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Τό Βογιαλίκι -  -υλαγανή 

τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας

Οί Βογιαλικιώτες (τής Ξυλαγανής) κατέβηκαν στήν Ελλάδα στις 14 
Νοεμβρίου τοΰ 1924. Είναι απλές μά πολύ εύγλωττες οί διηγήσεις τους γιά τόν 
πόθο τους νά έρθουν στήν Ελλάδα.

«Ή ταν στον κάμπο ό Χρηστός μας' έβοσκε τά ζώα. Κι’ ήρθε τό βράδυ 
καί μάς ειπε πώς τόμαθαν καί κείνα δτι θά φύγουμε γιά τήν Ελλάδα. "Οταν 
τ’ ακόυσαν δέν ήξεραν τί έκαναν.

"Εβγαζαν τά κασκέτα τους, τά πετοΰσαν ψηλά καί φώναζαν: Έ εεϊ... θά 
πάμι σνι Άλλάδα... Οά πάμι σνι Άλλάδα...».

Προηγουμένως —  κατά πληροφορίες καί διηγήσεις πάντα γερόντων, πού 
ζοΰν ακόμα καί θυμούνται ολοζώντανη τήν περιπέτειά τους αυτή —  ήρθε στή 
Θράκη, γιά νά διαλέξη τόν τόπο πού θά κατοικούσαν, επιτροπή πού αποτε
λούσαν 6 παπάς τού χωριού ΙΙαπαπαύλος, δ Πρόεδρος "Αναστάσιος Παπανα
στασίου καί ένας άκόμη.

"Άν κρίνω άπό τις περιγραφές τους γιά τήν παλιά τους Πατρίδα, θά 
πρέπει ή Ξυλαγανή νά ήταν ή πιο αξία νά τήν άντικαταστήση.

Τό Μεγάλο Βογιαλίκι βρίσκεται περίπου σαράντα μέ σαρανταπέντε χι
λιόμετρα βορείως τής Άδριανουπόλεως καί έξήντα μέ έξηνταπέντε χιλιό
μετρα βορειοδυτικώς τών Σαράντα Εκκλησιών. Σχετικά μέ τό δνομά του 
διατηρήθηκε άπό στόμα σέ στόμα ή εξής έκίδοχή: Δυο αδελφοί, Κρήτες ή Ή - 
πειρώτες, πού έξασκούσαν τό επάγγελμα τού «μπογιατζή» (βαφέιος) διάλε
ξαν, γιά νά εγκατασταθούν, τό χοοριό αύτό, δπου έβρισκαν άφθονα τά φυτά 
πού χρησιμοποιούσαν γιά τή δουλειά τους. Κι5 ήταν δ μέλιγος (μελιά) γιά τό 
μαύρο χρώμα, τό λάπατο (λάπαθο) γιά τό κίτρινο καί τό ρούδι, τό άζάρι γιά 
τό κόκκινο καί συνδυασμοί τους γιά ενδιάμεσες άποχρώσεις.

Κι’ άπ’ τούς «μπογιατζήδες» λοιπόν αυτούς πήραν οί άπόγονοι τήν τέχνη 
τους. Καί τό χωριό τό δνομα Μπογιαλίκι καί κατόπιν Βογιαλίκι, Μεγάλο άπό 
τόν μεγαλύτερο καί Μικρό άπό τόν μικρότερο άδελφό, ή μάλλον τούς άπογό- 
νους τους άντιστοίχως.

Κάτω άπό τόν πέπλο τής άγάπης τους φαντάζει μέ τήν όμορφη φύσι γύ
ρω του, τούς γραφικούς λόφους του, δπως τό Σαρλίκ(ι), τό Τσιάλμπαΐρ(ι), 
τό Τσιακαρλί, τό Μανταρλί ιμπαιρ μέ τούς πολλούς μύκητες, τό Σιβρίμπαΐρ, τό
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Καραγάτς μπαΐρ μέ τις φτελιές του, τό Μαγιά μπαΐρ καί τοΰ Τζιλέκα τό μπαΐρ.
Ρυάκια τό διέσχιζαν σχεδόν δλο τό χρόνο μέ άφθονα νερά, προ πάντων τό 

«χωριανό τό ρέμα», που «γύριζε» έξ νερόμυλους.
Οι εξοχές του μοσχοβολούσαν «ίτσάκια» (ΐα) καί άγρια δάση, δπως ή 

Μηλιά, τό Χοντρό Κουρί, ή Βαθειά Λάκα, οι Πλαγιές, τοΰ Βοΰλκου τά Μπι- 
μπιλίκια, τοΰ Τσιμπλιάρα, τοΰ Γκουντούλα, τοΰ Παπαστουγιάν, τοΰ Μιχαλέν- 
τζα ,τοΰ Παπατάση, τοΰ Χατζή, τοΰ Τίτηρη, τοΰ χάριζαν τήν ομορφιά καί τά 
πλοΰτη τους. Οί σοδιές πλούσιες, τά δημητριακά ψωμωμένα, τά πρόβατα αμέ
τρητα, τό μέλι σέ λίγωνε μέ τήν ευωδιά του δταν τό τρυγούσαν' τά κρασιά 
άφθονα' τόσο άφθονα —  λέει —  πού κάποιος έκανε πλίνθους χρησιμοποιών
τας κρασί αντί νερό!

Χώρια οί καρποί, πού ή μάννα γη τούς πρόσφερνε χωρίς αντάλλαγμα: 
τά κράνα, τά τσάπουρνα, τά χαμοκέρασα, τά λεφτοκάρυα, τά μήλα, τά αχλά
δια ...

Στά  μάτια τους στέκει ολοζώντανο τό «Μπουρανταλιώτικο» πανηγύρι μέ 
τούς λογής πραματευτάδες, τή μεγάλη κοσμοσυρροή απ’ δλα τά περίχωρα, μά 
προ παντός τις κατανυκτικές ομαδικές προσευχές, πού ακολουθούσαν σεμνοί 
χοροί τών νέων μπροστά στά μάτια τών γεροντοτέρων.

Γιά τήν καλύτερη κατανόηση τών τραγουδιών κυρίως καί ιστοριών νο
μίζω πώς θά διηυκόλυναν ώρισμένα «υπ’ δψιν».

Στή γλώσσα τους «τρώνε» σχεδόν πάντα τό τελευταίο φωνήεν. Π .χ. πιρι- 
στέρ αντί περιστέρι, γυρεύ αντί γυρεύει, τά μάτια τς αντί μάτια της κλπ. Σ τις 
καταλήξεις τών κλιτών ό φθόγγος ε αντικαθίσταται άπό τον ι. Π.χ. ήρθι αντί 
ήρθε.

Ό  φθόγγος ο αντικαθίσταται άπό τον ου. Π.χ. τού μήλου άντί τό μήλο.
Στον τονισμό, τυπικά, σέ ώρισμένες περιπτώσεις, δέν άκολουθώ τούς γνω

στούς κανόνες τονισμού, γιατί θέλω νά άποδοθή ή πτώσις, καί βάζω τον τόνο 
πού έπρεπε νά ειχε μέ τό σωστό φωνήεν: Π .χ. τού Δήμου άντί τον Δήμο κλπ.

2 Ο Ερχομός

Στις δεκαεφτά Νοεμβρίου τοΰ 1924 ή πλατεία τής Ξυλαγανής παρουσία
ζε μιάν άσυνήθιστη κίνηση.

'Αμάξια πεζεμένα κι’ άλλα πού μόλις κατέφθαναν φορτωμένα δσο έπαιρνε, 
γριές καί γέροι, νέοι καί νέες, παιδιά μικρά καί μεγάλα, μητέρες καί νεογέν
νητα, ταλαιπωρημένοι δλοι άπ’ τό πολυήμερο ταξίδι μέ τό πρωτόγονο μέσο 
τής βοϊδάμαξας άντίκρυζαν τήν καινούργια τους Πατρίδα.

Μέ τις φροντίδες τής αρμόδιας Επιτροπής καί τή μέριμνα τής νέας 
τους πατρίδας τακτοποιήθηκαν, κατά τό δυνατόν, στά σπίτια πού είχαν άδειά- 
σει λίγο πριν Βούλγαροι μέ τούς όποιους γινόταν ή άνταλλαγή τοΰ πληθυσμού.
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Εγκαταστάθηκαν εκεί μέ τά λιγοστά υπάρχοντά τους κα'ι μέ πολλή αγά
πη ξανάρχισαν τή ζωή στή χώρα πού χρόνια (ονειρεύονταν κι’ δπου βρήκαν 
άφθονα τήν ελιά κα'ι τό λάδι.

Ή ταν άνθρωποι προπαντός εργατικοί, μέ θερμή ιδιοσυγκρασία μά φιλή
συχοι, μέ χοντρούς κάπως τρόπους μά μ’ ευαίσθητη ψυχή, μέ φτωχή γλώσσα 
μά μέ πλούσια καρδιά κι’ έξυπνο πνεύμα.

"Άν ή περίστασις τούς είχε αναγκάσει νά έγκαταλείψουν ολόκληρες πε
ριουσίες, ή ΐδια δέν μπορούσε νά τούς έμποδίση νά φέρουν μαζί τους τις συνή
θειες, τά ήθη καί τά έθιμα, τις αρχές, τούς θεσμούς πού ρύθμιζαν τή ζωή 
τους.

"Ολα αυτά, στήν αρχή φυσικά, διατηρήθηκαν δπ<υς ήταν. Τό ίδιο δμως 
χωριό είχε δεχθή πρόσφυγες καί άπό άλλα μέρη τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας 
καί τής ’Ανατολικής Θράκης.

Καί καθώς πάντα συμβαίνει δλα αυτά άναμείχθηκαν, άσκησαν καί δέχθη
καν επιδράσεις, εμφάνισαν παραλλαγές ώσπου, στό τέλος ό χρόνος κι’ ό πολι
τισμός τείνουν νά τά εξαφανίσουν.

Πολλοί παλιοί τά θυμούνται μέ αγάπη καί τά βλέπουν μέ πόνο νά χάνων- 
ται" κι’ δταν τούς ρωτάς νά σού πούν γ ι’ αυτά, στά μάτια τους διακρίνεις μιά συγ
κίνηση θάλεγα ευγνωμοσύνη, σάν τούς σώζης κάποιον αγαπημένο πού κινδυ
νεύει νά χαθή.

Πολλά, δπιος ήταν ή παραλλαγμένα, θυμούμαι καί ή ίδια. Θέλω νά δώ
σω μιά εικόνα τής ζωής τους πιστεύοντας πώς μέσα στό φόντο της βρίσκουν 
καλύτερα τή σημασία τους παρά άν τά άνέφερα ξερά καί μεμονωμένα.

’Αρχίζω άπό τήν οικογένεια.
Τό σύστημά της είναι πατριαρχικό. Στό σπίτι, άνώτατος άρχηγός ήταν 

ό πατέρας.
Σ ’ αυτόν ύπάκουαν δλα τά μέλη τής οικογένειας άπό τή σύζυγο, τούς 

γυιούς, τις κόρες καί τις νύφες ώς τά έγγόνια.
Δούλευαν δλοι μαζί’ έτρωγαν δλοι μαζί. Αύτό φυσικά οφειλόταν καί στή 

συνήθεια μά τώρα τουλάχιστον καί στις συνθήκες.
Τά λιγοστά χωράφια καί ή λοιπή περιουσία ανήκαν στύν πατέρα. Αυτός εξ 

άλλου διέθετε καί τή μεγαλύτερη πείρα καί τις περισσότερες γνώσεις σχε
τικά μέ τήν καλλιέργεια τής γής καί τήν, δχι συστηματική φυσικά, κτηνοτρο
φία.

Ό  γυιός ή οι γυιοί ήταν βοηθοί του πού είχαν τό μερίδιό τους στις άπο- 
λαυές πάντα σάν παιδιά τού πατέρα τους.

Τή γή, γιά νά τούς χαρίζη τά άγαθά της, τήν πότιζαν μέ άφθονο ιδρώ
τα. Τήν ώργωναν μέ τό ξύλινο άλέτρι ή σιδεράλετρο, πού τό ’έσερναν άδιαμαρ- 
τύρητα τά βόδια. Θέριζαν τά σιτηρά μέ τό δρεπάνι στό δεξί χέρι καί στό αρι
στερό στήν παλαμαριά, ένα είδος ξύλινου γαντιού πού προ φύλαγε τό χέρι καί
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διηυκόλυνε στο νά κρατάη περισσότερα στάχυα, νά γίνεται μεγάλη ή «χεριά».
Τό καλοκαίρι ήταν ή εποχή τού εντατικού αγώνα, πραγματικού πολέμου.
Σ 5 αυτόν επιστρατεύονταν δλοι δσοι μπορούσαν αδιακρίτως φύλου ή ηλι

κίας. Σάν τελείωνε δ θερισμός τά δεμάτια συγκεντρώνονταν στ'ις μεγάλες αυ
λές, στά αλώνια, καί στιβάζονταν σέ θημωνιές γύρω-γύρω.

Τ 5 αλώνι εΐχε προηγουμένως βραχή καί πατηθή καλά μέ πέτρινο· κύλιν
δρο γιά νά γίνη ίσιο καί καθαρό. Έκεΐ μέ τήν ξύλινη ροκάνα αλωνίζονταν δλες 
οί θημωνιές μέ τή σειρά.

Δέν πήγαινε πίσω καί τό σφύριγμα τού μερακλή, πού όρθιος επάνω στή'· 
ροκάνα, δταν δέν παρώτρυνε τά βόδια νά βιαστούν, νά στρίψουν «δεξιά, αρι
στερά, μέσα, έξω» σφύριζε όμορφους σκοπούς, μακρόσυρτους, γλυκούς. Κι’ 
δ πόλεμος γινόταν πανηγύρι.

Σάν πατιούνταν τά στάχυα «γύριζαν τό άλα>νι» μέ τις «γιάμπες», γιά νά 
φέρουν τά απάτητα στήν επιφάνεια. Κι’ δταν τρίβονταν καλά τά στάχυα κι’ 
ή καλαμιά γινόταν ψιλό άχυρο τά βόδια είχαν σειρά νά ξεκουραστούν. Οί 
δουλευτάδες μάζευαν σέ σωρό τό προϊόν τού αλωνισμού μέ τόν «γκρέβιλο» κι’ 
άν δ αέρας φυσούσε τό «λίχνιζαν» γιά νά χωρίσουν τό σιτάρι άπό τό άχυρο, 
«δερμόνιζαν» τό σιτάρι γιά νά τό καθαρίσουν άπό τά κότσαλα καί τις πέτρες 
καί νά τό άποθηκεύσουν στ’ άμπάρια καί τ’ άχυρο στον αχυρώνα.

"Οταν τ’ αλώνια άδειαζαν άπ’ τις θημωνιές, άλλαζαν καί τά σκηνικά τής όμορ
φης, απλής ζωής. Σειρά είχε τώρα δ τρύγος τού καλαμποκιού. Μιά αλληλεγ
γύη θαυμαστή, μιά συνεργασία χιορίς δρους. Τή μιά μέρα στού ενός, τήν άλ
λη στ’ άλλουνού τό χωράφι.

"Άσπροι σωροί άπό «κοτσάνια» δέσποζαν τώρα στις αυλές κι’ δ όγκος 
τους φοβέριζε τό μάτι. Μά τό πρωι μές στήν καθαρισμένη καί χρισμένη μέ 
κοπριά αυλή κυλιούνταν απλωμένα κεχριμπάρια. Καί πιο πέρα άφράτοι σωροί 
άπό καλαμποκόφυλλα. Ά π ’ αυτά ή οικοδέσποινα Οά διάλεγε τά πιο μαλακά καί 
άσπρα γιά νά ύφάνη μαλακές καί άθάνατες όμορφες τ[ιάθες.

Τή νύχτα γινόταν ένα μικρό θαύμα. Έ να  θαύμα άπ’ αυτά πού μπορούν 
καί κάνουν οί άνθρωποι δταν βρεθούν στήν άνάγκη ή δταν θέλουν.

Αυτή τήν εποχή μές στο χωριό αντιλαλούσαν καί πάλι τά τραγούδια. Μά 
τώρα είχαν έναν τόνο πιο μαγευτικό γιατί άκούγονταν τή νύχτα' γιατί τότε 
γίνονταν τά νυχτέρια.

Ό  νοικοκύρης καλούσε γνωστές κοπέλλες ώς έπί τό πλεΐστον στο «μιντζί» 
νά βοηθήσουν στο καθάρισμα. Ή  άμοιβή τους ήταν ανυπολόγιστη. Ή ταν ενα 
φίλευμα, ένα δείπνο μέ φαγητά άπ’ αυτά πού μπορούν νά χορτάσουν εύκολα 
πολλούς.

Ή  πρόσκλησις δμως ήταν όχι μόνον εύπρόσδεκτη μά καί λαχταριστή. Ή 
ταν μιά ευκαιρία γιά τις νιές νά συγκεντρωθούν, νά πούν καί νά γελάσουν, νά 
τραγουδήσουν κάτω άπ’ τόν άστροσπαρμένο ουρανό, νά προβάλουν τά αγνά
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τους νιάτα στά αχόρταγα βλέμματα τών παλληκαριών κάτω απ’ τό φεγγαρό
φωτο.

Τό θρόισμα τών φύλλων διακοπτόταν άπό κοριτσίστικα γέλια. 01 έφηβοι 
έδειχναν τήν εποχή αυτή μιά αφάνταστη προθυμία νά παν νά βόσκουν τά ζώα 
στον κάμπο καί νά διανυκτερεύσουν μάλιστα έκεΐ. ’Έτσι είχαν τήν ευκαιρία 
μακριά άπό τον έλεγχο τοΰ αυστηρού γονιού νά κατεβαίνουν μέ τή σειρά, κα
βάλα στ’ άλογο, στο χωριό καί νά γυρίζουν στά «μιντζιά» ψάχνοντας γιά τήν 
αγαπημένη.

Τά τραγούδια τους ήταν αργόσυρτα. Τά λόγια ήταν απλά σάν και τούς 
ανθρώπους εκείνους, τά θέματα διάφορα' παράπονα, καημοί, πόθοι, αγάπες, 
ξενητειά.

Νά ένα άπ’ τά πιο παλιά πού τραγουδιούνταν στήν «Πατρίδα».

