
Ο ΓΑΜΟΣ EN ΒΟΓΑΤΣΙΚΩ 

1. Ή Κωμόπολις Βογατσικόν. Τό Β ο γ α τ σ ι κ ό ν, κοινώς Μπο-

γατσκό, είναι κο^μόπολις τής επαρχίας Καστοριάς τοΰ νομοΰ Φλωρίνης εν τή 

Δ. Μακεδονία, έδρα ιδίας ομωνύμου Κοινότητος, υπαγόμενη εκκλησιαστικώς 

είς τήν Μητρόπολιν Σισανίου καί Σιατίστης καί αποτελούμενη εξ ΰπερτετρα-

κοσίων οικιών με δισχιλίους περίπου κατοίκους. Κατά τήν άπογραφήν τοΰ 

1928 ευρέθησαν 1601 κάτοικοι. 

Τό Βογατσικόν κείται επί γραφικωτάτης τοποθεσίας, εις ΰψος 760-

770 μέτρων από τής θαλάσσης, καί είναι εκτισμένον επί είκοσι περίπου λο

φίσκων' διό εκφραστικώτατα θ α ή δυνατό να δνομάζηται Πολύλοφος. 

Ή ονομασία Βογατσικόν δεν έχει αρκούντως έξακριβωθή. Ή επικρα

τέστερα γνώμη είναι, ότι. ή λέξις είναι τουρκικής καταγωγής. Φαίνεται ότι οί 

Τοΰρκοι κατά τους παλαιοτέρους χρόνους ώνόμαζον τήν κωμόπολιν ταΰτην 

Μ π ο γ ά ζ - Κ ι ο ί τοΰτέστι «χωρίον τοΰ μπογαζιοΰ »,. λόγω τής τοποθεσίας 

της, άφοΰ χώνεται είς τό βάθος ενός στενοΰ. Τό Μ π ο γ ά ζ - Κ ι ο ϊ , συν τψ 

χρόνω, έγινε Μ π ο γ α τ σ κ ό , καί τοΰτο βαθμιαίως εξελληνισθέν κατέληξεν 

εις τό σημερινόν όνομα Βογατσικόν1). 

Κατά τους παλαιοτέρους χρόνους τό Βογατσικόν ώνομάζετο υπό τών 

τότε κυριάρχων Τούρκων Γ ε ν τ ή - Κ ι ο ϊ 2 ) , καί υπό τό όνομα τοΰτο φέρεται 

άναγεγραμμένον εις τήν εν Κωνσταντινουπόλει διατηρουμένην Μάννα, ώς 

αποκαλείται επιτοπίως τό κτηματολόγιον. Ή ονομασία αΰτη οφείλεται εις τό 

γεγονός, ότι προ πεντακοσίων περίπου ετών οί κάτοικοι τοΰ σημερινοΰ Βογα-

τσικοΰ ήσαν διεσκορπισμένοι είς επτά πέριξ μικρά χωρία, άτινα εφερον τα 

εξής ονόματα, διασωζόμενα μέχρι σήμερον είς τάς σχετικάς τοποθεσίας : Γκου-

λιασιάνοι, "Αγιος Δημήτριος, Κατσάντβο, Προσήλιο, Πόρος, Κουτό ούφλιανη, 

καί Παλιοκλήσι. Λόγω τών συχνών επιδρομών τών Γκέγκηδων και άλλων 

άτακτων στοιχείων ήναγκάσθησαν, προς άσφάλειάν των, οί κάτοικοι τών ανω

τέρω επτά μικρών χωρίων να καταφύγουν είς τήν ΰπερκειμένην δασικήν εκ-

τασιν, προφυλασσομένην έκ τριών πλευρών υπό αξιόλογων ορεινών διακλα-

1. 'Υπάρχει καί ή λαϊκή άντίληψις, ότι τό Βογατσικόν οφείλει δήΟ-εν τήν όνο-
μασίαν του είς τήν λέξιν μπογάτσια (!), διότι οί Βογατσιώται διακρίνονται δια τήν κα
τασκευήν καί εξαιρετικών μπογατσιών. 

2. Γεντή - Κιοϊ, λ. τουρκική = Έπταχώρι . 
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δώσεο^ν καί ν' αποτελέσουν τήν σημερινην κωμόπολιν, υπό τό κοινόν όνομα 

Βογατσικόν. 

Ή σημερινή θέσις τοΰ Βογατσικοΰ έχει σχήμα πετάλου, ούτινος 

τήν περιφέρειαν άποτελοΰν άλεπάλληλοι σειραί βουνών καί λοφίσκων, με 

λεπτοεάτας γραμιιάς. Έ π ί τών υψηλότερων κορυφών τών βουνών καί λο

φίσκων τούτοον είναι εκτισμένα γραφικ(ότατα παρεκκλήσια, περιβαλλόμενα υπό 

γηραιών δρυών, αϊτινες, υπολείμματα οΰσαι τών παλαιών πυκνών δασών, 

διεσώθησαν, επειδή είναι άφιερωμέναι εις τους προστάτας αγίους τών παρεκ

κλησίων καί θεωροΰνται δια τοΰτο ίεραί και απαραβίαστοι. Είς τά παρεκκλή

σια ταΰτα εΰρισκον ασφαλή καταφύγια οί "Ελληνες άντάρται κατά τον μακε-

δονικόν αγώνα. Τό άνοιγμα τοΰ εν λόγω πετάλου στρέφεται προς Νότον με 

θαυμασίαν θέαν προς τον ήμαορον απέχοντα 'Αλιάκμονα ποταμόν καί προς 

τήν πολύ μακρΰτερον, εύρύταεα εκτεινομένην, όρεινήν άλυσιν τών Καμβουνίων 

ορέων ( "Οντρια ) καί τοΰ όρους Γράιιος (Γράμουστα), απάντων διακλαδώ

σεων τής Πίνδου, όπισθεν τών όποί(ον εκτείνονται ή "Ηπειρος καί ή 'Αλβα

νία. Τό πέταλον αυτό διατρέχει περιφερειακώς ή από Καστοριάς είς Κοζάνην 

δημοσία οδός, ήτις συνδέει τό Βογατσικόν α φ ' ενός μεν μετά τής Θεσσαλο

νίκης αύτοκινητιστικώς και σιδηροδρομικώς ( δ ι α τοΰ Α μ υ ν τ α ί ο υ ) καί α φ ' 

ετέρου μετά τής νοτίου Ελλάδος αύτοκινητιστικώς. 

Τό έδαφος τοΰ Βογατσικοΰ είναι περιωρισμένον κατ' εκτασιν καί πτω-

χόν είς ποιότητα. 'Ολίγοι μόνον γεωργοί καί κτηνοτρόφοι ΰπήρχον ανέκαθεν 

εν αυτφ, τό περισσότερον δέ καλλιεργήσιμον έδαφος ήτο καί εξακολουθεί να 

είναι διηρημένον εις μικροτάτας ιδιοκτησίας, πεφυτευμένας υπό αμπέλων, τάς 

όποιας εκαλλιέργουν ώς επί τό πλείστον αϊ γυναίκες, προσλαμβάνουσαι δια 

τάς βαρυτέρας εργασίας ( κλάδευμα καί σκαψίματα ) εργάτας έκ τών πέριξ 

τουρκικών χωρίων, τών ανδρών ήναγκασμένων ν ' άποδημοΰν εις τήν ξένην, 

καί ιδίως είς τήν Κωνσταντινούπολις, όπου επεδίδοντο εις διάφορα επαγγέλ

ματα καί κατ' εξοχήν είς τήν οίκοδομικήν. Ούτω, με τα εισοδήματα τών 

αμπέλων ') — διεκρίνοντο δέ πάντοτε τά εκλεκτά κρασιά καί ρακιά τοΰ Βο

γατσικοΰ, άτινα κατηναλίσκοντο εις τάς πέριξ πόλεις καί κωμοπόλεις καί ιδίως 

είς τήν Κορυτσάν — τους δημητριακούς καρπούς 2, τα κτηνοτροφικά προϊ

όντα 3 , τά ωραία καί εύγεστα οπωρικά καί με τά εμβάσματα ·— τά χασλίκια 

1. Εις 500 (XX) όκάδας περίπου ανήρχοντο αί παραγόμενοι έκ τών αμπέλων τοΰ 
Βογατσικοΰ σταφυλαί, 

2. Τά γεωργικά ζεύγη ανήρχοντο άνέκατ>εν έν Βογατσικω είς 80 - 100. 
3. Ό λ α τά κτηνοτροφικά προϊόντα τοΰ Βογατσικοΰ τ>εωροΰνται εκλεκτά καί 

νοστιμώτατα λόγω τοΰ ξηρού κλίματος καί τής εκλεκτής καί άρωματώδους χλωρίδος. 
Προ πάντων το κρέας τοΰ Βογατσικοΰ ί^εωρείται νοστιμώτατον, διότι τά πρόβατα βό
σκουν επί τών πετρωδών οροσειρών, όπου τρώγουν τήν άρωματώδη μυτηρίναν ( είδος 
ρήγανης ). 
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— τών εις τήν ξένην εργαζομένων ανδρών, δεν καθίσταντο βεβαίως πλούσιοι 

οί Βογατσιώται, εζων όμως με σημαντικήν άνεσιν καί άξιοσημείωτον άξιο-

πρέπειαν. Οί Βογατσιώται έθεο3ρησαν πάντοτε έντροπήν « ν ' α γ ο ρ ά ζ ο υ ν 

τ α λ ε ύ ρ ι μ ε τ ή ν ο κ ά », φροντίζοντες κατά κανόνα ν ' αποθηκεύουν « τ ό 

σ τ ά ρ ι τ ή ς χ ρ ο ν ι ά ς » . 

Δυστυχώς ή επελθούσα καταστροφή τών αμπέλων τού Βογατσικοΰ υπό 

τής φυλλοξήρας επέφερε σοβαρώτατον πλήγμα εις τα εισοδήματα τής κωμο-

πόλεως ταύτης, οί δέ κάτοικοι της υφίστανται σήμερον άξιοσημείωτον ο'ικο-

νομικήν δοκιμασίαν. Έ ν τούτοις καί τάς στενόχωρους αύτάς περιστάσεις άν-

τιμετο>πίζουν οί Βογατσιώται με άξιοθαύμαστον καρτερικότητα καί άξιοση

μείωτον άξιοπρέπειαν. 

Ή έλλειψις επαρκούς γής καί ή πτωχεία τοΰ εδάφους άναπληροΰνται εν 

πολλοίς ευτυχώς από άλλα αγαθά. Τό κλίμα τού Βογατσικοΰ είναι ξηρότα-

τον καί ύγιεινότατον, τοΰθ* όπερ μαρτυρεΐται από τήν εύρωστίαν τών κατοί

κων, τήν άρτιμέλειαν καί μακροζωΐαν αυτών, ώς καί από τήν άδυνατότητα 

τής συντηρήσεως ιατρού έν τή έν λόγω κωμοπόλει. Έ ά ν εις τό ύγιεινόν τοΰ 

κλίματος συνυπολογισθούν ό εκτεταμένος ωραίος ορίζων, αί λαμπραί έξοχαί, 

ή άρξαμένη δασική άνάπτυξις επί τών υπερκειμένων οροσειρών καί τό ελα-

φρότατον καί ύγιεινότατον ύδα>ρ έκ τής νέας υδρεύσεως, άγετοί τις εις τό 

συμπέρασμα ότι τό Βογατσικόν δύναται να ί)εωρηί)ή ώς εν τών καλλιτέρων 

θέρετρων τής Λ. Μακεδονίας. 

Οί άποδημοΰντες Βογατσιώται κατά τους παλαιοτέρους χρόνους διέμενον 

επί έτη έν τή ξένη εργαζόμενοι μακράν τών οικογενειών των. Τετρακις τοΰ έτους 

— π ρ ο τοΰ Πάσχα, πράτων ' Αγίων 'Αποστόλων, προ τής εορτής τής Κοιμήσεο>ς 

τής Θεοτόκου (15 Αυγούστου) καί προ τών Χριστουγέννων — έταξίδευον είς τήν 

Κίονσταντινουπολιν οί λεγόμενοι Κερατζήδες ' ) , ών αποστολή ήτο να φέρουν είς 

τους άποδημοΰντας έπιστολάς καί δώρα τών οικογενειών των, να εισπράττουν 

π α ρ ' αυτών τά δανειζόμενα τοΐς οίκείοις των χρηματικά ποσά — την πόλτσα — 

μετά τών σχετικών τόκο)ν, να μεταφέρουν εις τάς έν τή πατρίδι διαμένουσας 

οικογενείας τά χασλίκια, τά δώρα καί τάς έπιστολάς τών άποδημούντων, καί 

να γίνωνται οί διαγγελείς μεταΗύ τών ξενητευμένων καί τών οικογενειών των. 

Δι ' όλας τάς υπηρεσίας αύτάς, πολύτιμους δια τήν έποχήν έκείνην τής ατε

λέστατης καί επικινδύνου συγκοινωνίας, ήμείβοντο πλουσιοπαρόχως οί κερα

τζήδες, τού επαγγέλματος των θεωρουμένου επικερδούς καί αξιοπρεπούς. 

Μετά ετών έν τή ξένη διαμονήν, έπανήρχοντο οί άποδημούντες Βογα

τσιώται είς τήν πατρίδα των δια να ϊδουν τάς οικογενείας των καί διέλθουν 

επί τίνα χρόνον μαζί των, οί νεανίαι δέ καί δια να νυμφευθούν. Ώ ς επί 

τό πλείστον ή επάνοδος τών άποδημούντων έγίνετο κατά τον χειμώνα, οπότε 

1. Οί κερατζήδες ήσαν είδος περιοδευόντων τραπεζητών. 
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περιωρίζοντο αί εργασίαι εν τή ξένη, τελούνται αί περισσότεροι έορταί προς 

διασκέδασιν καί έλάβανον χώραν οί περισσότεροι γάμοι. Συγκινητίκωτάτη 

άπέβαινεν ή υποδοχή, τήν οποίαν έπεφύλασσον είς τους επανερχομένους ξενη-

τευμένους — τους μαστόρους ') — οί οικείοι των καί οί λοιποί κάτοικοι. Οί 

μεταφέροντες αυτούς άγωγιάται, ολίγον πριν φθάσουν είς τήν κωμόπολιν, 

προέτρεχον δια να αναγγείλουν εις τους οικείους τήν άφιξαν τών ξενητευμέ-

νων καί να πάρουν τά σιχαρίκια *). Προειδοποιημένοι οί οικείοι έξ επιστο

λών καί βεβαιούμενοι ήδη υπό τών αγωγιατών άνέμενον τους πεφιλημένους 

των με άνοικτάς άγκάλας, τινές δέ έξήρχοντο προς προϋπάντησιν καί έ'ξωθι 

τής κωμοπόλεως. Αί σύζυγοι τών ξενητευμένων — αί μαστόρινες — ήτοιμά-

ζοντο άπό ημερών δια τήν ΰποδοχήν τών αναμενόμενων νυμφίων, εβαφον τά 

μαλλιά των με ΐκνα καί ελούζοντο, κατά δέ τήν ήμέραν τής άφίξεως έστολί-

ζοντο με τά καλλίτερα ενδύματα των. Δεν έπρόφθανον ακόμη να άφιππεύσουν 

οί επανερχόμενοι ξενιτευμένοι άπό τά άλογα, — τά όποΐα, ώσεί αΐσθανόμενα 

τήν ιερότητα τής στιγμής έχρεμέτιζον υπερήφανα, ενώ οί έκ τών λαιμών των 

κρεμώμενοι κώδωνες ήχουν χαρμοσύνως — καί να εναγκαλιστούν τους οικεί

ους των, καί αί οίκίαι των έπλημμύρουν άπό τους πλησιέστερους συγγενείς 

καί τους στενωτέρους φίλους. Αί επισκέψεις έξηκολούθουν καί κατά τάς επο-

μένας ημέρας, παρελαυνόντων όλων σχεδόν τών κατοίκων τής κωμοπόλεως. 

Ή αυτή σχεδόν συγκινητική καί τελετουργική τακτική έφηρμόζετο καί 

κατά τήν άποδημίαν τών ξενητευμένο>ν. Οί περισσότεροι συγγενείς καί φίλοι 

επεσκέπτοντο τους μέλλοντας ν' αναχωρήσουν' αί γυναίκες εφερον, δια τό 

«καλό προβόδημα », άπό μίαν λαγήνην γεμάτην κρασί' πριν εξέλθουν τής 

οικίας οί άναχωροΰντες, ή μήτηρ ή ή σύζυγος, έχυνε επί τοΰ κατο)φλίου 

τής εξώθυρας νερό καί κρασί καί άργυρούν νόμισμα, τό οποίον έλάμβανον 

καί Ικράτουν ούτοι, άφοΰ προηγουμένως έκαμνον τό σταυρόν των' καί προε-

πέμποντο οί ξενητευμένοι υπό τών οικείων καί τών συγγενών πολύ έξωθι 

τής κωμοπόλεως, όπου ήσαν παρατεταγμένα παιδιά φέροντα εικόνας τών εκ

κλησιών, ας ήσπάζοντο καί έφιλοδώρουν οί άποδημοΰντες. Εις τον κοινόν 

εκείνον χώρον τοΰ αποχωρισμού διεξήγοντο σπαρακτικώταται σκηναί. Αί μη

τέρες, αί σύζυγοι και οί αδελφοί ήναγκαλίζοντο τους άποδημοΰντας εν μέσω 

κλαυθμών ασυγκράτητων, οί απερχόμενοι ήσπάζοντο τρυφεροηατα τά τέκνα 

των, άπεχαιρέτουν τους λοιπούς συγγενείς καί φίλους καί έπειτα ϊππευον, 

επινον ολίγον οΐνον έκ προσφερόμενης υπό τών οικείων λαγήνης, έ'χυνον τό 

ύπόλοιπον επί τής χαίτης τών ίππων, έκαμνον τον σταυρόν των καί εξεκί-

νουν, κινουμένων εκατέρωθεν μανδηλίων μέχρις ότου καθίσταντο αθέατοι, 

1. 'Ασφαλώς ή ονομασία αυτή άπεδίδετο είς τους άποδημοϋντας, διότι οί πε
ρισσότεροι έξ αυτών ήσαν κτίσται. 

2. Ευχάριστος αγγελία, δια τήν οποίαν έφιλοδωροΰντο. 
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οπότε έπανήρχοντο εις τάς οικίας των οί προπέμψαντες τους άναχωρήσαντας. 

Σήμερον έξέλιπον όλα εκείνα τά αγνά καί συγκινητικά έθιμα. Αί σχε-

τικαί συνθήκαι εκ βάθρων ήλλαξαν. Οί περισσότεροι τών άποδημούντων Βο-

γατσιωτών παραλαμβάνουν μαζί των καί τάς οικογενείας των, μονίμως πλέον 

έγκαθιστάμενοι έν τή ξένη. Μόνον κατ' αραιά χρονικά διαστήματα καί δι' 

ολίγον μόνον χρόνον επισκέπτονται, χάριν αναψυχής καί προς ίκανοποίησιν 

τοΰ νοσταλγικού των αισθήματος, τήν ίδιαιτέραν πατρίδα των. 'Εν τούτοις, 

καί έν τή ξένη ζώντες οί Βογατσιώται, δεν λησμονούν τήν γενέτειράν των, 

ΕΙκ. 2. Γυναίκες τοΰ Βογατσικοΰ μέ τάς παλαιάς ενδυμασίας των. 

φροντίζοντες δια τήν ίδρυσιν κοινοφελών έργων μέ τάς εκάστοτε δωρεάς των. 

Ούτω, προ τής κατά τον πρώτον Βαλκανικόν πόλεμον καταστροφής τού Βογατσι

κοΰ, τά εκπαιδευτήρια αυτού συνετηρούντο κυρίως έκ τών κληροδοτημάτοον 

τών αειμνήστων ευεργετών Ράλλη Πλιούφα καί Μενελάου Μήκα, καί έν μέρει 

έκ τών εισοδημάτων τών δύο ενοριακών ναών τής κωμοπόλεως. Τό άνεγερ-

θέν μετά τήν ώς άνω καταστροφήν ώραιότατον σχολικόν κτίριον έν πολλοίς 

εστηρίχθη είς άξιόλογον δωρεάν τού έν Ρουμανία πλουτίσαντος ευεργέτου 

Σπ. Νικολάου. Ό πλουτισμός τοΰ σχολείο;) τούτου δι' άξιολογωτάτης συλ

λογής διδακτικών εικόνων καί οργάνων οφείλεται είς συνδρομάς τών έν 

Θεσσαλονίκη άποδημούντων Βογατσιαπών. Ή άνέγερσις λίαν ευπροσώπου 

ξενοδοχείου καί καφενείου τής κωμοπόλεως έγένετο δια χρημάκον άποστα-

λέντων εκ τών έν 'Αμερική Βογατσιωτών. Αυτή ή ΰδρευσις τής κωμοπό-
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λεως εστηρίχθη έν πολλοίς εις χρηματικήν άρωγήν τών έν τή ξένη άποδη

μούντων Βογατσιωτών. 

Οί Βογατσιώται διεκρίθησαν πάντοτε δια τήν νοημοσύνην, τήν φιλο-

μάθειαν, τήν συντηρητικότητα καί τον πατριωτισμόν των. 

Διετήρουν επί Τουρκοκρατίας, δια τών προσόδων τών μνησθέντίον ανω

τέρω κληροδοτημάτων καί τών εισοδημάτων τών ενοριακών ναών των, άνευ 

ουδεμιάς έκ μέρους τοΰ Εθνικού Κέντρου ενισχύσεως, πλήρη δημοτικά σχο

λεία αρρένων καί θηλέων καί ήμιγυμνάσιον αρρένων. 

Οί ιερείς τοΰ Βογατσικοΰ έπί Τουρκοκρατίας διεκρίνοντο δια τήν 

μόρφωσιν, τό ήθος καί τον πατριωτισμόν των. Τινές έξ αυτών ήσαν τελειό

φοιτοι γυμνασίων καί διετέλουν καί διδάσκαλοι. 

Πλείστοι Βογατσιώται, ώς διδάσκαλοι, ιερείς καί επιστήμονες, προσέ-

φερον πολύτιμους υπηρεσίας είς διάφορα τμήματα τοΰ υποδούλου ιδίως ελ

ληνισμού. 

'Εκ Βογατσικοΰ κατάγεται ή πολλαχώς είς τά γράμματα, τήν πολια-

κήν καί είς τους εθνικούς προς άπελευθέρωσιν τής Μακεδονίας αγώνας δρά-

σασα οικογένεια Δραγούμη. 'Επίσης έκ Βογατσικού κατάγεται καί ή οικογέ

νεια Ρουσοπούλου, τής οποίας ό μέν Αθανάσιος Ρουσόπουλος διετέλεσε κα 

θηγητής τής αρχαιολογίας έν τώ Πανεπιστημίω 'Αθηνών, ό δέ υιός του "0-

θων Ρουσόπουλος ΰπήρξεν ιδρυτής τής έν 'Αθήναις 'Εμπορικής καί Βιομη

χανικής 'Ακαδημίας, πολλοί απόφοιτοι τής οποίας κατέλαβον σπουδαιοτάτας 

θέσεις έν τή ελληνική κοινωνία. 

Ή έμμονη τών Βογατσιωτών εις τά πάτρια είναι παροιμιώδης, ή δέ 

οικογένεια παρ' αύτοίς υπήρξε πάντοτε πατριαρχική, πιστή είς τήν τήρησιν 

τών πατροπαράδοτων ηθών και εθίμων. Αί άρεταί άλλως τε αύται τών Βο

γατσιωτών καταδεικνύονται καί εις τήν κατωτέρω καταχωρουμένην περιγρα-

φήν τών συνθηκών καί τής τελέσεως τοΰ γάμου έν Βογατσικώ. 

Δια τον πατριωτισμόν τών Βογατσιωτών υπάρχουν πλείστα απτά 

γνωρίσματα. 'Ανέκαθεν ακραιφνών ελληνικών αισθημάτων τό Βογατσι 

κόν καί ομιλούν αποκλειστικώς τήν έλληνικήν γλώσσαν — αφού καί οί πε

ρίοικοι Τούρκοι, οί επονομαζόμενοι Βαλαάδες '), ώμίλουν μόνον τήν έλλη

νικήν γλώσσαν — υπήρξε πάντοτε κέντρον ζίοηροτάτης εθνικής δράσεως. Κατά 

τήν διάρκειαν μάλιστα τού μακεδόνικου αγώνος, τό Βογατσικόν ύπήρίεν η 

1. Οί Βαλαάδες ήσαν, ώς γνωστόν, "Ελληνες έξισλαμισοΐντες είς παλαιοτέρους 

χρόνους, ώς αποδεικνύεται άπό τήν έλληνικήν γλώσσαν τ ω ν — μ έ χ ρ ι πρύ τίνων ετών 

καί οί χοτζάδες των έτέλουν τάς τελετουργίας των εις τά τζαμιά ελληνιστί .από 

τά κοινά μέ τους χριστιανούς ήΌη καί έΦιμα, άπό απομεμακρυσμένος καί μή λησμο-

νηΦείσας μετά τών περιοίκων χριστιανών συγγενείας των, καί άπό τήν είίρεσιν ερει

πίων αρχαίων χριστιανικών εκκλησιών έν τοις χωρίοις των, 

9 
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κυριωτέρα εστία τής ελληνικής έν τή Δ. Μακεδονία δράσεως καί ή αφετηρία 

τής έξορμήσεως τών ελληνικών ανταρτικών σωμάτων εναντίον τών Βουλγά

ρων κομιτατζήδων, οίτινες έδρο.)ν είς τά σλαβόφωνα χωρία τής επαρχίας Κα

στοριάς. Πολύτιμοι υπήρξαν καί σημαντικαί αί ύπηρεσίαι, τάς οποίας προσέ-

φερον οί Βογατσιώται εις τά έν ταΐς περιφερείαις Κορεστίων, Μορεχόβου καί 

Καστανοχωρίων δράσαντα ελληνικά ανταρτικά αποσπάσματα. 'Ακριβώς δέ, 

δια τήν άπαράμιλλον αυτήν συνδρομήν του εις τον Μακεδονικόν αγώνα, υπέ

στη σκληράν δοκιμασίαν τό ήρωϊκόν Βογατσικόν, δις πυρποληθέν υπό τών 

Τούρκων κατά τον πρώτον Βαλκανικόν πόλεμον. Ή έλληνικότης άλλως τε τοΰ 

Βογατσικοΰ ουδέποτε ήμφισβητήθη υπό τών έχθρων τοΰ Ελληνισμού, οϊτι-

νες ούδεμίαν έθνικήν βλέψιν ή προπαγανδιστικήν τάσιν έτόλμησαν να εκδη

λώσουν ποτέ επί τής ελληνικωτάτης ταύτης μακεδόνικης κωμοπόλεως. 

Τήν έκ τής πυρπολήσεώς του συμφοράν αντιμετώπισε τό Βογατσικόν 

μέ τήν έγνωσμένην ύπερηφάνειαν, καρτερικότητα καί αύτοπεποίθησίν του. 

"Ανευ τής ελαχίστης κρατικής αντιλήψεως καί βοηθείας κατοόρθωσαν οί Βο

γατσιώται : να ανεγείρουν έκ τών ερειπίων μεγαλοπρεπεστέρας τάς οικίας των, 

να ανοικοδομήσουν ώραιότατον, εύρυχωρότατον και ύγιεινότατον σχολικόν 

κτίριον, έν ω στεγάζονται πλήρη δημοτικά σχολεία αρρένων καί θηλέων καί 

μικτόν ήμιγυμνάσιον (έσχατους μόλις καταργηθέν), Κοινοτικόν κατάστημα, 

έν ω στεγάζονται καί ή αστυνομία καί αίύπηρεσίαι τών ΤΤΤ, καί εύπρόσωπον 

ξενοδοχεΐον καί καφενεΐον' να κατασκευάσουν άξιόλογον ΰδραγωγεΐον διά 

τήν ύδρευσίν των καί να επισκευάσουν τάς παλαιάς βρύσεις, να επιδιορ

θώσουν τους δρόμους καί να καταρτίσουν άξιόλογον δίκτυον υπονόμων. Έπέ-

τυχον ούτως οί Βογατσιώται διά τών ίδία)ν δυνάμεων καί προσπαθειών καί 

μέ μόνην τήν οίκονομικήν ένίσχυσιν έκ μέρους τών έν τη ξένη εργαζομένων 

συμπατριωτών των να καταστήσουν τήν πατρίδα τα)ν πολύ εύπροσωποτέραν 

άπό πολλάς άλλας μεγαλυτέρας καί πλουσιωτέρας μακεδόνικος κωμοπόλεις. 

Έάν καταβληθη προσπάθεια να άνασυσταθοΰν διά φυτεύσεως καταλ

λήλων αμερικανικών κλημάτων, αί υπό τής φυλλοξήρας καταστραφεΐσαι άμ

πελοι, ν' άναπτυχθη ή δενδροκομία, ή μελισσοκομία καί ή καπνοπαραγωγή, 

ν' άρχίση λειτουργούν τό άπό πολλού κυοφορούμενον ταπητουργεΐον, καί εάν 

πραγματοποιηθή ό μελετώμενος ηλεκτροφωτισμός, τό Βογατσικόν, μέ τό ξη-

ρόν καί ύγιεινόν κλίμα, τον έκτεταμένον ορίζοντα, τάς λαμπράς έξοχάς, τους 

νοήμονας καί προοδευτικούς κατοίκους καί τήν ένδοξον καί ήρωϊκήν έθνικήν 

ΐστορίαν του, θα καταστή μία έκ τών ωραιότερων καί προοδευτικωτέρων 

κωμοπόλεων τής Μακεδονίας καί τής όλης Ελλάδος. 
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2. ΓενικαΙ περί γάμου πληροφορίαι καί παρατηρήσεις. « Χα

ρά » ι) ώνομάζετο γενικώς ό γάμος κατά τους παλαιοτέρους χρόνους έν Βο-

γατσικφ, καί ούτως εξακολουθεί ν' άποκαλήται ακόμη καί σήμερον τό χρι-

στιανικόν τοΰτο μυστήριον 3) υπό τών περισσοτέρων Βογατσιωτών. Κατ' άνα-

λογίαν καί ή συνηθεστέρα, άλλα καί προσφιλεστέρα ευχή, τήν οποίαν δίδουν 

εις τους ανύπανδρους έν τή μακεδόνικη αύτη κωμοπόλει είναι : « Κ α ί 

σ τ ι ς χ α ρ έ ς σ ο υ » 8 ) . 

Ό τοιούτος χαρακτηρισμός τοΰ γάμου είναι απολύτως επιτυχής καί εκ

φραστικός, δικαιολογούμενος άπό τήν μακραίωνα ίστορίαν τοΰ ελληνικού 

έθνους. Έκπαλαι ό γάμος έθεωρήθη παρά τοις Έλλησι ποθητός καί πρόξενος 

άνεκλαλήτου χαράς καί εξαιρετικής άγαλλιάσεως ού μόνον παρά τοις εις γά

μου κοινωνίαν έρχομένοις, άλλα καί εις τους γονείς, αδελφούς καί λοιπούς 

συγγενείς καί φίλους τών νεόνυμφων. 

" Ο τ α ν ό ' Ο δ υ σ σ ε ύ ς , γυμνός ν α υ α γ ό ς είς τήν νήσον τών Φ α ι ά κ ω ν , Ικέ

τευε τήν Ν α υ σ ι κ ά να τω δωρήση ρ ά κ ο ς έκ των κ α λ υ μ μ ά τ ω ν τών ε ν δ υ μ ά τ ω ν 

διά νά κ α λ ύ ψ η τήν γ υ μ ν ό τ η τ α του καί νά τω δείξη τον δρόμον π ρ ο ς τήν π ό · 

'λιν, δέν εδρε κ α λ λ ι τ έ ρ α ς ε ύ χ ά ς ν' ά π ε υ θ ύ ν η π ρ ο ς τήν λευκόλενον θ υ γ α τ έ ρ α 

του 'Αλκινόου ά π ό τ ά ς έ κ φ ρ α ζ ο μ έ ν α ς δ ιά τών κ α τ ω τ έ ρ ω στίχων, οϊτ ινες ευ

λ ό γ ω ς θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι ώς ό τελειότερος ορισμός τοϋ ε υ τ υ χ ο ύ ς γ ά μ ο υ : 

« κ' έσέ νά δ ώ σ ο υ ν οί θεοί τ ά ο σ α ή ψυχή σου θέλει ' 

ά ν τ ρ α καί σπίτι κ' ώ μ ο ρ φ η ν ομόνοια νά χ α ρ ί σ ο υ ν 

ότι δέν είναι είς τήν ζωήν λ α μ π ρ ό τ ε ρ η ε υ τ υ χ ί α , 

π α ρ ' άν το σπίτι κυβερνούν μέ μια καί μόνη γ ν ώ μ η 

ό ά ν τ ρ α ς μέ τήν σ ύ ν τ ρ ο φ ο · λ ύ π η διά τ ο υ ς ε χ θ ρ ο ύ ς τ ω ν 

χ α ρ ά τών φ ί λ ω ν καί τ ' άκοϋν μ ά λ ι σ τ α εκείνοι π ρ ώ τ ο ι ». 4) 

( Ό δ . Ζ 180-185. ) 

Είς ά λ λ ο χ ω ρ ί ο ν τής ' Ο δ ύ σ σ ε ι α ς φέρεται ή θεία ' Α φ ρ ο δ ί τ η ανερχομένη 

τον " Ο λ υ μ π ο ν διά νά ζητήση ά π ό τον έ ρ ί γ δ ο υ π ο ν Δ ί α τήν χ α ρ ά ν του γ ά μ ο υ 

τών κ ο ρ α σ ί δ ω ν : 

« καί ώς ν' άνεβή 'ς τον " Ο λ υ μ π ο ν ή Ά φ ρ ο δ ί τ ' ή θεία, 

τών κ ο ρ α σ ί δ ω ν τήν χ α ρ ά του γ ά μ ο υ νά ζητήση 

ά π ό τον Δία βροντητή, 'που, τ ώ ν α π ά ν τ ω ν γ ν ώ σ τ η ς , 

τήν μοίρα καί τήν άμοιρ ιά κάθε θνητού γνωρίζει ». 

