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ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΥΘΡΑΙΑΣ
ΤΟΟ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤ, ΠΕΤΑΣΗ,

ΤΙς Αυγουστιότικες τούτες μέρες ή σκέψη

Φοιτητή τής Νομικής

όλων μας βρlσκεται στό σπίτια μας, στήν σκλα ο
βωμένη πιά Κυθρέα. Ε!ναι φυσικό ή θύμηση
δλων μας να ξαναζωντανεύει μέσα μας τήν

λεσμα. Φυσικ6 οΙ συγγενείς τών νεονύμφων

ακλαβωμένη Κωμόπσλή μας, τά ίjθη καΙ τά έθι

ΠΡOσKaλOOσαν οΙ ϊδισι τούς συγγενείς, τούς

μά μας, γιατί πρΙν όπό

7

περίπου χρόνια Αϋ·

κουμπάρους,

τούς

γειτόνους,

Υσυστσ μηνα, ή ήρωϊκή Κυθρέα επεφτε στά

όσους χωριανούς συναντοΟσαν.

χέρια των Τούρκων εΙσβολέων.

μελλόνυμφοι

Γι6 τά έθιμα τοΟ γόμου, πού δπως σέ κάθε

καθώς

καΙ

'Επίσης ΟΙ

προσκαλοοσαν τούς

κουμπά

ρους καί τές κουμέρες.

χωριό έτσι καΙ στήν Κυθρέα, γιόρταζαν μέ ξε

Τό άπόγευμα τοΟ Σαββάτου γινότανε στό

χωριστή λαμπρότητα οΙ κάτοικοι της Κωμόπο

σπίτι τής νύμφης τό γέμισμα τού κρεββατιοΟ.

λής μας, θό όναφερθώ πιό κάτω. Μερικά όπό

ΈκεΊ παρευρίσκοντο, έκτός όπό τήν νύμφη

αυτό τά έθιμα μέχρι πρόσφατα πρίν όπό τήν

καί τήν οΙκογένειά της, ό ίερέας τού χωριού,

Τουρκική εΙσβολή γίνονταν στήν Κυθρέα.

ένας βισλάρης μαζί μέ ένα λαουτάρη καί κά

Τήν παλαιόν έποχή, πρΙν όπό σαράντα τόσα

τοικοι τού χωριού. 'Ο Ιερέας εύλογοΟσε τό

χρόνια σέ άντίθεση μέ δτι συμβαίνει σήμερα, ό

δύο μεταξωτά σενδόνια πού ήταν τοποθετη

γόμος διαρκούσε όκτώ μέρες.

μένα μέσα σέ μιάν «τσέσταν». Στήν συνέχεια

ΟΙ πρσετοιμασίες δρχιζαν

4

ή

5

μέρες πρΙν

μέ τήν συνοδεία τού βιολιού

3,5 η 7 μονοστέ

όπό τήν τέλεση τού γόμου. Συγκεκριμένα την

φανες κατά σειρά σήκωναν τήν «τσέσταν» καί

Τετάρτη μέρα πρίν όπό τόνγάμον οΙ φίλες καί

όφοΟ την κινούσαν σέ σχήμα σταυροΟ τήν χό

οΙ κοuμέρες της νύμφης, μετέφεραν -στούς

ρευαν. 'Έπειτα έστρωναν κάτω aτό πάτωμα

ποταμοΟς όπό τό πατρικό σπίτι της τελευταίας

μιά ψάθα καί τοποθετοΟσαν τό ένα όπό τό δύο

τά μαλλιά γιά νά τά πλύνουν. Μέ τά μαλλιά

μεταξωτά σενδόνια.

αυτά θά γέμιζαν τό κρεββάτι, διότι παλαιότερα

των προβάτων καί τά σκέπαζαν μέ τό δλλο

τά κρεββάτια ήταν όπό τά μαλλιά των «κσυέλ

σενδόνι.

,. Εριχναν μέσα τά

. Ακολούθως

μαλλιά

οΙ μoνoaτέφανες έρα

. Αφού γινότανε τό πλύσιμο,

βαν τό κρεββάτι καθώς καΙ τέσσερεις κόκκι

τό δπλωναν στόν ηλισν γιό νά στεγνώσουν.

νους σταυρούς, στίς τέσσερεις πλευρές τοΟ

Τήν ίδια μέρα δρχιζε τό σιδέρωμα καί ή τακτο

κρεββατιοΟ, μέ κόκκινη κλωστή.

λων" (προβάτων),

πσΙηση της πρσlκας της νύμφης. Τήν Πέμπτη
κα! τήν

Παρασκευή,

έφτιαχναν τό

Τό βελόνι καί τήν κόκκινη κλωστή, μέ τήν

ψωμιά.

όποία έραβαν τό κρεββάτι τά φύλαγαν. 'Εάν

'Έπαιρναν τό άλεύρι καί τό περνούσαν όπό

τό πρώτο παιδί πού έκανε τό όνδρόγυνο ήταν

τήν «τατσιόν» γιά νά καθαρίσει όπό τό πίτου

κορίτσι, τοΟ τρυποΟσαν τό αύτί του μέ τό βε

ρα.

