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ΛΙΟΥΒ ΧΙΜΕΝΑ, ΜΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ, ΜΑΤΖΙΑΡΗ 
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Το παρόν αποτελεί προϊόν επεξεργασίας και σύνθεσης των ερευνητικών 

εργασιών των μαθητών του Β2 του 3
ου

 Γενικού Λυκείου Ζωγράφου για το β΄ 

τετράμηνο του σχολικού έτους 2012 - 13 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Γάμος - Ορισμός και κίνητρα 

 

    Γάμος είναι η τελετή της νόμιμης ενώσεως του άνδρα με τη γυναίκα. Είναι ένας 

θεσμός πού αποβλέπει στη ρύθμιση των σχέσεων των φύλων, στα πλαίσια μιας 

κοινής συμβιώσεως και στον καθορισμό της νομικο-κοινωνικής θέσεως των 

μελλοντικών  παιδιών, με βάση την προσωπικότητα των γεννητόρων 

(υπηκοότητα, εθνικότητα, φυλή, θρησκεία κ.λπ.). Νομικά ό γάμος είναι ισόβια 

κοινωνία βίου, με έντονο ηθικό κατά βάση χαρακτήρα, δύο φυσικών προσώπων 

διαφορετικού φύλου, πού αναγνωρίζεται, ρυθμίζεται και προστατεύεται από την 

έννομο τάξη  

   Ο γάμος αποτελεί ένα από τα μυστήρια της εκκλησίας μας και θεωρείται ότι 

καθιερώθηκε ως μυστήριο από τον ίδιο τον Θεό στα χρόνια της Καινής Διαθήκης. 

Κατά την διάρκεια τέλεσης του μυστηρίου προσφέρεται στο ζευγάρι η Θεία χάρη, 

η οποία το ενώνει, το αγιάζει και φέρνει την ευλογία του Θεού στην ζωή του. 

Ορίζεται ως μια κοινωνική, θρησκευτική και νομική σύζευξη ή ένωση δύο 

ανθρώπων διαφορετικού ή και του ίδιου φύλου, όπως ισχύει σε αρκετές χώρες 

σήμερα. 

Η απόφαση για την πραγματοποίηση ενός γάμου μπορεί να προέρχεται από 

διάφορα αίτια όπως: 

Δημιουργία οικογένειας 

Νομιμοποίηση σεξουαλικών σχέσεων 

Ενθάρρυνση τεκνογονίας  

Κοινωνική επιβεβαίωση ή ανέλιξη 

Οικονομικά ή πολιτικά αίτια 

 

Γάμος - ετυμολογία 

Ετυμολογία της λέξης «γάμος» από το λεξικό του καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη: 

    γάμος (ο) 1. η νόμιμη ένωση και συμβίωση δύο ετερόφυλων (σε κάποιες 

χώρες και ομόφυλων) προσώπων: ο θεσμός του γάμου αποτελεί το θεμέλιο της 

κοινωνίας || βρίσκεται σε ηλικία γάμου || ζητώ (κάποια) σε γάμο || κάνω πρόταση 

γάμου || τα βάρη / τα δεσμά / τα θεμέλια/ η διάλυση/ η λύση / η σύναψη του γάμου || 

άκυρος / ελαττωματικός / ακυρώσιμος/ ανυπόστατος / μικτός γάμος || πρώτη νύχτα 

του γάμου || από συμφέρον / από συνοικέσιο / από έρωτα / ΣΥΝ. παντρειά. ΦΡ. (α) 
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λευκός γάμος συμβατική νομική ένωση ζευγαριού, χωρίς να έχουν συζυγικές 

σχέσεις μεταξύ τους, προκειμένου να φαίνονται παντρεμένοι: ορισμένες 

αλλοδαπές, για να μπορέσουν να εγκατασταθούν μόνιμα στην Ελλάδα, επισυνάπτουν 

γάμο με Έλληνες πολίτες (β) πολιτικός γάμος η νόμιμη ένωση δύο ετερόφυλων 

προσώπων με ληξιαρχική πράξη στο δημαρχείο ενώπιον εκπροσώπου της 

δημοτικής αρχής (γ) θρησκευτικός γάμος η νόμιμη ένωση δύο ετερόφυλων 

προσώπων με ιερολογία, σύμφωνα με τους κανόνες του θρησκεύματος ή του 

δόγματος στο οποίο πιστεύουν οι μελλόνυμφοι (δ) μοργανατικός γάμος׃ Με το 

επίθετο μοργανατικός, από τη γαλλική λέξη morganatique, χαρακτηρίζεται ένας 

γάμος ανάμεσα σε ένα μέλος ηγεμονικής οικογένειας και ένα πρόσωπο κατώτερης 

κοινωνικής τάξης, με αποτέλεσμα οι απόγονοί τους, αλλά και ο σύζυγος της 

χαμηλότερης κοινωνικής τάξης να μην έχουν κληρονομικό δικαίωμα σε τίτλους 

και θέσεις ευγενείας. 2. (α) ΘΕΟΛ. Ένα από τα επτά μυστήρια της Ορθόδοξης 

Εκκλησίας, με το οποίο εξυψώνεται και εξαγιάζεται η συζυγική ένωση άνδρα και 

γυναίκας, η οποία πλέον αποσκοπεί στην πνευματική και ηθική τελείωση των 

συζύγων και στην τεκνογονία (β) ( συνεκδ.) η τελετή κατά την οποία νομικά η 

θρησκευτικά δύο ετερόφυλα πρόσωπα ενώνονται ως σύζυγοι, καθώς και η γιορτή 

που ακολουθεί: συνάπτω / τελώ / ευλογώ / αναβάλλω τον γάμο || χριστιανικός / 

πλούσιος / λαμπρός / βλάχικος / παραδοσιακός / σεμνός / μυστικός / βασιλικός 

γάμος || η άδεια / η τελετή / τα στέφανα / οι βέρες του γάμου ΦΡ. (α) ανοικτός 

γάμος τελετή γάμου με πλήθος καλεσμένων (β) κλειστός γάμος τελετή γάμου με 

περιορισμένο αριθμό προσκεκλημένων (γ) (παροιμ.) ούτε γάμος δίχως κλάματα 

ούτε κηδεία δίχως γέλια για την έντονη συγκινησιακή φόρτιση αυτών των 

τελετών που οδηγεί σε αντίθετες σε καθεμιά συναισθηματικές αντιδράσεις (δ) θ’ 

αφήσουμε τον γάμο να πάμε για πουρνάρια; (για ζητήματα αξιολόγησης 

προτεραιοτήτων) θα αφήσουμε κάτι σημαντικό χάριν ενός ασήμαντου; (στ.) 

(παροιμ.) παρ’ τον στον γάμο σου, να σου πει και του χρόνου (η) (λογ.) έρχομαι 

εις γάμου κοινωνίαν παντρεύομαι: ήλθαν εις γάμου κοινωνίαν προ μηνός (θ) 

(παροιμ.) όπου γάμος και χαρά η Βασίλω πρώτη για πρόσωπο που παρίσταται 

κατά σύστημα σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εκδήλωση η οποία του δίνει τη 

δυνατότητα να προβληθεί (ι) βλάχικος γάμος αναπαράσταση παραδοσιακού 

γάμου που γίνεται στη Θήβα την Καθαρά Δευτέρα 3. (συνεκδ.) η έγγαμη 

συμβίωση, ο χρόνος που ζουν μαζί οι σύζυγοι ως παντρεμένοι: ο γάμος κρατάει 

ακόμη || ευτύχησαν στον γάμο τους (όλα πήγαν καλά στον έγγαμο βίο τους) || 

ατύχησε στο γάμο της (δεν πήγε καλά ο γάμος, π.χ. χώρισε) || αγωνίζονται να 

σώσουν τον γάμο τους  ΦΡ. (α) αργυροί γάμοι η επέτειος των 25 χρόνων έγγαμης 

συμβίωσης (β) χρυσοί γάμοι η επέτειος των 50 χρόνων έγγαμης συμβίωσης (γ) 

αδαμάντινοι γάμοι η επέτειος των 60 χρόνων έγγαμης συμβίωσης. 

ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ 

Βέρες  

Οι βέρες σύμφωνα με στο σχήμα τους 

συμβολίζουν την αιώνια αγάπη, τη δύναμη της 

σχέσης και την ένωση του γαμπρού με τη νύφη. Ο 

κύκλος αποτελεί ένα σχήμα χωρίς αρχή και τέλος, γι 

αυτό θεωρείται και σύμβολο τελειότητας. Στην 

περίπτωση του γάμου υποδηλώνει την αδιάκοπη 

αλυσίδα των γενεών, μέσα από το μυστήριο της 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC
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ένωσης του ζευγαριού. Ιστορικά πιστεύεται ότι οι Αιγύπτιοι ήταν αυτοί που 

φόρεσαν πρώτη φορά βέρες, στο μεσαίο δάχτυλο του αριστερού χεριού, καθώς ο 

αρχαίος λαός πίστευε ότι σε αυτό το δάχτυλο κατέληγε η φλέβα της αγάπης που 

ξεκινούσε από την καρδιά. 

 Ευλογία των δαχτυλιδιών 

 

   Κατά τη διάρκεια της τελετής, η νύφη και ο γαμπρός ευλογούνται με τις 

βέρες τρεις φορές ο καθένας. Οι βέρες θα περαστούν στο τρίτο δάχτυλο του 

δεξιού χεριού. Ο κουμπάρος εναλλάσσει τις βέρες τρεις φορές για να υποδείξει 

την αποδοχή άνευ όρων του ενός από τον άλλο και το πνεύμα αμοιβαίας στήριξης. 

  

 

Στέφανα 

 

Τα στέφανα είναι σύμβολα βασιλικά. Με το 

γάμο δημιουργείται ένα νέο βασίλειο, το σπίτι και η 

οικογένεια του ζευγαριού. Ο Ιερέας αφού 

ευλογήσει τα στέφανα πάνω στο ιερό ευαγγέλιο, 

κάνει το σημείο του σταυρού πάνω από τα κεφάλια 

του μελλόνυμφου ζευγαριού. Τα στέφανα του 

γάμου, υπενθυμίζουν επίσης τα στέφανα των 

μαρτύρων, τονίζοντας τη μαρτυρική διάσταση της 

Χριστιανικής ζωής, και τις θυσίες που χρειάζεται να γίνουν μέσα στο γάμο. 

Συμβολίζουν το αιώνιο δέσιμο του ζευγαριού στη ζωή, γι’ αυτό ο παπάς, 

συμβολικά μετά το τέλος του μυστηρίου, δένει τις κορδέλες των στεφάνων σφιχτά 

μαζί.  

  

Στέψη 

 

Ο κουμπάρος αλλάζει τα στέφανα τρεις φορές για να συμβολίσει την ισότιμη, 

αξιοπρεπή και με αμοιβαία αγάπη στεφάνωση. Το στρογγυλό σχήμα των 

στεφάνων κρατάει την ύπαρξη του κακού μακριά από το ζευγάρι. 

  

 

Κρασί 

 
       Το κρασί που προσφέρει ο Ιερέας κατά τη διάρκεια του μυστηρίου και πίνει το 
ζευγάρι από την ίδια κούπα, αποτελεί σύμβολο του κοινού βίου που αποφάσισαν να 
μοιραστούν. 

 

Ο χορός του Ησαΐα 

 

      Οι χοροί είναι συχνά κυκλικοί, ακριβώς γιατί απεικονίζουν τον κύκλο και 

ακόμα γιατί ο κύκλος , είναι ένα κλειστό αδιαπέραστο σχήμα, που δεν αφήνει το 

κακό να περάσει, στην οικογένεια στην ομάδα, στην κοινότητα. Την ιερότητα του 

χορού αισθανόταν οι αρχαίοι Έλληνες, κύκλος , είναι η τριπλή περιφορά των 

νεόνυμφων, γύρω από ένα τραπέζι που υποκαθιστά την Αγία Τράπεζα, κατά τη 
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γαμήλια τελετή της ορθόδοξης εκκλησίας. Οι σύζυγοι κάνουν τα πρώτα τους 

βήματα στην καινούργια αρχή της ζωής τους οδηγούμενοι από την Εκκλησία, που 

αντιπροσωπεύεται από τον ιερέα.  Ο κύκλος συμβολίζει την τελειότητα και η 

κυκλική κίνηση την αιωνιότητα. 

«Ησαΐα χόρευε...». Το πρώτο από τα τρία τροπάρια, που ψάλλονται κατά τη 

διάρκεια της κυκλικής περιστροφής των νεόνυμφων «περί το τραπεζίδιον», 

αναφέρεται στην Παρθένο Μαρία. Είναι ένας ύμνος προς την Παναγία, που 

αξιώθηκε για την ταπεινοσύνη και την αρετή της να συλλάβει με τρόπο 

θαυματουργικό και να γεννήσει τον Ιησού Χριστό, 

Πρώτα απ’ όλα να έχουν στην κοινή ζωή τους παρόμοια χαρά και πληρότητα με 

αυτήν του προφήτη, που αξιώθηκε να δει από τον ουρανό την πραγμάτωση της 

προφητείας του. Ακόμη, να έχουν την ενδόμυχη προσμονή να χαρούν κι αυτοί τη 

χαρά της τεκνογονίας. 

 

Ρύζι 

 

     Το ρύζι με το οποίο οι καλεσμένοι ραίνουν τους νεόνυμφους κατά τη διάρκεια 

του μυστηρίου αποτελεί ευχή για να ριζώσει το ζευγάρι και να έχει βίο 

ανθόσπαρτο σε όλους τους τομείς της κοινής τους ζωής αλλά και στη δημιουργία 

της δικής τους οικογένειας. Το ρύζι αυξάνεται γρήγορα και υπάρχει σε αφθονία, 

και  επομένως είναι ένα σύμβολο για τη γονιμότητα. Οι καλεσμένοι  θα πετάξουν 

ρύζι στο ζεύγος για να εξασφαλίσει ευημερία και γονιμότητα. 

  

Κουφέτα 

 

    Οι ρίζες τους εντοπίζονται στην αρχαία Ελλάδα, τότε όμως 

έτριβαν αμύγδαλο και το ανακάτευαν με μέλι. Γλυκόπικρα 

συμβολίζουν τις χαρές και τις λύπες του γάμου. Ακόμη, το 

αμύγδαλο συμβολίζει τη γονιμότητα και τους διαδόχους που 

θα αποκτήσει το ζευγάρι.  

Ο μονός αριθμός των κουφέτων είναι αδιαίρετος, όπως 

ακριβώς και οι ζωές της νύφης και του γαμπρού. 

  

Λαμπάδες 

 

       Οι λαμπάδες κάνουν την εμφάνιση τους στα βάθη των αρχαίων Ελληνικών 

χρόνων.  Ανάβονται στην εκκλησία και μεταφέρονται από εκεί αναμμένες. 

Υποδηλώνουν την Θεία Φώτιση που παίρνει από το φως τους το ζευγάρι. 

  

Πέπλο 

Η κάλυψη του προσώπου της γυναίκας θεωρείται σημείο υποταγής και συνάμα 

αγνότητας, από τους αρχαίους χρόνους , μέχρι και στις μέρες μας. Το πέπλο 

επίσης χρησίμευε για να δώσει προστασία στο ζευγάρι από το κακό μάτι ή τα 

κακά πνεύματα. Αργότερα αποτέλεσε σύμβολο μετριοφροσύνης και αγνότητας. 

Παλαιότερα όταν οι γάμοι ήταν αποτέλεσμα προξενιών το πέπλο χρησίμευε στην 
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αποτροπή του γαμπρού σε φυγή σε περίπτωση που η νύφη δεν ανταποκρίνονταν 

στις προσδοκίες του. 

Νυφική Ανθοδέσμη      
 

Η γαμήλια ανθοδέσμη είναι η δήλωση του γαμπρού προς 

τη νύφη, ότι είναι το λουλούδι στη ζωή του και θα της 

εξασφαλίσει βίο ανθόσπαρτο με αγάπη και ευτυχία. Η 

νύφη αργότερα θα πετάξει το μπουκέτο της σε κάποια 

ανύπαντρη φίλη για να έχει και αυτή την τύχη με το μέρος 

της. Γι αυτό και λέγεται πως όποια πιάσει το μπουκέτο, θα 

είναι και η επόμενη που θα παντρευτεί. 

  

Παράνυφοι 

 

Οι παράνυφοι είναι οι αντιπρόσωποι του λαού, του Θεού, της εκκλησίας και 

μάρτυρες στην υπόσχεση αγάπης και αφοσίωσης μεταξύ του ζευγαριού. 

Πλαισιώνουν το ανδρόγυνο με την αγάπη τους. 

  

 

Καλεσμένοι 

 

Η παρουσία των καλεσμένων δεν έχει σχέση μόνο με την κοινωνική υποχρέωση 

να παραστούν στο Μυστήριο του γάμου δυο ανθρώπων. Η σημασία είναι 

βαθύτερη. Η Εκκλησία λαμβάνει μέρος στο Μυστήριο του γάμου, με την 

παρουσία και την προσευχή της.   Ο γάμος γινόταν πάντα Κυριακή και συνήθως, 

Άνοιξη Καλοκαίρι και Φθινόπωρο, εκτός από το μήνα Μάη (που ζευγάρωναν τα 

γαϊδούρια), τη σαρακοστή και τα δίσεκτα χρόνια. Ως προσφερόμενοι μήνες 

τέλεσης του γάμου ορίζονταν οι άδειοι μήνες, ήτοι οι μήνες κατά του οποίους δεν 

γινόταν βασικές και ετεροχρονισμένες γεωργικές εργασίες (σπορά, θέρισμα, 

συγκομιδή προϊόντων κτλ.). 

Μην ιδωθείτε πριν από την γαμήλια τελετή!  

Παλαιότερα, η νύφη και ο γαμπρός συχνά δεν έβλεπαν καθόλου ο ένας τον άλλον 

πριν από το γάμο. Ακόμη κι όταν γνωρίζονταν προτού παντρευτούν, το 

θεωρούσαν επίσης κακή τύχη για τον γαμπρό να κοιτάξει, έστω και φευγαλέα, τη 

νύφη πριν από την γαμήλια τελετή, δεδομένου ότι δεν θα ήταν αγνή και άπειρη. 

Ούτε και η νύφη έπρεπε να δει τον εαυτό της λίγο πριν από την τελετή. 

Θεωρούσαν ότι εάν έβλεπε το είδωλό της στον καθρέφτη θα άφηνε πίσω της κάτι 

από εκείνη. Την σημερινή εποχή, ορισμένα ζευγάρια ακολουθούν αυτό το έθιμο 

και δεν συναντιούνται την παραμονή του γάμου τους. Αντίθετα, άλλα ζευγάρια 

είναι συνεχώς μαζί για να ηρεμεί ο ένας τον άλλον και να απολαύσουν μαζί όλες 

τις στιγμές αυτού του τόσου σημαντικού γεγονότος της ζωής τους! 

Ο θεσμός του κουμπάρου 

Ο Κουμπάρος προέρχεται από τη Γερμανία, όπου αιώνες πριν ο γαμπρός συνήθιζε 

να κλέβει λίγες μέρες πριν το γάμο τη νύφη. Για να μπορέσει όμως να τη σηκώσει 
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για να την κλέψει χρειαζόταν και άλλο ένα ζευγάρι αντρικά χέρια. Αυτό το ρόλο 

έπαιρνε ένας φίλος του, ο οποίος με τα χρόνια λεγόταν κουμπάρος. 

 

Βλάμης 

Φίλος του γαμπρού, φορούσε στη νύφη τα νυφικά παπούτσια που ήταν δώρο του 

γαμπρού. Έπειτα την έπιαναν αγκαζέ από τη μία μεριά ο πατέρας και από την 

άλλη η μάνα και έβγαιναν έξω από την πόρτα του σπιτιού. Η νύφη τότε γυρνούσε 

προς την πόρτα και προσκυνούσε 3 φορές. Η μητέρα της έριχνε ρύζι και κουφέτα 

που είχε σ΄ ένα πιάτο και το έσπαγε στο έδαφος. Την έπιαναν και πάλι αγκαζέ 2 

νέα άτομα, τα αδέλφια αν είχε ή στενός συγγενής. Τα όργανα έλεγαν το τραγούδι 

(σ” αφήνω γεια μανούλα μου).   

Η τούρτα 

Αποτελεί την επέκταση της συνήθειας των κουφέτων και 

αποτελεί σύμβολο γονιμότητας. Ξεκίνησε από τους  

Ρωμαίους που έσπαγαν έναν κουλούρι πάνω από το 

κεφάλι της νύφης. Η πρώτη γαμήλια τούρτα στον κόσμο 

δημιουργήθηκε τον 17ο αιώνα, όταν ένας Γάλλος 

φούρναρης αποφάσισε να παγώσει μια στοίβα 

κουλουριών.  

Το φιλί του ζευγαριού 

Όπως στην Αρχαία Ρώμη με φιλί σφραγιζόταν ένα 

συμβόλαιο, έτσι και στους γάμους το φιλί που δίνει το ζευγάρι στην εκκλησία, 

κατά κάποιον τρόπο, νομιμοποιεί το δέσιμο. 

Η ουρά του νυφικού 

Προέρχεται από τον Μεσαίωνα και το μήκος της προσδίδει την ανάλογη 

μεγαλοπρέπεια όπως στους βασιλικούς γάμους. 

Οι παράνυμφοι     

Είναι οι αντιπρόσωποι του λαού του Θεού, της Εκκλησίας, και μάρτυρες στην 

υπόσχεση αγάπης και αφοσίωσης μεταξύ των δύο.  Οι παράνυμφοι πλαισιώνουν 

το ανδρόγυνο με την αγάπη τους.  Προσεύχονται κι αυτοί, για να έρθει η ευλογία 

του Θεού στο γάμο, αλλά και υπόσχονται, να στέκονται πάντοτε δίπλα στους 

νεόνυμφους και να τους στηρίζουν 

H ένωση των χεριών 

Σε κάποιο σημείο της ακολουθίας ο ιερέας, προσευχόμενος για την ένωση τους, 

με ομοφροσύνη σε «σάρκα μία», ενώνει συμβολικά τα δεξιά χέρια του γαμπρού 

και της νύμφης.  Τα χέρια παραμένουν ενωμένα σε τη διάρκεια του μυστηρίου 
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δείχνοντας την αιωνιότητα της ένωσης αυτής.  Από εκείνη τη στιγμή βρίσκονται 

σε αρμονία ψυχής και σώματος. 

 

Το κοινό ποτήρι και το κρασί     

Το κοινό ποτήρι και το κρασί είναι κατάλοιπο της 

εποχής εκείνης, κατά την οποία ο γάμος γινόταν κατά 

τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και οι νεόνυμφοι 

συμμετείχαν στη Θεία Ευχαριστία. 

Ο άρτος και το κρασί, θεωρούνταν από την αρχαιότητα 

σαν βασικά στοιχεία της ζωής.  Ο άρτος τρέφει το 

σώμα, και το κρασί «ευφραίνει καρδίας».  Πίνουν από 

το ίδιο ποτήρι για πρώτη φορά σαν σύζυγοι οι 

νεόνυμφοι, για να επισφραγίσουν έτσι την αγάπη τους. 

Ο γαμπρός στο σπίτι με τη νύφη στην αγκαλιά 

Η συνήθεια να μπαίνει ο γαμπρός στο σπίτι με τη νύφη στην αγκαλιά του βρίσκει 

τις απαρχές της στη δυτική Ευρώπη, όπου πίστευαν ότι σηκώνοντάς τη νύφη ο 

γαμπρός την απέτρεπε από το να πέσει και να χαλάσει ο γάμος 

Κουφέτα στην τσέπη του γαμπρού 

Κατά την διάρκεια του μυστηρίου οι ανύπαντρες κοπέλες μπορούν να πάνε να 

βάλουν κουφέτα στην τσέπη του γαμπρού. Μετά το πέρας της τελετής παίρνουν 

τα κουφέτα και το βράδυ τα τοποθετούν κάτω από το μαξιλάρι τους. Σύμφωνα με 

το έθιμο οι κοπέλες στον ύπνο τους θα δουν το μέλλοντα σύζυγό του 

Πάτημα ποδιού 

 

Όταν ο παπάς πει «η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» η νύφη πατάει ελαφρά το 

πόδι του γαμπρού, θέλοντας να του πει ότι δεν θα τον φοβάται και τόσο! 

Το στρώσιμο του κρεβατιού  

Το κρεβάτι όπως έχει φθάσει μέχρι τις μέρες μας, είναι ένα έθιμο, που γίνετε 

μερικές μέρες πριν τον γάμο του νέου ζευγαριού, και ως κύριο σκοπό του έχει να 

θαυμάσουν οι συγγενείς και οι φίλοι τα προικιά της νύφης, αλλά και την δωρεά 

είτε κοσμημάτων, είτε κάποιου χρηματικού ποσού για το ξεκίνημα του ζευγαριού. 

Οι ανύπαντρες νεαρές φίλες και συγγενείς της νύφης στρώνουν το κρεβάτι και το 

σταυρώνουν τρεις φορές. Ο γαμπρός ή η πεθερά της νύφης ξεστρώνει το κρεβάτι 

και αυτό επαναλαμβάνεται τρεις φορές. Μετά το τρίτο στρώσιμο του κρεβατιού 

επάνω στο κρεβάτι απλώνονται τα προικιά της νύφης. 

 

http://www.viosanthospartos.gr/koyfeta-tseph


 10 

 

 

Α. Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ 

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

1.Ο βυζαντινός γάμος 

 

Ο ορισμός του γάμου σύμφωνα με το βυζαντινό δίκαιο 

Γάμος, κατά το βυζαντινό δίκαιο, είναι «ανδρός και γυναικός συνάφεια και 

συγκλήρωσις του βίου παντός, θείου τε και ανθρωπίνου δικαίου κοινωνία». Η 

βάση του οικογενειακού δικαίου, ο γάμος, σημαίνει: 

Α)  ανδρός και γυναικός συνάφεια: δηλαδή καθιερώνεται η μονογαμία 

Β)  συγκλήρωσις του βίου παντός: κηρύσσεται το αδιάσπαστο της 

ένωσης 

Γ) ζητά θείου δικαίου κοινωνία:  απαιτεί στενότατη ηθική κοινωνία των 

συζύγων, και 

Δ) συμπληρώνει τον ορισμό με τη φράση κοινωνία ανθρωπίνου 

δικαίου: αναγνωρίζει πλήρη ισότητα δικαιωμάτων μεταξύ ανδρός και 

γυναικός. 

  Ο βυζαντινός γάμος ανήκει στους κύριους παράγοντες που προκάλεσαν τη 

μεταμόρφωση της ρωμαϊκής έννομης τάξης σε βυζαντινή, την εμφάνιση, διάδοση 

και επικράτηση του  Χριστιανισμού και στη συνέχεια το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της 

εκκλησίας για τη διαμόρφωση των κοινωνικών δομών. Στο πλαίσιο αυτού του 

ενδιαφέροντος τα συλλογικά όργανα της εκκλησίας (συνοδοί), αλλά και 
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μεμονωμένοι συγγραφείς (κατεξοχήν Μ. Βασίλειος) από πολύ νωρίς ασχολήθηκαν 

με το θεσμό του γάμου από όλες τις δυνατές απόψεις και η ανάμειξη αυτή 

γρήγορα απέκτησε και δογματικό υπόβαθρο με την αναγωγή της ιερολογίας του 

γάμου σε μυστήριο. 

          Η προσπάθεια της εκκλησίας να θέσει υπό τον απόλυτό της έλεγχο την 

οικογένεια και μέσω αυτής να ενισχύσει την πολιτική της επιρροή, υπήρξε 

συνεπής (κάποια ύφεση παρατηρήθηκε στους 5ο – 7ο αιώνες, μέχρι την Πενθέκτη 

Σύνοδο) και είχε στεφτεί από απόλυτη επιτυχία ήδη στην αρχή της δεύτερης 

χιλιετίας. Η εξέλιξη του θεσμού του γάμου στις διαδοχικές περιόδους της ιστορίας 

του Βυζαντίου, όπως αυτή διαπιστώνεται μέσα από τις επίσημες νομοθετικές και 

τις ανεπίσημες νομικές συλλογές (όπου το γαμίκο δίκαιο καλύπτει πάντοτε ένα 

σημαντικό μέρος τους) είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη της εκκλησίας 

να επιβάλλει την κυριαρχία της στον χώρο αυτό.  

 

Οι προϋποθέσεις του γάμου 

 

Α) η νόμιμη ηλικία, δηλαδή η συμπλήρωση του 12ου έτους για τα κορίτσια και 

του 14ου για τα αγόρια 

Β) η συναίνεση των μελλονύμφων 

Γ) Η συναίνεση του εξουσιαστή τους [κατά κανόνα του πατέρα], αν αυτοί ήταν 

υπεξούσιοι 

Δ) Η τήρηση του νόμιμου τύπου  

 

         Οι ίδιες προϋποθέσεις ίσχυαν και για την έγκυρη  σύναψη μνηστείας, ακόμη 

και ως προς την ηλικία. Συγκεκριμένα, στα τέλη του 9ου αιώνα απαίτησε ο Λέων 

ο σοφός με δύο νεαρές για τη σύναψη ιερολογημένης  μνηστείας την ίδια νόμιμη 

ηλικία που απαιτούσε ο νόμος και για την σύναψη γάμου. Αιτία της ρύθμισης 

αυτής υπήρξε το γεγονός, ότι η εκκλησία είχε αρχίσει να ιερολογεί και την 

μνηστεία ( χωρίς όμως να είναι σε αυτό το πρώτο στάδιο η ιερολογία 

υποχρεωτική), πράγμα που οδήγησε την Πενθέκτη σύνοδο στο να εξομοιώσει με 

τον κανόνα 98 από άποψη κανονικών συνεπειών την ιερολογημένη μνηστεία με 

γάμο. Δεν απέκλεισε όμως ο Λέων την δυνατότητα να συναφθεί μετά τη 

συμπλήρωση του 7ου έτους της ηλικίας και για τα δυο φύλλα απλή, μη 

ιερολογημένη δηλαδή, μνηστεία.  
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          Από τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις προκύπτει, ότι δεν ήταν σπάνιες οι 

περιπτώσεις, στις οποίες οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν τηρούνταν, προπάντων 

εκείνη της ηλικίας (στις περιπτώσεις των παιδικών γάμων σημαντικό λόγο 

έπαιξαν λόγοι οικονομικοί), πράγμα που συνεπαγόταν την ακύρωση των γάμων 

αυτών, αν κατέφευγαν οι ενδιαφερόμενοι στα δικαστήρια ή και αυτεπαγγέλτως, αν 

το ελάττωμα γινόταν αντιληπτό από την εκκλησιαστική συνήθως αρχή. Πάντως, 

αν το κορίτσι δεν είχε κλείσει τα 12 χρόνια του, εκεί γινόταν συνήθως η 

παρανομία, η παράταση ης συμβίωσης μέχρι τη συμπλήρωση της νόμιμης ηλικίας, 

ισχυροποιούσε τον γάμο.  

          Με πολλές διατάξεις -λόγω της περιπτωσιολογικής αντιμετώπισης- 

ρυθμιζόταν το θέμα της συναίνεσης του εξουσιαστή, ιδίως για τις περιπτώσεις 

στις οποίες υπήρχε πραγματική ή νόμιμη αδυναμία παροχής της. Γενικώς όμως 

πρέπει να σημειωθεί ότι παρά της αδιαμφισβήτητη υπεροχή του πατέρα μέσα στην 

οικογένεια με πρώτη την εκλογή που προβλέπει συναίνεση των γονέων, 

διαπιστώνεται η τάση κυρίως των εφαρμοστών του δικαίου να ενισχύσουν τον 

ρόλο και της μητέρας. 

 

Συστατικά στοιχεία του γάμου 

           Κατά το Ιουστινιάνειο δίκαιο συστατικό στοιχείο του γάμου ήταν η γαμική 

διάθεση δηλαδή η βούληση δύο προσώπων να συνάψουν γάμο. Δεν ήταν όμως 

πάντοτε εύκολο να διαγνωστεί, αν συνέτρεχε αυτή η βούληση, γιατί υπήρχε ο 

κίνδυνος σύγχυσης με την Παλλακεία. Έτσι η διάκριση γάμου και Παλλακείας, 

κατέληγε συχνά, μετά την αχρησία των παλαιών τύπων  του ρωμαϊκού δικαίου για 

την σύναψη του γάμου, να είναι ζήτημα πραγματικό.  

         Για την απόδειξη και μόνο της σύναψης του γάμου προέβλεπε το 

ιουστινιάνειο δίκαιο την κατάρτιση προικώων συμβολαίων ή τη δήλωση της 

βούλησης ενώπιων του εκδίκου της εκκλησίας και μαρτύρων. Για μια κατηγορία 

ανώτερων αξιωματούχων του κράτους τους Ιλλουστρίους ήταν ωστόσο τα  

προικώα συμβόλαια υποχρεωτικά, οπότε εδώ πρόκειται για συστατικό τύπο. 

          Ζήτημα αν καταργεί τη διάκριση ανάμεσα στον γάμο και την Παλλακεία, 

δημιούργησε η διάταξη της Εκλογής, κατά την οποία όποιος συνοικεί με ελεύθερη 

γυναίκα, της αναθέτει τη διαχείριση του νοικοκυριού και διατηρεί γενετήσιες 

σχέσεις μαζί της , έχει συνάψει με τη γυναίκα αυτή, άγραφο γάμο. Κατά την 

ορθότερη γνώμη, δεν εγκατέλειψαν οι Ίσαυροι την ιουστινιάνεια αρχή, αλλά 

απλώς στους διάφορους τρόπους εκδήλωσης της γαμικής διάθεσης που αναφέρει 

η Εκλογή, δηλαδή τη σύνταξη προικώων συμβολαίων (έγγραφος γάμος, την 

ιερολογία, τη δήλωση επί φίλων), πρόσθεσαν και την παραπάνω συνοίκηση 

εξομοιώνοντάς τους από άποψη κύρους. 
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Θάνατος και αφάνεια 

          Ο θάνατος ενός από τους συζύγους, καθώς και η οριστική απώλεια της 

ελευθερίας (π.χ. λόγω καταδίκης) επέφεραν τη λύση του γάμου στο ρωμαϊκό 

δίκαιο. Το ίδιο ίσχυσε καταρχήν και στο βυζαντινό δίκαιο με εξαίρεση την 

υποδούλωση λόγω ποινής που καταργήθηκε από τον Ιουστινιανό με τη νεαρά. 

Ειδικές διατάξεις για την εξαφάνιση των στρατιωτικών σε καιρό πολέμου 

περιέλαβε η ιουστινιάνεια νομοθεσία. Αν η γυναίκα ενός από αυτούς δεν είχε επί 

πολύν καιρό λάβει ειδήσεις από τον άνδρα της και είχε την πληροφορία ότι ήταν 

νεκρός, όφειλε αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο να αναζητήσει τους διοικητές 

των μονάδων, στις οποίες ανήκε ο άνδρας της, ώστε αυτοί να βεβαιώσουν 

ενόρκως με ταυτόχρονη σύνταξη πρωτοκόλλου , ότι ο συγκεκριμένος στρατιώτης 

δεν ζει πλέον.  Μετά την παρέλευση ενός έτους από την σύνταξη αυτού του 

εγγράφου δικαιούται να συνάψει νέο γάμο. 

            Οποιαδήποτε παράβαση στην παραπάνω διαδικασία συνεπαγόταν βαριές 

περιουσιακές κυρώσεις για τον υπαίτιο, αν δε ο υποτιθέμενος νεκρός ζούσε και 

επέστρεφε, είχε το δικαίωμα να αναλάβει τη γυναίκα του, συνεχίζοντας την 

έγγαμη συμβίωση μαζί της, και ο νέος γάμος, που στο μεταξύ είχε τυχόν 

συναφθεί, ακυρωνόταν. Οι ειδικές αυτές διατάξεις διατηρήθηκαν επί αιώνες σε 

ισχύ εξαιτίας της ολοφάνερης σημασίας τους, εφόσον αφορούσαν σε μεγάλο 

μέρος του  ανδρικού πληθυσμού που συχνά εγκατέλειπε τις εστίες του λόγω των 

πολεμικών επιχειρήσεων στα διάφορα μέτωπα. 

Διαζύγιο 

         Η αρχικά απόλυτη ελευθερία που επέτρεπε τη μονομερή λύση του γάμου 

άρχισε να υποβάλλεται σε σοβαρούς περιορισμούς από τους χριστιανούς 

αυτοκράτορες, που υπέστησαν την επίδραση της (χριστιανικής) αρχής για το κατ’ 

εξαίρεση μόνο διαλυτό του γάμου. Μετά από αλλεπάλληλες ρυθμίσεις των 

προκατόχων του και δικές του, κατέληξε ο Ιουστινιανός στη νεαρά, όπου 

απαριθμούνται περιοριστικώς οι λόγοι διαζυγίου, και μάλιστα χωριστά για τον 

άνδρα και για την γυναίκα. 

 

 Ως λόγοι διαζυγίου υπέρ το συζύγου προβλέπονταν :  

 Έγκλημα εσχάτης προδοσίας που γνώριζε η γυναίκα του και δεν απεκάλυψε 

 Καταδίκη για μοιχεία  

 Επιβουλή της ζωής του άνδρα αμέσως ή εμμέσως  

 Ηθικώς ύποπτες πράξεις (όπως π.χ. διανυκτέρευση εκτός σπιτιού, συμμετοχή σε 

συμπόσια ή κοινά λουτρά με άλλους άνδρες κ.λ.π.) παρά τη θέληση του άνδρα.  
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Λόγοι υπέρ της συζύγου ήταν:  

 Συμμετοχή του άνδρα σε έγκλημα εσχάτης προδοσίας 

 Επιβουλή της ζωής της γυναίκας αμέσως ή εμμέσως 

 Προσβολή της ηθικής της προσωπικότητας, αν ο άνδρας την εξέδιδε 

(προαγωγεία) ή αν την κατηγόρησε συκοφαντικώς ως μοιχαλίδα 

 Μόνιμες εξωσυζυγικές σχέσεις του συζύγου. 

Εκτός από τους υπαίτιους αυτούς λόγους διαζυγίου δέχθηκε ο Ιουστινιανός και 

άλλους τρεις, που δεν οφείλονταν όμως σε υπαιτιότητα κανενός από τους δύο 

συζύγους:  

 Ανικανότητα του άνδρα για συνουσία που υπήρχε από την αρχή του γάμου 

 Επιλογή του μοναχικού βίου, είτε από κοινού είτε και μονομερώς 

 Αιχμαλωσία που έχει διαρκέσει πολύ χρόνο. 

Στην τελευταία περίπτωση, έπρεπε να περάσουν, σύμφωνα με τη νεαρά, πέντε 

χρόνια από την τελευταία είδηση ότι ο αιχμάλωτος βρισκόταν στη ζωή. 

 Η περιοριστική ωστόσο αναφορά των λόγων διαζυγίου δεν σήμαινε ότι η 

αναίτια  λύση του γάμου έμενε χωρίς αποτέλεσμα. Όπως είδαμε, η «γαμική 

διάθεση» ήταν συστατικό στοιχείο του γάμου και επομένως έπρεπε να υπάρχει όχι 

μόνο κατά τη σύναψή του, αλλά και σε όλη του τη διάρκεια. Γι’ αυτό, αν ο ένας 

σύζυγος δήλωνε στον άλλον εγγράφως τη βούλησή του να διαλύσει το γαμικό 

δεσμό, η δήλωση αυτή δεν αποτελούσε μεν δικαιοπραξία, ήταν όμως μια 

πανηγυρική διαπίστωση για την έλλειψη «γαμικής διάθεσης», άρα  δεν μπορούσε 

να μείνει ανενεργή. Επέφερε λοιπόν τη λύση του γάμου, αλλά η λύση αυτή ήταν 

συνδεδεμένη με βαρύτατες περιουσιακές κυρώσεις σε βάρος αυτού που έλυνε το 

γάμο χωρίς «νόμιμο λόγο». Αν δε αυτός ήταν γυναίκα, εκτός από τις περιουσιακές 

ποινές προέβλεπε η νομοθεσία και την έγκλεισή της σε μοναστήρι, κύρωση που 

αργότερα επεκτάθηκε και στον άνδρα. 
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Ο λαϊκός γάμος 

 

Κατά τους βυζαντινούς χρόνους, πριν από την τέλεση του γάμου 

πραγματοποιούνταν ο στολισμός του νυφικού θαλάμου που όπως και κατά την 

αρχαιότητα, ονομάζεται παστός. Εάν δεν επαρκούσαν τα στολίσματα, η 

οικογένεια της νύφης έπρεπε να δανειστεί από τους γείτονες. Συγγενείς και φίλοι 

έραιναν τον παστό με λουλούδια κι έψαλλαν τραγούδια επαινετικά προς το 

γαμπρό και τη νύφη. Χαρακτηριστικά είναι τα άσματα που αναφέρει ο 

Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος και τα οποία απηύθυνε ο λαός προς την 

Αυγούστα κατά την τέλεση των γάμων της· «Και λέγουσι την φωνήν ήχ. α’ «άνθη 

εσώρευσα τού αγρού, και εις την παστάδα εισήκα σπουδή· ζευγόνυμον ήλιον 

είδον εις χρυσέντιμον κλίνην· άλληλα ηγκαλίζοντο ποθητήν επιθυμίαν χαρά εις τα 

κάλλη αυτών τα εγγλυκοθέατα, και ρόδα τα ροδεύμορφα· χαρά εις το ζεύγον το 

χρυσόν». 

        Το θέμα των γαμηλίων προσκλήσεων διευθετούνταν συνήθως από τους 

γονείς των μελλονύμφων αλλά και μέσω λαλετών ή καλεστών που ίσως άφηναν 

στα σπίτια των προσκεκλημένων μήλο, λεμόνι, μοσχοκάρφια ή παστέλι. 

Απαράβατος όρος για την πραγματοποίηση του γαμηλίου μυστηρίου θεωρούνταν, 

τα δύο άτομα να είναι ομόθρησκα ή ομόδοξα. Η επισύναψη γάμου με απίστους, 

αιρετικούς κι εθνικούς -ιδίως Ιουδαίους- αρχικά αντιμετωπιζόταν με αποστροφή 

κι αργότερα κηρύχτηκε άθεσμη. Οι απαγορεύσεις αυτές αναιρούνταν μόνο σε 

βασιλικά συνοικέσια. 

      Κατά τους βυζαντινούς χρόνους κεκωλυμένοι θεωρούνταν οι εξής γάμοι· 

«ίνκεστος, ό εξ αίματος την σύστασιν έχων· οίον εις ανεψιάν, θείαν, εξαδέλφην· 

δαμνάτος ό κεκωλυμένος· οίον επίτροπος προς επιτροπενομένην και απελεύθερος 
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προς πατρωνίσσαν· Νεφάριος δε ό παράνομος οίον πρός μοναχήν ή ασκήτριαν ή 

και την εξ αρπαγής». 

         Καθ’ όλα άψογος ήταν μόνον ο πρώτος γάμος, ιερός και απαραβίαστος στα 

μάτια της εκκλησίας, τον οποίο ο άνθρωπος απαγορευόταν να διασπάσει. Ο 

δεύτερος αντιμετώπιζε περιορισμούς και θεωρούνταν ως ευπρεπής μοιχεία. Ο 

τρίτος θεωρούνταν ως πολυγαμία. Χαρακτηριστικά επισημαίνει ο W. T 

Treadgold, αναφερόμενος στο πρόβλημα της τετραγαμίας του Λέοντα Στ’ του 

Σοφού, ότι το ακανθώδες ζήτημα της σύναψης πολλών γάμων αποτελούσε αίτιο 

σοβαρών αντιπαραθέσεων και επέσυρε αυστηρή τιμωρία. Πάντως γενικά το 

πρόβλημα της διατήρησης της παρθενίας και το φαινόμενο της δευτερογαμίας θα 

πρέπει να ήταν συνηθισμένα στο Βυζάντιο εφόσον ο Ιωάννης Χρυσόστομος 

προέτρεπε· «Ού δύνασαι δια παρθενίας εισελθείν (στην εκκλησία); Είσελθε δια 

μονογαμίας. Ού δύνασαι διά μονογαμίας; Κάν διά δευτερογαμίας». 

      Οι μέλλοντες γαμπροί προτιμούσαν συνήθως παρθένους κι όχι χήρες προς 

σύναψη γάμου. Επίσης δεν επιτρεπόταν ο γάμος σε χήρα, εάν δεν είχε παρέλθει ο 

πένθιμος χρόνος, δηλαδή ένα έτος από το θάνατο του συζύγου εκτός αν εκείνη 

κατά το χρονικό αυτό διάστημα γεννούσε. Ο άνδρας δεν πενθούσε τη γυναίκα 

ούτε η μνηστή το μνηστήρα. Απαγορευμένος ήταν και ο γάμος μεταξύ ατόμων 

προερχομένων από διαφορετικές τάξεις. Επί Ιουστινιανού όμως (λόγω Θεοδώρας) 

εμφανίστηκε μια χαλάρωση των αυστηρών αυτών κανόνων. 

     Όσον αφορά την ενδυμασία των προσκεκλημένων και των μελλονύμφων, οι 

μεν πρώτοι φορούσαν το ένδυμα γάμου όπως αναφέρει και ο Ιωάννης 

Χρυσόστομος παραπέμποντας στην Αγία Γραφή, δηλαδή τα καλύτερα φορέματά 

τους καθαρά κι όχι μαύρα. Η νύφη εμφανιζόταν λαμπροστολισμένη, καλυμμένη 

με πέπλο από το κεφάλι έως τα πόδια και δεν έπρεπε να φορά μαύρα παπούτσια. 

Η ενδυμασία του γαμπρού επίσης ήταν κατάλληλη για την περίσταση.  Την ώρα 

του γάμου κατέφθαναν στο σπίτι της νύφης μουσικοί και δαδούχοι γιατί αρχικά 

τουλάχιστον, το μυστήριο γινόταν τη νύχτα. Μόλις ο γαμπρός έκανε την εμφάνισή 

του, προκαλούσαν θόρυβο κι έριχναν μήλα και τριαντάφυλλα. Στη συνέχεια 

παρουσιαζόταν η νύφη υπέροχα στολισμένη και καλυμμένη με πέπλο, ανέβαινε 

«επί οχήματος καταστέγου» και άρχιζε με τραγούδια η νυφική πομπή προς την 

εκκλησία την οποία έραιναν καθ’ οδόν με τριαντάφυλλα και βιολέτες, καίγοντας 

κατά διαστήματα αρωματικά ξύλα. Το λουτρό της βασιλικής νύφης 

πραγματοποιούνταν την τρίτη ημέρα από την διεξαγωγή του γαμηλίου μυστηρίου, 

δεν φαίνεται όμως πιθανόν ότι το αυτό συνέβαινε και στην περίπτωση της λαϊκής 

κόρης. Ίσως εδώ το λουτρό να γινόταν πριν από το γάμο. 

      Κατά την πρώιμη βυζαντινή περίοδο ο γάμος ήταν καθαρά αστική υπόθεση, 

γι’ αυτό συνήθως την τελετή στέψης πραγματοποιούσε ο πατέρας του γαμπρού. 

Όμως ήδη από τον Δ’ αιώνα κάποιες οικογένειες καλούσαν προαιρετικά ιερέα για 

την «ευλογία». Τον ΣΤ’ αιώνα συνήθως ο πατριάρχης τελούσε τη στέψη στους 

αυτοκρατορικούς γάμους. Η Εκλογή επικύρωσε την εκκλησιαστική «ευλογία» ως 

εναλλακτική μορφή ολοκλήρωσης ενός νόμιμου γάμου και ο Λέων, με την 89η 
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Νεαρά του, έδωσε για πρώτη φορά στην εκκλησία το αποκλειστικό δικαίωμα να 

νομιμοποιεί τους γάμους, θέτοντας στην αρμοδιότητα των εκκλησιαστικών 

δικαστηρίων τα νομικά προβλήματα του γάμου, το διαζύγιο και τις συνέπειές του. 

Η «ευλογία» έγινε υποχρεωτική και η εκκλησιαστική κανονική νομοθεσία 

επεκτάθηκε σε μεγάλο βαθμό στη ζωή των Βυζαντινών. Από τους Η’ και Θ’ 

αιώνες ο γάμος γινόταν υποχρεωτικά στο ναό από τον ιερέα της κοινότητας από 

τον επίσκοπο εάν οι μελλόνυμφοι ήταν ευπορότεροι. 

      Η ημέρα πραγματοποίησης της στέψης ήταν πάντοτε Κυριακή και ο χρόνος 

καθοριζόταν από την εκκλησία και τη λαϊκή πρόληψη. Κατά την τέλεση του 

γαμήλιου μυστηρίου, το ζευγάρι συμμετείχε στη Θεία Ευχαριστία με σκοπό να 

ταυτιστεί η ένωση με το σώμα και το αίμα του Χριστού και να αποκτήσει την 

ανάλογη ιερότητα. 

      Σύντεκνος [στεφάνων] ή παράνυμφος γινόταν συνήθως ο ανάδοχος, ο οποίος 

κρατούσε κατά την περιφορά τα στέφανα. Πριν από την τέλεση του μυστηρίου, ο 

ιερέας όφειλε να διερευνήσει εάν υπήρχαν κωλύματα που εμπόδιζαν τη σύναψη 

του γάμου. Στη συνέχεια ένωνε τα χέρια των μελλονύμφων κι ανταλλάσσονταν τα 

δακτυλίδια. Κατά την περιφορά τους έριχναν σουσάμι ή κριθάρι για την επίτευξη 

πολυγονίας. Μετά τη λήξη της διαδικασίας αυτής οι προσκεκλημένοι ασπάζονταν 

τα στέφανα και τους μελλονύμφους με ευχές, προσφέροντας ταυτόχρονα δώρα. 

Κατόπιν η νύφη κατευθυνόταν προς το σπίτι του γαμπρού υπό τους ήχους αυλού, 

κιθάρας και συνοδεία τραγουδιών. Τα άσματα αυτά, αρχικά λαϊκά, 

αντικαταστάθηκαν συν τω χρόνω, υπό την επίδραση της εκκλησίας, από 

θρησκευτικούς ύμνους. Οι προσκεκλημένοι κάθονταν στο γαμήλιο τραπέζι -όσο 

το δυνατόν πολυτελέστερο όπου γυναίκες και άνδρες έτρωγαν χωριστά - 

προσέφεραν δώρα κι έψαλλαν παστικά άσματα στα οποία εξυμνούσαν τα 

προσόντα των νεονύμφων. Για την εκτέλεση των γαμήλιων χορών καλούνταν 

ορχηστές, γυναίκες του θεάτρου, μίμοι. Κατά την έναρξη του ολονυκτίου 

συμποσίου ο γαμπρός αντίκρυζε για πρώτη φορά τη νύφη σηκώνοντάς της το 

πέπλο ενώ οι καλεσμένοι έτρωγαν τραγουδώντας κατά διαστήματα τα επιθαλάμια 

και κάνοντας μεγάλο θόρυβο με κύμβαλα, τύμπανα και κρόταλα. 

     Τέλος, αφού έψαλλαν το κατακοιμητικό στο ζεύγος κι αυτό αποσυρόταν στο 

νυφικό θάλαμο, οι καλεσμένοι αποχωρούσαν. Τότε, πολλές φορές οι νεόνυμφοι 

αντί να περάσουν τη νύκτα σαν σύζυγοι αποφάσιζαν να λατρέψουν τα Θεία και να 

ζήσουν σαν αδελφοί· άλλοτε πάλι ο ένας από τους δύο κατέφευγε κρυφά στο 

βουνό ή σε μοναστήρι, επηρεασμένος από την ασκητική θρησκευτική τάση της 

εποχής. 

      Το πρωί της επομένης ημέρας γινόταν το παραξύπνημα των συζύγων από 

συγγενείς και φίλους, οι οποίοι έψαλλαν τα ανάλογα άσματα. Παράλληλα 

εξέθεταν το χιτώνα της νύφης σε κοινή θέα ως πειστήριο της παρθενίας της· σε 

αντίθετη περίπτωση, ο σύζυγος θεωρούσε τον εαυτό του προσβεβλημένο και είχε 

το δικαίωμα να πάρει διαζύγιο.  Οι γαμήλιες διασκεδάσεις διαρκούσαν επτά 
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ημέρες. Μετά το πέρας αυτών, ο ιερέας διάβαζε την ευχή λύσης του παστού και η 

όλη γαμήλια διαδικασία έπαιρνε τέλος. 

 

 

                                           

 

 

Οι βασιλικοί γάμοι 

Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής της βασιλικής συζύγου 

 

      Στο Βυζάντιο, τουλάχιστον έως τον Γ αιώνα, ο βασιλέας δεν επηρεαζόταν ως 

προς την επιλογή της συζύγου του από τους λόγους πολιτικής σκοπιμότητας που 

ίσχυαν στη Δύση και μάλιστα η βασιλική νύφη εκλεγόταν με έναν πρωτότυπο κι 

αρκετά αξιοπερίεργο τρόπο. 

      Ως αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αναφέρεται η περίπτωση της 

αυτοκράτειρας Ειρήνης η οποία, όταν θέλησε να βρει σύζυγο για το γιο της 

Κωνσταντίνο Στ’, έστειλε απεσταλμένους ως τα πέρατα του Βυζαντίου με την 

εντολή να ανακαλύψουν και να οδηγήσουν στη Βασιλεύουσα τις ωραιότερες 

κόρες. Για να περιορίσει τον κύκλο της έρευνάς τους και προς διευκόλυνση του 

έργου τους, η βασίλισσα είχε προνοήσει να προσδιορίσει την ηλικία, το ανάστημα, 

ακόμη και το μέγεθος των υποδημάτων των υποψηφίων. 

      Επομένως, η εύρεση νύφης για τον αυτοκράτορα ή τον διάδοχο αποτελούσε 

μια από τις μέριμνες των ανακτόρων. Οι προϋποθέσεις για την αναρρίχηση στο 

θρόνο της αυγούστας, εκτός της ευγενικής καταγωγής η οποία επισημαίνεται από 

την εποχή που η βασιλεία έγινε κληρονομική, ήταν η παρθενία και η εξαίρετη 
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εμφάνιση. Σύμφωνα με αυτά, ο Θεοδόσιος Β’ επιθυμούσε σύζυγο «νεωτέραν 

εύμορφον πάνυ... μόνον ευπρεπήν πάνυ» κι ως ανάλογη έλαβε την Αθηναϊδα η 

οποία μετονομάστηκε σε Ευδοκία· ο Κωνσταντίνος Στ’ νυμφεύθηκε την 

ωραιότατη Μαρία των Αρμενιάκων· ο Θεόφιλος την όμορφη Θεοδώρα, ο Μιχαήλ 

Γ’ την ωραία Ευδοκία και ο Λέων Στ’ την πανέμορφη Θεοφανώ. 

     Υπάρχουν πολλά παραδείγματα τα οποία αποδεικνύουν τη σημασία του 

ωραίου παρουσιαστικού στην εκλογή της βασιλικής συζύγου. Τόση δε 

σπουδαιότητα αποκτούσε σε κάποιες περιπτώσεις το συγκεκριμένο προσόν, ώστε 

χάριν αυτού ανέρχονταν στο θρόνο γυναίκες κατωτέρων κοινωνικών τάξεων όπως 

η σύζυγος του Ιουστινιανού, Θεοδώρα και η σύζυγος του Ρωμανού Β’, Θεοφανώ. 

Γενικά μέχρι τον Ι’ αιώνα οι αυτοκράτορες εξέλεγαν τη μελλοντική σύζυγό τους 

μέσω καλλιστείων στα οποία συμμετείχαν νέες επαρχιώτισσες με μοναδικά, 

φαινομενικά τουλάχιστον, προσόντα την υγεία και την ομορφιά τους. Ορισμένες 

φορές, όπως έχει ήδη επισημανθεί, το πρότυπο εμφάνισης των υποψηφίων 

καλλονών καθοριζόταν από το ίδιο το παλάτι όπου λάμβανε χώρα η τελική 

επιλογή. 

Ανακεφαλαιώνοντας, τα βασικά χαρακτηριστικά που όφειλε να συγκεντρώνει η 

μέλλουσα Αυγούστα ήταν: ανυπέρβλητη ωραιότητα, παρθενία, ευγένεια 

καταγωγής και άμεμπτη ηθική. 

     Στο Βυζάντιο επισημαίνονται γάμοι βασιλέων με θυγατέρες ηγεμόνων, 

συγκλητικών, πατρικίων και άλλων αξιωματούχων. Απαντώνται όμως παράλληλα 

και περιπτώσεις αυτοκρατόρων οι οποίοι νυμφεύθηκαν κόρες ταπεινής 

προελεύσεως όπως ο Ιουστίνος Α’ ή ο Ρωμανός που παντρεύτηκε τη Θεοφανώ, 

κόρη καπήλου. 

      Επομένως, σε πολλές περιπτώσεις οι ηγεμόνες δεν υπολόγιζαν ούτε την 

αριστοκρατική καταγωγή, εάν κατά την άποψή τους η ομορφιά μιας γυναίκας 

ανταποκρινόταν στο ιδανικό πρότυπο της Αυγούστας. Το φαινόμενο 

αντανακλούσε την πεποίθησή τους ότι οι επίσημες τελετές οι οποίες συνόδευαν τη 

στέψη και το γάμο, είχαν την ισχύ να δώσουν στη μέλλουσα αυτοκράτειρα ένα 

χαρακτήρα εντελώς νέο και να μετατρέψουν μια κοινή θνητή σε ον υπερκόσμιο, 

την ενσάρκωση της παντοδυναμίας και της θεότητας [το περί θεότητας πρόκειται 

μάλλον για άποψη παρά ιστορικό κείμενο]. Η βυζαντινή βασίλισσα δεν ήταν απλά 

και μόνο σύντροφος και συνεργάτιδα του αυτοκράτορα. Από τη στιγμή που 

ανέβαινε στο θρόνο αποκτούσε πλήρη ηγεμονική εξουσία και πολύ συχνά 

διαδραμάτιζε σπουδαιότατο πολιτικό ρόλο.  

     Συνοικέσια μεταξύ των Ελλήνων αυτοκρατόρων και αλλοεθνών δυναστειών 

ήταν απαγορευμένα. Εξαίρεση αποτελούσαν μόνον οι Φράγκοι, όπως 

ονομάζονταν τότε οι γερμανικοί και νεολατινικοί λαοί. Όμως, παρά την 

παράδοση, τα συνοικέσια με ξένους βασιλείς χρονολογούνται ήδη από τα μέσα 

του Η’ αιώνα, με μόνη απαράβατη αρχή το θρήσκευμα του προσώπου με το οποίο 

επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το συνοικέσιο. Ας σημειωθεί επίσης ότι λόγω 
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πολιτικών αναγκών οι Βυζαντινοί, από τους Η’ και Ι’ αιώνες, προχώρησαν τελικά 

σε σύναψη γάμων όχι μόνο με Φράγκους αλλά και με άλλα έθνη. 

       Κατά τους τελευταίους αιώνες του Βυζαντίου, λόγω πολιτικών ελιγμών, η 

προσέλευση βασιλικών νυφών από το εξωτερικό έγινε πλέον γεγονός 

συνηθισμένο. Εξαιτίας αυτού, συμπεριλήφθηκε στην εθιμοτυπία της βυζαντινής 

Αυλής ολόκληρη διάταξη η οποία καθόριζε τις λεπτομέρειες της υποδοχής τους. 

Πάντως οι αυτοκράτορες αποδέχονταν τα συνοικέσια αυτά αποκλειστικά και μόνο 

για λόγους πολιτικούς που αφορούσαν στην ωφέλεια του Κράτους. Από την 

πλευρά τους σι ηγεμόνες των άλλων κρατών (από τους άρχοντες της Βουλγαρίας 

και της Γεωργίας έως τον ισχυρότερο μονάρχη του Μεσαίωνα Καρλομάγνο), 

θεωρούσαν τιμή τη συγγένεια με τους αυτοκράτορες του Βυζαντίου λόγω του 

πλούτου, της μεγαλοπρέπειας και του πολιτιστικού επιπέδου της βυζαντινής 

Αυλής. 

      Επίσης συνέβαινε κάποτε οι αυτοκράτορες να κάνουν κατάχρηση του 

δικαιώματος ελεύθερης εκλογής νύφης. Καταπατούσαν κάθε διάταξη της 

πολιτείας ή της εκκλησίας η οποία προσδιόριζε τον βαθμό των συγγενικών 

σχέσεων, τον τρόπο διάλυσης του ήδη υπάρχοντος γάμου και της σύναψης νέου, 

τον αριθμό των γάμων. Η αυθαιρεσία αυτή προκάλεσε φοβερά σκάνδαλα τα οποία 

συντάραξαν την εκκλησία και την κοινωνία. Πάντως, ούτως ή άλλως το εμπόδιο 

της συγγένειας μπορούσε να υπερφαλαγγισθεί σε περιπτώσεις βασιλικών γάμων. 

       Όσον αφορά τις πριγκίπισσες, αυτές έπαιρναν ως συζύγους πρίγκιπες, γόνους 

ευγενών, στρατηγούς, στους οποίους αποδίδονταν διάφοροι τίτλοι πριν από το 

γάμο, προς εξύψωση της κοινωνικής τους θέσης. Η προϋπόθεση της 

συμπλήρωσης των δώδεκα ετών για τη μνήστευση της κόρης δεν τηρούνταν σε 

βασιλικά πρόσωπα. Έτσι αναφέρονται γαμήλιες ενώσεις πριγκίπων και 

πριγκιπισσών πρόωρα συναπτόμενες κι εντελώς ασύμμετρες. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί ο Ανδρόνικος Κομνηνός ο οποίος σε ηλικία εξήντα πέντε 

ετών παντρεύτηκε την ενδεκάχρονη κόρη του Λουδοβίκου Ζ’, Άννα. 

           Όπως έχει προαναφερθεί, η λάμψη της βυζαντινής Αυλής ήταν τόση, ώστε 

όταν οι ξένοι ηγεμόνες πληροφορούνταν ότι στο Βυζάντιο υπήρχαν διαθέσιμοι 

γαμπροί ή νύφες, έσπευδαν να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέσω γραμμάτων ή 

απεσταλμένων. Για την διεκπεραίωση του συνοικεσίου με μια αλλοδαπή νύφη, 

έπρεπε πρώτα να πειστούν οι Βυζαντινοί για την ωραιότητα και τα προσόντα της. 

Με αυτό το σκοπό έστελναν κάποιον αυλικό να την εξετάσει. Κατόπιν, εάν οι 

πληροφορίες ήταν ικανοποιητικές, μετέβαινε επίσημη αποστολή προς επισύναψη 

συμφωνίας με ταυτόχρονη υπογραφή χρυσόβουλλων λόγων, απόδοση όρκων για 

επιβεβαίωση της επιγαμίας και σύνταξη των όρων του προικοσυμφώνου. Πολλές 

φορές μάλιστα παρέμενε εκεί κάποιος Έλληνας για να διδάξει στη μέλλουσα 

αυτοκράτειρα την ελληνική γλώσσα και τα ελληνικά ήθη. Χαρακτηριστική 

περίπτωση αποτελεί ο αρραβώνας του Κωνσταντίνου Στ’ και της Rotrud ή 

Ερυθρώς, κόρης του Καρλομάγνου, κατά τη σύναψη του οποίου ανταλλάχτηκαν 

όρκοι κι ο ευνούχος Ελισσαίος ταξίδεψε στη Δύση με σκοπό να διδάξει στη νεαρή 
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πριγκίπισσα Ελληνικά και βυζαντινή παιδεία. Κατά το ίδιο διάστημα, ζωγράφος 

της έκανε το πορτραίτο το οποίο προοριζόταν για το μνηστήρα. 

      Αμέσως μετά την άφιξή της στην Κωνσταντινούπολη για την τέλεση των 

γάμων, η ξένη πριγκίπισσα υιοθετούνταν από το βυζαντινό αυτοκρατορικό οίκο 

εγκαταλείποντας την προηγούμενη κοινωνική θέση, εθνικότητα και όνομα, 

βαφτιζόταν Χριστιανή, εάν δεν ήταν ήδη, κι αντικαθιστούσε το όνομά της με 

ελληνικό. «Η "εξωγαμία" της εποχής από την άλλη -η αποστολή νυφών "έξω" από 

το σπίτι- γινόταν με πολυπληθείς ακολουθίες συμβούλων, με πλούσια δώρα και με 

σκοπό τη διάδοση μιας κουλτούρας και παιδείας μάλλον άγνωστα στους ξένους. 

Για παράδειγμα η πριγκίπισσα Αννα, που τέλη του 10ου αι. παντρεύτηκε τον 

Βλαδιμίρ του Κιέβου (έγινε ηγεμόνας της Ρωσίας), πήρε μαζί της ορθόδοξους 

συμβουλάτορες, που διέδωσαν την ορθοδοξία, τα ελληνικά γράμματα, 

δημιούργησαν σχολεία, μοναστήρια. Επίσης, αρχές του 7ου αι. ο Ηράκλειος είχε 

υποσχεθεί την κόρη του σε Τούρκο, που ήθελε ως στρατιωτικό σύμμαχο. Μετά τη 

νίκη τους απέναντι στους Πέρσες τηρώντας τη συμφωνία έστειλε την κόρη του, 

αλλά ο Τούρκος είχε πεθάνει και την έστειλαν πίσω. Η πρακτική αυτή 

συνεχίστηκε τον 13ο και 14ο αι. ακόμη και με Μογγόλους ηγεμόνες -που 

θεωρούνταν οι χειρότεροι των βαρβάρων, αν και εκπληκτικών στρατιωτικών 

ικανοτήτων. Σκοπός ήταν η δημιουργία διαδόχων, που θα αποτελούσαν 

φυσιογνωμίες - κλειδιά για την εξάπλωση των ιδεών του Βυζαντίου. Αξίζει, 

πάντως να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες σκέψεις των νυφών 

αυτών -παρόλο που ήταν όλες μορφωμένες δεν τις ενθάρρυναν να γράφουν για 

τον εαυτό τους». 

 

Ο ΓΑΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΣΩΖΕ ΤΟ 1453 ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ... 

...ΚΑΙ ΘΑ ΑΛΛΑΖΕ ΤΗΝ ΡΟΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ  

       Την καταπληκτική αποκάλυψη ότι ο Μωάμεθ ο Πορθητής δεν θα 

προχωρούσε σε πόλεμο με τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και δεν θα καταλάμβανε 

την Κωνσταντινούπολη καταλύοντας την.. χιλιετή βυζαντινή αυτοκρατορία, κάνει 

ο πολύ γνωστός Τούρκος ιστορικός και δημοσιογράφος, Murat Bardakçi, (ειδικός 

σε θέματα Ανατολικής Ρωμαϊκής και Οθωμανικής αυτοκρατορίας), σε ένα 

αποκαλυπτικό δημοσίευμα του στην τουρκική εφημερίδα, Habertürk. 
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      Σύμφωνα με τον Tούρκο ερευνητή, ένας γάμος που πάρα λίγο θα γίνονταν 

μεταξύ της κατά άλλους φυσικής και κατά άλλους θετής μητέρας του Μωάμεθ του 

Πορθητή, δηλαδή της Σέρβας πριγκίπισσας, Μάρας, με τον τελευταίο βυζαντινό 

αυτοκράτορα, Κωνσταντίνο Παλαιολόγο θα απέτρεπε τον Οθωμανό ηγεμόνα να 

προχωρήσει στην πολιορκία και άλωση της Πόλης. Η μεγάλη αγάπη του Μωάμεθ 

του Πορθητή για την ορθόδοξη χριστιανή πριγκίπισσα Μάρα και η χριστιανική 

παιδεία που είχε λάβει από αυτήν κατά την παιδική του ηλικία, θα ήταν ο κύριος 

λόγος για να μην προχωρήσει στην πολιορκία της Κωνσταντινούπολης 

αλλάζοντας έτσι την ροη της παγκόσμιας ιστορίας. 

      Όπως είναι γνωστό από την ιστορία ο τελευταίος βυζαντινός αυτοκράτορας, 

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, (9 Φεβρουαρίου 1404-29 Μαΐου 1453), είχε 

παντρευτεί δυο φορές αλλά και τις δυο είχε μείνει χήρος. Η πρώτη του σύζυγος 

ήταν η Μανταλένα Τόκκο, ανιψιά του Καρόλου Τόκκο, Δεσπότη της Ηπείρου, η 

οποία μετά τον γάμο τους το 1427, ή το 1430, έγινε Ορθόδοξη και άλλαξε το 

όνομα της σε Θεοδώρα. Πέθανε το 1429 ή 1430. Η δεύτερη σύζυγος του ήταν η 

Caterina Gattilusio, κόρη του Ντορίνο, Ενετού ηγεμόνα της Λέσβου η οποία 

πέθανε το 1442. Ο Κωνσταντίνος από τις δυο αυτές συζύγους του δεν απέκτησε 

παιδιά. 

      Το 1449, μόλις ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος είχε ανεβεί στον θρόνο της 

βυζαντινής αυτοκρατορίας άρχισε αμέσως να ψάχνει για να βρει σύζυγο, δηλαδή 

να παντρευτεί για τρίτη φορά δίνοντας στην αυτοκρατορία μια αυτοκρατόρισσα. 

Το έργο της αναζήτησης της συζύγου του νέου αυτοκράτορα, είχε αναλάβει ο 

έμπιστος του σύντροφος, Γεώργιος Φραντζής. Οι πρώτες υποψήφιες ήταν η κόρη 

του Δούκα της Βενετίας και η κόρη του βασιλιά της Πορτογαλίας, προφανώς για 

πολιτικούς λόγους καθώς επιδίωκε την βοήθεια αυτών των βασιλιάδων για την 

άμυνα της Πόλης. Επίσης υποψήφιες νύφες ήταν και οι κόρες του αυτοκράτορα 
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της Τραπεζούντας, αλλά και του ηγεμόνα της Γεωργίας, που ήταν ορθόδοξες. 

Τότε όμως έγινε γνωστό πως ο Οθωμανός σουλτάνος, Μουράτ ο Δεύτερος, είχε 

πεθάνει και η σύζυγος του, η γνωστή Σέρβα πριγκίπισσα Μάρα, κόρη του Σέρβου 

ηγεμόνα Γεωργίου Μπράνκοβιτς, είχε μείνει χήρα. Μόλις το νέο αυτό έγινε 

γνωστό στην Κωνσταντινούπολη, αποφασίστηκε να γίνει επίσημη πρόταση στην 

Μάρα να νυμφευτεί τον βυζαντινό αυτοκράτορα, καθώς η ίδια είχε παραμείνει 

ορθόδοξη και μάλιστα ήταν πολύ πιστή και είχε επηρεάσει άμεσα τον νεαρό 

σουλτάνο Μωάμεθ τον Δεύτερο υπέρ της Ορθοδοξίας. Όταν όμως η πρόταση 

αυτή έφτασε και στην ίδια την Μάρα, αυτή θεώρησε ότι η ηλικία της, ήταν ήδη 50 

χρονών, δεν την επέτρεπε καινούργιο γάμο ενώ είχε ήδη αποφασίσει, καθώς είχε 

επιστρέψει στον πατέρα της, να κλειστεί σε ορθόδοξο μοναστήρι και να περάσει 

τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής της σαν ορθόδοξη μοναχή. 

        Ο γάμος αυτός αν πραγματοποιούνταν, σύμφωνα με τον ίδιο τον Τούρκο 

ιστορικό εξ αιτίας του μεγάλου σεβασμού που είχε ο Μωάμεθ ο Πορθητής για την 

Μάρα, η οποία από μικρό τον είχε αναθρέψει με τα ορθόδοξα πιστεύω, (μάλιστα 

υπάρχει η οθωμανική ιστορία ότι ο Μωάμεθ από μικρός είχε μάθει το Πάτερ υμών 

και συχνά το απήγγειλε και όταν μια φορά ο πατέρας του, ο σουλτάνος Μουράτ 

τον είχε ακούσει να το απαγγέλει τον έπιασε ο ίδιος και τον ξυλοκόπησε με τα ίδια 

του τα χέρια), σίγουρα θα τον απέτρεπε να πολεμήσει κατά της φυσικής ή θετής 

του μητέρας, που τόσο πολύ αγαπούσε. Έτσι η Κωνσταντινούπολη δεν θα έπεφτε 

στα χέρια των Οθωμανών, δεν θα καταλύονταν η βυζαντινή αυτοκρατορία, ενώ το 

πιο πιθανό θα ήταν μια συνύπαρξη μεταξύ Οθωμανών και Βυζαντινών που θα 

έδινε ίσως νέα ζωή στην καταρρέουσα Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. 

Άλλωστε οι Οθωμανοί, όπως και οι Σελτζούκοι, ακολουθούσαν τα βυζαντινά 

πολιτιστικά πρότυπα. 

        Ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος μετά την απόρριψη της πρότασης του 

από την Μάρα, έστειλε τον Γεώργιο Φραντζή στην Γεωργία για να φέρει από εκεί 

την κόρη του Γεωργιανού ηγεμόνα, μια πεντάμορφη πριγκίπισσα, όπως 

αναφέρονταν στην Κωνσταντινούπολη, για να την παντρευτεί και να την στέψει 

αυτοκρατόρισσα. Ο γάμος αυτός όμως δεν έγινε ποτέ, καθώς τα γεγονότα τον 

πρόλαβαν και στις 29 Μαΐου του 1453 η Πόλη έπεφτε στους Οθωμανούς. Είναι 

γνωστό πως μετά την ιστορική αυτή πτώση, ο Μωάμεθ, Φατίχ πλέον, έψαξε με 

αγωνία να βρει την σωρό του αυτοκράτορα και παραλίγο θετού του πατέρα. Για 

τους περισσότερους ιστορικούς η σωρός αυτή δεν βρέθηκε ποτέ. 

          Έτσι καταλύθηκε η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Όμως η επίδοξη 

αυτοκρατόρισσα, η ελληνορθόδοξη Μάρα, συνέχισε και μετά την άλωση να 

επηρεάζει συχνά τον Μωάμεθ τον Πορθητή υπέρ των ορθοδόξων, 

καταπραΰνοντας τους πόνους της πτώσης και δίνοντας κάποια ελπίδα πως, «πάλι 

με χρόνια με καιρούς πάλι δικά μας θάναι». Ο ίδιος ο Μωάμεθ ο Πορθητής, με μια 

μπερδεμένη θρησκευτική συνείδηση, άφησε μετά τον θάνατο του ένα μεγάλο 

αίνιγμα για τις πραγματικές του θρησκευτικές πεποιθήσεις, κάτι που μέχρι σήμερα 

απασχολεί τους ίδιους τους Τούρκους ιστορικούς.  
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2. Ο ΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ 

     O γάμος στα χρόνια της Τουρκοκρατίας τελούνταν με μεγάλη βυζαντινή και 

παραδοσιακή τελετουργία. Πιστεύουμε ότι οι παραδοσιακές προετοιμασίες και η 

μεγαλοπρεπής τελετή αποτελούσε για τους σκλαβωμένους Έλληνες έναν τρόπο 

αντίδρασης ως προς τα μωαμεθανικά έθιμα αλλά και μια διαφυγή από τις 

εξουθενωτικές συνθήκες της σκλαβωμένης ζωής τους. Μπορεί μεν ο γάμος να 

ήταν υπόθεση δύο οικογενειών αλλά οι προετοιμασίες του, η έκθεση της προίκας, 

το ζύμωμα των ψωμιών, ο στολισμός της νύφης και το ντύσιμο του γαμπρού, τα 

τελετουργικά τραγούδια, αφορούσαν όλη την κοινωνία του χωριού και ήταν 

δείγμα κοινοτικής αλληλεγγύης και βοήθειας για την οικονομική κατοχύρωση του 

νέου ζευγαριού με τα δώρα και την προίκα που λάμβανε. Οι οικογένειες των 

συμπεθέρων, και οι πιο φτωχές, έφταναν με το γάμο των παιδιών τους στο απόγειο 

του πατροπαράδοτου φιλότιμου, της γενναιοδωρίας και της επίδειξης. Και το 

ζευγάρι των νεόνυμφων αποτελούσε την ημέρα εκείνη τα δύο βασιλεύοντα 

πρόσωπα της κοινότητας. 

<< Χρυσός αετός του παλατιού άνοιξε τα φτερά του και πήρε τη βασίλισσα που 

κάθεται κοντά του >> 

     Οι γάμοι γίνονταν με προξενιά και διαρκούσαν οκτώ μέρες, από Τετάρτη σε 

Τετάρτη. Ο γάμος των παιδιών της οικογένειας, αγοριών και κοριτσιών, γινόταν 

με απόφαση του πατέρα επειδή έπρεπε να εξεταστεί το συμφέρον ή η βλάβη της 

γενιάς από το συμπεθεριό. Ο γαμπρός συνηθιζόταν να κάνει δώρα στην 

οικογένεια της νύφης. Γενικότερα, οι προετοιμασίες του γάμου, περιλαμβάνουν το 

πλύσιμο των μαλλιών, τα ζυμώματα των ψωμιών και των γλυκισμάτων, τα 
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καλέσματα και τα τελετουργικά τραγούδια. Σε αντίθεση με σήμερα που ρίχνουν 

ρύζι κατά την διάρκεια της λειτουργίας έριχναν μπαμπακόσπορο με σταφίδες, ενώ 

οι πλούσιοι έριχναν και χρυσά τσεκίνια. 

    Την πρώτη νύχτα του γάμου η κουμπάρα κι ο κουμπάρος οδηγούσαν αντίστοιχα 

την νύφη και τον γαμπρό στον νυφικό θάλαμο. Στην συνέχεια προσέφεραν ένα 

δυναμωτικό ζουμί στον γαμπρό ο οποίος το γευόταν μπροστά στην εύθυμη 

συντροφιά. Σε κάποιες περιοχές μάλιστα οι νιόνυφη ήταν υποχρεωμένη να 

κρεμάσει στο διάδρομο του σπιτιού το πουκάμισο με τα «σημάδια της αγνείας» 

ώστε να το ‘δουν οι περαστικοί.  

    Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας οι Έλληνες αρραβώνιαζαν τα παιδιά σε ηλικία 

επτά ετών για να μην αρπάζουν τα κορίτσια τους οι Τούρκοι και τα οδηγούν στα 

χαρέμια. Όταν γίνονταν τέτοιες αρπαγές τα κορίτσια αυτά που γίνονταν σύζυγοι ή 

παλλακίδες των Τούρκων εξισλαμίζονταν ή γίνονταν κρυπτοχριστιανές. Τούρκοι 

επίσης διάλεγαν για τις κόρες τους όμορφα παλληκάρια, Ελληνόπουλα. Αυτά τα 

αγόρια εξισλαμίζονταν για να πάρουν ως συζύγους Τουρκάλες. Πολλοί άνδρες και 

γυναίκες Έλληνες οδηγήθηκαν στο μαρτύριο, γιατί εγκατέλειψαν αυτό το γάμο με 

την απόδραση. Ο γάμος επομένως σε πολύ νεαρή ηλικία ήταν μια άμυνα από την 

βορά του κατακτητή  και για τον πρόσθετο λόγο ότι μια παντρεμένη γυναίκα, μετά 

την απόκτηση μάλιστα των παιδιών , δεν ήταν τόσο ελκυστική ώστε να τον 

προκαλέσει.  

 

      Οι γάμοι σπάνια διαλύονταν. Λόγοι διαζυγίου ήταν η πνευματική ασθένεια, η 

άμβλωση και η ανακάλυψη πως η νύφη δεν ήταν παρθένα. Μετά το διαζύγιο, η 

γυναίκα μπορούσε να ζητήσει πίσω την προίκα της, καθώς και διατροφή, εκτός κι 

αν είχε η ίδια διαπράξει απιστία. Πάντως, καθώς τα κορίτσια περνούσαν σχεδόν 

όλη τη ζωή τους στο σπίτι, σπάνια σκεφτόντουσαν κάτι τέτοιο. 

 

     Η υπακοή της συζύγου στο σύζυγο ποίκιλε ανά περιοχή. Εκεί που υπήρχε 

οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη, η σύζυγος απέκτησε εξουσία στην 

ανατροφή των παιδιών, στο σχεδιασμό του γάμου τους και στη διαχείριση της 

περιουσίας. Μπορούσε επίσης να διεκδικήσει τα παιδιά της αν έχανε το σύζυγό 

της πριν αυτά ενηλικιωθούν. Περίπτωση διαζυγίου για τη γυναίκα υπήρχε όταν ο 

άντρας είχε παρατήσει το σπίτι του πάνω από επτά χρόνια. Ωστόσο αν μετά την 

πολύχρονη αυτή απουσία η γυναίκα αποφάσιζε να ξαναπαντρευτεί την θεωρούσαν 

όλοι άτιμη και αν τυχόν ξαναγύριζε κάποτε ο άντρας της, θα ζητούσε οπωσδήποτε 

να εκδικηθεί τον σφετεριστή. 

 

     Αν η γυναίκα ήταν στείρα, ή ακόμη σε ορισμένες περιπτώσεις αν δεν γεννούσε 

αγόρια, ο άντρας, με την συγκατάθεση του πεθερού του αλλά και της ίδιας της 

γυναίκας του, ξαναπαντρευόταν. Στο γάμο του ερχόταν συνήθως και η πρώτη 

γυναίκα και πολλές φορές μάλιστα έμενε κι’ εκείνη μαζί με το νέο ζευγάρι για να 

αναθρέψει τα παιδιά. Η δεύτερη γυναίκα λεγόταν σύγγρια. Για τις διαφορές 

μεταξύ των συζύγων αποφάσιζε, χωρίς πολλές διατυπώσεις, ο επίσκοπος. 
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Β. Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ 

ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 

 

1. Δυτικός  Μεσαίωνας (1) Αρραβώνας, γάμος, απαγωγή, βιασμός, μοιχεία. 

    Ο άνδρας, είναι ο αρχηγός του γένους του, και έχει το mund των παιδιών του, 

επειδή είναι ο θεματοφύλακας της αγνότητας του αίματος και του αυθεντικού 

χαρακτήρα της καταγωγής του. Όταν η γυναίκα παντρευτεί, ή, ακριβέστερα, όταν 

αρραβωνιαστεί, αυτή την προστατευτική δύναμη θα την παραδώσει στα χέρια του 

συζύγου της. Οι αρραβώνες δεν αποτελούν τόσο ένα κατάλοιπο του αρχαίου 

εθίμου της αγοράς της νύφης από τον μέλλοντα σύζυγο, όσο μια ασφάλεια-

εγγύηση απέναντι στη βία και μια πιστοποίηση της αγνότητας της νύφης. Κατά 

την τελετή του αρραβώνα, οι γονείς λαμβάνουν ένα συγκεκριμένο ποσό, 

συμβολική αγορά της πατρικής εξουσίας επί της νεαρής θυγατέρας. Το ποσό αυτό 

ήταν 1 σολδίο και 1 δηνάριο, για τον πρώτο γάμο, και 3 σολδία και 1 δηνάριο, για 

τον δεύτερο. Η τελετή ήταν δημόσια. Το δώρο υποχρεωτικό και αμετάκλητο. 

Εκείνος που παντρευόταν διαφορετική γυναίκα από αυτή που αρραβωνιάστηκε 

καταδικαζόταν σε πρόστιμο 62,5 σολδίων.  

     Όλα αυτά αφορούν τον αρραβώνα. Ως τελετή αυτός ήταν περισσότερο 

εντυπωσιακός απ’ ότι ο γάμος: κεντρικό σημείο της τελετής αυτής ήταν ένα 

συμπόσιο, με πιοτό, τραγούδι και πρόστυχα επί τούτου αστεία, προκειμένου να 

διεγείρουν τη γονιμότητα των μελλονύμφων. Η αρραβωνιαστικιά έπαιρνε κατόπιν 

κάποια δώρα. Η συνήθεια αυτή κατοχυρωνόταν γραπτώς ή με την παρουσία τριών 

μαρτύρων και προέβλεπε πάντα κατοικίδια ζώα, ρούχα, κοσμήματα, πολύτιμες 

πέτρες, νομίσματα, σεντούκι, κρεβάτι με κλινοσκεπάσματα, εργαλεία κ.λ.π., 

δηλαδή βασικά αντικείμενα της κινητής περιουσίας. Ο αρραβωνιαστικός 

προσέφερε επίσης, κατά το αρχαίο γαλατικό έθιμο, ως σύμβολο της οικιακής 

γαλήνης, ένα ζευγάρι παντόφλες και, προπάντων, ένα χρυσό δαχτυλίδι, παράδοση 

ρωμαϊκή, που συμβόλιζε τους όρκους αφοσίωσης, αφού ο κύκλος, χωρίς αρχή και 

τέλος, συμβολίζει την αιωνιότητα. Το φορούσαν στον δεξιό μεσαίο ή στον 

αριστερό παράμεσο, από τον οποίο ξεκινούσε, σύμφωνα με μια αρχαία αιγυπτιακή 

ιατρική αντίληψη, ένα νεύρο που πήγαινε κατ’ ευθείαν στην καρδιά. Οι γυναίκες 

της αριστοκρατίας φορούσαν επιπλέον στον δεξιό αντίχειρα το σφραγιδόλιθο, 

πράγμα που συναντάμε συχνά στους τάφους, ως σημάδι της εξουσίας με την οποία 

διηύθυναν την περιουσία τους. Τέλος, οι αρραβωνιασμένοι αντάλλασαν ένα φιλί 

στο στόμα, σύμβολο της σαρκικής τους ένωσης. Με λίγα λόγια, η γαμήλια ένωση 

άρχιζε πριν από τη γαμήλια τελετή που συνεχιζόταν ώσπου το ζευγάρι κατέληγε 

στο σπίτι και στη νυφική παστάδα, αφού «σύμφωνα με το έθιμο, οι σύζυγοι 

πλαγιάζουν στο ίδιο κρεβάτι».  

       Ο γάμος ήταν μια σαρκική ένωση χωρίς καμιά τελετουργική επισημότητα και 

ότι είναι η συμβίωση αυτή που συνιστά την ουσία του. Εξακολουθεί όμως να έχει 
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σημασία, το πρωί της επόμενης του γάμου, το καινούριο και συμπληρωματικό 

δώρο που κάνει ο σύζυγος στη νύφη, η  morgengabe. Το δώρο αυτό εκφράζει τις 

ευχαριστίες του συζύγου, επειδή βρήκε τη γυναίκα του παρθένα και επειδή έχει 

έτσι μια εγγύηση ότι τα παιδιά που θα αποκτήσει θα είναι δικά του. Βεβαιώνει 

δηλαδή ότι ο σύζυγος έχει αγνό αίμα. Δεν ισχύει επομένως στον δεύτερο και στον 

τρίτο γάμο, που γι’ αυτόν το λόγο δεν χαίρουν ιδιαίτερης εκτιμήσεως, αν και 

αποτελούν αρκετά συνηθισμένο φαινόμενο. Ωστόσο, αν η γυναίκα χάσει τον 

άνδρα της, θα κρατήσει το ένα τρίτο από αυτό και θα επιστρέψει το υπόλοιπο 

στην οικογένεια του εκλιπόντος. Έτσι, βλέπουμε ότι η γυναίκα προστατεύεται 

μόνο όταν είναι ανέγγιχτη, αφού η καταγωγή και κληρονομιά θεωρούνται σαφώς 

σημαντικότερα πράγματα από τον ίδιο το γάμο. Η αγνότητα της γυναίκας είναι 

λοιπόν θεμελιώδης για λόγους θρησκευτικούς και, ταυτόχρονα, κοινωνικούς. 

Παράλληλα, μέσα στο συλλογικό ασυνείδητο είναι ριζωμένη η πίστη ότι η 

αγνότητα είναι ταυτόσημη με την καθαρότητα και ότι οι γυναίκες δεν πρέπει, 

πάση θυσία, να μολυνθούν. Είναι κάτι που αφορά την ίδια την ισορροπία 

ολόκληρης της κοινωνίας. Ξαναβρίσκουμε σε αυτό το σημείο την ειδωλολατρική 

δοξασία της διακόρευσης, αυτού του ανεξάλειπτου στίγματος, που καθιστά 

αδύνατο το γάμο. 

      Εκείνη την ταραγμένη εποχή βασίλευε η βία. Αν κάποια γυναίκα έπεφτε θύμα 

απαγωγής και βιαζόταν θεωρούνταν πως γινόταν ο γάμος μεταξύ απαγωγέα και 

θύματος. Έπειτα όταν γίνονταν γάμοι μεταξύ συγγενικών προσώπων θεωρούνταν 

φυσιολογικό. Η μοιχεία αντίθετα δεν θεωρούνταν φυσιολογική. Η τιμωρία της 

γυναίκας ήταν δίκη και μετά στραγγαλισμός, ενώ επιτρεπόταν στο σύζυγο να 

σκοτώσει την γυναίκα του και τον εραστή της αν τους έπιανε επ’ αυτοφώρω. 

Γενικά η ποινή της μοιχαλίδας ήταν βασανιστικός θάνατος. Στην περίπτωση 

βιασμού ή απαγωγής ο βιαστής ή απαγωγέας τιμωρούνταν σκληρά όχι όμως ο 

μοιχός. Ο μοιχός δεν αδικεί καθόλου το γένος του και μάλιστα τα παιδιά που θα 

γεννήσει η μοιχαλίδα του ανήκουν. Ωστόσο, η γυναίκα μοιχαλίδα θεωρείται ότι 

έχει διαπράξει σοβαρό ατύχημα επειδή καταστρέφει το μέλλον της σε αντίθεση με 

τον άνδρα που η σεξουαλική του συνεύρεση δεν αποτελεί μίασμα για τον ίδιο. 

Αιμομιξίες 

     Συχνό φαινόμενο κατά τoν Μεσαίωνα αποτελούσαν οι αιμομικτικοί γάμοι, 

κυρίως λόγω πολιτικών σκοπιμοτήτων. Αποτέλεσμα της τακτικής αυτής ήταν η 

γέννηση παιδιών με αναπηρίες ή σπάνιες κληρονομικές παθήσεις, όπως ο 

τελευταίος βασιλιάς των Αψβούργων στην Ισπανία. Αντίθετα στο βυζάντιο είχαν 

θεσμοθετηθεί βαριές ποινές για τους αιμομίκτες καθώς η αιμομιξία εθεωρείτο 

μολυσματική ασθένεια. Γάμο ύστερα από αιμομικτική σχέση σύναψε και ο 

αυτοκράτορας Ηράκλειος, ο οποίος απέκτησε με την ανιψιά του 10 παιδιά με 

σοβαρές παθήσεις, παρά το γεγονός ότι ο γάμος αυτός δεν έγινε αποδεκτός από 

την Εκκλησία και το λαό. 
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Γαμήλια ήθη και έθιμα του μεσαιωνικού γάμου 

Το Νυφικό            

Στους μεσαιωνικούς χρόνους ως χρώμα της 

αγνότητα θεωρούνταν το μπλε και όχι το άσπρο, 

έστι οι νύφες εμφανίζονταν στην τελετή με μπλε 

νυφικό. Η παράδοση αυτή ξεκίνησε στη Βικτοριανή 

επόχη. Μια θεωρία είναι πως η επιλογή του λευκού 

έγινε για την προώθηση της δαντέλας, αλλά και για 

να ελέγξουν και να περιορίσουν οι μονάρχες τους 

γάμους μόνο ανάμεσα στις πλούσιες οικογένειες, 

μιας και ένα λευκό φόρεμα ήταν πολύ εύκολο να 

καταστραφεί. Το πέπλο δεν ήταν στη μόδα μέχρι τις 

Σταυροφορίες, οπότε η μεσαιωνική νύφη φορούσε 

κάποιο διακοσμητικό στεφάνι στα μαλλιά ή 

εναλλακτικά διακοσμούσε τα μαλλιά της με 

λουλούδια. 

 

Το πέπλο 

Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, το πέπλο είχε ως στόχο να προστατεύσει τη 

νύφη από το "κακό μάτι" και από τα μάτια των υποψήφιων γαμπρών τους οποίους 

δεν θα γνώριζε ποτέ. Οι γυναίκες συχνά θεωρούνταν ιδιοκτησία στο Μεσαίωνα. 

Οι πατέρες συνόδευαν τις κόρες τους μέχρι το γαμπρό και σήμανε τη μεταβίβαση 

της εξουσίας πάνω στη γυναίκα από τον πατέρα στο σύζυγο. 
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 Σκηνικό 

Ενώ πολλοί μεσαιωνικοί γάμοι γίνονταν σε πλούσιες γοτθικές εκκλησίες, η 

εκκλησία δεν ήταν απαραιτήτως η τοποθεσία που έπρεπε να γίνει ο γάμος. Έτσι οι 

βασιλικοί γάμοι πραγματοποιούνταν συχνά στις αίθουσες του κάστρου ή στις 

αυλές. Οι γάμοι των αγροτών γίνονταν στις πλατείες των χωριών, έξω από τα 

σπίτια, ή ακόμη και στα δάση. Πάντως σε οποιαδήποτε μέρος τελούνταν το 

μυστήριο, η διακόσμηση απαιτούσε να υπάρχουν παντού λουλούδια. 

 Έθιμα 

 Οι καλεσμένοι πετούσαν ρύζι στο ζευγάρι όταν έβγαινε από την εκκλησία, 

γεγονός που πολλές οικογένειες αγροτών πραγματοποιούσαν ώστε να 

εξασφαλίσουν την ευημερία. 

 Κατά τη διάρκεια του γάμου, το ζευγάρι έπινε από το ίδιο φλιτζάνι ζεστό 

κρασί, το οποίο ονομαζόταν "κύπελλο του γάμου". 

 Αντί της ανθοδέσμης που έχουμε σήμερα, η νύφη έδινε τα γάντια της σε 

ένα φίλο ή φίλη για καλή τύχη, διότι ως ιματισμός της νύφης θεωρούνταν 

τυχερός.  

 Το έθιμο να πετάει η νύφη την ανθοδέσμη της εμφανίστηκε κατά το 

μεσαίωνα επειδή τα ελεύθερα κορίτσια κυνηγούσαν τη νύφη για να 

κόψουν ένα κομμάτι από το νυφικό της για γούρι. Προκειμένου λοιπόν οι 

νύφες να σώσουν το φόρεμα του γάμου τους, πετούσαν τη νυφική 

ανθοδέσμη τους. 

 Για μια περίοδο η μπομπονιέρα για τους καλεσμένους ήταν μια σειρά 

νομισμάτων στο πάτωμα, πάνω στα οποία περπατούσε η νύφη και στη 

συνέχεια τα έπαιρναν οι καλεσμένοι. Έτσι τα χρήματα αυτά θεωρούνταν 

τυχερά. 

 Τέλος, η νύφη καθόταν στα αριστερά του γαμπρού, ώστε εκείνος να 

μπορεί να έχει ελεύθερο το δεξί του χέρι για άμυνα απέναντι στους 

υπόλοιπους υποψήφιους γαμπρούς. 

 Το έθιμο να τσουγγρίζουν τα ποτήρια τους οι καλεσμένοι σε 

συγκεντρώσεις εξελίχθηκε για να αποφευχθούν οι δηλητηριάσεις. 

Τσουγγρίζοντας τα ποτήρια τους, σταγόνες από το ένα ποτήρι έπεφτε στο 

άλλο άρα δεν μπορούσε να είναι σίγουροι ότι δε θα δηλητηριαστούν κι 

άλλοι.  

 Το λουλούδι στο πέτο που φοράνε οι γαμπροί προέρχεται από τους ιππότες 

που φορούσαν στη στολή τους τα χρώματα της αγαπημένης τους σαν 

σύμβολο αιώνιας πίστης και αγάπης μέχρι το θάνατο τους. 
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 Δεξίωση 

Η παραδοσιακή μεσαιωνική κουζίνα, που συνιστούσε το φαγητό της δεξίωσης, 

αποτελούνταν από γαλοπούλα, κρέας ελαφιού, αρνί και ορτύκια τοποθετημένα 

πάνω σε απλές ξύλινες πλάκες. Από το μενού επίσης δεν έλειπαν τα φρούτα, οι 

ξηροί καρποί, ψωμί, κρέμες και τυρί. Από ποτά προσφέρονταν μπύρα, κρασί, γάλα 

και υδρόμελο. 

 

Γυναίκα- Μεσαίωνας 

      Η ιδανική γυναίκα κατά το Μεσαίωνα πρέπει να είναι 

λεπτή, με λεπτή μέση, μικρό στήθος και οι γοφοί, η κοιλιά 

και το κεφάλι της να είναι γερμένα προς τα εμπρός. Όταν η 

γυναίκα παντρευόταν ήταν απόλυτη μονογαμική και δεν είχε 

τη δυνατότητα διαζυγίου. Ωστόσο, η θεωρία ήταν συχνά 

διαφορετική απ' την πραγματικότητα. Πολλές φορές η γονική 

επιλογή ήταν αυτή που υπαγόρευε τα δεσμά του γάμου και οι 

γυναίκες που γεννούσαν μόνο κορίτσια απατήθηκαν συχνά 

από τους άνδρες τους οι οποίοι αποκτούσαν νόθα παιδιά με 

παλλακίδες. Μέριμνα ενός παντρεμένου ζευγαριού ήταν να 

εξασφαλιστεί η τροφή, ενώ ανύπαντρες μητέρες ή χήρες 

επιδίδονταν στην κλοπή και τη ζητιανιά για να εξασφαλίσουν 

τα απαραίτητα. Στις συζυγικές σχέσεις χαρακτηριστική είναι η κυριαρχία του 

άντρα ο οποίος συχνά βιαιοπραγούσε. Οι σχέσεις ανάμεσα στα δύο φύλα δεν ήταν 

μόνο σχέσεις βίας αλλά κυρίως σχέσεις εξουσίας. Η γυναίκα δεν ήταν 

ανεξάρτητη, βρισκόταν υπο την εποπτεία του άνδρα και η επιβολή τιμωρίας ήταν 

καθήκον του ίδιου. Ωστόσο οι γυναίκες μπορούσαν να εργαστούν. Στις πόλεις 

δούλευαν συχνά στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, των τροφίμων και του 

εμπορίου. Στο ύπαιθρο βοηθούσαν τους συζύγους τους στη συγκομιδή 

ζωοτροφών. Παρόλο που δεν θεωρούνται ίσες με τους άνδρες και είχαν πολύ 

χαμηλότερες απολαβές, αρκετές εργάστηκαν ως ιδιοκτήτριες μικρών εστιατορίων, 

σχεδιάστριες ή μοδίστρες. Όταν οι γυναίκες ενηλικιώνονταν, στην ηλικία των 12 

ετών, μπορούσαν να διαχειριστούν την περιουσία τους, να παντρευτούν, να 

δουλέψουν και να ψηφίσουν. Οι αριστοκράτισσες όμως συχνά παντρεύονταν από 

νωρίς για τα συμφέροντα των οικογενειών τους και τη διαιώνιση του γένους τους. 

Αν και η γυναίκα παρουσιάζεται συχνά ως η προσωποποίηση της αμαρτίας, η 

θέση της αποκαθίσταται μέσω της γέννησης του θεανθρώπου απ' την Παναγία. Η 

γυναίκα συμβολίζει την Εκκλησία και ο άνδρας το Χρίστο. Όπως η Εκκλησία 

υποτάσσεται στο Χριστό έτσι και η γυναίκα οφείλει να τον υπακούει και να μην 

τον περιφρονεί, ενώ ο άνδρας χρωστάει να την αγαπάει όπως ο Χριστός την 

Εκκλησία. Μάλιστα, η Μεσαιωνική Εκκλησία δε διστάζει να μοιράσει πολιτικά ή 

οικονομικά αξιώματα σε γυναίκες. Κάτι τέτοιο μοιάζει λογικό καθώς αρκετές 

γυναίκες απολάμβαναν το αγαθό της μόρφωσης ή ασκούσαν τη βασιλική εξουσία 
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όταν χρειαζόταν. Μάλιστα είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν και στις συνελεύσεις 

των πόλεων ή των χωριών όταν ο άντρας αδυνατούσε να συμμετάσχει στη 

διαδικασία, η οποία όριζε να δίνεται η ψήφος από ολόκληρη την οικογένεια. 

 

Μοργανατικός γάμος 

Με το επίθετο μοργανατικός, από τη γαλλική λέξη morganatique, χαρακτηρίζεται 

ένας γάμος ανάμεσα σε ένα μέλος ηγεμονικής οικογένειας και ένα πρόσωπο 

κατώτερης κοινωνικής τάξης, με αποτέλεσμα οι απόγονοί τους, αλλά και ο 

σύζυγος της χαμηλότερης κοινωνικής τάξης να μην έχουν κληρονομικό δικαίωμα 

σε τίτλους και θέσεις ευγενείας. 

Η λέξη μοργανατικός, ήδη εν χρήσει στην αγγλική γλώσσα από το 1727, σύμφωνα 

με το Oxford English Dictionary, προέρχεται από τη μεσαιωνική 

λατινική λέξη morganaticus, εκ της φράσεως "matrimonium ad morganaticam" 

και αναφέρεται στο δώρο που δινόταν από το γαμπρό στη νύφη το πρωινό μετά το 

γάμο (προίκα). Ο λατινικός όρος υιοθετήθηκε από τον αντίστοιχο γερμανικό 

Morgengabe. Η κυριολεκτική του σημασία αναλύεται σε απόσπασμα του 16ου 

αιώνα: ένας γάμος από τον οποίο η σύζυγος και τα παιδιά που πρόκειται να 

γεννηθούν θεωρούνται δώρο
[1]

. 

Το "πρωινό δώρο" συμπεριλαμβανόταν στο εθιμοτυπικό των γάμων στους 

πρώιμους μεσαιωνικούς γερμανικούς πολιτισμούς (π.χ. Λομβαρδοί) και στις 

αρχαίες γερμανικές φυλές, ωστόσο η Εκκλησία εισήγαγε το έθιμο αυτό και σε 

άλλες χώρες, προκειμένου να βελτιώσει την ασφάλεια της συζύγου: η νύφη 

λάμβανε καθορισμένη περιουσία από την οικογένεια του γαμπρού, ικανή να 

διασφαλίσει την επιβίωσή της σε περίπτωση χηρείας, και κρατούνταν ξεχωριστά, 

σαν μοναδική ιδιοκτησία της συζύγου. Ωστόσο, όταν συναπτόταν ένα γαμήλιο 

συμβόλαιο, όπου η νύφη και τα παιδιά του γάμου αυτού δεν θα λάμβαναν τίποτε 

άλλο (πέρα από την προίκα) από την οικογένεια του γαμπρού ή από την 

κληρονομιά του, ο γάμος αυτός προσδιοριζόταν ως γάμος μόνο με προίκα και 

καμιά άλλη κληρονομιά, "matrimonium morganaticum". 

Παραδείγματα  

• Ο βασιλιάς Ερρίκος ΙΔ' της Σουηδίας παντρεύτηκε την υπηρέτρια Κάριν 

Μάνσντοτερ το 1567 μοργανατικά και αργότερα κανονικά το 1568. 

 Ο Δούκας Λουδοβίκος Βίλχελμ της Βαυαρίας και η ηθοποιός Ενριέτε 

Μέντελ. Η κόρη τους, Μαρία Λουΐζα, ήταν έμπιστη της 

Αυτοκράτειρας Ελισάβετ της Αυστρίας. 

 Ο αρχιδούκας Φερδινάνδος Β' της Αυστρίας παντρεύτηκε αρχικά την 

Φιλιπίν Βέλσερ, μια πλούσια αστή, και τα παιδιά τους έλαβαν ξεχωριστό 

τίτλο. 

 Ο Βίκτωρ Εμμανουήλ Β' της Ιταλίας το 1869 παντρεύτηκε μοργανατικά 

την πρώτη ερωμένη του, Ρόζα Τερέζα Βερτσελάνα Γκεριέρι, μια κοινή θνητή 

που έγινε Κόμισσα του Μιραφιόρι και της Φονταναφρέντα το 1858. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Oxford_English_Dictionary&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9B%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9B%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B3%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%82#cite_note-1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%BF%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%81%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%99%CE%94%27_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%B7%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BD%CF%81%CE%B9%CE%AD%CF%84%CE%B5_%CE%9C%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BD%CF%81%CE%B9%CE%AD%CF%84%CE%B5_%CE%9C%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CF%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%B5%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CE%92%27_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%89%CF%81_%CE%95%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%AE%CE%BB_%CE%92%27
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 Σε μεγαλύτερη ηλικία, ο χήρος πρώην βασιλιάς Φερδινάνδος Β' της 

Πορτογαλίας παντρεύτηκε την τραγουδίστρια όπερας Ελίζα Χέντλερ, που 

έγινε κόμισσα της Έντλα. 

 Η Μαρία Λουΐζα, δούκισσα της Πάρμας, εκ γενετής Αρχιδούκισσα του 

Οίκου των Αψβούργων και από τον πρώτο γάμο της αυτοκράτειρα της 

Γαλλίας, παντρεύτηκε για δεύτερη φορά έναν κόμη. 

 Η Μαρία Χριστίνα των Δύο Σικελιών, επίτροπος της Ισπανίας μετά το 

θάνατο του συζύγου της, Φερδινάνδου Ζ', παντρεύτηκε σε μυστικό γάμο έναν 

από τη φρουρά της. 

 Η πριγκίπισσα Στεφανία του Βελγίου, χήρα του Πρίγκιπα Ροδόλφου της 

Αυστρίας, παντρεύτηκε τον κόμη Elemér Lónyay de Nagy-Lónya et Vásáros-

Namény μετά το θάνατο του πρώτου συζύγου της, υπό το όνειδος της 

οικογένειάς της. Το 1917, ο πρώην πεθερός της, Φραγκίσκος Ιωσήφ της 

Αυστρίας, αναγνώρισε ως πρίγκιπα τον σύζυγό της. 

 O Αλέξανδρος Α΄ της Ελλάδας παντρεύτηκε το 1919 την Ασπασία Μάνου, 

κόρη του συνταγματάρχη της Χωροφυλακής Πέτρου Μάνου, με μοργανατικό 

γάμο. Απέκτησαν μία κόρη, την Πριγκίπισσα Αλεξάνδρα της Ελλάδας. 

 

2. ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ  ΕΠΟΧΗ 

        Ο συγγραφέας και φιλόσοφος Μπρυκνέρ επιχειρεί να προσεγγίσει το θεσμό 

του γάμου, υποστηρίζοντας πως ο γάμος από αμοιβαίο έρωτα αποτελεί μια νίκη 

στην εποχή της νεοτερικότητας. Οι αποφάσεις που ελήφθησαν για το θεσμό την 

εποχή του Διαφωτισμού υποστήριξαν τα αισθήματα ως αιτία για την 

πραγματοποίηση ενός γάμου κ’ έδωσαν προβάδισμα στην κατάργηση του ταμπού 

της παρθενία αλλά και του διαζυγίου. Κατά τον Μπρυκνέρ «ο γάμος από έρωτα 

είναι ο μοναδικός ηθικός γάμος και ο μοναδικός στον οποίο ο έρωτας διαρκεί». 

Άποψη που βρήκε αντίκρισμα σε όλη τη δυτική κοινωνία, δημιουργώντας όμως 

παράλληλα και την αγωνία του φόβου πως οι άνθρωποι ενδέχεται να παντρευτούν 

χωρίς να αισθάνονται πάθος. Ο γάμος υμνήθηκε ως κατάσταση που δίνει στη ζωή 

αξία και νόημα, ωστόσο έχασε το κύρος του γιατί ο έρωτας αποδείχτηκε πως 

αποτελεί εχθρό του γάμου. Τα ζευγάρια σήμερα διαλύονται από τΙς υπερβολικές 

προσδοκίες καθώς περιμένουν από τον γάμο να γίνει ένας φιλόξενος χώρος για 

τον απόλυτο έρωτα. Η υπέρμετρη όμως αυτή φιλοδοξία για την τέλεια ένωση 

σωμάτων κ’ ψυχών είναι λανθασμένη και πρέπει ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει το 

γάμο ρεαλιστικά και πιο χαλαρά. Στο συναίσθημα πρέπει να επικρατήσει η λογική 

και η αγάπη οφείλει να κάνει συμβιβασμούς. Για αυτό σήμερα αποτελεί πρόκληση 

ένα ζευγάρι που υπερβαίνει τον έρωτα και αγκαλιάζει τις εμπειρίες της 

ανεκτικότητας και του σεβασμού. 

Στατιστικά στοιχεία που οριοθετούν τις αλλαγές στο θεσμό του γάμου και την 

λειτουργία των οικογενειών στις χώρες μέλη της ΕΕ. 

          Ξεκινώντας από τον δείκτη γονιμότητας, παρατηρείται ότι τα υψηλότερα 

ποσοστά του συναντώνται στην Σουηδία και την Ιρλανδία με 2,09 και 2,03 

αντίστοιχα. Ακολουθούν η Νορβηγία και η Μεγάλη Βρετανία με δείκτες 1,89 και 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%B5%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CE%92%27_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%B5%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CE%92%27_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%AF%CE%B6%CE%B1,_%CE%B4%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%94%CF%8D%CE%BF_%CE%A3%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B5%CE%BB%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CE%AF%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B1_%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
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1,79, ενώ στην Δανία ο δείκτης είναι 1,73. Στις υπόλοιπες χώρες, ο δείκτης 

γονιμότητας κυμαίνεται από 1,67 στο Λουξεμβούργο και 1,59 στο Βέλγιο και την 

Ολλανδία, σε 1,23 στην Ισπανία –τελευταία χώρα στην σχετική κατάταξη, με 

προτελευταία την Ιταλία, η οποία έχει δείκτη 1,25. Η Ελλάδα βρίσκεται επίσης 

κάτω από τον κοινοτικό μέσον όρο, με δείκτη 1,42, οποίος, όπως είναι φυσικό, 

φέρνει στο προσκήνιο και το σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η 

χώρα μας.  

       Αντίθετα, Ελλάδα και Πορτογαλία έχουν τους υψηλότερους δείκτες 

γαμηλιότητας στην ΕΕ, με 0,82 και 0,87 αντιστοίχως, ενώ στον τομέα αυτόν η 

Νορβηγία και η Σουηδία κατέχουν τις τελευταίες θέσεις, με 0,49 και 0,50 

αντίστοιχα. Ο δείκτης αυτός υποδηλώνει ότι στις δύο σκανδιναβικές χώρες, σε 

αντίθεση με την μεσογειακή Ευρώπη, πολλά ζευγάρια συζούν αλλά δεν έχουν 

τελέσει επίσημο γάμο. Η διαπίστωση αυτή, εξάλλου, επιβεβαιώνεται και από τον 

δείκτη συγκατοίκησης χωρίς επίσημο γάμο γυναικών με άνδρες στην Σουηδία και 

την Νορβηγία. Ο δείκτης αυτός για γυναίκες 20-24 ετών είναι 59% στη Νορβηγία 

και 78% στην Σουηδία, ενώ στην Δανία φθάνει το 75%,  

   Αναφορικά με τα διαζύγια, με δείκτη 0,48 η Σουηδία κατέχει τα σκήπτρα στην 

ΕΕ και ακολουθείται από την Μεγάλη Βρετανία (0,42), την Δανία (0,41) και την 

Νορβηγία (0,40). Στις δύο τελευταίες θέσεις από πλευράς διαζυγίων βρίσκουμε 

την Ελλάδα, με δείκτη 0,13, και την Ιταλία, με δείκτη 0,08 –ποσοστά που από 

μόνα τους λένε πολλά αν θελήσει κανείς να τα ερμηνεύσει με κοινωνιολογικά, 

θρησκευτικά και πολιτιστικά κριτήρια. Όσον αφορά στις άλλες χώρες μέλη της 

ΕΕ, οι δείκτες τους στα διαζύγια βρίσκονται γύρω στο 0,35, που είναι και ο μέσος 

κοινοτικός όρος.  

 

           Από τα προαναφερθέντα αριθμητικά δεδομένα προκύπτει ξεκάθαρα ότι 

στην Βόρεια Ευρώπη, και ιδιαίτερα στην Σκανδιναβία, ο γάμος δεν θεωρείται 

απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη μιας οικογένειας, η οποία στις χώρες 

αυτές μπορεί να είναι θεμελιωμένη σε μία ελεύθερη σχέση. Το φαινόμενο αυτό 

είναι ιδιαίτερα αυξημένο στους Σκανδιναβούς 20-24 ετών, στους κόλπους των 

οποίων τα επίσημα ζευγάρια, δηλαδή αυτά που έχουν παντρευτεί, είναι λιγότερα 

από τα ανεπίσημα. Ας σημειωθεί επίσης ότι στην Σκανδιναβία πολλά νέα 

ζευγάρια παντρεύονται, δηλαδή επισημοποιούν την σχέση τους, αφού αποκτήσουν 

παιδί. Για τον λόγο αυτόν, σε χώρες όπως η Σουηδία, η Δανία, η Νορβηγία τα 

ποσοστά γεννήσεων σε μη παντρεμένα ζευγάρια είναι και τα υψηλότερα σε 

ολόκληρη την Ευρώπη.  

     Χρήσιμον είναι να τονιστεί, επίσης, ότι μπορεί στην Σκανδιναβία ο γάμος να 

μην είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, εν τούτοις τα ποσοστά των αμβλώσεων στις χώρες 

αυτές είναι πολύ πιο χαμηλά από τα αντίστοιχα στην Γαλλία και στην Φινλανδία –

η οποία, ωστόσο, σε αρκετά σημεία διαφέρει αισθητά από τις άλλες 

σκανδιναβικές χώρες.  
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      Πέρα από τις προαναφερόμενες ποσοτικές διαφορές, παρατηρούνται πολλές 

ομοιότητες σήμερα στο ποιοτικό επίπεδο στην λειτουργία και την σύσταση της 

οικογένειας. Έτσι, στις περισσότερες χώρες όλο και περισσότεροι γάμοι γίνονται 

από έρωτα, αλλά όχι σε νεαρή ηλικία. Χρόνο με τον χρόνο, σε όλες τις 

ευρωπαϊκές χώρες πέφτει ο αριθμός των πολυτέκνων οικογενειών, οι οποίες 

αντιπροσωπεύουν πλέον πολύ χαμηλό ποσοστό του συνόλου των νοικοκυριών. 

Προς εξαφάνιση επίσης οδεύουν και τα νοικοκυριά των δύο οικογενειών, 

παράλληλα δε μείωση παρουσιάζει και ο αριθμός των ηλικιωμένων ατόμων που 

συστεγάζονται ή συντηρούνται από τα παιδιά τους. Αντίθετα, εντυπωσιακή είναι η 

άνοδος τα 40 τελευταία χρόνια των γυναικών που εργάζονται, γεγονός που έχει 

επηρεάσει βαθειά και τον θεσμό της ευρωπαϊκής οικογένειας.  

      Εντυπωσιακή επίσης άνοδο παρουσιάζουν τα 25 τελευταία χρόνια στην 

Ευρώπη και οι οικογένειες με ένα παιδί κάτω των 15 ετών και με έναν γονέα. Οι 

οικογένειες αυτές αντιπροσωπεύουν 21% στην Δανία, έναντι μόνον 6% στην 

Ελλάδα –η οποία έχει και το χαμηλότερο ποσοστό, ακολουθούμενη από την 

Ισπανία με 6,4% και την Ιταλία με 8%. Στην Ισπανία συναντά κανείς και τα 

υψηλότερα ποσοστά ευνοϊκών γνωμών για την πλήρη σεξουαλική ελευθερία, την 

οποία κατά μέσον όρο αποδέχεται και κρίνει θετικά το 35% των Ευρωπαίων. Το 

αντίστοιχο ισπανικό ποσοστό είναι 52%, με τελευταίο αυτό της Ιρλανδίας που δεν 

ξεπερνά το 18% για το 1992. 
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ΓΑΜΗΛΙΑ ΕΘΙΜΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

 

 

Όσοι έχουν παραστεί σε γάμο στην ελληνική επαρχία, γνωρίζουν πως τα έθιμα 

εκτός από αμέτρητα, είναι συχνά και περίεργα, αστεία, αλλά και γεμάτα νοήματα 

ή/και αρχαίες παραδόσεις. Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες χώρες της 

Ευρώπης, καθώς ο θεσμός του γάμου δεν είναι το απλό «I do» ή το «όποιος έχει 

αντίρρηση να μιλήσει τώρα, αλλιώς να σωπάσει για πάντα» που παρακολουθούμε 

στις ταινίες. Φροντίσαμε λοιπόν να «σκαλίσουμε» λίγο παραπάνω τις ευρωπαϊκές 

κουλτούρες και να ξετρυπώσουμε τα πιο χαρακτηριστικά έθιμα κάθε χώρας, και 

σας τα παραθέτουμε – άλλωστε, ποτέ δεν ξέρετε τι εθνικότητας μπορεί να είναι το 

ιδανικό σας άλλο μισό που θα σας χτυπήσει την πόρτα με ένα δαχτυλίδι στο 

χέρι. Βάλτε το γαμήλιο εμβατήριο να παίζει και ξεναγηθείτε ως καλεσμένοι στους 

γάμους στις τέσσερις γωνιές της Γηραιάς Ηπείρου.  

Τα γαμήλια έθιμα της Δυτικής Ευρώπης. Ακολουθούν πιο συγκεκριμένα οι πιο 

χαρακτηριστικές γαμήλιες συνήθειες δυτικών χωρών׃ 

- Αγγλία׃ Στους αγγλικούς γάμους, ένα μικρό κορίτσι σκορπίζει λουλούδια κατά 

την είσοδο της νύφης, ώστε η πορεία της στον γάμο να είναι «ανθόσπαρτη», ενώ 

οι παράνυμφοι φορούν φορέματα που μοιάζουν με το νυφικό της νύφης, ώστε να 

μην… ζηλεύουν και φέρουν γρουσουζιά. Επίσης, σε κάποιο σημείο του νυφικού 

συνηθίζεται να ράβουν ένα πέταλο ή κάποιο άλλο σύμβολο καλοτυχίας για τους 

προφανείς λόγους, ενώ το ζευγάρι είθισται να ανταλλάσσει τους όρκους του έξω 

από την πόρτα της εκκλησίας, ώστε να μπορεί ο οποιοσδήποτε να 

παρακολουθήσει την τελετή.  

- Ιταλία׃ Στις διάφορες περιοχές της Ιταλίας επικρατούν διαφορετικά έθιμα. Για 

παράδειγμα, στην περιοχή Veneto, το έθιμο θέλει το ζευγάρι να περπατά μαζί 

μέχρι τον ναό, ενώ στον δρόμο τους οι φίλοι βάζουν διάφορα εμπόδια, για να δουν 

πώς θα πορευτούν στα συζυγικά τους καθήκοντα. Αν η νύφη συναντήσει κάποιο 

αντικείμενο και το σηκώσει, θα είναι καλή νοικοκυρά, αν συναντήσει ένα παιδί 
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και σταματήσει για να το φροντίσει, θα γίνει καλή μητέρα κ.ο.κ. Επίσης, σε 

μερικές περιπτώσεις καλούνται να κόψουν στα δύο ένα κούτσουρο, 

χρησιμοποιώντας από κοινού ένα πριόνι διπλής λαβής, για να αποδείξουν την 

συζυγική τους «συνεργασία». Άλλα έθιμα προβλέπουν το κουβάλημα ενός 

κομματιού σίδερο στην τσέπη του γαμπρού, για να διώχνει τα κακά πνεύματα, ενώ 

το πέπλο της νύφης κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά. Καλή τύχη φέρνουν οι γάμοι 

που γίνονται Κυριακή, ενώ κακή τύχη θεωρείται το ζευγάρι να φορά οτιδήποτε 

χρυσό εκτός της βέρας. Στην δεξίωση/γλέντι που ακολουθεί, το φαγητό παίζει 

τεράστιο ρόλο για την επιτυχία του γάμου, και ο κουμπάρος κερνά ποτά σε όλους 

τους καλεσμένους, ενώ το μενού περιλαμβάνει μέχρι και 14 πιάτα για τον καθένα. 

Η τούρτα, τέλος, σερβίρεται μαζί με εσπρέσο.  

- Πορτογαλία׃ Μπορεί και οι φίλοι μας οι Πορτογάλοι να εκμοντέρνισαν τους 

γάμους τους, ακολουθώντας τα γενικότερα πρότυπα της Δύσης, αλλά αρκετά από 

τα παμπάλαια έθιμά τους παραμένουν σε ισχύ. Για παράδειγμα, όπως και στους 

ελληνικούς γάμους της επαρχίας, οι γείτονες των μελλόνυμφων είθισται να 

γλεντούν αλλά και να βοηθούν σε οτιδήποτε χρειαστεί ακόμη και στην οργάνωση 

του γάμου. Επιπλέον, κατά το γλέντι μετά τον γάμο, το γοβάκι της νύφης περνά 

από χέρι σε χέρι και γεμίζει με χρήματα για τον… ιερό σκοπό του γαμήλιου 

ταξιδιού. Το νυφικό στολίζεται με πολύχρωμα πετράδια, ενώ ο γαμπρός φορά 

κομψό σκούρο καπέλο. Προς το τέλος της τελετής, ο ιερέας καλύπτει το ζευγάρι 

με το ράσο του, ενώ στην συνέχεια οι καλεσμένοι πετούν λουλούδια και 

καραμέλες, με τον ίδιο τρόπο που εμείς πετάμε ρύζι. Παλιότερα –ευτυχώς αυτό το 

έθιμο δεν έχει αναβιώσει- η νύφη έπρεπε να παραστήσει την… αγελάδα, η οποία 

έπρεπε να αναγνωριστεί από τον ιδιοκτήτη της για να προχωρήσουν στον γάμο. 

 - Βέλγιο׃ Η βελγική παράδοση θέλει την νύφη, καθώς περπατά τον διάδρομο της 

εκκλησίας, να δίνει ένα λουλούδι στην μητέρα της και να αγκαλιάζονται, ενώ 

στην συνέχεια το ίδιο πρέπει να κάνει και με την πεθερά της, ως ένδειξη αποδοχής 

στην «νέα της οικογένεια». Επίσης, το έθιμο επιβάλλει να κουβαλά ένα μαντίλι με 

το όνομά της, το οποίο στην συνέχεια κορνιζάρεται σε περίοπτη θέση, μέχρι να 

παντρευτεί το επόμενο θηλυκό μέλος της οικογένειας, οπότε και το μαντίλι περνά 

στα χέρια της, αφού προστεθεί και το δικό της όνομα. Κατά την τελετή, το ζευγάρι 

κάθεται σε θέσεις που παραπέμπουν σε θρόνους βασιλιά και βασίλισσας, ενώ 

κατά την έξοδο από την εκκλησία, οι παράνυμφοι μοιράζουν κέρματα στους 

φτωχούς, ως ένδειξη ευμάρειας για το νέο ζεύγος. Στους αυστηρά παραδοσιακούς 

γάμους, πρέπει αμέσως να ακολουθήσει ο μήνας του μέλιτος, ο οποίος διαρκεί 28 

ημέρες, όσες ένας κύκλος της σελήνης, κι αυτό γίνεται για να σιγουρευτεί ο 

γαμπρός πως οι γονείς της νύφης δεν θα την… κλέψουν ξανά κοντά τους. 

 - Ιρλανδία׃ Στην Ιρλανδία, η βέρα ονομάζεται Claddagh και έχει πάνω της μια 

καρδιά με ένα στέμμα, το οποίο κρατούν δύο χέρια, κάτι που σημαίνει πως 

«επιτρέπεις στην αγάπη και την φιλία να βασιλεύσει». Η νύφη συχνά φορά 

γαλάζιο αντί για λευκό νυφικό, ενώ μεταξύ των λουλουδιών της ανθοδέσμης 

τοποθετείται και αγγλική λεβάντα, για να υπάρχει ευτυχία και διάρκεια στον 
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δεσμό τους. Τα πιασμένα σε πλεξίδες μαλλιά της νύφης συμβολίζουν την 

γυναικεία δύναμη, ενώ στην Ιρλανδία, από τις πιο «ευλογημένες» ημέρες για να 

παντρευτεί κανείς είναι αυτή του St. Patrick. 

Οι γάμοι στην Ανατολική Ευρώπη׃ Στις περισσότερες κουλτούρες της 

ανατολικής Ευρώπης, κεντρικές ιδέες γύρω από τις οποίες «υφαίνονται» τα έθιμα 

του γάμου είναι η μακροζωία, η γονιμότητα και η ευτυχία. Στην Τσεχία και την 

Σλοβακία, οι φίλες της νύφης συνηθίζουν να φυτεύουν ένα δέντρο στην αυλή της 

και να το διακοσμούν με κορδέλες και βαμμένα τσόφλια αυγών και η παράδοση 

λέει πως έτσι η νύφη θα ζει όσο ζει και το δέντρο. Μετά την τελετή, το ζευγάρι 

σπάει πιάτα, και σε όσα περισσότερα κομμάτια σπάσουν, τόσο πιο ευλογημένο 

θεωρείται το μέλλον τους. Στην Ουγγαρία, το έθιμο προστάζει ραμμένο… σιτάρι 

πάνω στο νυφικό για γονιμότητα, ενώ η νύφη οφείλει να σπάσει ένα αυγό, για να 

έχουν υγεία τα παιδιά που θα κάνει. Επίσης, θα πρέπει να δώσει ως δώρο επτά 

μαντίλια στον γαμπρό, καθώς ο αριθμός επτά θεωρείται πολύ γουρλίδικος. Στην 

Πολωνία, οι γονείς των νεόνυμφων τους δίνουν να φάνε ψωμί με αλάτι και κρασί. 

Το ψωμί «διασφαλίζει» ότι δεν θα πεινάσουν ποτέ, το αλάτι ότι η συζυγική ζωή 

θα έχει τις δυσκολίες της και το κρασί ότι θα έχουν υγεία και ευτυχία. Στην 

Βουλγαρία, η νύφη τοποθετεί ένα πιάτο με σιτάρι, κέρματα και ένα αυγό στο 

κεφάλι της. Αν το πιάτο σπάσει, προοικονομείται η καλή της τύχη. Επιβάλλεται 

επίσης το ζευγάρι να μπαίνει με το δεξί στην εκκλησία. Στην Κροατία, μετά την 

τελετή οι γυναίκες αφαιρούν το πέπλο της νύφης και της φορούν ένα μαντίλι και 

μια ποδιά, για να της θυμίσουν τα συζυγικά της καθήκοντα, ενώ όλοι οι 

καλεσμένοι κυκλώνουν τρεις φορές ένα πηγάδι, ως σύμβολο της παρουσίας της 

Αγίας Τριάδας. Στην Ρωσία, εκτός από την θρησκευτική τελετή, ένας πολιτικός 

γάμος θεωρείται απαραίτητος για την επισημοποίηση του γεγονότος, ενώ 

σημαντικότερο από όλα θεωρείται το γλέντι που ακολουθεί, το οποίο διαρκεί δύο 

ημέρες. Σε αυτό, γίνονται προπόσεις, και όλοι οι καλεσμένοι πίνουν σαμπάνια και 

σπάζουν τα ποτήρια στο πάτωμα για καλή τύχη. Από τα πιο περίεργα έθιμα, είναι 

αυτό του… κυνηγητού στον ναό, αφού θεωρείται πως όποιος από τους δύο 

μελλόνυμφους φτάσει πρώτος στο χαλί μπροστά στον ιερέα, θα είναι και το 

«κεφάλι» του νέου σπιτιού.  

Σκανδιναβικά έθιμα׃ Παραδοσιακά, οι Σκανδιναβοί δεν βιάζονται στο ζήτημα 

του γάμου – συνηθίζεται μάλιστα ένας αρραβώνας να κρατά αρκετά χρόνια πριν 

τον γάμο. Όταν ο γάμος αποφασιστεί, στο σπίτι της νύφης στήνονται οι «Πύλες 

της Τιμής», δηλαδή μια αψίδα από κλαδιά πεύκου. Στην Δανία, κατά την δεξίωση 

μετά τον γάμο, συνηθίζεται ο γαμπρός να εξαφανίζεται για λίγη ώρα, κατά την 

οποία οι υπόλοιποι άνδρες μπορούν να φιλήσουν την νύφη, ενώ το ίδιο συμβαίνει 

στην συνέχεια αντίστροφα. Στην Φινλανδία, το έθιμο επιτάσσει τον περίπατο της 

μέλλουσας νύφης από σπίτι σε σπίτι, φορώντας μια μαξιλαροθήκη, για να μαζέψει 

τα γαμήλια δώρα της, ενώ ένας πιο ηλικιωμένος άνδρας του περιβάλλοντός της 

στέκεται δίπλα της με μια ομπρέλα σε ένδειξη προστασίας. Επιπλέον, στην ίδια 

χώρα, αντί του εθίμου της ανθοδέσμης, η νύφη κρατά ένα στέμμα, το οποίο με 
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κλειστά μάτια τοποθετεί τυχαία σε κάποιο κεφάλι ανύπαντρης κοπέλας, κάτι που 

της δίνει την «σκυτάλη» στην κούρσα των γάμων. Στην Νορβηγία, οι γείτονες 

και φίλοι της νύφης φυτεύουν δύο μικρά πεύκα στο πλάι της πόρτας της, ενώ 

εκείνη φορά ένα ασημένιο στέμμα με στολίδια τα οποία καθώς προχωρά κάνουν 

ήχους που διώχνουν τα κακά πνεύματα. Τέλος, στην Σουηδία, ο πατέρας της 

νύφης τοποθετεί ένα ασημένιο νόμισμα στο αριστερό παπούτσι της και η μητέρα 

της ένα χρυσό νόμισμα στο δεξί παπούτσι, διασφαλίζοντας την πλούσια ζωή της 

κόρης τους. Η Σουηδή νύφη, επιπλέον, είναι από τις λίγες που φορά… τρεις 

βέρες: Μία για τον αρραβώνα, μία για τον γάμο και μία για την μελλοντική 

μητρότητά της.  

 

 

Ήθη και έθιμα ενός παραδοσιακού καθολικού γάμου 

       Οι γάμοι της Μεσογείου είναι πλούσιοι σε θρησκευτικούς συμβολισμούς, σε 

ζωηρούς χορούς και, φυσικά, σε υπέροχα και νοστιμότατα φαγητά.  

Προ-γαμήλιες τελετουργικές πράξεις 

      Στη Σικελία, δύο ημέρες πριν από το γάμο, οι συγγενείς πηγαίνουν στο 

καινούργιο σπίτι του ζευγαριού για "το κρεβάτι". Η μητέρα της νύφης τοποθετεί 

χρήματα κάτω από το μαξιλάρι της κόρης της και η μητέρα του γαμπρού 

τοποθετεί χρήματα κάτω από το μαξιλάρι του γιου της. Το κρεβάτι είναι επίσης 

διακοσμημένο με κομφετί και  χρήματα πετιούνται στα σεντόνια για να φέρουν 

καλοζωία, ευημερία και καλή τύχη. Πειραχτικά, οι συγγενείς συχνά ράβουν τα 

σεντόνια των νεόνυμφων μαζί, για να τους δυσκολέψουν όταν ξαπλώσουν στο 

κρεβάτι τους να ολοκληρώσουν το γάμο τους. 

Τυχερά φυλαχτά 

      Σύμφωνα με την ιταλική λαογραφία, ο γαμπρός έχει στην τσέπη του 

κοστουμιού  του ένα κομμάτι σιδήρου για να διώξει το κακό μάτι. Κατά τη 

διάρκεια της δεξίωσης, το τυχερό φυλαχτό γίνεται κομματάκια και...πουλιέται για 

http://www.teleiosgamos.gr/yes-i-do-/ethima-gamou/1640-%CE%89thi-kai-ethima-enos-paradosiakou-katholikou-gamou
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τα έξοδα του μήνα του μέλιτος. (Ευχόμαστε να μην είναι και τόσο συνδεδεμένος 

με εκείνο το φυλαχτό.)  

Η ρωμαϊκή καθολική τελετή 

     Η ιταλική, θρησκευτική παράδοση υπαγορεύει ότι μια ρωμαϊκή, καθολική 

τελετή περιλαμβάνει μια παραδοσιακή υποδοχή για το ζεύγος. Ο ιερέας ή 

περιμένει στο βωμό μαζί με τον γαμπρό, τη νύφη να διασχίσει το διάδρομο με τον 

πατέρα της, ή ο ιερέας μπορεί να καλωσορίσει τη νύφη, τον γαμπρό και τις 

οικογένειες τους στην πόρτα της εκκλησίας.Κατά τη διάρκεια της τελετής, η νύφη 

και ο γαμπρός παραμένουν μπροστά από το βωμό ενώ ο ιερέας εκθέτει μια 

προσευχή, μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου. Το ζεύγος ανταλλάσσει τα 

δαχτυλίδια και τους όρκους. Εάν η τελετή πραγματοποιείται χωρίς τη Θεία 

Λειτουργία, η τελετή τελειώνει με τον ιερέα να λέει μια άλλη προσευχή και τη 

γαμήλια ευλογία. Εάν το ζευγάρι επιλέξει γαμήλια λειτουργία, ο ιερέας ψέλνει 

το " Σημάδι της Ειρήνης ", κατά τη διάρκεια του οποίου ο καθένας ανταλλάσσει 

χειραψίες με τον διπλανό του. Η Θεία Κοινωνία ακολουθεί και κατόπιν, ο ιερέας 

λέει την τελική προσευχή και τη γαμήλια ευλογία.  

Γαμήλιες τελετουργικές πράξεις 

Υπάρχουν πολλές και μοναδικές τελετουργικές πράξεις που πραγματοποιούνται 

κατά τη διάρκεια των μεσογειακών γαμήλιων δεξιώσεων: Ζωηροί χοροί γύρω από 

χοίρους, πιάτα σπασμένα και τρόφιμα στον αέρα.   

Το αυτοκίνητο της...αναχώρησης   

Σε μερικά χωριά στο βόρειο μέρος της Ιταλίας, καθώς οι νεόνυμφοι περπατούν 

στους δρόμους μετά το γάμο τους, οι ντόπιοι τους πλημμυρίζουν με κέικ και άλλα 

ψημένα αγαθά. Αντί για τα τενεκεδάκια στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου των 

νεόνυμφων, το μπροστινό τμήμα του αυτοκινήτου είναι στολισμένο με 

λουλούδια, συμβολίζοντας με αυτό τον τρόπο το δρόμο προς την γαμήλια 

ευτυχία. Σε ορισμένους ιταλικούς γάμους, ένα ζευγάρι άσπρα περιστέρια που 

απελευθερώνονται για να πετάξουν ψηλά, συμβολίζει την αγάπη και την ευτυχία 

του ζεύγους.   

Όχι ανάπαυση για τους νεόνυμφους   

   Στη Σικελία, ένα αγαπημένο έθιμο εμπεριέχει τους καλεσμένους του γάμου να 

χτυπούν το κουδούνι των νεόνυμφων, τη νύχτα του γάμου τους, και να επιθυμούν 

να ταϊστούν. Η διαταγή τους; Μακαρόνια με τη φρέσκια σάλτσα ντομάτας. 

Ορισμένα ζευγάρια νεόνυμφων τελικά δέχονται να προσφέρουν δείπνο στους 

καλεσμένους τους.   

Ιταλικό συμπόσιο   

   Οι ιταλικοί γάμοι είναι πραγματικά συμπόσια και συχνά περιλαμβάνουν ακόμη 

και 14 πιάτα. Αρχίζουν με πρώτα πιάτα ελιών, prosciutto, σαλαμιού και τυριών. 

Ακολουθεί μπουφές με ψάρια. Και έπειτα, ζυμαρικά, πιάτα κοτόπουλου και 

μοσχαρίσιων κρεάτων. Φυσικά υπάρχουν και σαλάτες και λαχανικά. Στο τέλος; 
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Οι γαμήλιες δεξιώσεις στην Ιταλία τελειώνουν με γλυκά επιδόρπια όπως πλεξίδες  

τηγανισμένης γλυκαμένης ζύμης, ζαχαρώδη αμύγδαλα και cookies σε σχήμα 

καρδιάς, όλα συνοδευμένα με espresso και ποτό.   
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Γ. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1830 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

 

       Διερευνώντας το θέμα του γάμου, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τον 

τρόπο τέλεσής του στην Ελλάδα από το 1830 μέχρι και σήμερα. Εξετάζοντας το 

ζήτημα αυτό, συγκεντρώσαμε πληροφορίες για ήθη και έθιμα κατά τόπους, με 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρουσιάζουν μάλιστα οι λεγόμενες  «αλύτρωτες» 

περιοχές , δηλαδή η Ανατολική Ρωμυλία και ο Πόντος. Όπως διαπιστώνουμε, 

παρατηρούνται αρκετές ομοιότητες ανάμεσα στα έθιμα ανά περιπτώσεις, όμως οι 

ιδιαίτερες παραδόσεις που συναντώνται σε κάθε περιοχή, τη διακρίνουν από τις 

υπόλοιπες. Παραδείγματος χάριν, οι βέρες που επικυρώνουν την ένωση του 

ζευγαριού, το γαμήλιο γλέντι που έπεται της τελετής και η ανταλλαγή δώρων 

ανάμεσα στις δύο οικογένειες αποτελούν κοινές συνήθειες συνυφασμένες με το 

μυστήριο του γάμου. Ωστόσο, ο αλευροπόλεμος μεταξύ των συμπεθέρων στην 

Ήπειρο, το ξεχωριστό γαμήλιο φαγητό της Κρήτης «γαμοπίλαφο» και η συνήθεια 

η μακεδόνισσα νύφη να βάφει τα δάχτυλά της με φυτικές βαφές για να διώξει τα 

κακά πνεύματα συνιστούν εκφράσεις της μοναδικής παράδοσης της κάθε 

περιοχής. Καθίσταται λοιπόν σαφές πως ο γάμος δεν αποτελεί απλώς μια 

τελετουργία με σκοπό τη σύζευξη ανδρός και γυναικός. Αποτελεί ένα σπουδαίο 

γεγονός στη ζωή των συζύγων, αλλά και του οικογενειακού και φιλικού τους 

περιβάλλοντος. Βέβαια, η σημασία του γάμου έχει μεταβληθεί στη σύγχρονη 

εποχή. Η τελετή αυτή καθ΄ αυτή δείχνει να έχει υποτιμηθεί, για το λόγο αυτό, 

αρκετοί προτιμούν τον πολιτικό γάμο, πολύ λιτότερο σε σχέση με τον 

πατροπαράδοτο θρησκευτικό. Ωστόσο, η καθιέρωση του πολιτικού γάμου ως 

ισότιμου με τον πολιτικό έχει  δεχθεί πολλές επικρίσεις και αντιδράσεις, 

ειδικότερα όταν εγκαθιδρύθηκε για πρώτη φορά. Παράδοξο φαινόμενο αποτελεί ο 

λευκός γάμος. Είναι γεγονός πως στη χώρα μας παρατηρείται έντονα το 

φαινόμενο της λαθρομετανάστευσης και ο λευκός γάμος αποτελεί μέσο που 

ορισμένοι απο αυτούς εκμεταλλεύονται  για να κατορθώσουν να νομιμοποιηθούν. 

     Ποιοι είναι όμως οι λόγοι που οδήγησαν στην ανάγκη καθιέρωσης του γάμου; 

Ο σημαντικότερος λόγος που οδήγησε στη σύζευξη γάμου ήταν η τεκνοποιία 

.Στις πρώτες κοινωνίες ο βασικός στόχος των ανθρώπων ήταν η αναπαραγωγή, 

ώστε να διατηρηθεί το είδος και να συνεχιστεί η κάθε γενιά. Επίσης, η δημιουργία 

απογόνων εξυπηρετούσε τις ανάγκες για όλο και περισσότερα εργατικά χέρια στις 

αγροτικές κοινωνίες. Παρ’ όλα αυτά σήμερα οι λόγοι αυτοί εκλείπουν. Όμως τα 

ίδια τα έθιμα έχουν σε μεγάλο βαθμό επιβιώσει, καθώς η γοητεία του 

τελετουργικού, παραστατικού, θεαματικού εθίμου για τη διάσταση της γιορτής 

συντηρεί  τις παραδόσεις. 
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1.Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΑΜΟΣ 

           Ο ελληνικός παραδοσιακός γάμος αποτελεί μια από τις πιο δυνατές μορφές 

έκφρασης των εθίμων της πατρίδας μας. Αποτελείται από ένα σύνολο 

τελετουργικών πράξεων που ως δρώμενα έχουν τις ρίζες τους στην αρχαιότητα, 

συνοδεύονται δε πάντα από μουσική και χορό και θυμίζουν στην εφαρμογή τους 

τη δομή ενός αρχαίου δράματος. Μέσα από τις διαδικασίες της τέλεσης ενός 

γάμου επιβίωσαν ως τις μέρες μας μελωδίες, βήματα, στίχοι τραγουδιών, 

συμβολισμοί, φορεσιές, κοσμήματα, ήθη και έθιμα. 

Προετοιμασία του γάμου 

Ο παραδοσιακός γάμος στις περισσότερες περιοχές της 

Ελλάδας διαρκεί τρείς ημέρες ενώ οι προετοιμασίες 

κρατούν το πολύ δέκα ημέρες. Ξεκινούν πάντα από το 

πιάσιμο των προζυμιών όπου στη συνέχεια θα 

ζυμωθούν μικρές κουλούρες ψωμιού και θα φτάσουν 

σε όλα τα σπίτια των προσκεκλημένων. Αντιστοιχούν 

στα σημερινά προσκλητήρια. Στη συνέχεια θα 

ετοιμαστεί η προίκα όπου με πομπή θα μεταβεί στο 

σπίτι του γαμπρού. Θα γίνουν οι απαραίτητες 

προμήθειες σε γλυκά και φαγητά για τα διάφορα 

γλέντια που στήνονται από τις δυο οικογένειες. 

  

Η ημέρα του γάμου 

Από τις σημαντικότερες στιγμές της ετοιμασίας είναι το ξύρισμα και το ντύσιμο 

του γαμπρού, καθώς και ο στολισμός της νύφης, που γίνονται πάντα με συνοδεία 

νυφιάτικων τραγουδιών. Έπειτα θα γίνει ο αποχαιρετισμός της από το πατρικό. 

Αντίστοιχα ο γαμπρός τιμώντας τον κουμπάρο θα περάσει να τον πάρει και σε 

πομπή θα καταλήξουν στο σπίτι της νύφης. Έτσι ολοκληρώνεται η πομπή και 

ξεκινάει για την εκκλησία με τους οργανοπαίκτες να πρωτοστατούν παίζοντας 

πατινάδες. 

  

Γαμήλιο γλέντι 

Αφού ολοκληρωθεί η στέψη οι 

καλεσμένοι συγκεντρώνονται 

στο σπίτι του ζευγαριού όπου 

ακολουθεί το γλέντι υπό τον 

ήχο των τοπικών μουσικών 

οργάνων που δίνουν το ρυθμό. 

Η νύφη ή ο γαμπρός, ανάλογα 

με την περιοχή, ανοίγουν τον 

χορό. Ακολουθούν οι 

κουμπάροι οι συγγενείς καθώς 
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και οι φίλοι του ζευγαριού που βοήθησαν στις προετοιμασίες. Όλοι μαζί τρώνε, 

πίνουν και γλεντάνε ως τις πρωινές ώρες. 

Θρησκευτικός Γάμος   

  Ο γάμος είναι ένα από τα επτά μυστήρια της εκκλησίας μας και το πιο ιερό.. 

Είναι η ένωση δύο ανθρώπων που καθιερώθηκε από πολύ παλιά: από την ημέρα 

που πλάστηκαν οι άνθρωποι. Από εκείνη την ημέρα που ο θεός έπλασε την Εύα ως 

σύντροφο και βοηθό του Αδάμ, από τότε ακριβώς δημιούργησε και την πρώτη 

ανθρώπινη οικογένεια και καθιέρωσε μ’ αυτόν τον τρόπο το Μυστήριο του Γάμου. 

Ο Χριστός με το πρώτο θαύμα Του που έκανε στην Κανά της Γαλιλαίας, ευλόγησε 

το γάμο. Η Αγία γραφή θεωρεί το γάμο ως ιερό δεσμό, γι’ αυτό και έχουμε χρέος 

να τον σεβόμαστε. 

  Επίσης ο γάμος είναι η νόμιμη μακροχρόνια θεσμική διαδικασία σύζευξης άνδρα 

και γυναίκας. Ως μυστήριο ο γάμος έχει και τα έθιμα του, τα οποία προέρχονται 

από την Διονυσιακή εποχή. Τότε, ο σύζυγος μπορούσε να έχει περισσότερες 

συζύγους από μια συγχρόνως. Αυτό στα ομηρικά χρόνια ονομάζεται «θεσμός των 

παλλακίδων». Το συγκεκριμένο έθιμο αν και παλαιότερης εποχής, ισχύει και 

σήμερα σε πολλά μέρη του κόσμου, μη χριστιανικά. 

 

 

 

 Προξενητής ή προξενήτρα 

      Στο χωριό, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, οι γάμοι γίνονταν με προξενιό 

(συνοικέσιο). Οι οικογένειες αποφάσιζαν και μάλιστα πολλές φορές χωρίς να 

ρωτηθούν.Το ξεκίνημα του γάμου ήταν το προξενιό, με κυρίαρχο θέμα τις 

διαπραγματεύσεις για την προίκα (αναχρονιστικός θεσμός, που έφερνε σε 

δύσκολη θέση τη γυναίκα και ειδικά αυτήν που ήταν από φτωχή οικογένεια - 

καταργήθηκε με νόμο το 1983). Για να τελειώσει δε ένα συνοικέσιο έπρεπε να 

μπει στη μέση ένας μεσάζοντας, ο λεγόμενος προξενητής. Δεύτερο βήμα ήταν ο 

αρραβώνας των παιδιών. Υπήρχε και περίπτωση, όχι συχνή όμως, να μη 

μεσολαβήσει προξενιό. Τότε γινόταν περίπου το εξής: Αν οι γονείς κάποιου νιου 

ή νιας έβλεπαν ότι κάποια νια ή νιος ταίριαζαν στο γιο ή στην κόρη τους και στο 

σόι κ.λ.π. αποφάσιζε ο ένας από τους δύο και προ παντός η μάνα και το έλεγε στη 

μάνα του άλλου και κατόπιν έπαιρναν μέρος οι δύο γονείς και το συνοικέσιο 

τελείωνε ευχάριστα. Σπάνια όμως δύο νέοι αγαπιόνταν κρυφά γιατί τα έθιμα τότε 

δεν επέτρεπαν φανερό έρωτα.  

  

Λίγα  λόγια  ακόμα γ ια  τον  παραδοσιακό  Ελλην ικ ό Γάμο  

 Ο γάμος  στην  ελλην ική  παραδοσ ιακή κο ινωνία  ήταν  ένα  

από  τα  σημαντ ικότερα  γεγονότα ,  αφού  το  ζευγάρ ι  ορ ιοθετούσε  

το  τέλος  ενός  τρόπου  ζωής  κα ι  την  απαρχή  μ ίας  νέας  πορε ίας  με  

άλλες  υποχρεώσε ις  κα ι  δ ικαιώματα .   

Ακόμα ο  γάμος  ήταν  σημαντ ικό  γεγονός  ,  ό χ ι  μόνο  γ ια  

τους  νέους  ανθρώπους  που  αποφάσιζαν  να  ενωθούν με  τα  δεσμά 

του  –  αλλά  κα ι  γ ια  τ ι ς  δύο  ο ικογένε ι ε ς  του  γαμπρού  κα ι  της  
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νύφης .  Η  μ ία  αποκτούσε  γ ια  πάντα  ένα  κα ινούρ ιο  μέλος ,  ενώ  η 

άλλη  αντ ίστοιχα  έχανε  τυπ ικά  κα ι  πρακτ ικά  ένα  δ ικό  της  

άνθρωπο  κα ι  μαζ ί  μ ’  αυτόν ,  συνήθως ,  ένα  αρ ιθμό  αγαθών  που  ο  

εθ ιμ ικός  β ίος  της  κο ινότητας  όρ ι ζε  ότ ι  έπρεπε  να  ακολουθήσει ,  

σαν  προ ίκα,  το  νέο  κορ ί τσ ι  στην  καινούρια  του  κατο ικ ία ,  η  

οπο ία  σχεδόν  παντού  ήταν  το  σπ ί τ ι  του  γαμπρού .   

Ο γάμος  όμως  ήταν  σημαντ ικό  γεγονός  γ ια  ολόκληρη  την  

κο ινότητα,  η  οποία  με  την  ένωση δύο  νέων ανθρώπων,  

αποκτούσε  ένα  καινούργ ιο  πυρήνα ,  που  δ ι εύρυνε  και  παράλληλα  

δ ια ιών ι ζε  την  ύπαρξή  της .  Το  τόσο  σπουδαίο  γεγονός  

προετοιμαζόταν  με  προσοχή  και  από  τ ι ς  δύο  ο ικογένε ιε ς ,  ενώ  η  

κο ινότητα (συγγενε ί ς ,  φ ίλοι  κα ι  γνωστο ί )  περ ίμενε  τ ι ς  ημέρες  

αυτές  σαν  μ ια  ευκαιρ ία  γ ια  να  δ ιασκεδάσει  με  τραγούδ ι  κα ι  

χορό .  

Εκτός  από  την  ευκαιρ ία  που  έδ ινε  ο  γάμος ,  «η  χαρά » όπως  

τον  αποκαλούν  παντού ,  γ ια  γλέντ ι  κα ι  χορό,  ο ι  δύο  ο ικογένε ιες  

όφε ιλαν  να  τηρήσουν  μ ια  μεγάλη  π ο ικιλ ία  μαγικοθρησκευτ ικών 

πράξεων  που  απέβλεπαν  στην  προστασ ία  του  νέου  ζευγαρ ιού  

από  «χ ιλ ιάδες » ύπουλους  εχθρούς  που  π ιθανόν  να 

επ ιβουλεύονταν  την  ευτυχ ία  του .  Εχθρούς  αόρατους ,  άγνωστους ,  

μοχθηρούς  κα ι  ζηλόφθονους .  Αυτούς  ο ι  εθ ιμοτυπικές  

μαγ ικοθρησκευτ ι κές  πράξε ις ,  δημιουργήματα  παλαιότερων 

γενεών  παραδομένα σ ’  αυτούς  με  τους  κανόνες  της  προφορ ικής  

παράδοσης ,  ε ί χαν  τρε ις  κυρίως  στόχους :  

α.  Την  προστασ ία  του  ζευγαρ ιού  από  κάθε  ε ί δους  

ζηλόφθονους  κα ι  κακόβουλους  εχθρούς .  

β .  Την  ευημερία  κα ι  μακροζωία  των μ ελλονύμφων ,  που  την  

εύχονταν  τραγουδώντας .  (με  πολλές  ευκές  κα ι  πολλές  

χαρές  να  γεράσουσ ι  μονοστέφανο ι ,  μονοκούμπαροι ,  

μονοσύντεκνο ι    Ρόδος )  

γ .  Την  ευγον ία  κα ι  κυρίως  την  αρρενογον ία  του  ζευγαρ ιού  

που  κα ι  αυτήν  την  τραγουδούσαν  (… να  κάνε ι  τους  ενν ιά  

υγ ιούς ,  την  μν ιά  τη  θυγατέρα    Πελοπόννησος  /  ….  Να κάμει  

δώδεκα  πα ιδ ιά ,  δώδεκα  παλληκάρ ια  να  κάμε ι  κα ι  μ ια  κόρη ,  να 

μη  χαθε ί  το  σόι    Κέρκυρα  /  ….  Να ‘να ι  ο  γαμπρός  πολύχρονος  

κ ι  η  νύφη  καλομο ίρα  να  κάνε ι  σερνικά  πα ιδ ιά ,  σαν  του  Μαγ ιού  

τα  μήλα    Λευκάδα)  

 Σε  όλη  την  Ελλάδα  ο ι  τ ελούμενες  μαγ ικοθρησκευτ ικές  

πράξε ι ς ,  ευχετ ικές  ή  αποτρεπτ ικές ,  ελάχ ιστα  δ ι έφεραν μεταξύ  

τους ,  αφού  ο  απώτερος  σκοπός  τους  ήταν  παντού  ο  ί δ ιος .  Κο ινό  

στο ιχε ίο  στα γαμήλια  έθ ιμα ήταν  η  έντονη θεατρ ικότητα .  Ο 

γάμος  των  παλαιοτέρων  εποχών  ή ταν  ένα  μουσικό  κα ι  χορευτ ικό  

δρώμενο  που  ελάμβανε  χώρα σε  δύο  κυρ ίως  επ ίπεδα :  σε  αυτό  

της  ο ικογένε ιας  κα ι  σε  αυτό  της  κο ινότητας .  Όσοι  μετε ί χαν  «στη  

δράση » δεν  ήταν  σχεδόν ποτέ  παθητικο ί  θεατές .  Ήταν ενεργά 

μέλη  «ενός  θ ιάσου» που  τελούσε  το  μουσικοχορευτ ι κό  γαμήλιο  
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δρώμενο ,  με  προεξάρχοντα  μέλη  τ ι ς  γυναίκες .  Η  συμμετοχή 

όλων  δημ ιουργούσε  το  «θέαμα  κα ι  ακρόαμα»,  ενώ  «η  δράση » (η  

αλληλουχ ία  των  εθ ιμοτυπικών  πράξεων)  ήταν  καθορισμένη  από 

την  παράδοση  κα ι  ο ι  πρωταγων ιστ ικο ί  ρόλο ι  επ ίσης  γνωστοί  

( γαμπρός ,  νύφη ,  πεθερικά ,  κουμπάρος ,  επ ίσημο ι  βοηθο ί  –  

τελετάρχες  κλπ . ) .  

 Στο  κο ινοτ ικό  επ ίπεδο  το  θέαμα  προσφερόταν  από  τ ι ς  δύο  

ο ικογένε ιε ς  σ ’  ένα  ευρύτερο  κο ινό ,  συγγεν ικό ,  φ ιλ ικό  κα ι  

κο ινοτ ικό ,  με  μ ια  πο ικ ιλ ία  πάνδημων εθ ιμ ικών  τελετών ,  όπως  

αυτές  που  γ ί νονταν στ ις  αυ λές  των σπ ι τ ιών,  στη  βρύση ή  στο  

μεγάλο  «τρανό » χο ρό  στην  πλατε ία  του  χωριού ,  και  βέβα ια  με  

τ ι ς  γαμήλιες  πομπές  στους  δρόμους ,  όπως  αυτή  της  μεταφοράς  

των  προικ ιών ,  το  «πάρσ ιμο » του  κουμπάρου  ή  της  νύφης  κα ι  η  

πομπή  προς  το  σπί τ ι  του  γαμπρού  μετά  την  στέψη .   Κάθε  πράξη 

της  γαμήλιας  δ ιαδ ικασ ίας  σε  όλη την  Ελλάδα  πλα ισ ιωνόταν  από 

τραγούδ ι  κα ι  από  χορό ,  στο ιχε ία  που  ε ί να ι  τα  π ιο  δ ιαχρον ικά 

δημ ιουργήματα  των πάλαι  ποτέ  παραδοσ ιακών κο ινοτήτων .  

 Στο  γάμο ,  το  τραγούδ ι  κα ι  ο  χορός  που  ε ί ναι  ενταγμένα  σε  

επ ιμέρους  γαμήλιες  δ ιαδ ικασίες  με  την  έννο ια  της  πλα ισ ίωσης  

συγκεκρ ιμένων  πράξεων ,  δεν  αφορούν  τη  δ ιασκέδαση,  αλλά  

έχουν  άμεση σύνδεση  με  τ ι ς  πράξε ις  αυτές  και  συμβάλλουν  στην  

ευχετ ική  ή  αποτρεπτ ική  αποτελεσματ ικότητά  τους .  

