
 

Παθολογική ενασχόληση με τυχερά παιχνίδια 

Η παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια αποτελεί μία διαταραχή ελέγχου των 

παρορμήσεων, που περιλαμβάνει την επαναλαμβανόμενη εμφάνιση μίας συμπεριφοράς που 

είναι δυσλειτουργική (π.χ. συμβαίνει πολύ συχνά, παίρνουμε αποφάσεις, που υπό άλλες 

συνθήκες δε θα παίρναμε, χάνουμε μεγάλα ποσά χρημάτων, δανειζόμαστε κ.α.) για την προσωπική, 

οικογενειακή, ή επαγγελματική ζωή του ατόμου (American Psychiatric Association, 2000). 

Για να διαγνωστεί χρειάζεται το άτομο να εμφανίσει τουλάχιστον πέντε από μία πλειάδα κριτηρίων, που 

περιλαμβάνουν (Pallanti et al., 2006) : 

 ασχολούμαστε με τα τυχερά παιχνίδια, 

 νιώθουμε την ανάγκη να ξοδεύουμε ένα αυξανόμενο ποσό χρημάτων ώστε να πετύχουμε την απαραίτητη 

ευχαρίστηση, 

 κάνουμε επαναλαμβανόμενες προσπάθειες για να ελέγξουμε, να μειώσουμε, ή να σταματήσουμε τη 

συμπεριφορά, 

 νιώθουμε ανήσυχοι ή ευερέθιστοι όταν επιχειρούμε να μειώσουμε ή η να σταματήσουμε τη συμπεριφορά, 

 στοχεύουμε στο να δραπετεύσουμε από τα προβλήματα, ή να ανακουφίσουμε μία αρνητική διάθεση, 

 επαναλαμβάνουμε τη συμπεριφοράς ώστε να κερδίσουμε πίσω τα χαμένα («θέλουμε να πατσίσουμε»), 

 λέμε ψέματα στην οικογένειά μας, στο θεραπευτή, ή σε άλλους, ώστε να αποκρύψουμε το μέγεθος του 

προβλήματος, 

 διαπράττουμε παράνομες πράξεις, όπως η πλαστογραφία, η απάτη, η κλοπή, ή η υπεξαίρεση, για να 

βρούμε χρήματα ώστε να συνεχίσουμε να παίζουμε, 

 στηριζόμαστε σε άλλους για να βρούμε χρήματα ώστε να καλύψουμε μία απεγνωσμένη οικονομική 

κατάσταση που προκλήθηκε από τη συμπεριφορά μας. 



 

Τα αίτια που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της διαταραχής είναι ποικίλα. Η γενετική προδιάθεση, αλλά 

και η λειτουργία συγκεκριμένων νευροδιαβιβαστών, φαίνεται να παίζουν ρόλο στην πιθανότητα εμφάνισής 

της (Eisen et al., 1998; Potenza et al., 2005; Slutske et al., 2001; Ibanez et al., 2003). Όμως, πολύ σημαντικό 

ρόλο στο αν τελικά θα εμφανιστεί παίζουν και διάφοροι ιδιοσυγκρασιακοί παράγοντες (στοιχεία της 

προσωπικότητάς μας), το οικογενειακό περιβάλλον, και τα σημαντικά ή τραυματικά γεγονότα ζωής, όπως 

είναι η έκθεση από μικρή ηλικία στα τυχερά παιχνίδια, η  εύκολη πρόσβαση, η κακοποίηση κ.α. (Shaffer et 

al., 1999; Jacques et al., 2000; Scherrer et al, 2007). 

Έχουν προταθεί πολλοί τρόποι αντιμετώπισης της παθολογικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια. Αν 

και έχουν ερευνηθεί διάφορα είδη φαρμάκων, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια εγκεκριμένη 

φαρμακευτική αγωγή για τη συγκεκριμένη διαταραχή (Morasco B. J. et al., 2009). Στην Αμερική, αλλά και 

σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο, είναι διαδεδομένο το πρόγραμμα Gamblers Anonymous (GA) στα πρότυπα 

του αντίστοιχου γνωστού προγράμματος για την εξάρτηση στο αλκοόλ. Οι έρευνες δείχνουν ότι το 

πρόγραμμα αυτό μπορεί να βοηθήσει τα άτομα που το παρακολουθούν με συνέπεια, όμως τα ποσοστά 

αποχώρησης είναι μεγάλα (Morasco B. J. et al., 2009). 

Η Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία αποτελεί μία αποτελεσματική θεραπεία για την αντιμετώπιση 

της διαταραχής, όπως έχει φανεί μέσα από διάφορες έρευνες. Στοχεύει στην εκπαίδευση του ατόμου πάνω 

στους παράγοντες που συντηρούν το πρόβλημα, καθώς και στην εκμάθηση διάφορων τεχνικών με τις οποίες 

θα μπορέσει να ελέγξει τις παρορμήσεις του. 

Η Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία περιλαμβάνει γνωστικές και συμπεριφορικές τεχνικές για την 

αντιμετώπιση της διαταραχής, όπως (Morasco B. J. et al., 2009) : 

 την αναγνώριση και διαχείριση των σκέψεων, των συναισθημάτων, των γνωστικών διαστρεβλώσεων, και 

των συμπεριφορών που συντηρούν τη δυσλειτουργική συμπεριφορά, 

 την εκπαίδευση στη διεκδικητική συμπεριφορά, 

 την αύξηση της αυτοπεποίθησης, 

 τη μείωση των συμπεριφορών που αφορούν την ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια, 

 την ενίσχυση των δραστηριοτήτων που δε σχετίζονται με τα τυχερά παιχνίδια, 

 την επίλυση προβλημάτων, 

 την πρόληψη της υποτροπής. 

Η παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια είναι ένα πολύ συχνό πρόβλημα στη σύγχρονη 

κοινωνία και μπορεί να επιφέρει σοβαρές συνέπειες στο ίδιο το άτομο, αλλά και στο κοντινό του περιβάλλον. 

Το πιο σημαντικό βήμα είναι να μπορέσει το άτομο να αποδεχθεί ότι η συμπεριφορά του αποτελεί πρόβλημα 

και να ζητήσει βοήθεια, ενώ το περιβάλλον του χρειάζεται να το στηρίξει στην προσπάθειά του για αλλαγή, 

και να εκπαιδευτεί στους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσει να το βοηθήσει. 
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