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ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ 



 Οι κίνδυνοι των εξαρτήσεων 

 

Ο εθισμός είναι ένας τρόπος ζωής που απαιτεί τη σπατάλη χρόνου και ενέργειας για 

την εθιστική συμπεριφορά. Όλες οι διαστάσεις της προσωπικής και διαπροσωπικής 

ζωής παραμελούνται και παρακμάζουν. Τα άτομα με εθιστική συμπεριφορά 

βασανίζονται από συμπτώματα: άγχους, κατάθλιψης, δυσκολία συγκέντρωσης, 

δυσκολία χαλάρωσης, ευερεθιστικότητα, διαταραχή ύπνου. Δυσκολεύονται να 

χαρούν και να απολαύσουν την καθημερινότητα.(...) 

Έμαθαν να αντιμετωπίζουν τα αρνητικά τους συναισθήματα καταφεύγοντας στην 

εθιστική συμπεριφορά. Πέρα από τον εθισμό δεν έχουν άλλες δυνατότητες 

διαχείρισης των αρνητικών τους αισθημάτων και βιώνουν το αδιέξοδο και την 

απογοήτευση. Συνήθισαν να μετατρέπουν τα δυσάρεστα βιώματα σε πόθο για την 

εθιστική συμπεριφορά, γεγονός που συνοδεύεται από αρνητικές επιπτώσεις στην 

καθημερινότητα. 

ΤΟ     ΚΑΠΝΙΣΜΑ 
 

 

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. 

Κάπνισμα ονομάζεται η πρακτική της εισπνοής καπνού προερχόμενου από την 

καύση φύλλων του φυτού καπνός. Η καύση γίνεται συνήθως σε τσiγάρο, πίπα, πούρο 

ή με άλλο τρόπο. Η πρακτική αυτή ήταν συνήθεια των κατοίκων της Κεντρικής και 

Νότιας Αμερικής, πριν ακόμα αυτές ανακαλυφθούν από τους Ευρωπαίους. Η 

συνήθεια μεταφέρθηκε στην Ευρώπη και την Ασία μετά το 1556. 

Τη δεκαετία του 1920, Γερμανοί επιστήμονες ανακάλυψαν ότι το κάπνισμα είναι 

βλαβερό για την υγεία, αλλά η παγκόσμια κοινότητα αναγνώρισε το πρόβλημα 

σταδιακά μόνο μετά το 1950. Στα επόμενα χρόνια, έγινε κατανοητό ότι το κάπνισμα 

προκαλεί καρκίνο (του πνεύμονα αλλά και άλλες μορφές καρκίνου) καθώς και άλλα 

προβλήματα υγείας. Τα κράτη έλαβαν μέτρα για το κάπνισμα και ανάλογα με τη 

χώρα τα μέτρα για τη συνήθεια του καπνίσματος μπορεί να περιλαμβάνουν 

απαγόρευση της διαφήμισης των προϊόντων καπνού, απαγόρευση του καπνίσματος 

σε δημόσιους χώρους, προκειμένου να αποφευχθεί το παθητικό κάπνισμα, 

υποχρεωτική σήμανση στα προϊόντα καπνού και άλλα. 

 



 ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΩΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗ- ΜΙΑ ΝΕΑ 

ΘΕΩΡΗΣΗ 

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ 

Η ΝΙΚΟΤΙΝΗ ΩΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΑ ΟΥΣΙΑ 

Η νικοτίνη είναι ελαφρά διεγερτική ουσία, χωρίς καμιά ιατρική ή θεραπευτική χρήση, 

που προκαλεί μικρού βαθμού ταχυκαρδία, αύξηση της πίεσης και αναπνοής και 

κινητική δραστηριοποίηση. 

Η Νικοτίνη απομονώνεται απο διάφορα είδη του φυτού καπνός( Nicotiana tabacum. 

Nicotiana rustica, Nicotiana persica). Τα φύλλα του φυτού περιέχουν 0.6-0,9% 

νικοτίνη. 

Με συνεχές κάπνισμα η νικοτίνη και τα άλλα συστατικά του εισπνεόμενου καπνού, 

όπως η πίσσα και το μονοξείδιο του άνθρακα, επηρεάζουν άμεσα το καρδιαγγειακό 

και το βρογχοπνευμονικό σύστημα. 

Οι βιομηχανίες του καπνού, παρόλο που υποχρεώθηκαν να βάζουν την ανακοίνωση 

του Υπουργείου Υγείας στις διαφημίσεις και στα πακέτα τσιγάρου για τις 

πιθανότητες βλαβερής επίδρασης στην υγεία λόγω του καπνίσματος μέχρι σήμερα 

δεν έχουν παραδεχτεί επίσημα τις επιπτώσεις αυτές. 

Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ Η πορεία προς την εξάρτηση είναι 

μια μακρόχρονη διαδικασία και εξαρτάται απο μια σειρά ατομικούς, βιολογικούς, 

ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες. 

Οι διάφορες έρευνες που έγιναν στον τομέα αυτό διακρίνουν τέσσερα κρίσιμα στάδια 

μέσα απο τα οποία το κάπνισμα εξελίσσεται σε καθημερινή συμπεριφορά και 

εξάρτηση : 

 

α) Προετοιμασία 
Στο στάδιο αυτό οι έφηβοι ανακαλύπτουν τα λειτουργικά και τελετουργικά στοιχεία 

που εντάσσουν το κάπνισμα στην καθημερινότητα τους, παρατηρώντας τους γονείς, 

φίλους ή άλλα σημαντικά πρόσωπα που καπνίζουν. β) Μύηση και πειραματισμός 

Στο στάδιο αυτό το κάπνισμα προκαλεί μεν στην αρχή αηδία, βήχα και κάψιμο στον 

λαιμό αλλά παρατηρείται και ταυτόχρονη ψυχολογική ικανοποίηση απο το γεγονός 

ότι ο νέος κάνει κάτι που κάνει η παρέα του ή που κάνουν οι λίγοι. Αυτό του 

ικανοποιεί άλλες ψυχολογικές ανάγκες, τονώνει την αυτοεκτίμηση του και κάποτε 

τον κάνει να νοιώθει καλύτερα. Ετσι συνεχίζει τον πειραματισμό. γ) Πέρασμα απο 

την περιστασιακή στη συστηματική χρήση 
Στο στάδιο αυτό αρχίζει να εμπεδώνεται η συνήθεια - τόσο η τελετουργική όσο και η 

ψυχολογική και σταδιακά δημιουργείται και η ανάγκη βιολογικής εξασφάλισης του 

επόμενου τσιγάρου. 

 

δ) Τελική φάση, συστηματικής χρήσης, κατάχρησης και εξάρτησης. 
Εδώ η χρήση γίνεται πιο συστηματική - αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των τσιγάρων 

που καταναλώνονται κάθε μέρα και η μη εξασφάλιση της ``δόσης`` αρχίζει να 



προκαλεί σωματικά και ψυχολογικά προβλήματα ως έκφραση των στερητικών 

συμπτωμάτων, όπως αναφέρθηκαν πιο πάνω. Στο στάδιο αυτό η διακοπή του 

καπνίσματος είναι πολύ πιο δύσκολη διότι η εξάρτηση έχει ισχυροποιηθεί και 

παγιωθεί απο πολλούς και σύνθετους βιολογικούς και ψυχοκοινωνικούς παράγοντες. 

ΠΡΟΛΗΨΗ 
 

Στην περίπτωση της εξάρτησης στη νικοτίνη όπως και στις άλλες μορφές εξαρτήσεις 

απο ψυχοδραστικές ουσίες η καλύτερη θεραπεία είναι η Πρόληψη. 

Η πρόληψη χωρίζεται σε τρία βασικά στάδια: 

1. Πρωτογενής 
Απευθύνεται στον γενικό πληθυσμό που δεν έχει καμιά επαφή με ψυχοδραστικές 

ουσίες και έχει σαν στόχο τη σωστή ενημέρωση και καλή πληροφόρηση. 

Εδώ περιλαμβάνονται τα παιδιά που δεν δοκίμασαν το τσιγάρο ή βρίσκονται στο 

στάδιο της προετοιμασίας της χρήσης του. 

 

Στο στάδιο αυτό πρέπει με αρκετά παραστατικό τρόπο, αλλά χωρίς να προκαλούμε 

φόβο ή πανικό, να μιλούμε για τις βλαβερές επιδράσεις του καπνίσματος πάνω στην 

σωματική υγεία κάνοντας ταυτόχρονα αναφορά για την εξαρτησιογόνο δράση της 

νικοτίνης. Ολα τα μηνύματα που δίνονται πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ηλικία και 

το επίπεδο μόρφωσης για να μπορούν να είναι κατανοητά και να αφομειώνονται 

σωστά απο τον δέκτη. 

2. Δευτερογενής 
Απευθύνεται σε ομάδες υψηλού κινδύνου - στα άτομα που βρίσκονται στο στάδιο της 

μύησης και του πειραματισμού ή ακόμα και στο πέρασμα απο την περιστασιακή 

χρήση προς την συστηματική και όπου πολλά απο τα μέλη της ομάδας τους ή της 

οικογένειας τους καπνίζουν, ή οι ίδιοι συχνάζουν σε μέρη όπου το κάπνισμα σε 

άτομα της ηλικίας τους είναι γενικά αποδεκτό. 

Εδώ η αναφορά στις βλαβερές επιδράσεις πάνω στην υγεία πρέπει να γίνονται με 

ιδιαίτερη προσοχή, διότι μπορεί να θεωρηθούν απο το παιδί ή τον έφηβο ως τρόπος 

εκφοβισμού για πράγματα που γιαυτόν είναι χιλιοειπωμένα, αλλά που αυτός- όπως 

και όλοι οι άλλοι, δυστυχώς, πιστεύουν πως είναι αδύνατον να συμβούν σ’ αυτούς- 

και να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. 

Το θέμα της εξάρτησης μπορεί να γίνει πολύ πιο κατανοητό και να επενεργήσει ως 

ανασταλτικός παράγοντας φτάνει να ειπωθούν τα πράγματα χωρίς το στοιχείο της 

υπερβολής και το αχρηστου εκφοβισμού. 

