Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΓΙΟΣ
(το αμθρωπάκι της Κόκα-κόλα)

Ο επίζθμπμξ από ηα Μύνα ηεξ Λοθίαξ θαη ημ ζοκμκζύιεομα μύζςκ από
δηαθμνεηηθέξ επμπέξ θαη πενημπέξ ημο θόζμμο πμο δηαμόνθςζακ ηεκ εηθόκα
ημο αζπνμμάιιε γεκεημθόνμο με ηα θόθθηκα. Eίκαη ζπεδόκ 6.000 πηιηόμεηνα
από ημκ Βόνεημ Πόιμ, αιιά μ Ασ- Βαζίιεξ ηα δηακύεη ζε πνόκμ-μεδέκ, πάκς
ζημ έιθεζνμ πμο ημ ζένκμοκ δςενά ειάθηα ζημκ βναδηκό μονακό. Με ηεκ ίδηα
εοθμιία θαη ηαπύηεηα ακεβμθαηεβαίκεη από θαμηκάδεξ γηα κα μμηνάζεη δώνα
ζηα παηδηά όιμο ημο θόζμμο.
ηε δοηηθή πανάδμζε είκαη κηομέκμξ ζηα θόθθηκα, έπεη ποθκή ιεοθή
γεκεηάδα, είκαη ζηνμομπμοιόξ θαη γειάεη με ηεκ θανδηά ημο. Αοηόξ είκαη μ
άκηα Κιάμοξ ηςκ Αγγιςκ θαη ηςκ Αμενηθακώκ, μ Πεν Νμέι ηςκ Γάιιςκ, μ
Βάηκαπηζμακ ηςκ Γενμακώκ θαη πάεη ιέγμκηαξ.
Αιιά μ ζνύιμξ γεκκήζεθε αιιμύ, θμκηά ζημ Νηεμνέ ηεξ ζεμενηκήξ Νόηηαξ
Σμονθίαξ. Η ηζημνία λεθηκάεη ημκ 4μ αηώκα, όηακ ε πενημπή ήηακ γκςζηή ςξ
Μύνα ηεξ Λοθίαξ.
Ανπαία ενείπηα μανηονμύκ ηε ζεμαζία ηεξ πόιεξ: έκα νςμασθό αμθηζέαηνμ
θαη ιαλεοημί ηάθμη ζημ βμοκό, ηόπμη ηαθήξ ηςκ πιμύζηςκ θαημίθςκ. Γθεί

