
Ο ΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΓΡΑΛΙΣΤΑ
(ΕΛΑΗΝΟΠΥΡΓΟ)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΙΟΥΦΑ
Ί ε ρ έ ω ς

•

Οταν ένα αγόρι ή κορίτσι φτάση σέ κατάλληλη ήλι- 
κία γιά παντρειά τόσο οί συγγενείς, άλλά καί άλλοι συγ
χωριανοί άρχίζουν τις ενοχλήσεις: «Τί κάνετε; ’Ακόμα 
τίποτε;» Άν είναι κορίτσι μικρό κατεβάζει τό κεφάλι καί 
δέ μιλάει, αν είναι ήλικιωμένο: «Τώρα θά πάμε γιά ψυχή» 
κ.ά. "Αν είναι αγόρι: «"Εχομε άκόμη καιρό».

'Όταν ύπάρξη κάποιο ενδιαφέρον, γίνονται βολιδοσκο
πήσεις μέ τέτοια λεπτότητα, πού θά ζήλευε κι ό πιό επι
τήδειος διπλωμάτης. Πρωταρχικά εξετάζεται τό οικογε
νειακό δηλ. ή καταγωγή· «πάρε γυναίκα από σόι καί σκυλί 
άπό κοπάδι», λέγει μιά παροιμία. ’Επίσης μεγάλη σπου- 
δαιότητα αποδίδεται εύλογα στον οικονομικό παράγοντα, 
καθώς επίσης πολύ βαραίνει καί ή κοινωνική θέσι. Κα
θένας άπό τούς ένδιαφερομένους κύκλους προσπαθεί ν’ 
άποφύγη νά προτείνη πρώτος μέ τήν υστεροβουλίαν, 
άν τό συνοικέσιον ματαιωθή νά μπορή νά πή: «Μας είπαν, 
άλλά εμείς δέν έχομε καιρό» τό όποιον σημαίνει: «Μας 
προτιμούν, άλλά εμείς έχομε άξιώσεις».

'Άμα έξετασθοϋν όλες οί προϋποθέσεις, καί ίδοϋν ότι 
είναι δυνατόν νά πραγματοποιηθή τό συνοικέσιον, στέλ
νεται ό προξενητής . Ειδικός ή «έπαγγελματίας» προξενη- 
τής δέν υπάρχει, φροντίζουν όμως νά έπιφορτισθή μέ τό 
βάρος αύτό ό πιό «καπάτσος». Πριν έλθουν σέ έπαφή, οί 
ζυμώσεις γίνονται, όπου συναντηθούν. Ό προξενητής συν
αντά πότε τον πατέρα τού παιδιού, πότε τού κοριτσιού, 
στούς οποίους προσπαθεί νά δώση τήν εντύπωση, ότι τά 
παιδιά ταιριάζουν νά γίνουν άντρόγυνο, έκθειάζοντας τις 
άρετές καί τά προσόντα τού κοριτσιού ή τού άγοριοΰ, άπ’ 
όπου έχει πάρει τήν εντολή.

"Οταν τελειώση τό συνοικέσιο ό προξενητής είναι άπό 
τούς πρώτους πού έχουν τόν λόγο. Παρίσταται σ’ όλες τις 
προγαμιαίες έκδηλώσεις καί είναι πάντοτε έτοιμος νά συμ- 
βιβάση τις τυχόν διαφορές. Σέ παλαιότερα χρόνια γίνον
ταν καί ιδιωτικό προικοσύμφωνο στον όποιον καταγρά
φονταν ή σέ κινητά καί άκίνητα προίκα μέχρι τήν τελευ
ταία λεπτομέρεια.

Τά δαχτυλίδια:Τό βράδυ τής ίδιας ήμέρας πού 
θά τελειώση τό συνοικέσιο, καί πριν κοινολογηθή, γίνε
ται ή άλλαγή των άρραβώνων (άλλάζουν δαχτυλίδια). Κάθε 
οικογένεια έτοιμάζει ένα δαχτυλίδι (κρικέλα) καί τό στε
ρεώνει σέ μεταξωτό μαντήλι μέ λίγο βαμβάκι. Τό δαχτυ
λίδι τού γαμπρού τό παίρνει ό γεροντότερος άπό τούς τρεις 
συγγενείς πού θά πάνε στό σπίτι τού κοριτσιού γιά τά 
«δαχτυλίδια», καί τις πρώτες νυχτερινές ώρες ξεκινούν 
γιά τό σπίτι τής νύφης. Μπαίνουν στό σπίτι σοβαροί, χαι
ρετούν χωρίς εύχές καί κάθονται στά καθίσματα πού θά 
τούς προσφέρουν.

Στό τραπέζι είναι τοποθετημένο ένα πιάτο μέ κουφέτα 
καί ρύζι κι’ έπάνω τό δαχτυλίδι τής νύφης, στολισμένο 
όπως τού γαμπρού. ’Εκεί τοποθετείται καί τό δαχτυλίδι 
τού γαμπρού. Καλείται τότε ή νύφη, παίρνει τά δυό δα
χτυλίδια καί τά δίνει στό γεροντότερο συγγενή τού γαμ
πρού φιλώντας του τό χέρι. ’Εκείνος άφοΰ τά περάση άπό 
τά γένεια καί τά μαλλιά του εύχεται: «Καλορίζικα, νά ζή- 
σουν καί καλά στέφανα». Γιά τούς παρευρισκομένους εϋ-

Γάμος στή Γράλιστα

Φ

χεται: "Αν είναι παντρεμένοι κι’ έχουν παιδιά, «καί στά 
παιδιά σας», άν δχι «στά δικά σας» κ.λ.π.

Τά δαχτυλίδια ή νύφη τά παίρνει άπό τόν ένα καί τά 
δίνει στόν άλλο μέχρι τού τελευταίου, ό όποιος, άφοΰ εύ- 
χηθή, τ’ άφίνει στό πιάτο. 'Η νύφη μετά τις εύχές παίρνει 
τό δικό της δαχτυλίδι καί τό δίνει σ’ έκεΐνον πού έφερε 
τό δαχτυλίδι τού γαμπρού, καί τό δαχτυλίδι τού γαμπρού 
μέ τό πιάτο κρατά ή ίδια.

Στά παλαιότερα χρόνια αυτή τή στιγμή έρριχναν μιά 
ντουφεκιά. ’Επακολουθεί τό τραπέζωμα, μαζί μέ κανένα 
τραγούδι.

"Οταν φεύγουν οί συγγενείς τού γαμπρού ή νύφη τούς 
«μαντηλώνει» συνήθως μέ κάλτσες μάλλινες (τσερέπια).

Συβάσματα: Τό έπόμενο Σαββατόβραδο γίνονται 
τά «Συβάσματα ή έπίσημα». Τότε πηγαίνουν στό σπίτι 
τής νύφης έκτος τού γαμπρού καί άλλοι πολλοί συγγενείς 
του. Τούς υποδέχεται μέ χαρά ή νύφη μέ τούς πλησιέ- 
στερους συγγενείς της. Καί οί προσερχόμενοι εύχονται: 
«Νά τούς χαιρόμαστε καί καλά στέφανα».

