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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ εμάξηεζε ελφο κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο δεκηνπξγεί ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ 

ςπρηθή ηζνξξνπία ηνπ εμαξηεκέλνπ αιιά θαη ζηνπο νηθείνπο ηνπ. Ζ παξνχζα πηπρηαθή 

εξγαζία έρεη σο ζέκα ηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή επηβάξπλζε πνπ βηψλεη ε νηθνγέλεηα φηαλ 

έρεη έλα αιθννιηθφ κέινο. Γίλεηαη αλαθνξά ζηελ επηβάξπλζε θαη ζηηο ζπλέπεηεο πνπ 

επηθέξεη ε θαηάρξεζε αιθνφι απφ έλα κέινο ηεο ζε νιφθιεξε ηελ νηθνγέλεηα. 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 02/07/2020 έσο 

25/08/2020. Πην ζπγθεθξηκέλα, κέζα απφ ηελ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλψληαη νη άκεζεο θαη 

καθξνπξφζεζκεο ζπλέπεηεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ θαηάρξεζε αιθνφι ζηα ίδηα ηα 

άηνκα πνπ θάλνπλ θαηάρξεζε θαη ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο. Δπηπιένλ, ζα δνζεί ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα ζηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ βηψλεη ε νηθνγέλεηα έρνληαο έλα 

αιθννιηθφ κέινο, ζηηο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο πνπ ελδερνκέλσο λα αληηκεησπίδεη, ζηελ 

ελεκέξσζε πνπ έρεη ιάβεη ζρεηηθά κε ην ζέκα ηνπ αιθννιηζκνχ θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θαηάζηαζεο. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπγθεθξηκέλν δείγκα, κέιε ηεο νκάδαο 

Αλψλπκσλ Αιθννιηθψλ «χιινγνο Άζπξν- Μαχξν» ζηελ πφιε ηνπ Ζξαθιείνπ. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ελεκεξψζεθαλ γηα ηελ αλσλπκία θαη ηε ρξήζε ησλ 

δεδνκέλσλ απνθιεηζηηθά γηα αθαδεκατθφ ζθνπφ. Λφγσ ηεο δχζθνιεο πεξηφδνπ πνπ 

δηαλχνπκε κε ηελ παλδεκία ζηε ρψξα καο, νη ζπκκεηέρνληεο ζπκπιήξσζαλ ηα 

εξσηεκαηνιφγηα κέζσ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ (GoogleForms) ειεθηξνληθά. 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο, έγηλε εκθαλέο φηη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα βηψλνπλ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή 

επηβάξπλζε έρνληαο αιθννιηθφ κέινο, ν αιθννιηζκφο αιινηψλεη ηηο ζρέζεηο ηεο νηθνγέλεηαο, 

αιιάδεη ηνπο ξφινπο θαη δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα κεηαμχ ηνπο. 

Δίλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη ελεκέξσζε γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ αιθννιηζκφ 

απφ ηηο πην κηθξέο ειηθίεο έηζη ψζηε λα ιακβάλνπλ ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο θαη λα 

ελεκεξψλνληαη γηα ηηο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ε θαηάρξεζε αιθνφι, έηζη ψζηε λα 

κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θαηάζηαζε γξήγνξα. 

 

 

 



6 

 

ABSTRACT 

 

The dependence of a family member creates serious effects on the mental balance of 

the addicted person and it’s family. This diploma thesis deals with the psycho-emotional 

burden that the family experiences when having an alcoholic member. Reference is made to 

the burden and consequences of alcohol abuse by one member of the family.  

The survey was conducted in the period from 02/07/2020 to 25/08/2020. More 

specifically, the present study explores the immediate and long-term consequences created by 

alcohol abuse to the abusers themselves and their families. In addition, special attention will 

be paid to the psycho-emotional state that the family experiences with having an alcoholic, 

the financial difficulties they may face and the information they have received about 

alcoholism and treatment. The survey  was conducted on a specific sample of members of the 

Alcoholics Anonymous group "White-Black Association" in the city of Heraklion.  

Participants in the survey were informed of the anonymity of research and the use of 

the data solely for academic purposes. Due to the difficult period we are going through with 

the pandemic in our country, the participants filled in the questionnaires through the database 

(Google Forms). 

From the analysis of the data of the present survey, it became clear that the largest 

percentage of people who participated in the research experience a psycho-emotional burden 

having an alcoholic member and alcoholism alters family relationships, changes roles and 

creates problems between them. 

It’s important to be aware of alcohol related issues so that they can be properly 

informed and aware of the consequences of alcohol abuse, so that they can deal with the 

situation quickly. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
Ο

 ΑΛΚΟΟΛ-ΑΛΚΟΟΛΗΜΟ  

 

Απφ ηα παιαηφηεξα ρξφληα ην αιθνφι ήηαλ ε ιεγνκέλε ζπληξνθηά ηνπ αλζξψπνπ, 

θαζψο απνηεινχζε ζπλνδεπηηθφ ζε πνιιέο πεξηζηάζεηο, φπσο ζηνλ γάκν, ζε κηα γηνξηή, γηα 

πξνζσπηθή ραιάξσζε, ζε κηα θηιηθή θνπβέληα αθφκα θαη ζπλνδεπηηθφ κε ηα θαζεκεξηλά 

γεχκαηα ησλ αλζξψπσλ. Σν αιθνφι άξρηζε λα γίλεηαη θπξίαξρν ζηελ δσή ηνπ αλζξψπνπ 

θαζψο βξηζθφηαλ νπνπδήπνηε, ζε καγαδηά, ζην πεξίπηεξν, ζε έλα θηιηθφ ζπίηη αθφκα θαη 

ζηελ δνπιεηά κέρξη θαη ζηελ ηειεφξαζε. Αλ θαη ην αιθνφι απνηειεί απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

βηνκεραλίεο πνπ πξνζθέξεη δνπιεηά ζε εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο, δελ κπνξνχκε λα 

αλαηξέζνπκε φηη είλαη θαη έλαο απφ ηνπο πην ζπλεζηζκέλνπο θαη απμεκέλνπο  εζηζκνχο.  

Σν γεγνλφο φηη ην αιθνφι πξνθαιεί αξθεηά πξνβιήκαηα είλαη γλσζηφ ζε φινπο ηνπο 

αλζξψπνπο. Απφ ηελ απιή ρξήζε εχθνια κπνξεί λα θηάζεη θάπνηνο ζηελ θαηάρξεζε ρσξίο 

λα ην ζπλεηδεηνπνηήζεη. Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη πνπ εζίδνληαη ζην αιθνφι, γηα λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη έρνπλ πιένλ εζηζηεί είλαη ήδε ζην ζηάδην ηνπ εζηζκνχ θαζψο δελ 

ππάξρεη πξνεηδνπνηεηηθφ κήλπκα φηη νδεχνπλ πξνο ηνλ εζηζκφ. Αθφκα θαη ηα θνληηλά ηνπο 

άηνκα ζα ην θαηαιάβνπλ φηαλ πιένλ ν άλζξσπνο είλαη εζηζκέλνο, εθφζνλ ε ρξήζε πνπ 

κπνξεί λα έθαλε πξηλ εζηζηεί λα ζεσξνχληαλ θπζηνινγηθή, ελψ ηψξα λα είλαη αηζζεηφ ην 

πξφβιεκα ηνπ αιθννιηζκνχ.  

Οη παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηνλ εζηζκφ ηνπ αιθνφι κπνξεί λα είλαη πνηθίινη, φπσο 

πεξηβαιινληηθνί (θνηλσλία, νηθνλνκία, πνιηηηθή θ.ι.π), γελεηηθνί-βηνινγηθνί, ςπρνινγηθνί  

θαζψο θαη άιινη πνιινί ιφγνη πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ην άηνκν ζηελ ρξήζε/ θαηάρξεζε 

ηνπ αιθνφι. Αθφκα θαη κηα παιηφηεξε θαηάρξεζε ζε λαξθσηηθέο νπζίεο κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ηνλ εζηζκφ ηνπ αηφκνπ ζην αιθνφι. ίγνπξα φκσο, ππάξρεη πάληα θάπνηνο ιφγνο 

πνπ πξνέξρεηαη απφ ην πξνθίι ηνπ αιθννιηθνχ. Ζ θαηάρξεζε θαη ν εζηζκφο ηνπ αηφκνπ ζα 

μεθηλήζεη ζηαδηαθά λα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ, φπσο ζηελ 

δνπιεία ηνπ , ζηηο ζρέζεηο ηνπ , ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θ.ι.π.  

 

1.1 ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΟΤ ΑΛΚΟΟΛ 

 

Ζ  ακπεινπξγία μεθίλεζε απφ ηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιήο πεξίπνπ ηνλ 5
ν 

αηψλα π.Υ. 

Έπεηηα, νη κεηαλαζηεπηηθέο νκάδεο πνπ έθηαζαλ ζηελ Δπξψπε ην δηέδσζαλ ζηε Γχζε. 
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Τπάξρνπλ πνιινί κχζνη γηα ηελ άκπειν θαη ηνλ νίλν. Γη’ απηφ ηνλ ιφγν δελ είλαη εχθνιν λα 

αλαθεξζεί κε αθξίβεηα ε θαηαγσγή εθφζνλ βηβιηνγξαθηθά δελ είλαη πξνζδηνξηζκέλε. 

ίγνπξα δελ πξνέξρεηαη ακηγψο απφ ηελ Αλαηνιή, αληηζέησο, βξίζθεηαη  κεηαμχ ησλ θπηψλ 

ηεο επξσπατθήο ρισξίδαο (Σζαξνχραο, 2012). 

ηελ Μεζφγεην δηακνξθψζεθε ν κεγάινο πλεπκαηηθφο θχθινο ηνπ νίλνπ , θαζψο είρε 

θαζηεξσζεί σο ην θχξην πνηφ ηνπο. Οη Έιιελεο πήγαηλαλ πάληα ζε απηή ηελ ζπλάληεζε 

θαζψο γλψξηδαλ φηη ζα ππάξρεη νίλνο. ηνλ κεγάιν πλεπκαηηθφ θχθιν παξεπξίζθνληαλ 

πνηεηέο, κνπζηθνί , δσγξάθνη , ηερλίηεο θ.ι.π. Ο νίλνο πιένλ είρε ηαπηηζηεί κε ηνλ πνιηηηζκφ, 

θαζψο παληνχ ζπλδπαδφηαλ, φπσο ζηελ πνίεζε ή ζηελ κνπζηθή, αιιά θαη ζε άιιεο πνιιέο 

ηέρλεο. 

Οη Έιιελεο  επηζπκνχζαλ ηνλ νίλν θαζψο γηα απηνχο ήηαλ πιένλ ην θαιχηεξν πνηφ, 

ελψ αληίζεηα, ηνλ δχζν ηνλ πεξηθξνλνχζαλ. ηελ Διιάδα ην πην γλσζηφ αιθννινχρν πνηφ 

ήηαλ ην πδξφκειν, ην νπνίν πξνεξρφηαλ απφ ηε δχκσζε κειηνχ κε λεξφ. Ο κεξνο ζηελ 

Ηιηάδα θαη ηελ Οδχζζεηα αλέθεξε ηα ζπνπδαηφηεξα ακπεινπξγηθά θέληξα ηεο Διιάδαο θαηά 

ηελ απαξίζκεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ εθζηξαηεία ηεο Σξνίαο θαζψο κλεκφλεπε ηνπο 

νίλνπο ηεο Θξάθεο. Ο Αηζρχινο φηαλ έγξαθε ηηο ηξαγσδίεο ηνπ ήηαλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

κεζπζκέλνο, πξάγκα γηα ην νπνίν ηνλ θαηεγνξνχζε ν νθνθιήο. Σα έξγα ησλ αξραίσλ 

Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ είλαη γεκάηα κε πξνεηδνπνηήζεηο ελάληηα ζηελ ππεξβνιηθή 

θαηαλάισζε πνηψλ θαζψο ζε εθείλε ηελ επνρή ην πφην ήηαλ θάηη θαηλνχξγην αιιά θαη 

επηθίλδπλν γηα ηνπο αλζξψπνπο φπνπ δελ ην γλψξηδαλ. ηνπο Ρσκαίνπο απαγνξεπφηαλ ε 

θαηαλάισζε αιθνφι θάησ απφ ηα ηξηάληα. ηελ Αξραία Διιάδα, ην θξαζί απνηεινχζε ην 

αγαπεκέλν πνηφ ησλ Θεψλ αιιά θαη ησλ ζλεηψλ. Δθείλε ηελ επνρή, ην θξαζί ρξεζηκνπνηείην 

κφλν γηα ζξεζθεπηηθνχο θαη ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο (Μαξαγθνχ, 1992). 

ηελ επνρή ηεο Βίβινπ έπηλαλ θξαζί φρη κφλν γηα πξνζσπηθή ηνπο επραξίζηεζε, 

αιιά θαη γηα ιφγνπο δηαηηεηηθνχο θαη θαξκαθεπηηθνχο. Γηα παξάδεηγκα, ν Απφζηνινο 

Παχινο  ζηηο επηζηνιέο ηνπ θαηαδίθαδε ηνπο κεζπζκέλνπο αθφκα θαη ηελ κέζε ηελ νπνία 

απνθαινχζε "απηζηία". ηνλ Μεζαίσλα, ν νίλνο ήηαλ ην βαζηθφηεξν αγαζφ ζηηο εθδειψζεηο, 

δηφηη κε απηφ δηαζθέδαδαλ θαη πεξλνχζαλ θαιά. Σα κνλαζηήξηα κεηαηξάπεθαλ ζε έλα είδνο 

ηαβέξλαο θαη παλζηφλ ηεο επνρήο, φπνπ νη ηαμηδηψηεο απνιάκβαλαλ ηνλ νίλν ειεπζέξα. Σν 

πνηφ ήηαλ πιένλ αλαγλσξηζκέλν σο νπζία πνπ άιιαδε ηε δηάζεζε, θαζψο πξνθαινχζε κηα 

εξεκία ζηνπο αλζξψπνπο. 



12 

 

Δθείλε ηελ επνρή, δελ κπνξνχζαλ λα παξάγνπλ πξντφλ ην νπνίν ζα είλαη δπλαηφηεξν 

πεξηέρνληαο πάλσ απφ 14% αιθνφιε. Ζ θαηαλάισζε ινηπφλ ησλ πνηψλ πνπ πξνέξρνληαλ 

απφ απφζηαμε, φπσο ην νπίζθη, ην θνληάθ, ην ηδηλ, ήηαλ πνιχ κεηαγελέζηεξε αλαθάιπςε, 

φπνπ έθηαζε ζηελ Δπξψπε πεξίπνπ 1.000 ρξφληα πξηλ απφ ηελ Ηζπαλία, πνπ ήηαλ ππφ ηελ 

θαηνρή ησλ Αξάβσλ. πγθεθξηκέλα, ηνλ 10
ν
 αηψλα έλαο Πέξζεο γηαηξφο, ν Ρακζήο 

αλαθαιχπηεη ηελ απφζηαμε θαη σο εθ ηνχηνπ ηελ παξαγσγή πνηψλ κε κεγαιχηεξε 

πεξηεθηηθφηεηα ζε αιθνφιε. Οη Δπξσπαίνη επηζηήκνλεο ελζνπζηάζηεθαλ γηα ηελ αλαθάιπςε 

απηή θαζψο ηνπο άξεζε αξθεηά εθφζνλ είραλ ήδε αδπλακία ζηνλ νίλν. Σν θαηλνχξγην πξντφλ 

πήξε ηελ νλνκαζία  «πεγή ηεο ληφηεο», «eau-de-vie», «aquavitae», φπνπ εθεί βξίζθεηαη θαη ε 

ξίδα ηεο ιέμεο «whiskey». Σνλ 16
ν
αηψλα έγηλαλ γλσζηά ηα πνηά κε 14% αιθνφιε. 

Σν 1.700π.Υ. πεξίπνπ, νη Οιιαλδνί έθηηαμαλ έλα απνζηαγκέλν πνηφ πνπ νλνκαδφηαλ 

"ηδηλ". Σν πνηφ απηφ εμαπιψζεθε αξθεηά γξήγνξα ζηα ρξφληα ηεο βηνκεραληθήο 

επαλάζηαζεο. Βέβαηα απηφ πξνθάιεζε πξφβιεκα ζηα αζηηθά θέληξα ηεο Αγγιίαο. Σν πνηφ 

ηδηλ επεηδή ήηαλ αξθεηά θζελφ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θαθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο πνπ 

βίσλαλ νη άλζξσπνη, ην ρξεζηκνπνηνχζαλ σο ηξνθή ιφγσ ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ πνπ 

είρε, θπξίσο ε εξγαηηθή ηάμε. Γη’ απηφ ηνλ ιφγν μεθίλεζαλ λα ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζηελ 

Αγγιία ιφγσ ηνπ αιθνφι θαη ηνπ αιθννιηζκνχ.  

   Σν αιθνφι  έθζαζε ζηελ Ακεξηθή ην 1620. Οη Ηζπαλνί άπνηθνη κεηέθεξαλ καδί ηνπο 

θιήκαηα ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο φπνπ αθφκα δελ είραλ νξγαλσζεί ζαλ έζλνο. Σν 1790 

ςεθίζηεθε ν λφκνο πνπ έδηλε σο πξνκήζεηα ζε θάζε θαληάξν ¼ ηνπ ιίηξνπ κπξάληη, ξνχκη ή 

νπίζθη. Οη άπνηθνη παξαζθεχαδαλ θξαζί θαη θαιιηεξγνχζαλ θιήκαηα αιιά ήηαλ ην ξνχκη, 

ηειηθά, πνπ έδσζε ηελ απάληεζε ζηε δίςα ηνπ λενζχζηαηνπ έζλνπο, αλαθέξεηαη ζην Loosing 

the Grip, ησλ J. Kinney θαη G. Leaton (Kinney,2000). Σν αιθνφι ήηαλ ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

νη Ακεξηθάλνη θαηάθεξαλ λα απνδεθαηίζνπλ ηνπο Ηλδηάλνπο. Σν κπέξκπνλ πιένλ έγηλε ην 

δεκνθηιέζηεξν πνηφ ηεο Ακεξηθήο.  

Ζ θαηαλάισζε αιθνφι απφ ηνπο απνίθνπο πιένλ κεηαηξάπεθε ζε  νηθνγελεηαθή 

ππφζεζε, φπνπ παξέκελε έηζη έσο ηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Με ηελ αχμεζε ηνπ 

κεηαλαζηεπηηθνχ ξεχκαηνο πξνο ηε ρψξα, ηε βηνκεραλνπνίεζε ηεο θαη ηηο κεγαιχηεξεο 

θνηλσληθέο ειεπζεξίεο, ε θαηαλάισζε αιθνφι πιένλ έγηλε ιηγφηεξν θνηλσληθή ππφζεζε θαη 

έγηλε θνηλσληθφ πξφβιεκα θαζψο ππήξραλ θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ζηηο νηθνγέλεηεο. 

Οη άλζξσπνη είραλ εζηζηεί ζην αιθνφι θαη άξρηζαλ λα αιιάδνπλ ζηαδηαθά   

ζπλήζεηεο θαη ηξφπνπο. Σα νηθνγελεηαθά κνληέια άξρηδαλ λα αιιάδνπλ δηφηη θπξηαξρνχζε ην 
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αιθνφι. Σν αιθνφι πιένλ είρε  γίλεη θίλδπλνο ζε κεγάιεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη ιφγσ απηνχ 

ηνπ θαηλνκέλνπ δεκηνπξγήζεθαλ νκάδεο θαηά ηνπ αιθνφι. Σν 1919 έγηλε ε πξψηε 

πνηναπαγφξεπζε. Έπεηηα δεκηνπξγήζεθαλ θηλήκαηα πνπ είραλ ζηφρν ηελ  επαγξχπλεζε-

ζπλεηδεηνπνίεζε ζηνπο αλζξψπνπο. Απηά ηα θηλήκαηα ζεσξνχζαλ φηη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ λφκσλ κπνξεί λα ιχζεη ηα κεγάια θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ 

ππήξραλ εθείλε ηελ επνρή. Σα θηλήκαηα απηά θαηαδίθαδαλ ηελ ππεξβνιηθή θαηαλάισζε πνπ 

ππήξρε θαη φρη ην πνηφ. Σα θίλεηξα ηνπο ήηαλ  εζηθά θαη πξνζπαζνχζαλ λα εμεγήζνπλ φηη 

πξέπεη λα ππάξρεη κεηξφ ζηελ θαηαλάισζε ηνπ πνηνχ θαη φρη ε ππεξβνιηθή πνζφηεηα. ε 

κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα νη αληηπαξαζέζεη έιαβαλ κεγάιεο δηαζηάζεηο θπξίσο απφ ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ ήηαλ θαηά ηνπ αιθνφι. Λφγσλ ησλ αληηπαξαζέζεσλ πνπ ππήξραλ 

νξγαλψζεθαλ εθζηξαηείεο θαη λέα θηλήκαηα πνπ  απιψλνληαο ζε φιεο ηηο ΖΠΑ φπνπ 

δεηνχζαλ ηελ απαγφξεπζε ηνπ αιθνφι. Σν 1869 πιένλ είρε ηδξπζεί ην Δζληθφ Κφκκα Τπέξ 

ηεο Πνηναπαγφξεπζεο (National Prohibition Party) κε αηρκή ηνπ δφξαηνο, σο πνιηηηθή 

έθθξαζε, ηε ζεζκνζέηεζε κε λφκν ηεο πνηναπαγφξεπζεο. 

Ζ France Williard ην 1874 ίδξπζε ηελ WCTU (Women’s Christian Temperance 

Union) ζην Κιήβειαλη. Ήηαλ κηα ζξεζθεπηηθή νξγάλσζε, δίλνληαο ελεξγφ ξφιν ζηηο 

γπλαίθεο γηα ηελ πξφιεςε θαη ελεκέξσζε γηα ην αιθνφι. Οξγάλσζαλ αξθεηέο 

ζπγθεληξψζεηο, ίδξπζαλ βηβιηνζήθεο, αθφκα θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ψζηε λα 

ελεκεξψζνπλ ηα παηδηά θαη λα ηνπο  πξνθαιέζνπλ θφβν θαη κίζνο γηα ην αιθνφι. Οη WCTU 

κεηά απφ πνιιέο θηλεηνπνηήζεηο, θαηάθεξαλ  ηειηθά  λα επεξεάζνπλ ηνλ θφζκν θαη λα 

θαηαθέξνπλ ηνλ ζθνπφ ηνπο , ν νπνίνο ήηαλ ε απαγφξεπζε ηνπ αιθνφι.  

Σν 1985, ελψζεθαλ πνιιέο κηθξέο νκάδεο κε ηελ «Anti-Saloon League» -Έλσζε 

θαηά ησλ αινχλ-, ε νπνία γξήγνξα άζθεζε ηε κεγαιχηεξε επηξξνή απ’ φια απηά ηα 

θηλήκαηα. Καζψο είρε ηελ ππνζηήξημε απφ εθθιεζηαζηηθέο «νκάδεο», πίεζε ην Κνγθξέζν. 

Έηζη κε απηφ ηνλ ηξφπν, πέξαζε ην κήλπκα φηη ην θχξην θαη νπζηαζηηθφ πξφβιεκα ηεο 

θνηλσλίαο ήηαλ ην αιθνφι θαη ε ιχζε ζην πξφβιεκα απηφ ήηαλ ε πνηναπαγφξεπζε. Έπεηηα,  

ην 1919 ην Κνγθξέζν ςήθηζε ηελ ππ’ αξηζκφλ 18 ηξνπνπνίεζε λφκνπ, ε νπνία φξηδε, φηη 

είλαη παξάλνκε ε δεκηνπξγία θαη ε πψιεζε αιθννινχρσλ πνηψλ. Ο λφκνο είρε εμήληα 

δηαηάμεηο κε ηηο νπνίεο ηίζεην ζε εθαξκνγή ε πνηναπαγφξεπζε. Ζ πνηναπαγφξεπζε δηήξθεζε 

απφ ην 1920 έσο ην 1933. Ο λφκνο αλαθιήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκφλ 21 ηξνπνινγία ηνπ 1933. 

Ζ πνηναπαγφξεπζε κείσζε ηνπο δείθηεο θαηαλάισζεο, κείσζε ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα 

πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ θαηάρξεζε αιθνφι. Απμήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ ε παξάλνκε εκπνξία 

ηνπ αιθνφι. Σειηθά φζνη ήζειαλ λα πηνχλ, έπηλαλ θαη κάιηζηα  αιθνφι ακθηζβεηνχκελεο 
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πνηφηεηαο. Έηζη, νη Ακεξηθαλνί πξνηίκεζαλ ην κε ρείξνλ. πσο δηαθαίλεηαη θαη απφ ηελ 

ηειεπηαία πξφηαζε ηνπ Νηέηβηλη Νηάηηο, ε πνηναπαγφξεπζε ήηαλ απιψο έλα κεγάιν ιάζνο 

ηεο ακεξηθαληθήο θνηλσλίαο, πνπ δηφγθσζε ην ήδε ππάξρνλ πξφβιεκα.  

Με ην ηέινο ηεο πνηναπαγφξεπζεο, ζηε Βνζηφλε είρε ζπγθεληξσζεί πιήζνο έμσ απφ 

ην Σνπηθφ πκβνχιην, πξνθεηκέλνπ λα εθδψζνπλ άδεηεο γηα ηελ παξαζθεπή θαη δηάζεζε 

αιθννινχρσλ πνηψλ ζηελ αγνξά γθξεκίδνληαο ηηο πφξηεο πνπ έβξηζθαλ κπξνζηά ηνπο 

(Kinney, 2000).  

Σειηθά, ην αιθνφι αληί λα απνδπλακσζεί είρε εμαπισζεί πεξηζζφηεξν ζηελ 

ακεξηθαληθή θνηλσλία.  

 

1.2 ΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΑΛΚΟΟΛ  

 

Ο φξνο αιθνφι πξνέξρεηαη απφ ηελ αξαβηθή ιέμε “alkohl” θαη ζεκαίλεη δηεζλψο ην 

απφζηαγκα ηνπ θξαζηνχ θαη ησλ ζηαθπιηψλ, δειαδή ην νηλφπλεπκα ησλ νηλνπλεπκαηνχρσλ 

πνηψλ. Δίλαη πεγή επθνξίαο, αιιά θαη αηηία ζνβαξψλ επηπηψζεσλ ζηνλ άλζξσπν. Σν αιθνφι 

είλαη κηα ηνμηθή νπζία. Οη ρεκηθέο ελψζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηελ αιθνφιε μεπεξλάλε ηηο 

200.000 αιιά θπζηθά φηαλ ιέκε «νηλνπλεπκαηψδε» ελλννχκε ηελ αηζπιηθή αιθνφιε «CH3-

CH2-OH», (Φεξηάθεο,1992). 

Σν πνηφ έρεη δεκηνπξγεζεί  απφ ζπφξνπο δεκεηξηαθψλ. Απηνί νη ζπφξνη έρνπλ 

ππνζηεί δχκσζε απφ ρπκνχο θξνχησλ θαη κέιη. Ζ δηαδηθαζία απηή γίλεηαη γηα λα παξαρζεί 

ην αιθνφι (αηζπιηθή αιθνφιε ή αηζαλφιε) εδψ θαη ρηιηάδεο ρξφληα. Ζ αηζπιηθή αιθνφιε 

είλαη παξαπξντφλ ηεο κεηαβνιηθήο δηεξγαζίαο πνπ γηλφηαλ κέζσ ηεο δχκσζεο. 

πγθεθξηκέλα, ε αηζαλφιε βξίζθεηαη ζε ππεξψξηκνπο θαξπνχο (Dudley, 2004). 

Σν αιθνφι  αλέθαζελ  ήηαλ ε νπζία πνπ πξνθαινχζε κέζε θαη δηαζθέδαζε ζηνπο 

αλζξψπνπο. ια απηά ηα πνηά έρνπλ θνηλή ηελ παξνπζία ελφο νξηζκέλνπ πνζνζηνχ 

αηζπιηθήο αιθνφιεο. Ζ ρξήζε ηνπ νηλνπλεχκαηνο είλαη δηεζλψο επηηξεπηή θαη δελ εγθπκνλεί 

θηλδχλνπο κε θνηλσληθέο επηπηψζεηο. Παξνι’ απηά, είλαη κία ηνμηθή νπζία θαη αιεζηλφ 

λαξθσηηθφ, θαζψο αιινηψλεη ζε έλαλ νξηζκέλν βαζκφ ηηο ςπρηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηελ 

ζπκπεξηθνξά εθείλνπ πνπ ην ρξεζηκνπνηεί φπσο αθξηβψο θάλνπλ θαη ηα παξάγσγα ηεο 

ηλδηθήο θάλλαβεο (ραζίο, καξηρνπάλα) θαη ηα παξαηζζεζηνγφλα (κεζθαιίλα θαη ιεζαξγηθφ 
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νμχ, γλσζηφ ζαλ LSD). ε πνιιέο ρψξεο ε θαηάρξεζε νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ δεκηνπξγεί 

θνηλσληθά πξνβιήκαηα κηαο θάπνηαο ζνβαξφηεηαο ζε ζεκείν πνπ κεξηθέο θπβεξλήζεηο 

αλαγθάζηεθαλ λα ειέγρνπλ ηελ θαηαλάισζή ηνπο ή ηνπιάρηζηνλ λα πεξηνξίζνπλ ζε ιίγεο 

ψξεο ηεο εκέξαο ηελ πψιεζε απηψλ ησλ πνηψλ. 

 

1.3 ΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΑΛΚΟΟΛΗΜΟΤ 

 

«Ο Αιθννιηζκφο είλαη κηα δηαηαξαρή ηεο ζπκπεξηθνξάο. Έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

παζνινγηθή θαηαλάισζε αιθνφι ε νπνία επεξεάδεη αξλεηηθά ηηο θνηλσληθέο θαη εξγαζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αηφκνπ. Σα άηνκα πνπ παξνπζηάδνπλ εμάξηεζε απφ ην αιθνφι, 

εκθαλίδνπλ κία έληνλε επηζπκία γηα θαηαλάισζε, δπζθνιεχνληαη λα ειέγμνπλ ηελ 

θαηαλάισζε πνπ θάλνπλ, επηκέλνπλ ζην πνηφ παξά ηηο ζπλέπεηεο πνπ επηθέξεη ε θαηάρξεζε 

θαη ηέινο, παξνπζηάδνπλ απμεκέλε αλνρή ζην αιθνφι θαη θαηά ηε δηαθνπή ηνπ 

παξνπζηάδνπλ  ζχλδξνκν ζηέξεζεο» (Μνπδάο, 2005). 

Ο αιθννιηζκφο είλαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα. 

Παξαηεξείηαη φηη είλαη πην ζπρλφ θαηλφκελν ζηνπο άληξεο απφ φηη ζηηο γπλαίθεο, φκσο ε 

ζπρλφηεηά ηνπ θαη ζηηο γπλαίθεο έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα. πλαληάηαη ζε 

φιεο ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ηάμεηο, αιιά είλαη ζπλεζέζηεξνο ζηηο ρακειφηεξεο. Πνιιέο 

θνξέο ν αιθννιηζκφο δελ είλαη εθηθηφ λα δηαγλσζζεί απφ ην γηαηξφ, θαζψο ν αιθννιηθφο 

αξλείηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο φηη έρεη πξφβιεκα θαη δελ έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ 

βαξχηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο. ε ηέηνηνπ είδνπο πεξηπηψζεηο, πεξηζζφηεξεο θαη αθξηβείο 

πιεξνθνξίεο κπνξεί λα δψζεη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ(νηθνγέλεηα, θίινη, 

άλζξσπνη απφ ηελ εξγαζία ηνπ). 

 

1.4 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ ΑΛΚΟΟΛΗΜΟΤ  

 

Τπάξρνπλ πνιιά πξνεηδνπνηεηηθά ζεκάδηα θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξεί λα 

εκθαλίζεη ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ έλα άηνκν πνπ έρεη εζηζηεί ζηνλ αιθνφι. Μεξηθέο θνξέο, 

είλαη δχζθνιν λα ηα αληηιεθζεί θαη ην άηνκν πνπ θάλεη ρξήζε αιιά αθφκα θαη ηα θνληηλά 
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ηνπ άηνκα. Οξηζκέλα απφ ηα πην βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αιθννιηζκνχ πνπ ζα 

ζπλαληήζνπκε είλαη (Nowak, 2018): 

 Ζ αδπλακία ην άηνκν λα ειέγμεη ηφζν ηελ πνζφηεηα αιθνφι πνπ θαηαλαιψλεη φζν 

θαη ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία θαηαλαιψλεη νηλνπλεπκαηψδε πνηά. 

 Σα αιθννιηθά άηνκα πηζαλφηαηα μνδεχνπλ πνιχ ρξφλν κεηαμχ λεθαιηφηεηαο θαη 

κέζεο. Σν ζψκα πιένλ έρεη αλαπηχμεη κεγαιχηεξε αλνρή. Γηα απηφ ν ρξήζηεο ρξεηάδεηαη 

πεξηζζφηεξν "αιθνφι" γηα λα ληψζεη ηηο επηδξάζεηο ηεο νπζίαο ψζηε λα ληψζεη 

"θπζηνινγηθφο", γηα απηφ θαη ππάξρεη αδπλακία ζην λα δηαθφςεη ηελ ρξήζε αιθνφι ζε κηθξφ 

ή θαη ζε κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα αθφκα θαη λα απμήζεη ηελ πνζφηεηα αιθνφι ψζηε λα ην 

βηψζεη απηφ. 

 Σν άηνκν θάλεη ρξήζε ηνπ αιθνφι κε ζθνπφ λα αιιάμεη ή λα εληζρχζεη ηελ 

ςπρνινγηθή ηνπ δηάζεζε. 

 Κάλεη ρξήζε αιθνφι ζε πεξηζηάζεηο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ άκεζα 

πξνβιήκαηα (γηα παξάδεηγκα θάλεη ρξήζε αιθνφι ζηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ ή πξηλ 

νδεγήζεη).  

 Σα άηνκα πνπ θάλνπλ θαηάρξεζε αιθνφι ζπρλά εκθαλίδνπλ απψιεηα ειέγρνπ θαη γηα 

απηφ είλαη πην επηξξεπή ζε επηθίλδπλεο ζπκπεξηθνξέο, ελψ είλαη ππφ ηελ επηξξνή κέζεο. 

πρλφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε απψιεηα ελδηαθέξνληνο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ αηφκνπ.  

 Σνλ αιθννιηζκφ επίζεο ηνλ ζπλαληάκε ζε άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ θάπνηα ςπρηθή 

αζζέλεηα. 

 Δπίζεο έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αιθννιηθνχ κπνξεί λα είλαη ε ιεηηνπξγηθή 

εμάξηεζε. Απηφ ζεκαίλεη λα είζαη εμαξηεκέλνο απφ ην πνηφ γηα λα είζαη ιεηηνπξγηθφο ζε 

νξηζκέλνπο ηνκείο ηεο δσήο (Keith Ross, 2010).  

 Ο αιθννιηζκφο επεξεάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηηο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ. Ζ 

θαηάρξεζε αιθνφι κπνξεί λα έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε ςπρνζχλζεζε ηνπ αηφκνπ θαη  

 Σν άηνκν πνπ θάλεη θαηάρξεζε αιθνφι, κπνξεί λα εκθαλίζεη ρακειή 

απηνπεπνίζεζε, αλαζθάιεηα, κνλαρηθφηεηα, ρεηξηζηηθφηεηα θαη παξφξκεζε, επαηζζεζία, 

άγρνο θιπ. 

Αιθννιηθφο δελ γίλεηαη θάπνηνο απφ ηε κία κέξα ζηελ άιιε. Μπνξεί λα μεθηλήζεη 

απφ ηελ απιή ρξήζε, λα θηάζεη ζηελ θαηάρξεζε, ζηνλ εζηζκφ θαη ζηελ εμάξηεζε. Τπάξρνπλ 

επηπιένλ θαη πνιινί παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηα παξαπάλσ.  
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1.5 ΦΑΔΗ ΣΟΤ ΑΛΚΟΟΛΗΜΟΤ 

 

χκθσλα κε έξεπλα πνπ έρεη γίλεη απφ ηνλ επηζηήκνλα Zeilinek, φπσο αλαθέξεη ν 

Μπηθεξφπνπινο (2015),κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηνλ αιθννιηζκφ ζε ηέζζεξηο θάζεηο, 

πνπ είλαη απνδεθηέο απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (ΠΟΤ): 

1
ε
 θάζε: Ζ πξψηε θάζε αλαθέξεηαη ζηελ θπζηνινγηθή θαηαλάισζε νηλνπλεχκαηνο 

πνπ γίλεηαη. πγθεθξηκέλα, ε θαηαλάισζε γίλεηαη θπξίσο ζε δηάθνξεο θνηλσληθέο 

εθδειψζεηο ή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαγεηνχ. ηελ θάζε απηή, θαηαλαιψλνπλ αιθνφι κε 

ζθνπφ λα ληψζνπλ ραιάξσζε θαη λα ληψζνπλ θαιχηεξα. 

2
ε
 θάζε(πξόδξνκε): ηελ δεχηεξε θάζε δελ θαηαλαιψλεηαη ηδηαίηεξα κεγάιε 

πνζφηεηα αιθνφι θαη κπνξεί θάπνηνο λα ζπκκεηάζρεη ζε θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο, αιιά 

ηελ επφκελε κέξα δελ είλαη ζε ζέζε λα ζπκεζεί ιεπηνκέξεηεο. Καζψο πεξλάεη ν θαηξφο, 

ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε θαη αξρίδεη λα πίλεη κφλνο, θξπθά απφ ηνπο άιινπο, ζθέθηεηαη ζε 

κφληκε βάζε ην αιθνφι θαη ππάξρεη αχμεζε ζηελ πνζφηεηα πνπ θαηαλαιψλεη. 

3
ε
 θάζε (θξίζηκε): ε απηή ηε θάζε, πιένλ ππάξρεη εμάξηεζε ηνπ αηφκνπ απφ ην 

αιθνφι. Ζ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ην αιθνφι θαη αξρίδεη λα εκθαλίδεη 

απνθιίλνπζεο ζπκπεξηθνξέο πνπ δπζηπρψο εκθαλίδνπλ επηδείλσζε. Πνιχ ζπρλφ θαηλφκελν 

ζηε θάζε απηή είλαη λα ππάξρεη εθδήισζε βίαο ζηα πην αδχλακα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. 

Δπίζεο, παξνπζηάδεη θελά κλήκεο, θαζψο μερλάεη πνιιά απφ φζα έρνπλ ζπκβεί θαη δελ έρεη 

επαθή κε ην πεξηβάιινλ. 

4
ε
 θάζε (ρξόληα): Σν αιθνφι ζε απηή ηε θάζε απνηειεί ηνλ βαζηθφ άμνλα ζηε δσή 

ηνπ αηφκνπ. Γχξσ απφ απηφ πεξηζηξέθεηαη φιε ηνπ ε δσή θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ. Ζ 

θαηαλάισζε γίλεηαη πιένλ θαζεκεξηλά θαη ππάξρνπλ θαη κεγαιχηεξεο επηπηψζεηο 

(ζσκαηηθέο, ςπρνινγηθέο θνηλσληθέο), πνπ είλαη πην έληνλεο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε 

θάζε θαη παξαηεξείηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζην πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ 

(Μπηθεξφπνπινο, 2015). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
Ο

 ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΑΛΚΟΟΛΗΜΟΤ/ΤΜΠΣΧΜΑΣΟΛΟΓΗΑ  

 

Σα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ αιθννιηζκφ δελ είλαη κφλν θάπνηεο αθξαίεο πεξηπηψζεηο 

αζηέγσλ πνπ βιέπνπκε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ζηνπο δξφκνπο θαη πεξηθέξνληαη κεζπζκέλνη 

νχηε άλζξσπνη ρακειφηεξεο ηάμεο. Σα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ αιθννιηζκφ πξνέξρνληαη 

απφ φια ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά επίπεδα, κπνξεί λα είλαη ν νπνπδήπνηε. 

Γπζηπρψο ζηελ Διιάδα ππάξρεη έιιεηςε παηδείαο θαη επαηζζεηνπνίεζεο πνπ αθνξά 

ηηο λφκηκεο νπζίεο, φπσο είλαη ην αιθνφι, γεγνλφο πνπ καο νδεγεί ζηε ζπλεηδεηή ή 

αζπλείδεηε άξλεζε χπαξμεο ηνπ θαηλνκέλνπ (Πνηακηάλνο, 2005). 

 

2.1 ΑΗΣΗΑ ΑΛΚΟΟΛΗΜΟΤ  

 

Φπρνινγηθνί παξάγνληεο: Ο εζηζκφο ζην αιθνφι είλαη ζπλδεκέλνο κε ςπρνινγηθνχο 

παξάγνληεο. Κάπνηα απφ ηα άηνκα πνπ κπνξεί λα εζηζηνχλ επθνιφηεξα ζην αιθνφι είλαη 

παηδηά πνπ έρνπλ θαθνπνηεζεί ζσκαηηθά ή ζεμνπαιηθά, άηνκα πνπ ήηαλ ρξήζηεο λαξθσηηθψλ 

νπζηψλ, θαζψο είλαη πνιχ εχθνιν λα νδεγεζεί απφ ην έλαλ εζηζκφ ζηνλ άιιν. Δπηπιένλ, νη 

ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο απφ ηελ βξεθηθή ειηθία ηνπ παηδηνχ, φπσο ε απφξξηςε απφ ην 

νηθνγελεηαθφ ή θηιηθφ πεξηβάιινλ , ε κε απνδνρή ζην θνηλσληθφ ζχλνιν κε πεξηπαηθηηθφ 

ηξφπν, νδεγνχλ ζηελ ρακειή απηνεθηίκεζε θαη ε πηζαλφηεηα εμάξηεζεο απμάλεηαη. Καη 

ηέινο, παηδηά πνπ έρνπλ κεγαιψζεη ζε πεξηβάιινλ εζηζκνχ απφ λαξθσηηθέο νπζίεο ζηελ 

ελήιηθε δσή ηνπο, είλαη πηζαλφ λα εζηζηνχλ ζην αιθνφι. 

Κνηλσληθνί παξάγνληεο: Σν αιθνφι πιένλ βξίζθεηαη παληνχ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα 

ησλ αλζξψπσλ, ζε γηνξηέο, εθδειψζεηο, επαγγεικαηηθέο ζπλαληήζεηο θιπ.. Παξαηεξείηαη φηη 

άηνκα κε νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, αλεξγία, πξνβιήκαηα πγείαο θηι, είλαη πηζαλφλ λα 

εμαξηεζνχλ απφ ην αιθνφι. 
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Πνιηηηζκηθνί παξάγνληεο: ε πνιιέο θνηλσλίεο, φπσο νη  κνπζνπικαληθέο, ε 

θαηαλάισζε αιθνφι δελ είλαη απνδεθηή θαη ππάξρεη απαγφξεπζε γηα ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο. 

Δπνκέλσο, ζε απηέο ηηο θνηλσλίεο δελ παξαηεξείηαη ην θαηλφκελνπ ηνπ αιθννιηζκνχ. 

Δπίζεο, πνιχ ζπρλά, ελψ ππάξρνπλ θνηλσλίεο πνπ ε θαηαλάισζε αιθνφι είλαη θνηλσληθά 

απνδεθηή, ην θαηλφκελν ηνπ αιθννιηζκνχ είλαη ζπάλην. Ο Snyder (1958), ππνζηεξίδεη φηη 

ζηελ εβξατθή θνηλφηεηα ππάξρεη ειεγρφκελε ρξήζε ζηελ θαηαλάισζε αιθνφι. Σα παηδηά 

καζαίλνπλ λα θαηαλαιψλνπλ αιθνφι ζηελ νηθνγέλεηα, φκσο ε θαηάρξεζε ζεσξείηαη «κε 

ζηκεηηθή» ζπκπεξηθνξά (unjewish behavior).Αληίζεηα, ρψξεο φπσο νη ΖΠΑ θαη ε Ηξιαλδία 

πνπ ε θαηαλάισζε είλαη θνηλσληθά απνδεθηή, αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα 

εμάξηεζεο απφ ην αιθνφι. 

Βηνινγηθνί θαη γελεηηθνί παξάγνληεο: Έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο γηα λα εληνπηζηνχλ 

βηνινγηθνί παξάγνληεο(π.ρ. αλαδήηεζε δηαθνξψλ κεηαμχ αιθννιηθψλ θαη κε αιθννιηθψλ ζε 

δεηήκαηα αλαηνκίαο, θπζηνινγίαο θαη παζνινγίαο θιπ) ζηε γέλεζε ηνπ αιθννιηζκνχ, αιιά 

δελ είραλ απνηέιεζκα θαη εγθαηαιείθζεθαλ πνιχ γξήγνξα. Ζ ζεψξεζε ηεο 

θιεξνλνκηθφηεηαο ηνπ αιθννιηζκνχ δηα κέζνπ γελεηηθψλ κεραληζκψλ απαζρνιεί ζνβαξά ηε 

ζρεηηθή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα (Cadoret&Goodwin,1976). Οη έξεπλεο πνπ έρνπλ εζηηάζεη 

ζην ζέκα ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ κειεηνχλ ηελ πηζαλφηεηα εθδήισζεο 

αιθννιηζκνχ ζε παηδηά αιθννιηθψλ πνπ είραλ πηνζεηεζεί θαη δελ είραλ θακία επαθή κε ηελ 

βηνινγηθή ηνπο νηθνγέλεηα. Σα πνξίζκαηα απηψλ ησλ εξεπλψλ έρνπλ αθήζεη αλαπάληεην ην 

εξψηεκα γηα ηελ θιεξνλνκηθφηεηα ηνπ αιθννιηζκνχ ιφγσ ησλ αληηθξνπφκελσλ 

απνηειεζκάησλ. Ζ έξεπλα ηνπ Goodwin (1973), έδεημε φηη ην πνζνζηφ ηνπ αιθννιηζκνχ 

ήηαλ κεγαιχηεξν ζε πηνζεηεκέλα παηδηά πνπ ν βηνινγηθφο ηνπο παηέξαο ήηαλ αιθννιηθφο, ζε 

ζχγθξηζε κε πηνζεηεκέλα παηδηά πνπ ν παηέξαο δελ ήηαλ. 

πλνςίδνληαο κε ην ζέκα ηεο αηηηνινγίαο ηνπ αιθννιηζκνχ, ζα πξέπεη λα ηνληζηνχλ 

ηα εμήο: πξψηνλ, ε χπαξμε ησλ παξαγφλησλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ, δελ νδεγεί απηνκάησο 

ζηνλ αιθννιηζκφ, αιιά απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο εθδήισζήο ηνπ θαη δεχηεξνλ, είλαη 

ζεκαληηθφ λα αλαγλσξίζνπκε φηη νη παξάγνληεο ηνπ αιθννιηζκνχ δελ ιεηηνπξγνχλ αηνκηθά, 

αιιά ζπιινγηθά. Αιιειεμαξηψληαη θαη ππφθεηληαη ζε ζπλερή αιιειεπίδξαζε γηα λα 

«παξαγάγνπλ» ηνλ αιθννιηζκφ (Πνηακηάλνο, 2005). 
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2.2 ΤΜΠΣΧΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 

 

Κάπνηα ζπκπηψκαηα πνπ κπνξεί λα εθδεισζνχλ ζε έλα άηνκν πνπ θάλεη θαηάρξεζε 

νηλνπλεχκαηνο είλαη ηα εμήο:  

1. Βηψλεη επαλεηιεκκέλα απψιεηα κλήκεο (επεηζφδηα θαηαλάισζεο φπνπ δελ ζπκάηαη ηη 

ζπλέβε). 