'Αφού τέλειωναν τό έβαζαν μέσα στήν

λόνι καΙ περνούσαν τήν κλωστή. 'Η κλωστή

βούρναν μαζ! μέ τό προζύμι γιό νό φουσκώσει

έμενε μέχρι νά βαmισθεΙ τό κορίτσι, όπότε ό

νό «μπεΙ», δπως έλεγαν κα! στήν συνέχεια ζυ

νονός

μώνανε πολλές φουρνιές ψωμί. Τό Σάββατο

σκουλαρίκια.

σφάζανε τό ζώο πού προοριζότανε νά προσ

φερθεΊ σάν έδεσμα στόν γόμο.
Τό Σάββατο, μιά γυναίκα, ή όποΙα κρατούσε
μιά «μερρέχα» μέ ρσδόσταγμα γύριζε όπό σπί

η

ή

νονά

της,

τής

'Ο βιολάρης ένώ γινότανε τό ράψιμο τοΟ
κρεββατιοΟ, τραγουδοΟσε διάφορα δίστιχα,
όπως:

"Βάλτε τούς τέσσερεις σταυρούς, aτά τέσ

τι σέ σπ(τι καΙ προσκαλούσε στό γάμο τούς

σαρα

κατοίκους τού χωριού, Αύτό γινόταν στήν πα

γαμπρός σάν τά φιλικουτούνια".

λαιόν έποχή πού δέν ύπήρχαν προσκλητήρια

περνούσαν

καντούνια

νά πέφτει νύμφη

Τζιαί ό

'ΑφοΟ τέλειωνε τό ράψιμο τοΟ κρεββατιοΟ,

όπως σήμερα. Κρατούσε έπίσηςενα κεντητό η

τοποθετούσαν

πλουμιστό μανδηλάκι, πού λεγόταν δείγμα.

κέντρο τοΟ κρεββατιοΟ καί δσοι όπό τούς πα

ένα

μεγόλο

ηθελαν

μανδήλι

«πλούμιζαν»

aτό

Αύτό συγκεκριμένα έδειχνε τό νοικοκυριό καί

ρευρισκομένους

τήν μαστσριά της νύμφης. Τό δείγμα παρέμε

κρεββάτι "Εριχναν δηλαδή μέσα σ' αύτό χρή

τό

νε σάν δώρο σ' αύτήν πού άναλάμβανε τό κό-

ματα. Τό μανδήλιαύτό τό εδεναν κόμπο καί τό
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εραβαν μέσα aτό κρεββότι. Τό δφηναν μέσα

σκεπασμένα μέ κόκκινο μανδήλι. Στήν συνέ

aτό κρεββάτι σαράντα μέρες , νό «πσσαραντώ 

χεια οί κουμπάροι πού ήταν ύποχρεωμένοι νά

σει .. όπως έλεγαν. Στίς σαράντα μέρες τ6

παρευρίσκονται χόρευαν τό ρούχα . Μ Επαιρ 

όνδρόγυνο ανοιγε τ6 κρεββάτι καΙ έπαιρνε τ6

ναν τ6 πανέρι καΙ τό χόρευαν τρείς φορές όπό

χρήματα .

τά δεξιό πρός τά όριστερό καί όντιστρ ό φως

. Υπήρχε

έθιμο πάνω aτό κρεββάτι νό KU-

χωρίς νά κλείσουν κύκλο . Θεωρούσαν καλό νά

λούν ένα όγόρι , Υιό νό Ιλθει όγόρι, τ6 πρώτο

δώσουν γύρο μέσα στό σπίτι . Ό τελευταίος

παιδί πού θό έκανε τ6 όνδρόγυνο . Πετούσαν

χορευτής τοποθετούσε τό ρσύχα, όναποδο

έπίσης μερικό μεταξωτό η κεντητό σενδόνΙΩ,

γυρίζοντός

ιϊ μαξυλαροντύματα όπά τήν ΠΡΟ!ΚΩ τής νύμ 

γαμπρός ντυνότανε καΙ ενας κουμπάρος του .

φης. Στή συνέχεια χόρευαν τ6 κρεββάτι κατά

μέ μιά κτένα στό χέρι τόν κτένιζε .
Τό έθιμο αύτό μέχρι πρόσφατα πρΙν όπό τήν

σειρά μέ τήν συνοδεία πόλι τής μουσικής .
Τό κρεββάτι όφού στρωνόταν , μετεφερότα
νε όπά τ6 σπίτι τού πεθερού aτό σπlτι τής

τα

πάνω

σέ

ένα

τραπέζι

Ό

Τουρκική εΙσβολή γινόταν στήν Κυθρέα .

