( ΄Ηθη και έθιµα )

Η « ειρεσιώνη » και το « ρουµάνι »
Στη ζωοφόρο του Αϊ – Λευτέρη , παλιάς εκκλησιάς δίπλα στη
Μητρόπολη της Αθήνας , υπάρχει ανάµεσα σε άλλες και η παράσταση
ενός παιδιού από τα προχριστιανικά χρόνια, που κρατά στον ώµο του ένα
κλαδί δάφνης (βάγιας) , στολισµένο µε καρπούς και τούφες από άσπρα
και κόκκινα µαλλιά προβάτου. Αν τα µάρµαρα είχαν λαλιά και
ρωτούσαµε το παιδί αυτό, θα µας έλεγε πως θα πάει µε την παρέα του να
πουν την «ειρεσιώνη »

Παιδί στην αρχαία Αθήνα κρατά στον ώµο του την ειρεσιώνη.

Στο χωριό µου, στα Βασιλικά της Λέσβου , µέχρι πριν λίγα ακόµα
χρόνια, κάθε Μεγάλη Πέµπτη πρωί συναντούσαµε στους δρόµους παρέες
παιδιών , που κρατούσαν στον ώµο τους ένα µεγάλο κλαδί δάφνης,
στολισµένο µε «βαλάδια » (1) .∆ε χρειαζόταν να τα ρωτήσουµε πού
πάνε. Ξέραµε πως πήγαιναν να πουν το « ρουµάνι ».
α.Το πανάρχαιο έθιµο της ειρεσιώνης
Στα πανάρχαια χρόνια, τότε που ζούσαν ακόµα στη Γη ήρωες και
ηµίθεοι, βασιλιάς της Κρήτης ήταν ο παντοδύναµος Μίνωας, που µε τα
καράβια του κυριαρχούσε σ’ ολόκληρη τη Μεσόγειο. Ο Μίνωας είχε
πολλά παιδιά , αλλά ανάµεσά τους ξεχώριζε ένα λαµπρό παλικάρι ,ο
Ανδρόγεως. Στον Ανδρόγεω άρεσαν πολύ τα αγωνίσµατα και γι’ αυτό
µια χρονιά ήλθε στην Αθήνα ν’ αγωνιστεί
στους περίφηµους
Παναθηναϊκούς αγώνες.. Επειδή νίκησε όσους συναγωνίστηκαν µαζί

του, προκάλεσε τη ζήλια και τον φθόνο , ακόµα και του ίδιου του
βασιλιά της Αθήνας ,του Αιγέα. Λένε πως οι Αθηναίοι τού έστησαν
καρτέρι στο δρόµο που πήγαινε για τη Θήβα, να λάβει κι εκεί µέρος σε
αγώνες, και τον σκότωσαν. Ο Μίνωας, σαν έµαθε τον θάνατο του γιου
του, κήρυξε πόλεµο κατά της Αθήνας και µε το στρατό του κατάστρεφε
τη χώρα τους. Αλλά και οι θεοί, οργισµένοι από τον φόνο του
παλικαριού, έστειλαν στην Αθήνα πείνα, αρρώστιες και φοβερή αφορία
της γης. Το µαντείο των ∆ελφών παράγγειλε στους Αθηναίους πως µόνο
όταν εξιλεωθούν απέναντι στον Μίνωα και συµφιλιωθούν µαζί του, θα
σταµατήσουν οι συµφορές που βρήκαν την πόλη τους. Οι Αθηναίοι
έστειλαν κήρυκες στον Μίνωα και τον παρακάλεσαν να σταµατήσει τον
πόλεµο και την καταστροφή της χώρας τους. Ο Μίνωας δέχτηκε
τελικά να σταµατήσει τον πόλεµο µε τον σκληρό όρο να στέλνουν κάθε
χρόνο στην Κρήτη εφτά παλικάρια κι εφτά κοπέλες, προσφορά στον
φοβερό Μινώταυρο (2) που ζούσε κλεισµένος στον Λαβύρινθο (3) .
Όταν έφτασε ο Θησέας στην Αθήνα (4) και είχε πια αναγνωριστεί από
τον πατέρα του Αιγέα ως νόµιµο παιδί και διάδοχός του στον θρόνο,
ήταν η χρονιά που οι Αθηναίοι έπρεπε να πληρώσουν για τρίτη φορά
στον Μίνωα τον φόρο µε τους εφτά νέους και τις εφτά κοπέλες. Θρήνος
και οδυρµός ακουγόταν σ’ ολόκληρη την πόλη. Οι γονείς που είχαν
παιδιά έπρεπε να τα παρουσιάσουν ,για να βγουν µε κλήρωση ποια θα
στέλνονταν στην Κρήτη βορά στον φοβερό Μινώταυρο. Βρισιές και
κατάρες ακούγονταν κατά του Αιγέα, που τον θεωρούσαν υπαίτιο του
φόνου του Ανδρόγεω ,που τους έφερε αυτή τη συµφορά .Τον
κατηγορούσαν ακόµα πως όρισε διάδοχό του στη βασιλεία ένα ξένο
παιδί και δε νοιαζόταν καθόλου για τα δικά τους παιδιά, που τα έστελνε
στον θάνατο.
Ο Θησέας που τα άκουγε όλ’ αυτά στενοχωριόταν αφάνταστα και
αποφάσισε να µοιραστεί την τύχη που είχαν τ’ άλλα παιδιά.
Παρουσιάστηκε λοιπόν και δήλωσε µόνος του πως θ’ ακολουθήσει τους
άλλους νέους στην Κρήτη, χωρίς να έχει κληρωθεί. Ζήτησε µάλιστα να
µην κληρωθούν εφτά κοπέλες, αλλά πέντε. Στη θέση τους έβαλε δυο
ατρόµητα παλικάρια, που τα είχε εκπαιδεύσει να ντύνονται και να
φέρνονται σαν γυναίκες. Όταν πια έγινε η κλήρωση, πήρε τους νέους και
τις νέες που είχαν κληρωθεί και πήγε στον ναό του Απόλλωνα για να
προσευχηθούν στον θεό και να τον ικετεύσουν να τους βοηθήσει να
επιτύχουν τον σκοπό τους, να σκοτώσουν δηλαδή τον Μινώταυρο και να
απαλλάξουν τους Αθηναίους από τον αιµατηρό φόρο. Υποσχέθηκε στον
θεό πως όταν γύριζε στην Αθήνα νικητής ,θα τελούσε πλούσιες θυσίες
και κατάθεσε στο άγαλµα του θεού την ικετηρία (5) , ένα κλαδί από την
ιερή ελιά της Ακρόπολης (5), στολισµένο µε λευκά µαλλιά.
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Έφτασε ο Θησέας στην Κρήτη σε µια περίοδο που ο Μίνωας είχε
οργανώσει αγώνες. Στους αγώνες αυτούς αγωνιζόταν κι ένας στρατηγός
του Μίνωα , που όλοι τον µισούσαν, εξαιτίας του κακού χαρακτήρα του.
Ο Θησέας ζήτησε την άδεια ν’ αγωνιστεί κι αυτός και ο Μίνωας τού την
έδωσε. Κι επειδή νίκησε σε όλα τα αγωνίσµατα και ντρόπιασε και
ταπείνωσε τον υπερόπτη στρατηγό, ο Μίνωας ευχαριστήθηκε τόσο πολύ,
που άφησε ελεύθερο τον Θησέα και τους συντρόφους του και απάλλαξε
την Αθήνα από τον αιµατηρό φόρο. Η βασιλοπούλα Αριάδνη , που
παρακολουθούσε τους αγώνες, θαύµασε τον Θησέα για την οµορφιά και
την παλικαριά του ,τον ερωτεύθηκε και τον συµβούλεψε πώς να βγει
ζωντανός από τον Λαβύρινθο, χρησιµοποιώντας τον περίφηµο µίτο ( 6 ) .

