
ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ



ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΧΟΥΣΚΑ

• Το κάστρο Χούσκα είναι ένα Γοτθικό κάστρο που βρίσκετε 47χλμ βόρεια της 

Πράγας, στην Τσεχία. Ο μύθος λέει πως το κάστρο καλύπτει μια τρύπα χωρίς 
πάτο που αποτελεί το πέρασμα στην κόλαση.

Το κάστρο Χούσκα χτίστηκε το πρώτο μισό του 13ου αιώνα απο τον ηγεμόνα 

της Βοημίας Όττοκαρ ΙΙ κατά τη διάρκεια της βασιλείας του, για να το 

χρησιμοποιήσει ως διοικητήριο. Αργότερα πέρασε στα χέρια πολλών 

αριστοκρατών και απο 1584 υπέστη αρκετές τροποποιήσεις αναγεννησιακού 

στιλ. Κατά τον 18ο αιώνα έπαψε να χρησιμοποιείται ως κατοικία ευγενών και 

για πολλά χρόνια ασυντήρητο περιήλθε σε μια κακή κατάσταση πριν 
ανακαινιστεί το 1823.





Το κάστρο, και πιο συγκεκριμένα το εκκλησάκι του κάστρου, έχει χτιστεί πάνω από μια 

μεγάλη τρύπα στο έδαφος που υποτίθεται ότι είναι "η πύλη της κολάσεως», λέγεται μάλιστα 

ότι είναι τόσο βαθιά που κανείς δεν μπορούσε να δει το κάτω μέρος της. Πλάσματα τα οποία 

ήταν μισά ζώα και μισά άνθρωποι έχει αναφερθεί οτι σύρθηκαν έξω από αυτή. Ο θρύλος λέει 

ότι όταν ξεκίνησε η κατασκευή του κάστρου, όλοι οι κρατούμενοι που είχαν καταδικάστεί σε 

θάνατο θα τους προσφερόταν συγχώρηση, αν συναινούσαν να κατέβουν με σχοινί μέσα στην 

τρύπα και να μιλούσαν σχετικά με αυτό που είδαν. Ο πρώτος άνθρωπος που κατέβηκε 

άρχισε να ουρλιάζει μετά από λίγα δευτερόλεπτα, και όταν σύρθηκε προς την επιφάνεια η 

μορφή του άλλαξε, γέρασε, είχαν μεγαλώσει οι ρυτίδες και τα μαλλιά του είχαν γίνει λευκά. Το 

κάστρο αναφέρετε ότι χτίστηκε χωρίς οχυρωματικά έργα, χωρίς νερό, χωρίς κουζίνα, δεν 

ήταν κοντά σε εμπορικές οδούς και ήταν χωρίς κατοίκους όταν ολοκληρώθηκε η κατασκευή 

του. Δεν χτίστηκε ως κατοικία ή ως προστατευτικό οχυρό, αλλά κατασκευάστηκε επειδή 

πιστευόταν ότι η τρύπα είναι μια πύλη προς την κόλαση και οι χοντροί του τοίχοι θα 
κρατούσαν τους δαίμονες βαθιά μέσα στη γη.





ΤΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΡΟΛΟΙ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ

Ένα μακάβριο, αυτόματο αστρολογικό ρολόι που χρονολογείται από τα τέλη του 
1400

Ο θρύλος του Αστρονομικού Ρολογιού (το Orloj, "Ορλόι" για τους ντόπιους, 
παράφραση της ελληνικής λέξεως ωρολόγιον) στη Παλιά Πόλη της Πράγας 
φαίνεται να προέρχεται κατευθείαν από κάποιο από τα παραμύθια των αδελφών 
Γκριμ. Η σκοτεινή ιστορία τοποθετείται στον 15ο αιώνα, όταν λέγεται πως 
κατασκευάστηκε από τον μεγάλο ωρολογοποιό Mikuláš of Kadaň. Ήταν τέτοια η 
φήμη της δεξιοτεχνίας του που πολλά ξένα κράτη προσέγγισαν τον Mikuláš και 
κάθε μια επιθυμούσε να έχει τη δική τους πλατεία σε κάποια πόλης με ένα 
θαυμάσιο αστρονομικό ρολόι. Ο Mikuláš αρνήθηκε να δείξει το σχέδιο του 
αριστουργήματος του στο οποιονδήποτε, παρά μόνο στο Συμβούλιο της Πράγας.





