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Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ  ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ 

 Η φωτογραφία του εξώφυλλου είναι από γάμο στην Εγκλουβή! 

Πρόκειται για το ζεύγος Φίλιππου και Μαυρέτας Κοντογιώργη, 

η νύφη κατάγονταν απ’ το Δράγανο. Είναι, ίσως, η ωραιότερη, 

διαυγέστερη και εκφραστικότερη φωτογραφία του παλιού 

Λευκαδίτικου Γάμου, που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής 

δυκτίωσης! Φωτεινότατη ασπρόμαυρη φωτογραφία, στην 

οποία απεικονίζονται όλοι οι πρωταγωνιστές του 

Λευκαδίτικου Γάμου, ο γαμπρός, η νύφη, οι συγγενείς του 

νιόφωτου, το παιδάκι, που κρατά τη βαντιέρα με τα στέφανα 

και την λαμπάδα, ακόμη και οι δύο παράνυμφες στα αριστερά 

του γαμπρού!   
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 
    Ο παλιός Λευκαδίτικος Γάµος, αυτή η ιεροτελεστία της πληθώρας των 

εκδηλώσεων και της κατανυκτικής, µέχρι µεθέξεως, ατµόσφαιράς του, που διάρκεσε 

µέχρι, περίπου, το τέλος της δεκαετίας του 1970, για να ξεχασθεί σιγά – σιγά και να 

περάσει σε δυτικότροπες µοντέρνες συνήθειες, είναι ένα τεράστιο  λαογραφικό, 

πνευµατικό και πολιτιστικό κεφάλαιο, όχι µόνο για την τοπική λαογραφία του 

νησιού, αλλά για το Πανελλήνιον, τόσο για τους υπέροχους συµβολισµούς του, όσο 

και για την πληθώρα των προγαµιαίων εκδηλώσεων, αλλά και για το εκπάγλου 

κάλλους Λευκαδίτικο νυφικό, το οποίο είναι σηµείο αναφοράς και µελέτης, ακόµη 

και σήµερα, για τους λαογραφικούς κύκλους, µα και σε  πολλούς οίκους µόδας, οι 

οποίοι φωτογραφίζουν επώνυµες γυναίκες µε αυτό το υπέροχο νυφικό. Προσωπικά, 

πιστεύω πως, o Λευκαδίτικος Γάµος είναι µια προέκταση, µια συνέχεια των αρχαίων 

γάµων, αφού παρόµοιες εκδηλώσεις και πολυποίκιλους συµβολισµούς µόνο στην 

αρχαία Ελλάδα συναντάµε. 

    Αυτή η αδιάκοπη ροή των εθίµων του γάµου, που εκπηγάζουν απ’ την αρχαιότητα 

βρίσκουν τέλια ανταπόκριση, θεωρώ, στον δικό µας Λευκαδίτικο Γάµο. Εκδηλώσεις, 

σαν το πλύσιµο των µαλλιών της νύφης σε τρεχούµενο νερό πηγής ή ποταµού, όπου 

το τρεχούµενο νερό συµβολίζει την διάρκεια, τον ατέλειωτο δρόµο της ζωής των 

µελλόνυµφων, µοιάζουν µε τις αρχαίες εκδηλώσεις της Απολούσεως των 

µελλόνυµφων, οι οποίοι, ακριβώς µε το ίδιο συµβολικό περιεχόµενο, πλένονταν και 

οι δύο σε τρεχούµενα νερά, σε κρήνες, ή σε ποτάµια, ποτέ σε στάσιµο νερό. Αίφνης 

οι αρχαίοι Αθηναίοι στην κρήνη της Καλιρρόης, οι Θηβαίαοι στον Ισµηνό ποταµό, οι 

Μαγνήσιοι στον Μαίνανδρο, οι Τρώες στο Σκάµανδρο, οι Αργείοι στον Ίναχο, οι 

Αιτωλοί στον Εύηνο. Ακόµη ένα στοιχείο κοινότητας και αδιάρρηκτης συνέχειας του 

Λευκαδίτικου µε τον αρχαίο γάµο, µέσα στην πλειάδα κοινών τελετών και 

συµβολισµών, που θα αποκοµίσει ο αναγνώστης του παρόντος βιβλίου, είναι και το 

παρακάτω κορυφαίο κοινό σηµείο. Εκδήλωση παρόµοια µε την λευκαδίτικη 

<<Τάβλα του γαµπρού>>, έχοµε στην αρχαία Αθήνα µε το τραπέζι του γαµπρού, την 

περίφηµη <<Θοίνη>>, πανάρχαιο έθιµο, που πέρασε µέσα απ’ την Ρωµαϊκή εποχή, 

διασώθηκε µέσα στην λάβα της Τουρκοκρατίας και έφτασε ατόφιο στις µέρες µας.  

    Να επισηµάνουµε, επίσης, πως, όλες ετούτες οι προγαµιαίες τελετές του 

Λευκαδίτικου Γάµου, µπορούν πιστά να συγκριθούν, µε τα <<<Προτέλεια των 

Γάµων>>, δηλαδή της εκδηλώσεις του αρχαίου γάµου, που γίνονταν µε τη µορφή 

θυσιών στους θεούς, µε την ταύτιση µε τη γη των νεόνυµφων, θάβοντας κοµµάτι απ΄ 

τις κοτσίδες τους στην αγνότητα της γης, συµβολισµός, όπως θα δούµε στο οικείο 

εδάφιο, που παρουσιάζεται ανάγλυφος στην κατασκευή της πίττας των γάµων, όπου 

χρησιµοποιούνται τα δύο πρωτοϋλικά της γης, το λάδι και το αλεύρι, υπέρτατη θυσία 

και ταύτιση µε τη µάνα γη! Μα και στο στεφάνι του γαµπρού και της νύφης υπάρχει 

αυτή η οµοιότητα των δύο γάµων! Οι αρχαίοι χρησιµοποιούσαν σαν στεφάνι κλαδιά 

ελιάς, ή σπαραγγονιάς! Ελιάς µε τους γνωστούς απίθανους συµβολισµούς της, ή 

σπαραγγονιάς, σε έναν συµβολισµό, πως, όπως η ακανθώδης σπαραγγονιά παράγει 

τους γλυκούς καρπούς της, τα σπαράγγια, έτσι και µέσα απ’ τις δυσκολίες και τις 
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αντιξοότητες της ζωής, να ατσαλωθεί το ζευγάρι και να παράξει τους γλυκούς 

καρπούς του, τα παιδιά. Στο Λευκαδίτικο γάµο, στους περασµένους αιώνες, όταν η 

ανυπαρξία τεχνολογίας δεν επέτρεπε την κατασκευή των σηµερινών πλουµιστών 

στεφάνων, τότε χρησιµοποιούσαν κλαδιά ελιάς, ενώ το φιόρο της νύφης περιτύλιγαν 

µε, όπως θα δούµε παρακάτω, µε τα χολάτα και πλατιά φύλλα µουσµουλιάς, ή, όπως 

θα περιγράψουµε και πάλι παρακάτω, σκόρπιζαν στην εκκλησία φύλλα της 

αγκαθερής λεµονιάς! Η ουσιαστική διαφορά του Λευκαδίτικου γάµου µε τον αρχαίο 

εντοπίζεται στον χρόνο τέλεσής του. Ο αρχαίος γάµος γίνονταν, σχεδόν 

αποκλειστικά, στην πανσέληνο του µήνα Γαµηλίωνα, τον σηµερινό Γενάρη. Το µόνο 

σταθερό σηµείο, ως προς τον χρόνο τέλεσης του µυστηρίου του δικού µας γάµου, 

ήταν πάντα η µέρα. Πάντα Κυριακή και απολείτουργα, ενώ σε σχέση µε το φεγγάρι, 

πάντα στην γέµισή του και ποτέ στην χάση, για λόγους συµβολικούς… 

     Γνωρίζω την λαογραφική καταγραφή του Λευκαδίτικου γάµου, την οποία έχει 

περιλάβει στο οµώνυµό του βιβλίο, ο Πατριάρχης της Λευκαδίτικης Λαογραφίας, ο 

αείµνηστος Πανταζής Κοντοµίχης. Με τούτο το ταπεινό µου πόνηµα, δεν θα 

αντιγράψω τον µεγάλο δάσκαλο, θα προσπαθήσω να προχωρήσω ένα βήµα 

παραπέρα. Πρώτον. Να καταγράψω, µε τρόπο βιωµατικό, κάθε εκδήλωση και πτυχή 

του γάµου, έτσι όπως βίωσα και τον δικό µου γάµο το 1981, µε όλο το τυπικό του 

παλιού Λευκαδίτικου Γάµου, αλλά, κυρίως, όπως τον έζησα µικρό παιδί, τότε που το 

παιδικό µυαλό, σαν σφουγγάρι, αποθήκευε τα πάντα, παίρνοντας µέρος σε πάρα 

πολλούς γάµους στο χωριό µου, στο Πινακοχώρι Σφακιωτών, σαν πρωταγωνιστής! 

Όταν, αίφνης, έσερνα το άλογο, µε τα κρεβάτια της νύφης και στο χέρι µου 

περνούσαν ένα κουλούρι, όταν µετείχα στο µυστήριο του γάµου, κρατώντας στην 

εκκλησία το κερί δίπλα στο τραπέζι του γάµου, όταν πήγαινα στο πλύσιµο των 

µαλλιών, όταν µε πετούσαν στο κρεβάτι της νύφης, προκειµένου να κάνει σερνικά 

παιδιά, όταν άκουγα τα τραγούδια στα προζύµια, στο πλύσιµο των µαλλιών, στα 

Καρφώµατα, στο τραπέζι του γάµου και τα καταχωρούσα ανεξίτηλα στον… σκληρό 

δίσκο της µνήµης, όταν έτρεχα να φτιάξω µε λουλούδια το φιόρο της νύφης, όταν 

πάλευα να πιάσω τα καλούδια που πετούσε η νύφη στο πλήθος των συνοδών, σαν 

έµπαινε στο νέο της σπιτικό! ∆εύτερον. Να παρουσιάσω, κυρίως, όλους τους 

συµβολισµούς, που εξέπεµπε αυτό το µοναδικό µπουκέτο των εκδηλώσεων του 

Λευκαδίτικου Γάµου, συµβολισµούς, που µπόρεσα να συνειδητοποιήσω και να 

εξηγήσω ωριµότερος, γιατί, όλες αυτές οι εκδηλώσεις δεν είχαν απλά τον χρηστικό 

χαρακτήρα, αλλά περιβάλλονταν µε τις µύχιες σκέψεις των νεόνυµφων και των 

γονιών τους! Αυτές οι µύχιες σκέψεις είναι οι συµβολισµοί, που εκπηγάζουν απ’ 

αυτές τις εκδηλώσεις. Πέραν απ’ το βιωµατικό αυτών των συµβολισµών, στέκοµαι 

και σε όσους µε απλοϊκό τρόπο µου µετέφερε η αείµνηστη µάνα µου Πολυξένη, η 

οποία ήταν πραγµατικά δασκάλα για κάθε πτυχή του Λευκαδίτικου Γάµου, λέγοντάς 

µου, π.χ, µε χαρακτηριστικό τρόπο: <<Ξέρεις, τι σήµαινε το κάρφωµα µε κόκκινη 

κλωστή στα ρούχα που έριχναν στον κόµπο; Σήµαινε το δέσιµο, µου έλεγε, απλοϊκά, 

που πρέπει να έχει στην ζωή του το νιόφωτο>>, και πολλούς άλλους απλοϊκούς 

συµβολισµούς, τους οποίους παρουσιάζω στο ταπεινό µου ετούτο πόνηµα.     
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ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΓΑΤΟΧΑΡΤΙ!     
    Aν υπάρχει µια ευλογηµένη στιγµή, στην παλιά Λευκαδίτικη οικογένεια, µια 

στιγµή που… σµίγει ο ουρανός κι η γη να χαιρετίσουν την τίµια ξωµάχικη φαµελιά 

των Λευκαδίων τεχνουργών της φύσης, αυτή η στιγµή ήταν ο γάµος των παιδιών 

τους. Ένας απέραντος δρόµος, που οδηγούσε στο µεθύσι της χαράς, στην άγια 

ευλογηµένη στράτα του <<ανοίγµατος της µοίρας>> των παιδιών τους, όπως έλεγαν 

χαρακτηριστικά, στην ευόδωση του µύχιου πόθου κάθε γονιού, να δει τα παιδιά του 

παντρεµένα µε οικογένειες ποταµούς… Μάλιστα, όπως στην αρχαία Αθήνα ο σοφός 

Σόλων θεώρησε ευτυχισµένο τον Τέλο τον Αθηναίο, γιατί έζησε και τελείωσε την 

ζωή του ανάµεσα στα παιδιά του και στα εγγόνια του, έτσι και στην Λευκάδα, ήταν 

µεγάλη τιµή για τον πατέρα και την µάνα να φτάσουν στα στερνά τους και να δουν 

παιδιά και εγγόνια ακόµη και δισέγγονα, γι αυτό, ειδικότερα για τις απερχόµενες της 

ζωής γερόντισσες, τις καλοτύχιζαν µε τη φράση <<Έφυγε µε τα καφένια>>, δηλαδή 

φορώντας την παραδοσιακή καφέ Λευκαδίτικη στολή, χωρίς ποτέ να χρειασθεί να 

φορέσει µαύρα, λόγω πένθους, αφήνοντας πίσω της όλους τους απογόνους της εν 

ζωή, παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα… 

    Για την ιερή στιγµή του γάµου ζούσαν και προετοιµάζονταν από χρόνια οι γονείς 

των νεόνυµφων και πνευµατικά και υλικοτεχνικά, ετοιµάζοντας η µητέρα τα προικιά 

για τα νεαρά κορίτσια, στον αργαλειό της προκοπής, όπου νυχθηµερόν, µαζί µε όλες 

τις άλλες αγροτικές δουλειές, η Λευκαδίτισσα µάνα, πάντα ξέκλεβε χρόνο να υφάνει 

τα προικιά της κόρης της στον αργαλειό, κυρίως το καλοκαίρι, όταν λιγόστευαν 

κάπως οι εργασίες στα κτήµατα και έµενε χρόνος για τα περίφηµα Λευκαδίτικα 

διασίδια, για το οποία θα κάνουµε λόγο παρακάτω. Γέµιζαν το καλοκαίρι οι αυλές 

των σπιτικών από νοικοκυρές, που άπλωναν αυτά τα καταπληκτικά διασίδια και 

έφταναν µε κόπους και ιδρώτες την διαδικασία µέχρι το στήσιµο στον αργαλειό. 

Ιδανικότερη ηλικία για γάµο αγοριών και κοριτσιών ήταν αυτή µεταξύ δεκαοχτώ και 

εικοσιπέντε χρονών, οι δε άντρες έπρεπε να έχουν γυρίσει απ’ τον στρατό, ώριµοι και 

κατασταλαγµένοι, αφού θεωρούνταν σχεδόν επιπολαιότητα να παντρευτεί ο άνδρας 

πριν πάει στον στρατό!!! Έπειτα, αν είχε και αδερφές έπρεπε να φροντίσει πρώτα να 

παντρέψει τις αδερφές του και µετά να πάρει αυτός <<Αράδα για παντρειά>>. 

    Ο γάµος, κατά την εκκλησιαστική ιερολογία είναι µυστήριο. Η λέξη µυστήριο 

προέρχεται απ’ το ρήµα µύω, το οποίο σηµαίνει κλείνω τα µάτια και σκέφτοµαι, 

διαλογίζοµαι. Ως εκ τούτου, σαν µυστήριο, ο γάµος έχει µέσα του κάτι το 

υπερφυσικό, κάτι το ακατάληπτο, που µόνο υπερβατικός λογισµός µπορεί να 

ιχνηλατήσει, πως δύο άνθρωποι, ερχόµενοι εις γάµου κοινωνίαν, καθίστανται «σάρκα 

µία», όπως θέλει η εκκλησία. Ακριβώς, αυτό το µυστηριακό περιεχόµενο προσέδιδαν 

στον γάµο οι Λευκαδίτες, µέσα από έθιµα και τελετές ιδιαίτερου συµβολισµού, τα 

οποία όλα κατατείνουν στην άνωθεν πρόνοια και ευλογία για στέριωµα, τεκνογονία 

και ευτυχία των νεόνυµφων. Έθιµα, που φεύ σήµερα, έχουν σχεδόν πλήρως 

εξαφανισθεί και οι γάµοι φαντάζουν περισσότερο µε υπερπαραγωγές θορυβωδών 

εκδηλώσεων, σε µια εξώφθαλµη ένδειξη ευµάρειας και πλουτισµού, στερώντας αυτό 

το µυστηριακό ταξίδι απ’ τα λαογραφικά του στοιχεία και ιδιαίτερα τους άπειρους 
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συµβολισµούς των εκδηλώσεών του, πράγµατα τα οποία περιλαµβάνονταν στον 

παλιό Λευκαδίτικο γάµο και του προσέδιδαν αυτή την νοσταλγική χροιά και τον 

χαρακτήριζαν σαν σηµείο αναφοράς, όχι µόνο για τις εµπλεκόµενες οικογένειες, µα 

για όλη τη µικρή κοινωνία του χωριού. ∆ιότι, ο γάµος δεν ήταν απλά υπόθεση των 

οικογενειών των νεόνυµφων, αλλά υπόθεση της κοινωνίας των χωριών του  νησιού, 

αφού προσκαλούνταν οι πάντες στα στέφανα, όπως θα αναλύσουµε διεξοδικότερα, σε 

µια ένδειξη αλληλεγγύης, αλλά και σύσφιξης ακόµη περισσότερο των σχέσεων της 

µικρής κοινωνίας του χωριού, η οποία ειλικρινά και ανυστερόβουλα εννοούσε να 

συγχαίρεται, αλλά και να συλλυπείται σε δύσκολες καταστάσεις για τον συνάνθρωπο. 

Ήταν η κοινωνία των άδολων και αγνών ανθρώπων!   

