Έθιµα του Παραδοσιακού Γάµου στο Καπούτιν
Που τον τ·αιρόν που οι αθρώποι εκαταλάβαν ότι ήτουν καλλύττερα να ·ουν ο ένας
κοντά στον άλλον, γιατ’ είχασιν τ·αι τάνυµαν* νουστάλλου*, τ·αι συντροφκιάν, τ·’
αρκέψασιν να γίνουνται τα πρώτα µιτ–ά χωρκούδκια, αρκέψαν να περνούν αντάµα
πολλά περιστατικά τ·αι γεγονότα της ζωής τους, είτε καλά, είτε κακά (έχουν να
πουν πως ο πόνος τ·αι το µαράζιν µιτ–ανίσκουν άµαν τα µοιράζεσαι τ·αι που την
άλλην η χαρά, µε τους πολλούς, περίτου πολλυνίσκει). Με τον τ·αιρόν, µέσα σε
τούτες ούλλες τες συνάξεις εγεννηθήκαν σιγά - σιγά τ·αι τα διάφορα έθιµα. Τ·είνα
δηλαδή που εσυνηθίζαν να κάµνουν οι χωρκανοί στην κάθε περίπτωσιν. Στες γέννες,
στα βαφτή–ια, στον γάµον, στες κηδείες τ·αι σε άλλα πολλά.
Έναν, µπορεί τ·αι το πιο σηµαντικόν γεγονός της ζωής του αθρώπου, ήταν, τ·αι
συνεχίζει νάν’ ακόµα, ο γάµος. Μιάλος σταθµός στην ζωήν του πλασµάτου!
Βρέθεται του καθενού το ταίριν του, φεύκει που την οικογένειαν του τ·’ αρκέφκουν
να χτίζουσιν αντάµα την δικήν τους οικογένειαν, το δικόν τους νοικοτ·υρκόν.
Για τούτον, λοιπόν, το µιάλον γεγονός, ήταν φυσικόν να γεννηθούν τ·αι να
ριζώσουν πολλά έθιµα. Που τον τ·αιρόν που ο άθρωπος έν εί–εν ιδέαν που Θεόν
τ·’ εθώρεν σαν Θεούς τ·είνα που έν εµπόρηεν να καταλάβει τ·αι να εξηγήσει, ως
τον τ·αιρόν που επίστευκεν στους δώδεκα Θεούς, τ·’ ως τα σήµερα που είµαστιν
Γρισκιανοί. (Κατά τον λον, λαλώ για τους Ελληνες της Κύπρου. Για τους άλλους
ας ιγράψουν άλλοι...). Τούτα ούλλα τα έθιµα µε τον τ·αιρόν (τ·’ άµαν λαλούµεν
τ·αιρόν, εννοούµε αιώνες πολλούς) αλλάσσαν. Άλλα εφεύκαν, άλλα έρκουντουν,
άλλα επαραλλάσσαν, τ·’ έτσι τ·είνα που έχουµεν εµείς σήµµερα εν’ έναν νεκάτωµαν,
για αν θέλετε καλλύττερα, έναν όµορφον σµίξιµον **που του πάππου Φιλίππου ως
σήµερα.
Ο κάθε λαός έπλασεν τα δικά του έθιµα, πού ’χαν να κάµουν µε την δικήν του
καταγωγήν τ·αι την ιστορίαν του. Τ·αι µε τον ίδιον τρόπον, η κάθε περιοχή που
εκατοικήτουν που τον ίδιον λαόν έκαµνεν τες δικές της, ξεχωριστές, παραλλαγές
τ·αι το κάθε χωρκόν, ’κόµα, τες δικές του. Τ·αι για να ξηηθώ καλλύττερα, τα έθιµα
των Ελλήνων ούλλου του κόσµου εν’ περίπου τα ίδια. Παραλλάσσουν όµως, ας
πούµεν, που την Μακεδονία στην Κρήτη, την Κύπρον κλπ, τ·αι στην Κύπρο
παραλλάσσουν που το Καρπάσιν ως την Πάφον τ·αι του Μόρφου, τ·αι κόµα που
τό ’ναν χωρκόν µιας περιοχής, ας πούµεν του Μόρφου, ως τ’ άλλον, πάλε
παραλλάσσουν νάκκον.
*

λέξη που ακολουθείται από * περιλαµβάνεται στο γλωσσάρι.
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** φράση της οποίας προηγείται ** περιλαµβάνεται στο γλωσσάρι.

Κατά που ’καταλέβετε, ως δαµαί ήτουν ο πρόλογος. Τωρά µπαίννουµεν στο θέµαν,
στο ζουµίν δηλαδή. «Έθιµα του Παραδοσιακού Γάµου στο Καπούτιν», εννοείται
πριν την προσφυγιάν. Δαµαί πκιάννω την ευκαιρίαν για να πω, πόσον άξξιπα ήρταν
τα πάνω κάτω µε την προσφυγιάν τ·αι µε το ξηρίζωµαν του κόσµου που τον τόπον
του. Τ·είνα ούλλα πού ’–εν ν’ αλλάξουν µε τον τ·αιρόν, όπως εν’ η τάξη των
πραµάτων, αλλάξαν που την µιαν στιµήν στην άλλην. Τ·’ αλλάξαν γιατί τον τόπον,
τα έθιµα του, τες αξίες του, εν’ τα πλάσµατα που τα κάµνουν. Τα πλάσµατα του
κάθε χωρκού. Τ·’ αφούτις τα πλάσµατα εξανιστήκασιν* ποτ·εί τ·αι ποδά, η αλυσίδα
έσπασεν τ·’ αλλάξαν ούλλα άουρα. Πριχού δηλαδή, νά ’ρτ’ η ώρα τους.
Μπαίννουµεν όµως στο θέµαν, που για να τ·υλά καλλύττερα, έννα το γράφω
κοµµατούιν, κοµµατούιν.

Τα προξένια
Τον πολλά παλιόν τ·αιρόν, ί–ια π’ αττυµούνται οι πκιο παλιοί, το πκοιός εννά
πάρει πκοιάν τ·αι πκοιάς εννά δώκουν πκοιόν αποφασίζαν το οι γονιοί που τον
τ·αιρόν που τα παιδκιά τους ήτουν ακόµα µωρά. Εσυφφωνούσαν οι γονιοί του
παλληκαρουδκιού τ·αι της κορούς, πολλές φορές µόνον τ·αι µόνον για να σµίξουσιν
τα µάλλια* τους, ότι άµαν έρτουν τα παιδκιά τους στην ηλικίαν, εννά τους
παντρέψουν τ·αι να συππεθθερέψουσιν. Τα µωρά έν είχαν χαπάριν, ως τον τ·αιρόν
πού ’τουν νά ’ρτει η ώρα να τους πουν οι γονιοί: «Άρκον την Τ·ερκατ·ήν, σάστου
τ·’ έννα σε χαρτώσουµεν µε τον τάδε..., για µε την τάδε...» Τ·αι µεν σας φανηστεί
ότι η ώρα τούτη ήτουν πολλά µακρά. Έτο, πά’ στα δεκατρία, δεκατέσσερα η
κοπελλούα τ·’ ο σκάπουλλος* πά’ στα δεκαεφτά, δεκαοκτώ, άτε το πολλύν είκοσι.
Ιδίως για τες κορα–ιές, άµαν επάταν καµιά τα είκοσι, ελαλούσαν: Τούτη έµεινεν
πκιον στο ράφιν!...
Υστερόττερα αλλάξαν νάκκον τα πράµατα. Είχασιν κάπκοιαν ιδέαν, αλλά
εκαρτερούσαν τους να µιαλύνουν τ·’ ύστερις ν’ αποφασίσουν, πάλε οι γοννιοί για
τα παιδκιά.
Άµαν επέρασεν τ·αι τούτον, ήρτεν η εποχή της προξενήτρας ή του προξενητή. Άµαν
έφταννεν ο τ·αιρος του σκάπουλλου για παντρειάν εβάλλαν κάπκοιαν εις τ’
αµµάτιν, που κατά που ’πιστεύκαν, έκαµνεν για τον γιον τους, πότε αρωτούσαν τον
αν ήτουν δεχτός, πότε όι τ·’ επέµπαν κάπκοιον να πάρει προξένια στους γονιούς
της. Αν ήτουν τ·’ οι γονιοί της κοπελλούας δεχτοί, ώστι να δεις τ·’ ώστι να πεις
εχαρτώνναν τους. Η κοπελλούα έπρεπεν νά ’τουν πολλά τυχερή για να την
αρωτήσουν αν δέχεται. Τες πκιο πολλές φορές, ί–ια που της το ’λαλούσαν.
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Επέρασεν τ·αι τούτ’ η εποχή τ·’ αλλάξαν πάλε τα πράµατα. Αρκέψαν πκιον να
µπαίννουν στον χορόν τ·’ οι ενδιαφερόµενοι. Κάπκοιος έβαλλεν κάπκοιαν εις τ’
αµµάτιν, κάπκοια έθελεν κάπκοιον, ελαλούσαν τους γονιούς τ·’ επέµπασιν προξένια.
Όµως εί–εν τ·αι φορές, που τα ’ταιρκάζασιν οι νέοι αναµεταξύ τους, εβρέθουνταν
κρυφά, εµπόρηεν να δώσουν τ·αι κανέναν φιλούιν, τ·’ εκαρτέραν η κοπελλούα που
το παλληκάριν να ψήσει τους γονιούς του να της πέψουσιν προξένια. Περιττόν να
πούµεν ότι η κοπελλούα έκαµνεν την αχάπαρην. Εµπόρηεν να κάµει τ·αι το
κούτ·ιν* της τ·αι να πει του τ·υρού της: «Ε... αφούτις είσαι εσού δεχτός, παπά,
εγιώ είντα να πω...». Η περίπτωση να πέψουν προξένια οι γοννιοί της κοπελλούας
ήταν πολλά σπάνια. Τ·’ αν εγίνετουν έπρεπεν να γινεί πολλά ποϋριστά*. Το πρέπον
ήτουν να πέψουν τα προξένια οι γοννιοί του σκάπουλλου.
Ώς το 1974, που είµαστιν στο Καπούτιν, ως δαµαί εφτάσαν τα πράµατα. Τα άλλα
ήρτασιν ύστερα...
Ο προξενητής, η προξενήτρα.
Ο προξενητής για η προξενήτρα έπρεπε να ήταν πλάσµαν που να το εκτιµούσαν
µέσα στο χωρκόν. Νά ’–ει το βάρος του, τ·αι οπωσδήποτε παντρεµένος, διότι κατά
που λαλεί τ·’ η παροιµία, «ανύπαντρος προξενητής για λλόου του γυρεύκει.»
Εµπόρηεν να ήταν, οι γοννιοί του γαµπρού, ο τατάς του για η νούννα του, για
κάποιος άλλος συγγενής του ’νου για του άλλου. Αν ήτουν συγγενής τ·αι µε τους
δκυο, ’κόµα καλλύττερα. Εµπόρηεν όµως να ήταν τ·αι κάπκοιον πρόσωπον που
ήταν ακουστόν ότι εκατάφερνεν τούν τες δουλειές. Ιδίως στες περιπτώσεις που ένας
που τους δκυο υποψήφιους συµπεθθέρους ’εν ήτουν δεχτός εγρειάζετουν µια
πολλοπάητη* προξενήτρα για να καταφέρει την δουλειάν. Τα προξένια τ·αι τα
χαρτώµατα ’εν τ·’ εγίνουνταν όποτε τ·αι νά’ τουν. Εγίνουνταν λλίον πριν τες
σήκωσες των Γεννών* τ·αι λλίον πριν τες σήκωσες της Λαµπρής, για να µπορούν
να κάµουν τα τραπέζια µέσ’ στες σήκωσες που ετρώαν µυλλωµένον*.
Εκτός που τες περιπτώσεις τες ί–ιες, που εφωνάζαν οι γοννιοί τον προξενητή/τραν
τ·’ εζητούσαν του/της να κάµει τα προξένια, εί–εν τ·αι περιπτώσεις που οι ίδιοι οι
ερωτευµένοι επηαίνναν στον προξενητή/τραν τ·’ εζητούσαν τους να µεσολαβήσουν,
να φέρουν την δουλειάν µε τρόπον, που να µεν πάρουν χαπάριν οι γοννιοί τους ότι
τα είχαν ταιρκασµένα.
Εί–εν όµως προξενητές/τρες που ’εν εµεινήσκαν ως τ·ειαµαί. Να καρτερούν δηλαδή
να τους το ζητήσει κάποιος. Εφκάλλαν µόνοι τους λοαρκασµούς, ότι ο τάδε
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ταιρκάζει µε την τάδε, τ·’ εβάλλαν την δουλειάν οµπρός. Επκιάνναν τους γονιούς
που κοντά, τ·’ ’εν επαραιτούσαν αν δεν τα ’καταφέρναν.
Η Λουλλού του Τσουρή (Μαρίτσα Τσουρή Μπότσαρη) αττυµάται ότι καλός
προξενητής που επάντρεψεν πολλούς στο Καπούτιν ήτουν ο µακαρίτης ο Σολοµής.
Εγιώ αττυµούµε ότι τ·’ ο µακαρίτης ο Ρινής (Κυριάκος Αλυπόλητος) έκαµνεν έτσι
δουλειές. Μάλιστα άττυµούµαι που µας ελάλεν ότι για να πάει καλά η δουλειά
έπρεπεν ο προξενητής, άµα ήτουν να πάει για προξένια, να φορεί έναν εσσώρουχον
που την ανάποδην.

Το προικοσύφφωνον τ·αι τα χαρτώµατα*.
Για να τελλειώσει η δουλειά έπρεπεν οι συµπεθθέροι να συφφωνήσουν τ·αι για την
προίκαν πού ’–εν να δώκει καθένας στο παιδί του. Για την ακρίβειαν, για το είνταν
πού ’–εν να δώκουν οι γοννιοί της νύφφης. Διότι οι άλλοι εδιούσαν κότ·α γιόν!
Ήτουν λλίον πράµαν;! Το παζάρεµαν, πολλές φορές, ήτουν πολλά σκλερόν τ·’
εγρειάζετουν η µεσολάβηση του προξενητή για να µεν χαλάσει η δουλειά. Η προίκα
ήτουν πολλά σηµαντική, για τούτον ετύχχαιννεν που εχάλαν, τελικά, το προξενιόν
γιατί ’εν εσυφφωνούσαν οι συµπεθθέροι στην προίκαν.
Άµαν εσυφφωνούσαν εκαλιούσαν τον παπάν τ·αι κανένα δκυο µαρτύρους για να
κάµουν το προικοσύφφωνον. Τούτο το χαρτίν ήτουν επίσηµον τ·’ επαρπάταν ’κόµα
τ·αι στα δικαστήρια. Εγράφαν κάτω είνταν πού ’–εν να δώκει ο καθένας στο παιδί
του, **ως το κουτ–ίν. Αν τύχει να δκιαβάσετε σήµµερα κανέναν παλιόν
προικοσύφφωνον εννά σπάσετε που τα γέλια. Εκτός που τα χωράφκια τ·αι τα
σπίθκια εγράφαν, ας πούµεν, τα βρατ·ιά, τες κλάτσες κλπ, τ·αι την κατάστασην
τους. Αν ήτουν δηλαδή άπαννα*, γερά, νάκκον τρυπηµένα, για κοµµαθκιασµένα.
Όµως πριχού* γελάσετε, φανταστήτε φτω–ειαν πού ’–εν ο κόσµος για να µεν
ιµπορούν να δώκουν προίκαν της κόρης τους, εξόν πό’ ναν βρατ·ίν ολοτ·ίνουρκον,
δκυο κοµµαθκιασµένα, τ·’ έναν νάκκον τρυπηµένον!... ’εν σας επρόκαµα, τ·’
εγελάσετε. ’Εν πειράζει. Πάρτε το πίσω... . Έγραφεν τα κάτω, γιατί τ·αι που
λαλείτε, ο παπάς, για ένας άλλος γραµµατιζούµενος, εδκιάβαζέν τους τα, τ·’
εβάλλαν την υπογραφήν τους, οι συµπεθθέροι, ο παπάς τ·’ οι µάρτυρες. Όσοι ’εν
εξέραν να γράφουν τ’ όνοµα τους εβάλλαν στάµπαν µε τον µιαλιώναν* τους
(δακτυλικά αποτυπώµατα).
έναν τέθκοιον προικοσύφφωνον έτυχεν να ππέσει στα –έρκα µας, µε τον αρφόν µου
τον Πάµπον, τον τ·αιρόν που είµαστιν κοπελλούδκια. Εκαθαρίζαµεν το σπίτι της
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µακαρίτισσας της στετές µας, της Τσουρίνας, τ·’ ήτουν έναν που τα
πολλά ...παλιοχάρκια που ηύραµεν. Ήτουν το προικοσύφφωνον για την θκειαν µας
την Μαρίαν. Εθκιαβάζαµεν το τ·’ εκάµναµεν χάζιν, αλλά ’εν τ·’ εξέραµεν ότι
κάποτε ήτουν νάν’ έναν σπουδαίον χαρτίν, τ·’ επετάξαµεν το.
Τούτα ούλλα εγινήσκουνταν πολλά παλιά. Υστερόττερα επαραιτήσαν τα.
Επαραιτήσαν τα που λαλεί ο λός... Γιατί πάντα εγίνουνταν τέθκοιες συφφωνίες,
αλλά εµεινήσκαν εις τον λό’ν τ’ αδρώπου, που καµιάν φοράν ’εν εκάνεν τ·’ είχαµεν
φασαρίες τ·’ αγγρίσµατα.
Άµαν µε τη δύναµην του Θεού επηαίνναν τα πράµατα καλά ως δαµαί, εκανονίζαν
την Τ·ερκατ·ήν πού ’ρκετουν **να σταυρώσουν σηµάδκια τ·αι να κάµουν τα
χαρτώµατα. Εκαλιούσαν τον παπάν, τ·αι τους στενούς συγγενείς, εβάλλαν σ’ έναν
δίσκον δκυο µαντήλλια διπλωµένα, σταυρόν τ·αι τες αρραβώνες. Ευλόαν τα ο
παπάς τ·’ εδίαν έναν µαντίλιν του γαµπρού τ·’ έναν της νύφφης. Τ·είνα τα
µαντήλλια έπρεπεν να τα φυλάξουν καλά τ·αι να µεν τους ιντ·ίσει κανένας ως τον
γάµον, για να µεν χαλάσει ο αρραβώνας. Αραβώνιαζεν τους ο παπάς, ετ·ερνούσαν
γλυκόν του κουταλιού τ·αι ύστερις ετρώαν τ·’ έπιναν.
Υστερώττερα επαραιτήσαν τα χαρτώµατα µε τους παπάες κλπ, τ·’ εµεινίσκαν εις το
λόγιασµαν. «Ο τάδε και η τάδε, έδωσαν αµοιβαία υπόσχεσιν γάµου». Το γλέντιν
όµως ήταν πάντα απαραίτητον. Για τον κυπραίον υσχύει: Οι κυβερνήσεις πέφτουνε,
αλλά το γλέντι µένει...