.Ο

βιολόρης τραγουδούσε μαζί μέ τούς πα

νύμφης .. Εάν ή νύμφη κοί ό γαμπρός δέν ήταν

ρευρισκομένους διάφορα τραγούδια σχετικά

όπά τήν ίδια ένορΙα , τ6 φόρτωναν τήν παλαιόν

ενα μανδήλι κεντητό. Τό μανδήλι αύτό ήταν τό

μέ τό γύρισμα καί τό όλλαγμα τών ρούχων .
Μ Αν οΙ γονείς τού γαμπρού ζούσαν , τραγου
δούσαν εϋθυμα τραγούδια όντΙθετα όν ό πα
τέρας Γι ή μητέρα του ήταν πεθαμμένοι τρα 
γουδούσαν θλιβερό τραγούδια , γιό νό τόν

δώρο αύτού πού μετέφερε τό κρεββάτι. ΠρΙν

συγκινήσουν .

έποχή πάνω οΙ ένα μουλάρι καί μΙ συνοδεία
μουσικής, τ6 μετέφεραν όπό τήν μιό ένορία
στήν όλλη. Στό κεφάλι τού μουλαριού δένανε

όπό σαράντα χρόνια , τό tθιμο αύτό ύπήρχε .

Μερικό άπό τά τραγούδια πού τραγουδού

Χαρακτηριστικά σέ ενα μουλάρι , εlχε φορτω 

σαν στίς ένορίες τής Χαρδακιώτισσας καί τή ς
Συργανιάς τής Κυθρέας ήταν :

θεΊ τ6 κρεββάτι καί μεταφέρθηκε όπό τίς κ ά τω

ένορίες τής Κυθρέας στήν Χαρδακιώτισσα μέ
" Φωνόξετε τζιαί τού τζιυρού νόρτει νό τ ό ν

συνοδεία τού βιολιού καί τού λαούτου .
Τό βράδυ τού Σαββάτου γινόταν τραπέζι

ζώσει

στό σπίτι τού πεθερού τού πατέρα τής νύμ

τζιαί νά τού βόλε ι τήν εύτζιήν τζια! νό τόν

φης , μ έ έξοδα,ού lδlου ,

παραδώσει »

Τήν Κυριακή , γινότανε όλη ή προετοιμασία

στό καινούργιο σπιτικό : Τακτοποιούσαν τό

" Φωνόξετε

τής

μόνας του νόρτει νό

σπίτι, καθόριζαν τίς αύλές καί μετέφεραν τ6
τραπέζια και τ6 καθίσματα . Οί μαγείρισσες

-

τζιαί

νό

τού

βόλεl

γυναΊκες τού χωριού πού ήταν ε Ιδικευμ έ νε ς
γιό τ6 μαγείρευμα

- γύριζαν

το ύ

καπνίσει

τήν

εύτζιήν

νό

τόν

ποσιερετήσ ε ι ..

τά σπίτια τ ο ύ χω 

ριού γιό νά μαζέψουν μαγειρικό οκεύη , ό πως :
σινιά, χαρτζιό καί έτοΙμαζαν τ6 φαγητίΙ .

"Νόταν πού ό ν ασταινετουν ή μόνα σου καί

Ό

πόλιν

μάγειρας κατατεμάχιζε τό κρέατα καΙ είχε

Καί νόρτει τώρα νό σέ δεί τζιαί πόλε πό στόν

ετοιμους τούς φούρνους γιό τό Ψήσιμο τών

' Άδη..

φαγητών .

.. Ενας

δλλος ήταν ύπεύθυνος γιό τό

τραπέζι . ό λεγόμενος « τζιελόρης » ύπεύθυνο ς

"Φωνάξετε τζιαί τού τζιυρού πού είς τήν γη

τού κελαριού , καθόριζε τό χορταρικό , έτοΙμα 

ζε τό τυριό . τό κρασιό καί τό κονιόκ . γιό νό
είναι έτοιμα .

θαμμένος

νόρτει νά δεί τόν νιόγαμπρον.

τώρα π ο ύ

όλλαγμένος ..

Σόν πλησίαζε ή ωρα τού γάμου ό βιολόρης
μαζί μέ τόν λαουτόρη πήγαιναν στό σπίτι τού
γαμπρού.

. Εκεί

πήγαινε έπισης ό Ιερέας , ό

κουρέας καί όρκετοί κάτοικοι. 'Έβαζαν τόν

'Όταν πλησίαζε πιό ή ωρα τού γάμου t λ ε γαν
τό έξής τραγούδι:

"Στολίστε τον , τόν νιόγαμπρον τζιαΙ κάμετε

γαμπρό νά καθήσει σέ μιό καρέκλα καί ό κου

ρέας τόν ξύριζε . ΟΙ παρευρισκόμενοι .. πλούμι

τζιαί Οίαν

γιατί μας περιμένοuοι όλοι στήν έκκλησlα ν.»

