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Ό γάμος άπ' αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι καί τής σήμερον θεωρείται, ώς καί
εις άλλους λαούς, έκ τών σπουδαιοτέρων γεγονότων τοϋ κοινωνικού βίου, διό καί
έχει περιβληθή δι' ειδικών κατ' έθιμον θεσμών καί τελετουργιών, παραλλήλως
πρός τάς περί αύτοϋ διατάξεις τοΰ θετού δικαίου. Ουτω συντελείται δι' αύτοϋ
ή σύστασις τής οικογενείας, ή οποία αποβλέπει ού μόνον εις τήν πλήρωσιν άμοι-
βαίως τών άναγκών άνδρός καί γυναικός άλλά καί εις παιδοποιΐαν. Εις τόν
γάμον ούτω μέ τό περιεχόμενον τούτο, ώς έπίσης καί εις άλλας περιστάσεις τής
ζωής τοϋ λαού, έν αίς κυρίως ή γέννησις καί ό θάνατος, άπαντώνται κατά τόπους
νόμιμα θρησκευτικού ή μαγικού περιεχομένου, διά τών οποίων, συνδεδεμένων
μέ τό τυπικόν τής σχετικής εορταστικής λειτουργίας, επιζητείται τό μέν ή προ-
στασία τοϋ νέου ζευγους άπό παντός κακού, τό δέ ή μετάδοσις εις αύτό δυνάμεως
πρός γονιμότητα καί γενικώς ευτυχίαν εις τόν έγγαμον βίον του.

α) Ό σίτος διά τόν γαμήλιον οίρτον

Είς τήν έν γένει προετοιμασίαν τής τελέσεως τοϋ γάμου, πλήν άλλων,
σημαντικήν θέσιν καταλαμβάνει ή τελετουργική παρασκευή τοϋ διά τόν έορτα-
σμόν τοΰ γάμου άρτου, είδικώτερον δέ ή τής κουλλουρας τοΰ γαμβροΰ καί τής
νύμφης κ. ά.

Ό πρός τόν σκοπόν τούτον άναγκαίος σίτος, ώς καί δι' άλλας εορταστικάς
άνάγκας, επιλέγεται ύπό τοΰ γεωργού κατά τό άλώνισμα, ώς έθίζεται έν Σκύρο.)1
καί άλλαχού.

Ό σίτος ούτος πέμπεται κατά τό έθος εις ποσότητά τινα εις τάς οικογε-
νείας, αί όποίαι πρόκειται νά τελέσουν τούς γάμους τών τέκνων των, μόλις ανται
άποστείλουν εις συγγενικά ή φιλικά τθ)ν πρόσωπα προσκλήσεις περί συμμετοχής
αυτών εις τόν έορτασμόν, ώς έπί παραδ. είς Σιταριάν Φλωρίνης ένθα κάθε

1 Βλ. Νίκης Λ. Πέρδικα, Σκύρος, τόμ. I, 'Αθήναι 1940, σ. 158.

2 Βλ. Κέντρον Έρεΰνης τής 'Ελληνικής Λαογραφίας" (εφεξής βραχυγραφικώς :
Κ. Λ.) χφ. 2787, α. 12 (συλλ. Προκοπ. Παπανονση, Σιταριά Φλωρίνης, 1963). Πρβλ. καί
έκ Πυλίας Κ. Α., χφ. 1378Α, σ. 5 (συλλ. Γεωργίας Ταρσούλη, Καπλάνι Πυλίας, 1939).
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προσκληθείς οικογενειάρχης στέλλει «ένα κόσκινο γεμάτο σιτάρι», ούτω δέ συγ-
κεντρούται ή άπαιτουμένη ποσότης διά τήν παρασκευήν τών ψωμιών τοΰ γάμου.
Εις τήν Τήλον ' οί γονείς τών μελλονύμφων διαθέτουν εξ ημισείας τήν άπαιτου-
μένην ποσότητα σίτου ή κριθής. Ούτως εις τάς οικίας τών μελλονύμφων, ένιαχού
είς τήν αύλήν ! ή ε'ις κεντρικόν δωμάτιον 'Ί επί ήπλωμένου επί τού δαπέδου σινδο-
νίου ή έπί δύο έως τριών «κιλιμιών» ' ή μιάς «κουβέρτας» κατατίθεται ό προσ-
φερόμενος σίτος ύπό τών προσκεκλημένων εις τόν γάμον οικογενειών. 'Επί τού
σωρού τοΰ σίτου τούτου τοποθετείται σταυρός εκ πρασίνων κλάδων καί άνθέων",
ειτα δέ «κυλιούνται» έπ' αύτού ύπό τών παρισταμένων δύο άγόρια καί ένα κορίτσι.
Ή πράξις αύτη άποσκοπεΐ εις τήν γέννησιν ύπό τοΰ ζεύγοί'ς τέκνων καί μάλιστα
άρρένων, τά όποια θεωρούνται ώς στυλοβάται τής οικογενείας, ένιαχού δέ καί
φυσικοί7 κληρονόμοι τής άκινήτου περιουσίας αύτής. Ό σκοπός ούτος διατυπώ-
νεται έτι καί εις τά άδόμενα ύπό τών παρισταμένων άσματα:

Νά γεννηθούν πολλά παιδιά

νά είναι άγόρια και κορίτσια,

και νά τρανέψουν τά παιδιά,
νά γίνουν παλληκάρια \

Οί κυλιόμενοι έπί τοΰ σίτου παίδες, ώς έπίσης καί όσα άτομα θά χρησιμο-
ποιηθούν κατόπιν διά τήν ζύμωσιν τών άρτων τοΰ γάμου, πρέπει νά είναι άμφι-
θαλείς. Σημειώνομεν ούτως έκ τής περιοχής τοΰ νομού ΙΙέλλης", ότι οί εύρισκό-
μενοι πέριξ τοΰ σωρού τού σίτου, άφοΰ λάβουν εις χείρας «τούρταν», τοποθετούν

1 Βλ. Δημ. Χαβιαράν, είς περ. «Ζωγράφ. Άγιόν», τόμ. Α', έν Κων/λει 1891, σ. 265.

» Βλ. Κ. Α., χφ. 2579, σ. 6 (συλλ. 'Ελένης Κάλλια, 'Αρχάγγελος ΉμαΟείας, 1962).

3 Βλ. Κ. Α., χφ. 2394, σ. 331 (συλλ. Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη, έκ τοΰ νομοΰ Πέλ-
λης, 1961).

4 Βλ. Κ. Α., χφ. 2394, ένθ' άν., σ. 439.

5 Βλ. Κ. Α., χφ. 2786, σ. 22 (συλλ. Ίωάνν. Φωτιάδου, 'Αχλάδα Φλωρίνης, 1963).
" Βλ. Δημ. Μπαλάνου, Τό φυτικόν βασίλειον άπό θρησκευτικής απόψεως, Πειρ.

Γράμματα 1 (1940), τεΰχ. 2, σ. 16-17.

7 Κ. Α., χφ. 1478, σ. 113 (συλλ. Μαγδαληνής Τσάκωνα, Μανιάκι, 1941).
3 Κ. Α., χφ. 2786, ενθ' άν., σ. 23.
3 Κ. Α., χφ. 2394, ένθ' άν., σ. 240.
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αυτήν συμβολικώς έπί τής κεφαλής αμφιθαλούς 1 άρρενος παιδιού, τό όποιον
αργότερον θ' άναλάβη τό ζύμωμα, «άνάπιασμα», τών προζυμιών.

Ό σίτος ούτος διά τά ψωμιά τού γάμου, άφού, ύπό τήν συνοδείαν μουσικής
καί ασμάτων, άφαιρεθούν έξ αύτοϋ μετά προσοχής ύπό νεανίδων * αί ξέναι ούσίαΐ;
κομίζεται, ομοίως υπό συνοδείαν μουσικής ασμάτων καί χορών, εις πλησίον ποτα-
μόν ή πηγήν πρός πλύσιν (Κύπρος) \

Ή μετά τό στέγνωμα άλεσις αύτοϋ έγίνετο παλαιότερον διά χειρομύλου εις
τάς οικίας τών γονέων τοϋ γαμβρού καί τής νύμφης ή εις γουδί1 ύπό νεανίδων
τή συνοδείςι έπίσης μουσικής καί τραγουδιών '. "Οταν διά τήν άλεσιν χρησιμο-
ποιούνται κοινοί μύλοι (νερόμυλοι ή άνεμόμυλοι), τότε ό σίτος κομίζεται έκεΐ προς
άλευροποίησιν, έπίσης μετά μουσικής καί τραγουδιών". Συνήθως τόν σίτον μετα-
φέρει νεάνις άμφιθ-αλής, ή όποία έν ΊΙπείρω δέον νά φέρη μαζί της «σακκούλι»
μέ κουλλούραν άρτου εντός αύτοϋ, ειδικώς παρασκευασθ-είσαν, ώς άμοιβήν εις τόν

1 Βλ. γενικώτερον περί τών αμφιθαλών είς τήν μελέτην τον Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη,
Οί αμφιθαλείς εις τόν βίον τοϋ λαοϋ, Άρχ. Θρςικ. Λαογρ. καί Γλωσσ. Θησανροϋ, τόμ.
ΙΓ' (1946 -47), σ. 199-200.

2 Βλ. Ήρ. Μ. Καραναστάση, Τά έθιμα τοϋ γάμον στά χωριά τής Κώ, Άντιμάχεια
καί Καρδάμενα, Δωδεκ. Άρχεΐον, τόμ. Δ' (1959/60), σ. 232. Πρβλ. Δ. Σ. Παπαντωνίου,
Γαμήλια ασματα, προπόσεις καί ενωχίαι χωρικών Άρκάδων, Άρκαδ. Έπετηρίς, τεϋχ. 2
(1906), σ. 182.

