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 Ορισμός: 

 Εθισμός είναι η εξάρτηση από μια συνήθεια Προκαλείται 
από κάπνισμα, ναρκωτικά , αλκοόλ, τζόγο, διαδίκτυο κλπ. 
Υπάρχουν πολλά στάδια εθισμού.

 Ο εθισμός καθώς εξελίσσεται γίνεται τρόπος ζωής. 
Δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν παγιδευμένοι σε κάποιον από 
τους πολλούς εθισμούς.

 Στην ουσία σήμερα αντιμετωπίζεται ως εθισμός σχεδόν κάθε 
συνήθεια που ακολουθείται εκτός μέτρου από ένα άτομο το 
οποίο γνωρίζει ότι δυσκολεύεται ή αδυνατεί να την κατευνάσει 
και πολύ περισσότερο να της δώσει ένα τέλος.



Βουτούρας Θανάσης
Γεωργακής Νικόλαος

Δομπρογιάννης Αλέξανδρος
Κάμπαξης Βασίλειος
Κασιμάτης Ιωάννης



 Ορισμός Τσιγάρο 

 Το τσιγάρο (στην Καθαρεύουσα σιγαρέτο) αποτελείται από 
μικρά κομμάτια επεξεργασμένου καπνού που είναι 
τυλιγμένα σε χαρτί. 

 Έχει κυλινδρικό σχήμα και μπορεί να έχει στο ένα του άκρο 
επιστόμιο με φίλτρο. Το μήκος του δεν υπερβαίνει τα 
120 χιλιοστά και η διάμετρός του τα 10 χιλιοστά. 

 Για αυτόν το σκοπό το ένα του (άφιλτρο) άκρο αναφλέγεται 
καθώς το άλλο τοποθετείται στο στόμα του καπνιστή, από 
όπου εισπνέεται περιστασιακά ο καπνός που παράγεται. 

 Το κάπνισμα τσιγάρων αυξάνει την πιθανότητα για 
προβλήματα υγείας, όπως είδη καρκίνων, με 
σημαντικότερο αυτόν του πνεύμονα, τα οποία μπορεί να 
οδηγήσουν στο θάνατο.



Οι περισσότεροι όταν αναφέρονται στα 
βλαβερά συστατικά του καπνού 
αναφέρονται στην πίσσα και την νικοτίνη. 
Δυστυχώς, ο καπνός του τσιγάρου περιέχει 
περίπου 4000 συστατικά που επηρεάζουν 
αρνητικά την υγεία μας.

Μερικά από αυτά είναι:
 Η νικοτίνη.



 Η πίσσα.

 Μονοξείδιο του άνθρακα.

 Φορμαλδεΰδη.

 Αρσενικό.

 Βενζόλιο.

 Ραδόνιο.

 Πολώνιο.





 -για να ανήκουμε σε μια ομάδα και να γίνουμε 
αποδεκτοί ή γιατί μας πιέζουν οι συνομήλικοι 

 -τα παιδιά καπνιστών είναι πολύ πιο πιθανό να γίνουν 
και αυτά καπνιστές

 -έκφραση επαναστατικότητας και αντιδραστικότητας 
στην εφηβεία, σε μια ηλικία δηλαδή που αποδεδειγμένα 
χαρακτηρίζεται από την αίσθηση του άτρωτου.

 -αναζήτηση ανακούφισης ή παρηγοριάς σε μια δύσκολη 
στιγμή 

 -ενδόμυχα συναισθήματα αυτοκαταστροφής ή 
εκδικητικότητας.



