Η εβδομάδα του γάμου
Αξρηθά γηλόηαλ ην πξνμεληό. Έζηειλαλ θάπνηνλ από ην ζόη ηνπ γακπξνύ λα κηιήζεη
ζην ζόη ηεο λύθεο. Εάλ όινη ζπκθσλνύζαλ έθηηαρλαλ ην πξνηθνράξηη ή
πξνηθνζύκθσλν, ζην νπνίν αλέθεξαλ ιεπηνκεξώο ηελ πξνίθα ηεο λύθεο. Όηαλ δε
ζπκθσλνύζε ην ζόη ηεο λύθεο κε ην πξνμεληό έιεγαλ όηη «γάλσλαλ» απηόλ πνπ
πήγαηλε ην πξνμεληό ή όηη «πήξε θόθα», ήηαλ θάηη ζαλ πξνζβνιή.
Αξρηθά, όηαλ γηλόηαλ νη αξξαβώλεο, ε λύθε δε πήγαηλε ζην ζπίηη ηνπ γακπξνύ.
ηε ζπλέρεηα γηλόηαλ ηα πξνδύκηα. Σξίηε γηλόηαλ ηα πξνδύκηα ηνπ γακπξνύ θαη
Σεηάξηε ηα πξνδύκηα ηεο λύθεο. Όηαλ θνζθίληδαλ ην αιεύξη ηξαγνπδνύζαλ:
ίηα κνπ, θαιή κνπ ζίηα
θαη ςηιή κνπ θνζθηλίζηξα
ζίζε καο ςηιό η’ αιεύξη
γηα λα ζκίμεη ηνύην ηαίξη.
ίηα κνπ θαθαζσηή
σξηόγθα θαζσκέλε
γύξηζε θαη θνζθίληζε
αιεύξη γηα πξνδύκη.
Σν πξνδύκη «αλαπηάδαλε» (δειαδή έθηηαρλαλ) δπν θνξίηζηα κε θόθθηλν καληήιη, ην
ζθεπάδαλε θαη βάδαλε έλα θόθθηλν καληήιη πάλσ ζην ζθαθίδη. Μεηά πήγαηλαλ κε ηε
ζεηξά νη θαιεζκέλνη (ζπλήζσο ήηαλ όιν ην ρσξηό) γηα λα «αζεκώζνπλ» ην πξνδύκη,
θάζνληαλ ζε έλα ζθακλί θαη νη γπλαίθεο ηξαγνπδνύζαλ:
Να ‘λαη ν γακπξόο πνιύρξνλνο
θαη ε λύθε θαινκνίξα
λα θάλνπλ ζεξληθά παηδηά
ζαλ ηνπ Μαγηνύ ηα κήια.
Καιώο νξίζηε θπξ γακπξέ
πάξε ζθακλί θαη θάηζε
θη άπισζε ην ρεξάθη ζνπ
ζηελ αξγπξή ζνπ ηζέπε
θη αλ έβξεηο γξόζζηα δώζ’ κνπ ηα
ιεθηά κε ηα θξαηήζεηο.
Εζέ ζνπ πξέπεη κάηηα κνπ
θαδέλα κε ξνιόη
γηαηί είζαη από θαιή (ή ςειή) γεληά
θαη από κεγάιν ζόη.
Εζέ ζνπ πξέπεη κάηηα κνπ
θαξέθια λα θαζίζεηο
κε ην ‘λα ρέξη λα κεηξάο
κε η’ άιιν λα δαλείζεηο.
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Με ην παξαπηθξαίλεζαη
πνπ ‘ζαη θνληόο ζην κπόη
θνληόο είλαη θη ν βαζηιηθόο
θαη ηνλ κπξίδνληαη όινη.
Μειαρξηλό θη αλ ζ’ είπαλε
κελ ζνπ θαθνθάλεη
καύξν είλαη θαη ην γαξύθαιιν
πνπιηέηαη κε ην δξάκη.
Είζαη ςειόο είζαη ιηγλόο
είζαη θακαξσκέλνο
θαη κεο ζηνπο άιινπο θαίλεζαη
άγγεινο θακσκέλνο.
Σν θππαξίζζη ην ςειό
πνπ ‘λαη ζηελ Άγηα Μαύξα
είλ’ ε κεζνύια ζνπ ιηαλή
θαη ηα καιιηά ζνπ καύξα.
Μελ παξαπάο ζηε ζάιαζζα
θαη ζε βαξεί ην θύκα
είζαη αθξηβόο ηεο κάλαο ζνπ
θη είλαη κεγάιν θξίκα.
Όπνηνο θαζόηαλ ζην ζθακλί πεηνύζε νιόγπξα ζηνπο θαιεζκέλνπο γιπθά, ακύγδαια,
θαξύδηα, θαξακέιεο, όηη είραλ ζπγθεληξώζεη κέζα ζην ζθαθίδη πνπ ππήξρε κπξνζηά
από ην ζθακλί. Οη θαιεζκέλνη πήγαηλαλ κέζα ζε πεηζέηεο ή ζε κηθξέο θόθεο όηη είρε
λα πξνζθέξεη ν θαζέλαο.
