Χειµώνας
Τόπος ελαιοπαραγωγής το χωριό µας, όπως κι ολόκληρο το νησί,
στήριζε όλη την οικονοµική του δραστηριότητα στην καλλιέργεια της
ελιάς. Μια χρονιά µε καλή σοδειά, µια µαξουλοχρονιά, ήταν ευλογία και
δώρο Θεού. Οι πλούσιοι θα γέµιζαν τα κιούπια (1) τους και οι φτωχοί θα
έκαναν µερικά µεροκάµατα ,να σβήσουν λίγο χρέος από τον µπακάλη, να
κάνουν ένα ζευγάρι παπούτσια στα παιδιά τους τις Γιορτές.
Από τον Αύγουστο κιόλας, µόλις το ξεράδι άρχιζε να πέφτει κάτω από
τις παστρεµένες ελιές, τ’ αφεντικά φρόντιζαν να εξασφαλίσουν τον ταϊφά
(2) τους. Ανάλογα µε τα µόδια που υπολόγιζαν πως θα µαζέψουν,
φρόντιζαν να συµπληρώσουν τον αριθµό των γυναικών (µαζώχτρες) και
τον αριθµό των αντρών (ραβδιστές),που θα χρειάζονταν. Το καπάρωµα
(3)είχε ισχύ εθιµικού δικαίου και σπάνια ένας εργάτης αποχωρούσε από
το αφεντικό του, ακόµα κι αν βρισκόταν άλλο αφεντικό που να του έδινε
µεγαλύτερο µεροκάµατο. Σπάνιο ήταν επίσης να επιχειρήσει αφεντικό να
σπάσει τον ταϊφά άλλου, να του αποσπάσει δηλαδή εργάτες .Μια τέτοια
προσπάθεια δεχόταν επικρίσεις και έµενε χωρίς αποτέλεσµα. Έτσι οι
ίδιοι εργάτες έµεναν για πολλά χρόνια στη δούλεψη του ίδιου αφεντικού
και η σχέση ανάµεσά τους γινόταν περισσότερο ανθρώπινη και οικεία.
Χαράµατα ξεκινούσε ο ταϊφάς για τον ελαιώνα. Με τις παραδοσιακές
βράκες οι γυναίκες, µε την κίτρινη µαντίλα στο κεφάλι, µε στόκαρα ή
χοντροπάπουτσα στα πόδια, µε µάλλινα πλεχτά γάντια για τα χέρια. Με
το ντιµπλί στον ώµο οι άντρες, καβάλα στο µουλάρι τ’ αφεντικό.
Ποδαρόδροµος µιας ,πολλές φορές και περισσότερων ωρών, για να
φτάσουν στον ελαιώνα. Και ύστερα µάζεµα µέχρι το µεσηµέρι, να µην
ξεφύγει καµιά ελιά ,να µην αποµείνουν µπασάκια. Λιγόχρονη διακοπή το
µεσηµέρι, ίσα –ίσα να ψηθεί η ρέγγα στα λιόκλαδα, κύριο φαγητό του
εργάτη ,µε ψωµί, λίγες ελιές κι ένα κρεµµύδι .Και ύστερα µάζεµα µέχρι
το ηλιοβασίλεµα και ο ποδαρόδροµος για την επιστροφή στο χωριό. Και
µ’ όλη την κούραση της ηµέρας, η προσπάθεια ν’ αρπάξουν στο δρόµο
λίγα ραδίκια για το βραδινό φαγητό, ένα κλαδί ελιάς για την κατσίκα, ένα
κούτσουρο για τη γωνιά.
Η ικανότητα της µαζώχτρας στο µάζεµα της ελιάς µετριόταν µε το
πόσα καλάθια ελιές µάζευε την ηµέρα. Ο ραβδιστής ήταν καλός, όταν
µπορούσε να φτάσει και να ραβδίζει ως τα ακρόκλαδα του δέντρου, να
κατεβάζει γοµάρια (4) ελιές , να µην κάθονται οι µαζώχτρες και
περιµένουν. « Θα σου βάλουµε φωτιά από κάτω ! » ,τον πείραζαν, αν
προλάβαιναν να µαζέψουν τις ελιές από τα δέντρα που είχε ραβδίσει και
να φτάσουν κάτω από το δέντρο , που ράβδιζε .΄Επρεπε πάντα να έχει

ραβδισµένες ελιές, έτοιµες να µαζεύουν οι µαζώχτρες. Κι εκείνος
γελούσε και συντρόφευε το τον ήχο από το ντιµπλί στο ράβδισµα µε το
τραγούδι και το σφύριγµά του.
