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Λαϊκά παραμύθια 

 

Το χρυσόψαρο 
Μια φορά ήταν ένας φτωχός ψαράς, κι όλη νύχτα 
αγωνιζόταν να πιάσει ψάρι και ψάρι δεν έπιανε. 
Κόντεψε τέλος η αυγή, έριξε πάλι τ’ αγκίστρι του κι 
έλεγε απομέσα του: «Ω, Θεέ μου, δυστυχία! σήμερα 
θα πεθάνουν τα παιδιά μου απ’ την πείνα». 
Του φάνηκε τότε πως τσίμπησε ψάρι και τράβηξε τ’ αγκίστρι. Τι να δει! 
Ένα ψαράκι χρυσό! Έκανε να το βγάλει απ’ τ’ αγκίστρι κι άκουσε μια 
φωνή να του λέει: «Ρίξε το ψαράκι το χρυσό στο γιαλό, και θα δεις 
καλό». 
– Ε, λέει με το νου του, να το ρίξω! έτσι κι έτσι δεν θα μου κάμει τίποτε 
ένα ψαράκι.Και το ’ριξε στη θάλασσα. Πάλι ακούει την ίδια φωνή να 
του λέει: 
– Τι καλό θέλεις να σου κάμω; 
– Ε, λέει, να πάω στο σπίτι μου και να βρω ψωμιά και φαγιά. 
Σαν πήγε στο σπίτι του, τα ήβρεν όλα όπως του είπε η φωνή. Είπε την 
ιστορία όλη στη γυναίκα του. 
– Αχ, καλέ, του λέει αυτή, αντί να ζητήσεις, τίποτε καλό, ζήτησες ψωμιά 
και φαγιά; 
– Ε, καλά, της λέει αυτός. Αν το ξαναπιάσω, τι θέλεις να του ζητήσω; 
Η γυναίκα τού είπε να ζητήσει παλάτια! 
Επήγεν ο καημένος ο ψαράς, έριξε το δίχτυ κι έπιασε πάλι το 
χρυσόψαρο. Έκανε να το βγάλει πάλι απ’ τ’ αγκίστρι και άκουσε τη 
φωνή: «Ρίξε το ψαράκι το χρυσό στο γιαλό, και θα δεις καλό». 
Το έριξε, κι άκουσε πάλι τη φωνή: «Τι καλό θέλεις να σου κάμω;» κι 
αυτός εζήτησε παλάτια. 
Πάει στο σπίτι του και τι να δει; παλάτια ωραιότατα! 
– Αχ, του λέει η γυναίκα του, να πά’ να το ξαναπιάσεις και να του 
ζητήσεις συ να γίνεις βασιλιάς κι εγώ βασίλισσα. 
Επήγε πάλι κι έκαμεν όπως έκαμνε και τις άλλες φορές, άκουσε τη 
φωνή και ζήτησε ό,τι του είπε η γυναίκα του. Μα πάει κατόπι στο σπίτι 
του, και τι να δει; Μια καλύβα όπως πρώτα, και τα παιδιά του 
πεινασμένα. 
 

ΠΗΓΗ: http://paramithi-paramithi.blogspot.com/2010/02/blog-post_11.html 

http://paramithi-paramithi.blogspot.com/2010/02/blog-post_11.html
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Η θάλασσα και ο ναυαγός 

Μια φορά κι έναν καιρό βρέθηκε σε μια ερημική ακτή ένας ναυαγός. 

Τον ξέβρασε εκεί το κύμα και κουρασμένος όπως ήταν αποκοιμήθηκε. 

Μετά από ώρα, αφού ξύπνησε και είδε που βρίσκεται άρχισε να 

κατηγορεί και να θυμώνει με την θάλασσα, λέγοντάς της ότι δελεάζει 

τον κόσμο με την ομορφιά της, την γαλήνη της και την λαμπροσύνη της. 

Και όταν δεχτεί τους ανθρώπους στα καταγάλανα νερά της τότε αλλάζει 

όψη και αρχίζει να αγριεύει και να τους καταστρέφει. Ακούγοντας όλα 

αυτά η θάλασσα, στεναχωρημένη, εμφανίζεται μπροστά του με την 

μορφή όμορφης γυναίκας και του απαντάει: Δεν πρέπει να κατηγορείς 

εμένα φίλε μου, γιατί κανονικά είμαι ήρεμη όπως είναι και η γη που 

πατάς. Οι άνεμοι φταίνε που ξαφνικά και χωρίς προειδοποίηση 

πέφτουν πάνω μου δημιουργώντας τεράστια κύματα με αποτέλεσμα να 

γίνομαι άγρια και επικίνδυνη…χωρίς όμως να το θέλω. 

Έτσι κι εμείς λοιπόν, όταν κάποιος μας αδικήσει πρέπει να 

κατηγορήσουμε 

αυτόν που 

πραγματικά 

ευθύνεται και όχι 

κάποιον ο οποίος 

είναι υποταγμένος 

σε αυτόν που θέλει 

να μας αδικήσει. 