ζαν» τόν κουρέα καΙ τούς μουσικούς σέ δύο

ξεχωρ ιστά πιάτα : ' Ένα γιό τόν κουρέα καί ένα

" Οταν τέλειωνε τό

.. ό.λλαγμα » τού γαμπρού

Υιό τόν βιολόρη καΙ τόν λαουτάρη . ' Όταν τέ 
λειωνε τό ξύρισμα , ό ίερέας εύλογούσε τό

ό βιολόρης καί ό λαουτόρης πήγαι ν αν aτό σπί 

ρούχα πού θό φορούσε ό γαμπρός . Τό ρούχα

γυναίκες τού χωριού . Χόρευαν καί έκεί τό ρού 
χα καί ό.ρχιζε όπό τΙς κοπέλλες τ6 στόλισμα

ήταν τοποθετημένα μέσα σέ ένα μικρό πανέρι

τι της νύμφης .. Εκεί ήταν μαζεμένες δλες Ο Ι
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τής νύμφης . ' Ο βισλόρης τραγουδούσε διά 

' Αθλητικού Ποδοσφαιρικού Συλλόγου

φορα δίστιχα , πού ήταν εϋθυμα Γι λυπηρό ανά
λογα μΙ τ6 έόν ήταν ζωντανοί Γι πεθαμμένοι ΟΙ

τρο, .. Κυθρέας .

γονείς τους. Παλαιότερα ύπήρχε έθιμο σόν

γονείς τής νύμφης καΙ τού γαμπρού , καθώς οί

στολίζανε τήν νύμφη ή μητέρα της νά τής βά

συγγενείς καΙ γερόντοι φιλούσαν τά στέφανα .

ζει aτόν κόρφο

tva

μικρό κομμάτι προζύμΙ. Τό

κομμάτι αύτό πού ήταν τυλιγμένο μέσα σέ ένα
χαρτί , τ6 μετέφερε ή νύμφη στό σπίτι της Υιό
να δημιουργήσει τ6 νέο της νοικοκυριό.

" Χύ

'Όταν τέλειωνε τό μυστήριο του γόμου, οί

'Άν καμιά γριά φορούσε μαυρα ρούχα τής
έβαζαν στόν ώμο της ένα κόκκινο μανδήλι.
Στήν συνέχεια τό άνδρόγυνο μέ τήν συνο
δεία τού Ιερέα , τού βιολιού καΙ τού κόσμου

'Όταν πλησίαζε ή ωρα Υιό τήν έκκλησία τρα

μεταφερόταν ε στήν καινούργια του κατοικία .

γουδούσαν τ6 ϊδιο δίστιχο μΙ έκείνο πού όνα

Κατά τή διάρκεια τής διαδρομής ό 6ιολάρης

φέρομε στήν περίmωση τού γαμπρού :

έπαιζε διάφορους σκοπούς .

.. Στολίστε

του τήν νιόνυμψη τζιαί κάμετε τζιοί
βία

γιατί μός περιμένοuσι όλοι στήν έκκλησία ...

. Από

έκεί πού

περνσύσε τό όνδρόγυνο τούς ράντιζαν όπό τό
παράθυρα οί κάτοικοι τού χωριού μέ ροδοπέ
ταλο . Οί νοικοκυραίοι βγαίνανε στίς πόρτες
κρατώντας

καπνιστομέρρεχα

μέ

έλ η ά

καΙ

Τήν παλαιόν έποχή , σέ όντίθεση μΙ δη συμβαΙ 

αναμμένα κάρβουνα . Σέ κάθε σπίτι ό Ιερέας

νει σήμερα ή νύμφη καί ό γαμπρός μΙ συνο 

σταματούσε , εύλογούσε καΙ μνημόνευε ύπέρ

δεία τούς γονείς iΊ τούς θείους iΊ τούς παπ

τού οΙκοδεσπότη .

πούδες ιϊ τούς νονούς αν ήταν πεθαμμένοι οί

καΙ ράντιζε τόν κόσμο ρ ο δόσταγμα μέ τή " μερ

πρώτοι μεταφέρονταν μέ βιολιό στήν έκκλη 

ρέχα .. . Κατά τή διάρκεια τής διαδρομής όπό

σιό.

Σήμερα πρώτος πάει ό γαμπρός στήν

τή ν έκκλησία πρός τό νέο τους σπιτικό, δσοι

έκκλησία. 'Εόν ό γαμπρός ήταν όπό αλλη ένο 

κάτο ικ οι εΙχαν κυνηγετικά δπλα πυροβολού

ρία ξεκινούσε μέ τήν συνοδεία του Ιερέα, τών

σαν στόν όέρα σέ ένδειξη χαράς .

γονιών του , τών συγγενών καί φίλων του μέ
βιολιά πρό ς τήν ένορία τής νύμφης .