3. Τριτογενής 
Αυτή απευθύνεται στα ατομα που κάνουν συστηματική χρήση και κατάχρηση ή 

έχουν φθάσει στην εξάρτηση.Εδώ στην ουσία μιλούμε για θεραπεία και 

αποκατάσταση, αλλά γίνεται λόγος για πρόληψη διότι χρειάζεται επιπρόσθετος 

αγώνας και μετά την διακοπή του καπνίσματος να μην υπάρξει υποτροπή και έναρξη 

απο την αρχή. Ετσι η θεραπεία είναι και ταυτόχρονα πρόληψη για το επόμενο 

στάδιο.Εδώ όλα τα προγράμματα θα αποτύχουν άν δεν έχουν το στοιχείο της 

εθελοντικής πρωτοβουλίας για έναρξη θεραπείας και της συνειδητής συμμετοχής στο 



θεραπευτικό πρόγραμμα. Για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει η σχετική νοσογνωσία 

και τα απαραίτητα κίνητρα. Εαν δεν υπάρχουν το πρώτο στάδιο της παρέμβασης θα 

πρέπει να έχει ως στόχο την ενίσχυση τους.Στην περίπτωση αυτή, η αναφορά και η 

κατανόηση των μηχανισμών της εξάρτησης είναι απόλυτα αναγκαίες. Η αναφορά 

στις βλαβερές επιδράσεις του καπνίσματος στον ανθρώπινο οργανισμό περνά 

συνειδητά σε δεύτερη μοίρα, εκτός του ότι όλα αυτά θεωρούνται γνωστά, το μόνο 

που μπορεί να πετύχει είναι να φέρει περισσότερο άγχος και νευρικότητα - ιδιαίτερα 

αν ήδη υπάρχει και κάποιο σωματικό πρόβλημα που έχει σχέση με την κατάχρηση 

τσιγάρου - και αντί να βοηθήσει θα οδηγήσει στην ανάπτυξη αμυντικών μηχανισμών 

απελευθέρωσης απο ενοχές και θα εμποδίσει την θεραπευτική μας προσπάθεια. 

Η θεραπεία περιλαμβάνει: 

n Αποτοξίνωση (σωματική απεξάρτηση) 

n Ψυχολογική απεξάρτηση-στήριξη σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο και 

ψυχοκοινωνική αποκατάσταση. 

 

Για να μπορεί να γίνει αποφασιστική και αποτελεσματική πρόληψη πρέπει: 

α) Να γίνει πρώτα απ’ όλα μελέτη και καθορισμός του σταδίου που βρίσκεται το 

άτομο ή ομάδα ατόμων που γίνεται η παρέμβαση.  

β ) Η παρέμβαση πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες του ατόμου ανάλογα με το στάδιο 

που βρίσκεται σε σχέση με την χρήση νικοτίνης.  

 

γ ) Η παρέβαση θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη τους περιβαλοντικούς και 

ψυχοκοινωνικούς παράγοντες που οδηγούν στην χρήση και να προσπαθήσει να 

μειώσει τις αρνητικές τους επιδράσεις.  

δ ) Η οποιαδήποτε παρέμβαση δεν πρέπει να έχει σαν αποκλειστικό της στόχο την 

αύξηση των γνώσεων αλλά την διαμόρφωση αρνητικής στάσης και πιστεύω απέναντι 

στην εξάρτηση που προκαλεί το κάπνισμα. Με αυτό τον τρόπο επενεργεί θετικά και 

στην πρόληψη και της κατάχρησης των παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών.  

ε ) Η παρέμβαση γίνεται με σεβασμό της προσωπικότητας του εξαρτημένου ατόμου, 

διατηρώντας τα όρια στην θεραπευτική σχέση. Η συμμετοχή του εξαρτημένου 

ατόμου στην θεραπευτική προσπάθεια είναι εθελοντική. 

 

Στο πρώτο στάδιο γίνεται διερεύνηση των κινήτρων που έχει το ξεχωριστό άτομο και 

γίνεται προσπάθεια ενίσχυσης τους με στόχο την έναρξη προγράμματος 

απεξάρτησης. Επίσης γίνεται αναζήτηση υποστηρικτικού συστήματος, το οποίο σε 

κάθε βήμα πρέπει να ενισχύει το άτομο που αποφάσισε να κάνει απεξάρτηση. 

Τρόποι αντιμετώπισης 

 

 

1. Αναγνώριση και αποδοχή του προβλήματος 

2. Η σχέση του ατόμου με τις ουσίες και συμπεριφορές εξάρτησης 

3.Η ψυχολογική κατάσταση του θεραπευομένου. Ψυχομετρικά τεστ..  

4. Ψυχοεκπαίδευση 

5. Ύπαρξη, αναζήτηση και ενίσχυση κινήτρων. 



6. Αλλαγή στάσεων/ πιστεύω απέναντι στο φαινόμενο της χρήσης. 

7. Δραστήρια συμμετοχή/σχεδιασμός/εφαρμογή αλλαγών συμπεριφοράς σε σχέση με 

την χρήση 

8.Οριοθέτηση στις σχέσεις/χώρους/χρόνο 

9. Τοποθέτηση στόχων 

10.Το πρόβλημα της χρήσης και η οικογένεια του θεραπευόμενου/ 

συνεξάρτηση/σύμμαχοι. 

11.Αποτροπή  

 

Το κάπνισμα στους εφήβους 

 

Ο εθισμός των παιδιών στη νικοτίνη αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για τη δημόσια 

υγεία. 

Οι στατιστικές για το κάπνισμα στους εφήβους δείχνουν τα εξής: 

 Σχεδόν 3 εκατομμύρια έφηβοι στις ΗΠΑ καπνίζουν. 

 Περίπου 3.000 έφηβοι αρχίζουν το κάπνισμα κάθε μέρα και το ένα τρίτο εξ αυτών θα 

πεθάνουν πρόωρα από νόσο που σχετίζεται με το κάπνισμα (Αμερικανική 

Αντικαρκινική Εταιρεία). 

 Οι μαθητές των γυμνασίων και λυκείων που καπνίζουν είναι πιθανότερο να 

υιοθετήσουν επικίνδυνες συνήθειες, π.χ. μη χρήση της ζώνης ασφαλείας, εκδήλωση 

βίαιης συμπεριφοράς και ανάπτυξη ανεύθυνης σεξουαλικής συμπεριφοράς από μικρή 

ηλικία. 

 Ο καπνός θεωρείται ουσία που «ανοίγει την πόρτα» για τη χρήση αλκοόλ, 

μαριχουάνας και άλλων παράνομων ουσιών. 

 Οι περισσότεροι ενήλικες καπνιστές άρχισαν το κάπνισμα πριν την ηλικία των 18 

ετών. 

 Η χρήση του καπνού συνεχίζει να αποτελεί το πιο συνηθισμένο αίτιο νόσων και 

θανάτων που μπορούν να προληφθούν στις ΗΠΑ. 

 Το κάπνισμα σχετίζεται με πολλές μορφές καρκίνου. 

 Το κάπνισμα είναι το κύριο αίτιο πνευμονοπάθειας και καρδιοπάθειας. 

 Το κάπνισμα επιδεινώνει προϋπάρχοντα ιατρικά προβλήματα, όπως το άσθμα, η 

υψηλή αρτηριακή πίεση και ο διαβήτης. 

 Όσο πιο νωρίς αρχίζει ένα άτομο να καπνίζει, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος για 

την υγεία του και τόσο πιο δύσκολο είναι να το κόψει. 

Τα παιδιά που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο να αρχίσουν να καπνίζουν είναι τα 

παιδιά που: 

 έχουν γονείς, αδέλφια ή φίλους που καπνίζουν, 

 εμφανίζουν ορισμένες συμπεριφορές όπως το να παριστάνουν τους σκληρούς ή τους 

«μεγάλους», 

 αρνούνται τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος, 

 έχουν μειωμένη ικανότητα αντιμετώπισης διαφόρων καταστάσεων και καπνίζουν για 

να ανακουφιστούν από το άγχος, 



 έχουν μειωμένη αυτοεκτίμηση και κατάθλιψη, 

 έχουν χαμηλή απόδοση στο σχολείο, ιδίως τα κορίτσια, 

 επηρεάζονται πολύ από τις διαφημίσεις που συνδέουν το κάπνισμα με τη λεπτή 

σιλουέτα και/ή πάσχουν από διαταραχές της διατροφής (βουλιμία, ανορεξία). 

Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς για να αποτρέψουν τα παιδιά τους από το κάπνισμα: 

 Οι γονείς αποτελούν μοντέλο για τα παιδιά τους. Αν καπνίζετε, κόψτε το κάπνισμα. 

Αν δεν το έχετε κόψει, μην καπνίζετε μπροστά στα παιδιά σας και πείτε τους ότι 

μετανιώσατε που το αρχίσατε. 

 Μην επιτρέπετε το κάπνισμα στο σπίτι και εφαρμόστε αυστηρούς αντικαπνιστικούς 

κανόνες. 

 Ρωτήστε αν γίνονται συζητήσεις για το κάπνισμα στο σχολείο. 

 Ρωτήστε τα παιδιά σας αν καπνίζουν οι φίλοι τους και εκφραστείτε θετικά για τα 

παιδιά που δεν καπνίζουν. 

 Μην αφήνετε τα παιδιά σας να έχουν αντικείμενα που σχετίζονται με το κάπνισμα. 

 Μην αφήνετε τα παιδιά σας να παίζουν με τσίχλες που έχουν μορφή τσιγάρου. 

 Υποστηρίξτε τις αντικαπνιστικές προσπάθειες του σχολείου και της κοινότητας και 

πείτε στο διευθυντή του σχολείου ότι περιμένετε να ενισχύσει τους κανόνες σχετικά 

με το κάπνισμα. 

  

 Δραστηριοποιηθείτε ώστε τα παιδιά και οι έφηβοι να είναι δυσκολότερο να 

προμηθευτούν τσιγάρα. Υποστηρίξτε τους υψηλότερους φόρους για τα τσιγάρα, την 

καθιέρωση άδειας για τους πωλητές και την κατάργηση των αυτόματων μηχανών 

πώλησης που δεν φυλάσσονται. 

 Συζητήστε με τα παιδιά σας για τις ψεύτικες και παραπλανητικές εικόνες που 

χρησιμοποιούνται στις διαφημίσεις και στις ταινίες και οι οποίες εμφανίζουν το 

κάπνισμα ως στιλάτη, υγιή, σέξι και ώριμη συνήθεια. 

