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ΘΕΜΑ 1ο:Στοιχειωμένα Μέρη στην 
Ευρώπη

The Ancient Ram Inn

Το Ancient Ram Inn στην Gloucestershire, στην Αγγλία, χτίστηκε το 1145 μ.Χ. αλλά 
υποτίθεται ότι έχει δεσμούς με τον αρχαίο κόσμο. 

Χτισμένο σε μια διασταύρωση που οδηγεί στο Stonehenge, το ξενοδοχείο λέγεται ότι 
αντλεί ενέργεια από τα αρχαία ερείπια, ενώ πιστεύεται ότι από κάτω βρίσκεται ένα 

παγανιστικό νεκροταφείο.

Στο πέρασμα του χρόνου, δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν υποστηρίξει ότι είδαν και 
άκουσαν φαντάσματα, ενώ και ο σημερινός ιδιοκτήτης ανέφερε ότι βρήκε τους 

σκελετούς δύο παιδιών κάτω από τη σκάλα



  

Houska Castle

Σε αντίθεση με τα περισσότερα κάστρα, η τοποθεσία και η έλλειψη οχύρωσης στο 
Houska Castle στην Τσεχική Δημοκρατία φανερώνει πως φτιάχτηκε για να κρατήσει 
κάτι.
Το κάστρο, σύμφωνα με τον μύθο, χτίστηκε πάνω από ένα απύθμενο πηγάδι γνωστό ως 
"Η πύλη προς την κόλαση".
Λέγεται ότι σκούρα φτερωτά πλάσματα αναδύονταν από το πηγάδι και η δαιμονική 
δραστηριότητα ήταν τόσο ισχυρή που κατασκευάστηκε το κάστρο για να τη 
συγκρατήσει.



  

Kilmainham Gaol

Η πρώην φυλακή στο Δουβλίνο στέγασε ορισμένους από τους πιο διάσημους πολιτικούς 
και στρατιωτικούς ηγέτες στην ιστορία της Ιρλανδίας και μερικοί ισχυρίζονται πως το 
κάνει ακόμα.

Μετατράπηκε σε μουσείο, αλλά το Kilmainham λέγεται ότι είναι στοιχειωμένο από τα 
φαντάσματα των πρώην κρατουμένων του.

Οι επισκέπτες ισχυρίζονται πως έχουν γίνει μάρτυρες περίεργων περιστατικών. Να 
τρεμοπαίζουν τα Φώτα, να ακούγονται εξωπραγματικές φωνές και βήματα και να 
σπρώχνονται από αόρατες δυνάμεις. 



  

Wolfsegg Castle

Σε ένα γραφικό χωριό της Βαυαρίας, το 800 ετών κάστρο Wolfsegg στη Γερμανία ήταν 
κάποτε καταφύγιο για τους ταξιδιώτες, αλλά πλέον τους τρομάζει. 

Λέγεται ότι είναι στοιχειωμένο από μια "Λευκή Γυναίκα" που πολλοί πιστεύουν ότι 
είναι η Klara von Helfenstein, πρώην ένοικος που εκτελέστηκε από πληρωμένους 
δολοφόνους που έβαλε ο ζηλιάρης σύζυγός της.

Λίγο καιρό μετά τον θάνατό της, ο σύζυγος και οι γιοι της πέθαναν επίσης 
μυστηριωδώς, με ορισμένους να ισχυρίζονται πως το έκανε για εκδίκηση η "Λευκή 
Γυναίκα".



  

Lier Sykehus

Το εγκαταλελειμμένο ψυχιατρείο που βρίσκεται λίγο έξω από το Όσλο, στη 
Νορβηγία, πιστεύεται ότι έχει καταληφθεί από τις βασανισμένες ψυχές των 
πρώην ασθενών του.Όσοι ήταν αρκετά γενναίοι και το επισκέφθηκαν, έκαναν 
λόγο για ένα αίσθημα "σκοτεινής ενέργειας", ενώ ορισμένοι υποστηρίζουν πως 
έχουν δει σκοτεινές σκιές και έχουν ακούσει παράξενους θορύβους.



  

 Witches Pond

Το Withes Pond στο Boldu-Creteasca Forest είναι πιθανότατα το πιο τρομακτικό μέρος 
στη Ρουμανία.Ο θρύλος λέει ότι ο Βλαντ ο Ανασκολοπιστής (Vlad the Impaler), 
γνωστός και ως Δράκουλας, αποκεφαλίστηκε κοντά στη λιμνούλα και το αίμα του 
κυλούσε σε αυτή.

