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Στοιχειωμένα Μέρη στην Ελλάδα
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.



  

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.



  

Αγγλία - 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 Εκδοχή 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... 



  

 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 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".



  

Αφρικανική Μυθολογία



  

Αιγυπτιακή μυθολογία
Σύμφωνα με την Αιγυπτιακή Μυθολογία Ο Ατού, ο Δημιουργός 
στην αρχετυπική του μορφή γεννά τον Σου Τεφνούτ, μετά τον 
Γκεμπ (Γη) μαζί με τη Νουτ (Ουρανό ) και τέλος τους Οσιρικούς 
Θεούς με πρωτότοκο τον Οσιρι και κατά σειρά, τον Σεθ, την Ίσιδα 
και την Νέφθυ δημιουργώντας την Εννεάδα της Ηλιούπολης. 



  

Αιγυπτιακή μυθολογία

Ο Όσιρης του οποίου το όνομα είναι ελληνική μεταγραφή 
της αιγυπτιακής λέξης λατρεύτηκε σε ολόκληρη την 
Αίγυπτο. Ανήκει σύμφωνα με τον εσωτερισμό στους θεους 
τους Γής και σχετίζεται κυρίως με τον Διόνυσο και τον Άδη. 
Γεννήθηκε στις Θήβες της Άνω Αιγύπτου κι ο Ρε μόλις 
έμαθε τη γέννηση του, τον κάλεσε πλησίον του και τον 
αναγνώρισε ως κληρονόμο του θρόνου του. Ήταν ωραίος, 
μελαχρινός και ψηλότερος όλων των ανθρώπων. Όταν ο 
πατέρας του αποσύρθηκε στον ουρανό τον διαδέχθηκε 
στο θρόνο της Αιγύπτου και αναγόρευσε βασίλισσα την 
αδελφή του Ίσιδα.



  

Μυθολογία Ασάντι
Ο Τάνο είναι ένας από τους 
σημαντικότερους θεούς των Ασάντι. 'Όλοι οι 
άλλοι θεοί, ειδικά οι ποτάμιοι θεωρούνται 
παιδιά του Τάνο. Αυτός είναι και ο λόγος για 
τον οποίο οι Ασάντι πιστεύουν ότι οι 
ανιμιστικοί θεοί τους είναι εγγόνια του 
μεγάλου Νυάμε και λειτουργούν ως 
αγγελιαφόροι ανάμεσα στους ανθρώπους 
και τον Θεό.

Ο Ανάνσι (Αράχνη είναι ένας πολιτικός 
ήρωας που αν και δεν παίζει σημαντικό 
ρόλο στη διαμόρφωση της μυθολογίας των 
Ασάντι, εντούτοις είναι κεντρικό πρόσωπο 
στους λαϊκούς μύθους των Ασάντι, όπου 
απεικονίζεται ως κατεργάρης.



  

Μυθολογία Κχοϊκχόι
Φυλή της Νότιας Αφρικής

Ένας από τους σημαντικότερους 
ήρωες των Κχοϊκχόι ήταν ο 
Χεϊτσί-εϊμπίμπ ( Heitsi-eibib ) ή 
απλά Χεϊτσί, που ήταν γόνος μιας 
αγελάδας και του μαγικού χόρτου 
που η αγελάδα έφαγε. Ήταν 
θρυλικός κυνηγός, μάγος και 
πολεμιστής και αυτός που 
σκότωσε το Γκαγκο-ρίμπ 
(Gago-rib). 

Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις 
πέθαινε και επανερχόταν στη 
ζωή. Κηδευτικοί σωροί από 
πέτρες για τον Χεϊτσί υπάρχουν 
σε πολλές τοποθεσίες στη νότια 
Αφρική. Λατρεύεται ως θεός του 
κυνηγιού.