    Σαν κορυφαία στιγµή, για κάθε οικογένεια Λευκαδίτικη, ο γάµος των παιδιών της, 

έπρεπε να έχει την λαµπρότητα και το µεγαλείο που της άρµοζε. Φανταχτερός, όχι σε 

πλούτη, µα σε χαρά και πάνδηµη συµµετοχή, λαµπρός όχι σε µεγαλεία, µα αστεράτη 

αυγή σε κρυστάλλινη κρήνη, ευτυχισµένος όχι µε τις φαντασιόπληκτες σηµερινές 

υπερπαραγωγές, αλλά ευτυχισµένος και πλουµισµένος µε τα καλούδια της θείας 

πρόνοιας, για στέργιωµα αιώνιο, για ειλικρινή προκοπή και πίστη! Μόνο όποιος έχει 

βιωµατικά απολάψει αυτή την πολυεπίπεδη ιεροτελεστία του παλιού Λευκαδίτικου 

γάµου µπορεί να καταλάβει και να περιγράψει των ποταµό των αισθηµάτων! 

Προσωπικά αισθάνοµαι ευτυχής, γιατί τούτα που περιγράφω είναι βιωµατκά και τα 

έζησα σε γάµους στο χωριό µου την δεκαετία 1960 και ’70, µικρό παιδί, όπου έβλεπα 

και αποτύπωνα, µε τεράστιο ενδιαφέρον, κάθε πτυχή και έκφανση του παλιού 

µεταπολεµικού Λευκαδίτικου γάµου, ο οποίος, αργότερα µπόρεσα να εµβαθύνω και 

να καταλάβω πως, έµοιαζε σε αρχαία τραγωδία, µε έλεος, φόβο και κάθαρση, µε 

πολυποίκιλους συµβολισµούς… Ήταν µια πορεία σαγηνευτική στην οποία 

µεσουρανούσαν και ξεχείλιζαν ποταµοί τα απλά ξωµάχικα συναισθήµατα. Ήταν, 

τελικά, µια πορεία, µια φυσίζωη ταύτιση µε τη µάνα γη µας, πόσο της µοιάζουµε και 

πόσο την κουβαλάµε µέσα µας, σαν δηµιουργήστρα αρχή! 

    Μία πλειάδα εκδηλώσεων και εθίµων συνόδευε κάθε νιόφωτο ζευγάρι, απ’ τα 

αρραβωνιάσµατα µέχρι τα «πιστρόφια», εκδηλώσεις πλουµισµένες µε ήθη και έθιµα, 

που άντεξαν στο διάβα των αιώνων, ατσαλώθηκαν στις κοινωνίες του αλτρουϊσµού 

και της αλληλεγγύης, για να εκφυλισθούν αργά και σταδιακά στα  σηµερινά γαµήλια 

τραπέζια και δεξιώσεις, που, όπως προαναφέρθηκε, περισσότερο φαντάζουν µε 

επίδειξη µόδας και νεοπλουτισµού, παρά η ανερµήνευτη και µοναδική στιγµή της 

ένωσης δύο νέων ανθρώπων σε µια σάρκα και κοινωνία, σε µα εκκλησία, µε την 

συνενωτική και πνευµατική έννοια του όρου, που µόνο καρδιές αµόλευτες και άδολες 

µπορούσαν να γευτούνε. Και τέτοιες ήταν οι καρδιές των προγόνων µας, αυτών που 

έστρωσαν, όχι χειρονακτικά, µα µε τις πατηµασιές τους τους δρόµους, κυριολεκτικά 

και µεταφορικά, που διαβήκαµε και διαβαίνουµε οι νεώτεροι..  

    Πρώτο στάδιο, θα λέγαµε, ήταν το προξενιό ή συµπεθεριακό, αφού αναφερόµαστε  

σε χρόνους και εποχές, που κατά κανόνα, ακόµη και τα αγνά προγαµιαία ειδύλλια, 

οσάκις υπήρχαν και αποκαλύπτονταν, έπρεπε να επισηµοποιηθούν µέσα από 

διαδικασία προξενήτρας, έπρεπε <<Να την ζητήσει την νύφη ο γαµπρός>>, όπως 
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έλεγαν, για να µην υπάρχουν και τα… σχόλια της κλειστής και συντηρητικής 

κοινωνίας της εποχής. Κατά κανόνα σε κάθε συνοικέσιο σίγουρα προϋπήρχε και το 

νεανικό ερωτικό σκίρτηµα, αφού, συνήθως ο γαµπρός, έβλεπε τη µέλλουσα γυναίκα 

του, σαν λεύτερο κορίτσι, κυρίως στα πανηγύρια του χωριού, ή των χωριών, ή σε 

άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις και συνάξεις! Πάνω σ’ αυτό το πρόπλασµα έπιανε 

δουλειά η προξενήτρα, η οποία ξεκινούσε την επαφή µεταξύ των δύο οικογενειών 

των µελλόνυµφων. Ενθυµούµαι χαρακτηριστικά πως, εκείνες τις δεκαετίες ’60 και’ 

70, στο χωριό µου, το Πινακοχώρι, κορυφαία προξενήτρα ήταν η θειά Χριστίνα του 

Γιάνκου, όπως την έλεγαν, η οποία επαίρονταν στις γειτονιές του χωριού πως <<δεν 

της είχε αφαλίσει προξενειό>>, δηλαδή δεν είχε αποτύχει ποτέ! Αν οι γονείς 

εκατέρωθεν συµφωνούσαν, αµέσως προχωρούσαν τα διαδικαστικά για τον αρραβώνα 

και τον καθορισµό του λιγάτου, της προίκας, που θα έδινε ο πατέρας της νύφης, αν 

είχε την δυνατότητα, βεβαίως, διότι υπήρχαν και περιπτώσεις ΄φτώχειας, οπότε εκεί 

επικρατούσε η λεβοντοσύνη του γαµπρού, ο οποίος έλεγε πως <<δεν ήθελε ούτε 

βελόνι>>, παρά µόνο την κοπέλα για γυναίκα του…  

    Ο θεσµός της προίκας, ο τόσο παρεξηγηµένος αυτός θεσµός, δεν εµπεριέχει µέσα 

του, για κάθε παλιά Λευκαδίτικη οικογένεια, το αρνητικό και σκωπτικό στοιχείο του 

εξαναγκασµού, όπως κάκιστα εννοούµε σήµερα, λοιδορώντας ενίοτε αυτόν τον άτυπο 

µεν, αλλά θεµιτό θεσµό. Η προίκα, το Λευκαδίτικο λιγάτο, ήταν απαραίτητο για να 

ξεκινήσει το νέο ζευγάρι την ζωή του, αφού ουσιαστικά δεν είχαν οι νεόνυµφοι 

περιουσία. Να σηµειωθεί δε, πως προίκα έπαιρνε ουσιαστικά και ο γαµπρός, όχι µόνο 

η νύφη, µε τη µορφή χτηµάτων, <<το µερδικό του>>, που του παραχωρούσε ο 

πατέρας απ’ την οικογενειακή περιουσία. Το λιγατοχάρτι ήταν, ουσιαστικά, µια 

καταγραφή των ακινήτων, µα και των κινητών πραγµάτων, που έδινε η οικογένεια 

της νύφης στο ζευγάρι, από µεροδούλια χωράφια, ρίζες ελιές και αµπέλια, ως 

χοντροσκούτια, σεντόνια, πετσέτες, αλλαξιές ρούχα της νιόνυφης, κοντέσια όταν θα 

µεγάλωνε και θα γίνονταν προγιαστή, λινοσέντονα κτλ. ∆ιασώζονται ακόµη και 

σήµερα τέτοια λιγατοχάρτια, ή προικοσύµφωνα, στα οποία µε τρόπο γλαφυρό 

καταγράφονται όλα αυτά τα στοιχεία και αναδίδουν ένα έντονο άρωµα περασµένων 

εποχών, αµόλευτων και γνήσιων, ροµαντικών και θεσπέσιων, στα οποία η εισαγωγή 

και η επίκληση των γονέων ήταν πάντα προς την Αγία Τριάδα, να ευλογήσει <<το 

δακτυκιλοθέσιο>>, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά και η ευχή της εκκλησίας. 

    Να επισηµάνοµε εδώ, σ’ αυτό το σηµείο που αφορά τα του προξενιού, τις 

πάµπολλες περιπτώσεις προξενιών και τελικά επιτυχηµένων γάµων µε κορίτσια της 

Λευκάδος και απόδηµους Λευκαδίτες, στην Αυστραλία, στον Καναδά, στην 

Αργεντίνα και στην Αµερική! Πάντα οι απόδηµοι Λευκαδίτες ήθελαν να παντρευτούν 

στον τόπο τους, είτε έχοντας κάποιο εφηβικό αίσθηµα, είτε προτιµώντας γυναίκα µε 

τα δικά τους χούγια, µα κυρίως γυναίκα που θα στέκονταν δουλευταρού δίπλα τους 

εκεί στα ξένα. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις των γάµων, που συνέβησαν κυρίως την 

εικοσαετία 1950 – 70, η επιλογή της νύφης γίνονταν στα νυφοπάζαρα των 

πανηγυριών, στο µεγάλο νυφοπάζαρο της Φανερωµένης, των Αγών Πατέρων, της 

Αγίας Κυριακής, αλλά και στα στέκια των µεγάλων χωριών! Αίφνης, στον Φρυά των 
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Σφακιωτών, το ιστορικό πηγάδι που υδροδοτούσε τα εφτά χωριά των Σφακιωτών και 

στο οποίο έγιναν άπειρα συνοικέσια, όταν οι λυγερόκορµες Σφακισάνες πήγαιναν µε 

την βαρέλα να την γιοµίσουν! Εδώ έχουν να µολογάνε οι παλιοί πως, πολλοί 

Λευκαδίτες απ’ την Αυστραλία, κυρίως, βρήκαν την γυναίκα της ζωής τους και την 

πήραν µε πρόσκληση εκεί κάτω! Αυτή η περίφηµη πρόσκληση της επιλεγµένης 

νύφης, σήµαινε και την σωτηρία για τα υπόλοιπα κορίτσια της οικογένειας, αφού και 

αυτά µε πρόσκληση, πλέον απ’ την αδερφή τους έφευγαν στο εξωτερικό! <<Τη 

νεζήλεψε στο τάδε πανηγύρι, που χόρευε>>, ήταν ο θαυµασµός για των ντόπιων, για 

την µοίρα της κοπέλας που θα έφευγε, τελικά, για τα ξένα! Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, 

ευνόητο είναι, πως ο γάµος γίνονταν σύντοµα, για να ετοιµαστεί η σύζυγος, πλέον, 

του ξενητεµένου για το µεγάλο ταξίδι της ζωής της! 
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ΟΙ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ 
    Επόµενο στάδιο, µετά την αποδοχή απ’ τις δύο οικογένειες των µελλονύµφων του 

προξενιού και της σύνταξης του προικοσύµφωνου, ήταν ο ορισµός των αρραβώνων, 

εκδήλωση µε την οποία ανοίγει, ουσιαστικά, όλο αυτό το πάνθεον του παλιού 

Λευκαδίτικου γάµου. Την ηµέρα των αρραβώνων, ή µάλλον το βράδυ των 

αρραβώνων, πάντα βράδυ, ο γαµπρός µε τους γονείς του και µερικούς στενούς 

συγγενείς πήγαινε στο σπίτι της νύφης. Ένα ανύπαντρο κορίτσι απ’ το σόϊ του 

γαµπρού, έφερνε προπορευόµενο στο κεφάλι της την κοφοπούλα, ένα µικρό 

πεπλατυσµένο πανέρι, µέσα στο οποίο ήταν οι βέρες, τα δαχτυλίδια των αρραβώνων, 

τα κοσµήµατα της νύφης, ανάµεσα σε ζαχαράτα και λουλούδια, ένα µικρό ψαλίδι, 

δείγµα νοικοκυροσύνης για τη νύφη, αλλά και µια µικρή εικόνα την οποία κατέβαζε η 

µάνα του γαµπρού απ’ τα εικονίσµατα, που είχε πάνω απ’ το συζυγικό της κρεβάτι. Η 

κοφοπούλα ήταν πάνω καλυµµένη µε το κρέπι, ότι πιο έντονο κόκκινο κρέπι είχε η 

µάνα του γαµπρού απ’ τα δικά της νιάτα. Το κρέπι, ένα έντονα χρωµατισµένο 

γυαλιστερό ύφασµα σκέπαζε τον γυναικείο µπούστο των παντρεµένων γυναικών, 

στην παραδοσιακή Λευκαδίτικη στολή. 

    Να και οι συµβολισµοί σ’ αυτή την εκδήλωση των αρραβώνων, συµβολισµοί που 

συνειδητά υπηρετούνταν απ’ τον απλοϊκό κόσµο της εποχής. Το ανύπαντρο κορίτσι, 

που έφερε στο κεφάλι του την κοφοπούλα µε τα στολίδια της νύφης, για να ανοίξει 

και  η δική της µοίρα και να παντρευτεί γρήγορα, αφού πέραν της χρηστικής του 

συνεισφοράς, ήταν εν δυνάµει υποψήφια νύφη για τους νέους γνωστούς και συγγενείς 

της άλλης οικογένειας! Το κόκκινο κρέπι µε το οποίο ήταν σκεπασµένη η 

κοφοπούλα, το άλικο κόκκινο φανταχτερό χρώµα της χαράς, να δηλώνει την µεγάλη 

και ανείπωτη ευτυχία της στιγµής. Το ψαλίδι, σε ένδειξη νοικοκυροσύνης, που 

έπρεπε να έχει η νύφη, αφού, σ’ αυτές τις εποχές η γυναίκα ήταν σχεδόν 

αντρογύναικα και πρωτοστατούσε σε όλες τις δουλειές της οικογένειας, ακόµη και τις 

βαριές χειρονακτικές, γι αυτό η επιλογή της νύφης, κατά κανόνα, δεν γίνονταν µε 

µόνο κριτήριο την οµορφιά, αλλά και την αξιοσύνη της για δουλειά και την 

αρτιµέλειά της να γεννήσει γερά παιδιά. Μάλιστα αν ήταν και καλή κεντήστρα, ή 

µοδίστρα τότε ήταν περισσότερο περιζήτητη, για αυτό και στα νεώτερα χρόνια 

έφηβες οι κοπελιές πήγαιναν να µάθουν τη µοδιστρική, ενώ στην προίκα τους 

περιλαµβάνονταν, ενίοτε, και ραπτοµηχανή!  

    Η εικόνα απ’ τα εικονίσµατα του σπιτικού, που τοποθετούσε η µάνα του γαµπρού 

στην κοφοπούλα των αρραβώνων, ήταν σε κάθε Λευκαδίτικο σπίτι, κρεµασµένη 

πάνω απ’ το κρεβάτι της πεθεράς, δίπλα απ’ την δική της στεφανοθήκη, η οποία 

εικόνα, µε τα χρόνια, θεωρούνταν καθαγιασµένη, απ’ τα πολλά βάγια, που είχαν 

τοποθετηθεί δίπλα της, διότι, κατά την εορτή των Βαγιώνε, τα βάγια, που έπαιρναν 

στην οικογένεια, ένα για κάθε µέλος της, τα τοποθετούσαν, µέχρι την άλλη χρονιά, 

<<δίπλα στα κονίσµατα>>, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά… Μάλιστα, να αναφέρουµε 

εδώ, πως, ειδικά την ηµέρα των Βαϊων, οι αρραβωνισµένοι του χωριού, όταν 

πήγαιναν στην εκκλησία, ο παπάς τους προσέφερε τα βάγια πάνω στην Βαγιοφόρα, 
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έναν µικρό στολισµένο δίσκο και τούτο σε ένδειξη τιµής για τους αρραβωνιασµένους, 

αφού θεωρούσαν τον γάµο ευλογηµένο και ιερό.  

    Ο πατέρας του γαµπρού τοποθετούσε τις βέρες πάνω στην εικόνα, τις κινούσε τρεις 

φορές σταυροειδώς και αρραβώνιαζε πρώτα τη νύφη, ενώ την βέρα στον γαµπρό 

περνούσε ο πατέρας ή ο αδερφός της νύφης, όλα τούτα εν µέσω ανείπωτης χαράς και 

τραγουδιών συναφών µε τ’ αρραβωνιάσµατα και το γάµο, ενώ το πρώτο γλυκό που 

µοιράζονταν σε όσους συµµετείχαν στ’ αρραβωνιάσµατα ήταν η γνωστή Λευκαδίτικη 

λαδόπιτα και στα κατοπινά χρόνια τα κουφέτα. Μαζί µε την βέρα της νύφης ήταν και 

τα άλλα χρυσαφικά, που της δώριζε ο πεθερός της, γιατί, ναι µεν ο γαµπρός και η 

νύφη ήταν οι πρωταγωνιστές στον Λευκαδίτικο γάµο, όµως και οι πατεράδες των δύο 

µελλόνυµφων ήταν, θα λέγαµε, οι τελετάρχες, µε µια αίγλη, ένα κιάσο και ένα 

αόρατο φωτοστέφανο πως… <<παντρεύω το παιδί µου>> και σαν αρχηγός της 

οικογένειας έχω το κουµάντο και το γενικό πρόσταγµα… Μια παλιά συνήθεια και 

αντίληψη για την πατριαρχική κοινωνία της εποχής, όπου ο πατέρας ήταν ο µεγάλος 

τιµονιέρης µέσα στο σπίτι! Οι βεργέτες και οι µπόκολες, το ποντάλι και η σπίλα, τα 

οποία µε καµάρι η νύφη φορούσε σε κάθε εκδήλωση, τις Κυριακές στην εκκλησία, ή 

τις γιορτές, που συνοδεύονταν απ’ τον αρραβωνιαστικό της, αλλά και για χρόνια µετά 

σαν νιόνυφη, µέχρι να αποκτήσει και η ίδια κορίτσια και να τα στολίζει µε τα ίδια τα 

χρυσαφικά της. Καµάρι µεγάλο ήταν για τη νύφη αυτά τα χρυσαφικά, διότι 

φανέρωναν συγχρόνως και την καλή οικονοµική κατάσταση της οικογένειας του 

γαµπρού, η οποία, κυρίως, αυτά τα ευλογηµένα χρόνια, εκφράζονταν µε το πόσες 

βαρέλες λάδι έκανε ο πεθερός! Το ευλογηµένο λάδι της παλιάς Λευκάδας, το οποίο 

υλοποιούσε όλες τις εκφάνσεις και τις προσδοκίες της οικογενειακής ζωής, καθώς µε 

την πώλησή του στη χώρα, εξοικονοµούνταν τα χρήµατα για κάθε ανάγκη,  

κοινωνική εκδήλωση και δουλειά του Λευκαδίτη ξωµάχου! 

