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ΑΡΧΕΓΟΝΕΣ ΑΝΑΙΜΑΚΤΕΣ ΘΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΩΝ

Ό πανίσχυρος πάνω στή γή άνθρωπος εχει στιγμές πού τον καταλαμβάνει μία
υπερβολική άδυναμία στήν προσπάθειά του νά κατορθώση εκείνο πού επιδιώκει.

Αισθήματα φόβου καί τρόμου τόν κυριεύουν σέ σοβαρές καμπές τής ζωής του.
Αύτά τά αισθήματα, αύτές οί εσωτερικές ανάγκες καί άνησυχίες, τόν άναγκάζουν
καί άποδίδει τήν επιτυχία ή τήν άποτυχία πολλών προσπαθειών του σέ μία άνώ-
τερή του δύναμη.

Προσπαθεί νά συνεργασθή μέ αύτή τή δύναμη καί επιχειρεί νά τήν έξευμε-
νίση καί νά έπιτύχη τήν ευνοϊκή της διάθεση.

Ό απλοϊκός άνθρωπος άπό τά άρχαϊα χρόνια πιστεύει, ότι, άν προσφέρη 1
πρός τή δύναμη αύτή κάτι σπάνιο, πολύτιμο καί υπερβολικό, μέ άλλα λόγια, άν τής
προσφέρη κάτι πού θά τήν ευχαρίστηση ή καί θά τήν ξεγελάση άκόμα στήν κατάλ-
ληλη γι αύτόν περίσταση, θά έπιτύχη τή συμπαράστασή της.

"Ετσι λοιπόν άπό πολύ παλιά, καί, όπως θά φανή άπό τά παρακάτω, μέχρι καί
σήμερα καί οί Θεσσαλοί έξαναγκάζονται νά καταφεύγουν σέ θυσίες καί σέ προσφο-
ρές πρός κάθε τι πού είναι πιό δυνατό άπό αυτούς καί πού μπορεί νά συμβάλη μέ
άποτελεσματικότητα στήν έπιτυχία εκείνου πού έπιδιώκουν.

Ό χαρακτήρας καί ή μορφή τών θυσιών αυτών, σέ ολόκληρη τήν έκταση τοϋ
θεσσαλικού χώρου, ποικίλλει άνάλογα μέ τόν τόπο, τόν τρόπο, τή χρονική στιγμή
καί τήν περίσταση, πού τελούνται.

'Εκείνο όμως πού διαφοροποιεί σέ μεγαλύτερο βαθμό τή μορφή καί τό χαρα-
κτήρα τών προσφορών αύτών είναι τά ποικίλα μέσα, πού χρησιμοποιούνται άπό τούς
άπλοϊκούς άνθρώπους γιά τήν όλοκλήρωσή τους.

Μέ άλλα λόγια, άλλη είναι ή μορφή τής θυσίας, άν τά μέσα - εϊδη, πού χρησι-
μοποιούνται κατά τήν τέλεση της είναι τά οποιαδήποτε, άλλη άν είναι έκκλησια-

1. Πρβλ. Μ. Nil sso η, 'Ιστορία της 'Αρχαίας'Ελληνικές Θρησκείας (μετάφρ. Αίκατερ.
Παπαθωμοπούλου), 'Αθήναι 1971, σ. 206.
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στικά ή μετά άπό ευλογία ιερέως, καί άλλη, άν εϊναι αντιπροσωπευτικά δαιμονικής
δύναμης, άν δηλαδή μέσα σέ αύτά συνυπάρχη καί συνευρίσκεται κάποια δαιμονι-
κότητα.

Τά χρησιμοποιούμενα αύτά μέσα καί εϊδη ποικίλλουν άνάλογα προς ποίον άπευ-
θύνεται ή θυσία - προσφορά καί άκόμα έξαρτώνται άπο το βαθμό τής άναγκαιό-
τητας γιά το έπιδιωκόμενο.

ΤΟΠΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Στά χωριά Σαραντάπορο, Μικρό Έλευθεροχώρι καί Κονιατσή τής έπαρχίας
Έλασσόνος οί κάτοικοι κάνουν τήν προσφορά τους ρίχνοντες κομμάτια αλατιού
πάνω στή φωτιά 1, πού μας θυμίζει τό «Εστία θύειν» τών άρχαίων.

Στή Καλομοίρα 2 τής Καλαμπάκας συνηθίζουν «νά καίεται καθ' έκάστην θυ-
μίαμα έπί τοϋ κατωφλίου τής οικίας». Ή ένέργεια αύτή μας θυμίζει τις προσφορές
λιβανιοΰ πάνω στούς τάφους τών νεκρών γιά έξευμενισμό τοΰ πεθαμένου.

Στό χωριό Μικρό Έλευθεροχώρι3 τής Ελασσόνας τή Μ. Πέμπτη, δσοι έχουν
φρεσκοπεθαμένο, βάφουν άβγά σέ σκοΰρο χρώμα καί πετοΰν τό πρώτο άπό αύτά
μαζί μέ ενα κουλούρι ψωμιοΰ στό κατώφλι τής κεντρικής πόρτας τοΰ σπιτιοΰ. Έδώ
σημειώνουμε τήν πανελλήνια δοξασία, ότι τήν ήμέρα εκείνη, κατά τη λαϊκή πίστη,
βγαίνουν οί αμαρτωλές ψυχές άπό τούς τάφους καί τούς προσφέρονται κοντά στον
τάφο διάφορα φαγώσιμα.

Ή προσφορά τών Θεσσαλών στό κατώφλι τής κατοικίας μας θυμίζει τήν άρ-

1. Βλ. Κ(έντρο) Α(αογραφίας) άρ. 1982, σ. 7. (συλλ. 'Α. Σκλιούμπα, Κονιατσή Έλασ-
σόνος, 1953). Πρβλ. Ν ι κ. Νίτσου, Μονογραφία περί τής εν Ήπείρω κώμης τοϋ Τσα-
μαντδ, 'Αθήναι 1926, σ. 136, καί Θ α ν. Π. Κ ω σ τ ά κ η, Παροιμίες καί παροιμιακές φράσεις
στόν 'Αριστοφάνη, Λαογρ. 24(1966), σ. 159, όπου οί άρχαϊοι Θεσσαλοί θυσίαζαν ψωμί στήν
'Εστία.

2. Βλ. Κ.Α. άρ. 2329, σ. 40 (συλλ. Γεωργ. Λ. Γιαννούχου, Καλομοίρα Καλαμπάκας, 1960).

3. Βλ. Κ.Α. άρ. 1965, σ. 10 (συλλ. Γλυκερίας Κυρίτση, Μικρόν Έλευθεροχώριον Έλασ-
σόνος, 1953). Πρβλ. Κ.Α. άρ. 1971, σ. 39, (συλλ. Λ. Κ. Τσέλιου, Κρυόβρυση Έλασσόνος, 1953),
όπου κάνουν καί μαντική πάνω στό κατώφλι. Βλ. καί Ά γ γ. Ν. Δ ε υ τ ε ρ α ί ο υ, Ό άρτος
κατά τήν γέννησιν καί τήν τελευτήν. Ή συμβολική καί μαγική χρήσις του υπό τών νεωτέρων
'Ελλήνων. Διατριβή έπί διδακτορία. 'Αθήναι 1978, σ. 8, όπου στήν περιοχή τής Έλασσόνος
προσφέρουν ψωμί στό πνεΰμα - δαιμόνιο πού προξένησε τή βασκανία καί ετσι άνακαλύπτεται δ
βάσκανος. Γιά τόν βάσκανο δαίμονα βλ. Karl Kerényi, Die Griechish - Orientalische
Romanliteratur in Religionsgeschichtlicher Beleutung, Darmstadt 1952, σ. 189.
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χαία 1 δοξασία, ότι το κατώφλι ή ή είσοδος σέ οποιοδήποτε τόπο «έπί θύροις Όδυσ-
σηος, ούδού έπ' αύλείου» (Όδ. α 104) θεωρείται καθώς «ή είς τόν κάτω κόσμο
άγουσα» (Ίλ. Θ 15).

"Ετσι λοιπόν οί σημερινοί Θεσσαλοί, όπως καί οί πρόγονοι τους, κάνουν προσ-
φορές στό κατώφλι άντί νά τίς κάνουν πάνω στούς τάφους καί θεωρούν 'έτσι καί
αύτοί τήν είσοδο τού σπιτιού τους σαν είσοδο στόν Κάτω Κόσμο 2.

