
                                                           Παιδιάστικα καμώματα 

 

Πλησίαζε η εθνική μας εορτή της 25ης Μαρτίου και όλο το χωριό βρισκόταν σε 

αναβρασμό. 

  Απ’ όποιο σοκάκι και να περνούσες μύριζε ασβέστη και καθαριότητα. Γυναικεία 

υπόθεση η πάστρα. Αλλά και οι άντρες συμμετείχαν από άλλο μετερίζι. Κόβανε μυρτιές και 

δάφνες από μια περιοχή αρκετά μακριά απ’ το χωριό, τις κάνανε δεμάτια και τις μεταφέρανε με 

τα γαϊδουράκια στο χωριό και κατόπιν άρχιζε το στόλισμα. 

          Περνούσαν από σπίτι σε σπίτι κι έβαζαν ένα μεγάλο κλαδί μυρτιάς σε κάθε πόρτα, δεν 

εξαιρούσαν ούτε τα παλιά και ξεχαρβαλωμένα. Μου άρεσε πολύ το έθιμο αυτό, γιατί εγώ με τη 

σειρά μου περνούσα και μάζευα τα μέρτα απ’ όλα τα κλαδιά, ήταν πολύ νόστιμα, αν και λίγο 

στυφά. Μεγάλος αναβρασμός επικρατούσε επίσης και στο σχολείο, εκεί να δεις στόλισμα! 

          Όλα τα παιδιά βοηθούσαν σ’ αυτό. Φτιάχναμε σημαιάκια μόνοι μας, κόβοντας ένα 

παραλληλόγραμμο κομμάτι μπλε χαρτιού και λωρίδες άσπρου χαρτιού, με τις οποίες 

σχηματίζαμε τον σταυρό. Τις κολλούσε ο δάσκαλος με μία κόλα που έφτιαχνε μόνος του, 

ανακατεύοντας αλεύρι με νερό. Αφού φτιάχναμε σημαιούλες μπόλικες, τις περνούσαμε σε 

κλωστή με τη βελόνα και στολίζαμε το σχολείο μας, που ήταν μία αίθουσα όλη κι όλη. Στη μια 

πλευρά της αίθουσας στήνανε τη σκηνή ο δάσκαλος με τα αγόρια. Όλοι κάτι κάναμε:  εμένα μου 

είχαν αναθέσει να μαδάω τα φύλλα από τα κλαδιά της δάφνης και να τα βάζω σ’ ένα πανέρι 

από όπου τα έπαιρναν τα κορίτσια των μεγαλύτερων τάξεων και τα καρφίτσωναν στο μπλε 

ύφασμα που κάλυπτε γύρω-γύρω τη σκηνή. Κι ενώ κάναμε όλες αυτές τις εργασίες με πολύ κέφι 

και ενθουσιασμό, ο δάσκαλος μας ρωτούσε για τα ποιήματα μας έναν έναν για να μην τα 

ξεχνάμε. Ήρθε και η σειρά μου! Άφησα το μάδημα των φύλλων, στάθηκα στη μέση της σκηνής 

και με τις σκηνοθετικές οδηγίες του δασκάλου  άρχισα να λέω το ποίημα μου: 

«Εγώ είμαι η λευτεριά, βγήκα από’ να μνήμα 
όπου χιλιάδες ήρωες είναι εκεί θαμμένοι. 
 Μέσα εκεί μου ύφαιναν τούτο το αιθέριο ντύμα  
και μ’ έκαναν βασίλισσα δαφνοστεφανωμένη.                                                                                       
Αυτοί μου το εφόρεσαν, της λευτεριάς το στέμμα  
επάνω στο κεφάλι 
 κι είναι τρισάγιο κι ιερό γιατί έγινε με αίμα  
και δεν μπορεί ποτέ στη γη να το φορέσει άλλη 
 ………………………………………………….. 
κι ότι ελευθερία θα πει να’ χεις ηρώων αίμα  



και να μην θυσιάζεσαι ποτέ και για κανέναν!» 
 

