γξάθεη ε Γαλάτεια

Γρηγοριάδου Σουρέλη

ΝΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ;
Σηελ αξρή ν θπξ Αληώλεο πήξε «η' νξθαλό»
από
θαινζύλε.
Γεηηνλόπνπιν,
παξαδνπιεύηξα ε κάλα, θηώρεηα θαη ην κέγα
έιενο. Σνπ ηνλ «πξνμέλεςε» ν θπξ Θόδσξνο.
Σν πξσί πάεη ζρνιεηό. Από ην κεζεκέξη θαη
κεηά, όπνηε ζεο, λάξρεηαη, ζα θνπβαιά ηνπο
θαθέδεο, ην λεξό, ό,ηη ρξεηαζηεί, ζα ηαρηνπνηεί
ηηο θαξέθιεο, ηα ηξαπεδάθηα. Κάηη ζα αθήλνπλ νη άλζξσπνη θεύγνληαο, θη εζύ
κε ην αδεκίσην βνιεύεζαη θαη η' νξθαλό θάηη ζα παγαίλεη ζηελ έξκε κάλα ηνπ
από ην θη εζύ θάηη πνπ ζα ηνπ δίλεηο.
ηελ αξρή δελ ην πνιύ ήζειε, ηη λα θάλεη ην κπμάξηθν, ηέινο πάλησλ, ηη
ζα'ραλε;
Έηζη ηνλ πήξε ηνλ Λεπηέξε, ζηελ αξρή από ςπρηθό. Μεηά έγηλε ηνύηνο ν
κηθξόο ην δεμί ηνπ ρέξη. Σν θαθελείν εθεί, ζηε γσληά ηεο πιαηείαο, ήηαλ ην
ζηέθη όιεο ηεο γεηηνληάο θάζε ειηθίαο. Απ' ηνπο ζπληαμηνύρνπο, πνπ κε έλα
θηελό θαθελεδάθη θαη κπόιηθν θνπβεληνιόη πέξλαγαλ ηηο ώξεο ηνπο, κα θαη ε
λενιαία θνληνζηεθόληαλ θη εθεί ζπδήηαγαλ ηηο εηδήζεηο πνπ
θαίγαλε θαη έβξαδε ε ςπρή ηνπο θαη μαιάθξσλαλ ζαλ έθεξλε ε
θνπβέληα γηα ην θαηλνύξγην ζήξηαι θαη ηηο βιαθείεο πνύιεγαλ ηα
ζήξηαι πνπ όινη ηνπο όκσο ηα παξαθνινπζνύζαλ. Μα θαη ηα
ζρνιηαξόπνπια ζα ρηύπαγε ην θνπδνύλη «ΣΔΛΟ ζήκεξα ην
ζρνιεηό», μερύλνληαλ ιεπηεξσκέλα ζην δξόκν, θη εθεί κπξνζηά
ζην θαθελείν παξέεο - παξέεο, ηάιεγαλ, θώλαδαλ, πεηξάδνληαλ,
θαπγάδηζαλ.
ηελ αξρή ν θπξ Αληώλεο πήγε λα ηα καιώζεη κα ρακέλνο
θόπνο, άζε πνπ κνπηξώζαλε νη «ζπληαμηνύρνη» πειάηεο - ηεο
γεηηνληάο βιέπεηο, δηθά ηνπο ηα παηδηά - θη έηζη δελ μαλάθαλε
θνπβέληα ηα ζπλήζηζε θη όιαο θαη ηα θακάξσλε.
Ο Λεπηέξεο, ινηπόλ, έγηλε ην δεμί ρέξη ηνπ θπξ Αληώλε βέιηνο,
όια ηα πξόθαλε, κάηη γξήγνξν, πξηλ ηνπ δεηήζνπλε θάηη, πνπ
ιέεη ν ιόγνο, ην πξνιάβαηλε. Κη έηζη ραιάιη ην θάηη ηηο πνπ
αθήλαλε θεύγνληαο ζην ηζίγθηλν ηξαπεδάθη. Ναη ραιάιη.
Μα ηώξα... κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ιηγόζηεςαλ ηα κεξνθάκαηα
ηεο κάλαο, δώξν Υξηζηνπγελληάηηθν, ιέεη, θνκκέλν, θη όια
αθξηβαίλνπλ.

