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“I believe in everything until it's disproved. So I believe in fairies, the myths, dragons. It all exists, even   

if it's in your mind. Who's to say that dreams and nightmares aren't as real as the here and now?”  

― John Lennon 

http://www.goodreads.com/author/show/19968.John_Lennon


 

 

                                                           ΔΙΑΓΧΓΗ-ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

  Ζ εξεπλεηηθή εξγαζία πνπ νη καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο Α1 ηνπ 2
νπ

 ΓΔ.Λ. Καξδίηζαο πινπνίεζαλ θαηά 

ην 2
ν
 ηεηξάκελν ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2015-16 θέξεη ηνλ ηίηιo: «ηελ αριύ ησλ κύζσλ, ησλ ζξύισλ θαη 

ησλ παξαδόζεσλ ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ». Ζ αθνξκή γηα ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε ην ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα δφζεθε απφ κηα θσηνγξαθία ελφο κπζηθνχ ηέξαηνο πνπ ππήξρε ζην βηβιίν ησλ Αγγιηθψλ, ην νπνίν νη 

καζεηέο δηδάζθνληαη ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. Μέζα απφ ηε ζπδήηεζε πνπ 

αθνινχζεζε ζρεηηθά κε ηελ πίζηε ησλ καζεηψλ ζε ππεξθπζηθά πιάζκαηα θαη θαηλφκελα, αληρλεχηεθαλ νη 

ιφγνη πνπ σζνχλ ηνπο αλζξψπνπο λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα πηζηέςνπλ ζε κχζνπο, ζξχινπο θαη ιατθέο 

παξαδφζεηο. Αθνχ έγηλε δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζην «κχζν» θαη ηνλ «ζξχιν», δχν έλλνηεο πνπ ζπλήζσο 

ζπγρένληαη, επηζεκάλζεθε φηη νη κχζνη, νη ζξχινη θαη νη παξαδφζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 

πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ελφο ιανχ. Οη καζεηέο ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη ε δηδαζθαιία κηαο μέλεο γιψζζαο- 

θαη ελ πξνθεηκέλσ ηεο αγγιηθήο- δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ εμήγεζε γξακκαηηθψλ θαη 

ζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ ή ηελ εθκάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ. Κξίλεηαη ζαθψο απαξαίηεηε θαη ε επαθή ησλ 

καζεηψλ, ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, κε ηελ θνπιηνχξα ηεο ρψξαο, ηεο νπνίαο ηε γιψζζα 

δηδάζθνληαη. 

 Έηζη, νη καζεηέο, αθνχ ρσξίζηεθαλ ζε ηέζζεξηο νκάδεο, ζπλεξγάζηεθαλ κε ζθνπφ λα 

ζπγθεληξψζνπλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ πιηθφ ζρεηηθφ κε ηε κπζνινγία θαη ηηο δηαθνξεηηθέο παξαδφζεηο 

(ήζε θαη έζηκα), πνπ ζπλαληά θαλείο ζε θαζέλα  μερσξηζηά απφ ηα ηέζζεξα θξάηε πνπ απαξηίδνπλ ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ «ηαμηδηνχ» ηνπο ζε απηφ, νη καζεηέο πεξηπιαλήζεθαλ ζηα 

νκηριψδε ηνπία ηεο Βξεηαληθήο ρεξζνλήζνπ, κε ζθνπφ λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο, αιιά θαη λα 

κεηαθεξζνχλ ζηε ζθαίξα ηεο θαληαζίαο, φπνπ είραλ ηελ επθαηξία λα αηζζαλζνχλ ηε  ζαγελεπηηθή δχλακε 

πνπ ν κπζηθφο θφζκνο, ζηελά ζπλπθαζκέλνο κε ηε δσή πξνγελέζηεξσλ γελεψλ, αλέθαζελ αζθνχζε ζηελ 

ςπρή ησλ αλζξψπσλ. Γξάθνη, βξηθφιαθεο, ζηνηρεησκέλα θάζηξα, λεξάηδεο, μσηηθά θαη ηφζα άιια 

δσληαλεχνπλ μαλά κπξνζηά καο, ηπιηγκέλα ζηελ αριχ ηνπ βξεηαληθνχ ηνπίνπ αιιά θαη ελφο αλεμάληιεηνπ 

θαη αμεδηάιπηνπ κπζηεξίνπ. Σξνκαθηηθέο ηζηνξίεο γηα κπζηεξηψδε ζηνηρεηά ζηνηρεηψλνπλ ηελ  

ηερλνθξαηηθή θαη νξζνινγηζηηθή ζθέςε καο θαη ηελ ππνηάζζνπλ ζε έλα  ζπλαξπαζηηθφ παηρλίδη αέξηλσλ 

ζθηψλ θαη απφθνζκσλ ήρσλ. 

Απηή ηε θνξά, νη καζεηέο ηνπ Α1 επέιεμαλ λα δνπλ ηνλ θφζκν κε ηα κάηηα ηεο ςπρήο θη φρη ηεο 

ινγηθήο! 

 

 



 

 

                                                 ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ  ΟΜΑΓΔ   ΜΑΘΗΣΧΝ 

 

1
ε
 : ΟΤΑΛΙΑ 

 Άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ :  Γηαλλνπζά Μαξηάλλα 

                                           Καξπελεζηψηε   Αγαζή 

                                           Αθξίβνπ Υαξά 

                                           Καξαζηέξγηνπ Νηθφι 

 

 

 

 

 2
ε
  :  ΑΓΓΛΙΑ 

                Άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ  :   Καιιηάξα Μαξία    

                                                            Βαζηιάθνπ   Γεσξγία 

                                                            Γθαξλάθε   Έιελα 

                                                            Απνζηνινχ  Δβειίλα 

                                                            Αξβαληηάθνπ   Μαξία 

 

 

 

 

3
ε  :   

 ΚΧΣΙΑ                                                                                              

 

    Άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ : Αζαλαζνχιαο Γεκήηξεο 

                                              Γαιάλεο Νηθεθφξνο 

                                              Γθάηζεο ηέθαλνο 

                                              Γεκάθεο Γηψξγνο 

                                              Θενιφγεο Κσλζηαληίλνο 

 

 

 

 

 

 

  

 

4
ε
 : ΒΟΡΔΙΑ ΙΡΛΑΝΓΙΑ                                                     

  Άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ: Επγνγηάλλεο Γηψξγνο 

                                           Κνληνθψζηαο Μάξηνο 

                                           Καπληάο    Βαγγέιεο 

                                           Αλαγλσζηφπνπινο    σθξάηεο 

                                           Βαζηιάθνο  Θσκάο  

                                           Κνληφο Γηψξγνο     

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                     
                                                                        

 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΟΦΙΑ ΜΑΚΡΗ  (ΠΔ06)                                                                                      

                                                                                         



 

 

                                               

 «Γελ μέξεηο, θαεκέλε, ηε ιατθή ςπρή. Οη ιανί πηζηεύνπλ πηόηεξν η’ απηηά ηνπο, παξά ηα κάηηα ηνπο.    

Πηόηεξν ην κύζν παξά ηα γεγνλόηα. Πηόηεξν ηε θαληαζία ηνπο από ηελ θξίζε ηνπο….» 

                                                                                                                                       ( Κώζηαο Βάξλαιεο) 

 

                      ΜΤΘΟ- ΘΡΤΛΟ- ΠΑΡΑΓΟΗ: ΜΙΑ ΗΜΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ             

Δίλαη γεγνλφο φηη ζην άθνπζκα ηεο  ιέμεο «κύζνο» ην πξψην πξάγκα πνπ ζπλεηξκηθά έξρεηαη ζην 

λνπ είλαη κηα ςεπδήο, θαληαζηηθή, κε αμηφπηζηε ηζηνξία ή πεπνίζεζε, κε άιια ιφγηα έλα απνθχεκα ηνπ 

λνπ πνπ νπδεκία ζρέζε έρεη κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Δίλαη κάιινλ ην απνηέιεζκα ελφο απινπζηεπκέλνπ 

ηξφπνπ ζθέςεο, πνπ βαζίδεηαη ζηελ ςεπδαίζζεζε ή ηελ έιιεηςε νξζνινγηζκνχ (oξζνινγηζηηθή εξκελεία). 

κσο, κηα ηέηνηα απφπεηξα γηα εμίζσζε θαη απφιπηε ηαχηηζε ηνπ κχζνπ κε ην ςεχδνο είλαη ζαθψο κηα 

επηθαλεηαθή θαη πηζαλφηαηα παξαπιαλεηηθή ζεκαζηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ φξνπ. Αλακθίβνια, ε 

εξκελεία ηνπ δελ εμαληιείηαη ζε έλαλ κφλν ππεξαπινπζηεπκέλν νξηζκφ θαη θακηά επηκέξνπο ζεσξία απφ 

κφλε ηεο  δελ είλαη αξθεηή γηα ηελ πιήξε θαηαλφεζε ηνπ.  

 Αξρηθά, ε ιέμε «κύζνο» ζήκαηλε ιφγνο ή ζπλνκηιία, αιιά ζηαδηαθά θαηέιεμε λα ζεκαίλεη 

παξακχζη, δειαδή κηα θαληαζηηθή ηζηνξία απξνζδηφξηζηεο πξνέιεπζεο κε ζξεζθεπηηθφ ή ππεξθπζηθφ 

ζπλήζσο πεξηερφκελν, κε ηελ νπνία επηρεηξείηαη ε εμήγεζε ή ε εθινγίθεπζε νξηζκέλσλ πηπρψλ ηνπ 

θνηλσληθνχ βίνπ ηνπ αλζξψπνπ, φπσο ζξεζθεπηηθψλ ή θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ. Ηδηαίηεξα ζε παιαηφηεξεο 

θνηλσλίεο, νη νπνίεο δε δηέζεηαλ ηελ εμεδεηεκέλε γλψζε πνπ ε ηζηνξηθή έξεπλα θαη ε εμέιημε ηεο 

επηζηήκεο αξγφηεξα εμαζθάιηζαλ, νη κχζνη δηακφξθσλαλ ην ηζηνξηθφ ή ην θνζκνινγηθφ πιαίζην εμήγεζεο 

θαηλνκέλσλ, φπσο ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ ζχκπαληνο κέζα απφ αλαθνξέο ζε ζενχο, δψα, θπηά, κάρεο 

ηηηάλσλ, αληηκαρφκελεο δπλάκεηο ή ην ζάλαην. Απνηεινχζαλ δειαδή έλαλ πεξηζζφηεξν δηαηζζεηηθφ ηξφπν 

θαηαλφεζεο ηνπ θφζκνπ. Ζ κπζνινγία ήηαλ ε επηζηήκε ησλ πξσηφγνλσλ θνηλσληψλ, κηα πξνεπηζηεκνληθή 

πξνζπάζεηα εξκελείαο ηνπ θφζκνπ θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζχκθσλα κε ηνλ Σδέηκο Φξέηδεξ. 

Υσξίο ηε κπζηθή γιψζζα, πνπ γηλφηαλ εχθνια αληηιεπηή, θάπνηα θπζηθά θαηλφκελα θαη γεγνλφηα ηεο 

δσήο ζα παξέκελαλ αζχιιεπηα. Γηα παξάδεηγκα, νη Αηγχπηηνη είραλ επηλνήζεη ην κχζν ηεο ζεφηεηαο 

Khepri, πνπ θπινχζε ηε κπάια ηνπ ήιηνπ θάζε κέξα ζηνλ νπξαλφ, κε ζθνπφ λα εμεγήζνπλ ηελ αλαηνιή 

θαη ηε δχζε ηνπ ήιηνπ. Με παξφκνην ηξφπν, νη Μανξί ηεο Ν. Εειαλδίαο ζεσξνχζαλ πσο νη πξσηλέο 

δξνζνζηαιίδεο ήηαλ ηα δάθξπα ηνπ ζενχ Rangi (=Οπξαλνχ) γηα ηε ζεά Papa(=Γε), απφ ηελ νπνία 

απνρσξίζηεθε. Καη αθξηβψο επεηδή νη αθεγήζεηο πεξί ζείσλ ππάξμεσλ είλαη ζπρλφηαηεο, ε ηεξή δηάζηαζε 

ηνπ κχζνπ είλαη αδηακθηζβήηεηε. (Θξεζθεηνινγηθή εθδνρή). Έηζη, ε κειέηε ησλ κχζσλ δελ κπνξεί παξά 

λα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε  κε ηε ζξεζθεπηηθή ηειεηνπξγία. Δπίζεο, νη κχζνη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

εμεγήζνπλ ζεζκνχο ή πξαθηηθέο. Δλδεηθηηθά, θεκνινγείηαη φηη ν Έιιελαο ήξσαο Πέινπαο  μεθίλεζε ηνπο 

Οιπκπηαθνχο Αγψλεο αθφηνπ ν Πνζεηδψλαο βνήζεζε απηφλ λα θεξδίζεη ην ρέξη ηεο Ηππνδάκεηαο ζ’ έλαλ 

αγψλα αξκάησλ (αηηηνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ κχζνπ).  

 εκαληηθή ζεσξείηαη ε ζπκβνιή ηνπ Φξφηλη γηα ηελ εξκελεία ηνπ κχζνπ. Γη’ απηφλ, νη κχζνη είλαη 

φλεηξα, πνπ πεγάδνπλ απφ ηνλ αζπλείδεην λνπ, ελψ ν Κάξι Γηνχλγθ  ρξεζηκνπνηεί ην ζπιινγηθφ 

αζπλείδεην (collective unconscious), δειαδή ηελ απνθάιπςε ησλ αδηάιεηπησλ ςπρηθψλ νξκψλ κηαο 

θνηλσλίαο, γηα λα εξκελεχζεη ηνλ φξν. χκθσλα κε απηφλ, νη κχζνη πεξηέρνπλ αξρέηππα, πνπ 

αλαπηχρζεθαλ ζην πέξαζκα ρηιηάδσλ εηψλ. Πξφθεηηαη γηα παξαδνζηαθέο εθθξάζεηο ζπιινγηθψλ νλείξσλ ή 

ζπκβφισλ, πάλσ ζηα νπνία βαζίδεηαη κηα θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο. Απηά ηα αξρέηππα θαζηέξσζαλ ζηα 

παξακχζηα κνηίβα ππνδεηγκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο (ε κεηέξα- Γε, ν ζνθφο ειηθησκέλνο άλδξαο, ν 

ηδεαιηζηήο λεαξφο εξαζηήο……) 

 Πάλησο, αλεμάξηεηα απφ ηελ εθάζηνηε δηάζηαζε πνπ ν κχζνο κπνξεί λα απνθηά ή ηελ δηαθνξεηηθή 

ζεκαζηνινγηθή πξνζέγγηζε, ε ιεηηνπξγία ηνπ έγθεηηαη αθελφο ζηελ πξνζπάζεηα ζπζρέηηζεο ησλ 

αλζξψπσλ κε ηηο δπλάκεηο πνπ ειέγρνπλ ηνλ θφζκν, αθεηέξνπ ζηε δηδαζθαιία κέζσ ηεο αιιεγνξίαο θαη 

ηεο ρξήζεο ζπκβφισλ γηα ην πψο νη άλζξσπνη ζα κπνξέζνπλ λα δακάζνπλ  θαη λα ηα βγάινπλ πέξα κε ηηο 

δπλάκεηο απηέο. Ωο απινπζηεπκέλεο, πιαζκαηηθέο ηζηνξίεο, νη νπνίεο φκσο εκπεξηέρνπλ βαζχηεξεο 

αιήζεηεο, γίλνληαη εχθνια αληηιεπηνί, θαη έηζη δηεπθνιχλνπλ ηελ απνδνρή θάπνησλ γεγνλφησλ. 

Παξάιιεια, ζθπξειαηνχλ ηνπο δεζκνχο αλάκεζα ζηα κέιε κηαο θνηλφηεηαο, πνπ έρνπλ θνηλνχο κχζνπο. 

Απνηεινχλ πεγή έκπλεπζεο γηα ηελ αλάπηπμε ζπγγξαθηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πξνζθέξνπλ 



 

ζπγθηλήζεηο,αθνχ ζχκθσλα κε ηνλ Σδφδεθ Κάκπει απεπζχλνληαη ζηα έζραηα βάζε ηεο ςπρήο, ελψ δίλνπλ 

θαη ηελ αίζζεζε κηαο δηαξθνχο δχκσζεο θαη αδηάθνπεο ξνήο πνπ νη ζπγθξνχζεηο ησλ ζηνηρείσλ 

εμαζθαιίδνπλ. 

 Μνινλφηη δνχκε ζήκεξα ζε κηα επνρή πνπ ε ηερλνινγηθή εμέιημε επηηάζζεη ηελ θαηάξξηςε ησλ 

κχζσλ θαη ηελ επηθξάηεζε ηεο επηζηεκνληθήο αιήζεηαο έλαληη ηνπ κπζηθνχ ζηνηρείνπ ζηνλ δπηηθφ 

πνιηηηζκφ, θαίλεηαη πσο ν κχζνο , ζαλ ηελ ηέρλε, δηαηεξεί ηελ αησληφηεηά ηνπ.  Θα κπνξνχζακε λα πνχκε 

φηη βξίζθεηαη ζηνλ αληίπνδα ησλ επηζηεκνληθψλ αλαθαιχςεσλ, ε αιήζεηα ησλ νπνίσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ξεπζηφηεηα, αθνχ ζπλερψο αιιάδεη. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ν κχζνο, ράξε ζηνλ αέλαν ραξαθηήξα ηνπ θαη 

ηε δπλακηθή ηνπ, απνηειεί ηελ χςηζηε πξαγκαηηθφηεηα!  

 Δίλαη αιήζεηα φηη ζπρλά πνιινί άλζξσπνη ζπγρένπλ θαη ιαλζαζκέλα ηαπηίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ 

κχζνπ κε απηή ηνπ ζξύινπ. Ζ αξρηθή ζεκαζία ηεο ιέμεο «ζξχινο» ήηαλ ν ζφξπβνο πνπ πνιιέο θσλέο 

δεκηνπξγνχζαλ γχξσ απφ έλα ζπνπδαίν γεγνλφο. Πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ φκσο, ε ιέμε απέθηεζε 

δηαθνξεηηθή ζεκαζία. Έηζη, ζήκεξα ππνδεινί κηα θαληαζηηθή, σζηφζν αιεζνθαλή δηήγεζε, πνπ 

βαζίδεηαη ζηηο δνμαζίεο ελφο ιανχ γηα έλα νξηζκέλν πξφζσπν, ηφπν ή γεγνλφο θαη αλαπηχρζεθε κε ηελ 

πξνθνξηθή παξάδνζε απφ γεληά ζε γεληά. ε αληίζεζε κε ην κχζν, ν ζξχινο εκπεξηέρεη ίζσο κηα δφζε 

αιήζεηαο αθνχ ζπλήζσο έρεη ηζηνξηθφ έξεηζκα. Γηα παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή Φάλε 

Καθξηδή, ην θξπθφ ζρνιεηφ είλαη «ζξχινο κε ηζηνξηθφ ππξήλα.» ηελ πξψηκε κνξθή ηνπο νη ζξχινη 

πεξηζηξέθνληαλ θπξίσο γχξσ απφ έλαλ άγην, ελψ νη κχζνη γχξσ απφ ζενχο θαη εκίζενπο. Καηά δεχηεξν 

ιφγν, ε ιέμε ρξεζηκνπνηείηαη γηα αλαθνξά ζε θάπνην πξφζσπν, πνπ ιφγσ εμαηξεηηθψλ επηδφζεσλ θαη 

δηαθξίζεσλ, απέθηεζε κεγάιε θήκε θαη ηδηαίηεξε αίγιε. Ζ αληίζηνηρε αγγιηθή ιέμε «legend» πξνέξρεηαη 

απφ ην ιαηηληθφ ξήκα «legere» πνπ ζεκαίλεη δηαβάδσ θαη ελψ ζηε ιαηηληθή γιψζζα ν ζξχινο ήηαλ 

απνθιεηζηηθά κηα γξαπηή ηζηνξία, ζηελ αγγιηθή γιψζζα ν φξνο δελ ππφθεηηαη ζηνλ ίδην πεξηνξηζκφ. 

