TEYXOΣ 205 ο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

Γάμος - Βάφτιση
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

1

TEYXOΣ 205ο
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019
ΚΩΔΙΚΟΣ: 8173
Ιδιοκτήτης - Εκδότης Διευθυντής:
Μανόλης Μανώλας
Συντάκτες:
Δέσποινα Φραντζή,
Παναγιώτης Μυριτζής
Σ΄αυτό το τεύχος
συνεργάστηκαν:
Μαρία Μαντζώρου

Ν

α ‘μαστε λοιπόν για ένατη χρονιά στα χέρια σας!
Ένα περιοδικό …θεσμός, που έδωσε και δίνει ιδέες, συμβουλές και πληροφορίες για κάποιες από
τις πιο ευχάριστες στιγμές του ανθρώπου. Μα και ιστορία
και παράδοση από τα ντόπια έθιμα του νησιού μας και εικόνες από το παρελθόν. Όλα αυτά τα χρόνια, άλλοι μας
είπαν πως κάτι έμαθαν, άλλοι πως κάτι θυμήθηκαν και νοστάλγησαν, μα και πολλοί έσπευσαν να μας πουν ευχαριστώ γιατί μια απλή ιδέα, μια συμβουλή, μια πρόταση που
βρήκαν μέσα στο περιοδικό, έκανε τις όμορφες στιγμές
τους ομορφότερες. Αυτή ήταν και η μεγαλύτερη δικαίωση και ικανοποίηση για εμάς. Καλή ανάγνωση λοιπόν για
άλλη μια φορά και ξαναλέμε: Προσοχή στις …απομιμήσεις!
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μου;
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Gia…giamas και
στην υγειά μας!!!

Τ

α παραδοσιακά αναψυκτικά Gia...giamas,
αποτελούν την ιδανική επιλογή κεράσματος για το γάμο ή τη βάπτισή σας!
Η μυστική συνταγή της γιαγιάς Μαρίκας από
τη Σάμο είναι ότι πιο Ελληνικό έχετε γευθεί, από
φυσικά φρούτα ελληνικής παραγωγής, χωρίς συντηρητικά και χημικά πρόσθετα.
Η διεθνώς βραβευμένη με 2 Χρυσά Αστέρια
Γεύσης και Ποιότητας Λεμονάδα, η Ροδακινά-
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δα, η Μανταρινάδα, το Πράσινο μήλο με Ρόδι και
η Ροζ Λεμονάδα μας (φράουλα - λεμόνι) είναι η
παλέτα γεύσεων των Gia...giamas για μικρούς
και μεγάλους.
Γεύσεις που μας ταξιδεύουν... γεύσεις που μας
θυμίζουν οικογένεια...γεύσεις που μας δένουν.
Σερβίρονται ως αναψυκτικά ή ως χυμοί γεμάτοι βιταμίνες.
www.giagiamas.gr ●
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019
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Καταλήγοντας
στο ιδανικό
νυφικό χτένισμα
Ο

γάμος σας, θα είναι μία από τις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σας και επιβάλλεται να μαγνητίζετε τα βλέμματα όλων.
Μετά το νυφικό, το χτένισμα είναι αυτό στο οποίο
πρέπει να επικεντρώσετε την προσοχή σας.
Το νυφικό χτένισμα είναι πολύ σημαντικό για
μία νύφη. Κρύβει ένα κομμάτι του χαρακτήρα της.
Αυτό που θα επιλέξετε για τη μοναδική αυτή περίσταση, θα σας ακολουθεί για μία ζωή, μέσα από τις
φωτογραφίες του γάμου. Και κανείς δεν θέλει ένα
χτένισμα που δεν τον κολακεύει για πάντα, σωστά;
Υπάρχουν χιλιάδες επιλογές για χτενίσματα.
Προκειμένου να βρείτε το ιδανικό νυφικό χτένισμα, πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν μία ποικιλία παραγόντων: το ύφος του γάμου, το νυφικό, τα αξεσουάρ, το μακιγιάζ. Πάνω από όλα όμως, θα πρέπει να
το προσαρμόσετε στον χαρακτήρα και το στιλ σας.

ΤΟ ΝΥΦΙΚΟ
Μία ρομαντική νύφη, που θα επιλέξει και ένα
φόρεμα ανάλογου ύφους, μπορεί να το συνδυάσει με ρομαντικές μπούκλες που πέφτουν ανέμελα
στο μέτωπο. Από την άλλη, μία πιο δυναμική νύφη,
μπορεί να τολμήσει ένα πιο edgy νυφικό, το οποίο
και θα συνδυάσει με έναν εντυπωσιακό κότσο.
ΤΟ ΥΨΟΣ
Σημαντικό ρόλο -αν και πολλοί το ξεχνάνε- παίζει το ύψος της νύφης για την επιλογή του χτενίσματος που την κολακεύει. Μία ψηλή γυναίκα
μπορεί να επιλέξει έναν κομψό χαμηλό κότσο, ή
να αφήσει τα μαλλιά της κάτω. Οι πιο μικροκαμωμένες νύφες μπορούν να πάρουν περισσότερο
ύψος με τα μαλλιά τους τραβηγμένα ψηλά.
ΤΟ ΧΡΩΜΑ
Το χρώμα των μαλλιών αναδεικνύεται καλύτερα με κάποια χτενίσματα, ενώ με κάποια άλλα
6
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μπορεί και να «χάνεται». Για παράδειγμα, στα
ξανθά μαλλιά οι μπούκλες είναι πιο ευδιάκριτες,
ενώ στα σκούρα είναι πιο εντυπωσιακοί οι καλοσχηματισμένοι κότσοι. Φυσικά, μία ανανέωση
του χρώματος λίγο πριν τον γάμο είναι συνήθως
απαραίτητη.
Η ΕΠΟΧΗ
Άλλος ένας σημαντικός παράγοντας που οι νύφες τείνουν να ξεχνούν συχνότερα: η εποχή. Το
καλοκαίρι ταιριάζει ένα πιο ανάλαφρο και «δροσερό» χτένισμα, ενώ τον χειμώνα θα πρέπει να επιλέξετε κάτι το οποίο θα εξασφαλίσει ότι τα μαλλιά σας θα μείνουν ανεπηρέαστα από τυχόν ανέμους ή υγρασία.
DON’TPANIC
Ακόμη και αν δεν έχετε τα μαλλιά τα οποία εσείς
θεωρείτε ονειρεμένα, μπορούμε πάντα να πετύ8
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χουμε το χρώμα, να ενισχύσουμε τον όγκο και το
μήκος με τρέσες, να δώσουμε λάμψη στην τρίχα
με την κατάλληλη θεραπεία. Πολύ σημαντικό είναι
να δώσετε στα μαλλιά σας και τη φόρμα που χρειάζονται με το σωστό κούρεμα.
Η ΔΟΚΙΜΗ
Επιλέξτε έναν έμπειρο hairstylist, ο οποίος θα
σας προτείνει πολλές, διαφορετικές επιλογές ανάλογα πάντα με τον χαρακτήρα και την προσωπική σας αίσθηση του στιλ. Μια δοκιμή θα σας κάνει να καταλάβετε αν το χτένισμα που επιλέξατε
είναι το σωστό.
Η ΩΡΑ Η ΚΑΛΗ
Και… μην ξεχνάτε! Ο γάμος σας, θα είναι μία από
τις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σας! Πάνω
από όλα, να θυμάστε να είστε ευτυχισμένη. Οι ευτυχισμένοι άνθρωποι είναι πάντα πιο όμορφοι! ●
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019
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Δημιουργώντας
το δικό σας
μοναδικό νυφικό

