


ΘΕΟΓΟΝΙΑ
Στην αρχή υπήρχε μόνο το Χάος. Πυκνό σκοτάδι σκέπαζε τα πάντα,

ώσπου από το χάος γεννήθηκε η Γη κι από τη Γη τα βουνά, η θάλασσα και
μετά ο Ουρανός με τον Ήλιο, το φεγγάρι και τ’ αστέρια. Τότε ο Ουρανός και η
Γη ενώθηκαν και γέννησαν τους Τιτάνες.

Μα ο Ουρανός, φοβόταν πως κάποιο από τα παιδιά του θα έπαιρνε το
θρόνο του. Γι’ αυτό τα έκλεισε όλα στα βάθη της Γης. Όμως ο γιος του, ο
Κρόνος, ο πιο δυνατός απ’ τους Τιτάνες, τον νίκησε κι έγινε αυτός αρχηγός
όλου του κόσμου. Παντρεύτηκε τη Ρέα και γέννησαν τρεις θεές και τρεις
θεούς: την Ήρα, την Εστία και τη Δήμητρα, τον Πλούτωνα, τον Ποσειδώνα και
το Δία.

Μα κι ο Κρόνος φοβόταν πως κάποιο από τα παιδιά του θα έπαιρνε το
θρόνο του. Γι’ αυτό, όταν γεννιόταν, τα κατάπινε. Απελπισμένη η Ρέα πήγε και
γέννησε το έκτο της παιδί, το Δία, σε μια σπηλιά, σ’ ένα βουνό της Κρήτης.
Έκρυψε το παιδί εκεί. Το φρόντιζαν οι Νύμφες κι έπινε το γάλα μιας κατσίκας,
της Αμάλθειας. Στον Κρόνο έδωσε να καταπιεί μια φασκιωμένη πέτρα.

Όταν ο Δίας μεγάλωσε, πάλεψε με τον Κρόνο και τον ανάγκασε να
βγάλει τα πέντε αδέρφια του που είχε καταπιεί. Άρχισε τότε ένας πόλεμος.
Από τη μια οι Τιτάνες και από την άλλη οι Θεοί. Δέκα χρόνια κράτησε η
Τιτανομαχία. Νίκησαν οι θεοί και τους Τιτάνες τους έριξαν στα Τάρταρα.

Μετά οι Θεοί πάλεψαν με τους Γίγαντες. Η Γιγαντομαχία κράτησε πολύ
καιρό. Νίκησαν όμως και πάλι οι θεοί.

Έτσι ο Δίας έγινε κυρίαρχος όλου του κόσμου. Παντρεύτηκε την Ήρα
και μαζί με τα παιδιά του και τ’ αδέρφια του εγκαταστάθηκε στον Όλυμπο.
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Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Σύμφωνα με το μύθο των Ελλήνων, η Ευρώπη ήταν
αδελφή του Κάδμου, ιδρυτή της Θήβας και κόρη του
Αγήνορα και της Τηλεφάσας, ηγεμόνων ενός
ελληνικού νησιού με το όνομα Φοινίκη δυτικά της
Ελλάδας και πιο πέρα από τη Σικελία, στη θάλασσα
της Τύρου.

Όταν μεγάλωσε η Ευρώπη, πήγε μια μέρα στα
λιβάδια της παραλίας για να παίξει με τις φίλες της και να μαζέψει λουλούδια.
Εκεί συνάντησε το Θεό Δία. Εκείνον αμέσως τον χτύπησε ο Έρωτας και για να
την πλησιάσει μεταμορφώθηκε σε ήρεμο, εύσωμο και δυνατό ταύρο και πήγε
δίπλα της κάνοντας δήθεν ότι βόσκει, σκεφτόμενος με τι τρόπο θα την
κατακτούσε.

Εκείνη τότε πλησίασε τον Ταύρο-Δία και άρχισε να τον χαϊδεύει γοητευμένη
από την ωραία κορμοστασιά του και τη μυϊκή του δύναμη.

Σε λίγο δε δίστασε και να τον ιππεύσει. Τότε αυτός άρχισε να τρέχει με
αστραπιαία ταχύτητα. Η Ευρώπη έκλαιγε, μα δε μπορούσε να πηδήσει γιατί
φοβόταν μη σκοτωθεί.
Ο μεταμορφωμένος σε ταύρο θεός διέσχισε τη θάλασσα συνοδευόμενος από
Τρίτωνες και Νηριίδες και έφτασε στην Κρήτη. Όταν έφτασε στο νησί, ο
ταύρος δε φαινόταν πια, ο Δίας οδήγησε την Ευρώπη στο Δικταίον άντρο.