  Σφζν νη  κχζνη φζν θαη νη ζξχινη απνηεινχλ κέξε ηεο παξάδνζεο, δειαδή ελφο επξχηεξνπ 

ζπλφινπ ζηνηρείσλ, φπσο πιηθψλ επηηεπγκάησλ θαη πλεπκαηηθψλ δεκηνπξγεκάησλ, παξειζφλησλ 

πνιηηηζκψλ, πνπ δηαζψζεθαλ θαη κεηαδφζεθαλ απφ γεληά ζε γεληά κε ηνλ πξνθνξηθφ θπξίσο ιφγν. ’ απηά  

ηα ζηνηρεία ζπγθαηαιέγνληαη ηα ήζε θαη ηα έζηκα, νη ζπλήζεηεο, νη αμίεο, νη ζεζκνί, θαζψο επίζεο νη 

πξνθαηαιήςεηο θαη νη θψδηθεο εζηθήο  ή ζπκπεξηθνξάο πνπ ζπρλά θαζνξίδνληαη θαη ππαγνξεχνληαη απφ ηα 

ζξεζθεπηηθά βηψκαηα ελφο ιανχ. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΜΤΘΟΙ ΚΑΙ ΘΡΤΛΟΙ ΑΓΓΛΙΑ 

Bloody Mary (Η αηκνζηαγήο Μαξία) 

Ο κχζνο ρξνλνινγείηαη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960. Απνηειεί αλακθίβνια έλαλ απφ ηνπο πην ηξνκαθηηθνχο 

κχζνπο γχξσ απφ ην ππεξθπζηθφ. Ζ ηζηνξία ηξνπνπνηείηαη ζπρλά αλάινγα κε ηνλ αθεγεηή. Έηζη, ινηπφλ, ε 

Bloody Mary έρεη πνιιέο παξαιιαγέο, νη πεξηζζφηεξεο εθ ησλ νπνίσλ αθνξνχλ ην θάιεζκα ηεο ιέγνληαο 

ην φλνκά ηεο 3-100 θνξέο κπξνζηά ζε έλα θαζξέθηε. ε έλα ζθνηεηλφ δσκάηην, ηα κεζάλπρηα, νη 

ζπκκεηέρνληεο ζε απηφ ην "παηρλίδη" ζπλήζσο ηξαγνπδνχλ "Bloody Mary" 13 θνξέο. Σφηε ην θάληαζκα 

εκθαλίδεηαη απφ πίζσ ηνπο θαη ή ηνπο δνινθνλεί βίαηα ή ηνπο παξαζχξεη κέζα ζηνλ θαζξέθηε. χκθσλα 

κε κηα άιιε εθδνρή, επηθαινχληαη ην θάληαζκά ηεο  καδί θαη έλα λεθξφ πξφζσπν ηεο επηινγήο ηνπο. Ζ 

επηθνηλσλία ηνπο κπνξεί  λα δηαξθέζεη κέρξη θαη νθηψ ιεπηά κεηά ηα κεζάλπρηα. Ζ ηπιηγκέλε κέζα ζε έλα 

πέπιν κπζηεξίνπ Bloody Mary έρεη ζπλδεζεί κε πάξα πνιιέο γπλαίθεο. Δίηε πξφθεηηαη γηα κηα κεηέξα πνπ 

απηνθηφλεζε, επεηδή θαηεγνξήζεθε άδηθα γηα ηε δνινθνλία ησλ παηδηψλ ηεο, είηε είλαη ε Mary Worth, έλα 

απφ ηα ζχκαηα ησλ δηθψλ ησλ καγηζζψλ ηνπ άιεκ, ή αθφκα θαη ε Μαξία Α΄ ηεο Αγγιίαο, ε νπνία ήηαλ  

εηεξνζαιήο αδεξθή ηεο βαζίιηζζαο Διηζάβεη. Λέγεηαη φηη  ηεο δφζεθε ην πξνζσλχκην Bloody Mary 

επεηδή είρε ζθνηψζεη ακέηξεηνπο αηξεηηθνχο.  

 

The Vampire Highgate (Ο βξηθόιαθαο ηνπ Highgate) 

 

Έλαο παξάμελνο ππεξθπζηθφο κχζνο είλαη απηφο ηνπ βξηθφιαθα πνπ ππνηίζεηαη φηη ζηνίρεησλε ην 

λεθξνηαθείν Highgate ηνπ Λνλδίλνπ ζηηο αξρέο ηνπ 1970. Λίγνπο κήλεο πξηλ, έλαο θάηνηθνο ηεο πεξηνρήο, 

κε ην φλνκα David Farrant, ππνζηήξημε φηη είδε κηα γθξίδα θηγνχξα λα θηλείηαη κέζα ζην λεθξνηαθείν. 

ηαλ κάιηζηα έλαο άιινο θάηνηθνο, ν Sean Manchester δήισζε φηη «έλαο βαζηιηάο βακπίξ ησλ 

απέζαλησλ» είρε ζαθηεί ζην λεθξνηαθείν ζηηο αξρέο ηνπ 18νπ αηψλα, απηνκάησο ε γθξίδα θηγνχξα  

ηαπηίζηεθε θαη ζπλδέζεθε κε ηνλ βξηθφιαθα ηνπ Highgate. χκθσλα κε ηνλ Manchester, ν βξηθφιαθαο 

είρε θιεζεί απφ ζαηαληζηέο, θαη ην ζψκα ηνπ ζα έπξεπε λα παινπθσζεί, λα απνθεθαιηζηεί θαη λα θαεί,  

θάηη ην νπνίν ήηαλ ζπλήζεο πξαθηηθή θάπνηε γηα ηα βακπίξ, αιιά παξάλνκε ηελ επνρή εθείλε. Σελ 

Παξαζθεπή 13 Μαξηίνπ 1970
 
νη δχν απηνί λένη άλδξεο, ππνθηλνχκελνη απφ κηα αληαγσληζηηθή δηάζεζε, 

παξέζπξαλ έλαλ νιφθιεξν φριν ζε έλα "επίζεκν" θπλήγη βακπίξ ζην Highgate παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηεο 

αζηπλνκίαο λα ηνπο απνηξέςεη. Σειηθψο, θαη νη δχν ζπλειήθζεζαλ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1970, αλ θαη 

επερείξεζαλ λα απνπνηεζνχλ ησλ επζπλψλ ηνπο ηζρπξηδφκελνη φηη ζε θακία πεξίπησζε δελ πίζηεςαλ φηη ηα 

βακπίξ  ήηαλ απηά πνπ πξνθαινχζαλ ηα φζα ππεξθπζηθά  ζπκβάληα παξαηεξήζεθαλ ζην Highgate. κσο, 

δελ θαηάθεξαλ λα πείζνπλ ηελ αζηπλνκία αθνχ ζηελ  θαηνρή ηνπ Farrant βξέζεθε έλαο ζηαπξφο θαη έλαο 

μχιηλνο  πάζζαινο, απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ νπνία είραλ εκπιαθεί. 

 

Vampire 

 

Σν 1650 κηα νηθνγέλεηα απνθάζηζε λα κεηαθνκίζεη ζηα λφηηα ηεο Αγγιίαο ζε έλα αγξφθηεκα. Ζ δέζηε 

εθείλν ην θαινθαίξη ήηαλ αθφξεηε θαη έηζη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο αλαγθάδνληαλ λα θνηκνχληαη κε ηα 

παξάζπξα αλνηρηά. Δθεί θνληά ππήξρε έλα κηθξφ λεθξνηαθείν. Ξαθληθά, ελψ ε αδεξθή θνηηνχζε ην 

θεγγάξη απφ ην παξάζπξφ ηεο, αληηιήθζεθε κηα ζθνηεηλή θηγνχξα λα θηλείηαη ζην ζθνηάδη. Καζψο έηξεμε 

λα μεθιεηδψζεη ηελ πφξηα, ε θαξδηά ηεο ζρεδφλ ζηακάηεζε ηε  ζηηγκή πνπ  πίζσ ηεο έλα αδχλαην, ζρεδφλ 

ζθειεησκέλν ρέξη ηελ άξπαμε κε ηα δάρηπιά ηνπ απφ ηα καιιηά ηεο θαη ηε δάγθσζε. Δθείλε  άξρηζε λα 

νπξιηάδεη, κε απνηέιεζκα λα μππλήζεη ηα αδέξθηα ηεο πνπ θνηκφληνπζαλ. ηαλ φκσο απηά ηεο κπήθαλ 

ζην δσκάηην ηεο, ην πιάζκα εμαθαλίζηεθε. Σελ επφκελε άλνημε, φηαλ ε ίδηα θηγνχξα έθαλε μαλά ηελ 

εκθάληζή ηεο, ε θνπέια νχξιηαμε ακέζσο. Δλψ ε ζθνηεηλή θηγνχξα θαηεπζπλφηαλ πξνο ην λεθξνηαθείν, ν 

έλαο απφ ηνπο αδεξθνχο ππξνβφιεζε ην άγλσζην πιάζκα. Σηο επφκελεο κέξεο, νη αδεξθνί 

πιεξνθνξήζεθαλ απφ ηνπο γείηνλεο φηη νη επηζθέςεηο απηνχ ηνπ πιάζκαηνο ήηαλ ζπρλφηαηεο θαη ζηηο 

γχξσ πεξηνρέο. Έλαο απφ ηνπο ληφπηνπο ππνζηήξημε φηη έλα ζπγθεθξηκέλν θέξεηξν ζην λεθξνηαθείν ήηαλ 

άζηθην. Οπιηζκέλνη, θαηεπζχλζεθαλ φινη καδί πξνο ην λεθξνηαθείν κε ζθνπφ λα αλνίμνπλ ην θέξεηξν. 

ηαλ ζήθσζαλ ην θαπάθη, αληίθξηζαλ ηε κνπκηνπνηεκέλε θαη δαξσκέλε θηγνχξα, πνπ είρε κεηαθηλεζεί  



 

 

ζαλ δσληαλή ην πξνεγνχκελν βξάδπ, θαζψο θαη ηελ πιεγή  απφ ηνλ ππξνβνιηζκφ ζην πφδη ηεο. Γίρσο 

δεχηεξε ζθέςε, απνθάζηζαλ λα βάινπλ θσηηά ζην θέξεηξν γηα λα γιηηψζνπλ κηα γηα πάληα απφ ηνλ 

ηξνκαθηηθφ βξηθφιαθα. 

 

Ο ζηνηρεησκέλνο Πύξγνο ηνπ Λνλδίλνπ / Σα θνξάθηα ζηνλ πύξγν ηνπ Λνλδίλνπ 

 

 
 

Ο Πχξγνο ηνπ Λνλδίλνπ, έλα απφ ηα πην γλσζηά ηζηνξηθά θηήξηα θαη αμηνζέαηα ηεο πφιεο, θέξλεη ζην λνπ 

θφλνπο, εθηειέζεηο θαη βαζαληζηήξηα, πνπ έιαβαλ ρψξα κέζα ζ’ απηφλ ηα ηειεπηαία 1000 ρξφληα. 

Αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο πνπ εθηειέζηεθαλ εθεί είλαη ν βαζηιηάο Δξξίθνο ν 8
νο,

 θαζψο επίζεο θαη κηα 

απφ ηηο ζπδχγνπο ηνπ, ε Anne Boleyn, ε νπνία κάιηζηα απνθεθαιίζηεθε ην 1536. Οη ππνηηζέκελεο ζεάζεηο 

θαληαζκάησλ ζηνλ πχξγν είλαη ηφζν ζπρλέο πνπ δελ είλαη ηπραίν πσο ζεσξείηαη ζηνηρεησκέλνο. Σν 

θάληαζκα ηεο Ann Boleyn, ε νπνία κεηαθέξεη ην θεθάιη ηεο ζην Βαζηιηθφ Παξεθθιήζη, είλαη έλαο κχζνο 

πνπ αθφκα θαη ζήκεξα θαιά θξαηεί.  

χκθσλα κε έλαλ άιιν ζξχιν, ν βαζηιηάο Κάξνινο ΗΗ  ήηαλ απηφο πνπ θάπνηε δηέηαμε λα  θξαηνχληαη 

πάληα ζηνλ Πχξγν ηνπ Λνλδίλνπ ηνπιάρηζηνλ έμη θνξάθηα, γηα λα απνθεπρζεί ε κεγάιε ζπκθνξά πνπ ζα 

έπιεηηε νιφθιεξε ηε ρψξα, αλ ηα θνξάθηα απνκαθξχλνληαλ απφ ηνλ πχξγν, φπσο ηνπ είρε δεηήζεη έλαο 

αζηξνλνκηθφο παξαηεξεηήο ηνπ βαζηιηθνχ Παξαηεξεηεξίνπ, ην νπνίν ζηεγαδφηαλ ζε έλαλ ππξγίζθν ηνπ 

Λεπθνχ Πχξγνπ. Αθ’ εμήο, ε βξεηαληθή θπβέξλεζε θξνληίδεη λα δηαζέηεη έλα πνζφ , ψζηε λα δηαηεξεί 

πάληα έλαλ αξηζκφ θνξαθηψλ ηνλ πχξγν, αθνχ απηά ζπζρεηίδνληαη κε ηελ θαινηπρία. Ζ απνκάθξπλζή ηνπο 

απφ ηνλ Πχξγν ζα κπνξνχζε, κεηαμχ άιισλ δεηλψλ, λα πξνθαιέζεη θαη ηελ θαηάξξεπζή ηνπ. Γηα λα 

απνθιείζνπλ έηζη ην ελδερφκελν λα πεηάμνπλ ηα θνξάθηα καθξηά θαη λα εμαθαληζηνχλ, ζπλεζίδεηαη λα 

ςαιηδίδνληαη νη νπξέο ηνπο. 

 

St. Mark’s Eve (ε Παξακνλή ηνπ Αγίνπ Μάξθνπ) 
 

Δπί δχν νιφθιεξνπο αηψλεο (17νο – 19
ν
ο) κηα δεηζηδαηκνλία  ζρεηηθά κε ηελ παξακνλή ηεο ενξηήο ηνπ 

Δπαγγειηζηή Μάξθνπ (25 Απξηιίνπ) ηαιάληδε ηνπο θαηνίθνπο ηεο ρψξαο. πγθεθξηκέλα, αλ θάπνηνο 

πεξλνχζε 2 ψξεο (23:00-01:00) ζηελ εθθιεζία ηνπ ρσξηνχ γηα 3 ζπλερφκελα έηε, ηελ ηξίηε ρξνληά ζα 

θαηάθεξλε λα δεη ηα θαληάζκαηα ησλ θαηαδηθαζκέλσλ, πνπ ζα πέζαηλαλ φιν ηνλ επφκελν ρξφλν, λα 

πεξλάλε κέζα απφ ηελ εθθιεζία. Κάπνηνη άιινη πάιη ηζρπξίδνληαλ πσο νη παξαηεξεηέο ζα έβιεπαλ 

πηψκαηα ρσξίο θεθάιη, πηζαλφλ ζε θαηάζηαζε ζήςεο, ή αθφκα θαη θέξεηξα λα πιεζηάδνπλ. ην Βφξεην 

Γηφξθζηξ κάιηζηα, δηάρπηε ήηαλ ε δπζνίσλε άπνςε πσο, αλ νη παξαηεξεηέο θνηκφληνπζαλ ηελ ψξα πνπ 

παξαηεξνχζαλ ηα θαληάζκαηα, ζα πέζαηλαλ θαη απηνί ηνλ επφκελν ρξφλν. 

 

Doppelganger 
 

Σν Doppelganger ιέγεηαη φηη είλαη ην θάληαζκα ή ην δηπιφ ςπρηθφ ηνπ εαπηνχ καο. πλδέεηαη κε ηελ 

θαθνηπρία ή κηα πηζαλή θαηαζηξνθή ζε πεξίπησζε πνπ ην δεη έλα θηιηθφ ή ζπγγεληθφ πξφζσπν ή αθφκε 

θαη ηνλ επηθείκελν ζάλαην, αλ ην δνχκε νη ίδηνη.   

 



 

Η  πεγή πνπ πεηξώλεη ηα πάληα 

 

Ζ πεγή απνηειεί πφιν έιμεο γηα πνιινχο ηνπξίζηεο, νη νπνίνη θηάλνπλ εθεί ζαγελεπκέλνη απφ ηνλ 

ππάξρνληα κχζν, κε ζθνπφ λα δηαπηζηψζνπλ ηδίνηο φκκαζη θαηά πφζν ην λεξφ ηεο πεγήο, πνπ θάπνηε 

κάιηζηα ζεσξνχληαλ θαη ηακαηηθφ, κπνξεί λα κεηαηξέςεη δηάθνξα αληηθείκελά ηνπο ζε πέηξα. Σα αθήλνπλ 

εθεί θη επηζηξέθνπλ κεηά απφ θαηξφ γηα λα δνπλ αλ φλησο πέηξσζαλ. Υξεηάδεηαη λα πεξάζνπλ 8-12 κήλεο 

γηα λα πεηξψζνπλ αληηθείκελα κεζαίνπ κεγέζνπο. Απηφο πνπ ηελ αλέδεημε ζε ηνπξηζηηθφ έιθεζξν ήηαλ 

έλαο επγελήο ηεο πεξηνρήο, ν Sir Charles Slingsby, ν νπνίνο ην 1630 αγφξαζε απφ ηνλ βαζηιηά Κάξνιν 

κέξνο ηνπ δάζνπο πνπ πεξηείρε θαη ηελ πνιπζπδεηεκέλε πεγή, αθνχ ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ζα κπνξνχζε λα 

εθκεηαιιεπηεί ην πέπιν κπζηεξίνπ, πνπ απισλφηαλ γχξσ απφ απηή, κε ζθνπφ λα βγάιεη ρξήκαηα. Πξάγκα 

πνπ έγηλε, αθνχ άξρηζε λα ρξεψλεη φζνπο επηζθέπηεο ήζειαλ λα ηε δνπλ απφ θνληά.  

Πνηνο φκσο ήηαλ απηφο ν ζξχινο, πνπ θαηάθεξε λα ζαγελεχζεη ηνπο ηνπξίζηεο;  Λέγεηαη φηη ηελ 

Βηθησξηαλή επνρή ε πεγή ζεσξνχληαλ θαηαξακέλε απφ ην δηάβνιν, δηφηη ν βξάρνο, ηνλ νπνίν έβξερε ην 

λάκα, είρε ζρήκα θξαλίνπ. ην ζέακα ησλ πεηξσκέλσλ αληηθεηκέλσλ ηνπ ρηεο ( π.ρ. θαπέια Βηθησξηαλήο 

επνρήο) αιιά θαη ηνπ ζήκεξα (π.ρ. αξθνπδάθηα) θαλείο δελ ηνικά λα βάιεη ην ρέξη ηνπ ζην λεξφ, απφ θφβν 

κήπσο πεηξψζεη. Ο θφβνο άξρηζε λα θσιηάδεη ζηελ θαξδηά ησλ αλζξψπσλ κεηά ην 1588, φηαλ ζε κηα 

ζπειηά, θνληά ζηελ πεγή, γελλήζεθε  ε θφξε κηαο πφξλεο. Λφγσ ηεο κεγάιεο αζρήκηαο ηνπ παηδηνχ θαη 

ησλ δπζκνξθηψλ ηνπ, δηαδφζεθε, θαη φινη  ην πίζηεςαλ, φηη ήηαλ ζαθέζηαηα παηδί δηαβφινπ. ηαλ 

κεγάισζε, ηαπηίζηεθε κε ηε κάγηζζα Mother Shipton, ε νπνία πξνέβιεπε ην κέιινλ θαη πξνθήηεπε 

ηξνκαθηηθά ή αλεζπρεηηθά κειινχκελα, φπσο γηα παξάδεηγκα ηε κεγάιε θσηηά ηνπ Λνλδίλνπ ην 1666. 

Ωζηφζν, ζηηο κέξεο καο, παξά ηε δχλακε ηνπ κχζνπ λα εμηηάξεη ηε θαληαζία ησλ επηζθεπηψλ, νη 

επηζηήκνλεο δηαηείλνληαη φηη ε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ηνπ λεξνχ ζε άιαηα είλαη αξθεηή γηα λα εμεγεζεί ην 

θαηλφκελν. Κάπσο έηζη άιισζηε ζρεκαηίδνληαη θαη νη ζηαιαθηίηεο θαη νη ζηαιαγκίηεο. Μηα ηέηνηα 

δηαπίζησζε θαηαξξίπηεη επνκέλσο ην κχζν, εθηφο θη αλ ην λεξφ ηεο πεγήο θαηάθεξε λα «πεηξψζεη» θη 

απηφλ ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ! 
 