Ο Λεπηέξεο όζν θη αλ ζαλ αζηξαπή ηξέρεη όια λα ηα πξνιάβεη, η' απηί ηνπ όιν
θαη παίξλεη θνπβέληεο θαξκάθη θαη θόβνπ θαη απ' απηνύο πνπ θάζνληαη ζηα
ηξαπεδάθηα θη από ηνπο όξζηνπο πνπ αγαλαθηηζκέλνη απεηινύζαλ ην θάζε ηη.
Καη θζάλαλ ηα Υξηζηνύγελλα.
ηελ γεηηνληά κεγαισκέλα πεο καδί ηα παηδηά, κα πάληα έρεη ν θαζέλαο ηνπο
«θνιιεηόο» ηνπ. ν Λεπηέξεο δελ είρε δηθό ηνπ ρξόλν, αθόκα βιέπεηο θαη ηηο
Κπξηαθέο κεηά ηελ εθθιεζηά έπηαλε δνπιεηά, κα ρξόληα ζηελ ίδηα ηάμε, ζην ίδην
ζξαλίν κε ηνλ Κώζηα θαη ηνλ Γηάλλε γίλαλε ζαξξείο έλα.
Σαηξηάδνπλε ηα ρλώηα ηνπο, ιέγαλε νη καλάδεο ηνπο θαη θακάξσλαλ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Λνηπόλ έξρνληαη Υξηζηνύγελλα. Ση ζα θάλνπκε κε ηα θάιαληα; Λίγν
θνβηζκέλνο ξώηεζε ν Γηάλλεο ηνπο άιινπο δπό.
Σνλ θνίηαμαλ απνξεκέλνη.
Γηαηί; ζαλ ηη άιιαμε; Ρώηεζαλ θαη νη δπν απνξεκέλνη.
Να, Λεπηέξε, ηώξα εζύ δνπιεύεηο κπνξείο λα'ξζείο λα πάκε λα ρηππάκε
πόξηεο; Γηζηαρηηθά ηα είπε όια ν Γηάλλεο.
Καιά πνπ ην ζθέθηεθεο. Θα ην πσ από ηώξα ζην αθεληηθό, κηα κέξα λα κ'
αθήζεη.
Όρη θαη κηα κέξα νιάθαηξε. Αμεκέξσηα, πεο, αξρίδνπκε, ζηηο δώδεθα ην
κεζεκέξη, έρνπκε μνθιήζεη. Πηάληε δνπιεηά κεηά ζην θαθελείν.
Θάλαη θνπξαζκέλνο δεηιά είπε ν Κώζηαο.
ώπα, κσξέ, εκέλα ην ιέεη ε θαξδηά κνπ θαη ην ιαξύγγη κνπ, γέιαζε ν
Λεπηέξεο. Κη όζν ζθέθηνκαη ηε θνπθαξνύ ηε κάλα κνπ πνπ κεηξάεη θαη ηηο
δεθάξεο.
Ήηαλ θη ν ηξεηο ηόζν επηπρηζκέλνη πνπ ζαξξείο πσο δίλαλ ξαληεβνύ κ' όιεο ηηο
θιεηζηέο πόξηεο ηεο γεηηνληάο λ' αλνίμνπλ δηάπιαηα.
Κνίηαμε κόλν, κώξε ζακηακίδη, κπαο θαη βξαρληάζεηο, όπσο ηόπαζεο πέξζη,
γηαηί ...;..ν Κώζηαο απεηιεηηθά ζήθσζε ην ρέξη ηνπ αζηεία λα δώζεη θάζθειν.
Κάλνπκε θαη κηα πξόβα; Σα ζπκόζαζηε ηα θάιαληα; Ο Γηάλλεο πξόηεηλε.
Καη πξηλ έξζνπλ ηα Υξηζηνύγελλα, ην ζνθάθη γέκηζε κε ...
«Υξηζηνύγελλα, πξσηνύγελλα, πξώηε γηνξηή ηνπ ρξόλνπ,//γηα βγήθε, δείηε,
κάζεηε πσο ν Υξηζηόο γελληέηαη»...Μεξηθνί πεξαζηηθνί αθνύζαλε,

ζηαπξνθνπήζεθαλ, «Σξειαζήθακε εληειώο», είπε έλαο
θύγεη...

