
 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΑΜΟΣ... 

Η νύφη 

Αρχικά να σας πω πόσο ευτυχισμένη είμαι. Συνήθως οι κοπέλες παντρεύονται με προξενιό αλλά εγώ είμαι 

τυχερή γιατί μόνη μου διάλεξα τον άνδρα μου. Και είδατε τι τράβηξε για να με παντρευτεί. Στο σπίτι μου έρχονται 

φίλοι και συγγενείς να ευχηθούν. Ο φούρνος ψήνει τα πρώτα γλυκίσματα ενώ ακούγεται το πρώτο τραγούδι. 

«Τρισεύγενη στο γάμο σου στα στεφανώματά σου, τα χιόνια αλεύρια να γενούν και τα πουλιά δαμάλια» 

Ακολουθεί το γέμισμα του στρώματος, των μαξιλαριών και το στρώσιμο του κρεβατιού. Έπειτα οι συγγενείς του 

γαμπρού με ευχές και τραγούδια θα πάρουν τα «προικιά» μου που είναι φορέματα, κεντήματα, χειροτεχνήματα 

και ξυλόγλυπτα πανέμορφα σεντούκια. Τη μέρα του γάμου μου θα έρθουν οι φίλες μου να με χτενίσουν και να 

μου φορέσουν τη νυφική μου φορεσιά, αυτή με τα λουλούδια που μου έφερε ο αγαπημένος μου. Θα μου 

φορέσουν και τον πέπλο μου 

Ταυτόχρονα περίπου και στο σπίτι του γαμπρού, με την παρουσία  του παρακούμπαρου - μπραζέρη - γίνεται με 

πολλή επιμέλεια το ξύρισμα και ο στολισμός του. Στην ευτυχία του σπάζεται και κάποιο πιάτο με νομίσματα που 

τα παίρνουν τα μικρά αγόρια που βρίσκονται εκεί. Αφού και ο λαιμός του γαμπρού στολιστεί με το χρυσοκέντητο 

λευκό μαντήλι, ο παρακούμπαρος τον οδηγεί στο λευκό καταστόλιστο άλογο. Τώρα η γαμήλια πομπή είναι 



έτοιμη και με το τραγούδι «Φώτα τα φεγγαράκι μου να πάω στην αγάπη μου» παίρνει το δρόμο για το σπίτι της 

νύφης. 

Αφού η πομπή των καβαλαραίων, με προπομπούς τα όργανα και την καλορίζικη παρέα, με τις πανέμορφες 

πίττες και τις «κεντητές» δίπλες, με τα κουφέτα και τα ροδοπέταλα, φτάσει στο σπίτι μου, ο αγαπημένος μου μου 

τραγουδάει : «σήκω τοιμάσου αγάπη μου και βάλε τα λευκά σου, να κάνωμε στην εκκλησιά τα στέφανωματά 

σου». 

Μέσα από αυτά  τα τραγούδια περιστοιχισμένη από τις φίλες μου(παραδελφές) και τους γονείς μου, φτάνω στον 

γαμπρό που θα με πάει στην εκκλησία. 

Μετά το γάμο θα γυρίσουμε στο νυφιάτικο σπίτι και θα φάμε μαζί με τους καλεσμένους τους την καθιερωμένη 

μακαρονάδα με τα ψητά, καθώς και τον χόνδρο με το μέλι - σύμβολο γονιμότητας. Έπειτα μέσα από στιγμές 

συγκίνησης και ευχών τους προσφέρονται τα δώρα (χάρες) που είναι φορέματα, μαντήλια, προσόψια και 

πουκάμισα. 

Ενώ όμως τελειώνει η διασκέδαση τούτη, φουντώνει στο χωριό του γαμπρού, που μόλις θα φτάσω στην πλατεία 

του χωριού θα με υποδεχτούν με ρύζι και ροδοπέταλα και εγώ σαν προσφορά της αγάπης της θα πετάξω 

καρύδια, μύγδαλα και σύκα. 



Μετά θα κατέβω από το άλογο και θα μπω στο σπίτι πατώντας κάποιο σιδερικό - υνί ή πέταλο - και θα φάω 

παράλληλα τα προσφερόμενο από την πεθερά μέλι με καρύδι, ενώ στην ποδιά μου θα καθήσει μικρό αγόρι που 

θα το ασημώσω με κάποιο ρόδι που έντεχνα είναι παραγεμισμένο με κάποια νομίσματα. Συνεχίζουν χοροί και 

γλέντια!!! Αχ, θα με βοηθήσετε; 


