Περιοχή

Tο χωριό Σωσάνδρα βρίσκεται λίγα χιλιόµετρα έξω από την Aριδαία,του ν.πελλης.
H ιστορία της Σωσάνδρας αποτυπώνεται στα ευρύµατά της, αλλά και στα
κτίρια.Σποραδικά αρχαιολογικά ευρύµατα έχουν βρεθεί ανατολικά του χωριού τα
οποία µαρτυρούν την ύπαρξη παλαιότερου οικισµού. Eκεί βρέθηκε ερυθρόµορφο
αγγείο του 5ου αιώνα π.X., το οποίο φυλάσσεται στο αρχαιολογικό µουσείο
Θεσσαλονίκης.Στη διάρκεια της Tουρκοκρατίας, ο ντόπιος πληθυσµός αγωνίστηκε
γενναία για τη διατήρηση των εθνικών και θρησκευτικών παραδόσεων, όπως
άλλωστε συνέβη σε όλες τις κοινότητες της Aλµωπίας. Tην ίδια περίοδο (γύρω στα
1600) χτίστηκαν τέσσερις νερόµυλοι µε έξι µύλους το καθένα. Tα κτίσµατα αυτά
αποτελούν το κέντρο ενός δικτύου νερόµυλων, το οποίο λειτουργούσε σε όλη την
Aλµωπία, αλλά και δείγµατα της βιοµηχανικής και βιοτεχνικής αρχιτεκτονικής της
εποχής. Ονοµάστηκε Σωσάνδρα από το «Σώσε τον Άνδρα».

Ανήκει στον ∆ήµο Αριδαίας και έχει 1200 περίπου κατοίκους. Η κύρια ασχολία
τους είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία.
Η Σωσάνδρα αποτελεί πόλο έλξης για τους κατοίκους της Αλµωπίας καθώς και
για τους τουρίστες. Ταβέρνες, καφετέριες, super markets, εµπορικά
καταστήµατα αποδεικνύουν ότι η Σωσάνδρα είναι ένα χωριό που σφύζει από
ζωή.
Πρόσφατα ανακαλύφθηκε προϊστορική κατοικία της 4ης χιλιετίας π.Χ. και
πλέον αποτελεί και χώρο αρχαιολογικής σηµασίας.
Το χωριό γιορτάζει στις 23 Απριλίου, ανήµερα του Αγίου Γεωργίου

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΩΣΑΝ∆ΡΑ

ΤΟΝ Αγιο Γεώργιο πανηγύριζουν τη ∆εύτερη µέρα του Πάσχα στην Σωσάνδρα .

ΤΟ απόγευµα στην κεντρική πλατεία υπό τους ήχους παραδοσιακής µουσικής
εµφανιζονται χορευτικά συγκροτήµατα. Αγώνας ποδοσφαιρου µεταξυ του Ακρίτα
Σωσάνδρας και παλαιµάχων,πραγµατοποιιτε στις αθλητικες εγκαταστασεις του
χωριου.Πληθος αλλων εκδηλωσεων.

Στου Πολυνείκη τα καζάνια
Και φέτος τα καταφέραµε. Αποστάξαµε τον µούστο και πήραµε αγίασµα.
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟ(ΤΣΙΠΟΥΡΟ).

ΕΘΙΜΑ ΓΑΜΟΥ
Σε µια εποχή που οι άνθρωποι ζούσαν σε πιο «κλειστές» κοινωνίες, οι διαδικασίες οι
σχετικές µε το γάµο αποτελούσαν το επίκεντρο της ζωής των κατοίκων του χωριού για
πολλές µέρες. Τα σχετικά έθιµα λοιπόν ξεκινούσαν λίγες µέρες πριν από την ηµέρα
του γάµου και συνεχίζονταν και τις επόµενες µέρες. Η τήρησή τους από το γαµπρό και
τη νύφη και από τους συγγενείς και φίλους τους ήταν αποφασιστικής σηµασίας για
την επιτυχία του γάµου του ζευγαριού. Λαµβάνοντας υπ' όψη µας ότι η διασκέδαση
των ανθρώπων τα παλαιότερα χρόνια περιορίζονταν στα γλέντια -κυρίως του γάµουκαι στα πανηγύρια συνειδητοποιούµε την αξία των συνηθειών αυτών.
Στους Προµάχους, λοιπόν, την τελευταία Τετάρτη πριν το γάµο καλούσαν
προφορικά τους συγγενείς του γαµπρού δύο αγόρια από το σόι του, ενώ δύο
αγόρια από το σόι της νύφης καλούσαν τους δικούς της συγγενείς. Ακόµα και

