Άκ’στου Παράκ΄στου

Η γιαγιά του Σηβταλούδ’ αειθαλής γριούλα ογδόντα τόσων Αυγούστων,
ανασκουµπώνοντας µε το δεξί της χέρι την νησιώτικη βράκα της και
κρατώντας µε το αριστερό µια πέτρα πάνω από το κεφάλι της,
υπερπηδούσε για τρίτη φορά τα κάψαλα το βράδυ της 31ης Ιουλίου,
παραµονή της 1ης Αυγούστου, απολαµβάνοντας συνεπαρµένη
ισάριθµες φορές τις µαγικές φράσεις:
Ακ΄στου, Παράκ΄στου,
Κάητση του κάστρου….
Σίδηρου η κατίνα µ’
Πέτρα του τσηφάλ’
Από νωρίς το πρωί νέοι και νέες του χωριού `είχαν φροντίσει να
συγκεντρώσουν στις πλατείες στα σταυροδρόµια και στα τρίστρατα
σωρούς από φρύγανα αστ’βές, πρινόκλαδα και µυρωδιόξυλα για τις
φωτιές του Άκ’στου που θα άναβαν µόλις έπεφτε το σούρουπο την ώρα
που οι νυχτερίδες αφήνουν τα χαλάσµατα κι αρχίζουν το τρελό
φτερούγισµα τους στο µισοσκόταδο.
Οι φλόγες ξεπηδούσαν θεόρατες τότε ως τον ουρανό και τα παιδιά και
οι νέοι συναγωνίζονταν σε επιδεξιότητα και σε θάρρος ποιος θα
πηδήσει πάνω από την µεγαλύτερη φωτιά. Οι ηλικιωµένοι και οι
γεροντότεροι περίµεναν υποµονετικά να χαµηλώσουν οι φλόγες να
πηδήσουν και αυτοί µε την σειρά τους. Και οι µανάδες κρατώντας µε τα
δυο τους χέρια τα µωρά απ’ τις µασχάλες τα περνούσαν κι εκείνα πάνω
από τις φωτιές που σιγοσβήνανε πια, ψιθυρίζοντας την ίδια ευχή.
Σίδηρου η κατίνα τ’
Πέτρα του τσηφάλ’
Κανένας στο χωριό άντρας η γυναίκα , µικρός η µεγάλος δεν έµενε που
να µην πηδήσει τα κάψαλα και να µην ευχηθεί «και του χρόνου».
Αλλού βέβαια ανάβουν και πηδούν τις φωτιές στις 23 Ιουνίου
παραµονή της γιορτής του Γενέσιου του Άι-Γιάννη του Προδρόµου του
επονοµαζόµενου Κλήδονα η Φανιστή η Λιοτροπιού.
Οι φωτιές αυτές σχετίζονται µε το θερινό γύρισµα – τροπή του ήλιου
(θερινό ηλιοστάσιο) και έχουν καθαρτικό και µαντικό περιεχόµενο.
Οι κοπέλες µε διάφορες µαντικές πράξεις (κλήδονας, ονειροµαντεία ,
υδατοµαντεία στα πηγάδια ) προσπαθούν να προβλέψουν ποιον νέον
θα παντρευτούν.
Το πήδηµα πάνω από την φωτιά συµβολίζει το πέρασµα από το παλιό
στο νέο, από το κακό στο καλό και συνοδεύεται µε φράσεις µαγικής
ιδιότητας όπως:

«περνώ τον χρόνο τον καλό και πάω στον καλύτερο»
η «αφήνω τον χρόνο τον κακό και πάω στον καλύτερο» κ.α
Ανάλογο καθαρτικό και µαντικό περιεχόµενο έχουν και οι φωτιές της
παραµονής της 1ης Αυγούστου.
Ο Αύγουστος θεωρείται µεταβατικός µήνας από το καλοκαίρι στο
φθινόπωρο και στον χειµώνα.
«Πρωτακ’στιά πρωτοχειµωνιά»
και «από Αύγουστο χειµώνα» λέει ο λαός.
Ο Αύγουστος αρχίζει µε µαγικές και µαντικές ηµέρες (δρίµες δρίµατα).
Τις ηµέρες αυτές δεν πλένουν, δεν λούζονται, δεν κολυµπούν, γιατί τα
ρούχα θα λειώσουν, τα µαλλιά θα πέσουν, το σώµα θα γεµίσει
σπυράκια. Τις πρώτες ηµέρες του Αυγούστου έχουµε και τα
(η)µεροµήνια. Από τις καιρικές συνθήκες των ηµερών αυτών, ο λαός
µαντεύει τι καιρό θα κάνει όλους τους µήνες του χρόνου.
Η γιαγιά το Σηβταλούδ, επικαλούµενη ως θεότητα τον Άκ’στοΠαράκ’στο και διαβεβαιώνοντας πως «κάητση του κάστρου»,πως
φούντωσαν και θέριεψαν οι φλόγες , πηδούσε για τρίτη φορά τα κάψαλα
επάδοντας την µαγική φράση µε την επιθυµητή επενέργεια.
«σίδηρου η κατίνα µ’ πέτρα του τσηφάλ’!»
Την ίδια ευχή επωδούσε και κάθε άλλος που πηδούσε τα κάψαλα.
Ο αγώνας επιβίωσης ήταν παλιότερα περισσότερο αδυσώπητος και
σκληρός. Οι εργασίες ήταν αποκλειστικά σχεδόν χειρωνακτικές, αφού
τα µηχανικά µέσα ήταν σπάνια ή ανύπαρκτα. Ο εργαζόµενος έπρεπε να
έχει «σίδηρου κατίνα» , ακατάβλητη σωµατική αντοχή , και «πέτρα του
τσηφάλ’», διαρκή και σταθερή υγεία, γιατί διαφορετικά τον περίµεναν η
ανεργία, η φτώχεια, η πείνα, η εξαθλίωση.
Το «σίδηρου η κατίνα , πέτρα του τσηφάλ’» δεν ήταν απλή ευχή. Ήταν
προϋπόθεση επιβίωσης.
Προχριστιανικό το έθιµο της αφής και της υπερπήδησης της φωτιάς,
σώζεται ως τις ηµέρες µας στα λαϊκά δρώµενα. Η αρχαία φράση
«έφυγον κακόν, εύρον άµεινον « επιβιώνει στις ευχές που συνοδεύουν
το πήδηµα πάνω απ΄ τις φωτιές του Αϊ-Γιαννιού και του Άκ’στου
Παράκ’στου.
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