
Αρχαίες θρησκείες: καταγωγή, λατρευτικές 
πρακτικές και εξέλιξη στην εποχή μας

Μαθητές:

● Χρύσανθος Κολοβός

● Φρανκ-Ιωάννης Παπαδάκης-Γουντ

● Χριστόφορος Μαχαλιώτης

● Μαρία Παπαθανασίου

● Παρασκευή Παπακωστοπούλου



●Υπάρχουν ενδείξεις για την ύπαρξη θρησκειών απο το 
70,000 π.Χ. 

●Οι πρώτες αποδείξεις για την ύπαρξη οργανωμένων 
θρησκειών είναι περίπου απο το 3.500 π.Χ. όταν οι 
Σουμέριοι στη Μεσοποταμία έχτισαν τις πρώτες πόλεις.

●Aπό το 3.100 π.Χ άρχισε να εξασκείται η θρησκεία στην 
Αίγυπτο, με τη λατρεία εκατοντάδων θεών

●Στην Ελλάδα ο Ηρόδοτος μας λέει ότι η προέλευση των 
θεών του πανθέου ήταν από τους αρχαίους Αιγύπτιους με 
μόνες εξαιρέσεις,τα ονόματα του Ποσειδώνα τον οποίο 
έμαθαν από τους Λίβυους και των Διόσκουρων.



●'Ομως αποδείξεις λατρείας βρίσκουμε σε διάφορα μέρη 
της Ελλάδας από την παλαιολιθική εποχή,όπως στην 
Πελοπόννησο και στην Κρήτη

●Μία νατουραλιστική θρησκεία, οι Δρυιδισμός, εξήλθε 
από τις λατρευτικές πρακτικές του σαμανισμού και της 
μαγείας.Την ασκούσαν κυρίως οι Κέλτες,και είχα βασικό 
χαρακτηριστικό την απουσία της έννοιας της “αμαρτίας”

●Περί το 1000 π.Χ. εμφανίζεται η Αζάτρου, στη Βόρεια 
Ευρώπη. Αντλούσε στοιχειά από τους Νόρδους,και λέει 
πως το σύμπαν χωρίζεται σε εννιά κόσμους με το 
Άζγκαρντ στο οποίο έμεναν οι θεοί, και το Μιντγκαρτ 
που ζούσαν οι άνθρωποι. Τους κόσμους αυτούς τους 
ένωνε το Ύγκντρασιλ, το δέντρο του κόσμου.



Το Μίθραζιλ, το δεντρο 
του κόσμου στην 
θρησκεία Άζατρου

Το Στόουνχετζ, το 
γνωστότερο μνημείο 

του δρυϊδισμού



●Ζωροαστρισμός: Η εμφάνισή του χρονολογείται περίπου 2.600 χρόνια πριν, ως μία 
ριζική αναμόρφωση της πολυθεϊστικής ιρανικής θρησκείας η οποία επικράτησε στην 
Περσική Αυτοκρατορία

●Ινδουσμός: από τις παλιότερες ζωντανές θρησκείες, οι ρίζες του μπορούν να 
βρεθούν απο το 3000 π.Χ. ,βασίζεται στα ιερά κείμενα Βέντα καθώς και στη 
διδασκαλία των γκουρού.

●Μιθραϊσμός: εμφανίστηκε κατά τον πρώτο αιώνα π. χ., η εξελληνισμένη 
ζωροαστρική εκδοχή των μεσογειακών Μυστηρίων η οποία έδινε έμφαση στην 
αστρολογία και στη διαδοχή των αστρολογικών Εποχών.Εξαπλώθηκε στη ρωμαϊκή 
αυτοκρατορία και ανταγωνίστηκε με το χριστιανισμό.