Και γέµιζαν τα καλάθια, τσιτώνονταν (5) τα τσουβάλια, γίνονταν τα
γοµάρια, για να ’ρθει ο κυρατζής (6) να φορτώσει ,να κάνει κι άλλη
στράτα. Γυάλιζε ο ιδρώτας στα καπούλια των µουλαριών, τα κεντηµένα
µε χάντρες θαλασσιές και άσπρες ψήφες .Και τα’ αµπάρια ξεχείλιζαν
από ελιές ρουπάδες (7), αδραµιτιανές και κολοβές …
Συναγωνίζονταν η Απάνω και η Κάτω µηχανή (8),ποια να βγάλει το
περισσότερο και το καλύτερο λάδι .Ξυπνούσε η µπουρού (9) τους
εργάτες, ειδοποιούσε για την αλλαγή της βάρδιας, για το σχόλασµα από
τη δουλειά. Τα σχολιαρόπαιδα, πριν πάνε στο σχολείο, λίγες δεκάδες
µέτρα παραπέρα, περνούσαν από την Κάτω µηχανή , να κάνουν µια
νόστιµη καπυράδα (10),να τη µασουλάνε και να γεµίζουν χέρια, βιβλία
και τετράδια µε ζάχαρη και λάδια. Και δούλευαν οι µηχανές ασταµάτητα,
οι ελιές πήγαιναν στα τόσα ή στα τόσα λαγήνια (11),γέµιζαν τα
τουλούµια και κουβαλούσαν οι εργάτες το εβλογηµένο λάδι στα σπίτια,
να φάει η φτωχολογιά , να αντρωθούν τα κουπηλάρια (12).
Φάρµακο το λάδι γιατρεύει πληγές ανακουφίζει από τους πόνους.
Λάδι στο άναµµα της καντήλας στο εικονοστάσι,λάδι στο τάµα στην
Παναγιά : Να φέρου στ΄χάρ’ Σ’ ένα τουλούµ’ λάδ’…
Να φέρω σίµα σου κερί και σίµα σου λιβάνι
Και µε το βοϊδοτούλουµο να κουβαλώ το λάδι,
Παρακαλεί η χριστιανή κόρη τον Άγιο Γιώργη, να τη γλιτώσει από τα
χέρια του άπιστου που την κυνηγάει.
Βλογηµένο το κλαδί της ελιάς στο ποδαρικό, στο κόψιµο της
βασιλόπιτας, στο στεφάνι της Πρωτοµαγιάς.
Έκαιγε του λιουδάκρυγιου (13) η γιαγιά και θύµιαζε τα εικονίσµατα,
όταν χτυπούσε εσπερινός κι έγερνε ο ήλιος πίσω από τον Άγιο Λια (14).
Και µοσκοβόλαγε ο τόπος …
Και οι καρδιές…
Οι ατέλειωτες νύχτες του Χειµώνα γέµιζαν µε τα ανεπανάληπτα
νυχτέρια. Συγγενείς και γειτόνισσες µαζεύονταν στο σπίτι σήµερα της
µιας, αύριο της άλλης να τη σεργιάσουν(15) να τελειώσει µια δουλειά,
που χρειαζόταν πολλά χέρια για να τελειώσει. Νυχτέρια γίνονταν για το
ξεκόκκισµα του καλαµποκιού, την επεξεργασία του βαµβακιού ή του
µαλλιού, το καθάρισµα σιταριού και άλλες εργασίες.
Η νοικοκυρά είχε ετοιµάσει διάφορα σπιτικά εδέσµατα , τηγανίτες,
λουκουµάδες, τυρόπιτες και άλλα, για να φιλέψει τις καλεσµένες της.
Από το νυχτέρι δεν έλειπε ο παραµυθάς ( 16) , που µε αξεπέραστη τέχνη
κρατούσε αµείωτο το ενδιαφέρον των ακροατών του. Όταν έκλειναν τα

καφενεία, στο νυχτέρι έρχονταν και άντρες, που βοηθούσαν περισσότερο
µε τις ιστορίες και τα ανέκδοτά τους και λιγότερο µε τη δουλειά που
έκαναν .Τις περισσότερες φορές το νυχτέρι τέλειωνε µε παιχνίδια (17),
τραγούδια και χορό.
Για το ξεκόκκισµα του καλαµποκιού χρησιµοποιούσαν τα ντουγένια.
