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ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
Α.Χ. ΡΟΥΣΟΥΝΙΔΗ 

Λαογράφου 

Ο γόμος στην Κύπρο λέγεται στεφα~ 
νώματα, άρμασμαν και χαρές. Τον 

γάμο, όπως συνέβαινε κατά τους aρχαί

ους και βυζαντινούς χρόνους, διευθε-

το -rούτο σχεδόν 

κανόνας. Λαμβάνεται υπ' όψιν η οικονο

μική κατάσταση των γονέων της 

νύμφης, ενώ παλαιότερα 
περισσότερο και την καλή ή όχι γενιά 
της νύμφης όπως λέγει και η παροιμία: 

Πριν yuρεύκαν που γενιά, τώρα γuρεύ

κοuν πο 'σει. Δεν αγνοούνταν όμως 
τελείως και οι συμπάθειες των νέων. 
Όταν τούτο συνέβαινε τότε αυτοί κλέ· 
φτουνταν αλληλοαη:αγόγονταν. 
Το τούτο ήταν σπάνιο. 

η δοξασία ότι οι που 
ανάβουν το ανάποδα χάριν 

Αγίου ή γλείφουν τα πιάτα που έφαγαν, 
ή καταφεuγοuv στη βοήθεια ορισμένων 
Αγίων, θα βρουν άντρα όμορφο. 

Τα πανηγύρια και οι διάφορες γιορτές 
διευκόλυναν παλαιότερα, αλλά και 
σήμερα τους νέους να εκλέξουν αυτόν 
ή aυτήν που τους αρέσει για την αποκα
τάσταση τους. Η βρύση του χωριοu ήταν 
συνήθως το μέρος όπου συναντιόνταν 

οι ερωτευμένοι Πάντως προτιμούσαν οι 
νέοι κάΠΟiΟV ή κάηοιαν από τον τόπο 
τους όπως λέει και η παροιμία: ΠαπούQ 

τσιν που τον τόπο σου τζ' ας εν κομ~ 
μαδκιασμένον, 

Όταν ο νέος σε ηλικία ή 
βαρύσ' η πούγγα του όπως λένε, δηλ. 
είναι ικανός να κερδίσει τα αναγκαία για 

την συντήρηση της οικογένειας του, 
τότε στέλλει προξtνια δηλ. συνήθως 

γuναiκξ:ς πpοξενήστpες για να κάμουν 

την πρόταση του γάμου εκ μέροuς των 

γονιών του, παρ' όλον τώρα 
ταiα δεν είναι σπάνιο να στέλλωνται 
προξένια και από των 
της 

aPJPCf~<i>itες συνήθως 
ή 20ο έτος της για τις και 
λίγο για τοuς νέους, χωρίς να 

αποκλείεται και πολύ κατωτερο ή ανώ
τερο ηλικίας γόμου και για τοuς 
δυό. Σχι;:τική είναι και η παροιμία: Απού 
σηκωθή πρωiν τζαι παντρευτή μιτσήι:; 
εν κερ11μι6<;. Πολύ σπάνια vu~ιψr..ut. 

αvτι της 

Επίσης οι ο 
σπάνια νυμφεύεται αν δεν 
πατέρα του να π"''rr'..-' 
τις 

σε μερικά 

Κύπρου {Α~<:aνθο(ι), όταν δυο 
ταυτόχρονα συμφωνούσαν 

αν τα παιδιά τους δεν 
ήταν να τα αρpαβωνιό

σοuν και από της βρεφικής τοuς ηλικίας 
τα θεωρούσαν aρραβωνιασμένα. Σι:ιμ-
φωνα με τις Κύπρου "εό.ν 
κοράσΝ τα 

