«Η Μυθολογία της Περιβαλλοντικής Η Περιβαλλοντική της
Μυθολογίας Ο Μύθος του Ερυσίχθονα»
∆ηµήτρης Παπαθανασίου
Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Α/θµιας Ανατολικής Αττικής
Email: dpapath@hol.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα τελευταία χρόνια ο άνθρωπος µε την αλόγιστη συµπεριφορά του έχει φέρει τον πλανήτη µας στα
όρια της καταστροφής του και της αυτοκαταστροφής µας ως είδος πάνω σε αυτό τον Πλανήτη.
Πολλοί βέβαια υποστηρίζουν ότι αυτά τα σενάρια είναι ακραία, εξωπραγµατικά και ότι η Γη πάντα
βρίσκει ένα τρόπο να ανακάµπτει. Ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο για να αναδείξουµε τα σύγχρονα
περιβαλλοντικά προβλήµατα είναι η χρήση των µύθων παρουσιάζοντας µ’ αυτό τον τρόπο και τη
διαχρονικότητα κάποιων προβληµάτων και κυρίως τη διαχρονικότητα στη συµπεριφορά του
ανθρώπου προς το περιβάλλον. Μέσα από το µύθο του Ερυσίχθονα και τη σύγχρονη αναφορά του θα
προσπαθήσουµε να αναδείξουµε τα σηµαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα και κυρίως το πώς ο
καθένας από µας µπορεί να συµβάλλει στη µείωσή τους η ακόµα και στην ελαχιστοποίησή τους.
Κυρίως όµως µέσα από το συγκεκριµένο µύθο καταδεικνύεται ότι η αλόγιστη χρήση των φυσικών
πόρων και η ανεξέλεγκτη επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος µπορεί και να είναι ένας δρόµος
χωρίς επιστροφή. Η αξιοποίηση του µύθου από τις περιβαλλοντικές οµάδες µπορεί να
πραγµατοποιηθεί µέσα από τη χρήση των φύλλων δραστηριοτήτων, για να µπορέσει έτσι το κάθε
µέλος της οµάδας να συµµετέχει ενεργά, να ευαισθητοποιηθεί για τα σύγχρονα προβλήµατα, να
προβληµατιστεί και να αναζητήσει λύσεις για τα οξύτατα προβλήµατα του σύγχρονου ανθρώπου.

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
Η χρήση των µύθων των αρχαίων Ελλήνων µπορεί να αποδειχτεί ένα πάρα πολύ ικανοποιητικό
εργαλείο για να αναδειχτεί η διαχρονικότητα των περιβαλλοντικών προβληµάτων και κυρίως ο
τρόπος µε τον οποίο φέρεται ο άνθρωπος στη φύση. Πιστεύουµε ότι µόνο ο σύγχρονος άνθρωπος
φέρεται µε τρόπο αλαζονικό προς τη φύση, ότι αδιαφορεί για την καταστροφή που προκαλεί στο
φυσικό περιβάλλον. Μήπως όµως αυτή η υβριστική στάση του ανθρώπου δεν είναι µόνο σύγχρονο
φαινόµενο αλλά είχε εντοπιστεί ήδη από την αρχαιότητα; Ένας τέτοιος µύθος µε διαχρονικότητα στα
µηνύµατά του είναι ο µύθος του Ερυσίχθονα. Οι παράµετροι µπορεί να αλλάζουν η ουσία όµως του
µύθου παραµένει αναλλοίωτη και πάντα επίκαιρη.

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΥΣΙΧΘΟΝΑ
Ο Ερυσίχθων, γιος του Τρίοπα, ήταν Θεσσαλός. Βλάσφηµος, ασεβής, βίαιος και υπερόπτης,
µισούσε τους θεούς. Μια φορά διέταξε τους υπηρέτες του να κόψουν µια ιερή βελανιδιά, για να κτίσει
εκεί το παλάτι του, που ήταν αφιερωµένη στη θεά ∆ήµητρα και γύρω της χόρευαν οι ∆ρυάδες. Οι
θεϊκές προειδοποιήσεις δεν µπόρεσαν να τον µεταπείσουν να αποφύγει την ιεροσυλία. Μάλιστα όταν
αυτοί δίστασαν, άρπαξε ένα τσεκούρι και είπε:
«∆εν µε ενδιαφέρει αν το δέντρο αυτό το αγαπά η θεά. Ακόµη και η θεά η ίδια αν ήταν, θα την
έριχνα κάτω αν στεκόταν στον δρόµο µου». Κάποιος από τους παρισταµένους προσπάθησε να τον
σταµατήσει και ο Ερυσίχθονας τον σκότωσε, λέγοντας: «Ορίστε η ανταµοιβή για τον οίκτο σου».
Οι ∆ρυάδες, βλέποντας µε θλίψη πεσµένο πια κατάχαµα το πιο περίφηµο δέντρο του δάσους,
πήγαν στη ∆ήµητρα και ζήτησαν την τιµωρία του Ερυσίχθονα. Η ∆ήµητρα συµφώνησε και ζήτησε
από τον µεγαλύτερο εχθρό της, την Πείνα, που κατοικούσε στη Σκυθία µαζί µε τον Τρόµο και το
Κρύο (µέσω αγγελιοφόρου, αφού απαγορευόταν να έρθει σε επαφή µαζί της), να κυριεύσει τα
εντόσθια του Ερυσίχθονα. Της παρήγγειλε ούτε η δύναµη των δώρων της (της ∆ήµητρας), αλλά ούτε
και καµία αφθονία να µην τον ανακουφίζει. Η Πείνα υπάκουσε στις εντολές της ∆ήµητρας και ένα