Τήν τιμητική θέση έχει ό προξενητής — ό όποιος γε
μάτος ικανοποίηση έχει σ’ δλα τόν λόγον. Ή νύφη προσ
φέρει γλυκό καί τσίπουρο. ’Ακολουθεί παράθεση τραπε
ζιού. Άφοΰ καλοφάνε άρχίζει τό τραγούδι. Πρώτος άρχί- 
ζει ό νοικοκύρης:

— «Φίλοι μου καλώς όρίσαταν, φίλοι μου κι’ άγαπημέ- 
νοι φίλοι μου νά ζήσουμε». Τό τραγούδι αύτό τραγουδιέ
ται διαλογικώς, καί έξακολουθοΰν οί συγγενείς τού γαμ
πρού.

— «Φίλοι μου, καλώς σάς βρήκαμε, φίλοι μου κι’ άγα- 
πημένοι φίλοι μου, νά ζήσουμε».

— «Σέ τούτο χρόνο τόν καλό, φίλοι μου κι’ άγαπημένοι 
φίλοι μου, νά ζήσουμε.»

Καί οί τρεις πλευρές μαζί.
— «Νά ζήση ή νύφη κι’ ό γαμπρός, φίλοι μου κι’ άγα- 

πημένοι φίλοι μου, νά ζήσουμε».
Άπό τής πλευράς τού γαμπρού:
— «Κι’ ό νοικοκύρης τού σπιτιού χίλια χρόνια νά ζήση 

φίλοι μου κ.λ.π.»
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Γράλιστα (Έλληνόπυργος)

Τό δεύτερο τραγούδι υποχρεώνεται νά πή ή νύφη.

«’Απόψε στό σπιτάκι μου έχω χαρά μεγάλη.
Τον Άγγελον έφίλευα καί τό Χριστό κερνούσα 
καί τήν Παρθένο Δέσποινα τή μυριοπροσκυνοΰσα, 
νά μοΰ χαρίση τά κλειδιά τού παραδείσου κ.λ.π.».

Τό γλέντι ακολουθεί μέχρι τό πρωί, οπότε όλοι μαντη- 
λωμένοι επιστρέφουν στό σπίτι τού γαμπρού. Άφοϋ κε- 
ραστοΰν ένα ποτό γιά τις εύχές διαλύονται.

Στά συβάσματα ό γαμπρός φέρει καί δώρα, στή νύφη — 
συνήθως στολίδια (καλούδια).

Ό γάμος: Είναι ένα από τά πιό άξιοσημείωτα γεγο
νότα τού χωριού καί θεωρείται ότι είναι ή πιό χαρούμενη 
εκδήλωση τής κοινωνικής ζωής του. Γι’ αύτό καί καταβάλ
λεται πάντοτε προσπάθεια νά τελεσθή σε ατμόσφαιρα χα
ράς καί λαμπρότητος.

Σ’ αύτό βοηθούσαν πολύ τά γαμήλια έθιμα — πού σή
μερα δυστυχώς τά περισσότερα τείνουν νά έκλείψουν.

Τά έθιμα δέν εξυπηρετούσαν μόνον σκοπούς πανηγυρι
κούς. Έχουν πάντοτε βαθύ νόημα. Τά τραγούδια, οί εύ
χές πού ανταλλάσσονται, τό τελετουργικό τού γάμου — 
έκτος άπ’ τήν έντονη σκοπιμότητα νά ίκανοποιήση τήν 
άνάγκη τής ψυχαγωγίας — δίνει έντονη τήν άπόχρωση τής 
πράξεως μέ τις εύθύνες πού δημιουργεί. Σύμφωνα άλλωστε 
καί μέ τή σημασία πού δίνει ή Καινή Διαθήκη ότι: «Τό 
μυστήριον τούτο μέγα έστί», καθώς καί οί θαυμάσιες εύ
χές τής Εκκλησίας — πού δυστυχώς κανείς άπό τούς συμ- 
μετέχοντες στό μυστήριο δέν προσέχει. Ό γάμος γίνεται 
πάντοτε Κυριακή. 'Η γιορτή όμως τού γάμου άρχίζει μιά 
βδομάδα πριν.

Τή Δευτέρα πού «κινάει ό γάμος» πρώτη δουλειά 
είναι νά στείλουν στό μύλο «άλεσμα» πού θά φτιάξουν τό 
ψωμί τού γάμου. Τήν ίδια μέρα άρχίζει καί τό «κάλεσμα» 
(προσκλήσεις). Στέλνεται ένα παιδάκι μέ ένα μπουκάλι 
κρασί καί καλεΐ τόν παπά, τόν κουμπάρο, καί τούς πολύ 
στενούς συγγενείς. Παλαιότερα τό κάλεσμα γινόταν δια
φορετικά. 'Ένας «μπράτιμος» έπαιρνε τήν κόφα μέ κρασί, 
στολισμένη μέ λουλούδια, καί καβάλα σ’ ένα άλογο, πού 
στό χαλινάρι κρέμονταν ένα άσπρο χειρομάντηλο γύριζε 
στά σπίτια καί έλεγε: «'Ορίστε τό κάλεσμα» δίνοντας τήν

κόφα άπ’ όπου ό καλεσμένος, πίνοντας μιά γουλιά, ευχό
ταν: «"Ωρα καλή καί καλά στέφανα».

Σύγχρονα στό σπίτι τής νύφης, κορίτσια συγγενικά, πλέ
νουν τά προικιά τής νύφης τραγουδώντας:

«Άσε με βοριά μ’ νά πλύνω | καί νυφούλα θέ νά γίνω. 
Τά ποτάμια εΐν’ παγωμένα | τά νερά κρουσταλλιασμένα».

Τήν Τετάρτη έπαναλαμβάνεται τό κάλεσμα, καί 
τό βράδυ στό σπίτι τού γαμπρού άναπιάνουν τά προζύμια 
γιά τό ψωμί τού γάμου. Τό νερό πού χρησιμοποιούν τό 
φέρνουν τά κορίτσια άπ’ τή βρύση χωρίς νά μιλήσουν 
(«άκρετο» νερό). Ένώ κοσκινίζουν ό γαμπρός ρίχνει χρή
ματα στή σήτα καί τά κορίτσια τραγουδούν:

—«Εύχήσου μου, μανούλα μου, στά πρώτα τά προζύμια.
—Μέ τήν εύχή μου, γιόκα μου, καί μέ τής Παναγίας...»

Άλλοι βρίσκουν τήν εύκαιρία καί άλείφουν τό πρόσωπο 
τού γαμπρού μέ προζύμι καί αλεύρι.

Τήν Παρασκευή άπό τό πρωί στό σπίτι τής νύ
φης γίνεται τό σιδέρωμα καί ή συσκευασία τών προικιών 
στά μπαούλα. Στό τέλος πιάνουν τό χορό καί τραγουδούν.

«Άσπρη κατάσπρη πέρδικα ήταν στή γειτονιά μας....
’Ηρθε ξένος — παντάξενος, ήρθε καί μάς τήν πήρε.
Ξεΐσκιωσε τό σπίτι μας καί μόρφαιναν τά ξένα...»

Τό άπόγευμα ό γαμπρός στέλνει τά δώρα στή νύφη. 
Στά παλαιότερα χρόνια μεταξύ τών άλλων έστελνε καί τήν 
όκνά γιά τήν βαφή τών μαλλιών καί τού προσώπου. 
Σήμερα τήν άντικατέστησε ή κομμώτρια καί τό crayon.