3 Βλ. Άθαν. Σακελλαρίου, Τά Κνπριακά, τόμ. Λ', έν "Αθήναις 1890, σ. 720. "Ετι
Κ. Α., χφ. 2754, σ. 11 (συλλ. Λ. Ί. Κοκολιοϋ, Λαογραφικά έκ Κύπρου, 1963).

4 Βλ. Μ. Μακρυγιαννοπούλου, Ό άρραβών καί ό γάμος, έκδ. Πέργαμος, 1929, σ. 250.
Πρβλ. έξ Ίεροπηγής Καστοριάς Κ. Λ., χφ. 2459, σ. 213 (συλλ. Βασ. Διαμαντοπούλου)
ένθα «μαζεύονται οί κοπέλλες καί κοπανίζουν (κόπανος είναι ένα χοντρό ξύλο) σιτάρι ... ».

5 Παρατίθενται σχετικά δίστιχα έκ Κύπρου' βλ. Π. Λεοντίον, Τραγούδια τού γά-
μου, Μαθητ. "Εστία, έτ. ΙΓ' (1962), άρ. 33, σ. 37 :

"Ω, Παναγία Δέσποινα, μέ τομ μονογενή σον
καμμιά δουλειά έγ γίνεται μέ δίχως τήβ βουλή σου.
Ό ουρανός εν στραντζυλός τζαΐ τ' άστρα μέσ' τήμ μέσην,
ελάτε ξένοι τζαί διτζοί ν' άλ,έσωμεν τό ρέσιν.

e Τα χιόνια άλεύρια νά γενοϋν καί τά πουλιά δαμάλια

κ' ή θάλασσα γλυκό κρασί, νά πιουν τά παλληκάρια,
νά πιοϋνε, νά μεθύσουνε, νά πάνε γιά τή νύφη.
(Κ. Α., χφ. 856, σ. 2, σνλλ. Ν. 'Αλεξοπούλου, Μαντινεία "Αρκαδίας, 1914).

7 Βλ. Κατ ίνας Γ. Παπά, Γαμήλια έθιμα τής Β. Ήπείρον, Ήπειρ. 'Εστία 5 (1956),
σ. 350.
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μυλωναν διά τήν άλεσιν τοϋ σίτου'. Έκ τής κουλλούρας ταύτης θά γευθούν
πάντες οί παρευρισκόμενοι εις τόν μύλον*, θά ριφθή δέ καί τεμάχιον ε'ις τήν
μυλόπετραν \ όπου άλέθεται ό σίτος. Έάν ό άρτος ούτος δέν καταναλωθή ενταύθα,
ή νεάνις (ή αί νεάνιδες) θά παραλάβη τό άπομεΐναν μέρος, τό όποιον θά διανείμη
έπιστρέφουσα ε'ις όσους συναντήση καθ' όδόν. 'Έπρεπε δηλαδή ό άρτος τής
κουλλούρας ταύτης νά καταναλωθή καί μή έπιστραφή εις τόν οίκον.

Συνήθως αί προσερχόμενοι εις τόν μύλον νεάνιδες άδουν διάφορα ασματα,
ώς έν Ήπείρω *ό κατωτέρω ' :

Νυστάζω, νυσταρίζω,
καί ποιός πάει στο μύλο ;

— Κοιμήσου, κορασιά μου,
κ' εγώ πάω στο μύλο.

ö — Νυστάζω, νυσταρίζω,

καί ποιός θά μου τ' άλεση ;

—Κοιμήσου, κορασιά μου,
κ εγώ θά σου τ' αλέσω.

— Νυστάζω, νυσταρίζω,

10 καί ποιός θά τό ξαγιάση ;

— Κοιμήσου, κορασιά μου,
κ έγώ θά τό ξαγιάσω.

Ό μυλωνάς, μόλις άντιληφθή τήν πομπήν τών προσερχομένων νεανίδων, θά
διακόψη τήν άλεσιν άλλου σίτου, διά νά δοθή ούτως ή προτεραιότης εις «τά
άλέσματα» τοϋ γάμου. Κατά τό έθιμον επιβάλλεται νά άλεσθή ό σίτος τοΰ γάμου
τήν ιδίαν στιγμήν, καθ' ήν μετεφέρθη, ίνα μή τό άλεσμα, όπερ προορίζεται

1 Ξενοφ. Δ. Αναγνωστοπούλου, Λαογραφικά Ρούμελης, 'Αθήναι 1955, σ. 40. Πρβλ.
έξ Αιτωλίας Κ. Α., χφ. 916, σ. 368, ένθα «τ' άλεσμα πού φέρνουν ν' αλέσουν τή βδομάδα
τοΰ γάμου καί τό 'χουν νά άναπιάσουν τά προζύμια δέν ξαϊάζεται». Έξ 'Ιωαννίνων βλ.

Κ. Δ., χφ. 2037, σ. 79 (συλλ. Δημ. Δρούγκα, Χρυσοβίτσα Μετσόβου 'Ιωαννίνων, 1952).
Κ. Δ., χφ. 1475, σ. 19 (συλλ. Μαρίας Ίωαννίδου, 'Αγία "Άννα Εύβοίας, 1942) καί Κ. Α.,
χφ. 2894, σ. 55 (συλλ. Ά. Δευτεραίου, "Ανω Κλεινά! Φλωρίνης, 1964).

3 Κ. Δ., χφ. 2894, ένθ' άν., σ. 156 καί ΊΙλία Κ. Σαμαρά, Λαογραφικά Κλειστού
Εύρυτανίας, 'Αθήναι 1964, σ. 67.

3 Κ.Λ , χφ. 2894, ένθ' άν., σ. 156.

4 Κ. Λ., χφ. 248, σ. 6 (συλλ. Αίκατ. Παπά, Δέλβινον 'Ηπείρου, 1921). Πρβλ. καί
Κατίνας Γ. Παπά, ένθ' άν., σ. 350.



ΓΑΜΗΛΙΟΙ ΑΡΤΟΙ

155

δι' ιερόν σκοπόν, τόν γάμον, παραμείνη εις τόν μύλον, όπου, κατά τάς λαϊκάς
δοξασίας, έλλοχεύουν αόρατα έπικίνδυνα πνεύματα.

β) Κοσκίνισμα - προζύμι

'Αφού τό άλευρον τούτο κομισθή αναλόγως εις τάς οικίας τών μελλονύμ-
φων, θά τεθή εντός σάκκων καινουργών, μή μεταχειρισμένων (Λιγουριό 'Αργο-
λίδος)'.

Ή ζύμωσις κατόπιν τού προζυμιού, τό «άνάπιασμα», ώς λέγεται, γίνεται
συμφώνως πρός καθωρισμένον τυπικόν4. Τρία άρρενα παιδία', άμφιθαλή, θά
μεταβούν εις τήν κρήνην πρός μεταφοράν τού άναγκαίου ύδατος (Μακεδονία) '.
Εις τινας μάλιστα τόπους, ώς εις τό Μανιάκι Πυλίας, οί παίδες ούτοι έρχονται
εις τήν κρήνην μετημφιεσμένοι μέ ενδύματα «κοριτσίστικα» Κατά τήν μετάβα-
σιν εϊς τήν βρύσιν δέν έπιτρέπεταί τις νά όμιλήση ούτε νά άκουμβήση εις τι ση-
μεϊον, ούτω δέ θά κομισθή εντός καινουργοϋς καί όλοκεντημένης στάμνας (Σκύ-
ρος)'' τό «άκριτο», τό άμίλητον νερόν . 'Εν Πελοποννήσω οί άκολουθούντες εις
τήν μεταφοράν ταύτην τοϋ ύδατος τραγουδούν :

Τρέχουν τά νερά, τρέχουν κ' οί βρύσες,
τρέχει κι ό γαμπρός νά πάη στή νύφη.

— Βρύση κρυόβρυση, κρουσταλλωμένη,
βγάλε κρύο νερό κρουσταλλωμένο,
■5 νά γιομίσουμε χρυσά κανάτια,

ν' άναπιάσουμε χρυσά προζύμια *.

' Βλ. Χρ. Α. Γιαμαλίδψ, έν Λαογρ. 5 (1915), σ. 047, 4.

2 'Αλ. Χ. Μαμμοπονλον, "Ηπειρος, τόμ. Α', 'Αθήναι 1961, σ. 147. "Ετι Κ. Καρα-
πατάκη, Γάμος τοϋ παλιού καιροί (Λαογραφικά τής περιοχής Γρεβενών), "Αθήναι 1960,
σ. 161.

3 Γεωργίας Ταρσούλη, Ό γάμος στά χωριάτης ΙΙυλίας, Πελοπ. Πρωτοχρονιά, τόμ. Δ'
(1960), σ. 263. 'Αλλαχοϋ στέλλεται έν παιδίον νά φέρη ΰδωρ άπό τρεις κρήνας, ώς εθί-
ζεται είς τά χωρία τοϋ νομοΰ Φλωρίνης. Βλ. Κ. Α., χφ. 2894, ένθ' άν., σ. 56.

« Βλ. Γ. Τριανταφνλλίδψ, είς Μακεδ. Ήμερολ. έτ. 1938, σ. 140.

6 Κ.Λ., χφ. 1474, σ. 44 (συλλ. Μ. Τσάκωνα, Μανιάκι, 1938).

β Βλ. Νίκην Πέρδικα, ένθ' άν., σ. 112.

' Βλ. Γεωργ. Αίκατερινίδου, Τό «άμίλητο νερό» είς τόν βίον τοϋ λαοΰ. Έπετ. τοΰ
Λαογρ. "Αρχ., τόμ. 15/16 (1962/63) σ. 56. Είς Γρεβενά, βλ. Κ. Καρα:τατάκη, ένθ' άν., α. 53.

