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Εισαγωγή  

 

 Όλοι  γνωρίζουµε  ότι  ο  άνθρωπος περιτριγυρίζεται  από  

πολλά πάθη . Ναρκωτικά, τσιγάρο , αλκοολισµό  και  πολλά άλλα. 

Ένα όµως από  αυτό , το  πιο  δύσκολο  ίσως, ύπουλο , επικίνδυνο  

και  καταστροφικό  είναι  το  πάθος του  τζόγου .  

 Είναι  γνωστό  από  την αρχαιότητα σ΄όλον τον κόσµο  και  έ-

χει  καταστρέψει  άπειρα νοικοκυριά. Εδώ δε  θα διαπραγµατευ-

θούµε  τις φυσιολογικές περιπτώσεις, το  απλό  χαρτάκι  που  παί-

ζουµε  πού  και  πού  και  χωρίς χρήµατα, "για την πλάκα µας", ή  τις 

αθώες µορφές τζόγου , ένα προ-πό  την εβδοµάδα κ.λ.π., αλλά 

τον τζόγο  που  πήρε  τη  µορφή  πάθους, ναρκωτικού , εθισµού , ε-

ξάρτησης και  ο  άνθρωπος είναι  πλέον έρµαιο  αυτού  του  πάθους. 

Το  διευκρινίζω αυτό  απ΄ την αρχή . ∆εν θέλω να είµαι  απόλυτος, 

µόνο  το  καταστροφικό  µας ενδιαφέρει  εδώ. 

 

Τι είναι ο τζόγος  

 ∆εν ξέρω αν υπάρχει  πουθενά επίσηµος ορισµός, αλλά εί-

ναι  η  επιθυµία να κερδίσεις χρήµατα εύκολα, µε  τη  βοήθεια της 

τύχης, αλλά και  της δικής σου  µαεστρίας, σε  διάφορα τυχερά 

παιγνίδια. Όταν όµως αυτό  πάρει  τη  µορφή  πάθους, αναπτύσσο-

νται  περίεργοι  και  πολύπλοκοι  µηχανισµοί  στο  εσωτερικό  του  

ανθρώπου , µηχανισµοί  που  προκαλούν εξάρτηση  και  το  άτοµο  

αδυνατεί  πλέον να ζήσει , αν περάσει  µία ηµέρα και  δεν "τζογά-

ρει". Αρχίζει  να αισθάνεται  άγχος, δυσφορία, ταχυκαρδία, ιδρώ-

τας τον περιλούζει , νευρικότητα αναπτύσσεται , αισθάνεται  αµη-
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χανία και  η  επιθυµία να πάει  να παίξει  γίνεται  ακατανίκητη . Κάνει  

τότε  τα πάντα για να βρει  χρήµατα να πάει  να παίξει . Αν δε  βρί-

σκει  και  είναι  προχωρηµένο  πολύ  το  πάθος του , µπορεί  να κάνει  

το  παν για να βρει . Θα ζητήσει  να δανεισθεί  από  τους γονείς του , 

αν δεν του  δώσουν θα τσακωθεί  άγρια µαζί  τους, θα ζητήσει  από  

τη  γυναίκα του  κι  αν ξέρει  ότι  έχει  και  δεν του  δίνει , αλλοίµονό  

της, µπορεί  να ζητήσει  και  από  τα παιδιά του  ακόµα, από  τις οι-

κονοµίες τους, ξεπερνώντας πάντοτε  τη  ντροπή  που  αισθάνεται . 

Το  πάθος του  νικάει  τη  ντροπή  και  την αξιοπρέπεια. Εκείνες τις 

στιγµές που  κάνει  σαν τρελός να βρει  χρήµατα, παίρνει  ύφος ά-

γριου  θηρίου , είναι  αγνώριστος, δεν είναι  ο  εαυτός του , γίνεται  

άλλος άνθρωπος και  τελικά είναι  αξιολύπητος και  προκαλεί  τον 

οίκτο . Θα βρει  τελικά χρήµατα, θα πάει  να παίξει , θα τα χάσει  

όλα ως συνήθως, θα γυρίσει  το  πρωί  σπίτι  κουρέλι  και  θα υπο-

σχεθεί  στους γύρω του  για χιλιοστή  φορά ότι  "δε  θα ξαναπαίξει", 

φράση  που  κανείς δε  θα τη  δώσει  σηµασία . Και  πράγµατι . Όταν 

νυκτώσει , θα επαναληφθεί  το  ίδιο  σενάριο  και  πάλι , που  ανέφερα 

πριν όπως το  περιγράφει  και  ο  Ντοστογιέφσκι  στο  βιβλίο  του  "ο  

χαρτοπαίκτης". 

 Οι  χαρτοπαίκτες, καζινόβιοι , ηλεκτρονόβιοι  κ.λ.π. είναι  µο-

νίµως χρεωµένοι , χρωστάνε  λεφτά σ΄ όλους τους φίλους, αλλά 

κάθε  φορά ανακαλύπτουν και  νέους δανειστές που  µε  πληθώρα 

λόγων καταφέρνουν να τους πείθουν. Πολλοί  έχουν δανείσει  

πολλά χρήµατα σε  χαρτοπαίχτες κ.λ.π., αλλά τα έχασαν για πά-

ντα. Ο τζογαδόρος όταν τους βλέπει  αυτούς τους δανειστές, λέει  

τα ίδια λόγια : "αυτήν την εβδοµάδα θα κερδίσω σίγουρα χρήµα-

τα και  θα σε  ξεχρεώσω". Αν δε  βρει  πουθενά χρήµατα προκειµέ-
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νου  να ξεφύγει  από  το  σύνδροµο  στέρησης, µπορεί  να καταφύγει  

