
Μυθολογία Ευρώπης



Εισαγωγή στην Μυθολογία
• Η Μυθολογία είναι διακριτός επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με τη μελέτη των 

μύθων, δηλαδή των ιστοριών που ένας ιδιαίτερος πολιτισμός θεωρεί αληθινές. Οι μύθοι 
είναι γενικά ιστορίες βασισμένες στην παράδοση και το θρύλο, προορισμένες αρχικά να 
ερμηνεύσουν το πώς ξεκίνησε η δημιουργία σε κοσμικό και τοπικό επίπεδο με μύθους της 
δημιουργίας ή ιδρυτικούς μύθους. Για παράδειγμα, υπάρχουν μύθοι δημιουργίας σε όλες 
τις μυθολογίες του πλανήτη που ασχολούνται με κοσμολογικά προβλήματα (η δημιουργία 
του σύμπαντος, των άστρων κ.λπ.) Υπάρχουν, επίσης, ιδρυτικοί μύθοι, που ερμηνεύουν 
αιτιολογικά την έναρξη λειτουργίας μιας πόλης. Η Αθήνα, η Ρώμη, το Bυζάντιο (η 
Κωνσταντινούπολη) και πάμπολλες άλλες, είναι πόλεις που διαθέτουν τον ιδρυτικό τους 
μύθο. Οι μύθοι ερμηνεύουν, επίσης, φυσικά φαινόμενα, ανεξήγητα πολιτισμικά κενά και 
ό,τι άλλο δεν μπορεί να ερμηνευθεί ορθολογικά. Ωστόσο, δε δημιουργήθηκαν όλοι οι 
μύθοι για ερμηνευτικούς σκοπούς. Στους περισσότερους εμπλέκεται μια υπερφυσική 
δύναμη ή θεότητα, αλλά αυτό δεν αποκλείει από την επικράτεια της μυθολογίας θρύλους 
και απλές αφηγήσεις που πέρασαν μέσω της προφορικής παράδοσης από γενεά σε γενεά. 
Οι Αδελφοί Γκριμ, για παράδειγμα, έδειξαν με πειστικό τρόπο ότι υπάρχει μυθολογικό 
περιεχόμενο ακόμα και στα ταπεινότερα παραμύθια. Οι περισσότερες χώρες του κόσμου  
έχουν μυθολογία όπως η Αλβανία, η Ιρλανδία και η Ρουμανία.



Αλβανική Μυθολογία

• Α.Bolla
• Στον αρχαίο Αλβανικό μύθο, το Bolla (γνωστός ως Bullar στη νότια 

Αλβανία) είναι ένας τύπος δράκου (ή ενός δαιμονικού δράκου) με 
έναν μακρύ, κουλούριασμα, ελικοειδές σώμα, τέσσερα πόδια και 
μικρά φτερά. Οι ύπνοι αυτών των δράκων διαρκούν καθ' όλη τη 
διάρκεια του έτους και μόνο στα ίχνη της ημέρας του Αγίου 
Γεωργίου, όπου εδροτομείται πολύτιμους λίθους τα ασημένια μάτια 
του κοιτάζουν αδιάκριτα στον κόσμο. Το Bolla κάνει αυτό έως ότου 
δει έναν άνθρωπο. Αφού τον δει τον καταβροχθίζει και μόλις 
τελειώσει ξανακοιμάται.Το εντέκατο έτος, το bolla εξελίσσεται με 
την ανάπτυξη εννέα γλωσσών, κεράτων, σπονδυλικών στήλων και 
μεγαλύτερων φτερών. Τότε μαθαίνει πώς να χρησιμοποιεί της 
κρυμμένες δυνατότητες αναπνοής πυρκαγιάς, και καλείται τώρα 
Kulshedra. Το Kulshedra προκαλεί τις ξηρασίες και ζει από τις 
ανθρώπινες θυσίες.



