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'Υπάρχει πολλή νοσταλγία στούς γέρους καί πολύ διαφέρον στούς νέους γιά κάθε τι πού θυμίζει τά περασμένα.
'Η ζωή μας βαλμένη μες στά καλούπια τοϋ «αιώνα τής
ταχύτητας » ξέκοψε πολύ άπ’ τά χρόνια των προγόνων μας.
Τό « χθες » νοσταλγικό, νωχελικό βρίσκεται μακριά μας,
τό «σήμερα» άπαιτητικό, βιαστικό θέλει νά προφτάση νά
γεμίση έντονα όλη τήν τροχιά του προτού χαθή.
Έτσι οί νέοι άνθρωποι άπλούστεψαν καί συντόμεψαν
κάθε τι άπ’ τά περασμένα πού τούς φαινόταν περιττό κι
άσκοπο, κι οί παλιοί, βλέποντας τήν εξέλιξη αύτή, σ’ ό,τι
οί ’ίδιοι έδιναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, άποδοκιμαστικά ψι
θυρίζουν έκεϊνο τό χαρακτηριστικό: «πάει χάλασε ό κό
σμος!»
”Ας μή τούς παρεξηγοΰμε· πάντα άγαπά κανείς ό,τι τού
γίνεται βίωμα. Γι’ αύτούς όλος ό κύκλος τής ζωής κλεινόταν μέσα σέ τρεις σταθμούς: γέννηση, γάμος, θάνατο.
Στό τρίπτυχο αύτό άγκαλιάζονταν ή χαρά, ή έλπίδα κι
ό καημός όλης τής ζωής τοϋ άπλοϊκοΰ άνθρώπου ή καλύ
τερα, τοϋ λαοϋ μας.
'Η ψυχή τοϋ λαοϋ μας—τά δημοτικά τραγούδια—έχει
τραγουδήσει πολύ αυτά τά σύμφυτα μέ τήν φύση του γε
γονότα. Κι αύτός μαζί μέ τό τραγούδι φρόντισε νά δημιουργήση γύρω άπ’ αυτά ποικίλες χαριτωμένες συνήθειες —
τά έθιμα — γιά νά γιορτάση τόν κάθε σημαντικό σταθμό
τής ζωής του. Ό γάμος, αύτό τό σμίξιμο τοϋ άντρα καί τής
γυναίκας, γιά μιά γαλήνια βιοτική συμπόρευση καί δη
μιουργία νέων άνθρώπων, θεωρήθηκε απ’ άρχής, έξ αιτίας
τής σπουδαιότητας καί τοϋ άγιου του σκοποϋ, γεγονός
πού πρέπει ξεχωριστά κι Ιδιαίτερα νά τιμά καί νά γιορτάζη ό άνθρωπος, όπως εύστοχα τό λέει κι ό ποιητής:

ΜΑΡΙΑ Ε. ΚΑΒΟΥΚΗ
Γεννήθηκε στή Ζαγορά τοϋ Πηλίου. Στή γενέτειρά της τέλειωσε τό
Δημοτικό καί τό Γυμνάσιο, άριστεύοντας πάντα. Πτυχιοϋχος τής Παι
δαγωγικής ’Ακαδημίας Λαρίσης, ύπηρετεΐ ώς διδασκάλισσα στό Πήλιο. Προικισμένη μ’ έφεση στην έπιστήμη καί στά γράμματα, φύση
αίσθαντική καί πνεϋμα φιλέρευνο, προοιωνίζει ευδόκιμη σταδιοδρο
μία. Ή γερή κατάρτισή της στά παιδαγωγικά, πού τήν ένισχύει μέ
διαρκή μελέτη, τής έπιτρέπει νά άσκή τό διδασκαλικό της έργο μέ
γόνιμη καρποφορία. Άσχολεΐται μέ τήν συλλογή λαογραφικοϋ ύλικοϋ άπό τό Πήλιο, τό κατατάσσει μεθοδικά καί τό παρουσιάζει σέ
μικρά μελετήματά της. Παρακολουθεί μέ πολύ ένδιαφέρον τήν ξένη
καί έλληνική λογοτεχνία, γράφοντας κι ή ίδια ποιήματα μέ πολύ
αίσθημα καί τέχνη. ’Από τις πιό έλπιδοφόρες νέες τοϋ Πηλίου
μας, προοιωνίζει λαμπρή προσφορά στήν παιδεία καί τά γράμματα.

Σήμερα τά έθιμα γύρω άπό τόν γάμο έχουν κατά πολύ
άπλουστευθή κι ένας σημερινός γάμος σέ τίποτα δέν θυ
μίζει τόν γάμο τοϋ άλλοτινοϋ «καλοΰ καιροϋ». 'Η νο
σταλγία όμως των «περασμένων» παραμένει πάντα άσίγαστη καί ζωηρή στούς περισσοτέρους καί καλό είναι νά
ξαναζούν, έστω καί σάν φιλέρευνη άναδρομή, όσα άπό
καιρό πιά, έχουν μπει στό χρονοντούλαπο.
Στον τόπο μου δέν άξιώθηκα νά δω γάμο σύμφωνα μέ
τις παλιές συνήθειες, γιατί τά έθιμα αύτά έχουν έκλείψει
πιά, καί τό μόνο πού έμεινε, είναι ή συνοδεία οργάνων
τοϋ ζευγαριού στήν έκκλησία καί ό χορός στήν πλατεία
τοϋ χωριοϋ μετά τή στέψη.
Μά οί γεροντότεροι έχουν πολλά νά ποϋν γιά τά παλιά,
καλά χρόνια, καί γιά τό πώς γίνονταν στόν καιρό τους ό
περίφημος Ζαγοριανός γάμος. Καί λέω «Ζαγοριανό» κι
όχι πηλιορείτικο, γιατί παρ’ όλον ότι βρισκόμαστε στήν
ίδια περιοχή (Πήλιο), ό γάμος παράλλαζε στις λεπτομέ
ρειες άπό χωριό σέ χωριό καί δεύτερο, γιατί οί Ζαγοριανοί, κάτοικοι ένός πλούσιου κεφαλοχωρίου, όπως ήταν