 Ποιοι είναι οι μηχανισμοί άμυνας που επιστρατεύει ο 
εξαρτημένος από μια ουσία;

 Οι μηχανισμοί άμυνας είναι χαρακτηριστικά της 
ανθρώπινης σκέψης που λειτουργούν είτε συνειδητά είτε 
υποσυνείδητα, για να προστατεύσουν το Εγώ από την 
επίγνωση δύσκολων ή επίπονων συναισθημάτων, 
γεγονότων και πληροφοριών. Ορισμένοι από τους 
μηχανισμούς άμυνας που εντοπίζουμε στις εξαρτήσεις 
είναι:

 -άρνηση
 -παρανοειδής προβολή (σοβαρή βλάβη της αίσθησης της 

πραγματικότητας)
 -αποφυγή
 -απομόνωση συναισθήματος
 -εκλογίκευση



 Το κάπνισμα έχει 50 τρόπους να σου καταστρέψει τη ζωή 
μέσω μιας ασθένειας και περισσότερους από 20 τρόπους για 
να σε οδηγήσει στο θάνατο. 

 Πολλές ιατρικές καταστάσεις μπορεί να προκαλέσουν 
χρόνια προβλήματα υγείας. 

 Αυξημένος κίνδυνος για τους καπνιστές, ασθένεια ούλων, 
μυϊκές βλάβες, κυνάγχη, πόνος λαιμού, πόνος στην πλάτη, 
νύστα - υπνηλία  οφθαλμικές μυκητομολύνσεις, 
καταρράκτης, οστεοπόρωση, πολύποδας παχέος εντέρου, 
οστεοαρθρίτιδα, Crohn's , κατάθλιψη, διαβήτης, πνευμονία, 
απώλεια ακοής, ψωρίαση, γρίπη, ρυτίδωση δέρματος, 
στομαχικό έλκος, οπτική νευροπάθεια, ρευματοειδής 
αρθρίτιδα, τραυματισμοί συνδέσμων, απώλεια όρασης, 
φυματίωση.





 Αναπόσπαστο κομμάτι της οικογενειακής ζωής είναι για 
την πλειονότητα των Ελλήνων μαθητών το κάπνισμα, αφού 
οι γονείς ακόμα και από την προσχολική ηλικία των 
παιδιών τους δεν έχουν κανέναν ενδοιασμό να καπνίζουν 
μέσα στο σπίτι, χτίζοντας έτσι ένα «προβληματικό» 
πρότυπο ενηλίκου.

 Ποσοστό μεγαλύτερο από το 60% των μαθητών Β΄ και Γ΄ 
Γυμνασίου δηλώνει ότι είτε ένας από τους δύο γονείς του 
(38,4%) είτε και οι δύο (23,2%) είναι καπνιστές. 

 Αποδεικνύεται η άρρηκτη σχέση της εικόνας του γονέα 
καπνιστή με την υιοθέτηση αυτής της συνήθειας. 



 Για τους μισούς μαθητές (48,6%) ο ένας ή και οι δύο 
γονείς τους κάπνιζαν στο σπίτι όταν ήταν ακόμα στην 
προσχολική ηλικία (δηλαδή, μικρότεροι των έξι ετών). 

 Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, «ένας γονιός καπνιστής 
δημιουργεί, στη συνείδηση του εφήβου, οικειότητα με το 
κάπνισμα και την εικόνα του καπνιστή συνολικά 
προκαταβάλλοντας τη μελλοντική του συμπεριφορά.

 Με τη στάση που τηρούν οι ίδιοι οι γονείς αποτελούν 
πομπό μηνυμάτων που επιδρούν στην ικανότητά του να 
αντισταθεί ή να δοκιμάσει να καπνίσει. Δυστυχώς, 
ελάχιστοι γονείς έχουν επίγνωση των επιπτώσεων της 
συμπεριφοράς τους στις συνήθειες των παιδιών τους».



 Αν τα χρήματα που ξοδεύετε καθημερινά στα τσιγάρα τα 
αποταμιεύατε, θα μπορούσατε κάθε χρόνο να πηγαίνατε 
διακοπές ένα μήνα με τον σύντροφό σας σε κάποιο εξωτικό 
νησί ή κάθε τρίτο χρόνο να αγοράζετε καινούργιο αυτοκίνητο.

 Η ποιότητα της ζωής σας θα ήταν οπωσδήποτε καλύτερη 
από την σημερινή.

 Καπνίζοντας υποβαθμίζετε την νοημοσύνη σας, πιστεύοντας 
στην διαφημιστική παραπληροφόρηση που κάνουν οι 
μεγάλες εταιρίες καπνού.

