
 
 

  
Εργασία στο πλαίσιο του 

μαθήματος της Ιστορίας Α’ 

Λυκείου 

«Αντικείμενα με 

αποτρεπτική ιδιότητα 

από την αρχαιότητα έως 

σήμερα» 

Γούρια και Φυλαχτά  



Εισαγωγή 

 

Η προσέλκυση της τύχης είναι μια συνήθεια των 

ανθρώπων όλων των εποχών. Χρησιμοποιούσαν και 

εξακολουθούν να χρησιμοποιούν πολλαπλούς τρόπους, 

προκειμένου να κερδίσουν την εύνοιά της.  

Στο κατώφλι της κάθε νέας χρονιάς για 

παράδειγμα, οι άνθρωποι επιθυμούν να την 

προσελκύσουν αγοράζοντας και προσφέροντας 

«γούρια» ή «τυχερά». 

 

 



  

 
Γούρι είναι αντικείμενο φτιαγμένο όπως τα 

φυλακτά, αλλά με σκοπό να προσελκύσει την τύχη 

ή καλή έκβαση συγκεκριμένης υπόθεσης. Γούρι 

σημαίνει καλός οιωνός, το «μαγικό» αντικείμενο 

που μπορεί να φέρει τύχη. 

  

Το ιστορικό τους… 



 Η πρώτη μορφή ιερών αντικειμένων ήταν τα 

«τάλισμαν», με παραστάσεις της φύσης και 

ομοιώματα εκείνων που τα φορούσαν. 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

Τάλισμαν είναι κάθε κρεμαστό λαιμού 

φτιαγμένο από λίθους ή και κρυστάλλους 

δεμένους με το κατάλληλο μέταλλο ή άλλο 

υλικό, όπως ξύλο, πηλό, δέρμα κ.ά. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου 



Για τον πρωτόγονο άνθρωπο, ο κόσμος ήταν εξαιρετικά γεμάτος ζωή. Το 

κάθε πράγμα είχε μια δύναμη φυσική και ζωντανή, αόρατη στο ανθρώπινο 

μάτι. Αυτή η δύναμη είναι η ισχύς, η χάρη στην οποία λειτουργεί η 

μαγεία. Η δύναμη που περιέχεται σε οποιοδήποτε πράγμα μπορεί να 

ενισχυθεί με ορισμένες λέξεις ή τελετουργίες. Μερικά πράγματα περιέχουν 

από τη φύση τους περισσότερη δύναμη από άλλα: γι’ αυτό κατέληξαν να 

χρησιμοποιηθούν σαν φυλαχτά.  

 
Τα φυσικά φυλαχτά ήταν φτιαγμένα από λογής υλικά: χόρτα, πέτρες ή 

ξεραμένες πυγολαμπίδες. Προτιμούνταν γιατί είχαν ασυνήθιστο σχήμα ή 

χρώμα (π.χ. οι τρύπιες πέτρες ή γυαλιστερές πέτρες), ή επειδή 

προέρχονταν από ένα ζώο του οποίου ο άνθρωπος επιθυμούσε να μιμηθεί 

τα χαρακτηριστικά. Τα τμήματα του σώματος με τα οποία τα ζώα 

σκότωναν τη λεία τους, θεωρούνταν ιδιαίτερα ισχυρά μαντικά 

αντικείμενα. 



Αρχαιολογικό 

Μουσείο Ηρακλείου 



Εκτός από το να βρει φυσικά αντικείμενα προικισμένα με 

δύναμη, ο άνθρωπος άρχισε να κατασκευάζει ο ίδιος φυλαχτά.  

