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Κίνδυνοι -  Ενημέρωση 

«Μα το παιδί μου είναι πολύ νεαρό για να εθιστεί στο 

στοίχημα…»

Τα παιδιά και οι νέοι είναι εκτεθειμένα στο στοίχημα 

κάθε μέρα: μέσω  της τηλεόρασης, μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης, αυτοπροσώπως σε κάποιο μαγαζί. Το 

στοίχημα δεν είναι απαγορευμένο, για πολλούς 

αποτελεί διαδεδομένο τρόπο ψυχαγωγίας, όμως ο 

νόμος απαγορεύει σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών 

να παίξουν στοίχημα. Εσείς όμως ως νέοι γονείς 

μπορείτε να συζητήσετε μαζί τους το θέμα. Γιατί?

Πολλοί ανήλικοι παίζουν παράνομα στοίχημα, για 

παράδειγμα στοιχηματίζουν σε ομάδες ποδοσφαίρου, 

μπορεί να μην το θεωρούν επικίνδυνο αλλά είναι πολύ 

σοβαρό και πιθανόν να οδηγήσει στον εθισμό και όχι 

στην ψυχαγωγία

Σε ηλικίες κάτω των 18 χρονών ένας νέος/α διατρέχει 

το μεγαλύτερο κίνδυνο για να εθιστεί και να αναπτύξει 

πρόβλημα. Έρευνες αποκαλύπτουν ότι το 

προβληματικό στοίχημα κατά την εφηβεία μπορεί να 

οδηγήσει σε συναισθηματικά και κοινωνικά 

καταστροφικές συνέπειες τον νέο (Derevensky και 

Gupta, 2004). 

Προστασία – Ενημέρωση – Τι πρέπει να γνωρίζουμε! 

Οι νέοι που γνωρίζουν τους κινδύνους του 

στοιχήματος είναι λιγότερο πιθανόν να εθιστούν στο 

στοίχημα. Είναι σημαντικό ως νέοι γονείς να συζητάμε 

με τα παιδιά για το προβληματικό στοίχημα και να www.responsiblegaming.gov.cy/ 

Καλύτερα 
να διαβάσω 
ένα βιβλίο 

αντί να ξεπεράσω 
τα όρια της «ζάλης».

Ο διαταραγμένος, παθολογικός, προβληματικός 
στοιχηματισμός αποτελεί μια απειλή για τον νέο και τη 
νέα

Υποχρεώνει σε μεγαλύτερη οικονομική δαπάνη,

Δημιουργεί ακαδημαϊκές δυσκολίες. 

Προκαλεί προβλήματα στις οικογενειακές σχέσεις. 

Έχει οδηγήσει πολλές φορές,  σε αλκοολισμό, στην 
χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, στην ανάπτυξη 
εγκληματικής δραστηριότητας, σε ψυχοπνευματικά 
προβλήματα και συμπεριφορές ή ακόμα και σε 
τάσεις αυτοκτονίας (Volberg R.A. et.al. 2010;  
Carbonneau R. Et.al. 2015; Cook S. Et.al. 2014).

Πόσο διαδεδομένο είναι;

Ανάμεσα σε ηλικίες νέων και κατηγορίες όπως 
φοιτητών, ένα ποσοστό ανάμεσα σε 7,2% και 13.3% 
(Welte JW et.al.2011) παγκόσμια μπορεί να υπαχθεί 
στα διαγνωστικά κριτήρια του 
διαταραγμένου/παθολογικού στοιχηματισμού ο οποίος 
ασφαλώς είναι και η πιο επικίνδυνη μορφή.

Από αυτούς, το 81% (323.798 άτομα) χαρακτηρίζονται 
ως παίκτες εκτός κινδύνου, το 13% (51.967 άτομα) 
θεωρούνται παίκτες που παρουσιάζουν συμπτώματα 
πιθανής προβληματικής συμπεριφοράς και το 6% 
(23.985 άτομα) χαρακτηρίζονται ως παθολογικοί ή 
προβληματικοί παίκτες. 

Το πρόβλημα

των Κυπρίων    15 ετών> _

(399.750 άτομα)75% 
παίζουν σήμερα τυχερά παιχνίδια

http://responsiblegaming.gov.cy/wp-
content/uploads/parousiasi19032018.pdf



αποφεύγουμε δικές μας συμπεριφορές που προωθούν 

λάθος μηνύματα να παρουσιάζονται ως φυσιολογική 

συμπεριφορά. 

Συμβουλέψτε τους νέους πως: 

Το στοίχημα δεν είναι τρόπος για να βγάλει κανείς 

χρήματα Τα περισσότερα τυχερά παιχνίδια που 

μπορείς να παίξεις στα καζίνο, διαδικτυακά, bingo κτλ 

είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο έτσι σχεδόν όλοι οι 

παίχτες μακροπρόθεσμα να χάσουν

Να αντιλαμβάνονται τη διαφορά μεταξύ των 

παιχνιδιών που έχουν υψηλό και χαμηλό ρίσκο. 