σήµερα το κάλεσµα γίνεται και προφορικά την ίδια µέρα. Τα αγόρια καλούσαν
τους συγγενείς το βράδυ και έδιναν σε κάθε οικογένεια ένα κουλούρι σπιτικό,
που οι νοικοκυρές είχαν φτιάξει ειδικά για την περίπτωση.
Στη Σωσάνδρα ο γαµπρός καλούσε τους συγγενείς του τη ∆ευτέρα και δεν
έπρεπε έπειτα να δει τη νύφη µέχρι την Κυριακή, γιατί θεωρούνταν γρουσουζιά.
Σε περίπτωση όµως που ο γαµπρός την έβλεπε, το σόι της νύφης του έριχνε
αλεύρι ή τον µαύριζε, συνήθως µε κάρβουνο. Το κάλεσµα των συγγενών της
νύφης γινόταν και στη Σωσάνδρα την Τετάρτη.
Είναι ενδιαφέρον το έθιµο που αναφέρουν κάτοικοι της Σωσάνδρας, σύµφωνα
µε το οποίο γινόταν το κάλεσµα των χωριανών µε ένα δεµατάκι µε τρία
γαρύφαλλα µαγειρικής. Το ένα συµβόλιζε το γαµπρό, το άλλο τη νύφη και το
τρίτο τον κουµπάρο του ζευγαριού.
Στη συνέχεια ο πατέρας ή η µητέρα του γαµπρού καλούσε µε ένα σπιτικό
κουλούρι και µε κρασί τον κουµπάρο, που συνήθως ήταν ο νονός του γαµπρού.
Έπειτα καλούσε τη νύφη -πάλι µε σπιτικό κουλούρι- και της χάριζε κάποιο
συµβολικό δώρο. Σήµερα συνηθίζεται να της χαρίζουν και µια ανθοδέσµη µε
λουλούδια. Τον κουµπάρο τον καλούν και σήµερα µε κουλούρι και του
προσφέρουν τούρτα.
Με σπιτικό κουλούρι καλούσε την Πέµπτη τον παπά ο πατέρας ή η µητέρα του
γαµπρού, ενώ σήµερα µε κάποιο ψωµί που ψήνεται ειδικά για το σκοπό αυτό.
Την ίδια µέρα οι συµπέθεροι ψώνιζαν από την Αριδαία τα αναγκαία για το γάµο.
Το απόγευµα -και στα δύο χωριά- πήγαινε κάθε συγγενής της νύφης στο σπίτι
της µε ένα ταψί σιτάρι, καλαµπόκι ή κριθάρι. Έπειτα, πήγαιναν σε κάποιο
δωµάτιο και έριχνε ο καθένας το περιεχόµενο του ταψιού σε κάποιο κιλίµι και
οι συγγενείς χόρευαν γύρω από το σωρό που σχηµατίζονταν. Στο κιλίµι έριχναν
καραµέλες, τις οποίες άρπαζαν χαρούµενα τα παιδιά. Κάτι ανάλογο γινόταν και στο
σπίτι του γαµπρού. Έπειτα, οι φίλοι του γαµπρού έβαζαν σε τσουβάλια τα
προϊόντα που συγκεντρώνονταν και τα φόρτωναν σε γαϊδούρια Έπαιρναν µαζί
τους φαγητό -συνήθως φασολάδα- και πήγαιναν στο µύλο να αλέσουν το σιτάρι
η το καλαµπόκι και γλεντούσαν. Επίσης την Παρασκευή ή το Σάββατο οι γυναίκες
και στο σπίτι του γαµπρού και στο σπίτι της νύφης ζύµωναν ψωµιά για το γάµο, ενώ
οι συγγενείς και οι φίλοι άρχιζαν να πηγαίνουν τα δώρα του γάµου στους
µελλόνυµφους, που ήταν συνήθως µπακιρένια. Στα δώρα έβαζαν σιτάρι ή ρύζι και ένα
λουλούδι «για το καλό».
Το µεσηµέρι της Παρασκευής συγκεντρώνονταν κάποιες κοπέλες στο σπίτι της νύφης
και του γαµπρού, καθάριζαν το σιτάρι και µε ειδικές πέτρες, τις αλευρόπετρες,

