
Ο µελαγχολικός ∆εκέµβρης έχει αγκαλιάσει στοργικά
το µικρό χωριό στους πρόποδες του βουνού που, ντυµένο µε µια
λευκή χιονάτη εσάρπα, καρτερεί την γέννηση του θείου βρέφους.
Σε κάθε ξύλινο σπιτάκι, µια οικογένεια έρχεται κοντά, οι καρ-
διές γαληνεύουν και τα βλέµµατα ζεσταίνονται. Κάθε σώµα αν-
θρώπινο ετοιµάζεται να µεταµορφωθεί σε µια φιλόξενη φάτνη για
να έρθει στην γη το πνεύµα των Χριστουγέννων.
Τυλιγµένο στα σπάργανα της αγάπης, θα κλάψει
µωρουδιακά κάτω από το πιο λαµπρό αστέρι
του ουρανού και θα αποκοιµηθεί µε το νανούρι-
σµα των αγγέλων...

Είναι παραµονή Χριστουγέννων κι όλοι
οι χωριανοί έχουν συγκεντρωθεί στο ξωκλήσι
του Σωτήρα. Στα χέρια τους κεριά αναµµένα,
µικροσκοπικές φλογίτσες που πάλλονται µε
αγωνία η µια πλάι στην άλλη και φωτίζουν τα
πρόσωπα µέσα στο σκοτάδι της κατανυκτικής
βραδιάς. Πάνω από τα κεφάλια τους εκτείνεται
ένας απέραντος έναστρος ουρανός που τους ραί-
νει µε λευκές νιφάδες, ανάλαφρες µπαλαρίνες
παραδοµένες στον µεθυσµένο χορό του βοριά,
ζαλισµένες από το λιβάνι, µαγεµένες από την
γιορτινή ψαλµωδία. Και κάπου ψηλά, πάνω στον
επουράνιο θόλο, ένα αστέρι τρεµοπαίζει ωχρό
κι αδύναµο...

Η κυρά-Ουρανία δεν έχει πάει στο ξω-
κλήσι. Είναι καθισµένη σε µια παµπάλαια ξύ-
λινη πολυθρόνα µπροστά στην ξυλόσοµπα. Στα
ροζιασµένα χέρια της κρατά σφιχτά ένα κερί µι-
σολιωµένο. Η πλάτη της κυρτωµένη, τα µάτια
κλειστά και δάκρυα βουβά γεµίζουν τα βαθιά
αυλάκια του προσώπου της. Μια πάλλευκη πλε-
ξούδα, ριγµένη στον έναν της ώµο, σαν παγωµέ-
νος ποταµός, πηγάζει από τον αυχένα και καταλήγει στα γόνατά
της. Τρεµάµενα τα χείλη της, ανύπαρκτα σχεδόν, ψιθυρίζουν
λόγια ασυνάρτητα, απελπισµένες προσευχές µπλεγµένες µε λυγ-
µούς κι αναφιλητά. Τρέµει... όχι επειδή κρυώνει. Τρέµει επειδή
φοβάται...

Πλάι στην πολυθρόνα της κυρά-Ουρανίας υπάρχει ένα
κρεβάτι. Ένα βαρύ σιδερένιο κρεβάτι που είχε φέρει ο άντρας
της από την πόλη όταν παντρεύτηκαν. ∆εκατεσσάρων χρονών

κορίτσι ήταν όταν την έδωσε ο πατέρας της στον Θωµά. Κι εκείνος
της φέρθηκε σαν σύζυγος αλλά και σαν πατέρας, µεγάλωσε ένα παιδί
και το έκανε γυναίκα, την αγάπησε και την σεβόταν, την φρόντιζε κι
αποζητούσε την δική της φροντίδα. Κι εκείνη του την έδινε απλόχερα
γεµάτη ευγνωµοσύνη για όσα µάθαινε από εκείνον, για την ζεστασιά
και την αφοσίωση του. Σε όλη της την ζωή στεκόταν πλάι του, φύλα-

