
Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι οι μηχανές είναι 
προγραμματισμένες να πληρώσουν μετά από 
κάποιο καθορισμένο χρονικό διάστημα, μετά 
από κάποιες καθορισμένες στροφές ή μετά από 
κάποιο καθορισμένο ποσό χρημάτων που έχει 
πάει στη μηχανή.

Κανένα απ’ αυτά δεν αληθεύει.

Υπάρχουν πολλά διαφορετικά σύμβολα σε κάθε 
μηχανή και εκατομμύρια συνδυασμοί αυτών  
των συμβόλων.

Κάθε φορά που πατάς το κουμπί μπορεί να 
εμφανιστεί ένας οποιοσδήποτε εξ’ αυτών  
των συνδυασμών.

Η μηχανή διαλέγει τυχαία τους συνδυασμούς.

Για μερικούς ανθρώπους το παιχνίδι στις τυχερές 
μηχανές μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. 
Κάντε στον εαυτό σας τις παρακάτω ερωτήσεις1:

•	 Στοιχηματίσατε	περισσότερα	χρήματα	απ’	ότι	
πράγματι έχετε τη δυνατότητα να χάσετε; 

•	 Είχατε	την	ανάγκη	να	παίξετε	με	μεγαλύτερα	
ποσά χρημάτων για να έχετε το ίδιο 
συναίσθημα ευφορίας; 

•	 Έχετε	πάει	πίσω	μια	άλλη	μέρα	για	να	
προσπαθήσετε να κερδίσετε πίσω τα χρήματα 
που χάσατε; 

•	 Έχετε	δανειστεί	χρήματα	ή	πουλήσατε	κάτι	για	
να παίξετε; 

•	 Αισθανθήκατε	ποτέ	ότι	μπορεί	να	έχετε	
πρόβλημα με το τζόγο; 

•	 Έχουν	κριτικάρει	άλλοι	άνθρωποι	τον	τζόγο	
σας ή σας είπαν ότι είχατε πρόβλημα τζόγου, 
ανεξάρτητα αν εσείς πιστεύετε ότι αυτό 
αληθεύει ή όχι; 

•	 Αισθανθήκατε	ενοχές	για	τον	τρόπο	που	
παίζετε ή τι συμβαίνει όταν παίζετε; 

•	 Προκάλεσε	ο	τζόγος	σας	κάποιο	πρόβλημα	
στην υγεία σας, όπως άγχος ή ανησυχία; 

•	 Προκάλεσε	ο	τζόγος	σας	κάποιο	οικονομικό	
πρόβλημα σε εσάς ή στην οικογένειά σας;

Πως λειτουργούν οι μηχανές  
τυχερών παιχνιδιών Αρχίζει να γίνεται πρόβλημα ο τζόγος;

Τίποτα απ’ αυτά που κάνεις δεν μπορεί να 
βελτιώσει τις πιθανότητες να κερδίσεις. 

Δεν υπάρχει καμία στρατηγική που θα βελτιώσει 
το αποτέλεσμα κάθε φορά που παίζεις. Δεν 
υπάρχει κανένας τρόπος με τον οποίο μπορείς  
να προβλέψεις τι θα δείξει η μηχανή. 

Δεν κάνει καμία διαφορά πόση ώρα παίζεις,  
ή πότε πλήρωσε για τελευταία φορά η μηχανή,  
η ώρα της ημέρας, ή πόσα χρήματα έχουν πάει 
στη μηχανή. 

Αν	κερδίσεις	και	τα	ξαναβάλεις	στη	μηχανή,	
τελικά θα τα χάσεις. 

Αν	χάσεις	χρήματα	αυτή	τη	φορά	δεν	θα	 
αυξήσει τις πιθανότητές σου να κερδίσεις  
την επόμενη φορά.

Πιθανότητες να κερδίσεις

Αν	απαντήσατε	‘ναι’	σε	οποιαδήποτε	απ’	τις	
παραπάνω ερωτήσεις, μπορεί να καταλήξετε να 
έχετε πρόβλημα τζόγου.

