεις τις 

έννοιες σου), και γ) τα κοινωνικά κίνητρα (π.χ. συνήθως πίνεις για να είσαι 

κοινωνικός). Για την παρούσα έρευνα, το ερωτηµατολόγιο µεταφράστηκε στα 

ελληνικά. Ωστόσο πρέπει να αναφερθεί ότι δεν έχει γίνει ακόµα στάθµιση του σε 

ελληνικό πληθυσµό και εποµένως η αξιοπιστία και η εγκυρότητα του είναι προς το 

παρόν άγνωστες.   

Όσον αφορά την εσωτερική εγκυρότητα του ερωτηµατολογίου, ο δείκτης άλφα 

του Cronbach βρέθηκε να είναι 0.77 για τον παράγοντα βελτίωση της διάθεσης, 0.84 
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για τον παράγοντα διαχείριση προβληµάτων και 0.69 για τον κοινωνικό παράγοντα. 

Με βάση τους δείκτες συµπεραίνουµε ότι το ερωτηµατολόγιο έχει ικανοποιητική 

εσωτερική εγκυρότητα.  

Το ερωτηµατολόγιο παρουσιάζεται αυτούσιο στο Παράρτηµα . 

 

∆. ∆ιαδικασία 

Το ερωτηµατολόγιο χορηγήθηκε στους συµµετέχοντες καθ’ όλη τη διάρκεια του 

Φεβρουαρίου. Οι συµµετέχοντες είχαν το δικαίωµα να συµπληρώσουν το 

ερωτηµατολόγιο αµέσως παρουσία της ερευνήτριας, ή να το κρατήσουν και να το 

επιστρέψουν αργότερα. Οι µόνες διευκρινήσεις που δόθηκαν ήταν για τη 

συµπλήρωση του Drinking Motives Questionnaire καθώς τα άτοµα που δεν ανήκαν 

στο φοιτητικό πληθυσµό δεν ήταν εξοικειωµένα µε κλίµακες τύπου Likert και 

συνάντησαν δυσκολίες κατά τη συµπλήρωση του 
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Κεφάλαιο 3ο 

 

 
 

 

 

Ρωτήστε εκείνον που πίνει κρασί να σας πει  

πως ξεκίνησε 

και γιατί συνεχίζει να πίνει και θα σας απαντήσει:  

«επειδή είναι ευχάριστο 

και επειδή όλος ο κόσµος πίνει». 

ίσως προσθέσει: « το κρασί µε τονώνει  

και µε κάνει να νιώθω ευδιαθεσία». 

[Λέον Τολστόι] 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
Α. Παράγοντες ρίσκου  

Όσον αφορά το οικογενειακό ιστορικό αλκοολισµού, ένα ποσοστό 6.9% δήλωσε 

ότι υπάρχει στο άµεσο οικογενειακό του περιβάλλον κάποιο άτοµο που αντιµετωπίζει 

πρόβληµα µε το αλκοόλ ενώ ένα 16.7 δήλωσε ότι υπάρχει άτοµο µε τέτοιου είδους 

πρόβληµα στο ευρύτερο οικογενειακό του περιβάλλον.  Οι υπόλοιποι συµµετέχοντες 

δήλωσαν ότι δεν υπάρχει άτοµο µε προβλήµατα από την κατανάλωση αλκοόλ ούτε 

στην άµεση ούτε στην ευρύτερη οικογένεια τους.  

Όσον αφορά την επιρροή από το φιλικό περιβάλλον, ένα ποσοστό 68.1% δήλωσε 

ότι οι φίλοι του καταναλώνουν συχνά αλκοόλ και ένα 32.4% του συνολικού 

δείγµατος δήλωσε ότι έχει δεχτεί πίεση από φίλους να καταναλώσει µεγαλύτερες 

ποσότητες αλκοόλ. Σχετικά µε την ηλικία έναρξης κατανάλωσης αλκοόλ, βρέθηκε ότι 

ο µέσος όρος ηλικίας έναρξης ήταν για το παρόν δείγµα 15.33 έτη. (s.d.= 1.97) 

Όσον αφορά τέλος το επίπεδο εντάσεων στο οικογενειακό περιβάλλον κατά την 

παιδική ηλικία των συµµετεχόντων, ένα 4.2% το χαρακτήρισε ως υψηλό ενώ οι 

περισσότεροι το χαρακτήρισαν ως µέτριο (52.8%) ή χαµηλό (43.1%).  

 

Β. Κατανάλωση αλκοόλ  

Όσον αφορά την κατανάλωση αλκοόλ, οι περισσότεροι συµµετέχοντες(47.2%) 

δήλωσαν ότι καταναλώνουν 5-25 ποτά το µήνα, ένα ποσοστό 23.6% δήλωσε ότι 

καταναλώνει λιγότερα από 5 ποτά το µήνα, το 18.1% ότι καταναλώνει 26-50 ποτά 

ενώ αξίζει να σηµειωθεί ότι ένα 11.1% δήλωσε ότι καταναλώνει περισσότερα από 50 

ποτά το µήνα. Όσον αφορά την εβδοµαδιαία κατανάλωση, τα υψηλότερα ποσοστά 

(43.1%) συγκεντρώνονται στην κατηγορία 1-2 ποτά την εβδοµάδα, ένα επίσης υψηλό 

ποσοστό (36.1%) δήλωσε ότι καταναλώνει 3-7 ποτά την εβδοµάδα, το 13.9% ότι 

καταναλώνει 8-15 ποτά και ένα 6.9% δήλωσε ότι καταναλώνει περισσότερα από 15 

ποτά την εβδοµάδα. Όσον αφορά τέλος τη συχνότητα, οι περισσότεροι συµµετέχοντες 

(70.4%) δήλωσαν ότι πίνουν 1-2 ηµέρες την εβδοµάδα, ένα 23.6 ότι πίνει 3-5 φορές, 

ενώ ένα ποσοστό 5.6% δήλωσε ότι καταναλώνει αλκοόλ σχεδόν κάθε µέρα.   
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Γ. Κίνητρα κατανάλωσης  

Αναφορικά µε τα κίνητρα κατανάλωσης αλκοόλ, δεν παρατηρήθηκαν σηµαντικές 

διαφορές στα ποσοστά εµφάνισης του καθενός από τα τρία κίνητρα στο παρόν δείγµα 

καθώς το δείγµα συγκέντρωσε µέσο όρο βαθµολογίας για το κίνητρο βελτίωσης της 

διάθεσης 13.4, 12 για το κίνητρο διαχείρισης προβληµάτων και 12.6 για το κοινωνικό 

κίνητρο κατανάλωσης αλκοόλ. Η µέγιστη δε τιµή που µπορούσε να συγκεντρώσει 

κάθε συµµετέχων  στο καθένα από τα τρία κίνητρα ήταν 25.  

Όσον αφορά τη συσχέτιση του καθενός από τα τρία κίνητρα κατανάλωσης αλκοόλ 

µε τη µηνιαία κατανάλωση αλκοόλ, πραγµατοποιήθηκε oneway ANOVA µε τη 

βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS και βρέθηκε ότι τα κίνητρα βελτίωσης της 

διάθεσης συνδέονται θετικά µε στατιστική σηµαντικότητα µε την αυξηµένη µηνιαία 

κατανάλωση αλκοόλ (F(3)=8.16, p<0.001). Το ίδιο βρέθηκε να ισχύει και για τα 

κίνητρα διαχείρισης προβληµάτων (F(3)=3.084, p<0.05). Αυτό σηµαίνει ότι τα άτοµα 

που συγκεντρώνουν υψηλές βαθµολογίες στα δύο αυτά κίνητρα τείνουν να 

καταναλώνουν περισσότερα ποτά κατά τη διάρκεια του µήνα. Αντίθετα δε βρέθηκε 

στατιστικά σηµαντική συσχέτιση της µηνιαίας κατανάλωσης µε τα κοινωνικά 

κίνητρα. (F(3)=0.8, p=0.05)  

 

 

ποτά Μέσος όρος
Κίνητρο βελτίωσης της διάθεσης <5 9,47

 5-25 14,72 
 26-50 13,30 
 >50 16,62 

Κίνητρο διαχείρισης προβληµάτων <5 9,35 
 5-25 12,36 
 26-50 12,46 
 >50 15,75 

Κοινωνικό κίνητρο <5 11,94 
 5-25 12,55 
 26-50 14,07 
 >50 12,14 

Πίνακας 1. Συσχέτιση κινήτρων κατανάλωσης αλκοόλ µε τη µηνιαία κατανάλωση 
 

Όσον αφορά την εβδοµαδιαία κατανάλωση, οι δείχτες ακολουθούν το ίδιο µοτίβο, 

εµφανίζουν ωστόσο µικρότερη στατιστική σηµαντικότητα. Συγκεκριµένα για τα 

κίνητρα βελτίωσης της διάθεσης F(3)=3.335, p<0.05, για τα κίνητρα διαχείρισης 

προβληµάτων F(3)= 1.825, p>0.05 και για τα κοινωνικά κίνητρα F(3)=0.114, p>0.05.   
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ποτά Μέσος όρος
Κίνητρο βελτίωσης της διάθεσης 1-2 11,73
 3-7 13,96 
 8-15 15,20 
 >15 17,20 
Κίνητρο διαχείρισης προβληµάτων 1-2 10,64 
 3-7 12,80 
 8-15 12,60 
 >15 15,80 
Κοινωνικό κίνητρο  1-2 12,35 
 3-7 12,88 
 8-15 13,00 
 >15 12,50 

Πίνακας 2. Συσχέτιση κινήτρων κατανάλωσης αλκοόλ µε την εβδοµαδιαία κατανάλωση 

 

Όσον αφορά τέλος τη συχνότητα κατανάλωσης και τη συσχέτιση της µε τα υπό 

εξέταση κίνητρα, δε βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές. Συγκεκριµένα για τα 

κίνητρα βελτίωσης της διάθεσης F(2)=2.454, p>0.05, για τα κίνητρα διαχείρισης 

προβληµάτων F(2)=0.530, p>0.05, και για τα κοινωνικά κίνητρα F(2)=1.185, p>0.05 .   