 Τονίστε τις βραχυχρόνιες αρνητικές συνέπειες όπως η δυσοσμία του στόματος, τα 

κιτρινισμένα δάχτυλα, η οσμή στα ρούχα, η δύσπνοια και η μειωμένη απόδοση στον 

αθλητισμό. 

 Τονίστε ότι η νικοτίνη προκαλεί εθισμό. 

 Μάθετε στα παιδιά να λένε «Όχι» στο κάπνισμα. 

Αν το παιδί σας έχει ήδη ξεκινήσει το κάπνισμα, τα ακόλουθα βήματα μπορεί να το 

κάνουν να το σταματήσει: 

 Συμβουλέψτε το να σταματήσει. Μη γίνεστε επιθετικός αλλά υιοθετήστε 

υποστηρικτική συμπεριφορά που δείχνει σεβασμό. 

 Υποστηρίξτε τις προσπάθειές του να το κόψει και εκφράστε την επιθυμία σας να 

βοηθήσετε. 

 Προμηθεύστε το με εκπαιδευτικό υλικό. 

 Βοηθήστε το να βρει προσωπικούς λόγους για τους οποίους θα έπρεπε να κόψει το 

κάπνισμα. 

 Αν καπνίζετε, συμφωνήστε να κόψετε μαζί του το κάπνισμα και ορίστε την 

ημερομηνία που θα γίνει αυτό. 

 Συμπεριλάβετε τον παιδίατρο ή τον οικογενειακό σας γιατρό στην προσπάθεια του 

παιδιού να κόψει το κάπνισμα. 

Αν το παιδί κάνει κατάχρηση άλλων ουσιών ή αλκοόλ ή έχει προβλήματα 

διαταραχών διάθεσης, θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση από έναν παιδοψυχίατρο ή 

ψυχολόγο. 



Τροπής 

 

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΙΜΟΥΝΤΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 

ΤΟΥΣ 

 

Τα παιδιά θα αποφύγουν το κάπνισμα εάν πάρουν το καλό παράδειγμα από τους γονείς 

τους.  

Είναι πολύ σημαντικό τα λόγια σχετικά με το κάπνισμα που λένε οι γονείς, να 

συνάδουν με τις πράξεις τους, για να μην ερμηνεύονται σαν υποκριτές από τα 

παιδιά τους, με τρόπο τέτοιο που τα μηνύματα που δίνουν να έχουν αποτέλεσμα. 

Αρκετές επιδημιολογικές μελέτες μέχρι σήμερα, έδειξαν ότι τα παιδιά επηρεάζονται 

σοβαρά για το εάν τα ίδια θα καπνίσουν ή όχι, από αυτά που βλέπουν ότι κάνουν οι 

γονείς τους. 

Πρόσφατα μια νέα έρευνα έδειξε σημαντικά δεδομένα για το ρόλο της μητέρας στο 

πρόβλημα αυτό. 

Όταν η μητέρα έχει δυνατές απόψεις εναντίον του καπνίσματος και όταν και η 

ίδια δεν καπνίζει τότε μειώνονται ουσιαστικά , κατά 50%, οι πιθανότητες να 

γίνει καπνιστής το παιδί της. 

Στην έρευνα που έγινε μέσα στα πλαίσια του προγράμματος πρόληψης του καρκίνου 

στην Ουάσινγκτον, έλαβαν μέρος 2.736 παιδιά, ηλικίας από 8 έως 17 ετών, για μια 

περίοδο 9 ετών, και οι μητέρες τους. 

Στις οικογένειες που και οι δύο γονείς δεν κάπνιζαν και η μητέρα είχε έντονες 

απόψεις εναντίον του καπνίσματος, τα παιδιά είχαν στατιστικώς σημαντικά μειωμένη 

πιθανότητα να γίνουν καπνιστές, της τάξης του 50%. 

Στις οικογένειες που ο ένας ή και οι δύο γονείς κάπνιζαν, οι έντονες απόψεις της 

μητέρας εναντίον του καπνίσματος δεν επηρέαζαν την πιθανότητα να γίνει καπνιστής 

το παιδί. 

Είναι λοιπόν γεγονός ότι τα παιδιά επηρεάζονται από τη συμπεριφορά των γονιών 

τους, σε θέματα καπνίσματος και οποιεσδήποτε νουθεσίες είναι αποτελεσματικές 

μόνο όταν συνάδουν και με τις πράξεις. 

 



 

 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ 

 

 

Το παθητικό κάπνισμα προκαλεί μη αναστρέψιμη βλάβη στις αρτηρίες των παιδιών 

Οι ερευνητές κατέγραψαν μέσω ερωτηματολογίων τις συνήθειες των γονέων σε σχέση με το 

κάπνισμα και επίσης μέσω υπερήχων μέτρησαν το πάχος των αρτηριών των παιδιών κατά την 

ενηλικίωσή τους. 

 

Η έκθεση των παιδιών στο παθητικό κάπνισμα προκαλεί μη αναστρέψιμη ζημιά στις 

αρτηρίες τους, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο να πάθουν έμφραγμα ή εγκεφαλικό 

αργότερα στη ζωή τους, σύμφωνα με μια νέα μεγάλη αυστραλο-φινλανδική επιστημονική 

έρευνα. 

 

Η μελέτη -η πρώτη που παρακολούθησε τις επιπτώσεις του παθητικού καπνίσματος από την 

παιδική ηλικία έως την ενηλικίωση- δείχνει ότι οι γονείς πρέπει να αποφεύγουν να καπνίζουν 

μπροστά στα παιδιά τους, π.χ. όταν κάθονται όλοι μαζί για να δουν τηλεόραση ή μέσα στο 

αυτοκίνητο. Όταν και οι δύο γονείς καπνίζουν κοντά στο παιδί τους, προσθέτουν κατά μέσο 

όρο 3,3 χρόνια στην ηλικία των αρτηριών του, οι οποίες έτσι είναι σαν να γερνάνε πρόωρα. 

 

 

Οι ερευνητές, με επικεφαλής την επιδημιολόγο δρα Σίνα Γκολ του πανεπιστημίου της 

Τασμανίας, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ευρωπαϊκό καρδιολογικό περιοδικό 

"European Heart Journal", σύμφωνα με το BBC και το πρακτορείο Ρόιτερ, μελέτησαν από το 

1980 σχεδόν 3.800 παιδιά ηλικίας τριών έως 18 ετών, έως ότου όλα ενηλικιωθούν. 

 

Οι ερευνητές κατέγραψαν μέσω ερωτηματολογίων τις συνήθειες των γονέων σε σχέση με το 

κάπνισμα και επίσης μέσω υπερήχων μέτρησαν το πάχος των αρτηριών των παιδιών κατά την 

ενηλικίωσή τους. Όπως διαπιστώθηκε, η βασική αρτηρία της καρωτίδας ήταν κατά μέσο όρο 

0,015 χιλιοστά πιο παχιά σε όσους νέους είχαν κατά την παιδική και εφηβική ηλικία τους 

εκτεθεί στο παθητικό κάπνισμα και των δύο γονέων καπνιστών, σε σχέση με τις περιπτώσεις 

των νέων, των οποίων κανένας γονέας δεν κάπνιζε (τουλάχιστον στον ίδιο χώρο με το παιδί). 

Η αύξηση του πάχους των αρτηριών συνδέεται με μεγαλύτερο καρδιαγγειακό κίνδυνο για 

τους ενηλίκους. 

 

«Η μελέτη μας δείχνει ότι η έκθεση στο παθητικό κάπνισμα κατά την παιδική ηλικία 

προκαλεί μια άμεση και μη αναστρέψιμη βλάβη στη δομή των αρτηριών. Οι γονείς και όσοι 

σκέφτονται να αποκτήσουν παιδί, θα πρέπει να κόψουν το κάπνισμα. Όχι μόνο θα κάνουν 

καλό στη δική τους υγεία, αλλά επίσης θα προστατέψουν την υγεία των παιδιών τους στο 

μέλλον», δήλωσε η δρ Γκολ. 



 

Επίσης η μελέτη διαπίστωσε ότι όσοι έχουν γονείς που καπνίζουν και οι δύο, είναι 

πιθανότερο να γίνουν και οι ίδιοι καπνιστές, αλλά και υπέρβαροι, σε σχέση με όσους δεν 

έχουν γονείς καπνιστές. 

 

Από την άλλη, αν μόνο ο ένας γονέας κάπνιζε, δεν φάνηκε να υπάρχει κάποια αισθητή 

επίπτωση στις αρτηρίες των παιδιών. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι όταν καπνίζει μόνο ο ένας 

γονέας, είναι πιο εύκολο να βγει έξω για να καπνίσει ή να απομονωθεί σε κάποιον άλλο 

χώρο, γεγονός που προστατεύει τα παιδιά σε σημαντικό βαθμό από το παθητικό κάπνισμα. 

Όταν όμως καπνίζουν και οι δύο γονείς, τότε είναι δύσκολο για τα παιδιά να προστατευθούν 

από μια τέτοια οικογενειακή συνήθεια. 

 

Οι ερευνητές επεσήμαναν πως αν και καταγράφεται μια τάση μείωσης του παθητικού 

καπνίσματος διεθνώς, αυτή αφορά κυρίως στις οικογένειες υψηλότερου εισοδήματος, πράγμα 

που διευρύνει τις κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες, όσον αφορά το πρόβλημα του 

παθητικού καπνίσματος. Οι επιστήμονες τονίζουν την ανάγκη να απαγορευθεί το κάπνισμα 

στους δημόσιους χώρους και στα αυτοκίνητα, διότι αποτελεί ζήτημα δημόσιας υγείας. Οι 

ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Αυστραλία έχουν ήδη απαγορεύσει το κάπνισμα μέσα σε αυτοκίνητα 

με παιδιά, ενώ η Βρετανία ανακοίνωσε ότι σύντομα θα κάνει το ίδιο. 

 

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι ο καπνός μπορεί να μείνει μέσα σε ένα κλειστό χώρο 

έως δυόμιση ώρες, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Το παθητικό κάπνισμα έχει ως συνέπεια 

ο παθητικός καπνιστής να εισπνέει στον οργανισμό του πάνω από 4.000 χημικές ουσίες, από 

τις οποίες τουλάχιστον 250 είναι επιβλαβείς και πάνω από 50 είναι καρκινογόνες. Τα μικρά 

παιδιά που είναι παθητικοί καπνιστές, εκτός από τον αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, 

κινδυνεύουν περισσότερο από άσθμα, κρυολογήματα, λοιμώξεις των αφτιών κ.α. 

