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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η φράση λέγονταν από τον συνοδό μιας κύριας όταν αυτή επρόκειτο να ανέβει μια σκάλα, 
ἤ να ανέβει σε μια άμαξα. Τότε ο κίνδυνος να πέσει πατώντας την ουρά του φορέματος ή-
ταν μεγάλος. Ο καβαλιέρος ήταν από πίσω για τη συγκρατήσει.  
Με τον καιρό άρχισε να λέγεται και όταν η κυρία έμπαινε ἤ   έβγαινε από μια πόρτα.  

Οι κύριοι στέκονται πίσω για δίνουν οδηγίες 
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.. Και να κατευθύνουν 

 
  

Σε ορισμένες χώρες προηγούνται οι «κύριοι» 
  

 

Και οι κύριες ακολουθούν 
Ανέκδοτο επ αυτού. Ένας στρατιώτης των ΗΠΑ μόλις αποβιβάστηκε στο Βι-
ετνάμ είδε μια παρόμοια σκηνή. "Ντροπή!" είπε στον Βιετναμέζο , 'Το έθι-
μο!'  απάντησε αυτός. Όταν αποχώρησε από το Βιετνάμ ο στρατιώτης ξα-
ναείδε το ίδιο ζευγάρι με το άνδρα αμέριμνο και την γυναίκα φορτωμένη 
ξύλα, αλλά να προηγείται η κυρία  αυτή την φορά. «Αυτό μόνο  μάθατε από 
τον πολιτισμό που σας φέραμε;»  , «Οι νάρκες!» απαντά  θυμοσοφικά ο Βι-
ετναμέζος.   
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Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις όπου άνδρας και γυναίκα συ-
μπορεύονται. 

 
κατά την συμπόρευση  η κυρία  βρίσκεται στα δεξιά του ανδρός. 
Αυτό έμεινε από παλιά που ο καβαλιέρος ήταν όντως καβαλιέρος δηλ. ιπ-
πότης και έφερε ξίφος. Η ντάμα του κινδύνευε να μπερδευτεί στο ξίφος , 
που φοριόταν αριστερά ,και να έρθει κάτω μαλλιά κουβάρι. 
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Ο ΒΑΡΝΑΛΗΣ 
Ο ποιητής Κώστας Βάρναλης ήταν γνωστός λάτρης του ποδόγυρου.  Έμενε 
στο Κολωνάκι, ψηλά στη Δεξαμενή. Μια μέρα τον είδαν να περιμένει υπο-
μονετικά στη χωνιά Πανεπιστήμιου και Βουκουρεστίου. «Τι περιμένεις εδώ 
δάσκαλε; Δεν περναει κανένα  λεωφορείο από εδώ!»  
«Θα πάω στο σπίτι με τα πόδια, απλά περιμένω να ανέβει κανένας ωραίος 
κὠλος για  να τον ακολουθήσω και να μην μου φανεί ο ανήφορος» απάντη-
σε ο πάντα αθυρόστομος Βάρναλης.  

  

ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ 
Ο ανεπίσημος  . 

Η εκ μοργανατικού γάμου σύζυγος 
Βλ.  DIZIONARIO ETIMOLOGICO ONLINE 

 

 
  

Από το Ιταλικό morganatico , λέξη που προέρχεται από το Λατινικό MATRIMONI-
UM AD MORGANATICUM ἤ MORGANATICUM CONTRACTUM.Από ένα είδος ο 
γάμου γίνονταν στη Γερμάνια , από άρχοντες και ευγενείς με συμβόλαιο γάμου με μια 
γυναίκα από χαμηλότερη τάξη , κατά την οποία ο σύζυγος έδινε στη σύζυγο το αρι-

στερό χέρι αντί για το δεξί  (από όπου και φράση «Ο γάμος εξ αριστεράς χει-
ρός»),δηλώνοντας έτσι  συμβολικά ότι δεν συμμετέχει στις τιμἐς λόγω του αξιώματος 
του συζύγου, και τα παιδιά δεν θα κληρονομήσουν τα δικαιώματα ευγενείας του πα-
τέρα. 
Το «Morganaticum» είναι λέξη σκοτεινής ετυμολογίας. Ίσως προέρχεται από το 

γοτθικό MAURJAN  περιορίζω ἠ από το Γερμανικό MORGEN ημέρα ,  δηλαδή γάμο 

με περιορισμό : Ο Littré προτίμα το Γερμ.  MORGEN πρωί , γάμος πρωινός, κρυφά,  

στη ζούλα, χωρίς φανφάρες . Άλλοι πάλι ετυμολογούν από το Λογγοβαρδικο morgi-
cap = που θεωρείται  ότι είναι  εκλατινισμός του Λογγγοβαρδικού morgincap = πρω-
ινό δώρο, το γαμήλιο δώρο του τέταρτου μέρους των περιουσιακών στοιχείων του 

συζύγου [ που λέγονταν επίσης Murganale ἤ Murgittio ] , το οποίο η νύφη ελάμβα-
νε το πρωί μετά το γάμο . 

http://www.etimo.it/?term=morganatico&find=Cerca
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