ακόµα και  σε  τοκογλύφο . Η οικογένειά του  δεν έχει  ούτε  ψωµί  να 

φάει . Η σύζυγός του  έχει  φθάσει  σε  απόγνωση  βλέποντας τα 

παιδιά να πεινάνε , να µην έχουν ένα ρούχο  να βάλουν ή  ένα τε-

τράδιο  ν΄ αγοράσουν. Μπορεί  ο  "παίκτης" να έχει  καλή  δουλειά, 

αλλά αυτό  δεν αλλάζει  τίποτα. Λίγα βγάζει , λίγα παίζει , τα χάνει  

όλα. Πολλά έχει , πολλά παίζει , τα χάνει  όλα. Η σύζυγος συνέχεια 

σκέφτεται  το  χωρισµό  και  όντως µετά από  πολύχρονη  υποµονή , 

το  παίρνει  απόφαση , παίρνει  τα παιδιά και  πάει  στους γονείς της 

να συνεχίσει  τη  ζωή  της και  να µεγαλώσει  τα παιδιά. Τότε  είναι  

που  ο  χαρτοπαίκτης γίνεται  και  πότης, (αλκοολικός πολλές φο-

ρές), είναι  µονίµως "χασούρης", διότι  συν τοις άλλοις το  µυαλό  

του  ποτέ  δεν είναι  καθαρό . Κάποια στιγµή  έρχεται  και  το  αναµε-

νόµενο  από  καιρό . Οι  δανειστές του , βγάζουν το  σπίτι  του  στο  

σφυρί , (πλειστηριασµό). Χάνει  λοιπόν και  το  σπίτι  του , έχει  ήδη  

χάσει  γυναίκα και  παιδιά (που  ούτε  να τον βλέπουν θέλουν), πι-

θανόν να τον απέλυσε  και  ο  εργοδότης διότι  αργούσε  στην εργα-

σία το  πρωί , (φυσικό  είναι  αφού  ξενυχτά όλο  το  βράδυ παίζο-

ντας), έχει  χάσει  τους φίλους µε  τη  συµπεριφορά του  και  τελικά τι  

του  έµεινε  ; Τίποτα ! 

 Τότε  είναι  που  κινδυνεύει  από  κατάθλιψη  και  συχνά κάνει  

σκέψεις για αυτοκτονία. Σπάνιο  να βρεις εξαρτηµένο  παίκτη  που  

να µην έχει  κάνει  σκέψεις αυτοκτονίας, να γλυτώσει  από  τη  

ντροπή , το  διασυρµό , τον πόνο  τον ψυχικό , το  στίγµα του  απο-

τυχηµένου  και  από  το  ίδιο  το  σύνδροµο  στέρησης. Μερικοί  τελικά 

βρίσκονται  κάπου  σε  µια ακτή  "ξεβρασµένοι  από  τη  θάλασσα" σε  

τυµπανιαία κατάσταση , κάποιοι  άλλοι  πηδάνε  από  τον 5ο όροφο  
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κ.λ.π. κ.λ.π. Τα διαβάζουµε  στις εφηµερίδες. Όσοι  µένουν για να 

ζήσουν, κάποιοι  απ΄ αυτούς ίσως γίνουν στο  µέλλον "ρακοσυλλέ-

κτες". Μερικοί  από  τους ρακοσυλλέκτες που  βλέπουµε  καθηµερι-

νά, κάποτε  ήταν ευκατάστατοι , αλλά να µια αιτία για κάποιους 

απ΄ αυτούς που  συλλέγουν σκουπίδια ! Σε  συνεντεύξεις που  έ-

χουν πάρει  εφηµερίδες και  περιοδικά από  ρακοσυλλέκτες, για το  

πώς έφθασαν εκεί , συχνά αναφέρεται  το  πάθος του  τζόγου  και  

ότι  πριν ήταν ευκατάστατοι . Άλλοι  δε  θα γίνουν βέβαια ρακοσυλ-

λέκτες, αλλά θα βρουν ύποπτα επαγγέλµατα, επαγγέλµατα της 

νύκτας, για να βρίσκουν ένα ποσό  να παίζουν κάθε  φορά. Σπάνιο  

να µείνει  η  σύζυγος και  τα παιδιά για πάντα κοντά στο  χαρτοπαί-

κτη , για να µην καταστραφούν κι  αυτοί  τελείως. Η µοναξιά και  η  

καταστροφή  είναι  το  µέλλον κάθε  χαρτοπαίκτη  ή  παθιασµένου  

τζογαδόρου . 

 

Οι ψυχικοί µηχανισµοί του τζόγου 

 Τι  είναι  όµως αυτός επιτέλους ο  τζόγος και  έχει  τόση  εξαρ-

τητική  δύναµη  ; Για την ηρωίνη  ξέρουµε  : είναι  το  όπιο , για το  

τσιγάρο  ξέρουµε , είναι  η  νικοτίνη , για τον αλκοολισµό  είναι  το  

αλκοόλ, εδώ τι  είναι  τέλος πάντων ; ο  τζογαδόρος δεν παίρνει  

χηµικές ουσίες ή  ναρκωτικά. 

Λάθος ! Μεγάλο  λάθος ! Χηµικές ουσίες εξαρτησιογόνες παίρνει  

και  ο  µανιακός τζογαδόρος. Ακούγεται  τρελό , ξέρω. Αλλά ας πά-

ρουµε  τα πράγµατα απ΄ την αρχή . Ο οργανισµός του  ανθρώπου  

µπορεί  και  ο  ίδιος να παράγει  και  παράγει  ελαφρές ναρκωτικές 

ουσίες τύπου  µορφίνης, πρόκειται  για τις ενδορφίνες, που  ο  χη-

µικός τύπος και  η  χηµική  δοµή  τους, µοιάζει  πολύ  µε  τη  µορφίνη . 
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Αυτές, (οι  ενδορφίνες), προκαλούν µια ευφορία στον οργανισµό  

και  τις χύνει  ο  εγκέφαλος όταν υπάρχει  λόγος. Όταν ο  χαρτοπαί-

κτης ή  ο  τζογαδόρος κερδίζει , χύνονται  τέτοιες ουσίες που  του  

προκαλούν ευφορία. Εθίζεται  σιγά σιγά σ΄ αυτές (ανάλογα µε  την 

ιδιοσυγκρασία και  προσωπικότητα του  παίκτη  βέβαια, άλλοι  έ-

χουν µεγαλύτερη , άλλοι  µικρότερη  προδιάθεση  για να εξαρτη-

θούν), και  έτσι  θέλει  κάθε  βράδυ να νιώσει  αυτή  την ευφορία. 