βράδυ, που ο Ερυσίχθονας κοιµόταν, κυρίευσε τα σωθικά του. Μετά έφυγε από τη γη της αφθονίας
(τη Θεσσαλία) για να γυρίσει στη φρικτή πατρίδα της.
Ο Ερυσίχθονας ονειρευόταν στον ύπνο του ότι πεινούσε και όταν πλέον ξύπνησε, η πείνα του είχε
γίνει τεράστια. Αµέσως ζήτησε να του φέρουν τροφή. Όµως, όλο το φαγητό της Γης δεν του έφτανε.
Η πείνα του έγινε τόση όση και ο ωκεανός. Η περιουσία του εξανεµίσθηκε.
Η κόρη του, Μήστρα, που είχε το χάρισµα να µεταµορφώνεται (της το είχε δώσει κάποτε ο
Ποσειδώνας) σκέφτηκε να πουληθεί σα σκλάβα για να σώσει τον πατέρα της από την καταστροφή.
Κάθε φορά που πουλιόταν σκλάβα µεταµορφωνόταν κι ερχόταν να πουληθεί και πάλι, προµηθεύοντας
έτσι µε χρήµατα τον πατέρα της για να ικανοποιήσει την ακόρεστη πείνα του.
Στο τέλος ο Ερυσίχθων άρχισε να κατασπαράζει τα ίδια του τα µέλη. Αγωνιζόταν να θραφεί,
τρώγοντας το ίδιο του το σώµα. Ώσπου ο θάνατος τον απάλλαξε από την εκδίκηση της ∆ήµητρας.
Ο ρόλος του Ερυσίχθονα στο συγκεκριµένο µύθο είναι εµφανής. Το µόνο που τον ενδιαφέρει
είναι το πώς θα ικανοποιήσει τον εγωισµό του περισσότερο! Πώς θα κυριαρχήσει απόλυτα στη φύση
χωρίς να ενδιαφέρεται για τις επιπτώσεις. Πώς θα ικανοποιήσει τις παράλογες απαιτήσεις του. Ζητά
όλο και περισσότερα.
Σύγχρονοι Ερυσίχθονες… πολλοί. Οι ηγέτες αρκετών κρατών που αρνούνται να υπογράψουν τις
διεθνείς συµβάσεις και τα πρωτόκολλα για την προστασία του περιβάλλοντος. Ίσως γιατί δεν τους
συµφέρει. Ίσως γιατί βλέπουν µόνο το πρόσκαιρο κέρδος και το ατοµικό συµφέρον αδιαφορώντας για
τις ανεπανόρθωτες επιπτώσεις που επιφέρουν στο περιβάλλον. Και η όρεξή τους δεν τελειώνει ποτέ.
Ό,τι κι αν αποκτήσουν, ό,τι κι αν καταφέρουν πάντα τους φαίνεται λίγο µπροστά στο τι θέλουν να
πετύχουν ακόµα, αδιαφορώντας για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Πρόθυµοι υπηρέτες, οι οποίοι θα ικανοποιήσουν απόλυτα την κάθε τους επιδίωξη; Πολλοί και
στον αρχαίο µύθο και στη σύγχρονη πραγµατικότητα. Άτοµα άβουλα, πειθήνια όργανα, τα οποία
ενεργούν χωρίς να σκέφτονται, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να σκεφτούν ορθολογικά, χωρίς να
έχουν τη δύναµη να κρίνουν τις αποφάσεις, να αρνηθούν να τις εκτελέσουν, να αντισταθούν. Τις
επιπτώσεις από τις ενέργειές τους τις γεύονται όλοι, χωρίς διακρίσεις...
Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΥΣΙΧΘΟΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α
Α) Χωρισµός σε οµάδες.
Για το χωρισµό σε υποοµάδες της Περιβαλλοντικής Οµάδας του Σχολείου δίνονται
καρτελάκια στα οποία, στο καθένα από αυτά, αναγράφεται σε συλλαβές η λέξη Ε – ΡΥ – ΣΙ – ΧΘΩΝ
(ή Ε – ΡΥ – ΣΙ – ΧΘΟ – ΝΑΣ) ανάλογα µε τον αριθµό των µελών της Περιβαλλοντικής οµάδας (2025 µαθητές), αριθµηµένα ανά συλλαβή από το ένα ως το τέσσερα. Υπάρχουν και τέσσερα καρτελάκια
που εικονίζουν ξυλοκόπους, το δάσος µε τις βελανιδιές, το παλάτι του Ερυσίχθονα και µια
γελοιογραφία για τον τρόπο που διαχειριζόµαστε τα δάση µας. Όποιο µέλος επιλέξει τυχαία το
καρτελάκι µε το εικονίδιο είναι και ο εκπρόσωπος της οµάδας, ο οποίος και θα παρουσιάσει στο τέλος
τη δραστηριότητα που θα έχει ετοιµάσει η οµάδα. Με αυτόν τον τρόπο ο χωρισµός σε οµάδες είναι
εντελώς τυχαίως µε ταυτόχρονο ορισµό και του Εκπροσώπου της οµάδας. Συγχρόνως κάθε µια οµάδα
έχει πάρει κι ένα αριθµό από το 1 ως το 4, οποίος αναγράφεται στο κάθε καρτελάκι οπότε µε αυτό τον
αριθµό θα επεξεργαστούν και τα αντίστοιχα αριθµηµένα φύλλα δραστηριοτήτων από το 1-4.
Β) Καταγραφή των σηµαντικότερων περιβαλλοντικών προβληµάτων.
Αρχικά ζητείται από το κάθε µέλος της Περιβαλλοντικής οµάδας του Σχολείου να καταγράψει
το σηµαντικότερο περιβαλλοντικό πρόβληµα που υπάρχει αυτή τη στιγµή στον πλανήτη κατά την
άποψή του. Στη συνέχεια και µε τη συνεργασία των µελών της κάθε υποµάδας προσπαθούν να
συνθέσουν τα επιµέρους περιβαλλοντικά προβλήµατα που έχει προτείνει το κάθε µέλος σε µια
ολοκληρωµένη πρόταση ή να επιλέξουν κάποιο από αυτά αν αδυνατούν να τα ανασυνθέσουν σε ένα.
Στη συνέχεια καταγράφονται σε µια καρτέλα οι αρχικές προτάσεις των µελών, µε τίτλο την τελική
επιλογή της οµάδας.
Γ) Παρουσίαση των σηµαντικότερων περιβαλλοντικών προβληµάτων µέσα από εικόνες.
Παρουσιάζονται µέσα από εικόνες τα σηµαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα (µόλυνση
περιβάλλοντος, διαχείριση απορριµµάτων, πυρκαγιές, διαχείριση και εξάντληση φυσικών πόρων,
διαχείριση των υδάτινων πόρων, η υπερθέρµανση του πλανήτη…) και ακολουθεί συζήτηση σχετική

