
14

YΛIKA

- κόλλα

- ψαλίδι

- συρραπτικό για χαρτιά

- χρώµατα

- µαρκαδόροι

- µολύβι

- χαρτόνια λευκά και χρωµατιστά

- τούλι σε χρώµατα κίτρινο,
πορτοκαλί, µπλε, µαύρο

- ύφασµα για το κοστούµι

Φτιάχνουµε καπέλο, µάσκα και κοστούµι µε θέµα
τον ήλιο και το φεγγάρι (τη µέρα και τη νύχτα).

1) Kόψε µια λουρίδα χαρτόνι 4
εκατ. πλάτος και µήκος τόσο όσο
να γυρίσει γύρω απ' το κεφάλι
σου (εικ. 1 & εικ. 2) και φτιάξε
ένα στεφάνι.

2) Kόλλησέ το και σύρραψέ το.

Eικ. 1

Eικ. 2

3) Kόλλησε ένα µικρό κουτάκι στο
στεφάνι.

4) Kόψε ένα κύκλο από χαρτόνι για
το δίσκο του ήλιου και ζωγράφισέ
το εµπρός και πίσω
(εικ. 3).

Eικ. 3

Για τη µάσκα αντιγράφεις το σχήµα πρώτα σε πρόχειρο
χαρτί. Bρίσκεις τη θέση των µατιών και µετά το κόβεις
σε χαρτονάκι. Eνώνεις µια λουρίδα για να στερεώνεται
στο κεφάλι σου.
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6) Για να φτιάξεις το κοστούµι πάρε ένα τετράγωνο ύφασµα, 
κόψτο µέχρι τη µέση απ' τη µια πλευρά, ράψε δύο κορδέλες (εικ. 5).
Ένωσε τα δύο υφάσµατα µαζί και βάλε πούλιες και καθρεπτάκια. 
Tώρα το κοστούµι σου είναι έτοιµο (εικ. 6).
Aν θέλεις να φτιάξεις και φεγγάρι ακολουθείς τις οδηγίες µέχρι το 4
και φτιάχνεις, ζωγραφίζεις και κολλάς το φεγγάρι (εικ. 6).

4) Kόψε ένα κύκλο από χαρτόνι για
τον δίσκο του ήλιου και ζωγράφισέ
τον εµπρός και πίσω (εικ. 4).

5) Kόλλησε το δίσκο στο στεφάνι και
σύρραψε το τούλι.

Eικ. 4

Eικ. 5

Eικ. 6
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«Το ναυάγιο της “Κίχλης”». 

∆Ú·ÁÔ‡‰ËÛÂ ÌÈÎÚ‹ ∞ÓÙÈÁfiÓË, ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛÂ, ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛÂ...

‰Â ÛÔ˘ ÌÈÏÒ ÁÈ· ÂÚ·ÛÌ¤Ó·, ÌÈÏÒ ÁÈ· ÙËÓ ·Á¿Ë.

ÛÙfiÏÈÛÂ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÛÔ˘ ÌÂ Ù' ·ÁÎ¿ıÈ· ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘...

ÎÈ fiÏÂ˜ ÔÈ ÎfiÚÂ˜ ÙÔ˘ fiÓÙÔ˘, ¡ËÚË›‰Â˜, °Ú·›Â˜, 

ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· Ï·Ì˘Ú›ÛÌ·Ù· ÙË˜ ·Ó·‰˘ÔÌ¤ÓË˜.

fiÔÈÔ˜ ÔÙ¤ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ·Á¿ËÛÂ ı' ·Á·‹ÛÂÈ, 

ÛÙÔ Êˆ˜... 
(Γ. Σεφέρης).

Nύµφες χορεύουν µέσα στο
δάσος. Ελαιογραφία του 19ου
αιώνα που βρίσκεται 
στο Λούβρο.

Από τον Πόντο και την Γαία γεννήθηκαν όλες
οι Νύµφες που ζούσαν στη θάλασσα, στους
ποταµούς, στις πηγές και στις λίµνες. Παιδί
του Πόντου και της Γαίας ήταν και 
ο Νηρέας. O Νηρέας απέκτησε πενήντα κόρες,
τις γνωστές Νηρηίδες που προστάτευαν τα
πέλαγα και τους θαλασσινούς και ζούσαν µέσα
στις σπηλιές της θάλασσας. 

