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ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Κόπιασε, κυρά νυφίτσα,
για νά φας τοις κουταλίταις'
μην πείραζες τά προικιά,
$ά σον κάμωμε χρυσά,
λόχρνσα κι ολάργυρα'
#α σον δώσωμε γαμπρό,
νά παντρεντής , νά σπιτωθεἰς ,
νά γινεἰς νοικοκυρουλα,
νά μην τρέχας πιά 'ς τη ρούγα.

Ή νυφίτσα ήταν νύφη και έγινε ζώ. Για τούτο ζηλεύει δλαις τοις νυφάδες. Κα'ι για νά μήν 
καταστρέψη τά προικιά της νύφης, έβαναν εις τήν κάμερα πού τά έφύλαγαν κουταλίταις μέ 
μυρωδικά και μέλι, γιά νά φάη-νά χόρταση ή νυφίτσα και νά εύχαριστηθη, νά μήν τρυπήση τά 
προικιά. Και δταν έβαναν τοις κουταλίταις έλεγαν αυτά τά λόγια'

333 Ή νυφίτσα (Άθηνα)

Ή νυφίτσα, σάν νυφούλα που είναι, της αρέσει νά γνέθει. Αμα τήν ιδούν, πρέπει νά της πούν 
«Καλό 'ς τη νυφίτσα μου, καλο 'ς τη νυφούλα μου !» και 'ς τήν πόρτα του σπιτιού ή απάνω 'ς τά 
πράματα ποϋ συνειθίζει νά τά σκίζη ή νά τά τρώγει της βάνουν μιά ρόκα μέ μπαμπάκι. Χαίρεται 
ή νυφίτσα που της παν τό μπαμπάκι και χορεύει απάνω σέ δαυτο.
Αν τύχη και τή χουγιάξει καμμιά γυναίκα, θά τήν φυλάξει νά τήν έγδικηθεί. Γιατί είναι πολύ 
εγδικητική' Θά της σκίση τά ρούχα, και μεσ' 'ς τήν κασέλλα άκουα άν τά χει. Ενώ κείνοι που τήν 
καλοπιάνουν βρίσκουν μεγάλη ωφέλεια άπ' αυτή. Οπου βρεἰ άδικο φλωρί, το παίρνει και το 
πάει 'ς το σπίτι κείνου που τήν περιποιήθηκε.
Και άν βάλης φλωριά σέ σακκούλα καμωμένη άπό τομάρι νυφίτσας, ποτέ δεν σώνουνται.

334 Ή νυφίτσα  ( Πολλαχοΰ)

Τή νύχτα άπο κάτου άπο τά γιοφύρια βγαίνουν νυφίτσαις' αΰταϊς είναι νεράιδες, γινωμέναις 
νυφίτσαις. "Αν τοις πετροβολήσει  κανείς ή τις χουγιάξει όταν βγαίνουν, θά πανε 'ς το σπίτι του 
τή νύχτα τά μεσάνυχτα κ«Ί θάν τ'άνοίξουν τά φορτσέρια, και οτι σκουτί βρούνε. Θά τό κάνουνε 
κουρέλια ύστερα θά κόψουνε και τά μαλλιά ούλουνώνε, όσοι είναι μέσα 'ς τό σπίτι και θά 
φύγουνε. Τήν άλλη μέρα θά χουμε τά ίδια.
Γιά νά μήν πάθη τίποτα κείνος που χούγιαξε νυφίτσα πρέπει νά πάρει μιά ρόκα και βαμπάκι 
ωραίο και μαλακό, και να τα βάνει τή νύχτα 'ς το μέρος που τήν είδε. Τότες ή νυφίτσα γίνεται 
πάλι νεράιδα, τά παίρνει με χαρά και κάθεται 'ς το γιοφύρι καΙ γνέθει. ΚαΙ γι αύτο τή λένε Ρόκα. 
Πολλοί έχουν ίδη τή Ρόκα νά γνέθη κ' έχουν νά λένε. Έναν μάλιστα τον έβγαλαν Φάντα (ΣΣ  ίσως 
"Υφάντη") , κι' ακόμα ώς τά τώρα έτσι τον λένε, γιατί  δλο δηγάτο γιά φαντάσματα και γιά τις  
ρόκαις και το μαλλί που ειχε ξοδεμένο.

