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Εθισμοί και εξαρτήσεις νέωνΕθισμοί και εξαρτήσεις νέων



  

ΕθισμόςΕθισμός

● Εθισμός είναι το καθεστώς εγκεφαλικής δυσλειτουργίας 
κατα το οποίο το άτομο θεωρεί απαραίτητες για την 
επιβίωση του πραξεις  που προκαλούν παθολογική ή 
ψυχολογική διαταραχή.  Υπάρχουν πολλά στάδια 
εθισμού. Ο εθισμός καθώς εξελίσσεται γίνεται τρόπος 
ζωής. Δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν παγιδευμένοι 
κάτω απο καθεστώς εθισμου. Στην ουσία σήμερα 
αντιμετωπίζεται ως εθισμός σχεδόν κάθε 
επαναλαμβανόμενη πράξη εκτός μέτρου από ένα άτομο 
που δυσκολεύεται ή αδυνατεί να την ελέγξει ποιοτικά ή 
ποσοτικά . Πολύ περισσότερο να της δώσει ένα τέλος.



  

ΕξάρτησηΕξάρτηση

● Εξάρτηση είναι η παθολογική κατάσταση του 
εγκεφάλου που οδηγεί εκατομμύρια άνθρωπους σε μια 
διαρκή και απελπισμένη αναζήτηση.Αισθάνονται   
επιτακτική ανάγκη για

  α)για τη χρήση κάποιου προϊόντος

  β)τη διενέργεια μίας πράξης 

  γ)την επαφή με κάποιο πρόσωπο

  



  

Η σωματική εξάρτηση εμφανίζεται όταν το σώμα του 
ανθρώπου έχει προσαρμοστεί στην ουσία και αναπτύσσει 
συμπτώματα όταν σταματήσει τη χρήση (το ονομαζόμενο 
στερητικό σύνδρομο).

Η ψυχολογική εξάρτηση εμφανίζεται όταν ο άνθρωπος 
έχει ανάγκη από τη χρήση της ουσίας για να νιώσει 
καλά, να διώξει το άγχος ή την ψυχική πίεση ή απλά για 
να νιώθει φυσιολογικός και να αντεπεξέλθει στις 
απαιτήσεις της καθημερινής ζωής. Η ψυχολογική 
εξάρτηση, σε σύγκριση με τη σωματική, είναι πιο 
σημαντική και είναι αυτή που απαιτεί πολύ περισσότερο 
χρόνο για να αντιμετωπιστεί. Δε δημιουργούν όλες οι 
ουσίες και τις δυο μορφές εξάρτησης.



  

ΝαρκωτικάΝαρκωτικά

  Αποτελούν κυρίως ψυχολογική εξάρτηση. Γενικά προκαλούν μια Αποτελούν κυρίως ψυχολογική εξάρτηση. Γενικά προκαλούν μια 
αίσθηση ευφορίας και μειώνουν την ένταση και το άγχος. αίσθηση ευφορίας και μειώνουν την ένταση και το άγχος. 



  

  ΑλκοόλΑλκοόλ

  Παρουσιάζεται σωματική εξάρτηση όταν ο εγκέφαλος έχει Παρουσιάζεται σωματική εξάρτηση όταν ο εγκέφαλος έχει 
προσαρμοστεί τόσο πολύ στην παρουσία του αλκοόλ ώστε δεν προσαρμοστεί τόσο πολύ στην παρουσία του αλκοόλ ώστε δεν 
μπορεί να λειτουργήσει κατάλληλα χωρίς αυτό. Πολύ ισχυρή και η μπορεί να λειτουργήσει κατάλληλα χωρίς αυτό. Πολύ ισχυρή και η 
ψυχολογική εξάρτηση, η οποία ενισχυεται από κοινωνικούς ψυχολογική εξάρτηση, η οποία ενισχυεται από κοινωνικούς 
παράγοντες.παράγοντες.



