
http://www.neomag.gr new economy observer  τεύχος 15  

Τυχερά παίγνια στο Internet  
Το ηλεκτρονικό εµπόριο τρίβει τα µάτια του... 
Η επικαιρότητα του θέµατος των ηλεκτρονικών παιγνίων που ονοµάζονται "φρουτάκια" και 

ο λογικός συνειρµός προς τον ραγδαία αναπτυσσόµενο δικτυακό τζόγο στο Internet, δεν 

µπορούσε, ασφαλώς, να µας αφήσει αδιάφορους. Η αναφορά στο θέµα επιβάλλεται να 

βασίζεται ή τουλάχιστον να περιλαµβάνει ποσοτικά στοιχεία τα οποία να εµφανίζουν τις 

αντικειµενικές διαστάσεις του. Η άνθιση του e-gambling αποτελεί αναµφίβολα µια ορατή 

πραγµατικότητα που δεν χρειάζεται περαιτέρω τεκµηρίωση, είναι δε αρκετά πιθανό ο 

αναγνώστης να έχει δει στο ηλεκτρονικό του ταχυδροµείο µηνύµατα του τύπου "ανοίξτε το 

δικό σας καζίνο στο Internet" ή να έχει παρατηρήσει ποια είναι η µοναδική διαφήµιση 

στην πρώτη σελίδα µεγάλων ελληνικών πυλών.  

Αναφερόµαστε στα ποσοτικά στοιχεία, διότι η αναπάντεχη δυσκολία να εντοπίσουµε στο 

Internet επαρκή δεδοµένα αποτελεί από µόνη της πληροφορία, την οποία θα κρίνει ο 

αναγνώστης. Είναι, λοιπόν, σκόπιµο, να περιγράψουµε περιληπτικά την αναζήτηση. Η 

χρήση µηχανών αναζήτησης µε λέξεις κλειδιά όπως "statistics, gambling, e-gambling, 

video games, growth, evolution" και φράσεις αποτελούµενες εξ' αυτών µαζί µε τοπικούς 

προσδιορισµούς και προθέσεις, επέστρεφε πάρα πολλά αποτελέσµατα τα οποία είτε 

διαφήµιζαν ηλεκτρονικά καζίνο, είτε παρείχαν ύλη στατιστικής για να κερδίζει κανείς στα 

τυχερά παίγνια. Περισσότερο εύστοχα αποτελέσµατα είδαµε χρησιµοποιώντας όρους 

όπως "survey" και "study", µόνο που σχεδόν όλα αφορούσαν τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την 

Αυστραλία, αλλά και τη Νέα Ζηλανδία. 

Κοντολογίς, αφού οι προσπάθειές µας να εντοπίσουµε ποσοτικά δεδοµένα που αφορούν 

τα ηλεκτρονικά τυχερά παίγνια στην Ευρώπη δεν ευδοκίµησαν, απευθυνθήκαµε στο 

Eurostat (europa.eu.int/comm/eurostat), την επίσηµη στατιστική υπηρεσία της 

Ευρωπαϊκής Ενωσης. Από εκεί λάβαµε την απάντηση ότι µπορούµε να εκτελέσουµε µια 

κατά παραγγελίαν ερώτηση σε κάποιες βάσεις δεδοµένων της ΕΕ µε λέξεις κλειδιά που 

εµπίπτουν στο θέµα, γεγονός που επιβεβαίωσε ότι συγκεκριµένη αναφορά του Eurostat 

στα ηλεκτρονικά παίγνια στην ΕΕ και εν έτι 2002, δεν υπάρχει. Σε κάποιο site κάτω από 

το domain .uk, εντοπίσαµε µια αναφορά µε τίτλο "Online gambling in Western Europe 

Report", µε αντίτιµο το ποσό των 2.850 € (!) η οποία εικάζουµε ότι είναι µάλλον υλικό 

για την ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας στο χώρο και όχι στατιστική έρευνα ή ποσοτική 

καταγραφή της πορείας των ηλεκτρονικών παιγνίων στην Ευρώπη, αυτών ιδωµένων ως 

πρόβληµα. 

Ας δούµε, όµως, µερικά ενδιαφέροντα ευρήµατα σχετικά µε την διεξαγωγή ηλεκτρονικών 

τυχερών παιγνίων πάνω από το Internet. 