δι!Jδεκα έτη, ouδtv λογίζεται η ορμaσία 

πάη για προξέ
νια φορεί tνα ανάποδα (συνήθως 
εσωροuχ_ο), για να πετύχουν τα προξέ~ 
νια καt να μη βασκαθή η δουλειά ποu 
ανέλαβε. Σε μερικά χωριά {Βασίλεια) η 
πpοξενήτρια όταν φτάση στο σπίτι 
νέας κάθεται έξω από το κατώφλι του 
σπιτιού. Στηνπροξενήτρια δεν δίδουν 
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καφέ, για να μην έχουν πικρίες σπι ζωή 
τους οι μελλόνυμφοι. Όταν τα πράγ
ματα για τους aρραβώνες εξελικτούν 
ομαλά τότε η προξενήτρια θα πάη μαζί 
με τους γονείς του γαμπρού στο σπίτι 
της νύμφης παίρνοντας φαγητά και 
ποτά για να παραθέσουν συμπόσιο 
στους γονείς της νύμφης. Προς το 
τέλος της διασκέδασης γίνεται η πρό
ταση από τον πατέρα του μέλλοντος 
γαμπρού λέγοντας συνήθως "αν 
ο θεός να σuμπεθερέψοuμεν" Αφού 
αποδεχθή την πρόταση ο πατέρας της 
νύμφης, θα καθοριστούν οι όροι του 
συνοικεσίου και θα καθαριστή κατά 
προσέγγιση ο χρόνος του γάμου. 
περισσότερες περιοχές της Κύπρου 
κατά τα παλαιότερα χρόνια το σπίτι 
του μέλλοντος αντρογύνοu το έκτιζε ο 
πατέρας του γαμπρού. Τα προικιά τα 
έδινε η οικογένεια της νύμφης. Σε 
μερικά χωριά της Πιτσιλιάς (Άλωνα, 
Πλατανιστάσα) έδιδαν δύο σπίτια στο 
aντρόγυνο, ένα ο πατέρας του 
γαμπρού και ένα ο πατέρας της 
νύμφης. Όταν η νύμφη ήταν μοναχο
κόρη τότε συνήθως το νέο aντρόγυνο 
έμενε σϊο σπίτι του πατέρα της 
νύμφης οπότε ο γαμπρός λεγόταν 
σώγαμπρος. Για τον σώγαμπρον λέγε
ται η παροιμιακή φράση τον αλοunόν 
εχτόραν τον ·τ ζ' ε πετά ξ αν τον πας 
στην κοθρισίν τζ' ε!δεν τους πώς εν 
καλλύτερος που τον σώγαμπρον, 
επειδή η γυναίκα ήταν ιδιοκτήτρια του 
σπιτιού και σε περίπτωση κάποιου 
καυγά μεταξύ με τον άντρα της 
ρούσε να τον βγάλη από το σπίτι 
της, πράγματα που νομιζόταν μεγάλη 
προσβολή για τον άντρα. Αν κάποιος 
χήρος και ειδικό ηλικιωμένος ζητήσει 
σε γάμο μια νεάνιδα, τότε πρέπει να 
της δώσει εuκεννlκκιν δηλ. ένα χρη
ματικό ποσόν ή ένα κτήμα, σαν δώρο. 
Τ ο έθιμο τούτο συμβαίνει σπaνιώτατa 
σήμερα. 

Άμα μείνουν σύμφωνοι στους όρους 
του συνοικεσίου τότε διούσιν λόον, 

δηλ. υπόσχεση ότι θα γίνει ο γάμος και 
ττοκκόροuν δηλ. κάνουν χειραψία και 
από εκείνη την στιγμή προσφωνούνται 
μεταξύ τους σαν σuμπέθθεροι. Παλαι
ότερα ο ανάδοχος που .διεδραμάτισε 
μεγάλο ρόλο για την σύναψη του 
συνοικεσίου παρουσίαζε τον χαρτωμt
νον όπως λέγεται ο μέλλοντας aρρα
βωνιασμένος στην χαρτωμtνη τοu 
δηλ. την μέλλουσα αρραβωνιαστικιά 
του. 

Μετά την συνήθως συγκατά-
θεση της νεάνιδας οριζόταν κατά προ~ 
σέγγιση ο των aρραβώνων. 

1. Αρραβώνες 

Τα αρραβωyι(lσματa vτην Κύπρο 
λέγονται χαρr(;)ματα.nαλαιότερa γίνο
νταν πρώτα τα λεγόμενα προικοσύμ
φωνα (συνήθως από τον ιερέα), και 
απαίτηση 1ης εκκλησίας, όtτως συνέ
βαινε και στους Βυζαντινούς, και κατό
πιν εuλογοuνταν οι aρραβώνες στο 
σπίτι της νύμφης. Σήμερα aραίωσαν τα 
προικοσύμφωνα (που στην Μaραθάσα 
λέγονται κόrηες) και οι αρpαβιi!νες 
τελούνται συνήθως στην εκκλησίαν 
(όταν γiνωνται). Στα προικοσύμφωνα 
καθοpίζ()νται επακριβώς τα είδη της 
προίκας (σπίτι, κτήματα, προικιά, ζώα 
κ.τ.λ.). 