  

Μυθολογία Λοτούκο
Φυλή του Σουδάν

Ο σημαντικότερος θεός 
ονομάζεται Αγιόκ ( Ajok ) . Είναι 
γενικά καλός και ευεργετικός, 
αλλά μπορεί και να εξαγριωθεί. 
Μια φορά απάντησε στις 
προσευχές μιας γυναίκας που 
ζητούσε να αναστηθεί ο γιος 
της. Ο σύζυγός της όμως 
εκνευρίστηκε και σκότωσε ξανά 
το παιδί. Ο Αγιόκ ενοχλήθηκε 
από τις πράξεις του και 
ορκίστηκε ποτέ ξανά να μην 
αναστήσει κανένα Λοτούκο. 
Έτσι ο θάνατος είναι μόνιμος.



  

Μυθολογία Τoυμπούκα
Φυλή του Μαλάουϊ

Στην μυθολογία Τουμπούκα αναφέρονται τρία ζώα 
περισσότερο από οποιαδήποτε άλλα: 

η φούλου (fulu-χελώνα), ο καλούλου (kalulu-λαγός) και η 
τσίμπβε (chimbwe-ύαινα).

Η φούλου θεωρείται το πιο σοφό ζώο, η τσίμπβε 
κατεργάρα και ο καλούλου ο έξυπνος παραπλανητής που 
μπορεί να νικηθεί μόνο από τη φούλου.



  

Μάσκες από Αφρικανικούς Θεούς



  

Οι Σημαντικότεροι Θεοί της Ινδίας
Βράχμα

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.



  

Ο Γκανές 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.

Οι Σημαντικότεροι Θεοί της Ινδίας
Γκανές



  

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.

Οι Σημαντικότεροι Θεοί της Ινδίας
Λάκσμι



  

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 
Γκανές και ο Καρτικέγια.

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.

Οι Σημαντικότεροι Θεοί της Ινδίας
Παρβάτι - Κάλι



  

Ωκεανία - Μαορί
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." και υποστηρίζει πως επτά κανό 
έφτασαν ταυτόχρονα.

Στην πραγματικότητα πουθενά στις 
αυθεντικές ταξιδιωτικές παραδόσεις δεν 
υπάρχει αναφορά σε κάποια κανό που 
έφτασαν όλα μαζί σε ένα μέρος την ίδια 
στιγμή.

Δεν υπάρχει κανένα αξιόπιστο στοιχείο 
ανθρώπινης εγκατάστασης στη Νέα 
Ζηλανδία πριν από τους ταξιδιώτες Μαορί. 
Από την άλλη, στοιχεία από την 
αρχαιολογία, τη γλωσσολογία και την 
φυσική ανθρωπολογία υποδεικνύουν πως 
οι πρώτοι άποικοι ήταν Ανατολικοί 
Πολυνήσιοι που έγιναν οι Μαορί.



  

Αυστραλία - Αβορίγινες 

Οι αυτόχθονες κάτοικοι της 
Αυστραλίας πίστευαν και 
εξακολουθούν να 
πιστεύουν ότι η γη είναι 
θρησκευτικό φαινόμενο και 
κατοικείται από τα 
προγονικά πνεύματα.

Αυτή η πίστη γιορτάζεται 
με θρύλους, τραγούδι, 
μίμηση, ξυλοτεχνία και 
ζωγραφική.



  

Αμερική - Ίνκας
Σύμφωνα με τη μυθολογία των Ίνκας, ο βασιλιάς των Ίνκας Μάνκο Κάπακ 
ίδρυσε την αυτοκρατορία και είχε τον τίτλο του Αγιάρ. Το ίδιο όνομα είχε και ο 
τελευταίος βασιλιάς των Ίνκα, Μάνκο Κάπακ ο Β΄ (1533- 1537). Το πρόσωπο 
του βασιλιά το θεωρούσαν ιερό, αφού με την ονομασία Ίνκα ονόμαζαν τον 
θρησκευτικό τους αρχηγό όπως είπαμε τον ήλιο. Ο Ίνκα εθεωρείτο γιος του 
Ήλιου και ήταν υποχρεωμένος να παντρευτεί τη μεγαλύτερη αδελφή (αν δεν 
είχε, τη μικρότερη) του για να εξασφαλίσει την καθαρότητα του βασιλικού 
γένους. Κάτι τέτοιο και ήταν επιτρεπτό αλλά και επιβαλλόταν από τη θρησκεία 
τους, που ήταν η λατρεία του Ήλιου.