    Καθ’ όλη την διάρκεια, που µεσολαβούσε απ’ τ’ αρραβωνιάσµατα µέχρι τον γάµο, 

η νύφη σπανιότατα, ή τις περισσότερες φορές καθόλου, δεν πήγαινε στο σπίτι του 

γαµπρού, ακόµη κα στις περιπτώσεις που συµµετείχε στις αγροτικές εργασίες, 

επέστρεφε στο σπίτι της χωριστά, αντίθετα µε τον γαµπρό, που µπορούσε να 

επισκέπτεται το σπίτι της νύφης, όταν επιθυµούσε, αλλά πάντα µε τα χέρια… γεµάτα, 

έπρεπε να έχει το <<ψώνι του>>, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, µια λίτρα κρέας, ή 

ψάρια, µια λίτρα ζάχαρη και οτιδήποτε άλλο φαγώσιµο στο κοινό τραπέζι. Και τούτη 

η απαγόρευση της νύφης, να πάει στο σπίτι του γαµπρού, ήταν  απόρροια κα αυτή 

µιας κλειστής και συντηρητικής κοινωνίας, που έβαζε τα θέµατα τιµής σε πανύψηλο 

αξιακό κώδικα, πράγµατα τα οποία σήµερα φαντάζουν παράξενα, µα υπήρχαν σε µια 

κοινωνία άλλης εποχής και δεν αποτελούσαν παρά τον θεµέλιο και συνδετικό της 

κρίκο. Οι γονείς πλέον και τα δύο σόγια µεταξύ τους κράζονταν συµπέθεροι και 

ουσιαστικά ξεκινούσε η κοινή ζωή των δύο συµπεθεριακών, µε την µορφή την ηθική 

της άρρηκτης συγγένειας και την υλική, αίφνης του αϊταρίσµατος στις αγροτικές 

δουλειές, τις κοινές συµµετοχές στις χαρές αλλά και στις λύπες των δύο οικογενειών 

εφ’ όρου ζωής! 
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 ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ! 
     Η πρώτη ύλη, που χρησιµοποιούσαν οι µανάδες, για να γεµίσουν τα στρώµατα και 

τα µαξιλάρια των κοριτσιών, που πάντρευαν και τα οποία τους έδιναν προίκα, ήταν 

τα µαλλιά του προβάτου. Μεγάλες ποσότητες µαλλιών, περίπου εκατό οκάδες, τα 

οποία συγκέντρωναν χρόνο µε τον χρόνο, απ΄τα οικόσιτα µαρτίνια τους, όπως έλεγαν 

τα τέσσερα - πέντε προβατάκια, που έτρεφαν στο σπίτι, για τις ανάγκες της φαµελιάς, 

ή τα αγόραζαν απ’ τους κτηνοτρόφους των χωριών, σε µορφή ποκαριού, όπως 

ακριβώς τα τοποθετούσαν σε τσουβάλια οι κτηνοτρόφοι µετά το κούρεµα τον Μάϊο 

µήνα. Έπρεπε τα µαλλιά να είναι καθαρά και να µην έχουν το κωλόκουρο, δηλαδή το 

τµήµα των µαλλιών του προβάτου περιµετρικά απ’ τα δύο πισινά του πόδια, τα οποία, 

κατά κανόνα είναι ρυπαρά.    

  Το ποκάρι των µαλλιών! Ο πόκος ο ένδροσος της Παλαιάς ∆ιαθήκης, τον οποίο 

χρησιµοποίησε ο προφήτης Γεδεών, για να προφητεύσει τον ερχοµό του Χριστού, 

αυτό το ποκάρι και εδώ, στην περίπτωση των µαλλιών, είχε τον συµβολικό του 

χαρακτήρα, προµηνύοντας την αρρενογονία, όπως η Παναγία τον Χριστό στο 

προµήνυµα του Γεδεών, έτσι ακριβώς, οι µανάδες σκέφτονταν.. προφητικά µέσω του 

ατόφιου ποκαριού για σερνικά παιδιά! Επί πλέον, συµβόλιζε το ατόφιο του ποκαριού 

και το αδιάσπαστο και αλώβητο του νέου ζευγαριού! Αυτές οι ποσότητες των 

µαλλιών έπρεπε να πλυθούν καλά, για να απαλλαγούν απ’ τον πίνο, µια κολλώδη 

ουσία µεταξύ του τριχώµατος των προβάτων, υποκίτρινου χρώµατος, η οποία 

αδιαβροχοποιεί το τρίχωµα του ζώου, γι αυτό και τα πρόβατα αντέχουν σε χαµηλές 

θερµοκρασίες, χιονοθύελλες και νεροποντές. Μάλιστα, γι αυτή την αντοχή του 

προβάτου στο κρύο, σε αντίθεση µε την κατσίκα, είχαν και την σχετική παροιµία, για 

το αρνί και το κατσίκι: <<Mάνα γάλα µη µου δίνεις και στη ζέστα να µ’ αφήνεις…>> 

έλεγε το κατσίκι, ενώ το αρνί: <<Μάνα γάλα χορτασέ µε και στο χιόνι κυλισέ µε!>> 

   Η πλύση αυτών των µαλλιών, για τα προικιά της νύφης, δεν ήταν µια απλή 

πρακτική χειρονακτική και συνηθισµένη εργασία, αλλά έπαιρνε πανηγυρικό 

χαρακτήρα, αφού η πλύση τους γίνονταν µε θεαµατικό τρόπο και εξ ίσου λαµπρά 

έθιµα, σαν µέρος του ίδιου του γάµου. Ήταν η πρώτη ουσιαστική µαζική παρουσία 

των δύο συµπεθεριακών, αλλά και των συγγενών, όσοι προσκαλούνταν, σε µια 

εκδήλωση µε ιδιαίτερο τελετουργικό και γίνονταν στη κοντινότερη πηγή του χωριού, 

γιατί χρειάζεται µεγάλη ποσότητα νερού, αλλά και ο ιδιαίτερος συµβολισµός που 

εµπεριέχει το τρεχούµενο νερό, όπως θα ερµηνεύσουµε παρακάτω. Ποµπή ολόκληρη 

µε καβαλαραίους µε πολύχρωµα καβαλοσκούτια στα σαµάρια των αλόγων 

ξεκινούσαν  για την πηγή, µε µπροστάρηδες το γαµπρό και την νύφη καβάλα σε 

άλογα κόκκινα ή σιδέρικα και ποτέ µαύρα, για ευνόητους λόγους… Ένα ολόκληρο 

χαρούµενο µελίσσι ακολουθούσε το γαµπρό και τη νύφη, µε τραγούδια και 

χαρές,κουβαλωντας µαζί΄τους όχι µόνο τα µαλλιά, µα και καζάνια µεγάλα για το 

ζεµάτισµά τους, όπως θα δούµε παρακάτω, µα και τα συγίρια, κατσαρόλες και 

κρέατα, για την Παρασκευή του µεσηµεριανού φαγητού της χαράς. Σαν έφταναν στη 

βρύση άρχιζαν οι γυναίκες το ζεµάτισµα των µαλλιών σε µεγάλα καζάνια µε βραστό 

νερό, σε αυτοσχέδιες φωτιές, που άναβαν δίπλα στη πηγή και ακολούθως τα ξέπλεναν 
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στο τρεχούµενο νερό της. Οι άντρες άπλωναν τα µαλλιά στις παρακείµενες λιθιές των 

χωραφιών, για να στεγνώσουν και να τα βάλλουν το απόγευµα σε καθαρά πλέον 

τσουβάλια, για την επιστροφή στο χωριό. Το στέγνωµα των µαλλιών έπρεπε να είναι 

τέλειο, γιατί, αν ήταν ογρά, τότε σίγουρα θα αποχτούσαν µυρωδιά, αν έµπαιναν στον 

κλειστό χώρο του στρώµατος και των µαξιλαριών. Γι αυτό, για δυο - τρεις µέρες, 

µετά το πλύσιµο, τα άπλωνε πάλι η µάνα της νύφης στους χώρους της αυλής της.  

    Το µεσηµέρι, στα παρακείµενα της πηγής χωράφια, στήνονταν µεγάλο γλέντι, µε 

φαγητά και τραγούδια. Κύριο φαγητό η µανέστρα µε κρέας τράγου, το οποίο 

µαγείρευαν οι γυναίκες σε αυτοσχέδιες φωτιές, όπου χρησιµοποιούσαν, αντί της 

γνωστής προστιάς, δύο πέτρες παράλληλα τοποθετηµένες και πάνω τους έβαζαν 

µεγάλες πνιάτες για το κρέας και τα ζυµαρικά. Κρασί, φαγητό και τραγούδι έδιναν 

τον εύθυµο τόνο στην τελετή του πλυσίµατος των µαλλιών, όπου οι χοροί µε τα 

τραγούδια ειπωµένα µε το στόµα, αντιλαλώντας οι πλαγιές, κρατούσαν µέχρι αργά το 

απόγευµα, οπότε όλο το συµπεθεριακό, εν ποµπή, επέστρεφε στο χωριό. Μάλιστα η 

µεγάλη χαρά οδηγούσε τους γονείς να καλέσουν στο εξοχικό τραπέζι και τους γύρω 

εργαζόµενους ξωµάχους, ακόµη και αν δεν είχαν συγγενική σχέση µε τους 

µελλόνυµφους! Ειδικότερα, αν κοντά στην πηγή τύχαινε να υπάρχει και νερόµυλος, 

τότε ο µυλωνάς είχε την τιµητική του και ήταν πρωτοκαλεσµένος στο υπαίθριο 

τραπέζι! Στην επιστροφή στο χωριό, µπροστά πήγαινε η νύφη µε τον γαµπρό,  

κρατούσε τη βαντιέρα γεµάτη λαδόπιτα και κερνούσαν τους περαστικούς, οι οποίοι 

εύχονταν τα καλορίζικα. 

    Παρόµοιες εκδηλώσεις πλυσίµατος των µαλλιών έχω ζήσει σε δύο περιπτώσεις 

στην βρύση της Ακόνης, τις οποίες, αν και µικρό παιδί, θυµάµαι λεπτοµερέστατα., µε 

όλο τον τελετουργικό τους χαρακτήρα, τις κινήσεις των γυναικών στο πλύσιµο, τους 

χαριεντισµούς, τις ευχές στα ανύπαντρα κορίτσια και τέλος την µεγάλη φωνή: <<Kαι 

στα δικά σας, ανύπαντροι>>, που έβγαζε η πρωτοπλύστρα των µαλλιών, για τους 

ανύπαντρους νεαρούς που χωράτευαν διασκορπισµένοι περιµετρικά της βρύσης, και 

πιθανόν να… κρυφοκοιτούσαν και κάποια µελλοντική νύφη! Τα χωριά των 

Σφακιωτών, που γνωρίζω καλά, έπλεναν τα µαλλιά της νύφης, στα τρεχούµενα νερά 

της Ακόνης, της Βράχας, της Μέλισσας και της Βλύχας, της πανάρχαιης πηγής, απ’ 

την οποία υδροδοτούνταν στον Κούλµο η αρχαία Νήρικος! Αυτό το πλύσιµο των 

µαλλιών, δεν ήταν, όπως προαναφέραµε µια τυπική χειρωνακτική εργασία πριν τον 

γάµο, αλλά είχε και αυτή τον συµβολισµό της, όπως µου έξηγούσε η αείµνηστη µάνα 

µου, η Πολυξένη, η οποία ήταν θεµατοφύλακας και πρωτεργάτρια όλων αυτών των 

εκδηλώσεων του Λευκαδίτικου γάµου, γνωρίζοντας όλες τις λεπτοµέρειές του, τα ήθη 

και τα έθιµα σε κάθε του έκφανση. Το πλύσιµο των µαλλιών, λοιπόν, στις πηγές του 

τρεχούµενου νερού, είχε την µεταφορική έννοια και τον συµβολισµό της κάθαρσης, 

των µελλόνυµφων πριν τον γάµο, όχι βέβαια τον σωµατικό καθαρισµό, αλλά τον 

ψυχικό και πνευµατικό, που µόνο τα τρεχούµενα νερά, σαν αυτά του Ιορδάνη, 

µπορούν να επιτελέσουν, γι αυτό και ουδέποτε έπλεναν τα µαλλιά της νύφης σε 

πηγάδια και στέρνες, αλλά πάντα σε τρεχούµενο νερό!  
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ΤΑ ΠΡΟΖΥΜΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ! 
    Ο καθορισµός της ηµεροµηνίας του γάµου ήταν κοινή απόφαση των δύο 

συµπεθεριακών. Ο παλιός Λευκαδίτικος γάµος γίνονταν πάντα την Κυριακή 

απολείτουργα, όπως ακριβώς τα πρωτοχριστιανικά και βυζαντινά χρόνια, όταν ο 

γάµος γίνονταν κατά την διάρκεια της θείας λειτουργίας! Μέγιστος συµβολισµός σε 

τούτη την επιλογή, καθ’ όσον θεωρούσαν, πλεονασµατικά µεν, γιατί ο χώρος της 

εκκλησίας είναι καθαγιασµένος εξ υπαρχής, αλλά µε το απλοϊκό τους µυαλό 

θεωρούσαν έτι περισσότερο  εξαγνισµένο τον χώρο της εκκλησίας, µετά την 

λειτουργία και το <<Τα σα εκ των σων…>>. Προπολεµικά το µυστήριο του γάµου 

γίνονταν στο σπίτι της νύφης, έθιµο το οποίο άλλαξε µεταπολεµικά και γίνονταν το 

µυστήριο στην εκκλησία, εκτός… σε έκτακτες περιπτώσεις, όταν αίφνης είχαµε το 

περίφηµο <<Κλέψιµο της νύφης>>, παρά την συγκατάθεση των συγγενών της, διότι 

συνέβαιναν και αυτά, τότε, το µυστήριο του γάµου γίνονταν είτε σε ερηµοκκλήσια, 

είτε στο σπίτι του γαµπρού, για περισσότερη ασφάλεια…   

    Η εβδοµάδα πριν τον γάµο, ήταν µια εβδοµάδα γεµάτη εκδηλώσεις χαράς και 

τραγουδιών, εκδηλώσεις που ξεκινούσαν απ’ την Τρίτη το βράδυ, µε τα περίφηµα 

προζύµια του γαµπρού! Η χαρακτηριστική έκφραση: <<Το ανάπιασµα των 

προζυµιών του γαµπρού και της νύφης>>, εκδήλωση στην οποία έφτιαχναν το 

κουλούρι του γαµπρού, που µαζί µε το κουλούρι της νύφης, θα µοιράζονταν την 

Κυριακή στο γαµήλιο τραπέζι. Προηγείτο η εκδήλωση για τον γαµπρό την Τρίτη το 

βράδυ, µετά το δείπνο, και τούτο είχε ιδιαίτερο συµβολισµό, αλλά και σκοπιµότητα 

καθ’ όσον, οι χωρικοί µας θεωρούσαν την Τρίτη, προληπτικά, σαν ηµέρα που έχει, 

εναλλάξ, µια ώρα καλή και µια ώρα κακή, γι αυτό και ποτέ την Τρίτη δεν έκαναν 

κάποια σηµαντική εργασία, πόσο µάλλον εκδηλώσεις και προεργασίες για τον γάµο 

των παιδιών τους, φοβούµενοι µήπως πέσουν στην διάρκεια της κακιάς ώρας… 

Χρονική τους αφετηρία, για την αρχή και το τέλος της µέρας ήταν, αντίστοιχα, η 

ανατολή και η δύση του ήλιου! Αυτή τους η αντίληψη, ώστε να κάνουν τα προζύµια 

του γαµπρού, χωρίς… φόβο, το βράδυ, πλέον, της Τρίτης, συνδυάζονταν και µε το 

γεγονός πως, τα προζύµια, γίνονταν µετά το βραδινό φαγητό, ώρα, για τους ξωµάχους 

αγιασµένη, αλλά και επίσηµο σηµάδι πως έκλεισε η ηµέρα… Σε τούτα τα προζύµια 

του γαµπρού, προπολεµικά και πάλι δεν ήταν παρούσα η νύφη, διότι, όπως 

προαναφέραµε, µετά τους αρραβώνες, ποτέ η νύφη δεν πήγαινε στο σπίτι του 

γαµπρού, παρά µόνον οριστικά µετά τα στέφανα… 

    Την Τετάρτη το βράδυ, παρουσία του γαµπρού και των συγγενών του, στο σπίτι 

της νύφης γίνονταν τα προζύµια της. Το ανάπιασµα του προζυµιού έκαναν 

ανύπαντρες κοπέλες. Όταν τελείωνε το ζύµωµα, τοποθετούνταν πάνω στο ζυµάρι οι 

βέρες των νεόνυµφων συνδεδεµένες µεταξύ τους µε κόκκινη κλωστή και τούτο µε 

διπλό συµβολισµό! Η ένωση µε την κόκκινη κλωστή υποδήλωνε, αφ’ ενός µεν το 

χρώµα την χαρά, αφ’ ετέρου την µύχια ευχή για άρρηκτο δέσιµο γαµπρού και νύφης! 

Η τοποθέτηση των βερών στο προζύµι, όµως, έχει σχέση µε το ιερό τρίγωνο, γαµπρός 

– νύφη – ψωµί, οι τρεις πρωτεργάτες του ιερού µυστηρίου του γάµου, όπου ο 

πρωταρχικός στόχος, για το δυσεύρετο εκείνα τα χρόνια ψωµί, <<το έρµο το ψωµί>>, 
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όπως λέει και ο Βαλαωρίτης στον <<Φωτεινό>>, ήταν το πρώτο ζητούµενο στη νέα 

οικογένεια, που ήταν στα σκαριά της δηµιουργίας. Μετά το µυστηριακό τελετουργικό 

µε τις βέρες, καλύπτονταν το ζυµάρι µε κόκκινο πανί της χαράς και εν µέσω των 

σχετικών τραγουδιών ακολουθούσε το ασήµωµα του προζυµιού, απ’ τους γονείς των 

µελλονύµφων και στο τέλος απ’ τον γαµπρό, το ασήµωµα του οποίου συνόδευαν µε 

σχετικό παραινετικό τραγούδι.  