Παλαψτεpα αντί της ανταλλαγής 
δακτυλιδιών aρραβώνων εδιο\Jσaν 
σημάδια (τα "εγκόλπια" των Βuζαντι" 
νών) δηλ έδιδαν υπό
σχεση και 

ήταν '{ίΟ. 
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τα προικοσύμφωνα γίνονταν μετά την 
τελετή των aρραβώνων. 

Μετά την ευλογία των aρραβώνων 
από τον ιερέα τα σημάδια της νύμφης 
τα φύλαγε η μάνα του γαμπρού ή και 
αντίστροφα. Τα πιάτα στα οποία ήταν 
τοποθετημένα τα σημάδια, δεν μετακι
νούνταν από την θέση τους, διαφορε
τικά θα χώριζε το aντρόγυνο. Παλαιό
τερα οι μνηστευόμενοι δεν 
παρευρίσκονταν στην τελετή των 
aρραβώνων. Μέχρι την ημέρα των 
aρραβώνων, ο χαρτωμένοc; δεν 
έμπαινε στο σπίτι του πεθερού του, 
έθιμο το οποίο σήμερα καταργήθηκε. 
Στην τελετή των aρραβώνων καλού
νται οι συγγενείς και φίλοι και στο 
συμπόσιο που ακολουθει. όλοι οι κάτοι
κοι του χωριού που έδιδαν ευχές 
όπως, ώρες καλές , καλορίζικα, τζαι 
στεc; χαρές τouc;. Απ' αυτήν την ημέρα 
ο χαρτωμένοc; μπαίνει ελεύθερα στο 
σπίτι του πεθερού του.Δίδει δώρα στην 
χαρτωμένη του όπως ενδύματα, 
παπούτσια, κοσμήματα κ.τ.λ., και αυτή 
δίδει πουκάμισα, μαντηλάκια, γιλέκα 
κ.α.). 

Κατά τις Κυριακές και γιορτές στέλ
λει τρόφιμα στο σπίτι του πεθερού του 
και έχει δικαίωμα να καλέση τους 
φίλους του για διασκέδαση. Θεωρείται 
απαραίτητο να δώση κατά την Πρωτο
χρονιά δώρο στην χαρτωμένην του 
και να πάρη αντάλλαγμα. 

Ο αρραβώνας σuνδέ~ τόσο στενά 
τις δύο οικογένειες ώστε παλαιότερα 
(πολύ σπάνια σήμερα) σε περίπτωση 
θανάτου του μνηστήρος, αυτό να αντι
καθίσταται από τον νεώτερο αδελφό ή 
και αντίστροφα. Βέβαια αυτά τα έθιμα 
που αναφέραμε σχετικά με τους aρρα
βώνες, γίνονται ως επί το πλείστον 
κατά τα παλαιότερα χρόνια. Σήμερα ο 
τεχνολογικός πολιτισμός και άλλοι 
παράγοντες έχουν καταργήσει πολλά 
από τα έθιμα αυτό. 
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2. Τελετη 10u yάμοu 

Πaλαtόtetm ot Κόnpιοι λάμβαναν uπ' 
όψιν τις μtρeς τeu. φeγγcιριοU: για τον 
καθορισμό της. μέρας τau γάμau. Σε 
μερικό χωριό βεωροόvταν καλές μέρες, 
οι μtρcς από το vto φεγyόρt Ίιtχρι την 
παwtληνο,ι· Στην ΠιτmΛΩ ~tται 
καλή η ·ιβδe~ nou ·ΘΙναι ιc:cιlοφινe .. 
ξι«, δηλ. . nλτtαιόζcι w εtναι . nοvοtλη
νος, αποφeι)γ&σ δ&· ο γjμaς όταν to 
φmάρι &tναι ~ nσCJοιαι\ν τaυ, όταν 
δηλ. πληαtά:ςcι nρος το ~ 
τ&ταρτο. Αεν γίνονταν ·νόμοι κcnό~Ι'ον 
μήνα Mά'tov και κατά •tcι ·iiocιc:ra 
χρόνια. · Jιό'tl κόμνοw nαιδιό δίοcιαα 
('Ομa&bς) των οποίων προεξβχει η 
κάτω cnαyόva. ·Επ~ kv πρac:.τφtροw 
κατδ: τον γόμο κρtσς χatρω. γιατί 
πιοτetιονν άτι χrιρεύeι το aντρόγυνο. 