( Ό δ . Υ 73-76. ) 

1. Και είς αλλάς κωμοπόλεις καί χωρία τής Μακεδονίας ονομάζεται ό γάμος 

« χαρά ». Επίσης ούτως έκαλεΐτο κοινώς καί έν Πόντω, εξακολουθεί δέ να φέρη 

τό όνομα τοΰτο είς Κρήτην, τάς νήσους του Αιγαίου καί είς πλείστα άλλα μέρη τής 

Ελλάδος. 

2. « Το μυστήριον τοντο μέγα εοτί » λέγει περί γάμου ό 'Απόστολος Παύλος έν 

τη προς Έφεσίους επιστολή του (Κεφ. Ε'., στ. 32). 

3. Ή ίδία ευχή συνηθίζεται καί είς όσα άλλα μέρη τής Ελλάδος εξακολου

θ ε ί ό γάμος να όνομάζηται χαρά. 

4. Ή μετάφρασις τοΰ όμηρικοΰ τούτου χωρίου, ώς καί τών κατωτέρω αναφε

ρομένων, έχει παραληφΌ-ή έκ τής μεταφράσεως τοΰ Ί α κ . Πολυλά. Ή ορθογραφία τοΰ 

Πολυλά διατηρείται. 
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Ή χαρά άλλως τε έκ του γάμου δέν περιωρίζετο κατά τήν αρχαιότητα 
μόνον μεταξύ τών συζύγων. Αί συζυγικοί περιπτύξεις τών θεών εθεωρούντο 
ώς τοσούτω αΐσιον γεγονός, ώστε σύμπασα ή φύσις νά οργά έκ χαράς. Ούτως, 
δταν ή "Ηρα έκοιμήθη μετά τού Διός έπί τής "Ιδης, έβλάστησαν αυθορμήτως 
έκ τής γης τά κάλλιστα τών ανθέων διά νά σχηματίσουν τήν θείαν εύνήν : 

« είπε καί τήν όμόκλινην αγκάλιασε ό Κρονίδης· 
καί ή θεία γη τους έβγαλε χλωρό χορτάρι νέο, 
κρόκον, τριφύλλι τρυφερό καί φουντωμένα κρίνα, 
που τους βαστοΰσ-αν μαλακά τήν γήν νά μήν εγγίζουν 
ς' αυτά πλάγιασαν μέ χρυσήν νεφέλην τυλιγμένοι 
ώραίαν, όπου λαμπεραίς τους ερραινε σταλούλαις ». 

( Ί λ . Ξ 346-351.) 

'Αλλ' οπως θεωρείται σήμερον γενικώς παρά τοις "Ελλησιν ό γάμος ού 
μόνον ώς ποθητός, χορηγός πάσης χαράς, άγαλλιάσεως καί ευτυχίας, άλλα καί 
Ιερός καί τίμιος, ούτως εθεωρείτο καί κατά τήν αρχαιότητα άπ' αυτών ακόμη 
τών μυθικών χρόνων. Ή ίερότης του γάμου διαλάμπει απανταχού τών ομηρι
κών έπων. Αυτοί οί θεοί θεωρούνται προστάται του ύμεναίου καί φέρονται 
παρέχοντες είς τους θνητούς τάς συζύγους των, εύλογοΰντες τους γάμους τών 
ευνοουμένων των : 

« καλόγνωσ' εΐν' ή γενεά τ' ανδρός, όπου ό Κρονίδης 
του γάμου καί τής γενετής ευτύχισε τήν ώρα. 
ώς έδωκε τού Νέστορα νά εΐναι όλοκαιρής του, 
καί αυτός λαμπρά 'ς τό σπίτι του τά γέρα νά περνάη, 
κ' υιούς νά εχη συνετούς καί 'ς τ' άρματα μεγάλους ». 

( Ό δ . Δ 207-211.) 

ορίζοντες τον αριθμόν τών γεννωμένων έν έκαστη οικογένεια : 
« τ ή ς ' Ε λ έ ν η ς 

τέκνα οί θεοί δέν έδωκαν, άφ ' δτου είχε γεννήσει 
τήν Ερμιόνη, 'πώλαμπαν ωσάν τήν 'Αφροδίτη ». 

( Ό δ . Δ 12-14.) 

καί δ ω ρ ο ύ ν τ ε ς α ύ τ ά τ ή μ η τ ρ ί , κατά τήν εκφρασιν τού ποιητού. 
Τήν Ιερότητα τού γάμου κατά τήν αρχαιότητα αποδεικνύει καί τό γεγο

νός δτι ή προστασία αυτού εΤχεν άνατεθη είς τήν χρυσόθρονον "Ηραν, τήν μάλ
λον μεγαλοπρεπή καί σεβαστήν τών θεαινών καί μίαν τών μεγίστων θεοτήτων 
τοΰ ελληνικού Πανθέου, άδελφήν καί σύζυγον τού πατρός ανδρών τε θεών τε. 
Είς τήν ύψηλήν αυτήν προστάτιν τού γάμου, έπί τούτω καλουμένην καί « τ ε -
λ ε ί α ν », προσεφέρετο πάντοτε τιμητική θυσία κατά τήν τελετήν τού γόμου, 
συνηθέστατα δέ ή νύμφη, « γ α μ ή λ ι α » καί « ζ υ γ ί α » επονομαζόμενη, έθυ-
σ'ιαζεν είς τήν σεβαστήν θεάν προ τού γάμου τήν κόμην της. 

Καί κατά τους νεωτέρους χρόνους ό γάμος θεωρείται ιερός καί τίμιος. 

Ή άνάπτυξις μάλιστα τής ίερότητος αυτού έγένετο βαθμιαία καί παράλληλος 

προς τήν πολιτικήν καί κοινωνικήν τού άνί)ρώπου κατάστασιν. Ή σχετική δέ 

σημερινή έξύψωσις τής εννοίας τού γάμου οφείλεται ιδίως είς τήν χριστιανι-

κήν πίστιν, ήτις, περιβαλούσα τούτον μέ τό θείον κύρος, τον κατέστησεν έν 

τών επτά χριστιανικών μυστηρίων, άνακηρύξασα διαρρήδην ότι «καταλείψει 
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άνθρωπος τον πάτερα και τήν μητέρα και προσκολληθήσεται προς τήν γυναίκα 

αυτού καί έσονται οι δύο είς σάρκα μίαν ». ') 

Είναι λοιπόν δεδικαιολογημένη ή παρά τοις σημερινοΐς "Ελλησιν άντί-

ληψις ότι πάς μή νυμφευόμενος, έτι δέ μάλλον πάσα μή νυμφευομένη, πρέπει 

νά θεωρήται απόκληρος τής τύχης καί τής χαρμονής. 

Κατά τήν αρχαιότητα οί ά λ ε κ τ ρ ο ι καί ά ν υ μ έ ν α ι ο ι , οί οοτε τού 
γάμου μέρος λαχόντες, οΰτε παιδείου τροφής, έλογίζοντο δ ύ σ μ ο ι ρ ο ι . Σχε
τικώς είς τήν Ή λ έ κ τ ρ α ν τού Σοφοκλέους ( 164 - 168 ) άναγινώσκομεν : 

« δν γ' έγώ ακάματα 
προσμένουσ' άτεκνος, 
τάλαιν', ανύμφευτος αίέν οίχνώ, 
δάκρυσι μυοαλέα, τον άνήνυτον 

οΐτον έχουσα κακών » 

Επίσης είς τήν Ά ν τ ι γ ό ν η ν τού Σοφοκλέους (916-919) άπαντώμεν: 
« Καί νυν άγει με διά χερών οϋτω λαβών, 
άλεκτρον, άνυμέναιον, ούτε τοϋ γάμου 
μέρος λαχοΰσαν, ούτε παιδείου τροφής, 
άλλ' ώδ' έρημος προς φίλων ή δύσμορος 
ζώσ' είς Θανόντων Ερχομαι κατασκαφάς ». 

Είς τήν άρχαίαν Σπάρτην οί νυμφευμένοι έτιμώντο κατ' εξοχήν καί έκρί-
νοντο άξιοι νά προΐστανται τών κοινών, ένώ οί άγαμοι έστεροΰντο πάσης τι
μής καί ώνειδίζοντο. Σχετικώς άναγινώσκομεν είς τον Πλούταρχον : « ΤΗν μέν 
οδν καί ταύτα παρορμητικά προς γάμον λέγω δέ καί πομπάς τών παρθένων, 
καί τάς αποδόσεις, καί τους αγώνας έν όψει τών νέων, αγομένων ού γεωμε-
τρικαΐς, άλλ' έρωτικαΐς, ώς φησιν ό Πλάτων, άνάγκαις ού μήν άλλα κ α ί ά τ ι-
μ ί α ν τ ι ν ά π ρ ο σ έ θ η κ ε τ ο ι ς ά γ ά μ ο ι ς » . (Πλουτ. Λυκ. ΙΕ'.) 

Παρόμοιοι αφορισμοί διά τους ανύπανδρους έδικαιολογουντο ύπό τών 
αρχαίων έκ τών κακών, άτινα ε'βλεπον είς τήν άγαμίαν. 'Ανεξαρτήτως τών υγι
εινών λόγων, οϊτινες έπέβαλλον τον γάμον, δι' αυτού άπέβλεπον οί άνθρωποι 
ν' αποκτήσουν τέκνα, ϊνα καί ή πατρίς αύξηση καί πολυανδρίση καί αυτοί 
δταν μέν θά γηράσουν νά έχουν στήριγμα καί περίθαλψιν τών γειρατείων των, 
δταν δ' αποθάνουν νά μή στερώνται εκείνων οϊτινες καί τους οφθαλμούς των 
θά κλείσουν καί τά τοις νεκροϊς νομιζόμενα νά τελέσουν. Τέλος είς τά τέκνα 
εβλεπον οί άνθρωποι και τους κληρονόμους τού ονόματος καί τής περιουσίας 
των καί συνεχιστάς τής οικογενειακής εστίας. 

Σχετικώς άναγινώσκομεν είς τον Ο ί κ ο ν ο μ ι κ ό ν τού Ξενοφώντος ( VII, 
19): «Πρώτον μέν γαρ τω μή έκλιπείν ζώων γένη τούτο τό ζεύγος κείται μετ' 
αλλήλων τεκνοποιούμενον, έπειτα τό γηροβοσκούς κεκτήσθαι έαυτοϊς έκ τούτου 
του ζεύγους τοις γούν άνθρώποις πορίζεται ». 

'Ανάλογοι αντιλήψεις, απότοκοι παρεμφερών αναγκών, ισχύουν καί 

παρά τοΐς νεωτέροις "Ελλησι διά τον μή νυμφευόμενον άνδρα καί προ πάν

των διά τήν άνύπανδρον κόρην. Ή κοινή φράσις « τό στεφάνι φέρει δόξα», 

1. Άποστ. Παύλ. Έφ. 5, 30-31 
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έξηγουμένη ότι ό γάμος περιβάλλει διά δόξης τον άνθρωπον, ή δ' αγαμία 

δι' άδοξίας, δικαιολογεί πληρέστατα τό έπώνυμον τού άμοιρου διά πάντα μή 

είς γάμου κοινωνίαν έρχόμενον. Κατά συνέπειαν ή φράσις «νά μήν έχης 

μοίρα », απευθυνόμενη ιδίως προς νεανίδα, λογίζεται ώς μία τών πικρότε

ρων ύβρεων καί τών μεγαλυτέρων άρών. 

3. Ή κατάλληλος προς γάμον ηλικία. Κατά τους παλαιοτέρους 

χρόνους ή κατάλληλος προς γάμον ηλικία έν Βογατσικώ εθεωρείτο ή εφη

βική. Μέτρον δέ τής ήβης διά μέν τους άρρενας έλογίζετο τό Ι 8 0 ν μέχρι τού 

20 ο ν έτους, διά δέ τάς θηλείας τό 14ο ν μέχρι τού Ιο™. Τά ήθη κατά τους 

χρόνους εκείνους ήσαν αυστηρότατα καί οί Βογατσιώται ήναγκάζοντο νά παν-

δρεύουν τά παιδιά των είς νεαράν ήλικίαν. Εις μίκροτέραν ήλικίαν σπανιώ-

τατα ήρχοντο είς γάμου κοινωνίαν' άλλως τε καί αυτοί οί κανόνες τής Ε κ 

κλησίας μας ορίζουν, επί ποινή άκυρότητος, ήλικίαν γάμου άνωτέραν τών 12 

ετών διά τάς νεανίδας καί 15 διά τους νεανίας. Βατ>μηδόν όμως τά όρια αυτά 

ηύρύνθησαν αρκετά καί σήμερον ή συνηθεστέρα ηλικία διά μέν τάς νέας 

είναι 18-22 ετών, διά δέ τους νέους 25-30. 

Καί κ α τ ά τήν α ρ χ α ι ό τ η τ α , καί μ ά λ ι σ τ α κ α τ ά τους ' Ο μ η ρ ι κ ο ύ ς χ ρ ό ν ο υ ς , 

οί νέοι καί αί νεανίδες ένυμφεύοντο έν Θαλερά ηλικία, εντεύθεν δέ π ρ ο ή λ θ ε καί 

ή φράσις « θ α λ ε ρ ό ς γ ά μ ο ς » ( Ό δ . Υ 74 ). Ο ύ τ ω ς ό Λαέρτης ένύμφευσε τήν 

θ υ γ α τ έ ρ α του Κτιμένην, ά μ α ή β ά σ α σ α ν ( Πρβλ. Ό δ υ σ . Ο 366 ). Ό μ ο ί ω ς ό Κισσεύς 

ένύμφευσε τον καλοειδή καί μ έ γ α ν εγγονόν του Ί φ ι δ ά μ α ν τ α μέ τήν καλ-

λιπάρηον θ υ γ α τ έ ρ α του Θ ε α ν ώ « α ύ ι ά ρ έ π ε ί ρ ' ή β η ς έ ρ ι κ υ δ έ ο ς ϊ κ ε -

το μ έ τ ρ ο ν » ( Ί λ . Λ 225 ). Μέτρον δέ τής ήβης διά τους νέους εθεωρείτο άλ-

λ α χ ο ύ μέν τό 14ον Ετος, έν 'Αθήναις τό lbov καί έν Σ π ά ρ τ η τό 18ον. Καί ό 

Φ ι λ ό σ τ ρ α τ ο ς έν τ ω βιβλίω Β τών είς τόν βίον τού Ά π ο λ \ ω ν ί ο υ ορίζει τό 18ον 

ε*τος, είς δέ τό XV είδύλλιον τού Θεόκριτου ( σ τ . 129) α ν α γ ρ ά φ ε τ α ι : ό κ τ ω -

κ α ι δ ε κ έ τ η ς ή έ ν ν ε α κ α ί δ ε χ ' ό γ α μ β ρ ό ς . Καί ό Πέλοψ π α ρ ά Πιν-

δ ά ρ ω έσκέφθη περί γ ά μ ο υ , δ τ α ν ό π ρ ώ τ ο ς χ ν ο ΰ ς α υ τ ο ύ εΐχεν αρχίσει νά 

έ π α ν θ ή : 

« Προς εύάνθεμον δ ' δτε φυάν, 

λ ά χ ν α ι νίν μέλαν γένειον ερεφον 

έτοίμον άνεφρόντισε γ ά μ ο ν » 

Ή κ α λ λ ι κ έ λ α δ ο ς τής Λέσβου ποιήτρια Σ α π φ ώ « ά χ α ρ ι ν » α π ο κ α λ ε ί τήν 

π α ι δ α , ήτις δέν εφθασεν εισέτι είς ώ ρ α ν γ ά μ ο υ . Ή ήβη δέ τής κόρης έκυμαί-

νετο μ ε τ α ξ ύ 12 - 14 ετών. 

Οί Ρωμαϊκοί νόμοι έκέλευον νά μή σ υ ν ά π τ ω ν τ α ι γάμοι πρό τής εφηβι

κής ηλικίας, ό δέ θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς Ε υ σ τ ά θ ι ο ς διδάσκει, δτι ή π ρ ο θ ε σ μ ί α τού γά

μου δηλοΰται καί ύπό τού καιρού « δτε δή φ ί λ τ α τ ο ς άν εΐη τή νύμφη ό γα

μέτης καί ηδύς έν τοις στρώμασιν, ο δ π ε ρ κ α τ ά τ ό ν ' Ό μ η ρ ο ν χ α ρ ι ε σ τ ά τ η ή ήβη 

καί ηδεία ». 

Ό π ο υ καί οπότε τά ήθη ήσαν αυστηρά, ή καλλίτερα προς γάμον ηλι

κία εθεωρείτο ή εφηβική. Τούτο δέ έπέβαλλον όχι μόνον λόγοι υγιεινοί, άλλα 
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καί οικονομικοί. Νυμφευόμενοι οί νέοι εις έφηβικήν ήλικίαν έχουν όλον τον 

καιρόν νά αναθρέψουν τά τέκνα των, άτινα θά είναι εις θέσιν ν' ανακουφί

σουν τους γονείς των κατά τά γηρατειά, άναλαμβάνοντα αυτά τά βάρη τής 

οικογενείας. Ό κανών αυτός ισχύει περισσότερον διά τους γεωργούς, οϊτινες 

συνήθως νυμφεύονται είς έφηβικήν ήλικίαν. "Αλλως τε καί τό λαϊκόν λόγιον : 

« για μικρός μικρός παντρέψου, για μικρός καλογερέψου » αυτήν τήν έννοιαν 

έχει. 

4. 'Εκλογή των μελλονύμφων. Κατά τους παλαιοτέρους χρόνους, 

οπότε αί ήθικαί άξίαι είχον πολύ μεγαλυτέραν σημασίαν, τό ζήτημα δέ τής 

προικός ήρχετο είς δευτερεύουσαν μοΐραν, ή εκλογή τών μελλονύμφων, ή 

μάλλον τών οικογενειών αυτών, έλαμβάνετο σοβαρώτατα υπ' όψιν υπό τών 

Βογατσιωτών. Διά νά συνδεθούν τότε έν Βογατσικω δύο οίκογένειαι διά 

κηδεστίας έπρεπε νά ήσαν τής ιδίας περίπου κοινωνικής τάξεως, χωρίς βε

βαίως νά παρορώνται καί τά προτερήματα τών διά γάμον προωρισμένων 

νέων. Ή παροιμιώδης φράσις : « γυναίκα άπό τζάκι καί σκυλί άπό μανδρί », 

ήτο ό κυριώτερος γνώμων κατά τήν έκλογήν τής νύμφης. Μόνον εάν ό νέος 

ή ή νέα είχον σοβαρά έκ γενετής ή επίκτητα έλαττά)ματα, έγίνετο αβαρία είς 

τάς αυστηρώς συντηρητικός έκείνας αρχάς. Ή συντηρητικότης μάλιστα τών 

Βογατσιωτών έπί τού προκειμένου έφθανε μέχρι τού σημείου, ώστε δυσκό-

λως νά έ'ρχωνται είς γάμου κοινωνίαν μέ τους περιοίκους, έχοντες υπ' όψιν 

τό λαϊκόν λόγιον : « παπούτσι άπό τον τόπο σου κι' ας εϊν' και μπαλωμένο ». 

Διά ν' άποφασίση Βογατσιάπης κατά τους παλαιοτέρους χρόνους νά δώση 

τό κορίτσι του ή νά πάρη νύμφην άπό άλλο μέρος, έπρεπε νά εύρη πρόσω

πον ανωτέρας από τήν ίδικήν του κοινωνικής τάξεως. Ά π ό μικρότερο χωριό, 

αν ζητούσε νέος νά νυμφευθή εις τό Βογατσικόν, θά έπαιρνε έκείνην, ήτις, 

πτωχή καί απροστάτευτος, δυσκόλως θά άποκαθίστατο είς τήν γενέτειράν 

της. Πολύ εγωιστική βεβαίως ή άποψις αύτη, άλλ' αληθής καί πραγματική '). 

Ή εκλογή τών μ ε λ λ ο ν ύ μ φ ω ν ε θ ε ω ρ ε ί τ ο κ α τ ά τήν α ρ χ α ι ό τ η τ α ώ ς τά μέ

γ ι σ τ α σ υ μ β ά λ λ ο υ σ α είς τήν όρθήν τών τέκνων ά γ ω γ ή ν . Τήν άλήθειαν ταύιην 

^χων ύ π ' ο ψ ι ν ό Π λ ο ύ τ α ρ χ ο ς έν τή « Περί π α ί δ ω ν α γ ω γ ή ς » π ρ α γ μ α τ ε ί α του συμ

βουλεύει τους έ π ι θ υ μ ο ΰ ν τ α ς νά γίνουν π α τ έ ρ ε ς ένδοξων τέκνων νά μή νυμ-

φεύωνται μέ τ ά ς τ υ χ ο ύ σ α ς γ υ ν α ί κ α ς . Διότι τά μή κ α τ α γ ό μ ε ν α ά π ό ευγενή πα

τέρα ή μητέρα τέκνα π α ρ α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν ά ν ε ξ ά λ ε ι π τ α τά ονείδη τής δ υ σ γ ε ν ε ί α ς 

καί π ρ ό χ ε ι ρ α είς τους έ π ι θ υ μ ο ΰ ν τ α ς νά τ ά ε λ έ γ ξ ο υ ν καί λοιδορήσουν. Προς 

έπίρρωσιν δέ τών λ ό γ ω ν του ό έκ Χαιρώνειας θεοσεβής σ υ γ γ ρ α φ ε ύ ς έπικαλεΐ-

1. Καί οί αρχαίοι "Ελληνες καί μάλιστα οί 'Αθηναίοι έμέμφοντο καί άπε-

στρέφοντο τάς μετ' αλλοδαπών συζεύξεις. Ό Άτ>ηναίος ρήτωρ Δημοσθένης λέγει 

σχετικώς: « Ό νόμος ουκ εα την ζένην άσχώ σννοικεΐν, ούδε τήν άστήν τω ξένω ». 
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ται τής μ α ρ τ υ ρ ί α ς τοΰ ποιητοΰ Εύριπίδου, δστις έν μέν τώ ' Η ρ α κ λ ε Γ Μ α ι 

ν ό μ ε ν ο ( σ ι . 1261 - 1262 ) λέγει : 

« δ τ α ν δέ κρηπίς μή κ α τ α β λ η θ ή γένους 

ορθώς, α ν ά γ κ η δ υ σ τ υ χ ε ί ν τους έκγόνους » 

έν δέ τω ' Ι π π ο λ ύ τ ω ( 424 · 425 ) προσθέτει : 

« ΔουλοΓ γ α ρ ά ν δ ρ α καν θ ρ α σ ύ σ π λ α γ χ ν ό ς τις ή, 

δ τ α ν συνειδή π α τ ρ ό ς ή μητρός κ α κ ά ». 

Έφ° όσον λοιπόν έκ τής εκλογής τών μελλονύμφων εξαρτάται ή ευτυ

χία καί ευδαιμονία ουχί μόνον τών συίευγνυμένων, αλλά καί αυτών τών τέ

κνων των, ορθώς οί παλαιό

τεροι Βογατσιώται άπέδιδον 

μεγάλην σημασίαν έπί τού 

σοβαρωτάτου τούτου σημείου 

κατά τάς κηδεστίας. Έγίνετο 

δέ ή εκλογή τών μελλογάμων 

υπό τών γονέων των και κατά 

κυριώτερον λόγον υπό τού πα

τρός, όστις εθεωρείτο καί ήτο 

ό αφέντης καί κύρις όλης τής 

οικογενείας. Ενίοτε ελαμβάνε-

το υπ' όψιν καί ή γνώμη τών 

μεγαλυιέρ:ον αδελφών, ήτις 

ήτο απλώς συμβουλευτική. 

Μόνον μη υπάρχοντος πατρός, 

τον λόγον ειχεν ό στενώτερος 

καί σεβαστότερος συγγενής, ό 

καί κηδεμών καί προστάτης 

θεωρούμενος. 

Κατά συνέπειαν εθεωρείτο 

φαύλος καί έπιλήσμων τού 

προς τους γονείς οφειλομένου 

σεβασμού ό υιός, ό όποιος θά 

ΕΙκ. 3. Γυναίκες του Βογατσικοΰ με τάς παλαιάς ετόλμα ν' άπευθύνη μόνος του 

ενδυμασίας των. πρότασιν γάμου, πολύ δέ περισ-

σότερον εκείνος, όστις θά άπε-

φάσιζε νά έκλέξη μόνος του τήν μέλλουσαν σύντροφον τού βίου του. Πολύ βαρύ

τεροι ήσαν οί περιορισμοί διά τήν κόρην, ήτις ετύγχανε τότε μεγάλης επιμελείας 

καί επιτηρήσεως, ίνα, κατά τον Ξενοφώντα, « ελάχιστα μέν όψοιτο, ελάχιστα 

δέ άκούσοιτο, ελάχιστα δέ έροιτο». Πράγματι αί νεανίδες τού Βογατσικοΰ, ώς 

καί όλης τής Μακεδονίας κατά τους παλαιοτέρους χρόνους παρέμενον αύστη-
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ρώς περιωρισμέναι εν ταις πατρικαΐς οικίαις, εξ ών σπανίως εξήρχοντο. Είς 

την εκκλησίαν μετέβαινον μόνον το Πάσχα, κατά την πρώτην Άνάστασιν, 

και δταν επρόκητο να κοινωνήσουν των άχραντων μυστηρίων' άλλα και τότε 

περιωρίζοντο εις τους γυναικωνίτας, οπίσω άπό τα καφάσια, τα δικτυωτά 

σανιδώματα, με τα όποια ήσαν εφωδιασμένοι οΐ γυναικωνίται ό'λων των εκ

κλησιών της τουρκοκρατούμενης Ελλάδος. Εις τας εορτάς καΐ τάς πανηγύ

ρεις ουδέποτε εθεώντο αι νεανίδες, κατά δε τους γάμους περιωρίζοντο να 

συνοδεύουν τήν νΰμφην εις τας διαφόρους τελετάς. 'Αλλ' ó περιορισμός έπε-

ξετείνετο και είς αύτας ακόμη τάς οικίας των μέχρι του βαθμού, ώστε ουδέ

ποτε να παρουσιάζωνται προ τών επισκεπτών και κατ' αύτας ακόμη τάς οι

κογενειακός εορτάς. 

Δια τον τοιούτον περιωρισμένον βίον, ως και δια τήν εκλογήν του μέλ

λοντος συζύγου της, ουδόλως δυσανεσχέτει ή κόρη τών παλαιοτέρων χρόνων. 

"Εχουσα απόλυτον πεποίθησιν εις το φίλτρον καΐ τήν πεφωτισμένην μέρι-

μναν τών γονέων της, άπεδέχετο ευχαρίστως τον π α ρ ' αυτών εκλεγέντα, και 

μόνον μέλημα είχε να εξασφάλιση τήν εύτυχίαν του εκλεκτού τών γεννητό

ρων της. 

Κατά τήν αρχαιότητα αϊ νεανίδες και αύται ακόμη αϊ γυναίκες ήσαν πε
ριωρισμέναι κατ* οίκον και άπέφευγον τήν μετά τών ανδρών έπικοινωνίαν. Σχε
τικώς ώς έξης μας πληροφορεί ó Θουκυδίδης είς τον Έ π ι τ ά φ ι ο ν του Περι
κλέους ( II. 45) : 

« Της τε γαρ ύπαρχούσης φύσεως μή χείροσι γενέσθαι ύμΐν μεγάλη ή 
δόξα και ής αν έπ' ελάχιστον αρετής πέρι ή ψόγου έν τοις άρσεσι κλέος ή ». 

"Επρεπε λοιπόν το όνομα τής γυναικός ν' άκούηται οσον τό δυνατόν όλι· 
γώτερον μεταξύ των ανδρών εϊτε δια καλόν εϊτε διά κακόν, κατά τήν παραί-
νεσιν, τήν οποίαν άπηύθυνεν ό Περικλής είς τάς χήρας τών Αθηνών. 

Πραγματικώς ή Αθηναία κόρη Εμενε διαρκώς περιωρισμένη είς τον γυ-
ναικων'ιτην. Ό λ ί γ η άνάγνωσις και γραφή και ολίγος χορός, με μοναδικήν διδα· 
σκαλίαν υπό τής μητρός, ήσαν αϊ πρώται γνώσεις' κατά τήν έφηβικήν ήλικίαν 
προσετίθεντο αϊ γνώσεις τοΰ α ρ γ α λ ε ι ο ύ , και συνεπληροΰτο ούτως ή όλη 
κατάρτισις τής 'Αθηναίας κόρης. Μόνον όταν ύπανδρεύετο, έκαλλιτέρευε κατά 
τι ή θέσις της. Τότε ήδύνατο ν' ανταλλάσσει επισκέψεις μέ τάς φίλας της και 
νά εξέρχεται κατά τάς θρησκευτικάς τελετάς. Γενικώς ομως ή θέσις τής γυ
ναικός κατά τήν αρχαιότητα είς τήν Άττικήν και τάς αλλάς έλληνικάς πολι
τείας, έκτος τής Σπάρτης, ήτο πολύ χαμηλή. Περιωρισμένη αύτη διαρκώς είς 
τήν οίκίαν, έ'μενεν απολίτιστος και ή αποστολή της συνίστατο νά είναι οικο
κυρά, άνευ ομως δικαιώματος τίνος. Έκφραστικωτάτην σχετικήν εικόνα μας 
δίδει τό έξης χωρίον τοΰ Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ο ύ τοΰ Ξενοφώντος (III, 13): « "Ε γ η
μάς δέ αυτήν παΐδα νέαν μάλιστα και ώς ήδύνατο ελάχιστα έορακυΐαν καί 
άκηκουίαν ». 

'Αλλά καί κατά τήν όμηρικήν έποχήν συνέβαινε κάτι παρόμοιον. "Οταν 
ή Ναυσικά ώδήγει τον 'Οδυσσέα είς τήν πόλιν, συνεβούλευεν αυτόν νά μένη 
δπισθεν, διά νά μή τον βλέπουν μαζί της οΐ άνθρωποι καί τήν όνειδίζουν επει-
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τα, προσθέσασα, δτι καί αυτή μισεί τήν κόρην, ήτις άνευ τής γνώμης του πα
τρός ή τής μητρός συναναστρέφεται μέ άνδρας : 

« κ' έγώ 'θελε κατηγορώ άλλην, άν όμοια πράξη, 
χωρίς νά 'χη τό θέλημα τών ποθητών γονέων, 
πριν Ιλθ' είς γάμον φανερόν, τους άνδρας νά σιμόνη ». 

( Ό δ . Ζ 286 - 288. ) 
Καί ή εκλογή δέ τών νεόνυμφων κατά τήν αρχαιότητα ήτο άποκλειστι-

κόν δικαίωμα τών γονέων καί προ πάντων τοΰ πατρός, πλείστα δ' ανάλογα 
παραδείγματα μας παρέχει ή άνάγνωσις τών αρχαίων συγγραφέων. Ούτως ó 
κατ' εξοχήν άριστος τών εναντίον τής Τροίας έκστρατευσάντων χαλκοχιτώνων 
'Αχαιών 'Αχιλλεύς, αρνούμενος μίαν τών θυγατέρων τοΰ 'Αγαμέμνονος, μετά 
τής προσφερόμενης αύτω λαμπράς προικός, λέγει δτι ή .εκλογή τής νύμφης 
εξαρτάται άπό τον γέροντα πατέρα του : 

«κάπου θέ ναϋρη δι' έμέ μιαν νύμφην ó πατέρας». 
(Ίλ . 1 194.) 

Ό βασιλεύς τής Λυκίας υπόσχεται έκ τοΰ προχείρου τήν θυγατέρα του 
είς τον Βελλεροφόντην ( Ίλ. Ζ 192), ó δ' 'Αλκίνοος προτείνει τήν Ναυσικάν 
είς τον 'Οδυσσέα, χωρίς προηγουμένως νά συνεννοηθή σχετικώς ουδέ μετ" αυ
τής τής συζύγου του Άρήτης: 

« τήν κόρη μου νά πάρης σύ, νά όνομασθής γαμβός μου ». 
( Ό δ . Η 313.) 

Ό Ευριπίδης μας παρουσιάζει τήν Έρμιόνην λέγουσαν : 
« Νυμφευμάτων μέν τών έμών πατήρ έμός 
μέριμναν £ξει, κούκ' έμόν κρίνειν τόδε ». 