 

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τους χρόνιους καπνιστές είναι ο καρκίνος των πνευμόνων. 

 Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το ενεργητικό κάπνισμα σκοτώνει περίπου 

6 εκατ. ανθρώπους το χρόνο και το παθητικό κάπνισμα άλλους 600.000. Εκτιμάται ότι 

περίπου τέσσερα στα δέκα παιδιά (ποσοστό 40%) διεθνώς εκτίθεται τακτικά στο παθητικό 

κάπνισμα στο σπίτι τους και σχεδόν το ένα τρίτο των συνολικών θανάτων λόγω παθητικού 

καπνίσματος αφορούν παιδιά. 

 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

 

Επιπτώσεις στην Υγεία 
 

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 συνδεόμενες με το κάπνισμα μπορεί να προκαλέσουν 

χρόνια προβλήματα υγείας. Αυξημένος κίνδυνος για τους καπνιστές, ασθένεια 

ούλων, μυϊκές βλάβες, κυνάγχη, πόνος λαιμού, πόνος στην πλάτη, νύστα - υπνηλία 

(ανώμαλη κίνηση ματιών), Buerger's ασθένειες (βαριά ασθένεια του κυκλοφορικού), 

οφθαλμικές, μυκητομολύνσεις, καταρράκτης, οστεοπόρωση, πολύποδας παχέος 

εντέρου, οστεοαρθρίτιδα, Crohn's Χρόνιες παθήσεις, ανικανότητα στύσης, 

κατάθλιψη, PVD, διαβήτης, πνευμονία, απώλεια ακοής, ψωρίαση, γρίπη, ρυτίδωση 

δέρματος, ανικανότητα, στομαχικό έλκος, οπτική νευροπάθεια, ρευματοειδής 

αρθρίτιδα, τραυματισμοί συνδέσμων, πληγές στους τένοντες, εκφυλισμός κηλίδας, 

αμβλυωπία καπνού (απώλεια όρασης), φυματίωση, απώλεια δοντιών. 

 Λειτουργίες που υποβαθμίζονται στους καπνιστές. Εκσπερμάτωση (απώλεια όγκου), 

μείωση ποσότητας σπέρματος, γονιμότητα, μείωση κινητικότητας σπέρματος, 

ανοσοποιητικό σύστημα, μικρότερη ικανότητα σπέρματος να εισχωρήσει στο ωάριο, 

εμμηνόπαυση (πρόωρη έναρξη), αυξάνουν οι σπερματικές ανωμαλίες. 

 Σοβαρότερα συμπτώματα: άσθμα, σοβαρές ασθένειες, χρόνια ρινίτιδα (φλεγμονή της 

μύτης) MS, διαβήτης αμφιβληστροειδούς χιτώνα (μάτια), οπτική νευρίτιδα. 

 Εκδήλωση ασθενειών σε βαρύτερη μορφή στους καπνιστές. Κοινό κρυολόγημα, 

πνευμονία, νόσος του Crohn, φυματίωση, γρίπη. 

 Θνησιμότητα. Ένας στους δύο μακροχρόνιους καπνιστές θα πεθάνει πρόωρα εξ 

αιτίας του καπνίσματος και οι μισοί από αυτούς σε μέση ηλικία. Οι περισσότεροι 

πεθαίνουν από μία εκ των τριών ασθενειών που συνδέονται με το κάπνισμα, όπως ο 

καρκίνος των πνευμόνων, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (βρογχίτιδα και 

εμφύσημα) και οι χρόνιες καρδιακές παθήσεις. 

 Σεξουαλική ζωή και Αναπαραγωγή. To κάπνισμα μπορεί να επηρεάσει τη γονιμότητα 

γυναικών και ανδρών, τη σεξουαλική λειτουργία των ανδρών, την υγεία των εγκύων, 

την υγεία των εμβρύων, των νεογνών και των μικρών παιδιών. Εκτιμάται ότι η 

γονιμότητα των γυναικών που καπνίζουν μπορεί να μειωθεί κατά 28% σε σύγκριση 

με τις μη καπνίστριες. Το κάπνισμα αυξάνει τον κίνδυνο ανικανότητας των ανδρών 

κατά 50%. Το κάπνισμα σε συνδυασμό με τη χρήση αντισυλληπτικών χαπιών 

αυξάνει στο 10πλάσιο τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιοαγγειακών παθήσεων. 

 Επίδραση του καπνίσματος στην εμφάνιση. Το κάπνισμα προσβάλλει σοβαρά όχι 

μόνο τα εσωτερικά όργανα αλλά και την εμφάνιση (παρουσιαστικό) του καπνιστού 

αλλοιώνοντας το δέρμα, το ατομικό βάρος και τη μορφή. 

 Κάπνισμα και δέρμα. Το κάπνισμα επιδρά στο δέρμα με δύο τρόπους: Το περιβάλλον 

με καπνό τσιγάρου έχει ξηραντική επίδραση επί της επιδερμίδας. Το κάπνισμα 

μειώνει τη ροή του αίματος προς το δέρμα, περιορίζοντας το οξυγόνο με αποτέλεσμα 

να του στερεί τις ουσιαστικές θρεπτικές ουσίες. Επίσης επηρεάζει το δέρμα 

δημιουργώντας ρυτίδες γύρω από τα μάτια και το στόμα και κιτρινίλα στα δάχτυλα, 

νύχια και δόντια. 

 Κάπνισμα και σωματικό βάρος. Όταν κάποιος διακόψει το κάπνισμα αυξάνει το 

βάρος του κατά 2 με 3 κιλά. Η ακριβής αιτία του φαινομένου αυτού είναι άγνωστη, 

αλλά μπορεί εν μέρει να συνδεθεί με το ότι το κάπνισμα αυξάνει το μεταβολισμό. 

Άλλωστε, η νικοτίνη δρα ως κατασταλτικό της όρεξης. Οι καπνιστές φαίνεται να 

συγκρατούν μεγαλύτερες ποσότητες λίπους στο σώμα τους, οδηγούμενοι σε 

αυξημένο κίνδυνο για διαβήτη, καρδιοαγγειακά νοσήματα, υψηλή πίεση, 

προβλήματα χοληδόχου κύστης και καρκίνο της μήτρας. 

 

Δαπανηρή Συνήθεια 

 

Τέλος το κάπνισμα εκτός των άλλων αποτελεί μία δαπανηρή συνήθεια. Είναι γνωστό ότι οι 

περισσότεροι καπνιστές καταναλώνουν από ένα έως δύο πακέτα την ημέρα. Σύμφωνα με 

στατιστικά στοιχεία, το μεγαλύτερο μερίδιο πωλήσεων στη χώρα μας το έχουν οι ξένες 



μάρκες. Ένα πακέτο τσιγάρα στοιχίζει περίπου 3 ευρώ. Τα χρήματα που ξοδεύει ένας 

συνηθισμένος καπνιστής σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο και σε δέκα χρόνια είναι περίπου :  

 Καπνιστής ενός πακέτου την ημέρα: 3 ευρώ x 30 ημέρες = 90 ευρώ το μήνα, 90 ευρώ 

x 12 μήνες = 1080 ευρώ το χρόνο, 1080 ευρώ x 10 χρόνια = 10.800 ευρώ τη 

δεκαετία. 

 Καπνιστής δύο πακέτων την ημέρα: 6 ευρώ x 30 ημέρες = 180 ευρώ το μήνα,180 

ευρώ x 12 μήνες = 2160 ευρώ το χρόνο, 2160 ευρώ x 10 χρόνια = 21.600 ευρώ τη 

δεκαετία. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τιμές των τσιγάρων αυξάνουν συνεχώς και κατά συνέπεια το 

έξοδο κάθε καπνιστού. 

 

 

Οφέλη από την διακοπή του καπνίσματος 

 

"Τι ακριβώς συμβαίνει μόλις κόψω το τσιγάρο προλαβαίνω να «καθαρίσω» ή είναι πολύ 

αργά;" Είναι πολύ συχνό ερώτημα που κάνουν οι καπνιστές, στην διάρκεια της σκέψης να 

κόψουν το τσιγάρο. Θέλουν να απαλλαγούν από τον εθισμό τους στην νικοτίνη και 

προπάντων της συνήθειας του τσιγάρου, για να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής τους.  

 

Πολλές φορές το παραπάνω ερώτημα χρησιμοποιείται για προκάλυμμα ώστε να συνεχίσουν 

το τσιγάρο και όχι να το κόψουν αφού η απάντηση που δίνουν στον εαυτό τους είναι: "τώρα 

είναι αργά για να κόψω το τσιγάρο ότι ζημιά έγινε... έγινε!". Ποτέ δεν είναι αργά αν 

πρόκειται να κάνουμε κάτι καλό για την υγεία μας! 

 

Εξάλλου τα πρώτα αποτελέσματα για την υγεία μας εμφανίζονται 20 λεπτά μετά την 

διακοπή.� Τα άμεσα και τα μακροπρόθεσμα οφέλη στην υγεία μετά το κάπνισμα του 

τελευταίου τσιγάρου είναι, μετά από: 

 20 λεπτά. Η αρτηριακή πίεση επανέρχεται στα κανονικά επίπεδα. - Ο αριθμός των 

σφίξεων ομαλοποιείται (ελαττώνεται). - Η θερμοκρασία των χεριών και ποδιών 

επανέρχεται στο φυσιολογικό (αυξάνει). 

 8 ώρες. Το επίπεδο του μονοξειδίου του άνθρακα στο αίμα είναι φυσιολογικό, το 

επίπεδο του οξυγόνου αυξάνει και φτάνει στα φυσιολογικά επίπεδα. 

 12 ώρες. Σχεδόν όλη η νικοτίνη έχει αποβληθεί από τον οργανισμό. 

 24 ώρες. Η πιθανότητα καρδιακών επεισοδίων αρχίζει ήδη να μειώνεται. 

 48 ώρες. Βελτιώνονται η αίσθηση της γεύσης και της όσφρησης. 

 72 ώρες. Η αναπνοή γίνεται ευκολότερη. Η αναπνευστική χωρητικότητα των 

πνευμόνων αυξάνεται. 