 

Μέρες εβδοµάδας Μέσος όρος
Κίνητρο βελτίωσης της διάθεσης 1-2 12,73
 3-5 15,52 
 Σχεδόν καθηµερινά 14,25 
Κίνητρο διαχείρισης προβληµάτων 1-2 11,74 
 3-5 13,31 
 Σχεδόν καθηµερινά 12,25 
Κοινωνικό κίνητρο  1-2 12,28 
 3-5 13,06 
 Σχεδόν καθηµερινά 15,25 

Πίνακας 3. Συσχέτιση κινήτρων κατανάλωσης αλκοόλ µε τη συχνότητα κατανάλωσης 
 

∆. ∆είκτες συνάφειας  

Όπως φαίνεται στον πίνακα ο υπολογισµός του Pearson r δεν έδειξε στατιστικά 

σηµαντικές συνάφειες µεταξύ της ηλικία των συµµετεχόντων και του καθενός από τα 

τρία κίνητρα. Συγκεκριµένα για τα κίνητρα βελτίωσης της διάθεσης r=-0.055, p>0.05, 

για τα κίνητρα διαχείρισης προβληµάτων r=0.049, p>0.05, και για τα κοινωνικά 

κίνητρα r=0.042, p>0.05. Επίσης δε βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις 

των κινήτρων µε την ηλικία έναρξης κατανάλωσης αλκοόλ. Συγκεκριµένα για τα 

κίνητρα βελτίωσης της διάθεσης r=-0.11, p>0.05, για τα κίνητρα διαχείρισης 

προβληµάτων r=0.129, p>0.05, και για τα κοινωνικά κίνητρα r=0.068, p>0.05.   

Βρέθηκε ωστόσο συνάφεια µε στατιστική σηµαντικότητα  ανάµεσα στα κίνητρα 

βελτίωσης της διάθεσης και στα κίνητρα διαχείρισης προβληµάτων. (r=0.712, 

p<0.01)      
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 Ηλικία Ηλικία  

πρώτου ποτού  
Κίνητρο βελτ. 

διάθεσης 
Κίνητρο διαχ. 

προβληµάτων 
Κοινωνικό 

κίνητρο 

Ηλικία 1,000
Ηλικία πρώτου ποτού ,120 1,000  
Κίνητρο βελτίωσης διάθεσης -,055 -,110 1,000  
Κίνητρο διαχείρισης προβληµάτων  ,049 ,129 ,712 1,000 
Κοινωνικό κίνητρο  ,042 ,068 ,202 ,093 1,000

Πίνακας 4. ∆είκτες συνάφειας Pearson r 

 

Όσον αφορά τη συσχέτιση του φύλου µε τη µηνιαία κατανάλωση αλκοόλ, 

βρέθηκαν µε τη χρήση του δείχτη χ2 στατιστικά σηµαντικές διαφορές, µε τις γυναίκες 

να «κυριαρχούν» στην κατηγορία «λιγότερα από 5 ποτά το µήνα» και τους άνδρες να 

κυριαρχούν στην κατηγορία «περισσότερα από 50 ποτά το µήνα»(χ2
(3)=11.14, 

p<0.01). Παρόµοιες είναι και οι σχέσεις για την εβδοµαδιαία κατανάλωση. 

(χ2
(3)=22.545, p<0.001). Όσον αφορά τη συχνότητα κατανάλωσης αλκοόλ, οι 

γυναίκες βρέθηκαν µε στατιστικά σηµαντική διαφορά να καταναλώνουν αλκοόλ «1-2 

φορές την εβδοµάδα» συχνότερα από τους άνδρες ενώ οι άνδρες υπερείχαν στις 

κατηγορίες «3-5 φορές» και «σχεδόν κάθε µέρα» (χ2
(2)=10.657, p<0.01).  

 

Κατανάλωση ποτών Σύνολο
φύλο <5 5-25 26-50 >50
θηλυκό %εντός φύλου 37,1% 48,6% 11,4% 2,9% 100,0% 

 %εντός µήνα 76,5% 50,0% 30,8% 12,5% 48,6% 
 % του συνόλου 18,1% 23,6% 5,6% 1,4% 48,6% 

αρσενικό %εντός φύλου 10,8% 45,9% 24,3% 18,9% 100,0% 
 %εντός µήνα 23,5% 50,0% 69,2% 87,5% 51,4% 
 % του συνόλου 5,6% 23,6% 12,5% 9,7% 51,4% 

Σύνολο %εντός φύλου 23,6% 47,2% 18,1% 11,1% 100,0% 
 %εντός µήνα 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 %του συνόλου 23,6% 47,2% 18,1% 11,1% 100,0% 

Πίνακας 5. Συσχέτιση µηνιαίας κατανάλωσης αλκοόλ µε το φύλο 

 

Κατανάλωση ποτών Σύνολο
φύλο 1-2 3-7 8-15 >15
θηλυκό %εντός φύλου 71,4% 17,1% 8,6% 2,9% 100,0% 

 %εντός εβδοµάδας 80,6% 23,1% 30,0% 20,0% 48,6% 
 % του συνόλου 34,7% 8,3% 4,2% 1,4% 48,6% 

αρσενικό %εντός φύλου 16,2% 54,1% 18,9% 10,8% 100,0% 
 %εντός εβδοµάδας 19,4% 76,9% 70,0% 80,0% 51,4% 
 % του συνόλου 8,3% 27,8% 9,7% 5,6% 51,4% 

Σύνολο %εντός φύλου 43,1% 36,1% 13,9% 6,9% 100,0% 
 %εντός εβδοµάδας 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 %του συνόλου 43,1% 36,1% 13,9% 6,9% 100,0% 

Πίνακας 6. Συσχέτιση εβδοµαδιαίας κατανάλωσης αλκοόλ µε το φύλο 
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Κατανάλωση ποτών Σύνολο
φύλο 1-2 3-5 Σχεδόν καθηµερινά
θηλυκό %εντός φύλου 88,2% 11,8%   100,0%

 %εντός ηµερών 60,0% 23,5%   47,9%
 % του συνόλου 42,3% 5,6%   47,9%

αρσενικό %εντός φύλου 54,1% 35,1% 10,8% 100,0%
 %εντός ηµερών 40,0% 76,5% 100,0% 52,1%
 % του συνόλου 28,2% 18,3% 5,6% 52,1%

Σύνολο %εντός φύλου 70,4% 23,9% 5,6% 100,0%
 %εντός ηµερών 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 %του συνόλου 70,4% 23,9% 5,6% 100,0%

Πίνακας 7. Συσχέτιση συχνότητας κατανάλωσης αλκοόλ µε το φύλο 

 

Αναφορικά µε τη συσχέτιση επαγγέλµατος και µηνιαίας κατανάλωσης αλκοόλ 

βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές, µε το µεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών 

και των λοιπών επαγγελµατιών να δηλώνουν ότι καταναλώνουν «5-25 ποτά το µήνα» 

ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό των ατόµων που δήλωσαν κάποιο επάγγελµα αυξηµένης 

επικινδυνότητας δήλωσαν ότι καταναλώνουν «περισσότερα από 50 ποτά το 

µήνα»(χ2
(6)=13.104, p<0.05). Όσον αφορά την εβδοµαδιαία κατανάλωση, οι φοιτητές 

και οι λοιποί επαγγελµατίες δήλωσαν µε στατιστική σηµαντικότητα συχνότερα 

κατανάλωση 1-2 ποτών την εβδοµάδα, ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό των ατόµων µε 

επάγγελµα αυξηµένης επικινδυνότητας δήλωσαν ότι καταναλώνουν 3-7 ποτά την 

εβδοµάδα (χ2
(6)=12.967, p<0.05). ∆εν βρέθηκαν τέλος στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές ανάµεσα στο επάγγελµα και τη συχνότητα κατανάλωσης (χ2
(4)=1.991, 

p>0.05).  

 

Κατανάλωση ποτών Σύνολο
Επάγγελµα <5 5-25 26-50 >50
Φοιτητής %εντός επάγγ. 23,9% 50,0% 15,2% 10,9% 100,0%

 %εντός µήνα 68,8% 71,9% 53,8% 62,5% 66,7% 
 % του συνόλου 15,9% 33,3% 10,1% 7,2% 66,7% 

Άλλο %εντός επάγγ. 29,4% 41,2% 29,4%  100,0%
 %εντός µήνα 31,3% 21,9% 38,5%  24,6% 
 % του συνόλου 7,2% 10,1% 7,2%  24,6% 

Επάγγελµα 

κινδύνου

%εντός επάγγ.  33,3% 16,7% 50,0% 100,0% 

 %εντός µήνα 6,3% 7,7% 37,5% 8,7% 
 %του συνόλου 2,9% 1,4% 4,3% 8,7% 

Σύνολο %εντός επάγγ. 23,2% 46,4% 18,8% 11,6% 100,0%
 %εντός µήνα 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 %του συνόλου 23,2% 46,4% 18,8% 11,6% 100,0%
Πίνακας 8. Συσχέτιση µηνιαίας κατανάλωσης αλκοόλ µε το επάγγελµα 
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Κατανάλωση ποτών Σύνολο
Επάγγελµα 1-2 3-7 8-15 >15
Φοιτητής %εντός επαγγέλµατος 45,7% 30,4% 17,4% 6,5% 100,0%

 %εντός εβδοµάδας 72,4% 56,0% 80,0% 60,0% 66,7%
 % του συνόλου 30,4% 20,3% 11,6% 4,3% 66,7%

Άλλο %εντός επαγγέλµατος 47,1% 41,2% 11,8%   100,0%
 %εντός εβδοµάδας 27,6% 28,0% 20,0%   24,6%
 % του συνόλου 11,6% 10,1% 2,9%   24,6%

Επάγγελµα 

κινδύνου

%εντός επαγγέλµατος   66,7%  33,3% 100,0%

 %εντός εβδοµάδας 16,0% 40,0% 8,7%
 %του συνόλου 5,8% 2,9% 8,7%

Σύνολο %εντός επαγγέλµατος 42,0% 36,2% 14,5% 7,2% 100,0%
 %εντός εβδοµάδας 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 %εντός του συνόλου 42,0% 36,2% 14,5% 7,2% 100,0%

Πίνακας 9. Συσχέτιση εβδοµαδιαίας κατανάλωσης αλκοόλ µε το επάγγελµα 
Κατανάλωση ποτών Σύνολο

Επάγγελµα 1-2 3-5 Σχεδόν καθηµερινά
Φοιτητής %εντός επαγγέλµατος 73,9% 21,7% 4,3% 100,0%

 %εντός ηµερών 69,4% 62,5% 50,0% 66,7%
 % του συνόλου 49,3% 14,5% 2,9% 66,7%

Άλλο %εντός επαγγέλµατος 64,7% 29,4% 5,9% 100,0%
 %εντός ηµερών 22,4% 31,3% 25,0% 24,6%
 % του συνόλου 15,9% 7,2% 1,4% 24,6%

Επάγγελµα 

κινδύνου 

%εντός επαγγέλµατος  66,7% 16,7% 16,7% 100,0%

 %εντός ηµερών 8,2% 6,3% 25,0% 8,7%
 %του συνόλου 5,8% 1,4% 1,4% 8,7%

Σύνολο %εντός επαγγέλµατος 71,0% 23,2% 5,8% 100,0%
 %εντός ηµερών 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 %του συνόλου 71,0% 23,2% 5,8% 100,0%

Πίνακας 10. Συσχέτιση συχνότητας κατανάλωσης αλκοόλ µε το επάγγελµα 
Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης, βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

ανάµεσα στα άτοµα µε ανώτερες και ανώτατες σπουδές από τη µία και χαµηλότερου 

µορφωτικού επιπέδου από την άλλη ως προς την εβδοµαδιαία κατανάλωση αλκοόλ 

µε τους δεύτερους να καταναλώνουν περισσότερα ποτά εβδοµαδιαίως (χ2
(3)=14.492, 

p<0.01). ∆ε βρέθηκαν ωστόσο στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις µε τη µηνιαία 

κατανάλωση (χ2
(3)=3.329, p>0.05) και τη συχνότητα κατανάλωσης (χ2

(2)=0.034, 

p>0.05).  

