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Σαν πρόλογος

Τα "ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ ΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ" είναι ένα 
απάνθισμα 36 σημειωμάτων, που φιλοξενήθηκαν στο περιοδικό 
ΩΡΕΣ του Βόλου τα τρία τελευταία χρόνια.

Πρόκειται γιά πανόραμα μιας συμπεριφοράς Πηλιοριτών, που 
μέσα από αδιάπτωτη απλότητα και χτυπητή αγνότητα, λειτούργη
σαν -εσκεμμένα ή τυχαία- και σε επίπεδα πρόκλησης της κοινωνίας 
του χωριού τους. Άλλοι απ’ αυτούς -οι λιγότεροι- με την αφέλεια 
και την ευήθειά τους, κι άλλοι -οι περισσότεροι- με την "εκμετάλ
λευση" των αφελών, έδιναν έναν εκτονωτικό τόνο στην πολίχνη και 
γίνονταν σημεία αναφοράς μικρών και μεγάλων.

Πάμπολλες τέτιες ενέργειες μωρίας από τη μια, κι από την άλλη 
πειραχτικές πράξεις σε βάρος της μικρόνοιας συχωριανών τόσο 
από τον προηγούμενο αιώνα, όσο και το σημερινό, άφησαν τον 
απόφωνό τους μέσα στην κλειστή και πνευματικά αυτάρκη κοινω
νία του Πηλίου. Μια κοινωνία που συντηρούσε τους αφελείς και 
ενίσχυε τα πειραχτήρια και τους φαρσέρ με την αποδοχή των 
πειραχτικών επινοημάτων τους, για να εκτονώνεται ψυχαγωγικά, 
δημιουργώντας μπορώ να πω, και μιά γιορτή ελευθερίας μέσα στην 
πιεστική ζωή της.

Θεώρησα λοιπόν χρέος να κοιτάξω κι αυτή την πλευρά της 
λαογραφικής ζωής των Πηλιοριτών και να παρουσιάσω, συλλογικά 
πια, τούτες τις μικρές ιστορίες της ευθυμίας και της ιλαρότητας. Να 
δώσω, μ’ άλλα λόγια, έναν πίνακα από τις καθημερινές, τις ανεπί
σημες ας πούμε, ώρες της λαϊκής βιοτής. Για να χαραχτεί κι ένας 
ακόμα δρόμος προσπέλασης -έστω και τόσο ταπεινός- στη γνωρι- 
μιά με τη λαϊκή μας ψυχή.

Στην προσπάθεια τούτη, το περιοδικό ΩΡΕΣ μου άνοιξε διά
πλατα τις σελίδες του. Ακόμα περισσότερο: Ανάλαβε όλη τη δαπά
νη εκτύπωσης του βιβλίου. Είναι επομένως εύλογες οι θερμές 
ευχαριστίες μου κι απ’ αυτή τη θέση.

Βόλος, Μόρτης 1992 
Γ.Θς.



Χριστουγεννιάτικος... κλέφτης

Ο Κωνσταντός από το Πουρί. Τί σοφίστηκε 
και δεν έπεσε στα χέρια της αστυνομίας

ΤΑ ΕΙΧΕ όλα κανονισμένα με το νι και με το σίγμα ο Κωνστα
ντός απ’ το Πουρί. Αβάρετος κιρατζής που όργωνε το βουνό με 
ζέστες και κακοκαιριές, το κομπόδεσε μέσα του. Είχε ακούσει (και 
πιστέψει) παλιές παραδόσεις του χωριού του που ευλογούσαν την 
κλεψιά γιδοπροβάτων, γιατί τη θεωρούσαν ως πράξη παλικαριάς. 
Αμη και η αρπαγή της νύφης απ’ τον άνδρα παλιότερα, δεν φάνταζε 
ως ενέργεια παλικαριάς;

"Οι πραγματ’κοί άντρις, μονολογούσε, δε καταδέχουντι να φάνι 
κρες έτ’μου τ’ς μιγάλις γιουρτάδις, όπως οι αρχόντ’ οι φου- 
σκουκ’λιές... Του παίρνι μι του σπαθί τ’ς".

Το σκέφτηκε, το προγραμμάτισε και το ’καμε μέρα χριστουγεν
νιάτικη. Βρήκε βέβαια τη γυναίκα του αντίθετη:

-  Μ’ ποιος να μας ακούσ’, χριστιανέ μ’, να κλέβ’ς κρες τέτχις 
χρουνιάρις μέρις...

-  Ασε με, γυναίκα, μη μπαίν’ς στου δρόμου μ’ κι θα ιδείς. Ιγώ 
προυσκ’νάου Θιό, αλλά είμι κι παλ’κάρ’. Πρέπ’ να φάμι φέτου 
κλιμμένου κρες...

ΣΤΗ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ
Να πάει να κλέψει στο χωριό του, δεν του άρεζε. Με τη σφρα

γίδα της φτώχιας όλοι, δεν έπρεπε να στερηθούν το χριστουγεννιά
τικο κρέας τους. Διάλεξε για τούτο τον άρχοντα της Μακρινίτσας 
κυρ - Νικολή, που γιόμιζε το κονάκι του με δυο και τρία μεγάλα 
σφαχτά, γιατί είχε δούλους και δούλες. Τον ήξερε καλά, εφόσον 
είτανγειτόνοι στα χτήματά τους απάνω στο βουνό, εκεί που σμίγουν 
τα μακρινιτσιώτικα με τα πουριανά. Είχε μάλιστα περάσει κάμπο-
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σες φορές απ’ το αρχοντικό του κυρ - Νικολή και το’ξερε καλά, 
μέσα - έξω.

Εδώ λοιπόν θα έκανε το σάλτο του σε ώρα που θα έλειπαν όλοι 
από το σπίτι, τη νύχτα τη χριστουγεννιάτικη.

Για να δικαιολογήσει όμως την παρουσία του στη Μακρινίτσα, 
κανόνισε και πήγε από νωρίς ένα φόρτωμα αλεύρι στο μπακάλικο 
του Μαμαγιώργη, κι ύστερα βγήκε έξω απ’ το χωριό, παίρνοντας 
το δρόμο προς το Πουρί. Κάπου έκρυψε το ζώο και λούφαξε κι 
αυτός παράμερα, προσμένοντας το σκοτάδι.

ΕΠΙ ΤΟ ΕΡΓΟ
Είταν νύχτα σκοτεινή, σχεδόν καλοκαιρινή, και δεν είχε να 

φοβηθεί το κρύο. Έ ριξε κι έναν υπνάκο, κι όταν χτύπησαν οι 
χριστουγεννιάτικες καμπάνες, ανασηκώθηκε. Γνώριζε καλά το πό
τε θα πήγαινε στην εκκλησιά η φαμελιά του άρχοντα και κανόνισε 
το ξεκίνημά του.

Διάβηκε μέσ’ από στενοσόκακα και βρέθηκε στην αυλή του 
αρχοντικού. Έπρεπε τώρα να περάσει μέσα στο παράσπιτο, γιατί 
εκεί κρεμούσε τα σφαχτά ο άρχοντας, κι ο Κωνσταντός το’ ξερε 
καλά. Πώς όμως να μπουκάρει στο εσωτερικό; Έ ψαξε γύρω μες 
στο σκοτάδι μήπως ανακαλύψει το κλειδί, τίποτα. Είχαν αλλάξει 
κρυψάνα, που δεν την ήξερε.

Βρέθηκε τότε σε δύσκολη θέση. Τ ίνα  κάνει; Να γυρίσει πίσω... 
άπραχτος; Ντροπή στον... αντρίκιο εαυτό του. "Ή  είμι άντρας ή δεν 
είμι...", το τριγύριζε στο νου του. "Α, μπα, να γυρίσω έτσ’ μι του 
κώλου κρατώντα;^ Δε του δέχουμι βρε, να μη μι πούνι Κουστα- 
ντό..."

ΑΠ’ ΤΟ... ΜΠΟΥΧΑΡΙ
Στο τέλος το βρήκε. Θα κατέβαινε απ’το μπουχαρί! Σκαρφάλω

σε στην πλαϊνή πεζσύλα και βρέθηκε στη σκεπή. Βγάζει την πλάκα

(1 )Παροιμιακή έκφραση. Λέγεται όταν πηγαίνει κάποιος σπίτι του ή σε 
ξένο με άδεια χέρια.
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της καπνοδόχου και... σέρνεται μέσα σαν καλικάντζαρος! Είναι 
ψιλό λιγνός και χωράει, δεν έχει πρόβλημα. Σαλτάρει κάτω και 
αρπάζει το μεγαλύτερο σφαχτό, που κρεμόταν απ’το τσιγκέλι. Βρί
σκει και μιά τριχιά και το δένει στο πόδι του. Χώνεται πάλι στο 
μπουχαρί και, τραβώντας το σφαχτό με το πόδι του, πετάγεται στον 
ελεύθερο αέρα της νύχτας. Πέρα η "Παναγία" είταν στις δόξες της, 
Χριστούγεννα, μαθές, ξημέρωναν...

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ
Μαύρος κι άραχλος απ’ τη μουτζούρα, με το σφάγιο πότε στη 

μασχάλη και πότε στον ώμο, γίνεται ένα με το σκοτάδι της νύχτας. 
Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Όλοι οι χριστιανοί βρίσκονται στην 
εκκλησία. Δεν άρχιζε μάλιστα ο παπάς την ακολουθία, άμα δεν 
είχαν μαζευτεί όλοι οι χωριανοί στο ναό. Για να το διαπιστώσει ο 
ρασοφόρος, έβγαινε κάθε τόσο στην Ωραία Πύλη και ρωτούσε:

-  Είμαστε ούλ’, χριστιανοί;
Οι επίτροποι είχαν το νου τους. Ή ξεραν ποιος έλειπε και 

απαντούσαν:
-  Οόόόχ’, παπά μ’...
Άμα όμως ολοκληρωνόταν το εκκλησίασμα, τόνιζαν:
-  Είμαστι ούλ’, παπά μ’...
Ο Κωνσταντός τα’ ξερε καλά τα εθίματα και πήγαινε ξένοια

στος. Βγήκε λοιπόν απάνω απ’ το χωριό και αφού φόρτωσε το... 
κούρσος του στο μουλάρι, έβαλε πλώρη για το Πουρί.

Είχε ανέβει ψηλά ο ήλιος, όταν έφτασε σπίτι του. Ηγυναίκατου 
είχε τρομοκρατηθεί:

-  Χρουνιάρα μέρα, χριστιανέ μ’, κι να κλέβ’ς;
-  Πάψι, γ’ναίκα, δε τα ξέρ’ς ιού τα παλιά τα ιθίματα. Του 

κλιμμένου, έλιι ι μακαρίτ’ς ι παραπαπούς μ’, είνι κι γλυκότιρου... 
Να ιδείς τί κρες σου ’φιρα...

Με δισταγμό το’πιασε στα χέρια της η κυρα - Κωνσταντού. Δεν 
μπορούσε όμως και να μην το δεχτεί. Η θέληση του άντρα της είταν
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σεβαστή. Άρεζε, δεν άρεζε στη γυναίκα. Έκοψαν λοιπόν ένα κομ
μάτι για μαγείρεμα, και τ’ άλλο το κρέμασαν στο διάδρομο.

Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΑ
'Οταν ο κυρ - Νικολής ο Μακρινιτσιώτης διαπίστωσε, ανήμερα 

των Χριστουγέννων, την κλεψιά, πήγε να τρελαθεί απ’ το κακό του 
κι έγινε πυρ και μανία:

-  Ποιος παλιουκιαρατάς ήρθι κι μου’ κλιψι του τραΐ; Δε το’ χου 
για του τραΐ, το’χου για τ’ πράξ’, κι τέτια μέρα... Γουρσουζιά απ’ δε 
ματαγένιτι...

Η πρώτη του ενέργεια είταν να τρέξει στην αστυνομία για να 
καταγγείλειτο περιστατικό και να ζητήσει τη συνδρομή της. Πέρα
σε πρώτα απ’ το καφενείο και, για να ξαλαφρώσει μέσα του, 
ανακοίνωσε το πάθημά του. Κάθησαν όλοι και το βασάνισαν:

-  Μπρε ποιο τουμάρ’ έκανιτ’ γουρσουζιά, χρουνιάρις μέρις;
-  Αμ αυτό είνι απ’ μι σικλιτίζ’̂ ,  έτριξε τα δόντια του ο κυρ - 

Νικολής. Σκέφτηκαντον έναν, σκέφτηκαντον άλλον, δεν έπαιρναν 
όρκο για κανένα συχωριανό τους.

-  Πρέπ’ να’ νι ξένου τιφαρίκ’̂ ,  συμφώνησαν όλοι.
Ο γέρο - Πανταζής, περαστικός απ’το καφενείο, μπήκε κι αυτός 

στην κουβέντα:
-  Ξένους λέει; Εμ τότι θα είνι ι Κουνσταντός απ’ το Πουρί. Τουν 

είδα απ’ ανέβινι απού νωρίς μ’ ένα φόρτουμα αλεύρ’ στου μ’λάρ’ τ’.
-  I Κουνσταντός; έκραξε οργισμένος ο κυρ - Νικολής. Α, του 

μασκαρά, του μπαγαπόντ’, κι πού θα μ’ πάει κι θα του πληρώσ’.
Μια και δυο τρέχει στην αστυνομία του χωριού και αναφέρειτα 

συμβάντα. Ο αστυνόμος δεν μπορούσε να μην προσέξει την περί
πτωση, ο άρχοντας είταν πρόσωπο σεβαστό στην περιοχή και λόγο 
δεν είχε να αμφισβητήσει τα καθέκαστα. Γυρίζει λοιπόν το τηλέ
φωνο - "κουρδιστήρι" και βγάζει αστυνομία Ζαγοράς. Τα εξιστορεί

(Ι)Στενοχωρεί, βασανίζει.
(2)Στο Πήλιο η λέξη έχει αντίθετη σημασία. Σημαίνει τον ανάξιο, τον 

κατώτερο άνθρωπο.
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όλα και συστήνει να τρέξουν στο Πουρί χωροφυλακές, για να 
αιφνιδιάσουν τον Κωνσταντό. Εντάξει; είπαν.
-Εντάξει.

ΝΑ ΦΑΩ ΑΥΤΟ ΠΟΥ... ΚΟΥΝΑΩ
Κρατούσε καλά ο χριστουγεννιάτικος ήλιος, όταν δυο αστυνο

μικοί και ο αγροφύλακας τρεις, πατούσαν το Πουρί. Ζύγωναν στο 
σπίτι του Κωνσταντού, όταν η γυναίκα του τους πήρε πρέφα. Τρέχει 
μέσα και πέφτει απάνω στον άντρα της:

-  Αστυνομία, χάνουμαστι τώρα, κι πού να κρύψουμι του κρες.
Έκαναν σαν αλαφιασμένοι, ο ένας να ψάχνει για κρυψώνα

αποδώ, ο άλλος αποκεί. Οι χωροφύλακες έφταναν, δεν υπήρχε 
ελπίδα, θα προδίνονταν. Την τελευταία στιγμή ο Κωνσταντός βρή
κε μια λύση:

-  Γλήγουρα μια... κούνια, μια κούνια...
Τα’ χάσε η κυρά του:
-  Ομπό, σάλουσι ι άντρας μ’, σάλουσι...
-  Μια κούνια σ’ λέου...
Παίρνουν μιά τριχιά, τη δένουν απ’ τις δυο απέναντι κρικέλες, 

απ’ όπου κρεμούσαν την κούνια για τα μωρά τους, ρίχνουν κι ένα 
χράμι και σκαρώνουν στα σβέλτα την κούνια. Αρπάζει κι ο Κων
σταντός το σφαχτό και το πετάει μέσα, σκεπάζοντάς το με ένα 
μάλλινο σεντόνι που βρήκε πρόχειρο!

Την ώρα που τα όργανα της Ζαγοράς έμπαιναν στο σπίτι, είδαν 
τον Κωνσταντό να κουνάει την κούνια, νανουρίζοντας το... μωρό: 

"Έλα, ύπνε, παρεέτο,
-Παναγιά ’ποκοίμησέ το...”

-  Έρευνα στο σπίτι, αποφαίνεται ο επικεφαλής.
Ο Κωνσταντός δεν τα’ χάσε:

-  Έρευνα; Μ’ τί θα βρείτι, ρώτησε αδιάφορα τάχα, συνεχίζο
ντας να κουνάει την κούνια.

-  Έκλεψες, λέει, ένα τραΐ σφαχτάρ’ απ’ τ’ Μακρινίτσα. 
Τεντώνει το ανάστημά του ο Κωνσταντός και διαμαρτύρεται:

-Ιγώ ;
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-Ν α ι εσύ!
-  Να σας κάμου όρκου, για να μι π ’στέψ’τι: Άμα έκλιψα ιγώ του 

τραΐ, να φάου αυτό απ’ κ’νάου...
Έ καναν πίσω οι χωροφυλακές: Να φάει αυτό που κουνάει, το 

παιδί του; Βαρύς όρκος.
Είδε την αμηχανία τους κι ο Κωνσταντός και πήρε περισσότερο 

θάρρος:
-  Ψ άξ’ τι όσου θε'λιτι, αλλά τραΐ κι τέτια δε θα βρείτι, και 

συνέχισε να φέρνει πέρα δώθε την κούνια.
Οι τρεις άντρες της Ζαγοράς είναι αλήθεια ότι ερεύνησαν καλά 

το σπίτι. Τ ί να βρούνε όμως; Το κλεμμένο σφαχτάρι βρισκόταν 
σκεπασμένο στην κούνια σαν μωρό, και κανείς βέβαια δεν πονη
ρεύτηκε να κοιτάξει και κατακεί. Έφυγαν άπρακτοι και απογοη
τευμένοι. Κι ο Κωνσταντός απ’ το Πουρί τήρησε τον όρκο του: 
Έ φαγε (και καλόφαγε μάλιστα) αυτό που κουνούσε...

6 6 6
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Ζωντανοί "καλικάντζαροι"

Σ ’ ένα καλύβι του Λαύκου το 1898

Ο ΓΕΡΟ-ΘΟΔΩΡΗΣ φυσούσε και ξεφυσούσε κείνες τις πα
ραμονές των Χριστουγέννων του 1898 στο καλυβάκι του στη "Βου- 
δίν" του Προμιριού, γιομάτος θυμό που δεν μπορούσε να σταυρώ
σει κυνήγι στις παγίδες του στα γύρω δάση, έτσι "για το καλό" της 
μέρας. Δεν του φαινόταν σωστό, χρονιάρα μέρα τα Χριστούγεννα, 
να μην έχει στην τάβλα του κστσύφια, ύστερα μάλιστα απ’ την 
αιματηρή νηστεία της σαρακοστής. Από την άλλη πλευρά άκουγε 
πως η φαμίλια του γείτονά του Αλιρογιαννάκη στο λαυκιώτικο τόπο 
συντηρούσε δεκαριές πετούμενα για τα Χριστούγεννα, κι έσκαγε 
μέσα του απ’ το κακό του. Το κοινολογούσε μάλιστα παντού στα 
καλύβια της περιοχής ο γείτονάς του μέσ’ από την πρωτόγονη 
αφέλειά του:

-  Να ιδείτι π’λιά απ’ όχουμι κριμασμέναστα πατιρά ( =  δοκάρια 
σκεπής), μιλιούνια π’λιά.

Τα ’κουγε αυτά ο γερο-θοδωρής και προσπαθούσε να δώσει 
κάποια ικανοποίηση στον εγωισμό του:

-  Τί να μην έχ’νι οι Αλιρουγιαννάκ’δις... Ούλ’ τ’ μέρα κόπ’κανι 
να γυρίζ’νι στα ρμάγκια κι να σταίν’νι θ’λειές (=  παγίδες)...

Η  αλήθεια είναι πως οι Αλιρογιαννάκηδες, νεότεροι καταπώς 
είταν από τον μπαρμπα-Θοδωρή, γύριζαν όλη μέρα σχεδόν στα 
δάση, έστηναν παγίδες κι έπιαναν κστσύφια και κυργιάρες. Επε ιδή 
είταν σαρακοστή και δεν έτρωγαν κρέατα, τα ξεκοίλιαζαν και τ’ 
αλάτιζαν και τα κρεμούσαν αρμαθιές στα πάτερά του καλυβιού για 
να παίρνουν αέρα. Τσαμε την παραμονή των Χριστουγέννων θα 
είχαν συγκεντρώσει καμιά εκατοπενηνταριά κομμάτια, για να 
’χουν πλούσιο φαγοπότι τις γιορτερές εκείνες μέρες.

Αλλά ο γερο-Θοδωρής είχε αντίθετη γνώμη. Με κανένα τρόπο
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δεν δεχόταν, νοικοκύρης αυτός, να περάσει Χριστούγεννα χωρίς 
κρέας πουλιών και μάλιστα τις ώρες που οι γείτονες του θα αρω
μάτιζαν την ατμόσφαιρα με την κνίσα από τα ψημένα κοτσύφια και 
θα το ’ριχναν ύστερα στο χορό και το τραγούδι! Φώναξε λοιπόν 
εκείνη την παραμονή τον επίσης ερημίτη και συντοπίτη του Φετσο- 
γιάννη και του εκμυστηρεύτηκε το σχέδιό του:

-Α π ’ λες, Γιάνν’, απόψ’ ξέρ’ε, έρθουντιτακαλ’κατζούρια. Θέλ’ς 
να γένουμι κι ιμείς τέτιοιν’ καλ’κατζαροί;

Πού να καταλάβει ο Φετσογιάννης:
-  Σάλουσις, μπαρμπα-Θουδουρή, απ’ θα μι κάν’ς ιμένα καλ’κά- 

τζαρου. Δεν είσι μι τα καλά σ’...
-  Μωρέ να γένουμι για να τρουμάξουμι τ’ς Αλιρουγιαννάκ’δις 

κι να τ’ς αρπάξουμι τα κουσύβια,να τα φάμι ιμείς...

ΚΑΤΑΣΤΡΩΝΕΤΑ1 ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ
Ο Φετσογιάννης το γύρισε στο μυαλό του αποδώ, το ματαγύρισε 

αποκεί, στο τέλος είπε το "ναι". Νέος άλλωστε είταν και μαθημένος 
από τέτιες φάρσες στα απονήρευτα εκείνα χρόνια... Γιατί να μην 
προστέσει κι έναν ακόμα ...άθλο στο ενεργητικό του;

-  Στου κάτου - κάτου, τόνιζε στο συνομιλητή του, κι άμα δε 
πιτύχουμι του σκέδιου, θα γιαλάμι μι τα χάλια μας. Έχουμι να 
πατήσουμι γέλιου...

Κάθησαν λοιπόν κάτω κι άρχισαν να καταστρώνουν τα ...επιθε
τικά τους σχέδια: Ο γερο-Θοδωρής θα ’σφιγγε καλά στο κορμί του 
τη βράκα του και το γιακαλί με τραγομαλλίσια σκοινιά, κι ο Γιάννης 
θα ’βγαζε το κοντοβράκι του και θα ’μενε με το σώβρακο, το μακρύ 
ως τον αστράγαλο. Με τον ίδιο τρόπο θα το έδενε κι αυτός, για να 
κολλήσει απάνω του και να σπάσει το φυσικό σχήμα του κορμιού 
του. Πουκάμισα συμφώνησαν να μη φορέσουν, ώστε να έχουν 
γυμνά κι ελεύθερα τά χέρια τους.

-  Αλλά δε φτάν’ αυτό, πρόστεσε ο μπαρμπα - Θοδωρής. Θα 
κάνουμι κι κάτ’ άλλου. Θα τα μ’τζουρώσουμι μι μ’τζούρα τ’ φούρν’.

-  Μ’ δε μ’τζουρώνουμι κι τα μούτρα μας, συμπλήρωσε ο Γιάννης, 
όπους τα μ’τζουρώνουμι τ’ς Απουκριές, για να γένουμι ντιπ κατά
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Ένας από τους ζωντανούς "καλικάντζαρους", ο Φετσογιάννης, 
σε ηλικία 75 περίπου χρονώ.

ντιπ σατανάδις απ’ τ’ κόλασ’;
Έτσι, ζωντανοί πια καλικάντζαροι, θα τραβούσαν για το παλιο- 

κάλυβο των Αλιρογιαννάκηδων, θα σκαρφάλωναν στη σκέπη για 
να παραμερίσουν στην αρχή κάποιες πλάκες και ν’ ανοίξουν τρύπα. 
Αποκεί θα τραβούσαν με τα μαύρα τους χέρια τις αρμαθιές με τα 
κοτσύφια, για να κάνουν το πανηγύρι τους. Κι αν τύχαινε και 
τολμούσε κανείς να βγει έξω απ’ το καλύβι -που δεν θα τολμούσε- 
θα παριστάνανε τους καλικάντζαρους με τρελά τους κουνήματα...

Ο ΕΘΙΜΙΚΟΣ ΦΟΒΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΩΝ
Νύχτωσε για καλά και στη "Βουδίν", αυτόν τον εξοχικό οικισμό 

με τις ογδόντα, κοντά, ψυχές, μια ώρα δρόμο κι απ’ το Προμίρι κι
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από το Λαύκο, κι όλοι ζούσαν με την προσμονή του εκκλησιασμού 
τους στο απέναντι μοναστήρι του Αγίου Σπυρίδωνα, όπου και θα 
διάβαζε τη χριστουγεννιάτικη ακολουθία ο ηγούμενος με τον πα- 
πα-Γιάννη. Συγχρόνως όμως οι νοικοκυρές των καλυβιών λάβαιναν 
τα μέτρα τους για το φόβο των καλικάντζαρων, που θα πλάκωναν 
-λεφούσι αμέτρητο - κείνη τη νύχτα. Θυμιάτιζαν λοιπόν καλά τα 
ρημοκάλυβά τους -ένα δωμάτιο το καθένα- ενίσχυαν με κούτσουρα 
τη φωτιά στα τζάκια και πετούσαν κατά διαστήματα μέσα ό,τι θα 
έκανε κρότο ή θα σκορπούσε αποπνιχτική μυρουδιά στον αέρα, 
ώστε να μην μπορούν να σιμώσουν τα τελέσματα της νύχτας. Ακό
μα: Καθάρισαν καλά κι άναψαν από νωρίς τα λαδοκάντηλα στα 
’κονίσματά τους. Είκοσι, κοντά, κονάκια με τις φαμίλιες ακέραιες, 
συγυρίστηκαν κι ετοιμάστηκαν για να γευτούν, άλλη μια φορά, την 
απλή ευτυχία των ξωτέρηδων, γιορτάζοντας με τον τρόπο τους τη 
γέννηση του Χριστού στο απομονωμένο κατάμερό τους.

Οι ώρες περνούσαν, σκοτάδι παντού, ο ουρανός μπουρινιασμέ- 
νος, ούτε αστέρια ούτε φεγγάρι να ημερεύει τον τόπο. Μια ατμό
σφαιρα που θέλανε πολύ ο μπαρμπα-Θοδωρής με το Φετσογιάννη, 
για να κινηθούν αφανέρωτα και να ευστοχήσουν στην ...επιχε ίρησή 
τους.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Είταν και δεν είταν 10 η ώρα, όταν μεταμφιεσμένοι κι οι δυό 

τους σε καλικάντζαρους, αναδεύανε -πλάσματα θαρρείτε ανάερα 
μες στο σκοτάδι της "Βουδίν"- τραβώντας για το υποστατικό του 
Αλιρογιαννάκη με τα κοτσύφια στα πάτερά κρεμασμένα. Δυο τους 
μέσα στο σκότος, χωρίς δαυλί να βλέπουν, χωρίς λαδοφάναρο. Κι 
αμίλητοι πάντα.

Ερχόταν βέβαια στα χείλη τους μια διάθεση γέλιου για την 
κωμική περιβολή τους, που την είχαν ιδεί με το λυχνάρι στο καλύβι 
του πρώτου, καθώς και για τη γουστόζικη φάρσα που ετοίμαζαν σε 
βάρος των αφελών συντοπιτών τους, μα μολαταύτα δάγκωναν τη 
γλώσσα τους κι έπνιγαν τούτη τη διάθεση στο λαιμό τους προτού 
εκδηλωθεί.

Ζύγωσαν και ανέβηκαν αθόρυβα, με αμοιβαία βοήθεια, στη
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σκεπή τσυ καλυβιού και σύρθηκαν σιγά - σιγά πάνω από το πάτερό 
που κρέμονταν τα πουλιά. Έσφιξαν τα χέρια τους κι άρχισαν να 
παραμερίζουν μία - μία τις πλάκες, για να δημιουργήσουν άνοιγμα 
απ’ όπου και θα αφαιρουσαν το κυνήγι. Οι τρεις Αλιρογιάννηδες - 
δυο αδέρφια και μια αδερφή- κουτσόπιναν ακόμα, μασώντας κά
στανα που ψένανε στη χόβολη. Για μια στιγμή όμως άκουσαν το 
θόρυβο και σήκωσαν τα κεφάλια τους, μα τί να ιδουν! Οι πλάκες 
να φεύγουν από τη θέση τους, ενώ στο άνοιγμα -όπως φωτιζόταν 
μάλιστα από τις ανταύγειες της φωτιάς- να σαλεύουν μαύρα χέρια 
και μαύρα κεφάλια, να ασπροβολούν και δόντια, που εξεπίτηδες 
τα πρόβαλλαν τα ...ανθρώπινα δαιμονικά της νύχτας. Δεν τους 
έμεινε πια καμιά αμφιβολία. Είταν καλικάντζαροι, που ήρθαν εκεί
νη τη βραδιά από τα τάρταρατης γης. Καλύτερα να ’νοιγε το χώμα 
και να κατάπινε τους δυστυχείς Αλιρογιάννηδες.

-  Άπαπα, τί έπαθαμι οι έρ’μ’ κι σκουτ’νοί τόλμησε να ψελλί
σει η αδερφή η Αλιροδιομή, χαντακώθ’καμι απόψ’..

Ο Αλιρογιαννάκης σήκωσε ξαφνικά την παλάμη και της μπού- 
λωσε το στόμα:

-  Κλειστού, μαρή, κλειστού κι θα μας πάρ’νι τ’ φουνή... Φτάν’ 
απ’ θα χάσουμι τα π’λιά, να χάσουμι κι τ’ λαλιά μας;

Ψηλά στη σκεπή οι "καλικάντζαροι" έκαναν καλά τη δουλειά 
τους. Είχαν ανοίξει ως ένα μεγάλο ταψί τρύπα κι αποκεί έχωναν τα 
γυμνά και μαύρα τους χέρια, σέρνοντας προς τα έξω τις αρμαθιές 
με τα τσιχλοκότσυφα. Χωρίς καμιά προφύλαξη τώρα. Τί είχαν να 
φοβηθούν; Οι σπιτικοί κάτω είχαν παγώσει στην τρομάρα τους. 
Σφιχταγκαλιασμένοι πλάι στο τζάκι, τρία κορμιά που σπαρταρού
σαν σαν τα ψάρια, με τα μάτια τους γουρλωμένα προς τη φριχτή 
εκείνη σκηνή της σκεπής, είχαν χάσει τα λογικά τους -είταν που 
είταν και μειωμένα- και περίμεναν και τη δική τους ...αρπαγή.

-  Αχ, Θε μ’ κι Αϊ-Σπυρίδουνα, σιγομουρμούριζε η Διομή, άμα 
σταματήσ’νι να παίρ’νι τα π’λιά, θα έρθ’ κι η σειρά μας, θα πάρ’νι

(I) Έρημοι και σκοτεινοί. Παροιμιώδης φράση, που έχει την έννοια του 
κακότυχου,του παρακατιανού και κακομοιριασμένου.
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κι ιμάς.
Τα ’λεγε αυτά, και σε κάθε έφοδο των μαύρων χεριών προς τις 

αρμαθιές, πίεζε όσο μπορούσε ακόμα τον εαυτό της και τα δυο της 
αδέρφια κατά το χώμα, μην τυχόν κι έφτανε ως το μέρος της κανένα 
από κείνα τα ...φοβερά κι αρπαχτικά χέρια!

-  Ζαρώσ’τι όσου μπουρε ίτι, να μη μας πάρ’νι χαμπάρ’ οι τρισκα- 
τάρατ’. Κι μη κ’νιότι κανένας. Οι ξινηστ’κουμέν’, δε θα μας αφήσ’νι 
τίπουτα απόψ’.

-  Βρε πείνα απ’ τ’ν έχ’νι! έκανε ο τρίτος αδερφός, ο Αλιροκω- 
σταντής, πάνι οι αρμαθιές, ούτι μία δε θ’ αφήσ’νι, τ’ κιαρατά.

-  Αμ γι’ αυτό ηρθανι κι στου καλύβ’ μας κι οπού νουρίς, τ’ς θέρ’σι 
η πείνα, απαντούσε ο Αλιρογιαννάκης, βουτηγμένος στην απελπι
σία.

-  Αρη, διακόπτει η Διομή, τρώνι κι ανθρώπ’; Μ’ άμα τρώνι, θα 
μας φάνι σούμπιτους ( = ολόκληρους). Αχ, αφέντη μ’ Α'ί-Σπυρίδου- 
να, δε κάν’ς του θάμα σ’;

Τα ’λεγε τρέμοντας κι όλο έσπρωχνε προς το χώμα τα κορμιά, 
για να μην τα φτάσουν οι ...αποτρόπαιες εκείνες χερούκλες και τ’ 
αρπάξουν.

Οι αρμάθες, η μια ύστερ’ απ’ την άλλη, τραβιόνταν απάνω στη 
σκεπή, κι όταν αφαιρέθηκε τελικά και η τελευταία, η Αλιροδιομή 
δεν άντεξε άλλο. Πίστεψε πια πως ήρθε η σειρά της και λιποθύμησε. 
Έ πεσε αναίσθητη στα γόνατα των αδερφών της, που έγειραν κι 
αυτοί τα κεφάλια τους απάνω στο κορμί της αδερφής τους κι 
έκλεισαν τα μάτια, περιμένοντας την ...απαγωγή τους.

Ανενόχλητοι και οι "καλικάντζαροι" της σκεπής, πήραν τη λεία 
τους και ικανοποιημένοι από την επιτυχία της νυχτερινής δράσης 
τους, γύρισαν στο καλύβιτου γερο-Θοδωρή και μέσα σε ατμόσφαι
ρα κεφιού κι ευθυμίας, παράδωσαν στις γυναίκες τα πουλιά για το 
χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

ΟΙ ΞΟΡΚΙΣΜΟΙ
Από την άλλη πλευρά οι Αλιρογιαννάκηδες έβρισκαν σιγά-σιγά 

τον εαυτό τους, μα πού να τολμήσουν να κουνηθούν και να φωνά
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ξουν! Κουρνιασμένοι εκειδά, κοίταζαν εκείνο το άνοιγμα της σκε
πής και περίμεναν από στιγμή σε στιγμή να ξαναδούν τίποτα δια
βολικά χέρια να τους τραβούν έξω κι αυτοΰς. Σαν πέρασε όμως 
ώρα, χωρίς κανένα ύποπτο σημείο, θάρρεψαν και οι τρεις τους κι 
ανασηκώθηκαν δειλά. Αρχισαν τότε να ξορκίζουν τα καλικαντζου- 
ρια, πετώντας θυμίαμα στη φωτιά κι ό,τι άλλο μπορούσε να παρα- 
γάγει διαπεραστική μυρουδιά στην ατμόσφαιρα. Στο τέλος έριξαν 
και τα παλιοτσάρουχά τους στις φλόγες, "για να βρουμήσ’ ι τόπους 
κι να γκριμουτσακ’στούνι τα διμουν’κά, να μη σώσ’νι κι ξαναπα- 
τήσ’νί', κι ασφάλισαν βέβαια όσο μπορούσαν καλά την πόρτα από 
μέσα. Έ ξω  δεν τόλμησαν να βγουν, μήπως παραφύλαε κανένας 
καλικάντζαρος, και μονάχα σαν χτύπησε ο ηγούμενος το σήμαντρο 
τ’ Αϊ-Σπυρίδωνα για τη χριστουγεννιάτικη ακολουθία, τ’ αποφάσι
σαν. Ξαμπάρωσαν την οξώπορτα και πήραν -τρία φαρμακωμένα 
κορμιά- μέσα στο σκοτάδι το μονοπάτι για το μοναστήρι με τις 
κάλτσες μόνο στα πόδια, να "αγιαστούν" και να βάλουν τον καλο- 
γερόπαπα να διαβάσει ξορκισμούς για τους "οξαποδώδες"!

« 6 6
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Ο μπαρμπα - Γιαννιός  
με τα παράσημα

Στη δοξολογία της 25ης Μαρτίου.
Πώς τον κατάφεραν (και τον γελοιοποίησαν) 

οι χωριανοί.

ΔΕΝ ΕΠΑΥΕ να τονίζει, μάλλον να υπερτονίζει, στο χωριό του 
ως τα βαθιά γεράματά του τη δράση του στον ελληνοτουρκικό 
πόλεμο του 1897 ο Πηλιορίτης μαχητής μπαρμπα - Γιαννιός. Έλεγε 
και ξανάλεγε πολλά από τον πόλεμο εκείνο, τοποθετώντας πάντα 
σχεδόν τον εαυτό του στο επίκεντρο των μεγάλων γεγονότων, αλλά 
τα περισσότερα απ’ αυτά είταν προϊόντα της φαντασίας του. Ωστό
σο αυτός, για να θεμελιώνει τα... ανδραγαθήματά του, επικαλού
νταν κάθε τόσο τα εννιά παράσημα που φύλαγε βαθιά στο μπαούλο 
και που αποτελούσαν απόρροια των ηρωικών του πράξεων, όπως 
έλεγε, στον πόλεμο του ’97. Η αλήθεια είναι πως κρατούσε τα 
μετάλλια στο σπίτι του, αλλά καμιά σχέση δεν είχαν αυτά με το 
πρόσωπό του. Τα είχε περιμαζέψει από φίλους του πολεμιστές, για 
να επικυρώνει τάχα την αντρεία του όταν κρατούσε κι αυτός πολε
μικό ντουφέκι. Έ να  ντουφέκι στα χέρια του πιο δειλού αγωνιστή.

Ωστόσο τα παράσημα εκείνα ούτε ο ίδιος δεν επιδίωκε να τα 
βλέπει. Τα είχε θάψει βαθιά στο μπαούλο και δεν τα έβγαζε, ίσως 
επειδή δεν του ανήκαν στην πραγματικότητα. Δεν τα έδειχνε βέ
βαια ούτε στους συχωριανούς του, κι όταν οι τελευταίοι τον προκα- 
λούσαν, αυτός απαντούσε στερεότυπα:

-  Πάρτι του χαμπάρ’, τα παράσημά μ’ δεν είνι για τα μούτρα 
σας... Δεν είστι βρε άξιοι ούτι να τα ιδείτι, όχ’ να τα πιάσιτι.

-  Βρε, μπαρμπα - Γιαννιό, τον αντίσκοφταν μερικοί, πώς θέλ’ς 
να σι π’στέψουμι, άμα δε τα βγάλ’ς να τα ιδούμι...

-  Να πάτι να ιδείτι του μαλλιαρουκ... σας, αλλά τα παράσημα δε
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θα σώσιτι να τα ιδείτι ούλ’ ισείς οι αχμάκ’δις κι μασκαράδις.
Η άκαμπτη αυτή στάση του Γιαννιού είχε γίνει αντικείμενο 

ατέλειωτων συζητήσεων στα καφενεία και τους δρόμους του χω
ριού, προκαλώντας και τις ανάλογες αντιδράσεις.

-  Βρε, πώς θα τον καταφέρουμι να μας δείξ’ ούλα τούτα, έτσ’ 
για να γέν’ του θέλημά μας κι όχ’ του θέλημά τ’...

Αυτή η έγνοια αυλάκωνε τα στήθη μικρότερων και μεγαλύτε
ρων, ώσπου στο τέλος ένας απ’ όλους βρήκε το... κόλπο, παραμονές 
της 25ης Μαρτίου:

-  Να τ’ δώκσυμι τ’ ’φημιρίδα απ’ γράφ’ για τ’ τιλιτή (τελετή) στου 
Βόλου, απ’ λέει να πάνι στ’ν ικκλησιά οι πσυλιμιστές μι τα τιαράσημα.

Η πρόταση καλοφάνηκε σε όλους και μπήκε σε εφαρμογή το 
σχέδιο. Το μελέτησαν αποδώ, το σκέφτηκαν αποκεί, κι είπαν να 
πάνε την εφημερίδα στο τσαγκάρικο της γειτονιάς του, απ’ όπου θα 
περνούσε ο Γιαννιός ανεβαίνοντας για την πλατεία.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΧΕΡΙ
Κάποιοι κιρατζήδες -ψημένοι κι αυτοί στο σχέδιο- έψαξαν και 

βρήκαν μια "Θεσσαλία" του Βόλου και την έφεραν στο χωριό. 
Έγραφε πράγματι καθαρά: Πως θα γινόταν δοξολογία στον "Άγιο 
Νικόλαο" και συνιστούσε στο λαό να παρακολουθήσει την τελετή. 
Συνιστούσε ακόμα στους παλιούς πολεμιστές να εκκλησιαστούν με 
τα παράσημά τους, ώστε να δοθεί ένας άλλος τόνος λεβεντιάς στην 
εκδήλωση. Αυτά όμως μόνο για το Βόλο, για τα χωριά δεν έγραφε 
τίποτα. Πήγαν λοιπόν κι ακούμπησαν την εφημερίδα στο τσαγκά
ρικο (κατηχημένος κι ο τσαγκάρης στην υπόθεση), ενώ δυο - τρεις 
απ’ αυτούς κινιόνταν αδιάφορα τάχα έξω και μέσα σ’ αυτό.

Πήγαινε να βραδιάσει όταν ο μπαρμπα - Γιαννιός ανέβηκε απ’ 
το σπίτι και πέρασε μέσα. Είδε το φύλλο της εφημερίδας κι επειδή 
δεν ήξερε γράμματα, φώναξε κάποιον, που είταν όμως μυημένος 
στο σχέδιο, να του διαβάσει τα νέα:

-  Τί γράφ’ ουρέ, Τάσου, του χαρτί;
-  Τί να γράφ’, νά αύριου, λέει, έχουμι γιουρτές κι παγγύρια...
Θέριεψε στα σωθικά του ο άλλοτε πολεμιστής του ελληνοτουρ
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κικού πολέμου και θέλησε να μάθει περισσότερα.
-  Άλλου, άλλου τί γράφ’, μωρέ Τάσου;
Ο Τάσος, πνίγοντας μέσα του κάθε τάση που μπορούσε να τον 

προδώσει, είχε πάρει ένα πολύ σοβαρό ύφος και συνέχισε μ’ αυτά 
που ήθελε κι αυτός και η παλιοπαρέα του:

-  Α, γράφ’ κι για κάτ’ παράσημα. Λέει όσοιν’ έχ’νι παράσημα 
απ’ τ’ς πουλέμ’ παλιά, να τα κριμάσ’νι μπρουστά στου κόρφου τ’ς 
κι να πάνι στ’ν ακκλησιά.

Και για να του αφαιρέσει κάθε αντίσταση, πέταξε τώρα το δικό 
του λόγο:

-  Υπουχριουτικά, λέει, να πάνι μι τα παράσημα, γιατί αλλιώς 
του λόγου έχ’ η αστυνουμία...

Ο γερο-Γιαννιός άρπαξε την εφημερίδα, και επειδή δεν ήθελε 
να πιστέψει στην είδηση, βγήκε έξω και την έδωκε στο γυναικάδερ- 
φό του να τη διαβάσει. Μυημένος όμως κι αυτός, επανάλαβε τα 
ίδια, και ο αγαθός Γιαννιός δεν μπορούσε πια τώρα να πράξει 
διαφορετικά, μια που διάθετε όχι ένα αλλά εννιά παράσημα...

ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ
Κείνο το βράδι ο Πηλιορίτης, αντί να προχωρήσε ι για το παζάρι 

όπως το συνήθιζε, γύρισε πίσω σπίτι του. Τον είδε η γυναίκα του 
και απόρησε:

-  Μ’τί σ’ έπιασι απόψ’ κι ήρθις μι τ’ς κότις μέσα;
-  Γ’ναίκα, άσι τ’ς κουβέντις κι βρες ικείνα τα παράσημα.
-  Τα παράσ’μα; ανάκραξε απορημένη. Μ’ ισύ δε μ’ άφ’νις ούτι 

να τα ιδού, κι τώρα μ’ λες να τα βγάνου όξου;
-  Βγάν’ τα γλήγουρα να τα γυαλίσουμι κιόλας.
Η γυναίκα του τα είχε χαμένα. Δεν πρόλαβε να εξηγηθεί ο γέρος 

της, και νόμισε πως τρελάθηκε. Ωστόσο δεν μπορούσε παρά να 
εκτελέσει την παραγγελία του. Πήγε λοιπόν και τα έβγαλε, αλλά 
είταν αγνώριστα. Είχαν σκουριάσει πολύ από την υγρασία χρόνων 
και χρόνων, κι άρχισαν να τα βράζουν στο τσουκάλι κι ύστερα να 
τα τρίβουν μαζί και οι δυο με στάχτη και με άμμο για να τα κάνουν 
να γυαλίσουν. Κατά βάθος βέβαια δεν άρεζε στη γυναίκα να αντι
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χρίσει τον άντρα της με τα μετάλλια φαρδιά πλατιά στο στήθος του, 
το θεωρούσε και σαν θέαμα κάπως γελοίο, αλλά αφού είταν διατα
γή του κράτους δεν μπορούσε να αντιδράσει. Πέρασαν ώρες και με 
το "τρίψε-τρίψε" τα παράσημα ξαναβρήκαν την παλιά τους λάμψη, 
εννιά τον αριθμό τόνα καλύτερο από το άλλο.

ΠΛΑΚΑ ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ
Ξημέρωσε η 25η Μαρτίου, κι ο Γιαννιός με τη γυναίκα του είταν 

από το χάραμα ακόμα στο πόδι. Αφού πλύθηκε καλά στη γειτονική 
βρύση, φόρεσε τη γιορτινή του βράκα και πέρασε στο γελέκι τα 
παράσημα. Του φάνηκε πως έγινε ξαφνικά μεγάλος και φούσκωνε 
από ενθουσιασμό, καμαρώνοντάς τα και χάίδεύοντάς τα όπως 
κρέμονταν στα στήθια του. Μόνο στο μάτι της γυναίκας του δεν 
πήγαιναν καλά όλα τούτα:

-  Σα ξιπισμένους βασιλιάς είσι, Γιαννιό, αλλά ας όψιτιη διαταγή...
-  Γ’ναίκα, κρύψ’ τα λόια’ σ’, κι άιντι για τ’ν ακκλησιά. Να 

γιουρτάσουμι τ’ γιουρτή κι να φουνάξουμι κι "ζήτου"... Μπήκε 
μπροστά ο γέρος, τεντώνοντας όσο ψηλά μπορούσε την καμπούρα 
του κι έριχνε λοξέδ (και ικανοποιητικές) ματιές στα μετάλλια, που 
αστραφτοκοπούσαν στις πρωινές αχτίνες του ήλιου. Περνούσε 
μπροστά από σπίτια κι από συντοπίτες του, που του έκαναν ειρω
νικούς τεμενάδες, καγχάζοντας με το πάθημά του, κι όση λιανομα- 
ρίδα πληροφορήθηκε τα καθέκαστα, βγήκε στο δρόμο να γιουχα- 
ρίσει παρά να χειροκροτήσει.

ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Καμαρωτός και κορδωμένος ανέβηκε στο προαύλιο του ναού 

και πέρασε μέσα. Πού να πάει τώρα να σταθεί; Η μόνιμη θέση του 
είταν σε ένα παράμερο στασίδι, μα τώρα φορτωμένος με τέτιες... 
δόξεδ στα στήθη του, τράβηξε και στάθηκε πλάι στον πρόεδρο της 
πολίχνης κοντά στο αριστερό αναλόγιο. Ολόκληρο το εκκλησίασμα 
είχε αναστατωθεί και κάγχαζε, κι οι παπάδες με τους ψαλτάδες 
αδυνατούσαν πια να τονίσουν τους ψαλμούς, γιατί το γέλιο τους 
έπνιγε στο λαιμό. Σαν είδαν όμως οι επίτροποι το κακό, πήγαν
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κοντά του και του πρότειναν να βγει έξω, ώστε να συνεχιστεί 
κανονικά η λειτουργία. Πού να ακούσει όμως αυτός!

-  Του χατίρ’ σας δε θα του κάνου κι να σκάσιτι. Είνι διαταγή απ’ 
του κράτους, κι τάχου κι τα φουράσυ. Ισείς βρε ζ’λεύιτι, τί να 
φουρέσιτι ψόφια τουμάρια;

Είχε δημιουργηθεί μιά κατάσταση αδιεξόδου, και κανείς δεν 
ήξερε πώς θα ερχόταν πάλι η τάξη μέσα στην εκκλησία. Τότε ο 
δάσκαλος του χωριού αναγκάστηκε να μπει στη μέση, για να απο- 
καταστήσειτα πράγματα. Ενημερωμένος για όλα όσα συμβαίνανε, 
ζύγωσε τον παρασημοφορεμένο βρακοφόρο και με όλη τη σοβαρό- 
τητά του αποκάλυψε την αλήθεια. Του εξήγησε δηλαδή, πως όλα 
όσα έγραφε η εφημερίδα αφορούσαν το Βόλο και μόνο και όχι τα 
χωριά, κι ακόμα πως η ανάρτηση των παρασημάτων είταν προαι
ρετική και καθόλου υποχρεωτική.

Τί είταν εκείνα που άκουγε ο φτωχός Πηλιορίτης!! Έβηξε και 
ξερόβηξε στην αρχή, κι ύστερα δίνει μια κλωτσιά στα στασίδια των 
"επισήμων" και πετάγεται σαν θηρίο έξω. Βρίζει και βλαστημάει 
και απειλεί θεούς και δαίμονες. Η  εκκλησιά παγώνει, κι οι πιστοί 
πετάγονται στ’ αυλογύρι, να ...απολαύσουν άλλη μιά φορά τον 
ευκολόπιστο συχωριανό τους.

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ
Τώρα δεν είχε πια θέση στην εκκλησία. Δεν μπορούσε να κρα

τηθεί άλλο εκεί, δεν μπορούσε ν’ αντικρίσει πρόσωπο συχωριανού 
του, γιατί αισθανόταν ένας μειωμένος άνθρωπος, αφού η εξυπνάδα 
κάποιων συμπατριωτών του τον έκανε... κινούμενο θέατρο στο 
χωριό. Κλείστηκε λοιπόν στον εαυτό του και ορκίστηκε να μην 
ξαναβγεί στο παζάρι, για να μη βλέπει, έλεγε, τα μούτρα των 
αναθεματισμένων χωριανών του, που δεν άξιζαν μια πεντάρα.

Το είπε και το έκανε. Μονάχα όταν πέθανε, τον λυπήθηκαν οι 
άλλοτε φαρσέρ του και τον πέρασαν έτσι νεκρό μες στην κάσα του απ’ 
το δρόμο της πλατείας, για να "χαρεί" εκείνο το άψυχο κορμί -τελευ
ταία φορά πια- αυτό που αθέλητα εντελώς στερήθηκε τόσα χρόνια...

οοο
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Ο δεκάρικος του δάσκαλου

Έ να ς παθιασμένος εκφωνητής 
πανηγυρικών λόγων στην παλιά Ζαγορά

ΤΟΝ ΜΠΑΡΜΠΑ Βαγγέλα τον Κρικελή, το δάσκαλο, τον 
γνώριζαν οι πάντες στη Ζαγορά. Κοντόχοντρος, σβέλτος και τσαχ
πίνης, με το απαραίτητο ρεμπούμπλικο, τη γραβάτα και το μπαστού
νι του και με χρόνια κάμποσα στην πλάτη του, ένας τύπος μπαρμπα- 
Γιάννη Μεταξά, συνιστούσε μιαν αξιοπρόσεχτη φιγούρα στην πα
λιά Ζαγορά. Δεν επιβαλλόταν τόσο με τις γνώσεις του ή με κάποιαν 
ασυνήθιστη εξωσχολική δραστηριότητα, όσο με το αυστηρό του 
ύφος. Τον πρόσεχες αναγκαστικά εξαιτίας της αρειμάνιας μορφής 
του και όχι χάρη στα φόντα μιας χαρισματικής προσωπικότητας, ας 
πούμε.

Η ΜΑΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΥΣ
Καλός και συνειδητός δάσκαλος στο σχολειό του, αλλά πιο 

καλός και μανιώδης στους πανηγυρικούς λόγους. Να μην άρχιζε 
ομιλία στην εκκλησία ή στην πλατεία, δεν έλεγε να τελειώσει. 
Κατέβαζε στη Ζαγορά... Μαραθώνες και Σαλαμίνες, Παλαιολό- 
γους και Μαρμαρωμένους Βασιλιάδες, Κολοκοτρώνηδες και Μπο- 
τσαραίους και Καράίσκάκηδες... Για ντόπιους ήρωεδ, ούτε συζήτη
ση βέβαια. Ποιος να τους προσέξει μέσα στο καθεστώς της άρνησης 
των κοντινών μας προγόνων, το οποίο καλλιέργησε η μετεπαναστα- 
τική Ελλάδα; Έφερνε λοιπόν "ξένους" ήρωες και αέρα κοπανιστό 
ο φλύαρος και κενολόγος, σαν κάποιους δασκοίλους που ακόμα και 
σήμερα βγαίνουν στις εκκλησιές και τα σχολεία στις εθνικές γιορ
τές, και με φουσκωμένα λογύδρια, γραμμένα κιόλα στο χαρτί, πάνε 
να δώσουν, λέει, το νόημα της ημέρας! Σε ένα όμως σημείο έβαζε 
κάτω τους σημερινούς ομιλητές ο μπαρμπα Βαγγέλας: Δεν χρησι-

29



Η
 κ

εν
τρ

ικ
ή 

πλ
ατ

εί
α 

τη
ς 

πρ
οπ

ολ
εμ

ικ
ής

 Ζ
αγ

ορ
άς

 μ
ε 

το
 η

ρώ
ο 

μπ
ρο

στ
ά,

 ό
πο

υ 
εκ

φω
νο

ύσ
ε 

το
υς

 π
αν

ηγ
υρ

ικ
ού

ς
κα

ι ο
 μ

πα
ρμ

πα
 

- 
Β

αγ
γέ

λα
ς 

ο 
δά

σκ
αλ

ος
.



μοποιούσε ποτέ χειρόγραφο, προς τιμή του. Σε προφορική διατύ
πωση οι πανηγυρικοί. Χωρίς όμως πνευματική καλλιέργεια και 
βαθύτερη παιδεία (και απάνω στις εξάρσεις του ενθουσιασμού 
του) τα μπέρδευε πολλές φορές και γιόμιζε την ατμόσφαιρα ασυ
νταξίες και ανελλήνιστες φράσεις. Τίτο πείραζε όμως; Ο λαός που 
τον άκουγε, ισορροπημένος εσωτερικά κι αναλλοίωτος ακόμα, 
έμπαινε στο κλίμα της ημέρας κι ανέβαινε στο επίπεδο μιας ουσια
στικής πατριδολατρίας. Χαρά στην ψυχή του μπαρμπα - Βαγγέλα 
σήμερα, που όταν βρισκόταν μέσα στο σώμα, ράγιζε καρδιές κι 
άναβε πατριωτικές εξάψεις.

ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΑΛΙ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
Ζύγωνε η 25η Μαρτίου, κι ο μπαρμπα - Βαγγέλας είχε από 

κοντά τον πρόεδρο της κοινότητας, ώστε να οριστεί ομιλητής, και 
μαζί με το επίσημο ρούχο που θα φορούσε στη γιορτή, να έχει και 
το χρίσμα της επισημότητας από την Αρχή του χωριού του. Η 
αλήθεια όμως είναι πως κανείς απ’ το κοινοτικό συμβούλιο δεν τον 
ήθελε για να εκφωνήσει τον πανηγυρικό, επειδή είχε άσχημες 
εντυπώσεις από προηγούμενες γιορτές.

-  Α, μαρέ, αναφωνούσε ο σύμβουλος Στάθης του Νικολού, 
ούλου αυτός ου ίδιους θα μ’λεί; Ιγώ σ’χάθ’κα νατουν ακούου...

Από κοντά κι ο Γιαννάκης Γερομανόλης:
-  Ούτι κουβέντα να γένιτι. Μπουρεί να είνι καλός άνθρουπους 

ου Βαγγέλ’ς, αλλά να μ’λήσ’ δε κάν’. Τούνι βαριότι ου κόσμους. 
Λέει, λέει, λέει ούλου τα ίδια, κι δε τ’ κάν’ καρδιά να μαζώξ’ ταλόια 
τ’. Πιπίν’ έχ’ ου άθλιους στου στόμα τ’

Την αντίθετη γνώμη είχε ο κοινοτάρχης:
-  Αμα δε σας αρέσ’ ου Βαγγέλας, βρέστι του καλύτιρου. Ποιος να 

μ’λήσ’ βρε άλλους παρικτός απού του δάσκαλου αυτόνι; Ύστιρα κι άμα 
πάμι να μ’λήσουμι ιμείς, θα τα πούμι βρε απού μέσα, όπους διαβάζ’ ου 
παπάς του ιυαγγέλιου, ινώ αυτός τα λέει απ’ όξου. Τούνι βλέπ’ς κι τούνι 
καμαρών’ς τέτιουνι δάσκαλου, κι πέσα ό,Τ θέλιτι ισείς...

(I) Λέγεται για κάποιον που φλυαρεί συνέχεια.
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Οι κόντρες έπαιρναν κι έδιναν, αλλά στο τέλος κυριάρχησε η 
θέση του προέδρου. "Ε, είπαν όλοι σχεδόν, ας τουν ακούσουμι άλλ’ 
μια φουρά κι ας κάνουμι κι του χατίρ’ τ’ προυέδρ’".

Γέλασαν από ικανοποίηση και τα φαρδιά μουστάκια του δάσκα
λου με την κοινοποίηση της απόφασης ταυ κοινοτικού συμβουλίου.

Η ΓΙΟΡΤΉ
Ο μπαρμπα - Βαγγέλας ο δάσκαλος δεν είταν λοιπόν από τη 

στόφα εκείνων των ρητόρων, που έγραφαν τους πανηγυρικούς και 
τους διάβαζαν από μέσα. Σχεδίαζε το λόγο μες στο μυαλό του, 
καθορίζοντας την πορεία της ομιλίας του, για να ξέρει πώς θα 
αρχίσει, πώς θα συνέχιζε, ποια στοιχεία θα εκφωνούσε πρώτα, 
ποια ύστερα. Κάποιες πομπώδεις φράσεις, φορτισμένος από πα
τριωτικό οίστρο, τις τόνιζε και τις ξανατόνιζε φωναχτά, ώστε να τις 
επαναλάβει ακριβώς στην ομιλία του. Βαρέθηκε, λέει, να τον α
κούει η γυναίκα του:

-  Ιγώ κουντεύ ’ να μάθου του λόγου σ’ απόξου μι του "πες - πες"... 
Σι βαρέθ’κα, Βαγγέλα, μι τα ίδια κι τα ίδια απ’ ακούου, ισύ δε 
βαρέθ’κις ακόμα να ψέλν’ς ούλου του ίδιου του τρουπάριου; Θα 
κουλλήσ’ η γλώσσα σ’ χριστιανέ μ’...

Ούτε η γλώσσα του όμως κόλλησε, ούτε βαρέθηκε ο γεροδάσκα
λος της Ζαγοράς να προετοιμάζεται με μανία για τον πανηγυρικό 
της 25ης Μαρτίου.

Ξημέρωσε κάποτε η μέρα της εθνικής γιορτής, και κατά το 
συνήθιο του τόπου οι δάσκαλοι και των τριών δημοτικών σχολείων 
οδήγησαν τα παιδιά στη μητρόπολη του Αγίου Γεωργίου. Εκεί και 
όλοι οι παπάδες και των τεσσάρων ναών της Ζαγοράς, ο πρόεδρος 
με το κοινοτικό συμβούλιο, ο αστυνομικός σταθμάρχης με τους 
άντρες του κι ένα σωρό Ζαγοριανοί,άντρες και γυναίκες.

Τελείωσε το τελετουργικό μέρος μέσα στο ναό, κι όλος εκείνος 
ο κόσμος βγήκε έξω στην πλατεία, όπου θα καταθέτονταν στεφάνια 
στο ηρώο, θα εκφωνούνταν ο πανηγυρικός και θα επακολουθούσαν 
η παρέλαση και οι εθνικοί χοροί, πάντα κατά το συνήθιο του τόπου.
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Ο ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ
Αφού στριμώχτηκαν όλοι ένα γΰρω της πλατείας, ήρθε και η 

σειρά του πανηγυρικού. Στητός ο δάσκαλος, όλο και τέντωνε προς 
τα πάνω το κορμί του για να φαντάζει πιο ψηλός, με την πιο επίσημη 
στολή του και το μουστάκι στριμμένο με μαντέκα, όλο σοβαρότητα 
και μεγαλείο, πήρε τη θέση μπροστά στο τραπεζάκι που είχαν 
τοποθετήσει μπροστά στο ηρώο κι ετοιμάστηκε για το λόγο. Στήλω- 
σε τα μάτια του στην κορφή του μνημείου, και με μια φανερή εθνική 
έπαρση μέσα στην απέραντη σιγή του πλήθους, άρχισε "εις γλώτταν 
καθαρεύουσαν"βέβαια:

"Αθάνατοι ημών ήρωες, εις υμάς αποκλειστικώς ανήκει αύτη η μεγα
λειώδης οήμερον εκδήλωσις, καθ’ ην συμπας ο λαός της Ζαγοράς εκρή- 
γνυται εις ενεργείας υψίστου πατριωτισμού..."

Αυτό το "εκρήγνυται" όμως άλλο νόημα έδωκε στον μπαρμπα- 
Μήτσο τον Ντσυρλό, που ξύλο απελέκητο καταπώς είταν, έσπασε 
τη σιγή στην περιοχή του και τράβηξε το λόγο:

- 1 καημένους ι Βαγγέλας, λέει, για τ’ν έκρηξ’ απ’ τ’ς δυναμίτις 
απ’ έριξα τα προυχτές στου νταμάρ’... Μι θ’μήθ’κι ι καημένους κι 
μένα μαζί μι τ’ς ήρουις...

-  Σκασμός, μπαρμπα-Μήτσου, τον αντίσκοψε η παρέα του γε- 
ρο-Γιάννη του Αγγελόπουλου, ισένα θ’ ακούμι ή του δάσκαλου;

Ο δάσκαλος λοιπόν, αδιάφορος για το μικροεπεισόδιο, συνέχι
ζε τον πανηγυρικό ανασταίνοντας ακουστούς αγωνιστές του ’21:

"Αλλά η υψίστη τιμή, της οποίας μετέχουν και οι επτά ουρανοί, 
προσήκει εις υμάς, Θεόδωρε Κολοκοτρώνη, Αθανάσιε Διάκε της Αλαμά
νας, γενναίε Παπαφλεσσα και Παλαιών Πατρών Γερμανέ, εις υμάς λέγω 
Νικήτα Τουρκοφάγε και Κωνσταντίνε Κανάρη και Μιαούλη και Οδυσσέα 
Ανδρούτσο κ α ι..." Εδώ ο δάσκαλος ξερόβηξε και σταμάτησε, αδυ
νατώντας να  θυμηθεί άλλο όνομα, εξαιτίας της συγκίνησής του, και 
απευθύνθηκε στο πλήθος αναφωνώντας:

-  Αστόησα κανέναν άλλουν, συχουριανοί;
-  Οχ’, δάσκαλι, έκραξαν μερικοί, προυχώρα, προυχώρα...
Το μικροδιάλειμματου έφερε στο νου τον μεγάλο Καραϊσκάκη, 

που δεν τον ονομάτισε με τους άλλους, για να συνεχίσει:
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"Αλλά τί θα επάθαινον! Θα ελησμόνουν παρ’ ολίγον τον αντάξιον του 
Κολοκοτρώνη ηρώα, τον Γεώργιον Καραϊσκάκην, όστις ανέστησεν εκ του 
τάφου την Ελλάδα...”

Οι τελευταίες λέξεις έπεσαν και στ’ αφτιά της γριά - Σταματίνας, 
που αντέδρασε:

-  Αρη δυχατέρα, έστρεψε το λόγο της στην κόρη της Κοντομα- 
ριώ, τ’ άκ’σα καλά; Αρη τί ανθρώπ’ είταν αυτοίνοι απ’ ανάστιναν 
κι τ’ς πιθαμέν’;

-  Μιγάλ’ κι τρανοί, τρία μέτρα μπόι, λέει...
-  Ό χ ’ σα κι ιμάε τα ψουφίμια, απ’ δε μπουρούμι να σ’κώσουμι 

δυο σακιά πατάτις, μπήκε στη μέση ο μπαρμπα-Κωσταντός. Είχανι 
λέει κάτ’ αρίδις θ«ριές κι κάτ’ χέρια θιριακουμένα. ΓΓ αυτό κι 
έδιουξαν τ’ς Τούρκ’.. Μ’ πώς αλλιώς

ΕΝΑ ΓΎΡΩ ΤΟΥ ΗΡΩΟΥ
Ο δάσκαλος στο μεταξύ εξακολουθούσε το αναμάσημα των 

αγωνιστών του ’21, ρίχνοντας ματιές και σε κάποια μεγάλα επει
σόδια της Επανάστασης. Είχε γίνει ολόκληρος μια ...φλέγόμενη 
μάζα και άρχιζε να μην τον χωράει ο τόπος. Τον στένευε το τραπε
ζάκι μπροστά του, και μια που μιλούσε για λευτεριά, έδωκε ...ελευ
θερία στα πόδια του, που είχαν αρχίσει πια να κινιόνται ένα γύρω 
του ηρώου. Μιλούσε και περπατούσε κύκλο, έχοντας στραμμένα 
πάντα τα μάτια του στην κορυφή του μνημε ίου, περισσότερο για να 
μην βλέπει τον κόσμο και τα χάνει. Θυμόταν κι ανιστορούσε:

"Τί να είπει κανείς δια το ηρωικόν και εστεφανωμένον με αμαράντους 
δάφνας Μεσολόγγιον, οι άνδρες και αι γυναίκες του οποίου ετίμησαν 
υπερβαλλόντως την υψίστην ιδέαν της ελευθερίας και της πατρίδος, της 
φιλτάτης ημών πατρίδος των αιμάτων και των Μαραθωνομάχων..."

(1) Είναι μέσα στην ψυχοσύνθεση τον λαϊκού ανθρώπου νά δίνει υπερ
φυσικές διαστάσεις στους προγόνους, που έδεσαν τ ’ όνομά τους με μεγάλα 
έργα μνήμης και σεβασμού. Αποδώ και οι αμέτρητες παραδόσεις στην 
Ελλάδα για γιγαντωμένους ανθρώπους, καθώς και για την ανεύρεση 
υπερφυσικών τάφων με θεόρατα κόκκαλα ανθρώπων μέσα.
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Έτσι μ’ αυτό το ύφος κοπάναγε αέρα ο ρήτορας της Ζαγοράς 
πάνω από πενήντα λεπτά της ώρας, κι ο κόσμος γύρα είχε πια 
απαυδήσει. Οι ψιλοκουβέντες και οι διαμαρτυρίες έπαιρναν κι 
έδιναν παντού. Έλεγε ο ένας:

-  Θα πάει μακριά ακόμα η βαλίτσα;
Πρόσθετε ο άλλος:
-  Ανάθιμα στουν πρόιδρου που τούνι διάλιξι να μ’λήσ’...
Συμπλήρωνε ο τρίτος:
-  Πιάσ’κανι τα πουδαράκια μ’ σ’ν ουρθουστασία, δεν αντέχου 

άλλου.
Τα παράπονα διασταυρώνονταν παντού, μα ο δάσκαλος αγρόν 

αγόραζε. Συνεπαρμένος από το μεγαλείο της ημέρας κι ανακινώ- 
ντας μεγάλες πράξεις, είχε ριχτεί στον δικό του κόσμο, μετέωρος 
σ’ ένα χώρο πλημμυρισμένο από ανώτερη αίσθηση ζωήδ. Εξακο
λουθούσε λοιπόν:

"Τοιούτον μεγαλείον, τοιαύτη αίγλη δεν προσμετράται με όλου του 
κόσμου τα πλούτη, καθ’ όσον έχομεν εμπρός μας μίαν απαστράπτουσαν 
πραγματικότητα και ένα φωτεινόν παράδειγμα αιωνίου κάλλους, έναν 
φάρον τηλαυγή..."

Η ...ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ
Ο κόμπος είχε φτάσει πια στο χτένι. Ο αναβρασμός του πλήθους 

είχε κορυφωθεί. Κανείς δεν άκουγε τίποτα, κανείς δεν καταλάβαι
νε τίποτα. Ε, πια είταν αδύνατο να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, 
χρειαζόταν ένας ...μεσαίας.

Στο πρόσωπο του μπαρμπα-Βερέμη, η Ζαγορά βρήκε το μεσαία 
της εκείνο το πρωινό της 25ης Μαρτίου. Άντρακλας ως εκεί απάνω, 
επιστρατεύει τρεις - τέσσερις απ’ τους γύρω του και χυμάει κατά 
του ρήτορα. Είταν η στιγμή που ο τελευταίος αεροκοπανούσε 
ακόμα ενάγυρο του ηρώου κι είχε φτάσει στη δολοφονία του Κα- 
ποδίστρια:

"Μέγας και σωτήριος ανήρ ο αείμνηστος και παμμακάριστος εκείνος 
κυβερνήτης, όστις έθεσε τους θεμελίους λίθους της νεοτέρας Ελλάδος, 
κατεσφάγη από χείρας ελληνικός..."
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-  Μωρέ καλά τουν έκαναν κι τουν καθάρ’σανι κι ησυχασι ι 
τόπους, ούρλιαζε ο μπαρμπα- Βερέμης, ν’ αγιάσ’νιτακουκκαλάκια 
τ’ς, ποιος ξέρ’ τί τύραννους ε ίτανι, σα κι ισένα δάσκαλι, μας έπρηζις 
του σ’κώτ’ σήμιρα...

Και λέγοντας αυτά, άρπαζε το γερο-δάσκαλο και τον έφερε 
σηκωτό έζω απ’ την πλατεία, μέσα σ’ ένα πανδαιμόνιο του πλήθους, 
και γέλασε και το παρδαλό κατσίκι στη Ζαγορά κείνες τις ώρες.

Από τότε που να τολμήσει ο δάσκαλος να αναλάβει άλλον 
πανηγυρικό στη ζωή του!

6 6 6
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Το Π άσχα του γερο-Δήμου

Μια διαφορετική "Ανάσταση" σε ξωκλήσι 
του Προμιριοΰ στα 1865

ΚΕΙΝΟ το Μεγαλοβδόμαδο του 1865 ο γέρο - Δήμος στον 
εξοχικό οικισμό του Προμιριοΰ "Ροδιάς" το φώναξε σε όλους τους 
εξοχίτες:

-  Σ’ χουριανοί κι πατριώτις, φέτου του Πάσκα μη πάει κανένας 
στου χωριό ν’αναστήσ’. Θ’αναστήσουμι ούλ’ μαζί δω’σιακάτ’ στουν 
"Αϊ-Γιάνν’"(1).

Η είδηση έφτασε ως το τελευταίο παλιοκάλυβο του οικισμού κι 
έβαλε τους "Ροδιώτες" σε δίλημμα.

-  Μπρε του γερου-Δήμου, τί πάει να κάν’ φέτου... Ούλου κι κάτ’ 
σουφίζιτι τούτα τα χρόνια. Κάτ’ θα μας φκιάσ’ πάλε. Αλλά θ ’απο- 
μείνουμι δω ’σιαπάν’ χρουνιάρις μέρις;

Οι συζητήσεις έπαιρναν κι έδιναν σε κείνο το μακάριο μικρο- 
οικισμό του Προμιριού, έξι-εφτά χιλιόμετρα κατά το νοτιά, απένα
ντι από τη βόρε ια Εύβοια. Το λέγανε έτσι, το βασανίζανε κι αλλιώς: 
Να χάσουν την Ανάσταση στο χωριό, κρίμα δεν είτανε; Να χάσουν 
όμως και τα "πασχαλινά έργα" του γερο-συντοπίτη τους, δεν τους 
καλοφαίνονταν. Παπαδοπαίδι, μαθές αυτός, πολλά είχε μάθει (και 
ακούσει) κοντά στον μακαρίτη τον πατέρα του, όταν γυρνούσαν 
από ξωκλήσι σε ξωκλήσι και διάβαζαν τη λειτουργία. Ύστερα ο 
γερο-Ροδιώτης είταν ο τύπος που ...σκλάβωνε όλους εκεί πάνω και 
στο Προμίρι με το επιβάλλον ύφος, την αθωότητά του και την 
αινιγματικότητά του. Χαριτολόγος και φαιδρός, πυκνώνοντας μέσα 
του μια παιδιάστικη αφέλεια και πρωτόγονη χάρη, έφτανε τόσες

(1) Ο "Αϊ - Γιάννης", ένα ταπεινό χτίσμα του 1801, σώζεται μέχρι 
σήμερα, όπως βλέπουμε στη φωτογραφία (σελ.38).
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φορές σε λαθεμένες εκτιμήσεις και, άγευστος παιδείας, έμεινε 
πέρα από κάθε "επιστημονική" γνώση της εποχής...