» Κ. Α., χφ. 1508, σ. 163 (συλλ. Μ. Τσάκωνα, Μανιάκι, 1944). Πρβλ. άνάλογον έξ
'Ηπείρου έν Λαογρ. 5 (1915), σ. 32 καί έξ 'Αρκαδίας είς Κ. Α., χφ. 856, σ. 3.
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Καθ·' όδόν γίνονται στάσεις, καθ·' ας χορεύουν καί ρίπτουν πυροβολισμούς 1 είς τόν
άέρα κρούοντες συγχρόνως διάφορα άντικείμενα πρός πρόκλησιν θορύβου. Σημειω-
τέον ότι ή πομπή, επιστρέφουσα έκ τής πηγής, άκολουθεΐ άλλην όδόν εκείνης, ήν
έχρησιμοποίησε κατά τήν έκεΐ μετάβασιν \

Είς τήν ο'ικίαν, όπου θά μεταφερθή τό «αμίλητο νερό», έχουν συγκεντρο)θή 11
συγγενείς καί φίλοι τών μελλονύμφων" έκ τούτων νεάνιδες αμφιθαλείς κοσκινί-
ζουν τό άλευρον, ένφ οί παριστάμιενοι άδουν διάφορα άσματα, ώς π.χ. τό έπό-
μενον καί άλλα'.

ij , j j-J j6 J—-j—j Jjj j J j]*; J Jjgg

Σέ_Tiu _ -κνα

Σέ πνκνά πνκνά είν τ' αλεύρια
κι ά- να- φράτα είν' τά προζύμια
κι άγόρας, πού τ' άναπιάνει,
νά 'χτ) μάννα και πατέρα,
5 νά 'χτ] άδέρφια και ξαδέρφια,
νά 'χγι σνγγινο μεγάλο ".

1 'Εκ Πελοποννήσου βλ. Γεωργ. Ταραούλη, ενθ'άν., σ. 263, ώς καί Κ. Α. χφ. 1159,
σ. 64 (Κορώνη Πυλίας, 1938). "Έτι έκ Πόντου βλ. Δ. ΧατζηΙωαννίδου, Ό Τονανμάς,
Ποντ. 'Εστία, 14 (1963), σ. 7002. Πρβλ. καί έκ Παραμυθίας Κ. Α., χφ. 1422, σ. 241
(συλλ. Μαρίας Αιουδάκη, Βλαχοχώρι ΙΙαραμυΟίας, 1940).

2 Κ. Α., χφ. 2790, σ. 16 (συλλ. Γεωργ. Μπούτση, Περικοπή Φλωρίνης, 1963).
Πρβλ. Άθαν. Χ. Μπούτονρα, Προλήψεις του ελληνικού λαού καί έρμηνεία αυτών, 'Αθή-
ναι 1931, σ. 51.

3 Βλ. Εύστ. Γ. Πολίτου, Ό γάμος έν Λευκάδι, Λαογρ. 1 (1909), σ. 310.

4 Ή μουσική καταγραφή τοϋ παρόντος άσματος, <ί)ς καί τοϋ έν σελίδι 162, έγένετο

ύπό τού συντάκτου - μουσικού Σπ. Περιστέρη.

s Βλ. Σπ. Περιστέρην είς Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. ΙΕ'- ΙΣΤ' (1962- 63), σ. 289.
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Κατά τό κοσκίνισμα τοϋ αλεύρου εντός σήτας τραγουδούν :
Σήτα, μεταξόσητα,
σήτα, -ψιλή μου σήτα,
σήτίσε, ξεσήτισε
τοϋ γαμπροϋ μας τό προζύμι'.

Αύτη τίθεται κατά τό κοσκίνισμα έπί τής «όμορφοπελεκημένης» 8 σκάφης
«ανάστροφα» 3, ήτοι μέ τό στόμιον πρός αύτήν, πρός τόν σκοπόν κατά τήν λαϊκήν
πίστιν νά μή «πιάνουν τά μάγια», μάλιστα δέ καί ή κόρη, ή όποία θά κοσκινίση
τό άλευρον, φέρει πρός τοΰτο ε'ις τήν μέσην της μάχαιραν

Ή κόρη πλησιάζει πρός τούς «ζυμωτήρας» μέ τάς χείρας ήνωμένας ' καί τάς
παλάμας άνεστραμμένας διά νά ρίψη άλευρον έπί τής άνεστραμμένης 0 σήτας.

Έν Λευκάδι ' τό διά τά προζύμια προοριζόμενον άλευρον κοσκινίζουν τρία
παιδιά, παρομοιαζόμενα πρός τρία λαλοΰντα άηδόνια, ως :

1 Κ. Α., χφ. 1620, σ. 2 (συλλ. Θέμελη, Λευκάς, 1956).

3 Κ. Λ., χφ. 1809, σ. 28 (συλλ. Κων. Πολυχρονοπούλου, Κοτύλιον'Ολυμπίας, 1953).
Κ.Λ., χφ. 1474, ενθ'άν., σ. 111, άσμα. "Ετι Κ. Α., χφ. 2089, σ. 5-6 (συλλ. Κων/νου
Πάλμου, Λευκάς, 1954) καί Κ. Λ., χφ. 1998, σ. 2-3 (συλλ. Θ. Παπαχαραλάμπους, Χρύ-
σοβον Ναυπακτίας, 1953), ένθα καί £σματα ειδικά άναφέρονται είς τήν σκάφην τοΰ
ζυμώματος τών γαμήλιων άρτων.

3 Πρβλ. Δ. Γουσίον, Ή κατά τύ Πάγγαιον χώρα, έν Λειψία 1894, σ. 74. 'Ενταύθα
δέν πιάνουν τά μάγια αύτόν πού φορεί ανάποδα τό ένδυμά του. Πρβλ. καί Γ. Ά. Μέγα,
Παραδόσεις περί ασθενειών, Λαογρ. 7 (1923), σ. 478 : «τ' άργαλεϊα γέν'τα σ' ούλα ανά-
ποδα (τό πάμ' τύ βάζαν κάτ' καί τό κάτ' τό βάζαν πάμ')» πρός έπιτυχίαν τής μαγγανείας.
'Επίσης, όταν έν Κεφαλληνία αναφέρουν τό όνομα τού διαβόλου, θέτουν άμέσως ύρθίαν
τήν παλάμην διά προφύλαξιν' βλ. έν Παρνασσώ, τόμ. Ζ' (1965), σ. 34.

1 Βλ. Γ. Π. 'Αναγνωστοπούλου, Λαογραφικά έξ 'Ηπείρου, Λαογρ. 5 (1915), σ. 41.
'Επίσης έν Λευκάδι' βλ. ΕύσταΟ. Γ. Πολίτου, ένθ'άν., σ. 310. Πρβλ. καί Κ. Λ., είς
χφ. 2792, σ. 81 (συλλ. 'Αστεριού Παπανικολάου έξ 'Ελάσσονος, 1963)' καί έν Κεφαλληνία
πρός άποτροπήν τών δαιμονικών όντων άναφωνοΰν «σίδερο 'ς τή μέση μας»' βλ. έν Παρ-
νασσώ, ένθ'άν., σ. 347. Πρβλ. καί έκ Σαρανταπόρου 'Ελάσσονος Κ. Λ., άρ. χφ. 1969,
σ. 29 (συλλ. '/. Κωσταρίκου, 1953), ένθα «ζώνονται ένα λουρί και ένα σκεπάρι γιά νάναι
όπως λένε ή νύφη στερεωμένη».

s Βλ. Κ. Λ., χφ. 2792, ένθ'άν., σ. 81.

6 Βλ. 'Ελπινίκης Σαραντή - Σταμούλη, Προλήψεις καί δεισιδαιμονίες της Θράκης,
Λαογρ. 14 (1952), σ. 191.

7 Βλ. Ευστ. Γ. Πολίτου, ένθ' άν. ΙΙρβλ. καί έκ Πελοποννήσου Γεωργίαν Ταρσούλη,
ένθ' άν., σ. 263. Διά τά συμβαίνοντα άλλαχοΰ βλ. Κ. Λ., χφ. 2758, σ. 44 (συλλ. Γεωργ. Κ.
Σπυριδάκη, Κίμωλος, 1963). 'Ελπινίκης Σαραντή - Σταμούλη, ένθ'άν., σ. 191. Γ. Π. 'Ανα-
γνωστοπούλου, ενθ'άν., σ. 36.
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Τρίγια αηδόνια 'κει λαλούνε
στού γαμπρού μας τά προζύμια.
Τό 'να κλώθ', τ' άλλο γνέθ',
τ' άλλο 'κεϊ λαλεί καί λέει :
5 — Ποταμέ μον, άχ, χλιανέ μου,

τά νερά σου .....

ν άναπιάσουμε προζύμια,
γιά νά φκειάσουμε κουλλούρια
καί νά κάμουμε τό γάμο

Άλλαχού νεάνις έκ τών προσκεκλημένων εις τόν γάμον ορίζεται ώς ή
«ζυμωτού» ήτις ασχολείται μέ τήν παρασκευήν τής ζύμης. Πριν αντη άρχίση
τό ζύμωμα, μικρόν άρρεν παιδίον μέ ένα «ζευγλί» (ράβδος σιδηρά χρτ]σιμοποιου·
μένη έν τφ ζυγώ τών βοών) κλεμμένον ', ε'ι δυνατόν, έξ άλλης οικίας, έπί τής
κορυφής τού οποίου έχει προσδεθ-ή εις σχήμα σταυρού 5 δέσμη βασιλικού μέ έρυ-
θ·ρόν νήμα μετά τού δακτυλίου τού άρραβώνος τού γαμβρού ή τής νύμφης, κάμνει
έπί τής ζύμης τό σημείον τού σταυρού. Τήν στιγμήν τής ένάρξεως τής ζυμώσεως
διά τής χύσεως ύδατος έπί τοΰ άλεύρου ρίπτεται πτ'ροβολισμός εις τόν άέρα', ώς
άνακοίνωσις ' περί τής τελέσεως τοΰ γάμου κατά τήν προσεχή Κυριακήν. Εις

' H.A., χφ. 1658, σ. 3 (συλλ. Νικ. Κοντοσοπονλον, Καρυά Λευκάδος, 1951).

a Έξ Ελάσσονος· βλ. Κ. Λ., χφ. 2792, ενθ* άν., σ. 81. Έξ 'Ηπείρου Κ. Λ., χφ.
1908Β, σ. 60 (συλλ. Δημ. Β. Οίκονομίδον, Λαογραφική Αποστολή εις Κόνιτσαν (Πάπιγ-
γον), 1953).

