
ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ



Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΜΠΕΦΑΝΑΣ

Ο μύθος θέλει τη Μπεφάνα, μια φτωχή χωρικός, πολύ φιλόξενη όμως και γνωστή για 

τη μαγειρική της και την καλή της καρδιά, να την πλησιάζουν οι 3 Μάγοι, στο δρόμο 

τους για να βρουν τον Ιησού και να του αποδώσουν φόρους τιμής και τα δώρα τους. 

Της ζήτησαν οδηγίες για να Τον βρουν, αλλά εκείνη δεν μπόρεσε να τους βοηθήσει. 

Παρόλα αυτά τους πρόσφερε στέγη για ένα βράδυ και τους περιποιήθηκε όσο 

καλύτερα μπορούσε. Την επόμενη μέρα οι τρεις Μάγοι σαν ένδειξη ευγνωμοσύνης την 

προσκάλεσαν να τους ακολουθήσει. Εκείνη αρνήθηκε καθώς είχε πολλές δουλειές να 

τελειώσει αλλά την επόμενη μέρα άλλαξε γνώμη και αποφάσισε να ψάξει να τους βρει. 

Δυστυχώς δεν κατάφερε ποτέ να τους εντοπίσει και έκτοτε περιπλανιέται και 

προσπαθεί να εντοπίσει το μωρό Ιησού. Σε όλα τα καλά παιδιά αφήνει γλυκά και 

παιχνίδια και σε όλα τα άτακτα αφήνει κάρβουνο και σκόρδο ή κρεμμύδι. Στη γείτονα 

χώρα γιορτάζεται στις 6 Ιανουαρίου και όλα τα παιδιά ανυπομονούν να ξυπνήσουν 

εκείνη τη μέρα και να δουν τι δώρο τους άφησε η καλόκαρδη χωρικός. Κάρβουνο ή 

καραμέλες;



ΚΕΛΤΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ



Ο ΜΗΘΟΣ ΤΟΥ ΡΗΝΝΟΝ ΦΛΙΑΘ

Ένα μαγικό φίλτρο, που όποιος το έπινε γινόταν πολύ δυνατός και γενναίος στην 
μάχη. (αυτή είναι η καταγωγή του «μαγικού φίλτρου» που έπινε ο Αστερίξ των 
κόμιξ…) Στην Ιστορία του Μαμπινόγκιον, αναφέρεται ότι γινόταν σε μικρό τσουκάλι, 
πάνω από σιγανή φωτιά, μέσα στο οποίο έριχναν άγρια καρότα, τη γλώσσα ενός 
βοδιού, φύλλα αγριομηλιάς, μούστο σταφυλιών, μια νεροτσουκνίδα που λέγεται 
Ballota (σκουλόχορτο), φύλλα κισσού και το αίμα του πιο γενναίου νεκρού 
πολεμιστή (αν και υπάρχει μια παραλλαγή που λέει, αντίθετα, ότι χρειάζονται λίγες 
σταγόνες από το αίμα αυτού που θα πιει το φίλτρο). Ο πολεμιστής που θα το έπινε, 
δεν έπρεπε να φάει τίποτα για δυο μέρες, έπρεπε να μην έχει μίσος στην καρδιά του 
και συνήθως βουτούσε και το όπλο του μέσα στο φίλτρο. Υπάρχει η άποψη ότι αυτό 
το φίλτρο έπιναν και οι θρυλικοί Μπερσεκέροι, που πολεμούσαν μανιασμένοι σαν 
δαίμονες…



ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ



Η ΜΑΓΕΜΕΝΗ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ

Το δωδέκατο αιώνα, το Κάθερες είχε για κυβερνήτη έναν υπερόπτη Μουσουλμάνο, τον 
Κάιντ.Ο Αλφόνσο ο ένατος, ένας Χριστιανός Βασιλιάς, ήθελε να κατακτήσει ξανά την 
πόλη. Έστειλε τότε τον καλύτερο καπετάνιο του να το διαπραγματευτεί. Αλλά όταν 
αυτός γνώρισε την κόρη του Κάιντ, την αγάπησε. Τι όμορφη πριγκίπισσα. Την έχω 
ερωτευτεί είπε. Είµαι ερωτευμένη µε τον καπετάνιο εξομολογούταν εκείνη στην 
υπηρέτρια της.Η πριγκήπισσα του έστειλε ένα µήνυµα τυλιγμένο σε ένα µαντήλι. Το 
µήνυµα έλεγε : Πήγαινε κάθε νύχτα στο δροµάκι Μανσαµπορά και µια υπηρέτρια µου 
θα σε φέρνει στο πλευρό µου. Τον συναντούσε κάθε νύχτα, όµως ο καπετάνιος 
πρόδωσε την πριγκήπισσα µαρτυρώντας στον Χριστιανό Βασιλιά την κρυφή είσοδο. 
Έγινε µια µάχη και οι Χριστιανοί νίκησαν µε τη βοήθεια του Αγίου Γεωργίου. Ο κάιντ σαν 
τιµωρία, πέταξε την πριγκήπισσα και τις υπηρέτριες της στο στενάκι Μανσαµπορά και 
τις µεταµόρφωσε σε κότες.Πρέπει να µείνουν εκεί µέχρι το Κάθερες να κατακτηθεί ξανά 
από τους Μουσουλµάνους. Η µόνη νύχτα που τους επιτρέπεται να εµφανιστούν και να 
ακουστούν είναι η 23η Απριλίου, η µέρα του Αγίου Γεωργίου