Γράφει η Δέσποινα Φραντζή

Σ

ίγουρα, σε μια τόσο ιδιαίτερη μέρα, αν η επιλογή της νύφης είναι να φτιάξει το δικό της
νυφικό και να φορέσει αυτό ακριβώς που έχει
φανταστεί, αναζητεί αυτόν ή αυτήν που θα μπορεί
10
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να κάνει αυτό το όνειρο πραγματικότητα. Επιλέξαμε
λοιπόν να μιλήσουμε με μια τυπική εκπρόσωπο αυτής της διαδικασίας. Την κ. Ελένη Βουνάτσου, μοδίστρα από τα γεννοφάσκια της, κόρη μοδίστρας η
ίδια, που ανέλαβε να μας μυήσει στη μαγεία και στα
μυστικά του πρωτότυπου χειροποίητου νυφικού.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019
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Η διαδικασία

«Πίσω από αυτή τη διαδικασία υπάρχει η ομορφιά της πρόβας, η παρακολούθηση του σχηματισμού του νυφικού πάνω στο σώμα. Άλλο πας και
το παίρνεις έτοιμο, γίνονται κάποιες επιδιορθώσεις όσον αφορά το στένεμα, το κόντεμα κλπ.,
και μέχρι εκεί και άλλο να αρχίζεις από το σχέδιο, να βρεις τα υλικά, τα υφάσματα, τις πρώτες
ύλες, μέχρι το τελικό αποτέλεσμα που βλέπει όλη
τη διαδικασία η νύφη, και απολαμβάνει όλο αυτό
το πολύ ωραίο συναίσθημα».

Το νυφικό σαν ρούχο

«Το νυφικό είναι μια πρόκληση γιατί δεν είναι εύκολο ρούχο. Παρ’ όλο που μερικά νυφικά

12
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φαίνονται σχετικά απλά, έχουν τις λεπτομέρειες
τους. Πολύ μεγάλο ρόλο παίζουν τα υφάσματα
που θα βάλεις, παίζουν όλα ρόλο. Μπαίνουν ενισχυτικά, μπανέλες, καρίνες, υπάρχει μεγάλη γκάμα υλικών που πρέπει να χρησιμοποιηθεί, υπάρχουν υλικά που δεν βρίσκεις στην Μυτιλήνη, οπότε πρέπει να βρεις εναλλακτικές λύσεις. Ας πούμε δεν υπάρχει η ταινία σιλικόνης που μπαίνει συνήθως σε στράπλες για να στέκεται στο σώμα,
οπότε εναλλακτικά χρησιμοποιούμε τις τιράντες
σιλικόνης από σουτιέν. Πρέπει να είσαι και λίγο
ευρηματικός. Την άλλη φορά ψάχναμε κάπς, δεν
υπήρχαν και αναγκαστικά χαλάσαμε και χρησιμοποιήσαμε από σουτιέν για να τα φτιάξουμε. Παρά
τις δυσκολίες όμως, στο τέλος μένει η ικανοποίΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019
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ηση όταν βλέπω την νύφη να αστράφτει τη μέρα
εκείνη μέσα στο νυφικό που η ίδια είχε ονειρευτεί
να φορέσει» λέει η κ. Ελένη Βουνάτσου.

Τα υλικά

Το πρώτο νυφικό που έραψε η κ. Ελένη ήταν
το 1994-1995 για μια φίλη της. Παλιότερα ήταν
πολύ πιο συγκεκριμένα τα σχέδια και οι επιλογές
που έκαναν οι νύφες, όπως και τα υλικά, «ήταν
πιο απλά τα υλικά, δεν υπήρχε ποικιλία, τότε χρησιμοποιούσες τούλι, δαντέλα, σατέν. Πλέον έχουν
προστεθεί πάρα πολλά υλικά.»
Το να κάνεις ένα νυφικό από την αρχή σου επιτρέπει την χρήση μεγαλύτερης γκάμας υλικών.
«Ανάλογα το στιλ του νυφικού, αν το θες ριχτό,
αν το θες εφαρμοστό, φουσκωτό, ανάλογα είναι
και τα υλικά που υποστηρίζουν το συγκεκριμένο
σχέδιο». Κάποια από τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι η μουσελίνα, σατέν πιο μαλακά, ταφτάς, σε δαντέλα υπάρχει μεγάλη ποικιλία όπως
βαμβακερές ή κιπούρ, κορδονέ δαντέλα ή δαντέλα με στρας. Παλιότερα η νύφη θα χρησιμοποιούσε περισσότερο το σατέν, γιατί στις επιλογές
των γυναικών ήταν τα πιο φουσκωτά νυφικά.

Μόδα και νυφικό

Το νυφικό πλέον είναι θέμα μόδας. Εφόσον
έχουμε από παντού την πληροφόρηση, το σχέ-
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διο του εξαρτάται από το γούστο της καθεμίας.
«Παντρευόταν μια νέα κοπέλα και ήθελε πιο παλιού στιλ νυφικό, το τι αρέσει στην νύφη και τι
της πάει, αν μια γυναίκα ξέρει το στιλ της δεν είναι ανάγκη να ακολουθήσει το τι συμβαίνει στην
μόδα, το κάνει η ίδια μόδα» λέει η Ελένη Βουνάτσου. Η ουσία στα νυφικά και γενικότερα στα
ρούχα είναι να υποστηρίζεις αυτό που φοράς, να
το φοράς και όχι να σε φοράει. Έτσι και την ημέρα του γάμου.

Η διαδικασία

Η νύφη συνήθως ξεκινάει πηγαίνοντας κάποιο
σχέδιο από το ίντερνετ πλέον. Βέβαια δεν γίνεται να είναι το ίδιο με ενός σχεδιαστή, διότι είναι άλλα τα υλικά ή άλλα τα σχέδια της δαντέλας. «Ανάλογα με τη νύφη, το σώμα και το τι θέλει, το προσαρμόζουμε. Φυσικά σε μερικά πράγματα προσπαθώ να την κατευθύνω σε αυτό που
θα είναι καλύτερο σαν αποτέλεσμα».

