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Διabáζούμε μυθολογία



ΘΗΣΕΑΣ



Ο βασιλιάς Αιγέας δεν μπόρεσε να έχει παιδιά. Πήγε στο Μαντείο των Δελφών 
και πήρε ένα περίεργο χρησμό. Για να τον καταλάβει, ρώτησε το φίλο του, βασιλιά 
της Τροιζήνας, Πιτθέα. Ο Πιτθέας μέθυσε τον Αιγέα και τον έριξε στο κρεβάτι της 
κόρης του, της Αίθρας, και έτσι γεννήθηκε ο Θησέας.



Ο Αιγέας, επειδή φοβήθηκε τη ζήλεια για τον Θησέα, έφυγε προς την Αθήνα, αλλά 
πριν έπεισε την Αίθρα να μην πει ότι το παιδί ήταν ο Πρίγκηπας της Αθήνας. Ο 
Αιγέας όμως, έκρυψε κάτω από ένα μεγάλο βράχο τα σανδάλια και το σπαθί του για 
τον Θησέα, για όταν αυτός μεγαλώσει.



ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ



Ο Θησέας μεγάλωσε και όταν ήταν 16 χρονών η μητέρα του του είπε ότι ήταν γιος 
του Αιγέα. Ο Θησέας σήκωσε το βράχο και πήρε το σπαθί και τα σανδάλια. Μετά 
έφυγε για την Αθήνα από το δύσκολο δρόμο.



Όμως, ξεπέρασε έξι δυσκολίες:
Πρώτον, βρήκε τον Περιφήτη που σκότωσε πολλούς ταξιδιώτες. Ο Θησέας, όμως 
τον σκότωσε. Σκότωσε, επίσης, και το φονιά Πιτυοκάμπη. Στις Σκιρωνίδες Πέτρες 
υπήρχε ένας κακός άντρας που έριχνε τους πεζούς από το γκρεμό.



Μετά, δολοφόνησε ένα θηλυκό αγριογούρουνο που όλος ο κόσμος φοβόταν. Στο 
τέλος, κοντά στο Δαφνί, συνάντησε τον Προκρούστη. Αυτός ήθελε να κόψει τα 
πόδια του Θησέα, αλλά ο Θησέας τον νίκησε.



ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ



Ο Θησέας έφθασε, λοιπόν, στην Αθήνα και έμαθε ότι ο πατέρας του, ο  βασιλιάς 
Αιγέας είχε ένα χρέος με τον Μίνωα, τον βασιλιά της Κρήτης, γιατί κάποιος από 
την Κρήτη σκότωσε το γιο του. 
Κάθε εννέα χρόνια, επτά νέοι Αθηναίοι και επτά νέες Αθηναίες έπρεπε να πλέουν 
προς την Κρήτη για να γίνουν η τροφή ενός φοβερού τέρατος, του Μινώταυρου, 
που ήταν κλεισμένο σε ένα λαβύρινθο. 



Ο Θησέας αποφάσισε να πάει στην Κρήτη για να πολεμήσει τον Μινώταυρο. 
Μπήκε στο καράβι μαζί με τα άλλα παιδιά. Μόλις έφτασε στην Κρήτη γνώρισε την 
κόρη του Μίνωα, την Αριάδνη, και οι δυο τους ερωτεύτηκαν. Αυτή του έδωσε ένα 
κουβάρι κλωστή για να βρει την έξοδο μετά από όταν θα σκοτώσει τον Μινώταυρο.



Ο ήρωας βρήκε και σκότωσε το τέρας και κατάφερε να βγει από το λαβύρινθο. 
Όλοι οι νέοι με τον Θησέα και την Αριάδνη δραπέτευσαν από το λιμάνι με το πλοίο 
για την Αθήνα. 
Όταν ο Αιγέας είδε το καράβι με μαύρα πανιά, πίστεψε ότι ο γιος του ήταν νεκρός 
και αυτοκτόνησε πηδώντας στη θάλασσα.



Από τότε αυτήν τη θάλασσα τη λένε Αιγαίο Πέλαγος. Μετά το θάνατο του Αιγέα, 
ο Θησέας έγινε ο βασιλιάς της Αθήνας.



ΤΟ ΤΕΛΟΣ