θαη βηάζηεθε λα

----------------------------------------------------------------------------------------------Κιαπαηζίκπαια είραλε από ηηο πξνεγνύκελεο
Υξνληέο ηα θαζάξηζαλ, ηα ηξηγσλάθηα, ιάκςαλε.
Ο Λεπηέξεο απόςε δελ θνηκήζεθε από ηελ
αγσλία κπαο θαη ηνλ πηάζεη ν ύπλνο θαη πξέπεη
αμεκέξσηα, πνπ ιέεη ν ιόγνο, λα μεθηλήζνπλε. Γηαηί
κεηά ηειεηώλνπλ ηα ςηιά, κε δπζθνιία αλνίγνληαη θη νη
πόξηεο. «Μαο ηάπαλ, καο ηάπαλ άιινη», αθνπγόηαλ
από κέζα κηα βαξηεζηεκέλε θσλή. Πξέπεη ην ινηπόλ
λάζαη πξώηνο ή από ηνπο πξώηνπο πνπ ζα
ρηππνύζαλ ην θνπδνύλη. «Να ηα πνύκε; Πέζηε ηα,
πέζηε ηα». Γηαηί κεηά ...; ...;
Καη πξέπεη λα καδέςνπκε ιεθηά γηαηί ...;..
Γηνκάην πξνζθνξέο ...;.εθπηώζεηο, ηα καγαδηά ηεο γεηηνληάο θη ε κάλα
ιηκπίζηεθε κηα ξόκπα. Ήηαλ νη δπν ηνπο, ζηάζεθε ζηε βηηξίλα ζηξάςαλ ηα
κάηηα ηεο, μαλάλησζε ζαξξείο.
- Μσξέ ηδάκπα ηάρνπλε, ιαρηάξηζε. Λνηπόλ ζη' αιήζεηα δελ ήηαλ αθξηβή ε
ξόκπα. Υξηζηνύγελλα,, θάιαληα, ζηε γεηηνληά, ηνλ αγαπάλε, ηνλ πεξηπνηνύληαη
όπσο θη νη ζπληαμηνύρνη ζην θαθελείν.
Γελ θαινθνηκήζεθε ην ινηπόλ, ζαλ ρηύπεζε ην μππλεηήξη, πεηάρηεθε
γηα πόηε ζνπινππώζεθε, έβαιε θαη θάηη ηηο ζην ζηόκα πνπ βξήθε ζην πάγθν
ηεο θνπδίλα θαη μεπόξηηζε.
- Γεηα κάλα, θώλαμε, γεηα κάλα θαη έηξεμε λ' αληακώζεη ηνπο άιινπο πνπ θη
όιαο ηνλ πεξίκελαλ. Καη μεθίλεζαλ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Με ηόζν θέθη δελ είραλε πεη ηα θάιαληα πνηέ. Μσξέ θξίζε μεθξίζε νη
πόξηεο άλνηγαλ πξηλ θαινρηππήζνπλ, ηνπο πεξίκελαλ ζαξξείο. Σα γλώξηδαλ
ηα παηδηά από ηα γελνθάζθεηα ηνπο θη έηζη ηνπο δίλαλε απιόρεξα θαη κε
ρακόγειν, θη απ' ην πζηέξεκά ηνπο δίλαλε, ή πην ζσζηά ην πζηέξεκά ηνπο.
Δίραλε από πέξπζη έλα ράξηηλν θνπηί από ηε κηα κεξηά θνιιεκέλνο κε
ηελ εηθόλα ηνπ Αε Βαζίιε, από ηελ άιιε ηεο Γέλλεζεο ηνπ Υξηζηνύ, θη εθεί
έκπαηλε ε αγάπε ηνπ γείηνλα. Σνλ ράξηηλν θνπκπαξά ηνλ θξαηνύζε πάληα ν
Λεπηέξεο.
«Καιήλ εζπέξαλ άξρνληεο
θη αλ είλαη νξηζκόο ζαο

Υξηζηνύ ηε ζεία γέλλεζε
λα πσ ζη' αξρνληηθό ζαο» ...;..
Κη ν θνπκπαξάο βάξπλε, γέκηδε ...;..,
γέκηδε.
Μάλα κνπ έξρεηαη ε ξόκπα
επηπρηζκέλνο ήηαλ ν Λεπηέξεο.

