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Η ΚΡΗΤΗ ΤΩΝ ΜΥΘΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΡΥΛΩΝ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Μύθος 

Η λέξη μύθος στα αρχαία ελληνικά σημαίνει τον λόγο, την ομιλία, την 

αγόρευση και τη διήγηση. Σήμερα με τη λέξη αυτή εννοούμε κυρίως μια 

παραδοσιακή λαϊκή αφήγηση, μια πλαστή διήγηση, ένα δημιούργημα της φαντασίας. 

Αναλυτικότερα ο μύθος σύμφωνα με την ανθρωπολογική ερμηνεία του όρου 

είναι ιερή ή θρησκευτική αφήγηση της οποίας το περιεχόμενο σχετίζεται με την 

προέλευση ή τη δημιουργία φυσικών, υπερφυσικών ή πολιτιστικών φαινομένων. 

Αναφέρονται ιδίως σε θεούς και ήρωες ή στη δημιουργία και στην εξέλιξη του 

κόσμου, μεταδίδονται προφορικά από γενιά σε γενιά και λειτουργούν ως ενδείξεις 

κοινωνικών αξιών που διαμορφώνουν τον κοινωνικό χάρτη μιας ομάδας ανθρώπων. 

Για τον ανθρωπολόγο James Frazer, μύθος είναι «Η πρωτόγονη και αδέξια 

προσπάθεια εξήγησης του φυσικού κόσμου». 

Ως φιλολογικό είδος ο μύθος είναι μια ιστορία με αφηγηματική αλληλουχία, 

συνήθως παραδοσιακή και ανώνυμη, μέσω της οποίας ένας πολιτισμός επικυρώνει τα 

κοινωνικά ήθη του ή αφηγήσεις για την προέλευση του ανθρώπου και τα φυσικά 

φαινόμενα, αποδίδοντας τα σε υπερφυσικές δυνάμεις, τις οποίες και θεοποιεί.  

Επομένως οι μύθοι ερμηνεύουν φυσικά φαινόμενα, ανεξήγητα πολιτισμικά 

κενά και ότι άλλο δεν μπορεί να ερμηνευθεί ορθολογικά από τους ανθρώπους λόγω 

των ανεπαρκών γνώσεων. Στους περισσότερους μύθους εμπλέκεται μια υπερφυσική 

δύναμη ή θεότητα αλλά αυτό δεν αποκλείει και περιπτώσεις θρύλων και απλών 

αφηγήσεων που πέρασαν από γενιά σε γενιά μέσω της προφορικής παράδοσης. 

Εκείνο, ωστόσο, που προέχει στην κατανόηση της σημασίας του μύθου σε όλες τις 

εποχές είναι ο διδακτικός του χαρακτήρας. 

Από θρησκειολογική άποψη, ο μύθος είναι αφήγηση περί των θείων 

υπάρξεων, ενταγμένος γενικά σε ένα συνεκτικό σύστημα μύθων και θεωρείται 

αληθής και ιερός. 

Για τον ψυχαναλυτή Sigmund Freud καθώς και για τον  ψυχολόγο Carl Jung, 

οι μύθοι είναι κατασκευές του ανθρώπινου υποσυνείδητου και ως τέτοιες πρέπει να 

αντιμετωπίζονται. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
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Συνοπτικά, ο μύθος αποτελεί προσπάθεια ερμηνείας της σχέσης μεταξύ 

πρωτόγονου ανθρώπου και φυσικών δυνάμεων, συμβολικό τρόπο προσέγγισης και 

αντιμετώπισης των κινδύνων καθώς και καταγραφή πρώιμων ιστορικών γεγονότων. 

Μεγάλη ποικιλία μύθων (κοσμογονικοί και κοσμολογικοί, θεογονικοί, εσχατολογικοί, 

ιστορικοί, πολιτιστικοί κλπ.) συναντούμε σε όλους τους λαούς της γης γεγονός που 

επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποι χρειάστηκαν το μύθο, στη μακροχρόνια διαδικασία 

εξοικείωσή τους με τον κόσμο. Επίσης υποστηρίζεται πως μέσα στο μύθο 

καθρεφτίζονται ουσιώδεις πτυχές της ψυχοσύνθεσης ενός λαού. 

Συνεπώς, ο κεντρικός πυρήνας του μύθου, άσχετα αν εμφανίζεται με τη 

μορφή της ιερής εξιστόρησης, του παραμυθιού ή του θρύλου, συνίσταται από τρεις 

βασικές αλήθειες: 

α) Είναι μια προσπάθεια ερμηνείας των δυνάμεων που ελέγχουν τον κόσμο και της 

σχέσης που έχουν τα ανθρώπινα πλάσματα με αυτές τις δυνάμεις.  

β) Είναι ένας συμβολικός τρόπος διδασκαλίας των ανθρώπων για το πώς μπορούν να 

τα βγάζουν πέρα με τις δυνάμεις της εξέλιξης. 

γ) Σε πολλές περιπτώσεις είναι πιθανώς καταγραφή -με τη μορφή του θρύλου- 

πρώιμων ιστορικών γεγονότων με συγκεκριμένες χωροχρονικές αναφορές.  

 

Μυθολογία 

Μυθολογία είναι το σύνολο των μύθων που ανήκουν σε μία συγκεκριμένη 

παράδοση ενός λαού όπως για παράδειγμα θρησκευτική ή ηρωική. Αποτελεί διακριτό 

κλάδο της επιστήμης που ασχολείται με την μελέτη των μύθων. Στην μυθολογία 

υπάρχουν γενικά ιστορίες βασισμένες στην παράδοση και το θρύλο, προορισμένες 

αρχικά να ερμηνεύσουν το πώς ξεκίνησε η δημιουργία σε κοσμικό και τοπικό επίπεδο 

(μύθοι της δημιουργίας ή ιδρυτικοί μύθοι). Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι υπάρχουν 

μυθολογίες σε όλο τον κόσμο. 

Γεγονότα που ανήκουν στον χώρο της μυθολογίας συχνά βασίζονται σε 

ιστορικά γεγονότα και υπό συγκεκριμένες περιστάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

ως υποκατάστατο των ιστορικών πηγών. Ένα παράδειγμα χρήσης της μυθολογίας 

στην ιστορική έρευνα είναι η χρήση της Ιλιάδας από τον Ερρίκο Σλήμαν για την 

ανακάλυψη των Μυκηνών. 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CE%BA%CE%AE%CE%BD%CE%B5%CF%82
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Ελληνική Μυθολογία 

Κοιτίδα του μύθου και της μυθολογίας του δυτικού πολιτισμού θεωρείται η 

Αρχαία Ελλάδα. Ο όρος ελληνική μυθολογία καλύπτει το σύνολο των μύθων και των 

διδαχών που σχετίζονται με την ελληνική παράδοση, έτσι όπως παρουσιάζονται στα 

κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Πιο συγκεκριμένα ως ελληνική 

μυθολογία ορίζεται η αφήγηση των μυθικών ιστορημάτων που δημιουργήθηκαν από 

τους αρχαίους Έλληνες και αφορούσαν τους θεούς του Ολύμπου και τους ήρωες 

τους, τη φύση του κόσμου και τις τελετουργικές πρακτικές της λατρείας τους. Αυτές 

οι ιστορίες αρχικά διαμορφώθηκαν μέσω της προφορικής και ποιητικής παράδοσης, 

πριν να διαδοθούν γραπτώς μέσα από τα έργα της ελληνικής λογοτεχνίας. Έτσι, οι 

σύγχρονοι ερευνητές αναφέρονται στους μύθους και τους μελετούν για να 

κατανοήσουν τον συμβολισμό τους, τους θρησκευτικούς και πολιτικούς θεσμούς των 

αρχαίων Ελλήνων και γενικά τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. 

Τέλος, η αρχαία ελληνική μυθολογία ανήκει στην κοινή πολιτιστική 

κληρονομιά όσων μετέρχονται του δυτικού πολιτισμού. Άλλωστε οι μύθοι, οι θρύλοι 

και οι προφορικές παραδόσεις αποτελούν ένα από τα βασικά πεδία της Άυλης 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας. 

 

Θρύλος 

Θρύλος είναι μια αφήγηση από ανθρώπινες ενέργειες που συχνά έχουν 

παραποιηθεί από τη λαϊκή φαντασία. Η λέξη αρχικά σήμαινε τον θόρυβο πολλών 

φωνών, ομιλιών και στη συνέχεια το γεγονός για το οποίο μιλούν όλοι. Όπως και οι 

άλλοι τύποι της λαϊκής φιλολογίας (παραμύθια, ανέκδοτα κλπ.) έτσι και ο θρύλος 

αναπτύχθηκε με την προφορική παράδοση, από την οποία κάποιες φορές τον 

απέσπασαν οι λογοτέχνες, προσδίδοντας του καλλιτεχνικές μορφές.  

Συνεπώς οι θρύλοι είναι αφηγήσεις που προσαρμόζουν μυθικά και 

φανταστικά στοιχεία στις περιπέτειες ιστορικών προσώπων, των οποίων όμως τα 

χαρακτηριστικά και οι περιπέτειες έχουν γιγαντωθεί, είτε από κάποιον συγγραφέα 

είτε από τον λαό.   

 

Πηγές της Ελληνικής Μυθολογίας 

Οι πληροφορίες για την ελληνική μυθολογία αντλούνται κυρίως από 

λογοτεχνικές πηγές αλλά και από τον υλικό πολιτισμό (αρχαιολογικά ευρήματα): 

α) Λογοτεχνικές πηγές  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%8E%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%B1_%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CE%AF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9F%CE%BB%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%81%CF%89%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
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Η μυθική αφήγηση κυριαρχεί σχεδόν σε κάθε μορφή της αρχαίας ελληνικής 

λογοτεχνίας. Σημαντικότατη πηγή αποτελεί η «Βιβλιοθήκη» του Απολλοδώρου (2ος 

αιώνας π.Χ.) που είναι το μοναδικό μυθογραφικό εγχειρίδιο που επέζησε από την 

αρχαιότητα. Σε αυτό το λογοτεχνικό έργο γίνεται μια προσπάθεια να συνδυαστούν οι 

αντιφατικές ιστορίες των ποιητών και να αποδοθεί μια ενιαία εκδοχή της 

παραδοσιακής ελληνικής μυθολογίας. 

Οι παλαιότερες γνωστές λογοτεχνικές πηγές είναι τα δύο έπη, η «Ιλιάδα» και 

η «Οδύσσεια» του Ομήρου (8ος αιώνας π.Χ.), που είναι αφιερωμένα στα γεγονότα 

του Τρωικού πολέμου και στις περιπέτειες του Οδυσσέα που ακολούθησαν. Επίσης 

τα ποιητικά έργα του Ησίοδου (8ος αιώνας π.Χ.) θεωρούνται κατεξοχήν πολύτιμη 

πηγή στοιχείων. Η «Θεογονία» αποτελεί την πληρέστερη καταγραφή των πρώιμων 

ελληνικών μύθων για τη δημιουργία του κόσμου, την προέλευση των Θεών, των 

τιτάνων, των γιγάντων και τον σχηματισμό των γενεαλογιών. Επίσης, τα «Έργα και 

Ημέραι» είναι ένα διδακτικό ποίημα για την αγροτική ζωή που περιλαμβάνει και τους 

μύθους του Προμηθέα, της Πανδώρας και των τεσσάρων εποχών. 

Διάφοροι μύθοι έχουν επίσης συντηρηθεί από τους ομηρικούς ύμνους, 

τμήματα ποιημάτων του επικού κύκλου, λυρικά ποιήματα, έργα τραγωδών του 5ου 

αιώνα π.Χ., γραφές των μελετητών και των ποιητών της ελληνιστικής περιόδου και 

κείμενα από συγγραφείς των ρωμαϊκών χρόνων, όπως του Πλούταρχου και του 

Παυσανία. Οι τρεις μεγάλοι τραγικοί ποιητές Αισχύλος, Ευριπίδης και Σοφοκλής 

εμπνεύστηκαν σε πολλά έργα τους από την μυθική εποχή των ηρώων και του 

Τρωικού πολέμου (π.χ. ο Αγαμέμνονας και τα παιδιά του, ο Οιδίποδας, η Μήδεια 

κ.πλ.). Ο κωμικός θεατρικός συγγραφέας Αριστοφάνης χρησιμοποίησε τους μύθους 

σε έργα του, π.χ. στις Όρνιθες και στους Βατράχους. 

Επίσης, οι ιστορικοί Ηρόδοτος και Διόδωρος Σικελιώτης και οι γεωγράφοι 

Παυσανίας και Στράβων ταξίδεψαν σε ολόκληρο τον ελληνικό κόσμο και 

κατέγραψαν τις ιστορίες που άκουσαν παρέχοντας έτσι πολυάριθμους τοπικούς 

μύθους .  

Πέραν αυτών, η λογοτεχνία της Ελληνιστικής και Ρωμαϊκής εποχής αποτελεί 

άλλη μία πηγή μύθων. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται οι έλληνες ποιητές 

Απολλώνιος ο Ρόδιος, Καλλίμαχος, Ερατοσθένης και Παρθένιος καθώς και οι λατίνοι 

ποιητές Οβίδιος, Στάτιος, Βαλέριος Φλάκκος, Σενέκας και Βιργίλιος. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CF%8D%CF%83%CF%83%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BC%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CF%89%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CF%85%CF%83%CF%83%CE%AD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%83%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%81%CE%B3%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%97%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%81%CE%B3%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%97%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%8E%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%8E%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/5%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/5%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%85%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%A1%CF%8C%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%BF_%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B2%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A6%CE%BB%CE%AC%CE%BA%CE%BA%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CE%BA%CE%B1%CF%82_%CE%BF_%CE%9D%CE%B5%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82
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Τέλος, έργα που συντέλεσαν στην συντήρηση των μύθων είναι δύο 

σημαντικές, μη ποιητικές επιτομές της ελληνικής μυθολογίας το «Fabulae» και το 

«Astronomica» του Ρωμαίου συγγραφέα Υγίνου. 

 

β)Αρχαιολογικές πηγές 

Στην αγγειοπλαστική του 8
ου

 αιώνα απεικονίζονται διάφορα μυθικά γεγονότα. 

Συγκεκριμένα οι οπτικές αναπαραστάσεις των μύθων είναι σημαντικές γιατί πολλοί 

μύθοι αποτυπώνονταν σε αγγεία πολύ νωρίτερα από ότι σε λογοτεχνικά έργα και 

γιατί οι οπτικές αναπαραστάσεις αντιπροσωπεύουν μερικές φορές μυθικές σκηνές 

που δεν καταγράφονται σε οποιαδήποτε άλλη υπάρχουσα λογοτεχνική πηγή.  

Επίσης, οι αρχαιολογικές ανακαλύψεις του Γερμανού αρχαιολόγου Ερρίκου 

Σλήμαν για τον Μυκηναϊκό πολιτισμό τον 19ο αιώνα καθώς και του Βρετανού 

Άρθουρ Έβανς στην Κρήτη του Μινωικού πολιτισμού τον 20ο αιώνα συνέβαλαν 

στην επιβεβαίωση πολλών στοιχείων από τα έπη του Ομήρου βοήθησαν στην 

επίλυση πολλών ερωτημάτων που προέκυπταν από τα ομηρικά έπη και παρείχαν 

πληροφορίες και αρχαιολογικές αποδείξεις για πολλές από τις μυθολογικές 

λεπτομέρειες που αφορούν τους Θεούς και τους ήρωες.  

 

Μυθολογία και Κρήτη 

Η Κρήτη, θεωρείται μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες μήτρες των θεογονικών 

παραδόσεων και του ολυμπιακού πανθέου. Οι μύθοι της αποτελούν έναν πολύτιμο 

θησαυρό καθώς στην Κρήτη διαδραματίζονται κάποιοι από τους σημαντικότερους 

ελληνικούς μύθους. Στην Κρήτη γεννιέται ο πατέρας των θεών Δίας, την Κρήτη 

επιλέγει ο Δίας για να συνευρεθεί με την Ευρώπη και να γεννηθεί ο Μίνωας. Η 

Κρήτη είναι η πατρίδα του Τάλου, εδώ συναντά ο Θησέας την Αριάδνη. Ακόμα στην 

Κρήτη ήταν που για πρώτη φορά ο πολυμήχανος τεχνίτης Δαίδαλος, ο 

κατασκευαστής του διάσημου Λαβύρινθου, αγνόησε το νόμο της βαρύτητας και 

πέταξε μακριά με το γιο του Ίκαρο. 

Για την Κρητική Μυθολογία, που εικάζεται ότι ήταν πλουσιότατη, δυστυχώς 

δεν μπορούμε να έχουμε μία πλήρη εικόνα καθώς δεν έχουν σωθεί καταγραμμένοι 

κρητικοί μύθοι. Τα μέχρι σήμερα αρχαιολογικά ευρήματα όμως μας επιτρέπουν να 

συμπεράνουμε ότι κρητικοί μύθοι έχουν διατηρηθεί ή εξελιχθεί μέσα στην ελληνική 

μυθολογία. 
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Η Κρητική Μυθολογία, η αρχαιότερη στον ευρωπαϊκό χώρο έδωσε τις βάσεις 

για την πλούσια ελληνική μυθολογία. Σύμφωνα με τον αρχαίο Έλληνα ιστορικό και 

συγγραφέα Διόδωρο Σικελιώτη (1ος αιώνα π.Χ.) οι κάτοικοι της Κρήτης ισχυρίζονταν 

ότι οι θεοί γεννήθηκαν στον τόπο τους και αυτοί παρέδωσαν στους άλλους 

ανθρώπους τις τιμές προς τους θεούς, τις θυσίες προς αυτούς και τα τελετουργικά που 

τελούνται στη διάρκεια των μυστηρίων όπως και ότι «οι περισσότεροι θεοί ξεκίνησαν 

από την Κρήτη και επισκέφθηκαν πολλά μέρη της γης, ευεργετώντας τους λαούς και 

παρέχοντας στον καθένα την ωφέλεια που προέκυπτε από τις εφευρέσεις τους» 

Διόδωρος 5.77.3-4)». Εξάλλου οι Κρήτες  ίδρυσαν το μαντείο των Δελφών, 

αφιερωμένο στη Μητέρα Γη και άφησαν την ιερή μουσική τους, τους χορούς, τις 

τελετουργίες τους και ένα ημερολόγιο σαν κληρονομιά στους Έλληνες. Η κοινότητα 

των ιερέων στους Δελφούς ονομαζόταν Λαβρυτοί από την Κρητική λέξη λάβρυς 

(διπλός πέλεκυς), το σύμβολο του Μινωικού πολιτισμού. 

Οι πρώτοι Κρητικοί, οι Μινωίτες ήταν απόλυτα δεμένοι με τη φύση, που 

λάτρευαν σαν θεότητα. Στην προσπάθεια τους να ερμηνεύσουν τα μυστήρια της 

Μητέρας Θεάς (Φύσης) γέννησαν μύθους που στην πορεία της ιστορίας 

υιοθετήθηκαν από τα ελληνικά φύλα που κατέβηκαν στο νησί: τους Μυκηναίους 

(15ος π.Χ) και αργότερα τους Δωριείς (12ος π.Χ.). 

Μέχρι τον 19ο αι., άλλωστε, οι μύθοι αποτελούσαν τη μοναδική πηγή 

πληροφόρησης για την Κρήτη και πιο συγκεκριμένα για τη ορθή οργάνωσή της, τη 

δύναμη και την εξάπλωσή της, την ανάπτυξη της σε όλους τους τομείς καθώς και για 

τις προσωπικότητες της Κρήτης με τις υπέρμετρες ικανότητες. Οι γνώσεις αυτές για 

τον κρητικό μυθόκοσμο αντλούνται από αθηναϊκές πηγές καθώς σημαντικό ρόλο 

παίζουν Αθηναίοι ήρωες στην Κρήτη (Δαίδαλος, Θησέας, Πρόκρις) και Κρήτες 

ήρωες στην αθηναϊκή επικράτεια (Μίνωας, Ανδρόγεως, Αριάδνη, Φαίδρα, 

Δευκαλίων, Πανδίων-Πανδάρεος).  

Κατά συνέπεια, στην κρητική μυθολογία συνενώνονται ή γεφυρώνονται 

παραδόσεις παλιές και νεότερες σε ένα ενιαίο σύνθετο σύστημα όπου όλοι 

συνδέονται με δεσμούς συγγένειας. 

 

Τα ονόματα της Κρήτης στη μυθολογία 

Κάποια από τα ονόματα της Κρήτης που συναντάμε στην μυθολογία είναι :  

Αερία, για το εύκρατο κλίμα της.  

Μακαρία ή Μακαρόνησος, ως το νησί των Μακάρων (των ευτυχισμένων ανθρώπων).  
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Δολιχή, από το στενόμακρο σχήμα της καθώς δολιχός σημαίνει μακρύς. 

Κουρήτις, ως χώρα των Κουρητών. 

