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Η πρώτη θεϊκή οικογένεια: η θεά Γη
και τα παιδιά της
Όλοι οι αρχαίοι Λαοί είχαν πλάσει μύθους για να εξηγήσουν πώς έγινε ο
κόσμος. Η μυθολογία είναι μια μεγάλη συλλογή από μύθους. Όπως στα
παραμύθια, έτσι και στη μυθολογία, συμ3αίνουν πράγματα παράξενα και
διαφορετικά από αυτά που συμ3αίνουν στον κόσμο μας.
Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν ότι πρώτη θεά απ1 όλους
ήταν η θεά Γαία, δηλαδή η θεά Γη, η μητέρα όλων
των πλασμάτων που υπήρχαν στον κόσμο.
Στην αρχή του κόσμου, ο' εκείνη τη μακρι
νή εποχή, η Γη περιπλανιόταν μαζί με το
γιό της τον Ουρανό στο Χάος...
Κι εκείνος για να την ευχαρι
στήσει της έριξε
πλούσια και
γόνιμη 3ροχή
σε κάθε σχισμή, λακκού3α και κοιλότητα που υπήρχε πάνω της...
Οι ποταμοί και τα ρυάκια κύλησαν, οι λίμνες και οι θάλασσες γέμισαν νερό.
Η Μητέρα Γη ήταν έτοιμη πια να γεννήσει κι άλλα παιδιά Παιδιά της Μητέρας
Γης ήταν καθετί που υπήρχε στον κόσμο. Πρώτα έκανε τα λουλούδια και τα
δέντρα, τα πουλιά, τα ζώα, τα ψάρια Κι αργότερα, γέννησε πλάσματα παράξενα
* Τρεις δυνατούς γίγαντες, τους Κύκλωπες.
* Τρία πλάσματα που είχαν πενήντα κεφάλια
και εκατό χέρια, τους Εκατόγχειρες.
* Έξι κορίτσια, τις ΤιτανΙδες, και έξι αγόρια,
τους Τιτάνες, που είχαν για αρχηγό τον
Κρόνο.
Επειδή ο Ουρανός φο3όταν ότι κάποιο από
τα παιδιά του θα τον έδιωχνε από το θρόνο
για να γίνει 3ασιλιάς, τα έριχνε, όταν ήταν
μωρά, στα 3άθη της γης. Ο Κρόνος όμως,
με τη 3οήθεια της μητέρας του, τον πλήγωσε
3αριά και τον έδιωξε από το θρόνο.
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Διασυνδέσεις
* Οι πλανήτες, Εδώ, εκεί κι αλλού, σελ. 6.
> Οι διασυνδέσεις αυτές είναι ενδεικτικές. Ενδεχομένως υπάρχουν και
άλλες συνδέσεις που μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε ανάλογα με τη
δυναμική του μαθήματος.