3 Έκ Δυτ. Μακεδονίας' βλ. Κ. Λ., χφ. 2790, σ. 16 (συλλ. Γεωργ. Μποντση, Περι-
κοπή Φλωρίνης, 1963). Πρβλ. Κ. Λ., χφ. 2459, σ. 109 (συλλ. Ξενοφ. Μαγκλάρα, περιοχή
Καστορίας, 1962) καί Κ. Λ., χφ. 2894, σ. 56 (συλλ. Ά. Ν. Δεντεραίου, έκ του νομοΰ Φλω-
ρίνης, 1964).

4 Κ. Λ., χφ. 2785, σ. 39 (συλλ. Άριστοτ. Μαντρατζή, Ξινό Νερό 'Αμυνταίου, 1963).
ΙΙρβλ. καί Κ. Λ., χφ. 2789, σ. 6 (συλλ. Μαρίας Λιάκον, "Αγιος Παντελεήμων Βεγορίτι-
δος Φλωρίνης, 1963).

5 Κ. Λ., χφ. 2894, ένθ' άν., σ. 56.

" ΙΙρβλ. τά κατά τόν γάμον έν Άρκαδί^ Κ. Ά. Ρωμαίον, Τό ύνί κατά τόν γάμον,
Λαογρ. 7 (1923), σ. 357.

7 Βλ. έκ Ναυπακτίας Δημ. Ντονζου, Λαογραφικά ορεινής Ναυπακτίας (Κραβάρων),
'Αθήναι 1961, σ. 85. Έκ Ρούμελης Ξενοφ. Γ. 'Αναγνωστοπούλου, Ελληνικά έθιμα, Α',
'Αθήναι 1956, σ. 42. Έκ Φλωρίνης, Κ. Λ., χφ. 2790, ένθ' άν., σ. 17. Έξ 'Ηπείρου
Κ. Λ , χφ. 2302, σ. 573 (συλλ. Δημ. Β. Οίκονομίδον, Πράμαντα 'Ιωαννίνων, 1959).
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Ξινόν Νερόν 'Αμυνταίου ' αναμειγνύεται εις τήν ζύμην καί προζύμι παλαιόν έξ
οικογενείας, ή οποία έχει έν ζωή άπαντα τά τέκνα αύτής.

Κατά τήν παρασκευήν τού φυράματος τά παριστάμενα κοράσια, επιθέτοντα
τάς χείρας έπί τοΰ άλεύρου τής σκάφης, έπεύχονται «νά προκόψ» καί
ρίπτουν άσημένια νομίσματα3, μεταξύ δέ τούτων καί οί γονείς τών μελλονύμφων,
συγχρόνως δέ λέγεται εν μελο.)δία :

"Ελα, μάννα, άσήμωσέ το
καί πατέρα χρύαωσέ το '.

Τά νομίσματα ταύτα λαμβάνουν κατόπιν αί νεάνιδες3, αί όποίαι ήσχολήθη-
σαν εις τήν παρασκευήν τοΰ προζυμιού. Τό ούτω παρασκευασθέν προζύμι στολί-
ζεται ακολούθ-ως μέ τό «λουλούδι τοΰ Σταυρού», τόν βασιλικόν", διά νά είναι
καί ή ζωή τών μελλονύμφων ευτυχισμένη1.

Εις τήν Ίνέπολιν " τής Σινώπης έκαλύπτετο παλαιότερον (προ τοΰ 1923) το
προζύμι μέ ώραίον καί κεντημένον μακρύ ύφασμα. Είς Κάτω Κλεινάς Φλωρίνης
τό σκεπάζουν μέ τήν κάπαν τού πλέον ηλικιωμένου ποιμένος, «πού έχει χρόνια
στά πρόβατα, θά πάνε νά τήν πάρουνε όχι άπό τύ σπίιι του, άλλά άπό τό
μαντρί» ". 'Ακολούθως τοποθετείται τό προζύμι εις τό μέσον τής αιθούσης, πέριξ
αύτού στήνεται χορός, αδονται δέ καί σχετικά τραγούδια 10. Τόν χορόν σύρει άρρεν

1 Έκ Δυτ. Μακεδονίας βλ. Κ. Α., χφ. 2785, σ. 15 (συλλ. 'Αριστοτ. Μαντρατζή,

Ξινό Νερό 'Αμυνταίου, 1963). ΙΙρβλ. έξ Ευρυτανίας Ήλ. Κ. Σαμαρά, ένθ' άν., σ. 28.

3 Βλ. έξ 'Ηπείρου Γ. Π. 'Αναγνωστοπούλου, ένθ' άν., σ. 41.

3 Κ. Α., χφ. 1560, σ. 51 (συλλ. λΐεθοδ. Κοντοστάνου, Αιδηψός, 1947). Έξ 'Ηπεί-
ρου Κ. Α., χφ. 2302, ένθ'άν., σ. 574. Βλ. καί Κ. Α., άρ. 1898, σ. 110 (συλλ. Δήμητρας
Μερεμέτη, Έπαρχ. Έρμιονίδος, 1953), χφ. 2304, σ. 359 (συλλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, Μήλος
(Τρυπητή) 1959).

1 Κ. Α., χφ. 2089, σ. 5 - 6, άσμα, στίχ. 1 - 4 (συλλ. Κων/νου Πάλμου, Λευκάς, 1954).

5 Έκ Ναυπακτίας, βλ. Δημ. Ντούζον, ένθ' άν., σ. 85.

" Γ.'Α. Μέγα, Ζητήματα ελληνικής λαογραφίας, Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., έτ. Ε'-
ΣΤ' (1943 - 44), σ. 149. Πρβλ. Δημ. Β. Οίκονομίδου, «Χρονογράφου τοΰ Δωροθέου» τά
λαογραφικά, Λαογρ. 19 (1960-Gl), σ. 23- 24, καί Έμμ. Ί. 'Εμμανουήλ, Λουλούδια καί
δένδρα. Μυθολογία, ιστορία. (Σύλλογος πρός διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων), 'Αθήναι
1960, σ. 47.

' Κ. Α., χφ. 2459, σ. 172 (συλλ. Ξενοψ. Μαγκλάρα, Περιοχή Καστορίας, 1962).

8 Βλ. Κ. Α., χφ. 1141, σ. 59 (συλλ. έκ προσφύγων ύπό Μαρίας Λιουδάκη, 1938).

3 Έκ τοΰ νομού Φλωρίνης, βλ. Κ. Α., χφ. 2894, ενθ' άν., σ. 55.

10 Έκ τού χωρίου Άγιος Παντελεήμων Φλωρίνης, βλ. Κ. Λ., χφ. 2789, ένθ'άν..
σ. 7. Πρβλ. έκ Καστορίας Κ. Α., χφ. 2459, ένθ' άν., σ. 102.
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παιδίον, τό όποιον φέρον εις χείρας χάλκινον δοχείον σπένδει έξ αύτοϋ κυκλι-
κούς1 περί τήν σκάφην, ένθα τό προζύμι·· Καί εις τήν περίστασιν ταύτην αδονται
σχετικά τραγούδια, άναφερόμενα εις τό άτομον ', τό όποιον ασχολείται μέ τό άνά-
πιασμα τών προζυμιών, ή είς τήν σκάφην 3 ή εις τούς γονείς' τών μελλονύμφων,
διά νά εύχηθούν, ώς έπίσης καί εις τούς γείτονας5 καί λοιπούς συγγενείς, διά
νά έπιτύχουν τά ψωμιά τοϋ γάμου.

γ) Τό ζύμωμα

'Αφού «ιΐνεβή τό προζύμι», άρχίζει τό ζύμωμα τών άρτων, ομοίως μέ
συνοδείαν έπαινετικών ασμάτων ύπό παρισταμένων αμφιθαλών κορασίδων, ώς τό
άκόλουθον 6 :

Τά χέρια στάζουν μάλαμα, τά νύχια σου χρυσάφι,
τά χείλη σου ροδόσταμο και γέμισεν ή σκάφη.
' Ανακουμπώσου, λυγερή, τ' άλεϋρι νά ζύμωσης,
καί σύ, γαμπρέ, σύρε κοντά, πρώτος νά το χρυσώσης.

Τά άσματα ταύτα' είναι κυρίως έπαινετικά τής κόρης", ή όποία ζυμώνει.

' Βλ. Κ. Α., χφ. 2394, σ. 47 (συλλ. Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη, έκ τοΰ νομοΰ Πέλλης,
1961). Πρβλ. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικά σύμμεικτα, τόμ. Γ' (1931), σ. 196, ένθα ή
οικοδέσποινα «πλαγίως κρατούσα τήν λάγηνον δρομαίως περιτρέχει τόν σωρόν τοΰ σίτου».

2 Έκ περιοχής Καστορίας, βλ Κ. Λ., χφ. 2459, ενθ'άν.. σ. 102.

3 Βλ. Κ. Λ. χφ. 1474, σελ. 111, άσμα, στίχ. 7 (συλλ. Μ. Τσάκωνα, Μανιάκι, 1938).

4 Ούτοι καί άν άκόμη έχουν άποθάνει δέον νά προσκληθοΰν, ώς διά τοΰ επομένου
άσματος, διά νά δώσουν τήν εύχήν των είς τόν γάμον τής Ουγατρός των :

Ψιλή φωνονλα -νερχεται καί βγαίν' άπό τόν "Αδη'
είν' τών γονιώνε ή ευκή, πού τό 'μαΟαν καί φθάνουν.
Βλ. Κ. Λ., χφ. 2005, σ. 314-315 (συλλ. Ν. Μόσολα, Μύτικας Βονίτσης, 1953).