Οι προι"f:'οιμαοteς νια ταν γόμq: φχί
ζοuν αnό την προηγούμενη ε~. 
οπότι κtι.ποτι με την σuνοδιΙQ,.μq:υσι
κών οργ6.vωv πόνe στη βρύο!J. ή ·οt(ψ 
ποΝΙJ,ό να πλιJ\ιοuν τα μολλιQ . tou 
κpqφατιού ή το mτtιρΑ μ.s.το οπο&ο 8ρ 
ετοιμάο'οw τα ψωμιΔ ή τα ιφuλοQριςι 
του ~ου ή .το .l\eγόμιvο•σw tκov
δρ~tvo ή χοντροκουnα~νο 
σιτάρι .πaυ ψήνιται μs κptac: ορνfdιο, ή 
καταiιφς). 

Αύ~τρεις μtρες πριν αn6·τον γάμο 
γίνετm οτ. ο απt. n της ".··ι:ιμφ. · .· ης.. το 
ζύμωμα των ~ν .του γόμου •. Με 
αυτά θά ζ~~ν ,eπtc:trις άρτοι νια την 
θdl · Λειτοφγb, ο" .. ΟΡτος ή tt <κοuΛ
λαίιρα που θα κοnόαιι οι μερίδες που 
θα. rφοαφtρει με κρααί ο ~ ατοuς 
νuμφWόμενοuς κατά την Ύtλεοη του 
μυστηρίου και σε μερικά χωριά οι yρι. 
στοΡJ(tς (οτην . Πάφο .τοοuρtκιcιο) με 
τα οnόία θα γίνιι το κάΛεσμα ατο γάμο. 
Οι yρισταpκtς εινάι είδος αηααμωτών 
κοολλοοριών από λεπτούς κuλiνδροuς 
ζύμης τους οποίους σχτιματίζοuν αe 
κύκλο και τοuτοu δι.ασταυρώνοuν με 
πολλtς γραμμtς ζύμης του ιδiοu 



με 

Τ όσο τα τσοuρέκκια όσο 
πάνω τους 

σε 

κοuλλοuρό.κια, 
οποία 

στην οποία 

με το οποίον κερνούν τουι~ καλε
σμένους. Επίσης ζυμώνουν (στην Πάφο) 
και άλλες κοuλλούρες και ζυμαρένια 

ζεμπ(Ιλια (σπειρίδες), πουλιά 
κ.τ.λ. που αναρτούν στον λεγόμενο 
παστόν που είναι βυζαντινής κcιταγω-

Στον παcι"rόv τοποθετούν πάνω στον 
του δωματίου του σπι-

τιού πίσω από τον καναπέ που κάθετα~ 
το ή κεντητά σεντό-
νια ή και πάνω σ' αυτά 
τοποθετούν τα πιο πάνω ζυμαρικά 
μ' από βάτο. συνήθως 
το βάτο αντικατέστησε ο βασιλικός ή ο 
κατηφές. οροφή του 

επίσης ένα σεντόνι 

του οποίου 
μαντηλάκια. 

του πιο πάνω σεντονιού κρέ-
tνα μαντηλάκι Σ' 

η επίδειξη των προικιών της 
λέγεται μσνάcι;σι:ι. 

Σε παλαιότερα χρόνια σε 
χωριό μαζεύονταν οι νεάνιδες στο σπίτι 

του γαμπρού κστό την νύκτα της Παpα-

(πpιν από τον για να 
κόψουν τα μακαρούνια του γόμου. 
Συνήθως αυτά τα έκοβαν αφού τα τύλι
γαν πάνω σε σκλινiτζια {βούρλα) και 
λέγονταν τρυπητά ή ροανάτα. 
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μέσα σε uνι 
του σπιτιού ή μέσα οτσ 
που κατά 

χαλιά πάνω στα οποία γίνr1 το γtμι·, 
σμα και το ράψιμο τοu ιφεββατιού 
επτά μονοστtφανες δηλ νια 
πρώτη φορά παντρεμένες και των 

οποίων ο σύζυγος είναι ζωντανός. Επι-



και 

παρθένα στην πιο 

πάνω εργασία προτοστατεi η παπαδιά. 

