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Ν. Πιπεροπούλου 
 
 

Οι παθολογικές εξαρτήσεις δεν περιορίζονται στην κατανάλωση ουσιών, αλλά περιλαµβάνουν 
ποικίλες άλλες συµπεριφορικές έξεις. ∆ιερευνήθηκε, εάν οι αγοραπωλησίες στο Χρηµατιστήριο 
Αξιών Αθηνών µπορεί να έχουν οµοιότητες µε την καταναγκαστική συµπεριφορά ενασχόλησης 
µε τυχερά παιχνίδια, που οδηγεί σε πιθανά ψυχολογικά προβλήµατα και προβλήµατα υγείας. 
Τα ερωτηµατολόγια South Oaks Screen (SOS) και General Health Questionnaire, καθώς και 
ένα ερωτηµατολόγιο που αφορούσε στα δηµογραφικά στοιχεία συµπληρώθηκαν από ένα 
δείγµα (Ν=178) Ελλήνων, οι οποίοι ασχολούνται µε αγοραπωλησίες µετοχών στο ελληνικό 
χρηµατιστήριο. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η πλειονότητα των Ελλήνων επενδυτών έχει 
υπο-ουδική µορφή εξάρτησης από τις αγοραπωλησίες και ότι είναι παθολογικώς εξαρτηµένοι 
επενδυτές. Επιπροσθέτως, περισσότερες γυναίκες παρά άντρες είναι παθολογικώς 
εξαρτηµένες, ενώ η Αθήνα είχε τα µεγαλύτερα ποσοστά παθολογικώς εξαρτηµένων επενδυτών 
από τις πόλεις / χωριά της Ελλάδος, µε στατιστικώς σηµαντική διαφορά. Επιπλέον, συγκριτικά 
συχνότερη εξάρτηση παρουσιάζουν τα άτοµα του ηλικιακού φάσµατος των 30-39 ετών (όπως 
χαρακτηρίστηκαν από το SOS ερωτηµατολόγιο). Επίσης, άτοµα που σηµείωσαν "χωρισµένοι ή 
διεζευγµένοι" στην οικογενειακή κατάσταση έδειξαν µεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν 
παθολογική συµπεριφορά εξάρτησης. Τέλος, βρέθηκε µία θετική συσχέτιση ανάµεσα στην 
καταναγκαστική συµπεριφορά των Ελλήνων επενδυτών και την εκδήλωση ψυχολογικών 
προβληµάτων και προβληµάτων υγείας. 
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 Ως εθισµός ή εξάρτηση ορίζεται η κατάσταση, κατά την οποία το υποκείµενο αδυνατεί να σταµατήσει να 
συµπεριφέρεται κατά συγκεκριµένο επαναλαµβανόµενο τρόπο εξαιτίας ισχυρών φυσιολογικών, ψυχολογικών 
και / ή κοινωνικών αιτίων.~ Η συµπεριφορά που προκύπτει από τον εθισµό συχνά βιώνεται υποκειµενικά σαν 
«απώλεια ελέγχου» - η συµπεριφορά εξακολουθεί, παρά τις ηθεληµένες προσπάθειες για αποχή ή µετριασµό. 
Αυτές οι συνήθειες χαρακτηρίζονται από άµεση ικανοποίηση (βραχυπρόθεσµο όφελος), η οποία συχνά 
συνδέεται µε µακροπρόθεσµες επιβλαβείς επιπτώσεις (µακροπρόθεσµο κόστος). 
 Οι προσπάθειες να αλλάξει µια συµπεριφορά εθισµού (µε Θεραπεία ή προσωπική προσπάθεια) κατά κανόνα 
χαρακτηρίζονται από µεγάλα ποσοστά υποτροπής.2~3 Ως κύρια χαρακτηριστικά µιας συµπεριφοράς εθισµού 
µπορούν να Θεωρηθούν ο καταναγκασµός ή ισχυρή επιθυµία να εµπλακεί κάποιος στη συµπεριφορά αυτή, η 
µειωµένη ικανότητα να ελέγξει τη συµπεριφορά, δυσφορία εάν εµποδιστεί το υποκείµενο να εκδηλώσει τη 
συγκεκριµένη συµπεριφορά και επιβλαβείς επιπτώσεις σε αυτό. 