« Βλ. Κ. Λ., χφ. 899, σ. 6-7, άρ. 2, στίχ. 20-21 (συλλ. '/. Κ. Λαμπρίδου, Ζίτσα
'Ηπείρου, 1928), ένθα :

Εύχήστε με, γειτόνοι, τώρα πού κοσκινίζουν,
τώρα πού κοσκινίζουν καί πιάνουν τά προζύμια.

11 Βλ. 'Ανωνύμου, Ή έορτή τών Δωδεκανησίων. Πώς γίνεται ό γάμος είς Ρόδον.
Έφημ. «Πατρίς» 25 Μάρτ. 1928.

7 Έκ Σκύρου, βλ. Νίκης Πέρδικα, ένθ' άν., σ. 111. Έξ "Υδρας, βλ. Νικολ. Γ.
Χαλιορή, "Υδρέϊκα λαογραφικά, Πειραιεύς 1931, σ. 37.

8 Βλ. Άναστ. Βρόντη, Ροδίτικος γάμος, Ρόδος 1932, σ. 24. Έτι Κ. Α., χφ. 1379,
σ. 94 (συλλ. .1/. Αιουδάκη, Ρείσδερέ Σμύρνης, προσφυγ. συνοικισμός έν Ίεραπέτρα
Κρήτης, 1939). Πρβλ. «Μέ γέλια φέρνει τό νερό, μέ γέλια τό ζυμώνει»' βλ. Κ. Α., χφ.
1922, σ. 33, στίχ. 3 (συλλ. Δημ. Τεανίδη, Κεράσοβον Κονίτσης, 1952).



ΓΑΜΗΛΙΟΙ ΑΡΤΟΙ

161

Έν Ρεϊσδερέ Σμύρνης ' έζύμωναν παλαιότερον (πρό τού 1923) γυναίκες μέσης
ηλικίας, αί όποΐαι έπρεπε νά ήσαν τελείως άγναί 4 καί καθαραί ακόμη καί ώς
πρός τά ένδύματά των 3. Αύται, συνήθως συγγενείς, μάλιστα εξαδέλφαι ' τοϋ
γαμβρού, τάς όποιας προσεκάλει πρός τούτο ή μήτηρ αύτού, έτραγουδοϋσαν :
'Ελάτε, κοσολίνες μου, και βάρτε τά καλά σας,
νά τόν παινέστε τό γαμβρό όλες με τήν καρδιά σας

Ε'ις τήν Τσεντώ τής Θράκης 6 (επίσης πρό τοϋ 1923) έπρεπε νά μετάσχουν
εις τό ζύμωμα τών ψωμιών τοΰ γάμου «μία πρωτογέννητη κόρη» καί μία τελευ-
ταία εις τήν σειράν τών τέκνων, «άποτεκνάδι» ώς λέγεται, διότι τά πρωτότοκα
παιδιά, ώς καί αί πρωτοστέφανοι γυναίκες πιστεύεται ότι είναι πλέον τυχερά,
δηλαδή φέρουν καλήν τύχην 8.

Εις τήν ζύμην έρρίπτοντο έτι καί διάφορα μυρωδικά διά νά γίνουν οί άρτοι
άφράτοι καί μυρωδάτοι, ηδοντο δέ συγχρόνως καί σχετικά τραγούδια, ώς π. χ. :

Γιά φέρτε μοσχοκάρυδα, γιά φέρτε και κανέλλα,
γιά ρίχτε μέσ στο ζύμωμα, γιά νά μοσκοβολάη.

Γιά φέρτε ψιλοσούσαμο και ζάχαρι και μέλι
κι άλεϊψτε γύρω τ à ψωμιά, κι άλεϊψτε τά τσουρέκια9.

'Ομοίως είτα, ώς κατά τό άνάπιασμα τών προζυμιών, οί παριστάμενοι ρίπτουν

1 Κ. Α., χφ. 1379, ένθ' άν., σ. 94. Πρβλ. Κ. Δ., χφ. 1446 Α', σ. 44 (συλλ. Δημ.

Δουκάτου, Λέσβος, 1940).

3 ΙΙερί τής άγνείας καί τής τελείας καθαριότητος προς έπιτυχίαν τής μαγγανείας
βλ. τό άρθρον Keuscheit ύπό Fehrle εις τό Handw. des Deutsch. Abergl., τόμ. IV
(1931 -32), στ. 1291 - 1303, καί G. Frazer, The Golden Bough, τόμ. X, (1936), σ. 132.

3 Έκ Κιμώλου Κ. Α., χφ. 2758, ένθ' άν., σ. 44. Πρβλ. Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη, Τά
κατά τήν τελευτήν έθιμα τών Βυζαντινών έκ τών αγιολογικών πηγών. Έπετ. Έταιρ.
Βυζ. Σπουδών, τόμ. Κ' (1950), σ. 131, ένθα άναφέρεται, ότι είς ούδένα έπετρέπετο νά
προσέλθη είς γάμον ένδεδυμένος διά ρυπαροΰ ένδύματος' βλ. καί Φ. Κουκουλέ, Βυζαν-
τινών βίος καί πολιτισμός, τόμ. Δ' (1950), σ. 101.

» Βλ. Κ. Α., χφ. 2615, σ. 15 (συλλ. Χ. Φουκα, Ελεύθερον Γρεβενών, 1960)

s Έκ Κιμώλου" βλ. Κ. Λ., χφ. 2758, ένθ' άν., σ. 44.

6 Βλ. Φωτίου Γ. Άποστολίδον, Εορτασμός τών γάμων στήν Τσεντώ, Θρακικά,

τόμ. 4 (1933), σ. 269.

' Κ. Δ., χφ. 1104Γ, σ. 24 (συλλ. Γ. Ά. Μέγα, Μεσημβρία, 1937).

β Πρβλ. G. Frazer, Golden Bough, τόμ. Χ, σ. 295.

3 Έκ Πελοποννήσου βλ. Κ. Α., χφ. 460 σ. 40. (Μωραΐτικα τραγούδια, 1905).

11
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πάλιν έντός τής σκάφης νομίσματα 1 άσημένια ή χρυσά, τά οποία λαμβάνει εκείνη
πού έζΰμωσε τά ψωμιά. 'Επακολουθεί τέλος, ώς καί προηγουμένως κατά τό «άνά-
πιασμα τών προζυμιών», χορός, καθ' όν ένίοτε οί χορεύοντες φέρουν άρτον έπί
τής κεφαλής, αδοντες πλήν άλλων καί τό άκόλουθον ε'ιδικόν άσμα' '·

Πρω . τό_ψω - μα —πρω _ το . ψ ω _ μα_ και

με - νο -μέ. νο και ποιος σέ_πρω.το _ μω. σε— *αι

ποιος Sà — σέ_ χΟ _ ρέ -ψη κα'ι ποιός δά_ σε._ χο - ρέ _ yn

Πρωτόχρωμα, πρωτόψωμα καί πρωτοζνμωμένο,
και ποιός σέ πρωτοζνμωσε και ποιός θά σέ χορέψη ;
—- Θανάσω μέ πρωτοζνμωσε, Τριάδα θά μέ χορέψη.

δ) Ή πλάσις τών άρτων

Μετά τό ζύμωμα, όταν τό φύραμα «άνεβή», λαμβάνει χώραν τό πλάσιμον
τών \|ιωμιών ύπό ειδικών γυναικών, αί όποΐαι καλούνται «πλάστρουσαι» ε'ις Κάρ-
παθον 1 καί ενταύθα μέ συνοδείαν ασμάτων :

Κορίτσια, δπον πλάσσετε, βάρτε τή μαστοριά σας,
και ο γαμπρός σάς εύχεται τοϋ χρόνου στά δικά σας ''.

1 'Εκ Κρήτης βλ. Κατίνας Πατερού - Χρυσουλ.άκη, Ό γάμος στα Σφακιά, Κρητ.
'Εστία, ετ. ΣΤ' (1954), σ. 17.

2 'Εκ Θράκης βλ. Κ. Α., χφ. 2343, σ. 47 (συλλ. Δημ. Πετροπούλου - Στ. Καρακάση,
Καρωτή Διδυμοτείχου, 1960).

3 Μ. Γ. Γεωργίου, Καρπαθιακά, τόμ. Α', Πειραιεύς 1958, σ. 175. ΙΙρβλ. Σωτηρ.
Ι'ονδουσάκη, «Τά κανίσκια» τών Βρυσικών, 'Ανασυγκρότησις, ετ. Γ' (1956), άρ. 9 (33)
σ. 145.

4 Μ. Γ. Γεωργίου, ενθ' άν., σ. 175. Πρβλ. καί Κ. Δ., χφ. 1907, σ. 16 (συλλ. Ν.
Ζάρακα, Πυλί Κώ, 1953) :

Πλάστε, κοπέλλες, ομορφα τών κουλλουριών τούς κλώνους,
πλ.άαετε και προσέξετε όμορφα và γίνουνε.
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'Ιδιαιτέρα καταβάλλεται φροντίς διά τό πλάσιον τών κουλλουρών τής
νύφης καί τού γαμβρού, αί όποΐαι θά σταλούν έναλλάξ ύπό τής οικογενείας τής
νύμφης εις τόν γαμβρόν 1 καί ύπό τής τού γαμβρού εις τήν νύμφηνΈπί τών

Είκ. 1. Γαμήλιοι άρτοι μέ μήλα έπ' αύτών. (Μελενικίτσι Σερρών).

