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 Ο ΦΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΠΙΛΟΤΟΣ 
ΤΗΣ ΚΑΜΠΕΡΑ

Το 1940 ένα πολεμικό 
αεροπλάνο έπεσε στο δάσος 
έξω από την Καμπέρα, 
σκοτώνοντας το πλήρωμα του. 
Ύστερα από κάποιο καιρό οι 
ντόπιοι ανέφεραν στην τοπική 
αρχή διάφορα φώτα να 
εμφανίζονται από το δάσος. Η 
αναφορά που διέφερε ήταν μιας 
έφηβης κοπέλας. Ισχυριζόταν 
πως ο πιλότος του αεροπλάνου 
την κυνηγούσε μέσα στο δάσος



  

ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ GOODNA

Το νεκροταφείο goodna είναι ένα από 
τα πιο στοιχειωμένα νεκροταφεία του 
κόσμου. Επισκέπτες δηλώνουν πως 
αισθάνονται την παρουσία κάποιου 
πνεύματος και νιώθουν πως τους 
χαρακώνει και τους σπρώχνει με πολύ 
δύναμη. Ένας άνθρωπος αποφάσισε 
να περάσει μια βραδιά στο 
νεκροταφείο για να δει αν αληθεύουν 
οι φήμες. Εκεί κοιμήθηκε στο δωμάτιο 
του νεκροθάφτη. Όταν ξύπνησε βρήκε 
το αμάξι του γεμάτο με γρατσουνιές 
και τα καθίσματα σκισμένα. Κανείς 
δεν ξέρει αν όντως ισχύει.



  

MIN MIN LIGHTS

Στην Ανατολική Αυστραλία έχει 
παρατηρηθεί ένα φως στον 
ουρανό,το οποίο δεν μπορείς 
να πλησιάσεις, καθώς λέγεται 
πως όσο προσπαθείς να το 
πλησιάσεις,τόσο αυτό 
απομακρύνεται. Οι ντόπιοι 
λένε ότι όταν βγεις από το 
αυτοκίνητό σου,το φως σε 
ακολουθεί,και αν σε πιάσει,θα 
εξαφανιστείς.



  



  

● The Orchard Hills Mafia 
House

Το σπίτι της μαφίας στο λόφο 
Όρκαρντ είναι ένα στοιχειωμένο 
σπίτι. Εκεί έμενε μια οικογένεια 
μαφιόζων όπου 
δολοφονήθηκαν. Φήμες λένε ότι 
το σπίτι είναι στοιχιωμένο από 
τα πνεύματα των μαφιόζων. 
Κουρτίνες κουνιούνται 
ανεξήγητα μόνες τους,φώτα 
αναβοσβήνουν και πρόσωπα 
εμφανίζονται,τρομάζουν και 
κυνηγούν τους περαστικούς.



  

Μαορι

● Η λέξη māori σημαίνει 
«κανονικός» ή «κοινός» στην 
Μαορί γλώσσα και διακρίνει τα 
θνητά όντα από τους θεούς. Η 
λέξη έχει συγγενείς όρους σε 
μερικές άλλες Πολυνησιακές 
γλώσσες όπως τα Χαβαϊανά στα 
οποία η λέξη maoli σημαίνει 
«ντόπιος, ιθαγενής, αληθινός ή 
πραγματικός». Είναι επίσης το 
όνομα των ανθρώπων και της 
γλώσσας των Νήσων Κουκ, που 
αναφέρονται ως Μαορί Νήσων 
Κουκ.

● Click to add Text



  

Μαορι
Η Νέα Ζηλανδία ήταν μία από τις τελευταίες περιοχές του 

πλανήτη που έφτασαν οι άνθρωποι. Πολυνήσιοι 
ταξιδιώτες πιστεύεται πως μετανάστευσαν στη σημερινή 

Νέα Ζηλανδία από την ανατολική Πολυνησία κατά το 
τελευταίο μέρος της 1ης χιλιετίας. Επομένως οι 

καταγωγές των Μαορί δεν μπορούν να διαχωριστούν 
από αυτές των Πολυνήσιων προγόνων τους. 