κας άγγελος. Ακόµη και τώρα βρίσκεται πλάι του,
πλάι στο κρεβάτι που ,γέρος πια και εξαντληµένος
από τα χρόνια , είναι ξαπλωµένος. Το ζαρωµένο,
ιλαρό πρόσωπο του Θωµά στην θύµηση της φαντά-
ζει νεανικό, ηλιοκαµένο µε τα σκληρά χαρακτηρι-
στικά του και τα µαύρα σκυλίσια µάτια του, πιστά,
σχεδόν παιδιάστικα. Μα ο καιρός περνά και τίποτα
δεν µένει ανέπαφο στο πέρασµα αυτό. Η ζωή κυ-
λάει στις ράγες της, ένα τρένο που περνά και ποτέ
δεν γυρίζει πίσω.. Τρέµει... όχι επειδή κρυώνει.
Τρέµει επειδή φοβάται, φοβάται την µοναξιά που
ζυγώνει µ’ ένα χαιρέκακο χαµόγελο, καθώς ο άν-
θρωπός της ψυχορραγεί στο βαρύ σιδερένιο κρε-
βάτι τους.
Στ’ αυτιά της κυρά-Ουρανίας έφτανε αχνός ο

ήχος των ψαλµών από το ξωκλήσι, µπλεκόταν µε
το µπάσο γουργούρισµα της κουκουβάγιας που,
σαν τέταρτος ψάλτης, συνόδευε αρµονικά την λει-
τουργία. Και ξαφνικά ένας άλλος ήχος προστέθηκε
στην χριστουγεννιάτικη ορχήστρα, ένας ήχος που
αγγίζει την καρδιά κάθε ανθρώπου, που το θλιµ-
µένο άκουσµά του φέρνει το χαµόγελο στα χείλη,
το σύµβολο της ζωής, το κλάµα ενός µωρού. Τινά-
χτηκε η γριά.. Έσβησε το κερί στα χέρια της κι
έµεινε για µια στιγµή ακίνητη να κοιτάει την
πόρτα µε µάτια άδεια, σαστισµένα.. Μήπως είναι η
ιδέα της; Μα το κλάµα συνεχίζει και δυναµώνει. Ο
άντρας της ψελλίζει κάτι από το κρεβάτι κι ύστερα
επαναλαµβάνει πιο δυνατά αλλά µε δυσκολία

«µωρό»...

Η κυρά-Ουρανία ανοίγει την πόρτα. Στο κατώφλι ένα καλα-
θάκι βρισκόταν ακουµπισµένο στο χιόνι. Μέσα στο καλάθι, τυλιγµένο
σε µια άσπρη κουβέρτα ένα µωρό. Η γριά πήρε το µωρό µέσα στο
σπίτι και το ακούµπησε στην πολυθρόνα µπροστά στην ξυλόσοµπα.
Ποιος θα µπορούσε να αφήσει ένα µωρό µπροστά στην πόρτα µια
φτωχής γριάς που ο άντρας της χαροπαλεύει, την παραµονή των Χρι-
στουγέννων. Σίγουρα όχι κάποιος από το χωριό. Αν κάποια κοπέλα
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Η ΠΕΣΣ...τα εύχεται στους µα-
θητές του σχολείου µας και
στις οικογένειες τους
-Καλά Χριστούγεννα
-Καλή και ∆ηµιουργική Χρονιά
Στα παιδιά της Γ΄ Τάξης ευχό-
µαστε αισιοδοξία, δύναµη και
επιτυχίες.

Η∆ιεύθυνση του ΠειραµατικούΛυκείου της Ευαγγελι-
κής Σχολής Σµύρνης ευχαριστεί θερµά όλους τους
µαθητές του σχολείου για την ανταπόκρισή τους στο
φιλανθρωπικό κάλεσµα και τη βοήθεια που προσέ-
φεραν για τις γιορτές των Χριστουγέννων στο Ιωση-
φόγλειο Ίδρυµα. Θερµές ευχαριστίες επίσης και στον
κ. ΒάββαΑναστάσιο, πατέρα µαθητή της ΓΛυκείου
για την ευγενική προσφορά του προς το Ίδρυµα και
στην εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµό-
νων του Σχολείου µας, κα Μποράκη, η οποία µερί-
µνησε για την οργάνωση της εκδήλωσης και την
παράδοση των δώρων.
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ήταν έγκυος θα το ήξερε. Κοίταξε τον µικρό αυτόν άγγελο που
τώρα είχε σωπάσει και την κοιτούσε µε δυο µεγάλα καστανά
µάτια. Ήταν ένα όµορφο κοριτσάκι που στο πρόσωπο την γριάς
βρήκε την σιγουριά του οικείου. Μα κι εκείνη αισθάνθηκε αυτό το
πλασµατάκι τόσο δικό της από την πρώτη στιγµή που άκουσε το
απελπισµένο κλάµα του.