Ο τροχός της Ατραπού ο 
οπόιος συμβολίζει 

την πράξη της 
διδασκαλίας

Ο θεός Μίθρας 
θανατώνει ταύρο

Ο Φαραχαβάρ, το σύμβολο του 
Ζωροστρισμόυ, ίσως 
συμβόλιζε τον ήλιο



Έννοιες των αρχαίων θρησκειών:
●Γνωστικισμός: με τον όρο γνωστικισμός εννοείται ένα φιλοσοφικό 
και θρησκευτικό κίνημα που χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει 
διάφορες θρησκευτικές ομάδες. Αποτελούσε ένα σωτηριολογικό 
θρησκευτικό σύστημα, βασισμένο στην μυστικιστική έννοια της 
Γνώσης, το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις αποδεχόταν ως 
λυτρωτική θεότητα τον χριστιανικό Ιησού Χριστό, προσδίδοντάς 
του όμως διαφορετικές ιδιότητες απ' ότι ο χριστιανισμός.

●Ανιμισμός: με τον όρ αυτό εννοείται η αρχέγονη ανθρώπινη 
θρησκεία, η οποία θεμελιώνεται στην πεποίθηση της ύπαρξης 
υπάρξεων που εμψυχώνουν κάθε μορφή και εκδήλωση του 
φυσικού κόσμου. Πρόκειται για την αρχαιότερη λατρευτική 
πρακτική της ανθρωπότητας.



●Σαμανισμός: εννοείται ένα πολύπλοκο λατρευτικό και μαγικο-
θρησκευτικό κίνημα που διαμορφώνεται γύρω από την τεχνική της 
έκστασης. Ο Σαμανισμός δεν παρουσιάζει ομοιομορφία ως προς 
τη λατρευτική πρακτική του.Κεντρικό πρόσωπο είναι ο σαμάνος.

●Παγανισμός (είναι όρος που προσδιορίζει τις πολυθεϊστικές 
θρησκείες Η λέξη Παγανισμός προέρχεται απ’ το λατινικό pagani, 
που σημαίνει άνθρωπος του αγρού, της εξοχής. Σε πολλά ελληνικά 
λεξικά ταυτίζεται με την ειδωλολατρία.Πρακτικά παγανιστές ήταν 
όσοι αρνούνταν να υποκύψουν στα διατάγματα του Θεοδοσίου.Οι 
βασικές όψεις του Παγανισμού είναι :

● ο Ανιμισμός
● ο Πολυθεϊσμός (η πολλαπλή εκδήλωση του Θεού).
● ο Πανθεϊσμός  (ο αιώνιος κόσμος που ταυτίζεται με το 

Θεό, είναι η μοναδική πραγματικότητα).
● ο Σαμανισμός 



Αρχαίες λατρευτικές πρακτικές που συνεχίζονται:

●Ελληνική Εθνική Θρησκεία, σύμφωνα με αυτούς που την ακολουθούν «ορίζεται το σύνολο των 
αντιλήψεων και λατρευτικών πρακτικών που εξέφρασε και εκφράζει το έθνος των Ελλήνων από τα 
βάθη της αρχαιότητας έως και σήμερα. Δεν αναγνωρίζει δόγματα, ιερά βιβλία, προφήτες, κεντρικά 
ιερατεία και αυστηρά τυπικά, αλλά αλλάζει την μορφή της ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία, νοοτροπία 
και θεσμούς της κοινότητας (αυτόνομης πόλης κατά την αρχαιότητα)Σύμφωνα με αυτούς που την 
ακολουθούν, η ΕΕΘ έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

●Είναι οργανική
(αποτελεί αναπόσπαστο οργανικό τμήμα των κοινωνιών που μέσα τους εκδηλώνεται και εξελίσσεται 
μαζί τους)
●είναι πολυθεϊστική(αναγνωρίζει την υποχρεωτική πλήθυνση της θεϊκής οντότητας
●είναι φυσική (αποτελεί προϊόν ενός προβληματισμού αιώνων γύρω από τα θεϊκά ζητήματα).

●Νεοπαγανισμός: είναι μία ομάδα θρησκειών, η οποία διεκδικεί την αναγέννηση του  ευρωπαϊκού 
παγανισμού. 
Θεότητες που λατρέυουν διάφορες ομάδες του νεοπαγανισμού:
●Σαμανισμός
●Δρυϊδισμός
●Το Αρχαιοελληνικό Δωδεκάθεο
●Η Γουίκα (Wicca ή witchcraft, η “μαγική τέχνη”)
●Η Άσατρου αποτελεί κομμάτι του νεοπαγανιστικού κινήματος που ξεκίνησε στη Σκανδιναβία, τη 
Γερμανία, τη Μ. Βρετανία αλλά και στην Αμερική τη δεκαετία του 1990.