.Ο

οΙκοδεσπότης κάπνιζε

Στό σπίτι τού ανδρογύ ν ου περίμενε ή μητέ 

ρα τής νύμφης ιϊ τοΟ γαμπρού κρατώντας πόλι

Στήν έκκλησία γινόταν τό μυστήριο τού γά ·

καπνιστομέρρεχα .. Ο Ιερέας εύλογούσε καί

μου. Σόν πλησίαζε ή ωρα πού ό Ιερέας tλεγε

όδ η γούσε τό όνδρόγυνο μέσα στό σπίτι . Προ

"ή δέ γυνή νό φο6ότοι τόν δνδρα .. , ό όνδρας

τού περάσει τό άνδρόγυνο μέσα στό σπlτι

πατούσε τήν νύμφη στό πόδι έτσ ι πού νό ύπο 

ύπήρχε έθιμο νά σπάζουν ένα πιάτο στά πόδια

γραμμίσει τήν έπιβολή τού άνδρα στήν γυναl

τους σΙ ένδειξη χαράς . Στήν συνέχεια περ

κα . Φυσικό καμμιό φορό συνέβαινε τό όντlθε

νούσε ό κόσμος εύχόταν στό όνδρόγυνο νά

το , πρώτη δηλαδή πατούσε ή νύμφη τόνδνδρα

ζήσει , πρόσφερε τά δ ώ ρα του καί fnoιpvc τό

μέσα σέ γενική

κεραστικό

έκκλησιόσματος ,

θυμηδlα όπό μέρους τού
αν

φυσικό

τό

άνη

λαμβανόνταν.

του .

Παλαιότερα

προσφερόταν

Ιδίως , γλυκό τού μαστιχιού , του χρυσομήλου η
τού τριανταφύλλου , (τό όποίο κατασκεύαζαν

' Όταν ό Ιερέας κρατώντας τό ανδρόγυνο

εκανε τούς γνωστούς

μ έ πέταλα τριανταφύλλου εΙδικά γιά τήν κατα

κύκλους μέσα στήν

σκευή τού γλυκού καί όπό ζάχαρ ι ). Τό πιό έπί ·

έκκλησία τότε τό έκκλησίασμα κτυπούσε τό

σημο ήταν τό γλυκό τού μαστιχιού . Άφού ό

γαμπρό στό σβέρκο. Τούτο ϊσως νά έρμηνεύε

κόσμος έπαιρνε τό κεραστικό του περνούσε

τα ι

στήν αύλή τού σπιτιού δπου ήταν τό βιολιό.

σόν

ύπογράμμιση

καί σάν

έφεση τού

έκκλησιόσματος νό ύποδεΙξουν aτό γομπρό

, Εκεί

τήν παρουσία τους στό χορό τού μυστηρlου .

φίλος τού γαμπρού η τής νύμφης κρατώντας

περνούσε ένας όπό τούς κατοίκους καΙ

Παράλληλα ό Κανδηλανάφτης πετούσε ψηλό

ένα μπουκόλλι μέ κονιάκ κι '

aτόν όέρα νομίσματα : Γρ ό σια , μισά σελίν ια ,

κερνούσε στό πόδι σ ' όλους ένα κονιάκ . Πιό

σελίνια , διπλά ί1 τριάρια τήν πολαιό ν έποχή

πίσω άκολουθούσε

άνακατεμένα μέ στάρι η βαμβακόσπορο. Τό

δύο πιάτα ; ένα μέ ξηρούς καρπούς , δπως γ ιό

νομίσματα αύτό τά μάζευε προηγουμένως ό

παράδειγμα στραγάλια , κουαμέ, κούνες όπό

tva

ένας όλλος

ποτήρι καΙ
κρατώντας

Κανδηλανόφτης σέ ένα πανέρι όπό τούς κουμ

φυστίκια , όμυγδαλόψιχα, σταφίδια καΙ

πάρους . Τά πιτσιρίκια όρμούσαν τότε νά όρπά 

τσιγάρα πού κερνούσε στούς άνδρες .

tva

μέ

ξουν τό χρήματα μέσα όπ ό τά , πόδια τού

Τό βρόδυ τής Κυριακής όρχινούσε τό γλέν

έ κκλησιάσματος. Τ6 έθιμο αύτό γινόταν μ έ χρι

τι: Ό κόσμος μαζευόταν · f δινε τό δώρο του

πρόσφατα πρίν άπό τήν Τουρκική είσβολή . Γιό

σέ μετρητό , «τό ξημέρωμα » δπως fλεγαν , στό

τελευταία

τής

φορό έγινε στήν

Κuθρέας ,

Άνδρέα

στούς

Μιχαήλ

Χαρδακιώτισσα

γόμους

τωρινού

τού

κυρίου

προέδρου

τού

άνδρόγυνο καΙ καθόταν στό τραπέζια ... Αλλοι

χόρευαν στούς ηχους τού β ιολιού καί δλλοι

τραγουδούσαν διάφορα δίστιχα πού είχαν
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σχέση μέ τ6 άνδρόγυνο καί έρωTlκά τραγού

άνδρα αύτόν μεταφερόταν ένα τραπέζι, στό

δια . Τό όνδρόγυνο καθόταν κοντό στό 610λί.
Τό γλέντι συνεχιζόταν μέχρι τίς πρωϊνές &ρες.
Τό πρωί τής Δευτέρας, αί γονείς τού

όποίο έπάνω ήταν ξαπλωμένος καί σκεπασμέ

γαμπρού κaί τής νύμφης πρόσφεραν στούς

XεριoCι του είχε δεμ ένα τρία κουτάλια. Φυσlκά

νιόγαμπρους περιστέρια κaί μέλι , Υιό νό περ 

τά χέρια του ήταν σκε πασμένα μέ τό σενδόνι.

