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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

 
 Το θέµα που πραγµατεύεται η παρούσα εργασία αφορά τις επιπτώσεις του 

αλκοολισµού στις διαπροσωπικές σχέσεις του αλκοολικού. 

 Η σπουδαιότητα και η επικινδυνότητα του καινούργιου και ολοένα αυξανόµενου 

κοινωνικού προβλήµατος που ονοµάζεται «αλκοολισµός», αλλά και η θλιβερή 

διαπίστωση της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας (Π.Ο.Υ.), ότι ο αλκοολισµός 

κατατάσσεται ως τρίτη αιτία θανάτου στο κόσµο και θεωρείται ως ψυχοσωµατική και 

πνευµατική ασθένεια, ήταν οι  κυριότεροι λόγοι που µας ώθησαν στην επιλογή και τη 

µελέτη του συγκεκριµένου θέµατος εργασίας. 

 Θελήσαµε λοιπόν να διαπιστώσουµε µέσα από την ανασκόπηση στη 

βιβλιογραφία και την πραγµατοποίηση έρευνας ανάλογη µε το θέµα, το βαθµό 

εξασθένησης της λειτουργικότητας του αλκοολικού λόγω αλκοόλ, σε σηµαντικές 

κατηγορίες της ζωής του, όπως εργασιακό χώρο, κοινωνική  και οικογενειακή ζωή, αλλά 

και τον ανάλογο βαθµό αρνητικών διαπροσωπικών σχέσεων βάση αυτών των 

δυσκολιών.   

 Η παρούσα εργασία, όπως αναφέραµε, αποτελείται από το θεωρητικό  και το 

ερευνητικό µέρος. Στο θεωρητικό µέρος της πτυχιακής µας εργασίας, γίνεται αρχικά 

αναφορά στον ορισµό, τα χαρακτηριστικά του αλκοολισµού, τα αίτια του και τις 

σωµατικές-νευρολογικές-ψυχικές επιπτώσεις του. Ακολούθως γίνεται ανάλυση των 

επιπτώσεων του αλκοολισµού στις διαπροσωπικές σχέσεις του αλκοολικού ατόµου µε 

αναφορά στην εργασιακή, κοινωνική και οικογενειακή ζωή του. Τέλος, γίνεται µια 

αναφορά στην προσπάθεια του αλκοολικού για απεξάρτηση και στους τρόπους που τα 

ανεπίσηµα(οικογένεια, ευρύτερο περιβάλλον κ.λ.π.) και επίσηµα δίκτυα(κέντρα 

απεξάρτησης-Κοινωνικοί Λειτουργοί) χρησιµοποιούν για την αντιµετώπιση του 

προβλήµατος του αλκοολισµού και των επιπτώσεων του στη ζωή του αλκοολικού. 

 Στο ερευνητικό µέρος γίνεται αναφορά στο σκοπό και τη µεθοδολογία της 

έρευνας µας, γίνεται µια ανάλυση των αποτελεσµάτων µέσα από πίνακες αλλά και 

επεξεργασία των σηµαντικότερων συµπερασµάτων που προέκυψαν από αυτήν. 
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 Για ολοκλήρωση της εργασίας µας, θεωρήσαµε σηµαντικό να παραθέσουµε 

κάποια συµπεράσµατα και προτάσεις που βγήκαν από την µελέτη ολόκληρης της 

πτυχιακής εργασίας. 

 Για την διεξαγωγή και επιτυχία της έρευνας µας θα θέλαµε καταρχήν να 

ευχαριστήσουµε θερµά το Σύλλογο «Επιστροφή» για τη συνεργασία και την πολύτιµη 

βοήθεια που µας παρείχε αλλά και την υπεύθυνη καθηγήτρια µας κα. Καλαϊτζάκη για την 

καθοδήγηση που µας έδωσε και την  επίβλεψη της πτυχιακής µας εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: 

Το κοινωνικό φαινόµενο, «Αλκοολισµός» 
 
 
1.1 Αλκοολισµός...Η Σύγχρονη Απειλή 

 

«Ως κύριο ποτό των αρχαίων Ελλήνων, ο οίνος είχε άµεση σχέση µε τον 

χαρακτήρα και τον πολιτισµό τους. Στην τέχνη, το κύριο θέµα της ποίησης και της 

µουσικής ήταν συνδεδεµένο µε τον οίνο. Οι Έλληνες επιθυµούσαν πάντα το τέλειο στις 

απολαύσεις τους. ∆εν γνώριζαν το ζύθο, τον περιφρονούσαν» (Τσαρούχας, 1994) 

∆εν έχει εξακριβωθεί πότε αρχίζει στην ανθρώπινη ιστορία, η χρήση του αλκοόλ, ούτε η 

εµφάνιση του µπορεί να συσχετισθεί µε την ύπαρξη ορισµένων ιστορικών και 

κοινωνικών συνθηκών. Η παραγωγή και πώληση οινοπνευµατωδών ποτών είναι 

διαδικασίες ρυθµισµένες µε νόµους από τους πρώτους κιόλας πολιτισµούς. Ο κώδικας 

του Χαµουραµπί περιείχε διατάξεις που ρύθµιζαν τον κανονισµό λειτουργίας των 

"οίκων οινοποσίας". Οι Σουµέριοι και οι Αιγύπτιοι  γιατροί χρησιµοποιούσαν τη µπύρα 

και το κρασί σαν συστατικό στοιχείο των ιατρικών συνταγών. Το νερό, που στους 

πρώτους γεωργικούς πολιτισµούς ήταν από τα πολυτιµότερα αγαθά, το 

χρησιµοποιούσαν αρχικά και για να κάνουν σπονδές στις διάφορες λατρευτικές 

τελετουργίες. Αργότερα όµως αντικαταστάθηκε από το γάλα, το µέλι και το κρασί ή τη 

µπύρα. Η εισαγωγή των οινοπνευµατωδών ποτών στο τυπικό πολλών θρησκειών 

συνδέεται µε την ιδιότητα τους να φέρουν τους ιερείς σε µια επιθυµητή κατάσταση 

έκστασης. 

Ήδη ο Πλάτων συστήνει στην επιστολή του προς τους νέους πλήρη αποχή από την 

χρήση οίνου µέχρι 18 ετών, µέχρι τα 25 µόνο µε την συγκατάθεση και  παρουσία κάποιου 

άλλου µεγαλύτερου σε ηλικία, ενώ την συµµετοχή στα Ελευσίνια Μυστήρια την επιτρέπει 

µόνο εάν κάποιος έχει κλείσει τα 30 χρόνια της ζωής του.  

Ενώ πέρασαν χιλιάδες χρόνια, αυτά που ίσχυαν τότε φαίνεται να ισχύουν και 

σήµερα. Εκατοµµύρια άνθρωποι σ΄όλο τον κόσµο κάνουν συχνή χρήση οινοπνευµατωδών 

ποτών, για να γιορτάσουν, να συνοδεύσουν επαγγελµατικές συναντήσεις και να γιορτάσουν 

επετείους και ξεχωριστές στιγµές.  
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Εκατοµµύρια όµως είναι και αυτοί που έχασαν τον έλεγχο, τους διέλυσε την 

οικογένεια, τους σταµάτησε από τη δουλειά, τους κατέστρεψε την ψυχή και το σώµα και 

τους οδήγησε νωρίς στο θάνατο. "Νερό της φωτιάς" το ονόµασαν οι ινδιάνοι (άµαθοι µέχρι 

την αποικιοποιήση της Αµερικής στο οινόπνευµα), γιατί πράγµατι κάηκαν µε αυτό. 

Σήµερα, η από πολλών ετών βιοµηχανοποίηση και εµπορευµατοποίηση των  

οινοπνευµατωδών ποτών, κατήργησε σταδιακά τις παραδοσιακές σχέσεις µε το αλκοόλ και 

οπωσδήποτε ζούµε µια κατάσταση, τουλάχιστον στον ελληνικό χώρο, αρκετά διαφορετική 

απ' ότι πριν 25-30 χρόνια. «Τα αµερικανό-ευρωπαϊκά ήθη και έθιµα εισήλθαν τις 

τελευταίες δεκαετίες και στον ελληνικό χώρο αλλάζοντας σταδιακά τον αλκοολικό χάρτη 

της πατρίδας µας. Εδώ βέβαια θα πρέπει να κάνουµε µια παρένθεση και να πούµε ότι ο 

αλκοολισµός (λόγω της έλλειψης άλλων ψυχοτρόπων ουσιών) ήταν και είναι ο υπ΄αριθµόν 

ένα πρόβληµα των πρώην ανατολικών κρατών. Στην Ελληνική όµως κοινωνία 

καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι εκ δυτικών εισαγόµενες συνήθειες. Τελικά όλοι πίνουν ή 

σχεδόν όλοι.» (Παπαγεωργίου,2002)  

Αν κάποιο άτοµο αναρωτιέται για ένα µέλος της οικογένειας του ή για κάποιο στενό 

συγγενή αν είναι αλκοολικό, τότε πρέπει να θέσει το ερώτηµα: αυξάνει την ποσότητα που 

πίνει από χρόνο σε χρόνο; Σύµφωνα µε τον ορισµό της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας 

(Π.Ο.Υ.) του 1952,                      «ο αλκοολισµός είναι µια χρόνια διαταραχή της 

συµπεριφοράς που εκδηλώνεται µε επανειληµµένη, σταθερή και συνεχή χρήση 

οινοπνεύµατος και οινοπνευµατωδών ποτών, σε ποσότητες οι οποίες είναι έξω από το 

κοινωνικό ή και ιατρικό πλαίσιο. Η χρήση αυτή γίνεται σε βαθµό που επηρεάζει δυσµενώς 

την υγεία του χρήστη και την επαγγελµατική, κοινωνική και ευρύτερη λειτουργία του. Ο 

αλκοολισµός είναι ασθένεια και σαν τέτοια πρέπει να αντιµετωπιστεί» 

(Παπαγεωργίου,2004) 

 

  Ο Χωκ Φίνν περιγράφει το πατέρα του ως εξής: «∆εν µπορούσα να τα δω τα 

φίδια, αλλά µου έλεγε, ότι σκαρφάλωναν πάνω στα πόδια του και µετά πηδούσε και 

στρίγκλιζε κι έλεγε πως κάποιο τον είχε δαγκώσει στο µάγουλο. Ποτέ µου δεν είδα 

άνθρωπο τόσο αγριεµένο. Σε λίγο έπεφτε εξαντληµένος και λαχανιασµένος, ύστερα 

κυλιόταν πέρα-δώθε βγάζοντας στριγκή φωνή λέγοντας πως οι διάβολοι είχαν µπει µέσα 

του. Σε λίγο πάλι, ανασηκωνόταν λίγο κι άκουε γέρνοντας το κεφάλι απ΄τη µια µεριά. 
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Κλαψούριζε, πολύ σιγανά: ταπ-ταπ-ταπ, να οι πεθαµένοι, τάπ-ταπ-ταπ, µε κυνηγάνε, 

αλλά εγώ δεν πάω. Αχου, νάτοι! Μη µε αγγίζετε. Κάτω τα χέρια σας-είναι κρύα, φύγετε. 

Ουου, αφήστε µε ήσυχο τον κακοµοίρη! Τυλιγόταν στην κουβέρτα και συνέχιζε το 

κλάµα.» (Μουζακίτης,1986)   

Εκατοµµύρια άνθρωποι στον κόσµο αντιµετωπίζουν ένα παρόµοιο πρόβληµα µε το 

αλκοόλ. Πολλοί από αυτούς που πιθανό να αντιστέκονται στο χαρακτηρισµό του 

“αλκοολικού”, έχουν ως ένα βαθµό χάσει τον έλεγχο πάνω στο ποτό και θα επιθυµούσαν 

να το σταµατήσουν ή τουλάχιστο να ξανά-αποκτήσουν τον έλεγχο της κατάστασης. Λίγο 

πολύ έχουν χάσει την ελευθερία της επιλογής και είναι πια, όποιον ευφηµισµό κι αν 

χρησιµοποιήσουµε, “εξαρτηµένοι από το αλκοόλ”. ∆εν είναι αλκοολικός όποιος έχει 

προβλήµατα όταν πίνει. Μερικοί άνθρωποί αφού κάνουν χρήση αλκοόλ, παρουσιάζουν 

αστάθεια στην οδήγηση, αλλά παρόλο που αυτό είναι ένα πρόβληµα που χρειάζεται 

προσοχή, δεν συνδέεται απαραίτητα µε τον αλκοολισµό. «Ο αλκοολισµός καταγράφεται 

σαν µια ασθένεια η οποία χρειάζεται πολλά χρόνια για να εξελιχθεί και ανάλογα µε το 

στάδιο στο οποίο ευρίσκεται προκαλεί σοβαρές σωµατικές και ψυχιατρικές βλάβες, µε 

άµεσες επιπτώσεις στην οικογένεια αλλά και στο κοινωνικό σύνολο.» (Leikin,1986). 

«Χρήση, κατάχρηση και εξάρτηση, είναι έννοιες που δεν πρέπει να µπερδεύουµε. 

Μπορεί η εξάρτηση να συνυπάρχει µε απλή χρήση αλλά µπορεί να συνυπάρχει και µε 

κατάχρηση. Επίσης µπορεί να υπάρχει κατάχρηση, ειδικά τα πρώτα χρόνια, χωρίς να 

υπάρχει εξάρτηση.» (Μεσόγειος,13/12/2002). Το δυνάµει αλκοολικό πρόσωπο αρχίζει σαν 

κοινωνικός πότης και βαθµιαία αναπτύσσει ψυχολογική και σωµατική εξάρτηση από το 

αλκοόλ, φτάνοντας στο σηµείο όπου το αλκοόλ κυριαρχεί στη ζωή του µε συχνά 

καταστρεπτικά αποτελέσµατα από άποψη υγείας, οικονοµική και κοινωνική. 

Ο αλκοολισµός διαφέρει από την κοινωνική χρήση αλκοόλ κυρίως γιατί µετά τη 

λήψη του πρώτου ποτού, ο αλκοολικός είναι ανίκανος να περιορίσει το ποτό που θα 

καταναλώσει. « Απλή κοινωνική χρήση, είναι η κατανάλωση επιτρεπόµενης, σχετικά 

ακίνδυνης ποσότητας, ανάλογα για τους άνδρες και τις γυναίκες..»(Μεσόγειος,13/12/2002). 

Μέτρια χρήση αλκοόλ ορίζεται η κατανάλωση µέχρι 2 ποτών την ηµέρα για τους άνδρες 

και µέχρι 1 για τις γυναίκες. Για ηλικίες άνω των 65 ετών η µέτρια χρήση οινοπνεύµατος 

είναι µέχρι 1 ποτό την ηµέρα τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες. Το 

αλκοολούχο ποτό διαφοροποιείται σύµφωνα µε το είδος και την βαρύτητα του, έτσι «ως 
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µονάδα αλκοολούχου ποτού θεωρούµε το ποτήρι κρασί (180ml), µεταλλικό κουτί µπύρας 

(360 ml), ή 45 ml σκληρού ποτού, όπως  ουίσκι.»(Μεσόγειος 17/12/2002). 

 Θεωρούµε τη χρήση αλκοόλ παθολογική και επικίνδυνη όταν υπάρχει κατανάλωση 

πάνω από 14 ποτά την εβδοµάδα ή πάνω από 4 ποτά την φορά, ενώ για τις γυναίκες, οι 

αντίστοιχες ποσότητες είναι πάνω από 7 ποτά την εβδοµάδα και πάνω από 3 ποτά 

συνεχόµενα και όταν σαν συνέπεια της λήψης παρατηρούνται συµπτώµατα και 

δυσπροσαρµοστική συµπεριφορά που θα θεωρούνταν εξαιρετικά ανεπιθύµητα σε 

οποιαδήποτε πολιτισµική οµάδα. 

 Η παθολογική χρήση µιας ουσίας διακρίνεται σε κατάχρηση του αλκοόλ και 

εξάρτηση από το αλκοόλ. 

 Η κατάχρηση αποτελεί µια κατηγορία της παθολογικής χρήσης, για περιπτώσεις 

στις οποίες υπάρχει δυσπροσαρµοστικός τύπος χρήσης της ουσίας, που ποτέ όµως δεν 

συµπλήρωσε τα κριτήρια για εξάρτηση.  

Η κατάχρηση αξιολογείται βάσει  κάποιων διαγνωστικών κριτηρίων, τα οποία την 

διαφοροποιούν από την µη παθολογική χρήση του αλκοόλ. Το άτοµο παρουσιάζει 

παθολογική χρήση της ουσίας, δηλαδή, αδυνατεί να ελαττώσει ή να διακόψει το αλκοόλ, 

εµφανίζεται τοξίκωση σε ολόκληρη τη διάρκεια της µέρας, κατανάλωση µεγάλων 

ποσοτήτων, συνέχιση της λήψης της ουσίας παρά την ύπαρξη σοβαρής σωµατικής νόσου 

που επιδεινώνεται από τη χρήση του αλκοόλ κ.λ.π. Το άτοµο  παρουσιάζει  έκπτωση της 

κοινωνικής ή επαγγελµατικής και διαπροσωπικής του λειτουργίας λόγω της παθολογικής 

χρήσης του αλκοόλ, όπως γίνεται φανερή στις σχέσεις µε συγγενείς και φίλους (τσακωµοί, 

βίαιοι συµπεριφορά, απώλεια φίλων), στη δουλειά (δυσλειτουργία στην εργασία, απώλεια 

εργασίας) και στο σχολείο. Μπορεί να παρουσιαστούν νοµικά προβλήµατα που οφείλονται 

στο οινόπνευµα (ατύχηµα από µεθυσµένο οδηγό,  µηνύσεις λόγω καυγάδων από 

µεθυσµένους). ∆ύναται να καταναλώνει αλκοόλ καθ΄υποτροπή σε καταστάσεις αυξηµένου 

κινδύνου (χειρισµός µηχανηµάτων, γεωργικές και οικοδοµικές εργασίες, οδήγηση). Για να 

έχουµε διάγνωση κατάχρησης αλκοόλ πρέπει τα παραπάνω να διαρκέσουν τουλάχιστο ένα 

µήνα. 

 

Η εξάρτηση από το αλκοόλ είναι πιο σοβαρή µορφή διαταραχής από την κατάχρηση 

και για την διάγνωση της απαιτούνται σωµατική και ψυχική  εξάρτηση. Αλκοολικός όµως 
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µπορεί να είναι και κάποιος που δεν παρουσιάζει φαινόµενα σωµατικής εξάρτησης από το 

οινόπνευµα. Ψυχική εξάρτηση έχουµε στη περίπτωση όπου κάποιος χρησιµοποιεί συχνά 

οινοπνευµατώδη ποτά µε σκοπό την καλυτέρευση της γενικής ψυχικής του κατάστασης, τη 

µείωση επώδυνων γι΄αυτόν καταστάσεων ή τη χαλάρωση από ενδοψυχικές εντάσεις, χωρίς 

να είναι σε θέση να παραιτηθεί από τη "λύση" αυτή. Η ψυχική εξάρτηση εκφράζεται κυρίως 

µε δύο χαρακτηριστικά στοιχεία:  

 

1. Αδυναµία παραίτησης από  τη συχνή χρήση του οινοπνεύµατος και συνέχισης αυτής 

µε διάφορες δικαιολογίες, και 

 

2. επιθυµίες για όλο και µεγαλύτερες ποσότητες οινοπνεύµατος µέχρι απώλειας του 

ελέγχου του. Με την απώλεια του ελέγχου εννοούµε ότι ο αλκοολικός δεν είναι σε 

θέση να µας πει σίγουρα, αν µπορεί µετά από 1-2 ποτηράκια να σταµατήσει ή 

πρέπει να συνεχίσει να πίνει µέχρι να νιώσει την επιθυµητή δράση του 

οινοπνεύµατος στον οργανισµό του. 

 

Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά στοιχεία της ψυχικής εξάρτησης εµφανίζονται συχνά 

το ένα µετά το άλλο στον ίδιο ασθενή και παραµένουν για πάντα, εκτός και αν ο ασθενής 

κατορθώσει, µετά από ειδική θεραπεία, να παραιτηθεί τελείως από τη χρήση 

οινοπνευµατωδών ποτών. Εδώ πρέπει παρενθετικά να τονιστεί ότι στην περίπτωση 

εξάρτησης από οινοπνευµατώδη ποτά, δεν υπάρχει θεραπεία µε την έννοια ότι ο ασθενείς 

µπορεί να επανακτήσει την ικανότητα του να πίνει µε "µέτρο" . Μόνη λύση είναι η απόλυτη 

αποφυγή, έστω και απλής δοκιµής, ενός οινοπνευµατώδους σκευάσµατος. 

 Η σωµατική εξάρτηση εκδηλώνεται είτε ως ανοχή είτε ως στερητικό σύνδροµο. 

Ανοχή ορίζεται η κατάσταση που προκαλείται από τη συνεχή χρήση της ουσίας και κατά 

την οποία απαιτείται διαρκώς αυξανόµενη ποσότητα της ουσίας για να επιτευχθεί το 

επιθυµητό αποτέλεσµα ή υπάρχει µειωµένο αποτέλεσµα µε την κανονική λήψη της ίδιας 

δόσης λόγω ελαττωµένης απαντητικότητας του οργανισµό, ενώ στερητικό σύνδροµο 

ορίζεται  η κατάσταση εκείνη που προκαλείται από την ελάττωση ή την διακοπή της λήψης 

της ουσίας που χρησιµοποιούνταν τακτικά για την πρόκληση τοξίκωσης. 
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 Το κύριο χαρακτηριστικό της εξάρτησης είναι ένα σύµπλεγµα γνωστικών 

(νοητικών), συµπεριφορικών και σωµατικών συµπτωµάτων που δείχνουν ότι το άτοµο έχει 

έκπτωση στην ικανότητα ελέγχου της χρήσης του αλκοόλ και συνεχίζει τη χρήση του παρά 

της αρνητικές συνέπειες. 

 Τα κύρια διαγνωστικά κριτήρια της σωµατικής εξάρτησης από ψυχοδραστικές 

ουσίες  είναι (Μάνος, 1997): 

 

Α. Τουλάχιστο τρία από τα παρακάτω: 

1. Η ουσία συχνά λαµβάνεται σε µεγαλύτερα  ποσά ή για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα 

απ ότι το άτοµο είχε σκοπό. 

2.  Επίµονη επιθυµία ή µια ή περισσότερες αποτυχηµένες προσπάθειες του ατόµου να 

ελαττώσει ή να ελέγξει τη χρήση της ουσίας. 

3. Ξοδεύεται πολύς χρόνος από το άτοµο σε δραστηριότητες απαραίτητες για να βρει 

την ουσία (π.χ. κλοπή), παίρνοντας την ουσία (π.χ. µια µπύρα µετά την άλλη) ή για 

να συνέλθει από τη δράση της. 

4. Συχνά υπάρχουν συµπτώµατα τοξίκωσης ή στερητικού συνδρόµου, ενώ το άτοµο 

πρέπει να εκπληρώσει µείζονες υποχρεώσεις που απορρέουν από το ρόλο του στην 

εργασία του, στο σχολείο ή στο σπίτι (π.χ. δεν πηγαίνει στην εργασία του λόγω 

καρηβαρίας, πηγαίνει στο σχολείο ή στη δουλειά του “φτιαγµένος”, βρίσκεται σε 

κατάσταση τοξίκωσης ενώ φροντίζει τα παιδιά του)  ή ενώ η χρήση της ουσίας είναι 

σωµατικά επικίνδυνη (π.χ. οδηγεί σε κατάσταση τοξίκωσης).  

5. Σηµαντικές κοινωνικές, επαγγελµατικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες έχουν 

εγκαταλειφθεί ή ελαττωθεί λόγω της χρήσης της ουσίας. 

6. Το άτοµο συνεχίζει τη χρήση της ουσίας παρά το ότι γνωρίζει ότι έχει ένα επίµονο ή 

υποτροπιάζον κοινωνικό, ψυχολογικό ή σωµατικό πρόβληµα που προκαλείται ή 

παροξύνεται από τη χρήση της ουσίας (π.χ. το άτοµο εξακολουθεί να κάνει χρήση 

ηρωίνης παρά τους οικογενειακούς καυγάδες που γίνονται γι αυτό, κατάθλιψη που 

προκαλείται από αλκοόλ ή το να έχει το άτοµο ένα έλκος που γίνεται χειρότερα από 

το ποτό). 

7. Εκσεσηµασµένη ανοχή: υπάρχει ανάγκη για εκσεσηµασµένα αυξηµένα ποσά της 

ουσίας (δηλ. αύξηση  τουλάχιστο κατά 50%) για να επιτευχθεί τοξίκωση ή επιθυµητό 
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αποτέλεσµα ή υπάρχει εκσεσηµασµένα ελαττωµένο αποτέλεσµα µε συνεχή χρήση της 

ίδιας ποσότητας. 

8. Υπάρχουν χαρακτηριστικά στερητικά συµπτώµατα 

9. η ουσία  συχνά λαµβάνεται για ν΄ανακουφισθούν ή ν΄αποφευχθουν στερητικά 

συµπτώµατα 

Β. Μερικά συµπτώµατα της διαταραχής εµφανίζονται τουλάχιστον για ένα µήνα ή έχουν 

συµβεί επανελειµένα για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. 

 

Η παθολογική χρήση του αλκοόλ συνήθως συνοδεύεται και από µια ή περισσότερες 

οργανικές ψυχικές διαταραχές από τις οποίες οι σηµαντικότερες είναι η τοξίκωση και το 

στερητικό σύνδροµο. 

  

Για να ορίσουµε τη βαρύτητα της εξάρτησης από τις ψυχοδραστικές ουσίες, 

παραθέτουµε κάποια κριτήρια που οριοθετούν τις διάφορες κατηγορίες(Μάνος,1997): 

Ελαφριά: λίγα ή καθόλου συµπτώµατα από αυτά που απαιτούνται για να µπει η διάγνωση 

και τα συµπτώµατα έχουν σαν αποτέλεσµα τίποτε περισσότερο από ήπια έκπτωση στην 

επαγγελµατική λειτουργικότητα ή στις συνηθισµένες  κοινωνικές, δραστηριότητες ή στις 

σχέσεις µε τους άλλους. 

Μέτρια: Τα συµπτώµατα ή η έκπτωση της λειτουργικότητας είναι  µεταξύ της  “ελαφριάς” 

και της “βαριάς” εξάρτησης.  

Βαριά: Πολύ περισσότερα συµπτώµατα από αυτά που απαιτούνται για να µπει η διάγνωση 

και τα συµπτώµατα περαµποδίζουν έντονα την επαγγελµατική λειτουργικότητα ή τις 

συνηθισµένες κοινωνικές δραστηριότητες ή τις σχέσεις µε τους άλλους. 

Σε Μερική Ύφεση: Κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι µηνών, κάποια χρήση της ουσίας, 

είτε χρήση της ουσίας και όχι συµπτώµατα εξάρτησης. 

 

1.2 Χαρακτηριστικά συµπτώµατα αλκοολισµού 

  

Οι αλκοολικοί που βρίσκονται στην αρχική φάση του αλκοολισµού, µετά από µια 

νύχτα ποτού µπορεί να αρχίσουν να δίνουν υποσχέσεις στον εαυτό τους να µην ξαναπιούν 

πολύ την επόµενη φορά. Υπάρχει ήδη µια τάση κατανάλωσης ποτού µε γρήγορους ρυθµούς 
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ή  πριν από ένα πάρτι ή µια συγκέντρωση. Οποιοδήποτε ιδιαίτερο γεγονός, οικογενειακή 

έξοδος ή ψυχαγωγία συνοδεύονται από ποτό. Μπορεί να υπάρχει ανάγκη για ποτό 

ορισµένες ώρες της ηµέρας, όπως πριν το φαγητό. Το ποτό συχνά δικαιολογείται από τα 

πιστεύω του αλκοολικού, ότι δηλαδή είναι κουρασµένος και χρειάζεται ένα ποτό για να 

συνέλθει από µια κουραστική µέρα, αναζητά να ελαφρύνει την πίεση και τις ανησυχίες ή 

θέλει να απαλύνει τα συναισθήµατα κατάθλιψης. Σ΄ αυτό το στάδιο µπορεί να έχει 

σκοτοδίνες, αλλά θα τις κρύψει µε έξυπνο τρόπο. 

 Στη µεσαία φάση της ασθένειας όλη αυτή η συµπεριφορά εντείνεται και γίνεται πιο 

έκδηλη σε εκείνους που βρίσκονται κοντά του. Το ψέµα γίνεται αναπόσπαστος τρόπος 

ζωής. Επανειληµµένες υποσχέσεις προς τον εαυτό του και στους άλλους ότι θα σταµατήσει 

να πίνει και προσπάθειες να µην πίνει οινοπνευµατώδη δίνονται και γίνονται συχνά, άλλα 

δεν πραγµατοποιούνται. Λόγω της ανάγκης για αλκοόλ, ο αλκοολικός φροντίζει να έχει 

εξασφαλισµένη την προµήθεια του, φτάνοντας στο σηµείο να κουβαλάει µαζί του ακόµα 

και  µπουκάλια. Το ποτό αυξάνεται όταν ο αλκοολικός είναι µόνος ή µετά το πρωινό 

ξύπνηµα. Παρουσιάζονται πόνοι στη κοιλιά και αύξηση των φλεγµονών. Ως προς τη 

συµπεριφορά του ο αλκοολικός είναι ευερέθιστος όταν δεν πίνει, ένα σύµπτωµα που 

λανθασµένα οδηγεί τα µέλη της οικογένειας στο συµπέρασµα ότι είναι πιο εύκολο να 

συνεννοηθούν µαζί του ή µαζί της όταν είναι µεθυσµένοι. Τα επεισόδια λόγω µέθης 

αυξάνονται αισθητά συνοδευόµενα από αλλαγές στη συµπεριφορά. Η διάρκεια και η 

συχνότητα στις σκοτοδίνες επίσης αυξάνουν.  

 Τελικά στην τελευταία φάση ο αλκοολικός είναι σταθερά ριζωµένος σε µια 

καταναγκαστική συµπεριφορά. Χωρίς εξωτερική βοήθεια δεν µπορεί να σταµατήσει να 

πίνει. Βρίσκεται εντελώς εκτός ελέγχου, όσον αφορά στο ποτό, αδιαφορώντας για τις 

οικογενειακές, κοινωνικές, νοµικές ή επαγγελµατικές συνέπειες. Παρουσιάζει ασυνέπεια 

στη δουλεία του και συχνά έχει προβλήµατα µε εργοδότες, συναδέλφους ή πελάτες, αλλάζει 

συχνά δουλειές και πολύ σπάνια παίρνει προαγωγή. Μπορεί να υπάρξουν οικογενειακά 

προβλήµατα, όπως διαταραχή της σχέσης µε τα παιδιά του/της, συχνές συζητήσεις και 

διαπληκτισµοί µε τη /το σύζυγο λόγω του ποτού, επίσης προβλήµατα στη σεξουαλική του 

ζωή, ανάπτυξη παθολογικής ζήλια που επηρεάζει όλη του την οικογενειακή ζωή. Στο 

στάδιο αυτό µπορεί να παρουσιασθεί σωµατική ή σεξουαλική κακοποίηση.  Όλες του οι 

δραστηριότητες έχουν σκοπό την ανεύρεση χρόνου και τρόπου για να πιει ποτό. Εφόσον ο 
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αλκοολικός χρειάζεται χρήµατα για να προµηθευτεί αλκοόλ υπάρχει το ενδεχόµενο 

συµπεριφοράς αντίθετης προς το προσωπικό του σύστηµα αξιών. Το φαγητό και ο ύπνος 

στο στάδιο αυτό τελείως απαρρυθµισµένα και µπορεί να περάσει µέρες µόνο µε αλκοόλ. 

Χάνει το ενδιαφέρον του για την προσωπική του εµφάνιση και υγεία. Συναισθηµατικά ο 

αλκοολικός βρίσκεται εκτός ελέγχου είτε είναι µεθυσµένος είτε ξεµέθυστος. Καθώς αυξάνει 

η αποµόνωση του από την πραγµατικότητα χάνει την αίσθηση του χρόνου. Παρουσιάζει 

ασυνήθιστη και αδικαιολόγητή νευρικότητα και τρέµουλο στα χέρια και στο σώµα. Αρνείται 

ή αποκρύβει ότι πίνει και έχει µεγάλες διακυµάνσεις στη διάθεση. Παρουσιάζει κενά 

µνήµης και δεν είναι ικανός να θυµηθεί τι είπε ή τι έκανε όταν έπινε και δεν θυµάται πόσο 

ήπιε. Μετά τη χρήση του αλκοόλ, ακολουθούν ναυτία και εµετός. Είναι γνωστό ότι οι 

σκοτοδίνες σε αυτή τη περίοδο διαρκούν αρκετές µέρες. Μερικές φορές παρουσιάζει και 

επιληπτικές κρίσεις. 

  

 

1.3 Αίτια και παράγοντες που οδηγούν στο αλκοόλ 

 

1.3.1 Αιτιοπαθογενετικοί παράγοντες 

  

Για τον αλκοολισµό και τα σχετικά προβλήµατα έχουν αναπτυχθεί διάφορες 

υποθέσεις-θεωρίες που µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε έξι µεγάλες κατηγορίες: 1) Η 

ψυχαναλυτικές θεωρίες: Ο Freud θεωρούσε  ότι το αλκοόλ παλινδροµεί τη σκέψη µέσα 

στα πλαίσια διαφυγής από την πραγµατικότητα. Ο Menninger θεωρούσε τον αλκοολισµό 

ως ένστικτο αυτοκαταστροφής. Η εξάρτηση από το αλκοόλ θεωρήθηκε επίσης ως 

ασυνείδητη ενόρµηση για την αυτοκαταστροφή. Όλοι οι ψυχαναλυτές συµφωνούν ότι κατά 

την παιδική του ηλικία η προσωπικότητα (του αλκοολικού) είχε µεγάλες ανάγκες 

ικανοποιήσεων.  

 

2) Οι µαθησιακές θεωρίες: Βασίζονται στην εγκατάσταση ενός αντανακλαστικού ενίσχυσης 

της δράσης του αλκοόλ ως αγχολυτικού. Ο Horton ασχολήθηκε να βρει µια εξήγηση για την 

«ανάγκη κατάχρησης» οινοπνευµατωδών ποτών σε διάφορούς πολιτισµούς. Κατέληξε στο 

συµπέρασµα ότι κοινό χαρακτηριστικό της συµπεριφοράς αυτής ήταν η προσπάθεια για 
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µείωση του συναισθήµατος του άγχους. Το άγχος αυτό είναι αποτέλεσµα του τρόπου ζωής 

µέσα σε ένα δεδοµένο κοινωνικοοινοµικό σύστηµα.  

 

3) Οι φυσιολογικές θεωρίες: Θεωρούν ότι µεταβολικοί µηχανισµοί πρέπει να 

ενοχοποιούνται στο µεταβολισµό του αλκοόλ. Έτσι ίσως να ερµηνεύονται τα υψηλά 

ποσοστά αλκοολισµού σε ορισµένες εθνικότητες π.χ. Ινδιάνοι των ΗΠΑ. Η «συµβολική 

λειτουργία» των οινοπνευµατωδών ποτών µέσα στα πλαίσια µιας δεδοµένης κοινωνίας 

αποτελεί ακόµα ένα κοινό χαρακτηριστικό, που οδήγησε σε διάφορες υποθέσεις σχετικά µε 

την χρήση οινοπνεύµατος στις κοινωνίες αυτές (Klausner). Το ερώτηµα είναι, αν και κατά 

πόσο το τελετουργικό της χρήσης των οινοπνευµατωδών ποτών συνεισφέρει ακόµα στην 

κολεκτιβιστική παραγωγή ενός αισθήµατος αλληλεγγύης ή έχει αντικατασταθεί στις µέρες 

µας από πολλές εκφράσεις της καθηµερινής ζωής. Χωρίς αµφιβολία όµως µπορεί να 

µεταφερθεί η παρατήρηση αυτή στη χρήση οινοπνευµατωδών ποτών µεταξύ των µελών 

διαφόρων κοινωνικών οµάδων. Είναι γνωστές οι διαφορετικές συνήθειες µε τις οποίες 

γίνεται οι κατανάλωση ποτού στις διάφορες κοινωνικές τάξεις.  

 

4) Οι κοινωνιολογικές θεωρίες: Τοποθετούν το πρόβληµα µέσα στην κοινωνική οργάνωση, 

τον πολιτισµό και τις περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως το κλίµα. O Field ασχολήθηκε µε τα 

αποτελέσµατα της έρευνας του Horton τα οποία ερµήνευσε µέσα από την δική του 

αναλυτική θεώρηση. Έτσι δηµιούργησε την «τροπολογία» της θεωρίας του Horton, κατά 

την οποία η ανάγκη για κατάχρηση οινοπνευµατωδών ποτών εµφανίζεται κυρίως σε 

πολιτισµούς µε ασθενική πολιτική οργάνωση, µε έλλειψη ιεραρχίας και γενικότερα χαλαρής 

κοινωνικής δοµής. Υπέθεσε ότι σε σταθερά δοµηµένες θεωρίες η δυνατότητα ελέγχου πάνω 

στην ιδιαίτερη αλκοολική συµπεριφορά είναι µεγαλύτερη από ότι σε τέτοιες, που στερούνται 

αυτής της δοµής. Εξάλλου υπέθεσε ότι καλά οργανωµένες κοινωνίες, έχουν µεγαλύτερη 

δυνατότητα για µια «εκπαιδευτική κοινωνικοποίηση» του ατόµου µέσα στα κοινωνικά τους 

πλαίσια.  

 

5) Η υπόθεση της αδυναµίας: Θεωρείται ότι κατάχρηση οινοπνεύµατος γίνεται κυρίως σε 

κοινωνίες όπου συναντάµε µεγάλη κοινωνικοοικονοµική αβεβαιότητα. Η διαφορά µε τις 

υποθέσεις του Horton και Field είναι ότι εδώ θεωρείται ότι η κατανάλωση του αλκοόλ 
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γίνεται όχι τόσο για περιορισµό του αισθήµατος του άγχους, όσο για προσπάθεια 

απόκτησης ενός αισθήµατος σιγουριάς, δύναµης και ξεπεράσµατος του αισθήµατος 

αδυναµίας και αβεβαιότητας. Σε τέτοιου είδους λιγότερο διαφοροποιηµένες κοινωνίες, 

παρουσιάζεται µια ανασφάλεια όσον αφορά την ατοµική κοινωνική τοποθέτηση που 

ξεπερνιέται µε την δύναµη που αντλεί ο αλκοολικός από την κατάχρηση οινοπνεύµατος. 

Χαρακτηριστικό τέτοιου είδους κατάχρησης είναι η συνοδεία της από επιθετικές τάσεις των 

µελών της κοινωνίας αυτής.  

 

6) Η υπόθεση του προβλήµατος εξάρτησης. Ο Bacon θεωρεί ότι η κατάχρηση 

οινοπνεύµατος οφείλεται σε ένα λανθασµένο σύστηµα διαπαιδαγώγησης του παιδιού στα 

χρόνια της ανάπτυξης του χαρακτήρα του. Θεωρείται ότι η υπερβολική προστασία 

(εξάρτηση) από την µια µεριά και η τέλεια εγκατάλειψη (ανεξαρτησία) από την άλλη, ήταν 

τα κύρια χαρακτηριστικά διαπαιδαγώγησης του µελλοντικού αλκοολικού. Η ακραία αυτή 

συµπεριφορά τραυµατίζει το παιδί. Όταν ενηλικιωθεί αναζητά την κατάσταση προστασίας 

(εξάρτησης) στις δύσκολες περιόδους της ζωής του. Μη έχοντας όµως πλέον άλλο σύστηµα 

εξάρτησης καταφεύγει στο αλκοόλ. 

 

1.3.2 Αιτιολογικοί παράγοντες 

  

Το αλκοόλ αποτελεί µέγα κοινωνικό πρόβληµα µε προεκτάσεις ανάλογες των 

ναρκωτικών. Οι αρνητικές συνέπειες από την κατάχρηση του δεν αγγίζουν απλώς την 

οικογένεια, αλλά τη διαλύουν. ∆εν αγγίζουν απλώς την κοινωνία αλλά τη διαβρώνουν. 

 Στην Ελλάδα η πλύση εγκεφάλου στους ευαίσθητους παραλήπτες των 

διαφηµιστικών µηνυµάτων είναι καθηµερινή, µε αποτέλεσµα η «αιµορραγία» προς τον 

εθισµό να γίνεται εντονότερη. Η νοθεία γίνεται µε µεθυλική αλκοόλη ή ξυλόπνευµα, 

ουσία που δρα βλαπτικά στο οπτικό νεύρο και προκαλεί τύφλωση. Σήµερα στη χώρα µας 

έχουµε έναν µεγάλο αριθµό υποψηφίων τυφλών, πέρα από αυτούς που πρόκειται να 

αρρωστήσουν από καρδιαγγειακές παθήσεις, διάφορες µορφές καρκίνου, κίρρωση του 

ήπατος και άλλες ασθένειες µε αιτία τα οινοπνευµατώδη. 

 Ως ουσία το αλκοόλ δεν διαφέρει από τα άλλα ναρκωτικά. Ως ιδέα λανσάρεται ως 

τρόπος ζωής. ∆ιαφηµίζεται ποικιλότροπα, ως το απαραίτητο µέσο  για την επίτευξη της 
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«προσωπικής ευτυχίας», για την «επαγγελµατική καταξίωση» και τη «δυναµική 

προσωπικότητα». Καταλήγει στα σπίτια και γίνεται αναγκαίο στις συναναστροφές µας. 

Στην Ελλάδα µπορεί να το προµηθευτεί από το ψιλικατζίδικο ή την υπεραγορά της 

γειτονιάς ακόµη και ένα πεντάχρονο παιδί. Το αλκοόλ είναι, απλώς, νόµιµη 

εξαρτησιογόνος ουσία, ενώ η ηρωίνη και η κοκαΐνη είναι παράνοµες.  

 Για τον καθηγητή κ. Danid Deitch(Το Βήµα,24/3/2002), κατά πρώτον, το αλκοόλ 

γενικά θεωρείται κατασταλτικό ναρκωτικό, και κατά δεύτερον, αναισθητικό. Έτσι, έχει 

οµοιότητες µε άλλα ναρκωτικά που ανήκουν στην κατηγορία των κατασταλτικών 

εκείνων που καταστέλλουν τη λειτουργία του εγκεφάλου, σε συγκεκριµένο τµήµα του. 

Είναι παρόµοιο µε τα ηρεµιστικά υπνωτικά ναρκωτικά και βαρβιτουρικά, περισσότερο 

δε µε αυτά όσον αφορά το συγκεκριµένο τµήµα του εγκεφάλου του επιδρά.  

Για τον καθηγητή κ. Κωστή Μπάλλα(Το Βήµα,24/3/2002), χιλιάδες νέοι 

καταφεύγουν σήµερα στα σφηνάκια «για να τη βρουν», χρησιµοποιώντας έτσι το 

αλκοόλ, που είναι ναρκωτικό, όπως τις άλλες εξαρτησιογόνες ουσίες και ιδιαίτερα την 

ηρωίνη και την κοκαΐνη. Απλά, λιτά η έρευνα τεκµηριώνει και η επιστήµη δείχνει το 

µέγεθος του κινδύνου, ενός κίνδυνου που αγνοεί η κοινωνία και την ύπαρξη του αρνείται 

να δεχθεί η µονίµως σε εφησυχασµό ευρισκόµενη πολιτεία. 

Οι λόγοι που πιθανόν να ώθησαν στο κοινωνικό αυτό πρόβληµα, είναι από τη 

µια, η άγνοια και η κοινωνική αποδοχή του αλκοόλ και από την άλλη, η επίγνωση, αλλά 

και η ταύτιση µε το πρέπον, τη µεγάλη ζωή, την ελίτ, τη διαφορετικότητα. Σήµερα, ένα 

παιδί κρύβει το ούζο κάτω από το θρανίο και  ένας έφηβος αγοράζει το κουτάκι την 

µπίρα όπως τις τσίχλες και το παγωτό από το περίπτερο. Στα µπαρ και στις καφετέριες 

σερβίρεται το σφηνάκι σε δωδεκάχρονους και δεκατριάχρονους χωρίς κάποιος να δίνει 

λόγο γι΄αυτό και οι ίδιοι οι γονείς προσφέρουν στο παιδί τους ένα ποτήρι κρασί την 

ηµέρα της γιορτής -γιατί τώρα µεγάλωσε και µπορεί να πιει ένα ποτηράκι, ενώ η 

διαφήµιση βοµβαρδίζει τις οικογένειες µας. 

Είναι φανερό ότι δεν µπορεί µόνο ένας συγκεκριµένος παράγοντας να καθορίζει 

γιατί κάποιοι άνθρωποι ωθούνται στο αλκοόλ και δηµιουργείται εξάρτηση από αυτό και 

άλλοι όχι. Οι παράγοντες που οδηγούν στην εξάρτηση κατηγοριοποιούνται στους 

κοινωνικούς, πολιτισµικούς, ψυχολογικούς και τους βιολογικούς.  
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Οι βιολογικοί παράγοντες παίζουν ένα από τους σηµαντικότερους ρόλους στη 

δηµιουργία του αλκοολισµό. Ο αλκοολισµός είναι τόσο πολύπλοκος που είναι απίθανο ένα 

µόνο γενετικό «σηµάδι» να αποδειχθεί ως ένοχο και να ερµηνευθεί ως ο µοναδικός 

παράγοντας που οδήγησε κάποιον στο αλκοόλ. Έρευνες µελετούν ένα αριθµό από 

κληρονοµικά χαρακτηριστικά  που κάνουν συγκεκριµένα άτοµα δεκτικά σ’ αυτή την 

ασθένεια .  

Λόγω του ότι το αλκοόλ βρίσκεται εύκολα στη φύση, γενετικοί µηχανισµοί για να 

προστατεύσουν την υπερβολική κατανάλωση εµπλέκονται ώστε να προστατεύσουν το άτοµο 

από τις φυσιολογικές απειλές. Σηµαντικό ρόλο στον αλκοολισµό παίζει η έλλειψη κάποιων 

από τους φυσιολογικούς προστατευτικούς γενετικούς παράγοντες. Κάποιες µελέτες βρήκαν, 

πως άτοµα µε οικογενειακό ιστορικό στο αλκοόλ τείνουν στο να συνεχίζουν τη 

«παράδοση» της εξάρτησης από το αλκοόλ, σε µεγαλύτερο βαθµό από ότι άτοµα που 

προέρχονται από  οικογένειες που δεν έχουν τέτοιο ιστορικό. Ειδικοί προτείνουν πως 

κάποια άτοµα µπορεί να έχουν κληρονοµήσει την έλλειψη αυτών των προειδοποιητικών 

σηµαδιών σε σχέση µε κάποιους άλλους “συνηθισµένους” ανθρώπους που µπορούν να 

σταµατήσουν το ποτό. Αυτός ο κληρονοµικός παράγοντας µπορεί να παρουσιαστεί ανάµεσα 

στο 40% µε 60% των περιπτώσεων που παρουσιάζουν εξάρτηση από το αλκοόλ. 

Μελέτες σε αλκοολικούς έχουν δείξει ότι παιδί ενός αλκοολικού που υιοθετήθηκε 

µόλις γεννήθηκε από οικογένειες µη αλκοολικών, έχει µεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξει 

αλκοολισµό από ότι το παιδί ενός µη αλκοολικού που υιοθετήθηκε από µια οικογένεια µη 

αλκοολικών. Η έλλειψη ανοχής στο αλκοόλ από ένα αλκοολικό άτοµο µπορεί, σε µεγάλο 

βαθµό, να οφείλεται στην έλλειψη των ενζύµων αδελχαϊδης (AcH) και αλκοολικής 

αφυδρογόνασης (AdH) από τον οργανισµό του. Η έλλειψη των ενζύµων αυτών βοηθά 

σηµαντικά στην αύξηση ανοχής στο αλκοόλ από ένα άτοµο µε αποτέλεσµα τη συνεχιζόµενη 

χρήση αλκοόλ. 

Μερικοί άνθρωποι που πάσχουν από αλκοολισµό µπορεί να έχουν κληρονοµικά 

στοιχεία στη µεταφορά σεροτονίνης. Αυτό είναι σηµαντικό χηµικό του εγκεφάλου γνωστό 

ως νευροδιαβιβαστής ο οποίος είναι σηµαντικός για  την καλή κατάσταση και συµπεριφορά 

(διατροφή, ξεκούραση). Τα µη-φυσιολογικά επίπεδα της σεροτονίνης είναι συνδεδεµένα µε 

υψηλά επίπεδα ανοχής του αλκοόλ. Επίσης συνδέονται µε αυθόρµητες και επιθετικές 

συµπεριφορές που µπορεί να προδιαθέτουν το άτοµο να πιει και να αναπτύξει το ρίσκο για 
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επικίνδυνες συµπεριφορές και αυτοκτονικές τάσεις. Αν ο κληρονοµικός παράγοντας 

εντοπιστεί, είναι πιθανό να εξηγηθούν όλες οι υποθέσεις του αλκοολισµού. Είναι ακόµη 

σηµαντικό να αναφέρουµε ότι ακόµη και να έχει κληρονοµικά γονίδια κάποιος δεν έχει 

ελαφρυντικά σε τυχόν ποινή που θα του αποδοθεί για παραβατικές πράξεις λόγω αλκοόλ. 

Το περιβάλλον, η προσωπικότητα και οι συναισθηµατικοί παράγοντες παίζουν επίσης 

σηµαντικό ρόλο. 

Το αλκοόλ, είναι γεγονός, πως παίζει σηµαντικό ρόλο στην καθηµερινή κοινωνική 

συναλλαγή. Η διεκπεραίωση των περισσότερων κοινωνικών συναλλαγών, από κάθε είδους 

γιορτή και εκδήλωση µέχρι και σοβαρές επαγγελµατικές συσκέψεις, περιλαµβάνει την 

κατανάλωση της αλκοόλης. Ο τρόπος µε τον οποίο είναι οργανωµένη η σύγχρονη 

οικογένεια, ο χώρος και ο τρόπος εργασίας και η κοινωνία γενικότερα, φαίνεται να 

αποτελεί σηµαντικό κοινωνικό παράγοντα αιτιολογίας του αλκοολισµού. Αιτίες που 

οφείλονται στις διάφορες κοινωνικές πιέσεις µπορούν να θεωρηθούν από τις πρωταρχικές. 

Συγχρόνως όµως βρισκόµαστε µπροστά σε αντίθετες φαινοµενικά αιτίες, όπως άνθρωποι, 

οι οποίοι πίνουν γιατί έχουν κατάθλιψη σε αντίθεση µε άλλους, οι οποίοι πίνουν όταν 

έχουν µεγάλη χαρά. Άλλοι πίνουν για να νιώσουν ότι µπορούν να ξεπεράσουν τους φόβους 

ή τις όποιες αναστολές, άλλοι πάλι όταν είναι κουρασµένοι, άλλοι όταν θέλουν να 

διασκεδάσουν: βρίσκοντας µέσα από το αλκοόλ την ενέργεια τους και το κέφι τους. Άλλοι 

πάλι πίνουν για να χαλαρώσουν. ∆ηλαδή, οι λόγοι τελικά για τους οποίους οι άνθρωποι 

πίνουν είναι τόσοι πολλοί αποτελώντας ένα πρόβληµα τόσο σύνθετο όσο ο χαρακτήρας 

τους αλλά και το περιβάλλον στο οποίο ζουν. 

Οι κοινωνικές πιέσεις που ασκούνται διαµέσου των κοινωνικών προβληµάτων, 

όπως η οικονοµία, η υγεία, η παιδεία, το περιβάλλον, η ανεργία, τα αδιέξοδα των νέων 

ανθρώπων, το λιγότερο που µπορούν κάνουν είναι να οδηγήσουν κάποιους στον 

αλκοολισµό. Ας µην ξεχνάµε τον αυξανόµενο αριθµό αυτοκτονιών που παρατηρούνται 

τα τελευταία χρόνια σε ενήλικες αλλά και σε νεαρά άτοµα, λόγω κοινωνικών πιέσεων. 

∆εν είναι τυχαίο, βέβαια, ότι οι σύγχρονες απόψεις περί κατάχρησης της αλκοόλης 

κατατάσσουν τον αλκοολισµό στα κοινωνικά φαινόµενα, σε αντίθεση µε αυτούς που 

διακρίνουν µόνο ‘’τάσεις αυτοκαταστροφής’’ και ’’ψυχοπαθολογίας’’ στον αλκοολικό. 

Ο τρόπος ζωής στην ύπαιθρο και η έλλειψη ενδιαφερόντων µε υψηλούς, 

πνευµατικούς και ψυχικούς στόχους µετατρέπουν την καθηµερινή ζωή σε µια ρουτίνα και 
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αυτό οδηγεί µαθηµατικά στη δηµιουργία µιας πολύ µεγάλης οµάδας αλκοολικών. Για 

παράδειγµα, γενικά οι αγρότες, µε τις επαναλαµβανόµενες λήψεις αλκοόλ δηµιουργούν 

αυτή τη µεγαλύτερη ίσως εξαρτηµένη οµάδα, εξ αιτίας των πολύωρων παραµονών τους στα 

καφενεία. Σε αυτό το σηµείο πρέπει να αναφερθεί και η ιδιαιτερότητα τοπικών συνηθειών 

που επιβαρύνει το όλο πρόβληµα αλλά και κακής νοοτροπίας. Η κατάσταση είναι µη 

ελεγχόµενη αν κάποιος σκεφτεί ότι ακόµη και στα µνηµόσυνα προσφέρουν κονιάκ. 

 Η δυνατότητα πρόσβασης στο αλκοόλ θα µπορούσε να συνοψιστεί µε τη δήλωση 

ότι «όσο υπάρχει αλκοόλ σε µια δεδοµένη κοινωνία θα υπάρχουν και αλκοολικοί ’’. 

Αυτό δεν σηµαίνει, βέβαια, ότι η χρήση της αλκοόλης θα πρέπει να θεωρηθεί απαραίτητα 

παράνοµη πράξη. Η εµπειρία της ποτοαπαγόρευσης στις ΗΠΑ και η σχετική 

εγκληµατικότητα που την συνόδευσε, είναι παράδειγµα προς αποφυγή. Είναι γεγονός, 

όµως, ότι υπάρχει µια στενή σχέση µεταξύ πρόσβασης στο αλκοόλ και αριθµού 

αλκοολικών. Κατά την περίοδο 1941-1947 στη Γαλλία, όταν η παραγωγή και 

κατανάλωση του κρασιού µειώθηκε λόγω του πολέµου από πέντε σε ένα λίτρο τη 

βδοµάδα, η θνησιµότητα εξαιτίας κίρρωσης του ήπατος µειώθηκε επίσης κατά 80%. Στις 

ΗΠΑ, επίσης, µειώθηκε η θνησιµότητα εξαιτίας της κίρρωσης του ήπατος κατά την 

περίοδο απαγόρευσης. 

 Σε σύγκριση µε τις ’’παράνοµες ουσίες εξάρτησης’’ το αλκοόλ είναι σχετικά 

φτηνό στην τιµή, η χρήση του δεν διώκεται ποινικά, άρα είναι νόµιµο και είναι 

κοινωνικά αποδεκτό. Και οι τρεις αυτές κοινωνικές διαστάσεις διατηρούν, και σε 

ορισµένες περιπτώσεις, αυξάνουν την κατανάλωση ή και την κατάχρηση αυτής της 

ουσίας. 

 Συχνά παρατηρείται το γεγονός ότι πολλά άτοµα, κυρίως νέοι, κάνουν χρήση 

αλκοόλης κάτω από κοινωνική πίεση, από ανάγκη ένταξης του ατόµου σε µια κοινωνική 

οµάδα, ή από φόβο απόρριψης. «Σε µια συνεδρία, νεαρή γυναίκα που έκανε κατάχρηση 

του αλκοόλ παραδέχτηκε ότι η µυρωδιά του συγκεκριµένου ποτού της ήταν δυσάρεστη. 

Το έκανε για να µη θεωρηθεί ’’απροσάρµοστη’’, όσον αφορά στους κανόνες 

’’οµαδικής’’ συµπεριφοράς.» (Τσαρούχας,2000 )  

 Η ενηµέρωση του κοινού για την ύπαρξη ενός προϊόντος, από τα ΜΜΕ και 

ιδιαίτερα µέσω διαφήµισης, στοχεύει στην αύξηση των πωλήσεων και συγκεκριµένα 

στην αύξηση κατανάλωσης της αλκοόλης. Αυτό το επιτυγχάνουν είτε µε τη δηµιουργία 
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’’προτύπων’’,  τα οποία υιοθετούνται από τους νέους, είτε µε το να ’’επιβεβαιώνει’’ 

υπάρχουσες συµπεριφορές που διέπουν τη νεανική κουλτούρα. ∆εν είναι τυχαίο, βέβαια, 

το ότι η συντριπτική πλειοψηφία των διαφηµίσεων για αλκοολούχα ποτά ’’συνδέουν’’ την 

κατανάλωση του αλκοόλ µε κοινωνική ή και σεξουαλική επιτυχία. 

 Πολλές φορές, η βραδινή και µονότονη εργασία ωθούν σε µεγαλύτερη 

κατανάλωση αλκοόλης για ευνόητους λόγους. Επίσης, η µακρόχρονη απουσία από την 

οικογένεια έχει θεωρηθεί ως παράγοντας αύξησης της κατανάλωσης. Τέλος, 

επαγγελµατίες που έχουν άµεση σχέση µε την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών έχουν 

αυξηµένες πιθανότητες προσωπικής κατανάλωσης. Ο τρόπος ζωής ενός ατόµου, όπως 

προαναφέρθηκε, θεωρείται παράγοντας αύξησης της κατανάλωσης του αλκοόλ. 

Ιδιαίτερα ευάλωτα φαίνεται ότι είναι άτοµα που ζουν και εργάζονται κάτω από συνθήκες 

πίεσης, όπως, για παράδειγµα, στελέχη επιχειρήσεων, δηµοσιογράφοι, δικηγόροι. Το 

άτοµο που κάνει παθολογική χρήση αλκοόλ δεν ανήκει σε κάποιο συγκεκριµένο 

κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο. Αλκοολικοί µπορεί να είναι τόσο άτοµα που ζουν στη 

φτώχεια, την αλητεία, τον υπόκοσµο κ.λ.π., όσο και δάσκαλοι, γιατροί, νοικοκυρές, 

φοιτητές κ.λ.π. 

 Όλα τα µέλη µιας οικογένειας (γονείς, παιδιά, παππούς- γιαγιά, θεοί και λοιποί 

συγγενείς) µπορεί συχνά  να είναι ανεπαρκείς στο ρόλο τους. Κανένας γονιός, θείος 

κ.λ.π. δεν µπορεί να είναι συνέχεια σε καλή συναισθηµατική διάθεση. Είναι εντελώς 

φυσικό, ειδικά για τους γονείς, να φωνάζουν και να ξεσπούν  στα παιδιά τους µια στις 

τόσες, γεγονός που µπορεί να αποτελέσει αιτιογενή παράγοντα για τη χρήση αλκοόλ 

από αυτά. Από την άλλη, µπορεί τα µέλη της οικογένειας να γίνουν υπερβολικά 

καθοδηγητικά και πιεστικά απέναντι σε ένα άλλο µέλος της οικογένειας. Η καθηµερινή 

χρήση αλκοόλ από τα υπόλοιπα µέλη µιας οικογένειας και η συναναστροφή  µε άτοµα-

χρήστες αλκοόλ, πιθανό να αποτελέσει έναυσµα για τη χρήση αλκοόλ από ένα µέλος της 

οικογένειας που πιθανόν να µην έπινε. 

 Παράγοντες που συµπεριλαµβάνονται στους λόγους που οδηγούν ένα µέλος στη 

χρήση αλκοόλ, µπορεί να είναι κάποιες οικονοµικές δυσκολίες που παρουσιάζει η 

οικογένεια, η έλλειψη επικοινωνίας µεταξύ των µελών, σωµατική, ψυχική ή 

συναισθηµατική διαταραχή σε ένα από τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειας, η πίεση από 

την εργασία και η έλλειψη ελεύθερου χρόνου, οι ελάχιστες οικογενειακές δραστηριότητες 

και συγκεντρώσεις, η σεξουαλική ή άλλη κακοποίηση ανάµεσα στα µέλη και η έλλειψη 

οριοθέτησης  στις σχέσεις και στους ρόλους των µελών. 
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   Υπάρχουν κοινωνίες που για θρησκευτικούς ή άλλους λόγους, απαγορεύουν τη 

χρήση του αλκοόλ. Είναι ευνόητο, ότι σε τέτοια πολιτισµικά πλαίσια δεν παρατηρείται 

το φαινόµενο του αλκοολισµού. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όµως, παρουσιάζουν κοινότητες 

όπου, ενώ η χρήση της αλκοόλης είναι κοινωνικά αποδεκτή, οι περιπτώσεις 

αλκοολισµού είναι σπάνιες. Η εβραϊκή κοινότητα αποτελεί ένα παράδειγµα ’’ελεγχόµενης 

χρήσης’’ του αλκοόλ. Στην προκειµένη περίπτωση, τα παιδιά µαθαίνουν να κάνουν 

χρήση του αλκοόλ µόνο στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Μ΄αυτό το τρόπο, η χρήση 

είναι αποδεκτή, ενώ η µέθη ή η κατάχρηση του αλκοόλ είναι αξιόποινες συµπεριφορές. 

Οι χώρες όπως η Ιρλανδία και οι ΗΠΑ, όπου η χρήση του αλκοόλ είναι κοινωνικά 

αποδεκτή, παρουσιάζουν σοβαρά προβλήµατα αλκοολισµού. Πιθανώς γιατί εκλείπει το 

στοιχείο της ’’ελεγχόµενης καταναλωτικής συµπεριφοράς’’ του αλκοόλ. Σ΄ αυτές τις 

χώρες έχει παρατηρηθεί, ότι ακόµα και παιδιά που προέρχονται από γονείς οι οποίοι δεν 

κάνουν χρήση αλκοόλ, µπορεί να καταλήξουν στον αλκοολισµό. 

Το πόσο πίνει ο κοινωνικός πότης ή ο αλκοολικός, όπως αναφέρθηκε και πιο 

πάνω, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Μεταξύ αυτών είναι και οι ψυχολογικοί 
παράγοντες, όπως το στρες ή η ψυχολογική πίεση, που νιώθει ο πότης, και οι 

αναµενόµενες συνέπειες του ποτού. Υπάρχουν σήµερα αρκετές πειραµατικές µελέτες, 

που δείχνουν ότι οι αλκοολικοί αυξάνουν την ποσότητα που πίνουν, αν οι άλλοι τους 

κατακρίνουν γι αυτό ή αν νιώσουν ότι απειλούνται να κατακριθούν για την πράξη τους. 

Στην προσπάθεια τους να ερευνήσουν το φαινόµενο της ψυχολογικής εξάρτησης 

διάφοροι ερευνητές ανάπτυξαν τη θεωρία της ψυχολογικής ευπάθειας. Τα άτοµα, 

σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή, πριν χαρακτηριστούν αλκοολικοί, ήταν συναισθηµατικά 

ανώριµα άτοµα και είχαν χαµηλή αντοχή στο στρες. Ο φόβος της απώλειας της 

θηλυκότητας και της ελκυστικότητας µπορεί επίσης µα οδηγήσει τις γυναίκες στον 

αλκοολισµό. Πολλά άτοµα που κάνουν παθολογική χρήση ουσιών υποφέρουν επίσης 

από ψυχικές διαταραχές.  

Είναι συχνά δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς ποια διαταραχή είναι πρώτη και ποια 

δεύτερη. Εν τούτοις πολλοί ασθενείς οδηγούνται σε εξάρτηση σε µια προσπάθεια να 

θεραπεύσουν φαρµακευτικά καταστάσεις όπως η κατάθλιψη, το άγχος και η ψύχωση. Οι 

πιο συνηθισµένες ψυχικές διαταραχές που ανευρίσκονται σε χρήστες ουσιών είναι οι 

∆ιαταραχές της διάθεσης, οι αγχώδεις διαταραχές, οι σωµατόµορφες διαταραχές και οι 

διαταραχές της προσωπικότητας. ∆εν υπάρχει συγκεκριµένος τύπος προσωπικότητας 

που συνδυάζεται µε παθολογική χρήση ουσιών. Εντούτοις η αντικοινωνική διαταραχή 

(κυρίως) και η µεταιχµιακή  διαταραχή της προσωπικότητας ανευρίσκονται συχνά σε 
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χρήστες πολλαπλών ουσιών και πολλοί συγγραφείς συνδέουν την εξαρτηµένη 

διαταραχή της προσωπικότητας µε τον αλκοολισµό. Θα λέγαµε, πάντως, ότι η διαταραχή 

διαγωγής στα παιδιά και αντικοινωνική διαταραχή της προσωπικότητας προδιαθέτουν 

στην ανάπτυξη διαταραχών χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών. Αυτό που έχει σηµασία 

είναι ότι η συνολική ψυχιατρική εκτίµηση και η ανάλογη θεραπεία των υποκειµένων 

ψυχικών διαταραχών του χρήστη πρέπει να γίνει µόνο όταν πάψει η εξάρτηση, γιατί 

ενόσω κάνει χρήση ουσιών, η ακριβής ψυχιατρική εκτίµηση είναι σχεδόν αδύνατη. 

Οι άνθρωποι πιστεύουν, συχνά, ότι υπάρχει µια “αλκοολική προσωπικότητα” που 

µπορούµε να την αναγνωρίσουµε ξεκάθαρα και που είναι ιδιαίτερα ευάλωτη. Στην 

πραγµατικότητα, ποτέ δεν έχει περιγραφεί τέτοιου είδους προσωπικότητα. Εφόσον  η 

δηµιουργία του προβλήµατος του αλκοόλ είναι µια σύνθετη αλληλλοπλοκή 

προσωπικότητας και περιβαλλοντικών παραγόντων, δεν είναι πιθανό να µπορέσουµε να 

βρούµε κάποιο χαρακτηριστικό της προσωπικότητας ενός αλκοολικού. 