Κατανάλωση ποτών Σύνολο
Επίπεδο εκπαίδ <5 5-25 26-50 >50

1 %εντός επίπ.έκπ. 27,5% 43,1% 15,7% 13,7% 100,0%
 %εντός µήνα 82,4% 64,7% 61,5% 87,5% 70,8%
 % του συνόλου 19,4% 30,6% 11,1% 9,7% 70,8%

2 %εντός επίπ. εκπ. 14,3% 57,1% 23,8% 4,8% 100,0%
 %εντός µήνα 17,6% 35,3% 38,5% 12,5% 29,2%
 % του συνόλου 4,2% 16,7% 6,9% 1,4% 29,2%

Σύνολο %εντός επίπ. εκπ. 23,6% 47,2% 18,1% 11,1% 100,0%
 %εντός µήνα 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 %του συνόλου 23,6% 47,2% 18,1% 11,1% 100,0%

Πίνακας 11. Συσχέτιση µηνιαίας κατανάλωσης αλκοόλ µε το επίπεδο εκπαίδευσης 
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Κατανάλωση ποτών Σύνολο
Επίπεδο εκπαίδ 1-2 3-7 8-15 >15

1 %εντός επίπ.έκπ. 47,1% 23,5% 19,6% 9,8% 100,0%
 %εντός εβδοµάδας 77,4% 46,2% 100,0% 100,0% 70,8%
 % του συνόλου 33,3% 16,7% 13,9% 6,9% 70,8%

2 %εντός επίπ.έκπ.  33,3% 66,7%   100,0%
 %εντός εβδοµάδας 22,6% 53,8%   29,2%
 % του συνόλου 9,7% 19,4%   29,2%

Σύνολο %εντός επίπ.έκπ. 43,1% 36,1% 13,9% 6,9% 100,0%
 %εντός εβδοµάδας 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 %του συνόλου 43,1% 36,1% 13,9% 6,9% 100,0%

Πίνακας 12. Συσχέτιση εβδοµαδιαίας κατανάλωσης αλκοόλ µε το επίπεδο εκπαίδευσης 
 

Κατανάλωση ποτών Σύνολο
Επίπεδο εκπαίδ 1-2 3-5 Σχεδόν καθηµερινά

1 %εντός επίπ.έκπ 70,6% 23,5% 5,9% 100,0%
 %εντός ηµερών 72,0% 70,6% 75,0% 71,8%
 % του συνόλου 50,7% 16,9% 4,2% 71,8%

2 %εντός επίπ.έκπ 70,0% 25,0% 5,0% 100,0%
 %εντός ηµερών 28,0% 29,4% 25,0% 28,2%
 % του συνόλου 19,7% 7,0% 1,4% 28,2%

Σύνολο %εντός επίπ.έκπ 70,4% 23,9% 5,6% 100,0%
 %εντός ηµερών 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 %του συνόλου 70,4% 23,9% 5,6% 100,0%
Πίνακας 13. Συσχέτιση συχνότητας κατανάλωσης αλκοόλ µε το επίπεδο εκπαίδευσης 

2= ανώτερες ή ανώτατες σπουδές  

1= χαµηλότερου µορφωτικού επιπέδου 

 

Σηµαντικοί παράγοντες ρίσκου για την κατανάλωση αλκοόλ βρέθηκε να είναι η 

συχνή κατανάλωση αλκοόλ από άτοµα του φιλικού περιβάλλοντος καθώς και η πίεση 

από συνοµηλίκους για κατανάλωση µεγαλύτερων ποσοτήτων αλκοόλ. Πιο 

συγκεκριµένα η συχνή κατανάλωση από άτοµα του φιλικού περιβάλλοντος βρέθηκε 

να συνδέεται θετικά µε στατιστική σηµαντικότητα τόσο µε τη µηνιαία κατανάλωση 

αλκοόλ (χ2
(3)=11.56, p<0.01) όσο και µε την εβδοµαδιαία (χ2

(3)=13.297, p<0.01)αλλά 

όχι µε τη συχνότητα κατανάλωσης (χ2
(2)=4.724, p>0.05).    

Κατανάλωση ποτών Σύνολο
καταν. φίλων <5 5-25 26-50 >50

όχι %καταν. φίλων 39,1% 56,5% 4,3% 100,0%
 %εντός µήνα 52,9% 38,2% 12,5% 31,9%
 % του συνόλου 12,5% 18,1% 1,4% 31,9%

ναι % καταν. φίλων 16,3% 42,9% 26,5% 14,3% 100,0%
 %εντός µήνα 47,1% 61,8% 100,0% 87,5% 68,1%
 % του συνόλου 11,1% 29,2% 18,1% 9,7% 68,1%

σύνολο % καταν. φίλων 23,6% 47,2% 18,1% 11,1% 100,0%
 %εντός µήνα 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 %του συνόλου 23,6% 47,2% 18,1% 11,1% 100,0%

Πίνακας 14. Συσχέτιση µηνιαίας  κατανάλωσης αλκοόλ µε την κατανάλωση από φίλους 
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Κατανάλωση ποτών Σύνολο
καταν. φίλων 1-2 3-7 8-15 >15

όχι % καταν. φίλων 73,9% 17,4% 4,3% 4,3% 100,0%
 %εντός εβδοµάδας 54,8% 15,4% 10,0% 20,0% 31,9%
 % του συνόλου 23,6% 5,6% 1,4% 1,4% 31,9%

ναι % καταν. φίλων 28,6% 44,9% 18,4% 8,2% 100,0%
 %εντός εβδοµάδας 45,2% 84,6% 90,0% 80,0% 68,1%
 % του συνόλου 19,4% 30,6% 12,5% 5,6% 68,1%

σύνολο % καταν. φίλων 43,1% 36,1% 13,9% 6,9% 100,0%
 %εντός εβδοµάδας 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 %του συνόλου 43,1% 36,1% 13,9% 6,9% 100,0%
Πίνακας 15. Συσχέτιση εβδοµαδιαίας  κατανάλωσης αλκοόλ µε την κατανάλωση από φίλους 
 

Κατανάλωση ποτών Σύνολο
καταν. φίλων 1-2 3-5 Σχεδόν καθηµερινά

όχι % καταν. φίλων 87,0% 8,7% 4,3% 100,0%
 %εντός ηµερών 40,0% 11,8% 25,0% 32,4%
 % του συνόλου 28,2% 2,8% 1,4% 32,4%

ναι % καταν. φίλων 62,5% 31,3% 6,3% 100,0%
 %εντός ηµερών 60,0% 88,2% 75,0% 67,6%
 % του συνόλου 42,3% 21,1% 4,2% 67,6%

σύνολο % καταν. φίλων 70,4% 23,9% 5,6% 100,0%
 %εντός ηµερών 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 %του συνόλου 70,4% 23,9% 5,6% 100,0%
Πίνακας 16. Συσχέτιση συχνότητας  κατανάλωσης αλκοόλ µε την κατανάλωση από φίλους 

 

Επίσης, η πίεση από το φιλικό περιβάλλον βρέθηκε να συνδέεται θετικά µε 

στατιστική σηµαντικότητα, τόσο µε τη µηνιαία κατανάλωση (χ2
(3)=8.803, p<0.05), 

όσο και µε τη συχνότητα κατανάλωσης (χ2
(2)=9.405, p<0.01), αλλά όχι µε την 

εβδοµαδιαία κατανάλωση (χ2
(3)=4.311, p>0.05).      

 

 

 

Κατανάλωση ποτών Σύνολο
Πίεση από 
φίλους

 <5 5-25 26-50 >50  

όχι % Πίεση φίλ. 25,0% 54,2% 16,7% 4,2% 100,0%
 %εντός µήνα 70,6% 78,8% 61,5% 25,0% 67,6%
 % του συνόλου 16,9% 36,6% 11,3% 2,8% 67,6%

ναι % Πίεση φίλ. 21,7% 30,4% 21,7% 26,1% 100,0%
 %εντός µήνα 29,4% 21,2% 38,5% 75,0% 32,4%
 % του συνόλου 7,0% 9,9% 7,0% 8,5% 32,4%

σύνολο % Πίεση φίλ. 23,9% 46,5% 18,3% 11,3% 100,0%
 %εντός µήνα 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 %του συνόλου 23,9% 46,5% 18,3% 11,3% 100,0%

 
Πίνακας 17. Συσχέτιση µηνιαίας  κατανάλωσης αλκοόλ µε την πίεση από φίλους 
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Κατανάλωση ποτών Σύνολο
Πίεση από φίλ 1-2 3-7 8-15 >15

όχι % Πίεση φίλ 47,9% 37,5% 10,4% 4,2% 100,0%
 %εντός εβδοµάδας 76,7% 69,2% 50,0% 40,0% 67,6%
 % του συνόλου 32,4% 25,4% 7,0% 2,8% 67,6%

ναι % Πίεση φίλ 30,4% 34,8% 21,7% 13,0% 100,0%
 %εντός εβδοµάδας 23,3% 30,8% 50,0% 60,0% 32,4%
 % του συνόλου 9,9% 11,3% 7,0% 4,2% 32,4%

σύνολο % Πίεση φίλ 42,3% 36,6% 14,1% 7,0% 100,0%
 %εντός εβδοµάδας 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 %του συνόλου 42,3% 36,6% 14,1% 7,0% 100,0%
Πίνακας 18. Συσχέτιση εβδοµαδιαίας   κατανάλωσης αλκοόλ µε την πίεση από φίλους 

 

Κατανάλωση ποτών Σύνολο
Πίεση από φίλ 1-2 3-5 Σχεδόν καθηµερινά

όχι %εντός  72,9% 27,1%   100,0%
 %εντός ηµερών 71,4% 76,5%   68,6%
 % του συνόλου 50,0% 18,6%   68,6%

ναι %εντός  63,6% 18,2% 18,2% 100,0%
 %εντός ηµερών 28,6% 23,5% 100,0% 31,4%
 % του συνόλου 20,0% 5,7% 5,7% 31,4%

σύνολο %εντός  70,0% 24,3% 5,7% 100,0%
 %εντός ηµερών 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 %του συνόλου 70,0% 24,3% 5,7% 100,0%

Πίνακας 19. Συσχέτιση συχνότητας  κατανάλωσης αλκοόλ µε την πίεση από φίλους 
 

Το οικογενειακό ιστορικό προβληµατικής κατανάλωσης αλκοόλ από άτοµο του 

άµεσου οικογενειακού περιβάλλοντος, δε βρέθηκε να συσχετίζεται σε στατιστικώς 

σηµαντικό επίπεδο ούτε µε την ποσότητα ούτε µε τη συχνότητα κατανάλωσης 

αλκοόλ. Συγκεκριµένα για τη µηνιαία κατανάλωση χ2
(3)=2.023, p>0.05, για την 

εβδοµαδιαία χ2
(3)=1.861, p>0.05, και για τη συχνότητα χ2

(3)=3.849, p>0.05.  