 Τα τραγούδ ια  του  γάμου  ε ί να ι  γεμάτα  πο ιητ ικές  

υπερβολές ,  τόσο  γ ια  τη  νύφη  κα ι  τον  γαμπρό,  όσο  κα ι  γ ια  το  σόι  

τους  και  τον  κουμπάρο .  Ε ίναι  θαυμαστά  τα  αλληγορ ικά 

κοσμητ ικά  ουσιαστικά  κα ι  επ ίθετα  που  αναφέρονται  στην  νύφη 

κα ι  τον  γαμπρό  όπως  «η  πέρδ ικα  η  πλουμ ιστή » κα ι  «ο  χρυσός  

αητός » ή  «η  πούλ ια  κα ι  ο  αυγερ ινός » ή  «η  άσπρη  η  

τρ ιανταφυλλιά  κα ι  το  ψηλό  κυπαρ ίσσ ι ».  Μαργαρ ι τάρ ια ,  

δ ιαμάντ ια ,  χρυσάφια  ονομάζουν  «τη  ν ύφη μας  κα ι  το  γαμπρό » 

τα  δ ιάφορα  δ ίστ ι χα που  «χτέν ια  αργυρά  κα ι  μαλαματένια» τους  

λούζουν  κα ι  τους  περ ιποιούντα ι .  Ένα σωρό  τέτο ι ες  πο ιητ ικ ές  

ε ικόνες  δημιουργούν  ένα  κόσμο  εξωπραγματικό ,  ο  οποίος  έ τσ ι  

«μ ουσ ικοχορευτ ικά» όπως  εκφράζετα ι ,  ε ί να ι  απόλυτα  αποδεκτός  

κα ι  δεν  μο ιάζε ι  ξ ένος  κα ι  αταίρ ιαστος  στη  συγκεκρ ιμένη  στ ι γμή.  

Και  όπως  λέε ι  ένα  δ ίστ ι χο  «ελάτε  να  χορέβγομε ,  χωρ ίς  να 

κουραστούμε ,  τη ν  νύφη μας  κα ι  τον  γαμπρό ελάτε  να  πα ινούμε ».  

 Μαγικοθρησκευτ ικές  συμβολικές  πράξε ις ,  έπα ινο ι  και  

ευχές ,  τραγούδ ια  κα ι  χορο ί  αποτελούν ένα  σύνολο  που  στοχεύε ι  

στην  προκοπή  του  νέου  αντρόγυνου .  

 Ο γάμος  ήταν  επ ίσης  κα ι  έθ ιμο  δ ιάβασης  από μ ία  

κατάσταση  σε  μ ί α  άλλη .  Αυτό  επέβαλε ,  κατά  την  άποψη των 

μελών  της  παραδοσ ιακής  κοινων ίας ,  την  απαράβατη  τήρηση 

πράξεων  που  θεωρούνταν  ότ ι  εξασφάλιζαν  την  ευτυχ ία  του  νέου  

ζευγαρ ιού  στον  κα ινούργιο  τρόπο  ζωής  του .  Ήταν  ακόμα και  

μυητ ική  τελετή,  αφού  το  καινούριο  ζευγάρι  έ πρεπε  να  ενταχθε ί  
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σε  μ ια  νέα  κατηγορία  μελών  της  κο ινότητας ,  αυτή των εγγάμων 

κα ι  όφε ιλε  να  έχε ι  γνώση των νέων  του  υποχρεώσεων .  

 Σήμερα  ο  γάμος  στην  Ελλάδα  εξακολουθε ί  να  δ ιατηρε ί  

αρκετά  στοιχε ία  από  το  παρελθόν ,  πολύ  αλλοιωμένα βέβαια  και  

χωρ ίς  εκε ίνη  την  βαρύτατη  μαγ ικοθρησκευτ ική  φόρτιση  του  

παρελθόντος .  Σχεδόν  παντού  έχουν  υ ιοθετηθε ί  έθ ιμα  δυτ ικής  

επ ίδρασης  που  προσαρμόζοντα ι  στο  σύγχρονο  αστ ικό  τρόπο 

ζωής ,  που  ακόμα και  ο ι  μ ικρές  κο ινότητες  έχουν  υ ιοθετήσε ι .  

Η Ελλάδα και τα έθιµά της 

•Στην πανέµορφη Αµοργό το έθιµο λέει ότι την ηµέρα του γάµου φτιάχνονται 

τυλιχτές µπουκιές παστελιού ή φέτες από παστέλι που προσφέρονται πάνω σε 

λεµονόφυλλα. Μαζί µε ένα ποτήρι µοσχάτο κρασί! 

•Στην Κίµωλο µαζί µε την µποµπονιέρα προσφέρεται και ένα παστέλι, που δεν 

συµβολίζει µόνο τη γλυκιά ζωή του ζευγαριού αλλά και το «κόλληµα» που πρέπει 

να έχουν ο ένας µε τον άλλο! 

•Στην Πελοπόννησο, και ιδιαίτερα στην περιοχή της Καλαµάτας, η πεθερά 

προσφέρει δίπλες που φτιάχνει µόνη της, και µετά το γάµο τοποθετεί ένα µαντίλι 

στο κεφάλι των παιδιών αφού τους δώσει µαζί µία κουταλιά µέλι µε καρύδια. 

∆ίπλες βέβαια δίνουν σχεδόν σε όλα τα µέρη της Πελοποννήσου, καθώς και το 

µέλι µε τα καρύδια.   

•Στην Κυπαρισσία η οικογένεια της νύφης φτιάχνει µαζί µε άλλα καλούδια και τη 

νυφική κουλούρα. Ζυµώνουν την παραδοσιακή ζύµη για ψωµί και µετά το 

στολίζουν µε πανέµορφα λουλουδάκια, πουλάκια, αστεράκια που κάνουν µε το 

ζυµαράκι και στη µέση τοποθετούν δύο όµορφα περιστέρια, δηλαδή τη νύφη µε 

τον γαµπρό. Την κουλούρα την κόβουν και την µοιράζουν µετά στο τραπέζι ή την 

κρατά το ζευγάρι για ενθύµιο.     

•Στα µέρη της Αιτωλοακαρνανίας η παράδοση θέλει να προσφέρονται την ηµέρα 

του γάµου κουραµπιέδες µαζί µε ένα ποτό. 

•Ας πάµε και µια βόλτα από το βουνό των Κενταύρων, το Πήλιο. Εδώ οι 

παραδόσεις γερά κρατούν, και µάλιστα για τη γαµήλια τελετή. Οι νοικοκυρές 

φροντίζουν το χρονικό διάστηµα που τα φρούτα είναι ώριµα να φτιάχνουν γλυκά 

του κουταλιού, σπιτικά χειροποίητα κεράσµατα και µαζί γλυκά νυφιάτικα για το 

γάµο ή τη βάφτιση ώστε να υπάρχουν όλο το χρόνο.  

•Στη Ζαγορά ο µπακλαβάς ήταν και εξακολουθεί να είναι το παραδοσιακό 

νυφιάτικο γλυκό, που αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι του όλου τελετουργικού. 

∆εν πρέπει να λείπει από κανένα γαµήλιο κέρασµα γιατί έχει ισχυρό συµβολισµό. 

Η γλυκιά γεύση και το λευκό του χρώµα συµβολίζουν τη γλυκιά αρχή του 

ζευγαριού αλλά και τη γλυκιά συνέχεια του βίου τους.  

•Τα σπιτικά κεράσµατα και τα νυφιάτικα γλυκά καλά κρατούν και στη Μυτιλήνη, 

όπου οι νοικοκυρές εκµεταλλεύονται τον καιρό των φρούτων για να κάνουν τα 
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περίφηµα γλυκά του κουταλιού, επίσης για όλο το χρόνο. Όσο για το νυφιάτικο 

γλυκό, εκτός από τον µπακλαβά που και εδώ συνηθίζεται, ιδιαίτερη θέση έχουν τα 

περίφηµα αµυγδαλωτά της Λέσβου, που πολλοί θεωρούν ότι είναι τα καλύτερα 

της χώρας. Τα αµυγδαλωτά –τα «γεµάτα» ή και «προσπέσµατα» όπως λέγονται– 

είναι και γλυκά των αρραβώνων και προσφέρονται από τη νύφη στην πεθερά για 

να κεραστούν οι καλεσµένοι. 

•Στα ορεινά χωριά της Νάξου µαζί µε την µποµπονιέρα οι καλεσµένοι του γάµου 

παίρνουν και το ξεροτήγανο µε ένα ποτηράκι ρακή.  Για να παρασκευαστούν τα 

ξεροτήγανα µαζεύονται συνήθως οι µεγαλύτερες γυναίκες του χωριού, µαζί και 

πιο νέες, γιατί χρειάζονται πολλά χέρια για να γίνουν. Συνήθως η διαδικασία αυτή 

γίνεται στο σπίτι της νύφης. Και εδώ, όταν φτάσουν οι νεόνυµφοι στο γλέντι, η 

µητέρα του γαµπρού τούς δίνει να φάνε µέλι για να έχουν γλυκιά ζωή.  

•Μέσα από τις αµέτρητες θρακιώτικες παραδόσεις του γάµου χαρακτηριστικό 

είναι το «κουλίκι», το τσουρέκι δηλαδή του γάµου που φτιάχνει ο πατέρας της 

νύφης. Οι φίλες της την σταυρώνουν µε φύλλα βασιλικού στο κεφάλι και στη 

συνέχεια γίνεται από τις ίδιες το σπάσιµο του «κουλικιού» στο κεφάλι της νύφης 

και το µοίρασµά του. Οι ελεύθερες παίρνουν ένα κοµµάτι και το βάζουν κάτω 

από το µαξιλάρι για να δουν στον ύπνο τους ποιον θα παντρευτούν!  

•Όσο για την Κρήτη, εδώ ο γάµος κρατά κάποια µερόνυχτα! Η ρακή ρέει 

ακατάπαυστα, τα ξεροτήγανα είναι στην πρώτη γραµµή, αλλά και το περίφηµο 

παγκοσµίως γαµοπίλαφο. Επίσης, µετά το τέλος του µυστηρίου, το ζευγάρι 

πηγαίνει στο σπίτι του γαµπρού, όπου η νύφη πριν µπει µέσα πρέπει να φάει το 

µελοκάρυδο που της προσφέρει η πεθερά. Στην Κρήτη καρύδια µε µέλι 

µοιράζουν και στους ανύπαντρους κατά την ώρα του µυστηρίου, στο «Ησαΐα 

χόρευε...».  

ΘΡΑΚΗ 

( Η ΧΑΡΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΧΑΡΑ ) 

Το κάλεσμα για το γάμο ξεκινούσε από το πρωί της Τετάρτης πριν το γάμο. Ένα 

παλληκάρι ,φίλος του γαμπρού, ντυμένο με την καλή του φορεσιά, έπαιρνε στο 

χέρι τη μπούκλα, και καβαλίκευε το άλογό του, στολισμένο κι αυτό, να πάει να 

καλέσει. Η μπούκλα, δηλαδή μπουκάλα, είναι ξύλινο δοχείο, σκαλιστό, σε σχήμα 

μπουκαλιού. Αντί για φελλό, στο στόμιό του,  τοποθετούσαν ένα κλωνί βασιλικό. 

Γέμιζαν τη μπούκλα «γνήσιο» κρασί, κι έδινε απ’ αυτό σ’ όλους τους συγγενείς και 

φίλους που προσκαλούσε στο γάμο, να πιούν από μια γουλιά. 

Η ίδια διαδικασία γινόταν κι από την πλευρά της νύφης , από μια κοπέλα της 

γειτονιάς, φιλενάδα της. 
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     ΤΑ ΠΡΩΤΟΨΩΜΑ 

Η επόμενη μέρα, η Πέμπτη, 

ήταν αφιερωμένη και στα 

δυο σπίτια στο πλάσιμο της 

κουλούρας, όπου έκαναν από 

δυο σκαφίδια ψωμί στο 

καθένα. 

Μαζεύονταν κορίτσια που 

είχαν εν ζωή και τους δύο 

γονείς τους, φιλενάδες της 

νύφης στο ένα σπίτι και 

συγγένισσες του γαμπρού στο άλλο, έκαναν προζύμι , ζυμώνανε δυο – τρεις 

φούρνους, το οποίο κάνανε όλο κουλούρες. 

 

Ζυμώνοντας τραγουδούσαν σε αργό, 

ελεύθερο ρυθμό: 

«Τα πρωτόψωμα κι Αη-Γιωργόψωμα, 

ποιος σε ζύμωσε; 

-Ποιος σε ζύμωσε, σε πρωτόπλασε; -

Κόρ’ με ζύμωσε. 

-Κόρ’ με ζύμωσε πό’χ’ τη μάνα της, τον πατέρα της , 

Πό’ χ’ τ’ αδέρφια της , τα ξαδέρφια της.» 

  

Πλάθανε το ζυμάρι σε σχήμα στρογγυλό, βγάζανε από τη μέση το ζυμάρι μ’ ένα 

ποτήρι, και γύρω-γύρω κάνανε διάφορα σχέδια. Οι κουλούρες  «κεντιούνταν» με 

καρύδια, αμύγδαλα, σουσάμι και άλλα. 

Μόλις τις βγάζανε απ’ το φούρνο, ακόμη ζεστές, τις αλείφανε με μέλι. 

Κάθε κορίτσι ξόμπλιαζε μια κουλούρα για τον καλό του, που την έπαιρνε μαζί του 

και θα την έδινε το Σαββατόβραδο στο παλληκάρι που αγαπούσε, κι αυτό θα της 

έδινε χρήματα. 

Στη συνέχεια πιάνονταν στο χορό και τραγουδούσαν, λέγοντας στον ανάλογο στίχο 

τα ονόματά τους, μια-μια : 

« Πρωτόψωμο, πρωτόψωμο και πρωτοζυμωμένο 

Και ποια σε πρωτοζύμωσε και ποια θα σε χωρίσει; 
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-Δέσπω ( ή Θοδώρα ή οποιοδήποτε όνομα) 

με πρωτοζύμωσε, Δέσπω θα με χωρίσει, 

Να πό’ χ’ τα χέρια παχουλά, τα νύχια της 

βαμμένα» 

 Οι υπόλοιπες  κουλούρες έμπαιναν μέσα σε 

μάλλινους τορβάδες που κρεμούσαν στον 

ώμο τα κορίτσια και ντυμένα με τα καλά 

τους, τα μοίραζαν στα σπίτια. 

Την Παρασκευή το πρωί, οι κοπέλες 

σιδερώνουν και απλώνουν την προίκα στα 

σκοινιά. Φτιάχνουν πίτες, βάζουν τα 

κομμάτια σε πήλινες πιατέλες και ντυμένες με τις καλές φορεσιές τους, πηγαίνουν 

στο σπίτι  του κουμπάρου να τον φιλέψουν- τρόπον τινά, του «κάνουνε το 

τραπέζι», στο σπίτι του. 

 

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 

Το Σάββατο πρωί-πρωί, βοηθούσαν στην καθαριότητα και το στολισμό του σπιτιού 

της νύφης, όπου θα γινόταν το βράδυ το γλέντι, το φαγοπότι και ο χορός, και στην 

προετοιμασία των φαγητών. 

Σάββατο βράδυ μαζεύονταν όλοι στο σπίτι της νύφης . Οι καλεσμένοι της νύφης 

και ο γαμπρός με τους καλεσμένους του, αφού πρώτα έπαιρναν με τα όργανα τον 

κουμπάρο. 

 

Στο τέλος του γλεντιού, τα κορίτσια έδιναν τις κουλούρες στα παλληκάρια που 

αγαπούσαν. 

Όταν όλοι έφευγαν στα σπίτια τους, δυο κορίτσια φίλες της νύφης που είχαν και 

τους δυο γονείς τους εν ζωή, έμεναν για να κοιμηθούν μαζί της. Έστρωναν κάτω, 

πρώτη ξάπλωνε η νύφη. Της έβαζαν σπόρους κεχριού στο δεξί μανίκι κι έκαναν 

τρεις κύκλους  γύρω της , ρίχνοντας λίγο-λίγο κεχρί. Μετά ξάπλωναν, εκατέρωθεν 

της νύφης η κάθε μια. 

ΤΟ ΞΥΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΠΡΟΥ  

Το Σάββατο πρωί πήγαιναν από το σπίτι του γαμπρού στον κουμπάρο φαγητό και 

μια κουλούρα. Στο σπίτι του γαμπρού ερχόταν ο «μπερμπέρης» ,να 

«μπερμπερίσουν το γαμπρό, μαζί με τον κουμπάρο». 

Ενώ ξύριζαν το γαμπρό, οι φίλοι του τραγουδούσαν: 
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«Μπαρμπέρη μ΄ τα ξουράφια σου     

Καλά να τ’ακονίσεις 

Να μη ματώσεις το γαμπρό 

Και τον κακοκαρδίσεις» 

«Μπαρμπέρη μ’ τα ξουράφια σου 

Να τα μαλαματώσεις 

Να ξουραφίσεις το γαμπρό 

Να μην τον αιματώσεις» 

«Φέρτε σαπούνι από τη Χιο 

Νερό από την Πάρο 

Να μπερμπερίσουν το γαμπρό 

Μαζί με τον κουμπάρο» 

 

Ο ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ 

Την Κυριακή το πρωί έντυναν τη νύφη και το γαμπρό. Στο σπίτι της νύφης, τα 

κορίτσια την στολίζουν και τραγουδούν: 

«Τώρα η νύφ’ στολίζεται             

Και βάζει τα χρυσά της 

Να πάει να πάρ’ τον σταυραητό 

Μέσα στην αγκαλιά της» 

«Νύφη στο σπίτι που θα πας 

Να διπλοπροσκυνήσεις 

Την πεθερά, τον πεθερό, 

Πολύ να τους τιμήσεις» 

«Νυφούλα μ’ το φουστάνι σου 

Αγγέλοι σου το ράψαν 

Και κάτω στον ποδόγυρο 
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Το όνομά σου γράψαν» 

 

Κάτω από το δεξί της παπούτσι της έβαζαν να πατάει ένα πέταλο, και της εύχονταν 

να είναι πάντα «σιδερένια». Ολόγυρά της σκορπούσαν σπόρους κεχριού. Το πέπλο 

της έπεφτε και μπρος, καλύπτοντας το πρόσωπό της. 

Στο σπίτι του γαμπρού, τα παλληκάρια ντύναν τον γαμπρό που πατούσε σ’ ένα 

μεγάλο σινί και με τη συνοδεία οργάνων και χορεύοντας, πήγαιναν να πάρουν τον 

κουμπάρο και να πάνε στο σπίτι της νύφης. Μόλις έφθαναν, η κουμπάρα έδινε 

φιλοδώρημα στις « μπρατίμισσες», για να της επιτρέψουν να μπει στο δωμάτιο της 

νύφης. Εκεί την στολίζει με τέλια, γιρλάντες και πέπλο και οι κοπέλες τραγουδούν: 

«Σε γέλασαν μανούλα μ’, σε πήραν το παιδί σου, 

Σε πήραν την τριανταφυλλιά μέσα από την αυλή σου» 

«Σε γέλασαν μωρ’ μάνη μ’, σι πήραν την κουπέλα 

Για ένα ζευγάρ’ παντούφλες , για ένα δαχτυλίδι» 

«Στη σκάλα που θα κατεβείς, να μην αναστενάξεις 

Γιατί εδώ γεννήθηκες κι αλλού πας να γεράσεις» 

Ο γαμπρός θα δώσει κι αυτός με τη σειρά του φιλοδώρημα στις κοπέλες για να τον 

αφήσουν να πάρει το «σεντούκι» με την προίκα (Σίδιο Αν. Θράκης). Ο γαμπρός 

μαζί με τον « παράγαμπρο», « προσκυνούν» τρείς φορές έξω από την πόρτα της 

νύφης. Η πόρτα ανοίγει και η νύφη βλέπει τον γαμπρό μέσα από ένα καθρέφτη. Ο 

γαμπρός κάνει τρία βήματα και πιάνει την νύφη απ’ το χέρι. Η νύφη βγαίνοντας 

στο κατώφλι του σπιτιού, ενώ παίζουν τα όργανα, ρίχνει στον κόσμο που είναι 

συγκεντρωμένος  ένα μήλο. Αν το έπιανε άνδρας, το πρώτο παιδί του ζευγαριού θα 

ήταν αγόρι. Αν το έπιανε γυναίκα, κορίτσι. 

Ο «ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ» 

Η νύφη επέστρεφε στο πίσω δωμάτιο και τα κορίτσια έκλειναν την πόρτα μέχρις 

ότου ο γαμπρός δώσει ένα χρηματικό ποσόν. Αυτό ήταν το λεγόμενο «πούλημα της 

νύφης». Όταν άνοιγαν επί τέλους την πόρτα κι έμπαινε ο γαμπρός, η πεθερά του 

έδινε τρία χτυπήματα στην πλάτη γιατί της  έπαιρνε την κόρη της. Κατόπιν έρραινε 

σταυρωτά την νύφη, με ρύζι και καραμέλλες, τρείς φορές. 

«Θέλεις ράνε με, γλυκιά μου μάνα, θέλεις ράνε με μαργαριτάρι. 

Θέλεις βάλε με, γλυκιά μου μάνα, κι αργυρό σταυρό να με φυλάγει» 

«Έβγα ν’ έβγα μωρ’ μάνη μ, να δγιείς πώς τρέμ’ ο ήλιος, 
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Πώς τρέμ’, πως κυματίζει ώσπου να βασιλέψει. 

Σε γέλασαν μωρ’ μάνη μ’ , σε πήραν την κοπέλα, 

Για ένα ζευγάρ’ παντούφλις, για ένα δαχτυλίδι.» 

Η μάνα της νύφης την  έπιανε από το δεξύ χέρι, την πήγαινε τρία βήματα μπροστά 

και την έβαζε να χορέψει. Αφού χόρευε τρείς γύρους, σταματούσε, την έπιανε ο 

γαμπρός «αγκαζέ», και ξεκινούσαν για την εκκλησία. Μπροστά από  τους 

νεόνυμφους χόρευαν τα παλληκάρια και οι κοπέλες χορούς συγκαθιστούς και 

μαντηλάτους.( Στη Δυτ.Θράκη, οι γυναίκες  χορεύουν  κρατώντας  καθρέφτη, που 

συμβολίζει την καθαρότητα της νύφης, στολισμένες σκούπες από ψάθα, κι ένα 

Σταυρό φτιαγμένο από δυο κλωνάρια και στολισμένο με μήλα, πορτοκάλια, 

λουλούδια και πολύχρωμες φούντες.) 

Την ώρα της στέψης, ο γαμπρός είχε το νου του 

στον «Απόστολο», να πατήσει το πόδι της νύφης, 

ώστε να κουμαντάρει αυτός στο σπίτι. 

 

Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΘΕΡΑΣ 

Μετά τη στέψη, νεόνυμφοι και καλεσμένοι 

πηγαίνουν στο σπίτι του γαμπρού. 

Στη Βιζύη τραγουδούν: 

«Άστρα μου χαμηλώσυρτε και σύννεφα διαβείτε 

Για να περάσ’ η νιόνυφη κι ύστερις περπατείτε» 

«Κατέβα μάνα του γαμπρού και πεθερά της νύφης 

Για να ιδείς το γιόκα σου και την καινούρια νύφη σ’» 

Η μάνα του γαμπρού τους περιμένει και τους υποδέχεται στην  εξώπορτα. Βάζει 

ένα σίδερο να πατήσουν οι νεόνυμφοι, τους δίνει μ’ ένα κουταλάκι μέλι γι να τους 

γλυκάνει, τους ραίνει με ρύζι και κουφέτα, και πετά το πιάτο που περιείχε το ρύζι. 

Αν το πιάτο πέσει «μπρούμυτα», το πρώτο τους παιδί θα είναι αγόρι, αν όχι, 

κορίτσι. Δωρίζει στην νύφη ένα φόρεμα, και της δίνει να πάρει στην αγκαλιά της 

ένα αγοράκι. Στο «αλώνι», δηλαδή στην αυλή του σπιτιού ήταν στρωμένο το 

τραπέζι για το σόϊ του γαμπρού. 

ΤΟ ΔΩΡΙΣΜΑ 

Στο Μπογιαλίκι της Αν.Ρωμυλίας,  έμπηγαν δυο παλούκια, έβαζαν μια «στρώση», 

δηλαδή μια κουβέρτα, κι εκεί πίσω στεκόταν όρθιος ο γαμπρός. Η «ντεβερίνα» 

(παράνυμφη), έβγαζε στο τραπέζι τη νύφη μ’ ένα πανέρι γεμάτο δώρα. Η νύφη 
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Το απόγευμα του Σαββάτου οι φίλες και οι γυναίκες από το ψίκι (σόι) της νύφης, 

έβαζαν μέσα σε μια κούπα την χένα, μια ερυθροκαστανή χρωστική ουσία που 

χρησίμευε κυρίως στην βαφή μαλλιών και νυχιών και 3 λευκά κεριά που 

συμβόλιζαν την Αγία Τριάδα. Τα κεριά τα άναβαν τρεις πρωτοστέφανες γυναίκες 

που ζούσαν οι γονείς τους. Έβαφαν τις άκρες των δακτύλων των χεριών της νύφης 

και μετά έβαφαν και την άκρη του μικρού δάκτυλου του δεξιού χεριού τους, ως 

μάρτυρες αυτού του γάμου. 

Εκείνο το βράδυ η νύφη θα κοιμηθεί με ένα αγοράκι στα δεξιά και ένα κοριτσάκι 

στα αριστερά της, για να είναι τυχερός ο γάμος της, να τεκνοποιήσει και το πρώτο 

παιδί να είναι αγόρι. 

 

Το πρωί της Κυριακής γίνεται το ξύρισμα του γαμπρού. Ο γαμπρός κάθεται σε μια 

καρέκλα, τα πόδια του είναι μέσα σε ένα ταψί που έχει ρύζι, κουφέτα και λουλούδια 

και καθώς ο μπαρμπέρης τον "ξουρίζει", οι φίλοι και οι δικοί του τον τραγουδούν. 

Τα ξυράφια και τα κουφέτα, το ρύζι και τα λουλούδια του ταψιού, τυλιγμένα σε 

μια πετσέτα τα φυλάνε για το καλό του γάμου, ενώ τα χρήματα απ' το ταψί τα 

μαζεύει ο μπαρμπέρης για τον κόπο του. 

Την Κυριακή πρωί, το αγοράκι και το κοριτσάκι που κοιμήθηκαν με την νύφη, 

ρίχνουν νερό στα χέρια της για να πλυθεί και αυτή με την σειρά της τα κερνά με 

χρήματα. 

Στην συνέχεια οι ελεύθερες φίλες της νύφης την ντύνουν, την στολίζουν και την 

τραγουδούν ("Σήμερα μαύρος ουρανός"). Ο πατέρας της νύφης με το "κουλίκι" 

(τσουρέκι του γάμου) την σταυρώνει και της εύχεται. Έπειτα όλοι την 

"αλατίζουν", την ραντίζουν δηλαδή με ένα ματσάκι βασιλικό κάνοντας το σημείο 

του Σταυρού πάνω από το κεφάλι της, ρίχνουν κέρματα στο ταψί και της εύχονται. 

Ακολουθεί το σπάσιμο του κουλικιού πάνω από το κεφάλι της νύφης και το 

μοίρασμά του. Οι ελεύθερες βάζουν το δικό τους κομμάτι κάτω από το μαξιλάρι 

τους για να δουν στον ύπνο τους τον αγαπητικό τους. 

έπαιρνε ένα-ένα τα δώρα και ξεκινώντας πρώτα από τον πεθερό, την πεθερά και 

τον κουμπάρο, τα έβαζε στον ώμο καθενός, ασπαζόταν το χέρι του και αυτοί την 

έδιναν χρήματα. 

Τα καλύτερα δώρα, όπως πουκάμισα υφαντά στον αργαλειό, πετσέτες υφαντές, 

κάλτσες πλεγμένες στο χέρι και κεντημένες με ξόμπλια, χαρίζονται σ’αυτούς, ενώ 

οι άλλοι συγγενείς παίρνουν μικρότερα δώρα.   
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Ο γαμπρός μετά το ξύρισμα, με την βοήθεια των φίλων του ντύνεται και με την 

συνοδεία του παράγαμπρου ξεκινάει για την εκκλησία. 

Ο κουμπάρος και οι συγγενείς του γαμπρού, πάνε με όργανα να πάρουν την νύφη. 

Όταν φτάσουν στο σπίτι της, οι φίλες της ασφαλίζουν την πόρτα και για να 

ανοίξουν ζητούν χρήματα, δίνοντας έτσι έμφαση στην προσωπικότητα και την 

αξία της νύφης.  

Ακόμη, ο κουμπάρος πληρώνει και για το παπούτσι της νύφης, το οποίο 

κρύβουν οι φίλες της και στην σόλα έχουν γράψει τα ονόματά τους. 

Ο πατέρας και ο αδερφός 

της νύφης την συνοδεύουν 

έξω από το πατρικό της 

σπίτι τραγουδώντας το 

"Σήμερα γάμος γίνεται". 

Μόλις βγει έξω, γυρίζει 

αργά και σεμνά προς το 

σπίτι και κάνει ευλαβικά 

τρεις μετάνοιες, φιλάει το 

χέρι του πατέρα, της μάνας 

και των στενών της 

συγγενών και κατεβαίνει στην αυλή, όπου ο μπράτιμος (παράγαμπρος) ξεκινάει το 

χορό, έπειτα χορεύει μπροστά η νύφη και ένας-ένας οι δικοί της και με τον τρόπο 

αυτό την αποχαιρετούν. (ακούγεται το τραγούδι "σ' αυτό το σπίτι που 'ρθαμε"). 

Στην εκκλησία περιμένει ο γαμπρός με την ανθοδέσμη (προσφέρει τα λουλούδια 

στη νύφη και αυτή του φιλά το χέρι). 

Μετά την Στέψη όλοι μαζί πηγαίνουν στο σπίτι του γαμπρού με την μουσική 

(Συγκαθιστός, "Βασίλεψε ο αυγερινός"). Τρεις καλοχορευτές ή καλοχορεύτριες, 

κρατώντας καθρέφτη ο ένας, σκούπα ο άλλος και πανέρι ο τρίτος (σύμβολα του 

καλού χαρακτήρα της νύφης) χορεύουν και ρίχνουν ρύζι με λουλούδια και 

κουφέτα στους νιόπαντρους, για να ριζώσουν και να είναι όμορφη και γλυκιά η 

ζωή τους.  
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Στην αυλή του περιμένει η μάνα του γαμπρού. Τους καλωσορίζει κρατώντας δύο 

ποτήρια. Το ένα με νερό, το άλλο με κρασί και έχουν μέσα τους κέρματα. Αφού 

χορέψει λίγο, τα αδειάζει μπροστά στα πόδια τους και τους εύχεται. 

Επίσης, στο κεφαλόσκαλο η μάνα κερνά γλυκό στους νιόπαντρους και στον 

κουμπάρο και τους εύχεται. Μετά η κουμπάρα ρίχνει το πανέρι και αν πέσει 

μπρούμυτα η νύφη θα γεννήσει αγόρι και ανάσκελα κορίτσι. 

Για να περάσουν την πόρτα του σπιτιού οι νιόπαντροι πατάνε σίδερο με το δεξί 

τους πόδι, για να είναι σιδερένιοι και γεροί στο νέο σπιτικό τους. Εκεί η πεθερά 

προσφέρει στην νύφη ένα καρβέλι ψωμί για το καλό, άσπρο μαλλί για να ζήσει ως 

τα βαθιά γεράματα και ένα νεογέννητο αγοράκι, για να είναι το πρώτο τους παιδί 

αγόρι. Η νύφη δωρίζει στο αγοράκι αυτό ένα μαντήλι, που το έβαλαν στην 

καλτσοδέτα της οι φίλες της καθώς την έντυναν. 

Βγαίνουν οι νιόπαντροι στην αυλή και η νύφη χορεύει μπροστά, ο γαμπρός 

ακολουθεί. Έπειτα, με καλή σειρά χορεύουν τους νιόπαντρους οι κουμπάροι, 

μέχρι το πρωί ("Ωραία που είναι η νύφη μας"). 

ΠΟΜΑΚΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ  

Οι Πομάκοι είναι απόγονοι των αρχαίων Θρακών και ζουν στη Θράκη, στο νομό 

Ροδόπης. 

Οι Βούλγαροι, στηριζόμενοι βασικά στο γλωσσικό τους ιδίωμα, τους διεκδικούν 

σαν Βούλγαρους, ενώ οι Τούρκοι, στηριζόμενοι στο γεγονός ότι είναι 

μουσουλμάνοι, τους θεωρούν Τούρκους. Οι ίδιοι αυτοαποκαλούνται Αγμέν και 

πιστεύουν πως είναι γηγενείς κάτοικοι της Θράκης και κατάγονται από τους 

Αγριάνες. 

H πομάκικη οικογένεια ήταν πατριαρχική, αλλά όχι ανδροκρατούμενη. Η γυναίκα 

– μητέρα και η γυναίκα – σύζυγος ήταν ιερό πρόσωπο και στα παλιότερα χρόνια η 

προσβολή τους σήμαινε θάνατος δια ροπάλου στο πίσω μέρος του κεφαλιού και 

διάλυση αυτού όπως το κεφάλι του φιδιού [zmiyna glava] κι αν υπήρχε βιασμός 

επιβάλλονταν το μαρτύριο του ευνουχισμού, πομακικού τύπου, περίπου σαν αυτό 

που εφαρμόζουν για τον ευνουχισμό των αρσενικών ζώων, δηλαδή διάλυσης των 

όρχεων και του σπερματικού πόρου με ξύλινη ειδική σφύρα και έπειτα 

ακολουθούσε η θανάτωση όπως προαναφέραμε. Η ίδια τιμωρία δεν επιβάλλονταν 

για την αδελφή ή την κόρη που ήταν σε ηλικία γάμου, διότι η οικογένεια 

θεωρούνταν συνυπεύθυνη, έπρεπε να προβλέψει και να λάβει τα ανάλογα μέτρα. 

Επίσης, ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό γνώρισμα των Πομάκων και 

χτυπητή διαφορά με τους Τούρκους είναι ότι ανέκαθεν οι Πομάκοι ήσαν 

μονογαμικοί ακόμα κι όταν εξισλαμίστηκαν. Η πολυγαμία ήταν σπάνια περίπτωση 

στους Πομάκους και μόνο για σοβαρούς θρησκευτικούς λόγους έχουν συμβεί 

πολυγαμικοί γάμοι. 
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Η γυναίκα δεν πωλούνταν, 

δεν αγοράζονταν και δεν 

δωρίζονταν όπως στους 

Έλληνες με την προίκα, στους 

Τούρκους με τα φάλαρα και 

το μπασλίκ, στους Εβραίους 

με το δράχωμα. Οι Πομάκοι 

δεν πληρώνουν την γυναίκα 

προ και κατά την διάρκεια 

του γάμου. Μόνο εφόσον 

χωρίζουν πληρώνει ο άνδρας 

την αποζημίωση του νικιάχ 

και αυτό επιβλήθηκε μετά τον 

εξισλαμισμό των Πομάκων. 

Η γυναίκα διάλεγε τον 

σύζυγο και ήταν απαραίτητη 

η συγκατάθεσή της. Ο άνδρας πρόσφερε την στέγη, τα ζώα και τα χωράφια και η 

γυναίκα την προίκα μέσα στο σπίτι. Η πομάκικη παροιμία λέει ότι το θηλυκό 

πουλί κτίζει την φωλιά και η πομάκα γυναίκα ήταν η διαχειρίστρια [dumovnitsa] 

της οικογένειας, είχε απόλυτο έλεγχο στην τάξη, στην ευημερία και στη 

συντήρηση της οικογένειας κι αυτό της προσέδιδε κύρος και υπόληψη στην 

κοινωνία.  

Ένα γαμήλιο έθιμο, πομακικής προέλευσης, 

είναι αυτό κατά το οποίο το πρόσωπο της 

νύφης μετατρέπεται σε μια λευκή μάσκα, 

που διακοσμείται με πούλιες, αλλά και με 

πλήθος σημειολογικών αναφορών.  

 

Το λευκό χρώμα απλώνεται με αργές κινήσεις επάνω στον καμβά, οι γραμμές 

σχεδιάζονται και οι πούλιες τοποθετούνται προσεκτικά, δημιουργώντας 

μοναδικούς σχηματισμούς. «Καμβάς» χαρακτηρίζεται η γυναικεία επιδερμίδα. 

Η γαμήλια τελετή, διαρκεί τρεις ημέρες". Η διαδικασία του γαμήλιου μακιγιάζ της 

παρθένας νύφης διαρκεί αρκετές ώρες. Μόλις ολοκληρωθεί, η νύφη βγαίνει από 

το σπίτι μαζί με το γαμπρό. Στα χέρια της κρατά ένα καθρέφτη. "Ο καθρέφτης 

σηματοδοτεί το είδωλο της νύφης, έτσι όπως αυτό δημιουργείται στα μάτια των 

παρισταμένων". Οι κάτοικοι του χωριού που έχουν συγκεντρωθεί στην είσοδο του 

σπιτιού επευφημούν το ζευγάρι και τότε ο γάμος κορυφώνεται. 

"Στην τελετή δεν παρευρίσκεται ιερέας, ο γάμος γίνεται με τις επευφημίες του 

κόσμου". Σημαντικό είναι το γεγονός πως η νύφη, καθ' όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας, κρατά τα μάτια της κλειστά. Μετά την ολοκλήρωση της τελετής 
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μεταφέρεται στο σπίτι της πεθεράς της, όπου ο γαμπρός της καθαρίζει με γάλα τα 

μάτια από το μακιγιάζ, προκειμένου εκείνη να τα ανοίξει, "στην καινούρια της 

ζωή".   

Σε μερικά χωριά η νύφη κατά την ημέρα του γάμου, πρέπει να είναι έφιππη και 

σκεπασμένη, είτε πάει σε άλλο χωριό είτε πάει στο γειτονικό σπίτι του γαμπρού.  

   

Όταν ο γιός παντρευόταν και αποκτούσε παιδί, την τεσσαρακοστή ημέρα ο 

πατέρας καλούσε το γιό του και τη νύφη με το νεογέννητο, σε αποχαιρετιστήριο 

φαγητό τους χορηγούσε τα ανάλογα χωράφια, τα κοπάδια και την απαραίτητη 

τροφή μέχρι να βγάλουν οι ίδιοι δική τους παραγωγή και τους έδινε την παράξενη 

ευχή, «αϊντέ γιέ μου εσύ αυτό το βουνό και εγώ το απέναντι» [Hayde sinu ti vaz 

barçinka iya vaz druga], δηλαδή γινόταν η πλήρης χειραφέτηση του παιδιού και 

μετρούσε πλέον ως ξεχωριστή μονάδα στην φυλή. Ο Πομάκος πατέρας, δεν 

τελείωνε την υποχρέωση του με την παντρειά του παιδιού του, αλλά με την 

χειραφέτηση και έλεγε ‘‘τους πάντρεψα και τους χειραφέτησα [ujeni i utdelih]’’. 

 

Ο γάμος στην Μακεδονία  

Τα πρώτα διαβήματα  

 Κατά τους Μακεδόνες, ώριμη ηλικία για να έρθει κάποιος εις γάμου 

κοινωνία θεωρείται το 15
ο
 έως το 17

ο
 έτος για τις γυναίκες, για δε τους άνδρες το 

18
ο
 έως το 20

ο
. Σπάνια το συνοικέσιο είναι αποτέλεσμα έρωτος. Όπως συμβαίνει 

συνήθως, διακανονίζεται από τους γονείς και των δύο πλευρών, οι οποίοι δίδουν 

περισσότερη σημασία εις το χρήμα, παρά στα αισθήματα που τρέφουν οι νέοι. 

 Μολονότι αυτή είναι η συνηθισμένη πρακτική και υπάρχουν διάφοροι 

περιορισμοί, με τους οποίους αποκλείεται η συνάντηση των δύο φύλων, ενίοτε οι 

νέοι κατορθώνουν να συναντηθούν είτε στην βρύση του χωριού, είτε σε γιορτές, 

είτε σε γάμους, είτε σε άλλες τέτοιες παρόμοιες καταστάσεις. 

 Οι νυφικές διαπραγματεύσεις συνήθως γίνονται με προξενητή ή 

προξενήτρα(συνήθως της τελευταίας).  Άλλοτε στέλνεται από τους γονείς του νέου 

προς τους γονείς της νέας, άλλοτε το αντίστροφο. Με αυτόν τον τρόπο 



 60 

επιτυγχάνεται μία προκαταρκτική συμφωνία, όσον αφορά τους όρους στου 

«συμβολαίου», δηλαδή εάν η νέα έχει ως προίκα μόνον ενδύματα κλπ. ή και 

τράχωμα (χρήματα). 

 Οι περισσότερες συζητήσεις εστιάζονται στο ζήτημα των χρημάτων. 

 Μόλις ολοκληρωθούν οι συμφωνίες δίδεται από τους γονείς της νύφης 

στην προξενήτρα ένα δαχτυλίδι και ένα καλά κεντημένο μαντήλι, τα οποία αυτή 

φέρει εις το σπίτι  του νέου και τα ανταλλάσσει με ένα δαχτυλίδι που είναι 

ραμμένο με κόκκινη μεταξωτή κλωστή πάνω σ’ ένα μαύρο μεταξωτό μαντήλι μαζί 

με ένα «φλωρί», με λουλούδια και ζαχαρωτά για τη νύφη και με άλλα κατάλληλα 

δώρα προς τους οικείους της νύφης. 

 Τα αμοιβαία αυτά δώρα είναι γνωστά ως «σημάδια», η δε ανταλλαγή είναι 

ο «λόγος», ο οποίος δεν αθετείται για κανέναν λόγο. Οι νέοι από αυτήν την στιγμή 

θεωρούνται αν και τυπικά δεν έχει γίνει ο γάμος, ουσιαστικά σύζυγοι. 

Οι Μακεδόνες προτιμούν ντόπιους ως συζύγους των θυγατέρων τους, αλλά 

είναι δυνατόν να στέλλουν τις κόρες τους και στα «ξένα», τα οποία πολλές φορές 

απέχουν μόνον λίγες ώρες από τον τόπο τους, καθώς και να παίρνουν νύφες από τα 

ξένα.  

Ο αρραβώνας  

Την πρώτη μετά τον»λόγο» Κυριακή γίνεται η τυπική αρραβώνα. Ο 

αρραβώνας αγιάζεται με ειδική τελετή την «Σταυρολογία», κατά την οποία 

προσκαλούνται οι συμπέθεροι και των δύο πλευρών. 

 Οι γονείς του νέου, με μπροστάρη τον ιερέα της συνοικίας, μαζί με φίλους 

και συγγενείς, οι οποίοι πρόκειται να λειτουργήσουν ως «μαρτύροι», πηγαίνουν 

στο σπίτι της νέας. Μετά τον χαιρετισμό και τις συνηθισμένες ευχές για ευτυχία 

προς τους μελλονύμφους , η προξενήτρα με σοβαρό τόνο αναγγέλλει τον σκοπό 

της συνάθροισης. Τότε ο ιερέας με τους γονείς και των δύο πλευρών βαδίζει προς 

το εικονοστάσι, κάτω από το οποίο τοποθετείται μικρό τραπέζι με τα «σημάδια» 

και μπροστά στους μάρτυρες πραγματοποιεί την τελετή του αρραβώνα, ο οποίος 

μέχρι τον γάμο αναγνωρίζεται επίσημα ως μέρος του μεταξύ των μελλονύμφων 

κατά κάποιο τρόπο συναφθέντος συμβολαίου. Ο ιερέας αφού απαγγείλει ευχές 

κατάλληλες για την παράσταση «αλλάζει τα δαχτυλίδια». Τότε η νύφη χαιρετά την 

ομήγυρη με χειροφίλημα, οι δε προσκεκλημένοι ανταποδίδοντας δωρίζουν σ’ 

αυτήν χρυσό νόμισμα. Έπειτα προσφέρει αναψυκτικά, γλυκό, καφέ, κρασί και 

γλυκίσματα, δωρίζει δε στα «πεθερικά» και την προξενήτρα από ένα ζευγάρι 

«σκουφούνια» (περιπόδια - τσουράπια), τα οποία έπλεξε μόνη της. Η συνηθισμένη 

ευχή προς την νύφη είναι « Μι γεια κι το μαντήλι». 

 Μετά από αυτά η ομήγυρη πορεύεται προς το σπίτι του γαμπρού, στην 

είσοδο της οποίας αυτός τους υποδέχεται όλους, φιλώντας το χέρι τους. Εδώ 

προσφέρονται επίσης αναψυκτικά  όπως και νωρίτερα και ύστερα 

διασκορπίζονται. Εν τω μεταξύ η νύφη δέχεται επισκέψεις από τους φίλους της, οι 

οποίοι αρχίζουν τον χορό και τραγουδούν διάφορα τραγούδια. 
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Τραγούδι του αρραβώνα (από την Θάσο) 

Τριανταφυλλούδι μ’ κόκκινο, μήλο μου μαραμένο,                                                        

Σαν σε φιλώ μαραίνεσαι, σαν σε κρατώ κλωνιέσαι                                                 

«Κορίτσι μ’ άλλον αγαπάς, άλλον θέλεις να πάρεις;»                                                   

«Βρε δεν πιστεύεις άπιστε και δεν πολυπιστεύεις,                                                          

Βάνε βίγλα ‘ς τα σπίτια σου, πόρτες και παραθύρια                                                        

και σύρε φέρε τους γιατρους, τους καρδιοδιαλεχτάδες                                                                                    

Να μου διαλέξουν την καρδιά κι όλα τα φυλλοκάρδια                                                       

Κι αν εύρεις ‘π άλλον νιόν φιλί , κι απ’ άλλον νιον αγάπη                                                                       

Σφάξε  μ’  αφέντη σφάξε με απάν ς στα γόνατά σου                                                        

Και μάσε και το αίμα μου σ’ ένα χρυσό μαντήλι,                                                             

σύρτο σ’ εννιά χωριά σύρτο σε δώδεκα καζάδες                                                                      

Κι αν σε ρωτήσουν τι ν αυτό΄- Τ’ς αγάπης μου το αίμα!                                                     

Αγάπη θέλει φρόνηση, θέλει ταπεινοσύνη                                                                            

Θέλει και μάτια χαμηλά να σκύφτουν να πηγαίνουν.  

Την επόμενη μέρα δύο «σινιά» (δίσκοι) με γλυκίσματα ανταλλάσσονταν 

μεταξύ των οικογενειών. Το πρώτο μοιράζεται μεταξύ των μελών των οικογενειών 

του γαμπρού και της νύφης, το δε δεύτερο προορίζεται για τους μελλόνυμφους. Τα 

γλυκίσματα αυτά συνοδεύονται και με διάφορα δώρα. 

 Μετά από ένα μήνα, ημέρα Κυριακή, ανταλλάσσονται επίσημες 

επισκέψεις. Οι γονείς της νύφης προσκαλούν τους πλησιέστερους συγγενείς και 

των δύο φύλων και μαζί τους επισκέπτονται την οικογένεια του γαμπρού. Ο 

γαμπρός συνοδευόμενος από τους φίλους του ανταποδίδει την επίσκεψη είτε την 

ίδια Κυριακή, είτε την επόμενη. 

 Ο γαμπρός είναι υποχρεωμένος να στέλνει δώρα προς την μνηστή του από 

καιρό σε καιρό και ιδιαίτερα το Πάσχα και τα Χριστούγεννα. Τα δώρα αυτά τις 

περισσότερες φορές είναι αντικείμενα ιματισμού π.χ. ζώνες, υποδήματα, μεταξωτά 

μαντήλια, την εβδομάδα δε της τυροφάγου στέλνει γλυκίσματα και την 

προηγούμενη ημέρα του Πάσχα στέλνει λαμπάδα και κόκκινα αυγά, αν δε θέλει 

και μπορεί και αρνί ζωντανό. Η νύφη ανταποδίδει τα ίδια δώρα εκτός από την 

λαμπάδα.  

 Σ’ όλο το διάστημα που διαρκεί ο αρραβώνας ο 

γαμπρός δεν μπορεί να επισκεφθεί την μνηστή του, 

πριν να προσκληθεί επίσημα σε δείπνο από τον πατέρα 

της, ούτε επιτρέπεται να συνομιλήσει μαζί με την 

μέλλουσα σύντροφό του τις σπανιότατες περιπτώσεις 

κατά τις οποίες επισκέπτεται τους νέους του συγγενείς. 

Η επικοινωνία των δύο νέων περιορίζεται σε απλή 

χειραψία, κατά την οποία η νέα ασπάζεται το χέρι του 

νέου με ενδοιασμό και του εύχεται το «Καλώς 

ορίσατε» και στο ότι τον κερνά. Παρόμοιος 

χαιρετισμός γίνεται και κατά την αναχώρηση του νέου 

και πάντα κάτω από την αυστηρή επίβλεψη των 

γονιών της. Καμία άλλη επικοινωνία δεν επιτρέπεται. 
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Προετοιμασίες του γάμου 

Εποχή γάμου των Μακεδόνων χωρικών είναι οι τελευταίες ημέρες του 

Οκτωβρίου, κοντά στη γιορτή του Αγίου Δημητρίου. Κατά την εποχή αυτή δεν 

υπάρχουν αγροτικές εργασίες, ο τρύγος έχει λήξει και έτσι συνηγορούν δύο 

στοιχεία για να ευθυμήσουν, η ξεκούραση – σχόλη και το κρασί. Από πρακτική 

άποψη ο χρόνος αυτός θεωρείται ο καταλληλότερος. 

 Αυτό το μεγάλο γεγονός στην ζωή του ανθρώπου δεν είναι απαλλαγμένο 

από δεισιδαιμονίες. Υπάρχουν εποχές, μήνες και ημέρες που κανείς δεν τολμά να 

παντρευτεί. Κανένας γάμος δεν τελείται παρά μόνο στην εποχή που γεμίζει το 

φεγγάρι. Την Δευτέρα δεν τελείται κανένας γάμος, λόγω της ονομασίας της 

ημέρας.  Είναι ημέρα απαίσια, διότι πιστεύεται ότι ο γάμος που τελείται Δευτέρα 

θα «δευτερώσει». Η Τρίτη επίσης θεωρείται ατυχής ημέρα για γάμο ή για 

παρόμοιες τελετές. Η χειρότερη των ημερών της εβδομάδας θεωρείται η Τετάρτη, 

γι’ αυτό και το γνωμικό δηλώνει «Όλα μας ανάποδα κι ο γάμος μας Τετράδη». 

 Από τους μήνες ιδιαζόντως ακατάλληλος θεωρείται ο Μάϊος, εξ ου και η 

λαϊκή ρήση «γάμος Μαϊου, κηδεία νεκρού». (κατάλοιπο από τη ρωμαϊκή εποχή). 

 Οι Μακεδόνες αρέσκονται να παρατείνουν την γαμήλια τελετή. Σχεδόν 15 

ημέρες κρατάει η τελετή του γάμου και είναι γεμάτη από αλληγορίες και 

πολυσύνθετη. 

Α.  

 Ο γαμπρός την προηγούμενη Κυριακή του γάμου στέλνει στην νύφη «κνα» 

(είδος βαφής του τριχωτού της κεφαλής, σε χρώμα πορτοκαλί) και την 

επισκέπτεται αυτοπροσώπως. Ασπάζεται το χέρι της πεθεράς και του πεθερού του 

και μετά χωρίς άλλη βραδυπορία εκτελεί τον σκοπό του, που είναι καθαρά 

εμπορικός. Εάν η νύφη του έχει «τάξει» χρήματα τα παραλαμβάνει, εάν δε η 

προίκα συνίσταται από ακίνητη περιουσία, παίρνει ασφάλεια γι’ αυτήν. 

 Κατά το απογευματάκι αρχίζει η διασκέδαση. Οι φίλοι του γαμπρού 

συγκεντρώνονται στο σπίτι του, όπου τραγουδούν και διασκεδάζουν, ενώ στο σπίτι 

της νύφης πηγαίνουν οι φίλες της και διασκεδάζουν. Αυτές οι φίλες θα βοηθήσουν 

την νύφη στις προετοιμασίες του γάμου, όλη την εβδομάδα. 

 Την Δευτέρα βοηθούν την νύφη να βάψει τα μαλλιά της με την κνα, την 

οποία έχει στείλει ο γαμπρός. Επίσης και αυτές βάφουν τα μαλλιά τους, ενώ η όλη 

διαδικασία αυτή συνοδεύεται και από ένα ιδιαίτερο τραγούδι. 

Τραγούδι της χαράς (Από την Καβάλα) 

Ευχήσου με μανούλα μου να βάλω τις μπογιές μου                                                         

Με την ευχή μ παιδάκι μου να ζήστε να προκόψ τε                                                          

Αν ζούσε κι ο πατέρας μου σαν τι χαρά θα ήταν!                                                               

Αν ζούσαν και τ’ αδέρφια μου σαν τι χαρά θα ήταν!                                                        

Ας είν καλά η μάνα μου πάλι χαρά θα γένει  
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 Την Τρίτη επειδή θεωρείται αποφράδα ημέρα τίποτα σχετικό με τον γάμο 

δεν γίνεται, παρά μόνο το ότι η νύφη με παρουσία όλων των φίλων της λούζει τα 

μαλλιά της. 

 Την Τετάρτη οι μάρτυρες δηλώνουν την «προίκα». Η «καλέστρα» με 

ανθοδέσμη καλυμμένη με έλασμα χρυσοϋφές στον δεξιό της κρόταφο 

επισκέπτεται τα σπίτια των συγγενών και φίλων, προσκαλώντας μόνο τις 

παντρεμένες γυναίκες να έρθουν μετά το μεσημέρι για να παραστούν στο 

«δίπλωμα».  

           

 Το μεγαλύτερο μέρος της προίκας έχει τοποθετηθεί μέσα σε καινούρια 

ζωηρά χρωματισμένα κιβώτια και μόνο ένα μικρό μέρος που είναι δώρα και 

προορίζονται για τους συγγενείς και τον «κολητάτο» (κουμπάρο) μένει 

εκτεθειμένο. Όλα αυτά γίνονται με την συνοδεία της μουσικής. 

Β.  

 Η Πέμπτη είναι η ημέρα που πρέπει να γίνουν πάρα πολλά. Σε μερικές δε 

περιοχές της Μακεδονίας, αυτή τη μέρα αρχίζει η προετοιμασία για τον γάμο. Το 

πρωί της Πέμπτης γίνεται το δεύτερο βάψιμο των μαλλιών. Μετά το μεσημέρι στα 

σπίτια του γαμπρού και της νύφης συγκεντρώνονται οι γυναίκες του σογιού, 

δηλαδή οι συμπεθέρες και η καλημάνα (κουμπάρα) και «πιάνουν το πρωτόψωμο ή 

τα προζύμια», γι’ αυτό ονομάζονται και «ζυμώτριες». Αφού ετοιμάσουν τα άλλα 

ψωμιά, προετοιμάζουν και το νυφικό. 

 

 Τρία κορίτσια παίρνουν με την σειρά η κάθε μία τη «σήτα» και 

κοσκινίζουν μία μικρή ποσότητα από αλεύρι. Τότε μία κόρη της οποίας και ο 
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πατέρας και η μητέρα ζουν, με τρεις «πρωτοστέφανες» γυναίκες μαλάσσουν την 

ζύμη. Μικρά αγόρια τις βοηθούν ρίχνοντας νερό στη σκάφη. Η αθωότητά τους 

υπονοεί την αγνότητα της νύφης. Ο άρτος που προπαρασκευάζεται κατ’ αυτόν τον 

τρόπο, υποτίθεται ότι πρόκειται να προσφέρει ευτυχία σε όλους όσους παίρνουν 

μέρος.  Σε μερικές περιοχές η παραπάνω δραστηριότητα εκτελείται από την 

αδερφή του γαμπρού ή αν αυτή δεν υπάρχει από τις ξαδέρφες του. 

 Οι γυναίκες που παίρνουν μέρος στο ζύμωμα του νυφιάτικου ψωμιού 

ρίχνουν νομίσματα μέσα στην σκάφη και τα κορίτσια που συμμετέχουν αγοράζουν 

μετά γλυκίσματα και μέλι. Σε μερικά μέρη αναμειγνύουν μέσα στη ζύμη και ένα 

ζευγάρι «κόψες», αρσενική και θηλυκή, ένα δαχτυλίδι και χάλκινα νομίσματα.   

 Όσο διάστημα πιάνονται τα «πρωτόψωμα», οι παρευρισκόμενοι 

τραγουδούν: 

Τραγούδι των πρωτόψωμων (από τη Νιγρίτα)  

Απόψε ώρα να ν’ καλή Χριστέ Ευλογημένε,                                                                      

Να πιάσουμε το νιο ψωμί, τα’ αφράτο παξιμάδι                                                               

Κι η κόρη που το ζύμωνε με μάνα με πατέρα                                                                    

Θα ζυμώσ’ το νιό προζύμι, να φάει γαμπρός και νύφη                                                        

και το ψύκι (ταψί) όλο 

 Όταν «φτάσει» δηλαδή όταν γίνει η ζύμωση, τότε η καλημάνα αλείφει τους 

άρτους μέλι και ρίχνει πάνω τους σουσάμι, ενώ έναν απ’ αυτούς τον στολίζει με 

αμύγδαλα. Ο στολισμένος άρτος θα χρησιμεύσει για την Παρασκευή της κοινωνίας 

του γάμου, ενώ έξι από τους άρτους διανέμονται στους συγγενείς μετά το ζύμωμα. 

Σε μερικά μέρη της Μακεδονίας ζυμώνονται δύο μεγάλες «κουλούρες», τις οποίες 

η νύφη τις μεταφέρει κάθε μία σε ένα χέρι, όταν πηγαίνει στο σπίτι του γαμπρού 

την ημέρα του γάμου. Την μία απ’ αυτές την σπά καθ’ οδόν, ενώ την άλλη αμέσως 

μόλις μπει μέσα στο σπίτι και μοιράζει τα κομμάτι στο πλήθος. Τα κομμάτια αυτά 

φυλάσσονται σαν θρησκευτικά κειμήλια, διότι πιστεύουν ότι έχουν θαυματουργό 

δύναμη στις λεχώνες. 

 Ενώ προετοιμάζονται αυτοί οι άρτοι, ο γαμπρός στέλνει κρυφά στο σπίτι 

της νύφης ένα παιδί με λίγο αλεύρι. Οι φίλες τότε της νύφης την οδηγούν σε μία 

γωνία και την «αλευρώνουν». Επίσης αλευρώνεται και κάθε συγγενής που θα 

συμπέσει να επισκέπτεται τη νύφη εκείνη την ώρα. 

 Κατά το απόγευμα μία από τις φίλες της νύφης φοράει αντρικό καπέλο στο 

κεφάλι της, συμβολίζοντας έτσι τον άντρα, και βάζει στη νύφη κνα, ενώ οι άλλες 

φίλες της τραγουδούν τραγούδια κατάλληλα για την περίσταση. 

 Το Τραγούδι της προσάλειψης (από το Μελένικο) 

Ακόμα σήμερ’ είμαι δω Παρασκευή Σαββάτο,                                                                

Την Κυριακή σ’ αφήνω γεια, στα έρημα θα πάνου                                                           

Θα πάν’ς τα’ αηδόνια τα πολλά και σ’ τους χοντρούς τους ίσκιους                                                                                      

Να πέσω ν’ αποκοιμηθώ, να πάρω ώραν ύπνο,                                                               

Να ακούσω τα’ αηδόνια πως λαλούν και τα πουλιά πως κλαίγουν,                                                                                       
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Πως καταριούνται τον αητό για τα μικρά π’ αρπάχνει                                                 

«Αητέ να φάς τα νύχια σου, τα νυχοπόδαρά σου                                                             

Που μ’ έφαγες το ταίρι μου από την αγκαλιά μου,                                                         

Που τούχα και τα’ αγκάλιαζα και το γλυκοφιλούσα  

 Ενώ γίνεται η προσάλειψη των άρτων στο σπίτι της νύφης, ο γαμπρός 

συνοδευόμενος από τους φίλους του, επισκέπτεται τον κουμπάρο και 

γονυπετώντας μπροστά του, του φιλάει το δεξί χέρι και τον καλεί να έρθει στο 

σπίτι του. Το ίδιο βράδυ στέλνεται μία «κουλούρα» εκ μέρους του γαμπρού προς 

την νύφη, η οποία την σπάει μόνη της προς απόδειξη ότι οριστικά και αμετάκλητα 

τον αναγνωρίζει ως κύριό της. Ακολουθεί μεγάλο συμπόσιο στο σπίτι του γαμπρού 

 Σε κάποιες περιοχές της Μακεδονίας η Πέμπτη χρησιμοποιείται 

διαφορετικά  Η νύφη με την «καλέστρα» προσκαλεί τις φίλες της σε χορό και μετά 

πηγαίνουν σε λουτρό και λούζονται όλες με χρήματα τα οποία πληρώνει ο 

γαμπρός. Επιστρέφοντας στο σπίτι της εξακολουθούν το γλέντι και το χορό μέχρι 

αργά, ενώ ο γαμπρός βρίσκεται ήδη στο σπίτι συμμετέχοντας κι αυτός στο γλέντι. 

 

Γ.    

 Η Παρασκευή είναι επίσης ημέρα εργασιών. Το πρωί νέοι πηγαίνουν «στα 

ξύλα», ώστε να προμηθεύσουν τον γάμο με καύσιμη ύλη. Κατά την επιστροφή 

τους, τους γίνεται μεγάλη υποδοχή. Προηγείται αυτής της ομάδας ένα νέος που 

κρατά μία σημαία, στον ιστό της οποίας υπάρχει πορτοκάλι ή μήλο και απ’ αυτό 

κρέμεται ένα κόκκινο μαντήλι. Όταν πλησιάσουν στο χωριό γίνονται δεκτοί από 

τους υπόλοιπους προσκαλεσμένους με νταούλια και ζουρνάδες και όλοι μαζί 

περιφέρονται στους δρόμους του χωριού τραγουδώντας. 

  

Μετά το μεσημέρι γίνεται η «προικοπαράδοση». Ο ιερέας και μερικοί 

πρόκριτοι του χωριού επισκέπτονται την νύφη και γράφουν το «προικοσύμφωνο». 
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Η νύφη και οι γονείς της  υπογράφουν το έγγραφο και μετά τοποθετούν την προίκα 

σε περίβλεπτη θέση προς «ζούλεια» των γειτόνων. Δύο ώρες πριν να δύσει ο ήλιος 

πολλά συγγενικά πρόσωπα προσκαλούνται να «γυρίσουν την προίκα», δηλαδή να 

την βάλουν σε κιβώτια, οπότε ρίχνουν μέσα σ’ αυτά κουφέτα, με την ευχή «να ‘ναι 

γλυκά σαν τη ζάχαρη». Μια γριά φυλάει τα προικιά μέχρις ότου ο γαμπρός την 

παραλάβει, οπότε παίρνει και την αμοιβή της απ’ αυτόν.  

 Μετά τη δύση του ήλιου διανέμονται τα αγγελτήρια του γάμου. Η 

πρόσκληση γίνεται ως εξής: Δύο νέοι ο ένας με «φανό» κι ο άλλος με «μπούκλα ή 

τσότρα» με κρασί, στολισμένη με λουλούδια και μία ανθοδέσμη από γαρύφαλλα 

γυρίζουν το χωριό, ανακοινώνοντας την αγγελία του γάμου στους συγγενείς και 

στους φίλους. «Να αυτό το γαρύφαλλο. Είναι από τον ---- (τάδε). Είσαι 

καλεσμένος να ‘ρθεις στη χαρά. Ο προσκαλούμενος παίρνει το λουλούδι, πίνει 

λίγο κρασί και εύχεται «καλή ζωή» στους μελλονύμφους. 

Δ.   

Το Σάββατο μεταφέρεται η προίκα στο σπίτι του γαμπρού. Οι φίλοι του 

έφιπποι έρχονται στο σπίτι της νύφης, όπου μετά από οινοποσία αρχίζουν το χορό. 

Προηγουμένως δύο από τους νέους έχουν γυρίσει το χωριό έφιπποι, πάνω στα 

άλογα που θα μεταφέρουν την προίκα. Αφού επιστρέφουν στο σπίτι του γαμπρού 

παίρνουν και τους άλλους φίλους τους και τότε όλοι μαζί έφιπποι θα πάνε στο 

σπίτι της νύφης, φέρνοντας μαζί του τα δώρα του γαμπρού προς τους γονείς και 

τους συγγενείς της νύφης. Αφού προσφέρουν αυτά τα δώρα πίνουν και χορεύουν, 

φορτώνουν την προίκα στα άλογα και πάνω στα άλογα βάζουν ως οδηγούς μικρά 

συγγενικά παιδιά. Μόνο το νυφικό προσκεφάλι μετακομίζεται πεζή. Ένας νέος που 

προπορεύεται και το κρατάει στα χέρια του, το παραδίδει στον γαμπρό και παίρνει 

αμοιβή για τον κόπο του. Η προίκα που έχει μετακομισθεί πια στο σπίτι του 

γαμπρού εκτίθεται στην αυλή, η δε μάνα του γαμπρού ρίχνει πάνω σ’ αυτήν 

ζάχαρη από το παράθυρο. Στους κομιστές της προίκας προσφέρονται γλυκά και 

ακολουθεί γύρω από την προίκα χορός. 

 Μετά από λίγο προσκαλείται ο κουρέας, που ξυρίζει τον γαμπρό, που 

περιστοιχίζεται από τους φίλους του, οι οποίοι τραγουδούν: 

Τραγούδι για το ξύρισμα του γαμπρού (από τη Σιάτιστα) 

Αργυρό μ’ ξουράφι σέρν’ αγάλια αγάλια                                                                      

Τρίχα μην αφήσεις γιατ’ αυτή η τρίχα                                                                           

Είναι αγουρασμένη και ξιαγουρασμένη                                                                     

Λούζεται τ’ αρχοντόπουλο σ’ ένα αργυρό λαγένι.                                                              

Η πάπια φέρνει  το νερό κι η χήνα το σαπούνι,                                                                             

Κι η μαργαριτοπρόσωπη φέρνει το πιστημάλι                                                                  

Γιέ μου ποια μάνα σ’ έκαμεν κι είσ’ άσπρος σαν το γάλα;                                           

Κανέλα ήταν η μάνα μου και ο πατέρας μ΄τρυγόνι                                                           

Και το βυζί που βύζαινα ήταν μαργαριτάρι. 

 Σε πολλά μέρη όπως π.χ. στην Σέλιτσα το απόγευμα του Σαββάτου, 

μπροστά στον γαμπρό και των στενότερων συγγενών γινόταν το χτένισμα της 



 67 

νύφης από συγγενικά της κορίτσια που ταυτόχρονα τραγουδούσαν το παραπάνω 

τραγούδι με αλλαγή μόνο του πρώτου στίχου, ο οποίος έλεγε: 

Αργυρό μου χτένι σέρνει αγάλια αγάλια κλπ. 

 Την ημέρα αυτή ο γαμπρός στέλνει στην νύφη λουλούδια «τέλια», σκέπη, 

γούνα, γαμήλιο κάλυμμα της κεφαλής και σχεδόν όλα τα νυφικά ενδύματα. Τα 

δώρα αυτά ονομάζονται «κανίσκια» ή σε κάποια μέρη «μήλα» και στέλνονται την 

Παρασκευή. 

 Κατά το βράδυ στέλνεται ο «δείπνος» προς την νύφη, ο οποίος αποτελείται 

από δύο ή τρία είδη φαγητού και από μία κουλούρα (κλίκι). Η νύφη εν τω μεταξύ 

κρατείται σε περιορισμό σ’ ένα δωμάτιο και μένει με τις παράνυμφες, οι οποίες 

μόλις πληροφορηθούν την άφιξη του δείπνου, κλείνουν την πόρτα και φωνάζουν 

δυνατά: «Με τα πέντε και το κλίκι», δηλαδή δεν θα ανοίξουμε αν δεν πάρουμε 5 

γρόσια και μια κουλούρα. Ένας από τους συγγενείς του γαμπρού πληρώνει το 

ποσό στις παρανύμφους και μπαίνει μέσα στο δωμάτιο. Η νύφη που στέκεται 

κοντά σε μία γωνία, παίρνει την κουλούρα και την σπάει στα δύο. Ενώ γίνονται 

αυτά οι υπόλοιποι επισκέπτες οδηγούνται σε άλλο δωμάτιο και τους κερνούν 

αναψυκτικά, αρχίζουν δε 

μετά τον χορό. Στο χορό 

αυτό παίρνει μέρος και η 

νύφη, η οποία οδηγείται εκεί 

από τον αδερφό της ή από 

κάποιον από τους 

πλησιέστερους συγγενείς, 

ενώ η κεφαλή της είναι 

καλυμμένη με χρωματιστό 

μεταξωτό μαντήλι. 

 Αφού η νύφη φέρει τρεις γύρους στο χορό, χορεύοντας τον βαρύ και ήσυχο 

συρτό χορό, απομακρύνεται, οι δε φίλοι αναχωρούν. Στο δρόμο συναντούν τον 

γαμπρό και όλοι μαζί με επικεφαλής την μουσική πηγαίνουν στο σπίτι του 

κουμπάρου, τον παίρνουν και όλοι μαζί επιστρέφουν στο σπίτι του γαμπρού για να 

διασκεδάσουν. Ο χορός αρχίζει αμέσως και τελειώνει τα βαθειά χαράματα, οπότε 

οι νέοι με την μουσική οδηγούν τον κουμπάρο στο σπίτι του και κατόπιν κάνουν 

πατινάδες στους δρόμους. Παρόμοια συγγενική διασκέδαση γίνεται και στο σπίτι 

της νύφης. Αυτοί που πρόκειται να πάρουν μέρος στο δείπνο προσκαλούνται από 

ειδικούς ανθρώπους, που ονομάζονται «παραστόλια ή παραστεκάμενοι». Οι 

προσκαλεσμένοι καθώς έρχονται στο σπίτι της νύφης φέρνουν μαζί τους μία 

κουλούρα και μία μπουκάλα γεμάτη με κρασί ή με ρακή.  

Προς το τέλος του δείπνου του Σαββάτου, τραγουδιούνται στο μεν σπίτι 

της νύφης από κοριτσάκια, στο δε σπίτι του γαμπρού από μειράκια τραγούδια 

πατριωτικά και άλλα. 

Τραγούδια του αποχωρισμού (από τη Σέλιτσα) 
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Στο σπίτι της νύφης 

Δεν έχω τίνος να του ειπώ το ντέρτι της καρδιάς μου                                                       

Να σας το πω ψηλα βουνά και σεις θα μαρανθείτε                                                           

Να σας το πω κρυόβρυσες και σεις θα στερευτείτε                                                           

Με διχ’ βοτάνια απ’ το βουνό δίχως το ακρογιάλι                                                           

Να γιάνω την καρδούλα μου που ‘ναι μαραγγιασμένη 

Τραγούδια που μακαρίζεται η νεότητα (από τη Σέλιτσα) 

Στο σπίτι του γαμπρού 

Ένας γέροντας 112 χρονών γρίβα καβαλίκευε                                                                  

Τα βουνά συργιάνιζε σας παρακαλώ βουνά να με ξανανιώσετε                                             

Από 18 χρονώ παιδί 

Σε μερικά μέρη της Μακεδονίας π.χ. στην κωμόπολη της Σέλιτσας, περίπου 

στις 8 το βράδυ όλοι οι προσκεκλημένοι του γαμπρού, άντρες, γυναίκες και παιδιά 

με την συνοδεία των μουσικών πηγαίνουν μαζί με τον γαμπρό στο σπίτι της νύφης, 

μπαίνουν στην αυλή της και μετά τις συνηθισμένες περιποιήσεις παίρνουν την 

νύφη που περιστοιχίζεται από κορίτσια και κρατώντας όλες γκιούμια (υδρίες) 

πηγαίνουν για να πάρουν νερό από 3 βρύσες που βρίσκονται κοντά στο σπίτι της 

νύφης, τραγουδώντας: 

Άϊντε συντρόφισσες να πάμε για νερό                                                                            

Σύρτε, δεν έρχομαι γιατί με αρραβώνιασαν                                                                        

Προχθές την Κυριακή δαχτυλίδι μούδωσαν                                                                     

Πυργωτό καμαρωτό μαλαματένιο αργυρό. 

Γυρίζοντας από τις βρύσες στήνεται χορός όπου πρώτη χορεύει η νύφη 

τραγουδώντας μαζί με τις φίλες της: 

Τώρα Μαγια τώρα δροσιά τώρα το καλοκαίρι                                                             

Τώρα φουντώνουν τα κλαδιά ισκιώνουν τα σοκάκια                                                           

Τώρα κι ο ξένος βούλεται να πανει στα δικά του                                                               

Νύχτα σελών’ τον μαύρο του νύχτα τον καλλιγώνει                                                                 

Βάζει τα πέταλα χρυσά και τα καρφιά ‘ σημένια 

Ή 

Μια πέρδικα καυχήθηκε σ’ Ανατολή και Δύση                                                              

Πως δεν ευρέθη κυνηγός να την εκυνηγήσει                                                                     

Κι ο κυνηγός σαν τ’ άκουσεπολύ του κακοφάνει                                                                               

Ρίχνει τα βρόχια στο βουνό τες ξόβεργες στους κάμπους                                          

Πέρδικα πάει να πιει νερό και πιάστηκε στα βρόχια                                                         

Κι ο κυνηγός από μεριά την πιάσεν την περδίκα                                                                  

Άφες με άφες με κυνηγέ ότ’ είμαι αψιά και σκάζω                                                           

Γελάσθηκε κι ο κυνηγός κι αφήκε την περδίκα                                                                  

Πέρδικα πέτασε μακριά και μον’ τον συνερίζει                                                                  
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Χαλάλ’ να γίνει κυνηγέ ν’ αφήσ’ τέτοια περδίκα                                                                         

να σου την πάρουν άλλοι 

Μετά τα τραγούδια και τους χορούς, ο καθένας πηγαίνει στο σπίτι του. Το 

οικονομικό βάρος αυτών των διασκεδάσεων δεν το επιβαρύνεται μόνο η 

οικογένεια του γαμπρού ή της νύφης, αλλά όλοι οι συνδαιτυμόνες συμβάλλουν σ’ 

αυτό είτε με «σφαχτά» τους, είτε με χρήσιμα δώρα. Κάθε δώρο φέρει και μια ευχή 

με την υπογραφή του στέλλοντος π.χ. Να ζήσετε , να γεράσετε κι ο Θεός να σας 

χαρίζει του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ τα αγαθά. Τα δώρα αυτά δίνονται 

απ’ ευθείας στον «κελαρτζή». 

Η πομπή του γάμου  

 

Την ημέρα του γάμου η νύφη για τελευταία φορά περιποιείται το πατρικό 

της σπίτι. Κατόπιν ξεκινά τον στολισμό της. Τα μαλλιά της χτενίζονται και 

πλέκονται από τις αδερφές ή τις παράνυφες της νύφης. Οι συγγενείς, οι οποίοι 

παρακολουθούν το πλέξιμο, ρίχνουν αργυρά νομίσματα, τα οποία 

συγκεντρώνονται από νεαρές κοπέλες και φυλάσσονται ως τυχερά. Κατόπιν φορά 

τη νυφική περιβολή της, την οποία έστειλε ο γαμπρός την προηγούμενη ημέρα. Η 

κεφαλή της στολίζεται με «τραις» (κορδέλες), που φτάνουν μέχρι τα γόνατά της, 

το δε πρόσωπό της σκεπάζεται με μία μακριά κόκκινη σκέπη. Ένα από τα αδέρφια 

της, της δένει στη μέση τη ζώνη, με τρεις κόμπους. Αφού η νύφη ολοκληρώσει το 

στόλισμα της, φυλά το δεξί χέρι όλων των παρευρισκομένων και με χαμηλωμένα 

μάτια και σιγανά βήματα, πηγαίνει σε μία γωνία την οποία έχουν στολίσει με 

λουλούδια της εποχής και ιδίως κισσό, που είναι σύμβολο της αέναου νεότητας. Η 

γωνία αυτή ονομάζεται «νυφοστόλι». 

  Οι παράνυφοι βάζουν στο κεφάλι της νύφης στεφάνι από λουλούδια, ενώ 

τραγουδούν τα κατάλληλα τραγούδια. 

Η νύφη για να ανταποδώσει όλες αυτές τις περιποιήσεις δωρίζει σε κάθε 

μία νέα ένα «σιαμί» (τσεμπέρι), είδος μαντηλιού, που είναι σύμβολο γρήγορης 

παντρειάς.  

Ο γαμπρός στέλνει δώρα προς τους γονείς, αδερφούς και αδερφές της 

νύφης, ενώ και αυτή ετοιμάζει κάνιστρο γεμάτο με δώρα για τους συγγενείς του 

γαμπρού. Τα δώρα αυτά όλα αποτελούνται από αντικείμενα ενδυμασίας. 
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Στο σπίτι του ντύνεται και ο γαμπρός, βοηθούμενος από τους φίλους του. 

Σε μερικά μέρη της Μακεδονίας συνηθίζεται να στέκεται πάνω σε πέτρα μύλου, 

που στο σπίτι την χρησιμοποιούν για να φτιάξουν τραχανά ή πλιγούρι. Όταν ντυθεί  

ασπάζεται το δεξί χέρι των γονέων του και παίρνει την ευχή τους. Όλοι οι 

προσκεκλημένοι, μαζί με τον ιερέα και τους μουσικούς, πηγαίνουν στο σπίτι του 

κουμπάρου και τον παραλαμβάνουν οικογενειακώς. Ο κουμπάρος κρατάει στο δεξί 

του χέρι  μπουκάλι κρασί στολισμένο με λουλούδια και στο αριστερό κουλούρα, η 

δε γυναίκα του ένα κάνιστρο σκεπασμένο με μεταξωτό ύφασμα, μέσα στο οποίο 

υπάρχουν τα στέφανα, ένα ύφασμα ενδυμασίας και ζάχαρη. Όλοι μαζί πηγαίνουν 

για να παραλάβουν από το σπίτι της τη νύφη, για να βαδίσουν μετά στην εκκλησία. 