2. Γηαθπκάλζεηο ηεο δηάζεζεο, θαηάζιηςε, άγρνο ή θξίζεηο παληθνχ. 

3. Πξνβιήκαηα χπλνπ ή αυπλία. 

4. Καζεκεξηλνί πνλνθέθαινη. 

5. Γαζηξεληεξηθά πξνβιήκαηα (ζηνκαρηθέο δηαηαξαρέο, δηάξξνηα, θνηιηαθφ άιγνο, 

θνχζθσκα, λαπηία, έκεηνο ή εκεηφο αίκαηνο). 

6. Κλεζκφο (πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επαηηθή βιάβε πνπ πξνθαιείηαη απφ ην αιθνφι). 

7. ηπηηθή δπζιεηηνπξγία. Πξνβιήκαηα ζηελ ζεμνπαιηθή ηνπ δσή.  

8. Ζ απψιεηα φξεμεο γηα βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε δηάζεζε αιιάδεη. 

9. Πηψζεηο, δάιε ή θαθή ηζνξξνπία, αθφκα θαη ηξέκνπιν ζην ζψκα.  

10. Καχζηκν, ηζνχμηκν ή κνχδηαζκα ζηα ρέξηα ή ζηα πφδηα. 

11. Υξφληα θφπσζε ζσκαηηθά θαη ςπρηθά. 

12. Γπζθνιία ζπγθέληξσζεο θαη απψιεηα κλήκεο ζε απιέο δνπιεηέο. 

Ο αιθννιηζκφο πιένλ αληηκεησπίδεηαη σο ρξφληα αζζέλεηα δηφηη ε ρξήζε ηνπ πξνθαιεί 

ζνβαξά θαη ρξφληα πξνβιήκαηα πγείαο. Ζ αλαγλψξηζε πιένλ ηνπ αιθνφι κπνξεί λα 

αληρλεπηεί κέζσ καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο (Keller, 2020). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
Ο  

Ζ ΦΤΥΟΗΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

ΣΟΤΑΛΚΟΟΛΗΜΟΤ 

 

3.1 ΟΗ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ  

 

Γηα λα απνζαθεληζηεί ε έλλνηα ηνπ αιθννιηζκνχ ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπκε 

θάπνηα βαζηθά θξηηήξηα πνπ ζπλζέηνπλ ηελ εμάξηεζε φπσο είλαη ε ζπκπεξηθνξά 

αλαδήηεζεο ηεο νπζίαο θαη ε δηαξθήο αχμεζε ηεο πνζφηεηαο θαηαλάισζεο αιθνφι 

(Βατδίδνπ, 2018). 

Φπρνθνηλσληθνί Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αιθννιηζκό 

Τπάξρνπλ πνιινί ςπρνινγηθνί θαη θνηλσληθνί παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

αιθννιηζκφ θαη κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηα θπξηφηεξα αίηηα. Σν άγρνο, ε θαηάζιηςε, ε 

θνηλσληθή βνήζεηα θαη ε αδπλακία έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο 

παξάγνληεο γηα λα νδεγεζεί ην άηνκν ζηνλ αιθννιηζκφ. Έπεηηα, δηαηαξαρέο 

πξνζσπηθφηεηαο, κηα ηξαπκαηηθή εκπεηξία (πέλζνο, ρσξηζκφο, κεηαλάζηεπζε, νηθνλνκηθέο 

θαηαζηξνθέο,  θ.ά), είλαη αίηηα αιθννιηζκνχ. Καη ηέινο, νη ζπλερφκελεο ζπγθξνχζεηο ζηηο 

ζρέζεηο ηνπ αηφκνπ φπσο νηθνγέλεηα, θίινη, εξγαζία θ.ι.π. , αθφκα θαη ζεκαληηθνί πεξίνδνη, 

φπσο εθεβεία ή ζπληαμηνδφηεζε, εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο θαη ηάζεηο πξνο ηνλ αιθννιηζκφ. 

Ζ πξνζέγγηζε ηεο ςπρνδπλακηθήο αηηηνινγίαο ηνπ αιθννιηζκνχ πξέπεη λα γίλεη 

ζθαηξηθά, έηζη ψζηε ην άηνκν λα αληηκεησπίδεηαη ζηα πιαίζηα ηεο δηθήο ηνπ ςπρηθήο δνκήο 

θαη πξνζσπηθήο ηζηνξίαο. 
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3.2 ΜΟΝΣΔΛΑ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

 

Σα επηθξαηέζηεξα κνληέια πξνζέγγηζεο ηνπ αιθννιηζκνύ 

A) Σν Φπρνδπλακηθό-ςπραλαιπηηθό κνληέιν: Οη ζεσξεηηθνί ηεο ςπραλάιπζεο 

έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αιθννιηθνχ. Οη εηδηθνί αλαθέξνπλ φηη απφ ην 

ζηνκαηηθφ ζηάδην εξκελεχεηαη ςπραλαιπηηθά σο παιηλδξφκεζε θαη πξνζθφιιεζε. Ζ 

ζηνκαηηθή δνκή, ραξαθηεξίδεηαη απφ ππεξβνιηθέο απαηηήζεηο θαη επαηζζεζία ζην άγρνο. 

Βέβαηα παιηφηεξα είραλ γίλεη πξνζπάζεηεο γηα ηνλ εληνπηζκφ αιθννιηθήο πξνζσπηθφηεηαο. 

Έςαρλαλ ηνλ ηχπν ηνπ αηφκνπ πνπ εκθαλίδεη έλα ζχλνιν απφ πνιιαπιά ραξαθηεξηζηηθά 

φπνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ηνπ αιθννιηζκνχ. ήκεξα, νη εκπεηξνγλψκνλεο 

πηζηεχνπλ φηη ν θαζέλαο κπνξεί λα γίλεη αιθννιηθφο θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο…» 

(Σζαξνχραο,2000). ηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ «θιηληθή αιθννιηθή πξνζσπηθφηεηα» 

θαη αλαπηχζζνληαη κεηά απφ θαηάρξεζε αιθνφι, είλαη: 

 

1. Καζήισζε θαη εμάξηεζε. Ζ αδπλακία ελειηθίσζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ θαζήισζε 

ζπλήζσο ζην ζηνκαηηθφ ζηάδην ηεο ςπρνινγηθήο αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ. ε απηφ ην ζηάδην, 

ην άηνκν αλαπηχζζεη λαξθηζζηζηηθά ζηνηρεία, ελδηαθέξεηαη κφλν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη δελ 

απνδέρεηαη ηνλ άιιν σο κία μερσξηζηή νληφηεηα. Οη άιινη αλαγλσξίδνληαη κφλν σο πξνο ην 

ηη κπνξνχλ λα δψζνπλ θαη δελ αλαπηχζζνληαη νπζηαζηηθέο ζρέζεηο. Τπάξρνπλ ππεξβνιηθέο 

απαηηήζεηο πνπ εθθξάδνληαη άιινηε ζεκλά θαη άιινηε ηθεηεπηηθά ή επηζεηηθά. πρλά, 

παξαηεξείηαη πξνζθφιιεζε ζηε κεηέξα. Γεκηνπξγνχληαη ζπρλά πηέζεηο φηαλ ην άηνκν 

θαιείηαη λα αλαιάβεη ξφινπο ελειίθνπ, φπσο ζπδχγνπ, γνλέα, επαγγεικαηία, θιπ θαη 

νδεγνχλ ην άηνκν ζηελ θαηαλάισζε αιθνφι γηα λα δηαθχγεη απφ ηηο πηέζεηο θαη ηα 

θαζήθνληα απηά. 

2. Παξνξκεηηθόηεηα. Ο αιθννιηζκφο ηηο πεξηζζφηεξεο θφξεο είλαη ζπλδπαζηηθφο κε 

ηελ παξνξκεηηθφηεηα, μππλψληαο ην αίζζεκα αλαδήηεζεο εκπεηξηψλ θαζψο ην άηνκν 

θαηαβάιιεηαη απφ κηα ξηςνθίλδπλε θαη απεξίζθεπηε ζπκπεξηθνξά. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

ην άηνκν πνπ θάλεη θαηάρξεζε δελ ζθέθηεηαη πξηλ ελεξγήζεη γη’ απηφ θαη δηαηξέρεη κεγάιν 

θίλδπλν.  
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3. Άγρνο, θαηάζιηςε. Σν αιθννιηθφ άηνκν δελ δχλαηαη λα αληαπεμέιζεη ζε 

απνγνεηεχζεηο θαη εμαζζελήζεηο, ληψζεη απειπηζία, θφβν, ζπκφ πνπ θαηαιαγηάδνπλ κε ηελ 

θαηαλάισζε αιθνφι. 

4. Γπζθνιίεο ζηε ζεμνπαιηθή ηαπηνπνίεζε. Ζ ππεξβνιηθή θαηαλάισζε αιθνφι 

πνπ θάλεη ην άηνκν, παξεκπνδίδεη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ είλαη θξίζηκεο γηα ηε ζεμνπαιηθή 

δηέγεξζε θαη ηνλ νξγαζκφ. Ο Asif Muneer, ζχκβνπινο νπξνινγηθήο, ρεηξνπξγφο θαη 

αλδξνιφγνο ζην λνζνθνκείν Wellington ηνπ Λνλδίλνπ, κέξνο ηνπ HCA Healthcare UK 

αλαθέξεη ην εμήο  ξεηφ: "ην αιθνφι απμάλεη ηελ επηζπκία, αιιά κεηψλεη ηελ 

απφδνζε"(παλνχ, 2019). 

5. Αδπλαµία ηνπ Δγώ. Ζ δνµή ηνπ Δγψ έρεη παξακείλεη αζζελήο θαη σο εθ ηνχηνπ 

αλίθαλε λα εθηειέζεη ην ζπληνληζηηθφ θαη ζηαζεξνπνηεηηθφ ηεο ξφιν, ζε ζρέζε µε ηελ 

εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα αιιά θαη µε ηηο ελδνγελείο νξµέο. Σν αιθνφι ρξεζηκνπνηείηαη 

πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε δπζθνξία πνπ αηζζάλεηαη ην άηνκν ιφγσ ησλ εξεζηζκάησλ πνπ 

δελ αληηκεησπίδνληαη επαξθψο. 

6. Ναξθηζζηζηηθά ζηνηρεία. Πξνζπαζψληαο λα γίλεη κία πξνζέγγηζε ησλ 

εμαξηήζεσλ- εζηζκψλ, έρεη δηαπηζησζεί φηη πνιιέο θνξέο πίζσ απφ ηελ εμάξηεζε 

παξαηεξείηαη ν λαξθηζζηζκφο. Ο αιθννιηζκφο ζπρλά ζπλδέεηαη κε λαξθηζζηζηηθή 

πξνζσπηθφηεηα. Μία ηέηνηα πξνζσπηθφηεηα κπνξεί λα θαίλεηαη άηξσηε ελψ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ην άηνκν απηφ δηαθαηέρεηαη απφ κία αίζζεζε θαησηεξφηεηαο, ληξνπήο, 

θφβνπ. Δκθαλίδεη εμάξηεζε απφ ην ζαπκαζκφ ησλ άιισλ θαη φηαλ δελ ηνλ ιακβάλεη ληψζεη 

απφξξηςε θαη θινλίδεηαη ε απηνπεπνίζεζή ηνπ θαη ην ζπλαίζζεκά ηνπ ζπρλά κεηαηξέπεηαη 

ζε ζπκφ απέλαληη ζηνπο άιινπο αιιά θαη ζηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη 

λα νδεγείηαη ζε απηνθαηαζηξνθηθέο ζπλήζεηεο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ν εζηζκφο ζην 

αιθνφι. 

7. Αλώξηκν Τπεξεγώ. Ζ ππεξβνιηθά θαιή κεηαρείξηζε θαη ε ππεξβνιηθή πίεζε θαη 

απζηεξφηεηα πνπ κπνξεί λα έρεη βηψζεη ην παηδί ζηελ παηδηθή ηνπ ειηθία, κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα αλψξηκν θαη ζαδηζηηθφ-απηνθαηαζηξνθηθφ Τπεξεγψ. 

8. Αλάγθε άκεζεο ηθαλνπνίεζεο. Ζ ηάζε ησλ γνληψλ λα πξνζπαζνχλ λα 

ηθαλνπνηήζνπλ άκεζα ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ ηνπο, κπνξεί εχθνια λα νδεγήζεη ζε 

εμάξηεζε, έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο θαη πξσηνβνπιηψλ φηαλ ελειηθησζεί ην παηδί Σα άηνκα 

απηά, σο ελήιηθεο, παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο φηαλ αληηκεησπίδνπλ καηαίσζε ησλ 
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πξνζδνθηψλ ηνπο. Σν αιθνφι απνηειεί γη’ απηνχο δηέμνδν απφ ην άγρνο, ηελ πίεζε θαη ηε 

δπζθνξία πνπ ελδέρεηαη λα ληψζνπλ.  

Έλαλ θεληξηθφ ξφιν ζηηο ςπρνδπλακηθέο δηεξγαζίεο ηνπ αιθννιηζκνχ π.ρ. θαίλεηαη 

λα παίδεη ην δίπνιν ηεο απηνλόκεζεο-εμάξηεζεο. 

Ζ νινθιεξσκέλε απηνλφκεζε ηνπ αηφκνπ πεξηιακβάλεη: 

 ηελ απνκάθξπλζε απφ ην ζπίηη-ηνλ απνγαιαθηηζκφ απφ ηε γνλετθή εζηία, 

 ηελ νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε, νη νπνίεο παξέρνληαη κέζσ 

ηεο εξγαζίαο θαζψο θαη 

 κία ζηαζεξή ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε, ε νπνία παξέρεη αγάπε θαη ζπληξνθηθφηεηα θαη 

φρη ζπλαηζζεκαηηθή εμάξηεζε. 

Γηάθξηζε δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ αιθννιηζκνύ 

1. Ο πξώηκνο αιθννιηζκόο, θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ζηελ εθεβεία ή ζηελ πξψηκε 

ελειηθίσζε. ηελ πεξίπησζε απηή ππνζέηνπκε φηη εκπιέθνληαη ζπρλά θαη γελεηηθνί 

παξάγνληεο. Σν άηνκν βηψλεη κία ζπλαηζζεκαηηθή θαη νηθνλνκηθή εμάξηεζε απφ ηελ 

νηθνγέλεηα, ε νπνία θαη πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε ζεξαπεία. 

2. Ο αιθννιηζκόο ηεο ελήιηθεο δσήο. Απηφο ν αιθννιηζκφο είλαη ν πην ζπρλφο. 

Δκθαλίδεηαη φηαλ έρεη ηειεηψζεη ε δηαδηθαζία ηεο απηνλφκεζεο θαη αλεμαξηεζίαο. Σα άηνκα 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ φηη θαηαλαιψλνπλ αιθνφι “γηαηί είλαη σξαίν θαη δηαζθεδάδνπλ”. 

Οη αζζελείο αξγνχλ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην κέγεζνο θαη ηνλ θίλδπλν ηνπ πξνβιήκαηνο. Ο 

ιφγνο είλαη θπξίσο  ηεο θνηλσληθήο απνδνρήο ηεο ρξήζεο θαη θαηαιήγνπλ ζπλήζσο λα 

δεηήζνπλ βνήζεηα φπνπ επαθνινπζνχλ πξνβιήκαηα, φπσο θαηάζιηςε, γαζηξεληεξνινγηθά 

πξνβιήκαηα, πξνβιήκαηα ζηε ζρέζε θηι. Ζ ζεξαπεία μεθηλάεη ζίγνπξα κε ηελ απνηνμίλσζε 

θαη ζπρλά πξνσζείηαη ε εκπινθή ηνπ ζπληξφθνπ, ηνπ ιεγφκελνπ “ζπλ- αιθννιηθνχ” ζηελ 

αθφινπζε ςπρνζεξαπεία. 

3. Ο αιθννιηζκόο ιόγσ θνηλσληθήο θαη νηθνγελεηαθήο απνμέλσζεο, δειαδή ιφγσ 

απν-απηνλφκεζεο. Αλαθέξεηαη θπξίσο ζε πεξηπηψζεηο αηφκσλ, πνπ εκθαλίδνπλ εμάξηεζε 

απφ ην αιθνφι  ιφγσ ελφο ρσξηζκνχ, αλεξγίαο, επηζηξνθήο ζηε γνλετθή εζηία θηι. Οη 

εκπεηξίεο απηέο ζπληζηνχλ κία παιηλδξφκεζε γηα ην άηνκν ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ γηα 

αλεμαξηεζία θαη ειεπζεξία. 
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Κάηη άιιν ην νπνίν δηαθέξεη αλάκεζα ζηνπο ρξήζηεο είλαη ην θίλεηξν. Με βάζε απηφ 

δχλαηαη λα δηαθξηζνχλ πεξαηηέξσ ηχπνη αιθννιηθνχ: 

1. Σύπνο -α θαη -γ: Πξφθεηηαη γηα ηνλ ρξήζηε, ν νπνίνο πίλεη κε ηελ ειπίδα λα 

βειηηψζεη ηελ ςπρηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη λα απαιιαγεί απφ δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα, 

ηηζαζεχνληαο ηηο ελδνςπρηθέο ζπγθξνχζεηο. Ζ δηαθνξνπνίεζε έγθεηηαη ζηελ πεξηζηαζηαθή 

ρξήζε αιθνφι απφ ηνλ πξψην. Ο ηχπνο-γ είλαη ε παζνινγηθή εμέιημε θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ζπλερή αδπλακία ειέγρνπ ηεο ρξήζεο. 

2. Σύπνο-β θαη -δ: Ο αιθννιηθφο ηχπνο-β πίλεη θπξίσο κε θίλεηξν ηελ ηαχηηζε κε 

θάπνηνπο άιινπο. Απηφ απνζθνπεί ηελ ελζσκάησζε ζε κηα νκάδα. ηφρνο ηνπ είλαη ε 

πξνζαξκνγή ζηελ παξέα θαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ. Απηφ παξεκπνδίδεη θαηά απηφ ηνλ ηξφπν 

ηηο πξνζηξηβέο κε απηφ θαη εθδηψθνληαο ην αίζζεκα ηεο κνλαμηάο ηνπ “κε αλήθεηλ” θαη ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο. Ο ηχπνο-δ απνηειεί ηελ παζνινγηθή εμέιημε ηνπ ηχπνπ -β. 

Υαξαθηεξίδεηαη απφ ηελ θαζεκεξηλή ρξήζε νηλνπλεχκαηνο, αθφκα θαη ηηο πξσηλέο ψξεο. 

B) Σν πµπεξηθνξηθό κνληέιν: Σν κνληέιν απηφ έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηηο ζεσξίεο ηεο 

κάζεζεο. χκθσλα µε ην κνληέιν απηφ, ην άηνκν έρεη ζπλδέζεη ηελ θαηαλάισζε ηνπ 

αιθνφι µε έλα επράξηζην ζπλαίζζεκα είηε µε ηελ απνθπγή δπζάξεζησλ εκπεηξηψλ. Γηα 

παξάδεηγκα, αλ ην άηνµν αλαθαιχςεη φηη ε θαηαλάισζε αιθνφι δεκηνπξγεί επεμία θαη 

βνεζά ζηελ θνηλσληθνπνίεζε, ηφηε ηα ζπλδέεη κεηαμχ ηνπο. Μέζσ ηνπ ζεηηθνχ 

απνηειέζκαηνο, ην άηνµν ακείβεηαη γηα ηελ πξάμε ηνπ απηή, ηεο θαηαλάισζεο αιθνφι. ηε 

ζπλέρεηα ε αµνηβή ιεηηνπξγεί σο «ελίζρπζε». Με ηνλ ίδην ηξφπν ιεηηνπξγεί θαη ε δηαδηθαζία 

γηα απνθπγή ή ηελ απνκάθξπλζε δπζάξεζησλ ζπλαηζζεκάησλ. 

Σν ζίγνπξν είλαη φηη ε εμάξηεζε απφ ην αιθνφι είλαη κία πνιππαξαγνληηθήο 

αηηηνινγίαο, πνιχπιεπξε λφζνο θαη σο ηέηνηα νθείιεη λα αληηκεησπίδεηαη ζθαηξηθά, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν ην ςπρνινγηθφ-ςπρνδπλακηθφ ππφβαζξν φζν θαη ηηο θνηλσληθέο 

πξνεθηάζεηο αιιά ρσξίο λα μερλάκε ηηο παζνινγηθέο-νξγαληθέο πηπρέο ηεο λφζνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
Ο  

ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΣΖ ΔΞΑΡΣΖΖ ΣΑ ΜΔΛΖ ΣΖ 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ  

 

Ζ θαηάρξεζε αιθνφι θαη ν αιθννιηζκφο ζε κηα νηθνγέλεηα είλαη έλα πξφβιεκα πνπ 

κπνξεί λα θαηαζηξέςεη έλαλ γάκν ή λα επηθέξεη πνιιά πξνβιήκαηα ζηα κέιε ηεο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη νη άλζξσπνη πνπ πίλνπλ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ δηακάρεο, λα αγλνήζνπλ ηα 

παηδηά θαη λα βιάςνπλ ηελ πγεία θαη ηελ επηπρία ησλ αλζξψπσλ πνπ αγαπνχλ. Απφ ηα 

παληξεκέλα δεπγάξηα πνπ εκπιέθνληαη ζε ελδννηθνγελεηαθνχο θαπγάδεο, πεξίπνπ ην 60-70 

ηνηο εθαηφ θάλεη θαηάρξεζε ηνπ αιθνφι. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο κπνξνχλ αθφκε θαη λα αλαπηχμνπλ ζπκπηψκαηα ηεο αιιειεμάξηεζεο, δίλνληαο 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ εμάξηεζε, παξφιν πνπ ηα βιάπηεη. ε άιιεο νηθνγέλεηεο, ν αιθννιηζκφο 

αλαγλσξίδεηαη αιιά δηθαηνινγείηαη σο απνηέιεζκα άιισλ πξνβιεκάησλ ζηε δσή ηνπ 

αηφκνπ. Ζ παξνπζία ηεο άξλεζεο ζε κηα νηθνγέλεηα θαζηζηά πνιχ δχζθνιε γηα ηελ 

νηθνγέλεηα λα ιάβεη ηε ζεξαπεία θαη ηελ απνθαηάζηαζε πνπ ρξεηάδνληαη (Estes&Heinemann, 

2012).Οη κνλαδηθέο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη ζηελ επηθνηλσλία κέζα ζηελ νηθνγέλεηα 

πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνζπάζεηα ειέγρνπ ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο δσήο ηνπ αιθννιηθνχ. Ζ 

απνθπγή θαη ε απφζπξζε είλαη απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζπλήζσο ζε απηέο ηηο νηθνγέλεηεο θαη φρη 

ε επηθνηλσλία, εθηφο αλ θάπνηνο ζηελ νηθνγέλεηα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζεη φηη ππάξρεη 

έλα πξφβιεκα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί, ν θαχινο θχθινο ηνπ αιθννιηζκνχ 

ζπλερίδεηαη. Πξνθεηκέλνπ λα αξρίζνπλ λα αληηκεησπίδνπλ ην πξφβιεκα ηνπ αιθννιηζκνχ, ηα 

κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πξέπεη λα αλαγλσξίζνπλ ηελ επηξξνή ηνπ "ζπλερηδφκελνπ ελεξγνχ 

αιθννιηζκνχ ζην άηνκν αλεμάξηεηα απφ ηε δπλακηθή ηεο νηθνγέλεηαο" 

(Estes&Heinemann,1977). 

Ζ θαηάρξεζε αιθνφι πξνθαιεί κεγάιν άγρνο κέζα ζε κηα νηθνγέλεηα, είηε ην άηνκν 

πνπ πίλεη είλαη γνλέαο, παηδί, εθηεηακέλν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ή έλαο κεγαιχηεξνο 

ελήιηθαο. ηαλ ην αιθνφι δεκηνπξγήζεη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ή νδεγήζεη αθφκα θαη ζε 

πξνβιήκαηα πγείαο, ηφηε κπνξεί λα «απεηιήζεη» θαη ηα ζεκέιηα ηεο ζρέζεο.  



27 

 

 

4.1 ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟΤ ΑΛΚΟΟΛΗΜΟΤΣΗ ΥΔΔΗ ΣΧΝ ΜΔΛΧΝ  

χκθσλα κε ην Δζληθφ πκβνχιην Αιθννιηζκνχ θαη  Δμάξηεζεο απφ ηα Ναξθσηηθά 

(2008), νη παξαθάησ είλαη κεξηθνί απφ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ν αιθννιηζκφο 

επεξεάδεη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπο εξγνδφηεο, ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηνπο ζπκκαζεηέο θαη 

άιινπο: 

Παξακέιεζε ζεκαληηθώλ θαζεθόλησλ: Σν αιθνφι πξνζβάιιεη ηηο γλσζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο θαη ηηο ζσκαηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ θαη απηφ πηζαλφ λα νδεγήζεη ζε 

παξακέιεζε ησλ επζπλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία, ηε δσή ζην ζπίηη ή / θαη ην 

ζρνιείν. Δπηπιένλ, ε εμάξηεζε ηνπ αηφκνπ απφ ην αιθνφι κπνξεί λα πξνθαιέζεη  

ζπλαηζζήκαηα ζηνλ άιιν ζχδπγν, φπσο αίζζεκα ζπδπγηθήο εγθαηάιεηςεο, αλαμηφηεηαο, 

ελνρήο θαη έιιεηςε εκπηζηνζχλεο.  

Υξεηάδεηαη ρξόλνο γηα λα αλαθάκςεη από ηνλ πνλνθέθαιν: Σν αιθνφι έρεη 

δηάθνξεο βξαρππξφζεζκεο παξελέξγεηεο, φπσο νη έληνλνη πνλνθέθαινη. Ο πνλνθέθαινο  

κπνξεί λα είλαη πξνζσξηλφο, αιιά κπνξεί θαη λα δηαηαξάμεη ζεκαληηθά ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

αηφκνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, θαζψο θαη λα επαθνινπζήζεη έλαο 

αλζπγηεηλφο ηξφπνο δσήο,  φπσο ε θαθή δηαηξνθή θαη ε έιιεηςε άζθεζεο. 

Δκπινθή ζε λνκηθά δεηήκαηα: Ζ θαηαλάισζε αιθνφι κπνξεί λα απμήζεη ηελ 

πηζαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα εκπιαθεί  ζε δηακάρεο, λα νδεγήζεη ππφ ηελ επήξεηα αιθνφι θαη 

λα εκπιαθεί ζε ελδννηθνγελεηαθή βία. 

Ζ αληθαλόηεηα λα ζηακαηήζεη κε ηε ζέιεζή ηνπ: Σν αιθνφι είλαη κηα εζηζηηθή 

νπζία θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε εμάξηεζε. Αλ θαη έλα άηνκν πνπ είλαη ζσκαηηθά 

εμαξηψκελν (δειαδή, έρεη απμεκέλε αλνρή κεηαμχ άιισλ παξελεξγεηψλ) δελ είλαη 

απαξαίηεηα εζηζκέλν, ε ζπλερήο θαηαλάισζε είλαη κηα νιηζζεξή πιαγηά πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε εζηζκφ. 

Οπζηαζηηθά, ε θαηάρξεζε αιθνόι θάλεη ην άηνκν λα δίλεη  πξνηεξαηόηεηα ζηελ 

νπζία: Χο απνηέιεζκα, δηαηαξάζζνληαη ε πξνζπάζεηα, ν ρξφλνο πνπ αθηέξσλε ζην 

παξειζφλ ην άηνκν ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ζηελ εξγαζία ηνπ θαη γεληθφηεξα ζην πεξηβάιινλ 

ηνπ. Αξρηθά, έλα άηνκν κπνξεί λα πηζηεχεη φηη ε θαηάρξεζε αιθνφι ζα βνεζήζεη λα 

αληηκεησπίζεη ηηο ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπ, αιιά θαζψο ζπλερίδεη 
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λα πίλεη φιν θαη πεξηζζφηεξν, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, απηή ε θαηάρξεζε κπνξεί λα 

κεηαηξαπεί ζε εμάξηεζε απφ ηελ νπζία. Μφιηο ηα άηνκα γίλνπλ ςπρνινγηθά εζηζκέλα, ε 

θαηάρξεζε αιθνφι κπνξεί λα γίλεη φιν θαη πην θαηαλαγθαζηηθή. Γεδνκέλνπ φηη ηα άηνκα 

απνηεινχλ ζπρλά κέξνο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, είλαη εχθνιν λα θαηαιάβνπκε πψο ε 

θαηάρξεζε αιθνφι έρεη θπκαηλφκελν απνηέιεζκα ζε νιφθιεξν ην δίθηπν ηεο νηθνγέλεηαο, 

ηνπο θίινπο, ηνπο εξγνδφηεο, ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη φπνηνλ άιιν εμαξηάηαη απφ ην άηνκν. 

Δπίζεο ζπρλά, ην άηνκν ζα αξρίζεη λα πξνζειθχεη ηνπο θίινπο πνπ ελζαξξχλνπλ ή 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαηαλάισζε ηνπ αιθνφι θαη λα είλαη καθξηά απφ εθείλνπο πνπ επηθξίλνπλ 

ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ. Απηφ κπνξεί λα είλαη κηα απηνθαηαζηξνθηθή αιιαγή, 

κεηψλνληαο ην θίλεηξν ηνπ αηφκνπ λα ζηακαηήζεη λα θαηαλαιψλεη αιθνφι. 

Καηάρξεζε αιθνόι θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα: Σν αιθνφι δελ είλαη δσξεάλ. 

Παξφιν πνπν πξνυπνινγηζκφο ελφο αηφκνπ ζα επηηξέςεη λα δαπαλείηαη θάπνην πνζφ γηα 

ςπραγσγία,είλαη γλσζηφ φηη ε θαηάρξεζε αιθνφι κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζνβαξά νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα. Δπηπιένλ, κεηψλνληαη νη αλαζηνιέο φηαλ ην άηνκν θαηαλαιψλεη νηλφπλεπκα 

θαη έηζη, πηζαλφλ λα  έρεη πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα αγνξάζεη ηα πξάγκαηα ρσξίο λα 

ζθέθηεηαη ηηο ζπλέπεηεο ησλ αγνξψλ απηψλ. Αθφκε θαη ε θαηαλάισζε αιθνφι ζην ζπίηη δελ 

πξνζηαηεχεη απφ ηηο «άζθνπεο» δαπάλεο φηαλ νη αλαζηνιέο είλαη ρακειέο. Σν δηαδίθηπν 

αλνίγεη έλαλ νιφθιεξν θφζκν αγνξψλ. Σν θαηλφκελν "γπαιηά κπχξαο" κπνξεί λα θάλεη θάηη 

λα θαίλεηαη πην ειθπζηηθφ θαη ε ηηκή αγνξάο πην ειθπζηηθή θαη λα απμήζεη έηζη ηελ 

πηζαλφηεηα κηαο άζθνπεο αγνξάο. 

Ζ παξαγσγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ ζηελ εξγαζία ηνπ κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ηελ 

θαηάρξεζε ηνπ αιθνφι. Οη κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη  δείρλνπλ φηη ε θαηαλάισζε αιθνφι 

κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ εξγαζία ή ηελ αθαδεκατθή παξαγσγηθφηεηα ζε θάζε θάζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο δσήο. Οη εξγαδφκελνη πνπ πίλνπλ πνηφ ζε κεγάιν βαζκφ είλαη επηξξεπείο ζε 

απνπζίεο ή παξνπζίεο. Οη καθξνρξφληνη πφηεο κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα απνρσξήζνπλ απφ ηε 

ζηαδηνδξνκία ηνπο λσξίηεξα απφ o,ηη ζρεδηάζηεθε γηα λα δηαρεηξηζηνχλ πξνβιήκαηα πγείαο 

πνπ ελδερνκέλσο έρνπλ εκθαληζηεί. 

Ζ θαηαλάισζε αιθνφι ζπλδέεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε πνιιέο ζπλέπεηεο γηα ηελ 

πγεία, νη νπνίεο πηζαλφλ ζα ρξεηαζηνχλ ηαηξηθή θξνληίδα, φπσο θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο, 

πλεπκνλία, θίξξσζε, παγθξεαηίηηδα θαη δηάθνξεο κνξθέο θαξθίλνπ. 

χκθσλα κε ην Δζληθφ πκβνχιην Αιθννιηζκνχ θαη  Δμάξηεζεο απφ ηα Ναξθσηηθά 

(2008), ε ππεξβνιηθή θαηαλάισζε αιθνφι είλαη πνιπεπίπεδε, θαζψο ε θαηαλάισζε 
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αιθννινχρσλ πνηψλ επεξεάδεη ηελ  αχμεζε ηνπ ρξένπο, ηδίσο ηνπ ρξένπο κε πηζησηηθέο 

θάξηεο, κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο: 

 Σελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, φπσο κείσζε παξαγσγηθφηεηαο, απμεκέλεο ψξεο 

απνπζίαο απφ ηελ εξγαζία, θφζηνο απφ εξγαηηθά αηπρήκαηα, ρακέλεο εξγαζηαθέο επθαηξίεο 

ησλ ίδησλ θαη ησλ ζπγγελψλ ηνπο. 

 Σελ πνηληθή δηθαηνζχλε (απαηηεί ρξφλν θαη πφξνπο απφ ην δηθαζηηθφ ζχζηεκα θαη ηηο 

αζηπλνκηθέο θξίζεηο). 

 Σν ζχζηεκα Τγείαο (απμεκέλεο δαπάλεο πεξίζαιςεο ιφγσ απμεκέλσλ αλαγθψλ ησλ 

ρξεζηψλ απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο ρξήζεο αιθνφι). 

 Σηο ππεξεζίεο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο (αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηελ 

νηθνγέλεηα ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν ηεο αλεξγίαο θαη ηεο επαθφινπζεο θηψρεηαο). 

• Αδπλακία πιεξσκήο ινγαξηαζκψλ πηζησηηθψλ ιφγσ κεησκέλνπ εηζνδήκαηνο απφ ηελ 

εξγαζία. 

• Απμεκέλνη θφξνη πηζησηηθψλ θαξηψλ γηα θάιπςε ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ δαπαλψλ θαη 

κεησκέλνπ εηζνδήκαηνο. 

• Φφξνη γηα ην αιθνφι ή ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αιθνφι, φπσο πάξηη 

ή ηπρεξά παηρλίδηα. 

ηαλ έλα άηνκν αξρίδεη λα θάλεη θαηάρξεζε ζην αιθνφι, ην ράζκα κεηαμχ ησλ 

αλακελφκελσλ θεξδψλ θαη ησλ δαπαλψλ θαη ησλ πξαγκαηηθψλ θεξδψλ θαη δαπαλψλ κπνξεί 

λα δηεπξπλζεί. Παξφιν πνπ ην θφζηνο ηεο ζεξαπείαο απνηνμίλσζεο κπνξεί λα κνηάδεη κε έλα 

πξφζζεην βάξνο, είλαη έλα απφ ηα πην απνηειεζκαηηθά βήκαηα πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ γηα λα 

απνθαηαζηαζεί  ε νηθνγελεηαθή ή αηνκηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. Ζ αλεζπρία ζρεηηθά κε 

ηελ πιεξσκή γηα ππεξεζίεο απνθαηάζηαζεο δελ πξέπεη πνηέ λα απνηεινχλ εκπφδην ζηε 

ζεξαπεία (Watkins, 2020). 

 

4.2 ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟ ΕΔΤΓΑΡΗ  

 

Ζ εμάξηεζε απφ ην αιθνφι εκπιέθεηαη ζε φιεο ηηο ζρέζεηο, ηδηαίηεξα φηαλ ην άηνκν 

κέλεη κε ην άηνκν πνπ πάζρεη απφ αιθννιηζκφ. Απμεκέλα πνζνζηά θαηάζιηςεο, άγρνπο, 

ζσκαηηθψλ ελνριήζεσλ, ζπγθξνχζεσλ θαη βίαο νδεγνχλ ζε ρακειφ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο 

απφ ηε ζρέζε θαη ηε δσή ηνπ δεπγαξηνχ (Orford et al.,1998). Σα βαζηθφηεξα ζεκέιηα γηα κηα 
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πγηή ζρέζε είλαη ε ζπκπφληα, ε νηθεηφηεηα, ε επηθνηλσλία, ε αγάπε, ε δέζκεπζε. Δίλαη φια 

απηά ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη ζπκπεξηθνξέο πνπ δεκηνπξγνχλ κηα αζθαιή ζρέζε. ηαλ απηά 

ηα ζπλαηζζήκαηα μεθηλάλε θαη θινλίδνληαη ιφγσ ηνπ αιθννιηζκνχ ηφηε ε ζρέζε μεθηλάεη θαη 

γίλεηαη θαηαζηξνθηθή. Ζ ζρέζε μεθηλάεη λα απνθηάεη ξσγκέο θαζψο ην αιθνφι πιένλ 

θπξηαξρεί. Λφγσ ησλ αλαηαξαρψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηε ζρέζε ν/ε λεθάιηνο ζχδπγνο 

δπζθνιεχεηαη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηη ζπκβαίλεη ζηε ζρέζε ηνπ. Ο αιθννιηζκφο έηζη μεθηλάεη 

θαη επεξεάδεη φρη κφλν ηνλ/ηελ ζχδπγν αιιά φια ηα άιια κέιε φπσο: παηδηά, ζπγγελείο, 

θίινπο αθφκα θαη ζπλαδέιθνπο. Ο/ε λεθάιηνο ζχδπγνο πιένλ απνθηά πεξηζζφηεξεο επζχλεο 

εθφζνλ ππάξρεη απνπζία ηνπ/ηεο ζπδχγνπ πνπ είλαη αιθννιηθφο. Έηζη ν ζχδπγνο πνπ 

αλαιακβάλεη φια ηα βάξε ηεο νηθνγέλεηαο φπσο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ή ηελ θξνληίδα 

ησλ παηδηψλ, μεθηλάεη θαη εμαληιείηαη ζσκαηηθά θαη ςπρηθά. Δθηφο απφ ηελ ςπρηθή θαη 

ζσκαηηθή θνχξαζε πνπ απνθηά ην άηνκν βηψλεη θαη έλα αίζζεκα δπζαξέζθεηαο ζηε ζρέζε 

ηνπο, θαζψο δεκηνπξγείηαη έλα ηεξάζηην ζπλαηζζεκαηηθφ ράζκα κεηαμχ ηνπο. ηελ ζρέζε 

μεθηλάεη λα θπξηαξρεί άγρνο θαη έληαζε θαη ζπρλά γίλεηαη αηηία πνπ ν αιθννιηθφο ζχληξνθνο 

ζα μαλά πηεί, ψζηε λα κεηξηάζεη ην άγρνο ηνπ θαη λα ληψζεη θαιχηεξα. Απηφ κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη κηα αλαζηάησζε  ζηελ πνξεία ηεο θαηάρξεζεο ηνπ αιθνφι θαζψο θαη αζηαζή 

ζπλαηζζήκαηα πνπ ζπλήζσο ζα νδεγήζνπλ ζε αθφκα πεξηζζφηεξε θαηάρξεζε αιθνφι, 

ηξνθνδνηψληαο ηνλ εζηζκφ (Sison, 2019). 

 

4.3 ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ 

  

Σα παηδηά πνπ κεγαιψλνπλ κε γνλείο ή γνλέα αιθννιηθφ έρνπλ ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη επηπηψζεηο ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα. Ζ δπζπηζηία είλαη έλα θνηλφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ παηδηψλ ησλ αιθννιηθψλ. Έρνπλ απνγνεηεπηεί ηφζεο θνξέο απφ ηνπο 

γνλείο ηνπο θη έηζη δελ επηηξέπνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο λα εκπηζηεχνληαη ηνπο άιινπο. Ζ ζηάζε 

ηνπ γνλέα κπνξεί γξήγνξα λα αιιάμεη απφ επηπρηζκέλε ζε ζπκσκέλε, γεγνλφο πνπ πξνθαιεί 

ζχγρπζε ζην παηδί. Σα παηδηά ζπρλά αηζζάλνληαη κνλαμηά θαη αβνήζεηα φηαλ κεγαιψλνπλ 

απφ έλαλ αιθννιηθφ γνλέα θαη, σο εθ ηνχηνπ, είλαη ζπρλά θαηαζιηπηηθά. Γεδνκέλνπ φηη ν 

γνλέαο δελ θάλεη ηε δνπιεηά ηνπ, ην παηδί κπνξεί λα αηζζαλζεί νξγή πξνο ηνλ γνλέα. Σα 

παηδηά αιθννιηθψλ αληηκεησπίδνπλ ζπλήζσο παξφκνηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ελνρή, άγρνο, ακεραλία, δπζπηζηία ζε άιινπο, ζχγρπζε, θαηάζιηςε θαη ζπκφ. 
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Απνθηνχλ ζπλαηζζήκαηα ελνρήο θαζψο θαηεγνξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο γηα ηελ 

θαηαλάισζε αιθνφι ησλ γνληψλ ηνπο. Έλα άιιν ζπλαίζζεκα ησλ παηδηψλ είλαη ην άγρνο. Σα 

παηδηά βηψλνπλ ζπρλά άγρνο δηφηη ηνπο απαζρνιεί ε δσή ηνπο ζην ζπίηη θαζψο θαη γηα ηελ 

αζθάιεηά ηνπο. Δθηφο απφ ηελ ελνρή θαη ην άγρνο, ην παηδί κπνξεί λα αηζζάλεηαη ακεραλία. 

Πνιιά παηδηά θνβνχληαη λα πξνζθαιέζνπλ θίινπο, επεηδή ηνπο δίλεηαη ην κήλπκα απφ ηνπο 

γνλείο ηνπο φηη ππάξρεη έλα θνβεξφ κπζηηθφ ζην ζπίηη θαη δελ πξέπεη λα ην πνπλ ζε θαλέλαλ. 

Νηψζνπλ ληξνπή γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην ζπίηη ηνπο θη έηζη απνθεχγνπλ λα 

πξνζθαινχλ ηνπο θίινπο ηνπο. 

 

4.4 ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ  ΥΔΖ ΣΧΝ ΑΓΔΛΦΧΝ  

 

Ζ ζρέζε ησλ αδειθψλ έρνληαο  αιθννιηθφ κέινο ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο ζα είλαη 

δηαθνξεηηθή θαη πην δχζθνιε. Ο Barnard (2007),αλαθέξεη φηη ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα 

ηα αδέιθηα κνηάδεη ζα λα πηζηεχνπκε φηη απνξξφθεζαλ ην ζνθ ηεο ρξήζεο θαη αθνινχζεζαλ 

ηνλ δηθφ ηνπο δξφκν, θαζψο θαη ηα ίδηα ηα παηδηά ζα είλαη επεξεαζκέλα απφ απηή ηελ 

θαηάζηαζε. Ζ νκνηφζηαζε θαη ε ηζνξξνπία ηεο νηθνγέλεηαο ζα είλαη δηαηαξαγκέλε θαζψο ην 

ελδηαθέξνλ ζα επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζην αιθννιηθφ κέινο. Σα αδέιθηα μεθηλάλε θαη 

αλαδεηνχλ πιένλ έλα πξφηππν  φπνπ ζα ην ζαπκάδνπλ, θαζψο αλ ν παηέξαο είλαη αιθννιηθφο 

δελ ζα απνηεινχζε πξφζσπν ζαπκαζκνχ ή κίκεζεο. Σα παηδηά μεθηλνχλ θαη απνθηνχλ  θαθέο 

εκπεηξίεο ζην ζπίηη ηνπο, γη’ απηφ ηνλ ιφγν, αξρίδνπλ θαη απνθφβνληαη απφ ην θνηλσληθφ-

θηιηθφ πιαίζην, θαζψο μεθηλνχλ λα ληψζνπλ ληξνπή (Barnard, 2007). 

 

4.5 ΡΟΛΟΗ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ  

 

ε κηα αιθννιηθή νηθνγέλεηα, ζπλήζσο ππάξρνπλ νξηζκέλνη ξφινη πνπ αλαιακβάλεη 

θάζε κέινο ηεο νηθνγέλεηαο. Αληί λα αληηκεησπίζνπλ ην πξφβιεκα ηνπ αιθννιηζκνχ, ηα 

παηδηά θαη νη ελήιηθεο αλαιακβάλνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ξφιν ζε κηα πξνζπάζεηα λα 

ζπγθαιχςνπλ ην πξφβιεκα. Οη ξφινη πνπ κπνξεί λα αλαιάβεη θάζε κέινο ηεο νηθνγέλεηαο 

είλαη ν ξφινο ηνπ αηφκνπ, ν ήξσαο, ν απνδηνπνκπαίνο ηξάγνο, ην ρακέλν παηδί θαη ε καζθφη. 

Ο ζχδπγνο ή ν γνλέαο ηνπ αιθννιηθνχ είλαη ζπλήζσο ν βνεζφο. Ο ζχδπγνο πνπ δελ θάλεη 
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θαηάρξεζε αιθνφι αλαιακβάλεη ηα θαζήθνληα ηνπ ν αιθννιηθνχ κέινπο φπνπ δελ είλαη 

πιένλ ζε ζέζε λα εθηειέζεη.. Αλ θαη ν ζχδπγνο ή ν γνλέαο κπνξεί λα πηζηεχνπλ φηη βνεζνχλ 

ηνλ αιθννιηθφ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνλ πιεγψλνπλ κφλν επηηξέπνληαο ηελ θαηαζηξνθηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπο λα ζπλερηζηεί. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη επίζεο δχζθνιν γηα ηα παηδηά 

λα ηα πεγαίλνπλ θαιά κε ηνλ κε αιθννιηθφ γνλέα επεηδή ην παηδί δελ κπνξεί λα θαηαιάβεη 

γηαηί ν κε αιθννιηθφο γνλέαο δελ ζηακαηά ηνλ αιθννιηθφ λα πίλεη. Δπεηδή θαη νη δχν γνλείο 

είλαη ζπλήζσο απαζρνιεκέλνη, ην κεγαιχηεξν παηδί αλαιακβάλεη ζπρλά ηνλ ξφιν ελφο 

ελήιηθα - ηνπ ήξσα. πρλά αηζζάλεηαη ππεχζπλν γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ ηνπ θαη 

πξνζπαζεί λα θάλεη ηα πξάγκαηα θαιχηεξα θάλνληαο εμαηξεηηθή δνπιεηά ζε ζρνιηθέο θαη 

εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Θεσξεί φηη απηφ ζα θάλεη ηνπο μέλνπο λα πηζηεχνπλ φηη δελ 

ππάξρνπλ πξνβιήκαηα κε ηελ νηθνγέλεηα. Αλ θαη θαίλεηαη φηη έρεη πνιχ απηνπεπνίζεζε, έρεη 

ρακειή απηνεθηίκεζε θαη αηζζάλεηαη αλεπαξθήο.  