 Το να πίνει κανείς, όπως συµβαίνει και µε άλλες συµπεριφορές επηρεάζεται 

σηµαντικά από τη µίµηση της συµπεριφοράς άλλων ανθρώπων. Είναι γνωστό, ότι ο 

αλκοολικός που για πολύ καιρό το ρίχνει έξω µε το ποτό, σταµατά να πίνει µετά από λίγες 

µέρες, µόνο και µόνο επειδή η κριτική του φίλου ή του συντρόφου τους για το αλκοόλ 

σταµάτησε. Έχει αποδειχτεί πειραµατικά ότι οι κοινωνικοί ποτές που πίνουν µεγάλες 

ποσότητες µειώνουν την ποσότητα, αν έχουν  κάποιο “πρότυπο” που πίνει λιγότερο ή δεν 

πίνει καθόλου. 

 Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, αυτές οι κοινωνικές πιέσεις που βάζουν τον 

αλκοολικό σε πειρασµό να σταµατήσει την αποχή αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία. Η υποτροπή 

συνδέεται συχνά µε αυτού του είδους την πίεση και µερικοί θεραπευτές συµπεριλαµβάνουν 

στη θεραπεία τους µια ειδική συµβουλευτική συνεδρίαση, που πολλοί την ονοµάζουν  

“Πέστε όχι”. 

 Μερικοί άνθρωποι πίνουν για να νιώσουν υπερδιέγερση και  άλλοι για να 
µειώσουν το άγχος. Μερικοί πίνουν για να είναι κι αυτοί µέρος της “παρέας” και 
άλλοι, για να τιµωρήσουν τις γυναίκες τους. Η αναζήτηση της µοναδικής 
αλκοολικής προσωπικότητας είναι σαν να ψάχνουµε για την αιτία της 
καρδιοπάθειας ή την αιτία για τις βλάβες των αυτοκινήτων. Παρ΄ όλα αυτά, 
υπάρχουν ενδείξεις ότι πολλοί άνθρωποι που έχουν προβλήµατα µε το ποτό, 
πίνουν για να µειώσουν το άγχος. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η 
“καταστροφή” του µουσικού Eloe Petrovski,  αφού χρησιµοποιούσε το αλκοόλ ως 
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χαλαρωτικό: «Αναζητούσα απελπισµένα κάτι για να χαλαρώσει το κοµµατιασµένο 
µου νευρικό σύστηµα και έτσι δέχτηκα το ουίσκι που µου πρόσφεραν. Η δράση 
ήταν άµεση….και πέτυχε. Από εκείνη τη στιγµή και πέρα, δεν µπορούσα να µείνω 
χωρίς το µπουκάλι σε κάθε δουλειά που αναλάµβανα, κι αυτή η κατάσταση 
κράτησε για τα επόµενα 20 χρόνια…Έκανα µια συµφωνία µε αυτό το πράγµα: θα 
σε πίνω και συ θα µε απαλλάσσεις από τα νεύρα µου.» (Beresford,1993) 

 
1.3.3 Έφηβοι και αλκοόλ 

 
 Εµπεριστατωµένα στοιχεία από ολόκληρη την Ευρώπη, σε έρευνα που 

δηµοσίευσε «Το Βήµα», κατέληξε σε συµπεράσµατα τα οποία προβληµατίζουν. Το 

κοινωνικό πρότυπο θέλει σήµερα όλο και περισσότερο τους δύο γονείς να εργάζονται. 

Αποτέλεσµα αυτού είναι τα παιδιά να γυρίζουν σε ένα άδειο σπίτι όπου λείπει και η 

στοιχειώδης έγνοια, φροντίδα και θαλπωρή. Αυτό παίζει τον ρόλο του και εξηγεί πολλά. 

Σε µια µεγάλη έρευνα λοιπόν που πραγµατοποιήθηκε στο Βέλγιο τέθηκε ένα και 

µοναδικό ερώτηµα: Ενοχοποιείται το κοινωνικό πρότυπο που θέλει τους δύο γονείς να 

εργάζονται για το πρόβληµα της χρήσης των ναρκωτικών και του αλκοόλ; Η απάντηση 

ήταν «ναι». Γιατί, σύµφωνα µε τους µελετητές, στην περίπτωση αυτή ο συνολικός 

ελεύθερος χρόνος  που µένει για επικοινωνία µεταξύ γονιών και παιδιών ανέρχεται µόνο 

σε 12-15 λεπτά το εικοσιτετράωρο. Χρόνος µηδαµινός για να ασχοληθεί ο γονιός στα 

«µικρά», φαινοµενικά προβλήµατα των παιδιών του, αλλά «µεγάλα» για τα ίδια τα 

παιδιά. Οι ίδιοι οι γονείς παραδέχτηκαν µιλώντας στον συντάκτη αυτής της έρευνας ότι 

έµαθαν να συζητούν µε τα παιδιά τους µετά την εµφάνιση του προβλήµατος και 

πασχίζοντας για την αντιµετώπιση του.  

«Ο κ. Philip Lazarov, διευθυντής του εθνικού Κέντρου Εξάρτησης της 

Βουλγαρίας, επισήµανε ότι η µέση ηλικία έναρξης κατανάλωσης οινοπνευµατωδών στη 

χώρα του είναι 12-13 χρονών. Στην Ελλάδα η αντίστοιχη ηλικία είναι τα 12 χρόνια. Ο κ. 

Γιάννης Παπαδόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, 

τόνισε ότι υπήρξε περίπτωση αλκοολικού που παρακολούθησε πρόγραµµα 

απεξάρτησης σε ηλικία µόνο 10 χρονών. 

Τα τελευταία πέντε χρόνια στην Ελλάδα τα στατιστικά δεδοµένα είναι 

ανησυχητικά, καθώς ολοένα και περισσότεροι νέοι καταναλώνουν µεγάλες ποσότητες 

αποσταγµένων ποτών και η ηλικία που οι νέοι αρχίζουν τη χρήση αλκοόλ µικραίνει. Στην 

Ευρώπη, η Ελλάδα έρχεται πρώτη στη κατανάλωση αλκοόλ στους νέους ηλικίας 15 
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χρονών σε αγόρια και κορίτσια. Οι µαθητές από 15-18 ετών πίνουν πέντε ποτά σε κάθε 

έξοδο, µε συχνότητα µια ή δυο φορές το µήνα. Το Φεβρουάριο του 2001, το Ινστιτούτο 

Ψυχικής Υγιεινής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ανακοίνωσε, µετά από έρευνες, ότι οι νέοι 

της Ελλάδας έρχονται πρώτοι σε κατανάλωση στην Ευρώπη και τρίτοι παγκοσµίως. Αν 

αναλογιστούµε  ότι ο αλκοολισµός είναι µια βραδέως εξελισσόµενη ασθένεια 

καταλαβαίνει κανείς τους φόβους και τις ανησυχίες για τους νέους και τους αυριανούς 

πολίτες µιας χώρας. (Το Βήµα,24/3/2002 ) 

Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα χαρακτηριστικά, όπως και τις συναισθηµατικές 

µεταπτώσεις - έντονη τάση για δράση και διάθεση για αταξίες,  περιπέτειες, έντονη τάση 

του εφήβου για ανεξαρτησία από την οικογένεια και αναγνώριση από τους 

συνοµηλίκους, ολοκλήρωση της ωρίµανσης της γενετήσιας λειτουργίας- µπορούµε να 

συµπεράνουµε ότι πολλές φορές έχουµε µια επικίνδυνη συµπεριφορά από τους 

εφήβους σχετικά µε το αλκοόλ, γιατί το αλκοόλ στα µάτια του εφήβου του δίνει τη 

δυνατότητα να ανοιχτεί στον κόσµο των ενηλίκων και να µεγαλώσει. Η περίοδος λοιπόν, 

της εφηβείας είναι ένα πολύ ειδικό σηµείο στην ανάπτυξη του ανθρώπου. Αυτή η τόσο 

ειδική περίοδος µπορεί κάλλιστα να χαρακτηρισθεί ως «διαδικασία» παρά ως στάδιο, 

διότι είναι εδώ που το άτοµο αρχίζει να  αφήνει πίσω του το παιδί, αλλά ξεφεύγει και από 

αρκετά παιδικά χαρακτηριστικά, ειδικά τα ψυχοκοινωνικά. Οι εναλλαγές των βιολογικών, 

των ψυχολογικών και των κοινωνικών αλλαγών στην ηλικία αυτή είναι ραγδαίες, τόσο ως 

προς την έκταση, όσο και ως προς την έντασή τους. 

Σκοπός δεν είναι να εξερευνήσουµε ή να εντοπίσουµε τι είναι αυτό που οδηγεί 

κάποιους στη χρήση και την κατάχρηση του αλκοόλ, αλλά να παρουσιαστούν οι 

παράγοντες επικινδυνότητας που οδηγούν µερικούς νέους, ειδικά τους εφήβους, σ’ αυτή 

τη χρήση και τη κατάχρηση. Αν και όλοι οι έφηβοι διατρέχουν τον κίνδυνο χρήσης και 

κατάχρησης αλκοόλ, περιγράφονται παρακάτω µερικοί παράγοντες που κάνουν 

µερικούς εφήβους πιο ευάλωτους στη χρήση και κατάχρηση αλκοόλ, οι περισσότεροι 

από τους οποίους έχουν ήδη αναφερθεί και αναλυθεί (Το Βήµα,24/3/2002): 

1) Η κατάχρηση φαρµάκων από την οικογένεια του εφήβου. Όταν ο παραµικρός 

πόνος ανακουφίζεται µε ένα χάπι, ή όταν οι γονιοί κάνουν το γιατρό στον εαυτό τους. Ο 

έφηβος, µέλος αυτής της οικογένειας έχει στη διάθεση του ένα ολόκληρο φαρµακείο-

«πειρασµό», για την αντιµετώπιση του κάθε πόνου, φυσικού, συναισθηµατικού, 

κοινωνικού, αλλά και των άλλων δυσκολιών της ζωής. 

2) Η καθηµερινή κατανάλωση αλκοόλ από τους γονείς, ακόµη και όταν αυτοί δε 

µεθούν ποτέ ή δεν υπάρχει κανένα από τα προβλήµατα που προκαλεί ο αλκοολισµός. 
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Πολλοί γονείς, το πρώτο πράγµα που κάνουν γυρίζοντας στο σπίτι, είναι να πιουν ένα 

ποτήρι αλκοόλ, το οποίο συνήθως ακολουθείται από άλλα. Συχνά, αυτό γίνεται µια 

ιεροτελεστία και ο ένας σύζυγος ζήτα από τον άλλο ή από κάποιο από τα παιδιά να τον 

σερβίρει. Αρκετές φορές ο έφηβος θ΄ αρχίσει να µιµείται αυτό το µοντέλο συµπεριφοράς. 

3) Οι δυσκολίες στη σχέση του εφήβου µε τους συνοµηλίκους του.  

4) Τα µαθησιακά προβλήµατα και η έλλειψη της κατάλληλης βοήθειας από το 

σχολείο ή τους γονείς. Γενικά η σχολική αποτυχία, που είναι παράγοντας 

επικινδυνότητας, µπορεί να οφείλεται σε συναισθηµατικές διαταραχές της συγκέντρωσης 

και της προσοχής, δυσλεξία, υπερδραστηριότητα κτλ. 

5) Οικονοµικά προβλήµατα των οικογενειών, τα οποία µπορεί να δηµιουργήσουν 

σύνδροµα κατωτερότητας και ανασφάλειας στους έφηβους-µέλη τους. 

6) Η έλλειψη ενδιαφερόντων που χαρακτηρίζει ορισµένους νέους. Οι νέοι αυτοί, 

συνήθως νιώθουν ένα συναισθηµατικό κενό, που τους οδηγεί στην περιφρόνηση της 

ζωής. Όλη τους η ζωή κυλά σε µια «µαύρη τρύπα», ένα συναισθηµατικό λήθαργο. Η 

έλλειψη κινήτρων και ενδιαφερόντων  τους αφήνει µόνιµα ανικανοποίητους, ενώ στην 

προσπάθεια τους να βρουν λύσεις που θα τους οδηγήσουν, έστω και περιστασιακά, 

στην αντιµετώπιση της πλήξης και της ανίας τους, αναζητούν λύση σε εµπειρίες έντονες, 

επιθετικές και ακραίες, όπως η χρήση του αλκοόλ που τους κάνουν να σπρώχνουν την 

ζωή τους στα όρια της. 

7) Παιδιά αλκοολικών ή τοξικοµανών γονιών διατρέχουν αρκετά ψηλότερο 

κίνδυνο για τη χρήση και κατάχρηση αλκοόλ σε σχέση µε τα παιδιά των γονέων που δεν 

αντιµετωπίζουν πρόβληµα µε το αλκοόλ.    

8) Συναισθηµατικά προβλήµατα και συναισθηµατικές διαταραχές της οικογένειας. 

Παιδιά που µεγαλώνουν σε οικογένειες µε συναισθηµατικά προβλήµατα και διαταραχές, 

όπου κυριαρχεί η ένταση, οι προσβολές αλλά και η έλλειψη αγάπης, φθάνοντας στη 

εφηβεία θα ψάξουν να βρουν παρηγοριά σε παρέες ατόµων µε τα οποία µοιράζονται 

κοινά προβλήµατα. Μαζί θα ψάξουν να βρουν διέξοδο από τα αδιέξοδα τους. Μια από 

τις πιο εύκολες και προσιτές λύσεις είναι η χρήση του αλκοόλ. 

9) Σεξουαλική ή άλλη κακοποίηση κατά την παιδική ηλικία. 

10) Έλλειψη επικοινωνίας στην οικογένεια. 

11) Έλλειψη ή ασάφεια κανόνων και ορίων συµπεριφοράς στην οικογένεια. 

12) Αυταρχική συµπεριφορά του ενός  ή και των δύο γονέων. 

13) Χαµηλή αυτοεκτίµηση και έλλειψη αυτοσεβασµού στον έφηβο. 

14) Μη ανθρωποκεντρικό σχολικό περιβάλλον. 
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15) Κοινωνίες όπου οι αρχές και οι αξίες είναι διφορούµενες και όχι σαφείς. 

16) ∆ιαθεσιµότητα και ευκολία πρόσβασης στο αλκοόλ στην αγορά ή στους 

τόπους όπου καταναλώνεται αλκοόλ. 

17) Ασάφεια στη νοµοθεσία που διέπει την αγορά και χρήση αλκοόλ από τους 

έφηβους και τους νέους. 

18) Προβολή από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης προτύπων που χρησιµοποιούν 

αλκοόλ. 

Οι παράγοντες αυτοί µπορεί να οδηγήσουν κάποια παιδιά, εφήβους, και νέους 

στη χρήση  αλκοολικών ποτών ή και άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Αυτό δεν σηµαίνει 

ότι όλοι οι νέοι που έχουν να αντιµετωπίσουν ένα ή περισσότερους από τους 

παράγοντες που αναφέρθηκαν θα οδηγηθούν στη χρήση αλκοόλ ή την κατάχρηση του. 

Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι σε όσο περισσότερους παράγοντες επικινδυνότητας 

εκτίθεται ένας νέος, τόσο µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να οδηγηθεί στη χρήση και στην 

κατάχρηση αυτής της εξαρτησιογόνες ουσίας. 

Κοινωνικά προβλήµατα όπως ο αλκοολισµός πρέπει να αντιµετωπίζονται από 

κοινού µε τη συνεργασία κρατικών φορέων και ιδιωτικής πρωτοβουλίας για να µπορέσει 

να υπάρξει πραγµατική πρόληψη. 
 

 

1.3.4 Έρευνες που αφορούν τα αίτια του αλκοολισµού. 

 

 Έρευνα που δηµοσιεύθηκε σε Ελληνική εφηµερίδα, µε στοιχεία από ολόκληρη 

την Ευρώπη, κατέγραψε τα παρακάτω συµπεράσµατα (Το Βήµα,24/3/2002):                 

      - Οι Ευρωπαίοι ξοδεύουν 105 δισεκατοµµύρια δολάρια για       οινοπνευµατώδη  

ποτά . 

        -    Περίπου 84 εκατοµµύρια  άνθρωποι στην Ευρώπη υποφέρουν  από τις 

επιπτώσεις του αλκοολισµού. Από αυτούς, 40 εκατοµµύρια είναι εξαρτηµένοι από το 

αλκοόλ. 

        -    Από τα 320 εκατοµµύρια του συνολικού πληθυσµού της Ευρώπης, τα 80 

εκατοµµύρια βιώνουν κάποιο πρόβληµα που συνδέεται µε τον αλκοολισµό. 

        -     Η Ελλάδα ξοδεύει περίπου 700 δισεκατοµµύρια δραχµές τον χρόνο για τις 

εισαγωγές απεσταγµένων «σκληρών» ποτών. 
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        -      ∆απανάται στη χώρα µας ένα ποσό που αγγίζει τα 25 δισεκατοµµύρια δραχµές 

τον χρόνο για τη διαφήµιση µιας ουσίας που είναι «σκληρό» ναρκωτικό.» (Το Βήµα, 

24/032002) 

1.  «Στις ΗΠΑ οι εξαρτηµένοι από το οινόπνευµα ασθενείς ανέρχονται στο 7.3% 
των ανδρών (4.4 εκατοµµύρια) και 1.3% των γυναικών (0.8 εκατοµµύρια) του 
γενικού πληθυσµού άνω των 20 χρονών. Επίσης, στη Σοβιετική Ένωση 
θεωρείται εξάλλου η αλκοολική ασθένεια σαν το υπ΄αριθµόν ένα κοινωνικό 
πρόβληµα της σοβιετικής κοινωνίας. Υπάρχουν επίσηµα στοιχεία που 
ενοχοποιούν την κατάχρηση οινοπνεύµατος στις 80% των περιπτώσεων 
ληστείας, 90% των φόνων και 35% των αυτοκινητιστικών δυστυχηµάτων. 
Εξάλλου, θεωρείται ότι η κατάσταση αλκοόλ παίζει πρωτεύοντα ρόλο για 
περισσότερα των 50% των διαζυγίων και πάνω από 25% µείωσης της 
παραγωγής»                     ( 
http://www.byu.edu/news/realeases/archive98/Nov/alcohol.htm) 

 

Σε έρευνα  µε γενικό τίτλο « Γιατί οι άνθρωποι πίνουν αλκοόλ» που 

πραγµατοποιήθηκε στην Ελλάδα, δόθηκαν οι παρακάτω απαντήσεις : 

(http://www.1lgk.serron.ser.sch.gr/bpz/6_alkool.htm) « Οι άνθρωποι πίνουν αλκοόλ για 

πολλούς λόγους.  

Μερικοί λόγοι είναι:  
1. Για να γιορτάσουν µερικά σηµαντικά γεγονότα και να διασκεδάσουν σηµαντικές 

επετείους µε φίλους και αγαπητά πρόσωπα. 

2. Για να αυξήσουν την ευχαρίστηση κοινωνικών δραστηριοτήτων. 

3. Για καλυτέρευση της γεύσης ενός καλού φαγητού και συµπλήρωση της 

ατµόσφαιρας 

4. Για συµµετοχή για µια θρησκευτική τελετή. 

5. Για να διώξουν νεύρα και ανησυχία. 

6. Για να σταµατήσουν δυσάρεστα συναισθήµατα όπως φόβος, µοναξιά και χαµηλή 

αυτοπεποίθηση 

7. Για να αποκτήσουν ικανότητες να σχετίζονται πιο ελευθέρα µε άλλους 

ανθρώπους. 

8. Για να βρουν θάρρος ή δύναµη να αντιµετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις.»  
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Ο Σύλλογος στήριξης εξαρτηµένων από το αλκοόλ, «Επιστροφή» στο Ηράκλειο 

Κρήτης, µέσα από την δράση του στο τοµέα του αλκοολισµού, παρουσιάζει κάποιους 

βασικούς παράγοντες που σε συνάρτηση µε το χρόνο µπορεί να δηµιουργήσουν το 

πρόβληµα του αλκοολισµού: 

1) Η ουσία - Ποσότητα και επανάληψη: Η κατάχρηση έχει σχέση µε την εξάρτηση, 

αλλά δεν µπορεί σίγουρα από µόνη της να οδηγήσει κάποιο χρήστη στην εξάρτηση. 

Συγκεκριµένα µπορεί να υπάρχει εξάρτηση χωρίς να υπάρχει κατάχρηση ή και το 

αντίθετο. Στις περιπτώσεις όµως που υπάρχει κατάχρηση και εξάρτηση µαζί έχουµε τις 

µεγαλύτερες επιπλοκές και επιπτώσεις, τόσο σε ατοµικό όσο και σε κοινωνικό και 

οικογενειακό επίπεδο,  

2) Κληρονοµικότητα: Σήµερα πλέον οι ερευνητές πιστεύουν, ότι κάποιο γονίδιο 

ευθύνεται για την κληρονοµική προδιάθεση του αλκοολισµού. Ο αλκοολισµός όµως δεν 

οφείλεται µόνο σε κληρονοµικούς παράγοντες. Οι βιολογικοί παράγοντες δηµιουργούν 

µια προδιάθεση, όπως και σε πολλές άλλες ασθένειες, αλλά οι περιβαλλοντικοί 

παράγοντες είναι εκείνοι οι οποίοι καθορίζουν  ένα πιθανό πρόβληµα αλκοολισµού.  

3) Περιβάλλον: Πρέπει να έχουµε υπόψη µας ότι, περιβάλλον ορίζεται το σύνολο των 

ερεθισµάτων από την πρώτη επαφή του νεογέννητου παιδιού έως και τη στιγµή της 

εκδήλωσης της ασθένειας του αλκοολισµού. Οι µακροχρόνιες  συγκρουσιακές 

καταστάσεις µε το περιβάλλον µπορεί να ωθήσουν ένα άτοµο στη χρήση αλκοόλ. Το 

80% των γυναικών αλκοολικών του Συλλόγου ανέφερε διαταραγµένες συζυγικές σχέσεις 

πριν την έναρξη τις εξάρτησης. Ένα παρόµοιο ποσοστό ανέφερε ότι υπέφερε από την 

αίσθηση της κοινωνικής αποµόνωσης. Υπάρχουν και ορισµένες εργασιακές 

απασχολήσεις που χαρακτηρίζονται από αυξηµένο κίνδυνο για αλκοολισµό. Τέτοια 

επαγγέλµατα είναι αυτά που σχετίζονται µε την παραγωγή και διακίνηση του αλκοόλ, τα 

µεταφορικά και οικοδοµικά επαγγέλµατα καθώς και η µη σταθερή εργασία.  

4) Υπερπροσφορά καταναλωτικών ειδών και διαστρεβλωτική χρήση της διαφήµισης 

αλκοολούχων ποτών. 

5) Μεταβιοµηχανική Κοινωνία: Απαίτηση υψηλών  επιπέδων παραγωγής έργου, 

αυτοµατισµός, υπερειδίκευση µε συνέπεια την µαζικοποίηση και την ανωνυµία. 

6) Το στρες της καθηµερινότητας 

7) Τα συναισθηµατικά, ψυχολογικά προβλήµατα, η αίσθηση της µοναξιάς και η 

ελλιπής επικοινωνία. 

8) Η ανεξέλεγκτη πώληση οινοπνευµατωδών στους χώρους διασκέδασης. 
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1.4 Επιπτώσεις αλκοολισµού  
 
 «Σύµφωνα µε την έρευνα του Ινστιτούτου Ινσερµ της Γαλλίας που διενεργήθηκε 

υπό την εποπτεία του καθηγητή κ. Μπερνάρ Ροκ, τρεις είναι οι πιο επικίνδυνες ουσίες- 

στον ίδιο βαθµό επικινδυνότητας: ηρωίνη, κοκαΐνη, οινοπνευµατώδη. Τα τελευταία, 

µπορεί να επιφέρουν τα παρακάτω αρνητικά αποτελέσµατα (Το Βήµα,24/3/2002):  

 α) 20% των οικιακών ατυχηµάτων  

 β) 15% των εργατικών ατυχηµάτων 

γ) 5% των αθλητικών ατυχηµάτων 

δ) 80% των διαφόρων καβγάδων και συγκρούσεων 

ε) 30% των ατυχηµάτων που αφορούν πεζούς 

στ) 14% κάθε είδους τροχαίο ατύχηµα 

ζ) 40% της κακοποίησης παιδιών 

η) 40% της βίας στο σπίτι 

θ) 65% των αυτοκτονιών» 
 
 
 1.4.1Σωµατικές διαταραχές 

 
Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ µπορεί να προκαλέσει πολλά οργανικά 

προβλήµατα. Η επικράτηση της “αλκοολικής ασθένειας” στο πληθυσµό βασίζεται συχνά 

στον αριθµό των θανάτων. Αυτό το ποσοστό έχει αυξηθεί επικίνδυνα τα τελευταία 

χρόνια. Το ποσοστό του αλκοόλ που µπορεί να προκαλέσει στον άνθρωπο ζηµιά, 

φαίνεται να διαφέρει από άτοµο σε άτοµο. Το σίγουρο όµως είναι πως υπάρχει γενετική 

κληρονοµικότητα και “ευαισθησία” στα βλαβερά συµπτώµατα του αλκοόλ. Οι γυναίκες 

φαίνεται να είναι πιο επιρρεπείς στα συµπτώµατα παρά οι άντρες. Η καθηµερινή 

κατανάλωση είναι πιο επιβλαβής από µια µεγάλη κατανάλωση τα Σαββατοκύριακα και 

υπάρχουν στοιχεία πως όσο πίνεις τόσο µεγαλύτερες πιθανότητες έχεις να αναπτύξεις 

την «ασθένεια του αλκοολικού». 
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Όταν εισάγεται στο σώµα ένα οινοπνευµατώδες ποτό, αραιώνεται από τα υγρά 

του στοµάχου και πολύ γρήγορα κατανέµεται σε ολόκληρο το σώµα. Ένα µικρό ποσοστό 

µπαίνει στην κυκλοφορία κατευθείαν από τα τοιχώµατα του στοµάχου. Το µεγαλύτερο 

περνάει από τον πυλωρό στο λεπτό έντερο απ΄ όπου απορροφάται πολύ γρήγορα και 

µπαίνει στην κυκλοφορία. Η ταχύτητα απορρόφησης διαφέρει ανάλογα µε το ποτό και 

την κατάσταση του στοµάχου. Η παρουσία τροφής στο στοµάχι, ιδιαίτερα ορισµένων 

λιπαρών τροφών θα καθυστερήσει την απορρόφηση. Από την άλλη πλευρά, το 

οινόπνευµα όταν πίνεται µε αεριούχα ποτά, συνήθως απορροφάται γρηγορότερα.  

Ακόµη και η συναισθηµατική κατάσταση του πότη µπορεί να επηρεάσει την 

ταχύτητα απορρόφησης. Το οινόπνευµα διαχέεται στο σώµα µε την περιεκτικότητα σε 

νερό των διαφόρων ιστών και οργάνων και εµφανίζεται σε µεγαλύτερη συγκέντρωση στο 

αίµα και στον εγκέφαλο παρά στον λιπώδη ή µυϊκό ιστό. Η σηµασία της ταχύτητας 

απορρόφησης, κατανοµής και αραίωσης του οινοπνεύµατος στο σώµα σχετίζονται µε 

την συγκέντρωση του στα διάφορα όργανα, ιδιαίτερα στον εγκέφαλο. Το σώµα αρχίζει 

να απαλλάσσεται από το οινόπνευµα αµέσως µετά την απορρόφηση του, ένα ασήµαντο 

ποσοστό εκπνέεται από τους πνεύµονες και µια ελάχιστη ποσότητα απεκκρίνεται από 

τον ιδρώτα. Μικρό ποσοστό, επίσης, απεκκρίνεται από τους νεφρούς, συγκεντρώνεται 

δε και κατακρατείται στην ουροδόχο κύστη, ώσπου να αποβληθεί µε τα ούρα. Το 90% ή 

και περισσότερο του οινοπνεύµατος που απορροφήθηκε αποβάλλεται από το σώµα, µε 

µεταβολικές διεργασίες κατά κύριο λόγο στο συκώτι. 

Οι “βαριοί” καταναλωτές συχνά αναπτύσσουν προβλήµατα στο συκώτι. Αυτό δε 

συνδέεται µε την αλλοίωση  των λειτουργιών του συκωτιού, αλλά µε τις δυσλειτουργίες που 

θα φανούν σε αιµατολογική εξέταση. Η αλλοίωση µπορεί να µειωθεί ή να αποτραπεί µε την 

αποχή από το αλκοόλ, αλλά συνεχίζει να είναι το πρώτο στάδιο της εξέλιξης για κύρωση 

(παράρτηµα Α). 

Οι συνέπειες της αλκοολικής ηπατίτιδας µπορεί να είναι ελαφριές αλλά  είναι 

παράλληλα απειλή εφ’ όρου ζωής. Η αποχή από το αλκοόλ µπορεί να αναστρέψει τα 

συµπτώµατα. 

 Η κύρωση είναι το τελικό και µη ανατρέψιµο στάδιο του αλκοολισµού Επηρεάζει 

σοβαρά τις λειτουργίες του συκωτιού και µειώνει το όριο ζωής. Οι αιµατολογικές 

εξετάσεις δείχνουν συχνά δυσλειτουργίες. Η κύρωση του ήπατος είναι τόσο κοινή 

συνέπεια παρατεταµένης λήψης µεγάλων ποσοτήτων ποτού, ώστε χρησιµοποιείται 

συχνά σαν κύριος δείκτης του προβλήµατος αλκοολισµού µιας χώρας. Υπάρχουν 
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σήµερα αρκετές ενδείξεις ότι η κατανάλωση 5, 10 ή περισσοτέρων µπουκαλιών µπύρας, 

ή η ανάλογη ποσότητα κρασιού και σκληρών οινοπνευµατωδών την ηµέρα, αυξάνει τον 

κίνδυνο της κύρωσης.  

 Το έλκος του στοµάχου  και του δωδεκαδάκτυλου συνδέονται, επίσης µε την 

κατανάλωση της αλκοόλης και περισσότεροι από 20% των αλκοολικών είναι ελκοπαθείς. 

Η γαστρίτιδα αναφέρεται ως η πρώτη διαταραχή η οποία είναι πρόδροµος του γαστρικού 

έλκους και σε κατοπινό στάδιο µπορεί να οδηγήσει σε µια σοβαρή ή ακόµα σε µια 

θανατηφόρα αιµατέµεση. Ερευνητές κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι οι αλκοολικοί έχουν 

µια ψηλή συχνότητα γαστροδωδεκαδακτυλικού έλκους. Ο καρκίνος του σωλήνα 

επικρατεί ανάµεσα στους αλκοολικούς. Αρκετοί ερευνητές ερεύνησαν το φαινόµενο αυτό, 

πρόσφατη δε έρευνα του Π.Ο.Υ. απέδειξε ατό το αλκοόλ είναι καρκινογόνο για τον 

άνθρωπο και ότι έχει αιτιώδη σχέση  µε την εµφάνιση καρκίνου στο σύστηµα. 

Το ποσοστό θνησιµότητας από καρδιοαγγειακές διαταραχές αυξάνεται στον 

αλκοολισµό. Οι θάνατοι από καρδιοαγγειακές παθήσεις είναι διπλάσιοι ανάµεσα στους 

αλκοολικούς σε σύγκριση µε τον υπόλοιπο πληθυσµό. Γενικά οι υπερβολικοί 

αλκοολικούς µπορεί να παρουσιάσουν επιπλοκές στο µυοσκελετικό σύστηµα αλλά και 

αδυναµία των µυών. 

Το αλκοολικό σύνδροµο του εµβρύου µελετάται εντατικά σήµερα στις Η.Π.Α. 

Υπάρχουν ενδείξεις, ότι η έγκυος που πίνει πολύ προκαλεί σωµατικές βλάβες στο 

αγέννητο παιδί της. Το παιδί µπορεί να πάσχει από µέτρια ή ελαφριά καθυστέρηση, να 

έχει ένα αφύσικα µικρό κεφάλι, συγγενή καρδιοπάθεια ή άλλες συγγενείς ανωµαλίες. 

 

 «Στην Υγειά µας»… αποτελεί µία συνηθισµένη ευχή που συνοδεύει κάθε 

ποτηράκι ποτού είτε αυτό πίνετε περιστασιακά, επ’ ευκαιρία κάποιας κοινωνικής 

εκδήλωσης, είτε αυτό αποτελεί µέρος της σηµαντικής ποσότητας που καταναλίσκουν 

καθηµερινά ορισµένα άτοµα. Πόση δόση αλήθειας όµως κρύβει η ευχή αυτή, ή πόσο 

θετικά ή αρνητικά µπορεί να επηρεάσει το αλκοόλ την υγεία µας; Είναι γεγονός ότι 

σήµερα το αλκοόλ είναι αναπόσπαστο µέρος σχεδόν κάθε κοινωνικής εκδήλωσης και για 

πολλά άτοµα 1-2 ποτηράκια αλκοόλ αποτελούν απόλαυση και απαραίτητο συµπλήρωµα 

της απογευµατινής ή βραδινής ανάπαυσης ή διασκέδασης. Πόσο αθώα όµως είναι αυτά 

τα ποτηράκια; Αποτελεί αδιαµφισβήτητο  γεγονός το ότι η κατάχρηση αλκοόλ προκαλεί 

σηµαντικές βλάβες στον οργανισµό µας. Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι 

σωµατικές διαταραχές που το αλκοόλ µπορεί να προκαλέσει στον ανθρώπινο 

οργανισµό.  
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Πίνακας 1.1 
 
Βλάβες που εµφανίζονται στα 
διάφορα όργανα και συστήµατα 
του οργανισµού: 

 
                   ∆ιαταραχές 
 

 
Νευρικό σύστηµα 

Μνήµη, συγκέντρωση, προσωπικότητα, αϋπνία, 
ευερεθιστότητα, παραισθήσεις, τρόµος, 
επιληψία, επιδείνωση ψυχώσεων, περιφερική 
πολυνευροπάθεια, στην βάδιση και αστάθεια.  

Αιµοποιητικό ανοσολογικό 
σύστηµα 

Αναιµία, ανοσοκαταστολή µε µεγαλύτερη 
ευαισθησία στις λοιµώξεις 

Καρδιαγγειακό σύστηµα Καρδιακές αρρυθµίες,υπεριπιδαιµία 
Πεπτικό σύστηµα Ναυτία, εµετούς, διάρροιες, παγκρεατίτιδα, 

ανορεξία, κοιλιακό πόνο, απώλεια βάρους, 
σύνδροµα από έλλειψη βιταµινών 

Ηπαρ Λιπώδη διήθηση, στεατοηπατίτιδα, οξεία 
αλκοολική ηπατίτιδα, αλκοολική κύρωση 

 
Στον άνδρα 

Εξαφανίζονται σταδιακά τα ανδρικά 
χαρακτηριστικά και εµφανίζεται γυναικοµαστία, 
ψυχολογικές διαταραχές, απώλεια αναστολών 

 
Στη γυναίκα 

Σηµεία υπογοναδισµού, δηλαδή σταδιακά 
µειώνονται τα γυναικεία χαρακτηριστικά, 
διαταραχές στη περίοδο  

 
Στην εγκυµοσύνη 

Κακή συναισθηµατική κατάσταση και στρες στην 
έγκυο, το βρέφος γεννιέται µε µικρότερο βάρος, 
συχνά πρόωρο µε κωλικούς. Ανωµαλίες που 
κατατάσσονται στο «σύνδροµο εµβρυϊκού 
αλκοολισµού» 
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1.4.2 Νευρολογικές επιπλοκές 

 
 Η οξεία δηλητηρίαση µε οινόπνευµα µπορεί να προκαλέσει κώµα και θάνατο. Οι 

περισσότερες οξείες δηλητηριάσεις µε οινόπνευµα παρέρχονται συνήθως χωρίς 



ιδιαίτερα επακόλουθα. Καµιά φορά χρειάζεται ιατρική βοήθεια για την αντιµετώπιση 

τυχόν αναπνευστικής παράλυσης, πνευµονικής εισρόφησης κλπ. Η χρόνια δηλητηρίαση 

όµως του νευρικού συστήµατος από το οινόπνευµα µπορεί να προκαλέσει βαριές και µη 

επανορθώσιµες βλάβες του νευρικού συστήµατος. 

1) Η εγκεφαλοπάθεια του Wernicke θεωρείται µια οξεία κατάσταση, θανατηφόρα, που 

χαρακτηρίζεται από θόλωση της συνείδησης, οφθαλµοπληγία, δηλαδή αδυναµία των µυών 

που ελέγχουν την κίνηση των οφθαλµών και αταξία, δηλαδή βάδισµα ευρείας βάσης, 

πτώση ή ανικανότητα του ατόµου να περπατήσει ή να σταθεί όρθιο. Είναι γρήγορα 

εξελισσόµενη και απαιτείται άµεση φαρµακευτική θεραπεία για ν΄ αποτραπεί ο θάνατος 

και να ελαχιστοποιηθεί η υπολειµµατική εγκεφαλική βλάβη.  

2) Η αλκοολική πολυνευροπάθεια χαρακτηρίζεται από πόνους και κράµπες στα πόδια, 

παραισθήσεις στη περιφέρεια των κάτω άκρων, µυϊκή αδυναµία µε συνέπεια την 

αβεβαιότητα στη βάδιση και ελάττωση των µυϊκών αντανακλαστικών. 

3) Σαν επιληπτικά επεισόδια οφειλόµενα στη κατάχρηση οινοπνευµατωδών ποτών µπορούν 

να θεωρηθούν αυτά που εµφανίζονται είτε στο σύνδροµο στέρησης είτε σε χρόνιους 

αλκοολικούς, που πριν δεν είχαν εµφανίσει τέτοιου είδους συµπτώµατα και στους οποίους 

δεν βρίσκεται καµιά άλλη οργανική διαταραχή. 

4) Αλκοολική ατροφία της παρεγκεφαλίδας µε ατακτικό βάδισµα, δυσαρθρία και τρέµουλο 

των χεριών. 

 

 

1.4.3  Ψυχικές διαταραχές  

 

Το αλκοόλ έχει διαδεδοµένες επιπτώσεις στον εγκέφαλο και µπορεί να 
επηρεάσει τα νεύρα, το µυαλό και το αίµα. 

Κάποιες έρευνες επικεντρώνονται στον τρόπο µε τον οποίο αλλάζει εγκεφαλικά 
η χηµεία, µετά από µακροπρόθεσµη κατανάλωση αλκοόλ. Με αυτές τις χηµικές 
αλλαγές µπορεί να παρουσιαστούν οι παρακάτω επιπλοκές: 

1. Όταν το άτοµο είναι εξαρτηµένο από το αλκοόλ και σταµατά τη χρήση,  
δηµιουργείται υπερένταση νεύρων στο σύστηµα και ταραχή. Αυτή η 
υπερκινητικότητα στον εγκέφαλο, δηµιουργεί την ανάγκη να ηρεµίσει µέσω 
της χρήσης ακόµη περισσότερου αλκοόλ. Μια πρόσφατη µελέτη προτείνει 
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πως η ταραχή µπορεί να είναι ο σηµαντικότερος παράγοντας στη πρόκληση 
υποτροπής παρά στην επαναφορά της διάθεσης.    

2. Το αλκοόλ  διοχετεύει τους επόµενους νευροδιαβιβαστές και άλλα χηµικά 
που παράγουν ευχάριστα συναισθήµατα: η ντοπαµίνη, παράγει ευφορία και 
την αίσθηση που φέρνει ανταµοιβή και αυξάνει τη κατανάλωση αλκοόλ. Η 
σεροτονίνη παράγει συναισθήµατα καλής διάθεσης και τα πεπτικά οπιώδη. 
Μετά από ώρες κατανάλωσης σκληρού αλκοόλ, συνηθίζεται να µειώνεται το 
απόθεµα της ντοπαµίνης και της σεροτονίνης. Το επίµονο ποτό επίσης 
αποτυγχάνει στην αποκατάσταση της διάθεσης, αλλά παρόλα αυτά ο 
αλκοολικός συνεχίζει να πιστεύει πως το αλκοόλ θα του ενίσχυση τη 
διάθεση. 

Παρόλο που το αλκοόλ µπορεί να προωθήσει τα ευχάριστα αισθήµατα για λίγες 
ώρες, ή µακρόχρονη κατανάλωση οδηγεί πάντα σε µια βαθµιαία επιδείνωση της 
ψυχικής διάθεσης. Με τη µακροχρόνια χρήση, το άτοµο που πίνει πολύ θ ΄αρχίσει 
να νιώθει περισσότερη κατάθλιψη και ευερεθιστότητα. Μπορεί να δυσκολεύεται ν΄ 
αντιµετωπίσει άλλους ανθρώπους και να έχει δυσάρεστες και καχύποπτες 
σκέψεις. Πολλοί αλκοολικοί δεν αποδίδουν αυτά τα αισθήµατα στη δράση της 
αλκοόλης, κι αν δεν αποκαλύψουν το γεγονός ότι πίνουν, ο γιατρός τους µπορεί 
να περιπλέξει το πρόβληµα δίνοντας ηρεµιστικά φάρµακα, που προσθέτονται στη 
δράση της αλκοόλης και οξύνουν την κατάθλιψη. 
 Μερικές φορές ο µακροχρόνιος πότης αναγνωρίζει το γεγονός ότι η 
προσωπικότητα που παρουσιάζει όταν είναι µεθυσµένος δεν αρέσει στους 
άλλους. Πολλά κοινωνικά και επαγγελµατικά προβλήµατα, καθώς και προβλήµατα 
γάµου προκαλούνται από την αντιανασταλτικη δράση που έχει η αλκοόλη. Ο 
αλκοολικός αποκτά, συχνά, τη φήµη του ανόητου φλύαρου ή του ανθρώπου που 
έχει επιθετική συµπεριφορά µε καταστρεπτικές συνέπειες, σε µια σχέση που είχε 
και που µπορεί ως τότε να ήταν πολύ ευτυχισµένη. 
 Υπάρχει η κοινή άποψη, ότι το αλκοόλ δρα σαν αφροδισιακό, αλλά στην 
πραγµατικότητα πολλοί αλκοολικοί πάσχουν από ανικανότητα. Το ποτό 
“προκαλεί την επιθυµία, αλλά καταστέλλει την επίδοση” όπως λέει και ο Μάκβεθ. 
Υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτή η προσωρινή ανικανότητα µπορεί να προκαλέσει 
αρκετή ανησυχία, ώστε οι αλκοολικοί να είναι ανίκανοι, ακόµα κι όταν δεν είναι 
µεθυσµένοι. 
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 Οι ψευδοπεποιθήσεις απιστίας είναι συνηθισµένο φαινόµενο ανάµεσα 
στους αλκοολικούς. Καµιά λογική απόδειξη δεν µπορεί να πείσει το ζηλότυπο 
σύζυγο για το αντίθετο. Ορισµένες περιπτώσεις καταλήγουν σε βίαιες επιθέσεις 
και φόνο. Η παθολογική αυτή ζήλια λέγεται αλλιώς και Σύνδροµο του Οθέλλου. 
Συµπτώµατα µελαγχολίας εµφανίζονται επίσης ανάµεσα στους αλκοολικούς. Αυτό 
συµβαδίζει και µε τον τρόπο ζωής τους. 
  Η κατάθλιψη και η αυτοκτονία είναι τόσο κοινές µεταξύ αλκοολικών, όσο 
σχεδόν και στους ανθρώπους που πάσχουν από την καθαρή µορφή της 
κατάθλιψης. Σε µερικές περιπτώσεις, η κατάθλιψη µπορεί να είναι η αιτία που 
οδηγεί στο ποτό, σε άλλες όµως, περιπτώσεις, µπορεί να είναι το αποτέλεσµα της 
βαριάς χρήσης της αλκοόλης και το άτοµο ανακουφίζεται µε την αποχή από το 
ποτό. 

Λόγω της παρατεταµένης κακής διατροφής του χρόνιου αλκοολικού, επιπλοκές 

όπως το σύνδροµο του Korsakoff µπορεί να εµφανιστούν. Το σύνδροµο αυτό αποτελεί 

µια χρόνια κατάσταση, που µπορεί να παραµείνει µετά τη θεραπεία της 

εγκεφαλοπάθειας του Wernicke, µπορεί να εµφανιστεί και ύστερα από ένα ή 

περισσότερα επεισόδια τροµώδους παραληρήµατος. Χαρακτηριστικά του είναι η 

έκπτωση της βραχύχρονης µνήµης που εµφανίζεται κυρίως σαν αδυναµία εκµάθησης 

καινούργιων πληροφοριών. Ακόµα µπορεί να υπάρχουν η περιφερική νευροπάθεια, η 

αταξία και η οφθαλµοπληγία. Εκτός όµως από τη βραχύχρονη µνήµη εκπίπτει και η 

µακρόχρονη µνήµη, έτσι το άτοµο αδυνατεί να θυµηθεί πληροφορίες που στο παρελθόν 

τις γνώριζε.     

Με τον όρο  αλκοολική τοξίκωση εννοούµε τη γνωστή µέθη, που έχει ως 

χαρακτηριστικά της δυσπροσαρµοστικές µεταβολές της συµπεριφοράς δηλαδή έκπτωση 

της κρίσης, κατάργηση των αναστολών των σεξουαλικών και επιθετικών παρορµήσεων, 

ευµετάβλητο συναίσθηµα, παρεµπόδιση της κοινωνικής ή επαγγελµατικής λειτουργίας 

και άλλα συµπτώµατα, όπως δυσαρθρική οµιλία, αστάθεια του βαδίσµατος, διαταραχή 

του συντονισµού των κινήσεων, νυσταγµό, εξέρυθρο πρόσωπο, ευερεθιστότητα, 

πολυλογία, έκπτωση της προσοχής κ.α.  

Μια άλλη διαταραχή που χαρακτηρίζεται επίσης από συµπτώµατα µέθης είναι η 

αλκοολική ιδιοσυγκρασιακή τοξίκωση. Η ιδιοσυγκρασιακή συµπεριφορά παρουσιάζεται 

µέσα σε λίγα λεπτά από τη λήψη του αλκοολούχου ποτού και είναι δυσανάλογη µε την 

ποσότητα του αλκοόλ που καταναλώθηκε. 
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 Το αλκοολικό στερητικό σύνδροµο εµφανίζεται 6 έως 24 ώρες µετά την παύση 

µεγάλης και παρατεταµένης λήψης αλκοόλ. Υπάρχει πιθανότητα να εµφανισθεί ακόµη 

και 36 ώρες µετά το τελευταίο ποτό του ασθενή. Αρχικά τα πρώτα συµπτώµατα του 

αλκοολικού στερητικού συνδρόµου είναι αδρός τρόµος των χεριών, της γλώσσας και των 

βλεφάρων, υπερδραστηριότητα του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος, δηλαδή 

ταχυκαρδία, εφίδρωση, αυξηµένη αρτηριακή πίεση, κακουχία ή αδυναµία, πυρετός, 

υπερπνοια, αύξηση των αντανακλαστικών, ευερεθιστικότητα, διέγερση, άγχος, αϋπνία, ή 

και κατάθλιψη, ναυτία, εµετός , κοιλιακό άλγος, διάρροια, κεφαλαλγία, παροδικές 

ψευδαισθήσεις ή παραισθήσεις.  

Μεταγενέστερα, επιδεινώνονται προοδευτικά τα πρώτα συµπτώµατα και 

ιδιαίτερα η ταχυκαρδία, η εφίδρωση, η διέγερση και ο τρόµος και µπορεί να εµφανισθούν 

σπασµοί συνήθως 24-48 ώρες µετά το τελευταίο ποτό που είναι γενικευµένοι, 

αυτοπεριοριζόµενοι και προηγούνται συνήθως της µεγάλης διέγερσης και του 

παραληρήµατος, το οποίο συµβαίνει συνήθως µέσα σε διάστηµα µιας εβδοµάδας από 

την παύση. Το παραλήρηµα αυτό ονοµάζεται τροµώδες ή αλκοολικό στερητικό 

παραλήρηµα. Είναι µια πολύ σοβαρή κατάσταση που επισυµβαίνει µέσα σε µια 

εβδοµάδα από την τελευταία λήψη του ποτού και µπορεί να διαρκέσει µέχρι δύο 

εβδοµάδες. Εµφανίζεται κυρίως στα άτοµα ηλικίας 30-40 ετών, γιατί χρειάζονται 

συνήθως 5-15 χρόνια συχνής κατανάλωσης για να εµφανισθεί. Παρουσιάζει  έντονες 

ψευδαισθήσεις-οπτικές και απτικές που κυρίως αφορούν ζώα ή έντοµα, ή ακουστικές 

ψευδαισθήσεις, αλλά και παρερµηνείες, παραισθήσεις και παραληρητικές ιδέες, θόλωση 

της συνείδησης, αποπροσανατολισµός, ασυνάρτητη οµιλία, αυξηµένη ψυχοκινητική 

δραστηριότητα, έντονη υπερδραστηριότητα του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος, 

υπερπυρεξία, αφυδάτωση, ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Η θνησιµότητα των ατόµων 

φτάνει γύρω στο 15%. 

Μια όψιµη επιπλοκή του αλκοολικού στερητικού συνδρόµου που αναφερθήκαµε 

αµέσως πριν, είναι και η αλκοολική ψευδαισθήτωση. Πρόκειται για οργανική 

ψευδαισθήτωση που χαρακτηρίζεται από έντονες και επίµονες ψευδαισθήσεις, κυρίως 

ακουστικές µε απειλητικό περιεχόµενο, που δηµιουργούν έντονο άγχος και φόβο στον 

ασθενή. Σε αυτή τη διαταραχή δεν υπάρχει θόλωση της συνείδησης και η έναρξη είναι 

οξεία, 24-48 ώρες µετά την παύση της λήψης µεγάλων ποσοτήτων αλκοόλ. Η διαταραχή 

αυτή µπορεί να διαρκέσει εβδοµάδες και µήνες, να εµφανισθούν και παραληρητικές ιδέες 

δίωξης και µόνο το ιστορικό της παύσης λήψης αλκοόλ µπορεί να την ξεχωρίζει από τη 

σχιζοφρένεια.  
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Μια από τις χειρότερες καταλήξεις του αλκοολικού είναι η άνοια συνδεόµενη µε 

αλκοολισµό και σπάνια παρουσιάζεται πριν τα 35 χρόνια, γιατί χρειάζονται πολλά χρόνια 

για να δηµιουργηθεί. Η διάγνωση της για να τεθεί θα πρέπει να επιµένει τουλάχιστο για 

τρεις βδοµάδες ύστερα από τη διακοπή της λήψης αλκοόλ. 

 

Συνοπτικά οι επιπτώσεις του αλκοολισµού όπως έχουν ήδη ανωτέρω περιγραφεί 

θα µπορούσαν να παρουσιαστούν συνοπτικά ως ακολούθως:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 1.2 
 

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
1. ∆ιαταραχή του ήπατος 
(κίρρωση)  

∆ιαταραχή της µνήµης Μείωση παραγωγής στο 
χώρο εργασίας 

2. ∆ιαταραχή του 
στοµατικού βλεννογόνου 

Επιβράδυνση ψυχικών 
λειτουργιών 

Εργατικά ατυχήµατα 

3. ∆ιαταραχή του 
παγκρέατος (παγκρεατίτιδα, 
µυοκαρδιοπάθεια) 

Μείωση της κριτικής 
σκέψης 

Απόπειρα αυτοκτονιών και 
γενικά αυτοκαταστροφικών 
τάσεων 

4. ∆ιαταραχή εγκεφαλικών 
λειτουργιών 

Μείωση των ενδιαφερόντων 
για τη ζωή 

Στροφή στην 
εγκληµατικότητα και την 
παρανοµία 

5. ∆ιαταραχή του νευρικού 
καρδιακού µυός (έµφραγµα, 
µυοκαρδιοπάθεια) 

Μείωση των ενδιαφερόντων 
για τη ζωή 

Αυτοκινητιστικά ατυχήµατα 

6. ∆ιαταραχή στην 
ανάπτυξη του εµβρύου 
(αλκοολική καρδιοπάθεια) 

Ψυχικές παθήσεις όπως 
ψυχωτικό παραλήρηµα,      
παράφρονη ζήλια, 
παρανοϊκή κατάσταση 

Επιθετική σεξουαλική  
συµπεριφορά  

7. Επιδείνωση διαφόρων 
άλλων νόσων 

  

8. Σωµατικό σύνδροµο 
στέρησης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ:  
Ο ρόλος των διαπροσωπικών σχέσεων και οι επιπτώσεις τους στη ζωή του 

αλκοολικού ατόµου. 
 
 

 

2.1 O ρόλος των διαπροσωπικών σχέσεων στη ζωή του ατόµου

 

 Ο αλκοολισµός όπως ήδη αναφέραµε συναρτάται µε τους κοινωνικούς δεσµούς, τα 

δεδοµένα ζωής των ανθρώπων, το πολιτισµικό πλαίσιο της εκάστοτε εποχής και του εκάστοτε 

χώρου, δηλαδή, είναι αποτέλεσµα των διαρκώς µεταβαλλόµενων όρων του υπαρκτού ή 

ανύπαρκτου διαλόγου του ανθρώπου µε το περιβάλλον του. 

 Το αλκοόλ παίζει σηµαντικό ρόλο στη καθηµερινή κοινωνική συναλλαγή. Οι 

περισσότερες κοινωνικές συναναστροφές από την πιο συνηθισµένη, όπως είναι µια απλή 

ονοµαστική εορτή , διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις µέχρι και τις σοβαρές επαγγελµατικές 

συσκέψεις περιλαµβάνουν την κατανάλωση αλκοόλης.   

 Ο τρόπος µε τον οποίο είναι οργανωµένη η σύγχρονη κοινωνία και τα επιµέρους 

υποσύνολα της, όπως η οικογένεια και τα εργασιακά περιβάλλοντα, φαίνεται ότι αποτελούν 

σηµαντικά εµπλεκόµενα στοιχεία. Οι κοινωνικές πιέσεις που ασκούνται διαµέσου των 
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κοινωνικών δυσκολιών όπως οικονοµία, υγεία, παιδεία, ανεργία, αδιέξοδα νέων ανθρώπων 

µπορεί να είναι παράγοντες πρόκλησης ψυχοπαθολογίας. Ο αλκοολισµός θεωρείται πια 

κοινωνικό φαινόµενο που αντίκτυπο έχει άµεσα στον ίδιο τον χρήστη και έµµεσα στα άτοµα µε 

τα όποία διατηρεί διαπροσωπικές σχέσεις. 

 Οι διαπροσωπικές σχέσεις και η εικόνα που εκπέµπει ένας αλκοολικός σε µια πρώτη 

επαφή µε ανθρώπους ή ακόµη και στις καθηµερινές του συναναστροφές  είναι καθοριστικός 

παράγοντας στην ανάπτυξη των σχέσεων του µε άλλους. 

 Γενικότερα, η επιτυχία στη ζωή δεν είναι µόνο το αποτέλεσµα των τεχνικών δεξιοτήτων 

και γνώσεων στον επιστηµονικό ή επιχειρηµατικό τοµέα. Εξαρτάται στον ίδιο βαθµό και από το 

δίκτυο διαπροσωπικών σχέσεων που έχει ο κάθε άνθρωπος.  Το δίκτυο των διαπροσωπικών 

σχέσεων παίζει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων του στην επαγγελµατική αλλά και 

στην προσωπική του ζωή. Το δίκτυο αυτό βασίζεται σε αλληλεπιδράσεις και σχέσεις που στόχο 

έχουν την αλληλοβοήθεια και την αµοιβαία παροχή υποστήριξης σε πολλούς τοµείς των 

δραστηριοτήτων µας.   

Η ανάπτυξη και διατήρηση των σχέσεων  µε τους άλλους είναι ένας πολύ ευαίσθητος 

τοµέας, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και δεξιότητες και δεν πρέπει να αφήνεται στην τύχη. 

Αρχίζοντας από την πρώτη επαφή µε άλλους ανθρώπους, οποιοιδήποτε και εάν είναι, πρέπει το 

άτοµο να µεριµνεί για την εικόνα που  µεταδίδει. Είναι αναγκαίο ο καθένας να κάνει αυτοέλεγχο 

και να διερωτάται για το πως τον βλέπουν οι άλλοι. Πρέπει να αναπτύσσονται ικανότητες που θα  

επιτρέπουν να αντιλαµβάνεται την ποιότητα της λεκτικής και µη λεκτικής επικοινωνίας µε τους 

άλλους.  

Παράλληλα είναι απαραίτητο να επιδιώκει συνεχώς και να βελτιώνει τη δεξιότητα του να 

καταλαβαίνει ορθά τα προφορικά αλλά και τα µη προφορικά µηνύµατα που στέλλουν οι άλλοι. 

Όπως ξέρουµε, η ανθρώπινη επικοινωνία δεν αποτελείται µόνο από τον προφορικό λόγο. 

«Επιπρόσθετα επιστηµονικές µελέτες έχουν δείξει ότι όταν επικοινωνούµε µε τους άλλους το 

µεγαλύτερο µέρος αυτών που θέλουµε να µεταφέρουµε, µεταδίδεται από µη προφορικά 

µηνύµατα και από την έκφραση του προσώπου. Μόνο γύρω στο 7% του µηνύµατος µεταδίδεται 

προφορικά µε λέξεις.» (http://www.medlook.nt/article.asp?itam_id=1357) 

Ένα πολύ µεγάλο µέρος της επικοινωνίας µεταξύ των ανθρώπων γίνεται δια µέσου της 

γλώσσας του σώµατος. 

Η εικόνα που δίνεται αρχικά σε µια πρώτη επαφή που έχει µε άλλους ανθρώπους είναι 

καθοριστική. Η πρώτη εντύπωση που δηµιουργείται στους άλλους είναι πολύ συχνά αυτή που 

µένει µόνιµα. Έρευνες έχουν δείξει ότι σε συναντήσεις ανθρώπων, οι εντυπώσεις και κρίσεις 
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σχετικά µε κάποια νέα γνωριµία, λαµβάνονται µέσα σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα, από 

τριάντα δευτερόλεπτα µέχρι τα δύο πρώτα λεπτά.  

Σίγουρα αυτός είναι πολύ λίγος χρόνος για να δηµιουργηθεί µια καλή πρώτη εντύπωση 

που έχει καθοριστική σηµασία στην εξέλιξη µιας σχέσης. Πρόκειται µάλιστα για τη µοναδική 

ευκαιρία για να δηµιουργήσουµε µια καλή πρώτη εντύπωση. 

Βλέπουµε λοιπόν ότι η συνολική εικόνα που παρουσιάζουµε εµείς στους άλλους είναι το 

κλειδί για τη δηµιουργία και ανάπτυξη πολύτιµων ευεργετικών διαχρονικών σχέσεων.  

Ο τρόπος συµπεριφοράς µας, το ντύσιµο, το τι λέµε και το τι δεν λέµε αλλά µεταδίδουµε 

δια µέσου της γλώσσας του σώµατος, ο τόνος της φωνής µας γίνονται αισθητά από τους άλλους 

οι οποίοι πολύ γρήγορα δηµιουργούν εντυπώσεις για µας. Από το ντύσιµο  µέχρι τον τρόπο που 

περπατά, ο άνθρωπος κινείται, κάθεται  ή µιλά, προσφέρεται συνεχώς µια τρισδιάστατη εικόνα 

προς τους άλλους οι οποίοι ενσυνείδητα διαβάζουν τη γλώσσα του σώµατος που εκπέµπετε. 

Ταυτόχρονα οι άλλοι άνθρωποι, ενώ διαβάζουν συνειδητά την εικόνα, αντιδρούν και 

συµπεριφέρονται ανάλογα προς το άτοµο. Το πως νιώθει το άτοµο µπορεί να αντικατοπτρίζεται 

και να επηρεάζει και τους άλλους που βρίσκονται απέναντι του. Αυτό µε τη σειρά του είναι 

δυνατόν να επηρεάζει τη δική τους συµπεριφορά προς το άτοµο.  

Εάν ο  αλκοολικός φαίνεται νευρικός και υπό ένταση, µπορεί αφού ενσυνείδητα οι άλλοι 

διαβάσουν τα προφορικά και µη προφορικά µηνύµατα που στέλνει, να αντιδράσουν µε τον ίδιο 

τρόπο, γεγονός που πιθανόν να είναι πιθανό να σχηµατιστεί αρνητική εικόνα γι αυτόν. 

Η «καλή» λοιπόν εικόνα που εκπέµπεται στους άλλους είναι βασικός παράγοντας για την 

εξέλιξη «καλών» και υγιών κοινωνικών συναναστροφών. Οι κοινωνικές συναναστροφές είναι 

αναµφισβήτητα στοιχείο βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Η κοινωνική 

αποµόνωση, αποξένωση και γενικότερα η απουσία διαπροσωπικών σχέσεων λόγω του αλκοόλ 

επηρεάζουν την ποιότητα ζωής. 

Σύµφωνα µε έρευνες «αυτοί που έχουν µεγάλο αριθµό φίλων και δεν είναι 

αποµονωµένοι, λόγω του ότι έχουν πολλούς κοινωνικούς δεσµούς, ζουν περισσότερα χρόνια και 

έχουν µια πιο υγιή ζωή σε σχέση µε αυτούς που είναι κοινωνικά αποµονωµένοι. Η κοινωνική 

κατάσταση, η διατήρηση καλών σχέσεων, οι καλοί φίλοι, οι οικογενειακοί δεσµοί και οι 

συγγενείς είναι σηµαντικοί παράγοντες που ευεργετούν τον οργανισµό σε όλα τα επίπεδα και 

µειωνόµουν την πιθανότητα εµφάνισης  τις σωµατικών και ψυχικών ασθενειών». 

http://www.medlook.nt/article.asp?itam_id=1357) 

Η κοινωνική αποµόνωση είναι ένας σηµαντικός παράγοντας κινδύνου για την εκδήλωση 

ψυχικών και σωµατικών ασθενειών. Τα εξαρτηµένα άτοµα, από το αλκοόλ συχνά παρουσιάζουν 
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συµπτώµατα αποµόνωσης από το κοινωνικό τους περιβάλλον µε αποτέλεσµα να επηρεάζονται 

και να κλονίζονται οι διαπροσωπικές τους σχέσεις.  

Σύµφωνα µε το Πανούση(1989), αποτελέσµατα από µια µεγάλη έρευνα 10 ετών που 

έγινε στην Αµερική σε 28.369 άνδρες έδειξαν πως οι άνδρες που είναι για διάφορους λόγους 

αποµονωµένοι είχαν 20% περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν από οποιοδήποτε αιτία, σε 

σύγκριση µε άλλα άτοµα µη αποµονωµένα. Ακόµα, αυτοί οι οποίοι είχαν σχετικά µικρό αριθµό 

κοινωνικών σχέσεων, είχαν 2 φορές µεγαλύτερο κίνδυνο να πεθάνουν από ατυχήµατα 

καθηµερινής φύσεως ή αυτοκτονία σε σύγκριση µε αυτούς που είχαν περισσότερες κοινωνικές 

σχέσεις. Οι παντρεµένοι άνδρες είχαν χαµηλότερο κίνδυνο να πεθάνουν από οποιανδήποτε αιτία 

παρά οι ανύπαντροι άντρες. Επίσης οι παντρεµένοι άνδρες είχαν 2 φορές µικρότερο κίνδυνο να 

πεθάνουν από ατυχήµατα ή αυτοκτονία. Οι άνδρες που πήγαιναν σε µια θρησκευτική  λειτουργία 

ή ακόµη δραστηριοποιούνταν σε µια κοινωνική οµάδα, είχαν µικρότερο κίνδυνο για θάνατο σε 

σύγκριση µε αυτούς που δεν είχαν τέτοιες δραστηριότητες. Είναι λοιπόν σηµαντικό να 

διατηρούνται καλές κοινωνικές σχέσεις και να αποφεύγεται η αποµόνωση από το κοινωνικό 

περιβάλλον.  

 

 

2.2 Οι επιπτώσεις του αλκοολισµού στις διαπροσωπικές σχέσεις του αλκοολικού 

 

 Η αύξηση των σχέσεων, των φίλων, η επαγγελµατική απασχόληση, ο γάµος και η 

δραστηριοποίηση στα πλαίσια των κοινωνικών οµάδων, φαίνεται ότι προσφέρουν καλύτερη 

ποιότητα ζωής, όπως αναφέραµε πιο πάνω. ∆υστυχώς,  όµως όπως έχει διαφανεί τα αλκοολικά 

άτοµα λόγω των πολλαπλών συµπτωµάτων που παρουσιάζουν στη συµπεριφορά τους, 

δυσκολεύονται να διατηρήσουν υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις µε το κοινωνικό τους περιβάλλον 

(οικογένεια, κοινωνική ζωή, εργασία κ.α.) και κατ' επέκταση να αποφύγουν την κοινωνική 

αποµόνωση. 

 

 

2.2.1 Η κοινωνική ζωή του αλκοολικού 

 

           Ο αλκοολισµός σαν κοινωνικό πρόβληµα έχει πολύ µεγάλες προεκτάσεις. Ο κάθε 

αλκοολικός µε το δικό του πρόβληµα, δηµιουργεί αλυσίδα προβληµάτων µε επιπτώσεις τόσο στο 

άµεσο αλλά και στο έµµεσο περιβάλλον του. Οι πράξεις του υπό την επήρεια της εξάρτησης του 

αλκοόλ και εξ΄ αιτίας της κατανόησης της σοβαρότητας και έκτασης του προβλήµατος, 
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δηµιουργεί ένα αλλοπρόσαλλο κράµα όπου κανείς από τους εµπλεκόµενους δεν γνωρίζει ποιος 

είναι το θύµα και ποιος ο θύτης. Αποτέλεσµα αυτού είναι να οδηγούνται όλοι οι εµπλεκόµενοι σε 

παράλογες και λανθασµένες αντιδράσεις (προβλήµατα, διχόνοιες, βιαιοπραγίες κ.λ.π.), οι οποίες 

τις περισσότερες φορές είναι αδύνατο να ξεπεραστούν και οδηγούν στην ολοκληρωτική ρήξη και 

τέλος εγκατάλειψη του αλκοολικού. 

