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Τι είναι τα Μυστήρια; 

• Τα μυστήρια του κόσμου είναι ιστορίες που ο 
ανθρώπινος νους είναι ανίκανος να συλλάβει και να 
εξηγήσει. Είναι γεγονός ότι ταλανίζουν εδώ και αιώνες 
τους επιστήμονες.  

• Μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τα μυστήρια με βάση 
το περιεχόμενό τους σε:  
– Ιστορικά 

– Κοινωνικά 

– Υπερφυσικά 

– Περιβαλλοντικά 

• Άλλα λύθηκαν με την βοήθεια της επιστήμης και άλλα 
παραμένουν ακόμα ανεξήγητα και ίσως να μην τα 
μάθουμε ποτέ.. 
 

 



Μυστήρια του κόσμου 

• Τι γίνεται, όμως, όταν τα μυστήρια είναι μέρος 

της πραγματικής ζωής; Μάλλον τότε παύει να 

είναι και τόσο διασκεδαστικό. Όταν η επιστήμη 

δεν είναι σε θέση να τα εξηγήσει, οι εικασίες 

παίρνουν το λόγο με τους ανθρώπους να 

γίνονται ντετέκτιβ και να βγάζουν τρελές 

θεωρίες. Τα μυστηριώδη γεγονότα που 

παραμένουν άλυτα είναι πολλά. Ίσως μια μέρα, 

αυτά να επιλυθούν. Αλλά μέχρι σήμερα η 

φαντασία για το τι έγινε μπορεί να οργιάσει. 



         

   

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ 



Ιστορικά Μυστήρια 

• Μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά 

μυστήρια στην ιστορία είναι:  

H επιγραφή Shugborough 

Ο Δίσκος της Φαιστού 

Πυραμίδες της Αιγύπτου 

Θάνατος της Κλεοπάτρας  

 



Επιγραφή Shugborough 

• Το πέτρινο μνημείο χτίστηκε γύρω στο 1748 στο 

Staffordshire της Αγγλίας φέρει μία μυστηριώδη 

επιγραφή: DOUOSVAVVM. 



Εδώ και 250 χρόνια, κανείς δεν έχει καταφέρει 
να εξηγήσει τι σημαίνουν αυτά τα γράμματα. Η 
ταυτότητα του ανθρώπου που χάραξε την 
επιγραφή παραμένει άγνωστη, βέβαια υπάρχουν 
διάφορες εκδοχές για την επιγραφή: 

• ο κώδικας θα αποτελεί σημαντικό 
κωδικοποιημένο μήνυμα του Τάγματος των 
Ναϊτών σχετικά με την τοποθεσία του Ιερού 
Δισκοπότηρου. 

• Άλλοι υποστηρίζουν ότι το νόημα είναι η 
πρόκληση, η αψήφιση, ενάντια στους 
επικρατούντες Χριστιανικούς κανόνες. 



Δίσκος της Φαιστού 

• Είναι ένα αρχαιολογικό 
εύρημα από τη Μινωική 
πόλη της Φαιστού στη 
νότια Κρήτη και 
χρονολογείται πιθανώς 
στον 17ο αιώνα π.Χ. 
Αποτελεί ένα από τα 
γνωστότερα μυστήρια της 
αρχαιολογίας, αφού ο 
σκοπός της κατασκευής 
του και το νόημα των 
όσων αναγράφονται σε 
αυτόν παραμένουν 
άγνωστα. 



 Η γλώσσα του δίσκου είναι άγνωστη. Πάρα πολλοί αρχαιολόγοι και 
ερευνητές, έχουν προσπαθήσει να τον αποκρυπτογραφήσουν και 
έχουν δοθεί πολλές ερμηνείες, όπως : 

• ότι πρόκειται για προσευχή, ή για ένα γεωμετρικό θεώρημα, ή για 
διήγηση μιας ιστορίας, ή για ημερολόγιο  

• ότι περιγράφει τους άθλους του Ηρακλή 

• ότι συμβολίζει την εξέλιξη της ανθρώπινης φύσης.  

• ότι μερικά σύμβολα δηλώνουν σχέσεις με το αστέρι Σείριο. 

• ότι είναι έγγραφο στη γλώσσα των Χετταίων στο οποίο ένας 
βασιλιάς συζητά την ανέγερση του ανακτόρου της Φαιστού 

• Η ιστορία της "Γέννεσης" 

• Αναφορά στον Δαίδαλο και στον λαβύρινθο του Μινώταυρου τον 
οποίο και κατασκεύασε 

• Εξιστόρηση του Μεγάλου Κατακλυσμού 

• Διπλής όψεως σφραγίδα, που με την αποτύπωσή της πάνω στην 
άμμο, χρησιμοποιούταν σαν εργαλείο εκμάθησης για τους 
αστρονόμους της εποχής.  

 Επίσημα, από την επιστημονική κοινότητα, δεν έχει γίνει αποδεκτή 
καμία ερμηνεία. Έτσι ο δίσκος παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα 
άλυτα μυστήρια.  



Πυραμίδες της Αιγύπτου  

• Οι πυραμίδες της 
Αιγύπτου 
χρονολογούνται στο 
2580 π.Χ. και αποτελούν 
το μεγαλύτερο μυστήριο 
στην Ιστορία της 
ανθρωπότητας. Πιθανώς 
χρησιμοποιήθηκαν για 
τον ενταφιασμό Φαραώ.  
Ένα αναπάντητο 
ερώτημα, είναι το ποιος 
τις έφτιαξε και πώς 
φτιάχτηκαν.  