 

ΠΗΓΗ: https://paramythades.org/2015/02/09/%CE%B7-

%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-

%CE%BD%CE%B1%CF%85%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%82/ 
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Η αδελφή του Μέγα Αλεξάνδρου  

Στους περαζόμενους καιρούς, που οι Έλληνες ορίζαν, όταν ο βασιλιάς 

Aλέξανδρος, εκυρίευσε τον κόσμο, εκάλεσε τους δημογέρωντες κι 

ερώτησε: 

- Πώς να ζήσω πολλά χρόνια, να είμαι πάντα νέος; Έχω τόσα πολλά 

ακόμα να κάμνω σ' αυτόν τον Πάνω Κόσμο! 

- Υπάρχει o τρόπος, αλλά είναι δυσκολότατος, του λέγουν αυτοί. 

- Και ποιός είναι αυτός ο τρόπος; Θέλω να τον ξεύρω. 

- Είναι να πάγεις, να φέρεις και να πιείς το Αθάνατο Νερό. 

- Kαι πού εμπορώ να βρω αυτό το Αθάνατο Νερό, να τo πιώ; 

- Στην Άκρη του Κόσμου, πέρα απ' τα Δυό Βουνά, που διαρκώς 

ανοιγοκλείνουν, τόσο γλήγορα πού ο ταχύτερος σταυραετός δεν 

προφθαίνει να περάσει. Πολλά από τα καλύτερα βασιλόπαιδα 

προσεπάθησαν να περάσουν να φθάσουν στ΄Αθάνατο αυτό Νερό. 

Κανένα δεν το κατάφερε. Τα 

έφαγαν τα Δυό Βουνά. Την 

ζωή τους, που την ήθελαν 

αιωνία, την έχασαν γιά 

πάντα. Αλλά, και να 

καταφέρεις και περάσεις, 

πολυχρονεμένε μας 

βασιλιά, αυτά τα τρομερά 

τα Δυό Βουνά, και άλλος 

κίνδυνος σε περιμένει. 

Μπρός σου, θα 'βρείς τον 

Μεγάλο Δράκο, φύλακας 

της πηγής με το Αθάνατο 

Νερό. Έχει εκατό μάτια 

ολόγυρα στο κεφάλι του, 

και μέρα νύχτα, ποτέ δεν 

κοιμάται. Όταν κλείνει τα 

πενήντα τα μισά του τα 

μάτια, τα άλλα του τα 

πενήντα μένουν ανοιχτά να 
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παραμονεύουν. Πρέπει να τον σκοτώσεις γιά να πάρεις το Αθάνατο 

Νέρο. Έως τώρα κανείς δεν το κατόρθωσε... 

Όταν τα ήκουσε ο Aλέξανδρος, προσέταξε να σελώσουν το αγαπημένο 

του το άλογο, τον Βουκέφαλο, από όλα καλύτερο και γληγορότερο, πιό 

γληγορο ακόμα κι από τον σταυραετό, ή κι από την αστραπή. Πείρε το 

τετραπίθαμό σπαθί, το τρεις οργυές κοντάρι. 

Και έφιππος λοιπόν, δρόμο πέρνει δρόμο αφήνει, και φθάνει στην Άκρη 

του Κόσμου, κει που συνδυό δεν περπατούν, συντρείς δεν 

κουβεντιάζουν, στα Δυό Βουνά που του 'παν οι δημογέροντες. Στέκεται 

ο Αλέξανδρος, τα βλέπει που αδιάκοπα, σαν να μασούν ανοιγοκλείνουν, 

και τόσο γλήγορα που μήτε γεράκι δεν μπορεί να περάσει χωρίς να τ' 

αρπάξουν. 

Ο Αλέξανδρος όμως, το γενναίο παλληκάρι, δεν εφοβήθηκε· δίνει μια 

καμτζικιά του Βουκεφάλου του, και σαν την αστραπήν επέρασαν, χωρίς 

να τους φάγουν τα δυό Βουνά κι εβγήκαν ζωντανοί. Μόνο, τρείς τρίχες 

της ουράς του αλόγου επιάσθηκαν... 

Ο λεβέντης βασιλιάς αντίκρησε τον φοβερόν δράκοντα με τα εκατό 

μάτια, τα μισά με κλειστά τα βλέφαρα. Τραβάει το τετραπίθαμο σπαθί, 

ορμάει και τον σκοτώνει, πριν ακόμα καταλάβει ο δράκος τι του 

γινόταναι, και έπεσε νεκρός στον τόπο. 

Και έτσι έφθασε στην πηγή με τ' Αθάνατο Νερό ο Αλέξανδρος... Εγέμισε 

τo χρυσό του το παγούρι, επότισε το άλογό του, και το καλό το 

παλληκάρι πήρε άλλο μονοπάτι, τον δρόμο της επιστροφής. Στον 

γυρισμό τα Δυό Βουνά ήτον ανοιχτά και γιά πάντα πιά ακίνητα. 

Όταν έφθασε στο παλάτι του ο Αλέξανδρος εξέχασε να πει στην αδελφή 

του τι είχε στο χρυσό παγούρι. Και να που μιά μέρα η αδελφή του 

πέρνει το χρυσό παγούρι, να το καθαρίσει και να το υαλίσει και χύνει το 

Αθάνατο Νερό στο περιβόλι... Tο Αθάνατο Νερό επότισε μιαν 

αγριοκρομμυδιά που, από τότε, ποτέ δεν εμαράθηκε. Όταν έμαθε η 

βασιλοπούλα τι ζημιά και τι κακό έκανε, απελπίσθηκε, κι έμηνε 

απαρηγόρητη. 