ΒιΒλιογραφία
Ζωή Βαλάση, Μυθολογία, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, 1999.
Γιώργος Γεραλής, Ελληνική μυθολογία, τ. 2, εκδ. Καστανιώτη, 2000.
Ι. Θ. Κακριδής, Ελληνική μυθολογία, τ. 5, Εκδοτική Αθηνών, 1986.
Αικ. Τσοτάκου-Καρ3έλη, Λεξικό της ελληνικής μυθολογίας για παιδιά,
εκδ. Πατάκη, 2002.
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Οι γονείς των Ολύμπιων θεών
Όλοι οι αρχαίοι λαοί είχαν πλάσει μύθους για να εξηγήσουν πώς έγινε ο
κόσμος. Η μυθολογία είναι μια μεγάλη συλλογή από μύθους. Όπως στα
παραμύθια, έτσι και στη μυθολογία, συμ3αίνουν πράγματα παράξενα και
διαφορετικά από αυτά που συμ3αίνουν στον κόσμο μας.
Οι αρχαίοι Έλληνες έπλασαν θεούς και θεές
τ
!
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Μ
για να τους 3οηθούν και τους φαντάζονταν
\
σαν μια μεγάλη οικογένεια Πίστευαν ότι οι
θεοί τους έμοιαζαν πολύ με τους ανθρώπους.
Η δεύτερη θε'ίκή οικογένεια της ελληνικής
μυθολογίας ήταν ο Κρόνος, η Ρέα και τα
παιδιά τους.
Ο Τιτάνας Κρόνος και η Τιτανίδα Ρέα παντρεύ
τηκαν και έκαναν έξι παιδιά Τρία κορίτσια, την
Εστία, τη Δήμητρα και την Ήρα, και τρία αγό
ρια, τον Άδη, τον Ποσειδώνα και το Δία
Ο Ουρανός είχε κάποτε πει στον Κρόνο ότι
κάποιο από τα παιδιά του θα του έπαιρνε το
θρόνο. Έτσι, μόλις η Ρέα γεννούσε ένα παιδί, ο Κρόνος το κατάπινε.
Ο μόνος που γλίτωσε ήταν ο Δίας και να πώς:
Η Ρέα στενοχωριόταν που έχανε τα παιδιά της. Έτσι ζήτησε τη 3οήθεια της
Μητέρας Γης κι εκείνη της είπε να κρύψει το πιο μικρό της παιδί, το Δία, σε
μια σπηλιά στην Κρήτη. Αυτό έκανε η Ρέα: ξεγέλασε τον Κρόνο και του
έδωσε να φάει, αντί για το μωρό, μια πέτρα τυλιγμένη με πάνες.
Ο Δίας μεγάλωνε στην Κρήτη. Εκεί τον
φρόντιζαν οι Νύμφες, η θε'ίκή κατσίκα, η
Αμάλθεια, του έδινε το γάλα της και οι
Κουρήτες, οι πολεμιστές, σκέπαζαν τις φωνές
και τα κλάματα του χτυπώντας τα σπαθιά
πάνω στις ασπίδες τους. Ο Κρόνος δεν
κατάλα3ε τίποτα. Όταν ο Δίας μεγάλωσε
αποφάσισε να ελευθερώσει τα αδέλφια του
και να τα 3γάλει από την κοιλιά του Κρόνου.
Έδωσε λοιπόν στον Κρόνο να πιει ένα
φάρμακο που του έφερε εμετό και έ3γαλε τα
παιδιά που είχε καταπιεί.
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Διασυνδέσεις
* Γεωγραφία, τα ιερά των θεών, Ο γύρος της Ελλάδας σε 15 ημέρες.
* Δίας και Ευρώπη, Το παζάρι και ο κόσμος του, σελ. 25.
1
Οι πλανήτες, Εδώ, εκεί κι αλλού, σελ. 6.
> Οι διασυνδέσεις αυτές είναι ενδεικτικές. Ενδεχομένως υπάρχουν και
άλλες συνδέσεις που μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε ανάλογα με τη
δυναμική του μαθήματος.

ΒιΒλιογραφία
Ζωή Βαλάση, Μυθολογία, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, 1999.
Γιώργος Γεραλής, Ελληνική μυθολογία, τ. 2, εκδ. Καστανιώτη, 2000.
Ι. Θ. Κακριδής, Ελληνική μυθολογία, τ. 5, Εκδοτική Αθηνών, 1986.
Μυθολογία Larousse, εκδ. Μεταίχμιο, 2003.
Αικ Τσοτάκου-Καρ3έλη, Λεξικό της ελληνικής μυθολογίας για παιδιά,
εκδ. Πατάκη, 2002.
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Τα ιερά των θεών του Ολύμπου
Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι οι θεοί τους έμοιαζαν πολύ με τους
ανθρώπους.
Θεωρούσαν ότι, όπως οι άνθρωποι, έτσι και οι θεοί αγαπούσαν, θύμωναν,
στενοχωριόνταν, χαίρονταν, παντρεύονταν, ερωτεύονταν, γεννούσαν παιδιά,
πολεμούσαν
Ήταν όμως αθάνατοι. Κατοικούσαν στον Όλυμπο, το ψηλότερο 3ουνλο της
Ελλάδας. Δεν έτρωγαν τα ανθρώπινα φαγητά, αλλά αμ3ροσία κι έπιναν
νέκταρ, ένα γλυκό ποτό.
Οι αρχαίοι
Έλληνες
ζωγράφιζαν
τους θεούς
πάνω στα
αγγεία
Έφτιαχναν
αγάλματα των
ίεών και τα
έστηναν μέσα
στους ναούς.
Θυσίαζαν ζώα
για να τους
τιμήσουν και
τους πρόσφεραν
διάφορα
αγαθά:
καρπούς,
κρασί, μέλι,
γάλα. Σε όλο
τον ελλαδικό
χώρο λάτρευαν
τους Ολύμπιους
θεούς.
Σε πολλά μέρη
υπήρχαν
μεγάλοι ναοί.
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Διασυνδέσεις
* Γεωγραφία, τα ιερά των θεών, Ο γύρος της Ελλάδας σε 15 ημέρες.
* Τα αγγεία, Φτιάχνουμε μια συλλογή, σελ 16-17.
> Γεωγραφία, Ο γύρος της Ελλάδας σε 15 ημέρες.
> Οι διασυνδέσεις αυτές είναι ενδεικτικές. Ενδεχομένως υπάρχουν και
άλλες συνδέσεις που μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε ανάλογα με τη
δυναμική του μαθήματος.