 Κυριαρχούν ποικίλες εκδοχές για τις πυραμίδες, όπως: 

• ότι είναι έργο εξωγήινων πολιτισμών που 
επισκέφτηκαν τον πλανήτη μας 10.000 χρόνια πριν την 
γέννηση του Χριστού. 

• ότι οι λίθοι σύρθηκαν, ανυψώθηκαν, ή μετακυλίστηκαν 
στο τόπο της κατασκευής. 

• Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι για την κατασκευή 
χρησιμοποιήθηκαν σκλάβοι 

• ότι η πυραμίδα χτίστηκε από δεκάδες χιλιάδων 
εξειδικευμένων εργατών.  

• ότι η διάταξη των τριών πυραμίδων της Γκίζας 
αντιστοιχεί στη θέση που είχαν τα τρία άστρα του 
Ωρίωνα, του αστερισμού που οι Αιγύπτιοι ταύτιζαν με 
το θεό της Ανάστασης.  



Θάνατος της Κλεοπάτρας 

• Η Κλεοπάτρα ήταν η 
τελευταία ενεργή 
βασίλισσα της 
Αρχαίας Αιγύπτου. 
Γύρω από τον θάνατο 
της πολυθρύλητης 
τελευταίας Φαραώ 
της Πτολεμαϊκής 
Αιγύπτου, της 
Κλεοπάτρας, έχουν 
γραφτεί πολλά.  



 Τρεις κυρίως εκδοχές κυριαρχούν για το 
θάνατό της:  

1. Πέθανε από το δάγκωμα ενός φιδιού, και 
μάλιστα, στο στήθος.                     Ωστόσο, στο 
πέρασμα των χρόνων η ανωτέρω θεωρία 
αμφισβητείται από ιστορικούς και επιστήμονες. 

2. Μία νέα εκδοχή λέει ότι η Κλεοπάτρα έβαλε 
ένα φίδι να τη δαγκώσει. 

3. Ο Pat Brown που φτιάχνει εγκληματικά προφίλ 
πιστεύει πως η αυτοκτονία δεν ήταν στον 
χαρακτήρα της Κλεοπάτρας και ότι η Αιγύπτια 
βασίλισα μπορεί να δολοφονήθηκε.  

 



Υπερφυσικά φαινόμενα 

Μερικά από τα υπερφυσικά φαινόμενα είναι: 

• Το τέρας του Λοχ Νες 

• Οι Πύλες της κολάσεως 

• Το πλοίο Φάντασμα 

• Φαντάσματα 



       Έχει επικρατήσει να ονομάζεται 
θρυλούμενο θαλάσσιο ερπετό που 
σύμφωνα με το μύθο ζει στη λίμνη 
Νες της βόρειας Σκωτίας εδώ και 80 
χρόνια.  Στις πρώτες σύγχρονες 
αναφορές ανήκει μια ανώνυμη 
επιστολή στην εφημερίδα Inverness 
Courier το 1932, σύμφωνα με την 
οποία ένα ζευγάρι είχε παρατηρήσει 
στη λίμνη του Λοχ Νες ένα άγνωστο 
είδος, όπως μαρτυρούσαν τα ίχνη του 
στην επιφάνεια της θάλασσας. 
Υποβρύχιες έρευνες που 
πραγματοποιήθηκαν το 2003, με 
χρήση σόναρ, απέτυχαν να 
εντοπίσουν το θρυλούμενο ερπετό. ΟΙ 
δορυφόροι που έχουν σταλθεί εκεί 
όμως μας έχουν καταγράψει εικόνες 
από το τεράστιο τέρας. 

 



        Όσοι έγραψαν τις βιβλικές περιγραφές 

της Κόλασης σίγουρα θα είχαν στο μυαλό 

τους κάτι σαν το συγκεκριμένο μέρος στη 

γη, κοντά στην Κασπία Θάλασσα. 

Δημιουργήθηκε το 1971, όταν  οι 

Σοβιετικοί έκαναν γεώτρηση στην περιοχή 

για να βρουν πετρέλαιο. Κατά τη διάρκεια 

της γεώτρησης έγινε μεγάλη καθίζηση του 

εδάφους, καταπλακώνοντας και 

ρουφώντας στην κυριολεξία ανθρώπους 

και μηχανήματα, αφήνοντας έναν κρατήρα 

με διάμετρο πάνω από 60 μέτρα και 

βάθος πάνω από 25. Εκεί βρίσκεται το 

μικρό χωριό Ντερβέζε στο Τουρκμενιστάν. 

Οι κάτοικοι της περιοχής αποκαλούν το 

μέρος «Οι Πύλες της Κολάσεως», μιας και 

πρόκειται για ένα μοναδικό θέαμα, που 

μπήκε ως προορισμός σε πολλά 

ταξιδιωτικά πακέτα. 



