
ΚΑΜΑΡΩΝΩ

Αϊ περί τής ετυμολογίας τοϋ ρήματος γνώμαι διχάζονται- οί μέν φρο- 
νοΰσιν δτι τοΰτο έλαβε την αρχήν έκ τής εν εΐδει καμάρας κυρτώσεως τοΰ 
σώματος ωρισμένων ζφων (τοΰ ταώ λ.χ. καί κυρίως τοϋ ίππου) έπιδεικνυόν- 
των οΰτω τήν ΰπερηφάνειάν των διά τό κάλλος των, εγώ δ’ ΰπεστήριξα δ'τι 
έσήμαινε κάμπτω τό σώμά μου είς προσκΰνησιν, λεγόμενον δέ συχνά καί περί 
τής προσκυνοΰσης νύμφης, κατέληξε νά σημαίνη δ,τι καί τό έναβρΰνομαι *.

Επ’ εσχάτων ό συνάδελφος Στίλπων Κυριακίδης, στηριχθείς επί τίνος 
χωρίου τής Χρονικής διηγήσεως Νικήτα τοϋ Χωνιάτου (σ. 674,27) έν ω άνα- 
φέρεται ώςά'λογον καμαρώνων, ήτοι κυρτοϋν τον τράχηλον, έζήτησε νά 
συμβιβάση καί τάς δυο γνώμας, δεχθείς δτι τό καμαρώνω σημαίνει άφ’ ενός 
μέν κάμνω καμάραν, καί επί αλόγων λεγόμενον μεταφορικώς ϋπερηφανεΰομαι. 
άφ’ ετέρου δέ κυρτών τό σώμα καί ύποκλινόμενος προσκυνώ, όπόθεν έλέχθη 
καί τό προσκύνημα τής νύμφης «σέ μερικά μέρη» καμάρωμα 2.

Έξετάσωμεν καί πάλιν τό ζήτημα.
’Αφ’ οΰ τό καμαρώνω σημαίνει κάμνω καμάραν, κυρτοΰμαι, κάλλιστα 

ήδΰνατο νά λεχθή 1κ παραλλήλου επί τε ανθρώπων κυπτόντων ή προς χαιρε
τισμόν ύποκλινομένων, καί επί ζώων πβ. τό τοΰ Νικήτα Χωνιάτου ά'λογον 
καμαρώνον 3, τό τοϋ Ευσταθίου Θεσσαλονίκης «κατακϋπτειν είς καμάρωμα» 
(Tafel, Eustathii Opusc. 69. 14) ήτις σημασία εσφζετο τέως έν Οίνόη τοΰ 
Πόντου καί Άραβανίφ τής Καππαδοκίας4, καί τά έν Πόντφ καμαρώνει τό 
δέντρον = κάμπτεται, κλίνει (Άμισός) καί «έκαμάρωσεν κι’έπήρεν ατό = 
κΰιβας τό έ'λαβεν (Οίνόη).

Άς έξετάσωμεν νϋν, αν τό καμαρώνω έπίτής σημασίας τοΰ έναβρΰνεσθαι 
έλαβε τήν αρχήν έκ τών ζφων ή τών ανθρώπων, καί δή τής προσκυνοΰσης νύμφης.

Έν πρώτοις φαίνεται πολύ παράδοξον α') πώς τό έκ τής κινήσεως τοΰ 
τραχήλου τών ίππων λαβόν τήν σημασίαν του ρήμα δέν λέγεται σήμερον 
έπί τής σημασίας ταΰτης προκειμένου περί ζώων καί β') πώς τό τε ρήμα καί 
τό παράγωγον καμάρωμα σήμερον ούχι «σέ μερικά μέρη», αλλά πολλαχοΰ,

1 Βλέπε τας σχετικός γνώμας εν τη μελέτη μου «ετυμολογία τριών λέξεων» τη δημο- 
σιευθείση έν τφ Άφιερώματι είς Γ. Ν. Χατζιδάκιν σελ. 39 έξ.

2 Στ. Κυριακίδου, Καμαρώνω (Ήμερολόγιον τής Μεγάλης 'Ελλάδος τοΰ 1932 
σελ. 523 έξ.).

