
ΣΗ ΜΔΡΔ ΜΑ ΠΟΛΛΟΗ ΑΝΘΡΧΠΟΗ ΜΑΕΗ ΜΔ ΣΖΝ ΠΗΣΖ ΣΟΝ ΑΛΖΘΗΝΟ ΘΔΟ 
ΠΗΣΔΤΟΤΝ ΑΚΟΜΑ Δ ΠΡΟΛΖΦΔΗ ΚΑΗ ΓΔΗΗΓΑΗΜΟΝΗΔ. ΔΠΔΗΓΖ ΘΔΧΡΖΑΜΔ 
ΠΟΛΤ ΠΟΤΓΑΗΟ ΑΤΣΟ ΣΟ ΓΔΓΟΝΟ ΑΠΟΦΑΗΑΜΔ ΝΑ ΑΥΟΛΖΘΟΤΜΔ ΜΔ 
ΑΤΣΟ ΣΟ ΘΔΜΑ. 

 
ΠΕΡΙ  ΠΡΟΛΗΨΕΩΝ, ΔΕΙΙΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ 

 
      Σα ηειεπηαία ρξόληα γηλόκαζηε δπζηπρώο απηόπηεο κάξηπξεο πξνιήςεσλ θαη 
δεηζηδαηκνληώλ. Μα ηη είλαη ν πξνιεπηηθόο θαη ηη ν δεηζηδαίκσλ άλζξσπνο; Όπσο ιέεη 
λενέιιελαο ινγνηέρλεο ζε ζρεηηθό έξγν πνπ πεξηγξάθεη γεληθνύο ηύπνπο: 
      Ο πξνιεπηηθόο πηζηεύεη ηελ επήξεηα ηνπ αβαζθάκαηνο, ηεο γισζζνθαγηάο, θαη ηνπ 
καηηνύ. Καη κάιηζηα ηα παηδία. Έηζη όηαλ ηνπ παξαπαηλάο ην παηδάθη ηνπ θαη ην 
ραίξεζαη ,ζνπ δεηεί λα ην θηύζεηο, γηα λα κε ην καηηάμεη ην αβάζθακα! Αλ έλα όκνξθν 
παηδάθη αξξσζηήζεη δελ είλαη ακθηβνιία όηη έθαγε ην κάηη. Ο πξνιεπηηθόο πηζηεύεη πώο δελ 
πξέπεη λα γίλνληαη γάκνη ην Μάε.  

       Ο πξνιεπηηθόο πηζηεύεη πώο ηελ ΣΡΗΣΖ είλαη άηπρν λα αξρίδεη ηε δνπιεηά . 
Καη αλ ηελ αξρίζεη θαη ηνπ ήιζε θάηη ην απνδίδεη ζηελ Σξίηε. Ο δεηζηδαίκσλ πηζηεύεη πσο νη 
θαθνί άλζξσπνη βξηθνιαθηάδνπλε. Καη ζθηάδεηαη ηνλ βξηθόιαθα ηνπο. 
        Ο πξνιεπηηθόο πηζηεύεη πσο αλ ή θνπθνπβάγηα ιαιήζεη απάλσ ζηα θεξακίδηα ηνπ, ηνπ 
πξνκελάεη θαθό. Ο πξνιεπηηθόο πηζηεύεη ό,ηη αλ δώζεη ηνπ παηδηνύ ηνπ ην όλνκα ηνπ λνλνύ 
ηνπ, ελώ δεη ν λνλόο ηνπ, ην παηδί ή ν λνλόο νπσζδήπνηε πάλησο έλαο απ' ηνπο δύν ηνπο, 
κέζ' ζην ρξνλίαζκα ζα πεζάλεη.       
        Ο πξνιεπηηθόο πεγαίλνληαο ζηε δνπιεία ηνπ, αλ απαληήζεη παπά, γπξίδεη νπίζσ. Ο 
πξνιεπηηθόο ζεσξεί ηνλ αξηζκό 13 σο απαίζην. Καη απνδίδεη ζ' απηόλ ηελ ελδερόκελε 
απνηπρία ηνπ. Ο Θεόθξαζηνο όκσο από ηελ Δξεζό ηεο Λέζβνπ πνπ έδεζε ηνλ 4ν π.ρ. αη. 
καζεηήο θαη δηάδνρνο ηνπ κέγα θηινζόθνπ Αξηζηνηέιε ζηε θηινζνθηθή ζρνιή ηνπ ζηελ 
αξραία Αζήλα, αζρνιήζεθε πξώηνο κε ην ραξαθηήξα ηνπ δεηζηδαίκνλα:Αλ ζην δξόκν δηαβεί 
κπξνζηά ηνπ γάηα απηόο δελ πξνρσξεί, παξά αθνύ πξνζπεξάζεη άιινο ή αθνύ ξίμεη 
πέηξεο ζ' εθείλν ην κέξνο ηνπ δξόκνπ....είλαη θνβεξόο ζην ζπρλνθαζάξηζκα ηνπ ζπηηηνύ ηνπ 
γηα λα δηώμεη ηα κάηηα ηνπ θεγγαξηνύ. Καη αλ ζην δξόκν ...ηνπ ζθνύμνπλ θνπθνπβάγηεο 
ηαξάδεηαη θαη δελ ηνικά λα πξνρσξήζεη....Αλ ηνικά λα πιεζηάζεη λεθξό...γηά λα κελ πάξεη 
ην κόιπζκα...αλ ζπλαληήζεη ηξειό ή ζειεληαζκέλν, αλαηξηρηάδεη ή θηύλεη ζηνλ θόξθν ηνπ... 
       Άιια θαη ή αξραία ηζηνξία Έρεη θαηαγξάςεη ηξαγηθά πξαγκαηηθά δεηζηδαηκνλίαο:ηα 
ρξόληα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ πνιέκνπ(431-404 π.ρ.)πνπ νλνκαζηηθέ πνιύ εύθνια από 
θαζεγεηή Παλεπηζηεκίνπ ζηελ Αζήλα σο ''ν ηάθνο ηεο αξραίαο Διιάδαο'' ,θαη θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο δεύηεξεο θάζεο ηνπ, ηεο ηθειηθήο εθζηξαηείαο , πνπ πεξηγξάθεη κε ηόζν 
δσεξά ρξώκαηα ν κεγαιύηεξνο ηζηνξηθόο ηεο αξραηόηαηεο ν Αξηζηείδεο ιίγν πξίλ 
θαηαξξεύζνπλ νη Αζελαίνη , θαη ελώ αθόκα έρνπλ ηνλ ρξόλν λα μεθύγνπλ από ηνλ 
ερζξηθύθινην νινέλα θαη πεξηζζόηεξν  ηνπο ζθίγγεη, ζ' απηήλ ηε ζηηγκή πνπ ζπλέπεζε λα 
είλαη παλζέιελνο έγηλε έθιεηςε ζειήλεο ηόηε νη πεξηζζόηεξνη Αζελαίνη ην πήξαλ θαηάθαξδα 
θαη δεηνύζαλ απν ηνπο ζηξαηεγνύο λα πεξηκέλνπλ. Καη ν ζηξαηεγόο Νηθίαο είπε όηη νύηε λα 
ζθεθηεί κπνξνύζε πηα γηα ην δήηεκα ηεο αλαρώξεζεο , λα πεξηκέλνπλ 27 κέξεο, όπσο 
παξαγγέιλνπλ νη κάληηο. Λπηή βέβαηα ή θαζπζηέξεζε ζηνίρηζε ζηνπο Αζελαίνπο ηε 
ζπληξηβή νιόθιεξνπ ζρεδόλ ηνπ εθζηξαηεπηηθνύ ηνπο ζώκαηνο. 
       Αιιά θαη παιαηόηεξα, ζηελ Ιιηάδα, ν πξώηνο επξσπαίνο πνηεηήο, ν Όκεξνο, καο έρεη 
δώζεη έλα πνιύ όκνξθν πξσηόηππν απν ηνλ ηξσηθό πόιεκν: 