Τό Σάββατο πρωί, γίνεται πάλι τό κάλεσμα καί 
έπεκτείνεται σέ όλους τούς συγγενείς καί φίλους, καί τό 
βράδυ γίνεται τό γενικό τραπέζι καί στό σπίτι τού γαμπρού 
καί τής νύφης. Στή Γράλιστα τό λένε «ευγενικό τραπέζι».

Μετά τό φαγητό στό σπίτι τής νύφης αύτή πρώτη άρ- 
χίζει τό τραγούδι:

«Μιά Παρασκευή κι’ ένα Σάββατο βράδυ 
μάνα μ’ έδιωχνε άπό τά γονικά μου.
Φεύγω κλαίγοντας, φεύγω παραπονιώντας, 
παίρνω ένα στρατί, στρατί καί μονοπάτι, 
βρίσκω ένα δεντρί, δεντρί κυπαρισσένιο- 
Στέκω τό ρωτώ καί τό παρακαλάω:

—Λέγε μου, δεντρί, καί πού θά μείνω απόψε;
—Νά οί ρίζες μου καί δέσε τ’ άλογό σου.

Νά οί κλώνοι μου καί κρέμα τ’ άρματά σου.
Νά κι’ ό ίσκιος μου καί πέσε καί κοιμήσου».

'Η συγκίνηση όλων είναι έντονη καί μεγαλώνει άκόμη 
άπό τό δεύτερο τραγούδι πού συνεχίζει ή νύφη καί πού 
είναι ιδιαίτερα σκληρό γιά τή μάνα:

«Αφήνω γειά στό σπίτι μου καί γειά στους συγγενείς μου. 
Αφήνω γειά, πατέρα μου καί σάς καλά μ’ άδέρφια.
Αφήνω τή μανούλα μου τρία γυαλιά φαρμάκι...».

Στή στροφή αύτή τά μάτια τής μάνας τρέχουν σά βρύ
σες. Επεμβαίνουν όμως οί γυναίκες καί εμποδίζουν τή 
νύφη νά συνέχιση τό τραγούδι. Τά άλλα τραγούδια πού 
ακολουθούν έχουν χαρούμενο τόνο.

Στό σπίτι τού γαμπρού ή άτμόσφαιρα είναι διαφορετική.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΙΩΝ

Μετά τήν άποφοίτησίν του έκ τοϋ Γυμνασίου 
Βόλου ένεγράφη είς τήν Πάντειον Σχολήν Πο
λιτικών ’Επιστημών, τής όποιας τυγχάνει πτυ- 
χιοΰχος. 'Υπηρετεί ώς έφοριακός. Άσχολεΐται 
έπίσης εύδοκιμώτατα μέ τήν λογοτεχνίαν, έδη- 
μοσίευσε δέ ποιήματα ισχυρός πρωτοτυπίας.

ΕΚ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΑΣ 

ΚΑΙ ΦΙΑΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΑΣΙΑ ΚΑΣΚΑΡΙΚΑ - ΤΣΙΡΩΝΗ

Έξ ’Αθηνών. Μετά τάς έγκυκλίους 
σπουδάς της είσήχθη είς Άρσά- 
κειον Παιδαγωγικήν ’Ακαδημίαν 
καί ετυχεν πτυχίου Διδασκαλίσ- 
σης. 'Υπηρέτησεν έπί σειράν έτών 
είς διάφορα χωριά τοϋ Πηλίου.

ΑΓΓΕΛ. ΜΑΖΟΥ-ΜΕΡΚΟΥΡΗ

Κατάγεται έκ Νεμέας τοϋ Νομοΰ 
Κορινθίας. Δημοδιδασκάλισσα, Δι
ευθύντρια τοϋ Δημοτικού Σχολεί
ου Κακοπλευρίου - Καλαμπάκας. 
Επιδεικνύει άξιόλογον έπαγγελμα- 
τικήν καί άλλην δραστηριότητα.

•φ-

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΔΑΦΝΟΣ

Έγεννήθη έν Ζακύνθφ τώ 1870. 
Άποφοιτήσας έκ τής Σχολής ΤΤΤ 
τής προσηρτημένης είς τό Πο- 
λυτεχνεϊον διωρίσθη υπάλληλος 
τών ΤΤΤ, ύπηρετήσας είς διαφό
ρους Ταχυδρομικός Υπηρεσίας 
καί έν Βόλφ. Άνήλθε διαδοχι- 
κώς είς όλους τούς βαθμούς τής 
ιεραρχίας, άποχωρήσας τό 1926.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ

Έκ Δράμας. Πτυχιοϋχος τής Φι
λοσοφικής Σχολής τοϋ Πανεπι
στημίου Θεσσαλονίκης. Συγγρα
φέας πολλών μελετών, έργάζεται 
άπό τοϋ έτους 1960 είς τό Ίνστι- 
τοϋτον Νεοελληνικών Σπουδών.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ

Κατάγεται έκ Μεγαλοπόλεως γεν
νηθείς είς ’Αθήνας. ’Από τό 1950 
προσελήφθη είς τό πολιτικόν Γρα- 
φεΐον τοϋ Ύπουργοϋ Νικ. Έξάρ- 
χου. ’Εξυπηρέτησε τήν Θεσσα
λίαν τήν όποιαν καί ήγάπησεν.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΜΑΪΜΟΥΚΑΣ

Έγεννήθη είς Μοναστήριον τής Μακεδονίας 
τώ 1891. Έφοίτησεν είς τό Γερμανικόν Σχο- 
λεϊον Θεσσαλονίκης καί είς τήν Άνωτάτην ’Εμ
πορικήν Σχολήν τών Παρισίων, έξ ής έλαβεν 
τό πτυχίον του. Έχρημάτισε καθηγητής είς 
διαφόρους Σχολάς τής Χώρας καί έν Βόλφ.
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ΕΛΕΝΗ Κ. ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗ

Έκ Βόλου, σύζυγος τοΟ έν Βόλφ 
βιομηχάνου Κων. Καπουρνιώτη. 
’Αναμιγνύεται μετά ζήλου εις τήν 
κοινωνικήν καί πνευματικήν κίνη- 
σιν τής πόλεως. Τυγχάνει Ταμίας 
τού Λυκείου Έλληνίδων Βόλου.

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Α. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΟΥ

Έκ τής πόλεως τοΟ Βόλου. Ανα
πτύσσει άξιόλογον κοινωνικήν καί 
φιλανθρωπικήν δρασιν. Διετέλε- 
σε μέλος καί άντιπρόεδρος τού 
έν Βόλφ Λυκείου Έλληνίδων καί 
μέλος τού Δ.Σ. τοΟ Βρεφοκομείου.

Φ

ΚΩΝΣΤ. I. ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ

Έγεννήθη τό 1920 υίός τού Ίωάν- 
νου καί Ουρανίας, απόφοιτος τής 
ΑΣΟΕΕ, είδικευθείς, έν συνεχεία 
εις τάς Έμπορ. καί Οίκον. Έπιστή- 
μας είς τό Εξωτερικόν. 'Από τό 
1950, μετά τό πέρας των στρα
τιωτικών του ύποχρεώσεων, διευ
θύνει τάς έν Έλλάδι έπιχειρήσεις 
τοϋ συγκροτήματος Γκλαβάνη.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΙΤΣΙΩΡΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ

Έγεννήθη έν Βόλφ τό 1910. Πτυχιοϋχος Νομι
κής Σχολής των Πανεπιστημίων ’Αθηνών καί 
Βερολίνου. Δικηγόρος άπό τό έτος 1935-1948. 
Διευθυντής τής Α.Β.Ε. Γκλαβάνης καί τής 
Α.Ε. Τεχνικής-Γεωργικής, διετέλεσε Πρόεδρος 
τοϋ Δ. Σ. καί διευθύνων σύμβουλος αυτής.