Βέβαια υπάρχουν και  άλλοι  µηχανισµοί  σαν τον ανωτέρω που  

µπαίνουν σ΄ ενέργεια για να εξαρτηθεί  ο  τζογαδόρος αλλά δεν εί-

µαι  ειδικός εγώ για να τις αναπτύξω. Εκείνο  που  έχει  σηµασία  εί-

ναι  ότι  η  εξάρτηση  του  τζογαδόρου  είναι  τεράστια. Γι΄αυτό  δύ-

σκολο  ένας χαρτοπαίκτης ή  φανατισµένος τζογαδόρος ν΄ απαλ-

λαγεί . Η απαλλαγή  έρχεται  µόνο  σαν "µοιραία συνέπεια", όταν 

δηλαδή  καταστραφεί  τελείως και  δεν µπορεί  πλέον ούτε  µία 

δραχµή  να βρει  να παίζει . Ακόµα και  να κερδίσει  ο  τζογαδόρος, 

δεν βρίσκει  δύναµη  να φύγει  µε  τα λεφτά, θέλει  να παίζει  συνέ-

χεια (όπως ο  µανιώδης καπνιστής που  θέλει  πάντα ένα τσιγάρο  

στο  στόµα, δηλαδή  τέσσερα πακέτα την ηµέρα), έτσι  στις επόµε-

νες παρτίδες τα χάνει  πάλι  όλα. Μετά βέβαια θα ψιθυρίζει  συνέ-

χεια : "µα τι  βλάκας είµαι , γιατί  δεν έφευγα όταν κέρδιζα 

2.000.000 δρχ.;". Αλλά και  να έφευγε  µε  τα 2.000.000 δε  θα κέρ-

διζε  τίποτα, γιατί  το  επόµενο  βράδυ, θα τα έπαιζε  και  θα τα έχα-

νε  πάλι . Είναι  σε  φαύλο  κύκλο . 

 

Πώς να απαλλαγεί από την εξάρτηση του τζόγου  

 Κατ΄ αρχήν να ρωτήσουµε  : µπορεί  ν΄ απαλλαγεί  ; Η απά-

ντηση  είναι  : ναι , µπορεί  αλλά δύσκολα. Απαλλάχτηκαν πολλοί  
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πριν καταστραφούν ; η  απάντηση  είναι  λυπηρή  : ναι , αλλά πολύ  

λίγοι . Οι  περισσότεροι  καταστράφηκαν ολοκληρωτικά πρώτα. ∆εν 

είµαι  απαισιόδοξος, αλλά εσύ  φίλε  µου , ας είσαι  στους λίγους 

που  απαλλάχτηκαν. Γιατί  να είσαι  στους πολλούς ; από  εσένα 

εξαρτάται .  

 Τι  πρέπει  λοιπόν να κάνει  για να απαλλαγεί  ; Πριν απ΄ όλα 

να συνειδητοποιήσει  ότι  είναι  άρρωστος, ότι  είναι  εξαρτηµένος 

και  ότι  η  ολοκληρωτική  καταστροφή  του , είναι  καθαρά θέµα χρό-

νου . Κατά τα άλλα είναι  σίγουρος ο  όλεθρος. Μη  νοµίζουµε  ότι  

είναι  εύκολη  αυτή  η  συνειδητοποίηση . ∆εν µιλώ απλώς να γνωρί-

ζει , αλλά να συνειδητοποιήσει , να το  πιστέψει . Αν λοιπόν συνει-

δητοποιήσει  ότι  είναι  βαριά εξαρτηµένος, τότε  πρέπει  και  να θέ-

λει  να ελευθερωθεί  από  το  πάθος. Ούτε  αυτό  είναι  δεδοµένο  γι΄ 

αυτόν επειδή  είναι  για εµάς. Πολλοί  δε  θέλουν ν΄ απαλλαγούν, 

αρνούνται . Αν λοιπόν θέλει , τότε  ας αρχίσει  µεθοδικά τη  διαδικα-

σία "απόσβεσης" του  τζόγου  από  εγκέφαλο  και  νευρικό  σύστηµα. 

Ο τζόγος προκάλεσε  "µάθηση" σ΄εγκέφαλο  και  νευρικό  σύστηµα, 

λόγω και  των πολλών επαναλήψεων, έτσι  αν δεν παίξεις ένα 

βράδυ, θα είσαι  αναστατωµένος. Μην παίξεις λοιπόν καθόλου . 

Κόψτο  αυτή  τη  στιγµή . Όταν σουρουπώσει , θα αρχίσει  το  φοβερό  

σύνδροµο  στέρησης. Να το  υποστείς µε  καρτερία και  κουράγιο , 

όσο  κι  αν τρέµεις και  πονάς ψυχικά, 7 µέρες κρατά το  στερητικό  

σύνδροµο  (εφόσον δεν παίξεις ούτε  µία φορά), και  µετά αρχίζει  

σιγά-σιγά η  απόσβεση  του  τζόγου  από  εγκέφαλο  και  νευρικό  σύ-

στηµα. Σε  20 µέρες δε  θα έχεις κανένα πρόβληµα. Θα έχεις α-

παλλαγεί  τελείως. Κλείσε  τις πύλες του  οχυρού σου  για 5 µέρες, 

ασχολήσου  µε  άλλα ενδιαφέροντα, µη  φοβάσαι  το  καµίνι  των 
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στερητικών συµπτωµάτων, να θυµάσαι  ότι  5 µέρες κρατά και  µε-

τά από  κάθε  µέρα θα αδυνατίζει  συνέχεια και  σε  20 ηµέρες, τέλος 

όλα. ∆ως τα "όλα για όλα", "ελευθερία ή  θάνατος", ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  