Το πήρε στην αγκαλιά της και µ’ ένα κουταλάκι το ταΐσε
στάλα- στάλα λίγο γάλα που είχε. Το µυαλό της γέµισε από εικό-
νες... Είδε τον εαυτό της µε κοιλιά φουσκωµένη να πονάει και να
γελά, να κοιτάει το σώµα της να αλλάζει εκστατική από το θαύµα
που γινόταν µέσα στα σπλάχνα της. Είδε τον Θωµά της να φωνά-
ζει δυνατά τον ερχοµό του παιδιού τους για να ακούσει όλο το
χωριό. Είδε τις γειτόνισσες να της
εύχονται «µ’ ένα πόνο» κι εκείνη να
χαζεύει τα µωρά στις αγκαλιές τους
και να σκέφτεται πως το δικό της θα
είναι το πιο όµορφο απ’ όλα. Κι
ύστερα είδε την µαµή να την κρατά
ξαπλωµένη στο σιδερένιο κρεβάτι κι
εκείνη να πονά όπως δεν πόνεσε ποτέ
της, να κλαίει, να φωνάζει και να
ζητά την φωνούλα του παιδιού της,
το σήµα της λήξης του µαρτυρίου
που περνούσε.. Η φωνή δεν βγήκε
ποτέ από τα νεογέννητα πνευµόνια..
το µωρό γεννήθηκε νεκρό.. Κι
ύστερα όλα γίνονται ασπρόµαυρα
στην µνήµη της, σαν µια ταινία του
βουβού κινηµατογράφου. Η µαµή
σκεπάζει το ξέπνοο κοριτσάκι µε ένα
σεντόνι λευκό και σκύβει το κεφάλι.
Το δωµάτιο αδειάζει κι εκείνη µένει
µόνη. Κι είναι το συναίσθηµα της
απώλειας που την πληµµυρίζει, ανε-
βαίνει ως τον λαιµό και κόβει την
ανάσα της. Ο Θωµάς µπαίνει στο
δωµάτιο κι αγκαλιάζει την εξουθενω-
µένη Ουρανία, την σκεπάζει µε τις
φτερούγες του προστατεύοντάς την
από την µοναξιά. Το βλέµµα της
έχει µείνει ακουµπισµένο στην άδεια
κούνια.. αυτή είναι η τελευταία εικόνα που θυµάται από την µέρα
εκείνη.

Το µωρό δεν πίνει πια γάλα. Έχει αποκοιµηθεί στην αγ-
καλιά της γριάς. Με το ένα της χέρι αγγίζει απαλά το χέρι του
άντρα της. Ο σφυγµός του είναι αργός, αδύναµος µα ακόµα κρα-
τιέται στην ζωή. Χτυπούν οι καµπάνες... 25 ∆εκεµβρίου... Χρι-
στούγεννα... ένα χτύπηµα στην πόρτα τινάζει για δεύτερη φορά
απόψε την κυρά-Ουρανία. Αποθέτει απαλά το µωρό στο καλάθι
και πλησιάζει αργά την πόρτα. Ανοίγει µε χέρι που τρέµει.
Μπροστά της στέκεται µια γυναίκα. Η ηλικία της ήταν απροσδιό-
ριστη, το βλέµµα της ήρεµο, γαλήνιο, το δέρµα της λείο και λαµ-
περό σαν άγαλµα αρχαιοελληνικό. Ήταν ντυµένη µε ένα µακρύ
γαλάζιο φόρεµα ριχτό πάνω στο σώµα της που δεν διακρινόταν
κρυµµένο κάτω από το ύφασµά. Μια λευκή µαντίλα σκέπαζε το
κεφάλι και χυνόταν στους ώµους της. Μερικές τούφες καστανές
ξέφευγαν από τα δεσµά της και πλαισίωναν το πρόσωπο της γυ-
ναίκας. Η γριά έκανε ασυναίσθητα στο πλάι κι η άγνωστη επισκέ-
πτρια µπήκε στο φτωχικό σπιτάκι.
«Είσαι η µάνα του;» ρώτησε δειλά η κυρά-Ουρανία
«Είµαι µάνα, όπως κι εσύ, αλλά αυτό το παιδί ανήκει σ’ εσένα»
«Εγώ το γέννησα νεκρό» η φωνή της κυρά-Ουρανίας ακούστηκε