- Θεέ μου! λέγει, πως να πιστεύσω που μια μέρα θα πεθάνει και ο 

αγαπημένος μου ο αδελφός, και που εγώ θα φταίω; Με πρέπει όταν 
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πεθάνει ο Αλέξανδρος, να μπορέσω να τον ξαναφέρω στο φως του 

Επάνω Κόσμου. 

Και από τότε, η αδελφή του βασιλιά έγινε ψάρι από τον ομφαλό ως τα 

πόδια της. Έπεσε γυναικόψαρο στην θάλασσα και εκεί ζει από τότε ως 

σήμερα. Είναι η Γοργόνα. Την πανσέλλινο, στα πλοία της ανατολής, στης 

δύσης τα καράβια, την βλέπουνε και την ακούν, οι ναύτες και ψαράδες! 

Η Γοργόνα η βασιλοπούλα διαρκώς γοργογυρίζει όλες τες αρμυρές 

θάλασσες. Και όταν συναντήσει καράβι, πάγει κοντά του, και του ρωτά 

με την γλυκειά της την φωνή, σαν να τραγουδάει: 

Εσύ με τά λευκά πανιά, πελαγίσιο ταξιδιώτη, 

γιά λέγε με, να σε χαρώ, αν ζει ο αδελφός μου. 

Ζει ο βασιλιάς Aλέξανδρος; 

Aλίμονο στον καραβοκύρη, στον ναύκληρο, στους ναύτες, άμα πει 

κανείς που απέθανε ο βασιλιάς Αλέξανδρος. 

Τότε η Γοργόνα, από μεγάλη θλίψι και τρομερή οργή, αναταράζει τα 

ύδατα, σηκώνει τα κύματα ως τα σύννεφα, φυσάει σαν θρακιάς, 

ξεσχίζει τα πανιά, σπάει τα κουπιά. Γεμίζει η θάλασσα παλληκάρια, και 

σε φοβερή τρικυμία βουλιάζει και χάνεται το πλοίο... 

Εάν όμως ο καραβοκύρης ξεύρει τι πρέπει να πει γιά να σωθούν όλοι 

τους, απαντήσει στην ωραία Γοργόνα: 

Zει ο βασιλιάς Aλέξανδρος, ζει και βασιλεύει, 

και τον κόσμο κυριεύει! 

Tότε, η ωραία Γοργόνα χαίρεται, λύνει την κόμη της, απλώνει τα χέρια 

της σαν αγκαλιά και προστατεύει το πλοίο, κάμνει την θάλασσα γάλα 

και σαν αμέτρητο χαμόγελο τα κύματα. Ο καραβοκύρης και οι ναύτες 

ακούουν τότε την Γοργόνα, να τραγουδάει έτσι που φεύγει: 

Zει ο βασιλιάς Aλέξανδρος, ζει ο αδελφός μου, 

ζει και βασιλεύει και τον κόσμο κυριεύει! 

 

ΠΗΓΗ: https://www.info-grece.com/anthologie/o-megas-alexandros-kai-i-adelfi-tou-i-gorgona 
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Μύθοι 
 

Ο μύθος του Περσέα και των Γραιών 

Τον μύθο του Περσέα, του νεαρού από τη Σέριφο που έταξε στον 

Βασιλιά το κεφάλι της Μέδουσας, την οποία κατάφερε να σκοτώσει με 

το τέχνασμα της αντανάκλασης, λίγο-πολύ τον γνωρίζουμε όλοι. Αυτό 

που δεν γνωρίζουμε, είναι πως από την υπόσχεση του Περσέα στον 

Βασιλιά μέχρι τον θάνατο της Μέδουσας, μεσολάβησε μια περιπέτεια 

με φοβερές και τρομερές μορφές της μυθολογίας. Η θεά Αθηνά 

ανέλαβε να βοηθήσει τον απογοητευμένο από το αδύνατο της 

αποστολής του Περσέα, πηγαίνοντάς τον στις Ναϊάδες. Οι νύμφες του 

υγρού στοιχείου τον προίκισαν με φτερωτά σανδάλια και με ένα κράνος 

που τον έκανε αόρατο. Ξεκίνησε έτσι να βρει την Μέδουσα, αλλά οι 

μόνες που γνώριζαν πού βρίσκεται ήταν οι Γραίες. Αυτές οι τρεις 

εφιαλτικές οντότητες της μυθολογίας ήταν θεές με τη μορφή 

γερασμένων γυναικών. Την ζοφερή της εμφάνιση ολοκλήρωναν τα εκ 

γενετής φαλακρά τους κεφάλια 

και το γεγονός πως είχαν από 

κοινού μόνο ένα μάτι και ένα 

δόντι, τα οποία δανείζονταν με τη 

σειρά. Μία εξ αυτών λοιπόν κάθε 

φορά έπαιρνε το μάτι τους και 

φυλούσε την σπηλιά τους, αλλά 

την στιγμή που η επόμενη Γραία 

άλλαζε… βάρδια και έπαιρνε με τη 

σειρά της το μάτι, και οι τρεις τους 

ήταν τυφλές. Αυτό το 

δευτερόλεπτο της αλλαγής 

εκμεταλλεύτηκε ο Περσέας που 

παραμόνευε, άρπαξε το μάτι και τους δήλωσε πως θα τους το 

επιστρέψει μόνο αν του πουν πού κρύβεται η Μέδουσα. Όπως και 

τελικά έγινε… 

 