Είναι πολύ παλιά ή δοξασία, ότι τό κατώφλι τής πόρτας τής κατοικίας είναι
τόπος ψυχών καί πνευμάτων. Γιά νά άποφύγη ή νύφη τούς καταδοκούντες στό μέ-
ρος αύτό δαίμονες, στό χωριό Λυκούδι3 τή στιγμή πού μπαίνει μέσα στό καινούρ-
γιο της σπίτι, θά ύπερπηδήση τό κατώφλι, άλλιώς πρέπει νά προσφέρη έκεΐ διάφορα
δώρα 4.

Στά χωριά Βλαχογιάννη 5 καί Γιαννωτά 6 τής επαρχίας Έλασσόνος, στό μέρος
αύτό ή νύμφη θά προσφέρει χύνοντας στή γή άφθονη ποσότητα κρασιού.

"Οτι τό μέρος τού κατωφλιού είναι γιά τούς κατοίκους τής περιοχής μας τόπος
δαιμόνων τό βλέπουμε καί στήν περίπτωση, πού, δταν θέλουν νά κάμουν κακό σέ
γείτονά τους, άντικείμενα, τά όποια έχουν κατασκευασθή κατά μαγικό τρόπο, θά-
βονται 7 στό μέρος αύτό.

"Αλλο μέρος τού σπιτιού, πού γίνονται προσφορές, εϊναι καί ή στέγη του.

Πολλές είναι καί οί δοξασίες (Πλίνιος ΗΝ, 28.33), ότι ή στέγη τού σπιτιού
εϊναι κατοικία δαιμόνων καί κακοποιών πνευμάτων 8. Σήμερα, γιά νά έξευμενί-
σουν τά δαιμόνια αύτά οί κάτοικοι στά χωριά 'Αμούρι 9, Πύθιο 10, Λυκούδι 11 καί

1. Γιά τίς παλιές δοξασίες, ότι τό κατώφλι τής πόρτας τής κατοικίας είναι έδρα δαιμόνων,
ψυχών κλπ. βλ. κυρίως Ε. S a m t e r, Geburt, Hochzeit und Tod, Leipzig und Berlin 1911,
σ. 142. Ludwig Radermacher, Beiträge zur Volkskunde aus dem Gebiet der
Antike, Wien 1918, σ. 65. Ν. Γ. Π ο λ ί τ ο υ, Ό γάμος παρά τοις νεωτέροις Έλλησι, Λαογρ.
Σύμμ. 3(1931), σ. 292 καί Κ. Α. Ρ ω μ α ί ο υ, Τό ύνί κατά τόν γάμον, Λαογρ. 7(1923), σ. 357.

2. Πρβλ. Ίλ. Θ 15.

3. Βλ. ΚΛ. άρ. 1975, σ. 40, (συλλ. Άθανασ. Παπανικολάου, Λυκούδι 'Ελασσόνος, 1953).

4. Πρβλ. Γεωργ. Π. 'Αναγνωστοπούλου, Λαογραφικά έξ 'Ηπείρου, Λαογρ.
5(1915), σ. 30 καί 44. Κ. Α. Ρ ω μ α ί ο υ, δ.π., σ. 356.

5. Βλ. Κ.Λ. άρ. 1970, σ. 14 (συλλ. 'Αθανασ. Νακούλη, Βλαχογιάννη 'Ελασσόνος, 1953).

6. Βλ. Κ.Α. άρ. 2370, σσ. 13-14, (συλλ. Κων/νου Βραχνιά, Γιαννωτά Έλασσόνος, 1960).

7. Βλ. Κ.Λ. άρ. 1971, δ.π., σ. 36. Πρβλ. Φαί δ. Κουκουλέ, Μεσαιωνικοί καί νεο-
ελληνικοί κατάδεσμοι, Λαογρ. 8(1921-25), σσ. 328-331, 334 καί Λαογρ. 9(1926), σσ. 503-504
ώς τόπος καταθάψεως καί καρφώματος.

8. Ε. S a m t e r, δ.π., σ. 54.

9. Βλ. Κ.Λ. άρ. 1974, σ. 45 (συλλ. Δημ. Παπαδούλη, 'Αμούρι 'Ελασσόνος, 1953).

10. Βλ. Κ.Λ. άρ. 1977, σσ. 9-10 (συλλ. Ελισάβετ Παπαφιλίππου, Πύθιον Έλασσόνος, 1952).

11. Βλ. Κ.Λ. άρ. 1975, δ.π., σ. 22.
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Μαγούλα 1 τής περιοχής μας, ρίπτουν πάνω στή στέγη πολλά καί διάφορα φαγώ-
σιμα σέ διάφορες περιστάσεις.

Στήν άκρη 2 τής στέγης τοϋ σπιτιοΰ, σημείο άντιπροσωπευτικό ολόκληρης τής
στέγης άπό όπου πέφτουν οί σταλαγμίτες καί όπου είναι ή άστρέχα 3, ένοικοΰν
γιά τούς κατοίκους πολλών χωριών τής περιοχής μας, δαίμονες καί κακοποιά πνεύ-
ματα. Για τόν λόγο αύτό δέν κάθονται στό μέρος αύτό οί απλοϊκοί άνθρωποι, ένώ
προσφέρουν έκεΐ διάφορα φαγώσιμα κυρίως. Στό χωριό Λυκούδι 4 τής Έλασσόνος
στήν άστρέχα τής στέγης «πετάνε στραγάλια».

'Από τά πλησιέστερα πρός τό σπίτι μέρη, πού τά θεωρούν σάν κατοικία δαι-
μόνων καί στά όποια κάνουν διάφορες προσφορές, είναι καί ό φοΰρνος 5. Οί κάτοι-
κοι τών χωριών Λυκούδι καί Πύθιο ρίπτουν επάνω καί μέσα στό φοϋρνο διάφορα
φαγώσιμα. "Οσοι κατοικούν στά χωριά Σαραντάπορο καί Κοκκινοπηλός τής 'ίδιας
έπαρχίας, μόλις ή νύφη φθάσει γιά τή στέψη στήν εκκλησία, θά προσφέρη άφθονο
κρασί καί στό πνεύμα τής αύλής τής έκκλησίας 6.

Γιά νά έξευμενισθή τό κακό πνεύμα ή δαιμόνιο, πού ίσως νά εύρίσκεται στά
χωράφια 7, στά άμπέλια 8 καί στά μέρη πού περιφέρονται γιά βοσκή 9 τά ζώα, γί-
νονται στά σημεία αύτά διάφορες προσφορές.

Σέ χωριά τής Δυτικής Θεσσαλίας 10 ό νοικοκύρης τοΰ σπιτιοΰ την παραμονή
τής Πρωτοχρονιάς πηγαίνει στό σταΰλο, κόβει σέ τέσσερα τεμάχια καί πετάει
πρός τήν κατεύθυνση τών τεσσάρων σημαίων τοΰ ορίζοντα τήν κουλούρα τοΰ ψωμιοΰ,
ή όποία έχει παρασκευασθή γιά τό σκοπό αύτό.

1. Βλ. Κ.Α. άρ. 1980, σ. 3 (συλλ. Γ. Φάκα, Μαγούλα Έλασσόνος, 1953). Πρβλ. καί Κ.
Α. Ρ ω μ α ί ο υ, Τό ύνί., δ.π., σ. 357, όπου «στό γάμο τά ρίχνουν άπάνου τά ντουφέκια, στό θά-
νατο παιδιών κάτω».

2. Βλ. πιό κάτω καί γιά τήν άκρη τοϋ χωραφιοΰ ώς άντιπροσωπευτικοΰ μέρους τοΰ δλου.

3. Βλ. Κ.Α. άρ. 1975, δ.π., σ. 63 καί άρ. 2385, σ. 75 (συλλ. Γεωργ. Λ. Γιαννούχου,
Καλομοίρα Καλαμπάκας, 1961).

4. Βλ. Κ.Α. άρ. 1975, δ.π., σ. 60.

5. Βλ. Κ.Α. άρ. 1971, δ.π., σ. 62, Κ.Α. άρ. 1974, δ.π., σ. 62. Κ.Α. άρ. 1975, δ.π.,
σ. 22, Κ.Α. άρ. 3026, σ. 139 (συλλ. Άννας Παπαμιχαήλ, έπαρχία Καρδίτσης, 1966).

6. Βλ. Κ.Α. άρ. 1969, σ. 9 (συλλ. Ί. Ινωσταρίκου, Σαραντάπορον Έλασσόνος, 1953) καί
άρ. 24'ι3, σσ. 16-17 (συλλ. Κ/νου Βραχνια, Καλύβια Κοκκινοπηλοΰ Έλασσόνος, 1962).

7. Βλ. Κ.Α. άρ. 1977, δ.π., σ. 23.