µε όσα παρουσιάστηκαν. Οι φωτογραφίες µπορούν να έχουν προετοιµαστεί από τις οµάδες και να
υπάγονται στο γενικό τίτλο «περιβαλλοντικά προβλήµατα», τα οποία στις µέρες µας είναι ποικίλα,
πολύπλοκα και ετερόκλητα ή και από τον Εκπαιδευτικό, οποίος θέλει να αναδείξει κάποιες πτυχές των
προβληµάτων.
∆) Παρουσίαση του µύθου του Ερυσίχθονα
Με υπόβαθρο τις εµπειρίες των µαθητών, τις γνώσεις τους αλλά και τον προβληµατισµό που
έχει αναπτυχθεί µέχρι τη στιγµή αυτή, περνάµε στην αρχική παρουσίαση του µύθου του Ερυσίχθονα
µε µια σύντοµη λεκτική αναφορά, συνοδευµένη µε κατάλληλη εικονογράφηση για την καλύτερη
εµπέδωση του µύθου. Στην παρουσίαση όµως δε συµπεριλαµβάνεται και το τέλος του µύθου για να
µπορέσει να αξιοποιηθεί η εξεύρεση του τέλους ως δραστηριότητα από κάποια από τις οµάδες.

Το µύθο του Ερυσίχθον

ένα µύθο
µε τόσες σύγχρονες αναφορές!
Ένα µύθο θα σας πω...
που τον έλεγαν παλιά!

Ο Ερυσίχθων, µια φορά διέταξε
τους υπηρέτες του να κόψουν
µια ιερή βελανιδιά
που ήταν αφιερωµένη
στη θεά ∆ήµητρα και γύρω της
χόρευαν οι ∆ρυάδες.

Η ∆ήµητρα συµφώνησε
και ζήτησε
από τον µεγαλύτερο εχθρό της,
την Πείνα
να κυριεύσει τα εντόσθια
του Ερυσίχθονα …
και η Πείνα
υπάκουσε στις εντολές της

Οι ∆ρυάδες,
βλέποντας µε θλίψη
πεσµένο πια κατάχαµα
το πιο περίφηµο δέντρο
του δάσους,
πήγαν στη ∆ήµητρα
και ζήτησαν
την τιµωρία
του Ερυσίχθονα.