       Δλώ νη Σξώεο έρνπλ ζηξηκώμεη ηνπο Έιιελεο κέζα θαη πίζσ απν ην ηείρνο, πνπ 
πξνζηάηεπε ηα πινία θαη εηνηκάδνληαη λα εθνξκήζνπλ ελαληίνλ ησλ ηεηρώλ, αθαλίδνληαο 
καδί κε ηα πινία θαη ηηο ηειεπηαίεο ειπίδεο ζσηήξηα ησλ Διιήλσλ, ηόηε θάλεθε έλα ζεκάδη 
ζηνλ νπξαλό, πνπ νη κάληεηο ησλ Σξώσλ εξκήλεπζαλ σο θαθνζεκαδηά. Ο Έθηνξαο όκσο 
είπε ηα πεξίθεκα εθείλα ιόγηα: 
       O Έθηνξαο όκσο είπε εθείλα ηα πεξίθεκα εθείλα ινγηα: 
     "Δηο νησλόο άξηζηνο-ακύλεζαη πεξί παηξίο, δειαδή ελα ην θαιό ζεκάδη από ην 
Θεό, ην λα ππεξαζπίδεηαη θαλείο ηε παηξίδα ηνπ, θαη ξίρηεθε ζην ηείρνο παξαζύξνληαο 
θη νιόθιεξν ην ζηξαηό ηνπ ζηε γελλαία απηή επίζεζε..." 
        Καλά όλα ασηά όμως θα πει κάποιος. Αλλά ζήμερα εκαηονηάδες και τιλιάδες 
από ηόηε, ηι μας ενδιαθέροσν όλα ασηά; 
       ήκεξα, αλ δνύκε πξνζεθηηθά ηε δσή πνιιώλ ρξηζηηαλώλ, αιιά θαη ρξηζηηαληθώλ ιαώλ, 
ζα αληρλεύζνπκε πνιιά ηέηνηα θαηάινηπα δεηζηδαηκνλίαο από ηα παγαληζηηθά ρξόληα, 
θαηάινηπα πνπ θαηαηξύρνπλ θαη θαηαηξέρνπλ πνιινύο αλζξώπνπο θαη ζηηο ιεγόκελεο 
εύπνξεο ηάμεηο θαη ζηα αλώηεξα θνηλσληθά ζηξώκαηα αιιά θαη ζηηο πινύζηεο ρώξεο 
ηεο Γπηηθήο ηόζν, όζν θαη ζηηο θησρόηεξεο, αιιά θαη αλάκεζα ζε κνξθσκέλνπο θαη 
ακόθσξηνπο.  
       Καη ελώ γηνξηάδνπκε 12κεξν, από ηα Υξηζηνύγελλα σο ηα Φώηα, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ 
ιαηξεύνπκε ην Υξηζηό, κεξηθνί - άζεια ηνπο - ιαηξεύνπλ θαη ηνλ Αληίρξηζην. Πώο; 
Αθνύζηε:ζηελ Διιάδα, ζηελ Αγγιία αιιά θαη αιινύ ηε δσδεθάηε λύρηα "πηζηεύνπλ πσο όια 
ηα θαηαζηξεπηηθά δαηκόληα δηώρλνληαη, ηε λύρηα αθξηβώο ησλ Θενθαλίσλ, θπλεγεκέλα από 
ηνπο δπλαηνύο νη κεηακθηεζκέλνη θαη κε ζεκεηώλεη ν θαζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ ηεο ηεο 
Λανγξαθίαο ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ θ. Κώζηαο Ρσκαίνο. Μηιάκε γηα ρώξεο όπσο ε 
Γεξκαλία, ε Πνξηνγαιία, ε Απζηξία, θαη ε Αγγιία. 
       ηελ Οξζόδνμε Διιάδα ηα πξάγκαηα δελ είλαη πνιύ θαιύηεξα, όηαλ βιέπνπκε θαη 
αθνύκε γηα ηνπο "θαιηθάληδαξνπο" ή "ιπθνθάληδαξνπο" ή "θαιιηζπνύδίδεο" όπσο ηνπο 
ιέλε. Μηιάκε ηόηε γηα όληα ππέξθπζηθά, επηθίλδπλα γηα ηνπο αλζξώπνπο θαη ηα δώα κε 
εκθάληζε άγξηα θαη θνβεξή, κε καθξηά λύρηα πνπ δελ ηα θόβνπλ πνηέ θαη πνπ κε απηά 
μεζρίδνπλ ηα πξόζσπα ησλ αλζξώπσλ, θνπηζνί, ζηξαβνί, κνλόκαηνη, κνλνπόδαξνη, 
ζηξαβνπόδαξνη, ζηξαβόζηνκνη, ζηξαβνκνύξηδεο, ζηξαβνρέξηδεο, καπξηδεξνί, κε θόθθηλα 
κάηηα, ηξάγηλα πόδηα, ρέξηα ζαλ ηhο κατκνύο θαη ηξηρσηό όιν ην ζώκα, πνπ ζέινπλ λα 
μεπιελόζνπλ ηνπο αλζξώπνπο, γηα λα πάλε λα ηνπο πλίμνπλ ζε θαλέλα λεξό ή λα ηνπο 
γθξεκίζνπλ από ηνπο βξάρνπο ή έξρνληαη γηα λα δείξνπλ, λα πλίμνπλ, λα ζθνηώζνπλ, ή λα 
θάλε ηνπο αλζξώπνπο..."όπσο ζεκεηώλεη ν παηέξαο ηεο ειιεληθήο ιανγξαθίαο Νηθόιανο 
Πνιίηεο ζην Β' ηόκν ησλ παξαδόζεσλ. 
      Ννκίδακε όηη κεηά από απηά δελ πξέπεη λα έρνπκε ηε παξακηθξή ακθηβνιία όηη 
πξόθεηηαη γηα εηδσινιαηξηθό έζηκν, θαη νη θαιηθάηδαξνη δελ είλαη ηίπνηα άιιν από  
ηνπο δαίκνλεο. Καιά, ζα πνύλε, πάιη κεξηθνί θαηαιάβακε πνπ θαηαιάβακε όινη καο όηη νη 
θαιηθάηδαξνη είλαη θάηη θαθό - έζησ θαη γηα αζηείν λα ηνπο αλαθέξνπκε-είηε σο νξζόδνμνη 
Υξηζηηαλνί, είηε σο πξννδεπηηθνί, είηε - εάλ ζέιεηε - θαη κε ηηο 2 ηδηόηεηεο. Γηαηί δελ κπνξνύκε 
λα θαληαζηνύκε ζηηο κέξεο καο ππάξρνπλ αθόκα ιάηξεηο ηνπ ζθόηνπο θαη ηεο παρπιήο 
ακάζεηαο. 
      Μαο ζπκίδεη εμάιινπ κηα ηζηνξία πνπ δηαβάζακε πξόζθαηα ζε έλα από ηα πνιιά 
πεηπρεκέλα θαη πάληνηε επίθαηξα βηβιία ηεο Μεηξνπόιεσο Νηθνπόιεσο: 
      ηελ επνρή ηνπ αγίνπ Γηνλπζίνπ δνύζε θνληά ζηελ Βέξνηα έλαο ιόγηνο-κνξθσκέλνο ζα 
ιέγακε ζήκεξα-ρξηζηηαλόο πνπ έπεζε ζε κηα δαηκνληθή παγίδα. Παξόιν πνπ ζπλήζηδε όπσο 
θάζε Υξηζηηαλόο, λα πξνζεύρεηαη κε ην "Πάηεξ εκώλ" θαη λα ηειεηώλεη ηε πξνζεπρή ηνπ κε 
ηα ιόγηα "ΡΗΔ ΗΜΑ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΟΝΗΡΟΤ" θάπνηα κέξα άλνημε, από πεξηέξγεηα, έλα 
βηβιίν καγείαο πνπ είρε πέζεη ζηα ρέξηα ηνπ. Υσξίο ινηπόλ λα ππνινγίδεη ηνλ θίλδπλν, 
δηάβαζε ιίγν, δνθηκαζηηθά επηθιήζεηο ηνπ δηαβόινπ. Έηζη θάπνηα λύρηα, ελώ θνηκόηαλ, είδε 