Γάμος· άστράφτ’ άπό χαρά καί γέλοια τό χωριό
κι άντιλαλεΐ τό νυφικό τραγούδι πέρα ώς πέρα.
Γύρω άπό τό γάμο κάθε τόπος έχει καί τις δικές του
ξεχωριστές συνήθειες— κωμικές οί περισσότερες, μά συμ
βολικές στό βάθος τους — θρέμματα τής απλοϊκής κι άνοιχτόκαρδης, μά σοφής ψυχοσύνθεσης τοϋ λαοϋ μας.
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τότε ή Ζαγορά, φρόντιζαν ώστε ό γάμος τους νά κάνη
έντύπωση και θόρυβο σέ σύγκριση μέ όποιοδήποτε γάμο
άλλου χωριοϋ.
’Αξίζει μιά τέτοια άναδρομή κι ένα ζωντάνεμα ένός Ζαγοριανοΰ γάμου, όπως τον ακόυσα άπό αυθεντική περι
γραφή γερόντων.
Πριν άπ’ τόν γάμο προηγούνται, ως συνήθως, τ’ ά ρ ρ αβωνιάσματα. 'Ο άρραβώνας δυο νέων γίνονταν μέσω
τοϋ προξενητή ή τής προξενήτρας, μέ τήν
άπαραίτητη μεσολάβησή τους. Γιά τόν ρόλο του προξε
νητή δέν έκανε «όποιος κι όποιος», άλλα άτομο ικανό κι
άξιο, γιά μιά δύσκολη υπόθεση όπως ήταν τό προξενείο,
ειδικός στό νά έκθειάζη τά προτερήματα τής νύφης ή τοΰ
γαμπρού, έξυπνος, πειστικός, «καταφερτζής» μ’ ένα λόγο.
Ό προξενητής είχε άλλωστε τά ποσοστά του άπ’ τό κάθε
προξενείο, ήταν δε απαραίτητος, γιατί ποτέ ό ένδιαφερόμενος νέος ή γονιός τοΰ νέου δέν ζητούσε άπ’ εύθείας άπ’
τόν γονιό τής νύφης, τήν κόρη.
Ό γάμος άπό προξενείο ήταν ό συνηθέστερος, γιατί έρω
τας ή καί άπλή συμπάθεια άνάμεσα σέ δυό νέους άποκλείονταν, καί τούτο γιατί τά ήθη ήσαν αυστηρά καί τό κορίτσι
περιορισμένο στό σπίτι. Σπάνια τοΰ δινόταν ή ευκαιρία
γιά εξόδους — μιά εκκλησία ή ένα πανηγύρι — γιά νά δή
καί νά ξεχωρίση ένα νέο καί νά τόν σκέφτεται κατόπιν
τρυφερά. ’Αλλά κι αυτό άν γινόταν, σάν ερχόταν ή ώρα
τοΰ γάμου, ποτέ δέν θά ζητούσαν τή γνώμη τής κοπέλλας,
άν δέχεται γιά άντρα της ή όχι αυτόν ή έκεΐνον άπ’ τούς
νέους. Ό πατέρας αποφάσιζε' κι έτσι τό λουλούδι τής
άγάπης μαραίνονταν, πρίν καλά - καλά άνθιση μές στά
φυλλοκάρδια της.
Πολλά άπ’ τά προξενεία πετύχαιναν κι ή ζωή κυλούσε
άρμονική, αλλά καί πολλά άποτύχαιναν ώστε ν’ αναθεμα
τίζεται ό προξενητής μέ τό: «μαύρη νάταν ή ώρα
πού πατούσε στό κατώφλι κι άνοιγε τό
στόμα του». Έτσι είναι. "Οταν οί άνθρωποι δυσκο
λεύονται νά τά βγάλουν πέρα μόνοι τους, ρίχνουν τό βά
ρος σ’ άλλους.
Τό κύριο θέμα συζητήσεως κατά τό προξενείο ήταν τό
«προικιό». "Ενα είδος παζαρέματος. «Πόσα δίνει ό
πατέρας τής νύφης, τί κτήματα έχει, τί προικιά;» Έδώ
χρειάζονταν ή διπλωματικότητα τοΰ προξενητή. Στίς αν
τιρρήσεις κι απαιτήσεις πού συναντούσε, έπρεπε νά κά
νη υποχωρήσεις, συγκαταβάσεις καί νά βρεθή μιά ικα
νοποιητική λύση καί γιά τά δυό μέρη. Σάν συμφωνούσαν
πάνω στήν προίκα, δινόταν « ό λόγος» καί τό προξε
νείο έκλεινε. Οί δυό συμπέθεροι άντάμωναν κατά τό βραδάκι στό σπίτι τοϋ ένός ή τοΰ άλλου κι άνάμεσα σέ μερικά
ποτηράκια ντόπιου ζαγοριανοΰ κρασιού, « τ ό μ α υ ρ έλ ι » όπως τόλεγαν, γιόρταζαν τό καινούργιο συγγενολόγημά τους.
Σάββατο συνήθως γίνονταν τά έπίσημα άρραβωνιάσματα, μέ τό πέρασμα τοΰ δαχτυλιδιοΰ τοΰ αρραβώνα.
’Αλλά ούτε πιό μπροστά ούτε καί τώρα άντάμωναν οί άρραβωνιασμένοι. Τό δαχτυλίδι φοριόταν χωριστά στό σπίτι
τοΰ καθενός. Τούτο γίνονταν ώς έξής: Στό σπίτι τής νύφης
έφτανε ό πατέρας τοΰ γαμπρού μαζύ μέ τρεις μάρτυρες.
Οί δυό ήσαν συγγενείς του κι ό τρίτος ό παπάς, ό όποιος
εύλογοΰσε τόν άρραβώνα. Τότε τό μυστήριο τοΰ αρραβώνα
— άς πούμε — γίνονταν ξέχωρα άπ’ τήν στέψη καί παραλείπονταν σ’ αυτήν τό: «άρραβωνίζεται ό δούλος τοΰ
Θεού κ.τ.λ.», γιατί ή εύλογία αυτή είχε δοθή σπίτι, ένώ
σήμερα ή εύλογία τής εκκλησίας στον άρραβώνα παρέ
χεται λίγο νωρίτερα άπ’ τήν άλλαγή των στεφάνων. Τό
δαχτυλίδι τό περνούσε ό πεθερός στό δάχτυλο τής νύφης,
αφού αύτή έβαζε τρεις «μετάνοιες» μπροστά στό
εικόνισμα, όπου γινόταν κι όλη ή διαδικασία τοΰ άρρα
βώνα καί κατόπι φιλούσε τό χέρι τοΰ πεθερού της καί
τοΰ παπά.