ΒιΒλιογραφία
Ζωή Βαλάση, Μυθολογία, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, 1999.
Γιώργος Γεραλής, Ελληνική μυθολογία, τ. 2, εκδ. Καστανιώτη, 2000.
Ι. Θ. Κακριδής, Ελληνική μυθολογία, τ. 5, Εκδοτική Αθηνών, 1986.
Μυθολογία Larousse, εκδ. Μεταίχμιο, 2003.
Αικ. Τσοτάκου-Καρ3έλη, Λεξικό της ελληνικής μυθολογίας για παιδιά,
εκδ. Πατάκη, 2002.
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Διασυνδέσεις

Ο Δίας ή Ζευς
Γονείς: Κρόνος + Ρέα
Αδέλφια: Ποσειδώνας, Άδης, Ήρα, Δήμητρα,
Εστία
Σύζυγος: Ήρα
Παιδιά: Αθηνά, Απόλλωνας, Άρτεμη,
Ήφαιστος, Άρης, Ερμής, Διόνυσος.
Εξουσία 3ασιλιάς των θεών και των
ανθρώπων
Όπλα: n 3ροντή, n αστραπή, ο κεραυνός.
Προστάτευε τους αδικημένους, τους
φιλοξενούμενους, τους Βασιλιάδες και
όλους εκείνους που έδιναν όρκο.
Ιερά στη Δωδώνη, στην Ολυμπία και αλλού.
Αγώνες προς τιμήν του: τα Νέμεα στη
Νεμέα, οι Ολυμπιακοί αγώνες στην
Ολυμπία
Σύμβολα: ο κεραυνός, ο αετός.
Αγαπημένα δέντρα n Βελανιδιά, το πλατάνι.

Ένας μύθος λέει...
«Μια φορά, ο Δίας, ερωτεύτηκε
τη Μήτιδα, την κόρη του
Ωκεανού. Πα να ξεφύγει από το
θεό, η κοπέλα άλλαξε πολλές
μορφές. Μάταια όμως. Ο Δίας την
παντρεύτηκε και σε λίγο καιρό η Μήτιδα ήταν
έτοιμη να γεννήσει. Η Γαία είχε πει στο Δία ότι
η Μήτιδα θα γεννούσε πρώτα ένα κορίτσι και
μετά ένα αγόρι που όα έπαιρνε το θρόνο
του πατέρα του. Έτσι, ο Δίας κατάπιε τη
Μήτιδα με το μωρό. Όταν ήρθε η ώρα της
γέννας, ο 'Ηφαιστος άνοιξε με μια τσεκουριά
το κεφάλι του Δία και από μέσα βγήκε
η
Αθηνά»

-IJT*":».

* Γεωγραφία, τα ιερά των θεών, Ο γύρος της Ελλάδας σε 15 ημέρες.
* Ολυμπία, Ολυμπιακοί αγώνες, Το παζάρι και ο κόσμος του, σελ. 9.
* Οι πλανήτες, Εδώ, εκεί κι αλλού, σελ 6.
> Οι διασυνδέσεις αυτές είναι ενδεικτικές. Ενδεχομένως υπάρχουν και
άλλες συνδέσεις που μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε ανάλογα με τη
δυναμική του μαθήματος.

ΒιΒλιογραφία
Ζωή Βαλάση, Μυθολογία, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, 1999.
Γιώργος Γεραλής, Ελληνική μυθολογία, τ. 2, εκδ. Καστανιώτη, 2000.
Ι. Θ. Κακριδής, Ελληνική μυθολογία, τ. 5, Εκδοτική Αθηνών, 1986.
Μυθολογία Larousse, εκδ. Μεταίχμιο, 2003.
Αικ Τσοτάκου-Καρ3έλη, Λεξικό της ελληνικής μυθολογίας για παιδιά,
εκδ. Πατάκη, 2002.
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Διασυνδέσεις

Η Ήρα
Γονείς: Κρόνος + Ρέα
Αδέλφια: Δίας, Άδης, Ποσειδώνας,
Δήμητρα, Εστία.
Σύζυγος: Δίας.
Παιδιά: Ήφαιστος, Αρης.
Εξουσία Βασίλισσα των θεών και των
ανθρώπων.
Προστάτευε το γάμο και την οικογένεια
περά: στο Άργος, στη Σάμο και αλλού.
Αγώνες προς τιμήν της: τα Ηραία στο
Άργος.
Σύμβολο: το ρόδι.
Αγαπημένα ζώα: το παγόνι και η
αγελάδα

