
Κάποτε ζούσε η Χλωρίδα που ήταν η θεά των

λουλουδιών και της βλάστησης. Μια μέρα που

τριγυρνούσε στο δάσος, βρήκε το σώμα μιας

νύμφης (οι νύμφες ήταν πλάσματα που ζούσαν

μέσα στα δάση). Η Χλωρίδα αποφάσισε να την

μεταμορφώσει σε λουλούδι. Ζήτησε όμως τη

βοήθεια των θεών για να αποφασίσει πως θα

έμοιαζε αυτό το λουλούδι. Η Αφροδίτη που ήταν

η θεά της ομορφιάς έκανε το λουλούδι πολύ

όμορφο, ενώ ο Διόνυσος που ήταν ο θεός του

κρασιού έριξε στο λουλούδι νέκταρ για να έχει

μια γλυκιά μυρωδιά. Ο Ζέφυρος ο θεός του

ανέμου φύσηξε τα σύννεφα που είχαν μαζευτεί

στον ουρανό και τότε ο Απόλλωνας που ήταν ο

θεός του ήλιου μπόρεσε να λάμψει και να κάνει

το λουλούδι να ανθίσει. Έτσι φτιάχτηκε το

τριαντάφυλλο που είναι ο βασιλιάς των

λουλουδιών.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ



Η Δάφνη ήταν μια νέα και πολύ

όμορφη νύμφη. Πατέρας της ήταν ο

Πηνείος, ένας θεός που ζούσε σε

ποτάμι. Η Δάφνη ζούσε μαζί με τη θέα

Άρτεμη που ήταν η θεά του κυνηγιού

και είχε αποφασίσει πως δεν θέλει να

παντρευτεί. Ο θεός Απόλλωνας όμως

την αγάπησε και τη ζήτησε σε γάμο. Η

Δάφνη αρνήθηκε την πρόταση του

και τότε ο Απόλλωνας άρχισε να την

κυνηγά ανάμεσα στα δέντρα του

δάσους. Η Δάφνη φοβήθηκε και

προσευχήθηκε στον πατέρα της να

την βοηθήσει. Ο πατέρας της ο

Πηνειός, της είπε ότι θα την

προστάτευε μεταμορφώνοντάς την σε

δέντρο που θα φύτρωνε στην όχθη

του ποταμού του. Όταν ο Απόλλωνας

έφτασε στο ποτάμι ψάχνοντας τη

Δάφνη, ο Πηνειός του είπε ότι

μεταμορφώθηκε σε δέντρο. Ο

Απόλλωνας τότε έκοψε μερικά κλαδιά,

έπλεξε ένα στεφάνι σε ανάμνηση της

ομορφιάς της Δάφνης και την έκανε

το ιερό του φυτό. Αποφάσισε σε

όλους τους πρωταθλητές να δίνετε

ένα δάφνινο στεφάνι για να δείχνουν

σε όλους πόσο σπουδαίες είναι οι

νίκες τους. Έτσι λοιπόν πήρε το όνομά

του το φυτό Δάφνη.

ΔΑΦΝΗ