ΠΗΓΗ: https://www.in2life.gr/features/notes/article/396211/5-apisteftoi-arhaioi-ellhnikoi-mythoi-

poy-den-xerate.html 
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Το Τέρας του Λοχ Νες 

Τέρας του Λοχ Νες είναι ένα θαλάσσιο ερπετό που σύμφωνα με το 

μύθο ζει στη λίμνη Νες της βόρειας Σκωτίας. Αποτελεί αντικείμενο 

μελέτης της κρυπτοζωολογίας. Απαντάται συχνά και με το όνομα Νέσι. 

Αναφορές για την ύπαρξη ενός απροσδιόριστου τέρατος στη λίμνη του 

Λοχ Νες χρονολογούνται από τον 6ο περίπου αιώνα, όταν σύμφωνα με 

το θρύλο ο άγιος Κολούμπα έσωσε με θαυματουργικό τρόπο τη ζωή 

ενός ανθρώπου από αυτό. 

Στις πρώτες σύγχρονες 

αναφορές ανήκει μια 

ανώνυμη επιστολή στην 

εφημερίδα Inverness Courier 

το 1932, σύμφωνα με την 

οποία ένα ζευγάρι είχε 

παρατηρήσει στη λίμνη του 

Λοχ Νες ένα άγνωστο είδος , 

όπως μαρτυρούσαν τα ίχνη 

του στην επιφάνεια της θάλασσας. Αργότερα αποδείχθηκε πως η 

περιγραφή του ήταν κάπως υπερβολική. Έκτοτε ακολούθησαν 

περισσότερες μαρτυρίες και διαφορετικές αναφορές σε ένα «τέρας» 

μήκους από 6 έως 124 πόδια. Τον Απρίλιο του 1934 εμφανίστηκε μια 

φωτογραφία της Νέσι, γνωστή και ως η «φωτογραφία του χειρουργού», 

δημιούργημα του γυναικολόγου Ρόμπερτ Γουίλσον. Αποτελεί μέχρι 

σήμερα την πιο δημοφιλή απεικόνιση του τέρατος που εμφανίζεται με 

μακρύ λαιμό και μικρό κεφάλι, έχοντας παρόμοια χαρακτηριστικά με 

ένα πλησιόσαυρο. Ο γιος του Γουίλσον παραδέχτηκε την πλαστότητά 

της, η οποία αποδείχτηκε το 1995 από μια ομάδα ερευνητών. 

Υποβρύχιες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν το 2003, με χρήση σόναρ, 

απέτυχαν να εντοπίσουν το θρυλούμενο. Ο θρύλος είναι τόσο 

ξακουστός που το 2007 γυρίστηκε και μια από τις πιο διάσημες ταινίες 

πάνω σε αυτόν τον θρύλο, το “The Water Horse: Legend of the Deep”. 

 

ΠΗΓΗ: https://el.wikipedia.org/wiki/Τέρας_του_Λοχ_Νες 
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Πλοία-Φαντάσματα 

 

El Caleuche 

Ένα πλοίο φάντασμα που λέγεται ότι 

πλέει στα ύδατα ανοικτά των ακτών της 

Χιλής. Σύμφωνα με το θρύλο, 

εμφανίζεται πάντα τη νύχτα φωτεινό 

μέσα από την ομίχλη. Το πλοίο «φυλάει 

τα νερά και τιμωρεί εκείνους που 

προκαλούν τη δυστυχία στη θάλασσα ή τα πλάσματα που ζουν σε 

αυτή». Το πλήρωμα του πλοίου λέγεται ότι αποτελείται από νεκρούς 

ναυαγούς και ναύτες και μάγισσες. Στις ήρεμες βραδιές, λέγεται, ότι 

μπορεί κανείς να ακούσει τη μουσική και τα γέλια που προέρχονται από 

το πλοίο. 

 

Τρόμος και Έρεβος 

Την 19η Μαΐου του 1845, δύο πλοία, το 

HMS Erebus και το HMS Terror, 

αναχώρησαν από την Αγγλία και 

απέπλευσαν για την καναδική Αρκτική. 