Η λύθε ηξαγνπδνύζε:
- Φθίζε κε καλνύια κνπ ηώξα ζη΄ ώξην κνπ πξνδύκη (ή θξεβάηη, αλάινγα πνπ ην έιεγαλ)
Σώξα ζη’ ώξην κνπ πξνδύκη θαη ζην θαινξίδηθν κνπ
- Σελ επρή κνπ βξε παηδί κνπ θη ν Θεόο λα ζε πξνθόςεη
- Φθίζε κε παηέξα κνπ ηώξα ζη’ ώξην κνπ πξνδύκη
Σώξα ζη’ ώξην κνπ πξνδύκη θαη ζην θαινξίδηθό κνπ
- Σελ επρή κνπ βξε παηδί κνπ θη ν Θεόο λα ζε πξνθόςεη
- Φθίζηε κ’ αδεξθάθηα κνπ ηώξα ζη’ ώξην κνπ πξνδύκη
Σώξα ζη’ ώξην κνπ πξνδύκη θαη ζην θαινξίδηθό κνπ
- Σελ επρή καο βξε αδεξθή καο θαη ν Θεόο λα ζε πξνθόςεη.
- Φθίζηε κε δηθνί θαη μέλνη, ζπγγελείο αγαπεκέλνη.
Σελ Πέκπηε θηηάρλαλε ηα θνπινύξηα ηεο λύθεο. Παξαζθεπή γηλόηαλ ηα θαξθώκαηα.
Ρίρλαλε ηα ξνύρα θάησ, ηα θαηακεηξνύζαλ, ηα έδελαλ θόκπνπο. Σα θόξησλαλ ζε
άινγα, ξίρλαλε από πάλσ σξαία ζεληόληα θαη καμηιάξηα θαη ηα κεηέθεξαλ ηελ ίδηα
εκέξα εάλ νη απνζηάζεηο ήηαλ θνληηλέο. Αλ ν γάκνο γηλόηαλ ζε καθξηλό ρσξηό ηα
ξνύρα ηα κεηέθεξαλ ηελ Κπξηαθή. ηα θαξθώκαηα ηξαγνπδνύζαλ:
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Δπν ζεληόληα δηπισηά
θαη πέληε δηπισκέλα
ραξά ζε ηνύηα ηα πξνηθηά
ηα ρξπζνθεληεκέλα.
Σξία θινληά βαζηιηθόο
θαη πέληε καηδνπξάλα
ραξά ζε ηνύηα ηα πξνηθηά
πνπ ‘λαη από ηέηνηα κάλα.
Ο γάκνο γηλόηαλ ηελ Κπξηαθή. Αλ ν γακπξόο ή λύθε ήηαλ από άιιν ρσξηό
καδεύνληαλ νη ζπγγελείο κε ηα άινγα θαη πήγαηλαλ ζην γάκν. πρλά νη άληξεο έθαλαλ
δηαγσληζκό πνηνο ζα θηάζεη πξώηνο. Ο ληθεηήο θέξδηδε ην θνπινύξη. Εμνύ θαη ε
έθθξαζε: «Γηαηί ηξέρεηο, ην θνπινύξη ζα πάξεηο;». Σε λύθε ζπλήζσο ζπλόδεπαλ
νξγαλνπαίρηεο κε θιαξίλα κέρξη ηελ εθθιεζία.
Όηαλ έθεπγε ε λύθε από ην ζπίηη έιεγε:
Αθήλσ ‘γεηά ζηε κάλα κνπ
Αθήλσ ‘γεηά ζηνλ παηέξα κνπ
Αθήλσ ‘γεηά ζη’ αδέξθηα κνπ
Αθήλσ ‘γεηά ζην ζπίηη κνπ
Όηαλ έπαηξλε ε πεζεξά ηε λύθε ζην ζπίηη, κεηά ην γάκν, νη ζπκπέζεξνη ηεο λύθεο
ηξαγνπδνύζαλ:
Έβγα θπξά θαη πεζεξά λα πξνζδερηείο ηε λύθε
λα ππνδερηείο ηελ πέξδηθα καδί κε ηνλ πεηξίηε.
Σεο έδηλαλ έλα κήιν, ή έλα ξόδη σο ζύκβνιν γνληκόηεηαο, ην νπνίν πεηνύζε θαη
έζπαγε γηα λα θάλεη παηδηά ε λύθε. Ελίνηε ηεο έδηλαλ έλα ηζεθνύξη κε ην νπνίν
ρηππνύζε ηηο ηέζζεξηο πιεπξέο ηεο πόξηαο.
Σν γιέληη γηλόηαλ ζην ζπίηη ηνπ γακπξνύ. Σα παιηά ρξόληα άθελαλ ηε λύθε ζην ζπίηη
ηνπ γακπξνύ θαη ζπλέρηδαλ ην γιέληη ζην ζπίηη ηεο λύθεο μερσξηζηά. ην ηξαπέδη ηνπ
γακπξνύ ηξαγνπδνύζαλ:
Ω, Υξηζηέ θαη ηη κ’ αξέζεη
ηνπ γακπξνύ καο ην ηξαπέδη
όια είλαη κε ηελ ηάμε
ηα κεζάιηα από κεηάμη.
Σε Δεπηέξα έθηηαρλαλ ηηο πίηεο (ιαδόπηηεο) θαη ηηο κνίξαδαλ ζε όιν ην ρσξηό θαη
όπνπ ππήξραλ ζπγγελείο. Από ην ζπίηη ηνπ γακπξνύ πήγαηλαλ πίηα ζην ζπίηη ηεο
λύθεο ζε έλδεημε ηηκήο θαη ζεβαζκνύ.
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