• Β. Gjergj Elez Alia
• Ο  Gjergj Elez Alia ήταν ένας μεγάλος πολεμιστής που είχε παλεψει ενάντια στους 

εχθρούς όλων των ειδών. Είχε εννέα πληγές στο σώμα του και βάζει το βάσανο για εννέα 
έτη στο σπίτι του για καθένα τον που τον είχε ξεχάσει. Μόνο η αδελφή του είχε την 
προσοχή του για εννέα έτη. Κατόπιν οι ειδήσεις ήρθαν ότι ένας άλλος εχθρός, Balozi ι Zi
(μαύρος ιππότης) προερχόμενος από τη θάλασσα σκότωνε τους ανθρώπους και 
κατέστρεφε τα χωριά κάθε ημέρα. Μια ημέρα Gjergj αισθάνθηκε μερικές πτώσεις του 
ύδατος στο πρόσωπό του και σκέφτηκε ότι το σπίτι του είχε γίνει τόσο παλαιό που η 
βροχή το διαπέρναγε. Η αδελφή του του είπε ότι δεν ήταν η βροχή, αλλά τα δάκρυα της 
στο πρόσωπό του. Του είπε ότι Balozi την είχε ζητήσει και σύντομα θα ερχόταν να την 
πάρει. Ο Gjergj έπειτα πείρε το άλογό του για να το κάνει να προετιμαστεί για τον 
πόλεμο, δεδομένου ότι επρόκειτο να παλεψει ενάντια στον φρικτό Baloz. Συνάντησε τον 
Baloz την επόμενη ημέρα και ξεκίνησε την πάλη. Ο Gjergj ήταν νικηφόρος. Επέστρεψε 
στο σπίτι στην αδελφή του και όπως αγκαλίασαν με τη χαρά, και οι δύο καρδιές τους 
σταμάτησαν και πέθαναν αμέσως από κοινού. Θάφτηκαν έπειτα στον ίδιο τάφο και η 
θέση δεν ήταν ποτέ ξεχασμένη. ¨Ολοι πέρασαν για να θυμούνται τις μεγάλες ενέργειές 
του.



• Γ. Rozafati

• Το κύριο θέμα του μύθου πρέπει να κάνει με την κράτηση της 

υπόσχεσης. Η Rozafa η νύφη του νεώτερου των τριών αδελφών, 

ήταν περιτοιχισμένη επάνω στο κάστρου που οι τοίχοι δεν πέφτουν 

κάτω μέχρι τη νύχτα. Το ύδωρ που περνά μέσω των πετρών στην 

κύρια είσοδο συνδέεται στη λαϊκή φαντασία με το ύδωρ που 

βγαίνει από το bossom Rozafa.



Ιρλανδική Μυθολογία

• Α. Ο κύκλος του Όλστερ
• Ο Κύκλος του Όλστερ (Ulster Cycle) είναι επίσης γνωστός ως Ulaid

Cycle και περιλαμβάνει μια συλλογή ιστοριών που αφορούν την 
ιστορία των ηρώων των Ουλάιντ (που έδωσαν και το όνομά τους 
στην περιοχή τους), στο ανατολικό μέρος της σημερινής επαρχίας 
της Ιρλανδίας Όλστερ, βασικότερη εκ των οποίων είναι η Επιδρομή 
του Κούλεϊ. Κεντρικός ήρωας του Κύκλου του Όλστερ και των 
κελτικών μύθων γενικότερα είναι ο ήρωας Κουχούλιν. Το κυρίως 
μέρος του Κύκλου του Όλστερ τίθεται χρονικά κατά τη βασιλεία 
του Κόνορ μακ Νέσσα στο Όλστερ και της βασίλισσας Μάεβ στο 
Κόνναχτ, την ίδια περίπου χρονική περίοδο με τη ζωή του Ιησού. Ο 
Κύκλος του Όλστερ επίσης περιλαμβάνει την ιστορία του Conaire
Mór, βασιλιά της Ιρλανδίας, κυρίως επειδή είναι σύγχρονος του 
Κόνορ και της Μάεβ, καθώς τα γεγονότα λαμβάνουν χώρα στην 
Τάρα.