Που τα χαρτώµατα ως τον γάµον.
Ας πούµεν ότι ως δαµαί επήαν ούλλα καλά τ·’ εχαρτώσαν τους. Αν ο τ·ύρης της
νύφφης ήτουν εχούµενος, ώστι να δεις τ·’ ώστι να πεις ήτουν να τους κτίσει το
σπίτιν τους τ·αι να τους παντρέψουν. Αν ήτουν, όµως, κανένας φτωχός, ήτουν να
κάµουν χαρτωµένοι δκυο τρία γρόνια, µπορεί τ·αι πεντέξη, κάποτε, ώστι να
ξορτώσει* να τους ιχτίσει. Διότι ’εν τ·’ εδέχετουν ο γαµπρός, οι γοννιοί του
δηλαδή, να βάλει στεφάνιν δίχα σπίτιν.
Στο µεταξύ, οι γοννιοί της νύφφης, έπρεπεν, ως τον γάµον εκτός που το σπίτιν να
της έχουν σασµένον τ·αι το νοικοτ·υρκόν της. Χαρτ·ιά, τρεις τέσσερεις µαείρισσες
τ·αι τηάννια χαρκοµατένα*, βούρναν τ·αι βουρνιά, δκιαρτοσάνια*, σανίες για τα
ψουµιά, τ·’ η νύφφη να τελειώσει τα προιτ·ιά της. Σεντόνια, σκλουβέρκα*
µαντηλλιές, τραπεζοµάντηλα, πο τούτα ούλλα.
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Ο γαµπρός εί–εν να κάµει µόνον την καρκολούν του µε το κρεββάτιν τ·αι τα
σεντόννια της τ·αι την αλλαήν* του την γαµπριτ·ήν. Αν εί–εν ο τ·ύρης του χτηνά,
εδίαν του τ·αι κανέναν βούιν* για κανέναν γάρον. Αν ήτουν ο τ·ύρης βοσκός τ·’
ήτουν να συνεχίσει τ·’ ο γιος την βο––ιτ·ήν, εχώριζεν του τα χτηνά που εππέφταν
στ’ αππάιν* του για να κάµει το δικόν του το κουπάιν.
Άµαν λαλούµεν χαρτώµατα, ’εν τ·’ ήτουν σαν υστερώττερα που άµαν τ·’
εχαρτώννουνταν ετ·οιµούνταν αντάµα που την πρώτην νύχταν. ’Εν λαλώ τωρά, τ·αι
λαλώ υστερώττερα, διότι τωρά τ·οιµούται µαζίν 2 -3 γρόνια, ύστερα χαρτώννουνται,
τ·’ ύστερα παντρεύκουνται. Άησε που τελευταία εσηκώσαν µόδαν να κάµνουν τ·αι
κοπελλούιν τ·αι να κάµνουν τον γάµον τ·αι τα βαφτήσια µιαν στράταν.
Άµαν τ·’ εχαρτώννουνταν, γιατί τ·αι που λαλείτε, ο γαµπρός επήαιννεν έσσω της
χαρτωµένης µόνον για να δειπνήσουν, τ·αι όι κάθι νύχτα. Ανάλογα την περίπτωσιν.
Εδειπνούσαν µαζίν (ούλλη η οικογένεια), τ·’ ύστερα επήεννεν έσσω του. Τ·αι για να
κόφκουµεν στράταν, ’εν υπήρχεν περίπτωση να µείνουν µόνοι τους οι χαρτωµένοι,
ούτε στιµήν. Είχαν πάντα έναν γλεπάτουρον*, που το σπίτιν της κοπελλούας, µεν
πα τ·αι... . Ας πούµεν, η µάνα, ο τ·ύρης, η στετέ*, κανένας αρφός κλπ. Η µόνη
περίπτωση να ξορτώσουν να δώκουν κανέναν φιλίν κλεφτόν, ήτουν άµαν ο
γλεπάτουρος ήτουν κανένας µιτσής αρφός, ττεµπι–ιασµένος*, τ·’ εγελούσαν του τ·’
εδιούσαν του καµιάν εικοσάραν* να πά’ να γοράσει κουφέττες.
Πριν το γάµον.
Οι γάµοι εγινήσκουνταν Οκτώβρην τ·αι πάντα Κυριακήν, εκτός τ·’ αν ήτουν καµµιά
που εί–εν κοπελλούιν πρίχουν να παντρευτεί, για τ·είνοι που κάµναν δεύτερον
γάµον, για αν ήτουν σε προχωρηµένην ηλικίαν επαντρεύκαν τους Πέφτην (τον
παλιόν τ·αιρόν).
Εκαρτερούσαν να θερίσουν, ν’ αλωνέψουν, ν’ α–εροµπάσουν* τ·’ ύστερα. Που την
µιαν για νά ’χουν αδκειάσην, τ·αι τ·είνοι τ·’ οι χωρκανοί, τ·αι που την άλλην να
βαρήσει τ·αι νάκκον η πούγγα τους, πού ’–εν να πουλήσουν το µαξούλιν*
οι ρε–πέρηες* τ·αι τα κτηνά τους οι βο––οί. Ήτουν τ·’ ο τ·αιρός γλυτ·ύς, τον
Οκτώβρην, ούτε πυρά ούτε κρυάδα, τ·’ εµπορούσαν να κάµουν τα τραπέζια έξω.
Καµιάν δεκαπενταρκάν ηµέρες πριν τον γάµον εσυνάουνταν οι γειτόνισσες, οι
συγγένισσες τ·’ οι φιλενάδες της νύφφης για να πλύννουν το µαλλίν πού ’–εν να
γεµώσουν το κρεββάτιν. Το µαλλίν που εκουρεύκαν τες κουέλλες*, δηλαδή. Διότι οι
πκιο πολλοί ήτουν βο––οι, τ·’ είχαν µαλλίν δικόν τους, αλλά τ·αι να µεν είχαν,
κάποιος συγγενής ήτουν να τους δώκει. Εκαθαρίζαν το, γιατί τ·αι που λαλείτε, τ·’
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επηαίνναν για σε κανέναν ποταµόν, για σε καµµιάν βρύσην τ·’ επλυννίσκαν το
καλά-καλά ώστι να γινεί –ιόνιν τ·’ εβάλλαν το µέσ’ στες κοφίνες να στραντ·ίσει
τ·αι να στεγνώσει.
Στο σπίτιν των συµπεθθέρων τ·αι το τ·ινούρκον σπίτιν τ’ αντρΰνου, µιαν εφτοµάν
πριν τον γάµον εγινήσκετουν παναΰριν. Οι γειτόνοι, οι συγγενείς τ·’ οι φίλοι εί–εν
να συναχτούν να τανύσουν. Να καθαριστούν τα σπίθκια, οι αυλάες, τ·αι τα στενά
που γωνιάς τ·αι ν’ ασπρογιαστούν οι τοί–οι. Κόµα τ·’ οι στράτες πού ’–εν να
ρέξει τ’ αντρόυνον εί–εν να γινούν γυαλλίν που τους γειτόνους.
Το κάλεσµαν
Το χωρκόν έξερεν που τ·αιρόν πκοιοί εί–εν να παντρεφτούν µέσ’ στον γρόνον τ·αι
πκοιάν Τ·ερκατ·ήν ο καθένας. Το κάλεσµαν λοιπόν ’εν εγινήσκετουν για να το
µάθουν οι χωρκανοί αλλά σαν µέρος της τελετουργίας τ·αι για να δείξουν την
εκτίµησην τους στους καλεσµένους.
Παλλιά εκαλιούσαν χώρκα. Η οικογένεια του γαµπρού τους δικούς της τ·αι της
νύφφης τους δικούς της. Έτσι έκαµνεν ο καθένας τες δικές του γλυσταρκές.
Δεκαπέντε µέρες πριν, οι συµπεθθεράες εί–εν να πλύννουν το σιτάριν, να το πάρουν
στον µύλον να κάµουν αλεύριν για τες γλυσταρκές. Οι γλυσταρκές ήτουν
στροντ·υλά κουλλούρκα µε διάφορα πλουµίσµατα, που τα εκάµναν µόνον για το
κάλεσµαν του γάµου.
Εκάµναν λλίες γλυσταρκές τ·αι την Δευτέραν, πριν τον γάµον, εκαλιούσαν µε τες
γλυσταρκές τες γεναίτ·ες πού ’–εν νά ’ρτουν να τανύσουν για να κάµουν τες
γλυσταρκές τες πολλές για το κάλεσµαν του κόσµου. Εσυνάουνταν, λοιπόν,
κάµποσες γεναίτ·ες εζυµώνναν, εµαειρεύκαν, τ·’ ερώαν τ·ειαµαί.
Κάθε µια που έρκετουν να τανύσει έφερνεν τ·αι το «κάλεσµαν» της, λλίον αλεύριν
δηλαδή, για να κάµουν τες γλυσταρκές. Εβάλλαν πέντε κορούες να λύσουν το
προζύµιν, τ·’ αρκέφκαν ζύµωµαν τ·αι φούρνισµαν. Εκτός που τες γλυσταρκές
εζυµώνναν τ·αι κουλλούρκα µε το µέλιν πού ’–εν να τα κρεµµάσουν το Σάββατον
στην Μανάσσαν. Για την Μανάσσαν εννά πούµεν υστερώττερα. Τες γεναίτ·ες που
ετανούσαν, εδιούσαν τους τες γλυσταρκές τους τ·’ εκαλλιούσαν τες που τ·ειαµαί.
Άµαν εκάµναν τες πρώτες γλυσταρκές, κάποιοι συγγενείς, κοπέλλια για κοπέλλες,
εφορτώνναν τες πάνω σ’ έναν γαούριν µέσ’ στο ισάτ–ιν*, για µέσ’ στην συρίζαν*,
εδιούσαν γυρόν ούλλα τα σπίθκια του χωρκού τ·’ εκαλιούσαν τον κόσµον.
Εραντίζαν τους, ροδόστεµµαν, µε την µερρέχαν*, εδιούσαν τους την γλυσταρκάν τ·’
ελαλούσαν τους: «Να κοπκιάσετε στο γάµον». Το κάλεσµαν εµπόρηεν να το κάµει
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τ·’ ένας πον ήταν συγγενής. Η Σταυρού του Μερακλή είπεν µου ότι ο µακαρίτης ο
Ρινής επήαιννεν τ·’ εκάλλιεν σε πολλούς γάµους, µε κανένα δκυο µιτ–ούς.
Γύρισ’ ηµέρα, κάποιες γεναίτ·ες που τα σπίθκια που εκαλιούσαν την προηγούµενην
έρκουνταν µε το κάλεσµάν τους τ·’ ετανούσαν να κάµουν τ·’ άλλες γλυσταρκές. Το
δείλις, πάλε γυρόν µε το γαούριν ώσπου να τους καλέσουν ούλλους. Παλλιά που
ήτουν πκιο µιτσίν το χωρκόν ετελλειώνναν τες ούλλες τες γλυσταρκές τ·’
εκαλλιούσαν τους ούλλους µονοµερού, συνήθως το Σάββατον.
Σε κάθε αντρόυνον εδιούσαν δκυο γλυσταρκές, στην –ηράτην µιαν, τ·αι τον παπά
επηαίνναν οι γοννιοί τ·’ εκαλλιούσαν τον µε τες γλυσταρκές δηµµένες µέσ’ στην
µαντηλλιάν, για εδιούσαν του τες γλυσταρκές τ·’ έναν µαντίλιν διπλωµένον.
Ανάλογα µε το πόσον εδίνουνταν τ·είνοι που ’παντρεύκαν, άλλοι εκαλιούσαν τους
ούλλους µε γλυσταρκές, άλλοι εκαλιούσαν τους συγγενείς µε τες γλυσταρκές τ·αι
τους άλλους µε έναν τ·ερίν. Υστερώττερα επαραιτήσαν τες γλυσταρκές τ·’
εκαλιούσαν τους ούλλους µε το τ·ερίν. Τ·αι λλίον πριν την εισβολήν εδειχτήκαν τα
προσκλητήρια.
Που τον τ·αιρόν που ’παραιτήσαν τες γλυσταρκές, το κάλεσµαν εγίνετουν το
Σάββατον για την Κυριακήν. Τ·αι για να µεν σας σαντανώσω*, τον τ·αιρόν που το
κρεββάτιν εράφκαν το το Σάββατον εγυρίζαν οι κουµπάροι το Σάββατον το
µεσοµέριν µε µιάν µερρέχαν τ·αι µαντήλλια άσπρα στον λαιµόν τ·’ εκαλλιούσαν για
το ράψιµον του κρεββαθκιού. Εραντίζαν τους τ·’ ελαλούσαν τους: «Να κοπκιάσετε
στο ράψιµον του κρεββαθκιού».
Την Κυριακήν, πριν το µεσοµέριν, δκυο τρεις σκάπουλλοι, συγγενείς, φίλοι, γειτόνοι,
εβάλλαν τα καλά τους, εδίνναν έναν µαντίλιν άσπρον στον λαιµόν, επκιάνναν τ·αι
µιαν µερρέχαν µε το ροδόστεµµαν, τ·αι µιαν τσένταν γεµάτην τ·ερκά τ·’ εγυρίζαν
ούλα τα σπίθκια του χωρκού. Εραντίζαν τον κόσµον µε το ροδόστεµµαν εδίουσαν
τ·αι πό ’ναν τ·ερίν σε κάθε σπίτιν τ·’ ελαλούσαν τους: «Να κοπκιάσετε στο γάµον».
Ύστερα, που το κρεββάτιν εράφκαν το την Κυριακήν, εκαλλιούσαν το Σάββατον για
τον γάµον τ·αι την Κυριακήν για το κρεββάτιν.
Το κάλεσµαν της Δευτέρας εκάµναν το πάλε οι κουµπάροι, µε τον ίδιον τρόπον
όπως τ·αι για το κρεββάτιν.
Στον αντίγαµον, που εγίνετουν παλλιά την άλλην Κυριακήν τ·αι υστερώττερα την
Τρίτην, εκαλλιούσαν, ο γαµπρός τ·’ η νύφφη, τους κουµπάρους, τες κουµέρες τ·αι
του στενούς συγγενείς.
Άλλοι είπαν µου ότι την Δευτέραν έφκαιννεν στο κάλεσµαν το Αντρόυνον τ·αι την
Τρίτην οι κουµπάροι. Όπως τ·αι νά–ει το πράµαν, µπορεί να γίνετουν τ·’ έτσι τ·αι
άλλωσπως.
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Πριχού τελειώσουµεν µε το κάλεσµαν, να σας πω τ·’ έναν ...µυστικόν. Οι
σκάπουλλοι πού ’–εν να πά’ να καλέσουν εµαλλώνναν πκοιός έννα πάει, γιατί
ήτουν η µόνη ευκαιρία που είχαν να µπούν σε ούλλα τα σπίθκια τ·αι να δουν τες
κορούες που κοντά. Τ·’ άµαν εµπαίνναν στο σπίτιν τ·είνης πού ’χαν εις τ’ αµµάτιν
εγινίσκουνταν κότ–ινοι ππαντ·ιάριν, ετρέµαν που πάν’ ως κάτω τ·’ άµαν ήτουν να
πουν το «να κοπκιάσετε», εχάνναν τα λόγια τους.

Σάββατον του γάµου
Το Σάββατον ο καθένας εί–εν την δουλειάν του. Οι αδρώποι εί–εν να σφάξουν τ·αι
να σάσουν τα χτηνά για το τραπέζιν της Κυριακής, να σιουρευτούν ότι είχαν
κάµποσα ξύλα.
Ο κουµπάρος τ·’ η κουµέρα να µπλέξουν τα στέφανα µε ελλιόκλωνα τ·αι κότ–ινην
κλωστήν δίχα να κάµουν κόµπους.
Οι κοπέλλες να στήσουν την Μανάσσαν, οι γεναίτ·ες να σάσουν τα γρειαζούµενα
για το ράψιµον του κρεββαθκιού τ·αι για το µυστήριον της εποµένης τ·αι να
συνορτ·ιάσουν* τ·αι τα υπόλοιπα για το τραπέζιν, τ·αι οι µιτ–οί να δώκουν γυρόν
του χωρκού τ·αι να συνάξουν χαρτ·ιά, σινιά τ·αι µαείρισσες, δανεικά, για το
µαείρεµαν, να συνάξουν τσαέρες τ·αι τραπέζια.
Η µανάσσα
Τo Σάββατον το πρωίν εσυνάουνταν οι κοπελλούες, φιλενάδες, συγγένισσες,
γειτόνισσες της νύφφης στο σπίτιν το τ·ινούρκον να στήσουν την «µανάσσαν». Η
µανάσσα ήτουν το στόλισµαν της κάµαρης πού ’–εν να κάτσει το αντρόυνον,
ύστερις που τον γάµον, για να τους –αιρετίσει ο κόσµος. Ήτουν όµως τ·αι το
στόλισµαν ούλλου του σπιθκιού τ·αι της καρκόλας. Άµαν λαλούµεν στόλισµαν,
όµως, µεν φανταστείτε φκιόρα κλπ. Το στόλισµαν εγίνετουν µε τα προιτ·ιά της
νύφφης για να τα δει ο κόσµος. Να τα πκιάσουµεν όµως µε την σειράν.
Στην κάµαρην πού ’–εν να κάτσει τ’ αντρόυνον εστήνναν έναν βάθρον για νάν το
αντρόυνον πκιο ψηλά που τους άλλους, για να µέν το «τσιλλίσουν». Πάνω στο
βάθρον, έναν καναπέν για τ’ αντρόυνον τ·αι δκυο τσαέρες δεξιά τ·’ αριστερά για
τον κουµπάρον τ·αι την κουµέραν. Στες δκυο άκρες εστήνναν δκυο λαµπάδες που
έπρεπεν να µείνουν αφτούµενες ούλλη νύχτα. Που τα ’σάζαν τούτα ούλλα εκάµναν
τον λοαρκασµόν τους να θωρούν κατά την Ανατολήν. «Κατανάτολα» όπως
ελαλούσαν.
Στον τοίχον που πάνω που τον καναπέν εκρεµµάζαν, αννοιµένον έναν κεντητόν
σεντόνιν. Στην µέσην του σεντοννιού εκρεµµάζαν δκυο µαντηλιές σταυρόν. Τ·ειαµαί
εί–εν να βάλουν τα στέφανα. Τέσσερα µαντήλλια στα τέσσερα καντούνια τ·αι δκυο
δεξιά τ·’ αριστερά του σεντονιού. Πάνω στα µαντήλλια εκρεµµάζαν ζεµπυλούδκια.
9

(Ζυµωτά σε σχήµα ζεµπυλλιού*) τ·αι σε άλλα σηµεία κουλλουρούδκια ζυµωµένα µε
το µέλιν (που είπαµεν πριν). Στην θέσην που εί–εν να µπουν τα στέφανα
εκρεµµάζαν έναν κουλλούριν. Ελαλούσαν το «το κουλλούριν της νύφφης», τ·’
έπρεπεν να το φάει το πρώτον µωρόν άµαν εγίνετουν εφτά µηνών. Στους τοίχους
γυρών - γυρών εκρεµµάζαν µε τάξην κάµποσα άλλα κεντητά.
Τούτον ήτουν, πάνω - κάτω το στόλισµαν της κάµαρης.
Η κρεββατοκάµαρη τ’ αντροΰνου ήτουν τ·αι τ·είνη στολισµένη. Εστολίζαν την
καρκόλαν* µε διάφορα προιτ·ιά, τ·αι ούλλα τα σεντόνια, τραπεζοµάντηλα, τ·’ άλλα
’πο τούτα, εστοιβάζαν τα µε τάξην µέσα στες τσέστες* τ·’ είχαν τα πά’ στο
κρεββάτιν να τα θωρεί ο κόσµος.
Το ράψιµον του κρεββαθκιού
Παλιά, το ράψιµον του κρεββαθκιού εγίνετουν το Σάββατον. Υστερώττερα εγίνετουν
την Κυριακήν, πριν που το µυστήριον, τ·αι τέλλεια ύστερα επαραιτήσαν το.
Το Σάββατον ύστερις που το µεσοµέριν εκαλιούσαν τους βκιολάρηες για το ράψιµον
του κρεββαθκιού, εβάλλαν τους να φάσιν πριν να παίξουν τ·’ επαίζαν τ·αι την
καµπάναν να συναχτεί ο κόσµος.
Άµαν ήταν ούλλα έτοιµα τ·’ εσυνάετουν ο κόσµος επηαίνναν τ·’ εφέρναν τον
παπάν, ευλόαν την δουλειάν αρκεύκαν να παίζουν οι βκιολάρηες (άµαν λαλούµεν
βκιολάρηες εννοούµεν βκιολίν τ·αι λαούτον), τ·’ αρκεύκαν το ράψιµον.
Απλώνναν χαµαί έναν ψαθίν τ·’ απλώθαν πάνω το κρεββατόρουχον τ·’ εγεµώνναν
το µε το µαλλίν. Όπως απλώνναν το µαλλίν τ·’ εστρώνναν το, οι γεναίτ·ες που
’ταν καρτ·ιν - καρτ·ίν εσύρναν νουστάλλου τα µαλλιά τ·αι ξανά π’ αρκής, επαίζαν
τ·’ εβαρυκωλλιούσαν*.
Ύστερις εντύνναν το µε το κρεββατόντυµαν. Μέσα σε δκυο τσέστους εβάλλαν τα
σεντόνια, τα σκεπάσµατα τ·’ ούλλα τα χρειαζούµενα για το ράψιµον του
κρεββαθκιού. Σ’ έναν άλλον τσέστον εβάλλαν τα νυφφικά ρούχα τ·αι τα γαµπρικά,
ευλόαν τα ούλλα ο παπάς τ·’ εχορεύκαν τα γυρόν που το κρεββάτιν, µονοστέφανες
γεναίτ·ες µε την σειράν. Ο αριθµός των γεναικών που εχορεύκαν τα προιτ·ιά τ·αι
που ’ράφκαν το κρεββάτιν έπρεπεν νά ’τουν µονός. Συνήθως εχορεύκαν τρεις τ·’
εράφκαν πέντε, για εφτά.
Εβάλλαν γιατί τ·αι που λαλείτε τα διάφορα σεντόνια τ·αι σκεπάσµατα πάνω στο
κρεββάτιν τ·’ εράφκαν τέσσερεις κότ–ινους σταυρούς στα τέσσερα καντούννια, τ·’
έναν µέσ’ στην µέσην µε κότ–ινην κλωστήν. Εγλέπαν όµως να µεν κάµουν κόµπους.
Σε ούλλην την διαδικασίαν του γάµου αποφεύγαν να κάµνουν κόµπους γιατί
εθεωρήτουν κακόν γούριν για τ’ αντρόυνον.
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Πάνω στο κρεββάτιν εβάλλαν δκυο µαντήλια για το πλούµισµαν. έναν για τ’
αντρόυνον τ·’ έναν για του βκιολάρηες. Τούτ’ η δουλειά επήαιννεν ώραν καµπόσην
τ·’ οι βκιολάρηες επαίζαν τ·’ ετραουδούσαν στην γνωστήν µελωδίαν του γάµου,
δίστιχα για το ράψιµον του κρεββαθκιού. Τα δίστιχα είχαν την σειράν τους τ·αι την
σηµασίαν τους. Εξεκινούσαν πάντα όπως ούλλες οι άλλες τελετές µε την επίκληση
για την βοήθειαν του Θεού.