Όλα τούτα καλλιέργησαν στο τέλος την προτίμηση των ξωτέρηδων 
να γιορτάσουν το Πάσχα συφάμελα στα καλύβια τους, αφού εκκλη
σιάζονταν αντάμα το βράδι στην Ανάσταση στο λιτό εκκλησιδάκιτσυς, 
τον "Αϊ-Γιάννη", καταπώς το πρότεινε ο μπαρμπα-Δήμος.

ΜΙΑ ΠΑΡΩΔΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΙ Ο "ΙΟΥΔΑΣ" ΣΤΟ ΙΚΡΙΩΜΑ

Μέγα-Σάββατο, και ο θαλερός πρεσβύτης του "Ροδιά" είχε 
ετοιμάσει τα "λειτουργικά" του αντικείμενα, για να "αναστήσει" τη 
νύχτα, όπως το’θελε. Είχε βγάλει από τη θηκιαστή το πιο καθαρό 
σεντόνι-προίκα της γυναίκας του- νατό φορέσειγια φαιλόνιο, είχε 
καθαρίσει από τις λάσπες τα γουρνοτσάρουχά του -τα μόνα που 
διάθετε γιορτή και σχόλη- κι είχε δέσει στο πιο ψηλό μέρος του 
"σ’ντράβλιστρου"^ από το φούρνο, την καλυβιάτικη εικόνα με την 
Ανάσταση. Παράλληλα φρόντισε και για το σκάρωμα του "Ιούδα". 
Τι, μόνο στο Προμίρι θα τον κρεμούσαντον... τρισαναθεματισμένο;

Για τον τελευταίο βρέθηκαν πρόθυμα τα λιανοπαίδια του μαχα
λά. Αυτά κουβάλησαν τα άχυρα για το "σώμα", αυτά έψαξαν και 
βρήκαν ένα παλιό νεροκολόκυθο για το "κεφάλι". Από τη δική του 
πλευρά ο γερο-Δήμος έφερε το απαραίτητο τσουβάλι, και το απο
μεσήμερο του Μεγάλου Σαββάτου στρώθηκε ο ίδιος να κατασκευά
σει τον "Ιούδα". Γύρα του τα παιδαρέλια τσίριζαν και χαχάνιζαν 
κάθε φορά που ο "δημιουργός" διαμόρφωνε το κορμί, το λαιμό, τα 
χέρια και τα πόδια του "προδότη". Στο τέλος του έμπηξαν και το 
"νιρουκουλόκ’θου" στη θέση του λαιμού, και το ομοίωμα του κατα
ραμένου είταν πανέτοιμο για τη νύχτα στην Ανάσταση.

Νύχτωσε, και ο προμιριώτικος μαχαλάς είταν στο πόδι. Έπρεπε 
όλοι να τρέξουν στο εκκλησάκι τους, μόλις ο γερο-Δήμος θα χτυ
πούσε την καμπάνα. Καμιά φορά -θα είταν 10 η ώρα το βράδι-

(1) Σντράβλιστρο. Μακρύ ξύλο με γύρισμα μπροστά γιά να τραβούν 
προς τα έξω τα κάρβουνα του φούρνον.
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αντήχησαν τα καμπανίσματα σ’ολόκληρη την πλαγιά του οικισμού 
ίσαμε κάτω στα ρίματα, και μια ευφρόσυνα γιορταστική ατμόσφαι
ρα απλώθηκε στη φτωχοκάλυβα, που δεν είταν παραπάνω από 
δώδεκα! Παρέες - παρέες οι ξωμερίτες, πορεύονταν για τον "Αϊ 
-Γιάννη", που βάφονταν στα κίτρινα χρυσάφια από το φώς του 
φεγγαριού και τα φωτάκια των λυχναριών τα οποία είχε τοποθετή
σει στ’αυλογύρι ο μπαρμπα - Δήμος. Κι όσο έβλεπε τον "κόσμο" να 
κατεβαίνει για την Ανάσταση, τόσο υψωνόταν στα μάτια του και 
κολακευόταν για την ...επιτυχία του.

Καθόταν λοιπόν στο ιερό και μετρούσε το ...πλήθος, αν και οι 
μαθηματικές του γνώσεις δεν ξεπερνούσαν την αρίθμηση ως το 
δέκα! Παράλληλα μονολογούσε στο συνομήλικό του, τον μπαρμπα 
- Γιάννη, που θα έκανε τον ψάλτη:

-  Μπρε, τί κόσμους κι κουσμάκ’ς είνι τούτους απόψ’! Λένι πως 
η γη ούλ’έχ’πουλλά ικατουμμύρια κάτοικ’. Ε, κι να ’ταν οπού καμιά 
μιριά αυτοίν’ απ’τα λένι, να’βλιπαντουν απουψινό κόσμου.,.δισικα- 
τουμμύρια ήρθαν απόψ’! Αλλά πού χαμπαρίζ’νι ούλ’αυτοίν’; Κόπια
σαν καμιά βουλά κατά του "Ρουιδά" ν α ... μάθ’νι να μιτράνι;

-  Καλά του λες, Δήμου, έκρινε ο "ψάλτης", δω είνι κόσμους κι 
ντουνιάς, δισικατουμμύρια, Δήμου...

ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΓΕΑΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ
Έ ξω  απ’το ρημοκλήσι το εκκλησίασμα -εξήντα με εβδομήντα 

ψυχές όλο κι όλο- πρόσμενε την Ανάσταση. Ο γέρο - Δήμος, "επί
σημος" και σοβαρός, πρόβαλε στην Ωραία Πύλη, για να ρωτήσει, 
κατά το έθιμο:

-  Είμαστι ούλ’, πατριώτις, ν’αρχινήσουμι;
-  Ούλ’, απάντησαν μ’ ένα στόμα.
Αρπαξε τότε το σεντόνι που είχε φέρει από νωρίς στο ξωκλήσι 

και το ’ριξε από πάνω του. Σύγκαιρα παράλαβε και την "Ανάσταση" 
-την εικόνα που είχε δέσει στο "σ’ντράβλιστρου"- κι άρχισε να 
μουρμουρίζει αποσπάσματα απ’ την υμνολογία του Πάσχα: "Ουν 
παίδις ιυλουγείτι, ιερείς ανυμνείτι..." Τα’ χάσε όμως και δεν θυμό
ταν άλλο. Έβηξε, ξερόβηξε και στο τέλος έβαλε τον "ψάλτη" να
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συνεχίσει. Χειρότερος όμως εκείνος, "άρπαξε" άλλον ψαλμό:
-  Σήμιρον κριμάτι ιπί ξύλου...
-  Ό χ ’ βλουιμένι, τον αντίσκοψε ο γέρο- Δήμος, αυτό του λένι 

άλλ’ μέρα.
-  Γιατί μουρέ να του πούνι άλλ’μέρα; διαμαρτυρήθηκε ο μπαρ- 

μπα-Γιάννης. Ψέλνουτου ξύλου απ’ βαστάς.Δε κρέμασιςτ’ν εικόνα 
στου ξύλου; Αυτό λέου κι ιγώ...

Τα είπε αυτά και συνέχισε απ’ την αρχή το ίδιο το... τροπάριο.
Ο γέρος δαγκώθηκε, κατάπιε πικρό σάλιο αλλά τί να κάνει; 

Είχαν προχωρήσει και οι δυο έξω απ’ την Ωραία Πύλη κι είταν 
θεατοί στα "πλήθη". Γι’ αυτό δεν άντεξε άλλο. Έβαλε όλη τη δύναμή 
του κι άρχισε να ψέλνει, έτσι χωρίς καμιά προεισαγωγή, το "Χρι
στός Ανέστη".

Ιλαρότητα έπεσε στο εκκλησίασμα:
-  Μα οπού τώρα τουν ανάστ’ σις, Δήμου; φώναξε με ειρωνεία 

ο Κωνσταντής του Παναή.
-  Τώρα είνι η ώρα, ακούστηκε η φωνή του "παπά" που έκοψε 

ξαφνικά τη ψαλμουδία, τ’ άλλα τα γράμματα τα’πα στου καλύβ’ 
οπού νουρίς, του ίδιου κάν’...

Το εκκλησίασμα σαν να πείστηκε από τη διαβεβαίωση του μπαρ- 
μπα-Δήμσυ και ακολούθησε τους δυο πρωταγωνιστές της βραδιάς 
στην έξοδό τους. Βγήκαν όλοι έξω, μουρμουρίζοντας το "Χριστός 
Ανέστη", που το τόνιζαν τώρα θαρρετότερα "παπάς" και "ψάλτης".

Έκαναν τρεις γύρους στο ναΐσκο, κατά το έθιμο του τόπου, βρό- 
ντηξαν και πεντέξι λιανοτούφεκα, κι ύστερα δόθηκε το σύνθημα:

-  Γιούργια στουν Ιούδα"...
Μικροί- μεγάλοι τότε έπεσαν με λύσσα στο ομοίωμα του Ισκα- 

ριώτη που αιωρούνταν από νωρίς στην παρακε ίμενη βελανιδιά και, 
αφού το πέταξαν κάτω, το διαλύσανε, ποδοπατώντας κάθε υπόλειμ
μά του.

ΟΙ ΕΥΧΕΣ ΠΟΥ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ
Απάνω ψηλά ο μαύρος θόλος τ’ ουρανού, κεντημένος με τα 

χρυσά καρφάκια των αστεριών, βάθαινε στους συλλογισμούς του,

41



συντροφεΰοντας, μαζί με το φεγγάρι, τη δράκα των απλοϊκών 
ανθρώπων που γιόρταζαν με τον τρόπο τους την Ανάσταση του 
Χρίστου, μέσα στην άγρια ερημιά, πολύ πέρ’ απ’το μάτι του Τούρ
κου καταχτητή...

-  Χριστός Ανέστη, πατριαπις, έκραξε ο γερο-Δήμος, υψώνοντας 
και τα δυο του χέρια προς τον ουρανό, καλή... ξιλιυτιριά να έχουμε, 
να’ μαστέ ούλ’ καλά, κι τ’χρόν’ πάλε.

-  Καλή ξιλιυτιριά, φώναξαν όλοι μ’ ένα στόμα.
-  Αμ τ’ χρόν’- σιγομίλησε ο Γιώργης του Στέργιου- ο πιο λογικός 

απ’ όλους- δε μας ξαναγλέπ’ς δω πάν’. Θ’ αναστήσουμι στου 
Μπρουμίρ’....

Το’ πε και κράτησε το λόγο του, μαζί μ’όλους τους άλλους.

α α β
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Π ασχαλιάτικος κόκορας

Ο Πηλιορίτης παπάς,ένας νέος  
...Γιάννης Αγιάννης, και η κατάρα του.

ΟΤΑΝ ξύπνησε κείνο το μεγαλοβδομαδιάτικο πρωινό η γριά 
Χατζίνα στο ΒΑ Πήλιο και κατέβηκε ν’ ανοίξει το κοτέτσι, έμεινε 
μαρμαρωμένη. Ο μοναδικός της κόκορας, θεριό ανήμερο που τον 
έτρεφε επίτηδεςγιατο Πάσχα, είχε κάνει φτερά. Κοίταξε καλύτερα 
μες στο κοτέτσι μήπως σκάλωσε στη γωνιά, τίποτα. Πάει ο κόκορας, 
άφαντος.

-  Βρε κακουχρονουνάχ’ όποιους τούνι πήρι -ανάκραξε φαρμα
κωμένη η γριά- να μη σώσ’, χαΐρ’ να μη ιδεί κι αυτός κι ούλου του 
σπίτι τ’.

Τις φωνές της Χατζίνας άκουσε η γειτόνισσά της, η Θεια-Στα- 
μάτω, και σίμωσε στο κοτέτσι:

-  Αρη, ήρθι κλέφτ’ς απόψ’ δω ’σιαπάν’ κι δε του πήραμι χαμπάρ’; 
Μ’ δε λ’πήθ’ κι φτουχιά γ’ναίκα μι του πσυδάρ’ στου τάφου δε 
σιβάσ’κι (= σεβάστηκε) του Μιγαλουβδόμαδου ι αντίχριστους;

Στητές τώρα μπροστά στο κουμάσι οι δυο χωρικές έψελναν τον 
αναβαλλόμενο στον άγνωστο κλέφτη, που ήρθε να στερήσει την 
κυρα-Χατζίνα από το κρέας του Πάσχα.

-  Κρες ήθιλι να ντιρλικώσ’ ι κιαρατάς; Απ’ τα μάτια τ’ να τ’ βγει, 
να πέσ’ κι να πλαντάξ’, ορύονταν και οι δυο, για να το πάει αλλού 
τώρα η κυρα-Σταμάτω:

-  Ιγώ γλέπου τ’γρουσουζιά απ’ γίν’κι στ’ γειτουνιά μας, χρου- 
νιάρις μέρις...

Από λόγο σε λόγο οι γυναίκες έφτασαν ως τον παπά του συνοι
κισμού - ο μόνος που θα μπορούσε με το κύρος που διέθετε, να

(1) Λέγεται για γέρο που σώθηκαν τα ψωμιά του αλλά και για κάθε 
ετοιμοθάνατο.
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συγκινήσει τον κλέφτη, ώστε ο τελευταίος να ξαναγυρίσει τον 
κόκορα στη φωλιά του. Στην ανάγκη ο λευΐτης θα τραβούσε και 
κανέναν αφορισμό για φόβο.

ΚΛΕΦΤΗΣ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ...ΠΑΠΑΣ
Δεν ρήμαζε η φτώχια μόνο την κυρα-Χατζίνα στο χωριό. Βασά

νιζε και τον εφημέριο. Φαμελίτης με πολλά παιδιά και δυο γερόντια 
στο κεφάλι του, δεν είχε σταυρώσει γρόσι -εποχή Τουρκοκρατίας 
ακόμα-τον τελευταίο καιρό και ζσυσε με κάποια βοηθήματα απ’ 
τους ενορίτες του. Μόλις που μπορούσε και εξασφάλιζε μια στοι
χειώδη διαβίωση - φτώχια και των γονέων παντού.

Ζύγωναν λοιπόν οι μέρες του Πάσχα, κι ο παπάς τα ’βλεπε 
μαύρα. Καταλάβαινε πια πως είταν αδύνατο να γευτεί κρέας κι 
αυτός και η φαμίλια του. Αλλά Πασχαλιά χωρίς κρέας; Δεν το είχε 
και σε καλό του, χρονιάρες μέρες που έρχονταν. Τί να κάνει;

Κάθε νύχτα, τις κονταυγές, μες στο βαθύ τον ύπνο, τον γλυκό - 
ξυπνούσαν τα λαλήματα του κόκορα της γρια-Χατζίνας, εκατόν 
τόσα μέτρα μακριά. "Μπρε, να κρες, αναλογίστηκε ένα πρωινό, κι 
κρες καλό...", γιατί γνώριζε τη φροντίδα της γριάς να μεγαλώσει 
τον πετεινό. Από την άλλη μεριά όμως τον έτρωγε η συλλοή της 
κλεψιάς. Άνθρωπος του Θεού και να κλέψει; Τί δοκιμασία ψυχής 
είταν εκείνη; Καλύτερα να μην υπήρχε στη ζωή. Τί να κάνει όμως; 
Ζύγιασε τα πράγματα και στο τέλος πήρε την απόφαση: Να εγερθεί 
νύχτα και ν’ αρπάξει τον κόκορα απ’το κουμάσι του. Τον παρηγο
ρούσε πλειότερο η σκέψη, πως είχε ολάκερη οικογένεια να ταΐσει, 
ενώ η γριά Χατζίνα μόνο τον εαυτό της.

-  Θε μ’ ’κι Χριστέ μ’- ψέλλισε το βράδι στην προσευχή του -έχου 
τόσα στόματα να ταΐσου, μ’κρά κι μιγάλα, ε δε μ’ δίν’ς τ’ν άδεια να 
πάρου του κόκουρα τ’ς χριστιανής;

Μέσα από την αγωνία του και την τρομάρα του υποψιάστηκε, 
πως πήρε μια συγκατάθεση από τον ουρανό και συνήρθε.

ΣΤΟ ΚΟΤΕΤΣΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ
Κοιμήθηκε αποβραδίς με τη σκέψη να ξυπνήσει ύστερ’ απ’ τα
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μεσάνυχτα. Ό χ ι ότι το μεσονύχτι μπορούσε να γίνει αντιληπτός απ’ 
τη Χατζίνα ή άλλον χωριανό. Οι κάτοικοι κοιμόνταν με τις κότες 
και ξυπνούσαν πάλι με τις κότες, πιστοί σε έναν προαιώνιο ρυθμό 
ζωής, από τη φύση διαμορφωμένο. Δεν τολμούσε όμως να ξεπορ
τίσει το μεσονύχτι για το φόβο των ...φαντασμάτων

Δεν είχε ακόμα λαλήσει ο κόκορας, όταν ο ρασοφόρος ξεμύτισε 
απ’ το φτωχικό του και αλαφροπατώντας μες στο σκοτάδι, έφτασε 
στο κοτέτσι. Έκανε για μιαν ακόμα φορά το σταυρό του κι άνοιξε 
τη μικρή θυρίδα. Τα μακριά του χέρια έπιασαν τον πετεινό που 
έμπηξε τα κακαρίσματα, κι ο παπάς αναγκάστηκε να τον στρα- 
μπουλίξει εδεκεί. Τον πήρε παραμάσχαλα -βαρύς βαρύς όπως 
είταν- και τον κουβάλησε σπίτι του. Τον σκέπασε σε μια γωνιά του 
υγρού υπογείου κι έπεσε στο αχυρόστρωμά του ξανά, γιατί η νύχτα 
συνεχιζόταν. Κοιμήθηκε; Δεν κοιμήθηκε; Δεν ξέρουμε. Φρόντισε 
μονάχα να μη δώσει καμιά υποψία στην παπαδιά και τα λοιπά μέλη 
του σπιτικού. Με το χάραμα βέβαια σηκώθηκε, σαν να μη συνέβαι- 
νε τίποτα, και τράβηξε στο ναό. Ολάκερο το χωριό βούιξε κείνη την 
ημέρα, και τα σχόλια των χωριανών τελειωμό δεν είχαν.

Η ΚΑΤΑΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑΙΑ ΠΥΛΗ
Μη βλέποντας άλλη λύση η γρια-Χατζίνα, κατέληξε το μεσημέρι 

στον παπά, τον ίδιον τον κλέφτη του κόκορα:
-  Ιδώ, παπά μ’, γίν’κι ένα κακό, ένα κλέψ’μου στου κουτέτσι μ’ 

κι...
Δεν πρόφτασε να αποτελειώσει το λόγο, και ο ρασοφόρος για 

να μην προδοθεί από τη σιγή του, έριξε την απορία:
-  Δω είπις στου χουριό κλιψιά; Μ’ δε γένιτι... Θα μπήκι κάνα 

ζ’λάπ’ κι στουν έφαγι, κι μη παίρνεις άνθρουπου στου στόμα σ’.
Μα η γριά είταν αμετάπειστη:
-  Ιγώ είχα κλείσ’ μι τα χιράκια μ’ τ’ πόρτα απ’ του κουμάσ’, πώς

(1) Πάντοτε ο λαός πρόσεξε τις μεταβατικές ώρες του μεσονυχτιού και 
τον μεσημεριού -ώρες κυριαρχίας των δαιμονικών, όπως πίστευε- αποφεν- 
γοντας την έξοδό του από το σπίτι.
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θάλα τ’ν άν’γι του ζ’λάπ’; Δε μι ξιγιαλάς ιμένα, παπά μ’, του πιτ’νό 
τοΰνι πήρανι ανθρουπ’νά χέρια.

Είπε κι άλλα η γριά, κι ο λευΐτης αναγκάστηκε στο τέλος να 
παραδεχτεί τη θέση της, προσπαθώντας κάθε φορά να κρύβει την 
ενοχή του και να αποφαίνεται αδιάφορα. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά 
υποχρεώθηκε να πει το "ναι" στην πρότασή της για τον αφορισμό 
του άγνωστου κλέφτη. Στην αρχή βέβαια πέταξε κάποιες αντιρρή
σεις, αλλά μπροστά στον κίνδυνο να πέσει στην υποψία της Χατζί- 
νας, συμφώνησε.

-  Να τ’ δώκου τ’ κατάρα μ’ μέσα στ’ν ακκλησιά, για να πιάσ’ 
κιόλα, κι μπουρεί απ’ του φόβου τ’ ι κλέφτ’ς νάρθ’κι να σ’ αφήκ’ του 
ζουντανό στου κουμάσ’.

Συμφώνησαν και χώρισαν.
Ως το βράδι ο παπάς σκεφτόταν τί πρότυπο κατάρας ν’ αφήσει 

μέσ’ απ’ το ναό, ώστε το αποτέλεσμα να μην είναι βλαπτικό για τον 
ίδιο. Το βασάνισε και το βρήκε. Ύστερ’ από το Ευαγγέλιο την 
επομένη, ακούστηκε δυνατά απ’ την Ωραία Πύλη ο λόγος του - 
κατάρα:

"Αγαπητοί χουριανοί, γίν’κι μια κλιψιά τα προυχτές στου μαχαλά, κι 
αφήνου τ’ κατάρα μ’ στου κλέφτ’: Αυτός απ’ έκλιψι του πιτ’νό τ’ς αδιρφής 
μας τ’ς χριστιανής, να μη βγάν’ τα μαύρα απ’ του κουρμί τ’, κι τα γένεια τ’ 
να μη τα ξαναξουρίσ’"(1).

ΝΕΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΙΑΣ
Το εκκλησίασμα είχε ανατριχιάσει. Τέτιος βαρύς αφοριστικός 

λόγος και μάλιστα από χείλη λειτουργού του Θεού μέσα στο ναό, 
πάγωσε όλους. Ο ένας κοίταζε τον άλλον, λες και προσπαθούσε να 
μαντέψει από κάποιο μορφασμό τον κλέφτη, και μόνο κατά το 
πρόσωπο του ιερέα δεν στρεφόταν ούτε ίχνος υποψίας. Κοίταζε και 
η δύσμοιρη Χατζίνα δεξιά κι αριστερά, μήπως αποκαλύψει κάτι,

(1) Οπως είναι γνωστό στη λασγραφική έρευνα, οι άντρες που πενθού
σαν δεν έκοβαν τα γένεια για πολύ καιρό. Επομένως η κατάρα τον παπά 
είχε την έννοια επικράτησης ενός συνεχούς πένθους στο σπίτι του κλέφτη.
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τίποτα. Αλλά τί τα θέλετε... Μέσα στο μυαλό της τριγυρνούσε σαν 
βράχος ασήκωτος, ο βαρύς λόγος του παπά,που τον επανέλαβε και 
δεύτερη και τρίτη φορά. Δεν άντεχε άλλο στη σκέψη, πως μπορεί 
ένας συχωριανός της να πενθήσει μια ολάκερη ζωή εξαιτίας της.

-  Άπαπα -ξεφώνισε στη διπλανή της- δε του νταγιαντίζου (= 
αντέχω), να πιθαίν’νι ανθρώπ’ για τ’ ιμένα, τέτιου βάρους στη ψ’κή 
μ’ δε του κρατάου...

Το είπε, και ενώ νεκρική σιγή κυριαρχούσε ακόμα μέσα στο 
ναό, περπάτησε και βγήκε μπροστά, για να αφήσει μισοκλαψιάρικο 
το λόγο της:

-Σταμάτα, παπά μ’, σταμάτα. Τα ’πις (τα είπες) βαριά τα λόια σ’, 
κι δε του αντέχου. Για ένα πιτ’νό να πιθαίν’ κόσμους; Δε γένιτι, όχ’, 
δίνου χαλάλ’ σ’ όποιουνι πήρι του πιτ’νό, κι ιμένα δε θα μ’ αφήκ’ 
έτσ’ ι Θιός...

Η αντιφώνιση της γριάς έπεσε σαν πραϋντική πνοή στους πι
στούς, και η καρδιά τους πήγε πάλι στη θέση της. Ηρέμησε κι ο 
παπάς γιομάτος ευχαρίστηση για την ποθητή κατάληξη της περιπέ- 
τειας, αναλογιζόμενος τί γερό φαγοπότι είχε να πέσει με τον κόκο
ρα στο τραπέζι τις πασχαλιάτικες μέρες.

Τώρα το κρέας του πετεινού θα είταν νοστιμότερο, "κρες ανα
μάρτητου να ντιρλικώσουμι ̂  ούλ", όπως έλεγε αργότερα επιστρέ- 
φοντας στο υποστατικό του.

Και μια διευκρίνηση
Το περιστατικό τούτο το άκουγα στη Ζαγορά από γέρους στα 

1960 - 1965, αλλά κανείς δεν μπορούσε νατό εντοπίσει σε κάποιο 
χωριό του Πηλίου. Μια υποψία, ότι πρόκειται για την Παλιά Μι- 
τζέλα, που καταστράφηκε συθέμελα από τους Τούρκους στη διάρ
κεια της Επανάστασης του 1821. Τελευταία ο φίλος Γρηγόρης 
Καρταπάνης μου έφερε μια σχετική περιγραφή απ’ τον παπού του,

(1) Ντερλικώνω σημαίνει: Τρώω με μανία.
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το λαϊκό ζωγράφο των Πευκακίων Νικόλαο Χριστόπουλο, που το 
περιστατικό το ...πηγαίνει σε χωριό του κάμπου. Εκεί, λέει, είχε 
διορίσει ο δεσπότης του Βόλου Γρηγόριος (1870-1907) έναν παπά 
φτωχό, που παραμονές Πάσχα αναγκάστηκε να κλέψει κόκορα για 
το πασχαλινό τραπέζι. Η γριά πήγε και διαμαρτυρήθηκε στον 
εφημέριο, κι αυτός της είπε (ακολουθώ πιστά τη γραφή του Χριστό- 
πουλου): "Αύριο να έρθης στην Εκλισιά και θα βγάλο λόγο για να ιδοΰμε 
πιος τον έκλεψε λιπον την Αλη μέρα Μόλης Αρχισε η λιτουργϊα Σικόθικε 
απάνο ο παπάς και ήπε με Αγρια φονή. Αυτός που έκλεψε του κόκορα 
της γριάς Τα Μαύρα πστε να μην τα βγάλη τα γένια ποτέ να μην τα 
ξουρίση. Μόλης τάκουσε η γριά λέη μην λες Αλα Παπά χαλάλη οπιος τον 
Πίρε κι εγω θα πάρο Αλον κόκορα κι έτση βγίκε κερδιζμένοε ο παπάς 
γιατή πιος παπάς βγάζη τα Μαύρα κε πιος παπάς Ξουρίζετε και έτση κι 
ο λίκος χορτάτος και τα πρόβατα Σοστά. Απλός Κόσμος".
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"Άρατε πύλας..."

Το πάθημα ενός Προμιριώτη 
κατά την εφαρμογή πασχαλινού εθίμου

ΤΑΜΑ το είχε κάθε χρονιά ο μπαρμπα - Αλέξης στο Προμίρι 
να κλείνεται ολομόναχος μέσα στο ναό ύστερ’ απ’την Ανάσταση, 
για να επιτρέπει την είσοδο των κληρικών και των πιστών, κατα
πώς το ήθελε το παμπάλαιο έθιμο.

Λαχταρούσε αυτός να μένει πάντα μέσα, για να έχειτην ικανο
ποίηση από τη συμβολή του στη διαδικασία της συνήθειας, άνθρω
πος του Θεού όπως λογιζόταν. Ολομόναχος μέσα στην πασχαλιά
τικη εκκλησιά, πίσω από την πόρτα της κύριας εισόδου^, να 
περιμένει το εκκλησίασμα, που με επικεφαλής τους παπάδες 
ύστερ’ απ’ την περιφορά της "Ανάστασης", συνωθούνταν εκεί 
μπροστά έτοιμο να μπουκάρει μέσα. Θα προηγούνταν ο πρωτό- 
παπας για να τονίσει το "Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών..." και 
αφού έπαιρνε από το φύλακα της πόρτας την ανάλογη απάντηση, 
θα ’δινε κλωτσιά σ’ αυτή και θα περνούσε βίαια μέσα. Πρώτος 
αυτός κι από κοντά οι άλλοι...

(1) Πρόκειται για παλιό έθιμο της λαϊκής λατρείας, που συναντούσαμε 
και σε άλλα χωριά της Μαγνησίας, όπως και στα αντικρννά νησιά των 
Βόρειων Σποράδων και σε άλλες περιοχές της χώρας. Σήμερα έχει σβήσει 
απ ’ την περιοχή μας. Δ ιατηρείται όμως σε κάμποσο μέρη της Ελλάδας και 
ιδιαίτερα σε νησιά του Αιγαίου. Με έκπληξη μάλιστα το προπέρσινο Πάσχα 
το είδα να εφαρμόζεται στη Σαντορίνη. Σύμφωνα με γνώμες εκκλησιαστι
κών παραγόντων, η εκδήλωση παριστάνει την κάθοδο του Χριστού στον 
άδη. "Αυτό λοιπόν το έθιμον των θυρανοιξίων -μου έγραφε παλιότερα ο 
άλλοτε πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους Ματθαίος Βατοπεδινός- παλαιό- 
τερα ετελείτο κατά την νύχτα της Αναστάσεως, αναπαριστών την ειςΆδην 
κάθοδον του Σωτήρος. . . "
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Η ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
Κείνο το Μέγα Σάββατο των αρχών του αιώνα μας ο μπαρμπα 

- Αλέξης κάθησε κι αναβίωσε στη μνήμη του τα λόγια που έπρεπε 
να τονίσει σαν απάντηση στο "Άρατε πύλας..." του πρωτόπαπα. Τα 
’λεγε και τα ξανάλεγε και πάλι τα επαναλάβαινε να τα τυπώσει 
καλά στο μνημονικό του: "Και τις εστίν ο Βασιλεύς της δόξης και 
των δυνάμεων...;", κυριαρχημένος από την αγωνία για τη μεγάλη 
ώρα της νύχτας. Δεν είχε βέβαια καμιά σχέση αν δεν γνώριζε και 
το νόημα της φράσης, του έφτανε μόνο ο λόγος έστω και ακαταλα- 
βίστικος. Τον τυραννούσε όμως ο φόβος: Θα μπορούσε να τον 
διατυπώσει μονορούφι, χωρίς να επηρεαστεί απ’τη βραδυγλωσσία 
του που τον βασάνιζε, και που τόσες φορές τον έκανε στόχο σαρ
κασμού μεταξύ των συχωριανών του; Έλπιζε όμως, γιατί ποντάριζε 
στη μεσολάβηση του Χριστού, που ταπεινός υπηρέτης του θέλησε 
να είναι. Από την άλλη μεριά η γυναίκα του έπαιρνε αντίθετη θέση 
στην απόφαση του άντρα της να αναλάβειτέτιο διακριτικό ρόλο το 
βράδι της Ανάστασης.

-  Α, μαρέ Αλέξ’, ούλου ισύ κάθι χρόνου θα τα κάν’ς αυτά, δε τα 
βαρέθ’κις; Κι άμα σι πιάσ’ ι γλουσσουδέτ’ς, τί θα κάν’ς; Θα σι 
κουρουϊδεύ’νι. Τ’αστόησις τ’ έπαθις προυπέρσ’ απ’ τα’χασις κι τα 
’πις ανάπουδα κι γιαλούσανι ούλ’; Αντί, λέει, να πεις στην αρχή...

Διαφορετική είναι η αντίληψη της Λαογραφίας. Το πρόσωπο που μένει 
μέσα στο ναό συμβολίζει το διάβολο κι ο ιερέας το Χριστό. Με την είσοδό 
τον στο ναό παριστάνεται η νίκη τον Θεού πάνω στο διάβολο, που πάντα 
-σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση- παραμονεύει τόσο στις κακές όσο και 
στις καλές ώρες των ανθρώπων και που είναι ανάγκη να απομακρυνθείαπ ’ 
τη χαροποιά ατμόσφαιρα της Ανάστασης. Της ίδιας ακοποθηρίας είναι και 
οι κρότοι γενικά, καθώς και τα καμπανίσματα στην αναστάσιμη τελετή. 
Μαζί δηλαδή με την αναγγελία του μεγάλου γεγονότος, να διωχτούν πέρα 
οι δυνάμεις του σκότους, που δεν έχουν καμιά σχέση με το γεγονός που 
πανηγυρίζεται, ώστε να κατορθωθεί ανετότερα η Ανάσταση του Χριστού. 
Σε τελευταία όμως εξέταση, διακρίνουμε στο έθιμο μια μορφή πάλης του 
καλού με το κακό, με το επιθυμητό αποτέλεσμα: Τη νίκη του πρώτου απάνω 
στο δεύτερο.
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(σάμπους τα ξερού κι ιγώ;) είπις, λέει, τσακίσ’κι (=τσακίσιηκε) ι 
βασιλιάς! Ακούς λόγου απ’ είπις για του βασιλιά, κι θα σι τραβού- 
σανι οι χουρουφυλάκ’ σιου Λαύκου; Δε κάθισι στ’αυγά σ’, χριστια
νέ μ’;

Τα έλεγε στον άντρα της μέσ’ από βαθύ καημό η κυρά Αλέξαινα, 
θυμίζοντάς του εκείνο το περασμένο πάθημά του, όταν με τη βρα
δυγλωσσία του παράλλαξε τις λέξεις κι αντί να πει το "τίς εστίν ο 
Βασιλεύς των Ιουδαίων..." είπε το "τσακίσ’κι ο Βασιλεύς των Ιου
δαίων..." Από στόμα σε στόμα η είδηση απλώθηκε σε όλο το χωριό 
κι έφτασε ως το σταθμό χωροφυλακής του Λαύκου, αλλοιωμένη 
όμως:

-  Στου Μπρουμίρ’ ι Αλέξ’ είπι ότι πάει, τσακίσ’κι ι βασιλιάς 
μας... Τα ’βαλι ι χαμένους μι του βασιλιά, χρουνιάρα μέρα, κι πρέπ’ 
να ’ξιτάσ’τι (=εξετάσετε) του πράμα...

Ο διοικητής του σταθμού είναι αλήθεια πως κινήθηκε, ζητώντας 
ευθύνες, αλλά έπεσαν στη μέση οι βασιλόφρονες προύχοντες του 
Προμιριού, κάνοντας όρκο πως δεν πρόκειται για αντιβασιλική 
ενέργεια. Δεν τους συνέφερε να ακουστεί παραπέρα, πως στο 
χωριό τους ξεκινούν αντιβασιλικές εκδηλώσεις, σε μια εποχή πα
ντοδυναμίας του Θρόνου.

ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ
Παρόλη τη δοκιμασία του ο μπαρμπα - Αλέξης δεν έλεγε να το 

βάλει κάτω κι αντιδρούσε έντονα στην πρόταση της γυναίκας του 
να μην ανακατευτεί ξανά στο εκκλησιαστικό δρώμενο:

-  Δε πα να λες ιού, ιγώ θα του που (=πω) κι απόψ’ του... 
τρουπάριου, κι να’σι κουντά να μ’ ακούσεις.

Το είχε αποφασίσει πια ο μπαρμπα - Αλέξης, και τη νύχτα, αφού 
έβαλε τα καλά του, πήγε από τους πρώτους στην εκκλησία πριν 
ακόμα χτυπήσει το αναστάσιμο σήμαντρο. Κανόνισε με τους παπά
δες και τους ψάλτες, που κάποιοι απ’ αυτούς δυστρόπησαν στην 
αρχή φέρνοντας στο νου το περασμένο πάθημά του, αλλά μπροστά 
στην επιμονή του και τη διαβεβαίωση του ίδιου για την επιτυχία του, 
υποχώρησαν,είπαν το "ναι".
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Στις 12 παρά πέντε όλο το εκκλησίασμα βρισκόταν έξω στο 
περιαύλι για την Ανάσταση, κι ο ναός είχε αδειάσει. Μονάχα ο 
Αλέξης έμεινε μέσα. Κόλλησε εκεί πίσω απ’ την πόρτα, κι όταν 
βγήκε κι ο τελευταίος πιστός,την έκλεισε καλά, τραβώντας πέρα και 
τον σύρτη της πόρτας. Για να νιώσει ο ίδιος ασφαλισμένος και έξω 
από κάθε αμφιβολία μήπως κάποιος άλλος, έστω και την τελευταία 
στιγμή, του πάρει τη θέση.

Αποδώ τώρα χάρηκε και την τελετή της Ανάστασης, όταν ο 
τόπος ένα γύρω αναταρασσόταν απ’ τους δυναμίτες, τα λιανοτου- 
φεκα και τα δυο κανονάκια της εκκλησιάς, που άπλωναν παντού το 
μέγα μήνυμα. Στου μπαρμπα - Αλέξη τα σωθικά πετάριζε η χαρά 
ανακατωμένη με την αγωνία για τη μεγάλη (γι’ αυτόν) ώρα, που 
ζύγωνε. Κοίταζε απ’το παράθυρο και παρακολουθούσε επίμονα το 
γύρο του εκκλησιάσματος στ’ αυλογύρι, ψελλίζοντας συνέχε ια τους 
λόγους που έπρεπε να ξεστομίσει σε λίγο, σαν απάντηση στην 
προτροπή του πρωτόπαπα.

Δεν άργησε ο παπάς να πάει και να σταθεί με την εικόνα της 
Ανάστασης μπροστά στην κλειστή πόρτα. Σιγή νεκρική έπεσε τότε 
σ’ όλο εκείνο το πασίχαρο πλήθος, για να ακουστεί ως κάτω στα 
ρέματα ο λόγος του ρασοφόρου:

-  Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλαι αιώνιαι 
και εισελεύσεται ο Βασιλεύς της δόξης...

Το τόνισε δυνατά ο παπάς, αλλά ο μπαρμπα - Αλέξης μέσ1 απ’ 
την ταραχή του δεν κατάλαβε τα λόγια, κάποιον άλλον ψαλμό 
-σκέφτηκε- θα λέει ο ρασοφόρος και περίμενε.

ΠΑΡΑΤΡΙΧΑ ΣΤΟ ...ΘΑΝΑΤΟ
Ο πρωτόπαπας επανήρθε, κι η φωνή του έφτασε τώρα στ’ αφτιά 

του, οπότε πήγε να δώσει την απάντηση. Αλλά η βραδυγλωσσία 
του, σε συνάρτηση με την ταραχή που τον κυρίεψε, δεν τον άφησε 
να τη δώσει ξεκαθαρισμένη:

-  Και, Και, Και, τίς ις ις ις εστί ου, ου, ου Βασιλεύς της ης ης 
δόξης και, και, και των δυ δυ νάμεωων...

Δεν άντεξε άλλο πια ο πρωτόπαπας κι έβγαλε κραυγή:
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-  Άμα έρθου μέσα, θα σου δείξω γω ποιος είνι ου Βασιλεύς της 
δόξης...

Είπε το λόγο κι έδωκε γερή κλωτσιά, κατά το έθιμο, στην πόρτα 
για να γίνει το μεγάλο κακό: Θυρόφυλλα και κολντιμίρια^ πετά- 
χτηκαν απ’ τη θέση τους και κατακεραύνωσαν τον άμοιρο Αλέξη! 
Ό λα έγιναν τόσο αστραπιαία, ώστε ούτε καν πρόφτασε ν’ αντιστα- 
θεί, και σωριάστηκε φαρδύς - πλατύς κάτω στις πλάκες, ενώ μες στο 
ναό ε ισόρμησαν παπάδες και λαϊκοί, τσαλαπατώντας τον χριστιανό 
που ούρλιαζε κατάχαμα. Στα χαμένα όμως αρχικά, γιατί τα ουρλια
χτά του καλύπτονταν από τις ψαλμουδιές των ρασοφόρων και το 
χαρούμενο αχολόγημα του πλήθους.

Ευτυχώς δεν είταν αργά όταν τον πήραν είδηση. Τον σήκωσαν 
και τον παραμέρισαν τσαλαπατημένον. Του έδωκαν τις πρώτες 
βοήθειες και του ’πλυναν τα αίματα στο πρόσωπο. Ύστερα τον 
πήραν στα χέρια και τον μεταφέρανε σπίτι του σε κακό χάλι.

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ
Είταν η τελευταία φορά που τόλμησε να διεκδικήσει αυτή τη 

θέση στην εκκλησιά ο ταπεινός Αλέξης, παρόλα τα πειράγματα των 
συχωριανών του κάθε Μεγάλη Εβδομάδα:

-  Άιντι, Αλέξ’, ι βασιλιάς κι η πόρτα τ’ς ικκλησιάς σι πιριμέν’νι, 
δε ξέρ’ς πώς... Απόμ’νανι ακόμα δόντια για ...σπάσ’μου.

-  Να σπάσ’ νι τα θ’κά σας -αντιδρούσε αυτός- κακουχρόνου να 
’χιτι, ξιπατώματα τ’ς κοινουνίας, απ’ θα μι στείλιτι ιμένα στου 
τσαλαπάτ’μα, κι να κάνιτι χάζ’ μι του πόνου μ’... Αμ δεν έφιξι 
τώρα!

Το δήλωσε και το πραγματοποίησε. Κράτησε τη συνέπειά του 
(και την αξιοπρέπειά του), και οι πειραχτήριοι Προμιριώτες έχα
σαν μια καινούργια ευκαιρία για σάτιρα και εκτόνωση... 1 2

(1) Εσωτερικά μάνταλα της πόρτας.
(2) Γούστο, κέφι.
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Τα "βότανα"
του μπαρμπα-Γιωργουλη

Πώς κάποιες ρίζες αγριόχορτων 
γίνονταν... βούτυρο και τυρί

ΚΑΘΕ χρονιά σαν ζύγωνε το καλοκαίρι, έπαιρνε τα δυο μου
λάρια του ο μπαρμπα - Γιωργοΰλης απ’ τη Ζαγορά και τραβούσε 
για το θεσσαλικό κάμπο. Έφτανε σ’ ορισμένα χωριά, αγόραζε 
σιτάρι κι ύστερα, γε μάτος ελπίδες και χαρές, ξαναγύριζε στο κονά
κι του. Αργότερα, πριν ακόμα κλείσει το βουνό απ’ τα χιόνια - και 
τί χιόνια είταν εκείνα! - έκανε και δεύτερο... γιουρούσι στα καμπο
χώρια, εξασφαλίζοντας την κουμπάνια της χρονιάς του.

Είταν λοιπόν πασίγνωστος και καλοδεχούμενος στα χωριά ο 
μπαρμπα - Γιωργούλης ο Ζαγοριανός. Ανοιχτόκαρδος, χιουμορί
στας κι αξεπέραστος σε γουστόζικα φραστικά ευρήματα κι ετοιμο
λογία, δημιουργούσε πάντα μια παρουσία τόσο προσφιλή στους 
γνωρίμους του. Τόνε ξέρανε και στη Ζαγορά οι συντοπίτες του και 
κουβαριάζονταν ένα γύρω στην κεντρική πλατεία τ’ Αϊ - Γιώργη, 
όπου σύχναζε συνήθως ο αγαθός ανθρωπάκος, ζητώντας επίμονα 
διασκεδαστικές ιστορίες και παραμύθια. Τις ίδιες συγκεντρώσεις 
και το ίδιο κέφι ξεσήκωνε και στα γνωστά του χωριά σαν τα 
επισκεπτόταν, κι ένας κόσμος σκληρά βασανισμένος περνούσε 
ώρες ευφροσύνης κοντά του.

ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΡΙΖΩΝ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ
Κείνη τη χρονιά - αρχές του αιώνα μας - ο μπαρμπα - Γιωργού

λης σκέφτηκε να εκμεταλλευτεί τη φήμη των πηλιορίτικων βοτάνων 
στα καμποχώρια. Βέβαια δεν είχε ιδέα από τα θεραπευτικά βότα
να, που γιάτρευαν τότε τους αρρώστους, μα η εξυπνάδα του και τα
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πειστικά του καμώματα του δημιουργούσαν μια βάση εμπιστοσύνης 
για το καινούργιο επάγγελμα του... κομπογιαννίτη γιατρού. Τι, 
ένας τόσο καπάτσος άνθρωπος δεν θα μπορούσε να ξεγελάσει 
αφελείς καμπήσιους;

Προτού λοιπόν επιχειρήσει - για μιαν ακόμα φορά - το μακρινό 
ταξίδι του, ανέβηκε στο χτήμα του απάνω στο βουνό κι άρχισε να 
βγάζει ρίζες και αγριόχορτα. Μάζεψε πολλές και λογιών λογιών 
και τις κατέβασε στο σπίτι του. Σύξυλη έμεινε η γυναίκα του, η κυρά 
Γιωργούλαινα, σαν τις αντίκρισε:

-  Χριστός κι Παναγιά, γέρου, τ ίν ’αυτά απ’ κουβαλάς;
-  Αυτά απ’ βλέπ’ς, γριά - η απάντηση του - πάρτα και πλύν’ τα 

καλά. Γιατί αυτές οι ρίζες θα γίν’ νι... βούτυρου κι τυρί...
-  Πάει του’στριψι τ’ γέρ’ - ψέλλισε η γυναίκα - κι τί θα γένου η 

έρ’μια... Αρη είσι μι τα συγκαλά σ’, Γιουργούλ’; Γίνουντι οι πα- 
λιόρ’ζις βούτυρου; Σάλουσις, κακόμοιρι, κι πού να σι πάμι να σι 
γιατρέψουμι...

Ωστόσο η επιμονή του άντρα της νίκησε στο τέλος. Η Γιωργού- 
λαινα πήρε τις ρίζες, τις έπλυνε και τις ζεμάτισε κιόλα, καταπώς το 
παράγγειλε ο άντρας της.

-  Άιντι, σι καλό μας να μας βγε ι μ’ αυτά τα καμώματά σ’, γέρου.
-  Σι καλό θα βγει, κι θα του ιδείς, γ ’ναίκα,αλλά μη του βιάσιζι. 

Αγάλι’ αγάλια γίνιτι η αγουρίδα μέλι.

ΣΤΑ ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΑ ΤΉΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Αξημέρωτα ακόμα την άλλη μέρα ο επιτήδειος Ζαγοριανός, 

παίρνοντας μαζί του πέντε μουλάρια - γιατί πρόβλεπε να επιστρέ- 
ψει με πολλή πραμάτεια - ξεκίνησε για τον κάμπο, έχοντας βέβαια 
και τις ρίζες του στον τροβά. Η γυναίκα του τόνε ξέβγαλε μέχρι την 
παρυφή του χωριού, καταπώς το συνήθιζαν να ξεπροβοδίζουν τους 
δικούς τους οι Πηλιορίτες, που έφευγαν για τα ξένα. Ανέβαινε κι 
όλο ρωτούσε το Γιωργούλη τί νόημα είχαν επιτέλους αυτές οι ρίζες, 
που δεν εξηγιόνταν με τίποτα. Μα αυτός δεν έλεγε με κανένα τρόπο 
να της σκάσει το μυστικό:

-  Αντί, γύρνα πίσου, γ ’ναίκα, κι θα ιδείς ότι οι ρίζες αυτές θα
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γίν’νι βούτυρου κι τυρί. Τίπουτα άλλου δε σ’ λέου.
Πήρε μαζί της την απορία η Γιωργσύλαινα κι αφοΰ αποχαιρέ

τησε τον άντρα της, έκανε το σταυρό της κι επέστρεψε στο σπίτιτης.
Από τη άλλη πλευρά ο Γιωργούλης ανηφόρισε στο Πήλιο. Μαζί 

με τα μουλάρια του ακολουθούσε το βασανιστικό στρατί, περνούσε 
ράχες και διάσελα, κατέβαινε σε ρεματιές και ξεπέζευε εδώ κι εκεί, 
σιγοσφυρίζοντας και κουβεντιάζοντας με τα ζά του:

-  Άιντι, ουρέ, κατακαημένα κι να ιδείτιτί κουμπάνιες κι... μάσες 
θα ’χουμι φέτου του χ’μώνα...

Την επομένη το βράδι έφτασε στο πρώτο καμποχώρι. Είταν 
γνωστός από προηγούμενες εμφανίσεις του, και κάποιοι γνώριμοί 
του τον υποδέχτηκαν με ιαχές ενθουσιασμού:

-  Καλώς το μπαρμπα - Γιωργούλη, καλώς τόνε, τί καλά μας 
έφερες;

-  Έ να  σουρό καλούδια σας έχου μες στ’ς τρουβάδις, αλλ’ απόψ’ 
είμι αποσταμένους. Αύριου μίτου καλό, ιδώ είμαστι...

Κάποιοι φίλοι του τον φιλοξένησαν κείνο το βράδι όλο χαρά, 
προετοιμάζοντας τους εαυτούς τους για κάτι καλό, που τους είχε 
υποσχεθεί ο Γιωργούλης. Την άλλη μέρα το πρωί ξεκίνησε να φέρει 
γύρα το χωριό. Πήγε στο πρώτο γνωστό του σπίτι. Έλειπε ο άντρας, 
αλλ’ είταν η γυναίκα:

-  Βρε καλώς το μπαρμπα - Γιωργσύλ’, έλα κάτσε.
-Τ ίν α  καθήσου, αρή Μαριώ..., ιγώ γιατ’ ισέναήρθα. Ξέρου ότι 

δε κάν’ς πιδιά κι σ’έφιρα κανα - δυο βουτάνια να σ’ γιατρέψου του 
κακό...

Σύγκαιρα έβγαλε απ’ τον τροβά του μια ρίζα και την πρόσφερε 
στη γυναίκα:

-  Πάρτηνε αυτήν’ κι βράστηνε. Κι κάθι βράδ’ να πίν’ς του ζ’μί. 
Άμα θα κάν’ς αυτά, του χρόν’ θάχ’ς πιδί, κι να μι θ’μηθείς...

-  Απ’ του στόμα σ’ κι στ’ Θιού τ’ αφτί, αποκρίθηκε ξαφνιασμένη 
η κυρα-Μαριώ, κι ένας βαθύς στεναγμός ξέφυγε από τα χείλη της:

-  Χίλια χρόνια να ζήσεις, μωρέ μπαρμπα - Γιωργούλ’, κι ιμείς 
δε θα σ’ αφήσου μι έτσ’.

Αυτά είπε η άκληρη γυναίκα κι έτρεξε στο κατώι. Έβγαλε απ’
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το τουλουμοτύρι ως τρεις - τέσσερις οκάδες τυρί, πήρε και ένα 
μικρό δοχείο γεμάτο με βούτυρο και τα πρόσφερε στο... γιατρό, 
εξαγοράζοντας το μεγάλο "καλό" που της έκανε.

Αποκεί ο μπαρμπα - Γιωργούλης, κρυφογελώντας μέσα του 
γιατί έβλεπε πως ξεκινούσε καλά (και παραγωγικά) το σχέδιό του, 
τράβηξε σ’ άλλο σπίτι, κι ύστερα σε άλλο, πουλώντας τις "θεραπευ
τικές" ρίζες και παίρνοντας βούτυρο και τυρί άφτονο... Πήγαινε 
ακόμα και στις γυναίκες, που είχαν πολλά παιδιά, γιατί καταλάβαι
νε πού... πονάνε κι έτσι αναποδογύριζε τη συνταγή του:

-  Κάν’ς πουλλά πιδιά είπις; Νά, πάρι τούτου του βουτάν’ κι μη 
σι μέλλ’. Δε πρόκειτι να ξαναδείς πιδί.

-  Αρή, ποιος άγγιλους σ’ έφιρι στου χουριό μας, ανέκραζε 
κατευχαριστημένο το γυναικομάνι του κάμπου, ισύ αξίζεις ένα 
βασιλείου...

Από στόμα σε στόμα το νέο απλώθηκε σ’ ολάκερο το χωριό και 
σε κάποια γειτονοχώρια, κι ο παμπόνηρος Ζαγοριανός χέρια δεν 
είχε να δίνει "βοτάνια" και να παίρνει βούτυρα και τυριά. Είτανε 
μάλιστα τόση η απήχησή του στο τέλος, ώστε αντί να επισκέφτεται 
αυτός τις γυναίκες, πήγαιναν αυτές στο χαμόσπιτο που του είχαν 
παραχωρήσει οι κάτοικοι για προσωρινή του κατοικία, ζητώντας 
επίμονα τα... μαγιοβότανά του.

Καιρό έμεινε σ’ εκείνο το χωριό, και σαν είδε πως δεν έχει άλλο 
ζήτηση η μπογιά του εκεί, τράβηξε κι ήρθε σ’ άλλο καμποχώρι. Τα 
ίδια κι εδώ. Οι ρίζες να δίνονται αλλού σαν φάρμακο τεκνογονίας 
κι αλλού για τη στείρωση, εξαγοραζόμενες πάντα με βούτυρα και 
τυριά και, σε λίγες περιπτώσεις, με σιτάρι. Παντού ο γυναικόκο
σμος του κάμπου έδινε ασυλλόγιστα τα αγαθά του σπιτιού, ακριβο
πληρώνοντας εκείνα τα ψεύτικα βοτάνια.

ΠΙΣΩ ΣΤΗ ΖΑΓΟΡΑ
Σαν είδε πια πως συγκέντρωσε τόσα προϊόντα όσα μπορούσαν 

να μεταφέρουν τα πέντε μουλάρια του κι αυτός μαζί, πήρε την 
απόφαση να γυρίσει στη Ζαγορά. Φόρτωσε λοιπόν καλά τα ζά του 
με βούτυρο, τυρί και σιτάρι, ζαλικώθηκε κι ο ίδιος μια σακούλα
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καρπό στον ώμο και ξεκίνησε. Βρισκόταν σε πελάγη ευτυχίας, 
αφού ένιωθε πως η αποστολή του είχε πετύχει απόλυτα. Από την 
άλλη πλευρά ένας κόσμος χωρικών ζούσε με λαχταριστά ονείρατα, 
βλέποντας στο πρόσωπό του τον μέγα ευεργέτη του. Εκατοντάδες 
χέρια λοιπόν τον αποχαιρέτησαν κι άλλες τόσες ευχές σκίσανε τον 
θερινό ουρανό του κάμπου.

ΠΕΡΑΣΑΝ δυο μέρες, και τα βαρυφορτωμένα ζώα έμπαιναν 
αγκομαχώντας στη Ζαγορά. Έφτασαν βέβαια και στο σπίτι του. 
Μέσ’ από κύματα χαράς τον υποδέχτηκε η γυναίκα του, ευχαριστώ
ντας το Θεό που τον είδε γεμάτο υγεία και... τρόφιμα:

-  Αρη, τί κακό φουρτώματα είνι τούτα; Απ’ του κάμπου έρθισι 
ή απ’ τ’ν Αμιρική;

-  Άν’ξι στα γλήγουρα του κατώι, γ’ναίκα, να βάλουμι τα πράμα
τα μέσα. Βλέπ’ς τί σου’φιρα... Κι ούλα αυτά τα ’φιραν ικείνες οι 
ρίζες.

-  Χριστός κι Παναγιά, ούλα τα πήρις χουρίς παράδις;
-  Δε στα ’λιγα ιγώ πως οι ρίζες θα γίν’νι βούτυρα κι τυριά; 

Καμάρουνε τώρα μι τέτιουν άντρα απ’ έχ’ς...
Και είναι αλήθεια πως οι ρίζες έγιναν βούτυρο και τυρί, αλλά ο 

μπαρμπα - Γιωργούλης από κείνη τη χρονιά ούτε που τόλμησε ποτέ 
να ξεμυτίσει κατά τον κάμπο. Μάλιστα όσο μάθαινε τον αναβαλ
λόμενο που του ψέλναν οι καμπήσιοι ύστερ’ απ’ την γκάφα που 
πάθανε, τόσο κούρνιαζε σπίτι του και μούτρα δεν είχε να αντικρίσει 
άνθρωπο του κάμπου...

6 6 6
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Το σκυλάκι της Αμερικάνας

Πώς ένας Πηλιορίτης το έμαθε 
να τρώει και ...ψωμί

Ο ΕΡΧΟΜΟΣ της Αμερικάνας στο πηλιορίτικο χωριό σήκωσε 
κύματα αντιδράσεων στους κατοίκους. Χήρα και νέα γυναίκα - ο 
άντρας της γεννημένος εκεί, είχε πεθάνει πριν από λίγα χρόνια - 
έγινε μεγαλύτερη πρόκληση, επειδή έσερνε πάντα μαζί της ένα 
σκυλάκι, φερμένο κι αυτό από την Αμερική.

Οι κακές (και πονηρές) γλώσσες των γυναικών κυρίως έπαιρ
ναν κι έδιναν:

-  Ακούς ικεί να σιργιανάει αυτό του παλιόσκ’λου...
-  Μ’τί του θέλ’ του κουπρόσκ’λου...
-  Τόχ’, λέει, γι’ άντρα.
Μ’ δε πάει να βρει έναν άντρα να ζήσ’, σώθ’κανι οι άντρις;
-  Κακουχρόνου νάχ’ κι αυτήν’ κι του σκατόσκ’λου...
Η αλήθεια όμως είναι πως οι άντρες του χωριού δεν την έβλεπαν 

με κακό μάτι. Στητή, καλομίλητη και με την βούλα της ομορφιάς στο 
πρόσωπο "τραβούσε" τα αντρικά βλέμματα, κι είταν ένα ...θερμό 
σημείο αναφοράς των νεότερων κυρίως:

-  Μπράβου στα νιάτα τ’ς, είνι μπουκιά κι σ’χώριου...
Μερικοί πήγαιναν και παραπέρα:
-  Αυτήν’ να τ’ν είχαμι στου κριβάτ’...
Χωρατατζήδες κάποιοι άλλοι, έριχναν το ερώτημα:
-  Μι του σκ’λί τ’νι θέλιτι ή μαναχή τ’ς;
-  Μουρέ ας πάει κι του παλιάμπιλου - αποκρίνονταν οι ζωηρό

τεροι - σκ’λί, ξισκ’λί..., αυτήν’ είνι να τ’νι πιεις στου πουτήρ’...

ΣΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ
Ο ανακατωμός στη μικρή κοινωνία του χωριού είταν μεγάλος σ’
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άντρες και γυναίκες. Οι τελευταίες όμως δεν μπορούσαν να συγ
χωρήσουν με τίποτα και μιαν άλλη συνήθεια της Αμερικάνας. Να 
πηγαίνει στην πλατεία πολύ ταχτικά και να κάθεται μάλιστα στα 
καφενεία, σε μιά εποχή που τα τελευταία είταν κατάχτηση αποκλει
στική των άντρων:

-  Αρή, πααίν’ κι στου καφενείου κι δεν ντρέπιτι ντιπ, αρή 
ξιτσίπουτ’ είνι; αναρωτιόταν η γριά - Βάσω η Σεκλέταινα.

-  Να του ιδείτι - ξεφώνιζε η θεία Μπσυζώ - κι να μι θ’μηθείτι τ’ν 
ώρα απ’ σας του λέου: Θα ξιδιμουνίσ’ ^  τ’ς άντρι μας.

Έπαιρνε φόρα και η Αργυρή του Διακουμή κι απειλούσε θεούς 
και δαίμονες:

-  Θα ξιδιμουνίσ’, λέει, τ’ς άντρι μας; Αμ δε θα σώσ’ η κακουμοί- 
ρα, διάουλους θα τ’νι χουρέψ’

-  Θ’ ανάψουμι του φούρνου κι θα τ’νι κάψουμι ζουντανή, άμα 
τουλμήσ’ κι τα φκιάσ’ μ’ άντρα απ’ του χουριό, ύψωνε τη φωνή της 
η κυρα-Μαλάμω. Ούτε μ’ άντρα όμως τα ’φτιασε ποτέ, ούτε και 
καμιά γυναίκα τόλμησε να τα βάλει φανερά μαζί της.

ΜΕ ΤΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΣΤΗΝ ...ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Μια Κυριακή πρωί αναστατώθηκε το εκκλησίασμα της "Πανα

γίας" της μητρόπολης. Τί είχε συμβεί; Η Αμερικάνα στολισμένη και 
βαμμένη πατόκορφα, έμπαινε στο ναό, σέρνοντας και το σκυλάκι 
μαζί της. Την είδε πρώτος ο επίτροπος μπαρμπα - Παναής και πήρε 
οργισμένη θέση:

-  Μι του συμπάθιου, κυρά μ’, πού πας μ’ αυτό του ζούμπιρου 
στου ναό τ’ς Παναγίας;

-  Πού πάω καλέ - η απάντησή της - ντε το βλέπεις μίστερ Πάνα;
Πετάγεται ο δεύτερος επίτροπος:
-  Εδώ, κυρα-Αμερικάνα, είνι χώρους ιερός για τ’ς ανθρώπ’, δεν 

είνι για τα ζ’λάπια. Κακουμαθ’μένους κόσμους... 1 2

(1) Ξεόαιμονίζω =  ξεμυαλίζω, ξετρελαίνω.
(2) Διάβολος θα σε χορέψει. Παροιμιώόης έκφραση πον σημαίνει: θα 

τιμωρηθείς.
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Έχοντας, τώρα, προηγούμενα με την Αμερικάνα και πολλές 
γυναίκες του εκκλησιάσματος, έβγαλαν κι αυτές φωνή μες στην 
εκκλησία και κινήθηκαν απειλητικά προς την είσοδο, εκεί όπου 
στεκόταν η ξένη με το σκυλάκι της:

-  Όξου, μούρη, όξου, θα μας μαγαρίσεις τ’ν ικκλησιά, αλλά δε 
θα σώσεις κακουμοίρα. Πριχού (=πρστού) σι τιμουρήσ’ η Πανα
γία, θα σ’ βγάλουμι τ’ άντιρα όξου, ιμείς ούλις απ’ μας βλέπ’ς. 
Όξου, όξου...

Μπροστά σ’ αυτή την αντίδραση του εκκλησιάσματος, αναγκά
στηκε η Αμερικάνα να ανακρούσει πρύμνα και να εξαφανιστεί απ’ 
το ναό.

ΤΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΤΡΩΓΕ ΠΟΤΕ ΨΩΜΙ
Όλα καλά και όμορφα στο σκυλάκι της τα έβλεπε η Αμερικάνα. 

Είχε όμως κι ένα δυνατό παράπονο μαζί του: Δεν καταδεχόταν να 
βάλει ποτέ ψωμί στο στόμα του. Ποτέ. Όλο κρέατα ζητούσε το 
καταραμένο! Μπορούσε λοιπόν και η "κυρία" να πράξει διαφορε
τικά;

Κάθε μέρα σχεδόν, πού την έχανες πού την έβλεπες, πάντα στο 
χασαπλιό (=κρεοπωλείο). Μετο σκυλάκι, φυσικά. Πρώτο να μπαί
νει, τελευταίο να φεύγει. Στήλωνε τα μάτια του στα κρεμασμένα 
σφάγια, πετώντας μιά πιθαμή τη γλώσσα του έξω με τα σάλια να 
χύνονται κάτω...

Άλλη πρόκληση και τούτο στο χωριό:
-  Αι χάλια! Άλλους να μην έχ’ να ντιρλικώσ’ κρες, κι τα παλιό- 

σκ’λα απ’ τ’ν Αμιρική να τρώνι του πιρίδρουμου. Τώρα τα είδαμι...
-  Τα βρώμια, αλλά δε κατιβαίν’ κι αυτός ι Θιός, να ιδεί τα χάλια 

μας κι να ρίξ’ φουτιά να μας κάψ’...
-  Θεέ και Κύριε, πού καταντήσαμε..., να μας παίρν’νιτ’ μπουκιά 

απ’ του στόμα τα βρουμόσκ’λα τ’ς Αμιρικής!
Βέβαια η Αμερικάνα δεν το ’βλεπε έτσι το πράγμα. Δεν σκεπτό

ταν τη φτώχια του άλλου, που μόλις μπορούσε να δοκιμάζει κρέας 
στο δεκαπενθήμερο ή και στο μήνα. Συλλογιζόταν το αδιέξοδο στο 
οποίο είχε οδηγηθεί. Κρέας, συνέχεια κρέας, ε, είχε πια απαυδή-
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σει. Το έλεγε και στις αναστροφές της στο χωριό:
-  Ντεν δύναμαι άλλο, κρέας όλο κρέας, να έτρωγε και ψωμί... 

Να το δω και κάνω ...ανάσταση.
Το παράπονο τ’ άκουσε μιά μέρα στο καφενείο και ο πιο 

...κατάλληλος άνθρωπος, ο Κωσταντής Παπαδήμος κι αντέδρασε:
-  Μπρε τί ανάστασ’ κι παλαβουμάρις λες κυρά μ’, το πράμα είνι 

απλό, του σκ’λί σ’ μπουρεί να φάει ψουμί, είνι εύκουλου. Μ’ του 
δίν’ς; κι θα του ιδείς.

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ....ΣΧΕΔΙΟ
Είταν από τους χαριτολόγους της πολίχνης ο Κωσταντής Παπα

δήμος, μιά μορφή αγαθού και πράου ανθρώπου, που συνέχεια στις 
συντροφιές του πετούσε τα αστεία του, κάνοντας τους άλλους να 
σκάνε στα γέλια, τις στιγμές που ο ίδιος διατηρούσε μιαν ακραία 
σοβαρότητα. Χωρατατζής αλλά αγέλαστος!

Σίμωσε λοιπόν η Αμερικάνα με το σκυλάκι της στην παρέα του 
Κωσταντή να ακούσει καλύτερα την πρότασή του:

-  Τί λέτε κύριε Π άπα...^
-  Πάπα μ’ έκανις; - την αντίσκοψε αυτός - ιγώ δε κάνου ούτι για 

...διάκους.
-  Ντεν αρέσει το "Πάπα"; να σε λέω "Παπ" είναι καλό;
-  Παπ να μι λες, μαπ να μη πεις, κι μι κάν’ς κι ...μαπ - μάπα!
Η συζήτηση για το ...καίριο πρόβλημα άρχισε απ’ την αρχή 

μπροστά στην ομήγυρη του καφενείου:
-  Τ ί έχ’, λεπόν, του σκ’λί σ’, κυρα-Αμιρικάνα; ρωτάει, σαν να 

μην ήξερε τίποτα ο Πηλιορίτης.
-  Ω κύριε Παπ, ντεν τρώει ψωμί σκυλάκι μου, όχι λέω.
-  Εύκουλου είνι να του κάνουμι να μασήσ’, απάντησε εκείνος.
-  Αχ, κύριε Παπ, πώς το κάνουμε; να σου δώσω και ...καρδιά μου.
-  Μπρε άσι τ’ καρδιά σ’ κι τα ...σκώτια σ’, κράτα τα γι’ άλλουν. 

Ιμένα ένα θέλου να μ’ δώσεις... 1

(1) Όπως είναι γνωστό, στην Αμερική ψαλιδίζουν τα πολυσύλλαβα 
επώνυμα.
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Στη στιγμή πήγε στο πονηρό η Αμερικάνα, αλλά ο Κωσταντής 
δεν της έδωσε μεγάλα περιθώρια χρόνου:

-  Να μ’ δώκ’ς, λέου, του σκ’λί κι όχ’ πουλύ, για μιά βδουμάδα.
Σύξυλη ξέμεινε η ξένη. Να δώσει το σκυλάκι της σ’ άλλα χέρια;
-  Και πώς θα κάνω, ντίχως αυτό;
-  Α, τότις δεν έχ’ ψουμί. Θα μ’ του δώκ’ς για μια βδουμάδα κι 

θα στου κάνου ιγώ όχ’ ψουμί αλλά κι ...σίδηρα να τρώει.

Με κρύα καρδιά η Αμερικάνα είπε το "ναι", και την άλλη μέρα 
παράδωσε στον Κωσταντή το σκυλάκι της με χίλιες ευχές για την 
ευόδωση της προσπάθειάς του.

Δευτέρα πρωί - η επομένη - ο Κωσταντής φόρτωσε το σκυλί στο 
μουλάρι και γραμμή για το καλύβι του, τεσσερισήμισι χιλιόμετρα 
έξω από το χωριό. Εκεί βρισκόταν το νοικοκυριό του, και στην 
περιοχή ασκούσε το γεωργοκτηνοτροφικό του χρέος, για να ανε
βαίνει όμως τα Σαββατοκύριακα στην πολίχνη και να περνάει μαζί 
με τους δικούς του.

Από την ώρα που πάτησε το πόδι στην αυλή του καλυβιού, 
άρχισε το μαρτύριο του σκύλου. Τον μπαγλάρωσε απ’ τον κορμό 
της νερατζιάς στην αυλή και τοποθέτησε πλάι ένα κρούπι με νερό, 
τίποτα άλλο. Νηστεία και το ...μέγα έλεος. Αυτό είταντο σχέδιό του. 
Ν’ αφήσει θεονήστικο το σκυλί, ώστε ν’ αναγκαστεί στο τέλος να 
φάει όχι μονάχα ψωμί αλλά και ...σίδερα, όπως το ανακοίνωσε στο 
καφενείο.

Πέρασαν δυο μέρες, και το παλιόσκυλο δεν έλεγε να ανοίξει το 
στόμα του για να γευτεί το λιγοστό ψωμί που του έριχνε κατά 
διαστήματα ο Κωσταντής. Ή θελε κρέατα και καλοφαγία, αλλά ο 
Πηλιορίτης είταν ανυποχώρητος. Είχε αφαιρέσει μάλιστα και το 
δικαίωμα της γυναίκας του για περιποίηση, τρίζοντάς της τα δόντια:

-Μη τριμουκουπήσεις ^  κι τ’ δώκ’ς φαΐ, χάθ’κις. θ α  μ’ χαλάσεις 1

(1) Μην τρεμοκοπήσεις =  μην τολμήσεις.
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του σχεδίου κι θα μι ικθέσεις στ’ν Αμιρικάνα.
Μα εκείνη αντιδρούσε, βλέποντας το ζώο σε μαύρο χείλι:
-  Αρη, δε του λ’πάσι του ζώου; Τί του τύραννός; Θα ψουψήσ’, 

κι τί λόγου θα δώκ’ς;
Το σκυλάκι όμως δεν ψοφούσε, μα του Κωσταντή έμπαιναν 

ψύλλοι στ’αφτιά: "Βρε μπας κι δε θιλήσ5 να φάει ψουμί..., μι τί 
μούτρα θα παρουσιαστού στ’ν Αμιρικάνα;"

Τρεις μέρες πέρασαν, και ο Κωσταντής είχε αρχίσει να ανησυ
χεί. Κλειστό το στόμα του ο σκύλος. Τηντέταρτη ωστόσο μέρα ήρθε 
η αισιοδοξία. Μόλις ξημέρωσε, έτρεξε στην αυλή και του ’ριξε λίγα 
ψίχουλα. Χαράς ευαγγέλια για τον αγροδίαιτο Πηλιορίτη. Το σκυ
λάκι όρμησε και τα ξεπάστρεψε όλα, γλείφοντας και το χώμα!

-  Α, τώρα σ’ έχου καλά, ανάκραξε, τρίβοντας από ικανοποίηση 
τα χέρια του, και πέταξε μια βρισιά.

Το σχέδιο άρχισε πια να παίρνει το δρόμο της επιτυχίας. Κάθε 
δυο-τρεις ώρες τώρα ο Κωσταντής ζύγωνε το σκυλάκι και του 
πετούσε από μια μπουκιά ψωμί. Την έκτη μέρα που θα το παράδινε, 
του πέταξε και ένα ξεροκόμματο για δοκιμή. Έλειωσε και αυτό στο 
στόμα του στο "άψε - σβήσε". Αυτό είταν όλο. Δεν αμφέβαλλε πια, 
και το απόγευμα - είταν μέρα Σάββατο - φόρτωσε το ζώο στο 
σαμάρι κι ήρθε στο χωριό.

ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟ ...ΘΑΥΜΑ
Αργά τ’ απόγευμα, η Αμερικάνα βρισκόταν στο χώρο της εκκλη

σίας, όπου ο Κωσταντής θα παράδινε το σκυλάκι, όπως είχε υπο- 
σχεθεί. Μαζί της και κάποιοι αργόσχολοι της πλατείας, καθώς και 
κάμποσοι γαβριάδες - όλοι τους εκεί για να διασκεδάσουν την ανία 
τους.

Λίγο προτού νυχτώσει έγινε η ...περίφημη συνάντηση. Ευτυχι
σμένη σαν θεά η ξένη άρπαξε στην αγκαλιά της το σκυλάκι, γεμί- 
ζοντάς το με τα φιλιά της, την ώρα που ο Κωσταντής τη βεβαίωνε 
πως όλα πήγαν καλά και το ...θαύμα έγινε. Μα αυτή δεν μπορούσε 
να το πιστέψει και κάθε τόσο επαναλάβαινε:

-  Ώστε σωστό είναι; Αλήθεια είναι; Σκυλάκι τρώει ψωμί; Η
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Παναγία έφερε ...θαύμα;
Σύγκαιρα, για να πε ιστέ ί με τα μάτια της, έβγάλε απ’ την τσάντα 

της μιά φρέσκια φέτα καρβελιού, που έψησε στο φούρνο της εκείνη 
τη μέρα η γειτόνισσά της, η κυρα-Μαριώ. Την έδωκε στο σκύλο, κι 
αυτός, θεονήστικος όπως είταν ύστερ’ απ’ την εξαήμερη δοκιμασία 
του, την έχαψε μια και καλή.

-  Α, σταματάει την Αμερικάνα ο Κωσταντής, αυτό είνι μαλακό 
ψουμί, ιγώ το ’μαθα να τρώει κι ξιρότιρου...

Το είπε κι έσυρε απ’ τοντροβά ένα μικρό ξεροκόμματο - επίτη
δες φερμένο για την περίπτωση - ρίχνοντάς το στο σκυλί. Τ’ άρπαξε 
κι αυτό με μανία και το έλειωσε στο στόμα του.

Μέσα από την απέραντη ικανοποίησή της η Αμερικάνα τα είχε 
χαμένα:

-  Τα το λέω Αμερική, Πήλιο κάνουν σκυλάκια τρώνε ψωμί...
Και ανηφόρισε για την κατοικία της, πλέοντας σε πελάγη ευτυ-

χίας-
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Ο... βομπαρδισμός του καλυβιού

Οι πέτρες που λογιόνται ως... βόμπες και 
γίνονται αιτία αφανισμοΰ ενός γιδοκόπαδου

-  ΝΑ ΦΤΥΣΟΥ ’σιαπάν’, θα φτύσου του Θιό, να φτύσου 
’σιακάτ’, θα φτύσου τα γένεια μ’, να φτύσου μπρουστά μ’, θα φτύσου 
ισάς... Κρίμα όμους του... σάλιου, ισείς δεν αξίζιτι ούτι κι για ένα 
φτύσ’μου, θα πάει χαμένου! Ισείς θέλιτι παλούκ’ να σας παλκώσ’νι, 
χαϊβάνια τ’ χουριού, αλλά θα μ’ πληρώσιτι ακριβά τ’ ζημιά απ’ μό 
’κανατι...

Τα ’λεγε αυτά, γιομάτος οργή, ο μπαρμπα - Ταλάνης, τσομπάνος 
από χρόνια στο χωριό, μπροστά σε κύκλο πεντέξι νέων καταμεσίς 
της πλατείας, χτυπώντας δυνατά το μπαστούνι στις πλάκες. Τα ’λεγε 
και κατέβαζε σταυρούς και Παναγίες, ενώ οι νέοι μπροστά του 
μάτια δεν είχαν να τον ιδούνε... Την εικόνα της πλατείας παρακο
λουθούσαν σιωπηλοί και κάποιοι συχωριανοί χωρίς να επεμβαί
νουν. Μέσα τους όμως δικαίωναν τον μπαρμπα - Ταλάνη, γιατί 
γνώριζαν το κακό που τον βρήκε, ένα κακό - συνέπεια μιάς άπρεπης 
ενέργειας αυτών των νέων. Τί είχε όμως συμβεί;

ΜΕ ΤΑ ΓΙΔΟΠΡΟΒΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ... ΔΑΙΜΟΝΙΚΑ
Μιάμιση ώρα έξω απ’την πολίχνη, σε ένα απόμερο λασπόχτιστο 

καλυβάκι, μετρούσε τις μέρες του κάποιο ευτυχισμένο στην απλο'ί- 
κότητά του αντρόγυνο. Ο μπαρμπα Παρίσης και η Θεια-Κατιρνιώ. 
Είχαν γιδοπρόβατα οικόσιτα και βοσκούσαν - πρόβατα και οι δυο 
τους - και μοιράζονταν τα βράδια το χώρο του καλυβιού, που δεν 
περνούσε στο μήκος τα πεντέξι μέτρα. Ζούσαν με τα οικόσιτά τους 
αλλά και με τις νεράιδες, τα φαντάσματα και βέβαια τα καλικα- 
ντζσύρια κάθε Δωδεκαήμερο του χρόνου. Πού να ξεμυτίσουν, 
λοιπόν, τις νύχτες έξω από την πόρτα, παντού ολοτρόγυρα παρα
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φύλαγαν δαιμονικά... Είχαν έτσι πάντα την έγνοιάτουςκαι κλειδω- 
μανταλώνονταν καλά μέσα στο χτίσμα μόλις έπεφτε το σκοτάδι:

-  Έκλεισις καλά τ’ τρύπα κάτ’ απ’ του κατωφλιού, Κατιρνιώ;
-  Τ ν  έκλεισα, Παρίσ’, κι σφίλιαξα^ κι ένα παλιουπάν’, για να 

μη μπουρεί να τρυπώξ’ κανένας τρισκατάρατους...
Ο ίδιος ο διάλογος κάθε βράδι, περισσότερο το Δωδεκαήμερο, 

όταν η αγωνία τυραννούσε και τους δυο.

ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΚΑΤΟΧΗ
Από τότε που πάτησαν οι Γερμανοί κι οι Ιταλοί καταχτητές το 

Πήλιο, το αντρόγυνο έβαλε και δεύτερο μπελά στο κεφάλι του. Είχε 
γεράσει πια τώρα, και μπορεί να πει κανείς πως οι Γερμανοϊταλοί 
φασίστες έγιναν ο μεγαλύτερος βραχνάς για τους δυο εξοχίτες. 
Έτρεμαν μήπως πάνε ιταλικά αεροπλάνα και... βομπαρδίσουν το 
καλύβι, γιατί δεν έφτανε η κούτρα τους να σκεφτούν σε ποια 
πελάγη βλακείας είχαν αποθέσειτον εαυτό τους. Τόσο πολύ μάλι
στα είχαν δυναστευτεί από τον τρόμο, ώστε άμα άκουγαν γερμανι
κό αεροπλάνο να κινείται στον ουρανό, άφηναν τις εργασίες τους 
και τρύπωναν στο καλύβι, κι άμα δεν πρόφταιναν, χώνονταν στο 
διπλανό... φούρνο.

- 1 φούρνους είνι καλά χτισμένους κι απ’ πάν’ - συμφωνούσαν 
κι οι δυό - ινώ του καλύβ’ δεν είνι, γιατί άμα βρέχ’ δυνατά, πιρνάει 
του νιρό μέσα. Απού πού πιρνάει του νιρό; - αναρωτιόνταν - απ’ τ’ς 
τρύπις. Νά απ’ είνι τρύπιου του καλύβ’ κι μπορεί να πιράσ’ κι καμιά 
βόμπα μέσα...

Ο... ΒΟΜΠΑΡΔΙΣΜΟΣ
Ο πανικός αυτός του αντρόγυνου είταν γνωστός στον εξοχικό 

οικισμό, που απλωνόταν κανα - δυο χιλιόμετρα μακριά του καλυ
βιού, και ερέθιζε πάντα τους υπαιθρόβιους. Ακουγαν τον μπαρμπα 
- Παρίση να εκδηλώνει στις συνομιλίες με πατριώτες του αυτό το 1

(1) Σφίλιαξα (σφιλιάω) σημαίνει: τρνπωξα καλά, μπονλωσα σφιχτά μια 
τρύπα ή μια χαραμάδα.
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φόβο, και μάλιστα σε αδικαιολόγητες στιγμές, και θερίευε μέσα 
τους η λαχτάρα να... εκμεταλλευτουν την περίπτωση. Τον ρωτούσαν 
λογουχάρη πότε θ’ ανέβαινε στο χωριό, κι αυτός το., χαβά του:

-  Καλά του χουριό, μα άμα έρθ’νι Ιταλοί κι βουμπαρδίσ’νι;
Ε, δεν μπορούσαν άλλο να ανεχτούν αυτή τη βλακε ία οι νέοι του 

οικισμού κι αποφάσισαν να αντιδράσουν. Θα πήγαιναν, λέει, μια 
νύχτα στο καλύβι να το... πετροβολήσουν και να παραστήσουν τα... 
αεροπλάνα!

Διάλεξαν για τούτο μια καλοκαιρινή νύχτα, όταν θα "νυχτοβο- 
σκούσαν" τα αλογομούλαρα των σπιτιών τους^’λ  Συμφώνησαν λοι
πόν να καταλήξουν (και να σμίξουν) όλοι στο χωράφιτου Σιαφάκα, 
κανένα πεντάλεπτο με τα πόδια πέρ’ απ’ το αγροτόσπιτο του μπάρ
μπα - Παρίση.

Δεν χρειαζόταν να περιμένουν ως αργά τη νύχτα, για να ξεκι
νήσουν την... επιχείρησή τους, το αντρόγυνο κοιμόταν "μι τ’ς κότις" 
- τόσο νωρίς. Καλού - κακού όμως, είπαν, ας πάει η ώρα 10. 
Σιγοπερπάτησαν κι έφτασαν στο καλυβάκι. Έπιασαν θέσεις στην 
πιο ψηλή πλευρά, κι ο καθένας μάζεψε όσες πέτρες μπορούσε μες 
στο σκοτάδι. Τώρα δεν απόμεινε άλλο, παρά το σύνθημα. "Μι του 
τρία κι αρχινάμι..."

Άρχισαν τότε να μετράνε ρυθμικά... Έ να  - δύο - τρία.
Άστραψαν και βρόντηξαν οι πλάκες απ’ το χαμόσπιτο του μπάρ

μπα - Παρίση. Πέτρες απάνω στις πέτρες και σύγκαιρα μια μίμηση 
ήχου αεροπλάνων:

-  Γουούουούουούου...
Σαν ελατήριο πετάχτηκαν κι οι δυο απάνω μέσ’ από άγριο 

ξύπνημα, ενώ η καρδιά τους πήγαινε να σπάσει:
-  Παρίσ’ χάνουμαστι, τραύλισε πρώτη η Κατιρνιώ. Ή ρθανι τ’ 

αϊρουπλάνα...
-  Τρύπου κάτ’ απ’ του κριβάτ’, Κατιρνιώ, κι ό,τ’ πει ι Θιός... 1

(1) Έθιμο παλιό να παίρνουν οι νέοι τα μουλάρια, γαϊδούρια κι άλογα 
των οικογενειών τους, τα καλοκαιρινά βραδινά, και να τα πηγαίνουν για 
βοσκή σε αγροχτήματά τους, όπου και κοιμόνταν.
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Το ...βομπαρόισμένο καλνβάκι τον μπαρμπα-Π
αρίση, όπω

ς είναι σήμερα -εγκαταλειμμένο 
και πνιγμένο στην άγρια βλάστηση- κάπου στο ΓΊήλιο...



Ο ένας ύστερ’ απ’ τον άλλον χώθηκαν κάτω απ’ το παλιοκρέβατό 
κι έγιναν εκεί ένα σώμα και μια ψυχή. Απέξω η σκεπή να... κροτα
λίζει απ’ το πετροβολιό και μέσα δυο υπάρξεις να πιστεύουν στ’α- 
λήθεια πως πρόκειται για νυχτερινό... βομπαρδισμό του καλυβιού 
τους απ’ τους Ιταλούς!

-  Τί βόμπις κι κακό είνι τούτου απόψ’, χαλάει ι κόσμους ούλους, 
δεν υπάρχ’ ιλπίδα, επαναλάβαινε σταυροκοπούμενη συνέχεια η 
Κατιρνιώ. Λιγάκι πιο ψύχραιμος ο Παρίσης, προσπαθούσε να 
εγκαρδιώσει την κυρά του:

-  Κάνι υπουμουνή, κι θα σουθούνι οι... βόμπις κι θα φύβ’γνι τ’ 
αϊρ’κά τ’ ουρανού. Άσουτις δεν είνι. Πόσις θα ρίξ’νι ακόμα; Θα 
σουθούνι.

Η αλήθεια είναι πως είχαν αρχίσει να σώνονται όχι οι βόμπες 
αλλά οι πέτρες, κι άλλες δεν έβρισκαν στο σκότος οι πετροβολητές. 
Στο τέλος έπιασαν στα κουτουρού και κάποια μεγάλα κοτρώνια και 
τα κοπανούσαν με τα δυο τους τα χέρια στη σκεπή, δυναμώνοντας 
το θόρυβο και θρυμματίζοντας τις πλάκες.

- Τ ’ αναθιματισμένα, έκραξε πάλι η Κατιρνιώ, άφ’σανιτ’ς μιγά- 
λις βόμπις για του τέλους, αλλά δε μπόρ’σανι να μας ξικάν’νι ακόμα. 
Φ’λάει ι Θιός του τόπου κι του καλύβ’.

Ο... ΒΟΜΠΑΡΔΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ 
ΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΟΠΑΔΙΟΥ

Μάτι δεν έκλεισαν όλη τη νύχτα τα δυο γερόντια της ερημιάς. 
Είταν πολλή η ταραχή τους, είταν βασανιστική και η αγωνία τους 
μήπως ξανάρθουν τη νύχτα εκείνα τα... βομπαρδιστικά αεροπλάνα 
και τους αποτελε ιώσουν. Αλλά οι νεαροί πετροβόλοι, αφού γλέντη
σαν την... επιτυχία τους, το πήραν δίπλα και κοιμήθηκαν μακάρια 
στο ύπαιθρο κάτω απ’ τ’ αστέρια τ’ ουρανού.

Ρόδισε η ανατολή όταν το αντρόγυνο τόλμησε να βγει έξω απ’το 
καλύβι. Δεν είταν να μείνει άλλο σ’ εκείνο τον τόπο, μια που οι... 
Ιταλοί τους είχαν ανακαλύψει - όπως πίστευαν - και θα τους είχαν 
στο χέρι τους όποτε ήθελαν. Φόρτωσαν λοιπόν το γάιδαρότους και 
γραμμή για το χωριό. Εκεί τουλάχιστο θα’μεναν άγνωστοι στον
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εχθρό, έτσι φαντάζονταν. Στο δρόμο όμως δεν έπαυαν να το φωνά
ζουν παντού:

-  Ή ρθανι Ιταλοί απόψ’, τ’ ακούτι; Ιταλοί... Μάσ’τι (=μαζέψτε) 
τα ζα σας κι σιου χουριό...

Ο μπαρμπα - Ταλάνης που φύλαγε το γιδοκόπαδό του, άκουσε 
από μακριά το ανεπιθύμητο μαντάτο, πως ήρθαν Ιταλοί στην περιο
χή. Έχοντας λοιπόν κακή πείρα από κάποιες ιταλικές επισκέψεις 
στην περιφέρεια παλιότερα, συμμάζεψε το κοπάδι κι έφυγε τρία - 
τέσσερα χιλιόμετρα μακριά. Ζύγωσε πια έτσι το γειτονικό χωριό, 
όπου υπήρχε ιταλική φρουρά, βέβαιος ότι αυτή η φρουρά μετατέ
θηκε στην περιοχή του χωριού του, εφόσον έκανε κιόλατην παρου
σία της στο καλύβι του μπαρμπα - Παρίση! Μα στην πραγματικό
τητα ούτε οι Ιταλοί άλλαξαν τόπο διαμονής, ούτε κανείς εχθρός 
βέβαια επισκέφτηκε και... βομπάρδισε το καλύβι. Έμειναν στον 
τόπο τους και έκαναν κακό στο φτωχό τσομπάνο: Ακόυσαν τα 
κυπροκούδουνα και θέρισαν το κοπάδι του.

Πώς ύστερα να μην περάσει γενεές δεκατέσσερις εκείνους τους 
ζωηρούς νέους του χωριού στην πλατεία και να μην κατεβάζει 
σταυρούς και Παναγίες ο Πηλιορίτης βοσκός;
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"Πώς του τρίβουν του πιπέρι..."

Έ να ς μικρός διαβολάκος στο προπολεμικό 
Προμίρι και το πάθημά του

ΤΙ ΤΟΝ είχε πιάσειτον μικρό Γιωργάκη του μπαρμπα - Φίλιπ
πο να βγαίνει αργά το βράδι έξω από το πατρικό του σπίτι στο 
κέντρο του Προμιριού - άνοιξη και καλοκαίρι του 1937 - και να 
τραγουδάει πάντα το ίδιο το τραγούδι, χτυπώντας μάλιστα και το... 
γαβάνι της μάνας του συγχρόνως; Τί παράξενη (και ενοχλητική για 
τον μαχαλά) συμπεριφορά είταν εκείνη;

ΔΙΑΒΟΛΑΚΟΣ ΣΩΣΤΟΣ
Ο μικρός Γιωργάκης από τότε που ξεπόρτισε από το σπίτι του, 

έγινε μια ανησυχητική έγνοια της γειτονιάς του κυρίως. Δεν έλεγε 
ν’αφήσει κανέναν σε χλωρό κλαρί. Πείραζε ενοχλητικά ανθρώπους 
και ζώα. Μα πιο πολύ είχε βάλει στο μάτι τις γυναίκες που περνού
σαν από το στενοσόκακο του σπιτιού του για τη βρύση. Έχοντας τη 
βοήθεια και τριών - τεσσάρων γαβριάδων του μαχαλά, τέντωνε τα 
βράδια ένα σύρμα στο δρόμο για να πέφτουν κάτω οι γυναίκες και 
να σπάζουν τα κανάτια. Το πιο χαραχτηριστικό και προκλητικό 
όμως είταν το άλλο: Αμα κάποια έπεφτε καλόβολα και δεν έσπαγε 
το κανάτι, χυμούσε ο ίδιος μέσα στο σκοτάδι και το ’κανε συντρίμ
μια με χέρια και με πόδια.

Πού να ιδεί ακόμα ξένον στο χωριό! Με κάθε τρόπο έπρεπε να 
τον πειράξει: Να τρέξει από πίσω του και να τον σουβλίσει με 
κανένα ραβδί, να του πετάξει απάνω του χώματα, να τον χλευάσει 
βγάζοντας τη γλώσσα του έξω, καταπώς συνήθιζαν να κοροϊδεύο
νται μεταξύ τους οι μεγαλύτεροι. Μια φορά μάλιστα τόλμησε κι 
άδειασε πάνω στο παντελόνι του θείου του γιατρού τα... υγρά του 
καταμεσίςτης πλατείας του χωριού, επειδή μιλούσε με άλλους και
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δεν του έδινε σημασία!
Μα και να γεμίζει τους δρόμους τις νύχτες με "φαντάσματα" 

είταν αξεπέραστος ο μικρός Γιωργάκης. Εδώ είχε και τη συμπαρά
σταση και των άλλων διαβολόπαιδων της γειτονιάς του:

-  Πάμι ρε να φκιάσουμι "φάντασμα" νατρομάξουμιτ’ς γ ’ναίκις;
-  Μπρος πάμι, αλλά να νυχτώσ’ καλά, να μη μας βλέπ’νι.
Σύναζαν λοιπόν νεροκολοκυθιά κι άνοιγαν απάνω τους τρύπες,

δημιουργώντας έτσι μάτια, μύτη και στόμα - σωστές νεκροκεφαλές. 
Άμα νύχτωνε τώρα, έβαζαν στην κάθε μιά απόνα κερί, που έκλε βαν 
από την εκκλησία, και το "φάντασμα" είταν έτοιμο. Το έπαιρναν και 
το τοποθετούσαν σε ανοίγματα τοίχων, σε απόμερα πεζούλια ή σε 
σκεπές χαμηλών χαμογιών. Μια φορά ανέβασε φίλο του σε σκέπη 
για να στερεώσει "φάντασμα", κι αυτός από κάτω του’καψε με κερί 
τα αποκατιανά του που είταν και... γυμνά!

Τέτιο μούτρο που είταν, δεν αποχωριζόταν βέβαια και το "λά
στιχο", τη σφεντόνα. Η φούρκα στην κωλότσεπα και το λάστιχο να 
κρέμεται έξω. Σαν τον πείραζε κανείς τώρα, είχε έτοιμη την απά
ντηση:

-  Άμα μι ξαναπείς Γιουργάκ’, θα σ’ ρίξου μι του "λάστιχου"...
Δεν ήθελε να τον αποκαλούνε "Γιωργάκη", το είχε πολύ υποτι

μητικό. Αυτή όμως η αντίδρασή του είταν ό,τι έπρεπε να προκαλεί 
κάποιες ορεξάτες νέες της γειτονιάς του, που του πετούσαν αυτό 
που δεν ήθελε: "Γιουργάκ’, Γιουργάκ’, Γιουργάκ’..."

Πυρ και μανία τότε αυτός, ξεσπάθωνε:
-  Άμα μι ξαναπείς "Γιουργάκ’", θα ...κατ’ρήσου του βρακί μ’...
Είχε όμως κι άλλη απάντηση στην πρόκληση:
-  Κι ιγώ θα σι λέου Κιρατσιού. Κιιιρατσιού, Κιιιρατσιού, Κιιι- 

ρατσιού^
Τα’ λεγε τραγουδιστά και χτυπούσε τις γροθιές του κοροϊδευτικά.
Αυτός ο πόλεμος των αμοιβαίων πειραγμάτων είταν συνηθισμέ- 1

(1) Προσφωνώντας τα κορίτσια με το όνομα Κιρατσώ, ήθελε να τα 
εξομοιώσει μεμιά μακρινή γιαγιά του πανάσχημη και ξεδοντιάρα, που άκουγε 
σ ’αυτό το άνομα.
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νος τα ήσυχα βράδια της άνοιξης και του καλοκαιριού στο Προμίρι 
του 1936 -1937.

Αλλά το "λάστιχο" ο διαβολάκος το είχε και για άλλη χρήση. 
Σημάδευε ήμερα περιστέρια και κλωσσοποΰλια της πολίχνης, έ
σπαγε κι από κανένα τζάμι και κυνηγούσε τις σουσουράδες και τα 
σπουργίτια των δρόμων και των κήπων. Τούτο το "λάστιχο" το 
γεύτηκαν καλά κάποια μέρα οι αρμαθιές των ανεύρωτων φασολιών 
που είχε κρεμάσει έξω απ’ το παραθύρι της, ψηλά στον τοίχο του 
σπιτιού της, η Θεια-Μπουζιώ. Την άραζε από κάτω, με τις τσέπες 
γεμάτες πετραδάκια, και βαρούσε ίσα στις αρμάθες. Μια βραδιά, 
δυο, τρεις... 'Οταν κάποτε γύρισε απ’ το καλύβιτης η Θεια-Μπουζιώ, 
δεν υπήρχε αρμάθα στο παραθύρι της.

- Άπαπα, πάνιοι αρμάθις, τ’ς πήρι ι αέρας, έκραξε απελπισμένη 
στον άντρα της.

-  Βρε ποιος αέρας κι... αερίζισι, την αντίσκοψε αυτός. Ποιος 
άλλους μπουρεί να τ’ς γκρέμ’σι απ’ του Γιουργάκ’ τ’ Φίλ’ππα;

Πίσω από κάθε ζημιά στην κεντρική περιοχή του χωριού, οι 
κάτοικοι έβλεπαν το δάχτυλο του Γιωργάκη.

-  Χάλασι ι πιτούια απ’ τ’ πόρτα; I Γιουργάκ’ς θα τ’νι πείραξι.
-  Ψόφ’σι ι πιτ’νός; I Γιουργάκ’ς θα τούνι βάρισι.
-  'Επιφτανι πέτρις τ’ νύχτα στου σπίτ’ τ’ς Μαργίτσας; I Γιουρ

γάκ’ς θα τ’ς έριχνι...
Πολλές φορές οι κατηγορίες αυτές είταν άδικες, γιατί αλώνιζαν 

κι άλλα σατανοπαίδια στο χωριό. Ωστόσο ο πατέρας του του τις 
έβρεχε για καλά κάθε φορά που οι χωριανοί διαμαρτύρονταν για 
τις ανυπόφορες δραστηριότητες του γιου του:

-  Δεν αντέχουμι άλλου... IΓιουργάκ’ς μας ξιπάτουσιτ’ς αγκινά- 
ρις στου κήπου.

- 1 Γιουργάκ’ς πέταξι χρώμα κι έβαψι τ’ς προυβατίνις.
-  I Γιουργάκ’ς πήγι κι φόρισι βρακί στου σκ’λί τ’ μπαρμπα - 

Κώστα...
Δος του λοιπόν ξύλο τότε ο πατέρας του, τόσες φορές άδικα των 

αδίκων, δίκαια όμως αν λογαριάσει κανείς το σύνολο της δράσης 
του στο χωριό...
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ΜΕ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΚΑΙ ΤΟ ΓΑΒΑΝΙ
Κοντά σας τόσες ενοχλητικές εμφανίσεις στην πολίχνη είχε και 

την άλλη την πρωτάκουστη, να βγαίνειτις νύχτες και να τραγουδάει 
με το γαβάνι της μάνας του. Έβγαινε στο δρόμο έξω απ’ το σπίτι 
του αργά το βράδι όταν έκλειναν τα μαγαζιά και η κίνηση στα 
καλντιρίμια σταματούσε. Κάποιες φορές όμως, όταν κατάφερναν 
να του βάλουν φραγμό οι δικοί του, ξυπνούσε τις νύχτες κι επανα- 
λάβαινε τον... άθλο του. Φοβόταν βέβαια τα αγερικά της νύχτας, 
που του αφηγούνταν οι δικοί του, μα η λαχτάρα να τονίσει την 
παρουσία του νικούσε το φόβο. Έβγαινε λοιπόν κι άρχιζε το ίδιο 
πάντα τραγούδι, χτυπώντας το γαβάνι με το γαβανόχερο:

"Πώς του τρίβουν του πιπέρι..."
Το γνωστό αυτό τραγούδι το ε ίχε φέρει στο Προμίρι - αρχές του 

αιώνα μας - από την Κωνσταντινούπολη ο παπούς του ο Κωνστα
ντίνος, κι έκανε πάταγο τότε στο χωριό. Όμως αυτός ο πονηρός δεν 
το’λεγε με την πραγματική σειρά των στίχων. Αρχιζε βέβαια με το 
"Πώς του τρίβουν του πιπέρι", για να ξεπεράσει τους... ουδέτερους 
στίχους και να φτάσει στον τελευταίο, που είταν και το... ψητό: "Μι 
του γκώλου του στουμπούνε". Το’λεγε και το ξανάλεγε, και δος του 
απ’την αρχή:

"Πώς του τρί - μωρέ - πώς του τρί - πώς του τρίβουν του πιπέρι 
οι διαόλοι καλουέροι...

Μι του γκώ - μωρέ - μι του γκώ - μι του γκώλου του στουμπούνι 
κι του σκόρδου κουπανούνι..."

Κι ύστερα όλο το ίδιο, σαν να κόλλησε η βελόνα του δίσκου:
"Μι του γκώλου του στουμπούνι, μι του γκώ - μωρέ - μι του 

γκώλου, μι του γκώλου, μι του γκώλου..."
Χαλούσε ο κόσμος κάθε νύχτα στο κεντρικό Προμίρι, γιατί τα 

γαβανίσματα και οι ξελαρυγγισμοί δεν τρυπούσαν μόνο τα γαλήνια 
σκότη του χωριού αλλά και τα αφτιά όλων, ξυπνητών και κοιμισμένων.

Η ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΗ
Τον πρώτο καιρό οι γείτονες έκαναν γούστο με τα καμώματα 

του μικρού Γιωργάκη. Κάποιοι μάλιστα δεν έπεφταν για ύπνο άμα
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δεν άκουγαν να βροντάει το γαβάνι και το τραγούδι. Μερικοί που 
δεν νύσταζαν είχαν και το επιχείρημά τους:

-  Μ’ πώς να πας για ΰπνου αποΰ τώρα; Βγήκι ι Γουργάκ’ς μίτου 
γαβάν’;

Το πράγμα όμως τραβούσε σε μάκρος, και η γειτονιά πήρε να 
αγαναχτεί:

-  Τί θα γε'ν’ επιτέλους... Δε θα σταματήσ’ αυτό το πράμα καμιά 
φορά;

Πιότερο όμως αγαναχτουσε η γριά Σταθού της γειτονιάς, που 
έβλεπε στοιχεία... ανηθικότητας στη συμπεριφορά του Γιωργάκη. 
Αυτή δεν καλοάκουγε κι έπιανε τις δυο μόνο λέξεις απ’ το τραγούδι 
"τρίβουν" και "γκώλο". Δούλευε λοιπόν καλά η φαντασία της:

-  Ακούς ικείτου βρώμιου να μαςτρίβ’ του γκώλου τ’ κάθι βράδ’; 
Τούνι τρίβ’ κι είνι σα να μας λέει: Να ιδώ σας γράφου ούλ’νούς 
(= όλους) ρουφιάν’. Έ να  βρουμόπιδου κι να μας ριζιλεύ’, πού 
ακούσ’κι αυτό;

Οι αντιδράσεις της γειτονιάς έφταναν βέβαια και στα γονικά 
του Γιωργάκη, αλλά όσο κι αν τον εμπόδιζαν, αυτός έβρισκε τρόπο 
να βγει στο δρόμο είτε αποβραδίς, είτε αργά τη νύχτα, για να 
τονίσει το χαβά του.

ΤΟ "ΑΕΡΙΚΟ" ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ
Στο δαμτσαίικο σπίτι της γειτονιάς επινοήθηκε μια μέρα ένας 

πρωτότυπος τρόπος, για να πάρει τέλος αυτή η βραδινή... τραγου- 
διστική έκρηξη του μικρού Γιωργάκη. Έ να  απ’τα κορίτσια - τρία 
του σπιτιού κι άλλα τόσα φιλοξενούμενα - να ντυθεί το βαρύ 
αδιάβροχο των Δαμτσαίων και να βγει στο δρόμο νύχτα, για να 
τρομάξει τον "τραγουδιστή". Το ρόλο αυτό ανάλαβε η Ντόρα Ψυ
χούλη (η σημερινή κ. Ντόρα Γαλανού της πόλης μας, γνωστή για 
την κοινωνική της δράση). Γνώριζε καλά κι αυτή το Γιωργάκη και 
τον έκανε γούστο στις ώρες της ημέρας που περνούσε αυτός απάνω 
στο δαμτσαίικο αρχοντικό.

Μια αφέγγαρη βραδιά λοιπόν αποφασίστηκε η επέμβαση, κι 
από νωρίς γινόταν το "σώσε" στο αρχοντικό. Η Φρόσω, η Νικούλα,
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Α π ’ αυτό το σπίτι στο Προμίρι έβγαινε τις νύχτες και τραγουδούσε 
ο μικρός Γιωργάκης.
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η Μαρία Δάμτσα, η Ντόρα Ψυχούλη, η Πηνελόπη Κονδούλη (η 
γυναίκα σήμερα του γνωστού δημοσιογράφου Αχιλλέα Ορφανίδη) 
κι άλλοι ακόμα, κυρίως γυναίκες, δημιουργούσαν μια πανηγυρική 
ατμόσφαιρα. Όλες και όλοι πλημμυρισμένοι στη χαρά που θ’ απο
λάμβαναν τα... δρώμενα της νύχτας.

Ανύποπτος λοιπόν και κείνη τη βραδιά ο μικρός Γιωργάκης, 
πήρε το γαβάνι και βγήκε στο δρόμο για το νυχτερινό του χρέος. 
Σκοτάδι ένα γύρω, πετρωμένη σιγή ολούθε. Σιγή απόλυτη (εσκεμ- 
μένη εδώ) και στο δαμτσαίικο αρχοντικό. Ό ,τι έπρεπε δηλαδή για 
να αρχίσει το διαβολόπαιδο:

"Πώς του τρί - μωρέ - πώς του τρί - πώς του τρίβουν του πιπέρι 
οιδιαόλοικαλουέροι. Μίτουγκώ- μωρέ - μιτουγκώ- μιτουγκώλου 
του στουμπούνι κι..."

Δεν πρόφτασε ν’ αποτελειώσει το στίχο, και γίνεται το... κα
κό. Χύνεται τον κατήφορο η Ντόρα Ψυχούλη με το αδιάβροχο 
ίσαμε κάτω και με μπουλωμένο πρόσωπο, παίζοντας συνέχεια τα 
χέρια της με τα φαρδιά και μακριά μανίκια απ’ το επανωφόρι... 
Αυτό είταν όλο. Ο Γιωργάκης ανατρίχιασε σύγκορμος. Δεν είχε πια 
καμιά αμφιβολία. Μπροστά του φάνταζε ένα στοιχειό σαν και 
κείνα που αφουγκραζόταν στις αφηγήσεις του σπιτικού του, στοι
χειό που βλάφτει τους ανθρώπους και παίρνει τη φωνή τους. Τα’ 
χάσε και παράλυσε. Ούτε κατάλαβε πώς του ξέφυγε απ’ τα χέρια 
του το γαβάνι με το γαβανόχερο, ούτε πώς μούσκεψε το εσώρουχό 
του. Μπόρεσε και σύμμασε όμως όση δύναμη του ξέμεινε ακόμα, 
και τρέχοντας χώθηκε μέσα στο σπίτι του, κοπανώντας με τόση 
ορμή την πόρτα, ώστε έγιναν θρύψαλα τα τζάμια της.

Είταν τέτιος ο τρόμος και τόσο το ξύλο που "έφαγε" απ’ τον 
πατέρα του, ώστε ποτέ πια να μην επιχειρήσει να ξεπορτίσει νύχτα 
για να... τρίψει το πιπέρι "μι του γκώλου..."

ύ ύ ύ
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"Ιμένα μι παίρν’νι οι διαόλ’..."

Τί έπαθε ένας γέρος ψαράς 
κι έχασε ολόκληρο σακί με ψάρια

ΕΣΥΡΕ απ’ το κατώι του καλυβιού του τον πεζόβολο ^ ’χαιρέ- 
τησε το γιο του τον Αποστόλη ο αγροδίαιτος του Προμιριού γέρο - 
Κώστας Πετσιώτης και κίνησε να γιαλέψει στη θάλασσα κάτω. 
Μίση ώρα απόσταση χώριζε το καλύβι του στο "Ροδιά" ®  απ’ το 
γιαλό, αλλά τί είταν αυτή η απόσταση για έναν πρεσβύτη, όταν 
αντιδονούσε τα στήθια η αναμονή μιας καλής ψαριάς! Ούτε κατά
λαβε, λοιπόν, πώς έφτασε στο περιγιάλι. Τήραε από ψηλά την 
μπουνάτσα κι αναλογιζόταν παλιότερες επιτυχίες του στη θάλασ
σα, προετοιμάζοντας έτσι τον εαυτό του για καινούργιους ...άθλους.

Είταν αλωνάρης του 1895, χρυσές εποχές για τη θάλασσα, που 
δεν ...χωρούσε άλλο από ψάρια και χταπόδια - μια ολοσύνεχη 
πρόκληση για μικρούς και μεγάλους. Ο γέρο - Πετσιώτης λοιπόν 
ξεδίπλωσε τον πεζόβολο, ανέβηκε στο βράχο εκεί στα "Θειά
φ ια "^  κι έστησε καρτέρι. Γνώριζε από παλιότερα σπιθαμή προς 
σπιθαμή τούτα τα βράχια και τα νερά, ήξερε πού "κρατούνε" 
κέφαλοι, πού σάλπες, σαργοί και καμπανάδες κι ό,τι θαλασσινό 
ορεγόταν η ψυχή του, και κανόνιζε... Τώρα ορέχτηκε κέφαλους. 
Για να "τραβήξει" μάλιστα περισσότερους προς το μέρος του, 
σκόρπισε ψωμοτύρι στο νερό και περίμενε. Δεν πέρασε ώρα, και 
σίμωσε το πρώτο κοπαδάκι. Ο γέρος σηκώθηκε ορθός με τον 
πεζόβολο στα δυο του χέρια, και με μιά επιδέξια κίνηση, έτσι 1

(1) Κυκλικό δίχτυ, σαν μεγάλη φουστανέλα στο σχήμα, με μολύβια στο 
κάτω μέρος, που το ρίχνουν στα ρηχά και πιάνουν ψάρια.

(2) Εξοχικός οικισμός που απέχει 5 περίπου χιλιόμετρα απ’ τοΠρομίρι.
(3) Παραθαλάσσια τοποθεσία απέναντι α π ’ τον ιστορικό φάρο (και 

ξέρα) ’λευτέρι" (βλ φωτογραφία σελ 84)
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καταπώς τον είχε δασκαλέψει ο πατέρας του, πέταξε απότομα το 
ψαρικό εργαλείο πάνω απ’ τα ψάρια στο νερό, κρατώντας μόνο την 
άλλη άκρη του σκοινιού. Τράβηξε ύστερα προσεχτικά το δεύτερο 
σχοινί και το δίχτυ έκλεισε, κλείνοντας μέσα τα ψάρια. Η πρώτη 
του καλάδα είταν χορταστική. Όσους κέφαλους έβγαλε τους έριξε 
στο σακί, που είχε κρεμάσει δίπλα του μες στο νερό για να κρατιό- 
νται ζωντανά τα ψάρια, και στρώθηκε ξανά στο βράχο έτοιμος για 
νέες επεμβάσεις. Η θάλασσα έλαμπε σαν γυαλί, ερημιά απόλυτη 
παντού, και οι κέφαλοι - μαλαγρωμένοι απ’ το ψωμοτύρι - περνούσαν 
ταχτικά μπροστά στο βράχο. Κι ο γέρος "χέρια δεν είχε" να πετάει τον 
πεζόβολο και να ξενερίζει ψάρια.

Ούτε κατάλαβε πώς πέρασαν οι ώρες. Το πολύ κυνήγι τον έκανε 
να ξεχαστεί και να καθυστερήσει στην παντέρημη ακτή. Είχε αρχί
σει πια να σουρουπώνει και δεν έβλεπε άλλο. Φορτώθηκε τότε το 
βαρύ σακί, πήρε τον μικρό ανήφορο και βγήκε απάνω στα χωράφια 
να φύγει για το καλύβι του. Έστριψε τσιγάρο ν’ ανασάνει λίγο, 
αλλά είχε αρχίσει το σκοτάδι και φεγγάρι δεν γυάλιζε στον ουρανό. 
Πώς να ανηφορίσει για το σπιτοκάλυβό του από ένα υπστυπώδικο 
μονοπάτι - γέρος άνθρωπος μαθές; Τί να κάνει μέσα στην άγρια 
ερημιά;

ΕΚΕΙ ΤΗ ΝΥΧΤΑ
Αποφάσισε να παραμείνει εκεί τη νύχτα, και τα χαράματα να 

τραβήξειγιατο καλύβι. Βρήκε λοιπόν ένα μεγάλο σκίνο, ακούμπη- 
σε στο πίσω μέρος κατά το βοριά τον πεζόβολο και το σακί με τα 
ψάρια, κι αυτός την άραξε από την άλλη πλευρά και το ’ριξε στο 
τσιγάρο, αλλάη πείνα όσο περνούσαν οι ώρες, δυνάμωνε. Τί να φάει; 
Ω, είχε ψάρια, τάχα δεν μπορούσε ν’ αρχίσει να ψήνει και να τρώει;

Μάζεψε ξερόχορτα και ξεροκλάδια, έβγαλε τον πυργιόβολο ^  
κι άναψε φωτιά. Τώρα ένιωσε πιο σίγουρος, καθώς έσπαζε η 
υγρασία της νύχτας κι οι φλόγες του είχαν στήσει μια καλή συντρο- 1

(1) Α τούλινο μικρό εργαλείο, που χτυπούσαν απάνω σε στουρναρόπε
τρα, για να παίρνει φωτιά η ίσκα δίπλα, και να ανάβουν φωτιά.
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φιά. "Καλά ζισταίνουμι - αναλογιζόταν - καλά θα φάου, καλά θα 
κ’μηθού... Κι άμα αναστατουθεί ι Απουστόλ’ς (ο γιος του) στου 
καλύβ’, ας έρθ’ να μι βρει..."

Η ΦΩΤΙΑ ΤΩΝ ...ΝΕΡΑΙΔΩΝ!
Η ανταύγεια της φλόγας φώτισε τα πέριορα κι έφτασε ως πέρα 

στο "Βρωμονέρι" όπου "νυχτοβοσκούσαν" τα γαϊδορομούλαρά 
τους τρεις εξοχίτες: Ο γέρο - Τσιτσώνης, ο γέρο - Τσιρούκης κι ο 
γέρο - Πατσούρας.

-  Μπρε φουτιά γλέπου δω ’σιαπέρα κατά τα "Δε ιάφια", τί να ’νι; 
αναρωτήθηκε δυνατά αλλά φοβισμένα ο πρώτος.

Σηκώθηκαν και οι τρεις απάνω και στύλωσαν τα μάτια κατακεί, 
προσπαθώντας να ξεχωρίσουν κάποια κίνηση. Δεν έβλεπαν τίποτα.

-  Δεν είνι καλά τα πράματα - έσπασε τη σιωπή ο γέρο - Πατσου
ρας. Βρε, μπας κι είνι τίπουτα νιράιδις; Τέτια ώρα φουτιά στου 
γιαλό;

-  Νιράιδις, ξινιράιδις - παίρνει τον λόγο ο γέρο - Τσιρούκης - 
πρέπ’ να του ξικαθαρίσουμι απόψ’. Ιγώ λέου να βηματίσουμι κατα
κεί να ιδούμι τι συνβαίν’, αδιρφέ. Τρεις είμαστι, τί θα μας κάν’νι...

Ήθελαν, δεν ήθελαν οι άλλοι δυο, δεν μπορούσαν να φανερώ
σουν δειλία, συμφώνησαν. Έδεσαν τα ζα τους, έκαναν την προσευ
χή τους και ξεκίνησαν. Περπατούσαν σιγά - σιγά στα "σκαμπαστά" 
(1 2\  ο ένας δίπλα στον άλλον, με μεγάλη προφύλαξη. Είχαν κι ένα 
τσεκούρι μαζί τους, κι άμα χρειαζόταν, θα το χρησιμοποιούσαν κι 
αυτό... Πιο πολύ όμως είχαν την αγωνία για το τί γινόταν εκεί πέρα 
στα "Θειάφια" - ολοσκότεινη νύχτα...

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ
Σαν ζύγωσαν αρκετά, πήραν ανάσα κι έφυγε από μέσα τους ένα 

μεγάλο βάρος.
-  Μπρε, είνι ι γέρου - Πιτσιώτ’ς - ψιθύρισε ο πρώτος. Του

(1) Παραθαλάσσια τοποθεσία κοντά στα "Θειάφια".
(2) Στα κοντονρον, χωρίς να βλέπουν.
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Η παντέρημη ακτή "Θειάφια" -ανάμεσα Κατηγιώργη και Πλατανιά- 
ψαρότοπος αγαπημένος του γερο-Πετσιώτη, που "πήραν οι διαόλοι".

’στριψε τ’ φουκαρά, πάει... Τέτια ώρα απ’ πάν’ απ’τ’ φουτιά,τίκάν’;
-  Να ιδούμι, να ιδούμι - είπαν κι οι τρεις και διπλώθηκαν πίσω 

απόνα σκίνο, τηρώντας ίσα κατά τη φωτιά.
Τότε τα είδανε όλα: Ο γέρο - συντοπίτης τους είχε δίπλα του ένα 

σωρό με ψάρια, τα πετούσε πάνω στην ανθρακιά, τα ’ψηνε και τα 
καταβρόχθιζε, έτσι, χωρίς ψωμί κι αλάτι φυσικά!

Μπρε φαΐ απ’ κάν’ ι λιμασμένους - σιγομουρμούρισαν κι οι τρεις 
τους και γύρισαν τη γλώσσα τους μέσα στο άδειο στόμα τους (με 
νηστικό στομάχι), ενώ η κνίσα απ’ τα ψητά γαργάλαε τα ρουθούνια 
τους...

-  Να φ’λάξουμι δω, κι άμα πέσ’ κι κ’μηθεί, να τ’ πάρουμι τα 
ψάρια - είπε σιγαλινά ο γέρο - Τσιτσώνης. Τι, άλλους νάχ’ ...Πάσκα 
κι άλλους χάσκα, δε γένιτι...

ΞΕΓΥΜΝΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ...ΔΑΙΜΟΝΙΚΑ!
Τρομερός σε επινοήματα και φάρσες ο γέρο - Τσιρσύκης, έπια- 

σε στο νου του ένα σχέδιο. Το είπε και στους άλλους δυο:
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-  Απ’ λέτι, ιγώ λέου να κάνουμι άλλου πράμα: Να ξιτσιτσανου- 
θούμι άμα θα κ’μηθεί καλά, κι να πάμι να τουν αρπάξουμι κι να 
τούνι λαχταρήσουμι. Θα μας πιράσ’ για διμουν’κά κι θα φύβγ’, κι 
θα τ’ πάρουμι τα ψάρια να ’χουμι γλέντ’...

Σαν καλή φάνηκε η ιδέα. Έπνιξαν λοιπόν στο στόμα τους ένα 
γέλιο που έσκασε αυθόρμητα στα χείλη τους, και συμφώνησαν. 
Κάθισαν καλύτερα κάτω, περιμένοντας καρτερικά πίσω απ’ το 
σκίνο, μέσα στη γαργαλιστική μυρουδιά απ’ τα ψημένα ψάρια, όσο 
να σφαλήσει τα μάτια του ο ανύποπτος γέρο - ψαράς.

Αμα χόρτασε, λοιπόν, με το παραπάνω, έσβησε τη φωτιά και 
παραμέρισε για ύπνο στον διπλανό σκίνο. Έβαλε για μαξιλάρι μια 
πέτρα και διπλώθηκε καταγής. Σε λιγάκιτον πήρε ο ύπνος κι άρχισε 
να ροχαλίζει.

Δεν είχαν καιρό για χάσιμο τότε οι τρεις νυχτοβοσκοί. Πέταξαν 
βράκες και σώβρακα και, πατώντας στις άκρες των δαχτύλων, 
σίμωσαν τον κοιμισμένο. Δυο τον άρπαξαν απ’ τον ώμο κι ένας απ’ 
τα πόδια και τον σήκωσαν ψηλά. Και στη στιγμή άρχισαν, χορεύο
ντας, να τον τραβούνε προς τη θάλασσα! Δεν μίλαγαν καθόλου, 
μήπως αποκαλυφτεί κανείς, και πάει στο βρόντο η νυχτερινή ...επι
χείρησή τους.

Μέσ’ από βαθύ και γαλήνιο ύπνο, ξύπνησε κάποτε ο άμοιρος 
ψαράς. Στην αρχή δεν καταλάβαινε, μα όταν πήρε είδηση τη 
γύμνια και την πρόθεση των κουβαλητών του να τον φέρουν στη 
θάλασσα, πήγε ο νους του - και δικαιολογημένα - στο κακό. 
Πίστεψε πια, πως είχε να κάνει με δαιμονικά, και έλειωνε στο 
φόβο και στην αγωνία. Ωστόσο έβαλε όλα τα δυνατά του κι 
έβγαλε φωνή να τον ακούσει, λέει, ο γιος του ο Αποστολής απ’ το 
καλύβι, μισή ώρα μακριά - τόσο τα είχε χαμένα:

-  Ου, ου, ου..., βρε Απουστόόόόόλ’, ιμένα μι παίρν’νι οι διαόλ’ 
απόψ’..., του πιζόβουλου κι τα ψάρια τά’χου στου μιγάλου σκίνου!

ΓΑΕΝΊΊ ΜΙΑ ΒΔΟΜΑΑΑ
Αυτό είταν όλο. Σαν άκουσαν οι τρεις φαρσέρ πού είχε κρύψει 

ο συντοπίτης τους τα ψάρια, τον πετάνε καταγής και τρέχουν,
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αμίλητοι πάντα, στο μεγάλο σκίνο. Αρπάζουν το σακί με τα ψάρια 
και γίνονται καπνός.

Από κείνη τη βραδιά, και για μια βδομάδα, τρικούβερτο γλεντο- 
κόπημα είχε στηθεί στο καλύβι του ...ηρώα γέρο - Τσιτσώνη Τα
κλε μμένα ψάρια κυλούσαν ασταμάτητα στα στομάχια τους μέσα σε 
άφτονο κρασί, τραγούδια και κουβεντολόι ακατάσχετο...

Από την άλλη μεριά ο παραλίγο ...μακαρίτης γέρο - Πετσιώτης, 
δεν έσωνε τα προσκυνήματα και τις μετάνοιες μέσα στο ξωκλήσι τ’ 
Α'ί - Γιάννη, του προστάτη της περιφέρειας...

ααα 1

(1) Το καλύβι, ανακαινισμένο, ανήκει σήμερα στον γνωστό τραγουδιστή 
της Αθήνας Γιώργο Ζωγράφο.
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Το πήδημα
του μπαρμπα - Χαράλαμπου

Έ ν α  φαιδρό περιστατικό 
στην Κερασιά του Πηλίου το 1890

ΕΙΤΑΝ μέσα στις εθιμικές συνήθειες το λαϊκό αγώνισμα του 
πηδήματος κάθε χρονιά στο πανηγύρι των Αγίων Αποστόλων στην 
Κερασιά του βόρειου Πηλίου. Νέοι δηλαδή αλλά και μεγαλύτεροι 
ως 40 και 45 χρονώ - ντόπιοι και ξένοι επισκέπτες του πανηγυριού 
- συνάζονταν στ’ αυλογύρι του σχολείου, για να αγωνιστούν ποιος 
θα πηδήσει μακρύτερα και να πάρει ως δώρο ένα μαντήλι με 
χρήματα της εκκλησίας Ο). Έ να  γύρω οι πανηγυριστές παρακινού
σαν κι αποθέωναν τους "αθλητές", και χαλούσε ο κόσμος. 1

(1) Είταν εντυπωσιακά τα λαϊκά αγωνίσματα στο θεσσαλικό χώρο και 
κάποια εκφνλιστικά κατάλοιπά τους και σε χωριά του Πηλίου - μια εκδή
λωση στο χώρο της λαϊκής λατρείας. Εκδήλωση που όπως θέλω να πιστεύω, 
αποτελεί επίδραση της διαλεκτικής των αντιθέσεων στη φύση, υποκινημένη 
και από το ευφρόσυνο φυσικό περιβάλλον της άνοιξης και του καλοκαριού. 
(Βλ σχετικά Γιώργου Θωμά, Τα λαϊκά αγωνίσματα στη Θεσσαλία, Θεσσα-
λικά Χρονικά, τόμ. 15ος, Αθήνα 1984, σελ 473 - 488 (και ανάτυπο).

*

Το περιστατικό μου το αφηγήθηκε πολλές φορές και σε ανύποπτο χρόνο 
ο φίλος μου Ηλίας Αεφούσης, ο γνωστός λογοτέχνης της πόλης μας, όπως τ ’ 
άκουσε απ’ τον ογδονταεφτάχρονο σήμερα συχωριανό του μπαρμπα - 
Κώκηα Αλεξάνδρου, γιο του μακαρίτη μπαρμπα -Χαράλαμπου. Πιο ύστε
ρα επικοινώνησα προσωπικά με τον μπαρμπα - Κώστα, που μου το επιβε
βαίωσε. Σ ’ αυτόν μάλιστα ανήκει και η φωτογραφία του πατέρα του, που 
δημοσιεύεται στην επόμενη σελίδα.
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Ο μπαρμπα-Χαράλαμπος, ο "πρωταθλητής"  της Κερασιάς, 
σε ηλικία 68χρσνώ.
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Ο ΜΠΑΡΜΠΑ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ 
ΝΙΚΗΤΗΣ

Ό σο κι αν παρουσιάζονταν κάθε χρονιά νέα φυντάνια του 
πηδήματος, τόσο από το ίδιο το χωριό όσο κι απ’ τα γειτονοχώρια 
Κάπουρνα και Κανάλια και Μακρινίτσα κάποιες φορές, πάντα στα 
νιάτα του έβγαινε νικητής ο ένας: Ο Κερασιώτης Χαράλαμπος 
Αλεξάνδρου - 1868 και μετά. Βρε προσπαθούσαν να τον μπερδέ
ψουν αποδώ, βρε πήγαιναν να τον στριμώξσυν αποκεί και να του 
κατεβάσουν το ηθικό, αυτός τίποτα. Βράχος ακλόνητος σαν τα 
ριζιμιά λιθάρια του τόπου του, στο μετερίζι του να βγαίνει νικητής. 
Είταν μια φιγούρα συμπαθητική στην Κερασιά και τα γυροχώρια, 
ακόμα και στους περαστικούς ληστές, ο μπαρμπα - Χαράλαμπος, ο 
άνθρωπος που δεν το είχε σε καλό του να πάει δεύτερος στο 
αγώνισμα.

-  Όξου βρε, όξσυ, να χαθείτι βρε μούτρα τ’ κιαρατά, απ’ θα μι 
φάτι ιμένα... Αμ δε μι ξέριτι απ’ τ’ καλή ιμένα, δε θα σώσ’τι (=σώ- 
σετε) σκ’λιά βιρνικουμένα...

Και δος του να τινάζει τις αρίδες του και να φτάνε ι ως πέρα στην 
αυλή του σχολείου, για να ξεπερνάει όλους και να βγαίνει νικητής, 
δίνοντας το σύνθημα για ξέφρενους πανηγυρισμούς των συχωρια
νών του.

Κείνη τη χρονιά του 1890 συνάχτηκε πάλι κόσμος και κοσμάκης 
στο πανηγύρι των Αγίων Αποστόλων - 30 Ιουνίου - από την Κάπουρ
να, τα Κανάλια, τη Μακρινίτσα κλπ., κι ανάμεσα οι "αθληταράδες", 
βρακοφόροι νέοι που θα συναγωνίζονταν στο πήδημα. Έ νας - ένας 
λοιπόν οι τελευταίοι ξεχώρισαν, όταν ήρθε η ώρα, κι άρχισαν να 
πηδάνε με φόρα πάνω σε στέρεο βέβαια έδαφος, γιατί σκάμματα 
κλπ. είταν έξω από τις εθιμικές διαδικασίες του αθλήματος. Γύρω 
γύρω οι θεατές να επιδοκιμάζουν ανάλογα, με φωνές και θεότρελα 
πηδήματα, και γινόταν σαματάς.

Ο ΜΠΑΡΜΠΑ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ!
Τί έπαθε όμως εκείνες τις ώρες ο μπαρμπα - Χαράλαμπος - 

είταν τότε 42 χρονώ - και δεν πήγε καλά όπως τα τελευταία είκοσι
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- εικοσιδυό χρόνια όταν έβγαινε νικητής; Δίνει, λέει, ένα πήδημα ο 
Καπουρνιώτης από την Κάπουρνα και περνάει τον Χαράλαμπο! 
Πάγωσαν μεμιάς οι Κερασιώτες κι αλάλαζαν οι Καπουρνιώτες.

-  Πώς το ’παθις, μαρέ Χαράλαμπι, ισύ του θηριό απ’ τ’ς έβινις 
ούλ’ κάτ’ ’κι σ’ έτριμανι ούλ’, ξεφώνιζαν οι χωριανοί του.

Μερικοί δεν ήθελαν να το πιστέψουν και δεν μπορούσαν να 
νιώσουν το χωριό τους δεύτερο στο λαϊκό αγώνισμα:

-  Βρε να μας φάνι οι Καπουρνιώτις, δε του χουράει ι νους μας, 
πώςτόχ’ς (=το έχεις) αυτό βρε Χαράλαμπι; Γιούργια βρε, γιούργια 
να τούνι φας του νταγκλαρά του Καπουρνιώτ’.

Είναι αλήθεια πως ο Χαράλαμπος δεν μπορούσε να ευθυγραμ
μιστεί με την ιδέα του νικημένου σε ένα αγώνισμα όπου πάντα 
κρατούσε τα πρωτεία κι έδινε τις μεγάλες χαρές και τις βαθιές 
συγκινήσεις στο χωριό του. Τώρατί έπαθε φέτο και βγήκε δεύτερος 
ως την ώρα εκείνη;

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΤΗ ...ΒΡΑΚΑ ΤΟΥ
Το πήρε λοιπόν απόφαση να ξαναπηδήσει. Δίνει μια, μα πάλι 

δεν μπόρεσε να φτάσει τον Καπουρνιώτη. Ε πια, δεν του ’μεινε 
τίποτ’ άλλο τώρα παρά να πετάξει τη βράκα του για να ελαφρύνει! 
Γίνεται τώρα άλλος άνθρωπος, ξεχειλίζει από πείσμα κι αποφασί
ζει να τα παίξει όλα για όλα. Παραμερίζει λοιπόν προς την πλευρά 
των συχωριανών του και εκτός εαυτού πια, ανεβάζει τη φωνή του:

-  Μη του βιάζιστι, σας λέου, κι να του θ’μηθείτι. Κι άμα δε τούνι 
φάου του νταγκλαρά, να μ’ τρυπήσιτι τ’ μύτ’. Τώρα θα ιδε ίτι. Θα τ’νι 
βγάλου κι θα ιδείτι...

Τα ’χασαν όσοι τον άκουσαν γύρα του, γιατί το πήγαν αλλού, κι 
έτρεξαν μέσα στο πλήθος των πανηγυριστών για να αναγγείλουν 
την πρωτάκουστη είδηση:

- 1 Χαράλαμπους θύμουσι απ’ τουν έφαϊ ι Καπουρνιώτ’ς, κι θα 
βγάν’, λέει, του ...πράμα τ’ όξου.

Σαν κεραυνός έπεσε σ’ όλους το μήνυμα ότι ο Χαράλαμπος 
ετοιμάζεται να βγάλει τη φύση του έξω, και πολλές γυναίκες και 
κοπελιές έσκυψαν ντροπιασμένες το κεφάλι, συγκροτώντας μικρο-
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παρέες να σχολιάζουν την είδηση. Είχαν θιγεί περισσότερο οι 
Κερασιώτες από το άκουσμα της απόφασης του συντοπίτη τους και 
δεν μπορούσαν να το χωνέψουν.

-  Τρέξ’τι, τρέξ’τι, θα μας ξιφτιλίσ’ ι Χαράλαμπους, δε τόχ’ (=το 
έχει) τίπουτα να ξιβρακουθεί κι να μας τα δείξ’ ούλα κι να πει στ’ς 
Καπουρνιώτις: Να, κ’τάξ’τι, ιδώ σας γράφου...

-  Ξιφτιλισμένα πράματα, αναφωνούσε κι η γριά Μαριολή, πάει 
του χουριό ριζιλεύ’κι, ακούς λέει να θέλ’ να ξιβραξουθεί ι Χαρά
λαμπους... Από κοντά κι ο παπα - Γιάννης της πολίχνης, επικαλού
νταν μέσα από τις διαμαρτυρίες του την υπερφυσική επέμβαση:

-  Θεέ και Κύριε των Δυνάμεων... Φώτισε τον ταπεινόν σου 
δούλον Χαράλαμπον να μη προβεί στο απονενοημένον διάβημα 
και καταστρέφει τα χρηστά ήθη της χώρας...

ΤΗ ...ΒΓΑΖΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ
Παραπέρα στο πλήθος ο μπαρμπα - Χαράλαμπος τόνιζε και 

ξανατόνιζε την απειλή: "Θα τ’νι βγάνου κι θα ιδείτι". Δεν άντεξε 
άλλο κι ο επίτροπος της εκκλησίας ο μπαρμπα - Θανάσης, που είχε 
πάει κι αυτουνού ο νους στο πονηρό, και του έκραξε στο τέλος:

-  Άιντι βγάλ’την, βρε αδιρφέ, να τ’νι ιδούμι κι να κρίνουμι...
Ο κόμπος έφτασε στο χτένι, για τον μπαρμπα - Χαράλαμπο. Δεν 

χάνει λοιπόν άλλο ο πικραμένος (αλλά αποφασισμένος) "αθλητής" 
και τρέχει μέσα στο πλήθος, παραμερίζοντας τον κόσμο:

-  Σταματήσ’ τι κι θα μπ’δήσου κι άλλ’ μια φουρά...
Ό λα τα μάτια καρφώθηκαν απάνω του πια, και η σιγή πέτρωσε 

σ’ εκείνο το γήινο ύψος της Κερασιάς. Αδημονία και προσμονή απ’ 
όλους. Μπαίνει λοιπόν μέσα στο χώρο του αθλήματος και μπροστά 
στα ξαφνιασμένα μάτια των πανηγυριστών, λύνει τη ...βράκα του 
και την πετάει κάτω! Φάνταξε τώρα το άσπρο σώβρακο, το μακρύ 
ως κάτω και δεμένο μάλιστα στον αστράγαλο, καταπώς το συνήθι
ζαν οι άνθρωποι του καιρού εκείνου. Οι γυναίκες έκρυψαν με τις 
παλάμες τους τα μάτια τους να μη βλέπουν το θέαμα, και τα κορί
τσια εξαφανίστηκαν. Κάποιες γριές ακόμα δεν άντεξαν κι αφού 
στρίμωξαν τ’ αγγόνια τους μέσα στον κόσμο για να τα κόψουν τη
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θέα, έβγαναν κραυγή απόγνωσης από τα σωθικά τους:
-  Αρη τί κάθισα κι κ’τάζιτι; Φουτιά θα πέσ’ να μας κάψ’, δε 

γλιτώνουμι τ’ συντέλεια τ’ κόσμ’ απ’ λένι κι τα χαρτιά... Πάει 
χάθ’καμι.

Αλλά δεν χάθηκε κανείς. Παίρνει φόρα τώρα ο ...σωβρακοφό
ρος Χαράλαμπος και με όλες του τις δυνάμεις ρίχνεται στο αγώνι
σμα σαν αλαφιασμένο θεριό, για να πετύχει το πήδημα της ζωής 
του! Ό χι μονάχα έσπασε το ατομικό του ρεκόρ αλλά και ξεπέρασε 
τον επικίνδυνο Καπουρνιώτη ένα ολόκληρο μέτρο!

Τί είταν εκείνο που ακολούθησε! Χύθηκαν καταπάνω του οι πιο 
ενθουσιώδεις χωριανοί του και τον ανασήκωσαν ψηλά πάνω απ’ τα 
κεφάλια τους, ενώ αυτός βλέποντας τώρα καλύτερα τα ξεγυμνώμα- 
τά του, πάσχιζε να ...προσγειωθεί από κείνα τα ύψη, για να κρύψει 
ό,τι θεωρούσε ζημιά του εαυτού του, αλλά αυτοί το χαβά τους. Τον 
γυρόφερναν πέρα δώθε με σκουξιές και επιφωνήματα, κι όπως τον 
ταρακουνούσαν στον αέρα, άνοιξε το σώβρακο κι έγινε το ...κακό. 
Φάνηκαν τα αποκατιανά του κι έγινε το "σώσε" στον κόσμο της 
Κερασιάς με κείνα τα αθέλητα αποκαλυπτήρια, που δεν τα είδαν 
ωστόσο με κακό μάτι οι Κερασιώτες:

-  Ασκολσούν (= μπράβο) τ’ Χαράλαμπ’, απ’ μας όδουκε τ’ νίκ’, 
κι ας φάν’ κανί κι τα τέτια τ’...

6 6 6
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Της Α ννας τα καμώματα 
στη Ζαγορά

Η τραγουδίστρια που έκαψε 
τις καρδιές των άντρων στα 1891

ΜΕΡΕΣ πριν απ’ το πανηγύρι της Σωτήρας του 1891 είχε κυ
κλοφορήσει για καλά στη Ζαγορά η αποκαλυπτική είδηση: Ο Κων
σταντίνος Ματζουρανής ο καφετζής με τους συνεταίρους του, θα 
φέρει τραγουδίστρια από το Βόλο για το μαγαζί του. Μια είδηση 
...γαργαλιστική για τους άντρες αλλά ανατριχιαστική για τις γυναί
κες.

-  Τραγ’δίστρια στου μαχαλέ μας; αναρωτιόταν ο γέρο - Μάρ- 
γαρης. Ας κουπιάσ’, καλό πράμα πρέπ’ να ’νι...

Συμφωνούσε κι ο μπαρμπα - Ματσοΰκης μαζί του:
-  Είδαμι γ ’ναίκις λουιού λουιού ίσαμι τα τώρα. Ας ιδοΰμι βρε 

αδιρφέ κι μια τραγ’δίστρια. Τι σόι είδους είνι, μι του συμπάθιου 
αυτό του ζιζάνιου;

Ριζικά αντίθετες είταν οι παντρεμένες της περιοχής, γιατί στο 
πρόσωπο της τραγουδίστριας έβλεπαν έναν πιθανό ...σατανά, που 
μπορούσε να ξετρελάνει τους άντρες.

-  Ακους ικεί τί σουφΓσκανι (= σοφίστηκαν) να κάμ’νι δω ’σια-
πάν’ οι προυκουμέν’, ορυόταν η μανιά Κολετσή. Να φέρ’νι, λέει, 
τραγ’δίστρια, μ’ τί τ’ς θέλ’νι τ’ς π’τάνις για να μαγαρίσ’νι τ’ς άντρι
μας;

-  Τραγ’δίστριες κι του κακό τ’ς του φλάρου - έβγάζε κραυγή και η 
θεία Σιάπενα - απ’ να μη σώσ’ κι πατήσ’ στου μαχαλέ τέτιου λέσιου. 1

(1) Συνήθως οι Πηλιορίτισσες αποχαλούσαν "ποντάνες" όλες τις τρα
γουδίστριες και τις ηθοποιούς. Νόμιζαν πως επειδή αναστρέφονταν με 
άντρες, είταν όλες του γλυκού νερού.
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Την παραμονή του πανηγυριού - 5 Αυγούστσυ 1891 - πλάκωσε 
με μουλάρι από το Βόλο η Αννα η τραγουδίστρια. Κρατούσε η 
σκούφια της απ’ την Κωνσταντινούπολη, αλλά κανείς δεν ήξερε 
πώς βρέθηκε στο Βόλο. Δεν πολυσκοτίζονταν για το τελευταίο οι 
Ζαγοριανοί. "Σημασία ε'χ’ του πρόσουπου", βεβαίωνε σε κύκλο 
ομοϊδεατών του ο γέρο - Νίκου, "ούλα τ’ άλλα είνι μύξις"

Ο ερχομός της τραγουδίστριας στη Ζαγορά ξεσήκωσε τους 
πάντες και τα πάντα. Οι άντρες με τη λαχτάρα να ιδούν ένα "ξένου 
πράμα", οι γυναίκες - πολλές γυναίκες παντρεμένες - μ’ έναν φόβο 
μήπως και ξελογιαστούν οι άντρες τους. Με αυτά τα ανάμιχτα 
συναισθήματα γιόμισε από νωρίς, πριν ακόμα χτυπήσει η καμπάνα, 
ο εξωτερικός χώρος της Σωτήρας, όπου κατά το έθιμο, είχαν στήσει 
μέσα στους ίσκιους των δέντρων, τέσσερα υπαίθρια καφενεία ντό
πιοι καφετζήδες: Ο Θανάσης Καπουρνιώτης με τον Αντώνη Μάρ- 
γαρη, ο Γιώργος Βισβίκης, ο Νικόλας Μπούρας και ο Γιώργης 
Καλαμπαλίκας, ο Σοφοκλής Γεωργαλάς κι ο Αργύρης Ντόβας και 
τέλος οι Λεωνίδας Σαμαράς και Κωνσταντίνος Ματζουρανής, πού 
έφερε και την τραγουδίστρια. Ο κόσμος όλος - κι είχαν έρθει 
πανηγυριστές κι απ’ το Πουρί, τη Μακρυράχη, το Ανήλιο, τον 
Κισσό, τη Μακρινίτσα, Πορταριά κλπ. - πρόσμενε με περισσότερη 
αγωνία την Άννα την τραγουδίστρια παρά τον εσπερινό και τη 
λιτάνεψη της εικόνας γύρω απ’το ναό!

Η ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ
Τελείωσε η αγρυπνία στο ναό, κι ο καθένας έτρεχε να πιάσει 

θέση στο καφενείο των Σαμαρά - Ματζουρανή, όπου θα έκανε την 
πρώτη της εμφάνιση η Αννα η τραγουδίστρια. Σίμωσε κατακεί και 
η υπέργηρη Γκαγκάνενα να ιδεί από μακριά την "...τραυλίστρια”, 
όπως αποκαλούσε την τραγουδίστρια, γιατί Ύνι τραβάνι ούλ’":

-  Ούλ’ οι άντρις τ’νι τραβάνι, αρή, κι μεις τρέχουμι να ιδούμι τα 
μούτρα τ’ς, απ’ να μη σώσ’ ι μαύρους σατανάς απ’ ήρθι να μας 1

(1) Ήθελε να πει "μύξες", δηλαδή: δεν τα υπολογίζουμε.
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μαγαρίσ’ του τόπου, χρουνιάρα μέρα...
Αλλά η Άννα όχι μόνο έσωσε κλαπσοπατώντας τις κατάρες που 

της απευθύνανε οι Ζαγοριανές, μα και τραγούδησε με κέφι, στητή 
μπροστά στο πρόχειρο καφενείο, δίνοντας έναν άλλο τόνο στην 
ιερότητα της βραδιάς. Είχε μάλιστα διάθεση για ξενύχτι, μα οι 
Ζαγοριανοί δεν άντεχαν. Έπρεπε να πλαγιάσουν όσο γινόταν 
νωρίτερα για να’χουντην επομένη, την κυρία μέρα του πανηγυριού, 
τη διάθεση για το γλέντι και το μεγάλο ραβαΐσι. Δεν την έβλεπαν 
κιόλα καλά, όσο και αν οι λάμπες της ασετυλίνης πάσχιζαν να 
σπάσουν τα σκοτάδια της νύχτας. Περισσότερο την άκουγαν, αλλά 
- εδώ που τα λέμε - πολλοί προτιμούσαν να την βλέπουν:

-  Τέτιου έμουρφου κουρίτσ’ κι να μη του γλέπουμι, είνι κρίμα 
κι αμαρτία, κι η Αϊ - Σουτήρα να μας σ’ χουρνάει - εκμυστηρευόταν 
ο Γιαννάκης ο "μερακλης".

Τον άκουσε όμως μια γειτόνισσά του και του ’δωκε καλή απά
ντηση:

-  Τ’ τύφλα στα μάτια σ’, Γιαννάκ’, απ’ έχ’ς του νου σ’ στ’ς 
πρόστυχις απ’ μας κουβαλάνι χρουνιάρις μέρες. Αλλά τ’ν αμαρτία 
να ’ν έχ’νι αυτοίν’ απ’ ’νι κουβάλ’σανι δω ’σιαπάν’.