 

Η νύφη εγκαταλείποντας τη γωνία της, κάνει το σημείο του σταυρού 3 

φορές. Όταν πλησιάσει στην πόρτα, προσκυνάει το έδαφος – δείγμα 

αποχαιρετισμού – ανατρέπει δε ένα ποτήρι γεμάτο με κρασί με το δεξί της πόδι και 

εγκαταλείπει το σπίτι της προσποιούμενη απροθυμία, υποβασταζόμενη από τις 

παράνυφες ή τις αδερφές της ή σε μερικά μέρη ακόμα και από τον κουμπάρο ή την 

κουμπάρα. 

Η πομπή που ξεκινά για την εκκλησία αποτελείται από τον γαμπρό και τους 

καλεσμένους του να προηγούνται και να έπεται η νύφη με τους δικούς της 

συγγενείς και προσκαλεσμένους. Επί κεφαλής της πομπής βρίσκονται οι μουσικοί 

ή μπορεί να είναι και ένας ο οποίος κρατά ένα αρνί περασμένο σε σούβλα. Μέσα 

σε πυροβολισμούς, φωνές και 

τραγούδια η παρέλαση αυτή 

κορυφώνεται και φτάνει στην 

εκκλησία. 

Σε μερικά μέρη της 

Μακεδονίας υπάρχει η συνήθεια 

ο γαμπρός και η νύφη να 

πηγαίνουν στην εκκλησία 

έφιπποι. Σε άλλα πάλι μέρη της 

Μακεδονίας, κυρίως στους 

Βλάχους, της πομπής προηγείται 

φουστανελοφόρος που κρατάει 
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μία μακριά ράβδο που είναι στολισμένη με ένα μήλο και ένα λευκό μαντήλι 

(φλάμπουρο).  

Όταν η πομπή φτάσει στην εκκλησία τραγουδά: (τραγούδι από κιούκ – Κιόϊ) 

Μια πέρδικα παινέθηκε, τουφέκι δε φοβάται                                                                  

Σαν τα’ άκουσε ο κυνηγός πολύ του βαρυφάνει                                                               

Στήνει τα βρόχια στα βουνά, τα ξώβεργα στους κάμπους                                              

Πιάνουν τα βρόχια πέρδικις, τα ξώβεργα τρυγόνις                                                         

Και τούτα τα μεταξωτά πιάνουν τη μαυρομάτις 

Τα στην Εκκλησία 

και τα εκτός αυτής 

μετά τη στέψη 

Μπροστά 

στην είσοδο της 

εκκλησίας η νύφη 

στέκεται και 

προσκυνάει 3 φορές 

και μετά μπαίνει στο 

εσωτερικό. 

Μπροστά από το 

νυφικό ζευγάρι, 

υπάρχει τραπέζι με 

το Ιερό Ευαγγέλιο 

και ποτήρι με 

κόκκινο κρασί, από 

το οποίο θα κοινωνήσουν. 

Ο κουμπάρος ή η σύζυγός του «αλλάζουν» τα στέφανα, τα οποία σε μερικά 

μέρη πλέκονται από τις παράνυφες από κλαδιά αμπέλου και βάμβακος. Σε άλλα 

μέρη πάλι γίνονται από ψεύτικα άνθη, τα οποία θα δώσει ο κουμπάρος και αλλού 

υπάρχουν αργυρά στέφανα, τα οποία ανήκουν στην εκκλησία. 

Ενώ γίνεται το μυστήριο του γάμου, ο κουμπάρος ρίχνει στους ώμους της 

νύφης ύφασμα, το οποίο έφερε μέσα στο κάνιστρο ως δώρο γι’ αυτήν 

Αφού λήξει η στέψη, η νύφη καρφιτσώνει σε κάθε έναν από τους 

προσκαλεσμένους ένα χαντρολούλουδο. Οι γονείς και οι φίλοι ασπάζονται το 

μέτωπο των νεονύφων δίνοντάς τους την ευχή «στερεωμένα να ζήστε, ν’ ασπρίστε, 

να γιράσιτι» ή στα χωριά που είναι κοντά στον Όλυμπο, στην παραπάνω ευχή 

προστίθεται και το «σαν τον Όλυμπο, σαν τον Κίσσαβο».  

Μετά από τις ευχές στο ζευγάρι δίνουν ένα γκιούμι (προχόη) και ένα ληγένι 

(λεκάνη), που είναι μέρος της προίκας. Ο γαμπρός κρατάει τη λεκάνη και η νύφη 

ρίχνει νερό, για να πλύνουν τα χέρια τους η κουμπάρα και ο κουμπάρος, οι οποίοι 

αμείβουν τον κόπο των νεονύμφων με κέρματα που ρίχνουν μέσα στην λεκάνη.  
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Ο γαμπρός μετά παίρνει την νύφη κρατώντας την από τον βραχίονα και 

βαδίζοντας σιγά και με ευπρέπεια, την οδηγεί στο σπίτι του. Η νύφη μόλις φτάσει 

στο σπίτι του γαμπρού, προσκυνάει 3 φορές και κάνει το σχήμα του σταυρού στην 

εξώπορτα με βούτυρο και μετά με το δεξί της πόδι, πατάει στο κατώφλι. Όταν 

εισέλθει στο νέο της σπίτι, βάζει το δεξί της πόδι πάνω σε ένα υνί. Μ’ αυτό τον 

τρόπο υποδηλώνεται ότι εύχεται στο νέο της σπίτι 

ευτυχία ή μπορεί ο συμβολισμός να είναι διαφορετικός, 

διότι ο χάλυβας θεωρείται ότι είναι ο αμείλικτος εχθρός 

των κακών πνευμάτων. 

Σε μερικά μέρη της Μακεδονίας η νύφη σπάει 

μία μελόπιτα και σκορπίζει τα κομμάτια της. Αλλού 

ετοιμάζονται δύο κουλούρες, τις οποίες η νύφη αφού τις 

σπάσει, πετάει τα κομμάτια τους και στο εσωτερικό, 

αλλά και στο εξωτερικό της κατοικίας. 

Εάν το σπίτι έχει σκάλες, η νύφη ανεβαίνοντας 

τα σκαλοπάτια, ρίχνει σε κάθε ένα από αυτά λίγο νερό, 

από μία στάμνα της δίνουν, στο τέλος δε της σκάλας 

αναποδογυρίζει την στάμνα. 

Η μητέρα του γαμπρού και ο πατέρας της νύφης, 

οι οποίοι δεν έχουν παρευρεθεί στην στέψη, ραίνουν τους νεόνυμφους με ζάχαρη, 

βαμβακόσπορο, κριθάρι και με νομίσματα, τα οποία τα παίρνουν τα παιδιά που 

παρευρίσκονται. 

Μόλις το ζευγάρι φτάσει στο δωμάτιο, ρίχνουν κάτω ένα μάλλινο ύφασμα, 

βιλέντζα, κάτω από την οποία υπάρχει ένα ρόδι. Η νύφη αφού πατήσει πάνω σ’ 

αυτό και να το σπάσει, υποκλίνεται, προσκυνάει τα πεθερικά της και φιλάει το δεξί 

τους χέρι, αυτοί δε την φιλούν στο στόμα και της δίνουν χρυσά νομίσματα, τα 

οποία κρατούν στο στόμα τους, ως δείγμα όρκου, ότι μεταξύ τους θα 

ανταλλάσσονται μόνο χρυσά λόγια.  

Μετά ο ιερέας διαβάζει το προικοσύμφωνο, το οποίο υπογράφεται απ’ 

αυτόν, από τον γαμπρό και μάρτυρες, δίδεται δε στον πατέρα της νύφης για να το 

φυλάξει (προκειμένου να ζητήσει την προίκα της κόρης του πίσω, σε περίπτωση 

άκαιρου θανάτου, γεγονός που δείχνει ότι οι Μακεδόνες μπορεί να είναι 

αφοσιωμένοι στις τελετές και τα σύμβολα, αλλά είναι και πρακτικοί και δεν 

λησμονούν τις πρακτικές αλήθειες της ζωής). 

Οι συγγενείς της νύφης προσφέρουν ένα κόκορα στον γαμπρό και μετά 

συνοδεύουν τους γονείς της στο σπίτι τους, όπου και διασκεδάζουν. Η νύφη στο 

νέο της σπίτι οδηγείται από τις μεγαλύτερες γυναίκες σ’ ένα δωμάτιο, όπου 

κάθεται σε μία γωνία μαζί με τις αδερφές του γαμπρού, που της κρατούν τα χέρια, 

ενώ στο κεφάλι της τοποθετούν ψωμί και αλάτι. 

Η κουμπάρα και οι φίλες της νύφης κάθονται γύρω της και διασκεδάζουν 

τραγουδώντας, ενώ ο γαμπρός και οι φίλοι του διασκεδάζουν σε άλλο δωμάτιο, με 

τέτοιο ενθουσιασμό που καταλήγουν και σε σπάσιμο οικιακών σκευών. 
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Μετά από αυτήν την «ιδιωτική» διασκέδαση οι νεόνυμφοι, οι γονείς, οι 

συγγενείς και οι προσκεκλημένοι πηγαίνουν με τους μουσικούς στο «μεσοχώρι» - 

στην πλατεία, όπου  τρώνε, πίνουν, τραγουδούν, χορεύουν και διασκεδάζουν. 

Τελετάρχης για το όλο γλέντι είναι ο κουμπάρος.  

Τα τραγούδια που κυριαρχούν και αφιερώνονται στους νιόπαντρους είναι: 

Εβγάτε αγόρια στο χορό κορίτσια στα τραγούδια                                                                     

Να ιδήτε και να μάθετε πως πιάνεται η αγάπη                                                                 

Από τα μάτια πιάνεται στα χείλια κατεβαίνει                                                                                                        

Κι από τα χείλη στην καρδιά ριζώνει και δεν βγαίνει  

Ή 

Για τα σένα κυρά νύφη                                                                                                  

Πέντε κάστρα μαλωνάμε                                                                                                     

Κι άλλα πέντε πολεμούσαν                                                                                                

Για τα δυό σ’ τα μαύρα μάτια                                                                                                

Και το κόκκινό σ’ αχείλι  

Γαμήλια διασκέδαση  Το απόγευμα δειπνούν όλοι μαζί και η νύφη «υπηρετεί». Οι  

φίλοι κάνουν προπόσεις που αφορούν τους νεόνυμφους (να ζήσουν στεριωμένα, 

πάντα τέτοια, νάχουν λίγο 

κρασί και πολύ αγάπη), τον 

κουμπάρο και την κουμπάρα 

(πάντα άξιος ο καλητάτας ή η 

καλημάνα), τον ιερέα (και στα 

ιερόπαιδά σας), προς τους 

λαϊκούς συνδαιτημόνες (και στ’ 

ρχοντόπαιδά σας) και προς την 

οικογένεια του γαμπρού (όσα 

καρφοπατήματα στου 

Βαρδαριού τον κάμπο, τόσα 

καλά να δώσ’ ο Θιός στο σπίτ’ 

που τραγουδούμε). 

 Κατά τα μεσάνυχτα, 

μετά το δείπνο έρχονται στο σπίτι του γαμπρού ο πατέρας, η μητέρα και οι 

συγγενείς της νύφης και αρχίζει χορός απλός και ήσυχος. Αφού έχουν φύγει οι 

περισσότεροι από τους καλεσμένους, η νύφη αφαιρεί την σκέπη της και μένει με 

τα λουλούδια και τα τέλια, με τα οποία έχει στολίσει τα μαλλιά της.  

 Κατά την αυγή φεύγουν όλοι, ενώ οι μουσικοί συνοδεύουν τον κουμπάρο 

μέχρι το σπίτι του. 

Τα μετά την διασκέδαση 

 Την Δευτέρα από το πρωί η νύφη αναλαμβάνει τα νέα της καθήκοντα, που 

περιλαμβάνει μάλιστα και πολλές σκληρές δουλειές, όπως όλες οι γυναίκες στην 

Μακεδονία. Βοηθάει όλα τα μέλη της οικογένειας του γαμπρού στο «νίψιμο», 
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φιλάει το δεξί τους χέρι και ετοιμάζει το πρόγευμα, ενώ εκείνοι της προσφέρουν 

δώρα. Κατόπιν μοιράζει τα τέλια της στα γειτονοκόριτσα και ακολουθεί ο χορός 

του κρεβατιού για να 

ευλογηθεί η ευγονία του 

ζευγαριού. 

 Κατά το μεσημέρι 

επισκέπτονται την νύφη 

οι πλησιέστεροι 

συγγενείς και από την 

δική της την πλευρά και 

από την πλευρά του 

γαμπρού. Έφιπποι νέοι 

προσκαλούν γνωστούς, 

συγγενείς και φίλους σε 

διασκέδαση, συμβάλλοντας μάλιστα σ’ αυτή με κουλούρα, ψητό κρέας και κρασί. 

Ο κουμπάρος μάλιστα φέρνει ένα ολόκληρο αρνί και ένα μεγάλο δοχείο με κρασί. 

Το απόγευμα οι νεόνυμφοι παραθέτουν πλουσιότατο δείπνο στους στενούς 

συγγενείς, τα υπολείμματα δε του δείπνου, τα μοιράζουν στους φτωχούς. Μετά 

προσέρχονται και όλοι οι υπόλοιποι που έχουν καλεστεί από τους έφιππους νέους 

το πρωί και ακολουθεί χορός που διαρκεί μέχρι το πρωί.  

 Την Τρίτη έρχονται στο νέο σπίτι  της νέας οι πλησιέστεροι συγγενείς, για 

να την βοηθήσουν να ετοιμάσει γλύκισμα. Αυτή ζυμώνει ενώ γύρω της χορεύουν 

οι γυναίκες και στα διαλείμματα του χορού τους κόβουν την ζύμη με νομίσματα. 

Όταν ετοιμαστεί το γλύκισμα, το πάνε με συνοδεία μουσικής στο δημόσιο φούρνο 

για να ψηθεί. 

 Την Τετάρτη η νύφη φοράει την «δευτεριάτικη» φορεσιά της και 

συνοδευόμενη ή από τη μητέρα της και την πεθερά της  ή από δύο από τους 

πλησιέστερους συγγενείς του γαμπρού, πηγαίνει στη βρύση του χωριού. Τοποθετεί 

τη στάμνα στον ώμο της, πάνω σ’ ένα ωραίο κεντητό ύφασμα και την κρατά με το 

δεξί της χέρι. Μέσα στη στάμνα ρίχνει μοσχοκάρι, λουλούδια, σιτάρι ή κριθάρι και 

νομίσματα. Το περιεχόμενο της στάμνας το αδειάζει και το ρίχνει ξανά στη βρύση, 

σαν δώρο στην νεράιδα που διαμένει στη βρύση ή το πηγάδι. Μετά γεμίζει τη 

στάμνα νερό, το οποίο το αδειάζει έξω από την είσοδο του νέου της σπιτιού. Την 

ίδια διαδικασία την επαναλαμβάνει 3 φορές, το νερό δε το παίρνει από 3 

διαφορετικές βρύσες. 

 Την Πέμπτη πολύ πρωί η νύφη εκκλησιάζεται. Συνοδεύεται από τους 

συγγενείς της που «βγάζν τη νύφ στην εκκλησιά» και αφού την επιστρέψουν στο 

σπίτι, τους κερνά και φεύγουν. 

 Το απόγευμα της Παρασκευής η νύφη πηγαίνει στο σπίτι των γονιών της, 

όπου λούζει τα μαλλιά της με νερό αναμεμειγμένο με κίτρινα άνθη, γαρύφαλλα και 

άλλα μυρουδικά, τα οποία συλλέγονται και φυλάσσονται  για παρόμοιες 

περιπτώσεις. Μετά έρχεται και ο γαμπρός και παραμένουν στο πατρικό της νύφης, 

μέχρι την Κυριακή.  Η επίσκεψη αυτή είναι τα επιστρόφια, πιστροφίκια, 

απογύρισμα ή αντίγαμος. 
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 Την Κυριακή μετά το γεύμα οδηγούνται οι νιόπαντροι από τον πατέρα της 

νύφης και άλλους συγγενείς, στο σπίτι του γαμπρού. Η τελετή αυτή 

επαναλαμβάνεται μετά από 8 ημέρες, οπότε επισκέπτονται τον κουμπάρο και 

διασκεδάζουν. 

 Η διασκέδαση είναι η επισφράγιση του γάμου του Μακεδόνα χωρικού. 

 

Ο αρβανιτοβλάχικος γάμος 

(Κεντρική Μακεδονία) 

 Η Βλάχικη οικογένεια ήταν καθαρά πατριαρχική, και ο πατέρας ήταν αυτός που 

ρύθμιζε την τύχη των παιδιών του. Ένα άλλο γνωστό χαρακτηριστικό είναι η 

ενδογαμία που έως την δεκαετία του 1950 περίπου, ήταν σχεδόν απαράβατος 

κανόνας στους γάμους. Βασική προϋπόθεση για την εκλογή της νύφης ήταν η 

ομορφιά της (τζουνάρα βιάστα), καθώς επίσης και το ποιόν της οικογένειας, αλλά 

και η προίκα που διέθετε η νύφη. Είναι γνωστή η έκφραση που λένε οι Βλάχοι: 

«Πάρε σκύλα από κοπάδι και γυναίκα από τζάκι». Με αυτές τις προϋποθέσεις 

άρχιζε το προξενιό. Οι Βλάχοι τους προξενητές τους αποκαλούσαν «Σεβαστάδες». 

Οι «Σεβαστάδες» ήταν έντιμοι αλλά και προικισμένοι με διπλωματικές ικανότητες 

άνθρωποι και συνεπώς έμπιστοι. 

Ο προξενητής μετέφερε την πρόταση για τον γάμο στο σπίτι της νέας με απόλυτη 

εχεμύθεια. Έτσι με τους «Σεβαστάδες» άρχιζαν οι διαπραγματεύσεις. Αν μετά το 

προξενιό η εξέλιξη ήταν θετική γινόταν επίσημα τα «Σεβάσματα» με όργανα, 

φαγοπότι και χορό. Το γλέντι του αρραβώνα ονομαζόταν στα Βλαχοχώρια 

«Μπιάρια» από το ρήμα μπιάου=πίνω. 

Ο αρραβώνας πραγματοποιούνταν το πρώτο Σάββατο βράδυ μετά την συμφωνία. 

Στον αρραβώνα επίσης παρατηρείται και το φαινόμενο της ανταλλαγής δώρων 

ανάμεσα στις δύο οικογένειες.  

Το έθιμο του Βλάχικου Γάμου διατηρήθηκε με την μορφή που θα περιγραφεί έως 

την δεκαετία του 1940 περίπου. Διαρκούσε 4 ημέρες από την Τετάρτη έως την 

Κυριακή. Πρέπει να αναφερθεί ότι η πρόσκληση στον γάμο γινόταν με  τσίπουρο 

και καραμέλες από μία ομάδα παιδιών που γύριζαν το χωριό.                  

 Τετάρτη: Το απόγευμα της Τετάρτης στο κονάκι του γαμπρού μαζεύονταν όλα 

τα κορίτσια και οι γυναίκες από το σόι στην αυλή. Η μητέρα του γαμπρού 

έστρωνε στη μέση της αυλής 3 υφαντά στρωσίδια και στη συνέχεια πάνω σε αυτά 

έριχνε ένα σωρό από σιτάρι ανακατεμένο με καραμέλες και σταφίδες. Σε μια άκρη 

είχε ταψιά μπακιρένια και αφού τα γέμιζε με σιτάρι τα έδινε στις γυναίκες για να 

ξεχωρίσουν το σιτάρι από τις καραμέλες και τις σταφίδες. Αφού καθάριζαν το 

σιτάρι το έβαζαν μέσα σε ένα άσπρο υφασμάτινο σακούλι και αυτό με τη σειρά 

http://www.almyros.vlahoi.net/gamos.htm
http://www.almyros.vlahoi.net/gamos.htm
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του το έβαζαν σε ένα υφαντό σακί. Τοποθετούσαν στη μέση ένα μεγάλο 

κούτσουρο πάνω στο οποίο τοποθετούσαν το σακί με το σιτάρι. 

Όλα ήταν πλέον έτοιμα για να ξεκινήσει το κοπάνισμα του σιταριού. Το 

κοπάνισμα (με τον κόπανο που έπλεναν τα ρούχα) ξεκινούσαν τρία αγόρια (για να 

είναι αρσενικό το πρώτο παιδί του ζευγαριού), αφού πρώτα εύχονταν να ζήσει το 

ζευγάρι, ενώ οι γυναίκες ολόγυρα τραγουδούσαν πολυφωνικά τραγούδια. 

    Έπειτα όλες οι γυναίκες ανά δύο κοπάνιζαν το σιτάρι έως ότου να ασπρίσει και 

να ξεφλουδιστεί. Ενδιάμεσα έριχναν στο σακί νερό με το γκιούμι για να 

μαλακώσει το σιτάρι. Όταν το σιτάρι ήταν έτοιμο το έπλεναν καλά και το 

τοποθετούσαν σε μπακιρένιο καζάνι για να το μαγειρέψουν την επόμενη μέρα. 

Οι άντρες την ημέρα αυτή και στα δύο κονάκια κατασκεύαζαν ξύλινο αυτοσχέδιο 

στέγαστρο σχήματος θολωτής γαλαρίας (κουτάρου) και αυτό θα ήταν το μέρος 

που θα κάθονταν οι καλεσμένοι του γάμου και θα γίνονταν το γλέντι.  

Πέμπτη: Η πρώτη δουλειά των γυναικών αυτή την ημέρα ήταν να μαζέψουν ξύλα 

για να μαγειρέψουν τα φαγητά του γάμου και για να ζυμώσουν το ψωμί που θα 

χρησιμοποιούνταν στον γάμο το λεγόμενο «φτάσμα» που αποτελούνταν από 

αλεύρι, ρεβίθια, 

βασιλικό και βάγια.  

Οι συγγενείς του 

γαμπρού και της νύφης 

δεν έπρεπε να βρεθούν 

μεταξύ τους. Αν 

συναντιόταν δεν 

μιλούσαν και άλλαζαν 

δρόμο.  

Επίσης την ίδια  ημέρα 

πήγαινε μία ομάδα από 

γυναίκες στο βουνό να κάνει το φλάμπουρο (ή τα φλάμπουρα) του γάμου. Τα 

φλάμπουρα αυτά, μετά τον γάμο έμεναν στην σκεπή της καλύβας επί  40 ημέρες. 

Παρασκευή: Την Παρασκευή και στα δύο κονάκια οι γυναίκες έψηναν τις 

κουλούρες και το ψωμί του γάμου (το φτάσμα), και οι άντρες ετοίμαζαν τα κρέατα 

και το κρασί το οποίο ήταν σε τουλούμια που τα κουβαλούσαν συνήθως με άσπρο 

άλογο. Επίσης πραγματοποιούνταν και η έκθεση των προικιών της νύφης. 

 

Σάββατο: Από το πρωί οι συγγενείς έφερναν τα δώρα που συνήθως ήταν 

αιγοπρόβατα και οικιακά σκεύη κύρια μπακιρένια.  

Όταν βράδιαζε άρχιζε το γλέντι στο σπίτι της νύφης το οποίο -γλέντι- γινόταν 

εντελώς χωριστά από το σόι του γαμπρού. Όποιοι συγγενείς του γαμπρού 

τολμούσαν να πάνε μουτζουρώνονταν από τους συγγενείς της νύφης.  
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Η νύφη το Σάββατο βράδυ το περνούσε 

παρέα με τα ανύπαντρα κορίτσια του 

τσελιγκάτου, ενώ αργά τη νύχτα 

στολισμένη και φορώντας το δεύτερο 

φουστάνι – όπως το ονόμαζαν – έβγαινε 

από την καλύβα για να χορέψει στην αυλή 

με τους συγγενείς της συνοδευμένη από το 

νουνό της. Πρώτα χόρευε ο νουνός της και 

στη συνέχεια η νύφη, χόρευαν χορούς που 

ακούγονται ακόμη και σήμερα σε γάμους 

όπως π.χ. το τραγούδι «φίλοι μου και αν με 

ρωτάτε ποιος τον κάνει αυτόν τον 

γάμο…..».  

Κυριακή : Την Κυριακή κατά τις 10 το 

πρωί έρχονταν οι συγγενείς του γαμπρού 

και όλοι μαζί πήγαιναν να πάρουν τον κουμπάρο. Μπροστά πήγαιναν τα 

μπρατίμια (φουρτάτσι – φίλοι του γαμπρού), με το φλάμπουρο  τραγουδώντας και 

πίσω ο γαμπρός. Όταν έφταναν στο σπίτι του κουμπάρου η κουμπάρα τους 

πρόσφερε τσίπουρο ή κρασί και όλοι μαζί τραγουδούσαν :  

«Κέρνα νουνέ την τάβλα σου, για κέρνα μας γλυκό κρασί. 

Για κέρνα μας γλυκό κρασί να σ’ ευχηθούμε όλοι μαζί.  

Να σ’ ευχηθούμε όλοι μαζί, να ζουν τα’ αναδεχτούρια σου». 

Στη συνέχεια επέστρεφαν στο σπίτι του γαμπρού τραγουδώντας, και πλέον 

γενικός εντολοδότης ήταν ο κουμπάρος.     

Τώρα σειρά είχε το ξύρισμα του γαμπρού. Κάθονταν σε ένα κάθισμα και μπροστά 

του είχε ένα ταψί μέσα στο οποίο πατούσε τα πόδια του. Όταν τελείωνε το 

ξύρισμα πρώτη η μάνα του ακουμπούσε γύρω γύρω από το κεφάλι του ένα κέρμα 

το οποίο μετά έριχνε μέσα στο ταψί αφού πρώτα τον φιλούσε και του εύχονταν να 

ζήσει. Το ίδιο έκαναν και οι υπόλοιποι συγγενείς. Τα χρήματα αυτά έπαιρνε ο 

κουρέας. Την ώρα του ξυρίσματος 

τραγουδιόνταν Βλάχικα τραγούδια 

καθώς επίσης και το τραγούδι: 

«Σήμερα νιος ξουρίζεται, σήμερα 

μπαρμπερίζεται.                

Γαμπρέ μ’ σου πρεπ’  το ξούρισμα με 

γεια σου με χαρά σου. 

Παίρνει γυαλί γυαλίζεται το χτένι και 

χτενίζεται». 
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Εν τω μεταξύ στην καλύβα της νύφης είχε ξεκινήσει το στόλισμα της από τις 

φιλενάδες της τραγουδώντας το «Ντύσου στολίσου νύφη μας».  

Στη συνέχεια ενώ ο γαμπρός ντύνονταν τα μπρατίμια και τα όργανα έφευγαν για 

την καλύβα της νύφης προκειμένου να πάρουν τα προικιά. Στην διαδρομή τα 

μπρατίμια κερνούσαν τσίπουρο όποιον έβρισκαν και τραγουδούσαν διάφορα 

τραγούδια του γάμου. Φθάνοντας στην νύφη, γίνονται τα κεράσματα και 

διαπραγματεύονταν τα προικιά με τις βλάμισσες οι οποίες δεν τα έδιναν χωρίς να 

πάρουν κάποιο συμβολικό ποσό. Οι μπράτιμοι προσπαθούσαν να τα αρπάξουν και 

γίνονταν το σχετικό παζάρεμα. Τελικά πλήρωναν και τα έπαιρναν.   

Η νύφη έσερνε τον χορό και στη συνέχεια φόρτωναν τα προικιά στα άλογα και 

έφευγαν για την καλύβα του γαμπρού. Φθάνοντας εκεί λένε ότι πλήρωσαν πολλά 

λεφτά για τα προικιά και ο γαμπρός αναγκάζεται να δώσει περισσότερα χρήματα.  

Ήδη η ώρα της στέψης είχε φθάσει. Όλοι  μαζί ξεκινούσαν να πάρουν την νύφη. 

Πριν φύγουν από το σπίτι του γαμπρού έσφαζαν ένα αρνί πάνω από το οποίο 

πέρναγε ο γαμπρός, το οποίο μάλιστα έπρεπε να έχει φαγωθεί πριν γυρίσει ο 

γαμπρός από την εκκλησία, γιατί αλλιώς ήταν κακός οιωνός.  

Μπροστά πήγαιναν τα όργανα, πίσω το φλάμπουρο, ακολουθούσε ο γαμπρός, τα 

μπρατίμια κρατώντας τσίπουρο, τον δίσκο με την κουλούρα, τα παπούτσια της 

νύφης και το ασημοζούναρο που ήταν δώρο του γαμπρού. Αυτό ήταν ένα ζωνάρι 

κεντημένο με ασημένια κλωστή και μεγάλη τέχνη. Πίσω ακολουθούσαν οι 

υπόλοιποι συγγενείς. Η μάνα του γαμπρού έμενε  στο σπίτι για να υποδεχτεί την 

νύφη μετά τη στέψη. 

Το τραγούδι που τραγουδούσαν ήταν: 

«Νύφη πάμε να πάρουμε μωρέ παιδιά,                                    

  και αν δεν μας την δώσουνε μωρέ παιδιά,                            

  πόλεμο θα στήσουμε μωρέ παιδιά» . 

Όταν έφταναν στην καλύβα της νύφης οι γονείς και οι συγγενείς της καλωσόριζαν 

τους συμπεθέρους και τον γαμπρό. Αντάλλασσαν τις κουλούρες και όλοι τρώνε 

λουκούμι και τσίπουρο. Συγχρόνως οι μπράτιμοι προσπαθούσαν να φορέσουν τα 

παπούτσια στη νύφη η οποία όμως δυσανασχετούσε λέγοντας ότι δεν της χωράνε 

και ότι πρέπει να βάλουν χρήματα μέσα στα παπούτσια της ώστε να χωρέσουν τα 

πόδια της. Αφού γέμιζαν τα παπούτσια με χρήματα η νύφη τους υπόσχονταν πως 

μετά το γάμο θα τους κάνει ένα καλό τραπέζι. Της φορούσαν το ζωνάρι και ο 

γαμπρός με τους συγγενείς του ξεκινούσαν πρώτοι για την εκκλησία. 

Οι γονείς και οι συγγενείς της νύφης την χαιρετούσαν και την κερνούσαν 

χρήματα. Η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη. Ήταν η στιγμή του αποχωρισμού 

μάνας με κόρη. 
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«Έβγα μάνα διες τον ήλιο, ήρθε η ώρα για να φύγω.               

  Έβγα διες και το φεγγάρι ήρθ’ ο νιος για να με πάρει...»         

 «Που πας αγγελικό κορμί που πας πέρδκα καμαρωμένη;       

   Πάω και γω στο σπίτι μου, στον άντρα της καρδιάς μου». 

Η νύφη φεύγοντας έριχνε πίσω της ρύζι, κουφέτα και κέρματα για να αφήσει το 

σπίτι της γεμάτο. Επίσης έπινε νερό τρεις φορές από την διπλωμένη άκρη του 

σακακιού του πατέρα της και του σιγκουνιού της μητέρας της για να μην 

λησμονήσει τους γονείς της (κατ’ άλλη εκδοχή για ευτυχία).   

Στην εκκλησία πάει συνοδευόμενη από άντρες (συνήθως πατέρα και αδελφό).     

Στο προαύλιο της εκκλησίας οι συγγενείς της νύφης την παρέδιδαν στο γαμπρό. 

Ακολουθούσε η διαδικασία της στέψης. Επίσης να τονίσουμε ότι πολλές φορές 

δεν υπήρχε εκκλησία και η στέψη γινόταν 

στην καλύβα του γαμπρού.      

Μετά την στέψη ο πατέρας του γαμπρού 

επέστρεφε το καπάρο στον πατέρα της 

νύφης και αυτός με τη σειρά του επέστρεφε 

το δικό του τα οποία είχαν ανταλλάξει στους 

αρραβώνες. Το καπάρο ήταν εγγύηση για 

την πραγματοποίηση του γάμου και ήταν 

ένα λευκό μαντήλι που είχε μέσα ρύζι, 

κουφέτα και μία χρυσή λίρα.  

Όλοι μαζί πλέον κατευθύνονταν στην 

καλύβα του γαμπρού (εφ’ όσον ο γάμος είχε 

γίνει σε εκκλησία και όχι σε καλύβα). Στη 

διαδρομή με τον γαμπρό και τη νύφη πάνω σε άλογα τραγουδούσαν διάφορα 

τραγούδια.    

Με το που έφταναν στην καλύβα του γαμπρού, ο πεθερός της νύφης γύριζε το 

σαμάρι του αλόγου να κοιτάζει προς την καλύβα και έκοβε τα λουριά του αλόγου, 

για να μείνει η ευτυχία στο σπίτι και να μην φύγει όπως πίστευαν.  

Στην καλύβα πλέον την περίμενε η πεθερά με ένα πιάτο βούτυρο. Η νύφη την 

προσκυνάει και σταυρώνει τρεις φορές την πόρτα με το βούτυρο, και τρώνε 

εναλλάξ με την πεθερά της λουκούμι για να συμβιώσουν γλυκά όπως γλυκό είναι 

το λουκούμι. Πρώτα η πεθερά χαιρετά τη νύφη λέγοντας ¨γκίνι βινίς¨(καλώς 

όρισες). Στη συνέχεια η πεθερά κρατώντας ένα λουκούμι λέει: 

«Ντούλτσε μίνε -Ντούλτσε τίνεΤας τρτζεμ ντάουλι γκίνι»            

Δηλαδή: 
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«Γλυκιά εγώ – γλυκιά εσύΓια να περάσουμε και οι δύο καλά» 

Η πεθερά κατόπιν πρόσφερε τσίπουρο στον γαμπρό, τον κουμπάρο και την 

κουμπάρα. Ο κουμπάρος πετούσε το ποτήρι πίσω του κάνοντας την ευχή: «πέντε 

αγόρια και μια τσούπρα».  

Μετά από αυτό η νύφη έσπαγε την κουλούρα στο κεφάλι της, πετούσε 3 κομμάτια 

στην καλύβα, και τα υπόλοιπα τα μοίραζε στους παρευρισκομένους.     

Η νύφη ακολούθως  με το δεξί πόδι έμπαινε  μέσα. Η πεθερά της έδινε κάθισμα 

και στο ένα χέρι δύο καρβέλια ψωμί σε λευκή πετσέτα για να είναι γεμάτη η ζωή 

της, και στο άλλο της χέρι ένα αγόρι που είχε και τους δύο γονείς του στη ζωή για 

να αποκτήσει αγόρια. Κατόπιν την έβαζε να χτυπήσει το κεφάλι της στο τζάκι 

τρεις φορές και αυτό είχε την έννοια του να μένει μέσα στο σπίτι και να 

«στεριώσει» στο σπίτι.  

Τέλος έμπαιναν στον χορό όλοι μαζί. Πρώτος έσερνε τον χορό ο κουμπάρος  

συνέχιζε ο γαμπρός, η νύφη, οι γονείς και οι υπόλοιποι συγγενείς. Ήταν η  αρχή 

του  γλεντιού  που την Κυριακή γίνονταν μόνο στο σπίτι του γαμπρού μέχρι την 

Δευτέρα το πρωί. Το πρωί της Δευτέρας η νύφη πήγαινε πάντα με τους άλλους 

συγγενείς στην βρύση για νερό. 

Επίσης να πούμε πως οι νιόπαντροι έμεναν πάντα με τους γονείς του γαμπρού, οι 

γιοι δεν άφηναν ποτέ τους γονείς τους μόνους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να 

μένουν 10 -15 ή και περισσότερα άτομα σε μία καλύβα. 
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Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΡΩΜΥΛΙΑ 

Ο σεβασμός στους θεσμούς και η πειθαρχία στις αρχές της οικογένειας, έκαναν 

αρμονική τη συμβίωση μέσα στο σπίτι, οι δε γονείς είχαν την πρώτη και την 

τελευταία λέξη στην οικογένεια. Και όταν ακόμα επρόκειτο τα παιδιά τους να 

ενωθούν με τα δεσμά του γάμου, οι γονείς ήταν εκείνοι που θα έκαναν την 

επιλογή, για την καταλληλότητα του συντρόφου, αφού θα ζούσαν όλοι μαζί στο 

ίδιο σπίτι και έτσι, αποφάσιζαν ερήμην 

τους. 

Το μυστήριο του γάμου, ήταν ένα 

ευχάριστο γεγονός, όχι μόνο για τις δύο 

οικογένειες που είχαν τον πρωταγωνιστικό 

και κύριο ρόλο, αλλά και για όλη τη μικρή 

κοινωνία, η οποία συμμετείχε ενεργά στη 

χαρά, όπως συνήθιζαν να ονομάζουν το 

γάμο. Και η χαρά αυτή, κρατούσε μια 

ολόκληρη εβδομάδα, με τη συμμετοχή 

συγγενών, φίλων και γειτόνων. 

Ο γάμος, γινόταν συνήθως με προξενιό, με 

την έννοια ότι οι οικογένειες που είχαν 

αγόρια της παντρειάς, ήξεραν τις 

οικογένειες που είχαν κορίτσια και οι ίδιοι 

οι γονείς πήγαιναν στο σπίτι του κοριτσιού 

να ζητήσουν το χέρι του. Το ιδανικό ήταν, 

όταν είχαν γνωριμία οι δύο νέοι και 

συμφωνούσαν και οι γονείς. Τότε, τη μια 

Κυριακή γινόταν ο αρραβώνας και την επόμενη Κυριακή ο γάμος. Υπήρχαν όμως 

και περιπτώσεις, που ενώ αγαπιόντουσαν οι δυο νέοι, δεν συμφωνούσαν οι γονείς 

του αγοριού, είτε για λόγους 

ταξικούς, είτε για οικονομικούς 

λόγους. Τα πράγματα δυσκόλευαν 

ακόμα περισσότερο, όταν 

αποφάσιζαν οι γονείς του αγοριού 

να τον παντρέψουν με άλλη. Σ’ 

αυτή την περίπτωση, η μεγάλη 

απογοήτευση οδηγούσε σε ακραίες 

καταστάσεις που ήταν πάντοτε εις 

βάρος του κοριτσιού.  

Πήγαινε στο σπίτι του γαμπρού 

πριστάνου (νύφη με το ζόρι), να κλάψει, να παρακαλέσει και μ’ αυτόν τον τρόπο 

να συγκινήσει, ή ακόμα και να εκβιάσει τους γονείς του νέου, να την δεχτούν για 
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νύφη τους. Οι περιπτώσεις αυτές, σπάνια είχαν καλή έκβαση και ο εξευτελισμός 

του κοριτσιού ήταν μεγάλος. Γινόταν περίγελος του χωριού και θέμα συζήτησης 

για πολύν καιρό, η δε ρετσινιά της πριστάνους, κηλίδωνε την ηθική της και ήταν 

καταδικασμένη, τις περισσότερες φορές να μείνει ανύπαντρη ή να παντρευτεί 

κάποιον χήρο με παιδιά, πολλές φορές δε, έφθανε ακόμα και σε αυτοκτονία, 

προκειμένου να απαλλαγεί από την 

διαπόμπευση. Η πριστάνου, σε 

καμιά περίπτωση δεν επιτρεπόταν 

να παντρευτεί με ανύπαντρο άνδρα, 

αφού οι άγραφοι νόμοι στις μικρές 

κοινωνίες είχαν μεγάλη ισχύ, γι’ 

αυτό και τους τηρούσαν με 

αυστηρότητα. 

Η πρόταση γάμου, γινόταν από τους 

γονείς του αγοριού. Την Κυριακή το 

πρωί, πήγαιναν στο σπίτι του 

κοριτσιού με ένα μπουκάλι ρακί να ζητήσουν το χέρι της και να συζητήσουν τα 

του γάμου. Εκεί στρώνανε το τραπέζι και άρχιζαν τα κεράσματα και οι ευχές: 

«Αϊντι, μι ώρα καλή του Μουαμπέτ(ι)» (το ευχάριστο γεγονός). Η ευχή αυτή, 

σήμαινε την αποδοχή της πρότασης, και ήταν ένα είδος αρραβώνα. 

Τη Δευτέρα, ο γαμπρός πήγαινε με ένα μπουκάλι ρακί και ένα σακουλάκι 

μιντούδις (καραμέλες), να καλέσει τα μπρατίμια (τους πιο στενούς του φίλους), οι 

οποίοι θα αναλάμβαναν όλη την επιμέλεια του γάμου. Αυτή η φιλία του γαμπρού 

με τα μπρατίμια ήταν ισόβια, και ήταν ανώτερη από συγγενική, τα δε μπρατίμια 

αποκαλούσαν τους γονείς του γαμπρού σταυρομάνα και σταυροπατέρα. 

Την ίδια διαδικασία ακολουθούσε και η νύφη με τις μπρατίμσις, τις καλύτερες 

φίλες της, που θα την βοηθούσαν στην προετοιμασία και γενικά σε ότι είχε σχέση 

με το γάμο, μέχρι το τέλος της όλης διαδικασίας. 

Την Τρίτη το πρωί, τα μπρατίμια πήγαιναν στο σπίτι του γαμπρού να πάρουν το 

κέρασμα και να γυρίσουν σ’ όλο το χωριό, για να καλέσουν συγγενείς και φίλους. 

Το κάλεσμα γινόταν με την μπούκουα (μικρό ξύλινο παγούρι), την οποία στόλιζαν 

με βασιλικό και διάφορα λουλούδια της εποχής, τη γέμιζαν με κρασί, και ο κάθε 

μπράτμους γύριζε στις γειτονιές μέχρι την Πέμπτη, για να κάνει το κάλεσμα. Το 

ίδιο έκαναν οι μπρατίμσις από την πλευρά της νύφης. 

Το βράδυ της Πέμπτης, στο σπίτι του γαμπρού και της νύφης ζύμωναν τα 

προζύμια, στο δε σπίτι του γαμπρού γινόταν το μεγάλο γλέντι, όπου εκεί 

βρίσκονταν και τα μουσικά όργανα. Η πεθερά ετοίμαζε το σκαφίδ(ι) (ξύλινη 

σκάφη, που ζύμωναν το ψωμί της καθημερινότητας) και τρεις πρωτοστέφανες 

κοσκίνιζαν το αλεύρι, προσέχοντας την ώρα που κοσκινίζουν, να μη χτυπούν 

δυνατά τα χέρια τους στη σήτα, για να μην παταρίζ(ει) (δέρνει) ο γαμπρός τη νύφη 
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(σύμφωνα με το έθιμο), ενώ οι καλλίφωνες της παρέας, τραγουδούσαν το 

τραγούδι του γάμου: 

Τρέχουν οι βρύσις, τρέχουν τα νιαρά, 

τρέχουν κι οι αρχόντοι να ιδούν 

πώς στουλίζουν τη νύφ(η). 

Πώς τη στολίζουν και πώς τη σκεπίζουν. 

Κέέέέσ(ι), κέέέέσ(ι), ίίίχουχουουου... 

Αφού τελείωνε το κοσκίνισμα, δύο κοπέλες της παντρειάς ετοίμαζαν τη ζύμη στο 

σκαφίδ(ι), με αλεύρι, αλάτι, νερό, λίγο λάδι και λίγο ξύδι, για να γίνουν τριφτά τα 

φύλλα, και όποια τελείωνε πρώτη, πασάλειφε με αλεύρι τα μάγουλα της άλλης. 

Γι’ αυτό και ο συναγωνισμός ανάμεσα στα δυο κορίτσια ήταν μεγάλος. Στη 

συνέχεια, με τη Ζύμη αυτή άνοιγαν μερικά φύλλα τα λεγόμενα πέτουρα, τα 

έψηναν στη γάστρα ή στη σόμπα, τα έκοβαν μικρά κομματάκια, τα βουτούσαν στο 

μέλι, για να είναι γλυκιά η νύφη, και τα μοίραζαν σε όλους τους καλεσμένους που 

παραβρίσκονταν εκείνη 

την ώρα στο σπίτι του 

γαμπρού ή της νύφης. 

Στους γάμους, συνήθιζαν 

να προσφέρουν τις 

παραδοσιακές τυρόπιτες 

και μάλιστα υπήρχαν οι 

επιδέξιες γυναίκες του 

χωριού, οι οποίες 

άνοιγαν με τον κόστ(ι) 

(πλάστη) πολύ λεπτά 

φύλλα, και τις καλούσαν 

να ανοίξουν τα φύλλα, για να γίνουν οι πίτες όσο γινόταν καλύτερες, και εκείνες 

πήγαιναν με χαρά να βοηθήσουν και να επιδείξουν την αξιοσύνη τους. Τα φύλλα 

αυτά τα έψηναν στη γάστρα και στη συνέχεια έφτιαχναν τις τυρόπιτες. 

Την Παρασκευή ζύμωναν τις κούρις (ατομικά ψωμάκια) για το γάμο και το 

απόγευμα της ίδιας ημέρας, τρεις πρωτοστέφανες στόλιζαν την κέσκα (το λάβαρο 

του γάμου). Την ώρα του στολισμού, τραγουδούσαν το τραγούδι του γάμου: 

«τρέχουν οι βρύσις τρέχουν τα νιαρά. . . » 

Η κέσκα, ήταν τετράγωνη λευκή μαντίλα, κεντημένη με διάφορα λουλούδια σε 

ζωηρά χρώματα, όπως: βυσσινί, πράσινο κόκκινο, κίτρινο και καφέ, που 

σχημάτιζαν ένα στεφάνι γύρω γύρω, είχε χρωματιστές φούντες δεμένες και την 

κρεμούσαν σε ένα κοντάρι, στο οποίο τύλιγαν δίχρωμο στριφτό κορδόνι από 

μάλλινη κλωστή άσπρη και Κόκκινη. Στην κορυφή του κονταριού, στη θέση του 

σταυρού, έμπηγαν ένα κατακόκκινο μήλο μαζί με ένα μπουκέτο λουλούδια και 

βασιλικό. Αφού στόλιζαν την κέσκα, η οποία ήταν το ενδεικτικό του γάμου, και 
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συμβόλιζε την δημιουργία μιας νέας οικογένειας, πρώτα τη χόρευαν όλοι μαζί, και 

στη συνέχεια, την τοποθετούσαν στο πιο ψηλό σημείο του σπιτιού, ώστε να 

μπορούν να τη βλέπουν όλοι και να ξέρουν σε ποιο σπίτι γίνεται γάμος.  

Το απόγευμα του Σαββάτου, τα μπρατίμια έζευαν τα άλογα στο κάρο, αφού τα 

στόλιζαν προηγουμένως με άσπρα μαντήλια και λουλούδια στα αυτιά, και 

πήγαιναν στο σπίτι της νύφης, να πάρουν το σιντούκ(ι) (μπαούλο) με τα προικιά 

και την Κυριακή μετά την τέλεση του μυστηρίου, πήγαιναν τα μπρατίμια και 

έπαιρναν την μισάουα (δέμα) με τα δωρήματα, που θα δώριζε η νύφη στο σόι του 

γαμπρού (η μισάουα ήταν ένα μικρό τραπεζομαντιλάκι και εκεί μέσα τύλιγαν τα 

δώρα). 

Τα προικιά ήταν, μια-δυο φορεσιές τσούκνις, και ανάλογα με την οικονομική 

κατάσταση της νύφης, της έδιναν και το κλινοσκέπασμα, που ήταν μαλλίσια 

στρώσ(η) (μάλλινη κουβέρτα υφασμένη στον αργαλειό).  

Το Σάββατο έστελνε η μάνα του γαμπρού στο σπίτι του νούνου (αυτός που θα 

τους πάντρευε ήταν ο νουνός και οι μελλόνυμφοι ήταν οι κουμπάροι) του σ’νί, για 

να τους καλέσουν για το ουμούρ(ι) (το γεγονός). 

Το σ’νί περιείχε, ένα ταψί τυρόπιτα, μια κούρα (ψωμάκι), που γινόταν ειδικά για 

τον γάμο, και έναν ζωντανό κόκορα ή μια γαλοπούλα. Αν ο γαμπρός ήταν 

ζινγκίντς (πλούσιος), έστελνε ένα αρνί και ένα μπουκάλι κρασί. Ο σεβασμός στο 

πρόσωπο του νούνου και της νούνας ήταν μεγάλος, είχαν δε τον πρώτο και τον 

τελευταίο λόγο στο γάμο και μπορούσαν να καλέσουν όσους δικούς τους ήθελαν. 

Οι καλεσμένοι από την πλευρά του νούνου ήταν τ’ νούνου του κουλί και είχαν την 

προτεραιότητα σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. 

Το βραδάκι του Σαββάτου, πήγαινε ο γαμπρός με δυο μπράτμους στο σπίτι της 

πεθεράς και εκείνη έστρωνε το τραπέζι, τους φίλευε, τους κερνούσε και δώριζε 

στον γαμπρό το π’χάμσου (άσπρο πουκάμισο), που θα φορούσε στο γάμο, και το 

πισκίρ(ι) (πετσέτα). Τα δύο μαζί τα έβαζε στον ώμο του, και εκείνος, έδινε με τη 

σειρά του στην πεθερά τ’ αγαρλούκ(ι) (έριχνε μέσα στον κόρφο της μία φούχτα 

κέρματα) και μ’ αυτόν τον τρόπο, πλήρωνε το μανόγαλα που βύζαξε η κόρη που 

θα παντρευτεί. Την πετσέτα που δώριζε η πεθερά στον γαμπρό, το λεγόμενο 

γαμπριάτ’κου πισκίρ(ι) την είχε σε όλη του τη ζωή, και όταν πέθαινε —σύμφωνα 

με το έθιμο— την έβαζαν μαζί του. 

Το πρωί της Κυριακής, τα μπρατίμια έφερναν τον κουρέα, για να ξυρίσει το 

γαμπρό, με τη συνοδεία της παραδοσιακής γκάιντας, η οποία έπαιζε το 

γαμπριάτικο σκοπό. Μετά το ξύρισμα, τα μπρατίμια έντυναν τον γαμπρό με τα 

καλά τα ρούχα και η μάνα τον περνούσε από τα άρμενα και τα μιτάρια (τα μιτάρια 

ήταν εξαρτήματα του αργαλειού, και τα άρμενα το αρμενοβότανο). Άνοιγε τα 

μιτάρια τα οποία ήταν δυο δεμένα μεταξύ τους και τον περνούσε τρεις φορές και 

σε κάθε πέρασμα τον ρωτούσε: «Περνάς θάλασσα ή άρμενα;» Κι εκείνος 

απαντούσε: «θάλασσα». Το ίδιο γινόταν και στη νύφη. 
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Το αρμενοβότανο ήταν ειδικό βοτάνι, το οποίο φρόντιζαν να έχουν όλες οι 

μανάδες για τους γάμους των παιδιών τους, διότι νόμιζαν ότι μ’ αυτόν τον τρόπο 

θα ξορκίσουν το κακό και οι νιόπαντροι, δεν θα διέτρεχαν κανέναν κίνδυνο από τα 

δαιμόνια.  

Στη συνέχεια, ο γαμπρός μαζί με τον παράγαμπρο πήγαιναν στην εκκλησία και 

δώριζαν στο Χριστό και την Παναγία το πισκίρ(ι) (πετσέτα). 

Το απόγευμα της Κυριακής, που όλοι οι καλεσμένοι ήταν μαζεμένοι στο σπίτι των 

νεονύμφων, κοπελίτσες της παντρειάς είχαν έτοιμα τα παγούνια, διάφορα 

λουλουδάκια με καρφίτσες μέσα σε μικρούς δίσκους, και τα καρφίτσωναν στο 

πέτο του νούνου και της νούνας, του γαμπρού, στα μπρατίμια και τους στενούς 

συγγενείς, ώστε να ξεχωρίζει το σόι από τους υπόλοιπους καλεσμένους.  

 

Όταν όλα ήταν έτοιμα, έβγαιναν στην 

εξώπορτα του σπιτιού, και οι γονείς 

χαιρετούσαν το γαμπρό. Πρώτος τον 

χαιρετούσε ο πατέρας τρεις φορές 

σταυρωτά, και ο παράγαμπρος που 

κρατούσε την κανάτα με το κρασί, την 

έδινε στον γαμπρό, για να κεράσει τον 

πατέρα του. Εκείνος την έδινε στον 

πατέρα του φιλώντας του το χέρι ο πατέρας σήκωνε ψηλά την κανάτα, και έδινε 

τις ευχές: «Ν’ ασπρίσ’τι, να ‘ηράστι ομόνοια κι αηγάπ(η) να ’χτι. Χώμα να πιάν’τι 

μάλαμα να ’ένιτι», κι έπινε τρεις γουλιές κρασί. 

Στη συνέχεια, ο γαμπρός έσκυβε μπροστά στον πατέρα του με ευλάβεια, εκείνος 

τον σταύρωνε τρεις φορές, τον χτυπούσε στην πλάτη, και αφού έκανε το ίδιο και η 

μάνα του, τον ξεπροβοδούσαν, και η πομπή ξεκινούσε για το σπίτι του νούνου και 

της νούνας. Μπροστά πήγαιναν οι οργανοπαίχτες, πίσω ο μπράτμους χορεύοντας 

με την κέσκα και ακολουθούσε το υπόλοιπο πλήθος. Αφού έπαιρναν τη νούνα και 

το νούνου, όλοι μαζί πήγαιναν να πάρουν τη νύφη για την εκκλησία.  

Ο ίδιος χαιρετισμός γινόταν και στο σπίτι της νύφης. 

Στο σπίτι που στόλιζαν τη νύφη, οι καλλίφωνες τραγουδούσαν το παραπονιάρικο 

τραγούδι του γάμου: 

Σήμερα μαύρος ουρανός,σήμερα μαύρη μέρα,σήμερα ξεχωρίζεταιμάνα απ’ τη 

θυγατέρα. Γαμπρέ τη νύφη ν’ αγαπάς,να μην την εμαλώνεις,σαν το βασιλικό στη 

Γη,να την εκαμαρώνεις. 

Η νύφη ήταν ντυμένη με τη νυφιάτικη φορεσιά, τις μπέλκις, είχε 

στολισμένο το μέτωπο με τη μπάπκα (δύο σειρές φλουριά) και στο κεφάλι 

φορούσε το τσιουμπέρ(ι) και από πάνω είχε ριγμένο ένα κομμάτι τούλι, τη 

σκέπ(η), που ήταν σουρωτή στο επάνω μέρος, και έπεφτε η μισή μπροστά στο 



 86 

πρόσωπο, ενώ η άλλη μισή που ήταν πιο μακριά, έπεφτε στο πίσω μέρος και 

έφτανε μέχρι τη μέση.  

Στο λαιμό είχε κρεμασμένα τα γκιορντάνια, φτιαγμένα από μια σειρά φλουριά και 

μια σειρά μαχμουντέδις, ανάλογα με την οικονομική της κατάσταση. Οι πιο 

ευκατάστατες, φορούσαν στο λαιμό τον καλνταρμά (κολιέ κεχριμπαρένιο), 

ασημένιο σταυρό με ασημένια αλυσίδα, και στο χέρι φορούσαν το μπιλιτζίκ(ι), 

ένα είδος βραχιολιού, με πολλές σειρές αλυσίδες ασημένιες, πιασμένες από τις 

δυο πλευρές με φαρδιά πλάκα, που κούμπωνε στη μέση. 

Στη συνέχεια, έβγαινε η νύφη στο κατώφλι του σπιτιού κρατώντας στο δεξί της 

χέρι ένα μήλο, στο οποίο ήταν μπηγμένα διάφορα κέρματα, και με το αριστερό 

χέρι κρατούσε έναν καθρέφτη και περνούσε το μήλο τρεις φορές γύρω από τον 

καθρέφτη, προσποιούμενη ότι θα το πετάξει. Την τρίτη φορά το πετούσε στο 

συγκεντρωμένο πλήθος και αν το μήλο το έπιανε άνδρας, τότε σύμφωνα με το 

έθιμο, το πρώτο παιδί που θα γεννούσε η νύφη, θα ήταν αγόρι, ενώ αν το έπιανε 

γυναίκα, τότε θα ήταν κορίτσι. Όμως επειδή οι άνδρες είχαν τα πρωτεία και ήταν 

στην πρώτη γραμμή και η επιθυμία για το αγόρι ήταν μεγάλη, το μήλο το έπιανε 

συνήθως άνδρας. Το μήλο με τα κέρματα, συμβόλιζε τις κακές συνήθειες που είχε 

η νύφη όσο ήταν ελεύθερη, και με το πέταμα του μήλου, πετούσε και τις παλιές 

της συνήθειες κι έτσι απαλλασσόταν από το παρελθόν, για να αρχίσει μια 

καινούργια ζωή. 

Αφού τελείωνε και αυτή η διαδικασία, η νύφη χαιρετούσε τρεις φορές τους γονείς 

της, έσκυβε μπροστά τους με ευλάβεια, και εκείνοι την σταύρωναν τρεις φορές 

και την χτυπούσαν στην πλάτη, η δε μάνα ξεπροβοδούσε την κόρη ρίχνοντας 

μπροστά της μια φούχτα ρύζι, για να ριζώσει ο γάμος της και όλοι μαζί πηγαίναν 

στην εκκλησία για την τέλεση του μυστηρίου. Την ώρα που η νύφη έφευγε από το 

πατρικό της σπίτι, οι μπρατίμσις τη φώναζαν να γυρίσει, να κοιτάξει πίσω της 

τρεις φορές, ώστε τα παιδιά που θα φέρει στον κόσμο να μοιάζουν στο δικό της 

σόι. 

Μετά το πέρας της στέψης, πρώτοι έβγαιναν οι δύο μπράτμ(οι) οι οποίοι έτρεχαν 

όσο πιο γρήγορα μπορούσαν προς το σπίτι του γαμπρού, για να πάρουν από τους 

γονείς του το πιαλτίκ(ι) (ανταμοιβή) και να τους ανακοινώσουν ότι τελέστηκε το 

μυστήριο. Οι γονείς έδιναν για ανταμοιβή, στον έναν άσπρο μαντήλι, που στη μια 

γωνία είχαν δεμένα σε κόμπο λίγα κέρματα, και στον άλλο μία κανάτα με κρασί. 

Οι μπράτμ(οι), αφού έπαιρναν το πιαλτίκ(ι), ξαναγύριζαν πάλι τρέχοντας στο 

πλήθος και κερνούσαν πρώτα το νούνου και τη νούνα, οι οποίοι τους 

φιλοδώριζαν, ύστερα κερνούσαν τους καλεσμένους, βάζοντας το μαντήλι στον 

δεξιό ώμο του καθενός, και αυτή η κίνηση συμβόλιζε την τελική συγκατάθεση του 

πεθερού και της πεθεράς, για το μυστήριο που τελέστηκε. 

Όταν η πομπή έφτανε στο σπίτι του γαμπρού, ένας μπράτμους περίμενε στην 

είσοδο, έχοντας μπροστά στα πόδια του ένα κούτσουρου (κορμό δένδρου) κι ένα 
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τσεκούρι για τα ταξίματα. Πρώτος έπρεπε να τάξει ο νούνους που ήταν και το 

τιμώμενο πρόσωπο, ύστερα η νούνα, ακολουθούσε ο πεθερός, η πεθερά και 

τελευταία τα συμπεθέρια. Σε κάθε τάξιμο, ο μπράτμους χτυπούσε μία τσεκουριά 

στο κούτσουρο, και μ’ αυτόν τον τρόπο επικύρωνε το τάξιμο. 

 

Μόλις τέλειωναν τα ταξίματα, πρώτοι έμπαιναν οι νεόνυμφοι μέσα στην αυλή, ο 

πεθερός και η πεθερά τους υποδέχονταν, φιλούσαν τα στέφανα της νύφης, διότι 

σύμφωνα με το έθιμο, οι γονείς του γαμπρού δεν πήγαιναν στην εκκλησία να 

παρακολουθήσουν την τέλεση του μυστηρίου. Η πεθερά, οδηγούσε το ζευγάρι 

στην είσοδο του σπιτιού, κρατώντας ένα πιατάκι με μέλι ή οποιοδήποτε άλλο 

γλυκό, το οποίο έδινε στη νύφη, εκείνη έπαιρνε λίγο με το δάχτυλό της και έκανε 

στο επάνω μέρος της πόρτας έναν σταυρό, για να είναι γλυκά τα λόγια που θα 

ανταλλάσσουν μεταξύ τους οι δύο γυναίκες.  

Στη συνέχεια τους περνούσε επάνω από τον άλτσο. Ο άλτσος ήταν μια 

σιδερόβεργα (γάντζος), την οποία έβαζαν στην είσοδο του σπιτιού να την 

περάσουν οι νεόνυμφοι, για να είναι σιδερένιοι, να μην αρρωσταίνουν ποτέ, και 

έπειτα τους οδηγούσε στην κρεβατοκάμαρα. Εκεί τους έβαζε να σταθούν επάνω 

στο τσόλ(ι), (χονδρό υφαντό ύφασμα φτιαγμένο από γιδόμαλλο), που συμβόλιζε 

τη σταθερότητα του γάμου, υγεία και μακροημέρευση. 

Οι καλεσμένοι όλοι κάθονταν στα τραπέζια που ήταν ήδη στρωμένα, χωριστά οι 

άνδρες και χωριστά οι γυναίκες και άρχιζαν το φαγοπότι, ενώ οι μουσικοί, όση 

ώρα έτρωγαν οι καλεσμένοι, έπαιζαν το σουμπέτ(ι) (επιτραπέζιο τραγούδι) που το 

τραγουδούσε ο πιο καλλίφωνος της παρέας: 

Τρώτι φίλοι μ’ κι πίνιτι κι ‘γώ δα τραγουδήσου 

κι τι τραγούδι να σας πω, ν’ αρέσει η αφεντιά σας. 

Χίλιες φορές ορκίστηκα να μην σας τραγουδήσου 

αλλά για το χατίρι σας, τουν όρκου δα πατήσου. 

Έρχουμι απ’ την Ανατολή μι μια χρυσή φριγάτα 

πέντι πασιάδις είχαμι, όμορφα τραγουδούσαν. 

Χαρείτι νιές, χαρείτι νιοί, τα δρουσιρά σας νιάτα, 

‘ιατί γουργά μαραίνουντι, φεύγουν π’ αναθιμάτα. 
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Να ‘ταν τα νιάτα δεύτιρα, να ‘ταν τα νιάτα τρίτα 

τα νιάτα να πουλιούντανι, ξαγουρασμό δεν είχαν. 

Ας τραγουδήσου κι ας χαρού τα έρημαμ’ τα νιάτα 

‘ιατί δα ν’ άρθ(ει) ένας κιρός, να τα σκιπάσ(ει) η πλάκα. 

 

Και ενώ συνεχιζόταν το γλέντι, με τη συμμετοχή πλέον και των νεονύμφων (οι 

οποίοι, για να δείξουν τον σεβασμό τους στη νούνα και στο νούνου, όσες ώρες 

ήταν παρόντες, στέκονταν όρθιοι), δυο μπρατίμια μαζί με ένα μουσικό, 

χορεύοντας πήγαιναν να φέρουν τον μουκρό το νούνου (αν υπήρχε μικρός νουνός) 

και τα δώρα που είχε τάξει στο κούτσουρο ο νούνους με τη νούνα. Η νύφη άνοιγε 

τα δώρα (τα οποία ήταν αραδιασμένα μέσα στη μισάουα το ένα πάνω στο άλλο, 

και ανάμεσα από το καθένα είχε τριμμένο ξερό βασιλικό) και άρχιζε να δωρίζει: 

Πρώτα το νούνου ένα πισκίρ(ι) (πετσέτα), τη νούνα ένα τσιουμπέρ(ι) (μαντίλα), 

στη συνέχεια τον πεθερό, την πεθερά, τον μπάτη και την κάκου (αν είχε ο γαμπρός 

μεγάλο αδελφό, και την γυναίκα του), τους μπασιάδις (τα αδέλφια του γαμπρού), 

σ’ μπούις (τις αδελφές του γαμπρού), τα μπρατίμια και τις μπρατίμσις από ένα 

μαντιλάκι ή μια πετσέτα. Μαντιλάκια έπαιρναν και όσοι ήταν καλεσμένοι από τη 

μάνα του γαμπρού, εφόσον ήταν η νύφη ευκατάστατη και είχε τη δυνατότητα να 

δωρίσει όλους τους καλεσμένους.  

Μετά το φαγοπότι, άρχιζε ο χορός, με πρώτους το νούνου και τη νούνα, οι οποίοι 

επιδεικνύοντας το δώρο που τους δώρισε η νύφη, το σιγκάθιζαν και το κρατούσαν 

ψηλά, για να το δουν όλοι. Το ίδιο έκαναν και όλοι όσοι έπαιρναν δώρο.  

Αφού τελείωνε το γλέντι, ο νούνους με τη νούνα σηκώνονταν πρώτοι να 

χαιρετήσουν τη νύφη, την πλήρωναν και εκείνη με ευλάβεια τους φιλούσε το χέρι, 

και ακολουθούσαν οι υπόλοιποι καλεσμένοι. Έτσι τέλειωνε το γλέντι. 

Μόλις σκορπούσε το γλέντι, η νύφη μαζί με την πεθερά πήγαιναν μέσα στο σπίτι 

και η πεθερά σεριανούσε τη νύφη στο εσωτερικό του σπιτιού, της έδειχνε τους 

χώρους και τα τουτούσια (το νοικοκυριό) και της έλεγε τις συνήθειες που είχαν. 

Πριν πάει να κοιμηθεί, έπρεπε να περάσει από το δωμάτιο του πεθερού και της 

πεθεράς, να τους σκεπάσει και ύστερα να πάει η ίδια για ύπνο. 

Τη Δευτέρα το πρωί, η νύφη ξυπνούσε 

πρώτη να ετοιμάσει μία κανάτα με 

νερό και να ρίξει στον πεθερό και την 

πεθερά να πλυθούν και να τους 

δωρίσει από ένα πισκίρ(ι), για να 

σκουπίζονται. Εκείνοι την πλήρωναν 

συμβολικά και έδιναν την ευχή τους: 

«όσου στ’μόν(ι) κι υφάδ(ι) έχει τούτου 

του πισκίρ(ι), τόσ(οι) χρόν(οι) να 

ζήσ’τει, κι τόσις κα’ουσίνις να 
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πιράσ’τει». (όσο στημόνι και υφάδι έχει αυτή η πετσέτα, τόσα χρόνια να ζήσετε 

και τόσες καλοσύνες να περάσετε).  

Στη συνέχεια, έρχονταν και οι μπράτμ(οι) με τα όργανα, για να κάνουν Σλάτκα 

ρακί (το έθιμο της γλυκιάς ρακής). Κερνούσαν ρακί και αντί, για μεζέδες, έδιναν 

μιντούδις (καραμελίστες) ή πιταούδις ζάχαρ(ι) (τετράγωνες παστίλιες ζάχαρης) 

και τα μπρατίμια έφτιαχναν τη μηλιά (ένα ξερό κλωνάρι κέδρου ή μηλιάς με 

παρακλάδια), τη στόλιζαν με πολύχρωμες κορδέλες, τη στερέωναν σε ένα 

σταθερό πλακέ ξύλο και την τοποθετούσαν πάνω στο τραπέζι. Όποιος ερχόταν, 

έπινε λίγο ρακί, έτρωγε την καραμελίτσα και έριχνε τον οβολό του στη μηλιά 

λέγοντας: «Αϊντι, απου τ’ιμένα λίγου κι απ’ τουν Θιό πουλύ» (από μένα λίγο κι 

από το Θεό πολύ). Τη μηλιά την έφτιαχναν και στο σπίτι της νύφης και του 

νούνου. 

Το βραδάκι, τα μπρατίμια έφτιαχναν την ντουντού. Έπαιρναν ένα γαϊδουράκι, το 

έντυναν με δυο παντελόνια στα τέσσερα πόδια, το στόλιζαν με λουλούδια, το 

σαμάρωναν και πήγαιναν στο πατρικό σπίτι της νύφης και του νούνου, για να 

πάρουν τη μηλιά και τα χρήματα που είχαν μαζέψει και να τα παραδώσουν στη 

νύφη, αφού πρώτα της ζητούσαν διάφορα αλληγορικά πράγματα, τα οποία η ίδια 

έπρεπε να τα καταλάβει και να τους τα δώσει. Της έβγαζαν με λίγα λόγια την 

ψυχή, ώσπου να της παραδώσουν τη μηλιά και μ’ αυτόν τον τρόπο δοκίμαζαν τη 

νοημοσύνη, την υπομονή και την αντοχή της.  

Αφού τελείωνε κι αυτή η διαδικασία, πριν από τη δύση του ηλίου, τα μπρατίμια 

έπαιρναν την κέσκα, τη χόρευαν δυο-τρεις χορούς, την ξετύλιγαν και την 

κατέβαζαν από το κοντάρι, τραγουδώντας τραγούδια του γάμου.  

Την Τρίτη ημέρα, δυο τρεις γυναίκες πήγαιναν στο σπίτι της νούνας να μαζέψουν 

τα αγγειά από τον γάμο. Και μ’ αυτό τέλειωνε ο γάμος, ώσπου να ακουστεί ότι 

κάποιο άλλο σπίτι ετοιμάζει «Χαρά», όπως συνήθιζαν να λένε τον γάμο, για να 

αρχίσει και πάλι η ίδια διαδικασία και να ξανακουστεί το εμβατήριο του γάμου 

«Κεεεεεσ(ι), κεεεεεσ(ι),ίίίίχουχουουου». 

 

ΒΛΑΧΙΚΟΣ  ΓΑΜΟΣ 

   Στα Βλαχοχώρια, πολλά από τα έθιμα για την προετοιμασία και την 

πραγματοποίηση του γάμου, διατηρούνται έως σήμερα. Η πρόταση γινόταν προς 

την οικογένεια της κοπέλας και η οικονομική κατάσταση μαζί με την καταγωγή 

της αποτελούσαν προϋποθέσεις για την πορεία του προξενιού. Ο αρραβώνας, 

αποτελούσε ουσιαστικά την ανταλλαγή δώρων, με τους συγγενείς της 

μελλόνυμφης να προσφέρουν ούζο και τους γονείς του γαμπρού να προσφέρουν 

ένα λευκό μαντήλι γεμάτο με σταφίδες, λουκούμια και ένα κέρμα. Η 

προετοιμασία του γάμου ξεκινούσε ένα μήνα πριν τον γάμο, με μάζεμα ξύλων από 

το δάσος, τα λεγόμενα «κάγκανα» και την προετοιμασία για προζύμι και το 

ζύμωμα ψωμιού. 



 90 

        Την Κυριακή, 

ημέρα του γάμου, στο 

πατρικό της νύφης 

παρουσιάζεται η προίκα 

της νύφης, που 

αργότερα 

τακτοποιούνταν για να 

παραληφθεί από τους 

συμπεθέρους μαζί με 

την νύφη. Η νύφη 

ετοιμαζόταν με τη 

βοήθεια των φίλων της 

ενώ ο αδερφός της, τής 

φορούσε τις γόβες και 

το πρόσωπό της 

καλύπτονταν από ένα μαντήλι και δεχόταν 

επισκέψεις που τις εύχονταν και την κέρναγαν 

χρήματα. Στο σπίτι του γαμπρού, το πρωί της 

ίδιας μέρας μαζεύονται 3 γυναίκες για τον 

στολισμό 3 κουλούρων. Ακολουθεί το 

ξύρισμα του γαμπρού, με τους συγγενείς να 

τον κερνάνε χρήματα και να του δίνουν 

ευχές. Έπειτα, ο γαμπρός έφιππος, με 

συγγενείς και φίλους, ξεκινούσε την γαμήλια 

πομπή από το σπίτι του με προορισμό το σπίτι 

της μελλοντικής του γυναίκας. Η άφιξη τους 

στο σπίτι της νύφης γνωστοποιούνταν με το 

ρίξιμο τριών πυροβολισμών. Για την παράδοση της νύφης, έπρεπε είτε να 

προσφέρουν χρήματα, είτε να πιουν μια και έξω το ποτό που τους προσέφεραν. Η 

νύφη μεταφερόταν τελικά προς την εκκλησία, συνεχίζοντας την γαμήλια πομπή 

έφιππη. 

 

Ο ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ   ΓΑΜΟΣ 

 

Σε αδρές και γενικές γραμμές ο Ηπειρώτικος παραδοσιακός γάμος ήταν και ο 

παραδοσιακός γάμος που απαντάτο και στις άλλες γεωγραφικές περιοχές της 

Ελλάδας, Θεσσαλία, Μακεδονία, Πελοπόννησο, Νησιά κλπ. Ωστόσο στις 

λεπτομέρειες όμως οι διαφορές ήταν πολλές. Και τούτο το φαινόμενο των διαφορών 

παρουσιαζότανε όχι μόνο μεταξύ των τεσσάρων Νομών στην Ήπειρο, Ιωαννίνων, 

Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, αλλά οι λεπτομέρειες του πανηγυρισμού του γάμου 

ήταν διαφορετικές και αισθητές πολλές φορές και μεταξύ των πιο κοντινών χωριών 

μέσα στο ίδιο Νομό. 

Ο ηπειρώτικος γάμος ήταν και είναι μια κορυφαία έκφραση των τοπικών ηθών και 

εθίμων. Τόσο στις παλαιότερες εποχές όσο και σε μεγάλο βαθμό και σήμερα, η 

αγωνία για το μέλλον των νεόνυμφων επέβαλε την αυστηρή εφαρμογή του 

τελετουργικού. Οι στενές σχέσεις της τοπικής κοινωνίας καθιστούσαν επίσης κάθε 

ενήλικα θεματοφύλακά του   Η επίδραση από άλλες περιοχές είναι 
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αδιαμφισβήτητη. Οι άνδρες Ηπειρώτες ταξίδευαν σε όλη την Ελλάδα ασκώντας 

την τέχνη του οικοδόμου και φυσικό ήταν να μεταφέρουν στο χωριό ‘καινά 

δαιμόνια’.  

 Στην Ήπειρο, η γυναίκα μετά τα 15 της χρόνια ήταν έτοιμη να παντρευτεί και να 

κάνει οικογένεια συνήθως με προξενιό και με κάποιον άντρα που θα έπρεπε να 

έχει ολοκληρώσει την στρατιωτική του θητεία. Η πιο κατάλληλη περίοδος για ένα 

πετυχημένο προξενιό ήταν στα πανηγύρια, όπου θα έβλεπαν νέους μαζί με τις 

οικογένειές τους που θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα ταιριαστό ζευγάρι και θα 

πληρούσαν τις προϋποθέσεις για έναν επιτυχημένο γάμο από όλες τις απόψεις. 

Βασικό μέλημα των προξενητών ήταν και οι 2 νέοι να ανήκουν στο ίδιο χωριό και 

όλα γίνονταν με απόλυτη μυστικότητα ώστε να μην εκτεθεί η κοπέλα ώσπου να 

πουν το ναι οι δικοί της. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 

    Η διάρκεια του γάμου ήταν περίπου δύο εβδομάδες. Από τη Δευτέρα, ο γαμπρός 

με το βλάμη και άλλους φίλους πήγαιναν στα γύρω βουνά να φέρουν ξύλα με τα 

ζώα για το μαγείρεμα και το ψήσιμο των φαγητών του γάμου. 

             Ο παραδοσιακός γάμος διαρκεί τρείς ημέρες ενώ οι προετοιμασίες 

κρατούν το πολύ δέκα ημέρες. Ξεκινούν πάντα από το πιάσιμο των προζυμιών 

όπου στη συνέχεια θα ζυμωθούν μικρές κουλούρες ψωμιού και θα φτάσουν σε όλα 

τα σπίτια των προσκεκλημένων. Αντιστοιχούν στα σημερινά προσκλητήρια. Στη 

συνέχεια θα ετοιμαστεί η προίκα όπου με πομπή θα μεταβεί στο σπίτι του 

γαμπρού. Θα γίνουν οι απαραίτητες προμήθειες σε γλυκά και φαγητά για τα 

διάφορα γλέντια που στήνονται από τις δυο οικογένειες. 

Ο ΒΛΑΜΗΣ 

Ο βλάμης ήταν ο καλύτερος φίλος του γαμπρού, ο πιο έμπιστος. Έχει ιδιαίτερη 

θέση στον ηπειρώτικο γάμο και συμμετέχει ενεργά. Θεωρείται μια σχέση ίδια ή 

και ανώτερη από του αδερφού. Ένα παλιό έθιμο επέβαλε να ευλογηθεί από τον 

παπά. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

Προσκλήσεις δεν υπήρχαν αλλά καλούσαν τον κόσμο με μια επίσκεψη στο σπίτι 

του καθένα και προσφέροντάς του παραδοσιακή μπουγάτσα για γάμο την οποία 

ζύμωνε η μητέρα της νύφης. 

ΠΕΜΠΤΗ 

Προίκα 

Την Πέμπτη οι φίλες της νύφης πήγαιναν σπίτι της. Έκαναν στοίβα το προικιό (σε 

«γίκο») δηλαδή διπλωμένα τα υφάσματα κλπ , το ένα πάνω στο άλλο. Κάτω - 

κάτω έβαζαν τα χοντρότερα και πιο πάνω τα λεπτότερα. Από πάνω γέμιζαν με 

μαξιλάρια, ενώ στο κάτω μέρος έβαζαν μαξιλάρια για άλλες χρήσεις που ήταν 

φτιαγμένα κεντημένα στον αργαλειό ή στο χέρι ή πλεχτά. 
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Στα κρεβάτια άπλωναν τα κεντήματα, τα σεντόνια, τις μαξιλαροθήκες, τις πετσέτες 

τις ποδιές κ.α. Τα φορέματα τα τοποθετούσαν κρεμαστά. Ετοίμαζαν και τις 

πλεχτές κάλτσες (Τσιουρέπια) που προορίζονταν για δώρα στο σόι του γαμπρού. 