παρασκεύαζαν πλιγούρι, το ποίο έβραζαν την Κυριακή το πρωί και το έτρωγαν στο
τραπέζι που γίνονταν πριν τη στέψη. Στη Σωσάνδρα κάποιοι το πρόσφεραν στο γλέντι
του Σαββατόβραδου.
Το γλέντι του γάµου άρχιζε το βράδυ του Σαββάτου και στο σπίτι του γαµπρού και στο
σπίτι της νύφης, όπου υπήρχαν όργανα. Οι φίλοι του γαµπρού πήγαιναν στο γλέντι
της νύφης, όπου τους κερνούσαν οι συγγενείς της. Αν εµφανιζόταν εκεί ο γαµπρός, οι
φίλες της νύφης «µαύριζαν» αυτόν και την παρέα του. Το γλέντι σταµατούσε µετά τα
µεσάνυχτα και συνεχίζονταν το πρωί της Κυριακής και στα δύο σπίτια, ενώ οι
συγγενείς της νύφης άπλωναν τα προικιά της στα σκοινιά.
Στη συνέχεια ο πατέρας του γαµπρού, οι συγγενείς του και η συνοδεία των οργάνων,
πήγαιναν στη νύφη το νυφικό. Αυτό είχε τοποθετηθεί σ' ένα ταψί ή σε κάποιο δίσκο µε
ρύζι και κουφέτα. Το ταψί έβαζε στο κεφάλι της µια κοπέλα από το σόι του γαµπρού
και κρατώντας το, για να µην πέσει, το κουβαλούσε µέχρι το σπίτι της νύφης. Εκεί
έπαιρνε το νυφικό µια φίλη της νύφης, το χόρευε τρεις φορές και έπειτα έβαζε στο ταψί
το γαµπριάτικο κουστούµι. Γινόταν λοιπόν -και γίνεται συχνά και σήµερα- µε µεγάλη
επισηµότητα η ανταλλαγή του νυφικού και του γαµπριάτικου κουστουµιού.
Αφού έβλεπαν την προίκα οι συγγενείς του γαµπρού, έφευγαν για το σπίτι του
γαµπρού και οι συγγενείς της νύφης τοποθετούσαν τα προικιά µέσα σ' ένα µπαούλο.
Όταν επέστρεφε στο σπίτι του γαµπρού ο πατέρας του µαζί µε τη συνοδεία και το
κουστούµι, κι ενώ το γλέντι συνεχίζονταν, «ξύριζαν» το γαµπρό, έθιµο που τηρείται και
σήµερα σε πολλά µέρη της Ελλάδας. Οι φίλοι του κρατούσαν µια πετσέτα, για να µη
λερωθεί κι έριχναν πάνω της χρήµατα για τον κόπο του κουρέα.
Στη συνέχεια οι καλεσµένοι του γαµπρού πήγαιναν µε τα όργανα να πάρουν τον
κουµπάρο και τους παρακούµπαρους, κρατώντας ένα δίσκο µε σταφίδες, στραγάλια
και ούζο, απ' όπου σερβίρονταν καθ' οδόν. Όταν έβγαινε από το σπίτι του ο
κουµπάρος, ο πατέρας του γαµπρού του έκανε τρεις µετάνοιες και του φιλούσε το χέρι
σαν ένδειξη εκτίµησης. Ύστερα χόρευαν όλοι µαζί χορούς, αρχικά χωρίς τον
κουµπάρο και µετά µε αυτόν, που κρατούσε µια σηµαία, που έφτιαχνε η οικογένειά
του. Πάνω σ' αυτήν υπήρχαν µήλα ή πορτοκάλια, επέστρεφαν στο σπίτι του γαµπρού.
Έπειτα, έτρωγε ο γαµπρός µαζί µε τους προσκεκληµένους του στο σπίτι του, ενώ η
νύφη έτρωγε µε τους δικούς της καλεσµένους στο δικό της σπίτι. Το κύριο γεύµα ήταν
κρέας µε πατάτες, τις οποίες είχαν καθαρίσει οι γυναίκες το Σάββατο. Κατά τη διάρκεια
του γεύµατος οι οργανοπαίκτες εξακολουθούσαν να παίζουν.
Ο γαµπρός φορούσε το γαµπριάτικο κουστούµι του και πήγαινε µε τους δικούς του να
πάρει τη νύφη από το σπίτι της. Καθώς έβγαινε από την αυλόπορτα ο γαµπρός, η
µητέρα του του έριχνε ρύζι και ροδοπέταλα από ένα πήλινο πιάτο, το οποίο έσπαζε η