 Το κάπνισμα δεν είναι ελευθερία, είναι εξάρτηση από την 
εθιστική ουσία της νικοτίνης. Μάθετε να ζείτε χωρίς να 
εξαρτάστε από καμία ουσία. Τότε μόνο είσθε ανεξάρτητος και 
ελεύθερος στις επιλογές σας.

ΚΟΨΤΕ ΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ







Γιάννης Καλέργης
Αναστασία Κανάκη
Λευτέρης Κοντούρης
Παναγιώτης Κουντεμάνης
Χρύσα Κούτση



Με τον όρο «ναρκωτικά» νοούνται ουσίες με 
διαφορετική χημική δομή και διαφορετική δράση 
στο κεντρικό νευρικό σύστημα, αλλά με κοινά 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα την μεταβολή της 
θυμικής κατάστασης του χρήστη και την πρόκληση 
εξάρτησης διαφορετικής φύσης (ψυχικής ή και 
σωματικής) και ποικίλου βαθμού.



•Η διαθεσιμότητα των ουσιών
•Η αποξένωση
•Η έλλειψη υποστηρικτικών κοινωνικών 
δομών
•Ο καταναλωτικός τρόπος ζωής
•Η πίεση, το άγχος
•Η έλλειψη ευκαιριών επαγγελματικής 
απασχόλησης
•Η παρέα με  χρήστες ουσιών
•Η βία, η παραμέληση, οι υπέρμετρες 
οικογενειακές συγκρούσεις



•Η αναποτελεσματική επίβλεψη από τους 
γονείς
•Ο ψυχικός πόνος
•Η μοναξιά
•Η χαμηλή αυτοεκτίμηση
•Η έλλειψη επικοινωνίας
•Η αδυναμία διαχείρισης έντονων 
συναισθημάτων και ματαιώσεων
•Η αναζήτηση διαρκούς ευτυχίας και 
ευχαρίστησης
•Η αρχική χρήση ουσιών κατά την 
προεφηβεία
•Η σχολική αποτυχία σε σταθερή βάση





Ηπατίτιδα Β από την κοινή χρήση σύριγγας

•Σωματικά προβλήματα

AIDS και ενδοφλέβια χρήση

•Ψυχολογικά προβλήματα

Υπερβολικό άγχος

Ψυχολογικές διαταραχές

Κατάθλιψη

Καρδιακά νοσήματα

Δυσκολία στη συγκέντρωση

Διαταραχή ύπνου





•Ψυχοθεραπεία, 

•Ομάδες αλληλοβοήθειας  

•Οικογενειακή θεραπεία

•Θεραπευτικές κοινότητες



• H πρόληψη πρέπει να αρχίσει από  μικρή ηλικία.
• Αρχίστε να μιλάτε στα παιδιά σας από μικρή ηλικία, σχετικά 
με ζητήματα που άπτονται του προβλήματος των ναρκωτικών. 
•Δώστε τους την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε συζητήσεις και 
ανακαλύψτε μαζί τους τι ξέρουν ήδη για τα ναρκωτικά (ίσως 
εκπλαγείτε). 
•Η έγκαιρη "εγκατάσταση" επικοινωνίας με το παιδί, κάνει 
πολύ ευκολότερη την ενασχόληση με προβλήματα 
ναρκωτικών που μπορεί να προκύψουν αργότερα.







Αυγουστή Μαρία
Βελαλή Μαρία
Γεωργίου Δημήτρης
Ζήσου Αγγελική
Κουλίζου Σωτηρία



ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ
Τι είναι αλκοόλ;
Ο όρος αναφέρεται για πρώτη φορά από έναν γιατρό στα 

τέλη της δεκαετίας του 1840, ενώ αναλύθηκε σε νόσο το 
1972. Αλκοολισμός σημαίνει δηλητηρίαση από αλκοόλ 
και παρουσιάζεται σε δύο μορφές, οξεία και χρόνια 
μέθη.