Εναλλακτικές λύσεις

Ένας ακόμα τρόπος για να δημιουργηθεί ένα
ιδανικό νυφικό είναι οι μεταποιήσεις. «Γίνονται τα
Bazaar. Συνεργάζομαι με γνωστό οίκο νυφικών,
όπου κάνουν Bazaar νυφικών μια δύο φορές τον
χρόνο και βγάζουν τα πιο παλιά κομμάτια, έχουμε
φτιάξει πάρα πολλά παλιά κομμάτια».
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019
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Οι γονείς της κυρίας Ελένης

16
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Η παράδοση που δείχνει την κόρη να φοράει το νυφικό της μητέρας δεν συμβαίνει πλέον
τόσο στις μέρες μας σύμφωνα με την κ. Ελένη.
«Το θέμα είναι ότι παλιά ήταν και άλλα τα σώματα, πολύ λεπτές μέσες, πιο λεπτοκαμωμένες οι σιλουέτες, πιο αδύνατες, και είναι δύσκολο να προσαρμοστεί ένα νυφικό του 1940-1950 στο σημερινό δεδομένο. Μπορούμε βέβαια να χρησιμοποιήσουμε κάποια στοιχεία πάνω σε μια καινούργια
βάση, δηλαδή να βάλουμε κάποια στοιχεία του
παλιού νυφικού σε ένα καινούριο».

πιο οικονομικές λύσεις έτσι ώστε να μην σπαταλήσει πολύ μεγάλα ποσά στην ενοικίαση ή αγορά ενός νυφικού το οποίο θα φορέσει για λίγες
ώρες. Παρ’ όλα αυτά είναι η μέρα της νύφης και
σίγουρα θέλει το καλύτερο, αφού είναι η βασίλισσα της μέρας. «Από εκεί και πέρα η νεολαία ψάχνεται και ψάχνει και το πιο οικονομικό, γιατί το
σκέφτεται πιο λογικά, τα έχουν απλοποιήσει τα
πράγματα και καλά κάνουν κατά την γνώμη μου»
μας λέει η κ. Βουνάτσου.

Συμβουλή της κ Βουνάτσου είναι να μην καταστρέφονται τα νυφικά των μαμάδων, αλλά να μένουν σαν ενθύμια.

Δεδομένο είναι πως οι γυναίκες παλιότερα
δεν είχαν τόσο άμεση επαφή με την πληροφορία
όπως έχουν τώρα. Παλιότερα είχες να διαλέξεις
ανάμεσα σε 30 νυφικά, πλέον μπαίνεις σε ένα μαγαζί και έχεις την επιλογή 200 νυφικών. Οι πληροφορίες ήταν πιο περιορισμένες, οπότε σίγουρα μια νύφη θα διάλεγε κάτι που της άρεσε, αλλά
δεν υπήρχε αυτή η γκάμα που υπάρχει τώρα.
«Πλέον είμαστε στην εποχή της ταχύτητας. Αλλάζουν πολύ γρήγορα τα πράγματα, οπότε πρέπει
να ενημερώνεσαι για ότι καινούριο υπάρχει. Ένα

Ακόμα υπάρχουν περιπτώσεις γυναικών που
επιλέγουν μαγαζιά ή site στο ίντερνετ τα οποία
πουλάνε φορέματα-τύπου νυφικά «όπως μια κοπέλα που είχε αγοράσει μια τούλινη φούστα και
ένα δαντελένιο κροπ τοπ, με 70 ευρώ και το έβαλε στο γάμο της.»
Στις μέρες μας προσπαθεί η γυναίκα να βρει

Η διαφορά του τότε με το τώρα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019
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άμα ήθελες έβαζες και γάντια».
Το λευκό το νυφικό το καθιέρωσε μια βασίλισσα. Πριν το 1800 τα νυφικά ήταν χρωματιστά, και
ειδικά σε πλούσιες και αριστοκρατικές οικογένειες ήταν πιο πολύ παλ αποχρώσεις, του ροζ, του
γαλάζιου, όπως και εδώ στα νησιά που ο κόσμος
είχε τον αργαλειό σίγουρα υπήρχαν και υφαντά
νυφικά και παραδοσιακές φορεσιές. Το πρώτο
λευκό νυφικό που φορέθηκε ήταν το 1840 από
τη Βασίλισσα Βικτώρια της Αγγλίας, και σιγά σιγά
έτσι καθιερώθηκε το λευκό νυφικό. Ίσως επειδή ήταν ένα χρώμα ξεχωριστό, ειδικά στις παλιές
εποχές δεν το φορούσαν κάθε μέρα σαν χρώμα,
και έτσι έκανε την διαφορά. Η κορόνα είναι από
βασιλικά υπολείμματα, ξεκίνησε από τις πιο αριστοκρατικές τάξεις και έτσι διαδόθηκε αργότερα
και στην απλή γυναίκα.
«Πλέον δεν το επιλέγουν τόσο το λευκό, πιο
πολύ πλέον είναι το ιβουάρ, το ζαχαρί ή το μπεζ.»
Μια άλλη εποχή είχαν βγει παστέλ νυφικά,
όπως ακόμα και μπορντό. Παρ’ όλα αυτά συνεχίζει να είναι το νυφικό σε πολύ απαλές αποχρώσεις, απλά πλέον έχουμε ξεφύγει από το κατάλευκο νυφικό και έχουμε πάει σε πιο γλυκές

περσινό νυφικό δεν θα το φορέσει τόσο εύκολα
μια νύφη, θέλουν το καινούριο, το φετινό, έχουν
ήδη δει τα σχέδια. Είναι πιο ενημερωμένες οπότε
ξέρουν πιο καλά το τι θέλουν.»
Στο παρελθόν συνήθως τα καταστήματα με νυφικά είχαν την δική τους μοδίστρα που τα έφτιαχνε, λόγω εποχών αυτό έχει σταματήσει να υπάρχει πια. Συνεργάζονται πλέον πιο πολύ με μοδίστρες που ήδη έχουν δικό τους εργαστήριο. Παλιότερα μπορεί να έκανε αυτή τη δουλειά και ο
υπάλληλος που ήξερε από ραπτική.
Καταστήματα με νυφικά στην Μυτιλήνη υπήρχαν 2-3 από το 1985. Είχαν δικές τους μοδί18

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

στρες, αφού παλιότερα οι γυναίκες γνώριζαν και
περισσότερα πάνω στο κομμάτι της μοδιστρικής.
«Εξάλλου παλιά ο κόσμος είχε και από μια μηχανή σε κάθε σπίτι».

Η ιστορία του νυφικού

Η μητέρα της Ελένης Βατούση είναι και η ίδια
μοδίστρα στην Μυτιλήνη. Αυτή τη στιγμή είναι 69
ετών και ράβει ακόμα. Η ίδια λέει πως τα ενοικίαζαν τότε, «δεν είχες να διαλέξεις πολλά πράγματα, ήταν σε μια γραμμή, φουσκωτά όλα σε στυλ
‘’τούρτας’’ με φουρό από κάτω, γιακά, μανίκι σίγουρα και στο κεφάλι έμπαινε πάντα κορόνα και
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019
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αποχρώσεις, «γιατί και το άσπρο είναι λίγο άγριο
χρώμα και δεν πάει σε όλες τις γυναίκες».

