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Γεωμυθολογικά μονοπάτια 

Αναζητώντας την αλήθεια πίσω από τους μύθους 

 
 Σι είναι η Γεωμυθολογία; 

 

 Ο μύθος είναι ίδιος με το παραμύθι; 

 

 Πότε δημιουργήθηκαν οι μύθοι; 

 

 Σι ήταν αυτό που δεν μπορούσε να εξηγήσει  

ο άνθρωπος και έτσι οδηγήθηκε στη δημιουργία  

των μύθων; 
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Αναζητώντας την αλήθεια πίσω από τους μύθους 

 

 
Παραδείγματα 

 

 Κεραυνός 

• Σι είναι στην πραγματικότητα  

• Σι λέει ο μύθος 

 Υωτιά  

• Πώς ανακαλύφθηκε στην 
πραγματικότητα  

•  Σι λέει ο μύθος 



Γεωμυθολογικά μονοπάτια 

Αναζητώντας την αλήθεια πίσω από τους μύθους 

 
 Υαινόμενα για τα οποία οι άνθρωποι δημιουργούσαν μύθους 

 Εκρήξεις ηφαιστείων 

 εισμούς  

 Κατακλυσμούς 

ε ποιους απέδιδαν τα φαινόμενα αυτά 

 Θεούς 

 Ημίθεους, υπερφυσικούς ήρωες 

 Γίγαντες, Σιτάνες, Κένταυρους κ.α. 

 

 



Γεωμυθολογικά μονοπάτια 

Αναζητωνταςτην αληθεια πισω απο τους μυθους 

ήμερα εξηγούμε τα φαινόμενα αυτά με: 

 

 Λογική 

 

 Έρευνα 

 

 Επιστήμη 
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ε τι μπορεί να φανεί χρήσιμη η 

ερμηνεία των μύθων σήμερα 

 

 Είναι μάρτυρες του γεωλογικού και 

φυσικού παρελθόντος της Γης. 

 

 Είναι μια «ιστορική καταγραφή» της 

εποχής που δεν υπήρχε η γραπτή 

μαρτυρία του ανθρώπου. 
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 Οι μύθοι με τους οποίους ασχοληθήκαμε φέτος είχαν σχέση 

με την αλαζονία και την απληστία του ανθρώπου.  

 

 Επιπλέον έγινε μια σύνδεση με τη σημερινή εποχή και ειδικά 

με την έννοια της αειφορίας. 

 

 Μέσα από τη μελέτη των μύθων είδαμε ότι ο σεβασμός και η 

προστασία της φύσης είναι ένα διαχρονικό ζήτημα, το 

οποίο απασχόλησε τον άνθρωπο από την αρχή της 
κοινωνικής του ζωής.  
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 το πρόγραμμα πήραν μέρος τα παιδιά δύο τμημάτων 

της Α Γυμνασίου, Α3 και Α4. 

 Φωρίστηκαν σε ομάδες και έψαξαν στον πλούτο της 

Ελληνικής μυθολογίας.  

 Διάλεξαν ένα μύθο και τον παρουσίασαν στην τάξη.  

 Οι μύθοι αυτοί έπειτα «δέθηκαν» και κατέληξαν στον 

                    «μύθο της αειφορίας». 
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 Ο μύθος της αειφορίας 

όπως προέκυψε από τη σύνθεση  

των μύθων που επεξεργάστηκαν  

οι μαθητές του προγράμματος. 

 

https://www.powtoon.com/online-presentation/cYFpGVetGtN/?mode=movie
https://www.powtoon.com/online-presentation/cYFpGVetGtN/?mode=movie
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Ο βασικός μύθος είναι του Ερισύχθονα.  



Γεωμυθολογικά μονοπάτια 

Αναζητώντας την αλήθεια πίσω από τους μύθους 



Γεωμυθολογικά μονοπάτια 

Αναζητώντας την αλήθεια πίσω από τους μύθους 

http://3.bp.blogspot.com/-mFH34AF3T_k/VoItABThYtI/AAAAAAAAcZg/_cvnlcdDjHE/s1600/Living+Tree+iPad+Wallpaper+HD.jpg
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ΝΤΜΥΕ 

 
Πρωταγωνίστριες είναι οι νύμφες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://vimeo.com/269405083 

 

http://2.bp.blogspot.com/-A1nj6ha8IBI/UVnR4CHdRUI/AAAAAAAABfs/Pzq90U-qUug/s1600/265746-Charles-FrancoisJalabert-NymphsListeningtotheSongsofOrpheus-1853Large.jpg
https://vimeo.com/269405083
https://vimeo.com/269405083
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ΔΑΥΝΗ 

ΜΤΘΟ ΔΑΥΝΗ 

 

../edessa/μύθος Νύμφες Δάφνη.pptx
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ΔΡΤΟΠΗ 
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Γεωμυθολογικά 
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Αναζητώντας την αλήθεια 

πίσω από τους μύθους 

 Η Αράχνη 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ΑΡΑΦΝΗ  

https://vimeo.com/269447704 

../edessa/ΑΡΑΧΝΗ μαρία και εβελίνα.ppt
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https://vimeo.com/269447704
https://vimeo.com/269447704


Γεωμυθολογικά μονοπάτια 
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τους μύθους 

 
 



Άλλος μεγάλος πρωηαγωνιζηής 

είναι ο Εγκέλαδος 
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αλήθεια πίσω από τους 
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το τέλος υπάρχει 

και ο μύθος για το 

ΟΤΡΑΝΙΟ ΣΟΞΟ 
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Ο ΜΤΘΟ ΣΗ ΑΕΙΥΟΡΙΑ (1).mp4 

 

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ (1).mp4
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υμπεράσματα 

 Οι μαθητές εργάστηκαν ομαδικά, στην αναζήτηση μύθων και στην 

επεξεργασία τους. 

 Έκαναν εξαιρετικές παρουσιάσεις τηρώντας τους κανόνες που τους 

είχαν δωθεί. 
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Αναζητώντας την αλήθεια πίσω από τους μύθους 

 υνειδητοποίησαν την σχέση που έχει ο άνθρωπος με τη φύση 

• Ση δύναμη που έχει να την καταστρέφει, αλλά και  

• τη δύναμη που έχει για να τη σώσει 

• Και κυρίως την ανοχή που μπορεί να έχει η Γη απέναντί του, αλλά όχι 

για πάντα. 

 Αντιλήφθηκαν  ότι το ζήτημα σεβασμός και προστασία της φύσης 

είναι διαχρονικό και απασχολεί τον άνθρωπο πριν ακόμη αυτός μάθει 
να γράφει!  
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Σα παιδιά συμμετείχαν σε δράσεις σε συνεργασία με το περιβαλλοντικό 

πρόγραμμα της «Ανακύκλωσης» 

 

 Επίσκεψη στο Περιβαλλοντικό Κέντρο ¨Εδεσσας. 

 Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο και στον Αρχαιολογικό χώρο 

Βραυρώνας. 

 υμμετοχή στην δράση του δήμου Παλλήνης “Let’s Do It Greece”. 

 υμμετοχή στη δράση της ΜΚΟ Μεσόγειος SOS, για καθαρισμό της 

παραλίας της Αρτέμιδας, Αττικής. 

 Κατασκευή πάνινης, επαναχρησιμοποιούμενης τσάντας. 

 Δεντροφύτευση στο χώρο του σχολείου μας. 

 

 

 





ΚΠΕ ΕΔΕΑ ΚΑΣΑΡΡΑΚΣΗ ΚΑΡΑΝΟ 
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