Ο Θησέας σκοτώνει τον Μινώταυρο .

Ο Θησέας ,αφού σκότωσε τον Μινώταυρο, πήρε τους συντρόφους του
και την Αριάδνη και φτάσανε στην παραλία για το ταξίδι του γυρισµού
στην Αθήνα. Τα τρόφιµά τους είχαν τελειώσει και µόνο λίγα κουκιά
(πύανους )είχε ο καθένας στο σακούλι του. Τα βάλανε όλα σε µια
χύτρα, τα έψησαν και φάγανε όλοι µαζί στο ίδιο τραπέζι , προτού
αναχωρήσουν από την Κρήτη .
Ο Θησέας, όταν γύρισε νικητής στην Αθήνα , καθιέρωσε διάφορες
τελετές σε ανάµνηση του ταξιδιού του στην Κρήτη και του φόνου του
Μινώταυρου. Μια από αυτές ήταν και τα Πυανέψια ,που τελούνταν στις
7 του Πυανεψιώνα (7). Την ηµέρα αυτή έψηναν πανηγυρικά κουκιά, για
να θυµούνται το ψήσιµο των κουκιών πριν ξεκινήσουν για το ταξίδι του
γυρισµού από την Κρήτη. Την ίδια µέρα παίδες αµφιθαλείς ,που είχαν
δηλαδή στη ζωή και τους δυο γονείς τους, γύριζαν από σπίτι σε σπίτι
την ειρεσιώνη κι έψελναν ένα τραγούδι που κι αυτό λεγόταν ειρεσιώνη .
Η ειρεσιώνη ήταν ένα κλαδί ελιάς στολισµένο µε τούφες από άσπρο
και βαµµένο κόκκινο µαλλί , (σύµβολα της υγείας και της οµορφιάς) σαν
την ικετηρία , που πρόσφερε ο Θησέας στον Απόλλωνα, πριν ξεκινήσει
για την Κρήτη.Στο τέλος ζητούσαν από τη νοικοκυρά να τους δώσει
διάφορα δώρα.
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Πάνω στο κλαδί της ειρεσιώνης κρεµούσαν διάφορους καρπούς , από
τους πρώτους της χρονιάς, καθώς και µικρά δοχεία µε µέλι, λάδι και
κρασί . Με το έθιµο της ειρεσιώνης ήθελαν να ευχαριστήσουν τους θεούς
και κυρίως τον ∆ιόνυσο και τις Ώρες για την καλή συγκοµιδή καρπών
που τους χάρισαν. Οι Ώρες ήταν θεότητες που προστάτευαν τη
γονιµότητα και την άφθονη καρποφορία της γης. Στην Αθήνα
λατρεύονταν µε τα ονόµατα Θαλλώ, Αυξώ και Καρπώ, λατρεύονταν
δηλαδή ως προσωποποιήσεις της Άνοιξης, του Καλοκαιριού και του
Φθινοπώρου ,αντίστοιχα. Ο ∆ιόνυσος εξάλλου, ως θεός του µεθυσιού
και του κεφιού ,ονοµαζόταν µεταξύ άλλων και εύβιος ( κλητ.ω εύβιε),
δηλαδή αυτός που χαρίζει χαρούµενη κι ευτυχισµένη ζωή.
Σύµφωνα λοιπόν µε την παράδοση αυτή, το έθιµο της ειρεσιώνης
καθιερώθηκε από την εποχή του Θησέα στα Πυανέψια. Ένα τραγούδι της
ειρεσιώνης έλεγε ( 8 ) :
Ειρεσιώνη σύκα φέρει και πίονας άρτους
και µέλι εν κοτύλη και έλαιον αναψήσασθαι
και κύλικ’ εύζωρον ,ως αν µεθύουσα καθεύδη,
δηλαδή :
Η ειρεσιώνη σού φέρνει σύκα κι αφράτα ψωµιά
και µέλι µέσα στο βάζο και λάδι για να ψήσεις
και κύπελο γεµάτο (κρασί) ,για να µεθύσεις και να κοιµηθείς.
Μετά την περιφορά κρεµούσαν τις ειρεσιώνες πάνω από τις πόρτες
των σπιτιών, όπου θα τις άφηναν κρεµασµένες ως τις 7 του Πυανεψιώνα
της επόµενης χρονιάς.. Κατέβαζαν τότε τις παλιές και τις έκαιγαν, όπως
καίµε κι εµείς σήµερα τα στεφάνια του Μάη, στις φωτιές του Αϊ –
Γιαννιού και στα κάψαλα της παραµονής της 1ης Αυγούστου.
Για να τιµηθεί περισσότερο ο Απόλλωνας, καθιερώθηκε η περιφορά
της ειρεσιώνης να γίνεται και στη γενέθλια γιορτή του, τα Θαργήλια, στις
6 και 7 του Θαργηλιώνα ( 9 ). Τώρα παρακαλούσαν τους θεούς να
προστατέψουν τις καλλιέργειες και να τους χαρίσουν καλή σοδειά.Εδώ
όµως στο έθιµο παρουσιάζεται µια αλλαγή, πολύ σηµαντική για το θέµα
µας :Το κλαδί της ειρεσιώνης από κλαδί ελιάς γίνεται κλαδί δάφνης.
Η δάφνη ήταν το αγαπηµένο και ιερό φυτό του Απόλλωνα. Κατά τη
Μυθολογία η ∆άφνη ήταν κόρη σπάνιας οµορφιάς, που την ερωτεύθηκε
ο Απόλλωνας, αλλ’ αυτή απέκρουσε τον έρωτά του. Καταδιωκόµενη από
τον Απόλλωνα, παρακάλεσε τη Γη να τη σώσει κι αυτή τη µεταµόρφωσε
στο φυτό δάφνη. Ο Απόλλωνας ,για να παρηγορηθεί που έχασε οριστικά
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πια τη ∆άφνη, έκοψε ένα κλαδί από το φυτό δάφνη, έπλεξε µ’ αυτό
στεφάνι , το φόρεσε και ονοµάστηκε γι’ αυτό δαφναίος και δαφνηφόρος.
Ο Απόλλωνας λατρευόταν ,εκτός των άλλων , και ως προστάτης των
γεωργών και των ποιµένων µε τις ονοµασίες αγραίος, ποίµνιος και
µαλόεις (10). Προστάτευε τα φυτά και τα ζώα από διάφορες αρρώστιες,
από τα ζωύφια και τα έντοµα .Έδιωχνε κι εξολόθρευε τα ποντίκια .
Στενή σχέση µε τις ιδιότητές του αυτές είχε η παρουσία της δάφνης στη
λατρεία του. Τα φύλλα, τα άνθη και οι καρποί της δάφνης περιέχουν
αιθέριο τοξικό έλαιο , που αρωµατίζει και απολυµαίνει. Παλαιότερα
έβραζαν φύλλα δάφνης και µε το νερό έπλεναν τα ζώα για να φύγουν οι
ψύλλοι, τα τσιµπούρια και οι αλογόµυγες. ∆αφνέλαιο έβαζαν παλιά οι
γυναίκες στα µαλλιά τους ως άρωµα και απολυµαντικό. Από την
αρχαιότητα και µέχρι σήµερα χρησιµοποιούµε φύλλα δάφνης, όταν
συσκευάζουµε σύκα και σταφίδες ,για να µην αναπτυχθούν σ’ αυτά
έντοµα ή σκουλήκια. Φύλλα δάφνης χρησιµοποιούµε σε διάφορα
φαγητά, π.χ. στιφάδο κ.ά. Οι αρωµατικές ουσίες του φυτού
χρησιµοποιούνται στην αρωµατοποιία και στη φαρµακευτική.
Η δάφνη στην Αρχαιότητα χρησιµοποιήθηκε ως σύµβολο νίκης. Οι
αρχαίοι Έλληνες και οι Ρωµαίοι στεφάνωναν τους ήρωές τους µε
στεφάνια από κλαδιά δάφνης. Η Εκκλησία αρχικά δεν έβλεπε µε καλό
µάτι τη χρήση φυτών και λουλουδιών στη λατρεία, γιατί αυτά θύµιζαν
ειδωλολατρικές τελετές. Σιγά – σιγά , όµως δέχτηκε την παρουσία τους
είτε για στόλισµα των ναών είτε σε ορισµένες τελετές. Φύλλα και κλαδιά
δάφνης χρησιµοποιήθηκαν στη γιορτή των Βαΐων ,το Μέγα Σάββατο
στην « πρώτη Ανάσταση » και για στεφάνια σε νεκρούς και µάρτυρες.
Στα πανάρχαια χρόνια στην Αθήνα ,την ηµέρα των Θαργηλίων
γίνονταν ανθρωποθυσίες και αργότερα αναπαραστάσεις ανθρωποθυσιών,
για να καθαριστεί και να εξαγνιστεί η πόλη από κάθε µορφής µίασµα.
Μαζί µε τις τελετές αυτές του καθαρµού γινόταν και περιφορά της
ειρεσιώνης από κλαδί δάφνης. Πίστευαν πως ο Απόλλωνας καθάριζε και
εξάγνιζε τους ανθρώπους ,γι’ αυτό τον αποκαλούσαν Καθάρσιο και
Σωτήρα.
Μια ακόµα παρέκβαση ,που πρέπει να γίνει εδώ για την οικονοµία του
θέµατος , είναι να ειπωθούν λίγα λόγια για τους αγερµούς και τα
αγυρτικά τραγούδια.
Αγερµοί στην αρχαιότητα ήταν οι επισκέψεις, που έκαναν συντροφιές
σε ορισµένες µέρες του χρόνου ή σε γιορτές ,σε σπίτια συγγενών και
φίλων ,για να τους πουν τραγούδια µε ευχές για χρόνια πολλά, υγεία
και ευτυχία (αγυρτικά τραγούδια ) (11)..
Στα αγυρτικά τραγούδια ανήκουν και τα χελιδονίσµατα ,που αργότερα
τα έλεγαν µόνο παιδιά , γυρίζοντας από σπίτι σε σπίτι και ζητώντας από
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τη νοικοκυρά να τους δώσει διάφορα φιλέµατα ,όπως κάνουν και
σήµερα τα παιδιά µε τα κάλαντα . Τα τραγουδούσαν την 1η Μαρτίου,
που µέχρι το 153 π.Χ. ήταν η Πρωτοχρονιά των αρχαίων , και όταν
γύριζαν την ειρεσιώνη την ηµέρα των Θαργηλίων. Χελιδονίσµατα
αναφέρονται και κατά τη Βυζαντινή περίοδο. Χελιδονίσµατα λένε και
σήµερα τα παιδιά την 1η Μαρτίου σε διάφορες περιοχές της Χώρας,
κρατώντας ένα ξύλινο χελιδόνι στη µέση ενός στεφανιού από λουλούδια.
Να ένα χελιδόνισµα από την αρχαιότητα κι ένα σηµερινό :
αρχαίο