  

ΚάπνισμαΚάπνισμα

    Αποτελεί σωματική και ψυχολογική εξάρτηση. Περιέχει 4.000 χημικές ουσίες όπως: αμμωνία, Αποτελεί σωματική και ψυχολογική εξάρτηση. Περιέχει 4.000 χημικές ουσίες όπως: αμμωνία, 
πίσσα, αρσενικό, CO, κάδμιο, βενζόλιο. Το εθιστικό ναρκωτικό του καπνού είναι η νικοτίνη. πίσσα, αρσενικό, CO, κάδμιο, βενζόλιο. Το εθιστικό ναρκωτικό του καπνού είναι η νικοτίνη. 
Ανεβάζει τους παλμούς της καρδίας και την πίεση του αίματος. Η ψυχολογική του εξάρτηση Ανεβάζει τους παλμούς της καρδίας και την πίεση του αίματος. Η ψυχολογική του εξάρτηση 
υπάρχει γιατί έχει αυτοματοποιηθεί σε συγκεκριμένες καταστάσεις, δημιουργει προσωρινό υπάρχει γιατί έχει αυτοματοποιηθεί σε συγκεκριμένες καταστάσεις, δημιουργει προσωρινό 
αίσθημα ευχαρίστησης και ο καπνιστής έχει πεποιθήσεις για τις ευχάριστες επιδράσεις που αίσθημα ευχαρίστησης και ο καπνιστής έχει πεποιθήσεις για τις ευχάριστες επιδράσεις που 
αναμένει και τις αρνητικές επιδράσεις αποστέρησής του.αναμένει και τις αρνητικές επιδράσεις αποστέρησής του.



  

ΦαγητόΦαγητό

    Οι τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, σε ζάχαρη και σε αλάτι, Οι τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, σε ζάχαρη και σε αλάτι, 
ερεθίζουν τις αισθήσεις και παρέχουν μία ανταμοιβή ικανοποίησης, που οδηγεί ερεθίζουν τις αισθήσεις και παρέχουν μία ανταμοιβή ικανοποίησης, που οδηγεί 
πολλύς στην επαναλαμβανόμενη κατανάλωσή τους. Οι τροφές αυτές υποβοηθούν πολλύς στην επαναλαμβανόμενη κατανάλωσή τους. Οι τροφές αυτές υποβοηθούν 
την παραγωγή ενδορφινών, που μας κάνουν να νοιώθουμε ωραία και ήρεμα. την παραγωγή ενδορφινών, που μας κάνουν να νοιώθουμε ωραία και ήρεμα. 
Επίσης ο εγκέφαλος απελευθερώνει την ντοπαμίνη, τον νευροδιαβιαστή της Επίσης ο εγκέφαλος απελευθερώνει την ντοπαμίνη, τον νευροδιαβιαστή της 
ικανοποίησης που θα μας κινητοποιήσει μετά ώστε να επιδιώξουμε ξανά την ίδια ικανοποίησης που θα μας κινητοποιήσει μετά ώστε να επιδιώξουμε ξανά την ίδια 
ικανοποιητική και απολαυστική εμπειρία.  ικανοποιητική και απολαυστική εμπειρία.  



  

ΚαφέςΚαφές

    Είναι σωματική εξάρτηση λόγω της καφεΐνης και Είναι σωματική εξάρτηση λόγω της καφεΐνης και 
ψυχολογική κυρίως λόγω των προτύπων και της περιρρέουσας ψυχολογική κυρίως λόγω των προτύπων και της περιρρέουσας 
ατμόσφαιρας.ατμόσφαιρας.



  

Διαδίκτυο, Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικα παιχνίδιαΔιαδίκτυο, Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικα παιχνίδια

    Τη στιγμή που λάβουμε μια νέα πληροφορία, Τη στιγμή που λάβουμε μια νέα πληροφορία, 
επικοινωνήσουμε με κάποιον άλλον, περάσουμε μια πίστα, επικοινωνήσουμε με κάποιον άλλον, περάσουμε μια πίστα, 
κ.λ.π. μπορεί να απελευθερωθεί η εθιστικη ντοπαμίνη που κ.λ.π. μπορεί να απελευθερωθεί η εθιστικη ντοπαμίνη που 
είναι συνδεδεμενη με την απόλαυση. Επίσης είναι δύσκολο είναι συνδεδεμενη με την απόλαυση. Επίσης είναι δύσκολο 
να βγούμε από τον εικονικό κόσμο στον οποίο να βγούμε από τον εικονικό κόσμο στον οποίο 
βρισκόμαστε.  βρισκόμαστε.  