Οξεία: Στην οξεία μέθη, ανάλογα με τη ποσότητα του 
οινοπνεύματος που έχει καταναλωθεί και την κατάσταση 
του ατόμου (βαθμό πληρώσεως στομάχου, ιδιοσυγκρασία, 
φύλο κτλ) υπάρχουν διαταραχές συνειδήσεως, αναστολή 
φραγμών, μειωμένη αντίληψη έως κώμα και θάνατος.

Χρόνια: Στη χρόνια μέθη έχουμε καθημερινή χρήση 
μεγάλης ποσότητας αιθανόλης. Τα άτομα αυτά, ανίκανα να 
αντισταθούν στην αυξημένη επιθυμία τους, οδηγούνται 
σιγά-σιγά σε αδυναμία να λειτουργήσουν εάν δεν πιουν 
(συμπτώματα στέρησης), πράγμα καταστροφικό τόσο για 
τους ίδιους όσο και για τον περίγυρο. 



1.Ανοχή
2.Ψυχολογική εξάρτηση (να έχεις επιθυμία για αλκοόλ, που ποικίλει 

από πολύ μικρή μέχρι πολύ μεγάλη)
3.Στερητικά συμπτώματα (να εκδηλώνονται σωματικές αντιδράσεις 

μετά τη διακοπή)
4.Χρήση αλκοόλ για τον περιορισμό των στερητικών συμπτωμάτων
5.Αποτυχημένες προσπάθειες να ελέγξει τη χρήση του αλκοόλ.
6.Σπατάλη πολύ χρόνου που απαιτείται για τη λήψη αλκοόλ ή για την 

απαλλαγή από τη επήρειά του
7.Καταστροφικές συνέπειες από τη χρήση τόσο στο ίδιο το άτομο 

όσο και στο περιβάλλον του (προβλήματα στη δουλειά ή το 
σχολείο, διαφωνίες με τα άτομα του στενού περιβάλλοντος, 
αφιερώνει λιγότερο χρόνο σε χόμπι, ασθένειες)

8.Λήψη αλκοόλ πιο συχνά και σε μεγαλύτερες δόσεις από ότι 
σχεδίαζε.

9.Συνεχίζει να πίνει αλκοόλ ακόμα κι αν γνωρίζει ότι του προκαλεί 
ζημιά



· Κοινωνικότητα (71%)
· Τους αρέσει η γεύση (51%)
· Δημιουργεί αίσθημα χαλάρωσης 

(12%)
· Επειδή το κάνουν όλοι (6%)
· Για να ξεχάσουν προβλήματα (5%)



• Το αλκοόλ γίνεται επικίνδυνο όταν χρειάζεσαι 
μεγαλύτερη ποσότητα για να αισθανθείς καλά. 

• Σε κάποια στιγμή διατρέχεις τον κίνδυνο να αρχίσεις να 
πίνεις περισσότερη ποσότητα κάθε φορά

• Αυτό μπορεί να αποτελέσει τη αρχή μιας εξάρτησης. 
• Εάν πίνεις για να αισθανθείς καλά μπορείς να ρωτήσεις 

τον εαυτό σου εάν μπορείς επίσης να χαλαρώσεις χωρίς 
αλκοόλ.



1.Σε ό,τι αφορά στον εγκέφαλο, το αλκοόλ προκαλεί σύγχυση και απώλεια 
μνήμης.

2.Επίσης, τα περιφερικά νεύρα καταστρέφονται προκαλώντας αλλαγές στις 
αισθήσεις και μούδιασμα.

3.Το ήπαρ από την άλλη, είναι το όργανο που είναι επιφορτισμένο να 
λειτουργεί προς διάσπαση του αλκοόλ. Ωστόσο, η παρατεταμένη 
υπερκατανάλωση αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει ουλές στο ήπαρ και να 
οδηγήσει σε κίρρωση.

4.Το αλκοόλ μπορεί, ακόμη, να προκαλέσει παθήσεις του παγκρέατος και 
φλεγμονές του στομάχου. Σε ορισμένους ασθενείς μπορεί να πυροδοτήσει 
και πιθανή προδιάθεση στον καρκίνο του στομάχου.