Παίχτες που συνηθίζουν να παίζουν με χαμηλότερο 

ρίσκο τις περισσότερες φορές ακολουθούν τις αρχές 

του υπεύθυνου στοιχήματος

Συζήτησέ το – Στήριξη 

Ενημερώσου: Πρώτα πρέπει να καταλάβεις τι είναι 

προβληματικό στοίχημα. Βρες περισσότερες 

πληροφορίες σε σελίδες όπως  

http://responsiblegaming.gov.cy/ 

Υπομονή: Πολύ πιθανόν να χρειαστεί να συζητήσεις 

περισσότερες από μια φορά προτού ο/η νέος να 

αντιληφθεί το τι είναι εθισμός στο στοίχημα

Διάλεξε τη σωστή στιγμή: Δεν πρέπει να πιέσεις. Η 

συζήτηση είναι προτιμότερο να αρχίσει 'φυσιολογικά', 

μετά που θα  έχετε δει μια σχετική διαφήμιση ή όταν 

κάποιος συγγενής ή φίλος έχει κερδίσει ή χάσει 

χρήματα στο στοίχημα 

Ρώτα και μάθε: για τις ιδέες και τα συναισθήματα του 

νέου για τον εθισμό στο στοίχημα προτού δώσεις 

οποιεσδήποτε πληροφορίες ή τη δική σου άποψη 

Μην κρίνεις : Οι νέοι πολλές φορές δρουν από 

αντίδραση ως αποτέλεσμα να εντοπίσουν το ποιοι 

πραγματικά είναι. Ως νέοι γονείς είναι σημαντικό να 

συμβουλέψετε και όχι να κρίνετε με θυμό και 

τιμωρίες  

Μετά τη συζήτηση:

Ζήτα βοήθεια: από ειδικούς για να επικοινωνήσεις 

καλύτερα (δες στο οπισθόφυλλο για Γραμμές 

Υποστήριξης ) 

Στήριξε τις θετικές αλλαγές : Αναγνώρισε τα μικρά 

θετικά βήματα και δώσε έπαινο όπου αρμόζει.

Θυμήσου πως η αλλαγή συμπεριφοράς χρειάζεται 

χρόνο: Ίσως χρειαστούν αρκετές προσπάθειες και 

συζητήσεις για να καταφέρεις να προσεγγίσεις και να 

πείσεις. Διάβασε τη σελίδα:   

Ενημερώσου για τις διαλέξεις και τα βιωματικά 
εργαστήρια που διοργανώνει το Alexander College στο:

http://responsiblegaming.gov.cy/metra-
aftoprostasias/symvoules-gia-asfali-stichimatismo-2/

https://alexander.ac.cy/en/create-before-regret-
prevention-of-youth-addiction-to-gambling/



Εθνικές Γραμμές Υποστήριξης:

1454 � 22 ετών 
1456      22 ετών 

Τονίζεται πως ο Περί Στοιχημάτων Νόμος του 2012 (106(Ι)/2012) υποχρεώνει τους κάτοχους 
άδειας υποστατικού να απαγορεύουν την είσοδο ή να προσκαλούν ανήλικα πρόσωπα 
(πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκαοχτώ (18) χρονών) να στοιχηματίσουν. 

Το ίδιο ισχύει και για το ηλεκτρονικό στοίχημα καθώς η χρήση της ιστοσελίδας από ανήλικα 
άτομα απαγορεύεται ρητά από τον εν λόγω Νόμο. 

> 
> 

_
_

Όσο για μένα, σήμερα έχασα όσα είχα 
και δεν είχα μέσα σε ελάχιστη ώρα. Είχα βάλει στην αρχή διακόσια 
φιορίνια και κέρδισα. Τα ξανάβαλα και κέρδισα άλλες δυο τρεις φορές. 

Μάζεψα τέσσερις χιλιάδες φιορίνια μέσα σε δέκα λεπτά. Ήταν ώρα να 
φύγω, αλλά με κυρίεψε ένα παράξενο αίσθημα. 

Ένοιωσα μια δυνατή επιθυμία να προκαλέσω τη μοίρα μου, να της 
κάνω νίλα, να της βγάλω τη γλώσσα μου. Ποντάρισα το μεγαλύτερο 
ποσό που επιτρεπόταν, τέσσερις χιλιάδες φιορίνια, κι έχασα. Ύστερα, 
μέσα στην έξαψη μου, ξανάβαλα στο παιχνίδι όσα μου είχαν 
απομείνει, και πάλι έχασα. Βγήκα από την αίθουσα σαν ζαλισμένος. 

Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι «Ο ΠΑΙΧΤΗΣ» (1866).

Βάλε μέτρο…σε όλα! 
Σε παλαιές και νέες συνήθειες.
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