Από φόβο μήπως ο Mikuláš κατασκεύαζε ένα μεγαλύτερο, καλύτερο και πιο 
όμορφο ρολόι για κάποια άλλη πόλη, το Συμβούλιο τον τύφλωσε, 
διασφαλίζοντας ότι ποτέ κάποιο άλλο ρολόι δεν θα ξεπερνούσε το δικό τους. 
Τρελαμένος ο ωρολογοποιός πήρε την απόλυτη εκδίκηση, πέφτοντας στα 
ολοκαίνουργια γρανάζια του ρολογιού και δίνοντας έτσι τέλος στη ζωή του με 
ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Με αυτό τον τρόπο, καταράστηκε το ρολόι. Όλοι όσοι 
προσπάθησαν να το φτιάξουν είτε τρελάθηκαν ή πέθαναν.





ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΚΟΤΙΑΣ



ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙΟΥ

Η ιστορία έχει να κάνει με ένα κορίτσι της Σκοτίας που μισούσε τόσο πολύ τη ζωή που 

αποφάσισε να εξαφανίσει κάθε ίχνος της ύπαρξής της. Όταν ολοκλήρωσε τη ζοφερή 

προετοιμασία, ήταν πλέον έτοιμη να αυτοκτονήσει, με την οικογένειά της να ανακαλύπτει 

σύντομα το δραματικό χρονικό της. Σε μια περίεργη τροπή της μοίρας, κάθε μέλος της 

οικογένειας πέθανε μέσα σε λίγες μέρες από τον χαμό του κοριτσιού, βρίσκοντας μάλιστα 

τραγικό θάνατο. Η υπόθεση πήρε το παρατσούκλι «λευκός θάνατος», με τον αστικό μύθο να 

υποδεικνύει πλέον ότι όποιος μάθει τις λεπτομέρειες της εξαφάνισης της οικογένειας είναι 

καταδικασμένος να τον επισκεφτεί το πνεύμα της κοπέλας: το φάντασμά της σκοτώνει τον 

περίεργο, από τον φόβο μήπως και αποκαλυφθεί η ύπαρξή της! Ο στόχος της είναι να αποτρέψει 

τον οποιονδήποτε να μάθει ότι κάποτε έζησε, με το πνεύμα της να είναι έτοιμο να κάνει ό,τι 
χρειαστεί για να κλείσει το στόμα του φαφλατά μια και καλή…





ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ



ΤΟ ΜΑΥΡΟ VOLGA

Ένα κατάμαυρο αυτοκίνητο της άλλοτε θρυλικής μάρκας «περιπολούσε» τους δρόμους της 

Βαρσοβίας στη δεκαετία του ’60 με ζοφερό στόχο την απαγωγή παιδιών. Σύμφωνα με τον αστικό 

μύθο, οι επιβάτες του ύποπτου αυτοκινήτου ήταν από ανώτατα σοβιετικά στελέχη -που έκλεβαν 

παιδιά για τους σκοτεινούς σκοπούς τους- μέχρι βρικόλακες, πωλητές ανθρώπινων οργάνων ή και 

ο ίδιος ο Σατανάς! Στις πολυάριθμες εκδοχές του μύθου, τα παιδιά χρησιμοποιούνταν ως 

σεξουαλικοί σκλάβοι στα πόδια της άρχουσας σοβιετικής τάξης, ως πάροχοι ανθρώπινων 

οργάνων ή ακόμα και αίματος για πλούσιους που υπέφεραν από λευχαιμία. Τίποτα δεν έχει 
φυσικά αποδειχθεί ποτέ, ο αστικός μύθος ζει ωστόσο και βασιλεύει στην Πολωνία…



ΟΙ ΝΕΡΑΪΔΕΣ

Στην πολωνική μυθολογία, η Wiła (viwa) - είναι θηλυκές νεράιδες που ζουν σε αγριότοπους ή στα 
σύννεφα.Πιστεύεται ότι είναι τα πνεύματα των γυναικών που είχαν επιπόλαιες ζωές και τώρα είναι μεταξύ 
της ζώης και της μεταθανάτιας ζώης.

Ένας άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει τον έλεγχο μιας Wila από κλοπή φτερών από τα φτερά της.

Η φωνή της Wila είναι τόσο όμορφη όσο είναι και η ίδια.Παρά τη γυναικεία γοητεία, όμως, η Wila είναι 
έντονες πολεμίστριες.Μερικές φορές είναι πρόθυμες να βοηθήσουν τους ανθρώπους.Άλλες φορές δέλεαζουν 
τους νέους άνδρες με το χορό τους, ο οποίος ανάλογα με την διάθεση μπορεί να είναι κάτι πολύ καλό ή κάτι 
πολύ κακό για το παλικάρι.Ιππεύουν άλογα ή ελάφια και κυνήγουν με τα τόξα τους.Σκοτώνουν όποιον 
άνδρα δεν κρατά τον λόγο του.

