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ΤΑ ΧΑΡΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΟΙ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΥΘΡΕΑΣ
Σ το προηγούμενο 1"ευχοι; του τrερΙOOΙKoV
μας «Έλεvθερη KUΘpέω εΤχα κάνει μια Λε
πτομερη άνα:ψοΡα σχετικα

ηδη

συγκεντρωμένοι

ΟΙ

στενο!

ΣVγγενεΊς

της. 'Εκεί άρχιζαν τις σVΝεννOήσεις: "Όριζαν

με τα ωιμα τού

δηλαδη την μέρα των άΡΡαδώνων και μετέ

γάμου στην πεΡΙΟχι1 KVΘρέας. Θεώρησα Λοι

πειτα των γάμων, τα κτήματα και τα χρή

πον Ο1<όπιμο στη νέα εκδοση του 1Tε.ριCΙΔI~

ματα που θό: ΟΟlνε όΝόλογα με την

κοΟ μας, να άναφερθώ KCΠα συμπληρωματι

σιακή του Κ<Χίάσταση, δ πστέρας στην κό

κο τρόπο,

ρη του σαν προΊκα. Ι το τέλος, οταν συμφω

στα έθιμα των Άρρα6ώνων και

lTtpIOV-

έτσι να έξαντλήσω 'Την μελέτη μov, σχ-εηκα

YOVΣαν εκαναν το προ ικοσίιμφωνο και

με τα έθιμα

τάλλασσαν μnαξύ τους χειραψία, έκαναν δη

τού Γ άμou και των

•Αρρα6ώ

νων στην ΚιιθΡέα.
ΟΙ

παραι<σ~;..)

λαδη 4:ΤΤόκκα», όπως 'λΙγαν.
γραμμές πoU

crη1ν διαδικr...iJiα,
στην

τέλεση

χουν

να

έμας

'τών

άναφέρονται

στις προετοιμασίες
άρρα6ΏVων,

TCw

διαίηρήσovν

σ-rη

κατοίκων

της

και

..

σκdΠό

ε

μνήμη

όλων

-περιο)(ηι:;

Κ .......

θρέαςί dvεξIτηλα' τα έθιμα που· yινόντovσαv

μέχρι πρόσφατα, πρΙν άπα τήν
εΙσΌολή,

με

ξεχωριστι)

ΤαJΡΚIKη

λαμπρό-τητα

στήν

σκλαβωμένη Kωμό'rτoλή μας.
άρρα6ωνιαστει,

1ToU

ε

διάλεγε σε συ\'

δ

γαμπρος να φιλήσει

το

χέρι

Στην -σννέχεια

rnακολouθoUσε"" διασκέδα

κετη ώρα. Μετα το γλέντι

Tov,

δ "έος με τούς

εφεvγαν για τΟ σπίη τους.

την έπομένη μέρα, δ νέος επρεπε νά τrάει
στο σπίτι της ννμφης,

τότες

οΙ

γονεΊς τοΟ νέου,

δ

ίδιος

με έπτα εΙΟΟν

να της πάρει δωpa

μovά δηλαδη γιατι το θεωρoVσαν

γαιναν

γλυκίσματα

ΟΙ

για

ρίας πήγαινε στο σπιτι

λας.

της κοπέλ

Σ τι)ν προκειμένη περί'Π'Τωση

τις

πέντε,

καλό, τα

'Αρρa6ωνες γινόντovσαν συνήθως την

Κυριαι<ή.

ό:ρραδΩVΕς στο σπίτι

η

«έΦΤαλοίτικαι.

και οΙ στεvol συγγενεΊς 'TOV, να συμφωνήσουν
τOUς

δικων

ση στο σπίτι της νύμφης, που KpαToVσε άρ

tTTιΘVμοΟσΕ να άρρα6ωνιαστεί.

κοπέλλα αύτη ήταν άπα το ίδιο χωριό. Πή

τών

του πε-Α3ερlκών.