Τπάξρνπλ πνιιά ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκθαλίδνπλ ηα παηδηά πνπ κπνξεί λα 

εθθξάζνπλ ηελ χπαξμε ηνπ αιθννιηζκνχ ζε κηα νηθνγέλεηα. Απηά πεξηιακβάλνπλ ηελ 

απνηπρία ζην ζρνιείν, ηελ αζιηφηεηα, ηελ έιιεηςε θίισλ θαη ηελ απφζπξζε απφ ηνπο 

ζπκκαζεηέο. Δπίζεο έλα παηδί πνπ κεγαιψλεη ζε νηθνγέλεηα κε αιθννιηθφ κέινο κπνξεί λα 

εθθξάζεη παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά, φπσο θινπή ή βία, θαη παξάπνλα φπσο πφλνο ζην 

ζηνκάρη θαη  πνλνθέθαινη. Σα παηδηά πνπ είλαη επηζεηηθά απέλαληη ζε άιια παηδηά θαη 

θάλνπλ ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ θαη νηλνπλεχκαηνο πηζαλφ λα δνπλ ζε κηα αιθννιηθή 

νηθνγέλεηα. Οη άλζξσπνη ζηελ θνηλσλία πξέπεη λα κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηα 

ζπκπηψκαηα ηεο θαηάρξεζεο νηλνπλεχκαηνο, ψζηε λα βνεζνχλ ηα άηνκα πνπ έρνπλ αλάγθε. 

ε αιθννιηθέο νηθνγέλεηεο, ε θεληξηθή εζηίαζε είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ κπζηηθνχ (φηη ππάξρεη 

αιθννιηθφο ζηελ νηθνγέλεηα) θαη απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο άξλεζεο. Ο βαζκφο ζηνλ 

νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ε άξλεζε έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην παηδί. ε νηθνγέλεηεο φπνπ 

ην ζέκα ηνπ αιθννιηζκνχ δελ είλαη απνδεθηφ ή απνθεχγεηαη, ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο ηα πξνβιήκαηα ηνπ αιθννιηζκνχ λα αθνινπζήζνπλ ηα παηδηά κεηά ηελ 

ελειηθίσζή ηνπο. 

ε άιιεο νηθνγέλεηεο, ν αιθννιηζκφο αλαγλσξίδεηαη αιιά δηθαηνινγείηαη σο 

απνηέιεζκα άιισλ πξνβιεκάησλ ζηε δσή ηνπ αηφκνπ. Ζ παξνπζία ηεο άξλεζεο ζε κηα 

νηθνγέλεηα θαζηζηά πνιχ δχζθνιε γηα ηελ νηθνγέλεηα λα ιάβεη ηε ζεξαπεία θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε πνπ ρξεηάδνληαη (Estes&Heinemann, 2012). 
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Ζ επηθνηλσλία είλαη ζπάληα αλάκεζα ζηα κέιε ησλ αιθννιηθψλ νηθνγελεηψλ. Οη 

κφλεο πξνζπάζεηεο επηθνηλσλίαο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνζπάζεηα 

ειέγρνπ ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο δσήο ηνπ αιθννιηθνχ. Ζ απνθπγή θαη ε απφζπξζε είλαη 

απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζπλήζσο ζε απηέο ηηο νηθνγέλεηεο θαη φρη ε επηθνηλσλία, εθηφο αλ 

θάπνηνο ζηελ νηθνγέλεηα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζεη φηη ππάξρεη έλα πξφβιεκα πνπ πξέπεη 

λα αληηκεησπηζηεί, ν θαχινο θχθινο ηνπ αιθννιηζκνχ ζπλερίδεηαη. Ζ ζεξαπεία ηνπ 

αιθννιηζκνχ άξρηζε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 1970. Απφ ηε 

ζπζηεκηθή άπνςε, δίλεηαη έκθαζε ζηε ζεξαπεία νιφθιεξεο ηεο νηθνγέλεηαο. Ο θχξηνο 

ζηφρνο ηεο ζεξαπείαο είλαη λα πξνζπαζήζνπκε λα επηηχρνπκε ηζνξξνπία ζηελ νηθνγέλεηα 

αιιάδνληαο ηα πξφηππα αιιειεπίδξαζεο ηεο νηθνγέλεηαο. Απηφ επηρεηξεί λα δηαιχζεη ηνπο 

ξφινπο πνπ δηαδξακαηίδεη θάζε κέινο ηεο νηθνγέλεηαο (ελεξγνπνηεηήο, απνδηνπνκπαίνο 

ηξάγνο, θιπ.) ελψ δεη θαη αιιεινεπηδξά κε έλαλ αιθννιηθφ. Πξνθεηκέλνπ λα αξρίζνπλ λα 

αληηκεησπίδνπλ ην πξφβιεκα ηνπ αιθννιηζκνχ, ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πξέπεη λα 

αλαγλσξίζνπλ ηελ επηξξνή ηνπ "ζπλερηδφκελνπ ελεξγνχ αιθννιηζκνχ ζην άηνκν αλεμάξηεηα 

απφ ηε δπλακηθή ηεο νηθνγέλεηαο"(Estes&Heinemann, 2012). 

 

4.6 ΡΟΛΟΗ ΠΟΤ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ Δ  ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 

ΑΛΚΟΟΛΗΚΧΝ  

 

Σα παηδηά πνπ κεγαιψλνπλ κε γνλείο αιθννιηθνχο είλαη πηζαλφ λα απνθηήζνπλ 

θάπνηνπο ξφινπο ζηελ νηθνγέλεηα. Οη ξφινη κπνξεί λα είλαη νη εμήο : 

1. Τπέξ-γνλείο: Σα παηδηά ζε απηφ ηνλ ξφιν πξνζπαζνχλ λα αλαιακβάλνπλ θαζήθνληα 

θαη θξνληίδαο γηα ηνπο γνλείο θαη ηα αδέιθηα ηνπο. Λφγσ απηή ηεο θαηάζηαζεο ηα 

παηδηά  ζηεξνχληαη ηελ παηδηθφηεηά ηνπο θαζψο απνθηνχλ αιιά θαζήθνληα. Σα παηδηά 

ζηεξνχληαη ηελ εθεβεία ηνπο, θαζψο απφ ηνλ ξφιν ηνπ παηδηνχ αιιάδνπλ ζηνλ ξφιν ηνπ 

γνλέα. Απηφ κεηέπεηηα ζα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ζηνλ ςπρηθφ θφζκν ηνπ παηδηνχ.   

2. Τπεύζπλνο: Ο ξφινο απηφο ζπλήζσο είλαη γηα ηα παηδηά πνπ δελ έρνπλ αδέιθηα ή γηα ην 

κεγαιχηεξν παηδί ηεο νηθνγέλεηαο. Σν παηδί κπνξεί λα δερζεί ζεκαληηθέο επζχλεο, φρη 

κφλν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ αιιά θαη γηα ηα άιια κέιε, αλαιακβάλνληαο λα θάλεη δνπιεηέο 

θαη λα παξαθνινπζεί ηη ρξεηάδνληαη.  
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3. Πξνζαξκνζηηθόο: Σν παηδί ζε απηφ ηνλ ξφιν πξνζπαζεί λα πξνζαξκνζηεί ζηηο 

θαηάζηαζεο πνπ βηψλεη ζην νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα θαη δελ αξλείηαη λα αλαιάβεη 

επζχλεο δηαρείξηζεο πνπ ηνπ πξνθχπηνπλ. 

4. Καηεπλαζηηθόο: ηνλ ξφιν  απηφ, ην παηδί αξλείηαη θαη δελ δέρεηαη λα αλαιάβεη λα 

δηαρεηξηζηεί  άπια πξαθηηθά ζέκαηα. Σν παηδί θπξίσο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν θαη 

απνθηάεη κηα επαηζζεζία. Απηφ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ζπκπφληα πξνο ηνλ αιθννιηθφ 

γνληφ ή ην αθξηβψο αληίζεην, ζπκπφληα πξνο ηνλ κε αιθννιηθφ γνληφ. Ο ζθνπφο ηνπ 

είλαη λα πξνζπαζήζεη λα εμνκαιχλεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο θαη λα επηθέξεη εξεκία ζην 

νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ.  

Απηνί νη ξφινη απνηεινχλ κηα ζηξαηεγηθή ή κηα κέζνδν ψζηε λα κπνξέζνπλ λα 

επηβηψζνπλ ηα παηδηά θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζην πεξηβάιινλ απηφ. Δπίζεο, νη ζπγθεθξηκέλνη 

ξφινη κπνξνχλ  λα εμαζθαιίζνπλ ζην παηδί έλα είδνο  ππνζηήξημεο. εκαληηθφ είλαη  φηη ηα 

παηδηά αλαπηχζζνπλ ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ψζηε λα θαηαθέξνπλ λα ιχζνπλ ηα δηθά ηνπο 

πξνβιήκαηα ιφγσ ηνπ αιθννιηζκνχ πνπ βηψλνπλ ζην ζπίηη.  

Παηδηά κε  αιθννιηθνχο γνλείο ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ζην ζρνιείν 

θαη κε ηηο αξρέο. Σν παηδί κπνξεί λα απνθηήζεη κηα επηζεηηθή ή παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά. Αλ 

ην παηδί είλαη ζηελ εθεβεία, ην πξφβιεκα κπνξεί λα πάξεη ηε κνξθή θαηάρξεζεο ηνμηθψλ 

νπζηψλ ή νηλνπλεπκαησδψλ. ηαλ ην παηδί πιένλ απνθηήζεη απηή ηελ «πξνβιεκαηηθή» 

ζπκπεξηθνξά, ηφηε ζπγθεθξηκέλα άηνκα φπσο νη δάζθαινη, αθφκα θαη ην ζρνιείν ζα 

μεθηλήζνπλ λα επηθεληξψλνληαη πεξηζζφηεξν ζην παηδί ψζηε λα επηιπζεί ην πξφβιεκα ή ζα 

αλαδεηεζεί ε πεγή ηνπ πξνβιήκαηνο. Σφηε, ζηελ επηθάλεηα ζα έξζεη ην πξφβιεκα πνπ 

αληηκεησπίδεη ην παηδί ζην ζπίηη. Φπζηθά, ε νηθνγέλεηα ζα απνδψζεη αξρηθά ην πξφβιεκα 

ζην παηδί, έηζη ην παηδί ζα πηνζεηήζεη ην πξφβιεκα ησλ γνλέσλ ηνπ ζηνλ εαπηφ ηνπ, δειαδή 

φηη απηφ επζχλεηαη γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ αιθννιηζκνχ θαη ζα ηνπ δεκηνπξγεζεί κηα 

αίζζεζε ελνρήο.  

ηελ ελήιηθε δσή, απηνί νη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο κπνξεί λα κεηαθξαζηνχλ ζε 

δεμηφηεηεο. Ζ επαηζζεζία ηνπ θαηεπλαζηή θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ λα ζπκπνλάεη θαη λα 

θαηαλνεί ηνπο άιινπο, κπνξεί λα απνβνχλ ζεηηθά ζηα επαγγέικαηα βνήζεηαο φπσο ηεο 

θνηλσληθήο εξγαζίαο, ηεο ςπρηαηξηθήο ή ηεο ζπκβνπιεπηηθήο. Έηζη, ν ππεχζπλνο κπνξεί λα 

απνθηήζεη δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ, φπσο ζηε ζρνιηθή επίδνζε θαη ηε 

ζπλερηδφκελε αίζζεζε επζχλεο. Ζ πξφθιεζε θαη γηα ηνπο δχν είλαη λα έρνπλ επίγλσζε ηεο 
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πξνέιεπζεο απηψλ ησλ δεμηνηήησλ θαη λα εληνπίδνπλ ηηο παγίδεο πνπ κπνξεί λα 

παξνπζηάζνπλ. 

Ζ Claudia Black (2018), πξαγκαηνπνίεζε κηα έξεπλα κε ελήιηθεο πνπ κεγάισζαλ ζε 

νηθνγέλεηεο κε αιθννιηθνχο θαη ελήιηθεο πνπ κεγάισζαλ ζε νηθνγέλεηεο ρσξίο αιθννιηθνχο. 

Ο ζθνπφο ήηαλ λα αλαγλσξηζηεί ην πψο αληηιακβάλνληαλ ηε βία, ηε ζεμνπαιηθή 

θαθνπνίεζε, ηελ επηθνηλσλία κέζα ζην ζπίηη ησλ παηδηθψλ ηνπο ρξφλσλ θαη ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο δηαθνξέο πνπ βίσζαλ σο ελήιηθεο. Βξήθε φηη νη ελήιηθεο πνπ κεγάισζαλ ζε 

νηθνγέλεηεο κε αιθννιηθνχο γνλείο: 

1. Δίραλ δηαηαξαγκέλε νηθνγελεηαθή δσή, ε νπνία ραξαθηεξηδφηαλ απφ πςειά πνζνζηά 

δηαδπγίνπ θαη πξφσξνπ ζαλάηνπ γνλέσλ θαη αδειθψλ. 

2. Δίραλ πεξηζζφηεξα ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα ζηελ ελήιηθε ηνπο δσή. 

3. Δίραλ πην ζπρλά πεξηζηαηηθά ζσκαηηθήο θαη ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ζηελ παηδηθή 

ειηθία. 

4. Δίραλ κεγάια πνζνζηά απνηπρίαο γάκνπ θαη ε επηινγή ζπδχγνπ ή ζπληξφθνπ ήηαλ θπξίσο 

εμαξηεκέλα άηνκα (Black, 2018). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
Ο

 Ζ ΦΤΥΟΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ  ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ ΣΖ 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ  

 

5.1 Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ 

 

Ζ εμάξηεζε ελφο κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο δεκηνπξγεί ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ 

ςπρηθή ηζνξξνπία ηνπ εμαξηεκέλνπ αιιά θαη ζηνπο νηθείνπο ηνπ. Ζ εμάξηεζε απφ νπζίεο 

επεξεάδεη έλα κεγάιν θάζκα νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ θαη ζπλήζσο έρεη αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο (Ληάππαο θ’ ζπλ, 

2006).Γηα ηελ νηθνγέλεηα ηνπ εμαξηεκέλνπ, ην ελδηαθέξνλ έρεη αλαπηπρζεί ζχκθσλα κε ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο:  

α. Ζ νηθνγέλεηα σο «ζχκα» ηεο εμάξηεζεο, κε πξνζήισζε ζηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ 

πξνθαιεί ε εμάξηεζε ζε φια ηα κέιε. 

β. Ζ νηθνγέλεηα σο δπζιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε θαη 

ζπληήξεζε ηεο εμάξηεζεο. 

γ. Ζ νηθνγέλεηα σο πιαίζην βνήζεηαο γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο (Πνκίλη &Ληάππαο, 

2007). 

 

5.2 ΤΝΔΠΔΗΔ ΣΖ ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ ΣΖΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΦΤΥΟΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ 

 

Ζ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή επηβάξπλζε είλαη κηα ρξφληα δηαδηθαζία πνπ βηψλνπλ ηα 

κέιε ηεο νηθνγέλεηαο φηαλ έρνπλ έλαλ πάζρνλ άηνκν π.ρ. (αζζέλεηα, εμάξηεζε, θιπ). Ζ 
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νηθνγέλεηα επηβαξχλεηαη απφ ην κέινο, δηφηη ρξεηάδεηαη θξνληίδα, πνπ επηθέξεη αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο. Ζ έλλνηα ηεο νηθνγελεηαθήο επηβάξπλζεο επηλνήζεθε αξρηθά απφ ηνπο Grad 

&Sainsbury (1963), θαηά ηε δηάξθεηα εμέηαζεο θξνληίδαο ησλ ςπρηθά αζζελψλ ζηελ 

θνηλφηεηα, φηαλ ε νηθνγέλεηα άξρηζε λα γίλεηαη «ην ίδξπκα επηινγήο γηα ηε θξνληίδα απηψλ 

ησλ αζζελψλ» (Parker, 1993).Οη Hoening θαη Hamilton (1966), αλέθεξαλ φηη πξέπεη λα 

δηαρσξηζηνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη ηδηφηεηεο ηεο θξνληίδαο, δίλνληαο έκθαζε ζηελ 

ππνθεηκεληθή θαη αληηθεηκεληθή επηβάξπλζε πνπ βηψλεη ν θξνληηζηήο.   

Ζ ππνθεηκεληθή επηβάξπλζε είλαη παξφκνηα κε ηελ ππνθεηκεληθή εκπεηξία, δειαδή  

ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ θξνληηζηή, δειαδή φζνλ αθνξά ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθέο επηπηψζεηο πνπ πξνθαινχληαη ζην άηνκν. Οη Zarit&ζπλ. (1980), 

πίζηεπαλ φηη ε επηβάξπλζε είλαη απνηέιεζκα κηαο εηδηθήο, ππνθεηκεληθήο, εξκελεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Γη’ απηφ ε επηβάξπλζε δελ απνηειεί απαξαίηεηα αξλεηηθή ζπλέπεηα ηεο 

θξνληίδαο, αιιά κηα ππνθεηκεληθή αληίιεςή ηεο θαη ππνθεηκεληθψλ αληηδξάζεσλ ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ πνπ ηε ιακβάλεη. Οη Montgomery&ζπλ. (1985), θαζφξηζαλ ηελ 

ππνθεηκεληθή επηβάξπλζε σο ηε «ζηάζε ηνπ θξνληηζηή ή ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ 

αληηδξάζεηο ζηε θξνληίδα, ελψ ε αληηθεηκεληθή ζρεηίδεηαη κε ηηο αιιαγέο ζηηο δηάθνξεο 

πιεπξέο ηεο δσήο ηνπ θξνληηζηή θαη ηεο νηθνγέλεηαο». 

Ζ αληηθεηκεληθή επηβάξπλζε ζρεηίδεηαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαδηθαζίαο πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ θξνληίδα ηνπ αηφκνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν άηνκν πνπ ιακβάλεη ηελ 

θξνληίδα, δεκηνπξγεί αλαηαξαρέο ζηελ ελδννηθνγελεηαθή δσή. Οη ζπλέπεηεο πνπ ελδέρεηαη 

λα βηψζεη  ε νηθνγέλεηα είλαη: Οηθνλνκηθή δπζθνιία, δηαηαξαρέο ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο, 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, αθφκα θαη ζηελ πγεία ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο 

(Hoening&Hamilton,1966). 

Ο Platt (1985), ππνζηεξίδεη επίζεο φηη ε αληηθεηκεληθή επηβάξπλζε εκπεξηέρεη «ηε 

δηαηαξαρή ζηελ νηθνγελεηαθή δσή, ε νπνία είλαη δπλεηηθά επαιεζεχζηκε θαη παξαηεξεηέα, 

πνπ δηαθέξεη απφ ηελ ππνθεηκεληθή επηβάξπλζε, ε νπνία ζηεξίδεηαη εμνινθιήξνπ ζηα 

πξνζσπηθά ζπλαηζζήκαηα ηνπ θξνληηζηή» 

Ο Miller θαη ζπλ. (1991), δηαθξίλνπλ άιια δχν είδε ηεο επηβάξπλζεο: 

 Σελ πξνζσπηθή επηβάξπλζε, πνπ αθνξά ηελ αληίιεςε ηνπ αηφκνπ κε ξφιν θξνληηζηή 

φζνλ αθνξά ηα πξνβιήκαηα ζηηο πξνζσπηθέο πξάμεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

επεξεάδνληαη απφ ηελ θξνληίδα πνπ παξέρεη ζην άηνκν πνπ πάζρεη.  
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 Σελ δηαπξνζσπηθή επηβάξπλζε, πνπ αθνξά πξνβιήκαηα ζηελ ζρέζε κε ην άηνκν πνπ 

ιακβάλεη ηε θξνληίδα. 

Ο φξνο «επηβάξπλζε ηεο θξνληίδαο» ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ  κε έλαλ επξχ ηξφπν 

φπνπ αλαθέξεηαη ζε θπζηθά, ςπρνινγηθά ή ζπλαηζζεκαηηθά, θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα πνπ βηψλνληαη φηαλ ηα κέιε θξνληίδνπλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ην κέινο 

πνπ αληηκεησπίδεη πξφβιεκα. Οη ζχγρξνλνη νξηζκνί ηεο επηβάξπλζεο ηελ νξίδνπλ σο 

«πνιπδηάζηαηε βηνςπρνθνηλσληθή αληίδξαζε ζην αληζνδχγην ησλ απαηηήζεσλ ηεο θξνληίδαο 

ζε ζρέζε κε ηνλ πξνζσπηθφ ρξφλν, ηνπο θνηλσληθνχο ξφινπο, ηηο θπζηθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, ηνπο νηθνλνκηθνχο θαη ζηεξηθηηθνχο πφξνπο ησλ θξνληηζηψλ, 

δεδνκέλσλ ησλ άιισλ πνιιαπιψλ ξφισλ πνπ έρνπλ λα εθπιεξψζνπλ» (Given&ζπλ. 2001). 

Σα άηνκα πνπ έρνπλ ξφιν θξνληηζηή θαη δελ έρνπλ ηελ επηζπκία γηα επηλφεζε 

ζηξαηεγηθψλ πξνζαξκνζκέλεο ζην λα απνζθνπνχλ ζηε κείσζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο 

θξνληίδαο, βηψλνπλ απηφ πνπ νλνκάδεηαη «επηβάξπλζε» (Given et al.,1991). Οη 

Walker&Avant (1995), παξαηήξεζαλ φηη νη θχξηεο ηδηφηεηεο ηεο επηβάξπλζεο πεξηέρνπλ ηελ 

ππνθεηκεληθή αληίιεςε, ηνλ πνιπδηάζηαην ραξαθηήξα ησλ θαηλνκέλσλ, ηε δπλακηθή αιιαγή 

θαη ηελ ππεξθφξησζε. 

Έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή επηβάξπλζε πνπ 

βηψλνπλ ηα κέιε-θξνληηζηέο, έδεημαλ φηη βηψλνπλ κηα απμεκέλε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή 

λνζεξφηεηα (Bell, 2001). Ζ νηθνγέλεηα κεηά ηελ εζηίαζε ηεο  ζηελ θξνληίδα ηνπ αηφκνπ, 

έρεη σο απνηέιεζκα αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ δσή ηνπο, ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα, ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηελ νηθνγελεηαθή ελσηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ (King, 1999). 

 

ΤΝΔΠΔΗΔ 

 

Ζ εμάξηεζε θαη θαηάρξεζε έρεη ζνβαξέο δηαζηάζεηο γηα ηε δεκφζηα πγεία 

(Σεξδίδνπ,2014). Πξνθχπηνπλ αξθεηέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο φρη κφλν ζην άηνκν πνπ θάλεη 

θαηάρξεζε αιιά θαη ζηα κέιε  ηνπ επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο. πνηνο δεη δίπια ζε 

εμαξηεκέλν απφ νπζίεο άηνκν είλαη ζπλήζσο εθηεζεηκέλνο ζε επαλαιακβαλφκελεο 

θαηαζηάζεηο έληνλνπ άγρνπο, ζηξεο θαη ζε δπζιεηηνπξγηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη 

αιιειεπηδξάζεηο. χκθσλα κε αξθεηά επηζηεκνληθά δεδνκέλα, δηαπηζηψλνληαη ηα αξλεηηθά 
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απνηειέζκαηα θαηάρξεζεο νπζηψλ ζηνπο ζπδχγνπο θαη ηα παηδηά ηνπ εμαξηεκέλνπ (Orford et 

al., 2005). 

Πνιιέο έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη, ηα 

παηδηά πνπ έρνπλ αιθννιηθφ γνλέα  είλαη πηζαλφηεξν λα εκθαλίζνπλ πξνβιήκαηα ζηελ 

ελήιηθε ή εθεβηθή δσή ηνπο. Δθηφο απφ ηε γελεηηθή επηβάξπλζε, εκθαλίδνληαη θαη νη 

ςπρνινγηθνί θαη θνηλσληθνί παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαηάζηαζε εμάξηεζεο ελφο 

γνλέα. Σα παηδηά απηά βηψλνπλ ζπρλά ηξαπκαηηθέο θαηαζηάζεηο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, 

ζσκαηηθή ή θαη ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, νηθνλνκηθή αλαζθάιεηα, ρακειή πνηφηεηα δσήο, 

πςειή ζπγθηλεζηαθή έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ ζηελ νηθνγελεηαθή επηθνηλσλία (high 

expressed emotion). Δπίζεο, εκθαλίδνληαη επηπηψζεηο ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ δεπγαξηνχ, 

φπσο ζπγθξνπζηαθή επηθνηλσλία, θησρφηεξε ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε γνλέα-παηδηνχ, 

ειιεηκκαηηθή ή κε ζηαζεξή γνληθή θξνληίδα, αλαζθαιήο πξνζθφιιεζε γνληνχ-παηδηνχ. 

Αθφκα ππάξρνπλ ζπλέπεηεο ζηα παηδηά φπνπ παξνπζηάδνπλ απμεκέλν θίλδπλν λα 

παξνπζηάζνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ππεξθηλεηηθφηεηα θαη ειιεηκκαηηθή πξνζνρή, 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, θαηάρξεζε αιθνφι ή άιισλ νπζηψλ, θαηαζιηπηηθή δηάζεζε θαη 

αγρψδε δηαηαξαρή ηφζν ζηελ εθεβηθή φζν θαη ζηελ ελήιηθε δσή ηνπο (Preuss et al., 2002). 

Σα παηδηά ησλ εμαξηεκέλσλ απφ αιθνφι γνλέσλ εκθαλίδνπλ ζπρλά  ελαιιαζζφκελα 

ζπλαηζζήκαηα αγάπεο/κίζνπο πξνο ηνλ εμαξηεκέλν γνληφ, αθφκα θαη έιιεηςε ζπλερφκελεο 

γνληθήο θξνληίδαο, απξφβιεπηεο αληηδξάζεηο γνληνχ θαη εθκάζεζε ελφο δπζιεηηνπξγηθνχ 

κνληέινπ ζπκπεξηθνξάο πνπ επηδξνχλ αξλεηηθά ζηελ αλάπηπμή ηνπο. Σα αλήιηθα παηδηά 

αλαιακβάλνπλ έλα ελεξγφ ξφιν ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο εμάξηεζεο ηνπ γνλέα θαη 

παξνπζηάδνπλ ζπκπεξηθνξέο πξνζηαζίαο ή ειέγρνπ πνπ δελ αξκφδνπλ ζην ξφιν θαη ηελ 

ειηθία ηνπο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα δνζεί έκθαζε πεξηζζφηεξν ζηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ κε 

εμαξηεκέλνπο γνλείο, γηα ηελ πξφσξε αληηκεηψπηζε θαη κείσζε ησλ ζσκαηηθψλ θαη 

ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα εθδεισζνχλ ζηελ παηδηθή ηνπο ειηθία αιιά θαη 

αξγφηεξα ζηε δσή ηνπο (Cambiaso, 2006). Με ηε ζεηξά ηνπο νη ζχδπγνη/ζχληξνθνη 

αιθννιηθνί παξνπζηάδνπλ νξαηά ζσκαηηθά ή θαη ςπρνινγηθά ζπκπηψκαηα άκεζα 

εμαξηψκελα κε ηελ επαλαιακβαλφκελε θαηάζηαζε ζηξεο θαη άγρνπο πνπ βηψλνπλ ιφγσ ηεο 

θαηάρξεζεο (Copello, 2005). 

Έλα ζπρλφ θαηλφκελν πνπ εκθαλίδεηαη κε ηελ θαηάρξεζε νπζηψλ είλαη ε βίαηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ εμαξηεκέλνπ αηφκνπ πξνο ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ 

(O’Farrell&Murphy, 1995). Σν θαηλφκελν ηεο ρξήζεο θαη θαηάρξεζεο νπζηψλ κπνξεί λα 
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εκθαληζζεί θαη ζηα παηδηά νηθνγελεηψλ φπνπ νη γνλείο δελ είλαη ρξήζηεο, αιιά ζα 

δεκηνπξγεζνχλ άιινπ ηχπνπ δπζιεηηνπξγίεο πνπ ζα εκπνδίζνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

σξίκαλζε ηνπ παηδηνχ. Θα δεκηνπξγεζεί απνπζία εζηθψλ αμηψλ αθφκα θαη ζχγρπζε ησλ 

ξφισλ ηεο νηθνγέλεηαο, παξάδνμε ή αζηαζήο ζπκπεξηθνξά ηνπ παηέξα ή ηεο κεηέξαο, 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ ζα πξνζθέξνπλ έλα πεξηβάιινλ νκαιήο θαη δεκηνπξγηθήο 

αλάπηπμεο γηα ηα παηδηά. 

Οη νηθνγελεηαθνί παξάγνληεο πνπ έρνπλ αλαδείμεη έξεπλεο, πνπ ζρεηίδνληαη ζεηηθά ή 

πξνζηαηεπηηθά κε ηελ πξφιεςε νπζηψλ αθνξνχλ: α) γνλείο κε ζεηηθά πξφηππα 

ζπκπεξηθνξάο, ελίζρπζε απηνεθηίκεζεο θαη απηνπεπνίζεζεο ησλ παηδηψλ ηνπο κέζα απφ 

νηθνγελεηαθέο, ζρνιηθέο ή επξχηεξα θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο, β)ε ζσζηή νξηνζέηεζε 

ζρέζεσλ, πξνζδνθηψλ, επζπλψλ θαη ε ξεαιηζηηθή αληηκεηψπηζε δπλαηνηήησλ θαη 

απνηειέζκαηνο (φρη παξάινγεο, πςειέο ή ρακειέο πξνζδνθίεο αιιά κε ζεκείν αλαθνξάο ηηο 

ηθαλφηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ θαη φρη φηη ζεσξείηαη «επηηπρέο» ζηελ αληαγσληζηηθή 

καο θνηλσλία, γ) ε επαθή ησλ γνληψλ κε ζρνιηθφ ή εμσζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ηέινο δ) ε 

αλαγλψξηζε θαη επηζήκαλζε ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ ξφινπ πνπ έρνπλ νη παξαδφζεηο θαη ε 

ηζηνξία φρη κφλν ζε εζληθφ αιιά θαη ζε επίπεδν ηνπηθήο θνηλσλίαο (ζεβαζκφο αμηψλ, εζψλ 

θαη εζίκσλ). Απηνί είλαη θάπνηνη απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ δείρλνπλ φηη ε νηθνγέλεηα 

απνηειεί ζεκαληηθφ άμνλα ζρεδηαζκνχ γηα ηελ πξφιεςε ηεο ρξήζεο (Μαιιηψξε, 2002). 

 

5.2.1 ΤΝΔΠΔΗΔ ΣΖ ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΣΖ 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ  

 

Ζ νηθνγέλεηα ιεηηνπξγεί σο έλα ζχζηεκα, ην νπνίν έρεη θαλφλεο θαη δνκή. Σν 

ςπρνθνηλσληθφ ζχζηεκα πνπ αλαπηχζζεηαη ζηελ νηθνγέλεηα δεκηνπξγεί αιιειεπηδξάζεηο 

ζηηο ζρέζεηο ησλ κειψλ. Μειεηψληαο θαη παξαηεξψληαο ην νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα, κπνξνχλ 

λα εθηηκεζνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαη νη ζρέζεηο πνπ ζα αλαπηχμεη ην θάζε 

κέινο αιιά θαη νη ιχζεηο πνπ βξίζθνπλ ηα κέιε ψζηε λα επηβηψζεη ην ζχζηεκα ηηο 

νηθνγέλεηαο (Εαθείξε θ΄ζπλ, 1999). Ζ νηθνγέλεηα σο ζχζηεκα είλαη ε πην θνηλή πξνζέγγηζε. 

Οη αιιαγέο ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο (ζε νπνηνδήπνηε κέινο ηεο νηθνγέλεηαο) 

επεξεάδνπλ φια ηα άιια. Σα άιια κέιε, πξνζπαζνχλ λα αληαπνθξηζνχλ γηα λα δηαηεξήζνπλ 

ηελ ηζνξξνπία ηεο νηθνγέλεηαο. Οη νηθνγέλεηεο κε δηαηαξαγκέλν κέινο, ιεηηνπξγνχλ κε ηνλ 

ίδην ηξφπν. Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ αιθννιηθνχ αξρίδεη λα δηαηαξάδεη ηνλ νηθνγελεηαθφ ζεζκφ. 
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Γη’ απηφ ηνλ ιφγν ν θαζέλαο μεθηλά λα θάλεη δηάθνξεο πξνζπάζεηεο ψζηε λα απνθαηαζηαζεί 

ε νηθνγελεηαθή ηζνξξνπία. Ζ νηθνγέλεηα πιένλ ζα πξέπεη λα θάλεη ζεκαληηθέο 

αλαπξνζαξκνγέο γηα λα κπνξέζεη ην αιθννιηθφ κέινο λα  αλαδεηήζεη ηε ζεξαπεία. 

Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε νηθνγέλεηα απνκνλψλεη θαη απνθιείεη απφ ηα θνηλά ηα 

άηνκν πνπ θάλεη θαηάρξεζε. Σν αιθννιηθφ άηνκν βξίζθεηαη ζπλερψο ζην επίθεληξν ηηο 

νηθνγέλεηαο δηφηη ε ηζνξξνπία ηεο νηθνγέλεηαο εμαξηάηαη απφ απηφλ. Έηζη, ηα ππφινηπα κέιε 

πξνζπαζνχλ λα ην αγλνήζνπλ ψζηε λα δηαηεξήζνπλ κηα ηζνξξνπία θαη ζηαζεξφηεηα γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπο. Σα απμεκέλα επίπεδα άγρνπο νδεγνχλ ζε επψδπλεο ζπγθξνχζεηο θαη έληνλεο 

ςπρνζσκαηηθέο δηαηαξαρέο (Billings &Moos, 1983;Οrford et al., 1998). 

Πνιιέο θνξέο ηα κέιε θάλνπλ ιάζνο ρεηξηζκνχο κε απνηέιεζκα λα επηδεηλψλνπλ ηελ 

εμάξηεζε. Πιένλ ηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ μεθηλάλε θαη επεξεάδνπλ ηελ 

νηθνγέλεηα. Ζ εμάξηεζε απνηειεί πηα ηελ «θεληξηθή νξγαλσηηθή αξρή» ηεο νηθνγέλεηαο. ιν 

ην νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα αιιάδεη αλαπηπμηαθά (Πνκίλη, 2004).Σα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, 

πιένλ θιείλνληαη ζηνλ εαπηφ ηνπο  θαη πξνζπαζνχλ λα θξχςνπλ ην πξφβιεκα θαζψο θαη λα 

κελ κηιάλε γη’ απηφ ζαλ λα κελ ππάξρεη, θαη απηή ε θαηάζηαζε θέξλεη επηδείλσζε 

(Brooks&Rice, 1997). 

Έπεηηα, ζπλεπάγεηαη ελεξγή ππνζηήξημε ηνπ αιθννιηθνχ. Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ, 

παξαδείγκαηνο ράξηλ, νη γνλείο ζπεχδνπλ λα πιεξψζνπλ ην θφζηνο ηεο επηζθεπήο ηνπ 

απηνθηλήηνπ ηνπ γηνχ ηνπο, θαζψο θαη επηπιένλ αζθάιηζηξα γηαηί νδεγνχζε ππφ ηελ επήξεηα 

αιθνφι. Ζ εηξσλεία είλαη φηη, ελψ πξνθπιάζζνπλ ηνλ αιθννιηθφ απφ ηηο ζπλέπεηεο ηνπ 

αιθννιηζκνχ ηνπ, ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο απνξξνθνχλ ηα ίδηα ηελ νδχλε απηή. Ζ 

ζπκπεξηθνξά ηεο «παξνρήο δπλαηφηεηαο» κπνξεί λα ζεσξείηαη απαξαίηεηε απφ ηελ 

νηθνγέλεηα γηαηί «λνηάδνκαη», «ηνπιάρηζηνλ εμαζθαιίδεη εζπρία», «δελ ην αληέρσ άιιν», 

«θνβάκαη ηη κπνξεί λα κνπ ζπκβεί (ή λα ζπκβεί ζηα παηδηά) αλ δελ ην θάλσ», «θάπνηνο 

πξέπεη λα αλαιάβεη θάπνηα επζχλε». Οη  ειαζηηθέο ζπκπεξηθνξέο έρνπλ σο απνηέιεζκα λα 

βηψζνπλ  ελνρή, ζπκφ, απειπηζία, καηαίσζε θαη ληξνπή. Δπηζηξέθνληαο ζηελ έλλνηα ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ ζπζηήκαηνο, εθείλνο πνπ παξέρεη δπλαηφηεηα θαη ν αιθννιηθφο βξίζθνληαη ζε 

κία θιηκαθνχκελε ηζνξξνπία, φπνπ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ελφο εληζρπηή ζπληεξεί ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ άιινπ, ελψ ζπγρξφλσο απμάλεη ην θφζηνο θαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο 

ζπλέπεηεο θαη γηα ηνπο δχν.  

Έρνληαο αιθννιηθφ κέινο ζηελ νηθνγέλεηα δελ επηθέξεη κφλν πξνβιήκαηα ζηελ 

ςπρηθή πγεία αιιά κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαη παζνινγηθά πξνβιήκαηα. Σν ζηξεο είλαη ην πην 
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ζπλεζηζκέλν πνπ κπνξεί λα βηψζνπλ. Δπίζεο, ηα  κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ησλ αιθννιηθψλ 

είλαη πεξηζζφηεξν επηξξεπή ζε γαζηξεληεξηθέο παζήζεηο, εκηθξαλίεο, ππέξηαζε, άγρνο θαη 

θαηάζιηςε. ηαλ φκσο ην αιθννιηθφ κέινο απεμαξηεζεί φια απηά ηα ςπρνζπλαηζζεκαηηθά 

θαη παζνινγηθά πξνβιήκαηα ζα κπνξνχλ λα βειηησζνχλ αθφκα θαη λα εμαθαληζηνχλ κε ηελ 

θαηάιιειε ζεξαπεία. Δπίζεο, ζηηο νηθνγέλεηεο κε έλα ελεξγφ αιθννιηθφ κέινο, ππάξρνπλ 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εθδεισζνχλ θαηλφκελα βίαηεο ζπκπεξηθνξάο κέζα ζην ζπίηη. 

5.3 Ζ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΣΟΤ  ΑΛΚΟΟΛΗΚΟΤ 

 

Ο αιθννιηζκφο απνθαιείηαη ζπρλά «νηθνγελεηαθή αζζέλεηα». Θεσξείηαη φηη ε 

εμάξηεζε απφ ην αιθνφι επεξεάδεη αθξάδαληα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ αιιά θαη ηεο 

νηθνγέλεηαο. Σν αιθννιηθφ άηνκν μεθηλάεη θαη απνθηάεη κηα δπζθνιία λα αληαπεμέιζεη ζηηο 

θαζεκεξηλέο νηθνγελεηαθέο ζπλαιιαγέο. Σα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο έξρνληαη πιένλ αληηκέησπα 

κε ηελ ζπκπεξηθνξά πνπ είλαη ζχκπησκα ηνπ αιθννιηζκνχ, αλ θαη ε ζπκπεξηθνξά απηή 

κπνξεί, αξρηθά λα κελ θαίλεηαη φηη έρεη ζρέζε κε ην πξφβιεκα ηνπ πνηνχ, κεηά φκσο απφ 

θαηξφ ην πξφβιεκα αιθννιηζκνχ πιένλ ζα είλαη θαλεξφ.  

Ζ θαζεκεξηλφηεηα ηεο νηθνγέλεηαο πιένλ αιιάδεη θαζψο ην αιθννιηθφ κέινο γίλεηαη 

ην επίθεληξν ηεο. πσο είλαη ζχλεζεο, φηαλ έλα κέινο θαηαλαιψλεη αιθνφι εκθαλίδνληαη 

πνιιέο επηπηψζεηο ζηελ νηθνγέλεηα. Πέξα απφ απηφ, νη αληηδξάζεηο πνπ έρεη ην κέινο θαηά 

ηελ θαηαλάισζε είλαη θπξίσο ζπλαηζζεκαηηθέο ζπγθξνχζεηο πνπ βηψλεη κέζα ηνπ, φπσο 

ζπκφο, κνλαρηθφηεηα, θφβνο, απφξξηςε θ.ιπ. Σα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο βηψλνπλ αλάκεηθηα 

ζπλαηζζήκαηα θαζψο απφ ηελ κηα ζπλεζίδνπλ ζε απηέο ηηο θαηαζηάζεηο θαη απφ ηελ άιιε 

ληψζνπλ απνγνήηεπζε δηφηη νη ειπίδεο πνπ έρνπλ γηα ηελ απεμάξηεζε ηνπ αηφκνπ φιν θαη 

ιηγνζηεχνπλ. Βηψλνπλ θφβν θαη απειπηζία, θφβν γηαηί ην άηνκν πνπ θαηαλαιψλεη αιθνφι 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαθφ ζηνλ εαπηφ ηνπ φπσο θαη ζε ηξίηνπο θαη ηέινο, απειπηζία γηαηί 

θνπξάδνληαη λα δνπλ ζε έλα θαχιν θχθιν.  

ηαλ θηάζεη ζην ζηάδην ην άηνκν λα δεηήζεη πιένλ βνήζεηα θαη λα απεμαξηεζεί, ην  

δπζθνιφηεξν θνκκάηη ηεο νηθνγέλεηαο είλαη λα μαλα-πξνζπαζήζεη λα εκπηζηεπηεί ην 

αιθννιηθφ κέινο. Καζεκεξηλά, ε νηθνγέλεηα ζα θνβάηαη κήπσο ην άηνκν μαλά θάλεη 

ππνηξνπή. Απηφο ν θφβνο είλαη ν πην ζπλεζηζκέλνο ζηηο νηθνγέλεηεο απηέο. Άιια 

ζπλαηζζήκαηα πνπ απνθηά ε νηθνγέλεηα είλαη ε ληξνπή. Πνιιέο θνξέο αθπξψλνπλ ή αθφκα 

δελ ζρεδηάδνπλ λα πάλε ζε έλα κέξνο φπνπ γλσξίδνπλ φηη ζα ππάξρεη αιθνφι, δηφηη ην 

αιθννιηθφ άηνκν ζα θπιήζεη.  
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Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε φηη ην αιθννιηθφ κέινο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

δελ θαηαιαβαίλεη πσο ζπκπεξηθέξεηαη ή ηη ιέεη φηαλ πίλεη. Λφγσ ηεο θαηάζηαζεο ηνπ 

αιθννιηζκνχ ε νηθνγέλεηα βηψλεη ηηο πεξηζζφηεξεο επηπηψζεηο ζε ζρέζε κε ην αιθννιηθφ 

άηνκν θαζψο είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ ζπλεηδεηνπνηεί ηη έρεη πάζεη. 

 

5.3.1 ΣΑΓΗΑ ΠΟΤ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΕΔΗ Ζ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ  

 

Ζ  Jackson, ην 1954 αλέθεξε ζε έλα άξζξν ηεο ηα ζηάδηα πνπ πεξλάεη ε νηθνγέλεηα 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηνλ αιθννιηζκφ. Ζ Jackson βξήθε απηά ηα ζηνηρεία κέζσ 

ζπκκεηνρήο ζε ζπλαληήζεηο θαη κηιψληαο κε κέιε κηαο νκάδαο επνλνκαδφκελεο AA 

Auxiliary. Αξγφηεξα, ε νκάδα απηή πήξε ηελ γλσζηή πηα νλνκαζία νκάδεο αλσλχκσλ 

αιθννιηθψλ. Δθείλε ηελ επνρή ζηελ νπνία δηεμήγαγε ηελ κειέηε,  φζα αλαθάιπςε 

αθνξνχζαλ θπξίσο νηθνγέλεηεο φπνπ ην αιθννιηθφ κέινο πνπ είρε ην πξφβιεκα ήηαλ ν 

παηέξαο θαη ζχδπγνο. Έπεηηα, έθαλε ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο θαη ηα ζηάδηα πνπ 

πεξηγξάθνληαη ηζρχνπλ γηα φιεο ηηο νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ αιθννιηθφ κέινο. Σα ζηάδηα είλαη 

ηα εμήο: 

 ηάδην Άξλεζεο 

ηελ αξρή ηεο εμέιημεο ηνπ αιθννιηζκνχ, ην άηνκν ρξεζηκνπνηεί αξθεηέο 

δηθαηνινγίεο ψζηε λα εμεγήζεη ηελ ρξήζε ηνπ αιθνφι φπσο γηα παξάδεηγκα ιφγσ θνχξαζεο, 

ζηελαρψξηαο, λεπξηθφηεηαο ή δχζθνιεο κέξαο. ε αξθεηά δεπγάξηα πνπ αλήθνπλ ζε νκάδεο 

φπνπ ε θαηαλάισζε αιθνφι είλαη απνδεθηή, απηφ κπνξεί λα επηθέξεη πξνβιήκαηα ζηελ 

δηθαηνιφγεζε ηνπ αηφκνπ πνπ πίλεη θαη απηφ απμάλεη ηνλ θίλδπλν ην άηνκν ζηαδηαθά λα 

εμαξηάηαη απφ ην αιθνφι θαζψο ε επηζπκία ηνπ ζα κεγαιψλεη φιν θαη πεξηζζφηεξν.  

 ηάδην πξνζπάζεηαο εμάιεηςεο ηνπ πξνβιήκαηνο 

Ο/ε ζχδπγνο ηνπ αιθννιηθνχ αηφκνπ ζπλεηδεηνπνηεί φηη ν ζχληξνθφο ηνπ 

αληηκεησπίδεη πξφβιεκα εζηζκνχ γη’ απηφ θαη πξνζπαζεί  λα ηνλ/ηελ βνεζήζεη. Σηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο, ν ζχληξνθνο πξνζπαζεί λα θξχςεη ην πξφβιεκα απφ ηα ππφινηπα κέιε 

ηεο νηθνγέλεηαο ψζηε λα θξαηήζεη ηα πξνζρήκαηα. Παξάιιεια, ν/ε αιθννιηθφο/ή ζχδπγνο 

κπνξεί λα θέξλεη θξπθά αιθνφι ζην ζπίηη ή αθφκα θαη λα πίλεη έμσ, πξνζπαζψληαο λα 

θξχςεη ηελ πνζφηεηα πνπ θαηαλαιψλεη θαζεκεξηλά ή εβδνκαδηαία. Δίλαη πνιχ πηζαλφ, ηα 
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παηδηά ηεο νηθνγέλεηαο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην ζπίηη θαη λα 

αξρίζνπλ λα έρνπλ πξνβιήκαηα ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. 