Τό δαχτυλίδι τόφερνε ό πεθερός μέσα σ’ ένα κουτί μαζί
μέ μιά λίρα «φίλεμα» στή νύφη· τήν « ά σ ή μ ων α ν » όπως έλεγαν. Στό κουτί τοϋ γαμπρού αντί γιά λί
ρα είχαν ένα ωραίο άσπρο μαντήλι. Τά ίδια γίνονταν καί
στό σπίτι τοϋ γαμπροϋ, μέ τήν διαφορά ότι έδώ πήγαιναν
ό πατέρας καί μερικοί συγγενείς τής νύφης.
Τήν Κυριακή τό πρωί οί άρραβωνιασμένοι θά πήγαιναν
εκκλησία. Ό γαμπρός μαζύ μέ τούς γονείς του θά πήγαινε
στό σπίτι τής νύφης. ’Εκεί θά άντάμωναν γιά πρώτη φορά
γαμπρός καί νύφη. Κατά τήν υποδοχή ή νύφη έβαζε κατά
σειρά μετάνοιες πρώτα στά πεθερικά κι ύστερα στό γαμ
πρό.
Κατόπιν, μπαίνοντας μπροστά τό ζευγάρι καί πίσω άκολουθώντας οί συμπεθέροι καί καμαρώνοντας πήγαιναν στήν
έκκλησία.
Μετά τό εκκλησίασμα φίλοι, γνωστοί καί συγγενείς
περνούσαν άπ’ τό σπίτι τής νύφης γιά νά εύχηθοϋν τά
«καλορίζικα» καί νά κεραστοϋν. Τό κέρασμα τόκανε ή νύφη, βαστώντας ένα μεγάλο ξύλινο ή μεταλλικό
δίσκο, πάνω στόν όποιον υπήρχε ό « κ ι σ έ ς ». Μέσα
σ’ αύτόν έβαζαν γλυκό (πελτέ ή τριφτό κυδώνι, βύσσινο ή
κεράσι), δίπλα τά κουταλάκια τοΰ γλυκοϋ, τά ποτηράκια
με τό ντόπιο ρακί, κι ένα ιδιαίτερο ποτήρι νεροΰ
μέσα στό όποιο έβαζαν τά μεταχειρισμένα κουταλάκια
αύτοί πού κεράστηκαν. Τό βράδι στό σπίτι τής νύφης θά
τραπέζωναν τούς συμπεθέρους. ’Εννοείται ότι ή άρραβωνιασμένη σπάνια κατά τήν διάρκεια τοΰ δείπνου σήκωνε
μάτι νά δή τόν άρραβωνιαστικό της, άπό φόβο μή τήν παρεξηγήσουν τά πεθερικά καί ποϋν πώς δέν είναι σεμνή καί
«χαμηλοβλεπούσα». ’Αλλά καί μέχρι τή μέρα
τοϋ γάμου σπάνια βλέπονταν οί άρραβωνιασμένοι, κι όποτε γίνονταν αυτό, πάντα μπροστά σ’ άλλους. Ή διάρκεια
τοϋ άρραβώνα έξαρτιόταν άπ’ τήν εργασία τοϋ γαμπροϋ.
’Από τήν πλευρά τής νύφης δέν γινόταν λόγος, μιά κι ό
γονιός πούχε κορίτσι τής παντρειάς φρόντιζε νά τόχη
έτοιμο άπό κάθε άποψη. Άν ό γαμπρός ήταν κτηματίας,
ό άρραβώνας ήταν σύντομος κι ό γάμος γινόταν συνήθως
τό φθινόπωρο ή χειμώνα ποΰχαν « σ’ ν ε μ π ά σ ε ι »,
πού είχαν συγκεντρώσει δηλαδή τήν παραγωγή τους κι
είχαν λεφτά. Τό πράγμα διέφερε άν ό γαμπρός ήταν θα-