Ο Ρνκπέλ ησλ Γαζώλ 
 
Ο Ρνκπέλ ησλ Γαζψλ είλαη κηα αξρέηππε θηγνχξα ζηε κεζαησληθή Αγγιία. Θεσξείηαη ε επηηνκή ηεο 

γελλαηφηεηαο, ηεο επζέβεηαο, ηεο αβξφηεηαο, ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο γελλαηνδσξίαο. Ο παξάλνκνο, πνπ 

έθιεβε απφ ηνπο πινχζηνπο, γηα λα εληζρχζεη νηθνλνκηθά ηνπο θησρνχο, απέθηεζε ακέζσο κηα ζέζε ζην 

πάλζενλ ησλ εξψσλ. Πνιεκνχζε, γηα λα εμαιείςεη ηελ αδηθία θαη ηελ ηπξαλλία, πνπ νη θάηνηθνη βίσλαλ 

ηελ επνρή πνπ ν Ησάλλεο Αθηήκνλαο αληηθαηέζηεζε ηνλ εηεξνζαιή αδεξθφ ηνπ, Ρηράξδν  Λενληφθαξδν, 

ζηνλ αγγιηθφ ζξφλν, φηαλ ν ηειεπηαίνο πήξε κέξνο ζηελ Γ  ηαπξνθνξία, κε ζθνπφ λα ειεπζεξψζεη ηνπο 

Αγίνπο Σφπνπο. Ζ ππέξκεηξε θηινδνμία ηνπ Ησάλλε Αθηήκνλα θαη νη βιέςεηο ηνπ γηα ζθεηεξηζκφ ηνπ 

ζξφλνπ ηνλ ψζεζαλ ζε κηα άθξσο ηπξαλληθή θαη άδηθε δηαθπβέξλεζε, πνπ ζχληνκα πξνθάιεζε ηελ νξγή 

θαη ηελ αγαλάθηεζε ηνπ ιανχ. Ζ ιαηθή δπζθνξία ήηαλ δηάρπηε θαη ν Ρνκπέλ ησλ Γαζψλ έγηλε ν  θχξηνο  

εθθξαζηήο ηεο. Έηζη, φηαλ θάπνηε έλαο θησρφο ζθφησζε έλα ειάθη γηα λα ηαίζεη ηα πεηλαζκέλα παηδηά 

ηνπ, ρσξίο λα μέξεη φηη απηφ αλήθε ζην βαζηιηά Ησάλλε, ν Ρνκπέλ αλέιαβε πξνζσπηθά ηελ επζχλε, γηα λα 

γιηηψζεη ηνλ θησρφ απφ ηελ ηηκσξία (πνηλή θπιάθηζεο). Απφ εθεί θη έπεηηα ε ζπκπεξηθνξά ηνπ Ρνκπέλ 

ραξαθηεξίδεηαη σο πξνθιεηηθή θαη γη’ απηφ δεκεχεηαη ε πεξηνπζία ηνπ. Σα δάζνο ηνπ έξγνπλη γίλεηαη ην 

θαηαθχγην ή ην θξεζθχγεην ησλ αγαλαθηηζκέλσλ. Τπφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Ρνκπέλ εμαζθαιίδνπλ ηξνθή, 

ξνπρηζκφ θαη ζηέγε γηα ηνπο αδηθεκέλνπο ηεο δσήο. Μαδεχνπλ ρξήκαηα, γηα λα ειεπζεξψζνπλ ην βαζηιηά 

Ρηράξδν, πνπ ζην κεηαμχ είρε πηαζηεί αηρκάισηνο ζηελ Απζηξία. Σειηθά, ν Ρηράξδνο, κεηά ηελ ήηηα ηνπ 

Ησάλλε ζε κηα γελλαία  κεηαμχ ηνπο κάρε, επηζηξέθεη ζην βαζίιεηφ ηνπ θαη ζην ζξφλν ηνπ. ηαλ 

ζπλεηδεηνπνηεί ην ζπνπδαίν ξφιν πνπ ν Ρνκπέλ είρε δηαδξακαηίζεη γηα ηελ απειεπζέξσζή ηνπ, ηνλ 

δηνξίδεη Γηνηθεηή ηεο Βαζηιηθήο Φξνπξάο.  

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%BF_%CE%91%CE%BA%CF%84%CE%AE%CE%BC%CF%89%CE%BD


 

ΜΤΘΟΙ ΚΟΣΙΑ 

 

Η ηζηνξία ηεο Μεινπδίλαο 

Παξαηεξψληαο πξνζεθηηθά ην ινγφηππν ηεο εηαηξείαο Starbucks, αλαξσηηέηαη θαλείο πνην είλαη ην 

κπζνινγηθφ πιάζκα πνπ απεηθνλίδεηαη πάλσ ζηα πνηήξηα ή ζηηο ηζάληεο ηνπ θαθέ. Κάπνηνη ππνζηεξίδνπλ 

φηη  είλαη κηα γνξγφλα ή ίζσο κηα ζεηξήλα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην φκνξθν απηφ θνξίηζη κε ην ζηέκκα 

πάλσ ζηα  καθξηά ηεο καιιηά  θαη  κε ζψκα πνπ  απφ ηε κέζε θαη θάησ θαηαιήγεη ζε δπν νπξέο γνξγφλαο 

δελ είλαη άιιε απφ ηε Μεινπδίλα. Ζ αιήζεηα είλαη πσο ειάρηζηνη ίζσο έρνπλ αθνχζεη απηφ ην φλνκα,  ην 

νπνίν είλαη ηπιηγκέλν κέζα ζε έλα ζπλαξπαζηηθφ ζξχιν, πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηε θσηία, αλ θαη ηα 

γεγνλφηα δηαδξακαηίδνληαη ζηε Γαιιία. Ξεηπιίγνληαο ιίγν-ιίγν ην θνπβάξη ηεο κεζαησληθήο ηζηνξίαο, 

καζαίλνπκε πσο ε Μεινπδίλα ήηαλ θφξε ηνπ βαζηιηά ηεο θσηίαο , Διχλαο, θαη κηαο λεξάηδαο ηνπ λεξνχ. 

ηαλ γελλήζεθε, δελ είρε ηε κνξθή κε ηελ νπνία απεηθνλίδεηαη ζήκεξα. Καηαδηθάζηεθε λα παίξλεη απηή 

ηε κνξθή, επεηδή πξνζπάζεζε θάπνηε λα ηηκσξήζεη ή εθδηθεζεί ηνλ παηέξα ηεο γηα ην γεγνλφο φηη 

πξφδσζε ηελ εκπηζηνζχλε ηεο κεηέξαο ηεο αζεηψληαο ην ιφγν πνπ ηεο είρε δψζεη φηαλ παληξεχηεθαλ. 

πγθεθξηκέλα, ηεο είρε ππνζρεζεί φηη δε ζα έβιεπε πνηέ ηε γπλαίθα ηνπ ηελ ψξα ηνπ ηνθεηνχ ή ιίγν κεηά 

απφ απηφλ. Γελ ηήξεζε φκσο ηελ ππφζρεζή ηνπ θη έηζη ε γπλαίθα ηνπ πήξε ηηο ηξίδπκεο θφξεο ηεο, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ ήηαλ θαη ε Μεινπδίλα, θαη έθπγε. Έθεβε πηα, ε Μεινπδίλα απνθαζίδεη λα εθδηθεζεί ηνλ 

παηέξα ηεο απάγνληαο θαη θπιαθίδνληαο ηνλ ζε έλα βνπλφ. ηαλ φκσο ην πιεξνθνξήζεθε ε κεηέξα ηεο 

ζχκσζε θαη ηελ θαηαξάζηεθε λα κεηακνξθψλεηαη θάζε άββαην βξάδπ ζε έλα πιάζκα πνπ απφ ηε κέζε 

θαη πάλσ  ζα ήηαλ άλζξσπνο, ελψ απφ ηε κέζε θαη θάησ ζα ήηαλ ςάξη ή θίδη. Ζ Μεινπδίλα δεη ζην δάζνο 

θαη εθεί γλσξίδεη θαη εξσηεχεηαη έλαλ πξίγθεπα. πκθσλεί λα ηνλ παληξεπηεί κε ηνλ φξν φηη απηφο δε ζα 

ηελ έβιεπε πνηέ ηα άββαηα κέζα ην δσκάηην ηεο φ,ηη θη αλ ζπλέβαηλε. Μεηά απφ πνιιά ρξφληα έγγακνπ 

βίνπ, ν άλδξαο ηεο ζέιεζε λα ιχζεη ην κπζηήξην ηεο πεξίεξγεο ζπκπεξηθνξάο ηεο ηα άββαηα θαη κηα κέξα 

θξπθνθνίηαμε απφ ηελ θιεηδαξφηξππα θαη κε έθπιεμε αληίθξηζε ηελ παξάμελε κνξθή ηεο. Απηή ηφζν 

ζχκσζε πνπ ν άλδξαο ηεο, ζαλ ηνλ παηέξα ηεο, είρε αζεηήζεη ην ιφγν ηνπ πνπ κεηαηξάπεθε ζε δξάθν θαη 



 

έθπγε απφ ην παξάζπξν. Απφ ηφηε θαη κεηά επέζηξεθε κε αλζξψπηλε κνξθή γηα λα δεη ηα παηδηά ηεο ηα 

βξάδηα. κσο, ζχκθσλα κε κηα άιιε εθδνρή , ην φλνκά ηεο έγηλε ζπλψλπκν κε επηθείκελε θαθνηπρία ή 

ζάλαην, ηδηαίηεξα αλ θάπνηνο ηελ έβιεπε λα πεηά θαη λα θσλάδεη.  

Ο  ιεπθόο ζάλαηνο 

 

Ζ ηζηνξία πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ έλα θνξίηζη ηεο θσηίαο πνπ κηζνχζε ηφζν πνιχ ηε δσή πνπ ζθέθηεθε 

λα δψζεη έλα ηέινο ζ’ απηή θαη λα εμαθαλίζεη θάζε ίρλνο ηεο χπαξμήο ηεο. Μεηά ηελ απηνθηνλία ηεο ε 

νηθνγέλεηά ηεο αλαθάιπςε ην δξακαηηθφ ρξνληθφ ηεο. Μέζα ζε ιίγεο κέξεο απφ ηνλ ρακφ ηνπ θνξηηζηνχ, 

θάζε κέινο ηεο νηθνγέλεηαο πέζαλε βξίζθνληαο κάιηζηα ηξαγηθφ ζάλαην. Ζ ηζηνξία πήξε ην παξαηζνχθιη 

«ιεπθφο ζάλαηνο», κε ην κχζν λα ππνδεηθλχεη πιένλ φηη φπνηνο κάζεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο εμαθάληζεο ηεο 

νηθνγέλεηαο είλαη θαηαδηθαζκέλνο λα ηνλ επηζθεθηεί ην πλεχκα ηεο θνπέιαο: ην θάληαζκά ηεο ζθνηψλεη 

ηνλ πεξίεξγν, απφ ηνλ θφβν κήπσο θαη απηφο απνθαιχςεη ηελ χπαξμή ηεο! Ο ζηφρνο ηεο είλαη λα 

απνηξέςεη ηνλ νπνηνλδήπνηε λα κάζεη φηη θάπνηε έδεζε θαη ην πλεχκα ηεο είλαη έηνηκν λα θάλεη φ,ηη 

ρξεηαζηεί γηα λα θιείζεη ηα  ζηφκαηα φισλ.  

 

Lob 

 

Μεγάιν πιάζκα, πεξηγξάθεηαη σο κεγάιν θαη ηξηρσηφ κε νπξά θαη πηζηεχεηαη φηη είλαη δεκηνχξγεκα κηαο 

κάγηζζαο θαη ηνπ δηαβφινπ. Παξφια απηά, είλαη ρξήζηκν γηαηί θάλεη αγγαξείεο ζην ζπίηη. Πξνηηκά έλα 

πηαηάθη γάια θαη κηα δεζηή ζέζε δίπια ζην ηδάθη. 

 

Tom Thumb 

 

Ζ πξψηε αλαθνξά έγηλε ην 1621, ήηαλ έλα αγφξη πνπ δελ ήηαλ ςειφηεξν απφ ηνλ αληίρεηξα ηνπ παηέξα 

ηνπ. Λέγεηαη αθφκα φηη ην θαηάπηε κηα αγειάδα, φηη ζπλάληεζε γίγαληεο θαη  φηη έγηλε ε ζπκπάζεηα ηνπ 

βαζηιηά Αξζνχξνπ.  

 

Sir Francis Drake’s Drums 
 

ηαλ ν Βξεηαλφο λαπηηθφο ήξσαο Sir Francis Drake, ν νπνίνο θέξδηζε ην επηηηζέκελν Ηζπαληθφ λαπηηθφ, ην 

1588, πέζαλε θαη θιεξνδφηεζε ην ηχκπαλν ηεο κάρεο ζην κνλαζηήξη ηνπ Buckland κε ηελ ππφζρεζε φηη, 

φηαλ ε θσηία ζα ήηαλ ζε θίλδπλν, ζα ρηππνχζε ην ηχκπαλν, ψζηε λα γπξίζεη. Πηζηεχεηαη φηη ην ηχκπαλν 

έρεη αθνπζηεί ζηε δηάξθεηα ζπλερφκελσλ επηζέζεσλ ζηελ θσηία θαη ζηε δηάξθεηα ζεκαληηθψλ ζηηγκψλ 

ζην πνιηηηθφ ζθεληθφ. 

 

The fachen 

 

Σν Fachen (επίζεο γλσζηφ σο Fachan ή Fachin ή Peg Leg Jack) είλαη έλα πιάζκα κε κηζφ ζψκα ζηε 

θσηζέδηθε ιατθή παξάδνζε. Λέγεηαη φηη ε εκθάληζή ηνπ πεξηιακβάλεη καχξα θηεξά πνπ ζρεκαηίδνπλ 

ηνχθα ζην πάλσ κέξνο θαη έλα πνιχ κεγάιν ζηφκα. Δίλαη ηφζν ηξνκαθηηθφ πνπ ε φςε ηνπ πξνθαιεί 

θαξδηαθέο πξνζβνιέο. Μπνξεί λα θαηαζηξέςεη έλα πεξηβφιη κε κία αιπζίδα ζην κφλν θαη δπλαηφ ηνπ ρέξη 

κέζα ζε κηα λχρηα. Τπάξρνπλ αλαθνξέο ηνπ Fachen ζηε θσηζέδηθε ινγνηερλία φπνπ πεξηγξάθεηαη σο έλα 

άζρεκν πιάζκα πνπ είλαη επθνιφηεξν λα μεξηδψζεηο έλα βνπλφ απφ ην λα ιπγίζεηο ηελ ηνχθα ηνπ. 

 

 

Broch (Μπξνρ) 

Έλα πεξίεξγν είδνο θπθιηθψλ πχξγσλ, πνπ ζπλαληά θαλείο ζηε θνηία θαη ζηε Ννηηνδπηηθή Ηξιαλδία. 

Λέλε πσο φπνηνο θνηκεζεί ζε έλαλ ηέηνην πχξγν γηα έλα βξάδπ, απφ εθείλε ηε ζηηγκή ηνλ νλεηξεχεηαη 

ζπλέρεηα, θαη ν κφλνο ηξφπνο λα ζηακαηήζεη απηά ηα λπρηεξηλά φλεηξα, είλαη λα μαλαπάεη εθεί θαη λα 

ραξάμεη ην φλνκά ηνπ πάλσ ζε θάπνην ηνίρν ηνπ. Οη πχξγνη απηνί είλαη γεκάηνη απφ νλφκαηα… 

 



 

 Η θαηάξα ηεο θσηίαο 
 

Σν ραξηί ελλέα θαξφ νλνκάδεηαη αιιηψο «Ζ θαηάξα ηεο θσηίαο». Ο δνχθαο ηνπ Kηνχκπεξιαλη ιέγεηαη φηη 

ζθάιηζε ζηελ θάξηα ηελ θξάζε «Γελ δείρλνπκε έιενο» πξηλ ηελ κάρε ηνπ Κάιινληελ, πνπ δηεμήρζε ζηελ 

βφξεηα θσηία ζηηο 16 Απξηιίνπ ηνπ 1746 ζηελ επαλάζηαζε ησλ Ηαθσβίλσλ. ινη ιέλε φηη ν κχζνο 

πξνέξρεηαη απφ ηελ παλνπιία ηνπ Ησάλλε Νηάιξηκηηι, ηνπ πξψηνπ θφκε ηνπ ηαηξ, πνπ ππέγξαςε ηελ 

εληνιή γηα ην καθειεηφ ζην Γθιέλθν. Ζ παλνπιία ηνπ είρε 9 ξφκβνπο παξφκνηνπο κε ην ζρέδην ηνπ 

ηξαπνπιφραξηνπ ελλέα θαξφ.  

 

Ο ιίζνο ηεο κνίξαο 

Ο ιίζνο ηεο κνίξαο ζεσξείηαη φηη είλαη ν ιίζνο ηνπ Ηαθψβνπ, ν νπνίνο ζχκθσλα κε ην βηβιίν ηεο Γέλεζεο, 

ππήξμε Παηξηάξρεο ηνπ Ηζξαήι θαη πξφγνλνο ηνπ Ησζήθ ηνπ κλήζηνξα θαη λνκηθά ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ. 

Σνλ ρξεζηκνπνηνχζε ζαλ καμηιάξη θαη ζηνλ χπλν ηνπ, φηαλ είδε έλα φξακα, αθηέξσζε ηελ πέηξα ζηνλ Θεφ. 

Οη βαζηιηάδεο ηεο Γαιξηάδαο  ην ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηηο ζηέςεηο ηνπο θαη κεηαθέξζεθε ζην θνλ ην 840 

π.Υ πεξίπνπ. Ο βαζηιηάο Δδνπάξδνο ην πήγε ζην Λνλδίλν θάησ απφ ην ζξφλν ηνπ αβαείνπ ηνπ 

Γνπεζηκίλζηεξ. Σειηθψο γχξηζε ζην θάζηξν ηνπ Δδηκβνχξγνπ ην 1966. 

 

Τδξόηππνο  (Kelpie) 

 

 
 

Μπζηθφ πιάζκα, γλσζηφ σο πλεχκα ησλ λεθξψλ, ην νπνίν ζπλαληάκε ζηελ Κέιηηθε κπζνινγία ζε ρξψκα 

καχξν, ιεπθφ ή γαιάδην. Γηαζέηεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα: δπλαηφ ζψκα, ιείν, θνιιψδεο  θαη 

παγσκέλν δέξκα, κπηεξά απηηά, θνθηεξά δφληηα, καιιηά πνπ κνηάδνπλ κε θχθηα θαη ζηάδνπλ λεξφ. Λέγεηαη 

φηη ην ζπλαληά θαλείο ζηηο ιίκλεο, ηηο ζάιαζζεο θαη ηα πνηάκηα ηεο θσηίαο (εμ νπ θαη ε νλνκαζία 

«πδξφηππνο») Σα ζχκαηά ηνπ κπνξεί λα είλαη άλζξσπνη, λεξάηδεο, ειάθηα. πλήζσο ηα μεγειά κε ην λα 

κεηακνξθψλεηαη, άιινηε ζε κηα φκνξθε γπλαηθεία χπαξμε γηα λα αγθαιηάζεη θαλείο ή ζε έλα φκνξθν 

άινγν γηα λα ην ηππεχζεη. Καηαθέξλεη εχθνια λα παξαζχξεη ηνλ αλαβάηε ζην βπζφ, αθνχ ην θνιιψδεο 

δέξκα ηνπ δελ επηηξέπεη ζηνλ αλαβάηε λα μεθχγεη. Δθεί, θαηαβξνρζίδεη ην ζχκα αθήλνληαο κφλν ην ζπθψηη 

ή ηελ θαξδηά. Ο κφλνο ηξφπνο λα ην δακάζεη θαλείο είλαη λα αθνπκπήζεη έλα ζηαπξφ ζην ραιηλάξη ζηε 

ραίηε ηνπ αιφγνπ, νπφηε απηφ είλαη απφ εθεί θαη κεηά ππνρξεσκέλν λα ζε ππεξεηεί. Κάπνηνο κπνξνχζε λα 

πνπιήζεη έλα θέιπη θαη λα αγνξάζεη δέθα θαιά  άινγα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Brownies 

 

 

 
 

Tα brownies είλαη κηθξά πιάζκαηα, μσηηθά ή θαιηθάληδαξνη, κε θαθεηηά ξνχρα (εμ νπ θαη ην φλνκα). 

Πηζηεχεηαη φηη θάλνπλ δνπιεηέο θαη βνεζνχλ ηνπο αλζξψπνπο ζην ζπίηη. Γελ ηνπο αξέζεη, φκσο, λα ηα 

βιέπνπλ θαη γη’ απηφ δνπιεχνπλ ηε λχρηα. Δπηζθεπάδνπλ ζπαζκέλα αληηθείκελα, καγεηξεχνπλ, ζθνππίδνπλ 

θαη δεηνχλ ζε αληάιιαγκα κφλν ιίγν θαγεηφ. Αγαπνχλ ηδηαίηεξα ην κέιη. Θεσξείηαη έλδεημε θαινηπρίαο λα 

ηα βξεη θαλείο, γηαηί δελ κπνξείο λα ηα θαιέζεηο. Έξρνληαη ζπάληα ζηνπο αλζξψπνπο θαη, γηα λα δερηνχλ λα 

ζε βνεζήζνπλ, πξέπεη λα είζαη θαιφθαξδνο θαη έληηκνο. Κάζε ζπίηη έρεη έλα θξεβάηη πνπ κέλεη άδεην θαη 

πξννξίδεηαη γηα λα κείλεη ην Brownie. Δγθαηαιείπνπλ ην ζπίηη ε πεξίπησζε πνπ νη ηδηνθηήηεο ηνπ ζπηηηνχ 

ηα θαθνκεηαρεηξηζηνχλ ή απνθαιέζνπλ θαη ζεσξήζνπλ ηα δψξα ηνπο σο πιεξσκή.  