Tο Mουσείο Φυσικής Iστορίας Γουλανδρή, 
όπου βρίσκεται και το Kέντρο Γαία.

Το ταξίδι στη Μυθοχώρα συνεχίζεται. Σειρά έχει τώρα ο µύθος για τη Γη.
Η Γη (ή Γαία) γέννησε τον Oυρανό, τα Όρη και τον Πόντο. 

O Oυρανός, µέσα στον απέραντο θόλο του, είχε όλο το σύµπαν µε τ’ αστέρια του. 
Τα Όρη ήταν τεράστιοι πέτρινοι όγκοι. Κάθε φορά που η γη προσπαθούσε να τα διώξει 

από πάνω της, τη βασάνιζαν τροµεροί πόνοι και τρανταζόταν ολόκληρη. O απέραντος Πόντος, 
η θάλασσα, αγκάλιαζε όλη τη Γαία. O Πόντος ήταν άλλοτε ήρεµος και γαλήνιος και άλλοτε αφρισµένος

και ταραγµένος. Ύστερα η Γη γέννησε τους Τιτάνες, 
τους Κύκλωπες και τους Εκατόγχειρες.
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-Ποιο φαινόµενο της φύσης εξήγησαν οι αρχαίοι, όταν έπλασαν το µύθο της Γης που
τραντάζει; Πώς το εξηγούµε εµείς σήµερα;

-Ποιος Άγιος προστατεύει τις θάλασσες και τους ναυτικούς; Πότε και πώς τον γιορτάζουµε; 

-Ποιες ήταν οι Γραίες που τραγουδά ο Σεφέρης; Βρες κι άλλα ποιήµατα που να µιλούν 
για τις θάλασσες, τις νεράϊδες, τους ναυτικούς ή για τους ξενιτεµένους.

O Nηρέας µε τη γυναίκα του
∆ωρίδα, όπως απεικονίζονται σε
ένα βωµό του ∆ία, που υπήρχε

στην Πέργαµο.  
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H Pέα ξεγελά τον Kρόνο και του δίνει µια πέτρα σε πανιά αντί το
νεογέννητο ∆ία. Aνάγλυφο στο Mουσείο της Pώµης.

Tο Iδαίον
Άντρον.

Στη ρωµαϊκή µυθολογία µια λύκαινα θήλασε τους
µυθικούς ιδρυτές της αρχαίας Pώµης, 
τον Pωµύλο και τον Pώµο. 

O Πήγασος σταµάτησε µπροστά στον πιο φοβερό θεό, παιδί του Oυρανού και της Γης, τον Κρόνο,
τον αδελφό και αρχηγό των Τιτάνων ! O Κρόνος, µε τη βοήθεια της µάνας του της Γης,

πήρε
την εξουσία από τον πατέρα του και έγινε ο
βασιλιάς των θεών. Αµέσως φυλάκισε τους
Κύκλωπες και τους Εκατόγχειρες, µε τα 50

κεφάλια και τα 100 χέρια, και
απελευθέρωσε τα αδέλφια του τους

Τιτάνες. O Κρόνος, όπως λέει ο µύθος,
κατάπινε τα παιδιά του µόλις

γεννιόνταν για να µην του πάρουν την
εξουσία.  Όµως η γυναίκα του, 

η Ρέα, πρόλαβε και γλίτωσε ένα τους
παιδί, τον ∆ία. Λένε πως τον έκρυψε

στο βουνό Ίδη της Κρήτης σε µια
σπηλιά, το Iδαίον Άντρον. 

Eκεί τον θήλασε µια κατσίκα, 
η Αµάλθεια. Όταν ο ∆ίας µεγάλωσε,

γύρισε στον Όλυµπο και έδιωξε 
τον Κρόνο, αφού πρώτα 
τον ανάγκασε να βγάλει 

από την κοιλιά του 
τα αδέρφια του. 
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- Bρες τον µύθο για την ίδρυση της αρχαίας Pώµης και κουβεντιάστε στην τάξη 

ποια αποτελέσµατα έxει ένας "καυγάς".

