
ΕλΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

άνθρωποι γινονται όχρησtοι στους φιλους 
τους, οχληροι στους γεlτονές τους, απρό· 
σιτοι στους ξένους, μοχθηροl σtις γυναΙ
κες τους και κακοι επιστάτες των παιδιών 
τους. 

Αλήθεια πόσο πρέπει να τους λυπούμα
στε αυτούς τους ανθρώπους που δεν αντι

λαμβάνονται όη η ευτυχια δεν ει ναι ο αριθ

μός των Ι<iνιiτών ή ΟΚiνljτων που απέκτη
σαν ή θα αποκτήσουν αλλό οι γνώσεις και η 
πτωχεlα των επιθυμιών μας. Ακόμη πιο 

μεγάλη ευτυχια γνωρlζουν εκεινοι που 
παlρνουν τη μεγάλη απόφαση να κάμουν 
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έγκαιρα μια σωστή διανομf\ tης rιεριουσlας 
τους χωρlς να ξεχνούν εκτός από τα παιδιά 
τους, tlUτούς από τους οποlους πήριιν 
ευεργεσιες κατό τη.§ιόρκεια της σtαδισρ11• 
μΙας τους. Αυτοl ποιfδεν ξεχνοόν ποτέ niν 
πόλη η το χωριό που τόυς βοήθησε για να 
κερδlσουν αυτό που κέρδισαν. Auτol που 
ttatρvouv τις σωστές και γενναlες αποφό ... 
σεις εις ό,τι αψορι\ τη διανομή της περιου
σlας tους που δυστυ)(ως εlναι πολό λlγοι 
στον tόrto μας, κερδίζουν nολλόι κερδί
ζουν τον θαυμασμό όλων μας. 

Α. Μ, Δημητριάδης 

Ο Κυπριακός γάμος 

Ο Γόμος στην Κύπρο μέχρις ότου φτόσει 

στην ολοκλήρωση του περνούσε από μια 
μακρόχρονη και πολλές φορές πολυκύμαν· 

τη δοκιμασία. Πλήρης περιγραφή τόσο των 

ηθών όσο και των εθίμων του παλαιού κυ

πριακού γόμου καθώς και των διαφόρων ε
πεισοδίων και περιστατικών που συμβα{
νουν σ' αυτόν περιγρόφονται στο βιβλίο 

του κ. Γ. Αβέρωφ «Ο Κυπριακός Γόμος". Το 
βιβλίο τούτο αποτελεί μια εθνογραφική με

λέτη του κυπριακού γόμου. 

Ένα από τα στόδια, στα χωριό ιδίως, ήταν 

όταν πατέρες παιδιών, σαν χωριανοί ή σον 

φίλοι, ο ένας με το γιο και ο άλλος με την 
κόρη, έδιναν υπόσχεση μεταξύ τους να γι

νουν συμπεθέροι Κι αυτό γινόταν κάποτε 
όταν τα παιδιά ήταν ακόμη στην ηλικία του 

δημοτικού σχολείου ή και μικρότερα και 

φυσικά τα παιδιά ήταν τελείως ανυποψ(α

στα. 

Αργότερα σαν έφτανε, κατά τη γνώμη 
των γονιών, το πλήρωμα του χρόνου, ονα

~-οίνωναν στους νέους επίσημα το γεγο

νός, έκαναν επίσκεψη στο σπίτι της κόρης 

και ζητούσαν επlσημα το χέρι της και μετό 
ακολουθούσε οικογενειακό συμπόσιο για 

να χαιρετίσουν το γεγονός και να ιδωθούν 

και οι δυο νέοι από κοντό καλυτερα. 

Μια εθνογραφικι\ μελέτη του Γ. Αθέρωφ 

Η ΠΡΟΞΕΝΙΑ 

Συνηθισμένο και το έθιμο της προξενιός. 
Σε κόθε χωριό υπήρχε κατό κανόνα μια ε

πlσημη προξενήτρα. Πολλές φορές 8έ6αια 
τα προξενιό γινόντουσαν από ανεπlσημους 
προξενητόδες, όπως συγγενεlς, φlλους και 
όλλους, που ήταν πολύ καλό συνδεδεμένοι 
με τα πρόσωπα που ενδιαφέρονταν. 

Η διαδικασία της προξενιός ξεκινούσε 
από κάποιο σημεlο. Κόποτε η πεπειραμένη 
και «Πολλοπάητη" προξενήτρα <ιέβαζε» 
στο μάτι δυο νέους του χωριοι:ι, ένα νέο και 
μια Vtα, που κατά τη γνώμη της θα έκαμναν 
ένα ταιριαστό ζευγόρι. Βόζοντας την 
σκέψη της σ έφαρμογή, πήγαινε πρώτα στο 
νέο. Έβρισκε μια ευκαιρία στο δρόμο, στον 

κόμπο, στην εκκλησlα σε κανένα γόμο ή 
κόπου αλλού για να του μιλήσει και να δει 

την ιδέα του. 