ζηνλ ύπλν ηνπ έλαλ γηγάληην καύξν αξάπε, πνπ ηνπ είπε: “ήξζα επεηδή κε θάιεζεο 
εκπξόο ινηπόλ αλ ζέιεηο λα ζε εμππεξεηήζσ, πξνζθπλάκε”. Ο άλζξσπνο έληξνκνο 
ηνπ απνθξίζεθε: "Κύξηoλ ηνλ Θεόλ κνπ πξνζθπλήζσ θαη απηόλ  κόλν ιαηξεύσ».  
Σόηε ν καύξνο επηζθέπηεο καο λύρηαο, γεκάηνο ζπκό, ηνπ έδσζε έλα θνβεξό 
ξάπηζκα ζην πξόζσπν θαη ηνπ είπε: «αθνύ δελ κε πξνζθπλάο γηαηί κε θάιεζεο;». 
      Ο ρξηζηηαλόο μύπλεζε, έλησζε καο αθόξεην πόλν ζην πξόζσπν θαη έβαιε ηα θιάκαηα. 
Κάπνηνη, πνπ ηνλ άθνπζαλ, καδεύηεθαλ, θαη είδαλ ηα κάγνπιά ηνπ, πξεζκέλα θαη 
θαηάκαπξα. Παξνπζίαδε πξάγκαηη απνηξόπαην θαη ειεεηλό ζέακα. ε ιίγεο κέξεο ε 
θαηάζηαζε ρεηξνηέξεςε. Πξήζηεθε θαη καύξηζε όιν ηνπ ην πξόζσπν ηόζν πνιύ, πνπ 
έθιεηζαλ ηειείσο ηα κάηηα ηνπ. Έζηεηιαλ ηνλ άγην Γηόλπζν από ην κνλαζηήξη ζην Όιπκπν. Ο 
άγηνο έηξεμε ακέζσο θνληά ηνπ θαη πξνζεπρήζεθε πνιύ γηα απηόλ. Έςαιε θαη ηελ 
παξάθιεζε καο Παλαγίαο καο θαη ηνλ έρξηζε κε άγην έιαην. Σόηε ν δαηκνλόπιεθηνο 
ζεξαπεύηεθε ηειείσο θαη όινη νη παξηζηάκελνη δόμαζαλ ην Θεό θαη ηίκεζαλ ηνλ πηζηό δνύιν 
Σνπ Γηνλύζην. 
      ηελ πεξηέξγεηα πνπ έπεζε ν ηαιαίπσξνο εθείλνο άλζξσπνο πέθηνπλ θαη 
ζήκεξα πνιινί άλζξσπνη θαη κάιηζηα λένη. 
       Βηβιία καγείαο ζνινκσληθέο θαη άιια παξόκνηα έληππα θπθινθνξνύλ επξήκαηα. 
Σαηλίεο πξνβάιινληαη ζπρλόηαηα ζηε ΣV, άιια θαη ζηηο εθεκεξίδεο δηαβάδνπκε ζπρλά 
πεξηζηαηηθά ζιηβεξά θαη καθάβξηα. 
      Σν παξαπάλσ πεξηζηαηηθό κε ηνλ άγην Γηόλπζν ηη δείρλεη; Γείρλεη όηη ε καγεία-όπνηα 
κνξθή θαη αλ πάξεη όπσο ζα δείμνπκε θαη πην θάησ-δελ είλαη θάηη κε ην νπνίν 
κπνξνύκε λα παίδνπκε. Γείρλεη όηη ε ελαζρόιεζε κε ηέηνηα απνηειεί καγλήηε γηα ην 
δηάβνιν ν νπνίνο δελ ζέιεη βέβαηα ηδηαίηεξε πξόζθιεζε γηα λα ζπεύζεη θαη λα αθαλίζεη. 
      πεύδνπκε λα απαληήζνπκε ην εξώηεκα πξνο απνθπγή παξεμεγήζεσλ: ΤΠΑΡΥΟΤΝ 
ΓΑΗΜΟΝΔ; 
      Η Δθθιεζία καο πνπ θεθαιή ηεο είλαη ν Υξηζηόο θαη ηα κέιε Σεο, όινη νη νξζόδνμνη 
ρξηζηηαλνί, πνπ αλήθνπλ ζηε ζηξαηεπόκελε θαη ηε ζξηακβεύηξηα Δθθιεζία, είλαη ζαθήο:     
 

      «Η ύπαξμε θαη παξνπζία δαηκόλσλ θαη δαηκνληθώλ ελεξγεηώλ ελαληίνλ ηνπ 

αλζξώπνπ θαη ηνπ θπζηθνύ θόζκνπ γίλεηαη δεθηή από ηε ρξηζηηαληθή δηδαρή. 

Ωζηόζν ε ρξηζηηαληθή απνθάιπςε μεθαζαξίδεη ην δήηεκα ηεο θύζεσο ησλ 

δαηκόλσλ θαη ηεο ζρέζεσο ηνπο κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ. Η εθθιεζηαζηηθή 

πξαθηηθή επίζεο πξνζηαηεύεη ηνλ άλζξσπν θαη ηε θύζε από ηηο θαθέο επηδξάζεηο 

ησλ πνλεξώλ πλεπκάησλ» ζεκεηώλεη επίζθνπνο Αρειώνπ ζε ζρεηηθό ηνπ έξγν. 