 

Κατανάλωση ποτών Σύνολο
Οικογ. Ιστορ 

(αµεσ.)
 <5 5-25 26-50 >50  

όχι %εντός ιστορ. 22,4% 47,8% 19,4% 10,4% 100,0%
 %εντός µήνα 88,2% 94,1% 100,0% 87,5% 93,1%
 % του συνόλου 20,8% 44,4% 18,1% 9,7% 93,1%

ναι %εντός ιστορ. 40,0% 40,0% 20,0% 100,0%
 %εντός µήνα 11,8% 5,9% 12,5% 6,9%
 % του συνόλου 2,8% 2,8% 1,4% 6,9%

Σύνολο %εντός ιστορ. 23,6% 47,2% 18,1% 11,1% 100,0%
 %εντός µήνα 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 %του συνόλου 23,6% 47,2% 18,1% 11,1% 100,0%
Πίνακας 20. Συσχέτιση µηνιαίας  κατανάλωσης αλκοόλ µε οικογενειακό ιστορικό προβληµατικής 

κατανάλωσης (άµεση οικογένεια) 
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Κατανάλωση ποτών Σύνολο
Οικογ. Ιστορ 

(αµεσ.)
 1-2 3-7 8-15 >15  

όχι %εντός ιστορ. 43,3% 37,3% 13,4% 6,0% 100,0%
 %εντός εβδοµάδας 93,5% 96,2% 90,0% 80,0% 93,1%
 % του συνόλου 40,3% 34,7% 12,5% 5,6% 93,1%

ναι %εντός ιστορ. 40,0% 20,0% 20,0% 20,0% 100,0%
 %εντός εβδοµάδας 6,5% 3,8% 10,0% 20,0% 6,9%
 % του συνόλου 2,8% 1,4% 1,4% 1,4% 6,9%

Σύνολο %εντός ιστορ 43,1% 36,1% 13,9% 6,9% 100,0%
 %εντός εβδοµάδας 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 %του συνόλου 43,1% 36,1% 13,9% 6,9% 100,0%

Πίνακας 21. Συσχέτιση εβδοµαδιαίας  κατανάλωσης αλκοόλ µε οικογενειακό ιστορικό 
προβληµατικής κατανάλωσης (άµεση οικογένεια) 

 

Κατανάλωση ποτών Σύνολο
Οικογ. Ιστορ 

(αµεσ.)
 1-2 3-5 Σχεδόν καθηµερινά  

όχι %εντός ιστορ. 70,1% 25,4% 4,5% 100,0%
 %εντός ηµερών 94,0% 100,0% 75,0% 94,4%
 % του συνόλου 66,2% 23,9% 4,2% 94,4%

ναι %εντός ιστορ. 75,0% 25,0% 100,0%
 %εντός ηµερών 6,0% 25,0% 5,6%
 % του συνόλου 4,2% 1,4% 5,6%

Σύνολο %εντός ιστορ. 70,4% 23,9% 5,6% 100,0%
 %εντός ηµερών 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 %του συνόλου 70,4% 23,9% 5,6% 100,0%

Πίνακας 22. Συσχέτιση συχνότητας  κατανάλωσης αλκοόλ µε οικογενειακό ιστορικό 
προβληµατικής κατανάλωσης (άµεση οικογένεια) 

 

 Το ίδιο ισχύει και για την κατανάλωση αλκοόλ από άτοµα της ευρύτερης 

οικογένειας. Συγκεκριµένα για τη µηνιαία κατανάλωση χ2
(3)=3.779, p>0.05, για την 

εβδοµαδιαία χ2
(3)=4.048, p>0.05, και για τη συχνότητα χ2

(3)=0.222, p>0.05.  

 

 

Κατανάλωση ποτών Σύνολο
Οικογ. Ιστορ 

(ευρύτ.)
 <5 5-25 26-50 >50  

όχι %εντός ιστορ. 26,7% 48,3% 15,0% 10,0% 100,0%
 %εντός µήνα 94,1% 85,3% 69,2% 75,0% 83,3%
 % του συνόλου 22,2% 40,3% 12,5% 8,3% 83,3%

ναι %εντός ιστορ. 8,3% 41,7% 33,3% 16,7% 100,0%
 %εντός µήνα 5,9% 14,7% 30,8% 25,0% 16,7%
 % του συνόλου 1,4% 6,9% 5,6% 2,8% 16,7%

Σύνολο %εντός ιστορ. 23,6% 47,2% 18,1% 11,1% 100,0%
 %εντός µήνα 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 %του συνόλου 23,6% 47,2% 18,1% 11,1% 100,0%
Πίνακας 23. Συσχέτιση µηνιαίας  κατανάλωσης αλκοόλ µε οικογενειακό ιστορικό προβληµατικής 

κατανάλωσης (ευρύτερη οικογένεια) 
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Κατανάλωση ποτών Σύνολο
Οικογ. Ιστορ 

(ευρύτ.)
 1-2 3-7 8-15 >15  

όχι %εντός ιστορ. 45,0% 38,3% 11,7% 5,0% 100,0%
 %εντός εβδοµάδας 87,1% 88,5% 70,0% 60,0% 83,3%
 % του συνόλου 37,5% 31,9% 9,7% 4,2% 83,3%

ναι %εντός ιστορ. 33,3% 25,0% 25,0% 16,7% 100,0%
 %εντός εβδοµάδας 12,9% 11,5% 30,0% 40,0% 16,7%
 % του συνόλου 5,6% 4,2% 4,2% 2,8% 16,7%

Σύνολο %εντός ιστορ 43,1% 36,1% 13,9% 6,9% 100,0%
 %εντός εβδοµάδας 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 %του συνόλου 43,1% 36,1% 13,9% 6,9% 100,0%

Πίνακας 24. Συσχέτιση εβδοµαδιαίας  κατανάλωσης αλκοόλ µε οικογενειακό ιστορικό 
προβληµατικής κατανάλωσης (ευρύτερη οικογένεια) 

 
 

Κατανάλωση ποτών Σύνολο
Οικογ. Ιστορ 

(αµεσ.)
 1-2 3-5 Σχεδόν καθηµερινά  

όχι %εντός ιστορ. 71,2% 23,7% 5,1% 100,0%
 %εντός ηµερών 84,0% 82,4% 75,0% 83,1%
 % του συνόλου 59,2% 19,7% 4,2% 83,1%

ναι %εντός ιστορ. 66,7% 25,0% 8,3% 100,0%
 %εντός ηµερών 16,0% 17,6% 25,0% 16,9%
 % του συνόλου 11,3% 4,2% 1,4% 16,9%

Σύνολο %εντός ιστορ. 70,4% 23,9% 5,6% 100,0%
 %εντός ηµερών 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 %του συνόλου 70,4% 23,9% 5,6% 100,0%

Πίνακας 25. Συσχέτιση συχνότητας  κατανάλωσης αλκοόλ µε οικογενειακό ιστορικό 
προβληµατικής κατανάλωσης (ευρύτερη οικογένεια) 

 

Επίσης το επίπεδο των εντάσεων στην οικογένεια κατά την παιδική ηλικία δε 

βρέθηκε να παρουσιάζει στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση ούτε µε την ποσότητα, 

ούτε µε τη συχνότητα κατανάλωσης αλκοόλ. Συγκεκριµένα για τη µηνιαία 

κατανάλωση χ2
(3)=3.726, p>0.05, για την εβδοµαδιαία χ2

(3)=5.504, p>0.05, και για τη 

συχνότητα χ2
(3)=3.420, p>0.05.   