ΣΚΑΡΩΝΟΥΝ ΕΞΕΔΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΝΑ
Οι διαμαρτυρίες των άντρων επειδή δεν έβλεπαν την τραγουδί

στρια, είταν έντονες. Τα ίδια σκέφτονταν ότι θα πάθαιναν και την 
άλλη μέρα, όταν θα συνάζονταν μάλιστα πολύ περισσότερος κό
σμος. Κάποιοι όμως βρήκαν την λύση αργά τη νύχτα. Να σκαρώ
σουν μια εξέδρα. Για πότε βρήκαν τα εργαλε ία, για πότε κουβάλη
σαν τα σανίδια και τις πρόκες μέσα στα σκότη της νύχτας, κανείς 
δεν κατάλαβε. Αποκεί κι ύστερα ένα επίμονο σφυροκόπημα που 
τρυπούσε αφτιά σ’ ολόκληρη την περιοχή, έδινε το στίγμα της 
αγωνίας εκείνων των Ζαγοριανών, που έπρεπε να στήσουν την 
εξέδρα προτού να φέξει και πλακώσει το εκκλησίασμα, για να 
ανεβεί η Αννα να πει τα τραγούδια της μπροστά σε πολλές εκατο
ντάδες ...αδηφάγα μάτια!
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Η ΑΝΝΑ ΣΤΗΝ ΕΞΕΔΡΑ
Κείνο το πρωινό της 6ης Αυγούστου 1891 δεν έμεινε κανείς 

Ζαγοριανός στο σπίτι του. Όλοι οι δρόμοι οδηγούσαν στην τελευ
ταία συνοικία της πολίχνης, τη Σωτήρα που πανηγύριζε. Παλιό 
συνήθιο κι εδώ να εκκλησιάζονται όλοι κι ύστερα να στροβιλίζο
νται σε χορούς στους ρυθμούς των λαλούμενων στο μεγάλο πλάτω
μα με τις πέτρινες κερκίδες έξω απ’ την εκκλησιά. Μα κείνη την 
ημέρα είχαν και την τραγουδίστρια μαζί τους - μια εκπροσώπευση 
του άγνωστου (και αμαρτωλού όπως τραντάζονταν) κόσμου της 
πόλης πέρα. Πώς να αντέξουν στον πειρασμό ιδιαίτερα οι άντρες;

Όσο αραίωνε το εκκλησίασμα στο ναό, προς το τέλος της λει
τουργίας, τόσο και πύκνωνε το πλήθος στο καφενείο με την εξέδρα. 
Στο τέλος στριμώχτηκαν όλοι ένα γύρω και δημιουργήθηκε το 
αδιαχώρητο. Δεν είταν πια καιρός για καθυστέρηση. Αεράτη η 
Άννα με μακρύ φόρεμα ως κάτω, ανέβηκε επίσημα στην εξέδρα κι 
άρχισε το πρόγραμμά της με τα λαλούμενα της Ζαγοράς ^  παρα
δίπλα της. Έ γινε χαλασμός Κυρίου, κι οι διαθέσεις των θεατών 
χωρίστηκαν. Άλλοι την είδαν με ευφρόσυνο (και πονηρό) μάτι - οι 
άντρες - και άλλοι με κακό - οι γυναίκες.

-  Λάλα του, κουρίτσαρι, να μας ανοίξεις τ’ς καρδιές, συνηγο
ρούσαν άντρες, τρίβοντας από ικανοποίηση τις παλάμες τους.

-  Απ’ ανάθιμά την απ’ ήρθι δω η ξιδιάντρουπ’ - έτριζαν δόντια 
οι γυναίκες - να μας χαλάσ’ τ’ κοινουνία, τ’ς πόλ’ς τ’ απουβράσμα- 
τα...

Τα τραγούδια της Άννας έκαναν θραύση, πήγαιναν κομπολόι. 
Άρχισε και τους αμανέδες, Κωνσταντινουπολίτισσα καταπώς εί
ταν. Έ νας αμανές είχε το τσάκισμα "γιαβρίμ - γιαβρίμ". Τί ’ταν αυτό 
που έγινε τότε! Το άκουσε η γυναίκα του Ζαγοριανού Γιάβρου και 
λύσσαξε:

-  Μαρέ κουρίτσια - απευθύνεται στις γύρω γυναίκες - τ’ ακούου 
καλά; Μαρέ Γιάβρου δε λέει, η θιουσκουτουμέν’; 1

(1) Οργανοπαίχτες τότε είταν οι ΖαγοριανοίΔημήτρης Κολιός, Δημή- 
τρης Καοννάς, Γιώργος Γάκης και ο Κατηχωρίτης Πανταζής Μουλάς.
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Αβασάνιστα συμφώνησαν και κείνες, και μια απ’ όλες πέταξε 
τη συνηγορία της:

-  Όπους του λες κι ισύ, Γιάβρσυ λέει, δε τ’ ακοΰς;
-  Μαρέ τουν άντρα μ’ φανάζ’ η παλιουβρώμα, τουν έβαλι στου 

μάτ’ η σκύλα, απ’ να βγούνι τα μάτια τ’ς κι τα δυο...
Τα ’πε και χύθηκε κατά την εξέδρα, αλλά τη συγκράτησαν οι 

διπλανοί της...
Από την άλλη μεριά ο Γιάβρος τέντωνε το ανάστημά του κι 

έστριβε πονηρά το μουστάκι του, κάθε φορά που η τραγουδίστρια 
κατέληγε στην επωδό "γιαβρίμ - γιαβρίμ". Τον πήραν βέβαια χα
μπάρι κάμποσοι και τον προτρέπανε:

-  Ισένα φανάζ’ να πας κατακεί. Σι θέλ’ κι σι απουζητάει. Και οι 
προτροπές έπεφταν ...πολυβόλο:

-Τρέχαβρε...
-  Όρμα βρε...
-  Απάνου τ’ς Γιάβρου..
-  Αχ, κι δε κάν’ του καλό τ’ς να φανάξ’ κι μένα - αναστέναζε ο 

μπαρμπα - Ρήγας - να τ’ς δείξου ιγώ, να τ’νι κάνου να ιδεί τουν 
ουρανό σφουντυλ’ κι να μι θ’μάτι κι στ’ν άλλ’ τ’ ζουή...

Ποΰ να τολμήσει όμως ο Γιάβρος να πλησιάσει όσο έβλεπε τη 
γυναίκα του απέναντι να τον αγριοκοιτάζει και να λυσσομανάει για 
την τραγουδίστρια!

Η ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ
Τη δεύτερη μέρα του πανηγυριού η Άννα δεν άντεξε, μπήκε και 

στο χοροστάσι. Χόρεψε συρτό κι ύστερα έμεινε μόνη της μέσα, 
βγάζοντας φωνή:

-  Όποιος θέλ’ να χουρέψ’ μαζί, ας κουπιάσ’.
Γλυκά ήχησε στ’ αφτιά των νέων κυρίως η πρόταση της Άννας. 

Όλοι ήθελαν να ανταποκριθούν αλλά ο δισταγμός τους έδενε τα 
πόδια. Τόλμησε όμως ένας, που παραμερίζοντας τον κόσμο, πέρα
σε στο χοροστάσι. Είταν ο Κωνσταντίνος Μπουχλιάβας, νέος άν
θρωπος βρακοφόρος με μεταξωτό ζουνάρι και άσπρο μαντήλι στο 
λαιμό. Τα μάτια όλων είχαν πια καθηλωθεί σε κείνα τα δυο πρόσω-
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πα, κι οι καρδιές αντιχτυπούσαν.
Άννα και Μπουχλιάβας ρίχτηκαν στο ρυθμό του καρσιλαμά, 

που έπαιζαν τα όργανα μέσα σε πανδαιμόνιο χειροκροτημάτων. 
Εκεί να δείτε κραυγές και σχόλια, επιδοκιμασίες και αποδοκιμα
σίες. Όρθιος εκείνος ο λαός, με όλους τους προύχοντες της Ζαγο
ράς, να μετέχει με τον τρόπο του σε κείνη τη χορευτική και μουσική 
πανδαισία, διώχνοντας πέρα τα ντέρτια και τα μαράζια.

Την τύχη του Μπουχλιάβα ζήλεψε σε λιγάκι κι ο Νικόλας Πα- 
ταγιάννης και μπήκε κι αυτός στο χοροστάσι. Άρπαξε την Άννα, κι 
αρχίνησε το νέο ραβαΐσι. Είταν πολύ γουστόζικη εκείνη η ατμό
σφαιρα, να βλέπει κανείς από τη μια μεριά τον κόσμο που υιοθε
τούσε επιδοκιμαστικά το αταίριαστο (για την εποχή) χορευτικό 
ζευγάρι κι από την άλλη τη μερίδα του πλήθους, που ούτε στα πιο 
τολμηρά όνειρά του δεν μπορούσε να πιάσει τέτιες εικόνες συνύ
παρξης!

Κανείς ωστόσο άλλος Ζαγοριανός δεν αποτόλμησε να ζητήσει 
χορό με την Άννα, όσο κι αν αυτή το αποζητούσε. Είδε κι απόειδε 
στο τέλος και παραιτήθηκε. Δεν λησμόνησε όμως ότι εμπορεύεται 
τη φωνή της. Πήρε δίσκο και βγήκε να μαζέψει χρήματα από τους 
άντρες, προκαλώνταςτους με διάφορα καμώματα και κομπλιμέντα.

Την τρίτη (και τελευταία) μέρα του πανηγυριού η Άννα η τρα
γουδίστρια φάνηκε πιο τολμηρή. Φόρεσε, λέει, φουστάνι (κάθε 
μέρα άλλαζε μια και δυο φορές) κοντό ίσαμε τη μέση της κνήμης! 
Το χειρότερο (και ...αποκρουστικότερο για τις γριές κυρίως) είταν 
τ’ άλλο: Συχνά πυκνά χτυπούσε το ντέφι που κρατούσε στα χέρια, 
τραγουδώντας, και με τα ...πόδια! Τα σχόλια έπαιρναν κι έδιναν:

-  Ακούς ικεί η σκύλα να μας σ’κών’ τα πουδάρια τ’ς κι να μας 
τα δείχν’, μ’ δε τη γλέπ’ ι Θιός;

-  Θα μας δείξ’ κι τα κουλιάτ’ς στου τέλους κι θαπέσ’ ξιφτιλισμός 
στου χουριό.

Αρή τί πιριμέν’ς; - η απάντηση μιας άλλης - γ ’ναίκα είνι αυτήν’ 
απ’ αρπάζ’ τ’ς άντρις κι χουρεύ’ χουρίς τσίπα ντρουπή;

-  Α να χαθεί του τουμάρ’, απ’ τού ’φιρανι δω ’σιαπάν’ να μας 
φέρ’ τ’ κόλασ’!
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-  Σόδσυμα κι Γόμουρα πάει να κάν’ τ’ Σουτήρα, μ’ δε θα τ’ς 
πιράσ’ δε θα σώσ’, θα τ’νι διώξ’ η Αγια - Σουτηρα...

Οΰτε η "Σωτήρα" την έδιωξε, ούτε κανείς άλλος απ’ τη Ζαγορά. 
Μόνη της αποπάγγυρα πια, πήρε το δρόμο του γυρισμού με γερό 
κομπόδεμα και μάτσο τις εμπειρίες της, μέσα σε κατάρες των 
γριογιαγιάδων, που αυτή τη φορά έπιασαν: Η Αννα η τραγουδί
στρια, που χάλασε κόσμο στο πανηγύρι της Σωτήρας το 1891, δεν 
ξαναφάνηκε στη Ζαγορά να ξεπλανέψει νέους...

6 6 6
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Τα "φαντάσματα" της Δράκιας

Διασκεδαστικά περιστατικά στο χωριό 
του 1926, όταν πρωταγωνιστούσε η παρέα  

του συμπολίτη γιατρού Κώστα Στριμμένου.

ΠΟΛΥ το είχε ρίξει στη διασκε'δαση στο καφενείο της Δράκιας 
η παρέα του τότε φοιτητή και σημερινού γιατρού του Βόλου κ. 
Κώστα Στριμμένου εκείνο το αυγουστιάτικο βραδινό του 
1926. Νεαροί όλοι, τσούγκριζαν κάθε τόσο τα ποτήρια γύρω απ’ το 
τραπέζι μέσα σε κλίμα στενής επαφής, κι είχαν γίνει ένα σώμα- έξι 
ή εφτά άτομα, όσα είταν. Μεζέδες και καλό κρασί και χάχανα και 
αστειολογήματα και τραγούδια. Μια ανθρώπινη ώρα κοινωνικής 
συντροφικότητας.

ΚΑΛΟΣ ΜΕΖΕΣ ΤΑ... ΚΑΒΟΥΡΙΑ
Ξάφνου ένας ορέχτηκε καβούρια. Το ανακοίνωσε και στους 

άλλους:
-  Να είχαμε και τίποτα καβούρια για μεζέ;
Έτοιμος ο δεύτερος να τονίσει την πρότασή του:
-  Μ’ μακριά είναι το ρέμα; Και καθόμαστε ακόμα; Χωρίς άλλες 
επεξηγήσεις πετάχτηκαν έξω. Είχαν πράγματι συμφωνήσει να κά
νουν τον κατήφορο και να πάρουν το μονοπάτι που οδηγούσε στο 
ρέμα - αρκετά μακριά. Θεοσκότεινη όμως η νύχτα, πώς θα βλέπανε; 
Χρειάζονταν ένα φως. Το εξασφάλισαν κι αυτό. Βρήκαν κάποιο 
λαδοφάναρο και γραμμή μες στο σκοτάδι, έξι ή εφτά νεαροί σε μια 
κατάσταση ευθυμίας.

Το ωχρό φως μόλις που έσκιζε τα σκότη, χωρίς να μπορεί να 
αποτρέπει τους οδοιπόρους από στραβοπατήματα και συγκρούσεις 
στους βράχους. Αλλού να πέφτουν, αλλού να σηκώνονται, όμως σε

101



τέτιες ώρες όπου... μιλάει το πιοτό, κανείς δεν κάνει πίσω, ούτε 
γογγίζει,Τραβάει μπροστά στο στόχο του, ξεπερνώντας τα εμπό
δια.

Η ΓΡΙΑ ΔΡΑΚΙΩΊΊΣΣΑ
Ολομόναχη, μες στο βαθύ σκοτάδι, πότιζε το μποστάνι της 

κοντά στο μονοπάτι, η γριά Δρακιώτισσα του χωριού, μια παραδο
σιακή μορφή, γεμάτη πρωτογονισμό και πίστη, φυσικά, στα υπερ
φυσικά πλάσματα. Ακούσε από μακριά το θόρυβο, είδε λίγο και το 
φως του λαδοφάναρου, και κρύος ιδρώτας την περιέλουσε:

-  Άπαπα, για τ’ ιμένα έρθουντι τα ... τρισκατάρατα, χάνουμι 
τώρα, Α'ί - Λαυρέντη μ’ κάνι του θάμα σου ...

Έσβησε το λαδολύχναρο που είχε για να ξεχωρίζει τ’ αυλά
κια του μποστανιού της και λάιασε ακίνητη εδεκεί. Ωστόσο 
έκανε καρδιά και έστρεφε τα μάτια της κατά το θόρυβο και το φως, 
που ολοένα και κατέβαινε και πλησίαζε προς το μέρος της. Δεν της 
έμεινε πια καμιά αμφιβολία. Είταν τα ... φαντάσματα των παλιών 
παραδόσεων του χωριού της, και δεν έσωνε να σταυροκοπιέται και 
να ψελλίζει το " Πάτερ ημών..." Το κακό γι’ αυτή είταν που δεν είχε 
και κανένα ψωμί απάνω της ή μαχαίρι, δυο στοιχεία που έκαναν 
πέρα τους σατανάδες έτσι όπως το ομολογούσαν οι παλιοί...

Σώθηκε το " Πάτερ ημών..." κι άρχισε το "Άγιος ο Θεός ..." 
Τελείωσε κι αυτό και συνέχισε με το " Χριστός νικά...", μα και 
πάλι τα " φαντάσματα" σίμωναν κοντά της - πήγαινε πια να 
τρελαθεί.

-  Δε πιάν’ τίπουτα απόψ’, σκεφτόταν μέσα της. Τα καταραμέ
να θα μι ξικάν’ νι, δεν έχου ζουή...

Το πλησιέστερο σημείο απ’ όπου πέρασαν οι νέοι με το 
λαδοφάναρο, είταν και δεν είταν εκατό μέτρα απ’ το σημείο της 
πανικόβλητης γριάς. Τότε πια ξεχώρισε και το χρώμα της στολής 
από ένα ... ξωτικό. Είταν άσπρο ( παντελόνι λευκό φορούσε 
πράγματι ο νεαρός Στριμμένος).

-  Άσπρου φ’ στάν’, αναλογίστηκε μέσα της... Αμ τότι έχ’ νι κι 
ξουθιές τα γρουσούζ’ κα ...
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ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
Αποκεί και κάτω τώρα τα "φαντάσματα" απομακρύνονταν, κι 

η γριά άρχισε να πιστεύει πως απομακρυνόταν μαζί κι ο κίνδυνος. 
Ωστόσο δεν είχε θέση άλλο πια σε κείνο τον έρημο τόπο, γιατί 
μπορούσαν να επιστρέφουν:

-  Τί κάθουμι η ταλαίπουρ’, τα μπουστάνια θα κ’ τάξου απόψ’ ή 
τ’ ζουή μ’...

Σύμμασε λοιπόν τις δυνάμεις της και ίσα για το χωριό. Νύχτα 
βαθιά, σκόνταβε στα βράχια αλλά ανέβαινε, όλο ανέβαινε, ας 
αντίκριζε γύρω της μαύρες σκιές - είταν τα δέντρα και τα κλαδιά 
γύρω στο δρόμο - μια αλυσίδα από επίβουλους εφιάλτες.

Όταν έφτασε σπίτι της, είχε πια αποκάμει. Δεν άντεχε άλλο. 
Ρίχτηκε στο κρεβάτι της με τα ονόματα αγίων κι αγίων στα χείλη 
της, αλλά πού να κλείσει μάτι! Εκείνες οι μαύρες σιλουέτες των 
"ξωτικών" της δημιουργούσαν πνιγμού θηλειά στο λαιμό.

ΣΤΟΝ ΠΑΠΑ - ΘΑΝΑΣΗ
Δεν είχε φέξει καλά, όταν σηκώθηκε κι έτρεξε στην εκκλησία. 

Ή ξερε πως με το πρώτο αυγινό φως θα ερχόταν ο παπα - Θανάσης 
να διαβάσει τον όρθρο. Είταν λοιπόν μια ευκαιρία να διαβαστεί κι 
η ίδια κείνο το πρωινό, για να φύγει από μέσα της το ... κακό.

Ο παπα - Θανάσης δεν μπορούσε βέβαια να φέρει αντίρρηση. 
Οδήγησε τη γυναίκα μπροστά στην εικόνα του Χριστού, πήρε το 
Ευχολόγιο κι άρχισε την ευχή: "Ο Θεός των Θεών και Κύριος των 
Κυρίων, ο των πύρινων ταγμάτων δημιουργός ... Και τρέψον αυτόν 
εις φυγήν και επίταξον αυτώ καιτοις δαίμοσιν αυτού αναχωρήσαι 
παντελώς..."

-  Αχ, παπά μ’, απ’ του στόμα σ’ κι στ’ Θιού του’ φτι, τον διέκοψε 
τρέμοντας η γριά Δρακιώτισσα, δεν αντέχου άλλου, πάρι οπού 
μέσα μ’ τα διμουν’κ ά ...

Ατάραχος ο παπα - Θανάσης, συνέχισε με πιο αποφασιστική 
φωνή τον εξορκισμό:

-  Ορκίζω σε πνεύμα ακάθαρτον... Έξελθε και υπαναχώρησον 
από της δούλης του Θεού...
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Πόσο ανακουφίστηκε τώρα η κυρά της Δράκιας... Της φάνηκε 
πως βγήκε από μέσα της ένα μεγάλο βάρος, που της σύνθλιβε τα 
στήθια. "Αλλά τα διμσυν’κά είνι διμουν’κά", έλεγε, και βγαίνοντας 
από την εκκλησιά διαλαλούσε παντού στο χωριό το πάθημά της, 
προτρέποντας τους χωριανούς της να μην κυκλοφορουν πια τη 
νύχτα έξω.

Πάγωσε το χωριό απ’ τα λεγάμενα της γριάς, κι ένα μεγάλο 
μέρος κατοίκων έμεινε με την εντύπωση της παρουσίας φαντασμά
των στην περιοχή τους. Μονάχα στην εύθυμη παρέα της νύχτας όλα 
αυτά απηχούσαν διασκεδαστικά, μα δεν τολμούσε κανείς να κοι
νολογήσει την αλήθεια. Ένιωθαν και οι έξι - εφτά νέοι ισχυρή τη 
θέση τους, αφού μπόρεσαν -άσχετα αν δεν το επιδίωξαν- να δημιουρ
γήσουν μιαν άλλη κατάσταση στο χωριό. Τα κρυφοέλεγαν μάλιστα 
κάθε τόσο στους δρόμους και τα καφενεία, πάντα μόνοι τους, για να 
μην δώσουν δικαίωμα για υποψίες. Τα μιλούσαν κι εύχονταν να 
κρατηθεί αυτό το κλίμα που καλλιεργήθηκε τότε στη Δράκια.

ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ "ΦΑΝΤΑΣΜΑ"
Μια βραδιά πήραν την απόφαση να δώκουν και συνέχεια. Τί 

θα’καναν;
Την ώρα που έβγαιναν τα "φαντάσματα" - γύρω στο μεσονύχτι 

- άρπαξαν μια εικόνα από το σπίτι του φίλου τους Γιαννή και την 
κρέμασαν στη βρύση κάτω από το σπίτι της γριάς Δρακιώτισσας, 
ανάβοντας και δυο λαμπάδες, τη μια δεξιά και την άλλη αριστερά! 
Διάλεξαν αυτό το μέρος, ώστε να υπάρχει οπτική επαφή με το 
παραθύρι από το υπνοδωμάτιο της γριάς. Τα κανόνισαν όλα στα 
σβέλτα μέσα σε περίσσιο γέλιο, που με το ζόρι προσπαθούσαν να... 
πνίξουν, για να μην πέσουν στην αντίληψη κανενός.

Ξύπνησε κάποτε η γριά κι αντίκρισε φως στο παραθύρι της. 
Τρέχει κατακεί, κ α ιτ ίνα  ιδεί! Άλλο "φάντασμα" στη βρύση! 
-Πωπώ, ανάκραξε, πάει, για τ’ ιμένα γένουντι αυτά πάλε απόψ’... 
Βρε καλά τό ’λιγανι οι παλιοί για τ’ς ξουθιές απ’ βγαίν’ νι στα νιρά, 
το’χου τώρα μπρουστά μ’ του ξουθ’κό.

Κι άρχισε ξανά τα "Πάτερ ημών..." και τα "Κύριε ελέησον...",
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ενώ μέσα της η καρδιά χτυπούσε σαν αλαφιασμένο άλογο. Άλλο 
ξενύχτι τώρα και άλλο κλίμα αγωνίας όσο να ξημερώσει για να 
διαβαστεί πάλι στον παπα - Θανάση.

Η ΦΑΡΣΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ
Με το ξημέρωμα βρισκόταν πάλι στην εκκλησιά. Πήγε κι ο παπα 

- Θανάσης πιο ύστερα και ξαφνιάστηκε:
-  Πάλε σε σένα εμφανίζεται ο σατανάς; Βαριά τα αμαρτήματά σου, 

αγαπητή μου χριστιανή, και πρέπ’ να διαβάσουμι κι στου σπίτ’ τώρα.
-  Έλα, παπά μ’, να του διαβάσεις, μπελ ̂  κι φύβγ’ του κακό απ’ 

μι βρήκι.
Πήρε ο παπάς το πετραχήλι και το Ευχολόγιο και ξεκίνησαν για 

το σπίτι. Πρώτα όμως θέλησε να περάσει απ’ τη βρύση για να ρίξει 
κι εκεί στον "στοίχε ιωμένο" τόπο καμιά ευχή, παρά τις αντιδράσεις 
της συχωριανής του:

-  Ναπιράσου απ’τ’ βρύσ’ είπις; Μ’ δε μ’κόφτ’ςταπουδάρια μ’...
Στο τέλος υποχώρησε, γιατί ο εφημέριος βεβαίωσε για την

απομάκρυνση κάθε σατανικού πλάσματος στην παρουσία του σταυ
ρού και του ράσου.

Πρώτος ο παπάς, κοιτάζει καιτί να ιδεί! Η εικόνα κρεμασμένη 
ακόμα στο χτίσμα της βρύσης και τα χνάρια από τα καμένα κεριά 
δεξιά και αριστερά. Δεν είχε πια τώρα καμιάν αμφιβολία, είχε 
πειστεί κιόλα για την... πλάκα που θέλησαν να παίξουν κάποιοι τη 
νύχτα. Μα τα μάτια της γριάς δεν πίστευαν:

-  Μήπους τ’ν εικόνα τ’νι παράτ’σανι οι ξουθιές; ρώτησε τον εφη
μέριο.

-  Τί αμαρτία διαπράττεις, αδερφή, τη διάκοψε ελαφρά αγανα- 
χτισμένος αυτός, κάν’ χουριό μαζί οι άγιοι με τ’ς διαόλ’;

Αλλά κάθε αμφιβολία διαλύθηκε στο ρασοφόρο σαν έπιασε στα 
χέρια του την εικόνα.

-  Μπρε, μπρε, ξεσπάθωσε, αμ αυτήν’ η εικόνα είν’ απ’ του σπίτ’ 
τ’ Γιαννή, μπρε, μπρε, ποιος τ’ν έφερε δω; 1

(1) Μήπως.
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Ο γιατρός Κώστας Στριμμένος -ένα από τα "φαντάσματα" 

τηςΔράκιας σε νεαρή ηλικία.
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Η... ΕΚΔΙΚΗΣΗ
Βαρύ έπεσε την ημέρα εκείνη το μήνυμα της αποτυχίας του 

σχεδίου στα μέλη της ομάδας. Τώρα όλο το χωριό τους είχε μάθει, 
και οι νεαροί τύποι της Δράκιας το’φερναν βαρέως μέσα τους. Δεν 
το είχαν βάρος τόσο επειδή αποτύχανε, αλλά επειδή βγήκαν στη 
φόρα. Το’βαλαν καημό μέσα τους και ζητούσαν εκδίκηση. Τι, όλα 
ξεκίνησαν απ’ τον παπα - Θανάση, κι αυτός έγινε τώρα ο νέος 
στόχος τους. Τί να τον κάνουν;

Πέρασε καιρός όταν στο καφενείο του χωριού έσμιξε μια μέρα 
η συντροφιά με τον καλό ρασοφόρο. Επαιρνε να απαλύνεται η 
εντύπωση από τα γεγονότα που προηγήθηκαν, κι ο ιερέας ζύγωσε 
και κάθησε στο τραπέζι τους. Ίσως ήθελε να πάρει τη γνώμη του 
νεαρού φοιτητή της ιατρικής Κώστα Στριμμένου για κάποιο σπυρί, 
που είχε παρουσιαστεί στο λαιμό του κάτω από τα γένεια. Ο ένας 
σκούντησε το πόδι τ’αλλουνού κάτω απ’ το τραπέζι, κι ο φοιτητής 
μπήκε στο νόημα:
-  Να το ιδούμε, παπα - Θανάση, να το ιδούμε, για να βγάλουμε το 
συμπέρασμα...

Σήκωσε όσο μπορούσε ψηλά το κεφάλι, αλλά το σπυρί είταν 
μέσα στα γένεια, δεν φαινόταν." Χρειαζόμαστε ένα ψαλίδι", είπαν.

Ο καφετζής πήγε το ψαλίδι, κι ο φοιτητής άρχισε κιόλα να κόβει 
τα γένεια γύρω από το σπυρί. Νέο σκούντημα στα πόδια, και το 
ψαλίδι... άπλωσε το έργο του και στη γενειάδα του ανύποπτου παπα
- Θανάση! Ψαλιδιές αποδώ, ψαλιδιές αποκεί, και τα γένεια - αθώα 
θύματα μιας εκδίκησης - να σημαδεύουν το πάτωμα του καφενείου, 
ξεσηκώνοντας ακράτητα γέλια στους χωριανούς ένα γύρω. Κάτι 
αντιλήφτηκε τότε κι ο παπάς, οπότε μπήκε στο... νόημα, μα είταν 
αργά πια. Η μισή γενειάδα βρισκόταν στο πάτωμα!...

Ποιος είδε και δεν φοβήθηκε τον αγαθό ρασοφόρο! Τίναξε 
απάνω, και μέσ’ από μια οργή - κεραυνό, χτυπούσε χέρια και 
ποδάρια,...χρωματίζοντας καλά τους δράστες.

« « 6
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Τα "φαντάσματα" 
στη Μ ακρυράχη

Πώς κάποιοι κάτοικοι έδιωξαν απ’ το καλύβι του 
έναν συχωριανό τους

Ο ΓΕΡΟ - ΡΗΓΑΣ ο "Ντουρλός" από την Μακρυράχη την είχε 
αράξει μόνιμα στο καλύβι του - Τουρκοκρατία ακόμα - κι ούτε καν 
τον ένοιαζε να ξεμυτίσει κατά το χωριό του. Είχε τις κότες του, τα 
κουνε'λια του, τα γιδοπρόβατά του, είχε και τα μποστάνια του τα 
καλοκαίρια, και περνούσε ζωή και κότα. Δεν δεχόταν με κανένα 
τρόπο να ανεβεί στη Μακρυράχη:

-  Ν’ ανέβου στου χουριό; Τί να κάμου, να ιδού τα μούτρα σας; 
- η απάντηση του σ’ όσους τον προσκαλούσαν να πάει στο χωριό, 
να ιδεί και καμιά "μ’σότριβ’" ά).

Είναι αλήθεια πως για το τελευταίο κοβόταν ο γέρο - Ρήγας 
μόλα τα γεράματά του, αλλά βρε αδερφέ είταν ανάγκη ν’ ανηφορί- 
σει στο χωριό για να ιδεί γυναίκα;

-  Γ’ναίκις; όσις θέλ’ς, απαντούσε στους περαστικούς. Πιρνούνι, 
απουδώ απ’ του δρόμου μιλιούνια^ κάθι μέρα. Δε σας έχου ανάγκ’, 
βρε, δεν έχου ανάγκ’ κανένα τ’ κιαρατά...

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ
Η πεισματική αντίδραση του γέρο - Ρήγα είχε γίνει πρόκληση 

στο χωριό. Ό χι επειδή έχανε κανείς από την απουσία του, αλλά 
επειδή κρατούσε μια στάση πεισματική και άκαμπτη. Είταν και τ’ 
άλλο ύστερα: Έλειπε κι από τις "μεγάλες" νύχτες της Ανάστασης 1

(1) Μισότριβες έλεγαν τις γυναίκες του γλυκού νερού.
(2) Δεν ήξερε τί αντιπροσωπεύει ο όρος "μιλιούνια".
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και των Χριστουγέννων, που έθιμο παλιό επέβαλλε όλους στην 
εκκλησία. Δεν άρχιζε μάλιστα ο παπάς την ακολουθία, αν δεν 
βρισκόταν όλο το χωριό στο ναό. Έβγαινε, λέει, κι εδώ ο ρασοφό
ρος στην Ωραία Πύλη τις δυο "μεγάλες" νύχτες, πριν ακόμα αρχίσει 
τους ψαλμούς κι έστελνε το ερώτημα ως πέρα:

-  Είμαστι ούλ’, χριστιανοί;
Η απάντηση των πιστών στη Μακρυράχη είταν από χρόνια 

πανομοιότυπη:
-  Είμαστι οΰλ’, παριχτός (=παρεκτός) του γέρου - Ρήγα.
-  Κακό ψόφου νάχ’ ι καταραμένους, τουν έχ’ καβαλ’κέψ’ ι 

διάουλους - έστρεφαν πολλοί την κατάρα τους μέσα στο ναό.
Ούτε ψόφο γνώριζε όμως ούτε και καμιά αρρώστια τον πιλά

τευε. Ζούσε και ...βασίλευε σ’ εκείνεςτις ερημιές, ευτυχισμένος σαν 
μικρός Θεός μπροστά στην απέραντη θάλασσα του Αιγαίου.

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΝΟΝΤΑΙ
Έπρεπε λοιπόν για τους κατοίκους της Μακρυράχης να βρεθεί 

επιτέλους ένας τρόπος ώστε να σπάσει η εμμονή του γέρου και να 
αναγκαστε ί να ανε βε ί στο χωριό, για να νιώσουν και την ικανοποίη
ση της "νίκης" οι πολλοί. Σκέφτηκαν πολλά να του κάνουν. Άλλοι 
είπαν να πάνε να του μπήξουν φωτιά το καλύβι του, άλλοι να τον 
δέσουν σ’ ένα γαϊδούρι και να τον ανεβάσουν με το ζόρι στο χωριό 
κι άλλοι να του πετροβολούν το καλύβι τα βράδια.

Δεν συμφωνούσαν όμως όλοι. Ούτε στην πυρπόληση του καλυ
βιού έστεργαν (κρίμα φτωχός άνθρωπος να χάσει το βιος του), ούτε 
στη βίαιη προσαγωγή του στην πολίχνη (τί θα κέρδιζαν; Πάλι αυτός 
θα επέστρεφε στην ερημιά του και θα τους κορόιδευε), ούτε να τον 
πετροβολήσουν, γιατί φοβόνταν περισσότερο την "μπρουστουγιου- 
μή" καραμπίνα του παρά τον ίδιον!

Στο τέλος έριξε και τη δική του πρόταση ο μπαρμπα - Μαγαλιός:
-  Ιγώ σας λέου να τ’ αμουλήσουμι απ’ τα ψ’λά τ’ λούμια ^ τ ο υ 

λούμια) να τα πιράσ’ για φαντάσματα κι να κατσυρ’θεί απ’ του 
φόβου τ’ κι να φύβγ’.

Η πρόταση άρεσε σ’ όλους, γιατί ο γέρο - Ρήγας, ζώντας σε
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κόσμους περασμένων καιρών και γαλουχημένος με τους θρύλους 
και τις παραδόσεις της περιοχής του, πίστευε σ’ όλα τα μεταφυσικά 
πλάσματα του λαού.

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ
Χωρίς να κοινολογήσουν το μυστικό, μάζεψαν αρκετά παλιο- 

τούλουμα και την ορισμένη βραδιά - σκοτάδι βαθύ - πήραν το δρόμο 
για το καλύβι του γέρο - Ρήγα. Ζύγωσαν κι είδαν το γέρο έξω να 
πελεκάει ένα κουτάλι κάτω από το φως του λυχναριού. Σιωπηλοί κι 
αμίλητοι όλοι τους άρχισαν να γεμίζουν με αέρα τα τουλούμια, μα 
όσο να γεμίσουν το δεύτερο άδειαζε το πρώτο. Είταν τρύπια πανά- 
θεμά τα, και τί να τα κάνουν! Μες στην αμηχανία ο Κωστής Π. 
βρήκε τη λύση:

-  Να πάμι απ’ πάν’ στ’ βρυσουμάνα, να τα γιουμίσουμι μι νιρό...
Άρεσε σ’ όλους το σχέδιο:
-  Μπρε καλά του λέει. Τόσου του καλύτιρου, θα βαραίν’νι 

κ’λώντας κι θα κάν’νι σαματά.
Ανηφόρισαν κι έβαλαν τα τουλούμια στην πηγή. Τα γιόμισαν, 

τα ’δεσαν καλά και τα πήραν στις μασχάλες τους, με το νερό να 
τρέχει απ’ τις τρύπες τους. Τί τους πείραζε όμως; Είταν καλοκαίρι 
και το νερό τους δρόσιζε.

Ή ρθαν πάνω απ’ το ρημοκάλυβο, καμιά κατοστή μέτρα ψηλό
τερα και στρίμωξαν εκεί τα τουλούμια τους. Πήραν βαθιά ανάσα 
κι άρχισαν να τα εξαπολύουν, ένα-ένα τον κατήφορο. Μέσα στην 
απόλυτη γαλήνη της νύχτας τώρα, τα βαριά τουλούμια κατρακυλώ
ντας συμπαρασύρανε πέτρες και χαμοκλάδια κι αυξαίνανε το θό
ρυβο.

Στην αρχή ο ερημίτης ξαφνιάστηκε αλλά δεν φοβήθηκε. Κά
ποιος βράχος - αναλογίστηκε - θα ξεκόλλησε από ψηλά και κύλησε 
προς τα κάτω. Μα οι θόρυβοι συνεχίστηκαν, κι ο παντέρημος 
Μακρυραχιώτης άρχισε να τρέμει. Καταλάβαινε πια πως σώματα 
βαριά κατρακυλούν λίγο πιο πέρ’ απ’ την αυλή του, αλλά τί να είναι; 
Τί είταν όλα τούτα, που ήρθαν στα καλά καθούμενα να αναταρά
ξουν τη γαλήνη του τόπου και να σπείρουν τον τρόμο;
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Ω, δεν αμφέβαλε τώρα. Είταν φαντάσματα, που πρέπει να 
πήγαν για να του κάνουν κακό! Τί να κάνει ο φτωχός; Να φωνάξει; 
Ποιος όμως να τον ακούσει μέσα στην άγρια ερημιά; Κι αν, ύστερα, 
του έπαιρναν τη φωνή έτσι καταπώς ενεργούσαν τα δαιμονικά της 
νύχτας; Σκέφτηκε πάλι ν’ αρπάξει την παλιοκαραμπίνα του και να 
την αδειάσει κατά τους θορύβους. Μα πάλι ήρθαν στο νου του οι 
παραδόσεις του τόπου, που μιλούσαν για το μάταιο μιας τέτιας 
προσπάθειας και, το χειρότερο ακόμα, για τη ζημιά που μπορούσε 
να πάθει. Άμα χτυπούσε δηλαδή δαιμονικό, τα σκάγια όχι μόνο δεν 
θα το τρυπούσαν, μα θα εξοστρακίζονταν και θα επιστρέφανε στον 
πυροβολητή! Έ τσι επιμένανε τα παραμύθια του τόπου. Τρύπωξε 
λοιπόν στο καλύβι του και κόλλησε τα μάτια του στο μικρό παρά
θυρο του κατωγιού, προσπαθώντας να διακρίνει μέσα στο σκοτάδι 
τί επιτέλους είταν αυτά τα σώματα που κατρακυλούσαν με πάταγο. 
Χαμένη η προσπάθεια. Καταλάβαινε βέβαια πως τα σώματα κατέ
βαιναν από ψηλά, περνούσαν δίπλα απ’ τ’ αυλογύρι όταν εντεινό- 
ταν ο θόρυβος και χάνονταν στην κατηφοριά. Μα τί άλλο να είταν 
τέτιες ώρες όλα τούτα - για το παραδοσιακό μυαλό του - παρά 
μεταμορφωμένοι σατανάδες, που βγήκαν για να τον βλάψουν ή να 
τον διώξουν από τον τόπο;

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΚΑΛΥΒΙ
Η τελευταία σκέψη πιλάτευε δυναστευτικά τα σωθικά του όσο 

περνούσε η ώρα, ενώ η καρδιά του πήγαινε να σπάσει από την 
αγωνία μήπως κάποιο απ’ αυτά τα βαριά σώματα ...τρύπωνε μέσα 
στο καλύβι, και τότε αλίμονο του:

-  Πάει, χάθ’κα ι έρ’μους, έλεγε μέσα του. Ή ρθ ιη  συντέλειά μ’, 
τιλείουσανι ούλα, τιτέλιστι απ’ είπι κι ι Χριστός. Βόηθα, Χριστέ μ’ 
κι Παναγιά μ’...

Ωστόσο ούτε να φύγει μπορούσε ούτε να μείνει. Το μυαλό του 
έπεσε σε μια ολοκληρωτική αδράνεια, λύγισαν τα γόνατά του και 
σωριάστηκε καταγής. "Θα μείνου δω - τ’ αποφάσισε - κι ό,τ’ πει ι 
Θιός απ’ είνι μιγάλους... Θα μι φ’λάξ’νιτουλάχιστου τα ντουβάρια, 
ινώ άμα φύβγου, θα μι σακατέψ’νι στου δρόμου οι σατανάδις".
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Το αποφάσισε και το ’καμε. Ξέμεινε κει αιθριασμένος, πλάσμα 
αναστατωμένο κι άβουλο, και μόλις ρόδισε η ανατολή απέναντι, 
μάζεψε το φτωχό νοικοκυριό του και πήρε το δρόμο του χωρίου. 
Πέρασε μέσα, κάτω βέβαια απ’ τα πειράγματα των χωριανών του 
που μετείχαν στην αποτελεσματική επιχείρηση της νύχτας, και 
καταστάλαξε πια στο σπίτι του στο χωριό. Τώρα εδώ είταν σιγου- 
ρεμένος, δεν είχε να φοβηθεί τίποτα και το διατυμπάνιζε παντού: 

-  Καλύτιρα να ζου μι τ’ς ανθρώπ’ παρά μι τ’ς σατανάδις...
Τα ’λεγε κι έπλεεαν στην ικανοποίηση τα ζωντανά "φαντάσμα

τα" της νύχτας, που έβλεπαν την απόλυτη επιτυχία του σχεδίου τους.

Υ.Γ. Οι θόρυβοι εκείνοι αποδόθηκαν απ  ’ τους κατοίκους σε πραγματι
κά δαιμονικά, και η πίστη αυτή δημιούργησε παράδοση για την εμφάνιση 
σατανάδων στην περιοχή της Μακρυράχης προς το μέρος της Ζαγοράς. 
Αυτή την παράδοση μου την αφηγούνταν στα 1965 - 1966 γέροντες του 
τόπου, μεταξύ των οποίων και ο Ζαγοριανός ιστοριοδίφης Απόστολος 
Κωνσταντινίδης, που μου τόνιζε και την αφετηρία της.

0 0 6
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"Μι του συμπάθιου, 
ειμι ...ξιβράκουτους"!

Τα μπάνια στο Χορευτό και το απρόσμενο 
πάθημα του γερο-Αποστολάρα της Μακρυράχης

Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ είχε ανάψει για καλά στο κεντρικό καφενείο 
της Μακρυράχης στο ανατολικό Πηλιο κείνο το καλοκαίρι - μακά
ριο έτος 1895. Δεν μιλούσαν τώρα οι κάτοικοι για τα προβλήματά 
τους, ούτε σχολίαζαν την επικαιρότητα του χωριού τους. Οι συζή
τησε ις στρέφονταν γύρω από τα μπάνια των Ζαγοριανών ομογενών 
της Αιγύπτου, που κείνη τη χρονιά, ανεβαίνοντας στη γενέτειρά 
τους, έφεραν μαζί τους και την καινούργια συνήθειά τους: Να 
κολυμπούν στη θάλασσα του Χορευτού. Μαγιώ όμως τότε δεν 
ήξεραν οι άνθρωποι, και οι Ζαγοριανοίτης Αιγύπτου έμπαιναν στη 
θάλασσα με τα μακριά σώβρακα που φορούσαν. Ε, αυτό το ξεγύ
μνωμα δεν είταν δυνατό να το δεχτούν κάποιοι κάτοικοι της Μα
κρυράχης. Δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι βρίσκονται άντρες, 
που δεν διστάζουν να αφαιρούν το παντελόνι τους καταμεσίς της 
αμμουδιάς και να ρίχνονται στη θάλασσα. Δεν το ’χαν σε καλό τους 
και οι προληπτικοί χωριανοί της Μακρυράχης:

-  Φουτιά εξ ουρανού θα πέσ’ στα κιφάλια μας να μας ξιπατώσ’, 
αναστέναζε ο μπαρμπα-Νικόλας, μ’αυτά τα χούια κάτ’ στου Χου- 
ριυτό.

-  Να μας κάψ’ ντε κι να μας ιξαφανίσ’ μι τούτα απ’ γλέπ’(= βλέ
πει) ι Μιγαλουδύναμους, αναφωνούσε ο γερο-Στανιός, ο "σοφός" 
του χωριού.

Πήρε το λόγο ύστερα ένας απ’ τους συντηρητικότερους και 
δυναμικότερους της πολίχνης:

-  Αυτοίν’μπουρεί να ξιβρακώνουντι κ’ κάτ’(=κεί κάτω), αλλά 
ιμείς δω πάν’ τί κάνουμι; Να πάμι να τ’ς μαζώξουμι μι τα βράχια,
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να τ’ς σπάσουμι τα κιφάλια τ’ς αντίχριστ’, απ’ δε προυσκ’νάνι Θιό 
κι ριζιλεύ’νι τα μούτρα τ’ς κι τα χουριά μας...

-  Ριζίλ’ κι ριντίκουλαυ(=ρεζίλι, ξεφτίλα) γίν’καμι ούλ’ μι τ’ς 
προυστυχιές, ανέκραξε ο νεότερος της παρέας, δεν έχουμι μούτρα 
να πιρπατούμι κι να βλέπουμι ι ένας τουν άλλουν.

Ο ΓΕΡΟ - ΑΠΟΣΤΟΑΑΡΑΣ
Κείνη τη στιγμή μπήκε στο καφενείο ο γερο-Αποστολάρας ο 

αγροδίαιτος, που οι γνώσεις του δεν πήγαιναν παραπέρα από τα 
παραμύθια και τις ιστορίεςτου χωριού του. Γεννημένος στην εξοχή, 
άφηνε τη ζωή του να ξεδιπλώνεται μέσα στο περιβόλι της φύσης με 
τους τετράποδες συντρόφους του, και τα ουράνια σώματα ψηλά να 
ασκούν ένα ρόλο κυριαρχικό μέσα του, προσδιορίζοντας το χρόνο 
και τις καιρικές μεταβολές.

'Οταν λοιπόν ο γερο-Αποστολάρας άρπαξε με τ’ αφτιά του τα 
καμώματα των Ζαγοριανών της Αιγύπτου στο Χορευτό, μπήκε στη 
μέση κι αφού τράβηξε απότομα το γιακαλίτου προς τα έξω, άφησε 
λόγο θυμωμένο κι ορμητικό:

-  Τί λέει; Πέφτ’νι στ’θάλασσα ξιβράκουτ’; Νύχτα ή μέρα του 
κάν’νι τούτου του ριζιλίκ’;

-  Μέρα κι μέρα μισ’μέρ’ για, του απαντάει ο Δήμος της παρέας.
-  Μπρουστά στου κόσμου;
-  Μ’ τ ί, θαλά κρυφτούνι;
Άναψε περισσότερο τώρα:
-  Δε γένιτι, όχ’ δε γένιτι.Δεν αντέχ’ι τόπους τέτχις προυστυχιές, 

δε μπουρού να τ’ακούου άλλου..., δε ντάίαντάου άλλου, σας λέου, 
μπιζέρ’σα. Να πάρουμι τ’ς παπάδις κι να διαβάσουμι αγιασμό να 
φύβγ’ του διμόνιου, τέτιου έχ’νι μέσα τ’ς αυτές οι λέρις (=  λέρες) 
κι ξιβρακώνουντι...

Είχε πειραχτεί αφάνταστα ο γέρος της Μακρυράχης, κι από την 
ώρα εκείνη όπου κι αν πήγαινε, όπου κι αν στεκόταν, το τόνιζε 
πανομοιότυπα:

-  Δε γένιτι, όχ’ δε γένιτι να ξιβρακώνουντι άνθρουπ’ μέρα 
μισ’μέρ’ κι μπρουστά στου κόσμου.Τέτια πράματα γένουνταν στα
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Σόδουμα κι Γόμουρα, π’θανά αλλού!
Είχε πάθει ένα είδος ψύχωσης με τη συνήθεια τούτη των Ζαγο- 

ριανών στο Χορευτό, κι όλο αυτή πρόβαλλε αντιδρώντας πεισμα
τωμένα στις παρέες του και στο σπιτικό του. Είχε τόσο φανατιστεί 
ώστε, άμα κανείς τον ρωτούσε για τα νέα του χωριού του, αυτός 
άλλαζε χαβά:

-  Καλά βρε τα νέα, αλλά τί θα γέν’ μ’ αυ’νούς τ’ς ξιβράκουτ’ δω 
’σιακάτ’...

Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΥ!
Όλη η Μακρυράχη έμαθε σιγά-σιγάτην έμμονη αντίδραση του 

γερο-Αποστολάρα, η οποία κι έγινε στο τέλος πρόκληση ανίκητη 
στα πειραχτήρια της πολίχνης. Τώρα οι ίδιες οι κουβέντες ακούγο- 
νταν στις παρέες τους:

-  Τα μάθατι; πάει σάλουσι ι γερου-Απουστουλάρας μι τ’ς Ζα- 
γουριανοί απ’ κουλ’μπάνι κάτ’ στου Χουριυτό.

-  Πρέπ’ κάτ’ να τ’ κάνουμι, για να τούνι τσατίσουμι πλειότιρου 
κι να τούνι κάνουμι μπαρούτ’, να σκάσ’.

Το βασάνιζαν αποδώ, το σκέφτονταν αποκεί, μια μέρα σκάρω
σαν το σχέδιο. Να του κλέψουν, είπανε, τη βράκα και να τον 
αφήσουν με το σώβρακο, όπως είταν και οι Ζαγοριανοί κολυμπητές 
στο Χορευτό! Πώς όμως και πού;

Έ νας νεαρός, ο Μητσος του Τριπύλα, ήξερε ότι ο γερο-Απο- 
στολάρας βγαίνει στο χωράφι του, σε αγροτική τοποθεσία της 
Μακρυράχης, και κόβει ξύλα για το τζάκι. Κάπου - κάπου μάλιστα, 
κυρίως όταν οι μέρες είναι ζεστές, δεν επιστρέφει στο χωριό, γιατί 
κοιμάται στο χτήμα. Τίτο ευκολότερο λοιπόν να παραφυλάξουν, κι 
όταν ο γέρος θα έπεφτε στον ύπνο, να τρέξουν να του πάρουν τη 
βράκα, που συνήθιζε να κρεμάει στα κλαδιά του δέντρου όπου 
απάγγιαζε.

ΕΠΑΘΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΤΕΚΡΙΝΕ
Με τη σειρά τα πειραχτήρια της Μακρυράχης έβγαιναν και 

παρακολουθούσαν, αδιάφορα τάχα, τις κινήσεις και την ταχτική
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του γέρου, κι όταν βεβαιώθηκαν μια βραδιά για τη διανυχτέρευσή 
του σιο χτήμα του, πήγαν και κρύφτηκαν δυο απ’ αυτά στο γύρω 
δάσος. Δεν αμφέβαλλαν πια για την επιτυχία τους, γιατί το γέρο 
τον είχαν στο χέρι τους. Πραγματικά, αφού έφαγε νωρίς, πήγε να 
πλαγιάσε ι με το σούρουπο, βγάζοντας όμως πρώτα τη βράκα και το 
γιακαλί και κρεμώντας τα στο δέντρο.

Είχε πέσει σε ύπνο βαθύ, όταν ο ένας απ’τους δυο σύρθηκε ως 
τη μεριά του γέρου και άρπαξε τη βράκα, που κρεμόταν στα κλαδιά. 
Γύρισε πίσω στο φίλο που παραμόνευε, για να πανηγυρίσουν και 
οι δυο μαζί την επιτυχία του τολμήματος τους. Την ίδια βραδιά όλοι 
οι μυημένοι στο σχέδιο είχαν κιόλα κατατοπιστεί, και περίμεναν 
πρωί-πρωί την άλλη μέρα το αποτέλεσμα των ενεργειών τους.

'Οταν την επομένη άνοιξε τα μάτια του ο γέρος κι είδε ότι η 
βράκα του είχε κάνει φτερά, πήγε να σκάσει από το κακό του. Τον 
έπιασε όμως κι ένας φόβος, και κρύος ιδρώτας τον περιέλουσε. 
Πίστεψε πως τα δαιμονικά της νύχτας πήγαν και τ’ άρπαξαν τη 
βράκα κι άρχισε τα "Πατερημών..." και τα "Κυριελέησον..." Του 
κάκου όμως. Η βράκα δεν φαινόταν πουθενά, και πώς θα πήγαινε 
στο χωριό! Μαύροι συλλογισμοί και ψιλός ιδρώτας είχαν αρχίσει 
να τον βασανίζουν:

-  Ιγώ να καταντήσου έτσ5 σα τ’ς μασκαράδις τ’ς Ζαγουριανοί 
απ’ πιρπατάνι μι τα σώβρακα στου Χουριυτό; Ιγώ βρε να πάθου 
αυτά απ’ κουρόιδιυα, βρε πώς θα ξικ’νήσου για του χουριό, τί θα 
πούνι (=πούνε), διάουλι, όσοιν’ δούνιτ’ μάπα μ’;

Να φύγει το βράδι με το σούρουπο,δεν του ερχόταν καλά. Γιατί 
άμα τον έβλεπε κανείς στο δρόμο, είταν πολύ χειρότερα, θα κινού
σε μεγάλες υποψίες. Εξάλλου έτρεμε και τα δαιμονικά που πίστευε 
μ’ όλη τη δύναμη της ψυχής του. "Η μέρα ε ίνι για τ’ς ανθρώπ’, έλεγε, 
κι η νύχτα για τα διμόνια τ’ κιαρατά".

Ούτε και μπορούσε να εργαστεί στο χτήμα του έτσι με το σώ
βρακο, όπως είταν. Τότε κατά τί θα διέφερε απ’ τους Ζαγοριανούς 
της Αιγύπτου, που κολυμπούσαν κάτω στο Χορευτό; Αποφάσισε 
λοιπόν να φύγει. Ευτυχώς που είχε στο χτήμα του δυο - τρία 
σκεπάσματα. Πιάνει τότε μια κουρελού και τη γυρίζει γύρω στα
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πόδια του απ’τη μέση και κάτω. Κόβει κι ένα σπάρτο και το κάνει 
ζώνη, κι έτσι σαν φάντασμα της ημέρας ξεκινάει για το χωριό του, 
σταυροκοπούμένος!

Παρακαλούσε βέβαια να μη συναντήσει άνθρωπο στο δρόμο, 
μα δεν είταν δυνατό. Δεν είχε όμως άλλα περιθώρια επιλογής. 
Μπρος βαθύ και πίσω ρέμα.

Στην αρχή δεν άκουγε ψυχή στο δρόμο, και ησύχαζε στα σωθικά 
του. Αργότερα όμως· σαν έπεσαν στ’αφτιά του γυναικείες κουβέ
ντες, "Θιέ κι Κύριε, ψέλλισε, πάει ξιφτιλίστ’κα. Να μι ιδούνι γ ’ναί- 
κις έτσ’ ξιβράκουτου; Καλύτιρα να χαντακουθού, ν’ανοίξ’ η γη να 
μι καταπιεί..." Ευτυχώς που λίγο μπροστά έχασκε μια ρεματιά 
πνιγμένη στ’αγριόκλαδα, και χώθηκε μέσα. Πέρασε από πάνω το 
γυναικομάνι, δεν τον αντιλήφτηκε.

Ξανάκανε το σταυρό του και κίνησε πάλι. Πορευόταν πια σε 
καθαρό μέρος, όταν αντίκρισε από καμιά διακοσαριά μέτρα δυο- 
τρεις Μακρυραχιώτες. Δεν είχε τώρα πού να κρυφτεί και συνέχισε 
αμήχανα το δρόμο του. Σύντομα τον διακρίνανε και τα ’χασαν:

-  Ομπό, πάει κι ι γέρου-Απουστουλάρας, ξικούτιασι, ξεφώνισε 
ο πρώτος.

-  Του φουκαρά τουν Απουστουλάρα, συμπλήρωσε ο δεύτερος, 
δεν είνι στα καλά τ’, πάει του ’στριψι η βίδα τ’...

Προτού όμως προφτάσουν να απευθυνθούν στον ίδιον, ακού
στηκε τρομαγμένη και παρακλητική η φωνή του γέρου:

-  Μίτου συμπάθιου, είμι ξιβράκουτους!
Τα είπε αυτά για να διαλύσει κάθε υποψία, που θα γεννούσε 

οπωσδήποτε η εμφάνισή του. Μα ωστόσο οι συχωριανοί του αυτοί 
είχαν ξεγράψει πια τη λογική του συντοπίτη τους, κι ένας απ’αυτούς 
τον ρώτηξε τί έγινε κι έμεινε ξεβράκωτος.

-  Μη τα ρουτάτι, τίπουτ’ άλλου δε σας λέου,είμι ξιβράκουτους!
Έκαναν παράμερα να περάσει απ’το στενό μονοπάτι ο γέρος

με την κουρελού απ’τη μέση και κάτω, χωρίς να μπορούν να δώσουν 
κάποια εξήγηση στο φαινόμενο.

Σε μια στροφή του δρόμου έπεσε απάνω σε παρέα γυναικών και 
αντρών, που πήγαιναν στα χτήματά τους. Έφριξαν όταν τον είδαν,

118



κι οι γυναίκες σκέπασαν τα μάτια τους:
-  Απουποΰ ντρουπή, έσκουξε η γεροντότερη, η γριά Τσακμάκω, 

κ’τάξ’τι κατ’αλλού...
Συγχρόνως όμως ακούστηκε πάλι πανομοιότυπος ο λόγος του 

Αποστολάρα:
-  Μίτου συμπάθιου, είμι ξιβράκουτους!
Το είπε τρέμοντας, αλλά πήρε λίγο θάρρος και συμπλήρωσε:
- Μη μι κ’τάζιτι απ’ τ’ μέσ’ κι κάτ’, κ’τάξ’τι μι απ’ τ’ μέσ’ κι απάν’...
Τότε συνήρθε κάπως από το ξάφνιασμα η χαριτολόγος γρια-

Κατίγκω κι άφησε τον πονηρό της λόγο:
-  Μ’τί να κ’τάξουμε τα ’σιαπάν’, Απουστουλάρα; τα ’σιακάτ’ είνι 

καλύτιρα...
Έκρυψε για μιαν ακόμα φορά ο γέρος την ντροπή του, κι τάχυνε 

το βήμα του, για να φτάσει πιο ύστερα στην παρυφή της πολίχνης. 
"Τώρα πώς θα ξιμπλέξου ι έρμους, κι ποιος έχ’ ’φτιά να τ’ακούσ’", 
αναλογιζόταν.

Μπήκε μέσα στη Μακρυράχη, κι άμα έβλεπε καμιά σιλουέτα 
στο δρόμο ή άκουγε κουβέντα, αναμασούσε τα ίδια:

-  Μίτου συμπάθιου, είμι ξιβράκουτους!
-  Βρε άστα αυτά, τον αποστόμωσε(και τον εξαγρίωσε) ένα από 

τα πειραχτήρια που είχαν στήσει καρτέρι στο δρόμο, ξέρουμι γιατί 
είσι ξιβράκουτους. ’Τοιμάζισι να πας κάτ’ στου Χουριυτό μι του 
σώβρακου,για να κουλ’μπήσε ις μιτ’ς ξιβράκουτ’, απ’τ’ς κατηγορού- 
σις, βρε, ως τα προυχτές...

Τώρα ο γέρος δεν άντεχε άλλο. Χύμηξε με ορμή ν’ αρπάξει 
πέτρες του δρόμου για να περιποιηθεί ανάλογα τους χλευαστές του, 
αλλά με το τίναγμα του ’φυγε η κουρελού, κι έμεινε με το σώβρακο 
μονάχα ο δύστυχος της Μακρυράχης μπροστά σε δεκάδες μάτια 
αντρών και γυναικών... Δεν του ’μεινε πια τώρα παρά να ακούσει 
και την τελευταία περιπαιχτική κεντριά:

-  Αι, καλό κουλύμπ’, μπαρμπ’Απουστουλάρα, καλό κουλύμπ’ μι 
τ’ς Ζαγουριανοί, κι χιριτήματα ’σιακάτ’ στου γιαλό..., αλλά να μη σι 
ιδεί στα μάτια τ’ς η Απουστουλάρινα... Διάουλους θα σι χουρέψ’!

Πράγματι η γριά Αποστολάρα μόλις τον αντίκρισε έτσι στα
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χάλια του, άρπαξε μια μαγκούρα να τον περιποιηθεί κατάλληλα, 
μα δεν του την έφερε. Κατάλαβε την αθωότητα του γέρου της κι 
αφοπλίστηκε. Δεν είπε τίποτα τώρα, έτρεξε μόνο στο κελάρι του 
σπιτιού να του φέρει τη γαμπριάτικη βράκα, τη μοναδική που 
διέθετε άλλωστε, για να ντύσει ο γέρος τη γύμνια του.

6 6 6
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Ο Α ραπογιάννης 
και η "νεράιδα" της Πορταριάς

Η αρχή ενός ερωτικού δεσμού 
στο Β ' μισό του 19ου αιώνα

ΑΡΓΑ τη νύχτα τα Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού - Β ' μισό 
του περασμένου αιώνα- έβγαινε ολομόναχη και θρονιαζόταν στο 
πεζούλι της βρύσης στο συνοικισμό "Ράχη" της Πορταριάς η 
Ασημω η Πορταρίτισσα, χήρα γυναίκα πάνω στα καλά της χρό
νια. Τί συνήθεια είταν και δαύτη, εκεί στο απόλυτο σκοτάδι, στη 
θέση που θα κούρνιαζαν οι νεράιδες των παραδόσεων, να βγαί
νει και να στρογγυλοκάθεται νέα γυναίκα, ρίχνοντας μάλιστα κι 
ένα πέπλο από πάνω της για να φαντάζει ξωτικό; Να’ ταν το 
μυστηριώδες τραγούδι του νερού - της ύλης αυτής που σύμφωνα 
με τις πανάρχαιες αντιλήψεις σέρνει μαζί της ανεξιχνίαστες 
δυνάμεις της γης - αυτό που την τραβούσε; Να’ ταν ο χαμός του 
άντρα της που την έκανε να μην την χωράει το σπίτι της και να 
ζητάει συντροφιά (και παρηγοριά) εκεί στο ζωντανό νερό; Τί να’ 
τανε;

Καθόταν και μετρούσε, μαζί με τους χτύπους της καρδιάς της, 
και τα βήματα κάποιων περαστικών, χωρίς να τονίζει την παρουσία 
της σε κανέναν, χωρίς να τη βλέπει κανένας. Σκότος, κι η φιγούρα 
της γινόταν ένα με την ύλη της νύχτας, παρόλο το πέπλο που 
φορούσε, πλάσμα απόκοσμο δοσμένο στην υπηρέτηση κάποιου 
παράξενου σκοπού...

ΟΙ ΔΥΟ ΠΟΡΤΑΡΙΤΕΣ ΜΟΡΤΕΣ
Τον πρώτο καιρό (ή τα πρώτα χρόνια) ξέμεινε απαρατήρητη 

εκεί στην παλιά βρύση της Πορταριάς η κυρα - Ασήμω. Μα αργό
τερα έγινε αντιληπτή, και - το καλύτερο γι’ αυτή - τούτη η νυχτερινή
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έξοδός της... λαχείο ανεπάντεχο της έφερε. Ας είχαν καλά ο συχω
ριανός της Γιάννης Αραπογιάννης, ασίκης νέος και ποτήρι γερό.

Δούλευε ο Αραπογιάννης σε τουρκική υπηρεσία στο λιμάνι 
του Βόλου, μαζί με τον συντοπίτη του Λευτεράκο, παπού της 
γνωστής συμπολίτισσας ζωγράφου Χρυσούλας Ζ ώ για ^ . Δού
λευαν ολημερίς και κάθε Σάββατο πήγαιναν να πληρωθούν από 
τον Τούρκο ταμία. Η διαδικασία της πληρωμής τους είταν πολύ 
γραφική:

-  Φες, φες (το φέσι τους δηλαδή), τους έλεγε ο Τούρκος.
-  Αντζιάκ (= μάλιστα) εφέντη μ’, τ’ αποκρίνονταν αυτοί.
Έβγαζαν λοιπόν κι οι δυο τους το κόκκινο φέσι τους, τ’ αναπο

δογύριζαν κι έριχνε μέσα ο ταμίας τα άσπρα. Έπαιρνε ύστερα ένα 
ροκανισμένο πηχάκι και το περνούσε πάνω από τα άσπρα. Ό σα 
απόμεναν στο φέσι, είταν δικά τους. Όσα έπεφταν κάτω επιστρέ- 
φανε στον ταμία.

Έ να  φέσι παράδες κάθε βδομάδα ο καθένας, δεν είταν δα 
λίγο. Τους έβαζαν στον τροβά τους και γραμμή για τα καπελιά 
του Κάστρου με τα μουλάρια τους. Τα’ τσουζαν καλά και φεύγα
νε πρώτα για την Άλλη Μεριά. Καινούργια θυσία στο... Βάκχο 
κι εδώ, κι ύστερα η επόμενη στο Κατηχώρι. Τώρα βρίσκονταν σε 
γνώριμο τόπο, και τα μουλάρια τους ήξεραν καλά τους δρόμους 
του χωριού. Τ’ άφηναν λοιπόν φορτωμένα με τα καλούδια, και 
μόνα τους επιστρέφανε στο υποστατικό τους. Πυρ και μανία τότε 
οι γυναίκες τους, και τί δεν έψελναν για τους "ανεπρόκοφτους" 
άντρες τους:

-  Αρή, μιλούσε η μια στην άλλη, δεν έχ’νι τα συλλουισκά τ’ς 
(=συλλογικά τους) αυτοίν’ οι θιουσκουτουμέν’, απ’ να μη σώσ’νι. 1

(1) Η Χρυσούλα Ζώγια όημοσίεψε στην εφημερίδα "Η Θεσσαλία" της 
πόλης μας (11.1.1981) ένα σημείωμα για τσν Γιάννη Αραπογιάννη και την 
Ασήμω. Δνο-τρία χρόνια πριν είχα ακούσει κι εγώ σχετικά, όταν το βολιώ- 
τικο ζευγάρι του έμπορα Χρίστου Παπαδαυΐδ με είχε ξεναγήσει στην 
Πορταριά και τον παραδοσιακό της χώρο.
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Πού γυρίζ’νι, αρή, οι ξιπατουμέν’;
-  Του κακό τ’ς ψυχρό τ’ς κιρό, λέου κι γω, αποκρινόταν η άλλη, 

δε τουν υπουφέρου άλλου πλεια, δεν τουν αντέχου.
-  Αρη, να μη γυρίζ’νι μι τίπουτα ξιτσίπουτις κι ξιδιμουνίσ’κανι;^
-  Αρή, μη μ’ λες τε'τια, κι τούνι βαίνου του μαντράχαλου μες στου 

σπίτ’ κι πιρνάει κι κάτ’ απ’ του ’κόνισμα;

Η ΑΣΗΜΩ ΚΙ Ο ΑΡΑΠΟΠΑΝΝΗΣ
Δεν είχαν πέσει και πολύ έξω οι δυο Πορταρίτισσες, και κάθε 

υποψία για... στραβοπατήματα των άντρων τους είταν δικαιολογη
μένη. Τί συνέβαινε όμως;

Αργά τα Σαββατόβραδα περνοδιάβαιναν απ’ το καλντιρίμι της 
βρύσης για τα σπίτια τους οι δυο ασίκηδες, "κουμπούρες" απ’ το 
πιοτό, κι έσκυβαν να πιουν νερό. Μες στο σκοτάδι της νύχτας 
ξεχώριζαν τότε μια ανθρώπινη σιλουέτα, μα στο χάλι που είταν πού 
να διακρίνουν μορφή!... Την παίρναγαν για νεράιδα, γιατί πάντοτε 
οι ξωθιές προτιμούσαν τα νερά, κι εκεί τριγύριζαν τις νύχτες.

-  Μαρέ αδιρφέ, ψέλλιζε και χτυπούσε ο ένας τον άλλον, μαρέ 
νιράιδα είνι κι πρέπ’ να είνι κι όμουρφ’ τ’ κιαρατά...

-  Πάψι, χαϊβάν’, πάψι κι θα μας πάρ’ τ’ φουνή μας, κι πού να 
σταθείς βρε ύστιρα;

Έβαζαν και οι δυο το δάχτυλο στο στόμα τους, και για να 
καλοπιάσουν το "στοιχειό" και να μπορούν ελεύθερα να πίνουν 
νερό, άφηναν στην παραθύρατης βρύσης μερικούς παράδες.

-  Ας τ’ς δώκουμι τ’ς καημέν’ς κι κάνα παρά, σιγομουρμούριζε ο 
ένας, ποιος ξέρ’ βρε αδιρφέ, μπουρείκι να μας συμπαθήσ’ κ ινα τ’ν 
έχουμι φιλ’νάδα βρε!^  1

(1) Ξεδαιμονίζομαι =  παρασύρομαι στα δίχτυα κάποιον άλλου ερωτι
κού συντρόφου.

(2) Σύμφωνα με λαϊκές παραδόσεις, κάποιες νεράιδες λιμπίστηκαν 
θνητούς άντρες και τους παντρεύτηκαν. Στη Ζαγορά, για παράδειγμα, 
υπάρχει ένας τέτιος θρύλος. (ΒλΓιώργον Θωμά, Νεραϊδογέννητοι Ζαγορια- 
νοί, περιοό. "Λαρισαϊκά Γράμματα"Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 1973).
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-  Βρε τίνα συμπαθήσ’ απ’ τα μούτρα μας, βρε, διέκοπτε ο άλλος. 
Κ’ τάχ’κις (= κοιτάχτηκες) βρε σι κανένα κρούπ’ (= κρούπι) να 
ιδείς τα μούτρα σ’, α;

Με την ταχτική αυτή γιόμιζε η παραθύρα της βρύσης παράδες, 
γιόμιζε όμως και η σακούλα της Ασήμως. Γιατί η τελευταία δεν 
ξεχνούσε βέβαια να τα θηλακώνει και να περνάει ζωή χαρισάμενη 
μ’ αυτό το κόλπο της νυχτερινής παραμονής της στη βρύση. Τι, 
κορόιδο είτανε να κάθεται στο σπίτι και να μη σταυρώνει δεκάρα 
τσακιστή;

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ
Έ να απ’ τα πολλά βράδια οι δυο φίλοι και συμπότες ανέβαιναν 

πάλι το καλντιρίμι σε μεγάλα κέφια που δημιουργεί το πιοτό, εδώ 
να πέσουν ,εκεί να στηριχτούν, κι έφτασαν στη βρύση. Πήγαν ίσα 
στο κανάλι να δροσίσουν τα χείλη τους, αλλά νάτηνε πάλι η "νεράι
δα" να κάθεται στο πεζούλι του παρακείμενου πλατάνου. Είχε 
φεγγάρι, κι ο Αραπογιάννης τόλμησε και καθήλωσε απάνω της τα 
μάτια, κι όπως είταν αναμμένος απ’το κρασί και δεν καλοκαταλά- 
βαινε, χυμάει καταπάνω της. "Μια ζουή τ’ν έχου, το ψιθύρισε στον 
εαυτό του, κι αν είνι να τ’νι πάρ’ η νιράιδα χαλάλι τ’ς".

Ορμάει λοιπόν και την αρπάζει καλά, φουχτώνοντας τις καμπύ
λες της, μα τί να ιδε ί! Η "νεράιδα" δεν ε ίταν άλλη απ’ τη συχωριανή 
του, την κυρα-Ασήμω, μια αποκάλυψη που τον γιόμισε οργή, για να 
υψώσει πια, μαζί με το βαρύ του χέρι, και τη φωνή του:

-  Κιαρατου-Ασήμου, ισυ μας τρως τ’ς παράδις κι κάν’ς τ’ν 
νιράιδα, κέρατου βιρνικουμένου, να τώρα πάρι κι τούτα, να πάρι 
κι τ’ άλλα...

Τα ξεστόμιζε οργισμένος, ενώ το χέρι του έπεφτε με ορμή στο 
κορμί της Ασήμως, μα ωστόσο η τελευταία έπιασε αμέσως το κόλπο 
για να ...αφοπλίσει τον Αραπογιάννη, προβάλλοντας - τί άλλο;- το 
θέλγητρό της:

-  Δε μι λ’πάσι, μουρέ, κουτζάμ άντρας να βαράς νέα γ’ναίκα; 
Μαρέ άντρας είσι συ, δεν έχ’ς τίπουτ’ άλλου να μ’ δώκ’ς αντί για 
ξύλου;
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Ο Πορταρίτης δεν το ’πιασε και συνέχιζε να βαράει, οπότε η 
"νεράιδα", για να σωθεί πια, του άρπαξε το όργανο που ήθελε και 
πέταξε στα ίσα το λόγο της:

-  Μ’ αυτό, μωρέ, χτυπά, μ’ αυτό...
Τώρα ο Αραπογιάννης μπήκε στο ...νόημα κι έκανε το χατίρι 

της(καιτο δικό του γούστο). Κατεβάζειτόνα κι ...ανεβάζει "τ’άλλο", 
εκεί μπροστά στη βρύση της "Ράχης" στην Πορταριά, κάτω απ’το 
γιγαντιαίο πλάτανο, και μάταια πια τον περίμενε κείνη τη νύχτα η 
γυναίκα του στο σπίτι. Την "έδερνε" λέει, με το "άλλο" και(εδώ 
ακολουθώ τη γραφή της κ. Χρυσούλας Ζώγια) "για να της δείξει 
πόση γλύκα κατεβάζει το κρασί, την έδερνε μέχρι τα ξημερώμα
τα!!!"

Μια διευκρίνηση
Σύμφωνα με την κ. Χρυσούλα Ζώγια, ο Αραπογιάννης δεν 

έπαυε τώρα να επισκέπτεται συχνά το σπίτι της χήρας, περιορίζο
ντας έτσι τις άλλες επισκέψεις του στα κοπελιά. Είχε ερωτευτεί για 
καλά τη συχωριανή του, κι ο δεσμός τους τράβηξε μακριά. Κάποτε 
βέβαια ο θάνατος του ’κλεισε τα μάτια, κι είταν μέρα σημαδιακή 
για το Βόλο: 2 Νοεμβρίου 1881, όταν ο τόπος μας ζούσε το μεγάλο 
πανηγύριτης χαράς για την απελευθέρωσή του από τους Τούρκους. 
Σύμφωνα μάλιστα με την παραγγελία του, θάφτηκε με μια μπουκά- 
λα κρασί αγκαλιά, για να έχει να πίνει και στον άλλο κόσμο ο 
αχόρταγος.