      Καη αλ πιαλήζεθαλ θαη αζηόρεζαλ θαη έπεζαλ ζην αηόπεκα λα ιαηξεύνπλ ηνπο 

δαίκνλεο γηα ζενύο ηνπο νη αξραίνη ιανί, όπνπ επηθξαηνύζε ν κύζνο, ν αληκηζκόο 

θαη ε καγεία, θαη όπνπ πηζηεύνληαλ γεληθά πσο ν θόζκνο θπξηαξρείηαη από αόξαηεο 

πλεπκαηηθέο δπλάκεηο ηνπ θαθνύ, πνπ θνίηαδαλ λα ηηο εμεπκελίζνπλ αθόκα θαη κε 

αλζξσπνζπζίεο-όπσο δήζακε πξίλ από ιίγα ρξόληα ζηε ζύγρξνλε ζπζία 15ρξνλνπ 

λένπ ζηελ Ιλδία, γηαηί νη ζενί δελ έζηειλαλ βξνρή...-θαη πνπ έηξεκαλ ηελ εκθάληζε 

ηνπο, είηε απηνί ήηαλ νη Κέληαπξνη, ή νη άηπξνη θαη νη εηιελνί, κε ηηο  Μαηλάδεο 

ηνπο, ε ρξηζηηαληθή αιήζεηα, έζρηζε θαη απηό ην πέπιν ηεο πιάλεο. 

       Οη δαίκνλεο δελ είλαη βέβαηα ζενί, αιιά θηηζηέο ππάξμεηο ηνπ αόξαηνπ 

πλεπκαηηθνύ θόζκνπ, ησλ αγγέισλ, πνπ δεκηνύξγεζε ν Θεόο, αιιά πνπ ελώ 

δεκηνπξγήζεθαλ πξηλ από ηνλ πιηθό θόζκν θαη ηνλ άλζξσπν, εμέπεζαλ όκσο, από 

ην ζθνπό ηνπο θαη από ηόηε κνληκνπνηήζεθαλ ζηελ αληίζεζε ηνπο ζην ζετθό έξγν 

θαη ηδηαίηεξα ζηνλ άλζξσπν ηνπ νπνίνπ έγηλαλ νη παληνηηλνί ερζξνί ηνπ. Ο Υξηζηόο 



καο, απειεπζέξσζε ηνλ άλζξσπν, ν νπνίνο δεη πηα κέζα ζε έλα θαζαξό θπζηθό 

πεξηβάιινλ θαη όρη κέζα ζε έλα θόζκν γεκάην ακθίβνινπο θαη ηδηόηξνπνπο θαη-ην 

ρεηξόηεξν- επηθίλδπλνπο δαίκνλεο  ή ζενύο, κηα αληίιεςε πνπ θόβηδε θαη 

ηξνκνθξαηνύζε ηνπο αλζξώπνπο. 

        ’ απηό ην ζεκείν αμίδεη λα ζηαζνύκε θαη λα εμεηάζνπκε κε ζπληνκία ην 

ηεξάζηην ζέκα ηεο καγείαο. Οδεγόο καο ζα είλαη έλαο από ηνπο κεγαιύηεξνπο 

Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο καο ν άγηνο Νηθόδεκνο ν αγηνξείηεο, πνπ γξάθεη ζηα 1803 

ζηε Βελεηία γηαηί ηόηε νη Σνύξθνη, σο γλσζηόλ, δελ επέηξεπαλ ηε ιεηηνπξγία 

ηππνγξαθείσλ, θαη ζην βηβιίν ηνπ Υξεζηνήζεηα ησλ Υξηζηηαλώλ, ηα εμήο πεξίπνπ 

΄΄καγεία είλαη ηξόπνο κε ηνλ όπνην θαινύληαη νη δαίκνλεο θαη εξσηώληαη θαη 

απνθξίλνληαη θαλεξώλνληαο θξπκκέλνπο ζεζαπξνύο ή εμεγώληαο όλεηξα.           

Μαγεία είλαη θαη ε καληεία, θαη νη κάληεηο αθηεξώλνπλ ηνλ εαπηό ηνπο ζηνπο 

δαίκνλεο θαη λνκίδνπλ όηη πξνιέγνπλ όζα είλαη λα ζπκβνύλ ζην κέιινλ 

δηαβάδνληαο π.ρ. ηελ παιάκε ή ηηο ζπζίεο ησλ δώσλ. 

         Μαγεία είλαη θαη ε γεηεηά θαη γόεηεο νλνκάδνληαη από ηνπο γόνπο θαη 

ζξήλνπο, πνπ θάλνπλ πάλσ ζηα κλήκαηα, επηθαινύκελνη ηνπο δαίκνλεο γηα λα 

θάλνπλ θαθό ζε θάπνηνλ άλζξσπν. Οη ίδηνη λνκίδνπλ πσο βγάδνπλ λεθξνύο απ ηνλ 

Άδε, όπσο ε εγγαζηξίκπζνο ηνλ πξνθήηε ακνπήι. Με απηνύο ζπγθαηαιέγνληαη 

θαη όζνη αλνίγνπλ ηνπο ηάθνπο θαη θαίλε ηνπο ιεγόκελνπο βξπθόιαθεο. Δδώ 

αλήθνπλ όζνη-καδί κε επηθιήζεηο δαηκόλσλ- αλαθαηεύνπλ θαη ηνπο ςαικνύο ηνπ 

Γαβίδ θαη νλόκαηα ηνπ Υξηζηνύ καο θαη ηεο Θενηόθνπ, όπσο θαη ζην μεκάηηαζκα. 

           Μάγνη είλαη θαη νη επανηδνί πνπ δέλνπλ ζεξία, ιύθνπο θη αξθνύδεο θαη 

άιια δώα γηα λα κελ θάλε ηα δώα ηνπο όηαλ βξίζθνληαη έμσ ηε λύρηα-θαη ζην 

ζεκείν απηό όζνη έρνπλ ζηε κλήκε ηνπο ζρεηηθέο ηειεηέο κε ηελ θαινγπλαηθνύζα 

ζα επαιεζεύζνπλ ηνλ άγην, αιιά δελ ζηακάηα εδώ ν θαηάινγνο ησλ καγεηώλ: 

           Φαξκαθεία είλαη ε παξαζθεπή θαξκαθεξώλ πνηώλ ή γηα λα ζθνησζεί 

θάπνηνο πίλνληαο ην ή γηα λα ζθνηηζηεί ή γηα λα πξνζειθπζηεί ζηε ζαξθηθή αγάπε ή 

όπσο ζηε πξνεγνύκελε πεξίπησζε γηα λα δεζνύλ ηα αληξόγπλα.  

           Οησλνζθνπία είλαη ε πξόγλσζε, όπσο λνκίδνπλ, ηνπ κέιινληνο από ην 

πέηαγκα ησλ πνπιηώλ ή από ηηο θσλέο ηνπο-θαη κάιηζηα ησλ θνξάθσλ. Δδώ 

αλήθνπλ θαηά ηνλ άγην Νηθόδεκν, θαη όζνη πηζηεύνπλ πσο είλαη θαιά ή θαθά ηα 

ζπλαπαληήκαηα ησλ αλζξώπσλ, θαη κάιηζηα όηαλ πεγαίλνπλ γηα ςάξεκα ή θπλήγη ή 

ηαμίδη. Οκνίσο θαη εθείλνη πνπ πηζηεύνπλ κνίξεο θαη ηύρεο θαη ξηδηθά θαη ζηνηρεία 

θαη πνδαξηθά θαη νλείξαηα θαη πσο νη κέξεο θαη νη ώξεο, άιιεο είλαη θαιέο θαη 

άιιεο θαθέο, θαη κάιηζηα νη Σξίηεο, ζηηο νπνίεο κεξηθνί αλόεηνη λαύηεο δελ θηλνύλ 

από ην ιηκάλη γηα λα ηαμηδέςνπλ, νύηε έκπνξνη, νύηε ηερλίηεο, νύηε νη άιινη 

αξρίδνπλ ηε δνπιεία ηνπο. Οκνίσο θαη εθείλνη πνπ δελ δίλνπλ ζηνπο γεηηόλνπο ηνπο 

θσηηά  θαη θσο. Καη εθείλνη ραηξεηάλε ην θεγγάξη πξνζθπλώληαο ην, όηαλ ην δνπλ 

θαηλνύξγην θαη πηζηεύνπλ πσο είλαη λεξάηδεο θαη θαιηθάληδαξνη. Οκνίσο θαη εθείλνη 

πνπ πεξηεξγάδνληαη ηα θπζηθά θηλήκαηα ησλ κειώλ ηνπ ζώκαηνο ηνπο, θαη ιέλε π.ρ. 