Τα σεντόνια του κρεββατιού 
vται σε κάνιστρο και αφού τα 
ευλογήσει ο τα χορεύουν κυκλικό 

τρεις κουμέρες. Έπειτα παίρνουν τα 
δύο σεντόνια τα σταυρώνουν το ένα με 

το άλλο και τα απλι.i>vουν πάνω 
στις ή τα χαλιά. Κάποτε τα 

ρίχνουν πάνω στα 

κορίτσια για να κι' αυτά. 
Κατόπιν τοποθετοί;νται τα μαλλιά. θεω-

καλό va αυτά από 

χέρι σε χέρι αλλά να ρίχνονται ηάνω 
από τα κεφάλια των γυναικών. Μέσα 
στο κρεββάτι παλαιότερα τοποθετούσαν 
μαυροκόκκινο (μελόνθιοv) ή απήγανον 

προς αποτροπή των δαιμόνων. Ταυτό
χρονα με την εργασία αυτή τραγοuδού-

vται σχεηκά τραγούδια: 

ώρα χρυσή ώρα 

·rο(ιτ' 11 δουλειά που να 
βκtι κ:r.λ. 

Πάνω στο ιωλιέη:ιι ένα 

"'"·'"'"'"' παιδί για να το ίδιο και η 
πόνω σ' αυτό τοποθετεί-

ται ένα μαντrΊλt στο οποίο οι φίλοι 
και ρίχνουν χρήματα που 

κατά τα παλαιότερα χρόνια ήταν κuρiως 
κέρματα. Ακόμη τοποΘετείται ένα πιάτο 

στο οποίο ρίχνουν χρήματα για 
τους Αιιτό λέγεται το πλοίι
μισμαν rou κρε66αηού και κατά την 

του τραγουδιέται ειδικό τρα-

Ο Ρήγας της Ανατολής τζ' ο βασι
λιός της νύμφης 

σιιμ6ούλιον εκ6μaσιν για να συμπε

θερέψουν κ.τ.λ. 

τα κέρματα από το πλού-
μισμαν τοΙJ ιφε6αηοίι τα έραβαν 
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επ!σης 
μέταλλα που 

Κατά vίικτα τοι.ι 
συμπόσιο στο σπίτι του 
μερικό χιι'ΡΙό η ν(ιμφη να 
θεί με τις αδελφές της ή την 
της. Επίσης κατά τη διάρκεια της νι:ικτας 
του και το ρtσιν, 
αφού 

Ο νιος ει~ την στη Δύσrι 

φοόται ποι.ι τοv Δρόκονταν φοόται 
ποu τον λιόνταν 

που rον 

κακοδικήση. 
μεν τον 

μερικά χωριά (Παναγιά Πάφου κ.ο) 
το ρέσιν δηλ. ρίχνουν 

!---



σε πιάτο που τοποθετείται στη μέση του 
χρήματα και ιδίως κέρματα. 

μερικό χωριό (Πόφος, Τηλλυpiα) η 
νύμφηκαμόρρωννεν από -το Σάββατο το 
βράδυ, οπότε της εκόλυπταν την 
κεφαλή με κόκκινο μαντήλι με ττέλια και 
οι χορευ-τές της έλεγαν συγκινητικό 

τραγούδια. 

Κατά την Κuριακη που θα γινόταν ο 
γόμος ο γαμπρός έπρεπε να σχίση το 

κοu-rτούτζιν (κούτσουρο) που το είχε ο 

πενθερός 10 μέρες μέσα σε νερό και 
φούσκωνε (Κόμπος). Αν ο γαμπρός δεν 

να το κουττούτζιν τότε 

ο γόμος διαλυόταν. 

