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ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΓΛΙΑ
Η ιστορία της γηραιάς  Αλβιόνας 
βρίθει από θρύλους κα μύθους που 
χάνονται στα βάθη του χρόνου. 
Δράκοι, μάγοι, σπαθιά, ξωτικά και 
τέρατα συνθέτουν το σκηνικό για τα 
παραμύθια και τις ιστορίες 
φαντασίας που μας γοητεύουν ακόμα 
και σήμερα, την εποχή της 
παντοδυναμίας της επιστήμης και 
της τεχνολογίας. Αναζητήσαμε την 
αφετηρία και την εξέλιξη όσων 
διαχρονικά εμπνέουν καλλιτέχνες, 
αλλά και απλούς οπαδούς του 
φανταστικού και σας τους 
παρουσιάζουμε.  



ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ, ΚΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΑ

Από τα πάμπολλα μυστηριώδη 
αξιοθέατα της Μ.Βρετανίας,το 
διασημότερο είναι το Stonehenge.

Αποτελεί μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής κληρονομιάς της 
UNESCO.

Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν 
ποιοί και γιατί έχτισαν το 
μεγαλιθικό αυτό μνημείο. 
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ΑΛΛΑ ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ 
ΠΕΤΡΙΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ



ΓΚΛΑΣΤΟΝΜΠΕΡΙ

Σύμφωνα με το θρύλο, 
κατασκευάστηκε από τον Ιωσήφ για 
να στεγάσει το Άγιο Δισκοπότηρο 
περίπου 65 χρόνια μετά το θάνατο 
του Ιησού.

Το Γκλάστονμπερι ταυτίζεται με το 
θρυλικό νησί Άβαλον. Στη λίμνη 
νότια του Γκλαστονμπέρι θρυλείται 
ότι ζούσε η Κυρά τη Λίμνης. 

Σήμερα σώζονται μόνο τα ερείπια 
του αββαείου.



Ο ΠΥΡΓΟΣ  ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Είναι ιστορικό κάστρο στη βόρεια 
όχθη του Τάμεση στο Κεντρικό Λονδίνο. 
Ιδρύθηκε προς το τέλος του 1066 και  
λειτούργησε ως φυλακή από το 1100 έως 
τα μέσα του 20ου αιώνα. Από τις πύλες 
του πέρασαν βασιλιάδες, βασίλισσες, 
αυλικοί, κληρικοί, πολιτικοί και δικαστές. 
Κάποιοι πιστεύουν πως είναι το πιο 
στοιχειωμένο κτίριο στην Αγγλία. Έχουν 
υπάρξει ιστορίες για φαντάσματα, 
συμπεριλαμβανομένης και της Άννα 
Μπολέυν.  Λέγεται ότι όποιος περνούσε 
τη Γέφυρα του Προδότη δεν 
ξαναγυρνούσε ποτέ.



ΤΟ ΙΕΡΟ ΔΙΣΚΟΠΟΤΗΡΟ

Το Ιερό Δισκοπότηρο ήταν 
το σκεύος που χρησιμοποιήθηκε από 
τον Ιησού στο Μυστικό Δείπνο. Το 
μετέφερε  και το έκρυψε  στη Μ. 
Βρετανία ο  Ιωσήφ της Αριμαθείας. 
Θεωρείται παγκόσμιο σύμβολο 
παντοδυναμίας και αθανασίας και 
υπάρχουν  πολλοί ακόμη και σήμερα 
που προσπαθούν να το βρουν.  Στις 
διαφορετικές εκδοχές του μύθου  
περιγράφεται ως δίσκος, κέρας της 
Αμάλθειας, κέρας της αφθονίας, ή 
ακόμα και βιβλίο ή λίθος.



ΑΡΘΟΥΡΟΣ

Ο Αρθούρος έγινε δικαιωματικά ο βασιλιάς 
της Ουαλίας, όταν τράβηξε το σπαθί που 
ήταν σφηνωμένο στο βράχο.Κατατρόπωσε 
τους εχθρούς και επανέφερε τη χριστιανική 
θρησκεία. Κατέκτησε διαδοχικά τις Σκωτία, 
Ιρλανδία, Γροιλανδία, Νορβηγία, Δανία και 
την Ισλανδία. Ίδρυσε το Τάγμα των 
Ιπποτών της Στρογγυλής Τραπέζης και 
κυβέρνησε μέχρι και το 542 μ.Χ. Σύμφωνα 
με τον θρύλο δεν πέθανε, αλλά ζει στο νησί 
Άβαλον...