«’Εψές βγήκα νά σεργιανίσου 
τά μισάνυχτα τά πάρουρα.
Βρίσκου τήν κόρη νά κοιμάτι μόν κί μουναχή.
’Έσκυψα νά τή φιλήσου 
δέ μι δέχτικι.

—  Πού ήσαν ξένι μ, πού ήσαν αυτόν τού χειμώνα 
φάντα (δταν) κειτούμαν κ! θιρμινούμαν;

—  Ξένου δούλιυα σένα τάστιλνα.
Σόστιλνα, κόρη μ, σόστιλνα 
βραχιόλια στά παχλά τά χέρια σ,
σόστιλνα, κορη μ, γκιουρντάνια στούν άσπρου τού λαιμό σ, 
σόστιλνα, κόρη μ, σόστιλνα γυαλί κι χτένι 
γυαλί κί χτένι στά ξανθά μαλλιά σ.»

Σάν λιάζονταν οί κουκουνάρες, άκολουθούσε τό ξεκόκκισμα μέ τον κύ
λινδρο ή τή χειροκίνητη καλαμποικομηχανή, δ καρπός απλωνόταν γιά νά λια
στή καλά καί τά κοτσάνια γίνονταν εύφλεκτο προσάναμμα γιά τό χειμώνα.

Ό  κόσμος τ<όν παυδιών πού σ’ όλες τις εποχές άποζη,τάει τό παιχνίδι, τό 
έβρισκε καί τιάρα. Μες στις ευρύχωρες αυλές, παιδάκια έπαιζαν ώρες ολόκληρες 
σχηματίζοντας πηγαιδάκια, μαντράκια, καλύβες άπό κοτσάνια ή ζεύονταν δυο 
δυά σά βόδια στο ζυγό τριγυρνούσαν στο αλώνι. Μερικά πιο μεγάλα, επιδέ
ξιοι μαστόροι, επινοούσαν καί κατασκεύαζαν μικρούς τροχούς άπό στέλεχος 
καλαμποκιάς, ολόιδιες ρόδες μέ άκτίνες, μέ βέργα ιτιάς γιά στεφάνη. Κι’ άλ
λα πάλι μέ κολοκυθάκια γιά τροχό καί χερούλι άπό βλαστό ηλίανθου.

'Όλα εξασφαλίζονταν μέ τό χέρι.
'Ό ταν τέλειωναν οί δουλειές στά χωράφια, τούς περίμεναν άλλες άσχο- 

λίες, τόσο τούς άνδρες, οσο — καί πιο πολύ —  καί τις γυναίκες.
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"Οταν δέν ώργωνε, δέν έσπερνε, δέ θέριζε ό άξιος γεωργός επισκεύαζε 
τό κατεστραμμένο αλέτρι ή τή σβάρνα, κατασκεύαζε τσαρούχια άπό χοιρινό 
δέρμα, πελεκούσε κα'ι έφτιαχνε «κοπάνες», ξύλινες γούρνες γιά νά ταΐζουν τά 
γουρούνια, ή γαλέτσια γιά τις γυναίκες, σκαμνιά γιά τό σπίτι.

Διώρθωνε τήν άμπάρα, έφερνε «τσαλιά» γιά νά περιφράξη τήν αυλή, έβγα. 
ζε κούτσουρα γιά τό χειμώνα, έφερνε φρύγανα, ξύλα.

Μά κείνες πού ξαποσταμό δέν εΐχαν ήταν οί γυναίκες.
"Οταν ιδέν βοηθούσαν στις δουλειές τών χωραφιών, ΐ'ίς περίμεναν δουλειές 

τού σπιτιού, πού γιά νά τ'ις προλάβουν έπρεπε νά ξενυχτούν.
Τά ρούχα της οικογένειας, άπό τά στρωσίδια τού σπιτιού ώς τις φορε-

Έξωτερικο σπιτικού στο Μεγάλο Βογιαλίκι.

σιές τους, έβγαιναν άπό τά χέρια τους. Ή ταν δλα χειροποίητα.
"Εγνεθαν τό βαμβάκι γιά τά βαμβακερά ρούχα και προικιά. ’Ήξεραν νά 

λευκαίνουν τ’ άσπρα μέ ένα κάπως αηδιαστικό, πολύ κοπιαστικό μά καί άποτε- 
λεσματικό τρόπο.

Τά άφηναν δλη τή νύχτα μέσα σέ άραιωμένη κοπριά προβάτου, τά έπλε
ναν ύστερα στό ρέμα, τά άπλωναν καί πάλι επαναλάμβαναν τά ίδια άπ’ τήν 
άρχή επί μερικές μέρες ώσπου γινόταν εξαιρετικά πράγματι λευκά.

Τά πανιά αυτά γίνονταν πουκάμισα μέ κεντημένη τραχηλιά γιά τούς άν- 
δρες καί κεντητά μανίκια καί ποδόγυρο γιά τις γυναίκες.

Τό μαλλί τό έπλεναν στό ρέμα. Τό «έξεναν» γιά νά τό καθαρίσουν απο 
τις κολλιτσίδες κι’ δ,τι άλλο. Γιά τις δουλειές αύτές γίνονταν καί νυχτέρια τό 
χειμώνα.
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"ΤΠστερα τό λανάριζαν στο ορθό λανάρι. Ή ταν ,κάτι πούμοιαζε μέ σκαμνί. 
Στήν επάνω οριζόντια επιφάνεια ειχε δυο σειρές πυκνές,, χοντρές βελόνες. Ε 
κεί τό έμπηγε κα'ι τό τραβούσε απ’ τά πλάγια ή πολύπειρη νοικοκυρά και τό 
ετοίμαζε γιά γνέσιμο. Ά πό τό γνέσιμο στο «καλάμισμα, τό ήδιασμα, τό τύλι
γμα, τό μίτωμα» καί τέλος στο ύφασμα.

"Τφαινε τα μάλλινα μά τά ήθελε καί μαύρα αστραφτερά βαμμένα. Μά
ζευε κλωνάρια μελιάς, τά έβραζε καί έβγαζε ένα μαύρο χρώμα πού μέ λίγο 
μαυρόχρωμα έδινε ένα γυαλιστερό καί ανεξίτηλο μαύρο στά «σκουτιά».

’Απ’ αυτά γίνονταν οί «τσούκνες» καί τά «πουτοΰρια». ’Ιδιαίτερα γιά τά

Οικογένεια Βογιαλικιωτων.

τελευταία έπρεπε νά είναι καί «ντουλαπιασμένα». Τό επεξεργάζονταν οί «ντου- 
λαπατσήδες» πού έρχονταν μιά ώρισμένη εποχή, τό έπαιρναν γιά νά τό φέρουν 
πυκνό, χοντρό μέ ύφη καί οψι τσόχας. Οί νέες κεντούσαν τις αλλαξιές.

Τις κλωστές, δσες δέν έφτιαχναν οί ίδιες, τις αγόραζαν άπ’ τό μοναδικό 
μαγαζί στο χωριό δπου δλοι έβρισκαν τά άλλα, τά λιγοστά είδη πού τούς χρει
άζονταν' πετρέλαιο γιά φωτισμό, ξύδι, αλάτι, πιπέρι κόκκινο καί μαύρο, κου- 
φέτα, ζάχαρι, «βαλάδες» καί χάντρες γιά στολίδια τής φορεσιάς τους καί
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«βαράκι». Αυτό ήταν ένα είδος πολύ λεπτού χρυσόχαρτου πού εύκολα γινόταν 
σκόνη γιά νά κόλληση σέ φύλλα κισσού ή «τσιμσιριού» πού προορίζονταν γιά 
κάλαντα ή γιά γάμο.

Οι γυναίκες, πολύ περισσότερο οί κοπέλλες, έκαναν τίς συναλλαγές τους 
άπό ένα μικρό παραθυράκι τού μαγαζιού πού ήταν πάνω στο δρόμο.

Δέν επιτρεπόταν σέ ένα κορίτσι, ήταν ντροπή νά μπή μέσα στο μαγαζί 
δπου πιθανόν νά βρίσκονταν καί άνδρες.

'Τπάρχει ένα φυτό σκιαδανθές πού βγάζει άσπρα άνθη. "Οσες φορές τό 
δούν γριές, δέν υπάρχει περίπτωσις νά μην πούν: «Στον καιρό μας αυτό τό 
λουλούδι, μές στη μέση ήταν μαύρο ίσα μέ παρά. Τώρα χάθηκε. Τό λέν ντρο- 
πίτσα. Μά πού ντροπή τώρα ί».

Οί πιο ήλικιωμένες ασχολούνταν καί μέ δ,τι άλλο ήξεραν ή χρειαζόταν.
’Ήξεραν απ’ τά παχιά τού γουρουνιού καί τ’ άχρηστα γιά φαγητό νά 

κάνουν σαπούνι βράζοντάς τα μέ καυστική σόδα.
Τό άνοστο κρέας τής γερασμένης προβατίνας νά τό κάνουν εύγευστο κα- 

βουρμά.
Ετοίμαζαν τραχανά καί «γιουφκάδες» (χυλοπίττες) γιά τό χειμώνα.
’Ήξεραν νά βουλώνουν τά ραγισμένα σταμνιά καί τσουκάλια μέ ενα μεί

γμα άπό αυγό, άσβεστόγαλα καί βαμβάκι.
Παρασκεύαζαν άλοιφή άπό άσβεστόνερο καί λάδι, «μιχλέμ», πολύ άποτε- 

λεσματική γιά πολλές περιπτώσεις.
’Έπλεναν κάλτσες μάλλινες καί σκούφιες, πίτυζαν τυρί μέ πιτυά προβά

του. Τό ράψιμο τών ρούχων, έκτος άπό τά πουτούρια (βράκες) τά γιλέκα, τίς 
«σαλταμάρκες» (είδος σακακιού) καί τούς «ναμπάδες» (είδος παλτού μέ κου
κούλα, γαρνιρισμένο στις ραφές ιμέ γαϊτανάκι άσπρο) τών άνδρών, πού ήταν 
δουλειά τών «τερζήδων», περίμενε κι’ αυτό τά χέρια τών γυναικών.

’Ά ν ληφθή ύπ’ όψιν καί ή συχνή τεκνοποιία εξηγείται γιατί γήραζαν τό
σο γρήγορα οί άξιες αυτές γυναίκες.

Βαρύ τό έργο τής γυναίκας, δύσκολος ό ρόλος της καί πιο δύσκολος τής 
νύφης. ...

Έκτος άπό τήν εργατικότητα πού έπρεπε νά τή διακρίνη —  τόσο στις 
δουλειές τού σπιτιού δσο καί στού χωραφιού, δπου ήταν ντροπή νά μήν προχω- 
ρή στο «άρδίνι» πρώτη πρώτη —  έπρεπε νά προσέχη καί τή συμπεριφορά, τή 
στάση της άπέναντι σέ δλους. ’Έπρεπε νά τρέχη πρόθυμη, παντού, νά προλα- 
βαίνη τά πάντα. 'Όταν άκόμα κάθονταν γιά φαγητό κάτω, γύρω στο χαμη
λό σοφρά, αυτή δέν είχε τό δικαίωμα νά καθήση σάν τούς άλλους. Αυτή έπρε
πε νά βρίσκεται σέ ήμιγονάταση, έτοιμη νά σηκωθή, γιατί κάποιος ζητούσε κάτι 
ή γιατί κάποια άλλη άνάγκη παρουσιαζόταν.

Δέν ήταν τόσο ό λόγος αυτός δσο γιά νά κατανόηση ή νύφη τή θέση της 
στήν οικογένεια, τήν τελευταία.
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Μιά τέτοια κατάστασις φυσικά δημιουργούσε και τά σχετικά ανέκδοτα. 
Συνήθιζαν νά τρώνε πολλοί μαζί άπό μεγάλες γαβάθες ή ταψιά. Τή Σα- 

ρακοστή λοιπόν έτρωγαν χαβιάρι καί χορτόσουπα.

Νιόπαντρο ζευγάρι Βογιαλικιωτών.

Τό Συνοικέσιο

Οί νέοι βλέπονταν καί δέν συζητούσαν, ποτέ ολομόναχοι' σπάνια συνανα
στρέφονταν στενά. Τά παλληκάρια μπορούσαν νά διαλέξουν τή γυναίκα πού 
ήθελαν. "Όχι όμως σπάνια —  λόγω τού νεαρού τής ηλικίας —  είχε αρκετή 
βαρύτητα καί ή γνώμη τών γονέων.

Συνέβαινε δηλαδή ένας νέος νά άρχίση νά ένδιαφέρεται γιά μιά νέα πα
ρακινούμενος άπό τά επαινετικά λόγια πού άκουγε άπ’ τούς γονείς του γι’ 
αυτήν.
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Αύτα ή ήταν σχετικά μέ τήν καλή καταγωγή της ή μιλούσαν γιά τον σε
βασμό καί τήν ευγένεια πού τήν χαρακτήριζε.

Αυτές τίς λέξεις βέβαια ίσιος νά μήν ήξεραν νά τίς πούν. "Ομως αυτό 
εννοούσαν δταν έλεγαν «νά δής πώς καλημερίζει» ή δτι έτυχε νά δώση τή σει
ρά της στο πηγάδι, ή σταμάτησε γιά νά περάση μέ τ’ αμάξι ό πατέρας τού 
παιδιού γιά νά μήν τού «κόψη τό δρόμο καί τού ορέρη γρουσουζιά».

Σπουδαίο προσόν ήταν καί ή νοικοκυροσύνη καί ή εργατικότητα γιά μιά 
κοπέλλα. Κι’ αυτήν δέν ήταν δύσκολο νά τήν διακρίνης. Φαινόταν ακόμα κι’ 
άπ’ τον τρόπο πού έδενε τό λαχώρι της, άπ’ τά καθαρά ρούχα της τά καλο- 
κεντημένα' άπ’ τά πολλά άδράχτια πού γέμιζε γνέθοντας στά νυχτέρια κι’ άπό 
ένα σωρό άλλες εκδηλώσεις πού εκείνοι τότε ήξεραν νά εκτιμούν μέ τά δικά 
τους μέτρα καί κριτήρια.

Συνέβαιναν καί τότε τά έκτροπα. Ή ταν δμως τόσο σπάνια! Καί τόσο 
φυσικά έξ άλλου. Καί κείνοι ήταν άνθρωποι.

Πέρα άπ’ τίς άρχές πού ρύθμιζαν τή ζωή τους, πέρα άπ’ τούς θεσμούς 
υπήρχε καί σ’ αυτούς ή φύση. Κι’ έχει κι’ αυτή πάντα τή δική της δύναμη. 
Μά ή δύναμη αυτή γίνεται τόσο πιο μεγάλη, οσο περισσότερα δικαιώματα τής 
παραχωρούν οί άνθρωποι μέ τό πρόσχημα τής έλευθερίας.

'Υπήρχαν περιπτώσεις πού οί γονείς τής κόρης δέν έδιναν τή συγκατά- 
θεσί τους γιά τό γάμο της μέ τον έκλεκτό της. Τότε έφευγε κρυφά στο σπίτι 
τού παλληκαριού κι’ δ γάμος γινόταν στο σπίτι τού γαμπρού.

’Ά ν πάλι ένας νέος άγαπούσε παράφορα μιά νέα χωρίς άνταπόκρισι έκ 
μέρους της καί συγκατάθεσι τών δικών της, άν είχε τή δύναμι καί Ικανούς 
συνεργάτες τότε πρόβαινε στήν άπαγωγή της παίρνοντας τό δικαίωμα καί μό
νο άπό τή σκέψι πώς ζή γ ι’ αυτήν μονάχα.

Ή  άπαχθεΐσα δέν θά δεχόταν νά έπιστρέψη στο σπίτι της, μακάρι καί νά 
τής δίνονταν γ ι’ αυτό χίλιες ευκαιρίες.

Τό αίσθημα τιμής, έντονώτατο, δέν τής έπέτρεπε κάτι τέτοιο άσχετα άν 
ειχε δλα τά έλαφρυντικά μέ τό μέρος της.

Προτιμούσε ν’ άφήση τήν ύπόθεσι στο χρόνο καί στή συνήθεια.
Στις άλλες περιπτώσεις δπου κανένα έμπόδιο δέν παρεμβάλλονταν στήν 

έπισφράγισι μιας άγάπης μέ τό γάμο, αυτός εξακολουθούσε τήν ίδια γιά δλους 
πορεία.

Οί ίδιες ενέργειες λάβαιναν χώρα, οί ίδιοι σκοποί παίζονταν γιά δλους, 
τά ίδια τραγούδια άκούγονταν, τά ίδια λόγια σέ ώρισμένες στιγμές άνταλ- 
λάσσονταν, οί ίδιοι τύποι τηρούνταν μέ αυστηρότητα μάλιστα.

Ή  μητέρα μου, ή μητέρα τού πατέρα μου καί μία έξαδέρφη μου, γελών
τας καλοκάγαθα, είχαν τήν καλωσύνη νά μού περιγράψουν αυτόν τον γάμο, 
δπως γινόταν στήν «Πατρίδα» καί στήν Ξυλαγανή τά πρώτα χρόνια.
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"Ύστερα άπό κοινή συμφωνία τοΰ ζεύγους ό νέος έστελνε τον πατέρα του 
μαζί μέ άλλους δυο τρεις συγγενείς του στο σπίτι τής νέας.

Ή  μέρα πού 0ά ξημέρωνε έπρεπε νά είναι Δευτέρα, Τετάρτη ή Κυριακή.
Σέ ένα μαντήλι κρατούσε δ μέλλων πεθερός ένα δαχτυλίδι. Αύτό, οσην 

ώρα συζητούσαν καθισμένοι κατάχαμα πάνω σέ υφαντά μαξιλάρια, βρισκό
ταν πάνω στο πότισμα.

Ή  συζήτησις γινόταν αποκλειστικά άπό άνδρες. Ή  μοναδική γυναίκα 
ήταν ή κοπέλλα πού καθόταν δσο μπορούσε έτσι πού νά κάνη λιγότερο αισθη
τή τήν παρουσία της.

Κι’ δταν οί μεγάλοι συμφωνούσαν τότε ρωτούσε δ πατέρας τήν κόρη: 
«Τόν θέλεις»; «Τόν θέλω» φυσικά ήταν ή άπάντησις.