 

Ο  καύξνο  ζθύινο 

 

Λέγεηαη πσο ζηελ εμνρή ηεο θσηίαο δεη έλαο κεγάινο, καχξνο ζθχινο. ηαλ νη ηαμηδηψηεο πέθηνπλ γηα 

χπλν ν ζθχινο  εκθαλίδεηαη θαη ηνπο ζθνηψλεη. Καλείο δελ έρεη επηβηψζεη γηα λα επηβεβαηψζεη ηελ χπαξμή 

ηνπ. χκθσλα κε κηα άιιε εθδνρή, ν ζθχινο ιέγεηαη φηη έρεη ην θαζήθνλ λα πξνζηαηεχεη έλαλ ζεζαπξφ 

πνπ βξίζθεηαη ζακκέλνο θάησ απφ κία κεγάιε, βαξηά πέηξα. Μηα άιιε ελδηαθέξνπζα ηζηνξία είλαη φηη ν 

ζθχινο  ζηέθεηαη έμσ απφ πφξηεο θαη εκπνδίδεη φπνηνλ πξνζπαζεί λα ηελ πεξάζεη ζθνηψλνληάο ηνπο αλ 

ηνπο πξνθαιέζνπλ.  

 

 

 



 

ΣΟ ΣΔΡΑ ΣΟΤ ΛΟΥ ΝΔ 

 

 
 

ηε ιίκλε Νεο ζηα ράηιαληο (Highlands) ηεο βφξεηαο θσηίαο δεη, ζχκθσλα κε ην κχζν, έλα ηέξαο κε ην 

φλνκα Νέζη. Αλαθνξέο γηα ην ηέξαο ππάξρνπλ απφ ην 565 κ.Υ.,  φηαλ ν Άγηνο Κνινχκπα έζσζε κε 

ζαπκαηνπξγφ ηξφπν ηε δσή ελφο αλζξψπνπ απφ απηφ. Απφ ηφηε έρνπλ ππάξμεη πνιιέο ηζηνξίεο γηα ηελ 

χπαξμή ηνπ. Μεξηθνί πηζηεχνπλ φηη πξφθεηηαη γηα έλα γηγάληην ςάξη (πάλσ απφ 4 κέηξα ζε κήθνο), ην 

νπνίν κνηάδεη κε εξπεηφ. Έρεη καθξχ, ιεπηφ ιαηκφ θαη κία καθξηά κνπζνχδα. Δίηε είλαη αιήζεηα είηε φρη, ε 

ιίκλε ηνπ Λνρ Νεο απνηειεί ηνλ πην δεκνθηιή πξννξηζκφ γηα ηνπο ηνπξίζηεο πνπ επηζθέπηνληαη ηε 

θσηία. 

 

ΣΟ ΔΜΒΛΗΜΑ ΣΗ ΓΛΑΚΧΒΗ  

 
Ο κχζνο ιέεη πσο έλαο θσηζέδνο βαζηιηάο έδσζε έλα δαρηπιίδη ζηε βαζίιηζζα. Δθείλε κεηά ην έδσζε ζε 

έλαλ φκνξθν ζηξαηηψηε, αιιά ν βαζηιηάο ην έκαζε. Σφηε, ζπλάληεζε ην ζηξαηηψηε, ελψ απηφο θνηκφηαλ 

θνληά ζην πνηάκη, πήξε ην δαρηπιίδη, ην έξημε ζην πνηάκη θαη κεηά πξνθάιεζε ηε γπλαίθα ηνπ λα βξεη ην 

δαρηπιίδη ην νπνίν είρε θαηαπηεί ηπραία έλαο ζνισκφο. Σφηε, ν Άγηνο Μάλγθν, πνπ ζα γηλφηαλ ν πξνζηάηεο 

ηεο Γιαζθψβεο, ζαπκαηνπξγά επέζηξεςε ην δαρηπιίδη πηάλνληαο ην ζσζηφ ζνισκφ θαη βξίζθνληάο ην ζην 

ζηνκάρη ηνπ. Απφ ηφηε ην έκβιεκα ηεο πφιεο ηεο Γιαζθψβεο  πεξηιακβάλεη έλα ζνισκφ κε έλα δαρηπιίδη 

ζην ζηφκα ηνπ. 



 

 

BEAN NIGHE 

 

 
 

ηε ζθνηζέδηθε (αιιά θαη ζηελ ηξιαλδηθή)  ιανγξαθία, ε θηγνχξα ηεο Bean Nighe έξρεηαη απφ έλαλ άιιν 

θφζκν, απηφλ ησλ ζεψλ, ησλ πλεπκάησλ θαη ησλ λεξάηδσλ θαη ζεσξείηαη σο πξνάγγεινο ζαλάηνπ. Λέγεηαη 

φηη εκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή πιχζηξαο, ε νπνία πιέλεη ηα καησκέλα ξνχρα απηψλ πνπ είλαη γξαθηφ λα 

πεζάλνπλ. Σα νλφκαηά ηνπο κπνξεί λα ηα απνθαιχςεη κφλν αλ θάπνηνο ην δεηήζεη κε θαιφ ηξφπν. Μπνξείο 

λα ηεο θάλεηο ηξεηο εξσηήζεηο αλ απαληήζεηο ζε άιιεο ηξεηο. Σελ αλαγλσξίδεη θαλείο εχθνια, αθνχ έρεη 

έλα κφλν δφληη, έλα κφλν ξνπζνχλη θαη πφδηα απφ κεκβξάλε. Δίλαη κηα άθξσο απνθξνπζηηθή  θαη 

απεηιεηηθή θηγνχξα.  

 

ΜΤΘΟΙ ΟΤΑΛΙΑ 

 

Γξάθνη 

 

 
 

Ζ εηπκνινγία ηεο ιέμεο «δξάθνο»(dragon) πξνέξρεηαη απφ ην ειιεληθφ ξήκα «δέξθνκαη», πνπ ζεκαίλεη 

«βιέπσ». Έηζη, ε νλνκαζία απηή παξαπέκπεη ζε έλα δξάθν άγξππλν θξνπξφ, θχιαθα ελφο ζεζαπξνχ ή 



 

κηαο πεξηνρήο. Δίλαη γεγνλφο φηη νη κπζνινγίεο ησλ δηαθνξεηηθψλ ιαψλ αλά ηνλ θφζκν βξίζνπλ απφ 

αλαθνξέο ζε δξάθνπο. Ζ πην ραξαθηεξηζηηθή ήηαλ απηή ζην ζξχιν ηνπ Αξζνχξνπ.. χκθσλα κε ην ζξχιν, 

φηαλ ν βαζηιηάο Βφξηηγθεξλ θαηέθπγε ζηε βφξεηα Οπαιία ηνλ 5
ν
 αηψλα κ.Υ. , ζέιεζε λα  ρηίζεη έλα 

θξνχξην ζην Dinas Ermys. κσο, θάζε θνξά πνπ χςσλε ηα ηείρε, απηά γθξεκίδνληαλ. Κάησ απφ ην κέξνο, 

φπνπ ρηηδφηαλ ην θξνχξην, βξίζθνληαλ θπιαθηζκέλνη  απφ ην βαζηιηά Λνπλη δπν αληίπαινη δξάθνη, έλαο 

θφθθηλνο Οπαιφο θαη έλαο ιεπθφο άμνλαο. Ο κάγνο Μέξιηλ άθεζε ειεχζεξνπο ηνπο δξάθνπο, νη νπνίνη 

ζηε ζπλέρεηα, φπσο απηφο είρε πξνθεηεχζεη, πάιεςαλ κεηαμχ ηνπο. Νηθεηήο αλαδείρηεθε ν θφθθηλνο 

δξάθνο. Γηα ην βαζηιηά Βφξηηγθελ απηή ε λίθε ηνπ θφθθηλνπ δξάθνπ ήηαλ έλαο αίζηνο νησλφο. Πξαγκαηηθά, 

απηή ε λίθε απνδείρηεθε πξνθεηηθή ηεο κεηέπεηηα ήηηαο ησλ αμφλσλ απφ ην βαζηιηά Βφξηηγθελ. Ο 

θφθθηλνο δξάθνο, πνπ βιέπνπκε ζηε ζεκαία ηεο Οπαιίαο, θαζηεξψζεθε σο έκβιεκα ηεο ρψξαο ζηηο αξρέο 

ηνπ 20
νπ

 αηψλα, θαη ζπγθεθξηκέλα ην 1901, θαη ζεκαηνδφηεζε ηελ απαξρή ηεο βαζηιείαο ησλ Pedragon. 

          Σα ηξνκαθηηθά απηά κπζηθά πιάζκαηα πεξηγξάθνληαη σο ηεξάζηηα, θηεξσηά εξπεηά κε ηέζζεξα 

πφδηα, λχρηα, θέξαηα θαη νπξά θηδηνχ. Σν ζψκα ηνπο θαιχπηεηαη απφ θνιίδεο θαη απφ ην ζηφκα ηνπο 

βγαίλνπλ θιφγεο. Ενχζαλ ζε ζπειηέο, αλ θαη αξθεηέο είλαη νη αλαθνξέο θαη ζε ζαιάζζηνπο δξάθνπο. Απφ 

άπιεζηα ζαξθνθάγα πιάζκαηα αξρηθά, παγηψζεθαλ ζηαδηαθά ζηε ζπλείδεζε ησλ ιαψλ σο θξνπξνί 

ζεζαπξψλ θαη πχξγσλ, θαη πάγσζαλ ζην ρξφλν κέζα ζηα παξακχζηα, πνπ ηξφκαδαλ, αιιά ζπγρξφλσο 

κάγεπαλ ηα κηθξά παηδηά θαη εμήπηαλ ηε θαληαζία ηνπο. 

               Αίζζεζε πξνθάιεζε ε αλαθάιπςε θξαλίνπ θαη νζηψλ ελφο δξάθνπ ειηθίαο 2.000.000 ρξφλσλ, 

ηνπ Dracoraptor Ζanigani, ζε κηα παξαιία θνληά ζηελ πφιε Penarth, 8 ρηιηφκεηξα πέξα απφ ηελ 

πξσηεχνπζα Κάξληηθ ηεο Οπαιίαο απφ  δχν εξαζηηέρλεο θπλεγνχο απνιηζσκάησλ, πνπ έςαρλαλ γηα 

απνκεηλάξηα ηρζπφζαπξνπ. Ο δξάθνο πήξε ην φλνκά ηνπ Dracoraptor, πνπ ζεκαίλεη «δξάθνο - ιεζηήο», 

πξνθαλψο απφ ηνλ δξάθν πνπ είλαη ζηελ ζεκαία ηεο Οπαιίαο, ελψ ε δεχηεξε νλνκαζία είλαη πξνο ηηκήλ 

ησλ αλζξψπσλ πνπ ηνλ αλαθάιπςαλ, ησλ αδειθψλ Nick θαη Rob Hanigan.  

. Βαζηιηάο  Αξζνύξνο  

O Αξζνχξνο, ν βαζηιηάο ηεο Οπαιίαο, είλαη έλα  ζξπιηθφ πξφζσπν ηνπ 6νπ αηψλα  κ.Υ.,  ε ηζηνξηθή 

απζεληηθφηεηα ηνπ νπνίνπ ακθηζβεηείηαη, θαη ην νπνίν ζπγθεληξψλεη ηα αξρεηππηθά ηδαληθά ηεο 

βξεηαληθήο κνλαξρίαο, πνπ ζπκβνιίδεηαη απφ ηελ έλσζε ηνπ ιεπθνχ θαη ηνπ θφθθηλνπ ηξηαληάθπιινπ. 

Καηά ηελ παξάδνζε, ήηαλ γηνο ηεο Ηγθξέηλ θαη ηνπ Οχζεξ Πέληξαγθνλ, αξρεγνχ ησλ Βξεηαλψλ. Ο 

Αξζνχξνο απέδεημε φηη δηθαηνχηαλ ην ζξφλν ηξαβψληαο ην κπζηθφ ζπαζί ησλ βαζηιηάδσλ, ην Δμθάιηκπεξ, 

απφ ην βξάρν πνπ ην είρε θαξθψζεη ιίγν πξηλ πεζάλεη ν παηέξαο ηνπ, ηνλ νπνίν θαη δηαδέρζεθε ην 516. 

Ακέζσο,  άξρηζε ηνπο αγψλεο θαηά ησλ επηδξνκέσλ αμφλσλ, ηνπο νπνίνπο θαη θαηαηξφπσζε θαζψο θαη 

ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο, θφηνπο θαη Πίθηνπο. Φηινδνμία ηνπ ήηαλ λα ελψζεη ηε ρψξα, πνπ επί ρξφληα 

καζηηδφηαλ απφ εκθχιηνπο πνιέκνπο, πείλα θαη αξξψζηηεο. Καηέθηεζε δηαδνρηθά ηε θνηία, ηελ Ηξιαλδία, 

ηε Ννξβεγία, ηε Γαλία θαη ηελ Ηζιαλδία. Δπαλέθεξε ηε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία, πνπ είραλ θαηαξγήζεη νη 

άμνλεο, παληξεχηεθε ηε Γθνπηλεβίξ θαη ζηε ζπλέρεηα ίδξπζε ην Σάγκα ησλ "Ηππνηψλ ηεο ηξνγγπιήο 

Σξαπέδεο", ην νπνίν ζπγθεληξσλφηαλ γηα πνιεκηθά ζπκβνχιηα, αιιά θαη άιιεο πην ραιαξέο ζπδεηήζεηο, 

ζην θάζηξν ηνπ Κάκεινη, πνπ ν ίδηνο έρηηζε. Κάπνηα ζηηγκή, ε εηεξνζαιήο αδεξθή ηνπ, ηνπ έθιεςε ην 

Δμθάιηκπεξ θαη ην έδσζε ζηνλ αθφινπζφ ηεο Άθθνινλ. κσο, ν Αξζνχξνο πνιέκεζε καδί ηνπ, μαλαπήξε 

ην ζπαζί θαη ζθφησζε κ’ απηφ ηνλ Άθθνινλ. Κπβέξλεζε εηξεληθά κέρξη ην 542, νπφηε εηθάδεηαη φηη πέζαλε 

ζην λεζί Άβαινλ, φπνπ είρε απνζπξζεί κεηά ηε κάρε θαηά ηνπ αληςηνχ ηνπ, Μνξληξέλη, ζηελ νπνία είρε 

ηξαπκαηηζηεί. 

 
Σν Άγην Γηζθνπόηεξν 
 
χκθσλα κε ηελ θέιηηθε, ρξηζηηαληθή κπζνινγία, ην Άγην Γηζθνπφηεξν, ή ηεξφ Γθξάαι (απφ ηελ 

αληίζηνηρε αξραία γαιιηθή ιέμε πνπ ζεκαίλεη «πιαηχ θαη επξχρσξν πηάην ή δίζθνο») ήηαλ ην ζθεχνο ή ην 

θχπειιν πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν Ηεζνχο ζην Μπζηηθφ Γείπλν θαη είλαη επξέσο γλσζηφ γηα ηηο ζαπκαηνπξγέο 

δπλάκεηο ηνπ. Αθξηβψο ράξε ζ’ απηέο, ν Ησζήθ απφ ηελ Αξηκαζαία θαηάθεξε λα επηδήζεη κέζα ζηνλ ηχκβν, 

φπνπ ηνλ θπιάθηζαλ γηα λα πεζάλεη, κεηά απφ ηνλ ζάλαην ηνπ Ηεζνχ. Λέγεηαη φηη κε ζαπκαηνπξγφ ηξφπν 

ην Άγην Γηζθνπφηεξν ηνχ εμαζθάιηδε θάζε πξσί λεξφ θαη ηξνθή. Ζ ζχλδεζε ηνπ Ησζήθ απφ ηελ 



 

Αξηκαζαία κε ην ζξπιηθφ Γηζθνπφηεξν ρξνλνινγείηαη  ζηα ηέιε 12νπ αηψλα . χκθσλα κε ην ζξχιν, ν 

Ησζήθ ζπγθέληξσζε ζ’ απηφ ην αίκα θαη ηνλ ηδξψηα ηνπ Ηεζνχ, ηε ζηηγκή πνπ απνθαζήισζε  ην ζψκα ηνπ 

απφ ηνλ ηαπξφ. Αξγφηεξα, ηαμίδεςε κε ηνπο ζπληξφθνπο ηνπ ζηε Μεγάιε Βξεηαλία. Καηά κία εθδνρή, ην 

Γηζθνπφηεξν βξίζθεηαη ζ’ έλα θάζηξν ζην Κνκπέξληθ, φπνπ θπιαζζφηαλ πάληα απφ «Βαζηιείο ηνπ 

Γηζθνπφηεξνπ» απνγφλνπο ηεο θφξεο ηνπ  Ησζήθ, Άλλαο θαη ηνπ ζπδχγνπ ηεο. Έλαο απφ ηνπο απνγφλνπο 

ηνπ Ησζήθ ζα αλαθάιππηε, βάζεη κηαο πξνθεηείαο ζηελ απιή ηνπ βαζηιηά Αξζνχξνπ, ην Γηζθνπφηεξν θαη 

κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα θέξδηδε θαη κηα ζέζε κεηαμχ ησλ ηππνηψλ ηεο ηξνγγπιήο Σξαπέδεο. Σειηθά, ν γηνο 

ηνπ ηππφηε Λάλζεινη, ν ζεξ Γθάιαραλη θαηάθεξε λα αλαθαιχςεη ην θάζηξν θαη λα κπεη ζην παξεθθιήζη 

ηνπ. Μφιηο αληίθξηζε ην Άγην  Γηζθνπφηεξν, έλα ηάγκα αγγέισλ θαηέβαζε ελζξνληζκέλν ηνλ Ησζήθ θαη 

κηα αζεκέληα ηξάπεδα. Ο Ησζήθ πήξε ην Γηζθνπφηεξν θαη ηέιεζε Θεία Λεηηνπξγία. Ο Γθάιαραλη 

θνηλψλεζε θαη ακέζσο κεηά αλέβεθε καδί κε ηνλ Ησζήθ ζηνπο νπξαλνχο, φπσο ήηαλ ην ζείν ζέιεκα.   

