
Καζίνα Όχι … γιατί καθηµερινός τζόγος? 
 
Ο τόπος µας µαστίζεται από πλήθος κοινωνικών προβληµάτων. 
Ένα από αυτά που παίρνει επικίνδυνες διαστάσεις και απειλεί µεγάλες 
οµάδες του πληθυσµού, είναι η τάση πολλών να επιδίδονται στα πάσης 
φύσεως τυχερά παιγνίδια ή άλλες ενέργειες µε στόχο το εύκολο κέρδος. 
 
Αντί ο πολίτης και ιδιαίτερα ο νέος να επιδιώκει την αύξηση του 
εισοδήµατος του µε την εργασία του, τα προσόντα του, την εργατικότητα 
του και τις δραστηριότητες του, επενδύει τις ελπίδες του για να κερδίσει 
χρήµατα και να αποκτήσει αντικείµενα που επιθυµεί µε το να ασχολείται 
µε το πλήθος των τυχερών παιγνιδιών που µας κατακλύζουν και 
διαφηµίζονται αφειδώς ή υποκύπτουν στο δόλωµα των διαφόρων εµπόρων, οι οποίοι µε 
ένα µικρό αντίτιµο των 2, 3 ή και 5 ευρώ, υπόσχονται µέσα από τη διαδικασία της 
κλήρωσης να προσφέρουν µεγάλα χρηµατικά ποσά. 
 
 Το φαινόµενο έχει πάρει σοβαρές διαστάσεις. Οι ανυποψίαστοι πολίτες, θύµατα των 
επίµονων διαφηµίσεων, παρασύρονται σε διάφορα τέτοια «παιγνίδια» που δηµιουργούν 
κάλπικες ελπίδες για κέρδη, ενώ στην ουσία τα κέρδη πηγαίνουν σε εκείνους που τα 
δηµιουργούν και οργανώνουν. 
Σε κάθε γειτονιά θα συναντήσει κανείς καταστήµατα στοιχηµάτων στα οποία µπορείς να 
στοιχηµατίσεις σχεδόν τα πάντα. Τα κινητά τηλέφωνα βοµβαρδίζονται από sms που 
πληρώνοντας το τίµηµα του, σου υπόσχονται ένα κέρδος. Οι τηλεοράσεις είναι γεµάτες 
από «διαφηµίσεις διαγωνισµών» που στην ουσία είναι και πάλη η αγορά της ελπίδας για 
να κερδίσεις κάτι περισσότερο. Όλα αυτά και άλλα πολλά που δεν µπορούν να 
περιληφθούν στα πλαίσια µιας απλής αναφοράς, δίδουν την εντύπωση ότι ζούµε και 
κινούµαστε µέσα σε ένα κλοιό ή ακόµα σένα κυκεώνα τζόγου. 
 
Το κράτος δεν έχει µέχρι τώρα και πιστεύω πολύ ορθά, επιτρέψει τη λειτουργία καζίνου. 
Πίσω από την απόφαση αυτή είναι η προστασία του πολίτη από το ενδεχόµενο της 
απώλειας των εισοδηµάτων του και τη δηµιουργία οικογενειακών και κοινωνικών 
δραµάτων. Με την ίδια επίσης λογική καταπολεµά την κυβεία. 
 
Τι διαφέρει αλήθεια το καζίνο ή η κυβεία από τις διάφορες εκδηλώσεις τζόγου που 
προαναφέρθηκαν και καλλιεργούν µιαν επικίνδυνη νοοτροπία µέσα στο λαό έτσι που 
πολλές φορές ο προϋπολογισµός µιας οικογένειας να µειώνεται δραστικά από τα ποσά 
που διοχετεύονται σε όλα αυτά τα τυχερά παιγνίδια τα οποία φαινοµενικά θεωρούνται 
αθώα και που στην ουσία είναι επικίνδυνη συνήθεια και τρόπος ζωής? 
 
Είναι µια νοοτροπία και µια τάση που δεν είναι απλός επιφανειακή. Εισχωρεί στον τρόπο 
σκέψης και στην αντίληψη µε την οποία κάποιος αντιµετωπίζει τα προβλήµατα του. 
 
Πιστεύω ότι θα πρέπει το πρόβληµα να αντιµετωπιστεί µε δύο τρόπους. 
Πρώτα µε τη διαφώτιση και την αγωγή ιδιαίτερα των νέων µας και από τους γονείς και από 
τους δασκάλους τους, και δεύτερο µε τη λήψη νοµοθετικών και ανασταλτικών µέτρων από 
την πολιτεία ώστε να περιοριστεί αυτό το φαινόµενο και αυτή η νοοτροπία η οποία όχι 
µόνο δεν ωφελεί αλλά βλάπτει ιδιαίτερα το κοινωνικό σύνολο. 
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