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Του συναδέλφου Παναγιώτη Σταθόπουλου - Δράμα

Να μάθεις καμιά κλιδέρα 
γράμματα

Την ιστοριούλα - παραμύθι, μας 
την διηγούνταν οι μεγαλύτεροι 
όταν στο χωριό μου τα κρύα βρά-
δια του χειμώνα ζεστογωνιάζαμε 
(στο παραγώνι κοντά στο τζάκι) 
νωρίς. Κάτι έπρεπε να λέμε για να 
μην γκρινιάζουμε από το στόμα και 
από την κοιλιά πού γουργούριζε 
από την πείνα. Δύσκολοι καιροί. 
Αργότερα την βρήκα σε ένα φύλλο 
τοπικής εφημερίδας και αναπόλη-
σα εκείνα τα βράδια. Τα χωριά που 
αναφέρονται είναι τυχαία και δεν 
έχουν σχέση με την ιστορία μας. 

Από το Περδικονέρι [Κατσουλιά], όπου έμε-
νε με την οικογένειά του ο Δήμος πήγαινε 
στο γυμνάσιο στα Τρόπαια. Οι γονείς του 

πολύτεκνοι και φτωχοί δεν είχαν την οικονομική 
άνεση να του νοικιάσουν δωμάτιο και αναγκαστικά 
πήγαινε σε καθημερινή βάση και γυρνούσε με τα 
πόδια στο χωριό του. Όταν τελείωσε το γυμνάσιο ο 
πατέρας του, τού είπε:

«Άκου, Δήμο μου, να πάς στο μεγάλο σχολείο 
στη πρωτεύουσα να γίνεις μεγάλος.»

Ό Δήμος έδωσε εξετάσεις και πέρασε στη Νομι-
κή Αθηνών. Πέρασε ο πρώτος χρόνος, όλα πήγαν 
κατ’ ευχή με τα μαθήματα και ο Δήμος γύρισε στο 
χωριό του. Οι ερωτήσεις έπεφταν βροχή.

«Για πες μου, Δήμο μου, είναι μεγάλο το σχολείο 
που πας;» «Είναι πολύ μεγάλο μάνα.» «Και το σπίτι 
παιδάκι μου που μένεις είναι καλό; Eχει νερό ή το 
κουβαλάς από μακριά; Αποχωρητήριο έχει; Ή πας 
πίσω από καμιά μάντρα;»

«Έχει μάνα και νερό και αποχωρητήριο. Μένω 
με άλλα δύο παιδιά και μοιραζόμαστε τα έξοδα.»

Η καταγωγή της μάνας του ήταν από το Μπού-
λιαρι, και ο αδερφός της ήταν παπάς στο χωριό 
του. Όπως γνωρίζουμε πριν από αρκετά χρόνια οι 

κεφαλές του χωριού ήταν ο παπάς, ο δάσκαλος, 
ο αστυνόμος και ο πρόεδρος. Από όλους τους 
άλλους στα χωριά ήταν οι πιο γραμματιζούμενοι 
και του κακοφαινόταν όταν πήγαινε στο χωριό κά-
ποιος που ήξερε περισσότερα από αυτούς.

Ένα Σαββατόβραδο ο πατέρας του Δήμου του 
είπε να πάνε να δουν το θείο του τον παπά. Ο Δή-
μος δέχτηκε με πολύ χαρά. Άλλωστε είχε τελειώ-
σει το πρώτο έτος του πανεπιστημίου και ήταν 
πολύ χαρούμενος γιατί πίστευε ότι ο θείος του ο 
παπάς θα ήταν περήφανος γι’ αυτόν. Ο πατέρας 
του Δήμου αμφέβαλε και ο σκοπός που ήθελε να 
πάει στον κουνιάδο του τον παπά ήταν να κρίνει 
και αυτός που ήταν γραμματιζούμενος, της τετάρ-
της δημοτικού παρακαλώ, αν ο Δήμος έμαθε τίπο-
τα παραπάνω. Αφού έφαγαν ο παπάς ρώτησε με 
σοβαρό ύφος τον Δήμο: 

«Δεν μου λες, ανιψιέ, πώς λένε την κατσούλα;» 
«Γάτα, γαλή, κατσούλα, κατσίκα», απαντάει με 
απορία. «Λάθος», του απαντά ο παπάς. «Την λένε 
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κλαύτρα γιατί συνέχεια νιαουρίζει.»
«Αυτό που καθόμαστε πώς το λένε;» Τον ξανα-

ρωτάει ο παπάς. «Καθέκλα, καρέκλα, σκαμνί», του 
απαντά ο Δήμος. «Λάθος», του λέει ο παπάς. «Το 
λένε κωλακούμπι.»