 
 

Ο κύζνο ηνπ Σάιηεζηλ 
 

Ζ κάγηζζα Κέξηληνπελ είρε κηα παλέκνξθε θφξε θη έλα γην, πνπ ήηαλ ην αζρεκφηεξν αγφξη πάλσ ζηελ Γε, 

ηνλ Άβαγθληνπ. Μηα κέξα ε κεηέξα ηνπ απνθάζηζε λα θηηάμεη ην θίιηξν ηεο Έκπλεπζεο θαη ηεο Γλψζεο, 

κε ην νπνίν ν γηνο ηεο, άκα ην έπηλε, ζα κάζαηλε φια ηα κπζηηθά ηνπ κέιινληνο. Έηζη, σο αληηζηάζκηζκα 

γηα ηελ αζρήκηα ηνπ, ζα απνθηνχζε ηέηνηα γλψζε θαη ζνθία πνπ νη άλζξσπνη, αληί λα ηνλ θνξντδεχνπλ ζα 

ηνλ ηηκνχζαλ. Δηνίκαζε ηε καγηθή ζπληαγή θη έβαιε ηε ρχηξα κε ην θίιηξν ζηε θσηηά .Έπξεπε λα βξάδεη 

επί έλα ρξφλν θαη κία κέξα θαη, φηαλ ηειείσλε ν ρξφλνο, ζηε ρχηξα ζα έκελαλ κφλν ηξεηο πνιχηηκεο 

ζηαγφλεο Έκπλεπζεο θαη Γλψζεο. Ζ Κέξηληνπελ έβαιε έλαλ ηπθιφ, ηνλ Μφξληα, λα θξνληίδεη ηε θσηηά θη 

έλα αγφξη, ηνλ Γθνπάηνλ, λα αλαθαηεχεη ηελ ρχηξα, ελψ ε ίδηα κάδεπε ηα εηδηθά βφηαλα πνπ έπξεπε λα 

πξνζζέηεη θάζε κέξα ζην κίγκα. κσο, ηελ ηειεπηαία κέξα, εθεί πνπ ε Κέξηληνπελ πξφζζεηε ηα ηειεπηαία 

βφηαλα, ηξεηο ζηαγφλεο απφ ηελ ρχηξα έζηαμαλ ζην δάρηπιν ηνπ Γθνπάηνλ. Δθείλνο έβαιε ην δάρηπιν ζην 

ζηφκα ηνπ γηα λα καιαθψζεη ηνλ πφλν. Ακέζσο, είδε φια φζα έγηλαλ, φζα γίλνληαη θαη φζα ζα γίλνπλ θαη 

ηφηε ην έβαιε ζηα πφδηα. Ζ κάγηζζα άξρηζε λα θπλεγά ηνλ Γθνπάηνλ. Δθείλνο ηελ είδε λα ηνλ πιεζηάδεη 

θαη κεηακνξθψζεθε ζε ιαγφ, αιιά απηή κεηακνξθψζεθε ζε θπλεγφζθπιν θαη ηνλ θπλήγεζε. Ο Γθνπάηνλ 

πήδεμε ζην πνηάκη θη έγηλε ςάξη, αιιά απηή έγηλε βχδξα γηα λα ηνλ πηάζεη. Ο Γθνπάηνλ κεηακνξθψζεθε ζε 

πνπιί θαη εθείλε ζε γεξάθη. Ο Γθνπάηνλ γξήγνξα ηφηε βνχηεμε ζε έλα ζσξφ ζηηάξη θαη κεηακνξθψζεθε ζε 

ρξπζφ ζππξί. Ζ Κέξηληνπελ έγηλε καχξε θφηα θαη ηνλ θαηάπηε. Δλλέα κήλεο ηνλ είρε ζηελ θνηιηά ηεο θαη 

ηειηθά ν Γθνπάηνλ μαλαγελλήζεθε. Ήηαλ ηφζν φκνξθνο πνπ δελ άληεμε λα ηνλ ζθνηψζεη, αιιά ηνλ έξημε 

ζηελ ζάιαζζα, ηπιηγκέλν κε έλα ζάθν. Έλαο Οπαιιφο πξίγθηπαο βξήθε ην κσξφ θαη ην έζσζε. Σνλ 

νλφκαζε Σάιηεζηλ, πνπ ζεκαίλεη αζηξαθηεξφ κέησπν, εμαηηίαο ηεο νκνξθηάο ηνπ. Ο πξίγθηπαο ηνλ 

κεγάισζε ζην βαζίιεην ηνπ θαη αξγφηεξα ν Σάιηεζηλ έγηλε έλαο απφ ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο Οπαινχο 

πξνθήηεο θαη πνηεηέο. 

Ο κύζνο ηνπ Γθέιεξη 

Σν φκνξθν, ιηζφρηηζην ρσξηφ ηεο Οπαιίαο, ην Beddgelert, έρεη γίλεη δηάζεκν θαη πφινο έιμεο πνιιψλ 

επηζθεπηψλ φρη κφλν ιφγσ ηεο γξαθηθφηεηαο ηνπ αιιά θαη ιφγσ ηνπ κχζνπ πνπ ην πεξηβάιιεη. χκθσλα 

ινηπφλ κε απηφλ, ν Πξίγθηπαο ηεο Βφξεηαο Οπαιίαο είρε ην παιάηη ηνπ ζε εθείλα ηα κέξε. Δίρε θη έλαλ 

πηζηφ ζθχιν, ηνλ Gelert. ηαλ πέζαλε ε γπλαίθα ηνπ ζηε γέλλα, έκεηλε κφλνο κε ην κσξφ. Μηα κέξα, 

άθεζε ην πηζηφ ηνπ ζθπιί λα θπιάεη ην παηδί ηνπ, θαη βγήθε γηα θπλήγη. ηαλ επέζηξεςε, ην ζθπιί ηνλ 

ππνδέρηεθε φιν ραξά, αιιά κε ηε κνπζνχδα ηνπ βνπηεγκέλε ζην αίκα. Ζ θνχληα ηνπ κσξνχ ήηαλ άδεηα 

θαη ηα ζθεπάζκαηα πεηακέλα πάλσ ζην καησκέλν πάησκα. Γίρσο δεχηεξε ζθέςε, θαη νπξιηάδνληαο απφ 

ηνλ πφλν, ν Πξίγθηπαο ζθφησζε ηνλ άιινηε πηζηφ ηνπ θίιν-ζθχιν, λνκίδνληαο φηη απηφο είρε θαηαζπαξάμεη 



 

ην βξέθνο. Μεηά απφ ιίγε ψξα φκσο, άθνπζε  ην θιάκα ηνπ κσξνχ. Σν βξήθε λα θιαίεη πίζσ απφ έλα 

ζάκλν, δίπια ζην θαηαθξενπξγεκέλν θνπθάξη ελφο ιχθνπ. ηαλ ζπλεηδεηνπνίεζε ην ιάζνο ηνπ, έθιαςε  

κεηαλησκέλνο πηθξά. Μεηά, έζαςε ηνλ αγαπεκέλν ηνπ θίιν θαη έθηηαμε έλα κλεκείν ζηνλ ηάθν ηνπ εηο 

αλάκλεζή ηνπ. Απηφο ν ηάθνο ηνπ Gelert (ή Beddgelert ζηα Οπαιηθά) έδσζε θαη ην φλνκα ην ρσξηφ, φπνπ 

εηζξένπλ πνιινί ηνπξίζηεο γηα λα ηνλ δνπλ, καγεκέλνη απφ ην κχζν. 

 

  

 

 

 Ο ηάθνο ηνπ Γθέιεξη 

 

 
 
 
 
 



 

Νεξάηδεο Οπαιίαο 
 
Οη ζξχινη γηα λεξάηδεο θαη πιάζκαηα ηνπ λεξνχ είλαη πνιχ δηαδεδνκέλνη ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, 

αιιά θπξίσο ζηηο ρψξεο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Δίλαη γεγνλφο φηη ην κπζηήξην, ην νπνίν 

νκνινγνπκέλσο πεξηέβαιιε ην ζηνηρείν ηνπ λεξνχ, αλέθαζελ απνηεινχζε πεγή έκπλεπζεο γηα ηε 

δεκηνπξγία δηάθνξσλ ηζηνξηψλ, κχζσλ  θαη ζξχισλ ζε φιν ηνλ θφζκν,  πνπ κάγεπαλ ηνπο αλζξψπνπο. 

πρλέο, ινηπφλ, είλαη νη αλαθνξέο  πνπ γίλνληαη ζε γπλαίθεο, λχκθεο ή λεξάηδεο πνπ αλαδχνληαη απφ ηα 

λεξά κηαο ιίκλεο, κε δηάθνξεο νλνκαζίεο, φπσο γθιάζηηκθο (έλαο γεληθφηεξνο φξνο), Λνξειάηλ, 

γθιείζηηγθ, νπξηζθ , αζξάη (κηθξέο ιεπηεπίιεπηεο λεξάηδεο, νη νπνίεο ιηψλνπλ θαη γίλνληαη ιηκλνχιεο κε 

λεξφ αλ αηρκαισηηζηνχλ ή εθηεζνχλ ζην θσο ηνπ ήιηνπ),  κέξξννπο,  λαθειάλε (ε πην θξηρηή απφ φιεο ηηο 

θσηζέδηθεο λεξάηδεο ηνπ λεξνχ) θαη Γθόξαγθεζ Αλλνύλ, νη Οπαιέο λεξάηδεο ηνπ λεξνχ, παλέκνξθεο 

Κπξάδεο ηεο Λίκλεο, νη νπνίεο θάπνηεο θνξέο παληξεχνληαη ζλεηνχο. 

 χκθσλα κε έλαλ γλσζηφ ζξχιν, κηα κέξα έλαο λεαξφο θηελνηξφθνο έβγαιε γηα βνζθή ηα δψα ηνπ, φπσο 

ζπλήζηδε, πιάη ζε κηα κηθξή ιίκλε θνληά ζηα Μαχξα ξε. Ξαθληθά είδε κηα καγεπηηθή λχκθε λα ιάκπεη 

κέζα ζε κηα ρξπζή βάξθα ζηελ επηθάλεηα ηεο ιίκλεο. Σελ εξσηεχηεθε βαζηά, θαη ηεο πξνζέθεξε ιίγν απφ 

ην ςσκί, πνπ είρε πάξεη καδί ηνπ απφ ην ζπίηη ηνπ. Δθείλε φκσο ηνπ είπε πσο ην ςσκί ήηαλ πνιχ ζθιεξφ, 

θαη ακέζσο κεηά ράζεθε ζηα βάζε ηεο ιίκλεο. Σελ επφκελε κέξα ε κεηέξα ηνπ λένπ, ηνπ έδσζε ιίγε 

άςεηε δχκε γηα λα πξνζθέξεη ζηε λεξάηδα, αιιά εθείλε ζεψξεζε πσο ήηαλ πνιχ καιαθή θαη 

εμαθαλίζηεθε πάιη. Σελ ηξίηε κέξα, ε κεηέξα ηνπ λένπ ηνπ έδσζε ιίγν ειαθξψο ςεκέλν ςσκί , ην νπνίν 

ηειηθψο ηθαλνπνίεζε ηελ λεξάηδα. ηε ζπλέρεηα, ηξεηο κνξθέο αλαδχζεθαλ απφ ηε ιίκλε, έλαο γεξαηφο 

άλδξαο κε κηα παλέκνξθε θφξε ζε θάζε ηνπ πιεπξφ. Οη θνπέιεο ήηαλ νιφηδηεο θαη ν παηέξαο είπε ζηνλ 

λεαξφ αγξφηε πσο ζα ηνπ έδηλε ηελ θφξε, κε ηελ νπνία ήηαλ εξσηεπκέλνο, αλ κπνξνχζε λα θαηαιάβεη πνηα 

απφ ηηο δχν ήηαλ. Ο λένο ήηαλ έηνηκνο λα εγθαηαιείςεη απειπηζκέλνο, αιιά ε κηα κεηαθίλεζε ειαθξά ην 

πφδη ηεο θαη εθείλνο αλαγλσξίδνληαο ην ζαλδάιη ηεο θέξδηζε ην ρέξη ηεο. Ζ λεξάηδα ηνπ λεξνχ πξνηθίζηεθε 

πινχζηα θαη έδεζαλ καδί επηπρηζκέλνη. Ωζηφζν, ν λεαξφο αγξφηεο είρε πξνεηδνπνηεζεί πσο ζα έραλε ηελ 

παλέκνξθε γπλαίθα ηνπ, αλ ηελ ρηππνχζε ηξεηο θνξέο δίρσο ιφγν. Πξάγκαηη, αλ θαη ήηαλ αθάληαζηα 

επηπρηζκέλνη, ε Γθφξαγθεζ Αλλνχλ είρε θάπνηεο παξάμελεο λεξατδέληεο ζπλήζεηεο. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί 

λα έθιαηγε ζε έλα γάκν ή λα γεινχζε θαη λα ηξαγνπδνχζε ζε κηα θεδεία. Απηή ε ζπκπεξηθνξά ηεο 

εμφξγηζε θάπνηα ζηηγκή ηνλ ζηνξγηθφ ζχδπγν, ν νπνίνο αλαγθάζηεθε λα ηελ επηπιήμεη ηξεηο θνξέο, κε 

απνηέιεζκα απηή λα ηνλ εγθαηαιείςεη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ΜΤΘΟΙ ΚΑΙ ΘΡΤΛΟΙ ΣΗ ΒΟΡΔΙΑ ΙΡΛΑΝΓΙΑ 
 

 «Η Ιπλανδία είναι ο ηόπορ πος ξεκινούν οι πιο παπάξενερ ιζηοπίερ με ηιρ πιο αίζιερ εκβάζειρ.» 

 – Oscar Wilde 

Ζ Ηξιαλδία είλαη κηα άιιε κηα ρψξα πινχζηα ζε κχζνπο θαη ιατθέο παξαδφζεηο. Απφ ηε κηα είλαη ε ρψξα 

ησλ μσηηθψλ θαη ησλ λεξάηδσλ θαη απφ ηελ άιιε ε ρψξα ησλ θαληαζκάησλ, ησλ ιπθαλζξψπσλ, ησλ 

δαηκνληζκέλσλ ζθπιηψλ, ησλ ζηνηρεησκέλσλ θάζηξσλ θαη άιισλ παξάδνμσλ θαηλνκέλσλ πνπ μεπεξλνχλ 

ηα φξηα ηεο αλζξψπηλεο θαληαζίαο.  

Κέιηηθε κπζνινγία γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ θόζκνπ 
 

 Γηάρπηε ήηαλ ε εληχπσζε αλάκεζα ζηνπο Κέιηεο φηη νη Παιαηνί Θενί ήηαλ Γίγαληεο. Έλαο παγσκέλνο 

Γίγαληαο δεκηνπξγήζεθε ηνλ πξψην Υεηκψλα, φηαλ ν πάγνο έπαημε κε ηνλ άλεκν. ην ηέινο ηνπ Πξψηνπ 

Υεηκψλα έθηαζε φκσο ε θσηηά, πνπ έθαλε ηνλ παγσκέλν Γίγαληα λα ιηψλεη θαη λα θπιά. Καζψο θπινχζε, 

έπιαζε αξγά ηνλ θφζκν. Οη κεγάιεο νξνζεηξέο ζρεκαηίζηεθαλ απφ ηα ηξνκεξά ηνπ θφθθαια, ν Οπξαλφο 

απφ ην θξαλίν ηνπ ελψ ηα καθξηά ηνπ καιιηά ζθέπαζαλ ζαλ ππθλά δάζε ηε γε. Σν παγσκέλν ηνπ αίκα ην 

νλφκαζαλ Ωθεαλφ, ν νπνίνο πιεκκχξηζε ην ράνο. Οη ζενί θαηνηθνχλ θαη δνπλ ζην θέληξν ηεο Γεο, ελψ 

θάησ απφ ηα πφδηα ησλ δσληαλψλ βξίζθεηαη ν Κάησ Κφζκνο. Ο απιφο απηφο κχζνο παίξλεη απίζηεπηεο 

δηαζηάζεηο ζηελ Ννξβεγηθή κπζνινγία ηεο Γεκηνπξγίαο.  

 

Giant's Causeway 

Σν Giant's Causeway (ν δξφκνο ηνπ γίγαληα) είλαη κηα πεξηνρή ζηε βνξεηναλαηνιηθή αθηή ηεο Βφξεηαο 

Ηξιαλδίαο, ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νπνίαο είλαη έλα ζχκπιεγκα βξάρσλ, πνπ απνηειείηαη απφ 

πεξίπνπ 40.000 ζηήιεο βαζάιηε, έλα αμηνζαχκαζην ηνπίν γεσινγηθνχ ελδηαθέξνληνο, απνηέιεζκα κίαο 

αξραίαο εθαηζηεηαθήο έθξεμεο ή δξαζηεξηφηεηαο πνπ θαηαγξάθεθε 50 κε 60 εθαηνκκχξηα ρξφληα πξηλ. Οη 

"ζηήιεο", πνπ κνηάδνπλ κε ζηξηκσγκέλνπο θίνλεο, θαίλεηαη λα έρνπλ αλαβαζκνχο, ελψ ράλνληαη θάησ απφ 

ηε ζάιαζζα, αθήλνληαο ζηελ επηθάλεηα έλα εληππσζηαθφ ζέακα. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ζηήιεο έρνπλ 

ζρήκα εμαγψλνπ, αλ θαη ππάξρνπλ επίζεο κεξηθέο κε ιηγφηεξεο ή  πεξηζζφηεξεο πιεπξέο. Ζ ςειφηεξε 

ζηήιε έρεη κήθνο πεξίπνπ 12 κέηξα, ελψ νξηζκέλεο ζηήιεο ζηεξενπνηεκέλεο ιάβαο θηάλνπλ θαη ηα 28 

κέηξα πάρνο. πγθαηαιέγεηαη ζηα κλεκεία παγθφζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. Θα 

κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί θαλείο φηη φιν απηφ δελ είλαη έλα απνηέιεζκα ηεο θχζεο, αιιά κία ηερλεηή 

θαηαζθεπή. Ίζσο, γη' απηφ, ινηπφλ, δεκηνπξγήζεθε έλαο αξραίνο κχζνο γχξσ απφ απηφ. Αιιά, ίζσο, λα 

ππάξρνπλ θαη θάπνηα ςήγκαηα αιήζεηαο. χκθσλα κε ην κχζν, νη ζηήιεο είλαη ηα εξείπηα ελφο 

ππεξπςσκέλνπ κνλνπαηηνχ πνπ ρηίζηεθε απφ έλαλ γίγαληα, ηνλ Fionn Μac Cool, πξνθεηκέλνπ λα παιέςεη 

κε έλαλ γίγαληα ηεο θσηίαο, ηνλ Benandonner. Αλ δερηνχκε φηη πίζσ απφ νξηζκέλα ζεκεία ηνπ κχζνπ 

ππάξρνπλ ςήγκαηα αιήζεηαο, θαζψο θαη φηη ην video πνπ αθνινπζεί δελ είλαη πεηξαγκέλν, ηφηε ίζσο 

έρνπκε ην θαηαπιεθηηθφηεξν ληνθνπκέλην ηερλεηήο πχιεο ζε βξάρν.  

www.pronews.gr/.../κπζηήξην-ζηελ-ηξιαλδία-πχιε-πνπ-αλνηγνθιείλεη-ζε... 
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Dark Hedge 

 

 

Δίλαη ν φκνξθνο δξφκνο απφ  ιπγηζκέλα δέληξα (νμηέο), νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ κηα ηνμσηή ζήξαγγα. 

Φπηεχηεθαλ απφ ηελ νηθνγέλεηα ηηνχαξη ζηα κέζα ηνπ 18
νπ

 αηψλα, κε ζθνπφ λα εληππσζηάζεη ηνπο 

επηζθέπηεο, φζν απηνί πξνρσξνχζαλ πξνο ηελ είζνδν ηεο γεσξγηαλήο  έπαπιεο, ηνπ Γθξέηζρηι Υάνπο,  ην 

νπνίν είλαη πιένλ έλα γθνιθ θιακπ. Γχν αηψλεο κεηά, ηα δέληξα εμαθνινπζνχλ λα ζπλζέηνπλ έλα 

ζπλαξπαζηηθφ ηνπίν, έλα ππέξνρν ζέακα θαη  θπζηθφ θαηλφκελν απφ ηα πην θσηνγξαθηζκέλα ηεο βφξεηαο 

Ηξιαλδίαο. χκθσλα κε ηνλ ηνπηθφ ζξχιν,                                                                                    κηα 

ππεξθπζηθή «Grey Lady» ζηνηρεηψλεη ηε ιεπηή θνξδέια ηνπ δξφκνπ πνπ θαηαιήγεη θάησ απφ ηα αησλφβηα 

δέληξα νμηάο. Σν ζνχξνππν,  εθείλε γιηζηξάεη ζησπειά θαηά κήθνο ηνπ δξφκνπ, θαη  κεηά εμαθαλίδεηαη 

αθνχ πεξάζεη θαη  ην ηειεπηαίν δέληξν νμηάο. Μεξηθνί ιέλε φηη ην θάληαζκα  είλαη ην θάληαζκα κηαο 

θακαξηέξαο απφ ην γεηηνληθφ ζπίηη, πνπ πέζαλε θάησ απφ αλεμηρλίαζηεο ζπλζήθεο πξηλ απφ αηψλεο.  

θπιηά ηεο θνιάζεσο (Helhounds) 

 

 
 

Παιαηφηεξα, ζε δηάθνξεο πεξηθέξεηεο ηεο Ηξιαλδίαο, αιιά θαη ζε φιε ηε Μ. Βξεηαλία, ηα αζπλήζηζηα 

κεγαιφζσκα, ηξηρσηά θαη ππεξβνιηθά γξήγνξα καχξα ζθπιηά, κε ηα δηαβνιηθά, θφθθηλα κάηηα, ηα νπνία 

ηξηγχξηδαλ θπξίσο θνληά ζε λεθξνηαθεία, ζθφξπηδαλ ηνλ ηξφκν αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο, δηφηη ε θξαπγή 

ηνπο πξνκήλπε επηθείκελν ζάλαην. Απηά είλαη γλσζηά σο ζθπιηά ηεο θνιάζεσο θαη ππνηίζεηαη φηη θπιάλε 

ηηο πχιεο ηνπ Κάησ Κφζκνπ. Γη’ απηφ ην ιφγν, ν νπνηνζδήπνηε ζπζρεηηζκφο ηνπο κε ηνλ Κέξβεξν είλαη 



 

αλαπφθεπθηνο θαη δηθαηνινγεκέλνο,. χκθσλα κε ην κχζν, φπνηνο θνίηαδε έλα ηέηνην ζθπιί ζηα κάηηα δχν 

ή ηξεηο θνξέο ζα πέζαηλε αηθληδίσο. 

