
4
ο
 Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ, Ναύπλιο 12-14/12/2008 

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ 

∆ΙΚΤΥΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ – 

ΓΕΩΜΥΘΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ 
  

Μαριολάκος Ηλίας
1
, Μπαντέκας Ιωάννης

2
,  

Μαρκατσέλης Ευάγγελος
3
, Παπαγεωργίου Μαρίνα

4
,  

Μπουκουβάλας Αντώνης
5
, Σταυρόπουλος Γεώργιος

6
 

1. Dr. rer nat., Οµότιµος καθηγητής Πανεπιστήµιου Αθηνών, Τµήµα Γεωλογίας και 

Γεωπεριβάλλοντος, Τοµέας ∆υναµικής, Τεκτονικής και εφαρµοσµένης Γεωλογίας   

mariolakos@geol.gr 

2. Drs Γεωλογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών,Τµήµα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, 

Τοµέας ∆υναµικής, Τεκτονικής και εφαρµοσµένης Γεωλογίας 

3,4,5,6: Μέλη της Π.Ο. του ΚΠΕ Στυλίδας, Καθηγητής Γεωλόγος, Καθηγήτρια 

Γεωλόγος, ∆άσκαλος, ∆άσκαλος, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Στυλίδας 

kpestyl@sch.gr 
 

  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σήµερα γνωρίζουµε ότι πολλά από τα θεωρούµενα, κατά το παρελθόν, ως µυθικά 

γεγονότα, αποδείχτηκε ότι αντιστοιχούν σε ιστορικά γεγονότα που έλαβαν χώρα σε 

πραγµατικούς τόπους. Ο επιστηµονικός κλάδος που ασχολείται µε την  ερµηνεία  της 

Μυθολογίας σε σχέση  µε το φυσικό περιβάλλον και τις κλιµατικές συνθήκες, που 

επικρατούσαν κατά την µυθολογική περίοδο, είναι η Γεωµυθολογία. Μερικά από τα 

παραδείγµατα Γεωµυθολογικών ερµηνειών είναι αυτά του Κατακλυσµού του ∆αρδάνου, 

του Κατακλυσµού του ∆ευκαλίωνα, του Ηρακλή και του Λίχα κ.α. 

Το Εθνικό Θεµατικό ∆ίκτυο, του Κ.Π.Ε. Στυλίδας, «Γεωπεριβαλλοντικά – 

Γεωµυθολογικά Μονοπάτια» έχει µια ευρεία θεµατολογία, που µεταξύ των άλλων 

περιλαµβάνει:  

1. Μεταβολές στη µορφή του περιβάλλοντος ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ, ΠΟΥ 

ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. 

2. Τους µύθους, θρύλους και τις παραδόσεις, δηλαδή την προσπάθεια ερµηνείας 

φαινοµένων σε εποχές που η επιστηµονική γνώση δεν ήταν επαρκής για εξήγησή 

τους.  

3. Τη χάραξη  γεωπεριβαλλοντικών - γεωµυθολογικών µονοπατιών, τα οποία, 

εκτός των άλλων, οδηγούν στη συνειδητοποίηση ότι ο ίδιος τόπος που 

κατοικούµε σήµερα,  κατοικήθηκε συνεχώς από την προϊστορική εποχή και οι 

άνθρωποι που τον κατοίκησαν έδειξαν, µες στους αιώνες, σεβασµό στο 

περιβάλλον, παρακαταθήκη που οφείλουµε κι εµείς να ακολουθήσουµε. 

Γενικότερα δείχνοντας ότι το περιβάλλον δεν µένει σταθερό αλλά µεταβάλλεται (άλλοτε 

περιοδικά  και γραµµικά και  άλλοτε απρόβλεπτα και καταστροφικά), προσπαθούµε να 

εστιάσουµε σε όλα τα θέµατα που αφορούν τις σηµερινές περιβαλλοντικές αλλαγές και 

τον τρόπο που η ανθρωπότητα, σήµερα, επεµβαίνει και τροποποιεί το περιβάλλον. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
      "...Στην αρχαία ελληνική Γραµµατεία και ιδιαίτερα στα παλαιότερα κείµενα, όπως 

είναι τα Οµηρικά έπη, οι έννοιες Λόγος και Μύθος ταυτίζονται. Σε ό,τι µας αφορά, ο 

Μύθος, είναι ο Λόγος που περιγράφει την απώτατη προϊστορία, και µάλιστα µε έναν 

ιδιαίτερα ποιητικό τρόπο, που εµπεριέχει και ένα πλήθος συµβολισµών. Η γνώση της 

µακρινής αυτής εποχής, που έχει χαρακτηριστεί ως Μυθολογική, προέρχεται από µία 

παράδοση που αρχικά ήταν προφορική και περιλάµβανε µια ποικιλία διηγήσεων των 

ανθρώπων που πρωτοκατοίκησαν αυτόν τον τόπο, αναφορικά µε τις δραστηριότητες 

των προπατόρων τους, των θεών και των ηρώων τους. Σήµερα γνωρίζουµε ότι πολλά 

από τα θεωρούµενα κατά το παρελθόν ως µυθικά γεγονότα, δηλαδή ως προϊόντα 

φαντασίας και µη αληθινά, αποδείχτηκε ότι αντιστοιχούν σε ιστορικά γεγονότα που 

έλαβαν χώρα σε πραγµατικούς τόπους. Η ανακάλυψη της Τροίας, των πολύχρυσων 

Μυκηνών, της Τίρυνθας, κλπ., ήταν αδιάψευστα τεκµήρια που προσέδωσαν την 

απαιτούµενη ιστορική διάσταση στην Ιλιάδα του Οµήρου. Στον τοµέα αυτό, 

συνεισφέρουν και οι διάφοροι κλάδοι των γεωεπιστηµών, εφαρµόζοντας σύγχρονες 

µεθόδους έρευνας του πρόσφατου γεωλογικού παρελθόντος και έτσι επιβεβαιώνουν 

και ενίοτε µάλιστα χρονολογούν γεγονότα, τα οποία συνδέονται µε φυσικογεωλογικές 

διαδικασίες και τα οποία προηγουµένως είχαν χαρακτηριστεί µυθικά..."  