('Ανδρομάχη 987-988.) 
Ό Ξενοφών έν τη « Κύρου Παιδεία » αναφέρει δτι ό Κύρος λέγει: « Τό τε 

γένος επαινώ καί τήν παΐδα καί τά δώρα, βούλομαι δέ σύν τη τοΰ πατρός 
γνώμη καί τής μητρός ταΰτά σοι συναινέσαι » '). 

Φαίνεται δμως δτι ενίοτε κατά τήν αρχαιότητα έζητείτο καί ή γνώμη 
τών αδελφών καί λοιπών συγγενών, διότι έν τω είς τήν Άφροδίτην Όμηρικω 
"Υμνώ άναγινώσκομεν, δτι αύτη απαιτεί δπως ό "Αγχίσης, πριν νυμφευθή αυ
τήν, έπιτύχη τήν συγκατάθεσιν ού μόνον τών γονέων, άλλα καί τών αδελ
φών καί λοιπών συγγενών αυτού : 

« πατρί τε σω δεϊξον καί μητέρι κέδν" είδυίη, 
σοΐς τε κασιγνήτοις, οΐ τοι όμόθεν γεγάασιν ». 

( "Υμνος είς Άφροδ. 134-135.) 
ΕΙς έξαιρετικάς μόνον περιστάσεις φαίνεται δτι έλαμβάνετο ύπ' δψιν καί 

ή επιθυμία τής είς γάμον ερχόμενης. Μοναδικόν τοιούτον παράδειγμα μας πα
ρέχει τό Όμηρικόν έκεΓνο χωρίον, έν φ ό έκ τών μνηστήρων τής Πηνελόπης 

1) 'Ανάλογοι συνήθειαι ισχύον καί παρά τοις Ρωμαίοις. Οΰτως ό Τερτυλλιανός 
λέγει προς τήν σύζυγον : «nec in terris filii sine consensu patrum rite et jure 
unbant». «Ούτε επί γης τα τέκνα άνευ τής συγκαταφέσεως τών γονέων ορθώς καί 
δικαίως νυμφεύονται ». Δι' ö καί ό αυτοκράτωρ Ίουστιανος έν ταϊς περί γάμου δια-
τάξεσιν ούτοΰ έΦέσπισεν : « Ratiouem civilera et naturalem hoc suadere in tan
tum, ut parentis jussus praecedere debeat». « Καί ό πολιτικός καί ό φυσικός λό
γος είς τοϋτο πείτ>ει, δτι at διαταγαί τών γεννητόρων πρέπει να προηγούνται ». 
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Αντίμαχος παρακινεί τον υΐόν τοΰ 'Οδυσσέως Τηλέμαχον νά έπιτρέψη είς τήν 
,ιητέρα του νά ύπανδρευθή εκείνον, τον όποιον θα διάταξη ό πατήρ της καί 
)ά προτίμηση εκείνη. 

« 'ς τά γονικά τήν μάννα σου προβόδα, καί άνδρ' άς πάρη 
οποίον θέλη ό πατέρας της κ' εκείνη προτίμηση ». 

( Ό δ . Β 1 1 3 - 114.) 
Ένταΰθα ομως πρόκειται περί τής Πηνελόπης, ήτις ήτο φυσικόν νά £χη 

μεγαλυτέραν τής συνήθους έλευθερίαν. 

Ή συντηρητικωτάτη λοιπόν συνήθεια τών Βογατσιωτών να εκλέγουν 

κατά τους παλαιοτέρους χρόνους οί γονείς τους συντρόφους τών τέκνων των, 

είναι αρχαιότατη και ελληνοπρεπέστατη. 

Βεβαίως ό πολΰμητις υιός τής 'Αφροδίτης δεν ήτο τελείως ξένος και 

άγνωστος και εις τους νέους και τάς νέας τοΰ Βογατσικοΰ. Κατά τους πα

λαιοτέρους εκείνους χρόνους ίσχυε και ενταύθα το πάγκοινον εκείνο λόγιον : 

«αν είναι δέντρο χωρίς ησκιο, είναι καί παληκάρι χωρίς αγαπψικιά ». ') 

Έφιλοτιμοΰντο όμως οι σεμνοί εκείνοι νέοι ν3 αποκρύπτουν εν τη καρδία τα 

ερωτικά των αισθήματα και προσεπάθουν να τα καταστήσουν γνωστά εις 

τους γονείς των δια συγγενών των, προ πάντων γυναικών, επιδιώκοντες 

οΰτω τήν δια τοΰ νομίμου γάμου ικανοποίησιν τών πόθων των. Μόνον δταν 

εΰρισκον ανυπέρβλητα εμπόδια έκ μέρους τών γονέων των ή τών τής νύμ

φης, κατέφευγον οί ζωηρότεροι και τολμηρότεροι εξ αυτών εις τήν άπαγω-

γήν καί εις τήν δια τής κρυφής στέψεως νομιμοποίησιν τών σχέσεων των. 

ΟΙ γάμοι όμως ούτοι προΰκάλουν ουχί μόνον τήν άγανάκτησιν τών γονέων, 

εκδηλουμένην δια τής επί μακρόν χρόνον διακοπής πάσης σχέσεως μεταξύ 

των, άλλα καί τήν περιφρόνησιν τής δλης κοινωνίας. 'Ιδίως ή άπαχθεΐσα 

εθεωρείτο « ντροπιασμένη » και επί ετη άπέφευγεν επιμελώς να ερχηται ε'ις 

Ιπικοινωνίαν με τάς άλλας γυναίκας τής κωμοπόλεως. 

Έ ν τω μεταξύ όμως επήλθε ριζική μεταβολή καί ώς προς τό σημειον 

αυτό καί παρά τοις Βογατσιώταις, ώς άλλως τε εγένετο παρ' δλοις τοις "Ελ-

λησιν, ώς και τοις άλλοις λαοΐς, καί ό πτερωτός υιός τής 'Αφροδίτης αναγκά

ζει πολλάκις σήμερον καί τους νέους τοΰ Βογατσικοΰ να επιδεικνύουν με χα-

ράν καί ύπερηφάνειαν τα πλήγματα τών αλάνθαστων βελών του. Δεν είναι 

δέ σπάνια τα συνοικέσια σήμερον και εν Βογατσικω, άτινα οφείλονται εις 

τον άμοιβαιον έρωτα τών νέων, έρωτα τόσον Ίσχυρόν, ώστε να πειθαναγκά-

1) "Αλλως τε οί τοιούτοι σύνδεσμοι τών νέων γεννούν, μεταξύ των •θ-είαν φι-
λίαν καί πόθον, καί καΟαστοΰν άλυτον τον δεσμόν αυτών. Διότι, κατά τον ·θ·εΙον Χρυ-
σόστομον ( Έκ. Ε' ), ό Θεός αυτός είναι ό έγκατασπείρων αύτοΐς τον έρωτα τούτον 
καί παρασκευάζων αυτούς άπό τής πρώτης ημέρας τοΰ άρραβώνος να ποΦώσι καί 
σχέργωσιν αλλήλους ώς σώμα οίκεϊον. 
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ζωνται πολλάκις οί γονείς των να δώσουν τήν συγκατάθεσίν των, καί δταν 

ακόμη ή εκλογή δεν είναι τής απολύτου προτιμήσεως των. 

5. Προξενιά. Γενικώς λοιπόν τα συνοικέσια κατά τους παλαοιτέ-

ρους χρόνους συνήπτοντο έν Βογατσικφ δια τής κοινής συννενοήσεως καί 

αποφάσεως τών γονέων, ή, ελλείψει τοιούτων, τών κηδεμόνων τών νεόνυμ

φων. Έγίνετο δέ συνήθως ή τοιαύτη συννενόησις τή μεσιτεία προσώπων 

συγγενευόντων ή φιλικώς συνδεομένων με τήν οΐκογένειαν τής νεανίδος ή 

τοΰ νεανίου. Τα πρόσωπα ταΰτα ήσαν ή άνδρες, λεγόμενοι προξενητάδες 

καί προξενηταί, ή συνηθέστερον γυναίκες, ονομαζόμενοι προξενήτρες. Συνή

θως οί μεσάζοντες οΰτοι εμεσολάβουν κινούμενοι έκ συμπαθείας καί άπλοΰ 

συγγενικοΰ ή φιλικοΰ ενδιαφέροντος. 'Ενίοτε δμως ήμείβοντο χρηματικώς, 

λαμβάνοντες τα λεγόμενα «προξενιάτικα », άτινα ενίοτε ώρίζοντο προκαταβολι

κώς. Σπανίως άπαντώμεν καί εξ επαγγέλματος, οΰτως ειπείν, προξενητάδες ή 

προξενητρες, οϊτινες άνελάμβανον, αντί συμφωνούμενης εκ τών προτέρων 

αμοιβής, να φέρουν εις πέρας τα συνοικέσια. 

Καί κ α τ ά τήν α ρ χ α ι ό τ η τ α οΐ γάμοι σ υ ν ή π τ ο ν τ ο διά π ρ ο ξ ε ν ι ά ς *), ώς 

μ α ρ τ υ ρ ο ύ ν διάφοροι σ υ γ γ ρ α φ ε ί ς καί ε λ έ γ χ ε τ α ι έκ τής δ ι α σ ώ σ ε ω ς π λ ε ί σ τ ω ν 

σχετικών λέξεων καί φ ρ ά σ ε ω ν . Φαίνεται δ ' δτι καί είς τήν ά ρ χ α ί α ν ' Ε λ λ ά δ α 

συνηθέστεραι ήσαν at « π ρ ο ξ ε ν ή τ ρ ε ς » ά π ό τους π ρ ο ξ ε ν η τ ά δ ε ς . 

"Οταν λοιπόν έκ πρωτοβουλίας τών γονέων τοΰ νέου ή τής νέας ή τη 

υποδείξει συγγενικών ή φιλικών προσώπων άπεφασίζετο ή σΰναψις γάμου, 

ήρχιζεν ή βολιδοσκόπησις τών ενδιαφερομένων δια τής μεσολαβήσεως τών 

μεσαζόντων. Ή βολιδοσκόπησις αΰτη εγίνετο η ώς συγκεκριμένη πρότασις 

έκ μέρους τοΰ έξουσιοδοτήσαντος ή ώς φιλική ΰπόδειξις τοΰ μεσολαβοΰντος. 

Συνήθως ή πρότασις εγίνετο έκ μέρους τών γονέων τής νύμφης, σχεδόν δέ 

ουδέποτε εκ μέρους τών γονέων τοΰ γαμβροΰ, διότι έν Βογατσικφ εθεωρείτο 

σοβαρά μεύοσις τής αξιοπρέπειας του νά ζητήση ό γαμβρός τήν νΰμφην. 

Και υταν ακόμη έγεννάτο τοιαύτη επιθυμία, κατεβάλλετο πάσα προσπάθεια 

νά έμφανισθη ή επιθυμία ώς πρότασις τοΰ προξενητοΰ. Πολλάκις άπετΰγ-

1. Τό ρήμα ηρομνάομαι έσήμαινε προξενεύω είς γάμον: προμνηοαμένη τφ Άε-

τίωνι την ΰνγατέρα (Λουκ. Ή ρ ο δ . 6) , αί δέ λέξεις προμνηοαμένη, προμνηστρίς, ( Ξε-

νοφ. Ά π ο μ ν . 2. 6. 36 ) καί προμνήστρια ( Άριστοφ. Νεφ. 41 — Πλάτ. Θεαίτ. 149 D — 

Λουκ. Διάλ. 20. 10 ) έσήμαινον τήν προξενήτραν. ΚαΌ·' Ήσύχιον « προξενήτρια' ή συ

νιστώσα άλλήλοις τους γαμοϋντας προξενούσα νυμφίους ή νύμφας». Ό αρμόδιος εις 

τό προμνασβαι, να κάμνη προξενιάν, έλέγετο καί « προμνηστικός », ή δέ τέχνη τοΰ 

συνάπτειν συνοικέσια, του προξενεύειν ώνομάζετο « προμνηστιχή » ( εξυπακούεται τέ

χνη). Πλάτ. Θεαίτ. 150 Α. 1. 

"Ολαι αί ανωτέρω λέξεις ¿χρησιμοποιούντο καί μεταφορικώς : « ή κακών προ

μνήστρια » ( Εύριπ. Ί π π . 589 ). 
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χανεν ή πρώτη βολιβοσκόπησις' έπηκολοΰθουν δμως αλλεπάλληλοι και επί

μονοι αί επεμβάσεις, μέχρις δτου επήρχετο ή αμοιβαία συγκατάθεσις. Καί οί 

εξ αγαθής προαιρέσεως, άλλα καί οί εξ επαγγέλματος προξενητάδες ήσθά-

νοντο χαράν καί ύπερηφάνειαν δταν έπετΰγχανον αί μεσολαβήσεις των. 

6. Προίξ. Κατά τήν μεσολάβησιν εγίνετο συζήτησις καί περί τής 

προικός, τήν οποίαν θα έ'διδον οί γονείς τής νύμφης εις τον γαμβρόν. Ή 

προίξ αΰτη ώρίζετο εις ρουχισμόν τής νύμφης, δστις καί κατωνομάζετο, εις 

τα δώρα τών συγγενών τοΰ γαμβροΰ, είς αμπέλι ή χωράφι, ενίοτε δέ καί 

ζώα ( μεταξύ τών κτηνοτρόφων ), ώς καί εις μετρητά. Συνήθως τα μετρητά 

εκυμαίνοντο άπό 10 - 20 λίρας, σπανίως τό ποσόν τοΰτο ανήρχετο είς 30 - 40 

καί σπανιώτατα είς 50 - 60. "Οταν ή νΰμφη ήτο μοναχοκύρη καί άπεφασί-

ζετο να πάρουν τον γαμβρόν « σπιτόγαμπρο », δεν εγίνετο ιδιαιτέρα συμφο)-

νία περί προικός, διότι δλη ή περιουσία τών γονέων τής νύμφης, μετά τον 

θάνατον των, θα περιήρχετο εις τα παιδιά των, τήν κόρην των δηλ. καί τον 

γαμβρόν των. 

Ή προίξ συνηθίζετο καί π α ρ ά τ ο ι ς ό ρ χ α ί ο ι ς "Ελλησιν, ώς καί π α ρ ' ά λ λ ο ι ς 

λ α ο ΐ ς '). Τ ο ι α ύ τ η ς προικός — ο ύ τ ω ς ώ ν ο μ ά ζ ε τ ο καί κ α τ ά τήν α ρ χ α ι ό τ η τ α α ύ τ η — 

ώ ρ α ϊ ο ν π α ρ ά δ ε ι γ μ α π α ρ έ χ ο υ ν αί π ρ ο ς τόν διά τήν α ρ π α γ ώ ν τής Βρισηΐδος χο-

λ ω θ έ ν τ α ' Α χ ι λ λ έ α δ ι α β ι β α σ θ ε ί σ α ι π ρ ο τ ά σ ε ι ς του ' Α γ α μ έ μ ν ο ν ο ς , υ π ο σ χ ό μ ε ν ο υ 

έάν επιτρέψουν οί θεοί καί επιστρέψουν είς τό Ά χ α ϊ κ ό ν " Α ρ γ ό ς , νά τόν κάμη 

γ α μ β ρ ό ν του καί νά τω δ ώ σ η « έ π ι μ ε ί λ ι α » ') μ ά λ α π ο λ λ ά κοί τ ο ι α ύ τ α , 

δ σ α ουδείς ά λ λ ο ς π α τ ή ρ είχε δώσει έ'ως τότε είς τήν θ υ γ α τ έ ρ α τ ο υ ; 

« καί θά τής δ ώ σ ω δ ώ ρ α 

δ σ α κανείς στην κόρη του δέν έ'δωκε π α τ έ ρ α ς , 

κ' ή έξης είναι ή ττερίφημαις π ο ύ θά τοΰ δ ώ σ ω χ ώ ρ α ι ς ». 

( Ί λ . Ι 147- 149. ) 

'Επίσης ό β α σ ι λ ε ύ ς τής Λυκίας π α ρ α χ ω ρ ε ί τ ω Βελλεροφόντη μετά τής 

θ υ γ α τ ρ ό ς τό ήμισυ τοΰ βασιλείου του ώς π ρ ο ί κ α : 

« τόν έκαμε γ α μ β ρ ό ν του 

καί τήν βασιλικήν τιμήν έμοίρασε μαζί του ». 

( Ίλ . Ζ 192-193.) 

Τήν Ά ν δ ρ ο μ ά χ η ν , τήν πιοτήν τοΰ " Ε κ τ ο ρ ο ς σ ύ ζ υ γ ο ν , ό " Ο μ η ρ ο ς α π ο κ α 

λεί π ο λ ύ φ ε ρ ν ο ν ώς π ο λ λ ά δ ώ ρ α π ρ ο σ ε ν ε γ κ ο ύ σ α ν είς τόν ο ύ ζ υ γ ο ν . ' Α λ λ ά και 

είς τήν Έ κ ά β η ν , τήν γ η ρ α ι ά ν του Π ρ ι ά μ ο υ σ ύ ζ υ γ ο ν , ό π α τ ή ρ " Α λ τ η ς π ο λ λ ά 

δ ώ ρ α ε ίχε δώσει : 

« χ ρ υ σ ά φ ' υ π ά ρ χ ε ι καί χ α λ κ ό ς δτι π ο λ λ ά 'χε δώση 

είς τό παιδί του ό γ έ ρ ο ν τ α ς ό ξακουσμένος " Α λ τ η ς ». 

(Ίλ. Χ 50 51.) 

1. Έπιμείλια ή μάλλον μείλια ( μειλίαοω — περιποιούμαι, φιλοξενώ τίνα, Ιδίως 

καταπραΰνω, εξιλεώνω — μείλιχος = πράος, ήπιος, άγαΌ-ός ), τα μειλίσσοτα, ευμενή ποι-

οΰντα τόν οίνθ-ρωπον, ιδίως επί δώρων. 
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Καί ό βασιλεύς τών Φαιάκων 'Αλκίνοος, έπιθυμών νά νύμφευση τόν 'Ο
δυσσέα μέ τήν ευπεπλον θυγατέρα του Ναυσικάν, υπόσχεται νά τω δώση καί 
οίκίαν καί κτήματα : 

« κτήματα θά σοΰ 'διδα καί σπίτι». 
( Ό δ . Η 314.) 

'Επιστροφή τής προικός. Κατά τους ομηρικούς δμως χρόνους υπήρχε 
συνήθεια νά επιστρέφεται ή προίξ, άμα έλύετο ό γάμος. Ούτως ό υΙός τοΰ 
'Οδυσσέως Τηλέμαχος λέγει Οτι, έάν άποβάλη τήν μητέρα του, θ' άναγκασθή* 
νά έπιστρέψη είς τόν πατέρα της Ίκάριον τά ώς προίκα έπιδοθέντα αύτη : ' 

« καί άν διώξω τήν μητέρα, 
μεγάλην τότε πληρωμήν ό Ίκάριος θά μοΰ πάρη » 

( Ό δ . Β 132-133.) 
Καί αυτός ό "Ηφαιστος, απατηθείς ύπό τής 'Αφροδίτης, απαιτεί τήν άπό 

δοσιν τών ε δ ν ω ν, άτινα έδωσε διά τήν έ ϋ σ τ έ φ α ν ο ν , άλλ' ουχί καί έχέ-
μυθον Κυθέρειαν. 

« άλλ' άπό τά επίβουλα δεσμά δέν θά λυθούν εκείνοι, 
πριν λάβω άπ ' τόν πατέρα της όπίσ' δλα τά δώρα, 
δσά 'χω για τήν άσεμνη τήν κόρη παραδώσει ». 

( Ό δ . 9^17-319. ) 
Κατά τήν έλληνιστικήν έποχήν πολλάκις, βραδύτερον δέ κατά τήν ρω-

μαϊκήν, θεσπίζεται διά νόμου ή επιστροφή τής προικός, έν περιπτώσει διαλύ
σεως τοΰ γάμου, τοΰθ' δπερ ίσχύει μέχρι σήμερον. 

Προγαμιαία δωρεά. Κατά τήν όμηρικήν έποχήν καί ό γαμβρός προσέφε-
ρεν είς τήν νύμφην, ώς καί είς τους γονείς της. δώρα, άτινα έκαλοΰντο « ë δ-
ν α » ή « ί ί ε δ ν α » 1 ) , δι' ών, ούτως ειπείν, έν εϊδει προγαμιαίας δωρεάς, έξη-
γόραζε τήν νύμφην. Συνίσταντο δέ τά δώρα ταύτα είς πολύτιμους πέπλους, 
χρυσότευκτα αγγεία ή καί βόας, δπερ εξηγεί τό έπίθετον «ά λ φ ε σ ( β ο ι α ι» *), 
τό όποιον άπεδίδετο είς τάς ύπό πολλών έπιζητουμένας παρθένους. 

ΠλεΓστα χωρία τοΰ Όμηρου όμιλοΰν περί τοιούτων δώρων τοΰ γαμβρού 
προς τήν νύμφην καί τους γονείς της. Ούτως ό 'Οδυσσεύς μακαρίζει εκείνον, 
δστις θά όδηγήση τήν Ναυσικάν ώς σύζυγον είς τόν οΤκόν του, άφοΰ πρότε-
ρον φόρτωση αυτήν μέ Εδνα : 

« άλλα 'ς Ολους ανάμεσα χαρά 'ς τόν άνδρα εκείνον, 
'πού, άφοΰ 'ς τά δώρα ένίκησεν, έσέ θά πάρη νύμφη », 

( Ό δ . Ζ 158- 159.) 

Πόσον δέ πλούσια ήσαν τά έ' δ ν α , μαρτυρείται έκ τοΰ παραδείγματος 
τοΰ Ίφιμάδα, όστις προσφέρει είς τήν σύζυγον του εκατόν βόας καί χιλίους 
άρνας καί αίγας : 

1. Ή δέ τής νύμφης προίξ έλένετο φερνή. 
2. ' Αλφεσίβοιος ( άλφάνω καί άλφαίνω = ξέρω, ευρίσκω, κτώμαι καί βονς), ό 

κομίζων, αποφέρων βοΰς. ΠαρΜνοι αλφεσίβοιαι, παρτΗνοι άποκομίζουσαι είς τους γο
νείς αυτών πολλούς βοϋς ώς δώρα παρά τών μνηστήρων αυτών, δηλ. αί υπό πολλών 
θ·αυμαζόμεναι καί ζητούμεναι παρθένοι. ( Ίλ. Σ 593, *Ύμν. Όμηρ. είς Άφροδίτην 
119). Ύδωρ άλφεοίβοιον, επί του Νείλου = ΰδωρ, ιό όποιον παράγει παχεΐς βοΰς (πο-
τίζον καί αύξάνον τάς βοσκάς) Αίσχ. Ίκέτ. 855. 
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« βώδια της £δωκ' εκατόν κ' έταξε χίλι' ακόμη 
γίδια καί αρνιά, ποΰ αμέτρητα τοΰ έβοσκαν οΐ ποιμένες *-. 

(Ίλ . Λ. 244-245.) 

(νεται δ' δτι ή άξια τών έ'δνων τούτων ύπελογίζετο σοβαρώς, τούλά-
πό τών γονέων τής νύμφης, έξασφαλίζουσα τω γενναιοτέρω τήν έπι-
ύτως ή 'Αθηνά λέγει είς τόν Τηλέμαχον, δτι πιθανώς θά έπιβληθή 
ηνελόπην ύπό τών συγγενών της ή εκλογή τοΰ Εύρυμάχου. διότι οδ

ό όλβιώτερος τών μνηστήρων : 
«τής \έγ' ήδη ό πατέρας της, τής λέγουν οΐ αδελφοί της, 
νά πάρη τόν Ευρύμαχον, άπ' δλους τους μνηστήραις 
είς τ' άντιπροϊκια νίκησε καί *ς τά περίσσα δώρα ». 

( Ό δ . Ο 16-18.)«) 

υ σήμερον ακόμη εις πολλά χωρία τής Μακεδονίας, ως είς τήν περι-

τό επί Τουρκοκρατίας « Ρονμλονκ' », είς τό Καταφΰγιον. εις 

ίρειαν Φλωρίνης καί άλλαχοΰ, δεν δίδει ή νΰμφη προίκα εις τόν 

οΰτος προσφέρει δώρα εις τήν νΰμφην και τους αδελφούς της, 

|τικόν τι ποσόν εις τους γονείς αυτής. 

.αρχαιοπρεπής συνήθεια παρατηρείται και είς άλλας επαρχίας 

_ %ς είς τήν πεδινήν Θεσσαλίαν. Και εις τόν Πόντον «προικο

σ ύ μ φ ω ν α ούδαμοΰ εγίνετο, οΰτε κατά τόν αρραβώνα οΰτε έπειτα, διότι ό 

ζητών νά νυμφευθη απέβλεπε κυρίως εις τά σωματικά, πνευματικά και ηθικά 

προσόντα, τά περικοσμοΰντα τήν μέλλουσαν σΰζυγόν του και εις τήν έκ γο

νέων ενάρετων, χρηστών και τιμίων καταγωγήν της, ουχί δέ εις χρήματα. . . . 

εν Ά μ ι σ ω τουναντίον εις πολλάς περιστάσεις ό γαμβρός ού μόνον ουδέν, έστω 

καί τό παραμικρόν, ελάμβανε λόγω προικός τής νύμφης, αλλά και προσέφε-

ρεν ικανά εξαγοράζων τρόπον τινά αυτήν, ώς εν τή άρχαιότητι εξηγοράζετο 

αυτή διά τών εδνων »*). 

1. Ήεύγενής δμως Πηνελόπη, καταφρονούσα τήν ύλικήν αυτήν ύπεροχήν, προ-

τιμφ τόν Άμφίνομον, ώς διακρινόμενον επί φρονήσει καί ευφυΐα : 

« τον Άρητιάδη βαοιληα, τον Νίσον, δ λαμπρός γόνος 

άρχισε τότ', ο Άμφίνομος, πον από το σιτοφόρο 

χλωρό Δονλίχιον αρχηγός μνηστήρων εϊχεν ελΰει' 

κ' ήσαν οί λόγοι τον αρεστοί πολν τής Πηνελόπης». 

( Ό δ . Π 395-398.) 

Ένίοτβ βεβαίως καί μόνη ή αρετή εθεωρείτο ώς επαρκές προσόν, καθόσον ό 

'Οδυσσεύς, μεταξύ άλλων περιπετειών, ας διηγείτο είς τόν Εύμαιον, έν τη ψευδεΐ 

αύτοϋ βιογραφία, λέγει προσέτι δτι, καίτοι πτωχός : 

« κ* εγώ γνναΐχ' άπα γονείς επήρα εντνχισμένονς 

είς τήν ανδρεία μον ώς επρεπεν δτι κακός δεν ήμονν 

ονδε φνγόμαχος' ». ( Ό δ . Ξ 211-214.) 

2. Γαμήλια εΰιμα, Άρχεϊον Πόντου, τόμ. Α' ( Ά-θηναι 1928) σελ. 130. 
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'Αλλ' έκτος τών έ'δνων, οί θιασώται περιζήτητου τινός κόρης 
δτι ύπεβάλλοντο πολλάκις είς τήν άρχαίαν 'Ελλάδα καί είς άλλας 
σίας, κερδίζοντες δΓ ανδραγαθημάτων, ώς οί ίππόται τοΰ μεσαίωνος,^ 
κείμενον τών πόθων των. Ούτως ό Νηλεύς ύπεσχέθη τήν ώραίαν 
του Πηρώ είς εκείνον, δστις ήθελεν υπεξαιρέσει έκ Φυλακής τους 
Ίφίκλου : 

« τήν πολυθαύμαστη Πηρώ, ποΰ τήν ζητούσαν δλοι 
άπ' δλα τά περίχωρα, τήν 6διδ' ό Νηλέας 
'ς δποιον τους ταύρους θά 'παίρνε τοΰ Ίφίκλου άπ ' τήν Φι 
καί αύτ* ήσαν δυσκολώπαρτοι ». 

Ό Όρθρυονεύς έξ άλλου υπόσχεται, έάν τω δοθή ή Κασσάνδρα, τι 
Τροίας έκδίωξιν τών 'Αχαιών δι' ö καί πικρώς όνείδείζεται ύπό τοΰ Ajj 
δου μετά τήν παρά τάς νήας ήτταν : 

« τόν Όθρυονέα φόνευσε, ποΰ ά π ' τά Καβήσια μέρη 
'ς τήν Τροίαν ήλθε, ώς άκουσε τήν φήμην τοΰ πολέμου· 
καί τοΰ Πριάμου τήν καλήν άπ ' δλαις θυγατέρα 
Κασσάνδραν νύμφην άπροικα ζητούσε κ' έργον μέγα 
ύπόσχονταν, τους Δαναούς νά διώξη άπό τήν Τροίανι 

( Ίλ. Ν φ ^ 
'Αλλά καί αυτή ή Πηνελόπη συγκατατίθεται έπί τέλους ϋ κ ^ ν / κ φ α δ ο -

χήν εκείνου τών μνηστήρων, δστις εΤχεν ίκανήν ρώμην διά νά jtfy&crfy χ$\όξ,ον 
τοΰ 'Οδυσσέως : ""''.'/;• 

« άλλα, μνηστήρες, Μρχεσθε- καί Ιδού, σας δείχνω άγώνά* 
τό μέγα τόξο θέτω έγώ, τοΰ θείου 'Οδυσσέα. 
καί αυτόν, όπ' εύκολώτερα τανύση τήν χορδή του 
καί άξίναις δλαις δώδεκα περάση μέ τό βέλος, 
θ' ακολουθήσω, άφίνοντας τό δώμα τοΰτ' άπ' ήλθα 
νεόνυμφο, πανεύμορφο καί θησαυρούς γεμάτο, 
όπου καί μέσα 'ς τ' όνειρο συχνά θά τό θυμώμαι ». 

( Ό δ . Φ 73-79.) 

7. Μνηατεία. "Οταν εν Βογατσικφ ή συμφωνία, τη μεσολαβήσει τοΰ 

προξενητοΰ, εθεωρήτο οριστικώς γενομένη, έπεσφραγίζετο αΰτη διά τής 

επισκέψεως εις τήν οικίαν τοΰ γαμβροΰ συγγενών τής νύμφης, οιτινες « έδι

ναν τον λόγο ». Δυο ή και περισσότεροι εκ τών πλησιέστερων συγγενών ή και 

στενωτέρων φίλων τής νύμφης άνδρες καί γυναίκες μετέβαινον εις τήν οικίαν 

τοΰ γαμβροΰ καί «άλλαζαν νισάν» ' ) . Μόλις εισήρχοντο εις τό δωμάτιον και 

έκάθηντο, ήρώτων : « σύμφωνοι ; » — σύμφωνοι » άπήντων οι γονείς τοΰ 

γαμβροΰ. Τότε οί απεσταλμένοι τής νύμφης εφιλοΰντο μέ τολ πατέρα, τήν 

μητέρα καί τους αδελφούς τοΰ γαμβροΰ, άντηλλάσσοντο δέ εκ μέρους μέν τής 

νύμφης «μεταξωτό μαντήλι», εκ μέρους δέ τοΰ γαμβροΰ «φλωρί». Αυτά 

τά δυο «σημάδια» ήσαν δ δακτύλιος άρραβών, διότι εις τό Βογατσικόν δα

κτύλιοι αρραβώνες μόνον κατά τήν στέψιν άντηλλάσσοντο μεταξύ τών νεο-

1) Νωάν = σημάδι, λέξις τουρκική. 
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νυμφών υπό τάς ευλογίας τής εκκλησίας. Μετά τήν άνταλλαγήν τών σημα

διών ό γαμβρός έφίλει τάς χείρας τών γονέων του και τών συμπεθέρων, 

οΐτινες τόν συνέχαιρον και τόν «τραβούσαν άπ' τ ' αφτιά». Έπηκολοΰθει 

«κέρασμα », κατά τό όποιον άντηλλάσσοντο αί συνήθεις ευχαί : «νά ζήσουν », 

« νά γεράσουν », « καλά στεφανώματα καί καλά τέλη» κτλ., και έπειτα άπήρ-

χοντο οί απεσταλμένοι τής νύμφης, επιστρέφοντες είς τήν οικίαν της, οποί' 

ε'διδον τό φλωρί τοΰ γαμβροΰ, εκερνοΰντο και επανελάμβανον τάς ιδίας εύχάς 

καί τό τράβηγμα τών αφτιών τής νύμφης, ήτις εφίλει τάς χείρας τών γονέων 

της και όλων τών παρευρισκομένων. Τότε εξηγγέλλετο τό εύφρόσυνον γεγο

νός διά πυροβολισμών, οϊτινες έπληροφόρουν τους χωρικούς δτι έ'γινεν άρρα-

βών, και άπό στόματος εις στόμα καθίστατο γνοοστόν, ποΐαι ο'ικογένειαι είχον 

συμπεθεριάσει. 