νος μέ σενδόνι ένας άλλος κάτοικος παριστά
νοντας τόν νεκρόν. Στά δάκτυλα τσύ δεξιου

νούν τόσον όγαπημένα καί γλυκό σάν τ6 περι

'Από πίσω όκολουθούσαν

στέρια καί τ6 μέλι .

νοι μέ γυναικεία ρoCιXα καί μαύρες μανδήλες

. Η ωρα δέκα περίπου τ6 πρωί 6 κάθε συγγε
νής εστελλε aτό όνδρόγuνο τ6 « καννίσιην »

λιούνται .. δ πως λέγεται ή πράξη, ψεύτικα. Τό

του μέσα στήν "συρίζα» πάνω σέ ένα μουλάρι.

τραπέζι αύτό μέ τόν ύποτιθέμενο νεκρό, τό

Μέσα στήν «ου ρίζα» έΒαζαν ένα πρόβατο ,

μετέφεραν καί τό τοποθετούσαν έκεί πού
ήταν τό βιολί.

4-5

ψωμιά , μιό όκό ρύζι . όλος, πατάτες , όνάλογα
μέ τήν έποχή κολοκάσι καί λαχανικά , διότι τήν

3-4

άνδρες ντυμέ

πού κατείχαν τήν τέχνη νά κλαίνε , νά "άνακα

Πολλά πιτσιρίκια πού" δέν γνώριζαν τί γινό

Δευτέρα τ6 βράδυ θά πήγαιναν νά φάνε αί

τανε πνίγανε τά κλάματα. ~ Αλλοι πού δέν ξα 

συγγενείς , στό σπίτι τών νεονύμφων.

ναείδαν τό έθιμο τρομάζανε καί διερωτoύvτo

Τό βράδυ τής Δευτέρας όρχιζαν ο ί διασκε

τί νά'γινε. 'Έτσι ό κόσμος μαζευόταν γύρω

δάσεις. Τό γλέντι διαρκούσε μέχρι τ6 πρωϊνό.

όπό τόν ύποτιθέμενον νεκρό , Αύτός πού κτυ

Τό βράδυ αυτό καθώς κι:ιί κάθε βράδυ του γά
μου σταν ό κόσμος τέλειωνε τήν διασκέδασή
του, ό μάγειρας μέ ένα π ιάτο στό χέρι καί ή

γύρους στό

πούσε τήν καμπανέλλα μέ τά κεριά έδινε τρείς

νεκρό καΙ θυμίαζε

ψάλλοντας

aτόν νεκρό :

μαγείρισσα μέ ενα όλλο πιάτο , γυρίζανε τά

.. 'Όπου

τραπέζια καί ό κόσμος τούς πλούμιζε.

ή ψυσχιή σου τζιεί νά μείνει

Τό βράδυ τής Τρ ί της , ή ωρα δέκα περίπου
χόρευε τό όνδρόγυνο. Οί συγγενείς του
όνδρογύνου , οί κουμέρες καί οί κουμπάροι καί

ή ψυσχιή σου τζιει νά πα

πίσσα τζιαί καμίνι

'Ό που πίσσα τζια! κατρά

όσοι όπό τόν κόσμο ηθελαν «πλούμιζαν» τόν
γαμπρό καί τήν νύμφη . Καρφίτσωναν δηλαδή

.. Οσην

στό στήθος καί στούς ωμους του γαμπρου καΙ

τόσον γαίμαν νά ξεράσεις ..

θάλασσα π εράσεις

τής νύμφης χαρτονομίσματα. Κατά τήν διάρ
κεια του χορου τραγουδούσαν διάφορα δίστι

χα. Σάν τύγχανε ή νύφη νά ήτα ν έγκυος , αν
τύγχανε δηλαδή καί έκανε "πρωμάρι" όπως
έλεγαν , γιά νά τήν πειράξουν τή ς έλεγαν τό

Κάθε

π ού

σταματούσε

αύτός

πού

πούσε τά κουτάλια . Χόρευε δπως ελεγαν τά
«μωρούθ κια ...

tξής τραγούδι :

Στήν συνέχεια αύτός πού παρίστανε τόν πα

" Τά μακαρόνια τό βραστό τρώγονται μέ τήν
πρότσαν

ή νύμφη έκαμάρωνε τζιαί τό μωρό έκλώτσαν "

.. Οταν

φορά

έψαλλε ό νεκρός σήκωνε τό χέρι του καί κτυ 

τέλειωνε τό χορό τό άνδρόγυνο τότε

ό γαμπρός χόρευε μέ τούς κουμπάρους του
καί ή νύμφη μέ τίς κουμέρες της .

πά τού εψαλλε τό Εύαγγέλιον :

"tK τού

κατά

τσιρίπιλλο .. . " καί έν συνεχεία αύ τό ς πού παρί
στανε τ όν νεκρόν σηκωνόταν ό π ότομα όπότε

0\

παρευρισκόμενοι γελούσαν , χαίρονταν καΙ

τό γλέντι συνεχιζότανε ώς άργά τό βράδυ .