"Επρεπε τότε νά στραφή πρός τό εικονοστάσι, νά κάνη τό σταυρό της 
καί τρεις μετάνοιες, νά φιλήση τό χέρι τού πατέρα της και νά πάρη τό δαχτυ
λίδι.

Τήν ίδια στιγμή κάποιος έρριχνε τρεις ντουφεκιές. «Ποιά κράτησε άρα
γε δαχτυλίδι άπό\[)ε»; ήταν τό θέμα συζητήσεως σ’ δλα τά σπίτια τού χωριού 
κείνο τό βράδυ.

Μιά απ’ αυτές πάλι τις βραδυές, σύντομα, δ γαμπρός μέ τόν πατέρα του 
καί μερικούς ακόμα συγγενείς ξεκινούσαν νά πάνε γιά αρραβώνες. Φεύγον
τας άπό τό σπίτι ερριχναν καί πάλι τρεις τουφεκιές.

Φτάνοντας στο σπίτι τής άρραβωνιαστικιάς ξανάρριχναν. "Ετσι εντοπι
ζόταν κάπως τό συιμβάν μέ τό συσχετισμό τών δύο διαδοχικών πυροβολισμών.

Τό κράτημα τού δαχτυλιδιού ήταν ένα σημάδι απόλυτης σχεδόν συμφω
νίας καί άπό τά δύο σπίτια.

"Ομως καί τώρα γινόταν ολόκληρη διαδικασία σάν νά υπήρχε περίπτω- 
σις νά έπέλθη κάποια άσυμφο^νία πού ποτέ σχεδόν δέν συνέβαινε.

Αυτή τή φορά στο δωμάτιο δπου περίμεναν οί άνδρες μόνο καί πάλι συγ
γενείς τής νύφης μέ τόν πατέρα της, έμπαινε δ πατέρας τού γαμπρού. Οί άλ
λοι περίμεναν έξω στήν αυλή. Γιά τήν άκρίβεια δέν έμπαινε ού'τε αυτός. Κα
θόταν μπροστά στήν πόρτα στο ένα γόνατο, τό άλλο έτοιμο γιά φυγή.

Στο χέρι του, σ5 ένα μαντήλι υφαντό, μέσα σέ λίγο σιτάρι, κρατούσε τ? 
άσημικά πού θά χάριζε στή νύφη: μιά άσημένια ζώνη συνήθως, μιά σειρά 
άπό φλουριά. Τής έταζε άκόμα καί κανένα ζώο ή λίγα στρέμματα χωράφια. 
"Οταν τέλειωνε, ρωτούσε δ πατέρας τού κοριτσιού: «Μπαμπά χάκ —  τί δί
νεις; «Τόσα». «Τόσα μονάχα; ’Έ χει τόσες άλλαξιές προίκα». «"Ε, άντε τότε 
τόσα».

Χρειάζεται μιά επεξήγηση στή συζήτηση αυτή τήν κάπως ακατανόητη.
Τήν εποχή εκείνη δέν υπήρχε δ σημερινός θεσμός τής προίκας, ή μάλλον 

υπήρχε άλλά άντεστραμμένος.
Ή  μοναδική προίκα της ήταν οί «τσούκνες» καί τά έσώρρουχα, οί άλλα-
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ξιές, πού ή ηλικία, ή δεξιότητά της κα'ι ή οικονομική κατάστασις τού πατέρα 
της τής επέτρεπαν νά ράψη και νά κεντήση.

Ό  γαμπρός έδινε «μπαμπά χακ — », δικαίωμα δηλαδή τού πατέρα. Κι* 
ήταν αυτό δεκαοχτώ λίρες γιά τήν καλύτερη νύφη.

Κι’ ακόυσα μιά μέρα —  και γέλασα —  ένα γέρο νά λέη, καμαρώνοντας 
την πεντάχρονη έγγονούλα του: ή Σούλα μας εΐνι Γκόλφου, εΐνι ’πού τς, δικα- 
ουχτώ λίρις...

Άφού έκλεινε ή συμφωνία, έμπαινε μέσα ό συμπέθερος πλέον, φώναζε 
και τούς άλλους κα'ι ό ίδιος καθόταν δίπλα στον πατέρα της νύφης του.

Αυτή φιλούσε τό χέρι τού πεθερού της καί άλλων δύο άνδρών —■ ώστε 
νά συμπληρωθή ό αριθμός τρία —  καί έπαιρνε, οχι μόνη της παρά άπό τά 
χέρια τού πατέρα της τά δώρα πού τής είχαν φέρει.

Τότε έπρεπε οπισθοχωρώντας νά βγή χωρίς νά γυρίση τά νώτα της καί 
φτάνοντας στήν πόρτα νά στρίψη δεξιά.

’Έμπαινε μέσα κι’ δ γαμπρός. Ή  νύφη τού έβγαζε τό δεξί παπούτσι μέ
σα δπου έβρισκε τό «μπαξίσ» πού είχε βάλει γ ι’ αυτήν. "Τστερα κάθονταν κι’ 
οί δυο δίπλα - δίπλα στό ίδιο μαξιλάρι. Ή ταν κάτι πού συμβόλιζε τήν ένωσί 
τους. Ή  νύφη «έζωνε» όλους τούς παρευρισκομένους’ τούς χάριζε άπό μιά 
υφαντή πετσέτα πού τήν φορούσαν στά κασκέτα τους δταν έφευγαν.

Φεύγοντας αυτή τή φορά, τούς συνώδευε «γκάιντα».
Τήν άλλη τό προ/ι γινόταν σιγανό γλέντι στό σπίτι τής νύφης μέ ποτά 

καί κεράσματα πού έφερνε άπ’ τό σπίτι του ό γαμπρός.
Οί γυναίκες είχαν ετοιμάσει κάτι αντίστοιχο μέ τις σημερινές μπομπο

νιέρες. Δέν ήταν τόσο πλούσιο, ήταν δμως έξ ίσου όμορφο, δπωσδήποτε φυσι
κό καί συγκινητικά άφελές. ’Έδεναν μικρές τούφες βασιλικού —· άν υπήρχε 
r— ή κισσού άν ήταν χειμώνας. Τις στόλιζαν μέ «βαράκι» καί κρεμούσαν άπό 
ένα μικρό ευτελέστατο φλουράκι μέ δυο μακρουλά χαντράκια.

Αυτές τις «φούντες» τις μοίραζαν σ’ δλους τούς παρευρισκομένους καί μή 
συγγενείς καί φίλους.

Ό  άρραιβώνας κρατούσε μιά ή δυο εβδομάδες. Σέ σπάνιες περιπτώσεις 
συνέβαινε νά γίνη τό χειμώνα κι’ δ γάμος τό Πάσχα. Φυσικά, ποτέ δέ γινό
ταν σέ δίσεκτο χρόνο.

Ό  γάμος, οί προετοιμασίες καί ή τελετή του ήταν τό πιό σημαντικό κοι
νωνικό γεγονός, τό πιό χαρούμενο γιά δλους, μαζί τό πιό κουραστικό γιά τούς 
άμεσα ενδιαφερομένους.

’Έδινε τήν ευκαιρία νά δημιουργηθή μιά μεγάλη κΐνησις ολόκληρη σχε
δόν έιβδομάδα στό χωριό καί νά δοθή ένα άθώο ξέσπασμα στά σφριγηλά 
νιάτα.

Ά πό τό βράδυ ακόμα τής Τετάρτης άρχιζαν τά «Προζύμια». Στό σπίτι
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καί τοΰ γαμπρού και τής νύφης συγκεντρώνονταν ολα τά συγγενικά καί φιλικά 
κορίτσια και παλλικάρια.

Τά κορίτσια μάλιστα τής νύφης φορούσαν κάλτσες τού ίδιου χρώματος 
δλες, ενός χρώματος πού ήταν διαφορετικό απ' αύτό πού φορούσαν τά κορί
τσια τού γαμπρού.

Οί νέοι χόρευαν μέ τή γκάιντα. Τά κορίτσια ζύμωναν τίς κουλούρες.
Ά π ’ τ’ ανοιχτά παράθυρα μπορούσες νά παρακολουθής τά ζωηρά πρό

σωπα πού έσκυβαν μέ χάρι καί τ’ άνασκουμπο)μένα χέρια πού δούλευαν μέ 
τέχνη τό ζυμάρι. Οί πιο έμπειρες τίς έψηναν στούς φούρνους.

Ό  αέρας ιδονούνταν άπό τούς ζωηρούς σκοπούς καί τίς κραυγές ενθου
σιασμού καί ή ατμόσφαιρα γέμιζε γλύκα άπ’ τήν ευλογημένη ευωδιά τού φρε- 
σκοψημένου χιοριάτικου ψωμιού.

'Τέτοιες νύχτες άκούγονταν τραγούδια σιγανά, σάν τά καθιστικά, κατά τό 
ζύμωμα. Σάν τέλειωνε αύτό κι’ άρχιζαν τό χορό καί τά κορίτσια άκούγονταν 
πιο ζωηρά.

Τά τραγούδια μιλούσαν —  γιατί άλλο σέ μιά τέτοια περίπτωση παρά γιά 
τήν αγάπη; Γιά τον όμορφο γυιό τής χήρας, γιά τήν όμορφη παπαδοπούλα, 
γιά τήν κόρη πού ή αγάπη δέν τήν άφίνει νά καθήση νά ύφάνη, γιά αταίρια
στους γάμου ς' κι’ έχουν πάντα τό χρώμα καί τό άρωμα τής εποχής. Ή  γλώσ
σα είναι βαρειά καί ή αφέλεια γουστόζικη.

Νά μερικά:

Βασιλικόν τούν έσπειραν μάρ γκιουζέλ παπαδοπούλα,
στού Γιουργάκη μ τούν ούντά. κλαΐν τά μάτια μ γιά τί σένα”
Ν ’ ακόυσα πού φύτρωσι γιά τί σένα γιά τι μένα
κί φυλλουπρασίνισι. για τι’ αυτήν τή μόν* αγάπη.
Ντρέπουμι νά πάου νά δώ
’πού τής χήρας τούν ύγυιό Κάπ’ ϊιδώ κί κάπ’ ίκεΐ
πού φορεί γιράνιου (γαλάζιο) ζνάρ κάπ’ στούν πέρα μαχαλά 
κί γιράνιου μπιστινάρ φύτρουσι μιά τρανταφλλιά
κίτρινα πουδήματα κί σκέπαοτ τή γειτουνιά.
κί πατάει στά κλήματα ’Πόμνι μάνα κί μπαμπάς
κί τά κλουγυρίσματα. κι ένα μικρό κουρτσούδι

Τ ί φκιάχνεις Στάνου Τού κουρτσούδι μπάντρευαν
ζνάρια ύφαίνου τού κουρτσούδ ούχτώ χρουνώ
μέσα δέ μπαίνου τού κουρτσούδ ούχτώ χρουνώ
όξου δέ 'βγαίνου. κί ή γαμπρός σαράντα δυό.

Τού κουρτσούδιν έκλιγι 
Μάρ Στουγιάνου Καραγκιόζα κι’ ή γαμπρός τού ’μίρουνι:
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Σώπα συ, σώπα μαρ κουζούμ 
γώ θά πάου στους Ίντιρνές (Άδρια- 

νούποΑις)
νά σί φέρου λιουμπλιουμπλιά ( στραγά

λια)
λιουμπλιουμπλιά μές στου χαρτί 
κί λουκούμια στού κουτί 
κι ξυλουκέρατα μαζί 
νά βρουντάν νά χαίρισι.

Βρυσίτσα μου, κρύα βρύση

κρύα κατιβασμένη 
’πού μάρμαρου φκειαισμένη 
’Ά ν ερθ ή ’Άνθου γιά νιαρό 
νιαρό νά μην της δώσης.
Τήν ’Άνθου νά ρουτήσιτι 
«Άνθούλα, ποιόν γιά ν’ άηγαπάς 
κί ποιόν θέλεις νά πάρης»;
Τού Δήμου τούν αραμπατζή 
τού Γιάννου τού στρατιώτη. 
Φουρτώνουν μοΰλις δώδικα 
μουλάρια δεκαπέντι.

Τις κουλούρες τής Τετάρτης .καί Πέμπτης τις μοίραζαν σ’ αυτούς πού 
ήθελαν νά καλέσουν στο γάμο κουβαλώντας τες μέσα σέ καθαρό πολύχρωμο 
«τουρβά».

Αργότερα προσκαλούσαν μέ ένα φλασκί κρασί ή ούζο ή ένα γαρύφαλλο 
τυλιγμένο σέ χ|π?ώχαρτο.

Τό βράδυ τής Παρασκευής στις κουλούρες αφιερωνόταν ή μεγαλύτερη τέ
χνη καί μερικά πρόσθετα υλικά άπ’ τις μαστόρισσες. Αλείφονταν μέ μέλι καί 
γαρνίρονταν μέ σουσάμι καί καρύδια.

'Η  κάθε κόρη, τό ίδιο βράδυ, τή χάριζε στον άγαπητικό της. Δέν τού τήν 
έδινε ή ίδια. Δίσταζε, ντρεπόταν. Τήν έστελνε μέ τή φίλη ή τήν ξαδέρφη της.

Αύτός δμως δειχνόταν πιο τολμηρός.
Μόλις τήν έπαιρνε έκοβε ένα κομμάτι, έβαζε μέσα ένα νόμισμα καί τής 

τό πρόσφερνε δ ίδιος. Αύτή τό δεχόταν παρ’ δλο τό κοκκίνισμά της πού τώρα 
ήταν κι’ άπό ντροπή κι’ άπό εύχαρίστησι.

’Ά ν  τύχαινε νά έμφανιστή κανένας πλούσιος σ’ αύτό τό πανηγύρι, τά κο
ρίτσια μέ τρόπο τόν μουτζούρωναν γιά νά τά φιλοδιυρήση καί νά τού άφαι- 
ρέσουν τή μουντζούρα.

Τό Σάββατο τό πρωΐ ή νύφη σηκωνόταν πολύ νοορίς νά μήν τή δή δ 
ήλιος. Τά κορίτσια πήγαιναν στά σπίτια τους γιά νά ξανασυγκεντρωθούν τό 
βράδυ.

Έ ν α  νέο ζευγάρι παντρεμένων άναλάμβανε τούς ρόλους τού «ντέβιρου 
καί τής ντεβιρίνας». Ζήτησα τήν έξήγησι τής λέξεως.

Ό  μπαρμπα - Θανάσης Γιανναράκης, ένας γέρος άρκετά μορφωμένος 
γιά τήν εποχή καί τόν τύπο δπου έζησε (τελείωσε τό Ελληνικό δημοτικό Σ χο
λείο στο Μεγάλο Βογιαλίκι), μού είπε: «Νά, σάν άρχιτρίκλινος νά πούμε». 
'Όμο^ς τά καθήκοντά του δέν περιορίζονταν σ’ αύτά τού άρχιτρικλίνου.
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Αυτός ήταν ό γενικός μάλλον υπεύθυνος τής χαράς, δ αρχηγός. Κι’ αυ
τός μέ τή γυναίκα του, τό βράδυ τής Κυριακής έδιναν ατούς νεόνυμφους τις 
απαραίτητες εξηγήσεις και οδηγίες γιά τήν ιδιαίτερη στιγμή τους.

Τό βράδυ τοΰ Σαββάτου έπαιρναν κρασιά, φαγητά κι’ δ,τι άλλο χρειαζό
ταν απ’ τό σπίτι τοΰ γαμβροΰ, κορίτσια καί νέους καί πήγαιναν νά φιλέψουν 
τό νουνό.

Αυτός περίμενε στό σπίτι του, καθισμένος κάτω, πάνω σέ μαξιλάρι. Καί 
γύρω - γύρω ένα σωρό απ’ αυτά περίμεναν τούς άλλους.

Ό  ντέβιρος κρατούσε τό «γιαλχά» πού στό ρόλο του αντιστοιχεί μέ τήν

Βογιαλικιώτισσες χορεύουν ζωναράδικο.

ιδιαίτερη σέ έμφάνισι καί αξία μπομπονιέρα πού προσφέρουν σήμερα στό 
νουνό.

“Ηταν ένα φυσικό Ψ  άπό κλαδί. Στις τρείς κορυφές του ήταν στερεω
μένα τρία κόκκινα μήλα «βαρακωμένα».

Άπό τό ένα στό άλλο σκέλος τοΰ Ψ  κρέμονταν αρμάθες άπό «παπαροΰγ- 
κες» (σκαστερά καλαμπόκια) καί σταφίδες προσεχτικά περασμένα ένα καί ένα 
σέ κλωστές. ’Ά ν  δέν υπήρχαν σταφίδες άντικαθιστοΰνταν άπό κομμάτια λια
σμένου κορόμηλου ώστε ή εναλλαγή τοΰ άσπρου - καφέ εξασφαλίζονταν καί 
πάλι. Ό  «γιαλχάς» τοποθετούνταν μπροστά στό νουνό μπηγμένος σέ μιά κου
λούρα.

Έκτος άπ’ τό «γιαλχά» παντού ή πομπή ειχε μπροστά τό «χλάμπρου» 
(φλάμπουρο). "Ηταν μιά βέργα μέ ένα μήλο καί πάλι «βαρακωμένο» στήν 
κορυφή.
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Σ ’ αυτήν ήταν δεμένο μέ τήν απάνω καί κάτω γωνία τής ίδιας πλευράς 
ένα κόκκινο χρυσοκεντημέννο πανί καί ένα πολύχρωμο·, (μακρόστενο υφαντό 
μαντήλι μέ φουντίτσες στις δυο στενές πλευρές του.

Φτάνοντας στο σπίτι τοΰ νουνοΰ τά κορίτσια έλεγαν αυτό τό τραγούδι:

Καλησπέρα σας, σΰντικνι, καλώς σί βρήκα 
μ5 άσπρα σαγάνια, μ5 άσπρις μπουγάτσις 
γιμάτα μέλι, χρυσά πιρουνιά, 
χρυσά πουτήρια, κόκκινου κρασί* 
φάι νά φάμι, σΰντικνι, 
κι πιές νά πιοΰμι.

Τή νύχτα ή νύφη κοιμοΰνταν ανάμεσα σέ δυο φίλες της. Προηγουμένως, 
τήν «έφραζαν» μέ κεχρί: μιά έβαζε μέσα στο φαρδύ μανίκι της κεχρί κι’ απ’ 
αύτό έρριχνε τρεις γύρους γύρω άπό τή νύφη μόλις είχε κατακλιθή.