- Τι γνωρίζεις για τα σπήλαια; Ποιοι τα εξερευνούν; Υπάρχουν σπήλαια στη χώρα που µένεις;
Ποιοι µύθοι συνδέονται µε τα σπήλαια αυτά;

Eκείνη την εποχή, όταν κάποιος παλιός βασιλιάς ήθελε να κρατήσει περισσότερο
καιρό την εξουσία έπρεπε κάθε χρόνο να κάνει µια θυσία στους θεούς. Στο τέλος
όµως πάντα αναγκαζόταν να φύγει. O Κρόνος, που κατάπινε 
τα παιδιά του, συµβολίζει µια τέτοια θυσία.

Σκηνή από την Tιτανοµαχία.

Αµέσως µετά ξέσπασε ένας σκληρός πόλεµος ανάµεσα στον ∆ία και τους
Τιτάνες, που πήγαν µε το µέρος του Κρόνου. Η Τιτανοµαχία κράτησε δέκα
χρόνια. Όλη η γη καταστράφηκε. Στο τέλος νίκησε ο ∆ίας µε τη βοήθεια 
των Εκατόγχειρων, που καταπλάκωσαν τους Τιτάνες µε τεράστιους βράχους. 

H θεά Aθηνά µε την
στολή του πολέµου. 
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O Άτλαντας, λόγω της θέσης του, ήταν σοφός. 
Ήξερε όλα τα βάθη της θάλασσας και τα περίεργα

που κρύβονται στον Ωκεανό.

Οι αρχαίοι Ινδοί πάλι πίστευαν ότι η Γη δεν πέφτει, 
επειδή στηρίζεται πάνω σε τεράστιους ελέφαντες. 

Oι ελέφαντες αυτοί πατούν στην πλάτη µιας χελώνας,
που κολυµπά στον Ωκεανό.

Οι άνθρωποι πίστευαν εκείνη την εποχή ότι
ο Κόσµος έµοιαζε σαν ένα τεράστιο κτίριο µε

θεµέλια, κολόνες και οροφή. Ο Άτλαντας
κρατούσε τις κολόνες, όπου πατά

ο Ουρανός στη Γη. Το όνοµά του σηµαίνει
σταθερός, γερός, ανθεκτικός. Αυτός δηλαδή

που µπορεί να σηκώνει βάρη. 

- Γιατί οι άνθρωποι στην αρχαία Ινδία
φαντάστηκαν έτσι τον Κόσµο;

- Υπάρχουν σήµερα Έλληνες Άτλαντες,
που σηκώνουν µεγάλα βάρη; Ψάξε και
βρες φωτογραφίες τους.

Μετά που τέλειωσε ο πόλεµος, ο ∆ίας, ως νέος αρχηγός των θεών, τιµώρησε
σκληρά έναν από τους Τιτάνες, τον δυνατό Άτλαντα. 

Τον καταδίκασε να κρατάει αιώνια στους ώµους
του τον Ουρανό, 

γιατί αυτός και τ’ αδέρφια του δεν 
τον αναγνώριζαν ως βασιλιά. 
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Στην αρχαία Αίγυπτο πίστευαν επίσης ότι οι πρώτοι θεοί ήταν οι κολόνες πάνω στις οποίες
στηριζόταν το οικοδόµηµα του κόσµου. Και στους αρχαίους Χετταίους ο Ουπελλούρι είναι 
ο Άτλαντας. Το όνοµά του σηµαίνει «πελώριος».

Κάποτε ο Περσέας, ο βασιλιάς
του Άργους, επειδή ο Άτλαντας δεν
τον φιλοξένησε, τον µεταµόρφωσε
σε βράχο µε τη φοβερή κεφαλή
της Γοργόνας Μέδουσας. Aυτή
πέτρωνε όποιον την κοιτούσε.
Όπως µας λέει η παράδοση,
ο βράχος βρισκόταν στη σηµερινή
Λιβύη της Αφρικής, έξω από
τη Μεσόγειο, προς τον Ωκεανό.
Γι’ αυτό και ο Ωκεανός πήρε
το όνοµα Ατλαντικός.

Στη νεοελληνική παράδοση η Γοργόνα ήταν η αδελφή του Μεγαλέξαντρου. Eίχε σώµα γυναίκας 
και ουρά ψαριού. Όταν οι ναυτικοί της έλεγαν ότι ο αδελφός της δε ζούσε, τους βούλιαζε τα πλοία.

H Mέδουσα.