Ιδαία, που σημαίνει σύδενδρη (δασωμένη) από τα εκτεταμένα δάση της κατά την 

αρχαιότητα ή από το όνομα του Ψηλορείτη Ίδη.  

Τελχινία, επειδή Τελχίνες ήταν εκείνοι που ήξεραν καλά την επεξεργασία του 

μετάλλου και οι Κρήτες ήταν παραδοσιακά καλοί τεχνίτες στα μέταλλα, και η γη τους 

ονομαζόταν Τελχινία. 

Χθονία, εξαιτίας του πλούσιου εδάφους της. Κατά κάποιους, το όνομα Χανιά 

οφείλεται σε παραφθορά αυτής της λέξης. 

 

Η προέλευση της λέξης Κρήτη 

Η προέλευση της λέξης Κρήτη δεν έχει καθορισθεί με βεβαιότητα και υπάρχουν 

πολλές ερμηνείες. Έτσι λέγεται ότι η Κρήτη ήταν: 

 κόρη μιας από τις νύμφες Εσπερίδες,  

 κόρη του Αστέριου και σύζυγος του βασιλιά Μίνωα, 

 μία από τις νύμφες που παντρεύτηκε ο Δίας Άμμων, ο θεός της Αιγύπτου, ο οποίος 

φεύγοντας από τη χώρα του, γιατί είχε πέσει σιτοδεία (έλλειψη σιτηρών) κατέφυγε 

στην Κρήτη και εκεί ίδρυσε το νέο του βασίλειο, στο οποίο έδωσε το όνομα της 

γυναίκας του, 

 μητέρα της Πασιφάης, την οποία είχε γεννήσει από τον θεό Ήλιο,  

 μητέρα του Κάρα, τον οποίο είχε γεννήσει από τον θεό Δία, 

 θυγατέρα του Δευκαλίωνα ή ενός από τους Κουρήτες, 

 ένας από τους Κουρήτες που βασίλεψε στο νησί και ονομαζόταν Κρήτας. 

 ο Κρης, που ήταν γιος του Δία και της νύμφης Ιδαίας ή Ίδας, καθώς το υψηλότερο 

βουνό του νησιού φέρει το όνομα της μητέρας του. 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ομάδα “Παρά Πέντε” 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%83%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%B1%CF%82
https://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)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BC%CE%BC%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%86%CE%AC%CE%B7
https://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)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CF%81%CE%B1%CF%82
https://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)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%8A%CE%B4%CE%B1&action=edit&redlink=1
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Α. ΟΙ ΜΥΘΟΙ 

 

1. Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΙΑ  

 

Στην ελληνική μυθολογία συχνά συναντάμε ιστορίες για τη γέννηση των 

θεών. Όσον αφορά τη γέννηση του Δία, γνωρίζουμε ότι γεννήθηκε στην Κρήτη σε 

ένα σπήλαιο. Ωστόσο οι απόψεις διίστανται καθώς μερικοί πιστεύουν ότι γεννήθηκε 

στο Δικταίο Άντρο που βρίσκεται στην κέντρο-ανατολική Κρήτη ενώ άλλοι 

υποστηρίζουν ότι γεννήθηκε στο Ιδαίο Άντρο που βρίσκεται στο βουνό Ίδη ή 

Ψηλορείτης στην κεντρική Κρήτη. 

 

 

 Η  Γη με τα παιδιά της                                                                  Δίας 

 

Ο Δίας είναι ο θεός του ουρανού και του κεραυνού στην ελληνική μυθολογία. 

Είναι το νεότερο παιδί του Κρόνου και της Ρέας. Ο Τιτάνας Κρόνος απέκτησε πολλά 

παιδιά από τη Ρέα: τη θεά Εστία, τη θεά Δήμητρα, τη θεά Ήρα, τον θεό Πλούτωνα 

και τον θεό Ποσειδώνα, αλλά τα κατάπιε όλα τη στιγμή που γεννήθηκαν, αφού είχε 

μάθει από τη Γαία και τον Ουρανό ότι ο γιος του θα τον ανατρέψει, όπως ο ίδιος είχε 

ανατρέψει τον δικό του πατέρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Δικταίο Άντρο                                                 Νύμφες                                                                                                             
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Όταν ο Δίας ήταν έτοιμος να γεννηθεί, η Ρέα ζήτησε από τη Γαία να επινοήσει 

ένα σχέδιο για να τον σώσει, έτσι ώστε ο Κρόνος να τιμωρηθεί για τις πράξεις του 

ενάντια στον πατέρα του Ουρανό και τα παιδιά του. Η Ρέα γέννησε τον Δία σε ένα 

σπήλαιο στην Κρήτη. Για να ξεγελάσει τον σύζυγό της Κρόνο και να σώσει τον μικρό 

Δία αντί για το νεογέννητο βρέφος παρέδωσε στον Κρόνο μια πέτρα τυλιγμένη στα 

σπάργανα, την οποία αυτός κατάπιε. Ο Κρόνος επαναπαύτηκε για μια ακόμη φορά 

ότι ο θρόνος του δεν κινδύνευε από τα παιδιά του ενώ η Ρέα έκρυψε τον Δία σε μια 

σπηλιά στο όρος Ίδη της Κρήτης και τον άφησε στις νύμφες για να τον αναθρέψουν. 

Αυτές τον τοποθέτησαν σε μια ολόχρυση κούνια, που την κρέμασαν ανάμεσα στις 

φυλλωσιές μιας τεράστιας βελανιδιάς, έτσι ώστε να αιωρείται ανάμεσα στη γη και 

τον ουρανό και ο Κρόνος να μην μπορεί να τον βρει. 

  Όταν το κλάμα του θεϊκού βρέφους ήταν πολύ δυνατό, οι νεαρές κοπέλες για 

να αποφύγουν κάποια ανεπιθύμητη επίσκεψη του Κρόνου εξαιτίας όλης αυτής της 

φασαρίας, καλούσαν τους φίλους τους, τους Κουρήτες. Αυτοί ήταν δαιμονικά ξωτικά 

του δάσους με παράξενη μορφή. Κάθε φορά που ο Δίας έκλαιγε, άρχιζαν να χορεύουν 

έναν άγριο πολεμικό χορό και να τραγουδούν βγάζοντας πολεμικές ιαχές και 

χτυπώντας τα δόρατα και τα ακόντια τους πάνω στη γη, που τρανταζόταν ολόκληρη. 

 

Ο Μύθος της Αμάλθειας 

Σύμφωνα με διαφορετικές εκδοχές της ιστορίας ο Δίας ανατράφηκε από την 

Γαία ή από μια κατσίκα, την Αμάλθεια. Η Αμάλθεια ήταν η τροφός του θεού Δία στο 

Ιδαίο Άντρο. Άλλοτε περιγράφεται ως Νύμφη Υάδα και άλλοτε ως αίγα (κατσίκα), 

από το κέρας της οποίας τρεφόταν ο Δίας με γάλα και μέλι.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Η νύμφη Υάδα και οι αδερφές της  
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Ο μύθος  επίσης αναφέρει, ότι μια μέρα καθώς η Αμάλθεια έπαιζε με το μικρό 

Δία, αυτός κατά λάθος της έσπασε το κέρατο. Για να μη στεναχωριέται η Αμάλθεια 

και ως ένδειξη ευγνωμοσύνης, ο Δίας έκανε το σπασμένο κέρατο να είναι πάντα 

γεμάτο με ότι λαχταρούσε ο κάτοχός του. Έτσι, έμεινε γνωστό στην ιστορία σαν το 

«κέρατο της Αμάλθειας», ένα αιώνιο σύμβολο αφθονίας.  

 

Άλλοι μύθοι σχετικά με τη γέννηση του Δία 

 

α) Οι μέλισσες του Απολλόδωρου:  

Πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχουν παραλλαγές του μύθου της γέννησης και 

ανατροφής του Δία όπως ο μύθος του Απολλόδωρου που μιλάει για δύο τουλάχιστον 

Μέλισσες που φρόντιζαν τον Δία και ήταν οι δύο κόρες του βασιλιά της Κρήτης 

Μελισσέα. Μία παραλλαγή αυτού του μύθου 

υποστηρίζει πως τον Δία τον ανέθρεψαν δύο νύμφες 

που ζούσαν εκεί στην περιοχή,  η Αδράστεια και η Ίδη. 

Αυτές οι νύμφες τον τάιζαν γάλα και μέλι και 

ουσιαστικά αντικαθιστούν την Αμάλθεια και τις 

Μέλισσες. Η παραλλαγή αυτή θέλει να περάσει το 

μήνυμα ότι ο Δίας είχε βασιλική ανατροφή και δεν 

στερήθηκε τίποτα.                                                                 Αρχαίο  κόσμημα 

                                                                                                                 

β) Τα περιστέρια και ο αετός τρέφουν τον Δία:  

Κατά τον Αθηναίο ο Δίας μεγάλωσε με θεϊκή διατροφή- νέκταρ και Αμβροσία 

όπως όλοι οι θεοί. Αμβροσία του έφερναν περιστέρια από τις όχθες του Ωκεανού και 

νέκταρ ένας αετός. Αργότερα ο Δίας αντάμειψε και τα δύο πουλιά: ο αετός έγινε 

σύμβολο του Δία ενώ τα περιστέρια είναι μέχρι και σήμερα από τα πιο αγαπητά 

πουλιά των ανθρώπων και σύμβολο ειρήνης. 

 

γ) Η παραλλαγή του μύθου της κούνιας του Καλλίμαχου:  

Κατά τον Καλλίμαχο και σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή του μύθου, ο Δίας 

μεγάλωσε σε μία κούνια που κρεμόταν από ένα δένδρο. Η κούνια δεν ακουμπούσε 

στη γη και δεν είχε επαφή ούτε με τη θάλασσα έτσι ώστε να αιωρείται στην 

ατμόσφαιρα, ανάμεσα στη γη και τον ουρανό. Έτσι ήταν αδύνατο για τον Κρόνο να 

τον βρει. 
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Γέννηση Δία – Χριστούγεννα 

Δεν είναι λίγοι αυτοί που παρομοιάζουν τη γέννηση του πατέρα των δώδεκα 

θεών του Ολύμπου με τη γέννηση του Ιησού Χριστού καθώς και οι δύο γεννήθηκαν 

σε μία σπηλιά κρυφά από τον υπόλοιπο κόσμο παρόλο που ήταν και οι δύο τους γιοί 

βασιλιάδων – θεών. Επιπλέον, ήταν  ανεπιθύμητοι πριν ακόμη γεννηθούν. Και οι δυο 

ήταν σημαντικά πρόσωπα: ο Δίας ήταν ο βασιλιάς όλων των θεών του Ολύμπου και ο 

Χριστός ήταν η κεφαλή της χριστιανικής εκκλησίας, ως ο ένας και μοναδικός γιος 

του Θεού. Επίσης, και οι δυο στις πρώτες στιγμές της ζωής τους είχαν κοντά τους 

ζώα ως προστάτες. Η κατσίκα Αμάλθεια έτρεφε με το γάλα της τον Δία ενώ τις 

πρώτες ώρες της ζωής του Ιησού Χριστού πολλά ζώα προσπαθούσαν να τον 

ζεστάνουν με την ανάσα τους. Υπάρχουν επίσης ομοιότητες στο πως πέθαναν. Μύθοι 

της Κρήτης θέλουν τον Δία να πεθαίνει κάθε χρόνο και να ξαναγεννιέται διότι 

πίστευαν ότι ο Δίας αντικατέστησε έναν θεό, τον θεό της άνοιξης ο οποίος κάθε 

άνοιξη πεθαίνει και ξαναγεννιέται όπως και ο Ιησούς Χριστός μετά την σταύρωση 

του, κατέβηκε στον κάτω κόσμο και αναστήθηκε.  

Ακόμη, υπάρχει  ένας ύμνος προς τον Δικταίο Δία που μας είναι γνωστός εδώ 

και περίπου 100 χρόνια και βρέθηκε σε ανασκαφή στο Παλαίκαστρο πάνω σε 

κομμάτια μιας επιγραφής χαραγμένης σε μελανό λίθο που χρονολογείται τον 2
ο
-3

ο
 

μ.Χ. αιώνα. Από ερευνητές έχουν επισημανθεί οι χτυπητές ομοιότητες που 

παρουσιάζουν οι επικλήσεις του συγκεκριμένου ύμνου προς τον Δικταίο Δία με 

αντίστοιχες ευχές των «Ειρηνικών» της Εκκλησίας μας προς τον Ιησού Χριστό. 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ομάδα Fantastic 4  
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2. ΚΟΥΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΔΑΙΟΙ ΔΑΚΤΥΛΟΙ 

 

Οι Κουρήτες και οι Ιδαίοι Δάκτυλοι, ήταν αγαθά μυθικά όντα της Κρήτης, τα 

οποία συχνά ταυτίζονται μεταξύ τους, σύμφωνα με τους μύθους που γνωρίζουμε. 

Καλύπτονται από ένα πέπλο μυστηρίου και υπάρχουν πολλές παραλλαγές και 

εξαιτίας αυτών, δεν μας επιτρέπεται  να έχουμε μια πλήρη εικόνα για αυτούς . 

 

Ο μύθος για τους Κουρήτες 

 

 

 

 

 

 

                               

                              Αναπαράσταση των Κουρητών 

 

Οι Κουρήτες ήταν πέντε αδέρφια, ο Ηρακλής (πρόκειται για απλή συνωνυμία 

με τον γνωστό ημίθεο Ηρακλή, γιο του Δία), ο Παιωναίος, ο Επιμίδης, ο Ιάσιος και ο 

Ίδας. Ο μύθος λέει ότι δεν γεννήθηκαν, αλλά φύτρωσαν από τη γη όταν  έπεσαν σε 

αυτή τα πρώτα δάκρυα του μωρού Δία μετά τη γέννηση του. Εξαιτίας του  γεγονότος 

αυτού, οι Κουρήτες πιστεύεται ότι ήταν γηγενείς. Μάλιστα, η παράδοση φέρει τους 

Κουρήτες ως τους πρώτους κατοίκους της Κρήτης. 

 

 

 

 

 

 

                 

                        Χάρτης της Κρήτης   

 

Εικάζεται βέβαια, χωρίς ασφαλή ετυμολογική εξήγηση όμως, ότι το όνομα 

Κρήτη και Κρήτες προέρχεται από τη λέξη Κουρήτες. Επίσης, η λέξη Κουρήτας 
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(ενικός του Κουρήτες) έχει μεγάλη ομοιότητα με την γνωστή λέξη Κούρος, που στα 

αρχαία Ελληνικά σημαίνει νεαρός άντρας.  

Αφού οι Κουρήτες ήταν γηγενείς, όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, πολλοί 

υποστηρίζουν ότι  δημιούργησαν τον πρώτο πολιτισμό στο νησί. Ακόμη λέγεται πως 

οι Κουρήτες έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στην ανατροφή του Δία, του μεγαλύτερου από 

τους δώδεκα θεούς του Ολύμπου.  

Όταν ήρθε η ώρα η Ρέα να γεννήσει διάλεξε μία σπηλιά στην Κρήτη το Ιδαίο 

Άντρο και ζήτησε βοήθεια από τους ντόπιους Κουρήτες. Αυτοί φυλούσαν την είσοδο 

της σπηλιάς ώστε να μην πλησιάσει κανείς και μόλις γεννήθηκε το θείο βρέφος, ο 

Δίας, ανέλαβαν να τον προσέχουν μέχρι να μεγαλώσει. Οι Κουρήτες, όταν το μωρό 

έκλαιγε χτυπούσαν δυνατά τα πόδια τους στη γη χορεύοντας ή σε άλλη παραλλαγή 

χτυπούσαν τύμπανα και τις μεταλλικές ασπίδες τους ώστε με τον θόρυβο που έκαναν 

να καλύψουν το κλάμα του βρέφους. Ο Κρόνος, ο πατέρας του Δία και κυρίαρχος σε 

γη, θάλασσα και ουρανό, είχε πάρει έναν χρησμό: Ότι ένα παιδί του θα του έπαιρνε 

την εξουσία και γι’ αυτό δεν έπρεπε να καταλάβει ότι ο Δίας ήταν ζωντανός, αλλιώς 

το θεϊκό μωρό κινδύνευε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Οι Κουρήτες και η Ρέα                                                               Η  Ρέα με τον μικρό Δία  

           με τον νεογέννητο Δία  

                                                                                   

Σύμφωνα με την παράδοση οι Κουρήτες έκαναν την πρώτη τους εφεύρεση 

στη σπηλιά. Ενώ φυλούσαν τον Δία, έφτιαξαν μια κρεμαστή κούνια για το μωρό. Η 

κούνια του Δία αν και βρισκόταν μέσα στη γη δεν ακουμπούσε στη γη, όπως επίσης 

δεν ακουμπούσε τη θάλασσα ούτε φυσικά τον ουρανό. Ήταν κρυμμένη στα έγκατα 
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της γης, άρα καλά προφυλαγμένη από τον Κρόνο που έτρωγε τα παιδιά του για να 

μην του πάρουν την εξουσία. 

Όμως αυτό ήταν μόνο η αρχή για τις πολλές και 

σημαντικές άλλες ανακαλύψεις τους. Οι Κουρήτες 

υπήρξαν οι πρώτοι που ασχολήθηκαν και δίδαξαν στο 

ανθρώπινο είδος το κυνήγι φτιάχνοντας το πρώτο τόξο. 

Ασχολήθηκαν επίσης, με την κτηνοτροφία 

εξημερώνοντας τα ζώα, τη μελισσοκομία, τη 

μεταλλουργία και το χορό. Λέγεται ότι οι 

παραδοσιακοί χοροί της Κρήτης που χορεύονται μέχρι 

τις μέρες μας (πεντοζάλης, μαλεβιζιώτικος πηδηχτός, 

πυρρίχιος) έχουν τις ρίζες τους στον αρχαίο χορό των 

Κουρητών. Μία ακόμη εφεύρεση τους είναι το  

τύμπανο, το οποίο φαίνεται να το κατασκεύασαν  

τεντώνοντας το δέρμα ενός ζώου και το έκαναν δώρο 

στη Ρέα.                                                                               Αρχαίο μουσικό όργανο, τύμπανο 

Επίσης, οι Κουρήτες λέγεται πως ήταν οι ιδρυτές των Ολυμπιακών Αγώνων. 

Κατά τον μύθο τα πέντε αδέρφια σε μία εξόρμησή τους στα δάση της Πελοποννήσου 

θέλησαν κάποια στιγμή να ξαποστάσουν και για να διασκεδάσουν έκαναν αγώνα 

δρόμου μεταξύ τους. Νικητής αναδείχθηκε ο 

Παιωναίος. Για τη νίκη του ο Ιδαίος Ηρακλής  τον 

στεφάνωσε με κλαδιά αγριελιάς, την οποία υποτίθεται 

είχε εισάγει ο ίδιος από το βορρά. 

Σαν ανάμνηση αυτού του γεγονότος κάθε πέντε 

χρόνια, εφόσον πέντε ήταν και τα αδέρφια, γίνονταν 

αντίστοιχοι αγώνες, οι οποίοι, σύμφωνα με το μύθο, 

σταμάτησαν εξαιτίας ενός κατακλυσμού. Πενήντα χρόνια μετά τη φυσική 

καταστροφή ο Κλύμενος απόγονος του Κουρήτα Ηρακλή ίδρυσε βωμό στην Ολυμπία 

προς τιμή του μυθικού ιδρυτή των πρόδρομων Ολυμπιακών Αγώνων. Ο Ηρακλής 

Κουρήτας ή Ιδαίος Ηρακλής θεωρείται επίσης ότι έδωσε το όνομα του στην πόλη 

Ηράκλειο. 
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Ο μύθος για τους ΙδαίουςΔακτύλιους 

Οι Ιδαίοι Δάκτυλοι ταυτίζονται σε πολλά σημεία με τους Κουρήτες, έχουν 

κοινά ονόματα και χαρακτηριστικά αλλά και κοινούς μύθους. 

Σε ένα σημείο που διαφοροποιούνται όμως, είναι ο μύθος που αφορά τη 

γέννησή τους. Λέγεται ότι όταν έπιασαν οι πόνοι τη Ρέα και κρύφτηκε από το σύζυγό 

της στο σπήλαιο να γεννήσει, στη διάρκεια του τοκετού έπρεπε να πνίξει τους πόνους 

της χωρίς να φωνάξει. Έτσι έχωσε τα δάχτυλά της μέσα στη γη από όπου και 

ξεπήδησαν οι Ιδαίοι  Δάκτυλοι, οι  οποίοι ήταν 10 στον αριθμό.  