 5 ημέρες. Έχουν αποβληθεί από το σώμα τα περισσότερα υποπροϊόντα της νικοτίνης. 

 2 εβδομάδες έως 3 μήνες. Η κυκλοφορία του αίματος συνεχώς βελτιώνεται. - Το 

περπάτημα γίνεται ευκολότερο. Η λειτουργία των πνευμόνων αυξάνει μέχρι 30%. 

 1 έως 9 μήνες. Λιγότερο λαχάνιασμα. Αύξηση της ενεργητικότητας του σώματος. 

Καλύτερη κατάσταση των πνευμόνων ικανοί να αντισταθούν σε μολύνσεις. 

 1 έτος. Μειώνεται κατά το ήμισυ ο κίνδυνος καρδιακού επεισοδίου. 

 5 έτη. Έχει ήδη μειωθεί σημαντικά ο κίνδυνος θανάτου από καρκίνο του στόματος 

και του τραχήλου. 



 10 έτη. Μειώνεται ο κίνδυνος θανάτου από καρκίνο πνευμόνων και από άλλες 

μορφές καρκίνου. 

 15 έτη. Ο κίνδυνος καρδιακών επεισοδίων είναι ο ίδιος με των ανθρώπων που δεν 

κάπνισαν ποτέ. Όσοι διακόψουν το κάπνισμα αρρωσταίνουν λιγότερο από λοιμώξεις 

και γενικότερα μειώνουν τις πιθανότητες να εμφανίσουν κάποια από τις ασθένειες 

που προκαλεί το κάπνισμα. Το σώμα γενικά αποκτά μεγαλύτερη σφριγηλότητα, η 

αναπνοή είναι καλύτερη και η αντοχή στην κούραση μεγαλύτερη. Στις εγκύους η 

διακοπή του καπνίσματος επιτρέπει να φτάσει στο έμβρυο περισσότερο οξυγόνο και 

να αναπτυχθεί σε πιο υγιείς συνθήκες. 

 ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 

 

Τα ναρκωτικά είναι μια από τις πιο συνηθισμένες μορφές εθισμού και εξάρτησης στη 

σημερινή κοινωνία, ενώ χρησιμοποιούνται κυρίως απο εφήβους και νέους, αλλά και απο 

μεγαλύτερους. Μπορεί να είναι ειτε φαρμακα (π.χ. ladose, μορφινη) ειτε φυσικά ή φυσικά 

που έχουν υποστεί επεξεργασία, όπως είναι η κοκαϊνη που προέρχεται από τα φυσικα φυλλα 

του φυτου κοκα. 

 

 

Χημικά:   

 

  1) Μορφίνη  

 

  Το 1952, ο Dr Marshall D. Gates Jr. ήταν ο πρώτος που παρασκεύασε συνθετικά τη 

μορφίνη. Αρχικά, χρησιμοποιήθηκε ευρέως για την ανακούφιση από τον πόνο και ως 

«θεραπεία» για τον εθισμό από το όπιο και το οινόπνευμα.  

 

   Αργότερα όμως, ανακαλύφθηκε ότι η μορφίνη ήταν περισσότερο εθιστική από τις 

παραπάνω ουσίες, για αυτό και περιορίστηκε η χρήση της. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός, 

ότι κατά τη διάρκεια του αμερικανικού εμφύλιου πολέμου, περισσότεροι από 400.000 

στρατιώτες οδηγήθηκαν στη λεγόμενη «ασθένεια του στρατιώτη», δηλαδή εθίστηκαν στη 

μορφίνη, καθώς τη χρησιμοποιούσαν ευρέως. 

 

   Σήμερα, η μορφίνη χρησιμοποιείται στην ιατρική ως ισχυρό παυσίπονο, αναισθητικό και 

αντιβηχικό. 

Επιπτώσεις:     Άμεσες:   

 αναπνευστική καταστολή  
 υπνηλία  
 ψυχοκινητική επιβράδυνση  
 κακή άρθρωση της ομιλίας  



 μειωμένη συγκέντρωση ή μνήμη 
 μειωμένη κρίση. 

 

Έμμεσες:  

 απώλεια βάρους 
 εξαφάνιση της σφριγηλότητας του δέρματος 
 λεύκανση της τρίχας 
 τριχόπτωση 
 ξηρά και εύθραυστα νύχια. 

 

2) Ηρωίνη 

 

Η ηρωίνη (όπως το όπιο και η μορφίνη), παρασκευάζεται από τον πυκνόρρευστο χυμό του 

φυτού της παπαρούνας. Το όπιο έχει γαλακτώδη μορφή, σαν χυμός, και εξάγεται αρχικά από 

τον κάλυκα της παπαρούνας. H ηρωίνη παρασκευάστηκε για πρώτη φορά το 1898 από τη 

φαρμακευτική εταιρεία Μπάγιερ, στη Γερμανία, και την πουλούσαν ως θεραπεία για τη 

φυματίωση, καθώς και μερικές δεκαετίες αργότερα στους Γερμανούς στρατιώτες ως 

τονωτικό για να μην κουράζονται. 

 

Επιπτώσεις:     Άμεσες:   

 

ματική λειτουργία 

 

 

 

 

 

  Έμμεσες:  

 Σάπισμα των δοντιών 

 Φλεγμονές των ούλων 

 Δυσκοιλιότητα 

 Κρύος ιδρώτας 

 Φαγούρα 



 Εξασθένιση του ανοσοποιητικού συστήματος 

 Κώμα 

 Ασθένειες του αναπνευστικού 

 Εξασθένιση των μυών, μερική παράλυση 

 Μειωμένη σεξουαλική ικανότητα και μακροπρόθεσμη ανικανότητα στους άντρες 

 Διαταραχές του εμμηνορροϊκού κύκλου στις γυναίκες 

 Ανικανότητα οργασμού (στους άντρες και στις γυναίκες) 

 Απώλεια μνήμης και διανοητικής λειτουργίας 

 Εσωστρέφεια 

 Κατάθλιψη 

 Φλύκταινες (φουσκάλες με πύον) στο πρόσωπο 

 Απώλεια όρεξης 

 Αϋπνίες 

 

Φυσικά ή φυσικά που έχουν υποστεί επεξεργασία:   

 

1) Ινδική Κάνναβη:  

Η ινδική κάνναβη (Cannabis indica) περιέχει λίγη έως πολύ τετραϋδροκανναβινόλη, ανάλογα την 

ποικιλία, και χρησιμοποιείται κυρίως ως θεραπευτικό και, παράνομα, ως ευφορικό μέσο. Από την 

ινδική κάνναβη παρασκευάζεται και το γνωστό χασίς (η αποξηραμένη ρητίνη του φυτού), καθώς και 

φάρμακα για ορισμένες ασθένειες, όπως γλαύκωμα, σκλήρυνση κατά πλάκας, νευρική ανορεξία, 

κάποιες μορφές καρκίνου, AIDS, κ.λπ. Η καλλιέργεια της ινδικής κάνναβης απαγορεύεται στις 

περισσότερες χώρες. 

Πολλοί πιστεύουν ότι η χρήση της ινδικής κάνναβης δεν έχει επιπτώσεις. Μελέτες όμως δείχνουν το 

αντίθετο:  

Επιπτώσεις:     Άμεσες:   

Οι άμεσες επιπτώσεις της χρήσης μαριχουάνας περιλαμβάνουν ταχυπαλμία, 

αποπροσανατολισμό, μείωση του συντονισμού του σώματος, που συχνά ακολουθούνται από 

κατάθλιψη ή υπνηλία. Μερικοί χρήστες υποφέρουν από κρίσεις πανικού ή άγχους. 

 

  Έμμεσες  

 

 

Διάφορες μελέτες δείχνουν ότι η συστηματική και χρόνια χρήση της κάνναβης επιδρά σε διάφορες 

εγκεφαλικές λειτουργίες, καθώς δημιουργεί παρόμοιες μεταβολές με αυτές της χρήσης ηρωίνης, 

κοκαΐνης και οινοπνεύματος. Χρόνιοι χρήστες παρουσιάζουν απάθεια, αποχαύνωση, εξασθένιση της 

κρίσης, της συγκέντρωσης, της μνήμης και της αντίληψης, μείωση των αντανακλαστικών, διαταραχή 

στην αντίληψη του χρόνου και διαταραχή στην προσοχή. Επίσης, παρατηρείται απώλεια κάθε 



ενδιαφέροντος για την εμφάνισή τους και την κάλυψη τυπικών καθημερινών αναγκών. Το φαινόμενο 

αυτό είναι γνωστό ως «σύνδρομο έλλειψης κινήτρων». 

 

 

 

2) Κοκαϊνη: 

 

Η κοκαΐνη απομονώθηκε από τα φύλλα του θάμνου Erythroxylon coca, ο οποίος ευδοκιμεί σε μεγάλα 

υψόμετρα της Νότιας και της Κεντρικής Αμερικής. Οι Ισπανοί κατακτητές το 1530 παρατήρησαν ότι 

οι Ίνκας, πιθανότατα οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν φύλλα κόκας, τα μασούσαν ανάμεικτα με 

κομματάκια ασβεστόλιθου ή στάχτες για ευχαρίστηση ή για να αντέξουν τις δύσκολες εργασίες, την 

πείνα και την δίψα. πρώτος που απομόνωσε την κοκαΐνη στην κρυσταλλική μορφή της από τα φύλλα 

του Erythroxylon coca ήταν ο Γερμανός χημικός Wohler το 1858 

 

 

Επιπτώσεις:     Άμεσες:   

 

 

 

 

 

 

 

 

φορές βίαιη συμπεριφορά 

 

από το δέρμα του χρήστη 

 

 

 



ξαιρετικά έντονη ανάγκη για ναρκωτικό 

 

κρίσεις και ξαφνικό θάνατο. 

