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 Ο κύζνο ζρεηίδεηαη γιωζζηθά κε ηε ξίδα *κλ – απ’ 

όπνπ νη ιέμεηο κύω, κπώ, κύζηεο, κπζηήξην. 

 Λύζος δελ είλαη ηο παρακύζη, αιιά ο ιόγος, ε 
ζσκβοσιή, ε προζηαγή, ε πρόηαζε θαη ε γλώκε. 



Οη άζιοη ηοσ Ηραθιή θαη ο 
ζσκβοιηζκός ηοσς 



Ηραθιής 

 Ετυμολογικά ςημαύνει το κλϋοσ τησ Ήρασ, 
δηλαδό η δόξα τησ Ήρασ, η δοξαςμϋνη ψυχό. 

 



Σο ιηοληάρη ηες Μεκέας 

Συμβολίζει την ικανότητα του γενναύου ανθρώπου 

(Ηρακλό) να νικόςει τα ϊγρια, ζωώδη ϋνςτικτϊ του 

(λιοντϊρι) με τη νοηματικό του ιςχύ (ρόπαλο), που 

εύναι η ακλόνητη ψυχικό θϋληςη. 



Η Κερλαία Ύδρα 

 Συμβολίζει το τϋρασ που ζει μϋςα μασ, με τισ 
πολυκϋφαλεσ ςαρκοβόρεσ επιθυμύεσ του εαυτού μασ 
που ξεπροβϊλλουν από τα ελαττώματα του «εγώ» 
(το ςώμα τησ Ύδρασ), που ϋχει ο καθϋνασ μασ & 
πρϋπει να τισ αποκεφαλύςει & να τισ κϊψει με τη 
«φωτιϊ» του πνεύματοσ, ςύμβολο καθαρτόριου 
εξαγνιςμού. 

 



Σο ηερό ειάθη ηες ΄Αρηεκες 

 Τα χρυςϊ κϋρατα του ελαφιού ςυμβολύζουν την 
ανώτερη γνώςη. Το ελϊφι γενικϊ, μπορεύ να ςυμβολύζει 
τον ατύθαςο χαρακτόρα του ανθρώπου που ςτο τϋλοσ 
πιϊνεται από τον Ηρακλό & τιθαςεύεται. Έτςι, ο 
ϊνθρωποσ  αξιοποιεύ τον εγωιςμό του, κατακτώντασ 
την πνευματικό αγνότητα. 



Ο Ερσκάλζηος Ιάπρος 

 Συμβολύζει τισ ψευδαιςθόςεισ του ατομικού 
ςυμφϋροντοσ. 

 Οι χαυλιόδοντεσ του κϊπρου ςυμβολύζουν τα 
παρϊνομα μϋςα για την πραγμϊτωςη του 
επιδιωκόμενου ςτόχου. 

 Η ςύλληψη του αγριογούρουνου ςυμβολύζει το 
ςταμϊτημα του ακραύου ατομιςμού μασ & η τιθϊςευςη 
του επιφϋρει την ανϊπτυξη τησ ςυλλογικότητασ προσ 
όφελοσ του κοινωνικού ςυμφϋροντοσ. 

 

 



Οη ζηάβιοη ηοσ Ασγεία 

 Συμβολίζει: τη διαφθορϊ μιασ κοινωνικόσ ό 
πολιτικόσ κατϊςταςησ που για πολλϊ χρόνια μαςτύζει 
ϋναν τόπο που δυςοςμεύ απαύςια. 

 Τα ποτάμια Αλφειός & Πηνειός που χρηςιμοπούηςε ο 
Ηρακλόσ το νερό τουσ για να καθαρύςει τουσ 
ςτϊβλουσ, ςυμβολύζουν την καθαρτικό ιδιότητα του 
νερού. 

 



Οη ησκθαιίδες Όρληζες 

 Συμβολύζουν τα ποταπϊ ςτοιχεύα του χαρακτόρα μασ 

 Τα κρόταλα που δύνει η Αθηνϊ ςτον Ηρακλό, ϋργο του 
Ηφαύςτου, εύναι η ςφυρηλατημϋνη γνώςη. 

 Το τόξο & τα βϋλη του Ηρακλό ςυμβολύζουν την ψυχικό 
δύναμη, με την οπούα θα εξοντώςουμε όλα τα «ψυχικϊ 
τϋρατα» που μασ κατατρώνε την ψυχό. 