Τό ίδιο βράδυ δ γαμπρός κοιμοΰνταν κι’ αυτός άνάμεσα σέ δυο πρώτες 
έξαδέρφες του πού εΐχαν καί τούς δυο γονείς τους. Προηγουμένως τον «έφρα
ζαν» μέ κεχρί κι’ αυτόν. Τό κεχρί έχει καθώς φαίνεται τή σημασία καί τή θέ~ 
σι πού έχει σήμερα τό ρύζι στο γάμο.

Τό πρωί τής Κυριακής ή νύφη ξεκινούσε άπό τό σπίτι της κι’ ό γαμπρός 
άπ’ τό δικό του γιά τήν εκκλησία. ’Εκεί άναβαν άπό ένα κερί. Στέκονταν ώσπου 
νά καή δλόκληρο δπότε γύριζαν στο σπίτι τους.

Οί προσκεκλημένοι πήγαιναν τό «κανίσι». ‘Ένα δυο κιλά σιτάρι μέ κουφέ- 
τα καί σταφίδες μέσα* ήταν μάλλον τό άντάλλαγμα τής κουλούρας μέ τήν δποία 
εΐχαν προσκληθή.

Μεγάλη τιμή ένοιωθαν πώς ώφειλαν στο νουνό. Καί μή έχοντας τίποτα 
καλύτερο νά τον ευχαριστήσουν κατέφευγαν στο φαγητό, τά πυκνά, τά σχεδόν 
συνεχή φιλεύματα.

Ό  ντέβιρος μέ τό γαμπρό καί τούς καλεσμένους, μέ τή γκάιντα μπροστά 
καί τούς μερακλήδες πού χόρευαν ζωηρό συγκαθιστό χορό, πήγαιναν κι’ έπαιρ
ναν τό νουνό καί τούς καλεσμένους του.

Στήν αυλή τής νύφης, χαμηλά, επάνω σέ σανίδια, στο ύψος σκαμνιού, τούς 
περίμεναν κρασιά καί φαγητά. ’Ά ρχιζε τό φαγοπότι κι’ οί ευχές διασταυρώ
νονταν. Ό  γαμπρός, δσην ώρα οί άλλοι τρωγόπιναν, περίιμενε μέ φύλακα τή 
«ντεβιρίνα», πίσω άπό μιά μάλλινη κουβέρτα κρεμασμένη άπό δυο όρθια ξύλα.

Στο διάστημα αύτό ή νουνά πήγαινε καί στόλιζε τή νύφη.
Δέν ήταν καί τόσο ιδιαίτερο τό φόρεμά της. Ή  συνηθισμένη τσούκνα, ή 

καλύτερη της μέ τό καθιερωμένο γιά τήν περίπτωσι κέντημα. Τό κεφάλι καί 
τό πρόσωπό της τό σκέπαζε μέ τό «ζαβόνι». "Ηταν ένα κόκκινο πανί, κάπως 
άραιούφαντο γιά νά μπορή νά βλέπη καί έφτανε αρκετά κάτω άπ’ τό στήθος.
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Αργότερα άντ ικαταστάθηκε τό κόκκινο ζαβόν ι μέ τον άσπρο πέπλο.
’Ενώ ή νουνά στόλιζε τή νύφη, οι κοπέλλες τραγουδούσαν σέ παραπονιάρι

κο σκοπό:

Σήμιρα μαύρους ουρανός, 
σήμιρα μαύρη μέρα 
σήμιρα ξιχουρίζουντι 
μάννα κ! δυχατέρα.
Άφήνου στή μαννούλα μου 
τρία λουγιών φαρμάκι"
Τονα νά πίνη τού προυΐ, 
τ’ άλλου τού μισημέρι, 
τού τρίτου τού πικρότιρου 
σά μπαίν’ στού πιριβόλι μ.

Σήμιρα λάμπει ουρανός 
σήμιρα λάμπει μέρα.
Σήμιρα άκτός παντρεύιτι 
παίρνει τήν πιριστέρα.

Μέ λόγια απλά, αδέξια, εκφράζεται ό πόνος γιά τό χωρισμό μάνας και 
κόρης και ή ένοοσις τής δύναμης μέ τήν ομορφιά.

Καί πιό παλιά:

Τρέχουν οί βρύσις, τρέχουν τά νιρά 
τρέχει κι’ ή χοόρα νά δουν τή νύφη.
Νά δοΰν τή νύφη πώς τή στουλίζουν, 
πώς τή στουλίζουν κί τή σκιπίζουν"
Κόκκινου ρούχου κι’ άξιου τσιμπέρΓ 
άξιου τσιμπέρι κί μί γαλάζιου.

Μόλις τέλειωνε τό στόλισμα πήγαινε κι’ ό γαμπρός. Τή στιγμή εκείνη, μέ 
τά νώτα γυρισμένα πρός τό μέρος του, κρατώντας έναν καθρέφτη, μόλις τον 
διέκρινε μέσα στό πλήθος, έρριχνε ένα μήλο πού κρατούσε μέσα σέ μιά κούπα 
μέ νερό.

Νά εχη τήν προέλευσί του αυτό στό μήλο τής ’Έριδος τού μύθου;
Οί φίλες τής νύφης έκλειναν τήν πόρτα στό γαμπρό γιά νά τοΰ «πουλή

σουν» τήν προίκα. Συμφωνούσαν τελικά, έδινε αυτός τρεις κλωτσιές στήν πόρτα 
καί τήν άνοιγε.

Τό γλέντι έξω συνεχιζόταν. Ό  γαμπρός έβγαινε έξω μέ τή νύφη. Έκεί-
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νη άσπάζονταν τό χέρι όλων δσοι κάθονταν καί τρωγόπιναν. Ή  γκάϊντα έπαι
ζε χαρούμενους σκοπούς κα'ι κάποιος χορευταράς μέ τό κασκέτο στο χέρι, χο
ρεύοντας μάζευε τά φιλοδωρήματα πού τής έδιναν.

Ή  γκάιντα έφευγε γιά νά φέρη καί τή μητέρα του γαμπρού.
Αυτή έφερνε μέσα σέ ένα τουρβά τά δώρα πού θά δώριζε στούς συγγενείς 

τής νύφης: υφαντές πετσέτες πολύχρωμες (κοντόπλατα) ή μεγάλα κομμάτια 
άπό άσπρο πανί πού μπορούσαν νά γίνουν πουκάμισα, λαχώρια, μαντήλες. Τά 
δώρα τά πρόσφερνε ή νύφη πού καί πάλι δεχόταν φιλοδωρήματα.

Ή  ίδια είχε ετοιμάσει τά λιγοστά δώρα γιά τούς πιο στενούς συγγενείς τού 
γαμπρού. Ό  σκοπός τής γκάιντας άλλαζε, γινόταν τώρα παραπονιάρικος κι’ ή 
νύφη άποχαιρετούσε τούς δικούς της, έκανε τρεις μετάνοιες μπροστά στο πατρι
κό της σπίτι καί ή γαμήλια πομπή ξεκινούσε γιά τήν εκκλησία.

Ή  πεθερά περίμενε στο σπίτι της. Μετά τή στέψι οί συγγενείς τού κορι
τσιού δέν συνώδευαν τό ζευγάρι. Ή  νύφη άνήκε πλέον άποκλειστικά στούς άλ
λους. Μέ τήν άφιξί τους ή μητέρα τού γαμπρού έβγαινε καί άσπάζονταν τά στέ- 
φανα, πού παλαιότερα ήταν ασημένια καί άνήκαν στήν εκκλησία. Φιλούσε τό 
χέρι τού νονού κι’ ύστερα τής νονάς καί έκανε τρεις γύρους χορεύοντας μέ δυο 
κεριά στά χέρια.

’Έστρωνε ενα διάδρομο άπό άσπρο πανί καί οί νεόνυμφοι (οδηγούνταν 
στο δωμάτιό τους. ’Έξω στήν αυλή συνεχίζονταν οί χοροί καί τό γλέντι. Ά ρ χ ι
ζε νά νυχτώνη καί τό πλήθος νά διαλύεται. Έμεναν μόνο οί στενοί συγγενείς 
τής οικογένειας. Ό  ντέβιρος κρατούσε στο χέρι ένα τσεκούρι καί στεκόταν δίπλα 
στήν πόρτα τού δωματίου τού ζευγαριού.

Ρωτούσε έναν - ένα τούς συγγενείς τί τούς τάζουν καί μέ τό τσεκούρι ση
μάδευε στήν πόρτα. Ό  νσυνός συνήθως έταζε ένα άρνί, ή νονά πάντα -μιά κλώσ- 
σα μέ τά πουλιά, δ πεθερός, ή πεθερά, θείοι καί θείες κάτι άνάλογο μέ τις σχέ
σεις τους καί τήν οικονομική τους δυνατότητα. Πριν φύγη δ νουνός ή νύφη έπρε
πε νά τού ρίξη μέ μιας τό νερό άπό ένα τάσι νά νιφτή.

Τρεΐς - τέσσερις άνδρες πήγαιναν κι’ έφερναν τό σεντούκι τής νύφης μέ τά 
προικιά της καί τά αδέιαζαν στο πάτωμα.

"Ενα παιδάκι έμπαινε καί χώριζε τό γαμπρό άπ’ τή νύφη δπότε τούς άφαι- 
ρούσαν καί τά στέφανα.

Ή  νύφη έστρωνε άπ’ τά προικιά της σύμφωνα μέ τις υποδείξεις τής ντε- 
βιρίνας.

"Ολοι έφευγαν έκτος άπ’ τούς ντέβιρους. Αυτοί περίμεναν έξω στήν αυλή 
ώς τή στιγμή πού ένα χτύπημα τού γαμπρού στήν πόρτα τούς πληροφορούσε 
γιά τήν αγνότητα τής νύφης. Αύτό ήταν ίσως κάτι πρωτόγονο καί άρκετά άσχη
μο. Πίσω ομως άπό τήν άσχήμια του έλαμπε ή ομορφιά τής ψυχής, πού έ'καμνε 
άναγκαία τήν επιβολή τού θεσμού αυτού.

Ξημέρωνε ή Δευτέρα. Ή  νύφη δέ μιλούσε σέ κανένα. "Ενα κοριτσάκι
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προοΐ - πρωι έφερνε τό «λουφαχτό» νερό. Πήγαινε στή βρύση καί γύριζε χωρίς 
νά μιλήση σέ κανέναν στο δρόμο. Μπροστά στο αντρόγυνο τοποθετούνταν δυο 
τσουκαλάκια. Τό κοριτσάκι τά γέμιζε μέ νερό, αυτοί τά κλωτσούσαν, πάλι τά ξα
ναγέμιζε ώσπου τό νερό τέλειωνε, τό κοριτσάκι έπαιρνε τό «μπαξίσ» κι’ έφευγε. 
Τήν έξήγησι στο έθιμο αύτό αδυνατούν νά μού δώσουν οί παλιοί.

Τήν ίδια μέρα ή νονά άφαιρούσε άπ’ τή νύφη τό «ζαβόνι». ’Εκείνη εξακο
λουθούσε νά μένη αμίλητη.

Νωρίς τό πρωι έρχονταν οί «μομιναΐοι», οί συγγενείς τής κοπέλλας μαζ,ί 
καί πάλι μέ τον «ντέβιρο». Ό  πεθερός της έπρεπε οπωσδήποτε νά έ'χη ένα αρσε
νικό αρνί. Τού έκαναν στο μέτωπο μιά μεγάλη κόκκινη βούλα (σύμβολο πώς ή 
νύφη ήταν αγνή), τό έπαιρνε στο λαιμό του ό αρχηγός, άλλος μιά κόττα στο 
χέρι καί χορεύοντας τά πήγαιναν στον πατέρα τής νύφης.

Σειρά είχαν έπειτα οί γυναίκες. Αυτές πήγαιναν μέ πίττες καί γλυκίσμα
τα, μπουγάτσες, φαγητά. ’Αντάλλαζαν τά παρασκευάσματά τους αυτά, έτρωγαν, 
έπιναν άπ’ τά κρασιά πού επίσης είχαν πάρει μαζί τους, ώσπου σχεδόν μεθούσαν 
γιά νά παρουσιάσουν έτσι μιάν άσχήμια.

Τήν Τετάρτη τό πρωι τρία κορίτσια συνώδευαν τή νύφη στή βρύση τού 
χιοριού νά φέρη νερό μέ δυο μπακίρια κρεμασμένα στις άκρες τής ξύλινης 
«γκουμπιλίτσας».

Στο ένα χέρι της είχε κρεμασμένη μιά κουλούρα, στο μανίκι τού άλλου 
κεχρί.

’Έχυνε τρεις γύρους γύρω στή βρύση, έπαιρνε νερό καί γύριζε στο σπίτι.
Τήν υποδεχόταν ή πεθερά τής οποίας φιλούσε τό χέρι κι’ έπαιρνε φιλοδώ

ρημα άνάλογο μέ τήν οικονομική κατάστασι·, μά προ παντός τά αίσθήματά της 
γιά τή νέα, κι’ άπό τό στόμα της τήν άδεια νά τή λέη «μητέρα» (μάλη). "Τστε- 
ρα καθόταν σ’ ένα σκαμνί, πατώντας επάνω στο «σνίκ» —  ένα ξύλινο δοχείο 
στρογγυλό πού χρησίμευε νά μετρούν τά γεννήματα —  καί έγνεθε άπό μιά 
άσπρη καί μιά κόκκινη «τουλούπα» μαλλιού άπό τρεις κλωστές. Τίς έπαιρνε καί 
τίς έστριβε γιά νά κάνη «μάρτη». ’Ά ν τότε περίσσευε ή κόκκινη κλωστή αύτό 
σήμαινε πά)ς τό πρώτο παιδί θά ήταν άγόρι κι’ αν ή άσπρη κορίτσι. Ά π ’ αύτή 
τήν κλωστή έδενε στήν τριανταφυλλιά, τήν κυδωνιά κι’ δλα δσα βλάσταιναν στήν 
αύλή. Τό φύλο τού πρωτότοκου παιδιού μάντευαν ακόμα καί άπό τή θέσι πού 
θάπαιρνε τό πανέρι πού έρριχνε ή νονά στά κεραμίδια γυρνώντας άπό τήν εκ
κλησία μετά τή στέψι" άν έπεφτε μπρούμυτα, τό παιδί θά ήταν άγόρι, άν άνά- 
σκελα, θά ήταν κορίτσι.

Ό  άντρας πήγαινε γιά ξύλα. "Οταν γύριζε, ή γυναίκα του τον ύποδεχόταν 
μέ μιά κουλούρα στο χέρι.

Στον πεθερό συνέχιζε νά μή μιλάη.
«Μά γιατί δέ μιλάει αύτή ή νύφη μας»; ρωτούσε τάχα αύτός.
«Ξέρω γώ; άπαντούσε ή πεθερά —  Γιο τής έδωκα μπαξίσ καί μού μιλάει.
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Δός της κα'ι συ». Τής χάριζε κι’ αυτός ένα νόμισμα, τοΰ φιλούσε τό χέρι κα'ι 
στό έξης μιλούσε σ? δλους.

Πράγματα αφελέστατα. Θά καθιερώθηκαν πολύ παλιά. «Χαζαμάρες» τά

Οί προσκεκλημένοι μέ τά «ζουσικώ» στόν ώμο.

χαρακτηρίζουν κι5 οι ίδιοι τώρα πού τά θυμούνται κα'ι γελούν. "Ομοος άν αυτά 
δέν έχουν καμμιά αξία, εχει σημασία ή προσήλωσες τών ανθρώπων εκείνων στήν 
παράδοση.
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Τήν Τετάρτη γινόταν μπροστά σέ πολλές συγγένισσες καί γειτόνισσες κάτι 
ακόμα πιο θεατρινίστικο. Ή  νΰφη έπαιρνε τή σκούπα* (μάζευε τά σκουπίδια απ’ 
τις τέσσερις γωνίες τού δωματίου στή μέση του. Ή  πεθερά τά κλωτσούσε καί 
τά σκόρπιζε. Πάλι ή νΰφη τά ξαναμάζευε. Αύτό έπαναλαμβανόταν τρεις φο
ρές. «Πού ν'ι βρήκτι αυτή τ’ μπούλκα κί μάς ν’ έφιρτι; Ούτι νά σαρώνι δέν ξέ- 
ρι» παρατηρούσε ή πεθερά. 01 άλλες γύρω γελούσαν.

’Έπαιρνε τότε μέ τή σειρά τό δωμάτιο ή νύφη καί σκούπιζε κανονικά.
Είπα «γελούσαν» καί σκέφτομαι πώς ή άνάγκη τής ψυχής γιά ψυχαγωγία 

επινοούσε αυτούς τούς αφελείς τρόπους, τούς πρόχειρους αφού δέν υπήρχαν 
τότε άλλοι.

Τό Σάββατο οι νιόπαντροι επισκέπτονταν τούς γονείς τής νύφης δπου δ 
γαμπρός τώρα δέ μιλούσε γιά νά τού δώσουν «μπαξίσ’».

Μεγάλη ήταν ή ύποχρέωσις τού ζεύγους απέναντι στο νουνό καί στή νου- 
νά καί ή τιμή πού ώφειλαν νά τούς αποδίδουν. Αύτό φαίνεται άπό ένα σχετικό 
ανέκδοτο:

Κάποτε, λέει, κάποια έπισκέφθηκε τή νονά της. Γιά μιά στιγμή ή δεύτερη 
σηκώθηκε καί έβαλε άπ’ τό σταμνί νερό νά πιή. Τότε ή κουμπάρα εΐχε τήν αγέ
νεια καί έδειξε τήν ασέβεια νά πή: «Νουνά, μιά κί στέκεις δέ βάνς κί μένα 
λίγου νιαρό»;

’Ακόμα τό λέν άν τύχη καί ζητήσουν κάτι άνάλογο άπό άνθρωπο, πού γιά 
όποιοδήποτε λόγο θεωρούν άνώτερό τους καί άξιο σεβασμού. Αύτοί πού τούς 
στεφάνωναν, τούς βάφτιζαν καί τά παιδιά καί μόνο άν δέν μπορούσαν ή 
δέν ήθελαν άλλαζαν νουνό.