ΚΑΜΕΛΟΤ

• Το Κάμελοτ ήταν το κέντρο 
εξουσίας του βασιλιά 
Αρθούρου και πρωτεύουσα 
του κράτους του. 

• Εκεί λαμβάνουν το χρίσμα          
οι Ιππότες και ξεκινούν την 
αναζήτηση για το Ιερό 
Δισκοπότηρο.

• Συγγραφείς περιγράφουν ένα 
ποτάμι, ένα δάσος και  μια 
πεδιάδα, ίσως κοντά στο 
Γουίντσεστερ.



ΕΞΚΑΛΙΜΠΕΡ
• Σύμφωνα με το μύθο, ήταν 

ένα σπαθί καρφωμένο στο 
βράχο και ο ιππότης που θα 
κατάφερνε να το βγάλει θα 
γινόταν βασιλιάς.

• Όταν ο Αρθούρος 
τραυματίστηκε θανάσιμα, 
ζήτησε να το πετάξουν στη 
λίμνη, όπου και επέστρεψε 
στη νόμιμη κάτοχό του, την 
κυρά της λίμνης.



ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗ ΠΛΑΣΜΑΤΑ



ΜΑΓΟΙ ΚΑΙ ΜΑΓΙΣΣΕΣ
Μέρλιν,ο αρχέτυπος μάγος της 

παγκόσμιας μυθολογίας.

 Γκάνταλφ,ο Λευκός Μάγος που 
βοήθησε στη σωτηρία της Μέσης 
Γης.

Χάρρυ Πότερ,ο αγαπημένος 
παιδικός ήρωας που νίκησε το 
απόλυτο κακό με τη βοήθεια των 
φίλων του.

Μαλέφισεντ,η κακιά μάγισσα των 
παραμυθιών.



ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΘΡΥΛΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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ΜΥΘΙΚΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ
ΚΥΚΛΩΠΕΣ, ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ, ΜΟΝΟΚΕΡΟΙ,

ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ, ΠΗΓΑΣΟΣ, ΣΦΙΓΓΑ
 



ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ

To Γεφύρι της Άρτας είναι λιθόκτιστη γέφυρα  
του 17ου αιώνα στην Άρτα. Έγινε πασίγνωστo 
από το ομώνυμο θρυλικό δημοτικό τραγούδι 
που αναφέρεται στην εξ ανθρωποθυσίας 
θεμελίωσή του. 

Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, μεγάλη 
δύναμη τουρκικού στρατού ζήτησε τη βοήθεια 
των κατοίκων για τη δημιουργία μιας γέφυρας. 
Οι κάτοικοι πήγαιναν τη νύχτα και γκρέμιζαν 
ό,τι την προηγούμενη οι ίδιοι είχαν φτιάξει. 
Τότε ο Τούρκος διοικητής διέταξε τη σύλληψη 
του Πρωτομάστορα και της γυναίκας του και τη 
θανάτωσή τους.



ΦΡΑΓΚΟΚΑΣΤΕΛΟ ΚΑΙ ΔΡΟΣΟΥΛΙΤΕΣ

Γύρω από το Φραγκοκάστελο  στη νότια Κρήτη 

παρατηρούνται σχεδόν κάθε χρόνο μεταξύ Μαΐου 

και Ιουνίου κατά τις πρωινές ώρες κινούμενες 

σκιές, οι Δροσουλίτες, που εμφανίζονται στον 

κάμπο από τις γύρω ορεινές περιοχές και 

κατευθύνονται νότια. Μια στρατιά ολόκληρη 

από ανθρώπινες μαυροφορεμένες σκιές, νεκρούς 

πολεμιστές με αστραφτερές πανοπλίες, πεζούς και 

καβαλάρηδες με όπλα και σπαθιά να προελαύνουν 

προς τη θάλασσα…



Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΣΤΟΝ ΤΑΫΓΕΤΟ
 

Αποτελεί την πιο αρχαία πυραμίδα του κόσμου και 
σημείο αναφοράς συντεταγμένων, αφού βρίσκεται σε 
απόλυτη νοητή ευθεία με τον Όλυμπο.

Το πιο ανεξήγητο φαινόμενο είναι η ίδια η 
κατασκευή της, αφού υπάρχουν διαφωνίες για το αν 
είναι έργο φυσικό ή ανθρώπινη παρέμβαση.