Άρραβωνιάσματα

λασσινός. Άς μήν ξεχνάμε πώς πρίν άπό μισό περίπου
αιώνα, τό εμπόριο γινόταν άπ’ τήν θάλασσα καί άπ’ τό
Χορευτό ξεκινούσαν τά περίφημα Ζαγοριανά καράβια πού
τά γερά σκαριά τους άρμένιζαν σ’ όλες τις μεγάλες θάλασ
σες μέ καπεταναίους καί πλήρωμα Ζαγοριανούς. Ό άρ-
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ραβώνας τότε τραβούσε σέ μάκρος, άνάλογα μέ τις επαγ
γελματικές ύποχρεώσεις τοΰ γαμπρού.
'Όπως καί νάταν όμως κάποτε θάφταναν στό γάμο. Ή
έπίσημη προετοιμασία τοΰ γάμου άρχιζε πριν άπό μιά
έβδομάδα, ή άναστάτωση όμως καί τό ξεσήκωμα καί ό
πυρετός τοΰ μεγάλου γεγονότος άρχιζε άπό μήνα πιο
μπροστά. Κι όλ’ αυτά στό σπίτι τής νύφης, μιά κι αύτή
ήταν τό έπίκεντρο τοΰ ενδιαφέροντος ως τήν μεγάλη καί
έπίσημη στιγμή τοΰ γάμου.
Τό σπίτι πλημμύριζε άπό γυναικομάνι — ξαδέλφες, γειτονοποΰλες, φίλες — κι όλες κάτι είχαν νά κάμουν καί
κάπου νά φανούν χρήσιμες. Ήταν δέ, μοναδική ευκαιρία,
ξεφεύγοντας άπ’ τό καθημερινό σπιτικό κλείσιμο ν’ άνταμώσουν νά κρυφοκουτσομπολέψουν, νά σιγοχαχανίσουν
καί νά «πειράξουν» τήν νύφη.
Οί προετοιμασίες τοΰ γάμου ήσαν άληθινό πανηγύρι
γιά τόν γυναικόκοσμο, έκτος άπ’ τήν μάννα πούχε τό γε
νικό κουμάντο μέσα σ’ όλο αύτό τό «άνάστα ό θεός», έτσι
πούχε καταντήσει τό σπίτι, μέ τή νύφη νά τήν σιγοκαίη
ή κρυφή λαχτάρα κι άνυπομονησία ή ό καημός, σάν ό γά
μος γινόταν χωρίς τήν μύχια συγκατάθεσή της. Όλες βοη
θούσαν στό τέλειωμα των κεντημάτων, στον άργαλειό, στις
σπιτίσιες δουλειές.
’Έτσι φτάνουμε στήν τελευταία έβδομάδα τοΰ γάμου.
"Ολες αύτές οί μέρες είναι γιομάτες άπό πυρετικές προγα
μιαίες έτοιμασίες.
Τήν τελευταία Κυριακή προ τοΰ γάμου στό σπίτι τοΰ
γαμπρού γίνονταν τό «κόψιμο» των νυφικών τής νύ
φης. Τότε δέν ύπήρχαν άσπρα νυφικά, μά πολυποίκιλη
καί πλουμιστή νυφιάτικη στολή, σέ χτυπητούς χρωματι
σμούς. Φούστα μεταξωτή ή ταφταδένια φαρδειά, πολύσουρη, πουκάμισο — «μποΰστο» όπως τόλεγαν — άσ
προ, γεμάτο δαντέλλες καί φραμπαλάδες, ή « τ σ ά κ α »
(είδος γελέκου) βελούδινη, ώραιότατα κεντημένη μέ χάν
τρες καί μεταξωτές κλωστές, σφιχτή στή μέση γιά νά
φουσκώνη τό στήθος καί μιά φαρδειά μεταξωτή ζώνη,
χρωματιστή, ποΰσφιγγε τή μέση κι έπεφτε μέ χάρη ή
δένονταν σέ μεγάλο φιόγκο. Γιά πέπλο είχαν τό «καλεμκιρί» — μαντήλι κεφαλιοΰ τριγωνικό — γαρνιρι
σμένο μέ μιά υπέροχη μπιμπίλα — δαντέλλα λευκή, πλε
γμένη σέ σχέδια λουλουδιών (χαμομηλιού, υακίνθου) καί
σέ σχήμα κουκουνάρας. Τή φορεσιά τής νύφης τήν έφτια
νε ό γαμπρός.
Τήν Δευτέρα ξαδέλφες καί φιλενάδες τής νύφης μαζεύον
ταν στό σπίτι της κι άνάμεσα σέ γέλοια καί τραγούδια
έπλεναν τά «ψιλά» προικιά της (σεντόνια, μαξι
λάρια, άσπροκεντήματα, άλλαξιές) καί τ’ άπλωναν σέ δυό
κεί τρεις ρούγες τής γειτονιάς, αν ήσαν πολλά.
Ή Τρίτη ήταν ή μέρα τοΰ «σιδερώματος». Τοΰτο γινόταν μέ προσοχή γιά νά δείξουν τά κεντήματα καί
νά φαντάξουν οί δαντέλλες κι οί φραμπαλάδες.
Τήν Τετάρτη τό βράδι γινόταν στό σπίτι τής νύφης
τά«άλευρώματα καί προζύμια». Σ’ αυτά γι
νόταν τό έξής: Τρία άγόρια άπό γονείς « π ρ ω τ ο στε
φανωτούς», κρατώντας τήν σήτα πάνω άπό τήν σκά
φη τοΰ ζυμώματος, έκαναν πώς κοσκίνιζαν τό άλεύρι ποόχαν ρίξει μέσα, χωρίς νά τ’ άφίνουν νά πέφτη, πριν νά
ρωτήσουν οί παρευρισκόμενοι:—«Τί κοσκινίζετε
παιδιά;» Κι αυτά έλεγαν:

κυνηγοΰσαν πασπαλίζοντας γαμπρό καί νύφη, συμβολικά,
δείχνοντας πώς έτσι κι αύτοί σάν τ’ άλεύρι ν’ άσπρίσουν
καί νά γεράσουν ευτυχισμένοι. Τό υπόλοιπο άλεύρι τό
ζύμωνε ή μάνα τής νύφης κι έφτιαχνε τρεις κουλού
ρες κι ένα πρόσφορο, πού τό πήγαιναν τήν Κυ
ριακή τό πρωί στήν έκκλησία. Άπ’ αύτό έκοβαν τό άντίδωρο καί τό έστελναν στό γαμπρό καί τή νύφη μ’ ένα
παιδί πού ζοΰσαν οί γονείς του, τις δέ κουλοΰρες τις φόρ
τωναν μαζύ μέ τά προικιά καί τις έκοβαν στό γαμήλιο
τραπέζι.
Άπ’ τήν Τετάρτη τό βράδι ό γαμπρός σταματούσε τις
συχνές έπισκέψεις στό σπίτι τής νύφης. Θά ξαναβλέπονταν πιά τήν ήμέρα τοΰ γάμου. Τήν Πέμπτη γίνονταν οί
προετοιμασίες τοΰ «μπακλαβά», τοΰ γλυκοΰ πού
θά κερνοΰσαν μετά τά στεφανώματα, καί τήν Παρασκευή
τό πρωί τόν έστρωναν στά ταψιά, τόν έκοβαν καί τόν φούρ
νιζαν. Τό « ά σ τ έ ρ ι », δηλαδή τήν καρδιά τοΰ μπακλα
βά, τό κρατοΰσαν γιά νά κεράσουν τό ζευγάρι μετά τόν
γάμο. Τό πρωί τής Παρασκευής γίνονταν τά «καλέ
σματα». Τούτη τήν φροντίδα τήν είχε ό « μ π ρ ά τ ιμ ο ς», ποΰκανε προφορική τήν πρόσκληση, γυρίζοντας σ’
όλα τά σπίτια πού τοΰχαν υποδείξει οί συμπεθέροι, φορών
τας μαντήλι άσπρο στον λαιμό κι έχοντας περασμένο γαρύφαλο στ’ αύτί, κάτω άπ’ τήν τραγιάσκα. Ό μπράτιμος ήταν
ένα είδος έπαγγελματία κι άνελάμβανε μέ άμοιβή όλη τή
διοργάνωση καί ομαλή διεξαγωγή ένός γάμου. Φρόντιζε
γιά τό φόρτωμα των προικιών, τό κάλεσμα καί κέρασμα
των προσκεκλημένων, τό κάλεσμα των οργάνων καί τό
κάλεσμα τοΰ μπαρμπέρη, κι είχε τήν φροντίδα τοΰ γαμή
λιου τραπεζιοΰ. Πολλές φορές έμπαιναν δυό μπράτιμοι,
κι άν ό γάμος ήταν πολύ πλούσιος καί τέσσερις, ένας ή