πσο όηαλ ηνπο ηξώεη ην ρέξη, πξόθεηηαη λα πάξνπλ ρξήκαηα ή πσο όηαλ πεηάεη ην 

θξύδη ηνπο, πξόθεηηαη λα δνπλ θάπνηνλ θίιν ηνπο θ.ν.θ. Με απηνύο 

ζπγθαηαξηζκνύληαη θαη όζνη, όηαλ έρνπλ λα ζεκειηώζνπλ θαηλνύξγην ζπίηη ή βάξθα, 



ζθάδνπλ ζηα ζεκέιηα θαη ζηελ θαξίλα πξόβαην ή πεηεηλό ή άιιν ήκεξν δών, 

πξνζθέξνληαο νη δπζηπρείο ζπζία ζην δηάβνιν. 

        «Άιιν είδνο καγείαο είλαη ε λεθνδησθηηθή, κε ηελ νπνία παξαηεξώληαο ηα 

ζύλλεθα λνκίδνπλ όηη πξνιέγνπλ ην κέιινλ. 

         9
ν
 είδνο είλαη ε αζηξνινγία όπνπ αλήθνπλ θαη όζνη λνκίδνπλ όηη 

πξνκαληεύνπλ παξαηεξώληαο θπζηθά θαηλόκελα ή ηηο κέξεο ηνπ Απγνύζηνπ, πνπ 

ιέγνληαη από ηνπο ίδηνπο κεξνκήληα. 

         10
ν
 είδνο είλαη ηα θπιαθηάξηα όπσο ηα ιέλε. Σπιίγνπλ δειαδή κε κεηαμσηή 

θιώζηε θαη γξάθνπλ νλόκαηα δαηκνληθά ζε απηά, θαη εδώ αλήθνπλ θαη όζνη 

θηύλνπλ ηνλ θόξθν ηνπο, ηάρα γηα λα εκπνδίζνπλ κε ην θηύζηκν ηε βαζθαλία. 

         11
ν
 είδνο νη θιήδνλεο, δειαδή κηα παξαηήξεζε ησλ κειιόλησλ δηα ιόγσλ, 

όπσο γίλεηαη ζην γελέζην ηνπ Πξνδξόκνπ, θαη νη ππξθαγηέο πνπ αλάβνπλ θαη 

πξσηνκεληέο θαη ζηε γηνξηή ηνπ Πξόδξόκνπ πνπ αλαθέξακε πην πάλσ θ.ν.θ. 

         12
ν
 είδνο ην λα βάδνπλ νη βνζθνί θόθθαιν κηθξό ζηα πόδηα ηνπ πνηκλίνπ 

ηνπο, γηα λα απμεζεί ηάρα ην πνίκλην ή ην λα πεγαίλνπλ ζε κάγνπο λα ηνπο 

βνεζήζνπλ λα ληθήζνπλ ζηα δηθαζηήξηα θ.ν.θ. 

         13
ν
 είδνο ην λα θξαηάλε εηθόλεο αγίσλ θαη λα ηξέρνπλ ζαλ ηξεινί θαη 

δαηκνληζκέλνη εδώ θη εθεί κέζα ζε βνπλά θαη ιαγθάδηα… 

         Αο καο επηηξέςεη ν άγηνο λα θαηαγξάςνπκε δπν δεηζηδαηκνλίεο πνπ 

αθνύζακε πξόζθαηα:ε κηα αλαθέξεηε ζηα μελνδνρεία, όπνπ απνπζηάδεη ζε θάζε 

όξνθν ν γξνπζνύδηθνο αξηζκόο 13 θαη ε άιιε όηαλ πξν θαηξνύ θάιεζε θάπνηνο 

ηεξέαο, λα ηνπ αγηάζεη ην ζπίηη ηνπ, θάλνληαο ηνπ ην κηθξό αγηαζκό. Μόιηο όκσο 

αληίθξηζε ηνλ ηεξέα ζην θαηώθιη ηεο εμώπνξηαο ηνπ, εκέξα Σξίηε, ηνλ απέπεκςε, 

γηαηί ήηαλ πην ηζρπξή ε δύλακε ηνπ δηαβόινπ παληνύ, ώζηε λα βιέπεη ηε Σξίηε σο 

κέξα πνπ δελ επηηξέπεηε λα ηεινύληαη αγηαζκνί…Καη επεηδή πηζηεύνπκε πσο ΄νη 

εζθαικέλεο ηνύηεο  πεπνίζεζεο ηπξαλλνύλ ηνπο ακαζείο κάιινλ θαη κε 

αλεπηπγκέλνπο αλζξώπνπο, αιιά θαη αλεπηπγκέλνη λόεο επξίζθνληαη ζπρλά 

ιεξσκέλνη από ηα αλάμηα ηνύηα, ηα νπνία ηνπο κείλαλε βέβαηα από ηελ παξνδηθή 

ηνπο ειηθία θαη αλαηξνθή΄ θαη όπσο ζεκεηώλεη ν θηιόζνθνο Θεόθξαζηνο πνπ 

αλαθέξακε πην πάλσ  ¨Τπνιακβάλσ ηνπο πίεηο εκώλ βειηίνπο έζεζζαη, 

θαηαιεθζέλησλ απηνίο ππνκλεκάησλ ηνηνύησλ¨, δειαδή πηζηεύσ όηη ηα παηδηά καο 

ζα γίλνπλ θαιύηεξα αλ ηνπο ηα πνύκε απηά,  γη’απηό ζπλερίδνπκε ηελ αλάιπζε 

απηνύ ηνπ ζέκαηνο. Απνξξηπηέεο από ηε δσή θάζε νξζόδνμνπ ρξηζηηαλνύ είλαη νη 

έλλνηεο ηεο κνίξαο ηνπ πεπξσκέλνπ ηεο ηύρεο θαη ηεο εηκαξκέλεο πνπ έιεγαλ νη αξραίνη 
Έιιελεο αιιά θαη ην θηζκέη ην γξαθηό όπσο ιέλε νη κνπζνπικάλνη άιια θαη ν ρώξνο ηεο 
Αζηξνινγίαο θαη ησλ δσδίσλ πνπ έρνπλ θαηαθιύζεη ύπνπηα όια. 