Αν η ιδέα του ήταν μόλλον ευνοϊκή, αν 

δηλαδή ο νέος δεν ήταν απόλυτα αρνητι

κός, προχωρούσε οτο επόμενο βήμα. Πλη

σίαζε τους γονείς του νέου. Βολιδοσκο

πούσε πρώτα τη μητέρα, αυτή το ανέφερε 

στον πατέρα και, αν το πράγματα πήγαιναν 

καλό, τότε έστρεφε την προσοχή της προς 

την όλλη πλευρό. Πήγαινε στη μάνα της 



κόρης, αυτή το ανέφερε στον άνδρα της 

και, αν και αυτοί δεν έφεραν ένσταση, τότε 

η υπόθεση προχωρούσε. 

Στην κόρη το ανακο!νωναν σχεδόν μετά 

τη δική τους απόφαση, γιατί αυτή είχε πόν

το το λιγότερο λόγο, μια και οι γονιοί της α

ποφάσιζαν πως αυτό το συνοικέσιο πρέπει 

να γίνει. 

Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις που η κό

ρη έφερε ένσταση και μια τέτοια ήταν, αν 

αυτή είχε κανένα ισχυρό δεσμό, κανένα 

κρυφό ειδύλλιο με κάποιο άλλο νέο και δεν 

Γι θελε να το φανερώσει, γιατί ένα τέτοιο ε

πεισόδιο να μαθητευθεί μέσα στο χωριό, 

θεωρείτο ντροπή και ρεζίλεμα που ανα

στάτωνε οικογένειες και κοινότητα! 

Αν μετά τις βολιδοσκοπήσεις της προξε

νήτρας, που υποτίθεται πως προήρχοντο 

αποκλειστικό εκ μέρους της, η ανταπόκρι

ση ήταν ολότελα αρνητική, τότε η υπόθεση 

δε συνεχ:ζόταν. Αν όμως υπήρχε πεδίο δια

πραγμάτευσης, τότε η προξενήτρα πηγαι

νοερχC rαν κατά κανονικά διαστήματα και 

σε κατάλληλες ευκαιρίες, μέχρις ότου ο 

σκοπός επιτυγχάνετο. 

Το επόμενο στάδιο πια ήταν η «Παρου

σίαση». Να ζητηθεί επlσημα η κόρη από 

τους γονείς της και να ακουστούν εκεί ε

νώπιον των «ταξίματα». 

Αμέσως μετά τη συζήτηση αυτή, που 

πολλές φορές γινόταν με σωστό παζάρεμα 

από τις δυο πλευρές, που ο ένας προσπα

θούσε να αποσπάσει από τον πατέρα της 

κόρης όσα πιο πολλά μπορούσε, ο πατέρας 

προσπαθώντας να γλυτώσει με όσο γίνεται 

πιο λlγα, έδιναν πια τα χέρια και περνούσαν 

στο τραπέζι για φαγοπότι, και για να χαφε

τfσουν το ευχάριστο γεγονός! 

Μετά από λlνεο μέρες όριζαν και την ι,· 

μερομηνlα των επίΟημων aρραβώνων. 

Οι aρραβώνες ευλογούνταν είτε στο 

σπίτι της νύφης, όπου καλούσαν τον ιερέα 

του χωριού, τους συγγενείς και κουμπά

ρους, είτε στην εκκλησία. 

Μετά τους επίσημους πια aρραβώνες, το 

βράδυ γινόταν συμπόσιο με πολλούς καλε

σμένους. 

Τα προαναφερθέντα ••Ταξίματα)) ή οι υ

ποaχέσεις για την προικοδότηση της κό-
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ρης έπρεπε κάποτε να επισημοποιηθούν 

για να είναι ασφαλισμένοι εκείνοι στους ο

ποίους τα υποσχέθηκαν ότι θα τα πάρουν 

στα σίγουρα. Γι' αυτό όταν ερχόταν η επί

σημη στιγμή των γάμων, γινόταν το συμφω

νητικό έγγραφο, το γνωστό με το όνομα 

.. προικοσύμφωνο». 
ΤΟ ΠΡΟΙΚΟΣΥΜΦΩΝΟ 

Το προικοσύμφωνο ήταν μια συμφωνία 

που γινόταν μεταξύ των οικογενειών των 

μελλονύμφων, και τούτο ήταν μια μεγάλη 

και σοβαρή υπόθεση, ενείχε θέση επlση

μου συμβολαίου και παρουσιαζόταν κάπο

τε και στο δικαστήριο. Η σύνταξη του προι

κοσύμφωνου, γινόταν στην παρουσία των 

συμπεθέρων από τον ιερέα του χωριού, το 

δάσκαλο ή το μουχτόρη (κοινοτόpχη), και 
υπογραφόταν, εχαρτοσημαlνετο και ε

σφραγlζετο. 