Η ιστορία της κ Ελένης
«Εμένα είναι η μαμά μου μοδίστρα οπότε εγώ
μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον με μηχανές, κλωστές, υφάσματα. Από εκεί και πέρα το ράψιμο
ήταν κάτι που μου άρεσε πολύ. Για αυτόν τον
λόγο ακριβώς, επειδή μου άρεσε, ψάχτηκα λίγο,
ψάχνω ακόμα, το εξελίσσω, προσπαθώ όσο γίνεται να είναι όλο και καλύτερη η δουλειά μου
και να ξέρω πάντα τι καινούργιο βγαίνει». Ξεκίνησε να ράβει ρούχα για την κούκλα της, «η κούκλα μου είχε ολόκληρη γκαρνταρόμπα» λέει. Η
20

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

μητέρα της έραβε και πίσω στο μακρινό 19651966. «Στο σχολείο που πήγαινα ασχολιόμουν
ήδη. Μετά τα 18-19 ξεκίνησα κανονικά τη δουλειά, στην αρχή στο σπίτι και μετά τα 24 άρχισα
να δουλεύω με την μαμά μου και από το 2000
και μετά έχω το δικό μου εργαστήριο».
Όσο θυμάται τη ζωή της υπήρχε το ράψιμο από
πάντα. «Το θέμα είναι να σου αρέσει, γιατί αν σου
αρέσει θα ασχοληθείς και μέχρι τώρα τα αποτελέσματα που βγαίνουν είναι καλά». Αναπολώντας
η κ. Ελένη λέει πως «έχω καταπιεί πολλά κουμπιά
μικρή», τότε που οι μηχανές ήταν με το έπιπλο,
μέσα στο συρτάρι υπήρχαν τα πάντα και υπήρχε
βέβαια η περιέργεια του μικρού παιδιού! ●
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019
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Γάμοι στην Λέσβο... στην μηχανή του χρόνου

Από το αρχείο της σελίδας Αφαλωνιάτες Λέσβου
Τέλη της δεκαετίας του 1910,

Αρχές της δεκαετίας του 1920,

Τέλη της δεκαετίας του 1920

Αγιάσος 1959: Ο χορός του Ησαΐα στον γάμο του Μιχάλη Κουτσκουδή και της Μυρσίνης Καμαρού
στην εκκλησία της Παναγίας Αγιάσου το 1959
(αρχείο Παναγιώτη Μιχ. Κουτσκουδή)

Ασώματος 1954: Γάμος του Στρατή Παυλέλη και της Φωτεινής Κανιμά
στον Ασώματο το 1954.
Η αγιασώτικη παραδοσιακή κομπανία οδηγεί την γαμήλια πομπή στην
εκκλησία παίζοντας τον
“νυφ’κάτο”
(Αρχείο του λαϊκού οργανοπαίχτη Μιχάλη Γρηγ. Μουτζουρέλη)

22
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, παντρεύτηκαν μαζί τη

Δύο γάμοι (δύο αδέλφια)

δεκαετία του 1940.
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Σημασία
των λουλουδιών
στο μυστήριο του γάμου
1.

Το μπουκέτο της νύφης μπορεί να αποτελεί μια μικρή λεπτομέρεια σε όλο το οργανωτικό
πανδαιμόνιο, αλλά παραμένει η πιο σημαντική πινελιά. Δεν μπορεί κανείς να φανταστεί νύφη
χωρίς ανθοδέσμη είτε αυτή είναι ένα δεμάτι ανεμώνες είτε το πιο περίτεχνο μπουκέτο από μινιόν
τριαντάφυλλα. Όπως ο κρίνος της παρθένου έτσι και τα λουλούδια που κρατάει η νύφη συμβολίζουν
την αγνότητα και την αθωότητά της. Η ανεπιτήδευτη ομορφιά των λουλουδιών προσελκύει τα
βλέμματα και δίνει μια ξεχωριστή νότα στο συνολικό λευκό που χαρακτηρίζει τη νύφη.

2.

Εκτός από την ανθοδέσμη θα χρειαστείτε αρκετή βοήθεια από τον ανθοπώλη που θα διαλέξετε,
αφού μαζί του θα κληθείτε να αποφασίσετε για τον διάκοσμο της εκκλησίας, των λαμπάδων,
των τραπεζιών, του αυτοκινήτου που θα σας μεταφέρει, του διαδρόμου που οδηγεί στη δεξίωση
καθώς και για τα στεφανάκια των παρανύμφων και τις ανθοδέσμες που θα κρατάνε.

3.

Σχεδιάστε την ανθοδέσμη σας ανάλογα με το προσωπικό σας γούστο και τον χαρακτήρα σας.
Φροντίστε η ανθοδέσμη σας να ξεχωρίζει από την υπόλοιπη διακόσμηση της εκκλησίας, να
είναι δηλαδή μια και μοναδική. Μην ξεχάσετε το πέταγμά της στο τέλος του γάμου. Συγκεντρώστε τις
ελεύθερες κοπέλες, γυρίστε τους την πλάτη και πετάξτε τους από ψηλά την ανθοδέσμη. Όποια την
πιάσει θα είναι η επόμενη στη σειρά να παντρευτεί.
Λουλούδι
Γαρδένιες
Γιασεμιά
Καμελιές
Χρυσάνθεμα
Μαργαρίτες
Κόκκινα τριαντάφυλλα
Άσπρα τριαντάφυλλα
Κίτρινα τριαντάφυλλα
Τριαντάφυλλα μινιόν
Ροζ τριαντάφυλλα
Μοσχομπίζελα
Ανεμώνες
Τουλίπες
Νούφαρα
Ορχιδέες
Κρίνα ή Λίλιουμ
Πεόνιες
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Δηλώνει
Χάρη
Χαρά της νεότητας
Ειλικρίνεια
Ελπίδα
Παιδική αθωότητα
Έρωτα
Γαλήνη
Δύναμη
Παιδική αθωότητα
Ρομαντισμό
Νεανική λάμψη
Εύθραυστη ομορφιά
Αιώνια αγάπη
Ανεπανάληπτη ομορφιά
Πάθος
Αγνότητα
Πίστη
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Χαρακτήρα
Ήπιο και γαλήνιο
Νεανικό και χαρούμενο
Κομψό και ευαίσθητο
Που θέλει να ξεχωρίζει
Απλό και κοντά στη φύση
Παθιασμένο και ερωτικό
Ήρεμο και σταθερό
Δυναμικό
Παιδικό
Ρομαντικό
Νεανικό και χαρούμενο
Ευαίσθητο
Με καλλιτεχνικές ανησυχίες
Ξεχωριστό
Παθιασμένο και λαμπερό
Κομψό και αγνό
λαμπερό
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Παντρεύεσαι;

Όλα τα βήματα για να
έχεις λαμπερό πρόσωπο
τη μέρα του γάμου σου!