Το Πλοίο Φάντασμα 

       Φάντασμα αποκαλείται 
ένα σκάφος που πλέει στην 
ανοιχτή θάλασσα, χωρίς να υπάρχει 
άνθρωπος για να το κυβερνήσει. 
Σπανιότερα, ο όρος χρησιμοποιείται για 
σκάφη που έχουν εγκαταλειφθεί σε 
κάποιο λιμάνι, περιμένοντας την 
πώλησή τους σε κάποιο διαλυτήριο. 
Η ναυτική ιστορία είναι γεμάτη από 
πλοία-φαντάσματα. Αρκετές 
περιπτώσεις έχουν εξακριβωθεί 
ιστορικά, κατά τις οποίες το πλήρωμα 
εκκένωσε το σκάφος ή πέθανε εν πλω 
και αυτό συνέχισε να κινείται για ικανό 
χρονικό διάστημα, μέχρι να ανακαλυφθεί 
από παραπλέοντα σκάφη, απλά να 
βυθιστεί. Υπάρχουν όμως και άλλες που 
ανάγονται ξεκάθαρα στη σφαίρα 
του θρύλου και της δεισιδαιμονίας. 

 



Φαντάσματα 

       Στην παραδοσιακή πίστη και φαντασία, 

ένα φάντασμα είναι η ψυχή ή 

το πνεύμα ενός πεθαμένου ανθρώπου ή 

ζώου που μπορούν να εμφανιστούν, σε 

ορατή μορφή ή άλλη εκδήλωση, στους 

ζωντανούς. Οι περιγραφές για εμφάνιση των 

φαντασμάτων ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό, 

από μια αόρατη παρουσία ή ένα ελάχιστα 

ορατό ημιδιαφανές σχήμα, σε ρεαλιστικά και 

ζωντανά οράματα. Η εσκεμμένη 

προσπάθεια κάποιου να επικοινωνήσει με 

το πνεύμα ενός αποθανόντος προσώπου 

είναι γνωστή ως νεκρομαντεία. Επίσης οι 

προλήψεις και δοξασίες για τα φαντάσματα 

είχαν μεγάλη διάδοση το μεσαίωνα σε 

πολλές ευρωπαϊκές χώρες 

(Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία κ.α.)  

 

 



ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ 



ΟΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ 

11ης ΣΕΠΡΕΜΒΡΙΟΥ 

        Η 11η Σεπτεμβρίου είναι πλέον μια μέρα μνήμης τόσο για τους 

Αμερικάνους πολίτες, όσο και για όλον τον κόσμο. Είναι η 

μέρα την οποία, πριν από 14 χρόνια, το 2001, χτυπήθηκε το 

Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου των ΗΠΑ στην Νέα Υόρκη, 

γνωστό στο ευρύ κοινό ως ‘’Δίδυμοι Πύργοι’’. Σε τέσσερα 

πολιτικά αεροσκάφη εκδηλώθηκε αεροπειρατεία, και τα τρία 

από αυτά οδηγήθηκαν από τους αεροπειρατές και 

προσέκρουσαν στους Δίδυμους Πύργους και το Πεντάγωνο, 

ενώ το τέταρτο συνετρίβει σε ανοικτό χώρο. Οι Δίδυμοι Πύργοι 

κατέρρευσαν λίγη ώρα μετά τις συγκρούσεις των αεροσκαφών 

επάνω τους, προκαλώντας χιλιάδες απώλειες: εκτός των 19 

αεροπειρατών, συνολικά από τις επιθέσεις, 2973 άνθρωποι 

έχασαν την ζωή τους και 24 μένουν αγνοούμενοι.  

       Τις επιθέσεις πραγματοποίησαν ισλαμιστές τρομοκράτες, 

οργανωμένοι από την οργάνωση Αλ Κάιντα και τον αρχηγό 

της Οσάμα μπιν Λάντεν, με σκοπό να πλήξουν τον 

μεγαλύτερο εχθρό τους χτυπώντας τα σύμβολα της δύναμής 

του, όπως δήλωσε ο ίδιος ο Μπιν Λάντεν σε βιντεοσκοπημένο 

μήνυμα που έστειλε στα ΜΜΕ λίγες ημέρες μετά τις επιθέσεις. 

        Οι επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου 2001 ήταν η μεγαλύτερη 

τρομοκρατική επίθεση που έχει συμβεί εώς τώρα και 

αποτελούν κομβικό σημείο της παγκόσμιας ιστορίας, έχοντας 

προκαλέσει πολλές αλλαγές στις διεθνείς σχέσεις, στην 

κοινωνική και πολιτική ζωή σε όλο τον κόσμο.  

 



 

  

 

 

      Τι έγινε όμως εκείνη τη μέρα και ποια μυστικά κρύβονται πισω από αυτή την επίθεση;   

         Tι ακριβώς ήξεραν το FBI, η CIA και ο ίδιος πρόεδρος Μπους για την επικείμενη τρομοκρατική επίθεση 

του Μπιν Λάντεν; Πόσο καιρό πριν είχαν ενημερωθεί και γιατί δεν έκαναν τίποτα για να την αποτρέψουν; 

        Από τους συγγενείς των θυμάτων στους δίδυμους πύργους και το Πεντάγωνο, που αγωνίζονται να 

μάθουν την αλήθεια, μέχρι τους νεοσυντηρητικούς μέντορες του Μπους που προφήτευαν ότι μόνο μια 

«μεγάλη καταστροφή» στο έδαφος των ΗΠΑ θα μπορούσε να αλλάξει δραματικά την αμερικανική 

εξωτερική πολιτική και να προκαλέσει τον πόλεμο στο Ιράκ, στην εκπομπή καταθέτουν πάνω 

απόδεκαπέντε πολιτικοί, πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών και ειδικοί που σχετίζονται με την 

υπόθεση. 