 
Μαγεία θαη κάγνη   

Ση είλαη ε καγεία; Πόζνη άλζξσπνη αλαζθαιείο δελ θαηαθεύγνπλ ζε κάγνπο, 

θαθεηδνύδεο θαη ραξηνξίρηξεο γηα λα κάζνπλ ηη ζα ηνπο ζπκβεί ζην κέιινλ, γηα ην 

πνηα ζα είλαη ε κνίξα ηνπο, αθόκε θαη γηα ην πνύ ζα βξνπλ θάπνην ζεζαπξό; Δίλαη 

λα απνξεί θαλείο κε ηελ ηόζε αθέιεηα. Αλ νη θάζε είδνπο ηζαξιαηάλνη γλώξηδαλ ην 

κέιινλ, ζα γλώξηδαλ πξώηα ην δηθό ηνπο. Αλ είραλ ηελ ηθαλόηεηα λα βξίζθνπλ 



θξπκκέλα πξάγκαηα, ζα έβξηζθαλ όινπο ηνπο θξπκκέλνπο ζεζαπξνύο, ε ηνλ αξηζκό 

ηνπ ιαρείνπ πνπ ζα θεξδίζεη. Αλ είραλ ηελ ηθαλόηεηα λα θάλνπλ αλαθαιύςεηο, ζα 

έβξηζθαλ ην θάξκαθν ηνπ θαξθίλνπ, ζα πινύηηδαλ θαη δελ ζα είραλ αλάγθε λα 

«θνξνινγνύλ» ηνπο αθειείο. 

  

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΜΔ ΣΟΝ π. ΚΩΝ/ΝΟ ΓΡΑΚΩΝΑΚΗ 
  

Πάηεξ, θάλνπκε κηα έξεπλα κε ζέκα ηηο πξνιήςεηο  θαη ηηο 

δεηζηδαηκνλίεο. Ήξζακε ζε ζαο,  γηαηί γλσξίδνπκε  ηνλ αγώλα ζαο γηα ηε ζσζηή 

δηδαρή ηνπ ιόγνπ ηεο εθθιεζίαο. 

     

   ε κηα κηθξή έξεπλα πνπ θάλακε παξαηεξήζακε όηη πνιινί από ηνπο 

ζπκπνιίηεο καο πηζηεύνπλ ζηηο πξνιήςεηο, ζηηο δεηζδαηκνλίεο θαη ηε καγεία. 

 Έρεηε παξαηεξήζεη εζείο θάηη ηέηνην; Εάλ λαη, πνπ λνκίδεηε όηη 

νθείιεηε ην γεγνλόο απηό; 

 

     Γείηε παηδηά θάηη, ην ζέκα απηό πνπ  αλαθέξαηε ηώξα είλαη έλα ζέκα πνιύ 

κεγάιν θαη πνπ απαζρνιεί αξθεηέο θνηλσληθέο νκάδεο κε κνλσκέλα άηνκα  πνπ 

πξαγκαηηθά δίλνπλ ζεκαζία ζηηο πξνιήςεηο θαη ηηο δεηζδεκνλίεο  πνπ απηά βέβαηα 

θαηά ηνλ νξζόδνμν ρξηζηηαληθό ιόγν θαη ηε ρξηζηηαληθή  δηδαζθαιία είλαη- ζα κνπ 

επηηξέςεηε ην ιόγν γηα ηελ έθθξαζε - αλνεζίεο, δελ ηζρύνπλ απηά.  

    Δεηζηδαηκνλία:   ε βάζε ηεο ηη είλαη; Γεηζδαηκνλία είλαη ν θόβνο ζηνπο δαίκνλεο 

θαη’ αξρήλ, θαηά άιιν ιόγν  είλαη ν θόβνο πνπ έρσ ζε θάηη ην ππεξθπζηθό, ζε θάηη 

ην δηαθνξεηηθό θαη πνπ θνβνύκε όηη απηό ην δηαθνξεηηθό ή ην ππεξθπζηθό ζα 

πξνθαιέζεη πηζαλόηαηα θάπνηα δεκία ζηε δσή κνπ γηα απηό θνβάκε θαη έρσ απηέο 

ηηο αληηιήςεηο πνπ δελ είλαη νξζέο  βέβαηα. 

 



Τπάξρνπλ ζηηο ηάμεηο ησλ ρξηζηηαλώλ πξνιεπηηθνί;  
 

Γπζηπρώο ππάξρνπλ άλζξσπνη, αλ θαη ρξηζηηαλνί βαθηηζκέλνη ζην όλνκα ηεο Αγίαο 

Σξηάδνο, πνπ πηζηεύνπλ πηζηεύνπλ  ζε πξνιήςεηο!!! 

 

Με πνην ηξόπν ε εθθιεζία αληηκεησπίδεη απηέο ηηο δνμαζίεο ; 

 

Ο κνλαδηθόο ηξόπνο πηζηεύσ πξνζσπηθά εγώ όηη κπνξεί λα ηηο αληηκεησπίζεη είλαη 

ε δηδαζθαιία ε ελεκέξσζε δειαδή ησλ αλζξώπσλ  γηα ηέηνηνπ είδνπο ζέκαηα  πνπ 

εκθαλίδνληαη θαηά θαηξνύο θαη απαζρνινύλ ηνπο αλζξώπνπο. 

 

αο έρνπλ εμνκνινγεζεί άηνκα πνπ είραλ πέζεη ζύκαηα 

καγείαο;  
Γηα λα είκαη εηιηθξηλείο όρη πξνο ην παξόλ. 

  

Πνηα είλαη ε πίζηε ηεο εθθιεζίαο γηα ηηο δεηζηδαηκνλίεο; 

 

Σηο αθπξώλεη θαη ηηο ζεσξεί όηη είλαη εηζαγόκελεο από θπξίσο αλαηνιηθέο  ηύπνπ 

ζξεζθείεο θαη πνπ δελ ηζρύνπλ ζηνλ ρώξν ηνπ ρξηζηηαληζκνύ. 

 

Πηζηεύεηε όηη ππάξρνπλ μσηηθά, λεξάηδεο δαίκνλεο, βξηθόιαθεο, 

γνξγόλεο ,θαληάζκαηα  θ.η.ι ;  

 



Όρη βξε παηδία απηά είλαη γηα παηδηθά παξακπζία, όκσο ζηακαηώ ζε έλα ζεκείν : 

δαίκνλεο  ππάξρνπλ. Καη αλ αλαηξέμνπκε ζηελ Καηλή Δηαζήθε ζα δνύκε όηη ν 

Υξηζηόο εζεξάπεπε αλζξώπνπο πνπ είραλ δαηκόληα. Έλα παξάδεηγκα ε 

Μαγδαιελή πνπ ηηο έβγαιε εθηά  δαηκόληα θαη θαηόπηλ έγηλε καζήηξηα ηνπ 

Υξηζηνύ. 

 

Δώζηε καο έλα κήλπκα γηα ηνπο ζύγρξνλνπο λένπο.  Γηαηί όπσο 

θαίλεηαη από ηηο ζηαηηζηηθέο πηζηεύνπλ ζηα παξαπάλσ; 

 

Γελ έρνπλ ελεκεξσζεί θαιά ή δελ ελεκεξώλνληαη  θαη ε κνλαδηθή πξνθύιαμε είλαη 

ε δηδαζθαιία, λα αθνύλε δειαδή ην ιόγν ηνπ ηεξνύ Δπαγγειίνπ, λα εθθιεζηάδνληαη , 

λα θνηλσλνύλ, λα εμνκνινγνύληαη, λα θάλνπλ ην ζηαπξό ηνπο θαη λα κελ θνβνύληαη 

ηίπνηα. 