Ή ΘΑΝΑΤΟΣ ! Αυτή  θα είναι  µόνιµη  απάντηση  στις πιέσεις του  

στερητικού  συνδρόµου . Παράλληλα, αυτές τις 5 ηµέρες δε  θα 

σκέφτεσαι  καθόλου  το  τζόγο , µόλις το  µυαλό  σου  σκέφτεται  αυτό , 

άλλαξε  σκέψεις και  σκέψου  κάτι  ευχάριστο  ή  ένα σχέδιο  που  έ-

χεις για τη  ζωή  σου . Ξέρω ότι  ο  ψυχικός πόνος θα είναι  αφόρη-

τος. Ξέρω τα συµπτώµατά σου . Τα περιγράφει  τέλεια ο  Ντοστο-

γιέφσκι  στον "χαρτοπαίκτη". Ξέρω τί  ψυχική  οδύνη  θα περάσεις 

για πέντε  νύχτες. Αλλά αυτό  είναι  όλο . Θα κάνει  τον 5ήµερο  κύ-

κλο  του  ο  εθισµός και  µετά θ΄αρχίσει  σαν τον πυρετό , να κατε-

βαίνει  σταδιακά. Αλλά προσοχή  ! Ούτε  µία φορά δεν πρέπει  να 

παίξεις ! Ούτε  µία ! Φθάνει  µια φορά και  πάει  χαµένος ο  αγώνας 

σου . Έκανε  πάλι  µάθηση  το  νευρικό  σου  σύστηµα. Μετά, απ΄ την 

αρχή  πάλι . Αφού  περάσουν και  οι  20 ηµέρες θα αισθάνεσαι  τε-

λείως καλά. Πρόσεξε . Κόψε  όλους τους χαρτοπαίκτες φίλους για 

να µην ακούς για τζόγο . Μόνο  µε  µη  χαρτοπαίκτες κάνε  για ένα 

διάστηµα παρέα ! Έχει  πολύ  µεγάλη  σηµασία  αυτό . Όσο  και  αν 

σε  παρακαλέσουν, έστω και  µετά από  1 χρόνο  µη  παίξεις. Μην 

παίξεις ποτέ  πια στη  ζωή  σου , ούτε  µια φορά, γιατί  θεωρείσαι  

πια ότι  έχει  προδιάθεση  στο  τζόγο . Κάποιοι  κόψανε  για 10 χρό-

νια το  χαρτί  ή  άλλου  είδους τζόγου , έπαιξαν για µία φορά και  αυ-

τό  ήταν. Ξανάρχισαν τα ίδια. Μη  δείξεις επιπολαιότητα και  ανω-

ριµότητα, και  πεις : για 5 χρόνια δεν έπαιξα ποτέ , ε , ας παίξω 

µία φορά, τι  θα πάθω ; Κι  όµως πολλά µπορείς να πάθεις. Μην 

αισθάνεσαι  παντοδύναµος. Κανείς µας δεν είναι  παντοδύναµος, 
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όλοι  είµαστε  ευάλωτοι  στις παγίδες της ζωής και  στα πάθη . Νά-

σαι  ρεαλιστής. 

 

Τα είδη του τζόγου  

Χαρτοπαιξία  

 Η χαρτοπαιξία είναι  µια λέξη  και  έννοια πολύ  βαριά φορτι-

σµένη . Η έννοια αυτή  έχει  ταυτισθεί  στο  λαό  µε  καταστροφές, δι-

αλύσεις σπιτιών, εγκλήµατα και  µύρια όσα κακά. Εκβιασµοί , νο-

νοί  της νύχτας, χαρτοπαικτικές λέσχες, όλα ακούγονται  άσχηµα 

σε  ένα νοικοκύρη  άνθρωπο . Θύµατά της άνδρες και  γυναίκες. 

Περνούν ολόκληρες νύχτες γύρω από  το  τραπέζι  µε  την πράσινη  

τσόχα. Κάποιος γνωστός µου  χαρτοπαίκτης µου  έλεγε  : "δεν 

µπορείς να φαντασθείς τι  γρήγορα περνά η  ώρα όταν χαρτοπαί-

ζεις. Αρχίζεις στις 12 τα µεσάνυχτα και  φθάνει  8 το  πρωί  χωρίς 

να το  καταλάβεις". Τον ρώτησα αν νυστάζουν καθόλου . Η απά-

ντηση  ήταν : "καθόλου  νύστα. Άλλωστε  τα τσιγάρα και  οι  φραπέ-

δες πάνε  σύννεφο . Η αγωνία (γλυκιά ή  κακιά), σε  κρατά ξύπνιο . 

Έχω παίξει  48 ώρες ασταµάτητα. Όχι  ότι  γίνεται  συνέχεια, αλλά 

γίνεται ." Εννοείται  ότι  µετά θα κοιµούνται  24 ώρες και  θα είναι  

πτώµατα ή  ανθρώπινα ράκη .  

 Όµως µόλις συνέλθουν, ξανά στην πράσινη  τσόχα. Πότε  

δουλεύουν ; πού  βρίσκουν λεφτά να παίζουν κάθε  βράδυ ; Όταν 

είσαι  έρµαιο  του  πάθους σου , όλα αυτά βρίσκεις τρόπο  να τα λύ-

σεις, µε  θεµιτούς ή  αθέµιτους τρόπους. Αν πάνω στο  "παιχνίδι" 

τελειώσουν τα λεφτά, δανείζονται . Πολλές φορές µε  δυσβάστα-

χτους όρους. Έτσι  αρχίζει  το  κυνήγι  των δανειστών. Απειλές, ε-
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κβιασµοί  και  καµιά φορά και  δολοφονίες. Στον κόσµο  της νύχτας 

αυτά συµβαίνουν και  τα γνωρίζουµε  όλοι . Το  θέµα είναι  : τι  µπο-

ρεί  να κάνει  ο  χαρτοπαίκτης για να νικήσει  το  πάθος ; το  καλύτε-

ρο  για όλους µας είναι  βέβαια ποτέ  να µην παίζουµε  µε  χρήµατα, 

αλλά για να περάσει  ευχάριστα η  ώρα. Έτσι  αποφεύγουµε  την 

παγίδα. Είναι  σ΄ όλους γνωστό  άλλωστε  ότι  αν πας για πρώτη  

φορά σε  χαρτοπαικτική  λέσχη , θα σ΄ αφήσουν να κερδίσεις για 

να µπει  µέσα σου  το  µικρόβιο . Και  τη  δεύτερη  φορά θα σ΄ αφή-

σουν. Έχουν πολλούς τρόπους και  µεθόδους για να σε  παγιδέ-

ψουν.  