νεοελληνικό

Ήλθε, ήλθε χελιδών
Ήρθε, ήρθε χελιδόνα
καλάς ώρας άγουσα,
ήρθε κι άλλη µελιδόνα,
καλούς ενιαυτούς
κάθισε και λάλησε
επί γαστέρα λευκή
και γλυκά κελάηδησε .
επί νώτα µέλαινα.
………………………
………………………
Στο τέλος υπάρχει και στα δυο η παρότρυνση στη νοικοκυρά , να
δώσει διάφορα φιλέµατα :
Παλάθαν ου προκύκλει
εκ πίονος οίκου
οίνου τε δέπαστρον
τυρών τε κάνιστρον
και τυρών α χελιδών
και λεκιθίταν ουκ απωθείται…

Συ, καλή νοικοκυρά,
έµπα στο κελάρι σου,
φέρ’ αβγά περδικωτά
και πουλιά σαρακοστά,
δώσε και µιαν ορνιθίτσα,
φέρε και µια κουλουρίτσα.

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω , λέµε πως η ειρεσιώνη ήταν ένα
πανάρχαιο θρησκευτικό έθιµο, κατά το οποίο τα παιδιά γύριζαν στα
σπίτια κρατώντας ένα κλαδί δάφνης στολισµένο µε τούφες µαλλιών και
τραγουδούσαν χελιδονίσµατα, ζητώντας από τις νοικοκυρές να τους
δώσουν διάφορα φιλέµατα. Το έθιµο σχετιζόταν µε τη λατρεία των θεών
και κυρίως του Απόλλωνα, του ∆ιόνυσου και των Ωρών.
β. Το νεοελληνικό έθιµο του ρουµανιού
Στα Βασιλικά της Λέσβου τη Μεγάλη Πέµπτη το πρωί, προτού
τελειώσει η λειτουργία, η παπαδιά, ο νεωκόρος ή άλλα πρόσωπα του
περιβάλλοντος του παπά στόλιζαν το ρουµάνι, ένα µεγάλο κλαδί δάφνης,
µε πολύχρωµα κουρελάκια ( βαλάδια ),που πρόθυµα έδιναν οι µοδίστρες
του χωριού. Όταν τέλειωνε η λειτουργία, ο νεωκόρος µε µια οµάδα
παιδιών, που σήκωναν στον ώµο τους το ρουµάνι ,γύριζαν στα σπίτια του
χωριού και έλεγαν το τραγούδι, που κι αυτό ονοµαζόταν ρουµάνι. Ο
6