«Κοσκινίζουμε άλεύρι,
πού προζύμι θά γινή
γιά τσ’ κουλούρες άπ’ τόν γάμο,
μά αυτό δέ θέλ’ νά πέση,
πρώτ’ αν δέν άσημωθή».
Τότε όλοι έρριχναν μές τήν σήτα ότι ψιλά είχαν, κι άμέσως μέ φούρια τά παιδιά κοσκίνιζαν τ’ άλεύρι, καί μοιρά
ζονταν κατόπιν τά χρήματα. Μόλις τέλειωνε τό «κοσκί
νισμα» μέ βιάση όλοι άρπαζαν μιά χούφτα άλεύρι καί

Μητέρα καί Νύφη

δυό άπό κάθε συμπέθερο. Ακόμη παλιότερα οί μπράτιμοι
γύριζαν άπό σπίτι σέ σπίτι, κρατώντας ό ένας ένα μικρό
καλάμι πάνω στό όποιο έδεναν ένα μαντήλι τό « φ λ άμ π’ ρ ο », όπως τόλεγαν, καί τόστηναν στήν αύλή τοΰ κα
λεσμένου, ενώ ό άλλος μπράτιμος κερνούσε τόν καλεσμένο
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κρασί από μιά «φ’τσέλλα» ή «τσιτούρι» (ξύ
λινη κανάτα) ή από τήν « φ λ ά σ κ α » (νεροκολόκυθο)·
δείγμα πώς ήταν καλεσμένος στον γάμο.
Το απόγευμα τής Παρασκευής, όλες οί κοπέλλες τοϋ
μαχαλά, φιλενάδες καί ξαδέλφες, μαζεύονταν στο σπίτι
τής νύφης γιά νά φτιάξουν τήν « θ η κ ι α σ τ ή », πού γι
νόταν στήν πιο μεγάλη κάμαρα ή στή σάλλα τοϋ σπιτιού.
Κατά τό φτιάξιμο τής θηκιαστής, έβαζαν πρώτα τά
χοντρά προικιά. Κάτω-κάτω στοίβαζαν τίς « κ ο υ ρ ελ ο ϋ δ ε ς », τά «χράμια» καί τά κιλίμια». Τά
περισσότερα απ’ αυτά τά υφαντά, ήσαν ωραιότατα, δεί
γματα μιας άφταστης Ζαγοριανής ύφαντικής τέχνης. Πά
νω σ’ αύτά έβλεπες δλη τήν καλαισθησία καί τό μεράκι
τής νέας πού, σιγοτραγουδώντας ή βυθισμένη σέ γλυκούς
λογισμούς, φτεροπήγαινε τή σαΐτα της, κάτω άπ’ τό τρεμουλιαστό φως τής λάμπας ή τοϋ λυχναριού, στά νυχτέρια,
τίς άτέλειωτες χειμωνιάτικες νύχτες, όταν ό άνεμος ούρ
λιαζε δαιμονισμένα καί τό χιόνι κάλυπτε τά πάντα. "Ολοι
αυτοί οί μυστικοί πόθοι, πλεγμένοι στο υφάδι σ’ άπίστευτους συνδυασμούς χρωμάτων καί σχεδίων, ξεδιπλώνονταν,
τινάζονταν καί ξαναδιπλώνονταν, παίρνοντας σήμερα τή
γιορταστική κι επίσημη δικαίωσή τους, κάτω άπ’ τό θαυ
μασμό καί τούς επαίνους των άλλων κοριτσιών. 'Υπήρχαν
υφαντά όχι μόνο στρωσίδια, άλλά καί κουρτίνες, στόρια,
τραπεζομάντηλα, μαξιλάρια φιγούρας, σεντόνια, άκόμη
νυχτικές καί φορέματα. Χάρμα ομορφιάς καί τέχνης! Άπό
πάνω έβαζαν τά σκεπάσματα, τίς «καρπέτες» τίς
« φ λ ο υ κ ά τ ε ς », στόν άργαλειό κι αυτές ύφαμένες άπό
ντόπιο μαλλί, ζωηρόχρωμα βαμμένο. ’Ακόμα πιό πάνω,
τοποθετούσαν τό νυφιάτικο πάπλωμα καί κατάκορφα τά
μαξιλάρια τού ύπνου καί τής φιγούρας. ’Εδώ πιά δέν ήξερε
τί νά πρωτοθαυμάση κανείς, μιά καί τό καθένα ξέχωρα
ήταν ένα άριστούργημα τέχνης κι ομορφιάς.
Κοντά στήν θηκιαστή τοποθετούσαν τά «χαλκώ
ματα» (καζάνι, ταψιά, τεντζερέδια, μπρίκια, « γ κ ι ο ύμ ι α »). Στο ντιβάνι άπίθωναν όλα τά υπόλοιπα είδη ρου
χισμού νύφης καί νοικοκυριού, καί στόν τοίχο τίς φορε
σιές καί ρόμπες τής νύφης. Σάν τέλειωναν έρραιναν τήν
θηκιαστή μέ βαμπάκι, ρύζι, κουφέτα καί νομίσματα κι άρ
χιζαν χορό γύρω άπ’ αύτή τραγουδώντας:
«'Ωραία εΐν’ ή νύφη μας
ώραία τά προικιά της
ώραία κι ή παρέα της
πού κάνει τή χαρά της»
"Αν ό γαμπρός πήγαινε «σώγαμπρος», τά προικιά
παρέμειναν στο σπίτι τής νύφης· άν πήγαινε ή νύφη στής
πεθεράς της ή σέ ξεχωριστό σπίτι τά φόρτωναν τήν Κυ
ριακή τό πρωί- άν όμως πήγαινε σ’ άλλο χωριό, ή θηκιαστή γινόταν ή τήν Τετάρτη καί φορτώνονταν τήν Παρα
τά

