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    Χώροι και τοποθεσίες ιδιαίτερης και απόκοσμης μορφολογίας, πυκνά 

δάση, σπήλαια, βάραθρα, πηγές με πολλά νερά πάντοτε προκαλούσαν 

έξαψη στη λαϊκή φαντασία και άπειροι μύθοι, θρύλοι, παραδόσεις και 

παραμύθια συνδέθηκαν μ’ αυτά. Πανέμορφες νεράιδες, ξωτικά που 

παίρνουν διάφορες μορφές, νερά που παίρνουν τη μιλιά, ζώα που μιλούν, 

φαντάσματα, πνεύματα, βρυχηθμοί, θρήνοι που ακούγονται από τα βάθη 

των σπηλαίων, όλα δημιουργήματα της ανεξάντλητης φαντασίας των 

ανθρώπων.  

Πόσοι μύθοι και θρύλοι είναι τελείως δημιουργήματα της φαντασίας και 

πόσοι βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα δε μπορούμε να το 

γνωρίζουμε. Οπωσδήποτε το άγνωστο, το μυστηριακό, το ανεξερεύνητο 

πάντοτε γοήτευε αλλά και φόβιζε τον άνθρωπο σε εποχές που δεν υπήρχε 

η επιστημονική γνώση για την ερμηνεία τους. Έτσι, πολλές φορές,  καθώς 

αισθάνονταν αδύναμος να εξηγήσει τα φυσικά φαινόμενα και τη δύναμη 

της φύσης, εξόρκιζε τους φόβους του πλάθοντας μύθους, θρύλους και 

παραμύθια. Όμως ταυτόχρονα δημιουργούσε ένα πολύτιμο κομμάτι στην 

πολιτιστική του κληρονομιά, που έφερε τα χαρακτηριστικά της φυλής του, 

της καταγωγής του και της ιδιοσυγκρασίας του.  

Οι μαθητές μέσα από τις διηγήσεις των παππούδων τους, τις μνήμες από 

τα  παραμύθια  των παιδικών τους χρόνων, αναζήτησαν τους μύθους και 

τους θρύλους που συνδέονται με τον τόπο τους και με το βουνό που τον 

κρατάει στοργικά στην αγκαλιά του. Η πλούσια παράδοση του Βελβεντού 

έχει να επιδείξει μια πληθώρα μύθων και θρύλων για τον Αλιάκμονα, τον 

ποταμό που καρπίζει με τα νερά του τα χωράφια  , για τη νύμφη Βενδώ, τις 

Πιερίδες Μούσες  για τις τοποθεσίες  και για τα μυθικά πλάσματα που 

κατοικούσαν στο βουνό, στις πηγές , στα πυκνά δάση και που πολλοί 

άνθρωποι, ακόμη και σήμερα, ακούνε το τραγούδι ή το θρήνο τους.  

  Οι πληροφορίες που άντλησαν από την περιήγησή τους στο χρόνο και τα 

παραμύθια των παππούδων τους αποτέλεσαν τα βασικά στοιχεία για την 

εργασία τους. Τους μετέφεραν σε έναν κόσμο ονειρικό, όπου κυριαρχούν 

απόκοσμα πλάσματα που ζουν , αιώνες τώρα, στα Πιέρια,  στις πλαγιές 

του, στα κρυστάλλινα νερά του, στα φαράγγια του, στις σπηλιές του, στα 



σκιερά δάση του και στον εύφορο κάμπο που απλώνεται μέχρι τον 

Αλιάκμονα.  

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος οι μαθητές παρακολούθησαν 

τρία εργαστήρια στη σχολική βιβλιοθήκη, όπου ο υπεύθυνος του  ΚΠΕ 

Βελβεντού  κ. Σαμαράς Κων/νος τους παρείχε πολλά και ενδιαφέροντα 

γεωμυθολογικά στοιχεία της περιοχής.  

Επίσης με τον ίδιο και δύο από τα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας 

παρακολούθησαν το ημερήσιο πρόγραμμα του ΚΠΕ Βελβεντού 

«Γεωμυθολογικές και γεωπεριβαλλοντικές διαδρομές στο Βελβεντό» όπου 

είχαν την ευκαιρία να μάθουν πολλά πράγματα για τον τόπο τους, να 

ακολουθήσουν τα μονοπάτια του λαϊκού πολιτισμού τους. Μέσα από ένα 

συναρπαστικό ταξίδι κατανόησαν πόσο σημαντική είναι η διατήρηση της 

πολιτιστικής τους κληρονομιάς για το μέλλον τους με οδηγό τις μνήμες 

του παρελθόντος. 

Οι απόψεις των παιδιών για το πρόγραμμα 

 

«Η παρουσίαση από τον κ. Σαμαρά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. 