ΕΚ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

Έσπούδασε έπί ΙΟετίαν είς Γερμανίαν ’Ιατρι
κήν, είδικευθείς είς τήν Χειρουργικήν καί Εγ
κατασταθείς είς Βόλον. Άπό τό 1935 Διευθυν
τής τής Χειρουργικής Κλινικής τοΟ Γενικού 
Νοσ /μείου Βόλου. Πρόεδρος τοΰ Ίατρ. Συλλό
γου Μαγνησίας. Έτιμήθη μέ πολεμικόν σταυρόν.

ΕΙΡΗΝΗ Β. ΜΠΡΙΣΙΜΗ

Έκ Βόλου, Πρόεδρος τού Λυκείου 
Έλληνίδων καί Πρόεδρος τής 'Ι
ματιοθήκης τοϋ παιδιοϋ Βόλου. Ή 
κοινωνική δράσις της έν Βόλφ εί
ναι άξιόλογος. Διετέλεσε Σύμβου
λος τοϋ Δημοτικού Βρεφοκομείου.

ΜΑΡΙΚΑ Ν. ΚΥΡΓΕΡΟΥ

Έκ Βόλου. ’Αναπτύσσει άξιόλο
γον κοινωνικήν δρασιν, μετέχου- 
σα τών φιλανθρωπικών όργανώ- 
σεων τής πόλεως. Διετέλεσε μέ
λος τοϋ Δ.Σ. τοϋ Βρεφικού Στα
θμού καί Δ.Σ. ’Ορφανοτροφείου.
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Έδώ βασιλεύει ή χαρά, άπ’ τήν άρχή. Μετά τό φαγητό 
ό νοικοκύρης τοΰ σπιτιού αρχίζει τό τραγούδι.

«Χίλιοι τρακόσοι-ν-άρχοντες, άντάμα τρων καί πίνουν. 
Έχουν τραπέζι-ν-άργυρό σούφρα μαλαματένιο, 
έχουν άρνιά πού ψένονται κριάρια λιανισμένα.

’Έχουν κι’ ένα γλυκό κρασί στή βρύση όπου κρυώνει, 
έχουν κι’ ένα σκλαβόπουλο πού τούς κέρνα καί πίνουν. 

—Κέρνα μας, βρέ σκλαβόπουλο, καί πές κι’ ένα τραγούδι. 
—Τό τί τραγούδι νά σας πώ ν’ άρέσει στην παρέα;

"Ημουν τριών μερών γαμπρός, δώδεκα χρόνους σκλά
βους, καί τώρα τή γυναίκα μου σ’ άλλον άνδρα τή δί
νουν...»

Τό γενικό γλέντι τελειώνει μετά τά μεσάνυχτα.

Τήν Κυριακή: Τό πρωί, στό σπίτι τοΰ γαμπρού 
στά παλαιότερα χρόνια τοποθετούνταν στό μπαλκόνι ό 
φλάμπουρας πού αποτελούσε άλλωστε τό σύμβολο τοΰ 
γάμου. ’Ηταν σά σημαία. 'Ένα ύφασμα άσπρο 0,80X0,80 
περίπου πού πάνω του ήταν κεντημένη ή εικόνα τού 'Αγ. 
Γεωργίου, τό έδεναν σ’ ένα κοντάρι — πού στήν κορφή 
είχε τον σταυρό — καί ήταν στολισμένο μέ λουλούδια τής 
εποχής.

Κατά τό μεσημέρι, πριν άπό τό γεύμα, έρχεται ό κου
ρέας γιά νά περιποιηθή τόν γαμπρό. Ό γαμπρός κάθεται 
στή μέση τοΰ δωματίου καί πατά σέ ταψί. Ένώ ό κουρέας 
κάνει τή δουλειά του οί προσκεκλημένοι χορεύουν καί 
τραγουδούν:

«’Αργυρό ξυράφι καί μαλαματένιο, 
τράβα άγάλι αγάλι σέ γαμπρό κεφάλι»

καί πετοΰν νομίσματα στό ταψί πού τά παίρνει ό κουρέας.

Τήν ίδια ώρα μερικοί συγγενείς τοΰ γαμπρού μέ τή συν
οδεία «όργάνων» πηγαίνουν στό σπίτι τής νύφης νά πά
ρουν τά προικιά, έχοντας μαζί των τά άναγκαΐα ζώα καί 
τήν άπαραίτητη «κόφα».

Στήν καθωρισμένη ώρα προσέρχονται οί προσκαλεσμέ- 
νοι. Τήν ώρα αυτή οί «μπράτιμοι» — τρεις νέοι — σ’ ένα 
δίσκο τοποθετούν τήν κουλούρα, τή σκεπάζουν μέ «Κα
λαμάτα» καί τρέχουν στό σπίτι τής νύφης. Ό ένας κρατά 
τήν κόφα, ό δεύτερος τήν κουλούρα στό κεφάλι καί ό τρί
τος συνοδός.

Ή νύφη κρατεί τή μισή κουλούρα καί βάζει στό δίσκο 
μίαν ολόκληρη δική της. Μαντηλώνει τά «μπρατίμια» καί 
φεύγουν άφοΰ άλλάξουν τις συνηθισμένες εύχές. Οί κου
λούρες είναι φτιαγμένες μέ πολλήν έπιμέλεια.

Σύγχρονα μιά μικρή πομπή μέ τόν γαμπρό καί τά όρ
γανα «πηγαίνουν νά πάρουν τόν νουνό (κουμπάρο)». Ό 
κουμπάρος τούς περιμένει, πίνουν ένα πιοτό στό πόδι 
καί ξεκινούν. Τόν κουμπάρο συνοδεύουν, ή κουμπάρα πού 
κρατά τό δίσκο μέ τά στέφανα, τά κουφέτα καί τό φόρεμα 
πού θά ρίξουν στις πλάτες τών νεονύμφων μετά τήν εκφώ
νηση υπό τοΰ ίερέως: «Κύριε ό Θεός ήμών δόξη καί τιμή 
στεφάνωσον αυτούς», ό σύντεκνος (παρακούμπαρος) καί 
λίγοι συγγενείς του.

'Ως δτου έτοιμασθή τό συμπεθερικό (πομπή), ένα παι
δάκι καλεΐ τόν παπά. Στήν πομπή προηγούνταν παλαιό
τερα οί «μπράτιμοι». Πήγαιναν καβάλλα καί έκτελοΰσαν 
χρέη «σκαριάτη» (άγγελιοφόρου).