Κάποια από τα ονόματα των Ιδαίων Δακτύλων που σώζονται είναι Κέλμις, 

Άκμων, Δαμναμενεύς και Ακεσίδας. Αυτά τα ονόματα σχετίζονται με την 

επεξεργασία μετάλλων. Κέλμις είναι το εργαλείο που χρησιμοποιείται για την τήξη 

του σιδήρου, άκμων είναι το αμόνι και δαμναμενεύς είναι το σφυρί. Όχι τυχαία 

λοιπόν οι Ιδαίοι Δάκτυλοι αποτελούν σύμβολο για την ανάπτυξη της μεταλλουργίας 

και ο μύθος τους θέλει να ανακαλύπτουν τον σίδηρο. 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

                        Οι Κουρήτες 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ομάδα Fantastic 4  
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3. Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ  

ΚΑΙ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΝΩΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία η Ευρώπη ήταν η όμορφη κόρη του 

βασιλιά της Φοινίκης, Αγήνορα ή του Φοίνικα, γιου του Αγήνορα και της 

Τηλέφασσας ή της Κασσιέπειας, και αδελφή του Κάδμου του ιδρυτή της Θήβας. 

  Όταν η Ευρώπη μεγάλωσε, πήγε μια μέρα με τις φίλες τις να παίξουν στην 

ύπαιθρο και να μαζέψουν λουλούδια. Καθώς έπαιζε αμέριμνη την είδε ο θεός Δίας 

και την ερωτεύτηκε κεραυνοβόλα. Έτσι, για να την πλησιάσει μεταμορφώθηκε σε ένα 

λευκό, ήρεμο, εύσωμο, δυνατό ταύρο και πήγε κοντά της παριστάνοντας ότι βόσκει 

ενώ παράλληλα σκεφτόταν τον τρόπο που θα την κατακτούσε. Η Ευρώπη τον 

πλησίασε (ταύρο-Δία) και γοητευμένη από την ωραία κορμοστασιά του και από την 

δύναμη του άρχισε να τον χαϊδεύει. Έπειτα, ανέβηκε στην ράχη του για να τον 

ιππεύσει και τότε ο ταύρος άρχισε να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα. Ο μεταμορφωμένος 

ταύρος προκειμένου η όμορφη κόρη να μην του ξεφύγει διέσχισε τη θάλασσα, όλο το 

Λιβυκό πέλαγος, συνοδευόμενος από Τρίτωνες και Νηρηίδες ώσπου έφτασε στην 

Κρήτη και συγκριμένα στο Δικταίο Άντρο. Η «κλαίουσα» Ευρώπη που δεν μπορούσε 

να πηδήσει γιατί φοβόταν να μη σκοτωθεί κρατούσε με το αριστερό της χέρι το 

κέρατο του ταύρου ενώ με το άλλο το μαντήλι που ανέμιζε.  

Αφού έφτασαν στο νησί της Κρήτης ο Δίας  πήρε ξανά την αληθινή του 

μορφή και οδήγησε την Ευρώπη στη Γόρτυνα κάτω από τον αειθαλή της πλάτανο και 

εκεί έγινε η πρώτη τους συνεύρεση. Καρπός των ερωτικών τους ενώσεων ήταν ο 

Μίνωας, ο Ραδάμανθυς και ο Σαρπηδόνας. Λένε ακόμα ότι, όταν ο Δίας άφησε την 
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Ευρώπη για να πάει στον Όλυμπο, ο μεγάλος θεός πρόσφερε στην αγαπημένη του 

τρία μοναδικά δώρα: τον Τάλω (χάλκινο γίγαντα), έναν χρυσό σκύλο τον Λαίλαπα, 

που κανένα θήραμα δεν μπορούσε να του ξεφύγει και μια φαρέτρα με βέλη που δεν 

αστοχούσαν ποτέ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

Η Ευρώπη και ο Ταύρος 

 

Η Ευρώπη μετά τον θάνατό της λατρεύτηκε με το όνομα Ελλωτίς ή Ελλωτία. 

Στα Ελλώτια, γιορτή χαράς για την ανάσταση της φύσης, έπλεκαν ένα τεράστιο 

στεφάνι με περίμετρο είκοσι πήχεις (περίπου εννιά μέτρα) γύρω από τους μηρούς του 

αγάλματός της. Ο Αθήναιος παραδίδει ότι μέσα σε αυτό το στεφάνι περιέφεραν τα 

οστά της Ευρώπης σε πομπή. Όσο για τον ταύρο στον οποίο μεταμορφώθηκε ο Δίας 

απαθανατίστηκε ως ο ομώνυμος αστερισμός ανάμεσα στα σημεία του ζωδιακού 

κύκλου.  

Επίσης, νομίσματα της αρχαίας Γόρτυνας αναπαριστούν την Ευρώπη αλλά 

και στο σύγχρονο ελληνικό κέρμα των 2 ευρώ απεικονίζεται σκηνή από ψηφιδωτό 

που βρέθηκε στη Σπάρτη (3
ος

 αι. μ.Χ.) και αναπαριστά την αρπαγή της Ευρώπης από 

το Δία μεταμορφωμένο σε ταύρο.  

Όταν ο Δίας εγκατέλειψε την Ευρώπη και πήγε στον Όλυμπο για να γίνει 

βασιλιάς θνητών και αθανάτων, η Ευρώπη παντρεύτηκε τον βασιλιά της Κρήτης 

Αστέριο ή Αστερίωνα, ο όποιος υιοθέτησε τα παιδιά που είχε αποκτήσει με τον Δία. 

Μετά τον θάνατο του Αστερίωνα τον θρόνο αναλαμβάνει ο μεγαλύτερος  θετός γιος 

του, ο Μίνωας, ο οποίος έγινε βασιλιάς της μεγαλύτερης πόλης της Κρήτης, της 

Κνωσού, και έφτιαξε τον πρώτο ευρωπαϊκό πολιτισμό, τον μινωικό.   

Επίσης αυτός ήταν ο πρώτος έλληνας θαλασσοκράτορας και νομοθέτης που 

κυβέρνησε δίκαια όλη την Κρήτη και κατάφερε να ενώσει όλες τις πόλεις. Μάλιστα, 

λόγω της δίκαιης διοίκησης του ορίστηκε, σύμφωνα με το μύθο, ως ένας από τους 

http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/crete/contents.html?name=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7%CE%95%CE%BB%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%AF%CE%B1
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κριτές του Άδη μαζί με τον αδερφό του Ραδάμανθυ και τον Αιακό (γιο του Δία και 

της Νύμφης Αίγινας) αλλά ο Μίνωας λάμβανε τις τελικές αποφάσεις. 

 

Τα αδέρφια του Μίνωα 

Ραδάμανθυς:  

Ο Ραδάμανθυς στην ελληνική μυθολογία ήταν ένας από τους γιους του Δία 

και της Ευρώπης και αδελφός του Μίνωα και του Σαρπηδόνα. Σύμφωνα με το μύθο 

φημιζόταν για τη σοφία και τη δίκαιη κρίση του. Σε αυτόν αποδιδόταν η σύνταξη του 

κρητικού κώδικα. Τρεις ήταν οι βασικές του αρχές: α) είναι αθώος αυτός που χτυπά 

αμυνόμενος (αυτόν τον νόμο επικαλέστηκε ο Ηρακλής και αθωώθηκε για τον φόνο 

του δασκάλου του Λίνου με μια κιθάρα, γιατί εκείνος τον επέπληξε για τις επιδόσεις 

του) β) να υφίσταται κανείς το κακό που έκανε· γ) να μην δίνονται όρκοι για 

ασήμαντα πράγματα. Προς το τέλος του βίου του ο Ραδάμανθυς εξορίστηκε, ίσως 

οικειοθελώς, από την Κρήτη και πήγε στη Βοιωτία. Εκεί πήρε ως σύζυγο του την 

Αλκμήνη, μητέρα του ημίθεου Ηρακλή, που ήταν χήρα. Μετά τον θάνατό του ο 

Πλούτωνας του ανέθεσε να δικάζει τους νεκρούς του Άδη μαζί με τον Μίνωα.   

 

Σαρπηδόνας:  

Ο Σαρπηδόνας ήταν ένας ακόμα από τους γιους του Δία και της Ευρώπης και 

αδελφός του Μίνωα και του Ραδάμανθυ. Ήταν βασιλιάς της Λυκίας στη μικρά Ασία 

και έζησε εκεί τρεις γενιές. Λατρευόταν ως θεός στην Λυκία, την Καρία, την Κιλικία 

και τη Φρυγία. Η λατρεία του από εκεί διαδόθηκε στη Θράκη και την Αίγυπτο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Ο θάνατος του Σαρπηδόνος. Λεπτομέρεια από ερυθρόμορφη υδρία από  

                      την Ηράκλεια της Μεγάλης Ελλάδας, περ.400 π.Χ. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%82_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%B7_%CE%9C%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CE%B1
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Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τον Όμηρο, παιδιά του Δία και 

της Ευρώπης ήταν μόνο ο Μίνωας και ο Ραδάμανθυς (και οι δυο φέρονται ως κριτές 

στον Άδη των Ελλήνων). Ο Σαρπηδόνας ήταν γιος του Δία και της Λαοδάμειας, 

κόρης του Βελλεροφόντη, του ήρωα και ηγεμόνα της Λυκίας.  

Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, όμως, ο Μίνωας ήταν γιος ενός Έλληνα, μάλλον 

Κρητικού, που δεν αναφέρει το όνομά του (υπονοεί τον βασιλιά Αστέριο) και της 

Ευρώπης, πριγκίπισσας της Φοινίκης και αδελφός όχι του Ραδάμανθυ, αλλά του 

Σαρπηδόνα, ο οποίος συνεπλάκη με το Μίνωα για το ποιος θα πάρει τη βασιλεία και 

ηττηθείς πήρε τους στασιαστές του και πήγαν στη Μίλητο της Μ. Ασίας.  

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ομάδα Γείτονες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/Όμηρος
https://el.wikipedia.org/wiki/Άδης
https://el.wikipedia.org/wiki/Λαοδάμεια
https://el.wikipedia.org/wiki/Βελλεροφόντης
https://el.wikipedia.org/wiki/Ηρόδοτος
https://el.wikipedia.org/wiki/Μίλητος
https://el.wikipedia.org/wiki/Μικρά_Ασία
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4. ΤΑΛΩΣ  

Ο Τάλως ήταν ένας μυθικός γίγαντας με μορφή ανθρώπου. Εξωτερικά έμοιαζε 

με θεόρατο άνδρα με σώμα που ήταν φτιαγμένο από χαλκό και τον κρατούσε στη ζωή 

μία και μόνη φλέβα, η οποία ξεκινούσε από τον αυχένα και κατέληγε στους 

αστραγάλους. Εκεί υπήρχε σφηνωμένο ένα χάλκινο καρφί, που δεν επέτρεπε να χυθεί 

από μέσα του το λιωμένο μέταλλο (ιχώρ) που έτρεχε αντί για αίμα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Στιγμιότυπο από την ταινία: Ο Ιάσων και οι Αργοναύτες (1963) 

 

Ο Τάλως θεωρείται ως το πρώτο «ρομπότ» που αναφέρεται στη μυθολογία 

ενώ είναι από τις πιο αγαπητές προσωπικότητες του αρχαίου κόσμου. Είναι ένας από 

τους πιο σημαντικούς ελληνικούς μύθους και συμβολίζει τη μεγάλη τεχνολογική 

εξέλιξη της μινωικής μεταλλουργίας.  

Κατά μία εκδοχή ο Τάλως δε γεννήθηκε αλλά φτιάχτηκε με εντολή του Δία 

από τον πολυτεχνίτη Δαίδαλο ή από τον Ήφαιστο, τον θεό της φωτιάς και του 

σιδήρου, ως δώρο στον Μίνωα ώστε να φυλάει την Κρήτη.   

Άλλη εκδοχή αναφέρει ότι ο Τάλως μαζί με ένα χρυσό σκύλο που δεν του 

ξέφευγε κανένα θήραμα και μια φαρέτρα με βέλη που δεν έχαναν ποτέ τον στόχο 

τους αποτελούσαν τα δώρα του Δία προς την αγαπημένη του Ευρώπη, η οποία του 

χάρισε τρεις γιους: τον Μίνωα στον οποίο δώρισε αργότερα τον Τάλω και ήταν ο 

μυθικός βασιλιάς της Κνωσού, τον Ραδάμανθυ και τον Σαρπηδόνα.  

Μια ακόμα εκδοχή θέλει αυτόν τον τόσο βαθιά ριζωμένο στη λαϊκή 

συνείδηση γίγαντα να συνδέεται με δεσμούς συγγένειας με τον Μίνωα ως τρίτο 

αδελφό του μετά τον Σαρπηδόνα και τον Ραδάμανθυ. Ο Πλάτωνας τον θεωρεί 

υπαρκτό πρόσωπο και αδελφό του Ραδάμανθυ.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82
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Σε νόμισμα που βρέθηκε στο μινωικό ανάκτορο της Φαιστού ο Τάλως 

απεικονίζεται νέος, γυμνός και με φτερά στους ώμους. Πιθανώς τα φτερά εξηγούν 

την μεγάλη του ταχύτητα καθώς μπορούσε να γυρίζει ολόκληρη την Κρήτη τρεις 

φορές την μέρα για να την προστατεύει από τους εχθρούς.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Αρχαία νομίσματα που απεικονίζουν τον Τάλω 

 

Η δουλειά του Τάλου ήταν η προστασία της Κρήτης από κάθε εισβολέα. Όταν 

έβλεπε άγνωστα πλοία να κινούνται απειλητικά προς την Κρήτη πετούσε τεράστιους 

βράχους εναντίον τους βυθίζοντάς τα. Εάν κάποιοι ξέφευγαν και κατάφερναν να 

πατήσουν στη στεριά, τότε αυτός τους έκαιγε με την ανάσα του ή πυράκτωνε το 

χάλκινο σώμα του και μετά τους αγκάλιαζε σφιχτά πάνω του και φυσικά πέθαιναν. 

Όπως λέει ο μύθος, ο Τάλως αφού συνέτριβε ή έκαιγε τους εχθρούς της Κρήτης 

ξεσπούσε σε γέλια. 

 

Τάλως ο προστάτης των νόμων της Κρήτης 

Ο Τάλως όμως δεν είχε μοναδικό χρέος να προστατεύει την Κρήτη από 

εχθρούς αλλά και από κάθε είδους αδικία. Κατά τον Πλάτωνα ήταν επιφορτισμένος 

με το καθήκον να επιτηρεί την εφαρμογή των νόμων στην Κρήτη. Τρεις φορές το 

χρόνο γύριζε όλα τα χωριά του νησιού κουβαλώντας στην πλάτη του χάλκινες πλάκες 

με χαραγμένους τους θεϊκούς δίκαιους νόμους. Σκοπός ήταν να φροντίζει να 

τηρούνται αυτοί οι νόμοι, γεγονός που δείχνει την μεγάλη σημασία που έδιναν οι 

Μινωίτες στον θεσμό αυτό. Οι χάλκινες πλάκες που κουβαλούσε ήταν μεταγενέστερη 

προσπάθεια να εξηγηθεί γιατί αναφέρεται σαν χάλκινος. Σημειώνεται ότι στις πόλεις 

υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων ήταν ο Ραδάμανθυς που μαζί με τον Μίνωα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82
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μετά τον θάνατο τους έγιναν κριτές των ψυχών στον Άδη σύμβολα ανθρώπινης 

δικαιοσύνης. 

Ο Τάλως κατάφερε για πολλά χρόνια να εξοντώνει τους εχθρούς της Κρήτης 

μέχρι που ήρθε η ώρα του να πεθάνει. Ο θάνατος του προήλθε όταν η Αργώ, το 

μυθικό πλοίο, με πλήρωμα τον Ιάσωνα, τη Μήδεια και τους αργοναύτες γύριζαν από 

την Κολχίδα. Θέλοντας οι αργοναύτες να αποβιβαστούν στο νησί έπρεπε να 

αντιμετωπίσουν τον χάλκινο γίγαντα που τους κρατούσε σε απόσταση. Τότε η Μείδια 

μάγεψε με τα λόγια της τον Τάλω υποσχόμενη την αθανασία του. Έτσι μπόρεσε ο 

Ιάσωνας να τον πλησιάσει και να του αφαιρέσει το καρφί από τη φτέρνα που του 

έκλεινε τη μια και μοναδική φλέβα από την οποία έρεε, αντί για αίμα,  το λιωμένο 

μέταλλο, ιχώρ. Τέλος, άλλη εκδοχή αναφέρει ότι τον σκότωσε ο Ποίας, ο πατέρας 

του Φιλοκτήτη, χτυπώντας τον με βέλος στο ίδιο ευάλωτο σημείο του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Τάλως και η Αργώ 

 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ομάδα Γείτονες 
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5. ΒΡΙΤΟΜΑΡΤΙΣ Ή ΔΙΚΤΥΝΝΑ 
 

Η Βριτόμαρτις ή Δίκτυννα ήταν μια νέα και 

όμορφη θεότητα της ελληνικής μυθολογίας που 

λατρευόταν στην Κρήτη. Το όνομα Δίκτυννα 

συνδέεται με δύο πράγματα: με το όρος Δίκτη που 

βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της Κρήτης αλλά 

και με το δίχτυ καθώς παρουσιαζόταν και ως 

προστάτιδα των ψαράδων. 

Στα φιλολογικά κείµενα και στις 

Ελληνιστικές επιγραφές ήταν η θεά που λάτρευαν 

οι κοπέλες και οι νέοι κυνηγοί στο ανατολικό 

τµήµα της Κρήτης, από την Λατώ ως τη Γόρτυνα. 

Από τα λίγα που γνωρίζουμε, η θεά είχε ως ιερά 

της δέντρα το πεύκο και τον σχίνο και στο Ιερό της 

έµπαιναν µόνο µε γυµνά πόδια.                                           Ο Μίνωας και η Βριτόμαρτις 

Η Βριτόµαρτις ήταν παλαιότατη θεότητα, πιθανώς χρονολογούμενη από την 

Μινωική εποχή. Το όνομά της ανήκει στο προϊστορικό ιδίωµα της Κρήτης. Οι 

αρχαίοι συγγραφείς Σολίνος και Ησύχιος το ερμηνεύουν εκ του Βριτύ=γλυκύ και του 

μάρτις=παρθένος, που σήμαινε Γλυκειά Παρθένος. Σύμφωνα με την επικρατέστερη 

παράδοση, η Βριτόμαρτις ήταν κόρη του Δία και της Κάρμης, θυγατέρας του 

Ευβούλου, αν και ορισμένοι, συνταυτίζοντάς την με την Άρτεμη, πίστευαν ότι ήταν 

θυγατέρα της Λητούς.  

Σαν νεαρή Παρθένα, η Βριτόμαρτις συχνά απαντάται ως πολύ αγαπητή 

ακόλουθος της Άρτεμης που της κρατούσε τα κυνηγόσκυλα δεμένα. Της άρεσε το 

κυνήγι και είχε επινοήσει το κυνηγετικό δίχτυ. Έτσι την είδε ο Μίνωας και την 

ερωτεύτηκε. Τότε η Βριτόμαρτις προσπάθησε να κρυφτεί στα πυκνόφυλλα δάση και 

στα υγρά λιβάδια αλλά ο Μίνωας, φλογισμένος από τον πόθο του, την κατεδίωξε 

αδιάκοπα για εννέα μήνες, ώσπου την απομόνωσε σ’ ένα ακρωτήρι. Εκεί, το πέπλο 

της Βριτομάρτιδος μπλέχτηκε σε μια μυρτιά, σκίστηκε και για να αποφύγει τον 

Μίνωα έπεσε στη θάλασσα από τα βράχια του όρους Δίκτη. Κάποιοι ψαράδες την 

έσωσαν, καθώς έπεσε στα δίχτυα τους, και η Άρτεμις θεοποίησε την Βριτόμαρτι με 

το όνομα Δίκτυννα ή Δίκταιννα εξαιτίας του όρους Δίκτη από το οποίο έπεσε.  
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                                         Ο Μίνωας και η Βριτόμαρτις 
 

Κατά μια άλλη εκδοχή οι Κύδωνες, οι πιο παλιοί κάτοικοι της Κρήτης, ήταν 

αυτοί που την ονόμασαν Δίκτυννα, δηλαδή κόρη των διχτυών και της αφιέρωσαν το 

Δικταίο όρος και τη λάτρεψαν σαν θεά. 

Από τότε λέγεται πως η Βριτόμαρτις διατρέχει τις θάλασσες τη νύχτα και 

εμφανίζεται στους κατοίκους των ακτών και των νησιών. Σύμφωνα με την παράδοση, 

η Δίκτυννα ήταν που πρωτοστατούσε στις μυήσεις των εφήβων στις λόχμες, στα 

φαράγγια και στα βράχια του νησιού. Η λατρεία της θεωρείται ως μία από τις πιο 

γνωστές λατρείες στα Άπτερα, στην είσοδο του κόλπου της Σούδας.  

Σε μια άλλη παραλλαγή, η Βριτόμαρτις, αφού ξέφυγε από τις επιθυμίες του 

Μίνωα βρέθηκε στην Αίγινα ταξιδεύοντας με το πλοίο του Ανδρομήδη, ο οποίος, 

όμως, της ρίχτηκε. Για να ξεφύγει και από αυτόν, κατέβηκε από το πλοίο του και 

πήγε σε ένα κοντινό άλσος του νησιού. Ενώ ο Ανδρομήδης την πλησίαζε απειλητικά, 

η Βριτόμαρτις εξαφανίστηκε και στη θέση εκείνη οι Αιγινήτες, για να τιμήσουν την 

αγνότητά της, ίδρυσαν ιερό στο άλσος αυτό και εφεξής τη λάτρευαν ως θεά με το 

όνομα «Αφαία» (η εξαφανισμένη). 