 

 

Μπάλζη (Banshee) 
 

Έλαο άιινο γλσζηφο πξνάγγεινο ζαλάηνπ ηεο ηξιαλδηθήο κπζνινγίαο είλαη ην ζειπθφ μσηηθφ Μπάλζη, πνπ 

αθνχγεηαη λα νπξιηάδεη φηαλ θάπνηνο είλαη εηνηκνζάλαηνο. Πεξηγξάθεηαη ζπλήζσο σο κηα άζρεκε θαη 

ηξνκαθηηθή  γπλαηθεία θηγνχξα κε καθξηά, άζπξα καιιηά ληπκέλε ζπλήζσο κε άζπξα ή γθξίδα ελδχκαηα. 

ζνη ηελ έρνπλ δεη λα ράλεηαη κέζα ζην ζθνηάδη, πεξηγξάθνπλ λα αθνχλε έλα θηεξνχγηζκα. Σν Μπάλζη 

ζπλήζσο ην αθνχλε άλζξσπνη πνπ δελ είλαη ζην ζηελφ νηθνγελεηαθφ πεξίγπξν ηνπ εηνηκνζάλαηνπ. ηαλ 

πνιιέο Μπάλζη καδί θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο, ηφηε ζξελνχλ ην ρακφ ελφο ηεξνχ ή ζεκαίλνληνο 

πξνζψπνπ.  

   

Νηνπιάραλ (Dullahan) 

 

 
 

Δίλαη έλαο ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλνο, κεζαησληθφο κχζνο, απηφο ηνπ αθέθαινπ θαβαιάξε. «Dullahan» ζηα 

θέιηηθα ζεκαίλεη «καχξνο άλδξαο». Κπθινθνξεί ζηα δάζε, ηππεχνληαο ζπλερψο ην καχξν άινγφ ηνπ. 

Κξαηάεη ζην έλα ηνπ ρέξη ην θεθάιη ηνπ θαη ζην άιιν κία αλζξψπηλε ζπνλδπιηθή ζηήιε, ηελ νπνία 

ρξεζηκνπνηεί σο καζηίγην. Κάζε θνξά πνπ ζηακαηάεη λα ηππεχεη, θάπνηνο πεζαίλεη. Με άιια ιφγηα, ν 

θαβαιάξεο ζηακαηάεη κνλάρα γηα λα αλαγγείιεη ην ζάλαην. Αλ ηχρεη θαη ηνλ δεηο ηελ ψξα πνπ ζθνηψλεη 

θάπνηνλ, ν θαβαιάξεο ζα πηηζηιίζεη αίκα πάλσ ζνπ ππνδεηθλχνληαο πσο είζαη ην επφκελν ζχκα ηνπ. 

 

Σν ζηνηρεησκέλν θάζηξν ηνπ Ληπ  (Leap castle) 

 

 
 

Ωο γλσζηφλ, ε Ηξιαλδία έρεη πνιιά ζηνηρεησκέλα θάζηξα. Σν πην γλσζηφ είλαη ην θάζηξν ηνπ Λίπ. 

Γηάθνξα ζπκβάληα ιέγεηαη πσο έιαβαλ ρψξα ζην θάζηξν θαη ην θαηέζηεζαλ ζηνηρεησκέλν. Δθεί, 

ζχκθσλα κε ην κχζν, έλαο ηππφηεο ζθάγηαζε ηνλ ηεξέα αδεξθφ ηνπ ζην βσκφ ηνπ θάζηξνπ. Δπίζεο 



 

ππνηίζεηαη φηη νη θπιαθηζκέλνη ηνπ θάζηξνπ βαζαλίδνληαλ βάλαπζα κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Γηα 

παξάδεηγκα, θπιαθίδνληαλ ζε κπνπληξνχκηα ηα νπνία ήηαλ γεκάηα κε θαξθηά. ζνη επηζθέπηνληαη ην 

θάζηξν, αληηθξίδνπλ κνξθέο ηππνηψλ, ην θάληαζκα ηνπ ηεξέα, κηα ρισκή γπλαίθα ληπκέλε ζηα θφθθηλα, 

θαη έλα ζθνηεηλφ απφθνζκν νλ, ην ιεγφκελν Διεκέληαι (Elemental). Σν ηειεπηαίν είλαη έλα 

αλζξσπφκνξθν πιάζκα, ζρεηηθά θνληφ, κε καχξνπο θχθινπο γηα κάηηα, θαη κία απαίζηα κπξσδηά πνπ ην 

ζπλνδεχεη... 

 

 

Ακπραξηάθ (Abhartach) 

 

Έλαο κνρζεξφο λάλνο πνπ θαηέρεη καγηθέο δπλάκεηο θαη δε δηζηάδεη λα ζπείξεη ηνλ παληθφ απφ φπνπ θαη αλ 

πεξάζεη. Σξέθεηαη κε αλζξψπηλν αίκα, ελψ κπνξεί  θαη αλαζηαίλεηαη απφ ηνλ ηάθν ηνπ. ηαλ ζθνηψλεηαη, 

πξέπεη λα ζαθηεί αλάπνδα γηα λα θαηαζηαινχλ νη δπλάκεηο ηνπ θαη έηζη λα απνδπλακσζεί. Πνιινί 

ηζηνξηθνί θαη εξεπλεηέο πηζηεχνπλ φηη απφ απηφ ην πιάζκα εκπλεχζηεθε ν Bram Stoker γηα λα ζπγγξάςεη 

ηνλ Γξάθνπια. 

 

Asrai(Αζξάε) 

 

Μηα εκηαλζξψπηλε θπιή κε κνξθή ςαξηνχ, πνπ ζχκθσλα κε ηνπο ζξχινπο δεη ζηα βξάρηα ησλ εξεκηθψλ 

πεξηνρψλ θαη ζε θσιηέο ζην βπζφ ηεο ζάιαζζαο. Ο ςαξάο, γηα λα έρεη θαιή ςαξηά, πξέπεη πξηλ ξίμεη ηα 

δίρηπα ηνπ ή ηελ πεηνληά ηνπ λα πεη θσλαρηά: «Αξζάε ηνπ λεξνχ, πάξηε λεξφ θη αέξα θαη κηα θαιή θαξδηά 

θαη ζηείιηε κνπ ηα αλίςηα ζαο λα έξζνπλε καδί κνπ…» Αιιά πξέπεη λα πξνζέμεη λα κελ ην πεη ζε 

ηξηθπκία, γηαηί νη Αζξάε ζα ηνλ πάξνπλ καδί ηνπο ζηνλ βπζφ… 

 

Korrigan (Κόξξηγθαλ) 

ηηο εμνρέο ηεο Ηξιαλδίαο, φηαλ νη άλζξσπνη πεγαίλνπλ θάπνηα εθδξνκή, κφιηο βξαδηάζεη αλάβνπλ κηα 

θσηηά. Ζ Κφξξηλγθαλ είλαη κηα λχκθε πνπ ηξηγπξλά εθεί πνπ ππάξρεη θσηηά.. ινη  πξνζπαζνχλ λα δνπλ 

ην πξφζσπν ηεο  κέζα ζηηο θιφγεο. πνηνο ηε δεη, δελ πξέπεη λα ηξνκάμεη, αιιά λα αξρίζεη λα γειάεη, έηζη 

ψζηε λα ραξεί ε Κφξξηγθαλ θαη λα ηνλ αληακείςεη κε θαινηπρία. 

Rhynnon Fliath (Ρήλλνλ Φιίαζ) 

Σν καγηθφ θίιηξν πνπ έπηλε ν Αζηεξίμ έρεη ηηο ξίδεο ηνπ  ζην καγηθφ θίιηξν Ρήλλνλ Φιίαζ, πνπ  ην έπηλε  

φπνηνο πνιεκηζηήο ήζειε λα γίλεη πνιχ δπλαηφο θαη γελλαίνο ζηε κάρε. Έπξεπε φκσο λα είλαη λεζηηθφο γηα 

δπν κέξεο θαη ε θαξδηά ηνπ λα ’λαη θαζαξή απφ κίζνο. πλήζσο βνπηνχζε θαη ην φπιν ηνπ ζην θίιηξν.  

Λέγεηαη φηη θηηαρλφηαλ ζε κηθξφ ηζνπθάιη, πάλσ απφ ζηγαλή θσηηά. ’ απηφ έξηρλαλ άγξηα θαξφηα, ηε 

γιψζζα ελφο βνδηνχ, θχιια αγξηνκειηάο, κνχζην ζηαθπιηψλ, κηα λεξνηζνπθλίδα πνπ ιέγεηαη Ballota, 

θχιια θηζζνχ θαη ην αίκα ηνπ πην γελλαίνπ λεθξνχ πνιεκηζηή. (Ωζηφζν, ζχκθσλα κε κηα άιιε εθδνρή, 

ρξεηάδνληαη ιίγεο  κφλν ζηαγφλεο απφ ην αίκα απηνχ πνπ ζα πηεη ην θίιηξν). Τπάξρεη ε άπνςε φηη απηφ ην 

θίιηξν έπηλαλ θαη νη ζξπιηθνί Μπεξζεθέξνη, πνπ πνιεκνχζαλ καληαζκέλνη ζαλ δαίκνλεο. 

ινύα (Sluagh) 
 

Σα ινχα (απφ ηελ θέιηηθε ιέμε Sluagh πνπ ζεκαίλεη πιήζνο) είλαη θαληάζκαηα ακαξησιψλ πνπ δελ είλαη 

θαινδερνχκελα νχηε ζηνλ παξάδεηζν νχηε ζηελ θφιαζε, νπφηε θαη ζηνηρεηψλνπλ ην βαζίιεην ησλ 

δσληαλψλ, θάηη ζαλ έλα ζηξφβηιν πλεπκάησλ πνπ ηαμηδεχεη ζηνλ νπξαλφ θαη ζπιιέγεη ςπρέο. 

O Llyr 

 



 

Λπξ, πνπ απνηέιεζε ηελ πεγή γηα ηνλ Βαζηιηά Λεξ ηνπ αίμπεξ) είλαη ν Θεφο ηεο Θάιαζζαο, ζχδπγνο ηεο 

Νηηάλα – ηεο Μεηέξαο ησλ Θεψλ – (Νηάλνπ ζηελ Οπαιία θαη Νηνλ ζηε θνηία), ηαμηδεχεη κέζα ζην Υψξν 

θαη ην Υξφλν, πνπ είλαη κηα απχζκελε ζάιαζζα κε ηα άγξηα θχκαηά ηεο… O LLYR έρεη δχν γηνπο: Σνλ 

Μπξνλ ή Μπξαλ (BRAN, θαη BRAN-AB-LLYR γηα ηνπο αγγινζάμνλεο) θαη ηνλ Μάλαλλαλ (Manannan 

θαη Manawydan γηα ηνπο αγγινζάμνλεο). Ο Μαλαλλαλ είλαη έλαο πνιχ ηζρπξφο Μάγνο. Έρεη έλα θξάλνο 

πνπ θιέγεηαη ζπλερψο, ε παλνπιία ηνπ ηνλ θάλεη άηξσην, ην ζπαζί ηνπ δελ αζηνρεί πνηέ, θαη ν καλδχαο 

ηνπ ηνλ θάλεη αφξαην. ηελ μεξά θαβαιάεη ηνλ άλεκν, θαη ζηε ζάιαζζα ην θχκα. Έρεη ηξία πφδηα. Οη 

λαπηηθνί ηνλ απνθαινχλ «ν Άξρσλ ησλ Αθξσηεξίσλ» (The lord of the capes), πνιινί ηνλ νλνκάδνπλ Μπαξ 

Φηλη (BAR FIND. Σν ιεπθφ θεθάιη) θαη είλαη απηφο πνπ νδεγεί ην Άξζνπξ ζην καγηθφ λεζί Άβαινλ. O 

Μπξαλ, ν άιινο γηνο ηνπ Λπξ, είλαη έλαο ηεξάζηηνο γίγαληαο, πνπ πξέπεη λα δηαζρίζεη ηελ ηξιαλδηθή 

ζάιαζζα γηα λα πνιεκήζεη θαη λα ληθήζεη έλαλ βαζηιηά θαη ηνλ νηθνδεζπφηε ηνπ… Αλ μαπιψζεη ζε έλα 

πνηάκη, ην ζψκα ηνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ γέθπξα απφ έλαλ νιφθιεξν ζηξαηφ. Έρεη ζηελ θαηνρή 

ηνπ έλα Μαγηθφ Σζνπθάιη, κέζα ζην νπνίν νη λεθξνί επαλέξρνληαη ζηελ δσή θαη θξχβεη ην κπζηηθφ ηεο 

Αζαλαζίαο θαη ηεο Αηψληαο Γλψζεο. Απηφ ην ηζνπθάιη, ην δήιεπαλ φινη νη ζενί θαη πξνζπαζνχζαλ λα ην 

θιέςνπλ ν έλαο απφ ηνλ άιινλ.  

 

Ξσηηθά 

«Υπάπσοςν κι άλλα ππάγμαηα, Οπάηιε, ζηον οςπανό και ζηη γη πος δεν ηα ονειπεύηηκε η θιλοζοθία 

μαρ.» ( από ηον Άμλεη ηος Σαίξπηπ) 

 

  



 

Ζ Ηξιαλδία είλαη κηα ρψξα πνπ ε ιατθή ηεο παξάδνζε βξίζεη απφ αλαθνξέο ζηα μσηηθά. Δίλαη ε ρψξα φπνπ 

απηά αλαδεηνχζαλ πάληα ηελ πξνζηαζία ηνπο. Ο φξνο «μσηηθφ» απαληάηαη θπξίσο ζηε ζθαλδηλαβηθή 

κπζνινγία θαη ιανγξαθία θαη πξνζδηνξίδεη έλα αζάλαην, κπζηθφ, ππεξθπζηθφ πιάζκα κε αλζξψπηλε 

κνξθή, ζπλήζσο λεαξνχ άλδξα, κε καγηθέο δπλάκεηο θαη ζθαληαιηάξηθν ραξαθηήξα. Γεληθφηεξα, φκσο, 

αλαθέξεηαη ζε θάζε είδνπο πλεχκα, θαιφ ή θαθφ, (π.ρ. λεξάηδεο, δαηκνληθά, θαιηθαληδάξνπο), πνπ κπνξεί 

αληίζηνηρα λα βνεζήζεη ή λα βιάςεη ηνπο αλζξψπνπο. Γηα θάπνηνπο είλαη δησγκέλνη άγγεινη ή μεπεζκέλνη 

ζενί ηεο παγαληζηηθήο Ηξιαλδίαο , πνπ δάξσζαλ θαη καξάδσζαλ, φηαλ νη άλζξσπνη ζηακάηεζαλ λα ηνπο 

ιαηξεχνπλ θαη λα ηνπο πξνζθέξνπλ δψξα. Σα θαληαζηηθά απηά αέξηλα πιάζκαηα, «απηά ηα αέξηλα 

ηίπνηα», φπσο ηα απνθαιεί ν αίμπεξ, δνπλ ζην χπαηζξν, κέζα ζε ζθνηεηλά δάζε, θαξάγγηα, ζπειηέο, 

θνηιάδεο, βνπλά, πνηάκηα ή ππνγείσο ζε αξραίνπο ηάθνπο. Ζ πην γλσζηή θαηνηθία ηνπο είλαη ε ρψξα ηεο 

λεφηεηαο θαη ηεο αζαλαζίαο. Ο θφζκνο ησλ μσηηθψλ είλαη έλαο δηαθνξεηηθφο, παξαδεηζέληνο, εμσηηθφο (εμ 

νπ πηζαλφηαηα θαη ε νλνκαζία ηνπο), κπζηεξηψδεο, καγηθφο, αφξαηνο θαη άπινο θφζκνο, πνπ είλαη 

δχζθνιν λα ραξηνγξαθεζεί. ηνλ θφζκν απηφ ηα μσηηθά θηλνχληαη ειεχζεξα, αζφξπβα θαη γξήγνξα, ψζηε 

δε γίλνληαη αληηιεπηά απφ ηνπο αλζξψπνπο. Ζ δηαζθάιηζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνπο βίνπ θαη ε απνηξνπή 

νπνηαζδήπνηε παξείζθξεζεο είλαη βαζηθφ κέιεκα ηνπο, αθνχ ηνπο αξέζεη ε κνλαμηά. Έηζη, θάζε 

πξνζπάζεηα γηα παξαβίαζε ηεο ηδησηηθήο δσήο ηνπο απφ πιεπξάο ησλ αλζξψπσλ επηζχξεη ηελ ηηκσξία, πνπ 

κπνξεί λα είλαη έλα απιφ ηζίκπεκα ή αθφκα θαη πξφθιεζε ηχθισζεο. Γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ 

πξνζηαζία ηνπο νη Ηξιαλδνί ηα αληηκεησπίδνπλ κε ζεβαζκφ, θαη πξνζπαζνχλ λα ηα θαινπηάζνπλ ή λα ηα 

εμεπκελίζνπλ θαη λα ηα επραξηζηήζνπλ, αθήλνληαο, γηα παξάδεηγκα, ιίγν γάια ζην πεξβάδη ηνπ παξαζχξνπ 

ηε λχρηα. Έλαο ζαθήο θψδηθαο ζπκπεξηθνξάο πξνο απηά ζεσξείηαη επηβεβιεκέλνο. Δπηδίδνληαη ζε 

δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο κάρεο ή γηνξηέο, ζηηο νπνίεο μεθαληψλνπλ κε κνπζηθή θαη ηνλ αέξηλν ρνξφ 

ηνπο ηηο λχρηεο ππφ ην ζειελφθσο, φηαλ νη άλζξσπνη θνηκνχληαη. Λνχδνληαη ζε ιίκλεο θαη πνηάκηα, 

ρηελίδνπλ ηα καθξηά πξάζηλα ή ρξπζά καιιηά ηνπο πάλσ ζηα θιαδηά ησλ δέληξσλ, παληξεχνληαη κε 

αλζξψπνπο, θιέβνπλ παηδηά, ηα νπνία αληηθαζηζηνχλ κε δηθά ηνπο ζθαληαιηάξηθα, ζηα ηξίζηξαηα 

πεηξάδνπλ κε ηηο ζθαληαιηέο ηνπο αλζξψπνπο, θπλεγνχλ φιε λχρηα ηα δψα ησλ βνζθψλ ή ηξππψλνπλ ζηα 

θειάξηα ησλ αλζξψπσλ γηα λα θιέςνπλ πνηά. Δκθαλίδνληαη μαθληθά γηα λα πξναλαγγείινπλ επηθείκελν 

ζάλαην. Δπίζεο, δηάθνξα, παξάμελα, νπηηθά θαηλφκελα ζπλδένληαη ζπρλά κε απηά ηα φληα· θψηα θαη 

ιάκςεηο, θσηηέο ή θιφγεο κπζηεξηψδνπο πξνέιεπζεο, πνπ πεξαζηηθνί βιέπνπλ ηε λχρηα, θπξίσο ζην 

χπαηζξν. Σέινο, πηζηεχεηαη φηη ηα μσηηθά έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο έλα ηζνπθάιη γεκάην κε πνιχηηκα 

πεηξάδηα θαη ρξπζάθη. Απηνχο ηνπο ζεζαπξνχο ηνπο θξχβνπλ ζε δηάθνξα κέξε.  

Σα είδε ησλ μσηηθώλ 

Οη κνξθέο πνπ ζπλαπαξηίδνπλ ην ρψξν ησλ μσηηθψλ είλαη νη εμήο: ην Lepraucaun, ην Cluriccaun, θαη ην 

Far Darrig. Ωζηφζν πνιινί είλαη εθείλνη πνπ ππνζηεξίδνπλ πσο ηα ηξία απηά μσηηθά είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα νη δηαθνξεηηθέο φςεηο θαη δηαζέζεηο ελφο κφλν πλεχκαηνο. Ο παπνπηζήο ησλ μσηηθψλ, ην 

Lepraucaun, είλαη ν πην θηιφπνλνο θαη εξγαηηθφο ηχπνο θαζψο θαη ν θάηνρνο ελφο κεγάινπ ζεζαπξνχ, πνπ 

απέθηεζε κε ηε ζθιεξή δνπιεηά ζηελ νπνία επηδηδφηαλ. Έλαο κφληκνο πνλνθέθαινο ησλ παιηψλ 

αξρνληηθψλ θαη ησλ βνζθψλ, ήηαλ ην Cluriccaun, πνπ ηξχπσλε κέζα ζε θειάξηα, θαη έθιεβε θαγψζηκα θαη 

πνηά. Ίζσο ήηαλ ν παπνπηζήο  καο πνπ ην έξηρλε ζην γιέληη φηαλ δελ είρε παπνχηζηα λα ξάςεη. Με θφθθηλν 

ζθνπθί θαη παλσθφξη ν Far Darrig, πνπ ζηα θέιηηθα ζεκαίλεη “ν θφθθηλνο άλζξσπνο”, ζθαξψλεη ζπλερψο 

θαθφγνπζηα θαη καθάβξηα αζηεία ζηνπο αλζξψπνπο.  