Τά γεννητούρια

'Όταν γεννιούνταν ενα παιδί τού χάριζε ή γιαγιά ένα νόμισμα πού τό κρε
μούσε μέ άσπροκόκκινο μάρτη μαζί μέ ένα γαλάζιο χάντρο. Μέ τήν εΐδησι τού 
εύτυχούς γεγονότος συγκεντρώνονταν στο σπίτι πλήθος γυναίκες.

Ζύμωναν μιά «μπουγάτσα» καί τήν έψηναν. Τήν έπαιρνε ή μαμή καί κρα
τώντας την πάνω άπ’ τό κεφάλι της πηδούσε τρεις φορές καί τήν έσπαζε. ’Έκο
βε έπειτα ένα κρεμμύδι στά τέσσερα. Ριοτούσε ποιά άπ’ δλες θήλαζε μικρό —  
καί φυσικά πάντα υπήρχαν μερικές — . Αύτή έκοβε μιά βουκιά μέ τό χέρι της 
απ’ τή μπουγάτσα καί 'μαζί ιμέ τό κρεμμύδι τά έδινε στή λεχώνα «γιά νά κατεβά- 
ζη γάλα».

Τό υπόλοιπο τό πρόσφερνε στις άλλες κομματιάζοντάς το μέ τό χέρι.
Έ π ί εννέα ημέρες δέν έκανε νά βγή ή λεχώνα άπ’ τό διομάτιό της γιά νά 

«μήν τήν πατήσουν οι άρμένισσες, νά μήν άρμενιαστή».
Μέχρι τις σαράντα πάλι ή μητέρα δέν έπρεπε ν’ άφήση τό παιδί μονάχο 

του. 5Ά ν δέν υπήρχε άνθρωπος νά μείνη μαζί του κι’ ήταν άνάγκη ή μητέρα
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να βγή οπωσδήποτε εξω, τότε άφινε δίπλα του τή σκούπα καί τή μασιά.
Κι5 δλες αυτές τίς μέρες θύμιαζαν.
Ασαράντιστη γυναίκα δέν έπρεπε νά επισκέπτεται κανένα σπίτι. "Οπου 

πατήση —  έ'λεγαν —  χορτάρι δέ φυτρώνει.
Στο παιδί δινόταν μιά καθαρά φυσική αγωγή, απ’ τήν οποία ωστόσο δέν 

έλλειπαν τά παραμύθια καί τά παιχνίδια ανάλογα μέ τήν ηλικία του. ’Ασχο
λούνταν δλοι οι σπιτικοί μ’ αύτό δση ώρα τούς περίσσευε μονάχα. Κι’ ήταν αύτή 
συνήθους τά βράδυα. ’Έπαιρνε ή γιαγιά —  γιατί ή μητέρα έγνεθε κι’ έπρεπε 
αύτή νά γνέθη σά νεώτερη καί κατώτερη —  τό αχρόνιαστο έγγονάκι στήν πλα
τιά της ποδιά, τού κρατούσε τά δυο ποδαράκια καί άνεβοκατεδάζοντάς τα έλεγε:

«Δυο πουδαράκια παν τού ρέμα ρέμα.
Τ ’ δνα λέει πέσι, τ’ άλλου λέει σήκου, 
τδνα λέει πείνασα, τ ’ άλλου λέει, τί νά φαμι.
Νά πάμι νά κλέψου μι τς παπαδιάς τούν τραχανά —- 
πού νά τούν άπλώσουμι;
Μές τς Μαλίτους τήν αύλή —·
Βγαίνι Μαλίτου κί πλαλεΐ 
μί τού μέστι στού πουδάρι 
κί μί τού γκαλέτσι στού ζνάρι.
Στέκα στέκα νά τά τσακώσου...»

Καί επιτάχυνε τό ρυθμό τού άνεβοκατεβάσματος στά δυο τρυφερά ποδα
ράκια καί τό γλυκό στοματάκι άνοιγε νά ξεχυθή ένα γέλιο άπ’ τό βάθος τής μι
κρής καρδούλας.

’Αργότερα μπορούσε νά παίζη τό «τσίμ - τσίμ»:

Τού λιφτό, τού λιφτό τού σιγανό 
παίρν ου διάκους τού κουντό 
κί βαρεϊ τούν "Αρατου 
’Άρατου —  Γκουτσάρατου, 
έβγα κουτσουπόδαρι 
νά μπή γι άλλους ή κουτσός, 
ή κουτσός, ή παλαβός 
πδσκυψε νά πιή κρασί 
κι’ έπισι μές στού φουτσί (βαρέλι).

Αύτά τά λόγια λέγοντας τσιμπούσε δ παππούς τήν επάνω μεριά τού ενός 
χεριού τού έγγονιού, αύτό μέ τό άλλο τό χέρι τον παππού.

Σάν άρχιζε νά μιλάη έπαιζε μέ τή γιαγιά «Μπάμπου νά πάρου φουτίτσα»;
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’Έβαζε ή γιαγιά άντικρυστά τις παλάμες της, αντάμωνε τά δάχτυλα τοΰ 
ενός χεριού μέ τά αντίστοιχα τοΰ άλλου σχηματίζοντας έτσι ένα δωμάτιο οπού 
γιά νά φτάσης, έπρεπε νά άνεβής μιά - ιμιά τις σκάλες, που σχημάτιζαν τά δά
χτυλα.

’Έβαζε τό μικρό δαχτυλάκι τό έγγονάκι στο σκαλοπάτι τών «μικρών» και 
ρωτούσε ιμέ ένα πονηρό χαμόγελο τή γιαγιά: «Μπάμπου, νά πάρου φουτίτσα»; 
«Σά σιαπάν» άπαντοΰσε αυτή. Τά ίδια, ώσπου έφτανε στο σκαλοπάτι τών «δει
κτών». Σ ’ αυτό στεκόταν και ρωτόΰσε: «Τί εινι κείνου που μαυρίζ»; «Τ’ ντιάτ 
ναμπατσκάκς» (τοΰ παπποΰ ή καππίτσα) άπαντοΰσε ή γιαγιά. ’Έμπαινε τότε 
τό χεράκι νά «πάρη φωτιά» μά «γάβ γάβ γάβ» έκανε εκείνη κα'ι άρπαζε τόν τρυ- 
φερό κλέφτη που και ξεκαρδιζόταν στά γέλια μά καί στήν οψι του έβλεπες ’ίχνη 
φόβου.

Κι’ ’έλεγαν και παραμυθία ό παππούς κι’ ή γιαγιά, αρκετά «χοντρά» μερι
κά όπως: «Μιά φορά κι’ έναν καιρό ένας ντιάντους κ! μιά μπάμπου έκλασαν σι 
μιά μπαρντοΰκα κ! βγήκαν πλαδίτσις κ! κουκουτάκια...».

Σ τις οχτώ ’Ιανουάριου, τά χρόνια κείνα στον τόπο οπού έμπειρες γριές 
ήταν οι μαμμές, δλες οί μητέρες τής χρονιάς πήγαιναν στή μαμμή άπό ένα κομ
μάτι χοιρινό παχύ καί ένα καλούπι σαπούνι καί νερό μέ βασιλικό μέσα. Τής έρ- 
ριχναν νά πλυθή, τής έδιναν ένα μαντήλι καί έφευγαν χωρίς νά γυρίσουν πίσω 
νά Ιδοΰν.

Πριν λίγα χρόνια, έτσι γιά νά διασκεδάζουν, έπαιρναν κανένα όργανοπαί- 
χτη, στόλιζαν τή μαμμή, τήν ανέβαζαν επάνω σ’ ένα αμάξι πού τό εσεραν γυ
ναίκες, έπιναν κρασιά πού έφερναν οί ίδιες στο σπίτι της, έρχονταν στο κέφι, 
χόρευαν στήν αυλή της.

"Ύστερα, κουβαλώντας την πάνω στ’ αμάξι, τήν κατέβαζαν στήν πλατεία 
δπου δ χορός γενικευόταν.

Ή  γιορτή λεγόταν «μπάμπιντεν» ήμερα δηλαδή τής μπάμπως γιατί συνή
θως τόση καί τέτοια πείρα μπορούσε νά εχη μιά ηλικιωμένη γυναίκα.

’Άλλα ’Έθιμα. Τοΰ θανάτου

Είναι φυσικό μετά άπό τούς γάμους, τις χαρές καί τις γεννήσεις νά ανα
φέρω καί τόν αναπόφευκτο θάνατο.

Φαίνεται πώς αυτός είναι δ πιο ίδιος σ’ δλους τούς ανθρώπους, σ’ δλες τις 
εποχές.

Δέν έχουν νά μοΰ ποΰν τίποτα ξεχωριστό γι’ αυτόν άν εξαίρεσης τά τρα
γουδιστά μοιρολόγια πού άν έλλειπαν σήμαινε αύτό άπάθεια, απονιά, άσέβεια.

Τή στιγμή πού ξεψυχούσε δ μελλοθάνατος δέν έπρεπε νά φωνάξουν γιατί 
«γύριζε πίσω» ή ψυχή καί παιδευόταν ώσπου νά βγή.

Σάν ξεψυχούσε γύριζαν ανάποδα τούς καθρέφτες. Τό νεκρό τόν έπλεναν
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με νερό μέ μι,ά τούφα βασιλικό, τον άλλαζαν καί μέσα σέ ένα σεντόνι τον τοπο
θετούσαν, πάνω σέ έναη καναπέ στή μέση τοΰ δωματίου μέ τό κεφάλι πρός τή 
δύση, τά χέρια σταυρωμένα καί δίπλα τους μιά εικόνα. Καθένας που ερχόταν, 
τοΰ έβαζε, δπου έμενε ακόμα τόπος, λουλούδια, «σπάζονταν τον νεκρό καί τήν 
εικόνα καί έκανε τρεις μετάνοιες κοιτάζοντας πρός τήν ανατολή.

'Όσοι εΐχαν πολΰν καημό τοΰβαζαν καί μερικά «χαιρετίσματα» νά πάη 
στον αγαπημένο που χάθηκε, συνήθως λίγα καρύδια, αμύγδαλα ή δυο τρία μή
λα μαζί μέ τά λουλούδια. "Ολα τά λουλούδια θάβονταν μαζί του μέσα σέ ένα 
άσπρο μαξιλάρι. Μετά τήν ταφή, σάν ξεκινούσαν γιά τό γυρισμό δέν εκανε νά 
γυρίσουν νά δοΰν πίσω «γιά νά μήν τούς πάρη μαζί του». "Άν τό λείψανο ήταν 
όμορφο ή γελαστό, αύτό σήμαινε πώς σύντομα θά τον ακολουθούσε κι άλλος.

Φτάνοντας στο σπίτι, πριν μπούν μέσα γιά νά φάνε γιά παρηγοριά έπλε
ναν δλοι τά χέρια τους σέ ένα μπακίρι μέ νερό έξω άπό τήν πόρτα.

Αυτοί πού έσκαβαν τον τάφο ή κουβαλούσαν τό φέρετρο έπαιρναν άπό ένα 
«κοντόπλατο» κι’ άργότερα μαντήλι.

Τό Πάσχα άφηναν στά μνήματα κόκκινα αύγά πού τά μάζευαν τά παιδιά.
Τά μνημόσυνα γίνονταν δπιος καί τώρα. Γίνονταν στά σπίτια κι’ οί οικείοι 

μοίραζαν πήλινα κουπάκια ή μικρά σταμνάκια άν ό νεκρός ήταν παιδάκι.
Θύμιζε αύτό τόσο τήν προέλευση τού άνθρώπου.

Τό Καρναβάλι

5Ά ς  άφήσουμε δμως τον άνελέητο θάνατο καί ας παρακολουθήσουμε τή 
ζωή καθώς συνεχίζεται καί μάλιστα τή ζωή στις γιορτές.

Τό καρναβάλι υπάρχει καί σήμερα. Τότε καί εκεί ήταν πιο πρόχειρο καί 
πιο φοβερό καί φτωχό. Τυλίγονταν μέ προβιές, έβαζαν φασόλια γιά δόντια, κόκ
κινες πιπεριές γιά μύτες, κέρατα ζώων, φορτώνονταν πολλά κουδούνια πού τρό
μαζαν τά μικρά.

Περπατούσαν σ’ δλο τό χωριό καί μάζευαν αυγά, τυρί κι’ δ,τι άλλο τούς 
έδιναν.

Τό βράδυ συγκεντρώνονταν στήν πλατεία καί παρουσίαζαν τά άγαρμπα 
άστεΐα τους... "Ομως τότε οί χριστιανοί αυτοί δέν έτρωγαν άπολύτως τίποτα τήν 
Καθαρά Δευτέρα καί νήστευαν κάθε Σαρακοστή ολόκληρη.

Τού 'Αγίου Δημητρίου κάθε νοικοκυρά έπιανε ένα πετειναράκι τήν πα
ραμονή καί τό έστελνε μέ τό παιδί ή γειτονόπουλό της νά τό σφάξη στο μονα
στήρι τού 'Αγίου. Έκεΐ περίμεναν άγόρια 14 - 15 χρόνων πού τά άποκεφάλι- 
ζαν. Τά κεφάλια τά έρριχναν στή στέγη τοΰ μοναστηριού καί τελικά τά μά
ζευαν οί σφαγείς.

Συζητώντας μιά μέρα γι’ αύτό λέει μιά γριά: «Γι’ αύτό κί δέ ψουφού- 
σαν τότι’ τώρα Ιδά κι τς μπουλιάζναν. Ούτι μιά δέ μάς άπόμνι φέτου».
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Θυσίες τέτοιες ζώων, αρνιών ή πουλερικών συνήθιζαν και στά Πανηγύ
ρια τής Άναλήψεως, τού 'Αγίου Κωνσταντίνου. Τά έσφαζαν, τά έβραζαν σέ 
μεγάλα καζάνια κι’ άπ’ αυτό τό «κουρμπάν» έπαιρναν δλοι όσοι ήθελαν καί 
πρόφταιναν.

Τά Χριστούγεννα

Τά Χριστούγεννα συνέχισαν νά τά γιορτάζουν όπως καί στήν παλιά τους 
Πατρίδα. Στις προετοιμασίες τήν πρώτη θέσι είχε ή καθαριότητα. Τά χαμη
λά παλιά σπίτια ασβεστώνονταν ή χρίονταν μέ κοκκινόχωμα, τά ρούχα πλέ
νονταν καί λουλακιάζονταν, οί αυλές σκουπίζονταν καί ταχτοποιούνταν. Μιά 
δυο μέρες πριν απ’ τή γιορτή τό χωριό βούιζε άπό τά σκουξίματα τών γουρου
νιών πού σφάζονταν. Κάθε οικογένεια ολόκληρο τό χρόνο έτρεφε άπό ένα 
γιά τά Χριστούγεννα. Τρεις τέσσερεις άνδρες μαζί τό έσφαζαν καί τό έγδερ
ναν ή, άν ήταν ιμικρό, τό καψάλιζαν σέ μιά λακκούβα στις διαστάσεις του μέ 
κάρβουνα καί οί γυναίκες αναλάμβαναν νά τό ταχτοποιήσουν κατόπιν. Τά παι-

Γάμος στήν Ξυλαγανή.

διά δέν εξαγριώνονταν άπό τά σκουξίματα αυτά. Περίμεναν εκεί ποιός νά πά- 
ρη τήν κύστι. Τήν καθάριζαν, τήν έπλεναν καλά μέ καυτό νερό καί τήν έκα- 
μναν μπαλόνι. Μερικά μεγαλούτσικα, επιτήδεια, κατώρθοτναν μ’ αυτήν καί μέ 
δυο μασούρια καλαμένια νά κατασκευάζουν μικρές γκάιντες καί νά τούς άκο- 
λουθούν μπουλούκι οί μικροί θαυμαστές.
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Πρέπει νά σημειωθή δτι καί στο Βογιαλίκι και στήν Ξυλαγανή τά πρώ
τα χρόνια οί άνθρωποι τρέφονταν κυρίως μέ τά προϊόντα πού παρήγαν. ’Έτσι 
καί τό γουρούνι Οά τούς χόρταινε τίς Χριστόμερες μέ κρέας- φρόντιζαν δμως 
νά κρατήσουν δσο μπορούσαν καί γιά αργότερα. 'Αλάτιζαν τά παχιά καί τά 
πάστωναν. ’Έκοβαν μέ τό τσεκούρι πάνω σέ χοντρό ξύλο τά ψαχνά σέ κυμά, 
τόν αλάτιζαν, τούβαζαν 'μπαχαρικά καί γέμιζαν μ’ αυτόν τά έντερα, καλά 
καθαρισμένα γιά λουκάνικα.

Καθάριζαν κι’ έπλεναν καλά καί τό στομάχι τού ζώου, τό γέμιζαν κι’ 
αύτό, τό αλάτιζαν άπ’ εξω, τό «πέτρωναν» γιά λίγες μέρες μέσα σέ στάχτη κι’ 
ύστερα τό κρεμούσαν ανάμεσα σέ ξύλινες διχάλες. Γινόταν έτσι δ «παπούλς», 
ένα πολύ εύγευστο άλαντικό άέρος πού 'μπορούσε καί διατηρούνταν καμιά φορά 
καί μέχρι τό θέρος.

Τό παχύ έντερο, χωρίς νά τό αποχωρίσουν άπό τό υπόλοιπο σώμα, τό κα
θάριζαν καί τό γέμιζαν μέ ένα μίγμα άπό μπλιγούρι, συκώτια, πράσο ψιλο
κομμένο, αλάτι καί πιπέρι, τό ζεματούσαν γεμισμένο καί είχαν έτσι τήν «κα
μάρα», ένα προϊόν μέ ξεχιυριστή γεύσι, πού ψημένο ήταν νοστιμώτατο.

Τήν παραμονή τά πιτσιρίκια σκορπίζονταν μέσα στο χωριό γιά νά άναγ- 
γείλ,ουν μέ τά δικά τους τραγούδια τή γέννηση τού Χριστού. Τό τραγούδι τους 
άκούγεται καί σήμερα:

Χριστούγεννα Πρωτούγεννα κυρά μου τόν ύγυιάκα σου
πρώτη γιορτή τού Χρόνου. στεΐλτον στο σχολείο
Έβγάτε, δέτε, μάθετε γιά νά μαθαίνη γράμματα
πόε[ιε Χριστός γεννιέται” μ’ ένα χρυσό βιβλίο,
γεννιέται κι’ άναθρέφεται Γιά νά τόν δείρη ό δάσκαλος
μέ μέλι καί μέ γάλα. μέ δυο κλωνάρια μόσχο.
Τό μέλι τρών οί άρχοντες Γιά νά τόν πή καλό παιδί
τό γάλα γι’ άφεντάδες Κάτσε γιά νά χαρούμε
καί στο μελισσοβότανο Καί τίς μεγάλες τίς γιορτές
νά λούζονται κυράδες. τά κάλαντα νά πούμε.
Κυρά μ καλή κυρά μ χρυσή
κυρά μ ευτυχισμένη, Καί τού χρόνου μέ γειά.

