
χη άφθονο κρασί, καί νάναι τά ποτήρια πάντα γεμάτα.
Τήν πρώτη Κυριακή μετά τόν γάμο τό ζευγάρι ήταν 

προσκαλεσμένο στό πατρικό σπίτι τής νύφης γιά τραπέζι. 
Κατόπιν πήγαινε σ’ όλα τά συγγενικά σπίτια πού τό κα- 
λοϋσαν σ’ έπίσκεψη, μέ συνοδεία τόν μπράτιμο πού μά
ζευε όλα τά δώρα πού τούς φίλευαν.

Αυτός ήταν ό γάμος τοϋ παλιού καιρού. Σήμερα ελάχι
στες άπ’ αυτές τις ώραΐες συνήθειες έπαναλαμβάνονται κι 
όλες μέσα στά όρια τής τυπικότητας καί τού εκσυγχρονι
σμού.

Ό Χορός

Μ’ αύτό τόν ίεροτελεστικό καί γραφικό τρόπο γίνονταν 
οί γάμοι στά παλιότερα γραφικά χρόνια καί στή γραφικό
τατη Ζαγορά. Ήταν μιά διαδικασία, πού μέσα στις διά
φορες φάσεις της έκλεινε μέ κάποιο μυσταγωγικό χαρα
κτήρα τό λεπτό συναισθηματικό κόσμο των έρωτευμένων 
καί των μελλόνυμφων. "Ενα κόσμο πού οί ρίζες του είναι 
βαθειά βιολογικές, πού ή κοινωνία άπ’ τά παλαιότερα χρό
νια προσπάθησε νά τόν κατοχυρώση μέ τήν ισχύ τού θε
σμού κι ή ’Εκκλησία νά τόν καθαγιάση μέ μύστηριακό 
κύρος. Μέσα στά τυπικά του σύμβολα, τις εθιμικές του 
ποικιλίες, τά τραγούδια, τούς χορούς, τά ξεφαντώματα, τή 
συγγενική καί φιλική συμπαράσταση, σπουδάζει κανείς τό 
κοινωνικό καθεστώς, τούς οικονομικούς παράγοντες πού 
καταδυναστεύουν τίς περισσότερες φορές τήν καρδιά κι 
εμποδίζουν τά ζευγαρώματα, τό γονικό φίλτρο καί τήν 
ετοιμασία γιά τή δημιουργία ενός νέου κοινωνικού κυτ
τάρου, τής οικογένειας, τής πατρότητας καί τής μητρό
τητας τά σκιρτήματα, τούς όραματισμούς γιά μιά ευτυχι
σμένη ζωή, τό άγχος μπροστά στήν αβεβαιότητα τού μέλ
λοντος.

Έτσι τ’ άρραβωνιάσματα κι ό γάμος, σταθμοί οπωσδή
ποτε χαρωποί μέσα στό βιοτικό ταξίδι, υπογραμμίζονται 
έντονα καί χαράζονται ζωηρόχρωμα μέσα στή μνήμη καί 
στή συνείδηση των άνθρώπων.

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο I 
Π Ο I Η Τ A I

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΚΟΣ

Έκ Τυρνάβου, Ίατρός-Χειρουργός, διδάκτωρ Πανεπιστημίου Μο
νάχου, έπίτιμος ’Ακαδημαϊκός ’Αμερικάνικης Διεθνούς ’Ακαδημίας 
καί ’Ιταλικής ’Ακαδημίας Γραμμάτων καί Τεχνών, ’Επιστημών καί μέ
λος Ελληνικής 'Εταιρείας ’Ιατρών Λογοτεχνών, τιμηθείς διά διαφό
ρων μεταλλίων. Συγγραφεύς έπιστημονικών καί λογοτεχνικών έργων.

ΑΠΕΛΕΥ ΘΕΡΩΣΙΣ 
ΤΗΣ

Θ ΕΣΣΑΛΙΑΣ

Πόσο δύσκολον έφάνη εις τήν Κόρη τήν καλή 
ώσπου ναύρη τό στεφάνι, τήν ελεύθερη φωνή· 
σκλάβας έμεινε μονάχη εις τόν τούρκικο ζυγό, 
ένώ ή μάνα της έχάρη τόν ελεύθερο χορό.

*

Όμως νά πού έλευθερώθη μέ άγάπη περισσή· 
ογδόντα χρόνια τώρα νοιώθει τήν έλεύθερη ζωή· 
μέ τήν μάνα της ένώθη μέ άγάπη καί στοργή 
ζηλευτά νά τήνε φθάσει στήν άγάπη, στήν τιμή.

*

Λίγα χρόνια είναι μόνο δίχως νάναι στό ζυγό 
όμως τόσα κατορθώνει μ’ ένα τρόπο ζηλευτό- 
τρόπο μόνο πού άξίζει στής Ελλάδος τά παιδιά, 
πού ή Κόρη τής χαράζει νέα δόξα, λεβεντιά.

*

Δέν υστέρησε παρ’ όλη τήν σκλαβιά τήν τρομερή· 
άνεδείχθη ίση μ’ όλη τήν πατρίδα τήν τρανή- 
ένα χαίρε τής αξίζει άπό όλους μέ καρδιά, 
γιατί άξια άτενίζει τής Ελλάδος τήν ματιά!
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