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ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ &  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

‘NOUVELLE’ 

 
‘ΕΛΛΗΝΙΚΗ & ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ & Η ΣΧΕΣΗ  ΜΕ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ’. 

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο Ωραιόκαστρο  στο 7ο χλμ. της οδού Θεσσαλονίκης - 

Ωραιοκάστρου δημιουργήθηκε η νέα  πρωτοποριακή έκθεση-θεματικό πάρκο του Πολυχώρου 

Πολιτισμού- Εκπαίδευσης & Ψυχαγωγίας ‘ Διάπλαση’ με τίτλο ‘’Ελληνική – Ευρωπαϊκή Μυθολογία & η 

σχέση της με Παλαιοντολογία’’ παρέχει γνώσεις από μία Πληθώρα επιστημών, όπως η Παλαιοντολογία, η 

Ζωολογία, η Αρχαιολογία, η Ιστορία και η Λαογραφία. Η υπεύθυνη, συνεπής και εμπεριστατωμένη 

μετάδοση της γνώσης αποτελεί κύριο πλοηγό μας, ως φαίνεται και από το έργο μας στα υπάρχον 

εκπαιδευτικά θεματικά πάρκα στο ‘Περιβαλλοντικό Πάρκο Δεινοσαύρων’  το ‘Αρχαίων Αγρόκτημα’ & το 

‘Μουσείο Ελληνικού Παραδοσιακού Παιχνιδιού’. Η επιστημονική ερμηνεία και αποκάλυψη των 

εντυπωσιακών Πλασμάτων της Ελληνικής Μυθολογίας  αποτελεί μέρος της Πολιτιστικής μας 

κληρονομιάς!  Εξηγούμε στους μαθητές-επισκέπτες εμπεριστατωμένα διάφορα κλασικά παραδείγματα 

επιρροής της Παλαιοντολογίας στη Μυθολογία. Υπό την έγκριση της διεθνούς φήμης Ιστορικού και 

ειδικού στο συσχετισμό απολιθωμάτων – μυθολογικών πλασμάτων, Adrienne Mayor από το 

Πανεπιστήμιο του Stanford. Κατά την διάρκεια του προγράμματος επιδεικνύουμε στους επισκέπτες μας 

βήμα - βήμα όλα τα στάδια της δημιουργίας ενός ‘Τέρατος’ : από την τυχαία εύρεση ενός απολιθωμένου 

οστού από κάποιον αρχαίο Έλληνα, τη μελέτη από κάποιον σοφό της περιοχής, τη σύλληψη της ύπαρξης 

ενός φοβερού τέρατος και την έκθεση του σε τοπικό ναό της περιοχής. Υπήρξαν ποτέ οι Τιτάνες και τα 

πλάσματα της Αρχαιοελληνικής Μυθολογίας;  Πως εμπνευστήκαν και επινόησαν οι πρόγονοι μας τους 

Γίγαντες και τα Τέρατα της Μυθολογίας; υπάρχουν πολλές ιστορικές απόψεις. Μία από αυτές υποστηρίζει 

ότι από ανέκαθεν στην Αρχαιότητα οι άνθρωποι έβρισκαν απολιθωμένα οστά από γιγάντια ζώα που δεν 

ζουν πλέον στον Πλανήτη μας και φάνταζαν ως εξωπραγματικά. Οι Έλληνες όμως, ως λαός που 

προσπαθούσε να εξηγήσει ακόμη και το παραμικρό φαινόμενο της φύσης, γεννώντας με τον τρόπο αυτό 

πλήθος επιστημών, και με την απέραντη φαντασία τους, έδιναν διάφορες ερμηνείες για την προέλευση 

των τεράστιων αυτών οστών! Πίστευαν κατά κόρον ότι προέρχονται από πλάσματα μυθικά, τεράστια και 

ως επί το πλείστων αιμοβόρα! Λιθαράκι λιθαράκι η αντίληψη αυτή έπλασε τον Κύκλωπα, τους 

Κενταύρους, τις Αμαζόνες, τους Τιτάνες και σύσσωμο τον κορμό της Μυθολογίας της Αρχαιότητας.  Οι 

μαθητές θα ξεναγηθούν στον ‘ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΤΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ’ για 30’   και θα παρακολουθήσουν τις έξεις 

θεματικές αναπαραστάσεις. 

Α. ΕΝΟΤΗΤΑ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ 

Χίμαιρα : Ζούσε στην Ελλάδα. Είχε κεφάλι λιονταριού, σώμα κατσίκας και ουρά φιδιού, ενώ πετούσε 

φωτιά από το στόμα της. Σκοτώθηκε από τον Βελλεροφόντη που ίππευε ένα ιπτάμενο άλογο, τον Πήγασο. 
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Λεβιάθαν : Θαλάσσιο Τέρας που ζούσε σε όλες τις θάλασσες του Κόσμου. 

Αρπύια : Ζούσε στην Ελλάδα, είχε κεφάλι και σώμα πολύ άσχημης γυναίκας, πόδια και χέρια αρπακτικού 

πουλιού και μπορούσε να πετάει. 

Στυμφαλίες Όρνιθες : Πουλιά με χάλκινα ράμφη και νύχια, που καταδυνάστευαν τον κόσμο. Ζούσαν στην 

Ελλάδα, τα τρόμαξε ο Ηρακλής με τα Κρόταλα, ενώ τα σκότωσε με χρυσό τόξο και βέλη. 