ιμηπόκ έδεζε μ Νηθόιαμξ, Γπίζθμπμξ Μύνςκ, γκςζηόξ θαη αγαπεηόξ γηα ηηξ
θαιέξ ημο πνάλεηξ.
Έγηκε άγημξ αμέζςξ μεηά ημκ ζάκαηό ημο θαη ε εθθιεζία ημο Αγίμο
Νηθμιάμο δεζπόδεη ζήμενα ζημ θέκηνμ ημο Νηεμνέ. Πηζημί ένπμκηαη από όιμκ
ημκ θόζμμ γηα κα πνμζθοκήζμοκ ζημκ εμνηαζμό ηεξ μκήμεξ ημο ημκ
Δεθέμβνημ.
Ιζημνίεξ γηα ηεκ θαιμζύκε ημο Νηθμιάμο ελαπιώζεθακ μεηά ημκ ζάκαηό ημο.
Σόζμ αγαπεηόξ ήηακ πμο ηα μζηά ημο εθιάπεζακ από ηα Μύνα ημ 1087 θαη
μεηαθένζεθακ ζηεκ Ιηαιία γηα κα μεκ πέζμοκ ζηα πένηα ηςκ ημύνθςκ
εηζβμιέςκ. ηεκ μνζόδμλε πανάδμζε έγηκε μ πνμζηάηεξ άγημξ ηςκ παηδηώκ
θαη ηςκ καοηηθώκ. Αιιά πνεηάζηεθακ αηώκεξ γηα κα μεηαμμνθςζεί ε εηθόκα
ημο θαιμύ επηζθόπμο ζημκ Ασ-Βαζίιε με ηα θόθθηκα.
Η ηζημνία ημο Αγίμο Νηθμιάμο ηαλίδερε θαη νίδςζε ζε μιόθιενε ηεκ
Γονώπε. Ο Άγημξ Νηθόιαμξ έγηκε πνμζηάηεξ ηεξ Μόζπαξ θαη ηεξ γεςνγίαξ
ζηε Ρςζία θαη ημο Ναοηηθμύ ζημ Αμζηενκηαμ ηεξ Οιιακδίαξ, όπμο, πανά ηεκ
απαγόνεοζε ακαγκώνηζεξ αγίςκ πμο επέβαιιε μ πνμηεζηακηηζμόξ, επέδεζε
με ημ όκμμα ίκηεν Κιάαξ, μ μπμίμξ ηεκ εμένα ηεξ εμνηήξ ημο, ζηηξ 6
Δεθεμβνίμο, πανηζηάκεηαη με ηεναηηθή ζημιή θαη επηζθμπηθή νάβδμ κα
μμηνάδεη δώνα ζηα παηδηά.
Αοηή είκαη μάιιμκ ε πημ θαζανή μμνθή ημο Αγίμο Νηθμιάμο πμο απέμεηκε
ζήμενα, ακ θαη ζηεκ Οιιακδία πανμοζηάδεηαη κα έπεη ςξ βμεζό ημο θαη έκα
αγόνη από ηεκ Αηζημπία, ημκ Μαύνμ Πηη, πμο ε πανάδμζε ζέιεη κα ημκ είπε
απειεοζενώζεη μ ίκηεν Κιάαξ ζηα Μύνα θαη μ μπμίμξ από εογκςμμζύκε
έμεηκε γηα πάκηα μαδί ημο ςξ βμεζόξ.
Γονςπαίμη άπμηθμη, θονίςξ Οιιακδμί, μεηέθενακ μαδί ημοξ ημκ μύζμ ζημκ
Νέμ Κόζμμ.
Η ζοκέπεηα γνάθηεθε ζηε Νέα Τόνθε ζηηξ ανπέξ ημο 19μο αηώκα, όηακ μη
Αμενηθακμί άνπηζακ κα ράπκμοκ ηνόπμοξ γηα κα δεμημονγήζμοκ κμζηαιγηθέξ
παναδόζεηξ θαη ζηνάθεθακ πνμξ ημκ Αγημ Νηθόιαμ, μ μπμίμξ γημνηάδεηαη
ιίγεξ εμένεξ πνηκ από ηα Υνηζημύγεκκα.
Σμ 1810, ηε βναδηά ηεξ γημνηήξ ημο Αγίμο Νηθμιάμο ζηηξ 6 Δεθεμβνίμο,
πανμοζηάζηεθε από ημκ Ιζημνηθό ύιιμγμ ηεξ Νέαξ Τόνθεξ ε πνώηε
αμενηθακηθή εηθόκα ημο Αγίμο Νηθμιάμο με έκημκεξ ηηξ ανπηθέξ μνζόδμλεξ

νίδεξ ηεξ αιιά θαη με έκα ηδάθη πιάη ημο με δώνα πμο οπμκμεί ηεκ επίζθερή
ημο ζηα ζπίηηα. Ακαγνάθεηαη νεηά ε εμνηή ημο ζηηξ 6 Δεθεμβνίμο θαη ημ
πναγμαηηθό ειιεκηθό όκμμα ημο Αγίμο Νηθμιάμο.
Μενηθά από ηα πημ γκςζηά δοηηθά έζημα ηςκ Υνηζημογέκκςκ, ημ έιαημ θαη
μη θάιηζεξ πμο θνεμημύκηαη ζημ ηδάθη γηα κα ηηξ γεμίζεη με δώνα μ ΑσΒαζίιεξ, μεηαθένζεθακ από Γενμακμύξ ζηηξ ΗΠΑ, όπμο εδναηώζεθακ ζε
ζοκδοαζμό με ημκ Οιιακδό Sint-Nicolaas ή Sinter Klaas από όπμο πνμέθορε
ημ Claus (Klaas θαη Claus από ημ Nicholas ή Nicholaus).

Η Coca-Cola άνπηζε κα πνεζημμπμηεί ηεκ εηθόκα ημο πνόζπανμο άκηα
Κιάμοξ ζηηξ δηαθεμίζεηξ ηεξ από ηε δεθαεηία ημο 1930 εδναηώκμκηαξ ηεκ
εμθάκηζή ημο ζηε ιασθή θμοιημύνα.
Η ζεμενηκή μμνθή ημο Ασ-Βαζίιε δεκ είκαη ηίπμηε άιιμ από έκα
ζοκμκζύιεομα

δηαθμνεηηθώκ

μύζςκ

από
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επμπέξ

θαη

δηαθμνεηηθέξ πενημπέξ ημο θόζμμο πμο ελειίπζεθε μέζα ζημκ πνόκμ ζύμθςκα
με ηηξ ακάγθεξ θάζε επμπήξ.
Γνάθεη ε ζοκενγάηεξ μαξ Ιςάκκα

