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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ζέα ηνπ Ηιίνπ θαηέρεη θνξπθαία ζέζε 
ζηελ αλζξώπηλε εκπεηξία. Η κνλαδηθόηεηα 
θαη ην κεγαιείν ηνπ έρεη θαηαγξαθεί ζηηο 
κπζνινγίεο, ζηηο αξραίεο ζξεζθείεο θαη ζηε 
ινγνηερλία όισλ ησλ ιαώλ. Η ειηαθή 
αθηηλνβνιία πνπ θηάλεη ζηε γε είλαη ε 
ζεκειηώδεο πξνϋπόζεζε ηεο ύπαξμεο θαη 
ζπληήξεζεο ηεο δσήο. Σα θαηλόκελα πνπ 
ζπκβαίλνπλ ζηνλ ήιην θαη νη κεραληζκνί 
κέζσ ησλ νπνίσλ παξάγεηαη ε δσνγόλνο 
αθηηλνβνιία ηνπ ήηαλ θαη είλαη κηα πξόθιεζε 
γηα ηελ αλζξώπηλε δηάλνηα.



Πώς επηρεάζει ηο θφς ηοσ ήλιοσ ηην υστική μας διάθεζη;         

Γιαηί

σπάρτοσν άηομα ποσ παθαίνοσν καηάθλιυη ηο τειμώνα;

Οη ζθνηεηλέο, θξύεο θαη βξνρεξέο 
κέξεο ηνπ ρεηκώλα κπνξνύλ λα

δεκηνπξγήζνπλ αηζζήκαηα ιύπεο θαη 
θαηάζιηςεο. O ήιηνο κάο

θηηάρλεη ηελ δηάζεζε θαη επεξεάδεη 
ηελ ςπρνινγία καο. Έξεπλεο

έρνπλ δείμεη όηη ζε ρώξεο κε κηθξή 
ειηνθάλεηα ππάξρεη απμεκέλν

πνζνζηό θαηάζιηςεο



Ο Ήλιος : Ματιά μέσα από τη 

ζωγραυική
Ο ήιηνο απνηειεί πεγή έκπλεπζεο θαη ζηε 

ζεκεξηλή επνρή. Πνιινί γλσζηνί
δσγξάθνη όπσο ν Dali 

o Picasso

θαη ν Van Gogh

ηνλ έρνπλ κέζα ζηα έξγα ηνπο σο 
πξσηαγσληζηή ή θαη ζε δεπηεξεύνληα 
ξόιν.



[1]     Ήλιος και

τέτνη

Έλαο 
αθεξεκέλνο 
πίλαθαο πνπ 

απεηθνλίδεη  ην

πάντπεμα 
μεταξύ ηλίος 

και φεγγαπιού



[2] Ήλιος και τέτνη

ε πνιιά έξγα κηλσηθήο ηέρλεο απεηθνλίδεηαη ν ειηαθόο δίζθνο,
ζπλήζσο καδί κε ηε ειήλε, δίρσο λα ππάξρεη θάπνηνο
ζπγθεθξηκέλνο ζπκβνιηζκόο. ηελ ειιεληθή ηέρλε ν
πξνζσπνπνηεκέλνο ζεόο ήιηνο απεηθνλίδεηαη ζε γιππηά θαη
παξαζηάζεηο ζε αγγεία αξρηθά ρσξίο αθηηλσηό ζηεθάλη. Πάλσ 

από ην θεθάιη ηνπ παξηζηάλεηαη ν ειηαθόο δίζθνο. Καηά ηνλ 
5ν αηώλα ηνπ πξόζζεζαλ έλα αθηηλσηό ζηέκκα. Αξρηθά ηνλ 
παξνπζίαδαλ όπσο θαη ηνπο ππόινηπνπο ζενύο , γεξαζκέλν 
θαη κε γελεηάδα, αιιά ζηε ζπλέρεηα ε κνξθή ηνπ εμειίρζεθε 
σο ν λεαληθόο θαη σξαίνο ζεόο κε ηα θηεξσηά άινγα.



Απεηθνλίδεη ηνλ ήιην ζην

πάλσ θεληξηθό ηκήκα 
ηνπ

πίλαθα. Με ην θσο ηνπ

ζέιεη λα θσηίζεη ηα

γεγνλόηα πνπ 
ζπλέβεζαλ

ζηνλ Ιζπαληθό Δκθύιην.