νεωκόρος µοίραζε στις νοικοκυρές αντίδωρο από τη λειτουργία ,που πριν
από λίγο είχε τελειώσει. Όταν στο σπίτι υπήρχε άρρωστος, ο νεωκόρος
έδινε ένα κουρελάκι από το ρουµάνι να το δέσει στο χέρι του ,για να γίνει
καλά. Την ίδια ώρα τα παιδιά , κρατώντας το ρουµάνι ,έξω από την
πόρτα του σπιτιού ,τραγουδούσαν (12) :
Το ρουµάνι πέρασε (13) από τη Μαύρη Θάλασσα,
πύργωσε, θεµέλιωσε, κάθισε και λάλησε :
Έξω, ψύλλοι, ποντικοί, και µέσα το ρουµάνι (14) ,
να φάει λαδοκούµαρο, να πέσει να ψοφήσει.
Μάρτη, Μάρτη µου καλέ και Απρίλη φοβερέ !
Χαίρε ,Ώρα !Χαίρε, Ευβιέ !Χαίρε, Τίµιε Σταυρέ !
Ο χορός των Αποστόλων και ηµείς οι µαθηταί,
εµείς οι τρεις ,οι τέσσερις κι άλλοι είκοσι τέσσερις
το ∆άσκαλο γυρεύαµε, το ∆άσκαλο δε βρήκαµε…
Ω καλή νοικοκυρά, σήκου δώσ’ µας πέντ’ αβγά,
πέντ’ αβγά Σαρακουστ’να, κι έχου δάσκαλου κακό…
Σαν αργήσου δέρνει µε, σαν πάω µαλώνει µε !
Ρο , ρο , έν’ αβγό µέσ’ του καλάθ’
τσι ένα τσέφαλου µιτάξ ’ ! (15)
Στην Καλλονή γύριζαν το ρουµάνι την Κυριακή των Βαΐων . Έγραφε
ο αείµνηστος Κώστας Τσέλεκας ( 16 ) στον διευθυντή της εφηµερίδας
«Φωνή των Βασιλικιωτών» κ. Ευστράτιο Κλούρα (Ιανουάριος –
Μάρτιος 1980) :
« Σας ευχαριστώ για την αποστολή των φύλλων Η Φωνή των
Βασιλικιωτών, µα ακόµα πιο πολύ για το λαογραφικό θησαυρό που
βρήκα µέσα σ’ αυτά. Η Ειρεσιώνη και το ρουµάνι του Γιώργου Ι.
Αλβανού, τον οποίο επειδή δεν γνωρίζω σας παρακαλώ να του
διαβιβάσετε από καρδιάς µου θερµότατα συγχαρητήρια για τη χαρά που
ένιωσα διαβάζοντας την εµπεριστατωµένη έκθεση του λαογραφικού
τούτου θέµατός του. Με εντυπωσίασε και µε κατέπληξε η βαθιά έρευνά
του γύρω από το θέµα τούτο, η σαφήνεια των σκέψεων και συλλογισµών
του µε τη συσχέτιση της αρχαίας Ειρεσιώνης κατά τα Θαργήλια και
Πυανέψια µε το ρουµάνι ,το πασχαλινό τούτο έθιµο της Μ. Πέµπτης που
γίνεται στα Βασιλικά, αποδεικνύοντας µε τη λεπτοµερή ανάλυση του
τραγουδιού του εθίµου.
Μόλις διάβασα τη µελέτη αυτή του κ. Αλβανού , αµέσως γύρισα 50
χρόνια πίσω στη ζωή µου στην Καλλονή και θυµήθηκα την εντύπωση
που µου προξένησε όταν για πρώτη φορά είδα µετά την απόλυση της
Εκκλησίας της Κυριακής των Βαΐων να ξεχύνεται µια οµάδα από
µεγάλα παιδιά του σχολείου µέσα από το ιερό του ναού καταχαρούµενα
και ένα από αυτά να κρατά στον ώµο του ένα δεµάτι αρκετά µεγάλο από
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κλαδιά δάφνης δεµένα στη βάση τους µε σχοινί, καταστόλιστο µε
«βαλάδια » ( χρωµατιστά πανάκια, κοψιές ) κι ένα άλλο παιδί της οµάδας
ένα άδειο καλάθι. Παραξενεύτηκα , στάθηκα και παρακολούθησα.
Μπήκαν στο γειτονικό σπίτι κι άρχισαν να ψέλνουν « Την κοινήν
ανάστασιν προ του Σου πάθους πιστούµενος …», µετά κάτι στίχους
τραγουδιού , στη συνέχεια ο φέρων το δεµάτι όπως το κρατούσε κι
έµοιαζε σαν θάµνος δάφνης το ανασήκωσε, το χτύπησε στο πάτωµα και
τότε όλη η οµάδα φώναξε : « Έξω ψύλλοι, ποντικοί µέσα στο βαθύ
ρουµάνι » και γελώντας « Ρο, ρο ή τα λεφτά ή τ’ αβγό! ». Να η
νοικοκυρά µε τ’ αβγό, κόβει ένα κλαδάκι δάφνης µε βαλάδι, δίνει τ’
αβγό και η οµάδα µε το « Καλό Πάσχα ! » προχωρεί για το διπλανό σπίτι.
Κατά το µεσηµέρι συνάντησα την οµάδα µπροστά στο ναό µε το
δεµάτι της κουτσουρεµένο και το καλάθι γεµάτο αβγά ,περιµένοντας τον
παπά να τα παραδώσουν και να πάρουν κι αυτά το φιλοδώρηµά των για
τους κόπους των.
Η θύµηση αυτή και ο στίχος « Έξω ψύλλοι, ποντικοί µέσα στο βαθύ
ρουµάνι » µου κίνησαν την περιέργεια µήπως είναι το ίδιο έθιµο
αναβίωσης της « Ειρεσιώνης » και ύστερα από προσπάθειες κατόρθωσα
να µάθω τα λόγια του τραγουδιού που έλεγαν µετά την « Κοινήν
ανάστασιν …» από τον κ. Σταύρο Γαβριήλ από τα ∆άφια, τα οποία και
παραθέτω (17) :
Ηµείς οι τρεις , οι τέσσερις
κι οι άλλοι είκοσι τέσσερις
την πόλη τη µητρόπολη γυρίσαµε
για νάβρουµε το Βασιλιά…
Το Βασιλιά δεν ήβραµε.
Ω καλή νοικοκυρά ,σήκω δώσ’ µας πέντ’ αβγά,
Μάρτη, Μάρτη µας καλέ και Απρίλη δροσερέ,
τα πουλάκια κελαηδούν, τους ανθρώπους εξυπνούν
να µην έχετε το κρίµα µας και την αµαρτία µας.
Χαίρε Εύα, χαίρε Αδάµ, χαίρε Τίµιε Σταυρέ !
Ο χορός των Αποστόλων και ηµείς οι µαθηταί!
( χτυπούν το δεµάτι κάτω δυο-τρεις φορές)