Αρχαιολογικά και γλωσσολογικά στοιχεία υποδηλώνουν 
πως πιθανότατα υπήρξαν διάφορα κύματα 

μετανάστευσης από την Ανατολική Πολυνησία στη Νέα 
Ζηλανδία μεταξύ του 800 και του 1300. Η προφορική 
ιστορία των Μαορί περιγράφει την άφιξή τους από την 

Χαγουαΐκι (μυθική πατρίδα στην τροπική Πολυνησία) με 
μεγάλα ωκεάνια κανό (waka).



  

Μαορι

Κατά τον 19ο και αρχές του 20ού αιώνα, αναπτύχθηκε η ιδέα πως οι Μαορί είχαν 
ταξιδεύσει στη Νέα Ζηλανδία με τον αποκαλούμενο "Μεγάλο Στόλο του 1350 μ.Χ." 
που υποστηρίζει πως επτά κανώ έφτασαν ταυτόχρονα. Πιο πρόσφατες έρευνες 
αποκάλυψαν πων η άποψη αυτή κατάγεται από Ευρωπαίους ερευνητές 
περιλαμβανομένου του Πέρσι Σμιθ που προσπάθησαν να συνενώσουν διάφορους 
άσχετους Μαορί μύθους. Έπειτα το πλαστό σενάριο του στόλου έγινε αποδεκτό από 
κάποιους Μαορί όπως ο Τε Ράνγκι Χιρόα (Σερ Πίτερ Μπακ), και κέρδισε γενική 
αποδοχή μέχρι την αναίρεσή του στη δεκαετία του 1960 από την έρευνα του Ντέιβιντ 
Σίμμονς και άλλων. Στην πραγματικότητα πουθενά στις αυθεντικές ταξιδιωτικές 
παραδόσεις δεν υπάρχει αναφορά σε κάποια κανό που έφτασαν όλα μαζί σε ένα 
μέρος την ίδια στιγμή.Οι μεταναστευτικές αφηγήσεις ποικίλουν ανάμεσα στις φυλές ή 
iwi Μαορί, των οποίων τα μέλη μπορούν να ταυτιστούν με διαφορετικά waka στις 
γενεαλογίες τους ή whakapapa. Δεν υπάρχει κανένα αξιόπιστο στοιχείο ανθρώπινης 
εγκατάστασης στη Νέα Ζηλανδία πριν από τους ταξιδιώτες Μαορί. Από την άλλη, 
δυνατά στοιχεία από την αρχαιολογία, τη γλωσσολογία και την φυσική ανθρωπολογία 
υποδεικνύουν πως οι πρώτοι άποικοι ήταν Ανατολικοί Πολυνήσιοι που έγινα οι Μαορί.



  

Αβορίγινες

● Οι Αβορίγινες της Αυστραλίας πιθανόν ήρθαν από την 
ΝΑ Ασία τουλάχιστον πριν από 40 - 45.000 έτη.[2] Στα 
τέλη του 18ου αιώνα υπήρχαν 400.000 περίπου 
αυτόχθονες, χωρισμένοι σε 500 περίπου διαφορετικές 
φυλές με διαφορετικές διαλέκτους, από τις οποίες 50 
έχουν εξαφανιστεί. Αυτές οι φυλές ζούσαν νομαδική ζωή 
ως κυνηγοί τροφοσυλλέκτες και η επαφή τους με τους 
Ευρωπαίους αποίκους υπήρξε καταλυτική, καθώς της 
αυτοκτονίας σε νεαρή ηλικία, κατάχρησης ναρκωτικών 
ουσιών και των μεταβολικών διαταραχών που επέβαλαν 
οι νέες διατροφικές συνήθειες



  

Αβορίγινες 

Οι αυτόχθονες κάτοικοι της 
Αυστραλίας πίστευαν και 
εξακολουθούν να 
πιστεύουν ότι η γη είναι 
θρησκευτικό φαινόμενο και 
κατοικείται από τα 
προγονικά 
πνεύματα.Τούτες οι πίστεις 
γιορτάζονται με θρύλους, 
τραγούδι, μίμηση, 
ξυλοτεχνία και ζωγραφική.
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Σας ευχαριστούμαι για την υπομονή 
σας!
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