           Από τη στιγµή που η λήψη του αλκοόλ γίνεται εξάρτηση αρχίζουν και τα πρώτα σοβαρά 

προβλήµατα εξαιτίας αυτής των περιορισµών που επιφέρει. Συσσώρευση πάσης φύσεως 

προβληµάτων όπως αδυναµία εργασίας, οικονοµικών συναναστροφών, δηµιουργίας 

διαπροσωπικών σχέσεων, οδηγούν τον εξαρτηµένο σε ένα αίσθηµα αβεβαιότητας και αδυναµίας 

αντιµετώπισης καταστάσεων, καθώς όλες οι λειτουργίες του (εγκεφαλικές, σωµατικές, ψυχικές) 

έχουν αρχίσει να προσαρµόζονται στην εξάρτηση του αλκοόλ. Και η ίδια η κοινωνία ως σύνολο 

δεν είναι άµοιρη συνεπειών από την χωρίς όρια κατάχρηση αλκοόλ. Το αλκοόλ είναι αιτία 

αυξηµένης θνησιµότητας που σχετίζεται µε τροχαία, εργατικά ατυχήµατα, πνιγµούς, φωτιές. 

Ο αλκοολικός πιστεύει ότι µέσα από την παροδική δύναµη και την κατάσταση ευφορίας από την 

επίδραση του αλκοόλ θα µπορέσει να βρει τρόπους για να λύσει τα όποια προβλήµατα. Στην 

πραγµατικότητα δεν µπορεί να αντιδράσει σαν φυσιολογικός άνθρωπος µε αποτέλεσµα να 

οδηγείται σε ολοένα και µεγαλύτερα σφάλµατα, λανθασµένες επιλογές, σπασµωδικές ενέργειες 

οι οποίες πηγάζουν από την αδυναµία αναγνώρισης και αξιολόγησης του πραγµατικού 

προβλήµατος. Υπό την επήρεια της ζάλης και της µέθης είναι αδύνατον να ελέγξει ο 

εξαρτηµένος, τις αντιδράσεις και τις προεκτάσεις ολοκληρωµένων συλλογισµών ή πράξεων του 

λογικού εαυτού του. Η δε επαφή µε το περιβάλλον χαρακτηρίζεται από πλήρη σύγχυση 

µπερδεύοντας την πραγµατικότητα µε φαντασιώσεις και ονειρικές καταστάσεις.  

            Οι κοινωνικές συνέπειες των µεταβολών που προκαλεί το αλκοόλ στην προσωπικότητα 

δεν επηρεάζουν µόνο τους χρήστες αλλά και εκείνους που τους περιβάλλουν και την κοινότητα 

στη οποία ζουν. Η κατάχρηση ουσιών όπου είναι συχνή, µπορεί να έχει σοβαρή επίδραση στη 

γενική ανάπτυξη και οικονοµία της κοινότητας.Η χρήση οινοπνεύµατος και όλα τα 

καταστροφικά επακόλουθα της, φυσικά, πνευµατικά, ηθικά, επαγγελµατικά και κοινωνικά είναι 

ένα πρόβληµα το οποίο δεν µπορεί να λυθεί µόνο από τα θύµατα της και επιπλέον δεν επηρεάζει 

µόνο αυτά. 

 Εξίσου σηµαντική στο εάν κάποιος συνεχίσει να καταναλώνει αλκοόλ είναι η αντίδραση 

του κοινωνικού του περίγυρου στην αρχική εµπειρία του: αποδοχή ή απόρριψη, ανταµοιβή ή 

τιµωρία, εξευτελισµός ή επιβράβευση. 

 Εάν επιµείνει στη χρήση αλκοόλ, δυο επιπτώσεις είναι αναπόφευκτες: 
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Βαθµηδόν θα πέσει σε σύγχυση σχετικά µε τις αξίες και τα κανονικά επίπεδα  των µη χρηστών. 

             Θ’ αρχίσει να µην κατανοεί την κατάσταση και οι δεσµοί του, η ταύτιση του µε τα 

κανονικά επίπεδα, τις νόρµες και τα ήθη του κόσµου των αλκοολικών, θ’ αυξηθούν. 

Προηγούµενη γνώση όλων των στοιχείων του αλκοόλ και των κοινωνικών αντιδράσεων στη 

χρήση του, µπορεί να επηρεάσει την επιρρέπεια του ατόµου στο αλκοόλ. Αν ένα άτοµο είναι 

χρήστης και δεν ξέρει για τα συµπτώµατα εξάρτησης και απεξάρτησης και αν κανείς δεν του τα 

υποδείξει, ίσως ποτέ να µην αποδεχθεί ότι ο ίδιος είναι χρήστης. Οι γενικές κοινωνικές συνέπειες 

είναι τεράστιες. Μολονότι γνωρίζουµε πολλά σχετικά µε τις ειδικές συνέπειες από τη χρήση 

οινοπνεύµατος, δεν είναι εύκολο να προσδιορίσουµε και να αναφέρουµε τις άπειρες κοινωνικές 

προεκτάσεις τους. Χαρακτηριστική είναι η παρακάτω επίσηµη διαπίστωση: «Το κοινωνικό και 

οικονοµικό κόστος από την κατάχρηση των τοξικών ουσιών και κατά συνέπεια του αλκοόλ είναι 

υπερβολικό, κυρίως όταν υπολογίσει κανείς τα εγκλήµατα και τη βία, όπως επίσης και τη 

διάβρωση των ηθικών αξιών που προκαλούν»( Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας Γενεύη,1992).  

 Το αλκοόλ σαν µέσο µαζικής και ουσιαστικής αδρανοποίησης     χρησιµοποιείται 

ακριβώς πάνω στο πιο ζωντανό κι ελπιδοφόρο κοµµάτι της κοινωνίας µας για να πάψει ν’ 

αποτελεί απειλή δυναµικής διεκδίκησης για καλύτερη ζωή. 

  «Η έλλειψη ενηµέρωσης σχετικά µε την αλόγιστη χρήση οινοπνευµατωδών ποτών και οι 

καταστρεπτικές συνέπειες του αλκοολισµού αποτέλεσαν το έναυσµα για τη συνάντηση που έγινε 

στη Χαλκίδα» είπε µιλώντας στο «Βήµα» ο πρόεδρος της Ένωσης ∆ικαστών και Εισαγγελέων 

αρεοπαγίτης κ. Κωνσταντίνος Βαλµαντώνης. Για να προσθέσει: «Το οινόπνευµα µαζί µε το 

τσιγάρο και τον καφέ αποτελούν το τρίπτυχο των κοινά αποδεκτών δηλητηρίων. Αποτελούν τις 

ουσίες µε την εντονότερη νόµιµη κατάχρηση στον κόσµο. Από τη ρήση των προγόνων µας 

“οίνος ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου” φθάσαµε πλέον στην Ελλάδα του σήµερα στην αντίπερα 

όχθη: στον αλκοολισµό». (Το Βήµα, 24/3/02) 

 Και ο κ. Βαλµαντώνης σηµείωσε: «Η κατανάλωση οινοπνεύµατος σε µεγάλη ποσότητα, 

το ξέρουµε όλοι πλέον, καταλήγει σε ψυχολογική εξάρτηση. Το αλκοόλ αποτελεί τον προθάλαµο 

της χρήσης των άλλων ναρκωτικών. Και τα στοιχεία το τεκµηρίωσαν. Αν µάλιστα για τα γνωστά 

ναρκωτικά δεχθούµε ότι αποτελούν τη µάστιγα του αιώνα που πέρασε, για το αλκοόλ, επειδή 

είναι ελεύθερο και σχετικά φθηνό, πρέπει να δεχθούµε ότι έχει ήδη δηµιουργήσει – και θα 

δηµιουργήσει – τα µεγάλα κοινωνικά προβλήµατα του αιώνα που άρχισε. Το αλκοόλ έχει 

προβληµατίσει κράτη ολόκληρα. Οι δικαστές δεν µπορούσαµε λοιπόν να µείνουµε – και δεν 

µπορούµε να παραµένουµε – αδιάφοροι». (Το Βήµα, 24/3/02)  

 Για τον κ. Βαλµαντώνη η εξήγηση για αυτό το τελευταίο είναι εµφανής: «Η υπερβολική 

και µη ελεγχόµενη κατανάλωση οινοπνεύµατος, πέραν της αυτοκαταστροφής, έχει γίνει και πηγή 
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εγκληµατικών ενεργειών και έχει προκαλέσει πολύνεκρα τροχαία δυστυχήµατα. Είναι γνωστό το 

ζήτηµα που δηµιουργήθηκε από τη δήµευση των οχηµάτων που οδηγούνται από µεθυσµένους 

οδηγούς. ∆ίχασε επίσης την επιστήµη και την νοµολογία των δικαστηρίων και άλλαξε την 

οικονοµία». (Το Βήµα, 24/3/02 

2.2.1.1 Σχέσεις µε τρίτους 

 

  Όπως αναφέραµε και πιο πάνω, θα ήταν υποκρισία να ισχυριστούµε να πούµε ότι η 

χρήση των εξαρτησιογόνων ουσιών είναι πρόβληµα µόνο του χρήστη. Τις συνέπειες τις βιώνει η 

οικογένεια, το φιλικό περιβάλλον, αλλά  και η κοινωνία στο σύνολο της. Τα άτοµα αυτά ζουν 

στον ίδιο κόσµο µε µας, είναι οι διπλανοί µας, ο γιος ή η κόρη ενός φίλου µας, είναι συνάδελφος, 

είναι συµµαθητής. Για πολλούς, η συνύπαρξη αυτή φαίνεται ενοχλητική και δύσκολα αποδεκτή. 

Χρήστης είναι αναγκαστικά ο άλλος, ο ξένος, όχι κάποιος από τους δικούς µας, κυρίως όχι εµείς. 

Βλέπουµε τον κίνδυνο όσο είναι εξωτερικός, αλλά αρνούµαστε να πιστέψουµε πως µπορεί να 

αγγίξει εµάς τους ίδιους.  

           Ένα από τα πιο δύσκολα προβλήµατα  είναι πως ανάµεσα στους φίλους, τη παρέα του 

αλκοολικού, υπάρχουν άτοµα τα οποία κάνουν χρήση αλκοόλ, αλλά δεν υπάρχει κίνδυνος να 

εθιστούν. Η αίσθηση της αποµόνωσης, η απώλεια της ευχαρίστησης, και το αίσθηµα του πρώην 

αλκοολικού πως είναι για λύπηση, χωρίς σεβασµό, µπορεί να οδηγήσει σε αποµόνωση, χαµηλή 

αυτοεκτίµηση και έντονη επιθυµία να ξαναπιεί. 

Οι φίλοι µπορεί δύσκολα να αποδεκτούν αυτή τη αυτοσυγκράτηση στο αλκοόλ, λιγότερο ίσως 

η/ο σύντροφος. Οι στενοί φίλοι και ακόµη ο σύντροφος έχουν δυσκολίες αλλαγής για τις ευθύνες 

τους σ΄ αυτό το νέο εγκρατή άτοµο και ακόµη χειρότερα  το «ενθαρρύνουν» να επιστρέψει στο 

ποτό, εάν συνεχίζουν τη χρήση µπροστά του έστω περιστασιακά. 

         Για να διασώσουν τη φιλία και το γάµο τους, συχνά χτίζουν τη δική τους αυτό-εικόνα στη 

διάσωση ή χειρισµό της συµπεριφοράς του αλκοολικού . 

  

εις, η απόσταση σ΄αυτή τη προσπάθεια µπορεί να τον διασώσει. ∆εν υπάρχει αµφιβολία 

πως όταν αντιµετωπίζει τέτοια απώλεια, ακόµη και προσωρινή, το άτοµο επιστρέφει στο ποτό. Η 

καλύτερη λύση σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να ενθαρρύνουν οι φίλοι και τα µέλη της 

οικογένειας να δεχθούν επίσης βοήθεια. 

 

  

2.2.1.2 Η Παραβατική συµπεριφορά του αλκοολικού 
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Η τραγική µοίρα του «ανίατος» πάσχοντος αλκοολικού – τόσο για τον ίδιο όσο και για 

την οικογένεια του και το περιβάλλον του, αφού είναι παράγοντας κοινωνικής αποσυνθέσεως και 

πηγή κληρονοµικών επιβαρύνσεων για τους απογόνους του – είναι κάτι που η κοινωνία µας µέχρι 

τώρα αγνοούσε. Η τεκµηρίωση των δυσµενών επιδράσεων του αλκοόλ από έναν δηµοσιογράφο – 

ερευνητή µε πείρα και η παράθεση της σειράς των στοιχείων από την πανευρωπαϊκή έρευνα του, 

η εξοµοίωση αυτής της ψυχοδραστικής ουσίας µε την ηρωίνη και την κοκαΐνη από πλευράς 

επικινδυνότητας και τα στοιχεία ξένων σχετικών ερευνών, που ενισχύθηκαν µε την προβολή ενός 

βίντεο, δικαιολογούν πλέον την ανησυχία όλων µας.   

         «Οίνος ευφραίνει καρδίαν. Θολώνει όµως το νου και συσκοτίζει τη σκέψη» είπε 

µιλώντας στο «Βήµα» ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. Ευάγγελος Περλίγκας, ο οποίος 

συντόνισε την ηµερίδα στη Χαλκίδα. 

 Για τον κ. Περλίγκα είναι στενή η σχέση που έχει η κατάχρηση του αλκοόλ µε το 

έγκληµα. Ο διακεκριµένος ανώτατος δικαστής στηρίζει τη θέση του αυτή σε όσα ειπώθηκαν, 

αποκαλύφθηκαν και κατεγράφησαν πλέον ως κοινή συνείδηση για το αλκοόλ στην κατάµεστη 

από λειτουργούς της ∆ικαιοσύνης – αρεοπαγίτες, προέδρους Εφετών, εφέτες, πρωτοδίκες και 

εισαγγελείς όλων των βαθµών – αίθουσα στη συνεδρία υπό την προεδρία του. 

 Οι οµιλητές κoς Αλέξανδρος Ρουσσόπουλος, πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Οδικής 

Ασφαλείας, Γιώργος Τριαντάφυλλου, λέκτωρ του Ποινικού ∆ικαίου, Αθανάσιος Κρητικός, 

αρεοπαγίτης, η κυρία Ξένη ∆ηµητρίου, αντεισαγγελείς Εφετών, και ο συντάκτης αυτής της 

έρευνας, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στις επιπτώσεις  από την κατάχρηση των οινοπνευµατωδών, 

έδωσαν όλες τις διαστάσεις του προβλήµατος, σε όλα τα επίπεδα που διαχέεται στον κοινωνικό 

ιστό.  

 «Η βλαβερή έως επικίνδυνη επίδραση της κατανάλωσης αλκοόλ από τον οδηγό στην 

συµπεριφορά του – αφού µειώνει την ικανότητα ελέγχου και αντιδράσεως – η ανάγκη 

ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για τα οδικά ατυχήµατα και για νέο «οδικό πολιτισµό», η µέθη 

των οδηγών και τα αποδεικτικά µέσα για τη διαπίστωσή της, όπως επίσης και η τιµωρία του 

παραβάτη, σε συνδυασµό µε τις συνέπειες που έχει για τον ασφαλισµένο η µέθη του οδηγού, 

αναδεικνύονται πλέον πολύ σοβαρά θέµατα» είπε µιλώντας στο «Βήµα» ο κ. Περλίγκας. 

 

Α) Οδικά ατυχήµατα 

Η τοξίκωση από την αλκοόλη µπορεί να προκαλέσει ατρόµητη και παράτολµη 

συµπεριφορά, που συντελεί στην επιτυχία ενός πάρτι, αλλά µπορεί, επίσης να έχει τραγικές 

συνέπειες, ιδιαίτερα όταν καταλήγει σε αυτοκινητιστικά, βιοµηχανικά και οικιακά ατυχήµατα.  
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 Η µέση επιδείνωση στην ικανότητα οδήγησης είναι της τάξεως του 12%. Σ΄αυτό το 

επίπεδο, οι οδηγοί κινδυνεύουν πολύ περισσότερο να προκαλέσουν ατυχήµατα. Επιστήµονες 

υποστηρίζουν ότι ένας πιωµένος οδηγός δηµιουργεί περισσότερες από 6 φορές περισσότερους 

νεκρούς και σοβαρά τραυµατισµένους από ότι ένας οδηγός που δεν έχει πιει.(Παράρτηµα Α) 

 Χιλιάδες οδηγοί κυκλοφορούν στους δρόµους υπό την επήρεια αλκοόλ, κάθε νύχτα και 

µάλιστα τα Σαββατόβραδα χωρίς να ελέγχονται από κανέναν και προκαλώντας σοβαρά 

δυστυχήµατα. «Σύµφωνα µε υπολογισµούς του ΕΚΑΒ, σχεδόν κάθε χρόνο το 57% των νεκρών 

προέρχονται από το 10.4% των τροχαίων µε οδηγούς που έχουν πιει. Κάθε εβδοµάδα και 

συγκεκριµένα κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή η τροχαία Αττικής συλλαµβάνει περίπου 

700 οδηγούς για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Από αυτούς 70 άτοµα κατά µέσο 

όρο είναι µεθυσµένοι όπως αποδεικνύεται από το αλκοολ τέστ που γίνονται, είτε έχουν πιει τόσο 

ώστε να είναι πάνω από το νόµιµο όριο κατανάλωσης αλκοόλ.» 

(www.patris.gr/archive/2002/4/20/7th.html) 

 

 Η αλκοόλη µειώνει την ικανότητα οδήγησης για τους εξής λόγους: 

1. ∆ηµιουργεί µείωση προσοχής µειώνοντας το συντονισµό και την επιδεξιότητα κινήσεων 

καθώς και την ικανότητα όρασης. 

2. Κάνει τα µάτια πολύ ευαίσθητα σε φώτα αντίθετα ερχοµένων αυτοκινήτων. 

3. ∆ηµιουργεί κόπωση, υπνηλία και αυξάνει το χρόνο αντίδρασης. Ο οδηγός υπερεκτιµά τις 

δυνατότητές του, ενώ αντίθετα υποτιµά τους κινδύνους. 

 

  Υπάρχουν σαφώς παράγοντες που επηρεάζουν και ενισχύουν την επίδραση ακόµα και 

µικρής ποσότητας αλκοόλης όπως σωµατική κόπωση, ψηλή θερµοκρασία, ήλιος, πολύ φαγητό, 

κακή διάθεση, εκνευρισµός, διάθεση επίδειξης ικανοτήτων οδήγησης, προϋπάρχουσες παθήσεις 

και προπαντός φάρµακα. Κυκλοφορούν συχνά απόψεις λανθασµένες σχετικά µε το αλκοόλ και 

την οδήγηση. Πιο συγκεκριµένα ακούγονται φράσεις όπως: «Όταν πίνω οδηγώ καλύτερα», «∆ε 

µε πιάνει το ποτό», «Οι καλοί οδηγοί δεν επηρεάζονται από το ποτό» και «Έχω τόσες φορές 

οδηγήσει πιωµένος και δεν συνέβη τίποτα». Ακόµα και µε ένα µπουκάλι µπύρας υπάρχει 

πιθανότητα να εµφανιστεί µείωση ικανότητας οδήγησης που γίνεται µοιραία αν απαιτηθεί άµεση 

αντίδραση εκ µέρους του οδηγού.   

 Κάθε χρόνο και ειδικά στις ηµέρες των µεγάλων εορτών αλλά και των καλοκαιρινών 

διακοπών µετράµε ανθρώπινα θύµατα, ο αριθµός των οποίων είναι ίσος µε ένα µικρό πόλεµο. Το 

χειρότερο είναι ότι ενηµερωνόµαστε για τον αριθµό των νεκρών αλλά όχι για τον αριθµό των 

τραυµατιών και το ποία είναι η µετέπειτα εξέλιξη ή επιπλοκές της υγείας τους. Ας υποθέσουµε 
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ότι ο αριθµός των τροχαίων ενός τριηµέρου είναι 45, µε 25 νεκρούς και 150 σοβαρά και µη 

τραυµατίες. Από αυτούς σίγουρα θα προκύψει ένας αριθµός νεκρών ή µε µόνιµες σωµατικές 

βλάβες, οι οποίοι είχαν απλά αναφερθεί στην αρχή σαν τραυµατίες. Κάποιος όµως θα ζήσει όλα 

τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του µε αυτές τις µόνιµες σωµατικές βλάβες. Το πιο σοβαρό είναι 

ότι τις περισσότερες φορές όλα ξεκινούν από µια και µοναδική αιτία, το ότι ο οδηγός είχε πιει 

λίγο παραπάνω, όπως συνήθως όλοι λέµε. 

Το λίγο αλκοόλ «ανεβάζει» όπως λέµε αυτόν που πίνει. Στην οδήγηση αυτό σηµαίνει 

υπερεκτίµηση δυνατοτήτων οδηγού και οχήµατος µε συνέπεια την λανθασµένη συµπεριφορά 

στις πραγµατικές συνθήκες οδήγησης. Με ακόµα πιο απλά λόγια κάποιος που έχει πιει δεν 

υπολογίζει ούτε υπακούει στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και συγχρόνως ξεχνά ότι το 

αυτοκίνητο του έχει συγκεκριµένες  δυνατότητες. Αυτό έχει σαν συνέπεια, οι επικίνδυνες 

στροφές να γίνονται ευθείες, τα προσπεράσµατα δυνατά οπουδήποτε, τα φρεναρίσµατα αδύνατα 

την ώρα και µε τον τρόπο που πρέπει και τόσα άλλα που έχουν τα γνωστά αποτελέσµατα και 

συνέπειες. 

           Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να αναφερθούµε στους νέους µας και στην συνήθεια η οποία 

αυξάνει συνεχώς, το να αγοράζουµε στα παιδιά µας ένα µηχανάκι. Η διαδικασία  και οι 

παρενέργειες σε κάποιο νέο που έχει πιει και οδηγεί το µηχανάκι είναι ακριβώς η ίδια µε τον 

ενήλικο. Υπάρχουν όµως επιβαρυντικά σηµεία όπως το ότι δεν έχει ούτε την στοιχειώδη 

ασφάλεια την οποία προσφέρουν οι τέσσερις τροχοί αλλά και οι λαµαρίνες του αυτοκινήτου.   

Η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας υπολογίζει ότι στην Αυστραλία, το 50% των θανάτων 

από τα αυτοκινητιστικά δυστυχήµατα έχουν κάποια σχέση µε την κατανάλωση αλκοόλ. Αυτό το 

είδος των ατυχηµάτων που σχετίζονται µε την αλκοόλη σκοτώνουν περισσότερους ανθρώπους 

απ’ ότι όλες οι µολυσµατικές αρρώστιες µαζί.  

 
 
 
 
 
 
Πίνακας 2.1 Αύξηση του ποσοστού κινδύνου πρόκλησης τροχαίου ατυχήµατος σε αναλογία µε 
το ποσοστό οινοπνεύµατος, στο αίµα του οδηγού (κατά Freudenberg)* 
 

Περιεκτικότητα σε 
οινόπνευµα (λίτρα) 

Νεκροί Τραυµατίες Υλικές φθορές 

0.0 1.00 1.00 1.00 
0.1 1.20 1.16 1.07 
0.2 1.45 1.35 1.15 
0.3 1.75 1.57 1.24 
0.4 2.10 1.83 1.33 
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0.5 2.53 2.12 1.43 
0.6 3.05 2.47 1.53 
0.7 3.67 2.87 1.65 
0.8 4.45 3.33 1.77 
0.9 5.32 3.87 1.90 
1.0 6.30 4.50 2.04 
1.1 7.71 5.23 2.19 
1.2 9.29 6.08 2.35 
1.3 11.18 7.07 2.52 
1.4 13.46 8.21 2.71 
1.5 16.21 9.55 2.91 

Πηγή: Doachlm Gerchow – Britta Heberle: Alkoholismus Lexicon Neuland – Hamburg, 1980 
 

Εδώ βλέπουµε ότι µε µόνο 0,8% λίτρα, ο κίνδυνος  θανατηφόρου δυστυχήµατος αυξάνει κατά 4 

φορές, ενώ µε 1,5 λίτρα, 16 φορές.  

 

 

Β) Άλλα ατυχήµατα 

  

Το αλκοόλ έχει υπολογιστεί ότι αποτελεί σε ποσοστό 20% - 30 % την αιτία διαφόρων 

ειδών ατυχηµάτων στην Ευρώπη (Τσαρούχας,1994): α) 13-37% µη θανατηφόρων, β)21-47% των 

πνιγµών, γ) 9-86% των θανάτων από φωτιά, δ) 25% των ατυχηµάτων στη δουλειά ενώ τέλος το 

65% περίπου των αυτοκτονιών προκαλείται από υπερβολική χρήση αλκοόλ. Στην Ελλάδα δεν 

έχει γίνει αναλυτική καταγραφή.  

Μελέτες στη Φινλανδία και την Αµερική έδειξαν ότι πολλοί πνιγµοί προέρχονται από 

αλκοολούχα ποτά δηλαδή από την υπερβολική χρήση ποτού. Πολλές πυρκαγιές οφείλονται σε 

αλκοόλ. Στην Ιταλία καταγγέλλονται 800.000 εργατικά ατυχήµατα το χρόνο. Στην Ελλάδα η 

κατανάλωση αλκοόλ ευθύνεται σε µεγάλο µέρος για πνιγµούς, θαλάσσια ατυχήµατα που 

προκαλούν κυβερνήτες ταχύπλοων ή σκαφών αναψυχής που πλέουν µε ταχύτητα σε περιοχές 

όπου βρίσκονται λουόµενοι. Το 1998 σύµφωνα µε στοιχεία του Υπουργείου ναυτιλίας, 5 

άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ κολυµπούσαν κοντά στις ακτές, λόγω θανάσιµου 

τραυµατισµού από τέτοια σκάφη. Το 1999 δύο άτοµα έχασαν τη ζωή τους για τον ίδιο λόγο. Από 

το 1999 το Υπουργείο Ναυτιλίας ξεκίνησε εκστρατεία για τους µεθυσµένους καπετάνιους, µε 

στόχο τη µείωση των ατυχηµάτων. 

 
Πίνακας 2.2 Θαλάσσια Ατυχήµατα στην Ελλάδα 
 
ΕΤΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ 
1990 23 10 10 
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1991 20 17 4 
1992 25 12 9 
1993 27 20 6 
1994 5 5 - 
1995 27 26 5 
1996 14 13 - 
1997 - 4 1 
1\1\98-24\8\98 12 12 5 
Σύνολο 128 107 31 
Πηγή: Τσαρουχάς (1994) 
 
 

 

Γ) Εγκληµατική συµπεριφορά 

 

Το συµπέρασµα από τη διάγνωση του προβλήµατος και τις προεκτάσεις του δεν αφήνει 

πλέον κανένα περιθώριο εφησυχασµού. Η σχέση της κατάχρησης του αλκοόλ µε την 

εγκληµατικότητα είναι σαφώς η µια πλευρά του παγόβουνου. Η άλλη πλευρά είναι αυτή που 

προκαλεί την κοινωνία, διαλύει την οικογένεια και στερεί την οικονοµία από το παραγωγικό 

δυναµικό της. Είναι οι παράπλευρες συνέπειες, που έπρεπε να είχαν αντιµετωπισθεί χθες. Στην 

πατρίδα του Βάκχου και του ∆ιόνυσου, το αλκοόλ κατάντησε να είναι νόµιµο σκληρό 

ναρκωτικό.   

 Ο αλκοολικός που κανονικά είναι πράος και ήρεµος, όταν βρεθεί σε κατάσταση 

στέρησης µπορεί να γίνει επικίνδυνος. Κάνει τα πάντα προκειµένου να βρει αλκοόλ: κλέβει, 

επιτίθεται σε περαστικούς, µπορεί και να σκοτώσει. Μέσα στις ψευδαισθήσεις ή παραισθήσεις 

του φαντάζεται ότι τον καταδιώκουν ή ότι τον ειρωνεύονται. Επίσης όταν βρίσκεται σε 

σεξουαλική υπερδιέγερση µπορεί να διαπράξει σεξουαλικά εγκλήµατα. «Σήµερα έχει εκτιµηθεί 

ότι τουλάχιστον το 50% της εγκληµατικότητας στις αµερικάνικες και ευρωπαϊκές µεγαλουπόλεις 

συνδέεται άµεσα µε την κατάχρηση αλκοόλ και δυνατών ναρκωτικών. Μόλις φθάσετε στη 

Ν.Υόρκη σας συµβουλεύουν να µην κυκλοφορείτε µε πάρα πολλά χρήµατα. Από την άλλη 

µεριά όµως σας συµβουλεύουν να µην έχετε ποτέ λιγότερα από $30 µαζί σας και αυτό για να 

µην σας κακοποιήσει κάποιος αλκοολικός ή ναρκοµανής, που σας επιτίθεται, αν δεν έχετε 

τίποτα να του δώσετε. Οι κλοπές που διαπράττουν κάθε χρόνο οι αλκοολικοί και οι τοξικοµανείς 

στις Η.Π.Α. υπερβαίνουν το ποσό των 2 δισεκατοµµυρίων δολαρίων. Επιτροπή του American 

Bar Association έκανε την εκτίµηση ότι οι τοξικοµανείς/αλκοολικοί διαπράττουν στις Η.Π.Α. 

σχεδόν όλα τα «εγκλήµατα δρόµου». Το ένα τρίτο όλων των οµοσπονδιακών φυλακισµένων 

έχουν διαπράξει αδικήµατα που έχουν σχέση µε τα ναρκωτικά και το αλκοόλ.» 

(Jaffe,Pitterson,Hodgson, 1981).  
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Η µέθη σε δηµόσιο χώρο διώκεται δικαστικά, κυρίως γιατί ο µεθυσµένος δεν έχει 

αναστολές και είναι συχνά, ενοχλητικός και επιθετικός. Σήµερα κυρίως στην Αγγλία και την 

Ουαλία συλλαµβάνονται 100.000 άνθρωποι το χρόνο για µέθη και 3.000 καταδικάζονται και 

φυλακίζονται. Πολλές από  αυτές τις καταδίκες είναι για µικροαπάτες, αλλά η αλκοόλη βρίσκεται 

στο επίκεντρο πολλών εγκληµατικών ενεργειών βίας. Η ιδέα πως η αλκοόλη απελευθερώνει των 

άνθρωπο από τις αναστολές ισχύει και για την επιθετική σεξουαλική συµπεριφορά. Περίπου  οι 

µισοί από τους βιαστές και τους παιδεραστές που έχουν καταδικαστεί βρίσκονταν υπό την 

επήρεια του αλκοόλ όταν έκαναν την πράξη για την οποία καταδικάστηκαν. 

Εκτός από τα υπερβολικά έξοδα, που πληρώνει η κοινωνία  και το κόστος στην υγεία του 

ιδίου του πότη, οι άνθρωποι που βρίσκονται στο άµεσο περιβάλλον του αλκοολικού έχουν 

πολλές φορές  να αντιµετωπίσουν σχεδόν δύσκολες καταστάσεις. 

 

 

 

 

 

1) Έγκληµα και αλκοόλ 

 

Το αλκοόλ συχνά έχει ως αποτέλεσµα τη βίαιη και εκτός ελέγχου συµπεριφορά. Οι 

εγκληµατολογικές στατιστικές µελέτες δείχνουν ότι τουλάχιστον στο 80% των βίαιων 

εγκληµάτων εµπλέκεται κατά κάποιο τρόπο το αλκοόλ. Η σχέση η οποία διαφαίνεται µεταξύ του 

αλκοόλ και της διάπραξης εγκληµατικής ενέργειας είναι ότι το αλκοόλ βοηθά στη µείωση των 

αντιστάσεων και των αναστολών και ενδεχοµένως να συµβάλλει σε ένα πιο εύκολο πέρασµα 

στην πράξη.  

Ο αλκοολικός πολλές φορές εκφράζεται διαµέσου της βίας, θέλοντας η ύπαρξή του να 

συνυφαίνεται µ’ αυτήν. Όλες οι πράξεις του – και όχι µόνον αυτές που έχουν να κάνουν µε την 

αναζήτηση και την εξασφάλιση του αλκοόλ – εµπεριέχουν το στοιχείο της βίας, µε τη µια ή την 

άλλη µορφή, στον ένα ή τον άλλο βαθµό. 

 Οι βίαιες πράξεις στον αλκοολισµό αποτελούν µέρος µιας συνολικής συµπεριφοράς που 

παίρνει το χαρακτήρα της παρέκκλισης, της εκτροπής από την κοινωνική νόρµα, την αποδεκτή 

από την κυρίαρχη κουλτούρα. Αυτή η εκτροπή, που µπορεί να πάρει πολλές µορφές, προκαλεί 

πάντα την κοινωνική αντίδραση, συχνά πολύ έντονη, που έρχεται να ανατροφοδοτήσει τη βία του 

αλκοολικού, αναπαράγοντας τον φαύλο κύκλο της. 
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 Η παρέκκλιση ως τρόπος ζωής είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων οι οποίοι 

σχετίζονται µε ένα οικογενειακό περιβάλλον που δυσλειτουργεί, το οποίο δεν επαρκή να 

προσφέρει τα αναγκαία συναισθηµατικά και άλλα στηρίγµατα στο παιδί, που το αµελεί, το 

απορρίπτει, το καταπιέζει ή και το βιάζει, ηθικά ή και, σε κάποιες περιπτώσεις, 

σεξουαλικά(Jaffe,Pitterson,Hodgson, 1981): 

α) Σχετίζεται µε πρόωρα οδυνηρά βιώµατα στα οποία η βία έχει αφήσει βαθιά τα αποτυπώµατά 

της. Αυτά τα βιώµατα, που συναρθρώνονται µε ιδιαίτερο και προσωπικό για τον καθένα τρόπο, 

αποκτούν ξεχωριστή σηµασία τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή, ωθώντας τελικά στην επιλογή 

της παρέκκλισης ως τρόπου ζωής. 

β) Σχετίζεται µε µια µικρότερη ή µεγαλύτερη αδυναµία προσαρµογής του ατόµου στο σχολείο 

και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, µε βιώµατα αποτυχιών και απόρριψης. 

γ) Σχετίζεται µε το γενικότερο κοινωνικό ή ιδεολογικό πλαίσιο, που θεσµοθετεί την κοινωνική 

νόρµα και της δίνει συγκεκριµένο περιεχόµενο, προσδιορίζοντας έτσι και τη µορφή της 

αντίδρασης σε κάθε παραβίασή της. 

δ) Σχετίζεται µε την ανάπτυξη όλων των τεχνολογιών που «χειίζονται» τη ζωή µας. Σε κάποιους 

ανθρώπους η περιθωριοποίηση συντηρεί και αναπαράγει αυτόν τον τρόπο ζωής που σφραγίζεται 

από το στοιχείο της βίας, αποτελώντας µέρος της κοινωνικής παθολογίας.  

 Από αυτήν την άποψη, µια επιστηµονική προσέγγιση αυτού του περίπλοκου φαινοµένου, 

που αντανακλά τεράστιες κοινωνικές αντιφάσεις, επιβάλλει τη σύνθεση όλων των παραγόντων, 

υποκειµενικών και αντικειµενικών, ψυχολογικών και κοινωνικών, ιδεολογικών και πολιτιστικών. 

Απαιτεί µια σφαιρική θεώρηση της συγκρότησης, της δοµής και λειτουργίας της ψυχοκοινωνικής 

του ταυτότητας, µέσα στο συγκεκριµένο οικογενειακό και κοινωνικό πλαίσιο που βρίσκεται σε 

κρίση. 

 Απ’ αυτήν την άποψη, ακόµα και οι πιο βίαιες πράξεις του αλκοολικού θα µπορούσαν να 

θεωρηθούν ως ένα είδος άµυνας απέναντι στο φόβο που του προκαλεί η παρουσία των άλλων. 

Αποβλέπουν βασικά στο να τον προστατέψουν απ’ αυτούς µε τους οποίους αισθάνεται ότι είναι 

ανίκανος να επικοινωνήσει. Ο φόβος που προκαλούν οι βίαιες πράξεις του δεν είναι παρά ο 

τοίχος που υψώνει γύρω του για να προστατευτεί. Πρωταρχικό του µέληµα δεν είναι τόσο το να 

αντλήσει ικανοποίηση από την καταστροφή των άλλων, όσο το να επιβληθεί, να κυριαρχήσει, να 

παίξει το ρόλο του ανίκητου, του τροµερού, µέσα από την ψευδαίσθηση της παντοδυναµίας που 

δηµιουργούν οι ουσίες. 

 Σε κάποιες στιγµές κατακλύζεται από µια τεράστια βία, µη ελεγχόµενη, που δεν 

πυροδοτείται από συγκεκριµένη εξωτερική αιτία και έχει σαν αντικείµενό της τους άλλους ή 

ακόµα και τον ίδιο τον εαυτό του. Πρόκειται για µια θεµελιώδη, ανεπεξέργαστη, αναφοµοίωτη 
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βία, που κατακλύζει τον ψυχικό κόσµο και αναζητά διέξοδο µέσα από παρορµητικές πράξεις. 

«Μ’ αρέσει η βία», λένε κάποιοι αλκοολικοί που δεν µπορούν να µεταβολίσουν την ψυχική τους 

ένταση και γι’ αυτό δεν µπορούν να εκφραστούν παρά µόνο µε αυτόν τον τρόπο. Μήπως όµως 

τις ρίζες αυτής της βίας θα πρέπει να τις αναζητήσουµε πρωταρχικά στον κοινωνικό χώρο, εκεί 

που η βία σε όλες τις εκφάνσεις της – λεκτική, σωµατική και άλλη – τείνει να γίνει η κυρίαρχη 

γλώσσα ανάµεσα στους ανθρώπους, υποκαθιστώντας κάθε άλλο τύπο επικοινωνίας; Μήπως αυτή 

τη βία έρχεται να εσωτερικεύσει ο τοξικοµανής, ενσωµατώνοντας όµως µε ακραίο τρόπο όλη την 

παθολογία της κοινωνίας και των θεσµών της; 

 Αλκοόλ και βία συνυφαίνονται στενά. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι το αλκοόλ οδηγεί σε 

πράξεις βίας είτε ως αποτέλεσµα της φαρµακολογικής δράσης του είτε για την εξασφάλιση του. 

 Κάποιοι άλλοι ισχυρίζονται ότι είναι η βίαιη, η παραβατική, η παρεκκλίνουσα 

συµπεριφορά που οδηγεί αναπόφευκτα, αργά ή γρήγορα, στη χρήση αλκοόλ. Προβάλλουν ως 

επιχείρηµα ότι συχνά οι παραβατικές πράξεις προηγούνται κατά δύο χρόνια της χρήσης αλκοόλ 

και κατά τρία µε τέσσερα της χρήσης κάνναβης, όπως φαίνεται από κάποιες έρευνες. Όπως 

επιβεβαιώνεται µέσα από σοβαρές επιστηµονικές µελέτες Beresford, (Thomas , 1993) η σχέση 

αλκοόλ και βίας δεν είναι καθόλου ευθύγραµµη.  

 Η βίαιη ή και καταστροφική συµπεριφορά του αλκοολικού αποτελεί στοιχείο ενός 

παρεκκλίνοντος τρόπου ζωής που έχει ως άξονα την εξάρτηση και συναρτάται µε ένα σύνολο 

ψυχοκοινωνικών παραγόντων. Αυτοί οι παράγοντες έχουν ιδιαίτερη σηµασία για το 

συγκεκριµένο άτοµο µε τα δικά του τραυµατικά βιώµατα αποτυχιών, απωλειών, εγκατάλειψης, 

απόρριψης, το οποίο ίσως έχει γίνει το ίδιο αντικείµενο βίας ακόµα και από δικά του πρόσωπα. 

Οι εν λόγω παράγοντες έχουν προκαλέσει βαθιά ρήγµατα στην προσωπικότητά του, κάνοντάς 

την ευάλωτη στις συναισθηµατικές πιέσεις, τις µαταιώσεις, την απόρριψη, την κοινωνική 

αποµόνωση, τον αποκλεισµό, τη µοναξιά, την ανεργία, την ανέχεια, την καθηµερινή µιζέρια. 

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο διαµορφώνονται οι όροι της βίαιης αντίδρασής του σε κάποια 

συγκεκριµένη στιγµή, που πιθανώς έχει γι’ αυτόν ιδιαίτερη σηµασία. 

 Η ελλειµµατικότητα του ψυχολογικού υπόβαθρου, έκφραση της ίδιας της κοινωνικής 

κρίσης, τον κάνει επιρρεπή στην ενσωµάτωση του κοινωνικού στερεότυπου που συνδέει τη βία 

µε τη δύναµη και τον ανδρισµό. Αυτό το στερεότυπο αναπαράγεται διαρκώς – ως τηλεοπτικό 

θέαµα, ως γλώσσα, ως καθηµερινή πρακτική - εισβάλλοντας βίαια στη ζωή, δηµόσια και 

ιδιωτική, των ανθρώπων. 

 Ανίκανος να αποκτήσει δεσµούς επικοινωνίας µε τους άλλους, ανίκανος να βρει µια 

θέση µέσα στον κοινωνικό ιστό, αισθάνεται ξένος παντού, στο σπίτι του, στο σχολείο, στη 

γειτονιά, στη δουλειά εφόσον εργάζεται. Το βασανιστικό αίσθηµα του ανοίκειου τον κάνει να 

 54



βιώνει αρνητικά τον πραγµατικό χώρο, ωθώντας τον στην αναζήτηση ενός φανταστικού χώρου, 

για να καλύψει το κενό του πραγµατικού. Αυτόν αναζητά µέσα από φυγές, είτε προς τα µέσα, µε 

κλείσιµο στον εαυτό του, που µπορεί να οδηγήσει ακόµα και στην αυτοκαταστροφή, είτε προς τα 

έξω και προς τα εµπρός, µέσα από το ρίσκο, τη βία, το έγκληµα, τα ναρκωτικά. Όλα όσα του 

αρνείται µε σκληρότητα η βαθιά ανταγωνιστική σηµερινή κοινωνία, την αγάπη, την αναγνώριση, 

τη δύναµη, την ποιότητα ζωής, επιδιώκει να τα εξασφαλίσει χρησιµοποιώντας βία, 

διαµορφώνοντας ο ίδιος τους όρους της αυτοπαγίδευση του στον φαύλο κύκλο της, σύµπτωµα 

µιας κοινωνικής παθολογίας µε τεράστιες διαστάσεις. 

 Η βία του αλκοολικού, λοιπόν, δεν πηγάζει απλώς από το γεγονός ότι βρίσκεται υπό την 

επήρεια αλκοόλ και από έγκυρες έρευνες (Γρίβας,1997) συνάγεται ότι για τις εκδηλώσεις βίας 

των αλκοολικών δεν ευθύνεται αποκλειστικά και µόνο η φαρµακολογική δράση της ουσίας. 

 Όµως θα ήταν αυθαίρετη οποιαδήποτε προσπάθεια αιτιακής αλληλοσύνδεσης ψυχικής 

διαταραχής και εξάρτησης. Μέσα από έρευνες έχει καταρριφθεί ο µύθος ότι η ψυχική διαταραχή 

που υπάρχει πίσω από κάθε αλκοολικό είναι η αιτία της βίαιης συµπεριφοράς.  

 Αυτή καθαυτή η ψυχοπαθολογία όµως δεν αποτελεί από µόνη της προγνωστικό 

παράγοντα βίαιων ή και εγκληµατικών πράξεων. Ακόµα και στην περίπτωση της αντικοινωνικής 

προσωπικότητας, µολονότι σ’ αυτήν την περίπτωση υπάρχουν µεγαλύτεροι κίνδυνοι για την 

εκδήλωση βίαιων συµπεριφορών, πρέπει να είµαστε πολύ προσεκτικοί στη διερεύνηση της 

πραγµατικής σχέσης βίας και αλκοόλ. Αυτή η σχέση συσκοτίζεται συστηµατικά σήµερα, 

τροφοδοτώντας µύθους και προκαταλήψεις, συντηρώντας φαινόµενα κοινωνικού ρατσισµού, 

δίνοντας θεωρητική κάλυψη σε αντιδραστικά εγκλήµατα.                         

Αν το αλκοόλ δεν είναι ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες που συντείνουν στο 

έγκληµα, γιατί τότε οι περισσότερες αναφορές της αστυνοµίας αναφέρουν ότι ο δράστης ήταν 

υπό την επήρεια αλκοόλ την ώρα του εγκλήµατος; ∆ύο εξηγήσεις υπάρχουν για το ερώτηµα αυτό 

και την σύνδεση του αλκοόλ µε το έγκληµα. Πρώτον, ότι η σύνδεση αυτή που παρουσιάζεται 

είναι απλά συµπτωµατική και δεύτερον ότι οι αλκοολικοί ή αυτοί που έκαναν απλά κατάχρηση 

αλκοόλ κατά την ώρα της εγκληµατικής πράξης, δεν είναι τόσο προσεκτικοί όσο οι νηφάλιοι και 

γι΄ αυτό µπορεί να συλληφθούν ευκολότερα. 

Το αλκοόλ φαίνετε να επηρεάζει και να µειώνει την ικανότητα του ατόµου να 

επικοινωνεί  καθαρά µε τρίτους αλλά και να κατανοεί καθαρά τη συµπεριφορά των τρίτων. 

Μειώνει επίσης την ικανότητα του ατόµου να παίρνει γρήγορες, σωστές αποφάσεις, να πράττει 

γρήγορα και επηρεάζει την ικανότητα του να συνειδητοποιεί τις αρνητικές επιπτώσεις και τα  

αποτελέσµατα της εγκληµατικής του πράξης. 
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Σε γενικές γραµµές οι περιορισµένες πιο πάνω ικανότητες του ατόµου από   τη χρήση 

αλκοόλ, είναι η αιτία για την συνεχόµενη αύξηση της βίαιης συµπεριφοράς των αλκοολικών 

ατόµων. 

Σε εργαστηριακά πειράµατα φάνηκε ότι και η χρήση αλκοόλ αλλά και η «ιδέα» ότι έχει 

καταναλωθεί αλκοόλ µπορεί να αυξήσουν τα επίπεδα της επιθετικής συµπεριφοράς του ατόµου. 

Τα άτοµα που οι επιστήµονες είχαν ενηµερώσει ότι πήραν αλκοόλ αλλά στην πραγµατικότητα 

τους δόθηκε µια άλλη ουσία στο όνοµα «placebo»,φάνηκε να είναι πιο επιθετικά. Αυτό δηλώνει 

ότι οι «ιδέες» που επικρατούν για τις επιδράσεις του αλκοόλ στη συµπεριφορά µπορεί να 

επηρεάσουν οι ίδιες τη συµπεριφορά του ατόµου. 

Οι προσδοκίες για το ότι το αλκοόλ οδηγεί σε επιθετική συµπεριφορά, πιστεύεται ότι 

έχουν τις ρίζες τους σε κοινωνικοπολιτισµικούς παράγοντες. Σε κάθε κοινωνία παρουσιάζεται 

διαφορετική συµπεριφορά µετά το αλκοόλ από µέρους των µελών της. 

 Πολλοί νέοι κυκλοφορούν µεθυσµένοι γιατί το βράδυ γυρίζουν από µπαρ σε µπαρ. Όταν 

φτάσει το πρωί κάποιοι από αυτούς δεν έχουν πια επίγνωση για τις πράξεις τους και 

παρασύρονται σε παρανοµίες υπό την επήρεια του αλκοόλ,  αφού παρουσιάζουν σύγχυση στην 

αντίληψη τους και έλλειψη αυτοκυριαρχίας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι αυτό ενός 

µεθυσµένου οδηγού ο οποίος σκότωσε ένα νέο επειδή ο δεύτερος τον επέπληξε για την οδική του 

συµπεριφορά. Ένα προσωπικό πρόβληµα ή ένας µικρός διαπληκτισµός µπορεί να είναι αφορµή 

για χειροδικία. 

Το αλκοόλ φαίνεται να σχετίζεται µε τη βία και µε ένα άλλο, έµµεσο τρόπο. Το αλκοόλ 

χρησιµοποιείται σαν δικαιολογία για το έγκληµα αφού το άτοµο φέρει τη χρήση σαν πρόσχηµα 

για την πράξη του ή σαν τρόπο αποφυγής των επιπτώσεων µετά το έγκληµα που το άτοµο 

διαπράττει. 

Οι εξηγήσεις που δίνονται µέσα από την βιβλιογραφία για το ρόλο που µπορεί το αλκοόλ 

να παίζει στη διάπραξη ενός εγκλήµατος είναι : 

• Η ανάγκη για αλκοόλ σε συνάρτηση µε την έλλειψη χρηµάτων, µπορεί να        ωθήσει 

κάποια άτοµα στο έγκληµα ώστε να αποκτήσουν τα εφόδια για εκπλήρωση των επιθυµιών 

τους για αλκοόλ. Αλκοολικός ο οποίος δεν έχει τρόπο να εξοικονοµήσει χρήµατα, 

αναγκάζεται να στραφεί προς το έγκληµα. Οι ηθικές αναστολές εξαφανίζονται, γιατί το 

πάθος τους είναι ισχυρότερο από τη λογική. Έτσι αρχίζουν ένα παρασιτικό τρόπο ζωής που 

συνοδεύεται από λαθρεµπορικές πράξεις όπως κλοπές, πορνεία, χαρτοπαιξία και άλλα. 

• Οι φαρµακολογικές συνέπειες του αλκοόλ µπορεί να µειώσουν την αντιληπτική και 

κριτική ικανότητα του χρήστη και να αυξήσουν την πιθανότητα σωµατικής επίθεσης από 

αυτόν. 
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• Οι προσδοκίες και η ιδέα ότι το αλκοόλ κάνουν τον χρήστη επιθετικό µπορεί να αυξήσουν 

από µόνα τους την πιθανότητα άσκησης βίας από αυτόν. 

• Έχει υιοθετηθεί ότι τα πρότυπα ευθύνης και διαγωγής για έναν νηφάλιο διαφέρουν από αυτά 

του «πότη» σε κάθε δραστηριότητα του. Η ιδέα της διαφορετικότητας µπορεί από µόνη της 

να αυξήσει τη πιθανότητα εγκληµατικής συµπεριφοράς µετά τη χρήση αλκοόλ. 

• Σοβαρό επίσης πρόβληµα δηµιουργούν και τα άτοµα εκείνα που έχουν εθιστεί στη χρήση 

αλκοόλ ή απλά προσποιούνται τον αλκοολικό µε σκοπό να αποφύγουν την εκπλήρωση των 

στρατιωτικών τους υποχρεώσεων . Τα άτοµα αυτά, µόλις κληθούν στο στράτευµα, είναι 

απροσάρµοστα και εριστικά, βιαιοπραγούν πολλές φορές εναντίον ανωτέρων και 

συναδέλφων τους ή αυτοτραυµατίζονται. Γι’αυτό, από την ανωµαλία που έχουν στην 

ψυχοπαθητική τους προσωπικότητα, αποµακρύνονται από το στράτευµα σαν ακατάλληλα, 

χωρίς να εκπληρώνουν το υπέρτατο χρέος τους προς τη πατρίδα. 

 

 Σχετικές µελέτες από αρκετούς επιστήµονες συνδέουν τη βία στα γήπεδα ή σε µαζικές 

συγκεντρώσεις µε την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Ενδεικτικό είναι ότι στη Γαλλία 

απαγόρευσαν τη πώληση αλκοόλ στα γήπεδα. Σε χώρες όπως η Αγγλία και η Γερµανία, η βία στα 

γήπεδα υποκινείται από τη κατανάλωση αλκοόλ. Στη Φινλανδία, οι εγκληµατολογικές 

στατιστικές µελέτες δείχνουν ότι, τουλάχιστον στο 80% των βίαιων πράξεων στα γήπεδα, 

συνδέονται κατά κάποιο τρόπο µε  το αλκοόλ. 

 Η Β. Αρτινοπούλου, επίκουρη καθηγήτρια εγκληµατολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήµιο, 

εξηγεί την αιτιώδη σχέση εγκλήµατος-αλκοόλ: «...οι πιο πρόσφατες απόψεις από την δεκαετία 

του ΄90, είναι ότι η αιτιώδης σχέση  (αλκοόλ-εγκλήµατος) δεν υπάρχει, δηλαδή δεν µπορούν να 

ισχυριστούν ότι ο αλκοολικός διαπράττει το έγκληµα, µόνο και µόνο επειδή είναι αλκοολικός. Η 

σχέση η οποία ερευνητικά διαφαίνεται, είναι ότι το αλκοόλ βοηθάει στη µείωση των αναστολών 

και ενδεχοµένως συµβάλει σε ένα πιο εύκολο πέρασµα στη πράξη. Γι’αυτό σε σοβαρά 

εγκλήµατα, όπως είναι οι αιµοµιξίες, ο  βιασµός, εκεί πράγµατι έχει παρατηρηθεί ότι το πέρασµα 

στη πράξη συνοδεύεται µε προηγούµενη µεγάλη χρήση αλκοόλ,  γιατί µειώνει τις αντιστάσεις». 

 

 
Πίνακας 2.3 Αλκοόλ που χρησιµοποιήθηκε ανάλογα µε το είδος του αδικήµατος 
∆ιαπραχθέν αδίκηµα Υπερβολική κατανά-λωση 

αλκοόλ ένα χρόνο πριν το 
αδίκηµα % 

Υπερβολική κατανά-λωση 
αλκοόλ λίγο πριν το αδίκηµα 

% 
Βία 35 60 
Ανθρωποκτονία 33 56 
Επίθεση  45 62 
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Βιασµός 41 65 
Ληστεία 34 60 
Άλλες µορφές βίας 36 63 
Περιουσία 40 68 
∆ιάρρηξη 43 71 
Πλαστογραφία και απάτη   

32 
 

59 
Κλοπή 31 61 
Άλλες µορφές 
εγκληµάτων κατά 
περιουσίας 

 
44 

 
68 

Ναρκωτικά 28 46 
Αδικήµατα σχετικά µε τη 
δηµόσια τάξη 

37 55 

Σύνολο 36 62 
Πηγή: Bureau of Justice Statistics, Prisoners and Alcohol. Washington DC: Bureau of Justice 
Statistics, U.S. Department of Justice, January 1983 

 
 

 

 

 

 

2) Αυτοκτονία   

 

Ο κίνδυνος αυτοκτονίας αυξάνεται µε την τοξίκωση από το αλκοόλ. Οι δείκτες αυτοκτονιών 

στους αλκοολικούς είναι αυξηµένες όπως φαίνεται από τις διάφορες έρευνες που έχουν 

πραγµατοποιηθεί. Τα πιθανά ψυχολογικά προβλήµατα σε συνδυασµό µε τη χρήση αλκοόλ και 

την επίδραση αυτού στον οργανισµό, µπορούν να οδηγήσουν ένα αλκοολικό άτοµο στην 

αυτοκτονία. ∆εν παύει να είναι όµως χρήση βίας και έγκληµα από τον αλκοολικό σε βάρος του 

ίδιου του του εαυτού. 

 Η κατάθλιψη και η αυτοκτονία είναι τόσο κοινές µεταξύ αλκοολικών όσο σχεδόν και 

στους ανθρώπους που πάσχουν από τη καθαρή µορφή κατάθλιψης. Το εγώ του ατόµου που πίνει 

είναι αδύνατο, χαρακτηρίζεται από χαµηλό επίπεδο ανοχής της στέρησης, µοναχικότητα, 

ευθραυστότητα, παρορµητικότητα, εξάρτηση, ψευδαίσθηση της παντοδυναµίας (υπερτροφία του 

Εγώ), µειωµένη ικανότητα εκτίµησης της πραγµατικότητας, τάση φυγής από τις δυσκολίες. Ο 

µεγάλος πότης λοιπόν έχει αδύνατο χαρακτήρα, για αυτό άλλωστε και αρχίζει το ποτό. Μερικοί 

άνθρωποι πίνουν για να νοιώσουν υπερδιέγερση, άλλοι για να µειώσουν το άγχος, µερικοί πίνουν 
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για να είναι και αυτοί µέρος της «παρέας» και άλλοι για να τιµωρήσουν  τις γυναίκες τους. Η 

χαλαρωτική επίδραση του αλκοόλ είναι συχνά η αιτία αυτοκαταστροφής του αλκοολικού. 

 

 

 

2.2.2 Το αλκοόλ στην εργασία 

 

 

 Η κατάχρηση του αλκοόλ έχει µεγάλες συνέπειες στους εργαζόµενους σ’ όλη την 

Ευρώπη. Είναι αποδεδειγµένο πως προκαλούνται ατυχήµατα λόγω αυτού σε ποσοστό 15%. 

Συχνά παρατηρείται από τους εργαζόµενους αλκοολικούς, χαµηλή ποιότητα εργασίας, 

διαπληκτισµοί µε άλλους συναδέλφους, ανάθεση εργασίας σε άλλους κ.α. 

Η συχνότητα του αλκοολισµού διαφέρει από 1 µέχρι 15% στο τύπο της εργασίας. Ο 

αλκοολισµός επηρεάζει όλες τις κοινωνικό - επαγγελµατικές τάξεις. Παρόλα αυτά, οι εργασίες 

που ορίζονται ως «δυσκολότερες» όπως οι σιδηρουργοί, λιµενεργάτες, γεωργοί και επίσης όσοι 

έχουν άµεση σχέση µε το κόσµο όπως τεχνίτες, ταχυδρόµοι, αστυνοµικοί, καλλιτέχνες, αυτοί 

έχουν µεγαλύτερη επικινδυνότητα να κάνουν χρήση αλκοόλ σε επαγγελµατικό πλαίσιο. 

 Οι χειρονακτικοί εργάτες που συχνά εκτείθονται στη ζέστη, στη σκόνη και τη πίεση 

χρειάζονται ενίσχυση της χαµένης τους ενέργειας, και έτσι καταναλώνουν αλκοόλ. Μερικές 

εργασίες που απαιτούν συνεχή προσοχή, προκαλούν ψυχική κόπωση, έτσι οι εργαζόµενοι 

χρησιµοποιούν το αλκοόλ για χαλάρωση. Ολες οι συνέπειες του στρες, των απογοητεύσεων, των 

διληµµάτων, της ανίας, της µονοτονίας ενθαρρύνουν την συχνή κατανάλωση αλκοόλ στο χώρο 

εργασίας. 

 Έστω και µικρή ποσότητα κατανάλωσης αλκοόλ είναι αρκετή για να προκαλέσει 

σφάλµατα, λάθη, και ατυχήµατα εν ώρα εργασίας. Το 0,25 έως το  0.50 γραµµάριων του λίτρου 

αλκοόλ στο αίµα επηρεάζει ψυχικά και σωµατικά και προκαλεί µείωση ανακλαστικών και 

επίδωσης στον εργαζόµενο. 

 Το κόστος που προκαλείται από τον αλκοολισµό είναι εξαιρετικά υψηλό και γενικά η 

κατανάλωση του προκαλεί: 

   Α) Μείωση προσοχής:Η διάρκεια των απουσιών ενός αλκοολικού εργαζόµενου είναι 3,3 

φορές µεγαλύτερη και η συχνότητα των διακοπών από την εργασία είναι 1,4 φορές µεγαλύτερη 

από ολόκληρη την εργατική δύναµη. Στη διάρκεια του χρόνου, ο µέσος όρος των απουσιών είναι 

20 µέρες για τους µη αλκοολικούς και 32 µέρες για τους αλκοολικούς, 39 µέρες για τους 

ασθενείς και 89 µέρες για τους αλκοολικούς µε ψυχικά προβλήµατα.  
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   Β) Μείωση Παραγωγικότητας : Παρατηρείται έλλειψη προσοχής, απώλεια χρόνου, 

επαναλαµβανόµενη αργοπορία και συχνές διακοπές  που είναι από τις πιο συχνές αιτίες για την 

µείωση της παραγωγικότητας στην εργασία. 

   Γ)  Χαµηλή Ποιότητα: Μετριότητα στην εργασία. Ο αλκοολικός έστω και αν την 

προηγούµενη µέρα είχε καταναλώσει αλκοόλ, η αποδοτικότητα στην εργασία είναι µειωµένη και 

η ποιότητα που παράγεται είναι κατά πολύ πιο χαµηλή από ένα υγείες άτοµο.  

   ∆) Αρνητική Επίδραση: Αρνητική επίδραση από τους συναδέλφους από την αρνητική 

ατµόσφαιρα στο χώρο εργασίας. ∆ιαπληκτισµοί παρατηρούνται εν ώρα εργασίας και γενικότερα 

οι διαπροσωπικές σχέσεις του αλκοολικού µε τους συναδέλφους του είναι περιορισµένες. 

Προτιµά  να µην ασχολούνται µαζί του και πολλές φορές νιώθει πως τον ενοχλούν εσκεµµένα.  

   Ε) Κόστος των ∆υστυχηµάτων: Το κόστος των ατυχηµάτων συµπεριλαµβανοµένων και των 

ζηµιών στα µηχανήµατα, είναι συχνό φαινόµενο, µε κίνδυνο να χάσει τη ζωή του από πιθανό 

ατύχηµα. 

  

 Έχει συµβεί έµπειροι οδηγοί λεωφορείων να επιχειρήσουν να τα οδηγήσουν µέσα από 

χώρο, που είναι ως και 30 εκ. στενότερος από τα οχήµατα τους, µετά από δύο διπλά ουίσκι. Τα 

προβλήµατα στην οδήγηση παρατηρούνται και από χαµηλά επίπεδα περιεκτικότητας αλκοόλης 

στο αίµα όπως 30mg/100ml,  και στα 80mg/100ml  που είναι το νόµιµο στη Βρετανία. 

 Σύµφωνα µε τον Howard( 1994), η αλκοόλη συνδέεται, επίσης, µ’ ένα σηµαντικό 

ποσοστό των οικιακών και βιοµηχανικών ατυχηµάτων. Μια µελέτη που έγινε σε µια περιοχή του 

Παρισιού για τα ατυχήµατα στον τόπο εργασίας, βρήκε πως το 10-15% αυτών οφείλονται στη 

µέθη. Μια άλλη µελέτη για τα θύµατα µη τροχαίων ατυχηµάτων στην Ελβετία, µεταξύ 1964 και 

1970, έδειξε ότι 24% των θυµάτων ήταν υπό την επήρεια του αλκοόλ κατά την άφιξη τους στο 

νοσοκοµείο. Είναι σαφές πως η αλκοόλη πολλαπλασιάζει σηµαντικά τους κινδύνους κάθε 

επαγγέλµατος, όπου τα ατυχήµατα αποφεύγονται µόνο µε επαγρύπνηση και καθαρό µυαλό. 

 

2.2.3 Ο αλκοολικός και το σύστηµα της οικογένειας 

 

2.2.3.1 Το σύστηµα  της οικογένειας 

 

Ο αλκοολισµός αποκαλείται συχνά «οικογενειακή ασθένεια», και αυτό λόγω του 

τεράστιου αντίκτυπου που έχουν τα εξαρτηµένα από το αλκοόλ µέλη στους γύρω τους. ∆εν 

µπορούν τα µέλη της οικογένειας να αγνοήσουν τον αλκοολικό ανάµεσα τους. Οι περισσότερες 

διαταραχές που προκαλεί η εξάρτηση από το αλκοόλ, αφορούν τη συµπεριφορά. Έτσι, στις 
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καθηµερινές οικογενειακές συναλλαγές, τα µέλη της οικογένειας έρχονται αντιµέτωπα µε τη 

συµπεριφορά που είναι σύµπτωµα του αλκοολισµού, αν και η συµπεριφορά αυτή µπορεί, αρχικά, 

να µην φαίνεται ότι έχει σχέση µε το πρόβληµα του ποτού. Με τον καιρό η οικογενειακή ζωή 

µπορεί να γίνει τόσο δυσβάστακτη και να µετατραπεί σε καθηµερινό µαρτύριο. 

 Η οικογένεια αποτελείται από άτοµα των οποίων γνωρίζουµε ότι η συµπεριφορά και η 

εµπειρία επηρεάζεται από ένα σύστηµα αλληλοδιαπλε-κόµενων σχέσεων, στις οποίες 

συµµετέχουν και αποτελούν µέρος. Παράλληλα τα άτοµα-µέλη της οικογένειας έχουν 

συγκεκριµένα και βαθιά ριζωµένα χαρακτηριστικά ή εσωτερικές σχέσεις. Οι εσωτερικές αυτές 

σχέσεις που στην ουσία επηρεάζουν τη δυναµική της οικογένειας µπορεί να επηρεαστούν από 

εξωτερικά γεγονότα, τα οποία µπορεί να προκαλέσουν µια κρίση µε αποτέλεσµα τη διαταραχή 

της ισορροπίας που έχει η οικογένεια στη δεδοµένη χρονική περίοδο. Η διαταραχή της 

ισορροπίας της οικογένειας δεν προκαλείται απλά και µόνο από την αλλαγή της δοµής της 

οικογένειας ή από τις επισυµβαίνουσες κρίσεις. 

  Τα διάφορα γεγονότα που συµβαίνουν στη ζωή της οικογένειας και ό,τι αυτά 

συµβολίζουν, επηρεάζουν τελικά τις εσωτερικές σχέσεις µε αποτέλεσµα να επηρεάζεται όλο το 

σύστηµα της οικογένειας. Είναι αυτονόητο ότι σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας της οικογένειας, 

τα παραπάνω δεν πραγµατοποιούνται, µε πιθανές ψυχοπαθολογικές εκδηλώσεις που 

παρουσιάζονται στα διάφορα µέλη της οικογένειας. Σε καταστάσεις κρίσης της οικογένειας 

κινητοποιούνται διάφοροι µηχανισµοί αντιµετώπισης της κρίσης, που µπορεί να είναι 

προσαρµοστικοί ή δυσπροσαρµοστικοί .  