Κρίση; Ποια κρίση; 

Η κρίση που µαστίζει το τελευταίο διάστηµα τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο 

Internet δεν είναι καθολική. Είναι κρίση για όλους τους άλλους εκτός από όσους 

παρέχουν τυχερά παιχνίδια και πορνογραφικό υλικό, επιβεβαιώνοντας τη ρήση ότι ο 

τζόγος και η πορνογραφία είναι οι κινητήριες µηχανές πολλών τεχνολογικών 

επιτευγµάτων που απευθύνονται στις µάζες. Μάλιστα, το σύνθηµα είναι "It's boom time 

for net gambling" (98percentpayoutcasino.com/n40.htm). Στον αποκαλυπτικό αυτό 

δικτυακό τόπο, αποκρυσταλλώνεται µε κυνικότητα και σαφήνεια η κατάσταση: Ο ετήσιος 

ρυθµός αύξησης των αναγνωρίσιµων δικτυακών τόπων ηλεκτρονικού τζόγου ξεπερνά το 



80%, πράγµα που σε απόλυτους και πολύ µετρηµένους αριθµούς, αυτό σηµαίνει 31.000 

sites (Ιούνιος 2001, πηγή: www.websense.com).  

Πολλές εταιρίες ηλεκτρονικού τζόγου έχουν αρχίσει να κάνουν franchising επιτρέποντας 

κυριολεκτικά στον οποιονδήποτε να δηµιουργήσει το "δικό του" ηλεκτρονικό καζίνο, το 

οποίο θα λειτουργεί µε την άδεια της µητρικής εταιρίας και θα στεγάζεται στον server της, 

θα έχει, όµως, διαφορετικό "look and feel", διαφορετικά παιχνίδια ή ρυθµίσεις παιχνιδιών 

και, ασφαλώς, θα δίνει ένα γενναίο ποσοστό στη µητρική εταιρία. Εκτιµήσεις (www.cca-

i.com) µιλούν για λιγότερες από 500 διακριτές εταιρίες ηλεκτρονικού τζόγου στο Internet 

το 2001. Άλλες εκτιµήσεις δείχνουν µια εντυπωσιακά µεγάλη αγορά ηλεκτρονικού 

τζόγου, η οποία προβλέπεται να συνεχίσει να µεγαλώνει θεαµατικά και σε πείσµα κάθε 

κρίσης.  

Στα διαγράµµατα 1-3 φαίνονται τα απόλυτα µεγέθη της αγοράς ηλεκτρονικού τζόγου στο 

Internet (και µόνον εκεί) σε εκ. δολάρια, η κατανοµή των χρηµάτων που παίχτηκαν το 

2000, καθώς και τα είδη δικτυακών τόπων ηλεκτρονικών παιγνίων στο Internet, 

αντίστοιχα. Οι αριθµοί αναφέρονται µε πολύ µεγάλη επιφύλαξη ως ανακριβείς και µάλιστα 

προς τα κάτω.  

Εκτίµηση µεγέθους αγοράς παιγνίων στο Internet
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Internet Gambling – 2000 
Μέγεθος αγοράς $2.2 Billion (U.S.D.)
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Ελεγχος; Ποιος έλεγχος; 

∆ιάχυτο είναι το ερώτηµα της θέσπισης κανόνων για την λειτουργία της αγοράς αυτής, αν 

µπορεί κανείς να την αποκαλέσει "αγορά". Οι δυσκολίες επιβολής ρυθµιστικών διατάξεων 

είναι γνωστές σε όλα τα µέρη. Το νοµοθετικό κενό δεν είναι απλώς κενό αλλά χάος, η δε 

παγκόσµια εµβέλεια του φαινοµένου σε συνδυασµό µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 

Internet, δεν επιτρέπει τίποτε ιδιαίτερα αποτελεσµατικό. ∆εν είναι υπερβολή να πούµε ότι 

το Internet µπορεί από την πλευρά αυτή να χαρακτηριστεί ολόκληρο ως µια off-shore 

περιοχή εκτέλεσης αµφιλεγόµενων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. 

Ολοι συµφωνούν (και κάποιοι βολεύονται ιδιαίτερα να το κάνουν) ότι η απαγόρευση δεν 

έχει κανένα απολύτως νόηµα και δεν µπορεί καν να εφαρµοστεί ούτε εν µέρει (π.χ. στα 

παιδιά) όπως ισχύει µε άλλες απαγορεύσεις. Εκτός αυτού, η απαγόρευση θα έχει ως 

αποτέλεσµα η λειτουργία των ηλεκτρονικών καζίνο να µεταφερθεί εκτός εµβέλειας 

ελέγχου, πράγµα που θα κάνει τους "καταναλωτές" περισσότερο ευάλωτους. Και τα 

φορολογικά έσοδα ακόµη λιγότερα, προσθέτουµε εµείς. 

