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Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα.

Μέσα από τα πολύχρωµα σύννεφα 
του ουρανού της Μυθοχώρας ξεπροβάλλει 
ο Πήγασος, το φτερωτό άλογο
που χάρισε ο θεός 
της θάλασσας, 
ο Ποσειδώνας, 
στο γιο του 
τον Βελλερεφόντη. 
Ο Πήγασος ήταν αθάνατος και ταξίδευε
πάνω από στεριές και θάλασσες. Αυτό το
µυθικό άλογο πήρε η πολεµική αεροπορία
και το έκανε έµβληµά της, για να
συµβολίσει τα σύγχρονα φτερωτά της
άλογα, που πετούν στον ουρανό και
διασχίζουν τους αιθέρες.
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Παρέα µε 
τον Πήγασο 

θα πετάξουµε πάνω 
από τη Μυθοχώρα σε έναν κόσµο
φτιαγµένο από φαντασία, 
χιούµορ και περιπέτεια. 
Oι αρχαίοι Έλληνες, όπως πολλοί
άλλοι λαοί από τη µια άκρη 
της γης ώς την άλλη, όταν ακόµα
ήταν στην αρχή του πολιτισµού
τους, εξηγούσαν τη δηµιουργία
του κόσµου και των θεών τους
µε µύθους. 

Στις φανταστικές αυτές ιστορίες,
που θα ακούσουµε στη
Mυθοχώρα, υπάρχει σχεδόν πάντα
και µια κρυµµένη αλήθεια.
Βρίσκουµε την ίδια τη ζωή των
παλιών ανθρώπων, µε τις ελπίδες
τους, τις χαρές τους,
τις λύπες τους, τους φόβους τους,
τα πιστεύω τους.



Οι αρχαίοι λαοί, επειδή δεν ήξεραν όσα ξέρουµε εµείς σήµερα για το Σύµπαν,
συµβόλισαν τα στοιχεία της φύσης µε µυθικά πρόσωπα. Σήµερα αστροναύτες
πηγαίνουν στο διάστηµα και επιστήµονες φωτογραφίζουν τη Γη µε δορυφόρους.

- Συζήτησε στην τάξη πώς οι Έλληνες, στην µακρινή εκείνη εποχή, έβλεπαν τον κόσµο 
και πώς τον βλέπουµε εµείς σήµερα. Αν δεν ξέραµε τόσα για τη γη και το Σύµπαν, 
τι θα λέγαµε για να το περιγράψουµε; 

- Ψάξε να βρεις περισσότερες πληροφορίες για τον Όµηρο και τη ζωή του.

Φωτογραφίες ωκεανών.

Στη Μυθοχώρα, πρώτα τον Όµηρο, τον ποιητή της Ιλιάδας
και της Oδύσσειας, επισκέπτεται ο Πήγασος. Από αυτόν θα ακούσουµε
την πιο παλιά ιστορία για τη δηµιουργία του κόσµου 
και τη γέννηση των θεών του Oλύµπου.

Καθισµένος κάτω από µια βελανιδιά ο ποιητής αρχίζει να τραγουδά.
Πατέρας των θεών, λέει, πως ήταν ο Ωκεανός, που αγκάλιαζε
ολόκληρο το Σύµπαν. Με την Τηθύ γέννησαν όλους τους άλλους
θεούς. Ο Ωκεανός έµοιαζε σαν ένας ασπροµάλλης γέροντας, µε γλυκό
χαµόγελο, ήσυχος, που ποτέ δεν έπαιρνε µέρος στους καβγάδες των
θεών. Κατοικούσε µακριά από τη γη και το ιερό βουνό τον Όλυµπο.
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O Όµηρος.



Κάποτε από το Χάος γεννήθηκαν δύο παράξενα πλάσµατα, το Έρεβος και η Νύχτα.
Ήταν και αυτά κατάµαυρα και σκοτεινά µε µεγάλα φτερά. Όταν ο Έρωτας µπήκε
ανάµεσά τους, αυτά γέννησαν τον Αιθέρα, το ουράνιο φως και την Ηµέρα. O Αιθέρας
ακτινοβολούσε το φως του παντού. Η Ηµέρα ήταν κι αυτή γεµάτη φως.