    Τα προζύµια σχεδόν κρατούσαν σε ολονύχτιο γλέντι, περιµένοντας, µάλιστα, να 

φουσκώσει το ζυµάρι, για να πλάσουν και το κουλούρι, είτε του γαµπρού, είτε της 

νύφης. Στο πλάσιµο των κουλουριών έµπαινε όλη η δεξιοτεχνία των γυναικών! 

Έφτιαχναν κεντίδια, έβαζαν µπαχαρικά, έµπηγαν αµύγδαλα και καρύδια στην 

επιφάνειά τους, και γενικά προσπαθούσαν να φτιάξουν το κορυφαίο πρώτο 

δηµιούργηµα των δύο µελλόνυµφων, διότι και εδώ έµπαινε ο συµβολισµός της 

πρωτοδηµιουργίας! Το ασήµωµα, πέραν απ’ την χρηστική του αποστολή, για την 

οικονοµική ενίσχυσή τους, στο άνοιγµα του νέου σπιτικού, έχει και ιδιαίτερη 

συµβολική αξία, την αξία της Θυσίας, καθ’ όσον, αυτή την εποχή που αναφερόµαστε, 

κάθε µεγάλο έργο, πόσο µάλλον ο γάµος δύο νέων παιδιών, απαιτούσε συµβολικά 

µεγάλες θυσίες και υπερβάσεις οικονοµικές γα τα γλίσχρα εισοδήµατα της εποχής… 

Ας θυµηθούµε τούτη την δοξασία στο χτίσιµο του γεφυριού της Άρτας, όταν 

θυσιάστηκε άνθρωπος στα θέµελά του για να στεριώσει… Και στην περίπτωση του 

γάµου, ή έννοια της θυσίας, για το στέριωµα του ζευγαριού, έρχεται µέσα απ’ την 

υπέρβαση των γονέων και προκειµένου να ευτυχήσουν τα παιδιά τους, να µην 

φείδονται θυσιών και να θυσιάζουν τις ελάχιστες οικονοµικές τους δυνατότητες, σ’ 

αυτές τις δύσκολες εποχές της ανέχειας και της σκληρής ξωµάχικης βιοπάλης…    

    Τα τραγούδια στα προζύµια έχουν έναν ενιαίο κορµό σε όλα τα χωριά της 

Λευκάδος µε µικροπαραλλαγές από χωριό σε χωριό, σε κάποιους στίχους και 

ανάλογα µε την ευρυµατικότητα των ατόµων που τα τραγουδούσαν. Πάντα πρώτο 

τραγούδι ακούγονταν αυτό που επικαλείται τις ευχές, ποιού άλλου της µάνας, της 

θεµελιώτρας του σπιτιού και της σεβάσµιας γεννήτρας, µε τις υπερφυσικές δυνάµεις, 

ενίοτε και µεταφυσικές, στη λαϊκή φαντασία. Ένα τραγούδι που ακούγεται, µε την 

σχετική παραλλαγή, σε όλες τις εκδηλώσεις του γάµου, στα Προζύµια, στα 

Καρφώµατα και στο Στεφάνι! Μοιάζει µε ριζίτικο Κρητικό τραγούδι και είναι 

ιδιαίτερα συγκινητική η αρχική του φράση <<Φκήσου µε Μανούλα µου>>. Αυτή η 

επίκληση, για την ευχή της µάνας, είναι το συνοδευτικό στοιχείο, το φυλαχτό των 

µελλόνυµφων, για όλη τους την ζωή! Τεράστιος συµβολισµός, τεράστια 

παρακαταθήκη η ευχή της µάνας, που παίρνει τη µορφή της αόρατης και 

παντοδύναµης συντροφιάς, εφ’ όρου ζωής για τη νύφη και του ξεπεράσµατος όλων 

των δυσκολιών στη ζωή της… Αρκεί η πηγαία, αµόλευτη και αθώα ευχή της µάνας, 

την οποία µε ιδιαίτερο καµάρι µνηµόνευε η νύφη! <<Πήρα την ευχή της µανούλας 

µου…>> 

Η ΕΥΧΗ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ.  

Φκήσου µε µανούλα µου τώρα στ’ ώριο µου προζύµι.  
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Την ευχή µου βρέ παιδί µου κι ο θεός να σε προκόψει  

κι όσα καλά έχ’ η Λαµπρή όλα να σου τα δώσει. 

Να µη γνωρίσεις λύπηση, να µη γνωρίσεις πόνο 

Να είν’ η στράτα σου καλή κι ο νέος σου ο δρόµος. 

Να περπατάς σαν πέρδικα, να τρέχεις σα γεράκι 

Και ότι πιάνεις να γενεί χρυσό, µαλαµατάκι! 

   

    Ετούτο το τραγούδι, που ακολουθεί, έχει καθαρά πνευµατικό συµβολισµό, 

απευθύνεται στα ζεστά νερά, αχλιβά νερά, ενός νοητού ποταµού, προκειµένου να τρέξει 

και να αρδεύσει τις καρδιές των µελλόνυµφων, να είναι καρπερές και γόνιµες σε έργα 

καλά, όπως ακριβώς τα ζεστά νερά που αναπιάζουν το προζύµι, και το οδηγούν στον 

µετασχηµατισµό του σε ψωµί! Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις, αυτοσχεδιάζοντας 

αυτοί που τραγουδούσαν, στην επανάληψη έλεγαν Ιορδάνη ποταµέ µου! 

ΑΧΛΙΒΕ ΠΟΤΑΜΕ. 

Αχλιβέ µου ποταµέ µου άχλια νάναι τα νερά σου 

Π’ αναπιάζουν τα προζύµια και του γάµου τα κουλούρα 

Βάλτε το νερό να χλιάνει και σεις φέρτε το σκαφίδι 

και βάλτε ν’ αναπιάσουµε της νύφης το προζύµι.  

Ιορδάνη ποταµέ µου,  άχλια είναι τα νερά σου,   

π’ αναπιάζουν τα προζύµια και του γάµου τα κουλούρια 

π’ αναπιάζουν τα προζύµια του καλού γαµπρού και τ’ άξιου. 

Του καλού γαµπρού προζύµι κι ωριοπλούµιστο κουλούρι! 

 

   Ακολούθως η προσωποποίηση της σήτας, στην οποία προσδίδουν ανθρώπινες 

ιδιότητες, που έχουν σχέση µε το καλό δέσιµο του ζευγαριού. 

ΣΗΤΑ ΜΟΥ.  

Σήτα µου ψιλή µου σήτα και καλή µου κοσκινίστρα,  

σείσε µας καλά τ’ αλεύρι σµίξε µας καλά το ταίρι.  

Σήτα µου καφασωτή, κόθρο µου καµαρωµένε,   
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για κοσκίνα µας τ’ αλεύρι, σµίξε µας καλά τ’ αϊτέρι . 

Σήτα µας, µεταξόσητα, που σείξεις και ξεσείξεις 

Σείσε µας και ξεσείτισε της νύφης το προζύµι, 

Στο γάµο να µοιράσουµε και στου γαµπρού την τάβλα. 

 

    Με την προτροπή να πλησιάσει ο γαµπρός να ασηµώσει το προζύµι, συνεχίζονται τα 

σχετικά τραγούδια, µια κίνηση συµβολική, την οποία περιγράφει και το ίδιο το 

τραγούδι, που εύχεται πληθώρα αγαθών στο σπιτικό τους 

ΤΟΥ ΓΑΜΠΡΟΥ Τ’ ΑΣΗΜΩΜΑ.  

Για κόπιασέ µας κυρ γαµπρέ για σίµωσε και κάτσε  

κι άπλωσε την τσεπούλα σου την µαργαριταρένια  

και ρίξε ασήµι στο ψωµί και στο δικό σου γάµο. 

Για να µεστώσει η προζυµιά νάναι γιγαντεµένη 

Και τα καλούδια νάρχονται στο νιο το σπιτικό σας 

Να µη σας λείψει το ψωµί και το νερό τ’ αγγέλου 

Νάν’ όλα πλήθια και µεστά στο νιό σας το κατώϊ! 

 

    Τέλος, η προτροπή να ασηµώσουν και ο γονείς, έχει την έννοια αυτή που 

προαναφέραµε, πέραν της ευχής, της οικονοµικής ενίσχυσης των µελλόνυµφων, για τη 

νέα τους πορεία στην ζωή, µα και τον συµβολισµό πως, όπως τα µεγάλα έργα απαιτούνε 

θυσίες, έτσι κα ο προκείµενος γάµος των παιδιών τους… 

ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ Τ’ ΑΣΗΜΩΜΑ.  

Έλα µάνα χρύσωσέ το και πατέρα ασήµωσέ το,   

πάει η µάνα τ’ ασηµώνει,  ο πατέρας το χρυσώνει. 

Ρίχνει τα’ ασήµι µπόλικο και το χρυσό περίσιο 

να κάθεται βασίλισσα η νύφη στα χρυσά της  

Τη µάνα σου επλάνεψα την πότισα κρασάκι,   

να πέσει ν’ αποκοιµηθεί για νάρτω το βραδάκι 

νάρτω να πάρω το φιλί κει στο παραθυράκι! 
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ΤΑ ΠΡΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ 
    Την Πέµπτη, προ της Κυριακής του γάµου, ανύπαντρα κορίτσια γέµιζαν, µε τα 

πλυµένα µαλλιά, τα στρώµατα και τα µαξιλάρια της νύφης, ενώ την Παρασκευή το 

απόγευµα είχαµε τα «Καρφώµατα». Στο σπίτι της νύφης µαζεύονταν ο γαµπρός µε 

τους συγγενείς του, µάλιστα προποµπός στην πορεία, προς το σπίτι της νύφης, ήταν 

το δώρο του γαµπρού στη νύφη, ένα αρνί σερνικό, κριαρόπουλο, στα κέρατα του 

οποίου περνούσαν κόκκινη κορδέλα! Ένας ακόµη συµβολισµός καταπληκτικός, 

σχετικός µε τη γενναιοδωρία του γαµπρού, αλλά και το αρνί να φανερώνει την 

αγνότητα της νύφης, ο περίφηµος άµωµος  αµνός της Βίβλου, ενώ η κόκκινη κορδέλα 

να επισηµαίνει την χαρά, που φτάνει στο σπίτι της νύφης!  Εκεί, στο σπίτι της, σε 

κοινή θέα, η µάννα της νύφης παρουσίαζε τα προικιά, που έδινε στην κόρη της, 

κυρίως χοντροσκούπια, βελέτζες, µαντανίες, σαγιάσµατα, κυπαρισσένια, απλάδια, 

πάντες  για τους τοίχους, αλλά και µεσάλια, πετσέτες µε σπάθες και όλα τα ρούχα που 

απαιτούσε το νέο νοικοκυριό. Σε κοινή θέα το ρίξιµο των ρούχων, για να δούνε οι 

συγγενείς του γαµπρού τα προικιά, αλλά και για να θαυµάσει η γειτονιά και οι 

συµπεθέροι την χρυσοχέρα µάνα και τις εµπνεύσεις της στον αργαλειό, όπου όλα 

τούτα τα προικιά ήταν καµωµένα! 

    Όλα αυτά τα προικιά, οι µητέρες τα ύφαιναν µέρα νύχτα στον αργαλειό σαν 

κελάηδαγε η σαϊτιά, όµοια Πηνελόπης, απ’ το χάραµα θαµπά µέχρι τα νυχτέρια µε το 

λυχνάρι στον αργαλειό της προκοπής! Ακόµη και µετά τις εργασίες τους στα 

κτήµατα, σαν γύριζαν το βράδυ στο σπίτι, άκουγες της µανάδες µας να λένε: <<Πάω 

να ρίξω δυο σαϊτιές µέχρι νάρθει κι ο νοικοκύρης µου απ’ το µαγαζί>>. Και τότε, οι 

δυο σαϊτιές τους µπορεί να ήταν και ολόκληροι πήχες υφαντού! Αυτή τη µέθεξη, 

αυτή τη γιορτή, αυτό το µυστήριο του Λευκαδίτικου διασιδιού, απ’ την αρχή του 

νήµατος µέχρι το τελικό ύφασµα, θα µας δοθεί η ευκαιρία να καταγράψουµε και να 

παρουσιάσοµε σε µια νέα εκδοτική µας προσπάθεια µε τίτλο: <<TO ΛΕΥΚΑ∆ΙΤΙΚΟ 

∆ΙΑΣΙ∆Ι>>, γιατί θεωρούµε πως πρόκειται για ένα τεράστιο λαογραφικό θέµα της 

παλιάς Λευκάδας, µια πρότυπη οικοτεχνία, µε πολλά στάδια απ’ την κατασκευή του 

νήµατος, µέχρι το τελικό ύφασµα του αργαλειού.. 

      Στα Καρφώµατα, κάθε ρούχο, που έπεφτε στον «κόµπο», δηλαδή στο δέµα που 

δηµιουργούνταν, µε επιµελή τοποθέτηση και το οποίο δέµα ονόµαζαν «κόµπο», 

κάρφωναν µε καρφοβέλονα, ο οποίος είχε κόκκινη κεφαλή, και πάνω στο ίδιο ρούχο 

κάρφωναν µια κόκκινη κλωστή. Αυτά τα δύο καρφώµατα, µε καρφοβέλονα πρώτα 

και µε κλωστή ακολούθως, έδωσαν και το όνοµα σ’ αυτή την προγαµιαία εκδήλωση 

των προικιών της νύφης. Αυτό το <<κάρφωµα>> συµβόλιζε το δέσιµο του νέου 

ζευγαριού σε µια κοινή και αδιαίρετη ζωή, κάτι σαν τον Προµηθέα ∆εσµώτη της 

αρχαιότητας στην συζυγική παστάδα! Με πραγµατική δίψα, οι γονείς των 

νεόνυµφων, εύχονταν να στεριώσει το νιόφωτο. Κατά την διάρκεια των Καρφωµάτων 

των ρούχων, οι γυναίκες, κυρίως, είχαν τον πρώτο λόγο και στα τραγούδια, τα οποία 

συνόδευαν τη διαδικασία. Τα τραγούδια, που έλεγαν οι καρφώστρες γυναίκες στα 

Καρφώµατα, ακολουθούν παρακάτω, µε αρκετές παραλλαγές, από χωριό σε χωριό 

του νησιού και πάντα ανάλογα µε τον οίστρο και τους αυτοσχεδιασµούς των 
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γυναικών, που έφτιαχναν τον κόµπο, µα περικλείουν και τεράστιους συµβολισµούς! 

Όπως σε όλες τις εκδηλώσεις του γάµου, έτσι και στα Καρφώµατα ακούγονταν το 

<<Φκήσου µε µανούλα µου>>! Εδώ στην ευχή της, µάλιστα η µάνα, βρίσκει την 

ευκαιρία να παρουσιάσει την κόρη της σαν µελισσούλα στο νέο της σπιτικό, δηλαδή 

αργάτρα και κουβαλήτρα!  

ΦΚΗΣΟΥ ΜΕ ΜΑΝΟΥΛΑ ΜΟΥ.  

Φκήσου µε µαννούλα µου τώρα στα καρφώµατα µου.  

Τώρα στα καρφώµατα µου και στα καλορίζικα µου.  

Την ευχή µου, βρέ παιδί µου του Χριστού και τη δική µου. 

Την ευχή µου στα προικιά σου και στα καλορίζικά σου 

Να είναι καλορίζικα και καλοµοιραµένα 

Να χαίρεσαι να τα τρυγάς όπως η µελισσούλα 

Και πάνω τους να τρέχουνε αγόρια και κορίτσια  

Να φέρνουνε τη ζάχαρη, να φέρνουν τον αγέρα 

Και τα καλούδια τα πολλά στο νιό το σπιτικό σου. 

 

    Το επόµενο τραγούδι είναι παινεσιάρικο προς την µάνα της νύφης, την προκοµένη 

µάνα, που µπόρεσε και έφτιαξε τόσα προικιά! Μα και η λέξη <<χιονάτα προικιά>>, 

συµβολίζει και εδώ την αγνότητα της νύφης! 

ΤΡΙΑ ΚΛΩΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ.  

Τρία κλωνιά βασιλικός και πέντε µατζουράνα,  

χαρά σε τούτα τα προικιά που δίνει τούτ’ η µάννα.  

Καλώς τα που προβάλανε τ’ άσπρα και τα χιονάτα,  

να τα χαρεί που τ’ άφτιαξε και κόπιασε για δαύτα. 

Καλώς τα που ριχτήκανε στο δέσιµο, στον κόµπο 

Και καρφωµένα περπατούν στο νέο σας το δρόµο. 

 

    Για να ακολουθήσει, στα τραγούδια απ’ τις καρφώστρες, η επίκληση όλων των 

πουλιών ανατολής και δύσης, προκειµένου να τραγουδήσουν για τα πλουµιστά προικιά 

της νύφης, µα και συµβολισµός και σε τούτα τα λόγια, µε το µετερίζι να φανερώνει την 
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γρανιτένια άµυνα του ζευγαριού στους πειρασµούς και τα θρασάτα παιδιά την επιθυµία 

για γερά παιδιά! 

ΑΗ∆ΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ.  

Αηδόνια της Ανατολής και σεις πουλιά της ∆ύσης,  

ελάτε να γιοµίσουµε τα στρώµατα της νύφης.  

Ζάχαρη, πάλι ζάχαρη, ρύζι και πάλι ρύζι,  

να γίνει καλωρίζικο το στρώµα που γιοµίζει. 

Ζάχαρη πάλι ζάχαρη, ρύζι και πάλι ρύζι 

Το στρώµα τούτο να γενεί λαµπρό σου µετερίζι… 

Ζάχαρη ασπροζήλευτη και τα ρυζιά χιονάτα 

Τα στρώµατα ολόλευκα και τα παιδιά θρασάτα… 

 

   Με την επίκληση στις µεταφυσικές ιδιότητες του ψαλιδιού, όπως κόβει καλά τα 

προικιά να … διατάξει και την µοίρα να κόψει στο ζευγάρι σερνικά παιδιά σαν 

Μαγιόµηλα κατακόκκινα!  