 Ωστόσο, η Βριτόμαρτις και η Δίκτυννα συχνά συνταυτίζονται με την θεά 

Άρτεμη και η συγχώνευσή τους επιβεβαιώνεται τόσο από τη διαχρονικότητα της 

Αρτεμίσιας λατρείας όσο και από πολλούς αρχαίους συγγραφείς και έτσι  τα ονόματα 

Αφαία, Βριτόμαρτις, Δίκτυννα κατέληξαν λατρευτικά επίθετα της ολυμπιακής θεάς. 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ομάδα Γείτονες 
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6. Ο ΜΙΝΩΑΣ, Η ΠΑΣΙΦΑΗ 

ΚΑΙ Ο ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ 

 

                                                   Ο Μίνωας 

 Ο Μίνωας, γιος του Δία και της Ευρώπης, 

ήταν  βασιλιάς της Κρήτης που έζησε τρεις γενιές 

πριν από τον Τρωικό πόλεμο. Ο Μίνωας 

παντρεύτηκε την Πασιφάη και μαζί της απέκτησε 

τέσσερεις γιους, τον Ανδρόγεω, το Δευκαλίωνα, το 

Γλαύκο και τον Κατρέα και τέσσερις κόρες, την 

Ακάλλη ή Ακαλλίδα, την Αριάδνη, τη Φαίδρα και 

την Ξενοδίκη.                                                                               Ο Μίνωας 

Το βασίλειο του Μίνωα περιελάμβανε ολόκληρη την Κρήτη και τις Κυκλάδες, 

που λέγονταν Μινωίδες. Πρωτεύουσα του μινωικού βασιλείου ήταν η Κνωσός. Εκεί 

ήταν τα περίφημα ανάκτορα του Μίνωα τα οποία  αποτελούσαν μια ολόκληρη σχεδόν 

πόλη. Από αρχιτεκτονική και καλλιτεχνική άποψη, τα ανάκτορα του Μίνωα στην 

Κνωσό είναι κάτι μοναδικό σε όλο τον κόσμο, όπως μοναδικό είναι και το 

αρχαιολογικό ενδιαφέρον που προκαλούν. Άλλωστε ο Μινωικός πολιτισμός δεν είναι 

μόνο ένας από τους αρχαιότερους πολιτισμούς του κόσμου αλλά και ένας από τους 

λαμπρότερους. 

Ο Μίνωας δεν ήταν μόνο ένας ξακουστός βασιλιάς αλλά και ένας εξαίρετος 

νομοθέτης. Παρέλαβε από τον Δία το χρυσό σκήπτρο και τους νόμους με τους 

οποίους κυβέρνησε, αναθέτοντας την εφαρμογή τους στον αδερφό του Ραδάμανθυ 

στην πρωτεύουσα του κράτους και στον Τάλω στα χωριά. Κάθε εννιά χρόνια ο 

Μίνωας αποσυρόταν μόνος στην Ίδα, το σπήλαιο όπου γεννήθηκε ο Δίας στον 

Ψηλορείτη. Εκεί συμβουλευόταν τον θεό ή άκουγε από τον ίδιο τους νόμους και τους 

έγραφε. Το επίθετο εννέωρος που αποδόθηκε στον Μίνωα εξηγείται από την κάθε 

εννέα χρόνια ανανέωση του δικαίου ή γιατί ο Δίας υπήρξε ο δάσκαλός του από τότε 

που ο Μίνωας ήταν εννιά χρονών και για εννιά χρόνια του δίδαξε την τέχνη του να 

κυβερνά.
 
 Ο Μίνωας ήταν τόσο δίκαιος που μετά τον θάνατό του ορίστηκε από τους 

θεούς κριτής των ψυχών στον Άδη. 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Ftroikospolemos%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFHZPh9vxYQ3mGIryXYz4wCdfnP0Q
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE


Η ΚΡΗΤΗ ΤΩΝ ΜΥΘΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΡΥΛΩΝ 

28 
 

Η Πασιφάη 

Η Πασιφάη, κατά την ελληνική μυθολογία, ήταν κόρη του Ήλιου και της 

νύμφης Περσηίδος, αδερφή του Πέρση, του Αιήτη και της Κίρκης και σύζυγος του 

βασιλιά της Κρήτης Μίνωα που μαζί του απέκτησε τέσσερις γιους και τέσσερις 

κόρες. Το όνομά της, πας + φάος (φως) σημαίνει αυτή που φέγγει σε όλους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Η Πασιφάη και το βρέφος Μινώταυρος 

 

Η Πασιφάη λατρευόταν κυρίως στη Κρήτη αλλά και στη Λακεδαίμονα ως 

μάντισσα και χρησμοδότρια. Στην Πασιφάη αποδίδονταν, επίσης, γνώσεις αρχαίας 

μαγείας με την οποία μπορούσε να θανατώνει κάθε γυναίκα που υποπτευόταν ως 

ερωμένη του Μίνωα. Είχε τη δύναμη να τις μεταμορφώνει σε φίδια ή οτιδήποτε άλλο 

προκειμένου να καταστήσει τον Μίνωα άγονο.  

 

Ο Μινώταυρος 

Στην Ελληνική μυθολογία, ο Μινώταυρος ήταν ένα ον με σώμα ανθρώπου 

αλλά κεφάλι και ουρά ταύρου. Πέρα από την περιγραφική αυτή ονομασία του, το 

όνομα του Μινώταυρου ήταν Αστερίων. Κάποιες φορές αναπαριστάται ακόμη ως 

ταύρος με κορμό ανθρώπου, σε αντιστοιχία με τον Κένταυρο. Κατοικούσε στο 

Λαβύρινθο, κτίσμα που φτιάχτηκε από τον Δαίδαλο κατόπιν εντολής του βασιλιά της 

Κρήτης, Μίνωα. Ο Μινώταυρος σκοτώθηκε από τον Θησέα. 

 

Ο μύθος 

 Ο Μίνωας έγινε βασιλιάς της Κρήτης όταν μετά το θάνατο του θετού του 

πατέρα Αστέριου διεκδίκησε το θρόνο. Προκειμένου να κάμψει τις αντιστάσεις των 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CE%B2%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B7%CF%83%CE%AD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
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Κρητών και των αδελφών του, ισχυρίστηκε ότι οι θεοί, του είχαν ήδη παραχωρήσει 

τη θέση αυτή. Για να το αποδείξει είπε ότι οι θεοί θα του έστελναν ότι τους ζητούσε.  

Στη συνέχεια έκανε θυσία στον Ποσειδώνα και ζήτησε από το θεό να βγάλει 

έναν άσπρο ταύρο από τη θάλασσα με την υπόσχεση να θυσιάσει το ζώο για να τον 

τιμήσει. Ο Ποσειδώνας έστειλε τον ταύρο, πράγμα που εξασφάλισε στον Μίνωα την 

εξουσία χωρίς αντίρρηση, ως σημάδι της προτίμησης των θεών για τον Μίνωα στη 

διαμάχη που είχε με τους αδελφούς του Ραδάμανθυ και Σαρπηδόνα για την εξουσία. 

Ο βασιλιάς όμως παρέλειψε να θυσιάσει τον ταύρο, γιατί έβρισκε πως ήταν πολύ 

όμορφος και έστειλε τον ταύρο στα κοπάδια του καθώς επιθυμούσε να διατηρήσει τη 

ράτσα του. Θυσίασε μάλιστα έναν άλλο ταύρο στη θέση του, νομίζοντας ότι έτσι θα 

κατόρθωνε να ξεγελάσει τον θεό της θάλασσας αλλά δεν το κατάφερε και εξόργισε 

τον θεό.  

Η οργή του Ποσειδώνα για τον εμπαιγμό του Μίνωα ενέβαλε στην Πασιφάη 

ερωτική μανία έτσι ώστε να ερωτευτεί παράφορα τον ταύρο. Η τελευταία 

παρακάλεσε τον Δαίδαλο να κατασκευάσει ένα ξύλινο ομοίωμα μικρής αγελάδας, 

κούφιο εσωτερικά, προκειμένου έτσι να προκαλέσει τον ταύρο. Με την ένωση της 

Πασιφάης και του ταύρου γεννήθηκε ο Μινώταυρος (Αστερίων), που είχε σώμα 

ανθρώπου και κεφάλι ταύρου.  

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ομάδα Τενεκέδες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82
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7. ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΚΑΙ ΙΚΑΡΟΣ 

 

Η πτώση του  Ίκαρου -Ρούμπενς 

 

Ο Δαίδαλος 

Ο Δαίδαλος είναι ο μεγαλύτερος εφευρέτης στην αρχαία Ελλάδα, ένας 

πραγματικός πολυτεχνίτης και καλλιτέχνης ταυτόχρονα, όπως υποδηλώνει το όνομα 

Δαίδαλος που προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα δαιδάλω = εργάζομαι με 

τέχνη.  

Ο Δαίδαλος καταγόταν από την Αθήνα και ήταν απόγονος του Ερεχθέα 

(μυθικός επώνυμος ήρωας και βασιλιάς των Αθηνών, ιδρυτής των Παναθηναίων 

αγώνων). Από σπουδαία γενιά ήταν και η μητέρα του η Αλκίππη (ή Φρασιμήδη ή 

Ιφηνόη), που κρατούσε από τον Κέκροπα, τον μυθικό ιδρυτή της πόλης των Αθηνών. 

Σύμφωνα με μία άλλη εκδοχή ο Δαίδαλος καταγόταν από τον θεό Ήφαιστο και από 

αυτόν κληρονόμησε την ικανότητα να μπορεί να κατασκευάζει σχεδόν τα πάντα.  

Ο Δαίδαλος ήταν σπουδαίος αρχιτέκτονας και γλύπτης της Αθήνας. Ήταν ο 

πρώτος ο οποίος δημιούργησε αγάλματα στα οποία έδωσε ελεύθερη κίνηση στα μέλη 

του σώματος τους. Ακόμα έφτιαξε αγάλματα με περισσότερη εκφραστικότητα στο 

πρόσωπο προσθέτοντας τα χαρακτηριστικά του ματιού. Λεγόταν μάλιστα ότι τα 

αγάλματα που έβγαιναν από το εργαστήριο του Δαίδαλου έμοιαζαν με ζωντανά. Τόσο 

ζωντανά ώστε μια μέρα ο Ηρακλής είδε ένα άγαλμα ενός άνδρα σε θέση μάχης, 

νόμιζε ότι του επιτίθεται και το κατέστρεψε με το ρόπαλό του. Όταν κατάλαβε ότι ο 
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πολεμιστής ήταν άγαλμα και μάλιστα παρίστανε τον ίδιο ζήτησε συγνώμη από τον 

Δαίδαλο.  

 

Ο Ίκαρος 

Ο Ίκαρος είναι γιος του Δαίδαλου και της Ναυκράτης, μιας δούλας του Μίνωα. Κατά 

την ελληνική μυθολογία συχνά παρουσιάζεται ως επινοητής της ξυλογλυπτικής. 

 

Ο μύθος 

O ανιψιός του Δαίδαλου, ο 

Τάλως (διαφορετικός από τον 

γίγαντα Τάλω τον φύλακα της 

Κρήτης), ο οποίος ήταν μαθητής 

του με τον καιρό έγινε ένας πολύ 

καλός τεχνίτης. Λέγεται ότι ο 

Τάλως διακρινόταν για τη 

δεξιοτεχνία του και μια ημέρα ανακάλυψε το πριόνι, εμπνευσμένος από το σαγόνι 

ενός φιδιού. Ο Δαίδαλος επειδή φοβόταν ότι ο Τάλως θα γινόταν πιο ξακουστός από 

αυτόν θέλοντας να τον σκοτώσει τον οδήγησε  πάνω στην στέγη του ναού της 

Αθηνάς και προσποιούμενος ότι του έδειχνε τη θέα τον έσπρωξε και τον σκότωσε. 

Αμέσως μετά ο Δαίδαλος κατέβηκε από την ακρόπολη, έβαλε το σώμα του Τάλου σε 

ένα σακί με σκοπό να το θάψει κάπου. Όταν οι περαστικοί τον ρώτησαν τι είχε μέσα 

στο σακί αυτός τους είπε ότι είχε ένα νεκρό ψάρι, όμως οι κηλίδες που υπήρχαν στο 

σακί φανέρωσαν αυτό που είχε κάνει. Καταδικάστηκε σε θάνατο από τον Άρειο Πάγο 

αλλά κατάφερε να  δραπετεύσει και πήγε στην Κρήτη.  

Ο βασιλιάς της Κρήτης, ο Μίνωας, έδωσε σπίτι στον Δαίδαλο και του ανέθεσε 

το χτίσιμο πολλών κτιρίων. Ο Μίνωας ήταν πολύ ευχαριστημένος με τον Δαίδαλο, 

μέχρι που συνέβη κάτι που προκάλεσε την οργή του. Ο Δαίδαλος βοήθησε τη γυναίκα 

του Μίνωα, Πασιφάη, να συνευρεθεί με τον λευκό ταύρο του Ποσειδώνα 

κατασκευάζοντας ένα ξύλινο ομοίωμα αγελάδας, κούφιο εσωτερικά, το οποίο έντυσε 

με αληθινό δέρμα αγελάδας. Από την συνεύρεση της Πασιφάης και του ταύρου 

γεννήθηκε ο Μινώταυρος. Ο Μινώταυρος ήταν ένα τέρας το οποίο είχε σώμα 

ανθρώπου με  κεφάλι ταύρου και τρεφόταν με ανθρώπινη σάρκα. 
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Στη συνέχεια ο Μίνωας για να κρύψει 

την ντροπή του ζήτησε από τον Δαίδαλο να 

φτιάξει κάτι όπου θα φυλάκιζε τον Μινώταυρο. 

Ο Δαίδαλος κατασκεύασε τον λαβύρινθο, ένα 

κτίριο με στενούς διαδρόμους και πολύπλοκες 

στροφές, που μπέρδευε τόσο πολύ όποιον 

έμπαινε μέσα ώστε δεν μπορούσε να βρει την 

έξοδο.  

Ένα δεύτερο γεγονός που σύμφωνα με 

το μύθο εξόργισε τον Μίνωα ήταν ότι ο 

Δαίδαλος βοήθησε την κόρη του, Αριάδνη, η 

οποία είχε ερωτευτεί τον Θησέα, δίνοντας της ένα κουβάρι δυνατή κλωστή (Μίτος 

της Αριάδνης). Έτσι ο Θησέας κατάφερε να βρει την έξοδο του Λαβύρινθου, μετά το 

φόνο του Μινώταυρου. Οργισμένος ο Μίνωας απαγόρευσε οριστικά την αναχώρηση 

του Δαίδαλου και του νεαρού γιού του Ίκαρου από την Κρήτη και τους φυλάκισε 

στον Λαβύρινθο σαν τιμωρία για τη βοήθεια που πρόσφερε ο Δαίδαλος τόσο στη 

βασίλισσα Πασιφάη όσο και στην Αριάδνη. 

 

 

                                                                        Ο Λαβύρινθος  

 

Ο πολυμήχανος Δαίδαλος για να δραπετεύσει με τον γιο του Ίκαρο από τον 

λαβύρινθο σκέφτηκε να φτιάξει δύο ζευγάρια φτερά δένοντας κάθε λογιών φτερά με 

κλωστές και καλάμια τα οποία συναρμολόγησε με κερί και τα στερέωσε στους ώμους 

τους. Όταν τελείωσε την κατασκευή των φτερών και ήταν έτοιμος να φύγει με τον γιο 

του, του είπε να μην πετάει πολύ κοντά στον ήλιο γιατί θα λιώσει το κερί και τα 
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φτερά θα διαλυθούν. Επίσης του είπε να μην πετάει πολύ χαμηλά γιατί τα φτερά θα 

βραχούν και θα βαρύνουν και θα πέσει στην θάλασσα. Όταν άρχισαν να πετούν όλα 

ήταν μια χαρά. Ωστόσο, ο Ίκαρος, λόγω του ενθουσιασμού του, παράκουσε την 

συμβουλή του πατέρα του και πέταξε πολύ ψηλά με αποτέλεσμα να λιώσει το κερί 

από τα φτερά του και ο Ίκαρος να πέσει στην θάλασσα και να πνιγεί. Μόλις ο 

Δαίδαλος είδε ότι ο γιος του πνίγηκε  κατέβηκε στο νησί και έθαψε τον γιο του εκεί. 

Αυτό το νησί ονομάστηκε Ικαρία και το πέλαγος όπου πνίγηκε ονομάστηκε Ικάριο 

πέλαγος.  

 

 

Χάρτης της Ικαρίας 

  

Σύμφωνα με άλλες εκδοχές  του μύθου ο Δαίδαλος και ο Ίκαρος έφυγαν από 

την Κρήτη με ένα πλοίο που τους έδωσε η Πασιφάη  προκειμένου να βοηθήσει τον 

Δαίδαλο να γλιτώσει από την τιμωρία του Μίνωα και πλέοντας ανατολικά των 

Κυκλάδων ο Ίκαρος λόγω της απροσεξίας του έπεσε στην θάλασσα και πνίγηκε.  

Ακόμα μια πιο ορθολογική εκδοχή είναι ότι ο Δαίδαλος εφηύρε τα ιστία που 

τους βοήθησαν να περάσουν τα κωπήλατα πλοία του Μίνωα και να διαφύγουν και η 

εκδοχή της κατασκευής των φτερών προέκυψε επειδή το πανί από μακριά φαινόταν 

σαν φτερό. Ο Ίκαρος, σύμφωνα με αυτήν την εκδοχή πνίγηκε, εξαιτίας της 

απροσεξίας του, όταν το καράβι τους ανατράπηκε. 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ομάδα Θρύλοι 
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8. Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΙΝΩΑ 

 

Όταν ο Δαίδαλος  δραπέτευσε από την Κρήτη και μετά την  απώλεια του γιου 

του Ίκαρου κατέφυγε στη Σικελία, στην πόλη  Κάμικο ή Κύμη όπου εκεί τον 

φιλοξένησε ο βασιλιάς Κώκαλος. Ο Μίνωας όμως δεν σταμάτησε να τον καταδιώκει. 

Προκειμένου να βρει τον Δαίδαλο ο Μίνωας διέδωσε σε όλους τους βασιλιάδες του 

τότε κόσμου, ότι όποιος κατάφερνε να περάσει μία κλωστή μέσα από το κέλυφος 

ενός σαλιγκαριού θα κέρδιζε μεγάλη αμοιβή.   

 

Χάρτης της Σικελίας 

 

Ο βασιλιάς Κώκαλος ζήτησε από τον Δαίδαλο να βρει την λύση του γρίφου 

ελπίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα αποκτούσε κύρος το βασίλειό του και ίσως και 

την εύνοια του Μίνωα. Πράγματι, ο Δαίδαλος κατάφερε να λύσει το γρίφο ως εξής: 

Αφού τρύπησε το κάτω μέρος του σαλιγκαριού, το άλειψε με μέλι και έδεσε μια 

κλωστή σε ένα μυρμήγκι. Το μυρμήγκι, θέλοντας να φτάσει στο μέλι πέρασε μέσα 

από τις σπείρες του κελύφους τραβώντας μαζί του την κλωστή. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι η λύση αυτού του γρίφου θύμιζε πολύ το μύθο της εξόδου από το Λαβύρινθο με 

τον μίτο της Αριάδνης.  

Όταν ο Κώκαλος ανακοίνωσε με ενθουσιασμό στον Μίνωα την λύση του 

γρίφου, ο Μίνωας κατάλαβε αμέσως ότι ο Δαίδαλος κρυβόταν στη Σικελία και 

κατέπλευσε ο ίδιος προσωπικά να τον ζητήσει πίσω από τον Κώκαλο. Ο Κώκαλος, 

όμως, δεν ήθελε να χάσει τον Δαίδαλο από την υπηρεσία του  και ενώ υποσχέθηκε να 

τον παραδώσει στο Μίνωα, κατέστρωσε σχέδιο δολοφονίας. Όταν έφτασε ο Μίνωας 
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στη Σικελία ζήτησε από τις κόρες του να προσφέρουν στον φιλοξενούμενο ένα θερμό 

λουτρό.  Οι κόρες του Κώκαλου, όμως, του έριξαν καυτό νερό με αποτέλεσμα ο 

Μίνωας να βρει φρικτό θάνατο. Ο Κώκαλος παρέδωσε το πτώμα στους Κρήτες, 

λέγοντας ότι ο βασιλιάς Μίνωας γλίστρησε στο λουτρό Οι Κρήτες τον έθαψαν επί 

τόπου σε διπλό τάφο: στον εσωτερικό χώρο τοποθέτησαν τη στάχτη του Μίνωα, ενώ 

μια δεύτερη αίθουσα ήταν ιερό της Αφροδίτης. Σήμερα εκεί υπάρχει μία πόλη που 

ονομάζεται Μινώα, ενώ και άλλες πόλεις έχουν χτιστεί εκεί από τους Κρήτες. 