Από την ένωσή τους γεννήθηκαν ο Μίνωας και ο Ραδάμανθυς. Αργότερα,
όταν ο Δίας εγκατέλειψε την Ευρώπη και πήγε στον Όλυμπο, πήρε για σύζυγό
της το βασιλιά της Κρήτης Αστέρωνα, που υιοθέτησε και τα παιδιά που είχε
αποκτήσει αυτή από το Δία. Μετά το θάνατο του βασιλιά Αστέρωνα στο θρόνο
ανέβηκε ο Μίνωας που έγινε και ο πρώτος Έλληνας θαλασσοκράτορας και
νομοθέτης.



Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΓΟΡΓΟΝΑΣ

Κάποτε πριν πολλά χρόνια ζούσε ο Μέγας
Αλέξανδρος. Ένας μύθος λέει πως είχε μια αδερφή τη
Θεσσαλονίκη.

Κάποια μέρα ο Μέγας Αλέξανδρος  έμαθε πως
κάπου υπάρχει ένας δράκος που φυλάει το αθάνατο
νερό. Αποφάσισε λοιπόν να πάει να το βρει. Έτσι και
έγινε. .Σκότωσε το δράκο και πήρε το αθάνατο νερό.
Αλλά επειδή έπρεπε να πάει σε μια μάχη, έδωσε το
μπουκαλάκι με το αθάνατο νερό να το προσέχει η
αδερφή του. Άργησε να γυρίσει από τη μάχη ο
Αλέξανδρος και κάποια μέρα η Θεσσαλονίκη δίψασε
πολύ και ήπιε το αθάνατο νερό χωρίς να γνωρίζει την
πολύτιμη αξία του.

Όταν  κάποια μέρα γύρισε ο Μέγας  Αλέξανδρος
από τη μάχη, ζήτησε από την αδερφή του το μπουκαλάκι
με το αθάνατο νερό. Εκείνη του είπε ότι μια μέρα που
δίψασε  το ήπιε. Τότε ο Αλέξανδρος  θύμωσε τόσο πολύ
ώστε την πέταξε στη θάλασσα για να πνιγεί.

Η αδερφή του όμως δεν πνίγηκε, γιατί είχε πιεί το

αθάνατο νερό. Έγινε
όμως μια όμορφη
γοργόνα, δηλαδή
από τη μέση και
κάτω έγινε ψάρι και
από τη μέση και
πάνω παρέμεινε μια
όμορφη κοπέλα.

Είχε μακριά
μαλλιά, όπου
άλλαζαν χρώμα
ανάλογα την στιγμή
και την ώρα της ημέρας.

Περιπλανιόταν  σε
όλη της τη ζωή στα
κύματα της θάλασσας,
ρωτώντας τους ναυτικούς
αν γνώριζαν τον Μέγα
Αλέξανδρο  και αν ζει.

Ο Μύθος λέει ότι
η γοργόνα μόλις έβλεπε
ένα καράβι, το πλησίαζε
και ρωτούσε γεμάτη
αγωνία τον καπετάνιο αν
γνώριζε το Μέγα
Αλέξανδρο και αν ζούσε.

Αν     εκείνος  της



απαντούσε  πως «ζει και βασιλεύει και τον  κόσμο κυριεύει»  τότε έριχνε τα
μαλλιά της πάνω  στα νερά της θάλασσας
και ηρεμούσε  τα κύματα, η θάλασσα γαλήνευε και το καράβι συνέχιζε την
πορεία του ανενόχλητο και η γοργόνα έφευγε χαρούμενη και ευτυχισμένη για
τα καλά νέα.

Αν όμως ο
καπετάνιος του
καραβιού δεν
γνώριζε  το μύθο, και
της απαντούσε πως
ο Μέγας Αλέξανδρος
δε ζει πια και πως
έχει χρόνια που
χάθηκε, τότε αλίμονό
του.
Η γοργόνα θύμωνε

πολύ,
στενοχωριόταν και
με την ουρά της
σήκωνε κύματα, η

θάλασσα
φουρτούνιαζε και

βύθιζε το καράβι.
Έτσι πέρασαν πολλά χρόνια και ο μύθος συνεχίζει να υπάρχει και να

περνά από στόμα σε στόμα και από γενιά σε γενιά.



Βασίλειος Διγενής Ακρίτας
« Ο ήρωας που έγινε θρύλος »

Η Ε` τάξη του Δ.Σ. Προφήτη Ηλία θα σας παρουσιάσει ένα πρότυπο
ήρωα που συμβολίζει την αναγέννηση του ελληνισμού με όλη τη λάμψη των
καλών αρχαίων καιρών. Στο άνθος της νιότης του όπως ο Αχιλλέας, δυνατός
όπως ο Ηρακλής, ένδοξος όπως ο Μεγαλέξανδρος. Δεν είναι άλλος από το
Βασίλειο Διγενή Ακρίτα.