ΨΑΛΙ∆Ι, ΧΡΥΣΟΨΑΛΙ∆Ο! 

Ψαλίδι, χρυσοψάλιδο που κόβεις το βελούδο 

Κόβεις της νύφης τα προικιά και του γαµπρού το ρούχο. 

Νάναι ο γαµπρός πολύχρονος κι η νύφη καλοµοίρα 

Να κάµουν σερνικά παιδιά σαν του Μαγιού τα µήλα. 

Σαρώσετε τις γειτονιές, σαρώσετε τις ρούγες 

Για να περάσουν τα προικιά µε τα πλατιές φτερούγες! 

Όθε διαβούν θιαµαίνονται κι όθε τα περπατάνε 

Ζηλεύουν, τα ρεµπεύονται και τα διπλοβλογάνε! 

 

     Και τέλος, σ’ αυτό το τελευταίο τραγούδι, που λένε ο καρφώστρες, βλέπουµε 

ανάγλυφο τον συµβολισµό, µέσα απ’ την ευχή για µακροζωία του ζευγαριού, µα και 

πάλι η παροµοίωσή τους µε χιόνια και κάστρα του βουνού, αυτή ακριβώς την 

µακροηµέρευση του ζευγαριού φανερώνει, ωσάν τα χιόνια και τα κάστρα στα βουνά να 

ζήσουν σταθερά στην ίδια κοίτη για πάντα! 
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ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.  

Ηµέρα είναι Παρασκευή τα ρούχα µου καρφώνω  

και το καλότυχο προικιό µάνα µου το  τελειώνω.  

Φκηθήτε µε γονέοι µου τα ρούχα µου κι εµένα  

και τα ωραία µου προικιά τα µορφοκεντηµένα.  

Με γειά και µε καλή καρδιά να ζείς να τα χαλάσεις  

να τα γλεντήσεις κόρη µου και να τα διασκεδάσεις 

µε γεια και µε καλή καρδιά τα ρούχα σου τα άσπρα 

ωσάν τα χιόνια του βουνού και στην κορφή τα κάστρα! 

    Αφού τα προικιά γίνονταν «κόµποι», τότε φορτώνονταν στα άλογα µε τρόπο 

αριστοτεχνικό, που να µοιάζουν µε κινούµενο κρεβάτι, αφού κάρφωναν , στο τέλος 

πάνω τους και πολύχρωµα µαξιλάρια, γι αυτό και η τελετή της µεταφοράς τους στο 

σπίτι του γαµπρού ονοµάζονταν <<Κρεβάτια>>. Μεταφέρονταν τα προικιά στο σπίτι 

του γαµπρού, όπου θα έµενε το νιόφωτο, αφού στην Λευκάδα, κατά κανόνα, η νύφη 

έµενε µαζί µε τα πεθερικά. Το φόρτωµα στα άλογα, γίνονταν µε τρόπο φανταχτερό,  

που να αναδεικνύει τα προικιά, ενώ στο τέλος σκεπάζονταν κυρίως µε τεράστιο λινό 

σεντόνι, µε σπάθες, και πάνω τους, όπως προαναφέραµε, πολύχρωµα µαξιλάρια. Η 

µεταφορά των προικιών ήταν µεγάλο κοινωνικό γεγονός στα χωριά του νησιού! Στην 

διαδροµή, δεξιά και αριστερά του δρόµου, ήταν γυναίκες του χωριού, αφ’ ενός µεν 

για να θαυµάσουν τα προικιά και να σχολιάσουν θετικά ή αρνητικά, ενίοτε, τη µάνα 

της νύφης, αφ’ ετέρου για να ρίξουν ρύζι και να ευχηθούν καλορίζικα στο νιόφωτο 

και πάντα σε χαρές στους γονείς τους!  

    Μαζί µα τα προικιά, µπροστά, κρατούσαν στο κεφάλι τους, κυρίως γυναίκες, τα 

χαλκώµατα, που έπαιρνε η νύφη, δηλαδή τσετζερέδες, ταψιά, τηγάνια και όλα τα 

µεταλλικά εξαρτήµατα του νοικοκυριού. Ακόµη προπορεύονταν άντρες που 

κρατούσαν και τα έπιπλα της νύφης, κυρίως, τον παλιό Λευκαδίτικο κοµό, την 

κασέλα, το φορτσέρι και την καναβέτα. Τα άλογα µε τα προικιά έσερναν και 

οδηγούσαν, κατά προτίµηση, αρσενικά παιδιά, στο χέρι των οποίων περνούσαν οι 

γονείς της νύφης ένα κουλούρι και τούτο πάλι συµβολικό για να κάνει σερνικά παιδιά 

το ζευγάρι. Η ποµπή προς το σπίτι του γαµπρού, αν µάλιστα ήταν και από 

διαφορετικό χωριό γαµπρός και νύφη, ήταν πράγµατι ένα ατέλειωτο µελίσσι κεφιού 

και χαράς, µε τα φορτωµένα άλογα να προπορεύονται και το συµπεθεριακό όλο να 

ακολουθεί τραγουδώντας. Όταν έφταναν στο σπίτι του γαµπρού, τα προικιά 

τοποθετούνταν σε γήκους, ενώ στο στρωµένο νυφικό κρεβάτι, <<πετούσαν>> οι 

γυναίκες ένα αρσενικό παιδί, και πάλι ευχή και συµβολισµός για σερνικά παιδιά… 
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ΤΟ ΚΑΝΙΣΚΙ ΤΟ ΝΥΦΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΕΦΑΝΑ  
    Την παραµονή του γάµου, το βράδυ του Σαββάτου, όλοι οι συγγενείς µαζεύονταν, 

χωριστά, στα σπίτια του γαµπρού και της νύφης και έφερναν το κανίσκι. Η 

προέλευση και το περιεχόµενο της λέξης είναι βυζαντινό. << Το Κανίσκιον >> ήταν 

η εκδήλωση αλληλεγγύης και υλικής προσφοράς των συγγενών γαµπρού και νύφης, 

στις δύο οικογένειες των µελλόνυµφων, αφού η κοινωνία της Παλιάς Λευκάδας, έδινε 

τεράστια σηµασία στον άρρηκτο δεσµό και θεσµό του <<Συγγένειου>>, που στήριζε 

σε χαρές και λύπες. Σε µια µεγάλη κόφα σκεπασµένη µε κόκκινο φανταχτερό 

ύφασµα, έφερναν οι συγγενείς, σε τρόφιµα, όσα χρειάζονταν το τραπέζι του γάµου, η 

περίφηµη << Τάβλα του Γάµου >>, λαδόπιτα, κρέας τράγιο, µανεστριακά, πατάτες, 

κρεµµύδια, λαδοκούλουρα, ψωµί, ότι χρειάζονταν για το Κυριακάτικο γαµήλιο 

τραπέζι. Τεράστιες ποσότητες υλικών του επίσηµου τραπεζιού, διότι και οι 

καλεσµένοι, οι οποίοι θα συµµετείχαν, ήταν πάρα πολλοί, αφού αυτός ο 

οικογενειακός δεσµός κάλυπτε όχι µόνο τους στενούς συγγενείς, αλλά εκτείνονταν 

µακρύτερα σε δεύτερα και τρίτα ξαδέρφια, κουµπάρους, γείτονες κτλ! Επρόκειτο, 

όπως προαναφέραµε, για έναν αλτρουϊσµό, για µια στήριξη του πατέρα που 

πάντρευε, αφού, όπως λένε στα χωριά του νησιού, «αν δεν παντρέψεις και δεν 

χτίσεις, δεν ξέρεις από έξοδα».  

    Επίσης, την παραµονή του γάµου, το απόγευµα του Σαββάτου, ανύπαντρα κορίτσια 

απ’ τις δύο οικογένειες των µελλόνυµφων γυρνούσαν στα γειτονιές του χωριού και 

καλούσαν όλες τους συγχωριανούς, να συνοδεύσουν τον γαµπρό και τη νύφη στην 

εκκλησία, η περίφηµη << Συνοδεία >>, η οποία έπρεπε να είναι πάνδηµη και µεγάλη 

σε συµµετοχή, αν αναλογισθεί κανείς, πως πέραν των συγχωριανών, ήταν µεγάλο το 

πλήθος και απ’ τους συγγενείς, οι οποίοι έρχονταν απ’ τα άλλα χωριά τα νησιού. ∆εν 

υπήρχαν προσκλητήρια, υπήρχε η άµεση επαφή, το << Κάλεσµα >>, το οποίο είχε 

τελετουργικό χαρακτήρα και γίνονταν µε τα ανύπαντρα κορίτσια. Την ίδια µέρα , την 

παραµονή, έφτιαχναν και το << Φιόρο για τη νύφη>>, το µπουκέτο τα λουλούδια που 

θα κρατούσε η νύφη στα χέρια της ανήµερα του γάµου. Αυτή η δουλειά ήταν έργο 

των µικρών παιδιών, τα οποία αναλάµβαναν, εισπράττοντας για αυτό και το ανάλογο 

χρηµατικό χαρτζιλίκι. Μάζευαν τα λουλούδια απ’ τις αυλές των σπιτιών, βιολέτες, 

γαρύφαλλα, τριαντάφυλλα, έκαναν το  µπουκέτο, το οποίο τύλιγαν εξωτερικά µε τα 

χολάτα πλατύφυλλα µουσµουλιάς!  

    Οργασµός επικρατούσε στο σπίτι της νύφης, σε ότι αφορούσε τις ετοιµασίες για  το 

νυφικό, την περίφηµη << ΑΡΜΑΤΩΣΙΑ ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ >>, προκειµένου να είναι 

εντυπωσιακό! Οργασµός, λοιπόν, από γυναίκες και κορίτσια που γνώριζαν να 

στολίζουν τη νύφη, τις Στολιδίστρες! Το φόρεµα, το Λευκαδίτικο χωριάτικο φόρεµα, 

αυτό το κοµψοτέχνηµα τέχνης και αισθητικής, µε τις αραιές πτυχώσεις στο  νυφικό 

και όλα τα απαραίτητα λαµπερά γαϊτάνια, προκειµένου να φαντάζει εκθαµβωτικό και 

µεγαλοπρεπέστατο! Τα χρώµατα που προτιµούσαν ήταν κατά κανόνα το µπορντό, το 

κυπαρισί και το µπλέ, µε το τρίτο να συγκεντρώνει τις περισσότερες προτιµήσεις, γι 

αυτό και το σχετικό τραγούδι << Γαλαζοφορεµένη >>, το οποίο θα αναφέρουµε 

παρακάτω, στο εδάφιο για τα τραγούδια του γάµου. Ιδιαίτερη φροντίδα για το 
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µπούστο της νύφης, µε την στέκα κάτω απ’ τα στήθη της να δίνει στο σύνολο του 

µπούστου τριγωνικό σχήµα και πάνω κάλυµµα το φανταχτερό κρέπι, ή την σπαλέτα 

µε ανοιχτά φανταχτερά χρώµατα. Στο κεφάλι έφερε η νύφη το φέσι και πάνω του 

τεράστιο άσπρο µαντήλι, το κεφαλοπάνι, το οποίο ήταν ιδιαίτερα µακρύ, µέχρι τη 

µέση της. Πάνω απ’ το λαµπερό φόρεµα ο εκπάγλου κάλλους και οµορφιάς  

<<Τσιµπές >>, ο οποίος στο ίδιο χρώµα µε το φόρεµα έφτανε µέχρι τα πόδια της 

νύφης και κάλυπτε τα χέρια της µέχρι τους αγκώνες! Ένα υπέροχο νυφικό, µια 

οπτασία στα µάτια, αυτό το νυφικό του Λευκαδίτικου γάµου, απ’ τα καλύτερα στην 

Ελλάδα, το οποίο, ακόµη και σήµερα, παρουσιάζεται σε περιοδικά και εκθέσεις, ενώ 

στολίζει τα κορίτσια τιµητικά σε εθνικές παρελάσεις και χορευτικά σύνολα! Ίδια 

στολισµένες µε τη νύφη και οι παράνυφες, οι οποίες έδιναν πιο φαντασµαγορικό τόνο 

στον γάµο! 

    Όλο τούτο το χρώµα, όλη αυτή η πανδαισία χρωµάτων στο Λευκαδίτικο νυφικό, 

είχε τον ιδιαίτερο συµβολισµό του, ανάλογα µε το χρώµα που προτιµούσε η νύφη. Αν 

µεν ήταν πράσινο – κυπαρισί, συµβόλιζε την ελπίδα για την ζωή που ξανοίγονταν στα 

πόδια της, για προκοπή και ευτυχία, ενώ το βαθύ γαλάζιο συµβόλιζε τον ουρανό, την 

χαρά, τη γαλήνη, την απλότητα, την αγαλίαση και όσα κουβαλά η απεραντοσύνη του! 

Μα και το κάθε εξάρτηµα της νυφιάτικης στολής είχε ένα ιδιαίτερο συµβολισµό. Το 

φόρεµα, την αγνότητα και τον απέραντο σεβασµό στο σώµα! Το φέσι στο κεφάλι την 

υπακοή στον µέλλοντα σύζυγο! Το άσπρο κεφαλοπάνι συµβόλιζε και διασκόρπιζε, 

δίκην ηλιαχτίνων, τη χαρά και την αισιοδοξία για τη νέα ζωή που ξανοίγει! Τέλος ο 

τσιµπές κάλυπτε µε µοναδική τρυφερότητα την όλη υπόσταση της νύφης, στοργικά 

και σεβάσµια απλωµένος στο κορµί της σαν πέπλο τ’ ουρανού!!! Αν, µάλιστα ο 

τσιµπές, σ’ έναν συµβολισµό διάχυσης αυτών του των χαρακτηριστικών, που 

προαναφέραµε, δεν έφτανε µέχρι τα πόδια της νύφης, αλά είχε µεγάλη ουρά, τότε ένα 

µικρό κορίτσι τον κρατούσε, να µην σέρνεται στη γή. Εξ αυτού προέκυψε και το 

Λευκαδίτικο σκωπτικό: <<Του βαστάει τον τσιµπέ>>, εννοώντας, προφανώς την 

δουλική συµπεριφορά κάποιου απέναντι σε ανώτερούς τους…  

Και την Κυριακή, απολείτουργα, ο γάµος!  

    Η κορύφωση µιας πορείας  ανείπωτης χαράς των γονέων και των στενών 

συγγενών, ο δρόµος προς την … Πρωτοµαγιά του ζευγαριού, η κάθοδος στο στίβο 

της πρόσχαρης ζωής, η ανάταση σε γρανιτένιους ουρανούς! Πρωί, στο σπίτι του 

γαµπρού νεαροί συγγενείς και φίλοι παραστέκονταν στο ξύρισµά του, µέσα σε 

χωρατά και τραγούδια και κατόπιν στο ντύσιµο του. Παλιότερα µε την παραδοσιακή 

Λευκαδίτικη αντρική στολή, µε την µπουραζάνα, το ζωνάρι, το πλουµιστό 

γαµπριάτικο πουκάµισο γεµάτο πολύχρωµα κεντίδια, το γιλέκο κα στα πόδια του τις 

άσπρες µακριές κάλτσες, που κούµπωναν στο πίσω µέρος µε τις ζάβγιες! Στα 

µετέπειτα χρόνια, απ’ το 1930 περίπου και εφεξής, βέβαια µε κοστούµι και γραβάτα. 

    Στα δύο σπίτια, του γαµπρού και της νύφης φτάνουν οι συγγενείς και οι 

καλεσµένοι συγχωριανοί, για να ξεκινήσουν την συνοδεία γαµπρού και νύφης για την 

εκκλησία, η οποία εκκλησία ήταν κατάλληλα στολισµένη µε λουλούδια και 
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λεµονόφυλλα σκορπισµένα στο δάπεδό της, για την τέλεση του µυστηρίου! Τα 

λεµονόφυλλα έχουν έναν καταπληκτικό συµβολισµό! Το πρωί του Μεγάλου 

Σαββάτου, στην πρώτη Ανάσταση, τα τοποθετεί ο παπάς στο σκαλοπάτι της Ωραίας 

Πύλης σε έναν µικρό σωρό και ευθύς ως ακουστεί το:  <<Ανάστα ο Θεός κρίνων την 

γην>>, τότε µε µια κλωτσιά τα πετάει να διασκορπιστούν στο ναό, σκορπίζοντας και 

αυτά σαν σκεύη κεραµέως! Ακριβώς αυτό τον συµβολισµό έχει και η διασπορά 

λεµονόφυλλων µέσα στην εκκλησία, κατά την τέλεση του µυστηρίου του γάµου! 

Πρώτον σηµαίνει Ανάσταση πνευµατική για τους νεόνυµφους, και ακολούθως 

διασκορπισµό των τυχόν επιβουλευτών τους… Γιατί, όπως θα αναπτύξοµε και 

παρακάτω στις προλήψεις, κατά την διάρκεια του µυστηρίου, θα δούµε πως και τότε 

δεν υπήρχε καθολική κοινωνία αγγέλλων, αλλά και κακόβουλοι… 

    Μπροστά στις δύο συνοδείες, αντίστοιχα, γαµπρός και νύφη καβάλα στ’ άλογα, 

ενώ πολλές φορές, ειδικότερα πριν το 1950, υπήρχαν και πολλοί καβαλαραίοι 

συνοδευτές. Τα λαούτα και τα βιολιά προπορευόµενα να δίνουν τον τόνο της χαράς 

στην πορεία προς την εκκλησία. Τούτα τα χρόνια στα οποία αναφερόµαστε, τα 

πράγµατα ήταν πιο απλά για την Συνοδεία γαµπρού και νύφης, όταν κατάγονταν απ’ 

το ίδιο χωριό! Όταν οι µελλόνυµφοι κατάγονταν από διπλανά, ή και µακρινά χωριά, 

τότε, επειδή ο γάµος γίνονταν πάντα στο χωριό της νύφης, η συνοδεία του γαµπρού 

ήταν ένα τεράστιο κοµβόϊ καβαλαραίων, µε άλογα στολισµένα µε πολύχρωµα 

καβαλοσκούτια και χάντρες µπλέ στο λαιµό, σαν να πήγαιναν στο µεγάλο πανηγύρι! 