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΜΝΗΗΕΙΑΣ 

Μετά την υπόσχεση γάμου ή και μετά 
τους aρραβώνες ακόμη, ο νέος δεν μπο

ρούσε να επισκέπτεται τη μνηστή του όπο

τε ήθελε, ούτε μπορούσε να την ξεμονα

χιάσει και να μείνουν μόνοι, μακριά από 

τους άλλους για πολύ χρονικό διάστημα. 

Γι' αυτό όταν επρόκειτο να επισκεφθεί 

την κόρη, ειδοποιούσε πρώτα, την οικογέ

νεια και καθόντουσαν όλοι μαζl να μιλή

σουν. 

Μόνο κατόπιν αδείας των γονιών μπο

ρούσαν οι δυο μνηστευμένοι να πάνε κά

που μαζί, να βγουν, στο δρόμο, να επισκε

φτούν κανένα συγγενή, να κρυφομιλήσουν 

λιγάκι οι δυο τους και να κλέψουν κανένα 

φιλί! 

Αυτή ήταν η τακτική ρουτίνα μέχρι την η

μερα του γόμου. Με την πόροδο του χρό

νου τα αυστηρό και ακραία ήθη χαλάρωναν 

και οι δυο νέοι μετά τους aρραβώνες μι

λούσαν μεταξύ τους ελεύθερα, τόσο στη1' 

παρουσία άλλων, όσο και ιδιαιτέρως. Ο 
γαμπρός επισκεπτόταν τη μνηστή του στο 

σπίτι της συχνότερα και όποτε ήθελε. 

ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ 

Σαν έφτανε η μέρα του γόμου και όρχιζαν 

οι προπαρασκευές για τους γάμους τους, 

ένα από τα κύρια μελήματα ήταν και η εξα

οφόλιση βιολόρηδων. Για το σκοπό αυτό, 
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μια Παρασκευή, μια δυο βδομάδες πριν από 

το γάμο ο μέλλων γαμπρός κατέβαινε στην 

πόλη και πήγαινε στο καφενείο, που σύχνα

ζαν οι μουσικοί. Εκεί ζητούσε ορισμένο βιο

λιστή που τον καλούσε στο γάμο δίνοντας 

του και σαν βεβαίωση δυο κεριά, συνήθως 

λαμπάδια. 

Σαν έφτανε η τελευταία μέρα, πόυ ήταν 
το Σάββατο πριν από "το γάμο, ο γαμπρός ή 
ο aπεσταλμένος του έφθαναν στην πόλη 

με τα γαϊδουpια ή τα μουλάρια για να μετα

φέρει τους βιολόρηδες στο χωριό. Η άφιξη 
των μουσικών χαιρετίζετο με ενθουσιασμό. 

Ο συγγραφέας συνεχίζοντας αναφέρε

ται στις δραστηριότητες της παραμονής 

του γάμου. Νυφικό κρεβάτι, το λουτρό της 

νύφης, το ρέσι. Άλλα έθιμα, άλλοι καιροί. 

Ολόκληρες διαδικασίες ακολουθούσαν και 

προηγούνταν του πολυπόθητου γάμου. 

ΤΟ ΝΥΦΙΚΟ ΚΡΕΒΑτι 

Το Σάββατο τόσο στις πόλεις και στα 

προάστια, όσο και στα απομακρυσμένα χω

ριά, η κύρια δραστηριότητα των γαμήλιων 

εργασιών ήταν το ράψιμο του νυφικού κρε

βατιού. 

Αμέσως μετό την άφιξη των βιολάρηδων 

και το μεσημεριανό γεύμα, ειδικές γυναί

κες βγαίναν γύρω στο χωριό για το «Κάλε

σμα στο κρεβάτι". Το κάλεσμα γινόταν με 

ποικίλους τρόπους, που διέφεραν από τό

πο σε τόπο και από χωριό σε χωριό. Οι γυ

ναίκες καλούσαν κάποτε «δια βοής», κτυ

πώντας την εξώθυρα του σπιτιού και φω

νάζοντας, «να κοπιάσετε στο κρεβάτι». 

Κρατούσαν και μια μερρέχα με ροδόσταγ

μα και ράντιζαν όσους τυχόν συναντούσαν. 