 
Τι είναι η Γεωµυθολογία  

     Γεωµυθολογία είναι ο επιστηµονικός κλάδος που ασχολείται µε την  ερµηνεία  της 

Μυθολογίας σε σχέση  µε το φυσικό περιβάλλον (γεωπεριβάλλον) και τις κλιµατικές 

συνθήκες που επικρατούσαν κατά την µυθολογική περίοδο. (Mariolakos 2006, 

Μαριολάκος 2001). Πολλές και δραµατικές ήταν και οι αλλαγές στις 

φυσικογεωγραφικές και περιβαλλοντικές συνθήκες κατά την µακρά περίοδο της 

Προϊστορίας.  

 
Εικόνα 1: Η Ευρώπη κατά το µέγιστο ανάπτυξης των παγετώνων πριν 18.000 έτη 

 

Ο Ελλαδικός χώρος εµφάνιζε µεγάλη σεισµική και ηφαιστειακή ανησυχία  και 

έντονες γεωµορφολογικές µεταβολές λόγω των  κλιµατολογικών διακυµάνσεων. 

Κατά την τελευταία ψυχρή κλιµατική περίοδο (παγετώδη) το µεγαλύτερο τµήµα της 

κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης ήταν καλυµµένο από στρώµα πάγου µεγάλου πάχους 

(σε κάποια σηµεία του ξεπερνούσε τα 3.000 µέτρα). Η δέσµευση τεράστιων 

ποσοτήτων ύδατος στους παγετώνες, είχε ως αποτέλεσµα η στάθµη της τότε 
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θάλασσας να βρίσκεται 125 µέτρα χαµηλότερα από τη σηµερινή. (Moerner 1971, 

Fairbridge 1983, Kraft 1985, Pirazzoli 1987, Lambeck 1996) Τεράστιες εκτάσεις που 
σήµερα είναι θάλασσα τότε ήταν ξηρά. 

 

 Πριν περίπου 18.000 χρόνια, λόγω της ξαφνικής θερµοκρασιακής ανόδου, άρχισε 

η τήξη των παγετώνων, η οποία είχε ως αποτέλεσµα την άνοδο της στάθµης της 

θάλασσας. Από τότε, και για χρονικό διάστηµα 12.000 περίπου ετών, ο παλιός 

κάτοικος αυτού του τόπου, παρατηρούσε έκθαµβος και έντροµος τις παράκτιες 

πεδινές περιοχές, τις πηγές και τα δέλτα των ποταµών, τις κοιλάδες και τις λίµνες, να 

κατακλύζονται σταδιακά από τη θάλασσα, η οποία προέλαυνε συνεχώς 

καταλαµβάνοντας τον ζωτικό του χώρο, υπακούοντας στη βούληση του Γαιήοχου, 

Ενοσίχθωνος και Γεωσείστη θεού Ποσειδώνος, ώσπου, πριν περίπου 6.000 χρόνια η 

στάθµη της θάλασσας σταθεροποιήθηκε στο σηµερινό της περίπου επίπεδο και το 

τοπίο απέκτησε κατά προσέγγιση την σηµερινή του µορφή (Εικόνες 5 και 6).   

 Έκτοτε (µετά την ΤΙΤΑΝΟΜΑΧΙΑ), ο καθοριστικός παράγοντας για την 

ανθρώπινη ανέλιξη, είναι πλέον  τα καιρικά φαινόµενα που είναι πολύ σηµαντικά για 

τον άνθρωπο εκείνης της εποχής, γιατί έχει περάσει πλέον στο στάδιο του 

τροφοπαραγωγού, καλλιεργεί τη γη και έχει οργανώσει την κοινωνική του ζωή σε 

πόλεις. Στην ατµόσφαιρα πλέον εφορεύει ο ύψιστος θεός των Ελλήνων Ζεύς, όπως 

υπονοούν µεταξύ άλλων τα προσωνύµια και οι επικλήσεις του ως Νεφεληγερέτου, 

Κεραύνιου, Όµβριου κ.α. 

 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΓΕΩΜΥΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΩΝ 

Ο κατακλυσµός του ∆αρδάνου 
     Ένα από τα καλύτερα παραδείγµατα αποτελεί ο κατακλυσµός του ∆αρδάνου στη 
Σαµοθράκη,  ο οποίος, όπως έχει αποδείξει ο καθηγητής Γεωλογίας Ηλίας 

Μαριολάκος ((Μαριολάκος 2002)), συνέβη πριν 12.500 χρόνια και χαρακτηρίζεται 

ως ο παλαιότερος µεταξύ των γνωστών κατακλυσµών της ελληνικής αλλά και της 

παγκόσµιας Μυθολογίας. Η σύγχρονη επιστηµονική έρευνα έχει τεκµηριώσει τα όσα 

αναφέρει ο ∆ιόδωρος ο Σικελιώτης σχετικά µε τον κατακλυσµό. Σηµειωτέον ότι ο 

∆ιόδωρος έζησε περίπου 10.000 χρόνια µετά τα γεγονότα που λεπτοµερώς 

περιγράφει…  

 

 

 

 

Εικόνα 2:  
Σκηνή από την 

Γιγαντοµαχία.  

