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Μια ιστορία από τη μέρα του γάμου μου 
του Γιάννη ορφανίδn 

Θα σας πω τώρα και μια ιστορία που θυμήθηκα, από τη μέρα του γάμου μου. στις 

5 Σεπτεμβρίου του 1948, στην Κυθρέα, στην εκκλησία του Αγίου Ανδρόνικου. 
Την ίδια μέρα, που παντρεύτηκα εγώ με τη γυναίκα μου τη Νίκη, παντρεύτηκε κι 

ο Θεμιστός ο Κανικλίδης, ο δάσκαλος, τη γυναίκα του τη Νίτσα. Έφευγαν εκείνοι 

από την εκκλησία και πηγαίναμε εμείς. 

Μξ: τον. Θεμιστό. λοιπόν, παντρευτήκαμε μιαν ημέρα. Δεν τον ανέβαλλαν εκείνοι 

τον γάμο, δεν τον αναβάλλαμε κι εμείς. Δυο γάμοι στον Άγιο Ανδρόνικο την ίδια 

μέρα! Εγωισμός. Είμαστε και οι δυο εγωιστές. Τη μέρα που παντρευόμαστε. 

πέθανε. πριν παντρευτούμε ακόμα, πέθανε ο γυιός του παπά-Κώστα. Κάηκε 

ζωντανός. Πήγε να βάλει βενζίνη στο αεροπλάνο και κάηκε. το αεροπλάνο δεν 

έπαθε τίποτε. εκείνος κάηκε. Τον γυιό του παπά τον έλεγαν Χρίστο. τα άλλα παι-

διά του παπά ήταν ο Αθανάσιος Παπαϊωάννου. που αργότερα έγινε διευθυντής 

του Αεροδρομίου και ο Λουκής. 

Πάλι δεν αναβάλαμε το γάμο ούτε εμείς ούτε εκείνοι. τα σπίτια του Θεμιστού και 

της Νίτσας, της γυναίκας του, ήταν ακριβώς δίπλα από το σπίτι του παπά. Έφτα

σαν και συγγενείς, νομfζω. Γι' αυτό και δεν μπορούσαν να κάνουν γάμο. Δηλα

δή, τραπέζια και γλέντια. Τα ακύρωσαν όλα. Έτσι έκαναν μονο το μυστήριο και 
έφυγαν από την Κυθρεα. με αυτοκίνητο. 

Φεύγαν εκείνοι από την εκκλησία, τον Άγιο Ανδρόνικο. και πηγαίναμε μεις. Συνα-

ντηθήκαμε έξω από την Αγία Μαρίνα. Το λοιπόν, είπαν να φιληθούμε. Έτσι ήταν , 
το έθιμο. Φιλήθηκα εγώ με τον θεμιστό κι η Νfτσα με τη γυναίκα μου τη Νίκη. t 
Αυτές ήταν δυο αδελφές. Η μια Λούλα κι η άλλη Νίτσα. Η μεγάλη ήταν γυναίκα 

του Μάρκου του Κληρίδη, του μπακάλη, από τον Αγρό. Μετά αυτοf. ο Θεμιστός 

με τη Νίτσα. συνέχισαν τον δρόμο τους. 

Όταν έφευγαν. λοιπόν. από την εκκλησία του Αγίου Ανδρονίκου. εκεί έξω από 

την Αγία Μαρίνα. συναντηθήκαμε τα δυό ζευγάρια. Εμείς πηγαίναμε και αυτοί 

έφευγαν. κατηφόριζαν προς το Σεράγια. να πάρουν αυτοκίνητο. να φύγουν. Εκεί 

φιληθήκαμε τα δυο ζευγάρια κι εμείς συνεχίσαμε για την εκκλησία, για το 

μυστήριο του γάμου. 

Η ίδια περίπτωση συνέβη και με τον πεθερό .μου και την πεθερά μου. σαράντα 

τόσα χρόνια πριν. Παντρευόταν η πεθερά μου. η Μαρίτσα. με τοv Κκόλα. και την 

ίδια μέρα γινόταν κι άλλος γάμος στον Άγιο Ανδρόνικο. παντρευόταν πάλι κι ένα 

άλλο ζευγάρι. Μια συγγένισσα της πεθεράς μου. που πήγαινε στο Τσέρι. Η Μαρί-
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τσα. μητέρά της Ειρηνιάς του Γιώρκου του Παυλάγκου. Του ψάλτη. Μαρίτσα και 
αυτή. 

Συναντήθηκαν, λοιπόν, κι αυτοί έξω από τον Αγιο Ανδρόνικο. Κι εκείνοι φιλήθη

καν. Έτσι ήταν το έθιμο. Τι σύμπτωση, ε; Συγγενείς! ο άντρας που πήρε η Μαρί

τσα, από το Τσέρι, ήταν πλούσιος πολύ. 

(Γιάννη Ορφανίδn, Κυθρέα. Ο τόπος μου. Ελλnνομνήμων 17, τ. Β'. σσ. 98-100! 