8. Βλ. Κ.Α. άρ. 1980, δ.π., σ. 19.

9. Κ.Α. άρ. 2385, δ.π., σ. 50.

10. Βλ. Χ ρ. Ά θ. Κολότσιου-Δημοφίλου, Λαογραφία Καραγκούνηδων Δυτ.
Θεσσαλίας, Αθήνα 1962, σ. 55.
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Μέσοι στο μαντρί θά γίνη προσφορά ψωμιοΰ πρός τό δαίμονα τής μάντρας στή
Βερδικούσα 1 τής 'Ελάσσονος, άν πέση άρρώστια στά ζώα. Στό χωριό Λυκούδι 2
τής ίδιας επαρχίας, έπειδή πιστεύουν, ότι τά δαιμόνια μαζεύονται στήν άκρη τοϋ
χωραφιού, στό σημείο αύτό τή Μ. Πέμπτη παραχώνουν τό άβγό άπό τά εικονίσματα.
"Οπως θά δοΰμε πιο κάτω, μία άκρη τοΰ χωραφιοΰ άφήνουν άθέριστη καί ενα κλήμα
στήν άκρη τοΰ άμπελιοΰ άφήνουν άτρύγητο.

Συνηθέστατες ήσαν στήν έλληνική άρχαιότητα οί έκδηλώσεις φόβου ή εύγνω-
μοσύνης πρός τις πηγές, τις λίμνες, τά ρυάκια καί τούς ποταμούς. Οί άνθρωποι
προσέφεραν διάφορα φαγώσιμα καί δ,τι άλλο έκριναν άπαραίτητο στά πνεύματα
τοΰ νεροΰ 3. Σέ πολλά χωριά τής Θεσσαλίας οί νύφες προ καί μετά τό γάμο «θά ταί-
σουν τή βρύση» 4 καί στή συνέχεια θά πάρουν άπό αύτή τό νερό γιά νά ζυμώσουν
τό πρώτο τους ψωμί. Στούς ίδιους τόπους οί κάτοικοι τών χωριών Γιαννωτά 5,
Μικρό Έλευθεροχώρι 6 καί Άμούρι 7 τής έπαρχίας Έλασσόνος θά κάμουν κάθε
λογής προσφορές καί σέ ποικίλες περιπτώσεις 8.

Οί κάτοικοι πολλών χωριών τών έπαρχιών Έλασσόνος καί Καρδίτσας θά κάμουν
ποικίλες προσφορές πάνω στούς τάφους 9 τών νεκρών, γιά νά εξευμενίσουν τό πνεΰμα
τους, καθώς πιστεύουν. Πιο συγκεκριμένα, στό χωριό Κρυόβρυση 10 τοποθετοΰν έ'να

1. Βλ. ΚΛ. άρ. 1971, δ.π., σ. 33.

2. Βλ. ΚΛ. άρ. 1975, δ.π., σ. 63.

3. Πρβλ. 'Αγαπίου Μονάχου τοϋ Κρητός, Γεωπονικών, Βενετία 1884, σ. 137, όπου
«έάν τύχη νά πνιγή τις εις ποταμόν, ή είς θάλασσαν, καί δεν τόν ευρίσκεις ρίξε ένα ψωμί είς έκεί-
νην την μεράν όποϋ έ πνίγη καί αύτό βούλα, καί ύπάγει άπάνω είς τό λείψανον τοΰ νεκροΰ, καί
στέκεται».

4. Βλ. Κ.Α. άρ. 1974, δ.π., σ. 12. Πρβλ. Ν. Γ. Πολίτου. Νεοελληνική Μυθολο-
γία, έν 'Αθήναις 1871, σσ. 81, 84, 95-97. Τοΰ 'Ιδίου, Δημώδη άσματα τής δρακοντοκτονίας
αγίου Γεωργίου, Λαογρ. 4(1913), σ. 206. Τοΰ 'Ιδίου, Λαογραφικά Σύμμεικτα Β' (1921), σ.
281, σημείωση 1.

5. Βλ. Κ.Λ. άρ. 1981 σ. 7 (συλλ. Άνδρ. Καραμανάκου, Γιαννωτά 'Ελασσόνος, 1952),
άρ. 2385, δ.π., σ. 7 καί άρ. 2385, δ.π., σ. 20.

6. Βλ. Κ.Λ. άρ. 1965, σ. 23.

7. Βλ. Κ.Λ. άρ. 1974, δ.π., σ. 27.

8. Βλ. Κ.Λ. άρ. 1975, δ.π., σ. 42. Πρβλ. Κ. Λ. άρ. 1969, δ.π., σ. 29. άρ. 1971, δ.π.,
σ. 25, όπου στό χωριό Κρυόβρυση τής 'Ελασσόνος προσφέρει χρήματα. 'Ακόμη Κ.Λ. άρ. 1977,
δ.π., σ. 10 καί άρ. 2385, δ.π., σ. 63.

9. Βλ. Κ.Λ. άρ, 1965, δ.π., σ. 16, όπου ή προσφορά γίνεται άπό «κόρη άειπάρθενη»,
Κ.Λ. άρ. 2936, σ. 26, φωτ. 1 (συλλ. 'Αστεριού Παπανικολάου, 'Επαρχία 'Ελασσόνος, 1965).

10. Βλ. 'Α γ γ. Δ ε υ τ ε ρ α ί ο υ, Ό άρτος..., δ.π., σ. 134.
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ψωμί κοντά στο νεκρό καί στο Σαραντάπορο 1 μία κουλούρα ψωμιού έκεΐ πού ξεψύ-
χησε ό νεκρός καί άλλη μία πάνω στον τάφο του.

Οί προσφορές πού γίνονται σήμερα άπο τούς Θεσσαλούς στά σταυροδρόμια
μας θυμίζουν τις άντίστοιχες θυσίες καί προσφορές τών 'Αρχαίων. 'Από πολύ παλιά
τά μέρη αύτά θεωρούνται ώς τόποι πνευμάτων καί δαιμόνων. Στά μέρη αύτά «τά
καθάρματα οί παλαιοί άπέφερον, όταν τάς οικίας καί τάς πόλεις έκάθαιρον» 2.

Σήμερα οί κάτοικοι τών χωριών Γιαννωτά 3 καί Γεράνεια 4 τής Έλασσόνος
προσφέρουν στά σταυροδρόμια «γιά νά μή πάθουν άπό κακό, δσοι περνάνε άπό έκεΐ».

'Ακόμη τόπος προσφοράς μπορεί νά είναι καί τόπος άκαθόριστος 5. Σέ ενα
οποιοδήποτε έρημικό μέρος μπορεί, κατά τή λαϊκή πάντοτε δοξασία, νά είναι τό
δαιμονικό στοιχείο έλεύθερο ή καί εγκλωβισμένο. Τό μέρος αύτό μπορεί νά εϊναι
τά δάση 6, στά όποια ίσως νά βρεθή ή λεχώνα ή τό άσαράντιστο παιδί της ή καί ή
νιόπαντρη γυναίκα. Γιά τό λόγο ότι ό τόπος αυτός είναι άκαθόριστος καί δέν
μπορεί ό άνθρωπος νά κάμει προσφορά, άναγκάζονται νά μεταφέρουν έπάνω τους 7
όλα εκείνα τά όποια κατά άλλον τρόπο θά προσέφεραν. "Ετσι λοιπόν κυκλοφορεί
χωρίς φόβο ή λεχώνα στό χωριό Λυκούδι τής Έλασσόνος, ή στείρα γυναίκα στήν
Καλαμπάκα 8 καί τό μικρό παιδί στήν Κόνιατση 9.

Μέχρι τώρα εξετάσαμε τόπους προσωρινών προσφορών σέ άνάλογες περιστά-
σεις. 'Τπάρχουν άπό την έξεταζόμενη περιοχή καί προσφορές μέ κάποια μορφή μό-
νιμης βάσης, δηλαδή προσφορές πού 'ίσως νά διατηρηθούν γιά πολλά χρόνια. Άπό
τά άρχαϊα χρόνια υπάρχει ή δοξασία, ότι μέσα στά παλιά δένδρα κατοικεί δαιμονικό
στοιχείο καί μάλιστα ό δαίμονας τής φωτιάς 10. Καί πρός έξευμενισμό αύτοΰ τοΰ

1. Βλ. Ά γ γ. Ν. Δ ε υ τ ε ρ α ί ο υ, δ.π., σ. 139.

2. Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Νεοελληνική Μυθολογία, δ.π., σ. 488.

