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Η τύχη 

τθσ Ελιςάβετ Γρθγοριάδου 

 

Ιταν Παραμονι Πρωτοχρονιάσ και ςκόπευε να ξεκουραςτεί. Σο 

προθγοφμενο βράδυ δεν είχε ςταματιςει να χιονίηει και όταν 

άνοιξε τθν εξϊπορτα, είδε ζνα λευκό φράχτθ να ςτζκεται 

εμπόδιο ςτο δρόμο του. Πιρε το φτυάρι και άρχιςε να 

κακαρίηει, όταν άκουςε κάποιον από το δρόμο να τον καλεί. 

Ζνασ πελάτθσ, που το αυτοκίνθτό του δεν ζπαιρνε εμπρόσ, 

χρειαηόταν αντιψυκτικό. Χάρθκε που το ςπίτι του βριςκόταν πια 

επάνω από το μικρό ςυνεργείο που διατθροφςε και μποροφςε 

να τον εξυπθρετιςει άμεςα.  

Είχαν μετακομίςει τον επτζμβριο. Για πρϊτθ φορά ηοφςαν ς’ 

ζνα άνετο και καινοφριο ςπίτι. Ηεςτό όμωσ δεν ιταν αφοφ τα 

χριματά τουσ δεν είχαν φτάςει για κεντρικι κζρμανςθ. 

Επιπλζον το ςπίτι βριςκόταν ςτθν άκρθ του χωριοφ, εντελϊσ 

εκτεκειμζνο ςτουσ παγωμζνουσ ανζμουσ.  

Από τθ ςτιγμι που ζφυγε ο πρϊτοσ πελάτθσ δεν ςταμάτθςε να 

δουλεφει.  

«Κι ζλεγα να μείνω ςπίτι ςιμερα» ςκζφτθκε, ενϊ είχε αρχίςει 

ξανά να χιονίηει.  

Ιταν αυτοδίδακτοσ ι μάλλον είχε μάκει να επιδιορκϊνει 

βλάβεσ ςε τρακτζρ και αυτοκίνθτα παρακολουκϊντασ άλλουσ. 

Δεν τελείωςε οφτε το Δθμοτικό. Πιγε μζχρι και τθν ζκτθ τάξθ 

αλλά δεν αποφοίτθςε. Ο γείτονασ που είχε το διπλανό 
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ςιδθρουργείο ζφταςε λίγο αργότερα. Μετά από λίγθ ϊρα 

παράτθςε αυτό που ζφτιαχνε. Χωρίσ μεγάλθ διάκεςθ να 

δουλζψει τθν Παραμονι τθσ Πρωτοχρονιάσ, ζβγαλε από κάπου 

ζνα μπουκάλι με τςίπουρο. Σον φϊναξε για να τον κεράςει ζνα 

ποτιρι. το δεφτερο ζνιωςε το αλκοόλ να τον ηαλίηει κάπωσ. 

Φϊναξε τθ γυναίκα του για να τουσ φζρει κάποιο μεηεδάκι κι 

εκείνθ κατζβαςε ζνα πιάτο με ντολμαδάκια, τυρί, ελιζσ και 

πιπεριζσ τουρςί.  

Σα παιδιά τθσ γειτονιάσ πζραςαν να πουν τα κάλαντα και τουσ 

άδειαςαν τα κζρματα που είχαν ςτισ τςζπεσ τουσ. Κυμικθκαν 

με τον ςιδθρουργό τα κάλαντα τθσ παιδικισ τουσ θλικίασ. Μετά 

το τζλοσ του πολζμου ςχεδόν κανζνασ δεν μποροφςε να δϊςει 

κάτι παραπάνω από τα τρφπια κζρματα των 10 και 20 λεπτϊν. 