       

      Πως είναι δυνατόν η CIA να αγνόησε τις προειδοποιήσεις τουλάχιστον 11 ξένων κρατών για την μεγάλη 
επίθεση που σχεδιαζόταν εναντίον των ΗΠΑ και οι γιατί οι πράκτορες του FBI παραγνώρισαν τις 
αναφορές για κάποιους άραβες που μάθαιναν να οδηγουν αεροπλάνα αλλά δεν νοιάζονταν να τα 
προσγειώσουν; Γιατί η αμερικανική αεράμυνα δεν έσπευσε να αναχαιτίσει τα τέσσερα αεροπλάνα που 
είχαν πέσει στα χέρια των αεροπειρατών; Ποιοί ειναι οι λόγοι που ο Τζωρτζ Μπους συνέχιζε να διαβάζει 
παραμύθια στους μαθητές ενός δημοτικού σχολείου παρ' ότι ήξερε ότι είχε ηδη ξεκινήσει η μεγαλύτερη 
επίθεση στην ιστορία της Αμερικής; 

 

 

 



ΤΟ ΚΛΕΜΜΕΝΟ 

ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ  

Boeing 747 

      Το Μάιο του 2003 ένα Boeing 727 που ανήκε σε 
μια εταιρεία leasing με έδρα τη Φλόριντα, 
βρισκόταν για επισκευή σε ένα αεροδρόμιο της 
Λουάντα, στην Αγκόλα. 

      Ξαφνικά βρέθηκε στο διάδρομο απογείωσης, 
χωρίς να έχει πάρει άδεια από τον πύργο, και 
απογειώθηκε με κατεύθυνση προς τα νοτιοδυτικά 
με σβησμένα τα φώτα και χωρίς καμία 
σηματοδότηση αναμεταδότη. 

      Επάνω στο αεροσκάφος βρισκόταν ο Ben Charles 
Padilla, ένας έμπειρος μηχανικός αεροσκαφών ο 
οποίος ήταν επικεφαλής των επισκευαστικών 
εργασιών και ο κονγκολέζος βοηθός του, John 
Mikel Mutantu, ο οποίος είχε προσληφθεί 
πρόσφατα. 

      Ο Padilla είχε άδεια χειριστή ιδιωτικών 
αεροσκαφών, όμως κανένας από τους δύο δεν 
ήταν εκπαιδευμένος να πετάει ένα Boeing 727. 

      Οι δύο άντρες και το αεροσκάφος εξαφανίστηκαν 
και δεν εντοπίστηκαν ποτέ. 

       Οι αρχές στην αρχή υποψιάστηκαν το ενδεχόμενο 
τρομοκρατίας, διαφορετικά θα μπορούσε να είναι 
μια απάτη με ασφαλιστικές εταιρείες. Τώρα, 
φαίνεται να τείνουν προς το συμπέρασμα ότι 
επρόκειτο για κάποιο είδος αεροπειρατείας με 
σκοπό το κέρδος. 

 



Η ΠΤΗΣΗ 370 

       Η Πτήση 370 των Μαλαισιανών Αερογραμμών 
(MH370/MAS370) ήταν πτήση 
επιβατηγού αεροσκάφους, το οποίο εξαφανίστηκε 
στις 8 Μαρτίου 2014. Το αεροσκάφος είχε 
αναχωρήσει από το αεροδρόμιο της Κουάλα 
Λουμπούρ της Μαλαισίας με προγραμματισμένο 
προορισμό το Πεκίνο της Κίνας. Η επαφή με το 
κέντρο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας χάθηκε μία 
ώρα μετά την απογείωσή του. Στο αεροπλάνο 
επέβαιναν 227 επιβάτες από 15 χώρες, καθώς και 12 
μέλη του πληρώματος. 

       

       Την ίδια μέρα που εξαφανίστηκε, ξεκίνησε μια 
γιγαντιαία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης 
στον Κόλπο της Ταϊλάνδης και στη Θάλασσα της 
Νότιας Κίνας. Στις 11 Μαρτίου η περιοχή έρευνας 
επεκτάθηκε στα Στενά της Μαλάκας, ενώ την επόμενη 
μέρα οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα μέχρι τα νησιά 
Ανταμάν της Ινδίας. Τις επόμενες μέρες η έρευνα 
επεκτάθηκε ακόμα περισσότερο, χωρίς όμως να 
υπάρχουν σημάδια για το τι απέγινε το αεροσκάφος. 
Υπάρχουν υποψίες για αρπαγή του αεροσκάφους είτε 
από τον κυβερνήτη ή το συγκυβερνήτη είτε 
από αεροπειρατές, με δεδομένο ότι η πτήση 
συνεχίστηκε για ώρες μετά την εσκεμμένη 
απενεργοποίηση του συστήματος επικοινωνίας με το 
έδαφος. 