3 Πλήν τοΰ υπό τοΰ Κυριακίδου άναφερομένου παραδείγματος, αναφέρω καί έτερον 
έκ τής διηγήσεως τών τετραπόδων ζφων, ένθα λέγεται διά τό άλογον δτι

τράχηλον εγ,αμάρωσεν, ετίναξε την χαίτην 

Στίχ. 662 (Wagner, Carolina Graeca medii aevi σελ. 164).
4 Έν Πόντφ λέγουσι καμαρών’ ή νύφε τόμμάτά» έπί τής νύμφης τής πρός τά κάτω 

βλεπούσης έξ αίδοΰς.
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αν μή κοινώς, λέγεται επί τής νύμφης, καί κατά τόπους καί επί τοΰ γαμβροί1. 
Πβ. τό κοινόν «καμαρώνει σαν τή νΰφη» (εν Τραπεζοΰντι λέγουσιν ή νΰφε 
έμορφα έκαμάρωσεν) καί την παροιμιώδη φράσιν «σαν ξαναγίνω νΰφη, ξέρω 
γώ καί καμαρώνω ή ξέρω γώ καί προσκυνάω».

”Ας προστεθή επ’ίσης δτι ενιαχού είναι δρος κατά τά γαμήλια έθιμα 
«τό καμάρι τής νύφης» καί συνήθεις αί φράσεις «ή νΰφη έχει ή σέρνει 
καμάρι», δτι εν Χηλή λέγουσιν επί νΰμφης «κάνει τό καμάρωμα» καί δτι 
«’ς τό καμάρι» έν Κυζίκω λέγεται ή μετά την τέλεσιν τοΰ γάμου τελετή, 
καθ’ ήν, ίσταμένων των νεονΰμφων όρθιων, ψάλλουσιν εις αυτούς οί συγγε
νείς καί φίλοι Ιπαινετικά άσματα.

Καί δεν είναι προσοχής άξιον δτι εκ των λέξεων καμάρα, καμάρι, 
καμάρωμα, καμαρώνω, άποκαμάρωμα, μόνον τό ρήμα λέγεται σπα- 
νιώτατα επί ζφων, καί δη ούχί μεταφορικώς, πάσαι δ’ αί άλλαι επί νΰμφης 
καί κατά τά γαμήλια έθιμα;

Ή αρχή τού ρήματος πάντως είναι μεσαιωνική καί ίσως συμπίπτει ούχί 
με τούς πρώτους αιώνας τής Βυζαντινής περιόδου. Άν ή πάγκοινος σήμερον 
μεταφορική σημασία τού ρήματος προήρχετο εκ τής κυρτώσεως τού αύχένος 
τών ίππων καί ούχί έκ τών γαμήλιων εθίμων καί τής ύποκλίσεως τής νΰμ
φης, θά έλησμονεΐτο άρά γε σήμερον τόσον ή αρχική αύτοΰ σημασία καί θά 
ήτο τόσον γνωστή νϋν ή προς τά γαμήλια έθιμα αύτό συνδέουσα;

Είπον δτι ή καμαρώνουσα νΰφη φυσικόν είναι καί νά έναβρΰνεται. 
Ό Κυριακίδης δεν συμφωνεί μετ’ εμού, θεωρών τό προσκύνημα τής νΰμφης 
κουραστικόν.

Παρασιωπών τό τοΰ Ησυχίου κατεκαμάρωσεν κατενήβρυνε, τό όποιον 
καί ά'λλως θά ήδΰνατο νά έρμηνευθή, υπενθυμίζω δτι ή ημέρα τοΰ γάμου 
μιας κόρης είναι αιτία υπερηφάνειας αύτής, παρ’ δλην τήν κουραστικήν στά
σιν της. Πβ. τάς εύχάς «’ς τοϊς χαρές σου, ’ς τό γάμο σου» τον εκ γαμήλιου 
άσματος στίχον, καθ’ δν ή νΰμφη

σειέται κα'ι λυγίζεται και βεργοκαμαρίζεται 

καί προ πάντων τήν πάγκοινον παροιμιώδη φράσιν' «καμαρώνει σάν τή νΰφη 
(’ς τό γάμο) ».

"Οτι ούτως έχει τό πράγμα δηλοΐ καί τό δτι νυφάτο καί νυφέ έν 
Κρήτη λέγεται ή μετά φιλαρεσκείας στάσις γυναικός, οΐαν δηλαδή λαμβάνει 
ή νΰμφη.

Έκ τών ανωτέρω φαίνεται δτι τό καμαρώνω καί τό έξ αύτοΰ παράγω- 
γον καμάρωμα συνδέονται μόνον πρός τά γαμήλια έθιμα καί τό προσκύ
νημα τής νΰμφης.

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 1

1 ΟΙ Τραπεζούντιοι λέγουσι καμαρών’ άμον γαμπρός, οί Σάμιοι καμάρουν’ οΰ γαμ
πρός, οί δέ κάτοικοι τής Ηπείρου και Μεσσηνίας καμαρώνει σά γαμπρός.
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