ίδια στη συνέχεια «για γούρι». Καθ' οδόν οι συγγενείς και οι φίλοι του γαµπρού
χόρευαν µε τη µουσική που ακούγονταν από τα όργανα και προχωρούσαν αργά προς
το σπίτι της νύφης, όπου οι συγγενείς της έκλειναν την αυλόπορτα και εµπόδιζαν τον
γαµπρό να την ανοίξει.
Τρία κορίτσια είχαν µαζί τους ένα κόκκινο γαρύφαλλο και ένα άσπρο µαντήλι, τα οποία
έβαζαν στην ποδιά τους και η µια κοπέλα την άνοιγε, για να πληρώσει ο γαµπρός.
Εκείνος έβαζε δύο φορές χρήµατα και µια στραγάλια.
Στη Σωσάνδρα πήγαιναν δύο φίλες της νύφης µε µια ποδιά στη µέση και
καρφίτσωναν το κόκκινο γαρύφαλλο στο σακάκι του γαµπρού και αυτός τις αντάµειβε
ρίχνοντας στην ποδιά «ό,τι είχε ευχαρίστηση». Οι κοπέλες έδιναν ένα χαστούκι στον
γαµπρό, ενώ δύο ξαδέλφια του, που ο ένας στέκονταν δεξιά του και ο άλλος αριστερά
του, προσπαθούσαν να τον προστατέψουν βάζοντας τα χέρια τους στο πρόσωπό του.
Οι εξαδέλφες της νύφης µοιράζονταν τα λεφτά.
Η νύφη το πρωί της Κυριακής, δώριζε στους συγγενείς της ένα ζευγάρι κάλτσες ή µια
ποδιά ανάλογα µε το φύλο τους. Στους συγγενείς του και στους κουµπάρους έκανε
ανάλογα δώρα και ο γαµπρός.
Τη νύφη έντυναν και στόλιζαν οι φίλες της στο δωµάτιό της τραγουδώντας σκοπούς
του γάµου. Τα παπούτσια έφερνε και φορούσε στη νύφη ένα αγόρι από το σόι του
γαµπρού. Εκείνη έκανε δυο φορές πως δεν της έµπαινε το δεξί παπούτσι και την τρίτη
φορά το φορούσε και έδινε στο αγόρι κάποια λεφτά. Το έθιµο είναι διαδεδοµένο και
σήµερα όχι µόνο στα χωριά της Αλµωπίας αλλά και σε πολλά µέρη της Ελλάδας.
Μετά φόρτωναν τα µπαούλα µε την προίκα της νύφης σ' ένα άλογο ή κάρο. Πάνω στο
άλογο ανέβαζαν ένα αγόρι από το σόι της νύφης. Ο γαµπρός έδινε στο αγόρι «ό,τι είχε
ευχαρίστηση», για να ικανοποιήσει τους συγγενείς της νύφης οι οποίοι το κατέβαζαν
από το άλογο. Η προίκα έφτανε τελικά στο σπίτι του γαµπρού.
Όταν η νύφη έβγαινε στην αυλή ή στο µπαλκόνι και παρουσιάζονταν στον κόσµο,
έκανε τρεις µετάνοιες, τρεις φορές το σταυρό της και πάλι άλλες τρεις µετάνοιες. Ήταν
ένας τρόπος παράκλησης προς το Θεό να χαρίσει στους µελλόνυµφους αγάπη και
τύχη.
Κάποιος συγγενής ή φίλος του γαµπρού έφερνε στη νύφη ένα ψωµί κι αυτή το
ακουµπούσε στο κεφάλι της, όπου φορούσε ένα άσπρο µαντήλι και στη συνέχεια το
έκοβε µε τα χέρια της στα δύο. Το έθιµο αυτό συνεχίζεται και στις µέρες µας και είναι
συµβολικό. Η αριστερή µεριά του ψωµιού συµβολίζει το πατρικό σπίτι της νύφης και η
δεξιά το σπιτικό των πεθερικών της. Αν λοιπόν το µεγαλύτερο κοµµάτι του ψωµιού
ήταν αυτό που συµβόλιζε το πατρικό της σπίτι, η τύχη θα έµενε σ' αυτό. Στην αντίθετη
περίπτωση, η τύχη θα ακολουθούσε το ζευγάρι στην νέα τους ζωή. Ακολουθούσαν