 Οι βασικές συµπεριφορές εθισµού που προκαλούν τα µεγαλύτερα προβλήµατα συµπεριλαµβάνουν την 
κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών (π.χ. όπιο, ηρωίνη, µορφίνη, βαρβιτουρικά, βενζοδιαζεπίνες, σπιντ, ecstasis, 
κοκαΐνη, µαριχουάνα, LSD, µεσκαλίνη κ.ά.), οινοπνευµατωδών και καπνίσµατος.5~6 Επιπλέον, άλλοι τύποι 
υπερβολικής συµπεριφοράς, χωρίς χρήση ουσιών, συνιστούν εθισµούς ή εξαρτήσεις, αποκαλούµενοι 
«συµπεριφορικοί» (behavioural), όπως η υπερβολική κατανάλωση τροφής (βουλιµία), η υπερσεξουαλικότητα 
(κατά ή παρά φύσιν), οι σχέσεις παθολογικής εξάρτησης σε ζευγάρια,~ η υπερβολική άθληση και η παραβατική 
συµπεριφορά (π.χ. κλεπτοµανία).a.9 'Ενα άλλο υποσύνολο συµπεριφορικών εθισµών αποτελούν οι 
τεχνολογικοί εθισµοί, οι οποίοι περιλαµβάνουν αλληλεπίδραση µεταξύ µηχανής και ανθρώπου (παρακολούθηση 
τηλεόρασης, παιχνίδια υπολογιστή και περιήγηση στο ∆ίκτυο σε υπερβολικό βαθµό) 
 Μια ιδιαίτερη κατηγορία εθισµού, δίχως χρήση ουσιών, συνιστά η παθολογική ενασχόληση µε τυχερά 
παιχνίδια, στην οποία συµπεριλαµβάνεται η παθολογική ενασχόληση µε χρηµατιστηριακές συναλλαγές. Τα 
διαγνωστικά κριτήρια για την παθολογική ενασχόληση µε τυχερά παιχνίδια ( σύµφωνα µε το DSMIV ) είναι τα 
ακόλουθα: 
 

Α. Το υποκείµενο έχει σταδιακή και χρόνια αδυναµία να αντισταθεί στη διάθεση να ασχολείται µε τυχερά 
παιχνίδια. 
 
Β. Η ενασχόληση µε τα τυχερά παιχνίδια παραγκωνίζει, διακόπτει ή καταστρέφει οικογενειακές, προσωπικές 
και επαγγελµατικές ενασχολήσεις, όπως τεκµαίρεται από τουλάχιστον τρία από τα ακόλουθα: 
(1) σύλληψη για πλαστογραφία, απάτη, κατάχρηση ή φοροδιαφυγή εξαιτίας των προσπαθειών εξευρεύσεως 
χρηµάτων µε σκοπό τα τυχερά παιχνίδια, 
(2) κατάπτωση χρεών ή άλλων οικονοµικών υποχρεώσεων, 
(3) διακοπή της οικογενειακής και / ή συζυγικής σχέσης εξαιτίας των τυχερών παιχνιδιών, 
(4) δανεισµός χρηµάτων από παράνοµες πηγές (π.χ. από τοκογλύφους), 
(5) αδυναµία να δικαιολογήσει απώλεια χρηµάτων ή αποκόµιση κερδών, εάν αυτό ζητηθεί, 
(6) απώλεια εργασίας εξαιτίας των απουσιών µε σκοπό τα τυχερά παιχνίδια, 
(7) ανάγκη να εξευρεθούν χρήµατα από τρίτο πρόσωπο για να αποφευχθεί οικονοµική κρίση. 