• Β. Ο ιστορικός κύκλος
• Οι Κύκλοι των Βασιλέων, επίσης γνωστοί ως οι Κύκλοι 

Βασιλέων ή ο Ιστορικός Κύκλος είναι το σώμα της Παλαιάς 
και Μεσαιωνικής Ιρλανδικής λογοτεχνίας. Περιέχουν ιστορίες 
των μυθικών βασιλέων της Ιρλανδίας, για παράδειγμα 
Κόρμακ μακ Αιρτ, Νίαλ των Εννέα Ομήρων, Ίογκαν Μορ, 
Κόναλ Κορκ, Γκουαίαρ Αίντνε μακ Κολμαίν, Ντίαρμαιτ μακ
Σέρμπαιλ, Λουγκαίντ μακ Κον, Κον των Εκατό Μαχών, 
Λόεγκαιρ μακ Νιλ, Κρίμθαν μακ Φινταίγκ, και Μπράιαν
Μπόρου. Ήταν μέρος του καθήκοντος των μεσαιωνικών 
Ιρλανδών βάρδων, ή των ποιητών της αυλής, να 
καταγράφουν την ιστορία της οικογένειας και της 
γενεαλογίας του βασιλιά που υπηρετούσαν. Αυτό που 
έκαναν στα ποιήματα ήταν να συνδυάσουν το μυθολογικό και 
το ιστορικό σε ένα μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό.



• Η μορφή των ιστοριών που προέκυψαν έχει γίνει γνωστή ως ο 
Ιστορικός Κύκλος, ή πιο σωστά Κύκλοι, καθώς υπάρχει ένας 
αριθμός ανεξάρτητων ομαδιποιήσεων. Οι βασιλείς που 
περιλαμβάνονται εκτείνονται από τον σχεδόν ολότελα μυθολογικό 
Λαμπραίντ Λινγκσίτς, ο οποίος κατά ισχυρισμούς έγινε Υψηλός 
Βασιλιάς της Ιρλανδίας γύρω στο 431 π.Χ., μέρχι τον εξ ολόκληρου 
ιστορικό Μπράιαν Μπόρου. Ωστόσο, η μεγαλύτερη δόξα του 
Ιστορικού Κύκλου είναι το Buile Shuibhne (Το Παραλήρημα του 
Σουίνι), ένα 12ου αιώνα παραμύθι ειπομένο σε στίχους και πεζό 
λόγο. Ο Suibhne, βασιλιάς του Νταλ Aραίντι, ήταν καταραμένος 
από τον Άγια Ρόναν και έγινε βασιλιάς μισός άνθρωπος, μισός 
πουλί, καταδικασμένος να ζει τη ζωή του στο δάσος, 
προσπαθόντας να ξεφύγει από τους ανθρώπινους συντρόφους του. 
Η ιστορία έχει εξάψει τη φαντασία της σύγχρονων Ιρλανδών 
ποιητών και έχει μεταφραστεί από τους Τρέβορ Τζόις και Σίμους
Χίνι.



Ρουμανική και Αγγλική Μυθολογία

• Α. Το βαμπίρ στην Αγγλία
• Στο μοντέρνο κόσμο οι περισσότεροι άνθρωποι εξοικειώνονται με το βαμπίρ. Εντούτοις, 