Guernica,Pablo Picasso



Van 

Gogh



Salvador Dali
The sun of Dali



Frida Kahlo, Sun and Life

πκβνιίδεη ηε γνληκόηεηα ήιηνο βνεζά ηελ 
αλάπηπμε θαη ηελ άλζεζε ησλ θπηώλ κε ην 

θσο ηνπ.



Μσθολογία
Όπσο αθξηβώο ζηελ ηλδηθή έηζη θαη ζηελ ειιεληθή 

ζξεζθεία νη κύζνη θαη ε ιαηξεία ηνπ Ήιηνπ απνθηνύλ 
από πνιύ λσξίο κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζέζε.

ύκθσλα κε παιαηά θαη αμηόπηζηε παξάδνζε ν Ήιηνο 
κε ηελ πλεπκαηηθνπνίεζε ηεο ππόζηαζεο ηνπ 

αλπςώζεθε ζε πςειόηεξεο ζθαίξεο θαη θαζηεξώζεθε 
σο ζεόο. 

Καλέλαο άιινο ζεόο δελ κπνξνύζε ηόζν εύθνια λα 
ελλνεζεί σο δεκηνπξγόο όισλ ησλ πξαγκάησλ,όπσο 

ν Ήιηνο.



Ο Κολοζζός ηης 
Ρόδοσ 
θεωρείηαι ένα 
από ηα Επηά 
θαύμαηα ηοσ 
κόζμοσ……….
Σν αλάγιπθν 
απηό, πνπ 
ζπλέβαιε ζηελ 
αλαπαξάζηαζε 
ηνπ Κνινζζνύ, 
απεηθόληδε ηνλ 
ζηεθαλσκέλν κε 
ηλιαστίδερ ζεό, 
λα ζθηάδεη κε ην 
δεμί ηνπ ρέξη ηα 
κάηηα θαη λα 
αθνπκπά ην 
αξηζηεξό ρέξη ζην 
ηζρίν 



Ρα, ο Θεόρ τος 
Ήλιος

O ζεόο Ρα ήηαλ ν δεκηνπξγόο 
ησλ ζεώλ, ησλ αλζξώπσλ, 
ηνπ θόζκνπ. Έκβιεκά ηνπ 
ήηαλ ν ήιηνο, ην ζύκβνιν ηεο 
δσήο, ηνπ θσηόο, ηεο 
γνληκόηεηαο. Έδξα ηεο 
ιαηξείαο ππήξμε ε πόιε 
Αλλνύ, ή όπσο νη αξραίνη 
έιιελεο ηελ απνθαινύζαλ, ε 
Ηιηνύπνιε, δειαδή ην 
ζεκεξηλό βνξηλό πξνάζηην 
ηνπ Καΐξνπ, Μαηάξηα.

http://www.e-telescope.gr/el/spirituality/142-ra-sun-god
http://www.e-telescope.gr/el/spirituality/142-ra-sun-god
http://www.e-telescope.gr/el/spirituality/142-ra-sun-god


Άξκα Φαέζσλα



Μύθος Φαέθων

Ο Φαέθων (Φαέθονταρ) ήηαλ γηνο ηνπ Ήιηνπ θαη 
ηεο Κιπκέλεο. Μηα κέξα, ν παηέξαο ηνπ ηνλ άθεζε λα 
νδεγήζεη ην άξκα ηνπ. Όκσο ν Φαέζσλ δελ ζηάζεθε 
αληάμηνο ηεο εκπηζηνζύλεο ηνπ παηέξα ηνπ. ύκθσλα κε 
ηελ κπζνινγηθή εθδνρή, κόιηο ν Φαέζσλ, πνπ νδεγνύζε ην 
άξκα ηνπ Φνίβνπ-Ήιηνπ, είδε ην θνβεξό θνξπηό ζηνλ 
νπξαλό, ηξόκαμε ηόζν πνιύ, ώζηε έραζε ηελ ςπρξαηκία ηνπ 
θαη δελ κπόξεζε λα ειέγμεη ηα ελία ηνπ άξκαηνο ηνπ παηέξα 
ηνπ. Δπαθνινύζεζε ην αθήληαζκα ησλ αιόγσλ, πνπ είρε σο 
απνηέιεζκα λα αλεβνθαηεβαίλεη ν Ήιηνο, απεηιώληαο κε 
θαηαζηξνθή ηε Γε. Σειηθώο κάιηζηα, ηα άινγα έθεξαλ ην 
άξκα ηόζν ρακειά θαη θνληά ζηε γε, ώζηε άξρηζε λα 
θαίγεηαη θαη ηα πνηάκηα άξρηζαλ λα μεξαίλνληαη από ηελ 
εθπεκπόκελε ζεξκόηεηα. Ο Γίαο, ζέινληαο λα πξνιάβεη 
ρεηξόηεξεο θαηαζηξνθέο, ηνλ γθξέκηζε κε έλα θεξαπλό 
ζηνλ Ηξηδαλό πνηακό, ζθνηώλνληάο ηνλ.
Οη Ηιηάδεο, νη αδειθέο ηνπ Φαέζνληα, απαξεγόξεηεο γηα 