Η Γαία αριστερά, 

παρακολουθεί τον 

Ποσειδώνα στην µάχη 

εναντίον Γίγαντα 
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Εικόνα 3: Παλαιογεωγραφικός χάρτης του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Φαίνονται οι  

µετατοπίσεις των ακτογραµµών τα τελευταία 18000 χρόνια 

 

Όθρυς, το βουνό των Τιτάνων 
     Στην Όθρυ κατά την Τιτανοµαχία, είχαν συγκεντρωθεί οι Τιτάνες και από εκεί 
µάχονταν κατά των Θεών του Ολύµπου. Η περιοχή αυτή παρουσιάζει σεισµικότητα 

και ηφαιστειότητα, που ασκούν σηµαντική επίδραση στη διαµόρφωση των συνθηκών 

του φυσικού περιβάλλοντος. Το τέλος των Τιτάνων σηµαίνει αφενός τη σχετική 

σεισµική και ηφαιστειακή ύφεση και αφετέρου το τέλος της άµεσης και καθοριστικής 

επίδρασης του φυσικού περιβάλλοντος στη διαβίωση του Προϊστορικού Ανθρώπου 

(Εικόνα 2). 

 

Ο Κατακλυσµός του ∆ευκαλίωνα  
     Η περιοχή της Όθρυς, συνδέεται µε τον ∆ευκαλίωνα και την Πύρα, στα χρόνια 
των οποίων έλαβε χώρα ο µεγάλος κατακλυσµός. Η συνεχής προέλαση της θάλασσας 

µε την κατάκλυση  των παραθαλάσσιων πεδινών περιοχών, αναγκάζει τον 

προϊστορικό άνθρωπο να ανεβεί σε οροπέδια και να ζήσει δίπλα σε λίµνες και 

ποταµούς, όπου επικρατεί σχετική περιβαλλοντική ηρεµία. 

 
 

 

 

Η λέξη "λαός" 
         Μετά τον κατακλυσµό ο 

∆ευκαλίων και η Πύρα δηµιούργησαν 

το νέο γένος των Ανθρώπων  και 

πετώντας πίσω τους "τα κόκαλα της 

γης", δηλαδή λίθους, (λάας στην αρχαία 

ελληνική), δηµιούργησαν  τον "λαό".  

 

          Τη λέξη λάας χρησιµοποιούµε 

και σήµερα π.χ.  λαξεύω. 

 

 

 Εικόνα 4: Ο ∆ευκαλίων και η Πύρρα 

δηµιουργούν το γένος των ανθρώπων 
Η ανύψωση της στάθµης θάλασσας κατά 150 µέτρα  σε χρονικό διάστηµα 12.000 

ετών (που προκλήθηκε λόγω της τήξης των παγετώνων) άλλαξε δραµατικά το 
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παράκτιο κυρίως τοπίο. Στους παλαιογεωγραφικούς χάρτες σηµειώνονται οι 

µετατοπίσεις των ακτογραµµών τα τελευταία 18.000 έτη.( Εικόνα 5 και 6 -Μαριολάκος 

& Μπαντέκας, 2002)) 

 

  

Εικόνα 5: Παλαιογεωγραφικοί χάρτες του Βόρειου Ευβοϊκού που δείχνουν την εξέλιξη των 

ακτογραµµών, στον χάρτη αριστερά πριν 18.000 έτη όταν η στάθµη της θάλασσας ήταν περίπου 

125 µέτρα χαµηλότερα από σήµερα και. στον χάρτη δεξιά πριν 12.500 έτη όταν η στάθµη της 

θάλασσας ήταν περίπου 70 µέτρα χαµηλότερα από σήµερα. 

 

  
Εικόνα 6: Παλαιογεωγραφικοί χάρτες του Βόρειου Ευβοϊκού που δείχνουν την εξέλιξη των 

ακτογραµµών  στον χάρτη αριστερά πριν 9.500 έτη όταν η στάθµη της θάλασσας ήταν περίπου 

30µέτρα χαµηλότερα από σήµερα και. στον χάρτη δεξιά πριν 5.500 έτη όταν η στάθµη της 

θάλασσας ήταν περίπου ίδια  µε τη σηµερινή. 

Σε αναλογία και για να κατανοήσουµε πως µεταβάλλεται το παράκτιο τοπίο 

δείχνουµε µε φωτογραφίες την µετατόπιση των ακτογραµµών στον κόλπο της 

Στυλίδας. Στις 21 Φεβρουαρίου 2008 και λόγω του περιοδικού φαινοµένου της 

παλίρροιας, η στάθµη της θάλασσας ανέβηκε  περίπου 80 εκατοστά (µεταξύ άµπωτης 

και πληµµυρίδας).  
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Εικόνα 7:  21-2-2008  ώρα 12.00 
 

 
Εικόνα 8:  21-2-2008 ώρα 13.00 

 
Εικόνα 9:  21-2-2008 ώρα 14.00 

 
Εικόνα 10:  21-2-2008 ώρα 15.00 
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Γιατί ονοµαστήκαµε Έλληνες;  