Μετά δυο ή τρεις ημέρας έπεσκέπτοντο τήν νύμφην οί συγγενείς και οί 

στενώτεροι φίλοι τοΰ γαμβροΰ προς έπισημοποίησιν τών αρραβώνων. Μετά τό 

« κέρασμα » ή νύμφη « προσκυνούσε » καί « φιλούσε » τάς χείρας τών συγγε

νών τοΰ γαμβροΰ, οΐτινες τη εδώριζον διάφορα νομίσματα καί έλάμβανον ώς 

δώρον μανδήλιον. Μετά ταύτα μία έκ τών συγγενών τοΰ γαμβροΰ εκοπτεν ολί

γας τρίχας άπό τήν κόμην τής νύμφης, άπό τό ό'πισθεν τών ώτων μέρος, τάς 

οποίας εκόμιζε και παρέδιδεν εις τήν μητέρα τοΰ γαμβροΰ. Ταυτοχρόνως 

ελάμβανε χώραν τό κάτωθι άξιοσημείωτον εθιμον, ενδεικτικόν τοΰ συμβολι

σμού τοΰ έρωτος διά τοΰ βασιλικού : « ΛΓ εν α άσπρο μεταξωτό μαντήλι ήτο 

δεμένο μπουκέτο από βασιλικό χλωρό η ξερό, κατά τήν εποχή. Το μπουκέτο 

αυτό το μύριζαν δλοι με τη σειρά τους καί κατόπιν το έφερναν 'ς το σπήτι 

τού γαμπρού. Ή πεθερά φύλαγε το βασιλικό καί γύριζαν στη νύφη το μετα

ξωτό μαντήλι ». 

Ά φ ο ΰ ούτως έπισημοποιοΰντο οί αρραβώνες, επεσκέπτετο άλλην εσπέ-

ραν τήν νύμφην ό γαμβρός, συνοδευόμενος άπό στενόν συγγενή ή οϊκογενεια-

κόν φίλον. Μετά τό κέρασμα εξήρχετο ή νύμφη, ή οποία « προσκυνούσε » καί 

« φιλούσε » τό χέρι τοΰ γαμβροΰ καί τοΰ συνοδού του καί έπειτα « κερνούσε » 

καί αυτή. Ή επίσκεψις αύτη ήταν τελείως τυπική καί δέν διήρκει πολύ. 

Μετά μίαν περίπου εβδομάδα επεσφραγίζοντο οί αρραβώνες μέ επίση-

μον γεύμα εις τήν οίκίαν τής νύμφης. Τότε «φίλευαν τον γαμβρόν» ') κατά 

τήν επιτόπιον φράσιν, προσήρχοντο δέ είς τήν « φιλιά » 2) οί πλησιέστεροι συγ

γενείς καί οί στενώτεροι φίλοι τοΰ γαμβροΰ, και προσεκαλούντο οΐ πλησιέ

στεροι συγγενείς τής νύμφης. Τό « γλέντι » έξηκολούθει επί ώρας, εν μέσω γε

νικής εύθ-υμίας καί χαράς, μέ τραγούδια καί χορούς. Μεταξύ τών τραγουδιών 

παρεμβάλλετο χάριν παιδιάς καί τό άκόλουθον : 

1. Φιλενω = φιλοξενώ τίνα μετ' ευωχίας. 

2. Φιλιά = φιλοξενία μετ' ευωχίας. 

ίο 
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« Σι παρακαλώ, μωρ' Μάννα, 

μή μ' άρραβωνιάζης 'κόμα, 

'κόμα τούτον το χειμώνα, 

όσου ναρϋ·' του καλοκαίρι 

νά μι διάβν' Χ) οί πόνοι δλοι, 

νά διαλέξου και νά πάρου 

μια ψιλή, λιγνή στο μπόι, 

σαν λαμπάδα 'πού τήν Πόλη ». 

Μετά τό επισφράγισμα αυτό τών αρραβώνων, ό γαμβρός επεσκέπτετο 

τακτικώς τήν νύμφην, ενώ ουδέποτε αύτη μετέβαινεν είς τήν οικίαν τού γαμ

βροΰ. 

Κατά τάς εκάστοτε επισκέψεις τού γαμβρού παρά τη νύμφη, αύτη προσε-

πάθει νά κρύπτηται καί έπηκολούθει τότε μεταξύ τών μεμνηστευμένων αλη

θινό κυνηγητό, τού γαμβροΰ προσπαθούντος ν ' άντικρύση τήν νύμφην, και 

ταύτης κρυπτομένης εντός δωματίου ή εις τίνα γωνίαν τοΰ υπογείου. Τόση 

μάλιστα ήτο πολλάκις ή άντίστασις τής νύμφης, άλλα και ή επιμονή τοΰ γαμ

βροΰ, ώστε ενίοτε επήρχετο καί διάρρηξις καί γκρέμισμα τής θύρας τοΰ δω

ματίου, εντός τού οποίου εκλυδώνετο ή νύμφη, μή θέλουσα νά εμφανίζηται 

είς τόν γαμβρόν έκ συστολής. Ε ν ν ο ε ί τ α ι βεβαίως δτι δλα αυτά τά αθώα 

καμώματα εγίνοντο τη ανοχή τής μητρός τής νύμφης, ήτις προσεποιεΐτο δτι 

δέν έβλεπεν ή δέν άντιλαμβάνετο τα τελούμενα. Έ ν τούτοις ή εκ μέρους της 

έπιτήρησις επί τών σχέσεων τών μεμνηστευμένων έτηρεΐτο μέ απόλυτον αυ

στηρότητα, διότι ή κόρη της έπρεπε νά μεταβή εις τήν οικίαν τοΰ γαμβροΰ 

μετά τά στεφανώματα τελείως αμόλυντος καί άσπιλος. Ή συστολή τών με-

1. iVà διάβν' = να περάσουν. 
2. Εϊς τό M a c e d o n i a n F o l k l o r e τοΰ G. F. Abbott εύρίσκομεν τό άκόλουΦον 

τραγούδι τοΰ άρραβώνος, τό οποίον έπιχωριάζει έν Θάσω : 

« Τρανταφνλλονδι μ' κόκκινο, μήλο μου μαραμένο, 
Σαν σε φιλώ μαρένεσαι, σαν σε κρατώ κλωνιέσαι. 
Κορήτσι μ', άλλον αγαπάς, άλλον ϋέλεις να πάρης ». 
— « Βρε δεν πιστεύεις, άπιστε, και δεν πολνπιστενεις, 
Βάνε βίγλα 'ς τα σπίτια μον, πόρταις και παρα&νρια, 
Και σύρε, φέρε τους γιατρούς, τους καρδιοδιαλεχτάδες, 
Νά μον διαλέξουν τή καρδιά κή δλα τά φνλλοκάρδια, 
Κή αν εϋργις 'π' άλλον νιον φιλί κή άπ' άλλον νιον αγάπη, 
Σφάξε μ*, αφέντη μον, σφάξε ··' άπαν' 'ς τά γόνατα σον, 
Και μάσε καί το αΐμά μον 'ς ενα χρυσό μαντήλι, 
Σύρ' το 'ς εννιά χωριά, σνρ' το 'ςε δώδκα καζάζες, 
Κη άν σε 'ρωτήσονν ' τι V αυτό ; ' 'τσ' αγάπης μον τό αίμα ' », 
'Αγάπη ΰέλει φρόνησι, ΰέλει ταπεινωσννη, 
Θέλει καί μάτια χαμηλά νά σκνφτονν νά πηγαίνουν. 
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μνηστευμένων παρθένων τοΰ Βογατσικοΰ έφθανε μέχρι τοΰ σημείου, ώστε, 

εξ αίδοΰς καί προς ένδειξιν σεβασμού, δέν ώμίλει αύτη είς τόν μνηστήρα της 

ενώπιον άλλων, καί, αν τυχόν ήτο ήναγκασμένη νά κάμη λόγον περί αυτού, 

δέν ανέφερε τό ό'νομά του, άλλ' άντ' αυτού μετεχειρίζετο τήν άντωνυμίαν 

« εκείνος ». 'Ανάλογος συμπεριφορά τής νύμφης έξηκολούθει επί μακρόν χρό-

νον καί μετά τόν γάμον, οπότε αύτη έστέκετο πάντοτε δρθία καί μακράν τής 

εστίας '). 

Είναι άξιοσημείωτον δτι καί κατά τήν όμηρικήν έποχήν έπεκράτει ή 

ιδία συστολή καί απόλυτος συντηρητικότης παρά τη νύμφη. Όμιλοΰσα ή Πη

νελόπη περί τοΰ 'Οδυσσέως έλεγε : 

« δφρ* ετι κείνος άνήρ επιδήμιος ήεν». ( Ό δ . Α 233. ) 

Βεβαίως δλα αυτά τά αυστηρότατα ήθη εξέλιπον σήμερον καί εν Βο

γατσικφ, ώς άλλως τε έγένετο καί είς δλα τά άλλα μέρη* έν τούτοις, είναι 

αξιοσημείωτος ή εμμονή τών Βογατσιωτών επί τής προσπάθειας των δπως ή 

κόρη διατήρηση τήν παρθενίαν της μέχρι τής ημέρας τού γάμου της. 

Αί επισκέψεις τοΰ γαμβροΰ προς τήν νύμφην κατά τήν περίοδον τών 

αρραβώνων έξηκολούθουν τακτικοοτατα, πολλάκις δέ ούτος έτρωγεν είς τήν 

οικίαν τής μνηστής του. Εννοείται βεβαίως δτι αί επισκέψεις του συνωδεύοντο 

ώς επί τό πλείστον μέ διάφορα δώρα προς τήν μνηστήν του καί τους οικείους 

της, άτινα εποίκιλλον αναλόγως τής εποχής καί τής οικονομικής του κατα

στάσεως. Τά δώρα ταύτα καθίσταντο πολυτιμώτερα κατά τάς μεγάλας εορτάς 

καί ιδίως κατά τό Πάσχα, οπότε μαζί μέ άλλα δώρα εστέλλετο είς τήν νύμ

φην καί κεντητή πασχαλινή λαμπάς. 

Κατά τάς τριημέρους εορτάς τοΰ Πάσχα, καθ' ας εις τάς κεντρικωτέ-

ρας πλατείας τοΰ Βογατσικοΰ συνηθίζεται νά στήνωνται διαφόρων ειδών 

αΐώραι, γνωσταί υπό τό όνομα «κούνιες» καί νά «κουνιούνται» οί νέοι, 

μετέβαινεν ή αρραβωνιασμένη εις τήν πλατεΐαν, συνοδευομένη υπό τής μη

τρός της, καί εκεί « κουνιούνταν » μέ τόν γαμβρόν καί τους οικείους αυτού. 

Οί αρραβώνες δέν ευλογοΰντο έν Βογατσικφ ύπό ιερέως' αί σχετικαι 

εύχαί άνεγινώσκοντο εν τη εκκλησία κατά τήν ήμέραν τών γάμων πρό τής 

στέψεως. Έ ν τούτοις οί διά τών αρραβώνων συναπτόμενοι δεσμοί εθεω

ρούντο ιεροί καί αδιάρρηκτοι, σπανιώτατα δέ επήρχετο διάλυσις τών αρρα

βώνων καί μόνον όταν τήν έπέβαλλον ισχυρότατοι λόγοι. 'Αλλά καί τότε ή 

διάλυσις εθεωρείτο μειωτική δι' αμφότερα τά μέρη καί πρό πάντων διά τήν 

νύμφην, ήτις δυσκόλα>ς « ξ αν άπαν Ö ρ ευ όταν ». 

1. 'Ανάλογος ήτο ή συμπεριφορά τής νύμφης καί έν τώ Έλληνικώ Πόντω, 

δπου τόσον αυστηρά ήσαν επίσης τά έθιμα, ώστε καί εκεί, ομιλούσα ή νύμφη περί 

του μνηστήρος ή του συζύγου της, μετεχειρίζετο τήν λέξιν «.εκείνος*. Πρβλ. ΆρχεΙον 

Πόντου, τόμ. Α', 'Αθήναι 1928, σελ. 132. 
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' Α ν ά λ ο γ ο ς π ρ ο ς τόν π α ρ ' ήμΐν α ρ ρ α β ώ ν α ήτο π α ρ ά τ ο ί ς ά ρ χ α ί ο ι ς ή έ γ · 

γ ύ η σ ι ς ')» κ α ι ¿ Υ V ύ η *) λεγομένη, ήτις καί ένομιμοποίει τόν μ έ λ λ ο ν τ α γά

μον καί τ ά έξ α ΰ τ ο ο τ έ κ ν α 8 ) , ή δ ' ϋκδοσις κόρης είς γ ά μ ο ν έκαλεΐτο έ γ -

γ υ ά ν *), κ α τ ε γ γ υ α ν δ) καί δ ι δ ό ν α ι β ) . Καί π α ρ ά τ ο ί ς ά ρ χ α ί ο ι ς ό μνη-

στήρ, ώ ς ένέχυρον α γ ά π η ς , Ιδ ιδεν είς τήν μνηστήν του- δώρον, τό ό π ο ι ο ν ώνο

μ ά ζ ε τ ο μ ν ή σ τ ρ α Τ ) ή καί ά ρ ρ α , ά ρ ρ α β ώ ν 8 ) . 

8. Κατάλληλος εποχή προς τέλεσιν τοϋ γάμου. Ή καταλληλό
τερα εποχή προς τέλεσιν τοΰ γάμου εν Βογατσικφ ήτο δ χειμών, μετά τά 

Χριστούγεννα. Διαμένοντες οί περισσότεροι νέοι τοΰ Βογατσικοΰ εν τη ξένη, 

ήρχοντο κατά τάς αρχάς τοΰ χειμώνος, ήρραβωνίζοντο, έτέλουν τους γάμους 

των μετά τά Χριστούγεννα, παρέμενον μετά τών οικογενειών των μέχρι τής 

ανοίξεως καί άπήρχοντο καί πάλιν εις τήν ξένην. Οί παραμένοντες δμως διαρ

κώς εν Βογατσικφ νέοι — καί τοιούτοι ήσαν οί παντοπώλαι, οί διάφοροι 

επαγγελματίαι, οί γεωργοί και οί κτηνοτρόφοι — έτέλουν καί κατ' άλλας εποχάς 

τους γάμους των, επροτίμων δμως καί οΰτοι τόν χειμώνα, καθότι τότε εΐχον 

τάς ολιγωτέρας ασχολίας καί λόγω τών εορτών καί τής κακοκαιρίας ύπήρχον 

αί περισσότεραι άργίαι. Μόνον κατά τόν μήνα Μάϊον άπεφεύγοντο καί εν 

Βογατσικφ, ώς είς όλόκληρον τήν λοιπήν Ελλάδα, οί γάμοι, κατά πρόληψιν, 

τήν αρχήν αυτής έχουσαν άπό τών ρωμαϊκών χρόνων·). 

Ι. 'Ισαίος 43, 16. 

2. Πλάτ. Νόμ. 774 Ε, Ίσαΐος 40, 39. 

3. ΔημοστΚ Περί στεφάνου 2, 1134. 

4. 'Ιδίως επί πατρός εκδίδοντος τήν έαυτοϋ θυγατέρα είς γάμον : θυγατέρα εγ-

γναν τινι ( Ή ρ ό δ . 6, 57 ). Ό παθητικός τύπος επί τοϋ ανδρός αρραβωνιάζομαι : εγ-

γνώμαι ΰνγατρί τίνος ( Πλάτ. Νόμ. 923D ). 

5. Εύριπ. Όρεστ. στ. 1675. 

6. Ί λ . Τ. 291. 

7. « Μνήστρον 6 τοϋ γαμβροΰ άρραβών». Λέοντ. Νεαρ. 172. 

8. "Αρρα, άρραβών, Λατ. a r ra , a r r a b o , έβραϊστί ê r âvôn , τήν οποίαν οί έβδο-

μήκοντα μετέφρασαν άρραβών έν Γεν. λη', 17, 18. Λέξις καθαρώς σημιτική, πιθανώς 

φοινικική. 

9. Ό Μάϊος μήν θεωρείται γενικώς υπό τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ ώς δυσοίωνος καί 

ακατάλληλος προς τέλεσιν γάμων, κατά τήν συνήθως φερομένην αΐτιολογίαν δτι κατ 3 

αυτόν συμπίπτει καί οργασμός τών όνων. Πράγματι δμως ή δοξασία αύτη αποτελεί 

έπιβίωσιν προχριστιανικής αντιλήψεως. Κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους συνέπιπτον προς 

τόν μήνα τοΰτον τά Λεμούρια ( L e m u r i a ) ή Αεμουράλια ( L e m u r a l i a ) , εορτή προς τι

μήν, μνήμην καί καταπράϋνσιν τών ψυχών τών νεκρών (lémures), καθ·' α ήτο άπη-

γορευμενη ή τέλεσις γάμων. Τά Λεμούρια, άτινα κατά πρώτον έτελέσθησαν πρδς 

καταπράϋνσιν τής σκιάς τοϋ Ρώμου, φονευθέντος ύπό τοϋ άδελφοΰ του Ρωμύλου, 

ήσαν ανάλογα προς τά « Μειλίχια •» τών αρχαίων Ελλήνων, άτινα ήσαν προσφοραί 

ίλαστήριοι, ώς τά « Μειλίγματα » καί « Μειλικτήρια », καί έλέγοντο ούτως έκ τοϋ μέλι

τος, τό όποιον έμιγνύετο ταις σπονδαϊς. Ή άπαγόρευσις αύτη τών γάμων κατά τα 
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Καί κατά τήν αρχαιότητα καθιερωμένος μήν τής τελέσεως τών γάμων 
ήτο ό έκ τούτων ονομαζόμενος Γ α μ ή λ ι ω ν , αντιστοιχών προς τά τέλη του 
'Ιανουαρίου καί τάς αρχάς Φεβρουαρίου του καθ' ημάς Ημερολογίου. 

9. Προετοιμασίαι τοϋ γάμου. "Οταν έπλησίαζεν ό τεταγμένος προς 

τέλεσιν τοΰ γάμου καιρός εν Βογατσικφ, ήρχιζον αί σχετικαί προετοιμαοίαι. 

Έ ν πρώτοις ήτοιμάζετο ό ρουχισμός τής νύμφης. Κατά τήν άγοράν τών ανα

γκαίων υφασμάτων παρίσταντο καί συγγενείς τοΰ γαμβροΰ, οΐτινες καί έ'κα-

μνον τήν σχετικήν εκλογήν. Ε π ί σ η ς παρίσταντο ούτοι καί δταν « έκοβαν τά 

ρούχα », οπότε δ ράπτης προσεποιείτο δτι « δεν έκοβε το ψαλλίδι » του' « διά 

νά κόψη» ήναγκάζοντο οί παριστάμενοι νά φιλοδωρήσουν τόν ράπτην. Κατά 

τό κόψιμο τών ρούχων άντηλλάσσοντο μεταξύ τών παρευρισκομένων ευχαί : 

«να ζήσουν», «νά προκόψουν», « νά γεράσουν», «καλά στεφανώματα », 

« καλά παιδιά ». 

Κατά τήν προηγουμένην τοΰ γάμου Κυριακήν πήγαιναν τά «προξενιά-

τικα» άπό τήν νύμφην εις τόν γαμβρόν. Ε ν τ ό ς μεγάλου κανίστρου έτοπο-

θετοΰντο υποκάμισα καί εσώβρακα, καλυπτόμενα διά μεταξωτού μανδηλίου" 

τό ούτω δέ πλήρες κάνιστρον προσεκόμιζε συγγενής τής νύμφης έφηβος εις 

τήν οικίαν τοΰ γαμβροΰ, τή συνοδεία γυναικών, επίσης συγγενών τής νύμ

φης. "Οταν έφθαναν εις τήν οικίαν τοΰ γαμβροΰ, ό έφηβος άπέθετε τό κά

νιστρον εις τό μέσον τοΰ δωματίου, αί δέ γυναίκες παρέδιδον τά « προξε-

νιάτικα» εις τήν μητέρα τοΰ γαμβροΰ, ήτις είς αντάλλαγμα έδιδε δώρα, με

γαλύτερα εις τόν εφηβον καί μικρότερα εις τάς γυναίκας. Μετά ταύτα 

κερνούσαν τάς κομιστρίας τών προξενιάτικων, αϊτινες ηύχοντο «νά ζήσουν», 

«νά γεράσουν», καί άπήρχοντο είς τήν οικίαν τής νύμφης. 

Κατά τήν επομένην Τετάρτην συνέτασσον τό προικοσύμφωνον καί 

παρέδιδον εις τόν γαμβρόν τό ταχθέν «τράχωμα» ' ) . Κατωτέρω δημοσιεύομεν 

δύο προικοσύμφωνα γάμων Βογατσικοΰ κατά τους παλαιοτέρους χρόνους. 

1. Προικοσύμφωνον τοϋ 1841 

» 1841 : Ίαννουαρίου : 20 : 

» Τήν σίμερον φανερόνου και ομολογώ εγώ ό γιδργις τού στέργιου 

6 ιος' τού μόρο κόστα άπο μιλδόννη. 

εστοντας καί ήλ·&ε \ εδο εις μπογατζικόν εις τον γιδργιν. ντ'ινε και 

έλαβε τήν \ ·&ιγατέρα του δια γινα'ικα. καί σοιμοιδνου. τι ήφιρα νικο \ κι- 5 

Λεμουράλια διετηρήθη καί κατά τους μετέπειτα χρόνους, ή αιτιολογία της ομως συν 
τφ χρόνφ έλησμονήθη, αντικατασταθείσα ύπό άλλης, ήτις καί συνήθως προβάλλεται 
σήμερον. 

1. Τράχωμα = ή είς μετρητά προίξ. 
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ράτα εδώ πατρικά μου. ενα ταψί πιτο τάψ : και ενα κρι \ ατοτάψ : ενα τιγάνι. 

έναν τέντζηριν. μίαν γάστραν. δύου τζαπι \ ά. ενα ντουφέκι, ενα κακάβι μι-

σακό, ενα ύνή. ενα κουλούρι \ ενα ζιβγάρι σίδερα' άλογνά δίον ζικούρά : έναν 

ακαϋοκόπον \ ενα κλαδευτίρι. δίου όερπάνια. δίου καδόπλα. èva καρδάρι ; 10 

πρόβατα \ οΐναι : 47 : βόδια .' 2 : ενα ζουνάρι άσιμένιου : εγώ ο παπά παντα-

ζης | έγραψα εκ στόματος τού γιδργι γαμβρός του ντίνα' καί μαρτιρώ \ 

( άλλη χείρ ) 

εγου ου γιωργις γράφω του στεργιως και βεβεονου τά ανουθεν \ 

( ή πρώτη χείρ) 

εγώ η αγνή η θυγατέρα τοϋ γιδργι, ντίνα έλαβα τα δσα με ε \ δοσεν δ 15 

πατέρας μου δπου με πρίκισεν. τα όσα διαλαμβάννη | τοϋ γράμα του πατέρα 

μου. δλλα τα έλαβα γκιρεκ ρούχα γκιρεκ | αμπέλια χοράφια και κάθε εξής 

και δεν εχου να ζητήσου \ τίποτας άπω τον πατέρα μου. και αδελφόν μου 

διμίτριν ούτε \ Ιόβολον. πίραμε καί εδόσαμεν. εοϋς τέλους τΐς ζοής μας \ δεν 20 

εχουμεν να φέρουμε καμίαν σινχισιν. ούτε με τόν \ πατέρα μου ούτε με αδελ

φόν μου. δεν εχου να ζιτίσου τίποτες \ και δια το βαίβεον τής αλιυειας. εγι-

νεν και το γράμα μας \ και έστω εις ενδιξιν και βαιβεοσιν— 

εγώ η ΰιγατέρα τοϋ γιδργι ντίνα αγνι μιν ηξεύβροντας να γράψου4 

δια \ χήρος του εφιμεριοϋ μου παπα πανταζή. εγραψεν και βεβεδνου | ιδού 25 

και το δακτιλόν μου : 

( άποτύπωσις δακτύλου ) 

2. Προικοούμφωνον τοϋ 1903 

Αυξ. άρ. Συμ. Κωδ. 157 
Αΰξ. άρ. Πρωτ. 335 

'Ο Σ ι σ αν ί ου και Σ ιατ Ί στης Σεραφείμ ε π ι β ε β α ι οΐ . 

Έν Βογατσικφ κωμοπόλει υπαγόμενη ϋρησκευτικώς μεν ύπό τήν πνευ-

ματικήν δικαιοδοσίαν τοϋ Μητροπολίτου 'Αγίου Σισανίου, πολιτικώς δε 

εις τήν διοίκησιν Καστοριάς, σήμερον τήν τριακοστήν πρώτην Ιανουαρίου 

μηνός τοϋ χιλιοστού εννεακοσιοστοϋ τρίτου έτους, ήμέραν τής εβδομάδος Πα- 5 

ρασκευήν και ώραν τετάρτην προ μεσημβρίας τουρκιστί, εμφανισθέντες ενώ

πιον εμοϋ προϊσταμένου τής ενταύθα ενορίας τοϋ Άγιου Χρυσοστόμου και 

τών ύποσημειουμένων αξιόπιστων μαρτύρων κ. κ. Γεωργίου Τριαντάφυλλου 

Πλιούφα κτηματίου και Ανδρέου Τριαντάφυλλου Βαϊνα επίσης κτηματίου, 

αμφοτέρων κατοίκων Βογατσικοΰ και υπηκόων ο&ωμανών, οί κ. κ. Άναστα- JO 

1. γκιρεκ—εϊτε. 
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σία θυγάτηρ Νικολάου Μούτα και σύζυγος Ά&ανασίου Χ = Σαμαρά, κάτοι

κος Βογατσικοΰ και τά γυναικεία επαγγελλομένη και Νικόλαος Ιωάννου 

Χ = Κουρκούλ κάτοικος Βογατσικοΰ και οίνοπνευματοπώλης τδ επάγγελμα, 

εδήλωσαν τά έξης. 

15 1. Ή Αναστασία Νικολάου Μούτα έχουσα θυγατέρα είς ωραν γάμου, 

καλουμένην Άσπασίαν και θέλουσα νά συνάψη αυτήν είς κοινωνίαν πρώτου 

γάμου μετά τοϋ Νικολάου 'Ιωάννου Χ •-= Κουρκούλ, συνεφώνησε και παρέ-

δωκε λόγω προικός τής θυγατρός της Ασπασίας εις τον γαμβρόν της Νικό-

λαον τά επόμενα ακίνητα και κινητά προικεΐα πράγματα. 

20 Αον Τδ αναλογούν αύτη μερίδιον εκ τής εν Λαλά Τσεσμεσή τοϋ Γαλατά 

Κωνσταντινουπόλεως κειμένης οικίας κοινής μετά τοϋ κ. Κωνσταντίνου Γεωρ

γίου Μπλιάγκα και αδιαιρέτου ούσης, και συνορευομένης ύπδ δρόμου Δημο

σίου, οικοπέδου Τουρκικού καί οικίας τής M a d a m e Bella. 

Βον Την έν Βογατσικφ τής ενορίας τών αγίων 'Αποστόλων κειμένην 

25 καί εκ κληρονομιάς τοϋ μακαρίτου αδελφού της 'Αποστόλου Νικολάου Μούτα 

προερχομένην οικίαν της καί συνορευομένην ύπδ Δημοσίου δρόμου καί τών 

οικιών Κωνσταντίνου Δημητρίου ΟΙκονόμου, Γιαννούλη Μηλασιώτου, και 

Νικολάου Κονιτσιώτου. 

Γον Τά επόμενα κινητά προικώα πράγματα' τρία φουστάνια ων τδ εν 

30 μεταξωτόν, τδ δεύτερον μάλλινον καί τδ τρίτον μισομέταξον, δύο γούνας πρώ-

την και δευτέραν γουνωμένα κατά τδ σύστημα τής πατρίδος, μίαν φούσταν 

μαλλίνην, εν προσλοϋκι,1) εν ζεύγος κλειδώματα σιρματερά,2) δεκαπέντε ύποκά-

μησα, εικοσιπέντε ζεύγη τσοράπια, μίαν εικόνα τής Παναγίας, τρία έσώβρα-

κα, εν ζεύγος μποτίνια, δύο σόκνας,*) δύο μανδύλια μεταξωτά, δύο πεστιμάλ-

35 λια,4) δύο ταύλας, τρία προσκέφαλα, εν στρώμα, πέντε κιλήμια, δύο βελέντζας, 

πέντε προσόψια, δύο σενδούκια, δύο δακτυλίδια αργυρά, ενα καθρέπτην, τεσ

σάρας τεντζερέδες, δύο κακαβιά,*) τρία γκιούμια,9) μίαν λεκάνην, εν γεμπρήκι,1) 

1. προσλονκι = φόρεμα κατασκευαζόμενον άπό βαμβακερόν ύφασμα ( μανίτσα ) 
μέ άστάρι άπό αμερικάνικο πανί, μεταξύ τών οποίων ετίθετο βάμβαξ καί ερράπτετο 
δπως τό πάπλωμα. Ή τ α ν χωρίς μανίκια καί τό φορούσαν εσωτερικώς επάνω άπό το 
ύποκάμισον. 

2. κλειδώματα σιρματερά = άλλως παφτάδια λεγόμενα, είδος αγκράφες, αίτινες 
ήσαν προσαρμοσμένες είς τήν άκρα τής ζώνης καί έίίηλυκοινοντο είς τήν μέσην έμ-
προστά. 

3. σόκνα = ποδιά μεταξωτή, 
i. πεστιμάλλια = ποδιές υφαντές. 
5. κακαβιά = χάλκινοι λέβητες. 
6. γκιονμια = χάλκινα δοχεία ύδατος. 
7. γεμπρήκι = χάλκινον δοχείον ψησίματος καφέ, τό κοινώς καλούμενον μπρίκι, 
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δύο ταψιά, δύο λεγγέρια,1) εν σκαφίδι, ενα πίθον πήλινον, τρία βαένια"*) καί 

δύο βαρέλια. 

2. Ό κ. Νικόλαος 'Ιωάννου Χ •-= Κουρκούλ παραδεχόμενος τήν άνωτέ- 40 

ρω συμφοίνίαν υπογράφει κάτωθεν τοϋ παρόντος προικοσυμφώνου τήν παρα-

λαβήν τών ανωτέρω κινητών τε και ακινήτων προικώων πραγμάτων άτινα 

θά είναι ύπδ τήν κατοχήν μεν τοϋ εϊρημένου Νικολάου Χ = Κουρκούλ γαμ

βρού της, ύπδ τήν κυριότητα δε τής συζύγου αυτού 'Ασπασίας. 

"Οθεν πρδς ενδειξιν συνετάχθη τδ παρδν εις διπλούν, δπερ άναγνω- 45 

σθέν είς επήκοον τών τε συμβαλλομένων και τών μαρτύρων, υπεγράφη παρ' 

δλων ιδιοχείρως πλην τής προικιζούσης 'Αναστασίας Ν. Μούτα ην δι' άγνοιαν 

γραμμάτων και κατ' εντολήν αυτής υπογράφει σήμερον δ έκ τών ιερέων Βο

γατσικοΰ αίδεσιμ. Πα(πά) Δημήτριος. 

01 εμφανισθέντες 50 

κατ* εντολήν τής Αναστασίας θυγατρδς Νικολάου Μούτα καί συζύγου 'Αθα

νασίου Χατζή Σαμαρά υπογράφω αυτήν έγό\) ό οικονόμος Παπαδημητριός. 

Νικόλαος Ίωάνου Χ = Κουρκούλ 

Οι μάρτυρες 

Γεώργιος Τ. Πλιούφας 55 

'Ανδρέας Τρ. Βαενάς 
Ό Προϊστάμενος τής ενορίας 

f Πα(πά) Μιχαήλ Δημητρίου βεβαιοϊ 

"Οτι ακριβές άντίγραφον έν τη Ί. Μητροπόλει Σισανίου και Σιατί-

στης τη 12 Μαρτίου 1903. 60 

Ό Γραμματεύς 

'Αρχ. Γεράσιμος Θεολογίδης 

τ. σ. ( 'Ιερά Μητρόπολις Σισανίου καί Σιατίοτης— 1900 = ) 

'Ασπασία χήρα Νικολάου Κουρκούλη 

Βογατσικόν. 

10. ΑΙ προ ττ}ς στέψεως γαμήλιοι έορταί. Κατά τό εσπέρας τής 

ιδίας ημέρας (τής Τετάρτης), «έπιαναν τδ προζύμι» εις τήν οικίαν τοΰ γαμ

βροΰ, άπό τό όποιον κατεσκεύαζον «τις κολλοϋρες», αϊτινες εχρησιμοποιοΰντο 

ώς προσκλητήρια είς τόν γάμον καί διενέμοντο μαζί μέ τους τεσκερέδες s) εις 

1. λεγγέρια = χάλκινα πιάτα. 
2. βαένια = βυτία οίνου. 
3. Τεσκερές, λ. τουρκική, σημαίνουσα έν τη περιπτώσει ταύτη άγγελτήριον συνάμα 

καί προσκλητήριον είς τόν γάμον, τό όποιον ύπέγραφεν ό πατήρ καί έν ελλείψει 
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τους Ιερείς, τόν νουνόν, τους μπρατίμους, τό μπρατιμόπουλο, τους συγγενείς 

καί τους στενωτέρους φίλους τοΰ γαμβροΰ. Βραδύτερον έπεκράτησεν ή συνή

θεια νά «πιάνουν τδ προζύμι» το εσπέρας τής επομένης ημέρας (τής Πέμπτης). 

Συγγενής νεάνις, ήτις δέν έπρεπε νά ήτο ορφανή ούτε εκ πατρός ούτε 

έκ μητρός, έπιανε τδ προζύμι, είς τό όποιον έρριπτον δ ύ ο - τ ρ ί α μικρά νο

μίσματα, βασιλικόν, ολίγον οίνον καί τήν βέρα τοΰ γαμβροΰ ή τής νύμφης. 