Στους γάμους σήμερα την Πέμπτη στρώνουν το κρεβάτι των νεόνυμφων. Μετά το 

στρώσιμο περνάνε οι συγγενείς και ρίχνουν στο κρεβάτι χρήματα για γούρι και 

ευημερία. Στη συνέχεια βάζουν ένα αγοράκι να ξαπλώσει για να γεννήσει το 

ζευγάρι αρσενικά παιδιά. Το έθιμο αυτό δεν γίνονταν στον παραδοσιακό 

ηπειρώτικο γάμο. 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Την Παρασκευή έρχονταν οι συμπέθεροι (σόι του γαμπρού) για να πάρουν την 

προίκα. Αφού τα πήγαιναν στο σπίτι του γαμπρού, η μητέρα του έριχνε ρύζι και τα 

έκαναν πάλι στοίβαΈπειτα έστρωναν το κρεβάτι και πετούσαν πάνω ένα αγόρι για 

να φέρει γούρι στο ζευγάρι και ελπίζοντας πως το πρώτο τους παιδί θα είναι 

αγοράκι. 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ - νύφη 

Το βράδυ του Σαββάτου γίνονταν το γλέντι στην νύφη. Η οικογένεια του κάθε 

προσκεκλημένου έφερνε ένα «πόδι» κρέας πρόβειο (ένα τέταρτο του ζώου) και 

από ένα ταψί ψωμί. Μερικοί έφερναν και κρασί. Πριν έρθουν τα όργανα 

τραγουδούσαν με το στόμα οι άντρες και οι γυναίκες σε αντιφώνηση (μία φορά οι 

γυναίκες και μία οι άντρες). Τραγούδια καθιστικά περισσότερο. Όταν έλεγαν 

χορευτικό τραγούδι, το χόρευαν. Μετά έρχονταν τα όργανα. Έμπαιναν στο χορό 

ανά παρέες, συνήθως ανά οικογένειες 

Πριν το φαγητό έρχονταν το συμπεθεριό (συγγενείς του γαμπρού) αποτελούμενο 

από 10-15 περίπου άτομα. Έστρωναν το τραπέζι και αφού τελείωναν το φαγητό 

τραγουδούσαν το τραγούδι «Σε τούτη τάβλα που ήμαστε» σε δύο παρέες, μία φορά 

η μία και μία φορά η άλλη 

Μόλις τελείωνε το πρώτο πιάτο, μάζευαν τα σκεύη και τα έπλεναν ώστε να 

χρησιμοποιηθούν στο δεύτερο πιάτο. Το ίδιο και στο τρίτο. Στο τέλος, στο 

τέταρτο, σερβίρονταν το κρέας. Έπιναν και κρασί ή ούζο 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ- ο γάμος 

Ο γάμος γινόταν συνήθως μετά το μεσημεριανό, νωρίς το απόγευμα. Ένας λόγος 

ήταν ότι μετά θα γίνονταν τραπέζι στους προσκεκλημένους.  

Υπήρχαν οι περιπτώσεις που γίνονταν στέφανα και στο σπίτι. Αν ο γαμπρός ήταν 

από μακριά τα στέφανα γίνονταν στο μέρος της νύφης. 

Το πρωί της Κυριακής ετοιμάζονταν φαγητά για το μεσημέρι. Συνήθως ετοίμαζαν 

το παραδοσιακό γιαχνί και κρέας με ρύζι.  Μετά τα όργανα πήγαιναν στο γαμπρό. 

 

Το ξύρισμα του γαμπρού 

Σήμερα ο νιος ξυρίζεται 

το βράδυ αρραβωνίζεται. 

Πόσο σου πρέπει ξύρισμα με γεια σου και χαρά σου 

και στα γεντσουρια σου με γιο να χαίρεται η καρδιά σου. 
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 Όλο μαζί το συμπεθεριό (του γαμπρού) με τα όργανα πήγαιναν στο νουνό για να τον 

πάρουν. Όταν ντύνονταν η νύφη, πιο παλιά, κρατούσε στην ποδιά της ασημένιο δίσκο. 

Ο πατέρας έριχνε στο κεφάλι της σταυρωτά λίγο κρασί. Μετά οι υπόλοιποι 

σταύρωναν με κέρματα το κεφάλι της και τα έριχναν στο δίσκο. Έλεγαν και το 

τραγούδι, «ευχήσου με μανούλα μου τώρα στο στόλισμά μου». Παλιά οι νύφες 

φορούσαν φορέματα κόκκινα ή μπλε. Όταν ήταν κόκκινο το φόρεμα φορούσε μπλε 

ποδιά κεντημένη με δαντέλα γύρω-γύρω και όταν ήταν μπλε το φόρεμα ήταν κόκκινη 

η ποδιά. 

 

Στα μετέπειτα χρόνια, οι νύφες φορούσαν άσπρο φόρεμα, πέπλο, κραγιόν και τα 

μακριά μαλλιά που δεν τα είχαν κόψει ακόμα, τα μάζευαν μπούκλες γύρω στο 

δάχτυλο και τα έπιαναν με 

τσιμπιδάκι. Η νύφη τα 

βλέφαρα δεν τα σήκωνε και 

κοιτούσε όλο κάτω.  

Στο γάμο, ο βλάμης ήταν 

μεταξύ των πρώτων 

παρευρισκομένων. Σε 

χωριά της Ηπείρου ο 

βλάμης πήγαινε στο σπίτι 

του γαμπρού με τη 

συνοδεία των οργάνων που 

έστελνε ο γαμπρός. Σε όλη 

τη διάρκεια του γάμου ο 

βλάμης μαζί με το νουνό 

ήταν κοντά στο γαμπρό. Ο 

γαμπρός φορούσε κοστούμι μπλε, ριγέ πουκάμισο και σκαρπίνια παπούτσια 

(παλιότερα δεν φορούσαν γραβάτα, η οποία προστέθηκε αργότερα). Ένα αγοράκι 10-

15 χρονών περίπου είχε ένα ασημένιο δίσκο στο κεφάλι και το κρατούσε με τα χέρια. 

Μέσα είχε τα στέφανα μέσα σε ρύζι και κουφέτα και ότι άλλο χρειάζονταν. Από πάνω 

ήταν σκεπασμένο με φανταχτερό πανί. Ο κόσμος που ήταν προσκεκλημένος στο γάμο  

μαζί με το βλάμη και το γαμπρό ξεκινούσαν για το σπίτι της νύφης. Τα όργανα 

τραγουδούσαν στο δρόμο διάφορα τραγούδια. Όταν έφταναν στη νύφη έλεγαν το 

«Ξύπνα περδικομάτα μου κι ήρθα στο μαχαλά σου». Ο «Βλάμης» που ήταν φίλος του 

γαμπρού φορούσε στη νύφη τα παπούτσια τα νυφιάτικα που ήταν όμως δώρο του 

γαμπρού. Μετά πιάνοντας αγκαζέ τη νύφη από τη μία μεριά ο πατέρας και από την 

άλλη η μάνα έβγαιναν έξω από την πόρτα. Τότε γυρνούσε η νύφη προς την πόρτα και 

προσκυνούσε 3 φορές (έσκυβε λίγο). Η μάνα της έριχνε ρύζι και κουφέτα που είχε σ΄ 

ένα πιάτο και το έσπαγε στο έδαφος. Μετά την έπιαναν πάλι αγκαζέ 2 νέα άτομα, τα 

αδέλφια αν είχε ή στενός συγγενής. Τα όργανα έλεγαν το (αφήνω γεια μανούλα μου). 

Πολλοί έκλαιγαν γιατί έφευγε η νύφη από τους δικούς της. Όταν έφταναν στην 

εκκλησία την έπιαναν από δεξιά αγκαζέ ο γαμπρός και αριστερά ο νουνός. Αφού 

γίνονταν τα στέφανα ξεκινούσαν για το σπίτι του γαμπρού. Τα όργανα , τα νιόγαμπρα 

και όλοι οι συμπέθεροι.Όταν έφταναν τα όργανα στο καινούριο σπίτι (του γαμπρού) 

έλεγαν το «έβγα κυρά-κυρά και πεθερά για να δεχτείς την πέρδικα». Έβγαινε η πεθερά 

με ένα πιάτο που περιείχε ρύζι και κουφέτα, τα οποία έριχνε πάνω στα νιόγαμπρα. Η 

νύφη με το τακούνι έσπαγε το πιάτο και μετά έμπαινε μέσα. Μετά έβαζαν τη νύφη στο 

χορό, σε διπλή σειρά με μέσα τις γυναίκες και έξω τους άντρες, ο γαμπρός χόρευε και 

κρατούσε για χορό όλους του άντρες και ανάλογα η νύφη τις γυναίκες. Κατόπιν οι 
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συγγενείς της νύφης έφευγαν, για να γυρίσουν το βράδυ να συμμετάσχουν στη 

«χαρά». Όποιος είχε την οικονομική άνεση κρατούσε τα όργανα και για το βράδυ. 

Όπως γίνονταν το γλέντι στη νύφη το Σάββατο το βράδυ τα ίδια γίνονταν και στο 

γαμπρό την Κυριακή το βράδυ. Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του 

γλεντιού δίπλα από τη νύφη κάθονταν πάντα μια γυναίκα, που μπορεί να ήταν η 

αδερφή της (αν είχε) ή κάποια ξαδέρφη της. Τα πιο πολλά δώρα του γάμου ήταν 

χαλκώματα. Ταψί, κατσαρόλα, νταβάς, σουρωτήρι, γκιούμι (σκεύος με χερούλι με 

κάλυμμα για νερό), κανάτα και γυαλικά. Στους αυστηρά προβλεπόμενους άγραφους 

κανόνες, ιδίως σε ότι αφορούσε, στη νύφη περιλαμβάνονταν και ο τρόπος που 

εκφωνούσε τους καινούριους συγγενείς «Πατέρα» τον πεθερό, «μάνα» τη πεθερά, 

«αφέντη» όλους τους άρρενες, «κυρά» όλες τις γυναίκες. Απαντούσε πάντα με το 

«όρσε» (ορίστε) όταν την καλούσαν και απαγορεύονταν να περάσει μπροστά από τους 

καθιστούς άντρες. 

 

Δευτέρα μετά το γάμο 

   Το πρωί της Δευτέρας η νύφη παίρνει τρία μικρά παιδιά από το σόι του γαμπρού και 

την πηγαίνουν να της δείξουν τη βρύση του καινούριου της μαχαλά. 

Τετάρτη μετά το γάμο 

Την ημέρα αυτή η νύφη ζεσταίνει νερό σ’ ένα καζάνι για να πλύνει τα ρούχα του σπιτιού.  

 

Τα πιστρόφια 

Η ετυμολογία της λέξης πρέπει να προέρχεται από παραφθορά της λέξης επιστροφή 

καθώς είναι ένας μικρός γάμος που γίνεται όμως στο σπίτι της νύφης την επόμενη 

Κυριακή. Όλη την εβδομάδα που πέρασε δεν επιτρέπεται η νύφη να πάει στο πατρικό της. 

Από το σόι του γαμπρού πηγαίνουν οι πιο κοντινοί συγγενείς.  

Αυτός λοιπόν είναι ο παραδοσιακός Ηπειρώτικος γάμος. Διακρίνεται για τη δωρικότητά 

του την αυστηρή τάξη όσον αφορά τους ρόλους. Πολλά είναι τα προληπτικά μέτρα που 

παίρνονται για να εξευμενίσουν την τύχη του ζευγαριού. Άλλο ένα σημείο που αξίζει να 

προσέξουμε είναι έντονη προθυμία που δείχνουν οι συγγενείς να βοηθήσουν στα του 

γάμου αδιαφορώντας ειλικρινά για τους κόπους και τις θυσίες που απαιτούνται παρά την 

κούραση που νιώθουν στην καθημερινή τους ζωή. Βαθιά μέσα τους όλοι αναγνωρίζουν τη 

μέγάλη αξία που έχει ο γάμος 

 

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ 

Όποιος παρευρεθεί σήμερα σε γάμο θα διαπιστώσει ότι, οι οργανοπαίχτες έχουν 

επινοήσει ξεχωριστά τραγούδια για τους γονείς τόσο της νύφης όσο και του 

γαμπρού, καθώς και για τα αδέλφια ή κουνιάδια αυτών με τα κάτωθι λόγια: 

Ποιος τον κάνει αυτόν τον Γάμο τον τρανό και τον μεγάλο; 

http://ellas2.wordpress.com/2011/08/09/%cf%84%ce%b1-%cf%84%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%8d%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b4%ce%bf%cf%83%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b7%cf%80%ce%b5%ce%b9%cf%81%cf%8e/
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Ο πατέρας τον κάνει ή η μητέρα ή τα αδέλφια ή τα κουνιάδια τον κάνουν ανάλογα 

με το ποιος σέρνει πρώτος το χορό για να φιλοδωρήσει πλουσιοπάροχα τους 

Οργανοπαίχτες. Αυτά όμως είναι πρόσφατες προσθήκες και δεν αποτελούσαν μέρος 

του αυθεντικού παραδοσιακού ηπειρώτικου γάμου της περιόδου περί το 1800 και 

νωρίτερα. Το κρεβάτι όπως έχει φθάσει μέχρι τις μέρες μας, είναι ένα έθιμο, που 

γίνετε μερικές μέρες πριν τον γάμο του νέου ζευγαριού, και ως κύριο σκοπό του έχει 

να θαυμάσουν οι συγγενείς και οι φίλοι τα προικιά της νύφης, αλλά και την δωρεά 

είτε κοσμημάτων, είτε κάποιου χρηματικού ποσού για το ξεκίνημα του ζευγαριού. Οι 

ανύπαντρες νεαρές φίλες και συγγενείς της νύφης στρώνουν το κρεβάτι και το 

σταυρώνουν τρεις φορές. Ο γαμπρός ή η πεθερά της νύφης ξεστρώνει το κρεβάτι και 

αυτό επαναλαμβάνεται τρεις φορές. Μετά το τρίτο στρώσιμο του κρεβατιού επάνω 

στο κρεβάτι απλώνονται τα προικιά της νύφης. Το κρεβάτι όπως έχει φθάσει μέχρι 

τις μέρες μας, είναι ένα έθιμο, που γίνετε μερικές μέρες πριν τον γάμο του νέου 

ζευγαριού, και ως κύριο σκοπό του έχει να θαυμάσουν οι συγγενείς και οι φίλοι τα 

προικιά της νύφης, αλλά και την δωρεά είτε κοσμημάτων, είτε κάποιου χρηματικού 

ποσού για το ξεκίνημα του ζευγαριού. Οι ανύπαντρες νεαρές φίλες και συγγενείς της 

νύφης στρώνουν το κρεβάτι και το σταυρώνουν τρεις φορές. Ο γαμπρός ή η πεθερά 

της νύφης ξεστρώνει το κρεβάτι και αυτό επαναλαμβάνεται τρεις φορές. Μετά το 

τρίτο στρώσιμο του κρεβατιού επάνω στο κρεβάτι απλώνονται τα προικιά της νύφης. 

Αυτά είναι δείγματα εκσυγχρονισμού και εποχής. 

Ωστόσο το πρωτότυπο παραμένει πάντοτε ανεξίτηλο από το πέρασμα του χρόνου 

στην περίπτωση που καθίσταται γνωστό, πράγμα το οποίο προσπαθούμε στο παρόν 

άρθρο μας να παρουσιάσουμε. 

Τραγούδι σε αρραβωνιασμένο 

Σαν κίνησε ο νιούτσικος να πάει ν’ αρραβωνιάσει 

ούτε τα ρούχα του έβαλε ούτε ζωνάρι εζώστη 

κι η Μάνα του του φώναζε κι η Μάνα του του λέει. 

Γύρισε πάρ’ το ρούχο σου ζώσου και το ζουνάρι 

και σύρε ν’ αρραβωνιαστείς την ακριβή την Κόρη. 

Γύρεψε βόδια στο ζυγό γελάδια στην αγέλη 

μούλαις φοράδες κι άλογα κι ασέλλινο πουλάρι. 

Εκεί που πάνω Μάνα μου εγώ ν’ αρραβωνιάσω 

ούτε για ρούχο με ρωτάν ούτε και για ζουνάρι 

εκεί τηράν τα νειάτα μου τηράν την ομορφιά του 

κι εγώ τα πλούσια τα προικιά στον νου μου δεν τον έχω 

τον έχω για της λυγερής τα μάτια και τα φρύδια. 

Όταν πηγαίνει ο γαμπρός στο σπίτι της νύφης 

Μου μήνυσεν η λυγερή να πάω ν’ αρραβωνιάσω 

πριν κατεβάσει ο ποταμός και τρέξουν τα λαγκάδια. 

Εγώ θα πάω να τη βρω κι αν βρέξει και χιονίσει 

και κατεβάσει ο ποταμός και σύρουν τα λαγκάδια 

στο δαχτυλίδι μου πατώ στον κρίκο του περνάω. 

Την παραμονή του γάμου 
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Τραγουδείται στο σπίτι της νύφης την παραμονή του γάμου, ενώ οι κοπέλες την 

χτενίζουν και της πλέκουν τα μαλλιά: 

Από τα τρίκορφα βουνά 

Γεράκι έσυρε λαλιά. 

Πάψτε αέρες πάψετε 

απόψε κι άλλην μια βραδυά. 

Αγώρου γάμος γένεται 

Κόρη ξανθή παντρεύεται. 

Το Σάββατο όταν κοσκινίζουν τ’ αλεύρια για τα ψωμιά του γάμου 

Τρισεύγενη στο γάμο σου στα αρρεβωνίσματά σου 

τα χιόνια αλεύρια να γενούν και τα πουλιά ποτήρια 

κι η θάλασσα γλυκό κρασί και τα καράβια κούπες 

τα κύματα γριβόλογα να ρθουν οι συμπεθέροι 

Όταν πηγαίνουν να πάρουν τη νύφη 

Αυτό τ’ αστέρι το λαμπρό που πάει κοντά στην Πούλια 

αυτό μου φέγγει κι έρχομαι κόρη μέσ’ στην αυλή σου. 

Χτυπώ τη θύρα δυο φορές το παραθύρι πέντε 

σήκω ν’ αλλάξεις κόρη μου να βάλεις τ’ άρματά σου 

γιατ’ ήρθαν να σε πάρουνε πεζούρα και καβάλα. 

Χίλιοι έρχονται καβαλαριά κι άλλοι χίλιοι πεζούρα 

ξήντα μουλάρια κουβαλούν σιτάρι για το γάμο. 

Ο στολισμός της νύφης 

Ντύσου στολίσου λυγερή ντύσου στολίσου κόρη 

για να φανείς μπρος στον γαμπρό κήπος και περιβόλι. 

Όλα τ’ αηδόνια ζήλεψαν κι επέταξαν κοντά σου 

κι όλα λαλούσαν κι έλεγαν χαρά στην ομορφιά σου. 

Έχεις μαλλιά τετράξανθα στις πλάτες σου ριμμένα. 

Άγγελοι σου τα χτένισαν με τα χρυσά τα χτένια. 

Το ξύρισμα του γαμπρού 

Φέρτε ξυράφια διαλεχτά μέσα από την Ολλάνδα 

να ξουριστούν χρυσά μαλλιά με τέτοια ομορφάδα 

Γύρισμα 

Σήμερα ο νιος ξυρίζεται 

το βράδυ αρραβωνίζεται. 

Πόσο σου πρέπει ξύρισμα με γεια σου και χαρά σου 

και στα γεντσουρια σου με γιο να χαίρεται η καρδιά σου. 

Στον προξενητή 

Ποιος ήταν ο προξενητής που νάχει φάει κανέλλα 

π’ αντάμωσε χρυσό αετό με τέτοια περιστέρα 

Γύρισμα 

http://ellas2.wordpress.com/2011/08/09/%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B7%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%8E/
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Ήλιος ήταν Προξενητής 

αυγερινός στεφανωτής. 

Αξίζεις Κυρ Προξενητή φλωριά με το καντάρι 

π’ αντάμωσες μια τέτοια νια με τέτοιο παλληκάρι. 

Κλάματα 

Την ώρα που εγκαταλείπει η νύφη το πατρικό της σπίτι 

Πρώτο τραγούδι: 

Σειστήτε όρη και βουνά περβόλια και τα δάση 

σήμερα τη Μανούλα της η Νύφη θα τη χάσει. 

Μα από χαρά τα δάκρυα κι απ’ τη χαρά τους κλαίουν 

κάθε γονιού ν’ αξιώνει ο Θιος παιδιά τους να παντρεύουν. 

Κλαίνε απαρηγόρητα και τα πουλιά στα δάση 

κλαίει και τούτη η γειτονιά την κόρη που θα χάσει. 

Δεύτερο τραγούδι: 

Αφήνω γεια στη γειτονιά και γεια σοτυς εδικούς μου 

αφήνω και στη μάνα μου τρια υαλιά φαρμάκι 

τόνα να πίνει το ταχύ τ’ άλλο το μεσημέρι 

το τρίτο το πικρότερο τις πίσημες ημέρες. 

Όταν πηγαίνουν τη νύφη καβάλα στο άλογο συνοδεία των μουσικών οργάνων 

στην εκκλησία για τη στέψη 

Νεραντζούλα φουντωμένη πούναι τ’ άνθη σου 

πούναι η πρώτη σου ομορφάδα και τα κάλλη σου 

φύσηξε βοριάς, αέρας και τα τίναξε 

και με τις βροχές ο Νότος τ’ αποχάλασε. 

(Παρατήρηση για τους ειδήμονες: Διάφορες πρόσφατες Συλλογές αναφέρουν στη 

συνέχεια των ανωτέρω στίχων και τους εξής: Κίνησαν τα καράβια τα Ζαγοριανά 

κίνησε κι ο καλός μου να πάει στην ξενιτειά κλπ. Οι στίχοι αυτοί δεν 

αποτελούσαν συνέχεια αυτού του τραγουδιού. Αυτούς τους στίχους ο Λόγιος 

Φωριέλ με τίτλο, ο Μαγευμένος, τους αναφέρει ως αυτόνομο τραγούδι του 

ιδιωτικού βίου και όχι ως τραγούδι του γάμου). 

Πριν μπουν στην εκλησία για τη στέψη 

Στα πρόθυρα της Εκκλησιάς σ’ αυτό το Άγιο Βήμα 

στέκουν δυο βέργια και κλωνιά σφιχτοπερδικλωμένα 

μέσ’ στην κορφή στέκει η ελιά με τα χρυσά τα φύλλα 

και πάνω στα ξωκλώναρα αετός μαργαριτάρι 

να τα βλογήσει ο παππάς να γίνουνε ζευγάρι. 

 

http://ellas2.wordpress.com/2011/08/09/%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B7%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%8E/
http://ellas2.wordpress.com/2011/08/09/%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B7%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%8E/
http://ellas2.wordpress.com/2011/08/09/%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B7%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%8E/
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Δεύτερο τραγούδι 

Εκκλησιά μου κουκλωτή κουκλωτή καμαρωτή 

μύρια δέχεσαι κεριά τη Μεγάλη Πασχαλιά 

δέξου και τα νιόγαμπρα και τα πρωτοστέφανα 

βλόγησέ τα χάρισέ τα για ν’ ανθίσουν να καρπίσουν 

πέντε γιους και θυγατέρα γρήγορα για ν’ αποχτήσουν. 

Στην πλατεία του χωριού μετά τα στέφανα στο χορό των νεονύμφων 

Πρώτο τραγούδι 

Σήμερα είν’ άσπρος ουρανός σήμερα είν’ άσπρη μέρα 

σήμερα ανταμωθήκανε αετός και περιστέρα. 

Πόσω σας πιάνει ο χορός με γεια σας και χαρά σας 

και στα γεντσούρια σας με γιο να χαίρεται η καρδιά σας. 

Πόσ’ όμορφη είσαι στο χορό σαν το μαργαριτάρι 

σαν τη Μαΐσια τη δροσιά που πέφτει στο χορτάρι. 

Όσοι είστε φίλοι και δικοί τώρα να μας χαρείτε 

και των παιδιών σας τις χαρές να ζήσετε να ιδείτε. 

Με γεια και στο κουμπάρο μας πώβαλε τη φροντίδα 

και έβαλε τ’ αντρόγυνο να φέρουν μία γύρα. 

Δεύτερο τραγούδι 

Εμπάτε αγόρια στο χορό κοράσια στα τραγούδια 

να ιδήτε και να μάθετε πως πιάνεται η αγάπη 

από τα μάτια πιάνεται στα χείλια κατεβαίνει 

κι από τα χείλια χύνεται και στην καρδιά ριζώνει. 

Όταν υποδέχεται η πεθερά τη νύφη 

Η πεθερά σου σήμερα στους δρόμους καθαρίζει 

τους στρώνει με τριαντάφυλλα, με ρόδα τους γεμίζει 

τους στρώνει για τη νύφη της να σκύφτει να τα πάρει 

κι αφού τα γλυκομυριστεί στον κόρφο να τα βάλει 

να τα μαζών’ στον κόρφο της και στο προσκέφαλό της 

και να τα δίνει στο γαμπρό να μυριστεί ο καλός της. 

Άλλο τραγούδι: 

Νύφη μου ξάστερο νερό και ξέλαμπρο φεγγάρι 

το ταίρι σου είναι ζηλευτό κι όμορφο παλληκάρι. 

Στο σπίτι τα πεθερικά στη γειτονιά οπούρθες 

σαν κυπαρίσσι να σταθείς σαν πρίνος να ριζώσεις 

και σαν γλυκιά γλυκομηλιά ν’ ανθίσεις να καρπίσεις 

υγιούς εννιά ν’ αξιωθείς και μια γλυκομηλίτσα. 

http://ellas2.wordpress.com/2011/08/09/%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B7%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%8E/
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→ Η τελευταία πράξη των εορτών του γάμου. Μετά την εγκατάσταση της νύφης 

στο σπίτι του γαμπρού και της 

πεθεράς, η μετάβαση της νύφης 

στη βρύση με την βαρέλλα για 

να μεταφέρει το κρύο νερό 

Βρύση μου μαλαματένια και 

κρυστάλλινο νερό 

να φιλούσα την ελιά σου και τον 

άσπρο σου λαιμό. 

Βρύση μου μαλαματένια και 

κρυστάλλινο νερό 

να φιλούσα την ελιά σου και τον 

άσπρο σου λαιμό. 

Βρύση μου μαλαματένια αγαπάς με ως σ’ αγαπώ 

να μην τρέχουν σαν τη βρύση τα ματάκια μου τα δυο. 

Μια μαλαματένια βρύση θε να βρω να πιω νερό 

για να σβήσουνε οι φλόγες που με καίν’ τόσον καιρό. 

Βρύση μου μαλαματένια έχω λόγια να σου ειπώ 

κύλα το το κρυόνερό σου για να δροσιστώ και γω. 

 

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΚΟΣ  ΓΑΜΟΣ 

    Ο γάμος ορίζονταν από το αρραβωνιασμένο ζευγάρι και τους γονείς τους μία 

εβδομάδα πριν, ώστε να ξεκινήσουν και οι προετοιμασίες του. Η πρώτη πράξη ήταν να 

ειδοποιήσουν τους κουμπάρους που θα είχε το ζευγάρι, τους νονούς τους, ώς τιμώμενα 

πρόσωπα, καθώς και τους βλάμηδες, κάτι σαν παρακούμπαροι και κοντινά άτομα προς 

το ζευγάρι. Κανονίζονταν τα όργανα επίσης καθώς και ορίζονταν οι μάγειρες του 

γάμου. 

        Πρώτο μέλημα της νύφης ήταν να ετοιμάσει τα προικιά της ώστε να είναι έτοιμα 

για την αναχώρηση της. Επίσης οι γονείς και των δύο παιδιών ετοίμαζαν τα σπίτια τους 

που θα δέχονταν την χαρά, καθαρίζοντας και ασβεστώνοντάς τα. Η πρόσκληση των 

λοιπών συγγενών και χωριανών ακολουθούσε. Αυτό γινόταν από τους βλάμηδες οι 

οποίοι την Τρίτη πριν το γάμο φορούσαν τα καλά τους, έπαιρναν μαζί τους στολισμένη 

σβάνα ή και μια γκλίτσα και από πόρτα σε πόρτα πήγαιναν σε κάθε συγχωριανό και τον 

προσκαλούσαν. Το Σάββατο πρίν το γάμο ξεκινούσε γλέντι στα σπίτια των 

μελλόνυμφων με τραγούδια και χορούς από τα συμπεθέρια και τους συγγενείς.Στο 

τέλος στους χορούς συμμετείχαν και οι καλεσμένοι τους. Υπήρχε το συνήθειο πριν τα 

μεσάνυχτα να μην δοκιμαστούν τα φαγητά. Την ίδια μέρα από το πρωί σφάζονταν 

αρνιά και ετοιμάζονταν για το βράδυ με πλιγούρι. Το φαγητό πρώτος δοκίμαζε ο νονός 

του γαμπρού ο οποίος έδινε φιλοδώρημα στον μάγειρα και έδινε το έναυσμα να 

τραπεζωθούν οι υπόλοιποι καλεσμένοι. 

        Ως προς τις φορεσιές των μελλόνυμφων ο γαμπρός παλαιότερα φορούσε 

φουστανέλα και τσαρούχια. Η νύφη είχε πιο περίπλοκη ενδυμασία και χρειάζονταν την 

βοήθεια ειδικευμένων γυναικών. 
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        Η προίκα της νύφης μεταφέρονταν στο νέο της σπίτι με ένα νεό κάρο και δύο 

άλογα στολισμένα με μαντήλια και κουδουνάκια. Οι φίλες της νύφης αρνιόνταν να 

δώσουν τα προικιά της εάν πρώτα δεν τους δίνονταν καλό φιλοδώρημα από τους 

βλάμηδες. Μετά την τέλεση του γάμου την Κυριακή, το γλέντι συνεχίζονταν στο σπίτι 

του ζευγαριού. 

ΠΥΡΓΕΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Ο γάμος γινόταν, 

συνήθως, άνοιξη και 

φθινόπωρο, εκτός από 

το Μάη (που 

ζευγάρωναν τα 

γαϊδούρια),τη 

σαρακοστή και τα 

δίσεκτα χρόνια. 

Κουμπάρος γινόταν ο 

νονός του γαμπρού. Ο 

γάμος γινόταν 

Κυριακή. Στην αρχή 

της βδομάδας πριν το 

γάμο, δύο μικρά 

κορίτσια γυρνούσαν 

όλο το χωριό και το 

καλούσαν στην τελετή. Το κάλεσμα γινόταν με ένα κουφέτο τυλιγμένο σε χαρτί 

και με ένα κλαράκι βασιλικό. 

Αλλά και δυο αγόρια με την τσίτσα (ξύλινο μεγάλο παγούρι) γεμάτο κρασί 

βρίσκονταν εκεί και ο κάθε καλεσμένος έπινε μια γουλιά κρασί. Την Τετάρτη 

αναπιάναν τα προζύμια, έφτιαχναν τις προβέντες και έπλεναν τα προικιά της 

νύφης. 

Την ίδια μέρα γέμιζαν το στρώμα και τρία μαξιλάρια με φτέρες και για να είναι το 

πρώτο παιδί αγόρι, κυλούσαν ένα μικρό αγόρι μέσα στα ρούχα. Την Παρασκευή 

οίκιαζαν τα προικιά και ερχόταν το χωριό όλο να τα δεί και τραγουδούσαν: 

«Ωραία είν’ η νύφη μας, ωραία τα προικιά της, ωραίο το συμπεθεριό, που κάνει τη 

χαρά της…». Όταν τελείωναν τα προικιά, τα φόρτωναν στα ζώα και τα πήγαιναν 

στο σπίτι του γαμπρού. Πριν βγουν από το σπίτι, δύο παιδιά από το σόϊ της νύφης, 

ανέβαιναν στο γοίκο με τα προικιά και κάναν πως δεν τα δίναν στον γαμπρό, άμα 

δεν τα πλήρωνε. 

Τότε ο γαμπρός προσπαθούσε να τα πάρει και αν έπαιρνε ένα δεν πλήρωνε τίποτα. 

Όταν έβγαιναν από το σπίτι, η νύφη, πέταγε ένα μαξιλάρι στα κεραμίδια κι έσπαγε 

κι ένα ρόδι για το γούρι. Το ίδιο έκανε και στο σπίτι του γαμπρού. Τα άλογα που 

μετέφεραν τα προικιά τα στόλιζαν με άσπρα μαντίλια και σ΄όλο το δρόμο 

τραγουδούσαν. Στο σπίτι του γαμπρού κρεμούσαν στον τοίχο μια βελέντζα και 

πάνω της κρέμαγαν τα προικιά. 

Το Σάββατο γινόταν ολονύκτιο γλέντι στο σπίτι της νύφης με το σόϊ της. Την 

Κυριακή το πρωί πήγαινε ο κουρέας στο σπίτι του γαμπρού να τον ξυρίσει, ενώ οι 
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φίλοι του τραγουδούσαν και μετά τον βοηθούσαν να ντυθεί. Στα παλιά χρόνια 

φορούσαν φουστανέλλα, γιλέκο, ζωνάρι, κάλτσες μάλλινες με φούντες και 

τσαρούχια με φούντες. Αργότερα φορούσαν ντρίλινη πουκαμίσα και τελευταία 

κουστούμι. 

Τη νύφη στόλιζαν οι φιλενάδες της. Και αυτή στην αρχή φορούσε σεγκούνια. 

Μετά φόραγε άσπρο φόρεμα ή γκρι ή μπεζ ή ροζ. Στο κεφάλι φόραγε πέπλο από 

τούλι μακρύ ίσα με το φόρεμα και από πάνω στέμμα. 

Όταν φόραγε τα παπούτσια βάζανε μέσα μια πρόκα για να μην της κάνουν μάγια. 

Στις σόλες των παπουτσιών της, οι κοπέλες που την στόλιζαν, έγραφαν τα 

ονόματά τους και όποιας έσβηνε πρώτο θα παντρευόταν γρήγορα. Πρόκες της 

έβαζαν και στη μασχάλη για να μην την βασκάνουν. 

 

Η τελετή του γάμου 

γινόταν στο σπίτι της 

νύφης ή στην 

εκκλησία. Όταν ο 

γάμος γινόταν στο 

σπίτι της νύφης, το 

γαμπρό τον περίμενε η 

πεθερά στην πόρτα 

και του κρέμαγε 

μεταξωτό μαντίλι και 

τότε αυτός έπαιρνε τη 

νύφη. Η νύφη 

φεύγοντας φιλούσε τα 

χέρια των γονιών της 

και τραγουδούσε: 

«Μια Παρασκευή κι 

ένα Σαββάτο βράδυ, η μάνα μου με έδιωχνε, από τα γονικά μου, κι ο πατέρας μου, 

κι αυτός μου λέει φεύγα. 

Φεύγω κλαίοντας φεύγω παραπονιώντας, βρίσκω ένα δεντρί, ψηλό σαν κυπαρίσσι. 

Στέκω το ρωτώ, και το συχνορωτάω. δείξε μου δεντρί, ψηλό μου κυπαρίσσι, που θα 

κοιμηθώ, και που θα μείνω απόψε;». 

Όταν η νύφη ήταν από άλλο χωριό πήγαινε ο γαμπρός να την πάρει. Μπροστά 

πήγαιναν τρείς φίλοι του γαμπρού με τα άλογά τους (σιχαρικιαραίοι) κι έβγαινε η 

μάνα της νύφης κι έδενε άσπρα μαντίλια στα άλογα. Ακολουθούσε ο γαμπρός με 

τους συμπεθέρους τραγουδώντας: 

Ας παν να δουν τα μάτια μου, πως τα περνά η αγάπη μου, μη βρήκε αλλού κι 

αγάπησε, κι εμένα με παράτησε, ποιός σου είπε δεντρουλάκι μου δε σ΄αγαπώ 

πουλάκι μου 

Τη νύφη στην εκκλησία συνόδευαν ο πατέρας και ο αδελφός της. Το γαμπρό 

συνόδευαν δύο-τρείς φίλοι και οι βλάμιδες. Πριν μπει στην εκκλησία η νύφη, 
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πέταγε ένα ρόιδο και προσκυνούσε τρείς φορές. Άλλαζαν προβέντες και δύο νέοι 

συναγωνίζονταν ποιός θα κρατήσει πιο ψηλά την προβέντα από τον άλλο, αλλά 

στο τέλος η προβέντα του γαμπρού πλάκωνε την προβέντα της νύφης. Μετά 

έμπαιναν στην εκκλησία και γινόταν η τελετή η οποία δεν διαφέρει (σχεδόν) από 

την σημερινή. 

 

Όταν τελείωνε το στεφάνωμα, έβγαιναν στο προαύλιο όπου ήταν στημένα τα 

όργανα και τότε άρχιζε ο χορός με πρώτο τον κουμπάρο να χορεύει τη νύφη και 

μετά ο γαμπρός. 

Η νύφη μετά κράταγε 

όλο τον κόσμο να 

χορέψει. 

Τελειώνοντας ο χορός, 

ξεκίναγαν για το σπίτι 

του γαμπρού 

τραγουδώντας. 

Όταν πλησίαζαν στο 

σπίτι τραγουδούσαν το 

τραγούδι: 

Νά ειχα νεράτζι νά εριχνα, στο πέρα παραθύρι, να τσάκιζα το μαστραπά, πόχει το 

μόσχο μέσα, το μόσχο το γαρύφαλλο και το μαγκιδονήσι το μαντιλάκι που κεντάς, 

΄μένα να μου το στείλεις, να μη το στείλεις μοναχό, παρά με την αγάπη 

και φτάνοντας στο σπίτι τραγούδαγαν: 

Εβγα μανούλα του γαμπρού και πεθερά της νύφης, να ιδείς τασκέρι πούρχεται, 

ασήμι φορτωμένο. Το ασήμι και το μάλαμα, και το μαργαριτάρι, φέρνουν ασημένιο 

αργαλειό, με κρουσταλλένιο χτένι 

Στον πάτο της σκάλας, η πεθερά έδινε στη νύφη ένα λουκούμι και ένα ποτήρι 

νερό. Η νύφη έπινε και έφτυνε σε τρείς μεριές και πέταγε πίσω της το ποτήρι. 

Μετά έδινε τα δώρα στο σόι του γαμπρού, τα ζώσματα. Στην πεθερά έδινε 

στρώμα, μαξιλάρι και σεντόνι, στο υπόλοιπο σόι διάφορα δώρα. 

Στη σκάλα έπαιρνε στα χέρια της ένα αγόρι και του έδινε τσάντα (σακκούλι) για 

το σχολείο που μέσα είχε καρύδια, κουφέτα και χρήματα και στο λαιμό του 

κρέμαγε κουλούρα. Φτάνοντας στην κορυφή της σκάλας πάταγε σε σίδερο, για να 

είναι σιδερένια, έσπαγε για γούρι ρόδι σε τέσσερις μεριές και το πέταγε μέσα στο 

σπίτι. Έμπαιναν μετά μέσα στο σπίτι και στέκονταν μπροστά στα προικιά όπου 

χαιρετούσαν όλο τον κόσμο που έφευγε μετά και έμενε μόνο το σόι του γαμπρού. 

Έστρωναν τραπέζι και τα όργανα πήγαιναν να πάρουν τον κουμπάρο που είχε 

φύγει και αυτός. Τα φαγητά ήταν κρέας με μακαρόνια, ψητό, πίτες, προβέντα και 

κρασί. Τα όργανα έπαιζαν και τραγουδούσαν το τραγούδι: 
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Τρία χρυσά γαρύφαλλα, σε ένα ασημένιο τάσι, το αντρόγυνο που γίνεται, να ζήσει να 

γεράσει. Να ζήσει χρόνους εκατό και ξάμηνα διακόσια να ζήσουν να γεράσουνε, σαν 

τα ψηλά βουνά, να ασπρίσουν σαν τα χιόνια. Να κάμουν γιούς μαλάματα και γιούς 

καπεταναίους, τόνα να γίνει λοχαγός και τάλλο ταγματάρχης, το τρίτο το καλύτερο 

να γίνει εισαγγελέας, να διοικάει τον ντουνιά κι όλη την οικουμένη 

Μετά το χορό οι νιόπαντροι πήγαιναν για ύπνο.Την Τετάρτη, μετά το γάμο, 

μαζευόταν το σόι της μάνας και πήγαιναν να χαλάσουν τον γοίκο της νύφης, η 

οποία έδειχνε το σεντόνι της για να αποδείξει την παρθενιά της. Επίσης, η νύφη 

πήγαινε στη βρύση για νερό. Στις οκτώ μέρες γίνονταν τα «πιστρόφια». Το 

ζευγάρι πήγαινε στη μάνα της νύφης που έσφαζε τον κόκορα και έτρωγαν. Στις 

σαράντα μέρες πήγαινε στην εκκλησία και τις κυριακές έκαναν επισκέψεις σε 

αυτούς που τους τίμησαν στο γάμο τους 

Το προξενιό 

 

Όταν κάποιος νέος έφτανε σε ηλικία γάμου και αποφάσιζε να παντρευτεί, την 

υπόθεση την αναλάμβανε ο προξενητής ή προξενήτρα. Αν ήθελε να παντρευτεί 

μια κοπέλα που γνώριζε ο ίδιος ο υποψήφιος γαμπρός η είχε κάποια κατά νου τότε 

<<έστελναν προξενιό>> όπως έλεγαν. Αν ούτε ο γαμπρός ούτε κανείς άλλος 

συγγενής και φίλος ήξερε κάποια κοπέλα που ήθελε να παντρευτεί και να ταίριαζε 

του γαμπρού πρότεινε κάποια που είχε υπόψην του  ο προξενητής ή προξενήτρα.  

Ο προξενητής ή προξενήτρα ήταν άτομα έμπειρα που κάνανε συχνά αυτή τη 

δουλειά είτε από ευχαρίστηση καθότι θεωρούσαν ότι διαπράττουν θεάρεστο έργο 

είτε από ίδιον όφελος κερδίζοντας έτσι συνήθως ένα ζευγάρι παπούτσια (αρκετά 

καλό, πρακτικό κι εύχρηστο δώρο σε χαλεπούς καιρούς) και ότι άλλο είχαν 

ευχαρίστηση οι γονείς των μελλονύμφων ανάλογα με την οικονομική τους 

δυνατότητα και το πόσο δύσκολη ήταν η περίπτωση του παιδιού τους (δηλ. πόσα 

μειονεκτήματα είχε). Αν αποφάσιζαν να πάνε να δούν την υποψήφια νύφη, 

πηγαίνανε ο γαμπρός, ο προξενητής, ο πατέρας του γαμπρού ή τ’ αδέλφια του 

(μονό αν υπήρχαν άρρενες και μάλιστα ενήλικες και ένας – δυο το πολύ  ή 

διαφορετικά κάποιος άλλος συγγενής τους συνήθως κάποιος θείος). 

Η παραπάνω συνήθεια καταστρατηγούνταν πολλές φορές με αποτέλεσμα να πάνε 

να δούν την υποψήφια νύφη σχεδόν όλο το σόι του γαμπρού και η οικογένεια της  

μελλόνυμφης να υποβάλλεται σε δυσβάσταχτα έξοδα σε εποχές που κι η απλή 

επιβίωση δεν ήταν δεδομένη. Το γεγονός αυτό ανάγκασε τη μητρόπολη Τρίκκης 

σε αρχιερατικό έγγραφο της με ημερομηνία 14 Οκτωβρίου 1795  το οποίο 

απευθυνόταν σε κλήρο και λαό να λάβει μέτρα κατά των ακραίων αυτών 

φαινομένων προς ανακούφιση των οικογενειών που είχαν να παντρέψουν 

κορίτσια. 

Σε κάποιες περιπτώσεις συμφωνούσαν μόνο οι πατέρες του ζευγαριού ερήμην του 

κι έτσι  ο γαμπρός και η νύφη γνωρίζονταν μετά το γάμο όταν πήγαιναν στην 

εκκλησία για να στεφανωθούν, ενώ πριν και καθ’όλη τη διάρκεια του μυστηρίου η 

νύφη ήταν σκέπασμενη με τα πέπλο. Κάποιες φορές όμως και σε αυτή τη 

περίπτωση πριν το γάμο, ο γαμπρός και οι δικοί του πήγαιναν και γνωρίζονταν. 

Άμα καμιά φορά, η νύφη δεν ήταν όμορφη, τότε το συμπεθεριό έδειχνε στο 

γαμπρό άλλη κοπέλα, όμορφη. Όταν όμως τελείωνε ο γάμος, και ξεσκέπαζαν τη 

νύφη ήταν πολύ αργά για τον γαμπρό. Υπήρχαν επίσης περιπτώσεις που τύχαινε ο 

ένας από τους δυο μελλονύμφους να γνωρίζει τον άλλον ενώ ο άλλος όχι και να 

έχει δώσει την συγκατάθεση του οι δε οικείοι  του να συμφωνήσουν με τους 
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μέλλοντες συμπεθέρους ερήμην του ετέρου μελλονύμφου με αποτέλεσμα αυτός 

να γνωρίσει το πρόσωπο που θα συμβίωνε το υπόλοιπο της ζωής του κατά την 

εκτέλεση του μυστηρίου. Άμα πάλι, ο γαμπρός δεν ήταν όμορφος η’ είχε κάποιο 

πρόβλημα (πχ. μια μικρή αναπηρία, αλλήθωρος, μεγάλος σε ηλικία κτλ.)τότε 

χαμήλωναν τις απαιτήσεις στην προίκα η’ και δεν ζητούσαν καθόλου. Πολύ λίγες 

ήταν οι περιπτώσεις κλοπής της νύφης καθώς και γάμων από έρωτα καθώς στην 

μεν πρώτη υπήρχε ο κίνδυνος βεντέτας και αιματοχυσίας σε περίπτωση που οι 

γονείς της νύφης δεν έδιναν την συγκατάθεση τους στην δε δεύτερη δεν το 

επιτρέπανε τα ήθη της εποχής. 

 

 

Η φατούρα  

 

Όταν οι πλευρές των ενδιαφερομένων συμφωνούσαν τα αρραβωνιάσματα που 

στις περισσότερες περιπτώσεις σύμπιπταν με το προξενιό τότε ο προξενητής, μαζί 

με τον πλησιέστερο συγγενή του γαμπρού και τον πλησιέστερο συγγενή της νύφης 

συντάσαν και υπέγραφαν την φατούρα, δηλαδή ένα είδος σημερινού 

συμφωνητικού. 

Στη φατούρα η οικογένεια της νύφης ζητούσε ένα ειδικό ποσό χρημάτων, 

παπούτσια για τον προξενητή και για τους κουνιάδους και κουνιάδες, ένα 

ντουμπλόνι χρυσό, ένα βραχιόλι σκουλαρίκια κλπ.Αν τυχόν ο γαμπρός δεν 

συμφωνήσει με τη φατούρα της νύφης, διαλύονται οι αρραβώνες. 

   Μετά την υπογραφή της φατούρας οι δύο νέοι ήταν αρραβωνιασμένοι επισήμως 

και οι οικογένειες τους διαδίδανε το νέο στο κοινωνικό τους περίγυρο. 

Από την ημέρα που θεωρούνταν αρραβωνιάσμενοι μέχρι την ημέρα που 

παντρεύονταν οι μελλόνυμφοι δεν βλέπονταν μεταξύ τους. Η φατούρα που έγινε 

το βράδυ των 

αρραβώνων 

πραγματοποιείται 

τρεις μέρες προ 

του γάμου 

συνήθως τότε η 

νύφη εκάνε 

τραπέζι το σόϊ του 

γαμπρού και στο 

τραπέζι 

παραβρισκόταν τα 

ίδια πρόσωπα που 

είχαν παραβρεθεί 

και στους 

αρραβώνες. 

 

Ο γάμος  
 

 

Οι γάμοι γίνονταν τις Κυριακές. Την εβδομάδα του γάμου οι ετοιμασίες άρχιζαν 

απ’ τη Δευτέρα. Οι γυναίκες συγγενείς και οι γειτόνισσες των μελλονύμφων 

πήγαιναν καθημερινά στα σπίτια τους για να βοηθήσουν στις ετοιμασίες. 

Μεσοβδόμαδα και νεαροί άρρενες συγγενείς και γείτονες των μελλονύμφων 

καλούσαν όλο το Πυργετό στο γλέντι που θα γινόταν το Σαββατόβραδο. Τη 
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Πέμπτη, ζύμωναν τις κουλούρες για να καλέσουν επίσημα μ’ αυτές τους βλαμάδες 

και το νουνό. Τη Παρασκευή και το Σάββατο, έσφαζαν αρνιά και πρόβατα. 

Το Σαββατόβραδο παραβρίσκονταν όλοι όλοι οι κάτοικοι του Πυργετού στο 

γλέντι που έκαναν. Όσοι χωριανοί πήγαιναν στο γλέντι, τους πήγαιναν κουλούρες, 

για να τους ευχηθούν. Και το γλέντι έφτανε μέχρι το πρωί. Τη Κυριακή, το πρωί 

και το μεσημέρι, συνέχιζαν το γλέντι, μέχρι να παν για τα στέφανα. Τη Κυριακή 

που θα γινόταν ο γάμος, ξεκινούσε όλο το σόι του γαμπρού μαζί με τους 

καλεσμένους να πάνε να πάρουν τη νύφη να την πάνε στην εκκλησία, όπου θα 

γίνουν τα στέφανα. Μπροστά απ’ όλο το σόϊ του γαμπρού πηγαίνει το φλάμπουρο, 

που είναι ένα είδος σημαίας, που παριστάνει τον προστάτη Άγιο του Πυργετού 

Άγιο Αθανάσιο ή τον Άγιο Δημήτριο ή τον Άγιο Γεώργιο. Όταν ήταν να πάρουν 

νύφη απ’ άλλο χωριό, ξεκινούσε το συμπεθεριό απ’ το γαμπρό με τα βοϊδάμαξα 

και με τ’ άλογα. Αυτοί που ‘χαν άλογα, πήγαιναν μπροστά. Ένας απ’ αυτούς 

κρατούσε ένα φλάμπουρο. Τους πέντε-έξι άνδρες με άλογα, που τους ονόμαζαν, 

σκαριάτες έτρεχαν ποιος θα φτάσει πρώτος στο σπίτι της νύφης, να πάρει την 

κανάτα με το κρασί. Αυτή ήταν μια συνήθειά τους. Όταν όλος ο κόσμος έφτανε 

στο σπίτι της νύφης, μαζί με τον γαμπρό, έβγαιναν μπροστά οι συμπέθεροι και 

τους καλωσόριζαν. Μετά, όταν έφταναν κι οι άλλοι, γίνονταν τα στέφανα, αφού 

έδωναν τα δύο σόϊα μεταξύ τους τις πρώτες ευχές, ξεκινούσαν για την εκκλησία 

έχοντας πάντα μπροστά τους το φλάμπουρο. Μερικές φορές, οι γάμοι τελούνταν 

στα σπίτια. Αν τα στέφανα γινόταν στην εκκλησία, προτού ξεκινήσει η νύφη, 

χόρευε στο σπίτι της, ενώ ταυτόχρονα, έτρεχαν οι καβαλάρηδες στο σπίτι των 

κουμπάρων. Όποιος πήγαινε πρώτος, τού ‘διναν μια κανάτα με κρασί και στο 

γκέμι τού ‘δενε ένα άσπρο μαντήλι. Ύστερα έρχονταν κι οι άλλοι με τα όργανα 

και πέρναν τους κουμπάρους και πήγαιναν για την εκκλησία. Αν τα στέφανα 

γινόταν στο σπίτι της νύφης τότε περνούσε η συνοδεία του γαμπρού και έπαιρναν 

τους κουμπάρους για να πάνε να τελέσουν το μυστήριο.Αφού γινόταν τα στέφανα, 

όλοι μαζί έβγαιναν από την εκκλησία και έστηναν χορό στο προαύλιο της η΄ αν οι 

γάμοι τελούνταν στα σπίτια έστηναν χορό στην αυλή του.Στο χορό πρώτος χόρευε 

ο νουνός η΄ νούνος (νονός του γαμπρού) που τον κρατούσε ο κουμπάρος(που ήταν 

συνήθως ο γιος του).Ύστερα έσερναν το χορό ο πεθερός και η πεθερά. 

    Μετά τα αδέρφια του γαμπρού και μετά τα αδέρφια της νύφης. 

Στο χορό ο κουμπάρος κρατούσε το ζευγάρι και ο γαμπρός τους συγγενείς της 

νύφης ενώ η νύφη τους συγγενείς του γαμπρού.Τον πεθερό τον κρεμούσαν το 

τρουβά και τη φτσέλα και τη πεθερά τη σίτα και τη σκούπα. (Σαν να εννοούσαν 

πως η νύφη με τις απαιτήσεις της θα τους κούραζε περισσότερο). Μετά χόρευαν 

τα σόια και τέλειωνε ο γάμος δηλ. το γλέντι. Αφού τελείωνε ο χορός πήγαιναν για 

το σπίτι του γαμπρού. Έβαζαν τη νύφη και τον γαμπρό με τους βλαμάδες πάνω σ’ 

ένα κάρο. Στο δρόμο επειδή η νύφη είχε τη συνήθεια να μην μιλάει οι βλαμάδες 

έκαναν διάφορες ερωτήσεις τη νύφη για να την κάνουν να μιλήσει. Μπροστά στην 

πόρτα απ’ το σπίτι, στέκονταν η πεθερά της νύφης και την περίμενε μ’ ένα δώρο. 

Όταν έφτανε το ζευγάρι η πεθερά με τη ζώνη από την παραδοσιακή της στολή 

τους τύλιγε και τους τραβούσε μέσα στο σπίτι μετά η νύφη της φιλούσε το χέρι κι 

αυτή την έδινε το δώρο και την κερνούσε γλυκό.Και προτού μπει μεσ’ στο σπίτι 

την έβαζε και πατούσε με το δεξί σ’ ένα σίδερο, συνήθως ένα υνί η΄ πέταλο, για 

να ‘ναι σιδερένια. Μόλις έφταναν στο σπίτι του γαμπρού έβαζαν ένα σιδερένιο υνί 

στην πόρτα, απ’ όπου θα περνούσε η νύφη για να γίνει σιδερένια όπως έλεγαν. 

Εκεί το έστηναν πάλι στο γλέντι και μάλιστα οι πλησιέστεροι συγγενείς του 

γαμπρού και της νύφης γλεντούσαν μέχρι το πρωί. Την άλλη μέρα το σόι πήγαιναν 

τη νύφη στο ποτάμι, και την έλεγαν: «Κλώτσα νύφη τη κανάτα για να βρει κορφή 
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και πάτο». Κι η νύφη κλωτσούσΜετά έβαζαν τη νύφη να φτιάξει πίτα για να 

φιλέψει τους βλαμάδες. Έτσι τελείωναν τα δρώμενα του γάμου. 

 

 

Η προίκα στον Πυργετό   

Η προίκα στον Πυργετό σε γενικές γραμμές δινόταν πάντα ανάλογα με την 

οικονομική κατάσταση της οικογένειας της νύφης την νοητική, σωματική και 

εμφανισιακή κατάσταση της ιδίας και την αντίστοιχη του γαμπρού.  

 

Η προίκα χωριζόταν συνήθως στις εξής πέντε κυρίες κατηγορίες : 

1. χρήματα μετρητά, 

2. είδη προικός και ιματισμού, 

3. είδη οικιακής χρήσης, 

4. σκαπτικά και γεωργικά εργαλεία, 

5. εισφορά εις καλλιεργήσιμη γη και ζώα. 

 

 

Α. Η α΄τάξη έπρεπε να δίδη προίκα : 

 

1.         πεντακόσια γρόσια μετρητά, 

2.         οκτώ αλλαξιές εσώρουχα, 

3.         οκτώ μανδήλια μεταξωτά, 

4.         ένα στρώμα, 

5.         ένα πάπλωμα, 

6.         δύο προσκέφαλα, 

7.         ένα σεντόνι, 

8.         ένα καζάνι, 

9.         δύο στρέμματα αμπέλι, 

10.       δύο τσάπες, 

11.       ένα σεντούκι, 

12.       ένα κοφίνι, 

13.       μια σκάφη , 

14.       ένα μπρίκι του καφέ 

15.       τρεις φορεσιές σκέτες, 

16.       δύο ζωνάρια αργυρά, 

17.       τριάκοντα μισόφλωρα στολίδια για φορεσιές, 

18.       ένα ζευγάρι σκουλαρίκια χρυσά, 

19.       δύο βαμβακερά υφαντά, 

20.       δύο φέσια, 

21.       μια λεκάνην 

22.       ένα αλέτρι. 

 

Β. Η β΄τάξη να δίδη προίκα : 

 

1.         τριακόσια γρόσια μετρητά, 

2.         έξι αλλαξιές εσώρουχα, 

3.         έξι μανδήλια μεταξωτά, 

4.         ένα στρώμα, 
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5.         ένα πάπλωμα, 

6.         δύο προσκέφαλα, 

7.         ένα σεντόνι, 

8.         ένα καζάνι μικρό, 

9.         ένα στρέμμα αμπέλι, 

10.       δύο τσάπες, 

11.       ένα σεντούκι, 

12.       ένα κοφίνι, 

13.       μια σκάφη ή λεκάνη , 

14.       ένα μπρίκι του καφέ, 

15.       μια φορεσιά σκέτη, 

16.       ένα ζωνάρι αργυρό, 

17.       είκοσι μισόφλωρα στολίδια για φορεσιές, 

18.       ένα ζευγάρι σκουλαρίκια ασημένια, 

19.       ένα βαμβακερό υφαντό, 

20.       ένα φέσι, 

21.      ένα φωτιστικό(λυχνάρι ή λαμπόγυαλο) ή κηροπήγιο. 

 

Γ. Η γ΄τάξη να δίδη προίκα : 

 

1.         εκατόν πεντήκοντα γρόσια μετρητά, 

2.         τέσσερα μανδήλια μεταξωτά, 

3.         μία φορεσιάν σκέτη, 

4.         δέκα μισόφλωρα στολίδια για φορεσιές. 

 

Δ. Η τετάρτη τάξη να δίδη προίκα : 

 

1.         ογδόντα γρόσια μετρητά, 

2.         τρία υποκάμισα, 

3.         δύο προσκέφαλα, 

4.         ένα φέσι. 

Ο ΚΛΗΔΟΝΑΣ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΕΤΟ 

 

Στο χώρο της Ελληνικής Λαϊκής Μαντείας ο Κλήδονας κατέχει σπουδαία θέση. 

Πανάρχαιες οι ρίζες του, γνήσια ελληνικές, χάνονται στην Ομηρική εποχή και πιο 

πέρα. 

Πρόκειται για ένα έθιμο που αν κι έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα η πρώτη 

γραπτή λεπτομερής περιγραφή γίνεται στους βυζαντινούς χρόνους. Ο «Κλήδονας» 

είναι μια λαϊκή μαντική διαδικασία, από τις πιο τελετουργικές όλων των 

παραδόσεων του τόπου μας, σύμφωνα με τον οποίο αποκαλύπτεται στις άγαμες 

κοπέλες η ταυτότητα του μελλοντικού τους συζύγου. Η ίδια η λέξη υπάρχει από 

την εποχή του Ομήρου, «κλήδων» ονομαζόταν ο προγνωστικός ήχος, και κατ' 

επέκταση το άκουσμα οιωνισμού ή προφητείας, ο συνδυασμός τυχαίων και 

ασυνάρτητων λέξεων ή πράξεων κατά τη διάρκεια μαντικής τελετής, στον οποίο 

αποδιδόταν προφητική σημασία.  Το  έθιμο τούτο θα καλύψει σχεδόν όλη την 

 υπαίθριο χώρο και μάλιστα εκείνες τις περιοχές στις οποίες η αποκατάσταση των 

κοριτσιών συναντούσε οικονομικές δυσκολίες και θα φτάσει σε πολλές περιοχές 

μέχρι την δεκαετία του 1950 αλλά είναι βέβαιο ότι μέχρι το 1940 στον Πυργετό 

και σε όλη την ελληνική ύπαιθρο τελούνταν κανονικά με διάφορες παραλλαγές. 
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Η ιδιομορφία στον Πυργετό είναι ότι δεν γίνεται τ’ Αϊ-Γιάννου στις 24 Ιουνίου 

όπως σχεδόν σε όλη την Ελλάδα αλλά συνδέεται με  την πρωτομαγιά και την 

εορτή τ’ Αϊ–Θανάση (2 Μαϊου).Με τον Κλήδονα οι ανύπαντρες κοπέλες ήθελαν 

να μάθουν αν θα παντρευτούν ή όχι τη χρονιά που περνούσαν και κατ’ επέκταση 

αν στην οικογένειά τους θα είχαν ευτυχία ή θα συμβεί κάτι το πολύ δυσάρεστο. Οι 

κοπέλες του Πυργετού που ήταν υποψήφιες για παντρειά κανόνιζαν ποια κοπέλα 

θα έπαιζε το ρόλο της «Νύφης». Η «Νύφη» έπρεπε να είναι ανύπαντρη, να είχε 

σειρά για γάμο και να ζουν οι γονείς της. Το απόγευμα της προηγούμενης μέρας 

της Πρωτομαγιάς (30 Απριλίου) κάθε ανύπαντρη κοπέλα μάζευε μόνη της 

ορισμένα «αγριολούλουδα» που τα ονόμαζαν Κλήδονα και σχημάτιζαν μια 

«χεριά» (μικρή ανθοδέσμη) και τη «χεριά» αυτή την έδεναν με μια κλωστή 

διαφορετικού χρώματος (εκτός του μαύρου)για κάθε κορίτσι. 

Μια – μια οι κοπέλες ή συνήθως παρέες – παρέες συγκεντρώνονταν στην αυλή 

του σπιτιού της «Νύφης» με τα αγριολούλουδα στο δεξί τους χέρι. Όταν πια είχαν 

μαζευτεί όλες οι κοπέλες που θα λάβαιναν μέρος στον Κλήδονα η «Νύφη» 

ντυνόταν με λευκό φόρεμα βάζοντας και μια άσπρη μαντήλα (τσίπα) στο κεφάλι 

της.Ύστερα έπαιρνε στα χέρια της μια φτίνα (ένα πήλινο δοχείο σαν στάμνα με 

αρκετό άνοιγμα στο στόμιο) και που είχε δυό λαβές καθώς και ένα καθαρό 

κόκκινο πανί κατά προτίμηση μεταξωτό.Η ομήγυρη των κοριτσιών έβαζε στη 

μέση τη «Νύφη» και όλες οι κοπέλες χαρούμενες και γελαστές τραγουδούσαν το 

τραγούδι του Κλήδονα: 

 

Συμμαζωχτήτε λυγερές 

του Μαϊού, τ’ αϊ–Θανασιού 

να βάλουμε τα κλήδονα 

να βγουν λαμπρά 

να βγουν δροσιά! 

Καλορίζικα! 
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Ύστερα όλα τα κορίτσια, έχοντας μπροστά τη «Νύφη» έπαιρναν το δρόμο για τον 

παραρρέοντα 

Αγιαμονιώτη 

ποταμό. Όταν 

έφταναν στην 

όχθη του ποταμού 

η «Νύφη», 

κρατώντας τη 

στάμνα με το δεξί 

της χέρι και με τη 

βοήθεια μιας 

κοπέλας, έπαιρνε 

 «αμίλητη» νερό 

από το ποτάμι.Η 

στιγμή αυτή ήταν 

ιερή. Όλες οι 

κοπέλες έπρεπε να έπρεπε 

να είναι σιωπηλές και να 

προσέχουν προς το μέρος 

από όπου η «Νύφη» 

έπαιρνε νερό. Πρόκειται 

για το λεγόμενο αμίλητο 

νερό με μαγικές (μαντικές), 

καθαρτικές κ.ά ιδιότητες. 

Αυτή που το έπαιρνε δεν 

έπρεπε να μιλήσει σε 

κανέναν γιατί τότε το 

αμίλητο νερό έχανε τις 

ιδιότητες του. Η σιωπή 

επιβάλλονταν και στην 

ομήγυρη. Αν τυχόν καμιά κοπέλα, από απροσεξία, μιλούσε έστω και λίγο ή 

γελούσε έστω και πολύ λίγο τότε η «Νύφη» άδειαζε το νερό από τη στάμνα και 

ξαναγέμιζε με νερό το πήλινο δοχείο ενώ επικρατούσε σιγή. Στη συνέχεια κάθε 

κοπέλα έδινε τα δικά της δεμένα λουλούδια (που και αυτά λέγονταν  «Κλήδονα») 

στη «Νύφη», η οποία τα έβαζε με προσοχή στο πήλινο δοχείο. Εκτός από το 

τραγούδι αυτό συνηθίζονταν και άλλα τραγούδια σε ρυθμό χορού. Ύστερα 

ξεκινούσαν όλες μαζί οι κοπέλες για την πλατεία του χωριού όπου συνέχιζαν το 

χορό και το τραγούδι και κατόπιν επέστρεφαν στην αυλή του σπιτιού της 

«Νύφης». Εκεί – καθώς πια είχε σουρουπώσει – έκρυβαν τη στάμνα σε κάποιο 

απόμερο μέρος του κήπου για να μη φαίνεται από το φόβο μην την πάρουν τα 

αγόρια και τη σπάσουν. Τα κορίτσια καληνυχτίζονταν και έφευγαν για τα σπίτια 

τους.Το απόγευμα της μεθεπόμενης ημέρας (2 Μαϊου) – που είναι η μνήμη του 

Αγ. Αθανασίου και πανηγυρίζει ο ομώνυμος ιερός ναός του Πυργετού – όλα τα 

κορίτσια συγκεντρώνονταν στην αυλή του σπιτιού της «Νύφης».  

 

Η «Νύφη» έφερνε τη στάμνα με τα λουλούδια στο μέσο της ομήγυρης. 

Επικρατούσε απόλυτη σιγή.Και η ομήγυρη έπαιρνε πάλι το δρόμο για το 

ποτάμι.Όταν έφταναν στην όχθη του ποταμού η «Νύφη» ξεσκέπαζε τη στάμνα και 

με το δεξί της χέρι έπαιρνε μια – μια τις χεριές των λουλουδιών και έδινε κάθε 

ανθοδέσμη σ’ όποιο κορίτσι ανήκε με οδηγό το ξεχωριστό χρώμα του νήματος με 
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το οποίο ήταν δεμένη η ανθοδέσμη. Οι δροσάτες (χλωρές) ανθοδέσμες δήλωναν, 

ότι οι κοπέλες, στις οποίες ανήκαν, θα παντρευτούν εκείνη τη χρονιά και, κατ’ 

επέκταση, ότι στο σπίτι του κοριτσιού θα επικρατούσε «χαρά, υγεία, αγάπη, 

ευτυχία». Αν καμιά ανθοδέσμη ήταν μαραμένη τότε αυτό ήταν κακό σημάδι: η 

κοπέλα, στην οποίαν ανήκε η ανθοδέσμη, δεν θα παντρεύονταν εκείνη τη χρονιά 

και η οικογένειά της θα δοκίμαζε πολύ μεγάλη στεναχώρια (ασθένεια, κάποια 

μεγάλη αποτυχία, ίσως και θάνατο).  

 

O 

ΛΙΔΟΡΙΚΙΩΤΙΚΟΣ 

ΓΑΜΟΣ  

  -  " Αφού οριζόταν η 

ημερομηνία του γάμου 

, έπρεπε η νύφη , να 

ετοιμάσει την προίκα 

της , συνήθως ρούχα 

μάλλινα , φτιαγμένα , 

απ' τη μητέρα της 

νύφης η από την ίδια , 

στον παραδοσιακό αργαλειό . Ύφαιναν επίσης στον αργαλειό , χαλιά , και 

κουβέρτες , βελέντζες . Τις πετσέτες , τα σεντόνια και τα εσώρουχα τα έραβαν με 

νήμα αγοραστό , αφού έτοιμα δεν υπήρχαν . 

  Την Δευτέρα πριν το γάμο έπρεπε να πλύνουν τα ρούχα , τα εσώρουχα , τις 

πετσέτες και τα σεντόνια της νύφης . Ο γαμπρός έπρεπε να φέρει μιά η δυό οκάδες 

σαπούνι στο σπίτι της νύφης , όπου μαζεύονταν οι συγγενείς να βοηθήσουν στο 

πλύσιμο . Έβραζαν , λοιπόν , νερό σε ένα μεγάλο καζάνι και στήνανε πέντε-έξι 

σκάφες στη σειρά και τραγουδώντας έπλεναν τα ρούχα . Στη συνέχεια τα άπλωναν 

και όταν στέγνωναν τα σιδέρωναν και τα έβαζαν σε ένα μπαούλο , διότι 

οπωσδήποτε έπρεπε η νύφη να έχει ένα μπαούλο , να βάλει τα ρούχα της και 

κανένα ποτήρι η φλιτζάνι , καμιά κατσαρόλα . Αυτά ήταν τα υπάρχοντα της 

εποχής .  

   Την Τετάρτη , ετοίμαζαν το προζύμι για τα ψωμιά του γάμου , αυτό το έλεγαν " 

να αναπιάσουμε τα προζύμια ". Το βράδυ της ίδιας μέρας, μαζεύονταν οι 

συγγενείς και οι φίλοι και ξαρίζανε το αλεύρι που αντιστοιχούσε στο προζύμι , 

μέσα σε μια ξύλινη σκάφη . Όταν τελείωναν , πέταγαν μέσα στο αλεύρι κέρματα 

και η μαρίδα , η νεολαία του χωριού , βούταγε με το στόμα μέσα στη σκάφη γιά 

να πάρει τα λεφτά . Αυτό έκανε τους μεγάλους να ξεκαρδίζονται στα γέλια. 

       Την Πέμπτη ζύμωναν τα ψωμιά και τα έβαζαν στα ταψιά γιά να ψηθούν . Τα 

ψωμιά τα κεντάγανε από πάνω , έκαναν δηλαδή διάφορα σχέδια . Όταν έβγαιναν 

τα ψωμιά από το φούρνο , τους έριχναν από πάνω ζάχαρη και τα ονόμαζαν " 

πρεβέντες".  

   Την Παρασκευή , έπρεπε να καλέσουν στο γάμο τους συγγενείς και φίλους . 

Ξεκινούσαν τότε , ένας άντρας και μιά γυναίκα με τα καλέσματα , κάτι κόκκινα 

χαρτάκια μέσα στα οποία ήταν τυλιγμένα : δύο γαριφαλάκια , ένα κομμάτι 
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κανέλας και δύο κουφέτα . Τα καλέσματα τα είχε η γυναίκα μέσα σε μιά τσάντα 

κεντημένη στον αργαλειό , που την έλεγαν " μαρούδα " και πήγαιναν έτσι από 

σπίτι σε σπίτι και καλούσαν τον κόσμο . Ο δε άντρας είχε ένα μικρό ξύλινο 

βαρελάκι με κρασί που το έλεγαν " τσίτσα " και κερνούσε αυτό τους καλεσμένους 

με ένα μικρό ποτηράκι , δίνοντάς τους και το κάλεσμα .  

   Την ίδια μέρα έπρεπε να πάρουν τα προικιά της νύφης και να τα πάνε στο σπίτι 

του γαμπρού . Άν ο γαμπρός ήταν από άλλο χωριό , τα κουβαλούσαν με τα 

μουλάρια και όταν 

έφταναν εκεί τα 

τοποθετούσαν όλα 

μαζί φτιάχνοντας 

ένα σωρό , " γοίκο 

" , που τον 

στόλιζαν με 

δαντέλες λευκές , 

σκορπώντας πάνω 

του ρύζι . Άν ο 

γαμπρός ήταν από 

το χωριό , τότε τα 

προικιά τα κουβαλούσαν τα παιδιά , τα οποία κουβαλούσαν τα μαξιλάρια της 

νύφης στο κεφάλι τους .    

   Το Σάββατο ήταν υποχρεωμένοι οι καλεσμένοι να ετοιμάσουν το δώρο τους , 

που δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μιά πρεβέντα , ένα κομμάτι κρέας και μιά 

νταμιτζάνα κρασί γιά το γλέντι του γάμου !     

   Την Κυριακή γινόταν ο γάμος . Σε περίπτωση που η νύφη ήταν από άλλο χωριό , 

έπρεπε να πάνε με τα μουλάρια να την φέρουνε. Τ αμουλάρια τα στόλιζαν λευκά 

σεντόνια κεντητά . Αυτόν που έφτανε πρώτος στο σπίτι της νύφης με το μουλάρι 

του , τον έλεγαν " συγχαρηκιάρη " , γιατί πήγαινε τα συγχαρήκια , είδηση πως 

έρχονται οι άλλοι να πάρουν τη νύφη γιά την εκκλησία . Στο μουλάρι του 

συγχαρηκιάρη έβαζαν ένα μαντήλι λευκό στην καπιστράνα , ώστε να φαίνεται 

πως αυτό έφτασε πρώτο . Μετά το γάμο γύριζαν γιά το γλέντι στο σπίτι του 

γαμπρού. Όταν έφταναν στο σπίτι , η νύφη πέταγε μήλα στον αέρα και όποιος 

κατόρθωνε να πιάσει ένα απ' αυτά το είχανε γιά γούρι , σήμαινε πως θα 

παντρευτεί σύντομα. Τα χρόνια εκείνα είχανε έθιμο να στεφανώνονται νωρίς , 

πριν πέσει ο ήλιος , για να προκόψει το νιόπαντρο ζευγάρι .  Εάν τώρα η νύφη 

ήταν απ' το χωριό  , ο κουμπάρος έπρεπε ήδη να έχει στείλει τα στέφανα και ένα 

κομμάτι λευκό ύφασμα γιά να ράψει απ' αυτό το νυφικό της πριν το γάμο . Τα 

στέφανα και ένα κομμάτι που περίσσευε από το ύφασμα του νυφικού , τα έβαζαν 

σε ένα χάλκινο δίσκο  με χερούλια και όταν ξεκινούσαν γιά την εκκλησία το 

κουβαλούσε ένα αγόρι στο κεφάλι του , ώστε να τα φορέσει ο κουμπάρος στο 

κεφάλι του γαμπρού και της νύφης την ώρα του σταφανώματος.                                                                                 

    Όταν ερχόταν η ώρα του γάμου, ξεκινούσε ο γαμπρός γιά το σπίτι του 

κουμπάρου, απ' όπου μαζί και οι δυό , με τη συνοδεία μουσικών οργάνων 

πήγαιναν στη εκκλησία . Στη συνέχεια τα όργανα πήγαιναν να φέρουν τη νύφη και 

τους δικούς της στην εκκλησία όπου γινόταν το μυστήριο του γάμου. Τα χρόνια 

εκείνα έριχναν τα λεφτά στο Ευαγγέλιο , ως αμοιβή του ιερέα.  
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    Αφού τελείωνε ο γάμος , γύριζαν όλοι μαζί , με τη συνοδεία των οργάνων , στο 

σπίτι του γαμπρού , όπου άρχιζε το γλέντι και ο χορός . Συνήθως χόρευαν σε 

κάποιο αλώνι όπου ο χώρος ήταν αρκετός και άνοιγαν κάτι ξύλινες κάσες με 

λουκούμια και κερνούσαν τους καλεσμένους .Το γλέντι κρατούσε ως το πρωί , 

αλλά τη νύχτα είχαν φροντίσει να έχουν έτοιμες τις κρεματές λάμπες , του 

πετρελαίου γιά να μπορούν να διασκεδάσουν με φως . Οι καρέκλες και τα 

τραπέζια ήταν δανεικά από τα καφενεία και τις ταβέρνες , ενώ τα ποτήρια από τα 

εμπορικά καταστήματα , στα οποία τα επέστρεφαν τις επόμενες μέρες . Μεγάλη 

φτώχεια τότε...Το τραπέζι του γάμου είχε πάνω άφθονο κρέας , ψητό η βραστό και 

κρασί που έστελναν οι καλεσμένοι .       

     Την επομένη μέρα του γάμου , έπρεπε η νύφη να αποδείξει την παρθενιά της 

στην πεθερά . Αλίμονο αν η νύφη δεν ήταν παρθένα πριν την πρώτη νύχτα του 

γάμου . Έπρεπε τότε ο γαμπρός να τη στείλει πίσω στον πατέρα της η να ζητήσει 

περισσότερη προίκα ώστε να μη γίνει γνωστό στο χωριό και προσβληθεί η τιμή 

της οικογένειάς της . Αυτό το ονόμαζαν " πανωπροίκι " και ο πεθερός 

αναγκαζόταν να δώσει ό,τι του ζητούσε ο γαμπρός ώστε να μην προεκταθεί το 

σκάνδαλο .  Στις 15 μέρες από το γάμο έπρεπε οι νεόνυμφοι να πάνε στην 

εκκλησία να τους ευλογήσει και πάλι ο παπάς . Μετά την εκκλησία πήγαιναν στα 

σπίτια των συγγενών και του κουμπάρου και τους κερνούσαν χαλβά και τηγανίτες 

, τα οποία κουβαλούσε ένα παιδί,  που είχανε μαζί τους " 

ΜΕΣΣΗΝΙΑ 

Παλαιότερα η γνωριμία των νεόνυμφων γινότανε με προξενιό. Το δικαίωμα 

εκλογής των συζύγων των παιδιών είχαν οι γονείς. Μέγιστη υποχρέωση του 

πατέρα ήταν να βρει για την κόρη καλό και άξιο γαμπρό. Εκείνα τα χρόνια για 

προξενιά πήγαινε ο πατέρας του γαμπρού ή της νύφης ή κάποιος στενός συγγενείς 

τους, τον οποίο εξουσιοδοτούσαν γι αυτό το σκοπό. Οι προξενητές ήταν άτομα με 

κοινωνική αναγνώριση κι εκτίμηση και κατάλληλα για το χειρισμό του θέματος. 

Είχαν ευχέρεια λόγου και μεγάλη πειστικότητα. 

Οι νέοι και οι νέες του χωριού  προτιμούσαν ο σύντροφός τους να είναι 

συγχωριανός  ή να κατάγεται έστω από το χωριό , επιβεβαιώνοντας έτσι τη λαϊκή 

ρήση που λέει:«Παπούτσι από τον τόπο σου κι ας είναι μπαλωμένο». Επίσης 

ήθελαν ο σύντροφός τους να κατάγεται από καλό και μεγάλο σόι, γι αυτό κι 

έλεγαν: «Πάρε σύντροφο από σόι και σκυλί από μαντρί». Η νύφη, έπρεπε να ‘ναι 

σεμνή, τίμια, ευγενική, εργατική, καλή νοικοκυρά (να ξέρει ρόκα κι αργαλειό, να 

ξέρει να υφαίνει) και γενικά να έχει πολλές αρετές. 