 



Γ. Η ενασχόληση µε τυχερά παιχνίδια δεν γίνεται εξαιτίας κάποιας διαταραχής προσωπικότητας µε α-
ντικοινωνικά χαρακτηριστικά.l 
 

 Συνεπώς, η παθολογική ενασχόληση µε τυχερά παιχνίδια µπορεί να Θεωρηθεί ως καταναγκαστική διαταραχή 
χωρίς λήψη ουσιών. 
   Κατά τη διετία 1997-99, τα ποσά των καθηµερινών συναλλαγών στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, άγγιζαν 
το αστρονοµικό ποσόν των 400 και 500 δισεκατοµµυρίων δραχµών, ενώ οι νεοεισερχόµενοι επενδυτές άνοιξαν 
επιπλέον 1.400.000 λογαριασµούς. Αποκορύφωµα της ανοδικής πορείας ήταν το καλοκαίρι του 1999, οπότε το 
Χρηµατιστήριο εκτοξεύθηκε στις 6.300 µονάδες. 
 Η ιδέα αυτής της συγκεκριµένης έρευνας τροφοδοτήθηκε από παρατηρήσεις και άτυπες αξιολογήσεις από 
καθηµερινές αναφορές στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης (εφηµερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση) γι' αυτό που 
επισήµως ονοµάσθηκε «µανία της Σοφοκλέους». Σκοπός της παρούσης µελέτης ήταν η διερεύνηση των 
ακόλουθων προβληµάτων: 
 Πρώτον, προσδιορισµός του ποσοστού των εθισµένων παικτών στο ελληνικό χρηµατιστήριο, δηλαδή εκείνων 
που πληρούν τα διαγνωστικά κριτήρια παθολογικής εξάρτησης από τυχερά παιχνίδια κατά DSM-IV. 
 ∆εύτερον, διερεύνηση των σχέσεων παθολογικής εξάρτησης και δηµογραφικών στοιχείων (ηλικία, φύλο, 
τόπος διαµονής και οικογενειακή κατάσταση). 
 Τρίτον, διερεύνηση των σχέσεων µεταξύ βαρύτητας παθολογικής εξάρτησης και βαρύτητας προβληµάτων 
ψυχικής και σωµατικής υγείας. 
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 Εκατόν εβδοµήντα οκτώ ερωτηµατολόγια µοιράστηκαν κατά τη χρονική περίοδο µεταξύ ∆εκεµβρίου 1999 και 
Μαρτίου 2000, µε τη µέθοδο της «χιονοστιβάδας»,16 σε ένα δείγµα Ελλήνων (126 άντρες και 52 γυναίκες), οι 
οποίοι συναλλάσσονταν στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Το αρχικό στρώµα του δείγµατος συγκροτήθηκε 
από προσωπικές επαφές, µέσω των οποίων κατέστη εφικτή η προσέγγιση άλλων επενδυτών. Η τεχνική της 
«χιονοστιβάδας» είναι ιδιαιτέρως χρήσιµη για τη συγκρότηση δειγµάτων σε πληθυσµούς λίαν δυσχερούς 
ερευνητικής πρόσβασης (π.χ. χρήστες ουσιών, µέλη Θρησκευτικών αιρέσεων κ.ο.κ.), µολονότι η χρήση της 
εγκυµονεί κινδύνους περιορισµού της αντιπροσωπευτικότητας του τελικού ερευνητικού δείγµατος σε επιµέρους 
κοινωνικά δίκτυα, µε αποκλεισµό άλλων συναφών, αλλά διακριτών από αυτά, κοινωνικών δικτύων. Τα ερωτη-
µατολόγια ήταν µεταφρασµένα στα ελληνικά. Οι συµµετασχόντες αγνοούσαν τον σκοπό της έρευνας. Οι ηλικίες 
τους κυµαίνονταν από 20 έως και 70 ετών. Η πλειονότητα κατάγονταν από την Αθήνα (Ν=92, 51,7%) και τη 