Φ Φ Φ
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Γ αϊδουρήσιος... φάρος

Μια διασκεδαστική επιδίωξη 
ενός παλιού Λαυκιώτη

ΑΝΕΡΜΗΝΕΥΤΗ είταν η παραγγελία που έδωκε στο συντο
πίτη του φανοποιό του Λαύκου ο μπαρμπα-Παναής ο "Όστριας":

-  Θα μ’φκιάσεις ένα σίδηρου μακρύ ως δικαπένπ π’θαμές, κι 
του ένα του άκρου να βιδών’ απάν’ σι σαμάρ’ κι τ’ άλλου άκρου να 
κρατάει φανάρ’. Τίπουτα άλλου κι αγληουρα.

Σήκωσε αμήχανα τους ώμους του ο φανοποιός κι έριξε την 
απορία του:

-  Ιγώ σ’ του φκιάνου, αλλά τί του κάν’ς;
-  Να μη θέλ’ς κι τα ρέστα. Ιγώ σι ρουτάου για τη δ’λειά σ’; 

Τίπουτα άλλου, σου ’πα, κι αγληουρα.
Ο φανοποιός σκάρωσε πρώτα το λαδοφάναρο κι ύστερα βρήκε 

το σίδερο. Το λύγισε στα δυο του άκρα, ώστε το ένα να θηλικώνει 
στο σαμάρι και τ’ άλλο να δέχεται το φανάρι, και την επαύριο τα 
παράδωκε στον μπαρμπα-Παναή.

"ΚΑΗΜΕΝΗ ΟΣΤΡΙΑ..."
Ο Παναής ο "Όστριας" είταν γνωστός στους αγροδίαιτους του 

Πλατανιά. Δεν είχε πατήσει ποτέ μέσα στ’ αλμυρό νερό, αλλά είχε 
ερωτευτεί τη θάλασσα και τα ...καράβια της. Μην του ’λεγες να 
βγάλει τα τσαρούχια του και να πλύνει τα πόδια του στ’ ακρογιάλι.

-  Άπαπα, δεν ακουμπάου στου στοιχειό, αλλά τ’ αγαπάου σα τα 
πιδιά μ’.

Αγαπούσε τη θάλασσα όχι με διάθεση αγνή ο πονηρός Λαυκιώ- 
της. Την έβλεπε με μάτι συμφεροντολογικό. Σκεφτόταν ότι χάρη σ’ 
αυτή κυκλοφορούσαν τα καράβια που κοίταζε από το χτήμα του στη 
περιοχή "Καστρί" του Πλατανιά. Τα έβλεπε αλλά δεν τα ήθελε έτσι:
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-  Τα θέλου να τα ’χσυ ...σανίδια, το φώναζε παντού. Σανίδια 
μουρέ, σανίδια...

Έπαιρνε λοιπόν το γάιδαρο του και την άραζε στο αγρόχτημά 
του. Για να με'νει και τη νύχτα και να φυλάγεται από βροχή, είχε 
στήσει καλύβα με κλαδιά, κι εκεί απάγγιαζε τη λαχτάρα του: Να 
τσακίσει η θάλασσα τα καΐκια που περνούσαν, για να συλλέξει τα 
σανίδια! Την άραζε μάλιστα κάθε βράδι σχεδόν σ’ ένα ψηλό βράχο 
κι έμενε ώρες εκεί, τηρώντας ως πέρα τη θάλασσα. Η χαρά του (και 
η αγωνία του) δεν μετριόταν, όταν "έπιανε" με το μάτι του πλοίο. 
Γύριζε τότε κατά τα νότια και, προβαίνοντας σ’ ενα σχήμα παρά
κλησης, πετούσε το λόγο του:

-  Αχ, καημέν’ όστρια^, απ’ μι βλέπ’ς κι σι βλέπου. Βούλιαξιτου 
καράβ’ να μάσου (=μαζέψω) σανίδια, να μάσου...

Τα ’λεγε ικετευτικά και χτυπούσε ρυθμικά το γόνατο με τις 
γροθιές του, γιατί πίστευε στην ...αποτελεσματικότητα αυτών των 
χτυπημάτων.

Ο ΠΡΩΤΟΣ "ΦΑΡΟΣ"
Παρόλες τις παρακλήσεις του, η όστρια, ανεπηρέαστη απ’ τις 

βουλές των τρελών της γης, δεν έλεγε να βουλιάξει κανένα πλεού
μενο. Περνούσαν μέρες, μήνες, χρόνια, τίποτ’ αυτή. Τί να κάνει ο 
δύσμοιρος Λαυκιώτης, που οι ελπίδες του γίνονταν συνέχεια όνει
ρα θερινής νύχτας; Το βρήκε στο τέλος. Θα ύψωνε "φάρο" τις νύχτες 
να ξεγελάε ι τα καράβια, ώστε ν’ αλλάζουν ρότα και να τσακίζονται 
στα βράχια! Για να "μάσ’ σανίδια, να μάσ’..."

Άλλες σκέψεις τώρα για το πού θα τον έστηνε. Σκέφτηκε αρκε
τές ακτές, αλλά στο τέλος προτίμησε την "Κεφάλα" στο Καστρί - ένα 
φοβερό, τιτάνιο θα ’λεγα, βράχο που τραβάει μες στη θάλασσα και 
δημιουργεί μπροστά μέγα βάθος. Διάλεξε τούτη τη θέση για το 
"φάρο", επειδή απέναντι του - ένα με ενάμισι μίλι στ’ ανοιχτά -

(1). Αποδώ και το παρατσούκλι "Όστριας" πον τον κόλλησαν οι συμπα
τριώτες του.
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υπήρχε (και υπάρχει ως σήμερα) ο φάρος "Λευτέρι"^, και οι 
καπεταναίοι θα τα έχαναν και θα έκαναν κατά την ακτή, οπότε 
χαράς ευαγγέλια για τον ...εραστή των σανιδιών.

Για το πώς θα έστηνε τώρα το "φάρο" του, δεν βασανίστηκε 
καθόλου. Είχε το γάιδαρο του, και κει πάνω στο σαμάρι θα τον 
ύψωνε.’Άπάν’ στου σαμάρ’, για να κ’νιότι κιόλα κι να ξιγιλάει 
καλύτιρα τ’ς καπιταναίοι...",έτσι το ανακοίνωσε σε καρδιακό του 
φίλο. "Αλλά τσιμουδιά, του στόμα σ’ κλειστό ως του τάφου σ’..."

Το σκέφτηκε και το πραγματοποίησε. Βρήκε ένα μακρόξυλο με 
αγκοΰλα στη μια του άκρη κι έδεσε καλά απάνω της το λαδοφάναρο 
της καλύβας του. Το άλλο άκρο το στερέωσε με την τριχιά στο 
σαμάρι του γαϊδάρου του, και το βράδι άναψε το φανάρι. Ο γάιδα
ρος ελεύθερος απάνω στην "Κεφάλα" να βοσκάει...

Από την πρώτη κιόλα βραδιά, που να κλείσει μάτι τη νύχτα ο 
φτωχός του Λαύκου! Εκεί στην "Κεφάλα" κι αυτός να παρακολου
θεί στο σκοτάδι μήπως πέσει στην τσιμπίδα του κάποια λεία, για να 
"μάσ’ σανίδια, να μάσ’..." Πού όμως; Περνούσαν οι νύχτες με 
αποτέλεσμα μηδέν. Το χειρότερο είταν πως θα την πλήρωνε άσχη
μα μια βραδιά, γιατί όπως πήγε να κυλιστεί δίπλα του ο γάιδαρος, 
πέταξε πάνω του το φανάρι! Του ’καψε λίγο τα μαλλιά, αλλά πάλι 
είταν μικρό το κακό:

-  Μ’ τσουρούφλιασι του μαλλί μ’ αλλά γλίτουσα του μ’στάκ’, κι 
γι’ αυτό δε το’χου σικλέτ 1̂ 2\  έλεγε με ικανοποίηση στον καρδιακό 
του φίλο. Η στενοχώρια του είταν άλλη: "Πώς τ’ κιαρατά κανένα 
καΐκ’ δεν έπισι στα βράχια, να μάσου σανίδια, να μάσου..." Κανένα 
δεν ξεγελάστηκε, κι ο μπαρμπα-Παναής πήγαινε να σκάσει απ’ το 
κακό του.

(1) . Πρόκειται για τον ιστορικό ύφαλο "Μύρμηξ", όπως τον αναφέρει ο 
Ηρόδοτος. Εδώ απάνω έπεσαν και τσακίστηκαν κάποια πλοία τον Ξέρξη, 
όταν ο τελευταίος κατέβαινε το 480 π.Χ. για την Αθήνα.

(2) . Σεκλέτι =  στενοχώρια, βάρος.
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ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΣ "ΦΑΡΟΣ"
Ως κύρια αιτία της αποτυχίας του θεωρούσε το χαμηλό ύψος του 

λαδοφάναρου. Έπρεπε λοιπόν να το υψώσει, αλλά τα μακριά 
κλαδιά της περιοχής είταν χοντρά και βαριά, και δεν στερέωναν 
στο σαμάρι. Να βάλει καλάμι πάλι, δεν είχε εμπιστοσύνη. Θα λυ- 
γούσε και θα έπεφτε. Τί να κάνει λοιπόν, πήγε στο Λαύκο κι έδωκε 
την παραγγελία στο φανοποιό.

Με το μαστορικό εργαλείο τώρα στα χέρια ο μπαρμπα-Παναής ο 
"Όστριας" περισσότερο πετούσε παρά περπατούσε όσο να φτάσει 
στόν προορισμό του, στον απόμερο τιτανόβραχο στο Καστρί, γιατί 
μέσα στο μυαλό του κλωθογύριζαν τσακισμένα πλεούμενα και βγαλ- 
μένα καραβοσανίδα στο περιγιάλι. Τρέχοντος σχεδόν, έφτασε στο 
λημέρι του κι αρχίνησε στη στιγμή το έργο της στερέωσης του νέου 
εργαλείου απάνω στο σαμάρι. Η εφαρμογή του είταν τέλεια, και δεν 
έμεινε παρά να πέσει το σούρουπο για να ανάψει το φανάρι ψηλά.

Όταν νύχτωσε, ο "φάρος" της "Κεφάλας" είταν μια ελπιδοφόρα 
πραγματικότητα για τον άμυαλο Πηλιορίτη, που το όνειρό του 
φαινόταν πια να παίρνει σάρκα και οστά. Άλλο δεν αναλογιζόταν 
παρά να ξεγελαστεί κάποιο καράβι και να συντρίβει στα βράχια, 
για να "μάσ’ σανίδια, να μάσ’..."

Με τη γλυκιά προσμονή έγειρε στο πιο ψηλό σημείο του βρά
χου, όχι βέβαια να κοιμηθεί, αλλά έτσι για να αναλάβει δυνάμεις, 
ώστε να μπορέσει να ...δράσει τη νύχτα, όταν κάποιο πλεούμενο θα 
’πεφτε στα βράχια. Από την άλλη μεριά ο γάιδαρος φορτωμένος με 
το φανάρι ψηλά, βοσκούσε ανυποψίαστος για τις πονηρές επινοή
σεις του αφέντη του. Γύριζε αποδώ, στρεφόταν αποκεί, αναρριπί
ζοντας την ελπίδα του αφεντικού του. Ωστόσο το ποθούμενο δεν 
ερχόταν. Ό σο και αν θερμοπαρακαλούσε την όστρια ο ...επίδοξος 
Λαυκιώτης. Στο τέλος - αργά τη νύχτα - έπεσε γλυκός ύπνος στα 
μάτια του, ελευθερώνοντάς τον προσωρινά από την αγωνία.

ΔΡΟΜΟ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΝΥΧΤΑ
Απαρατήρητος (και ασύδοτος) τώρα ο γάιδαρος, με το φανάρι 

αναμμένο ψηλά - στοιχειό παράξενο στη θεοσκότεινη νύχτα - κα-
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Η "Κεφάλα" στο Καστρί του Πλατανιά, όπου ύψωνε τον φάρο του 
ο αφελής Λαυκιώτης.

τέβηκε σιγά-σιγά απ’ το θαλασσόβραχο και πήρε το δρόμο της 
αμμουδιάς. Πήγαινε να πιει νερό λίγο πιο πάνω, κοντά σ’ένα 
χαμόσπιτο όπου από νωρίς είχαν κατασταλάξει τρεις άντρες της 
περιοχής, που διακινούσαν λαθραία ζάχαρη και καπνό. Κείνη την 
ώρα βγήκε προς νερού του ένας απ’ αυτούς, κι όταν είδε το φως που 
πλησίαζε, πάγωσε. Πίστεψε πως ζύγωσαν χωροφύλακες να τους 
πιάσουν και χώθηκε πάλι μέσα, ξεσηκώνοντας τους άλλους:

-  Σ’κουθείτε τ’αγλήουρα, χουρουφυλάκ’.
Τινάχτηκαν αλαφιασμένοι απάνω και το ’δωσαν δρόμο μέσα 

στο σκοτάδι, εδώ να πέφτουν, εκείνα σηκώνονται, ρίχνοντας συνέ
χεια και λοξές ματιές στο φανάρι:

-  Μας κ’νηγάνι απόψ’ οι άτιμ’, μας κ’νηγάνι...
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-  Μας πρόδουσαν απόψ’, τρέξ’τι να σουθούμι ’σιαπάν’ τουν 
ανήφουρου, να τ’ς πιδέψουμι για να μας αφήκ’νι.

Κάποτε, με την ψυχή στο στόμα και τρέμοντας από την αγωνία, 
είχαν ανεβεί τόσο ψηλά, ώστε στάθηκαν να πάρουν ανάσα. Μα τί 
έκπληξη είταν πάλι εκείνη; Κάτω στην αμμουδιά μια ανταύγεια 
φωτιάς είχε αρχίσει να απλώνεται ολούθε. Τί είχε συμβεί;

Η ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΌΣΤΡΙΑ"

Ό πως διάβαινε ο ...φαροφόρος γάιδαρος για να ζυγώσει την 
πηγή του νερού, άρπαξαν φωτιά κάποια κλαδιά και φούντωσε η 
φωτιά. Στεγνός ο τόπος, άρχισε να γίνεται παρανάλωμά της, αλλά 
οι τρε ις λαθρέμποροι νόμισαν πως η φωτιά μπήκε απ’τους χωροφύ
λακες:

-  Μπρε πρόδουσαν κι του καλύβ’ κι έμπηξαν φουτιά τα λα
θραία...

-  Ανάθιμα κι τρισανάθιμα στ’ς καταραμέν’,να μη σώσ’νι να 
ιδούνι όσπρια μέρα στ’ ζουή τ’ς.

-  Όπους κατάστριψαν ιμάς, έτσ’ να καταστρέψ’ κι ι Θιός 
αυ’νούς (=αυτούς), τα παλιόσκ’λα τ’ς κοινουνίας...

Μα η φωτιά ωστόσο δεν μεταδόθηκε από χωροφύλακες αλλά 
απ’το φανάρι του γαϊδάρου κι έγινε αντιληπτή την άλλη μέρα, οπότε 
ο υπεύθυνος οδηγήθηκε δεμένος στην αστυνομία του Λαύκου, για 
να δώσει απολογία και να κινηθεί η διαδικασία της δίωξής του. 
Πήγαινε ο άμοιρος να κάψει άλλους, μα ...κάηκε ο ίδιος, για να 
πληρώσει άσχημα τις αφελείς του επιδιώξεις και να μην μπορέσει 
ποτέ πια να "μάσ’ σανίδια, να μάσ’...", καταπώς το ορεγόταν η 
καρδιά του...

6 6 6
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Ο "αχαΐρευτος" του Κεραμιδιού

Ο αφελής Κεραμιδκότης που πούλησε 
και... αγόρασε ξανά το γάιδαρο του

ΧΡΟΝΙΑ είχε συντροφέψει τον μπαρμπα- Κωστή ο γάιδαρος 
του, ο "αχαΐρευτος" και πασίγνωστος στο Κεραμίδι για το μπόι του 
και την αντοχή του. Χιλιάδες χιλιόμετρα όργωσε μαζί με το αφεντι
κό του στις ανηφοριές και τις κατηφοριές του χωριού, πάντα σχεδόν 
φορτωμένος, πάντα σχεδόν χωρίς να βαρυγκομάει. Πέρασαν όμως 
τα χρόνια κι ήρθε για τα καλά η φθορά. Ο γάιδαρος έχανε την 
ικμάδα του και τη δύναμη της αντίστασης - σαν να μην είταν ο 
παλιός "αχαΐρευτος", που τον "έτρεμε" το Κεραμίδι ιδιαίτερα στις 
μεγάλες ερωτικές εξάρσεις του.

Μα ο μπαρμπα - Κωστής ήθελε γάιδαρο γερό, να κουβαλάει και 
βράχια ακόμα από το "Κάστριο" κάτω ίσαμε το σπίτι του στο χωριό, 
για να φκιάνει πεζούλες. Πώς να ανταποκριθεί όμως τώρα το 
δύστυχο ζώο;

-  Ε, ρε, πώς κατάντ’σις έτσ’, αχαΐριυτι - του ’λεγε κουνώντας 
λυπητερά το κεφάλι του ο μπαρμπα - Κωστής - ιού μουρέ δεν είστανι 
κείνους απ’ σι φόρτουνα ξύλα κι έμπινα κι γω απ’ πάν’, κι μι πάηνις 
στου χουριό τραγ’δώντα;

Άλλη φορά κοντοζύγωνε στ’ αφτί του και του έκραζε:
-  Γιατί ουρέ βιάσ’κις ναγιράσεις; Γιατί βρε ζαγάρ’ δε πιρίμινις 

κι μένανι να γιράσουμι κι οι δυο μαζί κι να ψουφήσουμι μαζί;
Απαθέστατο το γαϊδούρι από τις προτροπές του αφέντη του, 

έβγαζε τη γλώσσα του έξω και στραβοκαπάνιαζε, καταπώς κάνουν 
όλα τα ζώα όταν ορέγονται φαΐ.

ΠΟΥΛΑΕΙ ΤΟ ΓΑΙΔΑΡΟ
Μην έχοντας άλλη λύση ο μπαρμπα - Κωστής άρχιζε να προσα
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νατολίζεται στο ξεπούλημα του γαϊδουριού του. Συνηγορούσε σ’αυ- 
τό, παρεκτός απ’ τη γυναίκα του, και ο μικρός γιος του που έβλεπε 
το ζώο να λυγάει, όταν σάλταρε στα καπούλια και δεν άντεχε να 
τρέχει. Τουλάχιστο να πήγαινε πάλι σε χέρια ανθρώπων και να 
τελείωνε φυσιολογικά τη ζωή του, ώστε να μην έχειτη σκληρή μοίρα 
κάποιων άλλων γαϊδουρομούλαρων στο χωριό, που - γέρικα πια - 
εγκαταλείπονταν σε άγριες ερημιές για να ψοφήσουν^.

Το σκέφτηκε λοιπόν έτσι, το σκέφτηκε κι αλλιώς. Άλλη λύση δεν 
είχε. Έπρεπε να πουλήσει όσα - όσα τον "αχαΐρευτο", για να πάρει 
άλλον αργότερα όταν μπορούσε να συμπληρώσει τα χρήματα που 
χρειαζόταν. Τα πράγματα του ήρθαν βολικά μια Κυριακή. Κείνη τη 
μέρα είχαν ανεβεί ζωέμποροι στο Κεραμίδι, έτσι καταπώς το συνή
θιζαν προπολεμικά και στην Κατοχή οι κομπανίες των έμπορων 
αυτών κι έστηναν τα ζωοπάζαρά τους στα χωριά μας. Πήρε λοιπόν 
με τρεμάμενα χέρια το γαϊδούρι του ο αγαθός Κεραμιδιώτης και με 
αναλιγωμένη καρδιά το παζάρεψε για μερικά φραγκοδίφραγκα 
και το πούλησε στους εμπόρους. Το χάιδεψε και το φίλησε πρώτα 
με δάκρυα στα μάτια κι ύστερα γύρισε σπίτι του μ’ ένα κόμπο 
θλίψης στα φυλλοκάρδια του.

Το υλικό συμφέρον είχε νικήσει το συναισθηματισμό του.

ΑΓΟΡΑΖΕΙ "ΑΛΛΟ" ΓΑΪΔΟΥΡΙ
Δυο χρόνια πάνω - κάτω πέρασαν από τότε, κι ο μπαρμπα - 

Κωστής είχε συγκεντρώσει κάποια χρηματάκια, ένα κομπόδεμα 
για το νέο "αχαΐρευτο" - φτάν’ δε φτάν’, όπως έλεγε. Ωστόσο οι 
ανάγκεςτου δεν τον περίμεναν άλλο, έπρεπε να αγοράσει καινούρ
γιο γάιδαρο, κι όσο το συντομότερο μπορούσε. Κατέβηκε λοιπόν 1

(1) Σ ’ όλα τα χωριά μας αυτό γινόταν παλιότερα: Το ετοιμοθάνατο ζώο 
παρατιόταν σε μια παντέρημη περιοχή, για να αφήσει εκεί το τομάρι του. 
Κάποιοι σκληρόκαρδοι όμως χωρικοί είχαν άλλο τρόπο απαλλαγής α π ’το 
ανήμπορο ζώο τους. Το σκότωναν (!) με μια σφαίρα στο κεφάλι ή το 
έσπρωχναν ζωντανό σε γκρεμό, για να βρει θάνατο φριχτό με το κατρακύ- 
λισμα!

133



Ά
πο

ψ
η 

το
ν 

Κ
ερ

αμ
ιδ

ιο
ύ 

στ
ο 

ΒΑ
 Π

ήλ
ιο

.



μια Κυριακή στο Βελεστίνο, τη μέρα που θα γινόταν το ζωοπάζαρο 
κι άρχισε να εξετάζει τα γαϊδούρια που πουλιόνταν. Άφηνε το ’να, 
περιλάβαινε τ’άλλο, καβαλίκευε το πρώτο για να βολιδοσκοπήσει 
την αντοχή του, τίποτα κανένα δεν τον ικανοποιούσε. "Μπρε τ’κια- 
ρατά - αναρωτιόταν μέσα του - δεν υπάρχ’ γαϊδούρ’ για τ’ν αφιντιά 
μ’; Μι καταράσ’κι ι "αχαΐριυτους", απ’ θα είνι τώρα κι μακαρίτ’ς". 
Στο τέλος αντιλήφτηκε ελαφρό χλιμίντρισμα. Γύρισε και είδε ένα 
γαϊδούρι να τον κοιτάζει παράξενα. Το συμπάθησε από την πρώτη 
στιγμή και πήρε αβίαστα την απόφαση: "Ισένα θα πάρου άμα φτάν’ 
του κουμπόδιμα", ψέλλισε μέσα του κι έτρεξε στον πωλητή. "Καλό 
γαϊδούρ’ κι γιρό νταμάρ’", τον βεβαίωσε ο τελευταίος. "Κι είνι κι 
νέου, συμπλήρωσε. Δε του βλέπ’ς; Ούλου φρισκάδα κι γυαλάδα, 
γυαλουκουπάει του κουρμί τ’".

Το ξανακοίταξε αποδώ κι αποκεί, και χωρίς πολλές κουβέντες 
κλείστηκε η συμφωνία για ένα ποσό "μ’κρότιρου απ’ του κουμπόδι
μα", κι ο μπαρμπα - Κωστής του Κεραμιδιού παράλαβε το "νέο" 
γάιδαρο, και γραμμή τα ίσα για το χωριό του. Μπήκε και καβάλα 
στο δρόμο για να ιδεί πώς πάει στο περπάτημα, κι έμεινε ικανο
ποιημένος. Το ζώο προχωρούσε σταθερά και με σίγουρο βηματι
σμό. Κάτι όμως θύμιζε συμπεριφορά "αχαΐρευτου" στο δρόμο, κι ο 
μπαρμπα - Κωστής είταν όλο κέφι:

-Μπρε φτυστός "αχαΐριυτους" είσι, πάηνι έτσ’ κι δε θα του 
μετανιώσεις, κι μη σι νοιάζ’ για τίπουτα.

Τα’ λεγε με ευχαρίστηση κι όλο ανηφόριζε για το Κεραμίδι, κι 
όλο το γαϊδούρι τραβούσε τον ίσο δρόμο, αποφεύγοντας κάθε 
παρακλάδι, σαν να ήξερε τον τόπο. Μοναδική φορά που λοξοδρό
μησε είταν όταν πήγε να πιει νερό σε μια πηγή παράμερα. Τα’ χάσε 
τότε ο μπαρμπα - Κωστής:

-Μπρε κι του νιρό ακάματου ξέρ’ς, μ’τί μυαλό είνι αυτό απ’έχ’ς 
στ’κούτρια σ’; Σουφό γαϊδούρ’, κι δε σι πήρα κι ακριβά...
-Τα’λεγε όλο χαρά και χτυπούσε ελαφρά το σβέρκο του γαϊδάρου, 
σαν να τον χάιδευε.
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Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
Ώρες πέρασαν όσο να φτάσουν στο Κεραμίδι. Αλλη έκπληξη 

τώρα κι εδώ: Ο νεοαγορασμένος γάιδαρος γνώριζε ακόμα και τα 
καλντιρίμια του χωρίου. Ακολουθούσε το δρόμο που πήγαινε στο 
κονάκι του αφέντη του και δεν λάθευε σε κανένα σταυροδρόμι. 
Αλλο που δεν ήθελε ο μπαρμπα - Κωστής, αφού επιβεβαίωνε, 
συνέχεια πια, τον χαραχτηρισμό που έδωσε στο ζώο: "Σοφό γάί- 
δούρ’", κι έτσ’ πρέπ’ να σ’ ουνουμάσουμι, σουφό ούλου σουφία". Το 
φώναξε κι όταν έφτασε σπίτι του:

-  Γναίκα, βγες να ιδείς, σου’ φιρα ένα σουφό γάίδσύρ’, τα ξέρ’ 
ούλα του μπαγάσ’κου κι τ’ς δρόμ’ κι τα μουνσυπάτια κι τα νιρά, ούλα.

Κυριαρχημένη απ’ τη χαρά (και την περιέργεια) κι αυτή, χύθηκε 
στη σκάλα μαζί με το μικρό το γιο της, να καλωσορίσει... ζώο και 
άντρα.

-  Τα ξέρ’ ούλα δω ’σιαπάν’, κι ας μη πιρπάτ’σι πουτές, ξανάπε 
ο μπαρμπα - Κωστης.

-  Ούλα; τράβηξε την απορία της κι η κυρά - Κώσταινα. Μ’ πώς 
συνβαίν’ αυτό του πράμα; Μπας κι είνι... στοιχειουμένου;

-  Τί στοιχειωμένου κι διμουνισμένου, μ’ λες τώρα γ’ναίκα, ι 
γάιδαρους είνι σουφός κι τα ξέρ’ ούλα.

Πραγματικά ο γάιδαρος τα ήξερε όλα και μέσα κι έξω της αυλής 
ακόμα. Μόλις αφέθηκε λεύτερος, τράβηξε ίσα στην ποτίστρα να 
πιει νερό. Ύστερα μπήκε μέσα στο παχνί να βρει άχυρο, κι αποκεί 
πήγε στο μικρό πατάρι, όπου συνήθιζε από παλιά η φαμίλια να 
τοποθετεί κριθάρι και πίτουρα. Από κοντά και οι τρεις του σπιτιού 
παραξενεμένοι (και ικανοποιημένοι) και πιο πολύ ο πιτσιρίκος ο 
γιος, που δεν έπαυε να τον χαϊδεύει πίσω-μπρος, μια και έβλεπε 
ένα τόσο ήμερο και φιλικό ζώο, πάνω στο οποίο ακουμπούσε 
όνε ιρα γ ια ...τρελές καβάλες στα αγροτόπια του χωριού. Για να τον 
δοκιμάσει περισσότερο, τον έβγαλε έξω από το παχνί για να τον 
οδηγήσε ι και στο χαμόι όπου αποθήκευαν το άχυρο. Δεν χρε ιάστη- 
κε να τον σύρει κατακεί. Μοναχός του ο γάιδαρος τάχυνε το 
περπάτημά του και χώθηκε στο χαμόι για να τραβήξει τα ίσα στ’ 
άχυρο.
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Ο έξυπνος πιτσιρίκος, αφοΰ ξεπέρασε την πρώτη του έκπληξη, 
άρχισε να υποψιάζεται. Του μπήκαν ψύλλοι στ’ αφτιά και πρόσεξε 
καλύτερα το γαϊδούρι. Το περιεργάστηκε ψηλά-χαμηλά, κι αφού 
συγκέντρωσε μέσα του κάποια χαραχτηριστικά του ζώου και τα 
παράβαλε με το άλλο που πούλησαν, κατάλαβε πως πρόκειται για 
το ίδιο. Βγήκε τότε έξω και έβγαλε φωνή:

-  Πατέλα, πατέλα, ι "αχαΐριυτους" είνι...
Είταν πράγματι ο "αχαΐρευτος". Είχε καταλήξει ο ταλαίπωρος 

σε γύφτους κι αυτοί - παραμονές του ζωοπανηγυριού - τον πότισαν 
με διεγερτικά φάρμακα και τον περιποιήθηκαν στο κορμί του. Τον 
έπλυναν καλά με σαπούνι και νερό και του ’βαψαν το τρίχωμα για 
να φαίνεται ξανανιωμένος. Τον έκαναν αγνώριστο, να ξεγελάσουν 
τον αγοραστή.

Έτυχε να είναι πάλι ο μπαρμπα-Κωσιής. Τον πήρε -φτωχός και 
αγνός χωρικός- χωρίς να ξέρει τίποτα απ’ τα τερτίπια κάποιων 
συνανθρώπων, που ευχαριστιόνται να πορεύονται στη ζωή συντρο
φιά με την απατεωνιά και την πανουργία.

Μια διεκρίνηση
Για το περιστατικό του Κεραμιδιού έγραψε πριν από 20-25 

χρόνια στην εφημερίδα "Η Θεσσαλία" ο ιστοριοδίφης του χωριού 
αυτού Δημήτρης Βαενάς. Πιο ύστερα μου ζωντάνεψε τα καθέκαστα 
μία ομάδα ντόπιων πίσω απ’ τη μητρόπολη του Κεραμιδιού, ενώ 
αντικρίζαμε την ατέρμονη θάλασσα μπροστά.

ααα
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Μ εθυσμένος γάιδαρος 
στο Πουρί*

Το ανεπάντεχο μεθύσι του γαϊδάρου 
και τα έργα του

ΟΣΟΙ έβλεπαν σας κατηφοριές του Πουριοΰ εκείνο το γάιδα
ρο του μπαρμπα-Νικολή να ...κατρακυλάει σαν αλαφιασμένος, δεν 
ήξεραν τί να υποθέσουν και πού να κρυφτούν. Ταύρος, θαρρείς, 
μαινόμενος, που βγήκε άξαφνα απ’ το κλουβί, να χύνεται στον 
κατήφορο, διαγράφοντας τα γνωοτά ...οχτάρια του μεθυσιού και 
πανικοβάλλοντας τους πάντες και τα πάντα. Φόβος και τρόμος 
στους κατοίκους του χωριού, που ένιωθαν την ανάγκη μιας αλλη- 
λοκάλυψης, όπως συμβαίνει σε χώρα που αντιμετωπίζει κοινό κίν
δυνο. Ο ένας γείτονας να προστατεύει τον άλλον, όπου και το 
υποτιθέμενο δρομολόγιο του μεθυσμένου ζώου.

-  Αλέου, Γιάνν’, τα μάτια σ’ δικατέσσιρα, έρ’τι κατ’αυτού ένας 
γάιδαρους μιτ’σμένους(= μεθυσμένος).

Έπαιρνε το ρόλο του ...κήρυκα άλλος και ούρλιαζε κατά την 
άλλη διεύθυνση.

-  Έ ι, πατριώτις,φ’λάξ’τι τα κουρμιά σας κι τα πράματα(=ζώα 
οικόσιτα), γιατί κατιβαίν’ένα σαλό γαϊδούρ’. Δε ξέρου τί να υπου- 
θέσου,αδιρφέ,δεν είμαστι καλά.

-  Είμαστι, δεν είμαστι - πήρε το λόγο κι η θεία Μαρίνα - ιγώ μια 
φουρά σας λέου να πάρ’τι(=πάρετε) τα τ’φέκια σας κι να φ’λάξ’τι 
όχ’ μόνου τα πράματα αλλά κι τ’ς φασ’λιές κι τ’ς ντουματιές στου 
μπουστάν’. Να μη μας τα τσαλαπατήσ’ του ξιπατουμένου...

*Το περιστατικό κοινολογήθηκε από τονΠονριανό κ. Γιώργο Γεωργιά- 
όη.
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Πήραν κάποιοι τα λιανοτούφεκα κι έστησαν καρτέρι έξω απ’τα 
μποστάνια και τους κήπους τους.Πού να κάνε ι όμως πίσω εκε ίνο το 
παλαβωμένο γαϊδούρι.

ΠΩΣ ΜΕΘΥΣΕ
Μια χαρά είταν ο γάιδαρος του μπαρμπα-Νικολή και καμιά 

τάση για το αλκοόλ δεν είχε, όπως συμβαίνει με κάποιους ανθρώ
πους. Ζούσε κι έβοσκε στην εξοχή συνήθως, κι έφτανε η αφεντιά 
του ως κάτω στη θάλασσα να δοκιμάσει λίγη αρμύρα - κατά τη 
συνήθεια των ζώων που ορέγονται αλάτι. Αρμύρα έπινε, κρασί και 
τσίπουρο όμως ποτέ. Τούτη τη φορά την έπαθε ο δυστυχής. Αλλά δεν 
είταν φταίχτης ο ίδιος. Άλλος συνέργησε στο μεθύσι του γαϊδάρου.

Τσίπουρα έβραζε ο Πουριανός X. στο Πουρί, κι όπως γίνεται 
σε τέτιες ώρες, φουντώνει το κέφι και θολώνει ο νους των μερακλή- 
δων, που συνάζονται γύρω στα καζάνια και δεν λένε να το κουνή
σουν. Το τσίπουρο έτρεχε, λοιπόν, καφτό (και προκλητικό) απ’το 
σωλήνα του ψυγείου των καζανιών, και δεν πήγαινε όλο στις τρα- 
μιζάνες αλλά κυλούσε λαχταριστό και στα λαρύγγια των γύρω 
χωριανών, που δεν είταν και λίγοι. Τσίπουρα μαθές έβραζαν, το 
μικρό πανηγυράκι είταν στο έθιμο να στηθεί ένα γύρω.

Ο κουβάς λοιπόν, ο μοναδικός που υπήρχε στο σπίτι, εκτελούσε 
χρέη μεταφοράς του τσίπουρου στις τραμιτζάνες. Μικρότερες και 
μεγαλύτερες δέχονταν το ζεστό αλκοόλ και γιόμιζαν ως απάνω, 
νανουρίζοντας όνειρα γλυκά (κι ερεθιστικά) όλων των τριγυρινών.

-  Αι, να ’νι τυχιρή κι αυτήν’(η τραμιτζάνα) για του γάμου τ’ 
Απουστόλ’, ευχόταν η κυρα-Παγώνα, που κι αυτή είχε κατεβάσει 
κανονικά τις δόσεις της.

-  Μ’ γιατί του θέλουμι του τσίπ’ρου, για τ’ς γάμ’ κι για τ’ς 
γιουρτές, συμπλήρωνε ο γερο-Μαστός, κι οι πιθαμέν’ μι τ’ς πιθα- 
μέν’.

-  Δάγκουνι τη γλώσσα σ’, γέρου, τον αντίσκοψε η γυναίκα του, 
απ’ θ’μήθ’κις τ’ς πιθαμέν’, χρουνιάρα μέρα σήμιρα δω ’σιακάτ’.

-  Τί θέλ’,αρή, ι χάρους ι κακός δω ’σιαπέρα, αναρωτήθηκε ο 
μπαρμπα-Γιαννιός, διακοπτόμενος όμως απ’τον χαριτολόγο της
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Ο γάιδαρος σε μια καλή ώρα βοσκής του 
στο βοσκοτόπι του.
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παρέας, τον Αντρέα το Λέγο.
-  Μ’ κι να θέλ’ να μας πάρ’, πού να μας βρεί, δω απ’ είμαστι στ’ν 

άκρια τ’ κόσμ’, ούτι μι του δειαφουκέρ’ δε θα μπουρέσ’ να μας 
ανακαλύψ’...

Η κουβέντα τραβούσε, και η κυρά του σπιτιού με θολωμένα 
μάτια από το τσίπουρο και ασταθή βηματισμό, έριξε μέσα στον 
μοναδικό κουβά νερό απ’τη λαΐνα για να ποτίσει το γάιδαρο της. 
Δεν αντιλήφτηκε, στην κατάσταση που βρισκόταν, ότι είχε μείνει 
καμιά παλάμη τσίπουρο μέσα στον κουβά κι ούτε υποψιάστηκε 
τίποτα. Πήρε λοιπόν τον κουβά με το "νεροτσίπουρο" και γραμμή 
ίσα (όσο μπορούσε να την πάνε ίσα τα ...ανυπάκουα πόδια της) για 
το γαϊδούρι.

-  Άιντι, ντιρλίκουνε του κουβά σ’, σκασμένου, κι μη μ’ πεις ότι 
θέλ’ς κι συ απ’αυτό απ’ πίν’νι οι ανθρώπ’. Ισύ είσι γαϊδούρ’, βρε, 
τα’ ’κ’σις; κι να μην έχ’ς απιτήσεις μιγάλις όπους τ’ αφιντικά σ’.

Απαιτήσεις για αλκοόλ δεν είχε ο γάιδαρος του μπαρμπα-Νικο- 
λή, μα έλα που διψούσε κι αναγκάστηκε να πιει εκείνο το νερό με 
το τσίπουρο μαζί. Από τώρα κι ύστερα θ’ αρχίσει η περιπέτειά του. 
Άμαθος όπως είταν από το αλκοόλ, χτυπήθηκε κατακούτελα κι 
άρχισε τις δικές του τρέλες. Τώρα, θα’λεγε κανείς, συναγωνιζόταν 
τους πιωμένους χωρικούς γύρω, σε άταχτα καμώματα και κινήσεις. 
Μια εικόνα βουκολικού χαραχτήρα εκεί στις κατηφοριές στο παλιό 
Πουρί, από κείνες που συνιστούν μαρτυρία του πόσο κοντά ζούσαν 
οι χωρικοί με τα ζώα τους.

-  Μπρε, ανάκραξε ο μπαρμπα-Τριαντάφυλλος, ο πρώτος που 
είδε κεφάτο το γάιδαρο, μπρε κόλλ’σι κι αυτός ζαλάδα απ’ τ’ ιμάς, 
γιά κ’τάξ’τιτί γένιτι μπρε... Έστρεψαν όλοι τα βλέμματά τους προς 
το ζώο, καιτί να ιδούν. Το γαϊδούρι να στροβιλίζεται και να φέρνει 
βόλτες, μια να παραπατάει αποδώ, μια να λυγάει αποκεί,Του είχε 
κοπεί και η όρεξη για βοσκή, κι όσο τα καπόνια του αδρανοποιού- 
νταν, τόσο δραστηριοποιούνταν τα ποδάρια του.

-  Μπρε τί να κάνουμι για να ξιμιθύσ5 του σκασμένου; ύψωσε 
φωνή η κυρα-Μαριγώ, πιάνοντας με τα δυο της χέρια τα μάγουλά 
της.
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-  Να τ’ βράσουμι καφέ, πετάχτηκε ένας πιτσιρίκας της συντρο
φιάς, όπους κάν’νι κι στ’ς ανθρώπ’ απ’τρικλίζ’νι απ’ του μιθύσ’.

-  Καφέ είπις; ξεπετάχτηκε η μανιά Αενιώ, ιδώ δε φτάν’ για 
τ’ιμάς, θα δίνουμι κι στα γαϊδούρια; Έ λα Χριστέ κι Παναϊά.

ΑΦΑΝΤΟΣ Ο ΓΑΙΔΑΡΟΣ
Ζύγωσαν κάποιοι απ’ την παρέα και προσπαθούσαν να συνε- 

φέρουν το ζαλισμένο ζώο. Καλά - καλά δεν ήξεραν τί έχει, γιατί η 
κυρά του σπιτιού, η "δράστιδα", άργησε πολύ να καταλάβει το 
πάθημά της, και τα σχόλια με τις υποψίες έπαιρναν κι έδιναν. Άλλοι 
έλεγαν πως έφαγε δηλητηριασμένα μανιτάρια, άλλοι ότι μέθυσε 
από τις μυρουδιές του τσίπουρου κι άλλοι εναποθέτανε την αιτία 
σε μεταφυσικά επίπεδα. Κανείς δεν είταν σίγουρος για τίποτα κι οι 
απόψεις συγκρούονταν μεταξύ τους. Τί να το ’καναν όμως το 
γαϊδούρι σε τέτια κατάσταση που βρισκόταν;

Στην αρχή το έδεσαν σ’ένα δέντρο, αλλ’αυτό δυσφορούσε και 
τίναζε. Το λυπήθηκαν. Καλύτερα, είπαν, να το άφηναν ελεύθερο 
για να μην τυραννιόται δεμένο και του γίνει στο τέλος η τριχιά 
πνιγμού θηλειά στο λαιμό του.

-  Ας τ’αφήσουμι, βρε αδιρφέ, συνηγόρησε κι ο μπαρμπα-Νικο- 
λής, κι άμα είνι να ζήσ’, έχει καλώς. Άμα είνι να ψουφήσ’, ας 
ψουφήσ’. Μπουρεί του πιρπάτ’μα να τ’ κάν’ καλό.

Έλυσαν το γάιδαρο και τον άφησαν να φύγει. Τώρα η συσσω- 
ρευμένη μέσα του ενέργεια του έδωκε φτερά στα πόδια του - τα 
έστω και τρεκλίζοντα - και δεν μπορούσε πια κανείς να τον σταμα
τήσει. Αλλού να πέφτει κι αλλού να σηκώνεται, πιο κάτω να κοπα
νάει απάνω σε δέντρα και πεζσύλες, να λοξοπερπατάει και να τα 
κάνει ίσιωμα όλα. Φυτείες και καλλιέργειες και άγρια βλάστηση. 
Γάιδαρος ισοπεδωτικός! Ευτυχώς που στα άχαρα ρεσάλτα του δεν 
πήρε μπροστά και κανέναν άνθρωπο να τον τσαλαπατήσει.

ΣΩΟΣ ΣΤΟ ΤΕΑΟΣ
Πέρασαν μέρες, και το Πουρί είχε χάσει από τα μάτια του το 

μεθυσμένο ζώο. Το είχαν ξεγράψει όλοι πια, και αρκετοί πίστεψαν

142



πως τράβηξε και πνίγηκε στη θάλασσα κάτω, για να "ταΐσ’ τα 
ψάρια" όπως έλεγαν. Έ να βραδινό όμως κάποιος πιτσιρίκος έφερε 
στο χωριό το ανεπάντεχο μήνυμα:

-  I γάιδαρους τ’ μπαρμπα-Ν’κουλή βσυσκάει κει ’σιαπάν’ στ’ 
"Κουρουμπλιά" κι είνι ξιμέτ’στους(=ξεμέθυστος).

Το άθλιο το ζώο, αφού ξεπέρασε τη δοκιμασία του, έστησε κι 
αυτό το δικό του ...γλέντι εκεί στα βοσκοτόπια του χωρίου - πανε
λεύθερο πιά.

6 6 6
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Το πάλεμα στο νεκροταφείο

Μια νύχτα τρόμου, 
που έφερε όμως ένα συνοικέσιο.

Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις στην πλατεία 
του χωριού εκείνες τις βραδινε'ς ώρες του Σαββάτου. Σωστό κομ
φούζιο. Ξεχώριζε όμως κάθε τόσο η βαριά φωνή του μπαρμπα-Κω- 
στίκου:

-  Να του δείξεις στου νικρουταφείου τ’ νύχτα άμα σ’ βαστάει ι 
κώλους. Δω σ’έχου ρε, κι ούλα τ’άλλα απ’λες, ιγώ τ’ ακούω βιρισέ.

Ο μπαρμπα-Κωστίκος είχε μπλεχτεί κι αυτός, θεληματικά ή όχι 
δεν ξέρουμε, στη συζήτηση των νέων, η οποία και πήγαινε να 
εξελιχτεί σε καβγά, καθώς ορισμένοι απ’ αυτούς επιμένανε πως 
είχαν νικήσει εντελώς το φόβο της νύχτας.

Είναι αλήθεια πως ένας τέτιος φόβος είταν πάντοτε κυριαρχι
κός στους ανθρώπους απ’ τους πρωτόγονους ακόμα καινούς, όπως 
αλήθεια είναι πάλι ότι η κατανίκησή του - έστω και επιφανειακή - 
είταν δείγμα παλικαριάς στα χωριά κυρίως. Μεγαλύτερο βέβαια 
σημάδι παλικαριάς αποτελούσε η επίσκεψη ενός ατόμου στο νε
κροταφείο τη νύχτα. 'Οταν έπεφτε το σκοτάδι, κανείς πια δεν 
μπορούσε, ούτε και να διανοηθεί ακόμα, να πατήσει το πόδι του 
μέσα στο κοιμητήριο. Εκείνα τα αναμμένα καντήλια που φάνταζαν 
από μακριά, είταν τα "μάτια των πεθαμένων", κι αλίμονο όποιος 
έπεφτε κοντά...

Ο ΡΙΨΟΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΕΑΡΟΣ
Ο μπαρμπα-Κωστίκος λοιπόν, θεωρώντας ως δοκιμαστήριο της 

αφοβίας την επίσκεψη στο νεκροταφείο, φώναζε αποτεινόμενος 
στους "άφοβους"- όπως ήθελαν να παρουσιάζονται - νέους:

-  Να του δείξεις στου νικρουταφείου τ’ νύχτα...
Το ’λεγε και το ξανάλεγε, ώσπου ο εικοσάχρονος Γιωργής του
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Σταθάκη δεν άντεξε άλλο στην πρόκληση:
-  Μη του λες σι μένα μπάρμπα, γιατί δε μι ξέρ’ς ιμένα απ’ τ’ 

καλή. Ιγώ έτσια να κάνου κι είμι κιόλα στου νικρουταφείου.
Η εκδήλωση της πεισματικής αυτής "θέσης" του Γιωργή έριξε κι 

άλλους στη συζήτηση:
-  Ισύ βρε έχ’ς τ’ καρδιά τ’ς πατάτας κι θέλ’ς να πας στου 

νικρουταφείου τ’ νύχτα; πετούσε το ερώτημά του ο μπαρμπα-Δημη- 
τρός.

-  Δεν είνι βρε για τ’ ισένα τα νικρουταφεία, κι κάτσι στ’ αυγά 
σ’, συμπλήρωνε ο Στέλιος του Κοντού.

-  Πριτς μαρδάκη μ’, φούσκωνε και ξεφούσκωνε ο μπαρμπα-Νι- 
κολής, απ’ ’θα πάτι ισείς στου νικρουταφείου. Ιου ούτι να ζ’γώσεις 
δε μπουρείς, θα λειώσ’νι βρε τα πουδάρια σ’, όχ’ να μπεις μέσα...

Ή θελε , δεν ήθελε λοιπόν ο νεαρός Γιωργής τέντωσε το ανά
στημά του κι έκανε την ...επίθεσή του:

-  Να στου δείξου κι να σκάσεις, κι βάνουμι κι στοίχ’μα άμα σ’ 
βαστάει. Θα πάου κι θα σκάσεις κι αδαπόψ’.

-  Ισύ του νιάνιαρου. Βρε άμα κουτήσεις (=τολμήσεις) κι πας, 
θα σ’ δώκου τ’δυχατέρα μ’ κι θα σι κάνου ...γαμπρό!

Έ νας λόγος παραπάνω τώρα για το νεαρό Γιωργή να επισκε- 
φτεί το νεκροταφείο τη νύχτα, κι ό,τι ήθελε ας γινόταν.

ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
Συμφώνησαν να φέρει και το πειστήριο του εγχειρήματος, μια 

νεκροκεφαλή απ’ το οστεοφυλάκιο.
-  Να πας κι να μπεις μέσα κι στα κόκκαλα άμα σ’ βαστάει, κι να 

φέρ’ς κι ένα κιφάλ’, είπε ο μπαρμπα-Νικολής, γιατί είχε στο νού 
του να εφαρμόσει σχέδιο πονηρό, ώστε να μη φέρει αποτέλεσμα το 
εγχείρημα του Γιωργή, αν τελικά το επιχειρούσε. Σκόπευε δηλα
δή,θαρραλέος όπως είταν, να τρέξει πρώτος εκείνη τη νύχτα στο 
νεκροταφείο και να χωθεί στο οστεοφυλάκιο για να εμποδίσει την 
είσοδο του νεαρού χωριανού του. Πήρε το δρόμο του λοιπόν, 
αδιάφορα τάχα, και χάθηκε στο σκοτάδι της νύχτας. Δεν πέρασε 
καθόλου απ’ το σπίτι του και τράβηξε στο νεκροταφείο. Μπήκε
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μέσα και χώθηκε στο οστεοφυλάκιο ο αθεόφοβος!
Από την άλλη πλευρά ο Γιωργής στην πλατεία κανόνισε το 

στοίχημα με την παρέα του και τράβηξε το δρόμο του νεκροτα
φείου. Ό λοι οι άλλοι ξέμειναν στην πλατεία, περιμένοντας την 
επιστροφή του φίλου τους με τη νεκροκεφαλή.

Ό χ ι πως δεν φοβόταν ο νεαρός που βημάτιζε για το κοιμητήρι 
του χωριού του. Ό χι πως δεν είχε γαλουχηθεί κι αυτός με τις 
παραδόσεις του τόπου του που μιλούσαν για βρικόλακες και φα
ντάσματα και στοιχειά. Έκανε όμως την καρδιά του πέτρα και 
προχωρούσε. Έπρεπε να ικανοποιηθεί ο νεανικός του εγωισμός, 
να ακουστεί στα τετραπέρατα του χωριού τ’ όνομά του και να 
φαντάξει πιο πολύ ως υποψήφιος γαμπρός, ανεβάζοντας και τις 
...μετοχές του.

Αλαφροπερπατώντας πέρασε την πύλη του νεκροταφείου κι 
έκανε το σταυρό του. Σκότος παντού, που το "τρυπούσαν" τέσσερα 
- πέντε φωτάκια νεκροκάντηλων, κι αυγάταιναν την εικόνα του 
τρόμου τα ψηλά κυπαρίσσια. Ωστόσο προχώρησε προς το οστεο
φυλάκιο να περάσει μέσα για να αρπάξει ένα κρανίο και να φύγει 
τρέχοντας για την πλατεία, να απομακρυνθεί μια ώρα αρχύτερα 
απ’τον εφιαλτικό τόπο του θανάτου.

Σπρώχνει την πόρτα του οστεοφυλάκιου μα πού να υποχωρήσει 
αυτή! Πίσω της ο μπαρμπα-Νικολής την είχε αμπαρώσει και την 
πίεζε κι ο ίδιος από μέσα-σκύλος που δεν φοβόταν τίποτα! Ο 
Γιωργής βάζει όλη τη δύναμή του να ανοίξει, τίποτα. Δεν μπορεί 
όμως να εγκαταλείψει την προσπάθεια, θα είταν ο καταγέλαστος 
του χωριού αν έκανε πίσω. "Τώρα απ’ έφαγα του γάίδούρ’, αναρω
τιόταν, θ’ αφήσου τ’ν ουρά;" Πώς όμως θα τρύπωνε μέσα;

Σκέφτηκε το φεγγίτη πάνω από την είσοδο. Ψάχνει λοιπόν στα 
κουτουρού και βρίσκε ι κάποιες πέτρες γύρω. Η καρδιά του χτυπάε ι 
δυνατά, νιώθει πως δεν είναι δυνατό ν’ αντέξει για πολύ αυτή τη 
δοκιμασία. Ευτυχώς που ο φεγγίτης τον χωράει - ο μπαρμπα-Νικο- 
λής πού να καταλάβει να τον κλείσει κι αυτόν! - και περνάει το 
κορμί του από μέσα.
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Η ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΠΑΛΗ
Τί είχαν εκείνο που τον βρήκε ξαφνικά! Οπως πήγε να πηδήσει, 

βρήκε τους ώμους του μπαρμπα-Νικολή που έσπρωχνε ακόμα την 
πόρτα, και μπήκε αθέλητα καβάλα! Σύγκρυος ιδρώτας τον περι- 
λουει και πάει να λειώσει από τον τρόμο.Αμφιβολία καμιά δεν του 
μένει, είχε πέσει πάνω σε βρικόλακα. Δεν αντέχει και μπήγει τις 
φωνές:

-  Βουήθεια, βουήθεια, βρουκουλάκιασανι τα κόκκαλα,τρέξ’τι, 
τρέξ’τι... Ποιος να τον ακούσει όμως; Το νεκροταφείο βρισκόταν 
έξω απ’το χωριό.

Ούρλιαζε αλλά τί μπορούσε να κάνει; Παρηγοριά κι ελπίδα 
μονάχα ο εαυτός του. Επιστρατεύει και την τελευταία ικμάδα που 
του έμεινε κι αρχίζει να χτυπάει με χέρια και με πόδια το ...βρικό
λακα. Μα και τούτος δεν το βάζει κάτω. Χτυπάει κι αυτός και 
σπρώχνει και σπρώχνεται, κι ανακατώνονται κι οι δυο μέσα στα 
νεκροκόκκαλα και τα νεκροκέφαλα, χτυπούν και χτυπιόνται, και 
γίνεται μεγάλος σαματάς. Τα κόκκαλα γκρεμίζονται κάτω και 
στρώνονται στο χώμα κι αυτοί τα κάνουν στο τέλος ...σπαθιά και 
μάχονται μ’αυτά, "κραπ, κρουπ" να χτυπούν τα κόκκαλα στον αέρα 
μέσα στο φριχτό οστεοφυλάκιο του νεκροταφείου.

ΚΑΙ Η ΓΝΩΡΙΜΙΑ
Κρατούσαν γερά κι οι δυο τους χωρίς ο Γιωργής να’χει γνώρισε ι 

τον αντίπαλό του, μέχρις ότου ο πρώτος ή μάλλον μια νεκροκεφαλή 
έβγαλε νοκ άουτ το μπαρμπα-Νικολή. Όπως την έπιασε δηλαδή ο 
νέος και την εκσφεντόνισε στακουτουρού μπροστά του, βρήκε τον 
μπαρμπα-Νικολή στο πρόσωπο και τον πέταξε κάτω. Δεν μπορούσε 
τότε να κρατηθεί άλλο, δεν μπορούσε να μην φωνάξει:

-  Έλιους, Γιουργή, ιγώ βρε είμι ι μπάρμπας ι Ν’κουλής, μι 
σακάτιψις βρε πανάθιμά σι...

Σαν κεραυνός έπεσε απάνω στο Γιωργή η λαλιά του συχωρια
νού του. Ούτε μπορούσε να καταλάβει αν έβλεπε όνειρο ή ζούσε 
μια πραγματικότητα, τα είχε εντελώς χαμένα:

- 1 μπαρμπα σουμ’ ι Ν’κουλής, ψέλλισε αμήχανα. Καλά ισύ είσι
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(= είσαι) ζσυντανός, πώς βρέθ’κις δω ’σιαμέσα, τί θέλ’ς δω μι τ’ς 
πιθαμέν’, κι πήγα να φρίξσυ;

Πήρε το λόγο ο μπαρμπα-Νικολής και τ’ αποκάλυψε όλα. Δεν 
δυναζόταν πια να κρύψει τίποτα. Τα είπε με το νι και με το σίγμα. 
Ακόμα περισσότερο: Κρατώντας το λόγο που έδωκε πιο πριν στην 
πλατεία, ανακοίνωσε την απόφαση του εδεκε ίνη τη στιγμή μέσα στο 
νεκροταφείο:

-Τέτιου παλ’κάρ’, βρε Γισυργή, δε μπουρού να μη σι κάνου αυτό 
απ’ σου ’ταξα: Θα σ’ δώκου βρε τ’ δυχατέρα μ’ γ ’ναίκα, τ’αξίζεις 
βρε κιαρατά...

Κι έγιναν οι γάμοι πιο ύστερα στο χωριό. Και βούιξε ο τόπος 
όλος, κι ο Γιωργής ο παλικαράς κέρδισε μεγάλο στοίχημα, γιατί ο 
πεθερός του ε ίχε ατράνταχτη περιουσία, κι έζησε με τη γυναίκα του 
καλά κι εμείς καλύτερα.
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Ο "θάνατος” του Μ έλτου

Μια απίστευτη φάρσα από τη Σκιάθο 
στο Προμίριτου 1898

ΕΚΕΙΝΟ το γράμμα που έφτασε στο Προμίρι από τη Σκιάθο 
-φθινόπωρο του 1898- κάλλιο να μην ερχότανε ποτέ. Μαύρα μαντά
τα έφερνε, πως πέθανε ο Μέλτος, ο Προμιριώτης νέος, που υπηρε
τούσε ως κλητήρας στο Δήμο της Σκιάθου. Το πήραν οι δικοί του 
στο σπίτι κι έγιναν όλοι ένα κουβάρι άνθρωποι, να λειώνουν στο 
κλάμα και να χτυπιόνται γιά το κακό που πάθανε.

-  Αχ, Μέλτου -η μια αποδώ- σ’ ’έφαγαν τα ξένα, κι σ’ τό ’λιγαμι 
ν’ αφήκ’ς του νησί κι νάρθ’ς στ’ πατρίδα σ’ στ’ς γουνιοί κι τ’ς 
αδιρφάδις...

-  Αχ μαρέ Μέλτου -η άλλη αποκεί- δεν είτανι να κόψ’ ιμένα ι 
χάρους, απ’ πήγε κι έκοψι ισένα, καμάρ’ κι κουλόνα τ’ σπιτιού, 
Μέλτου, Μέλτου, Μέλτου...

-  Αχ, Μέλτου, κι δεν σ’ έχουμι να σι ιδούμι γιά τιλιυταία φουρά...

Η ΕΙΔΗΣΗ ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΜΙΡΙ
Το μαύρο μαντάτο δεν άργησε να απλωθεί όχι μονάχα μέσα στο 

χωριό, αλλά και στους γειτονικούς οικισμούς του. Η καμπάνα εδώ 
έπαιξε το ρόλο της, κι ένας τόνος μελαγχολίας κυριάρχησε ολούθε. 
Μικρότεροι και μεγαλύτεροι θρηνούσαν το χαμό του συντοπίτη 
τους. Τι, ο Μέλτος είταν υπερβολικά αγαπητός στη γενέτειρά του, 
ας ζούσε στη Σκιάθο. Κάμποσες φορές μάλιστα έπαιρνε τη βάρκα 
απ’ το νησί κι έβγαινε στον Κατηγιώργη, για να ανεβαίνει αποκεί 
στο Προμίρι. Ερχόταν να βλέπει δικούς και συγγενείς, να ανανεώ
νει φιλίες και αγάπες. Καλομίλητος, καλόβολος και καλοσυνάτος, 
αλλά υπερβολικά αγαθός, σχεδόν ευήθης. Του άρεζε να προκαλεί 
αστεία, μα είταν τόσο χαμηλού επιπέδου κι’ άνοστα, ώστε σπάνια
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πετύχαιναν το στόχο τους. Δω που τα λέμε όμως, και η φαμίλια του 
ολόκληρη δεν φημιζόταν στο χωριό για το ύψος της εξυπνάδας της.

Τώρα το γράμμα απ’ τη Σκιάθο σκόρπισε παντού τη βαριά 
είδηση του θανάτου του, και το φτωχικό του σπίτι ντύθηκε στα 
μαύρα. Έ νας - ένας οι φίλοι και οι συγγενείς συγκεντρώνονταν για 
την εκδήλωση της συμπάθειας και της παρηγοριάς, στο σπιτικό του 
Μέλτου. Για την πιστοποίηση του πένθους τους ακόμα κρέμασαν και 
μαύρες κορδέλες στα παραθύρια κι αναποδογύρισαν τον καθρέφτη 
στον τοίχο, "μη τύχ’ κι φανεί ι νικρός απσύ μέσα" όπως έλεγαν.

Είταν ένας θρήνος δυνατός, που συντάραξε όλους, κι όσο βράδιαζε 
γινόταν πιο έντονος κάθε φορά που νέες επισκέψεις έφταναν στο σπίτι.

Η ΕΚΑΤΌΧΡΟΝΙΤΊΣΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ...ΛΕΙΨΑΝΟ
Προτού να σουρουπώσει, σύρθηκε ως εκεί και η εκατοχρονίτισ- 

σα γειτόνισσα Κιρατσώ, να συμπαρασταθεί κι αυτή. "Δεν τόχου σι 
καλό μ’ -ψέλλιζε από νωρίς- να πιθαίν’ άνθρουπους στ’ γειτουνιά 
μ’ κι ιγώ η παραλουιά να κάθουμι σα τ’ κουκόνα στου κριβάτ’" 
Έσπρωξε λοιπόν αποδώ, στριμώχτηκε αποκεί, για να περάσει στο 
κυρίως και μοναδικό δωμάτιο, όπου είχαν μαζευτεί οι στενότεροι 
συγγενείς. Νόμιζε η ταλαίπωρη πως είχαν φέρει νεκρό το Μέλτο, 
και πήγαινε να "χιριτήσ’ του λείψανου". Δεν είδε όμως τίποτα. 
Θάρρεψε τότε, και μέσα από τους κοπετούς των άλλων, έμπηξε 
φωνή:

-  Αρή, παραλουιές, τί κλαίτι κι φανάζιτι; Του τραπέζ’ ή του 
κριβάτ’ ή του νταβάν’ απ’ πάν’ κλαίτι, α;
-Τί κλαίμι -απαντάει η πιό μεγάλη αδερφή- κλαίμιτου Μέλτου, του 
γίγαντά μας, τ’ κολόνα τ’ σπιτιού, αυτόνι κλαίμι. Αχ, Μέλτου, Μέλ
του, Μέλτου...

Η αιωνόβια γριά δεν είχε σκοπό να υποχωρήσει:
-  Αρή, χαντακουμένις, είναι αμαρτία να κλαίτι χουρίς λείψανου. 

Γιά σταθείτε σύλις κι αφουγκραστείτι ιμένα, απ’ είιδαν τα μάτια μ’ 1

(1) Λέγεται για κάποιον που κάθεται ανενεργός την ώρα που έπρεπε 
να κινηθεί, για να αντιμετωπίσει μια κατάσταση.
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πσυλλά κι άκ’σανι άλλα τόσα... Αρη σι τέχχις ώρες φκιάν’νι λείψανου...
Η ιδέα της γριάς άρεσε σε πολλούς. "Έχ’ πουλύ δίκιου η μανιά, 

πρέπ’ του λείψανου. Να φκιάσουμι λείψανου αδιτώρα"
Κάποιες γυναίκες έτρεξαν και βρήκαν μια παλιά στολή βράκας. 

Την άρπαξαν δυο -τρεις άντρες και τη γέμισαν άχυρα, κατά το 
πρότυπο του "Ιούδα" που σκάρωναν κάθε Πάσχα στο χωριό 1̂ 2\  
Διαμόρφωσαν έτσι το σώμα, αλλά έλειπε το κεφάλι. Το παρατήρη
σαν και οι διπλανοί:

-  Χουρίς κιφάλ’ δε πρέπ’, είνι κι κακό κι αμαρτία.
Το βεβαίωσε και η εκατόχρονη γριά:

-  Χουρίς κιφάλ’ τουν έχιτι; Να του ξέριτι απ’ τ’ ιμένα, ι Μέλτους 
θα πάει διχούς κιφάλ’ στουν άδη.

Τί να κάνουν τότε, βρήκαν ένα κολοκύθι - βέλι και το ’μπηξαν 
στο μέρος της κεφαλής, και το ανθρώπινο ομοίωμα είταν έτοιμο 
πια. Το πήραν και το απίθωσαν στο παλιοτράπεζο του σπιτιού, για 
να αρχίσουν αποδώ και μπρος γοερότερες οι κραυγές του πόνου:

-  Αχ, Μέλτου, τί κακό μας βρήκι...
-  Μέλτου, Μέλτου, Μέλτου πώς θα τα φάειη μαύρη γηςτα νιάτα σ’...

ΤΑ ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΑ
Τα τελευταία λόγια τα ’λεγε η κυρα - Τσακτίραινα η γερόντισσα, 

πλησιάζοντας συνάμα και χαϊδεύοντας το "κεφάλι" - κολοκύθι του 
"νεκρού". Την ακολουθούσαν κι άλλες στο θρήνο και στο άγγιγμα 
εκείνου του ανθρώπινου ομοιώματος, ενώ η αιωνόβια Κιρατσώ 
σίμωσε κοντά, γιά να αρχίσει τα μοιρολόγια. Είταν λαϊκές ελεγείες, 
που τις είχε μάθει από τις παλιές γιαγιές του χωριού πριν από το 
1821. Τα τόνιζε λοιπόν μόνη της πρώτα η γριά, και τα επαναλάβαι- 
ναν ύστερα άλλες γυναίκες, ακουμπώντας απάνω σε κείνο το φκια-

(1) Τώρα αμέσως.
(2) Για το έθιμο αυτό και στο Προμίρι, σε συνάρτηση με μιαν απόπειρα 

ερμηνείας του, βλ το σημείωμα μου "Το κρέμασμα του Ιούδα" στην εφημε
ρίδα "Η Θεσσαλία" της 4ης Μαΐου 1975.
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στό σώμα, που έδινε την εντύπωση του νεκρού Μέλτου:
"Αχ, ισύ, τί ήθιλις κι ιρχόσουνα μέσα στου μαύρουν άδη; 
ιδώ χουροί δε γένουντι, πιχνίδια ^  δε λαλούνι, 
ιδώ μαδούνι σταυράίτοί μ’ ολόχρυσα φτιρούδια, 
ιδώ είν’ τα φίδια τα πουλλά, ουχιές μι δυο κιφάλια, 
στα γόνατά σ’ θα κάθουντς στα στήθια σ’ θα δειπνοΰνι 
κι πίσου στη πουλκίτσα ^  σου θα παν να κατοικούνι".

Τα μοιρολόγια της γιαγιάς έβαλαν φωτιά στα χείλη των νεότε
ρων γυναικών, για να αρχινησουν τα αυτοσχέδια τώρα:

"Αυτού απ’ πήγις, Μέλτου μου, στα πέντε κυπαρίσσια 
χιρέτα μας τ’ς παπούδις μας μι ούλα τα καπρίτσια".
"Σ’ έφα'ί η Σκιάθου, σ’ έφαί, Μέλτου μου παλικάρι 
κι πήρι του κουρμάκι σου κι πίσου δε γυρνάει".
"Όποιους στα ξένα κι αν πιθαίν’ πουλύ βαρύ είν’ του χσύμα, 
χάρι (=  χάρε) δε μας λυπήθηκες κι μας τα πήρις ούλα". 
"Στουν άδη κατιβαίνεις λυγνός σα κυπαρίσσι, 
ούλα τα καλά του ουρανού Θιός να σ’ τα χαρίσει".

Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ...ΓΑΙΔΑΡΟΥ
Τα μοιρολόγια αύξαιναν τη θλίψη όλων, δημιουργώντας μια 

βαριά ατμόσφαιρα οδύνης και σπαραγμού σε μικρότερους και 
μεγαλύτερους, καθώς μάλιστα η νύχτα έξω βάθαινε στα μυστήριό 
της... Είπαν κι άλλα ακόμα, και αργά τη νύχτα πήγαν οι περισσότε
ροι στα σπίτια τους να κοιμηθούνε. Στο κονάκι του "νεκρού" ξέμει- 
ναν μόνο οι σπιτικοί - όλο γυναίκες - και πεντέξι ακόμα γε ιτόνισσες. 
Μα κι αυτές όλες αργότερα, εξουθενωμένες από την αϋπνία και 
τον πόνο, έγειραν στο δάπεδο, άλλη αποδώ κι άλλη αποκεί κι 
αποκοιμήθηκαν. Δεν είχε ακόμα ξημερώσει, όταν διατάραξε το 
χώρο μια γυναικεία φωνή:
-Αρήήή χαντακουμένις, ι Μέλτους απόμ’νι χουρίς κιφάλ’, κι σεις 1 2

(1) Μουσικά όργανα.
(2) Πόλκα. Έτσι λεγόταν η ζακέτα της πηλιορίτικης γυναικείας φόρε-
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Σ
’ αυτό το λιτό σπιτάκι του Π

ρομιριού, όπου δείχνει το βέλος, ξετυλίχτηκε η ιλαροτραγω
δία του 1898.



κ’μάστι;
Είταν η κραυγή της γριά - Βασώς, που έτυχε να ανοίξειτα μάτια 

της απ’ τον ύπνο μέσα στο μισοσκόταδο, που το διατηρούσαν δυο 
λαδολύχναρα, κι είδε ότι έλειπε το κολοκύθι - κεφάλι του "νεκρού".

Πετάχτηκαν όλες απάνω και κέρωσαν από το φόβο τους. Πώς 
να εξηγησουν αυτό που έβλεπαν; Έτρεμαν όλες.

-  Αρη δυχατέρις, ξανάσκουξε η γριά - Βασώ, τί κακά (ύμάδια είνι 
τούτα δω απόψ’, τί γίν’κι, αρή, κι χάθ’κι του κιφάλ’ τ’ Μέλτου;

-  Αχ, Μέλτου -να χτυπιόται η μάνα του - κι πιθαμένους ακόμα 
τυραννιόσι...

-  Αχ, Μέλτου μ’ -να οδύρεται η μεγαλύτερη αδερφή - κι πως θα πας 
στουν άλλου κόσμου διχούς (= χωρίς) κιφάλ’;

-  Αχ, Μέλτου, κακό πράμα γίν’κι απόψ’ - να ορύεται η Μπασδέκαινα
- μα τί ’νι τούτα, αδιρφάδις, δε του χουράει το μυαλό μ’, κι τί να κάνουμι 
ούλου γ’ναίκις...

Τί είχε συμβεί όμως και εξαφανίστηκε στ’ αλήθεια το κολοκύθι
- "κεφάλι";

'Οταν οι γυναίκες είχαν παραδοθεί στην αγκαλιά του ύπνου, ο 
γάιδαρος της φαμίλιας, που σταυλιζάταν στον συνεχόμενο του δωμα
τίου αχερώνα, οσμίστηκε το κολοκύθι, κι αφού μπήκε απαρατήρητος 
στην κάμαρα, πήγε και το ...ροκάνισε, σαν να είταν του καλού καιρού.

Μέχρι που να ξημερώσει, το υποτιθέμενο λείψανο έμεινε χωρίς 
κεφάλι. Με το χάραμα όμως βγήκαν οι γυναίκες έξω, κινητοποίη
σαν τη γειτονιά κι έψαξαν να βρουν ένα ...καινούργιο.

-Θέλουμι κιφάλ’ -βεβαίωνε η μάνα- απ’ να μη τρώιτι (= τρώγεται). 
Κι αγλήγουρα, γιατί θα νάρθ’ ι παπάς να διαβάσ1, κι πώς θα ιδεί του 
Μέλτου διχούς κιφάλ’. Αχ, Μέλτου, κι πάλι αχ, κι ματαάχ κι ξαναάχ...

Με το ψάξε - ψάξε ανακάλυψαν ένα ξερό νεροκολόκυθο, το 
κόλλησαν στο "σώμα" και το "λείψανο" ολοκληρώθηκε.

Ο ΠΑΠΑΣ ΒΡΙΣΚΕΙ ΤΗΝ ΑΚΡΗ
Πολύ βαρύ είταν το κλίμα στο φτωχικό του "νεκρού", όταν 

έφτασε ο παπα - Οικονόμος με το δεξιό ψάλτη, τον κυρ-Αλεξαντρή, 
για να διαβάσει το καθιερωμένο τρισάγιο. Πριν αρχίσει όμως,
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θεώρησε καλό να ρωτήσει πώς έγινε το κακό που τους βρήκε και 
να απευθύνει τα ανάλογα λόγια παρηγοριάς στο σπιτικό:

"Περίλυποι ευρισκόμεθα νοερώς, αδελφοί μου, ενώπιον του τραγικού 
νεκρού Μέλτσυ, ο οποίος απήλθε εις την ουράνιον βασιλείαν, ένθα ουκ 
έσα πόνος, λύπη ή στεναγμός... Εκεί θα μεταβώμεν όλοι μίαν ημέραν..."