Μπροστά στην ποµπή του γαµπρού, όταν τα νεώτερα χρόνια πήγαινε χωριστά στην 

εκκλησία και εκεί ανάµενε τη νύφη µε την συνοδεία της, ένα αρσενικό παιδί 

κρατούσε την περίφηµη βαντιέρα! Ήταν ένας µεταλλικός δίσκος µεγάλος, 

στολισµένος µε λουλούδια και ζαχαράτα, όπου πάνω είχε τα στέφανα, τις λαµπάδες 

γαµπρού και νύφης και το µπουκέτο (φιόρο) που θα της έδινε ο γαµπρός, 

αναµένοντάς την στην πόρτα της εκκλησίας. Και τούτο συµβολικό, το κράτηµα 

δηλαδή της βαντιέρας από σερνικό παιδί, αφού ήταν διάχυτη, σ’ αυτούς τους παλιούς, 

η επιθυµία για σερνικά παιδιά, σε αντίθεση µε τα κορίτσια, το οποία θεωρούσαν… 

<<γραµµάτια>> για τον πατέρα… Αυτή η επαναλαµβανόµενη µύχια ή 

εξωτερικευµένη ευχή, για σερνικά παιδιά, υπάρχει και στο σχετικό τραγούδι, που θα 

παρουσιάσοµε παρακάτω, που εύχεται στο νιόνυφο ζευγάρι να κάνει σερνικά παιδιά, 

κατακόκκινα και γερά σαν του Μαγιού τα µήλα..  

    Στην εκκλησία, κατά την διάρκεια του µυστηρίου, επικρατούσε σχεδόν… 

<<πολεµική ατµόσφαιρα>>, µεταξύ των δύο συµπεθεριακών, αφού επιδίδονταν στον 

γνωστό ριζοπόλεµο, ενώ οι µάνες του γαµπρού και της νύφης στέκονταν… κέρβεροι 

δίπλα στους νεόνυµφους, για πιθανές κακόβουλες ενέργειες… ∆ιότι, ποτέ δεν υπήρξε 

και δεν υπάρχει κοινωνία αγγέλων, σ’ αυτόν τον κόσµο, ακόµη και σε µια ειδυλλιακή 

ατµόσφαιρα γάµου, όπως παρουσιάζοµε εκείνα τα χρόνια… Αυτές οι κακόβουλες 

ενέργειες, που µπορεί, ενίοτε, να προέρχονταν και από αντεκδικήσεις οικογενειακών 

διαφορών, ή εκδικητικές πράξεις γιατί, κάποιος άλλος υποψήφιος γαµπρός, ή 

υποψήφια νύφη, ήταν χολωµένοι… Αυτές τις κακόβουλες σκέψεις και ενέργειες, 

οσάκις εκδηλώνονταν, κρυφά, βέβαια, τις αποκαλούσαν <<Ανακράσµατα>> και 
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<<Ντεσίµατα>>, όπως τα έλεγαν χαρακτηριστικά… Επρόκειτο, λόγου χάρη, για την 

τοποθέτηση κρυφά πέταλου µε καρφιά στον δρόµο, που θα διάβαινε ο γαµπρός, ή η 

νύφη, ανάλογα ποιόν στόχευε ο επιβουλευτής, προσδοκώντας συµβολικά το 

κάρφωµά του, µε τη µορφή ανυπέρβλητων εµποδίων στον γάµο του… Ή 

κοµπιασµένα µαντήλια, προκειµένου <<να δέσουν το ζευγάρι κόµπο>>, όπως 

στόχευε η κακόνοιά τους… Ή ακόµη τοποθέτηση τριχών άγριου ζώου σε 

περιτύλιγµα, το οποίο τοποθετούσαν σε γωνιά του σπιτιού της νύφης ή του γαµπρού, 

µε την κακόβουλη προσδοκία, πως, θα το δρασκελίσουν, <<για να ντέσουν>>… 

Πάντα ο µεγάλος φόβος, όµως ήταν το ψαλίδισµα του νυφικού… Χρησιµοποιούσαν 

το ψαλίδι και έκοβαν κρυφά, µέσα στον συνωστισµό της εκκλησίας, ή του σπιτιού, 

που γίνονταν το µυστήριο, έκοβαν το νυφικό χαµηλά, κόψιµο το οποίο συνοδεύονταν 

µε την κακόβουλη σκέψη - κατάρα να κάνει τόσα κορίτσια, όσες ήταν οι ψαλιδιές… 

Μπορούσαν ακόµη να τοποθετήσουν κρυφά, ανάµεσα στην βαντιέρα µε τα στέφανα, 

διάφορα µαγικά, κατά την γνώµη των επίβουλων, µατζούνια, που θα προκαλούσαν 

κακό στο ζευγάρι… Ακριβώς, µε αυτές τις σκέψεις στο µυαλό οι δύο µητέρες, των 

νεόνυµφων, αµέσως, µετά το πέρας του µυστηρίου, έπαιρναν στα χέρια τους τα 

στέφανα, για να τα προφυλάξουν, να µην τα µαγαρίσουν ύποπτα χέρια… Μάλιστα, 

αν, µέσα στην συγκινησιακή ατµόσφαιρα, λησµονούσαν να πάρουν τα στέφανα, τότε 

άκουγες, καθαρά τις φωνές των συγγενισσών, είτε του γαµπρού, είτε της νύφης, µε 

προτροπή προς την µάνα: <<Τα στέφανα, µαρή, τα στέφανα…>>>  

    Αυτά τα στέφανα τα τοποθετούσε η νύφη µέσα σε στεφανοθήκη και τα κρεµούσε 

στο εικονοστάσι της κρεβατοκάµαράς της! Τα στέφανα, που όφειλαν να τα τιµούν οι 

σύζυγοι! Μάλιστα ήταν τέτοια η ιερότητα που τους απέδιδαν, που πάρα πολλές 

φορές, κυρίως οι γυναίκες, ορκίζονταν στα στέφανά τους! Έµεναν εκεί στο 

εικονοστάσι, πάνω απ’ το συζυγικό κρεβάτι, µια ολόκληρη ζωή, και µόνο, αν πέθαινε 

κάποιος εκ των δύο συζύγων κατέβαιναν και τα έπαιρνε µαζί του στο µνήµα… 

Τεράστιος και εδώ ο συµβολισµός µε την τοποθέτηση των στέφανων πάνω απ’ την 

συζυγική παστάδα και δίπλα στα εικονίσµατα. Αρχικά, η συνύπαρξη εικονισµάτων 

και στεφανοθήκης, φανέρωνε το άτµητο και αδιαίρετο του µυστηρίου του γάµου, µε 

την ευλογία του οποίου επέρχονταν η πνευµατική συνένωση <<εις σάρκαν µίαν>>! Η 

αδιάλειπτη παρουσία των στέφανων σ’ αυτό το σηµείο, πάνω απ’ τα κεφάλια του 

ζευγαριού, υποδήλωνε, ακόµη, τον αιώνιο δεσµό της συζυγίας, να επικρέµαται πάνω 

απ’ την κεφαλή τους, όχι σαν απειλή, µα σαν υπενθύµιση για την κοινή πορεία τους 

στο διάβα της ζωής!  

    Εκεί στην εκκλησιά και πάνω στην βαντιέρα, µετά το πέρας του µυστηρίου, σε 

πολλές περιπτώσεις, ο πατέρας της νύφης, παρέδιδε στον γαµπρό τις λίρες της 

προίκας, αν είχε συµφωνηθεί να τις δώσει. Ενθυµούµαι χαρακτηριστικά γάµο στον 

Άγιο ∆ιονύσιο του Πινακοχωρίου, µικρό παιδάκι σαν κρατούσα το κερί δίπλα στο 

τραπέζι του γάµου, πατέρα νύφης να µετρά στον γαµπρό τριάντα χρυσές λίρες για 

προίκα! Αυτή η ενέργεια είχε ακριβώς το νόηµα της µπέσας και της συνέπειας για 

όσα είχαν συµφωνήσει στο προικοσύµφωνο, µα, όπως αντιλαµβάνοµαι σήµερα, είχε 

και τον χαρακτήρα της επίδειξης, πως προικίζει την κόρη του και µε χρυσές λίρες.. 
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    Να επισηµάνουµε ακόµη πως, οι προλήψεις και οι προφυλάξεις δεν αφορούσαν 

µόνο κακόβουλες ενέργειες, µα πολλές φορές ήταν και συνειδητές επιλογές, κυρίως 

των µητέρων του ζευγαριού, σε µα επιθυµία να κάνουν σερνικά παιδιά, το µεγάλο 

ζητούµενο σ’ αυτούς τους χρόνους, όπως προαναφέρθηκε, όπου χρησιµοποιούσαν το 

γνωστό σερνικοβότανο, άλλα και µικροκατασκευάσµατα αυτοσχέδιων φυλαχτών, τα 

οποία καρφίτσωναν αδιάκριτα κάτω απ’ το φόρεµα της νύφης, η τα τοποθετούσαν και 

κάτω απ’ το πανί µε το οποίο ήταν στρωµένη η βαντιέρα, που έφερε το παιδάκι τα 

στέφανα… Ενθυµούµαι προγιαστή στο χωριό µου, να λέει µε νόηµα, πως: << Σ’ όσες 

νύφες έδωκα τα… µαγικά µου βότανα, ή αντικείµενα δε µου αφάλισε καµία, έκαµαν 

όλες τους σερνικά παιδιά…>>  

    Το πέρας του µυστηρίου σήµαινε συναγερµό! Και τα δύο συµπεθεριακά, γαµπρού 

και νύφης, µαζί πλέον, σε κοινή πορεία, επέστρεφαν στο σπίτι του γαµπρού, αφού 

σχεδόν πάντα, στην παλιά Λευκάδα, το ζευγάρι έµενε στο ίδιο σπίτι µε τους γονείς 

του γαµπρού. Ίδια ποµπή µε τα βιολιά και τα άλογα έφτανε στην αυλή του σπιτιού 

του γαµπρού, όπου, πριν την είσοδο της νύφης, η µάνα του γαµπρού, η πεθερά, έκανε 

ολόκληρο τελετουργικό στην υποδοχή της νύφης, για πρώτη φορά στο σπιτικό τους, 

διότι, όπως προαναφέραµε, σχεδόν ποτέ δεν πήγαινε η νύφη στο σπίτι του γαµπρού, 

κατά το χρονικό διάστηµα των αρραβώνων. Της έβαζε στον λαιµό µπαµπάκι µε 

ζάχαρη, δείγµα γλυκιάς υποδοχής! Κατόπιν την τάϊζε τρεις κουταλιές ζάχαρη, ή µέλι 

και αυτή η κίνηση µε µεταφορική σηµασία, προκειµένου να είναι γλυκός και 

ζαχαρένιος ο έγγαµος βίος της, αλλά και η συγκατοίκησή της µε τα πεθερικά! Την 

πότιζε σε ποτήρι τρεις γουλιές νερό, το υπόλοιπο δε του οποίου πετούσε η νύφη πίσω 

στο συγκεντρωµένο πλήθος, σ’ έναν συµβολισµό συµµετοχής και του πλήθους στην 

χαρά της για την είσοδο στο νέο της σπιτικό, µα και καλού κατευόδιου στην ζωή της, 

αφού αυτή τη ρίψη του νερού την συνδύαζαν πάντα οι Λευκαδίτες µε το ταξίδι 

µέλους της οικογένειας και οσάκις έφευγε κάποιος για τα ξένα, ή µακρινό ταξίδι, 

έρριχναν πίσω του ένα ποτήρι νερό!!! 

     Ακολούθως, η πεθερά, η κελάρισσα κι αφέντρα, θα λέγαµε του σπιτιού, έδινε στη 

νύφη ένα τσεκούρι, µε το οποίο χτυπούσε συµβολικά τρεις φορές το ανώφλι της 

κεντρικής εισόδου του νέου της πλέον σπιτικού! Τούτο συµβόλιζε τη δύναµη, την 

ισχύ, που θα έχει εκεί µέσα,  σα νέα νοικοκυρά, µα και την σιδερένια και άρρηκτη 

σύνδεσή της µε το νέο της οικογενειακό περιβάλλον! Η επόµενη τελετουργική 

κίνηση, απ’ την πλευρά της πεθεράς, ήταν να παραδώσει στη νύφη ένα γεµάτο 

σακούλι, εκείνα τα καταπληκτικά υφαντά Λευκαδίτικα σακούλια, το οποίο ήταν 

γεµάτο µε αµύγδαλα, ζαχαράτα, καρύδια, µήλα, λαδοκούλουρα και χειροποίητα 

παξιµάδια, τα οποία πετούσε η νύφη στο συγκεντρωµένο πλήθος στην αυλή. Και 

τούτο τα έθιµο µε τεράστιο συµβολισµό, προκειµένου να είναι όλα τα αγαθά πλήθια 

για το νιόφωτο, αλλά, επί πλέον, να γνωρίσει η νύφη και ο γαµπρός την µεγάλη αρετή 

του µοιράσµατος, της απλοχεριάς σε αδυνατότερους συνανθρώπους τους, των 

αγαθών που θα αποχτήσουν στην ζωή τους…  Και σ’ όλον τούτο τoν µαζωµό χαράς 

και ευθυµίας το πλήθος των συνοδών από κάτω να τραγουδά το σχετικό τραγούδι, 

που ακολουθεί παρακάτω, µε τίτλο: <<ΕΒΓΑ ΚΥΡΑ ΚΑΙ ΠΕΘΕΡΑ ΝΑ 
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ΠΡΟΣ∆ΕΧΤΕΙΣ ΤΗ ΝΥΦΗ>>, σε µα συµβολική κίνηση να απαλείψει 

προκαταβολικά και τις γνωστές προστριβές πεθεράς και νύφης που έφερνε η 

συγκατοίκηση… Μάλιστα, αν στην πορεία συνέβαινε παρόµοιο φαινόµενο, τότε, οι 

κακεντρεχείς στις µικρές κοινωνίες, είχαν έτοιµο το καυστικό σχόλιο στην γλώσσα: 

<<Κρίµα που της τραγουδήσαµε το έβγα κυρά και πεθερά να προσδεχτείς τη 

νύφη>>…   

    Αναλάµβανε κατόπιν δράση ο πεθερός, ο οποίος απ’ το χέρι οδηγούσε τη νύφη στο 

εσωτερικό του νέου της σπιτικού, πατώντας µε το δεξί πάνω σε ένα σιδερικό, που 

είχε τοποθετηθεί στην κεντρική είσοδο, κατά κανόνα σε υνί αλετριού! Όχι τυχαία 

αυτή η τοποθέτηση του υνιού, αλλά µε τεράστιο συµβολισµό, να γεωργηθεί και να 

ανοίξει η κοίτη της, για να αποχτήσει παιδιά, αλλά και σηµάδι της σκληρής βιοπάλης, 

που την περιµένει, να σχίσει, όπως το υνί, τη γη µε την αξιοσύνη της και πάνω εκεί 

να στήσει τη φαµελιά της… Κάθιζε, έπειτα το νιόφωτο στον κεντρικό σοφά του 

σπιτιού και δέχονταν τις ευχές από όλους τους καλεσµένους. Πρώτοι ο πατέρας και η 

µάνα της νύφης, µε τα δάκρυα του οριστικού αποχωρισµού στα µάτια, εύχονταν στο 

ζευγάρι, γιατί αυτοί, µε τους δικούς τους συγγενείς και καλεσµένους θα συνέχιζαν το 

γλέντι στο δικό τους σπίτι. Ήταν και αυτή µια περίεργη συνήθεια,  να γίνονται τα 

γλέντια χωριστά, αλλά, µάλλον µε ιδιαίτερο συµβολισµό, όπως µπορώ να 

αξιολογήσω σήµερα… Τούτος ο διαχωρισµός, πιθανόν, να συµβόλιζε την συνειδητή 

και οριστική αποκοπή της νύφης απ’ το πατρικό της περιβάλλον και την µύχια ευχή 

να σταθεί µε τον σύζυγό της στα δικά τους πόδια, για να δηµιουργήσουν τη δική τους 

οικογένεια και σπιτικό! 

ΕΒΓΑ ΚΥΡΑ ΚΑΙ ΠΕΘΕΡΑ…  

Έβγα κυρά και πεθερά να προσδεχθείς τη νύφη   

που πρόβαλε σαν τον αϊτό µαζί µε τον πετρίτη.    

Καλώς τηνε που πρόβαλε κι ας έκανε και κόπο   

αφού ήρθε και µας φούµισε τον άσχηµο τον τόπο. 

Καλώς τα µάτια πούρθανε και φέραν τον αγέρα 

Και φέραν τη νυφούλα µας µέσα στα δυό µας χέρια! 

Καλώς τα µάτια πούρθανε και φέρανε τη λάµψη 

Κ’ εφέρανε τ’ αγιόφωτο, ποτέ του να µην πάψει!  

Νυφούλα καλορίζικη µε για σου µε χαρά σου 

Ήρθαν τ’ αηδόνια νύφη µου να δουν την οµορφιά σου! 