H Γοργόνα.
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-Ποιος ήταν ο θεός της φιλοξενίας; Σήµερα οι Έλληνες φηµίζονται για τη φιλοξενία τους;

-Βρες περισσότερες πληροφορίες για τον Περσέα και τη Μέδουσα! Μπορείς να µαζέψεις
στοιχεία για τον µύθο και φωτογραφίες από µουσεία ή βιβλιοθήκες της περιοχής σου;

-Βρες ένα θρύλο για την χαµένη Ατλαντίδα και παρουσίασέ τον στην τάξη σου.

Ένας άλλος πάλι µύθος µας λέει ότι ο Άτλαντας ήταν γιος
του Ποσειδώνα. Ο ίδιος τον είχε κάνει βασιλιά σ’ ένα
παραµυθένιο νησί, πέρα από τον Ωκεανό, την Ατλαντίδα.
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Σκηνή από τη Γιγαντοµαχία. 
Η Αθηνά τραβάει έναν Γίγαντα 
από τα µαλλιά. Ανάγλυφο από 
το Μουσείο της Περγάµου 
στο Βερολίνο.

Η ήττα των Γιγάντων από
τους θεούς του Ολύµπου.
Bρίσκεται στη Mαδρίτη,
στο µουσείο Πράντο.

- Παρατήρησε προσεκτικά το ανάγλυφο και την τοιχογραφία. Ποια
σκηνή από τη Γιγαντοµαχία µας δείχνουν οι δυο καλλιτέχνες;

-Τι είναι το ηφαίστειο;

-Τι ξέρεις για τον Βεζούβιο και την Αίτνα;

Πο πο!!! τι φασαρία και χαλασµός είναι αυτός; Θύελλες, τυφώνες, πυρκαγιές, ξηρασίες, σεισµοί 
και πληµµύρες έχουν ξεσπάσει παντού στη Μυθοχώρα. Τα ηφαίστεια, ο Βεζούβιος, η Αίτνα
και η Νίσυρος, βγάζουν φωτιές! Ο Πήγασος τα έχει χαµένα.  Οι εκατό Γίγαντες, που ήταν τόσο
καιρό θαµµένοι µέσα στη γη, κάνουν επίθεση στους θεούς. Βροχή από βράχους και αναµµένα
δέντρα χτυπά τον Όλυµπο. Οι θεοί πολεµούν µε αρχηγό το ∆ία και βοηθό τους τον Ηρακλή. Πολύ
γρήγορα όµως οι Γίγαντες χάνουν τη µάχη. 



Ο Πήγασος κάθεται για λίγο να ξεκουραστεί
από τη φοβερή Γιγαντοµαχία. Ο Ησίοδος όµως
δεν τον αφήνει ήσυχο. Θέλει να του διαβάσει

από ένα άλλο βιβλίο του, το «Έργα και Ηµέρες», για το πώς 
οι αθάνατοι θεοί δηµιούργησαν τους ανθρώπους. 

Aσήµι.

Η τέταρτη γενιά που κατοίκησε στη γη ήταν η Hρωϊκή. Οι ήρωες και
οι ηµίθεοι ζούσαν ευτυχισµένοι στα Νησιά των Μακάρων, σ’ ένα παραµυθένιο
µέρος, όπου ο ήλιος δε βασίλευε ποτέ και η γη έδινε πλούσιους καρπούς. 

Η πέµπτη και τελευταία γενιά ήταν η Σιδερένια. Οι άνθρωποι αυτής της γενιάς ήταν γεµάτοι πίκρες 
και βάσανα. ∆ούλευαν σκληρά για να ζήσουν και ονειρεύονταν την προηγούµενη γενιά.  

Το ασηµένιο γένος. Τοιχογραφία
στη Φλωρεντία.

Η δεύτερη ήταν η Aσηµένια. Η γενιά αυτή δεν ήταν καλή. Οι άνθρωποι 
ήταν άµυαλοι και δεν τιµούσαν τους θεούς, γι’ αυτό ο ∆ίας τους κατέστρεψε
και έπλασε µια τρίτη γενιά, τη Xάλκινη. 
Η γενιά αυτή δεν αγαπούσε τους πολέµους και τη βία. 

Πέντε φορές, λέει, τους έπλασαν. Η πρώτη γενιά των ανθρώπων ήταν
η Xρυσή. Οι άνθρωποι τότε περνούσαν τη ζωή τους ευτυχισµένοι.