Ο Ερυσίχθων,
όταν πλέον ξύπνησε
η πείνα του είχε γίνει τεράστια.
Αµέσως ζήτησε
να του φέρουν τροφή.
Όµως, όλο το φαγητό της Γης
δεν του έφτανε
Όσο θα χρειαζόταν µια πόλη.
ή ένα έθνος για να τραφεί
δεν επαρκούσε

Η κόρη του, Μήστρα,
σκέφτηκε να πουληθεί σα σκλάβα
για να σώσει τον πατέρα της
από την καταστροφή.
Κάθε φορά που πουλιόταν σκλάβα
µεταµορφωνόταν κι ερχόταν
να πουληθεί και πάλι,
προµηθεύοντας έτσι µε χρήµατα
τον πατέρα της
για να ικανοποιήσει
την ακόρεστη πείνα του.

Στο τέλος ο Ερυσίχθων…

Ε) Φύλλα δραστηριοτήτων των οµάδων.
Η κάθε µια από τις τέσσερις οµάδες ανάλογα µε τον αριθµό (1-4), ο οποίος είναι γραµµένος
στα καρτελάκια παίρνει και το αντίστοιχο φύλλο δραστηριότητας. Η Α΄ οµάδα αφού µελετήσει τη
σύντοµη ολοκληρωµένη παρουσίαση του µύθου, προσπαθεί να ταυτίσει τους πρωταγωνιστές του
µύθου και να τους τοποθετήσει στη σύγχρονη πραγµατικότητα. Η Β΄ οµάδα µελετά το µύθο µέχρι το
σηµείο της αδηφαγίας του Ερυσίχθονα και καλείται να προτείνει το δικό της τέλος στο µύθο. Η Γ΄
οµάδα µελετά το µύθο στην ολοκληρωµένη του µορφή, καθώς και ένα άρθρο από µια εφηµερίδα, στο
οποίο ο δηµοσιογράφος χρησιµοποιεί το µύθο του Ερυσίχθονα για να αναδείξει το πρόβληµα της
διαχείρισης των υδάτινων πόρων της περιοχής και τα προβλήµατα που ανακύπτουν από την κακή
διαχείρισή τους τα τελευταία χρόνια. Στο τέλος η οµάδα καλείται να εντοπίσει περιβαλλοντικές
έννοιες και περιβαλλοντικά προβλήµατα µέσα από το κείµενο του µύθου και τη σύγχρονη διασκευή
του και να τα καταγράψει στο ειδικό φυλλάδιο. Ενδεικτικά δίνονται κάποιες έννοιες και προβλήµατα
(Αειφορία, Ανανεώσιµοι πόροι, Νόµος της ανοχής, Υπεράντληση υδάτων …), ενώ η οµάδα µπορεί
να προτείνει και να αναδείξει και νέες έννοιες. Η ∆΄ οµάδα ασχολείται µε ένα σηµαντικό
περιβαλλοντικό πρόβληµα της σύγχρονης εποχής µε δυσµενείς επιπτώσεις για την ανθρωπότητα, τη
διαχείριση των απορριµµάτων και καλείται να ιεραρχήσει τις προτάσεις που τις δίνονται και
αναφέρονται στο πώς σκεφτόµαστε και αντιδρούµε σε σχέση µε τη διαχείριση των απορριµµάτων και
να τοποθετήσει σε πρώτη θέση αυτή που θεωρεί σπουδαιότερη, στη συνέχεια τις επόµενες δυο
σπουδαιότερες, ακολούθως τις επόµενες τρεις σηµαντικές, αµέσως µετά άλλες δύο µικρότερης
σπουδαιότητας και τελευταία αυτή που ότι έχει τη λιγότερη σπουδαιότητα.
Στο τέλος οι οµάδες µέσω των εκπροσώπων τους, οι οποίοι έχουν το εικονογραφηµένο
καρτελάκι παρουσιάζουν την πρόταση της κάθε οµάδας και ακολουθεί συζήτηση και προβληµατισµός
για τα όσα έχουν αναφερθεί.
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1
Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΥΣΙΧΘΟΝΑ
Ο Ερυσίχθων, γιος του Τρίοπα, ήταν Θεσσαλός. Βλάσφηµος, ασεβής, βίαιος και υπερόπτης,
µισούσε τους θεούς. Μια φορά διέταξε τους υπηρέτες του να κόψουν µια ιερή βελανιδιά, για να κτίσει
εκεί το παλάτι του, που ήταν αφιερωµένη στη θεά ∆ήµητρα και γύρω της χόρευαν οι ∆ρυάδες. Οι
θεϊκές προειδοποιήσεις δεν µπόρεσαν να τον µεταπείσουν να αποφύγει την ιεροσυλία. Μάλιστα όταν
αυτοί δίστασαν, άρπαξε ένα τσεκούρι και είπε:
«∆εν µε ενδιαφέρει αν το δέντρο αυτό το αγαπά η θεά. Ακόµη και η θεά η ίδια αν ήταν, θα
την έριχνα κάτω αν στεκόταν στον δρόµο µου». Κάποιος από τους παρισταµένους προσπάθησε να τον
σταµατήσει και ο Ερυσίχθονας τον σκότωσε, λέγοντας: «Ορίστε η ανταµοιβή για τον οίκτο σου».
Οι ∆ρυάδες, βλέποντας µε θλίψη πεσµένο πια κατάχαµα το πιο περίφηµο δέντρο του δάσους,
πήγαν στη ∆ήµητρα και ζήτησαν την τιµωρία του Ερυσίχθονα. Η ∆ήµητρα συµφώνησε και ζήτησε
από τον µεγαλύτερο εχθρό της, την Πείνα, που κατοικούσε στη Σκυθία µαζί µε τον Τρόµο και το
Κρύο (µέσω αγγελιοφόρου, αφού απαγορευόταν να έρθει σε επαφή µαζί της), να κυριεύσει τα