Έξω ψύλλοι ποντικοί µέσα σε βαθύ ρουµάνι!
Ρο,ρο ή τα λεφτά ή τ’ αβγό !
……………………………………………………………………………
Στη Νάπη γυρίζουν το Βαγιό (18) .Γράφει ο δάσκαλος Γ.Αβαγιανός :
« Οι νέοι του χωριού πήγαιναν και έκοβαν βάγιες, για να κάνουν τα
Βαγιά.
Τα Βαγιά ήταν δεµάτια από µεγάλα κλαδιά δάφνης, δυο µέτρα πάνω –
κάτω, στολισµένα µε βαλάδια. Κάθε Βαγιό είχε δεµένο στην κορυφή του
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ένα µικρό καµπανάκι ( χιµατέλ’) για να κουδουνίζει όταν κουνιέται.
Γίνονταν τόσα Βαγιά, όσες και οι παρέες των νέων, που ήθελαν να πουν
το Βαγιό (δυο-τρία συνήθως).
Το απόγευµα του Σαββάτου έτοιµα, καλοδεµένα και καλοστολισµένα
τα Βαγιά τα πήγαιναν στην εκκλησία και τα έστηναν στο µέσον του ναού
κάτω από το µεγάλο πολυέλαιο .Εκεί παρέµεναν όλο το βράδυ και
ανήµερα των Βαΐων ,λίγο πριν από το τέλος της Θείας Λειτουργίας, τα
ευλογούσε ο παπάς διαβάζοντας τις σχετικές ευχές. …
Οι καλαντιστές καθυστερούσαν λίγο στο προαύλιο της εκκλησιάς για
να δώσουν χρόνο στις νοικοκυράδες να πάνε στα σπίτια τους και µετά
ξεκινούσαν. Ο χεροδύναµος κάθε συντροφιάς έπαιρνε στην πλάτη το
µεγάλο δάφνινο δεµάτι και όλοι µαζί ξεχύνονταν στο δρόµο ,ποιος θα
προλάβει να πει το βαγιό στα περισσότερα και στα πλουσιότερα σπίτια,
χωρίς να περιφρονούν και τα φτωχόσπιτα, για να εισπράξουν τα µεγάλα
φιλοδωρήµατα.
Άνοιγαν διάπλατα οι εξώπορτες των σπιτιών και χωρίς την
καθιερωµένη άδεια ορµούσαν στις αυλές, έστηναν κάτω το Βαγιό και
κουνώντας το ρυθµικά και παλινδροµικά για να παίζει και το καµπανάκι
έψελναν:
Την κοινήν Ανάστασιν προ του Σου πάθους πιστούµενος…
Το χελιδόνι ( 19) πέρασε από τη Μαύρη Θάλασσα
βρήκε πύργο κι έκατσε, πύργο και ελάλησε.
Λάλει, λάλει, χελιδόνι! (19)
Μάρτη, Μάρτη µου καλέ και Απρίλη βροχερέ !
Ηµείς οι τρεις οι τέσσηρης κι άλλ’ είκουσι τέσσηρης
την πόλη να γυρίσουµη, την πόλη τη Μητρόπουλη,
µη µας δείρ’ ου δάσκαλους κι έχητη του κρίµα µας
κι την αµαρτία µας.
Βάγια, βάγια του Βαγιό,
Κι του κόκκινου τ’ αβγό,
Κι την άλλη Κυριακή
τρων του καπυρό (20) τ’ αρνί
Γεια , καλή νοικοκυρά,
για τ’ αβγό, για τουν παρά!
Τση τη χρόν’ !
Έκοβαν µικρά κλαδάκια δάφνης από το Βαγιό, τα έριχναν στην αυλή,
αρπούσαν τον παρά ή τ’ αβγό και γρήγορα έτρεχαν στο άλλο σπίτι …».
Στη Μόρια γυρίζουν τη Ρόκα γράφουν τα « Αιολικά Νέα » (21) :
« Το έθιµο της ρόκας πραγµατοποιείται κάθε Μεγάλη Πέµπτη στη
Μόρια. Σύµφωνα µε την παράδοση, µικρά παιδιά του χωριού κόβουν ένα
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µεγάλο κλαδί από δάφνη ( βάγια ) και πάνω στα φύλλα του
καρφιτσώνουν µικρά κοµµάτια κόκκινου υφάσµατος. Στη συνέχεια
γυρίζουν στα σπίτια και οι νοικοκυρές τους προσφέρουν κόκκινα αβγά.
Το έθιµο αυτό έχει παραλλαγές και σε άλλα µέρη.».
Ξέρουµε βέβαια πως η ρόκα, η αρχαία ηλακάτη, είναι ένα λεπτό ραβδί,
στο επάνω άκρο του οποίου οι γυναίκες τοποθετούσαν «σκαµάγγια »
(22) από µαλλί ή βαµβάκι, τα οποία στη συνέχεια έγνεθαν. Εδώ δηλαδή
η ειρεσιώνη ονοµάστηκε ρόκα , γιατί η ρόκα είχε επάνω της τούφες από
µαλλιά ( έρια ),όπως και η ειρεσιώνη.
Παραθέτουµε τέλος δυο από τις παλιότερες παραλλαγές του
τραγουδιού του ρουµανιού µε την ορθογραφία τους ::
(1)
Του χηλιδόνι πέραση απού τη Μαύρη Θάλασσα,
Ηύρη πύργου κ έκατση , πύργου κη ανηλάληση.
Ρώω,ρώω σήµηρα. Σήµηρα τρώνη κουλιό,
Όξου ψύλλοι ,πουντικοί , κη µέσα του ρουµάνι.
Άρχουντης Χριστιανοί, κ’ ηµείς οι µαθητάδης
Απού δασκάλου ήρταµη,να σας ευαγγελίσουµη
Κάτου ’ς τα Γιρουσόλυµα κη ’ς του Χριστού του τάφου
Γ-οι ’βραίοι πήραν του Χριστό κη παν να τουν σταυρώσουν.
Σταυρώναν τουν κη λέγαν τουν κη ψηυτουµαρτυρούσαν.
Χαίρε Νύ-,χαίρε Νύ- χαίρε δέσποινα καλή.
Χαίρε ήρταµη ηδώ
Να µας δώσητη τ’ αυγό,
Ω καλή νοικουκυρά,
Να µας δώσης του παρά,
Ως την άλλη Κυριακή
Κη του καππυρό τ’ αρνί.
( 2)
Χηλι-χηλι-χηλιδόνι !
Μάρτη,Μάρτη µου καλέ