-Αμάν κι πότι, παπά μ’ - τον διέκοψε μια γηραλέα τυραννισμένη 
μορφή του χωριού - να λυτρουθούμι απ’ τα βάσανα τ’ κόσμ’...

Ο παπα - Οικονόμος την επανέφερε στην τάξη, κι αφού πήρε κι 
αυτός θέση καταγής στην άκρη μιας προσκεφαλάδας, ζήτησε να 
μάθει την πηγή της πληροφορίας:

-  Πώς το εμάθατε, αδελφοί, το μαντάτο;
-  Μας ήρθιγράμμα απ’ τ’ Σκιάθου,του απάντησε η μικρότερη αδερφή 

του Μέλτου, αχ κι να μην έσσυνε νάρθ’ του παλιουγράμμα...
Ο παπάς ανυποψίαστος πήρε το γράμμα, κι απ’ την πρώτη ματιά 

που έριξε, άρχισαν να του μπαίνουν ψύλλοι στ’ αφτιά. Είταν η γραφή 
του ίδιου του Μέλτου, κι αισθανόταν πως πήγαινε να σβήσει η καρδιά 
του. Ωστόσο συγκέντρωσε τις δυνάμεις του κι αρχίνησε να διαβάζει 
φωναχτά το γράμμα, ενώ είχε κοπάσει ο θρήνος γύρα του:

"Σεβαστοίμου γονείς και προσφιλείς αόελφαί,
Σας γράφω σήμερον διά να σας πληροφορήσω ένα πολύ 
θλιβερόν γεγονός και σφ ί’ςτε την καρδιά σας. Μάθετε ότι 
αυτήν την στιγμήν που σας γράφω, με κατεβάζουν στον 
τάφο! Πέθανα πια, αγαπητοί μου, και τώρα δεν έχω άλλο, 
παρά να σας ευχηθώ καλήν αντάμωσιν στον άλλο κόσμο.

Σας αποχαιρετώ για πάντα  
ο υιός και αδελφός σας 
(Υπ.) Μέλτος" (Ι). 1

(1) Άλλοι λένε πως το γράμμα πήγε και το διάβασε ο σπουδαίος 
ελληνοδιδάσκαλος Μάρκος Κουκούλάς απ' τη Σύρο, που υπηρέτησε για 
χρόνια στο Πήλιο (Προμίρι, Λαυκο, Ζαγορά). Μα από τα μέχρι τώρα 
στοιχεία που έχω συνάξει, βγάζω το συμπέρασμα πως ο Κουκούλάς δεν είχε 
έρθει ακόμα στο Προμίρι τότε.
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Σήκωσε αμέσως το κεφάλι ψηλά ο παπα - Οικονόμος κι άρχισε 
να βασανίζει το περιεχόμενο του γράμματος μέσα σ’ έναν κλοιό 
ανθρώπων, που είχε - θα έλεγε κανείς - σταματήσει η αναπνοή.

-  Γιά σταθείτε, χριστιανοί μου, γιά σταθείτε... Ο Μέλτος γράφει ότι 
πέθανε κι ότι όταν έγραφε, τον κατέβαζαν στον τάφο. Μα θέλω να ξέρω, 
κουνάει ο νεκρός το χέρι του για να γράψει; Εκτός αν βρικολακιάσει. 
Αλλά ο Μέλτος μας μόνο άγγελος μπορεί να γίνει...

Μερικά μυαλά απ’ τον περίγυρο δεν το είχαν ακόμα καταλάβει 
και ζήτησαν από τον εφημέριο περισσότερες εξηγήσεις:

-  Κάν’τα μας λειανά, παπά, να τα πιάσσυμι τα πράματα κι ιμείς τα 
γκαΐλια.

Ο κληρικός, βέβαιος πια για την πλάκα που πήγε να παίξει ο 
ίδιος ο Μέλτος από τη Σκιάθο, σηκώθηκε ορθός κι επανέλαβε πως 
ο Μέλτος δεν μπορεί παρά να είναι ζωντανός, αφού μόνο ένας 
ζωντανός άνθρωπος μπορεί να γράφει γράμμα...

-  Μα άμα είνι έτσ*, να σι φ’λήσσυμι κι να σι ξαναφ’λήσουμι, παπα - 
’Κουνόμ’, απ’ ζουντάνιψιςτσυ Μέλτου μας...

Μεμιάς η νέα είδηση μεταδόθηκε στο χωριό, σκουπίστηκαν τα 
μαύρα δάκρυα για να κυλήσουν τα άλλα της χαράς, και το ανθρώ
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πινο ομοίωμα αρπάχτηκε και ρίχτηκε μέσα στο φούρνο για να καεί 
εδεκείνη τη στιγμή. Έτρεξαν και στην εκκλησία και χτύπησαν την 
καμπάνα, κι έτσι μεταφέρθηκε ως τα τετραπέρατα της περιοχής το 
ευφρόσυνο μήνυμα.

Η καμπάνα χτυπούσε με γοργούς ρυθμούς, όπως στην Ανάστα
ση το βράδι, ανάσταση όπως γιόρταζε το συγγενολόι του Μέλτου 
εκείνο το μακάριο φθινόπωρο του 1898 στο Προμίρι...

« « «
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Έ ν α ς  "άγιος” στη Σκιάθο

Ο Κιαλοκωσταντής απ’το Προμίρι.
Πώς ξεγέλασε τους Σκιαθίτες στα 1902.

ΑΠΟ ΚΑΙΡΟ πάσχιζε να ράψει ένα ράσο ο Κιαλοκωσταντής 
του Προμιριού, χωρίς να δίνει λόγο σε κανένα. Βρε τον έφερναν 
αποδώ οι πατριώτες του, βρε τον πήγαιναν αποκεί, αυτός τίποτα:

-  Κσυσταντή, παπάς πας να γέν’ς;
-  Κσυσταντή, θέλ’ς ν’ αγιάσεις κι πας να φσυρέσεις του ράσου;
Κάποιοι θρησκόληπτοι το’ πιαναν αλλιώς το πράμα:
Ράσου είπις; Μ’ θα μας βγάλ’ ι Θιός τα μάτια μι τούτα τα 

καμώματα τ’ς αμαρτίας...
-  Τα ράσα είναι για τ’ς παπάδις κι οι βράκις για τ’ άντρις... Κι άκου 

ν’ ακούσεις: Ή  παπάς ή ζιυγάς’ κι τα δυο δε γένσυντι...
Κοντά σ’ αυτούς υπήρχε και μια μερίδα χωρικών, που δικαιολο

γούσαν τον.,.ανερμήνευτο συντοπίτη τους:
-  Τίτου βασανίζιτι του πράμα! Τ’ πρέπ’νι (του πρέπουν) τ’ Κσυσταντή 

τα ράσα, γιατ’είνι άνθρουπους τ’ς ικκλησίας. Άμα δε φουρέσ5 αυτός, 
ποιος θαλά φουρέσ’; I Γιρσυσαπράκαλους απ’ δε πατάει ντιπ κατά ντιπ 
στου ναό;

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Είναι αλήθεια πως ο Κιαλοκωσταντής είχε από χρόνια ένα 

πάθος με την εκκλησία. Δεν έλειπε, πρώτα - πρώτα, ποτέ από καμιά 
λειτουργία, χειμώνα - καλοκαίρι. Έβρεχε δεν έβρεχε, χιόνιζε δεν 
χιόνιζε, αυτός το χαβά του. Απ’ τους πρώτους πήγαινε, απ’ τους 
τελευταίους έφευγε. Μανία του ακόμα να παρακολουθεί και τις 
ακολουθίες του όρθρου και του εσπερινού. Ό ποια ώρα κι αν 
ξάπλωνε τα βράδια, θα ξυπνούσε χαράματα για να βρεθεί στην 
πρωινή ακολουθία. Μα και τα βράδια στον εσπερινό τα κανόνιζε
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καλά: Έ φευγε νωρίς απ’τα χωράφια του, για να’ναι στην ώρα του 
στο χωριό. Τη συμπεριφορά του αυτή μάλιστα οι συμπατριώτες του 
την...έκαναν παροιμιακή έκφραση. Το ’λεγα και το ξανάλεγαν: 
"Όσου κάν’ ι Μάρτ’ς χουρίς τ’ σαρακουστή, άλλου τόσου κάν’ κι ι 
Κιαλουκουσταντής χουρίς τ’ν ικκλησιά".

Μα και μέσα στο ναό δεν στεκόταν με τα χέρια... σταυρωμένα. 
Αναβε κι έσβηνε τις λαμπάδες απ’τα μεγάλα κεροστάσια. Έπαιρνε 
κι έσβηνε τα κεράκια των προσκυνητών - όταν μαζεύονταν πολλά 
- απ’τα μανάλιατων δυο προσκυνηταριών. Έλεγε το "Πιστεύω" και 
το "Πάτερ ημών", και βέβαια ψέλλιζε κι αυτός με τον τρόπο του, 
αναμασώντας τα λόγια του ψάλτη. Είχε δικαίωμα, έπειτα, να μπαι
νοβγαίνει στο ιερό, γιατί είχε διαβαστεί αναγνώστης. Άναβε το 
θυμιατό, έφκιανε το "ζέον" και το παράδινε στον παπά. Έβλεπε 
όπως υποστήριζε, και την...Παναγία στο ξύπνιο του και στον ύπνο 
του, κι έβγαινε έξω απ’το ναό και κρατούσε το αναστάσιμο λάβαρο 
κι ακόμα ξεκούφαινε τον κόσμο με τις καμπανοκρουσίες. Κανείς 
δεν άκουγε τους ψαλμούς. Τον παρακαλούσαν, τον εκλιπαρούσαν, 
αυτός τίποτα:

-  Βρε, χρυσέ μ’, βρε αργυρέ μ’...
-  Βρε, κακσυχρσνουνάχ’ς, σταμάτα καμιά βσυλά ν’ακούσσυμι τα 

γράμματα... Κριμάοέκις απ’τ’ καμπάνα, παναθιματισμένι...
Πού να υποχωρήσει όμως αυτός! Τρεις και τέσσερις καμπάνες 

να τις χτυπάει μαζί...

ΦΚΙΑΝΕΙ ΣΠΙΤΙ ΜΕ "ΙΕΡΕΣ" ΠΕΤΡΕΣ
Είταν τόση η προσκόλλησή του στα θεία, ώστε το σπίτι του που 

θα ύψωνε στο χωριό, κανόνισε να έχει "αγιασμένες" πέτρες. Πού 
θα τις έβρισκε;

Δέκα χιλιόμετρα στα νοτιοανατολικά, στη θέση "Παλιοκλήσι" 
απάνω σχεδόν στο ακρωτήρι της Σηπιάδας, υπήρχαν τα χαλάσματα 
παλιού ρημοκλησιού. Κανείς δεν ήξερε πότε χτίστηκε, κανείς δεν 
γνώριζε πότε έπεσε. Οι πέτρες του όμως είταν "ιερές" για τον 
Κιαλοκωσταντή, εδώ πια στράφηκε η προσοχή του. Έπαιρνε το 
μουλάρι και το γάιδαρο του και κατέβαινε στο "Παλιοκλήσι". Τα
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φόρτωνε με τις πέτρες του παλιού ναΐσκου και τ’ ανέβαζε στο 
Προμίρι. Είκοσι χιλιόμετρα πήγαινε - έλα. Μέρες και μήνες αυτό 
το δρομολόγιο.

-  Κόπ’κις, καημένε, του ’λεγαν οι γειτόνοι, να κουβαλάς τ’ς παλιόπι- 
τρις, κι τιλειουμό δεν έχ’ς. Σώθ’καν οι πέτρις απαυδώ ένα - γύρου;

Αυτός είχε έτοιμη την απάντηση;
-  Δε ’υχαριστάτι, βρε, απ’ θα σας φκιάσου σπίτ’ ιερό στ’γειτσυνιά σας, 

μόν’ ’θέλιτι να μι πρήζιτι κάθι μέρα...
Το γούστο είταν όταν περνούσε απ’το μεγάλο νταμάρι του 

"Σαρδελή", ένα χιλιόμετρο έξω απ’το χωριό, απ’όπου οι κάτοικοι 
προμηθεύονταν τις πέτρες.

-  Έ ι αναπσυδιασμένι, του φώναζαν μάστοροι και εργάτες αποκεί, 
όποιους δεν έχ’ μυαλό, έχ’ πσυδάρια μωρέ... Άι στου καλό, κι να μας 
χιριτάς του "Παλιουκλήσ’".

Άλλος του ’λεγε:
-  Να βρε, παλαβέ, πέτρις, άν’ξι τα στραβά σ’ απ’ τρέχ’ς σα τ’ς χαζοί 

σέ ν άκρια τ’ κόσμ’ να μαζώξεις βράχια...
Μα πού να ακούσει αυτός:
Τα θ’κά σας τα βράχια είνι για τ’ ισάς τ’ς κουλασμέν’ τ’ς οικου- 

μέν’ς. Είνι αδιάβαστα, μπρε, δε του καταλαβαίνιτι. Κι θέλιτι να 
κάνιτι τουν έξυπνου μι αδιάβαστις πέτρις. Α ’σιαπέρα, απ’ θα μ’ 
πείτι ισείς οι αντίχριστ’ τί θα κάνου ιγώ...

Έ νας τέτιος διάλογος έπαιρνε κι έδινε κάθε μέρα σχεδόν, όταν 
ο Κιαλοκωσταντής περνούσε άδειος ή φορτωμένος πέτρες από το 
μακρινό ρημοκλήσι.

ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ
Κείνη τη χρονιά - καλοκαίρι του 1902 - που ύψωσε το σπίτι του 

στο Προμίρι κοντά στη κεντρική πλατεία,το πήρε απόφαση να 
υλοποιήσει ένα παλιό του όνειρο: Να γίνει...άγιος. Έβλεπε ότι στο 
χωριό του δεν μπορούσε με κανένα τρόπο πια να...αγιοποιηθεί. 
Όσο κι αν πήγαινε στην εκκλησία, όσο κι αν έτρεχε κοντά στον 
παπά, όσο κι αν έψελνε και προσκυνούσε τα εικονίσματα, οι Προ- 
μιριώτες δεν είχαν σκοπό να τον ανακηρύξουν...άγιο. Άλλωστε πώς
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Το σπίτι του Κια/.οκωσταντή στο Προμίρι, 
χτισμένο με "ιερές" πέτρες στα 1902.

θα γινόταν αυτό, αφού - το γνώριζε κι ο ίδιος και το ’λεγε - "ουδείς 
προφήτης... κλπ. κλπ."

Σκύφτηκε τέλος τη Σκιάθο. Εκεί θα περνούσε η...μπογιά του. 
Θεοφοβούμενοι οι Σκιαθίτες (και λίγο αφελείς), όπως είταν γνω
στό και στο Προμίρι, θα ξεγελιόνταν και θα τον δέχονταν ως άγιο 
στο νησί τους. Δεν είχε λοιπόν άλλο καιρό να χάσει. Διπλώνει το 
ράσο σ’ένα σεντόνι, γεμίζει κι ένα τροβά με ψωμί κι ελιές και 
κατεβαίνει στον Κατηγιώργη. Τρία μίλια μόνο τον χωρίζουν τώρα 
απ’το νησί. Ο ψαράς του τόπου ο γερο-Μασούρας προθυμοποιήθη
κε να τον περάσει απέναντι. Τον έβαλε στην σαπόβαρκά του, και 
ύστερ’ από μιας ώρας περίπου κουπί, τον έβγαλε στην αμμουδιά της 
"Αγια-Λένης", σύμφωνα με την επιθυμία του. Ούτε ο ψαράς υποψιά
στηκε τίποτα, ούτε ο Κιαλοκωσταντής αποκάλυψε το σχέδιό του.
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ΣΤΙΣ "ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ"
Ολομόναχος τώρα μες στην απόλυτη ερημιά, κι αφού η βάρκα 

του Κατηγιωργίτη ψαρά είχε απομακρυνθεί, ξεδιπλώνει και φο
ράει το ράσο! Χουφτιάζει κι ένα ξύλο-ραβδί με ξύλινο σταυρό, που 
έκαμε ο ίδιος, στο απάνω μέρος, και πορεύεται κατά τις "Κουκου
ναριές", τονίζοντας μακρόσυρτους (και ακαταλαβίστικους) ψαλ- 
μούς στο δρόμο. Είταν μεσημέρι, γαλήνη απόλυτη, και οι ψαλμου- 
διές έφτασαν σε τρεις τσομπαναραίους της περιοχής:

-  Αααα.., απόρησαν όλοι. Τί τρέχ’, τί συμβαίν* στσυν τόπου; Γιουρτή 
δεν είνι, λιτανεία δεν είνι, τστις τί να ’νι;

Τέντωσαν τ’ αφτιά τους καλύτερα και διπλώθηκαν πίσω από 
τους θάμνους, για να μη γίνουν αντιληπτοί. Βλέπουν ωστόσο το 
μαύρο ράσο ν’ανεμίζει, και μια μαύρη σιλουέτα να περπατάει.

-  Να ’νι ου παπα-Οικονόμους, να ’νι ου παπα-Γιαννιός; αναρωτήθη
καν, αλλά κι πάλε τί θέλ’ δω ’σιαμέσα τέτιαν ώρα;

Ο πιο μικρός, που έκοβε καλύτερα το μάτι του, πήρε το λόγο:
-  Ιγώ βλέπσυ καλά. Ούτι ου παπα-Οικονόμους είνι, σύτι ου παπα- 

Γιαννιός άλλου ξένου πράμα είνι,.,αλλά τί είνι;

ΤΟΝ ΥΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΩΣ ...ΑΠΟ
Με τα πολλά συμφώνησαν να σηκωθούν και να πάνε κοντά του. 

Τί είχαν να φοβηθούν από ένα πρόσωπο και μάλιστα ντυμένο στα 
ράσα; Βγαίνουν λοιπόν απ’ το λημέρι τους και πορεύονται κοντά 
τσυ:

- Έ ι ,  πατριώΓ, μιγάλ’ η χάρη σ’, ποιος είσιτου λόγου σ’ κιτίγυρεύ’ς 
στου νησί μας;

Σταμάτησε άξαφνα το μουρμουρητό των ψαλμών ο θρησκόλη
πτος του Προμιριού και στράφηκε κατά τους τσομπάνσυς. Ύψωσε 
το δεξί του καταπώς το υψώνουν οι παπάδες ευλογώντας τα πλήθη, 
κι έβγαλε πνιχτή, απόκοσμη φωνή:

-  Ποιος είμι..., μιγάλ’ αμαρτία απ’δε μι γνουρίζιτι... I Αγι-Απόστου- 
λους ι Νέους είμι απ’τσυν Αϊ-Λαυρέντ’...

-  Άγιους; έκραξαν όλοι τους μ’ ένα στόμα Εμ τστι να πάμι κσυντά τ’, 
να τούνι προυσκ’νήσσυμι.
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Δεν πρόφτασαν να ξεκινήσουν για το προσκύνημα, όταν ακόυ
σαν την παρακαλεστική φωνή του ρασοφόρου:

-  Τέκνα μου εν Κυρίω αγαπητά... Δεύτε προς με, λάβετε φως...
-  Τί φως κι ξιφιός, αποκρίνεται δειλά ο ένας. Μέρα μισ’μέρ’ να μας 

διόσ’ φως..., σαλός είνι;
-  Πάψι βρε, τουν άγιου λες σαλό; τον σταματάει ο άλλος. Πρέπ’ να’νι 

άγιους όπους του λέει, συ Αί-Απόστσυλσυς.
Η καρδιά και των τριών βοσκών πήγαινε να σπάσει από την 

αγωνία. Είχαν πιστέψει πια πως είχαν μπροστά τους τον Άγιο 
Απόστολο,και δεν μπορούσαν να αρνηθούν την πρόσκλησή του. 
Πάνε και πέφτουν στα πόδια του κι εξαντλούνται σε προσκυνήμα
τα, την ώρα που αυτός έχει υψώσει τα χέρια του και τους ευλογεί. 
Τώρα πια ο Προμιριώτης βρίσκει τον βαθύτερο εαυτό του, νιώθει 
πως είναι σπουδαίος κι έχει όλα τα φόντα του αγίου, και μέσ’από 
μια μορφή εξαΰλωσης, πετάειτο λόγο του και πιο πέρα:

-  Τέκνα εν Χριστώ, βλέπου τη πίστη σας κι σας πρσυστάζου τώρα να 
τρέξιτι στου χουριό, για να πείτι να ’ρθ’νι παπάδις να μι πάρ’νι, να πάρ’νι 
τουν Αϊ-Απόστολου απ’ήρθι στου νησί να ιυλουγήσ’ του κόσμου...

Με φόβο Θεού ανασηκώθηκαν οι τρεις ποιμένες κι έβαλαν 
φτερά στα ...πόδια τους για τη χώρα της Σκιάθου.

ΞΕΣΗΚΩΝΕΤΑΙ Η ΠΟΛΙΧΝΗ
Κατάκοποι και κατάίδρωμένοι και τρέμοντας από την αγωνία 

οι τρεις ποιμένες των "Κουκουναριών" έφτασαν στο χωριό κι άρχι
σαν να χτυπούν τις καμπάνες. Τα καμπανίσματα έφεραν παπάδες 
και λαϊκούς στο ναό, ενώ ηχούσε πανομοιότυπα στις ρούγες και τα 
ξέφωτα η φωνή:

-  Ή ρθι ου Αϊ-Απόσιουλους, χρισηανοίοίοί..., ου Αϊ-Απόστουλους 
στου νησίίί...

Αλλοι το πίστεψαν κι άλλοι (οι λιγότεροι) δεν το πίστεψαν. Ο 
μπαρμπα - Καρμαγάλος πάντως κάτι πονηρεύτηκε και τοποθετή
θηκε ανάλογα:

-  Μπρε ποιος άγιους κι...αγιεύισα... Τί καμώματα είνι τούτα στουν 
ιώναμας...
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Δεν πρόφτασε όμως να πάρει δέκα βήματα κι έπεσε κάτω, 
στραμπουλίζοντας ελαφρά το πόδι του.

Πάλε καλά απ’ ’δε βουβάθ’κι, ανάκραξε ο δεξιός ψάλτης του 
ναού, κατά το "άλαλα τα χείλη των ασεβών..."

-  Αλαλα, ξάλαλα, πήρε το λόγο ο δεύτερος ψάλτης, δεν είνι κιρός να 
χάνου μι. Να τρέξουμι να παραλάβσυμι τουν άγιου, να τούνι διαβάσουμι 
κι να μας διαβάσ’ κι να πάρουμι τ’ χάρη τ’.

Σύμφωνοι όλοι. Μπαίνουν μπροστά τα εξαπτέρυγα κι οι παπά
δες με τους ψάλτες κι ολοξωπίσω ακολουθούν τσούρμο οι Σκιαθί
τες. Νέοι, γέροι, γριές, παιδιά και γυναίκες με τους βοσκούς μαζί, 
και κάποτε φτάνουν στις "Κουκουναριές".

Καταμεσίς της αμμουδιάς όρθια η μαύρη φιγούρα του Κιαλο- 
κωσταντή να ευλογεί τα πλήθη. Είχε κλείσει τα μάτια του σε μια 
προσπάθεια εξαΰλωσης, ενώ κόμποι ιδρώτα είχαν φρακάρει στη 
γενειάδα του, που την είχε αφήσει επίτηδες από μήνες.

Κέρωσαν όλοι στο αντίκρισμα του "αγίου":
-  Ου Αϊ-Απόστουλσυς, ου Αϊ-Απόστουλους, ακούστηκε από πολλά 

στόματα.
-  Άπαπα..., αυτός είνι, έκραξε απ’την ουρά της πομπής η γριά-Αγγε- 

λίνα.
-  Μ1 δεντουνγνσυρίζεις απ’ τ’ν εικόνα τ’ απ’ έχουμι στσυ σπίτ’, ίδιους 

κι απαράλλαχτους, συμπλήρωσε η θεία Σταθάκαινα.
Δειλά - δειλά και με ακραία κατάνυξη ζύγωσαν, ψέλνοντας το 

απολυτίκιο του Αγίου Αποστόλου, παπάδες και λαϊκοί με τα εξα
πτέρυγα, ενώ κάποιες θεοφοβούμενες γυναίκες άρχισαν από μα
κριά κομπολόι τις μετάνοιες... Οι στιγμές είταν συγκλονιστικές για 
τους Σκιαθίτες, που δεν μπορούσαν πια να σταθούν άλλο όρθιοι. 
Έπεσαν στα γόνατά τους όλοι, αναπέμποντας προσευχές, ενώ ο 
"άγιος" ακλόνητος στη θέση του συνέχιζε να ευλογεί τα πλήθη... 
Κάποτε άνοιξε τα μάτια του κι έκανε νόημα να σταματήσουν ψαλ- 
μοί και προσευχές. Ή θελε να κηρύξει. Πήρε ύφος, έβηξε και 
ξερόβηξε κι είπε τούτα περίπου στους έντρομους πιστούς της Σκιά
θου:

"Τέκνα εν Κυρίω πολυαγαπητά αλλά αμαρτωλά. Ιγώ απ’ μι βλέπιτι,
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είμι ι Α'ί-Απόστουλους ι Νέους απ’τουν Αϊ-Λαυρέντ’, εκ Θεού σταλμέ
νος διά να σας κηρύξου τ’ς άγιες επιθυμίες του. Μέγας είσι, Κύριε, 
απ’μ’ έστειλις μες στ’ς αμαρτουλοί της νήσου ταύτης, να τ’ς σώσου απ’ 
του κατήφορου τ’ς ζουής απ’ πήρανι μ’κροί-μιγάλ’. Κάνιτι αμαρτίις 
όταν βλέπιτι τ’ς γ’ναίκις σας να βάφουντι στα μούτρα κι να βάν’νι 
κουντά αμαρτουλά φ’στάνια κι φαίνουντι τα μπούτια..."

-  Αχ παπούλη μ’, διακόπτει η κυρα-Σιραϊνιώ, τα’λιγα κι τα ματάλιγα 
ιγώ στ’ς νυφαδιές να μη βάν’νι στα μούτρα τ’ς κσυκ’νάδ’ κι πούδρα, αλλά 
πού ν’ακούσ’νι οι έρ’μις... Νά τώρα τα λέει κι συ Αϊ-Απόστουλους...

-  Τ’ πούδρα, αρή Σιραϊνιώ, κ’τάζεις, πήρε το λόγο η γριά Γογού, τα 
φ’στάνια απ’τα κσντιψαν ως ’σιαπάν’ δε τα γλέπ’ς; Σόδσυμα κι Γόμουρα 
γίν’καμι...

-  Σόδσυμα κι Γόμουρα, επανέλαβε ο "άγιος" που άκσυσε την ψιλο
κουβέντα των δυο Σκιαθιτισσών, αυτά πάτι να φέριτι στου νησί σας, κι δε 
ντρέπιστι κι δε σας καίιτι καρφί. Άμα δε μιτανσυήσιτι, θα σας ρίξ’ πυρ εξ 
ουρανού ι Θιός κι θα β’λιάξ’ (βουλιάξει) του νησί σας κι θα πάτι χαμέν’ 
βρε, κι ντουγρού θα τραβάτι κατά τ’ κόλασ’, κι ποιος να σας γλιτοχύ, βρε, 
τστι...

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ Ο ...ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ
Ανάμεσα στα πλήθη των πιστών, που έφτασαν στις "Κουκουνα

ριές" να παραλάβουν τον "Αγιο Απόστολο" βρίσκονταν και δυο 
Προμιριώτες - από χρόνια στη Σκιάθο: Ο Κωστής Μανόλη, υπάλ
ληλος τότε του ταμείου και η Σμαράγδω Κυπαρισσού. Ο πρώτος 
συνειδητοποιώντας πως είχε μπροστά του γνωστό πρόσωπο, έμενε 
με καρφωμένα τα μάτια του απάνω στον "άγιο", και σκάλιζε τη 
μνήμη του για να θυμηθεί. Στο τέλος το βρήκε. Είχε μπροστά του το 
συχωριανό του τον Κιαλοκωσταντή, είταν σίγουρος γι’ αυτό, και 
δεν μπορούσε ν’ αντέξει άλλο:

-  Βρε συμπολίτες μου, ποιον ψέλνουμε και προσκυνάμε κι ακσύμε 
τόσην ώρα; Ξέριτι ποιος είν’αυτός; Ου Κιαλουκσυσταντής απ’ του 
Μπρουμίρ’...

Δεν πρόφτασε να τελειώσει καλά-καλάτην τελευταία λέξη, κι ο 
"άγιος" συνέρχεται και προσγειώνεται, γίνεται τώρα ένας συνηθι
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σμένος θνητός, και απευθυνόμενος προς τη συχωριανή του που 
έμενε στη Σκιάθο, αναφωνεί μέσα στη γενική έκπληξη:

-  Βρε, νυφαδιά Σμαράγδου, τί γένισς είσι καλά;
Τα ’χασε η Σμαράγδω, τα ’χασαν και όλοι ένα-γύρω και δεν 

ήξεραν αν ζούσαν σκηνή πραγματικότητας ή εικόνα ονείρου. Κά
ποιοι άντρες όμως συνήρθαν πρώτοι και δεν κρατήθηκαν άλλο. 
Χύθηκαν απάνω στον Προμιριώτη "άγιο" και δεν έπαψαν να τον 
κοπανάνε μέχρις ότου έπεσαν στη μέση παπάδες κι άλλοι για να 
τον σώσουν.

Διαφορετικά θα τον ρήμαζαν στο ξύλο και θα τον πνίγανε εκεί 
μπροστά στις "Κουκουναριές", για να μένει στοιχειωμένος στα νερά 
τους και να βλέπει όχι κοντά φουστάνια πια, αλλά κορμιά ολοτσί- 
τσιδα κάθε καλοκαίρι...

Υ.Γ. Δεν πιστεύω να παρεξηγηθούν οι φίλοι μου οι Σκιαθίτες για την 
αποκάλυψη τον παραπάνω περιστατικού στο νησί τους. Τέτιοι είταν οι 
παπούδες μας τότε.
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Το κλειδί του καλόγερου

Τα κόλπα ενός παλιού ερημίτη 
σε ζαγοριανό μοναστήρι

Ο ΘΕΟΦΑΝΗΣ ο καλόγερος του μοναστηριού των Αγίων 
Ταξιαρχών ανάμεσα στη Ζαγορά και στη Μακρυράχη, ξεχώριζε 
σαν τη μύγα μες στο γάλα ως τα 1912 που πέθανε. Βρε τί άνθρωπος 
είταν αυτός! Ό ,τι ήθελες ν’ακούσεις απ’ το στόμα του. Ανοιχτές 
κουβέντες και υπονοούμενα σωρό. Αν πεις από ποτήρια, τραγούδια 
και χορούς..., πρώτος κι ακούραστος. Προπαντός σ’εκείνα τα τρελά 
γλέντια στο πανηγύρι του μοναστηριού - 7 Νοεμβρίου κάθε χρόνο. 
Φαΐ και πιοτό αλογάριαστο όλη τη νύχτα και τη μέρα. Ασώπαστα 
τραγούδια και χοροί. Τον χαίρονταν όλοι, γυναίκες και άντρες, και 
τον τραβούσαν στις παρέες τους. Προτιμούσε ωστόσο τις συντρο
φιές που είχαν όμορφες γυναίκες. Γυναικάς ως το κόκκαλο! "Για 
τις γυναίκες - παρατηρεί ο βιογράφος του Χαρ. Κατσώνης^ - δε 
μπορώ να ορκισθώ, ούτε το παίρνω στη ψυχή μου, μα λένε πως τις 
ετραβούσε σαν μαγνήτης. Σαν νάκρυβε μέσα στα ράσα του το 
κοκκαλάκι της νυχτερίδας. Πότε με τα χωρατά και τα αστεία, πότε 
με το άγριο και τις βρισιές, τις είχε πάρει τον αέρα. Κι’ έτσι οι πλέον 
θεοφοβούμενες ξεκινούσαν στα καλά καθούμενα συχνά - πυκνά 
για το μοναστήρι, να φιλήσουν, λέει, τα άγια εικονίσματα και ...το 
χέρι του Παπαθεοφάνη! Μερικές έκαναν τάμα για ολονύχτια κ’ 
επήγαιναν από βραδύς. Εννοείται πως γι’ αγάπη του Θεού ξενυ- 
χτούσε κι αυτός ο πονηρός, δος του μετάνοιες και γονατίσματα μαζί 
τους. Ή θελε όμως να πηγαίνουν χωριστά, μια - μια, για να μη 1

(1) Βλ Ο Παπαθεοφάνης της Ζαγοράς, Ημερολόγιον Σκόκου 1915. Το 
άρθρο αναδημοσιεύτηκε στο περιοδικό "ΗΩΣ' του 1966 (αριθ. 92-97, σελ 
100-101). Βλ και Κώστα Λιάπη, ο Παπαθεοφάνης κι ο λουφές του, περιο
δικό ΩΡΕΣ 15 Μαΐσυ 1987, σελ 34-35.
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ξεδίνη ο νους τους, λε'ει, από την προσευχή με τις κουβέντες και τα 
χαχανίσματα. Και θύμωνε σαν τις έβλεπε νάρχονται δυο - δυο ή 
τρεις - τρεις μαζί:

-Τ ίνα  σας κάμω, βρε θεοσκοτωμένες, όλες μαζί; Μια- μιανάρχεσθε, 
σας είπα! Να γίνεται και η ολονύχτια κατά πώς πρέπει!"

Καλός βιογράφος του ο Κατσώνης, που τον γνώριζε καλά μάλι
στα, εξαίρειτην ερωτική δραστηριότητάτου και σ’ άλλο σημείοτου 
άρθρου του: "Εκυνηγούσε λαγούς, πετραχείλια και πετούμενα, της 
μπεκάτσες και της έμμορφες γυναίκες. Αγαπούσε και το μαύρο 
κρασί και τα μαύρα μάτια. Μα και τα γαλανά δεν τα περιφρονού- 
σε..."

Με την ...ιδιότητά του αυτή, ανέβαινε και κυκλοφορούσε και στη 
ζαγοριανή πολίχνη. Είταν πασίγνωστη η αδυναμία του προς τις 
γυναίκες, που εκμεταλλεύονταν για γούστο κάποιες έξυπνες Ζαγο- 
ριανές:

-  Κόπιασι, παπα - Θιοφάν’, να σι κιράσουμι.
-  Νάρθσυ για, αλλά τί θα μ’ δώκ’ς κι άλλου εκτός απ’ του τσίπ’ρου...
Πού και πού κάποιες τον αποπαίρνανε:
-  Τί θα σ’ δώκσυμε; Θα σ’ δώκσυμι κανένα... σκατόξ’λου να μας 

θ’μάσι...
-  Τρίχα τρίχα θα σ’ ξικουλλήσουμι τα γένεια σ’, κακόμοιρι...
Ό σο όμως προσκρούε σε αντιδράσεις, τόσο πιο αδίσταχτος

γινόταν. Κόντρα στην κόντρα. Και τα πράματα να τα λέει με τ’ 
όνομά τους. Δεν είταν σαν κάποιους άλλους συναδέρφους του, που 
έκρυβαν τις πομπές τους κι έβγαιναν με δυο πρόσωπα. Έ να  πρό
σωπο έφερνε πάντα ο παπα-Θεοφάνης. Αυτό της ειλικρίνειας και 
της διαφάνειας. Είταν, νομίζω, ο βασικότερος λόγος που του ’δινε 
αίγλη σ’ άντρες και γυναίκες, ανεβάζοντάς τον σ’ ένα γενικό επί
πεδο αγάπης.

Η ΕΠΙΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ...ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΣΤΑ 1890
Στα καλά του τα χρόνια ο παπα-Θεοφάνης δεν άφηνε αρσενικό 

γάτο, καταπώς το λέμε. Πείραζε τις γυναίκες με λόγια και με 
...χέρια. Αλλά δεν είταν όλες του χεριού του. Όπως τότε - άνοιξη
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του 1890 - όταν εφτά ή οχτώ Ζαγοριανές πήγαν να διαβάσουν 
αγρυπνία στο μοναστήρι για τους άντρες τους που θα’ φευγαν με 
τα καράβια.

Έτριβε τα χέρια του από ηδονική ευχαρίστηση ο παπα-Θεοφά- 
νης, αναλογιζόμενος νυχτερινές ...επιτυχίες. Χτύπησε λοιπόν αδί
σταχτα στο ψητό, αλλά έφαγε τη χιλόπιτα. Μια μάλιστα τον πρόσ
βαλε κατάμουτρα:

-  Καλόιρσυς τ’ Θιού είσι ισύ μ’ αυτά απ’ φκιάν’ς ή πιδί τ’ διαόλ’;
Αυτός απάντησε όπως τον σύμφερνε:
-  Ούλα τ’ Θιού είνι, κσυρίτσι μ’, εκ Θεού, κι ούλα τα σ’ χσυρνάει ι 

Μιγαλουδύναμους, φτάν’ να τουν προυσκ’νάμι κι να τούνι λατρεύουμε
Μια που απόμεινε (άπραχτος εκείνη τη βραδιά, σκέφτηκε να 

δράσει τη νύχτα διαφορετικά ο παμπόνηρος. Να πιάσει γυναικεία 
σάρκα για να βγάλει το άχτι του. "Πού θα μ’ πάτι, καλόμουρφις, κι 
θα σας κανονίσου τ’ νύχτα!"

Τη νύχτα αργά - είταν και ζεστή η βραδιά - ύστερ’ από την 
αγρυπνία οι Ζαγοριανές πήγαν για ύπνο στο μεγάλο κελί κατά τη 
θάλασσα. Έστρωσαν στο δάπεδο τσέργες και κουρελούδες - τέτια 
σκεπάσματα διέθετε άφθονα το μοναστήρι - κι έπεσαν στον ύπνο 
του δικαίου, ευτυχισμένες σαν θεές, μέσα στη στοργική αγκαλιά 
των Αγίων Ταξιαρχών.

Μα ο παπα-Θεοφάνης πρόβαλε και τη δική του ...αγκαλιά! Πού 
να κλείσει μάτι, ονειρευόμενος τις γυναίκες που κοιμόνταν στο 
διπλανό κελί. Δεν άντεχε άλλο. Σηκώνεται, βγαίνει απ’ το κελί του 
και μπαίνει με προφύλαξη στο άλλο των γυναικών. Έβλεπε λίγο, 
όσο επέτρεπε το φεγγάρι που είχε υψωθεί πάνω από τη θάλασσα 
του Αιγαίου, λες κι ήθελε να βοηθήσει τα ...νόστιμα σχέδια του 
καλόγερου. Περνάει λοιπόν ανάμεσα στις ξαπλωμένες στο πάτωμα 
γυναίκες, που οι περισσότερες είχαν ξεσκεπαστεί από τη ζέστα, και 
αντικρίζει σάρκα γυναικεία μέσα στο αμυδρό φως του φεγγαριού. 
Στέκεται και καμαρώνει έτσι όρθιος όπως είταν, μα δεν αρκείται 
στο "οράν". Ζητάει και το "εράν". Σκύβει κι αρχίζει να χαϊδεύειτην 
πρώτη. Στρέφει τις παλάμες του στη δεύτερη και κατόπι στην τρίτη 
ο αχόρταγος! Πάει και στην τέταρτη και στην πέμπτη, που ίσως από
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Μ
έσα σ’ αυτό το μοναστήρι τω

ν Ταξιαρχώ
ν της Ζαγοράς έζησε, για 56 ολόκληρα χρόνια, ο παπα-Θ

εοφάνης.



κάποια βίαιη πίεση του καλόγερου, ξυπνάει έντρομη κι ανοίγει τα 
μάτια της. Από πάνω της ο παπα-Θεοφάνης την πρόφτασε με το 
λόγο του:

-  Πσύντο, μωρέ, πουντοτο άθλιο, και συνεχίζει ναψάχνει στο πάτωμα 
ανάμεσα στις γυναίκες.

-  Μα τί έπαθες, παπα-Θεοφάνη τέτια ώρα και ψάχνεις;
Αυτός συνέχισε τον χαβά του:
-  Πσύντο, μωρέ, πσύντο αυτό το κλειδί απ’ τ’ν εκκλησιά τ’ μοναστη

ριού, κι δεν έχου να ξικλειδώσου του προυί στουν όρθρου...
-  Το ’χασις δω μέσα;
-  Δω το ’χασα, πουντο, μωρέ, πουντο το άθλιο...
Σαν να το πίστεψε η γυναίκα κι έβαλε κραυγή να ξυπνήσει και 

τις άλλες για να ανάψουν φως και να ψάξουν για το κλειδί. Μα ο 
καλόγερος αγρίεψε:

-  Μωρέ τί έσκουξις κι μ’ χάλασις τα σχέδια, α;
Ξύπνησαν όλες και έγινε σαματάς μες στο κελί. Πήραν μπρος 

και τα λαδοφάναρα, και δεν έμεινε γωνίτσα ανερεύνητη, αλλά το 
κλειδί βέβαια πουθενά. Ωστόσο πάλι ο παπα-Θεοφάνης βγήκε 
κερδισμένος: Έζησε την ηδονή της επαφής με τα γυναικεία κορμιά, 
κι είταν όλο κέφι κι αστείο. Ποιος τον ...έπιανε κείνη τη νύχτα!

ΤΟ ΚΟΛΠΟ ΤΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΝΗΘΕΙΑ
ΤΟΥ

Μια παροιμία λέει: Καλόμαθε η γριά στα σύκα. Καλόμαθε κι ο 
"άγιος" καλόγερος που κείνη τη χρονιά έγινε ηγούμενος, και δεν 
έλεγε να αφήσει το τέχνασμα του κλειδιού όταν δειπνούσαν στο 
μοναστήρι γυναίκες απ’ τα γυροχώρια. Γυναίκες απ’το Πουρί, τη 
Ζαγορά, τη Μακρυράχη και το Ανήλιο πέρα, γιατί το μοναστήρι 
είταν μια ακτιδοβολούσα θρησκευτική εστία ανεβασμένη στη συ
νείδηση της περιφέρειας.

Ο καλόγερός μας λοιπόν (ηγούμενος αποδώ και πέρα) μπορεί 
να παρακαλούσε τις γυναίκες να πηγαίνουν μία μία να προσκυνάνε 
στο μοναστήρι, δεν περιφρονούσε όμως και τις συντροφιές τους. Το 
κόλπο του είταν γνωστό: Στο μεγάλο κελί το ξάπλωματων θηλυκών
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Ο παπα-Θεοφάνης της Ζαγοράς σε βαθιά γεράματα, 
μπροστά στο καθολικό του μοναστηριού τον.
Είναι η μόνη φωτογραφία του πσυ υπάρχει.

για ύπνο, κι αυτός το μεσονύχτι να περιφέρει ανάμεσα τους τις 
ερωτικές του εμμονές με τεντωμένα και τα δυο του χέρια... Σάρκα 
μωρέ να πιάνει, σάρκα γυναικεία, κι ας πέθαινε εδεκείνη τη στιγμή. 
Ούτε καν του καιγόταν καρφί αν ξυπνούσαν οι γυναίκες, αφού είχε 
έτοιμη για σερβίρισμα τη δικαιολογία: "Πούντο, μωρέ, πούντο αυτό 
το κλειδί...", για να συνεχίζει πανομοιότυπα και κοφτά στα ερωτή
ματα των γυναικών: "Το κλειδί μωρέ απ’ τ’ν εκκλησιά τ’ μοναστη
ριού..."
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Έτσι περνούσε ζωή χαρισάμενη ο ηγούμενος των "Αγίων Τα
ξιαρχών" Ζαγοράς ίσαμε τα γεράματά του. Μα στα δυο - τρία 
τελευταία χρόνια ρίχτηκε στο στρώμα και με δυσκολία κατόρθωνε 
να σηκωθεί. Πάνε τώρα τα παλιά τα μεγαλεία, πάνε τα κλειδιά με 
τα χαϊδολογήματα... Ο πανδαμάτωρ του τα πήρε όλα. Στο τέλος 
πήρε και την ψυχή του, κι όλοι οι γνωστοί του φαρμακώθηκαν για 
το χαμό του παράξενου ρασοφόρου. "Να σου πω, λυπήθηκα - 
σημειώνει ο παραπάνω βιογράφος του (όπ. π.). Η Ζαγορά μας θα 
χάση έναν μοναδικόν τύπο καλογήρου. Είταν αλήθεια, διαβολεμέ
νος. Μα θαρρώ, πάντα πλιο καλλίτερος από μερικούς φαρισαίους 
ρασοφόρους που νηστεύουν το λάδι και πνίγουν τον λαδά..."

Και μια εξήγηση:
Ας μη θεωρηθεί ως έκφραση αντικληρικού πνεύματος τούτο το ση
μείωμα. Το νόμισα χρέος μου να συμπεριλάβω και τον παπα-Θεοφά- 
νη σ’ αυτή τη σειρά των ευτράπελων ιστορημάτων, τον τόσο αγαπητό 
σε όλους καλόγερο αλλά και τόσο χτυπητά παράξενο. Τον γνώρισα 
μέσα από αφηγήσεις γερόντων της Ζαγοράς που τον ήξεραν καλά. 
Μα πιο πολύ τον ένιωσα από τον ιστοριοδίφη του τόπου Απόστολο 
Κωνσταντινίδη, που τον είχε και φίλο. Αυτός μάλιστα στις παρέες 
μας αφηγούνταν με στόμα και με ...χέρια τα καμώματα του ρασοφό
ρου στον γυναικόκοσμο. Είταν πολύ ζωντανός στη λαϊκή συνείδηση 
της Ζαγοράς ο παπα-Θεοφάνης στα χρόνια 1958-1966, που ζούσα 
στην ιστορική κωμόπολη.
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Το "φάντασμα" 
στον "Αϊ - Σπυρίδωνα"

Το λαδοφάναρο του καλόγερου που ματαιώνει 
ένα πανηγύρι στο νότιο Πήλιο.

ΤΟ ΕΙΧΑΝΕ τάμα Προμιριώτες, Λαυκιώτες και κάποιοι Αρ- 
γαλαστιώτες να κατεβαίνουν συφάμελα στο μοναστήρι τ’ Αϊ - Σπυ
ρίδωνα στα σύνορα του Προμιριού και του Λαύκου προς την περιο
χή του Πλατανιά, κάθε χρονιά στις 12 του Δεκέμβρη. Οι περισσό
τεροι πήγαιναν απ’ την παραμονή και σαν καλοί νοικοκυραίοι 
(σωστότερα σαν ...αγάδες) θρονιάζονταν στα κελιά, τα συγύριζαν, 
τα’ στρωναν και τα ζέσταιναν με μεγάλες φωτιές στα "ουτζάκια". 
Τότε το μοναστήρι, με τους λιγοστούς καλόγερους, μεταβαλλόταν 
μέσα στη νύχτα σ’ ένα θορυβώδικο κέντρο, που φάνταζε ως πέ
ρα,στη "Βουδίν" και τις "Μούσγες"^ και πιο κάτω ακόμα στον 
Πλατανιά με τα λογίς - κοπίς λαδοφάναρα. Χαίρονταν και οι 
μοναστές από τούτη τη λαοσύναξη, αλλά ποτέ δεν επικροτούσαν τις 
χορευτικές πανδαισίες μέσα στα κελιά η στα χαγιάτια. "Είνι άγιους 
ι χώρους μέσα στου μαναστηρ’", βεβαίωναν. "Θέλ’τι χουροί κι 
...σαλτουμπ’δηματα; Βγάτι όξου κι κάν’τι ό,τ’ καταλαβαίνιτι". Μο
λαταύτα οι πανηγυριστές, κεντρισμένοι απ’ τα τσίπουρα και τα κρασιά 
που έφερναν μαζί τους, ξεγλιστρούσαν στην ...αμαρτία: Έβρισκαν 
τρόπους κι ανάβανε καλές εστίες γλεντιού μέσα στα κελιά.

ΚΑΝΕΙΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΤΗΣ ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ!
Κείνη τη χρονιά του 1877 τίποτα δεν ανατάραξε την ολύμπια 

γαλήνη του μοναστηριού. Ή ρθε η 12η Δεκέμβρη - μέρα τ’ Αϊ-Σπυ- 1

(1) Πρόκειται για όνο εξοχικούς οικισμούς του Προμιριού, που κατοι- 
κούνται ως σήμερα.

175



ρίδωνα - και οι καλόγεροι ξέμειναν ολομόναχοι να γιορτάσουν τον 
Άγιο.

-  Μπα σε καλό τους, μονολογούσαν αποβραδίς. Τί έπαθε ι κόσμους 
κι δεν έρ’τι. Ψυχή δε τηράμι απού π’θανά...

Όλοι τους είταν αναστατωμένοι. Έβγαιναν, κοίταζαν ένα-γύρω 
ίσαμε το σούρουπο, μήπως αντιληφτούνε κανένα πανηγυριώτη, 
τίποτα. Πώς να εξηγήσουν αυτή τη δυστροπία των χωριών, τούτο το 
...σαμποτάρισμα του πανηγυριού; Χίλια δυο τριβέλιζαν το μυαλό 
των ερημιτών κείνη τη νύχτα, παραμονή τ’ Αϊ-Σπυρίδωνα, και μια 
χτυπητή κατήφεια είχε κυριέψει όλους. Ωστόσο έκαναν καρδιά και 
διάβασαν τον εσπερινό στο μικρό καθολικό, κι ύστερα αφού έφα
γαν πρόχειρα όλοι μαζί στ’ αρχονταρίκι, αποσύρθηκαν νωρίς στα 
κελιά τους, κακόκεφοι πάντα. Κοιμήθηκαν με πολλή έγνοια, μα και 
με την ελπίδα πως την επαύριο θα’ ρχονταν τίποτα Λαυκιώτες ή 
Προμιριώτες, ώστε να μάθουν το λόγο της απουσίας αποβραδίς.

Ξημέρωσε η μέρα τ’ Αϊ-Σπυρίδωνα, και ψυχή δεν φάνηκε. Οι 
καλόγεροι, αφού βαρέθηκαν να περιμένουν άρχισαν τον όρθρο κι 
ύστερα μπήκαν στη λειτουργία. Δεν είχαν πια καμιά ελπίδα να 
ιδούν πανηγυριστή ανάμεσά τους, και η ατμόσφαιρα στο ναό είταν 
τέτια σαν της Μεγάλης Παρασκευής. Πρώτη φορά, άλλωστε, γιόρ
ταζαν τον Άγιό τους ξεκομμένοι από τον κόσμο.

Τελείωσε η λειτουργία και βγήκαν όλοι - τέσσερις ή πέντε 
ρασοφόροι - στη μεγάλη είσοδο του μοναστηριού, αμίλητοι και 
βουβοί. Κάθησαν έτσι σκυθρωποί κι ύστερα ο ηγούμενος πήρε το 
λόγο:

-  Που λέτε, αδελφός το πράγμα είνι σοβαρό. Γιατί δεν πάτ’σι (=πά
τησε) κανένας στ’ χάρ’ τ’; (=στη χάρη του). Νατ’ αστόησαν (=ξέχασαν) 
κι να ’πισαν (= έπεσαν) μι τα μούτρα οπές ιλιές;^

-  Μη του π’στεύ’ς αυτό, άγιε ηγούμενε, διέκοψε ο πατήρ Σωφρόνιος, 
τέτιοι παλαβοί γλιτζέδες όπσυς είνι, κι να μην έρθ’νι; Κατ’ άλλου συνβαίν’ 
κιπρέπ’ νατού ιξακριβώσσυμε..

(1)Στο μάζεμα δηλαδή της ελιάς.
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-  Αυτό λέω κι γω, συμφώνησε ο ηγούμενος. Να στείλουμι στου 
Μπρουμίρ’ του καλούιρουπαίδ’ να μάθ’ τί γένιτι τελοσπάντων...

ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΗΘΕΛΕ Ο ...ΑΓΙΟΣ
Λαχανιασμένο από το δρόμο ^  και το φόβο το καλογεροπαίδι 

μπήκε στο χωριό και τράβηξε τα ίσα στην πλατε ία. Κοίταξε αποδώ, 
κοίταξε αποκεί - μια καχυποψία και μια σκιά μυστηρίου σφράγιζε 
τα πρόσωπα των Προμιριωτών. Ε, δεν μπόρεσε να κρατηθεί άλλο 
και στόχεψε κατευθεία στο θέμα:

-  Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, γιατί δεν ήρθατι στουν Άγιου; μιγάλ’ 
ηχάρ’τ’...

Έ νας απ’ τους γεροντότερους τόλμησε ν’ απαντήσει:
-  Να έρθουμι; πώς να έρθουμι, αφού δε μας θέλ’ ι Άγιους..
Πήγε να σκάσει απ’ την αμηχανία του το καλογεροπαίδι:
-  Ου Άγιους δε σας θέλ’; Ποιος σας γέλασι κι σας του ’πι; (=το είπε). 

Ανακάθησε καλύτερα στον πάγκο ο γηραιός Προμιριώτης κι άρχισε ν’ 
ανιστοράει τα καθέκαστα, όπως διαδραματίστηκαν την προπαραμονή 
της γιορτής του Αγίου Σπυρίδωνα:

-  Να μη σ’ τα πολυλουγού, πιδί μ’, ιγερσυ-Πσυλύχρσυνσυς ι Φέτσιους 
βγήκι τα προυχτές προς νιρσύ τ’ όξσυ στου καλύβι τ’, σέ "Βουδίν", 
κατάλαβις, κι κει απ’ κοίταξι κατά του μαναστήρ’, γλέπ5 φως μέσα στου 
ρ’ μάγκ’...

-  Φως τ’ νύχτα μέσα στου δάσους; διέκοψε το καλογεροπαίδι. Πώς 
δε του είδαμι ιμείς;

-  Αμ δεν είτανι μονάχα αυτό. Άκ’σι φσυνή "δε σας θέλσυ, όχ’ δε σας 
θέλου..." I άνθρουπους μαρμάρουσι, κι άμα απόχτ’σι δύναμ’, μπήκι στου 
καλύβ’ κι ξύπνησε τ’ γ’ναίκα τ’ κι τα πιδιά τ’ κι τα ’πι ούλα - ένα κι ένα.

Βαριά ατμόσφαιρα έπεσε μεμιάς στο φτωχό καλύβι - συνέχισε 
ο γερο-Προμιριώτης - κι ένας φόβος πλημμύρισε τα σωθικά τους. 
Αμπάρωσαν καλά την πόρτα, συνταύλισαν τη φωτιά στο τζάκι και 
βασάνιζαν το μυαλό τους, τί να σήμαινε στ’ αλήθεια εκείνο το 1

(1) Τέσσερα με τεσσερισήμισι χιλιόμετρα απόσταση, μονοπάτι και 
μουλαρόδρομος.
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φαινόμενο τη νύχτα.
-  Μπα, είνι φάντασμα, επέμενε ο γερο-Πολύχρονος, ιμένα δε μ’ του 

τρως του μάτ
-  Αμτί άλλου είνι; συνηγορούσε η γριά Φέτσαινα είνι του φάντασμα 

τ’ Αϊ-Σπυρίδουνα...
-  Κι μας του ’πι καθαρά, λέει, δε μας θέλ’, συμπλήρωσε ο γέρος, δε 

θέλ’ παγγύρια κι χουροί.
-  Μ’ τί είδι π έρ ν  (= πέρυσι) στου μαναστήρ’ κι να μας θέλ’ κι φέτου 

-πετάχτηκε η γριά- λύσσαξανι στ’ς χουροί κι σές παλαβούμάρις... Άγιους 
είνι κι τα γλέπ5 ούλα.

Πρωί την άλλη μέρα έτρεξε ο γερο-Φέτσιος στο Προμίρι και τα 
είπε όλα. "I Άγιους δε μας θέλ’ στου παγγύρ’, τάκ’σα (=το άκουσα) 
μι τ’ αφτιά μ’ απ’ τουν Άγιου..." Το χαμπέρι μεταδόθηκε και στο 
Ααύκο και στην Αργαλαστή, κι ο κόσμος κιότεψε. Κανείς δεν 
τόλμησε να πάει στο πανηγύρι.

ΜΕ ΤΟ ΛΑΔΟΦΑΝΑΡΟ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΓΙΑ ...ΚΟΤΣΥΦΙΛ
Το καλογεροπαίδι στη πλατεία του Προμιριού είχε ρίξει το 

κεφάλι κάτω κι άκουγε με τρόμο την αφήγηση του γηραιού Προμι- 
ριώτη, χωρίς να διακόπτει. Στο τέλος όμως άρχισε να προσγειώνε
ται, αναλογιζόμενο το τί είχε συμβείτην προπαραμονή της γιορτής 
στο μοναστήρι. Κατάλαβε πως καλλιεργήθηκε στα καλά καθούμε
να μια μεγάλη παρεξήγηση, και δεν κρατήθηκε άλλο:

-Αχ, μωρέ αδελφοί εν Χριστώ..., ’συχάστε. Άδικα παίρνιτι στου στόμα 
σας τουν Άγιου. Γιατί του φως απ’ ε ίδατι τ’ νύχτα, είταν απ’ του φανάρι 
μ’, όταν βγήκα προυχτές τα μισάνυχτα όξου απ’ του μσναστήρ’, για να 
στήσου θ’λειές για τα κουσυβια.

Έλαμψαν μεμιάς τα πρόσωπα των Προμιριωτών στο άκουσμα 
της υπεύθυνης διαβεβαίωσης απ’ το καλογεροπαίδι, κι άρχισε η 
καρδιά τους να επανέρχεται στη θέση της.

-  Ουρέ, να τρέξσυμι να του πούμι αυτό, για να ησυχάσ’ ι κόσμους απ’ 1

(1) Παροιμιώδης έκφραση, που σημαίνει: Εμένα δεν με ξεγελάς.
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I

Το μοναστήρι του Αγίου Σπυρίδω
να (στο σημείο που δείχνει το βέλος - αριστερά) και το καλυβάκι του Φ

έτσιου (στο σημείο
που δείχνει το μικρότερο βέλος - δεξιά).



έχασιτα λουγικάτ’, ξεφώνισε ο Θωμάς Γεωργίου που παρακολου
θούσε τη συζήτηση, κι εξαφανίστηκε στα στενορΰμια της πολίχνης.

Τί είχε λοιπόν συμβεί; 'Οταν ο ηγούμενος ξύπνησε για το μεσο- 
νυχτικό - προπαραμονή του Αγίου Σπυρίδωνα - είδε πως είχε 
αγριέψει ο καιρός. Έ νας χιονιάς ξύριζε τα πάντα έξω, και αραιές 
βαμπακούλες σημάδευαν το σκοτάδι. Συλλογίστηκε τότε τις θηλειές 
(παγίδες), που είχε στήσει στο παρακείμενο δάσος, σκέφτηκε και 
τα κοτσύφια που θα ’ρχονταν εκείνη τη νύχτα με τέτια βαρυχειμω
νιά, και πήρε την απόφαση: Να στείλει έξω το καλογεροπαίδι για 
να ξαναστήσει τις παγίδες που είχαν αφοπλιστεί, ώστε να είναι 
έτοιμες για ...δράση από το χάραμα. Το είπε και στους άλλους 
καλόγερους, και το καλογεροπαίδι με το λαδοφάναρο στο χέρι 
βγήκε στο σκότος της νύχτας και χώθηκε στο δάσος. Από σύδεντρο 
σε σύδεντρο έστηνε όσες θηλειές είχαν ξεσκανταλιστεί απ’ τον 
αέρα και τα ποντίκια. Σε μια μάλιστα βρήκε, πιασμένη από νωρίς, 
και μιά κυργιάρα ζωντανή, που μόλις τον είδε άρχισε να τσιρίζει 
διαπεραστικά. Τ’ άκουσε τότε ένας απ’ τους μοναστές του "Αϊ-Σπυ- 
ρίδωνα" και βγήκε στο παραθύρι του κελιού για να φωνάξει αν 
χρειαζόταν βοήθεια το καλογεροπαίδι, γιατί η ατμόσφαιρα είταν 
πολύ παγωμένη, και υπήρχε κίνδυνος να κοκκαλιάσει. Ο νεαρός 
όμως καλόγερος από το δάσος αρνήθηκε, και το φώναξε δυνατά:

-  'Οχ’ δε σας θέλου, δε σας θέλσυ καθήστι αυτού απ’ είστι. Κείνη 
ακριβώς την ώρα έτυχε να βγαίνει έξω απ’ το καλύβι του απέναντι ο 
γερο-Φέτσιος. Είδε το φως, άκουσε και τη φωνή "δε σας θέλω, δε σας 
θέλω", και μέσ’ απ’ το φόβο του και την πίστη του στον Άγιο, έπλεξε το 
παραμύθι.

Τώρα έπρεπε να περιμένουν ένα χρόνο, ως την επόμενη γιορτή 
του Αγίου Σπυρίδωνα, για να βγάλουν το άχτι τους, και με τη 
θέληση πια του ...Αγίου να στήσουν γλέντια στο μοναστήρι, ώστε 
να καεί το πελεκούδι.
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Η φτίνα* ... βεντούζα

Μια απρόσμενη περιπέτεια σε καλύβι 
του Πηλίου το 1896

ΕΤΡΙΖΑΝ τα κούτσουρα στο τζάκι του καλυβιού στις εσχατιές 
του ανατολικού Πηλίου κείνο το χειμωνιάτικο πρωινό, όταν η γριά

Κελεστάθαινα η Διομή ξύπνησε με δυνατό πόνο στην κοιλιά.
-  Μαρέ Ν’κσυλή - απευθύνθηκε στον άντρα της - δε ξυπνάς να ιδε ίς 

τί έχου, μι καρφών’ ένας πουνόκοιλος κι δε ξέρου τί να κάνου.
Ο γέρο - Νικολής είχε ανοίξει τα μάτια του πιο πριν και περί- 

μενε να ξημερώσει. Τώρα σηκώθηκε, συνταύλισε τη φωτιά κι έστρι
ψε τσιγάρο, ρίχνοντας συνέχεια ματιές απ’το παραθύρι έξω, μήπως

* Πήλινο δοχείο ύή’ους 35-40 πόντους με "κοιλιά" στη μέση. Μέσα σ ’ 
αυτό οι παλιοί συντηρούσαν τουρσιά ή ελιές.
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ρόδιζε η ανατολή για να βγει με τον γκρα στη γύρα για μπεκάτσες 
κι αγριοπερίστερα. Χειμώνας βαρύς μαθές, κι είχε κατέβει στο 
Πήλιο καλό κυνήγι - απ’ τις μεγάλες λαχτάρες των υπαιθρόβιων 
άντρων του βουνού.

Έ ξω  ακόμα η νύχτα βάθαινε το έρημο τοπίο, κι ο γέρο - Νικολής 
άναψε το λύχνο που κρεμόταν στο τζάκι, αν και πιότερο φώτιζαν 
τα φωτόξυλα παρά εκείνο το λυχνάρι, που’ το λέγαν έτσι και 
...τσιμπλιάρικο.

-  Δε καταλαβαίνσυ τί έχ’ς - ο λόγος του στρεφόταν στη γυναίκα του - 
κι τί σι πσυνάει. Αλλά ό,τ’ κι αν έχ’ς, θα κάν’ς υπουμσυνή, γιατί ούτι 
γιατρός έρ’τι(=έρχεται) δω ’σιακάτ’,ούτιιμείςδυναζόμαστινα πάμιστσυ 
χουριό, μ’ αυτό του χαλασμό όξσυ...

Η ΚελεστάΘαινα γύρισε απ’την άλλη μεριά του κρεβατιού, μπας 
και λιγοστέψει ο πόνος, τίποτα.

-  Ν’ κουλή, κάν’ υπουμσυνή η αρρώστια, απ’ λες; Αλλά δε πας να 
ξυπνήσεις τ’ γειτάν’σσα του Λινιώ, να μη ξέρ’ κάνα φάρμακου να μ’ 
φκιάσ’;

Το χαμόσπιτο της Λενιώς και του Μανολή απείχε, δεν απείχε 
τα εκατό μέτρα μακριά. Δύο μόνο καλύβια μέσα στο φυσικό τοπίο 
της ερημιάς και της σιγής, να τονίζουν μιαν ανθρώπινη παρουσία 
πέρ’ απ’ τον κόσμο. Τέσσερις άνθρωποι, προχωρημένοι στα χρόνια, 
είχαν γίνει μια οικογένεια - κοινές οι χαρές, κοινές οι θλίψεις και 
τα βάσανα κοινά.

Πήρε ένα δαυλί να βλέπει στο δρόμο ο μπαρμπα - Νικολής και 
χτύπησε την πόρτα των γειτόνων:

-  Λινιώ, Μανουλή, δεν έρθιστι λ’γάκι’ στσυ καλύβ’ να ιδούμι τί θα 
κάνσυμι τ’ Δισυμή, δεν είνι στα καλά τ’ς.

Πετάχτηκαν και οι δυο απάνω κι έτρεξαν στην άρρωστη. Η 
ΚελεστάΘαινα βογγούσε πολύ. Την κοίταξαν αποδώ, την εξέτα
σαν αποκεί, τί να καταλάβουν; "Σάμπους είμαστι γιατροί;" ανα
ρωτιόταν η Λενιώ. Τότε ήρθε στη σκέψη του Μανολή η γριά 
Μεγαλογιάνναινα, που ήξερε από βοτάνια και ματζούνια και 
ζούσε κι αυτή σε καλύβι μισή ώρα μακριά. Το’ πε και στους 
άλλους και συμφώνησαν.
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-Ναπάμινατ’νιφέρσυμι,μπελ^κι μας σώσ’, πρότεινε ο Νικολής.
-  Να πάμι, αλλά να φέξ’ πρώτα, συμπλήρωσε η Λενιώ.

ΟΙ ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΟ Ν ... ΠΟΝΟ
Όταν ήρθε κάποτε η Μεγαλογιάνναινα, η κατάσταση της Διο- 

μής είχε χειροτερέψει. Είπε να της βράσουν μέντα και φλασκοΰνι, 
αλλά αυτά τα είχε πάρει πιο πριν χωρίς να ιδεί αποτέλεσμα. Μέσ5 
απ’ την αφέλειά της σκέφτηκε τις βεντούζες:

-  Ιγώ λέσυ να δσυκ’μάσουμι κι τ’ς βιντοΰζις...
Το πρότεινε κι αμέσως πέταξε τον αφελή συλλογισμό:
-  Γ ιατί οι βιντοΰζις όπους παίρν’ νι του κρύου μα, έτσι παίρν’ νι κι του 

πουνουκοίλ’.
Σαν να άρεσε και στους άλλους η νέα συνταγή της Μεγαλογιάν- 

ναινας. Αλλά ποτήρια πού να βρεθούν; Σωτήριο έτος 1896, τόσο 
μακριά απ’τον κόσμο! Με φλάσκες έπιναν το κρασί, με παγου
ράκια το ρακί, και το νερό με κάποια παλιοτενεκέδια που τα 
διαμόρφωνε ο τενεκετζής στο χωριό. Η Μεγαλογιάνναινα πήγε 
να σκάσει απ’ το κακό της:

-  Σα δε ντρέπιστι, ν’κσυκυραίοι σύλ’ δω’σιαπάν’ κι δεν έχιτι έν’ αγγε ιό, 
για να πάρουμι πουτήρια τ’ς χριστιανής;

Ο νους του Μανολή πέταξε στη φτίνα, το μοναδικό αγγειό του 
καλυβιού. Είχε ακόμα τουρσιά απ’το καλοκαίρι μέσα, αλλά μπο
ρούσαν να τα βγάλουν σε μια γαβάθα, μια και η φτίνα διέθετε 
τώρα και μιαν άλλη ... ιδιότητα, άγνωστη ως εκείνη τη στιγμή. 
Την πήρε λοιπόν κι έτρεξε στο διπλανό τ’ αυλάκι του νερού να 
την ξεπλύνει. Ύ στερα την παράδωσε στη Μεγαλογιάνναινα.

Η ΦΤΊΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ... ΒΕΝΤΟΥΖΑ
Σαν πήρε στα χέρια της τη φτίνα η Μεγαλογιάνναινα, έκραξε 

με σιγουριά:
-  Τέτια βιντσύζα θα πάρ’ του πόνου μι του μαχαίρ’.
Ζήτησε τότε δεκάρες για να τις περιτυλίξει με πανί, ώστε να 1

(1) Ισως.



διαμορφώσει στην καθεμιά ένα φυτιλάκι που θ’ άναβε στην πλάτη 
της άρρωστης κάτω από τη φτίνα.(1̂

-  Θέλ’ς κι δικάρις, κούνησε ειρωνικά το κεφάλι ο Μανόλης. Τί να τ’ς 
κάνου μι τ’ ς δικάρις κι τ’ς παράδις δω ’σιαμέσα; Να πάμι να ψ’νίσσυμι 
σιου μπακάλ’κου τ’ς ... σπ’λιάς;

Τα’ λεγε βέβαια αστειευόμενος, γιατί η γειτονική σπηλιά του 
βράχου είταν έρημη και παγερή, κατάλληλη να απαγγιάζουν γιδο- 
κόπαδα κι αγρίμια...

-  Μ’ αφού δεν έχιτι δικάρις, νκουκυραίοι ανθρώπ’ - πήρε πάλι το 
λόγο η Μεγαλογιάνναινα - φέρτιπιντέξ’ πιτραδίτσις να τ’ς δέσσυμι μίτου 
πανί, όπους δένουμι τ’ς δεκάρις.

Γύρισαν ανάσκελα τη γριά, που είχε γίνει ένα κουβάρι από τον 
πόνο, κι άναψαν πρώτα στο μέρος της κοιλιάς της πέντε φυτιλάκια 
- όσα και τα πετραδάκια. Όταν πήραν καλά φωτιά, κόλλησαν 
απότομα στην κοιλιά τη φτίνα που άρχισε να λειτουργεί σαν βε
ντούζα.

Αίσθηση ικανοποίησης έλαμψε στο πρόσωπο της Μεγαλογιάν- 
ναινας:

-  Άλλ’ γιατριά απ’ αυτήν” δεν έχ’. Θα πιράσ” κι ι πόνους κι ούλα σ’, 
Δισυμή.

Είναι αλήθεια πως στην αρχή άρχισε να πέφτει ο πονόκοιλος, 
μα όσο περνούσαν τα λεπτά, η γριά ένιωθε πιο δυνατό το τράβηγμα 
της μεγάλης βεντούζας στην κοιλιά της. Από τη μια μεριά αυτό το 
τράβηγμα κι απ’ την άλλη το βάρος της φτίνας απάνω της, είχαν 
αρχίσει να της προκαλούν δυσφορία...

-  Πώς είσι, Δισυμή; 1

(1) Ως τα 1920πάνω- κάτω τις βεντούζες δεν τις έπαιρναν με οινόπνευ
μα. Τύλιγαν ένα μικρό κομμάτι υφάσματος γύρω από μια δεκάρα (γρόσι 
στην Τουρκοκρατία) κι άφηναν στο πάνω μέρος μια προεξοχή σαν φυτίλι. 
Λάδωναν την προεξοχή και την άναβαν απάνω στην πλάτη κι αμέσως 
ακουμπούσανμε δύναμη τη βεντούζα από πάνω. Έτσι καιγόταν εσωτερικά 
το οξυγόνο κι αραίωνε ο αέρας. Σήμερα η αραίωση πετυχαίνεται με το 
βρεγμένο στο οινόπνευμα βαμπάκι.
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-  Πώς να’μι η καψιρή, μι πλακών5 βάρους πουλύ...
Έ να  γύρω στ’ αχυρόστρωμα είχαν συναχτεί όλοι, προσμένο- 

ντας το θαύμα απ’ αυτό το μεγάλο αγγείο... Μα το τελευταίο ρου
φούσε συνέχεια την κοιλιά της Διομής μέσα του, και η κατάσταση 
γινόταν αφόρητη για την ίδια.

-  Μ5 φαίνιτι ότι η φτίνα θα μι ξικάν’ μια ώρα αρχύτιρα - έκραξε η 
πσνεμένη γυναίκα. Τί τού ’θιλατι τούτου του σέι στου κουρμί μ’; Πάει η 
κ’λιά μ’...