Ένας μύθος λέει...
«Ο τόπος που γιορτάστηκε ο
γάμος της Ήρας με το Δία ήταν ο
Κήπος των Εσπερίδων, εκεί όπου
βασίλευε πάντα η άνοιξη.
Η γιαγιά της, η Γαία, της χάρισε
χρυσά μήλα, τα Μήλα των
Εσπερίδων
Η Ήρα τα φύτεψε στον κήπο της,
στην άκρη του Ωκεανού.»
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* Γεωγραφία, τα ιερά των θεών, Ο γύρος της Ελλάδας σε 15 ημέρες.
* Ολυμπία, Ολυμπιακοί αγώνες, Το παζάρι και ο κόσμος του, σελ. 9.
> Οι διασυνδέσεις αυτές είναι ενδεικτικές. Ενδεχομένως υπάρχουν και
άλλες συνδέσεις που μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε ανάλογα με τη
δυναμική του μαθήματος.

ΒιΒλιογραφία
Ζωή Βαλάση, Μυθολογία, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, 1999.
Γιώργος Γεραλής, Ελληνική μυθολογία, τ. 2, εκδ. Καστανιώτη, 2000.
Ι. Θ. Κακριδής, Ελληνική μυθολογία, τ. 5, Εκδοτική Αθηνών, 1986.
Μυθολογία Larousse, εκδ. Μεταίχμιο, 2003.
Αικ Τσοτάκου-Καρ3έλη, Λεξικό της ελληνικής μυθολογίας για παιδιά,
εκδ. Πατάκη, 2002.
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Ο Άδης ή Πλούτωνας
Γονείς: Κρόνος + Ρέα
Αδέλφια Δίας, Ποσειδώνας, Ήρα, Δήμητρα, Εστία
Σύζυγος: Περσεφόνη.
Εξουσία άρχοντας του Κάτω Κόσμου, δικαστής
των ψυχών
Αγαπημένο αντικείμενο: ένα σκουφί που τον κάνει
αόρατο.
Αγαπημένα φυτά: το κυπαρίσσι, ο νάρκισσος.
Αγαπημένο ζώο: ο Κέρ3ερος, το σκυλί με τα τρία
κεφάλια που φύλαγε την είσοδο του Κάτω Κόσμου.

Ένας μύθος λέει...
« Ό τ α ν ο Ηρακλής κατέ3ηκε στον Κάτω Κόσμο, ο Άδης δεν του επέτρεψε
να περάσει στο 3ασίλειό του. Ο ήρωας θύμωσε και τον πλήγωσε μ' ένα
3έλος στον ώμο. Ο θεός μεταφέρθηκε αμέσως στον Όλυμπο όπου τον
γιάτρεψε ο Παιάνας, ο γιατρό των θεών.»
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Διασυνδέσεις
* Γεωγραφία, τα ιερά των θεών, Ο γύρος της Ελλάδας σε 15 ημέρες.
* Πλούτωνας, Στο παζάρι, σελ. 47.
* Οι πλανήτες, Εδώ, εκεί κι αλλού, σελ. 6.
• Οι διασυνδέσεις αυτές είναι ενδεικτικές. Ενδεχομένως υπάρχουν και
άλλες συνδέσεις που μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε ανάλογα με τη
δυναμική του μαθήματος.

ΒιΒλιογραφία
Ζωή Βαλάση, Μυθολογία, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, 1999.
Γιώργος Γεραλής, Ελληνική μυθολογία, τ. 2, εκδ. Καστανιώτη, 2000.
Ι. Θ. Κακριδής, Ελληνική μυθολογία, τ. 5, Εκδοτική Αθηνών, 1986.
Μυθολογία Larousse, εκδ. Μεταίχμιο, 2003.
Αικ Τσοτάκου-Καρ3έλη, Λεξικό της ελληνικής μυθολογίας για παιδιά,
εκδ. Πατάκη, 2002.
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ΓονεΙ?: Κρόνος + Ρέα.
Αδέλφια: Δίας, Άδης, Ήρα,
Δήμητρα, Εστία
Σύζυγος: Αμφιτρίτη.

Παιδιά: Τρίτωνας.
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* Γεωγραφία, τα ιερά των θεών, Ο γύρος της Ελλάδας σε 15 ημέρες.
* Ολυμπία, Ολυμπιακοί αγώνες, Το παζάρι και ο κόσμος του, σελ. 9.
* Οι πλανήτες, Εδώ, εκεί κι αλλού, σελ 6.
* Οι διασυνδέσεις αυτές είναι ενδεικτικές. Ενδεχομένως υπάρχουν και
άλλες συνδέσεις που μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε ανάλογα με τη
δυναμική του μαθήματος.

Εξουσία: άρχοντας της θάλασσας.