 

 

 

 

 



 

 

ΠΑΡΑΓΟΔΙ ΚΑΙ ΔΘΙΜΑ ΣΟ ΗΝΧΜΔΝΟ ΒΑΙΛΔΙΟ 

 

Ο εηήζηνο ενξηαζκφο ηνπ Halloween (Υάιννπτλ)  ηελ λχρηα ηεο 31εο Οθησβξίνπ είλαη έλα έζηκν πνπ 

ρξνλνινγείηαη ζηνλ 16
ν
 αηψλα. Ζ  ιέμε απηή πξνέξρεηαη απφ ην All-hallow-even θαη δειψλεη ηελ 

παξακνλή (eve) ηεο γηνξηήο ησλ Αγίσλ Πάλησλ (All Hallows Day – All Saints Day ).  Σα παηδηά ληπκέλα 

κε  ηξνκαθηηθά ζπλήζσο θνζηνχκηα πεγαίλνπλ απφ ζπίηη ζε ζπίηη ηξαγνπδψληαο ή απαγγέιινληαο 

πνηήκαηα, κε ζθνπφ λα δεηήζνπλ ιηρνπδηέο, φπσο θαξακέιεο,  αιιά θακηά θνξά θαη ρξήκαηα,  θάλνληαο 

ζηνπο νηθνδεζπφηεο ηελ εξψηεζε: «trick or treat?” (=θάξζα ή θέξαζκα;). Ζ «θάξζα» είλαη κηα απεηιή γηα 

πξφθιεζε αλαζηάησζεο ζηνπο ηδηνθηήηεο ηνπ ζπηηηνχ αλ δελ δνζεί θέξαζκα. Ζ ζπλήζεο απηή ηαθηηθή 

παξαπέκπεη ζηηο παιηέο ζεφηεηεο ηνπ ρεηκψλα, πνπ απαηηνχζαλ θάπνην αληάιιαγκα γηα λα εμαζθαιίζνπλ 

θαιή ηχρε γηα ηνπο αλζξψπνπο. Ζ γηνξηή απηή κπνξεί λα ηαπηηζηεί κε ηηο Απνθξηέο, φκσο δηαθνξνπνηείηαη 

θαηά πνιχ απφ απηέο, θαζψο ην Halloween έρεη πεξηζζφηεξν κπζηηθηζηηθή  ρξνηά θαη ζπλδέεηαη κε ηελ 

ππεξθπζηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ εκέξα απηή ζεσξείηαη σο κία απφ ηηο ειάρηζηεο κέξεο πνπ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί επαθή κε ηνλ θφζκν ησλ πλεπκάησλ, θαζψο θαη σο  ε κέξα πνπ ε καγεία, θαη γεληθφηεξα 

νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα πνπ έρεη λα θάλεη κε ην ππεξθπζηθφ, είλαη ζην απνθνξχθσκά ηεο. ήκα 

θαηαηεζέλ επίζεο ηεο γηνξηήο απηήο είλαη ηα θαλαξάθηα θηηαγκέλα απφ πξαγκαηηθέο θνινθχζεο- (αξρηθά 

νη Βξεηαλνί ρξεζηκνπνηνχζαλ ξαπαλάθηα)- πάλσ ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ ραξαγκέλα αλζξψπηλα 

ραξαθηεξηζηηθά, άιινηε πην ρηνπκνξηζηηθά θαη άιινηε πην ηξνκαρηηθά. Σν έζηκν ηεο θνινθχζαο έρεη ηηο 

θαηαβνιέο ηεο ζε παιηνχο Ηξιαλδηθνχο κχζνπο, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο έλαο ηεκπέιεο αιιά παλέμππλνο 

αγξφηεο (Σδαθ) θαηάθεξε λα μεγειάζεη θαη λα παγηδεχζεη ηνλ Γηάβνιν κε έλαλ ζηαπξφ. Ο Σδαθ αξλήζεθε 

λα απειεπζεξψζεη ηνλ Γηάβνιν κέρξη λα θαηαιήμνπλ ζε θάπνηα ζπκθσλία. Ο Σδαθ δέρηεθε λα ηνλ 

απειεπζεξψζεη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη φηαλ πεζάλεη, ν Γηάβνινο λα κελ ηνλ αθήζεη λα κπεη ζηελ Κφιαζε. 

Πεζαίλνληαο ινηπφλ ν Σδαθ, ε ζπκθσλία ηεξήζεθε θαη έηζη δελ κπνξνχζε λα πάεη ζηελ Κφιαζε. Απφ ηφηε 

ν Σδαθ θηηάρλεη απηά ηα θαλάξηα απφ θνινθχζα, βάδεη έλα θεξί κέζα ηνπο θαη πεξηπιαλάηαη ζε φια ηα 

κήθε θαη πιάηε ηεο Γεο, γηα λα βξεη έλα κέξνο λα αλαπαπζεί. 

 

BONFIRE NIGHT 

 

Κάζε ρξφλν ζηελ Αγγιία, ζηηο 5 Ννεκβξίνπ, γηνξηάδεηαη ε επέηεηνο ηεο πλσκνζίαο ηεο Ππξίηηδαο ηνπ 

1605 ηε Νχρηα ηνπ Guy Fawkes  ή αιιηψο Bonfire Night.  Ο ενξηαζκφο έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηα 

εηδσινιαηξηθά ρξφληα, φηαλ ηα θαθά πλεχκαηα ηνπ ζθφηνπο έπξεπε λα απνκαθξχλνληαη κε ην ζφξπβν θαη  

κε ηε θσηηά. Ο Γθάη Φσθο (Guy Fawkes) ήηαλ Άγγινο ζηξαηηψηεο θαη κέινο κηαο νκάδαο Καζνιηθψλ 

ζπλσκνηψλ, νη νπνίνη νξγάλσζαλ ηε πλσκνζία ηεο ππξίηηδαο. ηαλ απηή απέηπρε θαη ζπλειήθζεζαλ ν 

Γθάη Φσθο θαη νη ζχληξνθνί ηνπ, βαζαλίζηεθαλ, δηθάζηεθαλ, θαηαδηθάζηεθαλ θαη εθηειέζηεθαλ γηα 

πξνδνζία θαη απφπεηξα δνινθνλίαο. ε θάπνηεο άιιεο ρψξεο απηή ε επέηεηνο γηνξηάδεηαη ζηηο 5 Ννεκβξίνπ 

σο Νχρηα ηνπ Γθάη Φψθο. Αιιά πψο άξρηζε ε γηνξηή; Κάπνηνη έθηηαμαλ νκνηψκαηα ηνπ Γθάη Φσθο πνπ ηα  

νλφκαζαλ «The Guy», αιιά θαη νκνηψκαηα ηνπ Πάπα. Σα παηδηά ηξηγπξλνχλ αξγά ηε λχρηα ζηνπο δξφκνπο 

θξαηψληαο ζηα ρέξηα ηνπο ην αλδξείθειν ηνπ «The Guy», θαη δεηνχλ απφ ηνπο δηαβάηεο κηα πέλλα γηα ην 

Γθάη, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα γηα λα αγνξάζνπλ ηα βεγγαιηθά ηεο γηνξηήο. Σν βξάδπ βάδνπλ ην Γθάη 

ζηελ θνξπθή ηεο κεγάιεο θσηηάο, ηελ νπνία έρνπλ ήδε πξνεηνηκάζεη, θαη ηνλ θαίλε. Ο νπξαλφο θσηίδεηαη 

απφ ηα βεγγαιηθά πνπ εθηνμεχνπλ νη ζπγθεληξσκέλνη άλζξσπνη πνπ γηνξηάδνπλ, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε 

εθξήμεηο βαξειφησλ δεκηνπξγνχλ κηα παλδαηζία ρξσκάησλ θαη έλα παλδαηκφλην ζνξχβσλ. Ζ BONFIRE 

NIGHT γηνξηάδεηαη θαη ζε φιεο ηηο απνηθίεο ηεο Βξεηαλίαο. Παληνχ άλζξσπνη κεηακθηεζκέλνη βγαίλνπλ 

ζηνπο δξφκνπο, ρνξεχνπλ θαη ηξαγνπδνχλ φιε ηε λχρηα. Φσλάδνπλ, πίλνπλ θαη γιεληνχλ σο ην πξσί. Αιιά 

ην βαζηθφηεξν εθείλε ηε βξαδηά είλαη λα θάςνπλ ηνλ Γθάη ζηε κεγάιε θσηηά.  

ΗΜΔΡΑ ΣΗ ΔΞΟΜΟΛΟΓΗΗ (Shrove Tuesday or Pancake Day) 

Shrove Tuesday or Pancake Day. Δίλαη κηα ζεκαληηθή κέξα,  ηελ νπνία ηελ ηηκνχλ κε ζεβαζκφ νη 

πεξηζζφηεξνη Άγγινη.  Shrive ζεκαίλεη «εμνκνινγνχκαη». Pancake ζεκαίλεη «ηεγαλίηα». Ζ εκεξνκελία 



 

ενξηαζκνχ ηεο δελ είλαη ζηαζεξή θαη εμαξηάηαη απφ ην Πάζρα. Δίλαη ε εκέξα πνπ πξνεγείηαη ηεο Ash 

Wednesday, πξψηεο εκέξαο ηεο αξαθνζηήο. Οπζηαζηηθά είλαη ε ηειεπηαία κέξα πνπ νη πηζηνί έρνπλ ην 

δηθαίσκα λα ηξαθνχλ κε θαγεηά  πινχζηα ζε ιηπαξά, φπσο γαιαθηνθνκηθά, θξέαο θαη απγά, πξηλ απφ ηελ 

πεξίνδν ηεο αξαθνζηήο. Ηδηαίηεξε εληχπσζε πξνθαινχλ νη εθδειψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εθείλε 

ηελ κέξα.(π.ρ. αγψλεο ηεγαλίηαο). Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ αγψλα ηεγαλίηαο ηξέρνπλ ζηνπο δξφκνπο 

πεηψληαο ηεγαλίηεο ζηνλ αέξα θαη πξνζπαζνχλ λα ηηο μαλαπηάζνπλ κε ην ηεγάλη. Οη αγψλεο ηεγαλίηαο, 

ζχκθσλα κε κηα παξάδνζε, μεθίλεζαλ φηαλ κηα λνηθνθπξά απφ ην Olney ήηαλ ηφζν απαζρνιεκέλε κε ην 

λα θηηάρλεη ηεγαλίηεο πνπ μεράζηεθε κέρξη πνπ άθνπζε ηηο θακπάλεο. Έηξεμε έμσ απφ ην ζπίηη πξνο ηελ 

εθθιεζία, κε ην ηεγάλη θαη ηελ ηεγαλίηα ζην ρέξη. ηελ Αγγιία απηή ηε κέξα παίδεηαη θαη έλα παηρλίδη, ην 

ιεγφκελν «πνδφζθαηξν φρινπ», ην νπνίν ρξνλνινγείηαη απφ ηνλ 12ν αηψλα κ.Υ. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή 

σο επί ην πιείζηνλ ράζεθε ηνλ 19ν αηψλα κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ Νφκνπ “1835 Highway”, ν νπνίνο 

απαγφξεπε ην πνδφζθαηξν ζε δεκφζηνπο δξφκνπο. Μηα ζεηξά απφ πφιεηο φκσο  έρνπλ δηαηεξήζεη ηελ 

παξάδνζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Alnwick ζην Northumberland, Ashbourne, Derbyshire, Atherstone, 

Warwickshire, Sedgefield, County Durham θαη ζην St Columb Major. 

ΗΜΔΡΑ ΣΗ ΜΝΗΜΗ (Remembrance Sunday) 

 Remembrance ζεκαίλεη «αλάκλεζε». Ζ εκέξα αλάκλεζεο ησλ ζπκάησλ ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ 

γηνξηάδεηαη ηε δεχηεξε Κπξηαθή ηνπ Ννεκβξίνπ. Καηά ηε δηάξθεηά ηεο γίλνληαη ζε φιε ηε ρψξα ηειεηέο 

πξνο ηηκήλ ησλ εξψσλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ πέλζηκεο θακπαλνθξνπζίεο θαη θαηάζεζε ζηεθαληψλ απφ 

παπαξνχλεο ζηνπο ηάθνπο. Ζ θαηάζεζε ζηεθαληψλ γίλεηαη ζηηο 11π.κ. θαη ηεξείηαη ζηγή δχν ιεπηψλ. 

Αθνινπζεί ζηξαηησηηθή παξέιαζε ππφ ηνπο ήρνπο ζηξαηησηηθήο κπάληαο. 

 

ΗΜΔΡΑ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΠΑΣΡΙΚΙΟΤ (ST. PATRICK’S DAY) 

 

Ζ εκέξα ηνπ εηήζηνπ ενξηαζκνχ ηεο κλήκεο ηνπ Αγίνπ Παηξηθίνπ (385-461) ζηηο 17 Μαξηίνπ έρεη 

θαζηεξσζεί σο εκέξα ζξεζθεπηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο αξγίαο ζηε Βφξεηα Ηξιαλδία, θαηά ηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηνχληαη πάλδεκεο θαη κεγαινπξεπείο ηειεηέο εδψ θαη κηα ρηιηεηία ηνπιάρηζηνλ πξνο ηηκήλ 

απηνχ ηνπ ρξηζηηαληθνχ ηεξαπνζηφινπ θαη πξνζηάηε άγηνπ ηεο ρψξαο. χκβνιν ηεο γηνξηήο απνηειεί ην 

εζληθφ ζχκβνιν ηεο Ηξιαλδίαο, ην ηξηθχιιη, ην νπνίν ζχκθσλα κε ην ζξχιν, ρξεζηκνπνηνχζε ν Άγηνο 

Παηξίθηνο γηα λα εμεγήζεη ζηνπο Ηξιαλδνχο ηελ Αγία Σξηάδα. ηηο κέξεο καο ε Ζκέξα ηνπ Αγίνπ 

Παηξηθίνπ γηνξηάδεηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ 150 πφιεηο ζε φιν ηνλ θφζκν, κε ζεκαληηθφηεξε θπζηθά, απηή 

πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην Γνπβιίλν. Οη ενξηαζκνί πεξηιακβάλνπλ θεζηηβάι θαη παξειάζεηο. Οη 

πεξηζζφηεξνη απφ 600.000 επηζθέπηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηε κεγαιχηεξε κε 

http://en.wikipedia.org/wiki/Highway_Act_1835
https://el.wikipedia.org/wiki/17_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85


 

ζηξαηησηηθή παξέιαζε πνπ γίλεηαη παγθνζκίσο, κε πεξηζζφηεξνπο απφ 150.000 ζπκκεηέρνληεο βακκέλνπο 

θαη ληπκέλνπο ζηα πξάζηλα,  αιιά θαη απφ μσηηθά, ζπλαπιίεο κε παξαδνζηαθή ηξιαλδέδηθε κνπζηθή, λα 

αθνινπζήζνπλ ηα κνλνπάηηα ηνπ Αγίνπ Παηξηθίνπ ή λα παξεπξεζνχλ ζε θάπνην θεζηηβάι κπίξαο θαη λα 

δνθηκάζνπλ ηελ εζληθή κπίξα ηεο Ηξιαλδίαο Guinness. εκεησηένλ δε ε απαγφξεπζε θαηαλάισζεο αιθνφι 

αίξεηαη γηα κία εκέξα, γεγνλφο πνπ έρεη βνεζήζεη ζηελ εμάπισζε ηεο δεκνθηινχο απηήο γηνξηήο. Έηζη 

πνιινί άλζξσπνη ζπεχδνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην Céilidh, πνπ είλαη ε ζπλεχξεζε ησλ πηζηψλ θαη ην 

ηξαγνχδη παξαδνζηαθψλ θέιηηθσλ χκλσλ. Αξρηθά, ην ρξψκα πνπ είρε ηαπηηζηεί κε ηνλ Άγην Παηξίθην ήηαλ 

ην κπιε. Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, σζηφζν, ην πξάζηλν θαζηεξψζεθε ζηε ζπλείδεζε ηνπ θφζκνπ, 

θπξίσο ιφγσ ηεο ηδηνκνξθίαο ηνπ εδάθνπο ηεο Ηξιαλδίαο, πνπ δηαηεξείηαη θαηαπξάζηλε θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ (καξαγδέλην Νεζί), ιφγσ ηεο ζεκαίαο ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ηνπ ρξψκαηνο ηνπ 

ηξηθπιιηνχ. Ζ Δπαλάζηαζε ηνπ 1798 παίδεη επίζεο ηνλ ξφιν ηεο ζηελ θαζηέξσζε ηνπ πξάζηλνπ σο 

επίζεκνπ ρξψκαηνο ηεο εκέξαο, αθνχ νη ζηξαηηψηεο ληχλνληαλ απφ ηελ θνξπθή σο ηα λχρηα κε πξάζηλεο 

ελδπκαζίεο, έηζη ψζηε λα δειψζνπλ αλνηρηά ηελ ππνζηήξημή ηνπο ζην επαλαζηαηηθφ θίλεκα. Καηά κία 

άιιε ελαιιαθηηθή εμήγεζε, ην πξάζηλν ρξψκα καο κεηαθέξεη ζηνλ αξραίν θέιηηθν πνιηηηζκφ, φπνπ νη 

Κέιηεο ληχλνληαλ ζηα πξάζηλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Δαξηλήο Ηζεκεξίαο, γηα λα γηνξηάζνπλ ηελ 

αλαγέλλεζε ηεο ζεάο Γεο. 

 

ΗΜΔΡΑ ΔΤΥΑΡΙΣΙΧΝ ΣΗ ΜΔΓΑΛΗ  ΒΡΔΣΑΝΙΑ 

Αλέθαζελ νη άλζξσπνη αηζζάλνληαλ ηελ αλάγθε λα πξνζεχρνληαη ζηνλ Θεφ, λα Σνλ παξαθαινχλ θαη 

αξγφηεξα λα ηνλ επραξηζηνχλ γηα κηα θαιή ζνδεηά, πνπ  θάπνηε ήηαλ ζαθψο απαξαίηεηε γηα ηελ επηβίσζή 

ηνπο. ηε ζεκεξηλή επνρή, βέβαηα, έρεη πιένλ θαζηεξσζεί ν ενξηαζκφο κε έλαλ πην ιατθφ θαη ιηγφηεξν 

ζξεζθεπηηθφ ραξαθηήξα θαη ε γηνξηή θαίλεηαη λα κε ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ζπγθνκηδή θαξπψλ. Με 

λεζηείεο, πξνζεπρέο, επραξηζηίεο θαη ηδηαίηεξεο ιεηηνπξγίεο δεηνχζαλ ηελ επινγία ηνπ Θενχ ζε πεξηφδνπο 

αλαπάληερσλ θαηαζηξνθψλ ή  πηζαλψλ κειινληηθψλ απεηιψλ. Γηα παξάδεηγκα, ε λεζηεία θξίζεθε σο 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα  εμαγληζκφ κεηά ηελ μεξαζία ηνπ 1611, ηελ πιεκκχξα ηνπ 1613 θαη ην 

ινηκνχο ηνπ 1604 θαη 1022. Ζκέξεο Δπραξηζηηψλ θαζηεξψζεθαλ επίζεο φηαλ ζεκεηψζεθε λίθε ελαληίνλ 

ησλ Ηζπαλψλ ην 1588, θαη θαηά ηελ παξάδνζε ηεο βαζίιηζζαο Άλλαο ην 1705. Μηα αζπλήζηζηε εηήζηα 

κέξα ενξηαζκνχ Δπραξηζηηψλ εδξαηψζεθε θαη ην 1606, κεηά ηελ απνηπρία ηεο πλσκνζίαο ηνπ 

Μπαξνπηηνχ (Gunpowder Plot )ην 1605, ε νπνία θαζηεξψζεθε σο ε Ζκέξα ηνπ Guy Fawkes (Guy Fawkes 

Day). 

