


Β. Ι. Βήκα, Ό yάμ.ο, nαea τois- βλαχοφώ,οις. 

μον tfjς σκέψεως, ε'ίτε διότι έπιδρ~ το περιβάλλον,. οταν ο~ γονείι '> 
τοίς προτείνουσι γάμον, έκείνοι μειδιώσιν· σημείον οτι δέχονται. Τ()~.._ 

δ' aλλα άφορώσιν εtς τοvς γονείς. 

* •• 
At περί συνοικεσίου διαπραγματεύσεις μετιιξv δύο οίκων είτι 

dπ' εύ8είας, είτε διa τρίτων προσώπων, κατa τό μ<iλλον η ήττο~ 

aεριορίζονται είς τόν κα~ορισμόν τijς προικός, ην οφείλει νa συνα

ΙΙΙΟκομίστι με(}' έαυτijς ή κόρη ύπανδρευομένη. Συνίσταται δ' 1<1 προlξ 

είς χρη'ματικόν ιτοσον η είς κτήματα (άγρούς, άμπέλους, λειμώνας) 

η είς ζψα (αίγοπρόβατα, βόας) καί εtς οίκιακa σκεύη καί φορέματα. 1) 

:Μετa το πέρας τών διαπραγματεύσεων, άφοiί τa πάντα συμφωνη

δώσι, προβαίνουσιν εtς την άνταλλαγ'Ι]ν τών δακτ~λίων τοiί άρραβci>
ΥΟς ( allax~scu nialί-le ). Γινεται αϋτη lίνευ διατυπώσεων, άπλου· 

στάτη άνταλλαγη ύπ' aντιπροσώπων άμφοτέρων τci>ν οίκων. Το πρayμα 

ηιρείται aπόρρητον μέχρις . δτου μετά τινας ήμέρας κοινοποιηθfi. 

llετa τijν άνταλλαγήν δijλον. οτι τών δακτυλίων οι οίκείοι τοiί νεα

νίου όρίζουσιν ήμέραν τινa διa την ~πίσημον άνταλλαγ'Ι]ν καί άνα

yνώρισιν αύτfjς καl δηλοiίσι τοiίτο είς τοvς γονείς τijς νεάνιδος. Καί 

ούτοι μεν παρασκευάζονται διό την εvπρόηωπον ύποδοχήν, έκείνοι 

δε-πάντες ot οίχείοι τοiί νεανίου καi ot πλησιαίτατοι συγγενείς, 

αύτός δ ' ονδέποτε-δλίγον πρό τοiί δείπνου μεταβαίνουσιν έν σώματι 

είς την οίκίαν τής κόρης, δπου · γίνονται δεκτοi μετa μεyάλης χαρ<iς. 

Έ μελλόνυμφος εlναι κρυμμένη· 0t δε οίκείοί της καθίζουσιν τοvς 
συμπεθέρους παρa ~ην έστίαν καl ένεκα τιμijς τον πατέρα τοiί νεα· 

νίου εtς την δεξιaν τijς έστίας γωνίαν (tu andriapta angόne). 

Είιθ\ις άμέσως παρατί{}εται τράπεζα παρa την έστίαν, έπi τijς όποίας 

τοπο&ετοiίσιν . τοvς προ ολίγων ήμερών άνταλλαγέντας δακτυλίους, 

έχάτερος δε τών συμπε3έρων κοσμεί τον έαυτοiί . Ό κόσμος συνίστιι

ται είς τ~'ιν έξάρτησιν άπ' αύτών δι' έρυθρ<iς μεταξίνης κλωστijς 

νομισμάτων χρυσών καί aργυρών,.τa όποία εlτα προσδένουσι δι' όμοίας 

') ΠαQά τοίς άντιπέQαν Χασιώται.ς έπικQαtεi tό έθ ιμον νά δίδωσιν οί νέοι 
dι; τοiις γονείς της νεάνιδος ώς ΠQΟίκα χQηματικόν ποσόν άνάλογον ΠQΟς το 

ιuiλλος α\ιτης καί τ'i)ν οtκογένειαν εΙς f)ν άνήκει αύτη. 
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