 Οι Αιγύπτιοι ήταν οι πρώτοι που κατασκεύασαν φυλαχτά από 

ανθεκτικά υλικά, αλλά οι άλλοι πολιτισμοί τους ακολούθησαν πολύ 

γρήγορα σ’ αυτό το δρόμο. Οι πιο συνηθισμένες μορφές τεχνητών 

φυλαχτών παριστάνονταν από μικρά ομοιώματα ζώων και μενταγιόν 

ή περίαπτα που περιείχαν ιερές επιγραφές. Τα πιο αρχαία φυλαχτά, 

γενικά, εκφράζανε θρησκευτικές αρχές με γραφικές συμβολικές 

μορφές. Όχι μόνο απορροφούσαν τις τοπικές θεότητες, αλλά 

ενσωμάτωναν και επικαλούνταν τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό των 

θεών, άσχετα αν ανάμεσά τους υπήρχαν ή δεν υπήρχαν δεσμοί. 

 



Το Μάτι του Ώρου: 
Αιγυπτιακό σύμβολο πίστης, δύναμης και ενεργητικότητας. 

Αναπαριστά το μάτι του Θεού Όρου και υπενθυμίζει ότι ο 

Θεός βλέπει τα πάντα. Όταν το μάτι είναι δεξί, ο Θεός 

προσφέρει. Όταν είναι αριστερό, ο Θεός τιμωρεί αλλά 

και προστατεύει από εχθρούς. 



 Φυλαχτό ονομάζεται ένα αντικείμενο κυρίως με ασυνήθιστο 

σχήμα ή χρώμα, το οποίο περιέχει διάφορα υλικά, όπως λιβάνια, 

χάντρες, λουλούδια, πέτρες, ορυκτά κ.ά. Επίσης, στα φυλακτά 

χρησιμοποιούνται και οι Ρούνοι, τα κινέζικα εξάγραμμα του Ι 

Τσινγκ, οι σφραγίδες των πλανητών και τα ιερά ονόματα των 

διαφόρων θρησκειών.  

 



Κάθε θρησκεία έχει το δικό της 

ιερό σύμβολο πίστης, ενάντια σε 

κακόβουλα πνεύματα, κατάρες, 

επιθετικές γητειές, το «κακό μάτι» 

κλπ. 

Τα σύμβολα αυτά είτε φοριούνται 

σαν κοσμήματα, είτε κρεμιούνται 

σε τοίχους και πόρτες, είτε 

χαράσσονται σε διάφορα 

αντικείμενα, σε πόρτες σπιτιών, σε 

κάσες παραθύρων, κλπ., είτε 

σχηματίζονται νοητά με τα χέρια. 

Μπορούν να φιλοτεχνηθούν από 

οποιοδήποτε υλικό, αλλά σαν 

ένδειξη σεβασμού, προτιμούνται τα 

πολύτιμα μέταλλα και λίθοι, ή 

απλά το ξύλο ,που είναι ιερό για 

όλες τις θρησκείες. 

Μερικά από τα πιο γνωστά 

σύμβολα: Αρχαία τριήρης με μάτι. 





 Ειδικά οι ημέρες των Χριστουγέννων και της 

Πρωτοχρονιάς είναι γεμάτες δοξασίες για την 

προσέλκυση της καλής τύχης.  

Μερικά από τα γούρια που έχει επικρατήσει να θεωρούνται 

ότι ξορκίζουν την κακοδαιμονία και προσελκύουν την 

καλή τύχη είναι το ρόδι, η κρεμμύδα, το φλουρί της 

βασιλόπιτας, το πέταλο του αλόγου, οι πολύτιμες και 

ημιπολύτιμες πέτρες, το τετράφυλλο τριφύλλι ,το 

λαγοπόδαρο, οι μπλε χάντρες.. 

 



 Φλουρί: Το χρώμα του θεωρείται ότι εξαφανίζει τη 

γρουσουζιά. Το ασημένιο ή χρυσό και γενικά στιλπνό 

χρώμα του, λειτουργεί ως αντιβασκάνιο. Η δύναμή του 

από το ψωμί, που μαζί του ζυμώθηκε και ψήθηκε, είναι 

γονιμική για τα κτήματα του σπιτιού. Ο «Σταυρός» του, 

αν είναι κωνσταντινάτο, δίνει θεϊκή προστασία. Φέρνει 

ευτυχία σε όποιον το κρατά ή και σε εκείνους που έχουν 

σχέση μαζί του. 