ΟΙ ΑΚΡΙΤΕΣ

Οι Ακρίτες φρουρούσαν τα Βυζαντινά
σύνορα από τους εχθρούς.  Έγιναν γνωστοί
γιατί πολέμησαν και νίκησαν τους ΄Αραβες από
τον Εύξεινο Πόντο έως τη Μεσοποταμία.
Απέκτησαν μεγάλη φήμη και γι' αυτό τους
εξύμνησαν στα ακριτικά τραγούδια. Η
αυτοκρατορία τους έδινε γη για καλλιέργεια
(στρατιωτόπια), άλογα και πανοπλίες. Επίσης
τους απάλλασσε από τους φόρους. Ο πιο
ξακουστός Ακρίτας ήταν ο Βασίλειος Διγενής.

ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ

Ο Βασίλειος Διγενής Ακρίτας ήταν γενναίος, ανδρείος και πολύ καλός
πολεμιστής. Είχε ξεχωριστή δύναμη και νεανική καρδιά. Είχε πατέρα ΄Αραβα
και Βυζαντινή μητέρα. Δηλαδή είχε δύο γένη. Το επίθετό του "Βασίλειος"
σημαίνει Βασιλικός. Ονομάζεται Ακρίτας γιατί ανήκε στα στρατιωτικά σώματα



του Βυζαντινού κράτους που προστάτευαν τα σύνορα, τις « άκρες » της
αυτοκρατορίας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ ΤΟΥ
Από μικρός άρχισε να ασχολείται με το κυνήγι άγριων ζώων. Σε ηλικία

12 ετών σκοτώνει δύο αρκούδες, ένα ελάφι κι ένα λιοντάρι. Γίνεται ο φόβος και
ο τρόμος των Απελατών. Νικά και εξοντώνει τους Απελάτες, οι οποίοι

συμμάχησαν με τους
΄Αραβες και πήραν τη
γυναίκα του. Μονομαχεί
και νικά την ανίκητη
Αμαζόνα Μαξιμώ, που τον
ερωτεύεται για την ανδρεία
του και του ζητά να γίνει
γυναίκα του ή σκλάβα του.
Καταφέρνει και φτάνει στον
Ευφράτη και μαζί με τους
Ακρίτες παίρνει τη γυναίκα
του. Χτίζει ένα
μεγαλόπρεπο πύργο και
τον στολίζει με διάφορες

μορφές ηρώων που έχει σαν πρότυπα.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΜΑΧΗ ΜΕ ΤΟ ΧΑΡΟΝΤΑ
Για έναν ήρωα γύρω από τον οποίο έχουν πλαστεί τόσοι μύθοι κανείς

δε θα μπορούσε να δεχθεί ένα κοινό τέλος. Σ` έναν ανδρείο πολεμιστή σαν
τον Βασίλειο Διγενή Ακρίτα ταιριάζει ένας ένδοξος θάνατος. Ο λαός τον θέλει
να μονομαχεί με
τον ίδιο το Θάνατο
προσωποποιημένο
εννιά φορές. Τον
ζηλεύει ο Χάροντας
κι αναμετράται μαζί
του στα
Μαρμαρένια
Αλώνια. Όταν
λάβωσε την καρδιά
του και την ψυχή
του πήρε, οι φίλοι
του τον βρήκαν να
βογκάει
ξαπλωμένο και
γύρω του να
τρέμουν τα βουνά
κι οι κάμποι.  Οχτώ
φορές σκότωσε το Χάροντα μα την ένατη τον κάρφωσε και το μαχαίρι χώθηκε
στην ατσαλένια καρδιά του. Και τότε γι` αυτόν ο χρόνος σταμάτησε. Μα ο
λαός δεν τον ξέχασε ποτέ και μέσ’ απ’ τα τραγούδια του τον έκανε ήρωα.



Ο θρύλος του μαρμαρωμένου βασιλιά
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Βρισκόμαστε στις 29 Μαΐου 1453 πριν 555 χρόνια.
Πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ήταν η
Κωνσταντινούπολη.
Τελευταίος υπερασπιστής της ήταν ο Κωνσταντίνος ο ΙΑ΄
(11ος) .
Ο Νίκος Πολίτης ιστορικός και λαογράφος διέσωσε αυτό
τον μύθο γραπτά.
Μάλιστα μας γράφει ότι λίγο πριν μπει στη μάχη για την
υπεράσπιση της Πόλης, ο αυτοκράτορας μπήκε στην
Αγία Σοφία να προσευχηθεί.