Τα τοποθετούσαν ανάποδα µε τις σκληρές πέτρες προς τα πάνω και
έσερναν πάνω σ’ αυτές τον καρπό του καλαµποκιού. Οι σπόροι
σωριάζονταν κεχριµπαρένιοι στο πάτωµα και το ξυλώδες µέρος έµενε
για τροφή των ζώων και για προσάναµµα της φωτιάς.
Η επεξεργασία του βαµβακιού περιλάµβανε το µαγκάνισµα , το
στοίβασµα και το γνέσιµο. Χρησιµοποιούσαν ,αντίστοιχα, τον µάγκανο,
το δοξάρι και τη ρόκα και στη συνέχεια , για το τύλιγµα της κλωστής,
την ανέµη και το ροδάνι µε τα µασούρια. Η επεξεργασία του µαλλιού
γινόταν µε το λανάρισµα και το γνέσιµο. Για το ξέσιµο του µαλλιού
απαραίτητα ήταν τα λανάρια .Οι περισσότερες γυναίκες ήξεραν να
κάνουν όλες αυτές τις δουλειές και ήταν εύκολο να βοηθάει η µια την
άλλη.
Τα χρόνια εκείνα οι έννοιες της ανθρωπιάς, της αλληλεγγύης και της
συνεργασίας δεν είχαν χάσει ακόµα τη σηµασία τους.

Γλωσσάρι
1.το κιούπι : πιθάρι .
2.ο ταϊφάς : (λ.τούρκικη) οµάδα ανθρώπων ,µπουλούκι.
3. το καπάρωµα : προκαταβολή , δέσµευση, αρραβώνας.
4 το γοµάρι : δυο τσουβάλια ελιές, φορτίο µουλαριού.
5 . τσιτώνω : κλείνω το γεµάτο τσουβάλι µε «τσίτες» (ξύλινες πρόκες).
6. ο κυρατζής : ο αγωγιάτης .
7. οι ρουπάδες : (δρύπες )ελιές θρούµπες.
8. οι µηχανές : ελαιοτριβεία.
9. η µπουρού :σειρήνα ελαιοτριβείου.
10 .η καπυράδα :(καπυρός = ο ψηµένος),ψωµί ψηµένο και βουτηγµένο σε λάδι.
11. το λαγήνι:
µονάδα µέτρησης του λαδιού .
12. το κουπηλάρ’ : αγόρι,έφηβος.
13 .το λιουδάκρυγιου : αρωµατικό κόµµι ελιάς.
14. ο Άγιο-Λιας: ο Προφήτης Ηλίας , λόφος δυτικά του χωριού µε οµώνυµο
εξωκκλήσι.
15. σεργιάζω :προσφέρω βοήθεια , κάνω την ίδια εργασία .
16. ο παραµυθάς : απαραίτητος στα νυχτέρια έλεγε ατέλειωτα παραµύθια για
δράκους και βασιλοπούλες για σπανούς και µυλωνάδες. Μεγάλος παραµυθάς του
χωριού µας ο µακαρίτης Παναγιώτης Ανέργας (του Παπ’τσέλ’ ).
17.τα παιχνίδια: συνηθισµένα παιχνίδια ήταν µε το µπουκάλι και το κάρβουνο. Οι
παίχτες ,άντρες και γυναίκες, κάθονταν κυκλικά σταυροπόδι στο πάτωµα.
Στο κέντρο του κύκλου τοποθετούσαν πλαγιαστό ένα µπουκάλι που κάποιος το
περιέστρεφε δυνατά. Το µπουκάλι έπειτα από αρκετές περιστροφές σταµατούσε µε

το στόµιό του να δείχνει έναν από τους παίχτες. Αυτός ήταν υποχρεωµένος να
εκτελέσει την ποινή που του επέβαλε η οµήγυρη, να τραγουδήσει, να µιµηθεί ένα
ζώο κτλ.
Με ανάλογο τρόπο παιζόταν και το παιχνίδι µε το κάρβουνο Ένα αναµµένο
κάρβουνο κρεµόταν από την οροφή στο κέντρο του κύκλου των παιχτών. Καθένας
από τους παίχτες προσπαθούσε φυσώντας το να το κατευθύνει πάνω στον άλλον.
Εκείνος που δεν κατόρθωνε να το αποµακρύνει από τον εαυτό του, ήταν ο χαµένος
και εκτελούσε την ποινή που του επέβαλαν.

