


ΟΜΑΔΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

• ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΦΑΝΗ

• ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
• ΒΑΛΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
• ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΖΩΗ
• ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
• ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΕΥΦΡΩΣΥΝΗ
• ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
• ΓΚΙΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
• ΓΡΙΒΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
• ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
• ΔΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ
• ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

• ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
• ΖΑΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
• ΖΙΑΓΓΟΥΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
• ΘΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
• ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
• ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
• ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ
• ΚΑΠΟΤΕΛΗ ΕΥΡΥΔΙΚΗ
• ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
• ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ
• ΚΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ
• ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



Το κάπνισμα και οι νέοι
Παράγοντες που προδιαθέτουν τους νέους για κάπνισμα

Λόγοι για τους οποίους καπνίζουν οι έφηβοι
•Πολύ συχνά το κάπνισμα αρχίζει τυχαία. Χωρίς να το πολυσκεφτούν οι έφηβοι
ακολουθούν το ρεύμα.
•Για αρκετούς το κάπνισμα σημαίνει να έχουν κάτι να κάνουν.
•Μερικοί έφηβοι ζητούν την απόλαυση από το κάπνισμα και προσπαθούν να
ηρεμήσουν τα νεύρα τους με αυτό τον τρόπο.
•Μερικοί θεωρούν ότι το κάπνισμα τους ενεργοποιεί και τους βοηθά στη συγκέντρωση.
•Αρκετοί έφηβοι θεωρούν ότι με το κάπνισμα μεγάλωσαν.
•Για μερικούς, το κάπνισμα αποτελεί ένα μέσον για να εισχωρήσουν και να ανήκουν
στους σωστούς κύκλους / ομάδες.
•Ορισμένοι πιστεύουν ότι το κάπνισμα τους δίνει κάποιο στυλ. Ιδιαίτερα οι νεαροί
θεωρούν ότι οι κοπέλες το βρίσκουν ελκυστικό και μπορεί να συνδεθεί με ένα γενικό
τρόπο ζωής.
•Άλλοι θεωρούν ότι τους προσδίδει αυτοπεποίθηση και καπνίζοντας την προβάλλουν.
•Άλλοι πάλι δοκιμάζουν τον καπνό από περιέργεια.
•Μερικοί έφηβοι καπνίζουν από αντίδραση στους κανονισμούς.
•Άλλοι επηρεάζονται από τη διαφήμιση.
•Επίσης, οι νέοι μπορεί να εθιστούν στη νικοτίνη, η οποία είναι συστατικό του καπνού. 
Ο εθισμός αυτός, κάνει δύσκολη τη διακοπή του καπνίσματος, ακόμη και αν το θέλετε.



ΤΖΟΓΟΣ: Καθισμένοι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς μπροστά στο
τραπέζι με την πράσινη τσόχα, με τα φύλλα της τράπουλας να

μοιράζονται για μια παρτίδα πόκερ, πόσοι άραγε γνωρίζουν ότι εκείνη τη
στιγμή παίζουν ένα... μινωικό παιχνίδι; Και βέβαια κανείς δεν έχει στο

μυαλό του όταν ρίχνει τα ζάρια ότι οι εξάρες που θα του χαρίσουν τη νίκη
είναι η «ριξιά της Αφροδίτης» ή ότι ο απευκταίος άσος ονομάζεται «ριξιά

του σκύλου».

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. Οι εξαρτημένοι από τον τζόγο συχνά
είναι εξαρτημένοι και από άλλες ουσίες.



Κάποιες οδηγίες για να θέσεις το πρόβλημα του
τζόγου υπό έλεγχο:

• Αποφάσισε εκ των προτέρων με πόσα λεφτά θέλεις να παίξεις. Αν
χρειάζεται πάρε μαζί σου μόνο το συγκεκριμένο ποσό.

• Αποφάσισε πόσο χρόνο θέλεις να σπαταλήσεις στο παιχνίδι.

• Κράτησε τις υποσχέσεις προς τους άλλους. Μην τους «στήσεις»
επειδή θέλεις να εξακολουθήσεις να παίζεις.

•Μην προσπαθείς να ξανακερδίσεις αυτά που έχασες.

• Εντόπισε εάν νιώθεις την ανάγκη να παίξεις όταν έχεις
προβλήματα.

• Εάν δεν μπορείς να τα καταφέρεις μόνος σου, μη διστάζεις να
ζητήσεις βοήθεια.



Τι μπορείς να κάνεις όταν κάποιος δικός σου παίζει πάρα πολύ;
• Άφησε τις επιπτώσεις του τζόγου στον παίχτη: άφησε τον παίχτη να
λύσει μόνος του τα προβλήματα που προκλήθηκαν από τον τζόγο. Δεν
βοηθάς δανείζοντας χρήματα.
• Συζήτησε για τις επιπτώσεις που έχει σε σένα το να παίζει: είναι
σημαντικό ο παίχτης να γνωρίζει ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά
του έχει επίσης επιπτώσεις στην οικογένεια και τους φίλους.
• Επίσης δείξε κατανόηση. Άσχετα με το πόσο θυμωμένος ή
απογοητευμένος είσαι, το να επικρίνεις κάποιον είναι συνήθως
αναποτελεσματικό.
•Φτιάξε κανόνες και θέσε όρια. Μπορείς πιθανώς να καταλάβεις ότι
είναι δύσκολο γι’ αυτόν να σταματήσει να παίζει, αλλά αυτό δε
σημαίνει ότι μπορείς να δεχτείς τα πάντα.
• Πάρε προφυλάξεις. Δώσε στο άτομο που συνηθίζει να παίζει
συγκεκριμένα χρήματα. Κράτα κρυμμένες τις πιστωτικές κάρτες. Ή
κανόνισε μια διαγραφή του από το καζίνο ή τη λέσχη που συχνάζει
• Αναζήτησε βοήθεια από ειδικό για να μάθεις πώς να χειρίζεσαι
ανθρώπους εξαρτημένους από τον τζόγο.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

•el.wikipedia.org
•www.iator.gr
•www.psychotherapeia.net.gr
•www.akappatou.gr
•www.pi.ac.cy/InternetSafety/sec_kindinoi
_ethismos.html