 

ΕΤΥΑΡΙΣΟΤΜΕ ΣΟΝ  ΙΕΡΕΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΟ Π. Μ. ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ 

                               ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΟΝΟ ΠΟΤ ΜΑ ΑΦΙΕΡΩΕ   

 
 
 

Κάναμε μια έρευνα στη περιοχή του Αγίου Νικολάου  

Είδη προλήυεφν Άνδρες Γσναίκες 

Μαύξεο γάηεο 08 στοςρ 13 20 ζηηο 26 

Γάηεπ –Ακ δεηξ μαύνε γάηα ζημκ δνόμμ, είκαη γνμοζμοδηά. 
Καζξέθηεο 07 στοςρ 13 14 ζηηο 26                                 

Καθοέθηεπ – Ακ ζπάζεηξ έκακ θαζνέθηε, ζα έπεηξ 7 πνόκηα γνμοζμοδηά. 

Πμιιμί επίζεξ πηζηεύμοκ όηη ακ θμηηάλεηξ ζημκ θαζνέθηε μεηά ηα 

μεζάκοπηα, μεγάιμ θαθό ζα ζε βνεη. 
 
Μαύξε νκπξέια 05 στοςρ 13 04 ζηηο 26                        



Αν ανοίξοςμε μέσα στο σπίτι μαύπη ομππελά είναι 
μεγάλη γποςσοςζιά 
Πέηαιν 05 στοςρ 13 02 ζηηο 26 

Πέηαλξ –Πέηαιμ αιόγμο θένκεη θαιή ηύπε ζηα πνεμαηηθά. 
θάια 05 στοςρ 13 04 ζηηο 26 

Σκάλα – Είκαη γνμοζμοδηά κα πενκάξ θάης από ζθάια 

Αιάηη 04 στοςρ 13 11 ζηηο 26 

Αλάηι – Δηώπκεη ηα δαημόκηα θαη ημοξ ακεπηζύμεημοξ 

επηζθέπηεξ. Ακ ποζεί αιάηη θαηά ιάζμξ είκαη γνμοζμοδηά θαη πνέπεη κα 

νίλεηξ ιίγμ πίζς ζμο, πάκς από ημκ ώμμ ζμο. 
 
Γάκνο 04 στοςρ 13 07 ζηηο 26 

Γάμξπ – Όιμη γκςνίδμομε ηα 2 έζημα πμο ζπεηίδμκηαη με 

ημοξ γάμμοξ: Είκαη γνμοζμοδηά κα δεη μ γαμπνόξ ηεκ κύθε με ημ κοθηθό ηεξ 

πνηκ από ημκ γάμμ, θαη νίπκμομε νύδη ζημοξ κεόκομθμοξ γηα κα 

«νηδώζμοκ». 
Γόληη 04 στοςρ 13 11 ζηηο 26 

Δόμηια - Όηακ έκα παηδάθη βγάδεη ηα παηδηθά ημο δόκηηα, ηα 

πεηάεη ζηα θεναμίδηα ημο ζπηηημύ ημο γηα κα βγμοκ ηα κέα δόκηηα γενά. 



Επίζεξ, οπάνπεη μ μύζμξ ηεξ Νενάηδαξ ηςκ δμκηηώκ, πμο παίνκεη ηα 

παηδηθά δμκηάθηα πμο βνίζθεη θάης από ημ μαληιάνη ημο παηδημύ, θαη 

αθήκεη ζηεκ ζέζε ημοξ ιεθηά. 
 
Μεηεσξίηεο 04 στοςρ 13 04 ζηηο 26 

Μεηεωοίηεπ – Όηακ πέθημοκ μεηεςνίηεξ είκαη θαιόξ μηςκόξ. 

Κμμμάηη από μεηεςνίηε ζεςνείηαη ηέιεημ θοιαπηό. 
 
θύινο 04 στοςρ 13 02 ζηηο 26 

Σκύλξπ – Ακ έκαξ ζθύιμξ ζε αθμιμοζήζεη μέπνη ημ ζπίηη ζμο, 

είκαη θαιή ηύπε. Ακ έκαξ ζθύιμξ ανπίζεη κα μονιηάδεη πςνίξ ιόγμ, ηόηε 

θάπμημξ ζα πεζάκεη. 
ηαπξνδξόκη 04 στοςρ 13 01 ζηηο 26 

Σηαροξδοόμια – Θεςνμύκηαη ημ ηδακηθό μένμξ γηα μαύνε 

μαγεία. Επίζεξ, ιέγεηαη όηη ακ πάνεηξ έκα ζηαονμδνόμη από ανηζηενά ηεκ 

κύπηα, ζα ζμο επηηεζμύκ δαημόκηα. Οη ανπαίμη Έιιεκεξ, ημπμζεημύζακ έκα 

μηθνό άγαιμα ηεξ Εθάηεξ ζε θάζε ζηαονμδνόμη, γηα κα πνμζηαηεύεη ημκ 

ηαληδηώηε. 
 
 
Φεγγάξη 04 στοςρ 13 05 ζηηο 26 

Φεγγάοι – Είκαη θαθή ηύπε κα δείπκεηξ ημ θεγγάνη. 
 
Αζηέξηα: 03 στοςρ 13 08 ζηηο 26 



Αζηέοια – Είκαη γνμοζμοδηά κα μεηνάξ ηα αζηένηα. Ακ όμςξ 

δεηξ έκα αζηένη κα πέθηεη, θάκε μηα εοπή. 
Κνπθέηα: 03 στοςρ 13 02 ζηηο 26                             

Κξρθέηα - Ακ μηα ακύπακηνε βάιεη θάης από ημ μαληιάνη 

ηεξ θμοθέημ, ζα δεη ζημκ ύπκμ ηεξ πμηόκ ζα πακηνεοηεί. 
Παπνύηζηα: 03 στοςρ 13 01 ζηηο 26 

Παπξύηζια – Είκαη γνμοζμοδηά κα αθήκεηξ ηα παπμύηζηα ζμο 

ακάπμδα 

Πηξνύλη 03 στοςρ 13 04 ζηηο 26 

Πιοξύμι – Ακ ζμο πέζεη ημ πηνμύκη από ημ ηναπέδη, θίιμη ζα 

θαιέζμοκ. 
θνύπα 03 στοςρ 13 09 ζηηο 26 

Σκξύπα – Ακ πέζεη ε ζθμύπα μόκε ηεξ, ζα ένζμοκ ακεπηζύμεημη 

επηζθέπηεξ 
Υξήκαηα 03 στοςρ 13 04 ζηηο 26 

Χοήμαηα – Ακ βνεηξ πνήμαηα ζημκ δνόμμ, είκαη θαιή ηύπε 

γηα ηα επαγγειμαηηθά ζμο 
 
θύξηγκα 03 στοςρ 13 04 ζηηο 26 



Σθύοιγμα- Είκαη γνμοζμοδηά κα ζθονίδμομε ζημ ζπίηη εηδηθά ηε 

κύπηα   

Νηνπιάπα 03 στοςρ 13 01 ζηηο 26 

Νηξρλάπα – Όηακ αθήκεηξ ηηξ κημοιάπεξ ακμηπηέξ, ιέγεηαη 

όηη εοκμείξ ηηξ θαθέξ γιώζζεξ. 
Καξθηά 03 στοςρ 13 01 ζηηο 26 

Καοθιά – Ακ παηήζεηξ θανθηά, ε μεηένα ζμο ζα πηοπήζεη ηεκ 

μέζε ηεξ ζπηηημύ γηα κα θναηάεη ημοξ βνοθόιαθεξ μαθνηά. 
Υέξηα 03 στοςρ 13 02 ζηηο 26 

Χέοια – «Κιείκεηξ» ηεκ ηύπε ζμο όηακ θναηάξ με ηα πένηα 

ζμο ημ πνόζςπό ζμο όηακ θάζεζαη ζε ηναπέδη. 
Καξθίηζα 03 στοςρ 13 04 ζηηο 26 

Καοθίηζα – Ακ βνεηξ θανθίηζα, είκαη θαιή ηύπε. 
Κξαζί 03 στοςρ 13 06 ζηηο 26 

Κοαζί - Εάκ είζαη ακύπακηνμξ θαη ηύπεη ζημ δηθό ζμο ημ 

πμηήνη κα ηειεηώζεη ημ θναζί, ηόηε ζα θαιμπακηνεοηείξ. 