 

Κατανάλωση ποτών Σύνολο
Επίπεδο 

συγκρούσεων
 <5 5-25 26-50 >50  

χαµηλό %εντός επίπ. συγκρ. 25,8% 45,2% 19,4% 9,7% 100,0%
 %εντός µήνα 47,1% 41,2% 46,2% 37,5% 43,1%
 % του συνόλου 11,1% 19,4% 8,3% 4,2% 43,1%

µέτριο % επίπ. συγκρ. 23,7% 44,7% 18,4% 13,2% 100,0%
 %εντός µήνα 52,9% 50,0% 53,8% 62,5% 52,8%
 % του συνόλου 12,5% 23,6% 9,7% 6,9% 52,8%

υψηλό % επίπ. συγκρ. 100,0%   100,0%
 %εντός µήνα 8,8%   4,2%
 %του συνόλου 4,2%   4,2%

σύνολο % επίπ. συγκρ. 23,6% 47,2% 18,1% 11,1% 100,0%
 %εντός µήνα 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 % του συνόλου 23,6% 47,2% 18,1% 11,1% 100,0%
Πίνακας 26. Συσχέτιση µηνιαίας  κατανάλωσης αλκοόλ µε το επίπεδο συγκρούσεων 

στην οικογένεια ανατροφής  
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Κατανάλωση ποτών Σύνολο
Επίπεδο 

συγκρούσεων
 1-2 3-7 8-15 >15  

χαµηλό %εντός επίπ. συγκρ.  48,4% 25,8% 16,1% 9,7% 100,0%
 %εντός εβδοµάδας 48,4% 30,8% 50,0% 60,0% 43,1%
 % του συνόλου 20,8% 11,1% 6,9% 4,2% 43,1%

µέτριο % επίπ. συγκρ. 42,1% 42,1% 10,5% 5,3% 100,0%
 %εντός εβδοµάδας 51,6% 61,5% 40,0% 40,0% 52,8%
 % του συνόλου 22,2% 22,2% 5,6% 2,8% 52,8%

υψηλό % επίπ. συγκρ. 66,7% 33,3%   100,0%
 %εντός εβδοµάδας 7,7% 10,0%   4,2%
 %του συνόλου 2,8% 1,4%   4,2%

σύνολο % επίπ. συγκρ. 43,1% 36,1% 13,9% 6,9% 100,0%
 %εντός εβδοµάδας 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 %του συνόλου 43,1% 36,1% 13,9% 6,9% 100,0%
Πίνακας 27. Συσχέτιση εβδοµαδιαίας  κατανάλωσης αλκοόλ µε το επίπεδο συγκρούσεων στην 

οικογένεια ανατροφής 
 

Κατανάλωση ποτών Σύνολο
Επίπεδο 

συγκρούσεων
 1-2 3-5 Σχεδόν καθηµερινά  

χαµηλό %εντός επίπ. συγκρ.  74,2% 19,4% 6,5% 100,0%
 %εντός ηµερών 46,0% 35,3% 50,0% 43,7%
 % του συνόλου 32,4% 8,5% 2,8% 43,7%

µέτριο % επίπ. συγκρ.  70,3% 24,3% 5,4% 100,0%
 %εντός ηµερών 52,0% 52,9% 50,0% 52,1%
 % του συνόλου 36,6% 12,7% 2,8% 52,1%

υψηλό % επίπ. συγκρ.  33,3% 66,7%   100,0%
 %εντός ηµερών 2,0% 11,8%   4,2%
 %του συνόλου 1,4% 2,8%   4,2%

σύνολο % επίπ. συγκρ.  70,4% 23,9% 5,6% 100,0%
 %εντός ηµερών 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 %του συνόλου 70,4% 23,9% 5,6% 100,0%
Πίνακας 28. Συσχέτιση συχνότητας   κατανάλωσης αλκοόλ µε το επίπεδο συγκρούσεων στην 

οικογένεια ανατροφής  
 

Όσον αφορά την περιοχή ανατροφής, δεν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές ούτε για τη µηνιαία κατανάλωση (χ2
(6)=6.273, p>0.05)  ούτε για την 

εβδοµαδιαία κατανάλωση (χ2
(6)=1.938, p>0.05) ούτε για τη συχνότητα κατανάλωσης 

(χ2
(4)=5.126, p>0.05). 

Κατανάλωση ποτών Σύνολο
Περιοχή ανατρ <5 5-25 26-50 >50

Αγροτική %εντός περιοχής 20,0% 48,6% 17,1% 14,3% 100,0%
 %εντός µήνα 41,2% 50,0% 46,2% 62,5% 48,6%
 % του συνόλου 9,7% 23,6% 8,3% 6,9% 48,6%

Ηµιαστική %εντός περιοχής 7,1% 57,1% 21,4% 14,3% 100,0%
 %εντός µήνα 5,9% 23,5% 23,1% 25,0% 19,4%
 % του συνόλου 1,4% 11,1% 4,2% 2,8% 19,4%

Αστική %εντός περιοχής 39,1% 39,1% 17,4% 4,3% 100,0%
 %εντός µήνα 52,9% 26,5% 30,8% 12,5% 31,9%
 %του συνόλου 12,5% 12,5% 5,6% 1,4% 31,9%

Σύνολο %εντός περιοχής 23,6% 47,2% 18,1% 11,1% 100,0%
 %εντός µήνα 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 % του συνόλου 23,6% 47,2% 18,1% 11,1% 100,0%

Πίνακας 29. Συσχέτιση µηνιαίας  κατανάλωσης αλκοόλ µε την περιοχή ανατροφής  
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Κατανάλωση ποτών Σύνολο
Περιοχή ανατρ 1-2 3-7 8-15 >15

Αγροτική %εντός περιοχής 37,1% 40,0% 14,3% 8,6% 100,0%
 %εντός εβδοµάδας 41,9% 53,8% 50,0% 60,0% 48,6%
 % του συνόλου 18,1% 19,4% 6,9% 4,2% 48,6%

Ηµιαστική %εντός περιοχής 50,0% 35,7% 7,1% 7,1% 100,0%
 %εντός εβδοµάδας 22,6% 19,2% 10,0% 20,0% 19,4%
 % του συνόλου 9,7% 6,9% 1,4% 1,4% 19,4%

Αστική %εντός περιοχής 47,8% 30,4% 17,4% 4,3% 100,0%
 %εντός εβδοµάδας 35,5% 26,9% 40,0% 20,0% 31,9%
 %του συνόλου 15,3% 9,7% 5,6% 1,4% 31,9%

Σύνολο %εντός περιοχής 43,1% 36,1% 13,9% 6,9% 100,0%
 %εντός εβδοµάδας 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 % του συνόλου 43,1% 36,1% 13,9% 6,9% 100,0%

Πίνακας 30. Συσχέτιση εβδοµαδιαίας  κατανάλωσης αλκοόλ µε την περιοχή ανατροφής  
 

Κατανάλωση ποτών Σύνολο
Περιοχή ανατρ 1-2 3-5 Σχεδόν καθηµερινά

Αγροτική %εντός περιοχής 67,6% 20,6% 11,8% 100,0%
 %εντός ηµερών 46,0% 41,2% 100,0% 47,9%
 % του συνόλου 32,4% 9,9% 5,6% 47,9%

Ηµιαστική %εντός περιοχής 78,6% 21,4%   100,0%
 %εντός ηµερών 22,0% 17,6%   19,7%
 % του συνόλου 15,5% 4,2%   19,7%

Αστική %εντός περιοχής 69,6% 30,4%   100,0%
 %εντός ηµερών 32,0% 41,2%   32,4%
 %του συνόλου 22,5% 9,9%   32,4%

Σύνολο %εντός περιοχής 70,4% 23,9% 5,6% 100,0%
 %εντός ηµερών 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 % του συνόλου 70,4% 23,9% 5,6% 100,0%

Πίνακας 31. Συσχέτιση συχνότητας  κατανάλωσης αλκοόλ µε την περιοχή ανατροφής  
 

Το ίδιο βρέθηκε να ισχύει και για το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο των 

συµµετεχόντων. Συγκεκριµένα για τη µηνιαία κατανάλωση χ2
(3)=2.305, p>0.05, για 

την εβδοµαδιαία χ2
(3)=8.331, p>0.05, και για τη συχνότητα χ2

(3)=5.869, p>0.05.  

Κατανάλωση ποτών Σύνολο
Κοιν/κο επίπεδο <5 5-25 26-50 >50

υψηλό % Κοιν/κο επίπεδο 16,7% 50,0% 16,7% 16,7% 100,0%
 %εντός µήνα 5,9% 8,8% 7,7% 12,5% 8,3%
 % του συνόλου 1,4% 4,2% 1,4% 1,4% 8,3%

µέτριο % Κοιν/κο επίπεδο 25,8% 46,8% 17,7% 9,7% 100,0%
 %εντός µήνα 94,1% 85,3% 84,6% 75,0% 86,1%
 % του συνόλου 22,2% 40,3% 15,3% 8,3% 86,1%

χαµηλό % Κοιν/κο επίπεδο 50,0% 25,0% 25,0% 100,0%
 %εντός µήνα 5,9% 7,7% 12,5% 5,6%
 %του συνόλου 2,8% 1,4% 1,4% 5,6%

σύνολο % Κοιν/κο επίπεδο 23,6% 47,2% 18,1% 11,1% 100,0%
 %εντός µήνα 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 %του συνόλου 23,6% 47,2% 18,1% 11,1% 100,0%
Πίνακας 32. Συσχέτιση µηνιαίας  κατανάλωσης αλκοόλ µε το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο 
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Κατανάλωση ποτών Σύνολο
Κοιν/κο επίπεδο 1-2 3-7 8-15 >15

υψηλό % Κοιν/κο επίπεδο 50,0% 33,3% 16,7% 100,0%
 %εντός εβδοµάδας 9,7% 7,7% 20,0% 8,3%
 % του συνόλου 4,2% 2,8% 1,4% 8,3%

µέτριο % Κοιν/κο επίπεδο 45,2% 33,9% 16,1% 4,8% 100,0%
 %εντός εβδοµάδας 90,3% 80,8% 100,0% 60,0% 86,1%
 % του συνόλου 38,9% 29,2% 13,9% 4,2% 86,1%

χαµηλό % Κοιν/κο επίπεδο 75,0% 25,0% 100,0%
 %εντός εβδοµάδας 11,5% 20,0% 5,6%
 %του συνόλου 4,2% 1,4% 5,6%

σύνολο % Κοιν/κο επίπεδο 43,1% 36,1% 13,9% 6,9% 100,0%
 %εντός εβδοµάδας 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 %του συνόλου 43,1% 36,1% 13,9% 6,9% 100,0%
Πίνακας 33. Συσχέτιση εβδοµαδιαίας κατανάλωσης αλκοόλ µε το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο 

 
 

 

 

 

Κατανάλωση ποτών Σύνολο
Κοιν/κο επίπεδο 1-2 3-5 Σχεδόν καθηµερινά

υψηλό % Κοιν/κο επίπεδο 66,7% 33,3%   100,0%
 %εντός ηµερών 8,0% 11,8%   8,5%
 % του συνόλου 5,6% 2,8%   8,5%

µέτριο % Κοιν/κο επίπεδο 73,8% 21,3% 4,9% 100,0%
 %εντός ηµερών 90,0% 76,5% 75,0% 85,9%
 % του συνόλου 63,4% 18,3% 4,2% 85,9%

χαµηλό % Κοιν/κο επίπεδο 25,0% 50,0% 25,0% 100,0%
 %εντός ηµερών 2,0% 11,8% 25,0% 5,6%
 %του συνόλου 1,4% 2,8% 1,4% 5,6%

σύνολο % Κοιν/κο επίπεδο 70,4% 23,9% 5,6% 100,0%
 %εντός ηµερών 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 %του συνόλου 70,4% 23,9% 5,6% 100,0%
Πίνακας 34. Συσχέτιση συχνότητας κατανάλωσης αλκοόλ µε το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο 
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Κεφάλαιο 4ο 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Εγώ θεωρώ πως οι κακές συνήθεις 

οφείλονται µάλλον στη βλακεία 

και την αγαθοσύνη. 