Κη Απρίλη φουβηρέ,
Μέσ’ σει τρεις κη τέσσηρης
Κη άλλου δηκατέσσηρης
’Σ την πόλιν ηγυρίσαµη
’Στη πόλ’ είνη Μητρόπουλι
Ω, χαρά τουν απουστόλουν
Ψάλλη ήρταµη ηδώ
Ψάλλη να παγαίνουµη,
Μη µας δείρ’ η δάσκαλους
Κ’ έχητη του κρίµα µας
για τη παρακηρίδα µας.
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Όξου ψύλλοι, πουντικοί
Μέσα ήλιους κη χαρά
Κη καλή νοικουκυρά
Για τα’ αυγό,για του παρά.
(Σ.Αναγνώστου : Λεσβιακά )
Οµοιότητες των εθίµων ειρεσιώνης και ρουµανιού
Άσχετα µε το αν θα ονοµάσουµε το χριστιανικό έθιµο ρουµάνι,
βαγιό, ρόκα ή ό, τι άλλο, παρατηρούµε ότι τα δυο έθιµα , ειρεσιώνη και
ρουµάνι, παρουσιάζουν τις παρακάτω οµοιότητες :
- Σχετίζονται µε τη Θρησκεία και τελούνται σε ηµέρες θρησκευτικών
γιορτών .
- Ένα κλαδί δάφνης στολίζεται µε µαλλιά (ή βαλάδια ) και περιφέρεται
στα σπίτια των πιστών .
- Το στόλισµα του κλαδιού γίνεται µέσα στο ναό , γι’ αυτό πιστεύεται
ότι το κλαδί έχει την ευλογία του θείου και αποκτά θαυµατουργές
ιδιότητες (ιαµατικές, καθαρτικές ,ευεργετικές ).
- Η δάφνη έχει ιδιότητές καθαρτικές και απολυµαντικές (διώχνει τα
έντοµα, τα ζωύφια και τους ποντικούς ) .
- Η περιφορά της ειρεσιώνης και του ρουµανιού συνοδεύεται από
χελιδονίσµατα , που προαναγγέλλουν τον ερχοµό της Άνοιξης .
- Τα παιδιά στο τέλος του χελιδονίσµατος καλούν τη νοικοκυρά να τους
δώσει διάφορα φιλέµατα.
- Τα δυο έθιµα τελούνται Άνοιξη και συµπίπτουν µε τις δυο µεγάλες
γιορτές, των Θαργηλίων των ειδωλολατρών και της Ανάστασης των
Χριστιανών, που συµβολίζουν την αναγέννηση της Πλάσης.
Στις παραλλαγές του χελιδονίσµατος για το ρουµάνι ,παρόλο που είναι
φανερό πως οι αφηγητές έχουν παραλείψει αρκετούς στίχους,
παρατηρούνται οι ακόλουθες οµοιότητες :
- Το χελιδόνι ( και όχι βέβαια το ρουµάνι ) περνά από τη Μαύρη
Θάλασσα. Μετά το πέρασµά του θεµελιώνει και υψώνει πύργο ( χτίζει
τη φωλιά του ) και χαιρετίζει τον Μάρτη και τον Απρίλη,
προαναγγέλλοντας τον ερχοµό της Άνοιξης.
- Υπάρχουν χαιρετισµοί σε αρχαίες θεότητες (∆ιόνυσο, Ώρες ) ή σε
πρόσωπα και σύµβολα της χριστιανικής Θρησκείας ( Αδάµ, Εύα,
Παναγία , και Τίµιο Σταυρό ).
- Οι µαθητές ψάχνουν να βρουν τον ∆άσκαλο ( ή τον Βασιλιά ), αλλά δεν
κατορθώνουν να τον βρουν.
- Οι µαθητές φοβούνται τον ∆άσκαλο.
- Ο ∆άσκαλος είναι κακός , που µαλώνει και δέρνει (τιµωρεί ) όποιον
τον παρακούει.
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Σίγουρα οι εκφράσεις αυτές είναι αλληγορικές και µόνο σε εικασίες
µπορούν να οδηγήσουν.
γ. Η επιβίωση πολιτιστικών στοιχείων του παρελθόντος
Επίσηµη Θρησκεία του λαού µας είναι η χριστιανική. Σ’ αυτήν είναι
προσηλωµένος µε πίστη και λατρεία. Στην καθηµερινή ζωή του ,όµως,
πλάι στην επίσηµη αυτή θρησκεία υπάρχει και µια ανεπίσηµη µε
εντελώς διαφορετική µορφή, η λεγόµενη λαϊκή θρησκεία. Η θρησκεία
αυτή µαζί µε τα χριστιανικά στοιχεία περιλαµβάνει και στοιχεία από την
προχριστιανική , δηλαδή από την ειδωλολατρική θρησκευτική ζωή , που
επιβίωσαν ως τις µέρες µας. Οι βυζαντινοί αυτοκράτορες ( Μέγας
Θεοδόσιος, Ιουστινιανός κ.ά. ) κυνήγησαν µε πάθος καθετί το
ειδωλολατρικό. Κατάργησαν τους Ολυµπιακούς Αγώνες ,έκλεισαν το
Μαντείο των ∆ελφών και τις φιλοσοφικές σχολές της Αθήνας, γκρέµισαν
ναούς, καταστρέψανε αγάλµατα ,κυνήγησαν ειδωλολάτρες. Ο
Χριστιανισµός όµως, που τόσο εύκολα γκρέµισε το δωδεκάθεο του
Ολύµπου, δεν µπόρεσε να ξεριζώσει από τη συνείδηση του λαού πολλά
ειδωλολατρικά ήθη και έθιµα , που ήταν δεµένα µε τη λαϊκή πίστη και
λατρεία .
Η Εκκλησία , στην επίµονη προσπάθειά της να επιβάλει τη δογµατική
διδασκαλία της για τη χριστιανική λατρεία , συνάντησε την επίµονη
προσήλωση του λαού στα ειδωλολατρικά λατρευτικά έθιµά του, που
ήταν δεµένα µε την καθηµερινή του ζωή και τα είχε απόλυτη ανάγκη.
Τελικά αναγκάστηκε να υποχωρήσει είτε δίνοντας σε ορισµένα από