σκληρή
Η γυναίκα συνέχισε να µιλά στον ίδιο πάντα πράο τόνο κι η φωνή
της ακουγόταν γλυκιά, καθάρια σαν τον ήχο που κάνει το κρύσταλλο
του ποτηριού που χτυπά ελαφρά µε ένα όµοιό του.
«Κι εγώ νεκρό το γέννησα αφού πρώτα το µεγάλωσα νεκρό µέσα στα
σπλάχνα µου, κι ύστερα το έβλεπα να µεγαλώνει νεκρό µέρα µε την
µέρα και κάθε στιγµή έτρεµα πως θα φύγει από κοντά µου γιατί έτσι
θα γινόταν και το ήξερα»

Η άγνωστη επισκέπτρια πλησίασε το σιδερένιο κρεβάτι. Ο
Θωµάς άνοιξε τα γέρικα µάτια του και κοίταξε µέσα στα δικά της.
Το βλέµµα του πάγωσε, το στήθος του έµεινε ακίνητο, ο σφυγµός
του χάθηκε κι άφησε να φύγει από τα χείλη του µια τελευταία ανάσα.

Η γυναίκα του έκλεισε απαλά τα µάτια
και γύρισε προς την Ουρανία που
έκλαιγε σιωπηρά, που έτρεµε από την
παγωνιά του φόβου, από τον πόνο της
απώλειας που για δεύτερη φορά τσιµ-
πούσε σαν αδράχτι την καρδιά της.
Καµιά τους δεν µίλησε. Η άγνωστη
πήρε το αποκοιµισµένο µωρό κι έφυγε
από το σπίτι αφήνοντας την γριά σαν
χαµένη µέσα στην σαστιµάρα της.

Πέρασαν λίγα λεπτά για να συ-
νέλθει η κυρά-Ουρανία και να τρέξει –
όσο της επέτρεπαν οι δυνάµεις της-
έξω. Ακολούθησε τα αποτυπωµένα στο
χιόνι βήµατα που την οδήγησαν στην
άκρη του χωριού. Μια ανατριχίλα δια-
πέρασε το σώµα της όταν είδε το
µέρος όπου τα βήµατα σταµατούσαν.
Περασµένα µεσάνυχτα, µέσα στην
τσουχτερή παγωνιά βρισκόταν µπρο-
στά στο µνήµα του νεκρού παιδιού
της υπό τον ρυθµό της γιορτινού ψαλ-
µού που σιγά- σιγά έσβηνε φτάνοντας
στο τέλος του. Πάνω στο παιδικό
µνήµα βρισκόταν το καλάθι του µι-
κρού αγγέλου που λίγες ώρες πριν
ταΐζε στην αγκαλιά της. Μέσα στο κα-
λάθι ήταν µόνο η λευκή κουβέρτα.

Στον ώµο της ένοιωσε ένα χέρι. Το γέρικο κορµί της ζεστά-
θηκε ξαφνικά. Γύρισε το κεφάλι κι αντίκρισε την άγνωστη γυναίκα
που έµοιαζε να λάµπει µέσα στην νύχτα, σαν φωτιά, σαν αστέρι.
Ποτέ δεν είδε πρόσωπο οµορφότερο από αυτό. Η γυναίκα άρχισε να
αποµακρύνεται κι η Ουρανία αισθάνθηκε το κρύο να επιστρέφει.
«Πού πας;» της φώναξε
Εκείνη χαµογέλασε αδιόρατα.
«Πάρε µε µαζί σου» φώναξε ξανά και την φωνή της έπνιξε ένας λυγ-
µός «.µην µε αφήνεις..» συµπλήρωσε ψιθυριστά αυτήν την φορά.

Μια ροδαλή αχτίδα πετάχτηκε δειλά από τον ορίζοντα κι
εκείνος κοκκίνισε από την ντροπή του. Η αυγή ξεσκέπασε τον ου-
ρανό τραβώντας το µαύρο σεντόνι του ύπνου. Το χιόνι έλαµψε πορ-
σελάνινο και λούστηκαν στο πρωινό φως της γιορτινής τούτης µέρας
οι µαρµαρένιοι σταυροί του νεκροταφείου. Και µέσα στην λευκή ει-
κόνα µια µαύρη κηλίδα.. Μια µαυροντυµένη µορφή µε προσκεφάλι
µια µωρουδιακή κουβέρτα κοιµάται γαλήνια πάνω σε έναν τάφο παι-
δικό. Στον έναν ώµο ριγµένη µια µακριά πλεξούδα που ασηµίζει και
ένα µειδίαµα κάτω από τα σφαλισµένα βλέφαρα... δεν έτρεµε πια,
ούτε κρύωνε, ούτε φοβόταν..