Τοϋ 'Ιδίου, Παραδόσεις, τόμ. Α', έν 'Αθήναις 1904, άρ. 869, καί 'Α ν τ ω ν. Δ. Κ ε ρ α μ ο-
πούλλου, Ό άποτυμπανισμός, έν 'Αθήναις 1923, σ. 49.

3. Βλ. Κ.Λ. 1981, δ.π., σ. 6.

4. Βλ. Κ.Λ. άρ. 1966, σ. 19 (συλλ. Βασ. Β. Βαϊοπούλου, Γεράνεια Έλασσόνος, 1953).

5. Βλ. Κ.Λ. άρ. 1974, δ.π., σ. 54.

6. Βλ. Κ.Λ. άρ. 2385, δ.π., σ. 20.

•7. Βλ. Κ.Λ. άρ. 1965, δ.π., σ. 15.

8. Βλ. 'Α γ γ. Ν. Δ ε υ τ ε ρ α ί ο υ, Ό άρτος. . ., δ.π. σ. 21, όπου γίνεται προσφορά ψω-
μιού στό πνεΰμα τής στειρότητος «γιά νά γεννήσει παιδί». Κ.Λ. άρ. 2387, δ.π., σ. 75.

9. Βλ. Κ.Λ. άρ. 1982, δ.π., σ. 7. Πρβλ. Άγγ. Ν. Δευτεραίου Ό άρτος...,
* δ.π., σ. 77 πού στήν Άγιά τής Λάρισας, δσοι έπισκέπτονται νήπιο, έναποθέτουν κοντά του τεμά-
χιο ψωμιοΰ «πού τό βλόγησε ό ιερέας». Τοΰ 'Ιδίου, δ.π., σ. 27.

Ιο. Βλ. Κ.Λ. άρ. 1975, δ.π., σ. 61.
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δαίμονα, για προφύλαξη ολόκληρου χωριού, προσφέρουν στά δένδρα 1 αύτά σκέτη
ζύμη ή ιερό ψωμί. Οί κάτοικοι στό χωριό Κέδρος 2 τής Καρδίτσας προσφέρουν σέ
μόνιμη βάση ιερό ψωμί στό δαίμονα τοϋ παλαιού δένδρου, διότι «κατά τήν ήμέρα
τών Φώτων οί παλιοί ύψώνανε τόν πλάτανο τοϋ χωριού», μέ τή βοήθεια τού ιερέα
καί τών έπιτρόπων. «Στή χωριό Γιαννωτά έξω άπό τή Μονή τής 'Αγίας Τριάδος
είναι καί τώρα τό υψωμένο δένδρο. Τό ύψωσαν οί καλόγεροι σέ μία τελετή, πού έκα-
μαν στό χωριό Λυκούδι Έλασσόνος» 3.

II. ΤΡΟΠΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

"Οπως θά δούμε άμέσως πιο κάτω, ή τέλεση τών προσφορών γίνεται μέ κάποια
μαγικότητα. Ή μαγικότητα αύτή συντελεί στήν πιο έπιτυχία τής προσφοράς γιά
ολοκλήρωση τού έπιδιωκομένου σκοποΰ.

Στά χωριά Κονιατσή 4 καί Μικρό Έλευθεροχώρι5 τής Έλασσόνος ή προ-
σφορά γίνεται μέ πέταγμα τού άλατιού πάνω στή φωτιά 6. Σέ πολλά άλλα χωριά
τής Θεσσαλίας τό πέταγμα γίνεται πρός τά πίσω 7 καί χωρίς νά γυρίσουν τό κεφάλι
τους πρός τό μέρος, όπου έπεσε τό προσφερόμενο. Αύτό μας θυμίζει τή συνήθεια
τών άρχαίων, πού κατά τίς προσφορές στούς χθόνιους θεούς έφευγαν «άστροφοι» 8.

1. Βλ. Κ.Λ. άρ. 1976, σ. 60 (συλλ. Μαίρης Παπαγεωργίου, Τρίκαλα Θεσσαλίας, 1953).

2. Βλ. Κ.Λ. άρ. 2301, σ. 16 (συλλ. Δημ. Σ. Λουκάτου, έπαρχία Καρδίτσης, 1959). Τήν
προσφορά έδώ τήν κάνει ό ίδιος ό ιερέας καί συγχρόνως μέ τό έκκλησιαστικό ψωμί προστατεύει
άπό έπήρεια κακού: «Ό παπάς καί οί έπίτροποι ύψώνανε γιά τό καλό τοϋ χωριοΰ. Μάλιστα
έκαναν καί χορό έκεΐ πέρα».

3. Άντων. Δ. Κεραμοπούλλου, Φυσιολατρεία, Ήμερολ. 'Οδοιπορικού Συνδέ-
σμου, έτ. Β' (1926), σ. 50.

4. Βλ. Κ.Λ. άρ. 1982, δ.π., σ. 7.

5. Πρβλ. Κ.Λ. άρ. 1965, δ.π., σ. 15, όπου πετούν τό άλάτι πάνω στό στήθος τής γυ-
ναίκας, πού θηλάζει. Πρβλ. καί σσ. 8-9 γιά τόν ξένο πού έρχεται στό χωριό άπό μακρινό ταξίδι.
Στή σ. 15 βρίσκουμε τήν πληροφορία, ότι γιά 40 ήμέρες τό έχουν κρεμάσει στό σώμα τους
οί λεχώνες γυναίκες. 'Ακόμη Κ.Λ. άρ. 1971, δ.π., σ. 33, όπου στό χωριό Βερδικούσα τής 'Ελασ-
σόνος, άν παραστή άνάγκη, δηλαδή άν άντιληφθοΰν τήν ύπαρξη τοϋ κακοΰ πνεύματος, δέν θά
χάσουν τήν εύκαιρία νά τό πετάξουν πρός τό μέρος, πού άκουσαν κάποια φωνή. Στήν Καλο-
μοίρα τής Καλαμπάκας τή θέση τού άλατιοΰ τήν παίρνει ή γαλάζια χάντρα" βλ. Κ.Λ. άρ. 2385,
δ.π., σ. 20.

6. Βλ. Κ.Λ. άρ. 1975, δ.π., σ. 50 καί άρ. 1976, δ.π., σ. 60.

7. Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Νεοελληνική Μυθολογία, δ.π., σ. 96, σημείωση 2. Ό Πιτ-
τάκης στήν 'Αρχαιολογική 'Εφημερίδα τοϋ 1852, σ. 648 μας λέγει ότι είδε πού άφησαν σέ σπη-
λιά μειλίγματα καί έφυγαν χωρίς νά γυρίσουν πρός τά πίσω τό κεφάλι τους.

8. Πρβλ. Σ ο φ. Οίδ. έπί Κολωνφ 490 καί 'Απολλοδώρου, 'Αργοναυτικά Γ', 1037 κ.έ.
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"Οπως οί αρχαίοι «Ιίτυπτον την γην» δταν έθυσίαζαν στούς χθόνιους θεούς,
έτσι και κατά τά νεώτερα χρόνια στήν επαρχία της Ελάσσονος κατά την ώρα της
προσφοράς δημιουργούν κρότο καί θόρυβο. Οί δαίμονες καί τά άερικά απελευθερώ-
νουν το θύμα τους, άν κανείς τούς φοβερίση μέ κρότους. Άπο αύτήν τή δοξασία επη-
ρεασμένοι καί οί σημερινοί Θεσσαλοί κατά την ώρα πού ή νύφη μπαίνει στο καινούρ-
γιο της σπίτι καί προσφέρει κρασί στο δαίμονα τοϋ κατωφλίου, σπάει1 μια πήλινη
κανάτα, γιά νά γίνη μαζί μέ την προσφορά καί κρότος. Καί δταν κατά τίς κηδείες
προσφέρουν 2 νερο στο πνεύμα τοϋ νεκροϋ χύνοντάς το στο χώμα, σπάνε άμέσως
καί το πήλινο δοχείο. Παρά τή δημιουργία κρότου άποφεύγουν την ομιλία. Χωρίς
νά μιλάη ή νύφη θά πάη στη βρύση νά προσφέρη στο δαίμονα τοϋ νεροϋ χρήματα.

"Αλλος τρόπος προσφοράς είναι ή καύση. Ή καύση αύτοΰ πού προσφέρεται
ήταν συνηθισμένη κατά τίς θυσίες στήν αρχαιότητα.

"Ετσι στο χωρίο Καλομοίρα 3 της Καλαμπάκας καίεται «θυμίαμα καθ' έκά-
στην επί τοϋ κατωφλίου της οικίας». Στην Κρυόβρυση 4 όμως της Έλασσόνος το
προσφερόμενο στο δαίμονα τοϋ κατωφλιοϋ καί της εισόδου τοϋ σπιτιοϋ γίνεται μέ
παράχωμα. Ή ενέργεια αυτή θυμίζει το παράχωμα τοϋ άβγοϋ της Μ. Πέμπτης στήν
άκρη τοϋ χωραφιοϋ σέ άλλα θεσσαλικά χωριά, όπως πιο κάτω θά δοϋμε.

III. ΧΡΟΝΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ό χρόνος των προσφορών είναι εκείνος κατά τον όποιο, καθώς πιστεύουν οί
απλοϊκοί άνθρωποι, τά κακά πνεύματα καί τά δαιμόνια ευρίσκονται σέ πλήρη δικαιο-
δοσία.

Προς το πνεϋμα κοινοϋ νεκροϋ - θνητοΰ, χρόνος προσφοράς είναι οί στιγμές,
πού, όπως πιστεύεται, έπιφαίνονται οί νεκροί, καί μάλιστα, δταν έπανέρχονται άπο
τά κάτω κόσμο. 'Έτσι οί άνθρωποι πιστεύουν, ότι θά εϊναι πιο άμεση ή έπικοι-
νωνία τους μέ τούς νεκρούς.

Στή Καλομοίρα 5 της Καλαμπάκας ή προσφορά γίνεται «στις κακιές ώρες,

1. Βλ. Κ.Α. άρ. 2385, δ.π., σ. 55. Πρβλ. Κ. Α. Ρωμαίου, Μικρά Μελετήματα. Τύ
Άγιολίθαρο. Θεσ/κη 1955, σ. 87, όπου «οί δαίμονες, τά άερικά άφήνουν τά θύμα τους έλεύθερο,
άμα τούς φερθή κανείς, όπως τούς χρειάζεται. Δέ φτάνει μόνο νά τούς φοβερίσουν μέ τΙς ντουφεκιές.

2. Βλ. Κ.Α. άρ. 1977, δ.π., σ. 23, όπου πολλές φορές ή προσφορά συνταυτίζεται μέ τό μοί-
ρασμα σέ όσο τύ δυνατόν περισσότερα άτομα.

3. Βλ. Κ.Α. άρ. 2329, δ.π., σ. 40.

4. Βλ. Κ.Α. άρ. 1971, δ.π., α. 36 καί άρ. 1980, δ.π., σ. 19.

5. Βλ. Κ .Α. άρ. 2385, δ.π., α. 74.
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όπως είναι τά μεσάνυχτα». Στό Σαραντάπορο 1 της 'Ελασσόνος καί στή Καλο-
μοίρα 2 τής Καλαμπάκας νύκτα καί πάντα μόνο μετά τή δύση τοϋ ήλιου 3 προσφέ-
ρουν στό κατώφλι τοϋ σπιτιοΰ.

IV. ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οί προσφορές εϊ>*χι άνάλογες μέ τίς περιστάσεις κατά τίς όποιες τελούνται.
Τό πρώτο ψωμί, πού ζυμώνεται άπό τό σιτάρι τής καινούργιας συγκομιδής, στά
χωριά Κρυόβρυση 4 καί 'Αμόριο 5 Έλασσόνος προσφέρεται στό πνεύμα τού χω-
ραφιού 6.

Στό χωριό 'Αμόριο 7 τό πρώτο γάλα πού θά πάρουν άπό τά πρόβατα προσφέ-
ρεται στό δαίμονα τής στάνης, ένώ τά πρώτα σταφύλια, πού θά μαζευτοΰν άπό τά
άμπέλια, στά χωριά Μαγούλα 8 καί Πρόθιο 9 προσφέρονται στήν έκκλησία. "Εχουμε
καί στίς δύο περιπτώσεις μία προσφορά σ' αύτό τό ϊδιο τό στοιχείο πού συνετέ-
λεσε, κατά τίς λαϊκές δοξασίες, στήν έπιτυχία τής παραγωγής.

Τό πρώτο γάλα τής λεχώνας στά χωριά 'Αμόρι10 καί Γιαννωτά 11 τής Έλασ-
σόνος καί στήν Καλομοίρα 12 τής Καλαμπάκας προσφέρεται στά πνεύματα τών πη-
γών καί τών ποταμών, γιά νά εξευμενισθούν καί νά υπάρχει άφθονη ή ροή, ώστε νά
τραφή τό νεογέννητο.

Προσφορές γίνονται άπό τούς κατοίκους τής περιοχής μόλις γεννήση 13 ή γυ-

1. Βλ. Κ.Λ. άρ. 1981, δ.π., σ. 2.

2. Βλ. ΚΛ. άρ. 1966, δ.π., σ. 17.

3. Ή διάρκεια είναι χρόνος δικαιοδοσίας τών κακών πνευμάτων. Μέ τήν έμφάνιση τοϋ
σκότους ή καί λίγο πρίν πέσει ό ήλιος καίνε προληπτικά θυμίαμα (Κ.Λ. άρ. 2329, δ.π., σ. 40).
"Αλλοτε οί προσφορές γίνονται κατά τήν ώρα, πού φεύγουν «οί καρκατζόλοι», γιά νά φύγουν
έξευμενισμένοι βλ. Κ.Λ. άρ. 2385, δ.π., σ. 90.

4. Βλ. Κ.Λ. άρ. 1971, δ.π., σ. 64.

5. Βλ. Κ.Λ. άρ. 1974, δ.π., σ. 41. Προσφέρουν στό πρωτόγαλα πού θά πάρουν άπό
τά πρόβατα.

6. Πρβλ. Κ.Λ. άρ. 1969, δ.π., σ. 21 γιά τήν πρώτη ήμέρα τής σποράς.

7. Βλ. Κ.Λ. άρ. 1974, δ.π., σ. 41.

8. Βλ. Κ.Λ. άρ. 1980, δ.π., σ. 13.

9. Βλ. Κ.Λ. άρ. 1977, δ.π., σ. 23.

10. Βλ. Κ.Λ. άρ. 1974, δ.π., σ. 12. Πρβλ. καί άρ. 1965, δ.π., σ. 15.

11. Βλ. Κ.Λ. άρ. 1981, δ.π., σ. 7.

12. Βλ. Κ.Λ. άρ. 2385, δ.π., σ. 20.

13. Βλ. Κ.Λ. άρ. 1956, δ.π., σ. 15, άρ. 1969, δ.π., σ. 1, 1982, δ.π., σ. 7, 2329, δ.π., σ.
40 καί 2385, δ.π., σ. 20. Ιδιαίτερα κάνουν προσφορές, δταν ή νύφη άποχωρίζεται τό πατρικό
της σπίτι. Βλ. Κ.Λ. άρ. 1976, δ.π., σ. 26, άρ. 1980, δ.π., σ. 5, άρ. 1982, δ.π., σσ. 4-5.
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ναίκα, καθώς καί μόλις θά άρχίση ή λεχώνα νά βγαίνη άπο τό σπίτι της 1 καί νά πη-
γαίνη σέ ερημικά μέρη για τις γεωργικές της άσχολίες.

Στά χωριά της Καρδίτσας 2 καί στό Μικρό Έλευθεροχώρι3 της Ελάσσονος,
άν πέση άσθένεια στά πρόβατα, προσφέρουν στο δαιμόνιο, πού τά προσέβαλε, πρό-
σφορο της Μ. Πέμπτης.

Ή άρχή καί το τέλος μίας εργασίας είναι βασικοί σταθμοί. Ό δεισιδαίμων
άνθρωπος άπαλύνει τά αισθήματα φόβου, πού τον κυριεύουν κατά τις στιγμές
αυτές, επιχειρώντας διάφορες προσφορές προς πνεύματα καί ανώτερες άπο αύτόν
δυνάμεις 4.

Στο χωρίο Πρόθιο s της Ελάσσονος τον τελευταίο καρπό κατά τον άποθερι-
σμο προσφέρουν ως δώρο στούς χθόνιους θεούς. "Αμα άποθερίζανε, ένα κομμάτι
τοϋ χωραφιού εμενε άθέριστο καί άν ερωτηθούν, άπαντοϋν οτι είναι γιά τη ζωή τοϋ
χωραφιού. "Αμα άποτρυγοϋν άφήνουν ενα κλήμα άτρυγο. Στο χωριό Γιαννωτά 6,
μόλις τελειώσει ή ύφανση, πετάνε το υφάδι. Στο 'ίδιο χωρίο το τελευταίο προϊόν μίας
εργασίας τους τό προσφέρουν στά δαιμονικά, πού κατοικούν στο σταυροδρόμι, χάριν
ένός άνθρώπου, πού βρίσκεται σέ δύσκολη θέση,π.χ. μίας εγκύου γυναίκας, ένώ συγ-
χρόνως άναφέρουν καί τό 8νομα έκείνου γιά τον όποιον γίνεται ή θυσία.