εντόσθια του Ερυσίχθονα. Της παρήγγειλε ούτε η δύναµη των δώρων της (της ∆ήµητρας), αλλά ούτε
και καµία αφθονία να µην τον ανακουφίζει. Η Πείνα υπάκουσε στις εντολές της ∆ήµητρας και ένα
βράδυ, που ο Ερυσίχθονας κοιµόταν, κυρίευσε τα σωθικά του. Μετά έφυγε από τη γη της αφθονίας
(τη Θεσσαλία) για να γυρίσει στη φρικτή πατρίδα της.
Ο Ερυσίχθονας ονειρευόταν στον ύπνο του ότι πεινούσε και όταν πλέον ξύπνησε, η πείνα του
είχε γίνει τεράστια. Αµέσως ζήτησε να του φέρουν τροφή. Όµως, όλο το φαγητό της Γης δεν του
έφτανε. Η πείνα του έγινε τόση όση και ο ωκεανός. Η περιουσία του εξανεµίσθηκε.
Η κόρη του, Μήστρα, που είχε το χάρισµα να µεταµορφώνεται (της το είχε δώσει κάποτε ο
Ποσειδώνας) σκέφτηκε να πουληθεί σα σκλάβα για να σώσει τον πατέρα της από την καταστροφή.
Κάθε φορά που πουλιόταν σκλάβα µεταµορφωνόταν κι ερχόταν να πουληθεί και πάλι, προµηθεύοντας
έτσι µε χρήµατα τον πατέρα της για να ικανοποιήσει την ακόρεστη πείνα του.
Στο τέλος ο Ερυσίχθων άρχισε να κατασπαράζει τα ίδια του τα µέλη. Αγωνιζόταν να θραφεί,
τρώγοντας το ίδιο του το σώµα. Ώσπου ο θάνατος τον απάλλαξε από την εκδίκηση της ∆ήµητρας.
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Να βρείτε τους συµβολισµούς του συγκεκριµένου µύθου και να τους µεταφέρετε στη
σύγχρονη πραγµατικότητα. Ποιους συγχρόνους χαρακτήρες θα µπορούσαν να απεικονίσουν ο
καθένας από τους πρωταγωνιστές του µύθου;
Ο Ερυσίχθονας……………………………………………………………………………………………
Οι Υπηρέτες………………………………………………………………………………………………
Το Ιερό δέντρο………………………………………………………………............................................
Οι ∆ρυάδες……………………………………………………………………………………..................
Η Θεά ∆ήµητρα………………………………………………………………………………………….
Η Πείνα…………………………………………………………………………………………………..
Ο Τρόµος……………………………………………………………………............................................
Το Κρύο…………………………………………………………………………………………………..
Η Μήστρα………………………………………………………………………………………………...
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Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΥΣΙΧΘΟΝΑ
Ο Ερυσίχθων, γιος του Τρίοπα, ήταν Θεσσαλός. Βλάσφηµος, ασεβής, βίαιος και υπερόπτης,
µισούσε τους θεούς. Μια φορά διέταξε τους υπηρέτες του να κόψουν µια ιερή βελανιδιά που ήταν
αφιερωµένη στη θεά ∆ήµητρα και γύρω της χόρευαν οι ∆ρυάδες. Οι θεϊκές προειδοποιήσεις δεν
µπόρεσαν να τον µεταπείσουν να αποφύγει την ιεροσυλία. Μάλιστα όταν αυτοί δίστασαν, άρπαξε ένα
τσεκούρι και είπε:
«∆εν µε ενδιαφέρει αν το δέντρο αυτό το αγαπά η θεά. Ακόµη και η θεά η ίδια αν ήταν, θα
την έριχνα κάτω αν στεκόταν στον δρόµο µου». Κάποιος από τους παρισταµένους προσπάθησε να τον
σταµατήσει και ο Ερυσίχθων τον σκότωσε, λέγοντας: «Ορίστε η ανταµοιβή για τον οίκτο σου».
Οι ∆ρυάδες, βλέποντας µε θλίψη πεσµένο πια κατάχαµα το πιο περίφηµο δέντρο του δάσους,
πήγαν στη ∆ήµητρα και ζήτησαν την τιµωρία του Ερυσίχθονα. Η ∆ήµητρα συµφώνησε και ζήτησε
από τον µεγαλύτερο εχθρό της, την Πείνα, που κατοικούσε στη Σκυθία µαζί µε τον Τρόµο και το
Κρύο (µέσω αγγελιοφόρου, αφού απαγορευόταν να έρθει σε επαφή µαζί της), να κυριεύσει τα