στη Μεγάλη Βρετανία, πολύ λίγα από την μυθολογία των βαμπίρ ήταν γνωστά πριν από 
το δέκατο όγδοο αιώνα. Κατά τη διάρκεια του δέκατου όγδοου αιώνα υπήρξε ένας 
ογκώδης τρόμος στην Ανατολική Ευρώπη. Αυτό ήταν ένα σημαντικό πράγμα τότε, με τα 
ογκώδη κυνήγια βαμπίρ που πραγματοποιούνται, με ακόμη και τους κυβερνητικούς 
ανώτερους υπαλλήλους που συμμετέχουν στα κυνήγια. Ήταν στην περίοδο αυτής της 
περιόδου που οι μορφωμένοι άνθρωποι άρχισαν να εξετάζουν την ύπαρξη των βαμπίρ για 
πρώτη φορά, παρά την αποδοχή ότι ήταν μύθοι και μύθοι. Υπήρξαν επίσης μερικές καλά 
τεκμηριωμένες επιθέσεις βαμπίρ αυτή την περίοδο, και ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού 
βασανίστηκε από τα βαμπίρ και προστασία από αυτά. Η διαμάχη οργίστηκε για χρόνια 
και έτη, με μια επιδημία των ανθρώπων που σκάβουν επάνω τους τάφους όχι πραγματικά 
που βοηθούν τα θέματα. Πολλοί μελετητές υποστήριξαν ότι βαμπίρ απλά δεν θπήρχαν, 
και υπήρξαν λογικές εξηγήσεις για όλα τα πράγματα που συνεχίζονταν. Τελικά οι 
παθολόγοι δήλωσαν ότι βαμπίρ δεν υπάρχει, και το άνοιγμα των τάφων και της 
βεβήλωσης των οργανισμών έγινε παράνομο. Αυτό ήταν λίγο πολύ το τέλος των 
επιδημιών βαμπίρ, αλλά επίσης εξασφάλισε ότι το βαμπίρ έζησε επάνω στις σελίδες των 
βιβλίων, και τα μυαλά του γενικού πληθυσμού.



• Β. Ρουμανική μυθολογία 
• Η θέση των βαμπίρ είναι στο κέντρο πολλών σλαβικών χωρών, και στη 

μυθολογία, και μύθοι είναι παρόμοιοι με το σλαβικό βαμπίρ. Υπάρχουν 
διαφορετικοί τύποι ρουμανικών βαμπίρ, και διαφορετικοί τρόποι να γίνεις 
ένα…. Υπήρξαν μάγισσες, γύρισαν στα βαμπίρ μετά από εκεί στο θάνατο. 
Πτώματα που απορροφούν το αίμα του ζωικού κεφαλαίου, και των 
ανθρώπων. Καθένας γεννημένος από το γάμο, που πέθενε από ένα 
αφύσικο θάνατο, ή πέθανε πρίν βαφτιστεί προορίζόταν για να γίνει 
βαμπίρ. Η έβδομη κορη ενός έβδομου γιου, ή έβδομη κόρη μιας έβδομης 
κόρης θα ήταν. Η παρουσία ενός βαμπίρ παρατηρήθηκε συνήθως όταν 
επιτέθηκε ένας άνθρωπος, ή κάποιο ζωικό κεφάλαιο. Ήταν πιθανά πιό
ενεργά την παραμονή του Αγίου Γεωργίου. Προκειμένου να ελέγξουν τον 
βαμπιρισμό, τους τάφους άνοιξαν συχνά τρία, πέντε και επτά έτη μετά 
από έναν θάνατο των προσώπων. Οι τρόποι του να ελέγξεις ένα βαμπίρ 
ήταν παρόμοιοι με εκείνους του των Σλοβάκων. Αυτοί περιέλαβαν την 
πασσάλωση του σώματος τον διαμελισμό του σώματος και το κάψιμο.