           Ο ∆ευκαλίων είναι ο πατέρας του Έλληνα 

που σύµφωνα µε την παράδοση θεωρείται ο 

γενάρχης των Ελλήνων. Μετά τον κα-τακλυσµό, 

ο Έλληνας ίδρυσε την πόλη Ελλάδα, η οποία στη 

"Χάρτα" του Ρήγα Φεραίου (τέλη 18ου αιώνα), 

όπως και  στον χάρτη του "Νέου Ανάχαρση" 

(αρχές 19ου αιώνα) τοποθετείται κάπου στα 

υψίπεδα της Όθρυς. Τα παιδιά του Έλληνα είναι ο 

∆ώρος, ο Αίολος και ο Ξούθος ο οποίος γέννησε 

τον Ίωνα και τον Αχαιό. Έτσι οι ∆ωριείς οι 

Αιολείς, οι Αχαιοί και οι Ίωνες  ονοµάστηκαν 

Έλληνες προς τιµήν του γεννήτορά τους Έλληνα. 

 
 Εικόνα 11: Η θέση της «πόλεως» Ελλάς 

όπως εµφανίζεται στη  "Χάρτα" του Ρήγα 

Φεραίου 

Ο Ηρακλής και ο Λίχας 
            Τα ηφαίστεια των Λιχάδων δηµιούργησαν  τα σηµερινά Λιχαδονήσια, τα 

οποία αποτελούνται εξ' ολοκλήρου από ηφαιστειακά πετρώµατα. Ο µύθος τα συνδέει 

µε το δραµατικό τέλος και την αποθέωση του Ηρακλέους, οφείλουν δε το όνοµα τους 

στο Λίχα. Ο Ηρακλής  βρέθηκε στο ακρωτήριο Κήναιο της Βορειοδυτικής Εύβοιας 

και αποφάσισε να προσφέρει ευχαριστήριες θυσίες στον πατρώο θεό ∆ία.  

Η ∆ηιάνειρα, η σύζυγος του Ηρακλή, που έµενε στην Τραχίνα, στα ριζά της 

Οίτης, όταν έµαθε ότι ο Ηρακλής είχε ερωτευτεί την Ιόλη,  για να ξανακερδίσει την 

αγάπη του, αποφάσισε να του στείλει µε το Λίχα έναν χιτώνα τον οποίο εµπότισε 

προηγουµένως µ’ ένα ερωτικό φίλτρο. 

  
Εικόνα 12: Η ∆ηιάνειρα παραδίδει στον 

Λίχα τον χιτώνα 
Εικόνα 13: Τα Λιχαδονήσια αποτελούνται 

από  Ηφαιστειακά πετρώµατα ( λάβα) 
 

Το υγρό αυτό περιείχε δηλητήριο από την Λερναία Ύδρα και της το είχε 

προµηθεύσει ο Κένταυρος Νέσσος, κατά την περιπετειώδη διάβαση του ποταµού 

Εύηνου. Έτσι, µόλις ο Ηρακλής, φόρεσε το χιτώνα για να κάνει την ιεροπραξία της 

θυσίας, ο χιτώνας κόλλησε στο σώµα του και άρχισε να του κατατρώγει τις σάρκες, 

προκαλώντας του φρικτούς πόνους. Ο Ηρακλής στον θυµό του, άρπαξε το Λίχα, και 

αφού τον στριφογύρισε, τον έριξε στον βόρειο Ευβοϊκό Κόλπο. Τα κοµµάτια του 

Λίχα σχηµάτισαν τα νησάκια  Λιχάδες, (η Μονολιά  είναι το κορµί του και η 

Στρογγυλή το κεφάλι του), το δε βουνό πάνω από το ακρωτήριο ονοµάστηκε Λιχάς.  
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Εικόνα 14 : Τα Λιχαδονήσια και δεξιά ο Ηρακλής εκσφενδονίζει τον Λίχα 

 

 
Θερµοπύλες 
        Το αίµα του Ηρακλή κόχλαζε από το δηλητήριο της 

Λερναίας Ύδρας και για να γλιτώσει από τους πόνους 

ρίχτηκε στον κοντινότερο ποταµό. Από τότε τα νερά στο 

σηµείο αυτό εξακολουθούν να καίνε και να έχουν 

δυσάρεστη οσµή, γι’ αυτό η περιοχή ονοµάζεται 

Θερµοπύλες  

                

                 
Εικόνα 15 : Οι πηγές των 

Θερµοπυλών 

Μετατοπίσεις ακτογραµµών στο ∆έλτα Σπερχειού  
Ο Μαλιακός κατακλύστηκε από το θαλασσινό νερό και έγινε κόλπος, µόλις 

πριν 6.000 χρόνια περίπου. Έκτοτε, τον σηµαντικότερο ρόλο στην εξέλιξή του παίζει 

ο Σπερχειός ποταµός µε τις προσχώσεις, τις πληµµυρικές παροχές και το ∆έλτα του.  

Ο Σπερχειός σύµφωνα µε τον Ησίοδο, ήταν ποταµός Θεός, γιος του Τιτάνα 

Ωκεανού και της Τιτανίδας Τηθύος. Το ∆έλτα του Σπερχειού µεταβάλλεται συνεχώς, 

γιατί ο ποταµός τροφοδοτεί το Μαλιακό  µε προσχώσεις.  Στην εικόνα παρουσιάζεται 

η µετατόπιση λόγω προσχώσεων των ακτογραµµών του Μαλιακού κατά τους 

ιστορικούς χρόνους, όπως και η υπολογιζόµενη θέση της ακτής κατά την εποχή της  

µάχης των Θερµοπυλών.  