 ηάδην απνδηνξγάλσζεο θαη ράνο 

ην ζηάδην απηφ είλαη θαλεξφ φηη ε νκνηφζηαζε θαη  ε ηζνξξνπία ηεο νηθνγέλεηαο έρεη 

ραζεί εθφζνλ πιένλ ν/ε ζχδπγνο ηνπ αιθννιηθνχ δελ κπνξεί πηα λα ππνθξίλεηαη φηη φια πάλε 

θαιά. Έηζη, βηψλνπλ επαλεηιεκκέλα ηελ κία θξίζε κεηά ηελ άιιε. Γεκηνπξγνχληαη 

πεξηζζφηεξα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαζψο είλαη πην ζπρλά. Ο κε εμαξηεκέλνο ζχληξνθνο 

μεθηλάεη θαη αλαδεηεί πιένλ εμσηεξηθή βνήζεηα θαζψο βηψλεη θαζεκεξηλά αξθεηφ ζηξεο θαη 

κηα αδπλακία λα αληηκεησπίζεη ηελ θαηάζηαζε. Γεληθά, έρεη παξαηεξεζεί φηη νη γπλαίθεο 

δεηνχλ πην ζπρλά εμσηεξηθή βνήζεηα ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο. πλήζσο, απεπζχλνληαη ζε 

ιαλζαζκέλα άηνκα γηα βνήζεηα ηα νπνία δελ είλαη εθπαηδεπκέλα ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

αιθννιηζκνχ. ε πεξίπησζε πνπ ν κε αιθννιηθφο ζχδπγνο ζηξαθεί ζε κηα νκάδα φπσο ε 

Α.Α ή ζε εηδηθνχο πάλσ ζην θνκκάηη ηνπ αιθννιηζκνχ, ε θαηάζηαζε ζα αιιάμεη  ξηδηθά θαη 

ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα κε ην θαηξφ ζα ιχλνληαη. Δίλαη ζεκαληηθφ φκσο λα ζεκεησζεί 

φηη ν εμαξηεκέλνο ζχδπγνο ζα πξέπεη λα είλαη δηαηεζεηκέλνο λα πξνζπαζήζεη λα αιιάμεη θαη 

αληίζηνηρα ν κε εμαξηεκέλνο ζχδπγνο λα θάλεη ππνκνλή θαη λα ζηεξίμεη ην εμαξηεκέλν 

άηνκν. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην άηνκν πνπ ζα απεπζπλζεί γηα βνήζεηα λα ζηξαθεί ζε κηα 

ζσζηή θαηεχζπλζε θαη φρη ζε κηα ιαλζαζκέλε, δηφηη ε ιάζνο βνήζεηα κπνξεί λα 

ρεηξνηεξεχζεη ηελ θαηάζηαζε.  

 ηάδην αλαδηνξγάλσζεο, παξόιν ην πξόβιεκα 

Ζ ηθαλφηεηα λα αληηκεησπίδεη ν/ε κε εμαξηεκέλνο ζχδπγνο ηα πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηνλ/ηε αιθννιηθφ/ή ζχδπγν φιν θαη εληζρχεηαη, θαζψο δπζθνιεχεηαη 

πεξηζζφηεξν. ηαδηαθά, ε επζχλε γηα ηελ νηθνγελεηαθή κνλάδα πέθηεη πάλσ ζην άηνκν πνπ 

δελ πάζρεη απφ αιθννιηζκφ. Ζ ελεξγεηηθφηεηα δελ επηθεληξψλεηαη ζηηο πξνζπάζεηεο λα 

ζπλέιζεη ν αιθννιηθφο/ε ζχδπγνο, αιιά ζηελ πξνψζεζε ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο θαη 

επηβίσζεο θαη φρη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ  αιθννιηζκνχ. 

 ηάδην αλαδηνξγάλσζεο νηθνγέλεηαο 

ε απηφ ην ζηάδην, ε νηθνγέλεηα βηψλεη αλαδηνξγάλσζε θαζψο κπνξεί λα πξνθχςεη 

ρσξηζκφο ησλ γνλέσλ ή αθφκα θαη λα ηα μαλά βξνπλ κεηαμχ ηνπο. ηη θαη λα ζπκβεί είηε 

δηαδχγην είηε ζπκθηιίσζε θαη ηα δχν άηνκα ζα πξέπεη λα μεθαζαξίζνπλ ηνπ ξφινπο θαη λα 
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βάινπλ λένπο ξφινπο πξνζαξκνγήο. Έρεη δηαπηζησζεί φηη κηα αιθννιηθή ζχδπγνο είλαη 

ζπρλφηεξν  δηαδεπγκέλε απφ έλαλ αιθννιηθφ ζχδπγφ. 

Αξθεηέο έξεπλεο έδεημαλ φηη ν αιεζηλφο έξσηαο θαη ε επηινγή ζπδχγνπ δελ είλαη 

ηπραία επηινγή. Οη άλζξσπνη ηπραίλεη λα δηαιέγνπλ ζπλήζσο ζπληξφθνπο πνπ έρνπλ θνηλά 

ζηνηρεία κε ηνλ γνλέα ηνπ αληίζηνηρνπ θχινπ. Γη’ απηέο είλαη κία γλψξηκε θαη νηθεία 

θαηάζηαζε πνπ ζην ζχλνιν κνηάδεη κε απνδεθηή. Οη εηδηθνί πνπ αζρνινχληαη κε ηε ζεξαπεία 

ηνπ αιθννιηζκνχ, εληππσζηάδνληαη απφ ην γεγνλφο φηη νξηζκέλεο γπλαίθεο ζπδνχλ ή 

παληξεχνληαη αιθννιηθνχο θαη’ επαλάιεςε. Δίλαη πνιχ πηζαλφ ε κε αιθννιηθή ζχδπγνο λα 

παξακέλεη παληξεκέλε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κε ηνλ αιθννιηθφ ζχδπγν ιφγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο πνπ ηεο πξνζθέξεη γηα ηελ ζπληήξεζε ηεο νηθνγέλεηαο, ελψ ν 

ζχδπγνο πνπ έρεη γπλαίθα αιθννιηθή δελ ζα παξέκελε γηα ηφζν κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 

καδί ηεο. Ο ζχδπγνο πνπ έρεη γπλαίθα αιθννιηθή είλαη πην δχζθνιν λα δεηήζεη βνήζεηα γηα 

νπνηνδήπνηε πξφβιεκα. Δπνκέλσο, ε κνλαδηθή ιχζε πνπ έρεη γηα απηφλ θαη γηα ηα παηδηά 

ηνπ είλαη ην δηαδχγην. Βέβαηα, απηφ δελ ηζρχεη γηα φιεο ηηο νηθνγέλεηεο. Ο θαζέλαο κπνξεί λα 

αληηκεησπίδεη ηα ζηάδηα απηά δηαθνξεηηθά, γηα παξάδεηγκα κπνξεί θάπνηνη λα παξακείλνπλ 

ζην ζηάδην ηεο άξλεζεο, άιινη λα πξνζπαζνχλ λα μεθχγνπλ απφ απηή ηελ θαηάζηαζε κε 

ζπκθηιηψζεηο πνπ αθνινπζνχληαη. 

Οη Paolino θαη Mc Crady, (1979) αλέθεξαλ ζηo βηβιίν «The Alcoholic Marriage» φηη 

«Οη ζχδπγνη θαηεγνξνχλ ν έλαο ηνλ άιινλ θαζψο ζεσξνχλ φηη ν έλαο είλαη θαηψηεξνο απφ 

ηνλ άιιν» θαη έηζη, δεκηνπξγνχλ ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ηνπο γηα ηνλ ηίηιν ηνπ θπξίαξρνπ ηεο 

ζρέζεο. Γη’ απηφ ηνλ ιφγν, αληί λα βξνπλ ιχζε κεηαμχ ηνπο φζνλ αθνξά ην πξφβιεκα ηνπ 

αιθννιηζκνχ, εζηηάδνπλ ζε άιια πξνβιήκαηα θαη δεκηνπξγνχλ κηα θαθή επηθνηλσλία θαη 

απηφ απμάλεη ηνλ θίλδπλν ην άηνκν λα νδεγεζεί πεξηζζφηεξν ζηνλ αιθννιηζκφ.  

 

5.3.2 ΤΝ-ΔΞΑΡΣΖΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ  

 

Ο φξνο ζπλεμάξηεζε ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα κέιε νηθνγέλεηαο πνπ έρνπλ ζην 

πεξηβάιινλ ηνπο εζηζκέλα άηνκα ζην αιθνφι ή ζε λαξθσηηθέο νπζίεο (αιπηζηήο,2018). Ζ 

ζπλ-εμάξηεζε ηεο νηθνγέλεηαο πνπ πξνθχπηεη κε ην αιθννιηθφ κέινο έρεη αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο γηα ηελ νηθνγέλεηα, θαζψο ζεσξείηαη κηα νηθνγελεηαθή αζζέλεηα. Ζ ζπλεμάξηεζε 

είλαη ε άκεζε ή έκκεζε ππνζηήξημε θαη απνδνρή ηεο εμάξηεζεο ελψπηνλ ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ 
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εηνηκνινγία ηεο ζπλεμάξηεζεο εκθαλίζηεθε ζηελ δεθαεηία ηνπ 1980 γηα λα πεξηγξάςεη ηελ 

ζπκπεξηθνξά, ηελ ζρέζε ησλ ζπδχγσλ ή ησλ ζπληξφθσλ ησλ αιθννιηθψλ θαη γεληθά 

εμαξηεκέλσλ αηφκσλ (Πνκίλη, 2009). Ζ νηθνγέλεηα επεξεάδεηαη απφ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ 

αιθννιηθνχ αηφκνπ  θαζψο πιένλ γίλεηαη ην επίθεληξν. 

Σν άηνκν πνπ  επηηξέπεη λα επεξεαζηεί ε ζπκπεξηθνξά ηνπ απφ θάπνην άιιν άηνκν 

θαη ζην νπνίν ν έιεγρνο ηεο πξναλαθεξζείζαο ζπκπεξηθνξάο ηνπ άιινπ αηφκνπ έρεη γίλεη 

έκκνλε ηδέα, είλαη ζπλ εμαξηψκελν άηνκν (Beattie, 1996). Σν εμαξηεκέλν άηνκν κπνξεί λα 

είλαη ν νπνηνζδήπνηε. Οη εηδηθνί ηεο Κιηληθήο Βεξεζηέ ππνζηεξίδνπλ φηη νη ζπλ εμαξηψκελνη 

ζέινπλ λα έρνπλ ηελ αλάγθε ησλ άξξσζησλ αλζξψπσλ γχξσ ηνπο, ψζηε λα είλαη επηπρείο κε 

έλαλ αξξσζηεκέλν ηξφπν. ηαλ έλα ζπλ εμαξηψκελν άηνκν δηέθνπηε ηε ζρέζε ηνπ κε ην 

πξνβιεκαηηθφ αιθννιηθφ άηνκν, ζπρλά επεδίσθε λα ζρεηηζηεί κε έλα άιιν πξνβιεκαηηθφ 

άηνκν. Απηέο νη κνξθέο ζπκπεξηθνξάο θαη απηνί νη κεραληζκνί αληηκεηψπηζεο θαίλνληαλ λα 

ππεξηζρχνπλ ζηε δσή ηνπ ζπλ εμαξηψκελνπ αηφκνπ, εθφζνλ ην ίδην ην άηνκν δελ άιιαδε 

απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ζπλήζεηεο. 

Ο Friel θαη ζπλ (1984), έγξαςαλ φηη ν φξνο «ζρεδηάζηεθε αξρηθά γηα λα πεξηγξάςεη 

ην άηνκν ή ηα άηνκα ησλ νπνίσλ ε δσή είρε επεξεαζηεί, ιφγσ ηεο ζρέζεο ηνπο κε θάπνηνλ 

πνπ ήηαλ ρεκηθά εμαξηψκελνο. Ο ζπλεμαξηεκέλνο ζχδπγνο ή ην ζπλεμαξηεκέλν παηδί ή ν 

ζπλεμαξηεκέλνο εξαζηήο θάπνηνπ πνπ ήηαλ ρεκηθά εμαξηψκελνο, είρε ζεσξεζεί άηνκν πνπ 

δεκηνχξγεζε έλα πξφηππν αληηκεηψπηζεο ηεο δσήο ηνπ πνπ δελ ήηαλ πγηέο, αιιά πνπ 

απνηεινχζε αληίδξαζε ζηε θαηάρξεζε ηνπ πνηνχ ή ησλ λαξθσηηθψλ πνπ έθαλε θάπνηνο 

άιινο». 

 

5.3.3 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ  ΣΖ ΤΝ-ΔΞΑΡΣΖΖ  

 

Οη νηθνγέλεηεο κνηάδνπλ λα καζηίδνληαη απφ έληνλα αηζζήκαηα ληξνπήο, θφβνπ, 

ζπκνχ θαη πφλνπ ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ην εμαξηεκέλν άηνκν, πνπ ήηαλ ην ζεκείν εζηίαζεο 

φισλ ηνπο. Γελ κπφξεζαλ φκσο λα εθθξάζνπλ απηά ηα αηζζήκαηα  κε έλαλ πγηή ηξφπν, ιφγσ 

ηεο εκκνλήο ηνπο λα επραξηζηήζνπλ θαη λα θξνληίζνπλ ην εμαξηεκέλν άηνκν 

(Miller&Miller, 2010). 

Ζ ζπλεμάξηεζε είλαη πνιιέο έλλνηεο καδί. Δίλαη κηα εμάξηεζε απφ αλζξψπνπο, απφ 

ηηο δηαζέζεηο ηνπο, ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο ή θαη ηελ αγάπε ηνπο. Δίλαη κηα παξάδνμε 
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εμάξηεζε. Δκθαλίδνληαη σο άηνκα απφ ηα νπνία εμαξηψληαη άιινη, αιιά είλαη θαη απηνί 

εμαξηεκέλνη. Δκθαλίδνληαη δπλαηνί αιιά ληψζνπλ αδχλακνη. Δμνπζηαζηηθνί, πνπ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα φκσο νη ίδηνη εμνπζηάδνληαη. 

 

5.3.4 ΟΗ ΦΤΥΟΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΠΟΤ ΒΗΧΝΟΤΝ ΣΑ 

ΠΑΗΓΗΑ 

 

Έλα παηδί είλαη  επαίζζεην ζηελ γνληθή επηξξνή θαη ηελ παξακέιεζε. ηα πιαίζηα 

ηνπ νηθνγελεηαθνχ ζπζηήκαηνο, ν αιθννιηζκφο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ κειψλ, ζπλήζσο ησλ 

γνληψλ, έρεη αξλεηηθέο επηδξάζεηο γηα νιφθιεξε ηελ νηθνγέλεηα. Ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα 

δεκηνπξγνχληαη ζηα παηδηά θαζψο θπξηαξρεί έλα θιίκα αλαζθάιεηαο θαη κε 

πξνβιεςηκφηεηαο. Ο παξάγνληαο πνπ δηαθνξνπνηείηαη, ζπλήζσο, ζρεηίδεηαη κε ηελ 

θαηαλάισζε ή φρη αιθνφι απφ ην γνληφ πνπ έρεη ην πξφβιεκα. Σηο ζηηγκέο πνπ είλαη 

λεθάιηνο ην άηνκν πνπ θάλεη ηελ θαηάρξεζε, ηα παηδηά κπνξεί λα ληψζνπλ πην ειεχζεξα λα 

εθθξάδνληαη ζπλαηζζεκαηηθά. Απηφ, φκσο, είλαη δπλαηφ λα αιιάμεη δηφηη ηελ επφκελε 

ζηηγκή κεηά ηελ θαηαλάισζε αιθνφι απφ ην γνληφ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζα είλαη δηαθνξεηηθή 

θαη απηφ κπνξεί λα απνζαξξχλεη ην παηδί ζην λα επηθνηλσλήζεη καδί ηνπ. Χο απνηέιεζκα, ε 

αλάπηπμε κε έλαλ αιθννιηθφ γνλέα κπνξεί λα έρεη ζνβαξέο ζπλέπεηεο ηφζν βξαρππξφζεζκα 

φζν θαη καθξνπξφζεζκα. Έρνληαο έλαλ αιθννιηθφ γνλέα κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθφ 

αληίθηππν ζε έλα παηδί, ζέηνληάο ην ζε θίλδπλν γηα έλα πιήζνο πξνβιεκάησλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ζηελ ελειηθίσζε ηνπ παηδηνχ. Σα παηδηά πνπ κεγαιψλνπλ 

ζε νηθνγέλεηεο πνπ ππάξρεη έλα άηνκν πνπ θάλεη θαηάρξεζε αιθνφι ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ζηε δσή ηνπο. Σα παηδηά έρνπλ αλάγθε λα κεγαιψλνπλ ζε έλα αζθαιέο πεξηβάινπλ, 

λα βηψλνπλ δεζηαζηά θαη ζαιπσξή. ηαλ ζην πεξηβάιινπλ δελ θαιχπηνληαη νη βαζηθέο απηέο 

αλάγθεο, ηφηε δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζηελ ελειηθίσζε ησλ παηδηψλ, εηδηθφηεξα φηαλ 

ππάξρεη έλα άηνκν αιθννιηθφ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο ην παηδί λα κελ 

κεγαιψλεη ζσζηά. Σα παηδηά φηαλ δελ έρνπλ  θαηάιιεια κνληέια γηα λα ζρεκαηίζνπλ ηελ 

δηθή ηαπηφηεηα ζηελ ελήιηθε ηνπο δσή, είλαη πηζαλφ λα ζπλαληήζνπλ δπζθνιίεο ζηελ 

κεηέπεηηα δσήο ηνπο λα ζρεκαηίζνπλ πγηείο ζρέζεηο 

Ζ δηαβίσζε κε έλαλ αιθννιηθφ γνλέα ζα αιιάμεη ηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ παηδηνχ. Ζ 

ηδέα ηεο «θπζηνινγηθήο δσήο», ράλεηαη θαη γίλεηαη θάπσο αθεξεκέλε, δηφηη ην παηδί δελ ζα 

κπνξέζεη λα γλσξίζεη πψο είλαη λα κεγαιψλεηο ζε κηα «θαλνληθή δσή». Ζ απφιαπζε ζε 
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βαζηθέο αλάγθεο απηψλ ησλ παηδηψλ νινέλα θαη ζα κεηψλεηαη. Σα παηδηά βηψλνπλ έλα 

αίζζεκα εγθαηάιεηςεο θαζψο ε εκπηζηνζχλε πνπ έρνπλ απέλαληη ζηνπο γνλείο θινλίδεηαη 

ιφγσ ηεο κε πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ππνζρέζεσλ απφ ηνπο γνλείο. Απηφ ζαλ απνηέιεζκα 

κπνξεί λα νδεγήζεη ηα παηδηά ζε δπζθνιίεο ζηελ αλάπηπμε ζηελψλ ζρέζεσλ. Δπίζεο, κπνξεί 

λα δεκηνπξγεζνχλ παηδηθά ηξαχκαηα θαη είλαη πνιχ πηζαλφ λα ζπλερίζεη λα αλαπηχζζεη 

πξνβιήκαηα κε ηελ θαηάρξεζε νπζηψλ, ηελ νηθεηφηεηα θαη άιια πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο 

ζηελ ελειηθίσζή ηνπ. 

Πνιχ πηζαλφ είλαη επίζεο λα δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζε παηδηά 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο, θαζψο ππάξρεη πεξίπησζε φηαλ ελειηθησζνχλ λα παξακέλνπλ ζε 

κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα δηάθνξα πξνβιήκαηα. Αξγφηεξα ζηε δσή ηνπο αλαπηχζζνληαη 

δεηήκαηα ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη ζηνλ ςπρνζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα φπσο απνκφλσζε, 

απψιεηα ηαπηφηεηαο, θφβνο εγθαηάιεηςεο, ζπκφο, ζπλαηζζεκαηηθή ζχγρπζε. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ην παηδί δέρεηαη επηξξνέο θαηά ηελ εκβξπηθή 

αλάπηπμε. ηαλ ν παηέξαο είλαη αιθννιηθφο κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνγελλεηηθέο επηδξάζεηο 

ζην έκβξπν, θαζψο κπνξεί λα κελ ππνζηεξίδεη ηελ γπλαίθα ηνπ θαη απηφ λα δεκηνπξγήζεη 

άγρνο θαη ζηξεο. Έπεηηα ζηνλ ηνθεηφ κηα ζεκαληηθή ζηηγκή είλαη ε πξψηε επαθή ηνπ παηδηνχ 

θαη νη πξψηεο επηδξάζεηο ζρέζεο κεηέξαο-παηδηνχ. Αλ ε κεηέξα κεηά ηνλ ηνθεηφ βξίζθεηαη 

ππφ ηελ επήξεηα θαξκαθεπηηθήο αγσγήο κπνξεί λα δπζρεξάλεη ηε δεκηνπξγία δεζκνχ κεηαμχ 

ηνπο. Γη’ απηφ ινηπφλ είλαη ζεκαληηθφ ε κεηέξα λα έρεη ζπλαηζζεκαηηθή θαη θπζηθή 

ππνζηήξημε γηα λα κπνξέζεη λα αληηκεησπίζεη ην βξέθνο ζηελ κεηέπεηηα δσή. Σν ζχκπιεγκα 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηεο γπλαίθαο θαηά ηελ θχεζε έρεη βαζηθφ ξφιν ζηελ  πνξεία ηνπ 

παηδηνχ. ηαλ κηα γπλαίθα είλαη αιθννιηθή θαη ηαπηφρξνλα έγθπνο, ε ζπλαηζζεκαηηθή 

θαηάζηαζε ζα δηαθέξεη ηειείσο απφ εθείλε κηαο πγηνχο κε αιθννιηθήο εγθχνπ θαη κπνξεί λα 

απνηειέζεη πεγή πνιιαπιψλ πξνβιεκάησλ. 

πκπεξαζκαηηθά, δελ γλσξίδνπκε ηελ αθξηβή επίδξαζε πνπ  κπνξεί λα έρεη ν 

αιθννιηζκφο ησλ γνλέσλ ζηα παηδηά. Αλακθηζβήηεηα ην λα κεγαιψλεη έλα παηδί ζε κηα 

νηθνγέλεηα πνπ νη γνλείο ή έλαο απφ ηνπο δχν γνλείο είλαη αιθννιηθφο, είλαη  επηβιαβέο. 

Βέβαηα. πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη νη εκπεηξίεο ζε αιθννιηθέο νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ παηδηά 

πνηθίιινπλ κεηαμχ ηνπο. Γη’ απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα δνζεί πξνζνρή ζηα παηδηά πνπ 

κεγαιψλνπλ ζε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ. Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ 

παηδηψλ κπνξεί λα είλαη ζπλζήθεο ζχγθξνπζεο, έληαζεο θαη αβεβαηφηεηαο θαη άιιεο βαζηθέο 

αλάγθεο φπσο ε αζθάιεηα θαη πξνζηαζία λα κελ θαιχπηνληαη επαξθψο. Δίλαη πνιχ πηζαλφ 
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απηά ηα παηδηά κειινληηθά λα ζπλαληήζνπλ πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο απφ άιια παηδηά ηεο 

ειηθίαο ηνπο ζηελ δεκηνπξγία ζρέζεσλ(American Addiction Centers, 2019). 

Γηα ηα παηδηά πνπ κεγαιψλνπλ κε γνλείο αιθννιηθνχο ή κε έλα γνλέα αιθννιηθφ, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πηζαλφλ εκθαλίζνπλ σο ελήιηθεο είλαη ηα εμήο : 

• Φφβνο απψιεηαο ηνπ ειέγρνπ 

• Φφβνο πξνο ηα ζπλαηζζήκαηα 

• Φφβνο ζπγθξνχζεσλ 

• Αλαπηπγκέλε αίζζεζε επζχλεο 

• Αίζζεκα ελνρήο φηαλ δελ ππνρσξνχλ 

• Αληθαλφηεηα λα ραιαξψζνπλ θαη λα δηαζθεδάζνπλ 

• Απνθηνχλ απζηεξή  θξηηηθή γηα ηελ δσή ηνπο δεκηνπξγψληαο κηα αξλεηηθή ζηάζε θαη 

απαηζηνδνμία γηα ην κέιινλ ηνπο  

• Αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηε δεκηνπξγία ζηελψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ 

• Ενπλ ηελ δσή ηνπο απφ ηελ ζθνπηά ηνπ ζχκαηνο 

• Έρνπλ ηελ ηάζε λα ληψζνπλ πην άλεηα κε ην ράνο παξά κε ηελ αζθάιεηα 

• Σαπηίδνπλ ηελ αγάπε κε ηνλ νίθην 

• ηαλ βξίζθνληαη ππφ πίεζε, ηα βιέπνπλ φια αξλεηηθά  

• Τπνθέξνπλ απφ ζιίςε πνπ άξγεζε λα εθθξαζηεί θαη έρνπλ ηελ ηάζε λα αληηδξνχλ. 

Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά δελ βαζίδνληαη ζε εξεπλεηηθά δεδνκέλα, αιιά ζε 

παξαηεξήζεηο θαη έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζε παηδηά πνπ έρνπλ κεγαιψζεη ζε κία νηθνγέλεηα 

αιθννιηθψλ. Οξηζκέλνη εηδηθνί ππνζηήξημαλ φηη απηφ ην ζρήκα ελήιηθεο ζπκπεξηθνξάο ζα 

πξέπεη λα ζεσξεζεί παξαιιαγή ηεο ςπρηθήο δηαηαξαρήο PTSD, δειαδή ηεο δηαηαξαρήο κεηά 

απφ ςπρνηξαπκαηηθφ ζηξεο. Ζ PTSD αλαγλσξίδεηαη σο δηαηαξαρή πνπ κπνξεί λα ζπκβεί 

κεηά απφ έλα νπνηνδήπνηε ζνβαξφ ςπρηθφ ηξαχκα φπσο, βηαζκφο, αηκνκημία, θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο ή έλνπιεο ζπγθξνχζεηο.  

ΟηWernerθαη Malterud (2016), πξαγκαηνπνίεζαλ κηα κειέηε φπνπ ζπλέθξηλαλ 

απφγνλνπο αιθννιηθψλ πνπ παξνπζίαζαλ ζνβαξά πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο κέρξη ηελ 

ειηθία ησλ 18 εηψλ, αληίζηνηρα κε παηδηά αιθννιηθψλ πνπ δελ είραλ παξνπζηάζεη 

πξνβιήκαηα κέρξη ηελ ειηθία απηή. Δμέηαζαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ θαη ην 

πεξηβάιινλ πνπ κεγάισζαλ. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ φηη αλάινγα ην θχιν ηνπ παηδηνχ θαη 

ηνπ αιθννιηθνχ γνλέα ππήξραλ νξηζκέλεο δηάθνξεο. Σα αγφξηα εκθάληζαλ κεγαιχηεξε 

ζπρλφηεηα ςπρνθνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία , ζε ζχγθξηζε κε 
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ηα θνξίηζηα. Καη ηέινο, νη νηθνγέλεηεο κε αιθννιηθνχο γνλείο, εκθάληζαλ πεξηζζφηεξα θαη 

πςειφηεξα πνζνζηά πξνβιεκάησλ ζηελ παηδηθή ηνπο θαη εθεβηθή ηνπο ειηθία ζε ζχγθξηζε 

κε ηα παηδηά πνπ δελ έρνπλ αιθννιηθνχο γνλείο.  

πκπεξαζκαηηθά, δελ κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε κε αθξίβεηα φηη ηα παηδηά πνπ 

κεγαιψλνπλ κε αιθννιηθνχο γνλείο έρνπλ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά θαζψο ε θάζε 

πξνζσπηθφηεηα δηαθέξεη. Σα  παηδηά ησλ αιθννιηθψλ, ζπγθεθξηκέλα ηα ελήιηθα έρνπλ 

κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα γίλνπλ αιθννιηθνί. Απηή ε δπζιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ζην 

πεξηβάιινλ ηεο νηθνγέλεηαο ζεσξείηαη φηη ελζαξξχλεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη έλα άηνκν λα είλαη είηε έλαο βαξχο πφηεο 

είηε λα είλαη έλαο αθαηξεηηθφο ή πνιχ ειαθξφο πφηεο, ζε ζχγθξηζε κε άηνκα απφ κε 

αιθννινχρα ππφβαζξα (Weigscheider-Cruse, 1985). 

Τπνδειψλεηαη φηη ηα άηνκα απφ απηά ηα πεξηβάιινληα είλαη πην πηζαλφ λα 

εκθαλίζνπλ θαηάρξεζε αιθνφι, άιινπο εζηζκνχο ή πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο ζε 

ζχγθξηζε κε άιια άηνκα (Cotton, 1979). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6
Ο

 ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ 

 

Ζ ζεξαπεία ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο είλαη απαξαίηεηε γηα λα βνεζήζεη ζηνλ 

πξσηαξρηθφ ζηφρν ηεο ζεξαπείαο ηνπ αιθννιηθνχ κέζσ ηεο απνρήο. Μηα απφ ηηο θχξηεο 

πεγέο θηλεηνπνίεζεο ηνπ εμαξηεκέλνπ αηφκνπ είλαη ε πίεζε πνπ δέρεηαη απφ ηελ νηθνγέλεηά 

ηνπ ψζηε λα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα ηνπ. Σν έλα ηξίην ησλ αηηεκάησλ βνήζεηαο ζε 

πξνγξάκκαηα απεμάξηεζεο πξνέξρεηαη απφ άκεζν ζπγγελή ηνπ εμαξηεκέλνπ (Δ.Κ.Σ.Δ.Π.Ν, 

2006). Ζ θαηάρξεζε αιθνφι πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο ζεξαπείαο κε 

ηελ νηθνγέλεηα ηνπ αιθννιηθνχ. ηαλ εμεηάδνπκε ηνλ αιθννιηζκφ απφ ηελ άπνςε ησλ 

νηθνγελεηαθψλ ζπζηεκάησλ, ν αιθννιηζκφο δελ ζεσξείηαη σο έλα ζχκπησκα πνπ πξέπεη λα 

κεηξηαζηεί ή κηα απιή αηηία άιισλ πξνβιεκάησλ. Θεσξείηαη ζεκαληηθή πηπρή ηεο 

νηθνγελεηαθήο δσήο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί πξνθεηκέλνπ ε νηθνγέλεηα λα επηβηψζεη 

απφ ηηο ζπλέπεηεο ηνπ αιθννιηζκνχ. Ζ ειπίδα είλαη φηη εάλ έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο είλαη 

πξφζπκν λα αιιάμεη θαη ζέιεη λα ππάξμεη αλάθακςε, ηφηε άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ζα 

θηλεζνχλ πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε. 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο θάζεηο  πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή 

ε ζεξαπεία. Ζ πξψηε θάζε είλαη ε αμηνιφγεζε. Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ ν θιηληθφο γηαηξφο 

απνθηήζεη κηα αίζζεζε ηεο αιθννιηθήο θαη ηεο νηθνγελεηαθήο δπλακηθήο, κηιψληαο κε ηελ 

νηθνγέλεηα θαη ζπιιέγνληαο δεδνκέλα. 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ν θιηληθφο γηαηξφο λα απνθεχγεη εξσηήζεηο πνπ ζα νδεγνχζαλ 

έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο λα θαηεγνξεί θάπνην άιιν. Σν άηνκν πνπ δηελεξγεί ηελ 

αμηνιφγεζε πξέπεη επίζεο λα θαζνξίζεη εάλ ππάξρεη πηζαλφηεηα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ή 
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ελδννηθνγελεηαθήο βίαο ζηελ νηθνγέλεηα. Απηφ κπνξεί κεξηθέο θνξέο λα θαζνξηζηεί ζέηνληαο 

απεπζείαο εξσηήκαηα. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ηνλ ζεξαπεπηή λα εκπιαθνχλ φια ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο ζηε θάζε αμηνιφγεζεο ηεο ζεξαπείαο. Ο αιθννιηζκφο αληηκεησπίδεηαη σο 

πξφβιεκα πνπ επεξεάδεη νιφθιεξε ηελ νηθνγέλεηα, φρη κφλν ηνλ κεκνλσκέλν αιθννιηθφ. Ζ 

ζεξαπεία κπνξεί λα ρνξεγεζεί είηε κεκνλσκέλα είηε ζε φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο κε ηε 

κία. Ο ζεξαπεπηήο πξέπεη λα αιιάμεη ηε ζηάζε ησλ νηθνγελεηψλ ζρεηηθά κε ηελ άξλεζε. Ζ 

νηθνγέλεηα πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ε άξλεζε ελφο πξνβιήκαηνο δελ είλαη επσθειήο 

γηα θαλέλαλ. Μφιηο ε νηθνγέλεηα ηνπ αιθννιηθνχ νινθιεξψζεη ην ζηάδην αμηνιφγεζεο, 

μεθηλάεη ε παξέκβαζε. Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο παξέκβαζεο είλαη ν αιθννιηθφο λα αξρίζεη λα 

θηλείηαη πξνο ηελ απνρή. Ζ παξέκβαζε κπνξεί λα επηηεπρζεί απφ φια ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη απφ ηνλ ζεξαπεπηή πνπ αληηκεησπίδεη ηνλ αιθννιηθφ ζε κηα πξνζπάζεηα λα 

επηηχρεη ηε ζεξαπεία ηνπ αιθννιηθνχ, ή έρνληαο φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αιθννιηθνχ, εληαγκέλνπο ζηε θάζε ηεο ζεξαπείαο. Ο ζεξαπεπηήο 

θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ιέλε κε ζπλέπεηα ζηνλ αιθννιηθφ φηη δελ ρξεηάδεηαη αιθνφι. 

Απηφ βνεζά ηνλ αιθννιηθφ λα ζηακαηήζεη λα πίλεη. Αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηεο 

παξέκβαζεο, ηα ίδηα δεηήκαηα εμαθνινπζνχλ λα εμεηάδνληαη. Σν πξσηαξρηθφ ελδηαθέξνλ 

είλαη ε νηθνγέλεηα λα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ην θχξην πξφβιεκα είλαη ν αιθννιηζκφο. Ζ 

νηθνγέλεηα θαζψο θαη ν αιθννιηθφο πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη ζηνλ αιθννιηζκφ θαη ζηα 

δηάθνξα ζηάδηά ηνπ. Δάλ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην ξφιν ηνπο ζην λα 

βνεζήζνπλ ηνλ αιθννιηθφ παίδνληαο θάπνην ξφιν (ελεξγνπνηεηήο, καζθφη, θ.ιπ.), ηφηε 

κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Ζ επφκελε θάζε βάζεη νηθνγελεηαθψλ 

ζπζηεκάησλ- είλαη ε ζεξαπεία θαη ε απνθαηάζηαζε φισλ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. Ο 

ζεκαληηθφηεξνο ζηφρνο ηεο ζεξαπείαο θαη ηεο αλάξξσζεο γηα ηνλ αιθννιηθφ είλαη ε απνρή 

απφ ην αιθνφι, αιιά ππάξρνπλ ζηφρνη ζεξαπείαο γηα θάζε κέινο ηεο νηθνγέλεηαο επίζεο. Ζ 

ζεξαπεία είλαη ζπλερήο θαη απαηηεί ηε δέζκεπζε φισλ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο. Ζ αλάξξσζε ζπλερίδεηαη θαη νη αιθννιηθνί ρξεηάδνληαη λα 

ζπλερίζνπλ ηελ ζεξαπεία ηνπο, ε νπνία παξέρεηαη απφ πνιιέο νκάδεο απηνβνήζεηαο 

(Estes&Heinemann,1977). 

Οη πην γλσζηέο νκάδεο βνήζεηαο είλαη νη Αλψλπκνη Αιθννιηθνί, Alateen θαη Al 

Anon. Άιιεο νκάδεο βνήζεηαο πεξηιακβάλνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ, ηνπο ζπκβνχινπο 

θαη ηνπο ζεξαπεπηέο. Αλ θάπνηνο δελ αηζζάλεηαη άλεηα κε νπνηαδήπνηε απφ απηέο ηηο πεγέο 

βνήζεηαο, κπνξεί λα κηιήζεη κε ηνπο θιεξηθνχο, ηα εθηεηακέλα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, ηελ 

Δζληθή Έλσζε Παηδηψλ Αιθννιηθψλ (NACoA), ην Ίδξπκα Παηδηψλ Αιθννιηθψλ θαη 
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πξνγξάκκαηα πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηνπηθά λνζνθνκεία ή εξγνδφηεο. Οη αλψλπκνη 

αιθννιηθνί (AA) είλαη κηα νκάδα αλδξψλ θαη γπλαηθψλ πνπ βνεζνχλ ν έλαο ηνλ άιινλ λα 

παξακείλεη λεθάιηνο. Οη δχν ηδξπηέο ηεο ΑΑ ήηαλ θαη νη δχν αιθννιηθνί πνπ έλησζαλ φηη 

κπνξνχζαλ λα παξακείλνπλ λεθάιηνη κέζσ ακνηβαίαο ππνζηήξημεο θαη έηζη δεκηνχξγεζαλ 

ηελ ΑΑ. Ζ ΑΑ έρεη έλα πξφγξακκα δψδεθα βεκάησλ γηα λα αθνινπζήζεη ν αιθννιηθφο, 

θαζψο θηλνχληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο απνγνήηεπζεο. Σν πξψην βήκα γηα ηα κέιε ηεο 

ΑΑ είλαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη είλαη αλίζρπξνη απφ ην αιθνφι. Σα κέιε ηεο ΑΑ 

ιακβάλνπλ επίζεο έλαλ ππνζηεξηθηή γηα λα κηιήζνπλ. 

Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη πνπ έρνπλ πξφβιεκα κε ην αιθνφι βξίζθνπλ βνήζεηα 

ζηελ ΑΑ. Σν Al-Anon είλαη κηα άιιε νξγάλσζε απηνβνήζεηαο γηα ελήιηθεο, νηθνγέλεηεο θαη 

θίινπο αιθννιηθψλ. Γεκηνπξγήζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1950 θαη ήηαλ εμίζνπ νξγαλσκέλε, 

φπσο είλαη θαη ζήκεξα. ήκεξα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 20.000 νκάδεο Al-Anon ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ νγδφληα ρψξεο (Estes&Heinemann, 1977). Οη νκάδεο Al-Anon έρνπλ 

ηεηξαπιαζηαζηεί ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα θαη απμάλνληαη κε ηαρχηεξν ξπζκφ απφ ηνπο 

αλψλπκνπο αιθννιηθνχο. Σν Al-Anon έρεη επίζεο ηα ίδηα δψδεθα βήκαηα θαη παξαδφζεηο κε 

ηελ ΑΑ. Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά βήκαηα γηα ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ζην Al-Anon είλαη 

επίζεο ην πξψην βήκα: λα παξαδερηνχκε φηη είλαη αλίζρπξνη απφ ην αιθνφι. Απηφ είλαη πνιχ 

δχζθνιν γηα πνιινχο αιθννιηθνχο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο λα παξαδερηνχλ. Πνιιά κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο απνθηνχλ ζεκαληηθή βνήζεηα απφ ηε ζπκκεηνρή ζηηο ζπλαληήζεηο ηνπ Al-Anon. 

ε νξηζκέλνπο ηνκείο, ππάξρνπλ εηδηθέο ζπλαληήζεηο γηα παηδηά αιθννιηθψλ. Μηα άιιε 

νκάδα πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα λα βνεζήζεη ηνπο αλζξψπνπο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηνλ 

αιθννιηζκφ είλαη ην Alateen. Σν Alateen είλαη παξφκνην κε ην Al-Anon εθηφο απφ ην φηη 

είλαη γηα εθήβνπο ειηθίαο κεηαμχ ησλ δψδεθα θαη δεθαελλέα. Ο 17ρξνλνο γηνο ελφο παηέξα 

ηεο ΑΑ θαη κηαο κεηέξαο Al-Anon δεκηνχξγεζαλ απηή ηελ νκάδα ην 1957 

(Estes&Heinemann, 1977). Πνιινί έθεβνη βξίζθνπλ ηελ άλεζε θαη ηε δχλακε λα κηιάλε κε 

ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο γηα ηηο εκπεηξίεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ ("Παηδηά 

ησλ αιθννιηθψλ").  

Ο αιθννιηζκφο είλαη κηα ζνβαξή θαη ζπλερηδφκελε αζζέλεηα ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία. 

Έλα άηνκν δελ κπνξεί πνηέ λα ζεξαπεπηεί απφ ηνλ αιθννιηζκφ, αιιά έλαο αιθννιηθφο 

κπνξεί λα επηηχρεη έλαλ θπζηνινγηθφ ηξφπν δσήο αλ απέρεη απφ ην πνηφ. Ο αιθννιηζκφο 

είλαη κηα αζζέλεηα πνπ επεξεάδεη ζνβαξά ηνλ αιθννιηθφ, ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο 

ηνπ. Υσξίο ζσζηή ζεξαπεία, ε νηθνγέλεηα δελ ζα επηζηξέςεη πνηέ ζηελ νκαιφηεηα πνπ βίσζε 

πξηλ ν αιθννιηζκφο επεξεάζεη ηε δσή ηνπο (Siglow,1999). 
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6.1 ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΕΔΤΓΟΤ  

 

Ζ νηθνγελεηαθή ςπρνζεξαπεία ζηνλ ρψξν ησλ εμαξηήζεσλ απφ ςπρνηξφπεο νπζίεο 

γεληθφηεξα έρεη αλαπηπρζεί ζηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 40 ρξφλσλ, επνκέλσο έρεη ζηελ 

δηάζεζή ηεο έλα κεγάιν πινχην εκπεηξηψλ, πξνζεγγίζεσλ, θαζψο θαη κειεηψλ πνπ 

αμηνινγνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. Δίλαη κηα ςπρνζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ζηελ 

νπνία έλαο ή πεξηζζφηεξνη ζεξαπεπηέο ζπλεξγάδνληαη κε πνηθίινπο ζπλδπαζκνχο κειψλ κηαο 

νηθνγέλεηαο, αμηνπνηνχλ θαη εηζάγνπλ πιεξνθνξίεο έηζη ψζηε λα αιιάδνπλ νη δπλακηθέο ησλ 

ζρέζεσλ θαη νη αιιειεπηδξάζεηο ζην νηθνγελεηαθφ πιαίζην ζην νπνίν παξνπζηάδεηαη ην 

πξφβιεκα (ή ην ζχκπησκα), κε απνηέιεζκα λα αιιάδεη θαη ν ηξφπνο επηθνηλσλίαο ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη απηφ λα ζπλδέεηαη κε ηελ κείσζε ή ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ή θαη ηεο 

ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο. 

Σα πεξηζζφηεξα άηνκα πνπ απεπζχλνληαη ζηηο ππεξεζίεο απεμάξηεζεο απφ ην 

αιθνφι είλαη ελήιηθεο, επνκέλσο ζπρλά ππάξρεη ζχληξνθνο ή ζχδπγνο άκεζα εκπιεθφκελνο 

κε ην πξφβιεκα. ηελ Διιάδα ηα πεξηζζφηεξα πεξηζηαηηθά πνπ απεπζχλνληαη ζηηο ππεξεζίεο 

απεμάξηεζεο είλαη 36-50 εηψλ. Σν δεχγνο ζεσξείηαη ππν-ζχζηεκα ηεο νηθνγέλεηαο θαη 

κπνξεί ε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε λα απεπζχλεηαη ζε απηφ, κε ζηφρν: 

α) λα μαλαβξεζεί αλάκεζα ζην δεπγάξη κηα ηζνξξνπία ζηα επίπεδα εγγχηεηαο, φπσο νη ίδηνη 

ηελ επηζπκνχλ, ε νπνία έρεη δηαηαξαρζεί απφ ηελ παξνπζία ηνπ αιθνφι, 

β) ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ ππάξρνπλ, 

γ) ηελ πξφιεςε θαη απνθπγή βίαησλ ζπκπεξηθνξψλ, 

δ) λα βξεζεί κηα λέα ηζνξξνπία ζηελ αλάιεςε νηθνγελεηαθψλ επζπλψλ θαη θπξίσο ζηνλ 

γνλετθφ ξφιν, 

ε) ηνλ ζρεδηαζκφ ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ βνεζνχλ ζηελ απνθπγή ηνπ αιθνφι θαη 

ππνζηεξίδνπλ ηελ απνρή, ηφζν ζε νηθνγελεηαθφ φζν θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν, 

ζη) ηελ εμάζθεζε ζε λένπο, ιεηηνπξγηθνχο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο, 

δ) ηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ησλ δχν κειψλ, 
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ε) ε ελίζρπζε ησλ ζεηηθψλ πιεπξψλ ηεο ζρέζεο. 

Δίλαη ζεκαληηθφ ε νηθνγελεηαθή ςπρνζεξαπεία ή ε ζεξαπεία δεχγνπο λα απνηειεί 

κέξνο κηαο ζπλνιηθφηεξεο ζεξαπεπηηθήο δξάζεο θαη λα κελ ζπληζηά κηα απνκνλσκέλε 

πξνζέγγηζε. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα αθνινπζήζεη ή λα πξνζθέξεηαη παξάιιεια κε κηα 

αηνκηθνχ ηχπνπ ππνζηεξηθηηθή παξέκβαζε ή θαη κε ηελ ρνξήγεζε αληαγσληζηηθψλ 

θαξκάθσλ. Μπνξεί επίζεο, λα νδεγήζεη ζηελ απνδνρή κηαο λνζειείαο, λα αξρίζεη 

παξάιιεια κε απηήλ ή ακέζσο κεηά ην εμηηήξην θαη λα ζπλδέεηαη κε παξαθνινχζεζε 

νκάδσλ απηνβνήζεηαο, φπσο νη Αλψλπκνη Αιθννιηθνί. 

πκπεξαζκαηηθά, ε ζεξαπεία δεχγνπο πνπ απεπζχλεηαη ζε αιθννιηθνχο θαη ηνπο 

ζπληξφθνπο/ζπδχγνπο ηνπο έρεη ηξεηο βαζηθνχο ζηφρνπο:  

α) λα κεησζεί ε θαηάρξεζε αιθνφι, 

β) λα κεησζεί ην ζηξεο ζπλδεδεκέλν κε ηελ χπαξμε ηεο εμάξηεζεο θαη 

γ) λα βειηησζεί ε ζπδπγηθή ζρέζε 

Οη πξνζεγγίζεηο πνπ πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ νηθνγελεηαθή ζεξαπεία θαη 

ζηελ ζεξαπεία δεχγνπο είλαη ε ζπζηεκηθή ζεξαπεία δεχγνπο, ε δνκηθή-ζηξαηεγηθή, ε 

ζπκπεξηθνξηζηηθή, ε δηαγελλεαθή θαη ε πξνζέγγηζε ηεο ςπρνεθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε ηελ 

Veresies Clinic.  

 

6.2 ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ OΗΚΟΓΔΝΔΗΑ – ΡΟΛΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΤ  

 

Ζ ζπκβνπιεπηηθή ηεο νηθνγέλεηαο πεξηιακβάλεη ηελ ελεκέξσζε γηα ηνπο 

κεραληζκνχο δξάζεο ηνπ αιθνφι, ηηο ζσκαηηθέο, ςπρνινγηθέο θαη γλσζηηθέο δηαηαξαρέο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηάρξεζε θαη ηελ εμάξηεζή ηνπ, φπσο επίζεο ηελ ελεκέξσζε γηα ηα 

ζσκαηηθά θαη ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηε δηαδηθαζία απεμάξηεζεο, 

θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα κέηξα αληηκεηψπηζήο ηνπο. Δλεκεξψλεη γηα ηηο δηαζέζηκεο 

ζεξαπεπηηθέο δπλαηφηεηεο ζηνλ ρψξν πνπ δεη ε νηθνγέλεηα. Κάλεη εθηίκεζε ηεο παξνχζαο 

θαηάζηαζεο, ησλ άκεζσλ αλαγθψλ θαη ηνπ θηλήηξνπ αιιαγήο ηνπ εμαξηεκέλνπ αηφκνπ. 