μαζι

ή

νόμφη

του πεν

θεΡοΟ και της πενθεράς της καί άντίστροφα

εννόηση με τούς δικούς 1"00, η\ν κοπέλλα πα)

Σιινήθως

r\

"Όταν -τέλειωναν τα λογιάσματα
(πρεπε να πάει vΆ φιλήσει τΟ χέρι

δικούς

"Όταν lνας νioς εφθανε σε ήλικία
πρεπε Υό:

άν

την μέρα αύτη δ ιερέας της ένο
της ννμφης, γιατΙ

πιο

την πλαιCιν έποχιΊ ΟΙ άpραβΩVες δέν YIvf:w~

πολλες ΦΟΡέ.ς, εστελλαν είτε συγγενικό του

Tovaav στην έκκλησία όπως συμ6αίνει σή

πρόσωπο, είτε το νονο τοΟ νέου η το πιο. ΣV

μερα. Ό ίερέας τελοίισε έκεΊ την τελετη των

νηθισμένο

σαν

άρρα6ώνων. Σ ταύρωνε τους άρρaδωνες πoV

που ό.ναλάμδανε να πάει

ήταν και ΟΙ δυο δεμένοι με μια κά<κινη ΚΟΡ

μια χωριανή τovς,

«Προξενή-τρα» και

γνωσηΊ

στο σπίτι της κοπέλλας και vΆ την ζητήσει

δέλλα,

άπα τΟΟς γOVΙoVς της

Twc;

έκ

μέρους τού νέου,

λέγοντάς τους δη εΤναι άξιος

τους.

για γαμπρός

Σε περίπτωση που ΟΙ γονεΊς της νέας

ό:'παντoUσαν

θετικά,

είδοποιούσανε τους δι~

πάνω στο ίερο εύαγγtλιo καΙ

Eλvνε,

Twc;

άφοΟ

φoρoVσε στOVς vεoxαρτωμέ

νους Γι νεοαρραΌωνlασμένovς.

Στο τραπέζι

των άρραδώνων ηταν τοποθετημένο Ινα πιάτο
με χovφέττες άμυγδάλου,

που στο

τέλος

κoUς τoU γαμπροΟ να πάνε -το 6Ρά&; για τα

των ό:ρραΌώνων τις διαμοίραζαν στις έλεύθε

«λογιάσμαται για την ύπόσχεση δηλαδη τοο

Ρες κοπέλλες.

γάμου.

δρά&; κάτω άπο το μαξιλάρι τους για να

ΟΙ γονεΊς τοΟ νέov μαζί

στεναJς συγγενεΊς και

με τό νονό, τoUς

ΦUσΙKα τΟν ίδιο πή

γαιναν στό σπίτι της κοπέλλας, ΟΠOV ητανε

Αύτες τις τοποθετοΟσαν τΟ

δoUνε στο όνειρό τouς ποιό νέο eα παίρνανε.
~Eπίσης

τοποθετούσαν

μέσα

σ' Ινα

πιατάκι, δραχιόλια, δακτυλίδια,

άλλο

σταυρούς,
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λίρες χΡVOες κα! δη άλλο (κανε σαν δώρο

στο σπίτι της άρραδωνιαστlκιάς του, δπως

ό νέος ση;ν άρρd6ων ι αστΙK ι ά 'Του η ό πεVΘΕ

σε καμμ ι ά μεγάλη γιορτή .

ρός και " πενθερά της νύμφης καΙ οι γονείς

διασκέδαση,

της.

Συνήθως ή άΡΡαδωνιαστ ι κlά έκανε σαν

στο σπίτι τού πενθεpoίi τ ου διάφοΡα φαγώ

δωρο σΤΟΥ άΡΡα6ωνιαστικό της τι)ν φορεσιά

σψα δπως κρέας και κ.ρσ:σ ί. Μετα τι)ν δια

των άΡΡα6ώνων η μια άντίκα.

σκέδαση

ΈτrEιδή την παλαια

bτoχή

δεν VπηΡXαν

προσκλητήρια ότrως σήμερα, 0\ Υovείς
Υαμπροίί

και

άνάθετ αν σε

της
μια

νύμφης

άφοϋ

γυιιαίκα

κάλεσμα ,.Ώv άρραδώ-ιωv.