"Οταν ετοιμάζετο τό προζύμι, τό ετοποθέτουν εντός κανίστρου, τό όποιον 

ύψωνεν επί τής κεφαλής του υψηλός νεανίας. Τότε ώρμουν οί παρευρισκό

μενοι καί προσεπάθουν νά τσιμπήσουν ολίγον άπό τήν ζύμην καί ελεγον 

άστεϊζόμενοι εις τόν γαμβρόν : έτσι νά σε τσιμπάη ή νύφη, καί εις τήν νύμ

φην : έτσι νά σε τσιμπάη ό γαμπρός. Έ ν τω μεταξύ ή ζυμώστρα νεάνις, 

δπως ήτο άλευρωμένη, έχάϊδευε τόν γαμβρόν ή τήν νύμφην καί ήρχιζε τότε 

γενικόν άλεύρωμα δλων τών παρευρισκομένων μέ τήν εύχήν « νά ζήσουν τά 

νιόγαμπρα καί νά γεράσουν». 

Τήν έπομένην, όταν θ ά έχωρίζετο ή ζύμη είς άρτους, θ ά εύρίσκετο ή 

βέρα, τήν οποίαν ή ζυμώστρα έθετεν εις τόν ΐδικόν της δάκτυλον καί τήν 

έπαρουσίαζεν εις τόν γαμβρόν ή τήν νύμφην διά νά πάρη τό δώρόν της. 

Ά π ό τά νομίσματα εν εκράτει ή ζυμώστρα καί τό άλλο εθετον στο σεντούκι 

τής νύφης για γούρι. 

Κατά τό ζύμωμα συγκεντρωμένοι γύρω άπό τήν ζυμώστραν οί συγγε

νείς καί φίλοι τοΰ γαμβροΰ ή at φίλαι τής νύμφης ήδον τά κατωτέρω τρα

γούδια : 

Ψιλδ λιχνδ y) τ' αλεύρι 

κι' αφράτου τού προζύμι 

κουράσιου τού ζυμώνει 

μι μάννα, μι πατέρα, 

μ' αδέρφια, μι ξαδέρφια, 

μι φίλους, μι γειτόνους. 

Ή μάνν' αυτή τοϋ κύρ γαμπρού 

μι τους ανέμους μάλουνι : 

— Πάψτ άνεμοι Μ', πάψιτι 

δσου νάρθ' ή Κυριακή, 

ν' άλλάξ' ή νύφη κι' ου γαμπρός 

μι τά στολίδια τοϋ Χριστού, 

μι τ' άρματα τής Παναγιάς. 

τούτου ή μήτηρ τοϋ γαμβρού, διά τάς προσκλήσεις τών συγγενών καί φίλων τής οι
κογενείας αυτού, ή ό πατήρ καί έν ελλείψει τούτου ή μήτηρ τής νύμφης, διά τάς 
προσκλήσεις τών συγγενών καί φίλων τής οικογενείας αυτής. 

1. Λιχνό = λεπτόν. 
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Τοϋ κυροϋ γαμπρού ή μάννα 

ανεβαίνει, κατεβαίνει 

και τούν ήλιου παραγγέλνει : 

— Ψήσι, ήλιου μ', κι' ήλιάκι μ', 

'κόμ' αυτή τήν έβδο/ιάδα, 

τι χαρά θέλου νά κάμου, 

στδ πρώτο τδ παιδί μου' 

γαμπρδν νά προυβουδήσου ') 

κι νύφ' νά καρτιρέσου 2) 

"Επειτα ήκολούθει τό επόμενον φσμα : 

Πουλάκι κλαίει, πουλάκι κλαίει, 

πουλάκι κλαίει στην πόρτα μου, 

κι' άλ,λο πουλάκι τδ ρωτάει : 

— Τι έχεις πουλάκι μου και κλ,αΐς ; 

'κόμ' απόψε 'μεΐνες μοναχό 

κι' αύριο μείνωμε τά δυό. 

Ή περιστερούδα ή νύφη μας 

κάθεται στδν Πύργο καί τραγουδεϊ, 

τραγονδεΐ και λέγει καί μόν' λαλεί' 

Κι' ούτε νιδν φοβάται κι' ούτ' άγουρουν 

μόν' τήν πιθιρά καί τόν πιθιρδ 

και τήν άντραδέρφη τήν Πηρινιώ, 

πού θά τήν σηκώνη πολλά ταχύ. 

•—Σήκου κυρά νύφη òV εφιξι, 

πότε θά ζύμωσης εννιά ψωμιά 

καί νά καρτερήαης εννιά σινιά 3). 

1. Προβονδώ = κατευοδώ. 
2. Καρτερώ = αναμένω, περιμένω. 
3. Είς τά Ααχχοβήχια τοΰ Παγγαίου, κ α θ ' ην ώραν ζυμώνουν τό πρωτόψω-

μο, τραγουδούν διάφορα άσματα, έν πρώτοις δέ τό έξης : 

Μέγα μου Σταυρέ, μεγάλε "Αγιο Γιώργη, 
νά σνμμάσωμε το νιο ζευγάρι, 
με τη ζάχαρι και με το μέλι. 

( Α . Γουσίου, Ή κατά Παγγαΐον χώρα, σελ. 59.) 

Είς τήν Νιγρίταν έξ άλλου τραγουδούν τό κάτωθι τραγούδι : 
'Απόψε ώρα νάν' καλή, Χρίστε Ευλογημένε, 
Νά πιάσουμε το νιο ψωμί, τ' αφράτο παξιμάδι, 
Κ' ή κόρη που το ζύμωνε με μάννα με πατέρα, 
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Μετά τό ζύμωμα επηκολούθουν τά κεράσματα καί δ χορός. Ή ζυμώ

στρα, μέ τά ζυμάρια είς τά δάκτυλα, μέ τήν άσπρη τήν ποδιά καί τό φα-

κιόλι ·) επί τής κεφαλής, ήρχιζε τόν χορόν γύρω εις τήν σκάφην, ακολου

θούμενη άπό τους λοιπούς προσκεκλημένους. Ταυτοχρόνως οί χορεύοντες τρα

γουδούσαν τά ακόλουθα τραγούδια : 

Έψες στο δνειρό μου και στον ύπνο μου 

ήρθε μια μαυρομάτα και μέ ξύπνησε. 

Ξυπνώ και δεν τήν βρίσκω, 

κλαιώ και λαχταρώ. 

"Ωχ ! τά ρούχα μου μαζεύω 

καί τά βλαστημώ. 

— Σ τ δ δρόμο πού πηγαίνω, 

βρίσκω μια μηλιά, 

στά μήλα φουρτωμένη 

καί πάνου μια ξανθιά. 

— Κ ά μ ν ω νά πιάσω μήλο, 

πιάνω τδ χέρι της' 

Χριστέ μ' και Παναγιά μ' 

νά γίνω ταίρι της. 

—Κάμνω νά πιάσω κι' άλλο, 

πιάνω τδν κόρφο της' 

Χρίστε καί Παναγιά μ' 

νά μπώ στδ στρώμα της. 

Θά ζυμώσ' το νιο προζύμι, νά φάτβ γαμπρός και νύφη, 

Και το ψύκι ολο. 

( G. F. Abbott , M a c e d o n i a n Folk lore, σελ. 159. ) 

Είς δέ τά Βασιλικά τής Χαλκιδικής τραγουδούν τό εξής συμβολικόν φσμα : 

"Ολα τά πουλάκια ζυγά ζνγά, 

Κ' ενα χελιδόνι μοναχό 

Περπατεΐ 'ς τες δάφνες και λαλεί, 

Και θλίβεται καί λέει' 

— Πώς νά περάσω τρεΐς θάλασσες 

Κι' οί άλλες τρεις 'ς τη μάννα μον νά πάω. 

( Αυτόθι, σελ. 159. ) 

1. Φακιόλι ( έκ τοΰ Ιταλ.— ένετ. faciol ) είδος γυναικείου κεφαλόδεσμου, άλλως 

τσεμπέρι. Τό φακιόλι υφαίνεται είς τόν άργαλειόν μέ λεπτόν νήμα καί μέ τήν μονήν 

ΰφανσιν, συνηθέστερον όμως αγοράζεται ετοιμον. Μέχρι τοΰ 1894 ή Ε λ λ ά ς έπρομη. 

θεύετο τό σχετικόν ύφασμα έκ Κωνσταντινουπόλεως, όπως καί ολόκληρος ή Μικρά 

Ασία, αί νήσοι, ή Μακεδονία καί ή "Ηπειρος. Τά φακιόλια ήσαν διαφόρων χρωμά

των καί ποιοτήτων : άπλα, σταμπωτά, ζωγραφιστά, κεντητά, δαντελλωτά κτλ., άπετέ-

λουν δέ τό διαβαλκανικόν γυναικείον κάλυμμα τής κεφαλής καί τό οίκιακόν κάλυμμα 

δλων τών 'Οθωμανίδων. 
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* 
* * 

Περδικίτσαμ', χάϊ ξεφτέρι, 

ποιο νά στείλου νά σι φέρη ; 

Στέλνου τόνα, στέλνου τ' άλλου 

τού βοργδ τού χελιδόνι 

νά μι φέρη τήν πέρδικα, 

τήν πέρδικα π' αγαπούσα 

κι' χειμών κι καλοκαίρι. 

* 
* * 

Πουλάκι κλαίει στην πόρτα μου 

κι" άλλου πουλάκι τοϋ ρωτά : 

— V έχεις πουλάκι μου κι κλαΐς ; 

'κόμα βράδυ μένεις μοναχό 

κι' αύριο βράδυ μένουμε τά δυο 

στή ρίζα τοϋ βασιλικού. 

Είς τήν οικίαν τής νύμφης «πιάνονταν τδ προζύμι » τήν έσπέραν τής επο

μένης Παρασκευής, μέ τήν αυτήν, ώς ανωτέρω, τελετουργικήν τακτικήν. Τό 

πρώτον μόνον τραγούδι παρήλλασσεν ολίγον, προσαρμοζόμενον προς τήν 

νύμφην : 

Ψιλό λιχνό τ' αλεύρι 

κι' αφράτου τού προζύμι 

κονράσιου τού ζυμώνει 

μι μάννα, μι πατέρα, 

μ' αδέρφια, μ' άξαδέρφια. 

Τής νυφίτσας μας ή μάννα 

μι τους ανέμους μάλουνι. 

— Π ά ψ τ άνεμοι //' πάψιτι 

δσου νάρθ' ή Κυριακή, 

ν' άλλάξ' ή νύφη κι' ου γαμπρός 

μι τά στολίδια τοϋ Χριστού 

μι τ' άρματα τής Παναγιάς. 

"Οσ' άστρα εϊν' στούν ουρανό 

κι φύλλ' άπου τά δένδρα, 

τόσα φλουράκια "ξώδιψα, 

κουράσιου μ', για τ\ σένα. 

* * 
Τής κύρ' νύφης ή μαννούλα 

τι ψηλά εϊν' σκουμπουμένη ; 

ν ' άνιβαίνη, κατιβαίνη 
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κι τούν ήλιου παραγγέλλει.' 

— Ψήσι, ήλιου μ' κι ήλιάκι μ', 

'κόμ' αυτή τήν εβδομάδα, 

τι χαρά θέλου νά κάμου, 

νύφη νά προυβουδήσου 

κι γαμπρό νά καρτιρέσου ' ) . 

Κατά τήν αυτήν ήμέραν (Παρασκευήν) έν τινι δωματίω άράδειαζαν 

τήν προίκα τής νύμφης, καί κ α θ ' δλην τήν ήμέραν δλαι σχεδόν αί γυναίκες 

τής κωμοπόλεως περνούσαν και έβλεπαν τήν προίκα, έκφέρουσαι καταλλήλους 

εύχάς. 

Τό εσπέρας τής Παρασκευής συνηθροίζοντο εις τήν οικίαν τοΰ γαμβροΰ 

οί πλησιέστεροι συγγενείς καί οί στενώτεροι φίλοι καί, άφοΰ εύωχοΰντο, με-

1. Είς τήν Ζίχναν καί τό Πράβιον ήδον τό έπόμενον άσμα : 

Μια φορά 'ν' ή λεβεντιά, 

Μια φορά 'ν' τά νειάτα. 

Μέ ζovL·ψav ή έμορφες κι' δλα τα παλληκάρια, 

Μέ ζούλενιε κ' ή μάννα μον και &έλει να με Οιώξη. 

— Διώξες με, μάννα μ', διώξες με πολύ μακρνά 'ς τά ξένα, 

Νά κάνω ξένες άδε?^>ές και ξένες παραμάννες, 

Ξένες νά πλέν' τα ρυϋχά μον, ξένες και τά καλά μον. 

Μάννα μον, το λουλούδια μον καλά νά τα κνττάζη;. 

'Ακόμα σήμερα 'μαι δώ, ανριο και το Σαββάτο, 

Τήν Κνριακή ο' άφίνω γεια με μήλο ζαχαράτο. 

'Αφίνω γεια 'ς τον μαχαλά και γεια 'ς τά παλληκάρια, 

'Αφίνω και 'ς τη μάννα μον τρία γναλιά φαρμάκι' 

Τό 'να νά πίνη το πρωί και τ' αλλ' το μεσημέρι, 

Γό 'να το βράδν νά δείπνα, νά πέφτη νά κοιμάται. 

(fì. F. Abbott , Macedonian Folklore , σελ. 161. ) 

Είς δέ τό Μελένικον επίσης ήδον τό άκόλουθον άσμα : 

'Ακόμα σήμερ' είμαι δώ, Παρασκενή, Σαββάτο, 

Τήν Κνριακή σ' άφίνον γεια, 'ς τά έρημα ϋ·ά πάνον, 

θά πάν' 'ς τ' αηδόνια τα πολλά και 'ς τους χοντρούς τονς ήσκιονς, 

Νά πέσω ν' αποκοιμηθώ, νά πάρω ωραν νπνο, 

Ν° άκούσ' τ' αηδόνια πώς λαλονν και τά πουλιά πώς κλαίγονν, 

Πώς καταριούνται τόν άητό γιά τά μικρά τ'ς αρπάχνει' 

— 'Αητέ μ', νά φας τά νύχια σον, τά ννχοπόδαρά σον, 

Πον μ' έφαγες τό ταίρι μου άπό τήν αγκαλιά μον, 

ΊΊον τονχα και τ' αγκάλιαζα και το γλνκοφιλονσα. 

(Αυτόθι, σελ. 162) 

Παραλλαγή τοΰ άσματος αύτοΰ είναι τό κάτωθι, άδόμενον είς τ ά Δακκοβήκια 

τοΰ Παγγαίου : 

'Ακόμα σήμερα 'μαι δώ ανριο και το Σαββάτο, 

τήν Κνριακή σ' άφίνω γεια, μήλο μον ζαχαράτο 
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τέβαινον μαζί μέ τόν γαμβρόν καί συνοδεία τής εγχωρίου μουσικής1), είς 

τήν οικίαν τής νύμφης, δπου διεσκέδαζον, τραγουδοΰντες και χορεύοντες μέ

χρι τής πρωίας τοΰ Σαββάτου. 

Κατά τήν έπομένην ήμέραν, Σάββατον, ήτις ήτο ή παραμονή τοΰ γά

μου, δστις έτελεΐτο πάντοτε Κυριακήν, άπηγορεύετο αυστηρώς εις τόν γαμ

βρόν νά μεταβή οπωσδήποτε εις τήν οικίαν τής νύμφης και ν' άντικρύση 

τήν αύριανήν σύζυγον του. Έλάμβανον δέ χώραν κατά τήν ήμέραν ταύτην 

αί ακόλουθοι τελεταί : 

Κατά τήν 9ην πρωϊνήν, τ' άργανα,2) μέτήν συνοδείαν ενός μπρατίμου, 

μετέβαινον εις τήν οικίαν τής νύμφης καί τήν συνώδευον είς τήν πλησιε-

στέραν βρύσην, έκ τής οποίας ύδρεύετο ή πατρική της οικία. 'Ακολουθούμε

νη ή νύμφη άπό γυναίκας και νεανίδας, συγγενείς καί φίλας της καί υπό 

τους ήχους τής μουσικής, μετέβαινεν εις τήν βρύσην, ενώπιον τής οποίας 

προσκυνούσε τρεΐς φοράς καί έ'ρριπτεν ε'ις τήν πρό τής κρήνης γούρναν νόμι

σμα. Ταυτοχρόνως μικρόν παιδίον εγέμιζε μέ νερό τής κρήνης έ'να γκιούμι,s) 

tò όποΐον άδειαζε εις τήν αύλήν τής οικίας τής νύμφης κατά τήν έπάνοδον. 

στον έρημο θέλ' νά διαβώ, στον έρημο τον τόπο' 

'πό 'χει τά δένδρα τά ψηλά και τον χονδρον τον ήσκιο 

»'' άκούσ' τ' αηδόνια πώς λαλονν και τά πονλιά πώς λέγονν 

ν' ακούσω και τήν πέρδικα πώς πικροκαταργιέται. 

— 'Ανάθεμα σε στανραητέ και τρις ανάθεμα σε! 

πώς μ' έφαγες το ταΐρί μον ϋέλεις νά φας και μένα ! 

πότε νά ερθ' ή άνοιξι, το Μάϊ, το καλοκαίρι 

νά λονλονδήσονν τά βοννά, νά πρασινίσονν κάμποι, 

νά κάμω ξηνταδνο πονλιά δλα ζενγαρωμένα, 

τότε θά κάμω κι' άλλο ταΐρ' νάρθής νά φας και μένα. 

( Α. Γουσίου, Τά τραγούδια τής πατρίδος μου, α ρ ι θ . 166 ) 

1. Εις τίνα μέρη τής Μακεδονίας, κ α θ ' ον χρόνον έστίβαζαν τήν προίκα, εψαλ-

λον τό κάτωθι τραγούδι : 

Κόρη μ' τι ο' ήρθε μήννμα άπα τη πεθερά σον, 

Κόρη μ' τη προίκα σ' όρθωνε και τον δαρό σ' 'κονόμα. 

— 'Εγώ τη προΐκά μ' ώρϋωσα καί τον δαρό μ' 'κονόμ'σα, 

'κόμα το μαξιλάρι μον οργά θά το πληρώσω. 

( G . F. Abbott, M a c e d o n i a n Folk lore , σελ. 164.) 

2. 'Αρχικώς τ' άργανα, όπως έλέγετο ή εγχώρια μουσική, άπετελοΰντο άπό τό 

νταούλι ( είδος μεγάλου τύμπανου ), τήν στάμνα ( είδος μικρού τύμπανου, καλουμένου 

ούτω, διότι άπετελείτο από είδος πήλινου ύδροδοχείου ( στάμνας ), είς τήν άνοικτήν 

βάσιν τοΰ οποίου ήτο προσηρμοσμένον τεταμένον δέρμα) καί άπό τόν ζονρνάν (στοι

χειώδες φωνητικόν όργανον. Βαθμιαίως ή μουσική αυτή έτελειοποιήθη καί κατέληξε 

ν' άποτελήται σήμερα άπό τά σπουδαιότερα όργανα μιας συνήθους ορχήστρας. 

3. Γκιονμι = χάλκινον δοχείον. 
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"Οταν ή συνοδεία εφθανεν είς τήν βρύσην και προσκυνούσε ή νύμφη, 

ή μουσική έπαιζε τό κάτωθι φσμα : 

Μι διαβαίνουν, ') μι λαλούν : *) 

— αίντι, συντρόφισσες, 

για νά πάμε για νερό. 

— Σίρτι,s) δεν ερχουμι, 

γιατί μ' αρραβώνιασαν 

Ιπρουχτές τήν Κυριακή, 

δαχτυλίδι μ' έδωκαν 

πυργουτό, καμαρουτό. *) 
* 

* * 
Λαλούν τ' άρνίθια τρεις φουρές 

καί τά πάγουνια&) πέντι, 

τά πιριστέρια δώδικα 

κι' σύ, κόρη μ', κοιμάσι. 

Ξύπνα νά κουβιντιάσουμι 

κι' πάλ' άποκοιμήσου' 

εχου δυδ λόγια νά σι 'πώ, 

δυδ λόγια νά σοϋ κρίνου. β) 

« Ου δέντρους κάμει τδ κλαδί 

κι' αέρας τδ συνάζει,7) 

ή μάννα κάμει τδ πιδι 

κι' ου ξένους τ' αγκαλιάζει ». 

Μετά τήν έπάνοδον άπ' τή βρύση έχυναν νερό εις τήν αύλήν τής νυμ

φικής οικίας κ' εκεί έστηναν τόν χορό' εχόρευεν ή νύμφη τρεις χορούς και αί 

γυναίκες άπό έναν καί έπανήρχοντο τ' άργανα είς τήν οικίαν τοΰ γαμβροΰ. 

Κατά τήν μεσημβρίαν τοΰ Σαββάτου μετέβαινον νά καλέσουν τή νύφη. 

Προηγεΐτο ή μουσική, ήκολούθουν οί δύο μπρατίμοι, φέροντες επί τής κε

φαλής των άπό ένα μεγάλο σινι8) και ήπετο ολόκληρος συνοδεία άπό συγ

γενείς τοΰ γαμβροΰ. Αυτήν τήν φοράν δέν μετέβαινεν εις τήν οικίαν τής 

νύμφης ό γαμβρός, άλλ' ούτε και οί γονείς του. Εις τό εν άπό τά δυο σινιά 

1. Μί διαβαίνουν = μέ περιάγουν. 
2. Μι λαλονν = μέ τραγουδούν" δ ι ' δ τ ' άργανα έλέγοντο καί λαλούμενα. 
3. Σίρτι = υπάγετε. 
4. Καμαρουτό = ώραϊον, πολύτιμον. 
5. Παγούνια = οί ταώ. 
6. Νά σοϋ κρίνου = νά σοι εϊπω. 
7. Συνάζει = σείει, ταράττει. 
8. Σινί = μέγας δίσκος χάλκινος, λέξις τουρκική. 
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περιείχοντο τά δώρα διά τήν νύμφην : γιρλάνται, τέλλια χρυσά ' ) , σάπωνες 

αρωματικοί, χτένες, πούδρα, λεβάντα καί άλλα διάφορα δώρα' εϊς τό άλλο 

έτοποθέτουν μπογάτσια καί ψητό (ψάρια, εάν ήτο τεσσαρακοστή^. "Οταν 

έφθαναν εϊς τήν νυμφικήν οικίαν, οί μπρατίμοι άπεσύροντο εΐς ξεχωριστόν 

δωμάτιον, δπου έκομμάτιαζαν τό ψητό καί τήν μπογάτσια καί τά εφύλασσον 

μέχρι τής ώρας τής διανομής. Εις άλλο δωμάτιον, ή εις τό μεγάλο τσαρδάκι, 2) 

συνήρχοντο δλοι οί απεσταλμένοι τοΰ γαμβροΰ, τ' άργανα και οί προσκεκλη

μένοι τής νύμφης ( ώς επί τό πλείστον γυναίκες καί νεανίδες ) καί εκεί, μετά 

τό κέρασμα, έφερναν νά χτενίσουν τήν νύμφην. "Εχουσα κεκαλυμμένην τήν 

κεφαλήν της μέ τά μπαρμπλίκια,s) διότι πρό ολίγου είχε λουσθή, 4 ) έκάθη-

το ή νύμφη εΐς τό μέσον επί καθέκλας, δπου τήν χτένιζαν οί συγγενείς της. 

Κ α θ ' δν δέ χρόνον εγίνετο τό χτένισμα, τά όργανα καί αί γυναίκες εναλ

λάξ ήδον τά ακόλουθα φσματα : 

'Αργυρό μου χτένι 

σέρν* αγάλια 'γάλια, 

τρίχα μή ραγίσης, 

γιατ αυτή ή τρίχα 

είναι άγονρασμένη 

κι' ξαγουρασμένη 

μι σαράντα άσπρα. 

* * 
Κόρη μ' τί μάννα σ' έκαμε 

κι' είσ' άσπρη σαν τού γάλα ; 

καί τδ βυζί πού βύζανες 

ήταν μαργαριτάρι 

κι' ή κούνια πού σε κονναγε 

ήταν μαλαματένια. 

1. Τέλια = χρυσαι παρυφάδες, αΐτινες έκάλυπτον τήν κεφαλήν τής νύμφης καί 
έκρέμοντο έμπροσθεν καί όπισθεν μέχρι τών γονάτων. 

2. Τσαρδάκι, ό προθάλαμος, μεγάλο σαλόνι είς τό μέσον τών δωματίων. 
3. Μπαρμπλίκια, κεντηταί πετσέται, μέ τάς οποίας αί γυναίκες σκεπάζουν τά 

μαλλιά τής κεφαλής των όταν λούζωνται. 
4. 'Ολίγας ημέρας πριν « έβαναν τή νύφη και Ι'κνα στα μαλλιά της ». Τότε συνη-

θίζετο έν Καβάλλςι νά τραγουδούν ώς έξης : 
— Ενχήσον με, μαννούλα μου, νά βάλο) τις μπογιές μον. 
— Μι τήν ενχή μ', παιδάκι μου, νά ζήστε, νά προκόψτε. 
— "Αν ζονσε κι' ό πατέρας μον, σαν τί χαρά θά ήταν ! 
"Αν ζονσαν καί τ' αδέρφια μον, σαν τί χαρά ϋά ήταν ! 
"Ας εϊν' καλά ή μάννα μον, πάλι χαρά θά γένη ! 

( G . F. Abbott , Macedonian Folklore, σελ. 157.) 

II 
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— Ή μάννα μ' ήταν πέρδικα 

κι* αφέντης μ' περιστέρι' 

πον "στε οι δικοί μου 

κι* ή πολλή οιριά μου ; ') 

'Ελάτε κοντά μου, 

μάοτε τα μαλλιά μου, 

μην τά πάρν" οι ξένοι 

κ\ μας κάμουν μάγια, 

κ\ πέοω και πεϋ·άνω 

και μας ξεχωρίσουν. 

Μετά το χτένισμα έχόρευε τρείς χοροί'ς ή νΰμφη και εγίνετο υπό των 

μπρατίμων ή διανομή της μπογάτσιας καί του ψητοΰ εις δλους τους προσκε

κλημένους. "Επειτα άνεχώρει κατά την ιδίαν τάξιν ή πομπή, εις δε τα σινιά 

περιείχοντο τα δώρα της νύμφης προς τον γαμβρόν : 50 ζεύγη κάλτσες καί 

τα ταχϋέντα"*) μανδήλια εις το ένα σινί, κοφέτα, αμύγδαλα, άστραγάλια, και 

λοιποί ξηροί καρποί εις το άλλο. 

"Οταν ή πομπή, ύπο τους ήχους τής μουσικής, εφθανεν εις την οίκίαν 

του γαμβρού, επηκολούθΐΐ το ξύρισμα αυτοΰ. Έ κ σ θ η ν τ ο δλοι γΰρω του δω

ματίου και εις το μέσον δ γαμβρός επί καθέκλας, ήρχιζε δέ τότε ό κουρεύς 

με επίσημον βραδύτητα το ξύρισμα, ενώ τα όργανα κ « 1 οι παρευρισκόμενοι 

άνδρες ετραγούδουν: 

Μαρμαρέϊνη βρύση 

κι" αργυρή λιγένη 8) 

λούζουν τ ' αρχοντόπουλο 

καί το μπαρμπιρίζουν. 4) 

— 'Αργυρό μ' ξυράφι, 

σέρν* αγάλια 'γάλια, 

τρίχα μη ραγίσης, 

γιατ αύτη ή τρίχα 

ειν' άγουρααμένη 

κι ξαγουρασμένη 

μί σαράντα άσπρα.δ) 

1. Σιριά = συγγενολόγι. 
2. Ταχΰέντα = συμφωνηθέντα κατά τους αρραβώνας. 
'ο. Λιγένη ( ή ) ή λιγένι (τό), λεκάνη. 
i. Μπαρμπιρίζω = ξυρίζω. 
5. Παραλλαγή του ανωτέρω άσματος, φδομενου εις διάφορα μέρη τής Έλλά-
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Γαμπρέ μ' τι μάννα σ' εκαμι 

κ' είσ' άσπρους σαν του γάλα; 

καί το βυζί πού βύζανες 

ήταν μαργαριτάρι 

κι* ή κούνια που σε κούναγε 

ήταν μαλαματένια. 

— Ή μάννα πού μι εκαμι 

χρυσή κοιλιά φονροϋσι. 

Λούζιτι τ' άρχουντόπονλου 

σ' ενα χρυσό λιγένι1 

ή πάπια φέρει τον νερό 

κ* ή χήνα του σαπούνι, 

κ' ή μαργαριτοπρόσωπη 

φέρνει το πιστιμάλι. ') 

Μετά το ξύρισμα, ενώ οι προσκεκλημένοι εχόρευον, ó γαμβρός ήτοι-

μάζετο δια την επισκεπτήριον έ'ξοδον. Έστολίζετο με τα γαμπριάτικα 3) ροϋχα 

του, και ύπο τους ήχους τής μουσική, συνοδευόμενος υπό τών συγγενών 

και φίλων του ανδρών, μετέβαινε να επισκεφθή καί χαιρετήση κατ' οίκον 

τον νουνόν, τους μπρατίμους, το μπρατιμόπουλο και τους πλησιέστερους συγ

γενείς και στενωτέρους φίλους. Κατά τήν εκκίνησιν ή μάννα, κρατούσα εις 

τάς χείρας φιάλην γεμάτην με κρασί καί ετέραν με νερό, έκαμνε τον σταυρόν 

της, ερριπτε το κρασί και το νερό εις το κατώφλιον τής εξώθυρας, ως καί 

εν νόμισμα και κατευόδωνε το αγαπημένο της παιδί με τας καλλιτέρας εύχάς. 

Συγκεκινημένος ó γαμβρός εσνυπτε, ελάμβανε το νόμισμα, το όποιον εκράτει 

δος, έχει ώς έξης : 
Ξυράφι, μπαρμπέρη 
με τ' άγιο σον το χέρι. 
'Αργυρά ξνράψι και μαλαματένιο, 
τράβα αγάλι, αγάλι, 
σε γαμπρού κεφάλι, 
τρίχα μην αφίσας 
και τον άοχημίσης 
είς τον πεϋερό τον, 
εις την πε&ερά τον. 

1. Πιστιμάλι — υφαντή ποδιά. 
2. Τα γαμπριάτικα ήοαν πάντοτε καινουργή και αφόρετα. Έθ·εωρεΐτο κακός 

οιωνός να γίνη κανείς γαμβρός με ενδύματα, τα όποια είχε χρησιμοποιήσει προηγου
μένως, έστω καί μίαν μόνον φοράν. Καί ευλόγως, διότι ό γάμος εθεωρείτο τό σπου-
δαιότερον κοινωνικόν γεγονός του άνθ-ρώπου. 
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ώς ατίμητο φυλαχτό, εφίλει το χέρι τής μάννας του, ή οποία tòv φιλΰοσε 

στο μάγουλο, και έξεκίνει ή όλη πομπή υπό τους ήχους τής μουσικής. 

Κατά πρώτον έπεσκέπτοντο τον νουνόν, έπειτα τους δυο μπρατίμους, 

και το μπρατιμόπουλο καί ακολούθως τους συγγενείς καί φίλους του γαμ

βρού. Κ α θ ' δλας αύτας τάς εσισκέψεις εκερνοΰντο κρασί καί ξηροί καρποί 

(κατά προτίμησιν άστραγάλια ) και άντηλάσσοντο αί θερμότεραι τών ευχών. 

Εϊς τινας μάλιστα οικίας εχόρευον ολίγον οι ζωηρότεροι. Τελικώς ή πομπή, 

περί το εσπέρας, κατέληγεν εις τήν ο'ικίαν τής νύμφης, δπου παρέμενον μό

νον επ ' ολίγον' εχόρευεν ή νΰμφη, εκερνοΰντο καί άνεχώρουν κατ' ευθείαν 

εις τήν οίκίαν του γαμβρού. 

Μετά τήν επάνοδον έκάθηντο δλοι οι προσκεκλημένοι εις πλουσιώτα-

τον δείπνον, το όποιον διεξήγετο εν ζωηρότατη και ασυγκρατήτω ευθυμία. 

Τό ωραίο Βογατσιώτικο κρασί ερρεε ά'φθονον καί άνευ τής ελαχίστης οικο

νομίας. Κ α θ ' δν χρόνον ετρωγον, ή μουσική έπαιζε διάφορα ςίσματα, μετά 

δε τό δεΐπνον φούντωνε το γλέντι, εν μέσω πολλών τραγουδιών, εναλλασ

σομένων με ςίσματα τής μουσικής, και ακατάπαυστων χορών μεταξύ τών 

συνεστιαζομένων. 

'Ιδού μερικά εκ τών τραγουδιών αυτών : 

Φίλοι μ', καλώς ώρίσατε, φίλοι με κι αγαπημένοι, 

Να φάμε τα σαράντ' αρνιά, τα δεκοχτώ κριάρια, 

Νά πιούμε το γλυκό κρασί, το μοσχομυρισμένο. 

* 
* · 

ΉμεΊς εδώ δεν ήρθαμε νά φάμε καί νά πιούμε' 
Ήμεΐς σας αγαπούσαμε κ' ήρϋαμε να σας διονμε. 