Ώρα καλή, τ·’ ώρα γρουσή τ·’ ώρα ευλοηµένη.
Τούτ’ η δουλειά π’ αρκέψαµεν να βκει στερεωµένη.
Έλα θεέ τ·αι Παναγιά µε τον Μονογεννή σου
τ·’ ευλόα µας τού’ν την δουλειάν νά ’ναι που την βουλή σου.
Μετά ετραουδούσαν δίστιχα που επεριγράφαν τ·είνον που εγίνετουν τ·’ εδιούσαν τ·’
οδηγίες στες γεναίτ·ες τ·αι στον κόσµον, επαινεύκαν όµως τ·αι τες νοικοτ·υροσύνες
της νύφφης τ·αι της µάνας της.
Γεµώστε το κρεββάτιν τους µαλλιά που τες κουέλλες
τ·αι νά ’ρτουν να το ράψουσιν εφτά καλές κοπέλλες.
Τ·’ ω! Λεµονιά µου φουντωτή πού ’σαι στον κατεβάτην.
Σούστου τ·αι ρίψε τους αθθούς να γεµωστεί κρεββάτιν.
Φωνάξετε της µάνας της να φέρει τα σεντόννια
που της τα προικοδόρησεν που τα µιτ–ιά της γρόννια.
Φέρτε τ·αι τα σεντόννια της τ·είνα τα µεταξένα
που τά ’φανεν η νιόνυφφη τ·’ εί–εν τα φυλαµένα.
Ρέξετε τα βελόνια σας µε κότ–ινον µετάξιν
ράψετε το κρεββάτιν τους όµορφα µε την τάξην.
Προσέχετε τες βελονιές καλά να µεν φανούσιν
Γιατ’ ύστερά ’ννα τες θωρούν τ·’ έννα µας νιελούσιν*.
Βάρτε τους τέσσερεις σταυρούς στα τέσσερα καντούννια
να ππέφτ’ η νύφφη τ·’ ο γαµπρός σαν τα φιλικουτούννια.
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Άµαν ετέλειωννεν το στρώσιµον του κρεββαθκιού µε κάµποσα σεντόνια, που τα
εστρώνναν σταυρόν, που κάτω τα καλά τ·αι που πάνω τα τέλλεια καλά, έρκετουν η
ώρα που εί–εν να το πλουµίσουν*. Πρώτα επλούµιζεν ο παπάς, µε πέντε νοµίσµατα.
έναν κάθε καντούνιν τ·’ έναν µέσ’ στην µέσην (4 µονά σελίνια τ·’ έναν
διπλοσέλινον). Ύστερα επλουµίζαν οι γοννιοί τ·’ ύστερα οι συγγενείς τ·αι όσοι
άλλοι εθέλαν. Το πλούµισµαν εβάλλαν το πάνω στο µαντίλιν που είπαµεν πριν, τ·’
επλουµίζαν τ·αι τους βκιολάρηες, στο δικόν τους το µαντίλιν.
Ο ήλιος εχαµήλωσεν τ·αι πά’ κατά την δύσην
φωνάξετε τον τ·ύρην της κρεββάτιν να πλουµίσει.
Φωνάξετε τους συγγενείς νά ’ρτουν να το πλουµίσουν.
Στον άην τάφον του Γριστού να πά’ να προσκυνήσουν.
Άµαν ετέλειωννεν το πλούµισµαν, ετύλιεν η κουµέρα τα ριάλλια µέσα στο µαντίλιν
χωρίς να το δήσει, γιατί ο κόµπος στο κρεββάτιν εθεωρήτουν κακόν, τ·’ έβαλλεν τα
µέσα στο κρεββάτιν. Έπρεπεν να µείνουν τ·ειαµαί απείραχτα, όπως τ·αι οι σταυροί,
τουλάιστον σαράντα µέρες. Ετραουδούσαν ύστερα οι βκιολάρηες έναν σχετικόν
δίστιχον για το κάπνισµαν.
Φέρτε καπνιστοµέρρεχα, καπνίστε το κρεββάτιν.
Καπνίστε το µε την ελλιάν να µεν το πκιά’ τ’ αµµάτιν.
Έρκετουν η µάνα της νύφφης µε τα καπνιστοµέρρεχα,
επήεννεν στον παπάν, ευλόαν την ελλιάν τ·’ έβαλλεν την µέσα στο καπνιστήριν τ·’
η µάνα εκάπνιζεν τ·’ εράντιζεν το κρεββάτιν τ·αι τες κοπέλλες που το ’ράφκαν.
Άµαν ήτουν ούλλα τελειωµένα, πριχού να το χορέψουν, ετ·υλούσαν πάνω στο
κρεββάτιν έναν µωρόν, πάντα αρσινικόν, για να φκει καρπερόν τ’ αντρόυνον τ·αι
να κάµει πολλούς γιούες.
Στο τέλος εδιπλώνναν το κρεββάτιν έπκιαννεν το στον νώµον του έναν παλληκάριν,
συνήθως ο πρώτος κουµπάρος, εχόρευκεν το τ·’ έπαιρνέν το στην καρκόλαν τ’
αντροΰνου.
Το γλέντιν του Σαββάτου
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Το Σάββατον ’εν εί–εν φαγοπότιν. Ετρώαν µόνον οι γεναίτ·ες που ’τανούσαν στες
δουλειές του γάµου, στο σπίτιν των συµπεθθέρων τ·αι στο σπίτιν τ’ αντροΰνου.
Οι αδρώποι που ’σάζαν τα κρέατα **εκάµναν κανέναν τ·ιζι-µίζι τ·’ επίνναν τ·αι
καµιάν.
Την νύχταν, επαίζαν οι βκιολάρηες. Η µουσική στο γλέντιν του γάµου ήτουν η ίδια
για πολλά γρόνια, ως την δεκαετίαν του πενήντα που αρκέψαν ν’ αλλάσσουν τα
πράµατα τ·αι που την δεκαετίαν του εξήντα τ·’ ύστερα αλλάξαν τέλλια, όπως
πολλά άλλα στην παράδοσήν µας.
Εσυνάετουν ο κόσµος τ·’ εκάθετουν «εις το βκιολίν», όπως ελαλούσαν. Τα
τραούδκια στο γλέντιν του γάµου ήτουν λλιαστά. Το πρώτον ήταν ο χορός τ·αι για
τους αδρώπους τ·αι για τες γεναίτ·ες. Ο χορός ήτουν η ευκαιρία που είχαν,
αρσινιτ·οι τ·αι θηλυτ·οί να δείξουν, οι αδρώποι την λεβενκιάν τους, τ·’ οι
γεναίτ·ες την οµορκιάν τ·αι την προκοπήν τους. Ήτουν η ευκαιρία που είχαν οι
σκάπουλλοι τ·’ οι κορα–ιές να καµαρώσουν την κρυφήν τους την αγάπην τ·αι να
κρυφοδούν ο ένας τον άλλον. Τ·αι για τ·είνους πον είχαν τίποτε υπ’ όψιν, να
δκιαλέξουν τ·αι να βάλουν κάπκοιαν για κάπκοιον εις τ’ αµµάτιν.
Οι βκιολάρηες, **αµαν νήεν φάσιν τ·αι πκιούσιν καλά, αρκεύκαν. Εί–εν να παίξουν
πρώτα για τους αδρώπους. Εφκαίνναν οι αδρώποι να χορέψουν, ζευκάρκα ζευκάρκα, τους καρτ·ιλαµάες, 1ον, 2ον, 3ον, 4ον, τ·αι τον µπάλον, αν εί–εν κανέναν
καλοφωνάρην να τον τραουδήσει, για που τους βκιολάρηες για που τον κόσµον.
Συνηθισµένος χορός τ·αι πολλά αγαπητός ήτουν τ·αι το τραούδιν «Έσυρα το
Μήλον», που χορεύκεται καρτ·ιλαµάς.Ύστερα εγυρίζαν το στους συρτούς, τ·αι τους
ζεϊπέκκικους, τους αδρωπινούς. Τούτη ήταν η σειρά που εχορεύκαν σχεδόν ούλλα τα
ζευκάρκα που εφκαίνναν.
Ετέλειωννεν δηλαδή το έναν ζευκάριν, έφκαιννεν άλλον, ξανά που την αρκήν, ώστι
να χορέψουν όσοι αδρώποι εθέλαν. ’Εν τ·’ εχορεύκαν ούλλοι. Εί–εν που ήτουν
καλοί χορευτάες τ·’ ’εν ελείπαν ποττέ που τον χορόν, εί–εν που εχορεύκαν που τ·αι
που, νακκουρίν* τ·αι εί–εν που εχορεύκαν µόνον άµαν ήτουν µεθυσµένοι, τ·’
επατούσαν µιαν τ·ει τ·αι µιαν δά.
Πάνω στον 3ον επιντώνναν* τον «Τραουδιστόν», τα γνωστά «Τ–ιαττιστά». Πάνω
στον τραουδιστόν ετραουδούσαν οι χορευτάες ερωτικά δίστιχα. Ετραούδαν ο ένας,
έναν τ–ιαττιστόν, επαίζεν η µουσική έναν ππεστρέφιν* τ·’ εδιούσαν τον γυρόν τους,
τ·’ ετραούδαν ο άλλος το δικόν του, τ·αι πάλε το ίδιον.
Εσυναγωνίζουνταν οι χορευτάες πκοιός εννά πει το καλλύττερον, να δείξει την
µαστορκάν του τ·αι να πέψει τ·αι κρυφά µηνύµατα µε τα λόγια του τραουδκιού
στην κρυφήν του αγάπην που εκάθετουν τ·’ εθώρεν κλεφτάτα.
Στο τραούδιν εµπαίνναν που τ·αι που τ·αι οι βκιολάρηδες, είτε για να παινέψουν
τους χορευτάες για τον χορόν τους, είτε, αν είχαν το θάρρος τους τ·’ ’εν είχαν
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φό’ν να παρεξηγηθούν, να τους πειράξουν. Τ·αι που την µερκάν τους οι χορευτάες
επαινεύκαν µε τα τραούδκια τους τους βκιολάρηες για εκάµναν τους τ·αι κανέναν
χωραττάν*. Γράφω πκιο κάτω κάποια χαραχτηριστικά δίστιχα.
Τ·αι τούτοι που χορεύκουσιν **µά––ιαλλα τ·’ άφτονά τους
καλάρουσιν* τες όµορφες τ·αι παίρνουν τες µιτά τους.
Τ·αι τούτοι που χορεύκουσιν ειντά ’µορφα που ––ιούνται*
αν µεν τους τραουδήσουµεν έννα παραπονιούνται.
Παί·εις βκιολάρη το βκιολίν τ·αι κάµνεις το τ·αι κλαίει
όπως τ·αι η καρτούλλαν µου, πονεί δίχα να φταίει.
Παίξε βκιολάρη το βκιολίν τ·αι το χωρκόν µας εν’ πολλύν
τ·αι λείπει µια τ·’ εννά ’ρτει.
Μοιάζει µε την γαρουφαλλιάν, την αρκοτριανταφυλλιάν
π’ αθθίζει µεσ’ στον Μάρτην.
Τ·ει πά’ στην πάνω γειτονιάν κατά την παξατ·ίναν
αθθίσασιν **τωρά σκοντόν δκυο µυρωδάτα κρίνα.
Έκρουσεν την καρτούλλαν µου εµέν έναν ’πο τ·είνα.
Κάθε ζευκάριν που ετέλειωννεν τον χορόν του επλούµιζεν τους βκιολάρηες. Εσύρναν
που δκυο τρεις µπακκίρες µέσ’ στο πκιάτον που είχαν οµπρός τους τ·ειαµαί που
’παίζαν. Που τ·αι που κανένας χουβαρτάς εµπόρηεν να σύρει µέσ’ στο πκιάτον τ·αι
κανέναν µισούιν τ·αι κάποτε τ·αι ολόκληρον σελίνιν. Άµαν κανένας χορευτής έθελεν
να δείξει στον βκιολάρην πόσον τον ευκαρίστησεν, έφκαλλεν που την πούγγαν του
κανέναν σελίνιν, ετσίλλαν το µε τον µιαλιώναν του πά’ στο µέτωπον του βκιολάρη,
σαν έπαιζεν, τ·’ εκόλλαν. Ο βκιολάρης εσυνέχιζεν να παίζει µε το σελίνιν
κολληµένον στο µέτωπον τ·αι να καµαρώννει.
Ύστερα ήτουν να χορέψουν οι γεναίτ·ες, πάλε ζευκάρκα - ζευκάρκα. Εξεκινούσαν µε
τους καρτ·ιλαµάες, τους γεναιτ·ήσιµους 1ον, 2ον, 3ον, 4ον τ·’ ύστερα διάφορους
συρτούς, µε πκιο γνωστόν το τραούδιν «Ψιντρή Βασιλιτ·ιά µου». Παρόλον που ο
χορός εί–εν τον ίδιον σκοπόν τ·αι για τους αδρώπους τ·αι για τες γεναίτ·ες, να
διασκεδάσουν, δηλαδή, τ·αι να δειχτούσιν, ο καθένας έκαµνεν το µε τον τρόπον που
ήτουν πρέπον. Οι αδρώποι να θωρούν καρτ·ίν τ·αι ψηλά τ·αι να κορτώννουν, ενώ
οι γεναίτ·ες µε µετρηµένα πατήµατα, χαµηλοβλεπούσες τ·αι σεµνές.
Οι γεναίτ·ες ’εν επλουµίζαν. ’Εν είχαν δικόν τους πουντ·ίν. Επλουµίζαν τες όµως
οι δικοί τους. Ο τ·ύρης για τ’ αδέρκια τους αν ήτουν ελεύτερες, ο άντρας για ο
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χαρτωµένος τους αν ήτουν ζευκαρωµένες. Αν εγελλιέτουν κανένας αρσινικός, εκτός
που στενός συγγενής να σηκωθεί να πλουµίσει τους βκιολάρηες την ώραν που
εχόρευκεν γεναίκα, σίουρα ήτουν να γινεί καφκάς, µπορεί τ·αι µα–αιρώµατα.
Άµαν ετελειώνναν οι γεναίτ·ες εφκαίνναν πάλε κάποιοι αδρώποι τ·’ εχορεύκαν. Σε
τούτον τον γυρόν ητουν να χορέψουν τ·αι την καντήλαν µε την συνοδείαν του
τραουδκιού «Τον Τοίχον τον Παλλιότοιχον». Την καντήλαν εχορεύκαν την είτε
ζευκάρκα είτε ένας µόνος του τ·’ άλλος επισκάλλιεν*. Επκιάνναν έναν ποτήριν,
εβάλλαν µέσα νερόν εβκάλλαν το µαντίλιν τους, ε––επάζαν το ποτήριν τ·’ εσφίγγαν
το καλά µε το µαντίλιν τ·’ εβάλλαν το πούκουππα πά’ στην τ·εφαλήν τους.
Ετσιλλούσαν το τ·’ εσοζυάζαν* το τ·’ αρκέφκαν χορόν. Τες παραπάνω φορές το
τραούδιν ετραουδούσαν το οι ίδιοι οι χορευτάες, πότε ένας - ένας, πότε τ·’ οι δκυο
αντάµα µε το έναν –έριν στον νόµον του συντρόφου τους τ·αι µε το άλλον
απλωµένον.
Τον τοίχον τον παλλιότοιχον εννά τον ασπρογιάσω
τ·αι την αγάπην την παλλιάν εννά την πολογιάσω*
Όφφου! Όφφου! Ρα µουζουρού του Μόρφου
που µ’ έκαµες τ·’ επέλλανα για δκυο βυ·ιά του κόρφου...
Τ·είνοι π’ αττυµούµαι να χορεύκουν την καντήλαν ταχτικά στους γάµους, τ·αι να
τραουδούν, ήτουν ο µακαρίτης ο Φωτής του Ππεκρή, ο Αντρέας του Ππεκρή (ο
Σταχτέρας) ο Αντρέας του Σταµπόλη (Τσιάκκα Ππαράς), ο Κωστής τ·’ ο Νικολής του
Τουρκοπούλλου. Σίουρα εί–εν τ·’ άλλους, αµµά τούτοι έρκουνται τωρά στον νούν µου.
Με τούτα ούλλα ετέλλειωννεν το γλέντιν του Σαββάτου.