"Εχουμε προσφορές καί πρός τό πνεϋμα ένός νεκροϋ. Στο Μικρό Έλευθερο-
χώρι 7 της Έλασσόνος, σέ περίπτωση θανάτου λεχώνας, γίνονται προσφορές πάνω
στον τάφο της. Στή Βλαχογιάννη 8 τής ΐδιας έπαρχίας νύκτα στις 24 Δεκεμβρίου

άρ. 2385, δ.π., σ. 54. Πρβλ. καί ΚΑ. άρ. 1965, δ.π., σσ. 21-22 καί άρ. 981 σ. 667 (συλλ.
Δημ. Λουκοπούλου, έπαρχία Έλασσόνος, 1937). Στήν Καλομοίρα της Καλαμπάκας προσφέ-
ρει ή νύφη, δταν πρωτομπαίνη στό καινούργιο της σπίτι (Βλ. Κ.Λ. άρ. 2385, δ.π., σ. 51). Τή
στιγμή πού μπαίνει σάν νύφη στήν έκκλησία (Βλ. Κ.Α. άρ. 1979, σ. 16 (συλλ. Γ. Φάκα,
Βερδικούσα Έλασσόνος, 1953).

1. Βλ. Κ.Λ. άρ. 1966, δ.π., σ. 17 (Γεράνεια Έλασσόνος).

2. Πρβλ. Κ.Λ. άρ. 1969, δ.π., σ. 2 καί 1982, δ.π., σ. 7 σέ περίπτωση βασκανίας.

3. Βλ. Κ.Λ. άρ. 1965, δ.π., σ. 10.

4. Προσφορές άπό τήν έξεταζόμενη περιοχή καί σέ περιπτώσεις μετεωρολογικών φαι-
νομένων βλ. Κ.Λ. άρ. 1969, δ.π., σ. 5, άρ. 1975, δ.π., σ. 60 καί άρ. 2385, δ.π., σ. 75.

5. Βλ. Κ.Λ. άρ. 1977, δ.π., σ. 23.

6. Βλ. Κ.Λ. άρ. 1981, δ.π., σ. 6.

7. Κ.Λ. άρ. 1965, δ.π., σ. 16, Κ.Λ. άρ. 2936, δ.π., σ. 34, φωτογρ. 2.

8. Βλ. Κ.Λ. άρ. 1970, δ.π., σ. 26. Πρβλ. καί κατά τά Θεοφάνεια Κ.Λ. άρ. 2936, δ.π.
σ. 33, φωτογρ. 3.
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Είκ. 1. Γιαννωτά 'Ελασσόνος. Προσφορά άλατιοϋ καί 3 κουλουριών ψωμιοϋ σέ νεκρό.
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προσφέρουν ένα κομμάτι ψωμί «γιά νά φάνε καί οί νεκροί». Στά Κανάλια 1 της Καρ-
δίτσας τήν Μ. Πέμπτη προσφέρουν ψωμί καί άλλα φαγώσιμα γιά «τ'ς ψυχές. Αύτά
τά φτειάνουμι γιατί 'κείν' τή μέρα βγαίνουν οί ψυχές κι γυρίζουν λιέ μ' τ'ς 'Ανά-
ληψ'ς κί τά πααίν' στού κοιμητήρ' κί τά πιτάει μέσα γιά νά φάν τά κόκαλα γιά τ'ς
ψυχές».

Κατά τά Χριστούγεννα καί τήν Πρωτοχρονιά στά χωριά Τύρναβος, Καλομοίρα,
Πύθιο, Λυκούδι καί Δομένικο έχουμε προσφορές σέ άγιους. Συγκεκριμένα στό χωριό
Πύθιο, δταν κόβουν τή βασιλοκουλούρα, λέγουν, ότι «τό κομμάτι τοϋ 'Αγίου Βασι-
λείου τ' άφήνουν δλη τή νύχτα στό τραπέζι γιά νά'ρθη ό "Αγιος Βασίλειος.

Ό σχεδιασμός τών διαφόρων περιουσιακών στοιχείων πάνω στό πρωτοχρο-
νιάτικο ψωμί θεωρείται σάν παράσταση καί προσωποποιία τοΰ άντιστοίχου δαίμονα
(π.χ. τοΰ δαίμονα τοΰ σίτου, τοΰ χωραφιού, τοΰ πουρναριοΰ, τοΰ κοπαδιοΰ, τών βο-
διών κ.ά.) καί άποσκοπεΐ ή προσφορά τοΰ ψωμιοΰ στά στοιχεία αύτά. Ό τεμαχι-
σμός όμως τής κουλούρας καί τό φάγωμα τών κομματιών άπό τούς άνθρώπους τοΰ
σπιτιοΰ καί σύμφωνα μέ τήν θεοδυναμική άντίληψη, πού επικρατεί στούς πρωτο-
γόνους, θεωρείται, ότι τό θυσιαζόμενο περιέχει κάποια δύναμη. Ή δύναμη αύτή
στή συνέχεια, καθώς πιστεύεται, μεταβιβάζεται σ' αυτούς, πού τό τρώγουν.

V. ΕΙΔΗ - ΜΕΣΑ ΠΟΤ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ

Προσφέρονται κατά κύριο λόγο είδη, τά όποια προέρχονται άπό τήν παραγωγή
τών χωρικών, δηλαδή έκεΐνο πού μέ τήν έργασία του εχει κερδίσει ό απλοϊκός άνθρω-
πος. Καί τοΰτο γιατί τις περισσότερες φορές, αυτά έπιδιώκει διά τής προσφοράς νά
έπαυξήση.

Στό Σαραντάπορο 2 τής 'Ελασσόνος προσφέρουν ένα ρόδι, ένώ στήν Κρυό-
βρυση 3 τής ΐδιας έπαρχίας προσφέρουν τής 'Αναλήψεως, ήμέρα τών νεκρών στούς
τάφους κόλλυβα, σιτάρι βρασμένο, κρασί καί ψωμάκια 4. "Οταν βγαίνουν οί ψυχές

1. Βλ. Κ.Α. άρ. 2960, σ. 278 (συλλ. Άννας Ί. Παπαμιχαήλ, έπαρχία Καρδίτσας, 1965).
Πρβλ. καί Κ.Α. άρ. 1976, δ.π., σ. 60.

2. Βλ. Κ.Λ. άρ. 1969, 8.π., σ. 21.

3. Βλ. Κ.Λ. άρ. 1971, δ.π., σ. 62.

4. Πρβλ. I. Ε. Κ α λ λ ι τ σ ο υ ν ά κ η, Έπταδικαί έρευναι, Αθηνά 33(1928), σ. 159, όπου
«καί σπονδήν τέλεσον άπό οίνου καί μέλιτος καί γάλακτος καί όμβρίου δδατος έπί πλακούντας
έπτά καί πόπανα έπτά».
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άπο τους τάφους στήν Καρδίτσα 1 καί στήν Μαγούλα 2 της Έλασσόνος «φτειά-
νουμι πήτις κί κριάς». Ψωμί ή ζυμάρι ρίχνουν στήν ε'ίσοδο τοϋ σπιτιού, πριν πρω-
τοβγή άπο τό σπίτι της μία λεχώνα νύχτα εξω στά κτήματα 3. Ψωμί θά ρίξουν
σέ τρία σταυροδρόμια στό χωριό Γεράνεια 4 της Έλασσόνος, γιά νά εξευμενίσουν
τις Νεράιδες καί νά επιστρέψουν τό αρπαγμένο παιδί.

Μαζί μέ τό ψωμί πολλές φορές υπάρχει στη προσφορά καί ποσότητα κρασιού.
Ή μητέρα τοϋ γαμπροΰ πετάει τρεις μπουκιές ψωμί καί χύνει καί άνάλογο κρασί
στήν πόρτα, άπο όπου θά περάση τό παιδί της πηγαίνοντας γιά τή νύφη 5.

Στά Γιαννωτά6 της Έλασσόνος καί στήν Καλομοίρα 7 της Καλαμπάκας,
δταν ή νύφη μπαίνει στό καινούργιο της σπίτι, χύνει κρασί στό κατώφλι, καθώς έρριξε
κρασί στό ΐδιο μέρος, δταν εφυγε άπο τό πατρικό της σπίτι. Στά χωριά Βερδικούσα 8,
Βλαχογιάννη 9 καί Άμούριο 10 της έπαρχίας Έλασσόνος ή νύφη χύνει κρασί στό
χώμα καί στήν αυλή της εκκλησίας, δταν πηγαίνη γιά τή στέψη.