Xρυσός.
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Σε έναν περσικό µύθο, ένα δέντρο µε τέσσερα κλαδιά - ένα χρυσό, ένα ασηµένιο,

ένα χάλκινο κι ένα σιδερένιο - συµβολίζει τις τέσσερις γενιές των ανθρώπων. 

Tα τέσσερα σηµεία
του ορίζοντα.

O αριθµός «τέσσερα» (4) συµβολίζει τα τέσσερα σηµεία 
του ορίζοντα και τις τέσσερις εποχές του χρόνου.
Η διαδοχή των γενεών κρύβει και µια αληθινή ιστορία. 
Η χρυσή γενιά, για παράδειγµα, ήταν τότε, που ο άνθρωπος 
δεν είχε ακόµα ανακαλύψει τη φωτιά, ούτε την τεχνολογία
και ζούσε απλά µέσα στη φύση, όπως τα ζώα.

- Για ποιες ανακαλύψεις του ανθρώπου µας µιλούν

η χάλκινη και η σιδερένια γενιά;

- Πότε ο άνθρωπος ανακάλυψε τα τέσσερα µέταλλα (χρυσό- ασήµι- χαλκό- σίδηρο)
και τι έφτιαξε µ’ αυτά;

- Προσπάθησε να βρεις τον περσικό µύθο και να τον παρουσιάσεις στην τάξη σου. 



26

Ο Πήγασος άκουσε κι έναν άλλο µύθο για την καταστροφή 
των ανθρώπων. Επειδή κάποτε οι άνθρωποι έγιναν πολύ

κακοί, ο ∆ίας αποφάσισε να τους εξαφανίσει µε ένα φοβερό
κατακλυσµό. Για εννέα µέρες και νύχτες έβρεχε συνέχεια. Μόνο 
ο ∆ευκαλίωνας, ο γιος του Προµηθέα, γλίτωσε µαζί µε την οικογένειά
του µέσα σε µια κιβωτό που o πατέρας του τον συµβούλεψε να φτιάξει.
Όταν τέλειωσε ο κατακλυσµός, τη δέκατη µέρα, το πλοίο άραξε στην
κορυφή ενός βουνού: του Παρνασσού, της ∆ωδώνης, της Όθρης
ή του Άθω. 

Ο ∆ευκαλίωνας 
και η γυναίκα του 

η Πύρρα κατέβηκαν 
και άρχισαν να πετούν πίσω τους
πέτρες, όπως  τους συµβούλεψε
ο ∆ίας. Κάθε πέτρα  που έριχνε 
ο ∆ευκαλίωνας γινόταν άνδρας
και κάθε πέτρα της Πύρρας
γινόταν γυναίκα. Πρώτος γιος

του ∆ευκαλίωνα ήταν 
ο Έλληνας, από τον

οποίο, όπως λέει ο µύθος,  
κατάγονται οι Έλληνες. 
Η ιστορία του κατακλυσµού 
υπάρχει και στους µύθους 

άλλων λαών. 
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-Σήµερα ποιος είναι ο πιο γνωστός κατακλυσµός που ξέρουµε; 

Βρες πληροφορίες γι’ αυτόν και παρουσίασέ τις στην τάξη.

-Έχουν γίνει κατακλυσµοί στο µέρος που ζεις; Ποιος τους προκάλεσε; 

-Ποιος φροντίζει τους ανθρώπους που έχουν χτυπηθεί από το φαινόµενο αυτό; 

Υπάρχει ειδική υπηρεσία; Ψάξε και ενηµέρωσε την τάξη σου!

-∆είξε στο χάρτη τα τέσσερα βουνά που λέει ο µύθος ότι µπορεί να άραξε η κιβωτός.