ΟΡΘΟΓΟΞΗ ΔΚΚΛΗΙΑ ΣΗΝ ΟΤΑΛΙΑ 

 

Ζ εθθιεζηά ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ ρηίζηεθε ην 1906 γηα λα εμππεξεηήζεη ηελ ειιεληθή νξζφδνμε θνηλφηεηα 

ηεο Οπαιίαο. Αλαθαηλίζηεθε ην 2006, θαζψο κε ηα ρξφληα θηλδχλεπε κε εθηεηακέλεο δεκίεο. Ήηαλ νη 

πξψηνη άλζξσπνη πνπ έθπγαλ απφ ηελ Διιάδα γηα λα βξνπλ κηα θαιχηεξε ηχρε ζηελ Μ. Βξεηαλία θαη 

δνχιεςαλ θπξίσο ζηηο απνβάζξεο ηνπ ιηκαληνχ ηνπ Κάξληηθ. ηελ αξρή ρξεζηκνπνηνχζαλ ηε λνξβεγηθή 

εθθιεζηά, άιια ζχληνκα θαηάθεξαλ λα ρηίζνπλ ηε δηθή ηνπο πνπ απνηέιεζε ην ζεκείν ζπλάληεζεο ηνπ 

ειιεληθνί ζηνηρείνπ. Απηή ηελ ζηηγκή ε θνηλφηεηα αξηζκεί 2000 Έιιελεο, πνπ παξά ηελ αιιαγή ησλ 

ζπλζεθψλ δελ απνθάζηζαλ πνηέ λα αθήζνπλ ηελ μεληηηά θαη λα επηζηξέςνπλ ζηνλ ηφπν ηνπο. Ζ δε 

εθθιεζηά ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ είλαη ε κνλαδηθή νξζφδνμε ηεο Οπαιίαο θαη κηα απφ ηηο πέληε πνπ 

ππάξρνπλ ζπλνιηθά ζε φιε ηελ Μ. Βξεηαλία. Γηα ηνπο ειάρηζηνπο Έιιελεο πηζηνχο πνπ έρνπλ κείλεη ζηελ 

πεξηνρή θάζε κέξα είλαη Υξηζηνχγελλα. Κάζε ιεηηνπξγηά ζηνλ ηεξφ λαφ ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ γίλεηαη κέζα 

ζε θιίκα θαηάλπμεο, αγάπεο θαη ζπγθίλεζεο. Σα Υξηζηνχγελλα ζηελ ειιελνξζφδνμε εθθιεζηά ηνπ Αγ. 

Νηθνιάνπ δελ πεξηιακβάλνπλ θάιαληα, νχηε θαη ηηο παξαδνζηαθέο πίηεο θαη απηφ επεηδή νη πηζηνί ηεξνχλ 

κε επιάβεηα ηε λεζηεία 40 εκεξψλ, πνπ αξρίδεη ην Ννέκβξην θαη ηειεηψλεη κε ηελ εκθάληζε ηνπ 1νπ 

αζηεξηνχ ηεο παξακνλήο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. Αλήκεξα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ έρεη θαζηεξσζεί λα γίλεηαη 

ιεηηνπξγηά, ελψ ηα θάιαληα θαη νη ρνξσδίεο, ζηνηρεία, πνπ αθνκνησζήθαλ κεηαγελέζηεξα ζηηο ρξηζηηαληθέο 



 

εθθιεζίεο, ζηελ Διιεληθή Οξζφδνμε εθθιεζηά ηνπ Κάξληηθ, ζεσξνχληαη μέλα. Πηζηνί ζηηο παξαδφζεηο, ν 

ηεξέαο θαη νη πηζηνί ςάιινπλ θαη δελ ηξαγνπδνχλ, φπσο ζεκεηψλεη ν δηάθνλνο ηεο εθθιεζηάο, παηέξαο 

Διεπζέξηνο.  

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΑ ΔΘΙΜΑ 

Ζ θεθαιή ηνπ αγξηόρνηξνπ(boar’s head) απνηειεί ηε καθξνβηφηεξε ίζσο Υξηζηνπγελληάηηθε παξάδνζε. 

Σν 1940, ρξνληά πνπ ζπκπιήξσλε 600 ρξφληα ζπλερνχο ενξηαζκνχ ζηε Βξεηαλία, ενξηάζηεθε  γηα πξψηε 

θνξά θαη ζηελ εθθιεζία Christ Church ζην ηλζηλάηη ησλ ΖΠΑ. Ωζηφζν, ην έζηκν απηφ ηείλεη λα εθιείςεη. 

Ζ παξάδνζε απηή έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηα αξραία ρξφληα φηαλ ν αγξηφρνηξνο ήηαλ ν βαζηιηάο ηνπ δάζνπο. Ωο 

επηθίλδπλν δψν θαη απεηιή γηα ηνπο αλζξψπνπο, θπλεγήζεθε αδπζψπεηα. ηαλ ε Υξηζηηαληθή πίζηε 

ππεξίζρπζε ησλ παγαληζηηθψλ εζίκσλ ζηελ Δπξψπε, ε θεθαιή ηνπ Αγξηφρνηξνπ ζπκβφιηδε ηνλ ζξίακβν 

ηνπ λεπίνπ Υξηζηνχ ελάληηα ζηελ ακαξηία. Ο ενξηαζκφο, φπσο ηνλ γλσξίδνπκε ζήκεξα, πξσηνμεθίλεζε 

ζην Queen’s College ηεο Ομθφξδεο ην 1340. Ο κχζνο ιέεη πσο έλαο ιφγηνο κειεηνχζε έλα βηβιίν ηνπ 

Αξηζηνηέιε, θαζψο πεξπαηνχζε ζην δάζνο, θαηεπζπλφκελνο ζε έλα Υξηζηνπγελληάηηθν γεχκα. Ξαθληθά 

βξέζεθε αληηκέησπνο κε έλαλ Αγξηφρνηξν. Μελ έρνληαο άιιν φπιν γηα λα ακπλζεί, έρσζε ην βηβιίν πνπ 

θξαηνχζε ζην ιαηκφ ηνπ επηηηζέκελνπ δψνπ, ην νπνίν, κελ κπνξψληαο λα αλαπλεχζεη, πέζαλε. Δθείλε ηε 

λχρηα ε θεθαιή ηνπ Αγξηφρνηξνπ ζηνιηζκέλε κεηαθέξζεθε ζην ρψξν ηνπ γεχκαηνο, κε ζπλνδεία 

αλζξψπσλ πνπ ηξαγνπδνχζαλ ηα θάιαληα. 

ηo χπαηζξν κπνξεί θαλείο λα δεη κίκνπο λα εθηεινχλ Υξηζηνπγελληάηηθε παληνκίκα (παληνκίκα 

ρξηζηνπγελληάηηθσλ θαιάλησλ ή χκλσλ, φπσο ην Άγηα Νχρηα)  ηξηγπξίδνληαο ζηνπο δξφκνπο. ηελ 

επαξρία ηνπ Γηφξθζηξ, ην άγγεικα ηνπ ζαλάηνπ ηνπ δηαβφινπ ιακβάλεη ρψξα θάζε Παξακνλή 

Υξηζηνπγέλλσλ. Ζ θακπάλα ηεο εθθιεζίαο ρηππά πέλζηκα κηα θνξά γηα θάζε έηνο απφ ηελ Γέλλεζε ηνπ 

Ηεζνχ θαη ην ηειεπηαίν ρηχπεκα γίλεηαη αθξηβψο ηα κεζάλπρηα.  

Σν ρξηζηνπγελληάηηθν «θξάθεξ» είλαη έλαο θχιηλδξνο απφ ραξηφλη, ηπιηγκέλν κε πνιχρξσκν ραξηί, ην 

νπνίν πεξηέρεη κηθξά δσξάθηα, γιπθά θαη έλα γλσκηθφ ή κηα πξφβιεςε γηα ην κέιινλ, φπσο απηέο ησλ 

θηλέδηθσλ fortune cookies. Γχν άηνκα ηξαβνχλ ηηο άθξεο ηνπ, θάλνληάο ην λα ζπάζεη ζε δχν άληζα 

θνκκάηηα. πνηνο ηξαβήμεη ην κεγαιχηεξν θνκκάηη θεξδίδεη θαη ην πεξηερφκελν. Σν ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη 

είλαη εμαηξεηηθά δεκνθηιέο ζηε Βξεηαλία – ιέγεηαη, κάιηζηα, φηη γλσξίδεη κεγάιε απήρεζε ζηνπο θχθινπο 

ηεο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο, φπνπ ην πεξηερφκελφ ηνπ αληηθαζίζηαηαη απφ αληηθείκελα κεγαιχηεξεο αμίαο. 

πλαληάηαη επίζεο θαη ζε θάπνηεο πνιηηείεο ησλ ΖΠΑ θαη ζηνλ Καλαδά. 

ε κεξηθέο βξεηαληθέο πεξηνρέο ην έζηκν ηνπ γιεληηνύ ζε θήπνπο κε κειηέο ηελ παξακνλή ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ είλαη παξαιιαγή κηαο εηδσινιαηξηθήο ηειεηήο. Αθνχ ζθνηεηληάζεη, νη αγξφηεο πεγαίλνπλ 

ζηα πεξηβφιηα, ζρεκαηίδνπλ παξέεο γχξσ απφ ηα παιαηφηεξα δέληξα θαη πίλνληαο κπχξα ηξαγνπδνχλ ηα 

θάιαληα. Ππξνβνινχλ ζηα θιαξηά, γηα λα δηψμνπλ ηα θαθά πλεχκαηα θαη πξηλ απφ ρξφληα άθελαλ ηξηγχξσ 

γιπθίζκαηα γηα λα εμεπκελίζνπλ θαη θαινπηάζνπλ ηα πλεχκαηα ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ θαιή ζνδεηά. 

ηε Μ. Βξεηαλία, ηα παηδηά δελ ηαρπδξνκνύλ ην γξάκκα ηνπο ζηνλ Father Christmas. Σν ξίρλνπλ ζηε 

θσηηά ζην ηδάθη, ψζηε λα αλέβεη απφ ηελ θακηλάδα γηα λα ηαμηδέςεη σο ην Βφξεην Πφιν. Αλ ην γξάκκα 

θαεί ακέζσο, πξέπεη λα ην μαλαγξάςνπλ. Σελ Παξακνλή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θξεκνχλ ηα θαιηζάθηα ηνπο 

ζην ηδάθη ή ζηα πφδηα ηνπ θξεβαηηνχ γηα λα ηα βξνπλ γεκάηα κε κηθξά δσξάθηα φηαλ μππλήζνπλ ην πξσί. 

Τπνηίζεηαη φηη ν Father Christmas  ηα ξίρλεη απφ ηε θακηλάδα, θαζψο πεξλάεη, πεηψληαο κε ην έιθεζξφ 

ηνπ πάλσ απφ ηηο ζηέγεο ησλ ζπηηηψλ, γη’απηφ επηβάιιεηαη ην ζπίηη λα είλαη πινχζηα δηαθνζκεκέλν γηα ηελ 

ππνδνρή ηνπ. 

 



 

Η ΓΙΟΡΣΗ ΣΟΤ ΠΑΥΑ  

Δίλαη θηλεηή γηνξηή. Γηνξηάδεηαη ηελ πξψηε Κπξηαθή κεηά ηελ πξψηε παλζέιελν ηνπ Μαξηίνπ. Δίλαη κία 

παξαδνζηαθή ρξηζηηαληθή γηνξηή γηα ηε ηαχξσζε θαη ηελ Αλάζηαζε ηνπ Υξηζηνχ. Ζ εβδνκάδα ηνπ 

Πάζρα μεθηλά ηελ Κπξηαθή ησλ Βατσλ. Απηή ηε κέξα, ζε αλάκλεζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ είζνδν ηνπ 

Υξηζηνχ ζηελ Ηεξνπζαιήκ γεγνλφησλ, νη πηζηνί κεηαθέξνπλ, ζηηο παξειάζεηο πνπ γίλνληαη, θιαδηά 

θνηληθηάο θαη δηαθνζκνχλ ηηο εθθιεζίεο κε ζηαπξνχο θαη γηξιάληεο. Ζ Μεγάιε Πέκπηε είλαη ε εκέξα ηνπ 

Μπζηηθνχ Γείπλνπ θαη ηεο Θείαο Δπραξηζηίαο. Ζ ιέμε Μεγάιε πξνέξρεηαη απφ ηε γαιιηθή ιέμε «Mande» 

πνπ ζεκαίλεη «εληνιή», γηα λα ζπκίδεη ηελ εληνιή πνπ έδσζε ν Υξηζηφο ζηνπο καζεηέο ηνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ Μπζηηθνχ Γείπλνπ:  «Να αγαπάηε ν έλαο ηνλ άιιν, φπσο ζαο έρσ αγαπήζεη εγψ». Απηή ηε 

κέξα  γίλεηαη θαη ε ηειεηή ηεο Royal Maundy ζηελ νπνία παίξλεη κέξνο ε Βαζίιηζζα ηεο Αγγιίαο. Ζ 

Βαζίιηζζα δίλεη ρξήκαηα ζε ειηθησκέλνπο (έλαο άλδξαο θαη κία γπλαίθα γηα θάζε έηνο ηεο ειηθίαο ηεο). 

Δπηιέγνληαη άλζξσπνη κε ζεκαληηθή πξνζθνξά ζηελ θνηλφηεηα. Ζ Βαζίιηζζα ηνχο δίλεη απφ έλα θφθθηλν 

θαη έλα ιεπθφ πνξηνθφιη. Σν θφθθηλν πεξηέρεη ρξήκαηα αληί γηα δψξα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δνζνχλ 

ζηνπο θησρνχο. Σν ιεπθφ πεξηέρεη θέξκαηα πνπ έγηλαλ εηδηθά γηα ηελ πεξίζηαζε, ηφζα φζα θαη ηα ρξφληα 

ηεο Βαζίιηζζαο. Ζ Μεγάιε Παξαζθεπή θάπνηνη πηζηεχνπλ φηη παιηά ιεγφηαλ «Παξαζθεπή Θενχ». Απηή ε 

κέξα, ζε αλάκλεζε ηεο ηαχξσζεο ηνπ Υξηζηνχ, είλαη κηα κέξα πέλζνπο θαη πεξηζπιινγήο γηα φινπο ηνπο 

πηζηνχο. Πέλζνο επίζεο επηθξαηεί θαη ζε φιεο ηηο εθθιεζίεο. Σελ εκέξα ηνπ Πάζρα βάθνπλ θαη 

δηαθνζκνχλ απγά. Απγά ζνθνιαηέληα δίλνπλ σο δψξν θαη ζηα παηδηά. Καηά ηα άιια απηή ε κέξα 

πεξηιακβάλεη θαη δηάθνξνπο δηαγσληζκνχο κε απγά. 

Ο ΥΟΡΟ ΣΧΝ ΚΔΡΑΣΧΝ (THE HORN DANCE) 

 

Δίλαη έλαο απιφο, παξαδνζηαθφο  ρνξφο, πνπ ιακβάλεη ρψξα θάζε Πάζρα, ζην  ρσξηφ Abbots Bromley, ζην 

Staffordshire, ζηελ Αγγιία θαη πξνζειθχεη κεγάιν αξηζκφ επηζθεπηψλ. Ζ αγγιηθή απηή παξάδνζε είλαη 

δηαδεδνκέλε φκσο θαη ζε άιιεο αγγιφθσλεο ρψξεο, φπσο ζηηο Ζ.Π.Α θαη ζηελ Απζηξαιία. Ξεθηλάεη ζηηο 

08:00 κε κηα ηειεηή ηεο επινγίαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ, φπνπ ζηεγάδνληαη ηα θέξαηα. 

πκκεηέρνπλ ζπλνιηθά 12 ρνξεπηέο. Παξαδνζηαθά, νη ρνξεπηέο είλαη φινη άλδξεο, αλ θαη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ηα θνξίηζηα είλαη είηε κε έλα ηφμν θαη ηα βέιε είηε κε έλα ηξίγσλν. Μέρξη ην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα, 

νη ρνξεπηέο ήηαλ φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο Bentley. Ο ρνξφο απηφο πέξαζε ζηελ νηθνγέλεηα  Fowell 



 

ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα. Απηφ ζπλερίδεηαη έσο θαη ζήκεξα, αλ θαη, ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ θαηνηθηψλ, 

θαλέλαο απφ απηνχο δελ δεη ζην ρσξηφ πηα, αθνχ κεηαθφκηζαλ ζε θνληηλέο πφιεηο.Σα έμη θέξαηα ( ηξία 

ιεπθά θαη ηξία καχξα) ηνπνζεηνχληαη ζε κηθξά θεθάιηα ζθαιηζκέλα απφ  μχιν, κεηαθέξνληαη απφ έμη 

ρνξεπηέο θαη ζπλνδεχνληαη απφ κνπζηθνχο πνπ παίδνπλ αθνξληεφλ (ή βηνιί ζε παιαηφηεξεο επνρέο), Maid 

Marian (έλαλ άλζξσπν ζε έλα θφξεκα), ην ρφκπη-άινγν, ηνλ αλφεην (ή Jester), έλα λεαξφ κε έλα ηφμν θαη 

βέινο, θαη έλαλ άιιν λεαξφ κε έλα ηξίγσλν. Απφ ην 1981, ηα θέξαηα είλαη λνκηθά ε ηδηνθηεζία ηνπ 

Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ Abbots Bromley. Γηα 364 εκέξεο ην ρξφλν, είλαη γηα επίδεημε ζηελ εθθιεζία ηνπ 

Αγίνπ Νηθνιάνπ. Κάπνηε θπιάζζνληαλ ζηελ θχξηα αίζνπζα Village, ζην νπνίν είλαη ηψξα ν Goat Inn, 

δίπια ζην ηαπξφ Βνπηχξνπ.  

ΦΔΣΙΒΑΛ ΓΚΡΙΜΑΣΑ ΣΗΝ ΑΓΓΛΙΑ 

 

Σν θεζηηβάι γθξηκάηζαο ιέγεηαη αιιηψο θαη «Gurling festival», θαζψο ην gurn ζεκαίλεη ζηξεβιή έθθξαζε 

ηνπ πξνζψπνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα παιηά αγγιηθή αγξνηηθή παξάδνζε, ε νπνία ρξνλνινγείηαη απφ ην 1267. 

Κεξδίδεη φπνηνο θαηαθέξεη λα θάλεη ηελ πην αζηεία γθξηκάηζα. Οη δηαγσληδφκελνη επίζεο θνξάλε ζην 

ιαηκφ ηνπο έλα πεξηιαίκην θαη επηδηψθνπλ φ,ηη πην γεινίν κπνξεί ην αλζξψπηλν κπαιφ λα επηλνήζεη. 

Αμηνζεκείσην είλαη φηη ν Gurling θ. Peter Jackman έρεη αθαηξέζεη ηα δφληηα ηνπ πξνθεηκέλνπ λα θάλεη ηηο 

θαιχηεξεο γθξηκάηζεο.  

ΜΑΤΡΙΣΔ ΣΗ ΝΤΦΗ, ΚΧΣΙΑ 

 

ηε θσηία κηα κέξα πξηλ ην γάκν ηεο λχθεο έρνπλ σο έζηκν λα ηελ καπξίδνπλ! Απηφ ζεκαίλεη φηη αληί λα 

πεξλά έλα σξαίν πάξηη κε ηηο θίιεο ηεο, θάζεηαη ζε κία γσληά θαη νη θίιεο ηεο πεηάλε φ,ηη πην αεδηαζηηθφ 

θαη ζηρακεξφ ππάξρεη, φπσο απγά, ζηξφπηα, γάια θαη ηειηθά θηεξά έηζη ψζηε λα γίλεη αγλψξηζηε. Αθνχ ην 

θαηαθέξνπλ απηφ, πεξηθέξεηαη ζηε γεηηνληά γηα λα ηελ δνχλε φινη. θνπφο απηνχ ηνπ εζίκνπ είλαη ε 

πξνεηνηκαζία ηεο λχθεο γηα ην γάκν θαζψο φια ηα βάζαλά ηεο κεηά απφ απηφ ζα κνηάδνπλ... παηρληδάθη! 

ΣΟ ΚΤΛΙΜΑ ΣΟΤ ΣΤΡΙΟΤ (CHEESE- ROLLING) 

Σν «Cooper's Hill Cheese-Rolling and Wake» είλαη ε δηνξγάλσζε ελφο εηήζηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ Αγγιία 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην Cooper's Hill, (εμ νπ θαη ε νλνκαζία). Σελ εκέξα εθείλε αθήλνπλ λα θπιήζεη 

έλα θεθάιη ηπξί απφ ηελ θνξπθή ηνπ ιφθνπ θαη νη ζπκκεηέρνληεο  αξρίδνπλ λα ηξέρνπλ απφ πίζσ ηνπ  γηα 

λα ην πηάζνπλ θαηξαθπιψληαο ζηελ πιαγηά. Απηφο πνπ ζα θηάζεη πξψηνο ζην ηέινο ηνπ ιφθνπ θεξδίδεη ην 

ηπξί! 

ηαλ ε δσή μεπεξλά ηε θαληαζία! 
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