"Αλλα 11 προσφερόμενα είναι σουσάμι 12, άλάτι 13, δαχτυλίδια άσημένια καί
μεταλλικά χρήματα. Χρήματα προσφέρει στό δαιμόνιο τοϋ πηγαριοΰ ή της βρύσης
ή νύφη κατά τήν έπίσκεψή της στό μέρος αυτό σέ πολλά χωριά της Ελασσό-
νας 14. Στήν Καλομοίρα 15 της Καλαμπάκας ή προσφορά αυτή λέγεται χαρακτη-

1. Βλ. Κ.Λ. άρ. 3026, δ.π., σ. 139.

2. Βλ. Κ.Λ. άρ. 1980, δ.π., σ. 5.

3. Βλ. Κ.Λ. άρ. 1966, δ.π., σ. 17 καί άρ. 2385, δ.π., σ. 63.

4. Βλ. Κ.Λ. άρ. 1966, δ.π., σ. 19. Πρβλ. Ν. Γ. Πολίτου Νεοελλ. Μυθολογία,
δ.π., σ. 116.

5. Βλ. Κ.Λ. άρ. 981, δ.π., σ. 667.

6. Βλ. Κ.Λ. άρ. 2370, δ.π., σσ. 13-14. Πρβλ. Κ.Λ. άρ. 1965, δ.π., σσ. 21-22 καί άρ.
1976, δ.π., σ. 26.

7. Βλ. Κ.Λ. άρ. 2385, δ.π., σ. 55. Πρβλ. Κ.Λ. άρ. 1976, δ.π., σ. 26, άρ. 1980, δ.π.,
σσ. 5-6, άρ. 1982, δ.π., σσ. 4-5.

8. Βλ. Κ.Λ. άρ. 1979, δ.π., σ. 16.

9. Βλ. Κ.Λ. άρ. 1970, δ.π., σ. 15.

10. Βλ. Κ.Λ. άρ. 1974, δ.π., σ. 25.

11. Κρανία καί κέρατα ζώων ως άλεξίκακα προσφέρονται στά κτήματα στό χωριό Βερδι-
κούσα 'Ελασσόνος (Κ.Λ. άρ. 1971, δ.π., σ. 33).

12. Βλ. Κ.Λ. άρ. 1969, δ.π., σ. 4.

13. Βλ. Κ.Λ. άρ. 1982, δ.π., σ. 7, όπου ό κρότος τοϋ καιομένου άλατιοϋ πού τό «πιτδ
στη φωτιά» είναι στοιχείο της άποδοχής ή οχι της προσφοράς.

14. Βλ. Κ.Λ. άρ. 1965, δ.π., σ. 23. άρ. 1969, δ.π., σ. 29, άρ. 1971 δ.π., σ. 25, άρ. 1974,
δ.π., σ. 27, άρ. 1975, δ.π., σ. 42 καί άρ. 1977, δ.π., σ. 10.

15. Βλ. Κ.Λ. άρ. 2385, δ.π., σ. 63.
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ριστικά «ασήμωμα της βρύσης» καί στο Δομένικο 1 της Ελάσσονος «ή νύφη
ίρριξε το σπόρο». "Οταν στο χωρίο Καροπλέσι2 προσφέρουν σ' έρημικό μέρος
χρήματα λέγουν χαρακτηριστικά «πάρτα, μπάρμπα, τά λεφτά, δεν τά θέλω» καί
στο τέλος «πάρτα, διάουλε».

Τό άντίδερο, το θυμίαμα καί το αγιασμένο νερό της εκκλησίας καί κάθε τι άλλο
εκκλησιαστικό θεωρούνται ώς άποτελεσματικώτερα 3. Τά Φώτα στην Καλομοίρα
της Καλαμπάκας 4 όλοι οί κάτοικοι θά ρίξουν στά κτήματα καί στά ζώα τους
αγιασμένο νερό. Θυμίαμα καίνε στο κατώφλι σέ πολλά χωριά προτοϋ μπουν στο
σπίτι τους, δταν επιστρέψουν άπο τίς γεωργικές ασχολίες τους νυκτερινή ώρα.

Τελικά εχουμε τήν προσφορά αύτοϋ τοϋ ίδιου πού μιάνθηκε άπο τή δαιμονική
επήρεια σέ κάποιον άγιο ή σέ αύτόν τον δαίμονα5. Ή προσφορά αύτή πρός τον
άγιο γίνεται γιά νά έπιτύχουν τή συμπαράστασή του καί νά έπανορθωθή ή βλάβη,
πού εκαμε τό δαιμόνιο. Ή προσφορά τοϋ μιασμένου στοιχείου στον 'ίδιο τό δαί-
μονα άποβλέπει στο νά ίκανοποιηθή εστω καί μέ τον τρόπο αύτό τό δαιμόνιο καί
νά σταματήση τό κακό.

Τήν πρώτη περίπτωση της προσφοράς στήν εξεταζόμενη περιοχή συναντάμε
στο χωριό 'Αμόριο 6 Ελάσσονος. 'Άν κανένας είναι άρρωστος άπο δαιμονικό τον
προσφέρουν στήν 'Αγία Παρασκευή ή τήν Παναγία, καί, καθώς πιστεύουν, άν ή
Παναγία δεχθή τήν προσφορά τήν έπόμενη ημέρα θά γίνη καλά, άλλιώς θά πεθάνη.

Τή δεύτερη περίπτωση της προσφοράς τή συναντάμε στήν εξεταζόμενη περιοχή
σέ πολύ περισσότερα παραδείγατα. Τό χαλασμένο δόντι, επειδή θεωρείται σάν άπο-
τέλεσμα δαιμονικής έπενέργειας, τό προσφέρουν στο δαίμονα της στέγης, γιά νά
σταματήση τό κακό. Στή Μαγούλα 7 της Ελάσσονος, τό πετάνε στά κεραμίδια
τοϋ σπιτιοΰ λέγοντες «νά κουκουλίτκου κί δώ'μ' σιδηρίτκου». Στο Λυκούδι 8 άπο
τήν 'ίδια περιοχή τό πετάνε ψηλά στο φοΰρνο καί λένε «νά κουκουλένιο καί δώ'μ'
σιδερένιο».

1. Βλ. Κ.Α. άρ. 1972, σ. 9 (συλλ. Χρ. 11 απαδη μητριού, Δομένικον Έλασσόνος [1952]).

2. Βλ. Δημ. Στ. Τ όλη, Τό χωριό Καροπλέσι καί ή περιοχή 'Αγράφων. 'Ιστορία -
Λαογραφία. Θεσ/νίκη 1969, σ. 203.

3. Πρβλ. Κ.Α. άρ. 826, σ. 19 (συλλ. Άθαν. Οΐκονομίδη, Καρυά 'Ολύμπου, 1927), άρ.
2301, δπ.π., σ. 586, φωτ. 4 καί 5.

4. Βλ. Κ.Α. άρ. 2329, δ.π., σ. 40 καί άρ. 2385, δ.π., σ. 90.

5. Βλ. Κ.Α. άρ. 1969, δ.π., σ. 2.

6. Βλ. Κ.Α. άρ. 1974, δ.π., σ. 56.

7. Βλ. Κ.Α. άρ. 1980, δ.π. σ. 3.

8. Βλ. Κ.Α. άρ. 1975, δ.π., σ. 22.
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Είκ. 3. Μικρό Έλευθεροχώρι Έλασσόνος. Προσφορά ψωμιών κατά τά ©εοφάνεια,

Είκ. 4. Άηδονοχώρι Έλασσόνος. "Υψωση άρτου μετά τη λειτουργία.
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Στό χωρίο Άμούρι1 ό πετεινός πού λάλησε σαν κότα, και γιά τό λόγο αύτό
θεωρείται φορέας δαινομικότητας, προσφέρεται στό δαίμονα της στέγης2. Στό ΐδιο
χωριό δίνουν στήν ί'δια τήν κότα νά φάη τήν αρρώστια της, 3 τήν «τσίφαν, γιά νά
θεραπευθή. «Τίφα» εϊναι μία άρρώστια, πού προέρχεται άπό έλλειψη νερού καί παρου-
σιάζεται κάτω άπό τή γλώσσα τής κόττας. Προσφέρουν στήν έπικίνδυνη δύναμη
αύτό τό Ϊδιο τό κακό, πού ή ΐδια δημιούργησε. Αύτή τή προσφορά πρός τό κακό
πνεύμα μπορούμε νά πούμε, ότι τή θέλει, τήν έπιδιώκει τό Ϊδιο τό κακό πνεύμα.