σκευή, ή τό πρωί τής Παρασκευής καί φορτώνονταν τό
μεσημέρι.
Τό Σάββατο τό βράδι γίνονταν τά «Στερόδειπνα»
ή 'Υστερόδειπνα. Στό σπίτι τού γαμπρού καί τής νύφης
συνήθιζαν άπό βραδίς νά πηγαίνουν οί γειτόνοι, φέρνοντας
μαζύ τους ένα πανέρι, μέσα στό όποιο είχαν φαγητό κα
παμά (κρέας κοκκινιστό), κουλούρα, κρασί, γλυκίσματα
καί γλεντούσαν μέ τούς σπιτικούς,ευχόμενοι: «ή ώρα
ή καλή».
Τήν Κυριακή τό πρωί θά φόρτωναν άπ’ τό σπίτι τής
νύφης τά προικιά. Τά ζώα ξεκινούσαν άπ’ τό σπίτι τού
γαμπρού στολισμένα μέ λουλούδια, μέ σκεπασμένο τό
σαμάρι τους μ’ ένα πολύχρωμο χράμι ή κιλίμι, πάνω στό
όποιο κάθονταν τό συμπεθερειό. Κατά τήν πομπή μπροστά
πήγαινε τό ζώο τού μπράτιμου μ’ αυτόν καβάλλα, κρατών
τας ένα μεγάλο δίσκο πάνω στόν όποιο υπήρχε ή νυφιάτικη
φορεσιά, οί κάλτσες, τά παπούτσια, οί παντόφλες καί τά
κοσμήματα τής νύφης, όλα δώρα τού γαμπρού. Πίσω άκολουθοΰσαν οί συμπέθεροι κρατώντας άπό μιά άνθοδέσμη
μέ λουλούδια τής εποχής. Φτάνοντας στό σπίτι τής νύφης
ξεπέζευαν ή νύφη τούς κερνούσε μεζέ καί κρασί, χόρευαν
τά προικιά κάμποση ώρα, κι ύστερα τά φόρτωναν. Σ’ ένα
άπ’ τά ζώα φόρτωναν άπ’ τήν μιά μεριά τό καζάνι κι άπ’
τήν άλλη τό αρνί, στολισμένο μέ κορδέλλες, τον μπακλαβά
καί τίς κουλούρες. Ή ίδια πομπή περνούσε άπ’ τούς κα
λύτερους δρόμους τού χωριού γιά νά καμαρώσουν καί νά

Έρχεται ό Γαμπρός

δουν όλοι τά προικιά. Ό δίσκος όμως πού κρατούσε ό
μπράτιμος είχε αύτή τή φορά τά καλούδια τού γαμπρού
(πουκάμισα, γαμπρίτικη άλλαξιά, κάλτσες, παντόφλες —
δώρο άποκλειστικό τής νύφης, κεντημένες άπ’ τήν ίδια, —
μαντήλι καί τό «μπαρμπερομάντηλο». Ό γαμ
πρός φορούσε: βράκα, πουκαμίσα μαύρη μέ άσπρα γιαζιά
σέ σχήμα ρόμβου, τή ««σταυρωτή », είδος γελέκου
σταυρωτού, πού τά μπροστινά της φύλλα ήσαν κεντημένα
μέ μαύρο μεταξωτό κορδόνι, πλεγμένο σέ σχήμα κούμα
ρου πού κρέμονταν σάν κουδουνάκια, τό « γ ι α κ α λ ί »,
είδος σακκακιοΰ μέ φαρδειά σχιστά μανίκια, άφίνοντας
μπροστά νά φαίνεται όλο τό λοΰσο τής σταυρωτής, ζωνάρι
άσπρο, πού τύλιγε δυο καί τρεις φορές τήν μέση καί σκού
φο μαύρο « ά ρ β α λ ι ώ τ ι κ ο ». Τό μεσημέρι στό σπίτι
τού γαμπρού πήγαινε ό μπαρμπέρης καί ξύριζε τόν γαμπρό.
Κατά τήν ώρα τού ξυρίσματος τά όργανα παίζοντας τρα
γουδούσαν:
«Μπαρμπέρη μ’ τά ξουράφια σου καλά νά τά τροχίσης,
καλά νά ξουρίσης τόν γαμπρό, τρίχα νά μήν τ’ άφίσης».
Τήν ίδια ώρα στό σπίτι τής νύφηςάρχιζε τό στόλισμά της.
Πρώτα φορούσε τήν άλλαξιά της πού τής τήν πρόσφερε

προικιά
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ένα άγοράκι, γιά νά τής φέρη γούρι καί τό πρώτο παιδί
κι αύτής νάναι αγόρι, κι ύστερα μέ τήν βοήθεια των κοριτσιών έβαζε τήν φορεσιά της. Τέλος ό μπράτιμος τής φο
ρούσε τά νυφιάτικα παπούτσια καί τά πασουμάκια της τά
κρεμούσε στό ζωνάρι του καί τής τάδινε τό βράδι πού θά
ξεντυνόταν. Ή νύφη κατά τήν ώρα τού ντυσίματος καί
περιμένοντας τό γαμπρό τραγουδούσε. Οί στιγμές αύτές
ήσαν πάντα συγκινητικές, γιατί έφτανε ή ώρα πού ή
κόρη θάφευγε γιά πάντα άπ’ τήν πατρική στέγη, καί μιά
καινούργια παρένθεση ζωής άνοιγε γι’αυτή:
«Σ’ άφίνω γειά, μανούλα μου, καί σας γλυκά μ’ άδέλφια'
πάω σέ άλλο σπιτικό, πάω σέ άλλα άδέλφια.
Μάνα μου, τά λουλούδια μου συχνά νά τά ποτίζης
καί σάν θυμάσαι έμένανε γέλα καί μήν δακρύζεις.
Άφίνω γειά στήν γειτονιά καί στις γειτονοποΰλες,
πάω σέ άλλο μαχαλά, σ’ άλλες γειτονοποΰλες».