Δέν μπορέσαμε νό καταλάβουμε ποιό ε ίναι

Στίς ένορ ίες τής Κυθρέας , Συργανιά καί

ή σημασία αυτου τού έθίμου. Τό έθ ιμ ο αύτό

Χαρδακιώτισσα υπήρχε ενα παλι ό έθιμο πού

'ίσως νό παρομοιάζει ότι ή χαρά τού γόμου θά

πρίν όπό

18 τόσα χρόνια έγινε στό γάμο τού
Γεωργίου Χ' . Γιακουμή, στήν Χαρδακιώτισοα

φέρε ι καί τόν θάνατον . 'Ό τι ή ζωή τού κόσμου

τής Κυθρέας . Τό έθ ιμο αυτό λεγόταν " μω

πη . Συνέχεια δμως τού θανάτου θά μείνουν τά

ρούθκιο" . Συγκεκριμένα aτό διπλανό σnίτι ,

,.μωρούθκιο ", τά νεογέννητα δηλαδή πού θά

όπό τ6 σnίτι τού γαμπρού καί τής νύμφης , σκη 
νοθετούσαν μιά κηδεία. ' Ενω έ παιζαν τά βιο
λιά καί πολλοί παρακολουθούσαν , ένω αλλο ι
όμέριμνοι διασκέδαζαν , προχωρ ούσε ένας

βγουν άπό τό άνδρόγυνο.

είνα ι σύντομη καί τή χαρά θά διαδεχθεί ή λύ

Τό πρωί τής Τετόρτης, ό βιολόρης μαζί μέ
τόν λαουτάρη συνοδευόμενοι άπό τούς νέους
του χωριού γύριζαν όπό σπίτι σέ σnίτι παίζον

μπροστά ό όποίος φορούσε ψεύτικα γένια καί

τας τό βιολί καί λαούτο καί μάζευαν τί ς κότες.

κτυπούσε ενα μεγάλο κούδουνα τράγου. Στό

Τές δένανε όπ ' τό πόδια καί τίς περνούσαν

χέρι έ πίση ς κρατούσε μιά βέργα στήν κορυφή

πάνω σέ μεγόλα ξύλα. Τά ξύλα αύ τ ά πάνω στά

τής όποίας ύπήρχε μιό δ ιχάλα μέ κολλημένα
έπάνω δύο κεριά όναμμένa . Πίσω όπό τόν

όποία ήταν δεμένες

0\ κότες τά μετέφεραν
0\ νέοι στό σπίτι τού

πόνω στούς ω μ συς τους
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όνδρσγύνου .. Εκεί aτό μεταξύ σί κουμπάροι

Πρ ί ν όπό

60

τόσα χρόνια πού δέν ύπήρχαν

καί οΙ κουμέρες είχαν στείλει όπό μιό κότα. μιό

μπόλικα τραπέζια καΙ καρέκλες στρώνανε χό

μέχρι

μω « πέφτζΙΩ » τοΟ άργαλε ι ού ή πλεκτό ψαθιά

δύο

όκκάδες

όλεύρι,

tva

μπουκάλι

έληόλαδο κι' όπά μιό όκό ζάχαρη. Τούτο για 

καί καθόνταν χάμω . Τό φαγητό πού σερβίρανε

τήν Τετάρτη τ6 βράδυ, τ6 τραπέζι ήταν άφιε

στό τραπέζι ήταν σαύππα ρυζιού η τραχανάς ,

ρωμένο aτoύς κουμπάρους κοί τίς κουμέρες

άλλά καί Υιό δσους δέν πήγαν στό γόμο τίς

κοτόπουλο βραστό , κρέας ψητό καΙ πατάτες,

παθός, κουπέπια καΙ όνάλογα μέ τήν έποχή

άλλες μέρες . Τό βράδυ αύτό σερβίρονταν

καί κολοκάσι ΣΤιΊν όρχή προσφερόταν λίγος

έκτός όπό τ6 αλλα φαγητά κaί ζυμαρικό : Που 

μεζές όπό σηκώτι τηγανιτό, κεφτεδάκια μικρό ,

ρέκιο . πισιήες μέ τ6 μέλ ι , η πισιήες μέ τό

τυρί η χαλλούμι. Φυσικά αφθονες σαλάτες

ζάχαρη.

κρασί καί διάφορα φρούτα.

Μέχρι τήν Τετάρτη παλα ι ότερα (aτά παλαιό

·Έθιμο ήταν έπίσης , σταν μιά νύμφη στήν

χρόνια ό γόμος διαρκούσε όκτώ μέρες , όπως

διαδρομή της γιά τό σπίτι περνούσε όπό ποτα

προαναφέραμε) ό γόμος τέλειωνε . Στίς λεγό

μό, νά ρίχνει μέσα χρήματα . Τό θεωρούσαν

μενες όκτώ τού γόμου , δηλαδή τήν έπόμενη

καλό , γιατί πίστευαν πώς όπως τρέχουν τό νε

Κυριακή όπό τόν γόμον γινόταν ό όvτίγαμος.