-τού
Αύτη

.,Αν

πήγα ι νε για

~ταν ι'ιποχρεωμέvος

εττρεπε

να

στεlλε ι

να φύΥε ι .

Σ τα παλια τα χρόνια ι, δ ι άι:-<ε ι α των άρ

τού

ραδώνων κρατοΟσε πέντε, όκτώ, δέκα και κά

πλήρωναν,

ποτε δει<απέιιτε χρόν ι α, γ ι ατl fvας παράγον

χωριού

'Το

γύριζε δλα

τας πού σvvέ6σλλε στήν άvα60λη

τού γά

μ ου ~ταν ή μεγ άλη ψτώχεια. "Επρι.-πε

ινα

τα σπίτια τΟΟ χωριoV κα ι καλούσε τoVς χω

δαρέσει ή πούγγα τού γαμτrpι:>ώ, δπως ' λέ

ριανoUς στους άppα6ΏVες,

γαν ΟΙ

πρωτινοί. 'Έπρετrε συγκεκριμένα να

6ρεθε!

6 άναΥκαίος

με την στερεότυ

πη τούτη φράση:

-

Να κοπιάσετε

Υυιού ,.ού 'Τάδε
θά γίνouν

στούς

άρρα6ΏVες τού

με την κόρη του τάδε, πOV

Ή γυναίκα αίιτη κρατούσε μια cμερρέχα ..

~μuρoδoxεί~μέ
στα

χέρια ,.ών

Ροδόσταγ μα

και

προσκαλεσμένων .

ερι χνε

Κρατούσε

για

την

6 ΥαμπρΟς να 6ρεί

τα εξοδα τού γάμou, έπιτrρόσθετα άπα την
ιίττοχρέωση πoU εΤχε

αύριο την τάδε ώρα.

έξοπλισμος

τrρoίKα της Υύμψης, tvώ

να άναλάδε ι

τΟ κό

ψι,μο άπο άχuΡOΠηλO τών πλινθαριΏV, για νά
στήσε ι

το κα ι νούργ ιο του σπίτι.

Κλείνοντας, θά i\θελα να έπαναλά6ω πως

bπίσης l;va ΚΕντητό η πλovμιστό μανδηλάκι,

ΟΙ κάτοικοι της περιοχης KUΘρέας δεν

πού λεγόταν δείγμα. Αύτο συγΚΕκριμένα ε

χνoίiν,

δε ι χνε -το νοικοκυριό κα! τη μαστορια τού κο

όλόκληρα χρόνια καΙ τroτε δεν θα ξεχάσουν
τις ρίζες τους, τα ήθη και τα lθιμά τους,
τΟ σκλαδωμένο άπα τΟν 6άΡ6αρο ε Ισ60λέα
χωριό τους και τ ους "ρωϊκούς VEJ<Ρούς τους.

ριτσιOV πού άρρα6ωvιάζετα l,
νήκε

σε αύτη

πού

ΤΟ δειγμα ά

άναλαμ6ΆVε ι

το.

κάλε

σμα, σαν δώρο .

Ό άρραδωνιαστικΟ<; άπο την μέρα
άρρα6ώνων

μετέψερε το.

κρεδ6άτ ι

σπίτι της άρρα6ωvιαστΙKιάς του,
έδΙKαιoVτO να διαYlΛ<τερευει.

γινότανε στα τελευταια
τερα

6

50

άρραδωΥ ι αστ ικ ος

των

του στο
δπου και

Τοίπο ψvO'ΙKα

ΧΡΌV ι α. Παλαιό

πήγαινε

σπάνια

ιστω και αν εχouν τrεράσει

ξε

όκτω

"Όρθιοι και άλύγιστοι θά άγωνιστοίΊν, μέχρι
την τελική τouς δικαίωση κα Ι την tπιστρo
φή τovς,

στην

ομορψη

Κωμόπολη της Κυ

θρέας.

ΓΕΩΡΓιΟΣ ΣΤ. Π ΕΤΑΣΗΣ
Φο ιτητη ς Νομικης.