εντόσθια του Ερυσίχθονα. Της παρήγγειλε ούτε η δύναµη των δώρων της (της ∆ήµητρας), αλλά ούτε
και καµία αφθονία να µην τον ανακουφίζει. Η Πείνα υπάκουσε στις εντολές της ∆ήµητρας και ένα
βράδυ, που ο Ερυσίχθων κοιµόταν, κυρίευσε τα σωθικά του. Μετά έφυγε από τη γη της αφθονίας (τη
Θεσσαλία) για να γυρίσει στη φρικτή πατρίδα της.
Ο Ερυσίχθων ονειρευόταν στον ύπνο του ότι πεινούσε και όταν πλέον ξύπνησε, η πείνα του
είχε γίνει τεράστια. Αµέσως ζήτησε να του φέρουν τροφή. Όµως, όλο το φαγητό της Γης δεν του
έφτανε. Όσο θα χρειαζόταν µια πόλη ή ένα έθνος ολόκληρο για να τραφεί δεν επαρκούσε. Η πείνα του
έγινε τόση όση και ο ωκεανός, που δέχεται όλα τα ποτάµια και που ποτέ του δεν γεµίζει. Η περιουσία
του εξανεµίσθηκε. Βρισκόταν σε απόγνωση αναζητώντας µια λύση…
(∆ώστε τη συνέχεια και το τέλος του µύθου του Ερυσίχθονα).
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………....................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3
Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΥΣΙΧΘΟΝΑ
Ο Ερυσίχθων, γιος του Τρίοπα, ήταν Θεσσαλός. Βλάσφηµος, ασεβής, βίαιος και υπερόπτης,
µισούσε τους θεούς. Μια φορά διέταξε τους υπηρέτες του να κόψουν µια ιερή βελανιδιά, για να κτίσει
εκεί το παλάτι του, που ήταν αφιερωµένη στη θεά ∆ήµητρα και γύρω της χόρευαν οι ∆ρυάδες. Οι
θεϊκές προειδοποιήσεις δεν µπόρεσαν να τον µεταπείσουν να αποφύγει την ιεροσυλία. Μάλιστα όταν
αυτοί δίστασαν, άρπαξε ένα τσεκούρι και είπε:
«∆εν µε ενδιαφέρει αν το δέντρο αυτό το αγαπά η θεά. Ακόµη και η θεά η ίδια αν ήταν, θα
την έριχνα κάτω αν στεκόταν στον δρόµο µου». Κάποιος από τους παρισταµένους προσπάθησε να τον
σταµατήσει και ο Ερυσίχθων τον σκότωσε, λέγοντας: «Ορίστε η ανταµοιβή για τον οίκτο σου».
Οι ∆ρυάδες, βλέποντας µε θλίψη πεσµένο πια κατάχαµα το πιο περίφηµο δέντρο του δάσους,
πήγαν στη ∆ήµητρα και ζήτησαν την τιµωρία του Ερυσίχθονα. Η ∆ήµητρα συµφώνησε και ζήτησε
από τον µεγαλύτερο εχθρό της, την Πείνα, που κατοικούσε στη Σκυθία µαζί µε τον Τρόµο και το
Κρύο (µέσω αγγελιοφόρου, αφού απαγορευόταν να έρθει σε επαφή µαζί της), να κυριεύσει τα
εντόσθια του Ερυσίχθονα. Της παρήγγειλε ούτε η δύναµη των δώρων της (της ∆ήµητρας), αλλά ούτε
και καµία αφθονία να µην τον ανακουφίζει. Η Πείνα υπάκουσε στις εντολές της ∆ήµητρας και ένα
βράδυ, που ο Ερυσίχθων κοιµόταν, κυρίευσε τα σωθικά του. Μετά έφυγε από τη γη της αφθονίας (τη
Θεσσαλία) για να γυρίσει στη φρικτή πατρίδα της.
Ο Ερυσίχθων ονειρευόταν στον ύπνο του ότι πεινούσε και όταν πλέον ξύπνησε, η πείνα του
είχε γίνει τεράστια. Αµέσως ζήτησε να του φέρουν τροφή. Όµως, όλο το φαγητό της Γης δεν του
έφτανε. Η πείνα του έγινε τόση όση και ο ωκεανός. Η περιουσία του εξανεµίσθηκε.
Η κόρη του, Μήστρα, που είχε το χάρισµα να µεταµορφώνεται (της το είχε δώσει κάποτε ο
Ποσειδώνας) σκέφτηκε να πουληθεί σα σκλάβα για να σώσει τον πατέρα της από την καταστροφή.