Άκουσα ένα μεγάλο «Μπράβο!» και φούσκωσα από περηφάνια! Τώρα που το 

σκέφτομαι, μάλλον για το «μπράβο» καμάρωνα, γιατί την έννοια του ποιήματος δεν τη 

πολυκατάλαβαινα. Τότε πήγαινα Τρίτη Δημοτικού! «Τέλος η δουλειά για σήμερα παιδιά! 

Καθίστε στις θέσεις σας να σας μιλήσω για ένα ακόμα σπουδαίο γεγονός που θα γιορτάσουμε 

μαζί με την εθνική μας εορτή. Τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου», είπε ο δάσκαλος. Μας είπε 

λοιπόν για το πώς ο αρχάγγελος Γαβριήλ εμφανίστηκε στην Παναγία, προσφέροντας της ένα 

κρίνο, κι αυτή, μυρίζοντας το, έμεινε έγκυος στον Χριστό. Ακούγοντας το δάσκαλο να αφηγείται 

την ιστορία αυτή, μαγεύτηκα. 

Αααα! Είναι τόσο απλό, σκέφτηκα, να αποκτήσεις ένα μωρό! Αυτό λοιπόν έκανε κι η 

μαμά μου και γέννησε τον μικρό μου αδερφό πριν λίγους μήνες; Θέλω κι εγώ ένα δικό μου 

μωρό, αποφάσισα κι έβαλα μπρός το σχέδιο για να το αποχτήσω. 

Φυσικά δεν είπα σε κανένα τίποτα, θέλοντας να τους κάνω έκπληξη. 

 

 Πήγαινα λοιπόν στα σπίτια που είχα δει ότι υπήρχαν σε γλάστρες και σε αλιτάνες κρίνοι, 

έσκυβα και τους μύριζα. Και περίμενα υπομονετικά να αρχίσει να φουσκώνει η κοιλιά μου. Αυτό 

γινόταν κάθε μέρα! Σχολώντας περνούσα κι από διαφορετικό δρόμο κάθε μέρα για να πάω 

σπίτι, ψάχνοντας αυλές με κρίνους. Μία μέρα πέρασα με τη θεία μου από μια γειτονιά που δεν 

πήγαινα ποτέ, γιατί εκεί κάπου έμενε ένας αγριάνθρωπος που μισούσε τα παιδιά. Όποιο παιδί 

έβλεπε,  του ορμούσε με το μπαστούνι του για να το χτυπήσει και να το βρίσει.  Ήταν ο φόβος 

και ο τρόμος των παιδιών, καθώς ήταν ψηλός, αδύνατος, είχε ένα πολύ άσχημο πρόσωπο και τα 

μάτια του δεν φαινόταν, τα σκέπαζαν τα φρύδια του που μας έμοιαζαν με φούντες. Η μύτη του 

μεγάλη και γαμψή! Όσο για τη φωνή του; Δεν μιλούσε, ούρλιαζε! 

 

Δημήτρη τον λέγανε, αλλά εμείς τον φωνάζαμε Δημητράρα. Άκουσα μία μέρα την γιαγιά 

μου να λέει για αυτόν: «Άτεκνο θωρείς, διάολο θωρείς». Τότε βέβαια δεν καταλάβαινα τι 

εννοούσε. Αργότερα, μεγαλώνοντας σκεπτόμουν ότι ήταν τόσο κακός αυτός ο άνθρωπος, ίσως 

επειδή είχε μέσα του συσσωρευμένη τόση πίκρα που δεν είχε αποκτήσει δικά του παιδιά. 

 

Εγώ θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μία ειδική αποστολή στη γη. Από την στιγμή 

που υπάρχουν ορφανά γιατί να μην υπάρχουν και άτεκνοι; Δεν θα μπορούσε να γίνει ένα 

πάντρεμα; Αν έπαιρναν μερικά παιδάκια ο καθένας θα έδιναν και θα έπαιρναν αγάπη  και οι 

μεν και οι δε κι έτσι, θα λυνόταν ίσως το πρόβλημα τους. Λέω ίσως! 