Χάρος : Ζούσε στην Ελλάδα. Ήταν ο βαρκάρης του Άδη, όπου ο κάθε νεκρός έπρεπε να πληρώσει έναν 

οβολό για να περάσει τον ποταμό Αχέροντα.  

Κέρβερος : Τρικέφαλος Σκύλος, φύλακας του Κάτω Κόσμου, με μαλλιά και σώμα γεμάτο φίδια.  

Λυκάνθρωπος : Στην Αρχαία Ελλάδα θεωρούταν ως ‘φέρων το φως και τη γνώση’. Αργότερα, κατά τον 

Μεσαίωνα στην Κεντρική Ευρώπη (Πολωνία, Γαλλία κ.α.) θεωρήθηκε ως δαιμονικό ον. 

Ογκρ : Ήταν πολύ μοχθηρό ον, ζούσε σε όλο τον κόσμο (Ιαπωνια, Ινδία, Ευρώπη) με διαφορετικές μορφές 

σε κάθε μέρος. 

Νάνοι : Ζούσαν στη Βόρεια Ευρώπη. Προστάτευαν τα πλούτη και κατασκεύασαν το σφυρί του Θωρ, θεού 

των Βίκινγκ. 

Τρολ : Μοχθηρό και ανθρωποφάγο ον που ζούσε στη Νορβηγία. Αν το έβλεπε ο Ήλιος, τότε μετατρεπόταν 

σε πέτρα. 

Σάτυρος : Φημισμένος για την αδυναμία του για το κρασί και τη διασκέδαση, τριγύριζε στα όρη και τα 

δάση της Ελλάδας. Ανάλογα με την περιοχή, αναφέρεται και με διαφορετικά ονόματα (Σειληνός, Πανας 

κ.α.) 

Γρύπας : Είχε κεφάλι αετού, σώμα λιονταριού και πετούσε. Ζούσε στην Ελλάδα, άλλα η προέλευση του 

είναι από την Ασία. Θεωρείται ότι ο μύθος πηγάζει από την εύρεση απολιθωμάτων του Πρωτοκεράτοπα 

(Protoceratops andrewsi), ενός Κερατόψιου Δεινόσαυρου που ζούσε στη Μογγολία κατά την Κρητιδική 

περίοδο. 

Μινώταυρος : Ήταν γιος της Πασιφάης και ενός Ταύρου, κλεισμένος στο Λαβύρινθο, στα ανάκτορα του 

Μίνωα της Κρήτης. Είχε σώμα ανθρώπου και κεφάλι και ουρά ταύρου. Κάθε 9 χρόνια επτά νέοι και επτά 

νέες από την Αθήνα στέλνονταν στην Κρήτη, για να κατασπαραχτούν από τον Μινώταυρο. Σε αυτή την 

αιμοβόρα παράδοση έδωσε τέλος ο Θησέας που σκότωσε τον Μινώταυρο με τη βοήθεια της Αριάδνης, 

κόρης του Μίνωα. 

Ροκ : Γιγάντιο Πουλί με τη μορφή κολοσσιαίου αετού που ζούσε στην Αφρική και τη Μαδαγασκάρη. 

Πιθανόν η έμπνευση του μύθου βασίζεται σε τεράστια τριδάχτυλα αποτυπώματα σαρκοφάγων 

Θηριόποδων Δεινόσαυρων από την Αφρική, ενώ στη Μαδαγασκάρη, ο μύθος φαίνεται να βασίζεται στο 

γιγάντιο πτηνό Αιπυόρνιθα (Aepyornis), το οποίο εξαφανίστηκε μόλις τον 17ο αιώνα από ανθρώπινη 

παρέμβαση!  

Κένταυρος : Μισός άνθρωπος, μισός άλογο. Θεωρείται ότι οι Κένταυροι ζούσαν στην περιοχή του Πηλίου, 

ενώ φημισμένη είναι η λεγόμενη Κενταυρομαχία με τους Λάπιθες. 

Δράκος : Μοχθηρό τέρας που υπάρχει στους μύθους, θρύλους και παραδόσεις όλων σχεδόν των λαών, 

από την Αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας! Σε πολλούς μύθους εικάζεται ότι έβγαζαν φωτιά από το στόμα 

τους! Η γέννηση του μύθου φαίνεται να εμπνέεται από την εύρεση απολιθωμάτων γιγάντιων 

προϊστορικών ζώων, όπως Αρκούδες των Σπηλαίων ή οστά Δεινοσαύρων! 

Β. ΕΝΟΤΗΤΑ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΛΑΖ. 

Στο τέλος όλοι οι μαθητές θα ζωγραφίσουν φιγούρες της Ελληνικής Μυθολογίας και θα κατασκευάσουν 

κολάζ για την τάξη τους (30’).  

Γ. ΕΝΟΤΗΤΑ – ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΝΤΟΜΙΜΑ 

Ομάδες μαθητών φορούν στολές με φιγούρες από  την μυθολογία και  παρουσιάζουν στους υπόλοιπους 

μία ιστορία με παντομίμα μέχρι να βρούνε οι υπόλοιποι ποια είναι αυτή! (30’) 



 Στο τέλος του προγράμματος οι μικρές τάξεις παίζουν στον παιδότοπο του πολυχώρου με την επίβλεψη των 

παιδαγωγών ενώ οι μεγαλύτερες τάξεις παίζουν στο αθλητικό κέντρο του πολυχώρου με την επίβλεψη 

γυμναστών. 

 

Το κόστος του εισιτηρίου  είναι 4,50€ για τον κάθε μαθητή . 

 

  

 