«Τη φωτιά, παιδί μου, πώς τη λένε;» «Πυρ, φω-
τιά, φουφού», του απαντά ο Δήμος νευριασμένος. 
«Λάθος», ξαναλέει ο παπάς. «Τη λένε χαρά, γιατί 
όταν ζεσταινόμαστε είμαστε χαρούμενοι.»

«Αυτό που είμαστε μέσα πώς το λένε;» «Οικία, 
σπίτι, γρέκι, κονάκι», του απαντά πάλι ο Δήμος υπο-
μονετικά. «Όχι λάθος», του απαντά και πάλι ο παπάς 
«το λένε ανάπαυση γιατί εδώ ξεκουραζόμαστε.»

«Και το νερό, πώς το λένε το νερό;» Τον ξαναρωτά 
ο παπάς. «Ύδωρ, νερό, άκουα στην Ιταλία», του απα-
ντά ο Δήμος αγανακτισμένος. «Και εδώ κάνεις λά-
θος. Το λένε φθήνια», του απαντά ο παπάς. «Βέβαια 
στις μέρες μας δεν είναι ούτε φθηνό ούτε άφθονο.»

Ξημέρωνε Κυριακή και ο παπάς έφυγε για την 
εκκλησία. Ο Δήμος ξεκίνησε για την εκκλησία, 
στη μέση της λειτουργίας βγαίνοντας από το σπίτι 
του θείου του, του παπά, βλέπει δύο πιτσιρικάδες 
να έχουν πιάσει τη γάτα του, να την βρέχουν με 
πετρέλαιο, να βάνουν φωτιά και να την αφήνουν. 
Εκείνη η καημένη τρέχει και μπαίνει στο σπίτι. Ο 
Δήμος φθάνει τρέχοντας στην εκκλησία και φω-
νάζει στον παπά.

Παππούλη εεε παππούλη - Τι θες ανιψιέ; Του 

απαντά ο παπάς.
-Η κλαύτρα πήρε την χαρά στην πλάτη της και 

πήγε στην ανάπαυση. Αν δεν προλάβει η φθήνια δεν 
θα μείνουν ούτε ανάπαυση ούτε κωλακούμπια.

Ακούγοντας ο παπάς αγρίεψε γιατί είχε ξεχάσει 
αυτά που είχε πει. 

-Ανιψιέ εγώ νόμισα ότι έμαθες «μια κλιδέρα» 
γράμματα παραπάνου, αλλά εσύ ξέχασες και αυτά 
που ήξερες.

-Καλά μπάρμπα ό,τι πεις, απάντησε ο Δήμος και 
κάθισε να παρακολουθήσει τη λειτουργία.

Δεν πέρασε πολύ ώρα όταν άνοιξε η πόρτα και 
μπήκε ένας γείτονας φωνάζοντας.

-Παππούλη το σπίτι σου έπιασε φωτιά. -Τι λες ευ-
λογημένε πώς έπιασε ρώτησε σύντρομος ο παπάς 
τρέχοντας προς την πόρτα.

Από την γάτα που τις έβαλαν φωτιά δύο γειτονό-
πουλα.

Μπροστά ο παπάς, πίσω ο Δήμος και όλοι όσοι 
ήταν στην εκκλησία.

-Εγώ στο είπα μπάρμπα αλλά εσύ είπες ότι ξέχα-
σα και εκείνα που ήξερα.

-Εσύ μου είπες ότι η κλάφτρα και όχι η γάτα ανι-
ψιέ και όλες τις άλλες κουταμάρες.

-Οι κουταμάρες είναι δικές σου μπάρμπα, μου 
έλεγες λάθος ανιψιέ και πέταγες και μια κουταμάρα. 
Είδες, λοιπόν, μπάρμπα ότι τα λάθη πληρώνονται; 
Και είσαι και παπάς τρομάρα σου! 