Όπως περπατούσαμε λοιπόν με την θεία μου, βλέπω σ΄ ένα δρομάκι μία αυλή 

στενόμακρη, που έπιανε όλο το πλάτος του σπιτιού, με μία αλιτάνα σ’ όλο το μάκρος της αυλής 

γεμάτη κρίνους! Αύριο, σκέφτηκα, που θα σχολάσω θα περάσω από εδώ. Έτσι κι έκανα! 

Πλησίασα τη μικρή αυλόπορτα και έμεινα να θαυμάσω τους κρίνους. Ήταν γεμάτη η αλιτάνα 

μέχρι μέσα! Καθώς ήταν αρκετά ψηλοί, τόσο που έφταναν στο ύψος του μπεντενιού, και 

ολόλευκοι, έμοιαζαν με σμήνος περιστεριών που κάθισαν πάνω του για να ξεκουραστούν. 

Κοίταξα γύρω μου και αφού βεβαιώθηκα ότι δε με έβλεπε κανείς άπλωσα το χέρι μου και 

έσπρωξα σιγά σιγά τη μικρή αυλόπορτα. 

 

 Άρχισα να μυρίζω τους κρίνους έναν έναν, προχωρώντας όλο και πιο μέσα. Τι άρωμα 

Θεέ μου! Δικαιολογημένα ο κρίνος της Παναγίας χαρακτηρίζεται «βασιλιάς» των λουλουδιών! 

Όπως ήμουν απορροφημένη από το έργο μου, δεν κατάλαβα ότι άνοιξε το παραθυρόφυλλο από 

το μοναδικό παράθυρο που ήταν μέσα στην αυλή. Ένα ελαφρύ τρίξιμο μ’ έκανε να γυρίσω. Ένας 

άνθρωπος κρεμιόταν ο μισός έξω από το παράθυρο και ούρλιαξε: «Ήντα θες ορή νεράιδα στην 

αυλή μου εε!!». Πάγωσα! Ο Δημητράρας, Παναγία μου! Είχε απλωμένες της χερούκλες του, που 

σχεδόν έφταναν στην άλλη άκρη της αυλής στο μπεντένι, σαν τον κύκλωπα τον Πολύφημο που 

προσπαθούσε να εμποδίσει τον Οδυσσέα να βγει απ’ την σπηλιά! Δεν είχα τρόπο διαφυγής. 

Έδωσα ένα σάλτο και πετάχτηκα σαν ελατήριο στον αέρα. Τσαλαπατώντας τους κρίνους, 

πέρασα στην άλλη μεριά του μπεντενιού και το ΄βαλα στα πόδια. Καθώς έτρεχα με όλη μου την 

δύναμη, άκουγα της κατάρες και της απειλές του Δημητράρα. Έπεφτα και ξανασηκωνόμουν, 

γιατί ο δρόμος ήταν καντερίμι. Δεν είχε φτάσει ακόμα ο πολιτισμός στο χωριό μας και οι δρόμοι 

δεν ήταν τσιμεντένιοι και ασφαλτοστρωμένοι. Έφτασα στο σπίτι μας κατασβολωμένη, έχασα και 

την τσάντα μου, αλλά το σημαντικό για μένα ήταν ότι γλύτωσα από τα χέρια του Δημητράρα! Το 

απόγευμα γύρισε ο πατέρας μου από το καφενείο. 

 

Μπήκε μέσα βλοσυρός κρατώντας την τσάντα μου, την πέταξε πάνω στο τραπέζι και 

είπε: « Ότινος είναι τουτηνιέ η ντάσκα να σιμώσει να τηνε πάρει!». Σηκώθηκα αργά αργά και με 

σκυμμένο το κεφάλι πλησίασα το τραπέζι. Ο πατέρας μού ζήτησε να του εξηγήσω τι γύρευα 

στην ξένη αυλή μεσημεριάτικα και, όπως είπε, τον βρήκε στο καφενείο ο Δημητράρας και τον 

ξεφτίλισε γελώντας του ότι η θυγατέρα του μπήκε στην αυλή του για να κλέψει! Τι άλλο; Και για 

απόδειξη του πέταξε την τσάντα μου στα μούτρα. «Ψέματα!» είπα με όση φωνή και αντοχή είχα 