τούς εύχονταν καί οί κυράδες τούς έδιναν καρύδια κι’ αμύγδαλα πιο πολύ, ξυ
λοκέρατα καί κάστανα, μήλα καί μετρημένα σπίτια, δραχμή.

Οί νοικοκυρές ζύμωναν γιά νάχουν φρέσκο ψωμί γιά τίς μεγάλες γιορ
τές. ’Έκαναν καί ένα ξεχωριστό Χριστόψωμο, τή «μπουγκουβίτσα», (θεόψω- 
μο). "Ηταν μιά μπουγάτσα πού επάνω της σχημάτιζαν μέ ζυμάρι άνάγλυφες
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παραστάσεις: στή μέση ένα κύκλο μέ σταυρό' σέ μιά άκρη ένα αλέτρι μέ τό 
ζυγό καί γύρω γύρο:» θημωνιές.

Τό βράδυ στο τραπέζι έπρεπε νά έχουν εννιά λογιών φαγητά ανάμεσα 
στά όποια απαραίτητη ήταν ή «τριιμούλα» (πηκτή) άπό τό κεφάλι τού γουρου
νιού, πού βράζονταν πρώτο γιά νά μήν άλλοιωθή.

Σάν συγκεντρώνονταν δλοι, δ αρχηγός τής οικογένειας έπαιρνε τό υνί, 
έβαζε λίγα κάρβουνα και θυμίαμα σ’ αυτά καί «κάπνιζε». Πρώτα πήγαινε στο 
εικονοστάσι οπού ή φλόγα τού καντηλιού, θερμή σάν τήν πίστι τους, έρρι- 
χνε τό Ιλαρό της φώς πού κάπου κάπου σπινθήριζε, γινόταν πιο δυνατό.

Μέ τ’ άναμένο κερί καί τό υνί στά χέρια γιά θυμιατό Θύμιαζε μέ τή σειρά 
τό αμπάρι μέ τή σοδειά. Τό φώς καί τό λιβάνι ήταν ή ευλογία πού ζητούσε 
δ πιστός γεωργός νά έχουν τ’ ακριβά αγαθά του' καί ή έκ'δήλωσις αύτή μαζί 
κι’ ευχαριστία στον έπουράνιο πατέρα πού τού τά χάριζε.

Τά ζώα είχαν σειρά τώρα, οί μεγάλοι βοηθοί του στο επίμοχθο έργο
του.

Τελευταία θύμιαζε τό τραπέζι κι’ δλους στο σπίτι πού σταυροκοποτούν- 
ταν κι’ έφερναν μέ τήν παλάμη καί μέ πίστη πρός τό μέρος τους τον καπνό 
τού λιβανιού.

’Άφινε ύστερα τό υνί κι’ έπαιρνε στ’ άξιά του χέρια τή «μπουγκουβί-
τσα».

Τά έγγονάκια —  πού σχεδόν πάντα υπήρχαν γιατί οί άνθρωποι αυτοί 
παντρεύονταν μόλις τούς τό έπέτρεπε ή εκκλησία —  φιλονικούσαν σέ ποιανού 
κεφάλι νά τή σπάση. Ό  ευτυχής πηδούσε τρεις φορές δπότε τήν έσπαζε στά 
δύο. ’Ά ν στο δεξί χέρι τύχαινε νά μείνη τό μεγάλο κομμάτι σήμαινε πώς ή 
χρονιά θά πάη καλά, άν τό μικρό όχι καλά.

Πριν μοιραστή τό ψωμί, έβγαζε τό σταυρό, τό ζυγό καί τ’ αλέτρι δ οι
κογενειάρχης απ’ τή «μπουγκουβίτσα» κι’ αυτά τά πήγαινε ή νύφη στήν «ταί» 
τών βοδιών.

Είναι συγκινητική ή αγάπη πού έδειχναν στούς άλογους αυτούς βοηθούς 
στή σκληρή τους εργασία...

«Τί είναι αύτό γιά τά καημένα τά βοΐδάκια’ αύτό δέν είναι τίποτα' έναν 
καιρό ούτε τάσφαζαν. Τά παράχωναν σάν τούς πεθαμένους...», έλεγαν.

Τά παιδιά τέλειωναν τά κάλαντά τους νωρίς. Τό βράδυ, τή νύχτα είχαν 
σειρά οί μεγάλοι, τά παλλικάρια.

Γιά λίγο καιρό είχε έξαφανισθή αύτή ή παλιά συνήθεια. Τελευταία άρ
χισε νά άναζίυογονήται. Τά τραγούδια βέβαια, είναι κάπως, δχι όπως ήταν, 
καί τή θέση τών παλλικαριών έχουν πάρει τώρα αγόρια 1ι3—Ί·5 χρόνων.

Είχε κι’ αύτή τή χάρη της τότε.
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Ή ταν κάτι που δλοι περίμεναν καί ιδιαίτερα τά κορίτσια πού σίγουρα 
ξάγρυπνουσαν.

Μά κι’ οί γονείς περίμεναν μέ χαμηλωμένη τή φλόγα τής λάμπας γιά νά 
μην καίη πολύ.

Κάποτε άκοΰγονταν βήματα ζωηρά καί χοντρές άντρίκιες φωνές πού 
σέ εγερτήριο σκοπό τραγουδούσαν απ’ τήν αυλή ακόμα.

«Σήκου σήκου σύ ν αφέντη μ 
Κ ι' άν κοιμασι σήκου κάτσι 
κι’ άν καθήσης σήκου νάνξι 
γιατί άρχόντουν τά παλλκάρια 
νά σου πούνι τού τραγούδι 
’πόψιν ού Χριστός γιννιέτι.».

Τό φως στό παραθύρι γινόταν πιό έντονο γιά νά ξεχυθή απ’ τήν πόρτα, 
πού άνοιγε δ αφέντης καί καλόκαρδα τό σπίτι δεχόταν τούς τραγουδιστές.

Μπροστά πήγαινε δ «ντραγκουμάνος», δ αρχηγός τής χορωδίας. Τό δω
μάτιο γέμιζε κρύον αέρα καί δροσερά νιάτα. Τά πρόσωπα καί τά κορμιά 
εσφιζαν άπό υγεία καί τό ροδόχρωμα έλαμπε κάτω άπό τά έβένινα μαλλιά καί 
μες στ’ αστραφτερό μαύρο των ρούχων.

’Απ’ τις «γκούγκλες» (καλπάκια) κρέμονταν οί «φούντες» πάνω άπ’ τ’ 
αυτιά. Ή ταν αυτές κοσμήματα τών κοριτσιών, φτειαγμένα άπό κλωνιά βα
σιλικού τυλιγμένα μέ πανί σέ ένα μικρό τετράγωνο, στολισμένο περίτεχνα μέ 
χάντρες. Ειδικά γι’ αυτή τή βραδυά τις δάνειζαν στούς συγγενείς ή άγαπη- 
τικούς τους.

Τραγουδούσαν δύο-δύο. Μόλις τέλειωνε ή μιά δυάδα, άρχιζε, ή μάλλον 
συνέχιζε ή άλλη.

Τό τραγούδι πού απαραίτητα τραγουδιούνταν σ’ δλα τά σπίτια ήταν τό 
παρακάτο3 πού μέ καταπληκτική ευχέρεια ξανάφερε στή μνήμη του δ Νικό
λαος Δανδάκης δεινός χορευτής καί «ντραγκουμάνος» στά νιάτα του.

«Χριστούγιννα Χριστούγιννα 
πρώτη γιουρτή τού χρόνου. 
Χριστός μας έγεννήθικε 
κι ού κόσμους δέν τού ξέρει.
Ού κόσμους κί τά κλουμπινιά 
κι ού 'βασιλιάς άτός του (δ ίδ ιος). 
Τά δυο Βαγγέλια λειτουργούν 
κι ούλοι ’πουστόλοι ψέλνουν.

Βρέ ψέλνοντας, διαβάζοντας 
χρυσός ού βέντρους (δένδρο) ξέβγη 
κι ού βέντρους ήταν ού Χριστός 
τά κλού (κλωνάρια) τά δυο βαγγέλια 
κί τ’ άργυροφυλλίτσι του ήταν οί Προ- 

φητάδις.
Οί προφηταί βάνουν κί λέν 
γιά τού Χριστού τά Πάθη:
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Χριστέ μ Χριστέ μ5 αλήθεια εινα'ι
Χριστέ μ έσταυρωμένι
Σ ί σταύρουναν άπάγγιλναν
νά παν νά σί σκιντζέψουν ('βασανίσουν
'Ό σις σκιντζιές τρανές σκιντζιές
οΰλις τίς καταδέθκις
βρέ μιά σκιντζιά, τρανή σκιντζιά
κείν δέν τήν καταδέθκις.
Τοΰ χαλκού τοΰν παρήγγειλαν 
νά κόψ τρία πιρούνια 
κι αυτός ού τρισκαταρουτός 
βαρεΐ κί κόφτει πέντι.
Τά δυο βαρούν στά χέρια Του 
τ’ άλλα τά δυο στά πόδια, 
τοΰ πέμπτου τοΰ φαρμακερό 
αγνάντια στάν καρδιά Του 
νά στάξη αίμα γκί χουλή 
γιά τήν άληθειουσύνη.
Ν ’ ετσ* έτριχιν τού αΐμα Του 
σά σιγαλό πουτάμι 
κι ή ίΐαναγιά  τοΰ σφούγγιζι 
μ’ ένα χρυσό μαντήλι.
Βουλές βουλές (φορές) τοΰν 
σφούγγιζι
βουλές μοιριολογοΰσι

Πολΰ πιά παράξενο καί σχεδόν 
ρω ευθύς αμέσως. Τραγουδιούνταν π 
στώ στή γριά Στάμω Βαλαβανάκη τ

κρίμα στοΰ γυιόκα μ τοΰν καλό 
τοΰ γυιόκα μ τόν λιβέντη 
απ’ οΰταν οΰλους μάλαμα 
τά στήθη τ ασημένια 
άπ’ οΰχι τό χρυσό στόμα 
τή ζαχαρένια γλώσσα.
Χριστός μας άναστήθικι 
πάει "ψηλά στά ουράνια 

.κί ’πόψι θέλει νά κατέβ 
στήν έκκλησιά στήν πόρτα 
ν’ άνοίξ ή πόρτα νά διαβή 
διξιά ’πού τ’ 'Άγιου Βήμα 
νά στρώσ τοΰ στρουματίτσι Του 
νά κάτσ νά δικιουκρίνη* 
νά διικιουκρίν τς άμαρτουλοί 
κι οΰλοι τίς κουλασμένοι 
κι οποίους τού μάθ νά χαίριτι 
κι οποίους τ’ άκοΰσ ν5 άγιάση 
κι δποιους τοΰ καλουφουγκραστή 
Παράδεισουν γκιρδαίνει 
Παράδεισουν κί λειτουργιές 
γιά τ’ άγια μοναστήρια 
νά στάξη αίμα γκί κιρί 
γιά τή Χριστιανουσύνη».

άσχετο είναι τό τραγούδι πού θ’ άναφέ- 
ολΰ παλιά, πριν τέσσερις γενεές. Τό χρω- 
οΰ τής τολεγε ή γιαγιά της.

«Χριστούγιννα, Χριστούγιννα
χρυσός οΰ βέντρους ξέβγη
λέ κι οΰ βέντρους ήταν οΰ Χριστός
λέ χρυσά του τά κλουνάρια του
δλάργυρα τά φύλλα
λέ μαθαίνει κ’ ή πέρδικα
κί παίρνει κι άνιβαίνει.
Νιρό παίρνει στά νύχια της 
Κί πάχνη στά φτιρά της.

Δρουσίζει τοΰν αφέντη μας 
παχνίζει τήν κυρά μας. 
’Αφέντη μ άφεντούλη μου 
πέντι φουρές αφέντη μ. 
’Αφέντη μου στήν τάβλα σου 
Χρυσή καντήλα καίει 
κι άπού τά παραθύρια σου 
φέγγει τοΰν κόσμου δλου 
λέ μπρέ δώ πέρα κι αντίπερα
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στά χάλκινα τ’ αλώνια 
λέ μπρε δέκα στέκουν και λιχνοΰν 
δώδεκα συλλιμβάζουν 
λέ μπρέ δέσποτα ή μάνα της 
τρούρου (τριγύρω) φρουκαλούσι 
(σκούπιζε)
λέ μπρε δέσποτα τς τής ελεε

κι ή μάνα της τής λέει: 
λέ μαρί έβγα ’πού τού γκουρνιαχτό 

μαρ'ι έβγα ’πού τούν ήλιου.
— ’Εγώ τού γκουρνιαχτό αγαπώ 
τούν ήλιου τούν Ιθέλου 
κι αυτόν τούν πρώτουν λιχνιστή 
γιά άντρα 0ά τούν πάρου.

Τό τραγούδι γιά τό Χριστό ακολουθούσαν κι’ άλλα πού τραγουδιούνταν 
γιά τό νοικοίκύρη, τήν κυρά, τό γυιό, τή θυγατέρα. Μά κι’ αυτά ποίκιλλαν 
ανάλογα μέ τήν οικονομική κατάσταση τής οικογένειας.

Νά τί τραγουδούσαν σέ ένα απλώς εύπορο σπίτι:

Ά π ’ άρχουντα ξιβγήκαμι 
σιργιάνιγκους ήρθάιμι.
’Ήρθαμε στούν αφέντη μας 
τούν πουλυχρουνισμένου.
Δέν πρέπει σένα, αφέντη μου, 
σι τέτοιαν ώρα νδσι.

Σ Ι σένα πρέπ’ αφέντη μου, 
μιγάλις τύχις νάχης.
Νά διρμουνίζης τά φλουριά 
νά κουσκινίζης τ’ άσπρα 
κι άπού τά κουσκινίσματα 
κέρνα τά παλληκάρια.

Είπαμε τούν αφέντη μας 
νά πούμι τήν κυρά μας.
Κυρά μ’ λιανή, κυρά μ’ ψηλή 
κυρά μ’ ευτυχισμένη 
πούχεις τούν ήλιου πρόσουπου 
κί τού φιγγάρ’ άστήθη 
κί τού κουράκου τού φτιρό 
πό'χεις καμαρουφρύδι 
κι όταν λουστής κί χτενιστής 
κί πάς στήν άκκλησιά σου 
ίσύ ’σι πρώτ’ γαρουφαλλιά 
κι οι άλλις τά κλουνάρια.

Πουλλά ’παμι κί τήν κυρά 
νά πούμι κί τού γυιό της. 
Κυρά μου τον ύγυιόκα σου 
κυρά μ’ τούν ακριβό σου 
πέντι μικρές τούν αγαπούν 
κί δικουχτώ μιγάλις 
κί ή μιά τήν άλλη μάλουναν 
ποιά νά τούν προυτουπάρη 
κ’ ή μάνα του τούν ελιγι 
γυιόκα μ’ πάρι τίς πέντι* 
ή μιά νά φέρνη τού νιαρό, 
ή άλλη τού σαπούνι, 
ή μιά νά στρώνη τού σούφρα 
κ’ ή άλλη νά σαρώνη 
κι’ κείν πδχ τά μακριά μαλλιά 

νά στρώνη νά κοιμάσι.

Πουλλά ’παμι κί τούν ύγυιό 
νά πούμι κί τήν κόρη.
Κυρά μ’ τή θυγατέρα σου, 
κυρά μ’ τήν ακριβή σου 
γραμματικός τήν αγαπάει, 
γραμματικός τή 'θέλει, 
κι’ άν είνι κί γραμματικός 
πουλλά προικιά γυρεύει.
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"Τστερα κατέβαιναν στήν πλατεία, δπου ό χορός γενικευόταν.
9
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Γυρεύ’ αμπάρια γιμιστά, 
αμπάρια γυμισμένα, 
γυρού’ χουράορια θιριστά 
χουράφια θιρισμένα, 
γυρεύ’ αμπέλια τρυγιστά,

αμπέλια τρυγισμένα 
γυρεύει κ'ι τή θάλασσα 
γιμάτη μ,Ι καράβια.
Γυρεύει τούν κουρνάρβιρνου 
καθάριου δαχτυλίδι.

Στον πλούτο ταιριάζουν κα'ι τά μεγαλεία κι’ ακόμα στά χέρια του είναι 
και ή δύναμις.

Κ ι’ άν άπ’ τόν εύπορο τά παλληκάρια άρκούνται σ’ ένα κέρασμα μονά
χα από τά κοσκινίσματα, άπ’ τόν πλούσιο αφέντη ζητούν αρκετά άπ’ αυτά. 

Νά τί τού τραγουδούν:

Εσένα πρέπ’ αφέντη μου, 
καρέκλα διαμαντένια 
γιά ν’ άκουμπάς τή μέση σου 
τή μαργαριταρένια.
Κί πάλι ξαναπρέπει σου 
κουρώνα στού κιφάλι 
γιά νά σί προυσικυνήσουμι 
μικροί κι’ οΰλ οί μιγάλοι.
Κί άλλου ξαναπρέπει σου 
καράβι ν’ άρματώσης 
τού καραβιού τού ταλμπουρί 
νά τού μαλαματώσης.
Νά διρμουνίζης τά φλουριά 
νά κουσκινίζης τ’ άσπρα 
κι’ άπού τά κουσκινίσματα 
δός μας κί μάς καμπόσα.
Μή μάς ίδίνης τά ίκατό 
δός μας τά πιντακόσια.