τή, άφοΰ έβαζε μετάνοια, ξεκινούσαν γιά τήν εκκλησία.
Στήν πόρτα τής έκκλησίας σταματούσαν. ’Εκεί ή πεθερά
φίλευε τή νύφη, σταυρό ή βραχιόλι ή δαχτυλίδι ή σκου
λαρίκια ή φλουριά «γιορντάνι». Κατόπιν ό παπάς,
φορώντας τά γιορταστικά του άμφια, παρελάμβανε τή νύ
φη κι άρχιζε τό μυστήριο τού γάμου. Πριν άλλαχτοΰν
τά στέφανα, ή πεθερά μπάτσιζε τρεις φορές τόν γαμπρό
— γιά νάναι καλός στό κορίτσι της — τοΰβαζε ένα μαντή
λι στήν τσέπη καί τόν ύψωνε τρεις φορές, κρατώντας τον
άπ’ τήν μέση· τόν « ά ξ ί ω ν ε » όπως τδλεγαν, γιά νάναι
γερός.
Σάν τέλειωνε τό μυστήριο καί χαιρετούσαν όλοι τά
στέφανα, έβγαιναν στήν πλατεία όπου γίνονταν ό χορός.
Τό χορό τόν άνοιγε ό κουμπάρος κι ύστερα οί γονείς τού
ζευγαριού. Μετά θά περνούσαν καί θά χόρευαν τήν νύφη
όλοι οί συγγενείς, γνωστοί πολλοί καί φίλοι, κι όλοι

Ή πομπή τοϋ Γάμου

φίλευαν τά όργανα- άλλωστε αύτή ήταν πληρωμή τους.
Τά όργανα στον χορό τραγουδούσαν:
«Γαμπρός είναι γαρούφαλο, νύφη γαρουφαλάκι,
κουμπάρος πού στεφάνωσε ν’ άσπρίση νά γεράση.
Γαμπρέ, τή νύφη π’ σού δώσαμε νά μήν τήνε πικράνης,
νά τήν ταΐζης ζάχαρη, νά τήν ταΐζης μέλι,
νά τήν ποτίζης κρύο νερό πού πίνουν οί άγγέλοι.»
Σάν τέλειωνε ό χορός κινούσαν γιά τό σπίτι πού θάμενε τό ζευγάρι όπου γίνονταν τό κέρασμα. Φτάνοντας ή
πεθερά τής νύφης πούχε προπορευτή τήν καρτερούσε
στήν πόρτα τού σπιτιού καί τήν κερνούσε γλυκό τού
κουταλιού. "Υστερα ζευγάρι, συμπέθεροι καί κουμπά
ρος στήν σειρά κι όρθιοι δίπλα στήν πόρτα τού
σπιτιού ή στήν αυλή δέχονταν τά «καλορίζικα»
καί τις ευχές των καλεσμένων, άφοΰ προηγουμένως οί
μπράτιμοι, ό ένας κρατώντας τό ταψί μέ τόν μπακλαβά κι
ό άλλος μέ τό ποτό, κονιάκ ή τσίπουρο ή κεράσι καί μιά
κοπέλλα κρατώντας τό πιάτο μέ τά κουφέτα, περνώντας
μπροστά άπ’ όλους, τούς κερνούσαν, άρχίζοντας πρώτα
άπ’ τούς νιόπαντρους. Σάν έφευγαν πιά οί προσκαλεσμένοι, οί συγγενείς καί οί φίλοι έτοιμάζονταν γιά τό γαμή
λιο τραπέζι καί γιά όλονύκτιο γλέντι, πού πολλές φορές
βαστοΰσε καί τρεις μέρες. Στό τραπέζι οί μπράτιμοι βγάζαν
ένα «καράβι» όπως τδλεγαν, φτιαγμένο μέ ψωμί
κουφωμένο στή μέση, πάνω στό όποιο στερέωναν δυό
λεπτές βέργες μ’ ένα μαντήλι, καί τό περνούσαν μπροστά
άπ’ τούς προσκαλεσμένους καί μέσα σ’ αυτό ό καθένας
έρριχνε ότι χρήματα ήθελε. Αύτή ήταν ή πληρωμή τών
μπράτιμων. Στό τραπέζι οί μπράτιμοι φρόντιζαν νά ύπάρ-