ζνπ,

Ούηε πνπ θαηάιαβαλ πσο κεζεκέξηαζε,
αθόκα θη ε θνηιηά ηνπο μεράζηεθε, ιεο θη
έςειλε θη απηή «Υξηζηνύ ηε Θεία
Γέλλεζε».
Σν ζνύξνππν ήξζε, αγξίεςε ν θαηξόο.
Άληε παηδηά θαη ηνπ ρξόλνπ, είπε θη ν Γηάλλεο θαη ζηξίςαλε ζην ζνθάθη.
Κη εθεί ηνπο πεξίκελαλ.
Ήηαλ ηέζζεξηο. Σάραζαλ ηα παηδά, ηξόκαμαλ, ιαρηάξηζαλ. Σέζζεξα
ζεξηά ηνπο θάλεθαλ ηέζζεξηο γίγαληεο, ηέζζεξα κνβόξα ηέξαηα, ηέζζεξα ...;
...;
Η θσλή ηνπο δελ αθνύζηεθε. Άγξηα άπισζαλ , ηα ρέξηα, θαξπάδσζαλ
κε δύλακε ηα ηξία παηδηά, ηξάζπξσμαλ, ηα ζώξηαζαλ θάησ, άξπαμαλ ην θνπηί
θαη θύγαλε, ηνπο θαηάπηε ε λύρηα. Άξγεζαλ λα ζεθσζνύλ, θόβνο κε θαη είλαη
αθόκα εθεί. Πξώηνο ζεθώζεθε ν Λεπηέξεο, βνήζεζε λα ζεθσζνύλ νη άιινη
δπν.
Πάεη ην θνπηί... πάλε ηα ιεθηά ... πάεη ν θόπνο καο... Κιαςνύξηζε ν
Κώζηαο.
Ο Γηάλλεο δπλαηά άξρηζε λα θιαίεη.
-

Πσο δε καο ζθόησζαλ, ν Κώζηαο έηξεκε.

Ναη, πσο δελ καο ρηύπεζαλ άζθεκα, λα θάλνπκε Υξηζηνύγελλα ζε
λνζνθνκείν, ν Λεπηέξεο έβιεπε θαη ηελ θαιή πιεπξά πνπ είρε ηνύην ην
μαθληθό θαθό.
Κάλαλε θη νη ηξείο ην ζηαπξό ηνπο.
Άληε θαη ηνπ ρξόλνπ, ςεπηνγέιαζε ν Κώζηαο.
Άληε θαη ηνπ ρξόλνπ, αιεζηλά γέιαζε ν Γηάλλεο.

Άληε θαη ηνπ ρξόλνπ, ζα λα ειάθξσζε ν Λεπηέξεο. Μάλα κνπ, ζα λα
αιάθξσζε ν Λεπηέξεο. Μάλα κνπ, πάεη ε ξόκπα ζνπ», πήγε λα απειπίζεη ν
Λεπηέξεο μαλά.
Καη ηόηε.
Έξρεηαη ε πξσηνρξνληά... Σα Φώηα...
Μάλα ζα μαλαπνύκε ηα θάιαληα, λαη έξρεηαη ε πξσηνρξνληά ...; ηα Φώηα
...;.ζα πάξεηο κάλα κνπ ηε ξόκπα ζνπ.

για το ιστολόγιο Τέρα Άμου
Γαλάτεια Γρηγοριάδου Σουρέλη

Η ΓΑΛΑΣΔΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΓΟΤ-ΟΤΡΔΛΗ γελλήζεθε ζηε Μαθεδνλία.
Πξσηνεκθαλίζηεθε ζηελ παηδηθή ινγνηερλία ην 1964. Έρεη γξάςεη πνιιά
βηβιία, όρη κόλν γηα παηδηά θαη λένπο αιιά θαη γηα ελειίθνπο. Δίλαη κέινο ηεο
Δζληθήο Δηαηξείαο Λνγνηερλώλ, ηνπ Κύθινπ ηνπ Διιεληθνύ Παηδηθνύ Βηβιίνπ
θαη ηεο Γπλαηθείαο Λνγνηερληθήο πληξνθηάο. Έρεη βξαβεπηεί από ηε Γπλαηθεία
Λνγνηερληθή πληξνθηά θαη από ηνλ Κύθιν ηνπ Διιεληθνύ Παηδηθνύ Βηβιίνπ,
θαζώο θαη από ην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην ηεο Πάληνβα. Σν όλνκά ηεο έρεη
αλαγξαθεί ζηνλ ηηκεηηθό πίλαθα ηνπ Γηεζλνύο Βξαβείνπ Άληεξζελ. Σν 1980 ε
Αθαδεκία Αζελώλ ηεο απέλεηκε βξαβείν γηα ην ζύλνιν ηνπ έξγνπ ηεο, ελώ ην
2005 ε Δθθιεζία ηεο Διιάδαο ηελ ηίκεζε γηα ηελ πξνζθνξά ηεο ζηα εξηδηαλά
θύκαηα θαη ζηελ παηδηθή ινγνηερλία.