Π

ότε πρέπει λοιπόν να ξεκινήσει αυτή η προετοιμασία; «Ιδανικά, έξι μήνες πριν από τον γάμο, πρέπει
να κάνουμε ένα ραντεβού με
τον αισθητικό μας ώστε εκείνος
να κάνει τη σωστή διάγνωση,
να δει τι δέρμα έχουμε και να
μας εξηγήσει πώς να το φροντίζουμε και πώς θα το κάνουμε να λάμπει!»

Τα βήματα

Έξι μήνες πριν από τον
γάμο, κάνε έναν βαθύ καθαρισμό.Με δέρμα καθαρό θα μπορέσεις να ξεκινήσεις στο σπίτι το πρωτόκολλο που σου ταιριάζει. Καλό είναι η ρουτίνα σου
πάντως να περιλαμβάνει έναν
ορό με υαλουρονικό ή αντιοξειδωτικά το βράδυ και οπωσδήποτε αντηλιακό το πρωί.
Αν έχεις ακμή, θα χρειαστούν δυο έως τρεις μήνες
για να φύγουν τα σπυράκια με
τη βοήθεια των φωτοδυναμικών θεραπειών. Εάν έχεις παλιές ουλές, η νέα τεχνολογία με
fractional ραδιοσυχνότητες θέλει τέσσερις μήνες για να κάνει το δέρμα λείο.
Έναν μήνα πριν από τον
γάμο, κάνε ξανά τον βασικό καθαρισμό όπως και στην αρχή,
για να μπεις στην τελική ευθεία.

26

Αν έχεις ευαίσθητο δέρμα, τον
τελευταίο μήνα μπορείς να ενισχύσεις την άμυνα του δέρματος και να διώξεις τις κοκκινίλες κάνοντας κάθε εβδομάδα
θεραπεία με aloe vera και υαλουρονικό.
Τις τελευταίες δυο μέρες,
ψυχή και επιδερμίδα πρέπει να
χαλαρώσουν. Χαλαρωτικές μά-
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σκες - τροφή για την επιδερμίδα, καλής ποιότητας ύπνο και
πάνω απ’ όλα ενυδάτωση, θα
φέρουν το δέρμα σας στην βέλτιστη κατάσταση για την δική
σας «Μεγάλη Μέρα».
Σε κάθε περίπτωση, θυμήσου
πως σε ένα ενυδατωμένο, λείο
και υγιές δέρμα, το μακιγιάζ θα
κρατήσει ώρες! ●
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Τι να προσφέρω
στο τραπέζι του γάμου μου;
Γράφει η
Μαρία Μαντζώρου

Μ

ετά από κάθε γάμο και
βάπτιση έρχεται η ώρα
της δεξίωσης. Η προετοιμασία των δεξιώσεων είναι
πολύ σημαντική και απαιτεί χρόνο, ενώ ένα από τα ιδιαίτερα και
μάλλον πιο δύσκολα μέρη της
ετοιμασίας δεν είναι άλλο από
το φαγητό. Εκατοντάδες άτομα,
το καθένα με διαφορετικές διατροφικές συνήθειες και ενδεχομένως ανάγκες, θα πρέπει να
τραφούν με εύγευστο, ευπαρουσίαστο και ασφαλές φαγητό!
Πώς θα εξασφαλίσει ένα ζευγάρι ότι το φαγητό που θα προσφέρει θα πληροί τις παραπάνω
προϋποθέσεις;
Οι αλλεργίες (και η κοιλιοκάκη) ολοένα και αυξάνονται, με
αποτέλεσμα αρκετοί από τους
καλεσμένους να χρειάζεται να
καταναλώσουν τρόφιμα ειδικής
διατροφής. Αυτό σημαίνει ότι
από τα παρεχόμενα γεύματα, ένα
μέρος θα πρέπει να μην περιέχει
κοινά αλλεργιογόνα και γλουτένη. Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι τα τρόφιμα αυτά παρασκευάζονται και διατηρούνται
σε ξεχωριστό μέρος, για αποφυγή επιμολύνσεων. Επίσης, λόγω
νηστείας ή χορτοφαγίας μπορείτε να έχετε και μια vegetarian ή
vegan επιλογή. Μπορείτε να ρωτήσετε τους καλεσμένους για πιθανές αλλεργίες ή κοιλιοκάκη,
κατά την επιβεβαίωση της πρόσκλησης.
Για τα παιδιά μπορείτε να έχετε
ειδικό “μενού” με τρόφιμα αγαπητά σε παιδιά, όπως burger και
28

ζυμαρικά. Η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων είναι απαραίτητη. Ειδικά σε γάμους το καλοκαίρι, τα τρόφιμα που αλλοιώνονται γρήγορα σε θερμοκρασία
δωματίου (πχ. τυριά, σαλάτες)
δεν θα πρέπει να παραμείνουν
εκτός ψυγείου για πολλή ώρα.
Βεβαιωθείτε ότι το catering διαθέτει πιστοποίηση συστήματος
HACCP.
Η ασφάλεια των καλεσμένων
είναι επίσης σημαντική, οπότε
φροντίστε να παρέχετε κοκτέιλ
και ποτά χωρίς αλκοόλ για τους
οδηγούς!
Η ποικιλία στα προσφερόμενα
τρόφιμα είναι κλειδί! Ειδικά αν
κάνετε μπουφέ είναι εύκολο να
έχετε ποικιλία φαγητών και σα-
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λάτας. Επιπλέον, το κρέας/κοτόπουλο μπορεί να συνοδευτεί
με διαφορετικές σάλτσες, όπως
σάλτσα μήλου ή καυτερή σάλτσα, για πιο gourmet επιλογές.
Στα γλυκά επίσης είναι ωραία
η ποικιλία, πέρα από την τούρτα, με παγωτά ή ποικιλία μικρών
γλυκών (ταρτάκια, μους κ.α.). Μη
φοβηθείτε να πειραματιστείτε,
αλλά προσοχή στην υπερβολή.
Συνεννοηθείτε από πριν για
τρόπους μείωσης της σπατάλης
τροφίμων. Βεβαιωθείτε ότι φαγητό που δεν έχει καταναλωθεί
θα δωριστεί σε άπορες οικογένειες ή ιδρύματα, και το φαγητό που δεν καταναλώθηκε από
τα πιάτα θα ανακυκλωθεί σε κομπόστ ή θα δοθεί σε ζώα. ●
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Τα κρασιά του γάμου

Γράφει ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΥΡΙΤΖΗΣ

Μ

έρα χαράς ο γάμος, συνήθως συνοδεύεται
από το γαμήλιο τραπέζι που αν είναι και …
μετά μουσικής, μιλάμε πια για γαμήλιο γλέ-

ντι!
Οπότε δεν θα φάμε μόνο, αλλά και θα πιούμε. Και
για να μην ψάχνουμε για εξεζητημένες λύσεις στο
ποτό, μια σωστή και σχετικά πιο οικονομική λύση, είναι ένα απλό κρασάκι. Αν μείνουμε στο ένα είδος, θα
προτιμήσουμε κάτι σε λευκό, αφενός γιατί είναι πιο
ευκολόπιοτο από όλα τα φύλα και τις ηλικίες, αφετέρου γιατί οι γάμοι συνήθως γίνονται σε πιο θερμές
εποχές του χρόνου, οπότε ένα σκέτο κόκκινο κρασί
χωρίς άλλη επιλογή, δεν θα ήταν ενδεδειγμένη λύση
για το σύνολο των καλεσμένων.
Το πιο λογικό -και συνηθισμένο- είναι να δώσετε στους καλεσμένους σας τη δυνατότητα επιλογής
ανάμεσα σε ένα λευκό και ένα κόκκινο κρασί, κατά
κανόνα ξηρά, χωρίς να αποκλείεται μια επιπλέον επιλογή και με ένα κόκκινο ημίγλυκο.