5.Η περίσσεια αλκοόλης μπορεί, επίσης, να προκαλέσει ανωμαλίες στην 
καρδιά και εξασθένηση του τοιχώματος του καρδιακού μυός.

6. Ενώ παράλληλα διαταράσσει τον φυσικό έλεγχο των λιπιδίων του αίματος 
και των επιπέδων του σακχάρου στο αίμα.

7. Η παρατεταμένη υπερκατανάλωση αλκοόλ έχει, ακόμη, επιπτώσεις στα 
οστά. Πιο συγκεκριμένα, προκαλεί λέπτυνση των οστών, οστεοπόρωση 
και μείωση της παραγωγής των κυττάρων του αίματος.



• Το αλκοόλ προκαλεί συχνά οικιακά και εργατικά 
ατυχήματα. 

• Προκαλεί θανατηφόρα ατυχήματα
• Μπορεί να προκαλέσει βίαιη συμπεριφορά, 

συναισθήματα κατάθλιψης και παραισθήσεις.
• Κοινωνική απομόνωση
• Βίαιη συμπεριφορά



Αποτοξίνωση
o Ο στόχος της αποτοξίνωσης είναι να απαλλαχθεί το σώμα του 

ατόμου από τις τοξικές επιδράσεις του αλκοόλ.
o Επειδή το σώμα έχει συνηθίσει στο αλκοόλ, το άτομο χρειάζεται 

υποστήριξη κατά τη φάση της στέρησης η οποία βιώνεται 
διαφορετικά στον καθένα, ανάλογα με τη σοβαρότητα του 
αλκοολισμού. 

o Τα στερητικά συμπτώματα μπορεί να είναι ήπια όπως ναυτία, 
σωματικός πόνος, διάρροια, δυσκολία στον ύπνο, εφίδρωση, άγχος 
και τρέμουλο και διαρκούν συνήθως 3-5 μέρες 

o Ή πιο σοβαρά όπως παραισθήσεις, επιληπτικές κρίσεις, έντονη 
λαχτάρα για αλκοόλ, σύγχυση, πυρετός, γρήγορος καρδιακός 
παλμός, υψηλή πίεση και παραλήρημα..



o Στη φάση των ήπιων συμπτωμάτων, το άτομο απλά 
παρακολουθείται προσεκτικά για να αποφευχθούν τα 
πιο σοβαρά συμπτώματα, αλλά δεν χρειάζονται 
φάρμακα. 

o Στην περίπτωση των πιο σοβαρών συμπτωμάτων, 
μπορεί να χρειαστεί η χορήγηση ηρεμιστικών και 
παυσίπονων για να απαλυνθούν τα συμπτώματα και να 
αποφευχθούν οι επιπλοκές της υψηλής πίεσης, του 
γρήγορου καρδιακού παλμού και των επιληπτικών 
κρίσεων.



Η αντιμετώπιση είναι δύσκολη και πολύπλευρη τόσο σε 
υγειονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Ο στόχος είναι να 
δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα οριστικής απομάκρυνσης του 
ασθενούς από το αλκοόλ.

Πρωταρχική σημασία έχει η απόφαση και η θέληση του ίδιου του 
ασθενούς να αποδεσμευθεί από την εξάρτηση του αλκοόλ, όσο 
και η ενθάρρυνση και η υποστήριξη από το οικογενειακό 
περιβάλλον του.