Ο στόχος τους ήταν να ταξιδέψουν 

μέσα από τα επικίνδυνα νερά του 

Βορειοδυτικού Περάσματος, που 

χωρίζονται από τον Ατλαντικό και τον Ειρηνικό Ωκεανό. Με επικεφαλής 

τον Σερ Τζον Φράνκλιν, τα πλοία επρόκειτο να συλλέξουν δείγματα για 

επιστημονικές μελέτες καθ’ οδόν. Από τους 134 αξιωματικούς και τους 

άνδρες της αποστολής κανείς δεν επέστρεψε ποτέ. Μηνύματα που 

ανακαλύφθηκαν αργότερα από μια αποστολή διάσωσης δείχνουν ότι τα 

πλοία παγιδεύτηκαν στον πάγο μακριά από το νησί Κινγκ Γουίλιαμ στην 

καναδική Αρκτική. Ο Φράνκλιν πέθανε στις 11 Ιούνη 1847, και τα πλοία 

εγκαταλείφθηκαν στις 22 Απριλίου, 1848. Οι πρώτοι επιζώντες 

προσπάθησαν να διασχίσουν τον πάγο και να φτάσουν με ασφάλεια 

στην ηπειρωτική χώρα του Καναδά. Πρόσφατα, αρχαιολόγοι από τον 
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Καναδά ανακάλυψαν το ναυάγιο του HMS Έρεβος κατά τη διάρκεια του 

Victoria Strait Expedition 2014. 

 

København 

Στις 14 του Δεκεμβρίου του 

1928, το Κόμπενχαουν, το 

πλοίο μίας δανέζικης και 

ασιατικής εταιρείας 

αναχώρησε από το Ρίο ντε λα 

Πλάτα (μια περιοχή ανάμεσα 

στην Ουρουγουάη και την 

Αργεντινή) για την 

Αυστραλία. Ήταν αξιοσημείωτο το γεγονός ότι είχε πέντε κατάρτια. 

«Ήταν ένα γερό σκάφος, εξοπλισμένο με ασύρματο με βοηθητική 

μηχανή και άφθονες σωσίβιες λέμβους. Ένα εκπαιδευτικό πλοίο, που 

είχε πλήρωμα 60 ανδρών, πολλοί από τους οποίους ήταν δόκιμοι, 

μερικοί από πολύ επιφανείς οικογένειες της Δανίας» εξηγούν οι 

ερευνητές. Το πλοίο ήταν σε επαφή, μέσω του ραδιοφώνου, με το 

νορβηγικό ατμόπλοιο William Blumer στις 21 Δεκεμβρίου, αλλά ξαφνικά 

η επαφή διακόπηκε και το πλοίο δεν ξαναέδωσε σημεία ζωής. Μετά την 

εξαφάνισή του København, πολλές θεωρίες και ιστορίες ειπώθηκαν για 

την απώλειά του, αλλά το πιο πιθανό φαίνεται να είναι ότι χτύπησε ένα 

παγόβουνο στο σκοτάδι ή την ομίχλη. Ωστόσο, το 1930, υπήρξαν 

αναφορές για εμφάνιση ενός πλοίου φαντάσματος με πέντε κατάρτια. 

Το 2012, ένα ναυάγιο βρέθηκε στο νησί του Τριστάν ντα Κούνια και 

είναι πιθανόν να πρόκειται για το Κόμπενχαουν. 

 

ΗMS Eurydice 

Το 1878, το HMS Ευρυδίκη, ένα 

εκπαιδευτικό πλοίο του Βασιλικού 

Ναυτικού, χάθηκε ενώ έπλεε κοντά 

στο Isle of Wight. Μια ξαφνική 

χιονοθύελλα βύθισε το πλοίο, 

σκοτώνοντας τα 364 μέλη του 
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πληρώματος, σε μία αρχικά ήρεμη μέρα. Η καταιγίδα εκδηλώθηκε τόσο 

ξαφνικά, που το πλήρωμα του πλοίου δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Το 

πλοίο συνέχισε να πλέει στα ανοικτά πριν εξαφανιστεί στη μέση της 

χιονοθύελλας. Από τότε, λέγονται ιστορίες ότι το φάντασμα του HMS 

Ευρυδίκη στοιχειώνει την περιοχή που βυθίστηκε. Ναυτικοί και 

επισκέπτες αναφέρουν ότι έχουν γίνει αυτόπτες μάρτυρες ενός πλοίου 

φαντάσματος στο Isle of Wight. Στη δεκαετία του 1930 μάλιστα, ένα 

βρετανικό υποβρύχιο αναφέρει ότι εντόπισε το πλοίου φάντασμα, ενώ 

συντελεστές στα γυρίσματα ενός ντοκιμαντέρ του ΙTV το 1998 στην 

περιοχή, αναφέρουν ότι είδαν και αυτοί το μυστηριώδες πλοίο. 

 

Mary Celeste 

Στις 4 Δεκεμβρίου 1872, ένα βρετανικό πλοίο ιστιοφόρο ονόματι Dei 

Gratia εντόπισε ένα εγκαταλελειμμένο πλοίο, το Mary Celeste να 

περιφέρεται στον Ατλαντικό 

Ωκεανό, όχι μακριά από τις 

Αζόρες. Από τα 10 άτομα που 

αποτελούσαν το πλήρωμα του 

Mary Celeste, κανένας δεν 

βρέθηκε ποτέ. Μια σωσίβια 

λέμβος έλειπε, αλλά το 

ημερολόγιο του πλοίου δεν 

ανέφερε πουθενά τίποτα για 

εγκατάλειψη του Mary Celeste. Η ομάδα που το εντόπισε, διαπίστωσε 

ότι υπήρχαν ορισμένες διαρροές. Το πλοίο μετέφερε πάνω από 1.700 

βαρέλια αλκοόλ, μερικά από τα οποία είχαν χυθεί. Το πλήρωμα του Dei 

Gratia άδειασε το νερό και έπλευσε το Mary Celeste στο Γιβραλτάρ, 

όπου οι βρετανικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για το τι συνέβη. Ωστόσο 

δεν ήταν σε θέση να καταλήξουν σε μια οριστική απάντηση, και το 

μυστήριο του Mary Celeste έχει παραμείνει άλυτο από τότε. 