Γηακνξθψλεη πξνηάζεηο ψζηε λα ππάξρεη κηα ζεξαπεπηηθή ζπλεξγαζία. Καη ηέινο, παξέρεη 
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ππνζηήξημε ζηελ νηθνγέλεηα γηα ηελ πξνζπάζεηα πνπ θάλεη γηα λα επηιπζεί ην πξφβιεκα 

(Kaufman,1992). 

Ο ξφινο ηνπ θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ ζηελ ζπκβνπιεπηηθή ηεο νηθνγέλεηαο είλαη 

θαζνξηζηηθφο, ψζηε λα βνεζεζνχλ ηα κέιε θαη λα αληηκεησπίζνπλ ην πξφβιεκα πνπ ηνπο 

πξνθχπηεη. Ο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο εκπιέθεηαη ζηελ νηθνγέλεηα εθφζνλ πξψηα έρνπλ γίλεη 

φιεο νη δηαδηθαζίεο ψζηε λα ζεσξεζεί ην άηνκν φηη είλαη εζηζκέλν απφ ην αιθνφι.  Καηά ηελ 

εκπινθή ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο ζέηεη ζεξαπεπηηθνχο ζηφρνπο ψζηε λα πινπνηήζεη ηελ 

ζεξαπεία ηηο νηθνγέλεηαο. Οη ζεξαπεπηηθνί ζηφρνη είλαη νη εμήο: 

Ο πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηνπ θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ γηα λα βνεζήζεη ηελ νηθνγέλεηα 

είλαη ε θαηαλφεζε ησλ κειψλ λα δερηνχλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ αιθννιηζκνχ αθφκα θαη ν 

ίδηνο ν αιθννιηθφο λα κπνξεί λα ην απνδερηεί. Γεχηεξνλ, λα βνεζήζεη φια ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο ψζηε λα κπνξέζνπλ λα θαηαλνήζνπλ φηη ην πξσηαξρηθφ πξφβιεκα πνπ ππάξρεη 

ζηελ νηθνγέλεηα είλαη ν αιθννιηζκφο ηνπ αηφκνπ. Σξίηνλ, ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο λα 

πξνηείλεη δηάθνξεο επηινγέο ζεξαπείαο ηνπ αηφκνπ κνπ.  

Ζ ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο είλαη ην ζεκαληηθφηεξν θνκκάηη γηα ηελ 

επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Γηα απηφ θαη ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο πξνζπαζεί λα 

δεκηνπξγήζεη ζηελ νηθνγέλεηα έλα αίζζεκα ειπίδαο, ζσηεξίαο θαη ζεηηθφηεηαο ζηελ 

νηθνγέλεηα, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα μεπεξάζνπλ φια ηα πξνβιήκαηα καδί.  

ε πεξίπησζε πνπ ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο δελ πεηχρεη ζηελ αξρηθή πξνζπάζεηα 

επηθνηλσλίαο κε ην άηνκν πνπ θάλεη θαηάρξεζε αιθνφι, ηφηε ζα δνθηκάζεη ηελ ηππηθή 

παξέκβαζε ε νπνία είλαη ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ κέζσ ζπγγεληθψλ ή θηιηθψλ αηφκσλ 

πνπ έρεη ην αιθννιηθφ άηνκν. Δθφζνλ έρεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ηφηε κπνξεί 

λα έξζεη ζε επαθή κε θάπνηα ηνπηθή νξγάλσζε ζεξαπείαο αιθνφι πνπ δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ γηα παξέκβαζε φπσο : Αλψλπκνη Αιθννιηθνί, ΚΔΘΔΑ, Αιθννινγηθά ηαηξεία 

θ.ιπ. ε απηή ηελ πξνζπάζεηα ηνπ θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ, ζεκαληηθφ είλαη λα δηεπθξηληζηεί 

κε ζπλέπεηα θαη ζαθήλεηα ζην άηνκν πνπ πάζρεη απφ αιθννιηζκφ φηη πξέπεη λα ζεξαπεπηεί 

πξηλ γίλεη νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία. ε πεξίπησζε πνπ ην άηνκν αξλεζεί ην πξφβιεκά ηνπ, 

ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο δελ ζα κπνξέζεη λα ζπλερίζεη ηελ βνήζεηα ηνπ αηφκνπ, αιιά ζα 

κπνξέζεη λα ζπλερίζεη ε νηθνγέλεηα λα βνεζεζεί απφ ην πξφβιεκα ηνπ αιθννιηζκνχ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7
Ο

ΑΛΚΟΟΛΟΓΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ  ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΑ/ ΣΟ 

ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΚΡΖΣΖ  

 

7.1 ΑΛΚΟΟΛΟΓΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΑ  

 

Οη ππεξεζίεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ Διιάδα θαη αθνξνχλ ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο κε ην αιθνφι είλαη: 

HOΜΑΓΑ ΣΧΝ ΑΝΧΝΤΜΧΝ ΑΛΚΟΟΛΗΚΧΝ:  

 

Ζ νκάδα ησλ ΑΑ δεκηνπξγήζεθε ην 1935 φηαλ δχν αιθννιηθνί πξνζπαζνχζαλ 

αληηκεησπίζνπλ ηελ εμάξηεζή ηνπο απφ ην αιθνφι. Ο Μπίι (William G. Wilson), 

ρξεκαηηζηήο απφ ηε Νέα Τφξθε, θαη ν Μπφκπ (Robert H. Smith), ρεηξνπξγφο απφ ην Οράην, 

πξνζπάζεζαλ κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπο λα βνεζήζνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ θαη ηνλ εαπηφ 

ηνπο. Σν πξφγξακκα πνπ δεκηνχξγεζαλ κε ην φλνκα Αλψλπκνη Αιθννιηθνί (1937), απνηειεί 

ην πξφηππν ησλ νκάδσλ απηνβνήζεηαο (self-helpgroups). ήκεξα, ππάξρνπλ πεξίπνπ 90.000 

νκάδεο ΑΑ ζε πεξηζζφηεξεο απφ 129 ρψξεο ζηνλ θφζκν. Οη ΑΑ πξνζθέξνπλ ζηα κέιε ηνπο 

ηελ αλάγθε γηα επηθνηλσλία κε νκνηνπαζείο αιθννιηθνχο πνπ θαηαλννχλ θαιχηεξα ην 

πξφβιεκα ηεο εμάξηεζεο. Δπίζεο, νη ΑΑ έρνπλ απνδερζεί ην γεγνλφο φηη ν αιθννιηζκφο 

είλαη κία αζζέλεηα θαη παξαδέρνληαη φηη δελ είλαη δπλαηφ λα ζεξαπεπηνχλ νξηζηηθά απφ 

απηήλ. Αλαγλσξίδνπλ φηη έρνπλ έιιεηςε ειέγρνπ θαη αδπλακία ζε ζρέζε κε ην αιθνφι. 

Δπηπιένλ, παξαδέρνληαη φηη ρξεηάδνληαη βνήζεηα γηα λα αληηκεησπίζνπλ ην πξφβιεκα, ηελ 

νπνία δέρνληαη ρσξίο λα ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ζηηγκαηηζκέλνπο ή ληξνπηαζκέλνπο. Σα 

κέιε ησλ νκάδσλ ΑΑ βνεζνχλ ην έλα ην άιιν θαη ζηελ νκάδα θαη ζην ελδηάκεζν ησλ 

ζπλαληήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ. Σα λέα κέιε ησλ ΑΑ είλαη ειεχζεξα λα εθθξάζνπλ  ηηο 

απφςεηο ηνπο, βαζηθφ φκσο είλαη λα ζπκκεηέρνπλ ηαθηηθά ζηηο ζπλαληήζεηο, φπνπ 

αιθννιηθνί πνπ βξίζθνληαη ζε αλάξξσζε πεξηγξάθνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο εκπεηξία ζηνλ 
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δξφκν πξνο ηε λεθαιηφηεηα. Ο δεζκφο ηνπ αιθννιηθνχ κε ηελ νκάδα εληζρχεηαη κέζσ ηνπ 

ζεζκνχ ηνπ νδεγνχ ή θεδεκφλα (sponsor).  Ο νδεγφο ή θεδεκφλαο είλαη  έλα κέινο πνπ 

βξίζθεηαη ζε απνρή ηνπιάρηζηνλ έλα ρξφλν θαη είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη ππνζηήξημε ζην 

ελδηάκεζν ησλ ζπλαληήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ε νκάδα. Τπάξρνπλ επηπιένλ θαη 

ζπγαηξηθνί αιιά αλεμάξηεηνη απφ ηνπο ΑΑ νξγαληζκνί πνπ είλαη βαζηζκέλνη ζηηο ίδηεο 

αξρέο. Έηζη, έρνπλ πξνθχςεη νη Al-Anon πνπ απεπζχλνληαη ζε ζπδχγνπο θαη ζηελνχο 

ζπγγελείο θαη θίινπο αιθννιηθψλ θαη νη Alateen πνπ απεπζχλνληαη ζε εθήβνπο, παηδηά 

αιθννιηθψλ. Γεληθφο ζθνπφο ησλ νκάδσλ είλαη λα βνεζήζνπλ ηα κέιε ηνπο, έηζη ψζηε ζηε 

ζπλέρεηα λα κπνξέζνπλ λα βνεζήζνπλ ηνλ αιθννιηθφ ή λα κπνξνχλ λα δνπλ καδί ηνπ. 

 

ΣΑ ΚΛΑΜΠ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΧΝ  ΜΔ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΟ  ΑΛΚΟΟΛ 

(ΚΟΠΑ): 

 

Σα ΚΟΠΑ είλαη θνηλφηεηεο πνπ απνηεινχληαη απφ νηθνγέλεηεο. ηα θιακπ ππάξρνπλ 

άηνκα θαη νηθνγέλεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο ζηελ ειηθία, ην επάγγεικα, ηελ 

εθπαίδεπζε, ηνλ ηξφπν δσήο θιπ. Έλα θνηλφ ησλ κειψλ ελφο ΚΟΠΑ είλαη ηα πξνβιήκαηά 

ηνπο ζε ζρέζε κε ην αιθνφι. Σα ΚΟΠΑ μεθίλεζαλ ζην Εάγθξεκπ ην 1964, απφ ηνλ Κξνάηε 

ςπρίαηξν Vladimir Hudolin. Σα ΚΟΠΑ βαζίδνληαη ζηελ απνδνρή φηη ηα πξνβιήκαηα ζε 

ζρέζε κε ην αιθνφι πξνέξρνληαη απφ πνιινχο παξάγνληεο φπσο ε δηαθνξεηηθή 

ζπκπεξηθνξά, ν ηξφπνο δσήο, ν ρψξνο εξγαζίαο, ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θιπ. Έηζη, 

ιφγσ ηεο πνιππαξαγνληηθήο πιεπξάο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζπκκεηνρή φινπ ηνπ 

ζπζηήκαηνο κέζα ζην νπνίν δεη ν αιθννιηθφο, έηζη ψζηε λα θηάζεη ζηελ απεμάξηεζε. Σα 

κέιε ηνπ ζπζηήκαηνο δελ είλαη αζζελείο, αιιά απνηεινχλ αλαπφζπαζηα κέιε κηαο 

θνηλφηεηαο ζηελ νπνία πξέπεη λα επέιζεη ε αιιαγή. 

 

TΟ ΚΛΑΜΠ (ΚΟΠΑ) Χ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΟΗ ΚΑΝΟΝΔ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ:  

 

Ζ ιεηηνπξγία ελφο  ΚΟΠΑ κπνξεί λα αξρίζεη εθφζνλ ππάξρνπλ ην ιηγφηεξν δχν 

νηθνγέλεηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα κε ην αιθνφι θαη έλαο εθπαηδεπκέλνο πνπ 

νλνκάδεηαη «ππεξέηεο-δάζθαινο» (servant-teacher). 



59 

 

Ο φξνο «ππεξέηεο-δάζθαινο» ρξεζηκνπνηείηαη θαη έρεη πιένλ αληηθαηαζηήζεη ηνπο 

φξνπο «ζεξαπεπηήο» (therapist) θαη «ιεηηνπξγφο» (worker, operator), νη νπνίνη ήηαλ ζε 

ρξήζε ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηεο εμέιημεο ησλ ΚΟΠΑ. Ο ππεξέηεο-δάζθαινο κπνξεί λα είλαη 

επαγγεικαηίαο (λνζειεπηήο, γηαηξφο, θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο, ςπρνιφγνο) κπνξεί φκσο θαη 

φρη, πάληα φκσο εξγάδεηαη ζην θιακπ εζεινληηθά. Δπίζεο, κπνξεί ή φρη λα είλαη αιθννιηθφο 

ζε απνρή. Απαξαίηεηε είλαη ε εθπαίδεπζή ηνπ. Ο ππεξέηεο-δάζθαινο είλαη θαη ν εκςπρσηήο 

ηνπ θιακπ. Ο ξφινο ηνπ είλαη λα δεκηνπξγεί κία αηκφζθαηξα αιιειεγγχεο θαη επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ ησλ κειψλ. Παξαθνινπζεί ηηο νηθνγέλεηεο ζηελ πνξεία, πξνλνεί έηζη ψζηε λα κελ 

ππάξμνπλ ππνηξνπέο, θξνληίδεη νη νηθνγέλεηεο λα είλαη απηφλνκεο, ρσξίο λνζεξέο εμαξηήζεηο 

απφ ηνλ ίδην, ην ΚΟΠΑ ή ηηο Τπεξεζίεο Τγείαο. Μέιε ελφο ΚΟΠΑ είλαη ηα άηνκα πνπ έρνπλ 

πξφβιεκα κε ην αιθνφι, νη νηθνγέλεηέο ηνπο θαη ν ππεξέηεο-δάζθαινο. Σα ΚΟΠΑ κηαο 

πεξηνρήο ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά κεηαμχ ηνπο ζηε βάζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνινγηθψλ 

αξρψλ. 

Οη βαζηθνί θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ησλ club είλαη νη αθφινπζνη: 

 Οη ζπλαληήζεηο γίλνληαη ηαθηηθά ζε εβδνκαδηαία βάζε, ζε ζηαζεξφ ηφπν, εκέξα θαη 

ψξα θαη αξρίδνπλ αθξηβψο ηελ ψξα πνπ έρεη ζπκθσλεζεί. 

 Σα κέιε πξέπεη λα παξεπξίζθνληαη ηαθηηθά ηηο ζπλαληήζεηο. 

 Γελ επηηξέπεηαη ην θάπληζκα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο. 

 Τπάξρεη εκπηζηεπηηθφηεηα ζρεηηθά κε πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο πνπ γίλνληαη γλσζηέο 

θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ ηνπ ΚΟΠΑ. 

 Τπάξρεη ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ζε θάζε νηθνγέλεηα πνπ επηζπκεί λα γίλεη κέινο 

ηνπ θιακπ ππνρξεσηηθά θαη εθπαηδεχεηαη είηε απφ ηνλ ππεξέηε δάζθαιν είηε απφ ην 

πξφγξακκα εθπαίδεπζεο. 

ΠΧ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ ΣΖΝ ΠΡΑΞΖ ΔΝΑ ΚΟΠΑ:  

 

Οη νηθνγέλεηεο πνπ είλαη κέιε ελφο ΚΟΠΑ ππνβάιινληαη ζε κηα δηαδηθαζία 

θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο αιιαγήο. Αληηκεησπίδνπλ θπζηθά  δπζθνιίεο θαζψο πξέπεη λα 

γίλεη αιιαγή ηφζν ζηε ζπκπεξηθνξά φζν θαη ζηνλ ηξφπν δσήο πνπ φκσο κε ηε ζπκκεηνρή 

ζηελ νκάδα, είλαη πην εχθνιν λα μεπεξαζηνχλ. θνπφο ησλ ΚΟΠΑ είλαη λα βνεζεζνχλ νη 

νηθνγέλεηεο κε πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αιθνφι, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα 

επηθνηλσλνχλ θαιχηεξα, λα αλαπηπρζνχλ θαη λα σξηκάζνπλ. ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ 

ε επηθνηλσλία θαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ είλαη βαζηά θαη 
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έληνλε. ηηο ζπλαληήζεηο κηινχλ γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ βηψλνπλ θαη κέζα απφ απηή ηελ 

δηαδηθαζία, κνηξάδνληαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη πξνζπαζνχλ λα βνεζεζνχλ. Γελ ππάξρεη 

αλσλπκία. Γελ ζεσξείηαη ππνηξνπή κφλν ε θαηαλάισζε αιθνφι αιιά θαη ε επηζηξνθή ζηνλ 

παιηφ ηξφπν δσήο θαη δεκηνπξγεί αηζζήκαηα άγρνπο θαη επηζεηηθφηεηαο ηα νπνία ν 

ππεξέηεο-δάζθαινο πξέπεη νπσζδήπνηε λα ειέγρεη θαη λα απνηξέπεη ηελ εκθάληζή ηνπο. Ο 

ππεξέηεο-δάζθαινο πξέπεη λα αμηνπνηεί ηηο ππνηξνπέο πνπ ηπρφλ εκθαληζηνχλ θαη λα κελ ηηο 

ζεσξεί κεηνλέθηεκα, αιιά επθαηξία γηα αλαζηνραζκφ, σξίκαλζε θαη αιιαγή. 

ΟΗ ΥΔΔ ΣΧΝ ΚΟΠΑ ΜΔ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΦΟΡΔΗ 

ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΑ ΣΖ ΤΓΔΗΑ: 

 

Σα ΚΟΠΑ ζπλεξγάδνληαη θαη κε άιινπο θνξείο γηα ηελ πξναγσγή θαη πξνζηαζία ηεο 

πγείαο, φπσο ηα Κέληξα Αιθννινγίαο, Ννζνθνκεία, Κέληξα Τγείαο, Οξγαληζκνχο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, ηδηψηεο θαη δεκφζηνπο γηαηξνχο, ζρνιεία, παλεπηζηήκηα, θαζψο θαη άιιεο 

νξγαλψζεηο θαη ζπιιφγνπο (εζεινληηθνί, κε θπβεξλεηηθνί, θνηλσθειείο θιπ)  φπνπ ζηφρνο 

ηνπο είλαη ε αληηκεηψπηζε θαη πξφιεςε ησλ πξνβιεκάησλ ζρεηηθά κε ην αιθνφι. 

Tα ΚΟΠΑ παλειιαδηθά είλαη ηα εμήο: 

 ΚΟΠΑ ΑΘΖΝΑ 

 ΚΟΠΑ ΠΔΗΡΑΗΑ 

 ΚΟΠΑ ΠΑΣΡΑ 

 ΚΟΠΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ(ΚΔΝΣΡΟ) 

 ΚΟΠΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ (ΠΑΝΑΓΗΣΑ) 

 ΚΟΠΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ (ΝΔΑ ΑΛΗΚΑΡΝΑΟΤ) 

 ΚΟΠΑ ΓΑΕΗΟΤ/ΜΑΛΔΒΗΕΗΟΤ 

 ΚΟΠΑ ΑΡΚΑΛΟΥΧΡΗΟΤ 

 ΚΟΠΑ ΡΔΘΤΜΝΟΤ 

ΑΛΚΟΟΛΟΓΗΚΑ ΗΑΣΡΔΗΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ: 

 Αιθννινγηθφ Ηαηξείν ζηα πιαίζηα ηεο Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο ζην ΑΥΔΠΑ  

 Πξφγξακκα ΜΔΘΔΞΗ, κε δχν κνλάδεο:  

 Αλνηρηφ Φπρνζεξαπεπηηθφ Κέληξν ηνπ Φπρηαηξηθνχ Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο  

 πκβνπιεπηηθφο Θεξαπεπηηθφο ηαζκφο γηα ην Αιθνφι. 
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Α. ΓΖΜΟΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ: 

Σν δίθηπν ησλ ζεξαπεπηηθψλ ππεξεζηψλ  απεμάξηεζεο απφ ην αιθνφι δπζηπρψο είλαη 

αξθεηά πεξηνξηζκέλν ζηελ Διιάδα. Γελ ππάξρνπλ νινθιεξσκέλεο ζεξαπεπηηθέο 

πξνζεγγίζεηο, παξά κφλν ζηελ Αζήλα. ηηο πεξηθέξεηεο ππάξρνπλ κεκνλσκέλεο πξνζπάζεηεο. 

Σα δεκφζηα λνζνθνκεία πνπ παξέρνπλ ζεξαπεπηηθέο ππεξεζίεο ζε αιθννιηθνχο είλαη: 

 Φπρηαηξηθφ Ννζνθνκείν Αηηηθήο 

 Φπρηαηξηθή Κιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 

 Φπρηαηξηθφ Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο  

 Πεξηθεξεηαθά Ννζνθνκεία Παηξψλ, Ζξαθιείνπ, Ησαλλίλσλ θαη Λάξηζαο 

Απφ ηα παξαπάλσ, θιεηζηή λνζειεία έρνπλ θπξίσο ην Φπρηαηξηθφ Ννζνθνκείν 

Αηηηθήο θαη ε Φπρηαηξηθή Κιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, φπσο επίζεο θαη ην 

Πεξηθεξεηαθφ Ννζνθνκείν Ησαλλίλσλ. Δηδηθφηεξα: 

 

1. ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ: ΜΟΝΑΓΑ  ΑΠΔΞΑΡΣΖΖ 

ΑΛΚΟΟΛΗΚΧΝ:  

 

ηα πιαίζηα ηεο Μνλάδαο Απεμάξηεζεο Αιθννιηθψλ ιεηηνπξγνχλ ηα παξαθάησ 

πξνγξάκκαηα: 

α. Ζ Θεξαπεπηηθή Κνηλφηεηα Απεμάξηεζεο Αιθννιηθψλ ειηθίαο 18& άλσ θαη   

β. Σν Πξφγξακκα Βξαρείαο Απεμάξηεζεο Αιθννιηθψλ θαη ηα Δμσηεξηθά Πξνγξάκκαηα  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΝΟΖΛΔΗΑ  

 

Α. Ζ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΠΔΞΑΡΣΖΖ ΑΛΚΟΟΛΗΚΧΝ 

ΖΛΗΚΗΑ 18 ΚΑΗ ΑΝΧ:   

 

Ζ δηάξθεηα ζεξαπείαο είλαη ηνπιάρηζηνλ 9 κήλεο θαη πξφθεηηαη γηα έλα πξφγξακκα 

φπνπ ε θηινζνθία ηνπ ζηεξίδεηαη ζηηο βαζηθέο αξρέο θνηλνβίσλ. Αξρηθά, πξαγκαηνπνηνχληαη 

αηνκηθέο ζπλαληήζεηο ζηνλ πκβνπιεπηηθφ ηαζκφ, φπνπ πξνεηνηκάδεηαη θαη ελεκεξψλεηαη 
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ν εμαξηεκέλνο θαη ν ζπγγελήο ηνπ γηα ην ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα πνπ ζα αθνινπζήζεη. 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εηζαγσγή ζην πξφγξακκα είλαη ε πιήξεο απνρή απφ ρξήζε 

νπνηαζδήπνηε νπζίαο. Σα ζεξαπεπηηθά εξγαιεία είλαη ε νκαδηθή ςπρνζεξαπεία θαη ην 

ηεξαξρηθφ κνληέιν. Απεπζχλεηαη ζε γπλαίθεο θαη άληξεο ειηθίαο έσο 45 εηψλ. 

Αθνχ ην άηνκν νινθιεξψζεη ηελ παξακνλή ηνπ ζηε θνηλφηεηα, έπεηηα ζπλέρεηα έρεη 

ε επαλέληαμε, φπνπ ε δηάξθεηα ηεο είλαη πεξίπνπ έλα ρξφλν θαη πεξηιακβάλνληαη  αηνκηθέο, 

νκαδηθέο ζπλαληήζεηο θαη ζπκκεηνρή ζηελ νκάδα ησλ Αλσλχκσλ Αιθννιηθψλ πνπ έρεη 

ζηφρν ηελ επαλέληαμή ηνπο ζην νηθνγελεηαθφ, επαγγεικαηηθφ θαη επξχηεξν θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ.  

 

Β. ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΡΑΥΔΗΑ ΑΠΔΞΑΡΣΖΖ ΑΛΚΟΟΛΗΚΧΝ:  

 

Ο ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ςπρηθή απεμάξηεζε αηφκσλ πνπ έρνπλ 

εμαξηεζεί απφ ην αιθνφι ή αθφκα θαη ηε ρξήζε εξεκηζηηθψλ ραπηψλ. Ζ δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη 4 κήλεο θαη γη’ απηφ ζεσξείηαη πξφγξακκα βξαρείαο ζεξαπείαο. ηε 

δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη γηα ηνπο επφκελνπο δχν κήλεο, γίλεηαη ρνξήγεζε ηνπ 

θαξκάθνπ λαιηξεμφλε, ην νπνίν κεηψλεη ηελ επηζπκία γηα αιθνφι. 

 

2. ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ (ΣΟΤ 

ΑΗΓΗΝΖΣΔΗΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ): 

 

Λεηηνπξγεί, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Ο.ΚΑ.ΝΑ. ην Θεξαπεπηηθφ Πξφγξακκα 

«ΑΘΖΝΑ» θαη  απεπζχλεηαη ζε ρξήζηεο ηνμηθψλ νπζηψλ θαη αιθνφι ζε ζπλεξγαζία κε ηα 

κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Τπάξρεη εηδηθφ ηκήκα ελεκέξσζεο, ζπκβνπιεπηηθφο ζηαζκφο, 

10 θιίλεο λνζειείαο θαη ε δηάξθεηά ηνπ δελ μεπεξλά ηηο 45 κέξεο. ην πξφγξακκα 

παξέρνληαη ελεκέξσζε, ζπκβνπιεπηηθή, αηνκηθή θαη νηθνγελεηαθή ςπρνζεξαπεία, πξφιεςε, 

εθπαίδεπζε θαη έξεπλα. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα εληαρζεί θάπνηνο ζην πξφγξακκα 

«ΑΘΖΝΑ» είλαη ε εζεινληηθή πξνζέιεπζε ηνπ ρξήζηε. Ζ βαζηθή ζεξαπεπηηθή κέζνδνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη ε ςπρνζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ρξήζηε ζε αηνκηθφ θαη 

νηθνγελεηαθφ επίπεδν. Γελ αλαιακβάλνληαη ρξήζηεο κε ζνβαξέο θαη ρξφληεο ςπρηαηξηθέο 
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δηαηαξαρέο φπσο ζρηδνθξεληθέο ςπρψζεηο, δηπνιηθή ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή, βαξηέο 

ςπρνπαζεηηθέο θαηαζηάζεηο, θ.ά.  

 

3. ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ:  

ην Φπρηαηξηθφ Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο, ιεηηνπξγεί εμσλνζνθνκεηαθή κνλάδα, 

φπνπ αλαιακβάλνληαη πεξηζηαηηθά πνπ δελ απαηηνχλ λνζειεία, αιιά νιηγνήκεξε δηακνλή 

ζηελ Παζνινγηθή Κιηληθή ηνπ λνζνθνκείνπ. Οη ζηφρνη επηθεληξψλνληαη ζηελ πξφιεςε ζε 

φιεο ηηο βαζκίδεο, ζηελ εθπαίδεπζε, ηε δηαζχλδεζε, ηελ έξεπλα, ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία 

θαη ηελ αλάιπζε ζεκάησλ εμάξηεζεο. Ζ εζηίαζε γίλεηαη θπξίσο ζηελ επηθνηλσλία θαη 

ζπλεξγαζία κε ηελ ζεξαπεπηηθή νκάδα θαη ηελ νηθνγέλεηα.  

 

4.Γ΄ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΣΟΤ 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΑΥΔΠΑ:  

 

Σν 1942 ηδξχζεθε ε Ηαηξηθή ρνιή. Δθείλε ηελ επνρή ε Διιελνακεξηθαληθή 

Κνηλφηεηα πξνζπαζεί λα βνεζήζεη ηελ παηξίδα απφ ηνλ πφιεκν θαη ηνλ εκθχιην. Ζ   βνήζεηα 

θαίλεηαη ζηα πξαθηηθά ησλ ζπλειεχζεσλ ηεο αδειθφηεηαο ΑΥΔΠΑΝ θαη έρεη ζρέζε κε ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο. 

Οη ΑΥΔΠΑΝ ζην πλέδξην ηνπο ζηελ Οπάζηγθηνλ ην 1945, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Διιεληθή Οξγάλσζε Αξσγήο απνθαζίδνπλ λα ηδξχζνπλ λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο 300-400 

θιηλψλ ζε δηάθνξεο πφιεηο ηεο Διιάδαο θαη θπζηθά θαη ζηε Θεζζαινλίθε. Τπνζηεξηθηήο 

ηεο ηδέαο ελφο Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ ζηε Θεζζαινλίθε, εκθαλίδεηαη ν Καζεγεηήο 

ακαξάο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ν νπνίνο είλαη θαη κέινο ηεο Οξγάλσζεο. Έηζη δφζεθε ε 

αθνξκή γηα ην μεθίλεκα ηεο ηζηνξίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σν 2008 εγθαηληάδεηαη ε Μνλάδα 

ηνπ Οξγαληζκνχ Καηά ησλ Ναξθσηηθψλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ Ννζνθνκείνπ 

ΑΥΔΠΑ. 

 

5. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΣΖ ΠΑΣΡΑ:  
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Λεηηνπξγεί ζε ζπλεξγαζία κε ην θέληξν πξφιεςεο «ΠΡΟΣΑΖ» πνπ έρεη ζηφρν ηελ 

παξνρή νινθιεξσκέλεο ζσκαηηθήο, ςπρηαηξηθήο θαη ςπρνθνηλσληθήο εθηίκεζεο ησλ 

αηφκσλ κε πξνβιήκαηα ρξήζεο αιθνφι πνπ δεηνχλ βνήζεηα.  

 

6. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ:  

 

Λεηηνπξγεί ην Αιθννινγηθφ Ηαηξείν ζην πιαίζην ηεο Γαζηξεληεξνινγηθήο Κιηληθήο, 

πνπ έρεη ζηφρν ηελ παξνρή ζσκαηηθήο θαη ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο ζε άηνκα θαη 

νηθνγέλεηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα κε ην αιθνφι. ην αιθννινγηθφ ηαηξείν ππάξρεη 

ζπλεξγαζία δχν γαζηξεληεξνιφγσλ ,ελφο ςπρηάηξνπ, κίαο θνηλσληθήο ιεηηνπξγνχ θαη 

ππάξρνπλ θαη ηξεηο εζεινληέο πνπ έρνπλ εθπαηδεπηεί. 

 

7. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ:  

 

ην Παλεπηζηεκηαθφ Ννζνθνκείν Ησαλλίλσλ ιεηηνπξγεί Μνλάδα Αιθννιηθήο 

Απνηνμίλσζεο ηεο Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο φπνπ παξέρεηαη ζεξαπεία απεμάξηεζεο ζε άηνκα 

πνπ έρνπλ εμάξηεζε απφ ην αιθνφι. 

 

8. ΚΔ.Θ.Δ.A: 

 

Σν ΚΔ.Θ.Δ.Α. έρεη αλαπηχμεη ην ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα «ΑΛΦΑ», ην νπνίν είλαη 

έλα πξφγξακκα εμσηεξηθήο παξαθνινχζεζεο, πνπ βαζίδεηαη ζηελ ςπρνινγηθή ζηήξημε ηνπ 

αηφκνπ, γηα λα κπνξέζεη λα απέρεη απφ ηελ θαηαλάισζε νηλνπλεχκαηνο, επίζεο, λα 

ζηαζεξνπνηεζεί απηή ε απνρή θαη ζηε ζπλέρεηα λα ππάξρνπλ αηνκηθέο θαη νκαδηθέο 

ςπρνζεξαπεπηηθέο ζπλαληήζεηο. Απεπζχλεηαη ζε άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 15 εηψλ θαη ζηνπο 

ζπγγελείο ηνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα κε ηηο λφκηκεο εμαξηήζεηο, ην αιθνφι θαη ηα 

ηπρεξά παηρλίδηα. 
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Σν Κέληξν Φπρνινγηθήο Απεμάξηεζεο απφ ην Αιθνφι παξέρεη αηνκηθή 

ζπκβνπιεπηηθή, νκαδηθή ςπρνζεξαπεία, ςπρηαηξηθή ππνζηήξημε θαη νηθνγελεηαθή ζεξαπεία. 

Δθαξκφδεηαη έλα ζεξαπεπηηθφ πιάλν, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ρσξίο 

φκσο λα απνθνπεί απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα 

πνπ παξαθνινπζείηαη ην άηνκν, είλαη πεξίπνπ απφ 4 έσο 18 κήλεο. 

 Β. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ: 

 

Σν Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο θαη Πιεξνθφξεζεο γηα ηα Ναξθσηηθά 

(Δ.Κ.ΣΔ.Π.Ν.) θαη ηελ Σνμηθνκαλία παξέρεη εξεπλεηηθή ππνζηήξημε θαη επηζηεκνληθή 

ηεθκεξίσζε θαη ζηνλ ηνκέα ηεο θαηαλάισζεο αιθνφι. 

  

Γ. ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΗ ΦΟΡΔΗ: 

 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ πνπ έρεη ε θαηάρξεζε ηνπ αιθνφι, ππάξρνπλ 

θνξείο θνηλσληθήο πξσηνβνπιίαο, φπνπ αλαπηχζζνπλ πξνγξάκκαηα απηνβνήζεηαο, 

ςπρνινγηθήο θαη θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη επαλέληαμεο. 

 

1. ΜΖ-ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ  «ΝΖΦΑΛΗΟΗ»:  

Ζ κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε «Νεθάιηνη», πξνζπαζεί κέζσ 24σξεο γξακκήο 

βνήζεηαο, λα επαηζζεηνπνηήζεη, λα ελεκεξψζεη θαη λα επηκνξθψζεη ηνλ θφζκν γηα ηηο 

ζπλέπεηεο πνπ έρεη ε θαηαλάισζε αιθνφι, κε ζηφρν ηελ θαζνδήγεζε θαη ελδπλάκσζή ηνπο 

γηα ζεξαπεία.  

 

2. ΟΗ ΟΜΑΓΔ ΑΛΚΟΟΛΗΚΧΝ ΑΝΧΝΤΜΧΝ:  

 

Λεηηνπξγνχλ ζε αξθεηά κέξε ηεο Διιάδαο. Ζ νξγάλσζή ηνπο ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή 

ηεο αιιεινβνήζεηαο κεηαμχ αιθννιηθψλ θαη πξψελ αιθννιηθψλ, κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ησλ 12 Βεκάησλ ρσξίο ηε βνήζεηα απφ εηδηθνχο. 
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Οκάδεο Α.Α. ιεηηνπξγνχλ ζε Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Καιακάηα, Κέξθπξα, Κξήηε 

(ηέξλεο θαη Ρέζπκλν), Λάξηζα, Ναχπιην, Μπηηιήλε, Πάξν, Πάηκν, Πάηξα, Πξέβεδα, Ρφδν. 

 

3. ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΔ ΟΜΑΓΔ ΑΛΚΟΟΛΗΚΧΝ ΑΝΧΝΤΜΧΝ (ΑΛ-

ΑΝΧΝ /AL-ANO) ΚΑΗ ΟΜΑΓΔ ΓΗΑ ΔΦΖΒΟΤ ΠΟΤ 

ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΕΟΤΝ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΑΛΚΟΟΛΗΜΟΤ ΜΔΑ ΣΖΝ 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (ΑΛΑΣΗΝ)  

4. ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ «ΟΑΗ»:  

Βξίζθεηαη ζηε Θεζζαινλίθε θαη  είλαη αζηηθή κε-θεξδνζθνπηθή εηαηξία πνπ 

ππνζηεξίδεη άηνκα πνπ έρνπλ εμάξηεζε απφ ην αιθνφι, ηα λαξθσηηθά, ηα ηπρεξά παηρλίδηα 

θαη πξνζθέξεη ππεξεζίεο γηα ηελ πξφιεςε ηεο εμάξηεζεο, ηε δεκηνπξγία αζθαινχο 

πεξηβάιινληνο, επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαζψο θαη ςπρνθνηλσληθή θαη λνκηθή 

ζπκβνπιεπηηθή, Οκάδεο Απηνβνήζεηαο Δμαξηεκέλσλ &πλεμαξηεκέλσλ, νκηιίεο, 

ζπδεηήζεηο θαη ζεξαπεπηηθά εξγαζηήξηα. 

 

5. ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΞΑΡΣΖΗΟΓΟΝΧΝ ΟΤΗΧΝ ΝΟΜΟΤ 

ΑΥΑΨΑ ΚΑΗ Ζ ΟΜΑΓΑ ΔΘΔΛΟΝΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΛΚΟΟΛ: 

 

Ζ δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο γίλεηαη θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ηεο 

πξφιεςεο ηεο ρξήζεο. ηελ Πάηξα ιεηηνπξγεί ε Κίλεζε «Πξφηαζε γηα έλαλ άιινλ ηξφπν 

δσήο». ηφρνο ηεο είλαη ε ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο γηα ηηο 

ζπλέπεηεο πνπ έρεη ε θαηαλάισζε αιθνφι. 

6. ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΧΝ 

ΥΔΣΗΚΧΝΜΔ ΣΟ ΑΛΚΟΟΛ  ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ 

(ΔΛ.ΚΔ.Μ.Α..Α.Π.)  ΔΗΝΑΗ ΑΣΗΚΖ ΜΖ-ΚΔΡΓΟΚΟΠΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. 

 

7. Ο ΤΛΛΟΓΟ ΣΖΡΗΞΖ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΑΛΚΟΟΛ 

ΑΣΟΜΧΝ «Ζ ΔΠΗΣΡΟΦΖ»  ΣΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟ:  

Ο ζθνπφο ηνπ πιιφγνπ είλαη ε παξνρή βνήζεηαο ζε άηνκα πνπ εμαξηψληαη απφ ην 

αιθνφι θαη εηδηθά ζηε ζσκαηηθή απεμάξηεζε, ςπρνινγηθή ζηήξημε θαη θνηλσληθή 
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επαλέληαμε. Δπηπξφζζεηα, παξέρεη ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο  θαη 

νξγαλψλεη δξάζεηο κε ζθνπφ ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ. 

 

8. TO ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΧΝ (ΚΔΑ, ΜΖ  

ΚΔΡΓΟΚΟΠΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ): 

Παξέρνληαη παξεκβάζεηο ζε αλζξψπνπο πνπ ππνθέξνπλ απφ ηελ εμάξηεζε ηνπ 

αιθνφι θαη ησλ λαξθσηηθψλ, γηα λα κπνξέζνπλ λα μεπεξάζνπλ ηηο δπζθνιίεο ηνπο. 

 

7.2  ΑΛΚΟΟΛΟΓΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΚΡΖΣΖ 

 

H ΔΠΗΣΡΟΦΖ  

 

Δίλαη έλαο  κε θεξδνζθνπηθφο ζχιινγνο θαη ηδξχζεθε ην 1999. Σα πξψηα ρξφληα ηεο 

ίδξπζεο έβαιε σο ζηφρν ηελ δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ ππνζηήξημεο ησλ εμαξηεκέλσλ 

αηφκσλ. 

Ο ζθνπφο ηνπ ζπιιφγνπ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπ (1999), είλαη:   

 H παξνρή βνήζεηαο ζε εμαξηεκέλα άηνκα απφ ην αιθνφι, εηδηθφηεξα ζηνπο ηνκείο: 

ζσκαηηθή απεμάξηεζε, ςπρνινγηθή ζηήξημε θαη θνηλσληθή επαλέληαμε.  

 Παξάιιεια παξέρεη ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ζε ήδε 

εμαξηεκέλα άηνκα, δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζηνπο ηνκείο ηεο πξφιεςεο, ελεκεξψλνληαο γηα 

ηνπο θηλδχλνπο απφ ην αιθνφι θαη νξγαλψλνληαο δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο πνιηηψλ. 

χκθσλα κε ηηο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί (Παλεπηζηήκην 

Ζξαθιείνπ, ΣΔΗ Κξήηεο, ΔΠΗΣΡΟΦΖ, ΠΑΓΝΖ), έρεη δηαπηζησζεί φηη είλαη κεγάινο ν 

αξηζκφο  αηφκσλ θαη νηθνγελεηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

αιθνφι. ηαδηαθά, ηα άηνκα πνπ θάλνπλ θαηάρξεζε αιθνφι θαη ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ 

ηνπο, θζάλνπλ ζε αθξαία θαη επηθίλδπλα ζηάδηα κέρξη λα δεηήζνπλ βνήζεηα. 
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ΣΟ ΑΛΚΟΟΛΟΓΗΚΟ ΗΑΣΡΔΗΟ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟΤ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΣΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟ: 

Σν αιθννιηθφ ηαηξείν ηνπ λνζνθνκείνπ ζην Ζξάθιεην, ηδξχζεθε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 

2004 ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Κνηλσληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο ζθνπφο ηνπ είλαη ε 

θαιχηεξε  αληηκεηψπηζε ησλ εμαξηεκέλσλ αηφκσλ, ζπγθεθξηκέλα ζηελ εμάξηεζε αιθνφι. 

Γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο γίλεηαη  ζπλεξγαζία δηεπηζηεκνληθήο 

νκάδαο ψζηε λα ππάξρεη κηα θαιχηεξε εηθφλα γλψζεσλ θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο.  

Σν Αιθννινγηθφ Ηαηξείν ηεο Γαζηξεληεξνινγηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ 

Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ζξαθιείνπ (ΠΑΓΝΖ), απνηειείηαη απφ κηα νξγαλσκέλε δνκή ηνπ 

ΔΤ νπνχ παξέρεη ππεξεζίεο ζε άηνκα θαη νηθνγέλεηεο κε πξνβιήκαηα απφ ην αιθνφι. ην 

ηαηξείν ιεηηνπξγεί νκάδα Αιθννινγίαο πνπ απνηειείηαη απφ δχν γαζηξεληεξνιφγνπο, έλαλ 

Καζεγεηή, κία επηκειήηξηα Α΄ΔΤ θαζψο θαη κία θνηλσληθή ιεηηνπξγφ.  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ζηελ νκάδα  ζπκκεηέρνπλ θαη εζεινληέο φπνπ 

εηδηθεχνληαη, επαγγεικαηίεο πγείαο, φπσο θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, θνηλσληνιφγνη, ςπρνιφγνη 

θαη άιια κέιε ηνπ Κ.Ο.Π.Α(Κιακπ Οηθνγελεηψλ κε Πξνβιήκαηα απφ ην Αιθνφι). Να 

ζεκεησζεί φηη ηα κέιε ηνπ Κ.Ο.Π.Α γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ νκάδα πξέπεη λα έρνπλ θάλεη 

κηα  ζρεηηθή εθπαίδεπζε ζηνλ ηνκέα απηφ. Σα άηνκα πνπ απεπζχλνληαη ζην αιθννινγηθφ 

ηαηξείν, ιακβάλνπλ ηαηξηθή βνήζεηα γηα ηπρφλ αιθννιηθή επαηνπάζεηα ή παγθξεαηηθή λφζν 

φζν θαη γηα ηα ινηπά νξγαληθά πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαηαλάισζε αιθνφι. 

Δθηφο ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο δηεμάγεηαη κηα ηζηνξηθή ζπλέληεπμε, ψζηε λα έρνπλ κηα 

ζπλνιηθή εηθφλα γηα ην άηνκν. Δπηπιένλ, παξέρεηαη ζπκβνπιεπηηθή ζε νηθνγέλεηεο θαη 

εμαξηεκέλα άηνκα απφ ην αιθνφι. ε πεξίπησζε πνπ  ππάξρεη  ςπρηθή αζζέλεηα, ν αζζελήο 

παξαπέκπεηαη γηα ςπρηαηξηθή εθηίκεζε απφ ζπλεξγάηε ηνπ ηαηξείνπ.  

Σν Αιθννινγηθφ Ηαηξείν ζπλεξγάδεηαη θαη κε νκάδεο αιιεινβνήζεηαο θαη κε 

νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ εμαξηεκέλα άηνκα απφ ην αιθνφι(Κ.Ο.Π.Α). Καη ηέινο, κε ηελ νκάδα 

«Δπηζηξνθή», έλα κε θεξδνζθνπηθφ ζχιινγν ζηήξημεο νηθνγελεηψλ κε πξνβιήκαηα απφ ην 

αιθνφι θαη κε άιιεο δνκέο ππνζηήξημεο ζην Ζξάθιεην θαη, θπζηθά, κε ηηο δνκέο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο ηνπ λνκνχ. 

 

ΟΗ ΟΜΑΓΔ ΑΤΣΟΒΟΖΘΔΗΑ Κ.Ο.Π.Α. (ΚΛΑΜΠ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΧΝ ΜΔ 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΟ ΑΛΚΟΟΛ): 
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Λεηηνπξγνχλ ζε εζεινληηθή βάζε ππνζηεξίδνληαο ηηο νηθνγέλεηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ρξήζε αιθνφι. πληνλίδνληαη απφ έλαλ εθπαηδεπκέλν 

γη’ απηφ ηνλ ζθνπφ εζεινληή (Τπεξέηε-Γάζθαιν). Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εβδνκαδηαίσλ 

ζπλαληήζεσλ (δηάξθεηαο κηάκηζεο ψξαο)  ηα κέιε κηινχλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο κέζα ζε έλα 

θιίκα ζεβαζκνχ, θαηαλφεζεο, αιιεινβνήζεηαο, ελζάξξπλζεο θαη αιιειεγγχεο ζηνρεχνληαο 

ζηελ αιιαγή ηξφπνπ δσήο. 

Δίλαη κηα αλνηρηή θνηλφηεηα πνπ απνηειείηαη απφ νηθνγέλεηεο κε δηαθνξεηηθά κεηαμχ 

ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, αιιά κε θνηλφ ζηνηρείν ηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε 

ηνπ αιθνφι. «ηφρνο είλαη λα αληηκεησπηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα απηά αιιάδνληαο ηξφπν 

δσήο, ηεο δηθήο καο δσήο, θαη λα ζπκβάινπκε, κε ελέξγεηεο ελεκέξσζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο, ζηε δηακφξθσζε κηαο θνπιηνχξαο πνπ λα πξνάγεη ηελ πγεία κέζα ζηελ 

θνηλσλία φπνπ δνχκε, εξγαδφκαζηε, ζπλππάξρνπκε», φπσο αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά κέιε 

ηνπ Κιακπ. 

Σν «Κιακπ Οηθνγελεηψλ κε Πξνβιήκαηα απφ ην Αιθνφι» ζπλεξγάδεηαη κε ην 

Αιθννιηθφ Ηαηξείν Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ζξαθιείνπ (ΠΑΓΝΖ) θαη ηνλ 

χιινγν ηήξημεο Αηφκσλ κε πξνβιήκαηα απφ ην Αιθνφι  «Ζ Δπηζηξνθή». 