Θεσσαλονίκη (Ν=59, 33,1 %), καθώς υπήρχε και ένα µικρό ποσοστό από άλλες επαρχιακές πόλεις (Σαλαµίνα, 
Κόρινθος, Λουτράκι, Κιλκίς και Ιωάννινα). Ως προς την επαγγελµατική κατάσταση των ατόµων του δείγµατος, 
οι περισσότεροι ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι (Ν=54, 30,3%), δηµόσιοι υπάλληλοι (Ν=47, 26,4%) και ελεύθεροι 
επαγγελµατίες (Ν=44, 24,7%)~ υπήρχε και ένα µικρό ποσοστό από νοικοκυρές, άνεργους, φοιτητές, προσωπι-
κό των ενόπλων δυνάµεων και συνταξιούχους. Ως προς την εκπαίδευση του δείγµατος, τα µεγαλύτερα 
ποσοστά είχαν οι κάτοχοι πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης (Ν=106, 59,6%), οι απόφοιτοι Λυκείου (Ν=32, 
18,η%) και οι απόφοιτοι ΤΕΙ / σχολής (Ν=29, 16,3%). Τέλος, όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση του 
δείγµατος, 117 ήταν παντρεµένοι (65,7%), 52 ήταν ανύπαντροι (29,2%) και 7 χωρισµένοι / διαζευγµένοι 
(3,9%). 
 Πέραν της συλλογής των δηµογραφικών στοιχείων, οι συµµετασχόντες συµπλήρωσαν δύο ερωτηµατολόγια, 
το South Oaks Screen και το General Health Questionnaire.» Η σειρά χορήγησης των ερωτηµατολογίων ήταν 
τυχαιοποιηµένη. Με άλλα λόγια, η σειρά συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων ήταν απολύτως τυχαία. 'Ολοι 
συµµετείχαν οικειοθελώς και η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων ήταν ανώνυµη και άκρως εµπιστευτική. 
Μετά το πέρας της συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων, οι συµµετασχόντες ενηµερώθηκαν για τους σκοπούς 
της έρευνας. 
 Το South Oaks Screen προήλθε από το South Oaks Gambling Screen,~8 ένα ερωτηµατολόγιο µε 20 
ερωτήσεις βασισµένο στα διαγνωστικά κριτήρια του DSM-ΙΙΙ~9 και του DSM-ΙΙΙ-R2~ για την παθολογική ε-
νασχόληση µε τυχερά παιχνίδια. Το South Oaks Screen είχε τις ίδιες ερωτήσεις µε το South Oaks Gambling 
Screen, µολονότι ήταν τροποποιηµένες για τους συναλλασσοµένους µε το χρηµατιστήριο επενδυτές. Βάσει της 
συνολ.ικής βαθµολογίας, προκύπτουν τρεις ψυχοδιαγνωστικές κατηγορίες επενδυτών του χρηµατιστηρίου: 
αυτοί που δεν έχουν κανένα πρόβληµα, αυτοί που έχουν υπο-ουδική µόνον µορφή εξάρτησης και, τέλος, οι 
παθολογικώς εξαρτηµένοι επενδυτές. 
 Το δεύτερο ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε ήταν το γνωστό General Health Questionnaire µε 28 
ερωτήσεις, για σωµατικά συµπτώµατα, άγχος / stress και διαταραχές ύπνου, κοινωνική δυσλειτουργία και 
σοβαρή µορφή κατάθλιψης. � � ) & ε � � H � I & I
 Η περιγραφική ανάλυση συχνοτήτων βασιζόµενη στις τρεις ψυχοδιαγνωστικές κατηγορίες του ερω-
τηµατολογίου South Oaks Screen χρησιµοποιήθηκε για τη διερεύνηση των δύο πρώτων ερωτηµάτων της 
µελέτης. 