Του γάμου προηγούντο οι αρραβώνες, που ήταν η περίοδος καλύτερης γνωριμίας 

των υποψηφίων συζύγων. Οι αρραβώνες γίνονταν πάντα Σαββατόβραδο στο σπίτι 

της νύφης με παρουσία συγγενών από τις δύο πλευρές. Τις βέρες τις αγόραζε ο 

γαμπρός και τις «περνούσε» συνήθως ο πατέρας του, αφού τις σταύρωνε πρώτα σε 

εικόνισμα. Στη συνέχεια ακολουθούσε φαγοπότι με τραγούδια και χορούς μέχρι 

το πρωί. 
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Την ημερομηνία του γάμου όριζαν οι γονείς των μελλονύμφων, ανάλογα με τις 

υποχρεώσεις τους και τις οικονομικές τους δυνατότητες. Κουμπάρος στο γάμο 

ήταν πάντοτε ο νονός του γαμπρού, ο οποίος συμμετείχε ενεργά σε όλα τα θέματα 

προετοιμασίας του γάμου. Αλλαγή κουμπάρου γινόταν μόνο με τη συγκατάθεση 

του νονού και την ευχή του. Τις προσκλήσεις του γάμου (προσκλητήρια) τις 

έκαναν έγκαιρα και προφορικά. 

Το βράδυ της Τετάρτης, προ του γάμου, στα σπίτια των νεόνυμφων πήγαιναν 

κοπέλες για να «πιάσουν» το προζύμι για τα ψωμιά του γάμου. Το αλεύρι το 

κοσκίνιζε στην αρχή ένα αγόρι πρωτότοκο και μετά συνέχιζαν οι κοπέλες. Αυτό 

γινόταν για να γεννηθεί το πρώτο παιδί αγόρι.  

Την Πέμπτη, κοπέλες, από το σόι και το περιβάλλον της νύφης, πήγαιναν στο 

δάσος κι έφερναν φτέρη και άνθη με τα οποία γέμιζαν τα μαξιλάρια και στόλιζαν 

το «γιούκο» της. 

Την Παρασκευή το πρωί γινότανε το άπλωμα και η καταγραφή των προικιών της 

νύφης. Τα άπλωναν στα μπαλκόνια, στα παράθυρα, πάνω στα κρεβάτια και γενικά 

σε σημεία που θα ήταν ορατά από όλο τον κόσμο. Όλα ήταν καινούργια και 

καθαρά και μοσχοβολούσαν. Το απόγευμα της ημέρας αυτής οι γυναίκες του 

χωριού πήγαιναν στο σπίτι της νύφης και τα έβλεπαν. Έριχναν ρύζι κι εύχονταν να 

είναι καλορίζικα. Στη 

συνέχεια τα δίπλωναν και τα 

τοποθετούσαν πάνω στα 

μπαούλα. 

Το Σάββατο συγγενείς του 

γαμπρού πήγαιναν με άλογα 

στο σπίτι της νύφης να 

πάρουν τα προικιά. Η νύφη, 

οι γονείς της και οι συγγενείς 

της τους καλωσόριζαν με 

χαρές και τραγούδια. Στη 

συνέχεια ακολουθούσε 

φαγοπότι και γλέντι και 

κατόπιν φόρτωναν τα 

προικιά στα άλογα. Η 

μάνα της νύφης έδενε 

στα καπίστρια των 

αλόγων άσπρα 

μαντήλια (μεσίνες) και 

οι συγγενείς ράντιζαν 

τα προικιά με κλαδί 

ελιάς κι εύχονταν 

καλορίζικα. 
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Το Σάββατο το βράδυ, τόσο στο σπίτι του γαμπρού όσο και στο σπίτι της νύφης, 

το γλέντι έφτανε στο αποκορύφωμά του. 

Την Κυριακή, στα σπίτια των νεόνυμφων, το φαγοπότι, ο χορός και τα τραγούδια 

συνεχίζονταν μέχρι την ώρα του γάμου. Αν η νύφη ήταν από άλλο χωριό πήγαιναν 

με τα άλογα να την πάρουν. Άλογα καλοδιαλεγμένα, με τα πολύχρωμα κιλίμια και 

ολομέταξες μεσίνες στα καπίστρια να ανεμίζουν, ήταν μια φανταστική οπτική 

απόλαυση. Ανάμεσα στους νέους που καβαλούσαν τα άλογα ήταν και ο γαμπρός 

με το καλύτερο άλογο, ζούσε τη μεγάλη τιμή που του γινόταν από όλο αυτόν τον 

ενθουσιασμένο κόσμο.  

Τα νιόπαντρα ζευγάρια επί ένα χρόνο μετά το γάμο τους δεν πήγαιναν σε κηδείες 

και μνημόσυνα, ούτε έτρωγαν κόλλυβα. Αν κατά τον εκκλησιασμό τους τύχαινε 

να γίνει κάποιο μνημόσυνο, μόλις άρχιζε, έβγαιναν από την εκκλησία. 

Τη Δευτέρα το μεσημέρι, μετά το φαγητό, η νύφη προσέφερε τα δώρα της στα 

πεθερικά και στα κουνιάδια της και σε όλους τους καλεσμένους κρεμούσε στο 

πέτο από ένα λευκό μεταξωτό μαντήλι (μεσίνα). Τη Δευτέρα το απόγευμα, οι 

νεόνυμφοι συνοδευόμενοι από τους συγγενείς του γαμπρού πήγαιναν στη βρύση 

του χωριού, στη γούρνα της οποίας οι καλεσμένοι έριχναν διάφορα νομίσματα για 

τη νύφη κι εκείνη τους κερνούσε με μία κανάτα νερό. Εκεί γινόταν και το σχετικό 

κατάβρεγμα ή «μπουγέλωμα», όπως το λένε σήμερα. 

Την επόμενη Κυριακή του γάμου και την μεθεπόμενη γινόντουσαν τα 

«πιστρόφια». Πήγαιναν δηλαδή τη νύφη στο σπίτι του πατέρα της, όπου γινόταν 

και ένα σχετικό γλέντι. 

Στα γλέντια των αρραβώνων και του γάμου κυρίαρχο ρόλο είχαν τα «κουπάρια» 

και τα τραγούδια που τραγουδούσαν οι καλεσμένοι. Στα τραγούδια του γάμου 

συγκαταλέγονται όλα τα τραγούδια που λέγονταν από τους αρραβώνες μέχρι την 

επιστροφή της νύφης στο σπίτι της (πιστρόφια). Θα αναφέρω δύο τραγούδια μόνο, 

από τα τόσα πολλά για το γάμο. Το πρώτο το έλεγαν πηγαίνοντας στο σπίτι της 

νύφης, ο γαμπρός με τους συγγενείς του, για τους αρραβώνες: 

«Φέξε μου φε- κι αμάν αμάν, - φέξε μου, φεγγαράκι μου. Φέξε μου φεγγαράκι 

μου, να πάω στην αγάπη μου. Φέξε ψηλά, κι αμάν αμάν, φέξε ψηλά και χαμηλά, 

γιατί είναι λάσπες και νερά. Φέξε και χα, κι αμάν αμάν, φέξε και χαμηλότερα, να 

πάω γρηγορότερα. Εγώ φωτά, κι αμάν αμάν, εγώ φωτάω ως το πρωί, ποιος έχει 

αγάπη ας πάει να ιδεί». 

Το δεύτερο το έλεγαν για την νύφη οι γονείς της βγαίνοντας από την εκκλησία και 

το χόρευε η νύφη στο προαύλιο όπου στηνόταν μεγάλος χορός και ήταν η πρώτη 

που άνοιγε το χορό: 

«Νύφη, στο χιόνι πάτησες και πήρες την ασπράδα. Πήρες κι από το τριαντάφυλλο 

την ροδοκοκκινάδα. Νύφη, πόσο το αγόρασες αυτό το παλικάρι, που λάμπει σαν 

αυγερινός, να τ ‘ αγοράσουν κι άλλοι; Χίλια φλουριά τ’ αγόρασα και πεντακόσια 

http://anodorio.blogspot.com/2010/02/blog-post_17.html
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γρόσια και τη χρυσή 

του την καρδιά και 

την καλή του 

γλώσσα κι άλλα να 

του ζητήσουνε, θα 

‘δινα κι άλλα τόσα 

κι άλλα να μου 

γυρεύανε θα ‘δινα κι 

άλλα ακόμη, για τη 

λεβέντικη ομορφιά 

και την καλή του 

γνώμη. 

 

 

ΛΑΚΩΝΙΑ 

Ο παραδοσιακός γάμος στην Λακωνία ήταν αναμφισβήτητα ένα σημαντικό 

γεγονός και αποτελούσε ορόσημο στη ζωή δύο ανθρώπων που ενδεχόμενο ήταν 

να μη γνωρίζονταν ή ακόμη και να μην είχαν ειδωθεί ποτέ προηγούμενα. Το 

σημαντικό αυτό γεγονός ενέπλεκε έντονα όχι μόνο το ζευγάρι αλλά το συγγενικό 

τους περιβάλλον καθώς και την τοπική κοινωνία. Κατόπιν συζητήσεων και 

σκληρών διαπραγματεύσεων αναφορικά με την προίκα, η όλη διαδικασία ξεκίναγε 

με τα «πιτίσματα» δηλαδή τη συμφωνία για τη μελλοντική ένωση των νέων [οι 

οποίοι τις περισσότερες φορές δεν είχαν δικαίωμα λόγου]. Όταν η παραπάνω 

διαδικασία ολοκληρωνόταν επιτυχώς, τότε επακολουθούσε ο αρραβώνας των 

παιδιών. Η περίοδος του αρραβώνα βοηθούσε στην καλύτερη γνωριμία των 

μελλόνυμφων αλλά και των δύο οικογενειών. Αν από την πλευρά της κοπέλας δεν 

υπήρχε πρόβλημα με την προίκα ο αρραβώνας δεν διαρκούσε πολύ και 

προχωρούσαν γρήγορα στο γάμο. Το στόλισμα της νύφης ήταν σωστή 

ιεροτελεστία. Όλες οι φιλενάδες της ήταν δίπλα της και φρόντιζαν για όλα. Τα 

τραγούδια του γάμου δεν σταμάταγαν ούτε λεπτό και ένα χαριτωμένο αγοράκι θα 

βρισκόταν κάποια στιγμή στην αγκαλιά της νύφης και αυτό θα βοήθαγε να κάνει 

κι αυτή αρσενικά παιδιά. Πιο παλιά και μέχρι την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα 

το ντύσιμο των μελλόνυμφων ήταν διαφορετικό. Είχε καθιερωθεί σαν νυφικό το 

ντύσιμο της βασίλισσας Αμαλίας. Μακρύ φουστάνι [όχι λευκό] παπούτσια 

κουμπωτά, μπούστος και αντί για πέπλο το παπάζι, δηλαδή κόκκινος σκούφος με 

φούντα, που έπεφτε στις πλάτες της νύφης. Ο γαμπρός με την πα τροπαράδοτη 

φουστανέλα, γιλέκο με γαϊτάνι, σελάχι πέτσινο ζωσμένο στη μέση, με παπούτσια 

ή τα γνωστά τσολιαδίστικα τσαρούχια και κόκκινο σκουφί με κοντή φούντα. Ο 

γαμπρός πήγαινε μέχρι την είσοδο του σπιτιού της νύφης αλλά δεν έπρεπε να δει 

τη νύφη, στην είσοδο του σπιτιού του δίνανε τη γαμπριάτικη κουλούρα την οποία 

κομμάτιαζε στα τέσσερα και την πέταγε κατά τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. 
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Όταν η νύφη ήταν έτοιμη ξεκίναγε η πομπή για την εκκλησία. Μπροστά πήγαιναν 

βιολιά, πίσω ο γαμπρός με το συμπεθεριό και μετά η νύφη που συνοδευόταν από 

τους δικούς της. Όταν τελείωνε η τελετή της στέψης, ολόκληρο το συμπεθεριό 

κατευθυνόταν στο σπίτι του γαμπρού. Μόλις βγαίνανε από την εκκλησία ο 

γαμπρός αποκτούσε πλήρη ελευθερία επικοινωνίας με τη νύφη, την οποία έπαιρνε 

αγκαζέ και την οδηγούσε σπίτι του, που ήταν και η νέα κατοικία τους. Στις σκάλες 

του λιακού το συμπεθεριό της νύφης απευθυνόμενο στην πεθερά φώναζε: Τάξε το 

σκαλιάτικο της νύφης. 

Αυτό σήμαινε πως 

έπρεπε η πεθερά να 

τάξει ένα δώρο στη 

νύφη [χρυσαφικό, ένα 

χωράφι ή οτιδήποτε 

άλλο]. Ανάλογη με την 

προσφορά της πεθεράς 

θα ήταν και η διάρκεια 

των χειροκροτημάτων 

από όλο το συμπεθεριό. 

Όταν τα οικονομικά 

στηρίζονταν σε γερές 

βάσεις το γλέντι 

κρατούσε ένα τριήμερο. 

Οι νεόνυμφοι 

μπορούσαν να 

αποχωρήσουν από το 

γλέντι όποια ώρα 

επιθυμούσαν. 

 

ΑΡΓΟΛΙΔΑ 

   Σ’ όλη την Ελλάδα υπάρχουν έθιμα που συνδέονται με την ευτεκνία του 

νιόπαντρου ζευγαριού. Στην Αργολίδα έδιναν ιδιαίτερη σημασία στην 

τεκνοποίηση καλών και σωστών τέκνων από το νεόνυμφο ζευγάρι. Για τον λόγο 

αυτό, κυρίως στο Άργος και την Παναγία του Βράχου έριχναν στα 

αρραβωνιασμένα ζευγάρια ή και στα νιόπαντρα πορτοκάλια που είχαν κρατηθεί 

από την 21 Νοεμβρίου όπου γιορτάζονται τα Εισόδια της Θεοτόκου, ώστε να 

έχουν την ευλογία της Παναγίας για γερά και χαρισματικά παιδιά , όπως λέγαν. 

Από κεί πήρε και το όνομά της η Παναγία η Πόρτοκαλούσα. Κατά πάσα 

πιθανότητα το έθιμο αυτό αποτελεί την διατήρηση ενός αρχαίου εθίμου της 

περιοχής, όπου οι νέοι έριχναν κατά τους '' Βαλλαχράδες'', αργιάχλαδα μεταξύ 

τους. 
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   Ο γάμος θεωρούνταν και θεωρείται πολύ σπουδαίο γεγονός για την Αργολίδα, 

διότι έτσι θα δίνονταν και η συνέχεια του τόπου μέσω των απογόνων των 

ζευγαριών. Συνηθίζονταν να γιορτάζεται δεκαπέντε ολόκληρες μέρες, ένας μόνο 

γάμος και οι κοπέλες, με το φόβο μιας στειρότητας, που θεωρούνταν από το λαό 

ώς ένδειξη δυστυχίας, πίστευαν σε μαγικά βότανα τα οποία έπαιρναν ώστε να 

ευχαριστήσουν με ένα παιδί τους συντοπίτες τους. Πέραν των βοτάνων αυτών, 

που συνήθως ήταν τοπικά φυτά και βότανα τα νιόπαντρα ζευγάρια εναπόθεταν τις 

ελπίδες τους για τεκνοποίηση και στους Αγίους. Ανάλογα με το όνομα του Αγίου 

κάθε ζευγάρι προσανατόλιζε τις επιθυμίες του και ζητούσε βοήθεια από τον Άγιο 

αυτόν. Έτσι υπήρχε ο Αγ. Στυλιανός για να στυλωθεί το παιδί τους, ο Αγ. 

Προκόπιος για να γεννηθεί προκομένο παιδί από το ζευγάρι κ.ο.κ.Κατά το έθιμο 

του νυφικού κρεβατιού έρχιναν πάνω στην νυφική παστράδα ένα μικρό αγοράκι 

ώστε το πρώτο παιδί του ζευγαριού να είναι ένα γερό αγόρι που θα συνεχίσει το 

όνομα του πατέρα. 

ΜΑΝΗ  

Στην παλιά Μάνη δεν υπήρχαν χαρούμενες γιορτές και επέτειοι. Είχαν καταργηθεί 

σχεδόν και οι ονομαστικές εορτές. Οι λύπες ήσαν απείρως περισσότερες και τα 

μαύρα είχαν καθιερωθεί σαν τοπική φορεσιά. 

Οι μοναδικές χαρές, όπως τις έλεγαν ήσαν ο γάμος και η γέννηση αγοριού, γιατί 

ήξεραν πολύ καλά όπως οι αρχαίοι Έλληνες ότι αυτό, το αγόρι, ο «κούρος» όπως 

το έλεγαν, βιολογικά θα διαιώνιζε την οικογένεια, την φυλή και θα ήταν ένα 

ντουφέκι πάρα πάνω στον αγώνα. 

Τον γάμο λοιπόν τον συνδύαζαν με την αναγέννηση της οικογένειας, της 

φαμίλιας, της φυλής, σαν κάτι όπως ο καινούργιος χρόνος  

Χαρές λοιπόν ονόμαζαν τους γάμους. «Στις χαρές σου» λέγανε συχνά στις 

προπόσεις τους με κρασί ή με κεράσματα. Στην παλιά Μάνη, σε καμία άλλη 

περίπτωση δεν τραγουδούσαν και δεν χόρευαν, εκτός από τον γάμο. Ο γάμος 

γιορταζόταν κατά τον πιο επίσημο και επιδεικτικό τρόπο, γι’ αυτό τον λέγανε και 

«χαρά». 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το όνομα του κοριτσιού μιας οικογένειας 

συνοδευότανε από την κατάληξη …ίτσα, ενώ το όνομα της καινούργιας γυναίκας 

στην οικογένεια, της νύφης, είχε το επίθετο με την κατάληξη …έισα. Αυτά κυρίως 

για την αποσκιαδερή Μάνη. Για παράδειγμα, η γυναίκα του Σταυριανού Κατσιρέα 

του Βασιλείου, έχανε τόσο το επίθετό της, όσο και το μικρό της όνομα και 

λεγόταν μετά τον γάμο της Σταυριανού Κατσιρέϊσα Βασιλόνυφη. Ανεφέρετο 

δηλαδή και σαν νύφη του αρχηγού της οικογένειας που ήταν ο πατέρας του 

γαμπρού. Κάτι παρόμοιο γινότανε και στην παλιά Ρωσία. 

Για το γάμο ειδοποιούντο όλοι οι συγγενείς εγκαίρως σ’ όλα τα χωριά. Το σπίτι 

του γαμπρού επισκευαζόταν και ασπριζόταν. Επιστρατευόντουσαν όλες οι 
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κοπέλες, συγγενείς και φιλικά πρόσωπα για να αλέσουν το στάρι και να φτιάξουν 

τα ψωμιά του γάμου ανάλογα με τους καλεσμένους. 

Σαν προίκα, εκτός από τα διάφορα χωράφια (λαχίδια) που έπαιρνε η νύφη, αρκετά 

για την συμβολή της στο νέο της σπιτικό, έπαιρνε και πολλά οικιακά σκεύη ή και 

σκουτιά (ρούχα) ή μπατανίες (κουβέρτες) και άλλα. Στα σκουτιά επάνω πολλές 

φορές καρφίτσωναν με διάφορες κορδέλες δεμένα, παλαιά νομίσματα αξίας, 

συνήθως ασημένια.. 

Στα προικιά λοιπόν και στα σκουτιά δίνανε και μερικές εικόνες οικογενειακές για 

να συνοδεύουν Χριστιανικά τη νύφη στο νέο της σπιτικό και τραγουδούσαν: 

“Τώρα την αυγή, τώρα η αυγή χαράζει, 

τώρα τα πουλιά, τώρα τα χελιδόνια, 

τώρα οι πέρδικες γλυκολαλούν και λένε: 

ο δυόσμος και ο βασιλικός και τα’ άσπρο καρυοφύλλι 

Αυτά τα τρία μαλώνανε το πιο μυρίζει κάλλιο. 

Πετιέται το τριαντάφυλλο το μοσχομυρωδάτο. 

Σωπάστε βρωμολούλουδα και σεις βρωμοβοτάνια, 

Τι εγώ είμαι το τριαντάφυλλο της άνοιξης στολίδι, 

Που το χειμώνα κρύβομαι στης αγκαθιάς τη ρίζα, 

Το Μάη μήνα φαίνομαι σε νιού γαμπρού κεφάλι, 

Σε παντρεμένης γόνατα στου κοριτσιού τον κόρφο 

στης χήρας το προσκέφαλο βραδιάζω ξημερώνω”. 

Όλα τα κινητά αντικείμενα της προίκας μεταφερόντουσαν με καραβάνι από 

μουλάρια και άλογα στο σπίτι του γαμπρού για την καινούργια εγκατάσταση. Τα 

ζώα αυτά ήσαν στολισμένα με μεταξωτά μαντήλια, χρωματιστά από καθαρό 

μετάξι, που ύφαιναν οι ίδιες οι μανιάτισσες χωρίς πρόσθετα και άλλες σύγχρονες 

αλχημείες. 

Το σημαντικότερο βέβαια στοιχείο σε μια προίκα ήταν η στέρνα. Η “γλιστέρνα” 

όπως την έλεγαν, γιατί το νερό ήταν στην παλιά Μάνη ο θησαυρός. Περισσότερο 

και από τα κτήματα και από τα σκουτιά και …πολλές φορές και απ’ αυτή την ίδια 

τη νύφη!!! 

Σε άλλα μέρη, κυρίως της μέσα Μάνης, προίκα δεν δινόταν στην νύφη και τα 

έξοδα του γάμου εκαλύπτοντο από τα δώρα των συγγενών του γαμπρού κυρίως. 

Οι αρραβώνες γινόντουσαν με πολύ απλό τρόπο. Πήγαιναν μερικοί άντρες στο 

σπίτι της νύφης, έριχναν μερικούς πυροβολισμούς, παίρναν ένα δακτυλίδι και το 

περνούσαν στα δάκτυλα των αρραβωνιασμένων και μετά κερνιόντουσαν ρακί 

Καλαμών. 
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Ο αρραβωνιαστικός έβλεπε την αρραβωνιαστικιά του παρόντων των γονέων της 

και αδελφών της και ποτέ μόνη. Πολλές φορές οι αρραβώνες γινόντουσαν χωρίς 

να είναι παρόντες οι αρραβωνιασμένοι. Αρκούσε να πήγαιναν δύο τρεις άντρες 

από το μέρος του γαμπρού στο σπίτι της νύφης και να έριχναν μερικές ντουφεκιές. 

Σε άλλη περίπτωση ήταν αρκετό να πυροβολήσει ο γαμπρός χωρίς να πάει στο 

σπίτι της νύφης, ή από το χωριό του και να δηλώσει ότι “κρούει ντουφέκι για την 

τάδε”. Αυτό όμως, γινόταν όταν οι συγγενείς της νύφης δεν ήθελαν τον γαμπρό, 

γιατί ήταν αχαμνόμερος, δηλαδή από αδυνατότερη οικογένεια.  

Με το βάρεμα αυτό του ντουφεκιού, τα πράγματα εξελίσσοντο σοβαρά, γιατί ο 

νέος εδέσμευε το κορίτσι και γιατί κανένας δεν έπαιρνε γυναίκα άλλου χωρίς να 

υπολογίσει μαζί του έχθρα μέχρι θανάτου. Επακόλουθα λοιπόν: ή γάμος με 

απαγωγή, ή με συγκατάθεση ή έχθρα. 

Η γυναίκα δεν είχε γνώμη για τον άντρα που θα έπαιρνε τις περισσότερες φορές. 

Πρωτοέβλεπε δε 

τον 

αρραβωνιαστικό 

της μετά τους 

αρραβώνες. 

Κάποτε, κάποια 

Μαρία με τις φίλες 

της, καθισμένες 

στην ρούγα του 

χωριού, μια 

Κυριακή, 

σιγομιλούσαν και 

γέλαγαν, …όταν 

ξάφνου, ακούστηκε 

ένας σμπάρος!! Τι 

είναι αυτή η ντουφεκιά έκαναν όλες έκπληκτες. Και η ωραία Μαρία, που είχε 

μυριστεί τον αρραβώνα της με έναν που δεν τον ήθελε, είπε ήρεμα: “Δεν είναι 

τίποτα κορίτσια, εμένα σκότωσε ο πατέρας μου”. 

Σ’ ένα τόπο τόσο άγριο που την άνοιξη κυκλοφορείς μέσα σε αρώματα βοτάνων 

και παρθένα αγριολούλουδα, γιορτές και γλέντια όπως είπαμε, δεν υπήρχαν. Προ 

παντός στη μέσα Μάνη. 

Μετά την αναφορά του προξενιού και του αρραβώνα είναι ωφέλιμο να αναφερθεί 

και ο άλλοτε παραδοσιακός γάμος. Τούτος ο γάμος θα αποδοθεί πιστότερα αν 

παρουσιαστεί αγκαλιά με το τραγούδι. Το τραγούδι που λέγεται νυφιάτικο και που 

είναι γεμάτο από ευχές και νοήματα, όπλα χρησιμότατα στο περπάτημα της 

καινούργιας οικογένειας. 

Την καινούργια τούτη οικογένεια θα την ψάξουμε σε μια εποχή που η 

αυστηρότητα των ηθών περιορίζει τις ελευθερίες των μελλονύμφων. Έτσι θα 

μάθουμε ότι η νύφη δεν μπορεί να επισκεφτεί το σπίτι του αρραβωνιαστικού καθ' 
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όλο το διάστημα του αρραβώνα. Ακόμη δε ότι οι μελλόνυμφοι στις παραμονές του 

γάμου παράλληλα με το σωματικό λουτρό θα πρέπει να επιδιώκουν και το ψυχικό 

λουτρό μετά της θείας Κοινωνίας. 

Οι αυλές κοκκινίζουν από το αίμα των σφαχτών ο φούρνος ψήνει τα πρώτα 

γλυκίσματα ενώ ακούγεται το πρώτο τραγούδι. «Τρισεύγενη στο γάμο σου στα 

στεφανώματά σου, τα χιόνια αλεύρια να γενούν και τα πουλιά δαμάλια». 

Ακολουθεί το γέμισμα του στρώματος, των μαξιλαριών και το στρώσιμο του 

κρεβατιού. Έπειτα οι συγγενείς του γαμπρού με ευχές και τραγούδια παίρνουν τα 

«προικιά» της νύφης που είναι μάλλινα χοντρόσκουτα, φορέματα, κεντήματα, 

χειροτεχνήματα και ξυλόγλυπτα πανέμορφα σεντούκια. 

Τη μέρα του γάμου η νύφη τριγυρισμένη από ομάδα καλορίζικων νεανίδων φίλων 

τις (παραδελφές) δέχεται τις περιποιήσεις τους στο κτένισμά της και στο ντύσιμό 

της, με την κατάλευκη φορεσιά, την οποία σκεπάζει με επιμέλεια ο λευκός 

αραχνοΰφαντος πέπλος. Τούτος ο πέπλος συμβολικά θα φροντίσει για τη 

μεταπήδηση της νύφης, σε μια νέα ζωή. Από την παλιά οικογένεια στην 

καινούργια και από την ανέμελη παρθένα στην παραγωγική γυναίκα. Στην ευτυχία 

αυτής της μεταπήδησης τραγουδούν και εύχονται οι φίλες της, με το τραγούδι 

«Νύφη μου ξάστερο νερό και ξέλαμπρο φεγγάρι, να ζήσης να το χαίρεσαι τ' όμορφο 

παλικάρι». 

Ταυτόχρονα περίπου και στο σπίτι του γαμπρού, με την επιστασία του 

παρακούμπαρου - μπραζέρη - γίνεται με πολλή επιμέλεια το ξύρισμα και ο 

στολισμός του, τραγουδούμενος υπό των φίλων του με το «Γαμπρέ μου στο 

κεφάλι σου. Ο ήλιος εκατέβει και σούδωσε την ομορφιά και πίσω πάλι ανέβει». 

Στην ευτυχία του σπάζεται και κάποιο πιάτο με νομίσματα που τα καρπόνωνται τα 

παρευρισκόμενα σερνικά παιδιά. Αφού και ο λαιμός του γαμπρού στολιστεί με το 

χρυσοκέντητο λευκό μαντήλι, ο παρακούμπαρος τον οδηγεί στο λευκό 

καταστόλιστο άλογο. Τώρα η γαμήλια πομπή είναι έτοιμη και με το τραγούδι 

«Φώτα τα φεγγαράκι μου να πάω στην αγάπη μου» παίρνει το δρόμο για το σπίτι 

της νύφης. 

Αφού η πομπή των καβαλαραίων, με προπομπούς τα όργανα και την καλορίζικη 

παρέα, με τις πανέμορφες πίττες και τις «κεντητές» δίπλες, με τα κουφέτα και τα 

ροδοπέταλα, φθάνει στο σπίτι της νύφης, προβαίνει στο κάλεσμά της με το 

τραγούδι «σήκω τοιμάσου αγάπη μου και βάλε τα λευκά σου, να κάνωμε στην 

εκκλησιά τα στέφανωματά σου». Σε τούτο το κάλεσμα παίρνουν την αντιφώνηση, 

«είκοσι χρόνια πότιζα μηλίτσα στην αυλή μου, τώρα που μου την παίρνετε, ας 

πάει με την ευχή μου». 

Τούτη την συγκινητική ατμόσφαιρα την διαδέχεται ο αποχαιρετιστήριος χορός της 

νύφης με το τραγούδι «Σ' ευχαριστώ μανούλα μου που ευχήθηκες για μένα, πόσα 

κι αν είχες τάδωσες τα χάρισες σε μένα». Μετά τον αποχαιρετιστήριο τούτο χορό, 
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η νύφη οδηγείται από τις φίλες της και τους γονείς της, στο στολισμένο άλογο, 

που την περιμένει μπροστά από το άλογο του γαμπρού. Ο γαμπρός αφού τη φιλάει 

της ασημώνει το παπούτσι με νόμισμα - για να συμπορεύεται γερή μαζί του -  

Η πομπή μέσα σε μεγάλη χαρά αποχωρεί με μεγαλοπρέπεια για την εκκλησιά για 

τα στέφανα τραγουδώντας το «επήραμε την πέρδικα την πενταπλουτισμένη κι 

αφήσαμε τη γειτονιά σα χώρα κουρσεμένη». Και πραγματικά τούτη η γειτονιά 

είναι τσακισμένη γιατί τα αισθήματα τώρα είναι ανάμικτα, χαρά για την 

αποκατάσταση της κόρης τους, αλλά και λύπη για τον αποχωρισμό της. Έτσι με 

τα κάποια δάκρυα που έρχονται και το τραγούδι που ακολουθεί «Σειστήτε όρη και 

βουνά, λαγκάδια με τα δάση κ' η μάνα το παιδάκι της κλαίει πως θα το χάσει», 

ουσιαστικά τελειώνει η νυφιάτικη διασκέδαση. 

Αποχωρούμε αφήνοντας - στο τέλος της τη νυφιάτικη διασκέδαση, για να 

γνωρίσουμε - στο άλλο σπιτικό - ένα εγκάρδιο καλωσόρισμα και μια μεγάλη χαρά 

και αντίχαρα. 

Μετά το γνωστό τελετουργικό των στεφάνων, οι νεόνυμφοι γυρίζουν στο σπίτι 

που μόλις φθάνει η νύφη την    υποδέχονται με ρύζι και ροδοπέταλα κα αυτή σαν 

προσφορά της αγάπης της τους πετάει καρύδια, μύγδαλα και σύκα. 

          Στην αυλόπορτα τα πεθερικά την δέχονται με τα ακόλουθα λόγια: 

- Πέζεψε νύφη! 

- Δεν πεζώ. Τάξτε μου να κατεβώ...... 

Αφού της υπόσχονται κάτι η νύφη κατεβαίνει από το άλογο και μπαίνει στο σπίτι 

πατώντας κάποιο σιδερικό - υνί ή πέταλο - και τρώγοντας παράλληλα τα 

προσφερόμενο από την πεθερά μέλι με καρύδι, ενώ στην ποδιά της δέχεται μικρό 

αγόρι που το ασημώνει με κάποιο ρόδι που έντεχνα είναι παραγεμισμένο με 

κάποια νομίσματα. Το καλωσόρισμα τούτο με τους συμβολισμούς της ευτυχίας 

και της γονιμότητας το διαδέχεται ο χορός του μπραζέρη με το τραγούδι 

«Στο σπίτι το πεθερικό να ζήσεις να ευτυχίσεις, 

εννέα γιους να αξιωθείς μια κόρη να στολίσεις».  

Από τώρα και πέρα οι «κερασταρήδες» με τα γλυκίσματα, τους μεζέδες και την 

κρασοκανάτα, υπόσχονται ένα μακρόπνοο γαμήλιο γλεντοκόπημα, συνοδευόμενο 

από τα πατροπαράδοτα τσάμικα και καλαματιανά. 

Στους νεόνυμφους, η καθιερωμένη ευχή ήταν να αποκτήσουν εννιά γιους και μια 

θυγατέρα. Χρειαζόταν βλέπετε και η θυγατέρα γιατί από αυτήν θα ξανάβγαιναν 

άλλοι εννιά γιοι. 

«Νύφη μου ξάστερο νερό και ξέλαμπρο φεγγάρι, 

το ταίρι σου ‘ναι ζηλευτό κι’ όμορφο παλικάρι, 

στο σπίτι το πεθερικό στη γειτονιά οπού ‘ρθες 

σαν κυπαρίσσι να σταθείς, σαν δέντρο να ριζώσεις, 
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και σαν μηλιά γλυκομηλιά, τους κλώνους σου ν’ απλώσεις 

υγιούς εννιά ν’ αξιωθείς και μια γλυκομηλίτσα». 

Την επόμενη μέρα η νύφη με προφανή συστολή για την αγνότητά της δέχεται τους 

επαίνους και τα ανάλογα δώρα, ενώ ξεκινάει μια νέα διασκέδαση - η αντίχαρα - 

όπως λέγεται. Όμως για τούτη την - αντίχαρα - ας ακούσουμε τη μαρτυρία του 

γειτονικού μας Προάστειου «Η δυνατή χαρούμενη φωνή στο Δευτεριάτικο πρωινό 

«κρασίίίί Παπαγιάννηηηη» γίνεται καινούργιο κάλεσμα που με την παρακίνηση 

του Γεναριάτικου ήλιου φθάνομε στ' αλώνι κι από εκεί από τα χαρούμενα 

τραγούδια του υμεναίου αντιβουίζουν οι ράχες και τα ρέματα» 

Τούτη την - αντίχαρα - την κλείνουν ουσιαστικά τα «επιστρόφια» με όλα τα 

«μηνύματά» τους. Στις οκτώ μέρες μετά το γάμο, οι νιόπαντροι επιστρέφουν στο 

σπίτι της νύφης για το παραδοσιακό φαγοπότι μετά των στενών συγγενών τους. 

Κατά την αποχώρησή τους, η νιόπαντρη γυναίκα παίρνει από τη μάνα της τα 

τελευταία της συμβολικά δώρα με τα ακόλουθα λόγια: «τη νιάκα σου, τη ρόκα 

σου και όξω από την πόρτα μου». 

Τα μηνύματα των δώρων αυτών η νιόπαντρη τούτη Μανιάτισσα θα τα αξιοποίησει 

κάνοντάς τα, νοικοκυροσύνη και πολυμελή σφιχτοδεμένη οικογένεια. Αυτή η 

οικογένεια είναι, που θα αφήσει με τη δουλειά της, το αρχιτεκτονικό θαύμα, με τη 

λύπη της τα 

μοιρολόγια και με 

τη χαρά της τα 

νυφιάτικα 

τραγούδια, όπου 

μερικά από αυτά 

είχαμε την ευτυχία 

να γνωρίσουμε 

περπατώντας σαν 

καλεσμένοι στον 

παραδοσιακό τούτο 

γάμο. 

 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 

      Η επιλογή της νύφης γινόταν κατά κύριο λόγο από τον πατέρα του γαμπρού, ο 

οποίος και ηγούνταν της διαδικασίας, και μετά την πρόταση, η οικογένεια της νύφης 

συζητούσε για το ποιόν του γαμπρού και την τελική έγκρισή του. Έπειτα ξεκινούσε 

το «παζάρεμα» για τα περιεχόμενα του προικοσυμφώνου, το λεγόμενο 

«σκαρτσοφόλι» και αργότερα ακολουθούσαν οι αρραβώνες στο πατρικό της νύφης. 

   Ημέρα του γάμου συνήθως καθοριζόταν η Κυριακή και οι προετοιμασίες ήταν 

έντονες αρκετές μέρες πριν. Την Παρασκευή πριν από την ημέρα του μυστηρίου, οι 

συγγενείς του γαμπρού πήγαιναν στο σπίτι της νύφης για να πάρουν τα στρωσίδια 

του κρεβατιού της, με άλογο στολισμένο με γιρλάντες, καμπάνες και χάντρες. Τα 

φόρτωναν σε αυτό και η νύφη έκανε το λεγόμενο «στρούνισμα», γύριζε δηλαδή 

γύρω από το φορτωμένο άλογο, τρείς φορές δεξιόστροφα και τρείς αριστερόστροφα. 
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Τα στρωσίδια μεταφέρονταν στο σπίτι του γαμπρού και οι φίλοι του έστρωναν το 

νυφικό κρεβάτι και έριχναν, πάνω σε αυτό, ένα υγιές αγόρι για την τεκνοποίηση 

γιού. 

        Την επόμενη ημέρα το βράδυ, ένα αγόρι μετέφερε το νυφικό στη νύφη μέσα σε 

καλάθι με κουφέτα, που ακουμπούσε στο κεφάλι του και καθ’ όλη τη διαδρομή του 

τραγουδούσαν παραδοσιακά νυφικά τραγούδια, ενώ δεν επιτρεπόταν να κοιτάξει 

προς τα πίσω. Στη συνέχεια ακολουθούσε φαγοπότι και χορός. 

        Ο γάμος, την ημέρα της Κυριακής, πραγματοποιούνταν στο πατρικό της νύφης 

κατά τις απογευματινές ώρες. Πριν τον γάμο, γινόταν γλέντι στο σπίτι της νύφης, 

ενώ μετά τον γάμο, το γλέντι μεταφερόταν στο σπίτι του γαμπρού, όπου και γινόταν 

φαγοπότι, με παραδοσιακό έδεσμα το βραστό κοκκινιστό τράγιο κρέας με ρύζι και 

σουβλισμένα αρνιά στα κάρβουνα.  

        Μετά το γλέντι, οι συμμετέχοντες σε αυτό, προσέφεραν χρηματικά ποσά αντί 

για δώρα στον γαμπρό. Την επόμενη Κυριακή, οι νεόνυμφοι έκαναν για πρώτη φορά 

επίσκεψη στο σπίτι της νύφης, τα λεγόμενα «πιστρόφια». 

ΛΕΥΚΑΔΑ 

    Μια βδομάδα πριν το γάμο, γεμίζουν τα στρώματα της νύφης εφόσον δεν είναι 

χήρα. Προτού τα γεμίσουν, αρσενικά παιδιά ρίχνουν μέσα στο στρώμα λίγα μαλλιά. 

Ύστερα τα απογεμίζουν οι γυναίκες. Όταν γεμίσει το στρώμα, η μάνα της νύφης 

καρφώνει την πρώτη βελονιά. Στη Λευκάδα, την Παρασκευή πριν το γάμο, που 

γινόταν Κυριακή, στο σπίτι της νύφης, τρία αγόρια με μάνα και πατέρα στη ζωή, 

κοσκινίζουν το αλεύρι για τα προζύμια. Το κάθε παιδί κοσκινίζει από μια φορά μόνο. 

Το τρίτο παιδί δίνει την κρησάρα σε κάποια ανιψιά του γαμπρού ή εξαδέλφη, που να 

έχει μάνα και πατέρα, που αναλαμβάνει να κοσκινίσει το υπόλοιπο. Το νυφικό 

κρεβάτι το στρώνει αρσενικός που να έχει μάνα και πατέρα.  

Το Σάββατο το βράδυ έσφαζαν έναν τράγο και πυροβολούσαν στον αέρα για να 

αναγγείλουν την έναρξη του γάμου. Τα κανίσκια, τα δώρα που οι προσκεκλημένοι 

έστελναν για να οργανωθεί το τραπέζι του γάμου, ήταν κοφίνια που περιείχαν ψωμί, 

κρέας, κρασί, ανάλογα με τη δυνατότητα που είχε ο καθένας. Τα ψωμιά που έβαζαν 

στη Λευκάδα στο κανίσκι έπρεπε να έχουν ζυγό αριθμό γιατί τα μονά, όπως πίστευαν, 

θα έφερναν συμφορά στους νιόπαντρους. Προτού κινήσει ο γάμος για το σπίτι του 

γαμπρού, στέλνουν από το σπίτι της νύφης τα προικιά. Οι γυναίκες που τα κουβαλούν 

δεν επιτρέπεται να στραφούν προς τα πίσω γιατί πιστεύουν ότι τότε θα πεθάνει η νύφη 

και η προίκα θα ξαναγυρίσει στο σπίτι των γονιών της. 

 Όταν ξεκινάει το συμπεθεριό από το σπίτι του γαμπρού για να πάει να πάρει τη νύφη, 

προπορεύεται ο φλαμπουριάρης που κρατάει ψηλά το φλάμπουρο ή μπαϊράκι, μακρύ 

ξύλινο κοντάρι στολισμένο συνήθως με κόκκινο πανί, ενώ στη Λευκάδα στην κορυφή 

του έμπηγαν ένα ρόδι. Την πομπή (ψίκι) συνοδεύουν οργανοπαίχτες με παραδοσιακά 

μουσικά όργανα, ενώ οι προσκεκλημένοι τραγουδούν γαμήλια τραγούδια. Στην πομπή 

του γάμου, προηγείται αυτός που έχει τα στέφανα μέσα σε δίσκο, κι ο οποίος δεν 

επιτρέπεται να γυρίσει και να κοιτάξει πίσω. Μετά την τέλεση του μυστηρίου του 

γάμου, η πομπή γυρίζει στο σπίτι του γαμπρού, όπου υποδέχονται τη νύφη με 

επισημότητα και με συγκεκριμένο τελετουργικό που ποικίλει σε διάφορες 
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περιοχές της Ελλάδας. Στη Λευκάδα, ο πεθερός κρατώντας ένα ποτήρι γεμάτο μέλι 

μέσα σ' ένα πιάτο μαζί με τρια κομμάτια ψωμιού, τάιζε τους νιόπαντρους για να έχουν 

μια γλυκιά ζωή.  

        Ύστερα έπαιρνε η νύφη ένα ρόδι από την πεθερά της και το έσπαζε με δύναμη 

στο κατώφλι του σπιτιού, ώστε τα σπυριά του να πεταχτούν μέσα στο σπίτι. Όσο πιο 

μακριά πήγαιναν τα σπυριά κι όσο περισσότερο σκόρπιζαν, τόσα περισσότερα παιδιά 

θα έκανε το ζευγάρι. Στο γλέντι του γάμου έπρεπε όλοι οι παρευρισκόμενοι να 

χορέψουν μαζί με τους νεόνυμφους τους λεγόμενους τρεις γύρους, τραγουδώντας 

“Έχω γιο κάνω χαρά, καν' η νύφη μας παιδιά”. 

ΚΕΡΚΥΡΑ 

        Η Κυριακή καθοριζόταν πάντα σαν ημέρα του γάμου και οι προετοιμασίες 

εντείνονταν κατά τη διάρκεια ολόκληρης της προηγούμενης εβδομάδας. Με τον 

καθορισμό της ημέρας του γάμου, η οικογένεια της νύφης έπλενε το αποθηκευμένο 

μαλλί από την σοδιά της και με αυτό έφτιαχνε τα στρώματα και τα μαξιλάρια του 

κρεβατιού. Για την διαδικασία του πλυσίματος και του ξασίματος του μαλλιού, 

καλούνταν κοπέλες 

συγχωριανές.  

        Από την Δευτέρα έως 

την Τετάρτη, συγγενείς 

και φίλοι συγκέντρωναν 

όλα τα απαραίτητα όπως 

πιάτα, ποτήρια, καρέκλες 

κ.ά. στα σπίτια των 

μελλονύμφων για την 

κάλυψη τυχόν αναγκών 

των καλεσμένων στο 

τραπέζι του γάμου.Την 

Πέμπτη και την 

Παρασκευή γίνονταν η 

ζύμωση του ψωμιού και το 

Σάββατο γίνονταν τα καλέσματα από τους «καλεστάδες», ενώ την ίδια μέρα 

πραγματοποιούνταν η μεταφορά της προίκας της νύφης στο πατρικό του γαμπρού. Η 

μεταφορά γινόταν με τη μορφή πομπής μέσα σε καλάθια που έφεραν στα κεφάλια 

τους οι συμμετέχοντες σε αυτήν. Όταν τα προικιά έφταναν στο πατρικό του γαμπρού, 

νεαρές ανύπαντρες κοπέλες αναλάμβαναν το στρώσιμο του κρεβατιού και πάνω σε 

αυτό, μετά το στρώσιμο, έριχναν ένα αγοράκι για την τεκνοποίηση γιού.Το πρωί της 

Κυριακής, νεαρές κοπέλες στόλιζαν την νύφη τραγουδώντας παραδοσιακά νυφιάτικα 

τραγούδια. Ο γαμπρός περίμενε στην εκκλησία και η νύφη κατέφθανε με τη συνοδεία 

συγγενών φίλων και οργάνων. 

        Μετά την τέλεση της λειτουργίας, όλοι οι προσκεκλημένοι και οι νεόνυμφοι 

χόρευαν στο προαύλιο της εκκλησίας με τον πρώτο χορό, να τον σέρνει ό πατέρας της 

νύφης.Στο σπίτι του γαμπρού προσφερόταν το μεσημεριανό φαγητό σε συγγενείς και 

καλεσμένους και έπειτα το γλέντι και ο χορός συνεχίζονταν πάλι στο προαύλιο της 

εκκλησίας. 
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ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 

Προίκα...η ιστορία της ξεκινά αρκετά παλιά. Η προίκα μιας Ελληνίδας γυναίκας 

περιλαμβάνει συνήθως μια γκάμα λευκών ειδών για κάθε δωμάτιο του σπιτιού, 

διακοσμητικά και άλλα χρηστικά αντικείμενα όπως σκεύη κουζίνας, καθώς και 

προσωπικά αντικείμενα και ρούχα. Στην προίκα μιας γυναίκας περιλαμβάνονται 

ακόμη και τα εσώρουχά της. Όλα αυτά είτε ήταν χειροποίητα από την ίδια την 

γυναίκα ή την μητέρα της, είτε κάποια αγοράζονταν για να εξοπλίσουν το νέο της 

σπίτι όταν θα παντρευόταν. Βλέπετε παλιά η προίκα αποτελούσε τη συνεισφορά της 

γυναίκας στο νέο σπιτικό της μετά τον γάμο και την προετοίμαζε στο να γίνει καλή 

νοικοκυρά. Από μικρή ηλικία άρχιζε να προετοιμάζει, να ράβει και να κεντάει 

σεντόνια, πετσέτες, καλύμματα για το κρεβάτι της, μάλλινα χαλιά, κουβέρτες και ότι 

άλλο χρειάζεται ένα νοικοκυριό.  

Στο σπίτι του γαμπρού  

Την Πέμπτη πριν το γάμο, η προίκα της νύφης μεταφέρεται στο σπίτι του γαμπρού, 

όπου θα ζήσει το ζευγάρι μαζί με την οικογένειά του. Αν και υπάρχουν διαφορές από 

τόπο σε τόπο, η Πέμπτη είναι η πιο συνηθισμένη μέρα για τη μεταφορά της προίκας. 

Είναι μια πολύ σημαντική 

μέρα στην προετοιμασία 

του γάμου, όπου γυναίκες 

περπατώντας ή άντρες 

πάνω σε ζώα, μουλάρια ή 

άλογα, ανάλογα με τις 

παραδόσεις του τόπου, 

δημιουργούν πομπή για να 

μεταφέρουν τα προικιά. Σ' 

αυτή δεν παίρνει μέρος η 

νύφη, ενώ πολλές φορές 

συνοδεύεται από 

μουσικούς με όργανα και 

τραγουδιστές γαμήλιων παραδοσιακών τραγουδιών. Σε κάποια μέρη και κυρίως σε 

χωριά, το έθιμο παραμένει έχοντας βέβαια ενταχθεί στη σύγχρονη κοινωνία. Έτσι την 

Πέμπτη πριν το γάμο, στο σπίτι της νύφης ή στο νέο σπίτι του ζευγαριού, κρεμάνε τα 

προικιά όπως σε ένα μουσείο λαογραφίας, από τις κουρτίνες, τα απλώνουν στα 

τραπέζια, στα κρεβάτια και ο κόσμος που επισκέπτεται το σπίτι για τα «συχαρίκια» τα 

θαυμάζει.  

ΚΥΚΛΑΔΕΣ 

Μολονότι σήμερα οι συνθήκες και ο τρόπος ζωής έχουν αλλάξει ριζικά και ο 

καταναλωτισμός έχει αγγίξει ακόμα και το πιο απόμακρο νησί των Κυκλάδων, ο 

θεσμός του παραδοσιακού θρησκευτικού γάμου επιβιώνει δυναμικά συγκινώντας 

ιδιαίτερα τους νέους. Πάρα πολλοί νέοι, όχι απαραίτητα κάτοικοι των νησιών αυτών 

αλλά στεριανοί από την Ελλάδα και αρκετοί από το εξωτερικό, επιθυμούν να 

τελέσουν τους γάμους τους στις Κυκλάδες. Ο λόγος είναι απλούστατος. 

Ο παραδοσιακός γάμος στις Κυκλάδες και γενικότερα στις ντόπιες κοινωνίες του 

Αιγαίου αποτελούσε και αποτελεί ένα μεγάλο και χαρμόσυνο γεγονός για ολόκληρη 

http://www.visitgreece.gr/el/greek_islands/cyclades
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την τοπική κοινότητα, η οποία συμμετέχει ενεργά σε όλες του τις φάσεις και δεν 

περιορίζεται στις δύο υπογραφές του πολιτικού γάμου. Η χωρίς προσκλήσεις 

ελεύθερη συμμετοχή όλων των ανθρώπων της κοινότητας έδινε και στους πιο 

φτωχούς τη δυνατότητα να κάνουν έναν «πλούσιο» γάμο, από τη στιγμή που στα 

γαμήλια δώρα, στο γλέντι και στη χαρά μπορούσαν να συνδράμουν όχι μόνον οι 

συγγενείς και οι φίλοι αλλά και όσοι συμπαθούσαν τους μελλόνυμφους.  

Ο γάμος στα νησιά των Κυκλάδων δεν ήταν μια ατομική αλλά μια οικογενειακή 

υπόθεση. Οι γονείς έβρισκαν το γαμπρό, πολλές φορές και τη νύφη που θα έδιναν

 στα παιδιά τους. Γάμος από έρωτα με την ευχή του πατέρα ήταν σπάνιος. Γι’ αυτόν 

το λόγο, τα παιδιά κάποιες φορές κλεβόντουσαν. Η αποφασιστικότητα τους 

μάλιστα ήταν τέτοια που συχνά μετέβαλλε τη διάθεση των γονέων, οι οποίοι τελικά 

υπέκυπταν στη δύναμη του έρωτα. Σε κάθε περίπτωση, η μέρα του γάμου ήταν 

σημαδιακή για το ανδρόγυνο καθώς από την ημέρα αυτή θα άρχιζε μια νέα ζωή. Μια 

μέρα χαράς, αφού ο ίδιος ο γάμος λεγόταν «Χαρά», ενώ οι ευχές που δίνονταν στις 

λεύτερες κοπέλες και στα λεύτερα παλικάρια την ημέρα του γάμου ήταν «Στις χαρές 

σου». 

Την καλύτερη περιγραφή των συναισθημάτων που επικρατούν και της ατμόσφαιρας 

που χρωματίζει αυτή την ξεχωριστή ημέρα βρίσκουμε στους στίχους του τραγουδιού 

«Σήμερα γάμος γίνεται», που τραγουδιέται στα περισσότερα νησιά ανήμερα της 

τελετής του γάμου. Τα λόγια αυτού του τραγουδιού ξεχειλίζουν από τρυφερότητα 

και συγκίνηση: 

Σήμερα γάμος γίνεται σ’ωραίο περιβόλι 

να ζήσει η νύφη κι ο γαμπρός και η παρέα όλη. 

Σήμερα άσπρος ουρανός, σήμερα άσπρη μέρα 

σήμερα αποχωρίζεται η κόρη απ’ τη μητέρα. 

Γαμπρέ μου καλορίζικε μια χάρη θα μας κάνεις 

Το άνθος που σου δώσαμε να μη μας το μαράνεις. 

Γαμπρέ τη νύφη ν’ αγαπάς, να μην τηνεμαλώνεις 

σαν τον ανθό τη λεμονιάς να τηνεκαμαρώνεις. 

Ας παρακολουθήσουμε τις προετοιμασίες ενός παραδοσιακού κυκλαδίτικου γάμου . 

Οι προετοιμασίες πριν από το γάμο 

Mία εβδομάδα πριν από το γάμο ξεκινούσαν οι προετοιμασίες – που δεν ήταν και 

λίγες. Να καλέσουν προφορικά τους συγγενείς και φίλους, να ετοιμάσουν την 

αίθουσα ή τις αίθουσες του γλεντιού, αν ήταν χειμώνας, ή την αυλή, αν ήταν 

καλοκαίρι, να προετοιμάσουν το γεύμα και να προμηθευτούν τα σφάγια και το 

κρασί, να ζυμώσουν τα ψωμιά και τα γλυκά. 

Η πιο σημαντική προετοιμασία όμως ήταν το στήσιμο της «νυφικής παστάδας», 

κατά τη διάρκεια της οποίας, συνήθως την Πέμπτη, η νύφη με τις φιλενάδες της 

στόλιζε το σπίτι της και έστρωνε το νυφικό κρεβάτι με τα καλύτερα στρωσίδια της 

προίκας της. 

Στρώσετε τα μεταξωτά, στρώσετε τα βελούδα 

να πέσει ο νιός ο δροσερός και η κόρη η κοπελούδα. 
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Από δω θα περνούσαν όλοι οι προσκαλεσμένοι, παρέες παρέες, για να δουν τα 

προικιά, να ράνουν το κρεβάτι με νομίσματα και να ευχηθούν τα καλορίζικα. 

Η γιορτινή ατμόσφαιρα την ημέρα του γάμου 

Την Κυριακή, τη μέρα του γάμου, μια χαρμόσυνη πομπή ξεκινάει από το σπίτι του 

γαμπρού. Εκείνος μαζί με τους φίλους και τους συγγενείς του ακολουθεί τα όργανα, 

τα οποία ανάλογα με τον τόπο μπορεί να είναι βιολί, λύρα, λαγούτο, ούτι, κλαρίνο ή 

τσαμπούνα. Όλοι μαζί λοιπόν κάτω από τους ήχους της γιορτινής μουσικής 

διασχίζουν τα σοκάκια του χωριού παίρνοντας από τα σπίτια τους λοιπούς συγγενείς 

και τους κουμπάρους που κρατούν στα χέρια τους το δίσκο με τα στέφανα του γάμου 

και λίγα κουφέτα. Η χαρούμενη αυτή πομπή περνάει από το πατρικό σπίτι της 

νύφης, από όπου ο άνδρας παραλαμβάνει τη νύφη και ως μελλόνυμφοι πια στον 

πηγαιμό προς την εκκλησία ραίνονται από τα παράθυρα των σπιτιών με ροδοπέταλα 

και κουφέτα. 

Μέσα στην Εκκλησία πια, μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου –την περικοπή του εν 

Κανά γάμου–, το τελετουργικό ορίζει οι νεόνυμφοι να πιουν από το ίδιο ποτήρι από 

τρεις γουλιές κρασί. Ακολουθεί η στέψη και το άλλαγμα των στεφανιών πάνω από 

τα κεφάλια του ζευγαριού και η καθιερωμένη τριπλή κυκλική κίνηση κατά την οποία 

οι παπάδες σέρνουν στο χορό «Ησαΐα χόρευε» τους νεόνυμφους, βαστώντας τους 

από τους βραχίονες. 

Μετά το μυστήριο του γάμου, έξω από την εκκλησία, προσφερόταν παλιά παστέλι 

«για να ’ναι ζάχαρι ο βιος», ενώ άλλες φορές οι καλεσμένοι πήγαιναν απευθείας 

στον τόπο του γλεντιού και άλλοτε στο σπίτι (συνήθως του γαμπρού) για να 

κερασθούν ένα ποτό, κουφέτα και άλλα γλυκά. 

Στο γαμήλιο τραπέζι όλοι οι καλεσμένοι τρώγουν, τραγουδούν και χορεύουν. Το 

νεόνυμφο ζευγάρι ανοίγει το χορό και στη συνέχεια τη νύφη παραλαμβάνουν ο 

πεθερός, η πεθερά, οι γονείς της νύφης και κατόπιν οι κουμπάροι, τ’ αδέλφια, τα 

ξαδέλφια και τέλος όλοι οι φίλοι και συγγενείς. Η νύφη θα χορέψει με το συγγενολόι 

ώρες ατελείωτες χωρίς ανάσα μέχρι να περάσει και ο τελευταίος προσκαλεσμένος. 

Κατά τη διάρκεια του χορού –συνήθως είναι ένας συρτός– θα τη ραίνουν με ρύζι και 

κουφέτα, ενώ κάποια στιγμή θα βγουν στην πίστα και άλλα ζευγάρια να χορέψουν 

μεταξύ τους και να διασκεδάσουν. 

Παλαιότερα έθιμα 

Παλιά ο γάμος βαστούσε τρεις μέρες. Την επομένη του γάμου γινόταν ο 

«αντίγαμος», άλλη μια μέρα γιορτής. Ξεκινούσε κατά το μεσημέρι με το ξύπνημα 

του ζευγαριού –που είχε περάσει την πρώτη νύχτα του μέλιτος μαζί– και 

συνεχιζόταν με φαγοπότι και χορό μέχρι το βράδυ. Την τελευταία μέρα γλεντούσαν 

πια λιγότερο, οι πιο κοντινοί συγγενείς και όσοι ήταν μπλεγμένοι με τη φροντίδα του 

γάμου τις προηγούμενες μέρες. 

Ανεξάρτητα από την οικονομική άνεση και την κοινωνική θέση των νεόνυμφων –σε 

ορισμένους γάμους ο κόσμος ξεπερνούσε τα χίλια άτομα ενώ τα πρόβατα που 

σφάζονταν ξεπερνούσαν τα εκατό–, το κύριο χαρακτηριστικό των γάμων στις 

Κυκλάδες ήταν –και παραμένει ακόμα σε κάποιο βαθμό– ότι αποτελούσαν τη 
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μεγαλύτερη χαρά της κοινότητας, γιατί άλλη μια ψηφίδα ζωής θα δημιουργείτο στο 

χωριό και γιατί άλλο ένα νοικοκυριό θα στέριωνε για να βρει προκοπή και ευτυχία. 

ΝΑΞΟΣ 

 Στην Απείρανθο της Νάξου τα έθιμα του γάμου είναι πολλά και διάφορα. Ανάλογα 

με την χρονική στιγμή του γάμου 

υπάρχουν διαφορετικά έθιμα. Έτσι 

έχουμε έθιμα που πραγματώνονται 

κατά τις προετοιμασίες για τον γάμο, 

άλλα έθιμα κατά την διάρκεια του 

μυστηρίου και άλλα για το γλέντι 

του γάμου. 

        Όπως σε κάθε γωνιά της 

Ελλάδας, έτσι και στην Νάξο ο 

γάμος, δηλαδή το πέρασμα του 

ζευγαριού σε μια άλλη 

πραγματικότητα- κατάσταση, ξεκινάει επίσημα από την Πέμπτη με το νυφικό 

κρεβάτι στο πατρικό σπίτι της νύφης. Το νυφικό κρεβάτι πρέπει να στρωθεί από δύο 

νέες και ανύπαντρες κοπέλες, κατά την παράδοση παρθένες. Το στρωμένο κρεβάτι 

έρχεται και το ξεστρώνει συμβολικά τρείς φορές ο γαμπρός. Όταν τελειώσει η 

διαδικασία στρωσίματος του κρεβατιού όλοι οι καλεσμένοι και οι παρόντες 

συνηθίζεται να ρίχνουν κουφέτα και άνθη, συνήθως ροδοπέταλα πάνω στο νυφικό 

κρεβάτι ,ώστε να έχουν οι νιόπαντροι ΄΄ βίον ανθόσπαρτον''. Επίσης, για να 

αποκτήσουν γερούς απογόνους, κατά προτίμηση αγόρι, πετούν'' πάνω στο κρεβάτι 

ένα μικρό αγόρι. 

        Την ημέρα του γάμου, κατά την παράδοση της Απειράνθου, γίνεται η επίσημη 

πρόσκληση των καλεσμένων στο γάμο, αυτό που στην περιοχή ονομάζεται ''το 

κάλεσμα''. Η γνωστοποίηση του γάμου γίνεται από τις '' καλέστρες'', που είναι 

κοπέλες με συγγένεια προς το μελλόνυμφο ζευγάρι, σε όλους τους συγγενείς τους 

και τους φίλους τους. 

        Το απόγευμα της ημέρας του γάμου και μετά την προετοιμασία του γαμπρού 

και της νύφης, ο πρώτος ξεκινάει από το σπίτι του μαζί με την συνοδεία μουσικών 

βιολιών και των καλεσμένων του προς το πατρικό της νύφης όπου και την παίρνει 

ώστε να πορευτούν μαζί προς την εκκλησία. Πρέπει να έχουν κρατημένα τα χέρια 

και να οδηγούν την πομπή προς την εκκλησία. Ο δρόμος που θα πρέπει να διαλέξουν 

πρέπει να είναι κατηφορικός και χωρίς να περάσουν από καμάρες, ώστε όλη τους η 

κοινή πορεία να μην έχει δυσκολίες και βάσανα. 

        Αφού γίνει το μυστήριο του γάμου, ξεκινάνε για το νέο τους σπίτι στο κατώφλι 

του οποίου η νύφη πατάει ένα σίδερο ώστε το σπίτι της να είναι γερό σαν κι αυτό. 

Έπειτα η μητέρα του γαμπρού τους δίνει να φάνε λίγο μέλι για να έχουν γλυκιά ζωή. 

Έπειτα ακολουθεί το γλέντι του γάμου.  

        Στον επίσημο αρραβώνα οι καλεστές στέλνονταν από τις οικογένειες των νέων 

για να προσκαλέσουν τους συγγενείς τους και τους φίλους τους στο γάμο των 
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παιδιών τους. Εάν υπήρχε κάποια έριδα μεταξύ των οικογενειών των μελλόνυμφων, 

ο γάμος απότελούσε την ιδανική περίπτωση για να γίνει η συμφιλίωση. 

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΛΥΚΩΝ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ 

ΑΜΥΓΔΑΛΩΤΑ 

Υλικά: 

 1 κιλό αμύγδαλα 

 6 ασπράδια αυγών 

 2 φλιτζάνια ζάχαρη 

 1/4 φλιτζανιού σιμιγδάλι ψιλό 

 1/4 φλιτζανιού ανθόνερο 

 3 σταγόνες εσάνς πικραμυγδάλου 

 Ανθόνερο και ζάχαρη άχνη για το τύλιγμα 

Εκτέλεση: 

1. Στεγνώστε πολύ καλά τα αμύγδαλα, αφού τα ξεφλουδίσετε (τα αφήνετε για λίγα 

λεπτά σε βραστό νερό και μετά τα ξεφλουδίζετε εύκολα ένα-ένα). Παραδοσιακά 

τα στέγνωναν 2 μέρες στον ήλιο, αλλά μπορείτε να επισπεύσετε τη διαδικασία 

βάζοντας τα στο φούνο, στους 60 βαθμούς για 3 ώρες περίπου. Θέλετε να 

στεγνώσουν μέχρι μέσα αλλά να μην πάρουν χρώμα. Θα τα δείτε να “ανοίγουν” 

όταν έχουν στεγνώσει. 

2. Αφήστε τα να κρυώσουν εντελώς, πριν τα περάσετε στο πολυμίξερ για να 

γίνουν σα χονδρό σιμιγδάλι. Αν τα αλέσετε ενώ είναι ζεστά, θα βγάλουν το λάδι 

τους και δεν θα γίνει σπυρωτό το μίγμα. 

3. Ξαναπεράστε στο πολυμίξερ τα αμύγδαλα μαζί με τη ζάχαρη, να ενωθούν καλά. 

4. Προσθέστε το σιμιγδάλι, το ανθόνερο, την εσάνς πικραμυγδάλου, τα ασπράδια 

-ελαφρά χτυπημένα με το πιρούνι, όχι σε μαρέγκα- και ζυμώστε το μίγμα, να 

ανακατευτούν ομοιογενώς τα υλικά. 

5. Παίρνετε μικρές μπαλίτσες με ένα κουτάλι και πλάθετε σε σχήμα αχλαδιού ή 

καμπάνας ή κουφέτου. Για να μην κολλά το μίγμα στα χέρια σας, βουτάτε τα 

συνεχώς σε ανθόνερο. Βοηθά πολύ στο πλάσιμο. Βάζετε τα αμυγδαλωτά στις 

λαμαρίνες του φούρνου πάνω σε αντικολλητικό χαρτί. 

6. Ψήνετε στους 150 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις, μέχρι να ροδίσουν 

ελαφρά στη βάση και στην κορυφή τους. Όσο ψήνετε τη μια λαμαρίνα, ετοιμάζετε 

την επόμενη. 

7. Ξεκολλάτε τα αμυγδαλωτά από το χαρτί προσεκτικά και τα αφήνετε να 

κρυώσουν. 

8. Άχνισμα: Βρέχετε με τα δάχτυλά σας ή με ένα πινέλο τα αμυγδαλωτά ένα-ένα 

και τα βουτάτε στη ζάχαρη άχνη. 
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Διατηρήστε τα σε ερμητικά κλειστό κουτί. Ξεραίνονται εύκολα, αν τα αφήσετε 

απλώς στην πιατέλα.  

 

Οι δίπλες είναι παραδοσιακό γλυκό στην Καλαμάτα και τη Σπάρτη. Τις 

φτιάχνουν πάντα σε γιορτές, αρραβώνες, γάμους, βαφτίσια. Είναι πεντανόστιμες, 

αλλά για να γίνουν χρειάζεται μεράκι, πολύ δουλειά και καλή γνώση της 

κουζίνας.  

ΚΡΗΤΗ 

ΤΑ ΚΑΝΙΣΚΙΑ 

Ένα σημαντικό στοιχείο που χαρακτηρίζει τον 

παραδοσιακό κρητικό γάμο είναι το "Κανίσκι". Τα 

κρητικά κανίσκια ήταν τα δώρα που έφερναν 

παλιότερα  οι καλεσμένοι για το ανδρόγυνο στους 

Κρητικούς Γάμους.  Τα δώρα αυτά είχαν να κάνουν με 

το τραπέζι του γάμου ,ήταν δηλαδή τρόφιμα, κρέας, 

ρύζι, μακαρόνια, πατάτες. Με αυτόν τον τρόπο οι 

καλεσμένοι βοηθούσαν το ζευγάρι να κάνει το γλέντι του γάμου. Σήμερα, αυτό το 

δώρο μπορεί να μη φαίνεται κάτι το ιδιαίτερο αλλά τότε, σε μια  κοινωνία όπως 

εκείνη, επρόκειτο για ένα ιδιαίτερα πολύτιμο δώρο για τους νεόνυμφους.  Οι 

συγγενείς απο την άλλη μεριά έκαναν δώρα στους νεόνυμφους για το νέο τους 

σπίτι.  Έτσι όλοι βοηθούσαν το ζευγάρι, όπως μπορούσαν,  να αρχίσει την νέα του 

ζωή. Στην έκδοση του περιοδικού "Γεύση"  των Ανωγείων Ρεθύμνου αναφέρεται: 

"Σχεδόν όλοι οι χωριανοί πήγαιναν τα κανίσκια το πρωί της Κυριακής που θα 

γινόταν ο γάμος. Μέσα σε υφαντές βούργιες "σόγεμες" (με σχέδια σε όλη τη 

μπροστινή "καλή επιφάνεια"), ή σακούλες ή και σακιά υφαχαά έβαζαν πατάτες, 

μακαρόνια, σιτάρι, όσπρια, κρεμμύδια, κρέας... Γυναίκες, οι πιο νέες, χαυμένες οτα 

καλά τους τα σήκωναν οτον ώμο και τα πήγαιναν οτο σπίτι του γαμπρού. Εκεί τους 

καλωσόριζαν ο γαμπρός, η νύφη και οι συγγενείς του γαμπρού. 'Επαιρναν τα 

κανίσκια και μέχρι να τα αδειάσουν έκαναν το τραπέζι οτις κανισκοφόρισες. Δεν 

κάθιζαν πολλή ώρα, γιατί έρχονταν συνέχεια άλλες κανισκοφόρισες. 'Οταν φεύγανε 

έπαιρναν τη βούργια ή σακούλα μ' ένα κουλούρι μέσα και ένα μεγάλο κομμάτι 

καρπούζι οτο χέρι. Τα φαγητά που τρώγανε οτα κανίσκια ήταν πάντα τα ίδια: 

καβρομάς, ρύζι με προβιές και ξινόχοντρο, ρεβίθια με κρέας..."  
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Κρητικές μαντινάδες για το γάμο 

Νύφη μου κερά νύφη μου 

Το πρώτο ζυμωτό σου 

Ζάχαρη νάντο αλεύρι σου 

Και κάδιο το νερό σου 

 

Νύφη μου ως ήσουν φρόνιμη 

Ήσουν και τιμημένη 

Και μπήκανε στο σπίτι σου  

Άνθρωποι ψηφισμένοι 

 

Γαμπρέ τη νύφη ν’αγαπάς 

Να μην τηνε μαλώνεις 

Γιατί θα σε κρεμάσουμε  

Από το παντελόνι 

 

Ο παπάς τση βλόγησε 

Κι οι δώδεκα αποστολοι 

Το ανδρόγυνο που γίνηκε 

Να το χαρούμε όλοι 
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Άγιε Παντελεήμονα θα σου ζητήξω χάρη, 

ευχή να δώσεις σου ζητώ στο ταιριαστό ζευγάρι. 

Αηδόνια δέκα τέσσερα κάθουνται στον οντά σας, 

και λένε καλορίζικα νάναι στα στέφανά σας. 

Αυγερινός παντεύεται την πούλια κάνει ταίρι, 

κι ούλα ταστέρια τουρανού γίνουνται συμπεθέροι. 

Γαμπρέ τη νύφη ναγαπάς παράδες να τση δίνεις, 

να μη δεχτείς όμως ποτέ τα πιάτα να τση πλύνεις. 

Γλυκοχαράζει η αυγή και ξημερώνει η μέρα, 

σήμερο στεφανώνεται αϊτός την περιστέρα. 

Εύχομαι στο αντρόγυνο ευτυχισμένα χρόνια, 

και να ταξιώσει ο θεός με τέκνα και εγγόνια. 

Εύχομαι το στεφάνι σας διαμάντια να γεμίσει, 

και να σας τρέχουν τα καλά σαν το νερό στη βρύση. 

Η δάφνη κι ο κυπάρισος επλέξανε τσοι κλώνους, 

τον’ εύχομαι να ζήσουνε ευτυχισμένους χρόνους. 

Η ευτυχία να γενεί πέλαγος δίχως δύση, 

να ταξιδεύετε μαζί σε ούλη σας τη ζήση. 

Κατέβα Παναγία μου  με τον μονογενή σου, 

στ’ αντρόυνο που γίνηκε να δώσεις την ευκή σου. 

Μια μαντινάδα θα σας πω ευχή να δώσουμ' όλοι, 

να ζήσει το αντρόγυνο και η παρέα όλη. 
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Μια μαντινάδα θε να πω απάνω στο κεράσι, 

να ζήσει η νύφη κι ο γαμπρός να ζήσει να γεράσει. 

Να ζήσει η νύφη κι ο γαμπρός χωρίς καϋμό και βάρος, 

ο πεθερός κι η πεθερά οι φίλοι κι ο κουμπάρος. 

Νύφη νεράιδα του γιαλού κατάλευκη γαρδένια, 

ούλοι σε καμαρώνουνε μέσα στα μεταξένια. 

Ξεχάσαμε να δώσουμε ευχή πολύ μεάλη, 

εις τω παιδιώ μας τσι χαρές ναξιωθούμε πάλι. 

Ομορφονιέ τση μάνας σου λεβέντη και ζαρίφη, 

χαρά σ' αυτή που στάθηκε στο 'να σου πλάι νύφη. 

Όσες κεδιές και βελονιές έχει το νυφικό σου, 

ούλες να γίνουνε χαρές στο νέο σπιτικό σου. 

Όσες χιλιάδες έρχουνται στην Κρήτη χελιδόνια, 

εύχομαι στο αντρόγυνο ευτυχισμένα χρόνια. 

Πατέρα - μάνα του γαμπρού πεθερικά τση νύφης, 

καλώς τηνέ δεχτήκετε εις το δικό σας σπίτι. 

Πουλιά κι αηδόνια κάθουνται εις τα παράθυρά σας, 

και λένε καλορίζικα να ‘ναι τα στέφανά σας. 

Σα ντου παλιού καλού ζευγά το δροσερό σπαρμένο, 

να ‘ναι  Χριστέ τ’ αντρόυνο καλό και βλοημένο. 

Σήμερο άσπρος ουρανός σήμερο άσπρη μέρα, 

σήμερο στεφανώνεται αϊτός τη περιστέρα. 

Σήμερο στεφανώθηκε ο ήλιος το φεγγάρι, 

κι ούλα τ ουρανού γινήκανε κουμπάροι. 

Ως τρέχει το κρυγιό νερό και μπένει στο κουτούτο, 

ετσά να τρέχουν τα καλά στ’ αντρόγυνο ετούτο. 

 

Απόψ' αρραβωνιάζομαι με σένα κοπελιά μου 

και τη χαρίζ' ολόψυχα σε σένα την καρδιά μου 

 

Στις ακριβές σας τσι χαρές να ξαναμαζωχτούμε 

κι από τα βάθη τση καρδιάς πάλι να ευχηθούμε 

 

Ήρθε ο καιρός οι δυο καρδιές να σμίξουνε ομάδι 

κι η μια τσ'αλλής να δώσουνε τσ' αγάπης το σημάδι 

Στη μεγαλύτερη χαρά που σαν γονιός θα νοιώσω 

Θέλω και φίλους και εδικούς τότε να καμαρώσω. 
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Την πιο πολύ χαρά, γαμπρέ, 

Ήκαμε η πεθερά σου, 

Γιατί την ξεφορτώθηκε 

Και βρήκες τον μπελά σου. 

Ωραία είσαι κι όμορφη, 

αλλά εν πάσει περιπτώσει 

Να δούμε και ο πατέρας σου 

ίντα προυκιά θα δώσει 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΑΜΗΛΙΑ ΦΑΓΗΤΑ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΨΩΜΙ  ΓΑΜΟΥ 

10 κιλά αλεύρι, προζύμι και 50 γρ. μαγιά, λίγο αλάτι, 1μπύρα, 1 ποτήρι λάδι, 1 ποτήρι 

ζουμί πορτοκάλι, 1 κιλό ζάχαρη, κανέλα, μοσχοκάρυδο, κόλιαντρο, νερό και γάλα όσο 

σηκώσει  

1. Πιάνετε το προζύμι από το προηγούμενο βράδυ με 1 κιλό αλεύρι και λίγο χλιαρό 

νερό. 

2. Την επομένη βάζετε σε μια μεγάλη λεκάνη το αλεύρι, κάνετε ένα λάκκο στο 

κέντρο και ρίχνετε μέσα το προζύμι, 50 γρ. μαγιά διαλυμένη σε λίγο νερό καθώς και 

τα υπόλοιπα υλικά. 

3. Τραβάτε λίγο λίγο το αλεύρι από τα πλάγια και ζυμώνετε με τη ζύμη προσθέτοντας 

εναλλάξ νερό και γάλα μέχρι να γίνει ζύμη μαλακιά και ελαστική. 

4. Αφήνετε το ζυμάρι σκεπασμένο σε ζεστό μέρος να φουσκώσει. 

5. Όταν φουσκώσει πλάθετε τα ψωμιά, τα κυλάτε σε σουσάμι, το οποίο έχετε βρέξει 

με λίγο  ζαχαρόνερο και τα αφήνετε πάλι να ανέβουν. Τα ψήνετε σε μέτριο φούρνο. 

ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΚΡΗΤΙΚΟ  ΓΑΜΟΠΙΛΑΦΟ 

Υλικά: 2 κιλά γίδα ,1 μικρό κοκοράκι ελευθέρας βοσκής κομμένο στα δυο, 1 κρεμμύδι, 

2 καρότα, 1 φύλλο δάφνης, λίγο θυμάρι, ρύζι, χυμό 1 ½ λεμονιού, 200-300γρ 

στακοβούτυρο, αλάτι, πιπέρι 

Βάζουμε τα κρέατα ολόκληρα, το κρεμμύδι, τα καρότα και το φύλλο δάφνης να 

σιγοβράζουν και 3-4 ώρες. Όταν είναι έτοιμα τα κρέατα (ελέγχουμε κατά διαστήματα 

και αν χρειάζεται προσθέτουμε νερό) τα τοποθετούμε σε μια πιατέλα, πετάμε τα 

καρότα και το κρεμμύδι και κρατάμε το ζωμό για το γαμοπίλαφο. 

Στη συνέχεια σουρώνουμε το ζωμό (αν είναι πολύ λιπαρός τον αραιώνουμε με λίγο 

νεράκι) και το βάζουμε να βράσει μαζί με το ρύζι σε δυνατή φωτιά, προσθέτοντας 

αλάτι και το χυμό λεμονιού 5-8 λεπτά περίπου. Για μια κούπα ρύζι, χρειαζόμαστε 

τρεις κούπες ζωμό κρέατος. Τέλος, όταν είναι έτοιμο παίρνουμε το στακοβούτυρο και 

ανακατεύουμε (αν θέλετε έχετε κάψει σε ένα κατσαρολάκι πρώτα το στακοβούτυρο) 

με αυτό το πιλάφι που έχουμε στην κατσαρόλα και ρίχνουμε το θυμάρι. Το αφήνουμε 
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να σταθεί για 5 λεπτά. Σερβίρουμε το ρύζι και λίγο από τα κρέατα σε ρηχό πιάτο ή αν 

θέλετε ξεψαχνίζετε τα κρέατα και τα ανακατεύετε μέσα στο πιλάφι. 