  

Αμερική - Μάγια
Οι Μάγια ήταν ένας λαός Ινδιάνων της Κεντρικής Αμερικής. Καταλάμβανε μια 
συνεχή έκταση στο νότιο Μεξικό, στη Γουατεμάλα και στο βόρειο Μπελίζ και 
μιλούσαν διάφορες γλώσσες της γλωσσικής οικογένειας των Μάγια. 

Πριν από την κατάκτηση του Μεξικού από τους Ισπανούς οι Μάγια είχαν 
αναπτύξει τον λαμπρότερο πολιτισμό του Δυτικού Ημισφαιρίου. Ασκούσαν τη 
γεωργία, έκτιζαν πέτρινα σπίτια και πυραμιδοειδείς ναούς, κατεργάζονταν το 
χαλκό και το χρυσό, γνώριζαν την υφαντουργία και χρησιμοποιούσαν μια μορφή 
ιερογλυφικής γραφής. Οι ρίζες του πολιτισμού των Μάγια φτάνουν πολύ πίσω 
στην προϊστορία, πέρα από τα 2000 π.Χ. όπου αντιστοιχεί η Αρχαϊκή περίοδος.



  

Θεωρίες Συνωμοσίας
Ο μύθος της Περιοχής 51
Κατασκευάστηκε το 1947 και κόστισε 
ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Στις 8 
Ιουλίου του 1947 ένα δελτίο Τύπου 
ήταν αρκετό για να βάλει στο 
λεξιλόγιο των αμερικανών τον όρο 
«ιπτάμενος δίσκος». Συντρίμμια από 
ένα UFO βρίσκονται, όπως αναφέρει 
η ανακοίνωση, στο στρατιωτικό 
αεροδρόμιο του Ρόσγουελ.

Πολλοί ειδικοί έρχονται να 
υποστηρίξουν ότι πράγματι, στην 
περιοχή γίνονταν εκπαιδευτικές 
πτήσεις με αεροσκάφη της 
Αμερικάνικης πολεμικής αεροπορίας. 
Κάποια από αυτά, είχαν παράξενο 
σχήμα για την εποχή, και γι' αυτό 
φαίνονταν σπάνια και εξωγήινα στο 
απαίδευτο μάτι κάθε περαστικού. 



  

Δίδυμοι Πύργοι (11η Σεπτεμβρίου)
Η πιο διαδεδομένη από όλες αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας, είναι ότι η 
επίθεση στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, από την οποία έχασαν τη ζωή 
τους χιλιάδες άνθρωποι, ήταν ενορχηστρωμένη από την αμερικανική 
κυβέρνηση η οποία μάλιστα είχε τοποθετήσει εκρηκτικούς μηχανισμούς σε 
διάφορους ορόφους των Δίδυμων Πύργων, η πυροδότηση των οποίων 
ήταν αυτή που τελικά τους κατεδάφισε. 

Ένας από τους ισχυρισμούς στον οποίο βασίζεται αυτή η θεωρία είναι ότι 
οι Δίδυμοι Πύργοι δε θα μπορούσαν να καταρρεύσουν μόνο από την 
πρόσκρουση των αεροπλάνων και την ανάφλεξη των καυσίμων τους και 
αντίστοιχα δεν θα μπορούσε να καταρρεύσει τόσο γρήγορα το κτίριο 7 του 
Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, αφού δεν είχε χτυπηθεί ποτέ από 
αεροπλάνο.