’Ακολουθούσε ό φλάμπουρας, πού σήμερα δέν έπιζή, 
ό παπάς, ό κουμπάρος μέ τή συνοδεία του καί τό υπόλοιπο 
συμπεθερικό, έχοντας στή μέση τόν γαμπρό. Στήν όλη τε
λετουργία τοΰ γάμου ή θέση τοΰ κουμπάρου είναι εξαιρε

τική. Μέ τό ξεκίνημα έρριχναν ένα πυροβολισμό — πού 
είχε σκοπό νά είδοποιηθή τό χωριό ότι «κίνησαν γιά τή 
νύφη — κΓ άρχιζαν τό τραγούδι:

«Ό Βασιλιάς ξεκίνησε νά πάη νά κυνηγήση 
μέ τετρακόσιοι-ν-άρχοντες κΓ έξήντα λαγωνίκες.
Όλο τόν κόσμο γύρισε κΓ όλο τό βιλαέτι.
Κι’ εκεί στό γύρισμα τοΰ ήλιοΰ καί στό βασίλεμά του 
βρήκαν μιά κόρην όμορφη, μιά κόρη μαυρομάτα, 
πδχει άσημένιον άργαλειό καί φιλτεσένιο χτένι, 
πού υφαίνει τά μεταξωτά καί βγάζει τά γαλάζια.
Ό Βασιλιάς τήν ξόμπλιασε καί θέλει νά τήν πάρη. 
Φέρν’ τετρακόσια φλάμπουρα κι’ εννιά ζυγιές παιχνίδια. 
Έκεΐ πού στέκουν καί βαρούν ή γής άνατρομάζει 
καί τά βουνά ραγίζονται κι’ οί κάτω κάμποι σειώνται».

Φθάνοντας στό σπίτι τής νύφης προχωρεί ό γαμπρός 
πρός τήν πόρτα όπου τόν περιμένουν ό πεθερός καί ή πε
θερά μέ τόν δίσκο, πού έχει τό γλυκοδοχεΐο μέ τό γλυκό 
καί ένα ποτήρι μέ κρασί στολισμένο μέ άνθη —πού συμ
βολίζουν τήν εύτυχία καί καρποφορία—καί βαμβάκι — 
πού σημαίνει νά ζήσουν μέχρι βαθειά γεράματα, καί τό 
κρασί τήν δύναμη. Ό γαμπρός τρώει τό γλυκό καί πίνει 
τρεις γουλιές άπό τό κρασί — άπό τρεις πλευρές, καί εύ
χεται: «Νά μας χαίρεστε». Τό ύπόλοιπο μέ τό ποτήρι τό 
ρίχνει πίσω του, όπου συγγενής του τό παίρνει — καί μπαί
νουν στό σπίτι.

"Ενα κορίτσι φέρνει άμέσως στό γαμπρό τήν ρυζόπιττα, 
τήν «χαλάει» μέ τά δάκτυλά του καί ρίχνει στό «χάλασμα» 
νομίσματα πού τά παίρνει τό κορίτσι πού τήν έφτιαξε. 
"Υστερα τήν διανέμουν στούς προσκαλεσμένους.

Σ’ αύτό τό μεταξύ ό πεθερός βάζει γύρω στό λαιμό τοΰ 
γαμπρού ένα άσπρο μαντήλι, σύγχρονα μαντηλώνει καί 
τόν παπά μέ τή συνηθισμένη τσίπα. Ένώ γίνονται όλα αύτά 
στήν άλλη γωνιά τοΰ δωματίου ή στό άλλο δωμάτιο — άν 
ύπάρχη — γίνεται άλλη «τελετουργία». Ό άδελφός τής νύ
φης (κουνιάδος) ποδαίνει τή νύφη μέ τά παπούτσια δώρο 
τοΰ γαμπρού, άφοΰ πρώτα τήν ύποχρεώση νά πιή λίγο 
κρασί χυμένο στό δεξί παπούτσι. Σ’ άντάμειψη τοΰ κό
που του μαντηλώνεται μέ χειρομάντηλο.

"Οταν όλες οί «διαδικασίες» τελειώσουν, ξεκινούν γιά 
τήν έκκλησία. Προχωρεί καί βγαίνει ό γαμπρός καί πε
ριμένει τή νύφη πού έρχεται συνοδευομένη άπό τόν πα
τέρα της. Πριν περάση τό κατώφλι, ό πατέρας τής νύφης 
κρατεί τό «φτερούδι» τοΰ σακκακιοΰ του καί λέγει στό 
γαμπρό: «Ρίξε!» Ό γαμπρός μπροστά στήν επιμονή τών 
συγγενών τής νύφης «πληρώνει», ρίχνοντας στό «φτερού
δι» κέρματα άπό τρεις τσέπες. Τότε ό πεθερός παραδίδει 
τή νύφη στό γαμπρό μέ τήν εύχήν: «Νά ζήσετε».

Ή νύφη στρέφεται πρός τό σπίτι της, κάνει τρία σκυ
φτά προσκυνήματα καί στό τρίτο πετά πρός τά πίσω ένα 
μήλο — πού σημαίνει ότι φεύγει άπό τό σπίτι τό καλό.

Οί άλλοι τραγουδούν συνοδευόμενοι άπό τά όργανα:

«Έχετε γειά γειτόνισσες 
καί σείς γειτονοπούλισσες, 
κι’ εγώ πάνω στό σπίτι μου, 
πάνω νά βρώ τό ταίρι μου.
’Αφήνω γειά στή γειτονιά 
κι’ όλους τούς συγγενείς μου... κλπ.».

Είναι πολύ συγκινητικός ό άποχωρισμός τής νύφης άπό 
τούς γονείς της. Καί παρ’ όλο τό κλίμα τής χαράς ή πι
κρή γεΰσι παραμένει. Τούτο πολύ εύστόχως σημειώνει καί 
ό Ευριπίδης: «Άποστολαί γάρ μακάριοι μέν, άλλ’ όμως
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δάκνουσι τούς τεκόντας, δταν αλλοις δόμοις παΐδας πα
ραδίδω πολλά μοχθήσας πατήρ».

Στή διαδρομή από τό σπίτι τής νύφης πρός τήν εκκλη
σία είναι ή αύτή διάταξις, προστιθεμένων μόνον των συγ
γενών τής νύφης πού λέγονται «μποχτσιάδες».

Άπό τά παρακείμενα σπίτια ραίνουν τούς μελλονύμφους 
μέ ρύζι πού σημαίνει τήν ευχή «νά ριζώσουν καί νά προ
κόψουν». Τό ίδιο γίνεται καί στήν ώρα τοϋ γάμου όταν 
ψάλλεται «ό χορός τοϋ Ήσαΐα».

Μόλις τελειώσει ή άκολουθία τοϋ γάμου οί προσκαλε- 
σμένοι χαιρετούν τούς μελλονύμφους καί τούς εύχονται 
μαζί μ’ άλλα: «Πέντε άγόρια καί μιά τσιοϋπρα».

Μετά τά στέφανα στό προαύλιο τής εκκλησίας γίνε
ται ό χορός μέ τήν έξής σειρά:

Πρώτος ό κουμπάρος μέ τό τραγούδι:

«Άπό τήν Πόλη κι’ ώς τή Σύρα 
τέτοιον κύρ νουνό δέν ηύρα 
................................................»