Σίγουρα πίνουµε  

επειδή µας ευχαριστεί… 

[Εµίλ Ζολά] 
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει τη συσχέτιση των διαφόρων 

παραγόντων ρίσκου και των κινήτρων κατανάλωσης αλκοόλ από τη µία µα τη 

συχνότητα και την ποσότητα κατανάλωσης αλκοόλ από την άλλη. Υποθέσαµε ότι 

αυξηµένη βαθµολογία στους παράγοντες ρίσκου θα συνοδεύεται από αυξηµένη 

κατανάλωση αλκοόλ και ότι συγκεκριµένα κίνητρα κατανάλωσης αλκοόλ θα 

συνοδεύονται επίσης από αυξηµένη κατανάλωση. Τα αποτελέσµατα αποκαλύπτουν 

ενδιαφέροντα στοιχεία για το δείγµα µας, καθώς επίσης πολλές και ενδιαφέρουσες 

συσχετίσεις από τις οποίες άλλες συµφωνούν µε τις προβλέψεις µας και άλλες όχι.   

Πιο αναλυτικά µπορούµε να δούµε να δούµε ότι οι συµµετέχοντες είναι στην 

πλειοψηφία τους νεαρής ηλικίας και ότι οι περισσότεροι (70.8%) από αυτούς είναι 

ανώτερου ή ανώτατου µορφωτικού επιπέδου µε ένα µεγάλο ποσοστό (66.7%) να 

είναι φοιτητές. Επίσης το µεγαλύτερο ποσοστό του δείγµατος δήλωσαν ότι το 

κοινωνικοοικονοµικό τους επίπεδο είναι µεσαίο. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, τα 

αποτελέσµατα µας µπορούν να γενικευτούν µόνο σε πληθυσµό µε τα αντίστοιχα 

δηµογραφικά χαρακτηριστικά. 

Αξίζει να σχολιαστεί ακόµα ότι 68% του δείγµατος δήλωσε ότι οι φίλοι του 

καταναλώνουν συχνά αλκοόλ, ενώ επίσης ένα 32.4% έχει δεχτεί πίεση από φίλους να 

καταναλώσει αλκοόλ. Τα στοιχεία αυτά είναι αξιόλογα καθώς µαρτυρούν το εύρος 

της διάδοσης της κατανάλωσης αλκοόλ και της τάσης που παρατηρείται ανάµεσα 

στους νεαρούς πληθυσµούς να συναγωνίζονται και να παρακινούν ο ένας τον άλλο 

στην κατανάλωση αλκοόλ.  

Επίσης είναι σηµαντικά τα στοιχεία που δείχνουν ότι ένα 11.1% του δείγµατος 

καταναλώνει περισσότερα από 50 ποτά το µήνα και ότι ένα 5.6% καταναλώνει 

αλκοόλ σχεδόν κάθε µέρα. Παρόλο που το ερωτηµατολόγιο που χορηγήθηκε δεν 

αποτελεί διαγνωστικό εργαλείο, οι συγκεκριµένες απαντήσεις των συµµετεχόντων θα 

µπορούσαν να θεωρηθούν ως ενδείξεις προβληµατικής κατανάλωσης αλκοόλ. 

 Όσον αφορά τα κίνητρα κατανάλωσης αλκοόλ, είδαµε ότι οι περισσότεροι 

συµµετέχοντες συγκέντρωσαν βαθµολογίες στο καθένα από τα τρία κίνητρα γύρω 

στο 12.5 ενώ η µέγιστη βαθµολογία που µπορεί να συγκεντρώσει κανείς σε αυτά 

είναι 25. Οι χαµηλές αυτές βαθµολογίες πιθανόν να είναι µία ένδειξη ότι τα 

συγκεκριµένα κίνητρα, ή τουλάχιστον οι συγκεκριµένες προτάσεις που χορηγήθηκαν 

στο δείγµα, δεν εξέφραζαν σε µεγάλο βαθµό τους συµµετέχοντες στην παρούσα 



 58

έρευνα. Πιθανότατα δηλαδή, οι συµµετέχοντες να ένιωθαν ότι καταναλώνουν αλκοόλ 

για λόγους διαφορετικούς από αυτούς που περιλάµβανε το ερωτηµατολόγιο. Επίσης 

είναι πιθανόν ότι οι χαµηλές βαθµολογίες οφείλονται στο ότι, λόγω της µετάφρασης 

των ερωτήσεων από τα αγγλικά στα ελληνικά, έγιναν κάποιες µεταβολές στο νόηµα 

τους ή στο ότι απλά ο ελληνικό πληθυσµός διαφέρει από τον αµερικάνικο στα 

κίνητρα κατανάλωσης αλκοόλ .  

Όσον αφορά τη συσχέτιση της αυξηµένης µηνιαίας κατανάλωσης αλκοόλ µε τα 

κίνητρα βελτίωσης της διάθεσης και τα κίνητρα διαχείρισης προβληµάτων, η σχέση 

αυτή είναι απόλυτα σύµφωνη µε τα βιβλιογραφικά δεδοµένα (βλ.Stewart & 

Chambers, 2000). Αυτό που ίσως µας προβληµατίζει είναι ότι οι δείχτες µειώνονται 

σε µέγεθος και σε στατιστική σηµαντικότητα όταν εξετάζουµε την εβδοµαδιαία 

κατανάλωση. Αυτό εν µέρει οφείλεται στο ότι οι δηλώσεις για την εβδοµαδιαία 

κατανάλωση τείνουν γενικώς να διαφέρουν από εκείνες για τη µηνιαία κατανάλωση 

πιθανόν επειδή τα άτοµα µπορούν πιο εύκολα να θυµηθούν πόσο αλκοόλ 

κατανάλωσαν την προηγούµενη εβδοµάδα από ότι τον προηγούµενο µήνα. Έτσι αν 

θεωρήσουµε πιο αντιπροσωπευτικές τις δηλώσεις για την εβδοµάδα, εφόσον τότε τα 

άτοµα θυµούνται καλύτερα, συµπεραίνουµε τελικά ότι οι συσχετίσεις είναι µικρές. 

Αν όµως θεωρήσουµε περισσότερο αντιπροσωπευτικό το µήνα επειδή είναι 

µεγαλύτερος σε διάρκεια τότε οι συσχετίσεις είναι µεγάλες.  

Η απουσία συσχέτισης µεταξύ της κατανάλωσης αλκοόλ και των κοινωνικών 

κινήτρων που παρατηρείται στο δείγµα µας επίσης επιβεβαιώνει ευρήµατα 

προηγούµενων ερευνών (βλ. Stewart & Devine, 2000) και υποδηλώνει ότι τα άτοµα 

που καταναλώνουν αλκοόλ απλά επειδή ταιριάζει µε την περίσταση και όχι για 

δικούς τους προσωπικούς λόγους καταναλώνουν λιγότερο αλκοόλ και έχουν λιγότερα 

προβλήµατα από αυτό.   

Είναι ακόµα σηµαντικό ότι κανένα από τα τρία κίνητρα δεν φαίνεται να συνδέεται 

µε τη συχνότητα κατανάλωσης αλκοόλ. αυτό σηµαίνει ότι η συχνότητα πιθανόν δεν 

επηρεάζεται από παράγοντες κινήτρου αλλά από άλλους παράγοντες. Επίσης 

σηµαίνει ότι τα άτοµα που καταναλώνουν αλκοόλ παρακινούµενα από κίνητρα 

βελτίωσης της διάθεσης και κίνητρα διαχείρισης προβληµάτων καταναλώνουν 

περισσότερο αλκοόλ επειδή πίνουν περισσότερο κάθε φορά και όχι επειδή πίνουν 

περισσότερο συχνά.  

Όσον αφορά τη συσχέτιση µεταξύ των κινήτρων βελτίωσης της διάθεσης και των 

κινήτρων διαχείρισης προβληµάτων, αυτή έχει ήδη βρεθεί από προηγούµενους 
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ερευνητές (Stewart, Zeitlin & Samoluk, 1996). Με βάση ωστόσο τους ίδιους 

ερευνητές, θα έπρεπε να υπάρχει υψηλή συσχέτιση µεταξύ των κινήτρων βελτίωσης 

της διάθεσης και των κοινωνικών κινήτρων η οποία εδώ δεν παρατηρείται. 

Πιθανότατα αυτό να συµβαίνει επειδή όπως έχουµε ήδη πει τα κίνητρα που 

εξετάζουµε εδώ δεν φαίνεται να εκφράζουν τους συµµετέχοντες σε µεγάλο βαθµό και 

ως αποτέλεσµα των χαµηλών βαθµολογιών, κάποιες αναµενόµενες σχέσεις 

εξασθενούν. Επιπλέον οι συµµετέχοντες της παρούσας έρευνας διαφέρουν αρκετά 

από τους συµµετέχοντες των παραπάνω ερευνών, ιδιαίτερα λόγω διαφορετικής 

εθνικότητας, κι εποµένως τέτοιου είδους διαφορές είναι αναµενόµενες.  

Όσον αφορά το φύλο, βλέπουµε ότι η έρευνα µας επιβεβαιώνει τα αποτελέσµατα 

προηγούµενων ερευνών που θέλουν τους άνδρες να καταναλώνουν µεγαλύτερες 

ποσότητες αλκοόλ και µε µεγαλύτερη συχνότητα από ότι οι γυναίκες (βλ. Wilsnack, 

Vogeltanz, Wilsnack, Harris, 2000). Επίσης διαψεύδουν την άποψη ότι οι γυναίκες τα 

τελευταία χρόνια τείνουν να εξισώνονται µε τους άνδρες στο θέµα της κατανάλωσης 

αλκοόλ λόγω των πρόσφατων κοινωνικών εξελίξεων (βλ. Del Boca, 1994 .Holdcraft 

& Iacono, 2001). Αυτό πιθανόν να συµβαίνει στο παρόν δείγµα λόγω των ιδιαίτερων 

κοινωνικών και πολιτισµικών συνθηκών που παρατηρούνται στη χώρα µας, και 

ιδιαίτερα στην Κρήτη, και οι οποίες επιτρέπουν µεγαλύτερα ποσοστά 

διαφοροποίησης στους ρόλους των δύο φύλων από ότι συµβαίνει στις άλλες δυτικές 

χώρες.  