  

Τρίγωνο των Βερμούδων

Σε κάθε μυστηριώδη εξαφάνιση αεροσκάφους ή πλοίου, όπως στην 
περίπτωση της πτήσης των μαλαισιανών αερογραμμών, η αναφορά 
στο όνομά του είναι σχεδόν υποχρεωτική: τρίγωνο των Βερμούδων, 
όρος απολύτως συνυφασμένος με το μυστήριο, με μύθους που 
καλύπτουν όλο το φάσμα -από εξωγήινους μέχρι φαντάσματα- και με 
πάσης φύσεως θεωρίες συνωμοσίας.



  

Τρίγωνο των Βερμούδων
Διάφοροι αστικοί μύθοι έχουν 
αποδώσει αυτές τις εξαφανίσεις σε 
παραφυσική δραστηριότητα ή σε 
εξωγήινα όντα. Τεκμηριωμένα 
αποδεικτικά στοιχεία, ωστόσο, 
δείχνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό 
των περιστατικών περιγράφηκαν 
ανακριβώς ή «διανθίστηκαν» από 
μεταγενέστερους συγγραφείς, και 
πολλές επίσημες υπηρεσίες έχουν 
δηλώσει ότι ο αριθμός και η φύση των 
εξαφανίσεων στην περιοχή είναι 
παρόμοια με οποιαδήποτε άλλη 
περιοχή του ωκεανού. Σύμφωνα με την 
Αμερικανική Ακτοφυλακή, πρόκειται 
περί μύθου, καθώς κανένα ίχνος 
κάποιου υπερφυσικού φαινομένου δεν 
εντοπίστηκε στον συγκεκριμένο χώρο, 
ύστερα από έρευνες.



  

Η αποστολή στη Σελήνη ήταν 
«μαϊμού» 

Τα πρώτα βήματα του Νιλ Άρμστρονγκ 
στη Σελήνη το 1969 δεν φάνηκε να 
πείθουν αρκετούς ανθρώπους. Έτσι, 
γεννήθηκε η θεωρία ότι δεν έγινε ποτέ 
αυτή η αποστολή. Το σενάριό της 
φέρεται να έγραψε ο συγγραφέας 
επιστημονικής φαντασίας Άρθουρ 
Κλαρκ και τη σκηνοθεσία να ανέλαβε 
η CIA. Οι οπαδοί αυτής της θεωρίας 
λένε πως οι αστροναύτες δεν θα 
μπορούσαν να αντέξουν την 
ακτινοβολία της Σελήνης και πως οι 
φωτογραφίες που δόθηκαν στη 
δημοσιότητα είναι εξαιρετικά καλές, ότι 
σε αυτές δεν υπάρχουν αστέρια, πως 
το έδαφος είναι ακριβώς ίδιο σε όλες, 
και πως, αν και δεν υπάρχει αέρας 
στη Σελήνη, η σημαία των ΗΠΑ 
φαίνεται να κυματίζει. 



  

Το πείραμα της Φιλαδέλφειας 
Τον Ιούλιο του 1943, το αμερικανικό 
αντιτορπιλικό Eldridge προσάραξε 
στις αποβάθρες του Delaware για 
ένα πείραμα του αμερικανικού 
ναυτικού που είχε σκοπό να κάνει το 
πλοίο αόρατο. Το επίσημο όνομα 
του σχεδίου ήταν "Σχέδιο Ουράνιο 
Τόξο", αλλά έμεινε ευρέως γνωστό 
με την ονομασία "Το πείραμα της 
Φιλαδέλφειας". 

Υπάρχει τεράστια διχογνωμία σχετικά 
με το τι ακριβώς συνέβη στο 
Delaware. Υποστηρίζεται από 
κάποιους ότι πραγματοποιήθηκε ένα 
τεράστιο επιστημονικό άλμα και ότι το 
πλοίο ταξίδεψε επιτυχώς στο 
χωροχρόνο, αφού εξαφανίστηκε από 
την Φιλαδέλφεια, στην Πενσυλβανία, 
και εμφανίστηκε στο Norfolk, στη 
Virginia, 15 λεπτά αργότερα.



  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ
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