Η οικογένεια όµως σαν σύνολο λαµβάνει υπόψη της  στην προηγούµενη της εµπειρία και 

τους γνωστούς τρόπους αντιµετώπισης. Σε άλλες  πάλι περιπτώσεις η οικογένεια δοκιµάζει να 

χρησιµοποιήσει νέους τρόπους για να αντιµετωπίσει και να ξεπεράσει την κρίση. Έχει µεγάλη 

σηµασία στην περίπτωση των κρίσεων για την οικογένεια όχι µόνο ο βαθµός συνοχής και η 

αλληλοϋποστήριξη των µελών της, αλλά το κατά πόσο η οικογένεια έχει δεσµούς µε την 

περιβάλλουσα κοινότητα ή υπάρχει ένα κοινωνικό δίκτυο υποστήριξης προς το οποίο µπορεί να 

στραφεί για να βοηθηθεί. Κάτι άλλο που επίσης ισχύει, είναι όταν µια οικογένεια έχει να 

αντιµετωπίσει µια κατάσταση συνεχών κρίσεων ή συνεχούς στρες είναι δυνατό αυτή η 

οικογένεια να αποκτήσει τέτοιους προσαρµοστικούς µηχανισµούς και τρόπους συµπεριφοράς 

ώστε όταν µια νέα, έστω και µεγάλη, κρίση έρθει, να µπορέσει να τα βγάλει πέρα.   

Η οικογένεια είναι ένα δυναµικό σύστηµα που συνεξελίσσεται µαζί µε το περιβάλλον 

της. Η οικογένεια υπόκειται στην επίδραση του περιβάλλον της, του πολιτισµού, της κοινωνίας 

και άλλων συστηµάτων  τα οποία κυβερνούνται από κανόνες και αλλάζουν συνεχώς. Η 

οικογένεια επηρεάζεται από την ανάπτυξη των µελών της οικογένειας και των σχέσεων τους µε 
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τους άλλους. Η ανάπτυξη αυτη µπορεί να απαιτεί αναδιοργάνωση και προσαρµογή από την 

οικογένεια.  

Το σύµπτωµα θεωρείται ότι έχει εµφανιστεί όταν η οικογένεια δεν έχει κανονικά 

προσαρµοστεί στις αναταραχές ή στα µεταβατικά σηµεία του κύκλου ζωής της. Αυτά 

περιλαµβάνουν αλλαγές στη σύνθεση: όπως η γέννηση ενός παιδιού, διαζύγιο, θάνατος, 

µετανάστευση, αλλαγή κατοικίας, αλλαγή εργασίας, συνταξιοδότηση και απρόσµενες αλλαγές, 

όπως αρρώστια, ατύχηµα, οικονοµικές δυσκολίες κ.α. Τέτοιες αλλαγές µπορεί να απαιτούν 

διαπραγµατεύσεις των νέων κανόνων ή των δοµών της οικογένειας. Οι αλλαγές σε οποιοδήποτε 

µέλος της οικογένειας επηρεάζουν όλα τα άλλα µέλη τα οποία ανταποκρινόµενα κάνουν επίσης 

αλλαγές σε µια προσπάθεια να διαταρήσουν την ισορροπία της οικογένειας. Υπάρχει δηλαδή 

αλληλεξάρτηση µεταξύ τους. Στη περίπτωση του αλκοολισµού το άτοµο αρχίζει να διαταράσσει 

την οικογένεια και ο καθένας προσπαθεί να κάνει αντισταθµιστικές κινήσεις µε σκοπό την 

αποκατάσταση της οικογενειακής ισορροπίας. 

 

   Η πιο κοινή προσέγγιση είναι αυτή που θεωρεί την οικογένεια ως σύστηµα. Η κεντρική 

θέση αυτής της προσέγγισης είναι ότι οι αλλαγές σε οποιοδήποτε µέρος του συστήµατος (σε 

οποιοδήποτε µέλος της οικογένειας) επηρεάζουν όλα τα άλλα. Τα άλλα µέλη, ανταποκρινόµενα, 

κάνουν επίσης αλλαγές σε µια προσπάθεια να διατηρήσουν την ισορροπία της οικογένειας. 

 Στην ουσία, οι οικογένειες µε κάποιο διαταραγµένο µέλος, λειτουργούν µε τον ίδιο 

τρόπο. Η συµπεριφορά του αλκοολικού αρχίζει να διαταράσσει το κλίµα  της οικογένειας. Ο 

καθένας προσπαθεί να κάνει αντισταθµιστικές κινήσεις µε σκοπό την αποκατάσταση της 

οικογενειακής ισορροπίας. Οι περισσότερες οικογένειες κάνουν επισφαλείς και συνήθως νοσηρές 

προσαρµογές στη παρουσία του αλκοολισµού. Έχοντας προσαρµοστεί στο πρόβληµα, η 

οικογένεια θα πρέπει να κάνει σηµαντικές αναπροσαρµογές για να µπορέσει το αλκοολικό µέλος 

να αναζητήσει θεραπεία. 

 Υπάρχει ένα ολόκληρο φάσµα αντιδράσεων της οικογένειας, ως προς την προσαρµογή 

στο πρόβληµα. Στο ένα άκρο, ο αλκοολικός είναι σχεδόν, σαν ένοικος µέσα στην οικογένεια. Η 

οικογένεια τον αποµονώνει και τον αποκλείει. Περιµένει ελάχιστα από αυτό και του δίνει 

ελάχιστα. Έτσι τα υπόλοιπα µέλη διατηρούν κάποια σταθερότητα για τον εαυτό τους. Στο άλλο 

άκρο, ο αλκοολικός βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο και η οικογένεια ανταποκρίνεται στις 

κρίσεις της στιγµής. Επιπλέον, οι οικογένειες µπορεί να ταλαντεύονται ανάµεσα στα δύο άκρα, 

ανάλογα µε το αν ο αλκοολικός είναι ενεργός ή βρίσκεται υπό θεραπεία. 

 Πολλές συµπεριφορές των µελών έχουν απροσδόκητα αποτελέσµατα. Ενώ προσπαθούν 

να ζήσουν µε τον αλκοολικό και γύρω από αυτόν, για να µειώσουν το επίπεδο του πόνου, η 
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συµπεριφορά τους µπορεί, ακουσίως, να «επιτρέπει» τη συνέχιση του προβλήµατος. Αυτό 

συµβαίνει όποτε οι πράξεις της οικογένειας προστατεύουν το αλκοολικό µέλος από τις συνέπειες 

του αλκοολισµού του. Αποµακρύνοντας το κόστος των επιπτώσεων, η οικογένεια εξαφανίζει το 

σηµαντικότερο κίνητρο για αλλαγή. Αυτή η συµπεριφορά µπορεί να συνεπάγεται από «λευκά 

ψέµατα», δηλαδή εξηγήσεις προς τρίτους που απαλλάσσουν  τον αλκοολικό. 

 Μπορεί επίσης, να αποτελείται από «παραβλέψεις» δηλαδή απουσία οποιουδήποτε 

σχολίου, ακόµα και για την εξωφρενική συµπεριφορά. Συχνά συνεπάγεται ενεργή υποστήριξη 

του αλκοολικού. Αυτό συµβαίνει όταν, παραδείγµατος χάρη, οι γονείς σπεύδουν να πληρώσουν 

το κόστος της επισκευής του αυτοκινήτου του γιου τους, καθώς και τα επιπλέον ασφάλιστρα 

γιατί οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ. Παροχή δυνατότητας είναι όταν καθαρίζεις το 

φοιτητικό διαµέρισµα από τους εµετούς της µεθυσµένης συγκάτοικου σου από το χαλί, το 

κρεβάτι και την µπλούζα σου που της είχες δανείσει για εκείνη τη βραδιά. 

 Η ειρωνεία είναι ότι, ενώ προφυλάσσουν τον αλκοολικό από τις συνέπειες του 

αλκοολισµού του και τα µέλη της οικογένειας απορροφούν τα ίδια την οδύνη αυτή. Η 

συµπεριφορά: «παροχή δυνατότητας» µπορεί να θεωρείται απαραίτητη από την οικογένεια γιατί 

– «νοιάζοµαι, τουλάχιστον εξασφαλίζει ησυχία, δεν το αντέχω άλλο, φοβάµαι τι µπορεί να 

συµβεί σε εµένα και τα παιδιά αν δεν το κάνω, κάποιος πρέπει να αναλάβει κάποια ευθύνη». 

Παρόλα αυτά, συνήθως, συνεπάγεται πράξεις που ο ίδιος ο πράτων τις θεωρεί επαχθείς ή του 

δίνουν την αίσθηση  ότι είναι λάθος. Οι συµπεριφορές «παροχής δυνατότητας» µπορεί να 

προκαλέσουν ενοχή, θυµό, απελπισία, µαταίωση και ντροπή. Επιστρέφοντας στην έννοια του 

οικογενειακού συστήµατος, εκείνος που παρέχει δυνατότητα και ο αλκοολικός βρίσκονται σε µια 

κλιµακούµενη ισορροπία, όπου η συµπεριφορά του ενός ενισχύει και συντηρεί τη συµπεριφορά 

του άλλου, ενώ συγχρόνως, αυξάνει το κόστος και τις συναισθηµατικές συνέπειες και για τους 

δύο. 

 Όπως αναφέρει και ο Τσαρούχας (1994) το κόστος για τα µέλη της οικογένειας δεν 

περιορίζεται στη ψυχική τους υγεία, την αυτοεκτίµηση ή τη ταυτότητα τους. Οι συνέπειες µπορεί 

επίσης να εκδηλωθούν µε φυσική ασθένεια, ιδίως ασθένειες που συνδέονται µε το στρες. Για 

παράδειγµα τα µέλη της οικογένειας των αλκοολικών είναι περισσότερο επιρρεπή σε 

γαστρεντερικές παθήσεις, ηµικρανίες, υπέρταση, άγχος και κατάθλιψη. «Μια σύγκριση των 

εξόδων υγείας της οικογένειας πριν και µετά τη θεραπεία του αλκοολικού µέλους, δείχνει ότι τα 

άλλα µέλη της οικογένειας είχαν σαφώς περισσότερα προβλήµατα υγείας από το γενικό 

πληθυσµό. Μετά τη θεραπεία η διαφορά αυτή εξαφανίζεται. Επίσης στις οικογένειες µε ενεργό 

αλκοολικό µέλος, υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να εκδηλωθούν φαινόµενα βίαιης 

συµπεριφοράς µέσα στο σπίτι.» (Τσαρούχας,1994). 
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 Μια άλλη παράµετρος εξαιρετικά σηµαντική η οποία αξίζει ειδικής µνείας και αναφοράς, 

συνίσταται στο γεγονός της σεξουαλικής κακοποίησης η οποία λαµβάνει χώρα µέσα στην 

οικογένεια. Τα περιστατικά συνεχώς αυξάνονται. Η αιµοµιξία είναι ο πιο συχνός τύπος µιας 

τέτοιας κακοποίησης. Υπολογίζεται ότι η χρήση οινοπνεύµατος είναι ο σηµαντικότερος ίσως 

παράγοντας που εξωθεί στη κακοποίηση. 

 

2.2.3.2 Οι αλλαγές στις  σχέσεις, τους ρόλους, και τη δοµή της οικογένειας  

 

Α. Κλονισµένες σχέσεις 

 

Οι περισσότερες οικογένειες µε ένα αλκοολικό µέλος πρόκειται να υποφέρουν αφού 

απαλειφθεί το πρόβληµα του ποτού, στο άµεσο µέλλον, αλλά  και πιθανόν πολλά χρόνια µετά. 

∆εν έχουν γίνει αρκετές έρευνες και έτσι το µόνο που έχουµε να προσφέρουµε είναι λίγες 

γενικεύσεις, που βασίζονται σε εµπειρικές παρατηρήσεις. Οι περισσότερες από αυτές τις έρευνες 

έχουν γίνει µε οικογένειες αντρών αλκοολικών και γνωρίζουµε πολύ λίγα πράγµατα για τις 

επιπτώσεις του αλκοολισµού της γυναίκας στην δυναµική της οικογένειας.  

Επίσης, έχουν λεχθεί πολλά για τα  παιδιά των αλκοολικών γονιών, αλλά έχουν γίνει 

σχετικά πολύ λίγες έρευνες. Πιστεύεται ότι τα παιδιά των αλκοολικών διατρέχουν σοβαρό 

κίνδυνο να γίνουν αλκοολικά. Έχει υπολογιστεί ότι το 25-50% των αλκοολικών είχαν ένα γονιό ή 

ένα στενό συγγενή αλκοολικό και ότι τα παιδιά αλκοολικών γονιών έχουν τη διπλάσια 

πιθανότητα να γίνουν τα ίδια αλκοολικά από τα παιδιά που δεν έχουν αλκοολικούς γονείς. Η 

εικόνα αυτή γίνεται ακόµα πιο απειλητική αν σκεφτεί κανείς ότι στην Αµερική για παράδειγµα 

υπάρχουν περισσότερα από 28 εκατοµµύρια παιδιά αλκοολικών γονιών. Ενώ µέχρι τώρα 

θεωρούσαµε ότι αυτή η οικογενειακή τάση οφείλεται αποκλειστικά στην περιβαλλοντική 

κατάσταση, υπάρχουν σήµερα ενδείξεις, ότι συντρέχει κάποιος κληρονοµικός παράγοντας. Οι 

οικογένειες µε κάποιον αλκοολικό υφίστανται βία, αντιµετωπίζουν διάλυση της οικογενειακής 

συνοχής, µεγάλη και διαρκή ένταση και δυσκολίες στις κοινωνικές συναλλαγές. 

Στο παρελθόν όταν αναφερόµασταν σε «αλκοολικό στην οικογένεια», εννοούσαµε τον 

σύζυγο. Σήµερα αλκοολικός στην οικογένεια µπορεί να είναι είτε  ο σύζυγος, είτε η σύζυγος, είτε 

και το παιδί. 

 Ο αλκοολισµός µπορεί να χαρακτηριστεί ως η αφετηρία για άλλα σηµαντικά 

προβλήµατα µέσα στην οικογένεια όπως: παιδική κακοποίηση, παραµέληση παιδιών, 

κακοποίηση συζύγου -  συντρόφου κακοποίηση γονέων, οικονοµικά προβλήµατα, ανεργία και 

µείωση εσόδων, βίαιες διαφωνίες – διαµάχες, προβληµατικοί – δυστυχισµένοι γάµοι. 
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 Οι γάµοι των αλκοολικών συνήθως καταλήγουν στο διαζύγιο, το χωρισµό ή την 

αποξένωση µεταξύ του ζεύγους ή και των παιδιών. Τα παιδιά των αλκοολικών έχουν 

µεγαλύτερες πιθανότητες και παρουσιάζουν σοβαρά συναισθηµατικά και ψυχολογικά 

προβληµάτα. 

 

Β. Οικογενειακοί ρόλοι  

 

 Τα µέλη της οικογένειας του αλκοολικού καλούνται να πάρουν ρόλους όπου να 

προστατεύουν το αλκοολικό άτοµο από το να παίρνει ευθύνες για την συµπεριφορά του και να το 

υποστηρίζουν στο πρόβληµα που αντιµετωπίζει µε το αλκοόλ. Ένα οποιοδήποτε µέλος –εκτός 

του αλκοολικού- σε αυτή τη περίπτωση µπορεί να πάρει το ρόλο του αρχηγού. Με τη θέση αυτή 

επωµίζεται την ευθύνη για όλη την οικογένεια. Ο εξαρτηµένος χάνει σταδιακά τον έλεγχο της 

οικογένειας και τις ευθύνες που είχε σε αυτή. Άρα καλείται ένα άλλο µέλος, που συνήθως είναι 

είτε ο γονιός του εξαρτηµένου είτε ο/η σύζυγος αυτού, να πάρει τη θέση του αρχηγού. Έτσι 

αναλαµβάνει αναγκαστικά περισσότερες ευθύνες και είναι υπεύθυνο για ολοένα και 

περισσότερες αποφάσεις που αφορούν την οικογένεια. 

 Οι συνθήκες στην οικογένεια του εξαρτηµένου συνεχίζουν να αλλάζουν και να 

χειροτερεύουν όσο ο εξαρτηµένος χάνει τον έλεγχο. Θετική ενέργεια χρειάζεται για να 

αντικαταστήσει τις αρνητικές. Ο ήρωας της οικογένειας είναι ο ρόλος που ένα άλλο µέλος της 

οικογένειας πρέπει να πάρει για να  πραγµατοποιηθεί το παραπάνω. Το άτοµο αυτό καλείται να 

είναι «τέλειο» και να τα καταφέρνει σε οτιδήποτε προσπαθήσει να κάνει. Εργάζεται σκληρά 

ώστε να κάνει την οικογένεια να φαίνεται καλύτερη και προβάλλει την ατοµική του αξία στην 

οικογένεια για να τα καταφέρει. 

 Ο αποδιοποµπαίος τράγος είναι ένας άλλος ρόλος που τα µέλη της οικογένειας του 

εξαρτηµένου καλούνται να παίξουν. Ενώ η κατάχρηση του αλκοόλ είναι το πραγµατικό 

πρόβληµα, µπορεί µε βάση τους κανόνες της οικογένειας το γεγονός αυτό να αµφισβητηθεί και η 

ευθύνη για µια κατάσταση να µεταφερθεί σε άλλο άτοµο ή κατάσταση. Σταδιακά το άτοµο που 

παίρνει την ευθύνη, ο αποδιοποµπαίος τράγος δηλαδή, αλλάζει. Είναι συνήθως το άτοµο που 

παρουσιάζει αρνητική συµπεριφορά, για παράδειγµα κάνει µικροκλοπές στο σπίτι, το σκάει από 

το σπίτι ή γίνεται αντιδραστικός, και έτσι προκαλεί την κατάκριση. Τα άτοµα που παίρνουν αυτό 

το ρόλο καταφέρνουν να τραβήξουν τη προσοχή ώστε αυτή να φύγει από το εξαρτηµένο άτοµο 

µε το πραγµατικό πρόβληµα. Ο ρόλος αυτός βοηθά την οικογένεια να µην επικεντρώνεται ή να 

ασχολείται µε το πρόβληµα του αλκοολισµού.  
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Γ. Η αντίδραση της οικογένειας 

 

Το αλκοόλ προκαλεί πολλά προβλήµατα και αναταραχές στην οικογένεια. Όλη η 

οικογένεια υποφέρει µε τον αλκοολικό, ιδιαίτερα αν έχει και κάποια ψυχική διαταραχή.  

 Η Joan Jackson, σε άρθρο της που δηµοσίευσε το 1954, και που περιγράφει ο Τσαρούχας 

στο βιβλίο του «Αλκοόλ ένα σκληρό ναρκωτικό» µε τίτλο «Ο αλκοολισµός και η οικογένεια» 

περιέγραψε πρώτη τα στάδια µε τα οποία η οικογένεια αντιµετωπίζει τον αλκοολισµό. Συνέλεξε 

τα δεδοµένα της συµµετέχοντας σε συναντήσεις και µιλώντας µε µέλη µιας οµάδας γνωστής µε 

την ονοµασία Οικογενειακές Οµάδες Ανώνυµων Αλκοολικών. ∆εδοµένης της εποχής στην οποία 

διεξήγαγε τη µελέτη, τα στάδια που εντόπισε αφορούσαν οικογένειες όπου ο πατέρας ή ο 

σύζυγος ήταν ο αλκοολικός. Από τότε όµως µε τη κατάλληλη µετατροπή, τα στάδια που 

περιέγραψε ισχύουν για οποιαδήποτε οικογένεια µε ένα οποιαδήποτε αλκοολικό µέλος. Τα έξι 

στάδια που σκιαγράφησε η Jackson παρουσιάζονται πιο κάτω, µε τη σειρά µε την οποία συνήθως 

εκτυλίσσονται: 

 

 

 

Άρνηση           

Στα παντρεµένα ζευγάρια, τα περιστασιακά επεισόδια υπερβολικής κατανάλωσης 

εξηγούνται αρχικά και από τους δύο. Στην αρχή της εξέλιξης του αλκοολισµού, η δικαιολογία 

της κατανάλωσης λόγω κούρασης, στενοχώριας, νευρικότητας ή δύσκολης µέρας, γίνεται 

πιστευτή. Η υπόθεση είναι ότι το επεισόδιο είναι ένα µεµονωµένο περιστατικό και, εποµένως, 

δεν αποτελεί πρόβληµα. Αν το ζευγάρι ανήκει σε µια οµάδα όπου η µεγάλη κατανάλωση είναι 

αποδεκτή, αυτό αποτελεί µια βολική κάλυψη για την ανάπτυξη της εξάρτησης. Ένα ποτό πριν το 

φαΐ, εύκολα γίνεται δύο ή τρία. Το κρασί µε το φαγητό και το κονιάκ µετά, περνούν επίσης 

απαραίτητα. 

 

 

 

Προσπάθειες εξάλειψης του προβλήµατος   

Στο στάδιο αυτό ο/η σύζυγος του αλκοολικού ατόµου αναγνωρίζει ότι η κατανάλωση δεν είναι 

φυσιολογική και προσπαθεί να τον/την πιέσει να σταµατήσει το ποτό, να το ελέγξει ή να το 

ελαττώσει. Συχνά λέει:«Αν συµµαζευόσουνα λίγο και είχες λίγη θέληση....» ή «αν µ’αγαπάς 
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στ’αλήθεια θα σταµατήσεις». Συγχρόνως ο/η σύζυγος του αλκοολικού ατόµου προσπαθεί να 

κρύψει το πρόβληµα από τους τρίτους και να κρατήσει τα προσχήµατα. Παράλληλα ο/η 

αλκοολικός/ή σύζυγος φέρνει κρυφά αλκοόλ στο σπίτι ή πίνει έξω, προσπαθώντας να κρύψει την 

ποσότητα που καταναλώνει. Είναι πολύ πιθανόν, τα παιδιά της οικογένειας να αρχίσουν να έχουν 

προβλήµατα ως αντίδραση στο οικογενειακό στρες. 

Στις περιπτώσεις αυτές η επίσηµη θεραπεία του αλκοολισµού ή η εµπλοκή των Α.Α. 

είναι µάλλον απίθανη. Μπορεί µάλιστα να µη χρειάζεται καν. Στο σηµείο αυτό ο κίνδυνος για τις 

οικογένειες ήταν ότι άρχιζαν κάποια γενική συµβουλευτική – είτε µε τον ιερέα, τον ψυχολόγο ή 

τον κοινωνικό λειτουργό – η οποία δεν αντιµετώπιζε το πρόβληµα του αλκοολισµού κατά 

µέτωπο. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η ατοµική θεραπεία ή η θεραπεία του ζευγαριού εντάσσεται 

εύκολα στη διεργασία της άρνησης. Έτσι συνεχίζεται µεν η κατανάλωση του αλκοόλ, αλλά 

δηµιουργείται στο ζευγάρι και η ψευδαίσθηση ότι κάνει κάτι για να αντιµετωπίσει το πρόβληµα. 

 

Αποδιοργάνωση και χάος            

 Τώρα, η ισορροπία της οικογένειας έχει διαταραχθεί. Ο/η σύζυγος του αλκοολικού δεν 

µπορεί πια να υποκρίνεται ότι όλα πάνε καλά ενώ η µία κρίση διαδέχεται την άλλη. Τα 

οικονοµικά προβλήµατα είναι συχνά. Νιώθοντας πραγµατικό στρες και αµφιβάλλοντας για τη 

δική του/της ψυχική υγεία, ο/η άλλος/η σύζυγος αναζητά εξωτερική βοήθεια. Γενικά οι γυναίκες 

ζητούν πιο συχνά εξωτερική βοήθεια από όσο οι άνδρες. Συνήθως απευθύνονται, όµως, σε έναν 

ιερέα ο οποίος δεν είναι εκπαιδευµένος στην αντιµετώπιση του αλκοολισµού. Ή µπορεί να 

απευθύνουν στον οικογενειακό γιατρό, που, αντιµέτωπος µε αυτή τη διαταραγµένη κατάσταση 

έχει την τάση να συστήνει χάπια για τα «νεύρα». Εάν στο στάδιο αυτό ο µη αλκοολικός σύζυγος 

στραφεί σε επιστήµονες που έχουν ειδικευτεί στην αντιµετώπιση του αλκοολισµού ή/και 

εµπλακεί µε τους Ανώνυµους Αλκοολικούς, η κατάσταση θα πάρει µια τελείως διαφορετική 

κατεύθυνση. 

 

 

 

Αναδιοργάνωση παρά το πρόβληµα   

 Οι ικανότητες αντιµετώπισης του προβλήµατος από τον µη αλκοολικό σύζυγο 

ενισχύονται. Σταδιακά αναλαµβάνει µεγαλύτερη ευθύνη για την οικογενειακή µονάδα. Αυτό 

σηµαίνει ότι µπορεί να πιάσει µια δουλειά ή να αναλάβει τα οικονοµικά της οικογένειας. Η 

ενεργητικότητα δεν επικεντρώνεται στις προσπάθειες να συνέλθει ο/η αλκοολικός /η σύζυγος 

αλλά στην προώθηση της οικογενειακής ζωής παρά τον αλκοολισµό.  
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Προσπάθειες φυγής  

 Μπορεί να επιχειρηθεί χωρισµός ή διαζύγιο. Αν η οικογενειακή µονάδα παραµείνει 

ανέπαφη, η οικογένεια συνεχίζει να ζει γύρω από το αλκοολικό µέλος. 

 

Αναδιοργάνωση Οικογένειας 

 Σε περίπτωση χωρισµού, η οικογένεια αναδιοργανώνεται χωρίς τον αλκοολικό σύζυγο ή 

γονιό. Εάν ο αλκοολικός αποτοξινωθεί, µπορεί να υπάρξει συµφιλίωση. Οτιδήποτε από τα δύο 

και να συµβεί, και οι δύο θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τους ρόλους τους και να κάνουν νέες 

προσαρµογές. 

 

 Βρέθηκε µια ενδιαφέρουσα διαφορά στην έκβαση γάµου, ανάλογα µε το ποιος από τους 

δύο είχε το πρόβληµα. Η αλκοολική γυναίκα είναι πιο συχνά διαζευγµένη από ότι ο αλκοολικός 

άντρας. Στο παρελθόν όσοι προσπαθούσαν να εξηγήσουν αυτή τη διαφορά φύλου είκαζαν ότι οι 

γυναίκες που παντρεύονται αλκοολικούς έχουν µια ασυνείδητη νευρωτική ανάγκη να 

παντρεύονται αδύναµους ανεπαρκείς άντρες. Λόγω αυτής της ανάγκης παραµένουν παντρεµένες 

κερδίζοντας έτσι «ψυχολογικούς» πόντους. Η άποψη αυτή δεν είναι πια ιδιαίτερα παραδεκτή. Η 

πιο πρόσφατη θέση είναι ότι ένας µεγάλος αριθµός µη αλκοολικών γυναικών παραµένουν 

παντρεµένες µε τον αλκοολικό σύζυγο τους γιατί το στρες τις αδρανοποιεί. 

 

 Πρόσφατες µελέτες από  γάµους εντόπισαν άλλους λόγους της επιλογής συζύγου. 

Γενικά, για όλους τους ανθρώπους αναγνωρίζεται ότι ο «πραγµατικός έρωτας» και η επιλογή 

συζύγου δεν είναι τυχαίο γεγονός. Οι άνθρωποι τείνουν να επιλέγουν για ταίρι τους ανθρώπους 

που έχουν οµοιότητες µε τον αντίστοιχο γονιό. 

 Πολλές γυναίκες παντρεµένες µε αλκοολικούς, είχαν αλκοολικό πατέρα. Για αυτές µια 

κατάσταση που σ’εµάς µοιάζει αγχωτική και οδυνηρή µπορεί να είναι απλώς αυτό που 

περιµένουν από ένα γάµο. Όσοι ασχολούνται µε τη θεραπεία του αλκοολισµού εντυπωσιάζουν 

από το γεγονός ότι ορισµένες γυναίκες συζούν ή παντρεύονται αλκοολικούς κατ’επανάληψη. 

 

∆εδοµένης της οικονοµικής πραγµατικότητας είναι πολύ πιθανόν η µη αλκοολική 

σύζυγος να παραµένει παντρεµένη για µεγαλύτερο διάστηµα από όσο ο µη αλκοολικός σύζυγος 

γιατί νιώθει ότι χρειάζεται την οικονοµική υποστήριξη του συζύγου για τη συντήρηση της 

οικογένειας. Είναι γεγονός ότι µετά το διαζύγιο η οικονοµική κατάσταση χειροτερεύει για τις 

περισσότερες γυναίκες και τα παιδιά τους. Από την άλλη πλευρά είναι λιγότερο πιθανόν ένας 
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άντρας να ζητήσει εξωτερική βοήθεια για οποιοδήποτε πρόβληµα. Εποµένως, ο σύζυγος µιας 

αλκοολικής γυναίκας µπορεί να θεωρεί το διαζύγιο ως τη µόνη λύση σωτηρίας για τον εαυτό του 

και τα παιδιά του. 

 

 Φυσικά τα στάδια αυτά δεν τα βιώνουν µε τον ίδιο τρόπο όλες οι οικογένειες. Μερικές 

οικογένειες µπορεί να «κολλήσουν» σε διαφορετικά στάδια. Μερικές µπορεί να µην ξεπεράσουν 

το στάδιο της άρνησης.Άλλες παγιδεύονται στον ατέλειωτο κύκλο του χάους και της κρίσης. Και 

µερικές διέρχονται σειρά οδυνηρών προσπαθειών να ξεφύγουν από την κατάσταση, µε 

συµφιλιώσεις που ακολουθούνται και πάλι από προσπάθειες διαφυγής. Ένας παράγοντας που 

µπορεί να προκαλέσει διάφορα είναι η χρονική στιγµή της εµφάνισης του αλκοολισµού. 

  

2.2.3.3 Συν-εξάρτηση 

 

Ένας όρος που χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο για να περιγράψει τις επιδράσεις του 

αλκοολισµού στα µέλη της οικογένειας, είναι η συν-εξάρτηση. Ο όρος συν-εξάρτηση 

χρησιµοποιείται για το επηρεαζόµενο άτοµο. Μερικές φορές χρησιµοποιούνται ως 

χαρακτηρισµό, ως απλή σύντµηση αναφερόµενη στα µέλη της οικογένειας. Σε άλλες περιπτώσεις 

η συν-εξάρτηση θεωρείται κλινική διάγνωση µε ένα σύνολο συγκεκριµένων συµπτωµάτων. Ο 

γιατρός Timmen Cermak υπήρξε ένας από τους πιο ένθερµους υποστηρικτές της χρήσης της συν-

εξάρτησης ως κλινικής διαγνωστικής κατηγορίας. Τη θεωρεί ένα είδος διαταραχής της 

προσωπικότητας και προτείνει τα ακόλουθα κριτήρια για τη διάγνωση(Τσαρούχας,1994): 

1. «Το άτοµο επενδύει συνεχώς την αυτοπεποίθηση του στην ικανότητα του να ελέγξει τον 

εαυτό του και τους άλλους όταν αντιµετωπίζει σοβαρές αντίξοες καταστάσεις. 

2. Αναλαµβάνει την ευθύνη να καλύψει τις ανάγκες των άλλων σε βάρος των δικών του 

αναγκών. 

3. Άγχος και διαστρέβλωση των ορίων γύρω από τη στενή οικειότητα και τον αποχωρισµό. 

4. Εµπλέκεται σε σχέσεις µε άτοµα που πάσχουν από διαταραχές προσωπικότητας, 

εξάρτηση σε χηµικές ουσίες, άλλους συν-εξαρτηµένους ή και παρορµητικά 

διαταραγµένα άτοµα. 

5. Τρία ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια: 

• Βασίζεται υπερβολικά στην άρνηση  

• Σύσφιξη συναισθήµατος 

• Κατάθλιψη  

• Υπερεπαγρύπνηση 
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• Ψυχαναγκασµοί 

• Άγχος 

• Κατάχρηση ουσιών 

• Θύµα σωµατικής ή σεξουαλικής κακοποίησης, τώρα ή στο παρελθόν  

• Ιατρικές παθήσεις που συνδέονται µε το στρες  

• ∆ιατηρεί πρωτογενή σχέση µε ενεργό χρήστη ουσιών για περισσότερα από 2 

χρόνια, χωρίς να ζητήσει βοήθεια.»  

 

  

Χρειάζεται, βέβαια, προσοχή, γιατί η ευρεία υιοθέτηση των όρων «συν-εξάρτηση» και 

συν-εξαρτηµένος» φέρουν τους ειδικούς στο χώρο της κατάχρησης ουσιών, σε όλο και 

µεγαλύτερη αµηχανία. Κανένας δεν αµφισβητεί τις επιδράσεις που έχει η εξάρτηση από το 

αλκοόλ στα µέλη της οικογένειας, ή το γεγονός ότι τα µέλη αυτών των οικογενειών έχουν πιο 

πολλές πιθανότητες να συναντήσουν περισσότερα και σοβαρότερα προβλήµατα σε σύγκριση µε 

τα αντίστοιχα µέλη του γενικού πληθυσµού. Παρ’ όλα αυτά, βάζοντας ετικέτες αδιακρίτως και 

υποθέτοντας ότι κάθε µέλος της οικογένειας παρουσιάζει το σύνολο των συµπτωµάτων της συν-

εξάρτησης, κάνουµε κακό στους ασθενείς. Οι υποθέσεις που βασίζονται απλώς στην 

οικογενειακή κατάσταση δεν µπορούν να αντικαταστήσουν την προσεκτική αξιολόγηση και 

εκτίµηση. Υπάρχει ο κίνδυνος να παραβλέψουµε το θετικό δυναµικό της οικογένειας και των 

µελών της όταν θεωρούµε δεδοµένη την παθολογία τους. 

 Η έρευνα που έγινε στις οικογένειες  που αντιµετωπίζουν το πρόβληµα του αλκοολισµού, 

αυξάνεται µε γεωµετρική πρόοδο. Μεταξύ των θεµάτων που εξετάζονται είναι οι παράγοντες που 

συνδέονται µε τα επίπεδα δυσλειτουργίας της οικογένειας, οι παράγοντες που  συνδέονται  µε τη 

σταθερή ανάκαµψη των οικογενειών που ακολουθούν θεραπεία, καθώς και οι ενδείξεις για τους 

διάφορους τύπους οικογενειακής θεραπείας. Καθώς οι µελέτες αυτού του είδους συνεχίζονται, θα 

ήταν καλό να αντικαταστήσουµε τις υποθέσεις και τις εικασίες µε δεδοµένα. Το ίδιο ισχύει και 

ως προς τα παιδιά της οικογένειας.(παραρτηµα Α) 

Το παρακάτω περιστατικό αναφέρετε στο βιβλίου του Τσαρούχα (1994) 

Άγγελος: «Αυτή τη στιγµή εν ζωή είναι η σύζυγος µου που αντιµετωπίζει αυτό το 

πρόβληµα, αυτή τη στιγµή είναι σε αποχή αρκετά χρόνια και λέω εν ζωή γιατί ο 

πατέρας µου πέθανε από το αλκοόλ και ο πεθερός µου ήταν αλκοολικός. Στην 

αρχή νόµιζα ότι είχα µια σύζυγο κοινωνική, ότι της άρεσαν οι παρέες, ότι της 

άρεσε να γλεντάει και να χορεύει αλλά µετά από τρία χρόνια κατάλαβα ότι το 

αλκοόλ είχε µπει πια στη ζωή µας και ότι υπήρχε πρόβληµα. Η στάση η δικιά 
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µου, µπορώ να πω ότι, ήταν άσχηµη γιατί υπήρχε το θέµα της άγνοιας, δεν 

γνώριζα τίποτα σχετικά µε το αλκοόλ, δεν γνώριζα τι µπορεί να κάνει το αλκοόλ, 

πόσο µπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός ανθρώπου και µιας οικογένειας και 

εποµένως, η στάση η δικιά µου δεν βοηθούσε καθόλου τη σύζυγο. Ο σκοπός 

µου ήταν να την κάνω να σταµατήσει να πίνει και έτσι ο έλεγχος και τα 

αισθήµατα που εξέφραζα, τα οποία εναλλάσσονταν από τη µια στιγµή στην 

άλλη, δεν βοηθούσαν καθόλου την κατάσταση. Μπορώ να πω ότι το πρόβληµα 

ήταν ένα, ήταν το αλκοόλ. Αλλά αν γυρίσω λίγο πίσω, το µεγάλο πρόβληµα 

ήταν οι ενοχές που ένιωθα εγώ, ότι εγώ έφταιγα και γι’ αυτό το λόγο έπινε και 

αυτό µε έριχνε εµένα πολύ και προσπαθούσα όσο µπορούσα περισσότερο να 

τη βοηθήσω νοµίζοντας ότι επειδή ακριβώς εγώ έφταιγα, ότι έπρεπε να κάνω 

κάτι για εκείνη. Πιστεύω ότι επειδή η αρρώστια είναι προοδευτική κάθε µέρα 

επιδεινωνόταν το πρόβληµα. Τo σηµαντικότερο ήταν που έβλεπα τα παιδιά να 

µην µπορούν να σταθούν στα πόδια τους, έβλεπα ότι χάνανε τη µάνα τους και 

ταυτόχρονα χάνανε τον πατέρα τους, διότι η µεν µάνα τους ήταν στον κόσµο της  

ο δε πατέρας τους, άλλαζε συνέχεια γνώµες και συναισθήµατα απέναντι στα 

παιδιά….Οι πρώτες µέρες της αποχής από το αλκοόλ της συζύγου µου ήταν για 

µένα οι χειρότερες µέρες της ζωής µου, διότι εκείνη προσπαθούσε να σταθεί 

στα πόδια της, µέσα από το πρόγραµµα των Α.Α ενώ εγώ δεν είχα πάει στο 

πρόγραµµα και προσπαθούσα συνέχεια να κάνω τη δουλειά που έκανα όταν 

έπινε. ∆ηλαδή, προσπαθούσα να ελέγξω την κατάσταση. Θεωρούσα ότι δεν 

ήταν άξια να πάει µόνη της στο πρόγραµµα και έπρεπε να την πάω εγώ. 

Συνέχιζα να κάνω τα ίδια πράγµατα ακριβώς. Προσπαθούσα, για άλλη µια 

φορά, να πάρω τη ζωή της στα δικά µου χέρια. Στην «ΑΛΑΝΟΝ» πήγα µέσω 

του προγράµµατος των Α.Α. αλλά δεν πήγα µε σκοπό να βοηθήσω τον εαυτό 

µου, εγώ πήγα µε σκοπό να µάθω να συνεχίζω να χειρίζοµαι τη γυναίκα µου. 

Όταν πήγα εκεί είδα άλλους ανθρώπους να προσπαθούν να µάθουν πως 

πρέπει να φροντίζουν τον εαυτό τους και κατάλαβα ότι τελικά υπήρχε πρόβληµα 

και µε εµένα και έτσι έµεινα στην «ΑΛΑΝΟΝ». Η οµάδα µε βοήθησε αρκετά. 

Έβλεπα τους άλλους ανθρώπους να µπορούν να χαµογελάνε, να υπάρχει µια 

αγάπη, µια κατανόηση, ένα δέσιµο. ∆ιαπίστωσα ότι υπάρχουν και άλλοι 

άνθρωποι µε το ίδιο πρόβληµα µε µένα, ότι δεν είµαι µόνο εγώ, ότι υπήρχαν 

άνθρωποι που είχαν και χειρότερα προβλήµατα και µε αυτόν τον τρόπο 

στάθηκα στην οµάδα και άρχισα σιγά σιγά να συµµετέχω και εγώ… 
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 Η γυναίκα µου συµµετέχει στο πρόγραµµα όπως κι εγώ, αλλά πιστεύω ότι 

δεν είµαστε ακόµα, µετά από τόσα χρόνια, σε θέση να επικοινωνήσουµε όπως 

θα θέλαµε και οι δύο να επικοινωνούµε, αλλά οπωσδήποτε τα πράγµατα είναι 

καλύτερα. Στο πρόγραµµα µαθαίνω τον εαυτό µου καλά, τα συναισθήµατα µου, 

µαθαίνω τρόπους να ελέγχω τον εαυτό µου και τα συναισθήµατα µου και γι’ 

αυτό παραµένω ακόµα στην οµάδα. Και θα παραµείνω µέχρι να ζω…. 

 Σε κάποιον που έχει συγγενή αλκοολικό, θα του έλεγα να µην προσπαθήσει 

να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα από µόνος του. Η άγνοια είναι κακός 

σύµβουλος. Να προσπαθήσει να µάθει τα πάντα γύρω από το αλκοόλ και να 

προσπαθήσει να βρει ανθρώπους ή οµάδες µε το ίδιο πρόβληµα, να συζητάει 

τα προβλήµατα του, να µην ντρέπεται, να µην έχει ενοχές και να µην κρύβει το 

πρόβληµα του. Εγώ µέσα στην οµάδα κατάλαβα ότι ο πατέρας µου, που είχε 

πεθάνει εδώ και είκοσι χρόνια, ήταν αλκοολικός. Εποµένως όταν γνώρισα τη 

σύζυγο, δεν εκδηλώθηκε το πρόβληµα αµέσως, εκδηλώθηκε µετά από πολλά 

χρόνια και από τη σύζυγο έµαθα ότι είναι αλκοολική και τις συνέπειες του 

αλκοολισµού µέσα στην οικογένεια….. 

 Η δική µου η εµπειρία λέει ότι τα παιδιά που µεγαλώνουν µέσα σε οικογένειες όπου 

υπάρχει πρόβληµα αλκοολισµού, θα αντιµετωπίσουν στο µέλλον το ίδιο πρόβληµα. Είτε 

τα ίδια είτε µέσω των συντρόφων τους. Αυτή είναι η δικιά µου εµπειρία. Εγώ πιστεύω ότι 

ο κάθε άνθρωπος έχει το δρόµο του και αυτό το δρόµο του, είτε έτσι είτε αλλιώς, θα  τον 

περάσει, αλλά πιστεύω ακόµα ότι θα πρέπει να γίνεται σωστή ενηµέρωση γύρω από το 

αλκοόλ, τουλάχιστο πριν να ξεκινήσει κάποιος να πίνει, να γνωρίζει τις συνέπειες και όχι 

να τις µαθαίνει µετά. Γι’ αυτό το λόγο υπάρχουν οι οµάδες που είναι ειδικά για τα παιδιά 

των αλκοολικών, οι λεγόµενες οµάδες ΑΛΑΤΙΝ, όπου εκεί µαθαίνουν σχετικά µε το 

πρόβληµα και το πρόγραµµα αυτό είναι σχεδόν µε το δικό µας πρόγραµµα.» 

(Τσαρούχας,1994). 

 

 

2.2.3.4 Οι σύντροφοι των αλκοολικών 

 

 Οι Βρετανοί ψυχίατροι Kessel & Walton, µε µακρόχρονη κλινική πείρα στον τοµέα του 

αλκοολισµού αναφέρουν «...η σύζυγος ενός αλκοολικού πολύ συχνά είναι κόρη αλκοολικού 

πατέρα. Είναι πολύ πιθανό ότι µέσα από αυτό το γάµο προσπαθεί να αναβιώσει τη σχέση που 
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είχε µε τον πατέρα της...Πολλές γυναίκες παντρεύονται προβληµατικούς, πότε µε κίνητρο να 

τους βοηθήσουν, ενώ άλλες απλά έχουν άγνοια του προβλήµατος του µέλλοντος συζύγου...»  

Ο αλκοολισµός, στον ένα από τους δύο συντρόφους, ενθαρρύνει τις διαµάχες για 

οικονοµικά προβλήµατα και µερικές φορές προκαλείτε βία στην οικογένεια. Επιπλέον πρόβληµα 

στην οικογένεια είναι και η ανικανότητα του αλκοολικού να ανταποκριθεί στα οικογενειακά του 

καθήκοντα.  

 Οι παραπάνω παρατηρήσεις των Βρετανών ψυχιάτρων µας δείχνουν το φάσµα των 

προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι σύζυγοι αλκοολικών ατόµων. 

 Κάποιες έρευνες, έδειξαν να ζήτησε απάντηση στο ερώτηµα της συζυγικής 

αλληλεπίδρασης και στη ‘µορφολογία’ των σχέσεων των ζευγαριών µε ‘αλκοολικούς’ γάµους. 

Σύµφωνα µε τους Becerου οι ‘αλκοολικοί’ γάµοι έχουν πολλά κοινά στοιχεία µε τους 

‘νευρωτικούς’ γάµους. Το σηµείο διαφοροποίησης έγκειται στο γεγονός ότι ο αλκοολικός γάµος 

χαρακτηρίζεται από παθολογικά στοιχεία σχετικά µε την επιβολή ελέγχου και εξουσίας που 

ασκεί ο ένας σύζυγος στον άλλο.  

Η σύζυγος γενικά έχει την ευθύνη όλων των υποθέσεων της οικογένειας και επιφανειακά 

τουλάχιστον φαίνεται να µην έχει την ανάγκη ενός ικανού συντρόφου. Ο ρόλος της απέναντι στα 

παιδιά της επεκτείνεται µε την ανάληψη και του πατρικού ρόλου. Η ανάληψη των γενικών 

ευθυνών της οικογένειας συχνά µειώνει το σύντροφο της και του τονίζει την αίσθηση της 

ανικανότητας του. Οι αλκοολικοί είναι κοινωνικά ανεύθυνα άτοµα. Η σύζυγος δε γνωρίζει πότε 

θα επιστρέψει ο σύζυγος σπίτι για φαγητό και δεν τον εµπιστεύεται στις κοινωνικές συναλλαγές. 

Περιµένουν να ακούσουν ότι έχασε τη δουλειά του, περιµένουν τη µοιραία καταστροφή. Της 

συζύγου, της λείπει η συντροφικότητα, η αγάπη και η στοργή. Της λείπει η ευκαιρία για 

ανταλλαγή απόψεων στα θέµατα των παιδιών και του κοινού σχεδιασµού για το µέλλον. Όσο 

περνάει ο καιρός αυξάνεται η µοναξιά και η απογοήτευση.  

Έχει βρεθεί, ότι οι γυναίκες των αλκοολικών είναι γενικά, πιο διαταραγµένες από τον 

υπόλοιπο πληθυσµό: αλλά δεν είναι ξεκάθαρο αν αυτό σηµαίνει ότι ο αλκοολικός σύζυγος 

προκάλεσε το πρόβληµα ή αν σηµαίνει πως οι διαταραγµένες γυναίκες τείνουν να παντρεύονται 

αλκοολικούς. Η πρώτη εκδοχή είναι η πιο πιθανή σύµφωνα µε τις υπάρχουσες ως σήµερα 

ενδείξεις. Τα άτοµα αυτά, υποφέρουν από ένταση, στρες, αϋπνία και κατάθλιψη. Όταν 

πραγµατοποιούν έξοδο µε τα παιδιά τους ή µε συναδέλφους,  συχνά νιώθουν ένα έντονο αίσθηµα 

ενοχών  και θυµού για εκδίκηση.  

Κλινικές παρατηρήσεις(Brian,1991) από συνεντεύξεις δείχνουν ότι :  

• Πολλές γυναίκες παντρεύονται αλκοολικούς µε κίνητρο να τους βοηθούν ενώ 

άλλες απλά είχαν άγνοια του προβλήµατος. 
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• Συχνά η σύζυγος έχει την ευθύνη όλων των υποθέσεων της οικογένειας και 

επιφανειακά φαίνεται να µην έχει την ανάγκη ενός ικανού συντρόφου. 

Αναλαµβάνει και τον πατρικό ρόλο. Η γυναίκα του αλκοολικού είναι 

µπερδεµένη. Πολλές φορές αναρωτιέται αν είναι η ίδια υπεύθυνη για την 

κατάσταση του άντρα της. ∆εν ξέρει πώς να του συµπεριφερθεί και από ποιόν να 

ζητήσει βοήθεια. ∆εν µπορεί να αποφασίσει αν θέλει να τον εγκαταλείψει ή να 

µείνει µαζί του.»  

 

Επίσης άγχος στην οικογένεια µπορεί να προκληθεί και από τη σπατάλη στο αλκοόλ 

µειώνοντας έτσι τα κέρδη, και περιορίζοντας τον οικογενειακό προϋπολογισµό. Ακόµη 

ξοδεύοντας αρκετές ώρες έξω από το σπίτι πίνοντας, µπορεί η οικογένεια να νιώθει 

παραµεληµένη. Η συµπεριφορά αυτή µπορεί  να στεναχωρήσει τα µέλη, αποµονώνοντας τα από 

φίλους και γείτονες. Το αλκοολικό µέλος της οικογένειας µπορεί να αποτύχει να υιοθετήσει 

αναµενόµενους ρόλους σαν γονιός ή σύζυγος και η οικογένεια να αναγκαστεί να δοκιµάσει άλλα 

είδη στρατηγικών. ∆εν είναι καθόλου απίθανο, η αλκοολική συµπεριφορά να οδηγήσει την 

οικογένεια σε διάλυση. 

 

 

Α. Βία ενάντια συντρόφων 

 

 Συντελεστικός παράγοντας για τη διάλυση της οικογένειας είναι και η βία και ιδιαίτερα 

στη ή στο σύντροφο. Έρευνες έδειξαν άσκηση βίας µε συχνότερη εναντίον των γυναικών από 

τους άνδρες. 25 έρευνες των O’ Brien, Robert, Chafezt, και Morris στην Αµερική (1981) βρήκαν 

ότι το αλκοόλ ωθεί τους άνδρες στη σωµατική κακοποίηση της γυναίκας. Οι περιπτώσεις 

οικογενειών που εξετάσθηκαν είχαν σαν δεδοµένο είτε µόνο ο ένας από τους δυο να είχε 

καταναλώσει αλκοόλ, είτε και οι δύο. Συχνότερα εµφανίστηκε να έχει πιει µόνο ο άντρας ενώ 

ελάχιστες φορές είχε πιει µόνο η γυναίκα. Στις έρευνες επίσης παρουσιάστηκε ότι οι σύζυγοι ή οι 

συµβίοι που είχαν πρόβληµα µε το αλκοόλ ήταν συχνότερα βίαιοι εναντίον των συζύγων ή 

συµβίων τους. 

 Η βία εναντίον  των γυναικών στην οικογένεια µπορεί να οδηγήσει στη χρήση  του 

αλκοόλ από τα ίδια τα θύµατα, για τον φυσικό και αισθηµατικό πόνο και φόβο που αναγκάζονται 

να ζήσουν, µέσα από µια διαδικασία µηχανικής αντιγραφής-µίµησης. Στις έρευνες φάνηκε ότι οι 

γυναίκες στα προγράµµατα απεξάρτησης αλκοόλ παρουσιάζουν ψηλότερα ποσοστά παιδικής 

βίας µεταξύ πατέρα- κόρης από τις γυναίκες στις υπόλοιπες οµάδες θεραπείας. 
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 «Τα ποσοστά των ερευνών επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι στη βία µέσα στην οικογένεια 

σε σχέση µε το αλκοόλ, εµφανίζονται οι γυναίκες σαν θύµατα και οι άντρες σαν θύτες, τις 

περισσότερες φορές. Ετησίως, 10% των παντρεµένων γυναικών στην Αµερική βιώνουν 

καταστάσεις βίας ήπιας µορφής, ενώ ένα ποσοστό παντρεµένων γυναικών από 10% έως και 25% 

βιώνουν σοβαρότερης µορφής βία, όπως ξυλοδαρµό. Η σωµατική κακοποίηση έχει αναγνωριστεί 

ως η κύρια αιτία για τα ποσοστά 20% µε 33% των γυναικών που βρίσκονται στα δωµάτια των 

πρώτων βοηθειών για περίθαλψη. Τα ψηλά αυτά ποσοστά δεν εξαλείφουν όµως το αντίθετο 

γεγονός της βίας ενάντιων των αντρών από τις γυναίκες. 58% των δολοφονιών µε θύτη τη 

γυναίκα είχαν ως κύριο χαρακτηριστικό τους τη χρήση αλκοόλ από αυτές ή από το ίδιο το θύµα. 

Το 10% ήταν δολοφονία τρίτου ατόµου, φύλου αρσενικού και το 48% ήταν δολοφονία 

συντρόφου ή συζύγου.» (Brien, Chafezt, Morris,1998) 

Β. Σύντροφος και απεξάρτηση 

 

Ο σύντροφος σε θεραπευτικό πλαίσιο µπορεί να είναι τόσο εµπόδιο όσο και βοηθητικός. 

Υπάρχει ο τύπος του υποστηρικτικού συντρόφου στον οποίο ο αλκοολικός και ο θεραπευτής 

µπορούν να στηριχτούν για να απαλλαγεί ο αλκοολικός από την εξάρτηση. Ο ανασταλτικός 

τύπος, είναι αυτός που µε διάφορους τρόπους ενθαρρύνει τον σε θεραπεία σύντροφο να 

επιστρέψει στο αλκοόλ. Πολλές φορές ο σύντροφος ενεργεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να εµποδίζει 

τον αλκοολικό να έρθει σε επαφή µε τα προβλήµατα που προκαλούνται από το αλκοόλ. Για 

παράδειγµα, οι σύντροφοι προστατεύουν τους αλκοολικούς όταν µε φθηνές δικαιολογίες πείθουν 

τους εργοδότες για την βαρεµάρα τους και συνεχίζουν να πληρώνονται κανονικά. Η γυναίκα του 

αλκοολικού ψάχνει να βρει τρόπους να τον δικαιολογήσει στον εργοδότη του, στους φίλους του, 

στους γονείς του. ∆εν µπορεί να αποφασίσει αν θέλει να τον εγκαταλείψει ή να µείνει µαζί του. 

Μόνο όταν ο σύντροφος παύει να ενεργεί σαν προστάτης µπορεί ο αλκοολικός να κατανοήσει 

την πραγµατική κατάσταση. Ένα άλλο σηµείο είναι όταν  ο σύντροφος δεν κατανοεί τον 

αλκοολικό, έτσι αλληλοκατηγορούνται, υπάρχει υπερβολική επιτήρηση, περιορισµοί, φόβοι οι 

οποίοι στην πλειονότητα των περιπτώσεων οδηγούν τους αλκοολικούς να πιουν περισσότερο. 

Η άρνηση παίζει σηµαντικό ρόλο στη ζωή του αλκοολικού αλλά και του συντρόφου. Το 

άτοµο που «αρνείται» είναι αυτό που αρνείται να δεχθεί την αλήθεια για την κατάσταση. Ο 

αλκοολικός ρίχνει την ευθύνη σε άλλο άτοµο γιατί είναι ευκολότερο από ότι να πάρει την ευθύνη 

για αυτό. Τα άτοµα που αγνοούν την κατάσταση του λένε συχνά «µπορώ να σταµατήσω όποτε 

θέλω» ή «όλοι πίνουν για να ξεδώσουν καµία φορά» 

Ο επιτυχηµένος ρόλος του συντρόφου είναι αυτός που µπορεί να συµβάλει σηµαντικά 

στην οικογένεια. Η ενθάρρυνση που δίνει ο σύντροφος παίζει σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία 
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και στη διάρκεια της βελτίωσης. Είναι σηµαντικό για τον αλκοολικό να σταµατήσει το ποτό ή να 

µειώσει την κατανάλωση όταν παρατηρούνται αλλαγές στην οικογένεια. Η θεραπεία έχει 

µεγαλύτερες  πιθανότητες επιτυχίας στις γυναίκες κυρίως αν έχουν υποστήριξη από τους 

συντρόφους τους. Παρ’ όλα αυτά σε περισσότερες από τις µισές περιπτώσεις, οι αλκοολικές 

γυναίκες έχουν σύζυγο που έχει επίσης σχέση µε το αλκοόλ, επιβεβαιώνοντας µια στενή 

συσχέτιση ανάµεσα στη συµπεριφορά και των δύο. Πολλοί θεραπευτές δίνουν έµφαση στη 

σηµαντικότητα του να συµπεριληφθεί ο σύντροφος στην οικογενειακή θεραπεία ή να 

πραγµατοποιούνται ατοµικές συναντήσεις, για συµβουλευτική, ώστε να προωθήσει την αλλαγή 

της συµπεριφοράς που ενθαρρύνει τον σύντροφο στον αλκοολισµό. 

 

 

2.2.3.5 Τα παιδιά των αλκοολικών 

 

Α. Τα παιδιά σε οικογένεια µε αλκοολικό 

 

«Ο Anthony και ο αδελφός του είναι ήδη στο κρεβάτι, όταν άκουσα την κύρια πόρτα του σπιτιού 

να ανοίγει. Ο Anthony κάλυψε το κεφάλι του µε το µαξιλάρι για να µην ακούσει τους 

αναµενόµενους καυγάδες που θα έχουν οι γονείς του. Η φωνή του πατέρα απαιτητική, η φωνή 

της µητέρας αµυντική. Ο Anthony γνωρίζει πως ο πατέρας του έχει πιει και η µητέρα είναι 

οργισµένη. Ξέρει, από εµπειρία  πως ο ύπνος δε θα τον πάρει εύκολα απόψε» 

(http://endoflifecare.tripod.com/kidwyoungadults/id55.html). Πολλοί έφηβοι σαν τον Anthony 

µένουν µαζί µε τους γονείς του, άτοµα δηλαδή σωµατικά και πνευµατικά εθισµένα στο αλκοόλ. 

Ο αλκοολισµός συνεχίζει να προκαλεί αγωνία όχι µόνο για το άτοµο που πίνει αλλά και για τα 

άτοµα που ζουν µε αυτό. Αν ζει κάποιος µε αλκοολικό νιώθει το αίσθηµα της µαταίωσης γιατί η 

συµπεριφορά του δεν παραµένει σταθερή και είναι πάντοτε απρόβλεπτη.Έτσι η προσαρµογή των 

ρόλων στις διαπροσωπικές σχέσεις µεταξύ συζύγων, γονέων και παιδιών δηµιουργεί εντάσεις 

που δυσκολεύουν την επικοινωνία και πολλές φορές οδηγούν στην άσκηση βίας, τη διάσπαση 

της οικογένειας και το διαζύγιο.  

 Οι επιπτώσεις της βίαιης συµπεριφοράς είναι δραµατικές κυρίως για τα παιδιά που 

αισθάνονται απόρριψη και ενοχές και εκδηλώνουν ψυχολογικές διαταραχές και διαταραχές στις 

προσωπικές τους σχέσεις. Ο ψυχολογικός τραυµατισµός που υφίστανται τα ωθεί να επιζητούν 

την παρέα συνοµηλίκων τους, να διαπράττουν αξιόποινες πράξεις και να είναι επιρρεπή στη 

χρήση τοξικών ουσιών και αλκοόλ. 
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Ο Τσαρούχας (1994) στο βιβλίο του αναφέρει: «Υπολογίζεται ότι, στις Ηνωµένες 

Πολιτείες, ένα στα οκτώ παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών, µεγαλώνει σε οικογένεια 

µε αλκοολικούς γονείς. Τα παιδιά αυτά χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Σε µια 

ατµόσφαιρα σύγκρουσης, έντασης και αβεβαιότητας, οι ανάγκες τους για ζεστασιά, 

ασφάλεια, ακόµη και σωµατική φροντίδα, πιθανότατα να µην καλύπτονται επαρκώς. 

Σε µια οικογένεια όπου οι ρόλοι των ενηλίκων εκπληρώνονται ανεπαρκώς και χωρίς 

συνέπεια, τα παιδιά δεν έχουν τα κατάλληλα µοντέλα για να σχηµατίσουν τη δική 

τους ταυτότητα. Είναι πολύ πιθανό ότι τα παιδιά αυτά θα συναντήσουν πολύ 

περισσότερες δυσκολίες από άλλα παιδιά της ηλικίας τους, στο σχολείο ή µε 

συνοµηλίκους τους. Ένα “προβληµατικό “ παιδί µπορεί να είναι ένδειξη 

αλκοολισµού στην οικογένεια».  

            Σύµφωνα µε τον Τσαρούχα, ελάχιστα γνωρίζουµε για την επίδραση που έχει ο 

αλκοολισµός στα παιδιά, Για το λόγο αυτό, το 1984, στην Αµερική, µία από τις πρώτες πράξεις 

του ιδρύµατος για τα Παιδιά των Αλκοολικών, ήταν να οργανώσει ένα εθνικό συνέδριο, 

καλώντας όλους τους ειδικούς της χώρας να εξετάσουν τις ανάγκες και τις ευκαιρίες για ερευνά 

πάνω στο θέµα αυτό. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η συζήτηση που ακολουθεί - για τους τρόπους που 

τα παιδιά αντεπεξέρχονται στο πρόβληµα και για τον αντίκτυπο που εξακολουθεί να επηρεάζει 

την ενήλικη ζωή τους- δεν βασίζεται σε αµερόληπτη επιστηµονική έρευνα. Ένας µεγάλος 

αριθµός ατόµων στις οµάδες αυτό-βοήθειας ενηλίκων, φαίνετε να µεγάλωσαν σε οικογένειες 

αλκοολικών. Αν και οι πληγές τους είναι πραγµατικές, θα πρέπει να αναρωτηθεί κανείς πόσο 

ασφαλές είναι να γενικεύει από τις εµπειρίες τους. Μπορεί να αντιπροσωπεύουν τη µειοψηφία 

των παιδιών των αλκοολικών. Ή µπορεί να µιλούν κυρίως για µια άλλη γενιά, όπου η θεραπεία 

του αλκοολισµού ήταν λιγότερο συνηθισµένη, όπου η θεραπεία ολόκληρης της οικογένειας ήταν 

ανήκουστη και όπου ο αλκοολισµός ήταν κάτι παραπάνω από κοινωνικό στίγµα.  

 Αναµφισβήτητα, το να µεγαλώνεις µε ένα αλκοολικό γονιό, κάθε άλλο παρά ιδανικό 

είναι. Συγχρόνως, οι εµπειρίες των παιδιών στις αλκοολικές οικογένειες ποικίλουν πάρα πολύ. 

Υπάρχουν διαφορετικά σχήµατα κατανάλωσης αλκοόλ και διαφορετικές συµπεριφορές που 

συνδέονται µε την κατανάλωση  αυτή. Τα παιδιά έχουν διαφορετικές συµπεριφορές, όπως και οι 

γονείς τους, όταν το πρόβληµα γίνεται εµφανές για πρώτη φορά ή όταν παρατηρείται η απώλεια 

ελέγχου. 

 Όλοι αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν τον αντίκτυπο που έχει ο αλκοολισµός των γονέων 

στα παιδιά τους. Τα προβλήµατα των συγκεκριµένων παιδιών ποικίλουν. Επιπλέον, η φυσική 

αντοχή του ίδιου του παιδιού µπορεί να ενισχυθεί από τη φροντίδα της εκτεταµένης οικογένειας 

των δασκάλων και των γειτόνων ή των γονιών των φίλων τους,. Έτσι, η εµπειρία του παιδιού  
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µπορεί να είναι λιγότερο καταστρεπτική από όσο θα περίµενε κανείς. Πολλά από τα 

παρατηρούµενα προβλήµατα δεν χαρακτηρίζουν αποκλειστικά τις οικογένειες των αλκοολικών. 

Παρ’ όλα αυτά, όταν σκεφτόµαστε αυτά τα παιδιά, θεωρούµε την κατάσταση τους δραµατική. 

Πολλοί έφηβοι πιστεύουν πως ο αλκοολισµός προέρχεται από κάποιο  πρόβληµα πως 

µπορεί οι ίδιοι να δηµιούργησαν. Ο γονιός συχνά απουσιάζει από τη δουλεία του ή οι ώρες 

εργασίας του να είναι λίγες, φυσιολογικό  σαν γονείς να έχουν προβλήµατα σχέσεων, οικονοµικά 

προβλήµατα ή κάποιος µπορεί να είναι άρρωστος. Ο έφηβος συχνά πιστεύει πως είναι µέρος του 

προβλήµατος και πείθει τον εαυτό του πως µπορεί να κάνει τα πράγµατα καλύτερα µε το να 

δουλεύει πιο πολύ ή να φεύγει από το σπίτι.  

Όσον αφορά τα παιδιά αλκοολικών έρευνες έδειξαν ότι στη σχολική ηλικία τα παιδιά 

παρουσιάζουν προβλήµατα κοινωνικής προσαρµογής και µάθησης. Παιδιά από αλκοολικό γονιό 

έχουν αρνητική αντιµετώπιση από τους δάσκαλους τους σε σύγκριση µε παιδιά µη αλκοολικών 

γονέων. Συνήθως εκδηλώνουν υπερκινητικότητα, επιθετικότητα και αυτοκαταστροφικές τάσεις. 

Στο τοµέα της κοινωνικότητας έχουν δυσκολίες στο να κάνουν φιλίες και υπάρχει η πιθανότητα 

να γίνουν αλκοολικοί  όταν ενηλικιωθούν. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η οικογένεια του 

αλκοολικού υποφέρει. 