υνικιηαν να ζχουν μαηί τουσ ζνα κορδόνι για να περνοφν τισ 

δεκάρεσ και με το κομπολόι αυτό αγόραηαν μια ι δυο 

ςοκολάτεσ. Σουσ ζδιναν και καρφδια, αμφγδαλα και κάςτανα 

αλλά και λουκοφμια που αν ιταν τυχεροί δεν κα ιταν τθσ 

περαςμζνθσ χρονιάσ.  

Κόντευε μεςθμζρι όταν τουσ πλθςίαςε ζνασ λαχειοπϊλθσ που 

ςχεδόν δεν φαινόταν από τα χοντρά ροφχα που φοροφςε. Είχε 

ζρκει με το λεωφορείο, είχε κατζβει ςτον κεντρικό δρόμο και 

είχε περπατιςει πεντακόςια μζτρα μζςα ςτο κρφο για να 

φτάςει ςτο πρϊτο οίκθμα του χωριοφ που ιταν το δικό τουσ. Ο 

ςιδθρουργόσ αγόραςε πζντε λαχεία.  

«Ζνα για μζνα και από ζνα για τα κορίτςια» είπε. 

Εκείνοσ, που είχε αγοράςει από όςουσ λαχειοπϊλεσ είχαν 

περάςει τισ προθγοφμενεσ μζρεσ, αρνικθκε.  
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«Ζχω αγοράςει από άλλουσ. Δεν ζχω τφχθ με τα λαχεία». 

Πράγματι, ποτζ δεν είχε κερδίςει ςτο λαχείο. Οφτε δραχμι. 

Μόνο ςτο ΠΡΟΠΟ κζρδιηε μικροποςά και τθ μζρα που 

γεννικθκε θ μικρι του κόρθ, κζρδιςε ζνα μεγαλφτερο ποςό, 

αρκετό για να πλθρϊςει το Λδιωτικό Μαιευτιριο.  

Ο λαχειοπϊλθσ ζφυγε αλλά είχε μεγαλφτερθ τφχθ ςτο δρόμο. 

Ποφλθςε ςε περαςτικοφσ που δεν μπόρεςαν να αντιςτακοφν ςε 

κάποιον που βγικε με τζτοιο χιονιά να πουλιςει τα λαχεία του.  

Μετά το μεςθμεριανό φαγθτό οι κόρεσ του επζμειναν να 

παίξουν χαρτιά. Εικοςιζνα. Όπωσ κάκε χρόνο ζδωςε εκατό 

δραχμζσ ςτθν κακεμία από τισ τρεισ και άρχιςαν να παίηουν. ε 

κάποια ςτιγμι θ γυναίκα του άφθςε τθ ηφμθ τθσ βαςιλόπιτασ να 

φουςκϊνει και παρακολοφκθςε για λίγο το παιχνίδι τουσ. 

 «Αμάν! Σισ κλζβεισ και είναι μικρά παιδιά!» 

Οι κόρεσ άρχιςαν να διαμαρτφρονται αλλά ζτςι γινόταν 

πάντοτε. Σολμοφςε να πει ότι βγαίνει ζχοντασ 22, 23 ι και 25 

και μετά εξαφάνιηε τα χαρτιά χωρίσ να προλάβουν να τα 

ελζγξουν. Κατόρκωνε ζτςι να πάρει πίςω όλα τα χριματα που 

τουσ είχε δϊςει. το τζλοσ ζκαναν ανακωχι, τουσ επζςτρεφε τα 

χριματα και ιταν όλοι ευχαριςτθμζνοι. Ιταν μια μορφι 

παιχνιδιοφ χωρίσ κερδιςμζνουσ και χαμζνουσ. Ακόμθ και με τθ 

βαςιλόπιτα ο πατζρασ τουσ ζκανε διάφορα κόλπα. Φρόντιηε να 

πζςει το φλουρί ςε όποιον το είχε μεγαλφτερθ ανάγκθ.  