Πουλλά ’παμι τ’ αφέντη μας 
νά πούμι κί τού γυιό του. 
"Ένας καλός παλλήκαρους 
δμουρφου παλληκάρι 
τούν Μαύρουν καίβαλλίκιυι

τρία χρουνών πουλάρι.
Τούν μάθινιν νά πιλαλεύ 
τούν μάθινιν νά παίζη, 
τούν μάθινιν νά δέχιτι 
ίννιά σπαθιά μπρουστά του.
Κί πήγι τς Μάκρης τά κρασιά 
κί τς Ξάνθης τά κουράσια 
κι εφαΐν κι ήπιιν τ’ άσορά του 
κάμ (περίπου) τρεις - γιννιά χιλιάδες. 
Κί Μαύρους τούν άπόμεινιν 
κι αυτόν τούν παζαρεύει.
Κί Μαύρους σάν τ’ άπείκασι 
βαριά τού κακουφάνη.
Κί μή μί πλεϊς, αφέντη μου,
Κί μή μί παζαρεύεις.
Μόν βάλι μ’ χρόνου στήν ταΐ 
κι ίξάμηνου στήν τάβλα 
κί κάτσι βάλι στοίχημα 
κί γώ νά πηλαλέψου 
κι άν δέ σού φέρου τ’ άσπρα σου 
κάμ τρεις γιννιά χιλιάδις 
κί τότι άν θέλης πούλα μι 
κι αν θέλης παζαρεύι μ.

Κανένα μέρος τού τραγουδιού δέν άναφέρεται στήν κυρά ή τήν κόρη. 
'Η  θέσις τής γυναίκας μέσα στήν οικογένεια είναι απαράλλαχτα ή ίδια άσχε
τα πρός τήν οικονομική κατάστασί της.
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’Ά ν στο σπίτι υπήρχε και μικρό κοριτσάκι δέν ’έπρεπε νά μείνη ούτε αυ
τό χωρίς τραγούδι.

Νά τί τοΰ τραγουδούσαν:

Μαρί μικρή μικρούτσικη 
τί στέκεις στουλισμένη.
■—Ή  μάνα μου μ! στόλιζι 
κί στέκου στουλισμένη.
— Ή  μάνα πού σί στόλιζι 
τρανές άγνις δέν είχι 
μόν ειχι στού σιντούκι της 
γιννιά λουγιών μιτάξι.
Κί κάτσι κί σί στόλιζι 
Σαββάτου ούλη μέρα, 
μί πράσινου μί κόκκινου 
μί άξιου σι γαλάζιου.
Α μάξι σιδηράμαξου 
ζευγάρι κουδουνάτου 
τρεις άλαφίνες τδσιρναν 
κί τί πουλύ άντρουμένις.
Κί τού ζυγούτσκου ποΰβαζαν 
ούλου φλουρί κι ασήμι

’Ά ν ή δυστυχία ειχε χτυπήσει κάποιο σπίτι μέ τή μορφή τοΰ θανάτου 
υπήρχε καί σ’ αυτή τήν περίπτωση τό τραγούδι, τραγούδι - μοιρολόι:

Λαλούν οί κούκοι στά βουνά 
κι πέριδικις στά πλάγια.
Λαλεί κι ένα ό'μουρφου πουλί 
στού Βούλκου τού κιφάλι.
— Βούλκου μ τί στέκεις πράσινους, 
τί στέκεις ραχλιασμένους;
—’’Πού μέσα στέκου πράσινους 
κι άπ’ οξου ραχλιασμένους.
Πήρα τήν πέτρα πιθιρά 
τή μαύρη γής γυναίκα, 
κι αυτά τά λιανουλίθαρα 
αδέρφια κί ξαδέρφια.

'Όταν τέλειωνε τά τραγούδια ό ντραγκουμάνος, έλεγε τό «ντουγά»:

κί οί ζιβλίτσις πούβγαζαν 
σπυρί μαργαριτάρι 
κι’ ή κόρη μέσα κάθουνταν 
κί δέν τής φάνη κόσμους.
Τούν ήλιου ξεσυνέριζε, 
τούν ήλιου, τού φιγγάρι:
Γιά έβγα νήλιου μ
γιά θά βγού
γιά τέλνι γιά θά τήλου.
Τείνοντας νήλιου μ τού προυΐ 
μαραίνεις τά λουλούδια 
Κί γώ άντά (όταν) βγω στις πόρτες μου 
μαραίνου παλληκάρια.
Νά ζής κί νάσι λυγιρή 
πάντα στά τραγούδια σ νάσι 
κί μεις σί τραγουδήσαμι 
θ ιός  μέρις κί χρόνια.
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Ίδ ώ  (εδώ) ’πού τούν αφέντη μας 
παντού βραγκανίστι 
δΐστι φλουρίστι 
στιριώντι ν’ κουρφίστι.
Νά τιμάη άφέντς τού Θιό 
κί Θιός νά δίν τ’ αφέντη.
Πάντα νάχι άφέντς
Κι ή καρδιά νά μην τούν πουνή.
Πέτι, παλληκάρια «’Αμήν».
Καί τά παλληκάρια:
’Αμήν, αμήν, αμήν.
Δώ πού χάρκαμι μεΐς 
άφέντς κί Χριστός 
κι άπού χρόν’ μί γειά.

Ή  κόρη ή κυρά πρόσφερνε τήν κουλούρα, ό άφέντης τό «μπαξίς» , ευχές 
κι ευχαριστίες άνταλλάσσονταν καί τραγουδώντας τά παλληκάρια έφευγαν.

Τώρα δ σκοπός ήταν διαφορετικός καί τά λόγια αυτά:

Κί μεις άπ’ έδου κί μεις άπ’ έδου 
Χριστός δώ μέσα κι ή Παναγιά μας.

Πριν ξημερώση ή εκκλησία ήταν ασφυκτικά γεμάτη απ’ τούς πιστούς.
Ή  μέρα ξημέρωνε καί περνούσε μέ χορούς καί ξεφαντώματα. ΟΊ χοροί 

καί τά τραγούδια ήταν πάντα σχεδόν τά Ιδια μά ποτέ 'βαρετά.
Προτιμώ νά μιλήσω γ ι’ αυτά δταν θά πώ γιά τής Λαμπρής τις μέρες.
Τό μεσημέρι τής Παραμονής τής Πρωτοχρονιάς ό?ώκληρα μπουλούκια 

άπό παιδιά 12— 1ι3 χρονών ξεχύνονταν στον κάμπο γιά νά κόψουν άπό ένα 
κλαδάκι κρανιάς γιά τήν άλλη μέρα. Αυτή τήν εποχή ή κρανιά ήταν τό δέντρο 
πού είχε αρχίσει νά έμφανίζη οφθαλμούς. ’’Επειτα ήταν καί τό πιό σκληρό, τό 
πιό γερό ξύλο καί τό ήθελαν γιά σύμβολο τής γεροσύνης.

Γύριζαν νωρίς γιά νά προλάβουν νά πούν καί τά κάλαντα τού 'Ά η  - Βα
σίλη:
"Αγιος Βασίλης έρχεται άπό τήν — 'Βασίλη μ πόθεν έρχεσαι 
Καισαρεία καί πόθεν κατεβαίνεις;
βαστά εικόνα καί χαρτί — ’Από τή μάννα μ έρχομαι
χαρτί καί καλαμάρι. καί στό σχολειό πηγαίνω.
Τό καλαμάρι έγραφε —  Κάτσε νά φάς, κάτσε νά πιής,
καί τό χαρτί μιλούσε. κάτσε νά τραγουδήσης.
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— ’Εγώ γράματα μάθαινα πέρδικες έλαλούσαν.
τραγούδια δέν ήξέρω. Δέν ήταν μόνο πέρδικες
—  Καί σάν ήξέρης γράμματα ήταν καί περιστέρια,
πές μας τήν άλφα - βήτα. Σ ’ αύτό τό σπίτι πούρθαμε
Καί στο ραβδί άκούμπησε πέτρα νά μή ραγίση
νά πή τήν άλφα - βήτα. κι ό νοικοκύρης τού σπιτιού
Καί τό ραβδί ήταν ξερό χίλια χρόνια νά ζήση.
καί βλάστησε κλωνάρια Κί τ’ χρόν μί γειά.
κι απάνω στά κλωνάρια του

'Όπως τών Χριστουγέννων έτσι καί τ’ "Αη - Βασιλιού τήν παραμονή γι
νόταν τό «κάπνισμα».

Τά κλαδάκια τής κρανιάς γίνονταν «σούρβες». Τά στόλιζαν μέ χρυσό
χαρτα κι’ δ,τι άλλο νόμιζαν πώς τά ομόρφαινε καί μ’ αυτά στο χέρι επισκέ
πτονταν προύι - πρωΐ δσα σπίτια προλάβαιναν, αρχίζοντας άπ’ τά πιό συγ
γενικά.

’Εκεί «σούρβιζαν» δλους τούς σπιτικούς. Χτυπώντας τους απαλά μέ τή 
σούρβα τούς εύ'χονταν υγεία καί εύλογία μ’ αύτά τά λόγια:

«Σούρβα σούρβα γιά χαρά 
γιά καλή νοικοκυρά.
'Ό σις τρύπις στού διρμόνι 
τόσις θημουνιές στ’ αλώνι».

Σήμερα χάθηκαν οί θημωνιές άπ’ τά αλώνια, παραλείπεται καί ή σχε
τική εύχή.

Λένε μονάχα: «Σούρβα σούρβα καί τού χρόνου γεροί».
Στο σπίτι δέν παράλειπαν νά σουρβίσουν καί τά ζωντανά στο στάβλο.

Τά Φώτα καί τ ’ "Αηγιαννιοΰ

Τό τελευταίο «κάπνισμα» γινόταν τήν παραμονή τών Φώτων. Το πρωΐ 
ήταν τυχερό τό παιδί πού Οά ξυπνούσε πρώτο. Αύτό πήγαινε καί έπλενε στή 
ρεματιά τό υνί καί έπαιρνε τό αρκετά σπάνιο δίδραχμο ή πεντάδραχμο .

Κατά τά άλλα ή μέρα αύτή γιορταζόταν δπως καί σήμερα σ’ δλα σχεδόν 
τά μέρη τής 'Ελλάδος.

Τή μέρα τ’ 'Α η  - Γιαννιοΰ οί νέοι τραγουδούσαν καί πάλι κατά ομάδες 
τούς Γιάννηδες:
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Χτές ήταν τά φώτα κι φωτισμός 
σήμιρα 'Ά η ς Γιάννης κι Ώρόδριμος.
Κάτου στούν Ίουρδάνην ντού μποταμό 
ερχιτι κυρά μας ή ΙΙαναγιά.
Σπάργανα, φασκέλια, κιριά γκρατεΐ 
κι τά θυμιατήρια στά δάχτυλα.
Κί τά θυμιατήρια στά δάχτυλα 
κί τούν "Άγιου Γιάννη μπαρακαλεΐ.
—-'Άγιου Γιάνν αφέντη μ κί πρόδρομι. 
δύνασι βαφτίζεις Θεόν μπιδί.
—  Δύναμι ,κί θέλου γκί πρόθελου 
γιά κουντουκαρτέρει γκι ους τού πουρνό 
νά καταπραύνουν τά εϊδουλα».

'Ένας απ’ δλους τής παρέας ήταν ό «γάτος». Αυτός κρατούσε μιά σούβλα 
στά χέρια του καί δσην ώρα οι άλλοι τραγουδούσαν, αυτός κάπου-κάπου νιαού
ριζε, ώσπου στό τέλος τού έδιναν τό ψαχνό πού άφθονο υπήρχε αυτές τις μέ
ρες σ’ δλα τά σπίτια.

Στό Βογιαλίκι υπήρχαν συνήθως τρεις ή τέσσερις παπάδες. Τό σπίτι 
κάποιου Γιάννη θά τούς φιλοξενούσε αυτή τή μέρα.

Σ ’ ένα αμάξι ζεύονταν παλληκάρια καί τούς μετέφεραν μ’ αυτό. Κ ι’ αυ
τοί τούς χάριζαν τό μεγάλο ποσό τού τάλληρου ό καθένας.

θρύλους για τούς καλλικαντζάρους δέν έχουν οι Βογιαλικιώτες. Απλώς 
αναφέρουν πώς δλες αυτές τις μέρες τριγυρνούσαν καλλικάντζαροι. Κι’ δταν 
τελείωναν οι γιορτές αυτές παιδιά 13— Ιο  χρόνων μάζευαν τά καλάθια πού 
εύρίσκαν στις αυλές καί πού χρησιμοποιούνταν γιά τή μεταφορά τού άχυρου. 
Τά έβαζαν τό ένα πάνω στό άλλο καί τά έκαιγαν γιά νά φύγουν τά «σκαλκάν- 
τζαρα». Τά «έκλεβαν» λεν τά καλάθια. Κι’ δμως κανένας δέν φρόντιζε νά τά 
κρΰψη ενώ ήξεραν τό έθιμο.

Τό βράδυ τής Άπόκρεω τά ζευγάρια τής χρονιάς επισκέπτονταν μέ ένα 
μπουκάλι κρασί πρώτα τούς νονούς, γιά νά «συγχωρεθούν», κι’ δλους έπειτα 
τούς συγγενείς.

Ή  νηστεία τηρούνταν αυστηρά παρά τον περιορισμένο αριθμό ειδών 
διατροφής.

Πανάρχαια έθιμα τοΰ έρωτα

Τή νύχτα τής Τυροφάγου οί κοπέλλες κατέχονταν άπό μιά παράξενη 
άγων ία.
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Περίμεναν νά τ'ις «φωνάξουν» οί νέοι. Καί νά τί εϊτανε τό φώναγμα. 
’Ανέβαιναν σ’ ένα ψηλό σημείο τής αυλής —  τό πιο κατάλληλο ήταν συ

νήθως δ σο.)ρός άπό τά ξύλα —  καί σάν τελάληδες φώναζαν γιά λογαριασμό 
ό καθένας κάποιου φίλου του.

’Ά ν δ τελευταίος ήθελε νά έπαινέση τήν κοπέλλα άκουγόταν κάτι σάν

Μέ τά  «γιορτινά» τους

αύτό: «Ό... τάδε, έ'χει ένα κόκκινου μήλου, ένα περιστέρι... ’Ά ν δέν τού δώκ 
στούν... δείνα τ χρόν τήν Πασκαλιά νά μή βγή...».

’Έτσι εκείνη «βεβαιωνόταν γιά τήν αγάπη του.
Σέ περιπτώσεις, πού ήθελε νά τήν έκδικηθή γιά τήν αδιαφορία, ή τήν 

απιστία της, τή θέση τοΰ μήλου ή περιστεριού έπαιρναν «ή πατσιαβούρα», ή 
«μπατζιού» (σκύλλα) καί δσα άλλα απίθανα.

Τή μεγάλη γιορτή τής ’Ανάστασης τήν περίμεναν δπως άξιζε. 'Η  πάστρα 
βασίλευε καί πάλι παντού καθώς ζύγωνε κι’ ή ψυχική προετοιμασία ήταν με
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γάλη. "Ολη τή Μεγάλη εβδομάδα παρακολουθούσαν μέ εύλάβεια τά "Αγια 
Πάθη.

Τήν κόκκινη Πέμπτη βάφονταν κα'ι τ’ αυγά. ’Έβαφαν κόκκινα φυσικά 
καί κίτρινα, μά τόσο όμορφα καί φανταχτερά!

Κίτρινα έ'βαφαν μέ ζωμό άπό βρασμένα φύλλα αμυγδαλιάς και κρεμυ- 
δότσοφλα. Κ’ ήταν τό χρώμα τους γλυκό καί ανεξίτηλο.

Οί νονές έστελναν αυγά στις κουμπάρες μέ κοριτσάκια. Ή  νΰφη ζύμω
νε τήν παραμονή καί έφκιαχνε μιά κουλούρα μέ κόκκινα, αυγά. Τήν πρώτη 
μέρα τής Λαμπρής, συνοδευομένη άπό ένα κοριτσάκι, τήν πήγαινε μαζί μέ 
αυγά καί τής χάριζε τότε τό γαμήλιο δώρο πού συνήθως ήταν ένα οικιακό 
σκεύος, ώς επί τό πλεΐστον χάλκινο καζάνι ή μπακίρι, κατά τίς δυνατότητές 
της.

Τ ’ αυγά «αλλάζονταν» σ’ όλα τά σπίτια.
Τή μέρα αυτή επίσης «έντυνε» ή νονά τά βαφτιστικά της. Τούς χάριζε, 

φορώντας τους μέ τά ίδια της τά χέρια, άπό έσώρρουχα μέχρι παπούτσια καί 
κανένα φτηνό βραχι.ολάκι στά κοριτσάκια.

Κατά τίς εννέα μέ δέκα τό προύί άρχιζε ό χορός πού κρατούσε ώς τή δύσι 
τού ήλίου. Τήν άρχή έκαναν φυσικά οί νέοι.

Μέχρι πριν λίγα· χρόνια, συνέχιζαν νά διασκεδάζουν δλες τίς Κυριακές 
καί τίς γιορτές καί προπαντός τό Πάσχα μ’ αυτόν τόν τρόπο.

Σέ μιά πλατεία τού χωριού, πού είχε πάρει κι’ αυτή τό όνομα «χορός» συν- 
έρρεαν όλοι σχεδόν οί χωρικοί γιά νά παίξουν ό καθένας τό ρόλο του στή γρα- 
φικώτατη αυτή έκδήλωσι.

Οί χοροί άρχιζαν σιγανοί γιά νά ζωηρέψουν σιγά σιγά καθα)ς ή εύχα- 
ρίστησι έδινε τή θέσι της στον ενθουσιασμό κι’ δ ενθουσιασμός ξεσπούσε σέ φω
νές καί κινήσεις.

"Ολα ήταν όμορφα αυτές τίς μέρες.
Καί κείνη ή ευωδία άπ’ τίς λυγαριές, πού έφραζαν ένα γύρω τό χορό, 

είχε μιά ξεχωριστή ομορφιά καί γλύκα.
’Ανάμεσα στούς φουντωτούς θάμνους τους έπαιζαν κυνηγητό άνέμελα 

παιδιά, ή, πηδώντας πάνω σέ δυνατά κλαριά τους κουνιούνταν αναγκάζοντας 
τες νά άναδίνουν πιο έντονη τή μυρωδιά τους.

Στή μέση σχηματιζόταν δ κύκλος τών κοριτσιών. Τά πιο καλλίφωνα «έ
πιαναν» τό τραγούδι. Τραγουδούσαν ένα ή δύο στίχους οί δύο, επαναλαμβά
νοντας ώριαμένες λέξεις ή παρεμβάλλοντας άλλες, τό επαναλάμβανε έπειτα ή 
άλλη δυάδα.