Από τότε κανένα ζώο δεν έζησε μέσα στη λίμνη ούτε ήπιε νερό, με τη λίμνη να μη 
μεγαλώνει ή μικραίνει ποτέ.



  

The Borgvattnet Vicarage

Το Borgvattnet Vicarage χτίστηκε στη βόρεια Σουηδία το 1876 και οι αναφορές πως 
είναι στοιχειωμένο χρονολογούνται από το 1927.

Οι κάτοικοι έχουν ακούσει περίεργους θορύβους και έχουν δει αντικείμενα να 
μετακινούνται μόνα τους.Υπάρχουν επίσης αναφορές για φαντάσματα αρκετών 
ηλικιωμένων γυναικών και έκτοτε έχει μετατραπεί σε ξενώνα όπου μπορείς να κερδίσεις 
δίπλωμα αν τα καταφέρεις να μείνεις τη νύχτα!



  

The Paris Catacombs

Βαθιά κάτω από τα πλακόστρωτα σοκάκια στο Παρίσι βρίσκονται μια σειρά από 
ορυχεία όπου "κρατούν" τα λείψανα σχεδόν 6 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Γνωστό και ως "Ο μεγαλύτερος τάφος του κόσμου", οι κατακόμβες χρησιμοποιήθηκαν 
για να στεγάσουν τους νεκρούς στις αρχές του 18ου αιώνα όταν τα νεκροταφεία του 
Παρισιού άρχισαν να ξεχειλίζουν μετά από αιώνες πολέμων, επιδημιών και λιμού .Στις 
μέρες μας, μόνο ένα μικρό μέρος από τις κατακόμβες είναι ανοιχτό για το κοινό, αλλά 
ορισμένοι γενναίοι εξερευνητές γνωστοί ως "cataphiles" τολμούν να περάσουν το 
απαγορευμένο σημείο όπου υπάρχει μια απόκοσμη προειδοποίηση: "Σταματήστε! Αυτή 
είναι η Αυτοκρατορία των Νεκρών".



  

Κατακόμβες καπουτσίνων, Σικελία

Στο νησί της Ιταλίας βρίσκονται 8.000 μουμιοποιημένα σώματα μοναχών, τα 
οποία κρέμονται στους τοίχους.



  

Εγκαταλελειμμένο ψυχιατρικό νοσοκομείο, Ιταλία

Οι σκιές έχουν τοποθετηθεί από τον καλλιτέχνη Herbert Baglione βάζουν και αυτές το 
«λιθαράκι» τους στο ήδη τρομακτικό μέρος. Φέρνουν στη ζωή βασανισμένες ψυχές, οι 
οποίες μπορεί να περιφέρονται στους διαδρόμους.



  

Παρεκκλήσι- οστεοφυλάκιο, Τσεχία

Αυτό το εκκλησάκι είναι διακοσμημένο με οστά περίπου 40.000 ανθρώπων, οι οποίοι 
ήθελαν να «θαφτούν» σε ένα ήρεμο τόπο.



  

Εκκλησία St George, Τσεχία

Αυτή η εκκλησία εγκαταλείφθηκε ύστερα από την πτώση της οροφής το 1968. Τα 
αγάλματα προστέθηκαν από το Jakub Hadrava, για να προσελκύει κόσμο και να 
συντηρείται η εκκλησία.



  

ΘΕΜΑ 2ο:Στοιχειωμένα Μέρη στην Ελλάδα



  

Σπηλιά Νταβέλη

Διάφορες ιστορίες κυκλοφορούνε σχετικά με τα σύμβολα που είναι ζωγραφισμένα, ή 
χαραγμένα στους βράχους της σπηλιάς. Η πιο σημαντική ιστορία από όλες, είναι αυτή 
που υποστηρίζει ότι μία παλάμη η οποία είναι χαραγμένη στους μετακινείτε από σημείο 
σε σημείο, όσο περνάνε τα χρόνια. Η εν λόγω παλάμη, σήμερα βρίσκεται στο αριστερό 
τοίχωμα της σπηλιάς, περίπου 1 μέτρο ψηλότερα από το έδαφος.