αυτά ερµηνεία και περιεχόµενο χριστιανικό είτε επιτρέποντας απλώς να
τελούνται σε διάφορες χριστιανικές γιορτές και να αναφέρονται στο
θρησκευτικό γεγονός της ηµέρας.. Τέτοια έθιµα είναι π.χ. τα τάµατα και
ταξίµατα στον Χριστό, στην Παναγία και στους Αγίους,(χρυσά και
ασηµένια αφιερώµατα, λειτουργίες, σφάξιµο ζώων , άναµµα καντηλιών
κτλ.),τα Ψυχοσάββατα µε τα κόλλυβα, οι µεταµφιέσεις και οι άλλες
αποκριάτικες εκδηλώσεις, ο κλήδονας και οι φωτιές του Αϊ – Γιαννιού,
τα κόκκινα αβγά, τα κάλαντα, τα χελιδονίσµατα , τα στεφάνια του Μάη
και τόσα άλλα.
Ανάµεσα στα ειδωλολατρικά έθιµα , που εκχριστιανίστηκαν και
φόρεσαν τον χριστιανικό µανδύα , είναι και το πανάρχαιο έθιµο της
ειρεσιώνης. Από την ανάλυση που έγινε στα προηγούµενα, νοµίζουµε
πως δεν χωρεί καµιά αµφιβολία για την ταυτότητα των δυο αυτών
εθίµων. Αρκεί και µόνο ο στίχος « Χαίρε Ώρα, χαίρε ευβιέ, χαίρε Τίµιε
Σταυρέ » ,που υπάρχει στην παραλλαγή του τραγουδιού των Βασιλικών.
Ο αφηγητής του τραγουδιού δε γνώριζε βέβαια ούτε τις θεότητες Ώρες
ούτε τον εύβιο ∆ιόνυσο. Ο στίχος διατηρήθηκε από το έθιµο της
ειρεσιώνης κι εκείνοι που τον τραγουδούσαν αγνοούσαν παντελώς τη
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σηµασία και την προέλευσή του. Ο εκχριστιανισµός του εθίµου και η
ανάγκη της οµοιοκαταληξίας πρόσθεσαν το « χαίρε ,Τίµιε Σταυρέ ». Για
τον ίδιο λόγο στην παραλλαγή της Καλλονής το «χαίρε Ώρα, χαίρε
ευβιέ» αντικαταστάθηκε από το αταίριαστο « χαίρε Εύα, χαίρε Αδάµ »
και στην παλαιότερη παραλλαγή από το « χαίρε Νυ- χαίρε Νυ- ,χαίρε
δέσποινα καλή », που προφανώς αναφέρεται στην Παναγία. Η
Στ΄Οικουµενική Σύνοδος το 680 καταδίκασε τα κάλαντα και τα
χελιδονίσµατα ως ειδωλολατρικές εκδηλώσεις. Η ειρεσιώνη όµως από
την αρχαιότητα πέρασε στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους ,στη
συνέχεια στο Βυζάντιο και διατηρήθηκε ως τις µέρες µας µε το όνοµα
«ρουµάνι » . Η ειρεσιώνη και το ρουµάνι ή βαγιό είναι το ίδιο έθιµο, που
επιβίωσε ως τις µέρες µας µε τα χελιδονίσµατα .
Στην Καλλονή και στη Νάπη ,γειτονικά χωριά άλλωστε, το έθιµο
τελείται την Κυριακή των Βαΐων, ηµέρα της πανηγυρικής εισόδου του
Χριστού στα Ιεροσόλυµα. Το έθιµο συνδέεται εδώ και µε την ανάσταση
του Λαζάρου που προηγήθηκε, γι’ αυτό πριν από το χελιδόνισµα
ψέλνεται το τροπάριο «Την κοινήν ανάστασιν… Όθεν και ηµείς ως οι
παίδες τα της νίκης σύµβολα φέροντες…».Συνδέεται επίσης µε τα
«βαΐα»,µε τα οποία τα πλήθη υποδέχτηκαν τον Χριστό κατά τη
θριαµβευτική είσοδό του στα Ιεροσόλυµα, που δικαιολογεί και την
ονοµασία «βαγιό».
Στα Βασιλικά και στη Μόρια, χωριά που απέχουν αρκετά µεταξύ τους,
το έθιµο τελείται τη Μεγάλη Πέµπτη, ηµέρα της Σταύρωσης του
Χριστού : « Σήµερον κρεµάται επί ξύλου ο εν ύδασι την γην κρεµάσας…»
ψέλνουν στις εκκλησιές. Ο Υιός του Ανθρώπου θυσιάζεται για να
λυτρώσει τον άνθρωπο από την αµαρτία. Ανθρωποθυσίες γίνονταν τα
πανάρχαια χρόνια την ηµέρα των Θαργηλίων στην Αθήνα, για να
εξαγνιστεί η πόλη και να απαλλαγεί από κάθε είδους µίασµα. Τη
Μεγάλη Πέµπτη µε τα Άγια Πάθη, στο πρόσωπο του Σωτήρα Χριστού, ο
ειδωλολάτρης τέλεσε τα Θαργήλιά του και λάτρεψε τον δικό του
Σωτήρα, τον Απόλλωνα. Το έθιµο του ρουµανιού πήρε τη θέση του
εθίµου της ειρεσιώνης. Άλλαξαν µόνο τα ονόµατα και τα λόγια. Η ουσία
έµεινε η ίδια, αναλλοίωτη µέσα στο κύλισµα των αιώνων.
Γλωσσάρι
(1)βαλάδια (τα): χρωµατιστές λουρίδες υφάσµατος, κοψίδια
(2)Μινώταυρος (ο):φοβερό τέρας, µισό ταύρος και µισό άνθρωπος, που γεννήθηκε
από τη συνεύρεση της συζύγου του Μίνωα Πασιφάης µε ταύρο.
(3)Λαβύρινθος(ο): η κατοικία του Μινώταυρου µε αδιέξοδους διαδρόµους, την οποία
κατασκεύασε ο ∆αίδαλος. Μόνο ένας διάδροµος οδηγούσε από το κέντρο στην έξοδο.
Μέσα στον Λαβύρινθο ο Μινώταυρος κατασπάραζε τους νέους και τις νέες, που
πλήρωναν ως φόρο οι Αθηναίοι στον Μίνωα.