Όσον αφορά το επάγγελµα, βλέπουµε ότι τα επαγγέλµατα που χαρακτηρίσαµε ως 

επαγγέλµατα ρίσκου συνδέονται πράγµατι µε αυξηµένη κατανάλωση αλκοόλ όσον 

αφορά την ποσότητα τόσο σε εβδοµαδιαίο όσο και σε µηνιαίο επίπεδο, και ότι οι 

διαφορές αυτές στην ποσότητα δεν οφείλονται σε διαφορές στη συχνότητα 

κατανάλωσης αλκοόλ αφού δεν βρέθηκαν να υπάρχουν τέτοιες διαφορές.  

Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης, βλέπουµε ότι τα άτοµα χαµηλότερου 

µορφωτικού επιπέδου τείνουν να καταναλώνουν αλκοόλ περισσότερο συχνά, πράγµα 

που επιβεβαιώνει αποτελέσµατα προηγούµενων ερευνών (βλ. Droomers, et al., 2004). 

Ωστόσο η σχέση αυτή ισχύει στο δείγµα µας µόνο για την εβδοµαδιαία κατανάλωση 

και όχι για τη µηνιαία. Βλέπουµε λοιπόν ξανά ότι οι συµµετέχοντες τείνουν να δίνουν 

διαφορετικές απαντήσεις για την εβδοµαδιαία κατανάλωση και διαφορετικές για τη 

µηνιαία κατανάλωση πράγµα που έχει βρεθεί να συµβαίνει συστηµατικά στα 

ερωτηµατολόγια αυτοαναφοράς ιδιαίτερα όταν αυτά εξετάζουν συµπεριφορές  µη 

αποδεκτές κοινωνικά (Bachman & O’Malley, 1981). Επίσης οι διαφορές στην 



 60

ποσότητα καταναλισκόµενου αλκοόλ δε φαίνεται να οφείλονται σε διαφορές στη 

συχνότητα κατανάλωσης αφού τέτοιες διαφορές δεν παρατηρούνται.  

Όσον αφορά την επίδραση του φιλικού περιβάλλοντος, βλέπουµε ότι οι 

συµµετέχοντες εκείνοι που συναναστρέφονται άτοµα που κάνουν συχνή χρήση 

αλκοόλ, τείνουν και οι ίδιοι να καταναλώνουν αλκοόλ σε µεγαλύτερες ποσότητες 

πράγµα που συµφωνεί µε τα βιβλιογραφικά δεδοµένα (βλ. Institute of Medicine, 

1996) και ότι αυτή η διαφορά στην ποσότητα δεν οφείλεται σε διαφορές στη 

συχνότητα αφού δε βρέθηκαν τέτοιες. Αυτό σηµαίνει πιθανόν ότι τα άτοµα αυτά 

πίνουν µόνο όταν βρίσκονται µε τους φίλους τους και τότε καταναλώνουν 

περισσότερο αλκοόλ ως απάντηση στην κατανάλωση αλκοόλ από εκείνους. 

 Το ίδιο ισχύει και για τους συµµετέχοντες εκείνους που δηλώνουν ότι δέχονται 

πιέσεις από τους φίλους τους να καταναλώσουν περισσότερο αλκοόλ και οι οποίοι 

βλέπουµε ότι καταναλώνουν περισσότερο αλκοόλ και µε µεγαλύτερη συχνότητα. 

Εποµένως η πίεση που δέχονται αφορά πιθανόν όχι µόνο η µεγαλύτερη κατανάλωση 

αλκοόλ αλλά και τη συχνότερη.    

Από τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας µπορούµε να δούµε ότι κάποιοι από 

τους εξεταζόµενους παράγοντες ρίσκου, δεν λειτουργούν τελικά ως τέτοιοι στο παρόν 

δείγµα. Καταρχήν η περιοχή ανατροφής δε φαίνεται να συνδέεται µε στατιστική 

σηµαντικότητα ούτε µε την ποσότητα ούτε µε τη συχνότητα κατανάλωσης αλκοόλ. 

Ωστόσο αυτό δεν πρέπει να µας παραξενεύει καθώς βιβλιογραφικά, παρόλο που ο 

γεωγραφικός παράγοντας θεωρείται παράγοντας ρίσκου, οι ερευνητές δεν έχουν 

καταλήξει ποια γεωγραφική περιοχή συνδέεται µε την αυξηµένη κατανάλωση 

αλκοόλ, παρά υπάρχουν αντικρουόµενα ευρήµατα (Goodwin, 1994).  

Επίσης το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο δεν φαίνεται να παρουσιάζει καµία 

στατιστικά σηµαντική συνάφεια. Ωστόσο αυτό είναι αναπόφευκτα αποτέλεσµα του 

ότι το 86.1% του δείγµατος δήλωσε µέτριο κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο εποµένως 

δεν υπήρχε επαρκής διαφοροποίηση στο δείγµα ώστε να προκύψουν σηµαντικές 

διαφορές. Από την άλλη η τάση αυτή για οµοιογένεια στην απάντηση πιθανόν να 

οφείλεται σε ανεπαρκή διατύπωση της συγκεκριµένης ερώτησης.  

Άλλοι παράγοντες που παραδόξως δε βρέθηκαν να παρουσιάζουν στατιστικώς 

σηµαντική συσχέτιση µε την κατανάλωση αλκοόλ είναι το οικογενειακό ιστορικό 

προβληµατικής κατανάλωσης αλκοόλ, ο οποίος παράγοντας µάλιστα έχει βρεθεί 

βιβλιογραφικά να είναι κορυφαίος παράγοντας ρίσκου (βλ. Conway, Swendsen & 

Merikangas, 2002), και το επίπεδο των εντάσεων κατά την παιδική ηλικία, ο οποίος 
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είναι επίσης σηµαντικός παράγοντας ρίσκου (Institute of Medicine, 1996. McMurran, 

1997). Η αδυναµία της παρούσας έρευνας να επιβεβαιώσει τα ευρήµατα των 

παραπάνω ερευνών οφείλεται πιθανότατα στο γεγονός ότι τα ποσοστά των 

συµµετεχόντων που δήλωσαν προβληµατική κατανάλωση αλκοόλ από µέλος της 

οικογενείας τους ή αυξηµένο επίπεδο εντάσεων στην οικογένεια ήταν εξαιρετικά 

χαµηλά, δηλαδή 6.9 και 4.2 αντίστοιχα.  

Εφόσον τα χαµηλά αυτά ποσοστά προέκυψαν λόγω της διατύπωσης των 

ερωτήσεων, επόµενες έρευνες θα πρέπει να εξετάσουν τους παράγοντες αυτούς µε 

διαφορετικό τρόπο ώστε να είναι σε θέση να αποκαλύψουν µε µεγαλύτερη ακρίβεια 

τα άτοµα που ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες.  

Εφόσον όµως τα συγκεκριµένα ποσοστά είναι πραγµατικά και αντιπροσωπευτικά 

του πληθυσµού, και όχι αποτέλεσµα της διατύπωσης των συγκεκριµένων ερωτήσεων, 

µπορούµε να υποθέσουµε ότι λόγω της χαµηλής συχνότητας εµφάνισης των 

συγκεκριµένων παραγόντων στο γενικό πληθυσµό, η συναφειακή στρατηγική που 

ακολουθείται εδώ δεν είναι κατάλληλη για να αποκαλύψει την επίδραση των 

συγκεκριµένων παραγόντων στην κατανάλωση αλκοόλ. Αντίθετα περισσότερο 

κατάλληλη θα ήταν η σύγκριση διαφορικών οµάδων, όπου η µία οµάδα θα 

περιλάµβανε άτοµα µε τον παράγοντα ρίσκου και η άλλη θα ήταν η οµάδα ελέγχου.  

Όπως φαίνεται και από τα παραπάνω, η παρούσα έρευνα έχει κάποιους 

περιορισµούς. Καταρχάς το δείγµα της έρευνας µπορεί να χαρακτηριστεί 

περισσότερο ως ευκαιριακό παρά ως τυχαίο, αφού η δειγµατοληψία που 

ακολουθήθηκε δεν ήταν αυστηρά τυχαία. Ωστόσο τα περισσότερα αποτελέσµατα 

συµφωνούν µε τη βιβλιογραφία οπότε µπορούµε να συµπεράνουµε ότι τελικά το 

δείγµα είναι αρκετά αντιπροσωπευτικό του πληθυσµού.  

Ένας άλλος περιορισµός της έρευνας µας είναι το µέσο συλλογής δεδοµένων που 

χρησιµοποιήθηκε. Το ερωτηµατολόγιο που χορηγήθηκε όπως έχουµε ήδη 

προαναφέρει περιελάµβανε µία οµάδα από αυτοσχέδιες ερωτήσεις, οι οποίες 

διαµορφώθηκαν µε βάση τα βιβλιογραφικά δεδοµένα, και µία µετάφραση του 

Drinking Motives Questionnaire της M.L.Cooper. Εποµένως πρόκειται για ένα 

εργαλείο που δεν είναι σταθµισµένο στον ελληνικό πληθυσµό και εποµένως δεν 

υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του. Ωστόσο το 

ερωτηµατολόγιο µε την προαναφερθείσα δοµή επιλέχτηκε αναγκαστικά, καθώς από 

όσο γνωρίζουµε, δεν υπάρχουν στην ελληνική γλώσσα σταθµισµένα εργαλεία που να 

µετρούν τα θέµατα που µας απασχολούν εδώ.  
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Επιπλέον περιορισµός είναι από το Drinking Motives Questionnaire της 

M.L.Cooper χρησιµοποιείται η αρχική του δοµή, µε τις 15 ερωτήσεις, η οποία όπως 

έχουµε δει µε βάση τους Stewart, Zeitlin & Samoluk (1996) παρουσιάζει κάποιες 

αδυναµίες στη διατύπωση των ερωτηµάτων. Ωστόσο, παρ’ όλες τις επίµονες 

προσπάθειες, στάθηκε αδύνατον να εξασφαλίσουµε πρόσβαση στην πιο πρόσφατη 

έκδοση του. 

Μία άλλη έλλειψη που µπορεί κανείς να καταλογίσει στην παρούσα έρευνα είναι 

ότι αφήνει ανεξέταστους αρκετούς από τους παράγοντες ρίσκου που έχουµε δει να 

σχετίζονται µε την κατανάλωση αλκοόλ, όπως είναι για παράδειγµα τυχόν άλλες 

εξαρτήσεις, οι πεποιθήσεις του οικογενειακού περιβάλλοντος για την κατανάλωση 

αλκοόλ, παράγοντες προσωπικότητας και ψυχοπαθολογίας, κ.ά. Επίσης πιθανότατα 

κάποιοι από τους παράγοντες να εξετάζονται επιφανειακά ή ελλιπώς όπως συµβαίνει 

για παράδειγµα µε το επίπεδο των συγκρούσεων στο οικογενειακό περιβάλλον. 