 

4.ΚΔΘΔΑ: 

 

Σν δίθηπν ππεξεζηψλ ηνπ KEΘEA ΑΡΗΑΓΝΖ θαιχπηεη ηηο Πεξηθέξεηεο Ννηίνπ 

Αηγαίνπ θαη Κξήηεο. Πξνζθέξεη ζπκβνπιεπηηθή θαη ζεξαπεία γηα δηάθνξεο κνξθέο εζηζκνχ 

ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο ζηφρνπο: ελειίθνπο, εθήβνπο, εξγαδφκελνπο, θνηηεηέο, 

θπιαθηζκέλνπο θαη απνθπιαθηζκέλνπο. 

Σν ΚΔΘΔΑ ΑΡΗΑΓΝΖ δηαζέηεη πκβνπιεπηηθά Κέληξα ζην Ζξάθιεην, ηα Υαληά, ηνλ 

Άγην Νηθφιαν Κξήηεο, ηε Ρφδν θαη ηελ Κάιπκλν. Σα Κέληξα απηά δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο 

ελεκέξσζεο, ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ έληαμε, είηε ζηε 

Θεξαπεπηηθή Κνηλφηεηα πνπ βξίζθεηαη ζην Ζξάθιεην είηε ζε θαηά ηφπνπο αλνηθηέο δνκέο 

πνπ πξνζθέξνπλ κηα πην επθνιφηεξε κνξθή ζεξαπείαο γηα αλζξψπνπο πνπ παξακέλνπλ ζε 
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ζεκαληηθφ βαζκφ ιεηηνπξγηθνί, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ην είδνο εμάξηεζεο (παξάλνκεο 

νπζίεο, αιθνφι, ηπρεξά παηρλίδηα). 

ην Ζξάθιεην ιεηηνπξγεί ην Κέληξν Οηθνγελεηαθήο Τπνζηήξημεο γηα ηα κέιε 

νηθνγελεηψλ ή ζεκαληηθνχο άιινπο ησλ αλζξψπσλ κε πξφβιεκα ρξήζεο, αλεμάξηεηα απφ ηα 

αλ νη ηειεπηαίνη έρνπλ πξνζεγγίζεη ην ΚΔΘΔΑ ΑΡΗΑΓΝΖ. 

ε φιεο ηηο πφιεηο φπνπ ππάξρνπλ κνλάδεο ηνπ ΚΔΘΔΑ ΑΡΗΑΓΝΖ πξνζθέξνληαη 

επίζεο ππεξεζίεο ζεξαπείαο γηα ηελ εμάξηεζε απφ ην αιθνφι, ηα ηπρεξά παηρλίδηα θαη ην 

δηαδίθηπν, ηφζν ζηνπο άκεζα ελδηαθεξφκελνπο φζν θαη ζηνπο νηθείνπο ηνπο. 

Γηα ηελ ππνζηήξημε εθήβσλ κε πξφβιεκα ρξήζεο λφκηκσλ ή παξάλνκσλ νπζηψλ ή 

εμάξηεζεο απφ ην δηαδίθηπν έρεη δεκηνπξγεζεί ζην Ζξάθιεην ε εμεηδηθεπκέλε 

πκβνπιεπηηθή Μνλάδα Δθήβσλ. Έθεβνη ππνζηεξίδνληαη απφ ην ΚΔΘΔΑ ΑΡΗΑΓΝΖ ζε 

φιεο ηηο πφιεηο φπνπ ιεηηνπξγνχλ κνλάδεο ηνπ. 

Σν ΚΔΘΔΑ ΑΡΗΑΓΝΖ  πξνζθέξεη ζε φινπο φζνη ζπκκεηέρνπλ ζηηο κνλάδεο ηνπ ηε 

δπλαηφηεηα ζπζηεκαηηθήο ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηφηεηεο εθπαίδεπζεο επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο, πξνζσπηθήο αλάπηπμεο, θαιιηηερληθήο έθθξαζεο θαη αζιεηηζκνχ. Σν 

Δλαιιαθηηθφ ρνιείν ηνπ πξνγξάκκαηνο δίλεη ηε δπλαηφηεηα απφθηεζεο ηππηθψλ 

πξνζφλησλ, φπσο ηα απνιπηήξηα γπκλαζίνπ θαη ιπθείνπ, ελψ δηνξγαλψλνληαη επίζεο 

καζήκαηα εθκάζεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη ηνπο ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο. 

Σν ΚΔΘΔΑ ΑΡΗΑΓΝΖ αλαπηχζζεη επίζεο παξεκβάζεηο κε άμνλα ην ζσθξνληζηηθφ 

ζχζηεκα κε πξνγξάκκαηα ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο θξαηνπκέλσλ ζην Καηάζηεκα 

Κξάηεζεο ΚΡΖΣΖ Η ζηα Υαληά, ζηηο Γηθαζηηθέο Φπιαθέο Νεάπνιεο, ζηελ Κιεηζηή Φπιαθή 

Νέαο Αιηθαξλαζζνχ θαη ζηηο Αγξνηηθέο Φπιαθέο Aγηάο Xαλίσλ. ηνπο θξαηνχκελνπο 

ρξήζηεο παξέρεηαη ελεκέξσζε γχξσ απφ ηελ εμάξηεζε θαη ηε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζή 

ηεο, θαζψο θαη θηλεηνπνίεζε θαη πξνεηνηκαζία γηα έληαμε ζηε Θεξαπεπηηθή Κνηλφηεηα 

APIAΓNH, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη ν λφκνο. 

πγρξφλσο, ην ΚΔΘΔΑ ΑΡΗΑΓΝΖ αλαπηχζζεη δξάζεηο ελεκέξσζεο – πξφιεςεο ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο θνηλφηεηεο, γηα καζεηέο, θαζεγεηέο θαη γνλείο, θαζψο θαη ζην επξχηεξν 

θνηλσληθφ ζχλνιν. 
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Απφ ηα ηέιε ηνπ 2019, ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 2014-2020, ην ΚΔΘΔΑ ΑΡΗΑΓΝΖ 

έρεη ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ζηε Ρφδν Πνιπδχλακν Κέληξν εμσηεξηθήο παξαθνινχζεζεο γηα 

αλζξψπνπο κε δηαθνξεηηθέο κνξθέο εμάξηεζεο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, θαζψο θαη Κηλεηή 

Μνλάδα, ε νπνία απεπζχλεηαη θπξίσο ζε ρξήζηεο ή εμαξηεκέλνπο εθηφο αζηηθνχ ηζηνχ, κε 

δπζθνιίεο πξφζβαζεο ζηηο ζεξαπεπηηθέο ππεξεζίεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8
Ο

 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ  

 

8.1 ΚΟΠΟ ΔΡΔΤΝΑ  

 

θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ςπρνζπλαηζζεκαηηθήο επηβάξπλζεο πνπ 

βηψλεη ε νηθνγέλεηα φηαλ έλα κέινο ηεο θάλεη θαηάρξεζε αιθννινχρσλ πνηψλ. Ζ έξεπλα 

απηή επηιέρζεθε λα πξαγκαηνπνηεζεί ιφγσ ηνπ φηη δηαπηζηψζεθε πσο ππάξρνπλ ειάρηζηεο 

κειέηεο πνπ αθνξνχλ ηηο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα βηψζεη ε νηθνγέλεηα φηαλ έρεη έλα κέινο 

αιθννιηθφ. Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη επηθεληξψλνληαη ζηνλ αιθννιηζκφ ησλ 

λέσλ θαη φρη ζηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ βηψλεη νη νηθνγέλεηα. Δπίζεο, 

παξαηεξήζεθε φηη δελ έρνπλ γίλεη αληίζηνηρεο έξεπλεο ζηελ πφιε ηνπ Ζξαθιείνπ, φπνπ είλαη 

ην κέξνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα. 

Δίλαη απαξαίηεην λα δηεξεπλεζεί θαη λα θαηαλνεζεί  ε θαηάζηαζε πνπ βηψλεη ε 

νηθνγέλεηα ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο γηα λα ππάξμεη νινθιεξσκέλε αληηκεηψπηζε θαη 

παξέκβαζε. Δπηπιένλ, εθφζνλ ε νηθνγέλεηα ιάβεη ηελ θαηάιιειε ελεκέξσζε γηα ην δήηεκα 

ηνπ αιθννιηζκνχ, κπνξεί πην εχθνια λα δεηήζεη βνήζεηα, γεγνλφο πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηεο.  

 

8.2 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ 

 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη ζηε παξνχζα εξγαζία είλαη ηα παξαθάησ: 

 Πψο επηδξά κειινληηθά ν αιθννιηζκφο ηνπ αηφκνπ ζηηο ζρέζεηο ηεο νηθνγέλεηαο; 

 Πνηεο είλαη νη βξαρππξφζεζκεο θαη πνηεο νη καθξνπξφζεζκεο ςπρνζπλαηζζεκαηηθέο 

ζπλέπεηεο/επηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ αιθννιηζκφ ηνπ αηφκνπ γηα ηελ νηθνγέλεηά 

ηνπ; 

 Πψο αιιάδνπλ νη ξφινη ζηελ νηθνγέλεηα έρνληαο έλα αιθννιηθφ κέινο; 



73 

 

 Πνηα είλαη ε ςπρνζπλαηζζεκαηηθή επηβάξπλζε πνπ βηψλεη ε νηθνγέλεηα ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηεο φηαλ ζπκβηψλεη κε έλα αιθννιηθφ κέινο; 

 Πψο αληηκεησπίδεη ε νηθνγέλεηα ηελ ζπλαηζζεκαηηθή πίεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ην 

αιθννιηθφ κέινο ηεο; 

 Πνηνη είλαη νη ηξφπνη επίιπζεο πνπ αλαδεηάεη ε νηθνγέλεηα ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

κέινπο ηεο πνπ θάλεη θαηάρξεζε αιθνφι; 

Με ηελ παξνχζα εξγαζία επηιέρζεθε λα κειεηεζεί ε ςπρνζπλαηζζεκαηηθή 

θαηάζηαζε πνπ βηψλεη ε νηθνγέλεηα φηαλ έρεη έλα κέινο αιθννιηθφ. ηε ζπλέρεηα, κειεηάηαη 

ε ζεκαληηθφηεηα πνπ κπνξεί λα έρεη ε γλψζε θαη ελεκέξσζε ηεο νηθνγέλεηαο γχξσ απφ ην 

δήηεκα ηνπ αιθννιηζκνχ ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ην αλαγλσξίζεη θαη λα ην αληηκεησπίζεη. 

Σέινο, κέζα απφ ηελ έξεπλα απηή, ζηφρνο είλαη ε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ πνπ 

θάλεη θαηάρξεζε αιθνφι, ε επίδξαζε πνπ έρεη απηφ ζηε δσή ηνπ θαη θπζηθά, ε εθηίκεζε ηεο 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθήο επηβάξπλζεο πνπ βηψλνπλ νη νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ αιθννιηθφ κέινο.  

 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΤΠΟΘΔΖ:  

 

Ζ εξεπλεηηθή ππφζεζε πνπ θάλνπκε είλαη φηη ε θαηάρξεζε αιθνφι πνπ θάλεη ην 

άηνκν επεξεάδεη ζπλαηζζεκαηηθά φιε ηελ νηθνγέλεηα. Τπνζέηνπκε φηη νη πεξηζζφηεξεο 

νηθνγέλεηεο ζηελ πφιε ηνπ Ζξαθιείνπ πνπ έρνπλ έλα αιθννιηθφ κέινο αληηκεησπίδνπλ 

πνιιά πξνβιήκαηα φπσο νηθνλνκηθά, θνηλσληθά αιιά ην ζεκαληηθφηεξν είλαη πσο 

επεξεάδεηαη ε ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε ζε βαζκφ πνπ επηβαξχλνληαη ψζηε λα 

ηα αληηκεησπίζνπλ φια απηά. Δπίζεο, είλαη πηζαλφ, λα κελ είλαη ελήκεξεο γηα ην ζέκα ηνπ 

αιθννιηζκνχ, λα κελ αλαγλσξίδνπλ ηελ βαξχηεηα ηεο θαηάρξεζεο, λα βηψλνπλ δχζθνιεο 

θαηαζηάζεηο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο αθφκα θαη λα αληαπεμέιζνπλ ζε απιέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη λα δπζθνιεχνληαη λα κηιήζνπλ είηε ζε δηθά ηνπο άηνκα πξνθεηκέλνπ λα 

δεηήζνπλ βνήζεηα, είηε ζε θάπνηνλ εηδηθφ. 

 

 

 



74 

 

8.3 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ  

 

 Με ηνλ φξν κεζνδνινγία έξεπλαο γίλεηαη αλαθνξά ζηε δηαδηθαζία εχξεζεο θαη 

επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ, έηζη ψζηε λα εμεηαζηεί πιεξέζηεξα θαη 

πην απνηειεζκαηηθά ην θαηλφκελν πνπ κειεηάηαη. Τπάξρνπλ δχν ηχπνη έξεπλαο, ε πνζνηηθή 

θαη ε πνηνηηθή έξεπλα. 

 ηελ παξνχζα κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθε ε πνζνηηθή έξεπλα. Ο ιφγνο πνπ επηιέρζεθε 

ε πνζνηηθή έξεπλα είλαη γηα ηελ επηδίσμε ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο φπνπ απαηηεί ηελ 

χπαξμε ελφο δείγκαηνο αληηπξνζσπεπηηθνχ(φπνπ ζα απνθέξεη απνηειέζκαηα πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα). Ο ηξφπνο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε 

κνξθή ειεθηξνληθνχ εξσηεκαηνινγίνπ κέζσ ηεο πιαηθφξκαο (Googleforms). Σν 

εξσηεκαηνιφγην αλαξηήζεθε  ειεθηξνληθά ιφγσ ηεο παλδεκίαο πνπ αληηκεησπίδεη ε ρψξα 

(Covid-19) θαη ήηαλ αδχλαηνλ λα κνηξάζνπκε ηα εξσηεκαηνιφγηα, θαζψο  ππήξρε 

πξνζσξηλή αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ζηηο νκάδεο απηέο. Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο µαο 

είλαη αλψλπκν θαη απνηειείηαη απφ 42 εξσηήζεηο. 

Αξρηθά, ζην εξσηεκαηνιφγην θαηαγξάθνληαη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ φπσο ε ειηθία, ην θχιν, ε εξγαζία ησλ ζπκκεηερφλησλ, ε νηθνγελεηαθή ηνπο 

θαηάζηαζε, θαη ε κφξθσζή ηνπο. ηε ζπλέρεηα, νη εξσηψκελνη θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε 

εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή – ςπρνινγηθή θαηάζηαζή ηνπο, έρνληαο 

έλα αιθννιηθφ κέινο (ζπλαηζζεκαηηθή επηβάξπλζε) θαη έπεηηα λα αλαθεξζνχλ ζηηο 

επηπηψζεηο ηνπ αιθννιηζκνχ, επηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ ηφζν ηνπο ίδηνπο, φζν θαη ην 

αιθννιηθφ κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. Οινθιεξψλνληαο ην εξσηεκαηνιφγην, νη εξσηήζεηο 

επηθεληξψλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ θξνληηζηψλ θαζψο θαη ζην θαηά πφζν είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε νκάδεο βνήζεηαο ή ππεξεζίεο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ 

βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ ζηηο νπνίεο έρνπλ απεπζπλζεί. 

 

8.4 ΜΔΘΟΓΟΗ ΤΛΛΟΓΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ-ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ  

 

Ζ έξεπλά καο απνηέιεζε κία πνζνηηθή κειέηε θαη ε αλάιπζε πνπ ζα αθνινπζήζνπκε 

είλαη πνζνηηθή. ην πνζνηηθφ δεηγκαηνιεπηηθφ ζρέδην ε ζπιινγή δείγκαηνο ζα είλαη ε 

κέζνδνο κε κε ηπραία δεηγκαηνιεςία θαη ζπγθεθξηκέλα ζθφπηκε δεηγκαηνιεςία. Ζ πνζνηηθή 
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έξεπλα πξαγκαηνπνηείηαη εμαζθαιίδνληαο ζπγθεθξηκέλα πνζνζηά ζε θάπνηεο παξακέηξνπο 

πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ εξεπλεηή είλαη νη ζεκαληηθφηεξεο. Πξνθαλψο ηα πνζνζηά απηά 

αληηπξνζσπεχνπλ ηνλ πιεζπζκφ. Ο ιφγνο πνπ επηιέμακε ηελ ζπγθεθξηκέλε κέζνδν ήηαλ 

ιφγσ ηνπ φηη επηδηψθακε ε ζπιινγή δεδνκέλσλ λα γίλεη κε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε 

αθξίβεηα. Καηφπηλ, αθνχ νινθιεξψζεθε ε έξεπλα, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη επεμεξγαζία ηνπ 

πιηθνχ πνπ ζπιιέμακε απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα ρξεζηκνπνηήζακε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα 

SPSS.Καηαρσξήζακε ηα δεδνκέλα (εξσηεκαηνιφγηα) ζηε βάζε δεδνκέλσλ θαη πξηλ 

πξνβνχκε ζε νπνηαδήπνηε αλάιπζε, πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο νξζφηεηαο γηα λα 

επηβεβαησζεί φηη ε θαηαγξαθή δεδνκέλσλ έγηλε κε ζσζηφ ηξφπν. Κάλνληαο ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ δείγκαηφο καο, νη ζηαηηζηηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε 

γηα ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο είλαη νη πίλαθεο ζπρλνηήησλ, γξαθήκαηα 

πίηαο,  ξαβδνγξάκκαηα. 

8.4.1 ΠΛΖΘΤΜΟ ΜΔΛΔΣΖ - ΓΔΗΓΜΑ 

 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 103 ελήιηθα άηνκα, νηθνγελεηψλ κε 

αιθννιηθφ κέινο ζηελ πφιε ηνπ Ζξαθιείνπ. Ζ δεηγκαηνιεπηηθή κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε 

είλαη ε κε ηπραία δεηγκαηνιεςία θαη ζπγθεθξηκέλα επηιέρζεθε ε ζθφπηκε δεηγκαηνιεςία. 

πγθεθξηκέλα, ε ζθφπηκε ή θαηά θξίζε, είλαη είδνο κε πηζαλνηηθήο δεηγκαηνιεςίαο θαηά ηελ 

νπνία νη κνλάδεο πνπ ζα παξαηεξεζνχλ επηιέγνληαη βάζεη ηεο θξίζεο ηεο έξεπλάο καο 

ζρεηηθά κε ην πνηεο κνλάδεο ζα είλαη ρξήζηκεο ή πην αληηπξνζσπεπηηθέο. Με ηνλ φξν 

ζθφπηκε ελλννχκε ηελ κέζνδν ζηελ νπνία ε ζπιινγή ησλ αηφκσλ γίλεηαη απφ επηινγή καο 

ψζηε ην δείγκα ηεο έξεπλαο λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ. Καηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

έξεπλαο ηα άηνκα πνπ επηιέρζεθαλ ήηαλ απφ ηελ νκάδα Αλψλπκσλ Αιθννιηθψλ «χιινγνο 

Άζπξν- Μαχξν». 

πγθεθξηκέλα, ε Οκάδα «Άζπξν- Μαχξν» είλαη έλαο ζχιινγνο ππνζηήξημεο θαη 

απηνβνήζεηαο αηφκσλ θαη νηθνγελεηψλ κε πξνβιεκαηηθή ρξήζε αιθνφι. Σν 2019 έγηλε 

επίζεκνο ζχιινγνο ζην Ζξάθιεην Κξήηεο κε δηνηθεηηθή νκάδα. Ο πξφεδξνο είλαη 

ςπρίαηξνο-ςπρνζεξαπεπηήο, φπνπ εθείλνο ήηαλ ν ηδξπηήο, ηα άιια δηνηθεηηθά άηνκα, είλαη 

κέιε ηεο νκάδαο. Ο ζηφρνο θαη ν ζθνπφο ηνπ ζπιιφγνπ απηνχ είλαη ε θαηαπνιέκεζε ηνπ 

αιθννιηζκνχ, ε απνδνρή ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ε απεμάξηεζε, κε επηθνηλσλία, ζηήξημε θαη 

αιιεινβνήζεηα κεηαμχ ησλ κειψλ. 
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Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο έξεπλαο θπκαίλεηαη ζηνπο κήλεο απφ Ηνχιην έσο θαη 

Αχγνπζην ηνπ 2020.  

8.5 ΣΖΡΖΖ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΗΑ  

 

Έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο έξεπλάο καο ήηαλ ε ηήξεζε ηεο δενληνινγίαο θαη ηεο 

αλσλπκίαο ησλ αηφκσλ απφ ηα νπνία επηιέρζεθε ην δείγκα.  Ζ δενληνινγία ηεο έξεπλαο έρεη 

ππνρξεσηηθφ θαη λνκηθφ ραξαθηήξα θαη αλαθέξεηαη ζηνπο εζηθνχο θαλφλεο θαη ηηο πξαθηηθέο 

ηηο νπνίεο  ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε σο θνηηεηέο θαη επαγγεικαηίεο, θαη ε κε ηήξεζε, 

ζπλεπάγεηαη ζε αληίζηνηρεο θπξψζεηο (ζεκ. καζήκαηνο Μεζνδνινγία Έξεπλαο, ΣΔΗ 

ΚΡΖΣΖ 2012). Δίλαη αληηιεπηφ πσο ε κειέηε ηεο ςπρνζπλαηζζεκαηηθήο επηβάξπλζεο πνπ 

βηψλεη ε νηθνγέλεηα ελφο εμαξηεκέλνπ απφ ην αιθνφι κέινπο ηεο ζηελ πφιε ηνπ Ζξαθιείνπ, 

είλαη έλα πνιχ ιεπηφ θαη επαίζζεην ζέκα ζην νπνίν νη νηθνγέλεηεο γηα λα καο εκπηζηεπηνχλ 

θαη λα ζπκπιεξψζνπλ κε αληηθεηκεληθφηεηα ην εξσηεκαηνιφγην, ζα έπξεπε λα είλαη 

ζίγνπξεο φηη δελ ζα δηαξξεχζνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, κε ηε 

ζεηξά καο δεκηνπξγήζακε έλα θιίκα αζθάιεηαο, ηήξεζεο απνξξήηνπ θαη εκπηζηεπηηθφηεηαο, 

κέζα ζην νπνίν αλαιάβακε ηελ επζχλε ηεο αζθαινχο θχιαμεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο 

απνηξνπήο πξφζβαζεο ζε απηά απφ ηξίηνπο (Κπξηαδή, 2011).  

 

8.6 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  

  

ην δείγκα ηεο έξεπλαο ζπκκεηείραλ 103 άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ 

αιθννιηθά κέιε. Οη 36 (~35%) ήηαλ άλδξεο θαη νη 67(~65%) ήηαλ γπλαίθεο. 
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Απφ ηνπο 103 ζπκκεηέρνληεο, νη 41 ήηαλ ειηθίαο 40-50 εηψλ (~39,8%), 22 ήηαλ 

ειηθίαο 30-40 εηψλ (~21,4%), 22 ήηαλ ειηθίαο 20-30 εηψλ (~21,4%), 10 ήηαλ ειηθίαο 50-60 

εηψλ (~9,7%) θαη 8 ήηαλ ειηθίαο 60 εηψλ θαη άλσ (~7,8%). 

 

Φύιν: 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Άλδξαο 36 35,0 35,0 35,0 

Γπλαίθα 67 65,0 65,0 100,0 

Total 103 100,0 100,0  
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Ζιηθία: 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid 20-30 22 21,4 21,4 21,4 

30-40 22 21,4 21,4 42,7 

40-50 41 39,8 39,8 82,5 

50-60 10 9,7 9,7 92,2 

60 θαη άλσ 8 7,8 7,8 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

 

Απφ ηνπο 103 ζπκκεηέρνληεο, νη 60(~58,3%) ήηαλ έγγακνη, 26 (~25,2%) ήηαλ άγακνη, 

10 (~9,7%) ήηαλ δηαδεπγκέλνη, 4 (~3,9%) ήηαλ ζε δηάζηαζε θαη 3 (~2,9%) ήηαλ ρήξνη. 
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Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Άγακνο-ε 26 25,2 25,2 25,2 

Έγγακνο-ε 60 58,3 58,3 83,5 

Δηαδεπγκέλνο-ε 10 9,7 9,7 93,2 

Σε δηάζηαζε 4 3,9 3,9 97,1 

Χήξνο-α 3 2,9 2,9 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

 

Δπηπιένλ, 49 (~47,6%) δήισζαλ απφθνηηνη Λπθείνπ, 42 (~40,8%) δήισζαλ 

απφθνηηνη Αλψηεξεο/ηαηεο εθπαίδεπζεο, 7 (~6,8%) απφθνηηνη Γπκλαζίνπ,4 (~3,9%) 

απφθνηηνη Γεκνηηθνχ θαη 1 (~1%) δήισζε ζε άιιε βαζκίδα. 
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Δπίπεδν εθπαίδεπζεο: 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Απόθνηηνο-ε Δεκνηηθνύ 4 3,9 3,9 3,9 

Απόθνηηνο-ε Γπκλαζίνπ 7 6,8 6,8 10,7 

Απόθνηηνο-ε Λπθείνπ 49 47,6 47,6 58,3 

Απόθνηηνο-ε 

Αλώηεξεο/ηαηεο 

Εθπαίδεπζεο 

42 40,8 40,8 99,0 

Άιιν 1 1,0 1,0 100,0 

Total 103 100,0 100,0  
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Απφ ηνπο 103 ζπκκεηέρνληεο,  66 (~64,1%) δήισζαλ φηη αλήθνπλ ζε παξαδνζηαθή-

ππξεληθή νηθνγέλεηα, 21 (~20,4%) δήισζαλ φηη αλήθνπλ ζε εθηεηακέλε νηθνγέλεηα, 

13(~12,6%) ζε κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα θαη 3 (~2,9%) ζε αλαζπγθξνηεκέλε νηθνγέλεηα. 

Αλαθνξηθά κε ηελ εξγαζηαθή θαηάζηαζή ηνπο, απφ ηνπο 103 ζπκκεηέρνληεο, 41 

(~39,8%) δήισζαλ φηη έρνπλ ζηαζεξή εξγαζία, 37(~35,9%) δήισζαλ φηη εξγάδνληαη 

πεξηζηαζηαθά, 15(~14,6%) δήισζαλ άλεξγνη θαη 10 (~9,7%) ζπληαμηνχρνη. 

 

Δξγαζηαθή θαηάζηαζε: 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Σηαζεξή Εξγαζία\ 41 39,8 39,8 39,8 

Πεξηζηαζηαθή Εξγαζία 37 35,9 35,9 75,7 

Άλεξγνο-ε 15 14,6 14,6 90,3 

Σπληαμηνύρνο-α 10 9,7 9,7 100,0 

Total 103 100,0 100,0  
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Έπεηηα απφ ηε ζπιινγή  θαη επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο καο, ζα 

επαιεζεχζνπκε ή ζα απνξξίςνπκε ηηο ππνζέζεηο. 

Σν πξψην εξεπλεηηθφ καο εξψηεκα αθνξνχζε ην πψο επηδξάεη ν αιθννιηζκφο ηνπ 

αηφκνπ ζηηο ζρέζεηο ηεο νηθνγέλεηαο. χκθσλα κε ηελ έξεπλά καο, ζην εξψηεκα πνπ αθνξά 

ηε ζρέζε ηνπ αηφκνπ κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, νη 38 (~36,9%) δήισζαλ φηη ε ζρέζε κε ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπο είλαη κέηξηα, 26(~25,2%) δήισζαλ φηη έρνπλ πνιχ θαιή ζρέζε κε ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπο, 19(~18,4%) θαιή ζρέζε, 18(~17,5%) πνιχ θαθή ζρέζε θαη 2 (~1,9%) 

δήισζαλ φηη έρνπλ θαθή ζρέζε. (Πίλαθαο 1). 

Δπηπιένλ, ζην εξψηεκα πνπ αθνξνχζε ηε ζρέζε κε ην άηνκν πνπ πάζρεη απφ 

αιθννιηζκφ, νη 44 (~42,7%) απάληεζαλ φηη ε ζρέζε ηνπο κε ην άηνκν είλαη κέηξηα, 20 

(~19,4%) πνιχ θαθή, 14 (~13,6%) απάληεζαλ φηη έρνπλ πνιχ θαιή ζρέζε κε ην άηνκν, 

13(~12,6%) δήισζαλ φηη έρνπλ θαθή ζρέζε θαη 12 (~11,7%) δήισζαλ φηη έρνπλ θαιή ζρέζε 

κε ην άηνκν. (Πίλαθαο 2). 

ην εξψηεκα πνπ αθνξνχζε αλ ην άηνκν πίζηεπε φηη ε ζρέζε κε ην αιθννιηθφ κέινο 

ήηαλ θαιχηεξε πξηλ ηνλ εζηζκφ ηνπ, νη 45(~43,7%) δήισζαλ φηη ε ζρέζε ηνπο ήηαλ πάξα 

πνιχ θαιχηεξε πξηλ ηνλ εζηζκφ ηνπ αηφκνπ, νη 26 (~ 25,2%) δήισζαλ φηη ήηαλ αξθεηά 

θαιχηεξε, νη 11 (~10,7%) δήισζαλ φηη ήηαλ πνιχ θαιχηεξε, νη 8(~7,8%) δήισζαλ φηη δελ 

ζέινπλ λα απαληήζνπλ,  7(~6,8%) δήισζαλ φηη δελ ήηαλ θαζφινπ θαιχηεξε ε ζρέζε ηνπο 

πξηλ ηνλ εζηζκφ ηνπ αηφκνπ θαη ηέινο, νη 6(~5,8%) δήισζαλ φηη ήηαλ ιίγν θαιχηεξε. 

(Πίλαθαο 3). 

Έπεηηα, ζην εξψηεκα αλ επεξεάδεηαη αξλεηηθά ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα πνπ θάλεη θαηαλάισζε αιθνφι ην κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ,  57 (~55,3%) 

απάληεζαλ φηη επεξεάδεηαη πάξα πνιχ ε ζπκπεξηθνξά ηνπο, 15(~14,6%) απάληεζαλ φηη 

επεξεάδεηαη αξθεηά ε ζπκπεξηθνξά ηνπο, 13(~12,6%) δήισζαλ φηη επεξεάδεηαη πνιχ ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο, 11(~10,7%) δήισζαλ φηη δελ επεξεάδεηαη  αξλεηηθά θαζφινπ ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη 7(~6,8%) δήισζαλ φηη επεξεάδεηαη ιίγν αξλεηηθά ε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο. (Πίλαθαο 4). 

Σέινο, ζην εξψηεκα γηα ην αλ πηζηεχεη φηη απφ ηφηε πνπ μεθίλεζε ν εζηζκφο ηνπ 

αηφκνπ ζην αιθνφι ππάξρεη απνκάθξπλζε ζηηο ζρέζεηο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, 53 

(~51,5%) δήισζαλ φηη ππάξρεη πάξα πνιχ απνκάθξπλζε, 19(~18,4%) δήισζαλ φηη ππάξρεη 

πνιχ απνκάθξπλζε, 16 (~15,5%) απάληεζαλ φηη ππάξρεη απνκάθξπλζε αξθεηά, 9 (~8,7%) 
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δήισζαλ φηη ππάξρεη απνκάθξπλζε ιίγν θαη 6(~5,8%) δήισζαλ φηη δελ ππάξρεη θαζφινπ 

απνκάθξπλζε. ( Πίλαθαο 5). 

1. Πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηε ζρέζε ζαο κε ηελ νηθνγέλεηά ζαο: 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Πνιύ θαιή 26 25,2 25,2 25,2 

Καιή 19 18,4 18,4 43,7 

Μέηξηα 38 36,9 36,9 80,6 

Καθή 2 1,9 1,9 82,5 

Πνιύ θαθή 18 17,5 17,5 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

2.Πώο είλαη ε ζρέζε ζαο κε ην άηνκν πνπ πάζρεη από αιθννιηζκό: 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Πνιύ θαιή 14 13,6 13,6 13,6 

Καιή 12 11,7 11,7 25,2 

Μέηξηα 44 42,7 42,7 68,0 

Καθή 13 12,6 12,6 80,6 

Πνιύ θαθή 20 19,4 19,4 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

3.Πξηλ ην εζηζκό ηνπ αηόκνπ ζην αιθνόι, πηζηεύεηε όηη ήηαλ 

θαιύηεξε ε ζρέζε ζαο κε ην άηνκν απηό; 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Καζόινπ 7 6,8 6,8 6,8 

Λίγν 6 5,8 5,8 12,6 

Αξθεηά 26 25,2 25,2 37,9 

Πνιύ 11 10,7 10,7 48,5 

Πάξα πνιύ 45 43,7 43,7 92,2 

Δελ απαληώ 8 7,8 7,8 100,0 

Total 103 100,0 100,0  
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4.Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαλάισζεο αιθνόι πνπ θάλεη ην άηνκν, 

ε ζπκπεξηθνξά ζαο επεξεάδεηαη αξλεηηθά απέλαληί ηνπ; 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Καζόινπ 11 10,7 10,7 10,7 

Λίγν 7 6,8 6,8 17,5 

Αξθεηά 15 14,6 14,6 32,0 

Πνιύ 13 12,6 12,6 44,7 

Πάξα πνιύ 57 55,3 55,3 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

 

5.Πηζηεύεηε όηη από ηόηε πνπ μεθίλεζε ην άηνκν ηνλ εζηζκό ηνπ ζην 

αιθνόι, ππάξρεη απνκάθξπλζε ζηηο ζρέζεηο ησλ κειώλ ηεο 

νηθνγέλεηαο: 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Καζόινπ 6 5,8 5,8 5,8 

Λίγν 9 8,7 8,7 14,6 

Αξθεηά 16 15,5 15,5 30,1 

Πνιύ 19 18,4 18,4 48,5 

Πάξα πνιύ 53 51,5 51,5 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

 

ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ καο εξψηεκα πνπ ήηαλ ην πνηεο είλαη νη βξαρππξφζεζκεο θαη 

πνηεο νη καθξνπξφζεζκεο ςπρνζπλαηζζεκαηηθέο ζπλέπεηεο/επηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηνλ αιθννιηζκφ ηνπ αηφκνπ γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ζην εξψηεκα γηα ην αλ έρεη 

δεκηνπξγήζεη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ν αιθννιηζκφο ηνπ αηφκνπ, 56 (~54,4%) απάληεζαλ 

φηη ηνπο έρεη δεκηνπξγήζεη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πάξα πνιχ, 16(~15,5%) απάληεζαλ 

αξθεηά, 11(~10,7%) δήισζαλ φηη ηνπο έρεη δεκηνπξγήζεη αξθεηά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, 

10(~9,7%) απάληεζαλ ιίγν θαη 10(~9,7%) απάληεζαλ φηη δελ ηνπο έρεη δεκηνπξγήζεη 

θαζφινπ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. (Πίλαθαο 1). ηε ζπλέρεηα, ζην εξψηεκα αλ ην άηνκν έρεη 

αζθήζεη βία(ζσκαηηθή, ιεθηηθή-ςπρνινγηθή) θαηά ηε ρξήζε αιθνφι,  46 (~44,7%) 

απάληεζαλ φηη δελ έρεη αζθήζεη ηίπνηα απφ ηα παξαπάλσ, 23(~22,3%) δελ ζέιεζαλ λα 
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απαληήζνπλ, 20(~19,4%) απάληεζαλ φηη ηνπο έρεη αζθεζεί ιεθηηθή-ςπρνινγηθή βία θαη 

ηέινο 14(~13,6%) απάληεζαλ φηη ηνπο έρεη αζθεζεί ζσκαηηθή βία. (Πίλαθαο 2).Έπεηηα, 

ππήξμε εξψηεζε γηα ην πψο ληψζνπλ πνπ έρνπλ έλα αιθννιηθφ κέινο ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο 

θαη κπνξνχζαλ λα δνζνχλ θαη πνιιαπιέο απαληήζεηο γηα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Δπνκέλσο, 

ε πιεηνςεθία 44(~42,72%) απάληεζαλ φηη ληψζνπλ απνγνήηεπζε, 12(~11,65%) απάληεζαλ 

φηη ληψζνπλ ζιίςε, 10(~9,71%) απάληεζαλ φηη ληψζνπλ ληξνπή(Γηάγξακκα πίηαο 3) 

ηελ εξψηεζε γηα ην αλ ν αιθννιηζκφο έρεη δεκηνπξγήζεη ζπγθξνχζεηο ζηελ 

νηθνγέλεηα, 61(~59,2%) απάληεζαλ πάξα πνιχ, 16(~15,5%) απάληεζαλ αξθεηά, 12(~11,7%) 

απάληεζαλ πνιχ, 9(~8,7%) απάληεζαλ ιίγν θαη 5(~4,9%) απάληεζαλ φηη δελ ηνπο έρεη 

δεκηνπξγήζεη θαζφινπ ζπγθξνχζεηο. (Πίλαθαο 4).  

1) Ο αιθννιηζκόο ηνπ αηόκνπ έρεη δεκηνπξγήζεη νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα; 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Καζόινπ 10 9,7 9,7 9,7 

Λίγν 10 9,7 9,7 19,4 

Αξθεηά 16 15,5 15,5 35,0 

Πνιύ 11 10,7 10,7 45,6 

Πάξα πνιύ 56 54,4 54,4 100,0 

     

Total 103 100,0 100,0  

2) Καηά ηε ρξήζε αιθνόι, ην άηνκν ζαο έρεη αζθήζεη βία; 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Σσκαηηθή βία(ρηππήκαηα, 

ηξαβήγκαηα, θηι) 
14 13,6 13,6 13,6 

Λεθηηθή-ςπρνινγηθή 

βία(βξηζηέο, ππνηηκεηηθά 

ζρόιηα θηι) 

20 19,4 19,4 33,0 

Τίπνηα από ηα παξαπάλσ 46 44,7 44,7 77,7 

Δελ απαληώ 23 22,3 22,3 100,0 

Total 103 100,0 100,0  
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4) Πηζηεύεηε όηη ν αιθννιηζκόο ηνπ αηόκνπ έρεη δεκηνπξγήζεη 

ζπγθξνύζεηο ζηελ νηθνγέλεηά ζαο; 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Καζόινπ 5 4,9 4,9 4,9 

Λίγν 9 8,7 8,7 13,6 

Αξθεηά 16 15,5 15,5 29,1 

Πνιύ 12 11,7 11,7 40,8 

Πάξα πνιύ 61 59,2 59,2 100,0 

Total 103 100,0 100,0  
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ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ ήηαλ γηα ην πψο αιιάδνπλ νη ξφινη ζηελ 

νηθνγέλεηα έρνληαο έλα αιθννιηθφ κέινο,  ζηελ εξψηεζε πνπ αθνξνχζε γηα ηνλ αλ ην άηνκν 

παξακειεί ζεκαληηθά θαζήθνληα ιφγσ ηνπ αιθννιηζκνχ ηνπ(π.ρ λα πάεη ζηε δνπιεηά, λα 

πιεξψζεη ινγαξηαζκνχο, άιιεο ππνρξεψζεηο θηι), 55 (~53,4%) απάληεζαλ πάξα πνιχ, 

14(~13,6%) δήισζαλ φηη παξακειεί πνιχ, 13(12,6~%) απάληεζαλ ιίγν ζην εξψηεκα, 12 

(~11,7%) απάληεζαλ αξθεηά, 9(~8,7%) δήισζαλ φηη δελ παξακειεί θαζφινπ ζεκαληηθά 

θαζήθνληα. (Πίλαθαο 1). Δπίζεο, ζηελ εξψηεζε γηα ην αλ πηζηεχνπλ φηη ην άηνκν δίλεη 

πεξηζζφηεξε ζεκαζία ζην πνηφ αληί ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ, 59(~57,3%) απάληεζαλ φηη ην 

πηζηεχνπλ πάξα πνιχ, 17(~16,5%) δήισζαλ φηη ην πηζηεχνπλ αξθεηά, 12(~11,7%) 

απάληεζαλ φηη ηζρχεη ιίγν, 10(~9,7%) απάληεζαλ πνιχ θαη ηέινο 5 (~4,9%) απάληεζαλ φηη 

δελ ηζρχεη απηφ θαζφινπ. (Πίλαθαο 2). 

 

1) Λόγσ ηνπ αιθννιηζκνύ, πηζηεύεηε όηη ην άηνκν παξακειεί 

ζεκαληηθά θαζήθνληα (π.ρ λα πάεη ζηε δνπιεηά, λα πιεξώζεη 

ινγαξηαζκνύο, άιιεο ππνρξεώζεηο θ.η.ι) ; 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Καζόινπ 9 8,7 8,7 8,7 

Λίγν 13 12,6 12,6 21,4 

Αξθεηά 12 11,7 11,7 33,0 

Πνιύ 14 13,6 13,6 46,6 

Πάξα πνιύ 55 53,4 53,4 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

2) Πηζηεύεηε όηη ην άηνκν δίλεη πεξηζζόηεξε ζεκαζία ζην πνηό 

αληί ζηελ νηθνγέλεηά ζαο; 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Καζόινπ 5 4,9 4,9 4,9 

Λίγν 12 11,7 11,7 16,5 

Αξθεηά 17 16,5 16,5 33,0 

Πνιύ 10 9,7 9,7 42,7 

Πάξα πνιύ 59 57,3 57,3 100,0 

Total 103 100,0 100,0  
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Σν ηέηαξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα αθνξνχζε ηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή επηβάξπλζε 

πνπ βηψλεη ε νηθνγέλεηα ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηεο φηαλ ζπκβηψλεη κε έλα αιθννιηθφ κέινο. 

ην εξσηεκαηνιφγην ππήξμε εξψηεκα γηα ην αλ ελνριείηαη ην άηνκν πνπ βιέπεη ην κέινο ηεο 

νηθνγέλεηά ηνπ ππφ ηελ επήξεηα αιθνφι. 71(~68,9%) απάληεζαλ πάξα πνιχ, 13(~12,6%) 

απάληεζαλ πνιχ, 12(~11,7%) απάληεζαλ αξθεηά, 6(~5,8%) απάληεζαλ ιίγν θαη 1(~1%) 

απάληεζε θαζφινπ (Πίλαθαο 1). Έπεηηα, φπσο πξναλαθέξζεθε ζειήζακε λα δνχκε πψο 

ληψζνπλ πνπ έρνπλ έλα αιθννιηθφ κέινο ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο θαη κπνξνχζαλ λα δνζνχλ θαη 

πνιιαπιέο απαληήζεηο γηα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Δπνκέλσο, ε πιεηνςεθία 44(~42,72%) 

απάληεζαλ φηη ληψζνπλ απνγνήηεπζε, 12(~11,65%) απάληεζαλ φηη ληψζνπλ 

ζιίςε,10(~9,71%) απάληεζαλ φηη ληψζνπλ ληξνπή(Γηάγξακκα πίηαο 2). ηε ζπλέρεηα, 

ξσηήζεθαλ γηα ην αλ ππάξρεη απνκάθξπλζε ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ απφ ηφηε πνπ 

μεθίλεζε ν εζηζκφο ηνπ αηφκνπ. 53 (~51,5%) απάληεζαλ πάξα πνιχ , 19(~18,4%) απάληεζαλ 

πνιχ, 16(~15,5%) απάληεζαλ αξθεηά, 9(~8,7%) απάληεζαλ ιίγν θαη ηέινο, 6 (~5,8%) 

απάληεζαλ θαζφινπ (Πίλαθαο 3). Δλ ζπλερεία, ππήξμε εξψηεζε γηα ην αλ ν αιθννιηζκφο 

ηνπ αηφκνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ζπγθξνχζεηο ζηελ νηθνγέλεηα. 61(~59,2%) απάληεζαλ πάξα 

πνιχ, 16(~15,5%) απάληεζαλ αξθεηά, 12(~11,7%) απάληεζαλ πνιχ, 9(~8,7%) απάληεζαλ 

ιίγν θαη 5 (~4,9%) απάληεζαλ θαζφινπ(Πίλαθαο 4). 