 Φάρμακα χρησιμοποιούνται και μπορούν να προσφέρουν κάποια 
βοήθεια.
Θα πρέπει να συνυπάρχουν, τόσο η αγωγή του παθολόγου ή του 
γαστρεντερολόγου μαζί με την υποστήριξη ψυχιάτρου και 
κλινικού ψυχολόγου.
Προγράμματα αποκατάστασης και ομάδες υποστήριξης που 
λειτουργούν, μπορούν να προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια





ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

φωτογραφιες



ΓΚΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ

ΔΡΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΡΙΤΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΚΑΝΤΕΜΙΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΚΑΡΔΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ



ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ

• Παιχνίδια (League of legends , call of duty , counter 
strike κ.α) 

• Social Media ( Facebook , twitter κ.α)

• E-shoping

• Υπερβολική αναζήτηση πληροφοριών

• Καθαροί καταναγκασμοί (πχ. τζόγος κλπ) 

• Εθισμός στα πειρατικά downloads



ΑΙΤΙΑ

• Έλλειψη κοινωνικής ζωής

• Λιγοστός έλεγχος από τους γονείς 

• Οι εθισμένοι δεν έχουν την κατάλληλη ενημέρωση

• Έλλειψη αυτοελέγχου 

• Μιμούνται εύκολα το κοινωνικό τους περιβάλλον



ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

• Σύνδρομο στέρησης

• Πονοκέφαλος 

• Εμφάνιση προβλημάτων όρασης

• Παχυσαρκία

• Τενοντίτιδα 

• Προβλήματα με την σπονδυλική στήλη  



ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

• Το παιδί ασχολείται συνεχώς με το διαδίκτυο , παραμελώντας 
συχνά τις υποχρεώσεις του στο σπίτι και στο σχολείο.
• Προτιμά τα παιχνίδια στο διαδίκτυο, από το να συναντά φίλους 
του, με αποτέλεσμα να απομονώνεται.

• Πέφτει η απόδοση του στο σχολείο.
• Αντιδρά πολύ νευρικά θυμωμένα ή επιθετικά όταν κάποιος το 
διακόπτει από το παιχνίδι ή από τη συζήτηση που είχε online. 



• Ξενυχτά συχνά για να μένει συνδεδεμένος / συνδεδεμένη 
στο διαδίκτυο.

• Λέει συχνά «καλά, θα παίξω μόνο ένα λεπτό ακόμη». .

• Δείχνει άγχος, ανησυχία, εξάρσεις θυμού ή βίας ή 
καταθλιπτική συμπεριφορά όταν δεν παίζει στο 
διαδίκτυο.



ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΕΘΙΣΜΕΝΟΥ

• 1. Σύνδρομο Υπερκινητικότητας /Διάσπασης 
Προσοχής (κυρίως στους εφήβους)

• 2. Καταθλιπτικό Συναίσθημα

• 3. Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή

• 4. Διπολική Διαταραχή (κυρίως στους ενήλικες)



ΟΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ
ΕΘΙΣΜΟΥ

• Το φαινόμενο μπορεί να εμφανιστεί σε εφήβους 
κατά την πρώιμη εφηβεία (10-14 ετών). 

• Είναι πιο συχνό κατά την μέση εφηβεία (15-17 
ετών), κατά την οποία οι έφηβοι πειραματίζονται και 
σταδιακά αυτονομούνται, καθώς και κατά την όψιμη 
εφηβεία. 



ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

• Μπορεί να αδιαφορήσουν για το σχολείο η ακόμα και να
το σταματήσουν
• να απομονωθούν από την οικογένεια και τους φίλους,
• να είναι επιθετικοί με τους γονείς,
• να κλέβουν χρήματα από την οικογένεια για να
«παίζουν», να μην τρώνε ή το αντίθετο (να παχύνουν
πολύ),
•να μην γυμνάζονται και να μην κοιμούνται για 24ωρα.



• Μειώνεται ο χρόνος που περνάει ο έφηβος με την οικογένειά 
του,

• Περιορίζονται τα χόμπι και οι κοινωνικές συναναστροφές του, 

• αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης παχυσαρκίας, 
μυοσκελετικών προβλημάτων και οφθαλμικών παθήσεων 
λόγω των πολλών ωρών- ακινησίας- μπροστά στην οθόνη. 

• οι εθισμένοι στο Διαδίκτυο νεαροί παραμελούν τη σωματική 
τους υγιεινή, ενώ κάνουν πολλές απουσίες στο σχολείο.



