
    

             ΦΥΤΟ- ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ    

Τα  παιδιά   της  Β΄1  ανακαλύπτουν  τους μύθους 

για τα  φυτά... 

 

        



      

Ο Κππάξηζζνο ήηαλ έλαο όκνξθνο λένο, 
 
εγγνλόο ηνπ Ηξαθιή. Αγαπεκέλν ηνπ ζύληξνθν 
 
είρε έλα ειάθη. Κάπνηα κέξα ελώ θπλεγνύζε 
 
ην ζθόησζε από απξνζεμία κε έλα αθόληην. 
 
 Ο λένο γεκάηνο απειπηζία δήηεζε απ' ηνλ νπξαλό ράξε, 
 
λα θπινύλ ηα δάθξπα ηνπ αηώληα. 
 
Οη ζενί ηνλ κεηακόξθσζαλ ζε θππαξίζζη, δέληξν ηεο 
  
ζιίςεο. 
                                                     
      Αντρέας, Αγγελική, 

      Λάζαρος,  Ολσμπία                                                    

  



  Ο Νάξθηζζνο ήηαλ έλαο εμαηξεηηθά όκνξθνο λένο. 
Η κεηέξα ηνπ γηα λα ηνλ πξνζηαηέςεη 
ηνπ έιεγε λα κελ δίλεη ζεκαζία κόλν ζηελ νκνξθηά ηνπ. 
Απηόο όκσο ηξηγπξλνύζε ζηα δάζε θαη όπνπ έβξηζθε 
 πεγή , θακάξσλε ηνλ εαπηό ηνπ. 
Μηά κέξα ζε κηά πεληαθάζαξε πεγή είδε ηνλ εαπηό ηνπ 
θαη ηνλ εξσηεύηεθε, έκεηλε εθεί  ώζπνπ καξάδσζε 
θαη πέζαλε. Έλα ινπινύδη θύηξσζε 
ζηελ άθξε ηεο πεγήο. Ο Νάξθηζζνο. 
  
Αλκμήνη, Βασιλική, Στάθης,  Χρήστος                                                                    



  
  

Σηελ ειιεληθή κπζνινγία, ην ξόδν δεκηνπξγήζεθε 

από ηελ ζεά ησλ ινπινπδηώλ Χισξίδα. 

 Μία κέξα βξήθε ην άςπρν ζώκα κηάο λύκθεο 

 θαη ην κεηακόξθσζε ζε ινπινύδη. 

Κάιεζε ηελ Αθξνδίηε θαη ηνλ Δηόλπζν. 

Η Αθξνδίηε ράξηζε ζην ινπινύδη νκνξθηά 

 θαη ν Δηόλπζνο πξόζζεζε λέθηαξ 

 γηα λα ηνπ δώζεη γιπθηά κπξσδηά. 

Ο Ζέθπξνο θύζεμε καθξηά ηα ζύλλεθα 

θη έηζη ν Απόιισλαο έιακςε θη έθαλε 

 ην ινπινύδη λα αλζίζεη. 

Έηζη δεκηνπξγήζεθε ην ηξηαληάθπιιν 

θαη ζαλ ην είδαλ νη ζενί ζθέθηεθαλ. 

" Να ν βαζηιηάο ησλ ινπινπδησλ".    

  

Μαρία-Λοσίζα, Γημήτρης, 

 Δλεσθερία, Στευανία 



    
Η ζπθηά νθείιεη ηελ ύπαξμε ηεο 

ζηνλ Δηόλπζν. 

Λαηξεύηεθε σο δέληξν ηνπ 

Δηνλύζνπ . 

Επίζεο ε ζεά Δήκεηξα δώξηζε 

ηελ ζπθηά 

ζηνλ ιαό ηεο Αηηηθήο όπνπ 

θαηέθπγε ηελ επνρή 

 πνπ πελζνύζε ηελ θόξε ηεο, ηελ 

Πεξζεθόλε. 
Μιτάλης, Παναγιώτης,  

 Σπύρος 



Ο Κξόθνο ήηαλ θίινο ηνπ ζενύ Εξκή. 
 
 Μηά κέξα θαζώο δηαζθέδαδαλ, ν Εξκήο 
 
 θηύπεζε θαηά ιάζνο ηνλ Κξόθν ζην 
 
 θεθάιη 
 
θαη ηνλ ζθόησζε. Εθεί πνπ έπεζε ν λένο 
 
θύηξσζε έλα ινπινύδη. Σηαγόλεο απ' ην αίκα 
 
 ηνπ 
 
 έπεζαλ ζην θέληξν ηνπ ινπινπδηνύ θαη  
 
έδσζαλ 
 
ηα ζηίγκαηα ηνπ θπηνύ, πνπ από ηόηε 
 
 νλνκάδεηαη θξόθνο.  
 
Άγγελος,  Γιώργος, Ηλίας, Παναγιώτα 



Τν ινπινύδη Ίξηο πήξε ην όλνκα ηνπ από ηελ αξραία ζεά 

Ίξηδα, ηελ ζεά ηνπ νπξάληνπ ηόμνπ. Η Ίξηο ήηαλ επίζεο θαη 

αγγειηνθόξνο ηωλ ζεώλ θπξίωο ηνπ Δία θαη ηεο Ήξαο. 

Μεηέθεξε κελύκαηα από ην "κάηη ηνπ νπξαλνύ" ζηε γε κε 

ηελ θακπύιε ηνπ νπξάληνπ ηόμνπ. 

Η ιέμε ίξηο ζεκαίλεη "κάηη ηνπ νπξαλνύ". 

Ήηαλ ην όλνκα πνύ δόζεθε ζηε ζεά , ζην ινπινύδη θαη 

ζηελ θόξε ηωλ καηηώλ καο. 

Απηό ζεκαίλεη όηη θαζέλαο από καο θνπβαιάεη καδί ηνπ έλα 

θνκκάηη νπξαλνύ. 

 Αγγελική, Αλίκη, Καλλιόπη,  

 Σεραυείμ 



Τ Ε Λ Ο Σ 