Ανεξάρτητα από την εφικτότητα και την αποτελεσµατικότητά τους, οι όποιες κανονιστικές 

προσπάθειες γίνονται στοχεύουν σε τρεις κατευθύνσεις: στην αποφυγή εκδήλωσης 

φαινοµένων εθισµού και των συνεπακόλουθων, στην λειτουργία του όλου σχήµατος σε 

καθορισµένη νοµική εµβέλεια και στον έλεγχο της πρόσβασης των ανηλίκων. Οι όποιες 

νοµικές παρεµβάσεις πρέπει να ισορροπούν µεταξύ αποτελεσµατικότητας και σεβασµού 

του απορρήτου της ιδιωτικής ζωής των συνδεδεµένων στο δίκτυο πολιτών. Σύµφωνα µε 

µια ενδιαφέρουσα δήλωση του προέδρου της CCA, µιας εταιρίας που ασχολείται 

αποκλειστικά µε τον τζόγο στο Internet, "ο τζόγος είναι προνόµιο και όχι δικαίωµα", 

δηλαδή δεν µπορεί ο οποιοσδήποτε να παίζει, δήλωση στην οποία δεν µπορούµε παρά να 

συµφωνήσουµε µε τη σηµείωση ότι η εκχώρηση του προνοµίου πρέπει να γίνεται µε 

ουσιαστικό κοινωνικό έλεγχο.  

Πάντως, οι νοµοθετικές προσπάθειες στις ΗΠΑ µε κατεύθυνση τον έλεγχο του Internet 

gambling στρέφονται στη µεταβίβαση της αρµοδιότητας του ελέγχου πρόσβασης προς 

τους παράνοµους δικτυακούς τόπους, προς τους ISP. Για να απαγορέψει όµως ο ISP την 

πρόσβαση "κάπου", πρέπει να παρακολουθεί την πρόσβαση οπουδήποτε. Η συνέχεια της 

συζήτησης από τον υπογράφοντα στην κατεύθυνση αυτή, είναι µάλλον περιττή. Αντί αυτού 

θα αναφέρουµε µια έκθεση µε τίτλο "Cyberspaces: Familiar Territory or Lawless 

Frontiers", υπογεγραµµένη από ερευνήτρια του πανεπιστηµίου Harvard (Program on 

Information Resources Policy) την οποία σας προτρέπουµε να αναζητήσετε 

(www.harvard.edu) και να µελετήσετε. 



Οι ΗΠΑ 

Όπως "παντού", έτσι και στα πάσης φύσεως τυχερά παίγνια εντός ή εκτός του Internet, οι 

ΗΠΑ προηγούνται. Όχι µόνο στην εκδήλωση φαινοµένων τα οποία κάποιος µπορεί να 

χαρακτηρίζει ως παρακµιακά και κάποιος όχι, αλλά και στην καταµέτρηση και 

ποσοτικοποίηση των αποτελεσµάτων των φαινοµένων αυτών. Σύµφωνα, λοιπόν, µε 

έκθεση του κρατικού λογιστηρίου των ΗΠΑ (General Accounting Office) µε τίτλο "Impact 

of gambling: Economic effects more measurable than social effects", η οποία εκδόθηκε 

το 2000, για το 1998 το συνολικό προσµετρηµένο µέγεθος της "αγοράς" τυχερών 

παιγνίων ήταν 54,3 δισεκατοµµύρια δολάρια, ήτοι περίπου 50% του επίσηµου ελληνικού 

ΑΕΠ της ίδιας χρονιάς. Το µεγαλύτερο µέρος του ποσού (41%) αυτού πήγε στα καζίνο, 

ενώ 31% πήγε σε λαχεία. 

Στην ίδια ενδιαφέρουσα έκθεση περιέχονται µετρήσεις µεγεθών που καταδεικνύουν ή 

τουλάχιστον σχετίζονται µε την επίδραση των τυχερών παιγνίων σε διάφορες πλευρές της 

κοινωνικής ζωής. Στις ΗΠΑ, λοιπόν, την πρωτεύουσα (και) του εγκλήµατος, την περίοδο 

1977-1997, τα εγκλήµατα στην πρωτεύουσα της πρωτεύουσας του τζόγου, δηλαδή στο 

Atlantic City, ήταν 5,5 φορές περισσότερα από ότι στις υπόλοιπες ΗΠΑ. Αυτό είναι το 

τίµηµα της "ελευθερίας" να παίζει όποιος θέλει, "χωρίς εξαναγκασµό ούτε περιορισµό", 

πάσης φύσεως τυχερά παιχνίδια.  