Σκανδιναβική Μυθολογία

• Ο όρος σκανδιναβική μυθολογία, ή μυθολογία 
των Βίκινγκ συνδέεται με την προχριστιανική θρησκεία, 
τους μύθους, τις πίστεις και δοξασίες των Σκανδιναβών και 
περιλαμβάνει εκείνες τις φυλές που εγκαταστάθηκαν 
στην Ισλανδία, όπου συγκεντρώθηκαν οι γραπτές πηγές για το 
μυθολογικό υλικό. Είναι η γνωστότερη εκδοχή της αρχαιότερης 
κοινής γερμανικής μυθολογίας, η οποία περιλαμβάνει επίσης την 
σχετική αγγλοσαξονική μυθολογία. Η γερμανική μυθολογία με τη 
σειρά της αναπτύχθηκε από μία 
αρχαιότερη ινδοευρωπαϊκή θρησκεία με ανάλογο μυθολογικό 
υλικό.

• Στη σκανδιναβική παράδοση οι αρχαίες πίστεις διατηρήθηκαν επί 
μακρόν στις μη αστικές περιοχές, όπου ορισμένες παραδόσεις 
επιβιώνουν ακόμη και σήμερα, ιδιαίτερα στο νεοπαγανιστικό
κίνημα Άσατρου και τον Οντινισμό. Στα βόρεια πλάτη η 
σκανδιναβική μυθολογία είναι σημαντικός παράγων λογοτεχνικής 
έμπνευσης, θεατρικής και κινηματογραφικής παραγωγής



Κεντρικές Δοξασίες

• Στη σκανδιναβική μυθολογία το Σύμπαν 
αποτελείται από τρία επίπεδα που χωρίζονται το 
καθένα σε άλλα τρία, δίνοντας συνολικά εννέα 
«κόσμους». Ο καθένας συγκρατείται στη θέση του 
από ένα κλαδί του Ύγκντρασιλ, του Παγκόσμιου 
Δένδρου. Τα τρία βασικά επίπεδα είναι το Χελ, το 
Μίντγκαρντ και το Άσγκαρντ, δηλαδή η Γη των 
Νεκρών, η Γη των Ανθρώπων και η Γη των Θεών. 
Ωστόσο υπάρχουν και άλλα όντα: οι Νάνοι, τα 
Ξωτικά του Φωτός, οι Γίγαντες, τα Ξωτικά του 
Σκότους κλπ. Ακόμα και οι Θεοί είναι χωρισμένοι 
σε δύο ομάδες, τους Βανίρους (θεοί της 
γονιμότητας) και τους Εσίρ (θεοί του πολέμου).



Μύθοι περι Γένεσης και αποκάλυψης
• Αν και οι δύο φατρίες των θεών πολέμησαν μεταξύ 

τους, τελικά επήλθε ειρήνη στο Άσγκαρντ και ο Όντιν –
αρχηγός των Εσίρ– αναγνωρίστηκε ως πατέρας και 
κεφαλή όλων. Για να διασφαλιστεί αυτή η ηρεμία οι 
Αίσιροι και οι Βάνιροι αντάλλαξαν ομήρους. Ένας από 
αυτούς ήταν και ο πάνσοφος Μιμίρ των Αισίρων, με τον 
οποίον οι Βάνιροι εξοργίστηκαν και του έκοψαν το 
κεφάλι. Ο Όντιν το ταρίχευσε και το τοποθέτησε δίπλα 
στο Σιντριβάνι του Μιμίρ, μία πηγή νερού από την οποία 
όποιος έπινε αποκτούσε απέραντη σοφία (όπως ο ίδιος 
ο Μιμίρ). Έτσι σε περίπτωση κρίσης ο πατέρας των 
θεών συμβουλεύεται το ασώματο κρανίο.



• Παρόλο που οι θεοί είναι ανώτεροι όλων των 
προαναφερόμενων πλασμάτων δεν είναι αθάνατοι 
και πρόκειται να αφανιστούν στη συντέλεια του 
κόσμου, το Ράουναροκ: μία εποχή όπου ένας βαρύς 
χειμώνας θα καλύψει τη Γη, η βία θα κυριαρχήσει, 
ο λύκος Φένριρ θα καταπιεί το φεγγάρι και τον 
Ήλιο και τελικά η ζωή θα χαθεί. Η πραγματικά 
ανώτατη δύναμη είναι οι Νορν (αντίστοιχες με τις 
ελληνικές Μοίρες), οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 
παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Ακόμα και οι 
κάτοικοι του Άσγκαρντ υπακούν στις Νόρνες.