 

 

Εικόνα 16 : Η µετατόπιση λόγω προσχώσεων των ακτογραµµών του Μαλιακού κατά 

τους ιστορικούς χρόνους, όπως και η υπολογιζόµενη θέση της ακτής κατά την εποχή 

της  µάχης των Θερµοπυλών.  
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Ο Ηρακλής και ο Αχελώος 

 Εικόνα 17:  Αριστερά η πάλη του Ηρακλή µε τον Αχελώο, 

 δεξιά  το αποκοµµένο κέρας του Αχελώου, Στο χάρτη φαίνονται το φιδίσιο κορµί  

και οι αποκοµµένοι µαίανδροι (το κέρας) του ποταµού 

 

Η πάλη µε τον Αχελώο είναι η εκτροπή/ διευθέτηση του ορµητικού ως ταύρου 

ποταµού το φιδίσιο κορµί του, είναι οι µαίανδροι που σχηµατίζει, το δε κέρας που 

αποκόπτει ο Ηρακλής είναι η "ευθυγράµµιση"/παράκαµψη ενός µαιάνδρου, ο οποίος 

όταν αποκόπτεται από την ροή του ποταµού, προσφέρεται ως γονιµότατη και εύφορη 

γη για καλλιέργειες. Η νέα γη, αποστραγγισµένη από τα νερά του ποταµού, είναι 

πραγµατικά το κέρας της Αµάλθειας, δηλαδή το κέρας της Αφθονίας.  

Στην εικόνα 17 φαίνεται το αποκοµµένο κέρας του Αχελώου, ενώ στο χάρτη 

φαίνονται το φιδίσιο κορµί και οι αποκοµµένοι µαίανδροι (το κέρας) του ποταµού. 
 

 

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ Π.Ε.  

       «ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ –  ΓΕΩΜΥΘΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ» 

Ποια είναι η θεµατολογία του δικτύου: 
• Οι Περιβαλλοντικές αλλαγές που έχουν γίνει στο παρελθόν, είτε αυτές είναι  

γεωµορφολογικές είτε κλιµατικές αλλαγές. 

• Οι  µεταβολές που παρατηρούµε σήµερα και που  οι επιστήµονες  θεωρούν ότι 

πιθανόν να συµβούν στο µέλλον  (κλιµατική αλλαγή) 

• Τα πολιτιστικά και πολιτισµικά στοιχεία του Ελλαδικού χώρου και η σχέση 

τους µε τις  περιβαλλοντικές αλλαγές. 

• Οι Μύθοι, οι Θρύλοι, οι παραδόσεις κ.λ.π. που ερµήνευαν ή αιτιολογούσαν 

φυσικά φαινόµενα. 

• Οι περιβαλλοντικές συνθήκες του παρελθόντος και η σχέση τους µε την 

κοινωνική οργάνωση, την εξέλιξη   των τρόπων καλλιέργειας στη Γεωργία, την 

κατοικία, το πολίτευµα, τις ηθικές ή κοινωνικές  αξίες, τη Θρησκεία κλπ.  

• Η χάραξη  γεωπεριβαλλοντικών - γεωµυθολογικών µονοπατιών και η 

αποτύπωση των στοιχείων που τα καθορίζουν. 

• Η µελέτη των αλλαγών  στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και η 

ερµηνεία τους µε τη συνδροµή της µυθολογίας. 

• Η προσέγγιση του θέµατος γίνεται διεπιστηµονικά, εξετάζοντας τη  σχέση 

Μυθοπλασίας, µε τις γεωλογικές και κλιµατικές αλλαγές του παρελθόντος, την 

Ιστορία, τη Λογοτεχνία  κλπ. 

• Η διερεύνηση των σχέσεων που υπήρχαν ή υπάρχουν, σε διαφορετικές 

περιοχές της Ελλάδας (κοινές ονοµασίες ποταµών, πόλεων, µετακινήσεις πληθυσµών,  

τοπικά ήθη και έθιµα,  που είναι παρόµοια σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας). 
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Στόχος µας είναι : 

• Να έρθουν οι µαθητές σε επαφή µε το σηµερινό φυσικό περιβάλλον και να 

αντιληφθούν ότι αυτό δεν παραµένει σταθερό αλλά µεταβάλλεται. Στο πλαίσιο αυτό 

παράλληλα µε τα φυσικά αίτια των µεταβολών και της ερµηνείας τους, µπορεί να 

γίνει αντιληπτή η ανθρώπινη παρέµβαση και τα όριά της.  

• Να  γνωρίσουν τους µύθους, θρύλους κ.λ.π. και να κατανοήσουν τα 

φαινόµενα που προσπάθησαν να ερµηνεύσουν οι µύθοι αυτοί, σε µια εποχή που δεν 

είχαν αναπτυχθεί οι Φυσικές Επιστήµες. 

• Η συµβολή  στην ανάδειξη των πολιτιστικών αξιών και την ανάπτυξη των 

γνώσεων για το περιβάλλον. 

• Να αναπτυχθεί η επικοινωνία σχολείων από διαφορετικές περιοχές της 

Ελλάδας.  

• Να δηµιουργηθούν  γεωπεριβαλλοντικά - γεωµυθολογικά µονοπάτια σε όλη 

την Ελλάδα, που θα συνδέουν µυθολογικούς τόπους στους οποίους οι έντονες 

περιβαλλοντικές αλλαγές άφησαν τη σφραγίδα τους. 