 

 

 

 Β. Προβλήµατα που αντιµετωπίζουν στα διάφορα Στάδια Ζωής τους 

 

Προσπαθήστε να φανταστείτε πως θα ήταν η ζωή ενός παιδιού που έχει γονιό αλκοολικό: 

Στην προσχολική ηλικία: Πώς είναι να είσαι ξαπλωµένος στο κρεβάτι και να ακούς τους γονείς 

σου να τσακώνονται; Ή να εξαφανίζεται ο πατέρας σου ξαφνικά, για ένα µεγάλο χρονικό 

διάστηµα; Ή να σε δέρνουν και να σε στέλνουν νηστικό για ύπνο, µόνο και µόνο επειδή σου 

χύθηκε λίγο γάλα πάνω στο τραπεζοµάντιλο; Ή να έχεις µια ατελείωτη σειρά από άλλα άτοµα να 

σε φροντίζουν (baby sisters)  γιατί η µητέρα σου κάνει δύο δουλειές; Η να είσαι τη µια στιγµή το 

επίκεντρο της προσοχής και την άλλη στιγµή απλώς “µέσα στα πόδια τους” ; 

Στη ηλικία του δηµοτικού σχολείου: Πώς είναι να ξεχνάει η µητέρα σου να σου δώσει το 

κολατσιό σου για το σχολείο; Ή να περιµένεις ώρες πολλές να σε πάρουν από το  σχολείο, όταν 

όλα τα παιδιά τα έχουν ήδη πάρει οι γονείς τους; ΄Η να µη σου επιτρέπουν να φέρνεις του φίλους 

σου στο σπίτι για να παίξετε; Ή οι µητέρες των φίλων σου να µην λένε στη µητέρα σου ότι 

χρειάζεσαι ένα άσπρο πουκάµισο για τη σχολική γιορτή; 

 78



Στη εφηβεία: Πώς είναι να µην µπορείς να συµµετέχεις στις εκδηλώσεις του σχολείου, γιατί 

πρέπει να γυρίσεις σπίτι να φροντίσεις τα µικρότερα αδέλφια σου; Ή όταν τα λεφτά που µάζεψες, 

δουλεύοντας το καλοκαίρι, λείπουν από το κουµπαρά σου; Ή όταν δεν υπάρχει κανείς από την 

οικογένεια σου που να µπορεί να έρθει στην τελετή απονοµής σχολικών βραβείων; 

 Τα προβλήµατα µπορεί να έχουν αρχίσει πριν από τη γέννηση. Η κατανάλωση αλκοόλ 

από τη µητέρα µπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη του εµβρύου. Στη πιο ακραία περίπτωση, το 

φαινόµενο εκφράζεται µε το σύνδροµο Εµβρυϊκού Αλκοολισµού. Εκτός από τον άµεσο 

αντίκτυπο του ίδιου του αλκοόλ, υπάρχουν και συµπεριφορές που συνδέονται µε τον 

αλκοολισµό, οι οποίες µπορεί να έχουν άµεση επίδραση στην εµβρυϊκή ανάπτυξη. Οι σωµατικοί 

τραυµατισµοί -όπως οι πτώσεις- η κακή διατροφή, ή οι ανωµαλίες στον µεταβολισµό της 

γλυκόζης, συναντώνται συχνά στους αλκοολικούς. Οποιοδήποτε από τα φαινόµενα αυτά µπορεί 

να έχει αντίκτυπο στο αναπτυσσόµενο έµβρυο. 

 Η συναισθηµατική κατάσταση της εγκύου ενδέχεται να επηρεάσει την εµβρυϊκή 

ανάπτυξη, το τοκετό και τη γέννηση του παιδιού. Η συναισθηµατική κατάσταση της αλκοολικής 

εγκύου µπορεί να διαφέρει τελείως από εκείνη της υγιούς, µη αλκοολικής εγκύου και µπορεί να 

αποτελέσει πηγή προβληµάτων. Ένας αλκοολικός µελλοντικός πατέρας µπορεί να ασκήσει 

ορισµένες προγενετικές επιδράσεις. Αν είναι επιθετικός ή παρέχει ελάχιστη συναισθηµατική και 

οικονοµική υποστήριξη, αυτό µπορεί να δηµιουργήσει άγχος στη µητέρα. Η έλλειψη 

υποστήριξης και το συνακόλουθο άγχος στη διάρκεια της εγκυµοσύνης συνδέεται µε 

δυσκολότερο τοκετό. Επίσης, το στρες σε ορισµένες περιόδους της εγκυµοσύνης αυξάνει την 

κινητικότητα του εµβρύου το γεγονός αυτό, µε τη σειρά του, συνδέεται µε τους κωλικούς του 

βρέφους.   

 ∆εν υπάρχουν σαφή δεδοµένα σχετικά µε τον τοκετό είτε των αλκοολικών γυναικών είτε 

των γυναικών µε αλκοολικούς συζύγους. Το αυξηµένο άγχος της µήτρας µπορεί να επιφέρει 

προβλήµατα στον τοκετό. Αυτές οι δυσκολίες του τοκετού συνδέονται µε αναπτυξιακές 

διαταραχές των παιδιών. 

 Μια άλλη κρίσιµη στιγµή στη ζωή οποιουδήποτε βρέφους έρχεται λίγο µετά τον τοκετό. 

Οι πρώτες επαφές µεταξύ µητέρας και βρέφους έχουν σηµαντικές επιδράσεις στη σχέση µητέρας 

- παιδιού. Η φαρµακευτική αγωγή, που µπορεί να είναι απαραίτητη στο δύσκολο τοκετό, µπορεί 

να δυσχεραίνει τη δηµιουργία του δεσµού. Τόσο  η µητέρα όσο και το βρέφος, υπό την επήρεια 

των φαρµάκων, είναι λιγότερο σε θέση να ανταποκριθούν συναισθηµατικά ο ένας στον άλλον. 

 Μια πρωτότοκη µητέρα χρειάζεται συναισθηµατική και φυσική υποστήριξη για να 

µπορέσει να αντιµετωπίσει την παρουσία του βρέφους στη ζωή της. Το βρέφος χρειάζεται 

τουλάχιστον τροφή, ζεστασιά, φυσική άνεση και σταθερότητα ανταπόκρισης από τη µητέρα. Στη 
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περίπτωση των οικογενειών µε ένα αλκοολικό µέλος, δεν µπορεί κανείς, αυτοµάτως, να υποθέσει 

ότι όλα πάνε καλά. 

Τα µεγαλύτερα παιδιά από µέρα σε µέρα αναλαµβάνουν όλο και περισσότερες ευθύνες 

στο σπίτι πιο πολλές ευθύνες του σπιτιού. Είναι συνηθισµένο να κρύβει το πρόβληµα του γονιού 

του ή να προσπαθεί να σταµατήσει το πρόβληµα αυτό. Πολλά παιδιά κρύβουν ή πετούν τα 

µπουκάλια του αλκοόλ, νοµίζοντας πως αυτό βοηθά στην αποχή. Μπορεί ακόµη να προκαλούν 

τον γονιό µε εκφράσεις όπως «αν µε αγαπάς, µην πίνεις», αλλιώς χρησιµοποιούν ενθαρρύνσεις ή 

δίνουν ευκαιρίες αν και τα πράγµατα δεν αλλάζουν ποτέ. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να νιώθει 

ακόµη χειρότερα τόσο το παιδί όσο και γονιός. 

 

Γ. Χαρακτηριστικά παιδιών µε αλκοολικούς γονείς  

 

Τα παιδιά αυτά, συχνά υποφέρουν από αισθήµατα µοναξιάς, νιώθούν µη αγαπητά και 

εµφανίζουν κατάθλιψη. Μοιράζονται το θυµό, τη λύπη, σύγχυση, ντροπή και πόνο που τα ίδια 

άτοµα νοιώθουν µε τον εσωτερικό τους κόσµο και µε τα άτοµα που γνωρίζουν το πρόβληµα. 

Παρακάτω αναφέρεται µια κατάταξη των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν τα παιδιά που 

προέρχονται από οικογένειες αλκοολικών γονιών:  

∆ιαχείριση δυσκολιών: Υπάρχει µια δυνατή σχέση ανάµεσα στον πατρικό αλκοολισµό και στη 

διαχείριση δυσκολιών ειδικά µε τους γιους. Πιθανό η πατρική δυσαρµονία και η περιβαλλοντική 

διάλυση που προκλήθηκε από τον πατρικό αλκοολισµό να είναι πιο επιβλαβής από τις συνέπειες 

του ίδιου του αλκοολισµού στον άνθρωπο. 

Υπερκινητικές διαταραχές: Ψηλά ποσοστά υπερκινητικών παιδιών εντοπίστηκαν µε αλκοολικούς 

πατέρες. Πιο πρόσφατες µελέτες ήρθαν να δείξουν ότι δεν υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο που να 

συνδέει πως το αλκοόλ και η υπερκινητικότητα του παιδιού είναι κληρονοµικό. 

Κατάχρηση ουσιών: Υπάρχουν πολλά αποτελέσµατα από µελέτες που διερεύνησαν τη σχέση 

µεταξύ αλκοολικού πατέρα και την κατάχρηση αλκοόλ στην εφηβεία. Τα παιδιά των αλκοολικών 

γονιών κάνουν πιο συχνάχρήση κάνναβης, κοκαΐνης κ.α. Μια πιο πρόσφατη έρευνα ανέφερε 

µεγαλύτερη χρήση αλκοόλ και άλλων ουσιών αλλά όχι κατάχρηση ή εξάρτηση. 

Συναισθηµατικές διαταραχές:   Τα παιδιά αλκοολικών γονιών υποφέρουν από ένα αυξηµένο 

ποσοστό συναισθηµατικών διαταραχών και συµπτωµάτων, όπως το στρες και η κατάθλιψη.  

Σωµατικά προβλήµατα:  Πολύ λίγες έρευνες εκτίµησαν το επίπεδο της υγείας των αλκοολικών 

παιδιών. Προβλήµατα διατροφής, πονοκεφάλων και ύπνου βρέθηκαν στα παιδιά των αλκοολικών 

γονιών. Παρόλα αυτά, µελέτες ανέφεραν περισσότερες οικογενειακές πιέσεις που παίζουν ρόλο 

στην ανάπτυξη φυσικών συµπτωµάτων. Ένας αριθµός ερευνών έδειξε πως τα παιδιά αλκοολικών 
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έχουν χαµηλή νοηµοσύνη. Υπάρχει όµως ασάφεια σ’ αυτό γιατί δεν ξέρουµε το βαθµό έκθεσης 

του παιδιού στο αλκοόλ. Τα νευροτοξικά συµπτώµατα του αλκοόλ στη παιδική ηλικία είναι 

βλαβερά σε καθοριστικό βαθµό  για την ευφυΐα τους. Παράλληλα, παρατηρήθηκε έλλειψη 

προφορικής έκφρασης όπως και αφηρηµάδα  

∆ιαταραχές όπως η παραβατικότητα, η υπερκινητικότητα, η χρήση ουσιών, η κατάθλιψη 

και τα σωµατικά προβλήµατα είναι περισσότερο συνδεδεµένα µε τον αλκοολικό γονιό. Παρόλα 

αυτά µόνο µια µειονότητα των παιδιών από αλκοολικούς γονείς επηρεάζονται από τέτοιες 

διαταραχές. 

 

∆. Καινούργιοι ρόλοι  

 

Μερικά παιδιά αλκοολικών, όπως ήδη αναφέραµε, µπορεί να έχουν εµφανή προβλήµατα. 

Κι όµως, δεδοµένου του εν δυνάµει χαώδους περιβάλλοντος της οικογένειας ενός αλκοολικού, 

είναι εντυπωσιακό πόσο καλά αντιµετωπίζουν τα παιδιά των αλκοολισµό. Αντλώντας 

πληροφορίες από την προσέγγιση της οικογένειας ως συστήµατος, οι θεραπευτές αλκοολικών 

οικογενειών έχουν εντοπίσει ορισµένους τρόπους που υιοθετούν τα παιδιά.  

     Ένας από τους τρόπους αυτούς είναι ο υπεύθυνος τρόπος. Ο ρόλος αυτός αφορά  συνήθως 

στο µοναχοπαίδι ή στο µεγαλύτερο παιδί, κυρίως στη µεγαλύτερη κόρη. Το παιδί µπορεί να 

επωµισθεί σηµαντικές ευθύνες, όχι µόνο για τον εαυτό του αλλά και για τα µικρότερα αδέρφια 

του, αναλαµβάνοντας να κάνει ορισµένες δουλειές και να παρακολουθεί τι χρειάζεται να γίνει. 

Γενικά, το παιδί αυτό αντισταθµίζει, όσο είναι δυνατόν, την αστάθεια και την ασυνέπεια που 

εισάγει ο γονικός αλκοολισµός. 

 Ένας άλλον τρόπος αντιµετώπισης είναι ο προσαρµοστικός. Στη περίπτωση αυτή, το 

παιδί αναλαµβάνει ευθύνες διαχείρισης αλλά ακολουθεί οδηγίες και προσαρµόζεται εύκολα σε 

ότι συµβαίνει. Είναι αξιοθαύµαστο το πόσα µπορεί να ανεχθεί αυτό το παιδί.  

Ο τρίτος τρόπος είναι ο κατευναστικός. Εδώ, το παιδί δεν αναλαµβάνει τη διαχείριση 

των πρακτικών θεµάτων, όπως στον υπεύθυνο τρόπο, αλλά των συναισθηµατικών υποθέσεων. 

Αυτό παιδί είναι πάντοτε προσανατολισµένο και ευαίσθητο στους άλλους. Αυτό µπορεί να 

συµπεριλαµβάνει και συµπόνια προς τον αλκοολικό γονιό, ή αντιθέτως, συµπόνια προς τον µη 

αλκοολικό γονιό. Προσπαθεί πάντοτε να εξοµαλύνει τα πράγµατα και να ηρεµήσει τα πνεύµατα.       

Το κοινό µεταξύ αυτών των ρόλων είναι ότι και οι τρεις αποτελούν µια προσπάθεια 

επιβίωσης, µια στρατηγική αντιµετώπισης. Οι ρόλοι αυτοί µπορούν, επίσης, να εξασφαλίσουν 

στο παιδί την υποστήριξη και την παραδοχή ανθρώπων έξω από την οικογένεια. Για παράδείγµα, 

ο υπεύθυνος θα είναι µάλλον καλός µαθητής καθώς και µικρός βοηθός της µαµάς και θα 
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επαινείται και για τα δύο. Ο κίνδυνος για το παιδί είναι µήπως εγκαθυδρίσει τους ρόλους αυτούς 

στην προσωπικότητα του. Οι ρόλοι αυτοί µπορεί να µετατραπούν σε τρόπο ζωής που να το 

ακολουθεί για πάντα. Αυτό που βοηθά στην παιδική ηλικία µπορεί να είναι καταστρεπτικό στην 

ενήλικη ζωή. Ο υπεύθυνος µπορεί να γίνει ένας ενήλικας που θα πρέπει πάντοτε να ελέγχει τις 

καταστάσεις, προοριζόµενος να νιώθει πάντοτε το άγχος της υποχρεωτικής επιτυχίας. Ο 

ευέλικτος, µπορεί να γίνει ανίκανος να εµπιστευτεί τους άλλους και έτσι, ανίκανος για τις 

µακροπρόθεσµες δεσµεύσεις που απαιτούνται για µια επιτυχή σταδιοδροµία ή µια στενή ενήλικη 

προσωπική σχέση, όπως του \της συζύγου ή του γονιού. Είναι πολύ πιθανό ότι ως ενήλικας, ο 

προσαρµοζόµενος είναι τόσο ευαίσθητος στις ανάγκες των άλλων ώστε να τους επιτρέπει να τον 

χειραγωγούν. Μια επιλογή, που είναι πάντοτε διαθέσιµη για τον προσαρµοζόµενο είναι να 

παντρευτεί µε κάποιο πρόβληµα, όπως τον αλκοολισµό, πράγµα που θα του επιτρέψει τη 

συνέχιση του προσαρµοστικού του ρόλου. Ο ενήλικας συνεχώς φροντίζει τους άλλους, συχνά 

αγνοώντας τις δικές του ανάγκες; ή µην µπορώντας να τις ικανοποιήσει από το ρόλο που έχει 

αναλάβει.Μπορεί να οδηγήσει σε υψηλά επίπεδα ενοχής ή θυµού, δηλαδή, συναισθηµάτων που ο 

κατευνάστης δεν µπορεί να αντιµετωπίσει εύκολα. 

 Μια διαφορετική, αλλά παρόµοια, τυπολογία των ρόλων που υιοθετούν τα παιδιά 

απέναντι στον αλκοολισµό των γονιών, συµπεριλαµβάνει τον ήρωα της οικογένειας, το χαµένο 

παιδί και τον αποδιοποµπαίο τράγο. Οι πρώτοι τρεις έχουν πολλά σηµεία µε τους τύπους 

αντιµετώπισης που µόλις παρουσιάστηκαν: τον υπεύθυνο, τον προσαρµοζόµενο και τον 

κατευνάστη. Οι συγκεκριµένες ετικέτες δεν έχουν τόση σηµασία. Αυτό που έχει σηµασία είναι 

ότι τα παιδιά αναπτύσσουν τρόπους αντιµετώπισης, ανταποκρινόµενα στο οικογενειακό στρες 

του αλκοολισµού.  

Οι περισσότεροι από τους τρόπους αυτούς µπορεί να µην προκαλέσουν εξωτερική 

προσοχή ή παρέµβαση. Εξαίρεση αποτελεί ο αποδιοποµπαίος  τράγος, που συγκεντρώνει και τις 

περισσότερες πιθανότητες να έχει προβλήµατα στο σχολείο, ή µε τις αρχές. Αυτός είναι ο µόνος 

που µε την επιθετική παραβατική συµπεριφορά του, θεωρείται, σαφώς, παιδί που έχει κάποιο 

πρόβληµα. Αν το παιδί είναι έφηβος, το πρόβληµα µπορεί να πάρει τη µορφή κατάχρησης 

τοξικών ουσιών ή οινοπνευµατωδών. Συχνά, µε την επικέντρωση της προσοχής των άλλων ή της 

οικογένειας στο παιδί αυτό, έρχεται για πρώτη φορά στην επιφάνεια και το πρόβληµα του 

αλκοολισµού των γονιών. Φυσικά, η οικογένεια θα αποδώσει, αρχικά, το πρόβληµα στο παιδί. 

Έτσι, ο αποδιοποµπαίος τράγος µεταφέρει το επίκεντρο του προβλήµατος του γονικού 

αλκοολισµού στον εαυτό του, και έτσι υπάρχει ένα κοινό πρόβληµα που πρέπει να 

αντιµετωπίσουν  και οι δύο γονείς. Συχνά, η οικογένεια αναπτύσσει το µύθο ότι το ποτό είναι 
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ένας τρόπος για να µπορέσουν οι γονείς να αντιµετωπίσουν τη συµπεριφορά του παιδιού. Επίσης, 

το παιδί µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για το ότι επιδείνωσε την αλκοολική τάση των γονιών. 

 Στην ενήλικη ζωή, αυτοί οι τρόποι αντιµετώπισης µπορεί να µεταφραστούν σε 

δεξιότητες. Η ευαισθησία του κατευνάστη και η ικανότητα του να συµπονάει και να κατανοεί 

τους άλλους, µπορεί να αποβούν θετικά στοιχεία στα επαγγέλµατα βοήθειας, όπως της 

κοινωνικής εργασίας, της ψυχιατρικής ή της συµβουλευτικής. Έτσι και ο υπεύθυνος µπορεί να 

αποκτήσει δεξιότητες που θα τον βοηθήσουν, όπως στη σχολική επίδοση και στη συνεχιζόµενη 

αίσθηση ευθύνης. Η πρόκληση και για τους δύο είναι να έχουν επίγνωση της προέλευσης αυτών 

των δεξιοτήτων και να εντοπίζουν τις παγίδες που µπορεί να παρουσιάσουν. 

 

Ε. Βία ενάντια στα  παιδιά 

 

Κάθε οικογένεια που έχει αλκοολικό µέλος είναι µοναδική και αντιµετωπίζει 

διαφορετικού αλλά «όµοιου» τύπου συµπεριφορές. Μερικοί αλκοολικοί κακοποιούν τα παιδιά 

τους συναισθηµατικά και σωµατικά. Άλλοι αµελούν ή παραµελούν τα παιδιά τους χωρίς να τα 

οριοθετούν και να τους καθοδηγούν ικανοποιητικά. 

Σύµφωνα µε τον O’ Brien, Chafezt, Morris,(1998) περίπου 10 εκατοµµύρια παιδιά όπως 

παρουσιάζεται από αποτελέσµατα του Εθνικού Ινστιτούτου ερευνών της Αµερικής, ζουν κάτω 

από την ίδια στέγη µε ένα εξαρτηµένο χρήστη αλκοόλ, ενώ 675 χιλιάδες παιδιά το χρόνο 

παραµελούνται από τους χρήστες αυτούς ή καταλήγουν τα ίδια σε κατάχρηση αλκοόλ ή άλλων 

ουσιών. Οι έρευνες  έδειξαν επίσης ότι όσο αυξάνεται το ποσοστό κατάχρησης αλκοόλ και κατά 

συνέπεια το ποσοστό των αλκοολικών τόσο αυξάνονται και οι φορείς για παιδική φροντίδα. 

 Σύµφωνα µε την έρευνα, τα νήπια µε τουλάχιστο έναν από τους δύο γονιούς αλκοολικό, 

εκτίθενται καθηµερινά σε κίνδυνο. 2,6 εκατοµµύρια νήπια ετησίως παρουσιάζουν πρόωρη 

γέννηση, χαµηλό βάρος κατά τη γέννηση τους και προβληµατική ανάπτυξη  (καθυστέρηση στην 

ανάπτυξη) 

 Οι µητέρες των παιδιών αυτών αντιµετωπίζουν συνήθως κάποιες προκλήσεις που συχνά 

µεταφράζονται σε «προσωπικές απορρίψεις». Μπορεί τα συναισθήµατα της µητέρας αυτής να 

είναι ανάµικτα. Να νιώθει δηλαδή ενοχή για την έκθεση του παιδιού της στην ουσία του αλκοόλ 

εν αγνοία του, να νιώθει θυµό και άγχος για τα διατροφικά προβλήµατα του παιδιού, τον 

προβληµατικό του ύπνο και την δική της αδυναµία να το ελέγξει. Η µητέρα αυτή θα καταλήξει ή 

πολύ απαιτητική προς το παιδί ή θα συνεχίζει τη χρήση αλκοόλ ή άλλων ουσιών. Το αποτέλεσµα 

όµως σχεδόν πάντα είναι ή ένα παραµεληµένο παιδί ή ένας µελλοντικός χρήστης ψυχοδραστικών 

ουσιών. 
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 Το να µένεις σε σπίτι µε αλκοολικούς γονείς είναι από µόνο του κακοποίηση. Υπάρχουν 

πολλοί τρόποι κακοποίησης, όπως η σωµατική κακοποίηση, η σεξουαλική κακοποίηση, η 

συναισθηµατική, η κοινωνική ή λεκτική. ∆εν αναφέρεται συχνά σεξουαλική κακοποίηση από 

αλκοολικούς γονείς, αλλά όταν συµβαίνει, υπάρχει συχνά εθισµός των γονιών. Επίσης και για 

άλλες µορφές σωµατικής κακοποίησης ευθύνεται ο εθισµός στο αλκοόλ. Αλλά εάν κάποιος είναι 

αλκοολικός δεν σηµαίνει απαραιτήτως ότι είναι βίαιος ή ότι κακοποιεί σεξουαλικά τα παιδιά του, 

όµως το συναντούµε συχνά. Βλέπουµε ότι πολλοί απ΄ τους ίδιους τους αλκοολικούς που είναι σε 

θεραπεία είχαν κακοποιηθεί σωµατικά και στις περισσότερες περιπτώσεις βίωσαν ψυχολογική 

κακοποίηση όταν µεγάλωσαν. Γι΄ αυτό είναι σηµαντικό να θεραπεύσουµε τα παιδιά των 

αλκοολικών, γιατί ο αλκοολισµός κληρονοµείται ή µεταδίδεται ψυχολογικά ή κοινωνικά και τις 

περισσότερες φορές είναι συνδυασµός αυτών. Έτσι όσο πιο σύντοµα επέµβουµε και 

θεραπεύσουµε τα παιδιά ή τους εφήβους, τόσο λιγότερες ελπίζουµε ότι θα είναι οι πιθανότητες 

να γίνουν αλκοολικοί. Πολύ συχνά η κοινωνία και η οικογένεια έχουν προσπαθήσει να 

προστατεύσουν τα παιδιά λέγοντας “είναι πολύ µικρά, δεν πρέπει να µάθουν” και δεν τους 

µιλούν γι΄αυτό. Έτσι βιώνουν και συναισθηµατική και σωµατική και σεξουαλική κακοποίηση. 

  Το 1998, το τρίτο τεύχος του περιοδικού “The globe magazine” κυκλοφόρησε έχοντας 

στο εξώφυλλα ένα κακοποιηµένο κοριτσάκι. Είχε τον εξής τίτλο: “ Ο µπαµπάς µου µεθάει κάθε 

µέρα. Χτυπάει και εµένα και τη µαµά µου…. Μία φορά µου έσπασε τον ώµο. Εάν έχω µελανιές 

δεν µε αφήνει να πάω στο σχολείο. Μας απειλεί ότι αν ποτέ το πούµε θα µας 

σκοτώσει…Φοβάµαι….Όλο και χειροτερεύει ….” Τόσο η φωτογραφία του µικρού κοριτσιού, 

µέσα στο αίµα και στις µελανιές, όσο και ο τίτλος, δίνουν την ακριβή εικόνα του δράµατος που 

ζουν ορισµένα παιδιά, µεγαλώνοντας σε οικογένεια µε προβλήµατα αλκοολισµού.  

 Το αλκοόλ αποτελεί σαν αιτία του 20 µε 40% της κακοποίησης παιδιών. Για τη βία στο 

σπίτι, το ποσοστό ανέρχεται στο 40%.  

 Στη Γαλλία υπάρχουν τρία εκατοµµύρια κακοποιηµένες γυναίκες από τις οποίες οι 750 

χιλιάδες κακοποιούνται από τον αλκοολικό σύζυγο τους. 

 Στη Ολλανδία το 30% των κακοποιηµένων γυναικών προέρχονταν από το µεθυσµένο 

άντρα τους. Κάθε χρόνο, τουλάχιστο πενήντα χιλιάδες γυναίκες σε αυτή τη χώρα κακοποιούνται 

εξαιτίας του αλκοόλ. Το 25% των πατεράδων που κακοποιούνται σεξουαλικά τις κόρες τους 

πίνουν υπερβολικά. Σχεδόν, το 50% των παιδιών που κατέφυγαν σε κυβερνητικό οργανισµό της 

χώρας για την προστασία τους, αντιµετώπιζαν προβλήµατα (π.χ. εγκατάλειψης, κακοποίησης, 

πληµµελούς φροντίδας) επειδή ο ένας ή και οι δύο γονείς τους είναι αλκοολικοί. 

 Στη Αγγλία ένα στα τρία κακοποιηµένα παιδιά έχει κακοποιηθεί από αλκοολικό γονιό. 
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 Στη Ελλάδα, 200 χιλιάδες παιδιά γυρνώντας στο σπίτι από το σχολείο έχουν να 

αντιµετωπίσουν τη βία από έναν πατέρα ή µια µητέρα αλκοολική. 

 

Στ. Τα ενήλικα παιδιά των αλκοολικών 

 

 Την τελευταία δεκαετία, δόθηκε µεγαλύτερη προσοχή σε έναν άλλο πληθυσµό µελών της 

οικογένειας, των ενήλικων παιδιών των αλκοολικών. Ακολουθώντας το κίνηµα αυτοβοήθειας 

που δηµιουργήθηκε για τους ενήλικες απογόνους, τα θεραπευτικά προγράµµατα άρχισαν να 

δίνουν µεγαλύτερη προσοχή στην οµάδα αυτή. ∆εδοµένου ότι η προσοχή και η βοήθεια προς 

τους αλκοολικούς είναι πρόσφατο φαινόµενο, τα ενήλικα σήµερα παιδιά που µεγάλωσαν σε 

οικογένειες µε αλκοολικούς, δεν είχαν καµία βοήθεια στην παιδική τους ηλικία, όποια και αν 

ήταν η τύχη του αλκοολικού γονέα. Είτε ο πατέρας πέθανε λόγω αλκοολισµού, είτε έφυγε από το 

σπίτι, είτε αποτοξινώθηκε, τα παιδιά αυτά στην ενήλικη ζωής τους, θεωρούν και θεωρούνται από 

άλλους ότι βιώνουν δυσκολίες που δηµιουργήθηκαν από τις εµπειρίες τους µέσα στην αλκοολική 

οικογένεια. 

Η προσοχή προς τα ενήλικα παιδιά των αλκοολικών ως πληθυσµού µε ειδικά 

προβλήµατα και ειδικές ανάγκες, προέρχεται από τις οµάδες αυτοβοήθειας. Τα πρώτα και πιο 

συχνά γραπτά δεν βασίζονται σε ερευνητικά δεδοµένα. Αντιθέτως, βασίζονται σε ανέκδοτα 

στοιχεία και παρατηρήσεις ανθρώπων που ενέχονταν στην αυτοοήθεια, οι οποίοι θεωρούσαν ότι 

τα προβλήµατα τους στην ενήλικη ζωή έχουν σχέση µε τις παιδικές τους εµπειρίες µέσα στην 

οικογένεια του αλκοολικού γονέα. «Ορισµένα χαρακτηριστικά που θεωρούνται κοινά στους 

ενήλικες απογόνους αλκοολικών περιλαµβάνουν φόβο απώλειας του ελέγχου, φόβο προς τα 

συναισθήµατα, φόβο συγκρούσεων , µια υπερανεπτυγµένη αίσθηση ευθύνης, αίσθηµα ενοχής, 

ανικανότητα να χαλαρώσουν και να διασκεδάσουν, αυστηρή αυτοκριτική , ζουν σ΄ένα κόσµο 

άρνησης, έχουν δυσκολίες µε τις στενές διαπροσωπικές σχέσεις, ζουν τη ζωή από τη σκοπιά του 

θύµατος, έχουν τη τάση να συγχέουν την αγάπη µε τον οίκτο, την τάση να τα βλέπουν όλα µαύρα 

ή άσπρα όταν βρίσκονται υπό πίεση, υποφέρουν υπό το βάρος µιας θλίψης που άργησε να 

εκφραστεί και έχουν την τάση να αντιδρούν αντί να δρουν» 

(http://www.byu.edu/news/releases/archive98/Nov/alcohol.htm) 

Ενήλικα παιδιά αλκοολικών έχουν µεγαλύτερη δυσκολία να δηµιουργήσουν σχέσεις από 

τα παιδιά µη αλκοολικών, µε βάση δυο έρευνες που έγινα από ένα ερευνητή στο Brougham 

Young University. Ο εθισµός του γονέα στο αλκοόλ είναι επίπονος για το παιδί καθώς θα 

δηµιουργήσει συναισθηµατική αποµάκρυνση και έλλειψη κατάλληλου προτύπου. Ενήλικα παιδιά 

αλκοολικών έχουν λιγότερες σχέσεις µε το αντίθετο φύλο και περισσότερη ανησυχία σε 
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ραντεβού µε το αντίθετο φύλο. Αν και τα παιδιά αλκοολικών γονέων είναι περισσότερο ανήσυχα 

σε κάθε ραντεβού παρά τα παιδιά  µη αλκοολικών  γονέων,  εντούτοις τα παιδιά µε αλκοολικούς  

γονείς δηµιουργούν σχέσεις µε το αντίθετο φύλο πιο γρήγορα στη ζωή τους από ότι τα παιδιά 

όπου οι γονείς είναι µη αλκοολικοί. Η ανησυχία αυτή µεταφέρεται και στο γάµο τους. 

Για πολλούς λόγους που δεν είναι ξεκάθαρα καθορισµένοι και που αναφέραµε και σε 

προηγούµενο υποκεφάλαιο, πολλά κορίτσια αλκοολικών καταλήγουν να παντρεύονται 

αλκοολικούς. Αυτές οι γυναίκες συχνά συµπεριφέρονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να ενθαρρύνουν, 

στη συνέχεια, το σύζυγο τους να συνεχίσει το αλκοόλ φέροντας διάφορες δικαιολογίες και 

αντέχοντας τη κατάσταση. Με τη βοήθεια των θεραπευτών, οι σύντροφοι των αλκοολικών 

µπορούν να υπερνικήσουν τις ανησυχίες τους και να σταµατήσουν να ενεργούν µε τέτοιο τρόπο 

ώστε να µην ενθαρρύνουν το σύντροφό τους να πιει. 

Τα παιδιά αλκοολικών έχουν περισσότερα προβλήµατα σύνδεσης, επικοινωνίας και 

ικανοποίησης στις σχέσεις τους καθώς και εµπιστοσύνη στους άλλους λόγω εθισµού των γονέων. 

Η έλλειψη υγιούς προτύπου από τους εθισµένους γονείς δηµιουργεί αισθήµατα αστάθειας και 

ανησυχίας αφού από µικρά έµαθαν να είναι εσωστρεφείς, χωρίς ίχνος οικειότητας και στοργής. 

Τα παιδιά αυτά εκλαµβάνουν το γάµο ως δύσκολη υπόθεση και πιστεύουν ότι δεν είναι ποτέ 

κατάλληλα προετοιµασµένα για γάµο.  

 Και ενώ το κίνηµα της αυτοβοήθειας µπορεί να ήταν το πρώτο που εντόπισε τα ενήλικα 

παιδιά των αλκοολικών ως οµάδα µε ειδικά προβλήµατα, ο όγκος των ερευνών αυξάνεται 

συνεχώς. Για παράδειγµα, η Claudia Black συνέκρινε ενήλικες που µεγάλωσαν µε οικογένειες 

χωρίς αλκοολικούς, ως προς τον τρόπο που αντιλαµβάνονταν τη βία, τη σεξουαλική κακοποίηση, 

την επικοινωνία µέσα στο σπίτι των παιδικών τους χρόνων και τις διαπροσωπικές διαφορές που 

βίωσαν ως ενήλικες. Βρήκε ότι οι ενήλικες που µεγάλωσαν σε οικογένειες µε αλκοολικούς 

γονείς: 

1.  Είχαν σαφώς πιο διαταραγµένη οικογενειακή ζωή, η οποία χαρακτηριζόταν από υψηλά 

ποσοστά διαζυγίου και πρόωρου θανάτου γονιών και αδερφών 

2.  Είχαν περισσότερα συναισθηµατικά και ψυχολογικά προβλήµατα στην ενήλικη ζωή 

3.  Είχαν πιο συχνά περιστατικά σωµατικής και σεξουαλικής κακοποίησης στην παιδική ηλικία, 

και  

4.  Μεγαλύτερα ποσοστά αλκοολισµού ή γάµου µε αλκοολικούς, σε σύγκριση µε τους ενήλικες 

που µεγάλωσαν σε οικογένειας χωρίς αλκοολικούς γονείς. 

 

 Μια µελέτη του E. Warner που περιγράφεται στην ιστοσελίδα 

www.byu.edu/news/releases/archive98/Nov/alcohol.htm, συνέκρινε απόγονους αλκοολικών που 
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παρουσίασαν σοβαρά προβλήµατα προσαρµογής µέχρι την ηλικία των 18 ετών, µε παιδιά 

αλκοολικών που δεν είχαν παρουσιάσει προβλήµατα µέχρι την ηλικία αυτή. Η µελέτη εξέτασε 

τα χαρακτηριστικά των παιδιών και του περιβάλλοντος µέσα στο οποίο µεγάλωσαν. Το δείγµα 

αποτελούσαν 700 περίπου παιδιά διαφόρων εθνοτήτων, που γεννήθηκαν στο νησί Καούαι της 

Χαβάης. Τα παιδιά επανεξετάστηκαν στην ηλικία ενός έτους, 2, 10  και 18 ετών. Από όλη την 

οµάδα, το 14% περίπου, είχε µητέρα ή πατέρα αλκοολικό. Τα παιδιά των αλκοολικών που δεν 

παρουσίασαν σοβαρά προβλήµατα προσαρµογής µέχρι την ηλικία 18 ετών, διέφεραν από εκείνα 

που παρουσίασαν προβλήµατα ως προς τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά κα το περιβάλλον 

των πρώτων χρόνων της ζωής τους. Τα παιδιά των µη-αλκοολικών, πίστευαν ότι πρέπει να 

φροντίζουν οι ίδιοι τον εαυτό τους, ήταν προσανατολισµένοι προς την επιτυχία, είχαν θετική 

έννοια του εαυτού και µια εσωτερική εστία ελέγχου. ∆ηλαδή, η συµπεριφορά τους καθοριζόταν 

από τα δικά τους συναισθήµατα και τις δικές τους πεποιθήσεις και δεν ήταν αποτέλεσµα 

ανταπόκρισης προς τους άλλους. Ως προς το περιβάλλον, τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής τους 

είχαν πολλή προσοχή από τα κύρια πρόσωπα που τους παρείχαν φροντίδα και είχαν βιώσει 

λιγότερα στρεσογόνα περιστατικά που διαταράσσουν την οικογενειακή µονάδα. Η µελέτη αυτή 

απέδειξε, ότι δεν ήταν η παρουσία ή η απουσία του ίδιου του αλκοολικού που αποτελεί 

προγνωστικό παράγοντα δυσκολιών, αλλά και η συναλλαγή του παιδιού µε το περιβάλλον. Ο 

Werner εντόπισε, επίσης, ορισµένες διαφορές ανάλογα µε το φύλο  του παιδιού και του 

αλκοολικού γονέα. Τα αγόρια παρουσίασαν µεγαλύτερη συχνότητα ψυχοκοινωνικών 

προβληµάτων στην παιδική ηλικία  και στην εφηβεία, σε σύγκριση µε τα κορίτσια. Επίσης, τα 

παιδιά των αλκοολικών µητέρων παρουσίασαν υψηλότερα ποσοστά προβληµάτων στην παιδική 

ηλικία και στην εφηβεία, σε σύγκριση µε τα παιδιά αλκοολικών πατεράδων. 

 ∆εν µπορούµε να υποθέσουµε ότι όλα τα παιδιά που µεγάλωσαν ή µεγαλώνουν σε ένα 

σπίτι αλκοολικών έχουν ένα κοινό σύνολο χαρακτηριστικών προσωπικότητας. Ούτε και 

µπορούµε να υποθέσουµε ότι όλα τα προβλήµατα που συνάντησαν στην ενήλικη ζωή τους 

µπορούν να αποδοθούν στο γεγονός ότι ήταν παιδιά αλκοολικών. Όµως, το πλαίσιο αναφοράς 

των ενηλίκων απογόνων των αλκοολικών µπορεί να είναι χρήσιµο για όσους υποφέρουν από 

προβλήµατα οποιασδήποτε προέλευσης, οι οποίοι έχουν ανάγκη, στην ενήλικη ζωή, να βρουν 

µια διέξοδο και να κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές. 

 

 

2.2.3.6 Κακοποίηση ηλικιωµένων και αλκοόλ 
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 Μια άλλη µερίδα του πληθυσµού οι οποίοι υπόκεινται τις συνέπειες του αλκοολικού 

µέλους είναι και οι ηλικιωµένοι. Παιδιά ηλικιωµένων γονιών ασκούν ψυχολογική και σωµατική 

βία προκειµένου να αποκτήσουν ένα µερίδιο χρηµάτων για την αγορά αλκοόλ. Τα παιδιά αυτά 

αποµονώνουν τους ηλικιωµένους γονείς χωρίς να δίνουν εξηγήσεις για την κατάσταση στη ζωή 

τους.  

 Γενικότερα έχει παρατηρηθεί ότι «1,5 εκατοµµύριο περίπου ηλικιωµένοι στην Αµερική 

κακοποιούνται ετησίως, ένα ποσοστό δηλαδή µεταξύ 4 και 10% του γενικού Αµερικάνικου 

ηλικιωµένου πληθυσµού. Η κακοποίηση του συντρόφου ή του συµβίου από αλκοολικά άτοµα άνω 

των 65 ετών αποτελεί ένα µεγάλο ποσοστό κακοποίησης» το οποίο αναφέραµε πιο πάνω (O’ 

Brien,Robert, Chafezt, Morris 1998)  

 

 

 

 

 

 

2.3 Αποτελέσµατα στη Κοινωνική Συµπεριφορά του εξαρτηµένου 

 

Α) Ορισµός του συνδρόµου αποδραστηριοποίησης 

 

 Σύµφωνα µε µια υπόθεση αρκετά διαδεδοµένη, η παρατεταµένη χρήση αλκοόλ µπορεί να 

προκαλέσει µια µόνιµη µεταβολή της κοινωνικής συµπεριφοράς η οποία ονοµάζεται «σύνδροµο 

αποδραστηριοποίησης». Η Καναδική επιτροπή αλκοολισµού ορίζει το σύνδροµο 

αποδραστηριοποίησης ως ένα σύνολο συµπτωµάτων που περιλαµβάνει απάθεια, έλλειψη 

αποτελεσµατικότητας, µη παραγωγικότητα, και µια γενική έλλειψη κινήτρων. Ο Mellinger µιλά 

για «απάθεια, έλλειψη συγκεκριµένων στόχων, σύνθλιψη κάθε επιθυµίας και διανοητική 

σύγχυση». Για την Επιτροπή αλκοολισµού των ΗΠΑ πρόκειται «για έλλειψη πραγµατικού 

ενδιαφέροντος για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που δεν είναι η χρήση του αλκοόλ, µε 

αποτέλεσµα την τεµπελιά, τον αµοραλισµό, την αστάθεια την προσωπική και κοινωνική φθορά» 

(Noller, Callan, 1991). Κατά τους Mc Glotkin και West η χρήση του αλκοόλ µπορεί να 

δηµιουργήσει ένα σύνδροµο αποδραστηριοποίησης που χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη µιας 

πιο παθητικής και ενδοσκοπικής προσωπικότητας από τη σταδιακή αλλαγή της συµπεριφοράς 

προσανατολισµένης προς τη γνώση, σε µια κατάσταση χαλάρωσης και αδιαφορίας, από την  

έλλειψη αποτελεσµατικότητας, και  από τη µειωµένη ικανότητα ή θέληση να φέρουν οι χρήστες 
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σε πέρας µακροπρόθεσµα και περίπλοκα σχέδια, να υποµείνουν τις απογοητεύσεις, να 

ασχολούνται µε δραστηριότητες ρουτίνας και να αντιµετωπίζουν µε επιτυχία καινούριες 

καταστάσεις. Τα άτοµα αυτά δείχνουν µεγαλύτερη εσωστρέφεια, ζουν ολοκληρωτικά το παρόν 

χωρίς στόχους για το µέλλον και έχουν έναν οπισθοδροµικό και παιδικό τρόπο σκέψης. Ο 

χαρακτηρισµός των Mc Glotkin –West περικλείει στο σύνδροµο συµπεριφοράς και ατοµικά 

γνωρίσµατα που µπορούν να χαρακτηριστούν παθολογικά. Ο χαρακτηρισµός «παθολογικά 

φαινόµενα» όµως χρησιµοποιείται µονόπλευρα και στρέφεται ενάντια σ’αυτούς που η κυρίαρχη 

κουλτούρα θεωρεί «κατεστραµµένους». Αν η διατύπωση είχε απόλυτο χαρακτήρα, θα έπρεπε να 

περιλαµβάνει και ολόκληρες κατηγορίες γραφειοκρατών. Το ίδιο ισχύει για την «έλλειψη στόχων 

για το µέλλον» Αν σε αυτούς τους στόχους δίκαια συµπεριληφθεί και η επιβίωση του πλανήτη, 

δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι ακριβώς αυτοί οι «κατεστραµµένοι» κατάγγειλαν και καταγγέλλουν 

τους κινδύνους από την πολιτική της αλόγιστης σπατάλης, της µόλυνσης, της εξάπλωσης των 

πυρηνικών εξοπλισµών, τη στιγµή που η συµπεριφορά της κυρίαρχης κουλτούρας στηρίχτηκε 

πάντοτε στη παράνοια παρά στους «µελλοντικούς στόχους» ενός λογικού προγραµµατισµού. 

 

 

Β) Το σύνδροµο αποδραστηριοποίησης ως έλλειψη δραστηριοτήτων. 

 

 Σύµφωνα µε την Επιτροπή των ΗΠΑ σύνδροµο αποδραστηριοποίησης µε την έννοια της 

«έλλειψης γενικών δραστηριοτήτων» παρατηρείται στις χώρες όπου η χρήση αλκοόλ  

παραδοσιακά συναντιέται σε άτοµα που ανήκουν στις κατώτερες κοινωνικά τάξεις. Όµως 

επισηµαίνει ότι οι συνθήκες µέσα στις οποίες γεννήθηκε αυτός ο κόσµος ήταν η φτώχεια, οι 

στερήσεις και οι αρρώστιες και σε αυτές τις συνθήκες παραµένει, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι 

κάνει χρήση αλκοόλ. Το ότι έχουν εγκαταλείψει τον εαυτό τους σε τέτοιες συνθήκες ζωής αιτία 

δεν είναι το αλκοόλ. Αντίθετα από τις έρευνες που έγιναν στη Τζαµάικα αποδεικνύετε ότι η 

χρήση κάνναβης σε πολύ υψηλότερες δόσεις από εκείνες που συνηθίζονται στη ∆ύση, προκαλεί 

στους εργαζόµενους αύξηση της παραγωγικότητας. 

 

Γ) Το σύνδροµο αποδραστηριοποίησης ως αρνητική δραστηριότητα 

 

 Στις ∆υτικές χώρες η χρήση αλκοόλ ταυτιζόταν, πριν από µερικά χρόνια τουλάχιστον µε 

την επιλογή αξιών και µορφών συµπεριφοράς που βρίσκονται σε αντίθεση µε την κυρίαρχη 

κουλτούρα, την «εναλλακτική κουλτούρα», επιλογή που µερικές φορές κατέληγε σε ρήξη µε το 

σχολείο. Με βάση αυτό το δεδοµένο µερικοί µελετητές υποστήριζαν ότι υπάρχει αιτιώδης 
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συνάφεια µεταξύ της χρήσης αλκοόλ και του συνδρόµου αποδραστηριοποίησης, προβάλλοντας 

ως παράµετρο εκτίµησης την απόδοση στο σχολείο, και ότι η χρήση του αλκοόλ έχει σαν 

αποτέλεσµα την µειωµένη απόδοση και την δηµιουργία τάσεων εγκατάλειψης των σπουδών. 

Αυτή η υπόθεση απορρίφθηκε από την Επιτροπή των ΗΠΑ σύµφωνα µε την οποία δεν υπάρχει 

καµιά αρνητική απόδειξη ότι το αλκοόλ είναι καθαυτό υπεύθυνο για τις αποτυχίες στο σχολείο ή 

για τις περιπτώσεις εγκατάλειψης των σπουδών, µολονότι θα µπορούσε να είναι ένας από τους 

τόσους λόγους. Πολλές µελέτες έχουν δείξει ότι η πλειοψηφία των νέων που έκαναν χρήση 

αλκοόλ πήραν βαθµούς ανώτερους από το µέσο όρο. Μια έρευνα του Goode διαπίστωσε ότι: 

• Από τη σύγκριση µεταξύ φοιτητών-καταναλωτών αλκοόλ και φοιτητών-µη 

καταναλωτών αποδεικνύεται ότι η απόδοση στο σχολείο είναι η ίδια. 

• Οι καταναλωτές που κάνουν ελαφριά χρήση παίρνουν µεγαλύτερους βαθµούς και οι 

καταναλωτές που κάνουν εντατική χρήση, παίρνουν βαθµούς κατώτερους σε σχέση µε 

τους µη καταναλωτές. Ο Goode συµπεραίνει ότι, επειδή δεν υπάρχει καµιά άµεση 

φαρµακολογική δράση, η µειωµένη απόδοση των καταναλωτών που κάνουν εντατική 

χρήση, οφείλεται στο γεγονός ότι οι τελευταίοι έχουν αποσυρθεί από την 

«υποκουλτούρα του αλκοόλ», δηλαδή κάνουν παρέα µε άλλους καταναλωτές και µαζί 

µε αυτούς αναπτύσσουν διάφορα άλλα ενδιαφέροντα, που δεν έχουν σχέση µε το 

σχολείο. Παρακάτω περιγράφεται ένα κοινωνικό περίγραµµα των καταναλωτών του 

αλκοόλ, αναλύοντας τη συµπεριφορά τους απέναντι σε µια σειρά προβληµάτων. 

Σύµφωνα µε τους Noller, Callan (1991) «τα στοιχεία που προέκυψαν είναι: Α) Σεξ: στην 

οµάδα των καταναλωτών διαπιστώθηκε µεγαλύτερη σεξουαλική δραστηριότητα και 

ελευθερία και µικρότερη τάση για γάµο. Β) Πολιτική: στην οµάδα των καταναλωτών 

παρατηρήθηκε µεγαλύτερη διάθεση για πολιτική δραστηριότητα (20% αντί 8% των µη 

καταναλωτών), ενώ όταν κλήθηκαν να καταταγούν στο στρατό (την εποχή του πολέµου 

του Βιετνάµ) µόνο το 10% των καταναλωτών ήταν διατεθειµένοι να καταταγούν (σε 

σύγκριση µε το 56% των µη καταναλωτών). Γ) Τρόπος Ζωής: Οι καταναλωτές έχουν τη 

τάση να ζουν µακριά από την οικογένεια (28% έναντι των µη καταναλωτών), να ζουν 

από κοινού µε άλλους νέους και να µετακινούνται περισσότερο. Οι καταναλωτές αυτοί 

έχουν ορισµένα γνωρίσµατα: αυτό συµβαίνει όχι γιατί η χρήση αλκοόλ επηρεάζει άµεσα 

την ανάπτυξη ορισµένων τάσεων αλλά γιατί, 1) όποιος επέλεξε να χρησιµοποιήσει αυτή 

την ουσία είναι εκ των προτέρων λιγότερο κοµφορµιστής από κάποιον άλλο που επέλεξε 

να µην τη χρησιµοποιήσει και 2) οι καταναλωτές έχουν την προδιάθεση να κάνουν 

παρέα µεταξύ τους και αυτό συµβάλλει στο να διεγείρει και να ενισχύει  συγκεκριµένες 

υπαρξιακές και πολιτικές τάσεις. Η Επιτροπή των ΗΠΑ διαπίστωσε την ύπαρξη 
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πολυάριθµων καταναλωτών αλκοόλ, πετυχηµένων κοινωνικά και οικονοµικά, οι οποίοι 

ασχολούνται µε τα νόµιµα επαγγέλµατα του γιατρού, του τραπεζικού, του καθηγητή, 

του έµπορου. Όλοι αυτοί ακολουθούν ένα τρόπο ζωής που δεν διαφέρει σε τίποτε από 

τον τρόπο ζωής των συναδέλφων τους µη καταναλωτών». 

 

2.4 Περιθωριοποίηση αλκοολικού 

 

Σε µια εποχή γενικευµένης κρίσης, σαν τη σηµερινή, οι τοξικοµανείς και οι αλκοολικοί 

µεγαλώνουν τις τάξεις των στιγµατισµένων, των περιθωριοποιηµένων, των αποκλεισµένων, των 

κοινωνικά επικίνδυνων. Η περιθωριοποίηση, η ένταξη σε µια κλειστή οµάδα που λειτουργεί µε 

τους δικούς της κώδικες, υπήρξε αρχικά µια επιλογή του αλκοολικού. Η επιλογή αυτή έγινε σε 

µια συγκεκριµένη κοινωνικοπολιτιστική στιγµή, όταν µια προσωπικότητα ευάλωτη, 

ελλειµµατική, µε εσωτερικά κενά, που αναζητούσε ένα δρόµο φυγής απ’την αφόρητη γι’αυτήν 

πραγµατικότητα συναντήθηκε µε την ουσία. Η επιλογή  δεν ήταν ελεύθερη. Υπήρξε προϊόν της 

συνάντησης της κοινωνικής κρίσης µε µια προσωπική κρίση, διχασµένη  από την κρίση της 

οικογένειας. Πραγµατοποιήθηκε µέσα σε συνθήκες οικονοµικής και πολιτιστικής φτώχειας, 

απώλειας των συλλογικών µύθων και των κοινωνικών αναφορών, απόλυτης εξατοµίκευσης και 

ακραίας ευαλωτότητας του σύγχρονου ανθρώπου, που παίζει το ρόλο του εξιλαστήριου θύµατος. 

Αυτός ο µηχανισµός πολώνεται σταθερά στους τοξικοµανείς, τους πάσχοντες από AIDS, 

τους διαφορετικούς. Η απόταξη αυτή επικυρώνεται και από τις σχετικές νοµικές ρυθµίσεις από 

ένα κατασταλτικό νοµικό πλαίσιο. Πρόκειται για µια διαδικασία ενεργητική, µε αµφίδροµα 

συγκρουσιακό χαρακτήρα, µε έντονη τη σφραγίδα της βίας, ανοιχτής και καλυµµένης, και από 

τις δύο πλευρές. 

Απέναντι στους αλκοολικούς το σύστηµα υψώνει το τοίχος της καταστολής διαµορφώνοντας ένα 

τεράστιο πλέγµα κατασταλτικών µηχανισµών του κράτους. Μέσα απ’αυτούς ο αλκοολικός 

εξοντώνεται, τσακίζεται ως πρόσωπο ενώ το αλκοόλ ως οικονοµική και πολιτική επιχείρηση όχι 

µόνο δεν θίγεται αλλά αναπτύσστται µε φοβερούς ρυθµούς σε αναπτυγµένες υπανάπτυκτες 

χώρες 

 Μια Ιαπωνική παροιµία σε τρεις µόνο σειρές µας περιγράφει τα τρία στάδια του 

αλκοολισµού: Α’ Στάδιο: Στην αρχή πίνει ο άνθρωπος  

                                         Β’ Στάδιο: Ύστερα πίνει το κρασί 

                                         Γ’ Στάδιο: Το κρασί πίνει τον άνθρωπο. 

 Η περιθωριοποίηση έχει και αυτή τα ανάλογα στάδια µε τον αλκοολισµό (ο οποίος είναι 

ο ρυθµιστής της περιθωριοποίησης αυτής). Περιθωριοποίηση καλούµε τη κατάσταση η οποία 
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δηµιουργείται από την αδυναµία κάποιου να συµµετέχει ενεργά σε αυτό που αποκαλούµε 

κοινωνική ζωή, αφενός µεν εξαιτίας της εξάρτησης από το αλκοόλ και αφετέρου εξαιτίας της 

κοινωνικής αποποµπής. Για να γίνει λοιπόν πιο εύκολα κατανοητό θα χωρίσουµε και τη 

περιθωριοποίηση σε τρία στάδια:   

Α’ Στάδιο: Ατοµική περιθωριοποίηση,  

 Β’ Στάδιο: Κοινωνική περιθωριοποίηση, 

           Γ’ Στάδιο: Περιθωριοποίηση της προσπάθειας απεξάρτησης-επανένταξης 

Η µόνη διαφορά είναι ότι η περιθωριοποίηση αρχίζει αφού ολοκληρωθεί το 1ο στάδιο 

του αλκοολισµού, δηλαδή, στο τέλος του 1ου σταδίου αλκοολισµού αρχίζει να εµφανίζεται το 1ο 

στάδιο περιθωριοποίησης, συνεχίζεται και στο 2ο στάδιο αλκοολισµού και προς το τέλος του 

αρχίζει το 2ο στάδιο της περιθωριοποίησης. Στο τέλος του 3ου σταδίου αλκοολισµού τελειώνει το 

2ο και αρχίζει το 3ο στάδιο περιθωριοποίησης.            (Πίνακας 2.4) 

 

 

 

 

Πίνακας 2.4 
 

Αλκοολισµός- Οικογένεια –Κοινωνία και Περιθωριοποίηση 
 

1ο Στάδιο Αλκοολισµού 
Ο εξαρτηµένος πριν αρχίσει την περιθωριοποίηση του µε τις πράξεις του επηρεάζει 
αρνητικά, συγγενείς ή γειτονικές οικογένειες. Η ευρύτερη κοινωνία συνήθως διαφέρει 
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2.4.1 Α’ Στάδιο 

  

I. Α΄ Στάδιο αλκοολισµού 

 

 Όσο προχωρά κάποιος στο Α΄ στάδιο αλκοολισµού τείνει να κρύβει την εξάρτηση του 

µέσα στον τρόπο ζωής – ατοµικό ή κοινωνικό- ενώ είναι στην πραγµατικότητα ένας κρυφός 

ασθενής. Η κατάσταση σε αυτό το σηµείο είναι ελεγχόµενη µε την έννοια ότι καλύπτει τις 

ανάγκες του σε αλκοόλ µέσα από τις συνηθισµένες απλές κοινωνικές δραστηριότητες- γιορτές- 

γάµους κ.λ.π. Είναι δε απόλυτα φυσιολογικό να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για λήψη 

αλκοόλ- πρόσκληση φίλων για να παρακολουθήσουν ένα ποδοσφαιρικό αγώνα- δίχως κανένας 

να µπορεί να το υποψιαστεί. 

Μερικά από τα χαρακτηριστικά του σταδίου αυτού:  

1. Μεθά αρκετά εύκολα. Στην αρχή της εξάρτησης δεν παρουσιάζει αυξηµένη αντοχή στο 

αλκοόλ, αυτό αρχίζει να συµβαίνει στο Β΄Στάδιο. 

2. Όλη την ηµέρα δεν κάνει χρήση αλκοόλ – οι ώρες λήψης είναι βραδινές πάντα µε παρέα, 

ποτέ δεν πίνει µόνος του και ειδικά στο σπίτι – για να µην υπάρξει υπόνοια – δεν 

αναφερόµαστε στις περιπτώσεις του ενός ή δύο ποτών µια συνήθεια πολλών από µας. 
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3. Όλη του η ζωή είναι µέσα σε φυσιολογικά πλαίσια – τρέφεται κανονικά εργάζεται- 

συµµετέχει σε κοινωνικές εκδηλώσεις κ.λ.π. , ως προς το είδος του ποτού είναι συνήθως 

εκλεκτικός (προτιµά συγκεκριµένο είδος ακόµα και µάρκα).  

4. Στην κατάσταση ευθυµίας που προηγείται της µέθης – τραυλίζει, δεν έχει συνέχεια στο 

λόγο, έχει µειωµένα αντανακλαστικά, θολούρα στο βλέµµα. Τα µικροπροβλήµατα στην 

οικογένεια ή στην κοινωνία εκδηλώνονται µόνο κατά την διάρκεια της µέθης. ∆εν 

υπάρχουν εξωτερικά χαρακτηριστικά  βλαβών. Σιγά-σιγά του αρέσει να καταφεύγει στην 

ζάλη του αλκοόλ- ανεβασµένες καταστάσεις- πολλές φορές πράγµατι είναι εντυπωσιακές 

οι αλλαγές που συµβαίνουν σε πολλούς όταν πίνουν.Σε αυτό το χρονικό διάστηµα 

συµβαίνουν και τα περισσότερα τροχαία και ειδικά τις ηµέρες γιορτής ή της 

εβδοµαδιαίας εξόδου. 

 

Η κατάσταση εξελίσσεται σε πρόβληµα όταν αρχίζουµε και διαπιστώνουµε ορισµένες 

αλλαγές όπως : 

1. Κάποιος πίνει και εκτός των συνηθισµένων ευκαιριών (γιορτές- έξοδοι για διασκέδαση µε 

τους φίλους). Εκείνες τις στιγµές ο εξαρτηµένος υποκύπτει στην πίεση να πιει δίχως να έχει 

ακόµα αρχίσει να υποψιάζεται το πρόβληµα του ότι δηλαδή πρέπει να πιει για να αποφύγει τα 

στερητικά συµπτώµατα. 

2.Αλλαγές στην συµπεριφορά του – δεν µπορεί να ελέγξει τα αισθήµατα του και τα 

ξεσπάσµατα του που είναι πολλές φορές έντονα καταλήγοντας στην χρήση βίας ή κατέρχεται σε 

κατάσταση µελαγχολίας η οποία µπορεί να τον οδηγήσει ακόµα και σε κατάθλιψη. 

3. Αρχίζει να κατασκευάζει δικαιολογίες- οι οποίες είναι πολλές φορές ψεύτικες ή τα 

περιγράφει πιο τραγικά από ότι είναι και όλα αυτά για να βρει την δικαιολογία για να πιει. 

4. Συνεχίζει να πίνει αν και ξέρει ότι θα µεθύσει. Είναι χαρακτηριστική η αδυναµία του να 

ελέγξει την ποσότητα που πίνει 

Είναι µαζί µε το Γ΄ στάδιο για διαφορετικούς λόγους η πιο δύσκολη περίοδος για να 

προσεγγιστεί και να βοηθηθεί. ∆εν θέλει να δεχθεί ότι αυτός θα πάθει ό,τι και κάποιος 

άλλος, πιστεύει ότι είναι πιο δυνατός, πιο άντρας κ.λ.π. Συνεχώς δε, αυξάνει η πίστη του 

ότι όλοι οι άλλοι φταίνε για το πρόβληµα του εκτός από αυτόν. 

 

II. Α΄ Στάδιο περιθωριοποίησης: Η ατοµική περιθωριοποίηση του αλκοολικού 

 

Κατά το πρώτο στάδιο, συγχρόνως µε την εξέλιξη της ασθένειας αρχίζει σιγά-σιγά ο ίδιος ο 

εξαρτηµένος, χωρίς να το αντιληφθεί στην αρχή, να περιθωριοποιεί τον εαυτό του. Ο κάθε 
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εξαρτηµένος, στην αρχή, καλύπτει την εξάρτηση µέσα από την συµµετοχή του σε διάφορες 

οικογενειακές ή κοινωνικές εκδηλώσεις (γιορτές, γάµους ή βαφτίσεις). Είναι µια συµπεριφορά η 

οποία θεωρείται φυσιολογική, σύµφωνα µε τις τοπικές συνήθειες, ιδιαιτερότητες και την 

κουλτούρα του κάθε τόπου. Επειδή λοιπόν η συµπεριφορά της κατάχρησης θεωρείται 

φυσιολογική εξ’ αιτίας τοπικών συνηθειών, όταν αρχίζουν οι επιπτώσεις και επιπλοκές του 

αλκοολισµού, δηλαδή η αδυναµία του ως προς την εκπλήρωση οικογενειακών ή κοινωνικών 

υποχρεώσεων, δεν κάνει κανένα να υποψιαστεί ότι κάτι µη φυσιολογικό έχει αρχίσει να 

συµβαίνει. Οι µεταβολές στην αρχή της συµπεριφοράς του καλύπτονται εύκολα µε διάφορες 

δικαιολογίες π.χ. δεν είµαι καλά, είµαι κουρασµένος γιατί δεν κοιµήθηκα καλά, µε πείραξε το 

χθεσινό φαγητό, είµαι άρρωστος κ.λ.π. Όσο η εξάρτηση εξελίσσεται, αυξάνονται συγχρόνως η 

συχνότητα των λήψεων αλλά και οι ποσότητες κατανάλωσης αλκοόλ, εξ’ αιτίας της ανοχής του 

οργανισµού, µε αποτέλεσµα να έχει ανάγκη µεγαλύτερες ποσότητες για να έχει τα ίδια µε πριν 

αποτελέσµατα. 

Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που ο εξαρτηµένος µεγαλώνει η περιθωριοποίηση του 

εξαρτηµένου, καθώς ολοένα και µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα είναι σε κατάσταση µειωµένης 

πραγµατικής επαφής µε το περιβάλλον (ελαφριάς και αργότερα βαριάς µέθης). Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσµα, να αυξάνονται συνεχώς οι αναβολές στην ανάληψη υποχρεώσεων που έχουν άµεση 

σχέση µε συγκεκριµένες ώρες, καθώς δεν µπορεί να γνωρίζει σε ποια κατάσταση θα βρίσκεται 

εκείνη την συγκεκριµένη ώρα, δηλαδή εάν θα είναι πολύ ή λίγο µεθυσµένος, ή θα κοιµάται εξ’ 

αιτίας της µέθης κ.λ.π. 

Σε αυτό το στάδιο της περιθωριοποίησης αρχίζει να µην µπορεί να είναι συνεπής και στον 

εργασιακό χώρο, αναβάλει επαγγελµατικά και λοιπά ραντεβού. Είναι το χρονικό διάστηµα που 

αρχίζουν οι αδικαιολόγητες απουσίες ραντεβού. Είναι το χρονικό διάστηµα που αρχίζουν οι 

αδικαιολόγητες απουσίες από την εργασία ή τις σπουδές του. Αυτό συµβαίνει, στην αρχή, ειδικά 

τις πρώτες απογευµατινές ώρες και όσο η εξάρτηση προχωρά ακόµα περισσότερο, αρχίζει να 

συµβαίνει και τις µεσηµεριανές ώρες για να ολοκληρωθούν εξάρτηση και περιθωριοποίηση µαζί 

από τις πρωινές ώρες. 

Το ίδιο συµβαίνει και µε τις οικογενειακές εξόδους ή λοιπές κοινωνικές υποχρεώσεις- 

εκδηλώσεις, βραδινή οικογενειακή έξοδο ή κάποια φιλική παρέα ή γιορτή. Συνήθως δεν 

συµµετέχει καθώς δεν µπορεί να περιµένει και έχει ήδη πιει, οπότε εξαιτίας της ζάλης ή µέθης 

δεν µπορεί να συµµετέχει ή έχει ήδη πιει αρκετά οπότε µε το λίγο ακόµα που θα πιει κατά την 

έξοδο είναι πλέον µεθυσµένος δηµιουργώντας πρόβληµα στην παρέα του. 

Οι επιπτώσεις από αυτές τις αλλαγές στην αρχή δηµιουργούν πρόβληµα, καθώς ο/η σύζυγος 

καλύπτει την απουσία του αλκοολικού δικαιολογώντας και καλύπτοντας αυτόν. Αυτό οφείλεται, 
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αφενός µεν στην άγνοια της σοβαρότητας του προβλήµατος και της πορείας που θα τους 

οδηγήσει µε την εξέλιξη του και αφετέρου στον φόβο του διασυρµού και των κουτσοµπολιών, 

καθώς ο αλκοολικός θεωρείται κοινωνικά απορριπτέος. 

Αυτή είναι µια λανθασµένη αντίδραση, καθώς µε το να καλύπτουµε  ένα υπαρκτό πρόβληµα, 

δεν κερδίζουµε απολύτως τίποτα παρά µόνο να αναλάβουµε την αντιµετώπιση του. Οι συγγενείς 

και τα λοιπά άτοµα του στενού περιβάλλοντος του εξαρτηµένου ατόµου στην πραγµατικότητα 

δεν προσφέρουν απολύτως καµία βοήθεια σε αυτόν µε την ανωτέρω συµπεριφορά. Αντιθέτως 

βοηθούν έστω και ακούσια στην σταδιακή αλλά σίγουρη  επιδείνωση του όλου προβλήµατος. 

Στην εξάρτηση από το αλκοόλ, όσο περισσότερο αργούµε να πάρουµε δραστικά µέτρα τόσο πιο 

δύσκολα και πιο επώδυνα αλλά και µε λιγότερες πιθανότητες επιτυχίας µπορούµε να 

αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα.  