Τα δυο αδέρφια έπαιζαν ευτυχισµένα µέσα στο απέραντο σύµπαν.

Το άρµα του ήλιου,
πάνω  σε ρωµαϊκό
µωσαϊκό.

O Αιθέρας βρισκόταν πάνω από την ατµόσφαιρα. Η Ηµέρα ήταν το φως που έβγαινε
µετά τη σκοτεινή νύχτα. Στην ελληνική µυθολογία ο ήλιος ταξιδεύει πάνω σε ένα χρυσό
άρµα ή µέσα σε µια χρυσή κούπα, ακολουθώντας κάθε νύχτα τον κύκλο του Ωκεανού
από τη ∆ύση στην Ανατολή.

O Ησίοδος.
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Στην αρχή ήταν το Χάος, η Γη και ο πανέµορφος Έρωτας. 
Το Χάος ήταν θεοσκότεινο, µαύρο κι άραχνο. Ήταν απέραντο.
∆εν είχε ούτε αρχή ούτε τέλος. Απόλυτη σιωπή και µοναξιά
βασίλευε παντού. 

O Πήγασος όµως θέλει ν’ ακούσει και να µάθει κι άλλα. Γι’ αυτό
πετάει σε µια πλαγιά του όρους Ελικώνα και εκεί συναντά έναν άλλο
φηµισµένο ποιητή, τον Ησίοδο, να διαβάζει 
τη «Θεογονία» του.                    
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O δίσκος του ήλιου πάνω σε άρµα, όπως παριστάνεται στις µυθολογίες του Βορρά.

Για το φως και το θεό Ήλιο 
βρίσκουµε µύθους και σε άλλους 
αρχαίους λαούς, όπως
στους Αιγύπτιους, στους Ινδούς, 
στους Γερµανούς, στους Μάγια,
στους Αζτέκους, στους Ιάπωνες και 
σ’ άλλους. Κάποιοι απ’ αυτούς φαντάστηκαν
τον Ήλιο πάνω σ’ ένα χρυσό άρµα µε µαγικά άλογα, 
που έτρεχαν ορµητικά στους αιθέρες. Τη µέρα το άρµα έτρεχε φωτισµένο
από την Ανατολή και τη νύχτα, χωρίς να φωτίζει, πήγαινε προς τη ∆ύση. 

-Φτιάξτε ένα χάρτινο ήλιο και  ταξιδέψτε 
µαζί του από την Ανατολή στη ∆ύση.

-∆ιαβάστε στην τάξη 
αποσπάσµατα από το βιβλίο 
της «Γενέσεως». 

O θεός του ήλιου, Pα,

στην αρχαία Aίγυπτο.

Για τη δηµιουργία όµως του κόσµου και το φως µας µιλάει και η Αγία
Γραφή στο κεφάλαιο «Γένεσις»: «Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον Oυρανόν
και την Γην… και είπεν ο Θεός: Γεννηθήτω Φως. Και εγένετο Φως!».
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Oι επιστήµονες σήµερα µας λένε πως ο ήλιος σχηµατίστηκε στον ουρανό πριν 
από δισεκατοµµύρια χρόνια. Στον Oυρανό βλέπουµε κατά τη διάρκεια της ηµέρας 
τον Ήλιο, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας τη Σελήνη και τ’ άστρα. 
Στο δικό µας Γαλαξία υπάρχουν περίπου 100.000.000.000 άστρα!  

O Ησίοδος µας λέει ακόµα,
πως πολύ αργότερα βγήκαν
µέσα από το σκοτάδι 
της Νύχτας ο Ύπνος 
και ο Θάνατος
και η Απάτη 
µε την Έριδα 
(τη Φιλονικία).

- Ψάξε σε µυθολογίες άλλων λαών και βρες πληροφορίες για την Ηµέρα, τη Νύχτα 
και τον Ήλιο. Σύγκρινέ τις µε αυτά που λέει ο Ησίοδος.

-Μπορείς να φανταστείς ένα από τα  «σκοτεινά» παιδιά της Νύχτας και να το περιγράψεις
ή να το ζωγραφίσεις;

-Ποια σχέση έχει η Απάτη µε τη Φιλονικία;