μέσα μου και είπα στον πατέρα μου τι ακριβώς έγινε με κάθε λεπτομέρεια. Με κοίταξε για 

κάμποση ώρα σκεφτικός, μετά  σηκώθηκε αμίλητος και έφυγε. Απ’ ό,τι έμαθα αργότερα γύρισε 



στο καφενείο και ‘’επιτέθηκε’’ στον δάσκαλο, που ήταν και αυτός παρών στο επεισόδιο που είχε 

προηγηθεί, καθώς ο Δημητραράς πήγε πρώτα στον δάσκαλο, όπως συνηθιζόταν τότε, να με 

‘’καταγγείλει’’. Και οι δύο μαζί είχανε περιλάβει τον πατέρα μου στο καφενείο. «Εσύ, δάσκαλε, 

φταις για όλα με τσι σαχλαμάρες που κάθεσαι και λες στα κοπέλια. Εμείς τα πέμπουμε στο 

σχολειό να μάθουνε γράμματα και εσύ το σε λες πώς να γκαστρώνουνται! Σα δε ντρέπεσαι μια 

ωλιά λέω΄γω!». 

Την άλλη μέρα, ο δάσκαλος ανέβηκε στην έδρα ευδιάθετος, πράγμα σπάνιο, με κοίταξε 

με το μάτι του, άλλο δεν υπήρχε, έντονα και χαμογελώντας άρχισε να μας εξηγεί ότι μόνο η 

Παναγία μένει έγκυος μυρίζοντας τον κρίνο. «Όλες εσείς οι υπόλοιπες γυναίκες, πρέπει να 

βρείτε έναν άντρα που να τον αγαπάτε και να τον παντρευτείτε για να αποκτήσετε μωρό», είπε. 

Απογοητεύτηκα! Αυτό είναι πολύ δύσκολο αλλά θα σκεφτώ τι θα κάνω, είπα μέσα μου.  

Το απογευματάκι είχα βρει τη λύση και έτρεξα να βρω τον παππού μου. Έμαθα ότι είχε 

πάει στον κήπο να ποτίσει. «Θα πάω εκεί!», σκέφτηκα και ξεκίνησα. Στο δρόμο μάζευα 

«καρούλους» και του έκανα ανθοδέσμη. Όταν με είδε ο παππούς από μακριά, μου κούνησε το 

χέρι χαρούμενος και είπε: «Καλώς το καμάρι μου! Κολατσιό μου φέρνεις;». 

 Πλησίασα σκεφτική με σκυμμένο το κεφάλι. Ανήσυχος ο παππούς μου με ρώτησε αν 

συμβαίνει κάτι. Με περίσσιο θάρρος και θράσος του είπα: «Ναι, παππού! Θέλεις να 

παντρευτούμε;». «Γιατί εγώ μόνο εσένα αγαπώ!» συμπλήρωσα. 

       Με κοίταζε αποσβολωμένος, ύστερα χαμογελώντας με τα μάτια βουρκωμένα με πήρε από 

το χέρι και γυρίσαμε σπίτι. Στο δρόμο με ήρεμη φωνή μου εξηγούσε, γελώντας κάπου κάπου, 

αυτό που έπρεπε να μου εξηγήσει! Ο αγαπημένος μου παππούς ήταν πάντα ο εξομολόγος μου. 

Ποτέ δεν με πρόδωσε και πάντα έλυνε τις απορίες μου. 

       Είχα την ευλογία να τον έχω πολλά χρόνια στην ζωή μου. Πάντα είχε μια άλλη προοπτική να 

μου υποδείξει όταν πελάγωνα. Τον θυμάμαι πάντα με ευγνωμοσύνη  και απέραντη αγάπη!  

Τώρα πια που ζει στην γωνιά των Αγγέλων, ίσως κι αυτός να διηγείται στους εκεί φίλους του την 

ιστορία αυτή που σας διηγήθηκα κι εγώ, με βουρκωμένα τα χαμογελαστά του μάτια, όπως ήταν 

και τότε που του έκανα πρόταση γάμου!  

      

                             Ζαχαριουδάκη Ελένη (Α΄ κύκλος)  