Από τις έως τώρα αναφορές µας, έχουµε διαπιστώσει ότι περιστατικά αλκοολισµού που 

βρισκόταν σε αρχικά στάδια είχαν ευκολότερη αντιµετωπίσει και καλύτερα αποτελέσµατα. 

Τελικός στόχος όµως της προσπάθειας πρόληψης µέσα από την ενηµέρωση είναι να γνωρίσουµε 

τι τελικά είναι το αλκοόλ, ποια είναι η σχέση του µε τον άνθρωπο και ποιες είναι οι επιπτώσεις 

και επιπλοκές εξαιτίας της κατάχρησης από αυτό. (Πίνακας 2.5) 

2.4.2 Β΄ Στάδιο 

 

      Ι. Β’ στάδιο αλκοολισµού 

 

Όπως ήδη έχουµε αναφέρει ο χρόνος µετάβασης από το ένα στάδιο στο άλλο δεν µπορεί να 

προσδιοριστεί καθώς δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραµµές. Στο Β’ στάδιο αρχίζει επίσηµα πλέον 

η ολοκληρωτική εξάρτηση από το αλκοόλ. Αυτό το στάδιο αποτελεί  πλέον το ρυθµιστής των 

πάντων στην ζωή του αλκοολικού. Οτιδήποτε και να κάνει έχει άµεση σχέση µε την λήψη του 

αλκοόλ: να σκεφτεί, να εργαστεί, να τραφεί, να λάβει µέρος σε οποιαδήποτε εκδήλωση ακόµα 

και το σεξ ελέγχεται από το αλκοόλ. 

Αλλαγές όπως οι παρακάτω πρέπει να µας κάνουν να ανησυχούµε για τους ακόλουθους 

λόγους:  

1. Αυξάνει την ποσότητα του αλκοόλ ή την περιεκτικότητα σε οινόπνευµα (υψηλής 

απόσταξης) ή για οικονοµικούς λόγους χρησιµοποιεί την  ανάµιξη (σφηνάκια και µπύρα 

κ.λ.π.) αυτό γίνεται υποχρεωτικά καθώς µε τον καιρό ο αλκοολικός αποκτά αντοχές στην 

ποσότητα του αλκοόλ την οποία θέλει να έχει στο αίµα του – για να µην έχει 

συµπτώµατα στέρησης. Αυτό  δηµιουργεί την πλασµατική εντύπωση σε όλους ότι δεν 
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υπάρχει πρόβληµα εξάρτησης καθώς ο χρήστης δεν µεθά – αντέχει- άρα δεν έχει 

πρόβληµα. 

2. Σε πιο προχωρηµένη κατάσταση χρησιµοποιεί άλλα κοκτέιλ όπως ναρκωτικά ή ηρεµιστικά 

χάπια µε αλκοόλ. Είναι ευνόητο ότι η πολύχρονη χρήση αυτών των κοκτέιλ επιταχύνει 

την εξέλιξη της νόσου του αλκοολισµού. 

3. Οι αλλαγές στην συµπεριφορά του αυξάνονται και επιδεινώνονται, περνώντας συνήθως 

από την στάση της αποµόνωσης σε εκδηλώσεις βίας προς τον ασθενέστερο του 

εγγύτερου περιβάλλοντος. Σηµαντικό ρόλο σε όλη την πιο πάνω επιδείνωση παίζουν τα 

κενά µνήµης αλλά και οι µεγάλες χρονικές περίοδοι σύγχυσης και αδυναµίας 

πραγµατικής επαφής µε το περιβάλλον. 

4. ∆ιαταραχή στις σχέσεις µε τα παιδιά. Είναι φυσιολογικό επακόλουθο όταν ένα µέλος µιας 

οικογένειας ασθενεί, να µεταφέρονται οι επιπτώσεις και οι επιπλοκές και στα λοιπά µέλη 

της οικογένειας. Η όλη κατάσταση είναι πολύ δυσάρεστη για τα παιδιά και δυστυχώς 

έχουµε αρκετές περιπτώσεις σωµατικής ακόµα και σεξουαλικής κακοποίησης. 

5. Εµετοί  συνήθως το πρωί ή λίγες ώρες µετά από προσπάθεια για φαγητό, διάρροιες, οι 

οποίες µαζί µε το ότι υποσιτίζεται , σιγά -σιγά οδηγούν τον αλκοολικό σε απώλεια 

βάρους. 

6. Μείωση του ανοσοβιολογικού συστήµατος και αρκετών ακόµα βλαβών σε όλα σχεδόν τα 

ζωτικά όργανα.  

 

 

Ι. Β’ στάδιο περιθωριοποίησης: Η κοινωνική περιθωριοποίηση 

 

Εάν δεν ληφθεί κανένα µέτρο για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της εξάρτησης από το 

αλκοόλ, η εξέλιξη της ασθένειας συνεχίζεται και µαζί µε αυτήν η περιθωριοποίηση παγιώνεται. 

Τα αρχικά µικρά προβλήµατα αρχίζουν σταδιακά να µην µπορούν να καλυφθούν και οι 

επιπτώσεις της επιβαλλόµενης περιθωριοποίησης εξ’ αιτίας της εξάρτησης αυξάνονται. ∆ηλαδή 

το κενό του αλκοολικού, στις οικογενειακές αλλά και κοινωνικές υποχρεώσεις, έχει ως 

επακόλουθο την περιθωριοποίηση πλέον ολόκληρης της οικογένειας. 

Είναι η µεταβατική περίοδος της περιθωριοποίησης όπου ίσα µερίδια ευθύνης  έχουν όλοι, ο 

αλκοολικός αλλά και ο/η σύζυγος σε πρώτο βαθµό και οι λοιποί συγγενείς, της ευρύτερης 

οικογένειας. 

Όλοι σιγά-σιγά, αρχίζουν και τον εγκαταλείπουν, εξ’ αιτίας της αλλοπρόσαλλης 

συµπεριφοράς και των αψυχολόγητων αντιδράσεων του. Αποτέλεσµα αυτού είναι να ψάχνει για 
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νέους φίλους, προτιµώντας επιλεκτικά να είναι σαν και αυτόν, εξαρτηµένοι, µε λογική εξέλιξη 

και την ανάλογη επιλογή στα µέρη όπου συχνάζουν ίδιες µε αυτόν «οµάδες». Ο λόγος είναι πάρα 

πολύ απλός:  έχουν ένα κοινό σηµείο που τους ενώνει, την εξάρτηση από το αλκοόλ, ο οποίος 

είναι τόσο ισχυρός που ισοπεδώνει ταξικές, επαγγελµατικές ή ηλικιακές διαφορές. Επιπλέον σε 

αυτές τις παρέες κανείς δεν του λέει τι να κάνει, να µην πίνει και όλοι τελικά συµφωνούν µαζί 

του, ότι για όλα αυτά που τους συµβαίνουν φταίνε κάποιοι άλλοι και ποτέ αυτοί οι ίδιοι. 

Αυτές οι αλλαγές µεταφέρονται και στο σύνολο της οικογένειας η οποία έχει µείνει εν µέρει 

ακέφαλη µε αποτέλεσµα την συνεχή επιδείνωση της ποιότητας της οικογενειακής ζωής, µε 

προβλήµατα που ο πρώτος αποδέκτης είναι η/ο σύζυγος. Ο δεύτερος αποδέκτης είναι τα παιδιά, 

ειδικά εάν αυτά βρίσκονται σε ηλικία άνω των 5 ετών και µε σοβαρά προβλήµατα όσο τα παιδιά 

είναι µεγαλύτερα. Έρευνες έχουν δείξει ότι η αρρωστηµένη αυτή συµπεριφορά του αλκοολικού 

µπορεί να φτάσει έως την σωµατική ή σεξουαλική κακοποίηση, ειδικά δε στις περιπτώσεις όπου 

ο σύζυγος έχει εγκαταλειφθεί αλλά ζουν µαζί του παιδιά στην ηλικία της εφηβείας. 

∆ιαµορφώνεται και παγιώνεται λοιπόν ένας νέος τρόπος ζωής για τον αλκοολικό, ο οποίος είναι 

προσαρµοσµένος στις απαιτήσεις και τους περιορισµούς οι οποίοι προκαλούνται και 

επιβάλλονται από αυτήν την ίδια την εξάρτηση. Όσο µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα ο 

αλκοολικός παραµένει σε αυτήν την κατάσταση, το όλο πρόβληµα µε τις όποιες µεταβλητές του 

παγιώνεται δηµιουργώντας νέες δυναµικές οι οποίες επιβάλουν ένα νέο τρόπο φυσιολογικής 

ζωής. Τα ανωτέρω προκαλούν ένα νέο καθεστώς στο οποίο από ένα σηµείο και µετά όλοι σιγά-

σιγά συνηθίζουν και το αποδέχονται προσαρµόζοντας τον τρόπο ζωής τους. Αυτό έχει σαν 

συνέπεια να αυξάνονται οι δυσκολίες προσέγγισης και του ίδιου του εξαρτηµένου αλλά και της 

οικογένειας του, κατ’ αρχάς για την αποδοχή της βοήθειας και κατά δεύτερο λόγο για την 

ενεργοποίηση της αντίδρασης για την άµεση λήψη µέτρων. Είναι πλέον γεγονός ότι το 

εξαρτηµένο άτοµο βρίσκεται ήδη στο β΄ στάδιο εξάρτησης και περιθωριοποίησης και δυστυχώς 

συµπαρασύρει µαζί του και την λοιπή οικογένεια. 

Το πιο πάνω αυτό οφείλεται στο ότι: Εάν δεν γίνει πλήρης αποχή από το αλκοόλ, η εξάρτηση 

θα συνεχίσει να µεγαλώνει µε αποτέλεσµα να χειροτερεύει συνεχώς η σωµατική  υγεία 

εξαρτηµένου, µε τις αλλαγές στην προσωπικότητα του να γίνονται πιο ορατές και έντονες. Είναι 

το χρονικό διάστηµα που η χρήση του αλκοόλ έχει συνδεθεί µε το κάθε τι στην ζωή του, δηλαδή 

για να διασκεδάσει, να µιλήσει να σκεφτεί, να κοιµηθεί, να δουλέψει ακόµα και για να κάνει σεξ 

πρέπει να έχει πιει. Συγχρόνως έχουν αρχίσει οι αλλαγές στην προσωπικότητα του και στο 

χαρακτήρα του, µε άµεσο αποτέλεσµα, οι αντιδράσεις του να γίνονται µη προβλέψιµες. Βασικό 

χαρακτηριστικό του είναι να παρερµηνεύει τις όποιες καταστάσεις και προβλήµατα, δίνοντας τις 

δικές του εξηγήσεις και αξιολογήσεις, οι οποίες δεν έχουν καµία σχέση µε την προσωπικότητα. 
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Όλα αυτά οφείλονται στην σύγχυση η οποία προκαλείται από τις µικρές ή µεγάλες εγκεφαλικές 

βλάβες αποτέλεσµα τη συχνή πλέον κατάχρηση του αλκοόλ. Οι βλάβες αυτές του προκαλούν 

αδυναµία ρεαλιστικής-πραγµατικής, ενεργητικής επαφής µε αποτέλεσµα να διαµορφώνει µια 

δική του πραγµατικότητα κατασκευάζοντας τα δικά του σενάρια. 

Η επόµενη φάση η οποία ολοκληρώνει αυτό το δεύτερο στάδιο της περιθωριοποίησης, 

αρχίζει να εκδηλώνεται από την στιγµή που ο εξαρτηµένος αδυνατεί πλέον να αντεπεξέλθει στο 

σύνολο των κοινωνικών υποχρεώσεων. Το µυστικό το οποίο επιµελώς κάλυπτε κρυµµένο στην 

αρχή αυτός, έπειτα η οικογένεια µε την ευρύτερη έννοια, παύει να είναι µυστικό και έχει πλέον 

δηµοσιοποιηθεί. Είναι η χρονική στιγµή που αρχίζουν να φαίνονται τα αποτελέσµατα της 

κοινωνικής περιθωριοποίησης, την οποία προκαλεί, άθελα του µε την όλη στάση του, ο 

εξαρτηµένος, από το αλκοόλ. Μερίδιο ευθύνης έχουν ο/η σύζυγος αλλά και όλοι οι άλλοι που 

έως τώρα συγκάλυπταν και συγκαλύπτουν το πρόβληµα. 

Άµεσο πρώτο αποτέλεσµα: να αρχίσει να ασκείται στον εξαρτηµένο αλλά και στην ίδια την 

οικογένεια µια νέα εκ των έξω άσκηση περιθωριοποίησης, καθώς δεν είναι κοινωνικά αποδεκτός 

ο αλκοολισµός και µε φυσιολογική προέκταση και ο αλκοολικός. Αυτό οφείλεται στην άγνοια, 

του τι τελικά, είναι ο αλκοολισµός , µε αποτέλεσµα να µην αντιµετωπίζεται σαν ασθένεια και ο 

αλκοολικός σαν ασθενής, αλλά σαν ένας κατώτερος άνθρωπος, χαρακτηρίζοντας και 

στιγµατίζοντας τον σαν αδύναµο, απόκληρο, ρεµάλι, χαµένο, µπεκρή. Είναι γνωστό σε όλους 

ποια είναι σήµερα η αντιµετώπιση του κάθε αλκοολικού και το τι σηµαίνει αυτή η αντιµετώπιση 

για τον κάθε εξαρτηµένο, αλλά και για την οικογένεια του. Εδικά το πρόβληµα είναι εντονότερο 

σε µικρές κλειστές επαρχιακές κοινωνίες. Οι δε επιπτώσεις της περιθωριοποίησης έχουν άµεση 

σχέση µε προβλήµατα καθηµερινής επιβίωσης. 

Αυτή η διαµόρφωση της όλης κατάστασης είναι και η αρχή της  χαριστικής βολής όχι µόνο 

κατά του αλκοολισµού αλλά το χειρότερο και κατά της οικογένειας του – σύζυγο και παιδιά. 

Υποχρεώνεται  πλέον η οικογένεια να περιθωριοποιηθεί, να ζει µόνη της µέσα στην κοινωνία ή 

να εγκαταλείψει τον αλκοολικό για να µπορέσει απαλλαγµένη από το στίγµα αλλά και τις 

δυσκολίες της συµβίωσης µε ένα αλκοολικό, να συνεχίσει να ζει. Άρα η οριστική εγκατάλειψη 

και χωρισµός είναι αποτέλεσµα αφενός µεν της αδυναµίας  συµβίωσης µαζί του, αλλά και του 

καταλυτικού ρόλου της επίδρασης της κοινωνικής περιθωριοποίησης κατά του αλκοολικού. 

Εάν η αντιµετώπιση της κοινωνίας στο πρόβληµα του κάθε εξαρτηµένου ήταν διαφορετική 

θα µπορούσαµε να υποθέσουµε ότι και οι χωρισµοί και οι εγκαταλείψεις αλκοολικών θα ήταν 

λιγότερες. ∆εν εγκαταλείπει κανείς κάποιον δικό του ασθενή από πνευµονία ή κάποιον ο οποίος 

έχει πρόβληµα ασθενείας µε την καρδιά του κ.λ.π. Τον αλκοολικό όµως, ενώ είναι ασθενής, όλοι 

σιγά-σιγά τον εγκαταλείπουν. Από εκείνη την στιγµή το τέλος του εγκαταλελειµµένου 

 99



αλκοολικού είναι πλέον προγεγραµµένο. Η µοιραία κατάληξη είναι απλά θέµα συγκυριών και 

συµπτώσεων σε συνάρτηση µε τον χρόνο, καθώς αυτός είναι δυνατόν από µόνος του να 

αντιδράσει  σε µια τραγική κατάσταση. Έχει αρχίσει εξ’ αιτίας της εξάρτηση να µην µπορεί να 

κάνει απολύτως τίποτα, χωρίς την παράλληλη λήψη αλκοόλ. Όµως εξαιτίας της αδυναµίας του 

να εργαστεί και της οριστικής του εγκαταλείψεις από όλους δεν µπορεί να καλύψει ούτε τις 

βασικές απαραίτητες ανάγκες επιβίωσης. Αυτό  έχει σαν αποτέλεσµα την ολοένα και µεγαλύτερη 

εξαθλίωση του και χάσιµο κάθε ίχνους αξιοπρέπειας και ανθρωπιάς. 

Οι βασικές αλλαγές στις οποίες θα αναφερθούµε παρακάτω οφείλονται βασικά στις µικρές ή 

µεγάλες εγκεφαλικές βλάβες οι οποίες του προκαλούν πρόβληµα στην λειτουργία του 

εγκεφάλου. Ο αλκοολικός, παρουσιάζει µια  συνολική αδυναµία ως προς την ανάλυση, εξέταση 

και επανασύνδεση µιας κατάστασης, δηλαδή µπορεί να πραγµατοποιεί µεµονωµένους 

συλλογισµούς αλλά όχι σύνολο συλλογισµών. Είναι αυτόµατη επιλογή της λειτουργίας από τον 

ίδιο τον εγκέφαλο, θα µπορούσαµε να το πούµε σαν επαναπρογραµµατισµός, µετατρέποντας 

ακόµα και την µνήµη του σε επιλεκτική. Ο αλκοολικός θυµάται   Ότι αυτόν τον ενδιαφέρει, ότι 

αυτόν δεν τον πονά και τον πληγώνει θυµάται, τα δε αλλά συνήθως τα ξεχνά εύκολα, 

παρουσιάζοντας µε αυτόν τον τρόπο τα λεγόµενα «κενά µνήµης». Η περιορισµένη αυτή 

δυναµικότητα της λειτουργίας του εγκεφάλου επιδεινώνει την τάση της περιθωριοποίησης καθώς 

ακόµα και σε απλά θέµατα συζήτησης δυσκολεύεται να έχει συµµετοχή. Προτιµά δε συνήθως να 

µιλά για αυτά που τον απασχολούν και τον ενδιαφέρουν κάτι που θα µπορούσαµε να το 

παροµοιάζουµε µε ένα µαγνητόφωνο που παίζει συνεχώς µια και µοναδική, την ίδια κασέτα. 

 

2.4.3  Γ΄ Στάδιο 

 

I. Γ΄ στάδιο αλκοολισµού. 

 

Το Γ΄ στάδιο  δεν έχει ουσιαστικές διαφορές από το Β΄. Πρόκειται για την ίδια σε γενικές 

γραµµές κατάσταση αλλά σε πιο βαριά µορφή. Υπάρχουν βασικά σηµεία τα οποία µας δίνουν 

ενδείξεις για την είσοδο στο τρίτο στάδιο.  

1. Ο αλκοολικός µε την παραµικρή ποσότητα αλκοόλ περιέρχεται σε κατάσταση µέθης 

αλλά συνεχίζει να πίνει. Το πρόβληµα του δεν είναι πλέον να µεθύσει ή να σταµατήσει 

τα διάφορα συµπτώµατα στέρησης αλλά µια ακόρεστη δίψα για αλκοόλ η οποία συνήθως 

τον φέρνει στα όρια της αναισθησίας. 
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2. ∆εν τον ενδιαφέρει καθόλου το είδος του ποτού φθάνοντας, εάν δεν έχει άλλη λύση στο 

να πίνει ότι βρει. Έχουν αναφερθεί πετρέλαιο, βενζίνη, κολόνιες ή συνδυασµοί άλλων 

ναρκωτικών µε αλκοόλ. 

3. ∆εν τον ενδιαφέρει καθόλου η εξωτερική του εµφάνιση. Χαρακτηριστικό εξωτερικό 

γνώρισµα, όπως ήδη έχουµε αναφέρει, είναι η µεγάλη απώλεια βάρους καθώς ο 

αλκοολικός υποσιτίζεται. Οι βλάβες στον οργανισµό είναι πλέον εµφανείς, η δε 

κατάσταση της υγείας του πιθανόν να µην είναι αναστρέψιµη. 

∆εν αντιδρά πλέον στο περιβάλλον και όλα τα βλέπει µέσα από µια οµίχλη που καλύπτει και 

την πραγµατικότητα, δίνοντας τις δικές του ερµηνείες στα γεγονότα και ζώντας µια δική του 

εικονική πραγµατικότητα. Τα τεχνάσµατα και οι δικαιολογίες δεν έχουν πια καµία πιθανότητα 

επιτυχίας αλλά αυτός συνεχίζει δίχως να αντιλαµβάνεται το µέγεθος της γελοιοποίησης και του 

ξεπεσµού, έχοντας φθάσει πλέον στο κατώτερο σηµείο. 

Είναι το σηµείο 0, είναι αυτό που κάποιος αλκοολικός κάποτε είχε πει: ∆ύο σηµαντικές 

αλλαγές οι οποίες γίνονται στην πραγµατικότητα του κάθε εξαρτηµένου από το αλκοόλ 

οφείλονται βασικά στην πιο πάνω βλάβη σε συνάρτηση µε τις σωµατικές οργανικές επιπλοκές. 

Αυτές παίζουν καθοριστικό ρόλο στην διαµόρφωση της συνολικής συµπεριφοράς του. Εκείνο, το 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα: Η χαµηλή αυτοεκτίµηση και η αύξηση της ιδιοτέλειας. 

 

 

 

 

(Α) Η χαµηλή αυτοεκτίµηση 

 

Η χαµηλή αυτοεκτίµηση είναι µια από τις ποινές που καλείται να πληρώσει ο κάθε 

εξαρτηµένος καθώς οι αλλαγές στην προσωπικότητα του επηρεάζουν ολόκληρη την ζωή του. 

Κάθε φορά η λήψη αλκοόλ γίνεται για να ξεχαστούν  έστω και για λίγο τα όποια προβλήµατα 

πιστεύει ο αλκοολικός ότι έχει. Πιστεύει µέσα στην σύγχυση του ότι αύριο θα είναι πιο 

ξεκούραστος και δυνατός για να µπορέσει  να τα αντιµετωπίσει. Αυτός όµως ακριβώς είναι ο 

φαύλος κύκλος καθώς η νέα µέθη φέρνει νέα µελαγχολία ακόµα και κατάθλιψη την επόµενη 

µέθη. Συγχρόνως όµως µε αυτό το αδιέξοδο γίνεται και η γενική αλλαγή στην υπόλοιπη 

προσωπικότητα του αλκοολικού, µε άµεσο ορατό αποτέλεσµα την µείωση της αυτοεκτίµησης. 

Όσο ελαττώνεται η αυτοεκτίµηση όλο και περισσότερες νέες συµπεριφορές εµφανίζονται 

π.χ. αδυναµία του να χαρεί κάποιος την ζωή, αδυναµία του να αντεπεξέλθει στα προβλήµατα της 

καθηµερινότητας, µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα για την ολοκλήρωση κάποιας εργασίας. 
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Συγχρόνως η στάση µε την συµπεριφορά του µελαγχολικού ατόµου συνήθως αντικαθιστάται από 

πράξεις βίας προς το περιβάλλον. Αποτέλεσµα είναι και η µη παραδοχή και προσπάθεια 

µετάθεσης της ευθύνης για το πρόβληµα του στους άλλους και συνήθως ο άµεσος αποδέκτης 

είναι το πιο κοντινό του  και πιο αδύναµο από αυτόν άτοµο (η γυναίκα του) ή αν δεν υπάρχει τα 

παιδιά ή ηλικιωµένοι γονείς. 

Μείωση λοιπόν της εµπιστοσύνης στον εαυτό του, δηµιουργεί µειωµένη θέληση 

παρουσιάζοντας στις ενέργειες και πράξεις του ενισχυµένη δειλία. Όπως λέµε να το βάζει στα 

πόδια στην παραµικρή δυσκολία. Είναι το πιο δύσκολο σηµείο για προσέγγιση του αλκοολικού. 

Είναι η χρονική στιγµή που πρέπει όλοι να αποστέλλουµε το άµεσο περιβάλλον του εξαρτηµένου 

ατόµου να αναλάβουµε σοβαρή πρωτοβουλία καθώς ο εξαρτηµένος από µόνος του είναι αδύνατο 

να αντιδράσει. 

  

(Β) Η αύξηση της ιδιοτέλειας  

 

Είναι λογικό ότι όταν η αυτοεκτίµηση κάποιου χάνεται, να εµφανίζονται προβλήµατα τα 

οποία έχουν άµεση σχέση µε όλο το πλέγµα σε αυτό που αποκαλούµε «ζωή». Είναι επίσης 

λογικό ότι κάτι άλλο πρέπει να ενισχυθεί στην θέση της χαµένης αυτοεκτίµησης για να υπάρξει η 

δυνατότητα να συνεχίζει αυτός ο άνθρωπος να επιβιώνει. Αυτή είναι η ιδιοτέλεια. 

Καθοδηγούµενος από τους περιορισµούς της εξάρτησης, ο εξαρτηµένος αυξάνει την 

προσπάθεια του για την όσο το δυνατό µεγαλύτερη, εκµετάλλευση των ανθρώπων γύρω του. ∆εν 

τον ενδιαφέρει αν είναι του άµεσου ή του έµµεσου περιβάλλοντος, δηλαδή συγγενείς ή απλώς 

γνωστοί ή εντελώς ξένοι. Το χειρότερο  ίσως εµφανίζεται όταν η εξάρτηση έχει ισοπεδώσει 

κυριολεκτικά τον εξαρτηµένο και ακούει στο όνοµα «αυτολύπηση». Όταν και αυτό συµβεί η 

αυτοεκτίµηση έχει εντελώς χαθεί. Στο αποκορύφωµα της την αυτολύπηση µπορούµε να την 

διαπιστώσουµε εξαιτίας της εµφάνισης και της µυθοπλασίας. Είναι τότε που ο αλκοολικός 

κατασκευάζει νέα µέθη για να απαλλαγεί από τις οποίες τύψεις και ενοχές αλλά και υποσχέσεις 

που έχει δώσει. Αναφέρουµε δυο παραδείγµατα για να γίνει πιο εύκολα κατανοητό.  

Α) Η µείωση της libido, είναι µια φυσιολογική επιπλοκή της χρόνιας εξάρτησης και 

κατάχρησης του αλκοόλ. Όµως το τραγικό είναι ότι ο αλκοολικός δεν πιστεύει ως συνήθως ότι 

αυτό οφείλεται σε αυτόν. Κατασκευάζει λοιπόν το σενάριο ότι για το δικό του πρόβληµα 

ευθύνεται η γυναίκα του, δηλαδή η γυναίκα του έχει αλλάξει ερωτική και σεξουαλική 

συµπεριφορά απέναντι του µε αποτέλεσµα αυτός να µην µπορεί να ενεργοποιηθεί. Αυτοµάτως η 

αιτία της αλλαγής είναι κάποιο τρίτο πρόσωπο µε το οποίο έχει σχέσεις η γυναίκα του και αυτή η 

σχέση τελικά ευθύνεται για όλο το πρόβληµα. Το σηµαντικότερο και τραγικότερο της όλης 
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υπόθεσης είναι ότι τα πιστεύει όλα αυτά και φτάνει ακόµα και στο σηµείο να την παρακολουθεί 

παντού, της απαγορεύει όπου µπορεί να πηγαίνει µόνη της και τόσα άλλα. ∆υστυχώς όµως δεν 

σταµατά εδώ, αλλά είναι και ο βασικός υπεύθυνος για τους άγριους καυγάδες ζήλιας ή προβαίνει 

ακόµα και σε σωµατική κακοποίηση και όλα αυτά πιστεύοντας ότι έχει απόλυτο δίκαιο. 

Β) Ο Γρίβας(1997) αναφέρει το πιο κάτω περιστατικό: «Κάποιος αλκοολικός µε τον οποίο 

είχα πολλές φορές συζητήσει και προσπαθούσε να κόψει το αλκοόλ. Όταν πλέον όλες οι 

επίσηµες δικαιολογίες είχαν σχετικά τελειώσει αφού είχαν συζητηθεί και επεξηγηθεί, 

κατασκεύασε το εξής σενάριο: Κάποιοι τον σταµάτησαν όπως γυρνούσε από την δουλειά του και 

τον έδειραν άσχηµα. Πήγε στην αστυνοµία για να καταγγείλει το γεγονός και τελειώνοντας δεν 

άντεξε αυτό που του είχε συµβεί, πήγε ήπιε και µέθυσε. Ήταν τόσο πειστικός ο τρόπος της 

αφήγησης που µπορούσε να τον πιστέψει ο καθένας µε την µοναδική διαφορά ότι υπήρχαν 

ορισµένα κοµµάτια   της αφήγησης στα οποία υπήρχαν αντιφάσεις. Συγχρόνως τα σηµάδια ή 

τραύµατα όπως αυτός τα αποκαλούσε θύµιζαν περισσότερο πέσιµο µεθυσµένου παρά µε 

ξυλοδαρµό. Μέσα από την συζήτηση και χωρίς προσπάθεια πίεσης του «έδωσα» να καταλάβει 

ότι όλα αυτά ήταν παράξενα. Εκείνη την ηµέρα έφυγε αλλά την εποµένη µέρα ήρθε ο ίδιος από 

µόνος του και αφηγήθηκε το τι πραγµατικά είχε συµβεί. Ήταν µετανοιωµένος καθώς και ο ίδιος 

είχε τροµάξει µε την πρώτη του επίσηµη µυθοπλασία.»  

Από αυτά τα δυο παραδείγµατα µπορεί κάποιος να καταλάβει την σοβαρότητα της 

κατάστασης και την δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται πλέον ο αλκοολικός. 

Οι προσπάθειες αυτολύπησης ολοκληρώνουν την εξαθλίωση και ταπείνωση του, δυστυχώς 

χωρίς αυτός να το αντιλαµβάνεται µε αποτέλεσµα να µην καταβάλει καµία προσπάθεια για να το 

αλλάξει. Όλα γίνονται µε ένα βασικό στόχο, την µετάθεση της ευθύνης για το πρόβληµα του 

στους άλλους, µε αποτέλεσµα την αυτοαθώωσή του. Με αυτόν τον τρόπο απαλλάσσεται από τις 

τύψεις και τις ενοχές για να επιστρέψει «δικαιωµένος» όσο πιο γρήγορα µπορεί, σε χρήση 

αλκοόλ και όπως είναι φυσικό µε κατάληξη την µέθη. Η αυτολύπηση δεν γίνεται συνειδητά από 

τον κάθε αλκοολικό αλλά αποτελεί το τελευταίο µέσο για να πείσει τους γύρω του, ότι ο µόνος 

που τελικά δεν φταίει γι αυτήν την κατάσταση είναι αυτός. Το χειρότερο ίσως είναι ότι ο ίδιος ο 

εξαρτηµένος δεν αντιλαµβάνεται την κατάσταση του καθώς όλα αποτελούν µέρος της εικονικής 

δικής του πραγµατικότητας. Η φανταστική δική του πραγµατικότητα προέρχεται από την 

αδυναµία του να συµµετέχει σε αυτό που αποκαλούµε φυσιολογική ζωή καθώς αυτός ο ίδιος έχει 

συνδέσει το καθετί πλέον µέσα στην ζωή του µε την χρήση του αλκοόλ. 
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ΙΙ. Γ΄ Στάδιο περιθωριοποίησης 

 

Η περιθωριοποίηση της προσπάθειας για απεξάρτηση και επανένταξη 

 

Εάν υπάρξει θετική αντίδραση εκ µέρους του αλκοολικού από την στιγµή που θα ξεκινήσει 

την προσπάθεια για απεξάρτηση, αρχίζει και το Γ΄ στάδιο της περιθωριοποίησης.  

Όπως ο κάθε ασθενής µε σοβαρό πρόβληµα υγείας, χρειάζεται και ο αλκοολικός, µια 

δυστυχώς για όλους αλλά και για τον ίδιο, µακρά χρονική περίοδο αναγκαστικής 

περιθωριοποίησης. Ειδικά το πρώτο χρονικό διάστηµα είναι πολύ ευάλωτος και επιρρεπής στο να 

ξανακυλήσει στην εξάρτηση. ∆ύο αλλαγές επιβάλλεται να γίνουν για να έχει πιθανότητες 

επιτυχίας, η προσπάθεια της απεξάρτησης και επανένταξης: (1) Αλλαγή του τρόπου ζωής και 

ειδικά του ελεύθερου χρόνου. Είναι το χρονικό διάστηµα της κάθε µέρας που ο αλκοολικός τώρα 

σε αποχή δέχεται και την µεγαλύτερη πίεση από τον ίδιο του τον εαυτό για να πιει ξανά. (2) Η 

δεύτερη αλλαγή είναι στην διατροφή. Πολλές φορές µερικές τροφές µας βοηθούν στην 

προσπάθεια της αποχής, όπως γάλα, γιαούρτι και τυροκοµικά, φρούτα, λαχανικά και χυµοί κ.α. 

(Πίνακας 2.9) 
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Πίνακας 2.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.5 Οι θεωρίες των ∆ιαπροσωπικών Σχέσεων 
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 Οι ψυχοδυναµικές θεωρίες προσωπικότητας (π.χ. Bowlby, 1977. Sullivan 1953), 

µολονότι επικεντρώθηκαν στο άτοµο και στις ενδοψυχικές του λειτουργίες, ήταν οι πρώτες που 

επισήµαναν, έστω και έµµεσα, τη σηµασία της επίδρασης των διαπροσωπικών σχέσεων και του 

οικογενειακού περιβάλλοντος στην ανάπτυξη και διαµόρφωση της προσωπικότητας και της 

ψυχοπαθολογίας του ατόµου. Το ενδιαφέρον όµως για τη µελέτη των διαπροσωπικών σχέσεων 

αυξήθηκε δραµατικά µετά την εµφάνιση των θεωριών των διαπροσωπικών σχέσεων, τις 

δεκαετίες του 1940 και 1950, ως αντίδραση στις επικρατούσες θεωρίες της εποχής, δηλαδή της 

κλασικής ψυχανάλυσης και των συµπεριφοριστικών θεωριών µάθησης. Η εµφάνιση της 

οικογενειακής θεραπείας στην Αµερική τη δεκαετία του 1950, ως συνέπεια της ευρείας 

εξάπλωσης και επίδρασης της Γενικής Θεωρίας Συστηµάτων και της Κυβερνητικής, επίσης είχε 

ως αποτέλεσµα τη στροφή του ενδιαφέροντος των θεωρητικών προσεγγίσεων και της έρευνας 

από τη µελέτη του ενδοψυχικού, στη µελέτη του διαπροσωπικού στοιχείου, δηλαδή στη σχέση 

του ατόµου µε άλλα άτοµα του περιβάλλοντος του και της αλληλεπίδρασης τους. 

 Παρόλο που η πρώτη γραπτή αναφορά του ∆ιαπροσωπικού Κυκλικού Πλαισίου έγινε 

από τους Freedman, Leary, Ossorio & Coffey, o Timothy Leary ήταν αυτός που περαιτέρω 

επεξεργάστηκε το δοµικό αυτό µοντέλο και το εφάρµοσε στον τοµέα της προσωπικότητας. Ο 

∆ιαπροσωπικός Κύκλος Leary (1957) προκάλεσε την ανάπτυξη ενός νέου κλάδου στην 

Ψυχολογία, της ∆ιαπροσωπικής Ψυχολογία και παράλληλα την αύξηση της ερευνητικής 

δραστηριότητας και την ανάπτυξη νέων εργαλείων αξιολόγησης 

 Παρά τις αναρίθµητες τροποποιήσεις του ∆ιαπροσωπικού Κύκλου που έχουν προταθεί, 

οι βασικές θεωρητικές αρχές του έχουν παραµείνει οι ίδιες. Τα διαπροσωπικά χαρακτηριστικά 

αναπαρίστανται οµοιόµορφα και σε ίσα διαστήµατα µεταξύ τους κατά µήκος ενός κυκλικού 

συνεχούς. Τα χαρακτηριστικά που είναι κοντά µεταξύ τους στην περιφέρεια του κύκλου, 

θεωρούνται πως είναι περισσότερο όµοια, τόσο εννοιολογικά όσο και εµπειρικά, σε σχέση µε 

εκείνα που βρίσκονται πιο µακριά. Η αρχή της διπολικότητας ορίζει τη σχέση των 

χαρακτηριστικών που βρίσκονται σε αντίθετες θέσεις στον κύκλο. Το κυκλικό πλαίσιο ορίζεται 

από δύο ορθογώνιους άξονες ή διαστάσεις. Η διάσταση της Συσχέτισης  ή της Τροφοδοτικότητας 

στον οριζόντιο άξονα εκτείνεται από την «Αγάπη» ως το «Μίσος/Εχθρότητα», ενώ η διάσταση 

του ελέγχου /δύναµης στο κάθετο άξονα εκτείνεται από την «Κυριαρχία» ή τον «Έλεγχο» έως την 

«Υποτακτικότητα». Η αρχή της συµπληρωµατικότητας ορίζει ότι όταν δύο άτοµα αλληλεπιδρούν, 

η συµπεριφορά του ενός επηρεάζει τη συµπεριφορά του άλλου, µε την έννοια ότι οι 

διαπροσωπικές συµπεριφορές του ενός προκαλούν συµπληρωµατικές αντιδράσεις από το άλλο 

άτοµο (Kiesler,1983. Leary, 1957). 
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 Τα τελευταία 30 χρόνια το µοντέλο της κυκλικής δοµής έχει εφαρµοστεί σε διάφορους 

τοµείς, µεταξύ άλλων στα διαπροσωπικά χαρακτηριστικά, στα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, 

στα διαπροσωπικά προβλήµατα και στην ψυχοπαθολογία και ψυχοθεραπεία.  

 Παρά την ευρεία εξάπλωση του κυκλικού πλαισίου και τις αναρίθµητες τροποποιήσεις 

του, η αρχική µορφή του κύκλου παρέµεινε σχεδόν αναλλοίωτη και οι βασικές ελλείψεις που 

παρουσίαζε εξαρχής (π.χ. µέτριες ψυχοµετρικές ιδιότητες) έχουν παραµείνει. Επίσης τα εργαλεία 

αξιολόγησης που δηµιουργήθηκαν, δεν πληρούσαν πάντοτε τις αυστηρές ψυχοµετρικές ιδιότητες 

που απαιτούνται. Άλλες αδυναµίες του κύκλου, όπως η ισχυρή δέσµευση του στη διπολικότητα 

και αδυναµία επαρκούς διάκρισης µεταξύ των θετικών και αρνητικών τύπων συσχέτισης, έχουν 

ενθαρρύνει την εµφάνιση εναλλακτικών µοντέλων (Birtchnell,1990). 

 

 

 

 

2.5.1 Η ∆ιαπροσωπική Θεωρία του Οκταγώνου 

 

 Η ∆ιαπροσωπική Θεωρία του Οκταγώνου αφορά τον τρόπο συσχέτισης / 

αλληλεπίδρασης των ατόµων. Τα άτοµα συσχετίζονται µε σκοπό να επιτύχουν τις πιο 

πλεονεκτικές και επιθυµητές καταστάσεις συσχέτισης που µπορούν σε κάθε περίσταση. Κατά τη 

διαδικασία της συσχέτισης η οποία αποτελεί ένα βασικό χαρακτηριστικό όλων των ανθρώπινων 

συναλλαγών και αλληλεπιδράσεων, κάθε άτοµο σχετίζεται µε κάποιο άλλο, ενώ ταυτόχρονα 

αποτελεί αντικείµενο συσχέτισης από το άτοµο αυτό.  Για να καταφέρουν τον πιο πάνω σκοπό 

πρέπει να ακολουθήσουν τις παρακάτω συµπεριφορές: α) να ρυθµίζουν σωστά το µέγεθος της 

συναισθηµατικής απόστασης µεταξύ του εαυτού τους και των τρίτων προσώπων και β) να 

υιοθετήσουν είτε στάσεις που να φανερώνουν κύρος και δύναµη είτε στάσεις που να φανερώνουν 

αδυναµία και κατωτερότητα. Οι δύο αυτές στάσεις παρουσιάζονται στην θεωρία αυτή µέσα από 

δύο διχοτοµηµένους άξονες. Στις τέσσερις άκρες των αξόνων αυτών δόθηκαν ονόµατα που 

αναφέρονται σε τέσσερις διαφορετικές καταστάσεις συσχέτισης. Στον οριζόντιο άξονα έχουµε 

την «Απόσταση» και την «Εγγύτητα» ενώ στον κάθετο τη «Θέση Ισχύος» και τη «Θέση 

Αδυναµίας». 

 Η  «Απόσταση» αφορά συµπεριφορές, όπως να αποχωρίζεται, να θέτει  προσωπικά όρια, 

να δηµιουργεί και να διαφυλάττει µια ξεχωριστή ταυτότητα, να είναι ασυµβίβαστο και 

αυθεντικό. Η «Εγγύτητα» περιλαµβάνει συµπεριφορές, όπως το να αλληλεπιδρά ένα άτοµο µε 

κάποιο άλλο, να επικοινωνεί, να συνεργάζεται και να είναι αυθόρµητο. Συσχέτιση από «θέση 
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ισχύος» σηµαίνει το να αναλαµβάνει κάποιος την ευθύνη και την αρχηγία, να ελέγχει και να 

επηρεάζει, να καθοδηγεί, να συµβουλεύει, να βοηθά, να προστατεύει και να φροντίζει. Η «θέση 

αδυναµίας» περιλαµβάνει συµπεριφορές, όπως το να θαυµάζει κάποιος και να λατρεύει, να 

εµπιστεύεται, να είναι ταπεινός και νοµιµόφρων, να αναζητά φροντίδα και προστασία. 

 Μεταξύ των τεσσάρων αυτών κύριων τρόπων συσχέτισης, παρεµβάλλονται τέσσερις 

ενδιάµεσες καταστάσεις, τα χαρακτηριστικά των οποίων είναι ο συνδυασµός των κύριων τρόπων 

συσχέτισης. Έτσι οι οκτώ αυτές θέσεις και τρόποι συσχέτισης που παρουσιάζονται ονοµαστικά 

παρακάτω, δηµιουργούν το «∆ιαπροσωπικό Οκτάγωνο». (Πίνακας 2.10) 

 

 

Κύρια τµήµατα του Οκταγώνου: 

1. Ουδέτερη Εγγύτητα (ΟΕ) 

2. Ουδέτερη Απόσταση (ΟΑ) 

3. Ουδέτερη Θέση Ισχύος (ΟΘΙ) 

4. Ουδέτερη Θέση Αδυναµίας (ΟΘΑ)  

 

Ενδιάµεσα τµήµατα του Οκταγώνου: 

5. Εγγύτητα από Θέση Ισχύος (ΕΘΙ) 

6. Απόσταση από Θέση Ισχύος (ΑΘΙ) 

7. Εγγύτητα από Θέση Αδυναµίας (ΕΘΑ) 

8. Απόσταση από Θέση Αδυναµίας (ΑΘΑ) 

 

Η βασική αδυναµία της κλασσικής διαπροσωπικής θεωρίας, δηλαδή η έλλειψη µιας 

εξελικτικής προοπτικής, είναι το µεγάλο πλεονέκτηµα της θεωρίας του ∆ιαπροσωπικού 

Οκταγώνου.  Βασική αρχή της θεωρίας της εξέλιξης είναι ότι, οτιδήποτε επιβιώνει στην εξέλιξη, 

αυτό συµβαίνει επειδή είναι ωφέλιµο για τον οργανισµό. Ως συνέπεια αυτής της αρχής, κανένας 

τύπος συσχέτισης δεν είναι ούτε καλύτερος, ούτε χειρότερος από οποιονδήποτε άλλο. Εποµένως, 

η σηµαντικότερη ίσως αρχή της θεωρίας του ∆ιαπροσωπικού Οκταγώνου είναι ότι, καµία θέση 

στο Οκτάγωνο δεν είναι προτιµότερη των άλλων. 

Οι άνθρωποι γεννιούνται µε µια γενική προδιάθεση προς τις προαναφερθείσες ικανότητες (ή 

τρόπους συσχέτισης) και µέσω της διαδικασίας της ωρίµανσης τους και συσσώρευσης εµπειριών, 

αναπτύσσουν: α) βασικές στάσεις και δεξιότητες συσχέτισης, οι οποίες αυξάνουν την ικανότητα 

τους να σχετίζονται µε τους άλλους ανθρώπους αποτελεσµατικά και στις τέσσερις διαστάσεις 

συσχέτισης και β) µια οµάδα συγκεκριµένων και ειδικότερων συµπεριφορών, δηλαδή µιας 
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οµάδας εκλεπτυσµένων σχηµάτων συµπεριφοράς. Για παράδειγµα, οι άνθρωποι που επιζητούν 

εγγύτητα έχουν αναπτύξει αυτές τις κοινωνικές δεξιότητες, οι οποίες τους επιτρέπουν να 

παρουσιάζουν τον εαυτό τους αρεστό στους άλλους. 

 Οι άνθρωποι, που δεν αντιµετωπίζουν καµία δυσκολία στην αλληλεπίδραση τους µε τους 

άλλους, σε καµία από τις τέσσερις βασικές θέσεις αλλά αντίθετα νιώθουν άνετα 

(ευπροσάρµοστοι άνθρωποι) είναι ικανοί να τροποποιούν τον τρόπο συσχέτισης τους µε τους 

άλλους, ανάλογα µε τις συνθήκες στις οποίες βρίσκονται και τις απαιτήσεις κάθε περίστασης. 

Έτσι σχετίζονται διαφορετικά προς διαφορετικά άτοµα και διαφορετικά προς το ίδιο άτοµο  σε 

διαφορετικές καταστάσεις. Αντίθετα, οι µη ευπροσάρµοστοι άνθρωποι  δεν έχουν ποικιλοµορφία 

στον τρόπο συσχέτισης τους. Οι ευπροσάρµοστοι άνθρωποι είναι πιθανόν να έχουν λιγότερα 

προβλήµατα, σε σχέση µε τους µη ευπροσάρµοστους. 

 

 

 

 

 

 
 
Πίνακας 2.10 
Το ∆ιαπροσωπικό Οκτάγωνο: Το Σχήµα α) αναπαραστά τον θετικό τρόπο συσχέτισης, 

ενώ το Σχήµα β), τον αρνητικό 
 
α) 
 

     
    ΟΘΙ 
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β) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Θετική και Αρνητική συσχέτιση

 
 
Καθοδηγείται, 
ηγείται, 
συµβουλέυει 

 

 

 Εξαιτίας της πολυπλοκότητας της ανθρώπινης συµπεριφοράς και των αναρίθµητων 

διαφορετικών εκφράσεων της, είναι απαραίτητο να γίνει η διάκριση µεταξύ θετικής και 

αρνητικής συσχέτισης, στις οκτώ θέσεις του Οκταγώνου (Birtchnell, 1990,1993/1996). 

Η θετική συσχέτιση αναφέρεται στην ικανότητα του ατόµου να µετακινείται σε όλες τις 

θέσεις του οκταγώνου, να επιτυγχάνει και να διατηρεί σχέσεις από τις θέσεις αυτές, δηλαδή να 

σχετίζεται και να δέχεται σχέσεις από αυτές. Οι άνθρωποι αυτοί, που νιώθουν άνετα και 

ασφαλείς να δηµιουργούν και να δέχονται σχέσεις από όλες τις θέσεις του Οκταγώνου, όπως 

αναφέραµε και πιο πάνω, ονοµάζονται ευπροσάρµοστοι. Ο όρος αρνητική συσχέτιση 

 
 
 
Προστατεύει
, βοηθάει 

 
Εµπλέκεται 
και 
ενδιαφέρεται 

 
Αναζητάει    
φροντίδα και 
προστασία 

 
Αναζητάει 
Καθοδήγηση
και 
συµβουλή 

 
 
Πειθήνιος, 
υπάκουος 
και πιστός 

Έχει ανάγκη 
προσωπικού
χώρου και 
ορίων 

 

Ελέγχει και 
διατηρεί την 
τάξη 

    
       ΕΘΙ 

 
ΑΘΙ 

       
       ΟΕ 

 
  ΟΑ 

 
 
   ΑΘΑ 

      
      ΕΘΑ 

    
      ΟΘΑ 

 
    ΟΘΙ 

 
   ΕΘΙ  

ΑΘΙ Κυρίαρχος, 
προσβλητικός
ποµπώδης Σαδιστής, 

τυραννικός, 
εκφοβιστικός 

 Παρεισφρη-    
τικός, 
περιοριστικός,
κτητικός 

 
    ΟΑ 

 
 
     ΟΕ 

Ανεξάρτητος, 
καχύποπτος, µη
επικοινωνιακός 

Φοβάται τον 
αποχωρισµό 
και την 
µοναξιά 

Αδύναµος, 
αβοήθητος, 
αποφεύγει την 

 
Συγκαταβα -
κός  

αποσυρµένος

ευθύνη 

Φοβάται την 
απόρριψη και 
αποδ κιµασία

τι
,

δουλοπρεπής ο  
 
ΑΘΑ 
 

 
ΑΘΑ 

 
        ΟΘΑ 
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χρησιµοποιείται για να περιγράψει την έλλειψη αυτής της ικανότητας. Τρεις τύποι αρνητικής ή 

δυσπροσαρµοστικής συσχέτισης έχουν περιγραφεί από το Birtchnell (1997a,b,1999): 1) Η 

Συσχέτιση Αποφυγής (Αποφευκτική συσχέτιση): Αποτελεί τον τρόπο αλληλεπίδρασης µε τους 

άλλους ανθρώπους, στον οποίο από το άτοµο απουσιάζει εντελώς η ικανότητα συσχέτισης σε µια 

ή περισσότερες θέσεις και το άτοµο συνεχώς αποφεύγει µια σχέση, µια κατάσταση ή ένα 

συγκεκριµένο τρόπο συσχέτισης και υιοθετεί µόνο την αντίθετη µορφή της (π.χ. ένα άτοµο που 

δεν έχει την ικανότητα προσέγγισης, παραµένει απόµακρο). Αντίθετα, ένα άτοµο που είναι 

µερικώς ικανό να διαµορφώνει συσχετίσεις, υιοθετεί έναν από τους δύο ακόλουθους τρόπους 2) 

Η Εγωκεντρική συσχέτιση, η οποία αφορά την έλλειψη ενδιαφέροντος για τις ανάγκες των 

άλλων και ως αποτέλεσµα αυτού, το άτοµο προσκολλάται και παραµένει σε συγκεκριµένες µόνο 

καταστάσεις συσχέτισης. Το άτοµο αυτό απεγνωσµένα επιβάλλει τον τύπο συσχέτισης που το 

ίδιο επιθυµεί, χωρίς να ενδιαφέρεται εάν ο άλλος επίσης επιθυµεί τη σχέση αυτή (π.χ. επιβάλλει 

την εγγύτητα ακόµα και όταν το άλλο άτοµο φανερά επιθυµεί την απόσταση) 3) Η Ανασφαλής 

συσχέτιση αφορά στη σταθερή και συνεπή υιοθέτηση ενός µη ασφαλούς τρόπου συσχέτισης και 

ως εκ τούτου, το άτοµο ασχολείται συνεχώς µε τη διατήρηση της σχέσης και την προσκόλληση 

του σε αυτή. ∆ηλαδή, το άτοµο συσχετίζεται µε ένα φοβισµένο και ανήσυχο τρόπο (π.χ. 

προσπαθεί να προσεγγίζει κάποιον, τρέµοντας από φόβο)                  

Ο Birtchnell θεωρεί ότι οι άνθρωποι έχουν προβλήµατα στις διαπροσωπικές τους 

σχέσεις, γιατί σχετίζονται οι ίδιοι αρνητικά µε τους άλλους ή γίνονται αντικείµενο αρνητικών 

σχέσεων από τους άλλους. Στην περίπτωση που ένα ευπροσάρµοστο άτοµο αλληλεπιδρά µε ένα 

µη ευπροσάρµοστο, το πρώτο µπορεί να προσαρµόζει τον τρόπο µε τον οποίο σχετίζεται 

ανάλογα µε τις συνθήκες και εποµένως η διατήρηση της σχέσης είναι εφικτή. Λόγω της 

δυσκολίας που έχει το µη ευπροσάρµοστο άτοµο νιώθει µαταίωση και απογοήτευση.  

Όταν δυο µη ευπροσάρµοστα άτοµα σχετίζονται, η διατήρηση της σχέσης τους είναι 

δύσκολη ή περιορισµένη, ως αποτέλεσµα της αρνητικής και δυσπροσαρµοστικής συµπεριφοράς 

και των δύο. Ειδικότερα, προβλήµατα παρουσιάζονται όταν και τα δύο µη ευπροσάρµοστα άτοµα 

σχετίζονται αρνητικά στους αντίθετους πόλους του οριζόντιου άξονα.  Για παράδειγµα, όταν ο 

ένας έχει την ικανότητα να σχετίζεται µόνο µε εγγύτητα και ο άλλος µόνο µε απόσταση, οι 

αδιάκοπες κα επίµονες προσπάθειες του πρώτου να προσεγγίσει το δεύτερο άτοµο, το οδηγούν 

σε µεγαλύτερη απόσταση και οι επίµονες προσπάθειες του απόµακρου ατόµου να διατηρήσει την 

απόσταση, προκαλούν περαιτέρω προσπάθειες του πρώτου ατόµου να το προσεγγίσει. Επίσης 

δυσκολίες παρουσιάζονται όταν δύο µη ευπροσάρµοστα άτοµα επιδιώκουν τον έλεγχο και την 

εξουσία. Αντίθετα, όταν το ένα άτοµο σχετίζεται από θέση ισχύος και το άλλο από θέση 

αδυναµίας (αντίθετοι πόλοι του κάθε άξονα) ο ένας πάντοτε καθοδηγεί και ο άλλος ακολουθεί, ο 
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ένας πάντοτε φροντίζει και βοηθάει και ο άλλος δέχεται τη φροντίδα και τη βοήθεια. (Πίνακας 

2.11) 
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Πίνακας 2.11 
 
 
 
Χαρακτηριστικά θετικής και αρνητικής συσχέτισης στους τέσσερις πόλους του Οκταγώνου 
 

∆ιάσταση Σύντοµη επεξήγηση Παραδείγµατα θετικών σχέσεων που 
περιλαµβάνονται: 

Παραδείγµ

 
 

«Απόσταση» 

 
 

Παραµένω χωριστά από 
κάποιον 

Αποφυγή επαφής και πλησιάσµατος, 
αποχωρισµός, αποµόνωση, προσωπικά όρια, 
προσωπικός χώρος, εγκαθίδρυση ξεχωριστής 
«ταυτότητας», πρωτοτυπία, αυθεντικότητα, 

αυτοεκτίµηση,αυτοσεβασµός 
 

Αποµάκρυνση
απόρριψη, περιορ

µίσος, «απόδ

 
«Εγγύτητα» 

 

 
Πλησίασµα, αναζήτηση 

επαφής 

Οικειότητα, ανάµειξη, εµπλοκή, δέσµευση, 
φιλία, αγάπη, έρωτας, αλληλεπίδραση, 

επικοινωνία, συνεργασία, αυθορµητισµός, το 
να είναι κανείς ανοικτός και να µοιράζεται 

 

Αυθάδεια, αγένε
εγγύτητας, υπερ
εισβολή-παραβ
αδιακρισία, φό

 
 

« Θέση ισχύος» 

 
Σχετίζοµαι µε κάποιον 

από θέση ισχύος 

Αρχηγία, καθοδήγηση, προστασία, φροντίδα, 
αναζήτηση προόδου , απόκτηση εµπειριών κα 

γνώσεων, νίκη, επίτευξη, φιλοδοξία, 
κοινωνική καταξίωση, παροχή συµβουλών και 

βοήθειας, απελευθέρωση 

Επιβολή δύ
καταστροφή

κακοµεταχείριση
απαγόρευση, περ
εκφοβισµός, να 

 
 

«Θέση αδυναµίας» 

 
 

Σχετίζοµαι µε κάποιον 
από θέση αδυναµίας 

Θαυµασµός-λατρεία, ασφάλεια, εµπιστοσύνη, 
ταπεινοφροσύνη, αποδοχή, αναζήτηση 

φροντίδας και προστασίας, σεβασµός, υπακοή, 
αφοσίωση, έκφραση ευγνωµοσύνης, 

διαβεβαίωση, συγκατάθεση, συµβιβασµός, 
αναζήτηση καθοδήγησης και συµβουλής, να 
είναι πιστός στο καθήκον , ταπεινός, να ζητά 

επιδοκιµασία, διαβεβαίωση και άδεια 

Φόβος απόρ
παράδοση, αυ
προσποίηση 

συγκρούσεων, 
κανείς αβοήθ

απ

 
 
               Χαρακτηριστικά παραδείγµατα θετικής και αρνητικής συσχέτισης στις οκτώ 
διαστάσεις του Οκταγώνου 
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Θέση Θετική συσχέτιση Αρνητική συσχέτιση 
Ουδέτερη 

Θέση ισχύος 
(ΟΘΙ) 

Παρέχει βοήθεια από µια 
θέση ισχύος (έχοντας 
γνώση, ικανότητες και 
συγκεκριµένες δυνάµεις 
και πλεονεκτήµατα) 

1) Ανασφαλή ουδέτερη θέση ισχύος: άγχος ότι δεν 
είναι σεβαστός/ή( το οποίο έχει ως αποτέλεσµα την 
επίδειξη θρασύδειλής συµπεριφοράς την 
αυτοεπιβεβαίωση, την αλαζονεία και τον 
κοµπασµό) 
2) Επιβαλλόµενη θέση ισχύος: κάνει τα άτοµα σε 
θέση αδυναµίας να νοιώθουν αβοήθητα και µη- 
διεκδικητικά και προσπαθεί να αναλάβει την 
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ευθύνη τους 
3) Υπερβολική φιλοδοξία:έχει την τάση να 
επιτυγχάνει όλο και µεγαλύτερα επίπεδα 
σπουδαιότητας, προτεραιότητας και πλούτου 
 

Εγγύτητα από 
θέση ισχύος 

(ΕΘΙ) 

Αναζητά, επιτυγχάνει και 
διατηρεί µια θέση ισχύος 
από τη µια θέση σχετικής 
εγγύτητας και εγγύτητα 
από µία θέση σχετικής 

ισχύος 

1) Ανασφαλή εγγύτητα απόθεση ισχύος: φόβος ότι 
το άτοµο σε θέση αδυναµίας δεν χρειάζεται πια την 
εγγύτητα που του προσφέρει και χάνει το 
ενδιαφέρον του για αυτόν/ή 
2) Επιβαλλόµενη εγγύτητα από θέση ισχύος: 
επιβάλλει την εγγύτητα κάνοντας χρήση της θέσης 
του 
3) Ναρκισσισµός: αναζητά διαρκώς την προσοχή 
και το θαυµασµό 
4) Χρησιµοποιώντας τη θέση ισχύος για να 
κερδίσει εγγύτητα: επιβάλλει την εγγύτητα σε ένα 
άτοµο που βρίσκεται σε θέση αδυναµίας 
5) «∆ιάρρηξη»: παρείσφρηση στον ιδιωτικό χώρο 
και τη ζωή του άλλου 

 
Ουδέτερη 
εγγύτητα 

(ΟΕ) 

Αναζητά, επιτυγχάνει και 
διατηρεί στενές σχέσεις 

µε τους άλλους 
ανθρώπους 

1 Ανασφαλή ουδέτερη εγγύτητα: υπερβολική 
προσκόλληση στους άλλους 
2) Επιβαλλόµενη ουδέτερη εγγύτητα: ανάπτυξη 
στρατηγικών για τη διατήρηση της σχέσης µε το 
άλλο άτοµο. 
3) ∆υσδιάκριτη ουδέτερη εγγύτητα: λανθασµένες 
υποθέσεις σχετικά µε το ενδιαφέρον των άλλων για 
αυτόν/ή ή δηµιουργία φανταστικών σχέσεων 
εγγύτητας. 
 

Εγγύτητα από 
θέση 

αδυναµίας 
(ΕΘΑ) 

 
 

 
 
 

Ουδέτερη 
θέση  

αδυναµίας 
(ΟΘΑ) 

 
 
 
 
 

Απόσταση 
από θέση 

Αναζητά, επιτυγχάνει και 
διατηρεί εγγύτητα από 

µια θέση σχετικής 
αδυναµίας ή αδυναµία 
από µια θέση σχετικής 

εγγύτητας  
 
 
 
 
 

Αναζήτηση ικανοποίησης 
συγκεκριµένων αναγκών 
µέσω της εµπλοκής µε 
ένα πρόσωπο σε θέση 

ισχύος και όντας δεκτικός 
στην ικανοποίηση των 

αναγκών από το πρόσωπο 
αυτό  

 

1) Ανασφαλή εγγύτητα από θέση αδυναµίας : 
αναζήτηση εγγύτητας από ένα οικείο πρόσωπο σε 
θέση ισχύος και φόβος για ενδεχόµενη µη 
διαθεσιµότητα ή απόσυρση  του προσώπου αυτού  
2) Οντολογική εξάρτηση: υιοθέτηση της 
ταυτότητας ενός προσώπου σε θέση ισχύος και «ζει 
µέσα από αυτό» 
3) ∆ελεαστική εγγύτητα από θέση αδυναµίας: 
καταφεύγει σε τρόπους αύξησης του ενδιαφέροντος 
του οικείου προσώπου που είναι σε θέση ισχύος 
4) Αυτοµοµφή: θεωρεί ότι δεν είναι αξιαγάπητος/η 
γιατί είναι κακός/ή 
 
1) Ανασφαλή ουδέτερη θέση ισχύος:φόβος ότι το 

πρόσωπο σε θέση ισχύος θα τον εκµεταλλευτεί 
2) ∆ελεαστική ουδέτερη θέση 

ισχύος:εξαναγκασµός του προσώπου από τη 
θέση ισχύος να αντιδράσει στις ανάγκες του 
ατόµου σε θέση αδυναµίας (π.χ. µε τη 
δηµιουργία ενοχών) 



αδυναµίας 
(ΑΘΑ) 

 
 
 
 
 
 
 

Ουδέτερη 
απόσταση  

(ΟΑ) 
 
 
 

Απόσταση 
από θέση 
ισχύος  
(ΑΘΙ) 

 
Αναζητά, επιτυγχάνει και 
διατηρεί απόσταση από 

µία θέση σχετικής 
αδυναµίας ή αδυναµία 
από µία θέση σχετικής 

απόστασης 
 
 
 
 
 
 

Άντληση ευχαρίστησης 
και ικανοποίησης από την 
µοναξιά και επίτευξη µίας 
ικανοποιητικής σχέσης µε 

τον εαυτό   
 
 

Αναζητά, επιτυγχάνει και 
διατηρεί µία θέση ισχύος 
από απόσταση ή 
απόσταση απο µία θέση 
ισχύος 

3) Αυτοµοµφή / Αυτοτιµωρία: Ανάπτυξη ενοχών 
 
 
1) Ανασφαλή απόσταση από θέση αδυναµίας: 

φόβος να πάρει είτε ουδέτερης αδυναµίας, είτε 
εγγύτητας από θέση αδυναµίας, που τον/ την 
τοποθετούν σε µια κατάσταση τρωτότητας / 
ευαλώτητας. 

2) Απόσυρση: υπαναχώρηση λόγω του φόβου 
ότι οι άλλοι θα τον καταπατήσουν  

3) Τυφλή υπακοή: αφήνει τον εαυτό του/ της 
να καθοδηγείται, ελέγχεται, και να διευθύνεται 
από ένα πρόσωπο σε απόσταση από θέση 
ισχύος. 

4) Μαζοχισµός: άντληση ικανοποίησης από 
το να είναι καταπιεσµένος και ταπεινωµένος. 

 
1) Ανασφαλή ουδέτερη 

απόσταση:συναισθήµατα δυσφορίας εάν 
κάποιος πλησιάσει πάρα πολύ λόγω της 
περιορισµένης ικανότητας να εµπλέκεται σε 
στενές σχέσεις 

2) Αµυντική απόσταση: προστασία εαυτού 
από την παρεµβολή ή την παρείσφρηση 

   
1) Ανασφαλή απόσταση από θέση ισχύος: 

φόβος απώλειας ισχύος και της     απόστασης  
2) Επιβαλλόµενη απόσταση από θέση ισχύος: 

χρήση της δύναµης προκειµένου να 
εξασφαλίσει ότι τα πράγµατα θα γίνουν όπως 
τα θέλει 

3) Εκµετάλλευση: σχετίζεται µε τους άλλους 
µε επιδέξιους χειρισµούς 

4) Ναρκισσισµός: παράβλεψη των αναγκών 
των άλλων 

5) Μεγαλοµανία: εµµονή για δύναµη για 
επιθυµία να εξουσιάζει, να επηρεάζει και να 
ελέγχει τους άλλους 

6) Σαδισµός: άντληση ικανοποίησης από τον 
πόνο των άλλων  

 
 

Πηγή: Καλαϊτζάκη, και Νέστορος, (2002) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙTO: 
Η αντιµετώπιση των επιπτώσεων του αλκοολισµού µέσω της θεραπευτικής αγωγής και 

µέσα από τη παρέµβαση του ευρύτερου περιβάλλοντος του αλκοολικού και του Κοινωνικού 
Λειτουργού. 