Το αφύσικα τέλειο σχήμα της, αλλά και η 
εμφανής οριζοντίωση της βάσης της, που δείχνει να 
έχει περάσει από ανθρώπινα χέρια - αφού από κει και 
πάνω το πέτρωμα και το χώμα αλλάζουν, σμιλεύονται 
και ισιώνουν για να φτιάξουν το ισόπλευρο τρίγωνο- 
τροφοδοτούν τις θεωρίες που θέλουν την πυραμίδα 
να είναι τεχνητό κατασκεύασμα, που παραπέμπει σε 
αρχαίες τελετουργίες.



Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ 
Έξω από τη Μεγαλόπολη της Αρκαδίας 

βρίσκεται ένα από τα πιο παράξενα εκκλησάκια στην 
Ελλάδα .

Ο βυζαντινός ναός, χτισμένος τον 12ο αιώνα, 
κατορθώνει να αντιστέκεται ακόμη και στα δυνατά 
ρέματα νερού που περνούν τον χειμώνα από τη 
περιοχή, ενώ κάτω από το εκκλησάκι αναβλύζει 
δροσερό, πόσιμο νερό.

Στη σκεπή του ναού της Αγίας Θεοδώρας  έχουν 
φυτρώσει 17 μεγάλα δέντρα, των οποίων οι ρίζες 
δεν φαίνονται πουθενά.

Τα τελευταία λόγια της Αγίας Θεοδώρας, η 
οποία εκτελέστηκε ήταν: «το σώμα μου να γίνει 
εκκλησιά, τα μαλλιά μου δένδρα και το αίμα μου 
ποτάμι».



Η ΣΠΗΛΙΑ ΤΟΥ ΝΤΑΒΕΛΗ

Η ιστορία της σπηλιάς του Νταβέλη  έγινε 
γνωστή στο τέλος της δεκαετίας του 60, αφού 
υπήρχαν εκατοντάδες αναφορές από τους 
κατοίκους της περιοχής, για παράξενα φώτα στον 
ουρανό, μικρά ανθρωποειδή, παράξενους ήχους 
και φαντάσματα.

Μέσα στο σπήλαιο, υπάρχουν μεγάλες 
ανωμαλίες στο μαγνητικό πεδίο και μια ισχυρή 
μυρωδιά από όζον, ενώ σε κάποια σημεία κοντά 
στην σπηλιά, το ποσοστό της ραδιενέργειας σε 
έδαφος και αέρα είναι ελαφρώς ανεβασμένο και 
φημολογείται ότι αν φέρει κάποιος μία λάμπα 
φθορίου μπορεί να ανάψει μόνη της.



ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ

Το συγκεκριμένο σπίτι στη Θεσσαλονίκη σήμερα 
δεν κατοικείται, αφού είναι ετοιμόρροπο, όμως 
πολλά έχουν ειπωθεί  γι’ αυτό. 

Όσοι έχουν μείνει εκεί νύχτα ακούνe φοβερούς 
θορύβους από φαντάσματα που κυκλοφορούν στα 
δωμάτια, με αποτέλεσμα να τρέπονται σε φυγή . 
Άλλοι πιστεύουν ότι το συνοδεύει κατάρα και 
όποιος μένει εκεί κινδυνεύει να τρελαθεί, ενώ 
όποιος προσπαθήσει να το γκρεμίσει, κινδυνεύει 
να πεθάνει. 

Αρκετοί είναι αυτοί που αποφεύγουν ακόμη 
και να περνούν τη νύχτα έξω από το κτίριο ή 
αλλάζουν  πεζοδρόμιο. 

 



Ο ΑΪ ΓΙΩΡΓΗΣ ΚΙ Ο ΔΡΑΚΟΣ

Ο Άγιος Γεώργιος ήταν στρατιώτης της Ρωμαϊκής 

αυτοκρατορίας και  χριστιανός μάρτυρας. Θεωρείται 

προστάτης του Πεζικού και του Στρατού Ξηράς, 

προστάτης Άγιος της Αγγλίας  και Άγιος προστάτης των 

Σταυροφόρων και των Προσκόπων.

Σύμφωνα με την παράδοση, ένας τρομερός 

δράκος φύλαγε μία πηγή και άφηνε το νερό να τρέχει, 

μόνον όταν έβρισκε κάποιο θύμα να κατασπαράξει. Οι 

κάτοικοι της περιοχής όριζαν με κλήρο το θύμα κάθε 

φορά.  Όταν ήρθε η σειρά της βασιλοπούλας, την  

έσωσε ο Άγιος Γεώργιος φονεύοντας το δράκο.