Σο απόγευμα παρακολοφκθςε ςτθν τθλεόραςθ τθν κλιρωςθ 

του πρωτοχρονιάτικου λαχείου, απλϊνοντασ όλουσ τουσ 

λαχνοφσ του πάνω ςτο τραπζηι. Σίποτα! Για μια ακόμθ φορά. 

Πίςτευε ςτθν τφχθ γιατί μόνο ζτςι κα μποροφςε να 

καλυτερεφςει τθ ηωι του. Να εξοφλιςει τα χρζθ του, που δεν 
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ιταν πολλά αλλά τον βάραιναν. Ν’ αλλάξει το ςαράβαλο που 

είχε για αυτοκίνθτο. Να βάλει καλοριφζρ ςτο ςπίτι γιατί τϊρα 

είχαν ςόμπεσ. Να μθν ςκζφτεται τα ζξοδα τθσ κόρθσ που 

ςποφδαηε. Να πάνε διακοπζσ το καλοκαίρι ςτθ κάλαςςα, κάτι 

που δεν είχαν κάνει ποτζ. Να μθν τον απαςχολεί κάκε ςτιγμι το 

πωσ κα τα βγάλει πζρα.  

Σότε ιταν που χτφπθςε το τθλζφωνο. Ιταν ο γείτονασ, ο 

ςιδθρουργόσ. χεδόν δεν τον άκουγε από τισ φωνζσ που 

ακοφγονταν ςτο βάκοσ. Σου είπε πωσ τα λαχεία που είχε 

αγοράςει εκείνο το πρωί, τα λαχεία τθσ τελευταίασ ςτιγμισ, 

είχαν κερδίςει. Όλοι όςοι είχαν αγοράςει από τον ίδιο 

λαχειοπϊλθ είχαν κερδίςει. Επτά ι οκτϊ άτομα. Πζντε 

εκατομμφρια είχε κερδίςει ο γείτονασ. Κατζβαςε το ακουςτικό 

κι ζμεινε ςιωπθλόσ. 

 «Δεν είναι δυνατόν» ςκζφτθκε. υμπλιρωνε δελτία ΠΡΟΠΟ 

όπου ζπρεπε να παρακολουκεί τισ ομάδεσ. Σου άρεςε 

περιςςότερο επειδι το αποτζλεςμα των αγϊνων δεν ιταν μόνο 

κζμα τφχθσ. Κάτι ζκανε και ο ίδιοσ. Ζκανε μια πρόβλεψθ. 

Ωςτόςο αγόραηε και λαχεία και δεν ξεχνοφςε ποτζ το 

πρωτοχρονιάτικο λαχείο. Κανείσ ςτο χωριό δεν είχε κερδίςει 

μζχρι τότε τζτοια ποςά. Και τϊρα είχε ςυμβεί! Θ γυναίκα του 

προςπάκθςε να τον παρθγοριςει.  

«Σι είχαμε, τι χάςαμε!» του είπε. Εκείνθ δεν ζπαιηε ποτζ λαχεία 

και δεν πίςτευε ςτθν τφχθ αλλά ςτθν ςκλθρι δουλειά και ςτθν 

προςπάκεια. 

«Μα πζραςε από μπροςτά μου, καταλαβαίνεισ; Κα μποροφςα 

να απλϊςω το χζρι και ν’ αγοράςω ζνα λαχείο. Γιατί δεν το 

ζκανα; Γιατί; Γιατί;» μονολογοφςε εκείνοσ.  
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Εκείνθ θ κλίψθ πίκραινε τθ ηωι του για πολφ καιρό. Δεν 

αγόραςε ποτζ ξανά λαχεία οφτε ςυμπλιρωςε κάποιο δελτίο 

ΠΡΟΠΟ. Οφτε όταν πζραςε ο καιρόσ και είδε πωσ το τυχερό 

λαχείο ςκόρπιςε τθ διχόνοια ςτθν οικογζνεια του γείτονά του. 

Σθν είχε κυριολεκτικά διαλφςει. Οφτε τότε όμωσ! Οφτε τότε!  

 

 