Την Κυριακή μετά την θεία λειτουργία 
γίνεται (με τη συνοδεία μουσικής και 
τραγουδιών) το ξύρίσμα και το στόλισμα 
του γαμπρού aπό τους φίλους του. Η 
μαντηλιό που θα χρησιμοποιηθεί δίνεται 
στην πεθερό του για την πλύνει Την 
ίδια ώρα γίνεται ο στολισμός της 
νύμφης από τις φίλες της που της 
λέγουν συγκινητικό τραγούδια. 
Τα φορέματα του γαμrφοίJ και της 
νύμφης τα τοποθετούν σε κόνιστρα και 
αφοu τα ευλογήσει ο ιερέας τα χορεu
οuν τρεις φορές κυκλικά τρεις κουμπά

ροι και τρεις κοuμέρες. Κατόπιν έρχεται 
η μητέρα και ζώνει τη νύμφη και ποζώ~ 
νει ο πατέρας. Το έθιμο αυτό έχει διά
φορες παραλλαγές στην Κύπρο. Μετά 
από το πιο πάνω έθιμο την παίρνει από 
το χέρι ο πατέρας της και την οδηγεί 

στην εκκλησία. Το ίδιο κάμνει και ο πατέ
ρας του γαμπρού. Η πομπή αυτή γίνεται 
με τη συνοδεία ειδικής μουσικής. 

Παλαιότερα σε μερικά χωριά (Κάτω 
Ζώδια) η νύμφη δεν πήγαινε στην εκκλη
σία αν ο γαμrφός δεν την έσυρε και δεν 
της τοποθετούσε μέσα στο παποι.Jτσι 
της ένα χρυσό νόμισμα. Επίσης οι φιλε
νάδες της νύμφης έγραφαν κάτω από 
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τα παπούτσια της νύμψής τα ονόματα 
τους καt όποιας το όνομα σβηνότaν 
πρώτο θα παντρευόταν σύντομα. 
Επίσης παλαιότερα εθεωρείτο. καλό να 
φορέσει ο γαμπρός ένα εσώρουχο ανά
ποδα η ένα μεταχειρισμένο ρούχο ή να · 
έχη στη τσέπη του το ψαλτήρι ή μαχαίρι 

μαυρομάνικο τρικάρφι ή ψαλίδι για να μη 
τον πtάνοuν τα μάγια. Άλλα χωριό έ'βαλ
λαν αγιασμό στα ρούχο της νύμφης 
(Άγιος Επίκτητος) . 

Άν ο γαμπρός ήταν από ξένο χωριό 
στα χρόνια ερχόταν έφtπ
πος με Π\ν συνοδεία τοu, αλλά μόλις 

το χωριό της νύμφης έπρεπε 
να ξεπεζέψει, ειδάλλως t;λεγαv όπτ<nλ~ 
λούσεv το χωρ~ό της και πάθαινε κάτι 
κακό. Αν δεν ξεπέζεuε τότε γινόταν 
άγρια συμπλοκή μι:: δυσάρεστα αποτελέ· 
σμοτα. Όταν κατέβαινε από το άλογο, 
τότε τον έπαφναν καθισμένο πάνω στa 
ενωμένα χέρια τους δύο όντρες μέχρι 
το σπίτι της νύμφης. 

Παλαιότερο τα στεφάνια του 
σu\ιήθως με 
με κορδέλλα 

κλαδιά αμπελιού ή ταuτό
ελιάς και αμπελιού. 

Η ιεροτελεστία τοu γάμου παλαιό~ 
τερα στο σπίτι της νύμφης, 
σήμερa όμως γiνε·rαι nάντοτε στην 

εκκλησία. Κατά τη διάρκεια τοv καταβάλ·· 
λετaι προσοχή να μη πέση κατά γης της 
ο δακτύλιος αρραβώνας, γιατί θεωρείται 
κακός Κατά την τριπλή περι· 
φορό τοu αντρογύνοu γύρω αrιό το 
ειδικό τοποθετημένο τραπέζι και αφού 
ψάλλεται το Ησαϊα χόρευε ρίχνονται 
πάνω στις κεφαλές του aντρογuνοu από 
μικρό κόνιστρο σιτάρι βαμβακόσπορος, 
αμύγδαλα και Επ!σης κατά 
την περιφορά κτυπούν στον ώμο τον 
κουμπάρο (γιατί παλαιότερα έβαλλαν 
ένα κοuμπάρο και μια κουμέρα) ή κάποτε 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

τον γαμπρό. Κατά την ανάγνωση της 

aποστολικής περικοπής "η δε γυνή να 
φοβάται τον όντρα" ο γαμπρός φροντί
ζει να πατήσει -το πόδι της νύμφης για 

να τον φοβά-ται 

Ύστερα η πομπή με την ψαλμωδιά 
του ιερέα πορεύεται στο καινοuργιο 

σπίτι του αντρογύνοu. Πριν μπει στο 
σπίτι ο γαμπρός σε πολλά χωριό έπρεπε 
να ρίψει ένα ρόδι στο aνώφλι του σπι

τιού. Σ' άλλα χωριό (Πενταλιό) ο 
γαμπρός στο κατώφλι της 
πόρτας ένα μαχαίρι μαυρομάνικο. Σε 
μερικά χωριά η πενθερά αφού θυμιάσει 
το γαμπρόv εκείνη τη στιγμή του ρίχνει 

ένα μαντήλι στον ώμο του και του λέγει: 

Περόν εiχcι τζ' tβκαλα τον 

τζαι στο ζενiδιν σου έβαλα τον. 