Δεύτερος μπαίνει στό χορό ό γαμπρός, μέ τό τραγούδι: 
«Άγορός άπό σειρά, κόρη άπό τήν ’Ανατολή, 
πάησαν καί άνταμώθηκαν μέσ’ τό Δαφνοπόταμο, 
ποΰναι οί δάφνες οί πολλές κι’ οί δασείες τρανταφυλλιές. 
Πάρε με, βρέ νιούτσικε, γιά παρ’ τό καμάρι μου.
Δέν τό παίρνω κόρη μου».
Δεύτερο τοϋ γαμπροϋ:

«Δυό νιούτσικα άγαπιώνταν σ’ ένα μαχαλά, 
τά δυό συναπαντιώνταν καί κουβέντιαζαν.
Γιά πάρε με λεβέντη μ’, γιά παράτα με, 
γιά δός μου τή βουλή σου γιά νά παντρευτώ.
Οΰτε σέ παίρνω, κόρη μ’, ούτε σ’ άπαρνώ 
ούτε βουλή σί δίνω γιά νά παντρεφτής.
Στά ξένα θά πααίνω νά ξενητευτώ, 
νά κάνω τριάντα χρόνους πίσω νά έρθώ.
Κι’ αύτοϋ στούς τριάντα πέντε πάνω κι έρχομαι, 
βρίσκω χαρές μεγάλες στεφανώματα.
Τις πόρτες δέ γνωρίζω άπ’ τά φλάμπουρα, 
τά παραθύρια τρίζουν άπ’ τά τάμπουρλα».

Μετά τό γαμπρό είναι ή σειρά τής νύφης, στήν όποια 
λένε τό τραγούδι:

«Βάλαν τή νύφη στό χορό' 
πώς σειώται πώς λογίζεται, 
πώς βεργοκαμπανίζεται, 
κι’ άπ’ τό φλουρί δέ φαίνεται 
κι’ άπ’ τον καθάριο καμποχά».

’Ακολουθεί ό σύντεκνος καί ή κουμπάρα καί συνεχίζε
ται έως ότου έξαντληθή ό άριθμός τών χορευτών. Μετά 
τό χορό ή νύφη οδηγείται στό καινούργιο σπιτικό της. 
’Εκεί τά πεθερικά τους «καρτερούν» μέ ένα τεράστιο δί
σκο στον όποιον είναι τοποθετημένο τό γλυκοδοχεΐο, ένα 
κουταλάκι καί διάφορα ποτά. Κερνάει στούς νεονύμφους 
τό γλυκό μέ τό ίδιο κουταλάκι, κρέμα στό λαιμό της τό 
δώρο της — συνήθως χρυσός σταυρός — καί έπειτα ζη
τείται άπό τον πεθερό τό «τάξιμο». Στά παλαιότερα χρό
νια τό τάξιμο ήταν κάτι πού είχε άξίαν — άνάλογη μέ τήν 
οικονομικήν κατάστασιν τής οικογένειας, σήμερα είναι 
κάτι πού προκαλεϊ θυμηδίαν καί φαιδρότητα. Ενθυμούμαι 
κάποιον πού έταξε στή νύφη του όλα τά βουνά πού είναι 
πάνω άπό τό χωριό. «’Απ’ τοϋ Κοκκόση τόν Πλάτανο κι’ 
άπάν’ ούλα δικά της».

Μετά ή νύφη κάνει τρία σκυφτά προσκυνήματα καί ρί
χνει ένα μήλο μέσα στό σπίτι, πού σημαίνει ότι τό καλό 
ήλθε στό νέο σπίτι της. Ρίχνουν έπειτα ένα σίδερο ή

γεωργικό εργαλείο, γιά νά είναι ή νύφη σιδερένια (υγιής), 
βάζει στις μασχάλες τής νύφης άπό ένα καρβέλι ψωμί — 
γιά νά είναι πάντοτε χορτασμένη,— τήν άγκαλιάζει, τήν 
φιλεΐ, καί σηκωτή τή μπάζει στό σπίτι.

Σ’ όλο αύτό τό διάστημα τραγουδούν τό τραγούδι:

«"Εβγα, μανίτσα πεθερά, νά δής τό νιό άπόστειΑες.
Φέρνει ροΰσσα πέρδικα, ροΰσσα μαυρομάτισσα,

"Εβγα, μανίτσα πεθερά, νά δής τή νύφη πόρχεται... κλπ.»

’Ακολουθεί συνήθως τό γαμήλιο γλέντι πού διαρκεΐ πολ
λές φορές μέχρις άργά. Πρώτος άναχωρεϊ ό κουμπάρος μέ 
τή συνοδεία του, συνοδευόμενος άπό τά όργανα, καί μετά 
οί συγγενείς τής νύφης (μποχτσιάδες) πού τή συνόδεψαν.

Μετά τήν άναχώρηση αύτών, βρίσκουν τήν ευκαιρία οί 
συγγενείς τού γαμπρού — πού ώς τότε ήταν υπηρετικό 
προσωπικό, υποχρεωμένοι νά ύπηρετοΰν τούς ξένους — 
νά διασκεδάσουν. Σ’ αυτούς τώρα ύπηρετοΰν τά «νιόγαμ- 
πρα». Έχουν δέ τόσες άξιώσεις πού πολλές φορές είναι 
παράλογες.

Τό γλέντι πολλάκις έξακολουθοΰσε παλαιότερα ώς τή 
Δευτέρα. "Αμα ξημέρωνε, ή νύφη μέ τόν γαμπρό, τά μπρα- 
τίμια καί άλλους, τραγουδώντας πήγαιναν στή βρύση γιά 
νερό. "Οταν γύριζαν ύποχρέωναν τή νύφη νά φτιάση πίττα, 
τήν τρώγαν καί διαλύονταν. Καί μετά τόν γάμο συνηθί
ζονταν ώρισμένες εκδηλώσεις, όπως ή κουλούρα τού νου- 
νού καί τά λεγάμενα «πιστρόφια» πού έδιναν άφορμή γιά 
νέα γλέντια. Άλλ’ αύτά δέν μπορούν νά μας άπασχολή- 
σουν τώρα.

Στή Γράλιστα ό γάμος άποφεύγεται τήν Τρίτη, τήν Μ. 
Σαρακοστή καί τόν μήνα Μάιο. Τό πρώτο διότι ή Τρίτη 
θεωρείται άποφράδα ήμέρα, γιατί τήν Τρίτη έπεσε ή Πόλη, 
τό δεύτερο γιατί άπαγορεύεται άπό τήν ’Εκκλησία καί τό 
τρίτο, τόν Μάιο μήνα, γιά λόγους προληπτικούς, πού 
έχουν τή ρίζα τους στήν άρχαιότητα.

"Οταν ένας νέος παίρνη ξενοχωρίτισσα γίνεται προσπά
θεια νά γίνη μεγαλύτερη επίδειξη. Κάποτε έγιναν οί άρ- 
ραβώνες ενός Γραλιστινοΰ μέ ξενοχωρίτισσα. 'Η επίδειξη 
ήταν κάτι πού δέν είχε τό προηγούμενο της. Τριάντα «κα- 
βάλλες» ομοιόμορφα ντυμένοι, μέ ρεμπούμπλικες καί γρα
βάτες, τά ζώα στολισμένα μέ ομοιόμορφες «καραμελωτές» 
μπατανίες πήγαν στό ξενόχωρο μέ ύφος «πριγκήπων». Μό
νον ό γαμπρός είχε πλέον τών άλλων λευκό μαξιλάρι.

Χιλιοτραγουδήθηκε τό παράπονο τής Γραλιστινής 
νέας, πού παντρέφτηκε στό κάμπο, καί άφήκε τά κρύα νερά 
καί τόν δροσερό άέρα τού χωριού της.