Tο κρητικό γαμοπίλαφο, κατά πάσα πιθανότητα πρέπει να είναι μια επιβίωση 

ιταλικού ριζότο από την εποχή της Γαληνοτάτης  Δημοκρατίας της Βενετίας, που 

οι Κρητικοί υιοθέτησαν με το δικό τους βέβαια τρόπο. Προσφέρεται στους 

παραδοσιακούς γάμους στην Κρήτη για ευγονία και πλούτο (αυτό συμβολίζει το 

ρύζι). Για τους ίδιους λόγους στο μεγάλο καζάνι βράζονται μαζί κρέας γίδας και 

κόκορα. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΓΑΜΟΚΟΥΛΟΥΡΑ 

Τα παραδοσιακά γαμοκούλουρα συνηθίζονται σε κάθε γάμο στην Κρήτη και η 

επίσημη ονομασία είναι ξομπλιαστής γαμοκουλούρας. Σύμφωνα με το λεξικό 

ξόμπλι σημαίνει: πρότυπο, παράδειγμα / σχέδιο, στόλισμα / κέντημα / απόδειξη 

/(μεταφορικά) κακολογία, κουτσομπολιό.Στην προκειμένη περίπτωση το ξόμπλι είναι 

το σχέδιο, το στόλισμα με το οποίο κοσμούσαν οι νοικοκυρές το γαμήλιο αυτό ψωμί, 

το οποίο αναφέρεται και ως το ξομπλιαστό περίτεχνο κουλούρι της νύφης. Στις 

περισσότερες περιοχές της Κρήτης  ζυμώνουν αυτά τα ψωμιά και στον αρραβώνα και 

τα προορίζουν για δώρο προς το γαμπρό ή τη νύφη.Στα ορεινά χωριά της Πεδιάδας 

το ψωμί ζυμωνόταν από την ως τότε λογοστεμένη νύφη, που έπρεπε να φτιάξει δύο 

μεγάλα ψωμιά, συνήθως εφτάζυμα και να σχηματίσει  στο καθένα με ζυμαρένιο 

κορδόνι το αρχικό γράμμα του ονόματος της και το αρχικό του αρραβωνιαστικού. Σε 

άλλα χωριά έγραφαν και των δύο τα αρχικά σε ένα ψωμί. Στο Λασίθι το 

γαμοκούλουρο ήταν εφτάζυμο. Ένα έθιμο ήθελε τους καλεσμένους  να πηγαίνουν στο 

σπίτι της νύφης πάνω σε άλογα. Όποιος έφτανε πρώτος ήταν ο νικητής, έπαιρνε το 

γαμοκούλουρο.Η ξομπλιαστή, τώρα, γαμοκουλούρα είναι τόσο στολισμένη με τα 

διάφορα σχέδια, που μοιάζει κεντημένη. Συνήθως, την κοσμούν τα σύμβολα της 

ευγονίας, δηλαδή τα ρόδια, τα σταφύλια και τα κουκουνάρια. Οι γαμοκουλούρες 

φυλάσονταν και ως διακοσμητικές, αφού ξεραίνονταν  στον καθαρό αέρα. 
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ΠΟΝΤΟΣ 

Ένα από τα κορυφαία χαρμόσυνα γεγονότα της ζωής των Ποντίων ήταν ο γάμος. 

Η περιοχή του Πόντου έχει το μεγάλο προνόμιο να διασώζει μέχρι σήμερα πολλά 

επιβιώματα από τον παλαιότερο κοινωνικό βίο ακόμα και από τον προϊστορικό. Αν 

επιχειρήσεις να ξαναστύλωσεις τον Ποντιακό λαϊκό γάμο μέσα στα πανελλήνια 

πλαίσια του θεσμού, θα βρεθείς μέσα σ΄ ένα θησαυρό. Τα γαμήλια έθιμα του Πόντου 

με την κλασσική φυσιογνωμία και την ποιητικότητά τους προδίδουν την καταγωγή 

τους από την Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή παράδοση. 

Ο γάμος στην Ποντιακή διάλεκτο λέγεται ΧΑΡΑ. Η ευχή των μεγαλυτέρων στα 

παιδία «Να τρώγω τη χαρά σ’» (να σε χαρώ στο γάμο σου) έδινε το μέτρο της 

ασύγκριτης χαράς που αναλογεί στο γεγονός του γάμου. Για τους Πόντιους 

θεωρούνταν μεγάλη προσβολή να οδηγηθεί σε αποτυχία ένας γάμος. Το πρακτικό 

πνεύμα της ποντιακής παράδοσης με τη δύναμη του εθίμου είχε δώσει λύση στο 

ζήτημα του διαζυγίου και στο πρόβλημα της προίκας. Η ευχή στους νεόνυμφους 

«στερεωμένα τ’ ερματώσετε» είχε την έννοια της απευχής για κάθε περίπτωση 

χωρισμού του ανδρόγυνου. Ήταν σπάνιο φαινόμενο το διαζύγιο παρότι η Εκκλησία 

δεν το απέκλειε σε ορισμένες περιπτώσεις. Το πρόβλημα της προίκας είχε λυθεί με το 

έθιμο των δωρισμάτων της νύφης «με τα χάρια τση νύφες» στο γάμο της. Την όλη 

φροντίδα για τη συγκρότηση ενός νέου νοικοκυριού «για του τσακί το γούρεμαν» 

μέσα στο παλιό, αφού ο πατριαρχισμός στον Πόντο διατηρούσε αναλλοίωτη τη 

μορφή του, την είχαν οι γονείς του νέου, χωρίς βέβαια να μένουν αδιάφοροι και οι 

γονείς της νέας. Ο νέος «ο παιδάς» έπρεπε να παντρευτεί «να γυναικίξ’» στα 16-18 

του χρόνια και η νέα «ν’ αντρίζ’» μετά τα 14 χρόνια. 

Στην εκλογή της νύφης καθοριστικό ρόλο είχε η οικογένεια. «Τέρεν την ούγιαν κι 

έπαρ’ το πανίν, τέρεν τη μάναν κι έπαρ’ το παιδίν», «τ’ εγεινέτερων το αίμαν’ ς σ’ εμόν 

το αιμάν ‘ κι ταράζω (δεν ενώνω το αίμα τους με το αίμα μου), «Καλόν γενέαν εν’» 

(είναι από εκλεκτό σόι). 

Τα ειδικά σωματικά και ψυχικά προσόντα της νέας βάρυναν εξίσου στην επιλογή. 

Η εργατική, η εχέμυθη, η έξυπνη, η καλοσυνάτη, η μετρημένη άλλα και η υγιής 

σωματικά συγκέντρωνε τις περισσότερες προτιμήσεις. Η ομορφιά και η σωματική 

συμμετρία της νέας καθώς και τα πλούσια και μακριά μαλλιά της «Τα τσέμα τ’ς παχέα 

και μακρέα εχράζ’ νε έναν κορίτσ’ κι άλλο» (οι πλεξούδες της παχιές και μακριές 

ισοδυναμούν μ΄ ένα ακόμη κορίτσι). 

Τα παραπάνω προσόντα της νύφης ήταν η προίκα της. Το αγροτικό νοικοκυριό και 

η αγροτική οικονομία στηρίζονταν στις ικανότητες των μελών της οικογένειας. 

«Μάθα, κόρη, την αγρυπνιάν και την κακοπειρίαν, όνταν θα πας σα πεθερ’κα σ’ να 

είσαι μαθεμέντσα». Οι λόγοι συγγενείας δεν επέτρεπαν το γάμο. Αποφεύγανε το γάμο 

μεταξύ νέων που είχαν βαπτιστεί από τον ίδιο νουνό, γιατί τους θεωρούσαν 

πνευματικά αδέρφια: «Τα μωρά τ’ έπεσαν’ ς έναν αγκάλεν’ κι ρουζ’ νε τ’ έναν τ’ άλλο» 

(δεν μπορούν να παντρευτούν δύο νέοι που βαπτιστήκανε από τον ίδιο νουνό). 

Τον πρώτο λόγο στην επιλογή της νύφης είχε η μάνα : 

Μάνα μ’, αν είσαι η μάνα μου  

κι αν είμαι το παιδόπ σ’ 
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εδέβαν τα νεότητα μ’ 

υπάντρεψέ με οφέτος. 

Εγώ ασ’ ση μάνας – ι- μ’ 

και ασ’ ση κυρού μ’ τη  

βουλήν ’κι εβγαίνω. 

Το ερωτευμένο παλικάρι αναγκαζόταν να κλέψει την κοπέλα που αγαπούσε. Γινόταν 

το «φυγαδίαμαν». Έτσι η επιλογή της μάνας ναυαγούσε. Πολλές φορές η δήλωση των 

νεόνυμφων μπροστά στον ιερέα ότι με τη θέληση τους παντρεύονται ήταν εικονική 

και την έκαναν κάτω από ψυχολογική βία. Η λαϊκή μούσα στέλνει το μήνυμα στο 

ιερέα :   

Η ψη την ψην όνταν’ κι θελ’  

ποπά ντο στεφανώνεις ; 

δυο μαχαίρια δίστομα  

εσύ φερτς κι ανταμώνεις! 

(Όταν οι δυο ψυχές δεν αγαπιούνται, παπά πώς στεφανώνεις, μαχαίρια δυο δίστομα 

φέρνεις και ανταμώνεις!) 

Όταν η νύφη αναχωρούσε από το πατρικό της σπίτι, οι συμβουλές των δικών της, 

ιδίως της μάνας της, ήταν πολύ σκληρές: «Εσύ ατώρα θα γίνεσαι άλλο οσπίτ’. Εμάς να 

ανασπάλτς και να αγαπάς τον άντρα σ’ και τα πεθερκά σ’». 

Διάλυση γάμου γινόταν σε σπάνιες περιπτώσεις. Όταν τούτο ήταν αναπόφευκτο, 

τη διάλυση αποφάσιζε η Εκκλησιαστική Αρχή εκδίδοντας το διαζύγιο 

«χωρισμοχάρτ’». 

Πολλά είναι τα έθιμα που παρέμειναν αναλλοίωτα μέχρι σήμερα από την 

κοινωνική ζωή των Ποντίων. Ο γλωσσικός πλούτος, οι ονομασίες, οι γαμήλιες 

ορολογίες σε όλες τις διαδικασίες του γάμου αποδεικνύουν τη γλωσσική συνέχεια 

από τις ορολογίες του πανάρχαιου γάμου και της χριστιανικής παράδοσης του 

Βυζαντίου.        

  

ΨΑΛΑΦΕΜΑΝ (ΠΡΟΞΕΝΙΑ) 

 Στην εικόνα βλέπουμε καθισμένες «πάνω’ ς σο σετ» (στον καναπέ) με τα όρθια 

σκληρά μαξιλάρια τη μητέρα της νύφης και την «προξενητάβα» να συζητούν. Η 

προξενήτρα «έρθεν’ ς σο ψαλάφεμαν» (ψαλαφώ = ζητώ) δηλ. ήρθε από την πλευρά 

των γονιών του γαμπρού για να βολιδοσκοπήσει τους γονείς της νύφης. Η 

προξενήτρα ήταν συνήθως ηλικιωμένη γυναίκα με πείρα στις μεσολαβήσεις αυτές. 

Όσες αναλαμβάνανε το έργο της βολιδοσκόπησης ονομάζονταν «προξενέτραι». 

Παρόμοιο έργο απαντάται και στην Ελλάδα του 5ου  π.χ αιώνα όπως φαίνεται από τις 

λέξεις «προμνήστριαι», «προμνηστρίδες» και «προμνηστική». 
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Για το προξενιό πολλές φορές μεσολαβούσαν και οι συγγενείς ή οι γονείς του νέου 

που έκαναν επίσκεψη στο σπίτι των γονιών της κοπέλας για να διαπιστώσουν αν οι 

γονείς της ήθελαν το γιο τους για γαμπρό. Συνήθως η επίσκεψη αυτή γινόταν το 

Σαββατόβραδο. Τους γονείς του νέου συνόδευσαν και ορισμένοι άλλοι συγγενείς ή ο 

νουνός του γαμπρού (δεξάμενος). 

Για να δείξουν το σκοπό της επίσκεψης συχνά φορούσαν ανάποδα τις κάλτσες. Το 

κέρασμα έκανε η μέλλουσα νύφη, η οποία έπρεπε να είναι χαμηλοβλεπούσα, σεμνή 

και μετρημένη στις κινήσεις της. 

Αν οι γονείς της νύφης δε συμφωνούσαν με το πρώτο «ψαλάφερμαν», τότε 

επαναλαμβανόταν και δεύτερη και καμιά φορά και τρίτη φορά μέχρι να καταφέρουν 

να πάρουν «τον λόγον ατούν» δηλ. το λόγο των γονιών της νύφης. Τότε λέγανε «η 

προξενία εχτίεν» δηλ. το προξενιό πέτυχε. Αν ο γαμπρός δεν ήταν αρεστός, τότε οι 

γονείς της νέας πρόβαλαν διάφορες προφάσεις: «Το κορίτ’ν εμούν μικρόν εν» ή 

«σειράν’ κ’ έχουμε» ή «’κ’ έχουμεν καιρόν για χαράν» ή «ζεγκιλίχ’ κι έχομεν», 

χαρακτηριστικές φράσεις: «πάω’ ς σο ψαλάφεμαν», «έρχουμαι’ ς σο ψαλάφεμαν», 

«στείλω’ ς σο ψαλάφεμαν». 

  

ΤΟ ΛΟΓΟΠΑΡΜΑΝ (ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ, ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ) 

  

Όταν πλησίαζε ο καιρός του γάμου πήγαιναν 7 ή 8 μέρες πριν από τη στέψη, το 

βράδυ συνήθως, οι στενοί συγγενείς του νέου (πατέρας, νουνός, θείος) στο σπίτι της 

κόρης και έπαιρναν το λόγο δηλ. την τελευταία διαβεβαίωση. Η επίσκεψη ήταν 

εθιμοτυπική γιατί όλοι γνώριζαν πως την επόμενη Κυριακή θα γινόταν ο γάμος. 

Έλεγαν: «Εμείς λέγομε σα οχτώ απάν να εφτάμε τον γάμον. Ντο λέτε κι εσείς;» Όταν 

συμφωνούσαν για την ημερομηνία «επαίρναν τον λόγον» γινόταν το κέρασμα της 

νύφης. 

Στον καθένα από τους οικείους του γαμπρού που ήρθαν στο λογόπαρμαν δινόταν 

ως δώρο ένα ζευγάρι μάλλινες κάλτσες. Τότε μάλιστα κλείδωναν κι ένα λουκέτο και 

το έβαζαν στην τσέπη του γαμπρού. Θα το ξεκλείδωνε όταν πήγαινε να σμίξει με τη 

νύφη, στη νυφική παστάδα (νυμφείο) το βράδυ της Δευτέρας. 

Χαρακτηριστικά τα λόγια των δυο συμπεθέρων: «Εμείς την κερεκήν α έρχουμες να 

παίρομε το δίκαιον εμούν» εννοώντας τη νύφη. Η απάντηση από τον πατέρα της 

νύφης: «Όποταν θέλετε το δίκαιον εσούν, ελάτε επάρτ’ ατο». Μετά το λογόπαρμαν 

έλεγε ο κόσμος για την κόρη: «τ’ ατηνές η χινέα πα εκοπανίεν» (κοπανίστηκε, 

ετοιμάστηκε κι αυτηνής ο κινάς) (κινάς = βαφή για τη νύφη). Η κόρη τώρα δεν 

πολυέβγαινε έξω για να μη φαίνεται, να μην ματιαστεί, να μην κακοπάθει. 

 

ΣΟΥΜΑΔΑ Ή ΣΗΜΑΔΟΘΕΣΑ (ΟΙ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ) 

Λίγες μέρες μετά την καταφατική απάντηση του πατέρα της νέας (λογόπαρμαν), ο 

γαμπρός και οι γονείς του με συγγενείς και φίλους και με τη συνοδεία μουσικών 

οργάνων πήγαιναν στο σπίτι της νέας για τον αρραβώνα (να σημαδεύ’νε). 
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Απαραίτητη ήταν η παρουσία του παπά για την αλλαγή των δαχτυλιδιών «χωρίς 

ποπάν σουμάδ’ κι έτον» (χωρίς παπά αρραβώνας δε λογαριαζόταν).  

Σε λίγο ηλικιωμένες συγγενείς της νέας και οι φίλες της τη συνόδευσαν στην 

αίθουσα της τελετής στολισμένη με γιορτινή ενδυμασία και κοσμήματα. Οι βέρες 

μπορεί να ήταν χρυσές ή να ήταν δαχτυλίδια παλιού τύπου ασημένια. Αυτός που τ’ 

άλλαζε ήταν υποχρεωμένος και να τους στεφανώσει.  

Μετά ανταλλάσσονταν τα δώρα: ένα κεφαλομάντηλο «λετσέκ’» δώρο του νέου 

στη νέα και ζευγάρι μάλλινες κάλτσες με σχέδια «πλουμιστά ορτάρια» της νέας στο 

νέο. Τα δώρα που δωρίζανε στην υποψήφια νύφη ήταν διάφορα: φλουριά, δαχτυλίδι, 

σταυρό, χρήματα και δέχονταν το χειροφιλημά της.  

Εκτός από τον αρραβώνα πριν από το γάμο που θεωρούνταν «ημ’σόν 

στεφάνωμαν» (μισή στέψη) είχαμε και τον αρραβώνα κατά τη βρεφική ηλικία που 

ονομαζόταν «πεσίκ’κερτμεσί» (αρραβώνας της κούνιας).  

Την ημέρα του αρραβώνα προσδιοριζόταν και η ημερομηνία του γάμου «τση 

χαράς». Έστρωναν έπειτα τραπέζι με ρακή και μεζέδες και κερνούσαν όλους. 

Πίνοντας εύχονταν «ευλογημένα και ’ς σα στέφανα’ τουν ν’αξιών’ ο θεόν». Έτσι η 

διαδικασία των αρραβώνων τελείωνε «εδούν’ ναν κι επαίρ’ναν σημάδ’».  

Η διάλυση του αρραβώνα ήταν σπάνιο φαινόμενο. Αν τη διάλυση του αρραβώνα 

τη ζητούσε ο γαμπρός, δεν του επιστρεφόταν τίποτε απ’ όσα δώρισε στη νύφη, αν 

όμως τη ζητούσε η νύφη, τότε ήταν υποχρεωμένη να επιστρέψει όλα όσα της 

δωρίσανε ο γαμπρός και οι συγγενείς του. Η διάλυση του αρραβώνα θεωρούνταν 

προσβλητικό γεγονός τόσο για τους μελλόνυμφους όσο και για τους συγγενείς τους.  

Γνωστές οι φράσεις: «σύρω το σουμάδ’», «στείλω οπίς’ το σουμάδ’» και «κλώθω 

το σουμάδ’». Αν οι γονείς της νέας δεν είχαν χρήματα, τότε δε γινόταν λόγος για 

αρραβώνα κι έτσι περιορίζονταν στο «λογόπαρμαν» αφού κατά την άποψη τους 

«σουμάδ’ εν’ ο λόγος». 

Κατά την τέλεση του αρραβώνα απαραίτητη ήταν και η παρουσία τη 

σουμαδοψώμ’ (ψωμί του αρραβώνα) που το έφερναν μαζί τους οι γονείς του νέου και 

το μοίραζαν στους 

παρισταμένους. 

Ο νέος και η νέα μέχρι το γάμο 

συναντιόνταν με την παρουσία 

συγγενικού προσώπου. Ως την 

ημέρα του γάμου ο νέος λεγόταν 

«νουσαλούς» και η νέα 

«νουσαλού».           

ΤΑ ΓΑΜΠΡΟΛΑΛΙΑ - ΤΟ 

ΓΑΜΠΡΟΚΑΛΕΣΜΑΝ 

 

Είναι η πρόσκληση για γλέντι που γίνεται από τους γονείς της αρραβωνιαστικιάς 

στον αρραβωνιαστικό της και τους γονείς του. Χωρίς την πρόσκληση αυτή ο 

μνηστήρας δεν επιτρεπόταν να επισκεφτεί τα πεθερικά του, πριν από το γάμο. 

Σημαίνει επίσης και την πρόσκληση που έκαναν οι γονείς της νύφης στους 
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νιόπαντρους την 7η μέρα μετά το γάμο τους. Κυριαρχεί εδώ η επιστροφή της νύφης 

στο πατρικό σπίτι, γι’ αυτό και η φράση: «Η νύφε εκλώστεν σ’ εφτά» (η νύφη 

επέστρεψε την 7η μέρα).  

  

ΤΟ ΓΑΜΠΡΟΚΟYΡ’ (ΤΟ ΚΟYΤΣΟΥΡΟ ΤΟΥ ΓΑΜΠΡΟY) 

Ήταν χοντρό κούτσουρο που κοβόταν δύσκολα. Κατά την ποντιακή συνήθεια ένα 

τέτοιο κούτσουρο έπρεπε να σχίσει ο γαμπρός πριν από το γάμο του, για να αποδείξει 

ότι είναι σε θέση να αναλάβει τα οικογενειακά βάρη. Το σχίσιμο αυτού του 

κούτσουρου από το γαμπρό γινόταν με τσεκούρι μέσα στην αυλή του πεθερού του, 

μπροστά στα μάτια γειτόνων, οι οποίοι τον επευφημούσαν.  

  

Ο ΚΟYΜΠΑΡΟΝ (Ο ΚΟΥΜΠAΡΟΣ) 

Το ρόλο του κουμπάρου τον αναλάμβανε ο πρωτότοκος γιος ή άλλος γιος του 

νουνού του νέου και σε ελλειψή του, φίλος ή συγγενής. Αυτός ήταν υποχρεωμένος να 

φροντίσει για την έκδοση της άδειας του γάμου «εβγάλ’νεν το συνεκέσιον». 

Η έκδοση γινόταν ύστερα από αυστηρό έλεγχο για την αποφυγή σύναψης γάμου 

μεταξύ συγγενών: «Σ σα εξ κιφάλα’ κ’ ερρούζ’ ναν τ’έναν τ’άλλο». Ελέγχανε ακόμη 

και την πνευματική συγγένεια. Οι νέοι που ήταν «βαφτιστικά ή τσιράχα του ίδιου 

δεξάμενου (νουνού) ή δεξαμέντζας (νουνάς)» αποφεύγανε το γάμο. Γι’ αυτό φρόντιζαν 

οι άνδρες να βαφτίζουν αγόρια, ενώ οι γυναίκες κορίτσια. 

  

ΤΟ ΣIΝΙΑΓΜΑΝ (ΦΙΛΟΞΕΝIΑ ΚΑΙ ΒAΨΙΜΟ ΤΗΣ ΝYΦΗΣ) 

Μια εβδομάδα πριν το γάμο, η δεξαμέντζα (νουνά) της νέας την καλούσε μαζί με τις 

φιλενάδες της στο σπίτι της. Εκεί με τους ήχους της λύρας τη «σινίαζαν» δηλ. της 

βάφανε τα νύχια και τα μαλλιά με τη «σινέα». Η σινέα ή «κινά» ήταν κόκκινη βαφή 

σε σκόνη που το ανακάτευαν με νερό, ώσπου να γίνει πολτώδης βαφή. 

Στη συνέχεια η νουνά της δώριζε ζουπούνα και τη φιλοξενούσε μια μέρα. Τις 

άλλες μέρες φιλοξενούνταν από τους στενούς συγγενείς της. Στο πατρικό της σπίτι 

επέστρεφε το Σάββατο δηλ. την παραμονή του γάμου της.  

  

ΤΑ ΤΣΑΛΚΟYΓΙΑ (ΚΑΠAΡΩΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ) 

Το πρωί της Παρασκευής ο γαμπρός καπάρωνε τους οργανοπαίκτες για το γάμο. Έτσι 

έλεγαν: «ο γαμπρόν εσυμφώνεσεν ή επίασεν τα τσαλκούγια». Απαραίτητο όργανο ήταν 

ο κεμεντζές (λύρα) και το νταούλι.  

Υπήρχαν όμως κι άλλα όργανα όπως ο ζουρνάς (βαρύαυλος), το αγγείον ή το 

«τουλούμ’ζουρνά» (τσαμπούνα ή γκάιντα) και το γαβάλ (χειλίαυλος, φλογέρα). 
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ΤΟ ΛΑΛΕΜΑΝ Η ΤΑ ΚΛΗΤΩΡΑ (Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΓΑΜΟ) 

  

Λεγόταν επίσης και κάλεσμαν ή προσκάλεσμαν. Η πρόσκληση γινόταν με κεριά ή 

λαμπάδες. Με λαμπάδες καλούσαν το δεσπότη, τον παπά και τους πρόκριτους. Με 

κεριά καλούσαν τους κατοίκους του χωριού. 

Στο Κιουμούς Ματέν το λάλεμαν γινόταν με προσκλητήρια. Σε άλλες περιοχές η 

πρόσκληση σε γάμο γινόταν με ρακί. Ο καλεστής προσφέροντας ένα ποτηράκι ρακί 

έλεγε: «λαλούμε σε ση χαράν». Παλιά το προσκλητήριο κερί ήταν βαμμένο με 

κόκκινο χρώμα στη βάση του και το λέγανε «κοκκινόκωλον κερίν». 

Για τον ακατάδεκτο να πάει στο γάμο έλεγαν: «Ατός πα’ κοκκινόκωλον κερίν μη 

εθέλ’ νεν να έρ’ ται;» ενώ για τον απρόσκλητο επισκέπτη: «εθαρρείς με το 

κοκκινόκωλον κερίν ελάλεσαν κι αυτόν».  

  

ΤΟ ΨΑΘΥΡΙΝ (ΠΙΤΑ) 

 Ήταν πίτα με αλεύρι, βούτυρο και αυγά. Τις πίτες παρα-σκεύαζαν εφτά 

πρωτοστέφανες γυναίκες την Παρασκευή πριν από το γάμο στο σπίτι του γαμπρού. 

Με ψαθύρια προσκαλούσαν τους συγγενείς στο γάμο. Με ψαθύρια επίσης 

ξεπροβόδιζαν και τους συγγενείς που έρχονταν από άλλα χωριά.  

  

ΤΟ ΛΟΥΤΡΟΝ ΤΗ ΝΥΦΕΣ (ΤΟ ΛΟΥΣΙΜΟ ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ) 

 

Από τον ποντιακό γάμο, που διατηρούσε πολλά κοινά στοιχεία με τον αρχαίο 

ελληνικό, δεν ήταν δυνατόν να λείπει και το λουτρό της νύφης, όπως γινόταν και το 

γαμήλιο λουτρό της κόρης των μυκηναϊκών χρόνων. Το μεσημέρι του Σαββάτου με 

μουσική πήγαιναν οι καλεσμένες κοπέλες στο σπίτι της νύφης και την οδηγούσαν στο 

λουτρό. Εκεί την έλουζαν γυναίκες με πείρα βοηθούμενες από την ιδιοκτήτρια του 

λουτρού. Στο τέλος αφού φιλοδωρούσαν την «τερλέκ» (ιδιοκτήτρια λουτρού) 

έφευγαν για το σπίτι της νύφης. Στην πομπή μετείχε κι ο λυράρης.   

  

ΤΟ ΧΑΡΙΣΜΑΝ (ΤΟ ΧΑΡΙΣΜΑ ΔΩΡΩΝ) 

  

Την ώρα που λουζόταν η νύφη, στο σπίτι της είχαν στρωθεί τα τραπέζια με 

εκλεκτούς μεζέδες και φαγητά. Οι καλεσμένοι με τα δώρα «την χαρ’» γέμιζαν το 

νυφιάτικο σπίτι. 

 

ΤΟ ΛΟΥΤΡΟΝ ΤΗ ΓΑΜΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΚΟΥΜΠΑΡ’ 

   Το βράδυ του Σαββάτου, μετά το φαγητό, ο κουμπάρος μαζί με συγγενείς και 

φίλους οδηγούσαν τον γαμπρό στο λουτρό. Τα έξοδα βάρυναν τον κουμπάρο. 
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ΤΟ ΠΑΤΕΜΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΧΤΕΝΙΣΜΑΝ 

    Το βράδυ του Σαββάτου ο γαμπρός με τους φίλους του και τα κορίτσια που είχαν 

λούσει τη νύφη, πήγαιναν στο σπίτι της νύφης με μουσική και τραγούδια. Στους 

άνδρες στρώνανε τραπέζια κι άρχιζε το γλέντι με φαγοπότι. Αυτό λεγόταν 

«πάτεμαν». Τα κορίτσια σε ξεχωριστό δωμάτιο χτένιζαν τη νύφη, κάνοντας «τσάμας» 

(πλεξίδες) τα μαλλιά της τραγουδώντας: «Στα ψηλά τα παραθύρια, εχτενίσκουν - τουν 

η κόρη». Μετά η παρέα πήγαινε με μουσική στο σπίτι του γαμπρού και συνέχιζε το 

γλέντι: «Επήγαν’ς σο πάτεμαν ση γαμπρού».    

  

ΤΟ ΦΟΡΙΣΜΑΝ ΤΗ ΝΥΦΕΣ – ΝΥΦΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ 

   Νωρίς το πρωί της Κυριακής, ο γαμπρός έστελνε στη νύφη το πέπλο «πουλαμάν» ή 

«καμαρωτέρ», τα παπούτσια «ποστάλα», τις κάλτσες «ορτάρα», μεταξωτή ποδιά 

«φοτά», μεταξωτό μαντήλι «μαντήλ’» κι άλλα πάνω σε δίσκο «σινίν». Με αυτά οι 

καλεσμένες έντυναν και στόλιζαν τη νύφη. Συγχρόνως τραγουδούσαν: «Φορίστ’ατεν, 

σκεπάστ’ατεν κι επάρτ’ατέν κι ας πάμε». Τα τραγούδια προκαλούσαν κλάμα στη 

νύφη και τότε λέγανε λόγια παρηγοριάς: «Μη κλαις, νυφίτσα’ ς ση γαμπρού θα 

πας…».   

 

ΤΟ ΞΥΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΡΙΣΜΑΝ ΤΗ ΓΑΜΠΡΟΥ 

     Την ώρα που ντύνανε και στολίζανε τη νύφη, στο σπίτι του κουμπάρου γινόταν το 

ξύρισμα και ντύσιμο του γαμπρού, «ξύριγμαν τη γαμπρού», με τη συνοδεία της λύρας 

και τη συμμετοχή στην εκδήλωση των παρανυφάδων, νεοπαντρεμένων συγγενών που 

τραγουδούσαν: «Ξυρίστε ατον, στολίστε ατον, επάρτε ατον κι ας πάμε», «Η 

παρανυφ’σσα έμορφος, ή νύφε άλλο καλλίον και –ν- ο κουμπάρον ζεμίαν’ κ’ εχ’ και –

ν- ο γαμπρόν θερίον» κ.ά. Ο κουμπάρος προχωρούσε αργά στο ξύρισμα, ενώ ο 

ιδιαίτερος κουρέας προσποιούνταν ότι το ξυράφι δεν κόβει, θέλει ακόνισμα, «το 

ξυράφ’ κι κόφτ’ θελ’ ακόνεμαν!». Βέβαια αυτά τα έλεγε για να αποσπάσει κάποιο 

φιλοδώρημα. Μόλις τέλειωνε το ξύρισμα, οι συγγενείς του γαμπρού σπάζανε για 

γούρι το κάθισμα. Στη συνέχεια ο κουμπάρος έδενε την κουκούλα επιδεικτικά στο 

κεφάλι του γαμπρού, ενώ η μητέρα του σταύρωνε στο στήθος του άσπρο μαντήλι. 

Ακολουθούσαν οι ευχές και τα δώρα των καλεσμένων που τα διαδεχόταν το 

«στόλιγμαν και τ’ αρμάτωμαν του γαμπρού».     

  

ΤΟ ΝΥΦΕΠΑΡΜΑΝ (Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ) 

     Το νυφέπαρμαν είναι η κορυφαία εκδήλωση του γάμου. Μετά το ντύσιμο του 

γαμπρού οι συγγενείς και οι καλεσμένοι ξεκινούν για το σπίτι της νύφης. Η γαμήλια 

αυτή πομπή λεγόταν «γαμόστολος» ή «οψίκ». Στο σπίτι μένει μόνο η μάνα του 

γαμπρού για να υποδεχτεί το νέο ζευγάρι. Προηγούνται οι οργανοπαίχτες που στο 
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μπράτσο τους δένανε ως δώρο ένα μαντήλι ή μια πετσέτα, «το πεσκίρ» και από πίσω 

τους οι «καλετέρ’» ή «εμπρολάτ’» ή «τραγωδάν», ομάδα τραγουδιστών της πομπής. 

Σε όλη τη διαδρομή η παρέα του γαμπρού τραγουδάει διάφορα χαρούμενα δίστιχα 

δίνοντας ιδιαίτερο τόνο 

στη χαρμόσυνη 

ατμόσφαιρα με διάφορες 

επευφημίες και 

ζητωκραυγές. 

Προχωρούσαν σιγά - 

σιγά γιατί χορεύανε 

οδοιπορικούς χορούς, 

πολλές φορές επιτόπια. 

Στην πρώτη σειρά της 

πομπής ο «νέγαμον» (ο 

γαμπρός) καβάλα σε 

κόκκινο ή άσπρο άλογο και δίπλα του οι οπλοφόροι συνοδοί, ο κουμπάρος και οι 

παρανυφάδες. Στην πορεία τους επιδίδονταν σε πυροβολισμούς, συμβολικό σημάδι 

δύναμης και επίδειξης. 

Στα σταυροδρόμια, στις ρεματιές η πομπή θα κάνει μικρή στάση κι ο γαμπρός θα 

προσφέρει θυσία αναίμακτη στο ξωτικό, ένα κομμάτι από τη λαγάνα ή το λαβάσ’, για 

να το εξουδετερώσει.  

Κάποτε η γαμήλια πομπή έφτανε έξω από το σπίτι της νύφης. Εκεί ομάδα νέων 

εμπόδιζε την είσοδο του γαμπρού και της συνοδείας του. Όμως η ρακή και μια ψητή 

κότα έκαναν το θαύμα τους . Ο γαμπρός κατέβαινε από τ’ άλογο, έμπαινε μέσα με το 

δεξί όπου τον υποδέχονταν η πεθερά μ’ ένα μητρικό φιλί. Ύστερα τον περιποιούνταν 

με το ονομαστό «φούστορον» (ομελέτα). Από αυτό το έθιμο βγήκε η περιβόητη 

φράση: «Γάμπρε, φούστορον τρώς;».  

Στον κουμπάρο ο οποίος τύχαινε ιδιαίτερης τιμής και εκτίμησης πρόσφεραν «έναν 

βρασμένον κοσσάραν». Οι «καλετέν» (φίλοι και συγγενείς) φώναζαν: «Την κοσσάραν 

θέλω, καϊνάνα, (πεθερά) την κοσσάραν φέρε, καϊνάνα». Και ενώ συμβαίνουν αυτά, ο 

χαϊπετσής (ένας με το δισάκι) θα βάλει τα νυφαδιακά μαζί μ’ ένα ψώμι στο τραπέζι 

για να τα ευλογήσει ο παπάς. Ύστερα τα νυφιάτικα θα παραδοθούν στο «νυφείον» 

(νυφικό δωμάτιο) όπου και θ’ αρχίσει το ντύσιμο. Η νύφη θα φορέσει τη ζουπούνα, 

τη ζωνάρ’ με τα πισκούλια, το σαλβάρ’ και το κουρσίν που της έστειλε ο γαμπρός. 

Και καθώς άρχιζε το ντύσιμο, οι φίλες που ήταν παρούσες στο νυφικό δωμάτιο 

ξεσπούσαν σε σιωπηλό κλάμα μαζί της για το σκληρό χωρισμό. «Ολ’ κλαιμέν’ και 

φλιμέν’ κι η νύφε ενεσύρ’ νεν κι έκλαιεν». Βέβαια δεν έλειπαν κι εκείνοι που 

θεωρούσαν προσποιητό το κλάμα της νύφης, όπως δηλώνει η φράση : «Ασ’ σο πολλά 

τη χαράν ατ’ς τεά κλαίει κιόλα . απεσ’ ατ’ς άμαν λέει: εγώ το κλαίω μη τερείτε, εσείν’ 

καλοσκεπάστε».  

Παράλληλα με το στόλισμα της νύφης έπαιζε ο λυράρης ενώ μια μεσόκοπη 

τραγουδούσε πένθιμα: «Σήμερον μαύρος ουρανός, σήμερον μαύρ’ημέρα, σήμερον 

ξεχωρίζουνταν μάνα και θεγατέρα…..» ενώ όλοι χορωδιακά τραγουδούσαν: «Άφη 

κόρη τη μάνα σου και ποίσον άλλεν μάναν, άφη κόρη τον κύρην σου και ποίσον άλλον 

κύρην….». 
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Μόλις τέλειωνε το ντύσιμο ο κουμπάρος φιλοδωρούσε τις κοπελιές «εδούν’νεν τα 

σκεπαστικά». Σε λίγο ο λυράρης θ’ αρχίσει να παίζει λυπητερά τη λύρα του 

τραγουδώντας: «Μη κλαις, κόρη, μη κλαις κι εφτάς κι εμέν και κλαίω, τ’ εμόν η κάρδια 

γεραλούν κι αν κλαίω θα ματούται………..». Κατά την έξοδο της νύφης ο λυράρης 

έπαιζε το αχπαστόν (τραγούδι του ξεκινήματος της πομπής): «Σήμερον μαύρος 

ουρανός, σήμερον μαύρ’ημέρα, σήμερον θα χωρίεται μάνα και θυγατέρα……….».  

 

ΤΟ ΑΧΠΑΡΑΓΜΑΝ 

Το Αχπάραγμαν, το τρόμαγμα δηλαδή, είναι ένα από τα έθιμα του ποντιαλού 

γάμου που σήμερα έχει σχεδόν εκλείψει.Στον Πόντο συναντάται στα χωριά της 

Χαλδίας κυρίως και είναι από τα ευθυμότερα έθιμα ενός παραδοσιακού γάμου.Για 

την τέλεσή του συνομωτούν ο παπάς που θα παντρέψει το ζευγάρι και οι άντρες φίλοι 

και συγγενείς του γαμπρού με πρώτο και καλύτερο τον παππού του και τον 

κουμπάρο. Αυτοί χωρίς να προειδοποιήσουν κανέναν και σε ώρα ακατάλληλη όπου 

γνώριζαν πως η νύφη ήταν ακόμη στα στα στολίσματά της κι αφού τελείωναν με το 

ξύρισμα του γαμπρού και δεν 

είχαν τι να κάνουν μλεχρι να 

αρχίσει ο γάμος, πήγαιναν 

στο σπίτι της νύφης για να 

την τρομάξουν , γιά 

ν’αχπαράζ’ νε ατέν, όπως 

λεγόταν.Η φάρσα που 

έστηναν στο σπίτι της νύφης 

και που η παρουσία του παπά 

και του σεβάσμιου παππού 

έκανε πιστευτή,ήταν πως 

κίνησε ήδη ο γάμος κι αυτοί 

κατέφθασαν για να παραλάβουν τη νύφη.Εκείνη ανέτοιμη να τους δεχθεί τρόμαζε 

,επικρατούσε ευθυμία και ξεκινούσαν λογοπαίγνια,ρακές και κεράσματα. 

  

ΤΟ ΣΤΕΦΑΝΩΜΑΝ (ΣΤΕΨΗ) 

    

     Γαμπρός και νύφη καβάλα στ’ άλογα όδευαν για τη εκκλησία. Ο γαμόστολος 

έφτανε κάποτε στην εκκλησιά, η μουσική σταματούσε κι ο παπάς ερχόταν να πάρει 

τους μελλόνυμφους. Ο παπάς έδινε στους νεόνυμφους να πιουν «μελίγαλαν». Έδινε 

και στον κουμπάρο που, αφού το αποτελείωνε, άφηνε το ποτήρι στα πόδια του 

γαμπρού κι εκείνος το έκανε κομμάτια. Φίλοι του κουμπάρου, που στέκανε πίσω του, 

τον σήκωναν ψηλά και του ζητούσαν να τάξει. Κι εκείνος «έταζεν ατσεν έναν 

μουχαπέτ’» (τους έταζε ένα γλέντι).  

Μετά τη στέψη η γαμήλια πομπή με πανηγυρικούς χορούς και τραγούδια 

επέστρεφε στο σπίτι του γαμπρού για το βραδινό φαγοπότι και γλέντι. Ακολουθούσαν 

«τα χάρτα» δηλ. η προσφορά δώρων στη νύφη που ήταν στο νυφείον. Ειδικός 

εκφωνητής εκφωνούσε το όνομα του κάθε δωρητή.       
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ΑΠΟΚΑΜΑΡΩΜΑΝ (ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ) 

  

       Μετά τον γαμήλιο δείπνο, γύρω στα μεσάνυχτα, γινόταν από τον κουμπάρο το 

«αποκαμάρωμαν» δηλ. τα αποκαλυπτήρια της νύφης, το ξεσκέπασμα του προσώπου 

της από το «καμαρωτέρ’» δηλ. από το νυφικό πέπλο. Τα όργανα έπαιζαν και 

τραγουδούσαν διάφορα τραγούδια: «Σήμερον άλλος ουρανός, χάραξεν κι η Ανατολή, 

σήμερον άλλη μέρα, πάει να ξημερώσει…». «Χάραξεν και Ανατολή κ’ εξέβαν δυο 

άστρα, τ’ έναν ομάζ’ τον πρόσωπο σ’, τ’ άλλο τα ψήα σ’ τ’ άσπρα» (Χάραξε και η 

Ανατολή και βγήκαν δυο άστρα, το ένα μοιάζει στο πρόσωπο σου, το άλλο στην άσπρη 

σου ψυχή).  

  

ΤΟ ΘΗΜΙΣΜΑΝ - ΘΗΜΙΓΜΑΝ 

(ΤΑ ΕΓΚΩΜΙΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΝΥΜΦΟΥΣ) 

 

Ήταν ο πρώτος χορός που χόρευε η νύφη μετά το στεφάνωμα. Στον ιδιαίτερο αυτό 

χορό, τραγουδούσαν ένα τραγούδι που εγκωμίαζε τους νιόπαντρους, τους έδινε ευχές 

και συμβουλές για τη νύφη. Στην αρχή όλοι όρθιοι άναβαν σε τέσσερα σημεία του 

σπιτιού, σταυρωτά, από τρεις λαμπάδες.  

Στη συνέχεια συγκροτούσαν έναν κυκλικό χορό από εφτά μονοστέφανα 

(πρωτοστέφανα) ζευγάρια και ένα επιπλέον άτομο «εφτά ζευγάρια και το τεκ». Κάθε 

ζευγάρι κρατούσε μια λαμπάδα. Χόρευαν με βήματα αργά και ρυθμικά.  Στο χορό 

συμμετείχε και το ζευγάρι των νιόπαντρων. 

Παρών ήταν κι ο παπάς κρατώντας λαμπάδα και θυμιατό κι έλεγε το παρακάτω 

τραγούδι που το επαναλαμβάνουν κι οι άλλοι. «Αρχήν όταν ευλόγησεν Κύριος ο 

Θεός μας…..».  

Επίσης τραγουδούσαν : «Εφτά ζευγάρια και το τεκ’ κρατούνε τα λαμπάδας κι η 

νύφε εσέβεν σο χορόν με τοι παρανυφάδας…». 

 Οι ευχές «τ’ ευχία» ή «τ’ ευχάντας» που έδιναν στον ποντιακό γάμο 

Α. Προς τους νεονύμφους 

·  «Καλορίζικοι και καλότυχοι να είστουν»: Καλορίζικοι και καλή τύχη να έχετε. 

·  «Ουγουρλία και γατεμλία»: Τυχερά και καλορίζικα. 

·  «Ο Θεόν να πολυχρονίει-σας»: Ο Θεός να σας δώσει χρόνια πολλά. 

·  «Ο Θεόν να χαρίει-σας τ’ έναν τ’ άλλο»: Ο Θεός να σας χαρίσει τον έναν στον 

άλλον. 

·  «Να συγεράτε»: Να γεράσετε μαζί. 

·  «Καλά υστερνά»: Καλά γηρατειά. 

·  «Σιδεροκέφαλοι»: Να ζήσετε ενωμένοι. 
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Β. Προς τους γονιούς και τους παππούδες 

·  «Καλορίζικοι να είναι»: Να ριζώσουν οι νιόπαντροι. 

·  «Και σα παραμόνα γότσα αγούρα»: Και στις εγκυμοσύνες γερά αγόρια. 

·  «Με το καλόν να συγερούνε»: Με το καλό να γεράσουν μαζί. 

  

Γ. Προς τους ελεύθερους και τις ελεύθερες των δύο οικογενειών 

·  «Άμποτε και’ς σ’ εσέτερα»: Άντε και στα δικά σας. 

·  «Ούτς και ’ς σ’ εσά»: Ευχή, γρήγορα και στα δικά σου.  

  

ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΧΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ 

 Μετά από τα δώρα που πρόσφεραν στη νύφη έλεγαν τα παρακάτω τραγούδια: 

Κόρη, όντας εγένουσ’νε και όντας εγεννέθες, 

έτον και δεντροφύλλωμαν κι ο φέγγον έτον νέος, 

κι ένουσ’ νε ’ς σ’ ηλ’ το γέννεμαν και ’ς σην καλήν την ώραν, 

να κεζντιρεύω τ’ άλογο σ’, να κλώθω τα παπούτσα σ’  

να στρώνω και τα τεσάκια σ’ ανθά και μανουσάκια. 

(φέγγον = φεγγάρι, κεζντιρεύω = περιφέρω, κλώθω = αλλάζω, τεσάκια = στρώματα) 

Κόρη, απόθεν έρχεσαι, μυρίζ’ μανουσακέαν 

κι ας σο παρχάριν έρχουμαι, μυρίζω μανουσακέαν. 

Κόρη στρογγύλα κ’ έμορφος, ’ς τον ήλον ντο κοιμάσαι; 

Κι ο ήλον καίει το πρόσωπο σ’ κι αέρα την θωρέα σ’. 

Κόρη στρογγυλοπρόσωπος, κόκκινος άμον μήλον, 

’ς ση μέσεν απέσ’ κάθεσαι και λάμπ’ς άμον τον ήλον. 

Κόρη, το δε’ σ’ και το κακό σ’ να παίρ’ν οι γεροντάδες 

και το γλυκόν το φίλεμα σ’ το νιόν το παλικάριν. 

(παρχάριν = λειβάδι, άμον = σαν, απέσ’ = μέσα, δε’σ’ = κακό πεπρωμένο, 

μανουσακέα = μενεξές, αγριοβιολέτα) 
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ΤΟ ΣΤΟΛΙΣΜΑ ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ 

    Την ώρα που στόλιζαν τη νύφη, ο λυράρης έπαιζε τη λύρα του, ενώ μια μεσόκοπη 

τραγουδούσε πένθιμα τους στίχους: 

Σήμερον μαύρος ουρανός, σήμερον μαύρ’ ημέρα 

σήμερον ξεχωρίζουνταν μάνα και θυγατέρα.  

Φορίστε την, σκεπάστε την κι εμείς αληγορούμε. 

Φορίστε την, σκεπάστε την επάρτε την κι ας πάμε 

τ’ οσπίτ’ ν ατούν πολλά μακρά κι εμείς αργοπορούμε. 

Φορίστε την σκεπάστε την, θα πάμε, αληγορούμε. 

τ’ έμπρα τα στράτας χαίρουνταν, τ’ οπίσ’ μαραγγουλιούνε. 

Φορίστε την, σκεπάστε την, ατέν την περιστέραν 

και καλοτονατέψτε την κι ας φωτάζ’ ημέραν. 

Φορίστε την, σκεπάστε την, συγκόρτσια γειτονίας 

κι ατέν παργορέψτε την, μη κλαίει από καρδίας. 

Μη κλαις, κόρη, μη κλαις, εφτάς κι εμέν και κλαίω, 

εσύ εμάς πα μ’ εντροπιάεις, ας είσαι προκομέντζα.  

ΣΥΝΑΓΜΑΝ Ή ΧΗΝΙΑΜΑΝ (ΒΑΨΙΜΟ ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ) 

    Την ώρα που βάφανε τη νύφη τραγουδούσαν το παρακάτω τραγούδι: 

Κόρη μ’ τα περιστέρα σου’ς σην αύλια μ’ ντ’ αραεύνε; 

Έρχονταν πίν’νε το νερόν το χώμαν τσογναεύ ’νε, 

κ’ εγώ το χώμαν θελ’ ατο θα χτίζω μοναστήριν. 

- Έπαρ’ με κόρη, έπαρ’με, βαρέα γέρος ’κ’ είμαι, 

’ς σην χαμαιλέτεν έμενα, τα γένια μ’ ελευρώθαν, 

έλα κορτσόπον άλεσον’ς σ’ εμόν την χαμαιλέτεν, 

αλέθω και σακιάζω σε κ’ εσέν καπίτσ’ ’κι παίρω. 

(κόρη μου τα περιστέρια σου στην αυλή μου τι ζητάνε; 

Έρχονται πίνουνε νερό ανακατεύουν το χώμα, 

κι εγώ το χώμα το θέλω, θα χτίσω μοναστήρι. 

- Πάρε με κόρη, πάρε με, πολύ γέρος δεν είμαι, 
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στον αλευρόμυλο έμενα, τα γένια μου αλευρώθηκαν 

έλα κοριτσάκι μου ν’ αλέσεις στο δικό μου αλευρόμυλο, 

θα σου αλέσω και θα σε σακιάσω και δε θα σου πάρω αλεστικά). 

 

ΤΟ ΑΧΠΑΣΤΙΚΟΝ 

     Το αχπαστικόν είναι σκοπός και τραγούδι του ποντιακού γάμου που το 

τραγουδούσαν όταν ο γαμπρός με τη συνοδεία του ξεκινούσε για το νυφέπαρμαν, την 

παραλαβή της νύφης. 

Έρχουμαι ρίζα μ’, έρχομαι, έρχουμαι μη κομπών’ τς με 

τα στράτας-ι-σ’ πολλά στιβαρά του κάκου μη σκοτών’ τς με. 

Εχ’ κ’ έρχουμες κ’ εμείς αγληγορούμε,  

τ’ οσπίτ’ν ατούν πολλά μικρόν, απέσ’ πα κ’ εχωρούμε. 

Εχ’ κ’ έρχουμες κ’ εμείς αγληγορούμε 

τ’ οσπίτ’ν ατούν πολλά μακρά κ’ εμείς αργοπορούμε. 

Η παρανύφ’ σσα έμορφος, η νύφε άλλο καλλίον, 

ο κούμπαρον ζεμίαν ’κ’ εχ’ και -ν- ο γαμπρόν θερίον. 

Ο παράνυφον εν’ ασλάντς κι ο νέγαμον θερίον 

η παρανύφ’ σσα έμορφος κ’ η νύφε άλλο καλλίον. 

(κομπών’ τς με = μη με γελάσεις, στιβαρά = δύσκολα, αγληγορούμε = βιαζόμαστε, 

ασλάντς = λιοντάρι, νέγαμος = γαμπρός) 

  

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΥ 

     Το τραγούδι που συγκινούσε ιδιαίτερα τη νύφη και την έκανε να κλαίει, ήταν το 

τραγούδι του αποχωρισμού. Λεγόταν «μαρς» (= μουσικό εμβατήριο) και προκαλούσε 

ρίγη συγκίνησης στους συγγενείς και καλεσμένους. 

Σήμερον μαύρος ουρανός, σήμερον μαύρ’ ημέρα 

σήμερον θα χωρίουνταν μάνα και θυγατέρα. 

Οσήμερον το κόρασον δυο καρδόπα έχει. 

τ’ έναν αφήνει σοι’ κυρού και τ’ άλλο παίρ’ και πάγει. 



 149 

Οσήμερον το κόρασον δυο πορτόπ’ ανοίγει. 

τ’ έναν ανοίγει και ν’ εμπαίν’ τ’ άλλο σπαλεί και πάγει. 

Άφσον, κόρη, τη μάναν σου και ποίσον άλλεν μάναν. 

Άφσον, κόρη, τον κύρη σου και ποίσον άλλον κύρην. 

Άφσον, κόρη, τ’ αδέλφια σου και ποίσον άλλ’ αδέλφια. 

- Ντο είχες, κόρη, κι άργευες, ντο είχες κι εργοπόρνες; 

- Είχα τον κύρη μ’ τον καλόν και χωρισίαν ’κι επαίρνα. 

- Ντο είχες, κόρη, κι άργευες, ντο είχες κι εργοπόρνες; 

- Είχα τ’ αδέλφια μ’ τα καλά και χωρισίαν ’κι είχα. 

Τίμα, κόρη, την πεθερά σ’ να είσαι τιμημέντσα,  

τίμα, κόρη, την πεθερά σ’, να είσ’ αγαπεμέντσα.  

Κόρη, μάθα την αγρυπνιάν και την κακοπειρίαν,  

αύριο θα πας σοι πεθερού σ’, να είσαι μαθεμέντσα. 

Μη κλαις, κόρη, μη κλαις κι εφτάς κ’ εμέν και κλαίγω,  

τ’ εμόν η κάρδια γεραλοούν (= πληγωμένη) κι αν κλαίω θα ματούται, 

κι αν κλαίγω, κλαίγω αίματα κι αν φλίβουμαι φαρμάκια. 

Σαν κλαις εσύ, κλαίω κ’ εγώ, κλαίει κι ο κόσμος ούλος.   

  

ΨΑΛΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ 

Αρχή κι όταν ευλόγησεν Κύριος ο Χριστός μας, 

Βασίλειον των ουρανών εκ της πλευράς την Εύαν, 

Γυναίκαν δε εχορήγησεν αυτώ εν σάρκα μία, 

Δυνάμεις επουράνιαι επεύχονται και λέγουν: 

Επτά ζευγάρια στέφανα πρέπει να ευρεθούνε,  

ζευγάρι πρέπει να γενεί αυτό μετά της Εύας. 

Ψαλμοί και ύμνοι παύσωσιν κι αρχίστεν τον χορόν σας, 

ωσάν αδέλφια αχώριστοι και πάντα αγαπημένοι. 
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ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΓΑΜΟ 

 

 Γαμπρός υιός ’κι ίνεται και νύφε θαγατέρα. (Ο γαμπρός γιος δε γίνεται και η 

νύφη θυγατέρα). 

 Η νύφε την κάρφαν ατ’ς πα αν ’κι έχ’, ξάν’ νύφε εν’. (Η νύφη και χωρίς το 

πέπλο, πάλι νύφη είναι). 

 Η χαρά με τα τραγωδίας κι η θανή με τα μοιρολοϊας. (Ο γάμος με τραγούδια 

κι ο θάνατος με μοιρολόγια). 

 Σην χαρά σ’ θα γράνω έναν ζευγάρ’ ποστάλα. (Στο γάμο σου θα χαλάσω ένα 

ζευγάρι παπούτσια. 

 Τη γάμονος όλα δύσκολα κι η νύφε βαρεσμέντζα. 

 Το κορίτσ’ ντ’ απαργάν’σον πεθερόν, στείλ’ν ατο σ’ οσπίτ’ν ατ’ς. (Το κορίτσι 

που κακοφέρεται στον παθερό, το στέλνουν στο σπίτι του). 

 Χολέσκεται η νύφε, τρώει ξυλέας, χολέσκεται η πεθερά, ξαν’ τρώει ξυλέας η 

νύφε. (Θυμώνει η νύφη τρώει ξυλιές, θυμώνει η πεθερά πάλι τρώει ξυλιές η 

νύφη). 

 Το κορίτσ’ αν αφήντς ατο, για ζουρνατσήν θα παιρ’ για ταουλτσήν   

 Η ψη την ψην ’κ’ εθέλεσεν. (Η ψυχή την ψυχή δε θέλησε) Λέγεται όταν δεν 

ταιριάζουν οι σύζυγοι. 

 Άντραν κι άλογον πη ’κ’ εχ’ ’ς σην παρέβγαν έργον ’κ’ έχ’. (Όποια δεν έχει 

άντρα κι άλογο δεν έχει θέση στο κατευόδωμα). 

 Η κόρ’ όσον το κάθεται η τυχ’ ατ’ς ανηβαίνει. (Όσο περνά η ηλικία της νέας 

καλυτερεύει και η τύχη της). 

 Για τ’ εμέν άντρας ’κ’ ευρέθεν και προξενήτρα ξάι. (Για μένα δεν βρέθηκε 

άντρας ούτε προξενήτρα). 

 Για τ’ εμέν άντρας ’κ’ εξέβεν και σκαφίδ’ ’κ’ επελεκέθεν (για άτυχη). 

 Έντρισεν το συκοκούρ’, σαγ ολσούν καστανοκούρ’. (Παντρεύτηκε το 

κούτσουρο της συκιάς, ας ζήσει το κούτσουρο της καστανιάς) Λέγεται όταν 

παντρεύονται ηλικιωμένοι. 

 Επέμ’νε ’ς σο τζαχ’ (Έμεινε στο τζάκι) Λέγεται για γεροντοκόρη. 

 Όλ’ αν στέκ’νε, εσύ η σουμαδεμέντσα πα ντο στέκ’ς; (Όλοι κι αν στέκονται 

γιατί στέκεσαι και συ αρραβωνιασμένη;) Λέγεται για αυτόν που μένει αργός. 

 Λιμόχορος λιμόχορος και πεινασμένος γάμος. (Λιμασμένος χορός και 

πεινασμένος γάμος). Λέγεται όταν δεν κάνουν τραπέζι στο γάμο. 

 Άμον τ’ έρθεν ο χάρον ’ς δην πόρταν, όλ’ τη νύφεν ετέρεσαν. (Μόλις ήρθε ο 

χάρος στο σπίτι, όλοι τη νύφη κοίταξαν). 

 Εσέν κορτσόπον λέγατο κι εσύ νυφίτσα άκσον. (Το λέω σε σένα κόρη, για να 

τ’ ακούσει η νύφη). 

 Αλλ’ αντρίζ’νε κι άλλ’ μουγκρίζνε. (Άλλοι παντρεύονται κι άλλοι 

αναστενάζουν). 

 Άλλο μίαν αν αντρίζω, θα εγροικώ και καματίζω. (Άλλη μια φορά αν 

παντρευτώ, θα ξέρω πώς να βάλω άλλον να δουλεύει στη θέση μου). 

 Ακαμάτριαν κυράν έχω, κι ακαμάτριαν νύφεν εποίκα. (Ακαμάτισσα γυναίκα 

έχω κι ακαμάτισσα νύφη έκανα). 

 Μικρός π’ εγυναίκ’σεν, καμίαν κ’ εκομπώθεν. (Όποιος παντρεύτηκε μικρός 

ποτέ δε γελάστηκε). 

 Να μη ομάζναμε, ’κ’ εσυμπεθεράζναμε. (Αν δεν μοιάζαμε δε 

συμπεθεριάζαμε). 
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 Όλον το τέρτι μ’ τη πεθεράς ι μ’ ο θάνατον. (Όλος ο καημός μου ας είναι ο 

θάνατος της πεθεράς μου). 

 Κρίμαν σ’ οβούδιν τ’ έσπαξα και την χαράν τ’ εποίκα (Κρίμα στο βόδι που 

έσφαξα και στο γάμο που έκανα). Λέγεται στις περιπτώσεις που διαψεύδονται 

οι προσδοκίες μας. 

 Ας είχα τον άντρα μ’ κι ας έμνε και ση κυρού μ’ (Ας είχα τον άντρα μου κι ας 

ήμουν και στα πατρικά μου). Ειρωνικά για τις γυναίκες που τα θέλουν όλα 

δικά τους. 

 Απ’ έξ’ ο χορόν γαϊτάν εν’. (Απ’ έξω από το χορό πολλά τραγούδια ξέρει). 

 Ήμπαν γάμος εκεί παρανύφ’ σα. (Όπου γάμος εκεί παράνυφη). 

 Όλον τον κακόν τον γιο μ’, κι όλον τον καλόν γαμπρό μ’. (Ο πιο κακός μου 

γιος κι ο πιο καλός μου γαμπρός). 

 Επάντρεψες τον γιος σ; Ο γείτονάς σης γίνεται (σαφής). 

 Το γεφύρ’ ντ’ εδιάβεν ο κόσμον, εγώ πα θα διαβαίνω. (Το γιοφύρι που ο 

κόσμος όλος πέρασε κι εγώ θα το περάσω). 

 Τη πεθεράς ο θάνατον, τη νύφες χοροστασία. (Της πεθεράς ο θάνατος της 

νύφης στήσιμο χορού). 

 Άμε, μανίτσα, μ’ εκείθεν, έλα γυναικίτσα μ’, εδώθε. (Άντε, μανούλα μου, 

πήγαινε κατακεί κι εσύ, γυναικούλα μου, έλα καταδώ). 

 Ανεφορίτες γάιδαρος, κατηφορίτσα νύφε. (Απ’ ανηφόρα ο γάιδαρος κι από 

κατηφόρα η νύφη). 

 Δείξον με πώς αγαπάς με, να δίγω σε και την ψη μ’. (Δείξε μου πως μ’ 

αγαπάς, να σου δώσω και την ψυχή μου). 

 Εγνώρτσες την παντρειάν, νούντσον και την χειρείαν. (Γνώρισες την παντρειά 

σκέψου τώρα και την χηρεία). 

 Είχα σε και ’κι εθέλνα σε, εχάσα σε κι αραεύω σε. (Σε είχα και δε σε ήθελα, 

σ’ έχασα και σε γυρεύω). 

 Η κόρ’ εγάπανεν τον χορόν κι ηύρεν λυριτζήν άντρα. (ανάλογο με το 

«Κοίλησε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι του). 

 Τσούνα πεθερά, καμίαν νύφε κ’ ένουσνε; (Σκύλα πεθερά, ποτέ σου δεν έγινες 

νύφη;). 
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ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ, ΟΙ ΑΙΩΝΙΟΙ ΤΑΞΙΔΕΥΤΕΣ 

 
 

Τσιγγάνικος γάμος  

 

Οι Ρόμ γλεντούν για μέρες στο γάμο. Τα "κεράσματα", είναι ανάλογα με την 

οικονομική κατάσταση των οικογενειών που είναι καλεσμένες αλλά και των 

οικογενειών του γαμπρού και της νύφης. Αποκορύφωμα του γλεντιού είναι η 

πανηγυρική επίδειξη στους καλεσμένους, του "σεντονιού", που είναι η απόδειξη της 

εντιμότητας της νύφης. 

 

 

Όσο για τους περίφημους γάμους τους, οι γονείς από νωρίς φροντίζουν να βρουν 

ταίρι για το παιδί τους. Έχει τύχει γονείς να έχουν δώσει λόγο να παντρέψουν τα 

παιδιά τους όταν αυτά ήταν 3-4 χρονών, μόνο και μόνο επειδή τα είδαν να παίζουν 

μαζί. Οι συμφωνίες γίνονται ανάμεσα στα συμπεθεριά και σε ηλικία 13-16 ετών 

τελούνται οι αρραβώνες και σε μερικούς μήνες ο γάμος, ο οποίος δε συνοδεύεται 

απαραίτητα και από στέψη. Οι Τσιγγάνοι κάνουν το «δικό» τους γάμο και ύστερα 

στεφανώνονται, αν θέλουν βέβαια. Γάμοι γίνονται συχνά ανάμεσα σε συγγενείς, 

ακόμα και ανάμεσα σε πρώτα ξαδέλφια. Όλα όμως κανονίζονται απ’ τους γονείς. Μια 

Τσιγγάνα εξηγεί την όλη διαδικασία κατά την οποία ζητείται μια νύφη και πώς 

γίνεται η συμφωνία του γάμου: «Που γύριζα έλεγα σε μια “Θα σε κάνω νύφη” και η 

μάνα της έλεγε “Συμπεθέρα, συμπέθερε, πόσα θα μου δώσεις να την πάρεις;”. Εγώ 

έλεγα “ Εμείς δε δίνουμε, παίρνουμε. Δεν αγοράζουμε τις νύφες.” Κι άμα είναι 

όμορφη ζητάνε πολλά, δύο, τρία, τέσσερα εκατομμύρια. Δηλαδή τα παίρνει ο 

πατέρας, η μάνα του κοριτσιού. Δεν παίρνει τίποτα το κορίτσι. Κι άμα τη κλέβει (ο 

γαμπρός) ζητάει μετά τα διπλά. Αφού δε τη ζήτησε. “Άμα τη ζήταγες, θα σου έλεγα 

ένα εκατομμύριο, αφού την έκλεψες, ζητάω δέκα εκατομμύρια”. Άμα δε του τα 

δώσει( ο γαμπρός στον πατέρα της νύφης), θα τη πάρει πίσω( ο πατέρας), ακόμη κι αν 

έχουν σχέση, και θα την πάρει άλλος. Αυτός που θα την πάρει ξέρει ότι ήτανε 

παντρεμένη, θα δώσει και τα λεφτά.». Το κορίτσι ανήκει στον πατέρα και 

μεταβιβάζεται στο σύζυγο. Μετά το γάμο η νύφη ζει στο σπίτι του γαμπρού και 

βρίσκεται υπό το άγρυπνο μάτι της πεθεράς, στην οποία οφείλει απόλυτο σεβασμό. 

Μόλις όμως μια Τσιγγάνα γεννήσει, παίρνει αξία και αποδεσμεύεται απ’ την πεθερά. 

Αποκτά κύρος στην κοινότητα και μέσα στο σπίτι της αυτή έχει τον πρώτο λόγο, 

ακόμα και στα οικονομικά και στη δουλειά του άντρα της. Κατά τον αρραβώνα 

γίνεται μεγάλο γλέντι και όλοι οφείλουν να προσφέρουν δώρα στο ζευγάρι. Το κύρος 

http://lyk-varth.ilei.sch.gr/rom/rom1/gamos1.html
http://lyk-varth.ilei.sch.gr/rom/rom1/gamos2.html
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του κάθε ατόμου της κοινότητας εξαρτάται και δηλώνεται στους υπολοίπους μέσα 

από το δώρο που θα κάνει στο ζευγάρι. Πριν από την προσφορά των δώρων, γίνεται 

εκτίμηση αυτών σε χρήμα. Τα ποσά αυτά της εκτίμησης, καθώς και το όνομα του 

δωρητή, ανακοινώνονται (συνήθως στο μικρόφωνο) την ώρα που προσφέρεται το 

κάθε δώρο. Η διαδικασία βιντεοσκοπείται για να ξέρουν κατόπιν όλοι ποιος έδωσε τι, 

ώστε να μη δημιουργηθούν παρεξηγήσεις («εγώ έδωσα περισσότερα κι ο άλλος 

λιγότερα…»). Η νύφη πρέπει να δεχτεί δώρα από όλα τα μέλη της νέας της 

οικογένειας, να τα φορέσει όλα επάνω της ως απόδειξη της αποδοχής της εκ μέρους 

τους. Το κάθε κόσμημα συμβολίζει και την αγάπη του μέλους από το σόι του 

γαμπρού που το προσφέρει και το ίδιο φυσικά ισχύει και για τον άντρα. Οι Τσιγγάνοι 

μπορεί να μην έχουν καθόλου χρήματα, μπορεί να ζουν με την επαιτεία, να 

στερούνται τις στοιχειώδεις ανέσεις, να περπατούν ξυπόλυτοι, αλλά κοσμήματα 

χρυσά θα έχουν πάντα. Είναι τα δώρα που τους χάρισαν οι δικοί τους σαν ένα 

σύμβολο αγάπης και αποδοχής, πάντα θα θυμίζουν στο νεαρό άτομο που τα φορά το 

πρόσωπο που του τα χάρισε. Χωρίς τα κοσμήματά του ένας Τσιγγάνος είναι 

«γυμνός», αποξενωμένος, γι’ αυτό και τα φοράει πάντα, ακόμα και στη δουλειά του. 

Η επίδειξη της «παρθενιάς» μετά την πρώτη νύχτα του γάμου δε γίνεται πάντα με τον 

ίδιο τρόπο, δηλαδή με την επίδειξη του σεντονιού ανοιχτό μπροστά στους 

προσκεκλημένους. Για παράδειγμα, σε γάμο Τσιγγάνων ρουμανικής καταγωγής, 

κάπου στην Ελλάδα, η νύφη κρατάει στα χέρια της ένα πανέρι και μέσα έχει το 

ματωμένο σεντόνι και κόκκινα λουλούδια. Πρώτος πλησιάζει ο πατέρας του γαμπρού 

και της φιλά το χέρι τιμώντας την για την αγνότητά της. Στα συνέχεια οι καλεσμένοι 

πλησιάζουν ένας ένας, βλέπουν την «παρθενιά» και δίνουν κάποιο χρηματικό ποσό. 

Εκείνη τους δίνει σε ανταπόδοση ένα απ’ τα κόκκινα λουλούδια και δίπλα της μια 

συγγενής προσφέρει στους καλεσμένους ένα ποτήρι «κόκκινο ούζο». Το ποτό αυτό 

το φτιάχνουν οι ίδιοι προσθέτοντας σε κοινό ούζο κόκκινο χρώμα και ζάχαρη. Οι 

Τσιγγάνοι αυτοί αρνούνται την τσιγγάνικη καταγωγή και αυτοπροσδιορίζονται ως 

Ρουμάνοι, «ρουντάροι» ή Ρουμανόβλαχοι. Δε μιλούν τη ρομανί, αλλά ρουμάνικα. 

Στη γαμήλια τελετή τους έχουν και το έθιμο του  

Ο γάμος αποτελεί σπουδαία κοινωνική εκδήλωση στην οποία συγκεντρώνονται όλοι 

οι συγγενείς και οι φίλοι. Οι γαμήλιες γιορτές συνήθως διαρκούν 3 ημέρες. 

Οι τσιγγάνοι για να κάνουν τον γάμο τους αρκούνται στη συναίνεση των 

ενδιαφερομένων και θεωρούν περιττή κάθε ιεροτελεστία ή νομική διατύπωση. 

Επίσης, υπάρχει στους τσιγγάνους και το έθιμο της ανταλλαγής συζύγου όπου οι 

ηλικιωμένες και άσχημες ανταλλάσσονται με ωραίες και νέες γυναίκες αντί 

χρημάτων. 

Η Παναγία λατρεύεται από τους Τσιγγάνους ως γυναικεία θεότητα, ως μητέρα και 

πολλοί είναι εκείνοι που έχουν το όνομά της (Μαρία, Μαριτάνα, Παναγιώτης). Ο Τ. 

Γιαννακόπουλος στο βιβλίο του «Τσιγγάνικα λαϊκά τραγούδια και μπαλάντες» 

αναφέρει ότι η λατρεία της Παναγίας από τους Τσιγγάνους δεν αποτελεί τίποτ’ άλλο, 

παρά την λατρεία της παλιάς ινδικής θεάς Κάλι, γυναίκας του θεού Σίβα… 
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2.Ο ΓΑΜΟΣ ΣΤΗ ΣΥΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 

 

      Σήµερα, µετά από την εξελικτική πορεία αιώνων, ο γάµος χαρακτηρίζεται ως 

«θεσµός» ή «θρησκευτικό µυστήριο». Υπάρχουν, πλέον δυο θεσµοθετηµένοι, 

ισότιµοι τύποι γάµου, ο πολιτικός και ο θρησκευτικός. Επίσης, για την τέλεση ενός 

γάµου υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Αποκλείεται σε όσους δεν έχουν 

συµπληρώσει το 18
ο
 έτος της ηλικίας τους ή αλλιώς χρειάζεται τη συναίνεση εκείνου 

που φροντίζει για εκείνον ή στην ανάγκη του δικαστηρίου. Καθιερώνεται η 

µονογαµία, η διγαµία θεωρείται ποινικό αδίκηµα, ενώ η παράλληλη προς το γάµο 

ύπαρξη εξωσυζυγικής σχέσης αποδοκιµάζεται.  

      Ένας αρκετά σοβαρός λόγος που απαγορεύει το γάµο είναι η στενή  συγγενική 

σχέση ή σχέσεις ανάλογες προς τις συγγενικές (Κουµάντος, 1982). Στη χώρα µας το 

παλιό οικογενειακό δίκαιο απαγόρευε τη σύναψη γάµου µεταξύ ανθρώπων που 

συνδέονται µε το µυστήριο της βάπτισης, το θεσµό της κηδεµονίας και υιοθεσίας, 

σχέσεις πολύ ισχυρές και η παραβίαση των οποίων σηµαίνει ‘κοινωνική αιµοµιξία’. 

Και µε το νέο οικογενειακό δίκαιο παραµένει σε ισχύ το άρθρο 1360 (περί τεχνητής 

συγγένειας-υιοθεσίας), ενώ τα άρθρα 1361  (λόγω βαπτίσµατος, κωλύεται ο γάµος 

του αναδόχου µετά του αναδεκτού ή της µητρός αυτού) καταργήθηκαν. Επίσης, για 

να µην υπάρξουν κρούσµατα ενδογαµίας δηµιουργήθηκαν και λειτούργησαν γραπτοί 

και άγραφοι κοινωνικοί κανόνες και νόµοι (οικογενειακό δίκαιο και παραδόσεις), που 

απαγορεύουν καιτιµωρούν τη σεξουαλική σχέση µεταξύ συγγενών. (Μοριχοβίτης, 

2001.)  

      Ως θεσµός ο γάµος έχει λειτουργίες που προωθούν και συνάµα προστατεύουν την 

ιδιότητα που έχει. Εξασφαλίζει τη νοµιµότητα στη σχέση δυο ανθρώπων.  Καθορίζει, 

ως ένα βαθµό, τις µεταξύ τους υποχρεώσεις σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και σε 

οικονοµικό- περιουσιακό. Πολύ σηµαντικό είναι πως τα παιδιά που γεννιούνται εντός 

γάµου είναι νοµικά αναγνωρισµένα και προστατευµένα. Συγχρόνως, από τη στιγµή 

που γεννιούνται εντός γάµου θέµατα, όπως η κληρονοµιά, είναι διευθετηµένα 

νοµικά. Βέβαια, είναι λάθος να θεωρείται πως ο γάµος προηγείται πάντα της 

απόκτησης παιδιών. Η αντίληψη αυτή δεν συνάδει µε την πραγµατικότητα. Στις 

σύγχρονες αστεακές βιοµηχανικές κοινωνίες ένα µεγάλο, και συνεχώς αυξανόµενο, 

ποσοστό γεννήσεων πραγµατοποιούνται εκτός γάµου, χωρίς να είναι απαραίτητο πως 

οι γονείς των παιδιών αυτών θα τελέσουν γάµο αργότερα.  

Ο Πολιτικός γάμος 

Η Ιστορία και η νομική καθιέρωση του Πολιτικού Γάμου 

 

       To 1982 εισήχθη και στη χώρα μας ο πολιτικός γάμος, 

200 χρόνια μετά την καθιέρωσή του από τη Γαλλική 

Επανάσταση. Μέχρι τότε ίσχυε η υποχρεωτική ιερολογία 

του γάμου (θρησκευτικός γάμος), που είχε καθιερωθεί με 

Νεαρά του αυτοκράτορα Λέοντος ΣΤ' του Σοφού το 893 

μ.Χ. («Μη ερρώσθαι τα συνοικέσια άνευ της ιεράς 

ευλογίας»).Η ελληνική πολιτεία, αναγνωρίζοντας μόνο τον 

θρησκευτικό γάμο, παραβίαζε τη θεμελιώδη αρχή της 

θρησκευτικής ελευθερίας και δημιουργούσε μια σειρά από προσωπικά αδιέξοδα σε 
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αλλόθρησκους, άθεους και όσους ήθελαν να συνάψουν τέταρτο γάμο.Η αναγνώριση 

του πολιτικού γάμου στην Ελλάδα ήταν μία από τις πρώτες αποφάσεις που έλαβε η 

υπό τον Ανδρέα Παπανδρέου «Κυβέρνηση της Αλλαγής». Μία βαθιά 

εκσυγχρονιστική μεταρρύθμιση, αλλά και μια πράξη συμβιβασμού με ένα προαιώνιο 

θεσμό, όπως η Εκκλησία. Θεσμοθετήθηκε με τον νόμο 1250/82 (ΦΕΚ Α 

46/07.04.1982), που κατέστησε ίσου κύρους τον πολιτικό και τον θρησκευτικό γάμο 

(διαζευκτικό σύστημα), χωρίς ο νομοθέτης να προχωρήσει στο υποχρεωτικό του 

πολιτικού γάμου, όπως ζητούσε η προοδευτική διανόηση και ήταν το καθεστώς στις 

Δυτικές Χώρες. Μεγάλη ήταν η αντίδραση στο χώρο της Εκκλησίας, η οποία 

κάμφθηκε από τη διάθεση συνδιαλλαγής του τότε αρχιεπισκόπου Σεραφείμ. 

 

     Το σχετικό νομοσχέδιο εισήχθη προς συζήτηση στη Βουλή στις 17 Φεβρουαρίου 

1982 και ψηφίστηκε στις 22 Μαρτίου , με τις αρνητικές ψήφους της Νέας 

Δημοκρατίας. Με το Προεδρικό Διάταγμα 391 (ΦΕΚ Α 73/18.06.1982) καθορίζονται 

οι λεπτομέρειες για την τέλεση του πολιτικού γάμου. Σε επίπεδο δημοφιλίας, η 

κυριαρχία του θρησκευτικού γάμου έναντι του πολιτικού είναι στις μέρες μας σχεδόν 

απόλυτη, με το ποσοστό των θρησκευτικών γάμων να ξεπερνά το 90% του συνολικού 

αριθμού. Η θρησκευτικότητα του λαού μας, αλλά και η  τάση επίδειξης του 

νεοέλληνα, λόγω και της λαμπρότητας της τελετής, συμβάλλουν στη συντριπτική 

αποδοχή του θρησκευτικού γάμου από την ελληνική κοινωνία.Από την άλλη πλευρά, 

οι δημοτικές αρχές, που έχουν αναλάβει την τέλεση των πολιτικών γάμων, τον 

αντιμετωπίζουν μάλλον ως μία απλή διεκπεραίωση, όπως παραδείγματος χάριν 

εκδίδουν ένα πιστοποιητικό γέννησης. 

