Έθιμα των Χριστουγέννων
Τα Φξηζηνύγελλα είλαη καδί κε ην Πάζρα νη δύν ζεκαληηθόηεξεο γηνξηέο γηα
ηνπο ρξηζηηαλνύο. Καη ζην Πεξηβόιη νη θάηνηθνη δνύζαλ κε ηελ πξνζκνλή ηεο
κεγάιεο γηνξηήο. Τελ έβιεπαλ ζαλ κηα αιιαγή ζηε δσή ηνπο, αιιά θαη ζαλ κηα
επθαηξία, από ηηο ιίγεο ην ρξόλν, γηα θξενθαγία (ρνηξνθαγία). Παιηά δελ ππήξρε ε
ζπλήζεηα γηα θσηνζηνιηζκνύο, όπσο ζήκεξα. Λίγα ζπίηηα επίζεο ζηόιηδαλ
ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν. Δπεηδή δελ ππήξραλ έιαηα ζηελ πεξηνρή καο
ρξεζηκνπνηνύζαλ θέδξα, ηα νπνία κνηάδνπλ ιίγν κε ηα έιαηα. Ιδηαίηεξα ηα παηδηά
πεξίκελαλ ηε γηνξηή κε κεγαιύηεξε αλππνκνλεζία, δηόηη ζα είραλ δηαθνπή ησλ
καζεκάησλ ζην ζρνιείν.
Τα θάιαληα είλαη ην πην ζπλεζηζκέλν παλειιήλην έζηκν (κε δηαθνξεηηθνύο θαηά
πεξηνρή ζηίρνπο). Τελ παξακνλή ησλ Φξηζηνπγέλλσλ ηα αγόξηα μερύλνληαλ ζηνπο
δξόκνπο ηνπ ρσξηνύ θαη έιεγαλ ηα αθόινπζα θάιαληα:
Καιήλ εκέξαλ άξρνληεο θη αλ είλαη νξηζκόο ζαο,
Φξηζηνύ ηε ζεία Γέλλεζε λα πσ ζη΄ αξρνληηθό ζαο.
Φξηζηόο γελλάηαη ζήκεξνλ ελ Βεζιεέκ ηε πόιε,
νη νπξαλνί αγάιινληαη, ραίξεη ε θύζηο όιε.
Δλ ησ ζπειαίσ ηίθηεηαη, ελ θάηλε ησλ αιόγσλ,
ν Βαζηιεύο ησλ Οπξαλώλ θαη πνηεηήο ησλ όισλ.
Πιήζνο αγγέισλ ςάιινπζη ην Γόμα ελ Υςίζηνηο
θαη ηνύην άμηνλ εζηί, ε ησλ πνηκέλσλ πίζηηο.
Δθ ηεο Πεξζίαο έξρνληαη ηξεηο κάγνη κε ηα δώξα.
Άζηξν ιακπξό ηνπο νδεγεί, ρσξίο λα ιείςεη ώξα.
Καη ηνπ ρξόλνπ!
Οη λνηθνθπξέο θίιεπαλ ηα παηδηά κε θαξακέιεο, ζύθα μεξά, θαιακπόθη θιπ.
Φξήκαηα ιίγεο λνηθνθπξέο έδηλαλ.
Η «γουρνοχαρά»
Τα Φξηζηνύγελλα ήηαλ άξξεθηα ζπλδπαζκέλα κε ηε ιεγόκελε «γνπξλνραξά»,
ην ζθάμηκν δειαδή ησλ γνπξνπληώλ. Δίλαη έλα έζηκν πνπ ζπλαληηέηαη ζε πνιιέο
πεξηνρέο ηεο παηξίδαο καο. Αλ ηα παηδηά ηεο επνρήο καο πεξηκέλνπλ ηα Φξηζηνύγελλα
γηα λα πάξνπλ ηα δώξα ηνπο, νη παιηόηεξνη ηα πεξίκελαλ γηα λα ζθάμνπλ ην γνπξνύλη.