       

       Παραμένει το άλυτο μυστήριο με την εξαφανισμένη 
από τις 8 Μαρτίου του 2014 πτήση ΜΗ370 των 
Malaysia Airlines 



Η ΓΕΦΥΡΑ      

OVERTOUN 

        Την προσοχή ειδικών και μη έχει τραβήξει η γέφυρα ενός 
αρχοντικού στη Σκωτία, καθώς από αυτή πλήθος σκύλων 
έχουν πηδήξει στο θάνατό τους. 

        Κατά τις δεκαετίες του ’50 και του ΄60, σύμφωνα με έρευνες, 
εκατοντάδες σκυλιά «αυτοκτόνησαν», πηδώντας από τη 
γέφυρα από ύψος 15 μέτρων. Μάλιστα, όλα τα ζώα έπεφταν 
από το ίδιο σημείο, στην ίδια πλευρά της γέφυρας. 

        Όσο για την αιτία πίσω από τα παράξενα περιστατικά, κανείς 
δεν μπορεί ακόμη να αποφανθεί με σιγουριά τι είναι αυτό που 
ωθεί τα σκυλιά να δώσουν τέλος στη ζωή τους. 
 
Το αρχοντικό Overtoun χτίστηκε το 19ο αιώνα στο West 
Dunbartonshire της Σκωτίας και αργότερα δόθηκε στους 
ανθρώπους της περιοχής υπό τον όρο να μην χρησιμοποιηθεί 
για «περίεργες συναντήσεις, βλαπτικές χρήσεις ή κατανάλωση 
αλκοόλ». Τελικά, χρησιμοποιήθηκε από το βρετανικό στρατό, 
σαν μαιευτήριο αλλά και από την κυβέρνηση. 

        Η περιοχή για χρόνια πιστεύονταν πως ήταν στοιχειωμένη, 
σενάρια που ήρθα ξανά στην επιφάνεια όταν το 1994 ένας 
πατέρας πέταξε το παιδί του από τη γέφυρα, ισχυριζόμενος ότι 
ήταν ο Αντίχριστος και κατόπιν επιχείρησε να πηδήξει και ο 
ίδιος. Ανάλογες «εξηγήσεις» είχαν προταθεί για να 
ερμηνεύσουν την περίεργη συμπεριφορά των σκυλιών. 
 
Πολλοί ισχυρίζονταν ότι τα σκυλιά ήταν ευαίσθητα στη 
μεταφυσική δραστηριότητα και πως «κάτι τα τράβαγε» στη 
γέφυρα. Τις πεποιθήσεις αυτές ενίσχυσαν σπάνια περιστατικά 
όπου το σκυλί δεν πέθαινε και κατόπιν ανέβαινε στη γέφυρα 
και ξαναπήδαγε! 
 
Από την άλλη, ντόπιοι πίστευαν ότι πίσω από τα περιστατικά 
κρύβονταν το βασιλικό ναυτικό στη βάση Faslane. Όπως 
έλεγαν, πλοία εξέπεμπαν ήχο που μόνο τα σκυλιά άκουγαν και 
ωθούνταν στο θάνατο. 



Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ 

ΤΟΥ ΚΕΝΕΝΤΥ 

        Στις 22 Νοεμβρίου 1963 ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζον 

Φιτζέραλντ Κένεντυ πυροβολείται στο κεφάλι από ελεύθερο 

σκοπευτή ενόσω βρίσκεται στο Ντάλας συνοδεία 

αυτοκινητοπομπής. Η σφαίρα προκαλεί μοιραίο τραύμα 

στον εγκέφαλο του Προέδρου των ΗΠΑ. Πλάϊ στον 

Κένεντυ, στο ίδιο αυτοκίνητο, βρίσκεται η σύζυγός του, 

Τζάκι. Λίγα αυτοκίνητα πιο πίσω ακολουθεί ο τότε 

Αντιπρόεδρος Λίντον Τζόνσον. Τα ακριβή περιστατικά της 

δολοφονίας, που είναι μια από τις πιο πολυσυζητημένες 

του 20ου αιώνα, παραμένουν ακόμα και σήμερα σε μεγάλο 

βαθμό άγνωστα. 

       Το περιστατικό της δολοφονίας προκάλεσε κύμα θεωριών 

για τα κίνητρα και τους δράστες. Ο Όσβαλντ αρνήθηκε 

σθεναρά την ενοχή του, ενώ οι "αποδείξεις" γρήγορα 

μετατράπηκαν σε απλές "ενδείξεις" και όχι ιδιαίτερα 

πειστικές. Για την αστυνομία του Ντάλας, όμως, η οποία 

ήταν και η κατά νόμον αρμόδια για τη διαλεύκανση του 

διπλού φονικού, ο φάκελος Κένεντι έκλεισε με τη 

δολοφονία του Όσβαλντ. 

        Πολλά στοιχεία παραμένουν αμφιλεγόμενα: το όπλο 

βρέθηκε στον όροφο στον οποίο εργαζόταν ο Όσβαλντ, 

στα μεταλλικά τμήματά του βρέθηκε αποτύπωμα της 

παλάμης του και ο γραφικός χαρακτήρας του 

αναγνωρίστηκε στην παραγγελία του όπλου, η οποία 

πραγματοποιήθηκε υπό το ψευδώνυμο "Χεντέλ".[ 

        Η Επιτροπή Γουόρεν παρουσιάζει το πόρισμά της στον 

πρόεδρο Τζόνσον. 