Όπλο: η τρίαινα.
Προστάτευε τους ναυτικούς, τους
ψαράδες.
Ιερά: σε παραθαλάσσιες περιοχές.
Αγώνες προς τιμήν του: τα Ίσθμια
στον Ισθμό της Κορίνθου.
Σύμβολα: το δελφίνι, το άλογο, η

τρίαινα.
Αγαπημένο δέντρο: το πεύκο.

Ένας μύθος λέει...
« Ο Ποσειδώνας παντρεύτηκε πολλές
γυναίκες και απέκτησε πολλά παιδιά που
έμοιαζαν με τέρατα: τον Κύκλωπα
Πολύφημο, που είχε μόνο ένα μάτι στη
μέση του μετώπου του και τον τύφλωσε
ο Οδυσσέας επιστρέφοντας από την
Τροία, το Γίγαντα Χρυσάορα που
κρατούσε ένα χρυσό σπαθί, τον
Πήγασο, το φτερωτό άλογο, το ληστή
Σκίρώνα που πετούσε τους ταξιδιώτες
στη θάλασσα και τους έτρωγε μια
θαλάσσια χελώνα, τον Τρίτωνα που είχε
σώμα ανθρώπου και ουρά ψαριού, ένα
γίγαντα, τον Ανταίο, που τον σκότωσε ο
Ηρακλής»

Τ

Διασυνδέσεις

Ο Ποσειδώνας

ψ? *
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ΒιΒλιογραφία
Ζωή Βαλάση, Μυθολογία, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, 1999.
Γιώργος Γεραλής, Ελληνική μυθολογία, τ. 2, εκδ. Καστανιώτη, 2000.
Ι. Θ. Κακριδής, Ελληνική μυθολογία, τ. 5, Εκδοτική Αθηνών, 1986.
Μυθολογία Larousse, εκδ. Μεταίχμιο, 2003.
Αικ Τσοτάκου-Καρ3έλη, Λεξικό της ελληνικής μυθολογίας για παιδιά,
εκδ. Πατάκη, 2002.

Ο Ι Ο £ Of

Τ

ο Ν APlxAiSM Ε Λ

ΛΗΝ9Ν

Η Δήμητρα
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Διασυνδέσεις

-„
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Γονείς: Κρόνος + Ρέα.
Αδέλφια Δίας, Άδης, Ποσειδώνας, Εστία,
Ήρα
Παιδί: Περσεφόνη.
Προστάτευε τη γεωργία.
Ιερά: στην Ελευσίνα και αλλού.
Σύμβολο: το στάχυ.

Ένας μύθος λέει...
« Μια φορά, η Περσεφόνη είχε πάει σ' ένα λιβάδι για να μαζέψει λουλούδια.
Ξαφνικά η γη άνοιξε μπροστά στα πόδια της και από μέσα ξεπετάχτηκε ο
θεός Πλούτωνας. Αμέσως την πήρε στο άρμα του και τη μετέφερε στο
βασίλειο του, στον Κάτω Κόσμο, για να την παντρευτεί.
Όταν η Δήμητρα έχασε την κόρη της, τριγυρνούσε δυστυχισμένη και
αγέλαστη πάνω στη γη. Μεταμορφώθηκε σε γερόντισσα και πήγε στο παλάτι
του Κελεού, του βασιλιά της Ελευσίνας. Εκεί ανέλαβε να φροντίζει τον
Τριπτόλεμο, το μικρό αγόρι του βασιλιά
Μια μέρα η Δήμητρα αποφάσισε να κάνει το παιδί αθάνατο. Η μητέρα του
τρόμαξε με τα μαγικά της θεάς. Τότε, η Δήμητρα τους είπε ποια πραγματικά
ήταν και δίδαξε στον Τριπτόλεμο πώς να καλλιεργεί το σιτάρι.»

Η Εστία
Γονείς: Κρόνος + Ρέα
Αδέλφια Δίας, Ποσειδώνας, Άδης, Δήμητρα, Ήρα.
Προστάτευε την οικογόνεια, τη φιλοξενία
Ιερό: τη λάτρευαν σε κάθε σπίτι.
Ένας μύθος λέει...
«Όταν ο Δίας έγινε βασιλιάς των θεών τίμησε πολύ
τη μεγάλη του αδελφή, την Εστία. Αποφάσισε ότι η
Εστία θα έμενε πάντοτε στον Όλυμπο και θα
λατρευόταν σε όλα τα σπίτια των ανθρώπων και σε
όλους τους ναούς των θεών»

* Γεωγραφία, τα ιερά των θεών, Ο γύρος της Ελλάδας σε 15 ημέρες.
* Δήμητρα, Στο παζάρι, σελ. 47, Τι ωραία που μυρίζει, σελ. 14, Μ' ένα
λεωφορείο τριγυρνάμε όλοι μέσα στην πόλη, σελ. 57
> Οι διασυνδέσεις αυτές είναι ενδεικτικές. Ενδεχομένως υπάρχουν και
άλλες συνδέσεις που μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε ανάλογα με τη
δυναμική του μαθήματος.