Το ράψιμο ή το «γέμισμα" του νυφικού 

.. ο Γ f\ιτrιού ήταν μια ολόκληρη ιεροτελε
c τία 

t\Λf rαξύ των παρευρισκομένων, που κατά 

κανονα ήταν μόνο γυναίκες, καλείτο και ο 

παπάς του χωριού, για να «Κόψει ευλογη

τός». Αμέσως τότε άρχιζαν τα βιολιά να 

παίζουν τον ειδικό εναρκτήριο σκοπό, το 

χορό των «μαλλιών» και του «κρεβατοντύ

ματος ή των προικιών» και ακολούθως το 

καθιερωμένο «τραγούδι του γάμου». 

Κατ' αρχήν οι γυναίκες άπλωναν κάτω 

ψάθες ή κουβέρτες και πάνω σ' αυτές το 

12 

κρεβατόντυμα. Μέσα σε πανέρια είχαν τα 

διάφορα αντικείμενΟ που θα έραβαν το 

κρεβάτι, όπως κλωστές, βελόνια, κορδέ

λες, κουφέτα, ψαλίδια. Μια από τις γυναι

κες έπαιρνε ένα πανέρι από αυτά και υπό

τους ήχους της μουσικής του «χορού των 

μαλλιών» και των προικιών χόρευε γύρω 

από το κρεβατόντυμα σταματώντας σε κά

θε πλευρά και κάνοντας υπόκλιση από πά

νω, μέχρις ότου συμπληρώσει τρεις γύ

ρους. 

Τ ο ίδιο έκανε και δεύτερη και τρίτη γυ

ναίκα με άλλα αντικείμενα, όπως κεντήμα

τα, μαξιλαροντύματα, κλπ. Μετά από αυτό 

απέσυραν τα πανέρια τους και άρχιζαν να 

κουβαλούν τα «Πλεκτά". Αυτά ήταν προβα

τίσια μαλλιά, καθαρισμένο και προετοιμα

σμένα και λέγονταν πλεκτά, γιοτ[ ήταν συν

δεδεμένα μεταξύ τους κατά τέτοιο τρόπο 

που αποτελούσαν μεγάλα κομμάτια με α

λυσιδωτή συνοχή. Αυτό το φρόντιζε ο κου

ρέας από την εποχή που κούρευε το πρό

βατο. 

Όταν λοιπόν έριχναν αρκετά πλεκτό πά

νω στο κρεβατόντυμα, το μάζευαν κατόπιν 

από τις τέσσερις γωνιές και σχηματιζόταν 

ένας μεγάλος μπόγος. Καλούσαν τότε το 

γαμπρό σε ορισμένα χωριά να έλθει να το 

χορέψει, όπως και γινόταν προς μεγάλη χα

ρά και θυμηδία των παρευρισκομένων. 

Μάλιστα πειρακτικό οι γυναίκες έλεγαν, ότι 

όταν ο γαμπρός δε σηκώσει τον μπόγο και 

να τον χορέψει, δε δικαιούται να πλαγιάσει 

στο κρεβάτι. 

' Μετά από το χορό των μαλλιών και του 
κρεβατοντύματος, έστρωναν κάτω και ευ

θύς καθόντουσαν γύρω εφτά μονοστέφα

νες γυναίκες με τα βελόνια τους, με κόκκι

νες κλωστές, και άρχιζε το ράψιμο, ενώ 

ταυτόχρονα ο λαουτόρης άρχιζε τα σχετι

κά τραγούδια. 

Όση ώρα τοποθετούσαν οι γυναίκες με 

προσοχή τα πλεχτό, που πολλές φορές έ

φθαναν το μισό μέτρο ύψος, οι βιολόρηδες 

ασχολούνταν με την επlκληση του θε(ου με 

τραγούδια σαν κι αυτά: 

Ώρα καλή τζι' ώρ' αγαθή τζι ώρα ευ

λογημένη 



τού τ' η δουλεtά π' αρκέψαμεv να 'ναι 

στερεωμένη, 

Μετά την τοποθέτηση των πλεκτών μέσα 
στο κρεβατόντυμα, άρχιζε το ράψιμο από 

τις εφτά μονοστέφανες γυναίκες. Στο ρά
ψιμο δεν επιτρέποντο ούτε χήρες, ούτε δι

πλοπαντρεμένες, ούτε ελεύθερες. 

Σαν τέλειωνε κι αυτό, έπαιρναν ένα μωρό 

αρσενικό και το κυλούσαν απάνω στο φρε

σκοραμμFνο κρεβάτι από τη μια μεριά στην 

άλλη, κι αυτό θεωρείτο σαν καλός οιωνός 

για την ευγονία των νεονύμφων. 