 

 



 Το Ρόδι: Σύμβολο γονιμότητας, αφθονίας και 

καλοτυχίας. 

Εδώ και χιλιάδες χρόνια το ρόδι θεωρείται, από διάφορους 

λαούς και πολιτισμούς, σύμβολο γονιμότητας, αφθονίας και 

καλοτυχίας. Οι αρχαίοι Έλληνες πριν κατοικήσουν σε ένα νέο 

σπίτι έσπαγαν στο κατώφλι του ένα ρόδι, πράγμα που 

κάνουμε ακόμα και στις μέρες μας. 



  Η κρεμμύδα: Στις μέρες μας σε πολλές 

περιοχές της Ελλάδας τοποθετείται μια κρεμμύδα έξω 

από το σπίτι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και στην 

συνέχεια κρεμιέται σε κάποιο σημείο του σπιτιού για να 

φέρει υγεία και τύχη στην οικογένεια. 



 Τετράφυλλο τριφύλλι: 

  Λέγεται ότι το πήρε φεύγοντας η Εύα από τον 

Παράδεισο. Εκτός από γούρι, θεωρείται και ερωτικό 

φίλτρο, ειδικά αν τα φυλλαράκια του έχουν σχήμα 

καρδιάς. Συμβολίζει δόξα, πλούτο, αγάπη και υγεία. 

Λέγεται ότι όποιος το βρει θα γίνει πολύ πλούσιος. 

Φτιάχνονται όμως και φυλαχτά σε σχήμα τετράφυλλου 

τριφυλλιού και φοριούνται για καλή τύχη και λεφτά. 

 

 



  
Σκόρδο: Γνωστό φάρμακο και 

αφροδισιακό από την αρχαιότητα. Στη 

διάρκεια του Μεσαίωνα χρησιμοποιούνταν 

ως φυλαχτό ενάντια στα κακά δαιμόνια και 

τους βρικόλακες. 



 Ο απήγανος: Το φυτό τούτο είναι γνωστό σαν 

κατάλληλο και αποτελεσματικό κατά της βασκανίας από 

την εποχή των Αρχαίων Αθηναίων που το φύτευαν στην 

αυλή τους και μάλιστα στο αριστερό μέρος της 

αυλόπορτας. 

 



Πεντάλφα 
Θεωρείται το πιο αποτελεσματικό σύμβολο ενάντια σε 

οτιδήποτε κακό, ανεξάρτητα από την θρησκεία του 

κατόχου. Πρέπει να αναπαριστάνεται όρθια και όχι 

ανεστραμμένη.  



Σταυρός 
Διαχωρίζεται στον ισοσκελή σταυρό και στον κλασσικό ‘ασύμμετρο’ 

χριστιανικό σταυρό. 

Ο ισοσκελής σταυρός είναι ένα πανάρχαιο σύμβολο των στοιχείων 

(γη, νερό, αέρας, φωτιά) σε ισορροπία ή -κατά άλλες ερμηνείες- 

σύμβολο ισορροπίας μεταξύ Θείου και Υλικού κόσμου.  

Ο χριστιανικός σταυρός, είναι σύμβολο πίστης, ζωής και θεϊκής 

προστασίας. 

Προσφέρει επίσης καλή υγεία. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου 



 Το Άστρο του Δαβίδ ή αλλιώς Η Σφραγίδα του 

Σολομώντα: 
Για τους Εβραίους, είναι σύμβολο πίστης και θεϊκής προστασίας. Το 

συναντάμε όμως και στον Χριστιανισμό και στον Μουσουλμανισμό και στον 

Βουδισμό και στον Ινδουισμό, ως σύμβολο θεϊκής προστασίας και 

ισορροπίας. 

 



Πέταλο Αλόγου 

Καρφώνεται σε πόρτες σπιτιών ή φτιάχνεται σαν 
μικρό κόσμημα για το λαιμό, για καλή τύχη. 