ΒιΒλιογραφία
Ζωή Βαλάση, Μυθολογία, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, 1999.
Γιώργος Γεραλής, Ελληνική μυθολογία, τ. 2, εκδ. Καστανιώτη, 2000.
Ι. Θ. Κακριδής, Ελληνική μυθολογία, τ. 5, Εκδοτική Αθηνών, 1986.
Μυθολογία Larousse, εκδ. Μεταίχμιο, 2003.
Αικ Τσοτάκου-Καρβέλη, Λεξικό της ελληνικής μυθολογίας για παιδιά,
εκδ. Πατάκη, 2002.
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Διασυνδέσεις

Η Αθηνά
Γονείς: Δίας + Μήτιδα
Προστάτευε: τα γράμματα, τις τέχνες, την εργασία
Ιερά: στην Αθήνα και αλλού.
Αγώνες προς τιμήν της: τα Παναθήναια στην
Αθήνα
Αγαπημένο δέντρο: π ελιά.
Αγαπημένο ζώο: η κουκου3άγια.

* Γεωγραφία, τα ιερά των θεών, Ο γύρος της Ελλάδας σε 16 ημέρες.
* Οι πλανήτες, Εδώ, εκεί κι αλλού, σελ. 6.
* Αθηνά, Μ' ένα λεωφορείο τριγυρνάμε όλοι μέσα στην πόλη, σελ 49.
> Οι διασυνδέσεις αυτές είναι ενδεικτικές. Ενδεχομένως υπάρχουν και
άλλες συνδέσεις που μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε ανάλογα με τη
δυναμική του μαθήματος.

ΒιΒλιογραφία
Ένας μύθος λέει...
«Όταν οι άνθρωποι έφτιαξαν τις πόλεις τους, οι
θεοί αποφάσισαν να έχουν από μια πόλη που θα
τους τιμούσε περισσότερο.
Ο Ποσειδώνας και η Αθηνά ήθελαν την ίδια πόλη.
Έκαναν στους κατοίκους δώρα και τους άφησαν
να αποφασίσουν. Ο Ποσειδώνας τους χάρισε μια πηγή με αλμυρό νερό
και ένα άλογο. Η Αθηνά τους χάρισε μια ελιά. Οι κάτοικοι προτίμησαν την
ελιά, και η πόλη πήρε το όνομα της θεάς»

Η Αφροδίτη
Γονείς: Δίας + Διώνη.
Σύζυγος: ο Ήφαιστος
Παιδί: ο φτερωτός Έρωτας.
Προστάτευε τον Έρωτα και την ομορφιά.
Ιερά: στην Κύπρο και αλλού.
Αγαπημένο πουλί: το περιστέρι.
Αγαπημένα φυτά: η μυρτιά και το τριαντάφυλλο.
Ένας μύθος λέει...
« Κάποτε μάλωσαν η Ήρα, η Αθηνά και η Αφροδίτη
για το ποια ήταν η ομορφότερη.
Κάλεσαν τον Πάρη, το βασιλόπουλο της Τροίας, και
του είπαν να δώσει ένα χρυσό μήλο στην πιο όμορφη.
Ο Πάρης το έδωσε στην Αφροδίτη, που του
υποσχέθηκε ότι θα παντρευόταν την ομορφότερη
κοπέλα του κόσμου.»

Ζωή Βαλάση, Μυθολογία, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, 1999.
Γιώργος Γεραλής, Ελληνική μυθολογία, τ. 2, εκδ. Καστανιώτη, 2000.
Ι. Θ. Κακριδής, Ελληνική μυθολογία, τ. 5, Εκδοτική Αθηνών, 1986.
Αικ. Τσοτάκου-Καρ3έλη, Λεξικό της ελληνικής μυθολογίας για παιδιά,
εκδ. Πατάκη, 2002.
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Ο Ήφαιστος
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Διασυνδέσεις
Γονείς: Δίας + Ήρα
Σύζυγος: η Αφροδίτη.
Εξουσία' θεός της φωτιάς και των μετάλλων
Προστάτευε τους μεταλλουργούς.
Ιερά' στην Αθήνα και αλλού.
Εργαστήριο: στα ηφαίστεια
Βοηθοί: οι Κύκλωπες.