ρά τού ποταμού έτσι θά τρέχουν τό χρήματα

Στόν

όντίγαμον

γ ι νόταν

μέσα στό σπίτι τους .

πού

παίρνανε

μέρος

πάλιν

0\

διασκέδαση

συγγενεις

τού

Στίς

15 τοΟ γάμου , ή νύμφη καί ό γαμπρός

γαμπρού καΙ της νύμφης, ό πρώτος κουμπά

πήγαιναν σττΊν έκκλησία . ΤΙς λαμπάδες πού

ρος καΙ ή πρώτη κουμέρα , γιατί παλαιότερα

όνάθανε τήν μέρα τού γόμου, τό όνδρόγυνο

ενα κουμπάρο καί μιό κουμπάρα εlχαν , καθώς

τίς έπαιρνε στήν έκκλησία γ ι ά νά τΙς όνάψει .

καί ξένο ι άπ ' τ6 γύρω χωριό, οι όποίοι άπό

Οί κάτοικοι 'Τής Κυθρέας δέν ξεχνούν καί

κάποιες δυσκολίες δέν μπορέσανε νά πόνε τ ίς

ποτέ δέν θά ξεχάσουν τήν δμορφη κωμόπολή

πρώτες μέρες τού γάμου.

τους , τούς ήρωϊκούς νεκρούς τους , τά ηθη καί

, Υπήρχε

tθ ιμο παλαιότερα ό γαμπρός τρεις

τ6 έθιμά τους .. Αναμένουν τήν ωρα πού θό

μέρες μετά τήν Τρίτη μέρα σάν πήγαινε ό ί ε

χαράξει καί πόλ ι ή λευτεριά γιά νά ξαναγυρί 

ρέας

καί

διάβαζε

τήν

εύχή

τότες

καί

ό

σουν στά σπίτια τους , τά Ιερό τους καί τά οσιό
τους. Νά στρώσουν ξανά τό τραπέζια , τό γλέν

γαμπρός μπορούσε νά βγεί tξω.
· Όταν καμμι6 νύμφη όδηγόταν στήν έκκλι) 

σία όπ ' τόν πατέρα , αν στό δρόμο πού περνού

τι , τό χορό καί νά βουίξουν καί πάλι οί πλαγ ι ές

τών βουνών , .άπό τά βιολιά καΙ τά λαοΟτα .

σε , μιά CΊΛΛη νιόνυμφη πού είχε παντρευτεί
πρίν όπό όκτώ μέρες περνούσε καΙ αύτή όπό

τόν δρόμο , έπρεπε ή νιόνυμφη νά κρυφτεί γιά
νό μήν δεΤτήν καινούργια νύμφη, πού πήγαινε
στήν έκκλησία.
" Αν έξάλλου τήν μέρα τού γόμου σημειωνό
ταν θάνατος, ό γάμος όναβαλλόταν τίς πιό
πολλές φορές καί γ ι νόταν τήν όλλη Κυρ ιακή η

Κυθρέα κάνε ύπομονή καί σύντομα θό ξα
νάρθε ι ή μέρα πού θά λευτερωθεί ς καΙ θά ξα
ναφορέσεις τό νυμφικό σου φόρεμα όπως χα
ρακτηριστικά τονίζει στούς στίχους τοΟ ΠΟΗΊ

ματός του " Τζιυρκά βασίλισσα τής Μεσαρκός "

6

' Αντισυνταγματάρχης

(ΠΖ)

Πετάσης

Στυλιανός:

αν ~πρεπε όπωσδηποτε νά γίνει ό γάμος - γιατί

" Τζιυρκά μου κ ά μνε Πομονήν

έμπαιναν γιά παράδειγμα οΙ νηστείες καί δέν

τζι" · εν νά σέ λεφτερώσω

μπορούσε νά γίνε ι τήν όλλη Κυριακή , η εϊχανε

τζιαί τήν χαράν τζιαί όμορκιάν

όποιοδήποτε λόγο

Πάλε έν νό σού τήν δώσω.

-

tπρεπε πρώτα νά γίνε ι ή

κηδεία κα ί μ ετά ό γάμος .
· · Οταν στά
Γεώργιος

πέθανε ό π αππούς μου

1950

Π ετόσης,

γίνηκε

ό

γάμος

τού

Άνδρέα Λούκα όπό τήν Συργανιό - ή νύμφη
ήταν όπό τήν Χαρδακιώτισσα - 'Όταν φέρνανε

Τό νυμφικό σου μέ όνθούς
Πάλε έν νό τό φοΡτΊσε ι ς
τζιαί ν ' όνθίσεις πού καλά
τζιαί πάλε έν νά μυρίσεις ».

τόν γαμπρό μ έ τό β ι ολιά σταμάτησαν νά πα{

ζουν τ6 βιολιά

300

μέτρα πρ ί ν καί

300

μέτρα

μετά όπό τό σπίτι τοΟ Γεώργιου Πετάση όπό
τήν Χαρδακιώτισσα.

...,
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