Οη λνηθνθπξαίνη όισλ ησλ ζπηηηώλ αγόξαδαλ θαηά θαλόλα έλα ή δύν γνπξνπλόπνπια
κηθξά από ηελ άλνημε ή ην θαινθαίξη θαη ηα κεγάισλαλ γηα λα ηα ζθάμνπλ ηα
Φξηζηνύγελλα. Η δηαηξνθή ηνπ ρνίξνπ είλαη εύθνιε, δηόηη είλαη πακθάγν δών θαη
κπνξνύλ λα θάλε όια ζρεδόλ ηα απνθάγηα.
Τα γνπξνπλόπνπια ηα επλνύρηδαλ, ηα «κνπλνύρηδαλ» κε ζθνπό ηελ πάρπλζε, λα
γίλνπλ θαηά ην δπλαηόλ κεγάια θαη παρηά κε πνιύ παζηό γηα λα βγάινπλ «ιίπα», ην
ιάδη ηνπ θησρνύ. Τν κνπλνύρηζκα γηλόηαλ πάλσ ζε μύιηλε ζθάια, ε νπνία ζηελόηαλ
πιαγηαζηά ζε έλα ηνίρν. Τελ «επέκβαζε» έθαλε έκπεηξνο «ρεηξνπξγόο», ελλνείηαη
ρσξίο αλαηζζεζία. Γηαξθνύζε δε ιίγε ώξα. Σην Πεξηβόιη, όπσο θαη ζηα άιια γύξσ
ρσξηά, ην «κνπλνύρηζκα» γηα ρξόληα έθαλε ν Γεώξγηνο Κνινβόο από ην ρσξηό
Αξράλη Λακίαο. Άιινο «ρεηξνπξγόο» ήηαλ ν Ηιίαο Νηώξαο από ηε Μαθξαθώκε.
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Τν ζθάμηκν γηλόηαλ θαηά θαλόλα αλήκεξα ηεο ενξηήο. Σηαδηαθά, γηα
πξαθηηθνύο ιόγνπο, κεηαηέζεθε γηα ηελ παξακνλή θαη αξγόηεξα κεξηθέο κέξεο
λσξίηεξα. Γηα ην ιόγν απηό αλήκεξα απηήο ηεο κεγάιεο ενξηήο παξαδνζηαθά
εθθιεζηάδνληαη πνιύ ιίγα άηνκα. Ο θόζκνο εθθιεζηάδεηαη ηε δεύηεξε εκέξα ησλ
Φξηζηνπγέλλσλ.
Η πξνεηνηκαζία γηα ηε ζθαγή μεθηλνύζε πνιύ λσξίο. Κπξηόηεξε κέξηκλα ήηαλ
λα γαλώζνπλ ηα ράιθηλα νηθηαθά ζθεύε πνπ ήηαλ αλαγθαία, ηδίσο ην θαδάλη.
Γηα ηε ρνηξνζθαγή ζπγθξνηνύληαλ νκάδεο από γείηνλεο, γλσζηνύο θαη
ζπγγελείο κε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό: έλα καραίξη κε καθξηά ιάκα γηα ηελ θνπή
ηνπ θεθαιηνύ, κηθξόηεξα καραίξηα γηα ην γδάξζηκν θαη έλα ηζεθνύξη γηα ηα ρνληξά
θόθαια. Πξώηα ζθάδαλε ην γνπξνύλη ηνπ ελόο, κεηά ηνπ άιινπ, κέρξη ηνπ ηειεπηαίνπ
ηεο παξέαο. Τελ ώξα πνπ ην ζθάδαλε ε λνηθνθπξά έξηρλε πάλσ ζηε ζθαγή θάξβνπλα
κε ζπκίακα ελώ ζην ζηόκα ηνπ γνπξνπληνύ έβαδαλ έλα ιεκόλη ή θξεκκύδη γηα λα
κέλεη αλνηρηό θαη λα αεξίδεηαη. Όηαλ ηειείσλαλ κε όια ηα γνπξνύληα μεθνπξάδνληαλ
θαη απνιάκβαλαλ γεπζηηθόηαηε ηεγαληά κε θξαζί. Οη επόκελεο 3-4 κέξεο ήηαλ
αθηεξσκέλεο ζηηο «γνπξλνδνπιεηέο». Πξνεγνύληαλ βέβαηα ην γδάξζηκν. Αθνινπζνύζε ν ηεκαρηζκόο, ην ιηώζηκν ηνπ παζηνύ θαη ε παξαγσγή ηεο ιίπαο, ην γέκηζκα
ησλ ινπθάληθσλ, ε επεμεξγαζία ησλ νζηώλ θαη νη ππόινηπεο δνπιεηέο.