 
 



o Σκαραβαίος 

 Στην αρχαία Αίγυπτο, οι ιερείς το τοποθετούσαν στην καρδιά 

των ταριχευμένων νεκρών, με εγχάρακτο πάνω του κεφάλαιο 

από το Βιβλίο των Νεκρών για είναι ο νεκρός θαρραλέος και 

ειλικρινής όταν βρεθεί μπροστά σους Θεούς. Σήμερα, 

κόσμημα σε σχήμα σκαραβαίου φοριέται για δύναμη, 

προστασία και μακροβιότητα. 

 



 Το Μάτι του Θεού: 

<<Έστιν δίκης οφθαλμός, ος τα πανθ’ ορά>> 
Σοφοκλή, Αντιγόνη 

Η φράση σημαίνει: υπάρχει ο οφθαλμός (μάτι) της 
δικαιοσύνης, που βλέπει τα πάντα. Συνήθως αναφέρεται 
στον Θεό ή σε μια ανώτερη δύναμη, η οποία εποπτεύει τα 
πάντα και στο τέλος απονέμει το δίκαιο, χρησιμοποιούμε 

τη φράση, όταν θέλουμε να τονίσουμε ότι στο τέλος θα 
επικρατήσει η δικαιοσύνη και οι αδικούντες θα 

αποκαλυφθούν και θα τιμωρηθούν: π.χ. Μπορούν να 
χαίρονται και να περηφανεύονται για τα πλούτη που 
αδίκως απέκτησαν. Αλλά εστί δίκης οφθαλμός, ος τα 

πανθ’ ορά και κάποτε θα πληρώσουν. 

 

 





 

Ο... ανεξάντλητος Τίμιος Σταυρός 
 

Τα πιο προνομιούχα φυλαχτά είναι εκείνα που περιέχουν «τίμιο ξύλο», δηλαδή 
κομμάτι ξύλο από το σταυρό όπου σταυρώθηκε ο Ιησούς. Η διάδοσή τους 

ξεκίνησε την επομένη της ανακάλυψης του τάφου του Ιησού από την αγία Ελένη. 
Μετά από θεία αποκάλυψη μάλιστα, βρήκε και τους τρεις σταυρούς του Γολγοθά 
και μπόρεσε να εντοπίσει τον σωστό με τη βοήθεια μιας νεκρανάστασης: αρχικά 
άγγιξε το νεκρό σώμα της χριστιανής χήρας Λιβανίας με δύο από τους σταυρούς, 
αλλά χωρίς αποτέλεσμα, όταν όμως ήρθε σε επαφή με τον τρίτο σταυρό «εκείνη 

ζωντάνεψε και υμνούσε τον Κύριο»   
Σύμφωνα με τον Κύριλλο Ιεροσολύμων, ήδη γύρω στο 350 ο κόσμος ήταν γεμάτος 
από κομματάκια του σταυρού. Έστελναν -ως ιδιαίτερη ένδειξη τιμής- ροκανίδια, 
μεγάλα και μικρά, σε αμέτρητες εκκλησίες, βασιλιάδες, πρίγκιπες και ιδιώτες. Τα 
κομμάτια του μετανάστευσαν με αμέτρητους προσκυνητές στα πιο μακρινά μέρη 

του κόσμου. Ωστόσο, ο σταυρός δεν λιγόστευε! Τα κομματάκια που κυκλοφορούν 
ευρέως σήμερα, δεν τα παρουσιάζουν πλέον ως γνήσια, ισχυρίζονται όμως ότι τα 
έχουν φέρει σε επαφή με τον πραγματικό σταυρό και γι’ αυτό το λόγο διαθέτουν 

κι αυτά υπερφυσικές δυνάμεις. 





Βιβλιογραφία 

www.eriti.gr/αφιερώματα-

πολιτισμός-ευ-ζην/γούρια-και-

φυλαχτά 



Ευχαριστούμε για την 

προσοχή σας!!! 

Ζωάκη Μαριάννα 

Καπετανάκης Λεωνίδας A2 

 