Η ΚΟΙΛΙΑ ΜΕΣ ΣΤΗ ΦΤΙΝΑ
Πραγματικά η κοιλιά της γριά - Διομης όλο κι έμπαινε στο 

δοχείο, αφού η ατμοσφαιρική πίεση λειτουργούσε σωστά.
-  Τί σατανάς είνι τούτους - ούρλιαξε πάλι - θα τραβήξ’ ούλου του 

κουρμί μ’ μέσα, θα μι φάει σούμπιτ’̂ ,  κι δε του λουιάζιτι...
Το καταλάβαιναν βέβαια όλοι γύρω της, που παρακολουθού

σαν άφωνοι το φαινόμενο λουσμένοι σε κρύο ιδρώτα, μα τί να 
κάνουν. Στο τέλος αφού είδαν κι απόειδαν, είπαν ότι έπρεπε να 
ξεκολλήσουν τη φτίνα. Δοκίμασαν αλλά τίποτα. Τραβούν, ξανα- 
τραβούν αλλά αυτή, λες και είχε γίνει ένα με το κορμί της γριάς, 
είταν αδύνατο ν’ αποσπαστεί. Εξάλλου πόναγε φοβερά κάθε 
φορά που προσπαθούσαν να της αποκολλήσουν το αγγείο απ’ 
την κοιλιά της.

-  Αφήστι μι κι ας πιθανού - κραύγαζε - δε νταγιαντάσυ^ άλλου, 
τώρα είνι απ’ θα πάου σα του σκ’λί στ’ αμπέλ’...

Τα’λεγε και βογγούσε η γριά εκεί μέσα στην άγρια φύση, με τη 
φτίνα... πεισματικά κολλημένη απάνω της. Βογγούσε κι έκλαιγε. 
Δεν υπόφερε άλλο. Δεν μπορούσε και να διπλωθεί όπως πρώτα "μι 
κείνου του σέι μπρουστά, σα τ’ς Ντρακουλαίοι απ’ κριμάνι φλάσκις 
μπρουστά τ’ς απουκριές..." Η βαριόμοιρη! Μέσ’ απ’ τον αβάσταγο 
πόνο της, θυμόταν τους Ντρακουλαίους του χωριού, που γιόμιζαν

(1) Σούμπιτο =  ολόκληρο.
(2) Αντέχω.
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την αποκριάτικη ατμόσφαιρα με πρόστυχα καμώματα και βωμολο
χίες! Τώρα όμως ποιος... Ντράκουλας θα την έσωνε;

Ο ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΑΣ ΣΑΝ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΘΕΟΣ
Ποιος καλός Θεός έστειλε τον αγροφύλακα - "μπικτσή" τον 

αποκαλούσαν - σε κείνη την απόμερη αγριοτοπιά του Πηλίσυ; 
Περνούσε καβάλα για το καλύβι του Χριστάκη Χτενά του Πελεκη
τή, για να φορτώσε ι μάρμαρα για το καινούργιο σπίτι του Μπαγλά- 
νη στο χωριό. Ακούσε φωνές και βογγητό και κοντοστάθηκε. Κα
τάλαβε πως κάτι το σοβαρό συμβαίνει στο καλύβι, και με δυο 
άλματα είταν μέσα. Αίσθημα ανακούφισης κυρίεψε όλους. Όσο και 
να’ταν, νέος άνθρωπος ήρθε κοντά τους, και φυσικά κάτι θα είχε 
να πει κι αυτός εκείνες τις ώρες του αδιεξόδου... Του τα είπαν 
λοιπόν όλα απ’ την αρχή:

-  Σα να είνι σατανάς μαύρους κι δε λέει να ξικουλλήσ’ μι τίπσυτα...
-  Μα άμα δε ξικουλλάει μι τίπσιπα - υψώνει τη φωνή του ο αγροφύ

λακας - υπάρχ’ κι άλλους τρόπους να ξικσυλλήσ’ στ’ στιγμή.
Τέντωσαν τ’αφτιά τους όλοι και πρόσμεναν ν’ακούσουν το πώς.
-  Νά - επανέρχεται ο αγροφύλακας - να Τς δώκουμι μία κι να’νι 

σπάσουμι.
-  Μπρε - πετάγονται όλοι - πώς δε του συλλουιστήκαμι τόσην ώρα, 

απ’ έχουμιτ’ Διουμή κι βουγγάει.
Αυτό είταν όλο. Με μια πέτρα κάνουν κομμάτια τη φτίνα, και η 

κοιλιά της γερόντισσας επανήρθε στη θέση της. Μόνο αυτό; Ο 
πόνος εξαφανίστηκε μεμιάς ύστερ’ απ’ τη φοβερή δοκιμασία της, 
κι η γριά πετάχτηκε ορθή, πανηγυρίζοντας τη λύτρωσή της!

Τώρα ποιον να ευχαριστήσει περισσότερο; Τη γειτόνισσά της 
που της κόλλησε τη φτίνα ή τον αγροφύλακα που την ξεκόλλησε;;

0 0 6
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Το παιδί που ...φράγκεψε

Έ να ς νέος τρόπος συμπεριφοράς στον ΰπνο 
περνάει στο Προμίριτου 1904

ΟΣΟ ΚΙ ΑΝ προσπαθούσε η φαμελιά του Προμιριώτη Δήμου 
Π. να εξασφαλίσει μια ζωή της προκοπής μέσα στο σπίτι, δεν τα 
κατάφερνε. Πολλά παιδιά, τα λιοχώραφα - μοναδική βάση της 
οικονομίας του χωριού - λίγα και σε μεγάλα χρονικά διαλείμματα 
να αποδίνουν καρπό, πώς να συντηρηθούν τόσα σώματα και να 
τραφούν άλλα τόσα στόματα;

Μα και των άλλων η ζωή στη πολίχνη - αν αφαιρέσει κανείς το 
αρχοντολόι του τόπου - περνούσε δύστυχες μέρες, που τις έκαναν 
χειρότερες οι βαριές φορολογίες των Οθομανών καταχτητών. Η 
φτώχια και η μιζέρια σε αποτρόπαιη συμπαιγνία με το κλίμα της 
φοβίας μες στη σκλαβιά, αναστέλλανε κάθε πρόοδο και προκοπή. 
Χρόνια βαριά από θλίψη και πόνο, τί να’ καναν οι νέοι για να’ χουν 
μια πόρεψη δική τους;

Στα σίγουρα μια επιθυμητή λύση είταν ο δρόμος του ξενιτεμού.
-  Να πάρουμιτα μάτια μας, κι όπ’ μας βγάλ’ η άκρια, το κουβέντιαζαν 

στους δρόμους και στα σοκάκια.
-  Νατραβήξουμι γιατ’ν Αμέρικα, ύψωνε το ανάστημά του ο άλλος.
Η αλήθεια είναι πως αυτή η χώρα ερέθιζε τη φαντασία των

Πηλιοριτών με τα πλούτη και την τεχνολογία της, σε σημείο να 
γίνεται μια ανίκητη πρόκληση στους νεότερους κυρίως. Θα το 
δούμε αυτό στο ρεύμα της φυγής για την υπερατλαντική αυτή γη, 
που αρχίζει εκείνα τα χρόνια απ’όλη σχεδόν την Ελλάδα και βέβαια 
το Πήλιο. Τα χωριά μας τότε έμπαιναν μέσα σε κύκλους δοκιμασίας 
από την τραγωδία του ξενιτεμού των αντρών τους. Τί να πρωτο-α- 
ντέξουν; Τη φτώχια, την κακομοιριά, τις αρρώστιες ή την απώλεια 
του πιο ζωντανού τους κυττάρου, τα νιάτα;
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Ο ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ Π. ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΞΕΝΙΤΙΑΣ
Μα τα μυαλά του νεαρού Κωσταντή Π. είχαν προσανατολιστεί 

κατά την Κωνσταντινούπολη. Ζυμωμένος με τους θρύλους και τις 
παραδόσεις του χωριού του για "Μαρμαρωμένους" Βασιλιάδες και 
"μισοτηγανισμένα" ψάρια, ήθελε να γνωρίσειτην Πόλη με τα παλιά 
μεγαλεία της.

-  Α  μαρέ, πιδάκι μ’, αντιδρούσε ο πατέρας του, τί θα πας να κάν”ς 
στ’ς Τουρκαλάδις; Είνι χειρότιρ’ αυτοίν’ απ’ τ’ ιμάς, κι απού φτσυχοί απ’ 
είμαστι, θα γένουμι φτσυχότιρ’.

Πού ν’ ακούσει όμως ο Κωσταντής.
-  Άσι μι, πατέρα, ιγώ θα πάσυ κι θα γένσυ... μαρμαράς, κι ικεί απάν* 

έχ’ μάρμαρα πσυλλά, δεν έχ’ς ακούσ’ για τ’ θάλασσα τ’ Μαρμαρά;
Αφελής όμως ο πατέρας και άγευστος από γνώσεις του ξένου 

κόσμου, δαγκώθηκε περισσότερο μέσα του με την απόφαση του 
γιου του:

-  Μάρμαρα απ’τ’θάλασσα εότις; Δεν είσι μι τα καλά σ’! Βρε θα πας 
χαμένους, βρε θα πνιγείς κει’σιαπάν’, κι δε λ’πάσι τα νιάτα σ’; Ακσύς να 
βγαίν’ς μάρμαρα απ’ τ’ θάλασσα;;;

Ο νεαρός του Προμιριού ωστόσο είχε χαράξει το πρόγραμμά 
του. Θα πήγαινε πρώτα στο Βόλο για να πάρει μια ιδέα από την 
τέχνη, ώστε να δημιουργήσει μια σχετική υποδομή μέσα του και να 
περάσει με το ...σπαθί του σε μαρμαράδικο της Πόλης. Έσφιξε 
λοιπόν στα σωθικά του τον πόνο του ξεριζωμού και κάποιο πρωινό, 
αφού αποχαιρέτισε το χωριό του, πήρε την άγουσα για το Βόλο. 
Κάποιοι γνωστοί του τον έβαλαν στη δούλεψη γνωστού τους μαρ
μαρά, για να ριχτεί με τα μούτρα στην εργασία του. Μα ο νους του 
είταν στην Κωνσταντινούπολη. Να πάει να δουλέψει κι εκεί και 
παράλληλα να επιβεβαιώσει και να ξεκαθαρίσει ορισμένα πράγ
ματα, που είχε διαβάσει και ακούσει στη γενέτειρά του.

ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Βρήκε καράβι και μπαρκάρησε απ’ το βολιώτικο λιμάνι για την 

Πόλη. Πήγε σε συγγενείς του πρώτα, κι αυτοί τον προώθησαν σε 
μαρμαράδικο καλό, κι έβγαζε χρήματα και περνούσε ζωή χαρισά
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μενη στη Βασιλίδα. Ύστερ’ απ’ τη δουλειά του να παίρνει τους 
δρόμους και να γυροφέρνει μέσα κι έξω της Αγια-Σοφιάς και του 
Μπαλουκλί, να τρυπώνει σε τουρκικά τεμένη, να μπαινοβγαίνει σε 
παλάτια και μέγαρα σουλτανοπασάδων, Τούρκος στην εμφάνιση 
του καθώς είχε καθιερώσει κόκκινο φέσι στο κεφάλι του! Τι, όταν 
θα γύριζε στο χωριό του να έχε ι να διηγάται πολλά στο οικογενε ια- 
κό και το κοινωνικό περιβάλλον, να μπορεί ν’ αποκρίνεται θετικά 
στην κάθε ερώτηση που θα δεχόταν, γύρω απ’ την Πόλη.

Από την άλλη μεριά όμως, ζώντας μέσα σε άλλους τρόπους ζωής, 
εξοικειώθηκε με πολλά καινούργια καθέκαστα και παραμέρισε 
κέίποιες παραδοσιακές στάσεις του χωριού του. Ανάμεσα στ’ άλλα 
λογουχάρη, συνήθισε να μην κοιμάται με τα ρούχα της ημέρας όπως 
οι δικοί του στο Προμίρι, αλλά να τα βγάζει πριν ακόμα πέσει στο 
κρεβάτι. Η ταχτική τούτη του έγινε ανάγκη και... ελεεινολογούσε 
γονικά, παπούδες και παραπαπούδες, που έπεφταν στα κρεβάτια 
όπως είταν την ημέρα, βγάζοντας μόνο τα παπούτσια! Έ γινε ένας 
"μοντέρνος" νέος, ευθυγραμμισμένος σε νέα σχήματα κοινωνικής 
συμπεριφοράς, όπως τα βίωνε στην Πόλη.

Ωστόσο δεν μπορούσε να λησμονήσει ποτέ τη φτωχή του πατρί
δα. Τον περίμεναν εκείγονείς κι αδέρφια, φίλοι και συγγενείς, που 
δεν τον είχανε ιδεί στο μεταξύ, γιατί ποτέ δεν κατόρθωσε να τους 
επισκεφτεί. Έπρεπε λοιπόν να επιστρέψει. Τι, είχαν παρέρθει 
εννιά χρόνια στα ξένα κι είχε πατήσει τα τριάντα του.

ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ Ο ...ΦΡΑΓΚΟΣ
Εξοπλισμένος με γνώσεις πολλές γύρω απ’ την τέχνη του και 

φορτωμένος με γρόσια και καλούδια, πήρε το δρόμο του γυρισμού 
κι έφτασε κάποτε στο χωριό του. Άντρας πια - με το φέσι κι εδώ - 
αρκετά "εκμοντερνισμένος", πατούσε τα χώματα των παιδικών του 
συγκινήσεων μέσα σε καλωσορίσματα και ξεσπάσματα αγάπης και 
φιλίας. Κοντά στα γονικά του τώρα και τ’ αδέρφια του, μέσα στον 
κύκλο των γνωρίμων του, ευτυχισμένος σαν Θεός, δεν χόρταινε, 
από τις πρώτες ώρες του ερχομού του ακόμα, να διηγάται τα 
καθέκαστα της ζήσης του στα ξένα. Ποια να αφηγηθεί πρώτα, ποια
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Αυτό είναι "το παιδί που ...φράγκεψε", ο Κωσταντής Π., 
σε μεγαλύτερη ηλικία (φωτογραφία γύρω στα 1910)
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τελευταία...
Ώσπου ήρθε το πρώτο βράδι στο πατρικό του σπίτι. Στον μεγά- 

λον οντά στρώσανε να κοιμηθούνε μ’ ένα στρώμα παραπάνω - 
κατάχαμα κι αυτό - για να πλαγιάσει ο μετανάστης. Έπεσαν πρώτοι 
οι γονείς, κάτω απ’ το χλομό φως του λαδολύχναρου, ύστερα τ’ 
αδέρφια, και τελευταίος έμεινε ο Κωσταντής. Έ πεσαν όλοι βέβαια 
με τη φορεσιά της μέρας - κατά τη συνήθεια του τόπου. Μόνο τα 
πατούμενα και το κάλυμμα του κεφαλιού τους - όσοι φορούσαν - 
έβγαζαν οι μακαρίτες εκείνοι... Ο Κωσταντής όμως, που είχε γνω
ρίσει κόσμο και κοσμάκη κι έμαθε να ζει καλύτερα, είχε αφήσει 
αυτό το πατροπαράδοτο συνήθιο κι άρχισε να βγάζει, ένα - ένα, 
σακάκι, γιλέκο, και πουκάμισο. Ξαφνιασμένος ο πατέρας του απ’ 
τα ...καμώματα του γιου του, γούρλωσε τα μάτια του, μην μπορώ
ντας να εξηγήσει αυτά που έβλεπε. Στο τέλος, για να προλάβει 
μάλλον και την αφαίρεση του παντελονιού, που είταν αδύνατο να 
τη διανοηθεί, ξέσπασε:

-  Βρε, γιε μ’, είσι μι τα καλά σ’; Ξέρ’ς τί κάν’ς τώρα;
Σαν κολόνα πάγου ξέμεινε ο νέος, που δεν καταλάβαινε τί το 

παράξενο έπραττε κείνη την ώρα:
Τί κάνω, πατέρα, δε βλέπω να κάνω τίποτα το παράξενο...
Ο γέρος δυνάμωσε τη φωνή του και στόχεψε τώρα στο ...ψητό
-  Ωρέ γιατί... ξιβρακώνισι μπρουστά μας, μπουρείς να μ’ πεις;
Ο Κωσταντής σαν να είχε στα χείλη του την απόκριση:
-  Μα για κ’μηθσύ πιο άνετα και να μη τσαλακώσου τα ρούχα που 

φσυράου. Ξύπνησε τώρα ο κόσμος, πατέρα, και ξέρ’ να ζει καλύτερα. Δε 
μπορείς να κ’μηθείς με τα ρούχα που φοράς την ημέρα...

Σαν ελατήριο, που τ’ αφήνουν ελεύτερο, τινάχτηκε απ’ το αχυ
ρόστρωμά του ο γερο-Δήμος, και ...μαύρος απ’ το κακό του, άφησε 
τη βαριά του φωνή να αντιλαλήσει στο μισοσκότεινο δώμα:

-  Μωρέ πώς μας κατάνόσαν αυτοίν’ οι ...φράγκ’! Π άρτου χαμπάρ’, 
γ’ναίκα, πως του πιδί μας... φράγκιψι...

Η γηραιά κυρά κατάπιε σάλιο πικρό, ενώ ο άντρας της έσκουξε 
με όλη την μπόρεσή του κείνη τη βραδιά, δεμένος με την πατρογο
νική εθιμοταξία, μα πού να ακούσει ο ...φράγκος γιος! Αφαίρεσε
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τα ρούχα του, όπως έκαναν πολλοί άνθρωποι της Πόλης και κοιμή
θηκε τον πιο γλυκό ύπνο της ζωής του.

Μα ο πατέρας του ανένδοτος! Φράγκο τον ανέβαζε, φράγκο τον 
κατέβαζε...

-  Άινα, μη του παριξηγείς του πιδί, του παρατηρούσε πότε - πότε η 
γειτόνισσα η Διομή, μ’κρό είνι κι θα στρώσ\..

-  Θα στραχύ, θα στροίχέ, μονολογούσαν και οι άλλοι στο χωριό.
Ο Κωσταντής ωστόσο όχι μόνο δεν "έστρωσε" αλλά έγινε αργό

τερα και... πρότυπο της φαμελιάς του, καθώς και άλλων συγγενών 
και φίλων. Ένιωσαν, έστω και αργά, πως άλλη πρέπει να είναι η 
στολή της ημέρας κι άλλη της νύχτας. Γι’ αυτό κι ο ίδιος ο αντιδρα- 
στής, αρχικά, πατέρας, ικανοποιημένος απ’ την καινούργια συνή
θεια, δεν έπαυε να... σέρνει τον επιδοκιμαστικό του λόγο ίσαμε τα 
βαθιά του γερατιά:

-  Ε, ρε, τί καλό μας έκανανι αυτοίν’ οι φράγκ’! Ως κι να κ’μόμαστι 
καλύτιρα μας έμαθανι... Αλλά να ’νι καλά κι ι Κσυσταντής σσυμ’, απ’ 
...φράγκιψι πρώτους...

Τα’λεγε κι έτριβε τα χέρια του από ικανοποίηση.
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Οι πρώτοι ευρωπαϊκοί χοροί 
στο Προμίρι

Πώς αντεδρασαν οι κάτοικοι στα 1905

Η ΓΡΙΑ Νικολίνατου Προμιριού φούσκωνε και ξεφούσκωνε σ’ 
εκείνο το χειμωνιάτικο νυχτέρι της γειτονιάς της - αίσιο έτος 1905 
- επικαλούμενη θεούς και δαίμονες, για να μην έρθει το "κακό" στο 
χωριό της:

-  Ακούς ικεί, λέει, να ’ρθ’νι τ’ κιαρατά να χουρέψ’νι αγκαλιαστοί 
χουροί άντρις μι γ’ναίκις κι να βγάλ’νι τα μάτια Γς; Απ’ να μη σωσ’νι κι 
πατήσ’νι στου χουριό τέτια τουμάρια, ούλ’ Γς αγίοι θα Γς προυσκ’νάου 
να-Γς ξιπατώσ” ιΜιγαλουδύναμους,τέτια λέσια απ’θα φέρ’νιτ’προυστυ- 
χιά στου χουριό...

Η ΕΙΔΗΣΗ
Η γριά Νικολίνα εκπροσιαπούσε τη γνώμη των πιο "ανέβγαλτων” 

ανθρώπων της πολίχνης, που αντιδρούσαν σε κάθε νεοτεριστικό στοιχείο 
και τα ’βλεπαν όλα ως εκφράσεις του σατανά που πήγαιναν να καταστρέ
φουν τα χρηστά ήθη. Τώρα λοιπόν είχε κυκλοφορήσει η πληροφορία στο 
χωριό πως στο γάμο της Ψυχσύλαινας θα πλάκωναν νέοι και νέες απ’ το 
Βόλο - φίλοι και συγγενείς του γαμπρού και της νύφης - οι οποίοι και θα 
χόρευαν ευρωπαϊκούς χορούς. Πότε; Όταν και οι αρραβωνιασμένοι 
ακόμα δεν μπορούσαν ούτε χέρι με χέρι να πιαστούν μαζί στο χορό^Ι 
Τα αυστηρά λοιπόν ήθη του τόπου δεν έβλεπαν με καλό μάτι τέτια 
χορευτικά καμώματα, και μια μερίδα ηλικιωμένων κυρίως είχε αναστα
τωθεί. Δω που τα λέμε όμως δεν είταν και λίγοι οι γέροι - άντρες πάντα - 
που άναβαν μέσα τους τη λαχτάρα να ιδσύν τέτια θεάματα για να ζωντα- 1

(1) Πραγματικά όταν χόρευαν μαζί όνο αρραβωνιασμένοι στο σνρτό, 
έπρεπε να έχουν ανάμεσα στις παλάμες τους ένα μαντήλι - κατά το έθιμο.
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νέψουν δικές τους παλιές "καλές" μέρες... Πρώτος και καλύτερος ο 
γερο-Σουλτούκης, που δεν έλειπε καμιά μέρα απ’την πλατεία του 
χωρίου, κι είχε λόγο βαρύ στις μικροπαρέες:

-  Τί έκανι, λέει; Νατ’ς ιμπουδύσσυμιΤς ανθρώπ’ να μη χουρέψ’νι; Να 
χουρέψ’νικι να ματαχουρέψ’νιταπαλ’κάρια μιτακουρίτσια, ναταιδσύμι 
κι ιμείς ν’ αναστηθσύμι... Γιαχί ουρέ, δε λαγκεύ’ ισάς η καρδιά σας;

Τα ομολογούσε στην πλατεία, και οι περισσότεροι γέροι φού
σκωναν από μια κρυφή ικανοποίηση, ενώ κάποιοι άλλοι κουνούσαν 
αποδοκιμαστικά (και απογοητευτικά) το κεφάλι τους:

-  Ιντάξ’ (= εντάξει), γέρου - Σουλτούκ’, να’ ρθ’νι να χσυρέψ’νι όπους 
του λές, αρσινικοί με τ’ς θηλ’κοί- πήρε το λόγο ο μπαρμπα -Νώντας - αλλά 
σι ρουτάσυ να μ’ απουκριθείς μι την πάσαν ε ιλικρίνεια. ΙσέναΤν αγγουνή 
σ’ θέλ’ς να σ\α τραβάει άλλους απουδώ κι άλλους απουκες

Κόμπιασε για μια στιγμή ο γέρο - Σουλτούκης, αλλά έπρεπε να 
απαντήσει, και βρήκε την ανώδυνη απάντηση:

-  Δεν είπαμι δα να χουρεύ’νι έτα* κι τα θ’κά μας τα κουρίτσια... Κι 
πού του ξέρ’ς καμιά φουρά κι τα ιδσύμι κι αυτά να χσυρεύ’νι αγκαλιασιοί 
χσυροί; Ιξέλιξ’ (=εξέλιξη) δεν έχσυμι;

Δεν μιλάει βέβαια κανείς για τους νέους του χωριού, που έτρι
βαν τα χέρια τους από κρυφή λαχτάρα, γιατί θα περνούσαν και στο 
χωριό τους - έτσι έλπιζαν - αυτοί οι χοροί, ώστε και οι ίδιοι αργό
τερα να γίνουν οι πρωταγωνιστές τους. Αντίθετα οι κοπελιές της 
πολίχνης έμεναν, φαινομενικά τουλάχιστο, απαθείς στην είδηση, 
αφού δεν είχαν και μεγάλα δικαιώματα στην κοινωνική ζωή - οι 
πατριαρχικές αντιλήψεις είταν ακόμα ζωντανές.

ΑΤΕΛΕΙΩΤΕΣ ΣΥΖΗΤΉΣΕΙΣ
Οι γάμοι έγιναν το πρωινό της Κυριακής στο ψυχουλαίικο αρ

χοντικό που γνώρισε κείνες τις ώρες τον πυρετό της οχλαγωγίας. 
Άνθρωποι κάθε ηλικίας είχαν δημιουργήσει το αδιαχώρητο μέσα 1

(1) Σύμφωνα με τα εθίματα της εποχής, μπορούσε το μυστήριο να διαβαστεί 
στο σπίτι, αν συντρέχανε λόγοι. Για το αρχοντολά βέβαια τον τόπου δεν χρειάζο
νταν οι λόγοι. Όλα ανήκαν στη θέληση (και την εξουσία) των προυχόντων.
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κι έξω του σπιτιού, οι περισσότεροι απροσκάλεστοι, ερεθισμένοι 
πιο πολύ από την προσμονή των χορών παρά του γάμου.

Με το τέλος του μυστηρίου άρχισε στη μεγάλη σάλα ο γαμή
λιος συρτός, όπως το συνήθιζε πάντα η πολίχνη, ενώ ένα-γΰρω 
συνωστίζονταν άνθρωποι κάθε ηλικίας για να ιδούν τί επιτέλους 
είναι αυτοί οι "αγκαλιαστοί" χοροί. Γιατί οι συζητήσεις "έπαιρ
ναν κι έδιναν", και η φαντασία όλων έκανε φτερά, κατευθύνο- 
ντας τους διαλόγους:

-  Πώς είνι αιποίν’ οι ...αγρουπαϊκοί χουροί κι ποιος τ’ς ίφιρι στου 
κόσμου; ρωτούσε ο ένας, για να απαντήσει ο άλλος;

-  Ποιος τ’ς ίφιρι; Ιά, οι σατανάδις απ’ τ’ κόλασ’ τ’ς ίφιρι, για να 
ξιδιμουνίζ’νι του κόσμου...

Είχε όμως και η αφέλεια το ...μερίδιό της:
-  Αρή, άφηνε το λόγο της η γριά Τσσυλίνα, χουρεΰ’νι κσυλλ’μέν’ 

άντρας μι γ’ναίκα;
-  Κσυλλ’μέν’, λέει, ντιπ κατά ντιπ, τα κσυρμιά τ’ς γένσυντι ένα, δε τα 

ξιχσυρίζ’ς, τ’ς ντρουπής πράματα..
-  Κι θα του ιπιτρέψ’(= επιτρέψει) ι Μιγαλσυδύναμους; αρή φουτιά 

θα ρίξ’ να μας ξιπατώσ’, τέτια ξιπατώματα τ’ς κοινουνίας απ’ πλάκουσαν 
στου χσυριό μας.

-  Καλά αυτά απ’ φκιάν’νι στου κριβάτ5 τ’ νύχτα, θα τα φκιάν’νι στα 
όρθια κι μέρα μισ’μέρ’ κι καταμπρσυστά μας; Ιξέλειψι (=εξέλειπε) η 
ντρουπή απ’αυτσνι του κόσμου;

Πήρε το λόγο κι ο μπαρμπα-Θάνος ο Τελώνιος, που θεωρού
νταν ξυπνημένο μυαλό στο χωριό, για να σταματήσει τις φλυαρίες 
των γεροντισσών:

-  Ακσύτι να σας που (=πω): Δω γίνιτι γάμους, κι οποιανού τ’ αρέσ’. 
Άμα δε τ’ αρέσ’, βαίν^= βάζε ι) τα πσυδάρια στουν ώμου κι του κόβ’ πέρα 
κι φεύγ’.

Χαμήλωσαν τα μάτια οι συνδιαλεγόμενες γριές, και μόνο η 
γρια-Κιρατσώ που δεν μπορούσε να διανοηθεί τέτιους χορούς, 
έβγαλε τη φωνή της:

-  Δω γένσυντι παραλυσίις κι ξιπατσυσιές, κι θα πάου μ’ αυ’νσύς 
(=αυτσυνσύς) τ’ς μασκαράδις, γριά γ’ναίκα; Δεν είσι μι τα καλά σ’, πάει
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ξιστήρ’σις ^  κακόμοιρι...
-  Θα ιδούμι πρώτα, κι ύστερα θα βγάλσυμι συμπέρασμα, την αντίσκο- 

ψε ο μπαρμπα-Θωμάς.

ΟΙ ΒΟΛΙΩΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ ΤΟΥΣ
Είχε ανάψει το ενδιαφέρον όλων, όταν πήρε τέλος ο γαμήλιος 

συρτός και αποσύρθηκαν οι χορευτές. Παραμέρισαν και οι μουσι- 
κάντηδες, οπότε μπήκε στη μέση ο πατέρας της νύφης να αναγγείλει 
τους καινούργιους χορούς και να προλειάνει το έδαφος. Συγχρό
νως άνοιξε και το γραμμόφωνο που ...περίμενε στην άκρη κι έβαλε 
τον πρώτο δίσκο μ’ ένα πεταχτό βάλς. Μούδιασαν μεμιάς οι "συντη
ρητικότεροι" κι άστραψαν από ηδονική ανατριχίλα οι "προοδευτι
κότεροι". Έπεφταν λοιπόν απανωτά τα σχόλια, κυρίως από τους 
πρώτους, στις μακρυσμένες γωνιές της αίθουσας:

-  Αρή σιου ξύπνιου μας τα γλέπουμι τούτα ή στ’ όνειρό μας; Αρή τί 
κσυλλήματα κι στριφσυγυρίσματα είνι τούτα;

-  Είνι ούλα τ’ς αμαρτίας ...κ’τάτι, κ’τάτι: I ένας τ’νι κσυλλάει απάνου 
τ’ κι ι άλλους τ’νι ξικσυλλάει,

-  Είμασα μι τα καλά μας απ’ αυτά απ’ γλέπουμι μπρσυσιά μας ή δε 
ξέρουμι τί μας γένιτι;

Πιο αποκαλυπτική η γρια-Μπσυζιώ, πέταξε κι αυτή το δικό της λόγο:
-  Αρή ιγώ έπιασα για πρώό φουρά του χέρ’ τ’ άντρα μ’, όταν μας 

σαφάνσυσι ι παπάς, κι τώρα πιάνουντι αναμεταξύ τ’ς χουρίς να είνι 
αντρόυνου, τί ξιπατουσιά είνι αυτήν’;

-  Πάμι ουλουταχώς στ’ ξιπατσυμάρα, ξέσπασε ο γερο-Τσαρσύχης, 
έρ’τι πλιο η συντέλεια του κόσμου. Άι, άι πως σιριφουγυρίζ’ εκείνους μι 
κείν\..1 (2)

(1) Ξεστηρίζω σημαίνει: χάνω τα λογικά μου.
(2) Οι γριές που -νέες τότε- παρακολουθούσαν τις χορευτικές εκδηλώ

σεις και μου αφηγούνταν τα καθέκαστα γύρω στα 1970, μου τα ’λεγαν με 
αρκετή δόση ειρωνείας. Θυμάμαι τη γριά Αθηνιώ Βολιώτη: "Έκαναμι 
πλάκα κι γούστο όπουςτ’ς έβλιπαμι κουλλ’μέν ’να δίν’νι μια απ’ τ ’μέσ’τ'ς 
σάλας κι να φτάν ’νι στ ’ν άλλ ’ τ ’ γουνιά..."
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Σ
' αυτό το αρχοντόσπιτο τον Π

ρομιριού (όπου δείχνει το βέλος) έγινε η πρώ
τη επίδειξη τω

ν ευρω
παϊκώ

ν χορώ
ν στα 1905.



Και η αθυρόστομη Θεια-Διαμάντω:
-  Θα τ’ς φ’λήσ’νι κιόλα στου τέλους, κι θα γεν" του χσυριό ριντίκουλου 

σόν οικσυμέν’...
-  Αμ κι να μη τ’ς φ’λήσ’νι, φτάν’ απ’ τ’ς ακσυμπάνι μι του κουρμί τ’ς, 

ανάκραξε όλο αγανάχτηση η γρια-Μαριώ Κρουσιάλλω.
Η ατμόσφαιρα είχε ζεσταθεί για καλά, οι "αγροπαϊκοί" χοροί 

τραβούσαν σε μάκρος, κι οι χωριανοί έμειναν χάσκοντας κοιτάζο
ντας τούτο το νέο φρούτο, και δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα 
μάτια τους. Ο κόσμος μπαινόβγαινε, κι όσοι είταν στην αυλή, 
έσπρωχναν δικαιολογημένα ζητώντας επίμονα να μπουκάρουν μέ
σα για να ιδούνε κι αυτοί τα νέα χορευτικά καμώματα. Πατούσαν 
και πατιόντανε, και παραμέσα οι Βολιώτες και οι Βολιώτισσες 
στροβιλίζονταν πότε στους ρυθμούς του βάλς και πότε του φοξ, του 
σλόου και του ταγκό - ένας κόσμος με διαφορετική οπτική γωνία 
εκτίμησης, σκληρός, πρωτόγονος και βασανισμένος αλλά με όρθια 
ψυχή. Κι όσο στριφογύριζαν τα ζευγάρια στο χοροστάσι, τόσο 
...στριφογύριζε και ο νους των περισσότερων αντρών, που λαχτα
ρούσαν να ’βλεπαν τον εαυτό τους στη θέση εκείνων των "τρισευ
τυχισμένων" ομοφύλων του Βόλου...

ύ ύ ύ
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Το πρώτο γραμμόφωνο 
..."σατανάς" στο Προμίρι

Π αράξενες αντιδράσεις 
κάποιων κατοίκων στα 1901

ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ του μετανάστη Σταμάτη Παπαδήμου απ’ την 
Αμερική έβαλε σε μπελάδες κάποιους συχωριανούς του στο Προ
μίρι. Το είχε συστήσει στον πατέρα του το γερο-Στάθη, για να του 
αναγγείλει την ευχάριστη είδηση πως άμα επέστρεφε απ’ την Αμε
ρική το καλοκαίρι, θα έφερνε μαζί του κι ένα γραμμόφωνο. Είταν 
- συνέχιζε το γράμμα, μια που όλοι σχεδόν στο χωριό είχαν μεσά
νυχτα από τέτιο εργαλείο - ένα κουτί με σίδερα, που τραγουδούσε 
και μιλούσε.

Ο γερο-Στάθης με τα λίγα γραμματάκια που ήξερε, το γύριζε 
αποδώ, το ξαναδιάβαζε αποκεί, δεν του γέμιζε το μάτι.

-  Μπρέ, παρατηρούσε στη γυναίκα του, κ’τί (= κουτί) κι σίδηρα 
απ’ τραγ’δάνι κι μ’λιούνι... Πώς γένιτι τούτου! Είνι μι τα καλά τ’ς οι 
άνθρουπ’ ή θέλ’νι διάβασμα οπού κανένα παπά; Ωστόσο το νέο 
έπρεπε να το ανακοινώσει στο χωριό, μήπως και κάποιος συχωρια
νός είχε να δώσει μιαν απάντηση. Βγήκε λοιπόν στην πλατεία και 
κοινολόγησε το πράγμα:

-  Απ’ λέτι, ι Σταμάτ’ς θα φέρ’ απ’ τ’ν Αμιρική ένα κ’τί μι σίδηρα, 
απ’ τραγ’δάει κι μ’λεί (=μιλεί)...

-  Είσι για δέσ’μου (=δέσιμο), γερου-Στάθ’, τον αντίσκοψε ο 
μπαρμπα-Πέτρος ο ζευγάς, αυτά απ’ λες κι ακούμι, δεν έχ’νι Θιού 
στράτα, είνι λόια τ’ς σαλουμάδας.

-  Ιγώ έτσ’ του διάβασα του γράμμα, έτσ’ σας του λέου. Σάμπους 
άκ’σα άλλ’ φουρά τέτιου πράμα;
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ΚΟΙΝΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ. ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Από στόμα σε στόμα η πληροφορία πέρασε στο χωριό, και οι 

περισσότεροι - άντρες και γυναίκες - έμεναν με ανοιχτό το στόμα:
-  Να πάμι να πνιγούμι, άμα μ’λισύνι κι τραγ’δάνι τα σίδηρα, 

έκραζαν οι περισσότεροι.
-  Φουτιά θα πέσ’ να μας κάψ’ μ’ αυτά τα καμώματα τ’ς Αμιρικής, 

διαμαρτύρονταν οι προληπτικοί της πολίχνης.
-  Μπρέ τί χαζουμάρις κι ...γραμμόκουλα θα φέρ’ αυτός ι Στα- 

μάτ’ς, φώναζαν άλλοι.
-  Όπους του ’πατι (=το είπατε), συμπλήρωσε ο Κώστας ο 

Τσαλίκης ο αθυρόστομος. Θα φέρ’.,.κώλου μι γραμμές!
-  Α ’σιαπέρα, βρώμια τ’ς κοινουνίας, έσκουζε η γριά Κρακτή- 

ραινα.Θα μας μαγαρίσ’νι ούλ’ αυτοίν’ στ’ν Αμιρική, κι του κακό τ’ς 
ψυχρό τ’ς κιρό...

Το πράγμα πήρε διαστάσεις και το "γραμμόκουλο" της Αμερι
κής παραμέρισε κάθε άλλο θέμα στο χωριό. Είταν το πιο καυτό, 
στις συζητήσεις των κατοίκων, στις γειτονιές, στις βρύσες, στα 
καφενεία, στα καλύβια, στις θάλασσες κάτω. Το άκουγαν, κι ο 
καθένας αντιδρούσε ανάλογα με το χαραχτήρατου και το πνευμα
τικό του επίπεδο. Εκεί μάλιστα στο καφενείο γινόταν το "σώσε". 
Φωνές απάνω σε φωνές και κόντρες απάνω σε κόντρες.

ΣΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ
Είταν ένα απ’ τα καλοκαιρινά Σαββατόβραδα του 1901, όταν το 

γραμμόφωνο του Σταμάτη, ξεσήκωσε θύελλες στον καφενέ τ’ Αλε- 
ξανδρή, γιατί οι άντρες είχαν χωριστεί στα δύο.

-  Να του βασανίσουμι του πράμα, έπαιρνε το λόγο ο μπαρ- 
μπα-Κωστίκος - συμφωνούσε κι η παρέα του - κι να φανάξουμι 
δω κι του σιδηρά του Μήτσου, να μας πει κι δαύτους πώς του 
κρέν’. Σίδηρα παλεύ’, βρε αδιρφέ, μπουρεί κάτ’ να νουγάει 
(^καταλαβαίνει).

-  Βρε τί να βασανίσιτι, κι του κακό μας του φλάρου, τί γραμμόκουλα 
κι ξιγραμμόκσυλα είνι τούτα, δεν υπάρχ’ τότουτα - αντιδρούσε ο Κώστας 
ο Μαραγκός-κόψ’τιτου,τίπουτασαςλέου. Είνι ούλα μια τρανή κουρουι-
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δία, ένα κουρό μπ’λου^. Ακοΰς, λέει να μ’λιούνι τα σίδηρα...
Ο γερο-Γιάννης ο Αφεντάς®, που τραβούσε μακάρια τον άργι

λέ στη γωνιά του καφενείου, κρυφάκουε και δεν μιλούσε. Τα 
μάζευε όλα μέσα του, και καθώς είταν ξύλο απελέκητο, ούτε ήθελε 
ν’ ακούσει για τέτιου είδος μηχανές, ούτε πίστευε βέβαια την 
ύπαρξή τους. Στο τέλος δεν άντεξε. Βγήκε στο δρόμο κι έτρεξε στο 
παρακείμενο φραγκοραφείο, να πάρει το σίδερο που χρησιμο
ποιούσε ο φραγκοράφτης.

Με το σίδερο στα χέρια, πέρασε απαρατήρητος στον καφενέ. 
Είταν στιγμές που από κουβέντα σε κουβέντα, είχε ανάψει γερός 
καβγάς ανάμεσα στις δυο ...παρατάξεις, και το γραμμόφωνο του 
Σταμάτη, που είχε μπει πια στο δρόμο του ερχομού για το χωριό, 
είχε κολλήσει στα στόματα όλων. Μπήκε στη μέση όμως ο Αφεντάς 
και κατέβασε το θυελλώδη τόνο:

-  Σταματήσ’τι, αφιντάδις, σταματήσ’τι. Έχου κι ιγώ του λόγου, 
μι του συμπάθιου. Λέτι για του σίδηρου απ’ λαλάει. Νά, κ’τάξ’τι, 
σας σ’ όφιρα (= έφερα) ένα. Και ακουμπώνταςτο με δύναμη απάνω 
στο τραπέζι ύψωσε δυνατότερη φωνή:

-  Κάν’τι του να μ’λήσ’, αφιντάδις, τούτου του σίδηρου... Κάν’τι 
του ντε... Πριτς, άμα μ’λήσ’ αυτό το σίδηρου, τότι θα μ’λήσ’ κι τ’ 
άλλου τ’ Σταμάτ’ άπ’ τ’ν Αμέρικα... Κουκούτσ’ μυαλό δεν έχιτι, του 
λόγου σας αφιντάδις...

Οι "συντηρητικοί1 της παρέας αναγάλλιασαν με το ...επιχείρημα 
του γερο-Αφεντά και, τρίβοντας τα χέρια από ικανοποίηση, επα
ναλάβανε το ερώτημα στους "προοδευτικούς":

-Άιντι, ντε..., δω σας έχουμι. Κάν’τιτου να μ’λήσ’ κι νατραγ’δήσ’ 
ούλ’ ισείς απ’ θέλιτι να του βασανίσιτι του πράμα κι πάτι να του 
π’στέψ’τι, κάν’τιτου ντε!...

Βέβαια το σίδερο εκείνο του φραγκοράφτη δεν μπορούσε ούτε 
να μιλήσει, ούτε να τραγουδήσει, μα στο μυαλό των πιο "ξυπνημέ- 1 2

(1) Κορόμηλο. Η φράση σημαίνει: Είναι ένα χρέμα.
(2) Έτσι τον αποχαλούσαν, επειδή όταν μιλούσε επαναλάβαινε τη λέξη 

"αφεντάόες".
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νων" περνούσε μια υποψία: "Μιγάλ’ κι πουλιτισμέν’ χώρα η Αμιρι- 
κή, κατ’ τ’ ανώτιρου μπορεί να φκιάν’..." Είπαν λοιπόν να σμίξουν 
πάλι την άλλη βραδιά, αφού στο μεταξύ ρωτήσουν και χωριανούς 
της γειτονιάς τους, μπας και μπορούσαν να δώσουν μιαν απάντηση.

ΤΟ ΓΡΑΜΜΟΦΩΝΟ ... "ΣΑΤΑΝΑΣ"
Οι κουβέντες για το γραμμόφωνο του Σταμάτη έπαιρναν κι 

έδιναν την επαυριο στην αυλή του σπιτιού της κυρα-Χαδούλας:
-  Μαρέ τί του ’θιλι (=το ήθελε) τούτου του σέι ι Σταμάτ’ς κι 

ανακάτουσι του κόσμου; αναφωνούσε ο γερο-Μπαζάνης, χτυπώ
ντας με τα δυο του χέρια τα πλευρά της βράκας του.

-  Τί τουν ήθιλι του λύκου, ανάκραζε η Θεια-Μορφούλα.
-  Αρή, ποιος λύκους κι ...ξιλύκους; Αυτός είνι ...σατανάς! ξεφώ

νισε παράμερα η ενενηντάχρονη Σμαράγδω.
-  Σατανάς μι κέρατα, πρόσθεσε η κυρα-Χαδούλα.
-  Θα μας καταστρέψ’ - μονολογούσε η θρησκόληπτη γιαγιά 

Κατιρνιώ - αυτά είνι σημεία τ’ς συντέλειας. Γι’ αυτό του λόγου 
τέτιους σατανάς να μη σώσ’ κι πατήσ’ στου χουριό.

Πιο λογικός ο Γιώργης ο Γανωτής έριξε την πρόταση:
-  Δε φουνάζουμι κι του Ν’κουλή τ’ς Σταμάτους απ’ έκανι στ’ 

Πόλ’; μπελ ^  κι ξέρ’ κάτ’ να μας πει.
Έ νας γαβριάς έτρεξε κι έφερε το Νικολή στ’ αυλογύρι της 

σύναξης. Ούτε κι αυτός έδωκε μια πειστική απάντηση: "Κάτ’ άκ’σα, 
κάτ’ μου ’παν, πλειότιρα δε ξέρου". Δηλαδή; τον ρώταγαν, κάν’το 
μας λειανά να του καταλάβουμι. Αυτός όμως... καρμπόν την απά
ντησή του: "Κάτ’ άκ’σα, κάτ’ μου ’παν, πλειότιρα δε ξέρου".

Το ίδιο σκοτεινές είταν και οι απαντήσεις του παπα-Σακελλάρη 
και του δάσκαλου Τόλια: "Ούλα είνι πιθανά κι ούλα είνι απίθανα".

Τί παιδεμός και τί αναβρασμός είταν εκείνος στο Προμίρι του 
1901.

ΤΟ ΓΡΑΜΜΟΦΩΝΟ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
Έ να Σάββατο απόγευμα ο Σταμάτης πατούσε τη γενέτειρά του.

(1) Ίσως.
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Μαζί του βέβαια και το γραμμόφωνο, το πρώτο που έβλεπε το 
Προμίρι. Νέα ταραχή τώρα στο χωριό:

-  Ή ρθι ι Σταμάτ’ς απ’ τ’ν Αμιρική...
-  Ή ρθι; του ’φιρι κείνου;
-  Τί τουν ήθιλι, μουρέ, κείνου του σατανά;
-  Αυτός να καλουσέρθ’ (=καλώς έρθει), αλλά κείνους ι διάου- 

λους απ’ σέρν’ κουντά τ’;
-  Τί είνι, βρε αδιρφέ, αυτό του ...γραμμόκουλου, κ’τί μιγάλου ή 

μ’κρό;
Ο καθένας σερβίριζε στην κουβέντα του το μακρύ του και το 

κοντό του. Οι πιο προληπτικοί ανεβάζανε το γραμμόφωνο στη 
σφαίρα των δαιμονικών οι πιο "φωτισμένοι" το έβλεπαν με 
πνεύμα δυσπιστίας και οι άλλοι οι αρνητές κάθε είδους τεχνολο
γίας, δεν πίστευαν ούτε καν στην ύπαρξή του. "Σκέτ’ κουρουιδία κι 
τίπουτ’ άλλου", έσερνε το λόγο του ο Στέργιος ο Τσαρουχάς, πρό
σωπο της εξοχής, που κάθε Πάσχα και Δεκαπενταύγουστο ®  τον 
έβλεπε το χωριό. Μολαταύτα κάποια ίχνη περιέργειας έμειναν 
μέσα στους περισσότερους κατοίκους, να ιδούνε τελοσπάντων τί 
είναι τούτο το μηχάνημα της Αμερικής, που μπορεί να τραγουδάει 
και να μιλάει.

Οι πιο "θαρρετοί1 λοιπόν της γειτονιάς πλησίασαν το μετανάστη 
και του πρότειναν κιόλα να τους το παρουσιάσει και αν είταν 
δυνατό, να το βάλει να τραγουδήσει και να μιλήσει. Δεν έφερε 
αντίρρηση αυτός. Τσα - ίσα ζητούσε μια τέτια "δημόσια" ώρα, για 
να δοκιμάσει και την ικανοποίηση της απήχησης στο χωριό αυτού 
του μηχανήματος. Γ ί αυτό και όρισε την επαύριο Κυριακή, μετά τη 
λειτουργία, ώστε να είναι ευρύτερος ο κύκλος των θεατών στην 
αυλή του σπιτιού του και στους γύρω δρόμους. 1 2

(1) Ό,τι δεν μπορούσε να εξηγήσει ο λαός, το μετέφερε στη δικαιοδοσία 
των εξωγήινων δυνάμεων.

(2) Κάθε Δεκαπενταύγουστο γίνεται το μεγαλύτερο πανηγύρι, κι όλοι 
οι εξοχίτες ανεβαίνουν στο χωριό για να γιορτάσουν αντάμα.
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Ο Σταμάτης Παπαδήμος στην Αμερική, 
όταν ετοιμαζόταν να φέρει το πρώτο γραμμόφωνο στο Προμιρι.
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...ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΕ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΕ
Η είδηση ανέτρεξε σ’ ολόκληρο το χωριό κι ε'φτάσε ως κάτω, 

στον Πλατανιά και τον Κατηγιώργη:
-  Αΰριου τ’ Κυριακή, μετά τ’ λειτουργία, ι Σταμάτ’ς ι "Αμιρικά- 

νους" θα βάλ’ κείνου του κ’τί, απ’ ίφιρι απ’ τ’ν Αμιρική, να παίξ’ κι 
να μ’λήσ’...

Σπάνια στο μητροπολιτικό ναό του χωριού είχε να συναχτεί 
τόσος κόσμος, όσο εκείνο το πρωινό. Όλοι ζούσαν με την αγωνία 
και την προσμονή, και δεν έβλεπαν την ώρα να τελειώσουν οι 
παπάδες, για να ζήσουν τη "μεγάλη" ώρα της επίδειξης. Έ νας 
αστείος μάλιστα τύπος, ο μπαρμπα-Μανόλης ο Καφετζής, δεν κρα
τήθηκε άλλο και φώναξε δυο-τρεις φορές μέσα στην εκκλησία:

-  Άιντι, παπά, συντόμιυι, έχουμι ν’ ακούσουμι κι άλλα πράματα 
σήμιρα...

Τί είταν εκείνο που παρατηρήθηκε ένα γύρω του σπιτιού του 
ξενιτεμένου! Μικροί και μεγάλοι, άντρες και γυναίκες, και βέβαια 
όλο το παιδομάνι της πολίχνης, δημιούργησαν μιαν ατμόσφαιρα, 
κυριαρχημένη απ’ το στοιχείο της αγωνίας (και του φόβου).

Η γριά -Μελάχρω όμως της γειτονιάς όχι μονάχα δεν θέλησε να 
...κοσμήσει κι αυτή τη σύναξη, αλλά κλείστηκε στο χαμόσπιτό της, 
όλο πυρ και μανία. Πήγε - λέει - η κόρη της η Κατιρνιώ να την πάρει 
και σάστισε:

-  Α λέου, μάνα, τί έπαθις κι κλείστ’κις μέσα; Δε γλέπ’ς του 
κόσμου απ’ πάει στου Σταμάτ’;

-  Απ’ να μη σάλσυσις απ’ θα μι βγάλ’ς ιμένα όξου, για να ιδού 
τ’ς σατανάδις, απ’ τ’ν Αμιρική, να κάν’νι του κατήφορου κι να μη 
κυριέψ’νι κι να πάου χαμέν’... Κάτ’ κακό θα γέν’ σήμιρα...

Της ίδιας αντίληψης είταν και κάποιοι άλλοι του χωριού - γέροι 
κυρίως - που απομονώθηκαν στα σπίτια τους για σιγουριά.

Ώ ρα μηδέν, ο Σταμάτης, ο νεοφερμένος απ’την ξενιτιά με το 
αμερικάνικο κουστούμι, το πάλλευκο πουκάμισο με την παρδαλή 
γραβάτα (και βέβαια με το ρολόι στο τσεπάκι του σακακιού για να 
προβάλλεται στα στήθιατουη χρυσή καδένα!), βγήκε στ’ αυλογύρι, 
έχοντας ένα επίσημο ύφος στο παρουσιαστικό του, με το γραμμό-
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Σ ’ αυτή την αυλή (δεν είχε στα 1901 κάγκελα) 
του ακατοίκητου σήμερα σπιτιού (δεξιά) στο Προμίρι, 
έγινε η πρώτη επίδειξη του γραμμόφωνου ■ "σατανάς".
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Το γραμμόφωνο αυτό έφερε από την Αμερική στην Αργαλαστη 
το 1912 ο Αργαλαστιώτης ομογενής Στάθης Λεβέντης. Τέτιοείταν 

και το άλλο τον Σταμάτη Παπαδήμον, που ...κατατρόμαξε πολλούς
Προμιριώτες.

φωνο στα χέρια. Αίσθημα ανακούφισης απλώθηκε στο πλήθος. 
Είχε αποκτήσει κιόλατην πρώτη εξοικείωση με τη μορφή του, τώρα 
δεν έμενε άλλο παρά να ιδούν και τί έχει μέσα.

Νεκρική σιγή απλώθηκε γύρα, όταν ο Σταμάτης πήγε νατό ανοίξει. 
Μερικοί είχαν ...τρομοκρατηθεί, μήπως πεταχτεί από μέσα κάποιος 
...σατανάς, και ορισμένες μητέρες τράβηξαν κοντά τους και κρατού
σαν καλά τα παιδιά τους. Μα οι πιο φοβιτσιάρηδες βρίσκονταν έξω 
απ’ τον κύκλο των άλλων συχωριανών τους για να έχουν την άνεση να 
κάνουν τον κατήφορο, μόλις θα έβγαινε κανένα ...ύποπτο πλάσμα απ’ 
το αμερικάνικο κουτί. "Ας έχουμι κι του νου μας κατά του ρέμα", 
πρότεινε στους τριγυρινούς του ο γερο-Κώσιας Μπινές.

Ο Σταμάτης, αφού σήκωσε το γραμμόφωνο ψηλά να το παρατη
ρήσει ο κόσμος, πήρε βαθιά ανάσα και, γιομάτος ικανοποίηση που 
θα πρόσφερνε μια τέτια εμπειρία στους χωριανούς του, φώναξε 
δυνατά να ακουστεί ένα - γύρω:
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-  Κι τώρα ακούστε το...
Ύψωσε την κεφαλή του μπράτσου με τη βελόνα και τη μετακί

νησε προς την άκρη του δίσκου, που είχε βάλει από πριν. Σιγή 
νεκροταφείου παντού, είχε κοπεί πια η αναπνοή όλων.

Τώρα ο δίσκος γυρίζει, και το πρώτο "μηχανοποιημένο" τραγού
δι στο Προμίρι σκίζειτην ατμόσφαιρα μέσα σε κύματα ευφροσύνης 
και περιέργειας των κατοίκων. Σχόλια πάνω σε σχόλια και διάλο
γοι από παντού γύρω:

-  Έ χ ’ ένανι ανθρουπάκου μέσα κιτραγ’δάει.
-  Πού τον είδις, βρε, τουν ανθρουπάκου, χουράει αυτού μέσα 

στου κ’τί;
-  Η Αμιρική έχ’, λέει, κάτ’ μ’κρούτσ’κ’ (=μικρούτσικους) κι 

μπαίν’νι όπ’ θέλ’ς.
-  Βρε τί ανθρουπάκους κι ...ξανθρουπάκους; σατανάδις έχ’ 

μέσα.
Παράδιπλα ο γερο-Τσιρούκης με την τσιμπούκα του στα χέρια 

και θρεμμένος καλά με τις παραδόσεις της περιοχής, κουνούσε 
ειρωνικά το κεφάλι κι ανάλαβε να... διαφωτίσει την ομήγυρη:

-  Είνι σούμπιτους ^  κουτσουνούρ’ς, σας του λέου κι τ’ ουρκί- 
ζουμι, κι να μ’ τρυπήσιτι τ’ μύτ’ άμα δεν είνι. Τ’ αστόησατι 1̂ 2\  βρε 
χαϊβάνια, ότι οι σατανάδες κι οι καλ’κάτζαρ’ παίζ’νι σουράβλια κι 
"διουλιά" (=βιολιά) ’σιακάτ’ στα ρέματα κι τ’ς σπ’λιές; Τέτιου 
χαϊβάν’ έχ’νικι αυτού μέσα... Αλλά θατ’ςτιμουρήσ’ ι Θιός αυτ’νσύς 
απ’τα φέρν’νι απ’ τ’ν Αμέρικα.

Ούτε τιμώρησε ο Θεός κανέναν, ούτε εκδίκηση πήρε. Γιατί ο 
Σταμάτης παντρεύτηκε πιο ύστερα κι απόχτησε παιδιά, που ζσυν 
και χαίρονται όλα το δώρο της ζωής.

4 * 0

(1) Ολάκερος.
(2) Ξεχύσατε.
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Το ραδιόφωνο 
της κυρα - Μ υγδαλιάς

Ανοιχτό μέρα και νύχτα, 
δεν ...έλεγε να  σταματήσει

ΟΣΟΙ περνοδιάβαιναν για τα καλΰ βια τους και τα χτη ματά τους 
από το ρημόσπιτο της κυρα-Μυγδαλιάς, άκουγαν ασώπαστα τρα
γούδια, μουσικές και κουβέντες του καλού καιρού από το ραδιό
φωνό της. Παντάκλειστο το ρημοκάλυβο, γιατί η κυρα-Μυγδαλιά 
έλειπε στο Βόλο, κι ωστόσο το ραδιόφωνο να παίζει στη διαπασών 
- μια πρόκληση αλλά κι ένας ασυνείδητος φόβος για τους προλη
πτικούς που τα ’κουγαν και τις νύχτες ακόμα.

-  Μπρε κι τα προυχτές απ’ πιρνούσα, εξομολογούνταν η κυρα- 
Κατιρνιώ στον άντρα της, πάλι τ’ άκ’σα να λέει κι να τραγ’δάει. Τί 
να συνβαίν’ κι δε λέει να σταματήσ’ τούτου του πράμα;

-  Τί να συνβαίν’, την αντίσκοψε ο άντρας της, θέλ’ πουλύ λι- 
μόν’̂ ,  νά, αφιρέθ’κι η Μυδγαλιά κι τ’ αστόησι ...αναμμένου του 
ρέδιου.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Από στόμα σε στόμα η είδηση μεταφέρθηκε σ’ όλους τους 

κοντινούς μαχαλάδες, ξεσηκώνοντας μικρούς και μεγάλους. Κυ
ρίως το πράμα άρεζε στην πιτσιρικάδα της περιοχής, κι άλλο που 
δεν ήθελε. Σηκώνονταν παρέες - παρέες οι γαβριάδες και τραβού
σαν για το ρημόσπιτο ν’ ακούσουν τραγούδια και μουσικές, που τα 
χαίρονταν μονάχα στα πανηγύρια του χωριού και του μαχαλά τους, 
δυο - τρεις φορές το χρόνο.

(1) Τίαροιμιώδης έκφραση, που σημαίνει: δεν θέλει πολλή σκέήη, είναι 
εύκολο να το καταλάβεις.
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-  Πάμι ρε, ερέθιζε ο ένας τον άλλον, παίζ’ τραγούδια κι 
τραγ’δάειτου καλύβ’τ’ς τχειας (= θείας) τ’ς Μυδγαλιώς...

-  Τραγούδια κι κάθουμαστι;
Κάποιες φορές παρατούσαν και τα οικόσιτα ζώα που φύλαγαν 

στους αγρούς, και γραμμή για το ...μουσικό κονάκι. Κολλούσαν τ’ 
αφτιά τους στο παραθύρι και την πόρτα του χτίσματος, προσπαθώ
ντας να χορτάσουν με όλα τα αισθητήριά τους τα τραγούδια του 
ραδιοφώνου, που είταν και το πρώτο σπιτήσο ραδιόφωνο σ’ ολό
κληρο το χωριό. Συχνά πάλι σταματούσαν αγρότες περαστικοί για 
να απολαύσουν καμιά διπλοπεννιά, στερημένοι όπως όλοι από το 
μηχανοποιημένο τραγούδι.

-  Α, να καθήσουμι μια στάλα κι να στρίψουμι κι τσιγάρου, 
άκουγες τον έναν.

-  Να ξισκάσουμι, βρε αδιρφέ, κι λ’γάκ’ μι τ’ς Μυδγαλιάς του 
πράμα, το γύριζε στο πονηρό ο άλλος.

-  Αμ τί παρρησία ^  είνι αυτήν’ δω ’σιαμέσα, άκουγες την 
κυρα-Αφροδή.

-  Λαγγεύ’ κι μένα η καρδιά μ’ ν’ ακούου τ’ς μουσικές, συμπλή
ρωνε η Θεια-Μαργίτσα. Αμ Θιός τ’ν έβαλι τ’ Μυδγαλιά κι άφ’σι 
ανοιχτό το ρέδιου, να μας ξισκάζ’ κι μας τ’ς ξουμιρίτις, έλεγε 
τρίβοντας τα χέρια της από αναγάλλιο η μανιά Κιρατσώ.

Τί παράξενες εικόνες αρμολογούνταν κάθε μέρα μπροστά στ’ 
αυλογύρι του καλυβιού της κυρα-Μυγδαλιάς!

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟΧΤΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

Όπως όλα τα πράγματα στον κόσμο έχουν τη δική τους ιστορία, 
έτσι και τούτο το ραδιόφωνο. Το είχε φέρει απ’ την Αμερική ο γιος 
της, ταξιδεμένος με τα καράβια, για να διασκεδάζει η χήρα μάνα 
του, απομονωμένη όπως είταν στο καλύβι. Ραδιόφωνο βαρύ, με 
ξύλινο χοντρό πλαίσιο και με μια μεγάλη ξηρή μπαταρία, στερεω-

(!) Στο χωριό η λέξη "παρρησία" έχει την έννοια της αγαλλίασης, της 
ευφροσύνης.
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μένη στην πίσω πλευρά του, όπως είχαν τα πρώτα ραδιόφωνα.
Άλλο που δεν ήθελε λοιπόν η Μυγδαλιά στην ερημιά της, τι 

τούτο το εργαλείο φάνταξε πολύ στα μάτια της στην αρχή που το 
αντίκρισε, και χίλια ευτυχισμένα όνειρα αρχίσανε να ηδονίζουνε 
τα σωθικά της.

-  Μ’ θαπιρνάου ζουή χαρισάμιν’, έλεγε στο γιο της, ούτιτ’ νύχτα 
δε θα κλεινού μάτ’, τι χαζή είμι να χάνου τ’ μουσική; άλλους να 
τραγ’δάει κι άλλους να κ’μάτι;

Στην αρχή, όσες μέρες έμεινε κοντά ο γιος της, έκλεινε αυτός το 
ραδιόφωνο αργά τη νύχτα, κι η ατμόσφαιρα ησύχαζε ένα γύρω. 
Πρωί - πρωί βέβαια το άνοιγε πάλι στη διαπασών κι αντηχούσαν 
ως κάτω τα τραγούδια και οι μουσικές όλη την ημέρα - παράξενες 
μελωδίες μέσα στην προαιώνια μελωδική σιγή της φύσης. Η μάνα 
τα χαιρόταν όλα και χάρη στο ραδιόφωνό της ένιωθε πως είχε 
ανεβεί σ’ ένα σκαλοπάτι υπεροχής και καταξίωσης στον κόσμο της 
περιοχής.

-  Αχ, γιούτσ’κι μ’, ι Θιός σ’ έβανι κι μου ’φιρις τούτου του σέι 
δω ’σιακάτ’ στου παλιουκάλ’βου;

ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΣ
Καλά όμως όσο έμεινε ο γιος της στο χωριό κι ανοιγόκλεινε 

κατά βούληση το ραδιόφωνο. Όταν θα έφευγε όμως πάλι με τα 
καράβια; Είχε δείξει βέβαια στη μάνα του, προτού αναχωρήσει, 
πώς τ’ ανοίγουν και πώς το κλείνουν, μα ξεροκέφαλη αυτή και 
άσχετη πέρα για πέρα, πού να μπορέσει να καταλάβει! Ζήτησε 
πάντως να μείνει ανοιχτό κείνο το πρωινό που θα ξεπροβόδιζε το 
γιο της για "να τουν απουχιριτήσ’ μι τραγούδια κι όχ’ μι κλάματα, 
για να πάει γούρ’κου του ταξίδ’". Μα αποδώ θα αρχίσει το σκληρό 
αδιέξοδο για την κυρα-Μυγδαλιά. Η αρχή της δοκιμασίας της 
σημειώθηκε το πρώτο κιόλα βράδι που πήγε να κλείσει το ραδιό
φωνο για να κοιμηθεί. Στάθηκε αδύνατο. Όσο πατούσε κουμπιά, 
τόσο άλλαζαν οι φωνές κι έβγαιναν άγριες μουσικές από διάφο
ρους σταθμούς - σωστό κομφούζιο! Τί να κάνει; "Βρε τί’νι τούτος ι 
σατανάς;" αναρωτιόταν, χτυπώντας με τις παλάμες της το ίδιο το
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ραδιόφωνο, μπας και το κατάφερνε να σταματήσει. Τίποτα βέβαια 
τούτο. Έσβησε ωστόσο το λυχνάρι κι έπεσε στο κρεβάτι. Γύριζε 
αποδώ, γύριζε αποκεί, πού να την πάρει ο ύπνος!

-  Βρε του γρουσούζ’κου, ανάκραζε κάθε τόσο μέσ’ απ’ την 
αγωνία της, δε θα βγάν’ του σκασμό τ’ απόψ’; Θα μι σαλώσεις, του 
κατάλαβις; κι τί θα γένου μαναχή μ’ δω στ’ν ιριμιά!

Στο τέλος αποφάσισε να το βγάλει έξω. Το τύλιξε καλά με μια 
καρπέτα κι ένα τσαντίλι να το γλίτωσε ι από πιθανή βροχή τη νύχτα, 
και πήγε και το απόθεσε στο παρακείμενο δάσος. Δεν είχε να 
φοβηθεί κλεψιά, γιατί ποιος περαστικός τολμούσε ν’ αρπάξει τέτιο 
ηχηρό εργαλείο;

Την άλλη μέρα η Μυγδαλιά ξύπνησε από το σήμα του σταθμού 
της Αθήνας. Εκείείχε βρεθείτυχαία η βελόνα αποβραδίς, και τώρα 
ακούστηκε ο χαιρετισμός "καλημέρα" του εκφωνητή.

-  Καλ’μέρα κι σένα, φώναξε δυνατά η αγουροξυπνημένη ερη- 
μίτισσα, και μέσ’ από την αφέλειά της συνέχισε:

-  Άι τί καλός είσι ιού απ’ μου ’πις τ’ καλ’μέρα δω στ’ν ιρημιά μ’. 
Μ’ δεν είτανι να ...βγεις κι να μ’ πεις πώς του σταματάνι τούτου του 
κ’τί, απ’ ρικάζ’ ούλ’ τ’ νύχτα, κι σειώτι ιτόπους; Βγες καλέ μ’...

ΑΔΟΞΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ
Με την ίδια ανταπόκριση της κυρα-Μυγδαλιάς περνούσαν οι 

μέρες, το ραδιόφωνο να μη λέει να σταματήσει - οι ξηρές εκείνες 
μπαταρίες άντεχαν πολύ καιρό - και η ίδια να το μεταφέρει μια στο 
δάσος και μια στο δώμα της, και κάθε μέρα να επαναλαμβάνεται ο 
ίδιος διάλογος:

-  Αγαπητοί ακροαταί, καλημέρα σας...
-  Καλ’μέρα κι σένα, άι τί καλός είσι απ’ μι θ’μήθ’κις πάλε 

σήμιρα!
Όσο περνούσαν οι μέρες, τόσο τα νεύρα της κυρα-Μυγδαλιάς 

έσπαγαν και περισσότερο, και στο τέλος δεν μπορούσε πια να 
αντέξειάλλο. Τί να κάνει;

Της είπαν ότι στο Βόλο υπάρχουν τεχνίτες, που ξέρουν από 
ραδιόφωνα, και αποφασίζει το ταξίδι. Κλειδώνει το ρημόσπιτό της
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με το ράδιο μέσα, πάντα στη λειτουργία του, κι έρχεται στην πόλη. 
Ψάχνει, ψάχνει και στο τέλος βρίσκει ένα εργαστήρι επισκευής 
ραδιοψωνων και τρυπώνει μέσα.

-  Έχου του ρέδιου στου καλύβ’ ’σιακάτ’ κι λέει, ούλου λέει... Τί 
να του κάμου να του σταματήσου;

Ο τεχνίτης προσπάθησε να της δείξει τον τρόπο, αλλά ήθελε να 
είχε και το ραδιόφωνο κοντά του. Πώς όμως να μεταφερθεί απ’ το 
μακρινό καλύβι τόσο βαρύ αντικείμενο και μάλιστα από μια γυναί
κα; Επέστρεψε λοιπόν πάλι στο ερημητήριό της, όπου βρήκε πεντέ- 
ξι νοματαίους - τσομπαναραίους κι αγρότες της περιφέρειας - να 
ακροάζονται στην αυλή τα τραγούδια του ραδιοφώνου.

-  Τί μιγάλου καλό μας κάν’ς, Μυδγαλιώ δω στ’ν ιρημιά. Ν’ 
ακούμι τραούδια, σα να είμαστι στ’ν Αθήνα. Γίν’κι του καλύβ’ σ’ η 
βίλλατ’ς μουσικής...

-  Μ’ τα τραγούδια ε ίνι μαναχά; Κάθι προυί βγαίν’ ένας κι μ’ λέε ι 
καλ’μέρα ι καημένους. Πού ξέρου, λέει κι τ’ όνουμά μ’; Μι θ’μάτι 
κάθι προυί κι μι χιριτάει...

Καλή όμως η "καλημέρα", καλά και τα τραγούδια, καλές κι οι 
ομιλίες, αν και η Θεια-Μυγδαλιώ δεν καταλάβαινε απ’ αυτές, αλλά 
το κακό είχε παραγίνει. Μέρα και νύχτα ησυχασμό να μην έχει 
εκείνο το μαγικό κουτί, και της Μυγδαλιάς τα νεύρα δεν άντεχαν 
άλλο. Πηγαίνει στο χωριό και βρίσκει τον μπαρμπα-Γιωργή το 
σιδερά, για νατρέξει στο καλύβι και νατό κλείσει. Εκείνος παίρνει 
...σφυριά και κοπίδια και κατεβαίνει στη "βίλλα της μουσικής". 
Προσπαθεί αποδώ, παιδεύεται αποκεί για να το σταματήσει, τίπο
τα. Έχασε την υπομονή του στο τέλος:

-  Μυδγαλιά, ένας τρόπους τώρα υπάρχ’, ι τιλιυταίους, να του 
κάνουμι να πάψ’.

-  Μουρέ κάνι ό,τ’ νουγάς.
-  Νά , να τ’ανοίξου κι να κόψου κάνα σύρμα κι αργότιρα του 

ξανακουλλάμι πάλε άμα του χρειαστείς.
Η  ...επινόηση ταυ μπαρμπα-Γιωργή έφερε το ποθούμενο αποτέ

λεσμα. Όπως τρυπούσε όμως το πλαίσιο του ραδιοφώνου, το κοπί
δι πέρασε βαθιά και δεν έκοψε μόνο σύρματα, μα κατάστρεψε
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αλίμονο κι άλλους μηχανισμούς. Η ζημιά είταν αθεράπευτη πια, 
αλλά τα αφτιά της Μυγδαλιάς ησύχασαν, και κραυγή ανακούφισης 
βγήκε από τα σωθικά της:

-  Άι ησυχασι ι τόπους, κακουχρονουνάχ’, δε ματαθέλου τέτιουνι 
σατανά στσυ ν’κουκυριό μ’, τέτιου κακουρίζ’κου πράμα.

Και κράτησε το λόγο της ίσαμε το θάνατό της.

6 6 6
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Η "Κρυστάλλω" του Π λατανιά

Μ ια "ιστορική" βάρκα που κατάντησε 
σωσίβιο στο "Κύκνος"

ΚΑΗΜΟ το είχε να αποχτήσει βάρκα ο μπαρμπα - Δήμος, ο 
κωμικός του Πλατανιά, πεθαμένος από χρόνια. Έβλεπε τους άλ
λους γνώριμους του περιγιαλιού να διαθέτουν σαν αφεντάδες τα 
πλεούμενά τους, να τραβούν στα ψαρέματα και τα σεργιάνια τους 
στη θάλασσα, κι αυτός ο άτυχος να μην... έχει ούτε σκαφίδα, όπως 
έλεγε, για να απομακρυνθεί απ’ το λιμάνι και να γευτεί τις χαρές 
της ανοιχτής θάλασσας. Γι’ αυτό κάθε τόσο πήγαινε και... κορτάρι
ζε τις ψαρόβαρκες, που αραγμένες όλες στην πλατανιώτικη ακρο
γιαλιά, του γίνονταν ανυπόφορος ερεθισμός και πρόκληση. Τις 
καμάρωνε και πετούσε τον παραπονιάρικο λόγο του:

-Ε , κι να σας είχα ιγώτιμπέλ’σσις(= τεμπέλιασες)... Ποιος ξέρ’ 
πού θ’ αρμέν’ζατι τώρα καψιρές...