Στην Τηλλuρία ρίχνουν πριν την 

είσοδο του αντρογύvοu στο σπίτι από 
την στέγη του σπιτιού, πάνω σ' αυτό, τα 

ραντούδκια (καταχύσμaτα) και δίνουν 

μιαν ταμποuτσιάv στον γαμπρό για να 

την σηάση μ' ένα λάκτισμα. 

Αφού το aντρόγυνο μπει στο σπίτι 
δέχεται τα συγχαρητήρια των καλεσμέ

νων και προσφέρει γλυκό (σήμερα συνη
θίζονται οι κουραμπιέδες). Παλαιότερα 
ράντιζαν τους καλεσμένους με ροδό
σταγμα. Ύστερα ακολουθεί μεγάλη ευτυ
χία στην οποία παίρνουν μέρος όλοι οι 
παρευρισκόμενοι (πρώτα οι ξένοι) και 
ύστερα ακολουθούν οι κυπριακοί χοροi. 

Κατά το βράδυ της Κυριακής παλαιό
τερα μερικοί φίλοι των νεονύμφων δεν 
έφευγαν από το σπίτι του αντρογύνοu 

αν δεν τους υποσχόταν κρασί, όρνιθες 
κ.τ.λ Το έθιμο αυτό που έχει και άλλη 
παραλλαγή, λεγόταν η οκκό του τζιοu
ροίι του. 

Κατά το πρωί της Δευτέρας γινόταν 
παλαιότερα ο έλεγχος της παρθενιάς 
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της νύμφης συνήθως από την πενθερό 
της. Λίγο μετά το μεσημέρι γίνονταν 

ξημερώματα δηλ. η προσφορά "'""'-""'~ 
κυρίως μαγειρικών σκευών ή 
(παλαιότερα μαvδηλιών) στο 
γυνο. πρώτο φαγητό που Ί"Ο 

aντρόγυνο κατά την Δεuτtρa του γάμου 
είναι περισ1·tρια ή · niπες με το 
Κατά τσ βρόοu της χορέ~ 
ψει το και θα το πλοuμίσοuν 

θα του μέcα 
χρήματα. τ ο πιότο ourό 
ταικαι οι νέοι ni"'nrn·rnHrntι• 

ένα 
ή όποιον 

ή αυτήν θα 
σύζυγο τους. 

μερικά χωριό παλαιότερα ο γάμος 
συνεχιζόταν και την Τpιτη (οπότε 
μάζευαν· και κρεμούσαν σ' ένα κοντάρι 
όρνιθες για τον με συνοδεία 
μουσικής και κάποτε και την Τετάρτη. 
Κατά τρεις πρώτες μέρες του γάμου 
δεν έβγαιναν παλαιότερα από το στiίτι 
τους σι 

τον 

γόμο 1Ό aντρόγυνο σιην εχκλη$ 

σία. Μετά τη Θεία λεηοuρ'γίa θα 
μαζευτούν οι σuγγενείς στο σπίτι του 
γαμπρού {αν ο γάμος έγινε στο σπίτι 
της νύμφης) ή στο σπiτι της νύμφης για 
να γίνει πάλι to συμπόσιο. Αυτό το 
έθιμο λέγεται αντiyαμος. Κατά τον 

ο λύει τα ιτtι~π"~'1'c!11 

Αυτό κυρίως παλαιότερα τα 
έθιμα του γόμου στην παραδοσιακή ζωή 
της Κύπρου. Πολλοί όμως 
συνετέλεσαν, όπως συνέβη και στο 
έθιμο των aρραβώνων, όπως έχομε πει, 
πολλά aπ' αυτά σήμερα να εξαλειφΘούν 
ή να αλλοιωθούν. 