 

Έμμεσες: 

 

 Οι μόνιμες βλάβες στα αγγεία της καρδιάς και του εγκεφάλου  

 η υψηλή πίεση αίματος, οδηγούν σε καρδιακές προσβολές, εγκεφαλικά επεισόδια και 

θάνατο 

 Βλάβες στο συκώτι, στα νεφρά και στους πνεύμονες 

 Καταστροφή των ρινικών ιστών αν σνιφάρεται 

 Αναπνευστική ανεπάρκεια, αν καπνίζεται 

 Μολύνσεις και αποστήματα, αν γίνεται χρήση με ένεση 

 Υποσιτισμός, απώλεια βάρους 

 Εκτεταμένη καταστροφή δοντιών 

 Παραισθήσεις ακοής και αφής 

 Σεξουαλικές δυσλειτουργίες, βλάβες στο αναπαραγωγικό σύστημα και 

υπογονιμότητα (σε άντρες και γυναίκες) 

 Αποπροσανατολισμός, απάθεια και εξάντληση λόγω σύγχυσης 

 Οξυθυμία και αιφνίδιες αλλαγές διάθεσης 

 Αυξημένη συχνότητα ριψοκίνδυνης συμπεριφοράς 

 Παραλήρημα ή ψύχωση 

 Βαριάς μορφής κατάθλιψη 

 Ανοχή στο ναρκωτικό και εθισμός (ακόμη και μετά από μία μόνο χρήση) 

 

 

 

 

 

 

 

Τρόποι χορήγησης ναρκωτικών ουσιών: 

 

Οι ουσίες αυτές χορηγούνται: 

Α. Με  την διαδικασία του καπνίσματος. 

Β. Με την ενδοφλέβια έγχυση. 



Γ. Με την εισπνοή ουσιών σε μορφή σκόνης. 

Δ. Με την υπογλώσσια εφαρμογή. 

 

 

Εύκολα εξάγεται το συμπέρασμα ότι τα ναρκωτικά αποτελούν μάστιγα στις σημερινές 

κοινωνίες. Οδηγούν πολλούς νέους χρήστες σε πνευματική και κοινωνική αποτελμάτωση 

γεγονός που αποτελεί κοινωνικό πρόβλημα και επιβραδύνει την ανάπτυξη μιας κοινωνίας. 

Προκαλούν χρόνια προβλήματα στους χρήστες και σε ακραίες περιπτώσεις έχουν οδηγήσει 

σε θάνατο (140 θάνατοι έχουν καταγραφεί από το 2004 ως το 2014). Παρόλο που θεωρούνται 

παράνομα, η χρήση τους αυξάνεται ραγδαία. Οφείλεται στις σύγχρονες κοινωνίες να 

κατανοηθεί από τους νέους ο κίνδυνος που υποθάλπουν τα ναρκωτικά και η αναγκαιότητα 

καταπολέμησής τους.  

Διαδίκτυο 

To Διαδίκτυο που προτάθηκε ως όρος το 1995, αναφέρεται στην «καταναγκαστική, 

υπερβολική χρήση του διαδικτύου και τον εκνευρισμό ή δυσθυμική συμπεριφορά που 

παρουσιάζεται κατά τη στέρησή της». Ο εθισμός στο Διαδίκτυο αν και δεν έχει 

επισήμως αναγνωρισθεί ως κλινική οντότητα παρά μόνο σε Κίνα, Ν.Κορέα και 

Ταιβάν, αποτελεί μια κατάσταση, που προκαλεί σημαντική έκπτωση στην κοινωνική 

και επαγγελματική ή ακαδημαϊκή λειτουργικότητα του ατόμου.  

Αίτια 

Το Διαδίκτυο έχει την ικανότητα να καλύψει συγκεκριμένες ψυχολογικές ανάγκες 

ενός ατόμου. Ένα από τα χαρακτηριστικά του μέσου που προκύπτει από τη φύση του 

είναι ότι μπορεί να δημιουργήσει μια «ιδανική κατάσταση εαυτού», όπου το άτομο 

μπορεί να εξερευνήσει διάφορες πτυχές της προσωπικότητας του χωρίς να έχει 

περιορισμούς και συνέπειες. Στο Διαδίκτυο δεν υπάρχουν άμεσες συνέπειες των 

πράξεων, ο χρήστης μπορεί να μπει και να βγει όποτε θέλει, ενώ μπορεί να καλύψει 

την όποια εξωτερική εμφάνιση, αφού δεν υπάρχει οπτική επαφή. Ταυτόχρονα, ο 

έφηβος μπορεί να ενσαρκώσει διαφορετικούς ρόλους, ή να υιοθετήσει διαφορετικές 

ταυτότητες ανάλογα με την εκάστοτε διαδικτυακή εμπειρία, εξαιτίας της ανωνυμίας, 

που συνιστά κατεξοχήν χαρακτηριστικό του Διαδικτύου. Συνήθως, τα παιδιά που 

αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του εθισμού στο διαδίκτυο είναι αγόρια και 

μεγαλώνουν σε δύσκολες καταστάσεις (δυσλειτουργικές οικογένειες). Πρόσφατες 

έρευνες στην Ελλάδα κατέδειξαν τη σημασία της γονικής μέριμνας και φροντίδας 

στην ανάπτυξη του εθισμού στο Διαδίκτυο. Η βέλτιστη παροχή γονικής μέριμνας 

χαρακτηρίζεται από φροντίδα και υγιή προστατευτικότητα, ούτως ώστε το παιδί να 

κατευθύνεται και να καθοδηγείται με επάρκεια σε ένα ασφαλές περιβάλλον, χωρίς να 

παρεμποδίζονται οι προσπάθειες του για την ανάδειξη προσωπικής ταυτότητας και 

αυτονόμησης. Αντίθετα, υπερπροστατευτικότα των γονέων και χαμηλά επίπεδα 

φροντίδας συνιστούν το πρότυπο μέριμνας 'affectionless control' (έλεγχος χωρίς 

στοργή) το οποίο συνδέθηκε με υψηλότερες βαθμολογίες εθισμού στο Διαδίκτυο. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF


Συνδυασμός παραγόντων που οδηγούν σε εθισμό  

Ο εθισμός των εφήβων στο διαδίκτυο μπορεί, επίσης να είναι το αποτέλεσμα άλλων 

ψυχικών διαταραχών, όπως κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, διαταραχές 

προσωπικότητας, υπερκινητικότητα και κοινωνική φοβία. Συχνά όμως η ανάπτυξη 

καταθλιπτικού συναισθήματος ή άγχους έπεται της εμφάνισης του εθισμού, όπως 

συμβαίνει και με άλλες εθιστικές συμπεριφορές. 

Συμπτώματα 

1. Συμπτώματα συνδρόμου απόσυρσης, όπως ψυχοκινητική διέγερση, εκούσια 
ή ακούσια κίνηση δακτυλογράφησης των δακτύλων του χεριού, άγχος, 
έμμονη σκέψη για το διαδίκτυο και όνειρα για το διαδίκτυο. 

2. Κατανάλωση υπερβολικού χρόνου ή και χρήματος σε δραστηριότητες 
σχετικές με το διαδίκτυο. 

3. Μειωμένη επίδοση στο σχολείο λόγω των πολλών ωρών που περνάει ο 
έφηβος στο διαδίκτυο. 

4. Σε προχωρημένες περιπτώσεις ο έφηβος δεν κοιμάται, παραμελεί την 
προσωπική του υγιεινή, μπορεί να σταματήσει ακόμα και το σχολείο. Ακόμη, 
απομονώνεται, από την οικογένεια και τους φίλους του, γίνεται επιθετικός, 
μπορεί να κλέβει χρήματα από του γονείς για να παίζει. Τέλος, φτάνει σε 
σημείο να μην τρώει ή και το αντίθετο (να παχαίνει πολύ) 

Διάκριση εθισμού από ενθουσιώδη χρήση 

Ο συμπεριφορικός εθισμός συχνά συγχέεται με τον υψηλό βαθμό εμπλοκής με τη 

συγκεκριμένη δραστηριότητα. Ο υψηλός βαθμός εμπλοκής δεν διακρίνεται από 

μικρότερο βαθμό ενασχόλησης με όρους χρονικής διάρκειας όμως διαφέρει από τον 

εθισμό στο ότι οι αρνητικές συνέπειες είναι απούσες και στο ότι δεν σημειώνεται 

τάση του ατόμου να επαναλάβει τη συμπεριφορά ώστε να απαλύνει δυσφορία που 

νιώθει όταν τη διακόπτει. Αντίθετα, το άτομο με υψηλό βαθμό εμπλοκής προβαίνει 

στη δραστηριότητα επειδή τη βρίσκει ευχάριστη. Ο υψηλός βαθμός εμπλοκής στη 

χρήση Διαδικτύου μπορεί να είναι μία θετική ιδιότητα, ειδικά καθώς η χρήση του 

προάγεται κοινωνικά και είναι απαραίτητη ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία 

μάθησης επαγγελματικών δεξιοτήτων. Η διάκριση της παθολογικής χρήσης της νέας 

τεχνολογίας από τον υψηλό βαθμό εμπλοκής (engagement) με αυτές αναδείχτηκε ως 

σημαντικός προβληματισμός των ερευνητών. Οι Charlton και Danforth κατέδειξαν 

ερευνητικά ότι τα κεντρικά κριτήρια στη κατηγοριοποίηση των εθιστικών 

συμπεριφορών σχετιζόμενων με δραστηριότητες χρήσης του Η/Υ είναι τα κριτήρια 

της αποτυχίας προσπαθειών μείωσης της χρήσης, της σύγκρουσης (με οιαδήποτε από 

τις εκφράσεις που προαναφέρθηκαν) και της συμπεριφορικής ειδικά κυριαρχίας στη 

ζωή του ατόμου  

Ποιες ηλικιακές ομάδες εμφανίζουν συχνότερα εξάρτηση; 

Το φαινόμενο συνήθως εμφανίζεται αρχικά σε εφήβους κατά την πρώιμη εφηβεία 

(10-14 ετών) ή και σε μικρότερη ακόμη ηλικία. Είναι πιο έντονο κατά την μέση 

εφηβεία (15-17 ετών), κατά την οποία οι έφηβοι πειραματίζονται και σταδιακά 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B9%CF%88%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B3%CF%87%CF%8E%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%AD%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%AD%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%AD%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
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αυτονομούνται, καθώς και κατά την όψιμη εφηβεία (> 17 ετών). Οι περισσότεροι 

εξαρτημένοι έφηβοι ασχολούνται με ηλεκτρονικά διαδικτυακά παιχνίδια στο σπίτι ή 

τα internet cafe. Ένας ακόμα πληθυσμός υψηλού κινδύνου είναι αυτός των φοιτητών, 

οι οποίοι καλούνται πολλές φορές για πρώτη φορά να οριοθετήσουν οι ίδιοι τη χρήση 

Διαδικτύου στην οποία προβαίνουν, μακριά από οικογενειακό έλεγχο αλλά και χωρίς 

το ξεκάθαρα δομημένο πλαίσιο υποχρεώσεων του σχολείου μέσης εκπαίδευσης.  