«Μάνα, μέ κακοπάντρεψες καί μοϋδωσες στόν κάμπο.
’Εγώ τό κάμα δέ βαστώ, ζεστό νερό δέν πίνω,
έδώ οί κοΰκκοι δέν λαλούν, τ’ άηδόνια δέν τό λένε! κλπ.»

«ΚΟΦΑ»: Άγγελτήριον γάμου.

503

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:25:18 EEST - 54.226.8.97



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΑΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΒΟΛΙΝΗΣ

Τέως Πρόεδρος τοΟ Συλλόγου των 'Υπαλλήλων Εθνικής Τραπέ- 
ζης, τής 'Ομοσπονδίας τών έν Έλλάδι Τραπεζοϋπαλλήλων καί 
τής Ένώσεως Συνδικάτων Προσωπικού Επιχειρήσεων Κοινής ’Ω
φέλειας καί Τραπεζών. Συμμετέσχεν είς τήν εθνικήν άντίστασιν 
1941-1944, τιμηθείς μέ βραβείον υπό τής Πολιτείας. Κατά τήν κα
τοχήν ήγωνίσθη καί έπέτυχε Νέον οργανισμόν τοϋ Προσωπικοϋ 
τής ’Εθνικής Τραπέζης. Έν συνεχεία έπενόησε μεταπελευθερωτι- 
κώς, ώς Πρόεδρος τοϋ Συλλόγου καί έξεπόνησε τόν Κανονισμόν 
τοϋ ’Επικουρικού Ταμείου καί τοϋ Ταμείου Προικοδοτήσεως τών 
θηλέων τέκνων τοϋ Προσωπικοϋ. "Ιδρυσε τήν κατασκήνωσιν Διο
νύσου διά τόν παραθερισμόν τών τέκνων τών συναδέλφων του. 
Ήγωνίσθη κατά τήν κατοχήν πρός διάσωσιν τοϋ χαρτοφυλακείου 
τής ’Εθνικής Τραπέζης, τήν έκποίησιν τοϋ όποιου μέ πληθωρικόν 
νόμισμα είχον έπιβουλευθή επιτή
δειοι τής έποχής, οΐτινες είχον 
πείσει τάς κατοχικός Διοικήσεις 
τής Τραπέζης. Έξυγίανε τόν Προ
μηθευτικόν Συνεταιρισμόν τοϋ 
Προσωπικού, τόν όποιον παρέλα- 
βεν ώς Πρόεδρος αϋτοΰ είς τά πρό
θυρα τής χρεωκοπίας του. Έθε- 
σεν, ώς Πρόεδρος τοϋ ταμείου Υγείας τοϋ Προσωπικοϋ, νέας βάσεις. 
Άπό νεαρδς ήλικίας ΰπηρέτησεν ώς ιδρυτής καί Πρόεδρος ιδεο
λογικής τουριστικής όργανώσεως πρός διάδοσιν τής τουριστικής 
ίδέας καί πρός δημιουργίαν τουριστικής συνειδήσεως έν τώ τόπω. 
Συνέγραψε μελέτας καί άρθρα είς Περιοδικά καί ’Εφημερίδας συν
δικαλιστικού, τουριστικού καί ασφαλιστικού περιεχομένου. Συμ- 
περιελήφθη είς τόν Συνδυασμόν ’Αθηνών τής Ε.Ρ.Ε. κατά τάς βου
λευτικός έκλογάς τοϋ 1956. Έξελέγη Πρόεδρος Συνεταιρισμών καί 
Σχολικών ’Οργανώσεων, ’Επέτυχε τήν "Ιδρυσιν Γυμνασίου έν Φιλο
θέη. Ίδρυσε τόν ’Οργανισμόν Οίκον. Διαχειρίσεως «Ο ΚΡΙΚΟΣ». 
’Από έτών συνεργάζεται στενώς μετά τής Ιστορικής καί Λαογρα- 
φικής Εταιρείας τών Θεσσαλών, ώφελήσας τό όλον έργον της, 
ίδιοι διά τής άναλήψεως τοϋ έργου είσπράξεως τών εισφορών.

Δημοσιογράφος. Δημοσιολόγος. Ίδρυτής-Ίδιοκτήτης-Διευθυντής τοϋ 
τεχνολογικού καί οικονομολογικού περιοδικού «Βιομηχανική Έπι- 
θεώρησις», μεθ’ οΰ συνεκδίδεται τό Μέγα Ελληνικόν Βιογραφικόν 
Λεξικόν. Πρόεδρος τής Ένώσεως ’Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου. 
Έγεννήθη έν Άθήναις τώ 1910. Είναι πρωτότοκος υιός τοϋ άει- 
μνήστου νομομαθοϋς ’Αντωνίου Σπ. Βοβολίνη. Έσπούδασε νομικά 
καί άφωσιώθη άπό νεαρωτάτης ήλικίας είς τήν δημοσιογραφίαν. 
Τ0 1934 ίδρυσε τήν «Βιομηχανικήν Έπιθεώρησιν», ήν έκτοτε έκ- 
δίδει καί διευθύνει. Αϋτη χαρακτηρίζεται ώς τό έγκυρότερον είς τό 
είδος του — μέ άδέσμευτον καί σθεναρόν γνώμην — καί διεθνή άκτι- 
νοβολίαν έλληνικόν περιοδικόν. Ή «Βιομηχανική Έπιθεώρησις» 
άπό τοϋ 1962 συνεργάζεται μέ τήν έπί κεφαλής τών οικονομικών 
έφημερίδων όλου τοϋ κόσμου «The Financial Times» τοϋ Λονδίνου.

Τώ 1958, μετά τοϋ νεωτέρου άδελ- 
φοϋ του Κωνσταντίνου (Δημοσιο
γράφου -Συγγραφέως - Βουλευτοϋ), 
προέβη — μετά ύπερδιετή προερ
γασίαν — είς τήν έναρξιν τής έκ- 
δόσεως τοϋ Μεγάλου Ελληνικού 
Βιογραφικοϋ Λεξικοϋ, οΰτινος συ- 
νεπληρώθη ήδη ή σειρά Α' έκ 5 

μεγάλων τόμων. Πρόκειται περί έργου έθνικής σπουδαιότητος. 
Έχει τιμηθή διά: τοϋ Μεταλλίου έξαιρέτων πράξεων, μετά ξιφών. 
Τών Μεταλλίων τοϋ Έλληνοϊταλικοϋ καί Έλληνογερμανικοϋ Πο
λέμου, μετά ξιφών. Τοϋ Μεταλλίου Έθνικής ’Αντιστάσεως. Τοϋ 
Χρυσού Μεταλλίου τής Μητρός τών Εκκλησιών. Τοϋ Τιμίου Σταυ
ρού τοϋ ’Αποστόλου καί Εύαγγελιστοΰ Μάρκου Γ' τάξεως. Τοϋ Χρυ
σού Μεταλλίου τής Τέρας Πόλεως τοϋ Μεσολογγίου. Τοϋ Μεταλ
λίου τοϋ Κυπριακού άγώνος. Τοϋ Χρυσοϋ Σταυροϋ τοϋ Τάγματος 
τών 'Ιπποτών τοϋ Αγίου Διονυσίου. Τοϋ Χρυσοϋ Μεταλλίου δημι
ουργικής δράσεως. Τοϋ Μεταλλίου θυσίας τής Τέρας Πόλεως Με
σολογγίου. Τοϋ Τιμίου Σταυροϋ τοϋ ’Αποστόλου καί άλλων πολλών. 
Τυγχάνει μέγας φίλος τής 'Ιστορικής καί Λαογραφικής Εταιρείας 
τών Θεσσαλών, συνδρομών μεγάλως είς τήν έπίτευξιν τοϋ σκοποϋ της.

ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ΣΥΝΤΕ- 

ΛΕΣΑΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗΝ ΤΗΣ
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ

Ό Αείμνηστος Στρατηγός Δημήτριος Ίατρίδης, μιά άπό τις έξέ- 
χουσες στρατιωτικές φυσιογνωμίες τής έποχής του. Νεώτατος ακο
λούθησε τό στρατιωτικό στάδιο, άνήλθε διαδοχικά όλες τις βαθμί
δες τής κλίμακος τής στρατιωτικής ιεραρχίας κ’ έξελίχθηκε ταχύ
τατα σ’ ένα έκ των ίκανωτέρων κ’ έκλεκτοτέρων στελεχών τοΟ στρα
τεύματος κατά τήν έποχήν του. Ώς Διοικητής μεγάλων μονάδων 
στρατιωτικών κατά τούς τελευταίους πολέμους, διέπρεψε σέ όλα τά 
μέτωπα όπου έλαβε μέρος. Έπιδείξας μεγάλες στρατηγικές καί διοι
κητικές ικανότητες έτιμήθηκε κατ’ έπανάληψη γιά διακεκριμμένες 
ύπηρεσίες καί γιά πράξεις ήρωϊσμοΰ καί αυτοθυσίας άπό τήν Ελ
ληνική Πολιτεία. ’Αξιόλογη έπίσης υπήρξε ή δράση του καί στόν 
Πολιτικό καί Κοινωνικό τομέα καί σέ κάθε έργο κι’ ύπόθεση πού 
ή προϊστάμενη του άρχή κι’ ή πολιτεία τού άνέθετε. Ό Αείμνηστος 
Στρατηγός είναι ιδιαίτερα γνωστός 
στό Θεσσαλικό κοινό κι’ ίδίμ στό 
κοινό τής Μαγνησίας, γιά τις πο
λύτιμες Αληθινά ύπηρεσίες του στή 
περιοχή αύτή, κατά τήν περίοδο 
τών καταστρεπτικών σεισμών τών 
έτών 1954-1955, ότε ή τότε Κυβέρ
νηση τής Χώρας τού είχε Ανα
θέσει τό βαρύ έργο τού συντονισμού τής άνοικοδομήσεως τής 
πληγείσης έκ τής θεομηνίας τών σεισμών περιοχής Βόλου-Πη- 
λίου, κι’ άποκαταστάσεως τών σεισμοπλήκτων πληθυσμών της. Στό 
έργο τούτο, διακρίθηκε ιδιαίτερα, χάρη στις Αρετές του, τήν άμε- 
ροληψία, εύθυκρισία καί δικαιοσύνη καί λοιπές του ικανότητες πού 
Ανέπτυξε καί τις έμπνευσμένες πρωτοβουλίες πού έπαιρνε, στή λύση 
πολύπλοκων προβλημάτων καί τή θεραπεία έκτακτων κ’ έπειγουσών 
Αναγκών πού άνέκυπταν έκάστοτε μεταξύ τών δοκιμαζομένων κα
τοίκων τής Θεσσαλικής περιοχής. Σ’ αυτόν οφείλονται μεταξύ άλ
λων, καί ή βελτίωση τής βατότητος τού οδικού διχτύου τού Πηλίου, 
ή διάνοιξη ορεινών δρόμων σέ Απόμακρες Κοινότητες κι ή λύση τού 
πολυετούς προβλήματος τής ύδρεύσεως τού Βόλου, μέ τό θαυμάσιο 
άληθινά νερό, πού πήρε κι έμεινε μέ τό όνομα «Νερό τού Ίατρίδη».

ΑΧΙΑΛΕΥΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Ό στρατηγός Άχιλλεύς Παυλίδης συνέδεσε τό όνομά του μέ τήν 
Θεσσαλίαν καί ιδιαίτερα μέ τόν νομόν Μαγνησίας, διότι ώς υπηρε
σιακός παράγων κατά τάς όδυνηράς στιγμάς των φοβερών σεισμών, 
τών έτών 1953 καί 1957, έπιδείξατο στοργήν καί φιλοτιμίαν καί διά 
τής φιλοπονίας του παρηγόρησε καί άνεκούφισε τόν πανικοβληθέν- 
τα Θεσσαλικόν λαόν. Είργάσθη εις τήν Θεσσαλίαν κατά τρόπον ό 
όποιος έπέσυρε τήν γενικήν έκτίμησιν καί δικαίαν άναγνώρισιν. 
Καί είχεν άναλάβει έργον τιτανικόν. Ύπήρξεν ό Διοικητής τής δη- 
μιουργηθείσης Στρατιωτικής Διοικήσεως Άποκαταστάσεως Σεισμο
πλήκτων Θεσσαλίας. Έπελήφθη τής δημιουργίας πολυμόρφου καί 
πολυσχιδούς καί πολυπλόκου έργου. Έπεστάτησεν εις τήν κατα
σκευήν 25.000 Αντισεισμικών οικιών. 'Υπήρξε προπάντων Αντικει
μενικός καί δίκαιος εις τήν χορήγησιν τών στεγαστικών άρωγών. Έ-

δικαιώθησαν έπί τών ήμερών του 
όλοι όσοι ένέπιπτον εις τό πρό
γραμμα, έπί τή βάσει τών τότε 
ίσχυουσών διατάξεων. Έβοήθησεν 
ένεργώς εις τήν Ακριβή έφαρμογήν 
τού προγράμματος πρός στεγα
στικήν άποκατάστασιν τών άπο
ρων παραπηγματούχων. Ήτο ό έμ- 

πνευστής τής άναθέσεως εις τά ύπ’ αύτόν τάγματα μηχανικού καί 
ύπό τήν άμεσον καί άγρυπνον καθοδήγησίν του τής άνεγέρσεως δι
δακτηρίων, κτιρίων Αγαθοεργών ιδρυμάτων, τής κατασκευής ύπό 
τού στρατού βασικών όδικών Αρτηριών, ώς τών ζωτικών Βόλου- 
Τσαγκαράδες, Τσαγκαράδες-Μυλοποτάμου, Πλατανιάς, ώστε νά 
δώση κίνησιν καί ζωήν εις τήν άπονεκρωθεΐσαν Μαγνησίαν. Έμε- 
ρίμνησε διά τήν κατασκευήν γηπέδων καί άλλων ποικίλων έργων, 
διά τών όποιων άνεπτερώθη τό φρόνημα τών κατοίκων, διότι έπί- 
στευσεν ότι ή συμπαράστασις τού Κράτους είναι άμέριστη ώς καί 
τού Ελληνικού λαού ή συναντίληψις ένεργός. Ή όλη έργασία τού 
στρατηγού Παυλίδη φέρει τήν σφραγίδα τής δραστηριότητος, τής 
έίΛιμότητος, τής Αγάπης πρός τούς συνανθρώπους καί τού ύψηλοΰ 
χρέους, πέραν τών στενών όρίων τών ύπηρεσιακών καθηκόντων.

ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ ΠΟΥ ΕΒΟΗΘΗΣΑΝ ΕΝ ΕΙΡΗΝΗ 
ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ
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