Χαρακτηριστική διήγηση άπό τό χωριό Λυκούδι τής Έλασσόνος 4 έχει ώς
έξης: Ό ληστής Γκαντάρας, δταν σκότωσε κάποιον, «τόν έπιασε τό αίμα, δέν μπο-
ρούσε νά κινηθή άπό τήν θέση του, πού ήταν ξαπλωμένος. Έπί δέκα λεπτά τόν φύ-
λαγε στή θέση αύτή ό σύντροφός του. Έπειτα έπήρε τό μαχαίρι, έγλειψε τό αίμα
καί μετά σκοτώθηκε».

Παρατηρούμε, ότι τό πνεύμα τοϋ σκοτωμένου ζητούσε άνάλογη προσφορά,
τόν εϊχε καθηλωμένο τό ληστή καί μόλις ό τελευταίος συνταυτίστηκε μέ τόν σκο-
τωμένο, γλείφοντας τό αίμα του, τοΰ δόθηκε σάν θυσία, δηλαδή αύτοκτόνησε. Αύτο-
κτονεϊ ό ληστής καί έχουμε άναγκαστική προσφορά, πού τήν έπιβάλλει τό πνεύμα
τοΰ νεκρού.

Πολλές φορές παρατηροΰμε προσφορά δαιμονικότητας πρός τό δαίμονα προ-
ληπτικά, γιά νά ικανοποιήσουμε τή δαιμονική δύναμη καί νά σταματήση νά έπενεργή.
Καί κατά τήν άρχαιότητα καί κατά τούς νεωτέρους χρόνους, τό πρός τό θείο καί άγιους
προσφερόμενο είναι λευκού χρώματος. Στή λατρεία τοΰ Άσκληπιοΰ προτιμάται
ό λευκός πετεινός καί τά λευκά περιστέρια. Τά νεώτερα χρόνια τό άρνί, πού σφάζε-
ται τό Πάσχα, πρέπει νά είναι λευκοΰ χρώματος5. Επίσης άποφεύγουν νά προσφέ-
ρουν μαύρα 6 σταφύλια τοϋ Σωτήρος (6 Αύγ.) καί τοΰ Σταυροϋ (14 Σεπτ.) στήν
εκκλησία, «γιά νά μή μολυνθοΰν οί άγιες ήμέρες».

1. Βλ. Κ.Α. άρ. 1974, δ.π., σ. 45.
'Αθήνα 1979, σ. 161.

2. Πρβλ. Γ.Ν. Αίκατερινίδη, Νεοελληνικές αιματηρές θυσίες, διδακτορική διατριβή,
'Αθήναι 1979, σ. 161.

3. Βλ. Κ.Λ. άρ. 1974, δ.π., σ. 54.

4. Βλ. Κ.Λ. άρ. 1975, δ.π., σ. 62.

5. Πρβλ. Γ. Α. Β έ κ κ ε ρ, Χαρικλής. Εικόνες 'Αρχαίων 'Ελληνικών έθίμων. Τό Συμ-
πόσιον. 'Επτάλοφος 2(1870), τεϋχ. 3, σ. 338 «...καί άλλοι κρατούντες έλεφάντινα κάνιστρα
έμοίραζον τόν λευκότατον άρτον».

6. Βλ. Κ.Λ. άρ. 1971, δ.π., σ. 63. Πρβλ. Κ.Λ. άρ. 2382, δ.π., σ. 406 πού στό χωρώ
Καλομοίρα της Καλαμπάκας άποφεύγουν τό μαϋρο σταυρό τήν ήμέρα τής έορτης τοϋ άγίου
'Ιωάννη τοΰ 'Αποκεφαλιστή (29 Αύγ.).
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Επομένως ό θυσιαζόμενος μαΰρος πετεινός1, πού γιά τούς άρχαίους εχει σχέση
μέ τίς θυσίες τών καταχθόνιων θεών προσφέρεται στό δαίμονα σάν στοιχείο δαι-
μονικότητας2. Ό δαίμονας φοβάται τό μαυρομάνικο 3 μαχαίρι. Στο χωριό Δο-
μένικο 4 της 'Ελασσόνος ό μαυροκέφαλος διώχνει «τούς Καρκατζαλαίους». Στό
χωριό Καλομοίρα 5 της Καλαμπάκας δέν είναι άρκετός μόνο ό σταυρός πού πέφτει
στό νερό, γιά νά διωχθούν «οί Καρκατζόλοι», άλλά χρειάζεται καί τό λάλημα τού
μαύρου πετεινού. Ό μαύρος πετεινός άπό τήν άρχαιότητα θεωρείται, ότι άπομακρύ-
νει τό δαιμόνιο. "Ετσι λοιπόν στά χωριά τής περιοχής μας Μικρό 'Ελευθεροχώρι 6
'Ελασσόνος καί Καλομοίρα 7 Καλαμπάκας προσφέρουν γιά έκδίωξη τοϋ δαίμονα
πάνω στή λεχώνα ή πίσω άπό την πόρτα τοϋ σπιτιού άντικείμενα σέ μαύρα χρώμα.

Παραπλήσια τής προσφοράς μέ μαϋρο χρώμα είναι καί ή προσφορά τής στά-
χτης. Ή άρχαία δοξασία, ότι ή σταχταριά είναι μέρος πού μαζεύονται δαιμόνια είναι
ολοζώντανη καί κατά τά νεώτερα χρόνια στά χωριά Λυκούδι8 καί Πρόθιο 9 τής
Έλασσόνος καθώς καί στή Καλομοίρα 10 της Καλαμπάκας. Στήν Καλαμπάκα δέν
τήν πετούν νυκτερινή ώρα, ούτε καί τή δρασκελάει ή λεχώνα.
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Επαναλαμβάνουμε αύτό πού καί πιο πάνω είπαμε. Στο χωρίο Κεραμίδι της
Θεσσαλίας τήν παραμονή των Φώτων, πού φεύγουν οί Καλικάντζαροι, οί νοικο-
κυρές προσφέρουν στα δαιμόνια αύτά προσφορά, πού περιέχει δαιμονικότητα, δηλ.
τή στάχτη: «κάθε γυναίκα πρέπει τό πρωί αύτό νά ρίξη όλες τίς στάκτες, πού μα-
ζεύουν' άπο τά Χριστούγεννα, τριγύρω στο σπίτι της, γιά νά φύγουν οί Τζώγες» 1.

Είκ. 5. 'Αηδονοχώρι Καρδίτσας, τό ΰψωμα. Προσφορά άρτου, 26 Ιουλίου 1959, 'Αγ. Παρασκευής.

/

1. Βλ. 'Αρ. Δ. Π α π α χ α τ ζ ο π ο ύ λ ο υ, Τό Κεραμίδιον, Θεσσ. Χρονικά 2(1931),
0. 131.



RÉSUMÉ

Des sacrifices primitifs non sanglants et des offrandes dans
le culte populaire des Thessaliens

par Angelos N. Deftereos

L'auteur explique le fait que le paysan de Thessalie attribue le succès
ou l'échec de ses efforts à des forces surnaturelles par l'incapacité des gens
du pays d'obtenir le résultat souhaité.

Le sentiment de la peur qui s'est emparé du paysan thessalien l'amena
à s'efforcer d'apaiser les puissances non naturelles qu'il considère cowme des
démons ou comme des espirts. Parmi les puissances à apaiser le paysan a aussi
classé ses morts. Or, dans son effort d'apaiseAent, il fait une offrande de tout
ce qu'il peut trouver, en particulier des produits de la terre.

Les endroits oû ont lieu les offres sont précis: le feu, les tombes des morts,
le seuil de la porte de la maison, le toit de la maison, le four oû l'on fait cuire
le pain, la cour de l'église, les champs cultivés et les vignobles, les quatre points
cardinaux dans l'horison, la fontaine du village, les carrefours des chemins
ruraux, les vieux arbres.

Les manières dont on fait l'offre sont, elles aussi, bien précises. Ainsi
jette-t-on les offrandes bruyamment par terre, sans parler, ou bien on les
brûle.

Le moment propice pour faire l'offre sont les heures pendant lesquelles,
suivant le croyance populaire, circulent les mauvais esprits. C'est essentiell-
ement la nuit.

On apporte les offrandes au début ou à la fin d'un travail, d'une étape
de la vie des humbles gens: quand on coupe les premiers raisins de l'année,
à la première traite d'un animal laitier, au petrissage du premier pain. De
même à la sortie de la mariée se rendant à la cérémonie du mariage, au pre-
mier allaitement de la femme qui vient d'accoucher, à la première sortie de
la femme accouchée de sa maison, à la fin d'un travail de tissage au métier.