Διαφορετικές ιδέες που έχουν προταθεί. Είτε ότι εγκατέλειψαν το 

πλοίο, γιατί φοβήθηκαν ότι θα εκραγεί όταν άδειασαν τα βαρέλια με το 

αλκοόλ, είτε γιατί νόμιζαν ότι το πλοίο βυθιζόταν. Ωστόσο, άλλες πιο 

ακραίες ιστορίες αναφέρουν την περίπτωση αποστατών, πειρατών, ή 

και θαλάσσιων τεράτων. 
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Ο Ιπτάμενος Ολλανδός 

Πρόκειται για το 

διασημότερο πλοίο 

φάντασμα που λέγεται 

ότι στοιχειώνει τα νερά 

κοντά στο Ακρωτήριο της 

Καλής Ελπίδας στη Νότια 

Αφρική. Ο όρος 

«Ιπτάμενος Ολλανδός» 

στην πραγματικότητα 

αναφέρεται στον 

καπετάνιο, δεν είναι το όνομα του πλοίου. Όσο για το τι συνέβη σε 

αυτό, υπάρχουν πολλές παραλλαγές της ιστορίας, αλλά η πιο διάσημη 

από αυτές είναι ότι ο καπετάνιος του πλοίου Χέντρικ Βαντερντέκεν, ο 

οποίος έζησε τον 17ο αιώνα και υπηρέτησε με την Ολλανδική Εταιρεία 

Ανατολικών Ινδιών, βρέθηκε σε μια καταιγίδα στο Ακρωτήριο της Καλής 

Ελπίδας και ορκίστηκε ότι παρά την οργή του Θεού, θα πάει το πλοίο 

του στο Table Bay, αψηφώντας τη μανία της φύσης. Ωστόσο το πλοίο 

χτύπησε σε ένα βράχο και βυθίστηκε, μαζί με όλο του το πλήρωμα. Ως 

τιμωρία για την ύβρη του, ο καπετάνιος και το πλήρωμα γίνανε 

φαντάσματα και λέγεται ότι πλέουν στα νερά για όλη την αιωνιότητα, 

ελπίζοντας μια μέρα να συγχωρεθούν.  

ΠΗΓΗ: https://www.iefimerida.gr/news/175926/πλοία-φαντάσματα-αυτοί-είναι-οι-πιο-τρομακτικοί-

μύθοι-των-θαλασσών-εικόνες 
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Τέρατα της Θάλασσας 

 

Vodyanoy 

Στη σλαβική παράδοση, το κακόβουλο τέρας που καραδοκεί σε 

ποτάμια, ρυάκια και λιμνούλες ακούει στο όνομα Vodyanoy και 

πρόκειται για αρσενικό πλάσμα με πρασινωπή απόχρωση, υπεύθυνο 

για πνιγμούς χωρικών και πλημμύρες. Ήταν επιπλέον ο Νο 1 ύποπτος 

για απαγωγές νεαρών κοριτσιών, καθώς μεταμορφωνόταν σε πανώριο 

λουλούδι στις όχθες των ποταμών και έκλεβε τις κοπέλες, πηγαίνοντας 

τες στο βασίλειό του και υποδουλώνοντάς τες. Η σλαβική παράδοση 

θεωρούσε ότι το πνεύμα προήλθε από αβάπτιστο άνθρωπο που 

αυτοκτόνησε, γι’ αυτό και φοβόταν τον αγιασμό, εξ ου και οι χωρικοί 

αγίαζαν τα νερά σε κάθε αναφορά της ύπαρξής του. Όσο για τους 

ναυτικούς, το σεβόταν και το δελέαζαν με καπνό, για να τους δώσει ως 

αντάλλαγμα μια καλή ψαριά… 
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Ο Θαλάσσιος Επίσκοπος 

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… 

 

Amabie  

Ήταν στην 

ιαπωνική 

παράδοση της 

Εποχής Έντο, σε 

μια περίοδο 

δηλαδή αγροτικών 

κοινωνιών, που το 

θηλυκό πνεύμα 

εμφανιζόταν στους 

αγρότες και προφήτευε είτε καλή σοδειά είτε αφανισμό της σποράς. Η 

Amabie είχε σώμα ψαριού, καλυμμένο δηλαδή με λέπια, και δεν ήταν 

σπάνιο να προφητεύει ακόμα και επιδημίες. Σε ένα τέτοιο μάλιστα 

ενδεχόμενο, το θηλυκό τέρας έλεγε στους χωρικούς να δείχνουν εικόνες 
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της στους αρρώστους για να αποθεραπευτούν και να περιοριστεί η 

πανδημία… 

 