Ο παραπάνω μύθος εξασφαλίζει ένα βολικό για τον βασιλιά Μίνωα θάνατο, 

που δεν θα μπορούσε να πεθάνει στο κρεβάτι του ούτε και να νικηθεί από κάποιον. 

Επιπλέον, ο θάνατός του μακριά από το νησί εξηγεί μυθολογικά τους 

κρητικούς εποικισμούς στη Σικελία. 

Τέλος, καθώς η διοίκηση του Μίνωα θεωρήθηκε ανθρωπιστική και δίκαιη, 

σύμφωνα με το μύθο μετά το θάνατό του, ορίστηκε από τον Δία ως ένας από τους 

κριτές του Άδη μαζί με τον αδερφό του Ραδάμανθυ και τον Αιακό με το Μίνωα, 

όμως, να λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις. 

 

              

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ομάδα Θρύλοι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/crete/contents.html?name=%CE%9A%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%95%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF%CE%A3%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1
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9. Ο ΘΗΣΕΑΣ, Η ΑΡΙΑΔΝΗ 

ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ 

 

Ο Θησέας 

Ο Θησέας ήταν Έλληνας 

βασιλιάς των Αθηνών κατά την ελληνική 

μυθολογία, γιός του Αιγέα και της 

Αίθρας και ο πιο δημοφιλής ήρωας στην 

αρχαία Ελλάδα μετά τον Ηρακλή. Το 

γνωστότερο κατόρθωμα του Θησέα 

υπήρξε η θανάτωση του Μινώταυρου. 

                                                                                     Η θανάτωση του Μινώταυρου  

 

Η Αριάδνη 

Η Αριάδνη ήταν κόρη του βασιλιά Μίνωα της Κρήτης και της Πασιφάης. Το 

όνομά της συνδέεται ιδιαίτερα με τον μύθο του Θησέα, με τον Μινώταυρο, και με το 

θεό Διόνυσο. 

 

 

                            Η Αριάδνη με τον «μίτο» και ο Θησέας 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%86%CE%AC%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B7%CF%83%CE%AD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%8C%CE%BD%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%82
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Ο Μύθος 

Ο Μίνωας, για να τιμωρήσει τους Αθηναίους επειδή σκότωσαν τον γιο του 

Ανδρόγεω, ξεκίνησε πολιορκία της Αθήνας μα δεν μπορούσε να την κυριεύσει. Αυτό 

κράτησε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τότε ο Μίνωας ζήτησε βοήθεια από τον 

ουράνιο πατέρα του. Ο Δίας έστειλε στην Αθήνα επιδημία και λοιμό. Οι Αθηναίοι 

απελπισμένοι από την κατάσταση στράφηκαν στο μαντείο των Δελφών. Η απάντηση 

του μαντείου ήταν να ικανοποιηθεί οποιοδήποτε αίτημα του Μίνωα για το φόνο του 

Ανδρόγεω. Εκείνος τότε επέβαλε στην Αθήνα ένα φόρο αίματος. Συγκεκριμένα οι 

Αθηναίοι έπρεπε να στέλνουν κάθε χρόνο εφτά νέους και εφτά νέες στην Κρήτη ως 

τροφή του Μινώταυρου. Όταν έμπαιναν στο δαιδαλώδες οικοδόμημα, το Λαβύρινθο, 

δεν κατάφερναν να βρουν την έξοδο και ο  Μινώταυρος τους κατασπάραζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

            Ο Θησέας σκοτώνει τον Μινώταυρο 

 

Ο Θησέας, όμως, θέλησε να θέσει τέλος στη ντροπιαστική αυτή εισφορά σε 

αίμα και αποφάσισε να σαλπάρει για την Κρήτη. Έτσι, πήρε τη θέση ενός από τους 

επτά νέους και απέπλευσε μαζί τους από το Φάληρο. Στη Σαλαμίνα επέλεξε ως 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%86%CF%8E%CE%BD
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κυβερνήτη του πλοίου τον Ναυσίθοο και τον Φαίακα, αφού μέχρι τότε οι Αθηναίοι 

δεν είχαν ακόμα ασχοληθεί με τη ναυτιλία. Καταπλέοντας στην  Κρήτη γνώρισε την 

κόρη του Μίνωα, την Αριάδνη, και οι δύο νέοι ερωτεύτηκαν. Η Αριάδνη τον έβαλε 

να της υποσχεθεί ότι θα την έπαιρνε στην πατρίδα του και θα την παντρευόταν. 

Η Αριάδνη όμως φοβόταν ότι ο Θησέας δεν θα τα κατάφερνε να βρει την 

έξοδο από το Λαβύρινθο και θα τον κατασπάραζε ο Μινώταυρος και έτσι ζήτησε τη 

βοήθεια του πολυμήχανου Δαίδαλου. Ο Δαίδαλος της έδωσε ένα κουβάρι κλωστή, 

τον γνωστό «Μίτο της Αριάδνης».  Τον παρέδωσε στον Θησέα ώστε μπαίνοντας 

αυτός στον λαβύρινθο να τον ξετυλίγει, για να μπορέσει έπειτα, αφού σκοτώσει τον 

Μινώταυρο, να βρει την έξοδο. Πράγματι, ο ήρωας στερέωσε τη μία άκρη στην 

είσοδο του δαιδαλώδους οικήματος, αναζήτησε, βρήκε και σκότωσε το τέρας, και 

ξανατυλίγοντας τον μίτο κατάφερε να βγει ασφαλής από τον Λαβύρινθο.  

Εκμεταλλευόμενοι το σκοτάδι της νύχτας, ο Θησέας, η Αριάδνη και οι 

υπόλοιποι νέοι δραπέτευσαν στο λιμάνι και πήραν με το πλοίο τους το ταξίδι της 

επιστροφής προς την Αθήνα. Μάλιστα έχει υποστηριχτεί από αρκετούς ότι ο Θησέας 

πήρε μαζί του και την αδερφή της την Φαίδρα. Στο ταξίδι ωστόσο έκαναν μία στάση 

στη Νάξο. Εκεί, στο όνειρο του Θησέα εμφανίστηκε ο θεός Διόνυσος  και του είπε 

ότι έπρεπε να φύγουν από το νησί χωρίς την Αριάδνη, αφού ήταν γραφτό να μείνει 

εκεί και να γίνει η γυναίκα του θεού Διόνυσου.  

 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ομάδα Τενεκέδες 
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10. Η ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ 

 

 

 Ο Διόνυσος και η Αριάδνη- Έκθεμα Βρετανικού Μουσείου (4ος αι. π.Χ.) 

 

 

Η Αριάδνη 

Η Αριάδνη ήταν κόρη του βασιλιά Μίνωα της Κρήτης και της Πασιφάης. Την 

Αριάδνη τιμούσαν ιδιαίτερα σε κάποια νησιά όπως την Κρήτη, τη Νάξο, τη Δήλο, την 

Κύπρο, αλλά και την Αττική και την Πελοπόννησο, πράγμα που υποδεικνύει ότι 

λατρευόταν ως θεότητα του Αιγαίου αλλά και γενικότερα της Ανατολικής 

Μεσογείου. Το όνομά της ετυμολογικά σημαίνει την ιερή, την αγνή και την 

φιλήδονη. Πριν αποκτήσει το χαρακτήρα θνητής ηρωίδας σχετιζόταν με την Θεά-

Φύση ή Μεγάλη μητέρα, μια θεότητα που αντιπροσωπεύει το πρόσωπο της φύσης το 

οποίο γεννιέται και πεθαίνει σε ένα έτος. Συγκεκριμένα, πεθαίνει στη γη και ξαναζεί 

στον ουρανό και παρατηρείται μια ομοιότητα ως προς τα χαρακτηριστικά της με την 

Περσεφόνη. Το όνομά της συνδέεται ιδιαίτερα με τον μύθο του Θησέα, με τον 

Μινώταυρο και με το θεό Διόνυσο. 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B7%CF%83%CE%AD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%8C%CE%BD%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%82
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Ο Διόνυσος 

O Διόνυσος είναι μια μυθική θεότητα της 

Αρχαίας Ελλάδας, γνωστός ως ο θεός του 

κρασιού και του γλεντιού και λατρευόταν από 

πολλούς ως ο θεός της διασκέδασης. Ήταν γιος 

του θεού Δία και της Σεμέλης. Επιπλέον ως 

μυθολογική οντότητα «δεν είναι μήτε παιδί ούτε 

άντρας, αλλά αιώνιος έφηβος, καταλαμβάνοντας 

μια θέση ανάμεσα στα δύο» (Segal, Charles, 

1982,  343). Αποτελεί «το πνεύμα της ενέργειας 

και της μεταμορφωτικής δύναμης του παιχνιδιού» 

(Segal, Charles, 1982, 343) γεμάτο πονηριά, 

 εξαπάτηση και στρατηγικές που υποδεικνύουν  

τη θεϊκή του σοφία. 

                                             

Ο μύθος 

Ο Διόνυσος είναι ο θεός που συνδυάζει τη χαρά και τη διασκέδαση. Η λατρεία 

του σχετίζεται με τους εορτασμούς της βλάστησης, της ιερής τρέλας που προκαλεί η 

πόση του οίνου και της γονιμότητας. Κοινό στοιχείο στις λατρευτικές πρακτικές του 

είναι το στοιχείο της έκστασης, ενίοτε της οργιαστικής φρενίτιδας, η οποία 

απελευθερώνει τους λάτρεις του από τις φροντίδες της καθημερινότητας, 

προσδίδοντάς του έτσι συχνά την προσωνυμία Λύσιος (αυτός που λυτρώνει κάποιον 

από ένα κακό). 

Η Αριάδνη, ηρωίδα της λυρικής 

παράδοσης, συμβολίζει την προδομένη και 

εξαπατημένη γυναίκα που καθώς ήρθε 

αντιμέτωπη με τον θάνατο, κατάφερε να 

νικήσει την αιωνιότητα με την βοήθεια της 

ένωσής της με τον Διόνυσο.  

Σύμφωνα με το μύθο, μετά την 

νικηφόρα πάλη του Θησέα με τον 

Μινώταυρο, έπλευσαν από την Κρήτη προς 

την Αθήνα.  Στην διαδρομή της επιστροφής 

έκαναν μια στάση στο λιμάνι  

Διόνυσος, ψηφιδωτό δάπεδο 'Οικία του 

Διονύσου' Πέλλα, τέλος 4ου αι. π.Χ., Πέλλα, 

Αρχαιολογικό Μουσείο 

Η Αριάδνη εγκαταλειμμένη στη Νάξο (H. J. Draper) 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF
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της Νάξου, λόγω θαλασσοταραχής. Η στάση στο νησί της Νάξου θεωρήθηκε 

ως κάτι αυτονόητο καθώς έτσι είχε οριστεί από το πεπρωμένο της Αριάδνης και ο 

Θησέας αποτελούσε κάποιο εμπόδιο το οποίο έπρεπε να ξεπεραστεί.  

Σύμφωνα με το μύθο στο όνειρο του Θησέα εμφανίστηκε ο θεός Διόνυσος και 

του είπε ότι έπρεπε να φύγουν από το νησί χωρίς την Αριάδνη, αφού ήταν γραφτό να 

μείνει εκεί και να γίνει γυναίκα του θεού Διόνυσου που την είχε ερωτευτεί. Έτσι ο 

Θησέας την εγκατέλειψε στο νησί  την ώρα που κοιμόταν καθώς το όρισαν οι 

Μοίρες. Επιπλέον λέγεται ότι υπάρχουν και άλλοι λόγοι που ο Θησέας την 

εγκατέλειψε όπως επειδή αυτός αγαπούσε κάποια άλλη γυναίκα.  

Το πρωί που ξύπνησε η Αριάδνη είδε μακριά το καράβι του προδότη εραστή 

της και λυπήθηκε βαθιά. Κατά μια μεμονωμένη εκδοχή έχει υποστηριχτεί ότι, μετά τη 

φυγή του Θησέα, η Αφροδίτη την παρηγόρησε λέγοντάς της ότι θα αξιωθεί να γίνει 

γυναίκα του Διόνυσου. Όταν έφτασε ο Διόνυσος - ο θεός που κατείχε το αντίδοτο της 

λύπης και του πένθους - με τη συνοδεία του σε άρμα που έσερναν πάνθηρες, η λύπη 

της έφυγε. Η ίδια μαγεύτηκε από τον Διόνυσο και αυτός της έκανε πρόταση γάμου. Ο 

Διόνυσος, άρχοντας της Νάξου, την παντρεύτηκε κάνοντας την ουράνια σύζυγο του. 

Ο γάμος τους έγινε στην Νάξο. Απέκτησαν τέσσερις γιους τον Ευανθή, τον 

Στάφυλλο, τον Πεπάρηθο και τον Οινοπίωνα. Αυτά έγιναν οικιστές ήρωες 

διαδίδοντας την τεχνική της αμπελουργίας και τη διονυσιακή λατρεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Διόνυσος και Αριάδνη. Bertin, Nicolas, 1722,                      Ο Διόνυσος και η Αριάδνη στη Νάξο .              

        Ελαιογραφία Sweden, Nationalmuseum                                          Ricci, Sebastiano, 1713  

 

Σύμφωνα με τον ποιητή Hσίοδο η Aριάδνη έγινε η αθάνατη και αγέραστη 

γυναίκα του Διόνυσου που την ανέβασε στον Όλυμπο. Στους γάμους τους της 

χαρίστηκε στεφάνι φτιαγμένο από λουλούδια, κυρίως από το θήσειον, λουλούδι με 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%8C%CE%BD%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%82
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/crete/contents.html?name=%CE%91%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%BD%CE%B7%CF%82%CE%95%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%88%CE%B7
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άνθος σαν του μήλου. Κατά άλλους το στεφάνι που της χαρίστηκε από τον Διόνυσο ή 

από την Αφροδίτη και τις Ώρες, ήταν χρυσό, έργο του τεχνίτη θεού Ήφαιστου. Το 

συγκεκριμένο έργο του Ήφαιστου ήταν ένα χρυσό στεφάνι με πολύτιμα πετράδια στο 

σχήμα 9 αστεριών. Ακούγεται ακόμη ότι το στεφάνι ήταν κρητικό και το είχε φέρει 

μαζί της όταν έφυγε από την Κρήτη με τον Θησέα, στον οποίο το είχε δώσει για να 

φέγγει μέσα στο σκοτάδι του Λαβύρινθου, όταν ο Αθηναίος ήρωας μπήκε για να 

παλέψει με τον Μινώταυρο. Το λαμπρό αυτό στεφάνι το τοποθέτησαν οι θεοί στον 

ουρανό να φέγγει αιωνίως ονομάζοντας το «αστερισμό της Αριάδνης». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Διόνυσος και η Αριάδνη. Αρχαϊκός  

μελανόμορφος αμφορέας περίπου το 540-530 π.Χ. 

(Cambridge The Fitzwilliam Museum)  

 

Βίντεο: 

Αριάδνη και Διόνυσος.mp4
 

Διάφορες τοπικές παραλλαγές 

Παράλληλα με τον παραπάνω μύθο υπάρχει ένα πλήθος διαφορετικών 

παραλλαγών που υποστηρίζονται σε διάφορους τόπους και που άλλοτε συμφωνούν 

και άλλοτε είναι αντιφατικοί και αντικρουόμενοι. 

Μια εκδοχή αναφέρει ότι η Αριάδνη σκοτώθηκε από την Άρτεμη στο νησί Δία 

κατόπιν εντολής του Διόνυσου ή επειδή ζευγάρωσε με τον Θησέα ιερόσυλα στο ιερό 

της. Ωστόσο σύμφωνα με τον μυθογράφο Αθηναίο ο Θησέας  την εγκατέλειψε στο 

νησί Δία και εκεί τη διεκδίκησε ο Διόνυσος από τον θαλάσσιο θεό Γλαύκο, τον οποίο 

έδεσε χειροπόδαρα με κλήματα αμπελιού και τον ελευθέρωσε μόνον όταν του 

αποκάλυψε τη θεϊκή του καταγωγή. 

       Ο Διόνυσος και η Αριάδνη. Μωσαϊκό Χανιά      

       Αρχαιολογικό Μουσείο. 
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Κατά μία άλλη εκδοχή η Αριάδνη πέθανε στο νησί της Κύπρου, όταν το πλοίο 

του Θησέα λόγω θαλασσοταραχής, προσέγγισε, με χίλια ζόρια, το νησί. Εκεί 

αποβιβάστηκε η καταπονημένη ετοιμόγεννη Αριάδνη που πέθανε χωρίς να φέρει στο 

κόσμο το παιδί τους.  

Σημαντική σύνδεση με τον μύθο αυτό αποτελεί και η Νάξος, όπου τιμούσαν 

το ζεύγος Αριάδνης-Διονύσου. Οι Νάξιοι πίστευαν ότι η Αριάδνη είχε πεθάνει εκεί 

και ότι με τον Διόνυσο είχαν δύο παιδιά, τον Στάφυλο και τον Οινοπίωνα.  

Επίσης, στην Αττική η λατρεία της Αριάδνης ήταν ενωμένη με εκείνη του 

Διόνυσου στις εορτές των Οσχοφορίων, η καθιέρωση των οποίων αποδιδόταν στον 

Θησέα.  

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι η Αριάδνη 

έγινε βασίλισσα της Κνωσσού καθώς διαδέχθηκε τον αδελφό της Δευκαλίωνα στον 

θρόνο, συνθηκολόγησε με τον Θησέα. και τον παντρεύτηκε. 

 

Ο μύθος του γάμου του Διονύσου με την Αριάδνη σήμερα 

Ο μύθος του γάμου του Διονύσου με την Αριάδνη σήμερα είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένος με τη Νάξο. Κάθε χρόνο τιμούν το ζεύγος αυτό και πραγματοποιείται 

το πενθήμερο εκδηλώσεων της Ναξιώτικης Αποκριάς. Το δρώμενο αυτό γίνεται σε 

μια μοναδική ατμόσφαιρα μυσταγωγίας, ξεκινώντας από το Ενετικό Κάστρο της 

Νάξου και καταλήγοντας στο λιμάνι της Χώρας, με την παρουσία Σατύρων, 

Μαινάδων και άλλων μυθικών προσώπων, σηματοδοτεί την έναρξη της 

Ναξιώτικης Αποκριάς, συνοδεία τυμπανιστών, μουσικής, χορού, πυροτεχνημάτων και 

γλεντιού. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

                              Αναπαράσταση του γάμου της Αριάδνης  με τον Διόνυσο στη Νάξο 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:   Ομάδα Παρά Πέντε 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AC%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%AF%CF%89%CE%BD
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11. Η ΦΑΙΔΡΑ ΚΑΙ Ο ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ 

  

Η Φαίδρα 

Η Φαίδρα ήταν κόρη του βασιλιά της αρχαίας Κρήτης Μίνωα και της 

Πασιφάης. Ήταν η δεύτερη γυναίκα του ήρωα και βασιλιά της Αθήνας Θησέα. Όταν 

βασίλευε ο αδελφός της Φαίδρας, Δευκαλίων και διάδοχος του Μίνωα στο θρόνο, 

μυθολογείται ότι έκλεισε ειρήνη με τους Αθηναίους, έγινε φίλος με τον Θησέα και 

του έδωσε για γυναίκα την αδελφή του, Φαίδρα. Ο Θησέας και η Φαίδρα απέκτησαν 

δυο γιους, τον Ακάμαντα και τον Δημοφώντα. 

 

Ο Ιππόλυτος 

Ο Ιππόλυτος ήταν ο γιος του Θησέα από την Αμαζόνα Ιππολύτη, ξακουστός 

για την ομορφιά του, αθλητικός και πιστός στην παρθένα Άρτεμη του κυνηγιού. 

 

Ο Μύθος 

Κατά την Ελληνική Μυθολογία, η Φαίδρα ερωτεύθηκε τον ονομαστό γιο του 

Θησέα, τον Ιππόλυτο, αλλά παρά την προσπάθειά της να τον σαγηνεύσει, εκείνος την 

απέκρουσε. 

 Τον γνώρισε για πρώτη φορά στην Τροιζήνα, σε ταξίδι που έκανε μαζί με τον 

Θησέα, στο παλάτι του Πιτθέα, παππού του Θησέα από την πλευρά της μητέρας του 

Αίθρας. Εκεί τον είχε στείλει ο πατέρας του πριν από τον γάμο του με τη Φαίδρα, 

ώστε ο μεν Ιππόλυτος να διαδεχόταν τον Πιτθέα στην εξουσία της Τροιζήνας, ενώ τα 

παιδιά του με την καινούρια γυναίκα να τον διαδεχτούν στην Αθήνα. Έτσι, 

αποφεύγονταν οι διαμάχες για τη διαδοχή και εξασφαλιζόταν η ειρήνη. 