Κυριακή του γάµου.
Την Κυριακήν, **που το χάραµαν του φου, ήτουν ούλλοι στο πόιν. Να ετοιµαστούν
τα φαγιά, να σαριστούν τ·αι να ραντιστούν τα στενά πού ’–εν να ρέξει τ’
αντρόυνον. Να σιουρευτούν οι γοννιοί, οι κουµπάροι, οι κουµέρες ότι έχουν ούλλα
τα ταιρκαστά για τον γάµον. Νά ’βρουν ούλλοι τα καλά τους πού ’–εν να
φορήσουν στην εκκλη–ιάν. Επίσης, την Κυριακήν, πριν που το µεσοµέριν, σαν
αντίδωρον για το κάλεσµαν επαίρναν στο σπίτι τους συµπεθθέρους που τους
εκαλέσαν, µιαν κούππαν σιτάριν, το λεγόµενον «κάλεσµαν», όπως τ·αι το αλεύριν
που είπαµεν πριν, εις τες γλυσταρκές. Έπαιρνεν το η νοικοτ·υρά, για έπεµπεν το µε
κανέναν µιτσίν. Εγιώ αττυµούµαι πολλές φορές που µε έπεµπεν η µάνα µου, η
Αδονού. «Έλα γιε µου να πάρεις κάλεσµαν τ·ει κα’ στον τάδε...» Εδίαν µου µιαν
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κούππαν σιτάριν ––επασµένην µε µιαν µαντηλλιάν. Έπαιρνα το τ·’ ετρατταρίσκαν*
µε γλυκόν. Άλλες φορές όµως επήαιννεν η ίδια η µακαρίτισσα η µάναν µου τ·’
έπαιρνεν µε τ·’ εµέναν µιτά της. Έπαιρνεν κάτι πάνω, κάτω µέσ’ στο καλάθιν τ·’
εµείνισκεν τ·’ ετάναν εις στον µαείρεµαν. Ήτουν πολλά µιάλον τ·αι όµορφον
παναΰριν τούτες ούλλες οι προετοιµασίες!...
Η δοτ·ιµή του γαµπρού.
Τον τ·αιρόν τ·είνον, για να ζήσει τ·αι να κουµαντάρει ένας άδρωπος γεναίκαν τ·αι
σπίτιν, έπρεπεν νά ’–ει δύναµην τ·αι νουν. Ο γαµπρός, λοιπόν, έπρεπεν πρώτα να
δοτ·ιµαστεί αν εν’ άξιος τ·’ ύστερα να του δώκει ο άλλος την κόρην του. Τωρά
έννα µου πείτε: ’Ντα εκαρτερούσαν την τελευταίαν στιµήν να τον δοτ·ιµάσουν; Όι,
φυσικά. Εξέραν τον τ·αι τ·είνον τ·αι την γεννιάν του, αν ήτουν χωρκανός, µα τ·’ αν
µεν ήτουν, ερέσσαν* τον που –ίλλιες «µυστικές υπηρεσίες»... για να τον βάλουν έσσω.
Έπρεπεν όµως, κατά το έθιµον, να περάσει τ·αι την τυπικήν εξέτασην. Τ·αι µάλιστα
µπροστά στ’ αµµάθκια του πεθθερού, της πεθθεράς, της νύφφης, των συγγενών τ·αι
των γειτόνων. Έπρεπεν να κάµει τ·αι τ·είνος τον άθλον του, όπως εις τα παραµύθκια.
Ο πκιό συνηθισµένος άθλος, ήτουν να ––ίσει τ·αι να κατακόψει έναν µιάλον
κούττουκον*. Τ·’ αν έθελεν ο πεθθερός του να τον δυσκολέψει, εδκιάλεεν έναν
ξύλον σκνιφόν*, έβαλλεν το τ·αι κάµποσες µέρες τ·’ εφούσκωννεν µέσ’ στο νερόν
τ·’ άτε τωρά να τον ί––ίσεις!
Επήαιννεν λοιπόν, πολούτουρκα* ο γαµπρός έσσω του πεθθερού του, εδίαν του
τ·είνος τον κούττουκον τ·αι ό,τι εργαλεία έθελεν, κουνιάν, ξινάριν, µάτσαν τ·αι
σφίνες, εσυνάουνταν ούλλοι γυρών τ·’ εθωρούσαν τον που πάλευκεν να τον ι––ίσει
τ·αι να τον κατακόψει, τ·’ εκάµνασιν χάζιν. Η νύφφη άµαν τον εθώρεν να τα
καταφέρνει εκαµάρωννεν. Μ’ άµαν εδυσκολεύκετουν, έλαµνεν την η έννοια, µέµπα
τ·’ ’εν τα καταφέρει τ·’ ’εν της τον δώκουν, τ·αι µε την πονηρκάν, που λαλούν
πως έχουν οι γεναίτ·ες, έβρισκεν τον τρόπον να του τανύσει ποϋριστά. ’Εν έχω
υπόψιν µου καµιάν τέθκοιαν ιστορίαν που το Καπούτιν, αµµά κυκλοφορούν
διάφορες που θαρκούµαι αξίζει τον κόπον να συναφέρουµεν καµιάν.
Η νύφφη, γιατί τ·αι που λαλείτε, άµαν τ·’ είδεν πως ο γαµπρός εδυσκολεύκετουν
τ·’ έπκιαν την ο φό’ς, µέµπα τ·’ ’εν τα καταφέρει τ·’ ’εν της τον δώκουν, έπκιαεν
την κούππαν µε το κλιττάριν τ·’ έρεξεν που κοντά του, ιµί–* να ταΐσει τες όρνιθες
τ·’ εφώναζεν: «πούρι - πούρι, πούρι - πούρι...» εσυνάουνταν οι όρνιθες τ·’ έσυρνεν
τους γυρών το κλιττάριν, τ·αι τάχα για να τες πεντήσει* που την µέσην της αυλής:
«άκραν - άκραν». Ενώ έθελεν να πει του γαµπρού να διά του ξύλου στες άκρες.
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Τ·αι µια άλλη ιστορία, πάλε µε τες όρνιθες. Έσυρνεν των όρνιθων το κλιττάριν τ·’
εφώναζεν τραουδιστά: «πούρι - πούρι, το κλιττάριν, δώσ’ του κούττουκου στο
ζάριν».
Οι αδρώποι τότες ήτουν µαθηµένοι της δουλειάς τ·’ όσον τ·’ αν εδυσκολεύκουνταν,
στο τέλος εκαταφέρναν τα. Ε, τ·αι για να λαλούµεν τ·αι του στραού το δίτ·ιον, του
καθενού εδκιούσαν του τ·αι τον κούττουκον που του ’ταίρκαζεν.
Η δοτ·ιµή της νύφφης.
Κάτι ανάλογον εγίνετουν σε άλλα χωρκά τ·αι για την νύφφην. Για το Καπούτιν ’εν
είµαι σίουρος, γιατί ’εν έχω καµµιάν τέθκοιαν µαρτυρίαν. Όµως ’εν το αποκλείω.
Το Σάββατον, για καµµιάν άλλην ηµέραν που τους εγιούταν µε τες δουλειές τους,
λλίον πριν τον γάµον, επήαιννεν οι νύφφη έσσω της πεθθεράς της τ·’ εβάλλαν την
να κάµει διάφορες δουλειές για να δει η πεθθερά, το σόιν τ·’ η γειτονιά, τες
νοικοτ·υροσύνες της. Εβάλλαν την να κόψει φιδέν, να κάµει µακαρούννια, να
κεντήσει, έτο ’πο τούτες τες γεναιτ·ήσιµες δουλειές που θέλουν την τέγνην τους.
Τ·αι κατά που φαντάζουµαι, κάτι θα της εκάµναν τ·αι τ·είνης για να την
δυσκολέψουν.
Το στόλισµαν της νύφφης.
Ύστερις που το µεσοµέριν εσυνάουνταν στο σπίτιν της νύφφης οι φιλενάδες της, οι
γειτόνισσες, συγγένισσες, έτο ούλλον το γεναικολόιν του χωρκού για να την
εστολίσουν. Αδρώποι, εξόν που την οικογένειάν της τ·αι µιτ–ά κοπελλούδκια, ’εν
επηαίννασιν.
Βκιολίν τ·αι λαούτον, πότε εί–εν, πότε ’εν εί–εν. Ανάλογα µε το πόσον εδύνετουν ο
καθένας. Αν δεν εί–εν βκιολάρηες ετραουδούσαν οι γεναίτ·ες που ήτουν τ·ειαµαί.
Το ντύσιµον εγινήσκετουν σχεδόν που την αρκήν. Η νύφφη εφόρεν µόνον τα
εσσώρουχα τ·αι το µισοφόριν της. Εβάλλαν σε µιαν τσαέραν έναν κεντητόν, άσπρον
µαξιλάριν τ·’ εκάθετουν η νύφφη να θωρεί, όπως τ·αι στην «µανάσσαν»,
κατανάτολα. Το ίδιον εγίνετουν τ·αι µε τον γαµπρόν, τ·αι στην εκκλη–ιάν τ·αι σε
πολλές άλλες περιπτώσεις, γιατί η ανατολή εν’ η αρκή της ζωής, η ελπίδα της νέας
ηµέρας, που πάντα καρτερούµεν ναν καλλύττερη.
Εφορούσαν της το νυφφικόν, εχτενίζαν την, εβάφφαν την (υστερώττερα που ’δείχτην
το βάψιµον. Πρωµπύττερα*, το πολλύν - πολλύν να της εβάλλαν νάκκον χολλάν*)
τ·’ ετραουδούσαν της.
Όπως τ·αι στο ράψιµον του κρεββαθκιού, έτσι τ·αι δαµαί, αρκέφκαν µε την
επίκληση για την βοήθειαν του Θεού.
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Ώρα καλή, τ·’ ώρα γρουσή τ·’ ώρα ευλοηµένη.
Τούτ’ η δουλειά π’ αρκέψαµεν να βκει στερεωµένη.
Ώ! Παναΐα Δέσποινα µε τον Μονογεννήν σου
Έλα τ·’ εσού βοήθα µας τ·αι δώσ’ µας την ευτ·ήν σου.
Τα τραούδκια που ετραουδούσαν, είτε οι βκιολάρηες, είτε οι κοπέλλες, µα κυρίως οι
ηλικιωµένες, ελαλούσαν για την µιάλην χαράν της ηµέρας, για την οµορκιάν, την
αρκονκιάν τ·αι την καλήν ανατροφήν της νύφφης.
Σήµερον λάµπει ο ουρανός σήµερον λάµπ’ η µέρα.
Στολίζουν τ·αι την νιόνυφφην µε την πολλήν µαννιέραν.
Άγγια* στολίστε την καλά την µαρκαριταρένην
απού την έσσ’ η µάνα της κάθε οχτώ λουµένην.
Η µάνα που σ’ εγέννησεν εγύριζεν τα όρη.
τ·’ έτρωεν µούττες των δεντρών τ·’ έκαµεν τέθκοιαν κόρην.
Στολίστε την βρουλλίστε την πκιάστε τα ποχτενίδκια
τ·αι πάρτε τα στον γρυσοφόν να κάµει δαχτυλίδκια.
Τωρά που την αλλαξετε τ·’ εβάλετε της τ’ άσπρα.
εθάµπωσεν ο ουρανός τ·’ εφκήκαν, µέραν τ’ άστρα.
Τα σείλη της εν’ ζάχαριν το µαόυλον της µήλον
τα στήθη της παράδεισος τ·αι το κορµίν της κρίνον.
Άλλα ελαλούσαν για τον αποχωρισµόν της κόρης που την µάναν, για κανέναν
γονιόν που ήτουν πεθαµµένος τ·’ ’εν αξιώθηκεν να παντρέψει το παιδίν του τ·αι
άλλα τέθκοια, που η νύφφη ήτουν αδύνατον να µεν κλαµουριστεί. Σίουρα η αιτία
που η νύφφη εκλαµουρίζετουν ήτουν η χαρά της για το όνειρον που
επραγµατοποιήτουν. Το όνειρον που κάµνει κάθε γεναίκα που τον τ·αιρόν πον
µωρόν. Ήτουν ο αποχωρισµός που την µάναν της, γιατί το δέσιµον µε την µάναν
τ·αι γενικά µε την οικογένειαν ήτουν πολλά πκιο δυνατόν παρά σήµµερα. Όµως
κάποτε εµπόρηεν* να κλαίει τ·αι γιατί τ·είνος που επαντρεύκετουν ’εν ήτουν τ·είνος
που αγάπαν, µα τ·είνος που της εδώκαν οι γοννιοί της.
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Μέσ’ στην αυλήν η µάνα σου εφύτεψεν λεβάνταν
να κόφκει να µυρίζεται να σ’ αθθυµάται πάντα.
Τόσον τ·αιρόν ο τ·ύρης σου εί–εν τ·’ ετάιζεν σε.
Τωρά, πως τ·αι εκίαρεν* του ξένου τ·’ έδωκέν σε;
Μέν κλαίεις νύφφη, µεν κλαίεις τ·’ έτ·εν νά πάεις πέρα.
Η µάνα σου εν’ δαχαµαί τ·’ έρκεσαι κάθ’ ηµέρα.
Να τό ’ξερεν ο τ·ύρης σου πως εν’ ν’ αρµάσει κόρην
εί–εν να φύει του Θεού τ·αι νά ’ρτει µε το ζόριν.
Το στόλισµαν τ·αι τα τραούδκια επηαίνναν ώραν πολλήν. Τ·’ εκτός που τούτα
ούλλα τα συγκινητικά εκάµναν της τ·αι τον χωραττάν τους οι κοπελλούες, τ·αι
κανέναν υπονοούµενον οι παντρεµένες για την νύχταν...
Άµαν εβαρυκωλιούσαν νάκκον παραπάνω, οι βκιολάρηες είχαν τον τρόπον τους να
κουντήσουν* νάκκον τα πράµατα.
Κοπέλλες που στολίζετε κοπέλλες γληοράτε
τ·’ η ώρα επλησίασεν στην εκκλη–ιάν να πάτε.
Άµαν ετελειώνναν µε το στόλισµαν εγίνετουν το ζώσµαν µε έναν κότ–ινον µαντίλιν,
που την µάναν τ·αι το τ·ύρην της τ·αι το πολλύν τ·αι που καµµιάν στετέν. Αν
ήτουν ορφανή έζωννεν την η νούννα για ο τατάς της.
Φωνάξετε την µάναν της νά ’ρτει να την ιζώσει.
τ·αι να της δώκει την ευτ·ήν να την κατευοδώσει.
Έρκετουν η µάνα της µε έναν κότ–ινον µαντίλιν. Όπως εκράτεν το µαντίλιν
έκαµνεν το σχήµαν του σταυρού πάνω στο στήθος της νύφφης εδίαν τρεις φορές
του µαντηλλιού γυρών που την κόξαν της, που τα αριστερά προς τα δεξιά, έζωννεν
την, δίχα να δήσει κόµπον, τ·’ έβαλλεν το ύστερα στον νόµον της. Το ίδιον έκµανεν
τ·αι ο τ·ύρης της, µε το κάλεσµαν του βκιολάρη.
Νά ’ρτει ο τ·ύρης της κοντά τωρά να την ιζώσει
τ·αι να της δώκει την ευτ·ήν τ·αι να την παραδώσει.
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Ο λόος που λαλεί το τραούδιν, «Φωνάξετε της µάνας της...» ένι γιατί η µάνα τ·αι ο
τ·ύρης ’εν τ·’ ήτουν συνέχεια τ·ειαµαί. Ήτουν ποσκολισµένοι* µε τες δουλειές τους.
Το στόλισµαν ’εν ήτουν δουλειά δική τους. Έρκουνταν την ώραν που τους
εφωνάζαν, να ζώσουν, να καπνίσουν τ·αι να δώκουν της ευτζήν τους στο παιδίν τους.
Μέσα στο δίσκον τον καλόν ήτουν έτοιµα τα καπνιστοµέρρεχα. Άµαν ετραούδαν ο
βκιολάρης: «Φωνέξετε της µάνας της νά ’ρτει να την καπνίσει...», έσαζεν η µάνα το
καπνιστήριν µε την ελιάν. Εκάπνιζεν την κόρην της που πάνω που την τ·εφαλήν
τρεις γυρούς που τα αριστερά προς τα δεξιά, εράντιζεν την ροδόστεµµαν µε την
µερρέχαν τ·’ εδίαν της την ευτ·ήν της λουµένη τ·αι τ·είνη του κλαµάτου. Το ίδιον
έκαµνεν τ·’ ο τ·ύρης. Με το κάπνισµαν, το στόλισµαν ετέλλειωννεν τ·’ ήτουν ούλλα
έτοιµα για την εκκλη–ιάν. Το τελευταίον τραούδιν που τους βκιολάρηες, για που
κανέναν γονιόν ήτουν το πο–αιρέτηµαν.
Νιόνυφφη, λάµνε στο καλόν τ·αι στην καλήν σου ώραν.
Τ·ει που πατάς ν’ αθθίζουσιν γυρών - γυρών τα φκιόρα.
Το ™ιούρισµαν του γαµπρού
Στο σπίτιν του γαµπρού εσυνάουνταν* οι συγγενείς, οι φίλοι τ·’ οι κουµπάροι να
του κάµουν τ·αι τ·είνου τα δικά του. Να τον ι™ουρίσουν να τον ιντύσουν να τον
ιχτενίσουν τ·αι να τον καµαρώσουν. Έρκετουν ο παρπέρης µε την βαλιτσούν που
εί–εν µέσα τα σύνεργά του, οι βκιολάρηες, αν εί–εν, τ·’ αρκέφκαν. Σε µιαν τσαέραν
µε έναν µαξιλάριν κεντητόν, εκαθήσκαν τον γαµπρόν να θωρεί κατανάτολα, όπως
είπαµεν. Εφόρεν µόνον το σώβρακον του. Εβάλλαν έναν πκιάτον για για τους
βκιολάρηες τ·’ άρκεφκεν η δουλειά, πάλε µε το «Ώρα καλή, τ·’ ώρα γρουσή τ·’ ώρα
ευλοηµένη...» τ·αι τα άλλα σχετικά τραούδκια που είπαµεν για την νύφφην. Το
πλούµισµαν για τον παρπέρην εβάλλαν το µέσ’ στην βαλιτσούν του µε τα συνεργα,
που ήταν ανοιχτή πάνω σε µιαν τσαέραν. Ο παρπέρης άπλωννεν την σαπουννιάν µε
το πάσον του, εκόνιζεν το ™ουράφιν του, πάλε µε το πάσον του τ·’ οι βκιολάρηες
ετραουδούσαν.
Βάρτου καµπόσην σαπουννιάν να τρέ–ει το ™ουράφιν
για να γιαλλίσ’ η βούκκα του σαν τ’ άδολον γρουσάφιν.
Παρπέρη το ™ουράφιν σου καλά να το κονίσεις
για να ™ουρίσεις τον γαµπρόν να µεν τον τυρανήσεις.
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Όπως είπαµεν, ο παρπέρης **µε το δκιανίν του, τ·αι που τ·αι που να κάµνει πως
εκουτσώθην το ™ουράφιν του τ·αι να τους νέφκει πως έπρεπεν να βάλουν σελινούιν
µέσ’ στο πιάτον για να συνεχίσει. Τέλος πάντων, ετέλλειωννεν το ™ούρισµαν τ·’
ετραούδαν ο βκιολάρης το σχετικόν τραούδιν,
Βάρτου ροδόστεµµαν πολλύν, παρπέρη να τ’ αρέσει
για να µουσκοµυρίσουσιν οι στράτες πόννα ρέσσει.
Ετέλειωννεν το βάσανον του γαµπρού µε το ™ούρισµαν τ·’ άρκεφκεν άλλον βάσανον.
Τα κοπέλλια που γυρών, να του φορήσουν το πατταλόνιν του, εκάµναν ιµί– πως ’εν
έµπαιννεν, τα παπούτσια του εφορούσαν του τα αξινόστραφα, την φανέλλαν, το
πουκάµισον, το ίδιον. Εφόρεν του τα ο ένας, έρκετουν ο άλλος, όι έννεν καλά,
έφκαλλεν τα να του τα ξαναφορήσουν. Ως τ·αι το σώβρακον εκάµναν πως εί–εν να
του το φκάλουν τ·’ εκάµνασιν χοχόιν*. Με το χτένισµαν, **–είρου –ειρόττερα.
Εχτένιζεν τα µαλλιά του ο ένας, ο άλλος εξήλωννεν τα να του τα κάµει άλλωσπως.
Όι ιµί– η χτεννιά ’εν ήτουν καλή, επκιάνναν µιαν παλλούραν που τον βραµόν, τάχα να
τον ιχτενίσουν µε την παλλούραν. Τέθκοια κάστια* του εκάµναν, τ·αι η φτω–η η µάνα
του, άµαν εγιούταν* ναν τ·ειαµαί, θέλεις που την συγκίνησην, θέλεις που τον εθώρεν να
τον τυραννιούν ελούννετουν τα κλάµατα. Τούτην την εικόναν έχω την µέσ’ στον νουν
µου που αλλάσσαν τον Ηλίαν του Στραού του Βασίλη. Τ·αι µάλιστα αττυµούµαι
έναν τραούδιν που του είπεν ο Νικολής του Τουρκοπούλλου που µιλά µόνον του...
Όσα εκάµαν του Γριστού οι κακουργοί Εβραίοι
να του τα κάµουµεν τ·’ εµείς τ·’ η µάνα του ας κλαίει.
Άµαν ετελειώνναν µε τούτα ούλλα εγίνετουν το ζώσµαν τ·αι το κάπνισµαν, όπως
τ·αι στην νύφφην, µόνον που ’εν τον ε·ώνναν µε κότ–ινον µαντίλιν. Απλά
εφορούσαν του το κολάνιν του οι γοννιοί του εσταυρώνναν τον µ’ έναν µαντίλιν
άσπρον τ·’ εβάλλαν του το γυρών που τον λαιµόν διπλωµένον να κάµνει τρίγωνον.
Στο τέλος ετραουδούσαν του τ·’ έναν τραούδιν για πο–αιρέτηµαν.
Στην στράταν για την εκκλη–ιάν
Ετελλειώνναν µε τ’ αλλάµατα τ·’ έρκετουν η ώρα για την εκκλη–ιάν. Χώρκα
επαίρναν τον γαµπρόν, χώρκα την νύφφην. Οµπρός οι βκιολάρηες, πίσω τους σε
κάποιαν απόστασην ο γαµπρός, µε τον τ·ύρην του στην δε™ιάν του την µερκάν να
το κρατεί που το –έριν, τ·αι ταπισόν οι στενοί συγγενείς τ·αι ο κόσµος. Αν ο
γαµπρός για η νύφφη ήτουν ορφανοί που τ·ύρην, στην εκκλη–ιάν έπαιρνεν τους ο
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τατάς τους για κανένας θκειος τους. ’Εν έπρεπεν όµως τ·είνος που τους έπαιρνεν
να ήτουν –ηράτος γιατί ήταν κακόν γούριν για τ’ αντρόυνον. Ο γαµπρός ήταν όπως
τον αλλάξαν µε το µαντίλιν τ’ άσπρον στον λαιµόν τ·αι το µαντηλούιν να ρέµπει*,
πάλε τρίγωνον που την στηθόπουγγαν του σάκκου. Όπως ήτουν φυσικόν, αφού στον
γαµπρόν ήτουν συνάµενοι αδρώποι τ·αι στην νύφφην γεναίτ·ες, έτσι στην ποµπήν
του γαµπρού οι πκιο πολλοί ήτουν αδρώποι τ·αι στης νύφφης γεναίτ·ες.
Επαίζαν λοιπόν οι βκιολάρηες τ·αι η ποµπή επροχώραν γιάλι άλι. Άµαν εφτάνναν στην
εκκλη–ιάν αφήνναν τον γαµπρόν οι βκιολάρηες τ·’ επηαίνναν να φέρουν την νύφφην.
Με τον ίδιον τρόπον εφέρναν την νύφφην στην εκκλη–ιάν, που αν εί–εν τ·αι
κάποιον άλλον λό’ν, εκτός που την συγκίνησην, εµπόρηεν να πααίννει κλάµωντα.
’Εν εξήχαννεν όµως, όπως επάαιννεν να κωλοσύρνει* τα πόδκια της για να πάρει
πίσω της τ·’ άλλες, δηλαδή να παντρευτούν τ·’ άλλες ταπισών της.
Την ώραν που επααίνναν εις την εκκλη–ιάν επαίρναν µιτά τους τ·αι τα διάφορα
που εγρειάζουνταν για το µυστήριον. Συνήθως, που την µερκάν της νύφφης
επαίρναν µέσ’ σ’ έναν ασηµένον δίσκον τα στέφανα τ·αι τες αρραβώνες δηµµένες µε
κότ–ινην κουρτέλλαν τ·αι κουφέττες του γάµου. Μια παρανυφφούα εκράεν έναν
µαξιλάριν για να κουµπήσουν πάνω το ευαγγέλιον τ·’ άλλες δκυο, δε™ιά τ·’
αριστερά της νύφφης, εκρατούσαν που µιαν λαµπάδαν, άσπρην, αφτούµενην.
Δαµαί να πούµεν ότι τ·ειν’ την κότ–ινην κουρτελλούαν, ύστερα που το µυστήριον
εκόφκαν την κοµµατούδκια τ·’ εδκιαµοιράζουνταν την οι κοπέλλες τ·αι τα κοπέλλια,
τ·’ εβάλλαν την που κάτω που το µαξιλάριν τους. Επιστεύκαν ότι την νύχταν εί–εν
να δούν όροµαν τ·είνον για τ·είνην πού ’–εν να παντρευτούν. Το ίδιον επιστεύκαν
τ·αι για τες κουφέττες του γάµου.
Που την µερκάν του γαµπρού επαίρναν την κουµανταρίαν τ·αι το πρόσφορον για
την τ·οινωννιάν, το σιτάριν τ·αι τον παµπακόσπορον. Αν το κάµναν όµως τ·’
άλλωσπως, ’εν τ·’ εµάλλωννεν κανένας...
Άµαν έφταννεν η νύφφη στην εκκλη–ιάν, αφήνναν οι γοννιοί τους µελλόνυφφους τ·’
επαραλάµβαννέν τους ο παπάς. Έννα διερωτάστε: Τ·αι το φιλίν; Τ·αι η αθθοδέσµη;
Έτσι πράµατα ’εν εί–εν. Υστερόττερα (την δεκαετίαν του 60, π’ αττυµούµαι εγιώνι)
εκράεν ο γαµπρός µιαν αθθοδέσµην τ·αι µεν φανταστήτε καµιάν ’πο τ·είνες του
αθθοπωλείου που εν’ σαν τες ψεύτιτ·ες. Έτο µιαν µατσούαν φκιόρα που την αυλήν
τ·’ εδίαν την της νύφφης µ’ έναν φιλίν. Τ·αι µεν φανταστείτε κανέναν φιλίν ’πο
τ·είνα τα ρουφητά που θωρούµεν σήµµερα. Έτο έναν φιλίν πά’ στην βούκκαν.
Το µυστήριον του γάµου
Έπκιαννεν τους λοιπόν ο παπάς, έβαλλεν τους µέσ’ στην εκκλη–ιάν, έπαιρνεν τους
να προσκυνήσουν τ·’ έστηννεν τους εις τον τόπον τους για ν’ αρκέψει το
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µυστήριον. Δε™ιά ο γαµπρός, αριστερά η νύφφη. Δίπλα που τον γαµπρόν ο
κουµπάρος τ·αι δίπλα που την νύφφην η κουµέρα. Ως την δεκαετίαν του 50,
εµπαίνναν ένας κουµπάρος τ·αι µια κουµέρα. Υστερόττερα εγινήκαν δκυο τ·’ όσπου
επαίρναν ο τ·αιρός επολλυνίσκαν τ·’ εστέκουνταν δεξιά τ·’ αριστερά τ’ αντροΰνου
τ·’ εγίνετουν έναν καλλίτ·ιν* που κουµπάρους τ·αι κουµέρες.
Να χωραττέψουµεν τ·αι νάκκον. Άµαν τους έβαλλεν ο παπάς τες αρραβώνες, τ·’
ύστερα, εσυνηθίζετουν να τους τες αλλάσσουν, ο κουµπάρος τ·’ η κουµέρα, τ·’
ύστερα που επολλύναν να τους τες αλλάσσουν ο πρώτος µε την πρώτην, ο δεύτερος
µε την δεύτερην, ο τρίτος µε την τρίτην κλπ. Εσιννιαρίσκαν*, γιατί τ·αι που λαλείτε,
οι κουµπάροι, αν είχαν καµµιάν κουµέραν εις τ’ αµµάτιν, τ·αι το αντίστροφον, να
µπουν εις την ανάλογην σειράν για να συµπλαστούν*, ν’ αλλάξουν αρραβώνες, να
ντ·ίσουν τ·αι νάκκον πά’ στο –ερούιν, κατά λάθος... τ·’ έππεφτεν κούντηµαν! Τ·αι
φανταστείτε τωρά, αν ύστερις που το κούντηµαν εχάλαν η δουλειά που την άλλην
µερκάν του καλλιτ·ιού, πάλε κούντηµαν που την άλλην για να σαστούν τα πράµατα.
Τούτον ούλλον το κούντηµαν ’εν ήταν µόνον για το –ερούιν κατά λάθος..., αλλά
επιστεύκαν ότι οι δκυο που αλλάσσαν αρραβώνες ήτουν να παρτούσιν.
Λοιπόν, πίσω στα σοβαρά. Αν µεν εκάµναν αρραβώνες τ·’ εµεινίσκαν µόνον εις τον
λό’ν, ο παπάς ευλόαν τους αραώνες πριν που το µυστήριον του γάµου. Η σειρά
των πραµάτων, δαµαί, εν’ δουλειά του παπά. Έβαλλεν τους τες αρραβώνες
εστεφάνωννεν τους, ετ·οινώναν τους, τ·’ ύστερα το «Ησαΐα χόρευε...». Πάνω στα
στέφανα ήτουν κουτσακωµένες*, τυλιµένες, δκυο άσπρες ρού–ενες κουρτέλλες, µια
στο καθέναν. Άµαν τους εστεφάνωννεν ο παπάς, εποτυλίαν τες κουρτέλλες τ·’
εγράφαν πάνω τα ονόµατά τους, µε την σειράν, οι κουµπάροι τ·’ οι κουµέρες. Οι
κουµπάροι στου γαµπρού τ·αι οι κουµέρες στης νύφφης. Ύστερα ετυλίαν ξανά την
κουρτέλλαν τ·’ εκαρφιτσώνναν την πάνω στα στέφανα.
Στο «Ησαΐα χόρευε...» που τους εκράεν ο παπάς τ·’ εδίαν τους τρεις γυρούς τ·αι
σε κάθε γυρόν επροσκυνούσαν το ευαγγέλιον, εγίνετουν χαµός. Το σιτάριν τ·αι τον
παµπακόσπορον που επήραν µιτά τους ανακατώνναν τα σ’ έναν πκιάτον τ·’
εβάλλαν µέσα, µπακκίρες*, µισούδκια*, τ·αι κανέναν σελίνιν* τ·’ εσύρναν τα του
αντροΰνου όπως εδίαν γυρόν. Τ·αι δώστου κούντηµαν τα κοπελλούθκια να συνάξουν
τα ριάλλια. Τ·’ άµαν επετύχχεννεν κανένας κανέναν µισούιν για κανέναν σελίνιν τ·’
ετσίλλαν το που πάνω µε το –έριν του, δέκα πόθκια επατούσαν του το για να το
ξαπολίσει να το αρπάξουν τ·είνοι. Οι γενναίοι, **µαγκόν ελαχτούσαν, όσον τ·αι να
πονούσαν, τ·’ εκαταχτούσαν το σελίνιν. Εγιώ µαγκόν εκόντευκα. Όι µάνα µου! Πού
να δώκω µέσ’ τ·είν’ την µάχην! Αν ετ·ύλαν καµµιά µπακκίρα τ·’ έρκετουν κατά
πάνω µου, άντ·ιακκι*!
Τούτον ήτουν το καρκα–ιαλλίκιν* µε τα κοπελλούδκια. Με τους αδρώπους εγίνετουν
άλλον πανΰριν. Όπως εδίαν γυρόν τ’ αντρόυνον, µε τον παπάν, τον κουµπάρον τ·αι
23

