
Στην Ελληνική μυθολογία το τριαντάφυλλο 
δημιουργήθηκε από την θεά των λουλουδιών 

και της βλάστησης την Χλωρίδα. Αυτή μια μέρα 
βρήκε το σώμα μιας νύμφης στο δάσος και το 

μεταμόρφωσε σε λουλούδι. Κάλεσε τότε την 
Αφροδίτη τη θεά της αγάπης και το Διόνυσο το 

θεό του κρασιού. Η Αφροδίτη χάρισε στο 
λουλούδι ομορφιά και ο Διόνυσος πρόσθεσε 

νέκταρ για να του δώσει γλυκιά ευωδιά. Ο 
Ζέφυρος ο θεός του ανέμου φύσηξε μακριά τα 
σύννεφα και ο Απόλλωνας ο θεός του Ήλιου 

μπόρεσε να λάμψει και να κάνει το λουλούδι να 
ανθίσει. Έτσι το τριαντάφυλλο δημιουργήθηκε 

και στέφθηκε "Βασιλιάς των λουλουδιών".

Τριαντάφυλλο-Ρόδο



Η Δάφνη ήταν μια νεαρή όμορφη νύμφη, κόρη του ποτάμιου

θεού Πηνειού. Ήταν κυνηγός και είχε αφιερώσει τη ζωή της

στην Άρτεμη τη θεά του κυνηγιού. Όπως η θεά έτσι και αυτή

αρνιόταν να παντρευτεί. Είχε πολλούς θαυμαστές αλλά αυτή

τους απέρριπτε όλους, ακόμα και το γιο του Δία τον

Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας ερωτεύθηκε την Δάφνη και όταν

αυτή του αρνήθηκε, την κυνήγησε ανάμεσα στα δέντρα. Η

Δάφνη φοβήθηκε και προσευχήθηκε στον πατέρα της να την

βοηθήσει. Ο πατέρας της της είπε ότι θα την προστάτευε

μεταμορφώνοντάς την σε δέντρο που θα ρίζωνε στην όχθη

του ποταμού του, Όταν ο Απόλλωνας ήρθε 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 και την έκανε το ιερό του φυτό.

Καθιέρωσε την απονομή δάφνινου στεφανιού στους

πρωταθλητές.

Δάφνη



Ο Νάρκισσος ήταν ένας εξαιρετικά όμορφος 

νέος. Η μητέρα του, του είχε πει ότι θα παραμείνει 

έτσι σ΄ όλη του τη ζωή αν δεν δίνει σημασία στην 

ομορφιά του και αν δεν δει ποτέ τον εαυτό του. 

Ο Νάρκισσος αποφάσισε να δει την 

αντανάκλασή του στα νερά μιας πηγής. 

Γοητεύτηκε τόσο από την ομορφιά του που 

έμεινε εκεί ακίνητος θαυμάζοντας τον εαυτό του 

μέχρι το τέλος της ζωής του. Στη θέση του 

φύτρωσε το λουλούδι που πήρε το όνομά του.

Νάρκισσος



Λέγεται ότι αυτό το είδος λουλουδιού πήρε το 

όνομα του από τον σοφό Κένταυρο Χείρωνα, 

δάσκαλο του Ασκληπιού του Αχιλλέα του Ιάσονα 

αλλά και του Απόλλωνα. Στην τιτανομαχία ο 

Χείρωνας ήταν με το μέρος του Ηρακλής στη 

μάχη του εναντίον των κενταύρων. Ο Ηρακλής 

όμως τον πλήγωσε κατά λάθος στο πόδι με ένα 

βέλος ποτισμένο στο δηλητήριο της Λερναίας 

Ύδρας. Ο Χείρωνας τότε χρησιμοποίησε το φυτό 

της κενταύριας σαν βότανο για να γιατρέψει την 

πληγή του.

Κενταύρια-Χειρωνιάς



Πιστεύεται ότι η παιώνια πήρε το όνομα της από τον 

Παίωνα ή Παιάνα που φαίνεται ότι ήταν μια θεότητα της 

θεραπείας αφού είχε θεραπεύσει τον Άδη και τον Άρη 

από τραύματα. Ο μύθος που έχει σχέση με το λουλούδι 

λέει πως ο Παίων ήταν μαθητής του Ασκληπιού, του 

θεού της υγείας και της ιατρικής. Κάποτε, η Λητώ 

(μητέρα του Απόλλωνα και θεά της γονιμότητας), του 

δίδαξε πως να αποκτήσει μια μαγική ρίζα που φύτρωνε 

στον Όλυμπο η οποία βοηθούσε τις γυναίκες να μην 

πονούν την ‘ωρα που γεννούσαν. Ο Ασκληπιός ζήλεψε 

και θέλησε να κάνει κακό στο μαθητή του.

Ο Δίας έσωσε τον Παίωνα από την οργή του 

Ασκληπιού μεταμορφώνοντάς τον στο λουλούδι της 

παιώνιας. 

Παιώνια-Φυτό της θεραπείας



Το λουλούδι Ίρις πήρε το όνομα του από την 

αρχαία θεά Ίριδα, την θεά του ουράνιου τόξου. Η 

Ίρις ήταν επίσης και αγγελιοφόρος των θεών 

κυρίως του Δία και της Ήρας. Μετέφερε μηνύματα 

από το "μάτι του ουρανού" στη γη με την καμπύλη 

του ουράνιου τόξου. Η λέξη ίρις σημαίνει "μάτι του 

ουρανού". Ήταν το όνομα πού δόθηκε στη θεά , στο 

λουλούδι και στην κόρη των ματιών μας. Αυτό 

σημαίνει ότι καθένας από μας κουβαλάει μαζί του 

ένα κομμάτι ουρανού.

Ίρις-Ίριδα