• Η επέκταση του δικτύου και  σε άλλες χώρες της Ευρώπης. 

 

∆ράσεις του ∆ικτύου 

     Πραγµατοποιήθηκαν µια σειρά από σεµινάρια Π.Ε.  (Στυλίδα - Λαµία - Μουζάκι - 

Χαλκίδα - Ορχοµενός - Άµφισσα - Λιτόχωρο - Νάουσα - Μακρυνίτσα - Κόρινθος  

Χανιά, Έδεσσα, Νέα Κίο, Υπάτη κλπ). 

     Για τα επόµενα σχολικά έτη θα υλοποιηθούν ηµερίδες ,σεµινάρια ΠΕ και 

συναντήσεις εργασίας συντονιστών των Περιβαλλοντικών οµάδων των σχολείων του 

δικτύου, σε συνεργασία µε τα Κ.Π.Ε.  και τους Υπευθύνους Π.Ε. που συµµετέχουν 

στο ∆ίκτυο. 

     Στα σεµινάρια δίνουµε ιδιαίτερη σηµασία στην εργασία πεδίου. Θεωρούµε ότι οι 

γεωµορφές που εξετάζουµε και ταυτόχρονα οι µύθοι που προσπάθησαν να 

ερµηνεύσουν τον σχηµατισµό τους, αποτελούν αδιαχώριστη ενότητα. Όταν 

βρισκόµαστε στο αντίστοιχο περιβάλλον, ζωντανεύει  ο µύθος που διηγείται το 

σχηµατισµό του. 

Στην Κωπαϊδα, «βλέπουµε» τους Μινύες να κατασκευάζουν το µεγάλο κανάλι 

αποστράγγισης µε το οποίο κατόρθωσαν πριν 3600 περίπου χρόνια να αποξηράνουν 

τη Λίµνη. Και ο Ηρακλής «ο πρώτος σαµποτέρ» της Ιστορίας ως Θηβαίος και εχθρός 

των Μινυών του Ορχοµενού κατορθώνει να γκρεµίσει την είσοδο του σπηλαίου, στο 

Νέο Κόκκινο, που κατέληγαν τα νερά  του καναλιού και να πληµµυρίσει  ξανά την 

Κωπαϊδα. 

Στην Τραχίνα (Σηµερινή Ηράκλεια Φθιώτιδας) και δίπλα στο φαράγγι του 

Ασωπού, ο βασιλιάς Κύηκας και η βασίλισσα Αλκυόνη «υποδέχονται»  τον Ηρακλή 

µε τη ∆ηιάνειρα. Εδώ ζει τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Ήρωας. Βέβαια η 

Τραχίνα τότε ήταν παράκτια, ενώ σήµερα η ακτή απέχει πάνω από 10 χιλιόµετρα.   

Στην πεδιάδα της Τραχίνας µεταξύ του Μέλανος και του Ασωπού ποταµού (που 

τότε χύνονταν στον Μαλιακό κόλπο και σήµερα είναι παραπόταµοι του Σπερχειού) 

στρατοπεδεύουν οι Πέρσες του Ξέρξη. Βλέπουµε τον Εφιάλτη να οδηγεί τον Υδάρνη 

µε το επίλεκτο Σώµα των Αθανάτων µέσα από το φαράγγι του Ασωπού στην Ανοπαία 

Ατραπό. 

Λίγα χιλιόµετρα πιο νοτιοανατολικά πάνω από τις σηµερινές πηγές των 

Ψωροθέρµων, στη διασταύρωση της σηµερινής Εθνικής οδού προς Πάτρα, στην 

Αρχαία Ανθήλη, στο Ιερό της Πυλαίας ∆ήµητρας, είναι συγκεντρωµένοι οι 

Ιεροµνήµονες, απεσταλµένοι των τότε πόλεων και µπορούµε να τους ακούσουµε να 
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διευθετούν ειρηνικά τις διαφορές µεταξύ τους. …Την επόµενη άνοιξη θα 

συναντηθούν ξανά στους ∆ελφούς για τον ίδιο λόγο… 

Περπατώντας 10 λεπτά θα φθάσουµε στις Θερµές πηγές των Θερµοπυλών. Εκεί 

θα «δούµε» την θεά Αθηνά να παρακαλεί τον Ήφαιστο να δηµιουργήσει τις πηγές 

ώστε στα νερά τους να ξεκουράζεται ο αγαπηµένος της αδελφός, ο Ήρωας Ηρακλής. 

Στον βωµό που βρισκόταν εκεί, χρόνια και χρόνια, γενιές και γενιές θα θυµούνται και 

θα τιµούν τον Ήρωα. 

Χίλια µέτρα δίπλα και χίλια χρόνια αργότερα, δίπλα στη θάλασσα, που είναι 

σήµερα χιλιόµετρα µακριά, ο Λεωνίδας µε τους Σπαρτιάτες και τους Θεσπιείς 

«φυλάττουν Θερµοπύλες». 