Ακριβό κρασί ή φτηνό;

Άποψή μας, ότι το μαζικό τραπέζι του γάμου δεν
προσφέρεται για… ταρζανιές στα οικονομικά, ούτε εί-
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ναι βέβαιο ότι μια ακριβή λύση στο κρασί θα εκτιμηθεί δεόντως από όλους. Οπότε, αν δεν σας τρέχει το
χρήμα από τα «μπατζάκια», αναζητείστε λύσεις οικονομικές, όχι όμως λιγότερο ποιοτικές, αν δεν θέλετε την επ’ αύριο οι καλεσμένοι να θυμούνται το γάμο
σας από τον …πονοκέφαλο που είχαν!
Τέτοιες λύσεις υπάρχουν αρκετές κι εμείς δεν θα
διστάσουμε να γίνουμε και πιο συγκεκριμένοι, ακολουθώντας ως κριτήρια την οικονομία, την ποιότητα
αλλά και το δόγμα που γενικά πιστεύουμε ότι πρέπει
να μας καθοδηγεί ως τοπική κοινωνία και συνοψίζεται στο «προτιμάμε τα τοπικά προϊόντα».
Αν θέλετε, ντε και καλά, κάτι σε εμφιαλωμένο, μια
εξαιρετική λύση τουλάχιστον στο λευκό ως προς τον
συνδυασμό τιμής με ποιότητα, είναι ένα απλό «Λήμνος» του αντίστοιχου συνεταιρισμού. Οι εποχές
όμως είναι δύσκολες και πολλοί καταφεύγουν στον
ασκό. Προσοχή, μιλάμε για ασκό επώνυμων παραγωγών, που βάζουν τη φίρμα τους φαρδιά - πλατιά
επάνω, εγγυώμενοι ένα ποιοτικό κρασί που απλά για
λόγους οικονομίας, δεν εμφιαλώθηκε, και όχι για το
αγνώστου προελεύσεως «χύμα» που αγοράζει κάποιος μαγαζάτορας από κάποιον …ξάδερφο από το
πουθενά!
Τόσο ο συνεταιρισμός Λήμνου όσο και ο εκλεκτός
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019
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παραγωγός βιολογικών κρασιών πάλο από τη Λήμνο
Γιάννης Σαββόγλου (Lemnos Organic Wines) έχουν
να σας προσφέρουν λύσεις εξαιρετικής ποιότητας σε
ασκό, τόσο σε λευκό όσο και σε κόκκινο αλλά και
ροζέ.
Επίσης ο τοπικός «Οινοφόρος Μεγαλοχωρίου»
αλλά και το οινοποιείο Μαυρομάτη στην Καλλονή διαθέτουν εξαιρετικές λύσεις σε επώνυμο ασκό.

Σαμπάνια δεν θα πιούμε;

Για να είμαστε ειλικρινείς, ασφαλώς όχι! Το ξεκαθαρίζουμε, κυριολεκτούμε. Παρά το γεγονός ότι στο
μέσο κοινό έχει επικρατήσει να θεωρείται σαμπάνια
οποιοδήποτε αφρώδες κρασί, στην πραγματικότητα
σαμπάνιες λέγονται μόνο τα κρασιά από την περιοχή
της Καμπανίας στη Γαλλία, που παράγονται με μια ειδική παραδοσιακή μέθοδο και οι τιμές τους ξεκινούν
από 30€ τουλάχιστον το μπουκάλι και φτάνουν στο
…Θεό! Με δεδομένο, επιπλέον, ότι οι κλασικές σαμπάνιες είναι από τα λεγόμενα «δύσκολα» κρασιά για
να εκτιμηθούν από το ευρύ κοινό, αν η κόρη σας ή ο
γιος σας δεν πρόκειται να παντρευτεί γόνο …εφοπλιστή, αφήστε το καλύτερα.
Οπότε πάμε στην πράξη. Αφού έχει επικρατήσει
παρά ταύτα, κατά το κόψιμο της γαμήλιας τούρτας,
να σερβίρεται και κάποιο αφρώδες κρασί, έχουμε να
σας προτείνουμε εξαιρετικές λύσεις που συνδυάζουν
ποιότητα αλλά και -σχετικά- χαμηλή τιμή.

32
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Ας ξεκινήσουμε από τα όχι. Αφού απορρίψαμε την
ακριβή λύση της αυθεντικής σαμπάνιας, ας απορρίψουμε και τη φτηνή, αλλά ταυτόχρονα παρακινδυνευμένη, λύση ενός αγνώστου προέλευσης αφρώδους, που ανοίγει με θόρυβο στα …μπουζουξίδικα
προς τιμήν της τραγουδίστριας και θυμίζει στη γεύση, κακής ποιότητας γκαζόζα!
Μια εξαιρετική λύση είναι ένα demi sec λευκό ή
ροζέ «Cair» του Συνεταιρισμού Ρόδου, σε τιμή κάτω
των 8€ ή ένα ροζέ αφρώδες του Συνεταιρισμού Αμυνταίου, που με τιμή στα 10€ περίπου, είναι πραγματικό κελεπούρι! ●
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019
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Οι βασικές
υποχρεώσεις
των κουμπάρων
ρεί να είναι περισσότερα από όσα νομίζετε! Όταν
αναφερόμαστε στα «έξοδα της εκκλησίας» εννοούμε συνήθως: τον παπά, τον φωτισμό, τον κλιματισμό κ.ά.
Ο στολισμός της εκκλησίας είναι ένα πρόσθετο
έξοδο που συνήθως αναλαμβάνουν οι κουμπάροι. Προσοχή: αν η νύφη παραλογίζεται και θέλει σπάνια αναρριχώμενα φυτά και ξύλο οξιάς να
στολίζουν την εκκλησία, αν είστε οι άτυχοι κουμπάροι, δείξτε της ευγενικά την περσινή φορολο-

Τ

α έξοδα του κουμπάρου ή της κουμπάρας
ποικίλλουν από περιοχή σε περιοχή και φυσικά από γάμο σε γάμο. Πάντοτε σε συνεννόηση με το ζευγάρι, τoν αριθμό των κουμπάρων
αλλά και το budget, γίνεται ο καταμερισμός των
εξόδων.
Ωστόσο, τα καθιερωμένα και συνηθισμένα έξοδα της κουμπαριάς είναι τα εξής:
Λαμπάδες
Στις τυπικές υποχρεώσεις περιλαμβάνεται ο
στολισμός των λαμπάδων και όχι ολόκληρης της
εκκλησίας, που υπάρχει συνήθως παρανόηση.