  

Σανατόριο Πάρνηθας

Μυστηριώδη σύμβολα χωρίς καμία απολύτως ερμηνεία καλύπτουν τους τοίχους του 
μισοερειπωμένου κτιρίου όπου άλλοτε στεγαζόταν το σανατόριο στην Πάρνηθα. Ένα 
κτίριο που συμπληρώνει την τρίτη δεκαετία της εγκατάλειψής του και η φήμη του 
συνοδεύεται από ιστορίες κακοτυχίας , αρρώστιας, πόνου, θανάτου αλλά και σενάρια 
σατανισμού και "μεταφυσικών" φαινομένων..Tο κοριτσάκι με τα άσπρα ή αλλιώς το 
κοριτσάκι της Κυράς λένε πως ήταν τρόφιμος του σανατορίου και πως  επειδή στα 
τελευταία του δεν μπορούσε να πιεί ούτε μια στάλα νερό, ζήτησε να την πάνε σε μια 
πηγή εκεί κοντά  για να δει έστω. Ετούτο και έκαναν... την πήγαν στην Κυρά αλλά η 
μικρή, φθάνοντας εκεί, πέθανε. Από τότε  πολλοί βλέπουν ένα κοριτσάκι με άσπρο 
νυχτικό, άλλοτε να τους ζητά νερό κλαμένη και άλλοτε να τρέχει με κλάματα...



  

Δροσουλίτες

Με τον όρο Δροσουλίτες είναι γνωστό ένα οπτικό φαινόμενο που παρατηρείται γύρω 
από το Φραγκοκάστελλο, στην περιοχή των Σφακίων, στη νότια Κρήτη. Παρατηρείται 
σχεδόν κάθε χρόνο μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου κατά τις πρωινές ώρες. Πρόκειται για 
κινούμενες σκιές που παρατηρούνται στον κάμπο του Φραγκοκάστελλου, από τις γύρω 
ορεινότερες περιοχές. Το όνομά τους έχει να κάνει με την εμφάνισή τους κατά τις 
πρωινές ώρες, μαζί με την πρωινή δροσιά.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%86%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7


  

Θέμα 3ο:Stonehedge

Η ιστορία του Στόουνχεντζ δε θα ήταν ολοκληρωμένη χωρίς την ύπαρξη θρύλων. 
Σύμφωνα με την ιστορία αυτή ο βασιλιάς των βρετανών Αυρήλιος Αμβρόσιος θέλησε να 
χτίσει ένα μνημείο προς τιμή 300 περίπου άγγλων ευγενών που σφαγιάστηκαν τον 5ο 
αιώνα από τον προδότη αρχηγό των Σαξόνων Χένγκεστ. Ο βασιλιάς Αμβρόσιος, 
πατέρας του Αρθούρου, ζήτησε τη βοήθεια του μάγου Μέρλιν για το που μπορεί να 
βρεθεί ένα τέτοιο μνημείο. Ο μάγος του είπε να κοιτάξει σε ένα ιρλανδικό βουνό όπου 
τοποθετούταν ένας κύκλος από συμπαγείς πέτρες, το Δαχτυλίδι ου Γίγαντα. Πίστευαν 
ότι αυτές οι πέτρες είχαν θεραπευτικές ιδιότητες κι είχαν ονομαστεί έτσι επειδή η 
μεταφορά τους από την Αφρική όπου βρίσκονταν, είχε γίνει από γίγαντες πολύ καιρό 
πριν. Ο βασιλιάς Αυρήλιος και ο στρατός του προσπάθησαν να αποσυναρμολογήσουν 
τις πέτρες αυτές ανεπιτυχώς. 



  

2η άποψη για το Stonehedge

Άλλοι μύθοι συσχετίζουν το Στόουνχεντζ με του Δρυίδες. Οι Δρυίδες πράγματι είχαν 
σχέσεις με το μνημείο αυτό, καθώς το είχαν ως τόπο λατρείας, παρόλα αυτά όμως δε 
μπορούμε να τους αποδώσουμε την κατασκευή του. Σύγχρονοι μελετητές, με τη χρήση 
μοντέρνων τεχνολογικών μηχανημάτων, αποδεικνύουν ότι αυτοί που έχτισαν το 
Στόουνχεντζ το ολοκλήρωσαν 1000 χρόνια προτού κατοικήσουν οι Κέλτες στην περιοχή 
αυτή, αποκλείοντας έτσι και του Δρυίδες.
Φυσικά η παρουσία των εξωγήινων σχετικά στο χτίσιμο του μεγαλιθικού αυτού 
μνημείου δε θα μπορούσε να λείπει από τη σύγχρονη μυθολογία -όπως άλλωστε και σε 
πολλά άλλα τέτοια μεγαλειώδη οικοδομήματα... 



