
Βλέπετε κάποιον 
προβληματικό 
τζογαδόρο;

Μόνο για άτομα με δυσκολίες  
ακοής θα πρέπει να καλούν  
τη γραμμή TTY 1800 777 706

Το επόμενο 
βήμα σας είναι 
ευκολότερο απ’ ότι 
νομίζετε

Σηκώστε το τηλέφωνο και λάβετε βοήθεια. Καλέστε τη 
γραμμή Gambler’s Help. Αν θέλετε να μιλήσετε μαζί μας 
στα ελληνικά, μπορούμε να έχουμε διερμηνέα. Αυτή 
είναι μια δωρεάν υπηρεσία.  

Καλέστε τη γραμμή Gambler's Help  
στο 1800 858 858 ή επισκεφθείτε το 
www.gamblinghelponline.org.au
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Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν τα τυχερά παιχνίδια για 
να βγαίνουν απ’ το σπίτι και να βρίσκονται μαζί με άλλους 
ανθρώπους. Νομίζουν ότι είναι ένας καλός τρόπος για να 
σταματήσουν να αισθάνονται μοναξιά, αλλά μπορεί να τους 
οδηγήσει σε μεγαλύτερα προβλήματα. 

Μερικά από τα προειδοποιητικά σημάδια 
του προβληματικού τζόγου είναι:
>  Ο τζόγος είναι μια κύρια κοινωνική δραστηριότητα 

>   Το άτομο παίζει για να κερδίσει πίσω τα χρήματα που 
έχασε στο τζόγο 

>   Το άτομο λέει ψέματα ή κρατάει μυστικά για τον τζόγο 

>   Το άτομο παίζει για μεγάλα χρονικά διαστήματα

>   Το άτομο παίζει μέχρι να χάσει σχεδόν και το τελευταίο του 
δολάριο

Αν ανησυχείτε για τον τζόγο σας ή για τον τζόγο κάποιου 
άλλου, είναι καλή ιδέα να λάβετε βοήθεια συντομότερα 
παρά αργότερα. 

Ποιες είναι οι 
πιθανότητες να 
κερδίσεις στις 
τυχερές μηχανές;
Η κάθε τυχερή μηχανή λειτουργεί με ηλεκτρονικό υπολογιστή 
που είναι προγραμματισμένος ώστε στο τέλος, να κερδίζει 
η μηχανή. Τίποτα από τα παρακάτω δεν θα κάνει κάποια 
διαφορά στις πιθανότητές σας να κερδίσετε:
>  Την τελευταία φορά πλήρωσε η μηχανή

>  Πόσα χρήματα παίζετε

>  Πόση ώρα παίζετε

>  Η συγκεκριμένη ώρα της ημέρας

Δωρεάν εμπιστευτική 
βοήθεια
Στη γραμμή Gambler’s Help, μπορείτε να μιλήσετε με άτομα 
που καταλαβαίνουν τι περνάτε. Η Gambler’s Help προσφέρει 
διάφορες εμπιστευτικές υπηρεσίες που μπορούν να βοηθήσουν 
να λύσετε τα προβλήματα του τζόγου σας. Μπορούμε να 
παρέχουμε διερμηνείς αν σας διευκολύνει να μιλήσετε μαζί μας.   

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:
>  Τηλεφωνική βοήθεια, επτά ημέρες την εβδομάδα. 

>   Ατομική συμβουλευτική υπηρεσία. Κάποιος 
εκπαιδευμένος σύμβουλος μπορεί να παρέχει προσωπική 
βοήθεια και συμβουλές.

>    Συμβουλές για ζευγάρια και οικογένειες. Οι φίλοι ή η 
οικογένεια μπορούν να παρευρίσκονται για να παρέχουν 
υποστήριξη. 

>   Χρηματοοικονομικές συμβουλές. Μπορούμε να 
βοηθήσουμε για να βάλουμε σε μια σειρά τα χρηματικά 
προβλήματα ενός προβληματικού τζογαδόρου.

Τι είναι η 
συμβουλευτική 
υπηρεσία;
Ένας σύμβουλος συζητάει εμπιστευτικά με κάποιον για τις 
αιτίες που έκαναν το άτομο αυτό προβληματικό τζογαδόρο. 
Ο σύμβουλος επίσης θα προτείνει τρόπους με τους οποίους 
το άτομο μπορεί να ξεπεράσει το πρόβλημα που έχει με τον 
τζόγο. Η συμβουλευτική υπηρεσία Gambler’s Help είναι  
δωρεάν και παρέχεται σε διάφορα μέρη.  

Τι είναι χρηματοοικονομικός σύμβουλος; 
Ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος μπορεί να προσφέρει 
συμβουλές για οποιαδήποτε χρηματικά προβλήματα που 
συνέβησαν λόγω του τζόγου. Κοιτάζει την οικονομική 
κατάσταση του τζογαδόρου και προτείνει τις καλύτερες 
διαθέσιμες επιλογές για να βγει το άτομο από το χρέος.

Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι είναι έμπειροι 
στις συναλλαγές με τους πιστωτές και μπορούν να 
διαπραγματευτούν με τράπεζες, δανειοδοτικές εταιρίες, 
ιδιοκτήτες ακινήτων, εταιρίες γκαζιού, ρεύματος, νερού 
και τηλεφώνου για να κανονίσουν ρυθμίσεις πληρωμών. 
Μπορούν επίσης να προσφέρουν πληροφορίες για 
πιθανά προγράμματα οικονομικής βοήθειας και άλλους 
οργανισμούς που ίσως μπορέσουν να βοηθήσουν.


