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Το πρωτοχρονιάτικο όνειρο μίας τράπουλας 

 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μία τράπουλα μέσα σε ένα συρτάρι. Περίμενε 

υπομονετικά πότε θα την χρησιμοποιήσουν. Είχε ακούσει ιστορίες για κάποιες 

τράπουλες που έπαιζαν μαζί τους όλο το χρόνο. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. 

Παιχνίδια τύχης και τεχνικής. Υπήρχαν φήμες ακόμα και για παιχνίδια με πολλά 

χρήματα και ποτό.  

«Πόσο τυχερές αυτές οι τράπουλες», σκέφτηκε. Η ίδια δεν είχε ζήσει καμία από τις 

ιστορίες αυτές παρά μόνο το να παίζουν μαζί της κάθε Πρωτοχρονιά. Μέσα στα 

χρόνια είχε μάθει ότι το πρωτοχρονιάτικο αυτό έθιμο κρατάει πολλά πολλά χρόνια 

και ότι, περιμένοντας την αλλαγή του χρόνου, έπαιζαν κι άλλα τυχερά παιχνίδια. «Τι 

να απέγιναν τα παιχνίδια αυτά; Λες να χάθηκαν μέσα στα χρόνια;», αναρωτήθηκε. 

Τουλάχιστον στο δικό της σπίτι παίζουν ακόμα χαρτιά, έστω κάθε παραμονή 

Πρωτοχρονιάς. 

Ο καιρός που θα έβγαινε από το συρτάρι επιτέλους πλησίαζε. Πώς το ήξερε; Είχε 

γίνει ο ετήσιος έλεγχος. Κάθε χρόνο λίγες μέρες πριν την επίσημη εμφάνιση έβγαζαν 

όλες τις τράπουλες και τις μετρούσαν. Όποια δεν είχε όλα της τα φύλλα ή είχε φθαρεί 

την αντικαθιστούσαν με μία καινούρια, πάντα πιο ωραία και πιο φινετσάτη. Ένα 

άγχος φυσικά υπήρχε σε κάθε έλεγχο, αλλά για φέτος όλα πήγαν καλά! 

Το μόνο που έμενε τώρα πια ήταν να περιμένει τη στιγμή που θα την ανοίξουν για να 

παίξουν! Φέτος άραγε θα την επέλεγαν οι μεγάλοι ή θα την έδιναν στα παιδιά να 

περάσει η ώρα τους; Θα περνούσε καλά όποιος κι αν την επέλεγε! Η αλήθεια όμως 

είναι ότι προτιμούσε να παίξει με τα παιδιά! Το περίμενε πώς και πώς! 

Με τους μεγάλους περνάει ευχάριστα η ώρα κάθε φορά. Γέλια, πειράγματα, 

στοιχήματα δίνουν και παίρνουν! Μία ατμόσφαιρα ωραία, εορταστική, φιλική, 

χαρούμενη με τους μεγάλους να ξεχνούν τις έγνοιες τους έστω για λίγο παίζοντας 

χαρτιά με φίλους και συγγενείς. Όσους τους ευνοεί η τύχη και κερδίζουν χαίρονται! 

Οι υπόλοιποι τούς εύχονται να έχουν την τύχη όλη τη χρονιά με το μέρος τους! Όσοι 

χάνουν συχνά πικραίνονται. Ποιος θέλει να χάνει άλλωστε; Υπόσχονται όμως να 

ρεφάρουν την επόμενη Πρωτοχρονιά! Φυσικά, δεν είναι όλα πάντα τόσο ευχάριστα. 

Κάποιες φορές τα πράγματα ξεφεύγουν και οι μεγάλοι μετανιώνουν που έπαιξαν και 

φέτος… Αλλά αυτές είναι ιστορίες για μία άλλη φορά. Η τράπουλα ανυπομονεί να 

μας μιλήσει για τα παιδιά! 

Τα παιδιά άλλες φορές συμμετέχουν στο παιχνίδι των μεγάλων και νιώθουν ότι 

μεγάλωσαν επιτέλους κι αυτά. Άλλες φορές παίρνουν την τράπουλα και παίζουν μόνα 

τους είτε παιχνίδια που έχουν μάθει με χαρτιά είτε παιχνίδια που σκαρφίζονται εκείνη 



την ώρα. Το αγαπημένο παιχνίδι της τράπουλας ήταν να αναζητάνε τα παιδιά 

απάντηση μέσα από τα φύλλα της τράπουλάς της για το αν θα εκπληρωθούν οι ευχές 

τους φέτος! Πόσο της άρεζε αυτό το παιχνίδι! Τα παιδιά χαμογελούσαν τόσο όμορφα, 

όταν η τράπουλα αποφάσιζε ότι η ευχή θα πραγματοποιηθεί. Πείσμωναν όμως τόσο 

πολύ, όταν η απάντηση ήταν αρνητική, που έπαιζαν μαζί της ξανά και ξανά μέχρι να 

βγει θετική απάντηση. Τότε κοκορεύονταν ότι και η δική τους ευχή θα 

πραγματοποιηθεί! 