* 
* * 

Για διες τραπέζια αργυρά, σινιά μαλαματένια, 

Τριγύρω γύρω άρχοντες, 'ς τή μέση δ Δεσπότης, 

Σαν ευλογούσε κ' έλεγε, σαν εύλογα και λέγει : 

« 'Σ αυτά τά σπίτια πονρ^αμε πέτρα νά μή 'ραγίση, 

Κι' δ νοικοκύρης του σπιτιού πολλά χρόνια νά ζήση». 

Εννοείται βεβαίως δτι σε κάθε κέρασμα εκάλουν πότε τον γαμβρόν, 

πότε τους γονείς του καί πότε τους λοιπούς οικείους, τσίγκριζαν τα ποτήρια 

καί ελεγον διαφόρους εύχάς, εξ ων κλασσική ήτο ή εξής : « Νά ζήσουν, νά 

γηράσουν κι* δ Θεός νά τους χαρίζ{] του 'Αβραάμ, του Ισαάκ καί τοϋ Ια

κώβ τά άγαϋ'ά ». 

Κατά τα μεσάνυκτα έπεσκέπτοντο τον γαμβρόν οι συγγενείς τής νύμ

φης καί παρέμενον διασκεδάζοντες μέχρι τής πρωίας τής Κυριακής. 'Ενίοτε 

ή διασκέδασις αύτη φούντωνε τόσον πολύ, ώστε έξηκολούθει καί κατά την 

πρωΐαν τής Κυριακής, ενίοτε δε διήρκει καί μέχρι τής ώρας, κ α θ ' ην θ α 
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έξεκίνουν να παραλάβουν τήν νύμφην καί να τήν οδηγήσουν εις τήν εκκλη-

σίαν δια τήν στέψιν. 

Έ ν φ οι συγγενείς τής νύμφης διεσκέδαζον εις τήν οικίαν τοΰ γαμβροΰ 

κατά τήν νύκτα τοΰ Σαββάτου, οι συγγενείς καί φίλαι τής νύμφης, γυναί

κες καί παρθένοι, διεσκέδαζον εις τήν οικίαν αυτής, §δουσαι τα κατωτέρω 

συγκινητικώτατα καί έκφραστικώτατα ςίσματα : 

Το Σαββάτο αργά 

τήν Κυριακή ώς το γιόμα 

δλοι μ' έδιωχναν 

και δλοι με λέγουν : 

Φεύγα ! 

Ώς κι αφέντης μου 

κι' αυτός μου λέγει : 

Φεύγα Ι 

Ώς κι ή μάννα μου 

κι' αυτή μού λέγει .' 

Φεύγα Ι 

* * 

— Φεύγω κλαίγοντας 

φεύγω παραπονιόντας. 

Παίρνω το στρατί, 

στρατί το μονοπάτι. 

Βρίσκω ενα δεντρί, 

ενά μορφο κυπαρίσσι. 

Στέκω το ρωτώ 

καί το βαροξιτάζω ; 

— Δέντρο μου καλό, 

'μορφό μου κυπαρίσσι, 

πού νά βραδυαστώ 

και πού νά μείνω βράδυ ; 

— Γιά ή ρίζα μου 

και δέσε τ' άλογο σον 

γιά κι' οι κλώνοι μου 

κρέμασε τ' άρματα σου. 

γιά κι' δ ήσκιος μου 

και πέσε και κοιμή σου. 

Και ταχυ-ταχν τό νοίκι νά πλήρωσης, 

δυο σταμιά νερό στην ρίζα μου νά ρίξης. 

* 
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Μάννα μου τά λουλούδια μου 

συχνά νά τά ποτίζης, 

μάννα μου, γλυκεία ! 

Κά§ε πρωί με δάκρυα, 

το βράδυ με τους πόνους, 

μάννα μ' εχε γεια ! 

* 
* * 

'Αφίνω γεια το σπίτι μου 

και γεια τους ιδικούς μου. 

Άφίνω γεια τή μάννα μου 

τριά λογιώ φαρμάκι, 

μάννα μου γλυκεία ! 

* 
* * 

Τό 'να νά πίνη το πρωΐ, 

τ' άλλο τό μεσημέρι, 

το τρίτο το φαρμακερό 

σίντα ') νά μέ θυμάται. 9) 

1. Σίντα = οσάκις. 

2. Εις τα Λαχκοβήχια του Παγγαίου τραγουδούν τά κάω-θα τραγούδια : 

'Ακόμα σήμερα 'μαι 'δώ, ταχνά &έλ' νά πηγαίνω, 

πάλιν έρχομαι. 

Άφίνω γεια στον μαχαλά και γεια ατά παλληκάρια, 

έχετε γεια. 

Άφίνω καί στην μάννα μου τρία γυαλιά φαρμάκι, 

έχετε γεια. 

Tova νά πίνη το πρωΐ, τ* άλλο το μεσημέρι, 

ε χετε γεια. 

Τό τρίτο το φαρμακερό οντάς δειπν^. καί πέφτη, 

έχετε γεια. 

Μάννα μου τά λουλούδια μου καλά νά τά ποτίζης, 

έχετε γεια. 

το βράδυ, βράδυ με νερό και το πρωΐ με δάκρυ, 

έχετε γεια. 
* * * 

— Μη με διώχνιτε, καλά μ' αδέρφια, 

απ' το σπίτι μου κι' άπ' την γωνιά μον. 

Θα με ΰνμη&ήτε το καλοκαίρι 

για ζεστό ψωμί καί για κρύο νερό. 

"Εβγα μάννα μ' νά δι-ης τον ήλιο 

αν elv' ψηλά, πές μοι να κάτσω, 

καί αν χαμήλωσε, πές μοι νά φύγω. 

(Α. Γουσίου, Τά τραγούδια τής πατρίδος μου, άρ. 38 καί 39. ) 
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Τήν Κυριακήν πρωί ήτοιμάζετο ή νυμφγ| δια τήν τελευταίαν επίσκε-

ψίν της εις τήν βρύσιν. "Ηρχοντο τα όργανα από τον γαμβρόν καί με τήν 

αυτήν τελετουργικήν πομπήν, άλλα με μεγαλυιέραν επισημότητα, εγίνετο ή 

επίσκεψις τής κρήνης καί ή επάνοδος είς τήν οικίαν. Τήν νύμφην συνώδευον 

τότε δλαι αι συγγενείς καί φίλαι της, καθ' όδόν δε προσκυνονσεν αύτη δλας 

τας είς τάς εξώθυρας τών οικιών των ίσταμένας γυναίκας, αΐτινες τη εδιδον 

τάς καλλιτέρας τών ευχών. Κατά τήν επάνοδον, ΐσταντο εις τήν πλησιεσιέ-

ραν προς τήν νυμφικήν οικίαν πλατεΐαν, καί εκεί «έστηναν τον χορό». Έχό-

ρευεν ή νύμφη τρεις χορούς καί δλαι αί γυναίκες καί αί παρθένοι από έ'να, 

μεθ' δ κατέληγον εις την οικίαν τής νύμφης ύπο τους ήχους τής μουσικής, 

ήτις πάντοτε παίζουσα άπεχώρει εις τήν οικίαν τον γαμβρού. 

11. Αί προ τής ατέψεως έτοιμασίαι. Καί τότε ήρχιζον εκατέρωθεν 

αϊ προετοιμασίαι δια τήν τελετήν τής στέψεως. 

Ή νύμφη έκάθητο εις τήν τράπεζαν, περιστοιχιζομένη υπό τών φίλων 

της, δια να φάγη. Εις τό άποχαιρετιστήριον αυτό γεύμα παρετίθεντο εν 

πρώτοις μέλι, από τό όποιον ετρωγον δλαι από ενα κουταλάκι, καί ακολού

θως διάφορα φαγητά ώς καί ή απαραίτητος πήττα, εις ιήν κατασκευήν τής 

οποίας Ίδιαιτέραν έχουν ειδικότητα αί γυναίκες τού Βογατσικού. 'Αφού ού

τως ετρωγεν αρκετά ή νύμφη, υπό τάς συνεχείς πιέσεις τών συνεστιαζομέ-

νων, διότι, κατά τήν είς τήν οικίαν τού γαμβρού μετάβασίν της, θα τής άπη-

γορεύετο αυστηρώς να εγγίξη τό ελάχιστον και4)' δλην τήν ήμέραν καί τήν 

νύκτα τής Κυριακής, άπεχώρει αύτη εις ιδιαίτερον δωμάτιον δια τό νυμφο-

στόλι ή τό νυμφοστόλισμα. Έκεΐ αί στενώτεραι φίλαι της τήν ένέδυον με τα 

νυμφικά ενδύματα της καί τήν έστόλιζον με τας γιρλάντας, τα τέλλια καί 

τήν διαφανεστάτην έρυι^ράν σκέπην'). Περιβεβλημένη ή νύμφη τήν νυμφι

κήν στολήν ήσπάζετο βραδέως καί με χάριν τάς χείρας τών παρισταμένων, 

καί έπειτα ί'στατο όρθια εις τίνα τοίχον τού δωματίου, όστις επίτηδες ήτο 

στολισμένος με πολύχρωμον καινουργές κιλίμι, άνωθεν τοΰ οποίου ετοποθε-

τοΰντο διάφορα άνθη τής εποχής 2). 

1. Είς τίνα μέρη τής Μακεδονίας, κατά τό νυμφοστόλισμα, ήδον τό εξής ά σ μ α : 

— «Νυφούδα μ" τι μας μάνιοες και πλια Οέ μας μπουρίζεις, 

Καί δε «γυρίζεις νά μας ôifjç μηδέ νά μας μιλήσ-ης ; » 

— «77ώς νά γυρίσω νά σας διώ και πώς νά σας μιλήσω ; 

Με ράψανε τά μάτια μου μ' εννεά λογίου μετάξι ». 

( G . F. Abbott . Macedonian F o l k l o r e , σελ. 168.) 

μπονρίζω = ομιλώ. 

2. Είς τα Λακχοβήχια τον Παγγαίου, μαζί με άλλα άνί>η προσετί'θ'ετο καί 

κισσός, ώς σημεϊον ανθηρού βίου. ( Α. Γουσίου, Ή κατά ΠαγγαΙον χώρα, σελ. 59. ) 
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Ταυτοχρόνως, εις τήν ο'ικίαν τοΰ γαμβρού, ήτοιμάζετο καί ούτος δια 

τήν τέλεσιν τής στέψεως. 'Αφού τον ένέδυον με τά γαμπριάτικα του, εξεκί-

νουν, γαμβρός, μπρατίμοι καί συγγενείς, προπορευόμενης τής παιανιζούσης 

μουσικής, δια να επισκεφθούν κατ' οίκον καί καλέσουν τον νουνόν, δστις 

από τής στιγμής ταύτης άπέκτα κυριαρχικά επί τοΰ γάμου δικαιώματα. 

Μετά τήν έπίσημον ταύτην άφιξιν τοΰ νουνοΰ εις τήν οΐκίαν τοΰ 

γαμβρού, εξεκίνει μεγαλοπρεπέστατα ή δλη πομπή προς τήν οΙκίαν τής νύμ

φης. "Εμπροσθεν ή μουσική παιανίζουσα, αμέσως όπισθεν ó νουνός, ó πατήρ 

τοΰ γαμβρού καί εις εκ τών σεβαστότερων γερόντων έφιπποι και ακολούθως 

δ γαμβρός συνοδευόμενος από δλους τους συγγενείς καί φίλους του. Μόνον 

ή μήτηρ τοΰ γαμβρού παρέμεινεν εις τήν ο'ικίαν δια να ύποδεχθή τήν νύμ-

φην μετά τά στεφανώματα. Ενίοτε δλοι οι άνδρες ήσαν έφιπποι καί τότε ή 

πομπή ελάμβανεν Ιδιαιτέραν μεγαλοπρέπειαν, ol ζωηρότεροι δε εξ αυτών, 

καθ' δλην τήν διάρκειαν τής μεταβάσεως καί επανόδου, επυροβόλουν προς 

εκδήλωσιν τής μεγάλης των χαράς επί τφ εύφροσύνω γεγονότι καί προς άπό-

δοσιν εξαιρετικών τιμών ε'ις τους νεόνυμφους. 

Πρόδρομοι τής δλης αυτής πομπής ήσαν οί σιχαριάτηδες *)' τρία παι

διά, φέροντα επί κοντών μανδήλια, εν εΐδει σημαιών, καί λαγήνας με κρασί, 

εσπευδον ν' αναγγείλουν ε'ις τους γονείς τής νύμφης δτι ήρχοντο τό συμπε-

ϋ-ερειδ 2) καί ó γαμβρός δια νά παραλάβουν τήν νύμφην. "Οταν έφθαναν είς 

τήν ο'ικίαν τής νύμφης, έκήρυττον τό χαρμόσυνον άγγελμα, λαμβάνοντα ώς 

δώρον από ενα κόκκινο μανδήλι, έχυναν τό κρασί εις τήν αύλήν, έσπαζαν 

τάς λαγήνας επί τοΰ κατωφλίου τής εξώθυρας καί προτείνοντα τους μανδη-

λοφόρους κοντούς ΐσταντο εκατέρωθεν τής εξώθυρας δια να υποδεχθούν τήν 

συνοδείαν τοΰ γαμβρού. 

Ταυτοχρόνως προσήρχοντο καί παρετάσσοντο προ τής εξώθυρας τής 

νυμφικής οικίας δλοι οι συγγενείς τής νύμφης προς προϋπάντησιν τοΰ γαμ

βρού καί τής συνοδείας του. "Οταν εφθανεν αύτη, συγγενής τής νύμφης, 

δστις εφερεν επί τής κεφαλής του δίσκον πλήρη από πέτουρα ( πρωτόπλαστον ) , 

έπροχώρει προς τήν συνοδείαν καί άδειαζε τό περιεχόμενον, εκτινάσσων αυτό 

καθ' δλας τας διευθύνσεις. Άντηλλάσσοντο τότε εκατέρωθεν αί θερμότεραι 

τών ευχών : Στερεωμένα, νά μας ζήσουν, νά γιράσουν, καλά στέφανα, και στ' 

επίλοιπα, νά τους κιρδαίνουμι, καί κατά τόν πό&ο σας, κτλ., κτλ., "Επειτα 

εχόρευον ολίγον οί πλησιέστεροι συγγενείς τής νύμφης καί είσήρχοντο ακο

λούθως δλοι εις τήν ο'ικίαν δια νά παραλάβουν τήν νύμφην. 

1. Σιχαριάτηδες ή σιχαριάτες = άγγελοι καλής είδήσεως, δι ' ην έλάμβανον δώ

ρον. 

2. Οί συνοδεύοντες τόν γαμβρόν συγγενείς του. 
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Ό γαμβρός ήσπάζετο τήν χείρα τοΰ πενθεροΰ καί τής πενθεράς καί 

ούτοι τόν γαμβρόν εις τό μέτωπον. Ά φ ο ΰ δε εκάθηντο, εκερνοΰντο με γλυκό 

και ήρχιζαν να τραγουδούν : 

'Αγάς Ιρ&ι κι' κόνιψι ') 

στή μέση πού τή χώρα, 

τρυγούνΊτσα μου. 

Κι' ακόμα δεν καλόκατσι *), 

νά καλουγιουματίση3), 

κι' τήν τρυγόνα γύρευι*), 

κι' τήν τρυγόνα ΰέλει. 

— Άϊντι, Τρυγόνα, στούν Πασσιά 

κι' στού Βιζύρ' εφέντη. 

Κι' ή Τρυγόνα δεν είν' Ιδώ, 

πάϊσιν είς τήν βρύση, 

πά'ίσι νά φέρ' κρύου νιρό, 

νιρο νά μας δρουσίση. 

Έ ν τφ μεταξύ διενέμοντο εΐς τους προσκεκλημένους τεμάχια μπογά-

τσιας καί κεφτέδες καί έφορτώνετο ή προίξ, κατά τό προικοσύμφωνον, επί 

τών ϊππων, επί τών τραχήλων τών οποίων εδενον χρωματιστά μανδήλια ώς 

δώρα, τά όποΐα έπειτα εκράτουν οί φορτωταί καί οδηγοί τών ζώων. 

Ταυτοχρόνως εΐς εκ τών μπρατίμων, εισερχόμενος είς τό Ίδιαίτερον δω-

μάτιον τής νύμφης, ύπέδυεν αυτήν υποδήματα καινουργή, εντός τών οποί

ων, χάριν άστεϊσμοΰ, εθετεν άστραγάλια, καί διεμοίραζε νομίσματα και ζα

χαρωτά είς τά περικυκλοΰντα τήν νύμφην κοράσια, τά όποΐα τραγουδούσαν : 

Πόδησέ μι, μπράτιμι, 

πόδησε τά παπούτσια μον. 

Σκέπασε μι, μπράτιμι, 

μι τή χρυσή τή σκέπη μου. 

Παραλλήλως ελάμβανε χώραν είς άλλο δωμάτιον τό « ζώσιμο » τοΰ 

γαμβρού. Εΐς τίνα τών τοίχων τοΰ δωματίου ήτο άνηρτημένον κιλ ίμι 5 ) , 

προ τοΰ οποίου ετοποθετεΐτο όρθιος ó γαμβρός, έχων εκατέρωθεν τους μπρα-

τίμους. Συγγενείς τής νύμφης περιέζωναν τόν γαμβρόν περί τήν όσφύν με 

1. κόνιψι =; κατέλυσε. 
2. καλόκατσι = καλώς έκά'θ-ησε. 
3. καλονγιουματίση = να γευματίση καλώς. 
4. γύρευι = έζήτει. 
5. κιλίμι — εγχώριος τάπης. 
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μεταξωτόν μανδήλιον, τόν εμπάτσιζαν καί τόν ύψωναν, απαιτούντες δώρον, 

ενφ οί μπρατίμοι προσεπάθουν νά κρατήσουν τόν γαμβρόν καί νά παρεμ

ποδίσουν τήν ύψωσίν του. Τό τάξιμο καί ή άπόδοσις τοΰ δώρου, τό όποιον 

ήτο χρυσοΰν ή άργυροΰν νόμισμα, έθετε τέρμα εις τήν άστείαν αυτήν δοκι-

μασίαν τοΰ γαμβροΰ. Οί φιλοδωρούμενοι τότε προσήρμοζον επί τοΰ επανω-

φορίου του δέσμην ανθέων, δεδεμένην με χρυσοΰν σύρμα. 

Καί ήδη ήρχιζεν ή συγκινητικωτέρα τελετή τοΰ γάμου. Ή νύμφη, 

άσπαζομένη τάς χείρας τών γονέων, αδελφών, συγγενών καί φίλων της, άπε-

χαιρέτα γιά πάντα δλους τους αγαπημένους της καί δλας τάς παιδικάς ανα

μνήσεις της. Τήν στιγμήν εκείνην έσίγουν δλα τά άλλα αισθήματα καί μό

νον μία βαθύτατη ιερά συγκίνησις καιελάμβανεν δλους, οϊτινες ήτο αδύνα

τον νά κραττ'ισουν τά δάκρυα των. Τό τραγούδι, άλλως τε, τό οποίον συνώ-

δευε τόν άποχαιρετισμόν εκείνον, επέτεινε τήν γενικήν συγκίνησιν : 

Κι' αν μα μαλώσετε 

τώρα, μάννα μ', χορτάσετε. 

Φάτε τα ψωμί μου, 

πιέτε το κρασί μου. 

Κάτσε, μάννα μ', και ατό τόπο μ' ! 

Πού Ότι σεΐς, δικοί μου 

κι πολλή πολλή σιργιά μου ; 

"Ελάτε κοντά μου 

μή με πάρν' οι ξένοι. 

'Επίσης επαναλαμβάνετο τό τραγοΰδι : 

«"Ολοι μ' εδιουχναν κι' δλοι μί λέγαν φεύγα! 

Δυο σταμιά νερό στην ρίζα μου νά ρίξης». ') 

Ά φ ο ΰ εξεπληρούντο δλα αυτά τά έθιμα, έγείροντο άπαντες ν ' αναχωρή

σουν. Ό γαμβρός, εν τω μέσω τών συγγενών του, ιστατο απέναντι τής μελ

λούσης νά εξέλθη νύμφης. Προπορευόμενη ή μήτηρ τής νύμφης έκράτει εις 

τάς χεΐράς της κολλούραν καί λάγηνον πλήρη οίνου, εξ ου έχυνε ν ολίγον είς 

τό κατώφλιον τής θύρας, οπόθεν έμελλε νά διέλθη ή νύμφη. "Οταν δε έφθα-

νεν αύτη είς τήν θύραν, κεκαλυμμένη με τήν σκέπην καί χειροκροτούμενη 

υπό τών οίκίων της, ó γαμβρός καί ó νουνός έρριπτον επ' αυτής τρεις φο

ράς νομίσματα καί ζαχαρωτά 2 ) . 

1. "Ιδε ανωτέρω σελ. 165. 
2. Είς τά Λακχοβήκια τοΰ Παγγαίου, όταν ή νύμφη εξερχόμενη του δωματίου 

μετά δακρυβρέκτων οφθαλμών φΌ-ávfl είς τήν κλίμακα, κάμνει τρεις εδαφιαίας ύπο-
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"Επειτα έξεκίνει ή δλη πομπή δια τήν εκκλησίαν, προς τέλεσιν τής στέ

ψεως. Οί συγγενείς καί αί φίλαι της συνώδευον τήν νύμφην μέχρι τής εκ

κλησίας καί, δταν εφθανον είς τόν πρόναον, τήν ήσπάζοντο δια νά τήν απο

χαιρετήσουν καί επέστρεφον εις τήν οικίαν της, δπου εγευμάτιζον καί διεσκέ

δαζον, πίνοντες και τραγουδούντες. Είς πολύ παλαιοτέρους χρόνους τήν νύμ

φην, φέρουσαν κίτρινα υποδήματα άπολήγοντα είς στενώτατα άκρα, μετέφε-

ρον εις τήν εκκλησίαν έφιπποι, καθ' όδόν δε τήν ύπεβάσταζον εκατέρωθεν 

οί δύο μπρατίμοι. 

12. Ή τέλεαις τής στέψεως. Ή τέλεσις τής στέψεο»ς ελάμβανε χω

ράν περί τήν μεσημβρίαν τής Κυριακής, πάντοτε δε είς τήν εκκλησίαν, δπου 

συνέρρεον καί πολλοί απρόσκλητοι. Μόλις εϊσήρχοντο οί νεόνυμφοι εις τήν 

εκκλησίαν ώδηγούντο υπό τοΰ ιερέως είς τό μέσον αυτής καί ήρχιζε τότε ή 

τέλεσις τοΰ άρραβώνος' άναγινώσκων ó ιερεύς τήν νενομισμένην εύχήν άν-

τήλλασε τους δακτυλίους. Έπηκολούλ^ει ή στέψις κατά τους κανόνας τής 'Ορ

θοδόξου 'Εκκλησίας. "Οταν άνεγινώσκετο τό Εύαγγέλιον καί έφθανεν ó ιε

ρεύς εΐς τήν φράσιν : « ή γυνή νά φοβήται τον άνδρα », δλοι οί παριστάμε

νοι έγέλων θορυβωδώς, ελέγετο δε δτι ή νύμφη προσεπάθει νά πατήση τόν 

πόδα τοΰ γαμβρού δια ν' άποφύγη τήν ανωτέρω εύαγγελικήν ρήσιν. 'Εννο

είται βεβαίως δτι τούτο δεν επραγματοποιεΐτο, διότι ή νύμφη κατά τους πα

λαιοτέρους χρόνους ήτο τόσον συνεσταλμένη καί συγκεκινημένη από τόν άπο-

χωρισμόν εκ τών οικείων της, ώστε ήτο αδύνατον νά διανοηθή παρόμοιον 

τόλμημα. Καθ' ην δε στιγμήν, ψαλλομένου τοΰ «'Ησαΐα χόρευε», περιεστρέ-

φετο τό ζεύγος μετά τού νουνοΰ καί τού ιερέως, οί παριστάμενοι επέρριπτον 

επί τών κεφαλών τών νεόνυμφων κερμάτια αργυρά, κοφέττα καί ό'ρυζαν δια 

νά ριζώσουν καί ευτυχήσουν. 'Αληθής μάχη εγίνετο μεταξύ τών παίδων δια 

νά συλλέξουν τά καταχύσματα αυτά, προσεπάθουν δε νά συλλέξουν κοφέττα 

καί συγγενείς παρθένων, τά οποία αί τελευταΐαι έθετον κατά τήν νύκτα υπό 

τό προσκέφαλόν των δια νά ΐδουν κατ' δναρ τόν άναμενόμενον νυμφίον. 

Έ ν τέλει ó ιερεύς, εκφωνών τό «ποτήριον σωτηρίου λήψομαι», προσέφε-

ρεν εΐς τους νεόνυμφους ποτήριον οίνου μετ' έμβαπτιζομένου άρτου, αφ' ου 

δε έπινον ούτοι τρις εξ αυτού καί ετρωγον ολίγον εκ τού άρτου, τό ύπόλοι-

πον έπινε καί έτρωγεν ó νουνός. Καθ' δλον τό διάστημα τής στέψεως εκα

τέρωθεν τού γαμβρού καί τής νύμφης ίσταντο δύο νεανίδες, κρατούσαι άνημ-

μένας τάς λεύκας γαμήλιους λαμπάδας. 

κλίσεις, λακτίζει δια του δεξιού ποδός της ποτήριον πλήρες οίνου καί έκκινεΐ στηρι

ζομένη είς τους βραχίονας συγγενών και φίλων παρθένων άδουσών κ α θ ' όδόν καί 

συνοδευομένη ύφ' όλων τών κεκλημένων της, οΐτινες καλούνται « μπουγτζιάνιδες » 

καί οιτινες πολλάκις κρατούν επί τών ώμων όβελόν, είς ον διαπεροΰν τεμάχιον κρέα

τος. ( Α. Γουσίου, Ή κατά Παγγαΐον χώρα, σελ. 60. ) 
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Έ ν φ εΐς άλλα μέρη τής Ελλάδος οί στέφανοι κατά τους παλαιοτέ

ρους χρόνους κατεσκευάζοντο από κληματίδας αμπέλου καί έστολίζοντο με 

διάφορα φυσικά άνθη, εν Βογατσικφ κατεσκευάζοντο ούτοι από λεπτόν χρω-

ματιστόν χάρτην, κοπτόμενον εις στενάς λωρίδας. Σήμερον καί εν Βογατσι

κφ, δπως εις τά περισσότερα μέρη, γίνεται χρήσις στεφάνων εκ τεχνητών 

λευκών ανθέων. 

13 Ή νύμφη είς την οικίαν τον γαμβρού. Μετά τήν τελετήν τής 

στέψεως ή όλη πομπή έξεκίνει εκ τής εκκλησίας καί υπό τους ήχους τής παια-

νιζούσης μουσικής κατηυθύνετο εις τήν οικίαν τοΰ γαμβρού. 'Υποβασταζό

μενη ή νύμφη ύπο συγγενών πλέον τοΰ γαμβρού εβάδιζε τόσον βραδέως καί 

σεμνώς, ώστε ήδύνατό τις κάλλιστα νά φωνήση προς αυτήν τό τοΰ Κατού-

λου : «'Αλλά βραδύνεις, απέρχεται ή ημέρα. Προχωρεί νέα νύμφη» 1)· 

Καθ' δλην τήν εκ τής εκκλησίας διαδρομήν ή νουνά έρριπτεν επί τών 

νεόνυμφων δρυζαν καί ζαχαρωτά, ςίδουσα συγχρόνως ώς έξης : 

Σπείρ* ή νούνα τού κριθάρι 

κι' ου νουνδς μαργαριτάρι 

νά φυτρώση φούντις φούντις a) 

νά γιομίσουν τά μαλλιά της 

ωσάν τού γαμπρού τά ρούχα, 

σαν τής νύφης τά παπούτσια. 

"Οταν δε έφθαναν είς τήν ο'ικίαν τοΰ γαμβρού, έλεγον τό κάτωθι 

τραγούδι : 

"Εβγα 8), Μάννα, Κυρά Μάννα, 

για νά ίδής του γιό σ' τι φέρει' 

μια πιρδίκα πού τού χέρι 

κι' άλλη μια πού τού πουδάρι. 

— Σέβα*), σέβα, περδικούλα, 

μέσ' 'ς τού Σταυραητού τδ σπίτι' 

πάντ αυτού φουλιά νά στήσης, 

δικουχτώ πουλιά νά βγάλης 

κι' δλ' άρσινικά νά γίνουν &). 

1. «Sed moraris, abit dies. Prodea, nova nupta». 
2. φούντα = θύσανος. 

3. έβγα = έξελθε. 

4. σέβα = εϊσελθε. 

5. Εις τήν περίστασιν αυτήν συνηθίζεται είς τήν Θάσον τό εξής φσμα : 

Γιά ξέβγα, μάννα τον γαμπρού και πε&ερά τής νύφης, 

Νά διη<, το γνιό ο' σταυραετό τή πέρδικα πον φέρνει' 

'Από φλουρί δε φαίνεται κι' άπα μαργαριτάρι, 
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Οί δύο μπρατίμοι κατελάμβανον τήν εξώθυραν με μαχαίρας εΐς τάς 

χείρας καί παρημπόδιζον τήν εϊσοδον. Δια νά τήν επιτρέψουν εΐς τους νεό

νυμφους, τόν πενθερόν, τόν νουνόν καί τήν νουνάν, έπρεπε νά τάξουν ούτοι 

ώρισμένα δώρα. 'Επιτρεπομένης ούτω τής εισόδου, οί νεόνυμφοι προχωροΰν-

τες εύρίσκοντο προ τής πενθεράς, ήτις ΐστατο επί τοΰ κατωφλίου τής θύρας 

τής οικίας, κρατούσα δύο άρτους καί ποτήριον πλήρες οίνου. Τότε ή πενθερά 

άπέθετε τους άρτους επί τών εστεμμένων κεφαλών τών νεόνυμφων, τοΐς έδιδε 

νά πίουν τρις εκ τοΰ οίνου, καί ήσπάζετο τά στέφανα, μεθ' δ οί νεόνυμφοι 

ήσπάζοντο τήν χεΐρα της. 'Ακολούθως ή πενθερά έτεινε τήν ποδιάν της, εφ5 

Κι' άπα γαλάζιο κάμπουχά δεν έχει νά λ.νγίση. 

— Γαμβρέ άξιώτατε, νά ζήσης, νά γηράσης, 

Τη νύφη ποΰ σε δώκαμε καλά νά τη κοιτάζης, 

Καλά νά τή στολίζεσαι, γιατί δεν εχ μητέρα. 

Γαμπρός είναι βασιλικός κι' ή νύφη μας κανέλλα, 

Γαμπρός είναι βασιλικός κι' ή νύφη μαντζουράνα, 

Κουμπάρος που στεφάνωσε είναι χρυσή λαμπάδα. 

— Σήκωσ', νύφη μ', τό χέρι σου και κάνε τό σταυρό σον, 

Καί περικάλ,ει τό Θεό, νά ζή τό στέφανο σου. 

( G . F. Abbott, M a c e d o n i a n Folk lore , σελ. 174-175.) 

Είς δε τήν Νιγρίταν τό κάτωθι : 

Μάρ κυράτσα συμμευέρα, τι κακό σε πήκα γώ, 

Κ' έστειλες τό αταυραητό σου, 

Καί με πήρε τό πουλί μου, 

Καί ξανόστην' ή αυλή μου ; 
( Αυτόθι, σελ. 175. ) 

Είς τά Λαχχοβήχια τοΰ Παγγαίου ςίδεται τό άκόλουθον άσμα : 

Τώρα τοΰ γαμβρού ή μάννα περφανεύεται καί λέγει. 

Περφανεύεται καί λέγει : 'γώ 'χω γυιόν κι' άλλος δεν έχει. 

Γώ 'χω γυιόν κι' άλλος δεν έχει, γώ 'χω καί μια ϋνγατερα 

Γώ 'χω καί μια θυγατέρα, δένδρο εχω στην αυλή μου 

Δένδρο εχω στην αυλή μου, κυπαρίσσι στην γωνιά μου, 

Πράσινα κάνει τά φύλλα, νερογάλαζα λουλούδια. 

"Εβγα μάννα, κυρά μάννα, νά ίδής καί τόν ύγιό σον 

ποΰ αέ φέρνει περδικούλα, περδικούλα μυρισμένη, 

με τή ζάχαρι πλασμένη, με τό μέλι ζυμωμένη. 

( Α. Γουσίου, Τά τραγούδια τής πατρίδος μου, α ρ ι θ . 41. ) 

Τέλος, πολλαχοΰ τής 'Ελλάδος, αδεται τό εξής άσμα : 

"Εβγα, κυρά πευερά, γιά νά δεχ&ής τήν πέρδικα, 

γιά νά τήν βάλης ατό κλουβί, σαν τό πουλί νά κελαϊδή. 

— Για ¡δέστε την, γιά ίδέστε την κι' ήλιο, φεγγάρι πέστε την, 

γιά ίδέστε την πώς περπατεΐ, σάν άγγελος με τό οπα&ί. 

( Περιοδικόν « Θησαυρός >, τεΰχ. 104, σελ. 9.) 
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ης εδέχετο τους άρτους εκ τών επίτηδες κλινομένων κεφαλών τών νεόνυμ

φων, καί εΐσήρχοντο δλοι ε'ις τήν ο'ικίαν, οπότε ó νουνός άφήρει τους στε

φάνους καί τους ετοποθέτει ε'ις ύψηλόν τι μέρος, τραγουδών ταυτοχρόνως : 

ΣΙ παρακαλώ, Κύρ' Νούνι, 

νά μάς βγάλης τά στεφάνια ' ) . 