την κουµέραν, δώστου οι αδρώποι που ήταν γυρών να δέρνουν πά’ στην ρά–ην τον
γαµπρόν τ·αι τον πρώτον τον κουµπάρον!
Ετέλλειωννεν τ·αι τούτον. Την ώραν που ελάλεν ο ψάλτης τον Απόστολον, άµαν
ελάλεν: «Η δε γυνή, ίνα φοβήται τον άντραν», ο γαµπρός ήτουν έτοιµος, εσήκωννεν
το πόιν του τ·’ επάταν το πόιν της νύφφης, για να την αττυµήσει ότι τ·είνος εν’ ο
αφέντης τ·αι πρέπει να υποτάσσεται. Τ·αι –ίλλια ’µµάθκια να παρακολουθούν έτοιµα
να σιουρευτούν ότι ο γαµπρός έκαµεν το πρέπον... Τ·’ αν ήτουν η νύφφη καµµιά
–ερρέττισσα* τ·’ εγέλαν του τ·’ επάταν τον τ·είνη, πριχού να την πατήσει, το
περιπαίξιµον του γαµπρού επήαιννεν µέρες.
Άµαν ετέλλειωννεν το µυστήριον ήτουν να φιλήσουν τα στέφανα. Πρώτα οι γοννιοί
του γαµπρού, ύστερα της νύφφης, τ·αι κατόπιν οι στενοί συγγενείς. Για να φιλήσει
κάπκοιος τα στέφανα έπρεπεν να εί–εν φιλήσει πριν τα στέφανα κάπκοιου παιδκιού
του. Οι γεναίτ·ες έπρεπεν να ξαπολύσουν το τ–εµπέριν* τους πριχού να φιλήσουν τα
στέφανα. Οι –ηράτοι τ·’ οι –ηράτες ’εν εγίνετουν να φιλήσουν τα στέφανα, τ·αι όσοι
είχαν πένθος τ·’ εφορούσαν µαύρα, έπρεπεν να βάλουν πάνω τους κάτι κότ–ινον.
Άµαν ετελλειώνναν µε τα στεφανοφιλήµατα έπαιρνεν τους ο παπάς τ·’
εξαναπροσκυνούσαν τ·αι το µυστήριον, δαµαί, ετέλλειωννεν. Την ώραν που
έφκαιννεν τ’ αντρόυνον που την εκκλη–ιάν, το πκιάτον που είχαν µέσα τον
παµπακόσπορον εδιούσαν το της νύφφης τ·’ έσπαζεν στο στο κατώβλιον της εκκλη–ιάς.
Που την εκκλη–ιάν στο σπίτιν.
Ετέλλειωννεν το µυστήριον, ήτουν πκιον αρµαζµένοι*. Εξεκίναν άλλη ποµπή, πκιο
µιάλη τ·αι µε άλλον αέραν. Μπροστά εµπαίνναν τρεις - τέσσερεις µιτ–οί που
εκρατούσαν τα εξαπτέρια (τ·αι τ·ειαµαί έππεφτεν κούντηµαν πκοιός έννα πκιάει
εξαπτέριον, γιατί ύστερις ήτουν νά ’–ει σελινούιν). Ταπισόν ο παπάς µε τους
ψαλτάες, τ·αι σε κάποιαν απόστασην, επααίνναν οι βκιολάρηες. Πίσω τους το
αντρόυνον, µε τον κουµπάρον, την κουµέραν, τους γονιούς τ·αι τες παρανυφφούες
µε τες λαµπάδες, οι στενοί συγγενείς τ·αι ο κόσµος.
Η ποµπή ’εν έπρεπεν να ρέξει που την ίδιαν στράταν που έρεξεν πριν, για ο
γαµπρός για η νύφφη. Έπρεπεν να πάει που άλλην στράταν τ·’ όσον το δυνατόν
πκιο πολλύν ποΰριν. Οι στράτες ήτουν σαρισµένες τ·αι ραντισµένες. Τ·’ έµεινεν τ·’
ο λό’ς. Άµαν εσάριζεν καµµιά νοικοτ·οιρά µε πολλύν µεράκκιν την αυλήν για την
στράταν, εµπόρηεν να της πουν: «Μα πόσον σάρισµαν, σιόρ, έννα ρέξει τίποτε
αντρόυνον;!»
Εξεκίναν λοιπόν η ποµπή. Οι βκιολάρηες να παίζουν, ο παπάς τ·’ οι ψάλτες να
ψάλλουν τ·’ ο κόσµος να κλουθά ολόχαρος.
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Οι νοικοτ·υρές που εξέραν ότι το αντρόυνον εί–εν να ρέξει που το στενόν τους,
πρίχου πάν’ εις την εκκλη–ιάν για τον γάµον εσάζαν τον δίσκον τους τον καλόν µε
τα καπνιστοµέρρεχα ναν έτοιµος. Άµαν ετέλλειωννεν το µυστήριον **εκόφκουνταν
του βούρου... να πάν’ έσσω ν’ άψουν το καπνιστήριν τ·αι ναν έτοιµες, άµαν
ακούσουν του βκιολιού να κοντέφκει, να φκουν µε τον δίσκον εις στην στράταν. Σε
κάθε σπίτιν που έφκαιννεν νοικοτ·υρά να καπνίσει, εσταµάταν η ποµπή. Οι
βκιολάρηες εστέκουνταν νάκκον παράµερα τ·’ εσυνεχίζαν να παίζουν. Επήαιννεν η
νοικοτ·υρά στον παπάν, εκάπνιζεν τον τ·’ εράντιζεν τον ροδόστεµµαν µέσα στο
–έριν. Ο παπάς µε το ροδόστεµµαν που εί–εν µέσ’ στο –έριν εράντιζεν την
νοικοτ·υράν στο πρόσωπον. Έπκιαννεν ο παπάς το καπνιστήριν, εκάπνιζεν τ·’
εράντιζεν το αντρόυνον τ·’ ύστερα την νοικοτ·υράν. Έπκιαννεν τ·είνη το
καπνιστήριν που τον παπάν, εφίλαν του το –έριν του τ·’ εσυνέχιζεν να καπνίσει τ·αι να
ραντίσει ούλην την συνοδείαν, τους µιάλους µέσα στο –έριν τ·αι τους µιτ–ούς πά’
στην τ·εφαλήν. Σε κάθε σπίτιν που ήτουν εις την στράταν τους εγίνετουν τούτη η
ιστορία, ώστι να φτάσουν στο σπίτιν τ’ αντροΰνου.
Άµαν ερέσσαν που καφενέν ήτουν να σηκωθούν ούλλοι τ·αι να σταθούν, ώστι να
ρέξει τ’ αντρόυνον.
Άµαν εφτάνναν εις το σπίτιν, έξω που την πόρταν, εκαπνίζαν τον παπάν τ·αι τ’
αντρόυνον η µάνα της νύφφης τ·’ η µάνα του γαµπρού. Ύστερα εδιούσαν της
νύφφης, για το πκιάτον που ήτουν µέσα το καπνιστήριν, για έναν άλλον πκιάτον,
που το έσπαζεν για πάνω στο κατώβλιον* για έσυρνεν το τ·’ έσπαζεν πάνω στ’
ανώβλιον*.
Που τ·ειαµαί οδήγαν τους πάλε ο παπάς έσσω, οµπρός που την µανάσσαν,
έφκαλλεν τους τα στέφανα, µε την κουρτέλλαν πού’ ταν γραµµένοι οι κουµπάροι τ·’
οι κουµέρες, τ·’ εκρεµµάζαν τα στον τόπον τους εις την µανάσσαν. Άµαν εξηλώνναν
την µανάσσαν εφυλάαν τα. Παλιά εβάλλαν τα µέσα σ’ έναν ρού–ενον σακκούλλιν
τ·’ εκρεµµάζαν τα πάνω στο γυαλλίν πού ’χαν για να θωρούν την ο––ιάν τους για
µέσ’ στο σεντούτ·ιν. Υστερώττερα έκαµνεν τους ο πελεκάνος µιαν ξύλενην
στεφανοθήκην, µε γυαλλίν για να φαίνουνται, εβάλλαν τα µέσα τ·’ εκρεµµάζαν τα
που πάνω που την καρκόλαν.
Το πλούµισµαν τους βκιολάρηες
Πριχού το –αιρέτηµαν εστέκετουν τ’ αντρόυνον, ο κουµπάρος τ·’ η κουµέρα τ·’ οι
συµπεθθέροι, οµπρός που την µανάσσαν, τ·’ έρκουνταν οι βκιολάρηες εστέκουνταν
οµπρός τους τ·’ ετραουδούσαν κάµποσα τραούδκια, για την νύφφην, για τον
γαµπρόν, για τους γοννιούς τους, για τον κουµπάρον, την κουµέραν, θκειούες,
θκειάες κλπ. Κάθε ένας που ελαλούσαν τραούδιν για λλόου του έπρεπεν να βάλει
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τον οβολόν* του µέσα στο πκιάτον για τους βκιολάρηες. Τ·αι δώστου να τραουδούν
ώσπου εκατσιαρίζαν τα σελινούδκια µέσ’ στο πκιάτον που το ’κράτεν ένας βοηθός
τ·’ αχτύπαν το πάνω στο άλλον του –έριν µε τον ρυθµόν της µουσικής τ·’
ακούουνταν τα κέρµατα σαν έναν κρουστόν όργανον. Περιττόν να πούµεν ότι η
νύφφη ’εν τ·’ εί–εν δικόν της πουντ·ίν* για να πλουµίσει, οπότε, είτε για τον
γαµπρόν ετραουδούσαν, είτε για την νύφφην, πάλε ο γαµπρός επλούµιζεν. Γράφω
πκιο κάτω κάποια χαραχτηριστικά δίστιχα.
Κάµετε τόπον άρκοντες τ·αι κύκλον οι παπάες
Να πά’ να δω τ’ αντρόυνον που τες αναρκοµάες.
Κάµετε τόπον κάµετε τ·’ εγιώ ’ννα προχωρήσω
να πά’ να ’βρώ τ’ αντρόυνον για να του τραουδήσω.
Νιόγαµπρε που να –αίρεσαι νιόγαµπρε που να ζήσεις
αν θέλεις το χαττήριν µας τωρά να µας πλουµίσεις.
Νιόγαµπρε που να –αίρεσαι τ’ αµµάθκια τ·αι το φως σου
να –αίρεσαι την πέρτικαν που στέκει στο πλευρό σου.
Να κουπανήσω δκυο γρουσά να κάµω µιαν πλατάναν
να σας χαρήνει ο Θεός το τ·ύρην τ·αι την µάναν.
Πο–αιρετώ σε νιόγαµπρε τ·αι φεύκω από ’σέναν
τ·αι πάω εις την νιόνυφφην τ’ αµµάθκια τα µελένα.
Θέλω να φύω που δαµαί µα πάλε ’εν κιάρω
τ·αι το νεπέττιν* έππεσεν στον πρώτον τον κουµπάρον.
Κατατρο–ίζω το νερόν να πά’ στην δοξαµένην
να πκιάσω αντάτ·ιν το χωρκόν να σού ’βρω χαρτωµένην.
Λαλώ σας το που τα τωρά τ·αι πρίχου να νυχτώσει
πως δεν ταράσσω που δαµαί ώστι να ξηµερώσει.
Να δω το πιάτον ξί–ειλον ριάλια να γεµώσει.
Για το έθιµον τούτον έδωκα µιαν δικήν µου εξήγησην για το πως εγεννήθην.
Που την ώραν που άρκευκεν ο γάµος, ώσπου τ·’ ετέλλειωννεν, οι βκιολάρηες
επκιερώννουνταν που το πλούµισµαν που τους εβάλλαν µέσ’ στο πκιάτον. Που
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επαίρναν το αντρόυνον που τα σπίθκια τους στην εκκλη–ιάν τ·αι που την εκκλη–ιάν
στο σπίτιν ’εν επκιερώννουνταν. Για να πκιερώννουνται, λοιπόν, τ·αι για τες
κούρσες..., εσοφιστήκαν τούτην την τέγνην. Έτσι εγίνηκεν (κατά τον νουν µου)
τούτον το έθιµον, τ·’ ας µε συγχωρήσουν οι αγαπητοί µου οι βκιολάρηες. Μα για
να πούµεν τ·αι του στραού το δίτ·ιον ήταν πολλά όµορφον έθιµον, για τ·είνους
που το ’ζήσαν.
Το –αιρέτηµαν τ’ αντροΰνου
Ύστερα που το πλούµισµαν, τ’ αντρόυνον έστεκεν εις την µανάσσαν οµπρός πό’
’ναν καναπέν για να ρέξει ο κόσµος να τους –αιρετήσει. Δίπλα που τον γαµπρόν
έστεκεν ο κουµπάρος τ·αι δίπλα που την νύφφην η κουµέρα. Δε™ιά τ·’ αριστερά
αφταίνναν δκυο λαµπάδες. Οι γοννιοί τ’ αντροΰνου, ’εν εστέκαν στο –αιρέτηµαν.
Άµαν ετέλλειωννεν το πλούµισµαν των βκιολάρηων επηαίνναν να περιποιηθούν τους
ξένους τους. Πάνω σ’ έναν τραπέζιν οµπροστά που τ’ αντρόυνον ήτουν τα
τ·εραστικά. Γλυκόν του κουταλλιού, κρασίν, ζιβανία, κουννιάκκιν, παστόσυκα,
κουδαµέ, φουστούτ·ια, σταφίδκια τ·αι τσιάρα. Το τ·έρασµαν εσυνεχίζετουν τ·’ έξω που
το σπίτιν. Δκυο τρεις κουµπάροι εκρατούσαν ’πόναν κολότ·ιν για που µιαν πότσαν
µε ποτόν, ποτηρούιν τ·αι τσιµπήµατα µέσ’ στον δίσκον τ·’ ετ·ερνούσαν του κόσµου.
Το –αιρέτηµαν ’εν εγίνετουν µε το –έριν, όπως τωρά. Έρεσσεν ο κόσµος ελάλεν
τους να ζήσουν τ·’ ο γαµπρός τ·’ η νύφφη εκραούσαν που µιαν µερρέχαν τ·’
εραντίζαν τους. Δαµαί να πούµεν ότι το κανονικόν το –αιρέτηµαν, εγίνετουν την
Δευτέραν. Για τούτον, την Κυριακήν ε–αιρετούσαν µόνον τ·είνοι που ήτουν τ·ειαµαί,
ύστερα που την εκκλη–ιάν.
Τα τραπεζώµατα της Κυριακής.
Παλλιά, κατά που µου είπεν η Λουλλού του Τσουρή, τα τραπεζώµατα την Κυριακήν
’εν εγίνουνταν στο σπίτιν τ’ αντροΰνου. Εγίνουνταν χωριστά στα σπίθκια των
συµπεθθέρων. Ο καθένας ετραπέζωννεν τους δικούς του τους καλεσµένους. Τ·είνοι
που θέλαν επηαίνναν σε έναν που τους συµπεττέρους για να τους κάµει το τραπέζιν.
Τα φαγιά ήταν: Όρνιθες βραστές, µακαρούννια, κολοκάσιν, πατάτες γιαγνίν. Τα
οφτά εσπανίζαν. Λαλούµεν τωρά για παλλιά. Υστερώττερα εγυρίσαν το στα οφτά,
στα ψητά µε τες πατάτες τ·αι στα µακαρούννια του φούρνου. Ετρώαν επίνναν
εδιασκεδάζαν, τ·’ όσοι εθέλαν, ύστερα, επηαίνναν στο βκιολίν, στο σπίτιν τ’
αντροΰνου για να χορέψουν.
Σιγά - σιγά όµως αρκέψαν να κόφκουν το σύστηµαν των χωριστών τραπεζιών, όπως
τ·αι τα χωριστά καλέσµατα, τ·’ εγίνουνταν τα τραπέζια στο σπίτιν τ’ αντροΰνου.
Εστήνναν πρόχειρα τραπέζια µέσα στην στράταν για σε κανέναν διπλανόν αλώνιν,
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εβάλλαν τα οφτά στους φούρνους της γειτοννιάς, τ·αι µιτ–οι, µιάλοι, συγγενείς,
φίλοι τ·αι γειτόνοι εβουρούσαν να σάσουν τον κόσµον. Να βκάλουν τα σιννιά τ·αι
τα οφτά που τους φούρνους, να ετοιµάσουν τα πκιάτα, να σερβίρουν, να πάρουν
ποτά. Που τον τ·αιρόν που τα τραπέζια εγίνουνταν έναν τόπον για ούλλους, τ·αι
τα φαγιά αλλάξαν, τ·αι το µαείρεµαν έθελεν πκιόν την µαστορκάν του, εβάλλαν
έναν για µάειραν (’εν τ·’ ήτουν η δουλλειά του) για να τα κουµαντάρει ούλλα. Το
µαείρεµαν, τες µερίδες το σερβίρισµαν.
Τ·είνοι π’ αττυµούµαι να κάµνουν τους µαείρους, εν’ ο Καραολής, ο Τσιάκκα
Ππαράς, η µακαρίτισσα η Αδονού (η µάνα µου). Η Λουλλού είπεν µου τ·αι για τον
µακαρίτην τον Ρινήν.
Πκιο παλιά, κατά που µου είπαν, τα τραπεζώµατα για τους χωρκανούς
εγινήσκουνταν πριν που την εκκλη–ιάν. Πολούτουρκα η κάθε οικογένεια έσαζεν έναν
καλάθιν µε διάφορα φαγόσηµα, κολοκάσιν, µακαρούννια, λάδιν, καµµιάν όρνιθαν
κλπ τ·’ επαίρναν τα στα σπίθκια τους συµπεθθέρους εµαειρεύκαν τα τ·’ έκαθουνταν
τ·’ ετρώαν τ·’ επίνναν, ώστι νά ’ρτει η ώρα για τα αλλάµατα τ·αι για την εκκλη–ιάν.
Την νύχταν ετραπεζώνναν µόνον τ·είνους πού ’ρκουνταν **παρά χωρκού.

