
  

Το νυχτερινό λεωφορείο – Πεκίνο

Νεαρός άντρας επιβιβάζεται μεσάνυχτα σε λεωφορείο και ο 
μόνος συνεπιβάτης είναι ένας ηλικιωμένος. Λίγο αργότερα 

επιβιβάστηκαν άλλοι δύο και όταν το λεωφορείο ξεκίνησε, ο 
γέρος άρχισε να κατηγορεί τον πρωταγωνιστή μας ότι του 

έκλεψε λέει το πορτοφόλι. Στον καυγά που ακολούθησε, του 
είπε να κατεβούν στην επόμενη στάση και να πεταχτούν μέχρι 

το αστυνομικό τμήμα. Όπως και έγινε λοιπόν, αν και ο 
παππούς όταν κατέβηκαν δεν ήταν πια εξαγριωμένος αλλά 
ανακουφισμένος: «Μόλις έσωσα τις ζωές και των δυο μας!». 
Κι αυτό γιατί ο παππούς είχε δει καλά τους δύο νυχτερινούς 
επιβάτες, παρατηρώντας ότι δεν είχαν πόδια, επιπλέοντας 

στον αέρα! 



  

Το νυχτερινό λεωφορείο-Πεκίνο

 Ε ναι, επρόκειτο για φαντάσματα. Την επόμενη μέρα η είδηση ότι το συγκεκριμένο 
λεωφορείο είχε εξαφανιστεί, παρέα με τον οδηγό του, έκανε τον γύρο της Κίνας. Το 
λεωφορείο εντοπίστηκε μια εβδομάδα αργότερα κάπου 100 χιλιόμετρα μακριά, με 
τον οδηγό του σε προχωρημένη αποσύνθεση. Αυτό που έκανε το πράγμα ακόμα 

πιο περίεργο ήταν ότι οι έρευνες βρήκαν αίμα στο ντεπόζιτο αντί για πετρέλαιο. Όσο 
για τους δράστες, οι αστικοί μύθοι δίνουν και παίρνουν, καθώς τα αγαπημένα 

φαντάσματα του καθενός φάνταζαν πια υπεύθυνα για τη στυγερή δολοφονία…



  

Η όμορφη κοπέλα της Γέφυρας 
Ancol – Ινδονησία

Ο μύθος περιστρέφεται γύρω 
από το φάντασμα της Maryam 
και ακολουθεί τη νεκρή κοπέλα 
καθώς στοιχειώνει τη Γέφυρα 

Ancol της Τζακάρτα, εξηγώντας 
στα μυαλά πολλών την απίστευτη 

συχνότητα των τροχαίων 
ατυχημάτων της γέφυρας! Η 
τραγική ιστορία της κοπέλας 

χρονολογείται από τις αρχές του 
19ου αιώνα, όταν η Maryam 

δούλευε ως παραδουλεύτρα στο 
σπίτι πλούσιου εμπόρου. 



  

Η όμορφη κοπέλα της Γέφυρας 
Ancol – Ινδονησία

Ο κύριος την ερωτεύτηκε και θέλησε να την κάνει παλλακίδα 
του, γι’ αυτό και αυτή το έσκασε και όργωνε τους δρόμους της 
Τζακάρτα. Τότε ήταν που η απαράμιλλη ομορφιά της μπήκε 

στο στόχαστρο τοπικού πολέμαρχου και όταν εκείνη απέρριψε 
το κόρτε του, ο αρχιληστής τη βίασε και τη σκότωσε, 

παρατώντας τη σορό της σε ορυζώνα κοντά στη γέφυρα. 
Περιττό να αναφερθεί ότι το πνεύμα της έχει εντοπιστεί συχνά 

σε ομολογίες αυτοπτών μαρτύρων, τρομοκρατώντας τους 
άντρες της Τζακάρτα…



  

Οι Σημαντικότεροι Θεοί της Ινδίας

ΒΡΑΧΜΑ
ΓΚΑΝΕΣΑ
ΛΑΚΣΜΙ

ΠΑΡΒΑΤΙ-ΚΑΛΙ



  

ΒΡΑΧΜΑ
Είναι το πρώτο πρόσωπο της 
Ινδικής Τριμούρτι (Τριάδας), 
που την αποτελούν ο Βράχμα, 
ο Βισνού και ο Σίβα. 
Δημιουργός του σύμπαντος, 
το οποίο εκδηλώνεται και 
καταστρέφεται περιοδικά. 
Είναι ο πατέρας των θεών και 
των ανθρώπων, Κύριος των 
Οριζόντων και των 4 Βεδών. 
Σύζυγός του είναι η 
Σαρασβάτι.



  

ΒΡΑΧΜΑ

Απεικονίζεται σε χρώμα κόκκινο, συνήθως με 4 
κεφάλια, σαν Κύριος των κατευθύνσεων του 

χώρου. Μερικές φορές έχει και ένα πέμπτο που 
κοιτάζει προς τα πάνω. Αυτό λέγεται ότι του το 

έκαψε ο Σίβα με το τρίτο του μάτι γιατί τον 
προσέβαλε. Εχει 4 χέρια στα οποία κρατάει ένα 

κομπολόι προσευχών, ένα βάζο με στόμιο και τις 
4 Βέδες. Το όχημά του είναι μια χήνα ή ένας 

κύκνος.