14. Το γαμήλιον γενμα. Μετά ταύτα ή μεν νύμφη ώδηγεΐτο εΐς ΐδιαί-

τερον δωμάτιον, δπου ΐστατο ώς επί τό πλείστον δρθία καί εσυντροφεύετο 

υπό άνδραδέλφης της ή άλλης συγγενούς το1""' γαμβρού, δλοι δε οί προσκεκλη

μένοι παρεκάθηντο εΐς κοινόν γαμήλιον γεύμα με επί κεφαλής τόν νουνόν, 

δστις είχε τό γενικόν πρόσταγμα, ύπηρετούμενοι από τόν γαμβρόν, τους 

μπρατίμους καί άλλους, φίλους καί συγγενείς τοΰ γαμβρού. Κατά τήν διάρ-

κειαν τού γεύματος τ ' αργανα έπαιζον διαρκώς, άρχίζοντα από τρία νουμπέ-

τια1), προς τιμήν τοΰ νουνοΰ. ' Ιδού εν εκ τών φσμάτων τούτων: 

Ίδώ σι τούτου τού σουφρα3) 

σί τούτου του σουμπέτι *) 

τρεΐς μαυρομάτις μας κιρνούν 

κι τρεΐς καλές κοπέλις. 

κιρνούν τονν πρώτον μι γιαλί *) 

τούν δεύτερου μι κούπα β) 

1. Είς τά Λαχχοβήχια τοΰ Παγγαίου «ώς φθάση ή γαμήλιος συνοδεία είς τήν 

οικίαν τοΰ γαμβρού, ή νύμφη ϊσταται εκτός τής θύρας καί ά φ ' ου ποίηση πάλιν τρεις 

έδαφικάς υποκλίσεις, κόπτει επί τής κεφαλής της άρτον έζυμωμένον μετά μέλιτος είς 

τεμάχια, άτινα άρπάζουσιν οί περί αυτήν ιστάμενοι, είς σημεΐον πολυτεκνίας. Εισερ

χόμενη προσέχει νά πατήση επί τοΰ ύννίου τόν δεξιόν πόδα, όπερ τίθεται επίτηδες 

ενδοθεν καί είς τό μέσον τής θύρας. Προ δέ τής κλίμακος δίδεται τή νύμφη χάλκι

νος πρόχους, δι ' ου, άναβαίνουσα έκάστην βαθμίδα, χύνει ύδωρ, είς σημεΐον δροσε

ρού καί εύδαίμονος βίου. Ή δέ μήτηρ τοΰ γαμβρού, ήτις κατά κακήν συνήθειαν δεν 

παρευρίσκεται είς τήν στέψιν, ίνα άσπασθή τά εαυτής τέκνα εστεμμένα, ώς καί ó 

πατήρ τής νύμφης, ή μήτηρ, λέγω, τού γαμβρού, ιστάμενη επί τής κορυφής τής κλί

μακος, ρίπτει επί τάς κεφάλας τών νεόνυμφων, ανερχομένων τήν κλίμακα ζαχαρωτά, 

αναμεμιγμένα μετά όρύζης καί βαμβακοσπόρου, εις σημεΐον αφθονίας καί τερπνής 

ζωής. Είτα ή νύμφη οδηγείται είς ίδιαίτερον δωμάτιον, ένθα παραμένει μετά τών 

συγγενών καί κεκλημένων τ η ς » . (Α. Γουσίου, σελ. 61, έ'νθ' άνωτ. ) 

Σημείωσις. Ή ώς άνω φαλλική σημασία τοΰ ύννίου τοΰ άροτρου, εξ ης προήλ

θε καί ή πανελλήνιος λαϊκή παροιμία : ^βρήκε ή νύφη τό γυννί πίσω άπ' τήν πόρτα», 

είναι αρχαιότατη, άπαντώσα καί παρά τοις άρχαίοις "Ελλησι. 

2. νουμπέτι = άσμα, λέξις τουρκική. 

3. σουφράς — τράπεζα, λέξις τουρκική. 

4. σουμπέτι = διασκέδασις, λέξις τουρκική. 

5. γιαλί — ποτήριον διαφανές. 

6. κούπα — ποτήριον όχι διαφανές, όπως τά πιάτα. 
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τούν τρίτουν τούν μικρότιρου 

μί μαστραπά ') σημένιου. 

Κι' δσα πουτήρια τούν κιρνάει, 

τόσα λόγια τού λέγει. 

Έκεΐ π' &ά πάς, λιβέντη μου, 

νά 'ρ&ώ κι 'γώ κουντά σου, 

νά φκιάνου δείπνου νά δειπνας, 

γιόμα νά γιουματίζης. 

15. Ό μεγάλος χορός. Μετά τό πλούσιον εκείνο γεύμα, έξήρχοντο 

δλοι είς τήν πλησιεστέραν πλατείαν, δπου άνέμεμον οί προηγηθέντες συγγε

νείς τής νύμφης, καί έστηναν τόν μεγάλον λεγόμενον χορόν, μ' επί κεφαλής 

τόν νουνόν, δστις εχόρευε καμαρωτά καί με βήμα σημειωτόν. "Επαιζε τότε 

ή μουσική καί τραγουδούσαν οί χορεύοντες ώς εξής : 

"Εβγαν τ' αγόρια στο χορό, . 

κορίτσια στα σεφέρια, 

νά δούνε κι νά μάθουν ε 

πώς πιάνεται ή αγάπη. 

— 'Από τά μάτια πιάνεται, 

ατά χείλη κατεβαίνει, 

κι' άπδ τά χείλη στην καρδιά 

ριζώνει και δε βγαίνει ! 

Μετά τό τραγούδι αυτό ε'ισήρχετο εις τόν χορόν ή νουνά καί οί συγγε

νείς τοΰ γαμβρού καί εξηκολούθει ó χορός εν πλήρει ευθυμία καί χαρά. Έ ν 

συνεχεία ε'ισήρχετο ή νύμφη ε'ις τόν χορόν, τόν οποίον καί πάλιν εσυρνεν ο 

νουνός. Ταυτοχρόνως εϊσήρχοντο εις τόν χορόν καί οί συγγενείς τής νύμ

φης. 'Αφού ó νουνός έκαμνε τρεΐς γύρους άπεχώρει ή νύμφη, τήν οποίαν 

ήκολούθουν οί συγγενείς της, αποχωρούντες καί αυτοί από τόν χορόν. Τότε 

έλάμβανεν ó νουνός τόν γαμβρόν καί τόν ώδήγει εις τόν χορόν, δπου τόν 

παρέδιδεν εις τήν νουναν, ήτις ηγουμένη έ'αυρνε πλέον αύτη τόν χορόν. 

'Αποχωρούσης έπειτα τής νουνάς μετά τού γαμβρού, εξηκολούθει 6 χορός, 

τόν όποιον εσυρναν εναλλάξ οί προσκεκλημένοι τοΰ γαμβρού. Κ α θ ' δλην τήν 

διάρκειαν τοΰ χορού οί προσκεκλημένοι εκερνοΰντο με οΐνον, ψητόν, καί 

διαφόρους ξηρούς καρπούς. 

Πριν ακόμη λήξη ó χορός άπεχώρουν οί νεόνυμφοι καί οί συγγενείς 

τής νύμφης καί μετέβαινον εις τήν οικίαν τού γαμβρού, δπου εκερνοΰντο καί 

τραγουδούσαν. 'Αφού παρέμειναν επί τίνα χρόνον οί συγγενείς τής νύμφης 

1. μαστραπάς = ποτήριον άργυρούν ή εξ άλλης τινός ύλης. 
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άπεχώρουν, άποτεινόμενοι δέ κατά τήν άποχώρησιν προς τήν συμπεθέραν, 

τήν μητέραν τοΰ γαμβρού, τραγουδούσαν ώς εξής : 

'Ημεΐς τώρα $ά φύγουμι, 

μώρ' συμπιϋ-ιρά' 

νά μή μάς τού μαλώσιτι' 

είνι μικρό κι' άντρέπιτι ' ) , 

δσου νά πάρ' τά χούγια 2) σας. 

— "Οσου νά μάϋ-' τά χούγια μας 

ήμεΐς δεν τού μαλώνουμι' 

κι' αν μάς τιμήσ' τούν πι&ιρό, 

πάλι ôèv τού μαλώνουμι. 

16. Το δεϊπνον τον νουνοϋ. Μετά τήν άναχώρησιν τών συγγενών 

τής νύμφης, άπεχώρουν πλέον καί οί προσκεκλημένοι τοΰ γαμβρού και παρέ

μενον μόνον οί πλησιέστεροι συγγενείς καί οί στενώτεροι φίλοι αυτού. " Ε -

φερνεν ó νουνός κανίσκι ' ) , άποτελούμενον από μεγάλην μπογάτσιαν, ψητό 

καί κρασί, καί μαζί με προετοιμασίας τοΰ γαμβρού έτρωγαν καί διεσκέδαζον 

εν στενωτάτω πλέον κύκλω, ύπο τους ήχους τής μουσικής, σχεδόν μέχρι τής 

πρωίας τής Δευτέρας. Κατά τό δεΐπνον αυτό διέτασσεν αποκλειστικώς ó νου

νός, δστις και μόνον εδικαιοΰτο νά δώση, δταν ήθελε, τό σημεΐον τής δια

λύσεως τής διασκεδάσεως. Τόν συνώδευον τότε μέχρι τής οικίας του ύπο 

τους ήχους τής μουσικής, ήτις έπαιζε τό κάτωθι τραγούδι : 

"Ασπρο σταφύλι ροζακι 

και κόκκινο κεράσι 

τ' αντρόγυνο πού γίνηκε 

νά ζήση νά γεράση. 

Κι νούνος πού στεφάνωσε 

χρόνια πολλά νά ζήση. 

Νά δώσ' δ Θεός κι' ή Παναγιά 

τού χρόνου νά βάφτιση. 

17. Ai τελεταΐ τής Δευτέρας. Τήν επομένην, Δευτέραν πρωΐ, συγ

γενής τής νύμφης, φέρουσα δύο σιγκιούκια καί τό κλειδί τοΰ σιντουκιού τής 

1. άντρέπιτι = συστέλλεται. 
2. χούγια = συνήθειαι, λέξις τουρκική. 
3. κανίσκι, ελέγοντο τά εδέσματα ( μπουγάτσια καί φαγητά), άτινα έ'φερνεν ώς 

δώρον ó νουνός. Τοιαύτα κανίσκια προσέφερον οί πλησιέστεροι συγγενείς είς οικο
γενείας, τών οποίων θα έξενητεύοντο μέλη, ή μετά τά βαπτήσια, η καί μετά κηδείαν, 
οπότε έλέγετο «παρηγοριά,». ΈΗτο είδος^ σημερινού « σουρπράϊζ-πάρτεν >. 
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νύμφης, μετέβαινεν εις τήν οΐκίαν τού γαμβρού, ήνοιγε τό σιντούκι καί εξή-

γεν εξ αυτού τά υποκάμισα, άτινα προωρίζοντο ώς δώρα τής νύμφης προς 

τήν πενθεράν, τόν νουνόν καί τήν νουνάν, καί τά παρέδιδεν εΐς τήν πενθε-

ράν. Μετά ταύτα εκερνάτο καί άνεχώρει. 

Έπηκολούθουν τά Κρεμάσματα. Οί μπρατίμοι εκρέμων χονδρόν σχοι-

νίον εκ τής στέγης καί προσεποιοΰντο δτι ήθελον νά κρεμάσουν τόν νουνόν, 

τόν πενθερόν, τήν πενθεράν και τους νεόνυμφους. Άπηλλάσσοντο οί απει

λούμενοι, αφού προηγουμένως έταζαν διάφορα δώρα. 

Μετά τό κρέμασμα, έκάθηντο οί νεόνυμφοι και οί πλησιέστεροι συγγε

νείς και στενώτεροι φίλοι περί τήν τράπεζαν δια νά βρέξουν το μέλι. "Εθε-

τον επί τής τραπέζης ενα πιάτο μέλι καί δλοι βουτούσαν μιά βούκα ψωμί. 

Αυτό εγίνετο δια νά είναι γλυκεία ή ζωή εις τους νεόνυμφους. "Επειτα έτρω-

γον τ ' απομεινάρια τής προηγουμένης ημέρας καί «σιγκιούκια», επαναλαμβα

νόμενων τών συνήθων ευχών. 

Μετά μεσημβρίαν ήρχοντο συγγενείς τής νύμφης διά νά τήν καλέσουν, 

φέροντες είς τό σηνι κεφτέδες, πιλάφι, σαραϊγλί ' ) , λαγγίτες καί άλλα γλυ

κίσματα, τά όποΐα από πρωίας είχε παρασκευάσει ή μάννα διά τήν άγαπη-

μένην της κόρην. "Ολοι αυτοί οί συγγενείς τής νύμφης εκλείοντο εις ένα 

δωμάτιον με τους νεόνυμφους καί ετρωγον τά προσκομισθέντα, άπαγορευο-

μένης τής εισόδου είς οιονδήποτε άλλον. Έφιλοτιμούντο δμως νά στέλλουν 

επί πιάτων από τά προσκομισθέντα δώρα εις τους γονείς καί τους μπρατί-

μους τού γαμβρού. 'Αφού κατηναλίσκοντο δλα αυτά τά δώρα τής μάννας 

τής νύμφης, άνεχώρουν οί συμπεθέροι και μετέβαινον εις τους γονείς τής 

νύμφης, διά νά φέρουν τους χαιρετισμούς της. 

'Ακολούθως οί συγγενείς τού γαμβρού καί οί νεόνυμφοι έπεσκέπτοντο 

κατ' οίκον τόν νουνόν, τους μπρατίμους καί τό μπρατιμούλι καί έτρο^γον 

διάφορα γλυκίσματα, εξ ων ουδέποτε έλλιπε τό σαραϊγλί. 'Ενίοτε ó νουνός 

παρέθετεν όλόκληρον γεύμα εις τους επισκέπτας. 

Μετά τήν επιστροφήν εκ τής ευχάριστου εκείνης περιοδείας, ή νύμφη, 

συγγενείς τοΰ γαμβρού γυναίκες καί ενα παιδί μετέβαινον είς τήν βρύσιν, 

εκ τής οποίας ύδρεύετο ή οικία τού γαμβρού. 'Εκεί προσκυνούσε ή νύμφη, 

εγέμιζεν ένα γκιούμι με νερό και μεταφέρουσα αυτό εΐς τήν οΐκίαν, τό έδιδεν 

εΐς τόν γαμβρόν. Ταυτοχρόνως ή νύμφη ήσπάζετο τήν χείρα τού γαμβρού, 

δστις τή εδώριζε νόμισμα. Λαμβάνων τό γκιούμι ó γαμβρός προσεπάθει νά 

τήν βρέξη τρεΐς φοράς με τό νερό, τήν προεφύλασσον δμως οί συγγενείς, 

κρατώντες αυτήν περιτυλιγμένην με σινδόνα. 

1. σαραϊγλί = είδος τουρκικού γλυκίσματος, κατασκευαζόμενου από άλευρον ζυ-

μωμένον μέ ελαιον καί ¡καρύδια καί έμπεποτιζομένου μετά τό ψήσιμον μέ σιρόπιον 

σακχάρεως. 

12 
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Άνε/ώρουν τότε δλοι οί συγγενείς καί φίλοι καί παρέμενον πλέον μό

νοι οί νεόνυμφοι καί οί οικείοι τοΰ γαμβρού. Ούτω έληγον αί κυριώτεραι 

τελεταί τοΰ γάμου εν μέσω γενικής ευθυμίας καί χαράς. 

18. Άρχαϊαι σννήΰ>ειαι περί τελέσεως τον γάμον. Καί κατά τήν 
Όμηρικήν έποχήν δέν ήτο άμοιρος ó γάμος τελετουργικής έπισημότητος. Οί 
προσκεκλημένοι προσήρχοντο πλουσίως ένδεδυμένοι. Μεταξύ αυτών διεκρίνοντο 
αί ίδιαίτεραι φίλαι καί όμήλικες τής νύμφης, αϊτινες εμενον διαρκώς πλησίον 
της, χρησιμεύουσας ούτως ειπείν, ώς παράνυμφοι. Μεγαλοπρεπές γεύμα παρε-
τίθετο έν τή οίκία τού πατρός τής νύμφης, τών αναγκαίων βοών καί αρνιών 
παρεχομένων ύπο τοΰ γαμβρού. Τοιούτον συμπόσιον προετοίμαζεν ó Μενέ
λαος δια τους συγχρόνους γάμους τοΰ υίου καί τής θυγατρός του, οταν εφθα-
σεν είς Σπάρτην ό Τηλέμαχος : 

«Τον ηδραν 'που 'ς το σπίτι του μέ πολλούς φίλους εΤχε 
γάμων χαραις γιά τόν υιό καί γιά τήν θυγατέρα ». 

(•Ob. Δ 3 - 4 . ) 

Είς τό γαμήλιον γεύμα παρεκάθητο καί ή νύμφη, λαμπρώς ένδεδυμένη. 
Ούτως ή 'Ελένη έδώρησεν είς τόν Τηλέμαχον προς άνάμνησιν λαμπρόν πέ-
πλον, παραγγείλασα νά τόν φυλάξη προσωρινώς παρά τή μητρί του έν τω με-
γάρω, διά νά κόσμηση κατά τήν ήμέραν του γάμου τήν μέλλουσαν νύμφην του : 

« . . . τέκνο μου, τούτο κ' εγώ τό δώρο 
άπό τά χέρια θύμημα σοΰ δίδω τής 'Ελένης, 
νά τό 'χης 'στην ποθούμενη τών γάμων σου τήν ώρα, 
ή νύφη σου νά τό φορά· και ώς τότ' ή αγαπητή σου 
μητέρα σπίτι άς τό φυλά . . .» 

( Ό δ . Ο 125 — 128.) 

ΤοΟ συμποσίου έπηκολούθει χορός ύπό τους ήχους φορμιγγών, καί 
άσματα αοιδών. Ούτως ό 'Οδυσσεύς προετοιμάζων τον φόνον τών μνηστήρων 
καί έπιθυμών νά μή γνωσθρ προώρως τό πράγμα είς τήν πόλιν, μηχανάται 
ευφυές στρατήγημα καί προσποιείται δτι τελείται γάμος είς τά ανάκτορα. 
Αποτεινόμενος λοιπόν είς τόν υίόν του Τηλέμαχον λέγει : 

«κ' έγώ θά εϊπ' δ,τι καλό μοΰ φαίνεται νά γείνη, 
λουσθήτε πρώτα καί λαμπρούς φορέσετε χιτώναις, 
καί ή κόραις είς τά μέγαρα νά στολισθούν καί κείναις· 
κατόπι ό θείος αοιδός μέ τήν γλυκεία κιθάρα 
είς τόν φιλόγελον χορόν άς μας έμβάση πρώτος, 
ώστε δτι γάμος γίνεται νά λέγουν δσοι ακούσουν 
ή διαβάταις 'πού περνούν ή γείτονες τριγύρω ». 

( Ό δ . Ψ 1 3 0 - 136.) 
Πράγματι δέ δλα εΐχον διασκευασθή κατά τάς παραγγελίας ταύτας : 

« καί άπό τό κρούσμα τών ποδιών τό μέγα δώμα έβρόντα, 
οί νέοι καί ή καλόζωναις γυναίκες ώς χόρευαν . 

( Ό δ . ψ 146 — 147.) 

ΟΙ δέ έξωθεν άκούοντες, παγιδευθέντες, κατηγορούν τήν Πηνελόπην καί 
ελεγον : 
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« κάποιος τήν πολυμνήστευτη βασίλισσα νυμφεύθη' 
αχ Ι δέν έβάσταξε ή κακή 'ς τού πρώτου ανδρός νά μείνη ». 

( Ό δ . Ψ 149 — 150.) 

Καί παρ* Ήσιόδω έν τή « Άσπίδι τού Ηρακλέους» (5.278) ανάλογος 
εΤναι ή περιγραφή τού γάμου : 

« τοί μέν ύπαί λιγυρών συριγγών ϊεσαν άοιδήν, 
αί δ' υπό φορμιγγών σναγον χορόν ίμερόεντα ». 

Τό εσπέρας κεκαλυμμένη ή νύμφη διά πέπλου ώδηγείτο έν πομπή καί 
συνήθως έπ' α π ή ν η ς είς τόν οίκον ή τόν ίδιαίτερον θάλαμον τού νυμφίου. 
Λαμπαδηφόροι καί άξιέραστοι γυναίκες προηγούντο τής πομπής, ης εϊποντο 
στίφη χορευτών παίδες δέ καί παρθένοι έψαλλον μέ λύρας καί αυλούς φαι
δρούς ΰμεναίους. Ώ ρ α ί α ν είκόνα τοιαύτης πομπής μας δίδει ό "Ομηρος - περι
γράφων τήν ασπίδα του Άχιλλέως λέγει δτι ό "Ηφαιστος έφιλοτέχ\ησεν έν 
αύτη δύο καλάς πόλεις, έν τή πρώτη τών όποιων παρέστησε γάμους τελού
μενους : 

« . . . 'ς την μίαν γίνονταν τού γάμου χαροκόπι, 
νυφάδες άπ' τά γονικά συνώδευαν 'ς τήν πόλιν 

μέ τά δαδιά καί αλαλαγμός σηκώνετο ύμεναίου· 
καί αγόρια κει στριφογυρνούν είς τόν χορόν τεχνίταις, 
αυλοί, κιθάραις αντηχούν *ς τήν μέσην καί ή γυναίκες 
όλόρθαις είς τά πρόθυρα θωρούσαν κ' έθαυμάζαν ». 

( Ίλ. Σ 491 - 496. ) 

'Ανάλογους πληροφορίας μας δίδει καί ό 'Ησίοδος έν τή 'Ασπίδι του 
Ηρακλέους : 

« Τήλε δ* άααιθομένων δαΐδων σέλας είλύφαζε 
χερσίν ένί δμώων .. .» 

Παρά δέ τω Ευριπίδη, όλοφυρομένη ή μήτηρ, διότι δέν ήδυνήθη νά άνά-
ψη γαμήλιον λαμπάδα διά τόν υίόν της, λέγει : 

« 'Εγώ δ' ούτι σοι πυρός άνήψα φώς 
νόμιμον έν γάμοις, ώς πρέπει μητρί μακάρια ». 

Φαίνεται Οτι κατά τήν γαμήλιον πομπήν ή νύμφη, λαμπρώς ένδεδυμέ-
νη ώδηγείτο ύπό τίνων, είς Ους αύτη έδώριζε τά κατάλληλα ενδύματα, πιθα
νώς δέ ούτοι έκράτουν εκατέρωθεν τήν νύμφην. ώς συνηθίζεται καί σήμερον 
κατ' αυτήν. Τάς πληροφορίας ταύτας εχομεν άπό τήν Όδύσσειαν, δπου ή θεά 
'Αθηνά φέρεται λέγουσα "είς τήν Ναυσικάν : 

« Τ Ω Ναυσικά, τόσ' όκνηρήν σ' έγέννησ' ή μητέρα; 
τά ολόλαμπρα σου ενδύματα κάθονται αμελημένα, 
ό γάμος σου ήδη σίμωσε, π' εΰμορφα θα φορέσης, 
καί θά χάρισες εύμορφα, 'ς αυτούς πού θα σέ πάρουν ». 

( Ό δ ύ σ . Ζ 25 - 28. ) 

Τής απήνης, έφ' ης ή νύμφη ώδηγείτο είς τήν οίκίαν τού γαμβρού, πολ-
λαχού έκαίετο ό άξων κατόπιν, είς ενδειξιν δτι ή νύμφη δέν έπρεπε νά έπα-
νέλθη είς τόν πατρικόν οίκον, 
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Κατά τους παλαιοτέρους χρόνους, ώς εν Βογατσικό) καί πολλαχοΰ τής 

Μακεδονίας, εμενον οί νεόνυμφοι συνήθως έν τή οικία τοΰ πατρός τοΰ γαμ

βρού καί συνετέλουν προς άπαρτισμόν μεγάλης πατριαρχικής οικογενείας. 

Τότε δέ, ώς επί τό πλείστον, ωκοδόμει απλώς ό γαμβρός ΐδιαίτερον νεόδ-

μητον θάλαμον εν τή μεγάλη αυλή. 

Όμοίως καί οί νενυμφευμένοι υίοί τού 'Αλκινόου έξηκολούθουν κατοικούν-
τες είς τό κοινόν μέλαθρον ( Ό δ . Η 5 ). 'Αναλόγως συνώκουν καί δλοι οί υίοί καί 
γαμβροί τού Νέστορος ( Ό δ . Γ 412, 451 ) καί τού Πριάμου ( Ίλ. Ζ 244). Ύπήρ-
χον δμως καί εξαιρέσεις τού κανόνος αυτού, καθ' άς ό γαμβρός κατεσκεύα-
ζεν ΐδιαίτερον οΤκον καί άπεχωρίζετο τελείως του πατρός. ( Ίλ. Ζ 313, 371,370.) 
'Οπωσδήποτε φαίνεται δτι ήτο γενικόν εθιμον ή ύπό τού νυμφευομένου οίκο-
δόμησις ίδιου θαλάμου ή οίκου. 

Ούτως ό δόμος τού Πρωτεσίλαου έ'μενεν ημιτελής, άφ' oö άπέθανεν έν 
τω πολέμω, διότι κατά τόν Σχολιαστήν : 

« εθος ήν τοις γήμασι θάλαμον οίκοδομεΐσθαι ». 
Καί άπό τόν θεόκριτον μανθάνομεν περί κατασκευής ύπό τού νεόνυμφου 

θαλάμου· ούτως ή νεόνυμφος διαπυνθάνεται σχετικώς ώς έξης : 
« τεύχεις μοι θάλαμον ; τεύχεις καί δώμα καί αύλάς ; » 

Φαίνεται δτι είς εξαιρετικός περιπτώσεις ή τέλεσις τού γάμου έγίνετο 
απόντος τού ενός τών νεόνυμφων είς τήν ξένην. Καί σήμερον προ τής τελέ
σεως τού γάμου αποστέλλεται νά συνάντηση τόν νυμφίον ή νύμφη ενίοτε είς 
τήν ξένην, δταν αύτη άπέχη πολύ (Αμερική). 

Έκ τής ανωτέρω συντόμου παρενθέσεως περί τής τελετής τοΰ γάμου 
κατά τους 'Ομηρικούς χρόνους προκύπτει, δτι μεγάλη όμοιότης τών σχετικών 
ηθών καί εθίμων τής απομεμακρυσμένης εκείνης εποχής καί τών νεωτέρων χρό
νων σημειοΰται. 

19. Είς τον ννμφικον θάλαμον. "Οταν κατά τό εσπέρας τής Δευτέ

ρας άπήρχοντο πλέον δλοι οί συγγενείς καί φίλοι καί επήρχετο ή νύξ, ή μή

τηρ τοΰ γαμβρού, κατά τους παλαιοτέρους χρόνους εν Βογατσικφ, έστρωνε 

τήν κλίνην τών νεόνυμφων, δπου έκοιμούντο ούτοι, τής νύμφης δύστροπου-

σης κατ' αρχάς να συγκοιμηθή μετά τού γαμβρού καί παρασυρόμενης εις τον 

νυμφικόν θάλαμον δια τεχνασμάτιον τής πενθεράς. 

Εις πολύ παλαιοτέρους χρόνους, δταν ήτοιμάζετο ό νυμφικός θάλαμος 

καί άπεχώρουν εΐς αυτόν οί νεόνυμφοι δια να κοιμηθούν, γυναίκες απ' εξω 

ήδον διάφορα ςίσματα ώς π. χ. 

Κόρη πού τά Γιάννινα 

κ' άγορδς απ' τήν Άγια 

πάησαν κι' ανταμώθηκαν 

μέσ' ςτούν ξηροπόταμου. 

— Πέρασε μι, νιούτσικι, 

πέρασ' τά παπούτσια μου. 

— Δεο' τά πέρνον, κόρη μον, 
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δε σ' τά καταδέχουμι. 

— Θά σοι δώσ' £να φλουρί, 

εν' φλουρί Βινέτικου 

κι' ενα 'Α&ηνιώτικου ') 

Έ ν Βογατσικω αφού έκοιμοΰντο οί νεόνυμφοι τό πρώτον εσπέρας, τής 

Δευτέρας δηλαδή, ήγείροντο τήν επομένην, Τρίτην, κάπως αργά. Μόλις έξυ-

πνοΰσαν ούτοι, μετέβαινεν εΐς τόν θάλαμον ή πενθερά καί εδιδεν εΐς τήν νύμ-

1. Καί κατά τήν αρχαιότητα ήδετο έν χορώ προ τού νυμφικού Θαλάμου ή 
έ π ι Θ α λ ά μ ι ο ς ώδή ' ) , άξιοσημείωτον περιγραφήν τής όποιας εύρίσκομεν είς 
τό XVIII είδύλλιον τοΰ Θεόκριτου, τό έπιγραφόμενον « ' Ε λ έ ν η ς έ π ι Θ α 
λ ά μ ι ο ς », τού οποίου μετάφρασιν Ιχομεν ύπό τού Ί . Πολέμη, τήν αρχήν τής 
οποίας παραθέτομεν ενταύθα : 

« "Οταν ό γυιός ό πιο στερνός τού Άτρέως, ό ξανθομάλλης 
Μενέλαος, μέ τήν ώμορφη κι' αγαπημένη 'Ελένη, 
τήν κόρη τού Τυνδάρεου, παντρεύτηκε στή Σπάρτη, 
δώδεκ' άνθοστεφάνωτα κι' άπάρθενα κοράσια, 
οί πρώτες καί καλλίτερες στή χώρα αρχοντοπούλες, 
Εστησαν δλες τό χορό κ' έχόρευαν αντάμα 
άπ' έ'ξω άπό τήν κάμαρα τή μυριοστολισμένη, 
κ* έπλεκαν τά ποδάρια των καί ρυθμικά έκροτοΰσαν 
κι άντικροτούσε δυνατά κ' ή κάμαρα τού γάμου, 
κι δλες έτραγουδούσανε κ' Ιλεγαν τέτοια λόγια : 
Τί τόσο βιάστηκες, γαμπρέ, στον ύπνο νά τό ρίξης ; 
δέν σοΰ βαστάν τά γόνατα ή μή αγαπάς τόν ύπνο ; 
ή μήπως ήπιες πιό πολύ πριν πέσης στό κρεββάτι ; 
"Αν ήθελες νά κοιμηθής, άς διάλεγες τήν ώρα 
κι άς άφηνες τήν κορασιά μέ τάλλα τά κοράσια 
νά παίζη ώς τά χαράμματα στης μάννας της τό πλάϊ 
αφού 'δική σου θάν' αυτή καί σήμερα καί πάντα. 
Καλότυχε γαμβρέ, οιωνός καλός θάχε πετάξει 
δταν στή Σπάρτη ερχόσουνα πού ήταν κ' οί άλλοι άρχόντοι. 
Μονάχα έσύ, Μενέλαε, άπό τους ημιθέους 
έσύ θέ νάχης πεθερό τό Δία, τό γυιό τού Κρόνου. 

Έ σ ' εΐσαι πια στό σπίτι σου, χαριτωμένη κόρη, 
κ' εμείς κοράσια ελεύθερα θά πάμε στά λιβάδια 
μόλις χαράξ' ή χαραυγή, νά μάσωμε λουλούδια, 
νά μάσωμε, νά πλέξωμε στεφάνια εύωδιασμένα 
καί σένα θά θυμώμαστε καί θά σέ λαχταρούμε, 
δπως ποθούν καί λαχταρούν τής μάννας τό μαστάρι 
τά βυζανιάρικα τάρνιά πού τρέφονται μέ γάλα ». 

1. Έπι&αλαμιογράφοι έκαλοΰντο οί γράφοντες ή ποιοΰντες έπιΦαλαμίους ώδάς 
ή ύμνους. Πβλ. ΤΖΕΤΖΗΝ, έν Προλεγομένοις εις Λυκόφρονα. 
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φην καινουργές ύποκάμισον, ελάμβανε δέ τό δ εφερεν ή νύμφη κατά τήν 

νύκτα, το όποιον εδειχνεν έπιδεικτικώς εΐς τάς προσερχόμενος επίτηδες συγ

γενείς, προς μαρτυρίαν τής παρθενίας τής νύμφης. Συγγενής τις εξ άλλου τοΰ 

γαμβρού έσπευδε προς τους μετ' ανυπομονησίας αναμένοντας γονείς τής νύμ

φης, άγγέλλουσα αύτοΐς τήν μεγάλην καί χαρμόσυνον εΐδησιν, δτι ή κόρη 

των ευρέθη παρθένος καί ανεδείχθη τετιμημένη. Είς αντάλλαγμα έλάμβανεν 

ή αγγελιαφόρος άπό τους γονείς τής νύμφης όρνιθα ζωντανήν καί «συγ-

κιούκι » ') καί τα εφερεν εΐς τον γαμβρόν. 