Το γλέντιν της Κυριακής
Το γλέντιν της Κυριακής τ·αι της Δευτέρας εγινήσκετουν, ας πούµεν δκυο λλογιών,
τ·’ εννά εξηγήσω πάρα κάτω.
Οι βκιολάρηες εκάθουνταν να φάσιν πρώτοι. Επαίρναν τους τα καλλύττερα, να φαν,
να πκιουν καλά, γιατί άµαν εί–εν να κάτσουν στην τσαέραν να παίζουν ’εν έξερεν
κανένας είντα ώραν ήτουν να τελλειώσουν. Άµαν τ·’ ετρώαν καλά, εκάθουνταν σε
µιαν βεράνταν ναν νάκκον ψηλά, τ·αι πκιο χαµηλά εµείνισκεν τόπος για τον χορόν.
Γύρου - γύρου εκάθετουν ο κόσµος. Συνήθως, στην αρκήν, οι γεναίτ·ες, κάτι
κοτ·ιάκρες τ·αι κοπελλούδκια, που άµαν ετελειώνναν που το φαΐν έρκουνταν εις το
βκιολίν. Οι πκιο πολλοί αδρώποι έρκουνταν υστερώττερα γιατί εβαρυκωλλυούσαν
κάµποσον εις το φάε πκιέ. Μόνον κάτι πολλά µερακλήες του χορού ήτουν νά ’ρτουν
που τους πρώτους.
Η µουσική τ·αι οι χοροί, την Κυριακήν την νύχταν, ήτουν όπως τα είπαµεν για το
Σάββατον την νύχταν. Επαίζαν οι βκιολάρηες εχόρευκεν ο κόσµος, τ·’ άµαν αρκεύκαν
νά ’ρκουνται τ·αι οι πκιο κκεφάτοι που τα τραπέζια, το γλέντιν έβραζεν παραπάνω.
Τωρά, γιατί είπα πριν ότι το γλέντιν ήτουν, ας πούµεν, δκυο λλογιών; Τα τραπέζια
που τον τόπον της ορχήστρας, είχαν κάπκοιαν απόστασιν. Τ·’ όπως ’εν εί–εν
µεγάφωνα, το βκιολίν ακούετουν µόνον τ·ειαµαί γυρόν. Το έναν γλέντιν εγίνετουν
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γυρών που το βκιολίν, µε τον χορόν τ·αι τα άλλα που είπαµεν, τ·αι το άλλον
εγίνετουν στα τραπέζια. Οι µερακλήες της πιννιάς, του χωραττά τ·αι του
τραουδκιού εστήνναν το δικόν τους το γλέντιν για ώρες πολλές µε µανέδες, µε
τραούδκια της εποχής τ·αι κεβεζελλίκκια*. Τ·αι µε κανέναν πυθκιαύλιν, άµαν
ελάχχεννεν. Τ·’ όπως είπαµεν, επειδή ’εν είχαν µεγάφωνα, µε οι µεν, µε οι δε, ’εν
ενόχλαν ο ένας τον άλλον. «Ο καθένας το βκιολίν του», δηλαδή.
Τέλλεια προ το τέλος του γάµου, που οι πκιο πολλοί εφεύκαν, τ·’ εµεινίσκαν µόνον
οι στενοί συγγενείς τ·αι οι πολλά µερακλωµένοι, εδιαλύαν τα τραπέζια τ·’
εσυνάουνταν ούλλοι γυρών που το βκιολίν. Ποδά τ·αι δα οι βκιολάρηες ήτουν να
παίξουν χορούς τ·αι τραούδκια που ’εν τα ’παίζαν το Σάββατον, γιατί δίχα πολλύν
ποτόν ’εν επααίννασιν, τ·’ οπως είπαµεν, το Σάββατον ’εν εί–εν φαγοπότιν. Νοµίζω
πως δαµαί πρέπει να περιγράψω µερικά ’πο τούτα.
Ο Νικολής:
Ένας βρακάς (οι πκιο πολλοί ήτουν βρακάες τότε), νάκκον κεβεζές*, έστεκεν µέσ’
στην µέσην τ·’ εκουτσακώνναν του πάνω στην ζώστραν, που πίσω, µια τυλιµένην
εηµερίδαν για µιαν ασπρόκολλαν. Καµπόσοι άλλοι (πεντέξ’ οκτώ δηλαδή)
εστέκουνταν γυρών τ·’ εκραούσαν που µιαν σπιριθκιάν. Άρκευκεν να παίζει το
βκιολίν τον χορόν του Νικολή τ·’ ετραούδαν ένας που τους βκιολάρηες:
Νικολή, Νικολή
να το άψεις δεν µπορείς
σούζει το ο Νικολής.
Να το ά- να το άνα το άψεις δεν µπορείς
σβήννει το ο Νικολής.
Τ·’ αν το ά- τ· αν το ατ·’ αν το άψεις Νικολή µου
έννα κρούσεις το κωλίν µου.
Τ·’ αν το ά- τ· αν το ατ·’ αν το άψεις Νικολή µου
έννα πκείς τ·αι το πορτίν µου.
Ο χορευτής µε την εφηµερίδαν εχόρευκεν, γυρών - γυρών µε µιτ–ές κινήσεις αλλά
µε πολλύν τ·αι πεταχτόν σούσµαν του κώλου του. Οι άλλοι γυρών, εµάχουνταν* µε
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τα σπίρτα να του άψουν την εφηµερίδαν, δίχα να ταράσσουν που τον τόπον τους,
µόνον ως τ·ειαµαί που ’φτάνναν να ποταυριστούν*. Μα πού ν’ άψει! Που τ·αι που
ο χορευτής, ξεπίτηδες, εκοντοστέκετουν, **µα χα, χα, πριν να καταφέρουν να του
την άψουν µε µιαν απότοµην κίνησην του κώλου του η εφηµερίδα επήεννεν που την
άλλην τ·αι ο επίδοξος εµπρηστής εµείνισκεν χάσκοντα*. Τούτος ο χορός επήαιννεν
ώραν πολλήν, τ·αι δώστου χάχχανα τ·αι χοχόιν! Στο τέλος έκαµνεν πως κάποιος,
τάχατε, που τους πόξω, εποσκόλησεν τον, εκοντοστάθηκεν παραπάνω τ·’ άψαν του
την. Γέλλια τ·αι χάχχανα γυρών, τ·αι τ·είνος να σούζεται πως έννα την ισβήσει, τ·’
άµαν εκόντευκεν **να πάρει φώκον η βράκα του, έππεφτεν χαµαί µε τον κώλον τ·’
έσβηννεν την. Κάποτε, πάλε εβρέχαν του την εφηµερίδαν µε πεζίναν τ·’ έπαιρνεν
αµέσως. Όµως τ·αι δαµαί πάλε έπρεπεν να παίξει πελλόν, για να του γελάσουν. ’Εν
ένωθεν την πεζίναν;! Έκαµνεν το όµως για να γίνεται χάζιν. Είπαµεν, έπρεπεν νά
’τουν τ·αι νάκκον κεβεζές. Αττυµούµαι πολλά καλά τον µακαρίτην τον Σωκράτην
του Βάρτα που τον εχόρεψεν στον γάµον του Φαίδου τ·αι της Χρυσούλλας.
Δαµαί έννα µπω στον πειρασµόν να σχολιάσω κάτι. Ο χορός τούτος χορεύκεται τ·αι
σήµµερα που διάφορα χορευτικά συγκροτήµατα. Αν τύχει όµως να τον δείτε έννα
καταλέβετε ότι ’εν έ–ει καµµιάν σχέσην µε τούτον που επερίγραψα. Ο χορευτής
φακκά καµπόσους ανεµόγυρους µέσ’ στην πίσταν σαν να τ·’ εβάλαν τον του βούρου, οι
άλλοι βουρούν τον που ταπισών, τ·αι κάµνουν παναΰριν τ·αι φασαρίαν µανιχά.
Το Πιπέριν:
Εσυνάουνταν µέσ’ στην πίσταν καµµιάν δεκαρκάν αδρώποι τ·αι κοπέλλια, τ·’ ένας
µε µιαν µαντιλλιάν στο –έριν, δηµµένην κόµπον στη άκραν. Άρκευκεν να παίζει το
βκιολίν τον χορόν του πιπερκού τ·’ ετραούδαν ένας που τους βκιολάρηες, για
τ·είνος που ’κράεν την µαντιλλιάν.
Ό,τι ελάλεν το τραούδιν, έπρεπεν οι χορευτάες να το κάµνουν. Να τρίφουν δηλαδή
τ·είνον που λάλεν το τραούδιν, χαµαί στο χώµαν. Τα –έρκα τους, τα πόδκια τους κλπ.
Συναχτήτε ρε κοπέλια να σας µάθω µίαν τέγνην
πως το τρίφουν το πιπέριν, σκάπουλλοι τ·αι παντρεµένοι.
Τρίφουν το τ·αι τρίφουν το τ·αι πάλε ξανατρίφουν το.
Εξυπνούσασιν τ·’ αρκέφκαν την δουλειάν που τα ξιφώθκια
για να τρίψουν το πιπέριν, το πιπέριν µε τα πόδκια.
Τρίφουν το τ·αι τρίφουν το...
Φέρτε δώστε τους ζιβάναν τ·αι σουτ·ιούκκον τ·αι κκιοφτέρκα
για να µάθουν πως το τρίφουν το πιπέριν µε τα –έρκα.
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Τραουδώ σας τόσην ώραν τ·αι µε όφκαιρον στοµά–ιν
για να δείτε πως το τρίφουν το πιπέριν µε την ρά–ην
Διδαχτήτε ρε κοπέλια µάθηµαν που τους γονιούς σας
πως το τρίφουν το πιπέριν ούλλοι µε τους πισινούς σας.
Τούν την τέγνην έµαθα την στο χωρκόν µου το Καπούτιν
πως το τρίφουν το πιπέριν το πιπέριν µε την µούττην.
Είπα σας πολλά τραούδκια, τραβηµένα που την άκραν
πως το τρίφουν το πιπέριν, τρίφουν το µε την φαλάκραν
Θέλω τ·’ άλλους χορευτάες τ·αι γυρεύκω τους µα πούντους
για να τρίψουν το πιπέριν πά’ στην γην µε την πουλλούν τους.
Όπως καταλαβαίνετε, ώσπου επρόκειτουν για –έρκα τ·αι πόδκια, καλά τα
επηαίνναν. Μα άµαν ελάλεν για ρά–ην, µούττην, γλώσσαν κλπ, το πράµαν
εδυσκόλευκεν τ·αι κάποιοι αρκέφκαν να κο™ιάζουν*. Τότε τ·είνος που ’κράεν την
µαντηλλιάν εδίαν τους που πάνω µε τον κόµπον, ώστι να κρωστούν* του
τραουδκιού. Άλλοι εκρώννουνταν, τ·’ άλλοι εβουρούσαν τ·’ εφεύκαν.
Επήαιννεν τ·αι τούτος ο χορός ώσπου αντέχαν µε καµπόσον χοχόιν τ·αι
περιπαίξιµον.
Ο Γανωµατής:
Πάνω στον κοφτόν ζεϊπέκκινον χορόν, κάποιος εταίρκασεν που παλλιά κάπκοιους
στίχους µε **µυλλωµένα υπονοούµενα. Σε τούτην την ώραν του γάµου που εµεινήσκαν,
όπως είπαµεν, καµπόσοι κκεφάτοι τ·αι δικοί του γάµου τ·’ εξέραν ότι ’εν εί–εν
φό’ν να παρεξηγηθεί κανένας, εχορεύκαν τ·’ ετραουδούσαν το τραούδιν τούτον.
Είµαι ο γανώµαντης ξέρω τ·αι γανώννω
τ·’ όπου τα παλιοτήανα εγιώ τα τ·ινουρκώννω.
Η τέγνη µου εν’ ξακουστή τ·’ όσες την δοτ·ιµάσουν
πάλε ξαναφωνάζουν µου ποττέ τους ’εν µ’ αλλάσσουν.
Μια µιτ–ά µου φώναξεν πού ’ρκετουν που την βρύσην
θέλει τ·’ εµέναν γάνωµαν, κοντεύκει να τρυπήσει.
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Μιτ–ές µιάλες θέλετε, κοντεύκω να ποδώσω*
λάµνε σάστο τ·’ έρκουµαι για να σου το γανώσω (το τηάνιν)
Μια τ·υρά µου φώναξεν που την Αναρίταν
έλα ρε γανώµαντη, στούππωσ’ µου την τρύπαν (της µαείρισσας)
Κάµε νάκκον ποµονήν να βράσει το καλάιν
πλύννε την καθάρισ’ την τ·’ έ–’ η δουλειά κολάιν.
Μια τ·υρά µου φώναξεν που πάνω στο µπαλκόνιν
έλα ρε γανώµαντη κάµε µου το –ιόνιν. (το χαρτζίν...)
Βρε τ·υρά δεν έρκουµαι ο άντρας σου µαλλώννει.
’Εν σε κόφτει ρε µάντη ο άντρας µου πκιερώννει.
Ως τ·αι µια κοτ·ιάκαρη ένεψεν µου νά ’ρτω.
Έλα ρε γανώµαντη γάνωσ’ µου τον φάρτον.
Το καλάιν δεν κολλά πάνω εις τον φάρτον.
Έλα ρε γανώµαντη, λλίον λλίον βάρτο (το καλάιν...)
Η Γαουρίτσα:
Παρόλον που ’εν έχω µαρτυρίες ότι τούτον το τραούδιν ετραουδκιέτουν στο
Καπούτιν, επείδη εγίνην πασίγνωστον, νοµίζω εν’ καλά να πούµεν ότι εν’ έναν που
τα τραούδκια που ετραουδκιέτουν τούτες τες ώρες του γάµου.
Άµαν εφεύκαν σχεδόν ούλλοι τ·’ εµεινήσκαν δκυο τρεις µεθυσµένοι πον ελαλούσαν
να φύουν, οι βκιολάρηες επαί·αν τους τον πολογιαστόν τ·’ έτσι εκαταλαββαίνναν
ότι οι βκιολάρηες ήτουν να σκολάσουν, τ·’ εφεύκαν τ·αι τ·είνοι.
Ο πολογιαστός, που ότι µου είπαν παλλιοί βκιολάρηες, παλλιά ήτουν ένας
συγκεκριµένος χορός που εξέραν ούλλοι τον ρόλον του. Υστερώττερα όµως στην
θέσην του πολογιαστού επαί·ουνταν δκυο τρεις χοροί, ανάλογα µε τον βκιολάρην.
Δηλαδή, άλλος έξερεν για πολογιαστόν το έναν τ·’ άλλος, άλλον.
Το Ξενύχτηµαν
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Ούλλα καλά τ·αι άγια. Το βκιολίν ετέλλειωννεν δαµαί, οι βκιολάρηες εξανατρώαν
τ·’ εσκολάνναν, µα η Κυριακόνυχτα του γάµου ’εν ετέλλειωσεν κόµα... Τα βάσανα
του γαµπρού αρκεύκαν που δαµαί τ·αι δα.
Να καρτερά τόσον τ·αιρόν χαρτωµένος, ν’ αρµαστεί τ·αι να ππέσει µε την νύφφην,
νά ’ρκεται τ·είν’ η ώρα τ·αι να µεν τον ’φήννουν. Εσυνάουνταν πεντέξι κοπέλλια,
συνήθως οι κουµπάροι, µέσα στο σπίτιν τ·αι µε διάφορες προφάσεις ’εν εφεύκαν
για να µεν αφήκουν τον γαµπρόν να ππέσει µε την νύφφην. Πρώτα εζητούσαν να
τους ισφάξουν όρνιθαν να φάσιν τ·αι να πκιούσιν. Αν δεν τους εφέρναν, επηαίνναν
τ·’ εφέρναν µόνοι τους (να δούµεν πκοιός γουµάς την έκλαιεν...) εβράζαν την τ·’
εκάθουνταν στο φαγοπότιν. Ύστερα εκάθουνταν, ιµί–, να κλώσουν τόνον, εφέρναν
έναν –ερόµυλον µέσ’ στο σπίτιν τ·’ αρκεύκαν, ν’ αλέσουν σιτάριν, να κάµουν
αλεύριν, να ζυµώσουν ·υµάριν τ·αι να κάµουν πι–ίες για πόπαστον*. Στο βιβλίον
της η Καλλιόπη Πρωτοπαπά «Έθιµα του παραδοσιακού γάµου στην Κύπρο», έ–ει
διάφορες αναφορές που παλλιούς, σχετικά µε το γάµον. Λαλούν λοιπόν η Πιστού
τ·’ ο Τουµασής Χατζηκωστή µέσ’ του’ν το βιβλίον: «Πολλές φορές εµεινίσκαν λλίοι
για να κουπανήσουν το σκουλλίν*, για να µεν αφήσουν τον γαµπρόν να ππέσει µε
την νύφφην. Εκάµναν τα κοπέλλια πι–ίες ούλη νύχτα, αννοίαν τες µε την πότσαν,
για να µεν ιππέσει ο γαµπρός µε την νύφφην την Κυριακήν την νύχταν. Μερικοί
εκουπανιούσαν το λινάριν, άλλοι εκάµναν µε το αδραχτάν* να κάµουν σκουλλίν,
άλλοι εκάµναν πίττες ως το χάραµαν του φου». Κόµα λαλούν ότι, άλλοι
εντύννουνταν γέροι όπως τες αποκριές τ·’ έρκουνταν στο σπίτιν τ’ αντροΰνου,
ετρώαν τ·’ επίνναν τ·’ εκάµναν χάζιν.
Τούτα, λοιπόν τ·αι πολλά άλλα ετράβαν ο φτωχός ο γαµπρός, ώστι να χαράξει, να
φύουν ούλλοι τ·αι να πάει επιτέλους να ππέσει µε την νύφφην.