Σέινο, ε πην ζεκαληηθή εξψηεζε πνπ αθνξνχζε ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ήηαλ γηα ην 

αλ επηβαξχλεηαη ζπλαηζζεκαηηθά ε νηθνγέλεηα έρνληαο ην αιθννιηθφ κέινο θαη πψο 

εθδειψλεηαη ε επηβάξπλζε απηή. 60 (~58,3%) απάληεζαλ πάξα πνιχ, 17(~16,5%) 

απάληεζαλ αξθεηά, 15(~14,6%) απάληεζαλ πνιχ, 9(8,7%) απάληεζαλ ιίγν θαη ηέινο, 

2(~1,9%) απάληεζαλ θαζφινπ (Πίλαθαο 5). Γηα ην πψο εθδειψλεηαη ε επηβάξπλζε απηή, 

18(~17,5%) απάληεζαλ φηη εθδειψλεηαη κε δηαηάξαμε ζηηο ζρέζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο, 16(15,5% απάληεζαλ φηη ε εθδήισζε γίλεηαη κε απνκάθξπλζε απφ ην άηνκν 

πνπ πάζρεη απφ αιθννιηζκφ, 15 (~14,60%) απάληεζαλ φηη εθδειψλεηαη κε πξνβιήκαηα 

πγείαο(ζσκαηηθά θαη ςπρηθά), 14(~13,6%) κε έληνλν άγρνο θαη ζηξεο, δηαηάξαμε ζηηο 

ζρέζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, νηθνλνκηθή δπζθνιία θαη πξνβιήκαηα 

πγείαο(ζσκαηηθά θαη ςπρηθά), 12(~11,7%) απάληεζαλ φηη εθδειψλεηαη κε έληνλν άγρνο θαη 

ζηξεο, 4(~3,9%) κε νηθνλνκηθή δπζθνιία, 4(~3,9%) κε απνκάθξπλζε απφ ην άηνκν πνπ 

πάζρεη απφ αιθννιηζκφ θαη δηαηάξαμε ζηηο ζρέζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, 

3(~2,9%) απάληεζαλ φηη ε εθδήισζε γίλεηαη κε έληνλν άγρνο θαη ζηξεο, κε δηαηάξαμε ζηηο 

ζρέζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη κε πξνβιήκαηα πγείαο(ζσκαηηθά θαη ςπρηθά), 

2(~1,9%) απάληεζαλ κε πξνβιήκαηα πγείαο, 2(~1,9%)κε έληνλν άγρνο θαη ζηξεο, δηαηάξαμε 
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ζηηο ζρέζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, νηθνλνκηθή δπζθνιία θαη κε πξνβιήκαηα 

πγείαο, 1(~1%) απάληεζε κε έληνλν άγρνο θαη ζηξεο, κε νηθνλνκηθή δπζθνιία θαη κε 

πξνβιήκαηα πγείαο, 1(~1%) απάληεζε κε έληνλν άγρνο θαη ζηξεο, απνκάθξπλζε απφ ην 

άηνκν πνπ πάζρεη απφ αιθννιηζκφ θαη κε πξνβιήκαηα πγείαο, 1(~1%) απάληεζε κε 

δηαηάξαμε ζηηο ζρέζεηο ησλ κειψλ θαη κε πξνβιήκαηα πγείαο θαη ηέινο, 1(~1%) κε 

απνκάθξπλζε απφ ην άηνκν πνπ πάζρεη απφ αιθννιηζκφ θαη νηθνλνκηθή δπζθνιία. ηελ 

παξνχζα εξψηεζε ππήξμαλ αξθεηέο πνιιαπιέο απαληήζεηο πνπ κπνξνχζαλ λα επηιέμνπλ νη 

ζπκκεηέρνληεο θαζψο ε επηβάξπλζε κπνξεί λα εθδεισζεί κε πνιινχο ηξφπνπο θαη θάζε 

νηθνγέλεηα κπνξεί λα ην βηψλεη δηαθνξεηηθά(Πίλαθαο 6). Σέινο ππήξμε κία επηπιένλ 

εξψηεζε φπνπ ξσηήζεθαλ νη ζπκκεηέρνληεο γηα ην αλ παξακεξίδνληαη ηα δηθά ηνπο 

πξνβιήκαηα ιφγσ ηνπ αιθννιηζκνχ ηνπ αηφκνπ, φπνπ 56(~54,37%) απάληεζαλ πάξα πνιχ, 

15(~14,56%) απάληεζαλ αξθεηά, 12(11,65%) απάληεζαλ θαζφινπ,11(~10,68%) απάληεζαλ 

ιίγν θαη 9(8,74%) απάληεζαλ πνιχ(Ραβδόγξακκα 7) 

1) αο ελνριεί πνπ βιέπεηε ην κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ζαο ππό ηελ 

επήξεηα αιθνόι; 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Καζόινπ 1 1,0 1,0 1,0 

Λίγν 6 5,8 5,8 6,8 

Αξθεηά 12 11,7 11,7 18,4 

Πνιύ 13 12,6 12,6 31,1 

Πάξα πνιύ 71 68,9 68,9 100,0 

Total 103 100,0 100,0  
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3) Πηζηεύεηε όηη από ηόηε πνπ μεθίλεζε ην άηνκν ηνλ εζηζκό ηνπ 

ζην αιθνόι, ππάξρεη απνκάθξπλζε ζηηο ζρέζεηο ησλ κειώλ ηεο 

νηθνγέλεηαο; 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Καζόινπ 6 5,8 5,8 5,8 

Λίγν 9 8,7 8,7 14,6 

Αξθεηά 16 15,5 15,5 30,1 

Πνιύ 19 18,4 18,4 48,5 

Πάξα πνιύ 53 51,5 51,5 100,0 

Total 103 100,0 100,0  
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4) Πηζηεύεηε όηη ν αιθννιηζκόο ηνπ αηόκνπ έρεη δεκηνπξγήζεη 

ζπγθξνύζεηο ζηελ νηθνγέλεηά ζαο; 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Καζόινπ 5 4,9 4,9 4,9 

Λίγν 9 8,7 8,7 13,6 

Αξθεηά 16 15,5 15,5 29,1 

Πνιύ 12 11,7 11,7 40,8 

Πάξα πνιύ 61 59,2 59,2 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

 

5) Πηζηεύεηε όηη επηβαξύλεηαη ζπλαηζζεκαηηθά ε νηθνγέλεηά ζαο 

έρνληαο ην αιθννιηθό κέινο; 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Καζόινπ 2 1,9 1,9 1,9 

Λίγν 9 8,7 8,7 10,7 

Αξθεηά 17 16,5 16,5 27,2 

Πνιύ 15 14,6 14,6 41,7 

Πάξα πνιύ 60 58,3 58,3 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

6)  

30 α) Αλ λαη πώο εθδειώλεηαη ε επηβάξπλζε απηή;  (Μπνξείηε λα  επηιέμεηε 

πεξηζζόηεξεο από κία απαληήζεηο) 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid  2 1,9 1,9 1,9 

Απνκάθξπλζε από ην 

άηνκν πνπ πάζρεη απν 

αιθννιηζκό 

1 1,0 1,0 2,9 

Απνκάθξπλζε από ην 

άηνκν πνπ πάζρεη από 

αιθννιηζκό 

16 15,5 15,5 18,4 
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Απνκάθξπλζε από ην 

άηνκν πνπ πάζρεη από 

αιθννιηζκό, Δηαηάξαμε 

ζηηο ζρέζεηο όισλ ησλ 

κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο 

4 3,9 3,9 22,3 

Απνκάθξπλζε από ην 

άηνκν πνπ πάζρεη από 

αιθννιηζκό, Δηαηάξαμε 

ζηηο ζρέζεηο όισλ ησλ 

κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο, 

Οηθνλνκηθή δπζθνιία 

3 2,9 2,9 25,2 

Απνκάθξπλζε από ην 

άηνκν πνπ πάζρεη από 

αιθννιηζκό, Οηθνλνκηθή 

δπζθνιία 

1 1,0 1,0 26,2 

Δηαηάξαμε ζηηο ζρέζεηο 

όισλ ησλ κειώλ ηεο 

νηθνγέλεηαο 

18 17,5 17,5 43,7 

Δηαηάξαμε ζηηο ζρέζεηο 

όισλ ησλ κειώλ ηεο 

νηθνγέλεηαο, Πξνβιήκαηα 

πγείαο (ςπρηθά θαη 

ζσκαηηθά) 

1 1,0 1,0 44,7 

Με έληνλν άγρνο θαη ζηξεο 12 11,7 11,7 56,3 

Με έληνλν άγρνο θαη ζηξεο, 

Απνκάθξπλζε από ην 

άηνκν πνπ πάζρεη από 

αιθννιηζκό, Δηαηάξαμε 

ζηηο ζρέζεηο όισλ ησλ 

κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο, 

Οηθνλνκηθή δπζθνιία 

2 1,9 1,9 58,3 
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Με έληνλν άγρνο θαη ζηξεο, 

Απνκάθξπλζε από ην 

άηνκν πνπ πάζρεη από 

αιθννιηζκό, Δηαηάξαμε 

ζηηο ζρέζεηο όισλ ησλ 

κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο, 

Οηθνλνκηθή δπζθνιία, 

Πξνβιήκαηα πγείαο 

(ςπρηθά θαη ζσκαηηθά) 

14 13,6 13,6 71,8 

Με έληνλν άγρνο θαη ζηξεο, 

Απνκάθξπλζε από ην 

άηνκν πνπ πάζρεη από 

αιθννιηζκό, Δηαηάξαμε 

ζηηο ζρέζεηο όισλ ησλ 

κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο, 

Πξνβιήκαηα πγείαο 

(ςπρηθά θαη ζσκαηηθά) 

3 2,9 2,9 74,8 

Με έληνλν άγρνο θαη ζηξεο, 

Απνκάθξπλζε από ην 

άηνκν πνπ πάζρεη από 

αιθννιηζκό, Πξνβιήκαηα 

πγείαο (ςπρηθά θαη 

ζσκαηηθά) 

1 1,0 1,0 75,7 

Με έληνλν άγρνο θαη ζηξεο, 

Δηαηάξαμε ζηηο ζρέζεηο 

όισλ ησλ κειώλ ηεο 

νηθνγέλεηαο 

2 1,9 1,9 77,7 

Με έληνλν άγρνο θαη ζηξεο, 

Δηαηάξαμε ζηηο ζρέζεηο 

όισλ ησλ κειώλ ηεο 

νηθνγέλεηαο, Οηθνλνκηθή 

δπζθνιία, Πξνβιήκαηα 

πγείαο (ςπρηθά θαη 

ζσκαηηθά) 

2 1,9 1,9 79,6 

Με έληνλν άγρνο θαη ζηξεο, 

Δηαηάξαμε ζηηο ζρέζεηο 

όισλ ησλ κειώλ ηεο 

νηθνγέλεηαο, Πξνβιήκαηα 

πγείαο (ςπρηθά θαη 

ζσκαηηθά) 

1 1,0 1,0 80,6 
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Με έληνλν άγρνο θαη ζηξεο, 

Οηθνλνκηθή δπζθνιία, 

Πξνβιήκαηα πγείαο 

(ςπρηθά θαη ζσκαηηθά) 

1 1,0 1,0 81,6 

Οηθνλνκηθή δπζθνιία 4 3,9 3,9 85,4 

Πξνβιήκαηα πγείαο 

(ςπρηθά θαη ζσκαηηθά) 
15 14,6 14,6 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

 

7)

 
 

ην πέκπην εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ ήηαλ ην πψο αληηκεησπίδεη ε νηθνγέλεηα ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή πίεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ην αιθννιηθφ κέινο ηεο, φπσο πξναλαθέξζεθε 

ξσηήζεθαλ γηα ην αλ επηβαξχλνληαη ζπλαηζζεκαηηθά θαη ην πψο εθδειψλεηαη ε επηβάξπλζε 

απηή. 18(~17,5%) απάληεζαλ φηη εθδειψλεηαη κε δηαηάξαμε ζηηο ζρέζεηο φισλ ησλ κειψλ 

ηεο νηθνγέλεηαο, 16 (15,5% απάληεζαλ φηη ε εθδήισζε γίλεηαη κε απνκάθξπλζε απφ ην 
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άηνκν πνπ πάζρεη απφ αιθννιηζκφ, 15(~14,60%) απάληεζαλ φηη εθδειψλεηαη κε 

πξνβιήκαηα πγείαο(ζσκαηηθά θαη ςπρηθά), 14(~13,6%) κε έληνλν άγρνο θαη ζηξεο, 

δηαηάξαμε ζηηο ζρέζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, νηθνλνκηθή δπζθνιία θαη 

πξνβιήκαηα πγείαο(ζσκαηηθά θαη ςπρηθά), 12(~11,7%) απάληεζαλ φηη εθδειψλεηαη κε 

έληνλν άγρνο θαη ζηξεο, 4(~3,9%) κε νηθνλνκηθή δπζθνιία, 4(~3,9%) κε απνκάθξπλζε απφ 

ην άηνκν πνπ πάζρεη απφ αιθννιηζκφ θαη δηαηάξαμε ζηηο ζρέζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο, 3(~2,9%) απάληεζαλ φηη ε εθδήισζε γίλεηαη κε έληνλν άγρνο θαη ζηξεο, κε 

δηαηάξαμε ζηηο ζρέζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη κε πξνβιήκαηα 

πγείαο(ζσκαηηθά θαη ςπρηθά), 2(~1,9%) απάληεζαλ κε πξνβιήκαηα πγείαο, 2(~1,9%)κε 

έληνλν άγρνο θαη ζηξεο, δηαηάξαμε ζηηο ζρέζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, 

νηθνλνκηθή δπζθνιία θαη κε πξνβιήκαηα πγείαο, 1(~1%) απάληεζε κε έληνλν άγρνο θαη 

ζηξεο, κε νηθνλνκηθή δπζθνιία θαη κε πξνβιήκαηα πγείαο, 1(~1%) απάληεζε κε έληνλν 

άγρνο θαη ζηξεο, απνκάθξπλζε απφ ην άηνκν πνπ πάζρεη απφ αιθννιηζκφ θαη κε 

πξνβιήκαηα πγείαο, 1(~1%) απάληεζε κε δηαηάξαμε ζηηο ζρέζεηο ησλ κειψλ θαη κε 

πξνβιήκαηα πγείαο θαη ηέινο, 1(~1%) κε απνκάθξπλζε απφ ην άηνκν πνπ πάζρεη απφ 

αιθννιηζκφ θαη νηθνλνκηθή δπζθνιία. ηελ παξνχζα εξψηεζε ππήξμαλ αξθεηέο πνιιαπιέο 

απαληήζεηο πνπ κπνξνχζαλ λα επηιέμνπλ νη ζπκκεηέρνληεο θαζψο ε επηβάξπλζε κπνξεί λα 

εθδεισζεί κε πνιινχο ηξφπνπο θαη θάζε νηθνγέλεηα κπνξεί λα ην βηψλεη δηαθνξεηηθά. 

(Πίλαθαο 1). ηε ζπλέρεηα ξσηήζεθαλ γηα ην πνην ήηαλ ην δπζθνιφηεξν ζηάδην ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο. 69(~67%) απάληεζαλ φια ηα παξαπάλσ, δειαδή ε απνδνρή 

ηεο θαηάζηαζεο, ε αληηκεηψπηζε ηνπ αιθννιηζκνχ ηνπ αηφκνπ θαη ε δηθή ηνπο 

ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε, 14(~13,6%) απάληεζαλ φηη ην δπζθνιφηεξν ήηαλ ε δηθή ηνπο 

ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε, 10(~9,7%) απάληεζαλ φηη ην δπζθνιφηεξν ήηαλ λα απνδερηνχλ 

ηελ θαηάζηαζε, 9 (~8,7%) απάληεζαλ φηη ην πην δχζθνιν ήηαλ ε αληηκεηψπηζε ηνπ 

αιθννιηζκνχ ηνπ αηφκνπ θαη 1(~1%) απάληεζε θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ(Πίλαθαο 2). Σν 

επφκελν εξψηεκα αθνξνχζε γηα ην πψο αληηκεηψπηζαλ ηελ θαηάζηαζε ηα άιια κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο(εθφζνλ ππάξρνπλ) θαη 58 (~56,3%) απάληεζαλ φηη ην αληηκεηψπηζαλ κε 

απνζηαζηνπνίεζε, 23(~22,3%) κε ζπκφ, 11(~10,7%) κε αδηαθνξία θαη 11(~10,7%) επέιεμαλ 

ηελ επηινγή άιιν, ρσξίο πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεηο ζε εκάο. (Πίλαθαο 3). ηε ζπλέρεηα, νη 

ζπκκεηέρνληεο ξσηήζεθαλ γηα ην πψο αληηκεηψπηδαλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο φηαλ ην άηνκν 

βξηζθφηαλ ππφ ηελ επήξεηα αιθνφι θαη 34(~33%) απάληεζαλ φηη θιείλνληαλ ζηνλ εαπηφ 

ηνπο, 33(~32%) απάληεζαλ φηη δελ έδηλαλ ζεκαζία, 29(~28,2%) απάληεζαλ φηη έθεπγαλ απφ 

ην ζπίηη θαη 7(~6,8%) απάληεζαλ άιιν, ρσξίο πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεηο(Πίλαθαο 4). Έπεηηα, 

ξσηήζεθαλ γηα ην αλ ήηαλ εχθνιν λα αληηκεησπίζνπλ απηή ηελ θαηάζηαζε θαη 86(~83,5%) 
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απάληεζαλ φρη, φηη δελ ήηαλ εχθνιν θαη 17(~16,5%) απάληεζαλ λαη, φηη ήηαλ εχθνιν. 

(Πίλαθαο 5). Σέινο, ξσηήζεθαλ γηα ην αλ έρνπλ πξνζπαζήζεη λα απεπζπλζνχλ ζε θάπνηα 

ππεξεζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη 78(~75,7%) απάληεζαλ φηη λαη, έρνπλ 

απεπζπλζεί θαη 25(~24,3%) απάληεζαλ φρη, φηη δελ έρνπλ απεπζπλζεί. (Πίλαθαο 6) 

1) Αλ λαη πώο εθδειώλεηαη ε επηβάξπλζε απηή:  (Μπνξείηε λα  επηιέμεηε 

πεξηζζόηεξεο από κία απαληήζεηο) 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid  2 1,9 1,9 1,9 

Απνκάθξπλζε από ην 

άηνκν πνπ πάζρεη από 

αιθννιηζκό 

1 1,0 1,0 2,9 

Απνκάθξπλζε από ην 

άηνκν πνπ πάζρεη από 

αιθννιηζκό 

16 15,5 15,5 18,4 

Απνκάθξπλζε από ην 

άηνκν πνπ πάζρεη από 

αιθννιηζκό, Δηαηάξαμε 

ζηηο ζρέζεηο όισλ ησλ 

κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο 

4 3,9 3,9 22,3 

Απνκάθξπλζε από ην 

άηνκν πνπ πάζρεη από 

αιθννιηζκό, Δηαηάξαμε 

ζηηο ζρέζεηο όισλ ησλ 

κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο, 

Οηθνλνκηθή δπζθνιία 

3 2,9 2,9 25,2 

Απνκάθξπλζε από ην 

άηνκν πνπ πάζρεη από 

αιθννιηζκό, Οηθνλνκηθή 

δπζθνιία 

1 1,0 1,0 26,2 

Δηαηάξαμε ζηηο ζρέζεηο 

όισλ ησλ κειώλ ηεο 

νηθνγέλεηαο 

18 17,5 17,5 43,7 

Δηαηάξαμε ζηηο ζρέζεηο 

όισλ ησλ κειώλ ηεο 

νηθνγέλεηαο, Πξνβιήκαηα 

πγείαο (ςπρηθά θαη 

ζσκαηηθά) 

1 1,0 1,0 44,7 



97 

 

Με έληνλν άγρνο θαη ζηξεο 12 11,7 11,7 56,3 

Με έληνλν άγρνο θαη ζηξεο, 

Απνκάθξπλζε από ην 

άηνκν πνπ πάζρεη από 

αιθννιηζκό, Δηαηάξαμε 

ζηηο ζρέζεηο όισλ ησλ 

κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο, 

Οηθνλνκηθή δπζθνιία 

2 1,9 1,9 58,3 

Με έληνλν άγρνο θαη ζηξεο, 

Απνκάθξπλζε από ην 

άηνκν πνπ πάζρεη από 

αιθννιηζκό, Δηαηάξαμε 

ζηηο ζρέζεηο όισλ ησλ 

κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο, 

Οηθνλνκηθή δπζθνιία, 

Πξνβιήκαηα πγείαο 

(ςπρηθά θαη ζσκαηηθά) 

14 13,6 13,6 71,8 

Με έληνλν άγρνο θαη ζηξεο, 

Απνκάθξπλζε από ην 

άηνκν πνπ πάζρεη από 

αιθννιηζκό, Δηαηάξαμε 

ζηηο ζρέζεηο όισλ ησλ 

κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο, 

Πξνβιήκαηα πγείαο 

(ςπρηθά θαη ζσκαηηθά) 

3 2,9 2,9 74,8 

Με έληνλν άγρνο θαη ζηξεο, 

Απνκάθξπλζε από ην 

άηνκν πνπ πάζρεη από 

αιθννιηζκό, Πξνβιήκαηα 

πγείαο (ςπρηθά θαη 

ζσκαηηθά) 

1 1,0 1,0 75,7 

Με έληνλν άγρνο θαη ζηξεο, 

Δηαηάξαμε ζηηο ζρέζεηο 

όισλ ησλ κειώλ ηεο 

νηθνγέλεηαο 

2 1,9 1,9 77,7 
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Με έληνλν άγρνο θαη ζηξεο, 

Δηαηάξαμε ζηηο ζρέζεηο 

όισλ ησλ κειώλ ηεο 

νηθνγέλεηαο, Οηθνλνκηθή 

δπζθνιία, Πξνβιήκαηα 

πγείαο (ςπρηθά θαη 

ζσκαηηθά) 

2 1,9 1,9 79,6 

Με έληνλν άγρνο θαη ζηξεο, 

Δηαηάξαμε ζηηο ζρέζεηο 

όισλ ησλ κειώλ ηεο 

νηθνγέλεηαο, Πξνβιήκαηα 

πγείαο (ςπρηθά θαη 

ζσκαηηθά) 

1 1,0 1,0 80,6 

Με έληνλν άγρνο θαη ζηξεο, 

Οηθνλνκηθή δπζθνιία, 

Πξνβιήκαηα πγείαο 

(ςπρηθά θαη ζσκαηηθά) 

1 1,0 1,0 81,6 

Οηθνλνκηθή δπζθνιία 4 3,9 3,9 85,4 

Πξνβιήκαηα πγείαο 

(ςπρηθά θαη ζσκαηηθά) 
15 14,6 14,6 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

 

2) Πνην ήηαλ ην δπζθνιόηεξν ζηάδην αληηκεηώπηζεο ηεο θαηάζηαζεο: 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Να απνδερηείηε ηελ 

θαηάζηαζε 
10 9,7 9,7 9,7 

Να αληηκεησπίζεηε ηνλ 

αιθννιηζκό ηνπ αηόκνπ 
9 8,7 8,7 18,4 

Η δηθή ζαο ζπλαηζζεκαηηθή 

θόξηηζε 
14 13,6 13,6 32,0 

Όια ηα παξαπάλσ 69 67,0 67,0 99,0 

Καλέλα από ηα παξαπάλσ 1 1,0 1,0 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

 

3) Σα άιιε κέιε ηεο νηθνγέλεηαο (εθόζνλ ππάξρνπλ) πώο αληηκεηώπηζαλ 

ηελ θαηάζηαζε: 



99 

 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Με αδηαθνξία 11 10,7 10,7 10,7 

Με απνζηαζηνπνίεζε 58 56,3 56,3 67,0 

Με ζπκό 23 22,3 22,3 89,3 

Άιιν 11 10,7 10,7 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

 

4) Όηαλ ην άηνκν βξηζθόηαλ ππό ηελ επήξεηα αιθνόι, πώο αληηκεησπίδαηε ηα 

ζπλαηζζήκαηά ζαο: 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Κιεηλόκνπλ ζηνλ εαπηό κνπ 34 33,0 33,0 33,0 

Έθεπγα από ην ζπίηη 29 28,2 28,2 61,2 

Δελ έδηλα ζεκαζία 33 32,0 32,0 93,2 

Άιιν 7 6,8 6,8 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

 

5) Ήηαλ εύθνιν λα αληηκεησπίζεηε ηα ζπλαηζζήκαηά ζαο 

βηώλνληαο όιε απηή ηελ θαηάζηαζε ζην ζπίηη: 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Ναη 17 16,5 16,5 16,5 

Όρη 86 83,5 83,5 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

 

6) 'Έρεηε πξνζπαζήζεη λα απεπζπλζείηε ζε θάπνηα ππεξεζία 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο: 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Ναη 78 75,7 75,7 75,7 

Όρη 25 24,3 24,3 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

Σν έθην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ήηαλ πνηνη είλαη νη ηξφπνη επίιπζεο πνπ αλαδεηάεη ε 

νηθνγέλεηα ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ κέινπο ηεο πνπ θάλεη θαηάρξεζε αιθνφι. Αξρηθά, 



100 

 

ξσηήζεθαλ γηα ην αλ είλαη ελήκεξνη γηα ην ηη είλαη ν αιθννιηζκφο θαη φινη, 103 ζην 

ζχλνιν(~100%) απάληεζαλ λαη, φηη είλαη ελήκεξνη. (Πίλαθαο 1). 

Έπεηηα, ππήξμε εξψηεζε γηα ην απφ πνχ έρνπλ ελεκεξσζεί φπνπ κπνξνχζαλ λα 

δνζνχλ θαη πνιιαπιέο απαληήζεηο. Ζ πιεηνςεθία 58 άηνκα(~56,3%) απάληεζε φηη έρεη 

ελεκεξσζεί απφ ηελ νκάδα Αλψλπκσλ Αιθννιηθψλ, 33(~32%) απάληεζαλ φηη 

ελεκεξψζεθαλ απφ θηιηθφ πξφζσπν κε αληίζηνηρε εκπεηξία, 24(~23,3%) απφ ην δηαδίθηπν, 

4(~3,9%) απάληεζαλ άιιν, ρσξίο πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεηο, 2(~1,9%) απφ ην ΚΔΘΔΑ θαη 

1(~1%) απφ ην Αιθννινγηθφ Ηαηξείν ηνπ ΠΑΓΝΖ. Απφ ηελ νκάδα ΚΟΠΑ δελ δήισζε φηη 

έρεη θάπνηνο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. (Πίλαθεο 2-8). ηε ζπλέρεηα ξσηήζεθαλ γηα ην αλ 

έρνπλ πξνζπαζήζεη λα κηιήζνπλ ζην άηνκν γηα ηνλ εζηζκφ πνπ έρεη φηαλ είλαη λεθάιην. Ζ 

πιεηνςεθία 94(~91,3%) απάληεζαλ λαη, ελψ 9(~8,7%) απάληεζαλ φρη θαη έπεηηα ξσηήζεθαλ 

γηα ην πνηα ήηαλ ε αληίδξαζε ηνπ αηφκνπ. Οη πεξηζζφηεξνη, 38(~36,9%) απάληεζαλ φηη ε 

ζηάζε ηνπ αηφκνπ είλαη αδηάθνξε, 36(~35%) απάληεζαλ φηη δελ ην απνδέρεηαη, 20(~19,4%) 

απάληεζαλ φηη είλαη αξλεηηθή ε ζηάζε ηνπ θαη 9(~8,7%) απάληεζαλ φηη είλαη 

ζεηηθή(Πίλαθεο 9-10). Έπεηηα, ξσηήζεθαλ γηα ην αλ έρνπλ κηιήζεη ζε θάπνηνλ γηα ηελ 

θαηάρξεζε αιθνφι πνπ θάλεη ην κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, φπνπ κπνξνχζαλ λα δνζνχλ θαη 

πνιιαπιέο απαληήζεηο. 50(~48,54%) απάληεζαλ φηη έρνπλ κηιήζεη ζε ζχιινγν ή νκάδα 

απηνβνήζεηαο, 10(~9,71%) απάληεζαλ φηη κφλν ε νηθνγέλεηα ην μέξεη, 10(~9,71) δήισζαλ 

φηη έρνπλ κηιήζεη ζε ζπγγεληθφ ηνπο άηνκν, 9 (~8,74%) απάληεζαλ φηη έρνπλ κηιήζεη ζε 

θηιηθφ άηνκν, 4(~3,88%) ζην ΚΔΘΔΑ, 3(~2,91%) δήισζαλ φηη έρνπλ κηιήζεη ζε ζπγγελή, 

ζε θηιηθφ άηνκν, ζε επαγγεικαηία θαη ζε ζχιινγν ή νκάδα απηνβνήζεηαο, 2(~1,94%) ζηελ 

νκάδα ησλ Αλψλπκσλ Αιθννιηθψλ, 1(~0,97%) απάληεζε κφλν ε νηθνγέλεηα ην μέξεη, ζε 

επαγγεικαηία θαη ζε ζχιινγν, 1(~0,97%) απάληεζε φηη έρεη κηιήζεη ζε ζπγγεληθφ θαη ζε 

θηιηθφ άηνκν θαη ηέινο 1(~0,97%) απάληεζε φηη δελ έρεη κηιήζεη ζε θαλέλαλ. (Γηάγξακκα 

πίηαο 11). ηε ζπλέρεηα, ξσηήζεθαλ γηα ην αλ έρνπλ απεπζπλζεί ζε θάπνηα ππεξεζία γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα πέξαζε έσο φηνπ απεπζπλζνχλ 

ζε επαγγεικαηία ή νκάδα, φπνπ 78(~ 75,7%) απάληεζαλ λαη, ελψ 25(~24,3%) απάληεζαλ φρη 

θαη ε πιεηνςεθία 70 άηνκα (~68%) απάληεζαλ φηη πέξαζαλ πάλσ απφ δχν ρξφληα έσο φηνπ 

απεπζπλζνχλ θάπνπ,10 (~9,7%) απάληεζαλ φηη πέξαζε έλαο ρξφλνο, 9 (~8,7%) ιηγφηεξν απφ 

έλα εμάκελν, 9(~8,7%) δχν ρξφληα θαη ηέινο, 5 (~4,9%) δήισζαλ φηη πέξαζε έλα εμάκελν 

έσο φπνπ απεπζπλζνχλ θάπνπ(Πίλαθεο 12 έσο 16). Έπεηηα, ξσηήζεθαλ γηα ην αλ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθή ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ νκάδα, φπνπ 85(~82,5%) απάληεζαλ λαη, 6(~5,8%) 

απάληεζαλ φρη θαη 12(~11,7%) δελ απάληεζαλ θαζφινπ. Δπηπξφζζεηα, ξσηήζεθαλ γηα ην αλ 
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αηζζάλνληαη άλεηα θαη ζπλαηζζεκαηηθή ειάθξπλζε φηαλ βξίζθνληαη ζηελ νκάδα καδί κε ην 

κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο θαη 84(~81,6%) απάληεζαλ λαη, 7(~6,8%) απάληεζαλ φρη θαη 

12(~11,7%) δελ απάληεζαλ θαζφινπ ζηελ εξψηεζε. Σέινο, ξσηήζεθαλ γηα ην αλ 

αηζζάλνληαη φηη ππάξρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ νκάδα θαη 

74(~71,8%) απάληεζαλ λαη, 6(~5,8%) απάληεζαλ φρη θαη 23(~22,8%) δελ απάληεζαλ 

θαζφινπ ζηελ εξψηεζε. (Πίλαθεο 17 έσο 19) 

 

1) Δίζηε ελήκεξνο-ε ζρεηηθά κε ην ηη είλαη ν αιθννιηζκόο: 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Ναη  103 100,0 100,0 100,0 

 

2) Από ην αιθννινγηθό ηαηξείν: 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Ναη  1 1,0 1,0 1,0 

Όρη 102 99,0 99,0 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

3) Από ηελ νκάδα ΚΟΠΑ: 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Όρη 103 100,0 100,0 100,0 

 

4) Από ηελ νκάδα ησλ Αλώλπκσλ Αιθννιηθώλ: 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Ναη  58 56,3 56,3 56,3 

Όρη 45 43,7 43,7 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

 

5) Από ην ΚΔΘΔΑ: 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Ναη  2 1,9 1,9 1,9 

Όρη 101 98,1 98,1 100,0 



102 

 

Total 103 100,0 100,0  

6) Από ην δηαδίθηπν: 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Ναη  24 23,3 23,3 23,3 

Όρη 79 76,7 76,7 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

 

7) Από θηιηθό πξόζσπν κε αληίζηνηρε εκπεηξία: 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Ναη  33 32,0 32,0 32,0 

Όρη 70 68,0 68,0 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

 

8) Άιιν: 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Ναη  4 3,9 3,9 3,9 

Όρη 99 96,1 96,1 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

 

9) Έρεηε πξνζπαζήζεη λα κηιήζεηε ζην κέινο ηεο 

νηθνγέλεηάο ζαο όηαλ είλαη λεθάιην γηα ηνλ εζηζκό πνπ 

έρεη: 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Ναη 94 91,3 91,3 91,3 

Όρη 9 8,7 8,7 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

10) Αλ λαη, πώο ήηαλ ε αληίδξαζή ηνπ: 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Θεηηθή 9 8,7 8,7 8,7 

Αξλεηηθή 20 19,4 19,4 28,2 

Αδηάθνξε 38 36,9 36,9 65,0 
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Δελ ην 

απνδέρεηαη 
36 35,0 35,0 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

 

11)  

 

 

12) Έρεηε πξνζπαζήζεη λα απεπζπλζείηε ζε θάπνηα ππεξεζία 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο: 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Ναη 78 75,7 75,7 75,7 

Όρη 25 24,3 24,3 100,0 

Total 103 100,0 100,0  
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13) ε πεξίπησζε πνπ έρεηε απεπζπλζεί, πόζν ρξνληθό δηάζηεκα πέξαζε έσο 

όηνπ απεπζπλζείηε ζε θάπνην επαγγεικαηία ή νκάδα: 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid Ληγόηεξν από έλα εμάκελν 9 8,7 8,7 8,7 

Έλα εμάκελν 5 4,9 4,9 13,6 

Έλαο ρξόλνο 10 9,7 9,7 23,3 

Δύν ρξόληα 9 8,7 8,7 32,0 

Πάλσ από δύν ρξόληα 70 68,0 68,0 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

14) Δίλαη ηθαλνπνηεηηθή ε ζπκκεηνρή ζηελ νκάδα: 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid  12 11,7 11,7 11,7 

Ναη 85 82,5 82,5 94,2 

Όρη 6 5,8 5,8 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

15) Αηζζάλεζηε άλεηα θαη ζπλαηζζεκαηηθή ειάθξπλζε όηαλ 

βξίζθεζηε ζηελ νκάδα καδί κε ην κέινο ηεο νηθνγέλεηάο 

ζαο: 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid  12 11,7 11,7 11,7 

Ναη 84 81,6 81,6 93,2 

Όρη 7 6,8 6,8 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

16) Αηζζάλεζηε όηη ππάξρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα κε ηε 

ζπκκεηνρή ζαο ζηελ νκάδα: 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid  23 22,3 22,3 22,3 

Ναη 74 71,8 71,8 94,2 

Όρη 6 5,8 5,8 100,0 

Total 103 100,0 100,0  
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17) Δίλαη ηθαλνπνηεηηθή ε ζπκκεηνρή ζηελ νκάδα: 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid  12 11,7 11,7 11,7 

Ναη 85 82,5 82,5 94,2 

Όρη 6 5,8 5,8 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

 

18) Αηζζάλεζηε άλεηα θαη ζπλαηζζεκαηηθή ειάθξπλζε όηαλ 

βξίζθεζηε ζηελ νκάδα καδί κε ην κέινο ηεο νηθνγέλεηάο 

ζαο: 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid  12 11,7 11,7 11,7 

Ναη 84 81,6 81,6 93,2 

Όρη 7 6,8 6,8 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

 

19) Αηζζάλεζηε όηη ππάξρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα κε ηε 

ζπκκεηνρή ζαο ζηελ νκάδα: 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid  23 22,3 22,3 22,3 

Ναη 74 71,8 71,8 94,2 

Όρη 6 5,8 5,8 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

 

ΓΤΚΟΛΗΔ-ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 Καηά ηε ρξνληθή δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίζακε 

ήηαλ νη εμήο: 

Ζ πξψηε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίζακε ήηαλ ε εχξεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη 

πξνζέγγηζε ησλ αηφκσλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ιφγσ ηνπ φηη απεπζπλφκαζηαλ ζε επαίζζεηε 

νκάδα θαη νη ζπλζήθεο κε ηελ παλδεκία πνπ έπιεηηε ηε ρψξα θαη φιν ηνλ θφζκν, δπζθφιεςε 

αξθεηά ηηο επαθέο καο.  
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Μία επηπιένλ δπζθνιία αθνξνχζε ηελ επηθπιαθηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο ηνπο ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ε νπνία φκσο 

αληηκεησπίζηεθε θαζψο δηαζθαιίζηεθε ζηα άηνκα φηη ζα ππάξμεη αλσλπκία. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9
ν
  ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΤΕΖΣΖΖ  

 

πσο δηαπηζηψζεθε ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο κειέηεο, ε 

επηβάξπλζε πνπ βηψλεη ε νηθνγέλεηα είλαη κεγάιε έρνληαο έλα αιθννιηθφ κέινο. 

πγθεθξηκέλα, απφ ην δείγκα ηεο έξεπλάο καο θάλεθε φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ βηψλεη έληνλε 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθή επηβάξπλζε ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ. Δπηπιένλ, δηαηαξάζζνληαη θαη 

νη ζρέζεηο κε ηα άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, ππάξρεη απνκάθξπλζε κεηαμχ ηνπο θαη 

δεκηνπξγνχληαη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ζηελ νηθνγέλεηα ιφγσ ηεο εμάξηεζεο ηνπ αηφκνπ. Σν 

ζπκπέξαζκα απηφ ζπλάδεη κε απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλψλ. 

πγθεθξηκέλα, κε βάζε ηελ έξεπλα ηεο Vimala (2016), ν αιθννιηζκφο ηνπ αηφκνπ 

εθηφο απφ ηηο επηπηψζεηο πνπ επηθέξεη ζην ίδην ην άηνκν, έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν ζηε 

ζπδπγηθή θαη νηθνγελεηαθή δσή θαη δεκηνπξγεί ςπρνινγηθέο δπζθνιίεο ζηα ππφινηπα κέιε 

θαη θπξίσο ζην ζχληξνθν. Ζ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ δεηεκάησλ είλαη ζεκαληηθή θαζψο νη 

ζχδπγνη είλαη γλσζηφ φηη παίδνπλ ζπνπδαίν ξφιν ζηελ ζεξαπεία θαη απνθαηάζηαζε ηνπ 

ζπλδξφκνπ εμάξηεζεο απφ ην αιθνφι. Ζ κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Σκήκα Φπρηαηξηθψλ 

Δμσηεξηθψλ Αζζελψλ ηνπ Αγξνηηθνχ Ννζνθνκείνπ Pravara, Loni (Bk) θαη αθνξνχζε κειέηε 

πεξίπησζεο ζρεηηθά κε ηελ ζπδπγηθή ηθαλνπνίεζε θαη ηελ επηβάξπλζε πνπ βηψλνπλ νη 

ζχδπγνη εμαξηεκέλσλ αηφκσλ. Σν δείγκα ήηαλ 140 άηνκα, 70 ζχδπγνη αηφκσλ πνπ 

παξνπζίαδαλ εμάξηεζε απφ ην αιθνφι θαη 70 ζχδπγνη αηφκσλ πνπ δελ είραλ εμάξηεζε. Σν 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ (76%) πνπ είραλ ζπδχγνπο κε εμάξηεζε απφ ην αιθνφι, παξνπζίαζε 

έληνλε δπζθνξία θαη ςπρνινγηθέο δπζθνιίεο απφ ηελ φιε θαηάζηαζε, ελψ νη ζχδπγνη ησλ κε 

αιθννιηθψλ ζε πνζνζηφ (89%), δελ θάλεθε λα παξνπζηάδνπλ δπζθνξία θαη ζιίςε. Δπίζεο, 

Δπίζεο, νη Paparrigopoulos θαη ζπλ. (2009),πξαγκαηνπνίεζαλ έξεπλα γηα ηελ επηβάξπλζε ηεο 

νηθνγέλεηαο ιφγσ ηεο εμάξηεζεο απφ ην αιθνφι. Καζψο δελ ππήξραλ δεκνζηεπκέλα 

δεδνκέλα γηα ην πψο αιιάδεη ε νηθνγελεηαθή επηβάξπλζε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, 

παξνπζίαζαλ 6κελε έξεπλα γηα ηελ επηβάξπλζε πνπ βηψλεη ε νηθνγέλεηα έρνληαο αιθννιηθφ 

κέινο. Σν δείγκα απνηεινχληαλ απφ 87 θξνληηζηέο (63 γπλαίθεο θαη 24 άλδξεο) πνπ είραλ 

αιθννιηθνχο ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο πνπ είραλ λνζειεπηεί ζε εηδηθή θιηληθή ηνμηθνκαλίαο θαη 

αιθννιηζκνχ. Οη θξνληηζηέο παξνπζίαζαλ πςειφ ζθνξ ζε επηβάξπλζε ζε νηθνλνκηθφ ηνκέα, 

λνηθνθπξηφ ζπηηηνχ, δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ζην γνλετθφ ξφιν. Δπίζεο, είραλ ήπηα 

ςπρνπαζνινγηθά ζπκπηψκαηα. Δθείλν ην δηάζηεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ησλ 

αιθννιηθψλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, πξαγκαηνπνηήζεθε κία ζχληνκε ππνζηεξηθηηθή 

παξέκβαζε γηα ηνπο ζπγγελείο. Μέρξη ην ηέινο ηεο απνηνμίλσζεο ηα ζθνξ κεηψζεθαλ 
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ζεκαληηθά, θαζψο ε βειηίσζε απηή θαζνξίζηεθε απφ ηε λεθαιηφηεηα ησλ δηθψλ ηνπο 

αηφκσλ. Ζ εμάξηεζε απφ ην αιθνφι κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηελ νηθνγελεηαθή 

αιιειεπίδξαζε φπσο θαίλεηαη απφ ηηο πςειέο βαζκνινγίεο επηβάξπλζεο θαη ηελ ήπηα 

ςπρνπαζνινγία πνπ θαηαγξάθεθε ζηνπο θξνληηζηέο. Σα επξήκαηα έδεημαλ φηη ε αλαθνχθηζε 

ησλ ζπγγελψλ εμαξηάηαη απφ ηελ επίηεπμε ηεο απνρήο απφ ην αιθνφι ησλ δηθψλ ηνπο θαη ηεο 

κείσζεο ησλ ππνηξνπψλ. Δπνκέλσο, ζπληζηάηαη κηα ζχληνκε ππνζηεξηθηηθή παξέκβαζε. 

Οη Amanda Márciados Santos Reinaldo θαη Sandra Cristina Pillon κειέηεζαλ θαηά 

πφζν επηδξάεη ν αιθννιηζκφο ζηελ νηθνγέλεηα. Ζ έξεπλα απνζθνπνχζε ζηνλ εληνπηζκφ ησλ 

επηπηψζεσλ ησλ ζρέζεσλ έρνληαο αιθννιηθφ κέινο. ηελ νκάδα πνπ έγηλε ε έξεπλα ήηαλ 

Α.Α ζε κηα πφιε ζηελ χπαηζξν ηνπ Minas Gerais ηεο Βξαδηιίαο. Ο ηξφπνο δηεμαγσγήο ηεο 

έξεπλαο έγηλε κέζσ θαζνδεγνχκελσλ ζπλεληεχμεσλ γηα ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη κε 

παξαηεξήζεηο θαη εκεξνιφγηα. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δχν νηθνγέλεηεο ζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα ησλ έμη κελψλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηα πξνβιήκαηα ηνπ αιθννιηζκνχ 

βιάπηνπλ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, απμάλνληαο ηηο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ηνπο (Pickens et al., 

2001). Δθηφο απηνχ, ηα παηδηά πνπ κεγαιψλνπλ ζε νηθνγέλεηεο κε αιθννιηθά κέιε 

δηαηξέρνπλ θίλδπλν κειινληηθά λα βηψζνπλ ζσκαηηθή θαη ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε (Obot et 

al., 2001).Οη νηθνγέλεηεο κπνξεί λα αξλεζνχλ ηελ ζεξαπεία θαη ηελ δηαηήξεζε ηεο απνρήο 

απφ ην αιθνφι θαζψο είλαη δχζθνιν νη εηδηθνί λα εμεγήζνπλ ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ φηη ν 

αιθννιηζκφο είλαη κηα αζζέλεηα (McLellan et al., 1999). Καη ηέινο, αλαθέξνπλ φηη ζε θάζε 

πεξίπησζε αιθννιηζκνχ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο 

αληηκεηψπηζεο θαζψο ν ζθνπφο ηνπο είλαη λα ιπζνχλ ηα πξνβιήκαηα ηεο νηθνγέλεηαο.  

Άιιε κηα έξεπλα πνπ έγηλε ζηελ Ακεξηθή απφ ην Public Health Reports (1988) ζε 

ζρέζε κε ηνλ νηθνλνκηθφ αληίθηππν ηεο θαηάρξεζεο αιθνφι θαη ηνπ αιθννιηζκνχ, έδεημε φηη 

νη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο θαηάρξεζεο νηλνπλεχκαηνο είλαη ηφζνο βιαβεξέο  γηα ηελ 

πγεία ηνπ αηφκνπ, επεξεάδνληαο αξλεηηθά ηελ νηθνγέλεηα. Σν θφζηνο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο γηα νηθνγέλεηεο κε αιθννιηθφ κέινο είλαη δηπιάζην απφ ηηο νηθνγέλεηεο πνπ δελ 

έρνπλ αιθννιηθφ κέινο. Ζ θαηάρξεζε αιθνφι εθηηκάηαη ζηα 117 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 

1983, ελψ ε κε ρξήζε ηνπ αιθνφι εθείλν ην έηνο θνζηνινγήζεθε ζηα 60 εθαηνκκχξηα 

δνιάξηα. Έσο ην 1990 ην θφζηνο ηεο θαηάρξεζεο ηνπ αιθνφι αλακέλεηαη ζηα 136 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Μεηαμχ 6 κε 7 εθαηνκκχξηα εξγαδφκελσλ ζηελ Ακεξηθή είλαη 

αιθννιηθνί. πκπεξαίλνπκε ινηπφλ, φηη  ν αιθννιηζκφο δεκηνπξγεί ζνβαξά νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα ζηελ νηθνγέλεηα. 
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πκπεξαζκαηηθά, κπνξεί λα εηπσζεί φηη ε  επηβάξπλζε πνπ βηψλεη ε νηθνγέλεηα 

έρνληαο αιθννιηθφ κέινο είλαη εκθαλήο ζε πνιινχο ηνκείο ζηε θαζεκεξηλφηεηά ηεο θαη ζα 

ήηαλ αλαγθαία ππνζηεξηθηηθή παξέκβαζε θαη γηα εθείλνπο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ 

ηελ θαηάζηαζε πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10Ο  ΠΡΟΣΑΔΗ  

 

Με βάζε ηελ πινπνίεζε ηεο πηπρηαθήο καο εξγαζίαο θαη ηεο έξεπλαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ζξάθιεην Κξήηεο, ζπκπεξάλακε φηη ν αιθννιηζκφο είλαη κηα 

ζπλεζηζκέλε θαη επίπνλε δηαδξαζηηθή θαηάζηαζε πνπ βηψλνπλ πνιιέο νηθνγέλεηεο, ιφγσ ηεο 

κε αλαγλψξηζεο ησλ πξψηκσλ ζπκπησκάησλ ηνπ αιθννιηζκνχ.  

Βαζηθή αξρή ηεο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ αιθννιηζκνχ είλαη ε ζσζηή 

ελεκέξσζε, ν ζσζηφο ρεηξηζκφο ηεο νηθνγέλεηαο ζε ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο πξνο ην 

αιθννιηθφ κέινο αιιά θαη ε δηαρείξηζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο επηβάξπλζεο πνπ βηψλνπλ 

ζπλερψο. Γηα λα ην επηηχρνπκε, ζα πξέπεη λα  ζρεδηάδνληαη θαη λα εθαξκφδνληαη 

πξνγξάκκαηα πξναγσγήο πγείαο ήδε απφ ηα πξψηα ζρνιηθά ρξφληα(α/ζκηα εθπαίδεπζε) γηα 

ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ ζηηο βιαπηηθέο επηπηψζεηο ηνπ 

αιθνφι ζηελ πγεία καο (ζσκαηηθή, λνεηηθή θαη ςπρνζπλαηζζεκαηηθή). Δπίζεο, ζεσξείηαη 

ζεκαληηθφ λα πινπνηνχληαη  ελεκεξσηηθέο εκεξίδεο θαη πξνγξάκκαηα ππνζηήξημεο γηα ηνπο 

θξνληηζηέο αιθννιηθψλ αηφκσλ. Θεσξνχκε φηη είλαη αλαγθαίν λα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά 

ηφπνπο απφ ηνπο Γήκνπο αιιά θαη αλά πεξηθεξεηαθή ελφηεηα απφ δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο 

θνξείο, θαζψο ππάξρεη έιιεηςε θαη είλαη βαζηθφ νη ελδηαθεξφκελνη λα έρνπλ εχθνιε 

πξφζβαζε ζηε γλψζε/πιεξνθφξεζε, θαζψο φζν κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζε ελεκεξσηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο ππάξρεη, ηφζν κεγαιχηεξε ζα είλαη ε επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπο. 