Ξαναείδε τον Ιππόλυτο στην Αθήνα, όταν ο νέος ήρθε για να πάρει μέρος στα 

Παναθήναια. Μην αντέχοντας η νέα γυναίκα, έστειλε στον προγονό της ένα γράμμα, 

όπου του εξομολογούνταν τα αισθήματά της. Ο Ιππόλυτος την απέκρουσε, όπως και 

κάθε άλλη γυναίκα, πόσο μάλλον που αυτή ήταν και η σύζυγος του πατέρα του. Η 

Φαίδρα, από φόβο μήπως ο Ιππόλυτος φανερώσει το μυστικό της στον πατέρα του 

Θησέα, τον κατηγόρησε ότι προσπάθησε να τη βιάσει. Ο Θησέας την πίστεψε και 

ζήτησε από τον Ποσειδώνα να σκοτώσει τον Ιππόλυτο. Όταν η Φαίδρα έμαθε για τον 

θάνατο του Ιππόλυτου, κυριευμένη από ενοχές και απελπισία, κρεμάστηκε. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%86%CE%AC%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B7%CF%83%CE%AD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9C%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%80%CF%80%CF%8C%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%82
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                                    Η Φαίδρα δίνει το γράμμα στην παραμάνα 

 

Μια άλλη εκδοχή είναι ότι η Φαίδρα ήταν αθώα. Ο Ιππόλυτος τιμούσε μόνο 

τη θεά Άρτεμη, τη θεά του κυνηγιού και αγνοούσε τη θεά Αφροδίτη, τη θεά του 

έρωτα. Η θεά Αφροδίτη για να τον τιμωρήσει έκανε τη Φαίδρα να τον ερωτευτεί. Η 

Φαίδρα προσπάθησε να αγνοήσει τα αισθήματα της αλλά δεν μπορούσε. Έτσι μίλησε 

στην παραμάνα της για αυτά που ένιωθε και εκείνη τα μετέφερε στον Ιππόλυτο. 

Εκείνος όμως δεν ανταποκρίθηκε και αντέδρασε άσχημα. Η Φαίδρα πληγώθηκε από 

την απόρριψη του Ιππόλυτου και αυτοκτόνησε. Για να τον εκδικηθεί, άφησε ένα 

γράμμα στον Θησέα που έλεγε ότι ο Ιππόλυτος ήταν υπεύθυνος για αυτό και ότι την 

είχε βιάσει. Ο Θησέας, γυρνώντας από ταξίδι, βρήκε τη γυναίκα του νεκρή και το 

γράμμα. Τότε καταράστηκε τον γιο του ζητώντας από τον Ποσειδώνα να εκπληρώσει 

μία από τις τρεις ευχές που του είχε υποσχεθεί και έτσι εξόρισε τον Ιππόλυτο. Στον 

δρόμο του προς την Πελοπόννησο, ένας ταύρος βγήκε από τη θάλασσα, τα άλογα 

τρόμαξαν, έκοψαν τα λουριά που τα συνέδεαν με το άρμα, ο Ιππόλυτος τυλίχτηκε με 

αυτά και σκοτώθηκε πάνω στις πέτρες όπου τον έσυραν τα άλογα. 

 

Ο Ιππόλυτος στη Ρωμαϊκή μυθολογία 

Ο Ιππόλυτος στη Ρωμαϊκή μυθολογία λατρευόταν σαν θεός με το όνομα 

Βίρμπιους. Οι αρχαίοι Ρωμαίοι πίστευαν ότι όταν ο Ασκληπιός τον επανέφερε στη 

ζωή η Άρτεμη τον πήρε και τον μετέφερε στην Ιταλία στο άλσος της Αρικίας. Εκεί 

απαγορεύονταν να μπουν άλογα επειδή αυτά ήταν η αιτία του θανάτου του.                        

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ομάδα: Μανούσκα 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
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12. Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΓΛΑΥΚΟΥ 

 

                               

 

 

 

 

 

 

                             

                                      Ο                          

                                                           Γλαύκος και ο μάντης Πολύιδος 

 

   Ο μύθος του Γλαύκου μελετήθηκε από τον Σουηδό αρχαιολόγο Axel 

Waldemar Persson το 1942 και συνδέει τον εγχυτρισμό (ενταφιασμό, κυρίως παιδιών, 

μέσα σε πήλινα αγγεία), το έθιμο των Ελλήνων, με προμυκηναϊκά και μινωικά 

στοιχεία δείχνοντας την συνέχεια των ελληνικών εθίμων από την προϊστορία μέχρι 

τους μετά Χριστό αιώνες. Ο συγκεκριμένος μύθος αντανακλά μια λατρευτική 

παράδοση αναφερόμενη στον θάνατο και στην αναγέννηση της ζωής αλλά 

ταυτόχρονα αναπαριστά τον τρόπο της ταρίχευσης  και της ταφής σε πιθάρια κατά τη 

μινωική εποχή (3000 π .Χ.- 1200π.Χ.).  

 

Ποιος ήταν ο Γλαύκος: 

Ο Γλαύκος ήταν γιος του Μίνωα και της Πασιφάης και είχε 3 αδερφούς, τον 

Ανδρόγεω, τον Δευκαλίωνα και τον Κατρέα και τέσσερις αδερφές, την Ακάλλη ή 

Ακαλλίδα, την Αριάδνη, τη Φαίδρα και τηνΞενοδίκη. 

 

Ο μύθος 

Εκδοχή 1:  

Σύμφωνα με το μύθο, ο Γλαύκος όταν ήταν ακόμα παιδί, καθώς κυνηγούσε  

ένα ποντίκι, έπεσε σε ένα πιθάρι με μέλι, πνίγηκε και χάθηκε. Μετά από συνεχείς 

έρευνες  Μάντεις ή και ο ίδιος ο Απόλλωνας αποκάλυψαν πού ήταν το πτώμα του 

παιδιού. 
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Τότε οι Κουρήτες (κατά την Ελληνική μυθολογία ήταν Δαίμονες που η 

λατρεία τους εντοπίζεται κυρίως στη Φρυγία και στη Κρήτη) είπαν στον Μίνωα πως 

υπήρχε τρόπος να επαναφέρει στη ζωή το παιδί του. Σύμφωνα με χρησμό, ο μικρός 

Γλαύκος  θα μπορούσε να αναστηθεί μόνο αν κάποιος κατάφερνε να περιγράψει το 

χρώμα μιας αγελάδας του κοπαδιού του Μίνωα, το χρώμα της οποίας άλλαζε τρεις 

φορές τη μέρα. Πρώτα γινόταν άσπρη, μετά κόκκινη κι ύστερα μαύρη. 

Ο Μίνωας συγκέντρωσε τους ικανότερους και σοφότερους για να δοκιμάσουν 

να περιγράψουν την αγελάδα. Ο μόνος που κατόρθωσε να λύσει το γρίφο με τον πιο 

πετυχημένο τρόπο ήταν ο μάντης με το όνομα Πολύιδος (ή Πολύειδος) από το Άργος. 

Αυτός παρομοίασε το χρώμα της αγελάδας με εκείνο των μούρων, δηλαδή αρχικά 

λευκό (άγουρο), μετά κόκκινο και στην πλήρη ωρίμανση του μαύρο. Στη συνέχεια ο 

Μίνωας ζήτησε από τον μάντη να επαναφέρει στη ζωή τον Γλαύκο για να του 

επιτρέψει να φύγει από την Κρήτη και τον φυλάκισε μαζί με το πτώμα του παιδιού σε 

ένα μεγάλο τύμβο δηλαδή σε ένα δωμάτιο (ταφικό κτίσμα), μέχρι να τα καταφέρει.  

Τότε ο Πολύιδος παρατήρησε ένα φίδι που πλησίασε το σώμα του παιδιού. 

Φοβήθηκε μήπως το ερπετό θα μπορούσε να το φάει ή με κάποιο τρόπο να 

αποτελέσει κίνδυνο για αυτό και έτσι το σκότωσε. Μετά από λίγο εμφανίστηκε ένα 

δεύτερο φίδι κουβαλώντας στο στόμα του ένα χόρτο με το οποίο άγγιξε το ταίρι του 

(το νεκρό φίδι δηλαδή) και αυτό αναστήθηκε. Ο Πολύιδος άρπαξε το φυτό, έτριψε το 

σώμα του παιδιού και έτσι ο Γλαύκος επανήλθε στη ζωή. 

Ο Μίνωας, όμως, πριν αφήσει τον Πολύιδο να επιστρέψει στην πατρίδα του, 

τον ανάγκασε  να μυήσει τον Γλαύκο στην μαντική τέχνη. Εκείνος υπάκουσε και 

δίδαξε τον νεαρό μαθητή, αλλά καθώς ο Πολύιδος επέβαινε στο πλοίο που θα τον 

οδηγούσε  μακριά (στο Άργος ή την Κόρινθο), έκανε τον Γλαύκο να ξεχάσει όλα όσα 

του είχε μάθει, όταν του ζήτησε να φτύσει στο στόμα του. 

 

Εκδοχή 2 

Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, ο Γλαύκος αναστήθηκε από τον Ασκληπιό. 

Ο Ασκληπιός ήταν γιος της Κορωνίδας και του θεού Απόλλωνα και θεός της 

Ιατρικής. Παρόλο που ο Ασκληπιός δεν θεωρείται σημαντικός θεός της ελληνικής 

μυθολογίας, ωστόσο είναι κεντρική φυσιογνωμία του αρχέτυπου των ηρώων-

θεραπευτών. Απεικονίζεται γενειοφόρος με μακριά μαλλιά ακουμπισμένος σε 

βακτηρία (ρόπαλο) γύρω από την οποία είναι τυλιγμένο το φίδι, σύμβολο του 

θεραπευτή – θεού και  έμβλημα σωφροσύνης και μυστικής γνώσης. Θεωρούσαν τον  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
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                    Ο Ασκληπιός 

 

Ασκληπιό θνητό ήρωα αλλά με θεραπευτικές ικανότητες που έφθαναν μέχρι και την 

επαναφορά των νεκρών στη ζωή. Ο Ασκληπιός είχε παρατηρήσει κάποια στιγμή πως 

στο ρόπαλο στο οποίο στηριζόταν, τυλίχθηκε περιέργως ένα φίδι και καθώς 

φοβήθηκε το σκότωσε. Τότε ένα άλλο φίδι πλησίασε το νεκρό φίδι, το δάγκωσε και 

το σκοτωμένο φίδι επανήλθε στη ζωή. Έτσι συμπέρανε πως το δηλητήριο του φιδιού, 

θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε κατάλληλες, ελεγχόμενες δόσεις ως φάρμακο. 

Με βάση αυτή την εκδοχή του μύθου, ο Μίνωας έστειλε απελπισμένος τον 

νεκρό γιο του Γλαύκο στο Ασκληπιείο της Επιδαύρου. Ο Ασκληπιός πήρε τον 

Γλαύκο στο Εγκοιμητήριο ή Άβατον, όπου κατακλίνονταν οι ασθενείς περιμένοντας 

να εμφανιστεί στον ύπνο τους για να τους υποδείξει ο θεός τον τρόπο θεραπείας τους. 

Με το δηλητήριο του φιδιού, ο Ασκληπιός παρασκεύασε μια ουσία, την οποία έδωσε 

στον νεκρό Γλαύκο και τον ανάστησε. Ο Γλαύκος επέστρεψε ζωντανός στην Κρήτη 

κι εμφανίσθηκε στον έκπληκτο πατέρα του χάρη στον Ασκληπιό.  

Λεγόταν ότι το μυστικό του βοτανιού που ανέστησε τον Γλαύκο το διαφύλαξε 

ο Ασκληπιός και ότι το φύλαξε στο φαρμακείο που είχε από ελεφαντόδοντο.  

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ομάδα  Παρά Πέντε 
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13. ΚΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΥΛΙΜΕΝΗ 

 

Κατά τη μυθολογία, ο Μίνωας χώρισε την Κρήτη σε τρεις διοικητικές 

περιοχές και ίδρυσε μια πόλη σε κάθε περιοχή, ως διοικητικό κέντρο. Οι τρεις αυτές 

πόλεις ήταν η Κνωσός, η Φαιστός και η Κυδωνία (τα σημερινά Χανιά). Άλλες 

μυθολογικές αναφορές συνδέουν την ονομασία της πόλης με τον Κύδωνα, εγγονό 

του Μίνωα.  

Πατέρας του Κύδωνα ήταν ο θεός Ερμής και μητέρα του η νύμφη 

Ακακαλλίδα* (αναφέρεται και ως Ακάλη, θεωρούνταν νύμφη και είχε την ονομασία 

φυτού, του νάρκισσου). Στα νομίσματα της αρχαίας Κυδωνίας ο Κύδωνας εικονίζεται 

να θηλάζει κρητικό λαγόσκυλο, καθώς λέγεται ότι η Ακακαλλίδα τον είχε 

εγκαταλείψει και ανατράφηκε από κρητικό σκύλο στα βουνά. Η Ακακαλλίδα ήταν 

κόρη του βασιλιά της Κρήτης, Μίνωα και της Πασιφάης. Είχε αδελφές της την 

Φαίδρα, την Ξενοδίκη και την Αριάδνη και αδελφούς τον Γλαύκο, τον Κατρέα, τον 

Δευκαλίωνα και τον Ανδρόγεω. Υπήρξε ερωμένη του Ερμή, από τον οποίο απέκτησε 

τον Κύδωνα, και στην συνέχεια του Απόλλωνα, από τον οποίο απέκτησε τον Μίλητο, 

τον Νάξο, τον Αμφίθεμη και τον Γαράμαντα.  

Η Ευλιμένη ήταν κόρη του βασιλιά Κύδωνα και υπάρχει μια τραγική ιστορία 

γύρω από αυτήν και τον πατέρα της.  

Σύμφωνα με αυτήν την ιστορία, ο 

Κύδωνας θέλησε κάποτε να παντρέψει την κόρη 

του, την Ευλιμένη, με το βασιλιά της γειτονικής 

πόλης Απτέρας, τον Άπτερο, προκειμένου να 

μεγαλώσει το βασίλειό του. Εκείνη όμως 

αγαπιόταν και διατηρούσε κρυφή ερωτική 

σχέση με τον Λύκαστο, έναν επίσης βασιλιά της 

ομώνυμης κρητικής πόλης. Μολοταύτα, ο 

Κύδωνας προχώρησε στον αρραβώνα της κόρης 

του με τον Άπτερο. Πριν γίνει όμως ο γάμος της 

Ευλιμένης με τον Άπτερο ξέσπασε πόλεμος 

ανάμεσα στην Κυδωνία και τις γειτονικές πόλεις 

και ο Κύδωνας βρέθηκε σε δυσχερή θέση. 
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Αναζητώντας μια λύση ο Κύδωνας ζήτησε χρησμό από το Μαντείο των 

Δελφών και η απάντηση που έλαβε ήταν ότι για να σταματήσουν οι εχθροπραξίες 

έπρεπε να θυσιαστεί μια παρθένα. Η μοίρα, όμως, έπαιξε άσχημο παιχνίδι στη 

βασιλική οικογένεια καθώς ο κλήρος, όπως μας αναφέρει ο Ασκληπιάδης, έπεσε στην 

κόρη του Ευλιμένη. Τότε ο Λύκαστος, για να γλιτώσει την αγαπημένη του, 

αποκάλυψε στον Κύδωνα τη σχέση του με τη θυγατέρα του καθώς και ότι η Ευλιμένη 

ήταν έγκυος και περίμενε το παιδί του. Όμως το συγκεντρωμένο πλήθος θεώρησε ότι 

τώρα ήταν ακόμη περισσότερο δίκαιο να πεθάνει η Ευλιμένη καθώς είχε αγαπήσει το 

βασιλιά μιας εχθρικής πόλης. Αφού θυσιάστηκε η Ευλιμένη, ο Κύδων πρόσταξε τον 

ιερέα να κάνει τομή στην κοιλιά της κι έτσι αποκαλύφθηκε ότι πράγματι ήταν έγκυος.  

Ο ΄Απτερος θεωρώντας ότι είχε υποφέρει πράγματα φοβερά εξαιτίας του 

Λύκαστου και επειδή φοβόταν πως θα θέλει να πάρει εκδίκηση για τη θυσία της 

Ευλιμένης, του έστησε ενέδρα και τον σκότωσε. Για αυτόν το λόγο ο Άπτερος 

κατέφυγε αυτοεξόριστος στη Λυκία της Μικράς Ασίας και εγκαταστάθηκε στα 

Τέρμερα κοντά στον Ξάνθο ποταμό.  

Ο Λύκαστος και η Ευλιμένη, σύμφωνα με το μύθο, συναντήθηκαν τελικά 

στον Κάτω Κόσμο. 

  

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ομάδα: Μανούσκα 
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14. Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΙΔΟΜΕΝΕΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Ιδομενέας ήταν βασιλιάς της Κρήτης, γιος του Δευκαλίωνα κι εγγονός του 

Μίνωα. Το όνομα Ιδομενεύς είναι σύνθετο από την ονομασία του ιερού βουνού της 

Κρήτης, την πολυτραγουδισμένη Ίδη και το ρήμα μένω ή το μένος (σφρίγος, οργή, 

δύναμη). Ήταν ένας από τους πιο ανδρείους ήρωες στην εκστρατεία της Τροίας και 

ένας από εκείνους που επάνδρωσαν τον Δούρειο Ίππο.  

 

Αναλυτικότερα: 

Ο Ιδομενέας στην Τροία 

Ο Ιδομενέας μαζί με τον ανιψιό του Μηριόνη από τον αδελφό του Μόλο (νόθο 

γιο του πατέρα του Δευκαλίωνα), συμμετείχαν στον Τρωικό πόλεμο εξαιτίας του 

όρκου που είχαν δώσει ως υποψήφιοι μνηστήρες της Ελένης να συνδράμουν το 

ζεύγος σε κάθε δυσκολία. Εξάλλου, όπως μαρτυρεί η Ελένη, ο Ιδομενέας είχε 

φιλοξενηθεί επανειλημμένα στο παλάτι του Μενέλαου και της Ελένης στη Σπάρτη.  

Ο Ιδομενέας ως αρχηγός των Κρητών πήγε στην Τροία με ογδόντα ή ενενήντα 

πλοία από τις πόλεις Κνωσό, Γόρτυνα, Λυκτό, Μίλητο, Λύκαστο, Φαιστό και Ρύτιο. 

Αν και μεγάλος σε ηλικία πολεμούσε γενναία. Ήταν ένας από τους εννιά αρχηγούς 

που προθυμοποιήθηκαν να μονομαχήσουν με τον Έκτορα, όταν σκέφτηκαν ότι θα 

μπορούσαν να ρυθμίσουν τη διαφορά μεταξύ Τρώων και Αχαιών μ’ αυτόν τον τρόπο 

και να λήξει ο πόλεμος. Ο Δηίφοβος και ο Αινείας ήταν οι κυριότεροι Τρώες 

αντίπαλοί του. Στη μάχη γύρω από το σώμα του Πάτροκλου είχε την πρόθεση να 

χτυπήσει τον Έκτορα αλλά εκείνος πρόλαβε και σκότωσε τον ηνίοχο του Μηριόνη 

https://sites.google.com/site/hellasmythology/heroes/minos
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Ftroikospolemos%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFHZPh9vxYQ3mGIryXYz4wCdfnP0Q
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/crete/contents.html?name=%CE%99%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CF%82%CE%9C%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%82
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/crete/contents.html?name=%CE%99%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CF%82%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82
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Κοίρανο, οπότε ο Ιδομενέας τράπηκε σε φυγή. Σκότωσε όμως άλλους γενναίους 

πολεμιστές των Τρώων. Στους ταφικούς αγώνες προς τιμή του Αχιλλέα, στα μετά την 

Ιλιάδα έπη, νίκησε στην πυγμαχία, συμμετείχε στη μικρή ομάδα των γενναίων 

Ελλήνων που μπήκαν στο εσωτερικό του Δούρειου Ίππου και ήταν ανάμεσα στους 

κριτές, που είχαν αναλάβει να κρίνουν σε ποιον θα δίνονταν τα όπλα του Αχιλλέα.  

 

Ο Ιδομενέας στην Κρήτη 

 

                        Η επιστροφή του Ιδομενέα, Jacques Gamelin (1738-1803) 

 

Σύμφωνα με τον Όμηρο και άλλους συγγραφείς, ο Ιδομενέας επέστρεψε από την 

Τροία στην Κρήτη σώος, χωρίς περιπέτειες στο δρόμο του, διαφυλάσσοντας την 

επιστροφή και των υπολοίπων Κρητών συντρόφων του, κάτι που δεν κατόρθωσε ο 

Οδυσσέας. Μαζί με τον Μηριόνη έζησαν καλά στην Κνωσό, όπου και πέθαναν. Εκεί 

έδειχναν για αιώνες τον κοινό τους τάφο. 