Κάθε φορά που πουλιόταν σκλάβα µεταµορφωνόταν κι ερχόταν να πουληθεί και πάλι, προµηθεύοντας
έτσι µε χρήµατα τον πατέρα της για να ικανοποιήσει την ακόρεστη πείνα του.
Στο τέλος ο Ερυσίχθων άρχισε να κατασπαράζει τα ίδια του τα µέλη. Αγωνιζόταν να θραφεί,
τρώγοντας το ίδιο του το σώµα. Ώσπου ο θάνατος τον απάλλαξε από την εκδίκηση της ∆ήµητρας.
ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟΥ ΕΡΥΣΙΧΘΟΝΑ
Ο µύθος αυτός, που απαντάµε στον Οβίδιο (Μεταµορφώσεις), µας δείχνει ότι όταν µας
κυριεύσει η πλεονεξία και η βουλιµία, γινόµαστε υβριστές και στο τέλος καταστρέφουµε ό,τι έχουµε,
όποιο δώρο µας χάρισε η Φύση, την ίδια µας τη ζωή. Και µπροστά στο τερατώδες εγχείρηµα των
σύγχρονων συµπατριωτών του Ερυσίχθονα να εκτρέψουν τον Αχελώο, ο µύθος αυτός κρύβει
µεγάλους συµβολισµούς.
∆ιότι τα καλά της θεσσαλικής γης, των γόνιµων κάµπων της και των πλούσιων υδάτων της
σπαταλήθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες προς χάριν µιας κακώς εννοούµενης αγροτικής ανάπτυξης.
Με αναποτελεσµατικές µεθόδους άρδευσης για προϊόντα όπως είναι το βαµβάκι (και το ελληνικό
είναι πλέον από τα χειρότερα του κόσµου) και δηλητηριάζοντας το έδαφος µε τα νιτρικά και τα
φωσφορικά λιπάσµατα (µε αποτέλεσµα αυτό να χάσει τη δυνατότητα να συγκρατεί το νερό)
εξαντλήθηκαν τα πλούσια νερά του Πηνειού.
Και αφού τα νερά αυτά δεν φθάνουν πια, σαν βαµπίρ τρυπήσαµε βαθιά µέσα στη γη για να
αντλήσουµε φλέβες υδάτων που χρειάσθηκαν 500 ή και 1.000 χρόνια ακόµη για να σχηµατισθούν στο
υπέδαφος. Και ο υδροφόρος ορίζοντας από τα 20, τα 50 ή τα 60 µέτρα κατέβηκε στα 200 και στα 300
και στα 500 µέτρα. Και αντλώντας τα ύδατα αυτά, δηµιουργήσαµε ένα κενό που καλύπτεται από το
θαλασσινό νερό, µε αποτέλεσµα την υφαλµύρωση των υπογείων υδάτων.
Αυτός ο φαύλος κύκλος έχει οδηγήσει τη Θεσσαλία να καταναλώνει περισσότερο νερό από
ολόκληρο το Ισραήλ, το οποίο εφαρµόζοντας σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον αρδευτικές
µεθόδους, και παρά τις λιγότερες βροχοπτώσεις εν συγκρίσει προς τη Θεσσαλία, απολαµβάνει υψηλές
σοδειές και απαράµιλλη ποιότητα αγροτικών προϊόντων.
Ας συνειδητοποιήσουν οι παράγοντες, ότι η εκτροπή του Αχελώου θα αποδειχθεί το
µεγαλύτερο οικολογικό έγκληµα. Και γι’ αυτό, ασφαλώς, δε θα αποτολµηθεί. (Καθηµερινή 24-082006)
ΦΥΛΛΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 3
Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΥΣΙΧΘΟΝΑ
Προσπαθήστε να εντοπίσετε, να αναδείξετε και να αναπτύξετε µέσα από το αρχαίο µύθο και
τη σύγχρονη αναφορά σε αυτόν, όσες περισσότερες περιβαλλοντικές έννοιες και περιβαλλοντικά
προβλήµατα µπορείτε. Ενδεικτικά αναφέρουµε:
Αειφορία…………………………………………………………………………………………………
Ανακύκλωση…………………………………………………………………………………...................
Ανανεώσιµοι πόροι………………………………………………………………………………………
Ανάπτυξη οικιστική……………………………………………………………………………………..
Αστικοποίηση……………………………………………………………………………………………
Βιοποικιλότητα…………………………………………………………………………………………..
Βιώσιµη ανάπτυξη……………………………………………………………………………..................
Ευτροφισµός……………………………………………………………………………………………...
Νόµος του ελαχίστου…………………………………………………………………………………….