34
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γική σας δήλωση!
Δώρο των κουμπάρων προς το ζευγάρι.
Και βέβαια ο ρόλος των κουμπάρων πέρα από
έξοδα και τυπικότητες είναι καθοριστικός και κυρίως υποστηρικτικό, όχι μόνο στην προετοιμασία
του γάμου αλλά και στην κατοπινή ζωή του ζευγαριού, αφού είναι οι κοντινοί άνθρωποι που θα
συμπαρασταθούν στο ζευγάρι και θα σπεύσουν
να σβήσουν εν τη γενέσει κάποιες μικροεστίες
έντασης που μπορεί κάποτε να προκύψουν. ●

Η «κουμπαριά» στην ελληνική
κ οινωνία είναι συνώνυμο
της επισφράγισης και της
απόδειξης αιώνιας φιλίας και
εκτίμησης.
Τα στέφανα
Δίσκος, καράφα και ποτήρι: το έθιμο θέλει την
κουμπάρα να αναλαμβάνει να φέρει και το κρασί
το οποίο θα πιει το ζευγάρι.
Έξοδα εκκλησίας: Μην τα υποτιμήσετε! ΜποΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019
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H επιλογή μενού
του γάμου σας
και κάποιες χρήσιμες
συμβουλές!

3. Φροντίστε να υπάρχουν
στο μενού κάποια πιάτα
για όλα τα γούστα. Ένα
ζυμαρικό χωρίς κρεατικά και κάποιο κρεατικό
από μοσχάρι, όπως και
μερικές σαλάτες και τυροκομικά, δύσκολα θα
αφήσουν κάποιους παραπονεμένους ή νηστικούς.
4. Προτιμήστε το σερβιριστό μενού αντί του
μπουφέ. Είναι πάντα πιο επίσημο και αποφεύγετε την ταλαιπωρία των καλεσμένων σας.
5. Επιλέξτε ένα εντυπωσιακό welcome bar με
αλμυρές ή γλυκές γεύσεις. Κερδίζει πάντα τις
εντυπώσεις…
6. Και το κυριότερο όλων! Θα πρέπει να θέσετε
τον προϋπολογισμό σας στο διοργανωτή, έτσι
ώστε να προσαρμόσει και να προτείνει μενού
σύμφωνα με τα οικονομικά δεδομένα σας.

Μ

ετά την τέλεση του μυστηρίου, γάμου ή
βάπτισης, πολλά ζευγάρια θέλοντας να
ευχαριστήσουν τους καλεσμένους τους,
διοργανώνουν ένα τραπέζι – κάλεσμα. Τα περασμένα χρόνια δεν νοούνταν γάμος χωρίς τραπέζι- διασκέδαση. Πλέον λόγω της οικονομικής κρίσης πολλά ζευγάρια το σκέφτονται δύο και τρεις
φορές και όσοι πλέον το αποφασίζουν οφείλουν
να το οργανώσουν τέλεια.
36
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Αποφύγετε
1. Τα κακής ποιότητας
κρασιά. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από καλεσμένους που θα σας...
βλαστημάνε το επόμενο πρωί λόγω πονοκέφαλου!. Δεν χρειάζεται να
κάνετε σπατάλες. Υπάρχουν οικονομικά και ποιοτικά κρασιά αλλά και καλής ποιότητας επώνυμοι
ασκοί, για να σερβιριστούν σε κανάτα αν θέλετε να αποφύγετε το κόστος του εμφιαλωμένου.
2. Τα πιάτα που δεν είναι κατάλληλα για την
ώρα και την εποχή που θα τα προσφέρετε.
3. Τα πολύ πικάντικα ή εξεζητημένα πιάτα που
δεν ικανοποιούν το μέσο όρο των καλεσμένων.
4. Το μέτριο σέρβις έναντι του υποτίθεται καλύτερου φαγητού. Ο κόσμος στο γαμήλιο τραπέζι θέλει να σερβιριστεί γρήγορα για να έχει
την ευκαιρία να χαρεί με τους νεόνυμφους και
να διασκεδάσει.

1. Πριν κλείσετε μαγαζί για το γάμο, ζητείστε να
δοκιμάσετε κάποια πιάτα ή ρωτείστε άλλους
που έκαναν εκεί το γάμο τους, πόσο ευχαριστημένοι έμειναν από ποιότητα και σέρβις.
2. Μην φορτώσετε το μενού με βαρύγδουπα
ονόματα πιάτων. Προτιμείστε εδέσματα που
να καταλαβαίνετε τι θα φάτε κι εσείς και οι καλεσμένοι σας.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019
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Έθιμα που τηρούμε (;)

και από πού προέρχονται

Ε

σείς πόσα έθιμα του γάμου
ξέρετε; Ας αρχίσουμε από
τα εύκολα που λίγο πολύ
τα ξέρουμε όλοι. Από το ξύρισμα
του γαμπρού που γίνεται στο τέλος της προετοιμασίας του από
38

τους φίλους (εξ ου και η παροιμία «στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό») ως το να γράφει η νύφη
τα ονόματα των φιλενάδων της
κάτω από τα παπούτσια ή το πέταγμα της ανθοδέσμης, που είναι
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από τα... κλασικά και με αυτονόητη σημασία, ως τα πιο εξειδικευμένα που δεν είναι κοινά παντού και το καθένα έχει την ερμηνεία του. Ας σας βάλουμε λοιπόν λίγο πιο δύσκολα!
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γαμπρού και ο κουμπάρος για να της
βάλουν τα παπούτσια λίγο πριν φύγει για το γάμο. Η νύφη προσπαθεί
και τους λέει ότι τα παπούτσια τελικά δεν είναι στο νούμερό της, οπότε
οι άντρες βάζουν στον πάτο του παπουτσιού χρήματα για να τα φέρουν
στο... νούμερό της!