Δευτέρα του γάµου
Τα κορασάτα τ·αι τα πεζουνούδκια
Το πρωίν της Δευτέρας, τ·’ άµαν λαλούµεν πρωίν εννοούµεν άµαν εξηµέρωννεν
καλά, γιατί είπαµεν είντα ώρες έππεφτεν τ’ αντρόυνον, επηαίνναν οι συµπεττεράες
να ξυπνήσουν τ’ αντρόυνον τ·αι να δούν τα κορασάτα της νύφφης. Η νύφφη
έπρεπεν ναν παρθένα ώς τον γάµον. Εµπαίνναν λοιπόν µέσ’ την κάµαρην τ’
αντροΰνου τ·’ εθωρούσαν τα κορασάτα πάνω στο σεντόνιν για να βεβαιωθούν ότι η
νύφφη ήταν προκοµµένη. Αν ήτουν εντάξει επήαιννεν η ψυ–ή τους στον τόπον της,
εξαπολούσαν τους µέσ’ στην κάµαρην έναν ζευκάριν άσπρα πεζουνούδκια, επκιάνναν
τα εσφάζαν τα τ·’ εκάµναν τους τα βραστά µε σούππαν, να φαν, ναν αγαπηµένοι
όπως τα πεζούννια τ·αι να δυναµώσουν που την εξάντλησην του γάµου τ·αι της
νύχτας... Όσην ώραν εκάµναν την σούππαν οι συµπεττεράες, τ’ αντρόυνον έπρεπεν
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να µείνει µέσ’ στην κάµαρην τ·αι να τους τα πάρουν να τα φαν εις το κρεββάτιν.
Εκάµναν του όµως τ·αι πίττες µε το µέλιν. Εκάµναν κάµποσες, να φάει όµως
πρώτα το αντρόυνον τ·αι ύστερις ο κόσµος.
Η Πιστού είπεν για τα πεζουνούδκια: «Επαίρναν τους πεζούνια να φαν, το έναν ο
ένας τ·αι το άλλον ο άλλος. Εφυλάαν τα κόκκαλα. Ύστερα επκιάνναν τα καράβκια
που τα κόκκαλα, τ·είνα που εν’ πουκάτω τ·’ εν’ µέσα οι κούννες τ·αι πουπάνω εν’
ο ραχοκόκκαλος τ·αι, αν εταιρκάζαν, ελαλούσαν οι γεναίτ·ες ότι εν’ ταιρκαστόν το
αντρόυνον. Αν δεν εταιρκάζαν τα κόκκαλα, ελαλούσαν ότι έννεν καλά.»
Τα κορασάτα εβάλλαν τα πάνω στην καρκόλαν µέσα σ’ έναν πανερούιν, ––επασµένα µε
κότ–ινην κουρούκλαν*, να ρέσσει όπκοιος έθελεν να θωρεί την φρονιµάδαν της νύφφης.
Αν ήτουν η νύφφη κορα–ιά, ούλλα καλά τ·αι άγια. Μα αν µεν ήτουν; Τ·ειαµαί
ήτουν µιάλον το πρόβληµαν τ·αι µιάλον το ρεζιλλίκκιν για την νύφφην τ·αι τους
γοννιούς της. Άσχετα αν ο αίτιος ήτουν ο γαµπρός που ε–ιά–ιαρεν* τ·’ έκαµεν την
δουλειάν πριν τον γάµον. Η νύφφη έπρεπεν να γλέπεται*!
Σε έτσι περίπτωσην λοιπόν αν ο γαµπρός ήταν σίουρος ότι ’εν ήταν τ·είνος ο
αίτιος, ο γάµος εξηλώννετουν. Αν ήτουν τ·είνος ο αίτιος, ήτουν να κρύψει, αλλά ο
τ·ύρης του ήτουν να απαιτήσει πκιό µιάλην προίκαν για να συνεχιστεί ο γάµος.
Είτε έτσι, όµως, είτε αλλοιώς, η νύφφη το ρεζίλεµαν ’εν το εγλύτωννεν. Επηαίνναν
οι δικοί του γαµπρού στον τ·ύρην της τ·’ ελαλούσαν του: «Έλα να δεις την κόρην
σου την τριζοκολόκαν*!», **τ·’ εκάµναν την τουτούκκιν µέσ’ στο χωρκόν.
Περιττόν να πούµεν ότι τούτα εγίνουνταν πολλά παλλιά. Ύστερα σιγά - σιγά
επαραιτήσαν τα, όι τέλλεια όµως. Εγιώ αττυµούµαι ως το 70, η νύφφη το πρωίν
της Δευτέρας άφηννεν, ξεπίτηδες, ξήστρωτα τ·’ αννοιχτήν την πόρταν τ·’ όπκοιος
τ·’ όπκοια έθελεν έµπαινναν, εδιούσαν τον γυρόν τους, ιµί– να δουν τα έπιπλα...,
τ·’ ελύαν την απορίαν τους.
Το –αιρέτηµαν τ’ αντροΰνου τ·αι το ξηµέρωµαν.
Το άσπρον νυφφικόν για την νύφφην εδείχτηκεν τον 20ον αιώναν. Πρωµπύττερα
εφορούσαν επίσηµην υφαντήν παραδοσιακήν φορεσιάν. Το άσπρον νυφφικόν, λοιπόν,
ετέλλειωννεν για την νύφφην, την Κυριακήν την νύχταν. Την Δευτέραν την νύχταν,
επάννιζεν* το δευτερκάτικον της. Έναν επίσηµον φουστάνιν ανάλογα µε την µόδαν
της εποχής τ·’ ήτουν έτοιµη να σταθεί δίπλα που τον γαµπρόν όπως τ·αι την
Κυριακήν, να ρέξει ο κόσµος να τους –αιρετήσει τ·αι να τους δώκει το ξηµέρωµαν τους.
Ύστερα που όσα είπαµεν για τα κορασάτα φαντάζουµαι εκαταλάβετε γιατί το
ξηµέρωµαν (τα δώρα του γάµου) επαίρναν τα την Δευτέραν. Έπρεπεν νά ’τουν
σίουροι ότι ο γάµος ήτουν να σταθεί. Να µεν παν τ·αι τα ξηµερώµατα άδικα...
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Το –αιρέτηµαν ήτουν όπως τ·αι την Κυριακήν, µόνον που εί–εν αλλόναν τραπέζιν
νάκκον παράµερα που ’βάλλαν πάνω τα ξηµερώµατα. Υστερώττερα που
εκαταργήθκεν το γλυκόν του κουταλλιού, τ·’ ο κόσµος εκτός που δώρα εδίαν τ·αι
ριάλλια για ξηµέρωµαν, πάνω στο τραπέζιν εί–εν τ·’ έναν δίσκον µε κουφέττες του
γάµου, τυλιµένες τρεις - τρεις, µέσα στο τούλιν, τ·αι µιαν πκιατέλλαν που όσοι
εθέλαν εβάλλαν µέσα ριάλλια, έτσι, χύµαν, όι µέσα σε φακελλούιν.
Αν έρκετουν νύφφη που επαντρεύτηκεν την προηγούµενην Κυριακήν για να
–αιρετήσει τ’ αντρόυνον, έπρεπεν να έρτει µε την µερρέχαν της τ·αι να µείνει πόξω
που το σπίτιν. Να φωνάξουν της νέας νύφφης να φκει τ·αι τ·είνη µε την µερρέχαν
της έξω, να ραντίσουν η µια την άλλην τ·αι να πούν: «Μ’ εσού κακόν, µ’ εγιώ
κακόν» τ·’ ύστερα να µπει µέσα η νύφφη η παλλιά να –αιρετήσει. Το ίδιον
εγίνετουν αν ήταν το σπίτιν της νύφφης της παλλιάς στην στράταν που έρεσσεν τ’
αντρόυνον για το σπίτιν. Έφκαιννεν η νύφφη η παλλιά στην στράταν τ·’ εκάµναν
το ίδιον. Γενικά αν εσυµπλαζούνταν δκυο νύφφες που επαντρεφτήκαν ως οκτώ η µια
που την άλλην εκάµναν το ίδιον. Επιστεύκαν πως η νέα νύφφη εί–εν την δύναµην
του κακού πάνω στην άλλην τ·’ εκάµναν το τούτον για να ξορίσουν το κακόν.
Τα τραπεζώµατα της Δευτέρας
Την Δευτέραν την νύχταν, η κάθε οικογένεια πού ’–εν να πά’ να –αιρετήσει τ’
αντρόυνο τ·αι να πάρει το ξηµέρωµάν της, έπαιρνεν τ·αι το καλάθιν της µε φαγιά
µαειρεµένα, πκιο παλιά, εβάλλαν τα ούλλα µέσ’ στο σσώσπιτον, µέσ’ στους τσέστους
τ·’ εβάλλαν ούλλοι που τ·ειαµαί τ·’ ετρώαν. Υστερώττερα έβαλλεν η κάθε
οικογένεια τα δικά της στο τραπέζιν τ·’ έτρωεν ο κεθένας που τα δικά του.
Τ’ αντρόυνον έβαλλεν τα πκιάτα, τα ποτήρκα τ·αι τ’ άλλα γρειαζούµενα τ·αι τα ποτά.
Υστερώττερα επαίρναν τα ωµά που το µεσοµέριν τ·’ εκάµναν όπως την Κυριακήν.
Το γλέντιν της Δευτέρας τ·’ ο χορός τ’ αντροΰνου
Οι βκιολάρηες επαίζαν πάλε όπως τ·αι τες προηγούµενες νύχτες, µε τον κόσµον να
χορεύκει.
Άµαν ετέλλειωννεν το –αιρέτηµαν εσταµάταν ο κόσµος να χορεύκει γιατί ήτουν η
σειρά τ’ αντροΰνου να χορέψει. Εφκαίνναν έξω –ερκές - –ερκές τ·’ εµπαίνναν στον
χορόν. Εχορεύκαν τους καρτ·ιλαµάες, τους γεναιτ·ήσιµους 1ον, 2ον τ·αι 3ον . ’Εν
εγίνετουν να παίξουν του αδρωπινούς γιατί ’εν ήτουν πρέπον η νύφφη (τ·αι κάθε
άλλη γεναίκα) να χορεύκει χορούς αδρωπινούς. Εξέραν, ’εν εξέραν, έπρεπεν να
χορέψουν, να διούν τον γυρόν τους, σεµνά µέσ’ στην πίσταν τ·αι να τους
καµαρώννει ο κόσµος. Στον 3ον τον καρτ·ιλαµάν αρκέφκαν τ·αι τα τραούδκια, που
τους βκιολάρηες τ·αι που τον κόσµον όπκοιος έθελεν. Τα τραούδκια ελαλούσαν
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ευτ·ές για τ’ αντρόυνον, για το πόσον εταιρκάσασιν οι δκυο τους, παραντ·ελλιές
για την νύφφην τ·αι τον γαµπρόν τ·αι άλλα διάφορα όπως τα τραούδκια που
γράφω πκιό κάτω.
Γρουσή καντήλα κρέµµεται, στον Άην Αναστάσην
τ’ αντρόυνον π’ αρµάσαµεν, να ζήσει νά γεράσει
αγγόνια τ·αι δισάγγονα ν’ αξιωθεί ν’ αρµάσει.
έναν τραούδιν θα σας πω απάνω στο ρεβίθθιν
χαρά στ’ αµµάθκια του γαµπρού, που δκιάλεξεν την νύφφην.
Τ’ αντρόυνον π’ αρµάσαµεν εν’ ταιρκαστόν ζευκάριν
ο ένας εν’ ο ήλιος τ·αι τ’ άλον το φεγγάριν.
Δεικλάτε* πά’ στ’ αντρόυνον τ·’ αν εσ’ αΐπιν* πέτε
λάµπουν σαν λάµπ’ ο ήλιος την ώραν που γενιέται.
Η νιόνυφφη εν’ πέρτικα τ·αι κατοικά στα όρη
τ·’ ο νιόγαµπρος εν’ τυχερός που ’πήρεν τέθκοιαν κόρην.
Ο νιόγαµπρος εν’ άγγελος τ·’ η νύφφη περιστέριν
τ·’ ήτανε θέληµαν Θεού για να γινούσιν ταίριν.
Γαµπρέ την νύφφην ν’ αγαπάς, να µεν την εµαλλώννεις
σαν την βασιλιτ·ιάν στην γην να την εκαµαρώννεις.
Γαµπρέ την νύφφην ν’ αγαπάς να µεν την µαραζώννεις
να κόφκεις που τα γρόνια σου γρόνια να της πιντώννεις.
Τ·’ ω! Νιόνυφφη τον νιόγαµπρον, πρέπει να τον φοάσαι
γιατ’ εν’ ο στύλλος του σπιθκιού τ·’ εσού η λάµπα νάσαι.
Τ·’ ω! Νιόνυφφη τον νιόγαµπρον, να τον περιποιάσαι
στες λύπες τ·αι τα βάσανα, παρηορκά του νά ’σαι.
Χόρευκε νύφη χόρευκε να λύσεις τα παπούτ–ια
τ·’ ας εν’ καλά ο νιόγαµπρος, γοράζει σου τ·ουνούρκα.
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Τ·’ ω! Νιόγαµπρέ µου χόρευκε µε τ’ ακριβόν σου ταίριν
τ·’ έξερε τούτος ο χορός εν’ τούτος που συφφέρει.
Με το που αρκεύκαν τα τραούδκια ήτουν νά ’ρτουν τ·’ οι συγγενείς, ένας - ένας
να τους κρεµµάσουν πάνω τους το ξηµέρωµαν τους. Πρώτα έρκουνταν οι γοννιοί
να τους κρεµµάσουν στον λαιµόν κανέναν γρουσαφικόν, να τους φιλήσουν τ·αι να
τους δώκουν την ευτ·ήν τους. Παππούες, στετέδες, τατάες, νούννες. Μιάλη χαρά
τ·αι µιάλη συγκίνηση.
Τα ξηµερώµατα που τους εφέρναν, άλλοι που τα εδιούσαν την ώραν που
ε–αιρετούσαν τ·αι άλλοι που τους τα ’κρεµµάζαν την ώραν που χορεύκαν, ήταν
διάφορα. Εκτός που τα γρουσά που τους εδιούσαν, συνήθως, οι γοννιοί, καµιά
στετέ, καµµιά νούννα, τ’ άλλα ήταν: Γρειαζούµενα για το νοικοτ·υρκόν, παννίν για
να ράψουν ρούχα, προιτ·ιά, έτσι πράµατα. Τ·αι κόµα τ·είνοι πον εδίνουνταν να
γοράσουν τίποτε, εµπόρηεν να πάρουν ας εν’ τ·αι κάτι που το γιώρκιν* τους, τ·’
ήταν ούλλα καλοδεχούµενα.
Υστερώττερα αρκέψαν να τους καρφιτσώννουν τ·αι λίρες τ·αι πεντόλιρα, ώσπου τ·’
εφτάσαµεν σε του’ν την εικόναν που εθωρούσαµεν πριν λλία γρόννια τ·αι που
τυχχαίννει να θωρούµεν κόµα στα χωρκά, µε τε λούρες τα δεκάλιρα τ·αι τωρά µε
τα ευρά... που τες έχουν σασµένες που πριν τ·αι κρεµµάζουν τες να κρέµµουνται ως
κάτω, πκοιός εννά κάµει τες πκιο πολλές τ·αι τες πκιο µιάλες λούρες...
Άµαν ετέλλειωννεν ο 3ος καρτ·ιλαµάς µε τα τραούδκια τ·αι τα κρεµµάσµατα, ήτουν
να χορέψουν µε την σειράν, ο γαµπρός µε τους κουµπάρους, η νύφφη µε τες
κουµέρες, οι συµµπέττεροι τ·’ οι συµπεττεράες τ·αι να τραβήσει ο χορός τ·αι τα
άλλα κεβεζελλίκκια που είπαµεν πριν για την Κυριακήν, ώς αργά.