ΑΝΕΞΑΝΤΛΗΤΟΣ ΣΕ ΚΕΦΙ
Οι χρόνοι περνούσαν, κι ο μπαρμπα - Δήμος έμενε πάντα με τον 

καημό στην καρδιά, ένας άνθρωπος που είταν αναγκασμένος να 
μεταφέρει την ανεμελιά του από το σπίτι του στο καφενείο κι απ’ 
το καφενείο στο σπίτι. Είχε βέβαια και την απασχόλησή του στα 
χωράφια του και τα γύρω μποστανοτόπια με τις αχλαδιές του, αλλά 
το καλοκαίρι περιόριζε πολύ τη δράση του στη γη, προτιμώντας να 
συντροφεύει τους ξένους περιηγητές του Πλατανιά και να προκα- 
λεί το γέλιο τους με το άφθονο χιούμορ του και τα γουστόζικα 
φραστικά του ευρήματα. Γινόταν σύντομα γνωστός σε κάθε ξένον 
του θερέτρου (οι ντόπιοι τον ξεχώριζαν σαν τη μύγα μες στο γάλα) 
κι είταν παντού ευπρόσδεκτος στις συντροφιές τους. Κι αυτός 
ανεξάντλητος σε κέφι και γούστο, δεν έπαυε να στρογγυλεύει την
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κουβέντα του, δίνοντας σ’ αυτή αβίαστα και φυσικά, έναν τόνο 
χαριτολογίας. Ο αυθορμητισμός τσυ, οι αστειότητες και η ανεκδο
τολογία δεν είχαν όρια σ’ αυτόν τον άνθρωπο, που αν αξιοποιούσε 
το ταλέντο του σε κάποια σχολή, μπορούσε να διαπρέψει στο 
ελαφρό θέατρο και τον κωμικό κινηματογράφο...

ΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ... ΒΑΡΚΑ
Μια χρονιά είπε να του χαμογελάσει η τύχη. Οι αχλαδιές του - 

τα κρυστάλλια - κάρπισαν κι έβγαλαν πολύ καρπό εκείνο το καλο
καίρι. Τί χαρά το είχε, όταν γυρόφερνε τα δέντρα του και τα’ βλεπε 
φορτωμένα με τις πράσινες ελπίδες του, να του υπόσχονται τώρα... 
βάρκες και ταξίδια στα πέλαγα!

Ο καιρός της απολαβής ήρθε, κι ο μπαρμπα - Δήμος χέρια δεν είχε 
να μαζεύει τα κρυστάλλια. Πανηγύρι σωστό κάτω από τα δέντρα 
κείνες τις μέρες, καθώς έβλεπε τους σωρούς των αχλαδιών να αυξαί- 
νουν, και τα χέρια των φίλων του που πήγαν να τον βοηθήσουν, να 
κατεβάζουν συνέχεια τον καρπό, αυτόν που θα του έδινε την περιπό
θητη βάρκα... Συχνά ζύγωνε τους σωρούς και επηρεασμένος από το 
άφτονο τσίπουρο που έρεε στα λαρύγγια όλων, προέβαινε στον... 
καταμερισμό της αποστολής του προϊόντος:

-  Ακούτι ισείς κρυστάλλια: Απουδώ κι πέρα θα γίνιτι βάρκα. 
Απουδώ κι’ σιακάτ’ θα γένιτι κάδ’(κάδη), ισείς απ’ τ’ν άλλ’τ’ 
μιριά είστι για παραθύρια στου σαράι, κι για του Δήμου ό,τ’ 
απουμείν’...

Κι άδειαζαν τα μπουκάλια με το πιοτό και σεγοντάρονταν 
τραγούδια μερακλήδικα απ’ τα ανήσυχα χρόνια του μπαρμπα - 
Δήμου στην περιοχή, και γελούσε ο κόσμος ως πέρα.

Ευτυχώς ήρθαν όλα καλόβολα, κι ο ευφυολόγος του Πλατα- 
νιά είδε μπροστά του μια μέρα το... καράβι των ονείρων του: Μια 
τόση δα βαρκούλα, που περισσότερο ταίριαζε να μπει σε κάποιο 
θαλασσινό μουσείο παρά στη θάλασσα. Αλλά δυο κοφίνια αχλάδια 
τί βάρκα μπορούσαν να φέρουν; Το παραδεχόταν κι ο ίδιος ο... 
καραβοκύρης άλλωστε, κι όταν του εύχονταν οι συντοπίτες του 
"καλές θάλασσες", αυτός παρατηρούσε:
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Ο
 μπαρμπα-Δ

 ήμος Κ
οντσερής ο αξέχαστος χαριτολόγος τον Π

λατανιά, με το απαραίτητο μπουκάλι του κρασιού στο
τραπέζι.
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-  Ό ,τ’ έδουκα πήρα. Δυο γαλικία κρυστάλλια ούλα - ούλα. Τόσα 
πιρίσσιψαν. Τ’ άλλα τα’ φαί του έρμου του σαράι...

ΤΑ ...ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟΥ
Το πρώτο ταξίδι του ο μπαρμπα - Δήμος το έκανε μες στο λιμάνι 

του Πλατανιά. Ως εκείτόλμησε να ξανοιχτεί. Να πάει βαθύτερα; Η 
λιλλιπούτια σαπόβαρκά του δεν εγγυόταν αν θα τον έφερνε πίσω 
στην ξηρά! Άλλωστε μόλις τον χωρούσε, το πολύ να’παιρνε και 
κανένα πιτσιρίκι μαζί του, με την προϋπόθεση όμως ότι έπρεπε κι 
οι δυο να κάθονται ακίνητοι μέσα, σαν αρχαίες κολόνες. Λίγο να 
έγερνε ο ένας προς τ’ αριστερά ή δεξιά, θα τραβούσαν ίσα να... 
"ταΐσ’νι τα ψάρια", όπως το’λεγε. Και δεν το είχε σκοπό από τώρα 
να παραδώσει ψυχή ο μπαρμπα - Δήμος.

Έμαθε λοιπόν το μυστικό της σωτηρίας του όταν ξανοιγόταν στο 
λιμάνι και κάθε λίγο, καμαρωτός κι ευτυχισμένος πορευόταν στη 
βάρκα του, την ελευθέρωνε από το αγκυροβόλι της, και με τα 
κουπιά έπλεε στο ήσυχο νερό. Μόνος του βέβαια. Οι θεατές του 
όμως τον πειράζανε συχνά, ζητώντας τάχα θέση στο... "υπερωκεά
νιο", όπως άρχισε να αποκαλείται στον Πλατανιά η κουτσόβαρκα. 
Αυτός όμως τους τα τόνιζε ορθά - κοφτά:

-  Να πας να μιταλάβ’ς πρώτα κι ύστιρα να’ρθεις. Αμετάλαβου 
δε σι παίρνου, να σκάσεις.

ΤΑ... ΒΑΦΤΙΣΙΑ ΤΉΣ ΒΑΡΚΑΣ
Μια βραδιά σε κέντρο του Πλατανιά, μεταξύ τσίπουρου και 

τσιγάρου, δημιουργήθηκε θέμα ονομασίας της... πολυθρύλητης 
βάρκας. Τί όνομα να της έδιναν αλήθεια; Ο καθένας άρχισε να 
εκφέρει την προτίμησή του. Κάποιος πέταξε το όνομα "Τιτανικός", 
δεύτερος πρότεινε το "υπερωκεάνιο", τρίτος το όνομα "σκυλοπνί
χτης", και κάποιοι άλλοι ανάφεραν το "σαπίκλα". Τα δυο τελευταία 
βέβαια ταίριαζαν απόλυτα στην ποιότητα του πλεούμενου, μα ο 
ιδιοχτήτης είχε αντίρρηση:

-  Α, ούλα κι ούλα, ικθέτουμι του πράμα μ’ αυτό τ’ όνουμα...
Ούτε όμως και η ονομασία "υπερωκεάνιο", ούτε και η άλλη
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"Τιτανικός" είταν της αρεσκείας του. "Να του που μι υπιρουκιάνιου
- τόνιζε - θάχ’ απιτήσεις ι κόσμους. Θα θέλ’νι ταξίδια μιγάλα, κι δεν 
είμαστι για τέτια..."

Αλλά και η λέξη "Τιτανικός" δεν του χτυπούσε καλά μέσα του, 
γι’ αυτό και την απόριπτε για να μην έχει, λέει, την τύχη του 
μοιραίου "Τιτανικού". Ξαφνικά εκεί που το βασάνιζαν το πράγμα, 
πετάχτηκε όλος ικανοποίηση ο μπαρμπα - Δήμος:

-  Α, του βρήκα, κι σταματήστι τ’ς σκέψεις. Θα τ’νι πούμι "Κρυ
στάλλου", γιατί μ’ν έδουκαν τα κρυστάλλια.

-  Άιντι να ζήσ5 η "Κρυστάλλου" σ’, Δήμου, κι καλά... μπιρικέτια
- ανακράξανε όλοι κι ύψωσαν τα ποτήρια στην υγειά του ιδιοχτήτη 
και της "Κρυστάλλως".

Οι ευχές έπαιρναν κι έδιναν, το τσίπουρο και οι μεζέδες 
μεταφέρονταν συνέχεια στο τραπέζι της παλιοπαρέας, ενώ η 
παλιόβαρκα παραπέρα δεχόταν άδεια μπουκάλια και ποτήρια 
που πετάγονταν με ορμή απάνω της, για να γίνει, έλεγαν, σιδε
ρένια. Μάλιστα μερικοί, απάνω στην άψη του κεφιού τους, 
βρήκαν μπογιά και πινέλο και της χάραξαν στα στήθια της τ’ό- 
νομα, όλο ανορθογραφία: "Κριστάλου" και δίπλα μια... νεκροκε
φαλή. Για να μένει απέθαντη, έτσι είπαν. Παράμερα στο κέντρο 
ο μπαρμπα - Δήμος, ευτυχισμένος σαν Θεός, δεν έπαυε να κερ
νάει κείνη τη νύχτα και να δέχεται για μέρες τα "καλορίζικα" των 
συχωριανών του.

Μια μέρα καλοκαιρινή, εκεί που συγύριζε την "αγαπημένη" του 
ο Δήμος, νά σου και τον πλησιάζουν δυο Γερμανοί, νεοφερμένοι 
τουρίστες. Οι άνθρωποι είχαν διαβάσει, λαθεμένα βέβαια, πως ο 
Πλατανιάς διαθέτει φέρι - μποτ και ρώτησαν:

-  Φέρι - μποτ Πλατανιάς;
-  Νά του... φέρου - μπος έκραξε απότομα και γελαστά ο καρα

βοκύρης - και τους έδειξε τη σαπόβαρκά του!
Ξεκαρδίστηκαν στα γέλια οι δυο ξένοι, και δεν έπαυαν να 

τονίζουν το πάθημά τους μα και τη χιουμοριστική διάθεση του 
μπαρμπα - Δήμου.
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ΣΗΜΑΔΟΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΩΣΙΒΙΟ Η "ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ"
Δυο χρόνια πέρασαν απ’ τον καιρό που ο χιουμορίστας του 

Πλατανιά απόχτησε τη βάρκα του, για "δυο γαλικία κρυστάλλια", 
όπως το διατυμπάνιζε, και βαρέθηκε τον μπελά της. Να τη βάφει, 
να την ξεβάφει, να της βγάζει τα νερά, να τη σύρει στην αμμουδιά 
όταν φορτσάριζε η νοτιά, να την ξαναρίχνει στη θάλασσα. Χώρια 
τον κίνδυνο που αντιμετώπιζε. Έστω, αλλά να μην μπορεί να πάει 
πιο μέσα από "τρεις οργιές νερό"; Να τον προκαλουν όλες οι (άλλες 
βάρκες της ακρογιαλιάς, και η δική του να... τρέμει και στην ελα
φριά ρυτίδωση του νερού ακόμα; Ε, ήρθ’ ο καιρός που δεν το 
χώνευε άλλο. Έτσι μια ωραία πρωία την παζάρεψε για πέντε 
δεκάρες και την έδωκε στον συμπατριώτη του Πέτρο - μακαρίτης 
κι αυτός σήμερα - για να τη βάλει... σημαδούρα στην άγκυρα του 
καϊκιού του. Μόνο γι’ αυτό άξιζε η ταλαίπωρη "Κρυστάλλω"!

Από τότε απόμεινε κει στα βαθιά, ριζωμένη θαρρείς να φυλάει 
την άγκυρα του καραβιού, άχρηστη πια φιγούρα και φορτωμένη 
περιπέτεια και ιστορίαη...γριά"Κρυστάλλω"του Πλατανιά. Μήνες 
και μήνες επέπλεε μερονυχτίς στ’ αγκυροβόλι του καϊκιού, μέχρις 
ότου μια ισχυρή νοτιά την απόκοψε απ’ τα ρεμέτζα της και την 
τράβηξε στο πέλαγο. Έρμαιο των κυμάτων πια τώρα η δυστυχισμέ
νη. Για καλή της όμως τύχη, έπεσε μια μέρα πάνω στο "Κύκνος", που 
γύριζε απ’ τα Σποραδονήσια στο Βόλο, και σώθηκε ανέλπιστα. Την 
ανέβασαν στο κατάστρωμα, κι αφού την έβαψαν και την έκαναν 
αγνώριστη, την τοποθέτησαν παράμερα για... σωσίβιο την "Κρυ
στάλλω" του Πλατανιά.

Από τότε - κυρά που πέθανε κι αναστήθηκε - φιγουράριζε για 
χρόνια στα πλευρά του καραβιού, κρύβοντας στα βασανισμένα 
ξυλάρμενά της την ανύποπτη ιστορία της...

6 6 6
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Η... τροκάνα του Π λατανιά

Έ να ς τρόπος να  πολεμούν το ψέμα  
παλιότεροι κάτοικοι

ΕΙΧΕ φουντώσει για καλά κείνο το χρόνο ο συναγωνισμός σε 
ψευτιές και τερατολογήματα κάποιων κατοίκων του Πλατανιά στα 
καφενεία του επινείου. Η μία ψεύτικη διήγηση ακολουθούσε την 
άλλη, κι ένα κλίμα φαιδρότητας κυριαρχούσε στα κε'ντρα του μα
χαλά τα βράδια κυρίως, όταν οι μοχθητές της γης και της θάλασσας 
ακουμπούσαν τους καημούς τους σε δυο ποτήρια ρακί. Τότε άναβε 
το ραβαΐσι, και οι επιτήδειοι... σερβίριζαν με έντεχνο τρόπο την 
αθώα ψευτιά τους.

-  Απ’ λέτι, έριχνε το λόγο του ο ένας, τ’ς προυάλλις ένας ψαράς 
απ’ν’ Αλόνν’σου πήγι να καμακίσ’ χταπόδ’ σι πέντι μέτρα νιρό. 
Μόλις όμους του χτύπ’σι, αυτό του ζαγάρ’ είτανι τόσου μιγάλου 
ώστι όπλου σι τα πουδάρια τ’, τα’ βγαλι όξου απ’του νιρό κι άρπαξι 
του ψαρά απ’ του λιμό να τούνι σκάσΊ Πάλιψι, λέει, ι άνθρουπους 
όσου μπορούσι, αλλά τα πλουκάμια τ’, εξ - ιφτά μέτρα μακριά, 
τ’λίγουνταν ούλου κι σφιχτότιρα γύρου απ’ του λιμό τ’. Θα πάηνι 
χαμένους ι χριστιανός άμα δεν έτριχαν άλλ’ να τούνι λιυτιρώσ’νι.

Άκουγαν την αφήγηση οι θαμώνες του κέντρου κι έβραζαν μέσα 
τους. "Χταπόδ’ μι τόσου μακριά πουδάρια δεν υπάρχ’", αναλογίζο
νταν. Ωστόσο δεν ήθελαν να διαψεύσουν το συχωριανό τους, αλλά 
μόνη αντίδραση που μπορούσαν να προβάλουν είταν να σοφιστούν 
κι εκείνοι παρόμοια τερατολογήματα, κι όπου καταλήγανε. Έτσι 
περνούσαν οι μέρες, και πάνω στις ατέλειωτες διαμάχες, τόνα ψέμα 
διαδεχόταν τ’άλλο, και κανείς δεν ήξερε ως πού θα έφτανε το... 
κακό. Διηγούντανε λογουχάρη πως κάποιος Προμιριώτης πριν από 
χρόνια, κυνηγούσε ένα λαγό, κι αυτός τρέχοντας συνέχεια προς τη 
θάλασσα, δίνει μια και πέφτει στο νερό. Από κοντά κι ο κυνηγός,

221



δεν χάνει καιρό. Βγάζει τα ρούχα του και ρίχνεται και αυτός στη 
θάλασσα. Μπροστά ο λαγός, πίσω ο κυνηγός, κολυμπώντας κι οι 
δυο, ξανοίχτηκαν στα βαθιά. Εδώ να τον ζυγώσει, εκεί να τον 
πιάσει, στο τέλος τα κατάφερε και τον άρπαξε με τα χέρια καταμε- 
σίς του πελάγου!

Άλλος πάλι παραμυθάς σκάρωσε άλλο ψέμα κάποια βραδιά:
-  Τί ’ναι τούτην’ η αναβρουχιά - τα’λεγε κουνώντας το κεφάλι 

του στοχαστικά - πού να ιδείτι ισείς χ’μώνα χουρίς βρουχή στ’ 
Σκόπιλου! Αφού δεν είχαν νιρό να ζ’μώσ’νι τουν ασβέστ’, για να 
χτίσ’νι ένα σπίτ’. Στου τέλους είδαν κι απόειδαν οι χριστιανοί, κιτί 
νουμίζιτι πως έκαναν. Ζυμώσανι τουν ασβέστ’ μι του κρασί! Πού 
ξέρου πόσα βαρέλια ν’άδειασαν!

Η κατάσταση αυτή είχε φτάσει στο απροχώρητο, και πολλοί 
άρχισαν να το βασανίζουν το πράγμα, ώστε να βρεθεί ένας τρόπος 
να σταματήσουν οι τερατολογίες:

-  Δε πάει άλλου, έλεγε ο μπαρμπα Γιώργος, θα ριζιλευτούμιτου 
καλοκαίρ’απ’ θα να ’ρθ’νι οι ξέν’.

Μοιρολάτρης όμως ο γεροντότερος απ’ όλους, περίμενε επιδεί
νωση του φαινομένου:

-  Ε, κι τί έχ’νι ν’ ακούσ’νι ακόμα τ’ αφτιά μας, θα πάει μακριά 
ακόμα η βαλίτσα, κι ποιος μπουρεί να τ’νι σ’κώσ’...

-  Τί ν’ακούσ’νι, τον αντίκοψε ο χαριτολόγος της περιοχής μπαρ
μπα - Δήμος, τιλεία κι παύλα απουδώ και μπρος, κι όπουςτου λέου. 
Τα κανόν’σαμι καλά μι του Θουμά Μ. κι του Στάθ’ Β., θα κουπούνι 
ούλα μι του μαχαίρ’. Ούλα κι ούλα, του πράμα έφτασι στου απρου- 
χώρητου, θα ’ρθ’νι κι ξέν’ ’σια μπρουστά κι δε θα μπουρούμι να 
κοιταχτούμι στα μούτρα μας.

ΚΡΕΜΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΟΚΑΝΑ
Χαμήλωσαν τα κεφάλια τους οι ακροατές του και τέντωσαν τ’ 

αφτιά τους ν’ ακούσουν το σχέδιο του μπαρμπα - Δήμου. Είχαν 
εμπιστοσύνη άλλωστε στον ανεπανάληπτο τούτο κωμικό, γιατί πά
ντα κάτι έξυπνο σοφιζόταν και ποτέ δεν έπεφτε έξω σε τέτιες ώρες. 
"Θακριμάσουμι, απ’ λέτι, μιάτρουκάνα στου καφινείου απ’ λένιτα
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πλειότιρα ψέματα. Κι άμα ακούμι ψέμα, θα σ’κώνιτι ένας κι θα 
βαράει του κουδσύν’ αυτό όσου μπουρεί δυνατότιρα. Να ιδείτι θα 
ξανατουλμήσ’νι οι ψιυταράδις να μ’λήσ’νι;"

Το σχέδιο του μπαρμπα - Δήμου άρεσε σε όλους. Έτριψαν τα 
χέρια τους από ικανοποίηση, επικυρώνοντας τη χαρά τους με απα
νωτά κεράσματα και τσουγκρίσματα ποτηριών.

Αξημέρωτα ακόμη την άλλη μέρα ο μπαρμπα - Δήμος κρεμούσε 
την τροκάνα από την οροφή του καφενείου του Στάθη Β. Την 
ανάρτησε από μιά "χρυσή" αλυσίδα, που κρεμόταν ποιος ξέρει από 
πότε, γιά "να κουλλήσ’ κι αυτήν’ χρυσάφ’ κι να φέρ’ απουτέλεσμα", 
έτσι το είπε. Ύστερα έδεσε στο γλωσσίδι της μιά μεσσηνέζα, την 
πέρασε κατάλληλα μέσ’ από ένα κρίκο κι άφησε το άλλο άκρο της 
να κρέμεται στο κέντρο της μιας πλευράς του τοίχου πάνω από μια 
καρέκλα. Είταν όμως σκουριασμένη η παλιστροκάνα και τρύπια 
από το ένα μέρος. Την τρύπα βέβαια δεν μπορούσε να την καλύψει, 
μα τη σκουριά την απάλειψε. Αγόρασε χρώμα ασημί και μ’ ένα 
πινέλο έβαψε μέσα - έξω τις επιφάνειες, και την ξανακαινούργιωσε. 
Το’ κάνε αυτό, λέει, "για να γυαλίζ’ κι να θαμπών’ Τς ψιυταράδις".

Η ΤΡΟΚΑΝΑ ΕΠΙ ΤΟ ΕΡΓΟ
Το πράγμα βέβαια είταν πολύ διασκεδαστικό και κανείς εκείνο 

το πρωινό δεν τόλμησε να ανακινήσει καμιά τερατολογία. Μπήκε 
όμως στο μαγαζί αργότερα ο Πλατανιώτης Μ. κι ανάμεσα τσιγάρου 
και καφέ, πέταξε το ψέμα. Πως τάχα στη Νέα Υόρκη σκάρωσαν 
μια πολυκατοικία με χιλιάδες ορόφους και αεροδρόμιο στην κορυ
φή και πως... Δεν πρόφτασε όμως να αποσώσει το λόγο του και 
βρόντηξε η τροκάνα. Έσκασαν όλοι στα γέλια, κι ένα κλίμα φαι- 
δράτητας δημιουργήθηκε μεμιάς σιο καφενείο, ενώ ο... παθών δεν 
έβρισκε τόπο να κρυφτεί.

Η φήμη του παλιοκούδουνου απλώθηκε σ’ ολόκληρο τον Πλα- 
τανιά και την περιοχή του κι έφτασε ως πέρα στο "Μικρό" του 
Λαύκου, για να φέρει πράγματι το ποθούμενο. Έβαλε δηλαδή 
κάποιο φραγμό σας απίθανες τερατολογίες που δονούσαν την 
ατμόσφαιρα και κουδούνιζαν παράξενα στα αφτιά των κατοίκων.
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Πώς όμως να κόψεις με το μαχαίρι μια συνήθεια, που ικανοποιούσε 
πρώτα τον εαυτό σου και ιλάρυνε τη ρουτινιέρικη ατμόσφαιρα του 
μαχαλά; Έ τσι κι εδώ. Όσο κι αν προφυλάγονταν οι επιτήδειοι, 
συνέχιζαν να την παθαίνουν τόσες φορές και να "τ’ς βρουντάει η 
τρουκάνα". Εξοικειωμένοι δηλαδή με τη συνήθεια, τους ξέφευγαν 
κάποια ψέματα πάνω στη ρύμη του λόγου τους, οπότε η... θρυλική 
τροκάνατους θύμιζε τον φραστικό τους κατήφορο και τους επανέ
φερε στην τάξη.

ΘΕΜΑ... ΕΚΕΧΕΙΡΙΑΣ
Την παραμονή των Χριστουγέννων εκείνης της χρονιάς ο μπάρ

μπα - Δήμος έθεσε "θέμα εκεχειρίας". Σκέφτηκε πωςτέτιες γιορτε- 
ρές μέρες καλό θα είταν να δεθεί το γλωσσίδι, ώστε ο καθένας 
να’ναι ελεύθερος στο Δωδεκαήμερο για να πει ό,τι ήθελε. Ύστερα 
όμως πάλι φραγμό στο ψεύτικο στόμα. Ανακοίνωσε λοιπόν τη 
σκέψη του στο καφενείο, οπότε "το πράμα ετέθη υπό συζήτηση", 
όπως το ’λεγε πιο ύστερα ο ίδιος. Στο τέλος αποφασίστηκε να γίνει 
ψηφοφορία. Τα αποτελέσματα όμως δεν είταν σύμφωνα με τη 
θέλησή του. Γιατί απ’τους τριανταέναν που ψήφισαν, μόνο τρεις 
συμφώνησαν στην "εκεχειρία". Οι άλλοι εικοσιοχτώ βεβαίωσαν με 
την ψήφο τους ότι η τροκάνα έπρεπε να... δουλεύει και τούτες τις 
μέρες, ας είταν και γιορτές. Η νίκη βέβαια των εικοσιοχτώ χαιρε
τίστηκε με ζητωκραυγές και με την επιβολή... ποινής στους ηττημέ- 
νους.

-  Θα μας κιράσιτι ουλ’νούς οπού μια φουρά ι καθένας, είπαν 
μερικά γερά ποτήρια, και οι νικημένοι συναίνεσαν μην μπορώντας 
να κάνουν κι αλλιώς.

Απλώθηκαν λοιπόν δυο - τρία τραπέζια κάτω από την "ασημέ
νια" κουδούνα, σερβιρίστηκαν μεζέδες και τσίπουρα, κι όλοι μαζί 
ενώνοντας τις καρδιές τους, πανηγύρισαν το μέγα "πλατανιώτικο 
γεγονός", τη νίκη της τροκάνας, που κρεμόταν πάνω απ’τα κεφάλια 
τους και δεχόταν με ανάλογη... ανταπόκριση τα χτυπήματα απ’ όλα 
τα ρακοπότηρα.

-Άιντι, στ’ν υγειάτ’ς τρουκάνας, ανάκραζε ο μπαρμπα - Δήμος,
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κι η μοίρα μας να μας φ’λάει αποΰ του χτύπ’μα τ’ς.
Παρόλη όμως την ευχή, δεν γινόταν να περάσει μέρα για καιρό 

ακόμα, χωρίς να χτυπήσει πεντέξι φορές για να επαναφέρει στην 
τάξη ισάριθμους χωριανούς, που μέσ’ απ’ την αφηρημάδα τους, 
λησμονούσαν την παρουσία της και συνέχιζαν το παλιό βιολί τους.

Αργότερα ήρθαν άλλοι χρόνοι και η τροκάνα ησύχασε για 
πάντα. Έχασε τη φωνή της, αφού πρώτα οι κάτοικοι είχαν απολέσει 
τον παλιό εαυτό τους, εκείνον που ήξερε να σκαρώνει φάρσες, να 
φαιδρύνει μόνος του τη ζωή του και να γελάει αβίαστα και με το 
τίποτα ακόμα...

6 6 6
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Τα βαφτίσια της.,.προβατίνας

Παρωδία βάφτισης σε εξοχή, 
κατά το Β ' μισό του 19ου αιώνα

ΤΙ ΗΘΕΛΕ ο βλογημένος ο Κωστής, ο γιος του γερο-Δήμου απ’ 
το Προμίρι, να παρακολουθήσει βαφτίσια στον "Άγιο Σπυρίδωνα", 
της εξοχικής περιφέρειας του χωρίου; Κακιά ώρα - έλεγε ύστερ’ 
από καιρό - τον έφερε όξω απ’ το ναό του Αγίου, όπου γινόταν η 
βάφτιση μιας παιδούλας από το Λαύκο! Ακούσε τις ψαλμουδιές και 
μπήκε μέσα όπως είταν: άπλυτος, αξύριστος και κακομοιριασμέ- 
νος. Δεν είχε ξαναδεί ο άμοιρος βάφτιση, ούτε γνώριζε τίποτα για 
το μυστήριο. Ξεμοναχιασμένος απ’ τον κόσμο, ζούσε με τους γονείς 
του και τ’ αδέρφια του σ’ ένα παλιοκάλυβο στην "Κερασιά" περιο
χής Προμιριού - Β ' μισό του περασμένου αιώνα.

ΤΑ ΒΑΦΤΙΣΙΑ ΔΙΝΟΥΝ ...ΖΩΗ
Ανήξερος (ολωσδιόλου κι απελέκητος) λοιπόν από τέτια ο Χω

στής, ρωτούσε ένα γύρω τί νόημα είχανε αυτά που έβλεπε. Πρώτη 
φορά στη ζωή του - κι είχε καβαλήσει τα σαράντα του - αντίκριζε 
τέτια παράξενα πράγματα: Να ξεγυμνώνουν το κοριτσάκι και να 
το βουτάνε μέσα στο νερό. Αυτό να πνίγεται στο κλάμα κι οι άλλοι 
γύρω να σκάνε στα γέλια. Ασυνείδητος κόσμος!

-  Μ’ τί αχαΐριυτους κόσμους είνι τούτους - αναλογιζόταν μέσα 
του - να τυραννάνι ένα μ’κρό κι μάλιστα στ’ ικκλησιά κι να γιλάνι 
σύλ’; Θα πέσ’ φουτιά απ’ τουν ουρανό κι θα μας κάψ’ ουλ’νούς...

Για μια στιγμή του φάνηκε να χυμήξει κατά την κολυμπήθρα και 
να... λευτερώσει το κοριτσάκι απ’ τα χέρια του... άσπλαχνου παπά, 
αλλά τον κράτησε μια φωνή:

-  Άιντι να του χαίρουμαστι κι νάχ’ ζουή, πουλλή ζουή του 
καημένου...
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-  Μα δε μ’ λες τχεια (=θεια) - γυρίζει και ρωτάει τη γριά 
Μαραγκίνα δίπλα του - για να ζήσ’ του τυραννάνι στου νιρό χ’μώνα 
κιρό;

-  Δε του ξέρ’ς ακόμα γιατί βαφτίζ’νι τα πιδιά - η απόκρισή της
- κι να είστανι κι μ’κρός; Για να φύβ’γνι απ’ πάν’ τ’ οι διαόλ’ κι να 
ζήσ’ πουλλά χρόνια...

Η ΑΜΑΡΤΩΛΗ ΠΡΟΒΑΤΙΝΑ
Έσκυψε το κεφάλι ο Κωστής και βγήκε όξω απ’ την εκκλησιά. 

Το μυαλό του τώρα τριβε'λιζε η σκέψη πόσοι... σατανάδες θα είταν 
κολλημένοι στο κορμί της προβατίνας του καλυβιού του... Δεν 
μπορούσε να το ανεχτεί, ένας κόμπος του ’φραζε το λαρύγγι. "Να 
’νι (= να ε ίναι) γιουμάτ’ κουτσουνούρ ’δις η πρσυβατίνα μας η Λάια
- ψέλλιζε - κι ιμείς να ρ’φάμι (= ρουφάμε) του γάλα τ’ς κι να 
φκιάνουμι κι τυρί... Ποιος ξέρ’ τί σατανάδις θα έχουμι μέσα μας μ’ 
αυτό του γάλα κι του τυρί... Τί κακό έχουμι πάθ’ οι έρ’μ’ (= έρημοι) 
τόσα χρόνια, κι δε του λουιάζουμι...

Τα έλεγε αυτά στον εαυτό του, ενώ μέσα του άρχισε να καλλιερ
γείται η μεγάλη απόφαση: Να βαφτίσει το πρόβατο όσο πιο σύντο
μα μπορούσε! Για να απαλλαγεί απ’ τα δαιμονικά και να ζήσει 
πολλά χρόνια το ζώο.

Πήρε λοιπόν τα βόδια που βοσκούσε στο παρακείμενο λιβάδι 
και τράβηξε για το καλύβι του στην "Κερασιά". Σαν έφτασε, τον 
πρόλαβε ο πατέρας του:

-  Ουρέ, γιε μ’, τί σου ’ρθι κι γύρ’σις τόσου νουρίς;
-  Άστα, πατέρα, άστα, κι μη του πούμι π’θανά. Είμι γιμάτους 

αμαρτίις, κι κάθι μέρα πίνουμι ούλ’ δω μέσα κι άλλις... Γιόμ’σαμι 
σατανάδις ούλ’.

Σάστισε ο πατέρας του κι έκανε το σταυρό του.
-  Βρε χαντακουμένου - απευθύνεται στο γιο του - ξέρ’ς τί λες 

τώρα ή σου ’στριψι, για να φέρουμι του παπά να σι διαβάσ’;
Ανυποχώρητος ο γιος, είχε έτοιμη την απάντηση για τον πατέρα 

του:
-  Ιγώ δε ξέρσυ ή ιού δε χαμπαρίζεις ντιπ κατά ντιπ; Ιγώ ήρθα
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απ’ τουν "Αϊ- Σπυρίδσυνα" κι ξερού, ισύ δεν έχ’ς χαμπάρ δω ’σια- 
πάν’. Η προυβατίνα μας θα σκάσ’, είνι γιμάτ ’ σατανάδις κι θα 
ψουφήσ’. Πρε'π’ τ’ αγληγουρότιρου να τ’νι βαφτίσουμι.

Ο γέρος είχε απομείνει σαν μαρμαρωμένος μ’ολάνοιχτο το 
στόμα. 'Οταν όμως άκουσε από το γιο του όλα τα καθέκαστα κι 
έμαθε τα ευεργετικά αποτελέσματα του βαφτίσματος, δεν αντέδρα- 
σε καθόλου. Συμφώνησε με τον Κωστή να βαφτίσει το μοναδικό 
τους πρόβατο, για να ζήσει πολλά χρόνια και να απαλλαγεί από 
τους διαβόλους που κουβαλούσε μέσα του. Την απόφαση τους 
εκμυστηρεύτηκαν και στη γρια-Δήμαινα που, ανέβγαλτη κι αυτή 
πέρα για πέρα όπως είταν, είπε το "ναι".

-  Μ’ Θιός σ’ έστειλι, πιδάκι μ’ - μονολογούσε κάθε τόσο - στουν 
"Αϊ- Σπυρίδουνα" κι σι φώτ’σι;

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΒΑΦΤΙΣΙΑ
Τελικά συμφώνησαν και οι τρεις τους - τα άλλα αδέρφια μικρό

τερα καταπώς είταν, ούτε καν τα ρώτησαν - να γίνουν τα βαφτίσια 
την επομένη. Στην αρχή είπαν να χρησιμοποιήσουν ως κολυμπήθρα 
τον κάδο, που πατούσανε σταφύλια,... εφευρετικότερος όμως ο γιος 
πρότεινε τη στέρνα που συγκέντρωνε το νερό το καλοκαίρι για το 
πότισμα των μποστανιών.

-  Κουτζάμ στέρνα έχουμι δω μπρουστά, κι θα συλλουιόμαστιτ’ς 
κάδις; Θα τ’νι μπ’λώσουμι να μαζώξ’ τ’ νύχτα νιρό μπόλ’κου, θα 
ρίξουμιτου προυί κι κανα-δυο κουβάδις ζιστό νιρό μέσα όπους του 
είδα στουν "Αϊ-Σπυρίδουνα" κι θα β’τήξουμι τ’ προυβατίνα μέσα. 
Να ’ρθουνταν κι ι παπα-Κουνόμους απ’του μαναστήρ’, ακόμα κα
λύτερα.

-  Τί τουν θέλ’ς, βλουημένι, του παπά - αντίσκουξε στο γιο του ο 
πατέρας του - αυτός είνι για τ’ς ανθρώπ’, για τα πρόβατα έχουμι τ’ς 
μπικτσήδις (=αγροφύλακες). Τομ κι πιράσ’ του προυί απσυδώ 
’σιαπάν’, θα τούνι φανάξουμι να μας δώκ’ ένα χέρ’ στα βαφτίσια.

Έτσι κανόνισαν και την τελευταία λεπτομέρεια αποβραδίς, και 
το πρωί απ’ το χάραμα είταν στο πόδι. Η γριά άναψε τη φωτιά κι 
έβαλε απάνω το παλιοκάζανο με το νερό να βράσει, όξω τα παιδιά
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Η
 παντέρημη σήμερα εξοχική τοποθεσία "Κ

ερασιά", ίσα μπροστά κι απέναντι στο βουνό, όπου έγιναν τα ...βαφτίσια.



με τον πατέρα τους επιθεώρησαν τη στέρνα. Τη βρήκαν κοντόγιο- 
μη, μόνο που απ’ την παγωνιά της νύχτας είχε καθήσει στην επιφά
νεια του νερού μια κρουστά πάγου. Ωστόσο κανείς δεν σκέφθηκε, 
να αναβληθούν τα...βαφτίσια. Ό λοι τους είταν αμετάπειστοι. 
"Βρέχ’ χιουνίζ’, τομ θα πιράσ’ ι μπικτσής, θα τ’νι βαφτίσουμι", 
είπανε.

Γύρω στις 11 το πρωί φάνηκε στο καλύβι ο Παναής ο αγροφύ
λακας. Όταν όμως άκουσε στην αρχή για βαφτίσια και τα τέτια, 
έκοψε τα γέλια:

-  Σάλουσατι ούλ’ δω ’σιαπάν’; Μι τέτια παγουνιά πάει, θα 
πουντιάσ’ η προυβατίνα, κι θα το ’χιτι βάρους στη ψ’κή σας.

Πού να μεταπείσει όμως πατέρα και γιο κυρίως! Η απόφαση 
τους είτανε τελεσίδικη: "Βρέχ’ χιουνίζ’, θα τ’νι βαφτίσουμι". Τί να 
κάνει κι ο αγροφύλακας, έστερξε κι αυτός κι ανάλαβε να υποδυθεί 
το ρόλο του...κουμπάρου.

Όλοιτότε μπήκαν στο...δρόμο των υποχρεώσεων. Η γριά έβγα
λε το ...αμαρτωλό πρόβατο και το ’φερε στο χείλος της στέρνας. Ο 
Κωστής με τον αγροφύλακα έφεραν το καζάνι με το ζεστό νερό και 
τ’ άδειασαν στη δεξαμενή. Δοκίμασαν μάλιστα με το χέρι να ιδούν 
πόσο ζεστάθηκε το νερό της, αλλά τίποτα. Που να "καταλάβει", 
κοτζάμ στέρνα, κείνο το βρασμένο νερό του καζανιού!

-  Άιντι, φώναξε ο Παναής, ό,τ’ είνι να κάνουμι, να του κάνουμι 
μάνι-μάνι (μάνε-μάνε=σύντομα), κι ό,τ’ θέλ’ ας γέν’.

Άρπαξαν τότε την άμοιρη προβατίνα και την πέταξαν μέσα στο 
παγωμένο νερό. Το ζώο αγροβέλαξε απελπισμένα, προσπαθώντας 
μάταια να βγει απ’ τη δεξαμενή. Πάνω στο χαροπάλεμά του, ακού
στηκε υψωμένη η φωνή του Κωστή ως τα πέρατα:

-  Βαφτίζιτι η δούλη του Θιού προυβατίνα Λάια στ’ όνουμα του 
Πατρός κι...τ’ Αγιουπνεύματος...

-  Δε του’πις καλά, βρε Κουστή - τον αντίσκοψε ο αγροφύλακας, 
που κολλούσε στο ψαλτήρι του χωριού τις μεγάλες γιορτάδες - 
αστόησις "τουν Υιό" κι δε θα πιάσ’νι τα βαφτίσια.

Τα είπε κι έκανε τη συμπλήρωση, ενώ ο Κωστής επανάλαβε απ’ 
την αρχή το δικό του μέρος "βαφτίζιτι η δούλη του Θιού προυβατίνα
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Λάια".
-  Άι να σας ζήσ’, αφιντικό, να σας ζήσ’ η Λάια - ευχήθηκε ο 

αγροφύλακας τη στιγμή που ο Κωστής έσερνε το ζώο να το βγάλει 
απ’ το νερό.

-  Να μας ζήσ’ κι να ’νι αναμάρτητ’ (=αναμάρτητη), είπαν οι 
υπόλοιποι, και μια κρυφή αγαλλίαση αυλάκωνε τα σωθικά τους.

Η ΠΡΟΒΑΤΙΝΑ ...ΤΕΖΑ
Πώς να ζήσει όμως το ζώο ύστερ’ από κείνη την ψυχρολουσία; 

Το δύσμοιρο άρπαξε γερή πούντα κείνο το πρωινό του Γενάρη, κι 
ούτε μπόρεσε να συνέρθει. Το πάλεψαν όμως, και με γιατροσόφια 
κι απλοϊκές ενέργειες πάσχισαν να το συνεφέρουν, αλλά όλα στα 
χαμένα. Τελικά κάποια χαράματα το βρήκαν τέζα κόρδα...

-  Βρε κακουχρονουνάχ’ς, τί μας έκανες Κουστή - έκραζε απελ
πισμένα ο γερο-Δήμος, χτυπώντας τις ροζιασμένες του παλάμες στα 
πλευρά του.

-  Κακιά ώρα, πατέρα, κακιά - ψέλλιζε με το κεφάλι κάτω - ό,τ’ 
γίν’κι, γίν’κι, τώρα δε... ματαγένιτι!

Πάλι καλά όμως που ο Κωστής δεν έτυχε να παρακολουθήσει 
και καμιά κηδεία! Αλλιώς σίγουρα θα ζητούσε να κηδέψει την 
άψυχη Λάια σύμφωνα με το τυπικό της νεκρώσιμης Ακολουθίας, 
οπότε θα χρειάζονταν νεκροκρέβατα, τελευταίοι ασπασμοί κι άλ
λες ευχές του θανάτου...
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Γάμος χωρίς γλέντι 
στην παλιά Ζαγορά

Τί σοφίστηκε και το ματαίωσε 
ένας παράξενος τύπος της περιοχής

ΑΠΟ ΚΑΙΡΟ είχε βάλει στο νου του να διαλύσει το γαμήλιο 
γλέντι στη γειτονιά του ο Ζαγοριανός Μπερδονικολής. Ό χ ι πως 
δεν του άρεσε το νέο ζευγάρι, που ετοίμαζε το γάμο του, όχι πως 
είχε κάποια διαφορά με το γαμπρό ή τη νύφη ή τους δικούς τους. 
Ούτε πάλι πως δεν υιοθετούσε τα παρεπόμενα του γάμου, τα ξεφα- 
ντώματα με τα κλαρίνα και τα βιολιά. Τίποτα απ’ αυτά. Ο Μπερδο- 
νικολής, ανύπαντρος όπως είταν και σε προχωρημένη κάπως ηλι
κία, κυριευόταν ίσως από κάποια ζηλοφθονία, μια και δεν μπορού
σε να ιδεί κι αυτός τον εαυτό του στη θέση του γείτονα γαμπρού...

-  Να παντριυτούνι, βρε αδιρφέ, μι παπά κι μι κουμπάρου, δε 
λέου. Αλλά κείνου του νταβαντούρ’ τ’ς νύχτας, είπα κι ιλάλησα, να 
μη γέν’.

-  Βρε είσι μι τα καλά σ’ - τον κατσάδιαζαν οι δικοί του - πώς 
θάλα απαγουρέψ’νι βρε τα μούτρα σ’ του γλέντ’; Ντιπ μυαλό δεν
εχ’ς;

ΕΥΗΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΣΜΑΤΑΡΗΣ
Η αλήθεια είναι πως ο Μπερδονικολης είταν άνθρωπος μειω

μένης νοητικότητας, σχεδόν ευήθης, αλλά ό,τι σχεδίαζε - και σχέ
διαζε πολλά "τρελά" που δεν πήγαιναν σε Θεού στράτα - τα πραγ
ματοποιούσε πάντα. Και δεν μετάνιωνε ποτέ: "Του’πα κι το ’καμα 
-βεβαίωνε πεισματικά τους τριγυρινούς του. Ιμένα μι λεν Μπιρ- 
δουν’κουλή, κι ό,τι κατιβάσ’ η κούτρια μ’ θα του κάμου, ι Θιός να 
κατέβ’..."

Είταν αγύριστο κεφάλι αυτός ο Ζαγοριανός, και δεν μεταπει
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θόταν με τίποτα. Ας έπεφταν απάνω του γνωστοί και συγγενείς να 
του αλλάξουν μια λαθεμένη απόφαση. Τίποτα αυτός. Τα μαύρα να 
τα κάνει άσπρα και τα άσπρα μαύρα. Μεγάλος μπελάς για τη 
συνοικία του κυρίως αυτός ο άνθρωπος.

Τί του ’ρθε τώρα κι έβαλε στο μυαλό του να χαλάσει στα καλά 
καθούμενα το γαμήλιο γλέντι; "Θα του χαλάσου κι θα ιδείτι", επέ- 
μεινε σε ανθρώπους του περιβάλλοντος του. "Κι άμα δε του χαλά
σου, να μη μι λένι Μπιρδουν’κουλή..." Δεν αποκάλυπτε όμως σε 
κανέναν το σχέδιό του. Πουθενά δεν εκμυστηρευόταν τον τρόπο με 
τον οποίο θα έκανε τη ζημιά. Μηχανευόταν όμως απίθανα μέσα, 
προβαίνοντας και σε άκομψες και άγαρμπες ενέργειες χωρίς να 
υπολογίζει κανέναν. Πλούσιο ή φτωχό, γραμματισμένο ή αγράμμα
το. Είταν ένας μικρός επαναστάτης στη συνοικία του ο Μπερδονι- 
κολής, αλλά τ’ όνομά του "περίτρεχε" και στους άλλους συνοικι
σμούς της Ζαγοράς, σκορπώντας αμηχανία, γιατί όχι και φόβο 
κάποιες φορές στους χωριανούς του.

Ο ΓΑΜΟΣ
Το νεαρό ζευγάρι οδηγήθηκε στην εκκλησία με όλη την τάξη 

που επέβαλλε η παράδοση, κι έγινε το μυστήριο. Ως εδώ καλά, ο 
Μπερδονικολής δεν αντέδρασε.Αποκεί κι ύστερα όμως; Ούτε ήθε
λε να ακούσει για τη γαμήλια διασκέδαση τη νύχτα. Έτσι του 
κατέβηκε, κι έστρωσε τα σχέδιά του για τη ματαίωση της παννυχί
δας.

Από την άλλη μεριά οι ετοιμασίες έπαιρναν κι έδιναν. Σφαχτά, 
κρασιά, ψωμιά, καζάνια να βράσουν τα φαγητά, και βέβαια τα 
λαλούμενα. Γάμος μαθές του παλιού καιρού, έπρεπε να σειστεί το 
χωριό, να αχολογήσει ο τόπος.

Αρκετοί βέβαια είχαν πιάσει με τ’αφτιά τους την είδηση της 
απειλής του Μπερδονικολή. Μα πάνω στα κέφια τους δεν έδιναν 
καιτόση σημασία. Θεωρούσαν υπερβολική την απειλή για διάλυση 
του γλεντιού. Δεν περνούσε από το λογικό τους, πώς ένας και μόνο 
άνθρωπος θα κατάφερνε να ματαιώσει μια τέτια ομαδική χα
ρά. Μπορούσε να τα βάλει ένας με εκατόν τόσους νοματέους - όσοι
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είταν και οι καλεσμένοι στη νυχτερινή ευωχία; Ό ,τι κι αν έκανε, θα 
τον καθήλωναν οι άλλοι. Έτσι σκέφτονταν.

ΕΝΑ ...ΜΕΛΙΣΣΙ ΦΕΡΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ
Βράδιασε, κι οι προσκαλεσμένοι συνάζονταν στο σπίτι του 

γαμπρού για το μεγάλο ραβαΐσι της νύχτας. Στην αυλή "έβραζαν τα 
καζάνια", και γαργαλιστικές μυρουδιές διαχέονταν ως πέρα και 
κάτω, ενώ η λιανομαρίδα ασήχαστη κινιόταν πέρα δώθε, κι ένας 
ολόκληρος κόσμος σκληρά βασανισμένος, έβλεπε σ’ εκείνη τη σύ
ναξη μια λαμπρή ευκαιρία για ξέδωμα και κοινωνική αναστροφή. 
Γιατί το γαμήλιο δείπνο δεν κορύφωνε μόνο τα κέφια των ανθρώ
πων, λειτουργούσε και ως μία διαδικασία ενοποίησης των ατόμων 
μέσ’ απ’ την κοινή διάχυση.

Αλλά "άλλαι μεν βουλαί ανθρώπων, άλλα δε Μπερδονικολής 
κελεύει". Όσο μάλιστα έβλεπε απ’ το κονάκι του εκείνη την ενθου
σιώδη κοσμοπλημμύρα μέσα κι έξω στο σπίτι του γαμπρού, τόσο κι 
άναβε στα σωθικά του. Δεν το δεχόταν αυτό με κανένα τρόπο, κι 
είχε αποφασίσει να "κόψει" πιάτο γλέντι με το μαχαίρι. Πώς όμως;

Στην αυλή του σπιτιού του συντηρούσε κυψέλες, κι εκεί συγκέ
ντρωσε την προσοχή του. Ή ξερε τί ατμόσφαιρα πανικού μπορού
σαν να δημιουργήσουν οι μέλισσες, κι είδε σ’ αυτήν την ικανότητά 
τους την εγγύηση για την επιτυχία των σχεδίων του. Δεν χάνει 
λοιπόν καιρό. Την ώρα που είχαν απλωθεί τα τραπέζια του γάμου 
στη μεγάλη σάλα του γαμπριάτικου σπιτιού και οι συμποσιαστές 
είχαν πιάσειτις θέσεις τους μέσα σε χάχανο και ευθυμία, ο Μπερ- 
δονικολής σήκωσε τη μεγαλύτερη κυψέλη της αυλής του. Είταν 
σκοτάδι και κανείς δεν τον έβλεπε. Έτσι αλαφροπερπάτητος, μ’έ- 
ναν διακριτικό τόνο ετσιθελισμού και με μια ικανοποίηση σαν να 
επιτελούσε κάποιο χρέος επιβαλλόμενο, σίμωσε στο σπίτι της χα
ράς. Κάποιοι τον πήρανε χαμπάρι μα δεν τον υποψιάστηκαν. Ούτε 
την κυψέλη είδε κανείς. Γιατί φρόντισε για την παραλλαγή της: 
Παραμόρφωσε το σχήμα της διαμορφώνοντάς τη σε ...τραμιζάνα. 
Η παρουσία του λοιπόν κανέναν δεν θορύβησε. Αντίθετα έδωσε 
λαμπρές...υποσχέσεις για φούντωματου γλεντιού, αφού η τραμιζά-
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Γλέντι ζαγοριανό της εποχής του Μ
περόυνικολή (Από το αρχείο του Ν

ίκου Α
ντω

νάκη - Ζαγορά).



να είναι πάντα ένα προϋποθετικό αντικείμενο του κεφιού. Κάποιοι 
μάλιστα που και στον ύπνο τους ακόμα ονειρεύονταν κρασί, τον 
είδαν σαν απεσταλμένο του ...Διόνυσου:

-  Ποιος καλός Θιός σι φώτ’σι, βρε Μπιρδουν’κουλή, να φέρ’ς 
κρασί στου γάμου;

Αυτός είχε έτοιμη την απάντηση:
-  Χι, χι, χι, μπουρεί ι Μπιρδουν’κουλής ν’αργεί αλλά δεν αλη- 

σμουνάει...
Έτσι τον είδαν και του άνοιξαν δρόμο να περάσει μέσα, κι 

αυτός χωρίς να κινήσει την παραμικρή υποψία - άλλωστε τα μάτια 
όλων είχαν καρφωθεί περισσότερο στην "τραμιτζάνα" παρά στο 
πρόσωπό του - μπήκε στη σάλα με τα τραπέζια του γάμου και τον 
κόσμο. Δεν πρόφτασαν να τον υποδεχτούν και γίνεται το κακό. 
Ανοίγει την κυψέλη με μιαν αστραπιαία κίνηση, την υψώνει πάνω 
απ’ το κεφάλι του και τη συντρίβει κάτω! Κι ενώ ο ίδιος γίνεται 
καπνός, οι μέλισσες - κι είναι χιλιάδες - απελευθερώνονται και 
αγριεμένες πια χύνονται σε μικρούς και σε μεγάλους,κεντρίζοντας 
αδιάκριτα. Τώρα η χαρά κόβεται με το μαχαίρι και το εύθυμο 
πλήθος γίνεται μια μάζα πανικόβλητη, που ζητάει διέξοδο, να βγει 
με κάθε θυσία έξω. Ποιος όμως να πρωτοπεράσει την οξώπορτα, 
που δεν είταν δα και καμιά μεγάλη, ποιος (και πώς) μπορούσε να 
φυλαχτεί μέσα σ’ εκείνη την κόλαση με δαίμονες το φοβερό μελισ
σολόι;

-  Αρη, τί μας βρήκι, αναφωνούσαν οι πεθερές, αρή τί γουρσου
ζιά είτανι τούτην’, απ’να μη σώσ’ του παλιουτόμαρου απ’ ίφιρι τ’ 
καταστρουφή. Τ’ κακή τ’ τ’ψυχρή κ ιτ’ν ανάπουδ’ τ’ μέρα...

-  Να πλαντάξ’ κι να ψουφήσ’ του γαϊδούρ’, ακούστηκε κι ο λόγος 
του μάγου της Ζαγοράς, όσις μέλ’σσις αμόλ’σι τόσοιν’ σατανάδις 
να τούνι τραβουλουγούνι στ’ κόλασ’ κι π’θανά να μη βρεί έλιους ι 
θιουκατάρατους.

Μα ο Μπερδονικολής, ανεπηρέαστος απ’ τις βλαστημιές και τις 
αρές του πλήθους, έτριβε τα χέρια του από ικανοποίηση για την 
απόλυτη επιτυχία του στόχου του κι έγινε το φόβητρο περισσότερο 
στους γαμπρούς και τις νύφες και λιγότερο στους άλλους. Από τώρα
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κι υστέρα όσοι θα παντρεύονταν, άκουγαν την εφιαλτική (και 
διασκεδαστική) παρατήρηση των άλλων:

-  Θα παντριυτείτι; I Θιός να σας φ’λάξ’ απ’ τουν Μπιρδουν’κου- 
λή. Να μη του πάθιτι κι ισείς σαν...(εδώ αναφέρανε την οικογένεια 
που συγκρότησε πιο υστέρα το...μελισσόπληχτο αντρόγυνο).

Ωστόσο δεν ματατόλμησε ο παράξενος εκείνος Ζαγοριανός να 
επαναλάβει το εγχείρημά του στην πολίχνη του. Άλλα καμώματα 
έκανε, μα νιόνυφους δεν ξαναπείραξε. Επομένως όλα τα γαμήλια 
γλεντοκόπια αποδώ και μπρος τραβούσαν του καλού καιρού στ’ 
αρχοντοχώρι του Πηλίου.

6 6 6
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Τα Χριστούγεννα  
που δεν... ήρθαν

Μια κωμική περιπέτεια στο παλιό Προμίρι

ΟΤΑΝ ξύπνησε κείνη τη χριστουγεννιάτικη νύχτα ο γερο-Κω- 
σταντής στο ρυμοκάλυβό τσυ, έτρεμε ακόμα. Μέσα στα στήθη του 
αντιχτυπούσε η καρδιά, ο κόμπος της τρομάρας του ’φραζε το 
λαιμό. Τί όνειρο ήταν εκείνο! Χιλιάδες, μιλιούνια καλικαντζούρια 
είχαν σκαρφαλώσει στο παραθύρι του οντά απέξω και κραδαίνο- 
ντας ίσα απάνω του αδράχτια σουβλερά, τόνιζαν περιπαιχτικά μέσ’ 
από μελωδικούς ήχους οργάνων τη λυγμική τους φωνή:

-  Γέέέέρουουουουου, γέέέέρουουουουου, γέέέέρουουουουου...

ΓΑΛΗΝΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Μέσα από την τρομάρα του ο γερο-Κωσταντής που δεν μπορού

σε ακόμα να συνέρθει, κάρφωσε τα μάτια του στο παραθύρι μα δεν 
είδε τίποτα. Μόνο το φεγγάρι από ψηλά έπαιζε μες στα ξεροκλώ- 
ναρα της κερασιάς στην αυλή, χρυσώνοντας ένα κομμάτι απ’ την 
καρπέτα του. Ησυχία παντού. Μια μυστηριακή παράξενη ησυχία, 
που υπόβαλλε την εντύπωση κάποιου βιβλικού κόσμου με τη μεγάλη 
καρδιά της αιωνιότητας. Κοίταξε τα γνωστά πράγματα ένα γύρω, 
που είχαν εξαϋλωθεί στα ασήμια του φεγγαριού, και πήρε λίγο 
θάρρος. Άπλωσε τότε το χέρι του στο περβάζι του παραθυριού, 
έπιασε τη σακούλα με τον καπνό και την έφερε κοντά του. Έβγαλε 
κι ένα τσιγαρόχαρτο -λαθραίο κι αυτό- σκάρωσε το τσιγάρο του και 
τα ’ναψε στα χείλη του μ’ ένα δαυλί απ’ το τζάκι. Μια σπίθα όμως 
βρήκε το πρόσωπο της γυναίκας του, που κοιμόταν αμέριμνη και 
την ξύπνησε:

-  Χριστός κι Παναγιά, γέρου, είσι μι τα καλά σ’ κι καπνίζεις απ’ 
τα μαύρα μισάνυχτα;
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-  Άστα, γριά, θα μας πιτσοκόψ’νι απόψ’ τα καλ’κατζοΰρια. Πού 
να στα λέου...

-  Είσι μι τα καλά σ’ ή σου ’στριψι κακόμοιρι; Τα καλ’κατζούρια 
δεν ήρθαν ακόμα. Θα ’ρθ’νι ύστιρ’ απού δυο μέρις μαζί μι τα 
Χριστσύγιννα...

-  Σάματ κάνουμι λάθους γριά. Μ’φαίνιτι πως Χριστσυγιννα 
ξημιρών’νι... Πώς είδα τέτιου ονείρου ιγώ!

Κι άρχισε ο γερο-Κωσταντής να διηγάται, αναγερτός στο ξυλο- 
κρέβατο, το όνειρο που είδε πριν από λίγο. Η γυναίκα του, τ’ 
Αθηνιώ, όσο τ’ άκουγε, τόσο πήγαινε να κρεπάρει από το φόβο της.

ΤΑ ΚΛΛΙΚΑΝΤΖΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ... ΑΝΗΘΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 
ΣΤΟ ΠΡΟΜΙΡΙ

-  Τόσα χρόνια, καημένε γέρου, σι τούτου του καλύβ’ μες στου 
ρέμα κι τ’ν ιριμιά, κι δε μας πείραξι κανένας. Τί θέλ’νι απόψ’ οι 
καταραμέν’ κι μας κάν’νι άνου κάτου; Πού να ’ρθ’νιτ’ν άλλ’ τ’ μέρα 
κι τα Χριστούγιννα, τί έχ’νι να κάν’νι φέτους. Αλλά τί πιριμέν’ς; Τί 
γλέπ’ ι Θιός; Δε θ’μάσι μαρέ γέρου, τί χουροίχόριψανιτα προυχτές 
στου γάμου τ’ Διακουμή Γιαννάτου κι τ’ς Κατίνας τ’ς Κανατίνας 
στου χουριό; Ή ρθανι απ’ του Βόλου οι ξέν’ να χουρέψ’νι χουροί 
ξιτσίπουτ’. Είδις πως στριφουγύρ’ζι κείνους ι μαντράχαλους μι 
κείν’... Ξιτσιπουτσιά κι κακά

ο  γέρο - Κωσταντής, βαρύς, σκεφτικός, στρογγυλεύονταςτο ’να
του φρύδι καταπώς το είχε συνήθιο, παρακολουθούσε τα λεγάμενα 
της "γριάς" του με ευλαβική προσοχή κι άφηνε φουγάρο τον καπνό 
να βγαίνει από χείλη και ρουθούνια. Κάθε τόσο κουνούσε βεβαιω
τικά το κεφάλι του, έχοντας το νου του, και στο παραθύρι...

-  Δε σ’κώνισι, γριά, να φκιάσεις του χαμουμήλ’; Ύπνου απόψ’ 
δε πρόκειτι να ιδούμι.

Η Αθηνιώ συγκατάνεψε. Κατέβηκε απ’ το κρεβάτι, συνταύλισε 
τη φωτιά και την άναψε. Πρόσεξε μόνο μήπως βάλει κατά λάθος το 
κούτσουρο, το "δωδεκαημερίτη", που προοριζόταν να πρωτοανα- 
φτεί ανήμερα των Χριστουγέννων, κατά το συνήθιο του τόπου.

-  Τούτου του ξύλου θα του βάνσυμι τ’ν άλλ’ μέρα, τα Χριστού-
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γιννα να καεί. Μη του χαλάσεις, κακόμοιρι, κι συ του ξέρ’ς.
Ο γέρος όμως αντε'δρασε:
-  Δε του βάν’ς τώρα να μην ηρθανι τα Χριστούγεννα απόψ’;
-  Άι λούφαξι, γέρου. Ούλου Χριστούγιννα συλλουέσι. Σι δυο 

μέρις θα τ α ’χουμι...

ΚΟΤΣΥΦΙΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ. ΟΛΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ

Η φωτιά του τζακιού φώτιζε τώρα καλά τον οντά κι άστραψαν 
όλα μέσα στο καλύβι. Πάνω απ’ το νεροχύτη ήταν κρεμασμένη η 
αρμαθιά με τα κοτσύφια, κυνήγι απ’ τις παγίδες που έστηνε ένα 
γύρω στο δάσος το ευτυχισμένο κι απλοϊκό αντρόγυνο. Σαράντα 
μέρες τώρα από τότε που μπήκε η σαρακοστή τα μάζευαν και τα 
αλάτιζαν, για να εμπλουτίσουν μ’ αυτά το χριστουγεννιάτικο τρα
πέζι των παιδιών τους στο Προμίρι. Παραπέρα τα δυο καδιά με το 
τυρί και δίπλα ο γκαζοτενεκές με τους παστωμένους κέφαλους. 
Τους είχαν πιάσει με τον πεζόβολο στο γιαλό πέρα στη "Θεοτόκου". 
Είταν μαθές και οι δύο άσοι στο κυνήγι των ψαριών και περισσό
τερο των χταποδιών. Χειμώνα - καλοκαίρι με καλό καιρό ξημέρω
ναν στ’ ακρογιάλι, γιαλεύοντας. Από τα πάτερά πάλι κρέμονταν 
τρόφιμα και ξηροί καρποί: Δυο σακούλες τραχανάς, τρεις σακού
λες σύκα ξερά, τέσσερα δίχτυα μήλα φιρίκια, κρομμύδια, νεροκο
λοκύθα και από δύο τρία ματσάκια ρίγανη, φλασκούνι και χαμομή
λι. Τα φύλαγαν εκεί μετέωρα, εξαρτημένα απ’το δοκάρι με σύρμα, 
για να μένουν απρόσιτα στη λαιμαργία των ποντικιών. Στην άλλη 
γωνιά, φρουρός λες άγρυπνος του κόσμου εκείνου, είταν στημένη 
η καραμπίνα, πάντα γεμάτη, γιατί οι μπεκάτσες και οι λαγοί έφτα
ναν ως το περιαύλι της αγροικίας. Ό σα είταν φαγώσιμα από τα 
παραπάνω, τα κρατούσαν για να τα πάνε πεσκέσι στους δικούς τους 
στο χωριό, ώστε να μην πάνε "μι τα χέρια κ’ νιώντα".

Στο μεταξύ η νύχτα προχωρούσε. "I αστέρας" όλο και ψήλωνε 
στον ουρανό. Ο αστέρας απάνω και τα κοκόρια κάτω στο κατώι είταν 
τα μόνα που μετρούσαν τις ώρες στο ταπεινό καλυβάκι τους στο 
"Σκίνο", τεσσερισήμισι χιλιόμετρα στα νοτισνατολικά του Προμιριού.
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Ούτε ρολόι είχανε, ούτε ημερολόγιο. 'Τ ί διαουλ’κά πράματα είταν 
αυτά... Να πιστεύ’νι στα κουρδιστήρια κι στα παλιόχαρτα..."

ΦΥΣΙΚΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ
Καμιά φορά ξημέρωσε ο Θεός τη μέρα. Τότε μόνο τόλμησαν και 

βγήκαν όξω. Πόσο τους ξαλάφρωσε από τον εφιάλτη της νύχτας 
εκείνο το φως, το γλυκό φως της ανατολής, που έκανε την καρδιά 
να λαχταράει τη ζωή, να την κάνει γλυκιά και όμορφη. Έ να  γύρω 
τα χειμωνιάτικα πουλιά, οι τσουμπογιάννηδες, οι κυργιάρες, τα 
κοτσυφια... Μέσα στο κατώι να υποδέχονται τη χριστουγεννιάτικη 
μέρα τα οικόσιτα γιδοπρόβατα, τα δυο σκυλιά να γοργοτινάζσνται 
από τη νάρκωση της νύχτας, το νερό του πλαϊνού αυλακιού να τραγου
δάει το τραγούδι του αιώνιου... Ούτε σπίτι άλλο, ούτε καλύβι μέσα 
στην παντέρημη ρεματιά. Μόνο του το αγαπημένο αντρόγυνο, με τους 
ειρηνικούς συντρόφους του, ξέμεινε κει, να εμψυχώνει το τοπίο...

-  Άιντι, γέρου, βγάλι τα πράματα να βουσκήσ’νι...
-  Καλά τα πράματα, γριά, μα δε πας ως του χουριό να ιδείς πότι 

έχουμι Χριστούγεννα; Να μην είνι σήμιρα κι δε χαμπαρίζουμι;

ΕΙΤΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ...
Η προτροπή του Κωσταντή γίνηκε τέλος δεχτή απ’ την Αθηνιώ. 

Αναλογίστηκε όσα άκουσε τη νύχτα και συμφώνησε. Έβγαλε τότε 
το μουλάρι απ’ το κατώι, του ’δωκε να φάει σανό, το καπίστρωσε 
και το σαμάρωσε, και ξεκίνησε η γριά για το Προμίρι. Κατά βάθος 
όμως δεν πίστευε πως μπορεί να ήρθαν από τώρα τα Χριστούγεννα, 
ωστόσο δεν ήθελε να χαλάσει το χατίρι του "γέρου" της. Τριαντα- 
πέντε χρόνια μακριά ’πό τον κόσμο και τους ανθρώπους, ποτέ δεν 
του γύρισε λόγο. Ποτέ δεν μαλώσανε. Και περνούσαν ζωή χαρισά
μενη. Όταν είχανε κέφι και καλό φαί, γέμιζαν και τέσσερις και 
πέντε φορές τη νεροκολοκύθα κρασί απ’ τα βαρέλια του κατωγιού 
και πίνανε ασταμάτητα. Συχνά το έσερναν κιόλας οι δυο τους... 
Ή ξερε πολλά τραγούδια ο γέρος και τα ταίριαζε με το συρτό. 
Γνώρισε και αμανέδες ένα σωρό, γιατί έκανε εννιά χρόνια στην 
Πόλη, δουλεύοντας μαρμαράς. Αμα δεν είχαν καλό φαΐ και τους
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Σ ’αυτό το παντέρημο και παντάκλειστο σήμερα καλύβι (με τοχαμόι 
δίπλα), που η αυλή του πνίγεται στα χαμοκλάδια και τα βάτα, ζονσε 
-δεκάχρονα ολόκληρα- το ευτυχισμένο ζευγάρι του Προμιριού. (Στο 
πρώτο παραθύρι, αριστερά όπως βλέπουμε, είχαν σκαρφαλώσει τα 

...καλικαντζούρια του γερο-Κωσταντή).

ρωτούσε κανένας περαστικός "πάει με τέτιο φαΐ του κρασί;" απα
ντούσαν μ’ ένα στόμα. "Μ’ τώρα πάει απ’ δεν έχουμι καλό φαΐ..." 
Άμα πάλι έτρωγαν σουβλιστά κστσύφια και πίνανε αλογάριαστο 
κρασί, το άλλαζαν κι έλεγαν: "Μ’πότι του πίν’νι του κρασί; Μι του 
καλό φαΐ δε του πίν’νι;". Δεν χαλούσαν ποτέ την καρδιά τους ούτε 
χολόσκαζαν ποτέ ο μπαρμπα - Κωσταντής και η θεία - Αθηνιώ 
απόμονα απ’ τον κόσμο, μέσα στην καρδιά της φύσης, στο "Σκίνο" 
του Προμιριού...

ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΓΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΕΦΙ 
ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Το μουλάρι με τη γριά καβάλα έφτασε στο Προμίρι. Τράβηξε 
τα ίσα στο σπίτι των παιδιών της. Μόλις όμως η ξωμερίτισσα άνοιξε 
την πόρτα, μυρουδιά από ψημένο κρέας ερέθισε τα ρουθούνια της. 
Δεν κρατήθηκε τότε:

-  Αρή, δεν ντρέπιστι κι τρώτι σημιρα τ’ σαρακουστή κρες; 
Τούρκ’ είσαστι; Τί ξιτσιπουσιές είναι αυτές;

Οι δικοί της έμειναν σύξυλοι. "Πάει τα ’χασι η γριά, είπαν, και τί 
να γίνουμε... Μα άμα δεν φάμε σήμερα Τς Παναγίας, πότε να φάμε;"
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-  Τ’ς Παναγίας; μονολόγησε, ξύνοντας αμήχανα το κεφάλι της. 
Καλά ήρθανι τα Χριστσύγιννα κι έχουμι σήμιρα τ’ς Παναγίας;

-  Αντε, άντε, γριά, καλά χαμπάρια... Μ’ δε πέρασε κανένας 
αγροφύλακας να σας το πει;

Που όμως να περάσει αγροφύλακας από κείνες τις ερημοτο- 
πιές;

Η γριά διπλώθηκε στο πάτωμα δίπλα στο τζάκι, ενώ ο νους της 
πετούσε σε κείνο το όνειρο του άντρα της, στο "Σκίνο".

-  Βρε καλά τα ’λιι ι γέρους απόψ’..
-  Τί σ’ έλιι ι παππούς, μανιά, την αντίσκοψαν τα δυο αγγόνια.
Κι άρχισε τότε να περιγράφει κατά λέξη όσα άκουσε τη νύχτα

από το "γέρο" της, ενώ τ’ αγγόνια είχαν κουλουριαστεί στα πόδια 
της αποχαυνωμένα.. Τα ’πε όλα με κάθε λεπτομέρεια.

-  Κι άμα δε το ’γλιπι του ονείρου, ούτι θα παίρναμι χαμπάρ’ ότι 
ήρθανι τα Χριστούγιννα. Αλλά τί κάθουμι; Πάου πάλι στου "Σκί
νου", να πάρου του "γέρου" μι τα καλούδια, κι να ’ρθουμι ούλ’...

Δεν πέρασαν τρεις ώρες, και το ανύποπτο αντρόγυνο βρισκόταν 
στο Προμίρι. Οι δικοί τους τους περίμεναν με στρωμένο τραπέζι. 
Μόλις το είδαν, άπλωσαν απάνω τα χριστουγεννιάτικα εδέσματα. 
Οι δύο γέροι έβγαλαν απ’ τους τροβάδες τυρί και παστά, τ’ απίθω
σαν σε τέσσερα πιάτα, πέταξαν και στην παραστιά μια αρμαθιά 
τσιχλοκότσυφα και τα ’φησαν να αργοψήνονται στην ανθρακιά. 
Ύστερα έ βγαλαν το "γαλόν’" και την τσιτούρα με το κρασί τους και 
"σώρωσαν" τις κούπες ως απάνω. Έ να  γιορτιάτικο τραπέζι του 
χωριού με όλα τα αγαθά της αγροτικής ζωής μέσα σε μια οικογε
νειακή ατμόσφαιρα γκαρδιακή, σφραγισμένη από άδολη αγάπη.

'Οταν όλα σερβιρίστηκαν, προσκύνησαν όλοι μαζί, αντάλλαξαν 
λόγια κι ευχές, κι άρχισαν να ευωχούνται, στο σώμα και στην ψυχή.

-  Να ’νι καλά τα καλ’κατζούρια, ψέλλιζε μέσα’ απ’ την απόλυτη 
ευτυχία του ο μπαρμπα - Κωσταντής, που μας ίφιραν τα Χριστού- 
γιννα... Αλλιώς θα είχαμι ακόμα... λόρδις. Τα ’λεγε και γέλαε 
καλόβολα κάτω απ’ τις πελώριες μουστάκες τσυ.
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