“ Όταν ήρθε η ώρα να τουρκέψει η πόλη
και μπήκαν μέσα οι Τούρκοι, έτρεξε ο
βασιλιάς μας καβάλα στο άλογό του να
τους εμποδίσει.
Ήταν πλήθος αρίθμητο η Τουρκιά, χιλιάδες
τον έβαλαν στη μέση και εκείνος χτυπούσε
και έκοβε αδιάκοπα με το σπαθί του.
Τότε σκοτώθη το άλογό του και έπεσε κι
αυτός. Κι εκεί που ένας αράπης σήκωσε το
σπαθί του να χτυπήσει το βασιλιά, ήρθε
άγγελος κυρίου και τον άρπαξε και τον
πήγε σε μια σπηλιά βαθιά στη γη κάτω,
κοντά στη Χρυσόπορτα.
Εκεί μένει μαρμαρωμένος ο βασιλιάς και
καρτερεί την ώρα να έρθει πάλι ο άγγελος
να τον σηκώσει
Οι Τούρκοι το ξέρουνε αυτό, μα δεν
μπορούν να βρουν τη σπηλιά που είναι ο
βασιλιάς- γι’ αυτό έχτισαν την πόρτα που
ξεύρουν πως από αυτή θα έμπει ο βασιλιάς για να τους πάρει πίσω την πόλη

Μα όταν είναι το θέλημα
θεού θα κατέβει ο άγγελος
στη σπηλιά και θα τον
ξεμαρμαρώσει και θα του
δώσει στο χέρι πάλι το
σπαθί που είχε στη μάχη.
Και θα σηκωθεί ο βασιλιάς
και θα μπει στην πόλη
από την Χρυσόπορτα και
κυνηγώντας με τα
φουσάτα του, τους
Τούρκους θα τους διώξει
μέχρι την «Κόκκινη
Μηλιά».
Και θα γίνει μεγάλος

σκοτωμός που θα κολυμπήσει το μοσχάρι μες στο αίμα. ”



Η εξήγηση του θρύλου
Οι Τούρκοι μπήκαν στην Πόλη από την Κερκόπορτα, μια μικρή πύλη του
εσωτερικού τείχους, που βρέθηκε ανοιχτή κι έτσι μια μεγάλη ομάδα
γενιτσάρων μπήκε στην Πόλη.
Ο αυτοκράτορας ήταν μαζί με τους υπερασπιστές στην πύλη του Αγίου
Ρωμανού. Έτσι συνεχίστηκε η μάχη.
Ο αυτοκράτορας πολέμησε σαν στρατιώτης κι αυτός.

Σκοτώθηκε με το
σπαθί του γενναίος
υπερασπιστής της
πόλης.
Η παράδοση λέει
ότι η «Κόκκινη
Μηλιά» είναι
μυθικός τόπος που
πριν την άλωση

ονομαζόταν
Μονοδένδριο.
Οι Τούρκοι

χρησιμοποιούσαν
την έκφραση
κόκκινο μήλο για
κάθε ισχυρή πόλη.
Ο θρύλος σώθηκε

τόσα χρόνια, γιατί έμεινε άσβηστη η ελπίδα του λαού για τη σωτηρία του.
Αυτή η ελπίδα για λευτεριά πέρασε σ’ όλους τους αιώνες άσβηστη.
Αρκεί να θυμηθούμε το όραμα της Μεγάλης Ιδέας.
Ο Όθωνας, ο πρώτος βασιλιάς των Ελλήνων, διατύπωσε πρώτος
υποστηρίζοντας τη μεγάλη ιδέα, δηλαδή πίστευε ότι θα απελευθέρωνε
αλύτρωτα ελληνικά εδάφη, όπως στην Ανατολική Θράκη, στη Μικρά Ασία,
στον Εύξεινο Πόντο κ. ά.
Η μεγάλη ιδέα συνεχίστηκε και βασάνισε γενιές και γενιές Ελλήνων.



Ο ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ
ΣΤΙΧΟΙ:  ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΔΑΡΑΣ
ΠΡΩΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΧΑΡΟΥΛΑ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΑΛΛΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ: ΓΛΥΚΕΡΙΑ

Έστειλα δυο πουλιά στην Κόκκινη Μηλιά
Που λένε τα γραμμένα,
Το’ να σκοτώθηκε, τα’ άλλο λαβώθηκε
Δε γύρισε κανένα.

Για τον μαρμαρωμένο βασιλιά
Ούτε φωνή, ούτε λαλιά,
Τον τραγουδάει όμως στα παιδιά
Σαν παραμύθι η γιαγιά.

Έστειλα δυο πουλιά στην Κόκκινη Μηλιά
Που λένε τα γραμμένα,
Το’ να σκοτώθηκε, τ’ άλλο λαβώθηκε
Δε γύρισε κανένα.

Έστειλα δυο πουλιά στην Κόκκινη Μηλιά
Δυο πετροχελιδόνια,
Μα κει εμείνανε κι όνειρο γίνανε
Και δακρυσμένα χρόνια.

Για τον μαρμαρωμένο βασιλιά
Ούτε φωνή, ούτε λαλιά,
Τον τραγουδάει όμως στα παιδιά,
Σαν παραμύθι η γιαγιά.




