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Μια φορά την εβδοµάδα, 
συνήθως Τρίτη, πηγαίνω στο 
Λουτράκι για προµήθειες, η 
ποιο κοντινή πόλη από εκεί 
που µένω 16 χιλ, µε ιαµατικά 
νερά, καζινό, εµπορικά 
κέντρα και πολύ τουρισµό το 
καλοκαίρι. 
Του Μήτσου, αυτή η ηµέρα 
των προµηθειών δεν του 
αρέσει καθόλου. 
Πολλές στάσεις, άρα και 
πολλά άνοιξε κλείσε της 
πόρτας και του πορτµπαγκάζ 
που τον τρελαίνουν, πολλά 
πακέτα και σακούλες µε 
ψώνια που παραπονιέται ότι 
µυρίζουν άσχηµα, γι’ αυτόν 
το ιδανικότερο  µέρος είναι τα 
βενζινάδικα, και οι µυρουδιές 
τους. Επίσης κουβαλάω και 
µερικά µπιτόνια και τα γεµίζω 
µε καταπληκτικό πόσιµο 
ιαµατικό νερό και δεν του 

αρέσει επειδή του βρέχουν το πάτωµα. ∆εν του αρέσει να τον παρκάρω 
κοντά σε άλλα αυτοκίνητα και προπαντός σε καινούρια µοντέλα, θέλει 
να είναι µόνος του.  
Τι κάνει αλήθεια η συνήθεια και ο µοναχικός βίος, ακόµη και το Μήτσο 
επηρεάζει και τον καταλαβαίνω απόλυτα. 
       
Ήταν µια Τρίτη  λοιπόν του Μάρτη που αφού τελείωσα ότι είχα να κάνω 
µε τα ψώνια και τις πληρωµές του τηλεφώνου και του ηλεκτρικού, πήγα 
στο «Μπιµπίκο» ένα Καφετέρια µε τον καλλίτερο καπουτσίνο της 
περιοχής και ενώ απολάµβανα το καπουτσίνο µου µπαίνει στη 
καφετέρια ένα γεροντάκι και άφηνε σε κάθε τραπέζι µε πελάτες ένα 
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λαχείο φωνάζοντας «Τσακ Ποτ» «Πάρτε η τελευταία σας ευκαιρία αύριο 
κληρώνει, δέκα εκατοµµύρια Εύρο». 
Όλοι αγοράζανε και ζητούσαν κι’άλλα, κάνανε σαν τρελοί, ήλθε ο 
γεράκος και σε µένα προτείνοντας το χέρι του να πληρωθεί για το 
λαχείο που είχε αφήσει στο τραπέζι µου, ενώ όλοι µε κοιτάγανε για να 
δουν πόσα θα αγοράσω ακόµη, ντράπηκα τόσο πολύ που τον ρώτησα 
πόσο κάνει, «Πέντε Εύρο» 
µου λέει, τον πληρώνω για να τελειώνει αυτή η δοκιµασία, πλήρωσα και 
τον καφέ µου και πώς βρέθηκα στο δρόµο µε το λαχείο στο χέρι δεν το 
θυµάµαι καθόλου. Έκρυψα αµέσως το λαχείο στη τσέπη µου από φόβο 
σαν να κρατούσα καµιά χειροβοµβίδα. 
 
Προσπάθησα να θυµηθώ που είχα παρκάρει το Μήτσο και δε 
θυµόµουνα, είχα τόσο ταραχτεί και άρχισα να τα βάζω µαζί του µε τις 
ιδιοτροπίες του να θέλει να παρκάρει µοναχικά και που είναι τώρα 
που τον έχω ανάγκη. 
Γύρισα όλα τα πιθανά στενά και µετά από ταλαιπωρία είκοσι λεπτών τον 
είδα  
σ’ ένα οικόπεδο ολοµόναχο κάτω από τον καυτό ήλιο να λιάζεται. 
Έτρεξα αµέσως άνοιξα τα παράθυρα µη µου χαλάσουν τα τρόφιµα και 
σαν κακιά πεθερά να µου γκρινιάζει γιατί  άργησα και πού ήµουνα.  
Τι να του πεις τώρα, δεν µίλησα πήρα βαθιές αναπνοές να ηρεµίσω 
έβγαλα το λαχείο από τη τσέπη µου και του το έδειξα. 
-Τι είναι αυτό ; 
-Τσακ Ποτ 
-∆ηλαδή ; 
-Λαχείο, κληρώνει αύριο 10 εκατοµµύρια Εύρο και κοστίζει 5.00 Εύρο.  
Κάθισα και του εξήγησα όλη την ιστορία πώς το απέκτησα, ο λαχειοπώλης, 
ο καπουτσίνος, η ντροπή µου, η φυγή µου η αµνησία µου και η αγωνία 
µου. 
-Και γιατί όλη αυτή η αγωνία ; πρώτη φορά σε βλέπω έτσι. 
-Γιατί πρώτη φορά αγοράζω λαχείο. 
-Ουάου, είσαι πρωτάρης και η τύχη προτιµά τους πρωτάρηδες. 
-Λες να κερδίσω το τσακ ποτ ; 
-Οπωσδήποτε, εσύ δεν λες ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο ;  
-Ε αυτό λοιπόν φοβάµαι, αυτό µε κάνει να χάνω τα νερά µου, αυτό 
µου δίνει άγχος το να κερδίσω τόσα λεφτά. 
-Ε τότε µείνε µε τη ψωροσύνταξη που παίρνεις . 
 