Νόµος της ανοχής……………………………………………………………………………………….
Οικοσύστηµα……………………………………………………………………………………………
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις…………………………………………………………………………….
Ρύπανση………………………………………………………………………………………………….
Υπεράντληση υδάτων………………………………………………………………………….................
Φυσικοί πόροι……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………....
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Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΥΣΙΧΘΟΝΑ
Ιεραρχήστε τις προτάσεις, δηµιουργώντας ένα διαµάντι, τοποθετώντας σε πρώτη θέση την
πρόταση που θεωρείται σπουδαιότερη, στη συνέχεια τις επόµενες δυο σπουδαιότερες κατά τη γνώµη
σας, ακολούθως τις επόµενες τρεις σηµαντικές, αµέσως µετά άλλες δύο µικρότερης σπουδαιότητας
και τελευταία αυτή που νοµίζετε ότι έχει τη λιγότερη σπουδαιότητα.
1. Η ανακύκλωση βοηθά πολύ τη Γη και τους
ανθρώπους, διότι δεν σπαταλάµε πολύτιµα
µέταλλα και άλλες πρώτες ύλες.
3. Η Γη είναι πολύ µεγάλη και είναι γεµάτη
από µέταλλα, ορυκτά, δέντρα και έτσι δεν
υπάρχει λόγος να ψαχουλεύουµε στα
σκουπίδια. Τα σκουπίδια πρέπει να
πετιούνται.
5. Η ανακύκλωση είναι καλή για τις φτωχές
χώρες. Οι πλούσιες, όπως εµείς, δεν χρειάζεται
να σπαταλάµε χρόνο για να µαζεύουµε τα λίγα
χρήσιµα πράγµατα που υπάρχουν στα
σκουπίδια. Άλλωστε είναι ανακατεµένα µε
βρωµιές
7. Αν αδειάσουµε τις ντουλάπες µας από τα
ρούχα, µπορούµε εκείνα που δεν φοράµε πια
να τα δώσουµε σε άλλους ανθρώπους που θα
τα ήθελαν. Είναι καλύτερο από το να τα
ρίξουµε στον κάδο των σκουπιδιών.
9. Αν αγοράζουµε λιγότερα, αν
επιδιορθώνουµε, αν ανακυκλώνουµε τότε
δίνουµε πιο πολλά περιθώρια ζωής στον
πλανήτη µας και σε µας τους ίδιους.

2. Αν κάθε σπίτι παράγει λιγότερα σκουπίδια,
αυτό θα είναι πολύ καλό για το περιβάλλον και
για την οικονοµία του τόπου µας.
4. Είναι καλό να σκεφτόµαστε δυο φορές πριν
αγοράσουµε κάτι. Συνήθως όταν βιαζόµαστε,
παίρνουµε λάθος αποφάσεις και αγοράζουµε
πράγµατα που µετά βλέπουµε πως είναι
άχρηστα
6. Αν διαχωρίζουµε τα σκουπίδια στο σπίτι
ανάλογα µε το είδος, τότε δεν θα έχουµε
«βρώµικα» σκουπίδια και θα µπορούµε πιο
εύκολα να παίρνουµε τα χρήσιµα πράγµατα
που υπάρχουν σ’ αυτά.
8. Αν επιδιορθώνουµε ότι χαλάει στο σπίτι µας,
θα εξοικονοµήσουµε αρκετά χρήµατα, ώστε, µε
αυτά να πάµε µια εκδροµή, να αγοράσουµε
κάτι άλλο, κ.τ.λ.

Στ) Η κούπα τη δικαιοσύνης.
Η πλήρης αξιοποίηση του µύθου µπορεί να ολοκληρωθεί µε την παρουσίαση της κούπας της
∆ικαιοσύνης του Πυθαγόρα. Αρχικά παρουσιάζεται συνοπτικά η ιστορία της και στη συνέχεια το πώς
µπορούµε να την αξιοποιήσουµε για να αναδείξουµε τα όρια ανοχής και αντοχής της φύσης, τα οποία
αν τα ξεπεράσουµε µπορεί να υπάρξει µια ολοκληρωτική καταστροφή, η κατάρρευση ενός
οικοσυστήµατος. Παρουσιάζεται βιωµατικά η «κούπα της δικαιοσύνης» και ο τρόπος λειτουργίας της.

Η κούπα της ∆ικαιοσύνης του Πυθαγόρα
Κατά την τοπική παράδοση της Σάµου ο φιλόσοφος είχε φτιάξει µια κούπα
εφαρµόζοντας τους νόµους της Φυσικής για να πίνει µε µέτρο το κρασί. Εσωτερικά είχε
µία γραµµή που όριζε ως που έπρεπε να γεµίσει κανείς. Μια στάλα παραπάνω και η
κούπα άδειαζε όλο το κρασί της από µία κρυφή οπή στη βάση.
Έτσι ο άπληστος τιµωρείται. Καλείται επίσης "κούπα του δικαίου" γιατί εκτός
από την υδραυλική, αντανακλά και µία από τις βασικές αρχές του δικαίου, αυτήν της
«Ύβρεως και Νεµέσεως». Όταν το όριο ξεπερνιέται (ύβρις), δεν χάνονται µόνον όσα
έχουν ξεπεράσει το όριο, αλλά και όλα τα προηγούµενα που είχαν αποκτηθεί (νέµεσις).
Με την απλή εφαρµογή µιας υδραυλικής αρχής, ο φιλόσοφος Πυθαγόρας µας
διδάσκει απ' τα βάθη του χρόνου, να δεχόµασθε το άριστο µέτρο και να απολαµβάνουµε
τον οίνο που ήδη έχουµε στην κούπα µας αντλώντας την µέγιστη ωφέλεια.
Όµως ο λόρδος Βύρων, αδιαφορώντας για το πυθαγόρειο µέτρο, γράφει στο
λυρικό του έργο "∆όν Ζουάν":
«Γέµισε ξέχειλη την κούπα µε σαµιώτικο κρασί»!!!
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