Ο Βιργίλιος όμως παραδίδει μια διαφορετική εκδοχή για την επιστροφή του 

Ιδομενέα στην Κρήτη σύμφωνα με την οποία ο Ιδομενέας επιστρέφοντας από την 

Τροία συνάντησε θύελλα. Προκειμένου να σώσει τους πολεμιστές του από τους 

κινδύνους της θάλασσας και να τους οδηγήσει σώους στην Κρήτη ζήτησε από τον 

Ποσειδώνα να τους προστατέψει και ως αντάλλαγμα θα θυσίαζε στον θεό όποιο 

έμψυχο ον θα αντίκριζε πρώτο φτάνοντας στην πατρίδα. Για κακή του τύχη όμως 

όταν έφτασε στην Κρήτη συνάντησε τον γιο του Ορσίλοχο ή την κόρη του Μήδα και 

τέλεσε ή προσποιήθηκε ότι τέλεσε τη θυσία. Είτε έτσι είτε αλλιώς, ο Ποσειδώνας 

http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/crete/contents.html?name=%CE%99%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/crete/contents.html?name=%CE%99%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CF%82%CE%9C%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CE%A4%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82
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έστειλε λοιμό (πανούκλα) και ο βασιλιάς εξορίστηκε για να εξευμενιστούν οι θεοί για 

την απάνθρωπη στάση του. 

 

Ο Ιδομενέας στην εξορία 

Ο Ιδομενέας με στόλο έφυγε προς την Αδριατική και μαζί με τους Λοκρούς του 

Αίαντα κατοίκησαν μια περιοχή της Καλαβρίας, τη Σαλεντινή, όπου έχτισαν ένα ναό 

προς τιμή της Αθηνάς. Έκτοτε η περιοχή ονομάζεται Grecia Salentina. Τέλος, 

λεγόταν ότι λίγο πριν πεθάνει κατέφυγε στην Κολοφώνα της Μικράς Ασίας που είχε 

ιδρυθεί παλιά από Κρήτες όπου και πέθανε. Θάφτηκε στο όρος Κέρκαφος της Μικράς 

Ασίας αλλά οι Κρήτες έδειχναν τον τάφο του στην Κνωσό και του απένειμαν τιμές 

ήρωα.  

 

Ο Ιδομενέας κριτής 

Μία μικρή λεπτομέρεια ακόμη στον μύθο του Ιδομενέα που τον αναδεικνύει για 

μια ακόμη φορά κριτή, όπως στην κρίση των όπλων του Αχιλλέα είναι η εξής: 

Λεγόταν ότι η Θέτις, η θεά και μητέρα του Αχιλλέα, και η Μήδεια διεκδικούσαν 

κάποτε το βραβείο της ομορφιάς και όρισαν τον Ιδομενέα ως κριτή. Ο Ιδομενέας 

διάλεξε τη Θέτιδα και τότε οργισμένη η Μήδεια δήλωσε ότι «όλοι οι Κρήτες είναι 

ψεύτες» και καταράστηκε τη γενιά του Κρήτα βασιλιά να μη λέει ποτέ την αλήθεια. 

Αυτή είναι και η προέλευση μιας παροιμίας που λέει πως όλοι οι Κρήτες είναι 

ψεύτες!.. 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ομάδα: Μανούσκα 
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15. ΑΡΠΥΙΕΣ 

 

 

Άρπυια 

 

 

 

 

 

 

Στην ελληνική μυθολογία οι Άρπυιες (δηλαδή οι αρπακτικές) ήταν φτερωτά 

θηλυκά τέρατα που άρπαζαν τις ψυχές των ανθρώπων και είχαν άμεση σχέση με τον 

θυελλώδη άνεμο. Ήταν κόρες του Θαύμαντα και της Ωκεανίδας Ηλέκτρας και 

αδελφές της αγγελιαφόρου των θεών, θεάς Ίριδας. Οι Άρπυιες ανήκουν στην προ-

ολύμπια θεϊκή γενιά. Συνήθως είναι δύο η Αελλώ, που ονομάζεται επίσης Νικοθόη ή 

Αελλόποδα και η Ωκυπέτη ή Ωκυπόδη ή Ωκυθόη. Όμως αλλού αναφέρονται ακόμα 

δύο Άρπυιες, η Κελαινώ και η Ποδάργη. Τα ονόματά τους αποκαλύπτουν τη φύση 

τους και σημαίνουν αντίστοιχα η «θύελλα», το «γρήγορο πέταγμα», η «σκοτεινή» και 

«αυτή που είναι γρήγορη στα πόδια». Ο Όμηρος, από την άλλη, μνημονεύει μόνο την 

Ποδάργη (=ταχύπους), την οποία θεωρεί μητέρα των Ίππων του Αχιλλέα. Τις 

παρίσταναν σαν γυναίκες εφοδιασμένες με φτερά ή ακόμη με σώμα πουλιού και 

γυναικείο κεφάλι και να έχουν γαμψά νύχια.  

Θεωρούνταν πως κατοικούσαν στα νησιά 

Στροφάδες, στο Ιόνιο πέλαγος. Αργότερα ο 

Βιργίλιος τις τοποθετεί στην είσοδο του Κάτω 

Κόσμου μαζί με άλλα τέρατα και θεωρούνται οι 

αγγελιοφόροι του Άδη. Οι Άρπυιες «αρπάζουν» 

παιδιά και ψυχές. Μερικές φορές τις εικόνιζαν 

επάνω στους τάφους και τις παρίσταναν να 

μεταφέρουν την ψυχή του νεκρού μέσα στα νύχια 

τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Άρπυιες 

αναφέρονται κι ως ανεμοστρόβιλοι. Λεγόταν ότι είχαν ενωθεί με το θεό-άνεμο 

Ζέφυρο, από τον οποίο γέννησαν άλογα, τον Ξάνθο και τον Βαλίο, τα δύο θεϊκά 

   Άρπυια στο έργο του Ulisse Aldrovandi 

      Monstrorum Historia (Μπολόνια 1642). 
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άλογα του Αχιλλέα, που ήταν τόσο γρήγορα όσο και ο άνεμος καθώς και τον 

Φλογερό και τον Άρπαγο, τα άλογα των Διόσκουρων.  

Τις Άρπυιες μνημονεύουν, ο Απολλώνιος, ο Όμηρος (εκτός από την Ιλιάδα 

και στην Οδύσσεια), ο Ησίοδος, ο Απολλόδωρος ο Αθηναίος, ο Παυσανίας, ο 

Βιργίλιος στην Αινειάδα και ο Αντωνίνος Λιμπεράλης («Μεταμορφώσεις»).  

 

       Βίντεο: 

ΑΡΠΥΙΕΣ.mp4
 

 

Ο μύθος 

Ο μύθος των Άρπυιων συνδέεται στενά με τον μάντη Φινέα. Ο Φινέας ήταν 

γιος του Ποσειδώνα ή του Αγήνορα, γιου του Ποσειδώνα, ή του Φοίνικα, γιου του 

Αγήνορα, και της Κασσιέπειεας θυγατέρας του Άρατου και αδελφός του Κηφέα. 

Άλλοτε πατέρας του θεωρείται ο αδελφός του Αγήνορα Βήλος και μητέρα του η 

Αχγινόη, κόρη του Νείλου ενώ άλλοτε τα παιδιά του Βήλου ήταν πέντε, ο Φινέας, ο 

Αίγυπτος, ο Δαναός, ο Φοίνικας, ο Αγήνορας. Ζούσε στη Σαλμυδησσό της Θράκης, 

στα παράλια των ευρωπαϊκών θρακικών ακτών του Εύξεινου Πόντου, και ήταν 

Θράκας βασιλιάς. Διέθετε μαντικές ικανότητες καθώς ο θεός Απόλλων τον είχε 

προικίσει με το χάρισμα να προβλέπει το μέλλον αλλά τυφλός και στα δυο του μάτια.  

Η τυφλότητα του Φινέα με βάση τις περισσότερες πηγές της ελληνικής 

μυθολογίας οφείλεται στον Δία, που τον τιμώρησε διότι ο Φινέας έκανε κατάχρηση 

των μαντικών του ικανοτήτων προφητεύοντας στους θνητούς όσα ήταν να συμβούν 

στο μέλλον, δίνοντάς τους εύκολα εξηγήσιμες προφητείες και αποκαλύπτοντας έτσι 

τις προθέσεις και τις ιερές αποφάσεις του Δία. Ο Δίας εξοργίστηκε και τον 

καταδίκασε σε αιώνια γηρατειά. Στέρησε από τα μάτια του το φως της ημέρας και 

πρόσταξε να μη χορταίνει ποτέ φαγητό.  

Επανερχόμενοι έτσι στον μύθο οι Άρπυιες λειτούργησαν ως τιμωρία για τον 

μάντη. Αυτές, κάθε φορά που καθόταν στο τραπέζι για να φάει εμφανίζονταν από τα 

ουράνια ύψη και άρπαζαν την τροφή του ή την μόλυναν με τα περιττώματά τους. 

Συνεπώς ο δύσμοιρος ο μάντης ήταν πάντοτε πεινασμένος. Εκείνος λόγω των 

ικανοτήτων του κατάφερε να προβλέψει ότι θα απαλλασσόταν από τις  Άρπυιες όταν 

θα έφταναν στη χώρα του οι Αργοναύτες αλλά όχι και από την τυφλότητά του. Έτσι 

και έγινε. Οι Αργοναύτες πήγαν στην Θράκη για να ζητήσουν την βοήθειά του. 

Ήθελαν ο Φινέας να τους δείξει τον δρόμο προς τους Κόλχους. Οι Αργοναύτες 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BC%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CF%8D%CF%83%CF%83%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%83%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%85%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%B9%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
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βρήκαν τον μάντη γέρο και σε άθλια κατάσταση λόγω της πείνας και της δίψας ενώ 

κρατιόταν στην ζωή μόνο και μόνο λόγω της τιμωρίας του από το Δία με μακροζωία. 

Εκείνος δέχτηκε να τους δείξει τον τρόπο να φτάσουν στον προορισμό τους, 

περνώντας τις Συμπληγάδες πέτρες με ασφάλεια. Σε αντάλλαγμα ζήτησε να τον 

απαλλάξουν από το μαρτύριο στο οποίο ζούσε, τις Άρπυιες.  

Οι Αργοναύτες έβαλαν σε εφαρμογή το 

σχέδιό τους προκειμένου να προσελκύσουν και 

να παγιδέψουν τις Άρπυιες. Οργάνωσαν για τον 

Φινέα ένα πλούσιο τραπέζι και τότε φάνηκαν τα 

ανθρωπόμορφα πουλιά και όρμησαν πάνω στη 

τροφή αρπάζοντάς την. Μόλις τις είδαν οι 

φτερωτοί γιοι του Βορέα και της νύμφης 

Ωρείθυιας, ο Ζήτης και ο Κάλαης, αδελφοί της 

γυναίκας του Φινέα, της Κλεοπάτρας, έβγαλαν τα 

ξίφη τους και τις καταδίωξαν στον αέρα 

αναγκάζοντας τες έτσι να απομακρυνθούν. 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι υπήρχε χρησμός/προφητεία που έλεγε ότι οι 

Άρπυιες πρέπει να πεθάνουν από τους Βορεάδες ή εκείνοι να πεθάνουν αν δεν 

κατάφερναν να τις σκοτώσουν. Για την εξέλιξη του μύθου υπάρχουν δύο εκδοχές που 

στην πρώτη οι Άρπυιες πεθαίνουν σύμφωνα με τον μυθογράφο Ιβίκο αλλά αποτελεί 

μεμονωμένη παράδοση, ενώ στην άλλη επιβιώνουν και κρύβονται. 

Κατά τη δεύτερη εκδοχή του μύθου, σύμφωνα με τον Απολλόδωρο, λέγεται 

ότι ο Ζήτης και ο Κάλαης, στην προσπάθεια τους να παγιδέψουν τα φτερωτά τέρατα 

κυνηγώντας τα στον αέρα, κατάφεραν η μία Άρπυια (Αελλώ) να πέσει στην 

Πελοπόννησο, στον Τίγρη ποταμό, που μετονομάστηκε από εκείνη σε Άρπυ ή 

Άρπυια όπου και πνίγηκε. Η άλλη Άρπυια (Ωκυπέτη) έφυγε προς την πλευρά της 

Προποντίδας και μετά έφτασε μέχρι τις Πλωτές, δυτικά της Πελοποννήσου ή κοντά 

στη Ζάκυνθο, που μετονομάστηκαν σε Στροφάδες ή Νησιά της επιστροφής.  

Μία άλλη λαϊκή παράδοση αναφέρει ότι τα δύο αδέρφια κυνήγησαν τις 

Άρπυιες μέχρι την Κεφαλληνία και στην κορυφή του όρους Αίνος, όπου λατρευόταν 

ο Δίας με το επίθετο Αινήιος, τον παρακάλεσαν να τους βοηθήσει ώστε να πιάσουν 

τις Άρπυιες. Εκείνος τους παραχώρησε βοήθεια με το να ανανεώσει τις δυνάμεις στα 

πόδια τους. Έτσι οι δύο ήρωες συνέχισαν την καταδίωξη των Άρπυιων. Τότε, ο 

αγγελιοφόρος των θεών ο Ερμής ή η Ίριδα, η αδελφή των Αρπυιών -απεσταλμένη 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A9%CE%BA%CF%85%CF%80%CE%AD%CF%84%CE%B7
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από την θεά Ήρα - εμφανίστηκε μπροστά στα αδέλφια και τα εμπόδισε να σκοτώσουν 

τις Άρπυιες, καθώς θεωρούνταν υπηρέτες του Δία. Αυτές ως αντάλλαγμα για την 

σωτηρία τους ορκίστηκαν να μην πλησιάσουν ποτέ ξανά τον Φινέα και υποσχέθηκαν 

ότι θα φύγουν. Κατέφυγαν και κρύφτηκαν σε μια απόκρυφη σπηλιά στην Κρήτη, στο 

όρος Δίκτη. Έπειτα η Ίριδα επέστρεψε στον ουρανό και οι Βορεάδες στράφηκαν προς 

τα πίσω για να συναντήσουν ξανά τους Αργοναύτες με σκοπό  να συνεχίσουν την 

εκστρατεία τους. Ο μάντης, όπως τους είχε υποσχεθεί, υπέδειξε τον δρόμο στους 

Αργοναύτες ώστε να φτάσουν χωρίς κινδύνους στους Κόχλους. 

 

 

 

 

 

 

 

Οι Άρπυιες αρπάζουν την τροφή του                           Ο ένας από τους δύο αδερφούς                 

μάντη Φινέα                                                                Βορεάδες καταδιώκει τις Άρπυιες 

 

Οι Άρπυιες ως πηγή έμπνευσης στη νεότερη λογοτεχνία 

Οι Άρπυιες αποτελούν πηγή έμπνευσης για την νεότερη κλασική λογοτεχνία. 

Παρουσιάζονται στη «Θεία Κωμωδία» του Δάντη να καταδιώκουν όσους 

αυτοκτόνησαν. Επίσης, στο θεατρικό έργο «Η Τρικυμία» του Σαίξπηρ το πνεύμα 

Αριήλ παίρνει τη μορφή Άρπυιας για να μεταφέρει  ένα μήνυμα του Πρόσπερου.                                           

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 
 

Μεσαιωνική απεικόνιση Άρπυιας ως  γυναίκας” πουλιού. 
 

Υπάρχει και τραγούδι το οποίο σχετίζεται με αυτά τα ανθρωπόμορφα τέρατα 

και περιγράφει λεπτομερώς την μορφή και το πώς άρπαζαν τις ψυχές των ανθρώπων 

και τα παιδιά.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%81%CE%B1_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%9A%CF%89%CE%BC%CF%89%CE%B4%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BB%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%85%CE%BC%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%AF%CE%BE%CF%80%CE%B7%CF%81
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ΑΡΠΥΙΕΣ τραγούδι.mp4
 

 

Άρπυιες 

Στίχοι: Ιωάννα Σπανομάρκου 

Μουσική: Σωτήρης Ψυλλάκης, Ιωάννα Σπανομάρκου 

Στάζει αίμα απ'τη σάρκα 

τα σωθικά φανήκαν κι είναι όλα μαύρα 

Νύχια, κόβουν τα στήθια 

μάτια γεμάτα μίσος, που θυμίζουν φίδια 

 

Ψύχος, σαν μια θύελλα αρπάζουνε το πλήθος 

οι άρπυιες συνήθως, τις ψυχές προσμένουν 

ζωντανεύει ο μύθος 

 

Θολώνει η μνήμη, τρέμουν τα χείλη 

ανάβει η φλόγα γοργά 

Θολώνει η μνήμη, τρέμουν τα χείλη 

παίρνει η ψυχή του φωτιά 

 

Θύμα μπροστά απ'το μνήμα 

ξάφνου δυνάμεις βρίσκει και κάνει το βήμα 

Χλιαίνει, βαριανασαίνει 

ορμά και πάνω τους χιμά, μακριά τις στέλνει 

 

Μόνος, θυμωμένος κι είν’ αβάσταχτος ο πόνος 

τέρμα πια ο φθόνος, η ψυχή του ανήκει 

άδειος είν’ ο δρόμος 

 

Θολώνει η μνήμη, τρέμουν τα χείλη 

ανάβει η φλόγα γοργά 

Θολώνει η μνήμη, τρέμουν τα χείλη 

παίρνει η ψυχή του φωτιά 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:   Ομάδα Παρά Πέντε 

http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=4790
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=4215
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=4790
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Β. ΟΙ ΘΡΥΛΟΙ 

1. Η ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΗ ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ ΚΟΥΡΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 

Στα όρια του δήμου Αποκορώνου, ανατολικά  του νομού Χανίων κοντά στο 

νομό Ρεθύμνου, 2.5 χλμ. από την θάλασσα σε ένα κοίλωμα ανάμεσα σε λόφους 

βρίσκεται η γνωστή λίμνη Κουρνά. Η λίμνη αυτή αποτελεί έναν από τους πιο 

πολυσύχναστους  τουριστικούς προορισμούς στην Κρήτη. Είναι η μοναδική λίμνη 

γλυκού νερού στην Κρήτη. Την μοναδικότητα της αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει και 

το εξαιρετικά σπάνιο οικοσύστημά της  που αποτελείται από χελώνες, ψάρια, πουλιά 

και διάφορα είδη φυτών. Συγκεκριμένα στη λίμνη έχουν καταγραφεί 204 είδη 

πουλιών από τα οποία τα 49 είναι εγγεγραμμένα στο κόκκινο βιβλίο των υπό 

εξαφάνιση ειδών της Ελλάδας. Το οικοσύστημά της λίμνης προστατεύει το 

πρόγραμμα Νatura 2000 από το 1992 με απόφαση της ευρωπαϊκής επιτροπής.   

Η περιοχή έχει γίνει πόλος 

έλξης για πολλούς τουρίστες, οι 

οποίοι έρχονται για  να θαυμάσουν 

τη λίμνη, να κολυμπήσουν στα νερά 

της ή να κάνουν διάφορες άλλες 

δραστηριότητες που έχουν σχέση με 

το υγρό στοιχείο αλλά και να φάνε 

στις παραδοσιακές ταβέρνες που 

εκτείνονται στις όχθες της λίμνης. 

Υπάρχουν διάφορες εκδοχές για το πως πήρε η λίμνη Κουρνά το όνομά της. 

Στα τέλη του 5
ου

 αιώνα μ.Χ. αναφέρεται από τον Στέφανο Βυζάντιο ως Κορησσία. 

Κατά την αρχαιότητα, άλλωστε, υπήρχε στις όχθες της λίμνης αρχαίος ναός που 

αποδιδόταν στην Κορήσια Αθηνά
.
. Το ιερό φαίνεται να ήταν αφιερωμένο «εις Ίππον 

και Κόρην», το Ιπποκόριον ή Ιπποκορώνιον και από αυτό προήλθε η ονομασία της 
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αρχαίας πόλης Ιπποκορώνιον που αργότερα παραφράστηκε ως Αποκόρωνας. Η 

αλλαγή της ονομασίας της λίμνης από Κορησσία σε λίμνη του Κουρνά τοποθετείται 

κατά την περίοδο της Αραβοκρατίας στην Κρήτη και ουσιαστικά Κουρνάς στα 

Αιγυπτιακά σημαίνει λουτήρας – λίμνη. 

Κοιτάζοντας την κάνεις γοητεύεται από την απόκοσμη ομορφιά της και  

αμέσως αντιλαμβάνεται τη γοητεία που αποπνέει καθώς τα νερά της αλλάζουν 

χρώματα. Η αύρα της είναι δυνατή σαν να σε διαπερνούν ηλεκτρομαγνητικά κύματα 

και οι επισκέπτες αναστατώνονται ή νιώθουν ευφορία. Αυτός άλλωστε είναι και ο 

λόγος για τον οποίο  υπάρχουν διάφοροι θρύλοι που σχετίζονται με αυτήν. 