Προσφορές για τις Vila είναι τα φρέσκα φρούτα ή λαχανικά και τα λουλούδια που τα αφήνουν σε σπήλιες ή 
δέντρα.





Ο ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Αλλιώς γνωστό ως Ψάρι-Επίσκοπος, το θαλάσσιο τέρας που πιάστηκε στα ανοιχτά των 
ακτών της Πολωνίας το 1531 πέθανε λέει λίγες μέρες αργότερα καθώς αρνιόταν να φάει! 
Σύμφωνα με άλλο μύθο, το απόκοσμο τέρας πιάστηκε σε δίχτυα ψαράδων τον 13ο αιώνα και 
μεταφέρθηκε κατευθείαν στον βασιλιά της χώρας ζητώντας του να το ελευθερώσει.

Πράγμα που έγινε και πριν χαθεί στα νερά, έκανε το σημείο του σταυρού, κάτι που του 
έδωσε το ιδιαίτερο όνομά του. Σήμερα βέβαια θεωρείται ότι ο Θαλάσσιος Επίσκοπος 
ενδέχεται να έχει εμπνευστεί από ένα πραγματικό θαλάσσιο τέρας, το γιγαντιαίο καλαμάρι, 
που πρώτο εντοπίστηκε από πλήρωμα σκάφους κοντά στα Κανάρια Νησιά τον 
Νοέμβριο του 1861…



ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ



Ο ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΚΑΙ Η ΠΕΤΡΑ ΤΟΥ ΔΙΓΕΝΗ 
ΑΚΡΙΤΑ

Ο Διγενής Ακρίτας ήταν ο πιο αντρειωμένος από όλους τους Ακρίτες οι οποίοι φύλαγαν τα σύνορα του 
Βυζαντίου. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος των Σαρακηνών στα βουνά της Μ.Ασίας.

Μια μέρα καταδίωκε εκεί έναν ξακουσμένο στην παλικαριά Σαρακηνό, ο οποίος νικημένος σε πολλές 
μονομαχίες από τον Διγενή, αποφάσισε να φύγει από τα μέρη εκείνα, επειδή κατάλαβε πως δεν 
μπορούσε να γλιτώσει από τα χέρια του. Μπαίνει λοιπόν σε ένα καΐκι και φεύγει για την Κύπρο. Ο Διγενής 
τον είδε μεσοπέλαγα. Από τον όγκο κατάλαβε πως είναι ο Σαρακηνός και αποφάσισε να τον καταδιώξει 
και στην Κύπρο.

Ο Σαρακηνός αποβιβάστηκε στα ακρογιάλια της Κερύνειας (βόρεια Κύπρο) και προχώρησε κατά την 
Κυθρέα με σκοπό να δρασκελίσει τον κάμπο της Μεσαορίας και να φτάσει στην Αμμόχωστο για να μπει 
σε άλλο πλοίο να πάει στην Συρία. Έτσι θα ’χανε τα ίχνη του ο Διγενής. Ο Διγενής μπήκε αμέσως σε ένα 
καΐκι και έφτασε στα ακρογιάλια της Κερύνειας. Μόλις ξεκίνησε από την ακρογιαλιά, βλέπει να ορθώνεται 
μπροστά του το βουνό του Πενταδάκτυλου και να κρύβει τον Σαρακηνό και τα ίχνη του. Δοκιμάζει να 
προχωρήσει μα το βουνό είναι μαλακό σαν ζυμάρι και δεν μπορεί να το περάσει περπατητός. Ακουμπά 
τότες το δεξί του χέρι στο πελώριο κοντάρι του, φουχτώνει με το αριστερό την κορφή του βουνού και σαν 
πουλί πετά πάνω από το βουνό. Μ’ ένα πήδημα βρέθηκε πάνω από την Κυθρέα. Τα πέντε δάκτυλα του 
χεριού του αποτυπώθηκαν στη μαλακή κορφή του βουνού κι έμειναν από τότε τα σημάδια τους εκεί, για 
να δώσουν στο βουνό το όνομα Πενταδάκτυλος.



Ένα πρωί ο Διγενής διάκρινε μακριά μέσα στον κάμπο έναν όγκο σαν λόφο να προχωρεί κατά 

την Αμμόχωστο.

-«Νάτος! Αυτός είναι», είπε. «Πού πας, μωρέ», φώναξε δυνατά κι άδραξε από εκεί έναν 

πελώριο βράχο και τον έριξε με όλη του τη δύναμη στον Σαρακηνό. Δεν πέτυχε όμως τον 

σκοπό του γιατί, η γυναίκα του που φοβήθηκε μήπως σκοτωθούν άλλα πλάσματα, άρπαξε τον 

Διγενή από το μπράτσο τη στιγμή που έριχνε τον βράχο. Έτσι ο βράχος δεν έφτασε ως τον 

Σαρακηνό κι έπεσε κοντά στη ρίζα του βουνού, μπήχτηκε στη γη και έμεινε εκεί ως τα σήμερα, 

με το όνομα Πέτρα του Διγενή. Ο Σαρακηνός γλίτωσε κι έφυγε στον τόπο του.