Ο Νεοπαγανισμός εξαπλώνεται με ραγδαίους ρυθμούς στις αναπτυγμένες χώρες, και η μεγαλύτερη 
Νεοπαγανιστική θρησκεία είναι η Γουίκα, που βρίσκει πολλούς πιστούς στις ΗΠΑ και στην κεντρική 
Ευρώπη.



Πίνακας Περιεχομένων

1.ΠερΙληψη

2.ΕισαγωγΗ

3.ΚΥριο μέρος εργασίας

4.ΕΠΙλογος

5.ΒιβλιογραφΙΑ

6.ΣυμΠερΑσματα



Προληψεις και 
δεισιδαιμονιες

Φτασμένες οι 
ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ με μια 
καθαρότητα μαθηματική,

μας οδηγούν στη 
βαθύτερη γνώση του 
κόσμου....

<<Οδυσσέας Ελύτης 1911-
1996,ΠΟΙΗΤΗΣ ΝΟΜΠΕΛ 1979>>



ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΦΟΒΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ 
ΕΧΟΥΜΕ ΔΩΣΕΙ ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΓΝΩΜΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΩΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΠΑΡΑΦΥΣΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΒΙΟ.

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ,

ΟΙ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ ΗΤΑΝ ΕΥΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΙΜΑΘΕΙΑΣ ΠΟΛΛΩΝ 
ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΑΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥΣ ΖΩΗΣ.Η ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙΣΗΣ,ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΩΝ,ΑΦΟΥ ΑΔΥΝΑΤΟΥΣΑΝ ΝΑ 
ΕΞΗΓΗΣΟΥΝ ΑΓΝΩΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ.ΟΙ ΔΥΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΑΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕΤΑΔΩΣΗΣ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ.ΑΠΕΝΑΝΤΙΑΣ,Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ 
ΑΛΜΑΤΩΔΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΑΡΚΕΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΘΑ ΦΑΙΝΟΤΑΝ 
ΑΔΙΑΝΝΟΗΤΗ.ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΟ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΕΥΣΗ ΣΤΟ 
ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟΥ ΒΙΟΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.ΩΣΤΟΣΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ 
ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ     ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΝ ΤΙΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ 
ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ   ΤΙΣ ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΕΣ.ΔΗΛΑΔΗ ΑΚΟΜΗ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΕ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΟΠΟΥ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΕ ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΡΟΟΔΟ ΣΕ 
ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ.ΣΑΦΕΣΤΕΡΑ,ΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 
ΑΡΚΕΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΘΑ ΦΑΝΤΑΖΑΝ ΤΑΙΝΙΑ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ,ΠΗΡΑΝ ΣΑΡΚΑ ΚΑΙ 
ΟΣΤΑ.ΕΤΣΙ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 
ΑΛΛΑΞΕ ΡΙΖΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ.ΕΔΩ ΘΑ 
ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΚΑΝΕΙΣ Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΗΣ ΘΑ 
ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ



ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΕΣ.ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΥΧΙΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ,ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΝΑ 
ΑΠΑΛΛΑΓΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΛΗΣΗ ΤΟΥ Σ'ΑΥΤΕΣ. 

ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΟΥ ΒΗΜΑ ΔΙΑΒΛΕΠΕΙ ΘΑΝΑΤΟΥΣ,ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΒΑΣΗ.ΕΠΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΟΠΙΑ ΤΕΙΝΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΟΤΙ 
ΟΙ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΥΝ ΟΛΟΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥΣ ΦΟΒΟΥΣ,ΣΠΕΡΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΚΑΙ 
ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ,ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΕΦΙΑΛΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΥΣ.



ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΛΗΨΕΩΝ
οι δεισιδαιμονιες και οι Προληψεις Παρουσιαζουν μια σημαντικη Ποικιλομορφια ως Προς 
το Περιεχομενο.Ειδικοτερα, ευδιακριτο μΠορει να γινει οτι οι Παρακατω Προληψεις
στηγματησαν Πολλους ανθρωΠους αφου με αυτες ερμηνευαν γεγονοτα της καθημερινης
τους ζωης.Μερικες Προληψεις Που μΠορουμε να Παραθεσουμε ειναι οι εξης:
-αετος:για ασΠιδα αΠο τις καταρες ενα μικρο φυλαχτο με την αναΠαρασταση του αετου
ειναι το ιδανικο
-μαυρος γατος:θα Παει στραβα η μερα σου αν τον δεις ξημερωμα.
-καφες:καλος οιωνος Πιστευεται αΠο Πολλους οτι ειναι το χυσιμο του καφε
-΄΄υγεια΄΄:ειναι γρουσουζια να κανεις εις υγειαν με καΠοιον ανθρωΠο και μετα να 
αφηνεις το Ποτηρι σου χωρις να Πιεις.ΕΠισης γρουσουζια ειναι να τσουγκριζεις με αδειο
Ποτηρι

-τριτη και 13:η συγκεκριμένη μέρα Πιστεύεται από τους Προληπτικούς Πως είναι άσχημη 
και γρουσουζικη.Αυτο σημβαινει γιατι τέτοια μερα η Κων/Πουλη κατακτηθηκε αΠο τους 
Τουρκους.Μαλιστα ο αριθμος 13 δηλωνει τον 13ο μαθητη του ιησου δηλαδη τον Ιουδα
Που τον Προδωσε και ετσι χαλαει η αρμονια των 12 μαθητων Που ηταν αΠολυτα
αφωσιομενοι στον Ιησου.
-ψαλιδι:στην ΠεριΠτωση Που το ψαλιδι ειναι ανοιχτο, Πεφτουμε ευκολα θηματα του 
κουτσομΠολιου
-χρηματα:οταν δεις χρηματα Πεσμενα στο εδαφος, ειναι καλο να τα Παρεις ανεξαρτητα
αΠο την αξια τους γιατι σου Προσφερουν εΠιτυχια και τυχη στη δουλεια σου.
-κουμΠι:σε αντιθεση με τα χρηματα, οταν δεις κουμΠι δεν ΠρεΠει να το Παρεις καθως
θεωρειται γρουσουζια
-καθρεφτης:η Πιο γνωστη και διαδεδομενη σε ολους Προληψη,ειναι και ο σΠασμενος
καθρεφτης Που Προξενει 7 χρονια δυστυχιας και κακοτυχιας



-γαμος:οταν ο γαμος γινεται σε δισεκτο χρονο, αΠο τα 
Προηγουμενα κιολας χρονια, θεωρειται καταδικασμενος

-νερο:οταν διψας και βρισκεται διΠλα αΠο την βρυση ενα Παιδι
ΠρεΠει να Προηγηθει Πρωτα το Παιδι γιατι αλλιως οι βρυσες θα 

στερεψουν.
-κουκουβαγια:αν μια κουκουβαγια κλαιει,ειναι ΠροειδοΠοιηση

ατυχηματων ακομη και θανατου.
-βασιλικος:αυτο το φυτο ειναι Πολυ καλο να υΠαρχει στο σΠιτι

μας καθως φερνει ευτυχια και τυχει.ΕΠιΠλεον,σε ΠεριΠτωση Που 
δωσουμε λιγο βασιλικο σε αγαΠημενο μας ΠροσωΠο Που φευγει, 

θα γυρισει συντομα κοντα μας.

-οι δουλειες Που ξεκινουν την Τριτη και τελειωνουν το 
Σαββατο,δεν στεριωνουν

-οταν γελας την Παρασκευη θεωρειται Πως ειναι κλαμα του 
Σαββατου.

-οταν φτερνιστουμε,σημαινει Πως καΠοιος μιλαει για εμας.
-η μΠλε χαντρα μας Προστατευει Παντα αΠο το κακο ματι
-οταν σε φαγουριζει η μυτη σου, θα βαλεις τα κλαμματα.