 



       

      Στην Ουάσινγκτον, ο πρόεδρος Τζόνσον διέταξε τον σχηματισμό ειδικής επιτροπής, η οποία θα 

ερευνούσε ανεξάρτητα και διεξοδικά την όλη υπόθεση. Η Επιτροπή Γουόρεν, από το όνομα του 

επικεφαλής της, του προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου, παρέδωσε το πόρισμά της, έκτασης 

26 τόμων, το 1964. Ωστόσο το πόρισμα δεν ικανοποίησε σχεδόν κανέναν  

       Οι θεωρίες ποικίλλουν για το ποιος κρυβόταν πίσω από τον Όσβαλντ και πολλοί υποπτεύονται 

ότι στην πραγματικότητα ήταν πράκτορας των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών. Κατά μία 

θεωρία η CIA θα ήθελε ενδεχομένως να απαλλαγεί από έναν πρόεδρο που της είχε κηρύξει τον 

πόλεμο μετά το φιάσκο του Κόλπου των Χοίρων στην Κούβα. Κατά άλλες οι σχεδιαστές της 

δολοφονίας ήταν ακροδεξιοί Κουβανοί εξόριστοι ή το Τίμστερς Γιούνιον, ένα ανεξέλεγκτο και 

εγκληματικό συνδικάτο των οδηγών φορτηγών ή η σικελική μαφία. Τίποτα δεν έχει αποδειχτεί 

πλήρως.  

 



Ο δολοφόνος 

Zodiac 

  

       Σκότωσε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους και 
τραυμάτισε σοβαρά άλλους δύο, ο δολοφόνος που 
ξεκίνησε να σκορπά τον τρόμο στη Βόρεια Καλιφόρνια 
τον Δεκέμβριο του 1968 και συνέχισε να σκοτώνει 
μέχρι τον Οκτώβριο του 1969. Ο Zodiac, καθήλωσε τα 
μέσα ενημέρωσης κάνοντάς τα μέρος της 
δολοφονικής δράσης του. Στις εφημερίδες 
απευθύνονταν οι κρυπτογραφημένες επιστολές του, 
στις οποίες υποστήριζε πως θα αποκαλύψει την 
ταυτότητα και τα κίνητρά του, μέσω αυτών απειλούσε 
ότι θα σκοτώσει αν δεν υπάκουαν στις επιθυμίες του. 

 

       Αν και υπήρξαν αρκετοί ύποπτοι, η ταυτότητα του 
πραγματικού δολοφόνου παραμένει μέχρι σήμερα 
άγνωστη, ενώ δεν έχει καταστεί δυνατό να 
αποκρυπτογραφηθούν οι γρίφοι του, πέρα από 
κάποια αποσπάσματα με ενοχλητικά φρικαλέα 
μηνύματα όπως (από την αυθεντική 
αποκρυπτογράφηση): «I LIKE KILLING PEOPLE 
BECAUSE IT IS SO MUCH FUN IT IS MORE FUN 
THAN KILLING WILD GAME IN THE FORREST 
BECAUSE MAN IS THE MOST DANGEROUE 
ANAMAL OF ALL TO KILL SOMETHING GIVES ME 
THE MOST THRILLING EXPERENCE IT IS EVEN 
BETTER THAN GETTING YOUR ROCKS OFF WITH 
A GIRL...». 

 



Λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα του 1969, 

έστειλε γράμμα στον διάσημο δικηγόρο Μέλβιν 

Μπέλι, ζητώντας βοήθεια για να μην σκοτώσει ξανά. 

Η επικοινωνία δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα. 

Στις 28 Απριλίου του 1970, ζήτησε απ’ τον κόσμο να 

φορέσει κονκάρδες με το σύμβολο του Ζόντιακ όπως 

έκαναν με το σύμβολο της ειρήνης ή της μαύρης 

δύναμης. 

Στις 26 Ιουνίου, παραπονέθηκε ότι ο κόσμος δεν 

φορούσε τις κονκάρδες και για να τους τιμωρήσει, 

σκότωσε έναν άντρα που καθόταν σε ένα παγκάκι. 

Η αστυνομία δεν συνέδεσε τον φόνο με τον Ζόντιακ. 

Στις 29 Ιανουαρίου του 1974, σε ένα απ’ τα τελευταία 

γράμματά του, ο Ζόντιακ ανέφερε ότι είδε την ταινία 

«Ο Εξορκιστής» και θεωρούσε ότι ήταν η καλύτερη 

σατιρική κωμωδία που είχε δει στη ζωή του. 

Ο Ζόντιακ έστειλε συνολικά 20 γράμματα. Σε ορισμένα αποκάλυπτε δολοφονίες που είχε 

διαπράξει, σε κάποια απειλούσε ότι θα σπείρει τον πανικό και σε μερικά απλώς 

ενημέρωνε τους παραλήπτες για τα γούστα και την καθημερινότητά του. Σχεδόν όλα 

ξεκινούσαν με τη φράση: «Σας μιλάει ο Ζόντιακ», που είχε γίνει σήμα κατατεθέν του 

δολοφόνου. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ο Ζόντιακ σκότωσε 37 ανθρώπους, αλλά δεν 

έχει αποδειχθεί κανένας φόνος περά από τα ζευγάρια και τον οδηγό του ταξί. Ο Ζόντιακ 

ανέφερε φόνους, οι δράστες των οποίων είχαν ήδη συλληφθεί ή έδινε πληροφορίες που 

είχαν αναφερθεί στις εφημερίδες και θα μπορούσε να γνωρίζει ο καθένας. Η αστυνομία 

κατέληξε ότι παραδεχόταν φόνους που δεν είχε διαπράξει για να κεντρίσει το ενδιαφέρον 

του κόσμου....  