-Ξέρεις ρε Μήτσο ότι ο σηµερινός άνθρωπος έχει θεοποιήσει το χρήµα. Ότι 
κι αν κάνει στη ζωή του σπουδές, γάµους, γνωριµίες, κοµπίνες, εγκλήµατα, 
πολέµους σκοπός είναι το χρήµα, µε το χρήµα αγοράζει ένα βάθρο και 
προβάλει το εγώ του. Νιώθει δύναµη, γίνετε γνωστός, όλοι τον χαιρετάνε 
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τον υπολογίζουνε τον ακολουθούνε, γίνετε ποιο δυνατός, ο εγωισµός του 
καλπάζει, γίνεται πολύ φιλόδοξος. θέλει να φτάσει πιο ψηλά και πατά επί 
πτωµάτων, αδικεί, καταπατά τα πάντα δεν υπολογίζει τίποτε δεν υπάρχουν 
γι’ αυτόν νόµοι και ηθική, µόνον αυτός το εγώ του και τα θύµατα του. 
 
-Σιγά µη γίνεις κι’εσύ έτσι µε θύµατα. 
-Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος σκέπτεται µόνο το χρήµα και τίποτε 
άλλο.     Νοµίζει ότι µόνο µε αυτό θα εντυπωσιάσει τον πλησίον του και 
θα πάρει αξία στα µάτια του, η καταναλωτική κοινωνία έχει βάλει και το 
χεράκι της µε τη  πλύση εγκεφάλου δια µέσου της διαφήµισης.. 
 
Εν τω µεταξύ έχω βάλει µπρος το µοτέρ και ξεκινάµε για την 
επιστροφή µας στο σπίτι. 
-Το χρήµα προκαλεί προβλήµατα, άγχος, χάνεις την ελευθερία σου και 
σκέπτεσαι πως θα το διαφυλάξεις και θα το πολλαπλασιάσεις. 
-Ναι αλλά µπορείς να αγοράσεις τόσα ωραία πράγµατα, όπως σπίτια  
ή διαµερίσµατα πολυτελή στη πρωτεύουσα. 
-Και θα αφήσουµε τη φυσική µας ζωή και το οξυγόνο µας για να πάµε 
χάος. 
-Αγοράζεις κότερο . 
-Ναι φοράµε και ναυτική στολή να το παίξουµε καπετάνιοι. 
-Αγοράζεις πολυτελή αυτοκίνητα µε όλα τα κοµφόρ ταξιδεύεις άνετα 
και σε προσέχει όλος ο κόσµος. 
 
Εδώ έγινε µία µεγάλη παύση, για δυο τρία χιλιόµετρα δεν µίλαγε 
κανείς, άρχισε η ανηφόρα και οι απότοµες στροφές , το µοτέρ του 
Μήτσου άρχισε να ρετάρει, ήταν ασταθή δεν τράβαγε ποια σταθερά 
λες και νερό είχε µπει στο καρµπιρατέρ του, ο Μήτσος  δάκρυσε, ο 
Μήτσος έκλεγε, ο Μήτσος είχε τροµοκρατηθεί µε τα λόγια του. Ο 
Μήτσος υπέφερε, έπρεπε κάτι να κάνω, σταµατάω κάπου δεξιά 
σβήνω το µοτέρ και του λέω ευγενικά. 
-Τι έχεις Μήτσο; 
-Τίποτα. 
-Ξέρω τι έχεις, σε πείραξε η σκέψη ότι θα αγοράσω άλλα αυτοκίνητα 
και εσένα θα σε πουλήσω σε καµιά µάντρα αυτοκινήτων. 
 Βλέπεις σε ποιο σηµείο λοιπόν µας έφερε αυτό το καταραµένο λαχείο 
µε τα εκατοµµύρια του; Μέχρι δάκρυα δυστυχίας, αγωνία, πόνο, 
αναταραχή της ηρεµίας µας και ησυχίας µας, βλέπεις.. 
Βλέπεις πόσο η σκέψη ακολουθεί τη σκέψη.. 
 Τη πάτησες κι’ εσύ Μήτσο και νόµισες ότι µε τα λεφτά ναι γίνεσαι 
κάποιος µα χάνεις την ανθρωπιά σου. 
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Και για να τελειώνουµε µ’αυτόν τον εφιάλτη, βγάζω από τη τσέπη µου 
το καταραµένο λαχείο το σκίζω κάνοντας το χίλια κοµµατάκια υπό τα 
έκπληκτα µάτια του Μήτσου, ανοίγω το παράθυρο τα πετάω έξω, 
βάζω µπρος το µοτέρ και κατευθείαν για το σπίτι χωρίς ρεταρίσµατα 
αλλά πετώντας χαρούµενοι. 
Φτάνοντας µου είπε: 
- Σήµερα θα φας ψάρι;  
-Μπα, πως το κατάλαβες! 
-Το σαλόνι µου βρωµάει σαν ψαρόβαρκα, άκου πως το κατάλαβα. 
 Και όταν ξαναπάς στο «Μπιµπίκο» για καπουτσίνο θα έλθω κι’εγώ 
µαζί σου. 
-Θα πιεις καπουτσίνο; 
-Όχι, ένα µεγάλο ποτήρι παγωµένη αµόλυβδη. Και κάτι ακόµη φίλε 
µου.  
-Τι. 
-Ευχαριστώ.   