Each-uisge  

Εδώ μιλάμε για κακόβουλο και μοχθηρό θαλάσσιο πνεύμα που 

κατοικούσε σε λίμνες και θάλασσες στα σκωτσέζικα Ηighlands. Το τέρας 

έπαιρνε τη μορφή αλόγου, ακόμα και όμορφου νεαρού άντρα, και 

παρέσυρε το θύμα του κοντά σε νερό. Όσο το θύμα, είτε πάνω στο 

άλογο είτε δίπλα στον όμορφο άντρα, παρέμενε μακριά από ποτάμια 

και λίμνες ήταν ασφαλές, όταν όμως προσέγγιζε το υγρό στοιχείο, το 

τέρας άρπαζε τον άτυχο άνθρωπο και τον έπνιγε στο νερό. Κατόπιν 

ξέσκιζε τις σάρκες του και τον καταβρόχθιζε, αφήνοντας πάντα το 

συκώτι να επιπλέει στην επιφάνεια του νερού. Όταν μάλιστα είχε την 

ανθρώπινη μορφή του, το each-uisge μπορούσε να αναγνωριστεί από 

τα φύκια στα μαλλιά του… 

 

Melusine 

Σύμφωνα με τη βορειοευρωπαϊκή 

λαϊκή παράδοση, το Melusine είναι 

ένα πλάσμα που μοιάζει με γοργόνα 

(μισό σώμα γυναίκας και μισό ψάρι ή 

ερπετό), αν και οι δύο ουρές της την 

κάνουν να ξεχωρίζει από τον συνήθη 

γοργονόκοσμο. Ζούσε σε τρεχούμενα νερά, όπως πηγές και ρυάκια, και 
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το συναπάντημα μαζί της θεωρούνταν μάντης κακών δεινών, 

προφητεύοντας έτσι τον χαμό προσφιλούς προσώπου… 

 

Umibozu  

Ο συνδυασμός ήρεμων νερών 

και καλού καιρού είναι η 

απόλυτη ευχή κάθε ψαρά, 

εκτός βέβαια κι αν μιλάμε για 

τη μακρινή Ιαπωνία, εκεί 

δηλαδή που τα ευνοϊκά για 

την ψαριά καιρικά στοιχεία 

θεωρούνταν σημάδι για το 

τελευταίο πράγμα που θα 

ήθελε ποτέ να συναντήσει ο 

ναυτικός, το Umibozu! Το 

τεράστιο θαλάσσιο τέρας 

ανέκυπτε χωρίς 

προειδοποίηση από τα βάθη 

των θαλασσών και 

κατέστρεφε τα πλοία που 

έβρισκε, φέρνοντας όλεθρο 

στο πέρασμά του και 

κάνοντας τα νερά να 

μανιάζουν. Το Umibozu 

περιγράφεται ως τεράστιο ανθρωποειδές με μαύρο δέρμα και 

κατατρομοκράτησε τους ναυτικούς της Ιαπωνίας για μπόλικους 

αιώνες… 

 

Finfolk  

Στη μυθολογία των Νήσων Orkney, οι Finfolk 

ήταν σκοτεινοί και καταχθόνιοι μάγοι, άσοι στις 

μεταμορφώσεις και ικανότατοι σε μια σειρά 

πραγμάτων. Ζούσαν σε μια πολυτελή πόλη, τη 

Finfolkaheem, που βρισκόταν στον πυθμένα των 
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θαλασσών και ήταν στην ουσία αμφίβια τέρατα που ζούσαν εξίσου 

καλά και στους δύο κόσμους. Για αιώνες είχαν τη φήμη των 

ανθρώπινων απαγωγέων, μεταφέροντας τα θύματά τους στη βυθισμένη 

πολιτεία τους και εξαναγκάζοντάς τα σε γάμους με μέλη της φυλής 

τους. Κι ενώ ο θρύλος υπήρχε για εκατοντάδες χρόνια, πλέον οι 

κάτοικοι των Orkney πιστεύουν ότι οι Finfolk έχουν εξαφανιστεί, κι αυτό 

από την έλευση λέει του χριστιανισμού στα εδάφη τους, κάτι που 

εξαφάνισε τα κακά πνεύματα… 

 

Afanc  

Στην ουαλική μυθολογία συναντάμε το τέρας της λίμνης με τα 

αναρίθμητα σχήματα και χρώματα: άλλοτε με τη μορφή κροκόδειλου, 

άλλοτε ως τεράστιος κάστορας, άλλοτε ως απλός νάνος. Το Αfanc 

καραδοκούσε για όποιον τολμούσε να μπει στα νερά του και η μανία 

του ήταν τέτοια που μπορούσε να κάνει τις λίμνες να πλημμυρίζουν και 

να πνίξει ολόκληρη τη Βρετανία, όπως το ήθελε τουλάχιστον ο τοπικός 

θρύλος. Κι ενώ το τέρας είχε το δικό του μερίδιο στον τρόμο των 

χωρικών, ο θρύλος ήθελε τον βασιλιά Αρθούρο (ή άλλο τοπικό ήρωα) 
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να το ξεπαστρεύει κάποια στιγμή, απαλλάσσοντας τον κόσμο από την 

ενοχλητική παρουσία του. 

 

 

Abaia 

Στην επικράτεια της μελανησιακής 

μυθολογίας, το απόκοσμο τέρας σε 

σχήμα τεράστιου χελιού κατοικούσε 

στον βυθό υδάτινων μαζών γλυκού 

νερού, θεωρώντας όλα τα 

πλάσματα του νερού παιδιά του. 

