
Φαραλαμπίδη Γαβριέλλα,Φαμακιώτη Διδώ,Πετροπούλου Μαλβίνα, 
ωτηρόπουλοσ Γιώργοσ, Ρεμπούτςικασ Αντρέασ.  

 



 Το πρόβλημα του παρϊνομου 

ςτοιχόματοσ και του τζόγου 
ςτον αθλητιςμό, εύναι ϋνα 
ϋντονο φαινόμενο ςτην 
Ελλϊδα, αλλϊ και ςτισ 
περιςςότερεσ χώρεσ. 

 

 Ο παρϊνομοσ τζόγοσ και το 
ςτούχημα, εύναι ϋνα τόςο 
ογκώδεσ κοινωνικό 
φαινόμενο, αφού πολλού 
«εθιςμϋνοι» με το ςτούχημα 
τεύνουν να χϊνουν 
περιουςύεσ. 



Στην ϋρευνα ϋλαβαν μϋροσ 1480 
ϊτομα, ϊρρενεσ, ηλικύασ 15-18 
χρονών από 52 διαφορετικϊ 
Δημόςια Λύκεια τησ Βορεύου 
Ελλϊδοσ, και ςυγκεκριμϋνα τησ 
Κεντρικόσ και Ανατολικόσ 
Μακεδονύασ και Θρϊκησ. Η 
εξϋταςη του δεύγματοσ ϋγινε με 
προςωπικό ςυνϋντευξη και ςε 
κϊποιεσ περιπτώςεισ 
χρηςιμοποιόθηκε και το 
διαδύκτυο. 
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 Παρ’ όλη την ϋντονη 
εναςχόληςη τουσ με το 
ςτούχημα, οι ϋφηβοι δεν 
αποδεικνύονται αθώοι ςε 
ςχϋςη με τα αθλητικϊ 
δρώμενα ςτη χώρα μασ. 
Ενδεικτικό εύναι ότι το 
79% των εφόβων πιςτεύει 
ςτα ςτημϋνα παιχνύδια. 

 

Η οικογϋνεια παύζει μεγϊλο 
ρόλο ςτισ ςυνόθειεσ των νϋων. 
Εύναι χαρακτηριςτικό ότι από 
τουσ νϋουσ που αςχολούνται 
με τυχερϊ παιχνύδια τρεισ 
ςτουσ τϋςςερισ νϋουσ ϋχουν 
κϊποιον ςτην οικογϋνεια τουσ 
που να δραςτηριοποιούνται ςε 
αυτόν τον τομϋα. 
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Ακόμη πιο μεγϊλο ρόλο 
όμωσ παύζει  ο 
ςυγχρωτιςμόσ με 
ςυνομόλικουσ. Μόνο το 
5% των ερωτηθϋντων 
κϊνουν παρϋα με ϊτομα 
τα οπούα δεν 
αςχολούνται με τυχερϊ 
παιχνύδια. Μϊλιςτα οι 
περιςςότεροι από 
αυτούσ (52%) ϋχουν 
πϊνω από τρεισ φύλουσ , 
με τουσ οπούουσ και 
παύζουν ςτούχημα 
ομαδικϊ. 0%
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 Ο λόγοσ για τον οπούο οι ερωτηθϋντεσ αςχολούνται με τα τυχερϊ 
παιχνύδια αποδεικνύεται ότι εύναι προφανώσ τα κϋρδη. Μόνο το 25% 
των εφόβων αςχολεύται για διαφορετικό λόγο.Το 24% βλϋπει το 
ςτούχημα ωσ μϋςο για να ϋχουν χαρτζιλύκι, και το 22% ωσ ϋναν τρόπο 
για να βοηθόςουν οικονομικϊ την οικογϋνειϊ τουσ.    
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 Φυςικϊ εύναι ςημαντικό να τονιςτεύ ότι ϋχει αλλϊξει και ο 
τρόποσ ενημϋρωςησ των ερωτηθϋντων για τα 
προγνωςτικϊ. Παλιότερα κύριο μϋςο ενημϋρωςησ 
αποτελούςε η αθλητικό εφημερύδα. Φϋτοσ δόλωςαν ότι η 
κυριότερη πηγό ενημϋρωςησ για αυτούσ εύναι το Internet 
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Τϋλοσ μόνο το 12% από τα ϊτομα που πόραν μϋροσ ςτην 
ϋρευνα θα χαρακτόριζαν τον εαυτό τουσ ωσ «πολύ καλό 
μαθητό», ενώ η πλειοψηφύα εύπε ότι ανόκει ςε μια μϋτρια 
κατϊςταςη. 
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Όπωσ εύδαμε, μεγϊλα ποςοςτϊ 
νϋων ςτην Ελλϊδα αςχολούνται 
με το ςτούχημα. Αυτό φυςικϊ 
αποτελεύ μεγϊλο κύνδυνο, καθώσ 
ο ϋφηβοσ θα μπορούςε να πϋςει 
πολύ εύκολα θύμα 
εκμετϊλλευςησ ό να μπλεχτεύ ςε 
κυκλώματα. Θα πρϋπει λοιπόν να 
περιοριςτεύ, κυρύωσ το παρϊνομο, 
ςτούχημα ,ώςτε να διαφυλϊξουμε 
τόςο τουσ εαυτούσ μασ, όςο και 
την αγνότητα του κϊθε αθλόματοσ 
προςπαθώντασ να αποκτόςουμε 
εύκολα κϋρδη. 