13

(4)Ο βασιλιάς της Τροιζήνας Πιτθέας φιλοξένησε τον βασιλιά της Αθήνας Αιγέα, που
συνευρέθηκε µε την κόρη του Αίθρα. Από τη συνεύρεσή τους αυτή γεννήθηκε ο
Θησέας, που ξεκίνησε για την Αθήνα να γνωρίσει τον πατέρα του, όταν πια
ενηλικιώθηκε. Στο δρόµο για την Αθήνα έκανε τους περίφηµους
άθλους,
σκοτώνοντας φοβερούς ληστές.
(5) Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι η ελιά εξαγνίζει από τις αµαρτίες. Όσοι είχαν
διαπράξει το φοβερό αδίκηµα της ανθρωποκτονίας κατέφευγαν σε κάποιο ναό ως
ικέτες, ζητώντας από τους άρχοντες ικεσία. Κατέφευγαν στο ναό, κρατώντας την
ικετηρία, ένα κλαδί ελιάς, πάνω στο οποίο είχαν τυλίξει µαλλιά προβάτου, λευκά και
κόκκινα. Η κάθαρση και ο εξαγνισµός ήταν απαραίτητες διαδικασίες πριν από
οποιαδήποτε σπουδαία ενέργεια ή µάχη . Γι’ αυτό ο Θησέας,πριν ξεκινήσει για την
Κρήτη,πήγε στον ναό του Απόλλωνα και πρόσφερε την ικετηρία.
(8) ειρεσιώνη : βλ.Πλουτάρχου ,Θησεύς,κεφ.22, όπου και το σχετικό τραγούδι.
Μια παράδοση σχετική µε τον ΄Οµηρο αναφέρει πως όταν αυτός ξεχειµώνιαζε στη
Σάµο , πήγαινε τις νουµηνίες, δηλαδή την πρώτη κάθε µήνα, στα πλούσια σπίτια και
τραγουδούσε την ειρεσιώνη, παίρνοντας διάφορα δώρα.Επειδή κατά την παράδοση
ήταν τυφλός, τον οδηγούσαν µερικά ντόπια αγόρια. Με το τραγούδι ευχόταν στον
νοικοκύρη ευτυχία , πλούτο και ειρήνη.
(9)Θαργηλιώνας(ο) :Μήνας του αττικού ηµερολογίου που αντιστοιχεί στο διάστηµα
µέσα Μαΐου – µέσα Ιουνίου. Στις 6-7 του µήνα αυτού γιορταζόταν η γενέθλια γιορτή
του Απόλλωνα και της αδελφής του Άρτεµης. Στη γιορτή αυτή τα πανάρχαια χρόνια
γίνονταν ανθρωποθυσίες και αργότερα αναπαραστάσεις ανθρωποθυσιών για καθαρµό
της πόλης κα εξαγνισµό των κατοίκων της. Γινόταν επίσης περιφορά της ειρεσιώνης
και κατανάλωση των πρώτων άρτων ( θάργηλων ) από τη νέα σοδειά.
(10)Απόλλων µαλόεις (ο): Κυριότερος θεός στη Λέσβο κατά την αρχαιότητα.
Λατρευόταν
ως προστάτης των προβάτων ( µάλα =µήλα =πρόβατα), των
βοσκηµάτων γενικά και των βοσκών. Στην περιοχή της Μαλέας, της οποίας
εθεωρείτο προστάτης, έξω από την πόλη της Μυτιλήνης, υπήρχε ναός του ,όπου οι
Μυτιληναίοι τον λάτρευαν «πανδηµεί».
(11)αγερµός (ο):Το έθιµο του αγερµού επιβιώνει στην αρχική του µορφή στο
Λισβόρι της Λέσβου. Περασµένα µεσάνυχτα, ξηµερώνοντας η γιορτή των
Θεοφανείων , (Φώτων) νέοι και νέες του χωριού επισκέπτονται τα σπίτια ,ανοίγουν
χωρίς προηγούµενη άδεια τις εξώπορτες, πηδώντας ακόµα και από τους τοίχους, αν
τις βρουν κλειδωµένες , και µε τα κάλαντα ( αγυρτικά τραγούδια) των Φώτων καλούν
τη νοικοκυρά να σηκωθεί , για να πάει στην εκκλησία:
« Σήκου,κυρά µ’, να στουλιστείς ,να πας ταχειά στα Φώτα,
που θα βαφτίζουν τουν Χριστό, τσι είνι µηγάλη δόξα !
Βάλη τουν ήλιου πρόσουπο τσι του φιγγάρι πίσου
τσι του κουράκου του φτιρό βάλτου γαϊτανοφρύδι .»
Ακολουθούν παινέµατα και ευχές για την κυρά και τον νοικοκύρη, καθώς και για την
κόρη και τον γιο, αν υπάρχουν, και τέλος η απαίτηση για πλούσια φιλοδωρήµατα από
τον νοικοκύρη.
(12)Το «ρουµάνι» όπως το αφηγήθηκαν οι Θύµιος και Στράτ(η)ς Αλβανός, επί
δεκαετίες νεωκόροι στην εκκλησία του χωριού τον περασµένο αιώνα .
(13)Προφανώς το σωστό είναι «το χελιδόνι πέρασε…»,όπως είναι λογικό και όπως
φαίνεται στο τραγούδι της Νάπης.
(14)Κι εδώ το σωστό είναι « µέσα στο ρουµάνι ».Ρουµάνι =πυκνό δάσος.
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(15)τσέφαλος (ο):µεγάλο κουβάρι (µετάξι).
(16)Κώστας Τσέλεκας (1908-1992): Εκπαιδευτικός από τη Βρίσα της Λέσβου .
Ασχολήθηκε µε τη Λαογραφία και την Ιστοριογραφία. Ήταν στενός συνεργάτης του
Γιώργου Βαλέτα.
(17)Προφανώς λείπουν πολλοί στίχοι.
(18)Γεώργιος Ν. Αβαγιανός :Η Νάπη της Λέσβου ,1995
(19)Οι φράσεις φανερώνουν πως το τραγούδι είναι ένα χελιδόνισµα.
(20)καπυρός (ο ) :επίθετο της αρχαίας : ο καλά ψηµένος
(21)Αιολικά Νέα,5 Απριλ.2007
(22)σκαµάγγι (το):τουλούπα από µαλλί ή βαµβάκι

(

Απόσπασµα
από το βιβλίο του Γιώργου Αλβανού «Το χωριό µου Βασιλικά
Λέσβου » σ. 171-1788 , έκδ. Εξωρ. Πολ. Συλ. Βασιλικών Λέσβου « Ο Άγιος Ραφαήλ
» , Αθήνα 2008 )
Υ.Γ. : Το έθιµο του Ρουµανιού µε το όνοµα Βάγια τηρούσε και ο ελληνισµός της
Μικράς Ασίας, όπως φαίνεται και από το παρακάτω απόσπασµα στην ιστορική
έκδοση « ΠΕΡΓΑΜΟΣ - Κοινότης Περγάµου , Μυτιλήνη 1929 »

ΤΑ ΒΑΓΙΑ
ΥΠΟ ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΡΑ

Την Κυριακήν των Βαΐων πολλά παιδιά εγύριζαν στα σπίτια και στην αγορά πολλές
φορές και έψελναν τα « βάγια » .
Ήρταν τα βάγια ήρτανε
και του Λαζάρου πέρασε .
Μάρτη, Μάρτη µου καλέ
και Απρίλη δροσερέ
όσο ψύλλοι ,ποντικοί,
να πέσουν να ψοφήσουνε.
Εµείς οι τρεις οι τέσσαρις
κι οι άλλοι εικοσιτέσσερις
την πόλι εγυρίσαµε
το Βασιλέ πατήσαµε.
Σήκω Κυρά µ’ απ’ το θρονί
να µου δώσεις πέντ’ αυγά
πέντ’ αυγά σαράκοστα.
Έχω δάσκαλο κακό
για ν’ αργήσω δεν µπορώ
και του χρόνου, Αµήν.

Κρατούσαν ένα µεγάλο κλώνο δάφνης (αυτού
του είδους η δάφνη λέγεται και βάγια ) στολι σµένο µε µικρά κοµµάτια από καινούργια
υφάσµατα ,που συλλέγουν από µοδίστρες.
Τα έλεγαν στην Πέργαµον συνήθως «βαλάδια ».
Εις το µέσον του κλώνου εκρεµούσαν ένα
µικρό κουδούνι, ένα πορτοκάλι κι ένα λεµόνι
στολισµένα µε καραφύλλια και βοράκια.
Σε κάθε σπίτι που θα πήγαιναν ,έκοβαν τα παιδιά κι ένα κλαδάκι από τα «βάγια » και το
έδιναν στη σπιτονοικοκυρά και έπαιρναν µε ταλλίκια ή αυγό …

( Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου :
Βάγια βάγια τω βαγιώ
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τρώνε ψάρι και κολιό
και την άλλη Κυριακή
τρώνε κόκκινό αυγό.

Πέργαµος
Μυτιλήνη

2007 )

Γιώργος Αλβανός
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