Μη τ’ς ύγει’ς ! Μη τ’ς γειες !
( Με τις υγείες σου ! )
Όταν στρωνόµαστε για φαγητό γύρω από τον σοφρά, ο πατέρας
σήκωνε τα χέρια και περίµενε , σαν τον δεσπότη που περιµένει να του
φορέσουν οι παπάδες το ωµοφόρι, να του κρεµάσει η µάνα στον λαιµό
του την πετσέτα του φαγητού. Έκανε ύστερα τον σταυρό του, το ίδιο
κάναµε όλοι, σταύρωνε µε το µαχαίρι το καρβέλι, έκοβε το κοµµάτι του
καθενός κι αρχίζαµε σοβαροί κι αµίλητοι να τρώµε από τη γαβάθα ,που
άχνιζε καταµεσής στον σοφρά .Κανένας δεν άρθρωνε λέξη την ώρα του
φαγητού. Ο πατέρας ήταν κατηγορηµατικός :
- Άµα τρών’ ε µ’λούν ! Η Κ’στός είνι πάνου απ’ του τραπέζ’ !
Κι αν τύχαινε από το στόµα κανενός µας να ξεφύγει κάποιο πνιχτό γέλιο
ή καµιά µασηµένη λέξη, σκύβαµε γεµάτοι ενοχή τα κεφάλια µη
τολµώντας να στρέψουµε το βλέµµα προς τα πάνω, σίγουροι πως ο
Χριστός µάς αγριοκοίταζε από ψηλά για την ασέβεια που είχαµε
διαπράξει.
Κι ερχόταν η στιγµή, κάπου εκεί στη µέση του φαγητού, που ο πατέρας
έπιανε το ποτήρι να πιει νερό ή δυο γουλιές κρασί. Αυτόµατα αποθέταµε
όλοι κάτω πιρούνια και κουτάλια, σταυρώναµε τα χέρια στο στήθος και
σαν µαθητάδες βυζαντινών ψαλτάδων που κρατούν το ίσο, αρχίζαµε ένα
µακρόσυρτο µ….µ… µ…περιµένοντας πότε ο πατέρας θ’ αποµακρύνει
το ποτήρι από τα χείλη του, ποιος να πρωτοπρολάβει να του ευχηθεί
« µη τ’ς ύγει΄ς ! ».
∆εν ήταν µάλιστα λίγες οι φορές που µαλώναµε ποιος ήταν ο πρώτος
λαλήσας την περιλάλητη ευχή !
Ο πατέρας χαµογελούσε κάτω από τα µουστάκια του , µουρµούριζε
γεµάτος ικανοποίηση µε ύφος καρδινάλιου ένα « φχαριστώ » και το
φαγητό συνεχιζόταν µέχρι το άδειασµα της γαβάθας . Η γιαγιά έκανε
τότε τον σταυρό της, µάζευε τα ψίχουλα από τον σοφρά και µουρµούριζε
την καθιερωµένη της προσευχή :
« ΄Εφαγα, χόρτασα, τον Θεό µου δόξασα .
∆όξα να ΄χουν οι αγιοί ,που µου φέραν του φαγί !».
Λέγαµε καληνύχτα ,φιλούσαµε το χέρι της µάννας, του πατέρα και της
γιαγιάς και τρέχαµε να πιάσουµε θέση στη στρωµατσάδα, ν’ αρχίσουµε
τα νιώσµατα, τους γλωσσοδέτες και τα παραµύθια µέχρι να µας πάρει ο
Μορφέας στην αγκαλιά του…
«Μη τ’ς ύγει’ς» ,λοιπόν, «µη τ’ς γειες» ! Λέµε υγεία –γεια, όπως θεία –
θεια και χρησιµοποιούµε τις εκφράσεις αυτές σε χίλιες δυο περιπτώσεις
στην καθηµερινή µας ζωή :

Ως φιλικό χαιρετισµό : Γεια σου ! τι κάνεις;
Ως αποχαιρετισµό : Αφήνω γεια, έχετε γεια !
Ως έκφραση ευχαρίστησης και επιδοκιµασίας : Γεια στα χέρια σου! γεια
στο στόµα σου !
Ως έκφραση ειρωνείας και αποδοκιµασίας σ’ εκείνον που έκανε µια
ζηµιά : Γεια στα χέρια σου !
Ως ευχή για κάτι καινούργιο : Με γεια το πουκάµισο και το κούρεµα !
Ως ευχή στο λούσιµο : Η γιαγιά , καµαρώνοντας την εγγονή της ,που
γυρίζει αναψοκοκκινισµένη από τον λουτρό ,τής εύχεται :
Μη τ’ς γειες σου, κόρη, ο λουτρός !
Γλυκιά να ’ ν’ η ζωή σου !
΄Εµαθα πως δεν το χωρεί
το τάσι το µουνί σου !
Ως ευχή στο φτάρνισµα : Όταν η εγγονή φταρνίζεται, η γιαγιά ,χωρίς
καθυστέρηση καµιά, τής φωνάζει : « Γεια σ’ ! Κάποιους ση θ΄µήθ’τση ! ».
Η εγγονή σαλιώνει τις άκρες των δακτύλων του χεριού της, µελετά στο
κάθε δάχτυλο ένα όνοµα από εκείνους που µπορεί να τη θυµήθηκαν και
σέρνει µε δύναµη τα δάχτυλα πάνω στα φρύδια της. Στο τρίτο δάχτυλο,
σ’ αυτό που είχε µελετήσει το όνοµα Γιώργος έχει κολλήσει µια τρίχα
από τα φρύδια της . « Η Γιώργους µη θ’µήθ’τση ! » ξεφωνίζει
χαρούµενη.
Ως ευχή στο φαγητό ή στο πιοτό : Μη τ’ς ύγει’ ς !
Ως ευχή στο τσούγκρισµα : Εις υγείαν ! Στην υγειά µας ,βρε παιδιά !
Ως δούλεµα προς αφελείς : Εις υγείαν του κορόιδου ! …
Υγεία –γεια είναι η καλή και φυσιολογική κατάσταση του οργανισµού,
η σωµατική ευεξία, η κατάσταση του ανθρώπου,που όλες οι λειτουργίες
του οργανισµού του δουλεύουνε ρολόι, που «χαίρει άκρας υγείας»,που
είναι υγιέστατος.
Στην ελληνική Μυθολογία η Υγίεια λατρευόταν ως ξεχωριστή
θεότητα, προσωποποίηση της σωµατικής και πνευµατικής ευρωστίας και
δύναµης. Αργότερα συνδέθηκε µε τη λατρεία του Ασκληπιού, του οποίου
θεωρήθηκε θυγατέρα.