Ωστόσο, η παρούσα έρευνα αποτελεί µια µάλλον προκαταρτική έρευνα καθώς, από 

όσο είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε, δεν υπάρχουν επαρκείς ελληνικές έρευνες που 

να εξετάζουν αντίστοιχα θέµατα. Μία τέτοιου είδους έρευνα λοιπόν είναι αδύνατον 

να εξετάσει ένα τόσο περίπλοκο θέµα σε βάθος, ενώ παράλληλα είναι αδύνατον για 

οποιαδήποτε έρευνα να συµπεριλάβει τόσους πολλούς παράγοντες, ιδιαίτερα όταν δεν 

υπάρχουν επαρκή εργαλεία συλλογής δεδοµένων. 

Προκειµένου να εξαλειφθούν οι περιορισµοί που θέτει η παρούσα έρευνα, και να 

προχωρήσει η γνώση µας για τους λόγους κατανάλωσης αλκοόλ από τους νεαρούς 

Έλληνες στο απαιτούµενο βάθος, απαιτούνται νέες, περισσότερο εκτεταµένες 

έρευνες, µε αυστηρότερο µεθοδολογικό σχεδιασµό και βεβαίως αποτελεσµατικότερα 

εργαλεία µέτρησης.  

Από την άλλη, παρ’ όλους τους προαναφερόµενους περιορισµούς η παρούσα 

έρευνα αποτελεί µια πρώτη προσπάθεια να εξεταστούν οι λόγοι εκείνοι που οδηγούν 

τους νέους στην κατανάλωση αλκοόλ και µα βοηθάει να σχηµατίσουµε το προφίλ του 

ατόµου εκείνου που έχει µεγαλύτερες πιθανότητες να οδηγηθεί σε προβληµατική 

κατανάλωση αλκοόλ. Συγκεκριµένα πρόκειται για άτοµο µε ένα πιθανό κληρονοµικό 

υπόβαθρο που του προκαλεί µια ιδιαίτερη φυσιολογική ευαλλωτότητα στο αλκοόλ, το 

οποίο πιθανότατα αναπτύσσεται σε ένα ανεπαρκές οικογενειακό ή κοινωνικό 

περιβάλλον, και που λόγω συγκεκριµένων χαρακτηριστικών προσωπικότητας, 

πεποιθήσεων και κινήτρων που αναπτύσσει ως αποτέλεσµα των παραπάνω, έχει 

περισσότερες πιθανότητες να ξεκινήσει να καταναλώνει αλκοόλ. Συγχρόνως, λόγω 
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των ιδιαίτερων φυσιολογικών του χαρακτηριστικών και πιθανότατα των 

συναναστροφών του µε ακατάλληλα άτοµα είναι περισσότερο πιθανόν να έχει αρχικά 

ευχάριστες συνέπειες από το αλκοόλ και να οδηγηθεί σε συνεχώς αυξανόµενη 

κατανάλωση του µε όλες τις επακόλουθες αρνητικές συνέπειες.        

Γνωρίζοντας τα παραπάνω, είναι δυνατόν να εντοπιστούν οι οµάδες εκείνες του 

πληθυσµού που βρίσκονται σε κίνδυνο για την ανάπτυξη σχετικών προβληµάτων, 

ώστε να κατευθυνθούν κατάλληλα και αποτελεσµατικά κάποιες προσπάθειες 

πρόληψης τους. Για παράδειγµα, χορήγηση κατάλληλων ερωτηµατολογίων σε 

σχολεία θα µπορούσε να εντοπίσει άτοµα µε οικογενειακό ιστορικό αλκοολισµού, µε 

οικογενειακά και κοινωνικά προβλήµατα, µε παράγοντες προσωπικότητας που 

σχετίζονται µε αντικοινωνικές συµπεριφορές, καθώς και άτοµα µε θετικές 

προσδοκίες από την κατανάλωση αλκοόλ, και στη συνέχεια στις οµάδες αυτές να 

εφαρµοστούν κατάλληλα προγράµµατα ενηµέρωσης που θα αποτρέψουν την 

προβληµατική χρήση.  

Επιπλέον, η εντόπιση των αιτιών που οδηγούν στη χρήση αλκοόλ ίσως θα 

µπορούσε να συνεισφέρει στην εύρεση αποτελεσµατικότερων µεθόδων απεξάρτησης 

των εξαρτηµένων ατόµων και γενικότερα περιορισµού του συγκεκριµένου 

προβλήµατος που, όπως έχουµε ήδη δει, έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις.  
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Το ερωτηµατολόγιο που κρατάτε στα χέρια σας είναι ανώνυµο και 

άκρως εµπιστευτικό. Τα δεδοµένα θα χρησιµοποιηθούν για ερευνητικούς 

και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Παρακαλώ απαντήστε σε όλες τις 

ερωτήσεις µε ειλικρίνεια. 
 

Στις ερωτήσεις που ακολουθούν συµπλήρωσε Χ στο κουτάκι της 

απάντησης που σε εκφράζει. 

Φύλο:   Α          Θ  

Ηλικία: …… 
 
Επάγγελµα (παρακαλώ να προσδιοριστεί µε ακρίβεια): ……………… 
 
Επίπεδο εκπαίδευσης: 
Απόφοιτος δηµοτικού                       Απόφοιτος λυκείου    
Μερικές τάξεις του γυµνασίου         Ανώτερες σπουδές     
Απόφοιτος γυµνασίου                       Ανώτατες σπουδές     
Μερικές τάξεις του λυκείου         
 
Μεγάλωσες σε:  
Αγροτική περιοχή                  
Ηµιαστική περιοχή                
Αστική περιοχή                     
 
Υπάρχει στην άµεση οικογένεια σου κάποιο άτοµο που να 
αντιµετωπίζει προβλήµατα από την κατανάλωση αλκοόλ; 
Ναι                 Όχι  
 
Υπάρχει στην ευρύτερη οικογένεια σου κάποιο άτοµο που να 
αντιµετωπίζει προβλήµατα από την κατανάλωση αλκοόλ;  
Ναι                 Όχι  
 
Σε ποια ηλικία ξεκίνησες να καταναλώνεις αλκοόλ;( στην ερώτηση 
δεν συµπεριλαµβάνεται το πότε δοκίµασες πρώτη φορά από το ποτό 
κάποιου άλλου)         ……. 
 
Τα άτοµα µε τα οποία συναναστρέφεσαι συνήθως,  καταναλώνουν 
συχνά αλκοόλ; 
Ναι                 Όχι  
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Έχεις δεχτεί πίεση από φίλους να καταλώσεις µεγάλες ποσότητες 
αλκοόλ; 
Ναι                  Όχι  
 
Πως θα χαρακτήριζες το επίπεδο των εντάσεων στο οικογενειακό σου 
περιβάλλον κατά την παιδική σου ηλικία; 
Χαµηλό     
Μέτριο      
Αυξηµένο  
 
Το κοινωνικό-οικονοµικό σου επίπεδο θα το χαρακτήριζες:   
Χαµηλό    
Μεσαίο     
Υψηλό      
 
Πόσα περίπου ποτά κατανάλωσες τον προηγούµενο µήνα; (το ένα 
ποτό ισοδυναµεί µε ένα µεγάλο ποτήρι µπύρα, δύο ποτηράκια κρασί, 
δύο ποτηράκια ρακή, τσίπουρο, ούζο κ.λ.π, ή ένα αποσταγµένο ποτό 
π.χ. ουίσκι, βότκα, κλπ)  
Λιγότερα από 5          
Από 5 έως 25             
Από 26 έως 50           
Περισσότερα από 50  
 
Πόσα περίπου ποτά κατανάλωσες  κατά τη διάρκεια της περασµένης 
εβδοµάδας; 
Από 1 έως 2  
Από 3 έως 7  
Από 8 έως 15  
Περισσότερα από 15     
 
Πόσες µέρες την εβδοµάδα καταναλώνεις συνήθως αλκοόλ; 
Από µία έως 2  
Από 3 έως 5 ηµέρες  
 Σχεδόν κάθε µέρα   
 
Όταν πίνεις καταναλώνεις συνήθως:  (µπορείς να διαλέξεις από 1-2) 
Κρασί  
Μπύρα  
Ρακή, τσίπουρο, ούζο κ.λ.π.  
Αποσταγµένα ποτά (ουίσκι. βότκα κ.λ.π.)   
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Στις παρακάτω ερωτήσεις, βάλε σε κύκλο τον αριθµό που δείχνει 

πόσο σε εκφράζει το περιεχόµενο της κάθε πρότασης. 

1= δε µε εκφράζει καθόλου 
2= µάλλον δε µε εκφράζει 
3= ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 
4= µάλλον µε εκφράζει 
5= µε εκφράζει απόλυτα 
 
Συνήθως πίνεις ….               
                                               ∆ε µε εκφράζει καθόλου…………Με εκφράζει απόλυτα       
 
1.  γιατί σου αρέσει                              1               2             3                4            5                                 

2. γιατί είναι συναρπαστικό                1               2             3                4            5                                 

3. για να «ανεβείς»                               1               2             3                4            5                                  

4. γιατί έχει πλάκα                               1               2             3                4            5                                  

5. γιατί σε κάνει να αισθάνεσαι καλά 1               2             3                4            5                                 

6. για να χαλαρώσεις                            1               2             3                4            5                                 

7. για να ξεχάσεις τις έννοιες σου        1               2             3                4            5                                 

8.γιατί έτσι αισθάνεσαι µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ή πιο σίγουρος /η για τον 

εαυτό σου                                               1               2             3                4            5                                 

9. γιατί σε βοηθάει όταν νιώθει αγχωµένος /η  

  ή στεναχωρηµένος /η                           1               2             3                4            5                                     

10. για να χαρείς όταν είσαι σε  

κακή διάθεση                              1               2             3                4            5                                 

11. σαν ένα τρόπο για να γιορτάσεις     1               2             3                4            5                                 

12. γιατί αυτό κάνουν οι περισσότεροι 

  φίλοι σου όταν είσαστε µαζί                1               2             3                4            5                                     

13. για να είσαι κοινωνικός /ή                1              2             3                4            5                                

14. γιατί έτσι συνηθίζεται σε  

ιδιαίτερες περιπτώσεις                           1               2             3                4            5                                     

15. γιατί κάνει τις κοινωνικές  

  συναναστροφές πιο ευχάριστες.           1               2             3                4            5                                 

 

 