Σήµερα στο άγαλµα του Λεωνίδα έχουν φωτογραφηθεί εκατοµµύρια άνθρωποι 

από όλο τον κόσµο. Πόσοι από αυτούς γνωρίζουν ότι πριν 2500 χρόνια ο τόπος που 

βρίσκεται σήµερα το µνηµείο ήταν θάλασσα;  

Γνωρίζουµε ότι τα νησιά των Λιχάδων είναι ηφαιστειακά. Πόσο όµως πιο όµορφη 

είναι η ερµηνεία σχηµατισµού τους που δόθηκε µε το µύθο του εκσφενδονισµού του 

Λίχα από τον Ηρακλή, όταν αυτός φόρεσε το θανατηφόρο χιτώνα που του έφερε ό 

άτυχος φίλος του; 

Η άγνοια πολλές φορές προκαλεί γέλιο, όπως όταν πριν 150 περίπου χρόνια η 

Βασίλισσα Αµαλία που βρισκόταν στην κορυφή Γρεβενό της Οίτης, ρώτησε τον 

τοπικό αστυνοµικό ∆ιευθυντή που τη συνόδευε, αν από την κορυφή αυτή πέταξε ο 

Ηρακλής τον Λίχα και σχηµατίστηκαν τα νησάκια κι ο Αστυνοµικός απάντησε ότι 

δεν υπηρετούσε εκεί τότε!!! 

Η αντίστοιχη ερώτηση σε Έλληνες µαθητές για το όνοµα της γυναίκας του 

Ηρακλή και η σχεδόν αυτόµατη απάντηση ΖΙΝΑ!!!, προκαλεί ίσως γέλιο, αλλά στην 

ουσία πρόκειται για την, κατά τη γνώµη µας, επικίνδυνη άγνοια της µυθολογίας. 

Εκατοντάδες γενιές σε όλο τον κόσµο έχουν µεγαλώσει και διαπαιδαγωγηθεί µε τις 

διηγήσεις της Ελληνικής µυθολογίας. Τα σηµερινά ελληνόπουλα δεν το δικαιούνται; 

Σήµερα γνωρίζουµε ή µπορούµε να µάθουµε και να κάνουµε µετρήσεις στο πεδίο: 

να µετρήσουµε τη θερµοκρασία, την συγκέντρωση των αλάτων, την οξύτητα κλπ  

των νερών στις πηγές των Θερµοπυλών. Να µάθουµε ότι η χαρακτηριστική και για 

πολλούς δυσάρεστη οσµή των πηγών προέρχεται από το υδρόθειο, Χιλιάδες χρόνια 

πριν η εξήγηση αποδόθηκε πάλι στον Ηρακλή ο οποίος µπήκε στο νερό των 

Θερµοπυλών για να απαλυνθούν οι πόνοι του από  τη «φωτιά» που του έτρωγε τις 

σάρκες, λόγω του δηλητηρίου της Λερναίας Ύδρας.  …Από τότε τα νερά άρχιζαν να 

βράζουν και να µυρίζουν…  

Η παράθεση και των δυο αυτών ερµηνειών δεν είναι παιδαγωγικά πιο επωφελής; 

Η διήγηση ενός µύθου στο πεδίο ενοποιεί το φυσικό περιβάλλον µε τη συνείδηση 

του ακροατή και τον ωθεί να το προστατεύσει από οποιαδήποτε απειλή που το 

υποβαθµίζει. Η εµπειρία µας, µάς επιβεβαιώνει ότι µαθητές και εκπαιδευτικοί που 

«διδάσκονται» µέσα από το µύθο, άλλοτε ξαναζώντας τον και άλλοτε 

αποµυθοποιώντας τον, «συµπάσχουν» µε τους ήρωες και ζουν µαζί τους, στον ίδιο 

τόπο, τα ηρωικά κατορθώµατα και τις περιπέτειες τους, προκαλώντας έτσι τη µέθεξη. 

Η παιδαγωγική αυτή προσέγγιση αποτελεί ένα, κατά τη γνώµη µας, εξαιρετικό 

εκπαιδευτικό εργαλείο. Για το λόγο αυτό η αντιστοιχία εργασιών πεδίου και 

εργαστηρίων προς τις εισηγήσεις που γίνονται σε αίθουσες προβολών είναι 2:1. 

Η σηµασία της µεταβολής στην περιβαλλοντική Εκπαίδευση, είναι 

σηµαντικότατη γιατί παύουµε να θεωρούµε ότι το περιβάλλον είναι αµετάβλητο και 

εποµένως διδασκόµαστε ότι οι ανθρώπινες παρεµβάσεις µπορούν να το 

υποβαθµίσουν. Ταυτόχρονα µαθαίνουµε ότι υπάρχουν φυσικές µεταβολές στο τοπίο 

τις οποίες δεν µπορούµε να αλλάξουµε. ∆ιδασκόµαστε όµως να επιλέγουµε 
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παρεµβάσεις, οι οποίες ακολουθώντας τους φυσικούς νόµους, δεν επιφέρουν 

καταστρεπτικές συνέπειες, προς όφελος του ανθρώπου 

Η σηµασία και η επίδραση του Ελληνικού πολιτισµού στην ανθρωπότητα και το 

σηµερινό δυτικό τουλάχιστον πολιτισµό έχει διατυπωθεί µε πολλούς και ποικίλους 

τρόπους. Κάποιοι, όµως, έχουν φθάσει βέβαια σε σηµείο να θεωρούν ότι οι αρχαίοι 

έλληνες ήταν ένας ακόµη ξεχωριστός και περιούσιος λαός, και να µιλούν για 

ιδιαίτερα γονίδια κλπ. Θεωρούµε τις απόψεις αυτές επικίνδυνες ρατσιστικές και 

φασίζουσες. Η επιστηµονική µελέτη έχει αποδείξει ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα 

γονίδια, αλλά ότι, το ευνοϊκό κλίµα και η συνεχής και αδιάλειπτη κατοίκηση του 

χώρου έπαιξαν το σηµαντικότερο ρόλο στην ανάπτυξη του Ελληνικού πολιτισµού. 