 
 
3.1 Η απόφαση του αλκοολικού για απεξάρτηση 
 

«Ο εξαρτηµένος από το αλκοόλ παίρνει την απόφαση να ενταχθεί σε ένα 

πρόγραµµα απεξάρτησης όταν βιώσει, µ΄όλη την τραγικότητα της απόγνωσης του, ότι ο 

κύκλος της περιπλάνησης του στον κόσµο των ουσιών έχει πια, µε τον ένα ή τον άλλο 

τρόπο, κλείσει. Πολλοί παράγοντες, έχουν συντελέσει στο να βιώσει, αυτή τη 

συγκεκριµένη στιγµή µια τέτοια κατάσταση. Οι πιέσεις της οικογένειας ή των φίλων, οι 

δικαστικές εκκρεµότητες, το αίσθηµα της εγκατάλειψης και της τραγικής µοναξιάς, η 

δραµατική κατάσταση της υγείας του, παθολογικά και άλλα προβλήµατα. Όλα αυτά, και 

πολλά άλλα, έχουν παίξει το ρόλο τους στο να οδηγηθεί στη µεγάλη απόφαση. Εκείνο 

όµως που µέτρησε καταλυτικά την κρίσιµη στιγµή ήταν το «δεν αντέχω άλλο µε τον 

εαυτό µου», δηλαδή, το αίσθηµα ότι έπεσε πολύ χαµηλά. (Μάτσα,1995) 

 Αυτός ο κύκλος είναι πάντα προσωπικός. Κανείς δεν µπορεί να προκαθορίσει 

ποία στιγµή θα κλείσει. Σε άλλους κρατά λίγο, σε άλλους µια ολόκληρη ζωή. Κι επειδή 

αυτός ο κύκλος ανάγεται τελικά σε έναν συγκεκριµένο τρόπο ζωής, η διάρκεια του αλλά 

και το εύρος, η ποιότητα και η ποσότητα των εµπειριών που µπορεί να περιλαµβάνει 

καθορίζονται σε µεγάλο βαθµό τόσο από τον ίδιο τον εξαρτηµένο όσο κι από το 

περιβάλλον στο οποίο ζει. Μπορεί λοιπόν να επηρεαστεί από πολλούς παράγοντες που 

έχουν να κάνουν µε τον ίδιο, µε τους ανθρώπους γύρω του, µε τους όρους της ζωής του. 

Η απόφαση του να ενταχθεί σε θεραπευτικό πρόγραµµα απεξάρτησης ισοδυναµεί µε την 

προσωπική του απόφαση να εγκαταλείψει τον κόσµο του αλκοόλ, µεταβαίνοντας στον 

κόσµο των  νηφάλιων. Πρόκειται για µια δύσκολη µετάβαση, καθόλου ευθύγραµµη, 

γεµάτη αµφιταλαντεύσεις, παλινδροµήσεις, φόβους, άγχος, ανασφάλειες. Αυτή την 

απόφαση, πρέπει να την πάρει ο ίδιος ο αλκοολικός. Ο φόβος της αποτυχίας γίνεται το 

φάντασµα που απειλεί να καταστρέψει κάθε προσπάθεια. Η αγωνία για το πώς µπορεί 

να ξαναρχίσει να βλέπει τον κόσµο χωρίς να βρίσκεται υπό την επίδραση του αλκοόλ 

µετατρέπεται σε µια ισχυρή δύναµη που τον ωθεί ξανά προς την κατάχρηση. 

 Οι πιέσεις, εσωτερικές και εξωτερικές, που αισθάνεται να ασκούνται πάνω του 

είναι τροµακτικές. Σ΄αυτές, ιδιαίτερα, τις τόσο κρίσιµες στιγµές ο εξαρτηµένος έχει 
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ανάγκη από την έντονη παρουσία προσώπων σηµαντικών γι ‘αυτόν που µπορούν να 

ασκήσουν συναισθηµατική πίεση πάνω του στηρίζοντας και ενισχύοντας την απόφαση 

θεραπείας. Αυτή η πίεση που µπορεί να πάρει πολλές µορφές, διαφορετικές σε κάθε 

περίπτωση, θα λειτουργήσει ως αντίβαρο στην έντονη τάση του να ξαναγυρίζει στον 

κόσµο του αλκοόλ, εγκαταλείποντας ως ανέφικτη την ιδέα της ένταξης του σε 

πρόγραµµα. 

 Παρόλα αυτά, έστω και στον πάτο της κόλασης, κάτι µένει από κάθε 

προηγούµενη απόπειρα να σπάσει τα δεσµά της εξάρτησης του. Κάθε υποτροπή, 

µπορεί να συνιστά ένα παραπέρα βήµα στη διαδικασία εξόδου από το αλκοόλ. Σχεδόν 

κανείς εξαρτηµένος δεν εντάχθηκε σε πρόγραµµα χωρίς προηγουµένως να επιχειρήσει 

µόνος του, κλεισµένος στο σπίτι του, στην εξοχή, κάπου χωρίς αλκοόλ. Η στιγµή της 

επίσκεψης στο πρόγραµµα και της διατύπωσης του αιτήµατος ένταξης σε αυτό είναι η 

στιγµή διάλυσης και των τελευταίων αυταπατών του ότι θα τα καταφέρει µόνος του. Είναι 

η στιγµή της πλήρους παραδοχής της αδυναµίας του να απεξαρτηθεί χωρίς θεραπευτική 

βοήθεια.  

 

 
3.2  Η Θεραπευτική αγωγή του αλκοολικού  
 
 Πολλοί γιατροί προσφέρουν ελάχιστη βοήθεια στους αλκοολικούς, γιατί 

πιστεύουν ότι είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να προκληθεί οποιαδήποτε µόνιµη αλλαγή 

από µια σύντοµη συνέντευξη. Έχουν την τάση να παραπέµπουν τους αλκοολικούς 

ασθενείς στο πλησιέστερο ειδικό θεραπευτικό πρόγραµµα. 

 Σε αυτά τα προγράµµατα είναι αναµιγµένοι ψυχίατροι, ψυχολόγοι και κοινωνικοί 

λειτουργοί που δίνουν φάρµακα, συµβουλές και υποστήριξη. Στο νοσοκοµείο, η 

καθολική αποχή από το ποτό είναι σχεδόν πάντα κανόνας και η θεραπεία περιλαµβάνει 

φάρµακα για την καταπολέµηση της αποστέρησης και της κατάθλιψης, οµαδική 

θεραπεία, η οποία φροντίζει ώστε ο αλκοολικός να βρίσκεται αντιµέτωπος µε το 

πρόβληµα του, καθώς και συνεχή ψυχοθεραπεία από ψυχίατρο ή ψυχολόγο.  

 Η θεραπεία αυτή δεν συνίσταται µόνο στην αντιµετώπιση των σωµατικών 

επιπλοκών, αλλά πρέπει να περιλαµβάνει και την αποτοξίνωση, δηλαδή την 

θεραπευτική αντιµετώπιση της εξάρτησης από το οινόπνευµα. Για την επίτευξη του 

παραπάνω, διατυπώνονται οι ακόλουθοι επιµέρους στόχοι: 1) Η αποδοχή της 

θεραπευτικής αγωγής. Η στάση του γιατρού που κάνει την διάγνωση πρέπει να είναι 
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ρεαλιστική, χωρίς απόρριψη ούτε ηθικολογίες, αρκετά θετική για να βοηθήσει τον ασθενή 

να συνειδητοποιήσει την κατάσταση του και αρκετά υποµονετική για να αντέξει τις 

µεταπτώσεις της µακρόχρονης θεραπευτικής αγωγής. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, 

οι υποτροπές είναι σχεδόν αναπόφευκτες στην αρχή και δεν πρέπει να οδηγούν στην 

εγκατάλειψη του θεραπευτικού προγράµµατος. 2) Το σύνδροµο στέρησης. Κατά την 

αρχική περίοδο µετά την διακοπή απαιτείται η συστηµατική χορήγηση ηρεµιστικών. Κατά 

την διάρκεια αυτής της περιόδου (10 περίπου µέρες) γίνεται  προσπάθεια ενισχύσεις 

των κίνητρων του αρρώστου µε ενηµέρωση του για τον αλκοολισµό και τις συνέπειες 

του, αποενοχοποιήση, ερµηνεία των προσωπικών του προβληµάτων, ένταξη του 

ασθενούς σε οµαδική θεραπεία. Η παρέµβαση στο περιβάλλον του, πρέπει να 

επιχειρείται από αυτή την περίοδο, για να µειωθούν οι τυχόν αρνητικές στάσεις και να 

αποφευχθεί η ρήξη µέσα σε µια οικογένεια η οποία έχει οργανωθεί σε συνάρτηση µε τον 

αλκοολισµό του ατόµου και πρέπει να βρει µια καινούργια ισορροπία. 3) Η θεραπεία 

αποστροφής. Μπορεί να επιχειρηθεί µετά το τέλος της περιόδου στέρησης της 

τοξίκωσης. Ως τεχνική αποστροφής µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την ολιγοήµερη 

αγωγή µε πολλές ενέσεις αποµορφίνης ηµερησίως. 4) Αγωγή κατά την µετέπειτα 

περίοδο. Η αποχή πρέπει να είναι πλήρης και οριστική δεδοµένης της αδυναµίας του 

αλκοολικού να ελέγξει την κατανάλωση οινοπνεύµατος. Τα ηρεµιστικά και τα 

αντικαταθλιπτικά, σε µικρές δόσεις µπορεί να αποδειχθούν χρήσιµα για την 

αντιµετώπιση του άγχους και της ασθένειας, που είναι φαινόµενα εµφανιζόµενα συχνά 

κατά την περίοδο ανάρρωσης. 

 

 Η ψυχολογική υποστήριξη είναι απαραίτητη και περιλαµβάνει ατοµικές συνεδρίες 

ή συµµετοχή σε θεραπευτικές οµάδες. Οι σύλλογοι Ανώνυµων Αλκοολικών µπορούν να 

παίξουν καθοριστικό ρόλο κατά την αναρρωτική περίοδο, παρέχοντας αποτελεσµατική 

βοήθεια σε περίπτωση πιθανής υποτροπής. Η θεραπεία στις οµάδες αυτές, συνήθως, 

διαρκεί από τέσσερις εβδοµάδες έως τρεις µήνες µε συνεχιζόµενη βοήθεια στα 

εξωτερικά ιατρεία αµέσως µετά την έξοδο από το νοσοκοµείο. Στις οµάδες αυτές, 

επιδιώκεται η συντήρηση των στόχων που τείθονται στο θεραπευτικό πρόγραµµα του 

νοσοκοµείου. Στις οµάδες αυτές πρωταρχικός στόχος είναι η αποδοχή του  

προβλήµατος εξάρτησης από το αλκοόλ.  Οι αλκοολικοί καλούνται να υιοθετήσουν τις 

απόψεις «δεν πίνω σήµερα, αν δεν πιω σήµερα δεν θα µεθύσω σήµερα» και «δεν θα 

πιω ένα ποτό, δεν υπάρχει ένα. Υπάρχει το πρώτο και είµαι σίγουρος ότι θα 

ακολουθήσει το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, ένατο, µέχρι να µεθύσω». 
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3.3 Ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού  
 

3.3.1. Οι θεραπευτικοί στόχοι µετά την διάγνωση  

 

 Αν όλες οι ενδείξεις οδηγούν στη διάγνωση του αλκοολισµού, οι θεραπευτικοί 

στόχοι του Κοινωνικού Λειτουργού είναι: 1) να βοηθήσει τον αλκοολικό ή τα µέλη της 

οικογένειας ή και τους δύο να δεχτούν την πραγµατικότητα, 2) να βοηθήσει όλους τους 

ενδιαφερόµενους να δεχτούν ότι ο αλκοολισµός είναι το πρωταρχικό πρόβληµα, 3) να 

συστήσει επιλογές θεραπείας, και 4) να εµπνεύσει ένα αίσθηµα ελπίδας για 

αποθεραπεία και στον αλκοολικό και στην οικογένεια του. 

 Βοηθώντας τον αλκοολικό και την οικογένεια του να δεχτούν την πραγµατικότητα, 

ο θεραπευτής - Κοινωνικός Λειτουργός έχει αρκετές επιλογές. Στη συνέντευξη ο 

θεραπευτής µπορεί, µε στάση παραδοχής και ειλικρινούς ενδιαφέροντος, να 

δηµιουργήσει επικοινωνία θετική και επανατροφοδοτική µε τον αλκοολικό. Τα µέλη της 

οικογένειας αν είναι συνεργάσιµα, µπορούν επίσης να βοηθήσουν στην αντιµετώπιση. 

 Αν ο Κοινωνικός Λειτουργός δεν πετύχει στην αρχική προσπάθεια για δηµιουργία 

επανατροφοδοτικής σχέσης µε τον αλκοολικό, τότε θα δοκιµάσει την τυπική παρέµβαση, 

µέσω της συγκέντρωσης σηµαντικών για τον αλκοολικό ατόµων, όπως οι εργοδότες, οι 

φίλοι και οικογένεια και της συλλογής, ανάλυσης και παρουσίασης των κατάλληλων 

δεδοµένων. Αφού εξοικειωθεί µε αυτή τη µέθοδο, ο Κοινωνικός Λειτουργός µπορεί να 

αποφασίσει να τη δοκιµάσει ή µπορεί να εργασθεί σε επαφή µε κάποια τοπική 

οργάνωση για θεραπεία αλκοολικών, που διαθέτει εξειδικευµένο προσωπικό για 

παρέµβαση. Σε αυτή την αντιµετώπιση, σηµαντικό είναι ο Κοινωνικός Λειτουργός να 

διευκρινίσει µε συνέπεια και σαφήνεια στο άτοµο, ότι ο αλκοολισµός πρέπει να 

θεραπευτεί πριν γίνει οποιαδήποτε άλλη εργασία. Αποτυχία σε αυτό ενισχύει την 

διαστρεβλωµένη σκέψη του αλκοολικού  και το σύστηµα της άρνησης. 

 Πριν την αντιµετώπιση, ο Κοινωνικός Λειτουργός θα πρέπει να γνωρίσει καλά τα 

µέσα βοήθειας που είναι διαθέσιµα στην οργάνωση του και στην ευρύτερη κοινότητα. 

 

3.3.2 Η συµβουλευτική παρέµβαση του Κοινωνικού Λειτουργού στην οικογένεια του 

αλκοολικού 

 

 Σε περίπτωση που ο Κοινωνικός Λειτουργός διαπιστώσει ότι ο ίδιος ο αλκοολικός 

επιθυµεί άµεση διακοπή της χρήσης, προτείνει στο οικογενειακό του περιβάλλον να 



καθορίσει µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία διακοπής και να αποφασίσει για τις στρατηγικές 

που θα βοηθήσουν το αλκοολικό άτοµο  να αντιµετωπίσει µε επιτυχία καταστάσεις 

υψηλού κινδύνου (π.χ. κοινωνικές καταστάσεις, ψυχοτραυµατικά γεγονότα). Παροτρύνει 

την οικογένεια στο σχεδιασµό συγκεκριµένων συµπεριφορών που ωθούν των αλκοολικό 

στην αποφυγή της χρήσης (π.χ. πως να αντιδρά σε φίλους που εξακολουθούν να 

κάνουν χρήση αλκοόλ) και στο προσδιορισµό µελών της οικογένειας ή φίλων που θα 

των στηρίξουν να διακόψει τη χρήση. 

 Αν η µείωση της χρήσης αποτελεί ένα λογικό στόχο ή αν ο αλκοολικός είναι 

απρόθυµος να διακόψει, ο Κοινωνικός Λειτουργός καλεί το οικογενειακό περιβάλλον να 

διαπραγµατευθεί µε το χρήστη ένα συγκεκριµένο τρόπο µείωσης του αλκοόλ (π.χ. όχι 

περισσότερο από ένα µπουκάλι µπύρας την ηµέρα µε δύο ηµέρες αποχή την 

εβδοµάδα), και να συζητήσει και πάλι στρατηγικές που να βοηθούν τον αλκοολικό να 

αποφύγει µε επιτυχία υψηλού κινδύνου καταστάσεις. (π.χ. κοινωνικές καταστάσεις 

ψυχοτραυµατικα γεγονότα). Σηµαντική, σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι  η εφαρµογή 

τρόπων αυτοελέγχου και συµπεριφορών για την ασφαλέστερη χρήση του αλκοόλ από 

τον ασθενή µέσα από την παρέµβαση της οικογένειας (π.χ. η οικογένεια επιβάλλει 

χρονικούς περιορισµούς ή προοδευτική µείωση της χρήσης). 

 Για ασθενείς που δεν επιθυµούν να µειώσουν ή να διακόψουν τη χρήση άµεσα, ο 

Κοινωνικός Λειτουργός δίνει στο οικογενειακό περιβάλλον µια σειρά συµβουλών που 

καλείται να εφαρµόσει (Noller,Callan,1991): 

• να αποφύγουν την απόρριψη και την κατάκριση  

•  να τονίσουν καθαρά τα ιατρικά, τα ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήµατα που 

προκαλούνται από το αλκοόλ  
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• να επιδιώξουν µια µελλοντική συνάντηση µε ειδικούς, για να επανεκτιµήσουν την 

κατάσταση της υγείας του ασθενή και να συζητήσουν τη χρήση του αλκοόλ. 

Όταν ο ασθενής αποτύχει στην διακοπή ή υποτροπιάσει, η οικογένεια πρέπει να 

σηµειώσει την έως τώρα πρόοδο του και να τον επαινέσει για αυτή. Καλείται να 

δηµιουργήσει το κατάλληλο κλίµα ώστε να συζητήσει µε τον αλκοολικό τις καταστάσεις 

που τον οδήγησαν στην υποτροπή. Σε µια τέτοια περίπτωση ο Κοινωνικός Λειτουργός 

σε συνεργασία µε την οικογένεια, επανεκτιµούν την κατάσταση και δηµιουργούν ένα 

καινούργιο σχέδιο δράσης. 
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3.3.3 Ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού στο θεραπευτικό πρόγραµµα  

 

 Το θεραπευτικό πρόγραµµα στηρίζεται βασικά στην θεραπευτική οµάδα, η οποία 

απαρτίζεται από έµπειρους θεραπευτές, που αλληλοσυµπληρώνονται. Ο ρόλος του 

Κοινωνικού Λειτουργού είναι θεραπευτικός και πολυδιάστατος κι αναπτύσσει µια 

σύνθετη δραστηριότητα σε πολλά επίπεδα.  

 Αρχικά έρχεται σε επαφή µε τον θεραπευόµενο από την αρχή κιόλας της 

προσπάθειας του για απεξάρτηση. Με ατοµικές συνεντεύξεις, προσπαθεί να τον 

βοηθήσει και να τον κατευθύνει να  τακτοποιήσει της εκκρεµότητες του, πριν µπει στο 

πρόγραµµα απεξάρτησης. Στόχος, είναι να κινητοποιηθεί ο ίδιος ο θεραπευµένος και να 

αρχίσει σιγά-σιγά να ενδιαφέρεται για τα προβλήµατα του.  

 Ο Κοινωνικός Λειτουργός, µαζί µε άλλον θεραπευτή κάνει την οµάδα 

προετοιµασίας. Η οµάδα αυτή αποτελείται συνήθως από 4-7 άτοµα που πρόκειται να 

εισαχθούν στο πρόγραµµα. Στόχος της οµάδας είναι να ενηµερωθούν καλύτερα για το 

πρόγραµµα, να αρχίσουν να δηµιουργούν κάποια έστω µικρή γνωριµία ως µέλη της 

ίδιας οµάδας, αλλά και η διατήρηση της αποχής τους. Η οµάδα γίνεται  µια φορά την 

εβδοµάδα και πραγµατοποιούνται συνήθως πέντε συναντήσεις. 

Ο αλκοολικός, µέσα στην οµάδα θα αναζητήσει  τη θέση και το ρόλο του, που θα 

του επιτρέψουν να διαφοροποιηθεί από τους άλλους και ταυτόχρονα να δεθεί µαζί τους. 

Συµµετέχοντας σε κοινές δραστηριότητες βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση µαζί τους. 

Εδώ θα µπορέσει να επεξεργαστεί, µε τη βοήθεια των ψυχοθεραπευτών, την 

προσωπική ιστορία του. Μέσα στην οµάδα του, όπου θα νιώσει το αίσθηµα ασφάλειας 

που του λείπει, θα µάθει να κάνει διάλογο µε τους άλλους άµεσα και ειλικρινά, να τους 

ακούει, να αναζητά και κατανοεί τα βαθύτερο νόηµα κάθε πράξης, δικής του και των 

άλλων. Εδώ θα µάθει να δέχεται τον εαυτό του όπως πραγµατικά είναι, να αναγνωρίζει 

τις αδυναµίες του, αλλά και τις δυνατότητες του, να ξεπερνά φόβους και ανασφάλειες, να 

ασκεί και να δέχεται αντικειµενική κριτική. Στην οµάδα του θα στηριχθεί για να βρει τη 

δύναµη να µετατρέψει το αρνητικό σε θετικό, να αλλάξει τη στάση του, να βρει τη δύναµη 

µέσα σε κάθε αδυναµία του, να ξεπεράσει τον εγωισµό του, που τον φέρνει κάθε στιγµή 

σε σύγκρουση µε τους άλλους, µπλοκάροντας κάθε δυνατότητα επικοινωνίας µαζί τους. 

Εδώ θα µάθει να θέτει όρια στη συµπεριφορά του και να εγκαθιδρύει, για πρώτη φορά 

στη ζωή του, σχέσεις αµεσότητας µε τα µέλη τις οµάδας του και µέσα από αυτά µε όλους 

τους άλλους. Μαζί µε την οµάδα του θα µάθει να παίρνει πρωτοβουλίες και επιβεβαίωση 

για όσα κάνει. Μέσα σ΄ αυτή την οµαδική διαδικασία θα ενισχυθεί το κίνητρο του, η 
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προσδοκία και ο αυτοσεβασµός του. Μέσα σ΄ αυτήν θα µάθει να ικανοποιεί τις 

βαθύτερες ψυχολογικές ανάγκες του και θα ανακουφιστεί από τον ψυχικό του πόνο. 

 Εδώ ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού, όπως αναφέρει ο Τσίτουρας στο 

βιβλίο του «Φροντίδα για την οικογένεια», είναι περισσότερο στηρικτικός, ως προς την 

προσπάθεια του θεραπευοµένου να διατηρήσει την αποχή του. Παράλληλα συµµετέχει 

και σε οµάδες συγγενών των αλκοολικών, µε στόχο να συµµετέχει και η οικογένεια στην 

θεραπευτική διαδικασία. Μπορούν και εκείνοι πλέον να µιλήσουν, όχι µόνο για τον 

αλκοολικό δικό τους άνθρωπο, αλλά και για εκείνους. Πραγµατοποιούνται συναντήσεις 

µε τους γονείς, τους ή τις συζύγους, τα παιδιά (ανάλογα µε την ηλικία), προκειµένου να 

βοηθηθεί η οικογένεια να βγει απ΄ αυτήν την αδιέξοδη κατάσταση στην οποία βρίσκεται. 

Στόχος της θεραπευτικής παρέµβασης στην οικογένεια δεν είναι µόνο η εξαφάνιση του 

συµπτώµατος της εξάρτησης, αλλά η αποκατάσταση ουσιαστικών σχέσεων ανάµεσα 

στα µέλη της, στη βάση της κατανόησης, του διαλόγου, του αλληλοσεβασµού. Ο 

Κοινωνικός Λειτουργός πραγµατοποιεί συναντήσεις, µε γονείς ή συζύγους εξαρτηµένων 

σε ατοµικό επίπεδο. Αρκετοί συγγενείς, θέλουν να ενηµερωθούν για το πως λειτουργεί 

το πρόγραµµα, αλλά και πως θα πείσουν τον δικό τους άνθρωπο που έχει το πρόβληµα 

να αρχίσει διαδικασία απεξάρτησης. Ο Κοινωνικός Λειτουργός στις συναντήσεις αυτές, 

ακούει (γιατί πραγµατικά αυτοί οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να τους ακούσει κάποιος) 

και στην πορεία ενηµερώνει για το πρόγραµµα και λέει την αλήθεια, ότι δηλαδή αν ο 

εξαρτηµένος δεν θελήσει µόνος του να παρακολουθήσει πρόγραµµα απεξάρτησης δεν 

θα καταφέρει να σταµατήσει το αλκοόλ. Ανάλογα βέβαια µε την περίπτωση, δίνονται και 

οι κατάλληλες κατευθύνσεις, όπως για παράδειγµα όταν ο αλκοολικός είναι σε πολύ 

άσχηµη κατάσταση να πάει αρχικά σε ένα νοσοκοµείο για ιατρική βοήθεια.  

 Ο κοινωνικός λειτουργός, είναι το άτοµο που βλέπει τα πρώτα ραντεβού, 

θεραπευοµένων που έρχονται για απεξάρτηση. Σ΄ αυτά τα ραντεβού παίρνει ένα 

οικογενειακό ιστορικό και γίνεται η πρώτη γνωριµία µε τον θεραπευόµενο. Σε αυτό το 

πρώτο ραντεβού ενηµερώνεται ο θεραπευόµενος για το πρόγραµµα και τους όρους του, 

και ο Κοινωνικός Λειτουργός ανανεώνει το ραντεβού, µε την δέσµευση ότι θα απαντήσει 

αν δέχεται ή όχι τους όρους του προγράµµατος. Αυτό συνεπάγεται και επίσηµη ή όχι 

συγκατάθεση του για απεξάρτηση. Αν δεχθεί, γίνεται άλλο ένα ραντεβού και µετά 

παραπέµπεται στην οµάδα προετοιµασίας για εισαγωγή στο πρόγραµµα. Στο 

πρόγραµµα ο Κοινωνικός Λειτουργός συµµετέχει µε άλλο θεραπευτή σε οµάδες 

ψυχοθεραπείας. Στη θεραπευτική οµάδα γίνεται συζήτηση για την πορεία του κάθε 

θεραπευόµενου και ότι ενέργειες έχουν γίνει από τους θεραπευτές. Ρόλος του είναι να 



συµµετέχει στη διαδικασία προετοιµασίας γενεογράµµατος, αφού πρώτα παίρνει το 

ατοµικό ιστορικό του θεραπευόµενου µε ατοµική συνέντευξη και το παρουσιάζει στην 

οµάδα. 

 Πολύ επίσης σηµαντικό ρόλο λαµβάνει κατά τη διαδικασία της κοινωνικής 

επανένταξης. Στη φάση αυτή ο θεραπευόµενος δεν είναι πλέον προστατευόµενος. 

Πρέπει να συµβιώσει, να εργασθεί, να δηµιουργήσει, να εγκαθιδρύσει αληθινές σχέσεις, 

να δώσει περιεχόµενο στη ζωή του. Μόνο έτσι δεν θα έχει ανάγκη το αλκοόλ για να 

λειτουργήσει. Κεντρική θέση στη διαδικασία της κοινωνικής επανένταξης έχει η εργασία, 

όχι περιστασιακή, αλλά κατά προτίµηση µόνιµη, και µετά από επιλογή του ιδίου. Ο 

Κοινωνικός Λειτουργός στην κοινωνική επανένταξη έχει συχνές συναντήσεις µε τους 

θεραπευόµενους για θέµατα εργασίας και σε συνεργασία µε άλλους φορείς προσπαθεί 

προς ανεύρεση εργασίας µαζί µε τον θεραπευόµενο. 

 

  
3.4 Τρόποι αντιµετώπισης του αλκοόλ από τους ιδίους τους εξαρτηµένους, από το 

περιβάλλον τους και από το κράτος. 
 
3.4.1 Πως µπορεί ο αλκοολικός να βοηθήσει τον εαυτό του 
 

Το αλκοολικό άτοµο, που καταναλώνει µεγάλες ποσότητες αλκοόλ, µπορεί να 

βελτιώσει την ποιότητα ζωής και υγείας του, προσπαθώντας να το σταµατήσει. Πως θα 

καταλάβει όµως ότι έχει εθιστεί από το αλκοόλ αφού πιστεύει ότι ακόµη η κατάσταση του 

βρίσκεται υπό έλεγχο; Αν απαντήσει τα πιο κάτω ερωτήµατα, τότε θα διαπιστώσει αν 

πράγµατι χρειάζεται να αναζητήσει βοήθεια από ειδικούς. (Σύγχρονη Ψυχολογία,2003) 

 

Ερωτήµατα:   

1) Μήπως πίνετε µόνοι σας, κάθε φορά που αισθάνεστε θυµωµένοι ή λυπηµένοι; 

2) Έχει γίνει ποτέ το αλκοόλ η αιτία να καθυστερήσετε στη δουλείά σας; 

3) Μήπως ανησυχεί η οικογένεια σας, όταν καταναλώνετε αλκοόλ; 

4) Πίνετε αλκοόλ κάθε φορά που λέτε στον εαυτό σας ότι δεν θα ξαναπιείτε; 

5) Ξεχνάτε τι κάνατε όταν είχατε πιει; 

6) Νιώθατε πονοκέφαλους αφού ήπιατε; 
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7) Όταν είστε µε παρέα, µε φίλους πίνετε στα κρυφά περισσότερο αλκοόλ, χωρίς να 

σας πάρουν είδηση; 



8) Μήπως τον τελευταίο καιρό έχετε περισσότερα επαγγελµατικά ή οικονοµικά 

προβλήµατα; 
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Σε περίπτωση που οι απαντήσεις του θα είναι θετικές, τότε πιθανόν να αντιµετωπίζει 

πρόβληµα. Καλό θα ήταν να επισκεφτεί το συντοµότερο δυνατό ένα γιατρό ή ψυχολόγο, για 

να δει µε ποιο τρόπο θα µπορούσε να απεξαρτηθεί. Το πρώτο στάδιο, όπως αναφέραµε και 

στο πρώτο κεφάλαιο είναι η αποτοξίνωση του σώµατος από το αλκοόλ. Το επόµενο βήµα 

είναι να σταθεροποιηθεί ψυχολογικά µέσα από την ψυχοθεραπεία. Κατά τη διάρκεια της 

πρέπει, το αλκοολικό άτοµο, να σκεφτεί θετικά στοιχεία που θα αποκοµίσει. Αυτά µπορεί 

να είναι καλύτερη διάθεση, µε περισσότερη ενέργεια και δράση στη ζωή, βελτίωση στην 

υγεία µε επακόλουθο βελτίωση στη µνήµη, µείωση πονοκεφάλων, απώλεια περιττού 

βάρους και βελτίωση στον ύπνο. Ακόµη, θετική βελτίωση θα έχει στις σχέσεις του µε τους 

γύρω του, αλλά και µε την οικογένεια του, που ευχάριστα θα δεχθούν αυτή την αλλαγή. Το 

αλκοολικό άτοµο από µόνο του πρέπει να µάθει να λέει όχι στο ποτό που του κερνούν µε 

διάφορους ευγενικούς τρόπους και να συνειδητοποιήσει πως δεν είναι αναγκασµένος να 

πιει όταν οι άλλοι πίνουν. Να ερευνήσει δραστηριότητες που θα τον ευχαριστούσαν, 

χρησιµοποιώντας ακόµη τα χρήµατα και το χρόνο που θα ξόδευε πίνοντας. Να αποφεύγει 

ανθρώπους, µέρη ή στιγµές που θα τον παροτρύνουν να πιει, ακόµη και όταν δεν το θέλει.  

Σε στιγµές που θα αντιµετωπίσει δύσκολες καταστάσεις και καταφέρει να αντισταθεί, θα 

δει ότι έχει γίνει ακόµη πιο δυνατός και ότι είναι µια αρχή για να πάρει τη ζωή του στα 

χέρια του. Αυτό θα τον βοηθήσει να αναπτύξει στρατηγικές που θα τον βοηθήσουν να 

αντιµετωπίζει µε τον ίδιο τρόπο κάθε δυσκολία. 

Τα δώδεκα βήµατα που οδηγούν στην απεξάρτηση του ατόµου από το αλκοόλ, κατά τους 

Ανώνυµους Αλκοολικούς, βασίζονται στη προσωπική συνειδητοποιήσει του κάθε 

αλκοολικού. Παρακάτω περιγράφονται συνοπτικά, σύµφωνα µε το βιβλίο της Μάτσα, 

«Ψάξαµε ανθρώπους και βρήκαµε σκιές», τα 12 αυτά βήµατα: 

Βήµα 1ο : Η αρχή είναι το ήµισυ του παντός. Η αυτοκριτική θα βοηθήσει να παραδεχτεί 

ότι έχει πρόβληµα µε το αλκοόλ και να διαπιστώσει το κακό που έκανε στη ζωή του. 

Βήµα 2ο : Η προσωπική Αποκάλυψη. Να καταλάβει και να πιστέψει ότι το αλκοόλ δεν 

µπορεί να δώσει λύση στα προβλήµατα µας. Η µοναδική λύση είναι η απεξάρτηση. 

Βήµα 3ο: Το ξύπνηµα. Για να αντιµετωπίσεις µία ασθένεια πρέπει να µάθεις γι΄ αυτήν. 

Αναφέρεται ότι το σύνθηµα ζωής είναι … «∆εν υπάρχει δεν µπορώ, υπάρχει δεν θέλω» 



 125

Βήµα 4ο: Η επιστροφή στο Θεό και η δύναµη της πίστης. Να ανακαλύψει µέσα του την 

πίστη στο Θεό που θα βοηθήσει να αγαπήσει ξανά τον εαυτό του και τους γύρω του και να 

πει « ΝΑΙ» στη Ζωή. 

Βήµα 5ο: Η εσωτερική αναζήτηση. Να επιδιώξει µέσω της προσευχής και της 

προσπάθειας για αυτογνωσία να ξαναβρεί και να βελτιώσει τη συνειδητή επαφή µας µε το 

Θεό. Να οπλιστεί µε την αγάπη, την πίστη και την ελπίδα για ένα καλύτερο σήµερα. 

Βήµα 6ο: Το περιβάλλον. Το περιβάλλον είναι καθοριστικός παράγοντας για την 

απεξάρτηση. Μέσα σ΄ αυτό δηµιουργεί αγαπά, υπάρχει. Πρέπει λοιπόν να αποκτήσει 

καινούργιες καθηµερινές συνήθειες που θα βελτιώσουν την προσωπική ζωή του και τις 

σχέσεις µε την οικογένεια του. 

Βήµα 7ο: Αλλαγή τρόπου ζωής. ∆ιαπιστώθηκε ότι ο αλκοολικός πίνει ακολουθώντας 

ορισµένους τρόπους, αποκτώντας συγκεκριµένες συνήθειες. Βοήθεια στον αγώνα 

απεξάρτησης ήταν να γίνει αλλαγή στις συνήθειες αυτές. Για παράδειγµα, το µεγάλο 

πρόβληµα του γεµάτου ποτηριού, αντικαθίσταται τώρα το αλκοόλ µε κάποιο χυµό, και 

πίνοντας γουλιά-γουλιά  σαν να είναι ποτό. 

Βήµα 8ο: Αλλαγή στη διατροφή. Ο εµπλουτισµός του καθηµερινού διαιτολογίου σε 

φρούτα, λαχανικά και η αντικατάσταση του αλκοόλ µε χυµούς ή αναψυκτικά βοηθούν στην 

σωµατική απεξάρτηση. Επίσης το γάλα και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα. 

Βήµα 9ο: Εργασιοθεραπεία: «Νους υγιής εν σώµατι υγιή». Να ο τελικός στόχος της 

διαδικασίας της απεξάρτησης. ∆ιαπιστώθηκε ότι η συνεχής κίνηση και εργασία βοηθά να 

νοιώθουµε την ικανοποίηση της δηµιουργίας. 

Βήµα 10ο: Ελεύθερος χρόνος. Η αξιοποίηση του ελευθέρου χρόνου σε δηµιουργικές 

δραστηριότητες θα καλύψει το κενό που άφησε το αλκοόλ. Η επαφή µε τη φύση, τη 

µουσική, τον αθλητισµό, και το διάβασµα θα συντελέσουν αποτελεσµατικά στην 

απεξάρτηση. 

Βήµα 11ο: Η αυτοεκτίµηση. Αβεβαιότητα και εγκατάλειψη. Η ανάγκη να πιστεύει σε κάτι 

καλύτερο βοήθησε να ξαναβρεί την αυτοεκτίµηση του να αγαπήσει τον εαυτό του και να 

γίνει αποδεκτός από το ευρύτερο περιβάλλον του. 

Βήµα 12ο: Αφύπνιση. Η ζωή είναι ένα ταξίδι στο χρόνο και στα γεγονότα, ταξίδι άλλοτε 

συναρπαστικό και άλλοτε τροµακτικό. Η απεξάρτηση από τον αλκοολισµό είναι η 

ανταµοιβή  στο ταξίδι της ζωής. 
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Τα βήµατα αυτά είναι βασικά στο να συνειδητοποιήσει ο αλκοολικός πως η απεξάρτηση 

είναι πλέον αναπόφευκτο και σηµαντικό στάδιο στη ζωή του. Με το τρόπο αυτό µαθαίνει 

να αντιµετωπίζει το πρόβληµα κατά πρόσωπο χωρίς να  καταφεύγει στο ποτό και να 

συνεχίζει να διαιωνίζει το πρόβληµα. 

 

3.4.2. Βοήθεια από το ευρύτερο στενό περιβάλλον 

 

Όταν ένα άτοµο εντοπίσει πώς ένα µέλος της οικογένειας του, ένας φίλος ή ένας 

συνάδελφος του είναι αλκοολικός, τότε προσπαθεί να του προσφέρει βοήθεια είτε 

ενηµερώνοντας τον, είτε στηρίζοντας τον ψυχολογικά. Το άτοµο που θα τεθεί να τον 

βοηθήσει απαιτείται να αποκτήσει γνώσεις γύρω από το θέµα (π.χ. οµάδες 

αυτοβοήθειας) και να συζητήσει το πρόβληµα µε κάποιο ειδικό, µε κάποιο που 

εµπιστεύεται ή µε κάποιο που έχει την εµπειρία του αλκοολισµού. Καλό είναι να µιλήσει 

µαζί του σε µια στιγµή που δεν έχει πιει ποτό και να προσπαθήσει µε ήρεµο τρόπο και 

χωρίς να τον κάνει να νιώθει ένοχος να κατανοήσει πως το ποτό του δηµιουργεί 

προβλήµατα. Να δηµιουργήσει κλίµα ευχάριστο στο σπίτι και στην εργασία και να τον 

ενθαρρύνει να επισκέπτεται τους φίλους του και να ασχολείται µε δραστηριότητες που 

του αρέσουν. Σηµαντικό είναι για τον αλκοολικό να µην µιλούν για το πρόβληµα του, και 

να περάσει το µήνυµα σε αυτόν ότι ο αλκοολισµός είναι θεραπεύσιµη ασθένεια. 

 

3.4.3 ∆ιαπαιδαγώγηση των παιδιών από την οικογένεια τους  

 

 Η οικογένεια είναι ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες για να γίνει ένα 

παιδί µελλοντικός αλκοολικός. Η σωστή διαπαιδαγώγηση από µικρή ηλικία βοηθά στην 

αποτροπή τέτοιων γεγονότων. Οι γονείς πρέπει να µιλούν στα παιδιά τους για το αλκοόλ 

και γενικά για τις βλαβερές ουσίες (π.χ. ναρκωτικά) και να τα βοηθήσουν να αλλάξει 

κάποιες ιδέες που µπορεί να έχει όπως «όλοι πίνουν, όλοι καπνίζουν, όλοι παίρνουν 

ναρκωτικά άρα θα κάνω και εγώ το ίδιο». Ο γονέας πρέπει δείξει στάση παραδοχής 

ώστε το παιδί να νιώθει καλά να µιλήσει για το θέµα αυτό και ότι είναι σίγουρο ότι θα τον 

ακούσουν µε προσοχή. Να νιώθει καλά, όταν επαινούνται οι προσπάθειες του και όταν 

επικρίνονται κάποιες συγκεκριµένες ενέργειες ή συµπεριφορές χωρίς να νιώθει 

απόρριψη. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και όσο περισσότερο πιο δίκαιοι χωρίς να 

τα ισοπεδώνουν όλα. Να βοηθήσουν το παιδί τους να αναπτύξει αξίες που να του 
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δώσουν τη δύναµη να λέει ΟΧΙ, σε φίλους και παρέες και να κάνει αυτό ακριβώς που 

νιώθει σωστό ή λάθος χωρίς να φοβηθεί την επίκριση και τον σχολιασµό τους. Να µάθει 

να αντιστέκεται στις πιέσεις χωρίς να νιώθει πως µε το να απορρίψει κάτι θα τους 

δυσαρεστήσει. Ακόµη αν δοθεί από το σπίτι ένα θετικό πρότυπο ως παράδειγµα, τότε τα 

παιδιά, σε µεγάλο βαθµό µπορούν να επηρεαστούν. Το ίδιο µπορεί να συµβεί και σε 

αντίθετη κατάσταση όπου οι κακές συνήθειες του σπιτιού µπορούν εύκολα να 

αντιγραφούν από τα παιδιά. Όταν το παιδί είναι ακόµη σε µικρή ηλικία µπορούν να 

δηµιουργήσουν κάποιους κοινούς κανόνες στο σπίτι που θα βασίζονται στην 

απαγόρευση των εξαρτησιογόνων ουσιών και ποιες θα είναι η επιπτώσεις αν παραβεί 

τους κανόνες αυτούς ένα µέλος. 

 Οι εκπαιδευτικές, αθλητικές, καλλιτεχνικές, πολιτιστικές, ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες µπορούν να αποτρέψουν το παιδί από τη κατάχρηση αλκοόλ, και να 

δυναµώσουν την δηµιουργικότητα του. Άρα η ενθάρρυνση τους σε τέτοιες ασχολίες θα 

βοηθήσουν στην αποµάκρυνση τους από αυτό. 

 Η πρόληψη του αλκοόλ φέρει καλύτερα αποτελέσµατα παρά η αντιµετωπίσει του, 

γι΄ αυτό η έγκαιρη ενηµέρωση από ειδικούς, ενισχύει την σωστή στάση και συµπεριφορά 

των γονιών στο σπίτι. 

  

3.4.4 Προληπτικές στρατηγικές και τρόποι αντιµετώπισης του αλκοολισµού από το 

κράτος 

 

 Έρευνες και επιτυχή παραδείγµατα από διάφορες χώρες δείχνουν ότι σηµαντικά οφέλη 

για την υγεία και την οικονοµία µπορούν να επιτευχθούν στο Ευρωπαϊκό Χώρο αν στρατηγικές 

που προάγουν την υγεία και τη δράση εφαρµοστούν σε κάθε χώρα µέλος. Οι στρατηγικές αυτές 

αφορούν στην πληροφόρηση του κοινού, ψήφιση νόµων ενάντια στο αλκοόλ, εφαρµογή 

αυστηρού ελέγχου, διασφάλιση αποτελεσµατικών υπηρεσιών, προαγωγή της ηθικής ευθύνης, την 

ενίσχυση της ικανότητας της κοινωνίας να αντιµετωπίζει τέτοια προβλήµατα, υποστήριξη 

εθελοντικών οργανώσεων, και στη διαµόρφωση προγραµµάτων. Αναλυτικά αναφέρουµε 

ορισµένες στρατηγικές που θα µπορούσε η κοινωνική πολιτική ενός κράτους να εφαρµόσει. 

 Πληροφόρηση του κοινού για τις συνέπειες της κατανάλωσης αλκοόλ, στην υγεία, 

την οικογένεια και την κοινωνία και για τα αποτελεσµατικά µέτρα που µπορούν να 

ληφθούν σ΄ ό,τι αφορά την πρόληψη ή τη µείωση των προβληµάτων, µε τον σχεδιασµό 

εκτεταµένων εκπαιδευτικών προγραµµάτων από τα πρώτα στάδια της ζωής. 
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 Ψήφιση και επιβολή νόµων που να αποτρέπουν αποτελεσµατικά τον συνδυασµό 

ποτού-οδήγησης αλλά και προαγωγή της Υγείας µέσω του ελέγχου της διαθεσιµότητας 

των οινοπνευµατωδών, για παράδειγµα στους νέους, και µέσω του ελέγχου των τιµών, 

όπως για παράδειγµα µε τη φορολογία. 

 Η εφαρµογή αυστηρού ελέγχου στην άµεση και έµµεση διαφήµιση των 

οινοπνευµατωδών ποτών, αναγνωρίζοντας τους ήδη υπάρχοντες, σε µερικές χώρες, 

περιορισµούς και απαγορεύσεις, διασφαλίζοντας ότι καµία µορφή διαφήµισης δεν 

απευθύνεται ειδικά στους νέους, συνδέοντας για παράδειγµα τα οινοπνευµατώδη µε τα 

σπορ. 

 Η διασφάλιση της προσεγγισιµότητας αποτελεσµατικών υπηρεσιών θεραπείας 

και αποκατάστασης µε ειδικευµένο προσωπικό, για άτοµα που κάνουν επικίνδυνη και 

επιβλαβή χρήση αλκοόλ, καθώς και για τα µέλη των οικογενειών τους. 

 Προαγωγή της επίγνωσης για την ηθική και νοµική ευθύνη όσων εµπλέκονται στο 

εµπόριο ή στην προσφορά οινοπνευµατωδών ποτών, διασφάλιση αυστηρού ελέγχου 

της προστασίας του προϊόντος και εφαρµογή κατάλληλων µέτρων εναντίον της 

παράνοµης παραγωγής και πώλησης. 

 Η κοινωνία να ενισχυθεί ώστε να αντιµετωπίζει τα προβλήµατα µέσα από την 

εκπαίδευση ειδικών σε διαφορετικούς τοµείς όπως η υγεία, κοινωνική πρόνοια, 

εκπαίδευση και δικαιοσύνη, παράλληλα µε την ενδυνάµωση της κοινοτικής ανάπτυξης 

και της τοπικής ηγεσίας. 

 Οι εθελοντικές µη κυβερνητικές οργανώσεις αυτοβοήθειας που προάγουν 

τρόπους υγιεινής ζωής, ειδικά αυτών που στοχεύουν στην πρόληψη ή στη µείωση των 

προβληµάτων που σχετίζονται µε το αλκοόλ. 

 Τέλος, να διαµορφωθούν προγράµµατα ευρείας βάσης στις Χώρες- Μέλη, 

λαµβάνοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Καταστατικό Χάρτη για το Αλκοόλ, και να  

καθοριστούν συγκεκριµένοι στόχοι και δείκτες αποτελεσµάτων, παρακολούθησης της 

πορείας και της προόδου, καθώς και της διασφάλισης περιοδικής ενηµέρωσης των 

προγραµµάτων µετά από αξιολόγηση. 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 



 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 

 
 
4.1 Σκοπός έρευνας 
 
 Με την παρούσα έρευνα έγινε µια προσπάθεια διερεύνησης των επιπτώσεων του 

αλκοολισµού στις συνήθειες, τις δραστηριότητες, τις διαπροσωπικές σχέσεις και τη ζωή  

του ίδιου  του αλκοολικού. 

 Ερέθισµα για την επιλογή του συγκεκριµένου θέµατος αποτέλεσε: (α) Η 

ενασχόληση µας σε θεωρητικό επίπεδο αλλά και σε πρακτικό, µέσω των εργαστηριακών 

µας εµπειριών µε το κοινωνικό αυτό θέµα, (β) η παρακολούθηση σεµιναρίων, σχετικών 

µε το θέµα του αλκοολισµού, τα οποία τόνιζαν την όξυνση του προβλήµατος αυτού στη 

σηµερινή κοινωνία, (γ) η έντονη ενασχόληση των Μ.Μ.Ε µε τον αλκοολισµό και µε 

µερικές κοινωνικές του επιπτώσεις- ατυχήµατα, εγκλήµατα κ.λ.π. και (δ) η διαπίστωση 

ότι για τις πολλαπλές επιπτώσεις του προβλήµατος αυτού υπάρχει ελάχιστη 

βιβλιογραφία, κυρίως ελληνική άρα µια εργασία και µια έρευνα από εµάς θα έφερνε 

καινούργια δεδοµένα προς αξιολόγηση. 

 

 Πιο συγκεκριµένα η έρευνα στοχεύει: 

 

1. Στον εντοπισµό των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και συνηθειών λήψης αλκοόλ. 

2. Στον εντοπισµό του βαθµού εξασθένισης της λειτουργικότητας του αλκοολικού 

στην εργασία, τη κοινωνική και την οικογενειακή ζωή του λόγω αλκοόλ. 

3. Στην αναζήτηση του βαθµού και του είδους των αρνητικών διαπροσωπικών 

σχέσεων του αλκοολικού και στη διερεύνηση του κατά πόσο τα δηµογραφικά 

στοιχεία του αλκοολικού ατόµου (δηλαδή, το φύλο, η ηλικία και η οικογενειακή 

του κατάσταση) επηρεάζουν το είδος και το βαθµό των αρνητικών 

διαπροσωπικών του σχέσεων. 
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4. Στον εντοπισµό της σχέσης εξασθένισης της λειτουργικότητας του αλκοολικού 

στην εργασία, τη κοινωνική και την οικογενειακή ζωή µε τις διαπροσωπικές 

σχέσεις. 



 

4.2 Μέθοδος Έρευνας 
 

Ερευνητικές Υποθέσεις 

 
Οι υποθέσεις της έρευνας µας είναι οι ακόλουθες:  

1) Το φύλο επηρεάζει τις διαπροσωπικές σχέσεις  

2) Όσο µεγαλύτερη δυσλειτουργία παρουσιάζει ο αλκοολικός, α) στην εργασία 

του β) στη κοινωνική και γ) στην οικογενειακή του ζωή, λόγω της κατάχρησης 

αλκοόλ, τόσο πιο αρνητικές θα είναι οι διαπροσωπικές του σχέσεις µε τους 

άλλους ανθρώπους. 

 
Υποκείµενα / ∆είγµα 

 
Το αρχικό δείγµα της έρευνας µας ήταν 50 άτοµα, µέλη του Συλλόγου Στήριξης 

Εξαρτηµένων Ατόµων από το Αλκοόλ, «Επιστροφή», στο Ηράκλειο Κρήτης. ∆εδοµένου 

των απωλειών που σε κάθε έρευνα παρουσιάζονται, από τα 50 ερωτηµατολόγια που 

χορηγήθηκαν σε ισάριθµα άτοµα, συµπληρώθηκαν τα 42, από τα περισσότερα ήταν από 

άντρες και τα υπόλοιπα, από γυναίκες. (Πίνακας 1) 

 

              Πίνακας 1 

 ∆είγµα Ποσοστό % 

Άρρεν 29 69 

Θήλυ 13 31 

Σύνολο 42 100% 

 

Τα περισσότερα από τα 42 µέλη που µας απάντησαν προέρχονται από την πόλη ή ήταν 

κάτοικοι πόλης (37 από το Ηράκλειο, 1 από το Ρέθυµνο), ενώ τα υπόλοιπα από χωριό 

(Ζαρό, Καστέλλι κ.λ.π.). Ο τόπος µόνιµης διαµονής του δείγµατος παρουσιάζεται στο 

Πίνακα 2.  

 

Πίνακας 2 
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 ∆είγµα Ποσοστό % 



Πόλη 38 90,6 

Χωριό 4 9,5 

Σύνολο 42 100% 

 

Οι ηλικίες των ατόµων του δείγµατος κυµαίνονται από 24 εώς 65 ετών µε µέσο όρο 43 

χρονών. 

Από τους 42  από τους ερωτώµενους παρουσιάζονται να έχουν 1 έως 3 παιδιά, µε Μ.Ο. 

2 παιδιά σε κάθε οικογένεια. 

Το  88,1% του δείγµατος, δηλαδή 37 από τους ερωτώµενους  έχουν 1 έως 10 αδέλφια 

µε Μ.Ο. 3 αδέλφια σε κάθε οικογένεια, ενώ 5 από τους ερωτώµενους (11,9%) είναι 

µοναχοπαίδια.  

Όσον αφορά τη σειρά γέννησης στην οικογένεια οι απαντήσεις 41 ατόµων δείχνουν ότι 

κατά µέσο όρο είναι  τη δεύτεροι στη σειρά γέννησης.(Πίνακας 3)  

 

Πίνακας 3  

 Αριθµός 
ατόµων 

Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τίµή 

Ηλικία 42 43,0 112,876 24 65 

Ύπαρξη παιδιών  33 2,03 0,405 1 3 

Αριθµός αγοριών 28 1,50 0,219 1 3 

Αριθµός κοριτσιών 21 1,19 112,876 1 2 

Πατρική οικογέ-

νεια-µοναχοπαίδι 

5  0,353 1 2 

Αριθµός αδελφών  37 3,0 0,405 1 10 

Αριθµός αγοριών 32 2,03 0,481 1 6 

Αριθµός κοριτσιών 28 1,5 0,162 1 4 

Σειρά γέννησης 

στην οικογένεια 

41 2,0 0,107 1 6 
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Τα 20 άτοµα του δείγµατος (47,62%) χρειάστηκε να απευθυνθούν σε κάποιο ψυχολόγο 

ή ψυχίατρο και 2 από τους 42 (4,76%) νοσηλεύτηκαν για ψυχολογικά προβλήµατα. 

Εννέα από τους ερωτώµενους (21,43%)  παρουσιάζουν  κάποια σωµατική ασθένεια, 5 



(11,90%) κάποια ψυχολογική ασθένεια, ενώ 20 ακολούθησαν κάποια φαρµακευτική 

αγωγή για οποιοδήποτε λόγο- πρόβληµα (ψυχικό ή σωµατικό) 

 

 

 

 

Από τους 35 ερωτώµενους που απάντησαν για το είδος της µόνιµης εργασίας τους, οι 

περισσότεροι (22,86%) είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, και (17,14%) ελεύθεροι επαγγελµατίες, 

5 (14,29%) στα τεχνικά επαγγέλµατα, 4 (11,43%) άνεργοι, 3 (8,57%) αγρότες, ενώ 

µικρότερα ποσοστά παρουσιάζονται σε διάφορα άλλα επαγγέλµατα, όπως 

φαρµακοποιός, καθηγητής κ.λ.π.   (Πίνακας 4). 

 

Πίνακας 4  

Επάγγελµα 
Συχνότητα % 

Αγρότης 3 8,57 

Άνεργος 4 11,43 

Ελεύθερος επαγγελµατίας 6 17,14 

Έµπορος 2 5,71 

Τεχνικά επαγγέλµατα 5         14,29 

Φαρµακοποιός 1 2,89 

Ιδιωτικός Υπάλληλος 8 22,86 

Καθηγητής 1 2,86 

Ξενοδ.Υπάλληλος 2 5,71 

Τραπεζικός 2 5,71 

Ζωγράφος 1 2,86 

Σύνολο 35 100% 
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∆ιαδικασία  

 
 Τα υποκείµενα του δείγµατος προέρχονται από το αρχείο του Συλλόγου 

«Επιστροφή», το µόνο φορέα στη Κρήτη υπεύθυνο για τη στήριξη εξαρτηµένων ατόµων 

από το αλκοόλ. Τα εγγεγραµµένα µέλη στο σύλλογο, τα οποία είναι εξαρτηµένα από το 



αλκοόλ, ανέρχονται, όπως αναφέραµε  και πιο πάνω, στα 50. Χορηγήθηκαν και στα 50 

µέλη του συλλόγου τα ακόλουθα ερωτηµατολόγια : 

1) Ερωτηµατολόγιο προσωπικών στοιχείων 

2) Ερωτηµατολόγιο συνηθειών του ατόµου, σχετικών µε το αλκοόλ 

3) Η κλίµακα δυσλειτουργιών  SHEEHAN  

4) Το ερωτηµατολόγιο PROQ2. 

Τα ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν στο χώρο στέγασης του συλλόγου    

«Επιστροφή». 

 
 
Ερευνητικά Εργαλεία 

 

 Στα Υποκείµενα του δείγµατος χορηγήθηκαν τα ακόλουθα εργαλεία :  

1) Ερωτηµατολόγιο 19 ερωτήσεων που αναφέρεται στα προσωπικά στοιχεία του 

ατόµου και το οποίο δηµιουργήθηκε για τις ανάγκες της έρευνας µας (Βλέπε 

παράρτηµα Γ ). 

 

2) Ερωτηµατολόγιο 11 ερωτήσεων, το οποίο περιγράφει συνήθειες του 

εξαρτηµένου που σχετίζονται µε το αλκοόλ και τη χρήση του. Η δηµιουργία του 

ερωτηµατολογίου αυτού στηρίχτηκε στο ερωτηµατολόγιο που ο Σύλλογος 

«Επιστροφή» χορηγεί στα µέλη του για συλλογή στοιχείων σχετικά µε την χρήση 

του αλκοόλ (Βλέπε παράρτηµα). 

  

3)  Η κλίµακα δυσλειτουργιών SHEEHAN, σύµφωνα µε την οποία ο αλκοολικός 

καλείται να περιγράψει σε µια δεκαβάθµια κλίµακα ( από το 0 εώς το 10 ), το 

βαθµό δυσκολίας, ανικανότητας ή εξασθένισης της λειτουργικότητας του σε τρεις 

σηµαντικούς τοµείς της διαπροσωπικής του ζωής, α) στη εργασία, β) στη 

κοινωνική ζωή και γ) στην οικογενειακή ζωή και τις ευθύνες στο σπίτι. Η κλίµακα 

SHEEHAN χρησιµοποιείται στο σύλλογο «Επιστροφή», ώστε να αξιολογεί το 

προσωπικό του συλλόγου το επίπεδο της λειτουργικότητας των µελών του 

(Παράρτηµα Γ). 
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4)  Το ερωτηµατολόγιο PROQ2, το οποίο αξιολογεί τις αρνητικές συµπεριφορές και 

σχέσεις του ατόµου, στη συγκεκριµένη περίπτωση του αλκοολικού. Αποτελείται 



από 96 ερωτήσεις, ισότιµα κατανεµηµένες στους 8 πόλους του οκταγώνου (12 

ερωτήσεις στο κάθε πόλο). Οι 10 από τις 12 ερωτήσεις αξιολογούν τις αρνητικές 

διαπροσωπικές σχέσεις του ατόµου. Οι άλλες δύο ερωτήσεις, σε κάθε πόλο, 

αντιπροσωπεύουν θετικές συµπεριφορές. Οι θετικές ερωτήσεις δεν 

συνυπολογίζονται στη συνολική βαθµολογία του ερωτηµατολογίου, αλλά 

εµπεριέχονται στο ερωτηµατολόγιο  µε σκοπό να µειώσουν το αρνητικό ύφος 

του. Τα άτοµα που συµπληρώνουν το ερωτηµατολόγιο απαντούν σε µια 

τετραβάθµια κλίµακα µε τις εξής επιλογές «σχεδόν πάντα αλήθεια», «αρκετές 

φορές αλήθεια», «µερικές φορές αλήθεια» και «σπάνια αλήθεια» , όπου 

βαθµολογούνται µε 3,2,1,0, αντιστοίχως. Το µέγιστο της αρνητικές βαθµολογίας 

για κάθε τµήµα του Οκταγώνου είναι 30 βαθµοί και 240 για το σύνολο του 

ερωτηµατολογίου  (Βλέπε παράρτηµα).  
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Στατιστική Ανάλυση  

 
Η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας έγινε µε το στατιστικό πακέτο 

SPSS 11.0. Χρησιµοποιήθηκαν περιγραφικά κριτήρια, και επαγωγικά στατιστικά 

κριτήρια, κατά περίπτωση. Το στατιστικό κριτήριο T-test και η Ανάλυση ∆ιακύµανσης 

(Anova) χρησιµοποιήθηκαν για σύγκριση µέσων όρων, το στατιστικό κριτήριο Person 

Product Momment Correlation Coefficient για την ανεύρεση συσχετίσεων µεταξύ των 

µεταβλητών. Έγινε επίσης  χρήση των πινάκων διπλής εισόδου και το στατιστικό 

κριτήριο του Χ2  για τον έλεγχο υποθέσεων που αφορούν κατηγορικές µεταβλητές (π.χ. 

οικογενειακή  κατάσταση).  
Κατηγοριοποίηση δεδοµένων για τον έλεγχο των υποθέσεων: 

Οι ηλικιακές οµάδες ορίστηκαν ως εξής: Οµάδα 1: 24-35 ετών, Οµάδα 2: 36-49 

ετών, Οµάδα 3: 50-65 ετών. 

 Η µεταβλητή «οικογενειακή κατάσταση» κατηγοριοποιήθηκε ως εξής: Ενώθηκαν 

οι κατηγορίες «Παντρεµένοι» και «Αρραβωνιασµένοι», µία δεύτερη κατηγορία 

αποτελούσαν τα άτοµα που ήταν «∆ιαζευγµένα», ενώ η απάντηση «Συζείτε» δεν δόθηκε 

από κανένα υποκείµενο της έρευνάς µας και γι’ αυτό δεν χρησιµοποιήθηκε στην 

στατιστική ανάλυση. 

Οι βαθµολογίες στο PROQ2 κωδικοποιήθηκαν ως εξής: Κατηγορία 1: 0-10 (Λίγο 

αρνητικές διαπροσωπικές σχέσεις), Κατηγορία 2: 11-22 (Μέτρια Αρνητικές 

διαπροσωπικές σχέσεις), Κατηγορία 3: 23-30 (Πολύ αρνητικές διαπροσωπικές σχέσεις). 
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Αντιστοίχως, η συνολική βαθµολογία κωδικοποιήθηκε ως εξής: Κατηγορία 1: 0-80 (Λίγο 

αρνητικές διαπροσωπικές σχέσεις), Κατηγορία 2:    81-160 (Μέτρια Αρνητικές 

διαπροσωπικές σχέσεις), Κατηγορία 3: 161-240  (Πολύ αρνητικές διαπροσωπικές 

σχέσεις ). 

 

4.3 Αξιολόγηση του τρόπου διεξαγωγής της έρευνας 
 

Υπήρχε µεγάλη ανταπόκριση και προθυµία από τα µέλη του Συλλόγου Στήριξης 

Eξαρτηµένων Ατόµων από το Αλκοόλ, «Επιστροφή».Ορίσαµε σαν δείγµα µας και τα 50 

µέλη του συλλόγου αλλά λόγω εθελοντικής συµµετοχής τους στις οµάδες αυτοβοήθειας, 

8 από τα µέλη δεν ήταν δυνατό να προσεγγιστούν ή δεν δέχτηκαν να συµµετέχουν. Ο 

Σύλλογος αυτός είναι ο µόνος φορέας στη Κρήτη, υπεύθυνος για τη στήριξη των 

εξαρτηµένων από το αλκοόλ έτσι το δείγµα µας περιορίστηκε στον αριθµό των µελών 

του Συλλόγου.  

 Είναι αξιοσηµείωτο όµως το γεγονός ότι το δείγµα ήταν αλκοολικοί- µέλη 

συλλόγου απεξάρτησης και αναγνωρίζουν το πρόβληµα που αντιµετωπίζουν και τις 

επιπτώσεις αυτού, άρα τα αποτελέσµατα θα αντιπροσωπεύονται από απαντήσεις 

αλκοολικών που συνειδητοποιούν τι είναι «αλκοολισµός». 

 Η δοµή και οι ερωτήσεις των ερωτηµατολογίων µας, έδιναν το ερέθισµα στο 

δείγµα να τα συµπληρώσουν µε ευχαρίστηση. Το µέγεθος και το πλήθος όµως των 

ερωτήσεων προκαλούσαν µερικές φορές δυσφορία. 

 Οι υπεύθυνοι του συλλόγου, µας βοήθησαν στην οργάνωση των 

ερωτηµατολογίων αλλά και στην διεξαγωγή της έρευνας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 
 
5.1 Συνήθειες του αλκοολικού ατόµου σχετικά µε το αλκοόλ 
 
Το µεγαλύτερο ποσοστό του δείγµατος (52,4%) ανέφερε ότι καταναλώνει αλκοόλ 4 ή 

περισσότερες φορές τη βδοµάδα, το 26,2% δύο έως τέσσερις φορές το µήνα, ενώ το 

14,3% ανέφερε ότι καταναλώνει αλκοόλ 2-3 φορές τη βδοµάδα. (Πίνακας 5.5.1) 
 

 
 
 
Πίνακας 5.1.1 Συχνότητα κατανάλωσης αλκοόλ 

Συχνότητα κατανάλωσης Ν Ποσοστό (%) 

2-4 φορές το µήνα 11 26,2 

2-3 φορές την εβδοµάδα  6 14,3 

4 ή περισσότερες φορές την εβδοµάδα 22 52,4 

Σύνολο 42 100% 

 

Ένα ποσοστό 33,3% ανέφερε ότι καταναλώνει περισσότερα από 10  αλκοολούχα ποτά 

κάθε φορά ενώ µόλις ένα ποσοστό 4,8% ανέφερε ότι καταναλώνει 1-2 ποτά.(Πίνακας 

5.1.2). 

 
Πίνακας 5.1.2 Ποσότητα κατανάλωσης αλκοόλ 
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Ποσότητα 
κατανάλωσης 

Ν Ποσοστό (%) 

1-2 ποτά 2 4,8 

          3-4  ποτά 10 23,8 

          5-6 ποτά 9 21,4 

          7-8 ποτά 7 16,7 



        > 10 ποτά 14 33,3 

Σύνολο 42 100% 

 
Το 31% ανέφερε ότι δεν έκανε καµία αποτυχηµένη προσπάθεια εώς τώρα για να 

διακόψει τη χρήση αλκοόλ, ενώ ένα ποσοστό 16,7% δηλώνει ότι αποτυγχάνει, µετά από 

προσπάθεια να διακόψει τα η χρήση, κάθε µέρα ή σχεδόν κάθε µέρα.( Πίνακας 5.1.3). 

Πίνακας 5.1.3 Συχνότητα αποτυχηµένων προσπαθειών διακοπής αλκοόλ  

Συχνότητα αποτυχηµένων 
προσπαθειών 

Ν Ποσοστό (%) 

Καµία 13 31,0 

Λιγότερο από 1 φορά το µήνα 9 21,4 

1 φορά το µήνα 6 14,3 

1 φορά τη βδοµάδα 7 16,7 

Κάθε µέρα ή σχεδόν κάθε µέρα 7 16,7 

Σύνολο 42 100% 

 

 Λόγω της λήψης αλκοόλ ένα ποσοστό 35,72% του δείγµατος αποτυγχάνει να 

ολοκληρώσει/ επιτύχει κάτι που έπρεπε «κάθε µέρα ή σχεδόν κάθε µέρα», ενώ 33,33% 

«µια φορά το µήνα». Ένα ποσοστό 11,9% ανέφερε ότι αποτυγχάνει «λιγότερο από µια 

φορά το µήνα» να ολοκληρώσει κάτι που έπρεπε και άλλο ένα ποσοστό 11,9% ότι 

αποτυγχάνει «µια φορά τη βδοµάδα». (Πίνακας 4) 

 

Πίνακας 5.1.4 Αποτυχία ολοκλήρωσης καθηµερινών και άλλων δραστηριοτήτων εξαιτίας 

της λήψης αλκοόλ 

Αποτυχία ολοκλήρωσης 
δραστηριοτήτων 

Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Ποτέ  3 7,15 

Λιγότερο από µια φορά το µήνα 5 11,9 

Μια φορά το µήνα 14 33,33 

Μια φορά τη βδοµάδα 5 11,9 

Κάθε µέρα ή σχεδόν 15 35,72 

Σύνολο 42      100% 
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Ένα ποσοστό 45,2% ανέφερε ότι ποτέ δεν χρειάστηκε να καταναλώσει αλκοόλ το πρωί 

για να συνέλθει από προηγούµενη χρήση. Ένα ποσοστό 19% δηλώνει ότι καταναλώνει 

αλκοόλ  «κάθε πρωί ή σχεδόν κάθε πρωί» για να συνέλθει από προηγούµενη χρήση 

(Πίνακας 5.1. 5). 