Τρίτη του γάµου
Η Τρίτη ήταν για τους κουµπάρους, τες κουµέρες τ·αι τους στενούς συγγενείς.
Εφκαίνναν τρεις, τέσσερεις κουµπάροι στον γυρόν, µε το µαντίλιν στον λαιµόν τ·αι
την µερρέχαν να καλέσουν. Είχαν τ·’ έναν κοντάριν µιτά τους που το εκραούσαν
δκυο στους νώµους τους τ·’ εσυνάαν όρνιθες ’πο τ·είνους που ’καλλιούσαν τ·’
εκρεµµάζαν τες πάνω. Μιτά τους πολλές φορές επηαίνναν τ·’ οι βκιολάρηες οµπρός
τ·’ επαίζαν.
Εσυνάουνταν ύστερα στο σπίτιν τ’ αντροΰνου, εχογλάζαν τες όρνιθες µε τα
µακαρούννια τ·’ ετρώαν τ·’ επίνναν πάλε τ·’ εδιασκεδάζαν µε τα βκιολιά τ·αι τα
λαούτα.

Επόµενη Κυριακή - Αντίγαµος
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Την Κυριακήν, στες οκτώ του γάµου, εγίνετουν ο αντίγαµος, πάλε µε καλεσµένους
τους στενούς συγγενείς, τους κουµπάρους τ·αι τες κουµέρες. Το τραπέζιν, τούτην
την φοράν έκαµνεν το ο γαµπρός, νοικοτ·ύρης πκιόν...
Πάλε διασκέδαση, αλλά τες πκιο πολλές φορές δίχα βκιολλιά τ·αι λαούτα. Μόνον
κάτι πολλά εχούµενοι εφέρναν βκιολλιά τ·αι στον αντίγαµον.
Ετέλλειωννεν δαµαί ο γάµος, τ·’ εµπαίνναν πκιόν εις στον αγώναν να στήσουν
σπιτικόν.

Το Λούρτιµαν*
Όπως είδαµεν, παλλιά ο γάµος επήαιννεν πέντε µέρες. Σάββατον, Κυριακήν,
Δευτέραν, Τρίτην τ·αι την άλλην Κυριακήν ο αντίγαµος. Σιγά - σιγά επαραιτήσαν
τον αντίγαµον της Κυριακής τ·’ εκάµναν τον την Τρίτην. Ύστερα εκαταργήθηκεν
τ·αι η Τρίτη τ·αι το Σάββατον. Εκάµναν µόνον Κυριακήν τ·αι Δευτέραν. Τα
τελευταία κανένα - δκυο γρόννια πριν να γινούµεν πρόσφυγες, εκαταργήθηκεν τ·’ η
Δευτέρα. Εκάµναν τα ούλλα την Κυριακήν.
Γιατί τ·αι που λαλείτε, είδαµεν ότι ώσπου επέρναν ο τ·αιρός αλλάσσαν οι συνήθειες
του κόσµου για τον γάµον. Αν δούµεν όµως τα πράµατα νάκκον πκιο προσεκτικά,
θωρούµεν ότι αλλάσσαν συνήθειες που είχαν να κάµουν µε πρακτικούς τ·αι
οικονοµικούς λόγους.
• Αλλάσσαν τα φαγιά που εσερβιρήσκαν.
Άλλασσεν ο καθηµερινός τρόπος ζωής, ο κόσµος άρκεψεν να τρώει άλλωσπως.
Να τρώει πιο πολλά κρέατα, ψητά, οφτά τ·αι άλλα. Ήτουν φυσικόν ν’ αλλάξουν
τ·αι τα φαγιά του γάµου.
• Επεριοριστήκαν οι µέρες του γάµου.
Πάλε επειδή άλλασσεν ο τρόπος ζωής του κόσµου. Εξόν που γάµους τ·αι
παναΰρκα είχασιν πκιον τ·’ άλλους τρόπους διασκέδασης ’εν εκαρτερούσαν να
γινεί κανένας γάµος για να διασκεδάσουν. Τ·αι που την άλλην, επολλύναν τ’
αυτοκίνητα, ο κόσµος άρκεψεν να φκαίννει πκιον έξω που το χωρκόν του,
οπόταν τ·αι στον γάµον εκάλλιεν πκιο πολλους ξένους. ’Εν εσηκώνναν πκιον οι
περιστάσεις δκυο τ·αι τρεις µέρες γάµον.
• Αλλάσσαν τα ξηµερώµατα που εδιούσαν στον γάµον.
Το κάθε αντρόϋνον, πκιον, πού ’–εν να παντρευτεί εί–εν πάνω, κάτω τα
ταιρκαστά του. Έκαµνεν τ·αι πκιο πολλά έξοδα, διότι επαραίτησαν να παίρνουν
ο καθένας το φαΐν του. Έτσι ο κόσµος που ’πήαιννεν να –αιρετήσει στον γάµον,
αντί δώρα εδίαν ριάλλια, να βοηθήσει τ’ αντροΰνον µε του’ν τον τρόπον.
• Άλλασσεν η µουσική που επαίζαν εις τους γάµους.
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Εκτός που το βκιολίν τ·αι το λαούτον εµπήκαν πκιον τ·’ άλλα όργανα, τ·’
άλλοι χοροί.
Αλλάσσασιν, µε τον τ·αιρόν, τ·’ άλλα πολλά. Αλλάσσαν όµως τ·είνα που είχαν να
κάµουν µε τον τρόπον της ζωής, που άλλασσεν. Τ·είνα που είχαν να κάµουν µε
πανάρχαια έθιµα τ·αι µε συµβολισµούς, ’εν αλλάσσαν τίποτε. Όπως, το πόσοι τ·αι
πκοιοί εζώνναν τ·αι µε πκιόν τρόπον, πόσοι τ·αι πκοιοι εκαπνίζαν τ·αι µε πκιόν
τρόπον, το «κατανάτολα» που εθωρούσαν σε ούλλες τες περιπτώσεις, ο ρόλος των
γοννιών, η σεµνότητα της νύφφης. Τούτα, τ·αι άλλα πολλά, ’εν αλλάσσαν καθόλου.
Σήµµερα αλλάξαν πολλά τα πράµατα, τ·’ ήτουν φυσικόν ν’ αλλάξουν.
Ας πααίννουµεν µε τες λιµουζίνες µας, ας πααίννουµεν τ·αι στα ξενοδοχεία µας,
τ·αι στα κέντρα µας. Θαρκούµαι όµως, πως καλά κάµνουµεν νά ’µαστιν νάκκον
µετρηµένοι. Ας περιορίσουµεν νάκκον τα πολλά αππώµατα*, τ·αι µιας τ·’
αρκεψαµεν τα τελευταία γρόννια να στρεφούµαστιν σε κάποια παραδοσιακά έθιµα,
όπως το ™ούρισµαν του γαµπρού τ·αι το στόλισµαν της νύφφης, έστω τ·αι τυπικά,
κάµνουµεν τα που τα κάµνουµεν, ας τα κάµνουµεν τουλάιστον σωστά. Ας
ιφκάλουµεν, νάκκον, που την ’εννοιαν µας την κάµεραν, ας µακκωθεί νακκον η
τουαλέττα τ·αι το κουστούµιν µας, ας µεν ιφκούν ούλλες οι φωτογραφίες τέλειες,
ας λείπει τ·αι κάτι που το τραπέζιν, τ·’ ας αφήσουµεν τους εαυτούς µας να ζήσουν
τούτες τες µοναδικές στιγµές του γάµου, του δικού µας, για των παιθκιών µας. Ας
αφήσουµεν ελεύθερην την ψυ–ήν µας να συγκινηθεί τ·αι να κλάψει, τ·’ ας χαλάσει
τ·αι νάκκον το µακιγιά·...
Πηγές:
•
•

•

Προσωπικά βιώµατα που το Καπούτιν.
Πληροφορίες που επήρα που τες καπουθκιώτισσες:
▪ Λουλλού (Μαρίτσα) Τσουρή Μπότσαρη
▪ Σταυρού Μερακλή Φυλακτή
▪ Λίζα Γιαλλούρη Γιαννακού
Δηµοσίευµα του Κέντρου Επιστηµονικών ερευνών:
«Έθιµα του Παραδοσιακού Γάµου στην Κύπρο» - Καλλιόπης Πρωτοπαπά.
Που το βιβλίον τούτον αξιοποίησα πηροφορίες που ’δώκαν που παλλιά, στους
ερευνητές του κέντρου οι καπουθκιώτες:
▪ Θεοπίστη Τουµασή Χατ·ηκωστή
▪ Τουµασής Χατ·ηκωστής
▪ Ηλίας Καλογήρου
▪ Μαρία Φλουρή
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Ούλλους τούτους τ·αι όσους άλλους µ’ εβοθήσαν µε οπκοιονδήποτε άλλον τρόπον,
ευκαριστώ τους πολλά.

Γλωσσάρι
Οι λέξεις που περιέχονται στο γλωσσάρι σηµειώνονται στο κείµενο µε * µετά τη λέξη, και οι
φράσεις µε ** πριν την φράση.

Λέξεις (*)
άγγια : άντε
αγγρίσµατα, άγγρισµαν (το) : κακοφανίσµα, δυσαρέσκεια
αδραχτάν (τον): το αδράχτι
α–εροµπάσουν, α–εροµπάζω : µεταφέρω το άχυρο από το αλώνι στον αχυρώνα
αΐπιν (το) : ελάττωµα
αλλαήν (την) : φορεσιά, κοστούµι
άντ·ιακκι : µε δυσκολία, ίσα που
ανώβλιον (το) : ανώφλι
άπαννα, άπαννον (το) : ολοκαίνουργιο, αφόρετο
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αππάιν (το) : µερίδιο
αππώµατα, άππωµαν (το) : έπαρση, αλαζονεία, υπερβολή
αρµαζµένοι, αρµαζµένος (ο) : έγγαµος
βούιν (το) : βόδι
Γεννών, Γέννα (τα) : Χριστούγεννα
γιώρκιν (το) : γεωργικό προϊόν, από δική µας παραγωγή
γλεπάτουρον, γλεπάτουρος (ο) : σκοπός, φύλακας
γλέπεται, γλέπουµαι : προσέχω
δεικλάτε, δεικλώ : κοιτάζω
εβαρυκωλλιούσαν, βαρυκωλλιώ : χρονοτριβώ, κολυσιεργώ
εγιούταν, γιουτώ, γιουτά : τυγχαίννει, ταιριάζει
εικοσάραν (την) : κέρµα αξίας 20 παράδων (επί τουρκοκρατίας). Στη συνέχεια, όµως, η λέξη
παρέµεινε µε την ‘εννοια του κέρµατος των 3 µιλς ή, γενικά, κέρµατος ευτελούς αξίας.
εκίαρεν, κιάρω : τολµώ, το κάνει η καρδιά µου, δεν τσιγκουνεύοµαι.
εµάχουνταν, µάχουµαι : προσπαθώ
εµπόρηεν : µπορούσε
εξανιστήκασιν, ξανίζω, ξαννιώ : διασκορπώ, ανακατεύω
επάννιζεν, παννίζω : φορώ κάτι καινούργιο για πρώτη φορά
επιντώνναν, πιντώννω : προσθέτω
επισκάλλιεν, πισκαλλιώ : βαρώ παλαµάκια, χειροκροτώ
ερέσσαν, ρέσσω : περνώ
ε–ιά–ιαρεν, –ια–ιάρω : βιάζοµαι, κάνω κάτι βιαστικά
εσιννιαρίσκαν, σιννιαρίσκω, σιννιάρω : βάζω στο µάτι, σηµαδεύω
εσοζυάζαν, σοζυάζω : ισοζυγίζω, ισορροπώ, διορθώνω
εσυνάουνταν, συνάουµαι : µαζεύοµαι
ετρατταρίσκαν, τραττάρω : κερνώ
ζεµπυλλιού, ζεµπύλιν (το) : πλεχτό ευλύγιστο καλάθι
θκιαρτοσάνια, θκιαρτοσάνιον (το) : σανίδι, πάνω στο οποίο πλάθουν τα ψωµιά
ιµί– : τάχα, δήθεν
ισάτ–ιν (το) : δισάκκι
καλάρουσιν, καλάρω : πείθω, µάλλον µε καλόπιασµα
καλλίτ·ιν (το) : πέταλλο
καρκόλαν (την) : κρεββάτι, κλίνη
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καρκα–ιαλλίκιν (το) : σαµατάς, φασαρία
κάστια (τα) : βασανιστήρια
κατώβλιον (το) : κατώφλι
κεβεζελλίκκια, κεβεζελλίκκιν (το) : αστείο
κεβεζές (ο) : αυτός που έχει χιούµορ, το πειραχτήρι
κο™ιάζουν, κο™ιάζω : παραµερίζω, αποφεύγω, κάνω πίσω
κουέλλες, κουέλλα (η) : πρόβατο
κουντίσουν, κουντώ : σπρώχνω
κουρούκλαν, κουρούκλα (η) : κεφαλόδεσµος, σάλι
κούτ·ιν (το) : νάζι, δυσκολία, σκληράδα, κάµωµαν
κουτσακωµένες, κουτσακωµένη (η) : στερεωµένη, σενδεδεµένη µε κάτι
κούττουκον, κούττουκος (ο) : µεγάλος κορµός δέτρου
κρωστούν, κρώννουµαι, ακρώννουµαι : υπακούω
κωλοσύρνει, κωλοσύρνω : σέρνω
λούρτιµαν (το) : τέλος, τελευταίο
µάλλια, µάλιν (το) : περιουσία
µαξούλιν (το) : γεωργικό προϊόν, σοδειά
µερρέχαν, µερρέχα (η) : µυροδοχείο µε το οποίο ραντίζουν
µιαλιώναν, µιαλιώνας (ο) : το µεγάλο δακτυλο
µισούθκια, µισούδιν (το) : κέρµα αξίας 25 µιλς στο σύστηµα της λίρας
µπακκίρες, µπακκίρα (ή) : κέρµα αξίας 5 µιλς στο σύστηµα της λίρας
µυλλωµένον (το) : τρόφιµο µε λύπος
νακκουρίν : πολύ λίγο
νεπέττιν (το) : η σειρά
νιελούσιν, νιελώ, αναγελώ : περιγελώ, κοροϊδεύω, περιπαίζω
νουστάλλου : ο ένας για τον άλλο, ο ένας στον άλλο
ξορτώσει, ξορτώννω : τα καταφέρνω
οβολόν, οβολός (ο) : αρχαίο νόµισµα. Σήµερα όµως έχει την ‘εννοια µιρής χρηµατικής
εισφοράς
πεντήσει, πεντώ : διώχνω, για ζώα ή πτηνά
πλουµίσουν, πλουµίζω : δίνω φιλοδώρηµα, κεντώ, διακοσµώ
ποδώσω, ποδώννω : αποκάµνω
πολλοπάητη (η) : που πάτησε πολλούς τόπους – πολλοπάτητη (όπως τον Οδυσσέα), πανούργα
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πολογιάσω, πολογιάζω : διώχνω ή και ξεπροβοδίζω
πολούτουρκα : µετά την λειτουργία
πόπαστον (το) : επιδόρπιον
ποσκολισµένοι, ποσκολισµένος (ο) : απασχοληµένος
ποταυριστούν, ποταυρίζουµαι : τεντώννω το χέρι, ή και το σώµα για να φτάσω κάτι
πουντ·ίν (το): πουγγί, πορτοφόλι
ποϋριστά : µε πλάγιο τρόπο
ππεστρέφιν (το) : επωδός, µουσική γέφυρα
πριχού : πρωτού
πρωµπύττερα : πρωτύτερα, προηγουµένως
ρέµπει, ρέµπω : εξέχω
ρε–πέρηες, ρε–πέρης (ο) : γεωργός
σαντανώσω, σαντανώννω : µπερδεύω
σελίνιν (το) : κέρµα αξίας 50 µιλς στο σύστηµα της λίρας
–ερρέττισσα (η) : δυναµική, διεκδικητική, ιδιότροπή, καυγατζού
σκάπουλλος (ο) : ανύπαντρος
σκλουβέρκα, σκλουβέριν (το) : κουνουπιέρα που καλύπτει το κρεββάτι
σκνιφόν, σκνιφός (ο) : σφιχτός, σκληρός, που δεν διαχωρίζεται εύκολα
σκουλλίν (το) : ακατέργαστο λυνάρι
––ιούνται, ––ιούµαι, σούζουµαι : κουνιέµαι
στετέ (η) : γιαγιά
συµπλαστούν, συµπλάζουµαι, συνοµπλάζουµαι : συναντιέµαι
συνορτ·ιάσουν, συνορτ·ιάζω : τακτοποιώ, κανονίζω
συρίζαν, συρίζα (η) : δύο πλεχτα κοφίνια ενωµένα µεταξύ τους, για µεταφορές µε ζώα
τάνυµαν (το) : βοήθεια
τ–εµπέριν (το) : κεφαλόδεσµος
τσέστες, τσέστα (η) : πανέρι
τριζοκολόκαν, τριζοκολόκα (η) : κατασκευή απο νεροκολοκύθα που παράγει θόρυβο, τρίζει
ττεµπι–ιασµένος (ο) : αυτός που έχει εντολή ή παραγγελιά για να κάνει κάτι
χαρκοµατένα, χαρκοµατένον (το) : χάλκινο
χαρτώµατα (τα) : αρραβωνιάσµατα
χάσκοντα : µε το στόµα ανοιχτό, µε απορία, µε απογοήτευση
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χολλάν, χολλά (η) : παλιό είδος βαφής των µατιών
χοχόιν (το) : οµαδικό γέλιο, χάζι µε φασαρία
χωραττάν, χωραττάς (ο) : αστείο

Φράσεις (**)
αµαν νήεν φάσιν : οταν είχαν φάει
εκάµναν κανέναν τ·ιζι-µίζι : εψήνναν µεζέδες στα κάρβουνα
εκόφκουνταν του βούρου... : έφευγαν τρέχοντας
µαγκόν ελαχτούσαν : δεν εκινούνταν, δεν υποχωρούσαν µε τίποτα
µά––ιαλλα τ·’ άφτονά τους : έκφραση θαυµασµού και ευχή για αφθονία.
µα χά, χα, πριν να καταφέρουν : λίγο πριν τα καταφέρουν
µε το θκιανίν του : πολύ - πολύ αργά
µυλλωµένα υπονοούµενα : υπονοούµενα σεξουαλικού περιεχοµένου
να πάρει φώκον : να πάρει φωτιά
να σταυρώσουν σηµάθκια : να ανταλλάξουν συγκεκριµένα δώρα, ευλογηµένα από τον ιερέα
παρά χωρκού : από άλλο χωριό
που του πάππου Φιλίππου : από πολύ παλιά
που το χάραµαν του φού : µε την αυγή
–είρου –ειρόττερα : πολύ χειρότερα
τ·’ εκάµναν την τουτούκκιν µέσ’ στο χωρκόν : το διαλαλούσαν σε όλο το χωριό
τωρά σκοντόν : πρόσφατα, τον τελευταίο καιρό
ως το κουτ–ίν : µέχρι το τελευταίο κοµµατάκι
Σηµείωση:
Σε µερικές περιπτώσεις, για διασταύρωση της ακριβής ερµηνείας των λέξεων,
συµβουλεύτηκα τα πιο κάτω λεξικά:
Θυσαυρός Κυπριακής Διαλέκτου - Κωνσταντίνου Γιαγκουλλή
Ετυµολογικό Λεξικό της Οµιλουµέµης Κυπριακής Διαλέκτου - Κυριάκου Χατ·ηϊωάννου
Το Κυπριακό Ιδίωµα - Ρόη Παπαγγέλου
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