(Φωτ. Γεωργ. Ν. Αίκατερινίδου, 1963)

άρτων τούτων σχηματίζονται διά ζύμης μέ προσοχήν καί καλαισθησίαν τά αρχικά
γράμματα τού ονόματος '1 έκατέρου τών νυμφευομένων καί άλλα στολίδια, πήγνυν-
ται δέ έπί τής ζύμης κλάδοι κλήματος, μηλέας, μήλα (βλ. είκ. 1), άνθη κλπ. '. Οί άρτοι

1 Κ. Α., χφ. 2417, σ. 11 (συλλ. Ν. Β. Κοσμά, Μπαλάφτσα, νύν Κοχλικόν, Λαγ-
καδά, 1962).

a Βλ. Θ. Κωστάκη, 'Ανακού, 'Αθήνα 1963, σ. 168. 'Εκ τοΰ νομοΰ Πέλλης Κ. Λ.,
χφ. 2394, ένθ' άν., σ. 239 καί έκ Γρεβενών Κ. Λ., χφ. 2611, σ. 2 (συλλ. Πτολεμαίου
Νταρούκα, Λαγκαδιά Γρεβενών, 1962).

3 'Εκ τοΰ νομοΰ Φλωρίνης βλ Κ. Λ., χφ. 2894, ένθ' άν., σ. 225.

1 Βλ. 'Ελπινίκης Σαοαντή - Σταμούλη, 'Από τά έθιμα τής Θράκης, Θρακικά 5 (1934),
σ. 18. Δ. Η. Οίκονομίδον, Γαμήλια έθιμα, 'Αρχ. Πόντου 1 (1928), σ. 138, καί 'Λ. Παπα-
δοπούλου, Γαμήλια έθιμα εις τό Χαρτοκόπι, 'Αρχ. Πόντου 19 (1954), σ. 242. Πρβλ. καί
Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη, Τά κατά τήν γέννησιν, τήν βάπτισιν καί τόν γάμον έθιμα τών
Βυζαντινών έκ τών άγιολογικών πηγών, Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. Ζ' (1952), σ. 141.
Τοϋ ιδίου, 'Ιδιωτικός βίος τών Βυζαντινών. Γάμος. (Μεγ. Έλλην. Έγκυκλοπ., τόμ. 10,
σ. 209). Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμεικτα Β' (1921), σ. 230- 231 (γαμήλια σύμβολα).
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ούτοι πλάσσονται εις σχήμα τριγώνου 1 ή στρογγυλοί ή κουλλοΰρες, διακοσμούνται
δέ μέ κέντημα έπί τής ζύμης καί τά λοιπά ψωμιά τού γάμου μέ τό σημεΐον τού
σταυρού*, μέ μορφάς γύρω άνθρώπων, ζώων, πτηνών'1, ιχθύων' καί
φυτών ", πρός δέ καί σκηνών έκ τού καθ·' ήμέραν αγροτικού καί ποιμενικού βίου \
Τά τ[»ωμιά στολίζονται προσέτι καί μέ σταφίδας ', μέλι, αμύγδαλα, ώς «ποπάμ'
έβαζαν ολίγα αμύγδαλα, στόλος ...»". Ή διακόσμησις περιλαμβάνει καί παρα-
στάσεις σχετικός πρός τόν σκοπόν τοΰ γάμου. Εις τάς Άνω Κλεινάς Φλωρίνης
άναφέρεται ότι: «Άφοΰ ζυμωθή ή μπογάτσα, βάζομε άπό πάνω σταφίδες, καρα-
μέλλες καί κάνομε διάφορα σχέδια. Κυρίως κάνουμε ένα άγοράκι καί ένα κορι-
τσάκι, γιά νά γεννηθούν έτσι τά παιδιά τών νεόνυμφων. Κάνουμε έπάνω στήν
μπογάτσα άκόμη καί ένα παππού καί μιά γριά, γιά νά γεράσουν οί νεόνυμφοι καί
νά άποκτήσουν έγγόνους. Άκόμη ζωγραφίζουμε καί άλέτρι, γιά νά έχη πολλά
χωράφια, νά όργώνη ό γαμπρός, γιά νά είναι τό σπίτι του πάντα γεμάτο »

Συγχρόνως πρός τήν πλάσιν καί τόν στολισμόν τών άρτων πυρώνεται ό
φούρνος διά τήν ό'πτησιν αύτών. Τά ξύλα πρός τούτο έχουν μεταφερθή έν πομπή

1 Έκ Πόντου βλ. Άντ. Παπαδοπούλου, ένθ' άν., σ. 242.

3 Βλ. Κ. Ά. Ρωμαίου, Τό ΰνί κατά τόν γάμον, ενθ' άν., σ. 357, και έκ Γρεβενών
βλ. Κ. Καραπατάκη, ένθ' άν., σ. 33.

3 Αί παραστάσεις αύται έχουν καθαρώς συμβολικήν σημασίαν, ή όποία ενθυμίζει
είς ημάς τά έπί τών πλακουντίων κατά τά Άδώνια εικονιζόμενα πετεινά καί ερπετά"
βλ. Δημ. Πετροπούλου, Θεοκρίτου ειδύλλια κ.λ.π. Λαογρ. 18 (1959) σ. 31. Κ. Ά. Ρωμαίου,
Λαϊκές λατρείες τής Θράκης, 'Αρχ. Θρ^κ. Θησαυρού ΙΑ' (1944- 45), σ. 106. ΙΙερί τού
συμβολισμού τούτων είς τήν χριστιανικήν θρησκείαν βλ. 'Αλίκης Άναστασιάδου - Λεβαντή,
Ό συμβολισμός είς τά δημοτικά μας τραγούδια καί είς τά άρχαΐα ποιήμαια, 'Αθήναι
1947, σ. 3, σημ. 1.

* Διά τόν συμβολισμόν τών ιχθύων κατά τόν 3ον μ. Χ. αιώνα βλ. Δημ. Ν. Μωραΐ-
του, 'Ιστορία τής χριστιανικής λατρείας. Αρχαίοι χρόνοι (Α' - Δ' αίιόν), 'Αθήναι 1964,
σ. 101 - 102 καί 149.

5 Βλ. Στίλπ. Κυριακίδου, Ό έλληνικός λαός καί τά λουλούδια, Πειρ. Γράμματα,
Α' (1946), σ. 89-91. ΙΙρβλ. Κ. Ρωμαίου, Ή κληματόβεργα στά στέφανα τοΰ γάμου,
Περιηγητική 1963, τι;ΰχ. 33, σ. 24 -25.

6 Βλ. Γ. Ά. Μέγα, Έλληνικαί έορταί καί έθιμα λαϊκής λατρείας, 'Αθήναι 1956,
σ. 49-50.

7 Έκ Δυτ. Μακεδονίας Κ. Α., χφ. 2494, σ. 18 (συλλ. Θεολ. Χασιώτου, 'Ομαλή
Βοΐου Κοζάνης, 1962).

3 Βλ. Κ. Α., χφ. 1104 Α, σ. 57 (συλλ. Γ. Ά. Μέγα, Μεσημβρία, 1937) καί έξ Ευ-
βοίας" βλ. καί Ξένης Κερασιώτη, Ένας γάμος στά ελληνικά βουνά, 'Ηώς έτ. 8 (1965),
άρ. 86, σ. 18.

9 Κ. Α., χφ. 2894, ένθ'άν., σ. 54 - 55.
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ύπό νέων καί νεανίδων ύπό τούς ήχους μουσικής, έκτέλεσιν χορών καί μέ έπαινε-
τικά διά τούς μελλονύμφους ασματα '. 'Επίσης μέ χορούς, όταν έχη Ιτοιμασθή
ό φούρνος, θά μεταφερθούν πρός ψήσιμον τά τμωμιά, θά σταυρωθή έξωθεν τό
στόμιον αύτού μετά τήν είσαγωγήν τών άρτων *, είτα δέ θά χορεύσουν 1 εις τινας
τόπους έμπροσθεν αύτού ή κυκλικώς τρεις πρωτοστέφανοι γυναίκες, αί όποίαι
έχουν μετάσχει εις τό ζύμωμα.

Τό «κάλεσμα» εις τόν γάμον θεωρείται πλέον τιμητικόν, όταν γίνεται τούτο
μέ άρτον, άποστελλόμενον πρός τόν καλούμενον. 'Εκ τού έθους τούτου ή φράσις :
«μέ κάλεσαν μέ κουλλούρια» \ ΓΙρός τούτο πολλαχού, νεάνιδες κατά προτίμησιν
ούχί όρφαναί άλλ' αμφιθαλείς ', φέρουσαι εις σάκκους, «δισάκκα»'', άρτους, έπε-
σκέπτοντο παλαιότερον τήν προσκαλουμένην οίκογένειαν, έγχειρίζουσαι άρτον ,
ό όποιος έπείχε θέσιν προσκλητηρίου. "Αν ήθελον περισσεύσει άρτοι έκ τών παρε-

1 Σημειώνομεν ότι καί ό φούρνος, ό οποίος προτιμάται, ει δυνατόν, νά είναι νεό-
κτιστος καί δίπατος (έξ 'Αρκαδίας βλ. Κ. Α., χφ. 856, ένθ'άν., σ. 5) άποτελεΐ θέμα
λαϊκών τραγουδιών, ώς :

Φούρνε μου, γυροΟόλωτε, κόκκινε, σαν καμίνι,
ψήσ' τά κουλλούρια ρόδινα και άσπρα τά τσουρέκια'
βγάλε καί τήν τυρόπιττα σάν ήλιο ροδισμένη.
Βλ. Κ. Λ., χφ. 460, σ. 47, Μωραΐτικα Τραγούδια, Πελοπόννησος, 1905 (συλλ. 'Ανωνύμου).

3 Έκ Δωδεκανήσου: Βλ. Ήρ. Μ. Καραναστάση, ένθ' άν., σ. 232. Πρβλ. Κ. Α.,
χφ. 2076, σ. 107 (συλλ. Λουκά Ίω. Καλησπέρη, Κάμπος Χίου, 1950).

3 Κ. Α., χφ. 1104 Γ', σ. 24 (συλλ. Γ. Ά. Μέγα, Μεσημβρία, 1937). ΙΙρβλ. καί
Ήρ. Μ. Καραναστάση, ένθ' άν., σ. 232, ένθα είς τήν Κών αί νεάνιδες χορεύουν άδουσαι :

Σάν dà μήλ.α, σάν dà ρόδα,
σάν άής Παναγιάς τά μάουλα'
σάν d' ίίί Γιαννιού τά κάλλη,
σάν dà τριαντάφυλλα.