20. Τα έπιστρόφια. Κατά τήν μεσημβρίαν τής Τρίτης οί νεόνυμφοι, 

οί οικείοι τοΰ γαμβρού καί οί πλησιέστεροι συγγενείς του μετέβαινον καί 

έφιλεύοντο υπό τών γονέων τής νύμφης, οΐτινες παρέθετον πλουσιώτατον 

γεύμα, τό οποίον διήρκει, έν χαρςί καί ευθυμία, μέχρι τής εσπέρας. Τό γεύμα 

τούτο ελέγετο έπιοτρόφια. 

21. Το λούσιμο τής νύμφης. Κατά τάς έπομένας μέχρι τοΰ Σαββά

του ημέρας ουδέν άξιοσημείωτον γεγονός ελάμβανε χώραν. Κατά τό Σάββατον 

δμως, άπό τό πρωί μετέβαινεν ή νύμφη εις τήν πατρικήν της οΐκίαν καί 

ελούζετο. Περί τήν μεσημβρίαν μετέβαινε καί ό γαμβρός καί εφιλεύοντο, 

παρέμειναν δέ εκεί οί νεόνυμφοι μέχρι τής εσπέρας. Τούτο έπανελαμβάνετο 

κατά τρία συνεχή Σάββατα. 

22. ΟΙ νεόννμφοι είς τήν εκκλησίαν. Κατά τήν έπομένην, πρώτην 

Κυριακήν μετά τους γάμους, μετέβαινον οί νεόνυμφοι εις τήν εκκλησίαν, ή 

μέν νύμφη συνοδευομένη άπό τάς νέας συγγενείς της, ό δέ γαμβρός άπό τους 

δύο μπρατίμους του. Μετά δέ τήν άπόλυσιν τής εκκλησίας ή νύμφη, συνο

δευομένη άπό δύο γυναίκας, συγγενείς τοΰ γαμβρού, επεσκέπτετο κατ' οίκον 

τον νουνόν καί τήν νουνάν, δωρίζουσα εΐς μέν τόν νουνόν ύποκάμισον, εΐς 

δέ τήν νουνάν μανδήλιον, κουλούραν καί τμήμα*). Έ ν συνεχεία μετέβαινον εΐς 

τάς οικίας τών μπρατίμων καί τού μπρατιμουλιοΰ καί εδώριζε καί εις αυτούς 

ή νύμφη μανδήλιον, κουλούραν καί ψήμα. Κατά τήν έπομένην Κυριακήν 

έπεσκέπτοντο οί νεόνυμφοι τους συγγενείς τής νύμφης. 

23. Συμπέρασμα. Ούτως έ'ληγεν ό μετά τόσων αξιοπερίεργων και ω

ραίων ηθών καί εθίμων τελούμενος παρά τοις παλαιοτέροις Βογατσιώταις 

1. συγκιούκι = γλύκισμα, τό όποιον γίνεται άπό όρμαθ-όν καρυδιών ή αμυγδά

λων έμβαπτιζομένων είς μουσταλευρια ( πελτές άπό μοΰστον καί αλευρον) καί περι

βαλλόμενων ύπό χονδροί στρώματος εξ αυτής μετά τήν άποξήρανσιν. 

2. ψήμα = σοβαρόν τεμάχιον έψημένου κρέατος. 
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γάμος. Έ κ τής παρενθέσεως πολλών αναλόγων εθίμων τής τελετής τοΰ γά

μου εΐς τήν άρχαίαν Ελλάδα, καί μάλιστα κατά τήν Όμηρικήν εποχήν, καί 

εκ τής σχετικής αντιπαραβολής καί συγκρίσεως, συνάγεται τό άβίαστον συμ

πέρασμα, δτι υπάρχουν πολλά τά κοινά μεταξύ τών ηθών καί εθίμων τών 

γάμων κατά τήν αρχαιότητα εν 'Ελλάδι καί τών γάμων τών Βογατσιωτών 

κατά τους παλαιοτέρους χρόνους. Ή σύμπτωσις αύτη δέν είναι τυχαία. Του

ναντίον πρόκειται περί συνεχίσεως τών εθνικών παραδόσεων άπό τών μυ

θικών μέχρι τών νεωτέρων χρόνων εις δλας τάς επαρχίας τής Ελλάδος κατά 

τήν εκπλήρωσιν μιας τών ωραιότερων καί σπουδαιότερων κοινωνικών εκδη

λώσεων τοΰ ανθρώπου. 

Βεβαίως σύν τω χρόνψ ήπλουστεύθη καί εν Βογατσικφ, ώς εις δλας 

τάς μακεδόνικος καί έλληνικάς έν γένει κοινότητας, ή τελετή τοΰ γάμου, περι-

κοπέντων πολλών εκ τών παλαιών τελετουργικών εθίμων. 'Εν τούτοις καί 

σήμερον εξακολουθούν τελούμενα πολλά εκ τών παλαιοτέρων ώς ανωτέρω 

εθίμων, διότι οί Βογατσιώται κατ' εξοχήν διακρίνονται διά τήν συντηρητι-

κότητα καί τήν εμμονήν των εις τά πάτρια. 

24. Ai περί αρραβώνων καί γάμων προλήψεις. Πολλαί προ?·.ήψεις, 

σχετιζόμεναι μέ τους αρραβώνας καί τους γάμους, έπιχωριάζουν έν Βογατσι

κφ' αί κυριώτεραι εξ αυτών είναι αί ακόλουθοι : 

1) Ή αρραβωνιαστικιά δέν πρέπει νά πηγαίνη στο σπίτι τοΰ άρρα-

βωνιαστικοΰ της, γιατί δέν προκόβει ύστερα τ αντρόγυνο. 

2) Γάμοι δέν γίνονται τον Φλεβάρη, γιατί είναι κοντός καί λιγοστεύουν 

τά χρόνια. 

3) Τις πρώτες 15 μέρες τ' Αυγούστου δέν κόβουν νυφικά ή άλλα ρούχα. 

4) Τήν πρώτη μέρα πού μπαίνει ή νύμφη στο σπίτι τοΰ γαμβρού, ή 

πεθερά τήν πιάνει απ' τό χέρι, τήν οδηγεί στην παρστιά, τήν φέρνει μπρο

στά στο τζάκι καί τής χτυπάει το κεφάλι στο μπουχαρί, έτσι για νά είναι 

στερεωμένη καί ν' άγαπάη τό καινούργιο σπιτικό της. 

5) Ή νύφη, τήν πρώτη μέρα πού μπαίνει στό καινούργιο σπίτι της, 

δέν πρέπει νά 'γγίζη τίποτε απ' τά προικιά της, γιατί σ' δλη τή ζωή της 

θά σπάνη πράγματα τοΰ σπιτιού. 

6) Ή νύφη, τήν πρώτη βραδυά τοΰ γάμου, δέν κάθεται στο τραπέζι, 

ούτε τρώει, γιατί, αν τό κάνη, θά φάη τά πεθερικά της. 

7) Προ τού χρονίση ή νύφη δέν βάζουν κλώσσα, δέν φυτεύουν λουλού

δια καί δέν κάνουν κοκκούλια, γιατί χάνεται ή ευτυχία τού σπιτιού. 

25. Σνζνγική απιστία. Μολονότι, ώς άναφέρομεν έν τή περί Βογα-

τσικού περιγραφή, οί Βογατσιώται έξενητεύοντο, διαμένοντες έπί έτη εΐς τήν 

ξένην καί εγκαταλείποντες εν τή πατρίδι τάς οικογενείας των, έν τούτοις ή 
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συζυγική πάστας εθεωρείτο ιερά καί ή μίανσις αυτής ειδεχθές άνοσιούργη-

μα. Αί Βογατσιώτισαι, έ φ ' δσον οί σύζυγοι των παρέμενον έν τή ξένη, άπεΧ-

χον αυστηρώς δλων τών επιδεικτικών συναναστροφών καί κοσμοβριθών τελε

τών, άπέφευγον νά ένδύωνται τάς καινουργεΐς καί εορτάσιμους ενδυμασίας 

των καί έξηκολούθουν διάγουσαι έν άφανεία, σεμνότητι καί μετριοφροσύνη. 

Τό κουτσονμπολιδ ήτο έ'τοιμον νά εφόρμηση άκάθεκτον προς δυσφήμησιν 

οιασδήποτε γυναικός, ήτις, απόντος είς τήν ξένην τοΰ συζύγου της, ήθελε 

τολμήσει νά ένδυθή κάπως έπιδεικτικώς ή νά συμμετάσχη καί τών άθωοτέ-

ρων χαρμόσυνων καί εορταστικών συναναστροφών. "Αλλως τε δέν θ ά ελει-

πον, έν τοιαύτη περιπτώσει καί οί πρόθυμοι καλοθεληταί, οΐτινες θ ά εσπευ-

δον νά τά προφθάσουν εΐς τόν έν τή ξένη διαμένοντα σύζυγον, οπότε αί 

συνέπειαι θ ά ήσαν άκρως δχληραί καί δυσάρεστοι διά τήν ατυχή σύζυγον. 

Διά τήν απόλυτον συζυγικήν πίστιν τών γυναικών τοΰ Βογατσικοΰ 

θά ήδύνατο κάλλιστα νά λεχθή δ,τι ελέχθη σχετικώς έν τή αρχαία Σπάρτη, 

ώς μνημονεύεται παρά τοις « Παραλλήλοις Βίο ις» τού Πλουτάρχου (Λυ

κούργος X V ) : « Καί λόγος απομνημονεύεται Γεράδα τινός Σπαρτιάτου τών 

σφόδρα παλαιών, δς ερωτηθείς ύπό ξένου, τι πάσχουσιν οί μοιχοί π α ρ ' αύ-

τοΐς, εΐπεν. « *Ω ξένε, ουδείς γίνεται μοιχός π α ρ ' ήμίν ». 'Εκείνου δέ ύπο-

λαβόντος, εάν δ 5 ούν γένηται ; « Ταΰρον, έφη ό Γεράδας, έκτίνει μέγαν, δς 

ύπερκύψας τό Ταΰγετον άπό τοΰ Ευρώτα πίεται ». Θαυμάσαντος δ ' εκείνου 

καί φήσαντος' « Π ώ ς δ ' αν γένοιτο βοΰς τηλικοΰτος ;» γελάσας ό Γεράδας : 

« Π ώ ς δ ' αν, έφη, έν Σπάρτη μοιχός γ έ ν ο ι τ ο ; » 

'Εάν μ' δλα ταύτα, δπερ σπανιώτατον, γυνή τις έλησμόνει τήν προς τόν 

σύζυγον πίστιν, ούαί καί άλλοίμονον εΐς τήν παραστρατήσασαν. Ή κοινή περι-

φρόνησις, ή διαπόμπευσις καί ό κοινωνικός θάνατος παρηκολούι)ουν ούχ' 

μόνον τήν μοιχαλίδα, άλλα καί αυτόν ακόμη τόν μοιχόν. Σπανίως οί Βογα

τσιώται είς παρόμοιας περιπτώσεις κατέφευγον εΐς φονικάς τιμωρίας καί 

εκδικήσεις' αί έπακολουθοΰσαι δμως ήθικαί κυρώσεις ήσαν άσυγκρίτως ή αυ

στηρότερα καί ή ύποδειγματικωτέρα τιμωρία. 

'Ανάλογος αύστηρότης ηθών έπεκράτει καί είς τήν άρχαίαν 'Ελλάδα, 
καί κατ' αυτούς ακόμη τους 'Ομηρικούς χρόνους, ώς μαρτυρεΐται άπό τήν άμεί· 
λικτον τιμωρίαν τών σχετικών ατυχημάτων, τιμωρίαν ύμνωδουθεΐσαν ύπό τών 
ποιητών καί έπί τής σκηνής άναπτυχθείσαν, προς παραδειγματισμόν τών παρ-
ερχομένων γενεών έκ τής διεγέρσεως τής φρίκης αυτών. 

Ή τραγική περιπέτεια τής απίστου Κλυταιμνήστρας καί ή άπαισιωτέρα 
τιμωρία τού διαφθείραντος αυτήν Αίγισθου εξακολουθούν έπί αίώνας νά προ
καλούν τήν φρίκην τών ανθρώπων. 'Επί μακρόν άντιστάσα ή σύζυγος τού 
Άτρείδου 'Αγαμέμνονος, αφού έστερήθη τού προστάτου τής τιμής της, τού 
αοιδού, τόν όποιον έπί τούτω εΐχεν αφήσει πλησίον της ό σύζυγος, υπέκυψε 
τέλος είς τήν άκάματον καί πολυμήχανον έπήρειαν τού πειρασμού : 

« . . . κ α ί αυτός, είς τ' "Αργούς τήν καρδιάν, ήσυχος τήν γυναίκα 
Επασχε τού 'Αγαμέμνονα μέ λόγια νά μαγεύση. 
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καί αρνιόνταν πρώτα τ' άπρεπον Εργον ή Κλυταιμνήστρα· 
οτ' είχε γνώμην αγαθή- καί άκόμ' είχε σιμά της 
τόν άοιδόν, πού ώς εφευγεν ό Άτρείδης γιά τήν Τροία 
νά τοΰ φυλά τήν σύντροφο θερμά 'χε παραγγείλει. 
άλλ' δτε ή μοίρα τών θεών τόν σπέδισε νά πέση, 
τότ* έσυρε τόν άοιδόν 'ς έρμο νησί καί άφήκε, 
ηύρεμα νά 'ναι καί τροφή τών πετεινών, κι' έκείνην 
πρόθυμος είς τό σπίτι του πρόθυμην τήν επήρε. 
καί τών θεών είς τους βωμούς πολλά 'κάψε μερία, 
πολλά στολίδια κρέμασεν, υφάσματα χρυσάφι, 
δτ* είχε πράγμ' ανέλπιστο καί μέγα κατορθώσει ». 

( Ό δ . Γ 263 - 275. ) 

Έ ν αυτή τή δημοσία Βουλή τών θεών, οχι μόνον δέν επικρίνεται ή μη-
τροκτόνος πράξις τού Όρέστου, άλλα τουναντίον επαινείται ύπό τού Διός 
καί τής 'Αθηνάς ώς επιβεβλημένη τιμωρία ι ) . 

Πικρώς δέ κατακρίνεται παρ' Ό μ ή ρ ω ή πράξις τής Κλυταιμνήστρας : 
« εκείνη δέν καικούργησεν, ώς τού Τυνδάρου ή κόρη, 
πού φόνευσε τόν άνδρα της, καί άπάνθρωιτο τραγούδι 
θά 'ναι 'ς τόν κόσμο, καί άφησε 'ς τών θηλυκών τό γένος 
φήμην κακήν, ώστε ή καλαϊς καί κείναις νά μισούνται » 

( Ό δ . Ω 199-202.) 

Ή τιμωρία τού μοιχού Αίγισθου ύπήρξεν άπαισιωτέρα ή ή τής μοιχαλί-
δος Κλυταιμνήστρας. Τό πτώμα του αφέθη άταφον καί κατεσπαράχθη μακράν 
τής πόλεως ύπό τών κυνών καί τών σαρκοφάγων όρνέων. ΤΗτο δέ τούτο υψί
στη έκδήλωσις τής ανθρωπινής δικαιοσύνης, ήτις έτιμώρει τόν πταίστην καί έν 
τω παρόντι κόσμω καί έν τή αίωνιότητι, καθότι άπηγορεύετο είς τό εΐδωλον 
αυτού ή διάβασις τού Άχέροντος, έν δσω εμενεν άταφον τό σώμα. Τήν φρι-
κην έπί τή τοιαύτη σκληρά τιμωρία, ήτις είς όλίγιστα εγκλήματα έπεβάλλετο, 
απεικονίζει τό κάτωθι όμηρικόν χωρίον. 

* τότε ουδέ χώμα εις τόν νεκρόν εκείνου ήθελε ρίξουν, 
άλλα θά τόν κατάτρωγαν πετούμενα καί σκύλοι 
άπόρρικτον 'ς τήν εξοχήν ούδ' ήθελε Ά χ α ΐ δ α 
καμμιά τόν κλάψη· δτι επραξεν έργο φρικτό καί μέγα » 

( Ό δ . Γ 258-261.) 

Καί άλλα δέ παραδείγματα εχομεν άττό τήν αρχαιότητα ώς π. χ. τήν 
τιμωρίαν τού θυέστου, δστις διέφθειρε τήν νύμφην του καί σύζυγον τού αδελφού 
του Άτρέως Άερόπην. Καί ή εκστρατεία δέ ολοκλήρου τής 'Ελλάδος εναντίον 
τής Τροίας έγένετο προς τιμωρίαν τού μολύναντος τήν συζυγικήν παστάδα 
τού Άτρείδου Μενελάου a). 

"Εθιμα λοιπόν εδραία και πατροπαράδοτα ήσαν ή συζυγική πίστις και 

ή αυστηρότατη καί παραδειγματική τιμωρία τής απιστίας τών παλαιοτέρων 

1. Πβλ. Ό δ . Α 28-47. 
2. Πβλ. Ίλ. Γ 39-57. 
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Βογατσιωτών. 'Αλλά καί σήμερον, π α ρ ' δλην τήν απανταχού ενσκήψασαν 

ελευθεριότητα εις τάς σχέσεις τών συζύγων, εξακολουθούν αί ανωτέρω ελλη

νικοί άρεταί μετά θρησκευτικής ευλάβειας τηρούμενοι έν Βογατσικώ καί 

άλλαις κωμοπόλεσι καί χωρίοις τής Δ. Μακεδονίας. 

26. Δεύτερος γάμος.— Μολονότι ή χριστιανική θρησκεία επιτρέπει 

τόν δεύτερον γάμον, έν τούτοις οί Βογατσιώται κατά τους παλαιοτέρους χρό

νους άπέφευγον γενικώς τήν σύναψιν δευτέρου γάμου. Τούτον άπεφάσιζον 

εύκολώτερον οί χηρεύσαντες άνδρες, δταν ήσαν ακόμη νέοι ή είχον ανήλικα 

τέκνα, άτινα είχον ανάγκην γυναικείας περιθάλψεως. Διά τάς γυναίκας ό 

δεύτερος γάμος καθίστατο δυσκολώτερος, ιδίως δταν αύται είχον τέκνα εκ 

τοΰ πρώτου των γάμου, τά οποία συνήθως δέν συγκατετίθετο ευκόλως ό 

δεύτερος σύζυγος νά δεχθή είς τήν οΐκογενειακήν του εστίαν. Τό πράγμα 

καθίστατο έ'τι δυσκολώτερον δταν αμφότεροι οί εΐς δεύτερον γάμον προτιθέ

μενοι νά συνέλθουν είχον τέκνα έκ τών πρώτων γάμων των, διότι ασφαλώς 

έφοβοΰντο νά μή εύρεθοΰν προ τοΰ αινίγματος : « τό παιδί μου και τδ παιδί 

σου δέρνουν το παιόϊ μας /». Έ ν πάση περιπτώσει δέν ήσαν σπάνιοι οί δεύ

τεροι γάμοι παρά τοις παλαιοτέροις Βογατσιώταις. 

Κατά τήν σύναψιν τών δευτέρων γάμων τά πράγματα ήσαν κατά πολύ 

απλούστερα ή κατά τους πρώτους τοιούτους. Έ ν πρώτοις άπεφεύγετο επι

μελώς ή τέλεσις αρραβώνων' δταν έπήρχετο συμφωνία, κατεβάλλετο προσ

πάθεια νά τηρηθή αύτη κατά τό δυνατόν μυστική μέχρι τής ημέρας τής στέ

ψεως. Ε π ί σ η ς άπεφεύγετο επιμελώς, κατά τό μεσολαβούν χρονικόν διάστημα, 

πάσα συνάφεια τών μελλόντων νά συζευχθούν ή καί απλή επίσκεψις παρά 

τή νύμφη τοΰ υποψηφίου γαμβρού. Έ ξ άλλου αί απαιτήσεις ώς προς τήν 

προίκα ήσαν κατά πολύ μετριοφρονέστεραΓ εΐς τάς περισσοτέρας περιπτώ

σεις δέν έδίδετο προίξ, ιδίως δταν ή νύμφη ήτο παρθένος, ήτις συνήθως 

ήτο πτωχή, καθότι μόνον πτωχαί κόραι άπεφάσιζον νά λάβουν ώς σύζυγον 

χήρον, οιαδήποτε καί αν ήτο ή περιουσιακή κατάστασις καί ή κοινωνική 

θέσις του. Ε ν ί ο τ ε μάλιστα, δταν ό χήρος ειχεν αρκετά τέκνα έκ τοΰ πρώτου 

γάμου του, ήναγκάζετο νά γράψη έπ' ονόματι τής δευτέρας συζύγου του ώρι-

σμένον μέρος τής περιουσίας του, προς έξασφάλισιν αυτής, δεδομένου άλλως 

τε δτι έν τή περιπτώσει ταύτη θ ά κατεβάλλετο φροντίς νά μή « κάμουν άλλα 

παιδιά ». 

'Αλλά καί ή τελετή τής στέψεως ελάμβανε χώραν κατά τόν μάλλον 

άπλούστατον τρόπον. "Ενα βράδυ ώρισμένοι συγγενείς τοΰ γαμβρού μετέ

βαινον εΐς τήν οΐκίαν τής νύμφης καί μέ ανάλογους συγγενείς αυτής τήν με-

τέφερον εις τήν οΐκίαν τοΰ γαμβρού, δπου, έν επιβλητική σεμνότητι, έτελεΐτο 

ύπο τοΰ ιερέως ή στέψις, χρησιμοποιουμένων αργυρών στεφάνων, χορηγου

μένων έπί μισθώματι υπό τής Εκκλησίας καί οΐωνιζομένων στερεάν τήν 
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σΰζευξιν. Σπανιώτατα ή στέψις έτελεΐτο εις την έκκλησίαν και υπό αύστη-

ράν μυστικότητα, προς αποφυγήν της προσελεύσεως των ανεπιθύμητων πε

ριέργων. 

Μετά την στέψιν επηκολοΰθει δεΐπνον, το όποιον παρέθετεν ó γαμ

βρός εις τον νουνόν και τους ολίγους προσκεκλημένους, διεξήγετο δέ το δεΐ

πνον εκεΐνο εν συγκεκρατημένη ευθυμία, χωρίς άσματα και χορούς. Με την 

ιδίαν σοβαρότητα άπήρ^οντο οι προσκεκλημένοι περί τό μεσονΰκτιον και πα-

ρεμενον μόνοι οι νεόνυμφοι. 

Τα τέκνα τοϋ συζύγου συνήθως άπεμακρΰνοντο κατά τήν ήμέραν του 

γάμου καί διενυκτέρευον παρά αυγγενεΐ οικογένεια, μόνον δέ κατά τήν έπο-

μένην προσήρχοντο δια να γνωρίσουν τήν νέαν μητέρα των, τη μεσολαβήσει 

της πενθεράς, τοϋ συζΰγου ή πλησιεστέρας συγγενούς. Και αν μεν τα τέκνα 

ήσαν μικρά, τό πράγμα δεν άπήτει πολλάς διατυπώσεις. "Αν όμως ήσαν με

γάλα, εγένετο ή δέουσα κατήχησις αυτών καί προ ακόμη τής τελέσεως τοϋ 

δευτέρου γάμου του πατρός των. 

Καί κατά τήν όμηρικήν έποχήν ουδέν κώλυμα ύφίσταιο δια τήν σύναψιν 
δευτέρου γάμου. Οί συγγενείς καί φίλοι τής Πηνελόπης, νομίζοντες οτι ό Ό δ υ σ 
σεύς έχάθη πλέον καί οτι τά οστά του ή έσήποντό που άταφα έπί τής γής ή 
τα έκύλιε το μαΟρον τής θαλάσσης κύμα, παρεκίνουν αυτήν νά συζευχθή £τε 
ρον άνδρα. 'Αλλά καί αυτός ό 'Οδυσσεύς, όταν άπήρχετο κατά τής Τροίας, 
λαβών τήν σύζυγόν του άπό τής δεξιάς χειρός, συνεβούλευεν αυτήν, επειδή 
ήτο άβέβαιον αν θα έπανήρχετο εκείθεν, νά περίσωση μέν τόν οϊκον μέχρι τής 
ήβης τοΟ υΐοϋ, ευθύς δ' ώς θά εφθανεν ό Τηλέμαχος είς τήν έφηβικήν ήλικίαν, 
νά ύπανδρευθή öv τίνα θά έπροτίμα : 

« οθεν δέν ξεύρ' άν ό θεός μ' άφήσ' ή αύτου θά πέσω 
'ς τήν Τροίαν καί ώς προς ολα έδώ σύ θά 'χης τήν φροντίδα, 
'ς τά μέγαρα μου τους γονείς νά μου περιποιήσαι 
'σαν τώρα καί καλύτερα, οσ' εΤμ' έγώ 'ς ιά ξένα* 
καί οταν ίδής το πρόσωπο του υΐοΰ μας νά γενειάση, 
τότ' άφησε τό σπίτι σου καί άνδρ' όποιον θέλης πάρε ». 

' ( Ό δ . Σ 265-270) 

Έ ν τούτοις, μολονότι εθεωρείτο νόμιμος ό δεύτερος γάμος, τόσον σεβα
στή ήτο παρά τοις άρχαίοις ή όσιότης της συζυγικής εύνής, ώστε άντέκειτο 
οδτος είς τήν εύαισθησίαν καί τήν λεπτότητα τής ομηρικής εποχής καί κοινώς 
κατηγορεϊτο. Ό δίς νυμφευόμενος εθεωρείτο ώς επιδεικνύων σκληροκαρδίαν, 
διότι μετά τοσαύτης ευχέρειας έλησμόνει τόν πρώτον τής νεότητος φίλον καί 
σύντροφον. 'Ιδίως 'ίσχυε τούτο δια τάς γυναίκας, διότι έπιστεύετο ότι οί άν
δρες έπεθύμουν, καί μετά θάνατον, νά έχουν άκεραίας είς εαυτούς τάς συζύ
γους, ώς αποφαίνεται ό Ίουστιανός λέγων, ότι ή ψυχή του τελευτικότος αν
δρός έναντιοΰτο δια τους δεύτερους τής συζύγου γ ά μ ο υ ς : «animarti mariti 
defuncti secuntis nuptiis coutristati »· 

Tò πράγμ'α εθεωρείτο ακόμη σπουδαιότερον, οταν ΰπήρχον τέκνα έκ του 
πρώτου γάμου. Ό συναπτών νέους δεσμούς εθεωρείτο ώς άδικων τά δυστυχή 
αυτά όντα καί στερών αυτά τών αναγκαίων περιποιήσεων, χάριν τών έκ του 
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δευτέρου γάμου θαλλων τούτο δέ 'ίσχυε περισσότερον περί τής μητρός, καθότι 
αυτή, έκ νέου ύπανδρευομένη, εφερεν είς τόν δεύτερον σύζυγον καί είς τά έκ 
τούτου τέκνα ολην τήν προίκα της. Τά αισθήματα ταύτα εκφράζει ζωηρώς ό 
Εΰμαιος, όστις περί του γυναικείου έν γένει φύλου λέγει τά έξης : 

« ότι γνωρίζει τήν ψυχήν τής γυναικός πώς είναι· 
του ανδρός όπου τήν νυμφευθή τό σπίτι αυτή θ' αύξηση, 
του πρώτου γάμου τά παιδιά καί τόν άπεθαμένον 
γλυκόν της άνδρα λησμονεί, 'ς τόν νου της δέν τους έχει ». 

( Ό δ . Ο 20-30.) 

Ή άντίληψις αύτη τών αρχαίων διά τόν δεύτερον γάμον, ύπήρξεν αίτια 
νά άποφεύγηται οδτος. Ούτω ό Παυσανίας (II 21, 7) γράφει: « έν δέ "Αργεί 
παρά τούτο δή τό μνήμα τής Γοργόνος Γοργοφόνης τάφος εστί τής Περσέως· 
καί έφ* ότω μέν αύτη τό όνομα ετέθη, .δήλον ευθύς άκούσαντι- γυναικών δέ 
πρώτην αυτήν φασι τελευτήσαντος τοΰ ανδρός Περιήρους του Αιόλου — τούτω 
γάρ παρθένος συνώκησε — τήν δέ αύθις Οίβάλω γήμασθαι. Πρότερον δέ κα-
θεστήκει ταΓς γυναιξίν έπί άνδρί άποθανόντι χηρεύειν ». 

Φαίνεται οτι κατά τήν αρχαιότητα ή είς δεύτερον γάμον συνερχομένη 

γυνή επέστρεφεν εις τον πατέρα της, εις τον όποιον άπεδίδετο υπό τών υιών 

η1 άλλων συγγενών τοϋ αποθανόντος συζύγου ή κατά τον πρώτον γάμον δο

θείσα προίξ. Ε ξ έ δ ι δ ε δε τότε αυτήν ό πατήρ εκ νέου καί επαναλαμβάνοντο 

δλα τα τοϋ πρώτου γάμου έθιμα. Και πάλιν ελάμβανεν ή νΰμφη τα νόμιμα 

δώρα καί προίκα, ή τελετή διεξήγετο ώς κατά τον πρώτον γάμον καί παρε-

τίθετο παρά τοϋ πατρός συμπόσιον, δια τό όποιον παρείχεν ό γαμβρός τα 

χρήσιμα. Ή μόνη κατά τήν περίπτωσιν ταΰτην διαφορά ήτο ή μείωσις τής 

εξουσίας τών γονέων περί τήν εκλογήν τοϋ γαμβροϋ. 

27. Τρίτος γάμος.— Τρίτος γάμος σπανιώτατα ελάμβανε χώραν κατά 

τους παλαιοτέρους χρόνους εν Βογατσικφ. Μόνον εν εσχάτη ανάγκη, προς 

άνατροφήν ανηλίκων τέκνων, άπεφάσιζεν ό δις χηρεΰσας να συνάψη καί 

τρίτον γάμον, οπωσδήποτε όμως δέν άπέφευγεν ούτος τήν γενικήν κατάκρι-

σιν και τα σκώμματα τών συμπατριωτών του, θεωρούμενος «ξαναμωραμέ-

νος » καί ασελγής ' ) . 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν. ΛΕΤΣΑΣ 

Βιβλιογραφία. Έκτος τών προσωπικών αναμνήσεων καί τών αφηγήσεων τών 
έκ Βογατσικοϋ κ. Γεωρ. Τζέλιον καί τής κ. Ζωής Δ. Τσιονρκα έχρησιμοποίησα ώς πη-
γάς ή βοητ>ήματα καί τα έξης : Όμηρου, Ίλιας καί 'Οδύσσεια, τό άρχαιον κείμενον 

1. Τρίτου γάμου ουδεμία μνεία γίνεται παρά τοις άρχαίοις "Ελλησιν, παρ' οίς 
αγνωστον ήτο καί τό διαζύγιον. Καί αυτός ό πολύβουλος "Ηφαιστος, δταν συνέλαβεν 
έπ' αυτοφώρω άπιστοΰσαν τήν ώροίίαν σύζυγόν του Άφροδίτην μετά του άνδροφόνου 
"Αρεως, άπήτησε μέν τήν άπόδοσιν τών πλουσίων έέδνων, ατινα υπέρ αυτής απέτισε, 
δέν έτόλμησεν δμως ν' άξιώση τήν άπό τής φιλομειδοΰς Φεας διάζευξίν του. 
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καί τήν μετάφρασιν του Ί α κ . Πολυλά.— 'Ησιόδου, "Εργα καί Ή μ έ ρ α ι , Α σ π ί ς 'Ηρα

κλέους.— Σοφοκλέους, 'Ηλέκτρα καί 'Αντιγόνη.— Πινδάρου, 'Ολυμπιάς Α.— Εύριπίδου 

'Ιφιγένεια, Η ρ α κ λ ή ς Μαινόμενος, 'Ιππόλυτος.— Θουκυδίδου, Πελοποννησιακός πόλε

μος.— Ξενοφώντος, Κύρου παιδεία καί Οικονομικός.— 'Ομηρικός "Υμνος είς Άφροδί-

την.— Πλάτωνος, Θεαίτερος.— Αημοσ&ένους, Περί στεφάνου.— Θεόκριτου, Είδύλλια, 

κείμενον καί έμμετρος μετάφρασις ύπό Ί . Πολέμη, 'Αθήναι, 1911.— Πλουτάρχου, Βίοι 

παράλληλοι.— Παυσανίου, Κορινθιακά.— Κλ. Ραγκαβή, Ό καθ·' "Ομηρον οικιακός 

βίος.— Γ. Παπαγεωργίου, 'Ομηρικός α'ιών.— Μακεδονικόν Ήμερολόγιον, τόμ. Ε', 'Αθή

ναι, 1912.— Άρχεΐον Πόντου, τόμ. Α', 'Αθήναι 1928.— Ε. Σταματιάδου, Σαμιακά, τόμ. 

Ε' .— Ί. Μπήτου, Τό Βογατσικόν, είς τα φύλλα τής 4, 5 καί 6ης 'Οκτωβρίου 1937 τής 

« Νέας 'Αληθείας ».— '/. Μπήτου, Λαογραφικό υλικό του Βουγατσικοϋ. Τά τραγού

δια τοϋ γάμου. « Μοκεδονικές Ήμερες » έτος 6 ( 'Ιανουάριος 1938).— */. Μπήτου, "Ε

θ ι μ α τοϋ Βογατσικοϋ, εις τά φύλλα τής 16,17 καί 18 Μαΐου 1938 τής Νέας 'Αληθείας.— 

G. F . A b b o t t , M a c e d o n i a n F o l k l o r e . — Α. Γουσίου, Ή κατά ΠαγγαΧον χώρα καί τά 
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