 

 



Την 31η Ιουλίου του 1969, τρία ίδια γράμματα έφτασαν στα γραφεία των εφημερίδων «San 
Fransisco Chronicle», «San Fransisco Examiner» και «Vallejo Times – Herald». Είχαν 
δύο γραμματόσημα, δεν υπήρχε όνομα αποστολέα και έγραφαν ότι έπρεπε να 
παραδοθούν άμεσα στον αρχισυντάκτη. Ο αποστολέας ήταν ο ίδιος ο δράστης. 
Αποκαλούσε τον εαυτό του «Ζόντιακ» και συνόδευε το όνομα με το σύμβολο ενός 
σταυρού στη μέση ενός κύκλου. Αποκάλυπτε πληροφορίες σχετικά με τις δολοφονίες 
που δεν ήταν δυνατόν να γνωρίζει κανείς εκτός απ’ τον δολοφόνο και απαιτούσε να 
δημοσιευτούν τα γράμματα στις εφημερίδες, αλλιώς θα σκότωνε κι άλλους ανθρώπους 
το σαββατοκύριακο. Δημοσιεύτηκε και ένα κωδικοποιημένο μήνυμα που περιείχαν τα 
γράμματα, το οποίο οι αρχές παρέδωσαν σε ειδικούς για να αποκωδικοποιήσουν. 
Λίγες μέρες αργότερα, ο Ζόντιακ έστειλε και νέο γράμμα στις εφημερίδες, που ρωτούσε 
αν είχαν καταφέρει να λύσουν το γρίφο. Τελικά, στις 8 Αυγούστου ένα ζευγάρι 
καθηγητών λυκείου έδωσαν την απάντηση. Ο δράστης δεν αποκάλυπτε το όνομά του, 
αλλά εξηγούσε τους λόγους που τον ώθησαν στον φόνο....  
 
 

«Μου αρέσει να σκοτώνω ανθρώπους 

γιατί έχει πολύ πλάκα. Πιο πλάκα από το 

να σκοτώνεις άγρια ζώα στο δάσος γιατί 

ο άνθρωπος είναι το πιο επικίνδυνο ζώο 

από όλα για να το σκοτώσεις. Κάτι μου 

προκαλεί την πιο διεγερτική εμπειρία. 

Είναι καλύτερο κι από το να πηγαίνω με 

γυναίκα. Το καλύτερο είναι ότι όταν 

πεθάνω θα ξαναγεννηθώ στον 

παράδεισο και αυτοί που σκότωσα θα 

γίνουν δούλοι μου. Δεν θα σας δώσω το 

όνομά μου γιατί θα προσπαθήσετε να 

καθυστερήσετε τη συλλογή μου από 

δούλους.»...  

 

 



ΤΖΑΚ Ο 

ΑΝΤΕΡΟΒΓΑΛΤΗΣ 

        
        Ο διασημότερος serial killer όλων των εποχών 

έδρασε στο βικτοριανό Λονδίνο το 1888 κι έμεινε 
γνωστός με τον τίτλο «Ο Αντεροβγάλτης», εξαιτίας της 
υπογραφής που υπήρχε σε ένα γράμμα που έφτασε 
στην αστυνομία το Σεπτέμβριο του '88 για να αναλάβει 
την ευθύνη των 11 δολοφονιών -ιερόδουλων- που 
είχαν τρομοκρατήσει το Λονδίνο της εποχής. 

        

       Ο «Αντεροβγάλτης» δολοφόνησε, τρομοκράτησε, κι 
εξαφανίστηκε, για την ακρίβεια σταμάτησε να 
σκοτώνει ή κατάφερε με κάποιο τρόπο να εξαφανίσει 
τα υπόλοιπα θύματά του. Ως παρουσία όμως 
διατήρησε ηγετικό ρόλο στην ιστορία των κατά 
συρροή δολοφόνων. 

 

       Μέχρι σήμερα κανένα από τα εγκλήματά του δεν έχει 
λυθεί και κανένα στοιχείο από την αληθινή ταυτότητά 
του δεν έχει αποκαλυφθεί. Υπάρχουν μόνο αμέτρητες 
θεωρίες που κρατούν πάνω από ένα αιώνα και 
εμπλέκουν διάφορα πρόσωπα: από τον γιατρό της 
βασιλικής οικογένειας ή τον ίδιο τον πρίγκιπα Αλμπερτ 
Βίκτορ, μέχρι τον ζωγράφο Γουόλτερ Σίκερτ -
σύμφωνα με μια σύγχρονη δημοφιλή εκδοχή, την 
οποία διατύπωσε και η συγγραφέας Πατρίσια 
Κόρνγουελ στο βιβλίο της «Τζακ ο αντεροβγάλτης: η 
υπόθεση έκλεισε». 