 Ως προς το πρώτο ερώτηµα, προέκυψε ότι 20 άτοµα (11,2%) δεν παρουσίαζαν κανένα πρόβληµα, 99 άτοµα 
(55,6%) παρουσίαζαν υπο-ουδική µόνον µορφή εξάρτησης, ενώ 59 άτοµα (33,1 %) παρουσίαζαν οριστική 
παθολογική εξάρτηση από τις συναλλαγές στο Χρηµατιστήριο (Πίνακας 1). 
 'Οπως φαίνεται από τον πίνακα 1, περισσότερες γυναίκες παρά άνδρες είναι παθολογικώς εξαρτηµένες 
(36,5% έναντι 31,7%), χωρίς ωστόσο να προκύπτει στατιστικώς σηµαντική τιµή του χ2 (χ2=0,996, df=2, 
ρ=0,608 µη σηµαντικό). Επίσης, ως προς τις επί µέρους κατηγορίες φάσµατος ηλικιών, παθολογική εξάρτηση 
παρουσίαζαν οι 30-39 ετών (39,6%) έναντι των άλλων ηλικιακών φασµάτων, χωρίς να προκύπτει στατιστικώς 
σηµαντική τιµή του χ2 (df=10, ρ=0,189131). Παρά τη διαφορά ανάµεσα στην οικογενειακή κατάσταση των 



εξαρτηµένων επενδυτών (42,9% χωρισµένοι / διεζευγµένοι, έναντι 33,3% παντρεµένων και 32,7% 
ανύπαντρων) δεν προέκυψε στατιστικώς σηµαντική τιµή του χ2 (df=4 και ρ=0,891615). Παρά ταύτα, τα 
υψηλά επίπεδα εξάρτησης των Αθηναίων επενδυτών και των επενδυτών από τις άλλες πόλεις / χωριά της 
Ελλάδος (35,5% έναντι 30,0%, αντιστοίχως) έδειξαν στατιστικώς σηµαντική διαφορά (χ2=35,739, df=20, 
ρ=0,017) υπέρ αυτών που προέρχονταν από την πρωτεύουσα. 
 Εξάλλού, για τη διερεύνηση του τρίτου ερωτήµατος, προσδιορίσθηκε ο συντελεστής συσχέτισης (Pearson r) 
µεταξύ των παθολογικώς εξαρτηµένων παικτών βάσει της βαθµολογίας του South Oaks Screen και εκείνης του 
General Health Questionnaire. Βρέθηκε ισχυρή Θετική συσχέτιση, στατιστικώς σηµαντική (r=0,388, ρ=0,000). 
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 Πέραν των αλκοολικών, των τοξικοµανών, των παθολογικών χαρτοπαικτών στη χώρα µας, µια σχετικά νέα 
κατηγορία εξαρτηµένων ατόµων προέκυψε από τη ραγδαία χρηµατιστηριακή άνοδο κατά το πρόσφατο 
παρελθόν. 
 Βάσει της χρήσης του South Oaks Gambling Screen σε αντιπροσωπευτικά δείγµατα πληθυσµών, έχει βρεθεί 
ότι ποσοστό 1-3% του πληθυσµού πληροί τα κριτήρια για παθολογική εξάρτηση βάσει αυτού του 
ερωτηµατολογίου.21,22 Στην παρούσα µελέτη, χρησιµοποιώντας το ίδιο ερωτηµατολόγιο, προέκυψε ότι 1/3 
του δείγµατος ήταν οριστικά παθολογικώς εξαρτηµένοι επενδυτές, καθώς επίσης ότι παραπάνω από το 50% 
παρουσίαζαν υπο-ουδική µορφή εξάρτησης. 