Ή μάνα έλεγε πάλι:
«Γαμπρέ μου, τήν κορούλα μου νά μοΰ τήν καμαρώνης
σάν γλάστρα μέ βασιλικό νά μοΰ τή μεγαλώνης.
Γαμπρέ μου, τό κορίτσι μου καλά νά τό κοιτάξης
σάν γλάστρα μέ βασιλικό νά μοΰ τό έφυλάξης».
Νωρίς τό άπόγευμα κατά τις δυο ή ώρα, ό γαμπρός ξεκι
νούσε άπ’ τό σπίτι του μέ τό συγγενολόι του καί τούς κα
λεσμένους νά πάη νά πάρη τόν κουμπάρο. Κουμπάρος καί
γαμπρός ύστερα τραβούσαν γιά τό σπίτι τής νύφης. Μπρο
στά πήγαιναν τά όργανα, ύστερα τρία άγόρια πού βαστοΰσαν τά δυό τις λαμπάδες τού κουμπάρου, καί τό τρίτο τόν
δίσκο σκεπασμένον μέ δαντέλλα, πάνω άπ’ τό κεφάλι,
ποΰχε μέσα τά κουφέτα. Στέφανα δέν έπαιρνε ό κουμπά
ρος όπως σήμερα, άλλά ήσαν τής εκκλησίας. Σ’ όλη τήν
διάρκεια τής γαμήλιας πομπής καί τού χορού χαλούσε ό
κόσμος άπό τουφεκιές ποΰρριχναν συγγενείς καί φίλοι
τού γαμπρού καί τής νύφης.
Στό δρόμο τά όργανα τραγουδούσαν:
«Σήμερα λάμπει ό ούρανός, σήμερα λάμπ’ ή μέρα,
σήμερα στεφανώνεται άϊτός τήν περιστέρα.
Σήμερα γάμος γίνεται σέ μέγα περιβόλι,
σήμερα ξεχωρίζεται ή μάνα άπό τήν κόρη.»
Σάν πλησίαζαν στής νύφης έλεγαν:
«Έβγα στό παραθύρι σ’
κι εγώ διαβαίνοντας,
βγάλε τό μαντηλάκι σ’
νά έρθου παίζοντας».
Φτάνοντας στήν πόρτα περίμενε ή νύφη μέ τόν πα
τέρα της δίπλα. Αυτός τήν έδινε στον γαμπρό, κι αυ
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χη άφθονο κρασί, καί νάναι τά ποτήρια πάντα γεμάτα.
Τήν πρώτη Κυριακή μετά τόν γάμο τό ζευγάρι ήταν
προσκαλεσμένο στό πατρικό σπίτι τής νύφης γιά τραπέζι.
Κατόπιν πήγαινε σ’ όλα τά συγγενικά σπίτια πού τό καλοϋσαν σ’ έπίσκεψη, μέ συνοδεία τόν μπράτιμο πού μά
ζευε όλα τά δώρα πού τούς φίλευαν.
Αυτός ήταν ό γάμος τοϋ παλιού καιρού. Σήμερα ελάχι
στες άπ’ αυτές τις ώραΐες συνήθειες έπαναλαμβάνονται κι
όλες μέσα στά όρια τής τυπικότητας καί τού εκσυγχρονι
σμού.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΚΟΣ
Έκ Τυρνάβου, Ίατρός-Χειρουργός, διδάκτωρ Πανεπιστημίου Μο
νάχου, έπίτιμος ’Ακαδημαϊκός ’Αμερικάνικης Διεθνούς ’Ακαδημίας
καί ’Ιταλικής ’Ακαδημίας Γραμμάτων καί Τεχνών, ’Επιστημών καί μέ
λος Ελληνικής 'Εταιρείας ’Ιατρών Λογοτεχνών, τιμηθείς διά διαφό
ρων μεταλλίων. Συγγραφεύς έπιστημονικών καί λογοτεχνικών έργων.

Ό Χορός

Μ’ αύτό τόν ίεροτελεστικό καί γραφικό τρόπο γίνονταν
οί γάμοι στά παλιότερα γραφικά χρόνια καί στή γραφικό
τατη Ζαγορά. Ήταν μιά διαδικασία, πού μέσα στις διά
φορες φάσεις της έκλεινε μέ κάποιο μυσταγωγικό χαρα
κτήρα τό λεπτό συναισθηματικό κόσμο των έρωτευμένων
καί των μελλόνυμφων. "Ενα κόσμο πού οί ρίζες του είναι
βαθειά βιολογικές, πού ή κοινωνία άπ’ τά παλαιότερα χρό
νια προσπάθησε νά τόν κατοχυρώση μέ τήν ισχύ τού θε
σμού κι ή ’Εκκλησία νά τόν καθαγιάση μέ μύστηριακό
κύρος. Μέσα στά τυπικά του σύμβολα, τις εθιμικές του
ποικιλίες, τά τραγούδια, τούς χορούς, τά ξεφαντώματα, τή
συγγενική καί φιλική συμπαράσταση, σπουδάζει κανείς τό
κοινωνικό καθεστώς, τούς οικονομικούς παράγοντες πού
καταδυναστεύουν τίς περισσότερες φορές τήν καρδιά κι
εμποδίζουν τά ζευγαρώματα, τό γονικό φίλτρο καί τήν
ετοιμασία γιά τή δημιουργία ενός νέου κοινωνικού κυτ
τάρου, τής οικογένειας, τής πατρότητας καί τής μητρό
τητας τά σκιρτήματα, τούς όραματισμούς γιά μιά ευτυχι
σμένη ζωή, τό άγχος μπροστά στήν αβεβαιότητα τού μέλ
λοντος.
Έτσι τ’ άρραβωνιάσματα κι ό γάμος, σταθμοί οπωσδή
ποτε χαρωποί μέσα στό βιοτικό ταξίδι, υπογραμμίζονται
έντονα καί χαράζονται ζωηρόχρωμα μέσα στή μνήμη καί
στή συνείδηση των άνθρώπων.

ΑΠΕΛΕΥ ΘΕΡΩΣΙΣ
ΤΗΣ
Θ ΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πόσο δύσκολον έφάνη εις τήν Κόρη τήν καλή
ώσπου ναύρη τό στεφάνι, τήν ελεύθερη φωνή·
σκλάβας έμεινε μονάχη εις τόν τούρκικο ζυγό,
ένώ ή μάνα της έχάρη τόν ελεύθερο χορό.
*

Όμως νά πού έλευθερώθη μέ άγάπη περισσή·
ογδόντα χρόνια τώρα νοιώθει τήν έλεύθερη ζωή·
μέ τήν μάνα της ένώθη μέ άγάπη καί στοργή
ζηλευτά νά τήνε φθάσει στήν άγάπη, στήν τιμή.
*
Λίγα χρόνια είναι μόνο δίχως νάναι στό ζυγό
όμως τόσα κατορθώνει μ’ ένα τρόπο ζηλευτότρόπο μόνο πού άξίζει στής Ελλάδος τά παιδιά,
πού ή Κόρη τής χαράζει νέα δόξα, λεβεντιά.
*

Δέν υστέρησε παρ’ όλη τήν σκλαβιά τήν τρομερή·
άνεδείχθη ίση μ’ όλη τήν πατρίδα τήν τρανήένα χαίρε τής αξίζει άπό όλους μέ καρδιά,
γιατί άξια άτενίζει τής Ελλάδος τήν ματιά!
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