 

Συντονιστική επιτροπή  
Η Συντονιστική επιτροπή του δικτύου αποτελείται από 9 µέλη καθώς και τα 

αναπληρωµατικά τους. Για τη στήριξη του δικτύου έχει συσταθεί επιστηµονική και 

παιδαγωγική οµάδα. Τα Κ.Π.Ε. που συµµετέχουν στο δίκτυο είναι: Στυλίδας 

(συντονιστικό), Υπάτης, Άµφισσας, Αράχθου, Βάµου Χανίων, Καλαµάτας, 

Καστοριάς, Κορθίου Άνδρου, Νάουσας, Ελευθερίου Κορδελιού, Μουζακίου, 

Μακρινίτσας, ∆ραπετσώνας, Αν. Ολύµπου, Νέας Κίου, Βελβενδού, 'Έδεσσας 

(ΚΟΜΒΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ). 

 

Σχολεία 
     Τη σχολική χρονιά  2005-2006 συµµετείχαν  στο δίκτυο 55 σχολεία από όλη την 
Ελλάδα, 2006-2007 συµµετείχαν  76 σχολεία και 2007-2008 συµµετείχαν  στο δίκτυο 

92 σχολεία. 

Η πορεία του ∆ικτύου είναι συνεχώς ανοδική. Το αποδεικνύει η διαρκώς 

αυξανόµενη συµµετοχή των σχολείων κάθε βαθµίδας, το εντεινόµενο ενδιαφέρον των 

εκπαιδευτικών, οι πολυάριθµες επισκέψεις στο ΚΠΕ Στυλίδας για την 

παρακολούθηση του σχετικού προγράµµατος, η µεγάλη συµµετοχή των 

εκπαιδευτικών στα σεµινάρια που διοργανώνονται σε όλη τη χώρα, οι αιτήσεις για 

αποστολή εκπαιδευτικού υλικού και οι ενδιαφέρουσες διεθνείς συνεργασίες, που 

µπορούν να αποτιµηθούν και αριθµητικά.  

Παράλληλα το ανοδικό της πορείας του αποδεικνύει και το µεγάλο ενδιαφέρον 

των τοπικών κοινωνιών, οι οποίες, µέσα από τις δράσεις του δικτύου κι ιδιαίτερα από 

τις επισκέψεις των σχολείων, γνώρισαν καλύτερα την (άγνωστη ως τότε) ιστορία του 

τόπου τους και πολλές φορές ευαισθητοποιήθηκαν ως προς την περαιτέρω µελέτη, 

προστασία και ανάδειξή του, όπως π.χ. οι κάτοικοι του Λιανοκλαδίου που αγνοούσαν 

την ύπαρξη του προϊστορικού οικισµού κοντά στο χωριό τους και τις σχετικές 

ανασκαφές που έγιναν εκεί στις αρχές του 20
ου
 αι. Το µεγαλύτερο κέρδος όµως της 

λειτουργίας του δικτύου είναι η επαφή των µαθητών µε την τοπική τους ιστορία και η 

ανάδειξη στα µάτια τους τόπων που πριν έµοιαζαν αδιάφοροι και καθηµερινοί, αλλά 

τώρα έχουν αποκτήσει µια διαφορετική σηµασία και αξία και σε παρόντα χρόνο, που 

προσδοκούµε να διατηρηθεί και στη µελλοντική ζωή τους.  

  

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 
Η Ελληνική Μυθολογία αντιπροσωπεύει την παλαιότερη ιστορία των κατοίκων που 

αργότερα ονοµάστηκε Ελλάδα. Πρόκειται δηλαδή για την προϊστορία των Πρώτο-

Ελλήνων ή των Προελλήνων. Ένα µεγάλο τµήµα της Ελληνικής Μυθολογίας ταυτίζεται 

µε τη φυσικογεωλογική εξέλιξη του Ελλαδικού χώρου. Συνεπώς, η Ελληνική Μυθολογία 

έχει, πέραν των άλλων και µια φυσικογεωλογική ή γεωµυθολογική διάσταση. 
ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ 
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       ...Η µυθολογία, µεταξύ άλλων, εκφράζει µία µορφή αποκρυσταλλωµένης 

συλλογικής µνήµης, που φθάνει έως την απώτατη προϊστορία και µ’ αυτή την έννοια 

αποτελεί µία ανεκτίµητη πνευµατική κληρονοµιά. Ο προϊστορικός άνθρωπος υπήρξε 

µάρτυρας περιβαλλοντικών αλλαγών και η µυθολογική διήγηση εκφράζει σε πολύ 

µεγάλο βαθµό αυτό που ο προϊστορικός άνθρωπος βίωσε. Η κωδικοποίηση αυτής της 

αρχικά προφορικής παράδοσης από γενιά σε γενιά, αποτέλεσε το πλούσιο υλικό της 

Μυθολογίας, που, µεταξύ άλλων, συµβολίζει τις διάφορες φάσεις εξέλιξης του 

Γεωπεριβάλλοντος. Σε µας δεν αποµένει παρά το να µπορέσουµε να ερµηνεύσουµε και 

να αποκωδικοποιήσουµε κατάλληλα αυτό το υλικό, προκειµένου να κατανοήσουµε 

καλύτερα τον κόσµο και κυρίως πώς αυτός µεταβάλλεται..."  
                                                                                   ΓΙΑΝΝΗΣ. ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ 
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