.



  

ΤζόγοςΤζόγος

Όπως τα χημικά ναρκωτικά αποπροσανατολίζουν τον άνθρωπο από τα πραγματικά 
του προβλήματα κι από τις καταστάσεις που ζει έτσι και ο τζόγος κάνει τον παίχτη 
να ενδιαφέρεται αποκλειστικά για το αποτέλεσμα π.χ. ενός αγώνα ή μιας κλήρωσης 
σαν από το αποτέλεσμα του αγώνα αυτού να εξαρτιόνταν η ίδια του η επιβίωση.
Αν τελικά κερδίσει στο συγκεκριμένο στοίχημα, τότε βιώνει έναν θρίαμβο, η τάση 
του για στοιχηματισμό ενισχύεται και αμέσως μπαίνει στη διαδικασία να 
στοιχηματίσει στον επόμενο αγώνα.
Αν χάσει η προσδοκία που είχε για νίκη μετατρέπεται σε πείσμα, σε ανάγκη να 
στοιχηματίσει περισσότερα για να πάρει πίσω τα χρήματα που θεωρεί πως του 
ανήκουν
 Κατά αυτόν τον τρόπο ο παίχτης μπορεί σταδιακά να μπει σε έναν κύκλο εξάρτησης 
όπου όλη του η ζωή στρέφεται γύρω από τα τυχερά παιχνίδια.

    



  

Κύριες αιτίες εξάρτησηςΚύριες αιτίες εξάρτησης

● Χαλάρωση οικογενειακού θεσμού

● Περιέργεια

● Αντίδραση

● Βιολογική-γενετική προδιάθεση

● Στρεβλά πρότυπα

● Μιμητισμός

● Οι έφηβοι θεωρον ότι μεγαλώνουν

● Ευχαρίστηση 



  

Επιβαρυντικοί παράγοντεςΕπιβαρυντικοί παράγοντες

● Η ανοχή της χρησης

● Η διαθεσιμότητα ουσιών

● Η αποξένωση

● Η πίεση, το άγχος

● Ο καταναλωτικος τρόπος ζωής

● Η προσωπικότητα του εξαρτημένου

● Οι  υπέρμετρες και μη αποτελεσματικές προσδοκίες

● Οι παρεές

● Η έλλειψη ορίων

● Η αναζήτηση διαρκούς ευτυχίας και ευχαρίστησης

● Η ασυγρατητη παρορμητικότητα



  

ΣυνέπειεςΣυνέπειες

● Θάνατος 

● Αϋπνίες

● Παραίτηση από τη ζωή

● Μειωμένη σχολική επίδοση

● Κοινωνικός αποκλεισμός

● Επιθετικότητα και εγκληματική δράση

● Διαταραχή της σωματικής και ψυχικής υγείας

● Εγκλωβισμός του ατόμου και υποταγή στη φύση της εξάρτησης

● Οικονομικές συνέπειες



  

Τρόποι αντιμετώπισηςΤρόποι αντιμετώπισης

● Συνειδητοποίηση της εξάρτησης 
● Κίνητρα για άλλες δραστηριότητες
● Βοήθεια από τον κατάλληλο ειδικό
● Υποστήριξη και βοήθεια από την οικογένεια
● Απομάκρυνση απ'την εξάρτηση
● Θεραπεία σε κάποιο κέντρο απεξάρτησης



  

ΠρόληψηΠρόληψη

● Σωστή ενημέρωση από αρμόδιους στο 
σχολείο, με την οργάνωση ημερίδων, κ.λ.π.

● Επικοινωνία και κατεύθυνση από τους 
γονείς

● Πλήρης γνώση των επιπτώσεων
● Απαγόρευση από το κράτος της συνεχούς 

προβολής από τα ΜΜΕ
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