Ξερσξηζηό λνζηηκόηαην ρνηξηλό έδεζκα είλαη ηα κπνπκπάξηα. Γηα ην γέκηζκά
ηνπο ρξεζηκνπνηνύληαη ην παρύ έληεξν ηνπ γνπξνπληνύ (ελώ γηα ηα ινπθάληθα ην
ιεπηό έληεξν). Η γέκηζε απνηειείηαη από ην πλεπκόλη θνκκέλν ζε κηθξά θνκκάηηα,
πξάζν θαη κπινπγνύξη. Χήλνληαη ζε ηαςί ζην θνύξλν.
Τα ρξόληα εθείλα ηεο αλέρεηαο θαη ηεο θηώρεηαο ην γνπξνύλη απνηεινύζε
πνιπηηκόηαην δών γηα θάζε αγξνηηθό ζπίηη. Οη άλζξσπνη αμηνπνηνύζαλ ηα πάληα θαη
δελ πεηνύζαλ ζρεδόλ ηίπνηα. Η ιίπα ρξεζηκνπνηνύληαλ αληί γηα ιάδη. Από ην ιηώζηκν
ηνπ παζηνύ παξέκεηλαλ σο πξντόλ νη «ηζηγαξίζξεο», κηθξά ηξαγαλά θνκκάηηα
θξέαηνο θαη ιίπνπο. Τα κπνπκπάξηα θαη ηα ινπθάληθα απνηεινύζαλ ηα λνζηηκόηεξα
θαγεηά. Δηδηθή επεμεξγαζία γηλόηαλ ζηα νζηά ύζηεξα από ηελ αθαίξεζε ηνπ
θξέαηνο. Αξρηθά ηα έβξαδαλ θαη κε ην ιίγν θξέαο, πνπ ππήξρε αθόκα θαη πξάζα
έθηηαρλαλ ηνλ «παζπαιά». Σηε ζπλέρεηα έβξαδαλ ηα θόθαια κε πνηάζα θαη
έθηηαρλαλ ην ζαπνύλη ηεο ρξνληάο. Από ην δέξκα, ηα πνιύ παιηά ρξόληα έθηηαρλαλ
παπνύηζηα, ηα ιεγόκελα «γνπξνπλνηζάξνπρα». Αθόκα θαη ε θνύζθα, ε νπξνδόρνο
θύζηε ήηαλ ρξήζηκε. Γηλόηαλ κπάια γηα λα παίδνπλ ηα παηδηά θαζώο δελ ππήξραλ
άιιεο κπάιεο, εθηόο από εθείλεο πνπ έθηηαρλαλ κε θνπξέιηα.
Τα ηειεπηαία ρξόληα, πνπ έρεη βειηησζεί αηζζεηά ην βηνηηθό επίπεδν έρεη
αηνλήζεη ην έζηκν ηεο «γνπξλνραξάο». Ψζηόζν αξθεηνί άλζξσπνη ζπλερίδνπλ ηελ
παξάδνζε. Με ηε δηαθνξά όηη ην γνπξνύλη πνπ ζθάδνπλ ην αγνξάδνπλ από
ρνηξνζηάζην θαη δελ ην κεγαιώλνπλ νη ίδηνη.
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