• Αν οι γονείς δουν ότι οι σχολικές επιδόσεις του παιδιού 
πέφτουν χωρίς να υπάρχει άλλος λόγος εκτός από τη 
συνεχή ενασχόληση με τον υπολογιστή, 

• αν καταλάβουν ότι το παιδί χάνει την κοινωνικότητά του 
και απομονώνεται, 

• πρέπει να αντιδράσουν, να βρουν τρόπο διαχείρισης της 
κατάστασης, θέτοντας ένα πλαίσιο ώστε να 
απομακρύνουν τον έφηβο από τη μόνιμη ασχολία του με 
το Διαδίκτυο».

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 



ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

• H κινητοποιητική συνέντευξη, 

• To γνωστικό- συμπεριφορικό μοντέλο θεραπείας, 

• Η συμβουλευτική παρέμβαση στην οικογένεια







Ορισμός

Ως παθολογικός τζόγος ορίζεται η έντονη ανάγκη του 
ατόμου να παίζει τυχερά παιχνίδια (χαρτιά, φρουτάκια, 
στοίχημα) σε τέτοιο βαθμό που να δημιουργείται πρόβλημα 
στον προσωπικό ή επαγγελματικό τομέα. 

Πώς λειτουργεί;
Το άτομο αρχίζει και έχει προβλήματα στις σχέσεις του με τους 

αγαπημένους του ανθρώπους, απομονώνεται κοινωνικά, 
αρχίζει και αντιμετωπίζει έντονα οικονομικά ή ακόμη και 
νομικά προβλήματα, αλλά παρόλα αυτά δεν μπορεί να 
σταματήσει τον τζόγο. Ο παθολογικός τζόγος είναι 
προφανώς ένα είδος συμπεριφορικού εθισμού, όπου το 
άτομο δεν μπορεί να σταματήσει μια συγκεκριμένη 
συμπεριφορά, καθώς αυτή τον κάνει να αισθάνεται 
όμορφα. 



Είδη τυχερών παιχνιδιών

 Χαρτιά τράπουλας (πόκερ)
 ο κουλοχέρης (τα αποκαλούμενα και φρουτάκια), η ρουλέτα, 

τα ζάρια κ.ο.κ.



Στην Ελλάδα σήμερα, οι φορείς διεξαγωγής τυχερών παιγνίων είναι:
 Η ανώνυμη εταιρεία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων 

Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ Α.Ε.)».
 Οι εννέα (9) επιχειρήσεις καζίνων.
 Η ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.».
 Η ανώνυμη εταιρεία «Ιπποδρομίες Α.Ε.».
 Οι εικοσιτέσσερις (24) εταιρείες οι οποίες έχουν υπαχθεί στη 

μεταβατική διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου 50 του 
ν.4002/2011 (Α 180) και μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες 
τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, μέχρι την χορήγηση 
των σχετικών αδειών.



 Οι περισσότεροι άνθρωποι που τζογάρουν είναι 
προετοιμασμένοι να σπαταλήσουν ένα σημαντικό ποσό 
χρημάτων και γνωρίζουν πόσο μεγάλος είναι ο 
προϋπολογισμός τους. 

 Σταματούν όταν έχουν χάσει ένα συγκεκριμένο ποσό. 
Υπάρχουν, ωστόσο άνθρωποι που ξεπερνούν τα όρια. 
Ξοδεύουν περισσότερα χρήματα στον τζόγο απ' ότι 
μπορούν να αντέξουν. 

 Αυτό προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην πορεία : 
φιλονικίες με την οικογένεια, προβλήματα στη δουλειά και 
την προσπάθεια εξασφάλισης χρημάτων για να μπορεί να 
παίξει, αναγκάζεται να λέει ψέματα κ. λ .π.). Τελικά η 
καθημερινότητα το ατόμου κυριαρχείται από τον τζόγο 

. 