 Αλλά έστω ότι  την πάτησε  πλέον το  άτοµο , τι  µπορεί  να 

κάνει  ; κατ΄ αρχήν να προγραµµατίζει  ασχολίες ή  ψυχαγωγίες µε  

καλούς φίλους τη  νύκτα, ώστε  να ξεχνά το  πάθος του  όταν νυ-

κτώνει . Να µη  φοβάται  ότι  το  πάθος του  είναι  ακατανίκητο . Όλα 

µπορεί  να τα νικήσει  ο  άνθρωπος αν επιστρατεύσει  όλες τις δυ-

νάµεις του . Ο λαός λέει  : "δεν υπάρχει  δεν µπορώ, υπάρχει  δε  

θέλω". Έχει  δίκιο . Την ώρα που  τρέµεις ολόκληρος από  τη  στέ-

ρηση , δώσε  κουράγιο  στον εαυτό  σου , πείσε  τον ότι  δε  θα συνε-

χιστεί  για πολύ  αυτό , ακόµα 5-6 νύχτες θα νιώθει  έτσι  άσχηµα. 

Μετά θα αρχίσει  η  αντίστροφη  µέτρηση  για το  πάθος του , θα 

µειώνεται  η  δύναµή  του  πάθους κάθε  µέρα που  θα περνά, ώσπου  

να µηδενισθεί . Να σκέφτεσαι  εκείνη  την ώρα τα κέρδη  που  θα έ-

χεις νικώντας το  πάθος. Κέρδη  όχι  µόνο  οικονοµικά , αλλά θα ορ-

γανώνεις µια αξιοπρεπή  ζωή , θα σου  λένε  όλοι  "µπράβο" για τη  

νίκη  σου  και  η  σύζυγός σου  θα επιστρέψει  µε  τα παιδιά πιθανό-

τατα. ∆ε  θα ζεις ολονύκτιες αγωνίες, ατέλειωτα ξενύχτια που  υ-

ποσκάπτουν την υγεία σου . Η ζωή  σου  θα είναι  πιο  εύκολη  και  
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µπορείς και  πάλι  να γίνεις ένας ευτυχισµένος άνθρωπος. Αν αυ-

τές οι  σκέψεις δεις ότι  δε  σε  βοηθάνε , προχώρα στις "µακάβριες" 

: σκέψου  το  µέλλον σου  σαν χαρτοπαίκτης. Θα εξαντληθείς, θα 

απειλούν ακόµα και  τη  ζωή  σου  γιατί  δεν επιστρέφεις αυτά που  

δανείσθηκες από  ανθρώπους της νύκτας, θα χάσεις τα πάντα και  

ή  θα πεθάνεις "στην ψάθα" ή  θα καταντήσεις άστεγος, ρακοσυλ-

λέκτης, "κλοζάρ" όπως λέγεται  στην Ευρώπη  ή  θα βρουν το  πτώ-

µα σου  ξεβρασµένο  σε  κάποια ακτή . Αν ούτε  αυτές οι  σκέψεις σε  

σώσουν, τότε  πήγαινε  να το  συζητήσεις µε  ένα έµπειρο  ψυχολό-

γο . Αν ούτε  και  αυτό  πετύχει , πήγαινε  σε  ένα Μοναστήρι  και  ζή-

τησε  από  τον Ηγούµενο  να σε  κρατήσει  φιλοξενία 20 µέρες ή  30. 

Πες του  το  πρόβληµά σου . Κάνε  εκεί  την αποτοξίνωσή  σου . Το  

έχουν κάνει  άλλοι  και  το  κάνουν. Ίσως εκεί  µέσα στην ησυχία του  

Μοναστηριού , µε  τη  βοήθεια των Μοναχών, καταφέρεις να "µα-

ζέψεις τα κοµµάτια της ψυχής σου". 

 Εξάλλου  σήµερα υπάρχουν υπηρεσίες (µε  κοινωνικούς λει-

τουργούς, ψυχολόγους και  κλινικές απεξάρτησης για όλα). Τόλµη  

και  θέληση  να έχεις µόνο . Ένας σοφός είπε  κάποτε  : "δεν υπάρ-

χει  πρόβληµα σ΄αυτόν τον κόσµο  που  να µην έχει  τη  λύση  του". 

Βρες άλλα ζωηρά ενδιαφέροντα στη  ζωή  σου . Κάνε  ένα 15ήµερο  

ταξίδι  στην Ιταλία ή  Ισπανία ή  όπου  θέλεις. Εκεί  στη  µεγάλη  εκ-

δροµή  µην παίξεις καθόλου . Άλλωστε  θα είναι  δύσκολο , γιατί  θα 

είσαι  ξένος, θα έχεις παρέα το  γκρουπ µε  το  οποίο  θα κάνεις την 

εκδροµή  και  νέες εµπειρίες που  θα σε  βοηθήσουν. Ζήτησε  15 η-

µέρες άδεια απ΄ τη  δουλειά σου  για "λόγους υγείας". Κόψε  την 

παρέα µε  φίλους χαρτοπαίκτες. Πες τους την αλήθεια. ∆έσµευσε  

τα χρήµατα που  έχεις στην Τράπεζα για 6 µήνες (εκτός αν ξέρεις 
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ότι  θα δανεισθείς, οπότε  είναι  χειρότερα). Ζήτησε  τη  βοήθεια και  

συµπαράσταση  προσώπων που  σ΄αγαπάνε . Γράψου σε  πολιτι-

στικούς συλλόγους, εκδροµικούς οµίλους, χορευτικούς, κάνε  νέες 

γνωριµίες εκεί , ασχολήσου  µε  τα σπορ. Πήγαινε  τ΄ απογεύµατα 

στον Εσπερινό  της Εκκλησίας της Ενορίας σου . Μέσα στη  γαλή-

νη  του  Εσπερινού  και  στη  θέα των εικόνων και  καντηλιών, θα 

δεις, θα νιώσεις καλύτερα. Ζήτησε  τη  βοήθεια του  Θεού στην 

προσπάθεια την ηρωική  που  κάνεις, άλλωστε  ο  θεός να ξέρεις 

ότι  είναι  µαζί  σου  σ΄αυτή  την προσπάθεια. Και  να θυµάσαι  πά-

ντα: οι  πρώτες νύχτες είναι  οι  δύσκολες, µετά αρχίζει  η  αντί-

στροφη  µέτρηση  για το  πάθος. 