* Στα παράλια του χωριού της Χλώρακας σώζονται τα απομεινάρια του μεγάλου αυλακιού τού 

Διγενή που έφερνε το νερό από πολύ μακριά, από την Τάλα, στο παλάτι της Ρήγαινας.Ο 

Διγενής ήταν ένας θρυλικός υπεράνθρωπος με σωματική δύναμη και ανδρεία, προασπιστής 

των ακριτικών Ελλήνων.Ο Διγενής Ακρίτας αγάπησε τη Ρήγαινα που ήταν βασίλισσα της 

Κύπρου και είχε τον πύργο της στα Παλιόκαστρα κοντά στην Χλώρακα. Όταν την είδε ο 

Διγενής, την αγάπησε και ήθελε να την πάρει γυναίκα του. Η Ρήγαινα για να τον παντρευτεί 

του ζήτησε να κτίσει αυτό το μεγάλο αυλάκι, όπως και έγινε. Όμως η Ρήγαινα τον γέλασε και 

κατόπιν, φοβούμενη την οργή του, μπήκε σε μια βάρκα για να φύγει απο την Κύπρο.Ο Διγενής 

οργισμένος της έριξε μια πέτρα που έπεσε μεσα στη θάλασσα, και έχει μείνει μέχρι σήμερα και 

λέγεται «νησίν του Διγενή».



ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΣΕΡΒΙΑΣ



ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΒΡΙΚΟΛΑΚΑ

Η επικρατέστερη θεωρία θέλει τον θρύλο του μυλωνά-βαμπίρ να έχει επινοηθεί τον 19ο αιώνα από 
τον Σέρβο συγγραφέα Μίλοβαν Γκλίσιτς, για το βιβλίο του "90 χρόνια μετά". Το βιβλίο στάθηκε 
αφορμή για να γυριστεί η πρώτη σερβική ταινία τρόμου, με τίτλο "Leptirica" και να περάσει ο 
Σαβάνοβιτς στη σφαίρα των μύθων.

Η κακή φήμη του Σάβα Σαβάνοβιτς ξεπέρασε ακόμη κι αυτή του "αντιπάλου" του, Σέρβου ... 
βρικόλακα, Πέταρ Μπλαγκόγιεβιτς, του πρώτου και μοναδικού βρικόλακα στον κόσμο, όπως λέει η 
παράδοση.

Ο Πέταρ Μπλαγκόγιεβιτς πέθανε ξαφνικά το 1725, αλλά ακόμη και μετά το θάνατό του, οι συγγενείς 
του και πολλοί χωρικοί ανέφεραν ότι τον είδαν να τριγυρίζει στο χωριό Κισίλιεβο. Σε μια εβδομάδα 
πέθαναν ορισμένοι χωρικοί στην περιοχή και τελικά οι αρχές αποφάσισαν να ανοιχτεί ο τάφος του.

Το σώμα του Μπλαγκόγιεβιτς δεν ήταν μέσα, αλλά βρέθηκε σε άλλο σημείο, σε καλή κατάσταση, 
όπως όταν πέθανε. Τελικά, τρύπησαν το σώμα με έναν πάσσαλο, τον αποκεφάλισαν και τον έκαψαν 
και πέταξαν τις στάχτες στο Δούναβη.





ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ



ΜΥΘΟΣ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ GRIMM

Σύμφωνα με τον μύθο το 1284 εμφανίστηκε στην πόλη Hameln ένας 

περίεργος άνθρωπος που υποσχέθηκε να την απελευθερώσει έναντι 

αμοιβής, από τα προβλήματα που δημιουργούσαν οι ποντικοί και οι 

αρουραίοι. Πράγματι ο άνθρωπος αυτός, παίζοντας την φλογέρα του, 

κατάφερε να οδηγήσει και τελικά να πνίξει τα τρωκτικά σε κοντινό ποτάμι. 

Ωστόσο μετά την άρνηση των χωρικών να τον αποπληρώσουν για τις 

υπηρεσίες του, ο ξένος απήγαγε για πάντα τα παιδιά τους, οδηγώντας τα 

με την φλογέρα του σε παρακείμενο βουνό και από εκεί υπογείως στην 

Τρανσυλβανία αν και στο τέλος τα παιδιά επιστρέφουν στην πόλη