Είναι σκόπιµο να αναφέρουµε και µερικά ενδιαφέροντα αποτελέσµατα µιας άλλης 

έρευνας που έγινε στις ΗΠΑ, σχετικά µε την αντιµετώπιση των τυχερών παιχνιδιών από 

τον πληθυσµό γενικότερα. Σύµφωνα µε αυτή (εντοπίσιµη στο www.gallup.com) 2 στους 3 

αµερικάνους εγκρίνουν τα τυχερά παίγνια. Μάλιστα, 30% πιστεύουν ότι πρόκειται για 

έκφραση ελευθερίας, 20% τα αντιλαµβάνονται ως πηγή εισοδήµατος και 30% τα 

θεωρούν διασκεδαστικά. Πάντως, για να έρθουµε σε κάτι σχετικό µε την δική µας 

επικαιρότητα, στις εξειδικευµένες ανά κατηγορία παιγνίου ερωτήσεις της εν λόγω 

έρευνας, το 55% διαφωνεί µε τα ηλεκτρονικά "φρουτοειδή" µηχανάκια που δεν 

στεγάζονται σε καζίνο, προφανώς γιατί η αµερικανική κοινωνία γνωρίζει τα περί "reset" 

που εµείς χρειαζόµαστε δηµοσιογράφους για να αποκαλύψουµε. Η ίδια, οµολογουµένως 

εντυπωσιακή κοινωνία, διαφωνεί σε ποσοστό 75% µε τη χρήση του Internet για 

νοµιµοποιηµένο (legalized) ή παράνοµο τζόγο. 

Βέβαια, όλα αυτά αντιµετωπίζονται ως φαινόµενα των οποίων η αναγκαιότητα δεν 

αµφισβητείται ούτε τίθεται θέµα καν σκέψης καταπολέµησής τους σε άλλα επίπεδα. 

Μάλιστα, µια από τις νότιες φτωχές πολιτείες των ΗΠΑ, η Louisiana ανέθεσε στο 

πανεπιστήµιο της Νέας Ορλεάνης έρευνα µε θέµα "Gambling in Louisiana: a benefit/cost 

analysis". Στην έρευνα εξετάζεται το κόστος σε σχέση µε το όφελος της "αγοράς" των 

τυχερών παιγνίων της οποίας η ανάπτυξη από το 1990 στο 1998 ήταν από τα 200 εκ 

δολάρια στα 2,2 δισ δηλαδή 11 φορές (!). Κυνικά και "πραγµατιστικά", ο τζόγος 

αποκαλείται "βιοµηχανία" και "πόρος ανάπτυξης" (τα σχόλια δικά σας). 

Η Ευρώπη 

Οπως αναφέραµε στην αρχή, η κατάσταση σε επίπεδο ενοποιηµένων ευρωπαϊκών 

µετρήσεων είναι µάλλον εµβρυακή. ∆εν ισχύει το ίδιο και µε το φαινόµενο των τυχερών 

παιγνίων συµπεριλαµβανόµένων των ηλεκτρονικών, όπου η Ευρώπη είναι ο καλύτερος 

πελάτης των "off-shore" αµερικανικών και όχι µόνο, ηλεκτρονικών δικτυακών τόπων. Το 

2000 έγινε στην Πολωνία το 4ο συνέδριο της "ευρωπαϊκής ένωσης για τη µελέτη των 

τυχερών παιγνίων" (European Association for the Study of Gambling - EASG). Εκεί 

τέθηκαν αρκετές πλευρές του νόµιµου και παράνοµου τζόγου, όχι µόνο από τη 



φορολογική διάσταση του θέµατος, αλλά και από την κοινωνική, η οποία αναγνωρίζεται 

ως σηµαντικό πρόβληµα εθισµού, όπως το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. 

