
ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΜΥΘΟΙ

Οι αρχαίου Έλληνες επηρεάστηκαν από τα 

πανέμορφα λουλούδια, το ανοιξιάτικο 

σκηνικό και την μαγευτική παραμυθένια 

διάθεση. Δημιούργησαν, λοιπόν μύθους και 

θρύλους για τα λουλούδια, που τους 

συνέδεσαν με τους αρχαίους θεούς, τα 

μυθικά πλάσματα, τις νύμφες, την Ελληνική 

Μυθολογία και την λαογραφία.

Πιο κάτω θα διαβάσετε

μερικούς από αυτούς τους μύθους.



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 θεά Άρτεμη, τη 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 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 τι έκανε. Ο Απόλλωνας 

έκοψε μερικά κλαδιά, έπλεξε ένα στεφάνι σε 

ανάμνηση της ομορφιάς της Δάφνης και την έκανε 

το ιερό του φυτό. Αποφάσισε να δίνετε σε όλους

τους πρωταθλητές, ένα δάφνινο στεφάνι για να 

δείχνουν σε όλους πόσο σπουδαίες είναι οι νίκες 

τους. Έτσι λοιπόν πήρε το όνομά του

το φυτό Δάφνη.

ΔΑΦΝΗ



ANEMΩΝΗ

Σύμφωνα με το μύθο ο Άδωνης, που αγαπούσε τη 

θεά Αφροδίτη, βγήκε μια μέρα για κυνήγι στο δάσος. 

Εκεί όμως τον παραφύλαγε ο θεός Άρης, που τον 

ζήλευε. Ο Άρης μεταμορφώθηκε σε άγριο κάπρο, 

επιτέθηκε στον Άδωνη και τον πλήγωσε θανάσιμα. Η 

Αφροδίτη άκουσε τα βογκητά του Άδωνη και έσπευσε 

να τον βρει. Όμως ήταν πια αργά. Απαρηγόρητη η 

Αφροδίτη πήρε στην αγκαλιά της το άψυχο σώμα του 

αγαπημένου της και ράντισε με νέκταρ την πληγή. 

Από το μείγμα που έκαναν το νέκταρ με το αίμα 

ξεπήδησε ένα όμορφο λουλούδι. Μόνο που η ζωή 

αυτού του λουλουδιού κρατάει λίγο. Όταν ο άνεμος 

φυσάει κάνει τα μπουμπούκια του φυτού να ανθίσουν 

και ύστερα ένα άλλο ανεμοφύσημα παρασέρνει τα 

πέταλα μακριά.

Έτσι το λουλούδι αυτό ονομάστηκε ανεμώνη ή 

ανεμολούλουδο.



ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ (ΜΑΝΟΥΣΑΚΙ)

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. Του είχε επίσης απαγορεύσει να 

κοιτάει τον εαυτό του σε καθρέφτη. Μια μέρα 

όμως 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 

που μαράζωσε στις όχθες της πηγής.

Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, νόμισε πως η 

αντανάκλαση του ήταν η νύμφη που έμενε εκεί. 

Πήδησε στο νερό για να την πιάσει και πνίγηκε.

Το λουλούδι νάρκισσος φύτρωσε σε εκείνο 

το σημείο.



ΠΑΙΩΝΙΑ-ΦΥΤΟ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

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 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 απάλυνε τον πόνο των γυναικών κατά τον 

τοκετό. Ο Ασκληπιός ζήλεψε και αποπειράθηκε να 

κάνει κακό στο μαθητή του. Ο Δίας έσωσε τον 

Παίωνα από την οργή του Ασκληπιού 

μεταμορφώνοντας τον στο λουλούδι της 

Παιώνιας. Οι σπόροι της Παιώνιας 

χρησιμοποιούνταν για τις έγκυες γυναίκες 

στην αρχαιότητα.


