Χριστουγεννιάτικο δώρο
Πολλοί, όταν μιλάνε για τα Χριςτοφγεννα, ζχουν ςτον νου τουσ ζνα ηεςτό, ςτολιςμζνο
γιορταςτικό δωμάτιο, μ’ ζνα τραπζηι φορτωμζνο άφκονεσ και λαχταριςτζσ λιχουδιζσ,
γεμάτο με χαροφμενουσ ανκρϊπουσ, που αλλάηουν ευχζσ και δϊρα, κακϊσ ακοφγονται τα
κάλαντα από τρυφερζσ παιδικζσ φωνζσ.
Για τον μικρό Άντθ όμωσ αυτά τα Χριςτοφγεννα ιταν πολφ διαφορετικά. Οφτε
ελατοκορφζσ ςτολιςμζνεσ με κεράκια και χρυςωπζσ γυάλινεσ μπάλεσ οφτε τηάκι απ’ όπου
να ξεχφνεται το άρωμα του ρετςινιοφ κι θ καλπωρι του πευκοκοφτςουρου που καίγεται
οφτε γεμιςτι με κάςτανα γαλοποφλα οφτε καινοφρια ροφχα και παιχνίδια. Για μοναδικό
δϊρο είχε πάρει μια αλλαξιά με μεταχειριςμζνα ροφχα.
Ζοφςε με τθ μθτζρα του και άλλεσ οικογζνειεσ μζςα ςε αντίςκθνα, ανίκανα να
εμποδίςουν τον άνεμο και τθ βροχι να τουσ περονιάηουν. Στο ςχολείο ζκανε παρζα με
μερικοφσ ςυμμακθτζσ του, προςφυγόπουλα ςαν τον ίδιο. Μα νοςταλγοφςε τουσ παλιοφσ
φίλουσ των ευτυχιςμζνων θμερϊν. Η μεγάλθ καταςτροφι τοφσ είχε ςκορπίςει και τουσ είχε
κάνει να χακοφν. Οι νζοι του ςφντροφοι ιταν, όπωσ ο ίδιοσ, ςυγκρατθμζνοι και διςτακτικοί
ςτα παιχνίδια και ςε όλεσ τισ εκδθλϊςεισ, λεσ και προςπακοφςαν μάταια να ξεδιαλφνουν ςε
τι είχαν φταίξει και τουσ τιμϊρθςαν με ςκλθρό τρόπο. Για τον μικρό Άντθ όμωσ υπιρχε μια
παραπανίςια απϊλεια. Στον πόλεμο, που τόςο αναπάντεχα είχε ςαρϊςει τθ χϊρα, είχε
χακεί ο πατζρασ του...
Τθν παραμονι των Χριςτουγζννων ο Άντθ κακόταν μόνοσ. Η μθτζρα είχε πάει να πάρει
λίγα τρόφιμα, που θ κυβζρνθςθ μοίραηε για τισ γιορτζσ ςτουσ πρόςφυγεσ απ’ τθ βοικεια
του ΟΗΕ. Άρχιςε να ηωγραφίηει φιγοφρεσ από τθν αναπαράςταςθ τθσ Γζννθςθσ: τον Ιωςιφ,
τον Χριςτό, τθ Μαρία, τουσ Μάγουσ, τα ηϊα, τουσ αγγζλουσ. Τι λογισ πλάςματα ιταν
αλικεια οι άγγελοι; Τουσ ζβλεπε ςυχνά ηωγραφιςτοφσ, μα ζναν πραγματικό δεν ζτυχε ποτζ
να ανταμϊςει. Απορροφθμζνοσ από τισ ςκζψεισ του, δεν άκουςε...
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