Η σηµαντικότερη πηγή ευρωπαϊκής πληροφόρησης που είχαµε είναι οι τοποθετήσεις στο 

συνέδριο αυτό. Εκτιµήσεις, νοµικές συζητήσεις και αριθµοί οι οποίοι προέρχονται 

περισσότερο από τοπικής εµβέλειας στατιστικές έρευνες και ελάχιστα από εθνικής ή 

ευρωπαϊκής εµβέλειας µετρήσεις. Η ευρωπαϊκή κουλτούρα καθιστά την προσέγγιση του 

θέµατος περισσότερο φιλοσοφική, ωστόσο η ΕΕ επιµένει να αναζητά "κανονιστικά και 

ρυθµιστικά πλαίσια", όπως κάνει ανεξαιρέτως σε όλα τα πράγµατα, υπηρετώντας την άνευ 

όρων "ενοποίηση".  

Οι διαθέσιµοι αριθµοί λίγοι αλλά χαρακτηριστικοί, προερχόµενοι (ασφαλώς) εκ του βορρά. 

Στη Νορβηγία το 1999 δαπανήθηκαν 2,5 δις δολάρια για τυχερά παίγνια, από έναν 

πληθυσµό της τάξης των 5 εκ ήτοι περί τα 500 δολάρια το κεφάλι. Από αυτά, το 42% 

στους ηλεκτρονικούς "κουλοχέρηδες" (τα δικά µας "φρουτάκια") και το 24% στο Λόττο. 

Μόλις το 1% έχει καταγραφεί να διοχετεύεται στο Internet. Από τις κατηγορίες παιγνίων οι 

ηλεκτρονικοί κουλοχέρηδες σχετίζονται µε φαινόµενα εθισµού σε ποσοστό 84%. Στη 

Σουηδία το 3% του εθνικού ΑΕΠ δαπανείται σε τυχερά παίγνια, χωρίς όµως ανάλογες µε 

τον άλλο κόσµο τάσεις αύξησης. Ολοι συµφωνούν ότι δεν υπάρχουν ούτε "σκληροί 

αριθµοί" ούτε "σκληρές αποδείξεις" για τίποτε σχετιζόµενο µε τα τυχερά παίγνια, πολλώ 

δε µάλλον για τα παίγνια πάνω από το Internet.  

It gets worse… 

Ας µας συγχωρηθεί ο αγγλικός τίτλος (από όλους πλην της κας ∆ιαµαντοπούλου η οποία 

πρέπει να χαίρεται), αλλά τα πράγµατα όντως χειροτερεύουν. Όχι µόνο επειδή το Internet 

"δεν ελέγχεται" και άλλα σχετικά που ήδη αναφέραµε, αλλά επειδή δεν είναι το µόνο 

πεδίο ηλεκτρονικού δικτυακού τζόγου. Το επόµενο πεδίο που χαρακτηρίζεται "killer 

application" είναι η διαδραστική ψηφιακή τηλεόραση (ITV) µε έµφαση στα "αθλητικά" 

στοιχήµατα. Ηδη, το διαδραστικό κανάλι SKY στο Ηνωµένο Βασίλειο ανέφερε τον Μάιο 

του 2001 60 εκ λίρες Αγγλίας έσοδα από διαδραστικές υπηρεσίες, από τα οποία 55 

εκατοµµύρια προέρχονται από αθλητικά στοιχήµατα. 

Η συντηρητική πρόβλεψη για τα έσοδα του καναλιού από τέτοιες δραστηριότητες µέχρι το 

2005 είναι 700 εκ στερλίνες. Μιλάµε, λοιπόν, εκτός από το Internet και για άλλες 

µορφές δικτυακού τζόγου, ο οποίος αναδεικνύεται σε πολλά υποσχόµενη 

"επιχειρηµατική" δραστηριότητα των "σοβαρών" επιχειρηµατιών των media στην 

(υπόλοιπη;) Ευρώπη. Με όρους ορολογίας "ΙΤ business" (και προς τέρψην ξέρετε τίνος) 

µιλάµε για "Integration of gaming and interactive entertainment". 

Αυτά τα πολύ λίγα για το θέµα των ηλεκτρονικών τυχερών παιγνίων στο Internet (και 

ασφαλώς, όχι µόνο), δηλαδή για ένα θέµα που είναι ασύλληπτα µεγαλύτερο από όσο 

αντιλαµβανόµαστε τηλεθωρώντας τα ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των θιγοµένων και µη. 

Οσο για την περιληπτικά εκπεφρασµένη γενικότερη άποψη του υπογράφοντα για το θέµα, 

ο αναγνώστης µπορεί να ανατρέξει στις πρώτες σελίδες του ανά χείρας. 

 Β.Βεσκούκης 

 