 

Τελετή Πολιτικού γάμου 

    Κατά τη διάρκεια τέλεσης του γάμου, κάθε μελλόνυμφος πρέπει να συνοδεύεται 

από ένα μάρτυρα τον οποίο επιλέγει ο ίδιος. Κάθε μάρτυρας πρέπει να είναι ενήλικο 

άτομο (άνω των 18 ετών) ανεξάρτητα από βαθμό συγγένειας ή σχέσης με τον 

μελλόνυμφο. Οι μάρτυρες πρέπει απαραίτητα να κρατούν αστυνομική ταυτότητα ή 

διαβατήριο και να διαθέτουν νόμιμη διαμονή. 

Υπογραφή Δήλωσης Πολιτικού Γάμου 

       Σύμφωνα με το Νόμο περί ισότητας των δύο φύλων, οι μελλόνυμφοι είναι 

υποχρεωμένοι να δηλώσουν το επώνυμο των παιδιών που θα γεννηθούν από τον γάμο 

αυτό στον Δήμαρχο κατά την υπογραφή της «Δήλωσης Γάμου» που συντάσσεται 

μετά την τελετή. Αυτό μπορεί να είναι του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο, σε 

καμία περίπτωση όμως δεν μπορούν να δηλώσουν πάνω από δύο επώνυμα. Ο γάμος 

δηλώνεται στο Ληξιαρχείο, σε προθεσμία 40 ημερών από την τέλεση. Αν ο γάμος 

δηλωθεί εκπρόθεσμα, επιβάλλεται πρόστιμο στους υπόχρεους. 

Λευκοί γάμοι για μία πράσινη κάρτα 

  Mε τον όρο λευκός γάμος αποδίδουμε συμβατική νομική ένωση ζευγαριού, χωρίς να 

έχουν συζυγικές σχέσεις μεταξύ τους, προκειμένου να φαίνονται παντρεμένοι. 

Ιδιαίτερα αυξημένους αριθμός γάμων μεταξύ αλλοδαπών που δεν διαμένουν μόνιμα 
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στην Ελλάδα, εντοπίστηκε και σε πολλούς δήμους της χώρας μας τα τελευταία 

χρόνια. Σε μια από τις πολλές περιπτώσεις που εντοπίστηκαν τελούνταν γάμοι μεταξύ 

νιγηριανών και γυναικών υπηκόων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως Ρουμανία 

και Βουλγαρία με σκοπό την έκδοση Visa για την έξοδο από την Ελλάδα. Επίσης 

κατά κόρον γίνονται γάμοι μεταξύ νιγηριανών και αθίγγανων γυναικών ελληνικής 

υπηκοότητας για τον ίδιο ακριβώς λόγο δηλαδή για την απόκτηση άδειας διαμονής. 

Μάλιστα αθίγγανες  από Πύργο έρχονται στην Αθήνα αυθημερών αποκλειστικά για 

να τελέσουν γάμο με Νιγηριανούς. Το τίμημα για την πραγματοποίηση του λευκού 

γάμου στις περισσότερες περιπτώσεις  είναι ένα χρηματικό ποσό μερικών  χιλιάδων 

Ευρώ.                                                  

     Κύκλωμα τέλεσης λευκών γάμων, εντοπίσθηκε και στην Κρήτη, μεταξύ ανδρών 

από το Πακιστάν και γυναικών από τη Βουλγαρία. Η αυξημένη ζήτηση στο 

δημαρχείο, έβαλε σε υποψίες τον αντιδήμαρχο Ηρακλείου , ο οποίος διεξήγαγε 

έρευνα και τα αποτελέσματα ήταν  εντυπωσιακά. Πολλά από τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται για την τέλεση πολιτικού γάμου ήταν πλαστά, ενώ 

κανένα από τα πιστοποιητικά που είχαν κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου 

δεν είχε επικυρωθεί από το υπουργείο Εξωτερικών, όπως προβλέπεται. Σε δηλώσεις 

του αναφέρει χαρακτηριστικά ότι του έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι 

τελούνταν τόσο συχνά γάμοι μεταξύ Πακιστανών και Βουλγάρων, γιατί και πήρε την 

πρωτοβουλία να αναζητήσει τα βαθύτερα αίτια αυτού του φαινομένου. Ο ίδιος εξηγεί 

πως η επιλογή της νύφης από την Βουλγαρία είναι λογική αφού η Βουλγαρία είναι 

κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι δίνεται αυτόματα η δυνατότητα στο 

σύζυγο να κάνει τα χαρτιά του ως Ευρωπαίος πολίτης. Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι 

φορές που τα ζευγάρια συναντιούνται για πρώτη φορά στο δημαρχείο.   

     Επιπλέον αντλούμε πληροφορίες για μια χαρακτηριστική περίπτωση λευκού 

γάμου από την μαρτυρία μίας σε νεαρή ηλικία Γεωργιανής. Αναφέρει ότι πριν από 

μερικά χρόνια αποφάσισε να έρθει παράνομα στην Ελλάδα, καθώς το πρόβλημα της 

ανεργίας που αντιμετώπιζε στην χώρα της ήταν δυσβάσταχτο. Έτσι η μητέρα της που 

είχε έρθει παράνομα στην Ελλάδα νωρίτερα και  εξασφάλιζε οικονομικούς πόρους 

«προσέχοντας» ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, έδωσε χρήμα σε κάποιον γνωστό της 

προκειμένου να φέρει την κόρη της στην Ελλάδα. Πράγματι η κοπέλα κατάφερε να 

έρθει, κάτω από άθλιες βέβαια συνθήκες, κρυμμένη σε ένα λεωφορείο και μάλιστα 

βρήκε και δουλειά μέσω της οποίας εξασφάλιζε την επιβίωσή της Ωστόσο, δύο 

φορές, έπεσε σε έλεγχο αστυνομικών που, όταν διαπίστωσαν ότι δεν διέθετε την 

απαραίτητη άδεια παραμονής, την συνέλαβαν. Μετά την δεύτερη σύλληψη η κοπέλα 

βρισκόταν σε απόγνωση, γι’αυτό και ορκίστηκε στον εαυτό της θα βρει μια λύση 

ώστε να μην την ξανασυλλάβουν. Όμως παρουσιάστηκαν κάποια προβλήματα με 

αποτέλεσμα να μην μπορεί να κάνει τα απαιτούμενα «χαρτιά» , άρα και να να ζητήσει 

άδεια παραμονής, έτσι άρχισε να αναζητά διαφορετικές  διεξόδους. Τότε ένας φίλος 

της , τον οποίο γνώρισε μέσα από κοινή παρέα, της έδωσε την ιδέα του λευκού 

γάμου. Ήταν Έλληνας , ανύπαντρος και  είχε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, γι’ 

αυτό και συμφώνησε να τελεστεί ο γάμος έναντι ενός χρηματικού ποσού. Ο γάμος 

έγινε στην Τιφλίδα και αφού παντρεύτηκαν , επέστρεψαν ανενόχλητοι στην Ελλάδα. 

Βέβαια στην πορεία άλλαξαν τα δεδομένα και στην Ελλάδα, έχοντας ως απόρροια η 

κοπέλα να μην μπορεί να βρει πλέον εργασία , γι’ αυτό και αποφάσισε να γυρίσει 

πίσω στην πατρίδα της.          

http://www.inews.gr/t/visa_visa.htm
http://www.inews.gr/t/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B1_ellada.htm
http://www.inews.gr/t/%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1_athina.htm
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     Η αποκάλυψη όλων αυτών των περιστατικών, οδήγησαν στην διεξαγωγή της 

απόφασης ότι στο εξής δεν επιτρέπεται η τέλεση γάμων μεταξύ αλλοδαπών σε 

περίπτωση που έστω ο ένας από τους δύο δεν κατέχει την πράσινη αλλά τη ροζ 

κάρτα, δηλαδή ότι έχει υποβάλει αίτηση ασύλου. 

ΠΡΟΙΚΑ 

Ο θεσμός της προίκας υπήρχε από τα αρχαία χρόνια και αποτελούσε τη συμβολή της 

γυναίκας στον κοινό βίο. Οι συνήθεις λόγοι που επιβαλλόταν ήταν αρχικά 

οικονομικοί και στη συνέχεια κοινωνικοί. Πέρα από τα φυσικά προσόντα της νύφης, 

αιτία γάμου αποτελούσε και η προίκα. Η προίκα ήταν ένα συμβόλαιο γάμου, έγγραφο 

και ενυπόγραφο, το οποίο επιβεβαιωνόταν από το προικοσύμφωνο. Ήταν μια 

ενέργεια στην οποία το συναίσθημα είχε ανύπαρκτο ρόλο στην διαδικασία λήψεως 

της απόφασης. 

Οι γονείς κάθε κοπέλας προσπαθούσαν από τα μικρά χρόνια της μέχρι τη στιγμή που 

θα την ζητούσε κάποιος να συλλέξουν όση περισσότερη προίκα μπορούσαν για να 

παντρευτεί. Συνήθως η προίκα αποτελούνταν από ρούχα, αλλά οι πιο εύποροι έδιναν 

κοσμήματα, κτήματα γης, ζώα καθώς και κατοικίες. Στην ουσία η προίκα ήταν μια 

αποζημίωση στον άντρα, καθώς εξασφάλιζε την ελάφρυνση της οικογένειας σε 

πολλούς τομείς και του συζύγου από τα βάρη της. 

Την προίκα την έδινε ο γονιός, ο θείος ή κάποιος άλλος συγγενής για να 

εξασφαλιστεί η νέα γενιά, αλλά και για να εξασφαλιστεί ο ίδιος ο προικοδότης στα 

γηρατειά του. Δηλαδή, έτσι εξασφαλιζόταν η συνέχεια μέσα στην οικογένεια. 

Συνήθως. η προίκα αποτελούνταν από ρούχα και οικοσκευή, αλλά οι πιο πλούσιοι 

έδιναν κοσμήματα, χωράφια και σπίτια. Βλέπει κανείς σε προικοσύμφωνα να 

δίνονται ρούχα φορεμένα , το χρησιμοποιημένο τηγάνι της γιαγιάς ή δυο ρίζες ελιές 

σε ένα χωράφι ξένο κ.λπ.”, αναφέρει στο η κ. Κάσδαγλη. 

Παράλληλα, τονίζει ότι “το προικί της γυναίκας ήταν σιδεροκέφαλο”, δηλαδή μπορεί 

να διαχειριζόταν την προίκα ο άντρας, αλλά δεν μπορούσε να την εκποιήσει, διότι η 

κυριότητα ανήκε στη γυναίκα. Σε περίπτωση διαζυγίου, την έπαιρναν τα παιδιά ή αν 

δεν υπήρχαν παιδιά την έπαιρνε πίσω η γυναίκα. 

Μία  παράδοση  πολλών  αιώνων,  ήταν  και  η  προίκα  που  έπρεπε  να  έχει  κάθε  

κοπέλα  για  να  δημιουργήσει  το  δικό  της  σπιτικό.  Με  το  σκεπτικό  ότι  ο  

άντρας  με  την  εργασία  του  έπρεπε  να  συντηρεί  την  οικογένειά  του, έπρεπε  και  

η  γυναίκα  να  συμβάλλει  με  τον  δικό  της  τρόπο  οικονομικά.  Αυτός  ο  τρόπος  

ήταν  η  προίκα,  λες  και  η  γυναίκα  δεν  συνέβαλλε  με  την  εργασία  της  στα  

οικονομικά  της  οικογένειας,  πολλές  φορές  περισότερο  από  τον  άντρα,  γιατί  

είχε  και  την  ανατροφή  των  παιδιών.  Οι  άντρες  συνήθως  καμάρωναν  για  τα  

παιδιά  τους,  αλλά  το  άλλαγμα  της  πάνας  και  το  τάισμα  του  μωρού  με  το  

μπιμπερό,  ήταν  ντροπή  να  το κάνει  ο  πατέρας.  Νοοτροπία  πολύ  παλιάς  εποχής.  

Σήμερα  καμαρώνω  που  οι  νέοι  πατέρες  φορούν  τον  μάρσιπο  στο  στήθος  ή  

βγάζουν  το  νήπιό  τους  βόλτα  με  το  καρότσι. 



 158 

Μία  εβδομάδα  πρίν  το  γάμο,  οι  φίλες  της  νύφης  έπλεναν  και  σιδέρωναν  την  

προίκα  της  και  μετά  την  άπλωναν  στα  δωμάτια  του  πατρικού  της  σπιτιού  σε  

κοινή  θέα,  για  να  φανεί  τι  είχε  ετοιμάσει  η  νύφη.  Τότε  γινόταν  ο  σχολιασμός  

από  τις  γυναίκες.  Πόσα  κεντήματα,  πόσα  σεντόνια,  πόσες  μαξιλαροθήκες,  πόσα  

χαλιά  είχε,  πράγμα  που  έφερνε  σε  πολύ  δύσκολη  θέση  την  οικογένειά  της  που  

δεν  μπορούσε  να  αντεπεξέλθει  οικονομικά,  πράγμα  απαράδεκτο.  Πολλές  φορές  

συντασόταν  και  προικοσύμφωνο.  Ευτυχώς  η  προίκα  καταργήθηκε  και  

νομοθετικά και  μαζί  καταργήθηκαν  και  όλα  τα  γραφικά  έθιμα.  Εκείνο που  δε  

μπορεί  βέβαια  να  καταργηθεί  είναι  η  βοήθεια  των  γονιών  στα  παιδιά  τους.  

 

Την  παραμονή  του  γάμου  πάλι,   οι  φίλες  της,  φόρτωναν  τα  προικιά  σε  κάρα  

για  να  τα  φέρουν  στο  σπίτι  του  γαμπρού.  Στη  διαδρομή,  τα  πιτσιρίκια  

έκλειναν  το  δρόμο  με  σκοινί  μέχρι  να  πάρουν  τα  διόδια...ας  το  πω  έτσι.  

Φτάνοντας  στο  σπίτι  του  γαμπρού,  έπρεπε  ο  γαμπρός  να  πληρώσει  κάτι  στα  

κορίτσια  γιά  τον  κόπο  τους  αλλιώς  δεν  την  παρέδιδαν.  Μετά  από  

διαπραγματεύσεις,  τελικά  έμπαινε  η  προίκα στο  σπίτι  και  στολιζόταν  ξανά 

Με τον καιρό καταργήθηκε η αγορά και η συμφωνία γαμπρού και πεθερού 

περιοριζόταν στο να δοθεί η νύφη με όλα τα φορέματα και τα κοσμήματα της, καθώς 

και με τα άλλα αντικείμενα της προσωπικής της χρήσης (τα «μείλια»). Οι οικογένειες 

ήταν ακόμη αγροτικές. Με την καλλιέργεια του αγρού από τον άντρα και τους 

δούλους του. η οικογένεια είχε αρκετά εισοδήματα, ανάλογα με τις σχεδόν 

ανύπαρκτες δαπάνες της εποχής εκείνης. Όταν όμως σχηματίστηκαν και μεγάλωσαν 

οι πόλεις, τότε αυξήθηκαν οι δαπάνες που επέβαλλαν οι καινούριες συνθήκες 

κοινωνικής συμβίωσης κυρίως, με τα έξοδα πολυτελούς διαβίωσης. Κάτω λοιπόν από 

την πίεση των καινούριων αυξημένων δαπανών που απαιτούσε η εγκατάσταση και η 

διαβίωση στην πόλη, οι γαμπροί δε θεωρούσαν πια αρκετά τα «μείλια». δηλαδή τα 

αντικείμενα της προσωπικής χρήσης της γυναίκας που έπαιρναν, αλλά ζητούσαν από 

τον πεθερό όλο και μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση. Έτσι διαμορφώθηκε ο θεσμός 

της προίκας, ως αναγκαίο επακόλουθο των καινούριων δομών της αστικής κοινωνίας 

και οικονομίας.  

Ωστόσο ο θεσμός της προίκας δεν είχε θετικά αποτελέσματα στις ζωές των γυναικών, 

αφού ο γάμος τους δεν ήταν τίποτα παραπάνω από μια συνθηκολόγηση μεταξύ των 

εμπλεκομένων οικογενειών μόνο για λόγους οικονομικούς. Ο ρόλος της γυναίκας 

μέσα στην οικογένεια ήταν απαξιωμένος, υποταγμένος στον άντρα σαν αφεντικό, 

ελάσσονος σημασίας, ταπεινωτικός, εξευτελιστικός, υπόδουλος και δεν διέθετε 

δικαιώματα. Ήταν ένα άβουλο ον που αποτελούσε μέσο απόκτησης περιουσίας και 

καλύτερης ευπορίας του άντρα. 

Πέρα από το λόγο της προίκας, οι γυναίκες βρίσκονταν στην βάση  της κοινωνικής 

πυραμίδας λόγω της πανίσχυρης τότε κυριαρχίας του αρσενικού φύλου. Απόρροια 

αυτής της δύναμης, που κατείχαν οι άρρενες της εποχής, ήταν τα βασανιστήρια, οι 

τραυματισμοί ή ακόμη και δολοφονία, σε περιπτώσεις που η προίκα των κοριτσιών 

δεν τους ικανοποιούσε οικονομικά ή δεν εκπλήρωναν τα συζυγικά τους καθήκοντα. 

Εν έτει 2012,οι αντιλήψεις γύρω από το θεσμό της προίκας και η εφαρμογή της, 

έχουν εκλείψει στην Ελλάδα. Αιτία της έκλειψης ήταν ο νόμος που θεσπίστηκε επί 

Κυβέρνησης Α. Παπανδρέου το 1983 που κατάργησε τον θεσμό της προίκας. Ωστόσο 
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σε κάποιες χώρες/περιοχές της γης, όπως στην Ινδία, τηρείται ο θεσμός αυτός ακόμη 

και σήμερα. Οι σημερινοί άνθρωποι δεν πιστεύουν στην προίκα καθώς υποστηρίζει 

τον υποβιβασμό της θέσης της γυναίκας και την απόλυτη εξάρτησή της από τον 

σύζυγό της. Επιπλέον, δηλώνεται έτσι η κατώτερη θέση της, καταρρίπτεται η ισοτιμία 

ανάμεσα στα δύο φύλα και χαρακτηρίζεται η γυναίκα ως δεύτερης κατηγορίας 

άνθρωπος. 

Το προικοσύμφωνο 

 

   Η σύνταξη της κόπιας ήταν πανομοιότυπη και είχε ως εξής: 

 

ΠΡΟΙΚΟΣΥΜΦΩΝΟ 

 

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και του Αγίου 

Προκοπίου, ημείς ο ………………………………...................... και η 

……………………………………................................................. 

 

Προκειμένου να υπανδρεύσομεν τη θυγατέρα μας ……………….. 

 

με τον …………………………., της δίδουμε ως προίκα: 

 

Χρήματα ………………………………(γράφονταν το χρηματικό ποσό που θα έδιναν 

οι γονείς της νύφης) 

 

Ακίνητα ………………………………. (γράφονταν όλα τα κτήματα που θα ελάμβανε 

η κόρη) 

 

π.χ. Έναν αγρόν με ελαιόδεντρα στη θέση ……….., έναν αγρόν ξηρικόν στη θέση 

…………… . 

 

Κινητά 

 

Ρουχισμός : Xoνδρικά ……………………. (ανάφεραν όλο το ρουχισμό που θα 

έδιναν) κλινοσκεπάσματα, στρώματα, μαξιλάρια, σακιά, σακούλια, λιόπανα κλπ. 

Ψιλικά …………………. (ανάφεραν όλο το ρουχισμό που θα έδιναν) φορεσιές, 

εσώρουχα και φορέματα, καθώς και τα υφαντά υφάσματα για υποκάμισα και 

φουστάνια, τις πετσέτες κλπ. . 

 

Χαλκώματα : …………………… (έγραφαν όλα τα σκεύη της κουζίνας : μαχαίρια, 

κουτάλια, πιρούνια, ποτήρια, κανάτες, κατσαρόλες, τεντζέρια και κλπ.  

Με την ευχή μας ,   Ο πατέρας και η μητέρα 

Αλήθειες και μύθοι γύρω από την προίκα 

Έχει ωριμάσει πια η αντίληψη ότι ο θεσμός της προίκας είναι ταπεινωτικός για τη 

γυναίκα και επιβεβαιώνει την εξάρτηση της από τον άντρα. Κι αυτό είναι αλήθεια. 

Γιατί ο αστικός κώδικας, ρυθμίζοντας την προίκα, δεν καθιερώνει απλώς υποχρέωση 

του πατέρα (κι ύστερα απ' αυτόν, της μητέρας) να εφοδιάσει την κόρη του με τα 
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απαραίτητα περιουσιακά εφόδια, για να μην είναι εξαρτημένη από την (καλή ή κακή) 

θέληση του άντρα. Προίκα, όπως λέει ο αστικός κώδικας, είναι η περιουσία (κινητά 

και ακίνητα) που δίνει η γυναίκα ή κάποιος άλλος (συνήθως ο πατέρας της) στον 

άντρα «προς ανακούφισιν των βαρών του γάμου». Τα βάρη αυτά, σύμφωνα με μια 

άλλη διάταξη, είναι αποκλειστική υποχρέωση του άντρα.  

Λοιπόν, αν δε γίνει ιδιαίτερη συμφωνία (και συνήθως δε γίνεται), ο άντρας αποκτάει 

την κυριότητα των μετρητών χρημάτων και των κινητών που δόθηκαν ως προίκα. Η 

γυναίκα δεν έχει κανένα ενεργό δικαίωμα πάνω σ' αυτά. θα έχει, αν λυθεί ο γάμος 

της, για να της επιστραφεί. Σ' όλη τη διάρκεια του γάμου η προίκα δεν είναι δική της 

περιουσία, αλλά περιουσία του άντρα. Αν πάλι δίνεται ως προίκα κάποιο ακίνητο 

(λ.χ. το διαμέρισμα που θα μείνει το ζευγάρι, ένα χωράφι η ένα οικόπεδο, κλπ.) τότε 

εφόσον δεν έγινε διαφορετική συμφωνία, με την οποία ο άντρας να γίνεται κύριος 

των προικώων, περιορίζεται στη διοίκηση και επικαρπία, και η γυναίκα αποκτάει τη 

λεγόμενη ψιλή κυριότητα, δηλαδή μια ιδιοκτησία που είναι απογυμνωμένη από κάθε 

άμεσο δικαίωμα και έχει φαλκιδευτεί στην απλή προσδοκία, αν κάποτε λυθεί ο γάμος, 

τότε να ενεργοποιηθεί. Σ' όλη τη διάρκεια του γάμου, ο άντρας αποφασίζει αν θα 

νοικιάσουν το προικώο ή θα το κρατήσουν για δική τους χρήση. Αυτός εισπράττει τα 

μισθώματα, αυτός τα εισοδήματα από τους συγκομιζόμενους καρπούς του χωραφιού. 

Αυτός κάνει τις αγωγές εναντίον των καταπατητών. Με δυο λόγια: Αυτός είναι ο 

αφέντης. Στη γυναίκα δεν πέφτει λόγος.  

Γίνεται έτσι φανερό, ότι με το θεσμό της προίκας, η έννομη τάξη επιβεβαιώνει και 

συντηρεί τη μειονεκτική θέση της γυναίκας απέναντι στον άντρα. Αποξενωμένη από 

την περιουσία της και από τα αντίστοιχα εισοδήματα, η γυναίκα είναι υποχρεωμένη 

να σκύβει το κεφάλι σε κάθε καπρίτσιο του άντρα, ενώ, παράλληλα, δεν έχει τα μέσα 

για να δοκιμάσει τις δικές της δυνάμεις μέσα στην οικονομική και κοινωνική ζωή της 

χώρας, σαν να μην ήταν ισότιμη με τους άντρες. 

Η κίνηση για την κατάργηση του θεσμού της προίκας είναι ένα θετικό βήμα για την 

απελευθέρωση της γυναίκας από την καταπίεση του αντρικού αυταρχισμού που 

επικρατούσε ως τώρα. Είναι όμως παράλληλα μύθος να πιστέψει κανείς ότι μόνη η 

νομοθετική κατάργηση του θεσμού της προίκας θα λύσει τα προβλήματα. Η προίκα, 

με όλες τις παραλλαγές που ίσχυσε, στις διάφορες ιστορικές περιόδους, ήταν 

γέννημα-θρέμμα των κοινωνικών συνθηκών. Όσο λοιπόν οι κοινωνικές συνθήκες 

είναι ασφυχτικές για τα νέα παιδιά που παντρεύονται και θέλουν να στήσουν το δικό 

τους σπιτικό, μόνη η νομοθετική κατάργηση του θεσμού της προίκας θα είναι σκέτος 

στρουθοκαμηλισμός.  

Προίκα από  τον άντρα 

 

Εκτός από την ηθική υποχρέωση να προικίζεται η κόρη, υπήρχε και ένα πανάρχαιο 

έθιμο σύμφωνα με το οποίο, προίκα έδινε και ο γαμπρός. Αυτή η προίκα ήταν ένα 

χρηματικό ποσό ή αντικείμενα σημαντικής αξίας και τα έδινε ο γαμπρός για να πάρει 

την κόρη από το πατρικό της σπίτι.  

Tα χρήματα ή αντικείμενα που έδινε ο γαμπρός ως προίκα ονομάζονταν γανόνα ή 

κανόνα ή γανόλα. Ανάλογα με την περιουσιακή κατάσταση του γαμπρού και την 

http://www.dreampontos.com/forum/index.php?topic=792.0
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αξιοσύνη της νύφης - ιδίως την ομορφιά της - ήταν ανάλογο και το χρηματικό ποσό 

που έδινε ο γαμπρός στα πεθερικά.  

Το έθιμο αυτό ξεκίνησε να καταβάλλεται στο σπιτικό της νύφης ως αποζημίωση, 

επειδή η οικογένεια θα στερούνταν ένα ενεργό μέλος της και έτσι θα ζημιωνόταν 

οικονομικά. Αργότερα, η καταβολή αυτή ήταν μια πράξη ευγενική. Ήταν μια 

απόδοση τιμής σε αυτούς που μεγάλωσαν και ανέθρεψαν σωστά τη κοπέλα που θα 

παντρευόταν. Αυτό το έθιμο όμως χάθηκε με το πέρασμα του χρόνου. 

Σύμφωνα με την κ. Κάσδαγλη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περιοχή των 

Κυκλάδων, όπου προίκα δεν έδινε μόνο η νύφη, αλλά και ο γαμπρός. 

Μάλιστα, το σπίτι της γυναίκας το έπαιρνε ως προίκα η πρώτη κόρη, η οποία είχε την 

υποχρέωση να δώσει το όνομα της μητέρας της στο κορίτσι που θα γεννούσε και 

στην κυριότητα του οποίου θα περνούσε η προίκα της μάνας. 

Αντιθέτως, το σπίτι του άντρα περνούσε στην κυριότητα του γιού του, ο οποίος 

έπρεπε να πάρει το όνομα του παππού από την πλευρά του πατέρα. 

Τι ισχύει στην Ελλάδα 

Στην αρχική ρύθμιση του Αστικού Κώδικα, το 1946, η προίκα δινόταν υπέρ της 

γυναίκας στον άνδρα, είτε κατά κυριότητα είτε κατ’ επικαρπία. Όταν την έπαιρνε 

κατά κυριότητα, δεν είχε καμιά υποχρέωση επιστροφής και η γυναίκα δεν είχε καμιά 

υποχρέωση αναζήτησης μετά τη λύση του γάμου. Στον Αστικό Κώδικα ρυθμιζόταν 

μόνον η προίκα που δινόταν στον άνδρα κατ’ επικαρπία και διοίκηση, ενώ η γυναίκα 

είχε την ψιλή κυριότητα. 

Σε περίπτωση θανάτου του συζύγου ή κυρίως λύσης του γάμου, η γυναίκα ανακτούσε 

την πλήρη κυριότητα των προικώων. Τα προικώα, επειδή είχαν ως στόχο την 

ελάφρυνση του άνδρα στα βάρη του γάμου, αλλά και την εξασφάλιση της γυναίκας 

σε περίπτωση λύσης του γάμου, δεν επιτρεπόταν να εκποιηθούν, παρά μόνον με 

άδεια του δικαστηρίου, το οποίο όριζε και την τοποθέτηση του προϊόντος της 

πώλησης. 

“Χαρακτηριστικό είναι ότι η προίκα, της οποίας τη διοίκηση και επικαρπία είχε ο 

άνδρας, φορολογείτο με το μισό φόρο της δωρεάς, ενώ η γονική παροχή, της οποίας 

την πλήρη κυριότητα είχε η γυναίκα, φορολογείτο ως δωρεά. Αποτέλεσμα αυτού 

ήταν ο θεσμός της γονικής παροχής να μην χρησιμοποιείται και να είναι σχεδόν 

άγνωστος. Γαμικά σύμφωνα προβλέπονταν, επίσης, αλλά δεν χρησιμοποιούνταν”, 

εξηγεί η κ. Παπαζήση. 

Όλα αυτά ίσχυαν μέχρι την εφαρμογή του νόμου 1329/1983, ο οποίος κατήργησε την 

προίκα ως θεσμό, απαγόρευσε τη σύσταση προίκας και οι προίκες που είχαν μέχρι 

τότε συσταθεί ανέκαμψαν στις γυναίκες κατά πλήρη κυριότητα. 

“Συμφωνία για προίκα σήμερα είναι άκυρη. Κάθε σύζυγος έχει την κυριότητα, 

επικαρπία και διοίκηση της περιουσίας του και μετά τη λύση του γάμου, αν ο ένας 

από τους δύο έχει γίνει πλουσιότερος κατά τη διάρκεια του γάμου από αιτία που δεν 
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ήταν χαριστική προς αυτόν (δωρεά, κληρονομία, κληροδοσία, γονική παροχή), ο 

άλλος σύζυγος έχει αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα αυτά, εφόσον αποδείξει τη 

συμβολή του. Ο νόμος προβλέπει γαμικό σύμφωνο, το σύμφωνο κοινοκτημοσύνης. 

Αυτό είναι συμβολαιογραφική σύμβαση, που καταρτίζεται πριν από την τέλεση ή και 

τη διάρκεια του γάμου. Οι σύζυγοι μπορούν να συμφωνήσουν πως ό,τι αποκτηθεί στη 

διάρκεια του γάμου από μη χαριστική αιτία θα είναι κοινό των δύο. Η συμφωνία αυτή 

διαφέρει από την από κοινού αγορά πραγμάτων, π.χ. ακινήτου, διότι κανείς σύζυγος 

δεν μπορεί να εκποιήσει το μερίδιό του χωρίς τη βούληση του άλλου συζύγου, όπως 

στην απλή συγκυριότητα. 

ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ  

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ( αναλυτικά) 

Α. 1) Έννοια και περιεχόμενο του άρθρου 21 παρ. 1 του Συντ.  

Το άρθρο 21 παρ. 1 του Συντάγματος1 θέτει υπό την προστασία του κράτους την 

οικογένεια, με μια ιδεολογικά φορτισμένη μάλιστα διατύπωση, καθώς την ανάγει σε 

«θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους», όπως επίσης και το γάμο, τη 

μητρότητα και την παιδική ηλικία. Στη διάταξη αυτή συντρέχουν και συνυπάρχουν 

ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, αλλά και θεσμικές εγγυήσεις.  

Ως «οικογένεια» νοείται κατά το Σύνταγμα η κοινότητα γονέων και τέκνων, 

φυσικών ή υιοθετημένων, ανεξάρτητα αν αυτά είναι γεννημένα ύστερα από γάμο ή 

χωρίς γάμο, δηλαδή, η οικογένεια υπό στενή έννοια ή «πυρηνική» οικογένεια2. 

Σύζυγοι χωρίς τέκνα δεν αποτελούν οικογένεια με την έννοια αυτή, αφού ο γάμος 

απολαμβάνει ιδιαίτερης συνταγματικής προστασίας. Επίσης δεν αποτελούν 

οικογένεια όσοι συμβιώνουν ελεύθερα χωρίς τέκνα, διότι αυτοί προφανώς δεν 

επιθυμούν την υπαγωγή τους σε νομικές ρυθμίσεις και άρα δεσμεύσεις, συνεπώς θα 

ήταν αντιφατικό να τύχουν μόνο προστασίας με βάση το άρθρο 21 παρ. 1 Συντ3.  

Η συνταγματική έννοια του γάμου περιορίζεται στα ουσιώδη στοιχεία του, που 

ισχύουν διαχρονικά στην ελληνική κοινωνία, και στις θεμελιώδεις αρχές οι οποίες 

τον διέπουν στη δική μας έννομη τάξη. Πρόκειται άρα για μια καταρχήν μόνιμη 

συμβίωση δύο προσώπων διαφορετικού φύλου, χαρακτηριζόμενη από την ελεύθερη 

σύναψή της, την αναγνώρισή της από την έννομη τάξη και την ισονομία των 

συζύγων4. Ειδικότερα μάλιστα η μονογαμία ως βασικό χαρακτηριστικό του θεσμού 

του γάμου βρίσκει έρεισμα στο άρθρο 21 παρ. 1 Συντ. και ισχύει και για τους 

Έλληνες μουσουλμάνους. Περαιτέρω η ισοτιμία ειδικότερα των εργαζομένων 

συζύγων συνεπάγεται ότι είναι αντίθετη στο άρθρο 21 παρ. 1 Συντ. η χορήγηση του 

επιδόματος οικογενειακών βαρών μόνο στον ένα από αυτούς, όπως δέχεται ήδη η 

νομολογία. Ο κοινός νομοθέτης δεν μπορεί να καταργήσει τον γάμο ούτε να 

μεταβάλει τα θεμελιώδη αυτά χαρακτηριστικά του. Δεν έχει σημασία, από την 

άποψη αυτή, ο πολιτικός ή θρησκευτικός τύπος τέλεσης. Από τη συνταγματική 

προστασία του γάμου δεν μπορεί πάντως να συναχθεί εξ αντιδιαστολής απαγόρευση 

κάθε νομοθετικής ρύθμισης ελεύθερων ενώσεων ή ακόμη και κάποιας μορφής 

νομικού δεσμού μεταξύ συμβιούντων ομοφυλοφίλων. Ο κοινός νομοθέτης είναι 

καταρχήν ελεύθερος να θεσπίσει ή να μη θεσπίσει διατάξεις σχετικές με παρόμοιες 

μορφές συμβίωσης, αφού αυτές ούτε προστατεύονται ούτε απαγορεύονται από το 

άρθρο 21 παρ. 1 Συντ. Εφόσον και καθόσον πάντως δεν έχουν θεσπισθεί παρόμοιες 

διατάξεις, δεν χωρεί αναλογική εφαρμογή, σε περίπτωση ελεύθερης συμβίωσης, 

διατάξεων οι οποίες αφορούν τον γάμο, όπως π.χ. η κατά το άρθρο 1400 παρ. 1 ΑΚ 

αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα. Μια τέτοια αναλογική εφαρμογή θα νόθευε 
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άλλωστε ακριβώς τον, ηθελημένο από τους συμβιούντες, «ελεύθερο» χαρακτήρα 

της συμβίωσης τους. Αντίθετα δε νοούνται διακρίσεις ως προς τα προερχόμενα από 

μια τέτοια σχέση τέκνα, αφού η οικογένεια (και η μητρότητα) προστατεύονται 

αδιακρίτως από το Σύνταγμα, έστω δηλαδή και αν δεν υφίσταται γάμος.  

 

2) Η θεσμική εγγύηση του γάμου και της οικογένειας – αρνητικό και θετικό 

περιεχόμενο                                                                                      

Το άρθρο 21 παρ. 1 Συντ. εγγυάται καταρχήν τον γάμο και την οικογένεια ως 

κοινωνικούς θεσμούς. Ο γάμος είναι θεσμός ιδρυτικός της οικογένειας. Η 

συνταγματική του προστασία είναι πάντως αυτοτελής και ανεξάρτητη από την 

προστασία της οικογένειας. Από τη θεσμική αυτή προστασία απορρέουν 

«υποκειμενικά δίκαια», δικαιώματα, «ελευθερίες» σχετικές προς το γάμο.  

Η θεσμική εγγύηση του γάμου έχει διπλό περιεχόμενο, αρνητικό και θετικό. Το 

αρνητικό περιεχόμενο της μπορεί να συνοψισθεί σε δυο κυρίως αρχές. Πρώτο, ότι 

δεν είναι ανεκτό συνταγματικά να επιφέρει, η σύναψη γάμου, η δημιουργία 

οικογένειας και η ύπαρξη οικογενειακής σχέσης μεταξύ των ατόμων οποιεσδήποτε 

δυσμενείς έννομες συνέπειες γι' αυτά. Και δεύτερο, ότι είναι ανεπίτρεπτη η 

παρεμπόδιση των συζύγων και των άλλων μελών της οικογένειας από το να 

αναγνωρισθούν νομικά ως τέτοια και να αναπτύξουν μεταξύ τους την επικοινωνία 

και οικειότητα που είναι συμφυής με την ίδια την έννοια του γάμου και της 

οικογένειας.  

Η απαγόρευση των δυσμενών έννομων συνεπειών μπορεί να έχει εφαρμογή π.χ, στο 

φορολογικό δίκαιο, όπου δεν επιτρέπεται η δυσμενέστερη μεταχείριση των εγγάμων 

έναντι των αγάμων είτε ως προς την υπαγωγή στον φόρο είτε ως προς το ύψος του8. 

Ακόμα δεν μπορεί να παρεμποδισθεί, άμεσα ή έμμεσα, η πρόσβαση στις δημόσιες 

θέσεις ατόμων με αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις, λόγω των υποχρεώσεων 

τους αυτών.  

Εξάλλου η μη παρεμπόδιση της ενδοοικογενειακής σχέσης εκφράζεται πρώτιστα 

μέσα από τον σεβασμό του δικαιώματος προσωπικής επικοινωνίας. Το δικαίωμα 

αυτό καθιερώνεται ρητά από το άρθρο 1520 ΑΚ, προκειμένου για την επικοινωνία 

γονέων και τέκνων που δε διαμένουν μαζί τους, όπως και απώτερων ανιόντων με 

τους κατιόντες τους, ενώ πάντως μπορεί να θεωρηθεί ότι απορρέει, ως προς όλους 

τους συγγενείς μεταξύ τους και από την προστασία της προσωπικότητας κατ' άρθρο 

57 ΑΚ. Οι διατάξεις αυτές του αστικού δικαίου βρίσκουν έτσι έρεισμα στο άρθρο 

21 παρ. 1 Συντ. Το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας μπορεί να αποκλεισθεί μόνο 

στις περιπτώσεις όπου τούτο καθίσταται απαραίτητο για την υλοποίηση άλλης 

συνταγματικής επιταγής. Επίσης, δεν μπορεί ο νομοθέτης να παρεμποδίσει τα μέλη 

της αληθινής οικογένειας να αναγνωρισθούν μεταξύ τους αλλά και έναντι τρίτων ως 

τέτοια.  

Από την άλλη πλευρά, η εγγύηση της οικογένειας και του γάμου με το άρθρο 21 

παρ. 1 Συντ. δε συνεπάγεται καμία υποχρέωση του νομοθέτη να συντηρεί νομικά 

διαλυμένες στην πραγματικότητα οικογένειες ή γάμους. Κατά συνέπεια δεν τίθεται 

θέμα αντισυνταγματικότητας των διατάξεων με τις οποίες θεσπίστηκε, ως 

μεταβατική ρύθμιση αρχικά (άρθρο 1 ν. 868/1979} και αργότερα κατά πάγιο τρόπο 

(άρθρο 1439 παρ. 3 ΑΚ μετά τη μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου με το ν. 

1329/1983) η πάροδος ικανού χρόνου στον οποίο οι σύζυγοι βρίσκονται σε 

διάσταση ως αυτοτελής λόγος διαζυγίου9.  

Πέρα από αυτά η θεσμική εγγύηση του άρθρου 21 παρ. 1 Συντ. έχει και θετικό 

περιεχόμενο: Σημαίνει ότι ο κοινός νομοθέτης οφείλει να θεσπίζει τις ρυθμίσεις 
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εκείνες που είναι κατάλληλες και αναγκαίες για τη διαφύλαξη και ενίσχυση της 

οικογένειας και του γάμου. Εφόσον βέβαια ο νομοθέτης παραλείπει να 

ανταποκριθεί προς την υποχρέωση του αυτή δεν υπάρχει τρόπος να εξαναγκασθεί 

προς τούτο, μέσου της δικαστικής ή άλλης οδού. Εάν πάντως, και σε όσο βαθμό, 

ανταποκριθεί, δημιουργείται ένα θεσμικό κεκτημένο, με συνέπεια να μην 

επιτρέπεται η ολοσχερής κατάργηση των σχετικών διατάξεων, χωρίς ταυτόχρονη 

αντικατάσταση τους με άλλες, οι οποίες μπορούν να επιφέρουν, αν όχι ισοδύναμο, 

πάντως συγκρίσιμο αποτέλεσμα.  

Ως παράδειγμα προστατευτικών της οικογένειας διατάξεων της κοινής νομοθεσίας 

που εντάσσονται στο παραπάνω θεσμικό κεκτημένο μπορούν ν' αναφερθούν κατ' 

εξοχήν οι διατάξεις των άρθρων 1485-1504 ΑΚ περί αμοιβαίας υποχρέωσης 

διατροφής ανιόντων και κατιόντων. Ο κοινός νομοθέτης μπορεί να εξειδικεύσει ή 

τροποποιήσει την υποχρέωση αυτή, έτσι όπως η τελευταία ρυθμίζεται συγκεκριμένα 

από τις διατάξεις των ανωτέρω άρθρων του ΑΚ. Δεν μπορεί όμως να  

  

3) Το κοινωνικό δικαίωμα για προστασία της οικογένειας και του γάμου  
Το άρθρο 21 παρ. 1 Συντ. θεμελιώνει και ένα κοινωνικό δικαίωμα, αφού 

υποχρεώνει το κράτος στη λήψη θετικών μέτρων προστασίας της οικογένειας και 

του γάμου όχι μόνο με θεσμικές παρεμβάσεις αλλά και με υλικές παροχές. Το 

κανονιστικό περιεχόμενο του δικαιώματος αυτού εκδηλώνεται, όπως άλλωστε 

γενικά των κοινωνικών δικαιωμάτων πρώτα - πρώτα με τη μορφή του λεγόμενου 

«κοινωνικού κεκτημένου»10.Το κεκτημένο πάντως αυτό δεν είναι απόλυτο. Έτσι 

δεν αποκλείεται, στο πλαίσιο γενικότερων θεσμικών αλλαγών, η κατάργηση 

συγκεκριμένων ρυθμίσεων προστατευτικών της οικογένειας, οι οποίες περιέχονταν 

στο προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς11.  

Το κανονιστικό περιεχόμενο του κοινωνικού δικαιώματος που κατοχυρώνεται στο 

άρθρο 21 παρ. 1 Συντ. εκδηλώνεται, δεύτερο, με τη μορφή της υποχρέωσης της 

Διοίκησης, όταν ο νόμος της χορηγεί διακριτική ευχέρεια. να χρησιμοποιεί την 

ευχέρεια αυτή κατά τρόπο προστατευτικό της οικογένειας, του γάμου και της 

μητρότητας. Τούτο μπορεί να ισχύσει π.χ. στις περιπτώσεις μεταθέσεως υπαλλήλου 

με οικογενειακά βάρη, όταν η εκτίμηση των βαρών αυτών δεν είναι νομοθετικά 

προδιαγραμμένη. Σε τέτοιες περιπτώσεις επιβάλλεται τουλάχιστον να αιτιολογείται 

ειδικά η σχετική πράξη, έτσι ώστε να προκύπτει η τυχόν αναγκαιότητα της μετά-

θεσης, παρά την ύπαρξη οικογενειακών βαρών, διότι π.χ. άλλοι υπάλληλοι, οι 

οποίοι να μπορούν να μετατεθούν για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, δεν 

υπάρχουν ή έχουν κι αυτοί παρόμοια βάρη. Άλλο τέτοιο παράδειγμα είναι η 

χορήγηση ή παράταση ισχύος άδειας παραμονής αλλοδαπού. Στην περίπτωση αυτή 

η Διοίκηση οφείλει να εκτιμήσει πρωτίστως. κατά την άσκηση της σχετικής 

διακριτικής της ευχέρειας, το ότι ο αλλοδαπός έχει οικογένεια στην Ελλάδα και ότι 

ο σύνδεσμος του με αυτήν δεν πρέπει να διασπασθεί. Μάλιστα, πρόσφατη 

νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι από το συνδυασμό των άρθρων 5 

παρ. 1, 9 παρ.1 και 21 παρ. 1 Συντ. συνάγεται ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν 

όχι μόνο το δικαίωμα να επιλέξουν αλλοδαπό(-ή) σύζυγο, αλλά και το δικαίωμα 

κοινής διαμονής στην Ελλάδα.  

Η τρίτη μορφή έκφρασης του κανονιστικού περιεχομένου του είναι ότι το άρθρο 21 

παρ. 1 Συντ. μπορεί να παράσχει έρεισμα για τον νομοθετικό περιορισμό άλλων 

συνταγματικών δικαιωμάτων. Εδώ μπορεί π.χ. να υπαχθεί η δικαστική παραχώρηση 

της χρήσης της οικογενειακής στέγης στον μη κύριο σύζυγο αντί του κυρίου, κατ' 

άρθρο 1393 ΑΚ . Ακόμη δικαιολογείται, ή και επιβάλλεται, η ευνοϊκή νομοθετική 

μεταχείριση ατόμων με αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις ή προβλήματα, χωρίς 
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τούτο να παραβιάζει την αρχή της ισότητας. Επίσης η μέριμνα υπέρ της 

οικογενειακής στέγης δικαιολογεί μια ορισμένη επιβάρυνση του περιβάλλοντος, με 

την προσαύξηση της δομούμενης επιφάνειας των κατοίκων.  

Τέλος μια τέταρτη διάσταση της κανονιστικότητας του απορρέοντος από το άρθρο 

21 παρ. 1 Συντ. κοινωνικού δικαιώματος είναι η δυνατότητα της διάταξης αυτής, 

όπως και των άλλων κοινωνικών δικαιωμάτων, να αποτελέσει τη βάση ταμείων 

συντάξεως, τα οποία θεσπίζονται με υπουργική απόφαση, το κριτήριο μιας 

σύμφωνης με το Σύνταγμα ερμηνείας κοινών νόμων. Έτσι π.χ. η νομολογία του 

Συμβουλίου της Επικρατείας δέχεται ότι οι εξουσιοδοτικές διατάξεις (άρθρα 5 ν. 

2686/1922 και 3 παρ. 2 ν. 4052/1960) που αναθέτουν σε καταστατικά να 

προσδιορίσουν τα υπαγόμενα στην ασφάλιση πρόσωπα πρέπει να ερμηνευθούν 

σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 και 3 Συντ. Δεν είναι άρα επιτρεπτός ο 

αποκλεισμός, με διατάξεις των παραπάνω καταστατικών, των θετών τέκνων από 

την ασφάλιση12.  

 

4) Το ατομικό δικαίωμα για σύναψη γάμου και ίδρυση οικογένειας  

Η σύναψη γάμου και η ίδρυση οικογένειας αποτελούν ατομικά δικαιώματα, 

θεμελιώνοντας έναν status negativus υπέρ του ατόμου και κατά της κρατικής 

εξουσίας (ή και κατά ιδιωτών), η οποία υποχρεούται να απέχει από κάθε σχετική 

παρενόχληση ή παρεμπόδιση. Τα δικαιώματα αυτά θα έπρεπε μάλλον, να 

θεωρηθούν ότι απορρέουν από την ειδικότερη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 1 και όχι 

από τη γενική του άρθρου 5 παρ. 1 Συντ. Ήδη το δικαίωμα ανδρών και γυναικών σε 

ηλικία γάμου να παντρεύονται και να δημιουργούν οικογένεια κατοχυρώνεται ρητά 

και με αυξημένη τυπική ισχύ (άρθρο 28 παρ. 1 Συντ.) με βάση το άρθρο 23 παρ. 2 

ΔΣΑΠΔ (ν. 2462/1997).  

Προσβολές των δικαιωμάτων αυτών συνιστούσαν οι διατάζεις των άρθρων 34 παρ. 

3 ν. 1481/1984 (ήδη καταργήθηκε με το άρθρο ν. 2452/1996), 65 ν.δ. 1400/1973 

(καταργήθηκε με το άρθρο 18 παρ.1α ν. 1848/1989) και 90 ν. 419/1976 

(καταργήθηκε με τον νέο Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών, ν. 2594/1998). 

Αυτές απαιτούσαν προηγούμενη διοικητική άδεια, για το γάμο αστυνομικών, 

αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων και υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών 

αντίστοιχα. Τέτοιου είδους ρυθμίσεις, αν και δε δημιουργούν κώλυμα 

συνεπαγόμενο ακυρότητα του γάμου παρά μόνο πειθαρχική ευθύνη του υπαλλήλου, 

είναι πρόδηλα αντισυνταγματικές, διότι η υποχρέωση λήψης άδειας συνιστά 

προσβολή και αναίρεση του πυρήνα του δικαιώματος, αφού θεσπίζεται έτσι γενική 

απαγόρευση που αίρεται μόνο σε περίπτωση χορήγησης άδειας. Εύστοχα λοιπόν 

κρίθηκε ότι για τα πρόσωπα αυτά «ο κοινός νομοθέτης μπορεί να προβλέψει ως 

υποχρεωτική την προηγούμενη γνωστοποίηση του μέλλοντος να τελεστεί γάμου ή 

την υποβολή σχετικής δηλώσεως προς την προϊσταμένη αρχή, περιοριζόμενη στην 

διαπίστωση της συνδρομής των γενικών τυπικών όρων τελέσεως του γάμου κατά 

τον αστικό κώδικα, δεν είναι όμως συνταγματικά επιτρεπτό να προβλέψει πρό-

σθετες ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις και κυρίως να θεσπίσει κριτήρια 

συνδεόμενα προς το πρόσωπο ενός των μελλονύμφων και δη αναγόμενα σε 

διαφορετικό όριο ηλικίας, στην ιθαγένεια ή το γένος του, στο θρήσκευμα, την ηθική 

ή πνευματική του υπόσταση, την κοινωνική του θέση ή την οικονομική του 

κατάσταση». Έτσι θεωρήθηκαν ανεφάρμοστες οι διατάξεις του άρθρου 65 ν.δ. 

1400/197313.  

Γενικότερα η ελευθερία σύναψης γάμου, η οποία συγκαταλέγεται άλλωστε στα 

πάγια εννοιολογικά στοιχεία του τελευταίου, αναλύεται σε δικαίωμα του ατόμου να 
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αποφασίζει ελεύθερα αν, πότε και με ποιόν (ποια) θα νυμφευθεί. Αντίθετα δεν 

περιλαμβάνει το δικαίωμα του προσώπου να ρυθμίζει με βάση την ιδιωτική του 

βούληση το περιεχόμενο, το είδος ή τη διάρκεια των υποχρεώσεων του που 

απορρέουν από τη νομική σχέση του γάμου, καθώς ο τελευταίος δεν είναι μια απλή 

σύμβαση του αστικού δικαίου, αλλά και θεσμός διεπόμενος, σε μεγάλο βαθμό, από 

διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. Άμεση και αναγκαία συνέπεια της ελευθερίας 

σύναψης γάμου είναι η αρχή ότι η μνηστεία δε γεννά αγωγή για εξαναγκασμό του 

(άρθρο 1346 ΑΚ). Περιορισμό της ελευθερίας σύναψης γάμου συνιστούν οι θετικές 

προϋποθέσεις και τα κωλύματα γάμου του Αστικού Κώδικα και συνεπώς ισχύουν 

εδώ οι γενικοί περιορισμοί των περιορισμών των ατομικών δικαιωμάτων. Εξάλλου 

στην ελευθερία τέλεσης γάμου περιλαμβάνεται καταρχήν και η ελευθερία λύσης 

του, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι υποκείμενοι σε δικαστική εκτίμηση ή 

πάντως συναινούν οι σύζυγοι, ώστε να ανακτάται η ελευθερία τέλεσης γάμου14.  

5) Φορείς και αποδέκτες των σχετικών συνταγματικών δικαιωμάτων  

Φορείς των δικαιωμάτων από τη συνταγματική προστασία της οικογένειας και του 

γάμου μπορούν προδήλως να είναι όχι τα νομικά, παρά μόνο τα φυσικά πρόσωπα. 

Σε ό,τι αφορά τα τελευταία πάντως, και παρά την αναφορά του συντακτικού 

νομοθέτη στη «συντήρηση και προαγωγή του Έθνους», δεν είναι καταρχήν 

επιτρεπτές διακρίσεις μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών, ιδίως μάλιστα σε βάρος 

μικτών οικογενειών (ο ένας γονέας ημεδαπός, ο άλλος αλλοδαπός). Το αντίθετο θα 

ισοδυναμούσε με ερμηνεία του Συντάγματος με βάση ρατσιστικά κριτήρια 

φυλετικής «καθαρότητας», πράγμα εντελώς απαράδεκτο.  

Υποστηρίζεται η άποψη ότι η συμπλήρωση ορισμένης ηλικίας αποτελεί 

προϋπόθεση της άσκησης του δικαιώματος σύναψης γάμου και ίδρυσης 

οικογένειας, διότι αυτή απαιτεί μια πνευματική και σωματική ωριμότητα. Και 

ακόμη ότι το παραπάνω όριο ηλικίας συναρτάται τελικά και με την ίδια την 

ικανότητα του ατόμου να είναι φορέας του δικαιώματος, δεδομένου ότι το 

τελευταίο μόνο αυτοπροσώπως μπορεί να ασκηθεί. Η αποδοχή της άποψης αυτής 

θα οδηγούσε στο να στερηθούν της συνταγματικής προστασίας οικογένειες στις 

οποίες οι γονείς έχουν ηλικία μικρότερη του ορίου αυτού, που ταυτίζεται μάλλον 

προς το κατά νόμο προβλεπόμενο για τη σύναψη γάμου (18ο έτος και για τα δύο 

φύλα μετά την τροποποίηση του άρθρου 1350 ΑΚ με το άρθρο 12 ν. 1329/83). Εάν 

ήταν έτσι όμως, τότε θα έχανε μεγάλο μέρος του νοήματος της η ιδιαίτερη 

συνταγματική αναφορά στην οικογένεια, αφού ο γάμος αφενός και η παιδική ηλικία 

αφετέρου αποτελούν ούτως ή άλλως αντικείμενο συνταγματικής προστασίας. Δεν 

φαίνεται λοιπόν ορθός ο περιορισμός των φορέων με βάση την ηλικία, σε ό,τι 

αφορά κοινωνικές παροχές προς την οικογένεια ή τα μέλη της. Από την άλλη 

πλευρά, η θέσπιση κατώτατου ορίου ηλικίας για την έγκυρη σύναψη γάμου 

αποτελεί νομοθετική εξειδίκευση της συνταγματικής επιταγής για προστασία της 

παιδικής ηλικίας15.  

Αποδέκτες της ισχύος των παραπάνω δικαιωμάτων μπορούν καταρχήν να είναι, 

πέρα από το κράτος και τα δημόσια νομικά πρόσωπα, και οι ιδιώτες, γεγονός 

δηλωτικό της απόλυτης αμυντικής διάστασης των συγκεκριμένων δικαιωμάτων. 

Σαφή ένδειξη προς την κατεύθυνση αυτή παρέχει η ίδια η διατύπωση του άρθρου 

21 παρ. 1 Συντ., εφόσον εκεί γίνεται λόγος όχι απλά για ελευθερία από παρεμβάσεις 

της κρατικής εξουσίας, αλλά για (θετική) προστασία την οποία οφείλει να παρέχει η 

τελευταία. Στην έννοια της προστασίας μπορεί να υπαχθεί και η παρεμπόδιση 

επεμβάσεων ιδιωτών στη σφαίρα, και σε βάρος, της οικογενειακής ζωής16. Το 

ζήτημα εμφανίζει όμως αποχρώσεις: Κατά κανόνα οι επεμβάσεις αυτές θα βρίσκουν 
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έρεισμα σε άλλα συνταγματικά δικαιώματα. Θα πρέπει επομένως να εναρμονισθεί 

στην πράξη σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, πάνω στη βάση των στοιχείων της 

κοινωνικής πραγματικότητας, η άσκηση των εκατέρωθεν δικαιωμάτων, εφόσον 

κανένα από αυτά δεν έχει ιεραρχική προτεραιότητα και δεν επιτρέπεται να 

παραμερισθεί εντελώς έναντι του άλλου.  

Προβληματική εμφανίζεται έτσι η συνταγματικότητα ρητρών σε συμβάσεις 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με τις οποίες ο τυχόν μελλοντικός γάμος του 

εργαζόμενου, ή ενδεχόμενα η απόκτηση τέκνων από αυτόν / αυτήν αναγορεύεται σε 

σπουδαίο λόγο λύσης της εργασιακής σχέσης. Στις περιπτώσεις αυτές ορθότερο 

είναι να γίνει δεκτό ότι κατά κανόνα η ελευθερία των συμβάσεων οφείλει να 

υποχωρήσει μπροστά στο δικαίωμα ίδρυσης οικογένειας. Και τούτο διότι ούτως ή 

άλλως η ίδρυση οικογένειας και μάλιστα η απόκτηση τέκνων είναι αδιαμφισβήτητο 

ότι έχει δυσχερανθεί υπέρμετρα υπό τις σημερινές οικονομικές και κοινωνικές συν-

θήκες, λόγω της προτεραιότητας που είναι σχεδόν αναγκασμένοι να δώσουν οι νέοι 

άνθρωποι, και των δύο φύλων, στις σπουδές και την επαγγελματική τους 

σταδιοδρομία. Η προσθήκη νομικών σε αυτά τα πραγματικά εμπόδια θα 

συνεπαγόταν ασφυκτικό περιορισμό του δικαιώματος ίδρυσης οικογένειας, που δεν 

μπορεί να γίνει συνταγματικά ανεκτός. Συνεπώς τέτοιες ρήτρες πρέπει να 

θεωρηθούν ως «μη γραμμένες», λόγω αντίθεσης τους προς το άρθρο 21 παρ. 1 

Συντ., σύμφωνα με το άρθρο 174 ΑΚ, χωρίς τούτο να συνεπάγεται ακυρότητα της 

σύμβασης εργασίας και χωρίς να είναι δυνατή, στην περίπτωση αυτή, η επίκληση εκ 

μέρους του εργοδότη του άρθρου 181 ΑΚ, διότι έτσι θα καταστρατηγούνταν η 

συνταγματική προστασία του εργαζομένου17.  

Β. Το δικαίωμα λύσης του γάμου  

  1) Γενικά  

Καταρχήν ο γάμος θεωρείται σύμβαση, που ενώ συνάπτεται με σκοπό να διαρκέσει 

όλη τη ζωή των συμβαλλομένων, λύνεται με το θάνατο του ενός αλλά και κατά τη 

διάρκεια της ζωής των συζύγων, όταν συντρέξουν προϋποθέσεις που ο νομοθέτης 

θεωρεί λόγους ικανούς για τη λύση του18.  

Ο γάμος προστατεύεται από το Σύνταγμα ως κοινωνικός θεσμός, αλλά η προστασία 

αυτή στηρίζεται στη βούληση των συζύγων. Κατά συνέπεια, στην προστασία του 

γάμου από το άρθρο 21 παρ. 1 Συντ. δεν αντιστρατεύεται ο θεσμός του διαζυγίου. 

Όταν δεν υπάρχουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις της κοινωνίας του βίου, η 

διατήρηση του γάμου χωρίς τη βούληση των συζύγων είναι αντισυνταγματική. 

Επειδή όμως ο γάμος δημιουργείται με πρόθεση να διατηρηθεί για ολόκληρο το βίο 

και επειδή η διατήρησή του ενδιαφέρει την έννομη τάξη, ο νομοθέτης είναι 

υποχρεωμένος να καθορίσει ορισμένους λόγους και ορισμένο τρόπο, με τον οποίο 

λύνεται ο γάμος. Η λύση του γάμου με δικαστική απόφαση περιλαμβάνεται στην 

προστασία του γάμου από το άρθρο 21 παρ. 1 Συντ. ο νομοθέτης δεν είναι 

ελεύθερος να θεσπίσει νόμους με τους οποίους επιτρέπεται η λύση του γάμου με 

σύμβαση (τυπική ή άτυπη) των συζύγων. Όπως η τυπική σύναψη, έτσι και η τυπική 

λύση του γάμου προστατεύεται από το Σύνταγμα19.  

2) Η λύση του γάμου ως εξασφάλιση της ελευθερίας σύναψης  

Ιδιαίτερης σημασίας προβληματισμός εντοπίζεται στο αν ο νομοθέτης μπορεί να 

θεσπίζει όρους για τη λύση του γάμου, δεσμευόμενος από μία σχετική ατομική 

ελευθερία κατοχυρωμένη στο Σύνταγμα.  
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Πραγματικά, αν αποκλεισθεί το ενδεχόμενο της οριστικής παραίτησης του 

υποκειμένου από την απόλαυση της ελευθερίας λύσης του γάμου του -αφού κάτι 

τέτοιο θα αναιρούσε την ίδια την φύση της ως συνταγματικού δικαιώματος- η 

άσκηση της στο μέλλον θα ήταν υποθετικά δυνατή είτε ανεξάρτητα από την ύπαρξη 

εγκύρου γάμου είτε μόνον μετά την λύση ενός υπάρχοντος γάμου. Η εκδοχή της 

αναγνώρισης κάποιου προτύπου πολυγαμίας έχει αποκλεισθεί από τον σύγχρονο 

νομοθέτη στο πλαίσιο της σχετικής συνταγματικής του ευχέρειας. Δεσμεύεται όμως 

αυτός, πάντοτε, να εξασφαλίζει αποτελεσματικά την ελευθερία σύναψης. Από την 

εν λόγω δέσμευση, ακριβώς, διαπιστώνεται η συνταγματική κατοχύρωση της 

ελευθερίας λύσης του γάμου. Διότι διαφορετικά, η «εφ άπαξ» άσκηση της 

ελευθερίας σύναψης θα οδηγούσε ταυτόχρονα στην, συνταγματικά αδιανόητη, 

οριστική παραίτηση του υποκειμένου της από πιθανή νέα άσκηση στο μέλλον της 

ίδιας ελευθερίας.  

Εξ άλλου, αφού η έννοια του γάμου δεν συνδέεται με την επιδίωξη σκοπών και 

ειδικά με τον σκοπό της ίδρυσης οικογένειας, η αναγνώριση της ελευθερίας λύσης 

εναρμονίζεται με την συνταγματική εγγύηση της διάταξης 21 παρ. 1. Η τελευταία 

φαίνεται αντίθετα, να μην συμβιβάζεται με ακραίες «θεσμικές» αντιλήψεις που 

απορρίπτουν την δυνατότητα λύσης του γάμου. Έτσι η ελευθερία της λύσης 

προκύπτει βασικά από την διάταξη 21 παρ. ] του Συντάγματος, ως αναγκαία λογική 

προϋπόθεση για να ενεργοποιείται πρακτικά η δυνατότητα της άσκησης της 

ελευθερίας σύναψης. Τούτο σημαίνει κυρίως, ότι το Σύνταγμα δεν αποδέχεται την 

παραδοσιακή αντίληψη μιας υποχρεωτικής, «δια βίου», διάρκειας του γάμου και 

οδηγεί στην υποχρέωση του νομοθέτη να προβλέψει λόγους λύσης ανεξάρτητους 

από τον θάνατο κάποιου από τους συζύγους. Με αφετηρία αυτό το δεδομένο, είναι 

π.χ. δυνατή η θέσπιση μορφών γάμου «με περιορισμένα αποτελέσματα», ειδικότερα 

δε μιας μορφής γάμου περιορισμένης χρονικής διάρκειας με την ευχέρεια 

πρόβλεψης διαλυτικής προθεσμίας. Η αναπτυσσόμενη σε άλλες έννομες τάξεις 

συζήτηση γύρω από την σκοπιμότητα καθιέρωσης ενός τέτοιου προτύπου έχει 

τονώσει το ενδιαφέρον του ίδιου του ζητήματος της νομικής φύσης του γάμου: οι 

μορφές για τις οποίες γίνεται λόγος, είναι τελικά προωθημένες εκδοχές της 

«συμβατικής» θέσης στο όριο της διάκρισης από την ελεύθερη ένωση.  

Η αναγνώριση της ελευθερίας λύσης ανταποκρίνεται τελικά στην πραγματικότητα 

της παρακμής του παραδοσιακού προτύπου του γάμου, παρακμής χαρακτηρισμένης 

από την έκρηξη των δεικτών της αύξησης των διαζυγίων στις σύγχρονες δυτικές 

κοινωνίες. Πέρα, πάντως, από οποιαδήποτε «προωθημένη» αναζήτηση νέων 

μορφών γάμου, το μείζον θέμα στο αντικείμενο της ελευθερίας αυτής είναι βέβαια η 

συνταγματικότητα των πολύμορφων εκφράσεων του διαζυγίου20.  

3) Τα δομικά στοιχεία της έννοιας του γάμου ως αποκλειστικά κριτήρια 

συνταγματικότητας των μορφών και των λόγων διαζυγίου  

Ο νομοθέτης ρυθμίζει την ελευθερία λύσης θεσπίζοντας ειδικές μορφές και λόγους 

διαζυγίου. Η προστασία της ελευθερίας εξασφαλίζεται όταν η συγκεκριμένη 

ρύθμιση της λύσης εναρμονίζεται με την εγγύηση της διάταξης 21 παρ. 1 Συντ. Έτσι 

τα ασφαλή κριτήρια για την εκτίμηση της συνταγματικότητας της ρύθμισης δεν 

είναι άλλα από τα δομικά στοιχεία της έννοιας του γάμου.  

Η παραπάνω θέση ισχύει ανεξάρτητα από τους σχετικούς προσανατολισμούς της 

νομοθετικής πολιτικής προς μια περισσότερο «θεσμική» ή, αντίθετα, «συμβατική» 

αντίληψη του γάμου. Διότι, πάντως, η συνταγματικότητα των μορφών ή των λόγων 

διαζυγίου εξαρτάται από ένα αναμφισβήτητο δεδομένο: ότι ο γάμος δεν λύνεται κατ' 

ανάγκη όταν απλώς συντρέξει κάποιο αντικειμενικό γεγονός, αλλά μόνο με την 
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θέληση ενός τουλάχιστον από τους συζυγούς, αφού η λύση συνιστά το αντικείμενο 

ατομικής ελευθερίας.  

Αυτή η επιφύλαξη σημαίνει ότι μία μορφή ή ένας λόγος διαζυγίου δεν αντιβαίνουν 

στο Σύνταγμα, επειδή υποτίθεται ότι προσβάλλουν την «αντικειμενική» φύση της 

εγγύησης της διάταξης 21 παρ. 1 «παρακινώντας» τους συζύγους στη λύση του 

γάμου ή επιβάλλοντας τους μια ορισμένη αξιολογική αντίληψη για τον γάμο. Το 

δίκαιο έχει μεν και παιδαγωγικό χαρακτήρα, αλλά πρέπει να τονιστεί ότι, εφόσον 

δεν επεμβαίνει κατασταλτικά επιβάλλοντας αναγκαστικά τη λύση του γάμου και 

αφήνει την επιλογή στην εξουσία των προσώπων, διατηρεί ανέπαφη τη 

συνταγματική εγγύηση. Η τελευταία, ως θεμέλιο ατομικών ελευθεριών, συνδέεται 

κατ' εξοχήν με τον αυτοκαθορισμό των συζύγων και όχι με κάποια «αντικειμενική» 

φύση για την εξυπηρέτηση κοινωνικών ή μεταφυσικών σκοπών. Πρόσφορο 

παράδειγμα αποτελεί ο λόγος «ισχυρού κλονισμού» που αφορά τη μοιχεία, τον 

οποίο έχει θεσπίσει και η ελληνική νομοθεσία. Αυτός δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 

αντισυνταγματικός επειδή «διαπαιδαγωγεί» τους συζύγους σε μια αντίληψη του 

γάμου βασισμένη στην αξία της συζυγικής «πίστης»21. Η πρόβλεψη του ήταν 

σύμφωνη με το Σύνταγμα, ανεξάρτητα αν ο νομοθέτης υιοθέτησε έτσι και ορισμένη 

αξιολογική αντίληψη για το γάμο, διότι πάντως το ζήτημα της λύσης παρέμεινε 

στην εξουσία των συζύγων. Εάν, αντίθετα, το διαζύγιο ήταν υποχρεωτικό εξ αιτίας 

της μοιχείας, τότε πράγματι θα υπήρχε προσβολή της συνταγματικής εγγύησης, 

αφού ο γάμος θα έπαυε να αφορά πλέον την περιοχή του αυτοκαθορισμού των 

συζύγων και θα συνδεόταν με κάποιον «υπέρτερο» σκοπό, κάτι που ο συντακτικός 

νομοθέτης έχει αποκλείσει.  

Η ίδια επιχειρηματολογία ισχύει και για την περίπτωση του συναινετικού διαζυγίου. 

Η εισαγωγή στην νομοθεσία αυτού ειδικά του θεσμού προκάλεσε αντιδράσεις ως 

προς το ζήτημα της συνταγματικότητας22. Επρόκειτο για ένα θεσμό ο οποίος 

εξέφρασε τις σύγχρονες τάσεις αναγνώρισης των ανυπαίτων μορφών διαζυγίου, 

μορφών όπου ιδίως επιβεβαιώνεται η σημασία της ελευθερίας λύσης του γάμου, 

αφού με αυτές ο αυτοκαθορισμός του προσώπου εκδηλώνεται ανεξάρτητα από 

συγκεκριμένους λόγους . Η διάταξη 21 παρ. 1 Συντ. καλύπτει τις εν λόγω μορφές 

ακριβώς επειδή συνδέεται με τον αυτοκαθορισμό των συζύγων και όχι με κάποια 

«φύση» του γάμου, η οποία θα απαιτούσε συγκεκριμένη -σε κάθε περίπτωση- αιτία 

για την λύση του. Η «διευκόλυνση» ή όχι του διαζυγίου με την θέσπιση τέτοιων 

μορφών είναι ζήτημα εξωνομικό και επομένως ξένο προς τον προβληματισμό της 

συνταγματικότητας. Το «συναινετικό διαζύγιο», προσεγγίζοντας περισσότερο τη 

«συμβατική» αντίληψη για τον γάμο, ανταποκρίνεται, πάντως, στο δομικό στοιχείο 

της αποσύνδεσης του τελευταίου από σκοπούς και, κατά συνέπεια, εναρμονίζεται με 

την διάταξη 21 παρ. 1 Συντ.  

Σε ένα άλλο δομικό στοιχείο, τη συμβίωση των συζύγων, βασίζεται η 

συνταγματικότητα του αμάχητου τεκμηρίου κλονισμού του γάμου που δέχεται η 

νομοθεσία. Η συμβίωση αποτελεί το αντικείμενο της έννομης σχέσης του γάμου, ο 

οποίος διακρίνεται τόσο ως κοινωνικό φαινόμενο, όσο και ως νομικό γεγονός με την 

αναγκαία συνδρομή και του στοιχείου τούτου. Επομένως, η διακοπή της συμβίωσης 

στερεί το γάμο από ένα βασικό εννοιολογικό δεδομένο: η σχέση των συζύγων δεν 

μπορεί να καλυφθεί πλέον από την συνταγματική εγγύηση, αφού κατά κυριολεξία 

δεν είναι «γάμος». Η νομοθετική πρόβλεψη, άρα, του συγκεκριμένου λόγου 

διαζυγίου είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα ακόμη και στην ακραία εκδοχή της 

ίδρυσης αμάχητου τεκμηρίου του κλονισμού, ιδίως εάν η διακοπή της συμβίωσης 

έχει σχετικά μεγάλη διάρκεια. Αλλά, αν η συμβίωση είναι το αντικείμενο της 

έννομης σχέσης του γάμου, πάντως δεν αποτελεί «σκοπό» του. Η υπενθύμιση είναι 
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αναγκαία, διότι και εδώ ισχύει η επιφύλαξη που έχει προαναφερθεί: η εξουσία για 

τη λύση ανήκει στην σφαίρα του αυτοκαθορισμού των συζύγων. Εάν ο νόμος 

επέβαλλε μια «αυτόματη» λύση θα ήταν αντισυνταγματικός, αφού, συνδέοντας τη 

διατήρηση του γάμου με έναν συνταγματικά ανύπαρκτο σκοπό «συμβίωσης» 

ανεξάρτητο από τα συμφέροντα και την θέληση των συζύγων, θα προσέβαλλε την 

αυτοτελή εγγύηση της διάταξης 21 παρ. 1 Συντ.   

Γ. Νομικό καθεστώς διαζυγίου  

Αν εξαιρέσουμε την αυτοδίκαιη λύση του έγκυρου γάμου, που επέρχεται με το 

θάνατο του ενός από τους συζύγους, ο γάμος δεν μπορεί να λυθεί παρά μόνο με 

διαζύγιο. Το διαζύγιο ρυθμίζεται από τις διατάξεις του κοινού δικαίου, και 

συγκεκριμένα από τα άρθρα 1438-1446 ΑΚ.  

1) Έννοια διαζυγίου  

Διαζύγιο είναι η λύση του γάμου που επέρχεται ενόσω ζουν οι σύζυγοι με 

πρωτοβουλία είτε ενός από αυτούς είτε και των δύο23. Βέβαια η βούληση των 

συζύγων δεν αρκεί από μόνη της για τη λύση του γάμου αλλά η τελευταία επέρχεται 

πάντοτε με δικαστική απόφαση, η οποία μάλιστα πρέπει να γίνει αμετάκλητη, 

ανεξάρτητα από τον τύπο με τον οποίο τελέστηκε ο γάμος. Με την έκδοση της 

αμετάκλητης δικαστικής απόφασης ο γάμος λύνεται, καταργείται δηλαδή, για το 

μέλλον.  

2) Το συναινετικό διαζύγιο  

Η λύση του γάμου που επέρχεται με δικαστική απόφαση, ύστερα από συμφωνία και 

κοινή αίτηση των συζύγων αποτελεί την έννοια του συναινετικού διαζυγίου. Κατά 

συνέπεια, το συναινετικό διαζύγιο αναλύεται σε ένα δικαιοπρακτικό στοιχείο (τη 

συμφωνία των συζύγων) και σε ένα δικαιοδοτικό (τη δικαστική απόφαση)24. Το 

συναινετικό διαζύγιο καθιερώνεται ως αυτοτελής θεσμός στο δίκαιό μας και οδηγεί 

στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Για την έκδοσή του χρειάζεται να 

συντρέξουν οι προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 1441 ΑΚ.  

3) Το διαζύγιο με αντιδικία  

Αν οι σύζυγοι δεν ακολουθήσουν το συναινετικό τρόπο λύσης του γάμου τους, δε 

μένει παρά η αντιδικία. Η σχετική αγωγή μπορεί να ασκηθεί μόνο εφόσον 

συντρέχουν ορισμένοι λόγοι διαζυγίου, που περιοριστικά αναφέρονται στο νόμο. Οι 

λόγοι αυτοί είναι η αφάνεια (ΑΚ 1440), ο ισχυρός κλονισμός της έγγαμης σχέσης 

για λόγο που δεν αφορά αποκλειστικά τον ενάγοντα (ΑΚ 1439 παρ. 1 και 2) και ο 

ισχυρός κλονισμός της έγγαμης σχέσης ύστερα από τετραετή διάσταση (ΑΚ 1439 

παρ 3). Είναι φανερό πως ο νομοθέτης δε θέλησε να συνδέσει τους λόγους 

διαζυγίου με την υπαιτιότητα κάποιου από τους συζύγους, όπως συνέβαινε 

παλαιότερα. Έτσι, το άρθρο 1439 παρ. 2, για να διευκολύνει την απόδειξη, ορίζει ως 

μαχητά τεκμήρια κλονισμού του γάμου τη διγαμία, τη μοιχεία, την εγκατάλειψη και 

την επιβουλή της ζωής, ενώ στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου εισάγει αμάχητο 

τεκμήριο κλονισμού της έγγαμης σχέσης για γάμους που είναι ουσιαστικά 

διαλυμένοι.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Βέβαια, καθώς, πλέον, η τέλεση θρησκευτικού γάμου αποτελεί δαπανηρή 

πολυτέλεια ή ιδεολογική άποψη. αρκετοί επιλέγουν τον πολιτικό γάμο, ο οποίος 

είναι επίσημα αναγνωρισμένος και στη χώρα μας. 

    Παρ’ όλα αυτά όσο και αν έχουν εκμοντερνιστεί συνήθειες και πολιτιστικές 

πρακτικές, παρατηρείται τάση ανθρώπων να διατηρήσουν τα ιδιαίτερα ήθη και 

έθιμα του τόπου τους, αντιστεκόμενοι στην πολιτιστική διείσδυση ανεπτυγμένων 

χωρών και την ισοπέδωση που ακολουθεί την παγκοσμιοποίηση. Επίσης, 

ελπιδοφόρο είναι το γεγονός πως λαογράφοι και μελετητές παρουσιάζουν έντονο 

ενδιαφέρον καταγραφής των παραδόσεων που αφορούν την τελετουργία του γάμου, 

και όχι μόνο, ενώ παράλληλα, υιοθετούνται αρκετά στοιχεία των παραδοσιακών 

γάμων από νέα ζευγάρια, δείχνοντας, έτσι, την αδιάσπαστη ενότητα του 

παρελθόντος με το παρόν και τη συνέχεια του πολιτισμού με την ανθρώπινη μορφή 

του, που επαληθεύεται από την επιβίωσή τους.  
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