Πέρασε στο σπιτάκι σου, στο νιό σου το παλάτι 

Μαζί να προσφαγίσουµε γλυκό ψωµί κι αλάτι… 
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Η ΤΑΒΛΑ ΤΟΥ ΓΑΜΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ 
    Αφού εύχονταν όλοι οι συνοδοί καλεσµένοι και αποχωρούσε το σόϊ της νύφης, 

τότε, στο σπίτι του γαµπρού άρχιζε το γλέντι και το τραπέζι, η περίφηµη <<Τάβλα 

του γαµπρού>>! Η ονοµασία έχει δυο ερµηνείες. Η πρώτη αφορά στο γεγονός πως, 

το τραπέζι, που υπήρχε στο υποτυπώδες σαλόνι των παλιών Λευκαδίτικων σπιτικών 

ήταν χειροποίητο, κατασκευασµένο µε χοντρές σανίδες κυπαρισσένιες, τις 

Λευκαδίτικες τάβλες. Η δεύτερη ερµηνεία έχει να κάνει µε το γεγονός πως, επειδή 

ήταν µεγάλος ο αριθµός των συγγενών στο τραπέζι και δεν τους χωρούσε µόνο το 

κεντρικό τραπέζι, τότε άπλωναν πάνω σε καβαλέτα πολλές τάβλες και 

δηµιουργούσαν το τεράστιο τραπέζι που αποκαλούσαν χορταστικά: <<Του γαµπρού 

η τάβλα>>! Το γαµήλιο τραπέζι είχε ότι καλύτερο µπορούσε να συγκεντρώσει ο 

πατέρας του γαµπρού και οι συγγενείς του µε τα κανίσκια! Βασικό φαγητό ήταν η 

µανέστρα από κρέας τράγιο, η οποία αν γίνονταν µε σπαέτο, τότε ήταν κόκκινη µε 

πάστα, ενώ αν γίνονταν µε ρύζι, τότε ήταν αυγολέµονο. Τα φαγητά ήταν πάρα πολλά, 

<<Τα καλούδια της Λαµπρής>>!!! Τρείς λέξεις µε τεράστιο συµβολισµό και 

περιεχόµενο, µια ευχή που ήταν η κυρίαρχη σε κάθε µάνα και γιαγιά, κυρίως στη 

νύφη: <<Να σ’ δώκει, παιδί µου, ο θεός όλα τα καλούδια της Λαµπρής>>, εννοώντας 

πως, όπως το Λαµπριάτικο τραπέζι είναι κατάφορτο και πλούσιο, έτσι να είναι και η 

ζωή της όλη και το δικό της καθηµερινό τραπέζι!!! Και για τα καλούδια της 

Λαµπρής, στο τραπέζι του γαµπρού, είχαν φροντίσει και οι συγγενείς του, αφού µε τα 

κανίσκια  έφερναν, όπως προαναφέραµε, µεγάλες ποσότητες  τροφίµων. Με µεγάλο 

καµάρι ο πατέρας του γαµπρού κερνούσε το κεροπάτι το κρασί, το καλύτερό του 

κρασί, που είχε φυλάξει, επι τούτου, για τον γάµο του γιού του! Μετά το φαγητό ο 

χορός και το γλέντι, που κρατούσε µέχρι αργά το βράδυ, ώσπου να αποσυρθεί το 

νιόφωτο στο νυφικό του κρεβάτι. Οι πιο εύποροι έφερναν όργανα και γλεντούσαν! Οι 

πιο αδύνατοι οικονοµικά, είχαν  τα γραµµόφωνα, ενώ στα παλιά χρόνια τα τραγούδια 

και ο χορός γίνονταν µε το στόµα.  

    Τούτα τα τραγούδια, που ακολουθούν, πολλά άκουσα µικρό παιδί στα τραπέζια 

των γάµων των συγγενών µου, αρκετά µου µετέφερε η αείµνηστη µάνα µου, η 

Πολυξένη, η οποία, µάλιστα, µου έλεγε, χαρακτηριστικά, για ένα σκωπτικό τραγούδι 

του γάµου, που ακολουθεί, µε τίτλο <<ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑ Η ΑΜΟΙΡΗ>>, πως: <<Το 

χόρευε µπροστά στους γάµους στο χωριό η ∆ηµήτρω της Μπαλάσως>>, η οποία, 

µετέπειτα είχε παντρευτεί στο χωριό της Κατούνας… Και κάποια άλλα εκ των 

τραγουδιών του γάµου, που ακολουθούν, τα συνέλεξα µε το κασετοφωνάκι µου, 

φοιτητής ακόµη, από διάφορες γερόντισσες των Μπροστινών χωριών του νησιού, οι 

οποίες γνώριζαν τον σκοπό και το µουσικό ύφος του τραγουδιού, γιατί στις πιο 

µακρινές εποχές, που δεν υπήρχαν ζυγιές βιολιών, ή γραµµόφωνα, όλα τα τραγούδια 

χορεύονταν µε το στόµα. 

    Τα πρώτα τραγούδια, που ακούγονταν στο τραπέζι του γαµπρού, ήταν τα ευχετικά 

τραγούδια, τα λεγόµενα <<Τραγούδια της Τάβλας του Γαµπρού>>, µε πρώτο και 

συµβολικό την επίκληση των ευχών της µάνας, όπως σηµειώσαµε, πως γίνονταν και 

στα µαλλιά και στα προζύµια και στα Καρφώµατα, τώρα για το νιόφωτο ζευγάρι, ενώ 
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εν συνεχεία όλοι, µα όλοι οι καλεσµένοι, που τραγουδούσαν, καλούσαν µε την σειρά 

και τον πατέρα, <<Φκήσου µε πατέρα µου>>, και τα αδέρφια του νιόφωτου 

<<Φκηθήτε µας αδέρφια µας>> κτλ.  

ΟΙ ΕΥΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΝΝΑΣ.  

Φκήσου µε µανούλα µου,  τώρα στ’ ώριο µου στεφάνι,  

τώρα στ’ ώριο µου στεφάνι  και στα καλορίζικα µου.  

Την ευχή µου βρέ παιδί µου του Χριστού και τη δική µου .  

Την ευχή µου βρέ παιδί µου κι ο θεός να σε προκόψει. 

Κι όσα καλά έχει η Λαµπρή όλα να σου τα δώσει.  

Σύρε στο καλό παιδί µου και σ’ ευλογηµένη ώρα 

Να µη γνωρίσεις δάκρυα, παρά χαρές τραγούδια  

και να γεµίσ’ ο δρόµος σου  δάφνες µυρτιές και ρόδα.  

∆άφνες µυρτιές στο δρόµο σου κι η νίκη στο πλευρό σου  

και της µανούλας η ευχή να είναι οδηγός  σου.   

Και εκ νέου.  Φκήσου µε µανούλα µου  κ.τ.λ. 

 

    Έπειτα ακολουθούσε το τραγούδι για την άνωθεν βοήθεια και ευλογία στο νιόφωτο 

και σ’ αυτή την ευχή – δέηση η καλύτερη Μεσίτρια είναι η Προστάτιδα όλων των 

Λευκαδίων, η Παναγία η Φανερωµένη.   

ΚΥΡΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΜΟΥ.  

Σήµερα λάµπ’ ο ουρανός, σήµερα λάµπ’ η µέρα,   

σήµερα στεφανώνεται αϊτός και περιστέρα.  

Χαρά στην τύχη σου γαµπρέ χαρά στο ριζικό σου,   

που βάνεις τέτοιον άγγελο για πάντα  στο πλευρό σου. 

Σήµερα εζυγώσαµε στην πόρτα σου σα φίλοι 

Νάχουµε την ευχούλα σου στα ολόγλυκά σου χείλη  

Κυρά Φανερωµένη µου µε τον µονογενή σου,   

ο γάµος όπου άρχισε νάναι µε την ευχή σου.  
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Κυρά Φανερωµένη µου και χάρισε τους χρόνια,   

όπως χαρίζεις της ελιάς τα φύλλα και τα κλώνια. 

 

    Και το παινεσιάρικο τραγούδι για την Τάβλα του γαµπρού, που είναι θαυµάσια 

στολισµένη και τραπεζωµένη, εννοώντας την πληθώρα των φαγητών, αφού ο γάµος των 

παιδιών τους, ήταν, για τους Λευκαδίτες γονείς, η κορύφωση στην ζωή τους…   

ΤΟΥ ΓΑΜΠΡΟΥ Η ΤΑΒΛΑ.  

Ω Χριστέ και τι µ’ αρέσει του καλού γαµπρού η τάβλα,  

πούναι όµορφα στρωµένη και καλά τραπεζωµένη.  

Με περούνια µε κουτάλια και µεταξωτά µεσάλια.  

Τα κουτάλια ασηµένια και τα πιάτα φιρφιρένια.  

Τα ποτήρια κρυσταλένια τα µαχαίρια ατσαλένια.  

Σ’ όσους γάµους κι’ αν επήγα τέτοιο νιόφωτο δεν είδα.   

Ναν’ η νύφη κρύα βρύση κι’ ο γαµπρός σαν κυπαρίσσι. 

Ναν΄η νύφη ασπροχέρα, λιόλαµπρη σαν περιστέρα!  

Ω Χριστέ και τι µ’ αρέσει…(εκ νέου). 

 

    Ένα ακόµη παινεσιάρικο τραγούδι καθιστικό, για την τάβλα του γαµπρού, το οποίο 

δεν είναι µόνο Λευκαδίτικο, αλλά ακούγεται και στην Ήπειρο και στην Ρούµελη, αφού η 

γειτνίαση της Λευκάδας µε αυτά τα δύο ιστορικά µέρη της Ελλάδος, είχε και τις 

µουσικές της επιρροές. Και βέβαια µε αλληγορική σηµασία η επίκληση στον Παράδεισο, 

εννοώντας τον πλούσιο παράδεισο του τραπεζιού, αλλά και αυτόν που ξανοίγεται στο 

νιόφωτο ζευγάρι… Τελειώνει, µάλιστα, αυτό το τραγούδι µε την επευφηµία 

λεβεντόπουλα για τον γαµπρό και τη νύφη! 

ΣΕ ΤΟΥΤΗΝ  ΤΑΒΛΑ ΠΟΥ ΜΑΣΤΕ 

Σε τούτην τάβλα πούµαστε σε τούτο το τραπέζι 

Τον άγγελο φιλεύαµε και το Χριστό βλογάµε 

Και την παρθένο ∆έσποινα διπλά την προσκυνάµε 

Να µας χαρίσει τα κλειδιά, κλειδιά του παραδείσου, 

Ν’ ανοίξω τον παράδεισο, ν’ ανοίξω νάµπω µέσα 
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Να δω τους πλούσιους πως περνούν, πως τρώνε και γλεντάνε 

Τους νιους πως συντροφεύουνε και καλοτραγουδάνε 

Αέρας τα φυσάει τα πλατανόφυλλα 

Θεός να τα φυλάει τα λεβεντόπουλα!!! 

 

    Για να ανοίξει, µετά ο χορός και να αρχίσουν τα πρώτα παινεσιάρικα και χορευτικά 

τραγούδα για τον γαµπρό και τη νύφη, οι οποίοι προηγούνται του χορού και δίνουν τον 

τόνο της ευθυµίας και της χαράς σε όλο το τραπέζι. 

Η ΠΕΡ∆ΙΚΑ ΚΑΙ Ο ΑΪΤΟΣ. 

 Άσπρο σταφύλι ραζακί και κόκκινο κεράσι,   

τ’ αντρόγυνο που έγινε να ζήσει να γεράσει. 

Να ζήσει εκατόχρονο και πέρα να πετάξει 

Σαν το γεράκι, σαν αητός παιδάκια να ποτάξει!  

Νυφούλα καλορίζικη σήµερα στη χαρά σου,   

τόσα λουλούδια νύφη µου νάχει το φόρεµα σου.  

Ποιος ήταν ο συµπέθερος, πούχε στη γλώσσα µέλι,   

η πέρδικα µε τον αϊτό να γίνουνε αϊτέρι.  

Σείς συµπεθέροι του γαµπρού σταθείτε µετρηθείτε,   

τη νύφη που σας φέραµε καλά να τη δεχθείτε. 

Να την ταϊζετε ανθό, να την κερνάτε µέλι 

Κάτασπρη κι ολοφώτεινη σα νάναι  περιστέρι. 

ΓΑΜΠΡΕ ΜΟΣΧΟΜΥΡΙΖΕΙΣ.  

Γαµπρέ γαρύφαλλο κρατάς, γαµπρέ µοσχοµυρίζεις.  

Ούτε γαρύφαλλο κρατώ ούτε µοσχοµυρίζω.  

Μυρίζει το µαντήλι µου, που µούραψε η καλή µου.  

Έχει το φάδι χρυσικό και το στηµόνι  ασήµι. 

Και τα κεντίδια µάλαµα τα µάτια µου να πνίγει!  

Άγγελοι σε χτενίζουνε τη νύχτα µε φεγγάρι  
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κι έγινες άσπρος και λαµπρός ωσάν µαργαριτάρι.  

Γαµπρέ µου καλορίζικε καλό είν’ το ριζικό σου,   

κόκκινο τριαντάφυλλο έβαλες στο πλευρό σου. 

 

   Και το νοσταλγικό όσο και αποχαιρετιστήριο τραγούδι της νύφης, προς την  παλιά της 

γειτονιά, την οποία θα θυµάται µε ιερή συγκίνηση σε όλη της την ζωή. Συγχρόνως και 

τις παραινέσεις των γονιών της να µην τους λησµονήσει, και, κυρίως, στα γηρατιά τους 

να τους γηροκοµήσει… 

ΓΛΥΚΟ ΜΟΥ ΖΑΧΑΡΑΤΟ,  

Αφήνω γειά γειτόνισσες και σείς γειτονοπούλες,   

θέ νάβρω άλλες γειτονιές κι’ άλλες γειτονοπούλες.  

Σήµερα κι’ αύριο είµαι’ δώ κι’ ακόµα το Σαββάτο,   

την Κυριακή σ’ αφήνω γειά γλυκό µου ζαχαράτο.  

Εκεί στο σπίτι που θα πάς,  κανέλλα µην µασήσεις  

και µοσχοκάρυδο µην φας και µας αλησµονήσεις.  

Εκεί στο σπίτι που θα πάς είναι ξερά τα ξύλα  

κι’ από την οµορφάδα σου ανθούν και βγάζουν φύλλα. 

 

    Μα και οι ευχές πρώτα, στο τραγούδι που ακολουθεί, για ανέφελη ζωή του 

ζευγαριού, χωρίς τα ζιζάνια… τρίτων, αλλά και η προτροπή προς τον γαµπρό να 

καλοµεταχειρίζεται το λουλούδι που του εµπιστεύθηκαν, που είναι, µάλιστα, και άξια 

αϋφάντρα και Κυρά.… 

ΝΥΦΟΥΛΑ ΚΑΛΟΡΙΖΙΚΗ.  

Νυφούλα καλορίζικη σήµερα στη χαρά σου,  

ήρθαν τ’ αηδόνια νύφη µου να δούν την οµορφιά σου. 

Ήρθαν απ’ την ανατολή, κόπιασαν απ’ τη δύση 

Να δουνε νύφη αρχόντισσα, γαµπρό µε κυπαρίσι!  

Ασφελαχτέ και άγκαθε και βάτε π’ αγγελώνεις,  

εκεί που δεν σε θέλουνε ποτέ µη ξεφυτρώνεις.  
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Γαµπρέ µου σε παρακαλώ µια χάρη να µου κάνεις,  

το φιόρο που σου δώσαµε να µην µας το µαράνεις. 

Σ’ όποιο γάµο κι’ αν επήγα τέτοια νύφη δεν την είδα,   

νάναι η νύφη κρύα βρύση κι ο γαµπρός σαν κυπαρίσσι. 

ΚΟΡΗ ΠΟΥ ΥΦΑΙΝΕΙΣ.  

Κόρη που υφαίνεις το πανί που υφαίνεις και ξεϋφαίνεις,   

που διάζεσαι βράδυ – πρωί κι όλους τους νιούς µαραίνεις. 

Κόρη π’ αργάλειασες γερά κ’ έφκιασες τα προικιά σου 

Τώρα δικό σου αργαλειό πόταξε τα παιδιά σου!   

Πέτα σαΐτα µου χρυσή, µε το χρυσό µετάξι  

ν’ άρθει ο καλός µου τη Λαµπρή να βρεί χρυσά ν’ αλλάξει.  

Χίλια φλουριά είν’ στο πανί χίλια φλουριά στο χτένι,   

χαρά στη νιά που κάθεται στον αργαλειό κι υφαίνει   

Χίλια χρυσά κεντήµατα χίλια χρυσά µετάξια,   

καλώς το νιό που κόπιασε  µε όλα του τα άστρα. 

 

     Το τραγούδι που ακολουθεί, αφορά µεν την Πέµπτη προ του γάµου, όταν ανύπαντρα 

κορίτσια γέµιζαν τα στρώµατα και τα µαξιλάρια ντυµένα µε ντεµέλες της νύφης, µε τα 

µαλλιά που είχαν πλυθεί, όπως προαναφέρθηκε, µε ολόκληρο τελετουργικό στις πηγές, 

όµως, τραγουδιόνταν και στο γλέντι του γάµου, αφού εκφράζει µέσα του κα τον 

θαυµασµό για το υπέροχο νυφικό της νύφης!  

ΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ.  

Αηδόνια της Ανατολής και σείς πουλιά της ∆ύσης,   

ελάτε να γεµίσουµε τα στρώµατα της νύφης. 

Ελάτε να γεµίσουµε τα στρώµατα της νιότης 

Πούναι χιονάτα και λευκά µε ζάχαρες στην όψη!  

Ζάχαρη πάλι ζάχαρη ρύζι και πάλι ρύζι,   

να γίνει καλορίζικο το στρώµα που γεµίζει.  
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Νάµουν αέρας δροσερός να έµπαινα στο στρώµα,   

να φίλαγα το νιόφωτο στα χείλη και στο στόµα.  

Όσα πλουµίδια νύφη µου έχει το φόρεµα σου,  

τόσα νάναι τα χρόνια σου και τόσα τα παιδιά σου. 

Ζάχαρη, πάλι ζάχαρη, ρύζι και πάλι ρύζι 

Χίλια νάναι τα χρόνια σας κι οι σερνικοί σας ήλιοι… 

 

    Και οι παινεσιές στον γαµπρό. Ένα τραγούδι ύµνος στη νιότη και στην λεβεντιά, στην 

αξιοσύνη και στην παλικαριά, όµοια µε αυτά που γέννησε ο λαϊκός πολιτισµός του 

νησιού της Λευκάδος στο διάβα των αιώνων! 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΓΑΜΠΡΟ.  

Αϊτέ µου χρυσοπράσινε µε ασηµένιες πλάτες,   

όθε περνάς κι’ όθε διαβείς µοσκοβολούν οι στράτες. 

Όθε πατάς κι όθε διαβείς να τρίζουνε οι στράτες 

Να τρέχουν να µεριάζουνε στον δρόµο οι διαβάτες!   