 



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ 

• Η ΧΑΜΕΝΗ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ 

• ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΩΝ ΒΕΡΜΟΥΔΩΝ 

• Η ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ 

 



Χαμένη Ατλαντίδα 

• Το μυστήριο της Ατλαντίδας 
αποτελεί τον πιο 
πολυσυζητημένο ίσως μύθο. 
Κανείς ωστόσο δεν μπορεί να 
αποδείξει ότι υπήρξε και πού 
ακριβώς βρισκόταν. 

• Οι πρώτες γραπτές αναφορές 
για την Ατλαντίδα πηγάζουν 
από τον Αθηναίο φιλόσοφο 
Πλάτωνα (427-347 π.Χ.) ο 
οποίος μας αφηγείται ότι οι 
Ατλαντες ήταν ένας λαός με 
υπερφυσικές ικανότητες και 
θεϊκή καταγωγή, που ζούσαν 
ειρηνικά σε ένα εύφορο νησί 
πέρα από τις Πύλες των 
Ηρακλειδών.  

 



Πολλές θεωρίες επικρατούσαν κατά καιρούς για 

τη Χαμένη Ατλαντίδα: 

• Η καταστροφή του Μινωικού πολιτισμού και της 

αρχαίας Θήρας ταυτίζεται με τη χαμένη 

Ατλαντίδα. 

• Η περιγραφή της ταιριάζει με την αρχαία Θήρα 

που καταστράφηκε περίπου το 1.500 π.Χ. 

• Η θέση της ήταν στη μεσο-ωκεάνια ράχη του 

Ατλαντικού, όπου συμβαίνουν πολλοί σεισμοί. 

Έχουν διεξαχθεί άπειρες μελέτες που όμως δεν 

έχουν αποδείξει τίποτα έγκυρο.  

 



Το τρίγωνο των Βερμούδων  

• Το Τρίγωνο των 
Βερμούδων, επίσης 
γνωστό ως Τρίγωνο του 
διαβόλου, είναι μια 
περιοχή στο δυτικό τμήμα 
του Βόρειου Ατλαντικού 
Ωκεανού, καλύπτοντας 
μια τεράστια θαλάσσια 
περιοχή 500.000 
τετραγωνικών 
χιλιομέτρων, όπου ένας 
αριθμός αεροσκαφών και 
πλοίων λέγεται ότι έχουν 
εξαφανιστεί κάτω από 
μυστηριώδεις συνθήκες.  



• Η κακή φήμη του φαίνεται 
πως ξεκίνησε από τον 
Χριστόφορο Κολόμβο, ο 
οποίος στις 8 Οκτωβρίου 
του 1492 έγραψε στο 
ημερολόγιό του ότι 
συμβαίνουν διάφορα 
περίεργα στην περιοχή, 
ιδίως με τις πυξίδες. 
Ομως χρειάστηκε να 
περάσουν περίπου 100 
χρόνια για να βγει 
κάποιος δημόσια να 
αναφερθεί στο μυστήριο 
της περιοχής.  



 Χαρακτηριστικές θεωρίες που έχουν διατυπωθεί 

σχετικά με το Τρίγωνο των Βερμούδων είναι: 

• ότι στα βάθη του κρύβεται η χαμένη Ατλαντίδα.  

• ότι στην περιοχή του υπάρχει η πύλη που οδηγεί: 

– σε άλλους πλανήτες 

– σε ένα ταξίδι στο χρόνο, ή σε μια άλλη διάσταση ή και στον 

κάτω κόσμο 

• ότι οι αιφνιδιαστικές συνήθειες του καιρού στην 

περιοχή είναι ένας λόγος των εξαφανίσεων 

• ότι οι  τεράστιες ποσότητες μεθανίου που πιθανόν να 

βρίσκονται συσσωρευμένες στον πυθμένα της 

θάλασσας και απελευθερώνονται και δημιουργούν 

φονικές φυσαλίδες.  

 Καμία όμως από τις θεωρίες δεν έχει αποδειχτεί.  



Η Πύλη του Ηλίου 

       Στην Βολιβία, στην αρχαία πολιτεία 
Τiahuanaco και σε υψόμετρο 3.825 
μέτρων είναι ένας μονόλιθος βάρους 
11 τόνων, με άγνωστη ημερομηνία 
κατασκευής αλλά και άγνωστους 
αυτούς που την κατασκεύασαν. Ο 
θρύλος πάντως την έχει ντύσει με μια 
ιδιαίτερη γοητεία… Έχει λεχθεί ότι 
αποτελεί ένα πλανητικό ημερολόγιο με 
κεντρικό άξονα τον πλανήτη Αφροδίτη. 
Παραμένει βέβαια άγνωστο μέχρι 
τώρα το πως γνώριζαν τότε με τόση 
ακρίβεια τις τροχιές των πλανητών. Το 
γεγονός ότι μέχρι σήμερα κανείς δεν 
ξέρει ποιοι και γιατί την κατασκεύασαν  
αλλά και πώς μεταφέρθηκε εκεί πάνω, 
καθιστά την Πύλη του Ήλιου ένα από 
τα  μεγαλύτερα αινίγματα του πλανήτη 
μας. 
 



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

ΑΓΟΡΙΑ 









ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΣΤΙΣ ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ;

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΔΕΝ ΞΕΡΩ











ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΌΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
ΑΛΥΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ;

ΝΑΙ

ΌΧΙ
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