Οποιοσδήποτε λοιπόν 

προσπαθούσε να τα βλάψει ή να τα ενοχλήσει έμπαινε στο στόχαστρό 

του, με τραγική κατάληξη τον θάνατο. Το εξαιρετικά προστατευτικό 

τέρας έσπερνε όλεθρο ακόμα και σε ολόκληρα ψαροχώρια, με 

πλημμύρες και κατακλυσμούς ανείπωτους να αφανίζουν όσους 

γεύονταν ψάρια. Ζωντανοί έμεναν μόνο οι κρεατοφάγοι. Και οι 

χορτοφάγοι φυσικά, αρκεί να μην τρέφονταν με φύκια! 

 

Yacuruna  

Στις προφορικές διηγήσεις των φυλών του Αμαζονίου υπάρχουν οι 

Υacuruna, ανθρωποειδή του νερού που ομοιάζουν στα ανθρώπινα όντα. 

Είναι τριχωτά και δύσμορφα, 

ενώ τα κεφάλια τους είναι 

στραμμένα ανάποδα. Συνήθως 

συνοδεύονται από ερπετά και 

κροκόδειλους και ζουν σε 

υπέροχες υποθαλάσσιες 

πόλεις, μέσα σε κρυστάλλινα 

παλάτια. Σαν τους Finkfolk, οι 

Υacuruna είναι διαβόητοι για 

απαγωγές ανθρώπων, κυρίως γυναικών, τις οποίες κλέβουν ως νύφες 

για τον κόσμο τους. Μια γυναίκα που θα απαχθεί θα μετατραπεί 

σύντομα σε Yacuruna, με τη μεταμόρφωση να ξεκινά από μάτια, να 
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ακολουθεί το κεφάλι κ.ο.κ. Και κάτι ακόμα: οι Yacuruna θεωρούνται 

μεγάλοι θεραπευτές, γι’ αυτό και τους επικαλούνται συνήθως οι 

σαμάνοι των φυλών στα θεραπευτικά τελετουργικά τους… 

 

ΠΗΓΗ: https://www.patrasevents.gr/article/122987-mithoi-gia-ta-agnosta-thalassia-terata-pics  

 

  

https://www.patrasevents.gr/article/122987-mithoi-gia-ta-agnosta-thalassia-terata-pics


21 
 

Γοργόνες 

 

Οι Γοργόνες του Αισχύλου 

Γοργόνες ζούσαν στη Λιβυή. Υπήρχε ο 

θρύλος ότι όποιος τις κοιτούσε, 

πέτρωνε. 

 

Οι Γοργόνες του Ησίοδου 

Γοργόνες ζούσαν μέσα στη νύχτα 

πέρα από τον ωκεανό. 

 

Η Γοργόνα της Ασιατικής Καταστροφής 

Το Δεκέμβριο του 2004, το τσουνάμι της Νοτιοανατολικής Ασίας, 

προκάλεσε το θάνατο σε 280.000 ανθρώπους. Τα θεόρατα κύματα 

έβγαλαν έξω στη στεριά διάφορα παράξενα ψάρια. Ανάμεσα τους, 

βρέθηκε και ένα πτώμα γοργόνας με άσπρα μαλλιά και γυναικείο 

πρόσωπο. 

 

Οι Γοργόνες της Ιρλανδίας 

Λέγεται ότι οι γοργόνες ζούσαν βαθιά στη θάλασσα και στον θαλάσσιο 

πυθμένα. 

 

Οι Γοργόνες των Νησιών Shetland 

Γοργόνες φορούν δέρματα ζώων και κολυμπούν στο νερό, ενώ στη 

συνέχεια απομακρύνονται με πόδια στη γη. 
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Οι Γοργόνες του Orkey Island 

Οι γοργόνες του Orkey Island δεν έχουν ουρές ψαριών, αλλά φορούν 

μακρύ μεσοφόρι που μοιάζει με ουρά ψαριού όταν κολυμπούν στη 

θάλασσα. 

 

Οι Γοργόνες της Αρχαίας Ελλάδας 

Οι γοργόνες της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας λεγόντουσαν νηρηίδες ή 

θαλασσίες ή νύμφες της θάλασσας ή σειρήνες. Ήταν απλά γυμνές 

γυναίκες που βρίσκονταν κοντά στη θάλασσα. Επίσης με βάση μια 

εκδοχή, υποτίθεται ότι οι σειρήνες ήταν μισές γυναίκες και μισά 

πουλιά, και κατά μια άλλη, μισές γοργόνες και είχαν καταπληκτική 

φωνή. 

 

Οι Γοργόνες του Βορρά 

Υπάρχουν αναφορές από τη Φιλανδία, την Ισλανδία και τη Ρωσία ότι 

υπήρχαν γοργόνες και σε εκείνες τις περιοχές. Είναι όμως δύσκολο να 

το καταλάβουμε γιατί κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να αντέξει σε 

τέτοιες θερμοκρασίες για πάνω από 20 λεπτά. 

 

ΠΗΓΗ: https://sea7.wordpress.com/2012/10/06/ο-μύθος-της-γοργόνας/ 