Θιαµαίνοµαι τον ουρανό που στέκει δίχως στύλο,  

θιαµαίνοµαι τις κοπελλιές που δεν σε πιάνουν φίλο.  

Ψηλό κυπαρισσάκι µου σείσου και κάν’ αέρα,   

να κελαηδήσουν τα πουλιά να ξηµερώσ’ η µέρα. 

 Όσ’ άστρα έχει ο ουρανός ένα σε σ’ ένα µοιάζει,   

που βγαίνει κάθε πρωινό κι ο κόσµος το θαυµάζει. 

 

    Αλλά να και το τραγούδι, για το οποίο σας είχαµε προϊδεάσει, το γαλάζιο θαλασσί 

νυφικό, που προτιµούσαν οι Λευκαδιτοπούλες, σε έναν ροµαντικό συµβολισµό της 

θάλασσας και τ’ ουρανού, µε τα απέραντα τα πλάτη τους να συµβολίζουν την ελπίδα και 

την απεραντοσύνη, για χρόνους πολλούς του ζευγαριού, µα κυρίως για ζωή ανέφελη και 

χωρίς προβλήµατα…  

ΝΥΦΗ   ΓΑΛΑΖΟΦΕΡΕΜΕΝΗ.  

Γαλαζοφορεµένη µου όλη την εβδοµάδα,   
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την Κυριακή στολίζεσαι, ντύνεσαι σα φρεγάδα. 

Να µοιάζεις µε τη θάλασσα, να µοιάζεις µε τσ’ αφρούς της 

Που σµίγουν στην ακρογιαλιά, φαροµανάει η ψυχή τους! 

Να µοιάζεις µε τον ουρανό, πούνε γαλαζωµένος 

Απέραντος και λαµπερός στους ήλιους στολισµένος!  

Τα µπλέ σου µοιάζουν σήµερα, σου µοιάζει το µαντήλι,   

σαν τ’ αηδονάκι που λαλεί τον Μάη τον Απρίλη. 

Τα µπλέ σου µοιάζουν σήµερα σε κάνουνε αστέρι 

Για νάχεις δίπλα σου αητό κι όµορφο περιστέρι.  

Έχεις την κεφαλή χρυσή και τα µαλλιά µετάξι  

και κάθε τρίχα γίνεται µαχαίρι να µε σφάξει.  

Καλώς ήρθαν τα σύννεφα και φέραν τον αέρα   

και  φέρανε τον σταυραϊτό  πόχει την περιστέρα. 

Καλώς ήρθαν τα σύννεφα και φέραν τις αγάπες 

Να ντύνουν, να στολίζουνε και τις δικές σας στράτες! 

 

    Τέλος µέσα στην όλη ευθυµία του χορού, ακούγονταν και το σκωπτικό τραγούδι, 

όπως προαναφέρθηκε, που ακολουθεί. Τούτο το τραγούδι έχει µελοποιηθεί και 

βρίσκεται στο CD µε τίτλο << ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑ∆Α>>! Το 

τραγούδι µου διέσωσε η µητέρα µου Πολυξένη και το µελοποίησε ο Λευκαδίτης 

µουσικός Παναγιώτης Φίλιππας, µαζί µε άλλα είκοσι παλιά Λευκαδίτικα τραγούδια.  

ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑ Η ΑΜΟΙΡΗ 

Παντρεύτηκα η άµοιρη και πήρα άντρα γέρο… 

Άκουσα τους γονέους µου και τώρα υποφέρω… 

Οληµερίς µε έστελνε µε δυο σακιά σιτάρι… 

Για να τα πάω στον µυλωνά να κάµω παξιµάδι! 

Οληµερίς µου φώναζε τ’ απλάδι του να στρώσω… 

Να πέσει ν’ αποκοιµηθεί, τα πόδια του να ντώσω… 
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Του στρώνω πέντε στρώµατα, πεντέξι παγερίτσα! 

Σήκω µαράζι πλάγιασε, σήκω µαράζι πέσε… 

Πέφτω αγκαλιάζω µάρµαρο θεέ µου παταγούδι… 

Σήκω µαράζι πλάγιασε, σήκω µαράζι πέσε… 

Πέφτω αγκαλιάζω κούτσουρο, θεέ µη ξηµερώσει… 
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Η ΠΙΤΤΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΣΤΡΟΦΙΑ 
    Την ∆ευτέρα το πρωί, αφού τελειώσουν τα διαδικαστικά, που έχουν σχέση µε την 

παρθενία της νύφης και απλωθεί σε… κοινή θέα, το σεντόνι του πρώτου βραδιού του 

ζευγαριού, τότε οι γυναίκες, συγγενείς των νεόνυµφων ξαναµαζεύονται στο σπίτι του 

γαµπρού και φτιάχνουν την πίτα των γάµων. Αυτή η πίτα θα µοιραστεί σε ολόκληρο 

το χωριό, µα θα σταλούν τα φελιά της και σε άλλα χωριά, που υπάρχουν συγγενείς, οι 

οποίοι µετείχαν στην χαρά και στον γάµο. Πρόκειται, ουσιαστικά, για το αντίδωρο 

του γαµπρού και της νύφης, σε όσους τους συνόδευσαν στην κορυφαία στιγµή της 

ζωής τους. Αυτή η Λευκαδίτικη λαδόπιτα µε τρία µόνο συστατικά, το λάδι, το αλεύρι 

και την ζάχαρη, είναι το γλυκό, που συνόδευε κάθε κοινωνική εκδήλωση των 

Λευκαδίων ξωµάχων και πάντα, ανάλογα την εκδήλωση, εµπεριείχε και τους 

συµβολισµούς της. Εν προκειµένω, στον γάµο, αυτά τα δύο υλικά, το αλεύρι και το 

λάδι, είναι η συνεισφορά της µητέρας γης στον γάµο, είναι η δική της γήινη ευχή στο 

νιόφωτο, για ευτυχία και µακροηµέρευση, που µόνο αυτή, σαν αναλλοίωτη και 

πλάστρα, µπορεί να αναπέµψει όµοια δέηση και ευχή αντάµα! Το µεν λάδι 

συµβολίζει την απέραντη ειρήνη των κορµιών και των ψυχών των νεόνυµφων, µια 

ειρήνη ναµατισµένη σε ουράνια χαρά, για την απαρχή του κοινού βίου, το δε αλεύρι 

την πρόνοια της µάνας γης για υλικά αγαθά στο σπιτικό τους! Η ζάχαρη, πέρα απ’ 

την χρηστική της σηµασία, έχει τον συµβολισµό της µελίρρυτης ζωής για το ζευγάρι, 

της απρόσκοπτης, χωρίς λύπες και αγκούσες.  

    Αξίζει, όµως, ειδική αναφορά για το αλεύρι, που χρησιµοποιούσαν για την πίττα 

του γάµου. ∆εν ήταν απ’ το αλεύρι της σειράς, που είχαν τοποθετηµένο στην κασέλα, 

για να φτιάχνουν το ψωµί της εβδοµάδος, αλλά ήταν νιό αλεύρι! Φύλαγαν επί τούτου 

οι γονείς του γαµπρού, για τον γάµο του παιδιού τους, µια µεριά σιτάρι, δηλαδή τα 

δυο τσουβάλια γεµάτα, που φόρτωναν στα άλογα, τα οποία πήγαιναν στους 

ανεµόµυλους, ή στους νερόµυλους των εποχών εκείνων και τα άλεθαν, γι αυτό είχαν 

και σε ιδιαίτερη εκτίµηση τους νεροµυλωνάδες, τους οποίους, όπως προαναφέραµε 

στο οικείο εδάφιο, καλούσαν στο εξωχικό τραπέζι, που ακολουθούσε το πλύσιµο των 

µαλλιών στις πηγές! Έπρεπε, λοιπόν το αλεύρι της πίτας να είναι <<Νιάτσα>> και 

<<Αθώο>>, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, να µην έχει ξαναχρησιµοποιηθεί! Αυτός ο 

συµβολισµός της αθωότητας του αλευριού αντανακλούσε σε γαµπρό και νύφη και 

φανέρωνε την αγνότητά τους, µα και το άτρωτο που έπρεπε να έχει η συµβίωσή τους, 

που προέκυπτε απ’ το <<Αθώο αλεύρι>>, που δεν είχαν… µαγαρίσει πολλά χέρια!  

     Την αµέσως επόµενη Κυριακή του γάµου είχαµε τα ΠΙΣΤΡΟΦΙΑ της νύφης στο 

πατρικό της σπίτι. Γυρνούσε η νύφη, σαν επισκέπτρια, πλέον, στους γονείς της, µια 

επιστροφή µε τον συµβολισµό της αγάπης και των απέραντων ευχαριστιών προς τους 

γονείς, που την µεγάλωσαν και την έφτασαν σε γάµου ηλικία, µα και υπόµνηση πως, 

πλέον, µόνο επισκέπτρια θα είναι στο γονικό της σπιτικό. Στολίζονταν η νύφη, µε όλα 

της τα στολίδια, σπίλα, ποντάλι, µπόκολες, φανταχτερό κρέπι στο στήθος και µε µια 

κοφοπούλα στο κεφάλι, στην οποία είχε µέσα λαδόπιτα, αµύγδαλα, καρύδια, φρούτα 

και ένα κοµµάτι απ’ το κουλούρι του γαµπρού, που φύλαγε όλη την εβδοµάδα, επί 

τούτου, συνοδευόµενη απ’ τον γαµπρό, επέστρεφε στο γονικό της σπιτικό! Ανείπωτη 
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η χαρά των γονέων της, που την έδωσαν παιδούλα και την υποδέχονταν τώρα Κυρά 

κι Αρχόντισσα! Το τραπέζι ήταν το επιστέγασµα αυτής της επίσκεψης, το οποίο 

κρατούσε σε διάρκεια µέχρι αργά το απόγευµα. Πριν δύσει ο ήλιος, πάντα, γιατί 

έπρεπε το νιόφωτο να είναι πληµµυρισµένο στο φως του, επέστρεφαν στο σπίτι του 

γαµπρού, έχοντας µέσα στην κοφοπούλα τα καλούδια που τους φίλεψε η µάνα της. 

Μάλιστα υπήρχαν και σχετικοί χαριεντισµοί στα χωριά για τα περίφηµα Πιστρόφια, 

οσάκις ο γαµπρός επισκέπτονταν τακτικά το σπίτι των γονιών της νύφης, για 

διάφορες κοινές εργασίες,  του έλεγαν, χαρακτηριστικά, οι συγχωριανοί πως… Έχει 

κάθε µέρα Πιστρόφια, και πως η πεθερά του σφάζει κοκορόπουλα για να τον 

καλοπιάνει, εννοώντας, προφανώς, πως όλο και κάτι τον φίλευαν η πεθερά κι ο 

πεθερός σαν έµπαινε κ’ έβγαινε στο σπιτικό τους. 
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Λεύκωμα 

 

Φωτογραφίες Λευκαδίτικου Γάμου 
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Γαλαζοφορεμένη!!! Το αγαπημένο χρώμα στο νυφικό του 

Λευκαδίτικου γάμου! Άλλα συνηθισμένα χρώματα, το 

κοκκινομπορντό και το πράσινο κυπαρισί! 
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Γάμος στην Κατούνα Λευκάδος! Συγγενείς φωτογραφίζονται 

με τη νύφη, η οποία πλαισιώνεται από νεαρές που φορούν τα 

Ευρωπαϊκά! 
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Γάμος στα Λαζαράτα Λευκάδος την δεκαετία του 1960. Εδώ η 

νύφη με μοντέρνο ευρωπαϊκό νυφικό! 
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Εξάνθεια! Γεμίζουνε με μαλλιά το στρώμα της νύφης! 
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Γάμος Λευκαδίτικος!  Τα βιολιά σε πρώτο πλάνο, όπως και ο 

μικρός μπροστά να βαστάει τη βαντιέρα με τα στέφανα και τη 

λαμπάδα του νιόφωτου! 
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Γράφημα με το γαμπριάτικο γιλέκο! Φιλοτεχνημένο με σχέδια 

και σειρίτια! 
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               Πλουμιστό λινό γαμπριάτικο πουκάμισο!   
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Τα προζύμια της νύφης, με ανύπαντρα κορίτσια σε ρόλο 

πρωταγωνιστικό ! Φωτογραφία απ’ την αναπαράσταση του 

Λευκαδίτικου Γάμου στην Καρυά! 
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Τα κρεβάτια της νύφης φορτωμένα στ’ άλογα! Θα πάνε στο 

σπίτι του γαμπρού! Και τούτη η φωτογραφία απ’ την 

αναπαράσταση του γάμου στην Καρυά, με πρωταγωνιστή τον 

Θεοφάνη Αραβανή. 
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Οι σπίλες. Κόσμημα της νύφης, το οποίο τοποθετούσε 

καρφωμένο στην πολύχρωμη σπαλέτα της. 
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Τα Κρεβάτια στην Εξάνθεια! Εδώ το άλογο σέρνει ένα σερνικό 

παιδί, με τον συμβολισμό να κάνει η νύφη σερνικά παιδιά… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[50] 

 

 

Λευκαδίτικος Γάμος! Με το μικρό παιδάκι μπροστά να βαστά 

τη  βαντιέρα με τα στέφανα! 
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Ποντάλια και μπόκολες! Κοσμήματα της νύφης! Το ποντάλι το 

φορούσε καρφιτσωμένο στην σπαλέτα και τις μπόκολες, για 

σκουλαρίκια στα αυτιά! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ 
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Στρωμένο νυφικό κρεβάτι! 
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Το τελευταίο μέρος από σωζόμενο λιγατοχάρτι! 
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Όπως παλιά! Οι νύφη και ο γαμπρός καβάλα στ’ άλογα. 

Φωτογραφία απ’ την αναπαράσταση του Λευκαδίτικου Γάμου 

στην Καρυά! 
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Κεράστρα στον Λευκαδίτικο Γάμο! Σκίτσο του Σφακισάνου 

λογοτέχνη Γεράσιμου Γρηγόρη. 
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Λευκαδιτοπούλες με νυφικά φορέματα! 
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Οργανοπαίχτες στην κορυφή  της συνοδείας του γάμου! Τα 

λεγόμενα Λευκαδίτικα <<Βιολιά>>, διότι δεν υπάρχει κλαρίνο… 
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Νύφη στην Εγκλουβή στην αποχαιρετιστήρια φωτογραφία με 

την μητέρα της! Απ’ το αρχείο του Νιόνιου Κούρτη, όπως 

σημειώνεται κάτω δεξιά. 
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Κι άλλη φανταστική ασπρόμαυρη φωτογραφία από παλιό 

Λευκαδίτικο Γάμο! 
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Η μάνα σέρνει τον χορό. Πίσω οι οργανοπαίχτες του γάμου!  
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Λευκαδίτικος Γάμος! Μπροστά το ντέφι! 
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Καταπληκτική  συλλογική φωτογραφία με γαμπρούς και 

νύφες Λευκαδίτες απ’ τον Οδυσσέα Νυδριού! 
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Καβαλαραίοι, όπως παλιά, στην αναπαράσταση του 

Λευκαδίτικου Γάμου στην Καρυά! 
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Ένα εντυπωσιακό <<Κουλούρι της νύφης>>, με τα σημερινά 

δεδομένα… Και αυτό απ’ την αναπαράσταση του γάμου στην 

Καρυά!  
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Λευκαδίτισσες επιδεικνύουν με καμάρι ένα απ’ τα προικιά της 

Λευκαδίτισσας μάνας! Την περίφημη Καρπέτα! 
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Κι άλλη μια αποθεωτική έγχρωμη φωτογραφία της 

Λευκαδίτικης Καρπέτας των προικιών της νύφης! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[67] 

 

 

Τα στέφανα στην στολισμένη βαντιέρα, στην εκκλησία μαζί με 

το Ευαγγέλιο! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[68] 

 

 

Λαζαράτα Λευκάδος. Τα Κρεβάτια, που περιέχουν τα προικιά 

της νύφης μεταφέρονται στο σπίτι του γαμπρού! Φαίνεται και 

η τσέτζερη, απ’ τα χαλκώματα που πήρε προίκα η νύφη! 
 

 

 

 

 

 

 

 



[69] 

 

 

Αναπαράσταση Λευκαδίτικου Γάμου στην Καρυά! Τούτη η 

φωτογραφία έχει ιδιαίτερη ιστορική λαογραφική αξία, γιατί οι 

αείμνηστοι οργανοπαίχτες είναι: Mε το βιολί ο Γιώργος απ’ τον 

Δρυμώνα, με το κλαρίνο ο Τσιρούφλης απ’ τα Χαραδιάτικα και 

με το λαούτο ο Μάης απ’ τον Άγιο Πέτρο! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[70] 

 

 

Γάμος στην Κατούνα Λευκάδος, με παράνυμφη και το μικρό 

παιδί με τη βαντιέρα, που έχει τα στέφανα και τις λαμπάδες 

του νιόφωτου! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[71] 

 

 

Κορίτσια του Ορφέα Λευκάδος  χορεύουν τη δεκαετία του 1960 

ντυμένες Λευκαδίτισσες νύφες στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[72] 

 

 

Κατούνα Λευκάδος! Νύφη ποζάρει με συγχωριανή της! 
 

 

 

 

 

 



[73] 

 

 

Κι άλλη φωτογραφία απ’ την Κατούνα Λευκάδος!  Η νύφη 

ποζάρει με τον πατέρα της! 
 

 

 



[74] 

 

 

Ωραία, αισθαντική φωτογραφία! Γαμπρός και νύφη στον χορό! 
 

 

 

 

 



[75] 

 

 

Λευκαδιτοπούλα ντυμένη τη νυφιάτικη στολή! Απ’ το 

φωτογραφικό αρχείο του Λευκαδολάτρη Ελβετού Φρίτζ 

Μπέργκερ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[76] 

 

 

Γάμος στον Αλέξανδρο Λευκάδος!  Τα παιδιά μαζί με το 

νιόφωτο πρωταγωνιστές! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[77] 

 

 

Γάμος στον Αλέξανδρο! Η νύφη χορεύει! Δεν υπάρχουν βιολιά, 

αλλά τα τραγούδια είναι απ’ το τζου – μπόξ… 