Ταυτόχρονα με το κύλισμα του μωρού έ
ριχναν πάνω στο κρεβάτι και μια χούφτα 

κουφέτα του αμυγδάλου και τότε όλα τα 

παριστάμενα κορίτσια της <<ηλικίας)•, ορ
μούσαν απάνω στο κρεβάτι για ν' αρπάξουν 

από τα κουφέτα αυτά να τα βάλουν το βρά

δυ κάτω από το μαξιλάρι τους, για να ονει

ρευτούν το νέο που θα κάμουν σύζυγό 

τους. 

ΙνJετά από αυτό, άρχιζαν οι γυναίκες να 
τοποθετούν πάνω στο νυφικό κρεβάτι διό~ 

φορα προικιά. "Αρχιζαν με δυο μεταξωτά ή 

κουκκουλλόρικα σεντόνια που τα τοποθε

τούσαν πάνω στο κρεβάτι στις διαγώνιες 

μετQ...ακολουθούσαν τα κεντητά τραπεζο

μόντηλα, τα κεντητό μαξιλαροντύματα, και 
συνέχιζαν με άλλα, ανάλογα με την οικονο

μιι;ή κατάσταση της νύφης, τα πιο αντιπρο
σωπευτικά είδη της προίκας της. Τοποθε
τούσαν κατΩπιv Ι:Vα μαντήλι απλωμένο στο 
μέσο του κρεβατιού και οι μουσικοί καλού

σαν όλους τους παρευρισκομένους να 

ρθουν να «πλουμίσουν» το κρεβάτι. 

Φωνάξετε τους συγyενεfς να 'ρτουν 

να το πλουμίσουν, 

στον Αιν Τάφον του Χριστού να παν 

va προσκυνήσουν. 

Μετά το πλούμισμα τόσο του κρεβατιού 

όσο και των μουσικών, οι γυναίκες σήκωναν 
απάνω στα χέρια τους το κρεβάτι και υπό 

τους ήχους πόλι του εναρκτήριου σκοποίι 
με τον οποίο χόρεψαν τα προικιά και το 

κρεβατόντυμα, χόρευαν λιγάκι το καλο

ραμμένο κρεβάτι 

ΤΟΣτΟΛΙΣΜΑ 

Με το ξημέρωμα της Κυριακής όλο το συ-

13 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

νεργείο και το προσωπικό του γάμου βρι

σκόταν στο πόδι Είναι δυο μετά το μεση

μέρι της ΚυΡιακής και οι κοπέλες του χω

ριοίι καλοντυμένες με τα γιορτινό τους και 

με ό,τι καλύτερο είχαν να φορέσουν συγ

κεντρώνονταν στο σπίτι της νύφης. Εκεί οι 

κουμπάρες έφερναν τα σύνεργα που θα 

στόλιζαν τη νύφη. Το στόλισμα ήταν μεγά

λη υπόθεση, σωστή ιεροτελεστία. Κάθιζαν 

τη νύφη πάνω σε μαξιλάρι και τούτο για ευ

νοήτους λόγους, για την προστασία του νυ

φικού φορέματος, αφ' ενός, και αφ' ετέρου 

να έχει πιο θεατή θέση. 

Διπλα οι μουσικοί άρχισαν να ανακρού

ουν τη μελωδία, του γνωστοίι «Τραγουδιού 

του γάμου» και τα τραγούδια για το στόλι

σμα της νύφης. 

Άγω στολίστε την καλά την πεντα

πλουμtσμένην, 

τζι οπού την έσι' η μάνα της μες στα 

χρυσά χωσμένην. 

Καθόλη τη διάρκεια που οι γυναίκες κα

τεγίνοντο με το κτένισμα της νύφης, το μα

κιγιόριασμα με τα κοκκινάδια, την πούδρα, 

τις σκιές, τα αρώματα, οι μουσικοί συνέχι

ζαν να της τραγουδούν και να προκαλούν 

συγκίνηση και δάκρυα στους παρευρισκο

μένους: 

Ε την δαμαί τζιαι δέτε την τζι αν έσt 

αίπtν 

πέτε, έν' σαν τον ήλιον τον χρυσ6ν 

την ώραν που γεννιέται 

Σήμερ' αλλάσσ' ο ουρανός, σήμερ' 

αλλάσσ' η μέρα, 

σήμερον ποχωρίζεται παιδfν που την 

μητέρα. 

Φωνάξετε της μάνας της να' ρ τε ι να 

τηvιζώσει 

τζιαι να της δώσει την ευτζιήν τζιω 

να την παραδώσεt. 