Ένας μύθος λέει...
^ ^ (
« Ο Ήφαιστος ήταν κουτσός. Μια φορά,
όταν η Ήρα έμαθε ότι η Αλκμήνη γέννησε
τον Ηρακλή, το γιο του Δία, θύμωσε πολύ.
Στον τσακωμό, ο Ηφαιστος πήρε το μέρος της μητέρας του. Ο Δίας για να
τον τιμωρήσει τον άρπαξε από το ένα πόδι και τον πέταξε κάτω από τον
Όλυμπο. Ο Ηφαιστος έπεφτε μια ολόκληρη μέρα Το βράδυ προσγειώθηκε
στη Λήμνο. Όμως είχε χτυπήσει το πόδι του κι από τότε έμεινε κουτσός.»

Ο Άρης
Γονείς: Δίας + Ηρα
Παιδιά: ο Φό3ος, ο Τρόμος και οι Αμαζόνες.
Εξουσία θεός του πολέμου
Ιερά; στη Θράκη και αλλού.
Αγαπημένο ζώο: ο σκύλος.
Αγαπημένο πουλί: το γεράκι.
Ένας μύθος λέει...
«Κόρες του θεού Άρη ήταν οι Αμαζόνες.
Έλεγαν ότι οι Αμαζόνες ζούσαν στη Θράκη, μόνες
τους χωρίς άντρες. Σε έναν άθλο του, ο Ηρακλής
πήγε στο βασίλειο των Αμαζόνων για να ζητήσει
την πολύτιμη ζώνη της βασίλισσας τους, της Ιππολύτης.
Η Ιππολύτη συμφώνησε να του τη δώσει. Η θεά Ήρα, που ζήλευε
τον ήρωα, έσπειρε τη διχόνοια ανάμεσα τους και ο Ηρακλής αναγκάστηκε
να σκοτώσει όχι μόνο τις Αμαζόνες, αλλά και την ίδια την Ιππολύτη.»

* Γεωγραφία, τα ιερά των θεών, Ο γύρος της Ελλάδας σε 15 ημέρες.
* Οι πλανήτες, Εδώ, εκεί κι αλλού, σελ 6.
> Ήφαιστος, Μ' ένα λεωφορείο τριγυρνάμε όλοι μέσα στην πόλη, σελ 50.
* Οι διασυνδέσεις αυτές είναι ενδεικτικές. Ενδεχομένως υπάρχουν και
άλλες συνδέσεις που μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε ανάλογα με τη
δυναμική του μαθήματος.

ΒιΒλιογραφία
Ζωή Βαλάση, Μυθολογία, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, 1999.
Γιώργος Γεραλής, Ελληνική μυθολογία, τ. 2, εκδ. Καστανιώτη, 2000.
Ι. Θ. Κακριδής, Ελληνική μυθολογία, τ. 5, Εκδοτική Αθηνών, 1986.
Αικ Τσοτάκου-Καρ3έλη, Λεξικό της ελληνικής μυθολογίας για παιδιά,
εκδ. Πατάκη, 2002.
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Ο Απόλλωνας

Ένας μύθος λέει...
« Η Ήρα, όταν έμαθε ότι η Λητώ ήταν έτοιμη να γεννήσει τα παιδιά του
Δία, την κυνήγησε πολύ. Και κανένας τόπος στη γη δεν τη δεχόταν για να
γεννήσει. Μόνο ένα νησί που έπλεε στη θάλασσα, η Δήλος, τη δέχτηκε.
Η Λητώ γέννησε στη ρίζα μιας φοινικιάς πρώτα την Άρτεμη και μετά, με τη
βοήθεια της, τον Απόλλωνα. Όταν ο θεός μεγάλωσε σκότωσε τον Πύθωνα,
ένα δράκο που με εντολή της Ήρας τρομοκρατούσε τη μητέρα του.»
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Διασυνδέσεις

Γονείς: Δίας + Λητώ.
Αδελφή: η Άρτεμη.
Εξουσία: θεός του φωτός, της μουσικής
και της μαντικής.
Ιερά! στους Δελφούς και αλλού.
Αγαπημένο φυτό: η δάφνη.
Αγαπημένο πουλί: το κοράκι.

Η Αρτεμη
m*
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Γονείς: Δίας + Λητώ.
Αδελφός: ο Απόλλωνας.
Εξουσία' θεά του κυνηγιού και της Σελήνης.
Ιερά: στην Έφεσο και αλλού.
Αγαπημένο ζώο: το ελάφι.