ηνλ ζάλαην ηνπ αδεξθνύ ηνπο, κεηακνξθώζεθαλ από ηνπο 
ζενύο ζε ιεύθεο.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%B1%CF%82_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%8D%CE%BA%CE%B1


O Ήλιος: Μύθοι -

Παραμύθια

Ο Βοριάς και ο Ήλιος - Μύθος ηοσ 
Αιζώποσ

Ο Ήλιορ και το Μεπό

Ο ΚΑΓΟ ΠΟΤ ΠΟΚΕΛΗΕ ΣΟ ΗΚΘΟ

ΑΘΩΠΟΤ ΛΤΘΟΘ

ΗΚΘΟ ΙΑΘ ΒΑΣΡΑΥΟΘ 1,2



Ήλιος και μοσζική

Here comes the sun (doo doo 
doo doo)
Here comes the sun, and I say
It's all right

Little darling, it's been a long cold 
lonely winter
Little darling, it feels like years 
since it's been here
Here comes the sun
Here comes the sun, and I say
It's all right

Little darling, the smiles returning 
to the faces
Little darling, it seems like years 
since it's been here
Here comes the sun
Here comes the sun, and I say
It's all right 

Sun, sun, sun, here it comes
Sun, sun, sun, here it comes
Sun, sun, sun, here it comes
Sun, sun, sun, here it comes
Sun, sun, sun, here it comes

Little darling, I feel that ice is 
slowly melting
Little darling, it seems like years 
since it's been clear
Here comes the sun
Here comes the sun, and I say
It's all right

Here comes the sun
Here comes the sun, and I say
It's all right
It's all right 

The Beatles - Here Comes The Sun



Ήλιος και ποίηση

Ποίημα για τον ήλιο
O Αέξαο ζύκσζε,

κε ηνλ Ήιην κάισζε.
Ὁ Αέξαο ἔιεγε:
– Δίκαη δπλαηόηεξνο!
Καη ὁ Ήιηνο ἔιεγε:
– ε πεξλώ ζηε δύλακε!

Έλαο γέξνο γεσξγόο
κε ηε καύξε θάπα ηνπ
ζην ρσξάθη πήγαηλε.

Ὁ Αέξαο ιάιεζε:
– Οπνίνο έρεη δύλακε
παίξλεη ἀπὸ ηνλ γέξνληα
ηε ρνλδξή ηελ θάπα ηνπ!

Φύζεζε, μεθύζεζελ,
ἔζθαζε ζην θύζεκα,
άδηθνο ὁ θόπνο ηνπ.
Κξύσζελ ὁ γέξνληαο
θαη δίπια ηπιίρζεθε
ζηε ρνλδξή ηελ θάπα ηνπ.

Μα θη ὁ Ήιηνο ιάιεζε:
– Οπνίνο έρεη δύλακε
παίξλεη ἀπὸ ην γέξνληα
ηε ρνλδξή ηελ θάπα ηνπ!

Ἔθεμελ νιόιακπξνο,
θαινζύλε ζθόξπηζε,
θη ἔβγαιελ ὁ γέξνληαο
ηε ρνλδξή ηελ θάπα ηνπ.

Πάιη μαλαιάιεζε:
– Άθνπζε θαη κάζε ην,
ζὲ πεξλώ ζηε δύλακε,
γηαηί παο κε ην θαθό
θη ἐγὼ πάσ κε ην θαιό!



Σσμμετείταν οι μαθήτριες :

 Θσκαίδνπ Αλαζηαζία

 Λνύηα Δκαξίιληα

 Ξεληηνπνύινπ Γέζπνηλα

 Φνπξιάθε Γήκεηξα

 Χαξηζνύδε Βαζηιηθή



Εσταριστούμε τοσς σπεύθσνοσς 

καθηγητές

καπογιάννηρ Γιώπγορ 
Ζαπίμπαρ Παναγιώτηρ