• Όσον αφορά τον Όντιν, ο οποίος ονομάζεται και 
Γκρίζος Θεός, υπάρχουν πολλές ιστορίες που 
τον αναφέρουν. Όταν ο κόσμος και ο ίδιος ήταν 
νέοι, και ενώ οι Εσίρ πολεμούσαν ακόμα με 
τους Βανίρ, ο Όντιν αποζήτησε δύναμη. Έτσι 
προσφέρθηκε να θυσιάσει το δεξί του μάτι στον 
Δράκο, φρουρό του Σιντριβανιού του Μιμίρ, 
ώστε να μπορέσει να πιει από την πηγή. Από 
τότε έμεινε μονόφθαλμος αλλά και πάνσοφος, 
ενώ η δύναμη του Σιντριβανιού του χαρίζει 
ισχυρή όραση στο μοναδικό του μάτι. 



• Μία άλλη, παρόμοια αλλά πιο επώδυνη θυσία που 
έκανε ήταν να κρεμαστεί από ένα κλαδί του 
Παγκόσμιου Δένδρου. Για εννέα ημέρες και εννέα 
νύχτες τυραννιόταν από τον πόνο, μέχρι που με 
τεράστια προσπάθεια της θέλησής του κατάφερε να 
διαβάσει τους μαγικούς ρούνους που είχε σκαλίσει στο 
μπαστούνι του και το οποίο είχε αφήσει στη βάση του 
Δένδρου (οι ρουνικοί φθόγγοι θεωρούνταν πως 
διέθεταν υπερφυσικές και μαγικές δυνάμεις). Έτσι 
ξαναγεννήθηκε αθάνατος και –έχοντας πιει και από το 
Σιντριβάνι του Μιμίρ– έγινε αρχηγός όλων των θεών 
φέρνοντας την ειρήνη στο Άσγκαρντ, καθώς και 
αιώνιος άρχοντας του πολέμου, της ποίησης, της 
μαγείας και της σοφίας.



• Ωστόσο οι Νόρνες έχουν ήδη πει πως ο Όντιν
πρόκειται να πεθάνει κατά το Ράγκναροκ και ο 
κόσμος όπως τον γνωρίζουμε θα τελειώσει. Αλλά ο 
Γκρίζος Θεός, δείχνοντας την αληθινή ηθική του 
πολεμιστή, σκοπεύει να μάχεται μέχρι το τέλος. 
Έτσι έχει διατάξει τις εννέα φτερωτές κόρες του, 
τις Βαλκυρίες, να συλλέγουν από τα πεδία της 
μάχης του Μίντγκαρντ τα πνεύματα των νεκρών 
ηρώων και να τους μεταφέρουν στη Βαλχάλλα –το 
παλάτι των Εσίρ στο Άσγκαρντ, χτισμένο από τους 
δύο αδελφούς Γίγαντες Φάφνερ και Φασόλτ. 



• Εκεί, την ημέρα οι γενναίοι πολεμιστές μάχονται 

μεταξύ τους και τη νύχτα οι Βαλκυρίες τούς 

ταΐζουν υδρόμελι για να θεραπεύουν τις πληγές 

τους, μία αιώνια προπόνηση ώστε να επιτεθούν 

κάποτε στα όντα που θα επιφέρουν τη 

συντέλεια του κόσμου. Είναι ο στρατός του 

Όντιν που θα πολεμήσει μόνο μία φορά, στο 

Ράγκναροκ, όπου ο ίδιος ο Γκρίζος Θεός 

πρόκειται να πέσει.



ΤΕΛΟΣ