Έπεηηα, ν ξφινο ησλ νκάδσλ απην-βνήζεηαο ζα πξέπεη λα αιιάμεη ζε ζρέζε κε ηνλ 

ησξηλφ ξφιν ηνπο, φπνπ εζηηάδνπλ κφλν ζην αιθννιηθφ κέινο θαη ζα πξέπεη λα δίλεηαη 

εμίζνπ βάζε θαη ζηελ νηθνγέλεηα πνπ αληηκεησπίδεη θαζεκεξηλά κία ςπρνθζφξα θαη δχζθνιε 

λα δηαρεηξηζηεί ηελ θαηάζηαζε. Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηα κέιε ησλ αιθννιηθψλ 

νηθνγελεηψλ (ζηελ έξεπλά καο), δείρλνπλ φηη επηβαξχλνληαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ θαη ηα 

ίδηα ηα άηνκα απφ ηελ θξνληίδα ηνπ αιθννιηθνχ κέινπο. Γηα απηφ ηνλ ιφγν, νη νκάδεο ζα 

πξέπεη λα εζηηάζνπλ εμίζνπ θαη ζηα κέιε θαη λα ππάξρεη άκεζε θαη εζηηαζκέλε 

ππνζηεξηθηηθή παξέκβαζε. 

πκπεξαζκαηηθά, ην βαζηθφ κέιεκα ζα πξέπεη λα είλαη ε βειηίσζε ησλ ήδε 

ππάξρνλησλ δνκψλ-νκάδσλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηηο δξάζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αιθννιηζκφ 

θαζψο ζα ζπκβάινπλ ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ νηθνγελεηψλ αιθννιηθψλ ζην 

ξφιν ηνπο. 



111 

 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ  

 

Αγγέινπ, Μ. (2001): Σεηξάδηα Φπρηαηξηθήο, Σεχρνο: 76 : Αζήλα, Ννέκβξηνο- Γεθέκβξηνο 

2001:  Πεξηνδηθά. 

ΑΛΑΣΗΝ: Γηαζέζηκν ζην: www.alanon.gr :[Πξφζβαζε 1 Ηνπιίνπ 2020] 

 

Α.Υ.Δ.Π.Α: Γηαζέζηκν ζην: http://www.ahepahosp.gr : [Πξφζβαζε 1 Ηνπιίνπ 2020] 

 

Βατδίδνπ, Υ (2018). Αιθννιηζκφο, κηα ςπρνδπλακηθή πξνζέγγηζε ησλ αηηηψλ, :Γηαζέζηκν 

ζην:https://www.psychology.gr/addictions/3454-alkoolismos-mia-psyxodynamiki-proseggisi-

ton-aition.html.: [Πξφζβαζε 10 Ηνπιίνπ 2020] 

 

Δζληθφ πκβνχιην Αιθννιηζκνχ θαη  Δμάξηεζεο απφ ηα Ναξθσηηθά, (NCADD),(2008-

2012): Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηα Ναξθσηηθά: Αζήλα 2008:Τπνπξγείν Τγείαο & 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

 

Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηνλ Πεξηνξηζκφ ησλ Βιαπηηθψλ πλεπεηψλ ηνπ Αιθνφι ζηελ 

Τγεία.(2008-2012).Αζήλα 2008 :Τπνπξγείν Τγείαο Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

 

Δ.Κ.ΣΔ.Π.Ν: Γηαζέζηκν ζην: http://www.ektepn.gr :[Πξφζβαζε 1 Ηνπιίνπ 2020] 

 

ΔΛ.ΚΔ.Μ.Α..Α.Π.: Γηαζέζηκν 

ζην: http://elkemasap.blogspot.com/2008/07/hudolin.html :[Πξφζβαζε 1 Ηνπιίνπ 2020] 

 

Δπηζηξνθή, Σν αιθννινγηθφ ηαηξείν ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ ηνπ Ζξαθιείνπ, 

Κ.Ο.Π.Α: Γηαζέζηκν ζην: https://www.hc-crete.gr :[Πξφζβαζε 1 Ηνπιίνπ 2020] 

 

Εαθείξε, Δ.,Εαθείξεο, Α., Μνπδαθίηεο, Υ.(1999). Οηθνγελεηαθή Θεξαπεία: Αζήλα: 

Διιεληθά Γξάκκαηα. 

 

http://www.alanon.gr/
http://www.ahepahosp.gr/
http://www.ektepn.gr/
http://elkemasap.blogspot.com/2008/07/hudolin.html
https://www.hc-crete.gr/


112 

 

Καιέα, Μ. (2018): Ο αιθννιηζκφο ζηελ νηθνγέλεηα, δηαζέζηκν ζην: 

https://www.psychology.gr/addictions/2990-o-alkoolismos-stin-oikogeneia.html: [Πξφζβαζε 

1 Ηνπιίνπ 2020] 

ΚΔΘΔΑ Α.Λ.Φ.Α: Γηαζέζηκνζην:http://www.kethea-alfa.gr :[πξφζβαζε 1 Ηνπιίνπ 2020] 

 

KEΘEA ΑΡΗΑΓΝΖ: Γηαζέζηκν ζην:https://www.kethea.gr/kethea/therapeftika-

programmata/kethea-ariadni/ :[Πξφζβαζε 1 Ηνπιίνπ 2020] 

 

Κ.Ο.Π.Α ΖΡΑΚΛΔΗΟ, ΑΣΣΗΚΖ, ΠΑΣΡΑ, ΑΛΚΟΟΓΗΚΆ ΗΑΣΡΔΊΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΉ: 

Γηαζέζηκν ζην: https://peptiko.gr/exartisi-apo-to-alkool-alkoolismos-den-eiste-

monoi/ :[Πξφζβαζε 1 Ηνπιίνπ 2020] 

 

Ληάππαο, Η.Α, Μέιινο Δ.Γ , Πνκίλη Β. (2006):Καηάρξεζε &εμάξηεζε απφ ην νηλφπλεπκα: 

πξνβιήκαηα & αληηκεηψπηζε ITACA -Διιεληθφ Σκήκα: Αζήλα :Δπηκέιεηα. 

 

Μαιιηψξε, Μ.(2002). Δπξσπατθή πνιηηηθή ζηνλ ηνκέα ηεο Γεκφζηαο Τγείαο  Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή. Αζήλα: Δπηκέιεηα. 

 

Μαξαγθνχ, Α.(1992).Σν εκπφξην ηνπ θξαζηνχ ζηελ αξραηφηεηα, ζην: Ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ 

θξαζηνχ (Βʹ ηξηήκεξν εξγαζίαο, αληνξίλε, 7-9 επηεκβξίνπ 1990), Αζήλα 1992, 93-96 

 

Μνπδάο, Γ.(2005): Αιθννινγία γηα ηνλ θιηληθφ ηαηξφ: Αζήλα: Globalactivitieskey A.E. 

 

Μπηθεξφπνπινο, Θ.(2015).Αιθνφι- Αιθννιηζκφο. Υξήζε θαη Καηάρξεζε: Αζήλα: ζηξηα. 

 

 ΟΑΗ: Γηαζέζηκν ζην: https://oasis.org.gr/sunexartisi/  :[Πξφζβαζε 1 Ηνπιίνπ 2020] 

 

Ο.Κ.Α.Ν.Α: Γηαζέζηκν ζην: http://www.eginitio.gr -

  http://www.eginitio.gr/content/TMHMATA/index.php/ATHINA/index.php/index.php 

[Πξφζβαζε 1 Ηνπιίνπ 2020] 

 

Οκάδεο Αιθννιηθψλ Αλψλπκσλ: Γηαζέζηκνζην:www.aa-greece.gr :[Πξφζβαζε 1 Ηνπιίνπ 

2020] 

 

Παλεπηζηεκηαθφ Ννζνθνκείν Ησαλλίλσλ: Γηαζέζηκν 

ζην: http://www.uhi.gr/uhospital.htm :[πξφζβαζε 1 Ηνπιίνπ 2020] 

https://www.psychology.gr/addictions/2990-o-alkoolismos-stin-oikogeneia.html
http://www.kethea-alfa.gr/
https://www.kethea.gr/kethea/therapeftika-programmata/kethea-ariadni/
https://www.kethea.gr/kethea/therapeftika-programmata/kethea-ariadni/
https://peptiko.gr/exartisi-apo-to-alkool-alkoolismos-den-eiste-monoi/
https://peptiko.gr/exartisi-apo-to-alkool-alkoolismos-den-eiste-monoi/
https://oasis.org.gr/sunexartisi/
http://www.eginitio.gr/
http://www.eginitio.gr/content/TMHMATA/index.php/ATHINA/index.php/index.php
http://www.aa-greece.gr/
http://www.uhi.gr/uhospital.htm


113 

 

 

Παλεπηζηεκηαθφ Ννζνθνκείν Ζξαθιείνπ: Γηαζέζηκν ζην: http://www.pagni.gr :[Πξφζβαζε 1 

Ηνπιίνπ 2020] 

Πνκίλη, Β. (2004).Οηθνγέλεηα θαη ρξήζε νπζηψλ: κνληέια αιιειεπίδξαζεο θαη ζεξαπεπηηθέο 

πξνζεγγίζεηο: Αζήλα: χγρξνλα ζέκαηα(ΗΣΑCA-χιινγνο Σσλ Δπξσπαίσλ Δπαγγεικαηηψλ 

ηνπ Υψξνπ ηεο Οπζηνεμάξηεζεο). 

 

Πνκίλη, Β., Ληάππαο, Η.Α.(2007).Ο ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ εμέιημε θαη ζεξαπεία ηεο 

εμάξηεζεο απφ ην αιθνφι. ην: Λχθνπξαο, Λ.., νιδάηνο, Κ.: Αζήλα :ΒΖΣΑ (Δπηκέιεηα 

έθδνζεο: Αιθννιηζκφο , Ηαηξηθέο θαη Φπρνθνηλσληθέο Πξνζεγγίζεηο) 

 

Πνκίλη, Β ( 2009) :Ο ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ εμέιημε θαη ζεξαπεία ηνπ αιθννιηζκνχ: 

Δγθέθαινο- Αξρεία Νεπξνινγίαο θαη Φπρηαηξηθήο2009, 46(2):84-91.: Γηαζέζηκν 

ζην: http://www.encephalos.gr/full/46-2-05g.htm :[Πξφζβαζε 1 Ηνπιίνπ 2020] 

 

Πνηακηάλνο. Α.(2005).Αιθνφι: Αζήλα: Ληβάλε 

 

ΠΡΟΣΑΖ : Γηαζέζηκν ζην : http://www.pgnp.gr :[Πξφζβαζε 1 Ηνπιίνπ 2020] 

 

αιπηζηήο, .Ν,(2018),  πλ εμάξηεζε κηα γάγγξαηλα ςπρήο, Ηνχιηνο 2018: Γηαζέζηκν ζην: 

http://www.i-psyxologos.gr/sinexartisi/ [Πξφζβαζε 5 Απγνχζηνπ 2020] 

 

παλνχ, Κ.(2019):Αιθνφι θαη ζεμνπαιηθή δσή: Ηνπιίνπ 11 Γηαζέζηκν 

ζην: https://www.iatronet.gr/ygeia/-ygeia/article/51313/alkool-kai-sexoyaliki-

zwi.html :[Πξφζβαζε 5 Ηνπιίνπ 2020] 

 

χιινγνο Δπηζηξνθή: Γηαζέζηκν ζην: Γηαζέζηκν ζην: http://alkoologia.gr/about/ 

: [πξφζβαζε 1 Ηνπιίνπ 2020] 

 

Σεξδίδνπ, Μ.(2014). Ζ θαηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ λαξθσηηθψλ θαη ησλ 

νηλνπλεπκαησδψλ ζηελ Διιάδα: Αζήλα:  Δξεπλεηηθφ Παλεπηζηεκηαθφ Ηλζηηηνχην Φπρηθήο 

Τγηεηλήο (ΔΠΗΦΤ) 

 

Σν Κέληξν Έξεπλαο Αλζξψπηλσλ ζπκπεξηθνξψλ(ΚΔΑ, ΜΖ ΚΔΡΓΟΚΟΠΗΚΟ 

ΟΡΓΑΝΗΜΟ : Γηαζέζηκν ζην: https://mazi.org.gr/ :[Πξφζβαζε 1 Ηνπιίνπ 2020] 

 

Σζαξνχραο, Κ. (2000). Αιθνφι έλα ζθιεξφ λαξθσηηθφ»: Αζήλα: Άγθπξα 

 

http://www.pagni.gr/
http://www.encephalos.gr/full/46-2-05g.htm
http://www.pgnp.gr/
http://www.i-psyxologos.gr/sinexartisi/
https://www.iatronet.gr/ygeia/sexoyaliki-ygeia/article/51313/alkool-kai-sexoyaliki-zwi.html
https://www.iatronet.gr/ygeia/sexoyaliki-ygeia/article/51313/alkool-kai-sexoyaliki-zwi.html
https://mazi.org.gr/


114 

 

Φεξηάθεο, A (1992): Δπηηνκή Δζσηεξηθήο παζνινγίαο γηα ηηο MTENS : Ηαηξηθέο εθδφζεηο 

Παζραιίδεο. 

 

Φπρηαηξηθφ Ννζνθνκείν: Γηαζέζηκν ζην: http://www.psychothes.gr :[Πξφζβαζε 1 Ηνπιίνπ 

2020] 

 

Bestrong( 2014): Γηαζέζηκν 

ζην: https://www.bestrong.org.gr/el/health/alcoholrestriction/alcoholism/psychosocialdimensi

onsofalcoholism/ : [Πξφζβαζε 5 Ηνπιίνπ 2020] 

 

Veresies Clinic: Οηθνγελεηαθή Θεξαπεία: Γηαζέζηκν 

ζην: https://veresiesclinic.com/el/service/oikogeneiakh-therapeia :[Πξφζβαζε 5 Ηνπιίνπ 2020 

 

 

ΞΔΝΟΓΛΧΖ  

 

Amanda Marcia dos Santos Reinaldo: Sandra Christina Pillon, Alcohol effects on family 

relation: a case study, July/Aug 2008, 1518-8345, from 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010411692008000700005&lng=en

&tlng=en [Πξφζβαζε: 16 Απγνχζηνπ 2020] 

 

Adams, W.: Psychoanalysis of Drug Dependence: New York-San Francisco-London: 1978 

pp 241-253, from https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4757-6876-

3_17 [Πξφζβαζε: 10 Ηνπιίνπ 2020],   

 

Amy Keller, RN, BSN (2020): Signs and Symptoms of Alcoholism: Medical Reviewer: 

Ashram Ali, MB: 2/28, fromhttps://www.drugrehab.com/addiction/alcohol/alcoholism/signs-

and-symptoms/  [Πξφζβαζε:16 Ηνπιίνπ 2020] 

 

Barnard, M.(2007). Drug Addiction and Families. London: Jessica Kingsley 

 

Beattie, M.(1996) Codependent No More: How to Stop Controlling Others and Start Caring 

for Yourself, Hazelden 

Bell, CM., Araki, S., Neuman, P.: Association between care giver burden and care giver 

health-related quality of life in Alzheimer’s disease. Alzheimer’s disease and associated 

http://www.psychothes.gr/
https://www.bestrong.org.gr/el/health/alcoholrestriction/alcoholism/psychosocialdimensionsofalcoholism/
https://www.bestrong.org.gr/el/health/alcoholrestriction/alcoholism/psychosocialdimensionsofalcoholism/
https://veresiesclinic.com/el/service/oikogeneiakh-therapeia
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010411692008000700005&lng=en&tlng=en
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010411692008000700005&lng=en&tlng=en
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4757-6876-3_17
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4757-6876-3_17


115 

 

disorders: 2001, Jull-Sep 15:129-136, from 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11522930/  [Πξφζβαζε: 10 Ηνπιίνπ 2020] 

 

Brooks, C.S., Rice, K.F. (1997):Families in Recovery-Coming full circle. Baltimore: 

PaulH.Brookes , from https://eclass.uniwa.gr/modules/document/file.php [Πξφζβαζε:10 

Ηνπιίνπ 2020]  

 

Billings, A.G., Moos, R.H: Psychosocial processes of recovery among alcoholics and their 

families: Implications for clinicians and program evaluators. Addictive Behaviors: 1983, pp 

205-218, from 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0306460383900163 [Πξφζβαζε:11 

Ηνπιίνπ 2020] 

 

Black, C. (2018): Unspoken Legacy: Addressing the Impact of Trauma and Addiction within 

the Family: Paperback. 

 

Cadoret, R. Genetic determinants of alcoholism. In R. Tarter and A. Sugerman 

(Eds.), Alcoholism: Interdisciplinary approaches to an enduring problem. Reading, Mass.: 

Addison-Wesley Publishing Co., 1976. 

 

Cotton, N.(1979). The familial incidence of Alcoholism, Journal Of Studies on Alcohol, 

Vol 40, No 1, 1979 , from https://www.jsad.com/doi/10.15288/jsa.1979.40.89[Πξφζβαζε: 11 

Ηνπιίνπ 2020] 

 

Dudley, R.(2004): "Ethanol, Fruit Ripening, and the Historical Origins of Human Alcoholism 

in Primate Frugivory": Integrative Comparative Biology : 2004,  Aug;44(4):315-23, from 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21676715/?dopt=Abstract  [Πξφζβαζε:11Ηνπιίνπ 2020] 

 

Estes, Nada J.; Heinemann, M. Edith, (1977) :Alcoholism: Development, Consequences, and 

Interventions. Estes, Nada J.; Heinemann, M. Edith: Second Edition: Paperback 

 

Friel, L., Friel, J., Subby, R.(1984). Co-dependence and the Search for Identity. Pompano 

Beach, Florida: Health Communications, Inc, from 

https://veresiesclinic.com/en/service/oikogeneiakh-

therapeia?fbclid=IwAR1SPAXloqjnOjbNwhV9iXN8Pl7exmNHO0QqPSP6NPmIfQADcdy7

pSeGYAI[Πξφζβαζε:15 Ηνπιίνπ 2020] 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11522930/
https://eclass.uniwa.gr/modules/document/file.php
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0306460383900163
https://www.jsad.com/doi/10.15288/jsa.1979.40.89
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21676715/?dopt=Abstract
https://veresiesclinic.com/en/service/oikogeneiakh-therapeia?fbclid=IwAR1SPAXloqjnOjbNwhV9iXN8Pl7exmNHO0QqPSP6NPmIfQADcdy7pSeGYAI
https://veresiesclinic.com/en/service/oikogeneiakh-therapeia?fbclid=IwAR1SPAXloqjnOjbNwhV9iXN8Pl7exmNHO0QqPSP6NPmIfQADcdy7pSeGYAI
https://veresiesclinic.com/en/service/oikogeneiakh-therapeia?fbclid=IwAR1SPAXloqjnOjbNwhV9iXN8Pl7exmNHO0QqPSP6NPmIfQADcdy7pSeGYAI


116 

 

Given, B., Given, C., Family caregiving for the elderly. Annu Rev Nurs Res:1991,Sep-Oct 

9:77-101, fromhttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1460226/ [Πξφζβαζε:15 Ηνπιίνπ 2020] 

 

Goodwin, D., Schulsinger, F., Hermanssen, L., Guze, S. Winokur, G. Alcoholism and the 

hyperactive child syndrome. Journal of Nervous and Mental Disease, 1975, 160, 349–353. 

 

Grad, J.(1963),Sainsbury P. Mental illness and the family. Lancet I: 1963, Mar 9;1:544-7, 

from https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13949711/  [Πξφζβαζε:15 Ηνπιίνπ 2020] 

 

Gupta, S.(2016). Are you a functional alcoholic, from 

https://www.everydayhealth.com/sanjay-gupta/are-you-a-functional-alcoholic/ [Πξφζβαζε 

20 Ηνπιίνπ 2020] 

 

Hardey, S., Thomas, S., Stein, S., Kelley, R., Ackermann, K.(2019): What Are the Effects of 

an Alcoholic Father on Children?: September 3, from 

https://americanaddictioncenters.org/alcoholism-treatment/alcoholic-father [Πξφζβαζε:16 

Ηνπιίνπ 2020] 

 

Hoeing, J., Hamilton M. W(1966).The schizophrenic patient in the community and his effect 

on the household. International Journal of Social Psychiatry, Summer 1966,12:165-176, 

from  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/5964677/ [Πξφζβαζε:15 Ηνπιίνπ 2020] 

 

Kaufman, E,.(1992). The application of the basic principle of family therapy to the treatment 

of drug and alcohol abusers. In: Kaufman E., Kaufmann P. (Eds.) (1992) Family Therapy of 

Drug and Alcohol Abuse. 2nd edition. Allyn& Bacon, Boston,1992, pp. 287-314, 

from http://www.encephalos.gr/full/46-2-05g.htm [Πξφζβαζε:15 Ηνπιίνπ 2020] 

 

Keith, R.S, (2010), Dreams of Life., fromhttps://www.onmed.gr/ygeia-

psyhikh/story/338844/to-profil-tou-leitourgikoy-alkoolikoy [ Πξφζβαζε: 20 Ηνπιίνπ] 

 

Kinney, J. (2000): Loosening the grip: Handbook of alcohol information:  New York: 

McGraw-Hill Education, [2015] 

 

King, S., Dixon, M.J. Expressed emotion and relapse in young schizophrenia outpatients. 

Schizophr Bull. 1999, 252:377-86, from 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10416738/ [Πξφζβαζε:16 Ηνπιίνπ 2020] 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1460226/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13949711/
https://www.everydayhealth.com/sanjay-gupta/are-you-a-functional-alcoholic/
https://americanaddictioncenters.org/alcoholism-treatment/alcoholic-father
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/5964677/
http://www.encephalos.gr/full/46-2-05g.htm
https://www.onmed.gr/ygeia-psyhikh/story/338844/to-profil-tou-leitourgikoy-alkoolikoy
https://www.onmed.gr/ygeia-psyhikh/story/338844/to-profil-tou-leitourgikoy-alkoolikoy
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10416738/


117 

 

 McLellan AT, Hagan TA, Levine M, Meyers K, Gould F, Bencivengo M, et al. Does clinical 

case management improve outpatient addiction treatment. Drug and Alcohol Dependence 

1999;5(5):91-03,fromhttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10402154/[Πξφζβαζε 

: 16 Απγνχζηνπ 2020] 

 

Miller B.,  McFall, S,. The effect of caregiver’s   burden on change in frail older persons’ use 

of formal helpers. J Health SocBehav., 1991, Jun ,32(2):165-79, from  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1861051/  [Πξφζβαζε:16 Ηνπιίνπ 2020] 

 

Montgomery R., Stull D.E, Borgata, E.F. Measurement and the analysis of burden. Res 

Aging. Mar 1985, (1):137-52, fromhttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/4059631/ [Πξφζβαζε:16 

Ηνπιίνπ 2020] 

 

Nowak, L.(2018) The Symptoms of an Alcoholic Personality and What It Means for Your 

Family: August 16, from https://www.altamirarecovery.com/blog/the-symptoms-of-an-

alcoholic-personality-and-what-it-means-for-your-family/ [Πξφζβαζε:18 Ηνπιίνπ 2020] 

 

Obot IS, Wagner FA, Anthony JC. Early onset and recent drug use among children of parents 

with alcohol problems: data from a national epidemiologic survey. Drug and Alcohol 

Dependence 2001; 6(5):1-8, from https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11714584/ 

[ Πξφζβαζε: 16 Απγνχζηνπ] 

 

O’Farrell,T.J., Murphy, C.M. (1995) Marital violence before and after alcoholism treatment, 

from https://psycnet.apa.org/record/1995-25613-001[Πξφζβαζε:18 Ηνπιίνπ 2020] 

 

Orford, J. (1998) The coping perspective In Velleman, R., Copello, A. & Maslin, J. (Eds) 

Living with Drink: Women Who Live With Problem Drinkers, Ch. 12, pp. 128-149. London: 

Longman 

 

Orford, J., Natera, G., Copello, et al., (2005) Coping with alcohol and drug problems: The 

experience of family members in three contrasting cultures, from 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09540260600942377[Πξφζβαζε:18 Ηνπιίνπ 

2020] 

Paparrigopoulos, T.,Tzavellas, E.,Karaiskos, D., Stefanis, N., Mourikis, I., Stachtea, X., 

Liappas, J: Family burden in alcohol dependence:24,S1 (17th EPA Congress - Lisbon, 

Portugal, January 2009, Abstract book):  European Psychiatry 24:  16 April 2020, from 

https://www.cambridge.org/core/journals/european-psychiatry/article/family-burden-in-

alcohol-dependence/25BC65E9A63B99806B15DC99B0B8ED8F  [Πξφζβαζε:16 Ηνπιίνπ 

2020] 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10402154/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1861051/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/4059631/
https://www.altamirarecovery.com/blog/the-symptoms-of-an-alcoholic-personality-and-what-it-means-for-your-family/
https://www.altamirarecovery.com/blog/the-symptoms-of-an-alcoholic-personality-and-what-it-means-for-your-family/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11714584/
https://psycnet.apa.org/record/1995-25613-001
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09540260600942377
https://www.cambridge.org/core/journals/european-psychiatry/article/family-burden-in-alcohol-dependence/25BC65E9A63B99806B15DC99B0B8ED8F
https://www.cambridge.org/core/journals/european-psychiatry/article/family-burden-in-alcohol-dependence/25BC65E9A63B99806B15DC99B0B8ED8F


118 

 

Parker ,B.A(1993). Living with mental illness: the family as caregiver. Journal of 

Psychosocial Nursing, 1993, Mar 31(3), 19-2, from 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8450483/  [Πξφζβαζε:16 Ηνπιίνπ 2020] 

 

Public Health Rep. 1988, The economic impact of alcohol abuse and alcoholism, Nov-Dec; 

103(6): 564–568, from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1478160/# 

[Πξφζβαζε: 16 Απγνχζηνπ 2020] 

 

Platt, S. (1985). Measuring the burden of psychiatric illness on the family: An evaluation of 

some rating scales. Psychological Medicine, 1985,May 15(2)383-394, from 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/4023142/ [Πξφζβαζε:16 Ηνπιίνπ 2020] 

 

Preuss UW, Schuckit MA, Smith TL, Barnow S, Danko GP. Mood and anxiety symptoms 

among 140 children from alcoholic and control families. Drug and Alcohol 

Dependence. 2002;67:235–242, 

fromhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4443848/?fbclid=IwAR21uaFwa0FaOa

jyM7vJzzC0ChvTEO5xKKuRFXLceDFz8aYtaIKN2Io9w10[Πξφζβαζε: 16 Ηνπιίνπ 2020] 

 

Pickens RW, Preston KL, Miles DR, Gupman AE, Johnson EO, Newlin DB, et al. Family 

history influence on drug abuse severity and treatment Outcome. Drug and Alcohol 

Dependence 2001; 61(1):261-70, from https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11164690/ 

[Πξφζβαζε: 31 Απγνχζηνπ 2020] 

 

Paolino,Tj,Jr, McCrady,BS ( 1979) ,The alcoholic Marriage: Alternative Perspectives. 

Grune& Stratton New York  

 

Siglow, J.(1999). "Alcohol and its Effects on the Alcoholic as well as the Family." The 

Review: A Journal of Undergraduate Student Research 2 (1999):64-69, from 

https://fisherpub.sjfc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1115&context=ur [Πξφζβαζε:16 

Ηνπιίνπ 2020] 

 

Sison,G(2019). How does an addiction affect a relationship, from 

https://vertavahealth.com/alcohol/effect-on-

relationships/?fbclid=IwAR1AxfNfb_TFvSUGBLSyTtCVC6s4N02cvCwvIuwSaKV6awz6d

2MfoQ8gI8Q[Πξφζβαζε: 16 Ηνπιίνπ 2020] 

 

Vimala, G. (2016): Marital Satisfaction and Burden among Wives of men with Alcohol 

Dependence Attending at Psychiatric OPD of Pravara Rural Hospital: 2016 : 4,4:361-364, 

from 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1478160/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1478160/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/4023142/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4443848/?fbclid=IwAR21uaFwa0FaOajyM7vJzzC0ChvTEO5xKKuRFXLceDFz8aYtaIKN2Io9w10
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4443848/?fbclid=IwAR21uaFwa0FaOajyM7vJzzC0ChvTEO5xKKuRFXLceDFz8aYtaIKN2Io9w10
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11164690/
https://fisherpub.sjfc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1115&context=ur
https://vertavahealth.com/alcohol/effect-on-relationships/?fbclid=IwAR1AxfNfb_TFvSUGBLSyTtCVC6s4N02cvCwvIuwSaKV6awz6d2MfoQ8gI8Q
https://vertavahealth.com/alcohol/effect-on-relationships/?fbclid=IwAR1AxfNfb_TFvSUGBLSyTtCVC6s4N02cvCwvIuwSaKV6awz6d2MfoQ8gI8Q
https://vertavahealth.com/alcohol/effect-on-relationships/?fbclid=IwAR1AxfNfb_TFvSUGBLSyTtCVC6s4N02cvCwvIuwSaKV6awz6d2MfoQ8gI8Q


119 

 

http://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:ijanm&volume=4&issue=4&article=009

  [Πξφζβαζε:16 Ηνπιίνπ 2020] 

 

Walker L.O, Avant K.C. Strategies for Theory construction in Nursing, 3rd ed.  Apletton& 

Lange, Norwalk, C.T., 1995 

 

Werner, A , Malterud, K: Children of parents with alcohol problems performing normality: A 

qualitative interview study about unmet needs for professional support: 2016, April 20 : 11: 

10.3402/qhw.v11.30673, from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4841096/ [ 

Πξφζβαζε: 16 Ηνπιίνπ 2020] 

 

Wegscheider-Cruse, S. (1985). Choice-making: for co-dependents, adult children, and 

spirituality seekers. Pompano Beach, Fla.: Health Communications 

 

Zarit, S.H, Reever K.E, Bach-Peterson J. Relatives of the impaired elderly: correlates of the 

feelings of burden. Gerontologist, 1980,Dec 20:649-655, from 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7203086/ [Πξφζβαζε:16 Ηνπιίνπ 2020] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:ijanm&volume=4&issue=4&article=009
http://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:ijanm&volume=4&issue=4&article=009
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4841096/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7203086/


120 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  

 

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ  

ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ 

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΔΡΔΤΝΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: 

«Ζ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή επηβάξπλζε πνπ βηψλεη ε νηθνγέλεηα ελφο εμαξηεκέλνπ απφ ην 

αιθνφι κέινπο ηεο ζηελ πφιε ηνπ Ζξαθιείνπ» 

 

Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην απνηειεί ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν κειέηεο πνπ δηεμάγεηαη ζε 

νηθνγέλεηεο ζηελ πφιε ηνπ Ζξαθιείνπ πνπ έρνπλ εμαξηεκέλν απφ ην αιθνφι κέινο. Ζ 

έξεπλα ζα δηεμαρζεί απφ ηηο θνηηήηξηεο Αγγειηθή-Μαξία Καζηακνχια θαη Αθξνδίηε 

Μεληνπδάθε ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ηνπ Διιεληθνχ Μεζνγεηαθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πηπρηαθήο ηνπο εξγαζίαο. 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ςπρνζπλαηζζεκαηηθήο επηβάξπλζεο 

πνπ βηψλεη ε νηθνγέλεηα φηαλ έλα κέινο ηεο έρεη εζηζηεί ζην αιθνφι. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνεζνχλ νη ςπρνζπλαηζζεκαηηθέο επηπηψζεηο ηεο επηβάξπλζεο πνπ 

βηψλνπλ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο σο ζπλέπεηα ηεο θαηάρξεζεο αιθνφι απφ έλα κέινο ηεο, ηα 

ζρεηηδφκελα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαη νη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο απηψλ. Απνζπψληαο 

ηελ θαηάιιειε ελεκέξσζε γηα ην δήηεκα απηφ θαη θαηαλνψληαο ηελ αλάγθε ππνζηήξημεο 

ηεο νηθνγέλεηαο, ζα είλαη εθηθηφο ν ζρεδηαζκφο απνηειεζκαηηθψλ παξεκβάζεσλ ζηε 

θαηεχζπλζε ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο φισλ ησλ κειψλ.  

Μέζα απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ επειπηζηνχκε λα παξνπζηαζζεί κία πιήξεο 

εηθφλα ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο ζε ζρέζε κε ην ππφ δηεξεχλεζε ζέκα, θαζψο θαη λα 

ππάξμεη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζή ηνπ κέζα απφ αλάινγεο πξνηάζεηο. 

Παξαθαινχκε ζπκπιεξψζηε κε θάζε εηιηθξίλεηα ην εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνινπζεί, θαζψο 

ε βνήζεηά ζαο είλαη πνιχηηκε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. αο ελεκεξψλνπκε φηη ε 



121 

 

ζπκκεηνρή ζαο ζηελ έξεπλα ζα παξακείλεη αλψλπκε θαη ζα δηαθπιαρζεί ην απφξξεην ησλ 

πιεξνθνξηψλ.  

αο επραξηζηνχκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο.  

Με ηηκή, 

Φνηηήηξηεο: Αγγειηθή-Μαξία Καζηακνχια θαη Αθξνδίηε Μεληνπδάθε 

Τπεχζπλε Καζεγήηξηα: Ηαηξάθε Διηζάβεη 
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ  

 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΦΤΥΟΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ 

ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ ΠΟΤ ΒΗΧΝΔΗ Ζ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΔΝΟ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΟΤ 

ΑΠΟ ΣΟ ΑΛΚΟΟΛ ΜΔΛΟΤ  ΣΖ ΣΖΝ ΠΟΛΖ ΣΟΤ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ  

 

ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

 

1.Φύιν  

Άλδξαο 

Γπλαίθα   

 

2.Ζιηθία:  

20-30  

30-40 

40-50 

50-60 

60 & άλσ 

3.Δζληθόηεηα:  …………… 

4.Πεξηνρή κόληκεο θαηνηθίαο: 

Αγξνηηθή   

Ζκηαζηηθή   
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Αζηηθή   

 

5.Σόπνο θαηαγσγήο:………… 

 

6.Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: 

Άγακνο-ε   

Έγγακνο-ε   

Γηαδεπγκέλνο-ε   

ε δηάζηαζε   

Υήξνο-α   

 

7.Μνξθή νηθνγέλεηαο: 

Παξαδνζηαθή- Ππξεληθή   

Μνλνγνλετθή (απνηειείηαη απφ έλαλ γνλέα θαη ηα παηδηά)   

Δθηεηακέλε νηθνγέλεηα (Ζ νηθνγέλεηα απνηειείηαη φρη κφλν απφ ηνπο δχν ζπδχγνπο θαη ηα 

παηδηά αιιά θαη απφ άιια κέιε π.ρ γηαγηά, παππνχο θηι.)   

Αλαζπγθξνηεκέλε Οηθνγέλεηα (Οηθνγέλεηα πνπ δεκηνπξγείηαη απφ δεχηεξν γάκν)   

 

8.Δπίπεδν εθπαίδεπζεο: 

Απφθνηηνο-ε Γεκνηηθνχ   

Απφθνηηνο-ε Γπκλαζίνπ   

Απφθνηηνο-ε Λπθείνπ   

Απφθνηηνο-ε Αλψηεξεο/ηαηεο Δθπαίδεπζεο   



124 

 

Άιιν  

Παξαθαιψ πξνζδηνξίζηε :  ………………………………………….. 

9.Δξγαζηαθή θαηάζηαζε: 

ηαζεξή Δξγαζία   

Πεξηζηαζηαθή Δξγαζία   

Άλεξγνο-ε   

πληαμηνχρνο –α  

 

10.Πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηε ζρέζε ζαο κε ηελ νηθνγέλεηά ζαο; 

Πνιχ θαιή   

Καιή   

Μέηξηα  

Καθή  

Πνιχ θαθή   

 

11.Δίζηε ελήκεξνο-ε ζρεηηθά κε ην ηη είλαη ν αιθννιηζκόο;  

Ναη   

ρη   

Αλ λαη , από πνπ έρεηε ελεκεξσζεί ; (Μπνξείηε λα επηιέμεηε πεξηζζόηεξεο από κία 

απαληήζεηο) 

Απφ ην αιθννινγηθφ ηαηξείν 

Απφ ηελ νκάδα ΚΟΠΑ 

Απφ ηελ νκάδα ησλ Αλψλπκσλ Αιθννιηθψλ 
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Απφ ην ΚΔΘΔΑ 

Απφ ην δηαδίθηπν 

Απφ θηιηθφ πξφζσπν κε αληίζηνηρε εκπεηξία 

Άιιν  

Παξαθαιψ  πξνζδηνξίζηε……………………………………………… 

 

12.ηελ νηθνγέλεηά ζαο ππάξρεη κέινο πνπ πάζρεη από αιθννιηζκό; 

Ναη   

ρη   

 

13.Δάλ λαη, παξαθαιώ αλαθέξεηε πνην κέινο είλαη: 

Μεηέξα   

Παηέξαο   

Αδειθφο-ε 

χδπγνο   

Άιιν   

Παξαθαιψ πξνζδηνξίζηε…………………………………………. 

 

14.ηελ νηθνγέλεηά ζαο εθηόο από ην αιθννιηθό κέινο πνπ έρεηε, ππάξρνπλ θαη άιιε 

κέιε; 

Ναη   

ρη   

 



126 

 

15. Πώο είλαη ε ζρέζε ζαο κε ην άηνκν πνπ πάζρεη από αιθννιηζκό; 

Πνιχ θαιή   

Καιή   

Μέηξηα  

Καθή  

Πνιχ θαθή  

 

16.Πξηλ ην εζηζκό ηνπ αηόκνπ ζην αιθνόι, πηζηεύεηε όηη ήηαλ θαιύηεξε ε ζρέζε ζαο κε 

ην άηνκν απηό; 

Καζφινπ   

Λίγν  

Αξθεηά 

Πνιχ 

Πάξα πνιχ   

Γελ απαληψ (ΓΑ)   

 

17. Μεηά ηελ θαηαλάισζε αιθνόι πνπ θάλεη ην άηνκν, πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ; 

Δπηζεηηθή   

Έληνλε ζπλαηζζεκαηηθά ( θιαίεη, μεζπάεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, δελ μέξεη ηη ιέεη)   

Μηιάεη αδηάθνπα   

Απνκνλψλεηαη ή θνηκάηαη   

Άιιν   
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Παξαθαιψ πξνζδηνξίζηε……………………………………………….. 

 

18.Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαλάισζεο αιθνόι πνπ θάλεη ην άηνκν, ε ζπκπεξηθνξά ζαο 

επεξεάδεηαη αξλεηηθά απέλαληί ηνπ; 

Καζφινπ   

Λίγν  

Αξθεηά 

Πνιχ 

Πάξα πνιχ   

 

19.Έρεηε πξνζπαζήζεη λα κηιήζεηε ζην κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ζαο όηαλ είλαη λεθάιην 

γηα ηνλ εζηζκό πνπ έρεη; 

Ναη   

ρη   

 

20.Αλ λαη, πώο ήηαλ ε αληίδξαζή ηνπ; 

Θεηηθή   

Αξλεηηθή   

Αδηάθνξε   

Γελ ην απνδέρεηαη   

Άιιε  

Παξαθαιψ πξνζδηνξίζηε………………………………………………………. 
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21.Λόγσ ηνπ αιθννιηζκνύ, πηζηεύεηε όηη ην άηνκν παξακειεί ζεκαληηθά θαζήθνληα 

(π.ρ λα πάεη ζηε δνπιεηά, λα πιεξώζεη ινγαξηαζκνύο, άιιεο ππνρξεώζεηο θ.η.ι) ; 

Καζφινπ   

Λίγν  

Αξθεηά 

Πνιχ 

Πάξα πνιχ   

 

22.Πηζηεύεηε όηη ην άηνκν δίλεη πεξηζζόηεξε ζεκαζία ζην πνηό αληί ζηελ νηθνγέλεηά 

ζαο; 

Καζφινπ   

Λίγν  

Αξθεηά 

Πνιχ 

Πάξα πνιχ   

 

23.Ο αιθννιηζκόο ηνπ αηόκνπ έρεη δεκηνπξγήζεη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα; 

Καζφινπ   

Λίγν  

Αξθεηά 

Πνιχ 

Πάξα πνιχ   
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24.Σν αιθννιηθό κέινο έρεη εκπιαθεί ζε λνκηθά δεηήκαηα (θπιάθηζε); 

Ναη   

ρη   

Γελ απαληψ ( ΓΑ)  

25. Καηά ηε ρξήζε αιθνόι, ην άηνκν ζαο έρεη αζθήζεη βία; 

σκαηηθή βία (ρηππήκαηα , ηξαβήγκαηα, θ.η.ι)   

Λεθηηθή- ςπρνινγηθή βία ( βξηζηέο , ππνηηκεηηθά ζρφιηα θ.η.ι)   

Σίπνηα απφ ηα παξαπάλσ   

Άιιν  

Παξαθαιψ πξνζδηνξίζηε…………………………………………….. 

Γελ απαληψ ( ΓΑ)   

 

26.αο ελνριεί πνπ βιέπεηε ην κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ζαο ππό ηελ επήξεηα αιθνόι; 

Καζφινπ   

Λίγν  

Αξθεηά 

Πνιχ 

Πάξα πνιχ   

 

27.Πώο ληώζεηε πνπ έρεηε έλα αιθννιηθό κέινο ζηελ νηθνγέλεηά ζαο; (Μπνξείηε λα 

επηιέμεηε πεξηζζόηεξεο από κία απαληήζεηο) 

Νηξνπή   

Θιίςε   
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Αδηαθνξία  

Απνγνήηεπζε   

Θπκφ   

Άιιν   

Παξαθαιψ πξνζδηνξίζηε…………………………………………….. 

 

28.Πηζηεύεηε όηη από ηόηε πνπ μεθίλεζε ην άηνκν ηνλ εζηζκό ηνπ ζην αιθνόι, ππάξρεη 

απνκάθξπλζε ζηηο ζρέζεηο ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο; 

Καζφινπ   

Λίγν  

Αξθεηά 

Πνιχ 

Πάξα πνιχ   

 

29.Πηζηεύεηε όηη ν αιθννιηζκόο ηνπ αηόκνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ζπγθξνύζεηο ζηελ 

νηθνγέλεηά ζαο; 

Καζφινπ   

Λίγν  

Αξθεηά 

Πνιχ 

Πάξα πνιχ   

 

30.Πηζηεύεηε όηη επηβαξύλεηαη ζπλαηζζεκαηηθά ε νηθνγέλεηά ζαο έρνληαο ην αιθννιηθό 

κέινο; 
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Καζφινπ   

Λίγν  

Αξθεηά 

Πνιχ 

Πάξα πνιχ   

 

30 α) Αλ λαη πώο εθδειώλεηαη ε επηβάξπλζε απηή 

(Μπνξείηε λα  επηιέμεηε πεξηζζόηεξεο από κία απαληήζεηο) 

Με έληνλν άγρνο θαη ζηξεο  

Απνκάθξπλζε απφ ην άηνκν πνπ πάζρεη απφ αιθννιηζκφ   

Γηαηάξαμε ζηηο ζρέζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηα 

Οηθνλνκηθή δπζθνιία   

Πξνβιήκαηα πγείαο (ςπρηθά θαη ζσκαηηθά) 

 

31.Αηζζάλεζηε όηη παξακεξίδνληαη ηα δηθά ζαο πξνβιήκαηα ιόγσ ηεο θαηάζηαζεο ηνπ 

αιθννιηζκνύ πνπ ππάξρεη ζηελ νηθνγέλεηά ζαο; 

Καζφινπ   

Λίγν  

Αξθεηά 

Πνιχ 

Πάξα πνιχ   

 

32.Έρεηε κηιήζεη ζε θάπνηνλ γηα ηελ θαηάρξεζε αιθνόι από ην κέινο ηεο νηθνγέλεηάο 

ζαο; (Μπνξείηε λα επηιέμεηε πεξηζζόηεξεο από κία απαληήζεηο) 
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Μφλν ε νηθνγέλεηα ην μέξεη   

ε ζπγγεληθφ άηνκν 

ε θηιηθφ άηνκν    

ε επαγγεικαηία 

ε ζχιινγν ή νκάδα απηνβνήζεηαο   

ην ΚΔΘΔΑ  

ην Αιθννινγηθφ ηαηξείν 

ε θαλέλαλ  

Άιιν 

Παξαθαιψ πξνζδηνξίζηε…………………………………………… 

 

33.Πνην ήηαλ ην δπζθνιόηεξν ζηάδην αληηκεηώπηζεο ηεο θαηάζηαζεο; 

Να απνδερηείηε ηελ θαηάζηαζε 

Να αληηκεησπίζεηε ηνλ αιθννιηζκφ ηνπ αηφκνπ 

Ζ δηθή ζαο ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε 

ια ηα παξαπάλσ 

Καλέλα απφ ηα παξαπάλσ 

Άιιν 

Παξαθαιψ πξνζδηνξίζηε…………………………………………….. 

 

34.Σα άιιε κέιε ηεο νηθνγέλεηαο (εθόζνλ ππάξρνπλ) πώο αληηκεηώπηζαλ ηελ 

θαηάζηαζε; 

Με αδηαθνξία 
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Με απνζηαζηνπνίεζε 

Με ζπκφ 

Άιιν 

Παξαθαιψ πξνζδηνξίζηε………………………………………………. 

 

35.Όηαλ ην άηνκν βξηζθόηαλ ππό ηελ επήξεηα αιθνόι, πώο αληηκεησπίδαηε ηα 

ζπλαηζζήκαηά ζαο; 

Κιεηλφκνπλ ζηνλ εαπηφ κνπ θαη δελ κηινχζα 

Έθεπγα απφ ην ζπίηη 

Γελ έδηλα ζεκαζία 

Άιιν 

Παξαθαιψ πξνζδηνξίζηε…………………………………………………. 

 

36.Ήηαλ εύθνιν λα αληηκεησπίζεηε ηα ζπλαηζζήκαηά ζαο βηώλνληαο όιε απηή ηελ 

θαηάζηαζε ζην ζπίηη; 

Ναη 

ρη 

 

37.Έρεηε πξνζπαζήζεη λα απεπζπλζείηε ζε θάπνηα ππεξεζία γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο; 

Ναη   

ρη   

Αλ λαη, παξαθαιψ πξνζδηνξίζηε………………………………………. 
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38.ε πεξίπησζε πνπ έρεηε απεπζπλζεί, πόζν ρξνληθό δηάζηεκα πέξαζε έσο όηνπ 

απεπζπλζείηε ζε θάπνην επαγγεικαηία ή νκάδα; 

Ληγφηεξν απφ έλα εμάκελν  

Έλα εμάκελν   

Έλαο ρξφλνο 

Γχν ρξφληα 

Πάλσ απφ δχν ρξφληα  

 

39.Δίλαη ηθαλνπνηεηηθή ε ζπκκεηνρή ζηελ νκάδα; 

Ναη   

ρη   

 

40.Αηζζάλεζηε άλεηα θαη ζπλαηζζεκαηηθή ειάθξπλζε όηαλ βξίζθεζηε ζηελ νκάδα καδί 

κε ην κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ζαο;  

Ναη   

ρη   

Αλ όρη, ηη ζα ζέιαηε λα γίλεη γηα λα βνεζεζείηε θη εζείο θαη ην κέινο ηεο νηθνγέλεηάο 

ζαο; 

Παξαθαιψ πξνζδηνξίζηε………………………………………………. 

 

41.Αηζζάλεζηε όηη ππάξρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα κε ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηελ νκάδα; 

Ναη   

ρη  
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42.Πξνηάζεηο-ρόιηα 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

αο επραξηζηνύκε γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηελ έξεπλα γηα ηελ πηπρηαθή καο εξγαζία 