 Τα συγκριτικώς µαγαλύτερα ποσοστά γυναικών µεταξύ των οριστικά παθολογικώς εξαρτηµένων παικτών 
(29,2% στο δείγµα, αλλά 36,5% σ' αυτή την οµάδα) εν σχέσει προς εκείνα των ανδρών (70,8% έναντι 31,7%, 
αντιστοίχως) της παρούσης µελέτης συγκλίνουν προς εκείνα πρόσφατης αµερικανικής σε δείγµα παθολογικών 
στοιχηµατιών που ανεζήτησαν ιατρική βοήθεια.23 Επιπροσθέτως, τα ποσοστά ανδρών προς γυναίκες του 
δείγµατος (2:1) είναι αντιπροσωπευτικά εκείνων µεταξύ παθολογικών στοιχηµατιών. 
 

 
 Συγκριτικώς, ακόµη µεγαλύτερα ποσοστά εξάρτησης στις ηλικιακές κατηγορίες των 30-39 και 40-49 ετών, 
συνεπώς στο ηλικιακό φάσµα των 30-50 ετών, βρέθηκαν σε µελέτη δείγµατος των παΘολογικών 
στοιχηµατιών.25 Αναλόγως, το προφίλ του µέσου χρήστη του ∆ικτύου που αγοραπωλεί µετοχές 
ενδοσυνεδριακώς αντικατοπτρίζει επίσης το προφίλ του εξαρτηµένου καταναγκαστικού παίκτη τυχερών 



παιχνιδιών, καθώς και οι δύο συνήθως είναι άνδρες µεταξύ 25-40 ετών που επιδιώκουν τον γρήγορο 
πλουτισµό µέσω της αγοραπωλησίας µετοχών. Συνεπώς, η ενδοσυνεδριακή αγοραπωλησία µετοχών δεν 
διαφέρει από άλλες µορφές τυχερών παιγνίων. 
 Τα µικρά ποσοστά των περισσότερο ηλικιωµένων ατόµων στην οµάδα των οριστικά παθολογικών χρη-
µατιστηριακών παικτών στην παρούσα µελέτη επιβεβαίωσαν ανάλογο εύρηµα πρόσφατης αµερικανικής µελέτης 
σε δείγµα παθολογικών στοιχηµατιών. 
 Επίσης, από την παρούσα έρευνα προκύπτει ότι όσο ισχυρότερα είναι τα δεσµά της εξάρτησης από το ΧΑΑ 
τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες εµφάνισης Ψυχικών διαταραχών και προβληµάτων υγείας. Παροµοίως, 
η οριστική εξάρτηση από τυχερά παιχνίδια συνοδεύεται από ποικίλες ψυχοπαθολογικές εκδηλώσεις, όπως 
άγχος (92,6%) και κατάθλιψη (80,2%), η συχνότητα και η βαρύτητα των οποίων δεν παρουσιάζουν διαφορές 
ανάµεσα στα δύο φύλα.24 Ανάλογα ευρήµατα για κοινωνική δυσλειτουργία, αγχώδεις διαταραχές και 
αυτοκτονικό ιδεασµό ή απόπειρες αυτοκτονίας έχουν βρεθεί σε άλλες πρόσφατες έρευνες για παθολογικούς 
στοιχηµατίες. 
 Παρότι ο σκοπός αυτής της έρευνας είχε επικεντρωθεί στη συµπεριφορά των Ελλήνων επενδυτών στα 
πλαίσια µιας αναπτυσσόµενης χρηµατιστηριακής αγοράς, η παρούσα µελέτη παρουσίασε ορισµένους 
περιορισµούς, όπως η προβληµατική αντιπροσωπευτικότητα δείγµατος. Η υπέρβαση των αδυναµιών της 
µελέτης απαιτεί περαιτέρω έρευνα, σε ευρύτερα και αντιπροσωπευτικότερα δείγµατα ενσωµατώνοντας τη 
διαχρονική συµµεταβολή χρηµατιστηριακής πορείας και ψυχοπαθολογίας. 

 


