
Devil's Stones – Οι πέτρες του ∆ιαβόλου 

Legend about the creation of the small church on "Dorotka Hill"* 

Μύθος για τη δηµιουργία της µικρής εκκλησίας στο λόφο Ντορότκα 

Όταν κατασκευαζόταν η µικρή εκκλησία στη Ντορότκα συνέβη πως ότι έχτιζαν οι 

χτίστες κατα τη διάρκεια της µέρας, γκρεµιζόταν τη νύχτα. Όταν ο ιερέας της ενορίας 

ο πατέρας Lipnicki κατάλαβε αυτή τη φάρσα, έβαλε φρουρούς στην οικοδοµή και 

τους είπε να συλλάβουν τους δράστες, 

Την πρώτη νύχτα, οι φρουροί δεν παρατήρησαν τίποτα και κανέναν. 

Τη δεύτερη νύχτα, γύρω στα µεσάνυχτα, άκουσαν κάποιος φοβερούς ήχους στον 

αέρα και σε ένα λεπτό παρατήρησαν µεγάλους βράχους να πέφτουν γύρω από την 

µικρή εκκλησία που χτιζόταν. 

Οι φοβισµένοι φρουροί έφυγαν από τις θέσεις τους και το πρωί σε όλο τον οκισµό 

εξαπλώθηκε η είδηση οτι το νεκρό χέρι κουβαλούσε πέτρες µε σκοπό να γκρεµίσει το 

ναό που χτιζόταν. 

Ο ιερέας της ενορίας, αφού εξέτασε τις πέτρες, αποφάσισε να πολεµίσει τα κακά 

πνεύµατα και να τα διώξει από το λόφο µε εξορκισµούς. Εκείνη την Κυριακή έφυγε 

από την εκκλησία στο λόφο µε την λιτανεία. και ανάµεσα σε προσευχές αφιέρωσε 

στην κορυφή του βουνού µια ακόµη φορά προς τις τέσσερις κατευθύνσεις του 

κόσµου.Όταν πλησίαζε το βράδυ, οι φρουροί έφυγαν για τις θέσεις τους, µε σκοπό να 

παρακολουθήσουν απο κοντά την εργασία. 

Μέχρι τα µεσάνυχτα υπήρχε σιωπή τριγύρω. Όµως µετά τα µεσάνυχτα κάτι τροµερό 

ψιθύριζε. Από την βόρεια πλευρά µια οµάδα µαύρων διαβόλων εµφανίστηκε. 

Έχοντας πέσει στο δάσος που κύκλωνε το κτίσµα, είχαν ήδη αρπάξει γιγαντιαίες 

πέτρες στα νύχια τους µε σκοπό να γκρεµίσουν τους τοίχους του ναού. 

Όµως από την ανατολή µερικοί άγγελοι εµφανίστηκαν εκείνη τη στιγµή και άρχισαν 

να πολεµούν το Σατανά. Πήραν τις πέτρες από τα νύχια των διαβόλων µε τόση 

δύναµη που οι πέτρες έπεσαν τόσο µακριά όσο τα προάστια του Siemianowice, όπου 

ακόµη µέχρι σήµερα είναι εκει κάτω σπασµένες σε µικρότερα κοµµάτια σε αυτή την 

περιοχή µερικών µιλίων, µε εµφανή σηµάδια νυχιών. 

Τα µέρη των βράχων που είναι σηµαδεµένα από τους διαβόλους, µπορεί ακόµη να τα 

δει κάποιος δίπλα στους τοίχους της µικρής εκκλησίας της Ντορότκα. Όµως απο τότε 

το κακό δεν έχει εµφανιστεί στο λόφο και δεν εµπόδισε να ολοκληρωθεί το χτίσιµο 

της µικρής εκκλησίας. 

-Η Ντορότκα είναι ο ψηλότερος λόφος στο Będzin  

-Το Siemianowice είναι µια πόλη στη Silesia, περίπου 20 χλµ από το Będzin 

 