-αν σε τρωει το δεξι χερι, θα δωσεις χρηματα
-ενω αν σε τρωει το αριστερο χερι,θα Παρεις χρηματα

-σε ΠεριΠτωση Που νιβεται η γατα σου,θα εχεις εΠισκεΠτες.



ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΛΗΨΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ
Στα Παλαια χρονια,οι Προληψεις και οι δεισιδαιμονιες στοιχειωναν τη 
ζωη των ανθρωΠων.Συγκεκριμενα, καθε φαση της καθημερινοτητας 
του ανθρωΠου βασιζοταν Πανω σε αυτες τις δυο 
εννοιες.ΑξιοΠροσεκτο ειναι εΠεισης να αναφερθουμε στον γαμο.Π.χ 
1.οταν καΠοιος ανθρωΠος αρραβωνιαζονταν και το σΠιτι ειχε δυο 
Πορτες, για να μην χαλασει το Προξενιο,οι εΠισκεΠτες εφευγαν αΠο 
την Πορτα Που μΠηκαν

2.Οταν οι κουμΠαροι αλλαζαν τα στεφανα και η κορδελα Που τα 
αΠοτελουσε καιγοταν αΠο τη λαμΠαδα, αυτοματως εΠικρατουσε ενα 
αισθημα φοβου το οΠοιο αΠοδιδονταν σε χωρισμο η 
θανατο.ΕΠιΠλεον, οι νιοΠαντροι δεν ετρωγαν Ποτε κολυβα.

3.ΑΠο την αλλη Πλευρα καλο θα ηταν να αναφερθουμε στο οτι αν 
καΠοιος Πεθαινε σε σΠιτι Που ειχαν κανονισει γαμο και δεν γινοταν 
να ακυρωθει,εβγαζαν τον νεκρο αΠο το Παραθυρο για να μΠει η 
νυφη αΠο την Πορτα η και το αντιστροφο.

4.ΕΠισης, το κελι Που Προοριζοταν για κηδεια το αφηναν εξω αΠο 
το Παραθυρο.Τελος τους νεκρους τους φυλαγαν το βραδυ για να 
μην Περασει γατα η σκυλος αΠο Πανω τους και βρυκολακιασουν.



5.Επιπροσθετως,στη νύφη δεν έδιναν Ποτέ γαρυφαλλιές για 
να μην κάνει κορίτσια αλλά ούτε και κρεμμύδια για να μην 
είναι η ζωή τους γεμάτη δάκρυα.

6.Οι συμπέθεροι δεν αντάλλασαν Ποτέ κουτάβια και γάτες 
για να μην τσακώνονται μεταξύ τους.

7.Η λεχώνα δεν έβγαινε Ποτέ έξω νυχτα Πριν ο Παππάς 
διαβάσει την ευχή ύστερα αΠο 40 μερες.

8.Θεωρουσαν κακό να σκουπίζουν την ωρα Που φευγει ο 
άλλος αΠο το σΠιτι ή οταν τα μικρά Παιδιά αγγιζαν τη 
σκούπα, τα εβαζαν να την Πατήσουν έτσι ωστε να μην 
κοντύνουν.

9.Αν καΠοιος εΠισκεΠτης ηταν ανεΠιθυμητος του εβαζαν 
κρυφα Πισω του αλατι και ως δια μαγειας εφευγε.

10.Οταν χυνοταν το αλατι ηταν γρουσουζια οΠως και το 
σΠασιμο του καθρεφτη.



ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ανακεφαλαιώνοντας, οι προλήψεις και οι 
δεισιδαιμονίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της 
καθημερινής ζωής του ανθρώπου. Η επιβίωση του 
συμπίπτει με αυτές σε βαθμό που επιτυγχάνεται 
συνεχώς η προσκόλληση του. 

Συμπερασματικά καταλήγουμε στο ότι η πίστη του 
ανθρώπου σε αυτές τον βοηθούν να βρει διέξοδο από 
την δύσκολη πραγματικότητα με ότι αυτό συνεπάγεται.
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