 



Ο ηαύρος ηες Ιρήηες 

Συμβολίζει τισ αςυγκρϊτητεσ 
ανθρώπινεσ ορμϋσ.  

 



Σα άιογα ηοσ Δηοκήδε 

Τα άινγα ηνπ Δηνκήδε ζπκβνιίδνπλ όηη, όηαλ ππάξρεη 

ππέξκεηξνο ελζνπζηαζκόο & νξκεηηθόηεηα από ηπρόλ 

επηηπρίεο ηεο δωήο καο, ηόηε γελληέηαη κηα εγωθεληξηθή 

αζπγθξάηεηε απηνπεπνίζεζε πνπ εκείο νη ίδηνη πξέπεη λα 

ηε δακάζνπκε κε ηε ζύλεζε ηεο πξνζωπηθόηεηαο καο. 

 



Η δώλε ηες Θπποιύηες 

 Ήταν το ςύμβολο τησ ιςχύοσ του βαςιλεύου 
των Αμαζόνων. Η ζώνη τησ Ιππολύτησ, 
ςύμβολο μητριαρχικόσ εξουςύασ, εύναι το 
γκρϋμιςμα τησ αυταρχικόσ γυναικοκρατύασ. 

 



Σα βόδηα ηοσ Γερσόλε  

Συμβολίζουν τισ κρυμμϋνεσ 
υλικϋσ επιθυμύεσ μασ 



Σα κήια ηωλ Εζπερίδωλ 

Τα χρυςϊ μόλα εύναι η ανώτερη γνώςη τησ ςοφύασ, η 

αλόθεια που ολοκληρώνει τον ϊνθρωπο. 



Ο Ιέρβερος 

Συμβολίζει το τερατόμορφο θεριό που ϋχουμε μϋςα 
μασ, κρατϊ φυλακιςμϋνη την ψυχό μασ ςτο ςκοτϊδι 
(Άδησ) & δεν τησ επιτρϋπει να απελευθερωθεύ. 

 



6,6%

17,3%

49,3%

26,8%

Πιςτεφετε ςτουσ μφθουσ;

Πολφ

Αρκετά

Λίγο

Καθόλου



20%

18,6%

6,8%

32%

22,6%

Τι ςασ ζρχεται ςτο μυαλό όταν ακοφτε την λζξη 
''μφθοσ'';

Φανταςτική διήγηςη για 
κατορθϊματα ηρϊων

Αφηγήςεισ ςχετικζσ με την 
προζλευςη ή δημιουργία 
φαινομζνων 

Υπόθεςη ενόσ αφηγηματικοφ ζργου

Θρφλοσ/Παραμφθι

Φήμεσ που δεν επαληθεφονται



29,3%

10,6%

18,6%

37,3%

4,2%

Πώσ είχατε την πρώτη γνωριμία με τουσ μφθουσ τησ 
αρχαίασ Ελλάδασ;

Κινοφμενα ςχζδια

Ταινίεσ/Κινηματογράφοσ

Βιβλία

Προφορική Παράδοςη

Με άλλο τρόπο



72%

28%

Πιςτεφετε ότι κάποιοι μφθοι προβάλλουν ηθικά 
διδάγματα με ςκοπό να βελτιωθεί μια κοινωνία

Ναι

όχι



46,7%
53,3%

Σασ ενοχλεί η ενδεχόμενη παρατήρηςη των 
Αρχαίων Ελληνικών μφθων ςε μια εμπορική 

κινηματογραφική παραγωγή;

Ναι

Όχι



14,6%

14,6%

41,3%

16%

6,75%

6,75%

Ποιοσ πιςτεφετε ότι είναι ο βαςικότεροσ 
ρόλοσ των μφθων;

Διατήρηςη τησ πολιτιςτικήσ  
παράδωςησ 8,9%

Καλφτερη κατανόηςη των 
αντιλήψεων των προγόνων μασ 
8,9%

Ηθική διαπαιδαγϊγηςη 25,11%

Απόδραςη από την 
πραγματικότητα 9,72%

Καθαρά ψυχαγωγικόσ 4,05%

Κανζνασ



Εσταρηζηούκε 
ποιύ γηα ηελ 
προζοτή ζας  