Πολύ εντύπωση μου έκανε ο μύθος με την Πέτρα του Βασιλιά» 

                                                                            Άμπρα Κάσα  

 

«Το πρόγραμμα για τους μύθους των Πιερίων με εντυπωσίασε  

γιατί έμαθα πράγματα για τον τόπο που δε γνώριζα» 

                                                                          Β. Μηνάη 

 

«Η περιήγηση στο χωριό μας με τον κ. Σαμαρά μου άρεσε 

πολύ» 

                                                                          Γ. Στεργιόπουλος 

 

«Στο πρόγραμμα αυτό έμαθα απίθανα πράγματα. Ήταν 

τέλειο.»                                                             Γ. Τσέκας 

 



«Το πρόγραμμα ήταν πολύ καλό, δε βαρέθηκα καθόλου και 

έμαθα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα»                   

                                                                          Π. Αγγουριδάκης 

 

 

«Τα εργαστήρια μου άρεσαν γιατί έμαθα πολλές ωραίες 

ιστορίες για τον τόπο που με φιλοξενεί»             

                                                                           Α. Πότκα 

 

«Με τις δράσεις του προγράμματος έμαθα μύθους και ιστορίες 

που δε γνώριζα, είχα την ευκαιρία να βγάλω φωτογραφίες, με 

λίγα λόγια για μένα ήταν μια τέλεια εμπειρία»                        

                                                                          Ε. Γκάνο  

 

«Μου άρεσε πολύ όλο το πρόγραμμα και οι δράσεις» 

                                                                         Ε. Σταμκοπούλου 

 

«Ήταν ωραία γιατί μάθαμε πολλές  ιστορίες για τον τόπο μας» 

                                                                         Κ. Στεργίου  

 

«Τα παραμύθια μου αρέσουν πολύ γιατί μου θυμίζουν τη 

γιαγιά μου, που μου τα έλεγε όταν ήμουν μικρή» 

                                                                       Μ. Παπατσιάρα  

  

«Πολύ μου άρεσε που άκουσα διάφορες ιστορίες και 

ξαναθυμήθηκα τα παραμύθια των παιδικών μου χρόνων» 

                                                                        Ν. Τράκαλα 

 

«Ποτέ δε θα βαρεθώ να ακούω παραμύθια. Τα λατρεύω.» 

                                                                        Δ. Τέτος 

 

«Από όλα τα παραμύθια μου αρέσουν αυτά με τις Ξουθιές» 

                                                                       Μ. Γκέκας 

 

«Κάθισα πάλι δίπλα στη γιαγιά μου και άκουσα τα παραμύθια 

των παιδικών μου χρόνων» 

                                                                      Ι. Ευαγγέλου 

 



«Μου άρεσε το πρόγραμμα που κάναμε γιατί μου δόθηκε η 

ευκαιρία να ξανακούσω τα παραμύθια που άκουγα μικρός. 

Επίσης έμαθα και διάφορες πληροφορίες για το χωριό που δε 

γνώριζα»                                       

                                                                       Δ. Κλίγγος 
 

«Το πρόγραμμα του ΚΠΕ και τα εργαστήρια που κάναμε με τον 

κ. Σαμαρά, όπως και η φωτογράφηση μου άρεσαν πάρα πολύ. 

Εντυπωσιάστηκα από όλα.» 

                                                                            Ζ. Πιτσιάβας 

«Τα εργαστήρια με τον κ. Σαμαρά και το πρόγραμμα ήταν 

πολύ ενδιαφέροντα. Μου άρεσε αυτό το ταξίδι στη φαντασία» 

                                                                            Α. Αγγέλης 

«Μου αρέσουν τα παραμύθια γιατί μπορώ να ταξιδεύω σε 

κόσμους μαγικούς.»   

                                                                            Θ. Κοτσώρης 

«Νομίζω πως τα παραμύθια και οι θρύλοι ενός τόπου τον  

κάνουν ακόμη πιο γοητευτικό και του δίνουν χαρακτηριστικά 

που τον κάνουν μοναδικό» 

                                                                             Ι. Παπαμίχος 

«Μου αρέσει, ακόμη και τώρα που είμαι μεγάλος, να ακούω 

παραμύθια και να ταξιδεύω σε κόσμους μαγικούς» 

                                                                             Ε. Καραδιάκος 

«…….Το παραμύθι είναι τελικά κάτι πολύ περισσότερο από μια 

διήγηση. Είναι κομμάτι από τον τόπο, από την ψυχή των 

ανθρώπων του» 

                                                                              Ε. Πιπέρα 

Ευχαριστούμε τον υπεύθυνο του ΚΠΕ Βελβεντού κ. Σαμαρά και τα 

μέλη της Παιδαγωγικής ομάδας για τη συνεργασία τους και τη 

βοήθειά τους στην υλοποίηση του προγράμματός μας. 