Οπξάλην ηόμν 03 στοςρ 13 04 ζηηο 26 

Οροάμιξ Τόνξ – Είκαη θαιή ηύπε ακ δεηξ μονάκημ ηόλμ. Ο 

μύζμξ επίζεξ ιέεη όηη οπάνπεη ζεζαονόξ ζαμμέκμξ εθεί πμο ηειεηώκεη ημ 

μονάκημ ηόλμ. 
Κόθνξαο 03 στοςρ 13 05 ζηηο 26 

Κόκξοαπ – Οη παιημί πάκηα ζθάδακε έκακ θόθμνα θαη ημκ 

ζάβακε ζηα ζεμέιηα ημο ζπηηημύ όηακ πηηδόηακε, γηα κα ζηενηώζεη ημ ζπίηη. 
Λαγνπόδαξν 05 στοςρ 13 01 ζηηο 26 

Λαγξπόδαοξ – Φένκεη θαιή ηύπε ζηα μηθμκμμηθά. 
Φαιίδη  12 ζηηο 26 

Ψαλίδι – Λέγεηαη όηη ακ μηα έγθομξ θάηζεη εκ αγκμία ηεξ 

πάκς ζε ακμηπηό ραιίδη, ζα γεκκήζεη αγόνη 
Μάξηεο 04 στοςρ 13 07 ζηηο 26 

 Μάοηηπ – Μηθνά βναπημιάθηα από θόθθηκε θαη ιεοθή θιςζηή 

θμνημύκηαη ζημ πένη, γηα κα μεκ «ζε θάρεη μ Μάνηεξ». 
Βαζηιηθόο 07 στοςρ 13 06 ζηηο 26 

Βαζιλικόπ – Είκαη θαιή ηύπε κα έπεηξ μηα γιάζηνα με 

βαζηιηθό ζηεκ είζμδμ ημο ζπηηημύ. Ακ επίζεξ πνμζθένεηξ έκα θιανάθη 

βαζηιηθμύ ζημοξ επηζθέπηεξ ζμο, ηόηε αοημί ζα λακαένζμοκ. 
Σνπ Θσκά 01 στοςρ 13 01 ζηηο 26 



Τξρ Θωμά – Είκαη γνμοζμοδηά όηακ μηα έγθομξ θάκεη δμοιείεξ 

ηεκ εμένα ημο Θςμά 

Παζραιίηζα 08 στοςρ 13 03 ζηηο26 

Παζςαλίηζα – Ακ πέζεη πάκς ζμο παζπαιίηζα είκαη θαιή 

ηύπε. Είκαη όμςξ μεγάιε γνμοζμοδηά κα ηεκ δηώλεηξ. 

 

 
Είδη μαγείας Άνδρες Γσναίκες 

Αζηρολογία 07 στοςρ 07 08 στιρ 24 

 
Μάνηιζζες 05 στοςρ 07 04 στιρ 24 

 
Μένηιοσμ 05 στοςρ 07 05 στιρ 24 



 
Καθεηζούδες 04 στοςρ 07 05 στιρ24 

 
Χαρηορίτηρες 04 στοςρ 07 07 στιρ24 

 
Σαξώ 04 στοςρ 07 05 στιρ24 

 
Κξπζηάιιηλεο 
ζθαίξεο 

03 στοςρ 07 04 στιρ 24 

 
Είδη δειζιδαιμονιών Άνδρες Γσναίκες 

Δμσγήηλνη 11 στοςρ 19 14 στιρ 29 



 
Φαληάζκαηα 08 στοςρ 19 10 στιρ 29 

 
Γαίκνλεο 07 στοςρ 19 02 στιρ 29 

 
ηνηρεησκέλα ζπίηηα 07 στοςρ 19 06 στιρ 29 

 
Εόκπη 04 στοςρ 19 01 στιρ 29 

 
Μάγηζζεο 03 στοςρ 19 07 στιρ 29 

 
Νεξάηδεο 03 στοςρ 19 05 στιρ 29 



 
Ξσηηθά  04 στοςρ 19 08 στιρ 29 

 
Βξηθόιαθεο 07 στοςρ 19 13 στιρ 29 

 
Γνξγόλεο 08 στοςρ 19 03 στιρ 56 

 
   

σμπεράζμαηα από ηην εργαζία μας: 
 

  Αγαπεηέ αλαγλώζηε, από όηη θάλεθε ζηελ έξεπλα καο, αλ θαη δνύκε 
ζην 2009 κ.Υ αθόκα πηζηεύνπλ  αξθεηνί από καο ζηηο πξνιήςεηο θαη 
ζηηο δεηζηδαηκνλίεο. Όζν γηα ηε καγεία- καληεία ελδεηθηηθό ηεο 
θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζηελ Διιάδα θαη ζηνλ ηόπν καο, είλαη ν 
κεγάινο αξηζκόο [ρηιηάδεο] ησλ επαγγεικαηηώλ κάγσλ θαη καγηζζώλ.    
   Αο ειπίζνπκε όηη ε δεκνζίεπζε απηήο ηεο κηθξήο αιιά 
απνθαιππηηθήο έξεπλαο ζα βνεζήζεη ηνπο ζπκκαζεηέο καο θαη ηνπο 
ζπκπνιίηεο καο λα ειεπζεξσζνύλ από ηα παλάξραηα απηά δεζκά, πνπ 
δείρλνπλ λα ζπλνδεύνπλ ηε θαζεκεξηλόηεηα θαη ηε δσή καο. 
 
 Δπραξηζηνύκε ηελ  θηιόινγν ηνπ ζρνιείνπ καο θα Παρπγηαλλάθε 
Αηθαηεξίλε γηα ηελ επθαηξία πνπ καο έδσζε θαη εξεπλήζακε απηό ην 
ελδηαθέξνλ ζέκα. 
 Δπίζεο επραξηζηνύκε όινπο όζνπο ζπλεξγάζηεθαλ ζηελ εξγαζία καο 



[ζπκκαζεηέο, θαζεγεηέο ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη ηνπο 
ζπκπνιίηεο καο]  
  Καη θπζηθά ηνλ θ. Σζαθηξάθε Μηραήι ,Θενιόγν ηνπ ζρνιείνπ καο , 
πνπ καο θαζνδήγεζε ζηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο καο. 
 

αο επραξηζηνύκε. 
 

Ζ νκάδα έξεπλαο: 
 

ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΜΠΑΝΖ      ΓΚΑΜΠΡΗΔΛΑ ΓΚΔΣΑΗ 
ΔΡΓΚΗΑ ΕΔΚΗΟ             ΜΑΡΗΑΝΝΑ ΔΗΛΛΗ 

 
 
 
 
 
 





 