Ρόλος γονέων 

Ο ρόλος των γονέων είναι ιδιαίτερα σημαντικός τόσο για την πρόληψη, όσο και για 

την αντιμετώπιση του εθισμού των παιδιών τους από το Διαδίκτυο. Όσο αναφορά την 

πρόληψη το σημαντικότερο πράγμα που χρειάζεται να κάνουν οι γονείς προκειμένου 

να μπορούν να ελέγχουν αποτελεσματικά τη χρήση του Διαδικτύου από τα παιδιά 

τους, είναι να γνωρίσουν οι ίδιοι το μέσο. Προς το παρόν, οι γονείς δε γνωρίζουν το 

μέσο και επιπλέον δε φαίνονται διατεθειμένοι να έλθουν σε επαφή με το Διαδίκτυο, 

ενώ ταυτόχρονα δεν ενδιαφέρονται για τις δραστηριότητες των παιδιών τους στο 

Ίντερνετ. Ταυτόχρονα, οι γονείς θα πρέπει κάποιες φορές να χρησιμοποιούν το 

Διαδίκτυο μαζί με το παιδί, ώστε να του δίνουν τις απαραίτητες κατευθύνσεις, ενώ η 

εγκατάσταση κάποιων φίλτρων στον υπολογιστή μπορεί να αποτρέψει την εμφάνιση 

ακατάλληλων για το παιδί ιστοσελίδων. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να έχουν τεθεί 

κάποιες βάσεις όταν το παιδί φτάνει στην εφηβεία, να υπάρχουν δηλαδή όρια. Για να 

υπάρξουν ωστόσο όρια θα πρέπει οι γονείς να μπορούν να διαθέσουν τον απαραίτητο 

χρόνο, αφού είναι δύσκολο για ενοχικούς γονείς να θέσουν όρια. Σε πιο πρακτικό 

επίπεδο, ο υπολογιστής είναι καλό να βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο και όχι στο 

δωμάτιο του παιδιού, ώστε να ελέγχεται διακριτικά η δραστηριότητα του παιδιού στο 

Διαδίκτυο. Ενώ, τέλος, οι γονείς θα πρέπει να συζητούν για τις διαδικτυακές 

διαδρομές του παιδιού τους, ώστε να έχουν πάντοτε ενημέρωση για τις ιστοσελίδες 

που επισκέπτεται, τα άτομα με τα οποία συνομιλεί και τις πληροφορίες που 

ανταλλάσσει με άλλα άτομα. 

Αντιμετώπιση εθισμού 

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου έχει προταθεί η κινητοποιητική συνέντευξη, το 

γνωστικό- συμπεριφορικό μοντέλο θεραπείας, η συμβουλευτική παρέμβαση στην 

οικογένεια, οι ομάδες απεξάρτησης, ενώ υπάρχουν κάποια δεδομένα και για το ρόλο 

της φαρμακοθεραπείας στη θεραπεία. Ιδιαίτερα σημαντική για την αντιμετώπιση του 

εθισμού στα παιδιά και στους εφήβους είναι η ύπαρξη κοινής στάσης των γονέων, η 

παροχή υποστήριξης αλλά όχι κάλυψης και η τοποθέτηση του υπολογιστή σε ένα 

ορατό σημείο στο σπίτι και όχι στο δωμάτιο του παιδιού. Σημαντικό ρόλο στην 

αντιμετώπιση του εθισμού στο Διαδίκτυο έχει και η συμβουλευτική στην οικογένεια, 

έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα υποστηρικτικό πλαίσιο, που θα δράσει ευοδωτικά στη 

θεραπεία. Η κινητοποιητική συνέντευξη μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική 

στον χειρισμό της άρνησης του προβλήματος, ένα συχνό εμπόδιο που παρατηρείται 

σε όλες τις ηλικίες. Στα πλαίσια της γνωστικό- συμπεριφορικής θεραπείας, 

εντοπίζονται οι γνωστικές διαστρεβλώσεις που εκλύουν και διατηρούν την 

προβληματική χρήση του Διαδικτύου, προωθείται η γνωσιακή αναδόμηση και ένας 

πιο ισορροπημένος και προσαρμοστικός τρόπος σκέψης. Παράλληλα 

χρησιμοποιούνται μια σειρά από συμπεριφορικές στρατηγικές, όπως η αναγνώριση 

του πρότυπου χρήσης του Διαδικτύου και η εφαρμογή ενός διαμετρικά αντίθετου 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%86%CE%B7%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%B1


προγράμματος χρήσης, η οριοθέτηση των περιόδων χρήσης με διάφορα εξωτερικά 

μέσα, παρακίνηση για ενασχόληση με ευχάριστες εναλλακτικές δραστηριότητες, η 

χρήση καρτών υπενθύμισης, η πλήρης αποχή από ιδιαίτερα προβληματικές 

διαδικτυακές εφαρμογές, η ενσωμάτωση καθορισμένων διαστημάτων χρήσης στο 

εβδομαδιαίο πρόγραμμα του χρήστη.  

 

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

 

 ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  

 

                             Για τους περισσότερους από μας, τα τυχερά παιχνίδια είναι μια μορφή ψυχαγωγίας 

την οποία μπορούμε να απολαμβάνουμε οποιαδήποτε στιγμή, αλλά υπάρχει και ένα 

ποσοστό παικτών που αφήνουν τα τυχερά παιχνίδια να γίνονται ο βασικός σκοπός της 

ζωής τους. Όλοι μας, λίγο πολύ, έχουμε ακούσει ιστορίες για άτομα που έχουν 

καταστραφεί από τον τζόγο. Ορισμένοι, δε διστάζουν να παίξουν σε μια παρτίδα πόκερ 

ολόκληρες περιουσίες τις οποίες απέκτησαν με πολύ κόπο και σκληρή δουλειά - και ενώ 

άλλοι καταφέρνουν να σταματήσουν τον παθολογικό τζόγο έγκαιρα, δυστυχώς δεν είναι 

λίγες οι περιπτώσεις ατόμων που ρίσκαραν ακόμα και την ίδια τους τη ζωή. 

 

Ο εθισμός στα τυχερά παιχνίδια είναι ένα σοβαρότατο κοινωνικό πρόβλημα, που 

οδηγεί αρκετούς συνανθρώπους μας στα όρια της απόγνωσης, ενώ τελευταίες έρευνες 

ανέδειξαν την εξάρτηση από το τζόγο ισχυρότερη ακόμα κι από αυτή του αλκοόλ.  

 

 Δεν υπάρχει ένας και μοναδικός λόγος που ωθείται κάποιος στα τυχερά παιχνίδια. 

Πολλοί συνάνθρωποί µας αναπτύσσουν µορφές εξάρτησης στην προσπάθειά τους να 

αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της καθημερινότητάς τους. Στην αρχή - και για 

περιορισμένο χρονικό διάστημα - η ευχαρίστηση που αποκομίζει κάποιος από τα 

τυχερά παιχνίδια είναι δυνατό να καλύψει το πρόβλημα, να κρύψει τον πόνο και το 

φόβο. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για μια λύση που μετατρέπεται η ίδια σε 

πρόβλημα, ένα πρόβλημα ικανό να καταστρέψει σχέσεις και οικογένειες. 

 

Τα τυχερά παιχνίδια (νόμιμα και παράνομα) διακρίνονται σε:  



 παιχνίδια τύχης στα οποία ο παίκτης δεν ασκεί κανενός είδους έλεγχο 

(ρουλέτα, φρουτάκια, ζάρια, Κίνο, κ.α.) και  

 στα παιχνίδια όπου απαιτείται ένας βαθμός δεξιότητας και γνώσης από τον 

παίκτη (αθλητικά στοιχήματα, χρηματιστήριο, ιπποδρομίες, πόκερ κ.α.) 

  Πότε ο τζόγος γίνεται εξάρτηση; 

  Είναι γεγονός ότι τα τυχερά παιχνίδια είναι δυνατόν, κάτω από ορισμένες συνθήκες, 

να δημιουργήσουν εθισμό σε ένα παίκτη.  

Αυτό δε συμβαίνει μόνο στα παιχνίδια του καζίνο ή τα τυχερά παιχνίδια στο internet, 

αλλά μπορεί να συμβεί και σε όλα τα τυχερά παιχνίδια γενικότερα.  

   Ο παθολογικός τζόγος αποτελεί μια εξαρτητική συμπεριφορά χαρακτηριζόμενη από 

την απώλεια αυτοελέγχου και τη βαθμιαία οικονομική, ηθική και συναισθηματική 

κατάπτωση του παίκτη. Το άτομο δε μπορεί να σταματήσει τη συγκεκριμένη 

συμπεριφορά, καθώς αυτή τον κάνει να αισθάνεται όμορφα. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

σε επίπεδο φυσιολογίας οι εθισμοί που αφορούν συμπεριφορές έχουν παρόμοιο τρόπο 

λειτουργίας με τον εθισμό σε ουσίες. 

   

  Στα πλαίσια της εξάρτησης αυτής, ο παίκτης αναπτύσσει ανεκτικότητα, δηλαδή 

θέλει να παίζει όλο και περισσότερο, συχνά χάνοντας την έννοια του χρόνου και 

παρουσιάζοντας συναισθηματικές μεταπτώσεις (ευφορία-δυσφορία).  

  Η απότομη διακοπή του τζόγου παρουσιάζει συχνά σύνδρομο στέρησης, ανάλογου 

του αλκοόλ και άλλων ουσιών, με συμπτώματα όπως: πόνος στο στομάχι, ναυτία, 

ίλιγγος, διαταραχές διατροφής και ύπνου, άγχος, δυσφορία. Κάποιες φορές 

παρατηρείται επιληψία ή ακόμα και κατάθλιψη.  