-Οι εξαρτημένοι από τον τζόγο συχνά είναι εξαρτημένοι και από   
άλλες ουσίες. Ο τζόγος γίνεται πρόβλημα όταν:

- Σπαταλά κανείς πολύ χρόνο για να παίξει

- Ξοδεύει πολλά χρήματα στο τζόγο

- Δεν μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του στη δουλειά, το 
σχολείο, ή στο σπίτι (παραμελεί τα παιδιά, κακή απόδοση στη 
δουλειά, απουσιάζει πολύ από το σπίτι κ.λ.π)

- Επηρεάζει τη ζωή του και τη ζωή των άλλων αρνητικά

- Αισθάνεται άσχημα γι' αυτό.

- Ο τζόγος γίνεται μέσο για να ξεχάσει τα προβλήματά του 
Υπάρχουν πραγματικά πολλοί άνθρωποι που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα επειδή ξοδεύουν πολλά χρήματα στο τζόγο



Το κενό προϋπάρχει και έπεται η εξάρτηση, με αποτέλεσμα το 
άτομο να εγκλωβίζεται σε έναν φαύλο κύκλο όπου ο τζόγος 
οδηγεί σε απελπισία και απόγνωση και αυτά με τη σειρά τους 
ξανά στον εθισμό. Όσο τζογάρει, τόσο αναζητά το «κάτι 
παραπάνω».

Η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η κατάθλιψη, η κατάχρηση και η 
εξάρτηση από το ποτό, η περιθωριοποίηση και η ντροπή 
συνοδεύουν τον εθισμό στον τζόγο.



Η απεξάρτηση από τον τζόγο απαιτεί μεγάλη αυτοπειθαρχία 
και κίνητρο από την πλευρά του εξαρτημένου. Υπάρχουν 
διάφορες μέθοδοι υποστήριξης ατόμων που έχουν εθιστεί 
στα τυχερά παιχνίδια. 
Για όλες τις θεραπείες απαραίτητη προϋπόθεση είναι το ίδιο 
το άτομο να παραδεχθεί ότι έχει πρόβλημα. Το επόμενο βήμα 
είναι να απευθυνθεί σε εγκεκριμένες και εξειδικευμένες 
υπηρεσίες που παρέχουν θεραπεία, υποστηρίζοντας 
παράλληλα τα άτομα του στενού περιβάλλοντος τους 
εξαρτημένου.

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTr7HryI7QAhXG8RQKHbhDC00QjRwIBw&url=http://www.queen.gr/life/daily-info/story/105301/anonymoi-tzogadoroi-o-giannis-kai-o-giorgos-perigrafoyn-ti-zoi-toys-prin-kai-meta-tin-apexartisi&bvm=bv.137904068,d.ZGg&psig=AFQjCNFjDgP2ayxAE09xO97RnBEB90WOwg&ust=1478330602105306


 Οι τζογαδόροι μέσα στις ανασφάλειές 
τους είναι άνθρωποι με θετική σκέψη, γι' 
αυτό πολλές φορές, αν καταφέρουν να 
ελέγξουν την εξάρτηση, γίνονται 
επιτυχημένοι άνθρωποι και 
επαγγελματίες.

 Πάντα μέσα από τη διάγνωση 
οδηγούνται στη θεραπεία.



• Αν στερήσετε το άτομο από το αντικείμενο της 
εξάρτησης, η ανώριμη προσωπικότητα και το κοινωνικό 
περιβάλλον θα αναπαραγάγουν το ίδιο ή κάποιο άλλο 
αντικείμενο εξάρτησης.

•Αν όμως ασχοληθείτε με τη βελτίωση της 
συμπεριφοράς της εν λόγω προσωπικότητας και τη 
μετάλλαξή της σε ολοκληρωμένη
προσωπικότητα, τότε κανένα κοινωνικό περιβάλλον και 
κανένα αντικείμενο εξάρτησης δεν θα μπορούν 
να αρρωστήσουν μια υγιή προσωπικότητα. 



ΠΗΓΕΣ 
 http://www.boro.gr/
 http://www.kethea.gr/
 http://ygeia.tanea.gr/
 http://www.dromostherapeia.gr/
 https://el.wikipedia.org
 http://www.i-psyxologos.gr/
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http://www.i-psyxologos.gr/
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