Ο κατακλυσµός του ∆ευκαλίωνα µπορεί να σηµαίνει ότι κάποτε έγινε
πραγµατικά ένας τέτοιος κατακλυσµός και αργότερα οι άνθρωποι
τον έκαναν µύθο. Επίσης, µπορεί να συµβολίζει την αρχή της νέας χρονιάς
στη φύση και στις γεωργικές εργασίες. Η παλιά σοδειά 
καταστρέφεται και αρχίζει η προετοιµασία για την καινούργια.
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Ένας άλλος µύθος λέει πως τον άνθρωπο τον έπλασαν οι θεοί,
µέσα στη γη, από χώµα και φωτιά. Προτού όµως τον φέρουν
πάνω στη γη φώναξαν τους γιους του Τιτάνα Ιαπετού και της
Κλυµένης, τον Προµηθέα και τον Επιµηθέα, για να τον
στολίσουν και να του δώσουν διάφορα χαρίσµατα.
∆υστυχώς, ο Επιµηθέας έδωσε στα ζώα όλα τα χαρίσµατα
που του εµπιστεύτηκαν οι θεοί: τη δύναµη, το τρέξιµο, το
πέταγµα, το τρίχωµα. Για τον άνθρωπο δεν άφησε τίποτε.
Ευτυχώς όµως, ο Προµηθέας έκλεψε τη φωτιά και όλες τις τέχνες
από τους θεούς και τα χάρισε στους ανθρώπους. Τότε ο ∆ίας
τιµώρησε τον Προµηθέα για την πράξη του αυτή...

Στον Προµηθέα, τον προστάτη των ανθρώπων, µας πηγαίνει τώρα
ο Πήγασος. Είναι ο τελευταίος µας σταθµός στο πρώτο µέρος του
ταξιδιού µας στη Μυθοχώρα.

Mετά έβαλε τον Ήφαιστο, τον τεχνίτη
των θεών, να του φτιάξει µια 
πανέµορφη γυναίκα από χώµα 
και νερό, την Πανδώρα. Αυτή πήγε 
στον Επιµηθέα δώρο ένα πιθάρι, 
που κανείς δεν έπρεπε να ανοίξει.
Tελικά όµως, η Πανδώρα, γεµάτη
περιέργεια το άνοιξε και από τότε όλες 
οι συµφορές γέµισαν τη γη. Τελευταία
στο πιθάρι µέσα έµεινε η Ελπίδα.
Στη µυθολογία των ασσυροβαβυλωνίων,
το ρόλο του Προµηθέα έπαιξε ο θεός
της σοφίας και του πολιτισµού, ο Έα.

-Ποια ήταν η τιµωρία του Προµηθέα; Kοίταξε την πρώτη εικόνα.

-Ο ∆ίας τον τιµώρησε δίκαια;

-Τι συµβολίζει ο µύθος του Προµηθέα;

-Μπορείς να βρεις στοιχεία από τους µύθους της χώρας που ζεις για κάποιον δικό της
«Προµηθέα» και να τον συγκρίνεις µε το µύθο του έλληνα Τιτάνα;

-Γιατί ο Ησίοδος έβαλε µια γυναίκα να ανοίγει από περιέργεια το πιθάρι;
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-Τι ξέρεις για τα τέσσερα
αυτά στοιχεία; Ποιος 

ήταν ο Eµπεδοκλής;

-Μπορείς να παίξεις µε
τους συµµαθητές και
τις συµµαθήτριές σου

το ταξίδι «του νερού»,

«της φωτιάς» και 

«του αέρα», όπως εσύ το φαντάζεσαι;

-Βρες τα τέσσερα αυτά στοιχεία στους µύθους που διάβασες και πες τι κάνει
το καθένα. Ζωγράφισε αν θέλεις κάτι για να δείξεις τη δύναµή τους!

-∆ιηγήσου µε λίγα λόγια τι σου έκανε εντύπωση από το πρώτο ταξίδι σου µε τον Πήγασο
και την παρέα του, στη Μυθοχώρα!

Το «τραγούδι της Γης» ακούγεται την ώρα που επιστρέφουµε µε το φτερωτό µας άλογο από 
το πρώτο ταξίδι µας στη χώρα των Μύθων. Είναι ένα τραγούδι που δεν το ακούµε σήµερα συχνά,
γιατί ζούµε στις πόλεις µακριά από τη φύση και έχουµε ξεχάσει τα βασικά στοιχεία της: το χώµα, τη
φωτιά, το νερό και τον αέρα.
Οι άνθρωποι που έζησαν στη µακρινή εκείνη εποχή των µύθων ήταν πολύ πιο κοντά 
στα τέσσερα αυτά στοιχεία της ζωής. Αυτά τα στοιχεία, πριν από 2500 χρόνια, 
τα µελέτησε ο Εµπεδοκλής. 
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