'Ο σκοπός στά περισσότερα τραγούδια ήταν άργός κι’ έτσι ένα τραγούδι 
κρατούσε άρκετά.
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Τό τραγούδι τοΰ «κυρ - Βορριά» ήταν απ’ αυτά που χρησιμοποιούνταν 
σάν εισαγωγή στά χρόνια που θυμάμαι:

— Ό  κυρ Βορριάς παράγγειλε 
δ κυρ Βορριάς παράγγειλε.
—-Ό κυρ Βορριάς παράγγειλε 
ό κυρ Βορριάς παράγγειλε.
•—«Ό κυρ Βορριάς παράγγειλε 
σ’ δλων τών καραβιώνε γ ιά . . .
— Ό  κυρ Βορριάς παράγγειλε 
σ’ δλων τών καραβιώνε γ ιά . . .

Μ’ αυτόν τον τρόπο τραγουδιόταν τό μεγάλο αύτό τραγούδι.

Καράβια π’ αρμενίζετε 
κάτεργα πού κινάτε 
έμπάτε στά λημέρια σας 
γιατ'ι θέ νά φυσήσω.
Ν ’ ασπρίσω κάμπους και βουνά 
νά κρυώσω κρΰες βρυσούλες 
κι δσα βρω μεσοπέλαγο 
στεριάς θέ νά τά ρίξω.
"Οσα καράβια τ ’ ακόυσαν 
δλα λιμάνια πιάνουν.
Τού κύρ-Άντριά τό κάτεργο 
μέσα βαθιά αρμενίζει.
Δέ σέ φοβούμαι κυρ Βοριά 
φυσήξεις δέ φυσήξεις.
’Έχω καράβι άπό κάρυά 
καί τό κουπί πυξάρι.
’Έχιο άντένες μπρούτζινες, 
κατάρτια ατσαλένια, 
έχω πανιά .μεταξωτά 
τής Προύσσας τό .μετάξι,

έχω καί καραβόσκοινα 
άπό ξανθής μαλλάκια.
’Έ χω καί ναύτες διαλεχτούς 
δλοι άνδρες τού πολέμου 
κι έχω κι ένα ναυτόπουλο 
πού τούς καιρούς γνωρίζει 
κι έκεΐ πού στήσω -μιά φορά 
τήν πλώρη, δέ γυρίζω. 
’Ανέβα, βρέ ναυτόπουλο, 
στο μεσιανό κατάρτι 
γιά ν’ άγναντέψης τον καιρό 
νά δής γιά τον αγέρα. 
ΙΙαιζογελώντας ανέβαινε 
κλαίοντας κατεβαίνει.
Τό τί είδες, βρέ ναυτόπουλο, 
αυτού ψηλά πού πήγες;
Είδα τον ουρανό θολό 
καί τ’ άστρα ματωμένα.
Είδα τή μπόρα π’ άστραψε 
καί τό φεγγάρι έχάθη. . .

Πιο παλιά άκούγονταν κι’ άλλα τραγούδια μέ τίς πιο παράξενες υποθέ
σεις. Νά δύο:

—  Τρεις Τούρκοι τρεις γιανιτσάρδις — Τρεις Τούρκοι τρεις γιανιτσάρδις 
τρεις Τούρκοι τρεις γιανιτσάρδις τρεις Τούρκοι τρεις γιανιτσάρδις
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—  Τρεις Τούρκοι τρεις γιανιτσάρδις 
άνιβαίνουν κατιιβαίνουν
—  Τρεις Τούρκοι τρεις γιανιτσάρδις 
άνιβαίνουν κατιιβαίνουν 
Κατέφκαν στήν κρΰα βρύση
νά πιούναν ,κρύου νιαράκι.
Βρήκαν κεΐ έναν νιούτσικουν 
νιούτσικουν κί καλούτσικουν.

Τά χέρια τ πίσου δυμένα 
κί τού κιφάλ τ πιτρουμένου.
Γιά λύστι μ, Τούρκοι, τά χέρια μ’ 
ξιπιστρώστι μ κί τού κιφάλ, 
δόστι μου κί τή φλουέρα 
νά λαλού κί νά χουρεύτι 
νά τραηδάου κί νά παέντι.

Μέ τον ίδιο τρόπο άλλά σέ διαφορετικό σκοπό τραγουδιόταν καί τούτο:

’Αγάπη σεν ό Πίϊσμος 
μιά κόρ’ Έβραιοπούλα.
Τού Σάββατου ν’ άγάπησι 
τήν Κυριακή ούλη μέρα. 
Δευτέρα μέρα τούν πιάνουν, 
τούν πιάνουν κί τούν δένουν 
κί κάτου τούν παένουν.
Χίλιοι νουμάτ’ ’πού ιμπρός παέν’ 
κί πιντακόσ ’πού πίσου 
κί μάννα τ’ ’πού μιριά παέ’

μέ τά μαλλιά στά χέρια τς 
ουλουδάκρα φουρτουμένη.
—  Σ ιγά  σιγά, βρέ Πίϊσμο 
νά μή λιρώνς τά ρούχα σ.
— Μήν κλαΐς, μάννα μ’ τά ρούχα μ 
νά κλαις, μάνα μ’ τά νιάτα μ’
τά νιάτα μ’ κί τή λι,βιντιά μ \
Τά ρούχα πλιόντιν στού παζάρ
ΙΙάνι πάρε καλΰτιρα
’πού σμέσ’ ’πού τού παζάρι.

Ζωναράδικα σάν κι’ αυτό χορευόταν καί τό τραγούδι τής Πάπιας τό άλ- 
λόκοτο.

«—■ Πάπια κάθιταν στούν πάγου (δίς)
—  (τό ίδιο)
—  Πάπια κάθιταν στούν πάγου 
τά φτιράκια τς παγουμένα
—  (τό ίδιο)
τά φτιράκια τς παγουμένα 
κί τά νύχια της βαμμένα.
Τού Θιό μπαρακαλούσι:
Κύριουν γκλάψι, κύριουν βρέξι.
νά πιτάξου κί νά πάου
κάτου στού γιαλό στούν άμμου».

’Απαραίτητο ήταν κι’ αυτό:
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—  Στον "Αδη κατεβαίνω, στον "Αδη κατεβαίνω, 
στον "Αδη κατεβαίνω και στον Παράδεισο,
"Ωχ, καί στον παράδεισο. νά πάιο νά σαϊτέψω
—  (Τό ΐδιο) . . . .  δυο τρεις μελαχροινές
Τό Χάρο ν’ ανταμώσω πδχουν στά χείλη φλόγα
δυο λόγια νά τοΰ είπώ: στο μάγουλο ελιές
Χάρε γιά χάριζε με κι ανάμεσα στά φρύδια
σαΐτες κοφτερές δυο - τρεις πορτοκαλλ ιές.

Ή ταν κι’ άλλα πού χορεύονταν μέ τά χέρια πιασμένα σάν γιά συρτό.
Ή  τιμή έχει τήν πιο ψηλή θέσι ανάμεσα στις ανθρώπινες αξίες. Είναι 

δ,τι πιο ακριβό καί πολύτιμο.
Κάπως υπερβολικά περιγράφει τήν αντίληψη αύτή τό ακόλουθο τραγού

δι, πού ήταν πολύ προσφιλές.

—  Μιά κό, καλέ, μιά κόρη ρόδα μάζευε τήν κόρη χαιρετάει
Μιά κόρη ρόδα μάζευε σ’ ωραίο πε Δυο ρόδα τής έζήτησε
ρυβόλι, καί τέσσερα τοΰ δίνει
σ’ ώραΐο περιβόλι καί κείνος τής έδώρισε
■—> (τό ίδιο) διαμάντι δαχτυλίδι.
Τοΰ Ρήγα γυιός έπέρασε "Ενας τήν πιάν’ απ’ τά μαλλιά
τοΰ Ρήγα γυιός περνάει. κι άλλος απ’ τό χερι
Δυο ρόδα τής έζήτησε ό τρίτος ί  μικρότερος
καί τέσσερα τοΰ δίνει τής μπήγει τό μαχαίρι.
καί κείνος τής έδώρισε —  Νά μή μ ’ αλλάξτε μέ χρυσά,
διαμάντι δαχτυλίδι. δέ θέλω 'βελουδένια.
Κι ή μάννα της τήν έβλεπε Μονάχα νά μέ θάψετε
άπό τό παραθύρι. μ’ αυτά τά ματωμένα.
Τό βράδι ήρθαν τ’ άδέρφια της Γιά νά τό μάθη ό βασιλιάς
κι αρχίζει νά τό λέη. κι δλη νά τό μάθ’" ή χώρα
«Τό μάθατε τί έκανε πώς μ ’ άδικοσκοτώσατε
ή σκύλα ή αδερφή σας; γιά ενα ζευγάρι ρόδα.
Τοΰ Ρήγα γυιός έπέρασε

Πάντα συμβαίνει, δυο νέοι νά ένδιαφέρωνται γιά τήν ίδια νέα κι’ αύτή 
νά δείχνει προτίμησι καί συμπάθεια μόνο στον ένα. Γιά κάτι τέτοιο μιλάει 
τό ακόλουθο τραγούδι:

Δυο πουλιά, δυο πουλάκια τά καημένα Τό'να τ’ ά τό'να τ’ αγαπώ, τό θέλω.
δυο πουλάκια τά καημένα Τό'να τ’ αγαπώ τό θέλω
πάνε κι έρχονται γιά μένα. καί μέ τ’ άλλο κοροϊδεύω.
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Τονα τό, τονα τδ ταΐζω μέλι Καράβι καραιβάκι καραβάκι
τονα τό ταΐζω μέλι αχ πού πάς γιαλό γιαλό, μελαχροινό μου,
ταλλο κόκκινο πιπέρι. άχ πού πάς γιαλό γιαλό
Καράβι καραΐβάκι καραβάκι

Καί με τον ΐδιο τρόπο τραγουδιούνται και οι υπόλοιποι στίχοι.

Ά ν  είσαι γιά τήν Πόλη 
στάσου νά 5ρθώ κι εγώ.
—  Δέν είμαι γιά τήν Πόλη 
μόν είμ3 γιά τά νησιά 
πδχ' δμορφα κορίτσια κοριτσάκια 
άχ κα'ι τά γλυκά κρασιά.
Στό δρόμο πού πηγαίνω 
άχ καί βρίσκω μιά μηλιά 
μέ μήλα φορτωμένη 
άχ καί πάνω μιά ξανθιά.
Κάνω νά κόψω μήλο 
πιάνω τό χέρι της 
Βοήθα, Παναγιά μου, 
νά γίνω ταίρι της.
Κάνω νά κόψω μήλο 
πιάνω τή χάντρα της.
Βοήθα, Παναγιά μου, 
νά γίνω άντρας της.

Στό μακαρίτη παππού μου Νικόλαο Πολιτσάκη οφείλω τά παρακάτω δυο 
τραγούδια. Ά π 3 αυτόν τά άκουγα.

•— Μαρ5 ’Αργύρου, μπιάλα πούναι στ3 αψηλό βουνό,
(άσπρη) ’Αργύρου, εις τό γέρο ’Όλυμπο.
Τούρκ5 άρχόντουν ’πού τρουΰρου. Νά τού πής, νά τού πής, καημένο άη- 
Ά ν γ κ ξ ’ τήν πόρτα νά μποϋν μέσα δόνι,
—-Δέν άνοίγου Τσιλιμπίκου. νά θυμάται τήν ευχή
Σύ είσι Τούρκους κί σκιάζουμι τήν ευχή τής μάννας του.
κί γώ Ρουμιά κί φουβάμι. 3'Αν δέ διώ, άν δέ διώξη τούς ε

χθρούς μας
Δέ λαλεϊς, δέ λαλεϊς, καημένο αηδόνι, άπ3 τήν ένδοξη μας γή, τή Μακεδο- 
Τό πρωΐ μέ τή δροσιά νία μας,
λάλα, αηδόνι μου, γλυκά. μάννα του δέν είμαι πιά
Νά ξυπνή, νά ξυπνήσης τον ύγυιό μου ούτε είναι Μακεδών.
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Τό ένα τραγούδι τελείωνε, τό άλλο άρχιζε κι’ δ χορός σχεδόν δέ σταμα
τούσε.

Γύρω γύρα>, ξέμακρα γιά νά μήν τόν εμποδίζουν στέκονταν μιπρομάνες, 
μεσόκοπες κα'ι γριές άκόιμα. Έβγαιναν έκεΐ γιά «σιΐρ» ή νά διαλέξουν τίς 
νύφες.

Μέσα στον κύκλο, περνώντας κάτω άπ’ τήν άλυσσίδα τών χεριών μα
ζεύονταν τά κοριτσάκια. Τούς άρεζε νά στέκουν κεϊ καί νά θαυμάζουν τις ό
μορφες νιές, νά διαλέγουν τήν πιο καλοκέντητη «πριστδλκα» (ποδιά), τίς πιο 
χοντρές καί μακριές πλεξούδες, τό πιο φανταχτερό «λαχώρι». Ακόμα καί 
τά μωρά γίνονταν τέτοιες μέρες μαρτυρικοί αληθινό θεαταί.

’Αγγελικά, ροδομάγουλα προσωπάκια, μέ ένα αποτύπωμα άπό μου ν i t  ού
ρα στο μεσόφρυΐδο γιά νά μή «βασκαίνονται», φασκιωμένα κι’ άλλα μέ τά χέρια 
άπ’ έξω, έρχονταν γιά χάρι τής μάννας νά παρακολουθούν τό ολοήμερο αύ
τό θέαμα.

Κάπου μιά μάννα καθόταν νά θηλάιση τό παιδί της, δίνοντας του τούς μα
στούς της σκεπασμένους μέ τό σπάργανο.

Μέσα στούς κόρφους οί ηλικιωμένες είχαν πάντα αυγά πασχαλινά αυ
τές τίς μέρες.

Κι έβλεπες όλη τή μέρα αυτή τή σκηνή νά επαναλαμβάνεται: Μιά γυ
ναίκα νά βγάζη άπό τόν κόρφο της ενα κόκκινο αυγό καί νά άπλοόνη νά τό 
δώση στο παιδί τής διπλανής της.

"Ηταν μια εντύπωση πού σου τυπωνόταν τόσο ζωηρά καί πού δέν μπο
ρούσε νά μήν ήταν αυτή, δταν μάλιστα, παρακολουθώντας τήν σκηνή προσε
χτικά, έβλεπες τήν πίκρα πού ζωγραφιζόταν στο καλοσυνάτο πρόσωπο μέ τήν 
επιμονή τού ιδιότροπου μικρού ν’ άρνήται νά τό πάρη. Κι’ ό χορός συνεχι
ζόταν.

"Ηταν σά χόρευαν τραγουδώντας:

Κάτω στή Ράύδω στή Ραϊδοπούλα (δίς)
Τούρκος αγάπησε μιά ρωμιοπούλα.
Κείνος τήν θέλει κείν δέν τόν παίρνει (δίς)
Κι’ ή σκύλα ή μάννα της 
τήν προξενεύει.
—  Πάρτονε, κόρη μου, τόν Τούρκον άντρα (δίς) 
νά σέ φορέση ντούμπλες καί χάντρα.
—  Δέν τονε θέλω, δέν τονε παίρνω (δίς) 
πέρδικα γίνομαι στά όρη φεύγω.

Σ έ τέτοιους χορούς ζωηρούς εύρισκαν ευκαιρία οί νέοι γιά νά πιαστούν
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ανάμεσα στις κοπελιές και νά σφίξουν -μέ σημασία αγαπημένα χέρια. Οί αρ
γοί, οί σιγανοί χοροί δέν ήταν γιά τή δική τους ιδιοσυγκρασία.

Χόρταιναν χορό σά χόρευαν μονάχοι, χώρια.
Πάντα κάποιος απ’ δλους ήξερε νά λαλή φλογέρα. Ή  μελωδία της γλυ

κέ ιά καί παιχνυδιάρα (οδηγούσε τά βήματά τους σ’ έναν τρυφερό καί χαριτω
μένο χορό σάν γύρω άπό λατρεμένο είδωλο.

Μά κείνο πού φούντωνε τίς καρδιές κι’ έδινε φτερά στά παιδιά, ήταν ή 
γκάιντα. Ο ί σκοποί της, πότε ζωηροί, πότε παθιάρικοι, γάργαρα γυναικεία 
γέλια, χαχανίσματα στιγμές - στιγμές, τούς παράσερναν σ’ ένα χορό πού'μοια- 
ζε πιο πολύ τρελλό κυνηγητό, πού δέ σταματούσε παρά μόνο μέ τήν αδυναμία 
τοΰ όργανοπαίχτη νά συνέχιση.

Τά πολύχρωμα τσόφλια τών αυγών γίνονταν δλο καί πιο μικρά θρύ
ψαλα.

Καί πέρα στο ύψωμα, πρός τό «νέο συνοικισμό» χαρταετοί παράβγαι- 
ναν ποιός νά πρωταγγίξη. τά γαλάζια ύψη.

Οί γέροι δέν ήθελαν, δέν μπορούσαν νά έχουν θέσι στον τόπο αύτό τού 
ξεφαντώματος. Τ ’ απόγευμα συνάζονταν στο μικρό καφενεδάκι. Τά καλο
καίρια ήταν όμορφα. Ό  ήλιος έγερνε αργά.

’Εκείνοι σώπαιναν ή πού καί πού μιλούσαν.
’Ά ν έπιανε κανέναν τό μεράκι φώναζε τον καφετζή κι’ έβαζε τήν «πλά

κα» στο γραμμόφωνο. Κάτω άπ’ τό μαγευτικό ουρανό, μέσα στήν υπέροχη ατμό
σφαιρα άνεμιζόταν τότε τό «καλαματιανό μαντήλι» ανάμεσα στις εύωδ-ιές τού 
φρεσκοποτισμένου βασιλικού καί τό μύρο τής δροσισμένης γης.

Τά γηρασμένα πνευμόνια γέμιζαν 'Ελλάδα.
Τά θαμπά μάτια υγραίνονταν μά δέν 'μπορούσαν ούτε οί ίδιοι νά πουν 

άν ήταν άπό πόνο γιά τήν παλιά ή άπ’ αγάπη γιά τήν καινούργια πατρίδα.




