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«Αριάδνη» 
Ψηφιακό Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογία 

Από την κόρη του Μίνωα 
Αριάδνη ονομάστηκε το 
ψηφιακό Λεξικό της Αρχαίας 
Ελληνικής Μυθολογίας που 
εκπονείται στα πλαίσια των 
δράσεων του Κέντρου 
Ελληνικής Γλώσσας. 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Ι. Ν. Καζάζης 

Σύνταξη κειμένων – Γενική επιμέλεια: Δήμητρα Μήττα 

Συλλογή – Επεξεργασία εικονογραφικού υλικού: Γιάννης Παπαθανασίου 



«Αριάδνη» 

• Η παρουσίαση των 
θεμάτων οργανώνεται 
σε δύο κύριες κατηγορίες 
–«Θεοί», «Ήρωες»– με 
τις υποδιαιρέσεις τους.  
 
 

 
• Το θεϊκό σύμπαν 

οργανώνεται σε 
υποομάδες όπως: 
μείζονες και ελάσσονες 
θεοί, ομαδικές θεότητες, 
μάγισσες και μάγοι, 
μειξογενή όντα, κάτω 
κόσμος, μυθολογία του 
νερού. 



Ομαδοποίηση πληροφοριών: θεοί 

• Ομαδοποιούνται οι 
σχετικές με τους θεούς 
και τους ήρωες 
πληροφορίες, που 
συγκροτούν το 
βιογραφικό τους 
σημείωμα, (π.χ. 
Καταγωγή, Γάμος/οι-
Απόγονοι, Εξουσία, 
Θάνατος), για να γίνει 
ευκολότερη η μελέτη 
τους. 



Ομαδοποίηση πληροφοριών: ήρωες 



Στα λήμματα δίνονται:  

α) αυτούσια αποσπάσματα από πηγές της αρχαίας γραμματείας, σε μετάφραση ή στο πρωτότυπο· π.χ.   

Πρόσθετες πληροφορίες 



Πρόσθετες πληροφορίες 
Στα λήμματα δίνονται: 

β) ερμηνευτικές παρατηρήσεις και σχόλια, ώστε να αναδυθούν πολιτικές, κοινωνικές, ηθικές, θρησκευτικές 
πτυχές των μύθων. 



Πρόσθετες πληροφορίες 

Στα λήμματα δίνονται: 
γ) έγκυροι εξωτερικοί δεσμοί, π.χ. του Υπουργείου Πολιτισμού (http://odysseus.culture.gr/) 
δ) Το κάθε λήμμα συνοδεύεται από πλούσιο εικονογραφικό υλικό με έργα των τεχνών από 

την αρχαιότητα ως σήμερα. 
 

http://odysseus.culture.gr/


Χρήση 

1. Η «Αριάδνη» δίνει τη δυνατότητα για ποικίλη «ανάγνωση» των μύθων: 

• μέσα από τον αφηγηματικό λόγο των συντακτών του 

• μέσα από τις ίδιες τις πηγές  

• μέσα από τα έργα των τεχνών.  

 

2. Δίνει, επιπλέον, τη δυνατότητα  

• της αισθητικής απόλαυσης 

• της συνειδητοποίησης ότι ο μύθος αποτελεί μια διαρκή πηγή έμπνευσης για τους 
καλλιτέχνες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα παγκοσμίως, καθιστώντας την 
ελληνική μυθολογία οικουμενική. 



όνομα - τίτλος παρουσίασης 

Αξιοποίηση 

• Με το διευρυμένο αυτό Λεξικό επιδιώκεται να αναδυθεί η τάξη που ενυπάρχει 
πίσω από το μυθολογικό «χάος» και να φανεί ότι η μυθολογία αποτελεί μέρος 
της ιστορίας του αρχαίου κόσμου και ιδεολογική αποτύπωση των κοινωνιών κατά 
την εξέλιξή τους. 

 

• Το αφηγηματικό υλικό, σε συνδυασμό με την παράθεση: α) πηγών των μύθων 
από την αρχαία ελληνική γραμματεία, στο πρωτότυπο ή/και από μετάφραση, β) 
σχολίων, γ) εικόνων, καθιστούν το ψηφιακό Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής 
Μυθολογίας αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η φαντασία 
των συναδέλφων θα αναδείξει τρόπους αξιοποίησής του. Ενδεικτικά δίνουμε 
μερικά παραδείγματα:  

 



«Συγκεκριμένες» προτάσεις 

• Για τη διδασκαλία της Ιλιάδας, της Οδύσσειας, της Ελένης στο Γυμνάσιο, της 
Αντιγόνης ή του Φιλοκτήτη στο Λύκειο, μπορούν να αξιοποιηθούν σχετικά 
λήμματα με τις εικόνες που τα συνοδεύουν. 

• Τα έργα των τεχνών μπορούν να αξιοποιηθούν στην περιγραφή και την 
αφήγηση στο μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο.  

• Ενότητες όπως η «Μυθολογία του νερού» μπορούν να αξιοποιηθούν σε 
περιβαλλοντολογικά προγράμματα. 

• Ενότητες όπως οι «Μεταμορφώσεις» μπορούν να αξιοποιηθούν στο μάθημα 
της Φιλοσοφίας.  

• Τα έργα των τεχνών μπορούν να αξιοποιηθούν στα μαθήματα της Αισθητικής 
Αγωγής και της Ιστορίας της Τέχνης. 

• Τα έργα των τεχνών μπορούν να αξιοποιηθούν για να δειχθούν: α) η διαχρονία 
του μύθου, β) ότι κάθε εποχή δίνει τις δικές της «αναγνώσεις» στον μύθο και 
ότι αυτές δεν μπορούν να αποτελούν ασφαλή οδηγό για την πρόσληψη του 
μύθου (μιας ιστορίας) που ανήκει σε άλλη εποχή και σε άλλη πολιτισμική 
ενότητα.  



Σας ευχαριστούμε 