 

Καζίνο  

 Εδώ συµβαίνει  κάτι  περίεργο  : ενώ ο  χαρτοπαίκτης δέχεται  

τη  µεγαλύτερη  ρετσινιά ή  ο  λαός αυτόν θεωρεί  ότι  είναι  στα πρό-

θυρα της καταστροφής, οι  καζινόβιοι  δεν ταυτίσθηκαν µε  κατα-

στροφές τόσο  πολύ . Μεγάλη  πλάνη ! Για δεκαετίες τώρα γνωστό  

ήταν το  Καζίνο  της Πάρνηθας (Αθήνα), έτσι  δεν ξέραµε  πολλά για 

το  Καζίνο . Άλλωστε  στην Πάρνηθα, βασικά παίζαν οι  πλούσιοι . 

Έτσι  δεν γίνονταν γνωστά τα δράµατα ή  λίγα δηµοσιεύονταν. Τα 

τελευταία χρόνια όµως οι  Κυβερνήσεις έδωσαν άδειες για νέα κα-

ζίνο , έτσι  το  τοπίο  άλλαξε . Τα νέα καζίνο  δηµιουργήθηκαν στην 

επαρχία, άρα τα θύµατα τώρα είναι  ο  λαός και  όχι  οι  εφοπλιστές. 

Ήδη  κάθε  τόσο  µαθαίνουµε  από  τις εφηµερίδες για ασύλληπτες 

τραγωδίες που  παίζονται  στα Καζίνο . Το  σηµαντικότερο  όµως εί-

ναι  ότι  πρόκειται  για µαζικές καταστροφές. Έτσι  αγρότες, άσχετοι  

από  Καζίνο , παγίδες κ.λ.π. άρχισαν να γίνονται  µόνιµοι  θαµώνες 
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των Καζίνο . Παίζουν τη  σοδειά τους. Τη  χάνουν. Παίζουν το  σπίτι  

τους, το  χάνουν. Παίζουν και  το  σπίτι  που  το  είχαν για προίκα 

στην κόρη  τους. Ολόκληρα χωριά ξεκληρίστηκαν. Τα διαζύγια 

φτωχών οικογενειών πήραν µορφή  χιονοστιβάδας. Αν πάει  κανείς 

σε  Καζίνο , θα δει  απ΄ έξω πολλά τρακτέρ, πολλά αγροτικά φορ-

τηγάκια και  θα καταλάβει . Όταν ανέφερα πριν ότι  ολόκληρα χω-

ριά ξεκληρίστηκαν κυριολεκτούσα. Πράγµατι , µεγάλες περιοχές 

της χώρας καταστράφηκαν από  καζίνο . Το  θέµα ανησύχησε  βου-

λευτές των περιοχών αυτών και  το  πρόβληµα έφθασε  στη  Βουλή . 

Αλλά δεν έγινε  τίποτα, γιατί  όλα είναι  νόµιµα. Αγρότες και  εργά-

τες ήρθαν σ '  επαφή  µε  τοκογλύφους για να δανειστούν να κερδί-

σουν αυτά που  έχασαν. Χάνουν και  τα λεφτά των τοκογλύφων. 

∆ανείζονται  από  Τράπεζες, τα χάνουν κι  αυτά. Τη  συνέχεια ; τη  

γνωρίζετε  : ολοκληρωτική  καταστροφή  της οικογένειας. Όµως και  

στις πόλεις οι  καταστροφές είναι  µεγάλες. Πάρα πολλοί  πετυχη-

µένοι  επιχειρηµατίες, µαγαζάτορες νοικοκυραίοι  παίξανε  το  "βιος 

τους" στο  Καζίνο  και  καταστράφηκαν. Επιχειρήσεις έκλεισαν, ερ-

γοστάσια έκλεισαν, µαγαζιά έκλεισαν, άνθρωποι  αυτοκτόνησαν, 

τα διαζύγια βροχή  και  το  κακό  συνεχίζεται . ∆ε  θα έχει  τέλος. 

 Τα Καζίνο  είναι  νόµιµα και  δε  θα κλείσουν. Προστατεύονται  

από  το  Κράτος, που  έχει  µεγάλα έσοδα από  την υψηλή  φορολο-

γία που  επιβάλλει  στα Καζίνο . Κάποιος γνώστης των πραγµάτων, 

µου  έλεγε  ότι  πολλά γνωστά µαγαζιά ή  επιχειρήσεις που  κλεί-

νουν, εµείς νοµίζουµε  ότι  δεν είχαν δουλειά και  έκλεισαν, αλλά 

έκλεισαν από  καταστροφή  του  ιδιοκτήτη  στο  Καζίνο  και  αλλάζει  

χέρια το  µαγαζί , ή  η  επιχείρηση , που  πουλιούνται  αντί  πινακίου  

φακής. ∆ιάφοροι  βουλευτές κατήγγειλαν ότι  στα Καζίνο , έξω στο  
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προαύλιο , κυκλοφορούν συµβολαιογράφοι  που  εκείνη  τη  στιγµή  

που  έχασες µπορείς να δανειστείς, µε  αντάλλαγµα να γράψεις το  

σπίτι  σου  ή  την επιχείρησή  σου  υποθήκη  κ.λ.π. Αυτό  είναι  γνω-

στό  σ΄ όλους. ∆ιάφοροι  τοκογλύφοι  περιφέρονται  στην αυλή  των 

καζίνο , έτοιµοι  "να σου  προσφέρουν τις υπηρεσίες τους". Κατά 

τα άλλα το  Καζίνο  είναι  υπέροχο  ! Φώτα, πολυτέλεια, κοπέλες µε  

όµορφες σέξυ στολές, µουσική , χορευτικές ατραξιόν, καλλιτέχνες 

κ.λ.π. συνοδεύουν τη  συµφορά σου . Η λύση  για σένα είναι  να µη  

πας ποτέ  σε  καζίνο . Αν όµως είναι  αργά πια, τότε  η  λύση  είναι  

ακριβώς η  ίδια µε  τη  λύση  του  χαρτοπαίκτη  που  ανέφερα πριν. 

