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Τυχερά παιχνίδια
Τα τυχερά παιχνίδια 
συναρπάζουν τους οπαδούς 
τους όσο ενοχλούν τους 
κριτικούς τους. Στηρίζονται 
στην βαθιά επιθυμία του 
ανθρώπου να διακινδυνεύσει 
και στην ελπίδα του να 
κερδίσει μεγάλα χρηματικά 
ποσά.Τα τυχερά παιχνίδια 
βασίζονται σε ανεπτυγμένα 
μαθηματικά και υπάγονται 
στους νόμους των 
πιθανοτήτων. Είναι ουσιαστικά 
η ανάληψη κινδύνου (ρίσκου) 
για να κερδίσεις μεγάλα ως και 
τεράστιας αξίας έπαθλα 
(χρήματα - αντικείμενα).



  

Είδη τυχερών παιχνιδιών

● Από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια του κλάδου είναι τα 
παιχνίδια με χαρτιά τράπουλας. Κατά βάση θεωρούνται 
τυχερά, αλλά στην πραγματικότητα για τους γνώστες 
τους είναι πολύ περισσότερο θέμα οξείας αντίληψης και 
συνδυασμού ψυχολογίας, παρατήρησης και μνήμης 
παρά θέμα τύχης.Πιθανότατα το πιο δημοφιλές παιχνίδι 
με χρηματικά έπαθλα είναι το πόκερ και κυρίως η 
υποκατηγορία της πόκας.Εκτός από αυτά που παίζονται 
με τη χρήση τράπουλας, άλλα τυχερά παιχνίδια είναι ο 
κουλοχέρης (τα αποκαλούμενα και φρουτάκια), η 
ρουλέτα, τα ζάρια κ.ο.κ.
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Στην Ελλάδα
● To πιο δημοφιλές παιχνίδι στην Ελλάδα 
βάσει επίσημων στοιχείων της ΟΠΑΠ 
Α.Ε. είναι το ΚΙΝΟ και ακολουθεί το 
ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ που αφορά τον 
στοιχηματισμό σε αθλητικά γεγονότα. 
Αρμόδια ρυθμιστική αρχή για τα παίγνια, 
είναι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου 
Παιγνίων.Τα τυχερά παιχνίδια είναι 
ιδιαιτέρως δημοφιλή στους Έλληνες, 
αρκεί να σκεφτεί κανείς το γεγονός ότι 
αποτελεί ουσιαστικά έθιμο η χαρτοπαιξία 
την Πρωτοχρονιά. Αν συμπεριλάβουμε 
και το στοίχημα σε αυτήν την κατηγορία 
τότε το ποσό που αντιστοιχεί στη νόμιμη 
και μόνο αγορά τυχερών παιχνιδιών είναι 
περί τα 9,4 δισεκατομμύρια ευρώ, 
κατατάσσοντας την Ελλάδα στη δεύτερη 
χώρα παγκοσμίως στην κατά κεφαλή 
δαπάνη για τον τζόγο.



  

Εξάρτηση

● 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, αναγκάζεται να λέει ψέματα 
κ.λ.π.). Τελικά η καθημερινότητα το ατόμου κυριαρχείται από 
τον τζόγο και την προσπάθεια εξασφάλισης χρημάτων για να 
μπορεί να παίξει.



  

Επικίνδυνες
συμπεριφορές

●  Σύμφωνα με το ΚΕΘΕΑ Κέντρο 
θεραπείας Εξαρτημένων ατόμων 
ΚΕΘΕΑ ο παίκτης παρουσιάζει 
συμπεριφορές όπως:

● έντονη ενασχόληση με τον 
τζόγοανησυχία και ευερεθιστικότητα 
όταν επιχειρεί να διακόψει ή να 
ελαττώσει τον τζόγο

● τάση δανεισμού χρημάτων για να 
αντιμετωπίσει προσωρινά τα 
οικονομικά του προβλήματα

● επανειλημμένες ανεπιτυχείς 
προσπάθειες να ελέγξει, να 
ελαττώσει ή να διακόψει τον τζόγο



  

●  πολύωρα ή αδικαιολόγητα διαστήματα απουσίας από το σπίτι 
και τη δουλειά

● αλλεπάλληλα δάνεια, υπερφορτωμένες πιστωτικές κάρτες, 
ακάλυπτους λογαριασμούς και αδικαιολόγητη έλλειψη 
χρημάτων από το οικογενειακό εισόδημα

● εντατική μελέτη των προγραμμάτων, προγνωστικών από ΤV, 
εφημερίδες και ραδιόφωνο

● απομόνωση προκειμένου να σκεφτεί τρόπους με τους οποίους 
θα παίξει ένα παιχνίδι

● άρνηση σε υποδείξεις ή αναφορές των άλλων για τον τρόπο 
που ασχολείται με τον τζόγο

Επικίνδυνες
συμπεριφορές



  

●  μείωση της αποδοτικότητας στην εργασία
● δυσφορία, θυμός και κλιμακούμενη ένταση 

αν κάτι τον εμποδίσει να παίξει
● χαρούμενη διάθεση, διογκωμένος εγωισμός, 

ανακούφιση σε περίπτωση κέρδους

Επικίνδυνες
συμπεριφορές



  

Απεξάρτηση

●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. 
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