 

Πίνακας 5.1.5 Συχνότητα πρωινής κατανάλωσης αλκοόλ για να συνέλθει 

Συχνότητα πρωινής 
κατανάλωσης 

Ν Ποσοστό (%) 

Καµία 19 45,2 

Λιγότερο από 1 φορά το µήνα 6 14,3 

1 φορά το µήνα 5 11,9 

1 φορά τη βδοµάδα 4 9,5 

Κάθε µέρα ή σχεδόν κάθε µέρα 8 19,0 

Σύνολο 42 100% 

 

Ένα ποσοστό 4,8% του δείγµατος ανέφερε ότι δεν έχει καµιά ενοχή για τη χρήση 

αλκοόλ, ενώ ένα ποσοστό 57,1% δηλώνει ότι νιώθει ενοχές κάθε µέρα ή σχεδόν κάθε 

µέρα. ( Πίνακας 6). 

 

Πίνακας 5.1.6 Ενοχές για την κατανάλωση αλκοόλ 
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Ενοχές για το αλκοόλ Ν Ποσοστό (%) 

Καµία 2 4,8 

Λιγότερο από 1 φορά το µήνα 4 9,5 

1 φορά το µήνα 6 14,3 

1 φορά τη βδοµάδα 6 14,3 



Κάθε µέρα ή σχεδόν κάθε µέρα 24 57,1 

Σύνολο 42 100% 

 

 

Ένα ποσοστό 23.8% ανέφερε απώλεια µνήµης το επόµενο πρωί, λόγω λήψης αλκοόλ 

«λιγότερο από µια φορά το µήνα και ένα άλλο ποσοστό 23,8% «µια φορά τη βδοµάδα». 

Ένα ποσοστό 21,4% αναφέρει απώλεια µνήµης «µια φορά το µήνα» (Πίνακας 5.1.7) 

 

 

 

Πίνακας 5.1.7 Απώλειας µνήµης το επόµενο πρωί εξαιτίας της λήψης  του αλκοόλ 

Απώλειας µνήµης 
Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Ποτέ  5 11,94 

Λιγότερο από µια φορά το µήνα 10 23,82 

Μια φορά το µήνα 9 21,42 

Μια φορά τη βδοµάδα 10 23,82 

Κάθε µέρα ή σχεδόν 8 19,0 

Σύνολο 42 100% 

 
       Από τους ερωτώµενους αλκοολικούς απάντησαν το 64,3% ότι «ποτέ» δεν έβλαψαν 

τον εαυτό τους ή κάποιον άλλο εξαιτίας του αλκοόλ. Ένα ποσοστό 14,3% αναφέρει ότι  

έβλαψαν τον εαυτό τους ή κάποιο άλλο άτοµο, (21.4%) έκανε το ίδιο µε το πιο πάνω 

αλλά όχι τον τελευταίο καιρό. (Πίνακας 5.1.8) 

 

Πίνακας 5.1.8 Βία προς τον εαυτό του ή άλλους εξαιτίας του αλκοόλ 

Βία προς εαυτό ή άλλους 
Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Όχι 27 64,3 

Ναι, αλλα όχι τον τελαυταίο χρόνο 9 21,4 

Ναι τον τελαυταίο χρόνο 6 14,3 

Σύνολο 42 100% 
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Ένα ποσοστό 42,9% ανέφερε ότι έχει στερητικά συµπτώµατα « µερικές φορές», ενώ το 

28,6% «συχνά». Το 16,7% «πάντα» ενώ ένα ποσοστό µόλις 11,9% δήλωσε ότι δεν  έχει 

«ποτέ» στερητικά συµπτώµατα. (Πίνακας 5.1.9) 

 

Πίνακας 5.1.9 Συχνότητα ύπαρξης στερητικών συµπτωµάτων 

Συχνότητα στερητικών 
συµπτωµάτων 

Ν Ποσοστό (%) 

Ποτέ  5 11,9 

Μερικές φορές 18 42,9 

Συχνά 12 28,6 

Πάντα 7 16,7 

Σύνολο  42 100% 

 

 

5.2 Φύλο-Ηλικία και διαπροσωπικές σχέσεις 
 

Οι άντρες σχετίζονται περισσότερο αρνητικά ( µ.ο. = 17,21) από τις γυναίκες     (µ.ο. = 12,69) στη 

θέση ΟΘΙ, ενώ οι γυναίκες σχετίζονται περισσότερο αρνητικά στην ΕΘΙ και ΟΘΑ (µ.ο. = 21,46 και 

µ.ο.= 13,08, αντίστοιχα) από τους άντρες (µ.ο. = 16,17 και µ.ο. = 9,45, αντίστοιχα για τις θέσεις 

ΕΘΙ και ΟΘΑ). Στις υπόλοιπες θέσεις δεν βρέθηκε κάποια στατιστικά σηµαντική διαφορά σε σχέση 

µε το φύλο. (Πίνακας 5.2.1) 

 

Πίνακας 5.2.1 Μέσοι όροι των βαθµολογιών στις υποκλίµακες του ∆ιαπροσωπικού 

Οκταγώνου για τους άντρες και τις γυναίκες 
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Φύλο 

Άνδρες         Γυναίκες 

 
T-Test 

Τµήµατα 
∆ιαπροσωπικού 
Οκταγώνου Μ.Ο. Τ.Α Μ.Ο. Τ.Α 

 
∆ιαφορά 

T p. 

ΟΘΙ 17,21 4,18 12,69 4,42 4,51 -3,18 ,003 

ΕΘΙ 16,17 5,06 21,46 5,17 -5,29 -3,10 ,003 

ΟΕ 14,24 5,23 15,08 3,52 -,84 -,52 ,604 

ΕΘΑ 12,17 4,74 13,62 5,95 -1,44 -,84 ,405 

ΟΘΑ 9,45 4,05 13,08 5,25 -3,63 -2,44 ,019 



ΑΘΑ 9,59 3,78 11,31 5,50 -1,72 -1,18 ,244 

ΟΑ 14,86 3,93 17,46 4,86 -2,60 -1,84 ,073 

ΟΘΙ 14,00 8,01 13,77 4,13 ,23 ,09 ,923 

Συνολική 
βαθµολογία 

107,69 20,91 118,46 24,96 -10,77 -1,45 ,154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα άτοµα ηλικίας από 24 έως 35 ετών είχαν πολύ αρνητικές σχέσεις από ΕΘΙ (µ.ο = 

17,55), ενώ τα άτοµα ηλικίας από 36 έως 49 ετών από ΟΘΙ (µ.ο. = 17,76) και τα άτοµα 

ηλικίας από 50 έως 65 ετών από ΕΘΙ (µ.ο. = 18,57). Η διαφορά όµως µεταξύ των 

ηλικιακών οµάδων δεν ήταν στατιστικά σηµαντική για καµία από τις θέσεις Οκταγώνου.  

Αντίθετα, λιγότερο αρνητικές σχέσεις έχουν και οι τρεις πιο πάνω ηλικιακές οµάδες από 

τη θέση ΟΘΑ. (Πίνακας 5.2.2) 

 

Πίνακας 5.2.2 Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις της βαθµολογίας στα τµήµατα του 

∆ιαπροσωπικού Οκταγώνου ανά ηλικιακή οµάδα 
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Ηλικία 

24 έως 35 
ετών 

36 έως 49 
ετών 

50 έως 65 
ετών 

Ανάλυση 
διακύ-µανσης 

(One-Way 
ΑNOVA) 

Τµήµατα 
∆ιαπροσωπικού 
Οκταγώνου 

Μ.Ο  Τ.Α  Μ.Ο Τ.Α  Μ.Ο  Τ.Α      F              p 

Ουδέτερη θέση 14,55 5,73 17,76 3,85 14,43 4,22 2,673 ,082 



ισχύος (ΟΘΙ) 

Εγγύτητα από θέση 

ισχύος (ΕΘΙ) 
17,55 6,90 17,35 5,49 18,57 4,96 ,190 ,828 

Ουδέτερη Εγγύτητα 

(ΟΕ) 
13,36 4,84 16,00 5,76 13,57 2,68 1,467 ,243 

Εγγύτητα από θέση 

αδυναµίας (ΕΘΑ) 
14,50 4,74 13,00 5,12 13,47 5,08 ,733 ,487 

Ουδέτερη θέση 

αδυναµίας (ΟΘΑ) 
9,64 6,23 9,76 3,75 12,29 4,23 1,424 ,253 

Απόσταση από 

θέση αδυναµίας 

(ΑΘΑ) 

10,09 5,66 9,94 3,60 10,36 4,47 ,033 ,967 

Ουδέτερη 

Απόσταση (ΟΑ) 
16,18 3,60 16,00 3,97 14,86 5,42 ,357 ,702 

Απόσταση από 

θέση ισχύος (ΑΘΙ) 
12,91 5,26 14,88 4,62 13,57 10,20 ,284 ,755 

Συνολική 
βαθµολογία  

108,7
8 

42,96 114,6
9 

36,16 111.1
2 

41,26 7,161 4,317 

 
 
 
 
Βρέθηκε ότι η ηλικία δεν σχετίζεται µε τον τρόπο διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης των 

ατόµων του δείγµατος µας (Πίνακας 5.2.3) 

 

 Πίνακας 5.2.3 Συσχέτιση ηλικίας µε διαπροσωπικές σχέσεις στα τµήµατα του 

Οκταγώνου 

 

 ΟΘΙ ΕΘΙ ΟΕ ΕΘΑ ΟΘΑ ΑΘΑ ΟΑ ΑΘΙ Σύνολο

Ηλικία ,70 ,026 -,016 -,76 ,262 ,023 -,032 ,021 ,060 
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5.3 ∆υσλειτουργία στην εργασία-κοινωνική ζωή-οικογενειακή ζωή 



Το 4,8% δεν ανέφερε καµία δυσκολία (0 στην κλίµακα Sheeman) ενώ το 40,6% ανέφερε 

λίγες εώς µέτριες δυσκολίες  (απαντήσεις 1 έως 5) . Πολλές έως σηµαντικές  δυσκολίες 

ανέφερε το 54,7% (απαντήσεις από 6 εώς 10). (Πίνακας 5.3.1) 

 

Πίνακας 5.3.1 Εργασία και αλκοόλ 

Η δυσκολία αξιολογήθηκε σε µια 10/βάθµια κλίµακα. Το 0 στη κλίµακα Sheeman σηµαίνει 
«καµιά δυσκολία» ενώ το 10 «µέγιστη δυσκολία». 
∆υσκολία στην εργασία Ν Ποσοστό (%) 

0 2 4,8 

1 7 16,7 

2 2 4,8 

4 2 4,8 

5 6 14,3 

6 3 7,1 

7 6 14,3 

8 5 11,9 

9 4 9,5 

10 5 11,9 

Σύνολο 42 100% 

 

 

Το 4,8% δεν ανέφερε καµία δυσκολία (0 στην κλίµακα Sheeman) ενώ το 40,5% ανέφερε 

λίγες εώς µέτριες δυσκολίες  (απαντήσεις 1 έως 5). Πολλές έως σηµαντικές  δυσκολίες 

ανέφερε το 54,8% (απαντήσεις από 6 εώς 10). (Πίνακας 5.3.2) 

 

Πίνακας 5.3. 2 Κοινωνική ζωή και αλκοόλ  

Η δυσκολία αξιολογήθηκε σε µια 10/βάθµια κλίµακα. Το 0 στη κλίµακα Sheeman σηµαίνει 
«καµιά δυσκολία» ενώ το 10 «µέγιστη δυσκολία». 
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∆υσκολία στη κοινωνική ζωή Ν Ποσοστό (%) 

0 2 4,8 

1 4 9,5 

2 1 2,4 

3 2 4,8 

4 3 7,1 



5 7 16,7 

6 1 2,4 

8 10 23,8 

9 6 14,3 

10 6 14,3 

Σύνολο 42 100% 

 

 

Το 2,4% δεν ανέφερε καµία δυσκολία (0 στην κλίµακα Sheeman) ενώ το 28,6% ανέφερε 

λίγες εώς µέτριες δυσκολίες  (απαντήσεις 1 έως 5). Πολλές έως σηµαντικές  δυσκολίες 

ανέφερε το 69,1% (απαντήσεις από 6 εώς 10). (Πίνακας 5.3.3) 

 

Πίνακας 5.3.3 Οικογενειακή Ζωή και αλκοόλ 

Η δυσκολία αξιολογήθηκε σε µια 10/βάθµια κλίµακα. Το 0 στη κλίµακα Sheeman σηµαίνει 
«καµιά δυσκολία» ενώ το 10 «µέγιστη δυσκολία». 

∆υσκολία στην 
οικογενειακή ζωή 

Ν Ποσοστό (%) 

0 1 2,4 

1 7 16,7 

2 1 2,4 

5 4 9,5 

7 6 14,3 

8 7 16,7 

9 6 14,3 

10 10 23,8 

Σύνολο 42 100% 
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5.4 ∆υσλειτουργία  στην εργασία-κοινωνική ζωή-οικογενειακή ζωή και 
διαπροσωπικές σχέσεις. 
 
Όσο πιο αρνητικά από ΕΘΙ σχετίζονται τα άτοµα του δείγµατος, τόσο λιγότερες 

δυσκολίες αναφέρουν στην εργασία, ενώ όσο πιο αρνητικά από ΑΘΑ σχετίζονται τα 



άτοµα του δείγµατος, τόσο περισσότερες δυσκολίες αναφέρουν  στην εργασία 

τους.(Πίνακας 5.4.1) 

 

Πίνακας 5.4.1 Βαθµός ανταπόκρισης στην εργασία εξαιτίας της χρήσης αλκοόλ, σε 

σχέση µε τα τµήµατα του Οκταγώνου 

 ΟΘΙ ΕΘΙ ΟΕ ΕΘΑ ΟΘΑ ΑΘΑ ΟΑ ΑΘΙ Σύνολο

Βαθµός  
Ανταπόκρισης 

-

,232 

-,307* ,018 -

,070 

,089 ,349* -

,076 

,167 -,013 

* στατιστικά σηµαντική συσχέτιση σε επίπεδο 0.05 (διπλής κατεύθυνσης) 

** στατιστικά σηµαντική συσχέτιση σε επίπεδο 0.01 (διπλής κατεύθυνσης) 

 

Επίσης βρέθηκε ότι όσο πιο αρνητικά από ΑΘΑ σχετίζονται οι αλκοολικοί, τόσο 

περισσότερες δυσκολίες αντιµετωπίζουν στη κοινωνική ζωή και τις δραστηριότητες του 

ελεύθερου χρόνου (Πίνακας 5.4.2).  

 

Πίνακας 5.4.2 Βαθµός ανταπόκρισης στην κοινωνική ζωή και τις δραστηριότητες του 

ελεύθερου χρόνου εξαιτίας χρήσης του αλκοόλ, σε σχέση µε τα τµήµατα του Οκταγώνου 

 ΟΘΙ ΕΘΙ ΟΕ ΕΘΑ ΟΘΑ ΑΘΑ ΟΑ ΑΘΙ Σύνολο

Βαθµός 
ανταπόκρισης 

-,210 -

,065 

-

,004 

,064 ,175 ,336* ,031 ,199 ,12 

* στατιστικά σηµαντική συσχέτιση σε επίπεδο 0.05 (διπλής κατεύθυνσης) 

** στατιστικά σηµαντική συσχέτιση σε επίπεδο 0.01 (διπλής κατεύθυνσης) 

 

 

Βρέθηκε ότι όσο πιο αρνητικά από ΑΘΑ σχετίζονται οι αλκοολικοί, τόσο περισσότερές 

δυσκολίες αντιµετωπίζουν  στην οικογενειακή ζωή και τις ευθύνες στο σπίτι .(Πίνακας 

5.4.3) 

 

Πίνακας 5.4.3 Βαθµός ανταπόκρισης στην οικογενειακή ζωή και τις ευθύνες στο σπίτι 

εξαιτίας χρήσης του αλκοόλ, σε σχέση µε τα τµήµατα του Οκταγώνου 
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 ΟΘΙ ΕΘΙ ΟΕ ΕΘΑ ΟΘΑ ΑΘΑ ΟΑ ΑΘΙ Σύνολο

Βαθµός -,061 -,142 ,081 ,188 ,225 ,518** ,217 ,177 ,257 



ανταπόκρισης 

* στατιστικά σηµαντική συσχέτιση σε επίπεδο 0.05 (διπλής κατεύθυνσης) 

** στατιστικά σηµαντική συσχέτιση σε επίπεδο 0.01 (διπλής κατεύθυνσης) 

 

5.5 Οικογενειακή κατάσταση και οι διαπροσωπικές σχέσεις 
 
Από την Ουδέτερη Σχέση Ισχύος (ΟΘΙ) το 60% από τους παντρεµένους έχει µέτρια 

αρνητικές σχέσεις, λίγο αρνητικές το 24% και πολύ αρνητικές σχέσεις το 16% . Από τους 

διαζευγµένους το 84,6% έχει µέτρια αρνητικές σχέσεις από ΟΘΙ, το 15,4% πολύ 

αρνητικές σχέσεις, ενώ κανένας από τους διαζευγµένους δεν έχει λίγο αρνητικές 

διαπροσωπικές σχέσεις. Γενικότερα από το σύνολο του δείγµατος µας το 68,4% 

παρουσίασε µέτρια αρνητικές διαπροσωπικές σχέσεις, το 15,8% πολύ αρνητικές και το 

15,8% λίγο αρνητικές. Γενικά δεν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των 

παντρεµένων και των διαζευγµένων όσον αφορά τη ποιότητα των διαπροσωπικών τους 

σχέσεων από ΟΘΙ (χ2=3,879, d,f. = 2, p =.144). (Πίνακας 5.5.1). 

 
Πίνακας 5.5.1 Οικογενειακή κατάσταση σε σχέση µε την ποιότητα των διαπροσωπικών 

σχέσεων του δείγµατος από Ουδέτερη Θέση Ισχύος (ΟΘΙ) 

Οικογενειακή κατάσταση Ποιότητα διαπροσωπικών 
σχέσεων Παντρεµένος/η ∆ιαζευγµένος/η Σύνολο 

Λίγο αρνητικές διαπροσωπικές 

σχέσεις από ΟΘΙ 

24%  15,8% 

Μέτρια αρνητικές διαπροσωπικές 

σχέσεις από ΟΘΙ 

60% 84,6% 68,4% 

Πολύ αρνητικές διαπροσωπικές 

σχέσεις από ΟΘΙ 

16% 15,4% 15,8% 

Σύνολο 
100%         100% 100,0% 
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Χ2= 3,879, d,f. = 2, p = ,144 

 
 

 

Από την Εγγύτητα Σχέση Ισχύος (ΕΘΙ) το 56% από τους παντρεµένους έχει µέτρια 

αρνητικές σχέσεις, πολύ αρνητικές το 32% και λίγο αρνητικές σχέσεις το 12% . Από τους 



διαζευγµένους το 69,2% έχει πολύ  αρνητικές σχέσεις από ΕΘΙ, το 30,8% µέτρια 

αρνητικές σχέσεις, ενώ κανένας από τους διαζευγµένους δεν έχει λίγο αρνητικές 

διαπροσωπικές σχέσεις. Γενικότερα από το σύνολο του δείγµατος µας το 47,4% 

παρουσίασε µέτρια αρνητικές διαπροσωπικές σχέσεις , το 44,7% πολύ αρνητικές και το 

7,9% λίγο αρνητικές 
Γενικά  δεν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των παντρεµένων και των 

διαζευγµένων όσον αφορά τη ποιότητα των διαπροσωπικών τους σχέσεων από EΘΙ 

(χ2=5,359, d,f. = 2, p =, 0,62) (Πίνακας 5.5.2) 

 

Πίνακας 5.5.2 Οικογενειακή κατάσταση σε σχέση µε την ποιότητα των διαπροσωπικών 

σχέσεων του δείγµατος από Εγγύτητα Θέση Ισχύος (ΕΘΙ) 

Οικογενειακή κατάσταση Ποιότητα διαπροσωπικών 
σχέσεων Παντρεµένος/η ∆ιαζευγµένος/η Σύνολο 

Λίγο αρνητικές διαπροσωπικές 

σχέσεις από ΕΘΙ 

12%  7,9% 

Μέτρια αρνητικές διαπροσωπικές 

σχέσεις από ΕΘΙ 

56% 30,8% 47,4% 

Πολύ αρνητικές διαπροσωπικές 

σχέσεις από ΕΘΙ 

32% 69,2% 44,7% 

Σύνολο 
100% 100% 100,0% 
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Χ2 =5,359, df. = 2, p =0,62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Από την Ουδέτερη Εγγύτητα (ΕΟ) το 76% από τους παντρεµένους έχει µέτρια αρνητικές 

σχέσεις, λίγο αρνητικές το 16% και πολύ αρνητικές σχέσεις το 8% . Από τους 

διαζευγµένους το 69,2% έχει µέτρια αρνητικές σχέσεις από την ΕΟ, το 23,1% λίγο 

αρνητικές σχέσεις και 7,7% πολύ αρνητικές διαπροσωπικές σχέσεις. Γενικότερα από το 

σύνολο του δείγµατος µας το 73,7%  παρουσίασε µέτρια αρνητικές διαπροσωπικές 

σχέσεις, το 18,4% λίγο αρνητικές και το 7,9% λίγο αρνητικές. Γενικά δεν βρέθηκαν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των παντρεµένων και των διαζευγµένων όσον 

αφορά τη ποιότητα των διαπροσωπικών τους σχέσεων από ΟE (χ2=, 287, d,f. = 2, p = 

,866). (Πίνακας 5.5.3)  

 

Πίνακας 5.5.3 Οικογενειακή κατάσταση σε σχέση µε την ποιότητα 

των διαπροσωπικών σχέσεων του δείγµατος από Ουδέτερη 

Εγγύτητα (ΟΕ) 

Οικογενειακή κατάσταση Ποιότητα διαπροσωπικών 
σχέσεων Παντρεµένος/η ∆ιαζευγµένος/η Σύνολο 

Λίγο αρνητικές διαπροσωπικές 

σχέσεις από ΟΕ 

16,0% 23,1%  

18,4% 

Μέτρια αρνητικές διαπροσωπικές 

σχέσεις από ΟΕ 

76,0% 69,2%  

73,7% 

Πολύ αρνητικές διαπροσωπικές 

σχέσεις από ΟΕ 

8,0% 7,7%  

7,9% 

Σύνολο 
100% 100% 100,0% 

 149

Χ2 =,287, df. = 2, p = ,866 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Από την Εγγύτητα Θέση Αδυναµίας  (ΕΘΑ) το 68% από τους παντρεµένους έχει µέτρια 

αρνητικές σχέσεις, λίγο αρνητικές το 28% και πολύ αρνητικές σχέσεις το 4% . Από τους 

διαζευγµένους το 46,2% έχει λίγο αρνητικές σχέσεις από την ΕΟ, το 30,8% µέτρια 

αρνητικές σχέσεις και 23,1% πολύ αρνητικές διαπροσωπικές σχέσεις. Γενικότερα από το 

σύνολο του δείγµατος µας το 55,3%  παρουσίασε µέτρια αρνητικές διαπροσωπικές 

σχέσεις, το 34,2% λίγο αρνητικές και το 10,5% πολύ αρνητικές. Γενικά δεν βρέθηκαν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των παντρεµένων και των διαζευγµένων όσον 

αφορά τη ποιότητα των διαπροσωπικών τους σχέσεων από EΘΑ (χ2=5,926 , d,f. = 2, p 

=, 052). (Πίνακας 5.5.4) 

 
Πίνακας 5.5.4 Οικογενειακή κατάσταση σε σχέση µε την ποιότητα των διαπροσωπικών 

σχέσεων του δείγµατος στην Εγγύτητα απο Θέση Αδυναµίας (ΕΘΑ) 

Οικογενειακή κατάσταση Ποιότητα διαπροσωπικών 
σχέσεων Παντρεµένος/η ∆ιαζευγµένος/η Σύνολο 

Λίγο αρνητικές διαπροσωπικές 

σχέσεις στην ΕΘΑ 

28,0% 46,2% 34,2% 

Μέτρια αρνητικές διαπροσωπικές 

σχέσεις στην ΕΘΑ 

68,0% 30,8% 55,3% 

Πολύ αρνητικές διαπροσωπικές 

σχέσεις στην ΕΘΑ 

4,0% 23,1% 10,5% 

Σύνολο 
100% 100% 100,0% 
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Χ2 =, 5,926 df. = 2, p = ,052 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από την Ουδέτερη Θέση Αδυναµίας  (ΟΘΑ) το 56% από τους παντρεµένους έχει λίγο 

αρνητικές σχέσεις, µέτρια αρνητικές το 44% ενώ κανένας δεν έχει πολύ αρνητικές. Από 

τους διαζευγµένους το 46,2% έχει λίγο αρνητικές σχέσεις από την ΕΟ, όπως και το 

46,2% µέτρια αρνητικές σχέσεις και  το 7,7% πολύ αρνητικές διαπροσωπικές σχέσεις. 

Γενικότερα από το σύνολο του δείγµατος µας το 52,6%  παρουσίασε λίγο αρνητικές 

διαπροσωπικές σχέσεις, το 44,7% µέτρια αρνητικές και το 2,6% πολύ αρνητικές. Γενικά 

δεν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των παντρεµένων και των 

διαζευγµένων όσον αφορά τη ποιότητα των διαπροσωπικών τους σχέσεων από ΟΘΑ 

(χ2=2,089, d,f. = 2, p =,352). (Πίνακας 5.5.5) 

 

Πίνακας 5.5.5 Οικογενειακή κατάσταση σε σχέση µε την ποιότητα των διαπροσωπικών 

σχέσεων του δείγµατος από Ουδέτερη Θέση Αδυναµίας (ΟΘΑ) 

Οικογενειακή κατάσταση Ποιότητα διαπροσωπικών 
σχέσεων Παντρεµένος/η ∆ιαζευγµένος/η Σύνολο 

Λίγο αρνητικές διαπροσωπικές 

σχέσεις στη ΟΘΑ  

56,0% 46,2% 52,6% 

Μέτρια αρνητικές διαπροσωπικές 

σχέσεις στη ΟΘΑ 

44,0% 46,2% 44,7% 

Πολύ αρνητικές διαπροσωπικές 

σχέσεις στη  ΟΘΑ 

 7,7% 2,6% 

Σύνολο 
100% 100% 100,0% 
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Χ2 =2,089,  df. = 2, p = ,352 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από την απόσταση θέση αδυναµίας (ΑΘΑ) το 64% από τους παντρεµένους έχει λίγο 

αρνητικές σχέσεις, µέτρια αρνητικές το 36% ενώ κανένας δεν έχει πολύ αρνητικές. Από 

τους διαζευγµένους το 53,8% έχει λίγο αρνητικές σχέσεις από την ΑΘΑ,  το 38,5% 

µέτρια αρνητικές σχέσεις και  το 7,7% πολύ αρνητικές διαπροσωπικές σχέσεις. 

Γενικότερα από το σύνολο του δείγµατος µας το 60,5%  παρουσίασε λίγο αρνητικές 

διαπροσωπικές σχέσεις, το 36,8% µέτρια αρνητικές και το 2,6% πολύ αρνητικές. Γενικά 

δεν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των παντρεµένων και των 

διαζευγµένων όσον αφορά τη ποιότητα των διαπροσωπικών τους σχέσεων από ΟΘΙ 

(χ2=2,083, d,f. = 2, p =,353). (Πίνακας 5.5.6) 

 
Πίνακας 5.5.6 Οικογενειακή κατάσταση σε σχέση µε την ποιότητα των διαπροσωπικών 

σχέσεων του δείγµατος από Απόσταση Θέση Αδυναµίας (ΑΘΑ) 
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Οικογενειακή κατάσταση Ποιότητα διαπροσωπικών 
σχέσεων Παντρεµένος/η ∆ιαζευγµένος/η Σύνολο 

Λίγο αρνητικές διαπροσωπικές 

σχέσεις στη ΑΘΑ 

64,0% 53,8%  

60,5% 

Μέτρια αρνητικές διαπροσωπικές 

σχέσεις στη ΑΘΑ 

36,0% 38,5%  

36,8% 

Πολύ αρνητικές διαπροσωπικές 

σχέσεις στη ΑΘΑ 

 7,7%  

2,6% 



Σύνολο 
100% 100% 100,0% 

 

Χ2 = 2,083 , df. = 2 p = ,353 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Από την Ουδέτερη Απόσταση (ΟΑ) το 76% από τους παντρεµένους έχει µέτρια 

αρνητικές σχέσεις, πολύ αρνητικές το 24,0% ενώ κανένας δεν έχει λίγο αρνητικές. Από 

τους διαζευγµένους το 69,2% έχει µέτρια αρνητικές σχέσεις από την ΟΑ,  το 23,1% λίγο 

αρνητικές σχέσεις και  το 7,7% πολύ αρνητικές διαπροσωπικές σχέσεις. Γενικότερα από 

το σύνολο του δείγµατος µας το 73,7%  παρουσίασε µέτρια αρνητικές διαπροσωπικές 

σχέσεις, το 18,4% πολύ αρνητικές και το 7,9% λίγο αρνητικές. Γενικά  δεν βρέθηκαν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των παντρεµένων και των διαζευγµένων όσον 

αφορά τη ποιότητα των διαπροσωπικών τους σχέσεων από ΟΑ  (χ2=7,057, d,f. = 2, p 

=,029).(Πίνακας 5.5.7) 

 

Πίνακας 5.5.7 Οικογενειακή κατάσταση σε σχέση µε την ποιότητα των διαπροσωπικών 

σχέσεων του δείγµατος από Ουδέτερη Απόσταση (ΟΑ) 
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Οικογενειακή κατάσταση Ποιότητα διαπροσωπικών 
σχέσεων Παντρεµένος/η ∆ιαζευγµένος/η Σύνολο 

Λίγο αρνητικές διαπροσωπικές 

σχέσεις στη ΟΑ 

 23,1% 7,9% 

Μέτρια αρνητικές διαπροσωπικές 76,0% 69,2%  



σχέσεις στη ΟΑ 73,7% 

Πολύ αρνητικές διαπροσωπικές 

σχέσεις στη ΟΑ 

24,0% 7,7% 18,4% 

Σύνολο 
100% 100% 100,0% 

 

Χ2 = 7,057 ,  df. = 2,  p = ,029 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από την Απόσταση Θέση Ισχύος (ΑΘΙ) το 52,% από τους παντρεµένους έχει µέτρια 

αρνητικές σχέσεις, λίγο αρνητικές το 40% και το 8% πολύ αρνητικές. Από τους 

διαζευγµένους το 66,7% έχει µέτρια αρνητικές σχέσεις από την ΑΘΙ,  το 50% πολύ 

αρνητικές σχέσεις και  το 16,7% λίγο αρνητικές διαπροσωπικές σχέσεις. Γενικότερα από 

το σύνολο του δείγµατος µας το 56,8%  παρουσίασε µέτρια αρνητικές διαπροσωπικές 

σχέσεις, το 32,4% λίγο αρνητικές και το 10,8% πολύ αρνητικές. Γενικά δεν βρέθηκαν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των παντρεµένων και των διαζευγµένων όσον 

αφορά τη ποιότητα των διαπροσωπικών τους σχέσεων από ΑΘΙ (χ2=2,232, d,f. = 2, p 

=,328). (Πίνακας 5.5.8)  
 
Πίνακας 5.5.8 Οικογενειακή κατάσταση σε σχέση µε την ποιότητα των διαπροσωπικών 

σχέσεων του δείγµατος στη Απόσταση από Θέση Ισχύος (ΑΘΙ) 
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Οικογενειακή κατάσταση Ποιότητα διαπροσωπικών 
σχέσεων Παντρεµένος/η ∆ιαζευγµένος/η Σύνολο 



Λίγο αρνητικές διαπροσωπικές 

σχέσει στην ΑΘΙ 

40,0% 16,7% 32,4% 

Μέτρια αρνητικές διαπροσωπικές 

σχέσεις στην ΑΘΙ 

52,0% 66,7% 56,8% 

Πολύ αρνητικές διαπροσωπικές 

σχέσεις στην ΑΘΙ 

8,0% 16,7% 10,8% 

Σύνολο 
100% 100% 100,0% 
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Χ2 = 2,232,  df. = 2, p = ,328 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

  
6.1 Συζήτηση 

 

6.1.1 ∆ηµογραφικά στοιχεία 
 

Αξίζει να σηµειώσουµε ότι 5 άτοµα από τα 42 του δείγµατος µας ανέφεραν ότι είναι 

µοναχοπαίδια. Αν ανατρέξουµε στη θεωρία θα δούµε ότι σε όλες τις βιβλιογραφικές 

αναφορές (Noller , Callan,1991, Μάτσα,1995, Συµβούλιο Επιµορφώσεως στη κοινωνική 
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εργασία,1976, Τσίτουρα,1990), τονίζεται το γεγονός ότι τα προβλήµατα µέσα στην 

οικογένεια και οι διαταραγµένες οικογενειακές σχέσεις µπορεί να οδηγήσουν στον 

αλκοολισµό τα παιδιά ή να επωµισθούν αυτά όλες τις ευθύνες για τη διάλυση της 

οικογένειας. Στη περίπτωση του µοναδικού παιδιού µέσα σε αυτή, οι ευθύνες που 

επωµίζεται αυτό είναι πολλαπλάσιες και κατά συνέπεια η επιβάρυνση «κληρονοµική» και 

«περιβαλλοντική» που θα οδηγήσει στον αλκοολισµό είναι πολλαπλάσια , όπως 

αναφέρει ο Τσαρούχας στο βιβλίο του «Αλκοόλ, ένα σκληρό ναρκωτικό». Το αναλόγως 

ψηλό ποσοστό 11,9% που παρουσιάστηκε στην έρευνα, επιβεβαιώνει την παραπάνω 

θεωρία του Τσαρούχα, ότι δηλαδή τα µοναχοπαίδια έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα 

εµφάνισης του προβλήµατος του αλκοολισµού και λόγω κληρονοµικής αλλά και 

περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.  

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας µας, µέσα από µελέτη της βιβλιογραφίας 

(Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας Γενεύη,1992, Μάνος,1997), αναφέρουµε ως 

επιπτώσεις του αλκοολισµού και σωµατικές διαταραχές αλλά και νευρολογικές και 

ψυχολογικές επιπλοκές. Όταν ο αλκοολικός φτάσει στο στάδιο όπου η απεξάρτηση είναι 

η λύση του, τότε οι επιπτώσεις αυτές, όπως αναφέρεται και στην εργασία µας, είναι 

αυξηµένες και επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τη ζωή του αλκοολικού. Από την έρευνα 

µας προκύπτουν χαµηλά ποσοστά σωµατικές και ψυχικής ασθένειας λόγω αλκοόλ, 

γεγονός που αµφισβητεί την έµφαση που η βιβλιογραφία δίνει στις σωµατικές 

διαταραχές λόγω αλκοόλ ( αφού µόνο 9 από τους αλκοολικούς δηλώνουν ότι πάσχουν 

από αυτή)  και στις ψυχικές διαταραχές ( αφού µόνο 5 δηλώνουν ότι πάσχουν από 

ψυχική ασθένεια και µόλις 2 νοσηλεύτηκαν για ψυχολογικά προβλήµατα)  

 Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός επίσης ότι στα στάδια αλκοολισµού αναφέραµε ότι 

όταν ο αλκοολικός φτάσει στο τελικό στάδιο και αποφασίσει να απεξαρτηθεί, χρειάζεται 

σχεδόν απαραίτητα φαρµακευτική αγωγή, για σωµατική απεξάρτηση και επίσκεψη σε 

ψυχολόγο, ψυχίατρο ή άλλο ειδικό για ψυχολογική υποστήριξη και απεξάρτηση 

(Συµβούλιο Επιµορφώσεως στη κοινωνική εργασία, 1976). Στην έρευνα µας και στις 2 

αυτές προϋποθέσεις παρουσιάστηκαν µόνο 20 άτοµα από τους 42 του δείγµατος, να 

συµφωνούν. Το γεγονός αυτό είτε δηλώνει αµφισβήτηση των δεδοµένων του σταδίου 

του αλκοολισµού που παρουσιάζεται στη βιβλιογραφία που χρησιµοποιήσαµε, είτε 

δείχνει ότι πολλοί αλκοολικοί τείνουν στο στάδιο της απεξάρτησης πριν φτάσουν στο 

σηµείο που να χρειάζονται φαρµακευτική ή ψυχολογική στήριξη.( Valverde ,1998, 

Γκέφου- Μαδιανού,1992). 
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Όσον αφορά το επάγγελµα σε σχέση µε το πρόβληµα του αλκοολισµού, παρουσιάζονται 

µέσα από την έρευνα τα πιο κάτω αποτελέσµατα. (α) Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία του 

Ποταµιανού στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας µας  αναφέρουµε ότι ο τρόπος ζωής 

επηρεάζει την αυξηµένη χρήση του αλκοόλ από ένα άτοµο. Η ζωή, οι συνθήκες στην 

ύπαιθρο και το είδος της εργασίας του αγρότη, αυξάνουν την πιθανότητα εµφάνισης της 

ασθένειας του αλκοολισµού. Αν βασιζόµασταν µόνο στο δεδοµένο αυτό θα περίµενε 

κανείς ότι η έρευνα θα παρουσίαζε ένα σχετικά ψηλό ποσοστό αγροτών ή ατόµων που 

να προέρχονται από  την ύπαιθρο. Από τους 42 όµως, µόνο 4 προέρχονται από χωριό 

ενώ µόνο 3 από αυτούς είναι αγρότες. Αυτό όµως έρχεται και πάλι είτε να αµφισβητήσει 

το δεδοµένο αυτό που η βιβλιογραφία αναφέρει είτε να φέρει σαν συµπέρασµα ότι ο 

παράγοντας «τρόπος ζωής στην ύπαιθρο» δεν µπορεί από µόνος του να θεωρηθεί ως 

αιτία 

αλκοολισµού(http://www.byu.edu/news/releases/archive98/Nov/alcohol.htm,Τσαρούχας,

1994). Η ελλιπής ενηµέρωση για το πρόβληµα του αλκοολισµού στη ύπαιθρο και για τις 

παρεχόµενες υπηρεσίες, αλλά και ο ανύπαρκτος αριθµός υπηρεσιών για απεξάρτηση 

από το αλκοόλ στην ύπαιθρο, είναι πιθανώς οι ισορροπιστικοί παράγοντες που 

επηρεάζουν το ποσοστό αυτό και το κυµαίνουν σε χαµηλά επίπεδα (8,57 % είναι 

αγρότες και 9,5% προέρχονται από την ύπαιθρο). (β) Μέσα από το θεωρητικό κοµµάτι 

της εργασίας µας αναφέρουµε επίσης ότι τα τεχνικά επαγγέλµατα, όπου επιφέρουν 

ένταση και πίεση στο άτοµο, πιθανών να βοηθούν στην ανάπτυξη του προβλήµατος του 

αλκοολισµό. Στην έρευνα µας 5 από τους 42 εργάζονται ως τεχνίτες, γεγονός που και 

πάλι δείχνει ότι το επάγγελµα σαν παράγοντας από µόνος του δεν µπορεί να οριστεί ως 

αιτία για το πρόβληµα του αλκοολισµού αλλά ως ένας από τους πολλούς 

αλληλοσυνδεόµενους παράγοντες. 

 

 

 

 

6.1.2 Συνήθειες του αλκοολικού ατόµου σχετικά µε το αλκοόλ  

 

  Από την έρευνα προκύπτει ότι πολλοί αλκοολικοί συχνά αποτυγχάνουν να 

ολοκληρώσουν καθηµερινές ή άλλες δραστηριότητες εξαιτίας του αλκοόλ, γεγονός που 

επιβεβαιώνει τη θεωρία µας που αναφέρεται στα στάδια περιθωριοποίησης. Στο δεύτερο 

και τρίτο στάδιο αλκοολισµού και κατά συνέπεια περιθωριοποίησης του αλκοολικού, ο 

http://www.byu.edu/news/releases/archive98/Nov/alcohol.htm
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αλκοολικός παρουσιάζεται να αποτυγχάνει σε όλους τους τοµείς (οικογένεια, κοινωνική 

ζωή, εργασία) κατά µεγάλο βαθµό, γεγονός που τα αποτελέσµατα της έρευνας το 

επιβεβαιώνουν. 

 Στις τρεις φάσεις του αλκοολισµού το άτοµο, όπως παρουσιάζεται από πολλά 

βιβλία που χρησιµοποιήσαµε, νιώθει ενοχές για τη χρήση αλκοόλ. (Heather, Robetson, 

Leikin ) Στη τελική φάση ο αλκοολικός παρουσιάζει  σε µια καταναγκαστική 

συµπεριφορά και έτσι παρ’ όλες τις ενοχές που νιώθει για την αποτυχία του σε 

οικογενειακό, κοινωνικό και εργασιακό επίπεδο, δεν µπορεί να σταµατήσει τη χρήση. Το 

57,1% του δείγµατος µας αναφέρει ότι συνειδητοποιεί το πρόβληµα και έτσι νιώθει 

ενοχές για αυτό. Το 69% του δείγµατος µας όµως δήλωσε ότι κάνει επαναλαµβανόµενες 

αποτυχηµένες προσπάθειες για να διακόψει το αλκοόλ, αλλά παρ’ όλες τις ενοχές δεν τα 

καταφέρνει. 

 Τα δύο αυτά αποτελέσµατα οδηγούν στο συµπέρασµα ότι οι ενοχές και η 

συνειδητοποίηση του προβλήµατος δεν µπορούν αποκλειστικά και µόνο  ως 

συναίσθηµα να οδηγήσουν στο δρόµο της απεξάρτησης. Ο αλκοολικός χρειάζεται 

στήριξη από το οικογενειακό και ευρύτερο περιβάλλον αλλά και θεραπευτική στήριξη.  

 Σε όλη την εργασία αναφερόµαστε ότι η απώλεια µνήµης και τα στερητικά 

συµπτώµατα είναι από τα πιο συχνά και έντονα χαρακτηριστικά του αλκοολισµού. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά επηρεάζουν της εργασιακές, κοινωνικές και οικογενειακές 

δραστηριότητες του αλκοολικού, αφού  ή δεν θυµάται τα προηγούµενα γεγονότα ή 

αποµονώνεται λόγω πολλαπλών και έντονων στερητικών συµπτωµάτων. Οι απαντήσεις 

στην έρευνα µας επιβεβαιώνουν την ύπαρξη των χαρακτηριστικών αυτών, σε µεγάλο 

βαθµό αφού οι περισσότεροι απάντησαν ότι πολύ συχνά τους συµβαίνει. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας µας αναφερόµαστε και δίνουµε έµφαση στη 

βία που ασκεί ο αλκοολικός στην οικογένεια του, σε τρίτους ή προς τον ίδιο του τον 

εαυτό και στα εγκλήµατα που διαπράττουν, µικρά ή µεγάλα παραπτώµατα, λόγω 

αλκοόλ. Θα περίµενε λοιπόν κανείς από την έρευνα µας να προκύψουν ψηλά ποσοστά 

άσκησης βίας, µε βάση τη θεωρία. Το γεγονός αυτό δεν επιβεβαιώθηκε αφού το 54,3% 

δήλωσε ότι ποτέ δεν άσκησε κανένα είδος βίας και µόνο το 14,3% δήλωσε ότι άσκησε 

βία το τελευταίο χρόνο. Το αποτέλεσµα αυτό θα µπορούσε και πάλι να οδηγήσει στο 

συµπέρασµα ότι ο αλκοολισµός από µόνος του δεν οδηγεί απαραίτητα στη «βία»  ως 

επίπτωση, αλλά χρειάζονται συνοδευτικοί παράγοντες που να οδηγούν και αυτοί µε τη 

σειρά τους σε µια παραβατική συµπεριφορά. 
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6.1.3 Φύλο-Ηλικία και διαπροσωπικές σχέσεις 

 
 Σε µόνο 3 θέσεις του οκταγώνου φάνηκε µέσα από την έρευνα µας ότι  το φύλο  

επηρεάζει τις διαπροσωπικές σχέσεις. Στην «Ουδέτερη Θέση Ισχύος» (ΟΘΙ) , όπου το 

άτοµο παρουσιάζει άγχος για το εάν είναι σεβαστό ή όχι από τους άλλους και κάνει τα 

άτοµα από θέση αδυναµίας να φαίνονται αβοήθητα, θέτοντας συνεχώς µεγαλύτερα 

επίπεδα σπουδαιότητας, προτεραιότητας και πλούτου, οι άντρες σχετίζονται 

περισσότερο αρνητικά µε τους άλλους από ότι οι γυναίκες. 

 Το αντίθετο συµβαίνει στην «Εγγύτητα από Θέση Ισχύος» (ΕΘΙ) , αφού οι 

γυναίκες στη θέση αυτή σχετίζονται περισσότερο αρνητικά µε τους τρίτους από ότι οι 

άντρες. Οι γυναίκες στη θέση αυτή αναζητούν διαρκώς τη προσοχή και το θαυµασµό 

επιβάλλοντας την εγγύτητα σε άτοµα που βρίσκονται σε θέση αδυναµίας κάνοντας 

χρήση της θέσης τους. Οι γυναίκες σχετίζονται περισσότερο αρνητικά και από την 

«Ουδέτερη Θέση Αδυναµίας» (ΟΘΑ). Φοβούνται ότι το πρόσωπο σε θέση ισχύος θα 

τους εκµεταλλευτεί και αναπτύσσουν ενοχές. 

 Στις  υπόλοιπες Θέσεις του Οκταγώνου δεν βρέθηκε κάποια στατιστικά 

σηµαντική διαφορά σε σχέση µε το φύλο που να δείχνει ότι η συγκεκριµένη µεταβλητή 

(φύλο) επηρεάζει τις διαπροσωπικές σχέσεις του ατόµου. 

Οι ηλικιακές οµάδες 24-35 και 50-65 φάνηκε µέσα από την έρευνα µας ότι 

έχουν πολύ αρνητικές σχέσεις από την «Εγγύτητα από Θέση Ισχύος». Τα άτοµα στη 

θέση αυτή επιβάλλουν την εγγύτητα τους στα άτοµα σε θέση αδυναµίας κάνοντας χρήση 

της θέσης τους και αναζητώντας διαρκώς τη προσοχή και το θαυµασµό. Η ηλικιακή 

οµάδα 36-49 έχει πολύ αρνητικές σχέσεις από την «Ουδέτερη Θέση Ισχύος» και τα 

άτοµα αυτά χαρακτηρίζονται από άγχος ότι δεν τον σέβονται και  υπερβολική φιλοδοξία 

για σπουδαιότητα. 

 Από την «ουδέτερη Θέση Αδυναµίας» όπως ήταν αναµενόµενο, 

παρουσιάστηκαν λιγότερο αρνητικές σχέσεις από όλες τις ηλικιακές οµάδες αφού τα 

άτοµα αυτά αναπτύσσουν ενοχές και φοβούνται ότι τα πρόσωπα σε θέση ισχύος θα 

τους εκµεταλλευτούν. 

 Βρέθηκε λοιπόν, µέσα από την έρευνα µας ότι η ηλικία όπως και το φύλο, 

σχετίζεται µε τον τρόπο διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης των ατόµων του δείγµατος µας 

σε µερικές θέσεις του οκταγώνου. 

 



6.1.4 ∆υσλειτουργία στην εργασία - κοινωνική ζωή - οικογενειακή ζωή και 

διαπροσωπικές σχέσεις. 

 

  Η κλίµακα Sheeman  έδειξε ότι 42 αλκοολικοί του δείγµατος µας παρουσιάζουν 

κάποια δυσκολία στην εργασία, τη κοινωνική και την οικογενειακή ζωή τους λόγω 

αλκοόλ. Το αξιοσηµείωτο  όµως είναι ότι και στις 3 αυτές κατηγορίες (εργασία, κοινωνική 

και οικογενειακή ζωή) , ένα ποσοστό πάνω από το 50% παρουσιάζει σηµαντικές 

δυσκολίες. Οι δυσκολίες στην οικογενειακή ζωή εµφανίζουν το µεγαλύτερο ποσοστό 

δυσκολίας, Το δείγµα µας εµφάνισε κυρίως δυσκολία στην οικογενειακή ζωή, αφού 

όπως αναφέρουµε στο θεωρητικό κοµµάτι της εργασίας µας οι ευθύνες είναι 

µεγαλύτερες άρα και η δυσκολία επίτευξης  τους (54,8% παρουσιάζουν σηµαντικές 

δυσκολίες στην εργασία και ένα ίδιο ποσοστό στην κοινωνική ζωή λόγω αλκοόλ, ενώ ένα 

ποσοστό 69,1% παρουσιάζει σηµαντικές δυσκολίες στην οικογενειακή ζωή και τις 

ευθύνες στο σπίτι). 

 Παρά όµως τις παραπάνω δυσκολίες που παρουσιάστηκαν στις 3 κατηγορίες, 

δεν εµφανίζεται από τα στοιχεία της έρευνας στατιστικά σηµαντική συσχέτιση των 

δυσκολιών αυτών µε τον τρόπο διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης των ατόµων του 

δείγµατος µας. 

 

 

6.2 Συµπεράσµατα έρευνας 
 
 
Σύµφωνα µε τους στόχους και τις υποθέσεις που θέσαµε στην εργασία µας, 

παρουσιάζουµε τα παρακάτω σηµαντικά συµπεράσµατα: 

 

1. Όσον αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις συνήθειες του αλκοολικού, 

βρέθηκε ότι: 

 Σηµαντικά µεγάλο ποσοστό προέρχεται από τη πόλη  

 Σηµαντικό ποσοστό του δείγµατος είναι µοναχοπαίδια 

 Οι περισσότεροι ερωτώµενοι ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι και ελεύθεροι 

επαγγελµατίες  
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 Καταναλώνουν µεγάλες ποσότητες αλκοόλ και πολύ συχνά   



 Οι περισσότεροι από αυτούς είχαν έστω και µια αποτυχηµένη 

προσπάθεια διακοπής του αλκοόλ. 

 Ένας πολύ σηµαντικός αριθµός του δείγµατος απέτυχε ή αποτυγχάνει να 

ολοκληρώσει καθηµερινές και άλλες δραστηριότητες εξ αιτίας της λήξης 

αλκοόλ 

 Σχεδόν όλοι οι ερωτώµενοι ένιωσαν/ νιώθουν ενοχές για τη χρήση αλκοόλ 

. 

 Μερικοί από αυτούς βρέθηκε να άσκησαν βία προς τον εαυτό τους ή 

άλλους.  

 

2. Για το βαθµό εξασθένισης της λειτουργικότητας του αλκοολικού στην εργασία, τη 

κοινωνική και την οικογενειακή ζωή του λόγω του αλκοόλ, βρέθηκε ότι: 

 Το µεγαλύτερο ποσοστό ανέφερε πολλές έως σηµαντικές δυσκολίες στο 

χώρο εργασίας του. 

 Επίσης το µεγαλύτερο ποσοστό ανέφερε πολλές έως σηµαντικές δυσκολίες 

στην κοινωνική ζωή και τις δραστηριότητες 

 Όσον αφορά την οικογενειακή ζωή και τις ευθύνες στο σπίτι, ακόµη 

µεγαλύτερο ποσοστό ανέφερε πολλές έως σηµαντικές δυσκολίες. 

 

3. Όσον αφορά τη διερεύνηση του κατά πόσο τα δηµογραφικά στοιχεία /ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του αλκοολικού ατόµου επηρεάζουν το είδος και το βαθµό των 

αρνητικών διαπροσωπικών του σχέσεων, µέσα από την έρευνα µας βρέθηκε:  

 Η ηλικία του αλκοολικού ατόµου δε σχετίζεται µε τον τρόπο διαπροσωπικής 

αλληλεπίδρασης  

 Ούτε το φύλο του αλκοολικού δεν σχετίζεται µε τον τρόπο διαπροσωπικής 

αλληλεπίδρασης 

 Στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των παντρεµένων και των 

διαζευγµένων του δείγµατος µας, όσον αφορά την ποιότητα των 

διαπροσωπικών τους σχέσεων βρέθηκαν µόνο από τη θέση Ουδέτερης 

Απόστασης (ΟΑ). 
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4.   Για το βαθµό και το είδος των διαπροσωπικών σχέσεων του αλκοολικού, 

βρέθηκαν τα εξής:  



 Όσο πιο αρνητικά από Εγγύτητα Θέσης Ισχύος (ΕΘΙ) σχετίζονται τα άτοµα 

του δείγµατος, τόσο λιγότερες δυσκολίες αναφέρουν στην εργασία, ενώ όσο 

πιο αρνητικά από Απόσταση Θέση Αδυναµίας  (ΑΘΑ) σχετίζονται τα άτοµα 

του δείγµατος, τόσο περισσότερες δυσκολίες αναφέρουν  στην εργασία τους 

 Επίσης βρέθηκε ότι όσο πιο αρνητικά από Απόσταση Θέση Αδυναµίας (ΑΘΑ) 

σχετίζονται οι αλκοολικοί, τόσο περισσότερες δυσκολίες αντιµετωπίζουν στη 

κοινωνική ζωή και τις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου 

 Βρέθηκε ότι όσο πιο αρνητικά από Απόσταση Θέση Αδυναµίας (ΑΘΑ) 

σχετίζονται οι αλκοολικοί, τόσο περισσότερές δυσκολίες αντιµετωπίζουν  

στην οικογενειακή ζωή και τις ευθύνες στο σπίτι . 

 
 
 
 
 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Ως απόρροια της θεωρητικής και ερευνητικής µελέτης που έχει προηγηθεί η οµάδα µας 

έχει καταλήξει σε κάποια συµπεράσµατα: 

 

(1) Παρατηρήσαµε ότι υπάρχει µια πολυµορφία και µια πολυπλοκότητα όσον αφορά 

τις αιτίες και τους παράγοντες που οδηγούν στον αλκοολισµό. Αυτή η 

πολυπλοκότητα πιθανώς να οφείλεται στο γεγονός ότι ο αλκοολισµός είναι ένα 

πρόβληµα που καθορίζεται και από γενετικούς- κληρονοµικούς αλλά και από 

περιβαλλοντικούς παράγοντες. 
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(2) Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι µετά από την ανάλυση της έρευνας µας 

φάνηκε ότι πολλά από τα συµπεράσµατα αυτής έρχονται σε αντίθεση µε τα 

δεδοµένα της θεωρίας µας. Για παράδειγµα, µέσα από την έρευνα µας φάνηκε 

ότι το φύλο, η ηλικία αλλά και η δυσκολία που ένα άτοµο παρουσιάζει στην 

εργασιακή, κοινωνική και οικογενειακή ζωή του λόγω του αλκοόλ, δεν 

επηρεάζουν σηµαντικά τις διαπροσωπικές του σχέσεις µε τους τρίτους, γεγονός 

που στη θεωρία αντιστρέφεται. 



Μια πιθανή εξήγηση για τις διαφορές αυτές είναι το γεγονός ότι η βιβλιογραφία 

που χρησιµοποιήθηκε, αναφερόταν στο εξωτερικό. Η διαφορετική αυτή 

πραγµατικότητα και η υπερβολή στις επιπτώσεις του αλκοολισµού, που 

παρουσιάζονται στη θεωρία, πιθανότατα να µην αντιστοιχεί στην ελληνική 

κοινωνία, όπου το πρόβληµα του αλκοολισµού είναι σε µικρότερο ακόµα βαθµό 

αλλά συγκαλύπτεται επίσης από τα ανεπίσηµα δίκτυα (ευρύτερο περιβάλλον και 

οικογένεια του αλκοολικού).Η Ελληνική βιβλιογραφία για το σχετικό θέµα είναι 

ελλιπής, καθώς επίσης η φράση «Όσο λιγότερο αλκοόλ…τόσο το καλύτερο» 

ελάχιστα έχει απασχολήσει ακόµα την Ελληνική κοινωνία, αφού οι Έλληνες 

αγνοούν και αψηφούν το πρόβληµα της κατάχρησης  αλκοόλ. 

Μια άλλη πιθανή εξήγηση είναι το ότι οι περισσότεροι συγγραφείς που έχουν 

ασχοληθεί έως τώρα µε την ανάλυση του αλκοολισµού, έχουν υιοθετήσει 

κάποιους γενικούς κάνοντας για τα αίτια, τις επιπτώσεις και γενικά τα δεδοµένα 

του προβλήµατος και έτσι καταγράφουν κάποια «στάνταρ» όσον αφορά το 

φαινόµενο «αλκοολισµός» . Μέσα από την έρευνα µας φάνηκε όµως ότι οι 

αντιθέσεις αυτές έρευνας – θεωρίας, δηµιουργήθηκαν  λόγω της παρουσίας 

κάποιων άλλων παραγόντων, κοινωνικών κυρίως (οικογενειακό και ευρύτερο 

περιβάλλον , συνθήκες, και τρόπος ζωής κ.λ.π.), που επηρεάζουν τόσα τα αίτια 

όσο και τις επιπτώσεις του αλκοολισµού. 
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(3) Μετά από ανάλυση της εργασίας µας παρατηρήσαµε  ότι σε όλα τα επίπεδα του 

αλκοολισµού -αίτια (από παιδική ηλικία µέχρι ενήλικη ζωή), επιπτώσεις, 

διαπροσωπικές σχέσεις, στήριξη, απεξάρτηση  κ.λ.π. σηµαντικό ρόλο παίζει το 

οικογενειακό περιβάλλον. Η οικογένεια είναι ο ανεπίσηµος φορέας που 

επηρεάζει σηµαντικά τον αλκοολικό αλλά επηρεάζεται επίσης σηµαντικά από 

αυτόν και το πρόβληµα του.  

Επιπτώσεις παρουσιάζονται και στον εργασιακό χώρο του αλκοολικό αλλά και 

στον κοινωνικό του περίγυρο, λόγω αλκοολισµού. Οι επιπτώσεις όµως αυτές 

επηρεάζουν κυρίως τον ίδιο τον αλκοολικό αφού µια επιχείρηση ελάχιστα θα 

επηρεαστεί από  ένα µεµονωµένο αλκοολικό υπάλληλο και µια κοινωνική 

εκδήλωση δεν θα αλλάξει ύφος επειδή  ένας αλκοολικός βρίσκεται εκεί. Η 

οικογένεια του όµως θα επηρεαστεί από την συµπεριφορά του αλκοολικού, θα 

αλλάξει η ίδια συµπεριφορά  και θα επηρεάσει τον ίδιο των αλκοολικό αλλά και τα 

υπόλοιπα µέλη που την απαρτίζουν.  



Ειδικά στην Ελλάδα, όπου ο θεσµός της οικογένειας είναι ακόµα σηµαντικό 

κοµµάτι στη ζωή του ατόµου, είναι εντονότερο το γεγονός ότι η οικογένεια µπορεί 

να οδηγήσει ένα µέλος της στον αλκοολισµό από τα παιδικά του χρόνια αλλά 

µπορεί και να ωθήσει  ήδη αλκοολικό µέλος της στην ολοκληρωτική καταστροφή 

ή στην απεξάρτηση. Από την άλλη ένας αλκοολικός που προστατεύεται στενά 

ακόµα από την ελληνική οικογένεια µπορεί να επηρεάσει τη συµπεριφορά, τη 

ζωή και την πορεία ολόκληρης της υπόλοιπης οικογένειας του µέσα από την 

εξάρτηση του. 

 

(4) Για τους πιο πάνω λόγους και για άλλους πολλούς µπορούµε να πούµε ότι κατά 

το στάδιο της απεξάρτησης πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις  

που να ευνοούν όχι µόνο τον αλκοολικό αλλά και όλη του την οικογένεια: 

• Συνειδητοποίηση του προβλήµατος του αλκοολισµού και από τον ίδιο τον 

αλκοολικό αλλά και από την οικογένεια του και το ευρύτερο περιβάλλον του.  

• Σωµατική απεξάρτηση και ανάλογη φαρµακευτική αγωγή (ανάλογα µε το 

στάδιο του αλκοολισµού που το άτοµο βρίσκεται και εφόσον αυτή χρειάζεται) 

• Ψυχολογική και συµβουλευτική στήριξη του αλκοολικού αλλά και της 

οικογένειας του από το ευρύτερο περιβάλλον τους αλλά απαραίτητα και από 

ειδικούς, αφού ενεργητικός ασθενής είναι ο αλκοολικός αλλά παθητικός 

ασθενής είναι η ίδια η οικογένεια του. 
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(5) Υπήρχε αρκετή βιβλιογραφία που να ορίζει το πρόβληµα του αλκοολισµού. Για 

τις επιπτώσεις του όµως στις διαπροσωπικές σχέσεις του ιδίου του αλκοολικού η 

βιβλιογραφία ήταν ελάχιστη. Η ελλιπής αυτή βιβλιογραφική ενηµέρωση ήταν 

εντονότερη στο τοµέα «Αλκοόλ και εργασία», αφού τα δεδοµένα που είχαµε ήταν 

ελάχιστα ενώ καθηµερινά ακούµε στα δελτία ειδήσεων ότι στο αίµα του εργάτη 

που πέθανε µετά από εργασιακό ατύχηµα βρέθηκε µεγάλη ποσότητα αλκοόλ. 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
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(1) Μέσα από την έρευνα µας κυρίως, φάνηκε η έλλειψη κέντρων απεξάρτησης, 

ειδικά στις αγροτικές περιοχές. Σε ολόκληρη τη Κρήτη ,όπου πραγµατοποιήθηκε 

η έρευνα, υπάρχει µόνο ένας φορέας απεξάρτησης, ο Σύλλογος «Επιστροφή» ο 

οποίος βρίσκεται στο Ηράκλειο. Στην έρευνα φάνηκε ότι µόνο 4 από τα 42 µέλη 

του δείγµατος µας είναι από χωριά έξω από το Ηράκλειο. Αυτό δείχνει, εκτός από 

την ανάγκη δηµιουργίας κέντρων απεξάρτησης από το αλκοόλ και την ανάγκη 

αποκέντρωσης των υπηρεσιών αυτών. Στη θεωρία µας τονίζουµε ότι λόγω του 

τρόπου ζωής, της πίεσης και της παραγωγής αλκοολούχων ποτών στην 

ύπαιθρο, υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος και αριθµός αλκοολικών. ∆εν έγινε όµως 

τίποτα, ούτε για την ευρύτερη ενηµέρωση του γενικού και του µαθητικού 

πληθυσµού για τις παγίδες που κρύβει ένα αλκοολούχο ποτό και η χρήση του, 

αλλά ούτε για την δηµιουργία των κατάλληλων βοηθητικών υποδοµών για 

αντιµετώπιση του ήδη υπάρχοντος προβλήµατος.  

Στη Κρήτη, όπου η παραγωγή και η χρήση αλκοολούχων ποτών είναι 

παραδοσιακό έθιµο, προτείνεται η πρόληψη και η αντιµετώπιση του 



προβλήµατος µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην αλλοιωθούν τα έθιµα και οι 

παραδόσεις του τόπου. 

 

(2) Η εφαρµογή της νοµοθεσίας για απαγόρευση της αγοράς και κατανάλωσης 

αλκοολούχων ποτών από ανήλικους αλλά και η αύξηση των θεσµικών και 

νοµοθετικών µέτρων για αποτελεσµατική µείωση των επιπτώσεων της 

κατάχρησης του αλκοόλ, είναι επιτακτική ανάγκη για την ελληνική κοινωνία. 

 

(3) Σε ένα από τα κεφάλαια της εργασίας µας τονίζουµε την απαραίτητη συµµετοχή 

και βοήθεια του Κ.Λ. και άλλων ειδικοτήτων (ψυχολόγοι κ.λ.π.) στην προσπάθεια 

του αλκοολικού για απεξάρτηση. Φαίνεται όµως ότι αυτό δεν αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση για όλες τις θεραπευτικές µονάδες στην Ελλάδα. Στο 

Σύλλογο «Επιστροφή» για παράδειγµα, προσφέρονται υπηρεσίες από έναν 

σύµβουλο αλκοολισµού (αλκοολικός µε 10 χρόνια αποχή) και από µια ψυχολόγο 

που προσφέρει βοήθεια περιστασιακά µόνο σε ειδικές περιπτώσεις. 

Παρουσιάζεται λοιπόν η ανάγκη ενίσχυσης των υπηρεσιών που λειτουργούν για 

την απεξάρτηση των αλκοολικών από κατάλληλα και σχετικά ανθρωπιστικά 

επαγγέλµατα ( Κ.Λ., ψυχολόγους, κοιν. συµβούλους, κοινωνιολόγους κ.λ.π.)  για 

µια σωστή και ολοκληρωµένη προσφερόµενη διαδικασία απεξάρτησης. 
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(4) Όλα τα άτοµα που κάνουν επικίνδυνη και επιβλαβή χρήση οινοπνευµατωδών 

καθώς και τα µέλη των οικογενειών τους έχουν το δικαίωµα σε µια προσιτή 

θεραπεία και φροντίδα. Όλα τα άτοµα που δεν επιθυµούν να καταναλώνουν 

οινοπνευµατώδη ή δεν µπορούν να πιουν εξαιτίας της υγείας τους  ή και για 

άλλους λόγους, έχουν το δικαίωµα να προστατεύονται από τον εξαναγκασµό να 

πιουν καθώς και να υποστηρίζονται κατά την αποχή τους από τα 

οινοπνευµατώδη.  
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