Την στιγμή αυτή η μητέρα ερχόταν με 

ένα μαντήλι κόκκινο κι έζωνε την κόρη της 

και τη φιλούσε, αγκαλιαζόν!tJυσαν και 

έκλαιαν. Το ζώσιμο της νύφης από η 
μητέρα με το κόκκινο μαντήλι θεωρείτο μια 

επιβεβαίωση της ιαρθενικότητας της 

νύφης. 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Αμέσως μετά το στόλισμα της νύφης οι 

μουσικοί συνοδευόμενοι από νέους πήγαι

ναν στο σπίτι του γαμπρού. Ε κεΙ τους περι~ 
με να ν ο γαμπρός, οι κουμπάροι, ο κουρέας 

του χωριού και άλλοι. 

Παlρναν τη θέση τους οι «βιολάρηδες" κι 

άρχιζε το μελωδικό τραγούδι με τους επαί

νους του γαμπρού. Ο κουρέας φρόντιζε να 

περιποιηθεί τα μαλλιά του γαμπρού, το 
μουστόκι του, να τον διπλοξυρlσει με «κόν
τραι> και να του βόλει τις κολόνιες και τις 

πούδρες, και οι κουμπάροι να του φορέ
σουν το κολλαριστό πουκάμισο, μεταξωτό 

ή κοuκκουλόρικο, και ό,τι άλλο χρειdζόταν 
για την περίσταση, Οι μουσικοί στο μεταξύ 

τρ9γουδούσον: 

Σήμερα Μμπ' ο ουρανός, σήμερα 
λάμπ' η μέρα,· 

ι;ιουpίζουν τζιω τον νιόγαμπpον με 

την πολλή ν μανιέρα ν. 

Η ΓΑΜΗΛΙΑ ΠΟΜΠΗ 

Αφού τελείωνε η διαδικασία του στολί

σματος της νύφης και του ξυρίσματος του 

γαμπροίι 1 η πομπή αναχωρούσε για την εκ
κλησlα. Προηγούνταν τα βιολιά, ανα
κρούονταν ένα εμβατήριο, ακολουθούσαν 

ο παπάς με το θυμιατό, πίσω του ο γαμ

πρός. που τqν κρατούσε από το χέρι ο πα
τέρας του, κqι πιο πίσω ακολουθούσε η νύ

φη ακουμπισμένη στο μπράτσο του πατέρα 
της. Μετά ο~ κουμπάροι και κουμπάρες, 

πλάι ο έvac: οτον άλλο. Η καμπάνα του χω~ 
ριοι) κτυπούσε συνεχώς χαρμόσυνα και η 

όλη- συνοδεlα, μικρο[ και μεγάλοι, ακολου

θσύσαν την πομπή. 

Σαν έφθαναν σrην εκιsλησία, σταματού
σαν τα βιολιά, έπαυε η καμπάνα να κτυπά 

και όλοι μπαίνανε στην εκκλησία για τα στε

φανώματα. 

Ο παπάς έμπαινε πρώτος στην εκκλησία, 

ΟJωλουθούσε ο γαμπρός και έστηναν πλόϊ 

του τη νύφη και το μυστήριο άρχιζε με τους 

νεόνυμφους πλαισιωμένους οπό τους 

κουμπάρους και τις κουμέρες. Την ώρα που 

ο ποπός ~ψαλλε το «Ησαία χόρευε", μαζί με 

το ανδρόγΥνΟ tδιναν κύκλο και οι κουμπά

ροι, τους ράντιζαν με σιτάρι, ρύζι, βαμβα

κόσπορο και νομίσματα και απ' έξω φίλοι 
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τους, για να τους πειράξουν, τους κτυπού

σαν στη ράχη, χωρίς να μπορούν να δια

μαρτυρηθούν, κι έτρωγαν της χρονιάς 

τους. Πολλές φορές όμως παραφέρονταν 

και το θέμα γινόταν σκάνδαλο, γι' αυτό με 

την επέμβαση της εκκλησίας το έθιμο τού

το εξέλιπε. 

Μετά το τέλος του μυστηρίου η πομπή ε
ξεχύνετο από την εκκλησία, Κτυπούσε και 

πάλι χαρμόσυνα η καμπάνα, οι μοyσικο{ 

που περίμεναν έξω από την εκκλησία ανέ

κρουαν το εμβατήριο, τα εξαπτέρυγα ακο

λουθούσαν τα βιολιά, πίσω ο παπάς με το 

θυμιατό έψαλλε, ακολουθούσαν οι νεό
νυμφοι (η νύφη ακουμπούσε τώρα στο 

μπράτσο του γαμπρού) και μετά οι κουμ

πάρες και κουμπάροι πλάι κατά ζεύγη, ενώ 

σε μεγαλύτερα μέρη οι τολμηρότεροι κρα

τούσαν κι αυτοι ~ψπράτσο)), όπως και οι 

νεόνυμφοι. Στη συνέχεια όλοι οι άλλοι ακο

λουθούσαν. 