τρεις χοροί µε τη νύφη.
Φανερά συγκινηµένη η µητέρα της νύφης, που θα της έφευγε η κόρη, την ακουµπούσε
στην πλάτη µ' ένα πράσινο κλαδάκι και έπειτα το πετούσε µπροστά της. Επίσης, της
πετούσε ρύζι από ένα πιάτο, για να στεριώσει ο γάµος της. Στο τέλος έσπαζε το πιάτο
«για το καλό», ενέργεια ανάλογη µε αυτήν που είχε κάνει η µητέρα του γαµπρού λίγο
πριν στο σπίτι του.
Οι συγγενείς του γαµπρού τοποθετούσαν στις µασχάλες της νύφης ένα πρόσφορο, το
οποίο έβγαζαν όταν τελείωνε το µυστήριο και το έτρωγε το αντρόγυνο µε τους
καλεσµένους στο τραπέζι στο σπίτι του γαµπρού. Έξω από την εκκλησία η νύφη έκανε
πάλι το σταυρό της τρεις φορές καθώς και τρεις µετάνοιες. Έπειτα φιλούσε ένα
αγοράκι από το σόι του γαµπρού, για να' ναι το πρώτο παιδί του ζευγαριού αγόρι. Σ'
αυτό χάριζε ένα καλτσάκι, που είχε µέσα κουφέτα, καραµέλες και στραγάλια. Στον
παπά χάριζε µια πετσέτα.
Τα παλαιότερα χρόνια ο γαµπρός και η νύφη πήγαιναν στην εκκλησία µε άλογο ο
καθένας χωριστά. Ο παπάς πήγαινε τους µελλόνυµφους στο µέρος που θα γίνονταν η
στέψη. Ο ιερέας έδινε στον κουµπάρο και στο ζευγάρι, πριν πιουν κρασί, να φάνε τρία
κοµµάτια από µια λειτουργία. Μετά την στέψη περνούσαν οι συγγενείς και οι φίλοι του
και τους εύχονταν να ζήσουν «ριζωµένοι».
Μπαίνοντας η νύφη στο σπίτι του γαµπρού έκανε τρεις στροφές, ενώ όλοι φώναζαν
«ξέρει η νύφη ν' αλωνίζει». Έπειτα ανέβαινε στη σκάλα του σπιτιού και έκανε το
σταυρό της τρεις φορές, για να είναι ευτυχισµένη στη νέα της ζωή. Ύστερα έριχνε ρύζι
σε διάφορες κατευθύνσεις από ένα πιάτο που της έφερνε η πεθερά. Αυτό γίνεται από
πολλές νύφες και στις µέρες µας.
Η πεθερά κερνούσε το ζευγάρι και τον κουµπάρο γλυκό του κουταλιού, για να' ναι
γλυκιά η ζωή των νεόνυµφων, ενώ έδινε στη νύφη ένα ποτήρι µε νερό και ζάχαρη, για
να «σταυρώσει» µε αυτό τα δωµάτια του σπιτιού, ελπίζοντας µε τον τρόπο αυτό να
έχει το ζευγάρι την ευλογία του Θεού.
Εµφανίζονταν µετά µπροστά στη νύφη ο πεθερός της, στον οποίο έκανε τρεις
µετάνοιες και του έδινε µία πετσέτα από τα προικιά της. Αυτός κρατούσε τη µια άκρη
της και έδινε στη νύφη την άλλη και έπειτα τραβούσε προς το σπίτι του γαµπρού τη
πετσέτα, µαζί µε τη νύφη. Εκείνη προσποιούταν δυο φορές πως αντιδρούσε και
άφηνε την πετσέτα. Την τρίτη φορά ακολουθούσε τον πεθερό της στο σπίτι. Μ' αυτόν
τον τρόπο της έδειχνε ότι της «παραδίνει» το σπίτι.
Καθώς η νύφη έµπαινε µέσα, ο γαµπρός που ήταν κρυµµένος πίσω από την πόρτα,
έβγαζε το ένα παπούτσι του και τη χτυπούσε απαλά στο κεφάλι. Η κίνηση αυτή
φανέρωνε τη θέση ισχύος που είχε ο άνδρας στην ελληνική οικογένεια παλαιότερα.

