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Φίλε µαθητή / µαθήτρια,

Το βιβλίο που έχεις στα χέρια σου είναι ένα "ταξίδι". Ένα ταξίδι στην πιο όµορφη χώρα.

Τη χώρα των Μύθων, τη Μυθοχώρα. Μια χώρα ελληνική αλλά και παγκόσµια, µε µύθους 

από την Ελλάδα κι από άλλους λαούς. Μια χώρα, που όπως όλοι οι µύθοι, ζει στο χθες 

αλλά και στο σήµερα. 

Πώς θα ταξιδέψεις όµως στη Μυθοχώρα; Χµ…Μην ανησυχείς καθόλου. Έχεις ένα σπουδαίο

οδηγό, τον Πήγασο! Ο Πήγασος είναι ένα άλογο. Όχι όµως ένα συνηθισµένο, 

αλλά ένα φτερωτό άλογο. 

Μαζί του θα µάθεις για το πώς δηµιουργήθηκε ο κόσµος, 

όπως µας λέει η Μυθολογία. Για τους θεούς, τους Τιτάνες

και τους Γίγαντες. Για τον πρώτο µεγάλο κατακλυσµό. Για τα

πέντε γένη των ανθρώπων. Επίσης θα µάθεις για τους δώδεκα θεούς των αρχαίων Eλλήνων,

αλλά και για τους θεούς άλλων λαών. Θα γνωρίσεις τα νησιά των θεών 

και θα παρακολουθήσεις το ταξίδι του ∆ία µε την Ευρώπη. Θα µάθεις ακόµα για τη λατρεία

του ∆ιόνυσου και τα γλέντια των αρχαίων, για την τραγική ιστορία του µεγάλου µουσικού

Ορφέα. Θα συνοδέψεις τους γενναίους Αργοναύτες στην εκστρατεία τους και τον ∆αίδαλο 

µε τον Ίκαρο στην πρώτη πτήση τους στους ουρανούς.

Και µη νοµίζεις ότι είναι µόνο αυτά. 

Σε περιµένουν οι σπουδαίοι ήρωες της Mυθολογίας να σου διηγηθούν τα κατορθώµατά τους. 

Κι ο µεγάλος ποιητής Όµηρος να σου µιλήσει για τα δυο αθάνατα έπη του: την Ιλιάδα 

και την Οδύσσεια. Εκτός, όµως, από τους µύθους θα µάθεις και θα ανακαλύψεις 

κι άλλα πράγµατα από τα θρησκευτικά, την ιστορία, τη γεωγραφία, την τέχνη, 

τη λογοτεχνία και άλλες επιστήµες. Είσαι ο επίσηµος

καλεσµένος µας σε αυτό το ταξίδι. 

Ελπίζουµε να διασκεδάσεις παρέα

µε τους συµµαθητές, τις συµµαθήτριές σου

και τον δάσκαλο ή τη δασκάλα σου.

Ανέβα λοιπόν στον Πήγασο, βάλε µπρος 

τη φαντασία σου, κρατήσου καλά 

και…..φύγαµε!
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Όπου βλέπεις αυτό
το σύµβολο
υπάρχουν ερωτήσεις
και δραστηριότητες. 

Όπου βλέπεις αυτό
το σύµβολο, µπορείς
να βρεις χρήσιµες
και ενδιαφέρουσες



ΠEPIEXOMENA

Θεογονία: Έτσι ξεκίνησαν όλα.
σελ. 8 - 29

Mια γνωριµία µε τους θεούς της Mυθοχώρας.
σελ. 30 - 43

Θεοί και άνθρωποι.
σελ. 44 - 61

H εποχή των ηρώων.
σελ. 62 - 75

Tρωικός πόλεµος:
O πόλεµος που άρχισε από ένα µήλο!

σελ. 76 - 101

Eνδεικτική βιβλιογραφία και βασικές πηγές 
φωτογραφιών.
σελ. 102 - 103

Μικρό λεξικό της Μυθοχώρας.
σελ. 104 - 109