1 Έκ τής περιοχής Βοΐου τού νομού Κοζάνης, Κ. Λ., χφ. 2494, ενθ' άν., σ. 18.
Πρβλ. Ί. 'Αγγελή, Νεστόριον, μία έθνική έπαλξις τοΰ Γράμμου, Νεστόριον 1959, σ. 50.

5 Έκ Δυτ. Μακεδονίας βλ. Κ. Λ., χφ. 2605, σ. 1 (συλλ. Αίκατερ. Βλαγκούλη, Κρα-
νιά Γρεβενών, 1962).

6 Βλ. ύπό τών Ελλήνων τοΰ Πόντου: Δημ. Η. Οίκονομίδου, ένθ' άν., σ. 139.
ΙΙρβλ. έκ τοΰ νομοΰ Πέλλης Κ. Λ., χφ. 2394, ενθ' άν., σ. 238 καί Κ. Λ., χφ. 2611, σ. 3
(συλλ. Πτολ. Ντουρούκα, Λαγκαδιά Γρεβενών, 1962).

7 Έκ τού νομού Πέλλης βλ. Κ. Λ., χφ. 2394, ένθ'άν., σ. 238, έκ Μυτιλήνης
Χρ. Παρασκευαιδου, Ή παλαιά Άγ. Παρασκευή, έν Μυτιλήνη, ά. έ., σ. 120 -121. Πρβλ.
καί έκ Θράκης Νικ. Βαφείδη, Λαογραφικά περιφερείας Διδυμοτείχου καί δημοτικά άσματα
Σουλίου, Θρακικά, 18 (1943), σ. 304.
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σκευασμένων πρός τόν σκοπόν τούτον, ούτοι διενέμοντο οπωσδήποτε, μή έπιτρε-
πομένης τής έπαναφοράς αύτών εις τήν οϊκίαν'. Δια τού τρόπου τούτου προσεκα-
λειτο πρώτος ό ιερεύς 5 τοΰ χωρίου, όστις θά έτέλει τήν στέ\|>ιν, έν συνεχείς δέ
ό ανάδοχος Έπίσης μέ κουλλούρας, «κ'λούρ'ς» εις τινα ' μέρη καλουμένας,
προσκαλούνται στενοί συγγενείς, διαμένοντες «όξω χωριού» ' καθώς καί τά πρός
βοήθειαν κατά τόν γάμον πρόσωπα, ώς οί μάγειροι" καί οί μπράτιμοι . Σημειω-
τέον ότι προσκλήσεις συμμετοχής ύποβάλλονται καί ε'ις τούς προστάτας τοΰ χωρίου
'Αγίους", πρός δέ καί ε'ις τεθνεώτα μέλη τών οικογενειών τών μελλονύμφων, τού
καλούντος έπιλέγοντος έν τή έκκλησία : «νά ρθήτε καί σεις στή χαρά, άλλά ζημιά
νά μή μάς κάνετε

Οί άποδεχόμενοι τήν πρόσκλησιν τοΰ γάμου κομίζουν ώς δώρον ε'ις τούς
μελλονύμφους «πολυκεντημένην καί λουλουδοστολισμένην κουλλούραν» |0, άποδί-

1 Έκ τοϋ νομοΰ Φλωρίνης Κ. Α., χφ. 2394, ενθ' άν., σ. 239.

2 Έκ τής περιοχής Καστορίας βλ. Κ. Α., χφ. 2459, ενθ' άνωτ., σ. 72. Έκ τής
περιοχής Γρεβενών βλ. Κ. Καραπατάκη, ενθ' άν., α. 58. ΙΙρβλ. καί Φ. Κονκονλέ, Οινουν-
τιακά, έν Χανίοις 1908, σ. 95.

3 Φ. Κονκονλέ, ένθ' άν., σ. 98 σημείωσις. ΙΙρβλ. Κ. Δ., χφ. 2311, σ. 19 (συλλ.
Στεφ. Χριστοφίδη, Καταφι'ιγιον Κοζάνης, 1959) καί έκ Γρεβενών Κ. Καοαπατάκη, ενθ' άν.,
σ. 68. Είς τάς Κυδωνιάς Γρεβενών φροντίζουν ιδιαιτέρως τάς πρός τόν σκοπόν τοΰτον
πλασσομένας κουλλούρας, ώς φαίνεται καί έκ τοΰ άσματος :

Κάμε κονλλοΰρες 'νιβατές μέ τή ψιλή τή σήτα,
γιά νά καλέσω τόν παπά καί τόν καλόν νοννό μον
γιά νά καλέσω μπράτι/ιονς καί τή μπρατίμισσά μον,
νά 'ρθονν στον γάμον τά ταχιά, γιά νά μέ στεφανώσονν.
(Κ. Δ., χφ. 2618, σ. 43, συλλ. Ίω. Δ. 'Αναγνωστοπούλου, Κυδωνίαι Γρεβενών, 1962).

4 Είς Γρεβενά βλ. Κ. Καραπατάκη, ένθ' άν., σ. 58.

5 Έξ 'Ηπείρου βλ. Νίκου Β. 'Αθανασίου, Οί γάμοι στά Σουλιωτοχ<ί>ρια, Έπ.
Γράμματα 1 (1944), σ. 188.

6 Έκ Γρεβενών βλ. Κ. Καραπατάκη, ένθ' άν., σ. 60. Έκ τοΰ χωρίου Κλειναί τοΰ
νομοΰ Φλωρίνης βλ. Κ. Δ., χφ. 2894, ένθ' άν., σ. 54.

1 Έκ τής περιοχής Καστορίας βλ. Κ. Δ., χφ. 2459, ένθ' άν., σ. 74, ένθα οί πρός
τούτους άποστελλόμενοι προσκλητήριοι άρτοι έχουν σχήμα βατράχου.

8 Έκ τοΰ νομοΰ ΙΙέλλης Κ. Δ., χφ. 2394, ένθ' άν., σ. 463.

« Έκ τού νομοΰ Πέλλης Κ. Δ., χφ. 2394, ένθ' άν., σ. 332 - 333, πρβλ. καί σ. 240.

10 Βλ. Α. Κ. Μακρή, "Ηθη καί έθιμα καί παραδόσεις τής 'Αθαμανίας, 1900 - 1925,
Τρίκκαλα 1956, σ. 73. Πρβλ. έκ Πελοποννήσου είς Σπαρτιατ. Ήμερολ., έτ. Α' (1900),
σ. 84, καί Γ. Ν. Καλαματιανού, Ό Μανιάτικος γάμος, Έλλην. Γράμματα, χρόν. Β' (1928),
σ. 246. Έκ Ναυπακτίας βλ. Β. Γ. Βαλαώρα, Ή λαογραφία τοΰ χωριού μου ΙΙερίστα Ναυ-
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δοντες ούτω τήν τιμήν τής προσκλήσεως, άμα δ' όμως δεικνύοντες καί σεβασμόν
καί άγάπην πρός τό νέον ζεύγος, πρός δέ καί εύχόμενοι προκοπήν καί γενικώς
εύτυχίαν ε'ις αυτό '.

Ό γαμβρός κατά τήν έκκίνησιν εκ τής πατρικής οικίας πρός παραλαβήν
τής νύμφΐ]ς δια τήν στέψιν ύποκλίνεται4 πρώτον, ποιών συγχρόνως τό σημεϊον τοΰ
σταυρού, ένώπιον άρτου, τόν όποιον άκολούθως λαμβάνει μαζί του3 ώς
σύμβολον δυνάμεως καί εύτυχίας. Τεμάχια άρτου4 ρίπτει κατόπιν ή νύμφη έπί
τής στέγης τής οικίας της, προτού έκκινήση διά τήν στέψιν " ώς προσφοράν
αύτής πρός τά έκεΐ διατρίβοντα δαιμονικά όντα'". Δύο πρόσφορα τίθενται κατόπιν
ύπό τήν μασχάλην τών μελλονύμφων, προτού εισέλθουν εις τήν Έκκλησίαν',

πακτίας, Θεσσαλονίκη 1933, σ. 36, έκ Δυτ. Μακεδονίας Κ. Καραπατάκη, ένθ' άν., σ. 41
καί έκ Ρούμελης Ξενοφ. Γ. 'Αναγνωστοπούλου, ένθ' άν., σ. 43.

1 Καί ό μυλωνάς, ϋστις ήλεσε τόν σΐτον διά τά ψωμιά τού γάμου, θά στείλη καί
αύτός «μ'λόπ'τα, πίττα ζυμωμένη μέ ρακί, γαρύφαλλα, μαστίχα κοπανισμένη κι άπό πάνω
στολισμένη δλη μέ πλουμίδια». (Έκ Σκύρου' βλ. Νίκης Πέρδικα, ένθ' άν., σ. 112). Είς
γαμήλιον άσμα έκ Κρήτης ό καλεσμένος παρουσιάζεται φέρων «ψωμί άσήμι» :

Μάννα, στο γάμο με καλούν και 'πέ μ', είντα và πάρω ;

— Γ ιέ μου, ό Κύριος σου ' μπεψε κι άπ' δ,τι θέλεις πάρε.

— Νά ! πάρε, γιέ μου....................

Και δέσε κ είς τήν πετσέτα σου ίνα ψωμί ασήμι,

καί δος ταή νύφης τύ ψωμί καί τοϋ γαμπρού τήν πέτσα.

(Α. Jeannarakis, "Ασματα Κρητικά, Leipzig 1876, σ. 175, άρ. 232).

3 Βλ. έκ Περικοπής Φλωρίνης Κ. Α., χφ. 2790, ένθ' άν., σ. 21.

3 Πρβλ. έκ τού νομού Πέλλης Κ. Α., χφ. 2394, ένθ' άν., σ. 129. Είς τό χωρίον
"Λρνισσα ή μήτηρ τοΰ γαμβρού έκρέμα άπό τήν μέσην τούτου μικρόν πρύσφορον.