Καλέστε την υπηρεσία Gambler’s Help στο  
1800 858 858.



A Community Support Fund initiative

Οι μηχανές τυχερών παιχνιδιών είναι διασκέδαση 
και όπως άλλους είδους διασκεδάσεις, θα πρέπει 
να πληρώσετε. Δεν είναι δωρεάν.

Υποδείξεις για να παίζετε με περισσότερη 
ασφάλεια:

•	 Αφήστε	την	κάρτα	σας	ΑΤΜ	και	τις	πιστωτικές	
σας κάρτες στο σπίτι, ώστε να μην δελεαστείτε 
και βγάλετε περισσότερα χρήματα. 

•	 Πριν	πάτε,	αποφασίστε	πόσα	θα	ξοδέψετε	και	
πάρτε μαζί μόνο αυτό το ποσό. 

•	 Πριν	πάτε,	αποφασίστε	πόση	ώρα	θα	καθίσετε	
στις μηχανές και φύγετε μετά την ώρα αυτή. 

•	 Πάρτε	ότι	κερδίσετε	και	φύγετε.	Μπορείτε	να	
πάρετε τα κέρδη σας οποιαδήποτε ώρα. 

•	 Μην	πίνετε	όταν	παίζετε,	μπορεί	να	σας	κάνει	
να παίρνετε μεγαλύτερο ρίσκο. 

•	 Να	παίζετε	μόνο	για	διασκέδαση.

Βοήθεια Τζογαδόρων 
Gambler’s	Help	(Βοήθεια	Τζογαδόρων)	είναι	
μια δωρεάν, επαγγελματική και εμπιστευτική 
24ωρη υπηρεσία. 

Παρέχει	συμβουλές	και	πρακτική	υποστήριξη	
σε	άτομα	που	έχουν	πρόβλημα	τζόγου.	Σ’	
αυτό περιλαμβάνονται πληροφορίες για τη 
διαχείριση χρημάτων και διαπραγμάτευση  
με πιστωτές. 

Μπορείτε να καλέσετε την Gambler’s Help 
οποιαδήποτε στιγμή. Διατίθεται υποστήριξη 
τόσο απ’ το τηλέφωνο όσο και προσωπικά. 
Μπορείτε επίσης να ζητήσετε δωρεάν  
Έλληνα	διερμηνέα.	

Η υπηρεσία Gambler’s Help βοηθάει επίσης 
οικογένειες και φίλους ατόμων που έχουν 
πρόβλημα τζόγου. Όλες οι πληροφορίες 
κρατούνται μυστικές και εμπιστευτικές. 

Καλέστε την υπηρεσία Gambler’s Help στο 
1800 858 858.

Παραπομπές:

1.	Βασισμένο	στον	κατάλογο	Δεικτών	Προβληματικού	
Τζόγου	Καναδά	(CPGI)	–	κατάλογος	Δεικτών	Σοβαρότητας	
Προβληματικού	Τζόγου	(PGSI).

Ευχαριστίες:

Το	περιεχόμενο	συντάχθηκε	από	το	Κέντρο	Πολιτισμού,	
Εθνικότητας	&	Υγείας.
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Καταλάβετε τις 
 μηχανές τυχερών 

παιχνιδιών

Δεν έχει σημασία πότε παίζετε στις 
μηχανές ή πόσες φορές παίζετε. 

Δεν έχει σημασία πόσα χρήματα έχουν  
πάει στη μηχανή.

Η μηχανή τυχερών παιχνιδιών δεν 
έχει ποτέ μια κανονισμένη ώρα  
που πρέπει να πληρώσει.

Παίξτε	με	ασφάλεια	γνωρίζοντας	
τους κινδύνους σας

Διαβάστε παρακάτω για να βρείτε το λόγο.

GreekΣυμβουλές για να παίζετε  
τις μηχανές με ασφάλεια