Χαιρόταν τόσο να παίζουν μαζί της τα παιδιά. Τόση λαχτάρα για να παίξουν και τόση 

όρεξη για ευχές! Δεν τελείωναν ποτέ οι ευχές. Ευχές μικρές και μεγάλες! Ευχές για 

τα αγαπημένα τους παιχνίδια αλλά και για έναν καλύτερο κόσμο! Ευχές γεμάτες 

αθωότητα, αγάπη, όνειρο, λαχτάρα για παιχνίδι και ζωή! 

Τα τελευταία χρόνια βέβαια δεν ήταν έτσι πια τα πράγματα. Τα παιδιά δεν ήταν τόσο 

ξέγνοιαστα και σίγουρα δεν είχαν τόση διάθεση να συμμετέχουν στο 

Πρωτοχρονιάτικο έθιμο. Προτιμούσαν τα κινητά τους ή των γονιών τους για να 

περάσουν την ώρα τους και μάλιστα πολλές φορές για να παίξουν χαρτιά εκεί! Πόσο 

παράξενο… Αλλά το θέμα είναι να περνάνε ευχάριστα τα παιδιά! Και γι’ αυτό το 

παιχνίδι με τις ευχές ήταν το αγαπημένο της τράπουλας! Κανένας δεν αντιστεκόταν 

έστω σε μία παρτίδα, ούτε καν οι μεγάλοι!  

Φυσικά και οι ευχές με τα χρόνια είχαν αλλάξει κι αυτές αρκετά. Πλέον όλο και 

περισσότερο μικροί μεγάλοι εύχονταν υγεία, να βρεθεί δουλειά για τους μεγάλους, να 

μην μαλώνουν τόσο μέσα στην οικογένεια, να μην πονάνε, να μην τους κοροϊδεύουν, 

να βρουν φίλους, να μην νιώθουν πια μόνοι. Και η τράπουλα απορούσε πώς από τη 

μια στιγμή εύχονται τόσο σοβαρά πράγματα και την άλλη στιγμή κάνουν πλάκα που 

η τράπουλα και η τύχη αποφάσισαν αν θα πραγματοποιηθεί η ευχή τους ή όχι. 

Δεν τα κατανοούσε όλα η τράπουλα. Άλλωστε, όλο τον χρόνο παραμένει στο 

συρτάρι. Δεν ξέρει πολλά. Ήθελε όμως σίγουρα να βοηθήσει με όλες της τις 

δυνάμεις! Ξέρει ότι δεν επιτρέπεται, αλλά έκανε συχνά ζαβολιές... Κολλώντας τα 

φύλλα της μεταξύ τους καμιά φορά, οι ευχές έστω στα χαρτιά έβγαιναν ότι θα 

πραγματοποιηθούν. Τι κέρδιζε θα αναρωτηθείτε με αυτό… Κατάφερνε μαζί με 

μικρούς και μεγάλους να ξεγελάσουν την τύχη έστω για λίγο και να ξεχαστούν! Η 

τράπουλα δεν ήξερε πολλά, αλλά ήξερε ότι οι άνθρωποι κάθε χρονιά έχουν όλο και 

μεγαλύτερη ανάγκη να χαμογελάσουν. 

Η ώρα που θα βγει από το συρτάρι καταφθάνει… Ένα δημιουργικό άγχος την πιάνει 

αυτή τη φορά! Ήρθε η ώρα να προσπαθήσει για αυτό που προετοιμαζόταν όλη τη 

χρονιά. Μπορεί να βγαίνει από το συρτάρι μία φορά το χρόνο, αλλά η δουλειά της 

είναι σημαντική. Κάνει τους ανθρώπους να ξεφεύγουν από τις έγνοιες και τα 

προβλήματα της καθημερινότητάς τους. Κάνει μικρούς και μεγάλους να 

διασκεδάζουν, να περνάνε όμορφα μαζί, να εύχονται κάτι καλύτερο για τη νέα 

χρονιά!  



Μέχρι να αντικατασταθεί θέλει να εκπληρώσει όσες περισσότερες ευχές και όνειρα 

μπορεί. Να χαρίσει στιγμές διασκέδασης και γέλιου στο γιορτινό τραπέζι και η 

αλλαγή του χρόνου να έρθει με χαμόγελο στα χείλη μικρών και μεγάλων. Το συρτάρι 

ανοίγει. Θα εκπληρώσει άραγε φέτος το όνειρό της; Κάθε χρόνο η πρόκληση είναι 

μεγαλύτερη, αλλά αισθάνεται έτοιμη. 
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