Το ανέβασμα στο ταψί

Μόλις τελειώσει το ντύσιμο του γαμπρού οι φίλοι του τον ανεβάζουν
σε ένα μεγάλο ταψί και τον τσιμπούν
απειλώντας τον ότι δεν θα τον κατεβάσουν αν δεν τάξει κάποιο τσιμπούσι. Συνήθως οι πρώτες προσφορές (π.χ. θα βάλω να φάμε ένα αρνί)
απορρίπτονται μέχρι που η προσφορά
του γαμπρού να κριθεί από την ομήγυρη ότι είναι στα πλαίσια της αναμενόμενης γαλαντομίας! Για συμβολισμούς εδώ μη μας ρωτήσετε, μάλλον το έθιμο είχε... ωφελιμιστικό χα-

Νυφικό κρεβάτι

Το «νυφικό κρεβάτι» είναι ένα έθιμο που
τουλάχιστον στα χωριά της Λέσβου και όχι
μόνο τηρείται κατά γράμμα. Δύο ή τρεις μέρες πριν το γάμο οι συγγενείς της νύφης -σε
κάποια μέρη επιτρέπεται και του γαμπρού
σε άλλα όχι- μαζεύονται στο σπίτι των μελλόνυμφων και ανύπαντρες κοπέλες στρώνουν το κρεβάτι στα λευκά. Πάνω είτε ξαπλώνει μια ανύπαντρη κοπέλα ή νεογέννητα μωράκια των φίλων της οικογένειας
- σύμβολο της γονιμότητας. Ο γαμπρός καλείται να το ξεστρώσει τρεις φορές γεγονός
που σημαίνει ότι όλες οι αναποδιές και τα
προβλήματα θα λυθούν στη ζωή του ζευγαριού. Οι παρευρισκόμενοι πετάνε χρήματα
στο κρεβάτι μαζί με κουφέτα και ρύζι. Όλα
αυτά συμβολίζουν την ευμάρεια, την καλή
ζωή και την ευτυχία.

Χρήματα στο παπούτσι

Ένα έθιμο που μάλλον απαντάται πιο
πολύ στην ηπειρωτική Ελλάδα και συμβολίζει την συμπαράσταση φίλων και συγγενών στα όποια προβλήματα αντιμετωπίσει
στο μέλλον το ζευγάρι. Τη μέρα του γάμου
στο σπίτι της νύφης μαζεύονται οι φίλοι του

40
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ρακτήρα! Σε άλλες πάλι περιοχές του
νησιού στο ταψί μπαίνει η νύφη την
ημέρα που στρώνεται το κρεβάτι και
στο κεφάλι της οποίας ανύπαντρες
κοπέλες κόβουν το τσουρέκι σύμβολο
ευμάρειας γονιμότητας και καλοζωίας. Το τσουρέκι αυτό στη συνέχεια διανέμεται στους καλεσμένους πασπαλισμένο με μέλι.

Χρήματα στο πέτο

Στο γλέντι, ή ακόμα και μέσα στην
εκκλησία οι συγγενείς και οι φίλοι
κρεμάνε στο πέτο του γαμπρού και
της νύφης χαρτονομίσματα ή καρφιτσώνουν κοσμήματα. Η σημασία του
εθίμου προφανής. Δημόσια συμβολή στο σπιτικό των νεόνυμφων, απολύτως …διαφανής και τοις μετρητοίς!
Αυτοί που τηρούν το έθιμο ασφαλώς
απεχθάνονται τις πιο...κρύες επιλογές
της λίστας γάμου και του «προαιρετικού» λογαριασμού τραπέζης! ●
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Συμβολισμοί του γάμου.
Τι σημαίνουν;

Τ

α συναντάμε σε κάθε γάμο κι όμως ελάχιστοι γνωρίζουν τι συμβολίζουν.
Οι συμβολισμοί του γάμου είναι πολλοί.
Εσείς ξέρετε για παράδειγμα τί συμβολίζουν τα
κουφέτα, το πέπλο ή οι βέρες; Όχι; Για δείτε!

Οι λαμπάδες

Οι δύο λαμπάδες που πλαισιώνουν το ιερό
τραπέζι με το Ευαγγέλιο αποτελούν σύμβολο
των γλωσσών της Πεντηκοστής, καθώς και της
καθόδου του Αγίου Πνεύματος που δίνει Θεία
Φώτιση στους νεόνυμφους.

Το λευκό νυφικό

Παλαιότερα αποτελούσε ένδειξη πλούτου και
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από εκεί φαινόταν η οικονομική κατάσταση της
νύφης. Στη συνέχεια θεωρήθηκε και σύμβολο
αγνότητας.

Η συνοδεία της νύφης
στην Εκκλησία

Ο πατέρας παραδίδει τη νύφη στο γαμπρό κάτι
που παλαιότερα συμβόλιζε την καθαρότητα και
την αγνότητά της.

Το φιλί του ζευγαριού

Σύμφωνα με την αρχαία ρωμαϊκή παράδοση με
το φιλί σφραγιζόταν ένα συμβόλαιο. Έτσι και στο
γάμο το φιλί νομιμοποιεί το δέσιμο του ζευγαριού.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

45

Το πέπλο

Η ένωση των χεριών

Την παλιά εποχή, που
οι γάμοι ήταν αποτέλεσμα προξενιού, χρησιμοποιούνταν ως μέσο αποτροπής του γαμπρού σε φυγή αν η
νύφη δεν ανταποκρίνονταν στις προσδοκίες
του. Επίσης, αποτελεί σύμβολο μετριοφροσύνης
και αγνότητας.

Η ουρά του νυφικού

Σύμφωνα με τις αντιλήψεις του Μεσαίωνα το
μήκος της ουράς συμβολίζει τη μεγαλοπρέπεια
της νύφης.

Οι βέρες

Ο κύκλος συμβολίζει την αιωνιότητα μιας και
είναι ένα σχήμα χωρίς αρχή μέση και τέλος. Έτσι,
οι βέρες συμβολίζουν την αιώνια αγάπη, τη συνέχεια των γενεών. τη δύναμη της σχέσης και την
ένωση του άνδρα με την γυναίκα.

Τα στέφανα

Τα στέφανα συμβολίζουν τη δημιουργία ενός
νέου βασιλείου μετά το μυστήριο του γάμου. Ο ιερέας έχοντας σχηματίσει με τα στέφανα το σχήμα του σταυρού επικαλείται τον ίδιο το Θεό για να
στεφανώσει με δόξα και τιμή το νιόπαντρο ζευγάρι.
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Τα χέρια, μόλις ενωθούν
από τον ιερέα, παραμένουν ενωμένα καθ’ όλη
τη διάρκεια του μυστηρίου δείχνοντας την αιωνιότητα της ένωσης
αυτής και την αρμονία ψυχής και σώματος.

Το κοινό ποτήρι
Αποτελεί επισφράγιση της αγάπης του νέου
ζευγαριού και συμβολίζει ότι από τώρα θα μοιράζονται τα πάντα στη ζωή, τόσο τις χαρές όσο
και τις λύπες, ότι οι δύο έχουν γίνει πια ένα.

Το ρύζι
Συμβολίζει το ρίζωμα του ζευγαριού, την ευτυχισμένη ζωή τους και την καλοτυχία.

Τα κουφέτα
Συμβολίζουν τις χαρές και τις λύπες του γάμου, καθώς επίσης τη γονιμότητα και τους μελλοντικούς διαδόχους του ζευγαριού. Ο αδιαίρετος αριθμός των κουφέτων δείχνει πως το ζευγάρι θα μοιράζεται τα πάντα και θα παραμείνει
αχώριστο. ●
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