Ας µην επαναλαµβάνοµαι . 

 

Ηλεκτρονικά τυχερά παιγνίδια, κουλοχέρηδες κ.λ .π . 

 Έχω ακούσει  και  γι΄ αυτά καταστροφικές καταστάσεις. Υ-

πάρχουν ενήλικοι  που  εθίστηκαν και  παίζουν καθηµερινά το  µε-

ροκάµατό  τους. Ώρες χάνουν µπροστά στον "κουλοχέρη". Συνή-

θως χάνουν όλα τα λεφτά της ηµέρας. ∆εν µπορούν ν΄ απαλλα-

γούν. Αποκτούν την ίδια ψυχολογία µε  το  χαρτοπαίκτη . Γυρίζουν 

χαµένοι  σπίτι , τσακώνονται  µε  τη  σύζυγο  και  τα παιδιά τους, 

προκοπή  δε  βλέπει  όλη  η  οικογένεια. Όµως εδώ θύµατα είναι  και  

ανήλικοι . Πολλά παιδιά εθίστηκαν ήδη  στα ηλεκτρονικά και  αφή-

νουν µαθήµατα και  φροντιστήρια  και  συχνάζουν στα ηλεκτρονικά. 

Γνωρίζω µαθητή  Λυκείου που  ενώ έφευγε  για το  Φροντιστήριο  

∆έσµης όπως έλεγε  στους γονείς του , πατούσε  µία ώρα στο  

Φροντιστήριο  και  τις υπόλοιπες δύο  πήγαινε  στο  υπόγειο  στους 

κουλοχέρηδες. Τραγωδίες που  δεν έρχονται  στο  φως. Οι  γονείς 

ας έχουν ανοικτά τα µάτια τους και  ας προσέχουν τα παιδιά τους. 
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Στους κουλοχέρηδες, άλλοι  σε  2 ώρες χάνουν και  500.000 δρχ. Η 

λύση  ; τα ίδια. 

 

Λαχειοµανίες, στοιχήµατα αθλητικά, ιππόδροµος κ.λ .π . 

 Είναι  ατέλειωτα παιγνίδια, διάφορα και  κάθε  6 µήνες βγαί-

νει  και  ένα καινούργιο . Όλα νόµιµα. Εδώ δεν έχω υπόψιν το  

"νορµάλ παίκτη" που  παίζει  ελάχιστα και  για "την πλάκα του". 

Έχω υπόψιν αυτούς, που  εθίστηκαν και  δεν µπορούν πια να ζή-

σουν χωρίς αυτό , ξοδεύοντας όλα τα λεφτά τους εδώ. Είναι  πολ-

λοί  αυτοί  δυστυχώς, αλλά δεν υπάρχουν στατιστικές (πώς άλλω-

στε  να υπάρξουν ; είναι  δύσκολο). Υπάρχουν πολλοί  άνθρωποι  

που  αγοράζουν µαζικό  αριθµό  λαχείων, ξοδεύοντας όλο  το  βδο-

µαδιάτικό  του . Έχουν δώσει  εκατοµµύρια για λαχεία. Είναι  γεγο-

νότα αυτά. Πρόκειται  για απλούς ανθρώπους του  λαού . Ο ιππό-

δροµος θέλει  πολύ  µεγάλη  προσοχή . Έχουν καταστραφεί  ατέ-

λειωτες οικογένειες, άλλωστε  τα "µυστήρια" και  "περίεργα" παι-

χνίδια στον ιππόδροµο  είναι  γνωστά σ΄όλους. Το  καλύτερο  είναι  

να µην παίζεις καθόλου  στον ιππόδροµο . Στοιχηµατίζουν για ά-

λογα που  άλλα γνωρίζουν γι΄ αυτά και  τους τζόκεϋ και  άλλα συµ-

βαίνουν στα παρασκήνια. 

 Αλλά και  στα άλλα "αθλητικά τυχερά παίγνια", σε  πολλούς 

έγιναν εξάρτηση  και  παίζουν όλα τα λεφτά τους κάθε  εβδοµάδα 

νοµίζοντας ότι  έτσι  "θα πιάσουν την καλή". Οι  οικογένειές τους 

τραβάνε  καθηµερινό  µαρτύριο . Φυσικά "η  καλή" δεν έρχεται  πο-

τέ . Αλλά κι  αν έρθει  ένα κέρδος 300.000 δρχ., τι  είναι  µπροστά 

τα 6.000.000 δρχ. που  έπαιξαν στα τελευταία χρόνια τους ; άλ-

λωστε  και  οι  300.000 θα παιχτούν το  Σάββατο  και  θα χαθούν. 
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ΑΝΙ∆ΕΟΙ  

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΜΑΝΕΙΣ 

 Το  χρηµατιστήριο  µόνο  ένας ηλίθιος θα το  αποκαλούσε  

τζόγο  µε  την κακή  έννοια Γιατί  απλούστατα δεν είναι . Είναι  επέν-

δυση  και  κατά κανόνα βγαίνεις κερδισµένος. Εξάλλου  είναι  απα-

ραίτητος θεσµός για την πρόοδο  της οικονοµίας κάθε  κράτους. 

Έτσι  ήταν ως τώρα και  στην Ελλάδα.  