Ένας μύθος λέει...
«Όταν οι Αχαιοί μαζεύτηκαν στην Αυλίδα για
να πάνε να πολεμήσουν στην Τροία, οι άνεμοι
έπεσαν και τα πλοία δεν μπορούσαν να σαλ
πάρουν. Τί είχε συμβεί; Κάποτε, ο βασιλιάς των
Μυκηνών, Αγαμέμνονας σκότωσε στο κυνήγι
ένα από τα ελάφια της Άρτεμης. Η θεά προ
σβλήθηκε θύμωσε και αποφάσισε να τιμωρήσει
τους Αχαιούς. Τότε, ο μάντης Κάλχας ζήτησε
από τον Αγαμάμνονα να θυσιάσει την κόρη του, την Ιφιγένεια στη θεά
Άρτεμη για να την εξευμενίσει. Την τελευταία στιγμή όμως η Άρτεμη έβαλε
πάνω στο βωμό ένα ελάφι και πήρε μέσα σ' ένα σύννεφο την κοπέλα μακριά»

* Γεωγραφία, τα ιερά των θεών, Ο γύρος της Ελλάδας σε 15 ημέρες.
> Οι διασυνδέσεις αυτές είναι ενδεικτικές. Ενδεχομένως υπάρχουν και
άλλες συνδέσεις που μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε ανάλογα με τη
δυναμική του μαθήματος.

ΒιΒλιογραφία
Ζωή Βαλάση, Μυθολογία, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, 1999.
Γιώργος Γεραλής, Ελληνική μυθολογία, τ. 2, εκδ. Καστανιώτη, 2000.
Ι. Θ. Κακριδής, Ελληνική μυθολογία, τ. 5, Εκδοτική Αθηνών, 1986.
Αικ Τσοτάκου-Καρ3έλη, Λεξικό της ελληνικής μυθολογίας για παιδιά,
εκδ. Πατάκη, 2002.
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Ο Διόνυσος
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Διασυνδέσεις
Γονείς: Δίας + Σεμέλη.
Εξουσία: θεός του κρασιού, του αμπελιού
και του θεάτρου.
Ιερά: στη Νάξο και αλλού.
Αγαπημένα φυτά: ο κισσός και το αμπέλι.

Ένας μύθος λέει...
«Μια φορά, ο Διόνυσος μπάρκαρε σε
ένα πειρατικό πλοίο για να πάει στη Νάξο.
Στη μέση της διαδρομής, οι πειρατές
όρμησαν στο Διόνυσο για να τον πιά
σουν δούλο. Ο θεός μεταμόρφωσε
τα κουπιά σε φίδια κι έδεσε το πλοίο στα κύματα με κισσούς. Οι πειρατές
τρομαγμένοι έπεσαν στη θάλασσα και μεταμορφώθηκαν σε δελφίνια Από
τότε, οι μετανιωμένοι πειρατές-δελφίνια ακολουθούν τα πλοία.»

Ο Ερμής
ΛΑ - ΓΡΑΜΜ • Μ
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Γονείς: Δίας + Μαία.
Εξουσία: θεός του εμπορίου, προστάτης των
ταξιδιωτών, αγγελιοφόρος των θεών.
Σύμβολα: τα φτερωτά πέδιλα, το καπέλο και το
σκήπτρο του κρατούσαν οι κήρυκες.
Ιερά: στη Μεγαλόπολη και αλλού.

Ένας μύθος λέει...
«Ο Ερμής γεννήθηκε στην Αρκαδία.
Από μωρό φάνηκε ότι ήταν πολύ πονηρός.
Όταν ήταν νεογέννητος, έκλεψε πενήντα αγελά
δες του Απόλλωνα από την Πιερία
Ο Απόλλωνας θύμωσε και ο Ερμής, για να τον καλοπιάσει, έφτιαξε μια
λύρα, ένα μουσικό όργανο και του τη χάρισε.»

* Γεωγραφία, τα ιερά των θεών, Ο γύρος της Ελλάδας σε 15 ημέρες.
* Οι πλανήτες, Εδώ, εκεί κι αλλού, σελ 6.
* Διόνυσος, Μ' ένα λεωφορείο τριγυρνάμε όλοι μέσα στην πόλη, σελ 50.
> Οι διασυνδέσεις αυτές είναι ενδεικτικές. Ενδεχομένως υπάρχουν και
άλλες συνδέσεις που μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε ανάλογα με τη
δυναμική του μαθήματος.

ΒιΒλιογραφία
Ζωή Βαλάση, Μυθολογία, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, 1999.
Γιώργος Γεραλής, Ελληνική μυθολογία, τ. 2, εκδ. Καστανιώτη, 2000.
Ι. Θ. Κακριδής, Ελληνική μυθολογία, τ. 5, Εκδοτική Αθηνών, 1986.
Αικ Τσοτάκου-Καρ3έλη, Λεξικό της ελληνικής μυθολογίας για παιδιά,
εκδ. Πατάκη, 2002.