  

ΓΚΑΝΕΣΑ
Ο Γκανέσα είναι δίδυμος 
αδελφός του Καρτικέγια. Και οι 
δύο είναι παιδιά του Σίβα και της 
Παρβάτι. Eίναι μια από τις πιο 
δημοφιλείς θεότητες της Ινδίας. 
Είναι θεός της σοφίας, της 
γνώσης, Προστάτης των 
γραμμάτων και των τεχνών, 
Κύριος των αρχών και Αυτός 
που απομακρύνει τα εμπόδια. 
Απεικονίζεται σαν λευκός 
ελέφαντας ή σαν άνδρας με 
κεφάλι ελέφαντα.



  

ΓΚΑΝΕΣΑ

Υπάρχουν διάφορες εκδοχές για το λόγο για τον 
οποίο έχει κεφάλι ελέφαντα. Σύμφωνα με μια 
παράδοση το κεφάλι του απανθρακώθηκε, όταν, 
όντας παιδί, έπεσε επάνω του το μοιραίο βλέμμα 
του θεού Σάνι (αντίστοιχου του Κρόνου). Οι άλλοι 
θεοί θορυβήθηκαν και προκειμένου να τον αφήσει 
να πεθάνει, ο Βισνού που βρέθηκε κοντά του, 
πήρε το κεφάλι του ελέφαντα Αϊραβάτα και το 
έβαλε στο παιδί.



  

ΓΚΑΝΕΣΑ
Ο Γκανέσα συνήλθε, αλλά του 
έμεινε για πάντα το κεφάλι του 
ελέφαντα. Σύμφωνα με μια 
άλλη εκδοχή, ο Σίβα, σε μια 
έκρηξη θυμού του έκοψε το 
κεφάλι. Για να παρηγορήσει 
την Παρβάτι της υποσχέθηκε 
ότι θα τον επαναφέρει στη 
ζωή δίνοντάς του το κεφάλι 
του πρώτου όντος που θα 
συναντούσε μπροστά του και 
αυτό ήταν ένας ελέφαντας.

Ο Γκανέσα αναπαριστάνεται 
συχνότερα σαν ένας ευτραφής 
άνδρας με μεγάλη κοιλιά, 
ζωσμένη με μια ζώνη - φίδι ή 
δεμένη κόμπο και με κεφάλι 
ελέφαντα από το οποίο λείπει ο 
ένας χαυλιόδοντας. Λέγεται ότι 
έχασε τον δεύτερο όταν το 
ποντίκι - όχημά του, βλέποντας 
ένα φίδι τρόμαξε και τον έριξε 
κάτω. Με τον χαυλιόδοντα που 
έπεσε στη γη, ο σοφός Βυάσα 
έγραψε το Μαχαμπαράτα.



  

ΛΑΚΣΜΙ
Σύζυγος του Βισνού. 
Θεότητα της 
Πολλαπλότητας, της 
Τύχης, γεννημένη από 
τον Ωκεανό. Από τις πιο 
ευεργετικές και αγαπητές 
θεές. Σύμβολο της 
δημιουργικής ενέργειας 
και της γονιμότητας. Θεά 
της Ομορφιάς και της 
Χάρης.



  

ΛΑΚΣΜΙ

Δεν είναι μόνο η Μητέρα της ζωής στην πιο 
ευεργετική της όψη, αλλά και αυτή που 

επιτρέπει την είσοδο στην υπερβατική ζωή.
Απεικονίζεται κρατώντας ένα λωτό και ένα 

φρούτο. Παίρνει χιλιάδες μορφές και 
ονόματα. Ονομάζεται Πάντμα (Λωτός), 
Καμάλα (σεξουαλική επιθυμία), Νταράνι 

(Γη), Σρι (Κυρία), κ.α.



  

ΠΑΡΒΑΤΙ-ΚΑΛΙ
Ως Παρβάτι (Ορεσίβια) 
αντιπροσωπεύει τη Φύση 
και όλα όσα αυτή παράγει. 
Είναι αδελφή του Βισνού, 
κόρη του Ιμαλάια, θεού των 
βουνών και σύζυγος του 
Σίβα. Αντιπροσωπεύει την 
αναπαραγωγική δύναμη 
του θεού. Παιδιά τους είναι 
ο Γκανέσα και ο Καρτικέγια.



  

ΠΑΡΒΑΤΙ-ΚΑΛΙ

Ως Κάλι (Μαύρη) έχει τρομερή όψη. 
Χορεύει τον κοσμικό χορό της ζωής και 
του θανάτου στον παλμό της ανθρώπινης 
καρδιάς. Καταστρέφει το κακό και είναι 
υπεύθυνη για τη δημιουργία της ζωής. 
Αντιπροσωπεύει και τις δημιουργικές και 
τις καταστροφικές δυνάμεις της φύσης, τη 
ζωή και το θάνατο.



  

ΠΑΡΒΑΤΙ-ΚΑΛΙ

Εχει τέσσερα χέρια. Στο ένα αριστερό, 
κραδαίνει ένα σπαθί, που καταστρέφει 
την αδικία, το έγκλημα, την άγνοια και 
στο άλλο κρατάει ένα κομμένο κεφάλι. 
Με το ένα δεξί χέρι προσφέρει ευλογία 
και με το άλλο καλεί τους πιστούς της 

να μη φοβούνται.



  

ΠΑΡΒΑΤΙ-ΚΑΛΙ

Στο μέτωπό της έχε το τρίτο μάτι, 
σύμβολο ανώτερης συνείδησης και 
φώτισης που συνδέεται με τον Σίβα. 
Φοράει ένα περιδέραιο από κρανία 

που συμβολίζουν τις μετενσαρκώσεις 
και έχει τυλιγμένη στο λαιμό της μία 

κόμπρα.
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