  

Θέμα 4ο:Δίσκος της Φαιστού

Κάποιοι λένε ότι τα 45 μυστηριώδη σύμβολα είναι λέξεις σε ένα ποίημα ηλικίας 4.000 
ετών. Αλλοι πιστεύουν ότι είναι ιερό κείμενο, μαγική επιγραφή, παρτιτούρα αρχαίας 
μουσικής ή το αρχαιότερο σύστημα στίξεως στον κόσμο.
Υπάρχει και κάποιος αμερικανός ιστορικός της Τέχνης, ο Τζερόμ Αϊζενμπεργκ, ο οποίος 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα σύμβολα δεν σημαίνουν απολύτως τίποτε επειδή 
απλώς πρόκειται για... φάρσα. Ισχυρίζεται ότι το κείμενο δεν είναι του 1700 π.Χ., αλλά 
μια πλαστογραφία που ξεγέλασε τους πάντες από το 1908, όταν το «ανακάλυψε» στο 
μινωικό ανάκτορο της Φαιστού ο ιταλός αρχαιολόγος Λουίτζι Περνιέ. 



  

Δίσκος της Φαιστού

 Οι χαρακτήρες έχουν αποτυπωθεί στον πηλό με μια σειρά από διαφορετικές ανάγλυφες 
σφραγίδες, μία για κάθε σύμβολο. Οι επιστήμονες πιθανολογούν ότι μπορεί να ήταν 
από τις πρώτες φορές στην Ιστορία που χαράχτηκε επιγραφή με τη βοήθεια κινητών 
χαρακτήρων- σε μια διαδικασία τόσο επαναστατική που βρήκε συνέχεια στην 
τυπογραφία μόνο αιώνες αργότερα. Ως σήμερα έγιναν εκατοντάδες προσπάθειες για την 
αποκρυπτογράφηση του κειμένου, όμως κανείς δεν το έχει διαβάσει και ουδείς μπορεί 
να είναι βέβαιος για το περιεχόμενό του.



  

Θέμα 5ο:Μύθος Ευρώπης

● Σύμφωνα με το μύθο των Ελλήνων, η Ευρώπη ήταν αδελφή του Κάδμου, ιδρυτή 
της Θήβας και κόρη του Αγήνορα και της Τηλεφάσσας, ηγεμόνων της Φοινίκης.

Όταν μεγάλωσε, μια μέρα πήγε στα λιβάδια,για να παίξει με τις φίλες της και να 
μαζέψει λουλούδια. Εκεί συνάντησε τον θεό Δία. Εκείνον αμέσως τον χτύπησε ο 
Έρωτας και για να την πλησιάσει μεταμορφώθηκε σε ήρεμο, εύσωμο και δυνατό 
ταύρο και πήγε δίπλα της κάνοντας δήθεν ότι βόσκει, σκεπτόμενος με τι τρόπο θα 
την κατακτούσε. Εκείνη τότε πλησίασε τον ταύρο - Δία και άρχισε να τον χαϊδεύει 
γοητευμένη από την ωραία κορμοστασιά του και τη μυϊκή του δύναμη. Σε λίγο δε 
δίστασε και να τον ιππεύσει.



  

Μύθος Ευρώπης

●  Τότε αυτός άρχισε να τρέχει με αστραπιαία ταχύτητα. Η Ευρώπη έκλαιγε, μα δεν 
μπορούσε να πηδήσει, γιατί φοβόταν μη σκοτωθεί. Ο μεταμορφωμένος σε ταύρο 
θεός διέσχισε τη θάλασσα συνοδευόμενος από Τρίτωνες και Νηρηίδες και έφτασε 
στην Κρήτη. Όταν αποβιβάστηκε στο νησί, ο ταύρος δεν φαινόταν πια, αλλά ο Δίας 
πήρε από το χέρι την Ευρώπη και την οδήγησε στο Δικταίον άντρο. Καρπός των 
ερωτικών ενώσεων του Δία και της Ευρώπης στην Κρήτη ήταν ο Μίνωας, ο 
Ραδάμανθυς και ο Σαρπηδόνας. Αργότερα, όταν ο Δίας εγκατέλειψε την Ευρώπη 
και πήγε στον Όλυμπο, η Ευρώπη πήρε για δεύτερο σύζυγό της το βασιλιά της 
Κρήτης Αστερίωνα, που υιοθέτησε και τα παιδιά που είχε αποκτήσει αυτή από το 
Δία. Μετά το θάνατο του βασιλιά Αστέριου, το θρόνο της Κρήτης πήρε ο 
μεγαλύτερος από τους θετούς γιους του, ο Μίνωας, ο οποίος έγινε ο πρώτος 
Έλληνας θαλασσοκράτορας και νομοθέτης.



  

ΤΕΛΟΣ
● ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
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