Η ΓΟΡΓΟΝΑ ΚΑΙ Ο ΜΕΓΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Στο δημοφιλή μύθο ο Αλέξανδρος συλλέγει το 

αθάνατο νερό σε ένα κύπελλο, αλλά η αδερφή του το 

πίνει ή το ρίχνει κατά λάθος. Πάνω στην οργή του ο 

Αλέξανδρος καταριέται την αδερφή του να γίνει μισή 

γυναίκα και μισή ψάρι. Αλλά εκείνη δεν του κρατάει 

κακία. Ταξιδεύει στη θάλασσα και ρωτάει τους 

ναυτικούς αν ο Βασιλιάς Αλέξανδρος είναι ακόμα 

ζωντανός. Οι έξυπνοι ναύτες της απαντούν «Ζει και 

βασιλεύει και τον κόσμο κυριεύει», για να τους αφήσει 

να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Αλλά αν απαντήσουν 

πως είναι νεκρός, τότε η γοργόνα από την οργή της 

βυθίζει το καράβι.



Η ΚΥΡΑ ΦΡΟΣΥΝΗ

Σύμφωνα με τον μύθο,  η κυρά Φροσύνη ήταν 

ερωμένη του γιου του Αλί πασά. Επειδή όμως ο Αλί 

πασάς επιθυμούσε την Φροσύνη για τον εαυτό του, 

έστειλε τον γιο του σε εκστρατεία κι 

εκμεταλλευόμενος την απουσία του, προσπάθησε 

να την κάνει δικιά του. Αυτή αρνήθηκε και εξόργισε 

τον Αλί πασά, ο οποίος διέταξε τον πνιγμό της μαζί 

με άλλες δεκαεπτά γυναίκες στην λίμνη των 

Ιωαννίνων. Η εντολή του εκτελέστηκε στις 11 

Ιανουαρίου 1801 κι έκτοτε, η Φροσύνη 

καθιερώθηκε σαν ηρωίδα που αντιστάθηκε στον 

τύραννο.



ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Εξερευνώντας τους μύθους και τους θρύλους της Μ. Βρετανίας 

και της Ελλάδας, διαπιστώσαμε ότι οι περισσότεροι βασίζονται 

στην αρχαία ελληνική μυθολογία, η οποία αποτελεί έμπνευση 

για όλα όσα ακόμα και σήμερα θαυμάζουμε σε βιβλία και ταινίες. 

Κάποιοι απ’αυτούς είναι τρομακτικοί, κάποιοι άλλοι 

μυστηριώδεις. Όλοι όμως μας γοητεύουν διαχρονικά, ανεξάρτητα 

από την εθνικότητα και την ηλικία.



Η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. ΑΜΠΡΑΧΑΜΙΑΝ ΜΑΡΙΑ 

2. ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 

3. ΓΙΑΝΤΣΕ ΜΑΡΙΕΤΑ 

4. ΓΚΟΥΣΙΝ ΜΑΡΙΑ 

5. ΓΟΥΤΗ ΓΑΛΗΝΗ 

6. ΚΕΦΑΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

7. ΚΥΡΤΑΤΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ 

8. ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ 

9. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

10. ΠΡΙΑΚΟΝΑ ΣΤΕΛΛΑ 

11. ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΥ ΗΛΙΑ 

12. ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 

13. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 

14. ΤΣΟΥΛΦΑ ΕΛΕΝΑ 

15. ΓΙΑΤΑΓΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 

1. ΑΜΠΡΑΧΑΜΙΑΝ ΜΑΡΙΑ 

2. ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 

3. ΓΙΑΝΤΣΕ ΜΑΡΙΕΤΑ 

4. ΓΚΟΥΣΙΝ ΜΑΡΙΑ 

5. ΓΟΥΤΗ ΓΑΛΗΝΗ 

6. ΚΕΦΑΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

7. ΚΥΡΤΑΤΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ 

8. ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ 

9. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

10. ΠΡΙΑΚΟΝΑ ΣΤΕΛΛΑ 

11. ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΥ ΗΛΙΑ 

12. ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 

13. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 

14. ΤΣΟΥΛΦΑ ΕΛΕΝΑ 

15. ΓΙΑΤΑΓΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 
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