335 Ή  Ρόκα (Αρκαδία)
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ
Συνοψη και αποδοση στή Δημοτική απο τον Α. Στουγιαννίδη
Οι Ηπειρώτες αλλα και οι Αρβανίτες πιστευον οτι η νυφίτσα σχιζει τα ρουχα και καταστρέφει τα επιπλα 
αυτων ου την βρίσανε. Στο Μελένικο της Μακεδονίας απο φεύγουν ακομα και να ξεστομίσουν το 
ονοματης και να λουστουν την νύχτα γιατι τους πιανει πονοκεφαλος επειδη η νυφίτσα καθερφτίστηκε 
στα νερά.
Τα συνωνυμα τις νυφίτσας σε διαφορους τοπους ειναι 
:
Γαλή :Σε ολη την Αρχ. Ελλ. Γραμματεία (δες και το 196.7)
Καλογυναικάρι:Στην Ιεράπετρα
Καλογιαννου:Στον Αη-Βασίλη
Καλογεννούσα:Μαλεβύζι

Ο Κοραής:σχυρίζεται πως ονομασαν την γαλη νυφιτσα κατ΄ευφημισμο γιατι την θεωρουσαν κακο 
συναπαντημα. 
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συναπαντημα. 
Το πιθανότερο ειναι οτι η κομψότητα, η γυαλιστερη γουνα το χουι της να στεκεται σουζα και να 
παρατηρει γύρω της δημιουργησαν τους μυθους πως προκειται για γυναίκα μεταμορφωμένη του 
ατυχησε στο γάμο της.  Η αποψη ενισχύεται  απο τα ονοματα της νυφιτσας σε άλλες  χώρες:
Ιταλια 
Πορτογαλια
Γερμανία
Δανία
Γαλλια
Αγγλια
ολα δηλωνουν τη νυφη ή την αρχοντοπούλα  ή την ωραία κοπελα

Γαλη και Αφροδιτη

Γαλῆ ἐρασθεῖσα νεανίσκου εὐπρέπους ηὔξατο τῇ Ἀφροδίτῃ ὅπως αὐτὴν μεταμορφώσῃ εἰς γυναῖκά. 
Καὶ ἡ θεὸς ἐλεήσασα αὐτῆς τὸ πάθος μετετύπωσεν αὐτὴν εἰς κόρην εὐειδῆ, καὶ οὕτως ὁ νεανίσκος 
θεασάμενος αὐτὴν καὶ ἐρασθεὶς οἴκαδε ὡς ἑαυτὸν ἀπήγαγε. Καθημένων δὲ αὐτῶν ἐν τῷ θαλάμῳ, ἡ 
Ἀφροδίτη γνῶναι βουλομένη εἰ μεταβαλοῦσα τὸ σῶμα ἡ γαλῆ καὶ τὸν τρόπον ἤλλαξε, μῦν εἰς τὸ μέσον 
καθῆκεν. Ἡ δὲ ἐπιλαθομένη τῶν παρόντων ἐξαναστᾶσα ἀπὸ τῆς κοίτης τὸν μῦν ἐδίωκε καταφαγεῖν 
θέλουσα. Καὶ ἡ θεὸς ἀγανακτήσασα κατ' αὐτῆς πάλιν αὐτὴν εἰς τὴν ἀρχαίαν φύσιν ἀποκατέστησεν.

Απο αυτο το μύθο προηλθε και η παροιμια ου πρεπει γαλη κροκωτον  [ήγουν πολυτελές ιματιον 
φέρειν]

ΑΡΗΣ ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΙΔΗΣ at 10/9/2011 2:55 μμ 9235.217

ΠΑΡΑΔΌΣΕΙΣ

1014.926 334
334
Ή νυφίτσα
(Σε πολλα μερη )
Ή νυφίτσα, σαν νυφοϋλα που είναι, της αρέσει να γνέθει. "Αμα την ιδούν, πρέπει να της ειπούν «Καλό 
στή νυφίτσα μου, καλό  στή νυφούλα μου !)) και 'ς τήν πόρτα του σπιτιού ή απάνω  στα πράματα που 
συνειθίζει να τα σκίζει ή να τα τρώει της βάνουν μια ρόκα με μπαμπάκι. Χαίρεται ή νυφίτσα που της 
παν το μπαμπάκι και χορεύει απάνω σε δάφτο.
Αν τύχη και τή χουγιάξει καμμιά γυναίκα, θα τήν φυλάξει να τήν έγδικηθει. Γιατί είναι πολυ έγδικητική 
θα της σκίσει τά ρούχα, και μεσ' 'ς τήν κασέλλα άκομα αν τά χει. Ένω κείνοι που τήν καλοπιάνουν 
βρίσκουν μεγάλη ωφέλεια άπ' αυτή. Όπου βρεί άδικο φλωρί, το παίρνει και το πάει 'ς το σπίτι κείνου 
που τήν περιποιήθηκε.
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που τήν περιποιήθηκε.
Καί αν βάλης φλωριά σε σακκούλα καμωμένη από τομάρι νυφίτσας, ποτέ δεν σώνουνται.
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