 Τα πράγµατα άλλαξαν τα τελευταία χρόνια. Έπεσαν πολύ  

τα επιτόκια κατάθεσης στις τράπεζες και  ο  Έλληνας είπε  : "τι  

κερδίζω φυλακίζοντας τα χρήµατα µου  στην Τράπεζα µε  5% επι-

τόκιο  ; Λοιπόν, τα ρίχνουν όλα στο  χρηµατιστήριο  και  "πιάνω την 

καλή". Ξέχασε  ότι  όλα αυτά τα χρόνια (όσα χρόνια λειτουργεί  το  

Χρηµατιστήριο), έπαιζαν έµπειροι  γνώστες των πραγµάτων. Όχι  

άσχετοι . Και  γι΄ αυτό  κέρδιζαν. ∆υστυχώς, όµως εµείς, ο  λαός, 

άσχετα αν έχουµε  και  κάποιο  πτυχίο , δε  σηµαίνει  ότι  ξέρουµε  

από  Χρηµατιστήριο  ώστε  να αρχίσουµε  να παίζουµε . Το  Χρηµα-

τιστήριο  είναι  πολυσύνθετο , απαιτεί  πολλές ειδικές γνώσεις, ε-

µπειρία, συµβούλους κ.λ.π. Ο κυρ Γιώργης όµως και  η  κυρά 

Κούλα αλλά και  εγώ ο  ίδιος ο  Χολέβας, πόσα γνωρίζουµε  για το  

Χρηµατιστήριο  ; Νοµίζουµε  ότι  γνωρίζουµε , επειδή  διαβάζουµε  

χρηµατιστηριακές εφηµερίδες. Πλάνη  µεγάλη  ! Ούτε  το  3% απ΄ 

όσα πρέπει  να ξέρουµε  δεν γνωρίζουµε . Έτσι  λοιπόν επιπόλαια 

1.200.000 Έλληνες και  παραπάνω ρίξανε  όλα τα λεφτά τους, τις 

οικονοµίες µιας ζωής, "το  βιος τους" στο  Χρηµατιστήριο . Βλέπο-

ντας ότι  έφθασε  τις 6.000 µονάδες και  παραπάνω, ρίξανε  και  τις 

τελευταίες οικονοµίες τους. Και  όλοι  γνωρίζουµε  τι  συνέβη . Οι  

6.000 µονάδες γίνανε  3.500 µονάδες. Εµένα το  θέµα αυτό , µ΄ εν-
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διαφέρει  µόνο  στο  βαθµό  που  λειτουργεί  στον άνθρωπο  σαν "µα-

νιακός τζόγος", εξάρτηση , πάθος, εθισµός. ∆υστυχώς, για τον 

απλό  λαό  (όχι  για όλους βέβαια) λειτούργησε  κάπως έτσι . Έβλε-

πα φίλους να παίρνουν κάθε  µία ώρα τηλέφωνο  µε  το  κινητό  

τους, να ρωτάνε  για την εξέλιξη  της µετοχής τους, σε  µία ώρα 

πάλι , σε  άλλη  µία ώρα πάλι .  

Κάποτε  έκανα παρατήρηση  ευγενικά στο  φίλο  µου  που  ενώ 

κολυµπούσαµε  Καλοκαίρι  στη  Χαλκιδική , µου  λέει  : βγαίνω να 

ρωτήσω για τις µετοχές µου  κι  έρχοµαι . Πριν µία ώρα είχε  ρωτή-

σει . Τέτοια περιστατικά όλοι  οι  Έλληνες πια µπορούν να διηγη-

θούν. Ο ίδιος φίλος, ξεκινώντας για την παραλία έπαιρνε  3 χρη-

µατιστηριακές εφηµερίδες "να τις διαβάσει  στην παραλία !!!". Ό-

ταν γυρίζαµε  στο  Κάµπινγκ αµέσως άνοιγε  την τηλεόραση  να δει  

τους δείκτες των µετοχών. Η σύζυγός του  γκρίνιαζε  µε  το  δίκιο  

της. Σε  µια στιγµή  του  λέει  : "τελευταία χρονιά που  έρχοµαι  δια-

κοπές µαζί  σου . Ούτε  καν ασχολείσαι  µε  εµένα και  τα παιδιά". 

Και  τώρα ερωτώ : αυτή  η  µορφή  του  παίκτη  χρηµατιστηρίου  είναι  

νορµάλ ή  τζογαδόρικη  ; Θυµίζει  χαρτοπαίκτη  ή  όχι  ; Είναι  πάθος 

ή  όχι  ; Οι  υγιείς παίκτες χρηµατιστηρίου  τόσες δεκαετίες που  

παίζουν και  κερδίζουν, δεν έχουν καµία σχέση  µε  το  φίλο  µου . 

∆εν ενηµερώνονται  κάθε  µία ώρα. ∆εν περιµένουν να πιάσουν 

"την καλή" µέσα σε  λίγες ώρες ή  µέρες ή  εβδοµάδες. Άρα λοιπόν 

αυτοί  οι  καινούριοι  παίκτες των τελευταίων 4 χρόνων, οι  περισ-

σότεροι  λειτούργησαν µε  την ψυχολογία του  χαρτοπαίκτη , του  

τζογαδόρου , κάποιοι  και  του  τυχοδιώκτη . Όµως το  Χρηµατιστήριο  

δεν είναι  τυχοδιωκτισµός, είναι  επιστήµη  του  κέρδους. Βέβαια, οι  

περισσότεροι  πιστεύω έβαλαν µυαλό . Το  κακό  όµως έγινε . 
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Επίλογος  

 

 Υπάρχουν θέµατα σοβαρότατα, που  απασχολούν χιλιάδες 

ανθρώπους, αλλά δεν ξέρω γιατί , δεν γράφουµε , δεν ενηµερώ-

νουµε  τον κόσµο . Συνηθίζουµε  µόνο  για ευχάριστα θέµατα (αυτά 

πουλάνε), συνήθως για έρωτες κ.λ.π., και  έτσι  δεν πληροφορού-

µαστε  για φλέγοντα θέµατα. Αν έστω και  ένα τζογαδόρο , χαρτο-

παίκτη  κ.λ.π. σώσω µ΄ αυτό  το  βιβλιαράκι , θα είµαι  ευτυχής. Εύ-

χοµαι  καλή  επιτυχία στην ηρωική  προσπάθεια της απεξάρτησης 

οποιασδήποτε  µορφής τζόγου . 

 

 

 