Έπειτα χόρευαν οι νεόνυµφοι τρεις φορές µε τον κουµπάρο και το γλέντι συνεχίζονταν
µέχρι τα ξηµερώµατα της ∆ευτέρας. Τότε, όπως ανέφεραν κάτοικοι της Σωσάνδρας, οι
καλεσµένοι οδηγούσαν το γαµπρό στη βρύση της πλατείας µε συνοδεία οργάνων. Εκεί
τον έπλεναν και µετά περνούσαν από τα σπίτια των συγγενών. Κάθε οικογένεια χάριζε
µία κότα στο γαµπρό.
Το πρωί της ∆ευτέρας στους Προµάχους οι νεόνυµφοι -χωρίς κόσµο και µόνο µε τη
συνοδεία οργάνων- γύριζαν στους δρόµους και στα σοκάκια του χωριού. Η περιήγηση
αυτή συµβολίζει το δρόµο της ζωής που είχαν να κάνουν µαζί οι νιόπαντροι.
Το µεσηµέρι της ίδιας ηµέρας το σόι της νύφης πήγαινε φαγητό στο σπίτι του
γαµπρού, όπου έτρωγαν όλοι µαζί. Τότε έτρωγαν και τις κότες που είχαν
συγκεντρώσει. Την ίδια µέρα οι γονείς της νύφης έστελναν στο ζευγάρι όσα δώρα
είχαν συγκεντρωθεί στο πατρικό της. Τους γονείς της η νύφη δεν έπρεπε να δει µέχρι
την Παρασκευή.
Τη ∆ευτέρα το βράδυ το ζευγάρι έρχονταν σε ερωτική επαφή. Αν αποδεικνύονταν ότι η
νύφη ήταν αγνή, περήφανη η πεθερά έφτιαχνε χαλβά και τον έστελνε στη µητέρα της
νύφης το πρωί της Τρίτης. Άλλοτε πήγαιναν δύο άνδρες µε δυο µπουκάλια ούζο στη
µητέρα της νύφης, να της διαβεβαιώσουν την αγνότητα της κόρης της.
Το βράδυ της Τετάρτης η νύφη µε κορίτσια και από το δικό της σόι και από το σόι του
γαµπρού πήγαινε στη βρύση της πλατείας, για να γεµίσει νερό. Εκεί συγκεντρώνονταν
κόσµος και κυρίως παιδιά. Σύµφωνα µε κάποιο έθιµο έβαζε η νύφη τρεις φορές την
ίδια δεκάρα στο πόδι της και στη συνέχεια την πετούσε µε το πόδι της εκεί που έτρεχε
το νερό. Την τρίτη φορά τα παιδιά προσπαθούσαν να πιάσουν το νόµισµα.
Το βράδυ της Παρασκευής δύο άνδρες από το σόι της νύφης έστελναν ένα ψωµί
στους νεόνυµφους, προσκαλώντας τους στο πατρικό σπίτι της νύφης. Εκεί έτρωγαν
και διανυκτέρευαν. Ίσως το έθιµο αυτό της διανυκτέρευσης να σχετίζεται µε κάποια
δεισιδαιµονία, σύµφωνα µε την οποία κυκλοφορούσαν «κακά πνεύµατα» στο σπίτι
του γαµπρού και της νύφης το βράδυ της πρώτης Παρασκευής µετά το γάµο τους.
Το βράδυ του Σαββάτου δυο συγγενείς του γαµπρού επισκέπτονταν το πατρικό σπίτι
της νύφης και καλούσαν το νιόπαντρο ζευγάρι να ξαναγυρίσει στο σπίτι τους.
Ένα γεγονός τόσο σηµαντικό όσο ο γάµος δεν µπορούσε να µείνει έξω από
δεισιδαιµονίες, σε µια εποχή µάλιστα που οι απλοί άνθρωποι του χωριού δεν
µπορούσαν να εξηγήσουν κάποια πράγµατα µε τη λογική. Έτσι, λοιπόν, δε γινόταν
γάµος σε δίσεκτο χρόνο, γιατί θεωρούνταν γρουσουζιά. Αν όµως έπρεπε να γίνει ο
γάµος, φρόντιζαν οι οικογένειες των µελλονύµφων να αφήσουν λίγο από όλες τις
σοδειές. Αν η νύφη έβλεπε µαύρη γάτα την ηµέρα του γάµου της πίστευαν ότι ο γάµος
της «δε θα πήγαινε καλά» και απέφευγαν ακόµη το γάµο σε περίοδο νηστείας.
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