Φτάνοντας έξω από το σπlτι των νεονύμ

φων, σε διάφορα μέρη εlχαν διάφορα έθι
μα. Π.χ. η μητέρα της νύφης έπαιρνε ένα 

μαντήλι ή σάλι που εlχε στον ώμο της και το 

τοποθετούσε πάνω στον ώμο του γαμπρού 
της. Τούτο εσήμαινε ότι από τώρα και στο 
εξής η ευθύνη που εΙχε για την κόρη της, 

μεταβιβάζονταν σ' αυτόν. Οι πειρακτικές 
όμως γλώσσες έπλασαν ένα ευτράπελο ρη

τό, που 'λεγε ότι η χειρονομlα αυτή υπο
νοούσε «Κόντραν εlχα τζι' έβκαλά την τζιαι 

στον ώμο σ' έβαλά την». 

Αλλού ράντιζαν το ζεύγος με σιτάρι, Κ(]ι 

τους κάπνιζαν από όnbυ περνούσαν. Άλλο 
επlσης έθιμο ήταν ο γαμπpός να ρίξει ένα 

ρόδι πόνω από το aνώφλι της εξώπορτας 
και να -σκορπίσει, σημείο- ευγονίας, με ·τον 
(διο τρόπο να σκορπίσουν παντού οι από

γονοι τους. Αλλού πάλι εlχαν εtοιμο ένα 
πετεινό και τον έδιναν στο γαμπρό να τον 

σφάξει, δlδοντες διάφορες ερμηνείες. 

Μπαίνοντας μέσα στο σπ(τι του γόμου 

αpχιζε μια πυρετώδης δραστηριότητα. 

Πρώτα η νύφη, κάποτε και ο γαμπρός, 

τοποθετούνταν πάνω σε ένα καναπέ (σο

φό) και τις εργασlες ανελάμβαναν οι διά· 

φοροι εντεταλμένοι. Άρχιζαν τα κεράσμα

τα. 

Αυτά ήταν τα ονόματα των προσφερομέ-



νων γλuκΦν. Σε πολλά χωριά, αντί για τα 

γλuκlαματα αυτά, συνήθιζαν το γλυκ~ '"" 
κοι.ηολιοό, που ήτQV του αμι,ιγQάλου, του 
μοσψfλοu, TO\J κυδωνιού η του κερασιού. 
Άνl!ρες κοι γυναΙκες με τους δίσκους στα 
χ~ρια και με δεκόδες πατήριq νερό και κου

ταλόκια ακολουθούσαν αυτούς που κραw 

τοόσqν το νλυκό, 
ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ 

Τ<! ειmφινά της ΚυριΡκής tνας ή δυο 

ν&οι συγγενείς του γόμου, κάποτε και ο ί
διας ο γι;ιμπρός, βγ<Ιiναν στα γύρο του χω

ρισ\J, γι<Ι κάλεσμα στα νυχτερινό τραπέζι. 
Αυταl ήταν κατά κpνόνα εφοδιασμένοι με 

μαγγαύρες, πρΦτα για να προστατεύονται 
από τους πολυπληθείς cικύλαυς του χω
ριού και δεύτερα για να κτυπούν τις πόρτες 

και να κςιλοόν στο γόμο. 

Το Σά6βpτο π.χ. γινόταν από γυν11ίκες 
πα υ γυρνσι)σαν στο Χωρι(> με τις μερρέχες 

κqι το ροδόσταγμα και.καλσύσαν για το ρ ό
ψιμα ταυ κρεβατιού. Κάποτε δlναν και κου

λούρι, κάποτε δίναν και κεριά. Την Κυριακή 
καλούσαν οι άνδρες με τις μαγγσύρες και 

δια βοής: "Νι;ι καπιάpετε στα τρι:ιπtζια". Το 
Ιδιο γινόταν και τη Δευτέρα και την Τρίτη. 

Μετά τα κερόσμιηα άρχιζαν τα βιολιά και 
ξεπηδούgαν σι rtρΦτοι χορευτές. Συνήθως 

ένα ζευγάρι εvσταλεlς νέοι, χόρευαν μια 
cιεφά από α.ντικριατούς και άλλους χο

ρούς, για να δεlξσυν τη λεβεντιά και την 

καΜτσοσύνη τους μπροστά στον κόσμο, 

μα προπαντός ιrηι κορίτσια, που τους πα

ρακαλοul.!ούααν με τόση λαχτόρα. Το ένα 

ζεύγος διαδεχότ'αν το άλλο, τα τραγούδια 
κΙ οι χσραl τwν ανδ·ραιν έδιναν κι έπαιρναν 

μtχρι της διακοπής, για να δειπνήσουν οι 

βιολQρηδες και να στρwθούν τα τραπt~.α 

της <Jραδιός γιά ταν κόσμQ. 

ΔΕΥΤΕrΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ 

Την όλλη μέρα, δευτέρα ημέρα του γά

μου, οι δυο συμπεθέρες πήγαιναν στο νυ
φικp θόλαμσ, από όπου εlχε ήδη φύγει το 

ανδρόγυνο, για να δουν τq σημάδια, ή τα 

••κορασάτΦι, όπwς έλεγαν. Αυτό ήταν τα 

σημεlα της παρθενίας της νύφης ~οι που 

φαινόντουσαν πόνω σ'tνα ειδικό πανί που 

ήταν τοποθετημένα πάνω στο νυφικό κρε-

6ότι για το σκοπό αυτό. Τα .. σημάδια" αυτά 
έδιναν ικανοποίηση στις συμπεθέρες ότι η 
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νύφη ήταν αγνή παρθένα προ του γάμου 
της και επιπλέον φανέρωναν και την ικα

νότητα του γαμπρού στην εκτέλεση των 
συζυγικών του καθηκόντων. 

Μάλιστα σε ορισμένα χωριά, το πανί αυτό 

με τα σημάδια το κρέμαζαv πόνω σ' ένα 
σχοιν( σε περίοπτο μέρος του σπιτιού ή της 

αυλής, σε κοινή θέα. Σύντομα όμως, ο τρό

πος αυτός της επίδειξης περιορίστηκε μέ· 

σα στο νυφικό θάλαμο και μόνο μεταξύ των 
συμπεθέρων ή των αμέσως ενδιαφερομέ

νων, αργότερα όμως εξέλιπξ: KQ! τούτg tQ 

σύστημα. 

Απ' εδΦ και μπρος, η μέρα κuλοGοι; με 
πολλές χαρούμενες κι ευτυχισμένες δρα· 
στηριότητες. Κάποτε, όμ{ι)ς, quvέβc;ιιναν 

και ατι,ιχήματα και τότε άρχιζαν τα πι;φα
τράγσυδα. Συνέβαινε δηλqδή να μην υπάρ
ξουν "σημάδια .. , γιατί ο γαμπρός δεν κα· 
τ όρθωσε να εκτελέσει τα συζυγικό του Jω

θήκοντα. Ο όνθραιπος είτε από τη μεγάλη 
συγκίνηση, εΙτεαπό τη μεγάλη και)ραση και 
αγρύπνια, είτε από υπερ6ρλικ6 nοτό ή και 

από όλα αυτά μαζ{, δεν τα κιιτόφερε ... (;>εέ 
μου, τι ντροπή!! Μεγάλη ταραχή, κρυφός 

καημός nου μξ:τ~δίδετcrαπι) τις δυο συμπε

θέρες κρυφά και μυστικά στους συμπεθέ

ρους και ι<ρuφά και μυσηκά προχωρούσε 

από στόμα σε στόμα και από αυτί σε αυτί, 

που σχεδpν μέχρι το βράδυ τσ μόθοινε όλο 

το χωριό. Η εξήγηση του φαινομένου ήταν 

ότι «εδήσαν το γαμπρό», που σήμαινε πwς 

κάποιος του έκαμε μάγια! Αλλά τα μάγ!Ο 

αυτά έπρεπε να λυθούν και αυτός που μπο

ρούσε νd τα λύσει ήταν Q,«tιδικός», που 
κάποτε ήταν στο χωριό κάΠοτε δέ- Κάποω 
γειτονικό και ·κόπόt~ Ο~ απΟμακρuσμΕ;ν"!Ί. 
πόλη: 

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟΥ 
~ χορός του ανδρογύνου γινόταν πpι1r 

τιμη των καλεσμένων και παρευρισκομί
νων από τη μια, αλλά και για το <<πλούμί 
σμα .. του ανδρογύνου από την άλλη. ο χο· 
ρός του ανδρογύνου (}ταν η γυναικεια 
σουίτα των aντικριστών χορών, από τον 
πρωτο μέχρι και τον τρίτο. Ας σημειωθεί 
?τι, για την παλιά εποχή, ••ο σκοπός" αυτός 
ηταν μια μοναδική περιπτωση κατό την ο

ποία ο Ιδιος χορός, όντας γυναικείος, χο· 
ρευόταν και από όνδοα 