  Στον παθολογικό τζόγο η έντονη ανάγκη του ατόμου να παίζει τυχερά παιχνίδια 

είναι τέτοια, ώστε να δημιουργείται πρόβλημα στη προσωπική ή επαγγελματική του 

ζωή. Έτσι, σταδιακά παραμελεί τους ρόλους που έχει σαν σύζυγος, πατέρας, 

εργαζόμενος, φίλος και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στους ρόλους εκείνους που έχουν να 

κάνουν με την εξάρτησή του, δηλαδή το ρόλο του παίκτη, του φιλάθλου και του 

θαμώνα χαρτοπαικτικών λεσχών. Το άτομο αρχίζει να έχει προβλήματα στις σχέσεις 

του με τους άλλους, απομονώνεται κοινωνικά, αρχίζει και αντιμετωπίζει έντονα 

οικονομικά ή ακόμη και νομικά προβλήματα, αλλά παρόλα αυτά δε μπορεί να 

σταματήσει τον τζόγο. 

Το βασικό κριτήριο, σύμφωνα με το DSM-IV, είναι η επίμονη και 

επαναλαμβανόμενη δυσπροσαρμοστική συμπεριφορά, όπως φαίνεται από 

τουλάχιστον πέντε (ή περισσότερα) από τα παρακάτω: 

 Το άτομο έχει συνεχόμενες σκέψεις γύρω από τυχερά παιχνίδια 

 Παίζει συνεχώς όλο και μεγαλύτερα  ποσά  

 Έχουν γίνει προσπάθειες διακοπής της συμπεριφοράς, αλλά ήταν ανεπιτυχείς 

 Η συμπεριφορά αλλάζει δραστικά όταν προσπαθεί να διακόψει τον τζόγο 

(συναισθηματική ευαισθησία, μη λειτουργικότητα) 

 Χρησιμοποιεί τον τζόγο για να αποφύγει άλλα προβλήματα που έχει στη ζωή 

του 

 Συνεχίζει να παίζει τυχερά παιχνίδια με σκοπό να κερδίσει όσα έχασε 

παίζοντας 



 Ψεύδεται για τον αριθμό των ωρών που ασχολείται με τον τζόγο ή για το 

μέγεθος των ποσών που παίζει 

 Έχει προσπαθήσει να βρει λεφτά για να τζογάρει μέσω παράνομων ή 

ανήθικων τρόπων 

 Αντιμετωπίζει προβλήματα στον επαγγελματικό ή προσωπικό τομέα που 

σχετίζονται με τον τζόγο 

 Στηρίζεται αποκλειστικά σε άλλα άτομα ώστε να τον βοηθήσουν να βγει από 

το οικονομικό και ηθικό αδιέξοδο που έχει φτάσει μέσω του τζόγου. 

 Περνά περισσότερο καιρό παίζοντας από ότι είχε προγραμματίσει 

 Χάνει την αίσθηση του χρόνου και της αξίας των χρημάτων ενώ παίζει 

 Δεν σταματά να παίζει ενώ κερδίζει αλλά συνεχίζει να παίζει μέχρι να χάσει 

τα χρήματα που κέρδισε 

 Ενοχλείται έντονα αν κάτι ή κάποιος  ενοχλήσει το άτομο την ώρα που παίζει 

 Χρησιμοποιεί το παιχνίδι σαν μια μέθοδο ώστε να ξεφύγει από αρνητικά 

αισθήματα και κακή διάθεση 

 Συνεχίζει να παίζει προσπαθώντας να κερδίσει τα χρήματα που έχασε 

 Περνάει όλο και περισσότερο χρόνο παίζοντας ή με το να σκέπτεται τα 

τυχερά παιχνίδια 

 Νιώθει την ανάγκη να αυξάνει τα στοιχήματα για να αισθανθεί το ίδιο επίπεδο 

διέγερσης 

 Έχει την έντονη πεποίθηση ότι θα κερδίσει πολλά χρήματα 

 Προσπαθεί να κρύψει από γνωστούς και φίλους τα ποσά που παίζει 

 Λέει ψέματα στους άλλους ώστε να του δώσουν χρήματα για να παίξει 

 Λέει ψέματα στα αγαπημένα του πρόσωπα σε σχέση με τα τυχερά παιχνίδια 

 Αφιερώνει περισσότερο χρόνο στα τυχερά παιχνίδια από ότι στην οικογένεια, 

τους φίλους ή την εργασία 

 

 

Τρία στάδια της εξάρτησης από τον τζόγο 

1. Το στάδιο του ενθουσιασμού: Είναι πιθανόν ο παίχτης στην αρχή να 

κερδίσει ένα  ποσόν γεγονός που ενισχύει την διάθεσή του για τυχερά 

παιχνίδια. Η εμπειρία του κέρδους τον δεσμεύει ώστε να επαναλαμβάνει το 

παιχνίδι επιδιώκοντας να κερδίσει και πάλι. Ο παίχτης ελπίζει ότι βρήκε τον 

καλύτερο τρόπο ώστε να εξοικονομεί χρήματα και φαντασιώνει ένα καλύτερο 

μέλλον.  

2. Το στάδιο της απογοήτευσης. Αύξηση της συχνότητας του παιχνιδιού και 

της ποσότητας των στοιχημάτων. Παράλογη αισιοδοξία για κέρδος. Επιδιώκει 

να παίζει όλο και περισσότερο ελπίζοντας να ανακτήσει τα χαμένα. Λέει 

ψέματα, δανείζεται χρήματα. Οι σχέσεις του με την οικογένεια, τους φίλους 

και τους συνεργάτες αρχίζουν να διαταράσσονται. Αποτυχημένες προσπάθειες 

να σταματήσει τον τζόγο.  

3. Το στάδιο της καταστροφής. Αισθήματα θλίψης, απογοήτευσης, 

υπερδιέγερσης, σκέψεις σχετικές με την παρανομία ή την  αυτοκτονία 

 Συμμετοχή σε παράνομες δραστηριότητες για την κάλυψη χρεών ή για να 

εξοικονόμηση των απαραίτητων χρημάτων για το παιχνίδι. Χωρισμός από 

συντροφική σχέση, απομάκρυνση φίλων και συγγενών, καταφυγή σε αλκοόλ 



ή ναρκωτικά, σύνδρομο στέρησης όταν απέχει από το παιχνίδι, παθολογική 

κατάθλιψη, πιθανή απόπειρα αυτοκτονίας . 

 

 

Θεραπευτική αντιμετώπιση 

    

  Το δύσκολο για ένα παίκτη, αλλά και το οικογενειακό του περιβάλλον, είναι πρώτα 

από όλα να αναγνωρίσουν το πρόβλημα και να το αποδεχτούν. Το επόμενο βήμα 

είναι να αναζητήσουν βοήθεια από ειδικούς και λύση στο πρόβλημα της εξάρτησης. 

Η θεραπεία του παθολογικού τζόγου συνίσταται στο να βοηθήσει τον ασθενή να 

ξεπεράσει τις παράλογες σκέψεις που έχει αναπτύξει, σχετικά με τον έλεγχο τυχαίων 

γεγονότων, καθώς και στην αντιμετώπιση των διαφόρων ψυχιατρικών και 

νευρολογικών συμπτωμάτων που παρουσιάζονται συνήθως λόγω της εξαρτητικής 

διαδικασίας. 

Κύριος στόχος της θεραπευτικής διαδικασίας είναι η κινητοποίηση του ασθενή προς 

την κατεύθυνση της βαθμιαίας διακοπής του τζόγου και η αναζήτηση τεχνικών για τη 

μακροχρόνια αποχή του από τα τυχερά παιχνίδια. Είναι προτιμότερο να εμπλακούν 

και οι σύντροφοι ή οι γονείς στη θεραπεία. Οι άνθρωποι που ζουν γύρω από τον 

εξαρτημένο συχνά έχουν αυτή την ανάγκη.  

    Η αντιμετώπιση του παθολογικού τζόγου δε διαφέρει ιδιαίτερα από τον τρόπο 

απεξάρτησης από άλλες συμπεριφορές ή ουσίες.  Ωστόσο, ενώ η συντριπτική 

πλειοψηφία των συνανθρώπων μας έχει ασχοληθεί με κάποιο τυχερό παιχνίδι, 

ορισμένοι είναι αυτοί που αποκτούν εξάρτηση από τον τζόγο, όπως ακριβώς όλοι 

όσοι έχουν δοκιμάσει αλκοόλ δεν γίνονται αλκοολικοί.  

  Η απάντηση σε αυτό είναι πολυσύνθετη: Η αυτοπειθαρχία, οι ικανοποιητικές 

διαπροσωπικές σχέσεις, η αυτογνωσία και ο αυτοσεβασμός είναι κάποιοι παράγοντες 

που μειώνουν την πιθανότητα κάποιου να εμπλακεί παθολογικά με τον τζόγο.  

Εν κατακλείδι, όπως και με τις άλλες μορφές εξάρτησης, έτσι και ο εθισμένος στα 

τυχερά παιχνίδια  μπορεί να απεξαρτηθεί όταν πάρει στα χέρια του την ευθύνη του 

εαυτού του, ώστε να αναγνωρίσει το πρόβλημά του και να ζητήσει βοήθεια. 

 

-Στην αρχή νομίζεις ότι βρήκες τον καλύτερο τρόπο για να βγάζεις χρήματα. Στο 

τέλος συνειδητοποιείς ότι είσαι θύμα και βγαίνεις πάντα χαμένος. 

 

-Η λειτουργία όλων των καζίνο στηρίζεται στο κέρδος. Επιστρέφουν στον παίχτη 

λιγότερα χρήματα από όσα του παίρνουν. Σου αξίζει να είσαι το θύμα μιας τέτοιας 

συναλλαγής; 

 

-Συνειδητοποίησε ότι αν επενδύσεις τα χρήματα που χάνεις σε άλλες μορφές 

διασκέδασης θα χαίρεσαι πολύ περισσότερο. 



 

-Ακόμη και αν κάποιες φορές κερδίσεις ... στην τελική θα είσαι πάντα χαμένος.  

 

-Όσο παίζεις τόσο περισσότερο εθίζεσαι. Αυτό σημαίνει ότι δεν παίζεις όταν και όσο 

θέλεις ούτε με τον τρόπο που θέλεις. Ο τζόγος γίνεται ανάγκη. Δεν παίζεις επειδή το 

θέλεις αλλά επειδή το χρειάζεσαι. 

 

Ο χρόνος σου είναι πολύτιμος. Σου αξίζει να κάνεις κάτι καλύτερο από το να 

σπαταλάς την ενέργεια και την δύναμή σου στον τζόγο. 

 