4 Βλ. Κ. Δ., χφ. 2394, ένθ' άν.. σ. 337.

5 Βλ. Γ. Ά. Μέγα, Ζητήματα έλληνικής λαογραφίας, Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου,
τόμ. Β' (1940), σ. 148.

8 Βλ. Φ. Κουκουλέ, Μεσαιωνικοί καί νεοελλ. κατάδεσμοι, Λαογρ. 9 (1926), σ. 454,
σημ. 2. Τοϋ αύτοϋ, Β.Β.Π., τόμ. ΣΤ', σ. 214. "Οτι καί οί άρχαΐοι έπίστευον τήν ϋπαρ-
ξιν δαιμονίων έπί τής στέγης μανθάνομεν έκ τού Πλινίου, Η.Ν., 28,33, βλ. καί Κ. Ά.
Ρωμαίου, Τύ ύνί κατά τόν γάμον, ένθ* άν., σ. 355.

7 Έκ περιοχής Γρεβενών βλ. Κ. Καραπατάκη, ένθ' άν., σ. 129, καί έκ τοΰ νομού
Πέλλης Κ. Λ., χφ. 2394. ένθ' άν., σ. 444.
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ώς προστατευτικά1 έκ τής έπηρείας κακοποιών δαιμόνων καί έπιδράσεως μαγι-
κών πράξεων κατά τήν διάρκειαν τής στεφανώσεως.

Μετά τήν στέψιν, πρό τής εισόδου τής νεονύμφου εις τήν ο'ικίαν τού γαμ-
βρού, ή μήτηρ αύτού τοποθετεί έπί τής κεφαλής τής νύμφης* ε'ιδικήν διά τήν
περίστασιν ταύτην ' κουλλούραν. Ό άρτος ούτος, όστις είναι χαραγμένος σταυ-
ροειδώς 1 είς τέσσαρα τεμάχια, θραύεται ύπό τής νύμφης, τά τεμάχια
δ' αύτού ρίπτονται έπίσης σταυροειδώς πρός τά τέσσαρα σημεία τού ορίζοντος 5
πρός τόν σκοπόν έκδιώξεως τών δαιμονικών όντων'1.

Οι νεόνυμφοι, όταν διά πρώτην φοράν μετά τόν γάμον θά έπισκεφθούν
τήν οίκίαν τών γονέων τής νύμφης, θά φέρουν έκαστος μίαν κουλούραν . 'Ομοίως
μέ άρτον θά καλέσουν τούς νεονύμφους οί διάφοροι συγγενείς, οί όποιοι εΐχον

1 Περί τής δοξασίας οτι εχθρικά πνεύματα απειλούν τήν νύμφην καί τόν γαμβρόν

είς κάθε σημεϊον βλ. Ε. Samter, Familienfeste der Griechen und Römer, Berlin 1901,
o. 142. Κ. Ά. Ρωμαίου, ένθ' άν., σ. 357 καί τοϋ Weise ■ Aall, Schwelle, έν Handwört.
des deutsch. Abergl., τόμ. VII (1935), σ. 1509-1543.

3 Έκ περιοχής Καστορίας βλ. Κ. Α., χφ. 2459, ένθ' άν., σ. 144. Πρβλ. έξ "Υδρας
Ν. Γ. Χαλιορή, ένθ" άν., σ. 48' έκ Κρήτης ΛΙιχ. Δαφέρμον, εις Προμηθ. ό Πυρφ., έτ. Β'
(1926), τεϋχ. 39, σ. 7 καί έξ Εύρυτανίας Κ. Α., χφ. 2451, σ. 323 (συλλ. Σπ. Περι-
στέρη, 1962).

8 Έκ Ναυπακτίας βλ. Δημ. Γ. Ντούζου, ένθ' άν., σ. 44.

4 Έξ Εύβοιας βλ. Κ. Α., χφ. 1475, σ. 20-21 (συλλ. Μαρίας Ίωαννίδου, έξ 'Αγίας
"Αννης, 1941).

5 Έκ Λευκάδος βλ. Εϋστ. Γ. Πολίτου, ένθ' άν., σ. 315, ένθα ή νύφη, πριν ρίψ^
τά τεμάχια, θά κάμη τρεις φοράς τό σημεϊον τοΰ σταυροϋ. Βλ. έπίσης έξ Εύβοιας Κ. Λ.,
χφ. 2734 (συλλ. Τάσου Παπαποστόλου, 1961). Είς τήν "Ηπειρον ή νύμφη ρίπτει τ ήν κουλ-
λούραν έπί τής στέγης, ένφ οί παριστάμενοι άδουν :

Ρίξε, νύφη, τήν κουλλ.ονρα,
ρίξε, νύφη, τήν κουλλονρα,
τί μάς επιασε ή λιγούρα.
(βλ. Κ. Α., χφ. 2748, ένθ' άν., σ. 188).

6 ΙΙρβλ. Δημ. Ν. Μωραΐτου, 'Ιστορία τής Χριστιανικής λατρείας, ένθ' άν., σ. 19
καί Κ. Λυγιροϋ, Τό Κινί (μία άπό τάς έλληνικάς κοινότητας πέριξ τής Περγάμου), Πέρ
γάμος 1929, σ. 994 -995.

7 Έκ τής περιοχής Γρεβενών βλ. Κ. Καραπατάκη, ένθ' άν., σ. 163. Έκ τή
περιοχής τού νομοΰ Πέλλης βλ. Κ. Λ., χφ. 2394, ένθ' άν., σ. 446.
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προσκληθ-ή εις τόν γάμον, πρός παράθ-εσιν γεύματος κατά έπισήμους έορτάς, ώς
αί τών Χριστουγέννων, τών 'Απόκρεων καί τοΰ ΙΊάσχα1.

'II σημασία τής παρασκευής ταύτης άρτων κατά τόν γάμον καί τής ούτως
ευρείας χρήσεως αύτών κατά διαφόρους φάσεις τής κατά παράδοσιν τελετουργικής
τελέσεως καί Ιορτασμοΰ αύτού είναι, νομίζομεν, σαφής. Ό λαός, κατεχόμενος
ένδομΰχως ύπό άνησυχιών, όσον άφορα εις τήν εν γένει εύτυχίαν τοΰ νέου ζεύ-
γους, θεωρών δ' έκ τής άρχαιότητος ήδη τόν άρτον ώς ιερόν, ένέχοντα δ' ούτω
δύναμιν προστασίας άπό κινδύνου επιφοράς βλάβης έξ έπηρείας δαιμονικών όντων
ή μαγικών πράξεων, έπιζητεΐ μεταξύ άλλων ένεργειών του κατά τόν γάμον καί
διά τής χρήσεως τοΰ άρτου μέ τήν ώς άνω ιδιότητα νά προστατεύση τό νέον
ζεύγος άπό παντός κακού, άλλά συγχρόνως καί νά μεταδώση εις αύτό είς τόν
περαιτέρω άπό κοινού βίον του ύγείαν, δύναμιν εύτεκνίας καί άφθονίαν άγαθών.

RÉSUMÉ

Les Pains de Noces par A. N. Deftéreos

Des coutumes du marige l'auteur examine ici la préparation et
l'usage de pains spéciaux auxquels est attribué un sens magique.

Dans le premier chapitre sont exposées les coutumes observées
peudant le choix du blé, destiné à la fabrication des pains en question
et son expédition aux familles des futurs époux de la part des familles
de parents ou d'amis. Ce blé est nettoyé et moulu autrefois dans des
moulins à main et dans les temps modernes (juspu'à 1920) dans des mou-
lins à eau ou à vent. La farine ainsi produite est passée au crible dans
les 24 heures qui suivent. Ensuite des enfants dont le père et la mère
sont vivants font le levain au moyen de l'eau apportée de la source en
silence. Après vient le petrissage et le modelage des pains faits par des
femmes spécialisées dans ce travail. On fait sur les pains avec de
la pâte divers ornements, p. ex. des fleurs, des branches, des figures
d'hommes, d'animaux, d'oiseaux, de poissons, des scènes de la vie quoti-
dienne des laboureurs et des bergers, ou bien on trace les initiales du
nom des futurs époux.

L'usage de ces pains pendant la cérémonie nuptiale est variée. C'est
en envoyant de ces pains qu'on invite les parents proches et les person-

• Πρβλ. έξ "Ελάσσονος Κ. Α., χφ. 2792, ένίΙ' άν., σ. 103.
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nés distinguées (le prêtre, le compère, le cuisinier etc.) et les membres
défunts de la famille des futurs époux. L'invitation avec ces pains est
considérée comme la plus honorifique.

Les personnes que reçoivent l'invitation au mariage apportent aux
futurs époux une couronne de pain ornée de représentations diverses
faites de pâte.

Le jeune homme à marier avant de partir de la maison paternelle
pour aller joindre sa future épouse et aller à l'église pour la cérémonie
du mariage s'incline en faisant la signe de la croix devant un pain
énorme. Il prend ensuite ce pain avec lui comme signe de protection,
de force et de bonheur.

La jeune fille après la cérémonie nuptiale en entrant dans sa nou-
velle demeure, la maison du jeune marié, casse une couronne de pain
faite dans ce but, et en jette les morceaux aux quatre points de l'horizon
en faisant un geste en forme de croix. Cela pour chasser les esprits
maléfiques.

Enfin les nouveaux mariés rendront la visite à leurs parents
pendant la fête du «retour» (une semaine après leur mariage) en tenant
des pains dans les mains.

L'auteur remarque dans son étude que le peuple plein d'inquiétude
en ce qui concerne le bonheur du nouveau ménage et considérant, déjà
depuis l'antiquité, le pain comme une chose sacrée et ayant en lui une
force qui empêche les esprits maléfiques et les actes de magie à faire
du mal, cherche dans l'usage du pain ci-dessus décrit la protection du
couple de tout malheur et en même temps la transmission à lui de la
santé, de la force, de la fécondité et de l'abondance.