 

Οι Θρύλοι 

Πολλοί κάτοικοι της γύρω περιοχής αναφέρουν ότι ένα βράδυ τους φάνηκε ότι 

ένα κορίτσι κάθονταν στη μέση της λίμνης πάνω σε ένα βράχο και χτενίζονταν. Κανείς 

όμως δεν ήταν σίγουρος…. 

 

Η νεράιδα 

Πρώτος είναι ο μύθος της κόρης – νεράιδας με τα μακριά κατάξανθα μαλλιά 

τα οποία κοιτάζοντας τα στον ήλιο μοιάζουν με χρυσάφι. Ποιος μπορεί να της 

αντισταθεί; Λέγεται, ότι  μια πανέμορφη κοπέλα πριν από πάρα πολλά χρόνια ζούσε 

σ’ ένα χωριό μαζί με τον πατέρα της ακριβώς στην περιοχή που βρίσκεται η λίμνη.  

Το όνομά της παραμένει άγνωστο όπως αναφέρουν οι τοπικές παραδόσεις. Ήταν  

τόσο όμορφη, που έμοιαζε σχεδόν ψεύτικη. Μια μέρα, ενώ πήγαιναν στο χωράφι τους 

για τις καθιερωμένες εργασίες τους, κουράστηκαν και κάθισαν λίγο να 

ξεκουραστούν. Εκεί, η κοπέλα άρχισε να χτενίζει τα μαλλιά της που έλαμπαν σαν 

χρυσός και “θόλωσαν” τον πατέρα της που άρχισε να την πλησιάζει με πονηρές 

διαθέσεις. Η φοβισμένη κόρη πρόλαβε να φωνάξει «Βούλα και Βουλολίμνα, κι εγώ 

στοιχειό στη λίμνα!». Αμέσως η περιοχή βούλιαξε στο νερό, δημιουργώντας τη 

λίμνη. Οι κάτοικοι της περιοχής λένε ότι πολλοί έχουν δει την νεράιδα να χτενίζει τα 

μαλλιά της μέσα στο φεγγαρόφωτο, καθισμένη σε ένα βράχο στη μέση της λίμνης. 

Όποιος πιστεύει στο θρύλο, λένε ότι μπορεί να την δει και τη νύχτα να γλιστράει στα 

γυάλινα νερά και να λούζει τα κατάξανθα μαλλιά της, πλημμυρίζοντας τη λίμνη με 

φως. 
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Η κόρη του παπά 

Μία άλλη εκδοχή αυτού του θρύλου λέει πως οι κάτοικοι της περιοχής  

συμπεριφέρονταν σαν να μην ήταν στον δρόμο του Θεού και τότε εκείνος θύμωσε και 

τους τιμώρησε ρίχνοντας βροχές οι οποίες κράτησαν αρκετές μέρες, πνίγοντας το 

χωριό και δημιουργώντας μια λίμνη. Ακόμη λέγεται, ότι η μόνη που βρισκόταν στον 

δρόμο του Θεού και σώθηκε από αυτόν τον κατακλυσμό ήταν η κόρη του παπά, η 

οποία εμφανίζεται ως οπτασία να κάθεται σε ένα βράχο στη λίμνη λυπημένη και να 

χτενίζει τα μαλλιά της.  

 

Η κοπέλα και το βασιλόπουλο 

Μία τρίτη εκδοχή του θρύλου λέει πως στο μέρος που βρίσκεται η λίμνη 

υπήρχε ένα χωριό. Εκεί ζούσε μια πολύ όμορφη κοπέλα που ήταν αγαπητή σε όλους. 

Δεν υπήρχε άνθρωπος στο χωριό που να μην την είχε ακούσει να τραγουδά. Τόσο 

χαρισματική ήταν που το χωριό ήταν ξακουστό εξαιτίας αυτής της κοπέλας. Όταν 

ήρθε ένα βασιλόπουλο να τη ζητήσει σε γάμο, μετά από προτροπή του πατέρα του 

που είχε ακούσει τυχαία για αυτή, το κορίτσι κολακεύτηκε από την πρόταση και 

δέχτηκε. Όμως, έπρεπε να φύγει από το χωριό και να ακολουθήσει τον άντρα της στο 

παλάτι του. Η απόφαση της αυτή εξόργισε τους χωριανούς οι οποίοι καταράστηκαν 

αυτή και τον άντρα της καθώς θα την έπαιρνε μακριά από το χωριό. Η κοπέλα από 

την λύπη της που οι συγχωριανοί της είχαν καταραστεί τον άντρα της και δεν τον 

ενέκριναν φώναξε «Βούλα και Βουλολίμνα, κι εγώ στοιχειό στη λίμνα!» και τότε η 

περιοχή αμέσως βούλιαξε στο νερό και δημιουργήθηκε η λίμνη. 

 

Η άπατη λίμνη 

Όμως υπάρχουν κι άλλοι θρύλοι που συνοδεύουν τη μοναδική φυσική λίμνη 

γλυκού νερού στην Κρήτη. Το περίεργο χρώμα της, ανοιχτό τιρκουάζ γύρω γύρω και 

πολύ σκούρο κυκλικά από ένα σημείο 

και μέσα, ήταν η αφορμή να 

δημιουργηθεί ο μύθος πως η λίμνη είναι 

απύθμενη δηλαδή δεν έχει βυθό. 

Πολλοί μιλούσαν για το μάτι της λίμνης 

και έλεγαν ότι αν πλησίαζε κανείς 

υπήρχε κίνδυνος να τους καταπιεί. 
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Όμως αυτός ο μύθος έχει καταρριφθεί διότι επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι 

έχει  ελάχιστο βάθος 22,5 μέτρα και μέγιστο  28.  

 

Η αλλαγή της διάθεσης των επισκεπτών 

Επιπρόσθετα, τα τελευταία χρόνια επικρατεί μια θεωρία που  δεν έχει 

διασταυρωθεί η οποία υποστηρίζει πως στην περιοχή είναι έντονη η ύπαρξη 

ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Ηλεκτρομαγνητικό κύμα είναι η ταυτόχρονη διάδοση 

ενός ηλεκτρικού και ενός μαγνητικού πεδίου. Στις περιοχές που έχει αποδειχτεί η 

ύπαρξη υψηλών μαγνητικών πεδίων παρατηρείται η αλλαγή της διάθεσης των 

επισκεπτών. Πιο συγκεκριμένα  σ’ εκείνες τις περιοχές  ο επισκέπτης νιώθει ευφορία 

ή δυσφορία. Επιπλέον, παρατηρούνται διάφορα περίεργα φαινόμενα όπως εξαφάνιση 

αντικειμένων κ.α. 

Παρά τους θρύλους που παρουσιάζουν τη λίμνη σαν ένα τόπο στοιχειωμένο, η 

περιοχή εξακολουθεί να ελκύει ντόπιους ή τουρίστες καθ’ όλη την διάρκεια του 

χρόνου και αποτελεί ένα από τα μέρη που αξίζει να επισκεφτείς αν βρίσκεσαι στην 

Κρήτη. 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ομάδα Fantastic 4  
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2. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ 

 

Ο θρύλος αυτός, ο κύκλος στο σταυροδρόμι ή αλλιώς λυράρης, 

διαδραματίζεται στο νησί της Κρήτης και συγκεκριμένα στο χωριό κάτω Μεσαρά στο 

νόμο Ηρακλείου. Υπάρχει βέβαια και άλλη μια παραλλαγή του μύθου αυτού η όποια 

εξελίσσεται στο νόμο Ρεθύμνου στο χωρίο Μαργαρίτες. 

Με λίγα λόγια ο θρύλος του κύκλου στο σταυροδρόμι αναφέρεται σε έναν 

λυράρη ο όποιος ήθελε να μάθει να παίζει καλύτερα τη λύρα του. Περιγράφει λοιπόν 

την πρωτότυπη και ταυτόχρονα μαγική διαδικασία με την όποια οι λυράρηδες 

μάθαιναν να παίζουν το αντιπροσωπευτικό όργανο της Κρήτης, τη λύρα. 

 

Πρώτη εκδοχή: 

Σύμφωνα με το θρύλο ο λυράρης πηγαίνει τα μεσάνυχτα σε ένα έρημο 

σταυροδρόμι προκειμένου να μάθει να παίζει καλύτερα τη λύρα. Στη συνέχεια 

χαράζει με ένα μαυρομάνικο μαχαίρι έναν κύκλο και μπαίνει μέσα σε αυτόν και 

αρχίζει να παίζει τη λύρα. Αν τυχόν βγει έξω από αυτόν τον κύκλο, ακόμα και κάποιο 

μέρος του σώματος του, θα κοπεί με μαχαίρι ή σύμφωνα με άλλη εκδοχή κινδυνεύει 

να τρελαθεί. Καθώς βρίσκεται εκεί εμφανίζονται νεράιδες και τον περιτριγυρίζουν. Ο 

σκοπός της εμφάνισης τους δεν είναι καλός διότι αφού δεν μπορούν να μπουν στο 

γύρο που είναι χαραγμένος με μαυρομάνικο μαχαίρι προσπαθούν να τον πλανέψουν 

και να τον βγάλουν έξω από τον 

κύκλο. 

 Οι νεράιδες προσπαθούν με 

γλυκά λόγια και όμορφα τραγούδια να 

τον καλοπιάσουν και να τον 

τραβήξουν έξω, μα εκείνος δεν 

αποκρίνεται στα πειράγματα τους και 

εξακολουθεί να παίζει τη λύρα του 

ατάραχος. Έτσι οι νεράιδες ξεκινούν 

μια συζήτηση μαζί του και προσπαθούν να τον πείσουν ότι δεν έχει μάθει να παίζει 

καλά λύρα, λέγοντας του ότι αυτές μπορούν να τον μάθουν αν θέλει να παίζει λύρα 

«που να χορεύουν κι οι πέτρες» και τον παρακαλούν να βγει από τον κύκλο μα αυτός 

δεν το κάνει. 



Η ΚΡΗΤΗ ΤΩΝ ΜΥΘΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΡΥΛΩΝ 

64 
 

Ύστερα από πολλά του ζητούν να τους δώσει μόνο την λύρα του και ο 

λυράρης αποφασίζει να την δώσει αλλά προσέχει να μην βγάλει το χέρι του ή κάποιο 

άλλο μέρος του σώματος του έξω από τον κύκλο, για να μην τρελαθεί ή κοπεί. Μια 

νεράιδα παίρνει την λύρα και παίζει για λίγο πολύ ωραία και έπειτα του την δίνει πάλι 

πίσω δυσαρεστημένη, μια που ο λυράρης δεν βγαίνει από τον κύκλο. Εκείνες 

συνεχίζουν να παρακινούν τον λυράρη να βγει έξω από τον κύκλο ενώ εκείνος 

συνεχίζει να παίζει άτεχνα. Κάνουν πολλές προσπάθειες ώστε να τον ξεγελάσουν και 

να βγάλει έξω το χέρι του ώσπου πετυχαίνουν να τον πείσουν να βγάλει το μικρό του 

δάχτυλο έξω. Οι νεράιδες του το κόβουν κατευθείαν, όμως δεν τον γελούν και τον 

μαθαίνουν να παίζει σαν και αυτές και το ξημέρωμα εξαφανίζονται. Για αυτόν το 

λόγο λέγεται πως όταν επαινούν έναν καλό λυράρη πως έχει καλές κοντυλιές, τότε 

αυτός απαντά πως τη λύρα την έμαθε στο σταυροδρόμι. 

Αξίζει να σημειωθεί πως η δαιμονική φύση των νεράιδων είναι προφανής 

στους θρύλους: Bλάπτουν τους ανθρώπους, φοβούνται το σταυρό, τις προσευχές και 

τους αγίους και χάνονται με το λάλημα του πετεινού… 

Κάποιες φορές αυτός ο θρύλος διαφοροποιείται και τη θέση των νεράιδων 

παίρνουν τρομεροί δαίμονες. Οι δαίμονες αναλαμβάνουν την εκπαίδευση του 

λυράρη, χορεύουν όλοι μαζί γύρω του και στο τέλος τον πλησιάζουν και αρχίζουν να 

του πιάνουν την κουβέντα. Αυτός δεν πρέπει να μιλήσει γιατί θα του πάρουν την 

μίλια και θα βουβαθεί. Ο λυράρης παίζει την λύρα, αυτοί χορεύουν και αυτό τους 

ευχαριστεί. Για να του ανταποδώσουν την χαρά τους τον πλησιάζει ο αρχηγός τους, 

παίρνει την λύρα, την κουρδίζει και του την ξαναεπιστρέφει. Με την κίνηση αυτή των 

δαιμόνων ο λυράρης γίνεται άριστος στο παίξιμο της λύρας. 

 

Δεύτερη εκδοχή: 

Στο χωριό Μαργαρίτες στο Ρέθυμνο, υπάρχει μια δεύτερη εκδοχή σύμφωνα 

με την οποία ο λυράρης κάνει συμφωνία με τον διάβολο προκειμένου να μάθει σωστά 

την τέχνη. Σε αυτή την παραλλαγή του μύθου τα πνεύματα ρωτάνε τον λυράρη πόσα 

χρόνια θέλει να παίζει λύρα. Σε αυτή την ερώτηση οι περισσότεροι καθώς δεν πρέπει 

να μιλήσουν (για να μην χάσουν τη λαλιά τους), πιάνουν τα μαλλιά τους εννοώντας 

τόσα όσα και οι τρίχες του κεφαλιού τους, δηλαδή για όλη τους τη ζωή.  Αυτή την 

εκδοχή του θρύλου ακολουθεί και το παρακάτω τραγούδι: 
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Το τραγούδι του κύκλου 

Κύκλο με μαυρομάνικο μαχαίρι θα χαράξω 

κι ένα σταυρό καταμεσίς χάμαι στης γης θα γράψω. 

Να κάτσω πάνω στο σταυρό να μη ξαναταράξω 

και ξαργουτού τη λύρα μου ανάποδα θα πιάσω. 

Να ‘ρθουν οι βελζεβούληδες, χίλιοι καλικατζάροι 

κι ο κάθα εις να πολεμά τη λύρα να μου πάρει. 

Να με ρωτού, να μη μιλώ μηδ’ άχνα να μη βγάνω, 

να λένε, να μου τάσσουνε, το κουζουλό να κάνω. 

Στην υστεργιά, ένας κουτσός, γέρου διαόλου κάρτσα 

θα μπαϊλτίσει να γροικά τση λύρας μου τα φάλτσα. 

Κι οσάν τον όφι θα χυθεί τη λύρα να μ’αρπάξει 

σ’ ένα χαράκι θ’ ανεβεί αντικρυτά να κάτσει. 

Ν’ αρχίσει ο γέρο δαίμονας απόσιγα να παίζει, 

να βγάνει η λύρα κοντυλιές ωσά ντο πετιμέζι. 

Να ξεσταθού τ’ αερικά και το διαολομάνι, 

να στέσου μέγα πατιρντί και γλέντι μάνι-μάνι. 

Και γω θα κάθομαι άπραγος μα και τρουλαφχιασμένος 

να δω και ν’ αφουκράζομαι πως παίζει ο ξορκισμένος. 

Να κλέφτω τα τσακίσματα τη γλύκα του σκοπού ντου, 

του δοξαριού το γύρισμα, το σείσμα του χεριού ντου. 

Να μάθω χίλια μυστικά ώστε να ξημερώσει, 

να φύγου τα δαιμονικά και ο τόπος να μερώσει. 

 

Επίσης, υπάρχει η φήμη πως ο 

Ανδρέας Ροδινός, ένας κορυφαίος 

Ρεθυμνιώτης λυράρης, έμαθε τη λύρα 

στο σταυροδρόμι με δάσκαλους τους 

δαίμονες με αντάλλαγμα την νιότη του 

αφού πέθανε 22 χρονών. 

 

 

                                                                                                                         

                                                                                              Ανδρέας Ροδινός: Ο Ρεθυμνιώτης λυράρης – θρύλος! 
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Γενικότερα τα σταυροδρόμια (δίστρατα) θεωρούνται χώροι συγκέντρωσης ή 

σημεία διέλευσης κακών πνευμάτων και γι’ αυτό ακόμα λένε πως δεν πρέπει να 

περνά κανείς φρεσκολουσμένος από σταυροδρόμι και, αν το κάνει, πρέπει να βαστά 

αλάτι στον κόρφο του. Γι’ αυτό το λόγο εξάλλου στα δίστρατα συχνά ιδρύονται 

εικονοστάσια ή γίνονται εκεί διάφορα ξόρκια και τελετές μαύρης μαγείας. H πίστη 

αυτή, ίσως δεν είναι άσχετη με αρχαίες παραδόσεις σχετικές και με ηθικά διλήμματα 

(π.χ. το δίστρατο της Aρετής και της Kακίας), αλλά κυρίως μάλλον με το σχήμα του 

σταυρού.  

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ομάδα Γείτονες 
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3. Η ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΧΑΡΑΚΙΑΝΗ 

   

  Ο ναός της Παναγιάς στο Χάρακα 

Ο ναός της Παναγιάς στο Χάρακα είναι μια μικρή εκκλησία στο Μπαλί και 

απέχει 38 χιλιόμετρα από το Ρέθυμνο. Στο εσωτερικό της συναντά κανείς σύγχρονες 

αγιογραφίες οι οποίες καλύπτουν τους τοίχους του ναού. Η ανέγερσή της, όμως, θα 

πρέπει να τοποθετηθεί κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας στην Κρήτη, αφού στην 

μπροστινή πλευρά της υπάρχει το οικόσημο της οικογένειας των Καλλέργηδων, το 

οποίο το συναντάμε και σε άλλες εκκλησίες της ίδιας περιόδου στην περιοχή. 

Σύμφωνα με το μύθο τα χρόνια του Βυζαντίου, ένας δρόμωνας (τύπος πλοίου του 

Βυζαντινού πολεμικού ναυτικού), με μιαν αρχόντισσα ταξίδευαν στο Αιγαίο ανάμεσα 

από μικρά και μεγάλα νησιά, τη Μυτιλήνη, τη Χίο, την Τένεδο και την Αμοργό. 

Ταξίδευε προς τα νότια μέχρι που έφτασε στο Κρητικό πέλαγος. Όταν έφτασε στην 

Κρήτη άρχισε να πηγαίνει παραλιακά. Η αρχόντισσα κατέβαινε στην στεριά στα 

μεγάλα λιμάνια και παρατηρούσε τις ομορφιές κάθε νησιού, μετά ξαναέμπαινε στο 

καράβι και συνέχιζε το ταξίδι της. Οι κάτοικοι του νησιού όταν έβλεπαν το πλοίο 

πήγαιναν στην παραλία και θαύμαζαν την αρχόντισσα, την καλωσόριζαν και της 

παρείχαν φιλοξενία.  

Μια μέρα που το καράβι έφτασε στα νερά του Πανόρμου, κοντά στον όρμο του 

Μπαλί, η αρχόντισσα βγήκε στη στεριά και πήγε στο μέρος όπου βρίσκεται η 

σημερινή εκκλησία. Τότε ένας βοσκός την είδε και ειδοποίησε τους κατοίκους. 

Στο μεταξύ ένας μεγάλος βράχος [χάρακας] είχε κεντρίσει το ενδιαφέρον της 

αρχόντισσας και άρχισε να τον παρατηρεί από όλες τις πλευρές. Τότε είδε ένα φως να 

βγαίνει από μια σχισμή του και όταν πλησίασε είδε ότι το φως ερχόταν από ένα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CF%8C_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C
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κομμάτι ξύλο. Το έβγαλε προσεκτικά και έκπληκτη ανακάλυψε ότι ήταν η εικόνα της 

Κοίμησης της Θεοτόκου. Η αρχόντισσα, αφού την προσκύνησε ευλαβικά, την έδωσε 

στους ντόπιους για να την φυλάξουν. 

 

 

                  Η εικόνα της κοίμησης της Θεοτόκου του Χάρακα 

 

Μετά από αυτό το ευχάριστο γεγονός ακολούθησε ένα μεγάλο γλέντι με χορούς 

και τραγούδια. Πριν φύγει η αρχόντισσα άφησε στους ντόπιους μαζί με την εικόνα 

της Παναγίας και πολλά χρήματα για να χτίσουν μια εκκλησία ώστε να βάλουν την 

εικόνα. Τους είπε ότι όταν σε ένα χρόνο θα ξαναγύριζε θα τελούσαν την πρώτη 

λειτουργία και έφυγε. Οι κάτοικοι τότε γύρισαν στο χωριό τους και αφού φύλαξαν 

την εικόνα προσωρινά στην εκκλησία τους μοιράστηκαν δίκαια τα χρήματα, αφού 

όλοι θα βοηθούσαν στο χτίσιμο της εκκλησίας. 

Τις πρώτες εβδομάδες όλοι συζητούσαν για αυτό το θέμα. Όλοι ήθελαν να γίνει 

ένας μοναδικός και όμορφος ναός. Εν τω μεταξύ τα νέα για την εικόνα είχαν μαθευτεί 

στα γειτονικά χωριά και οι κάτοικοι πήγαιναν να προσκυνήσουν την εικόνα και 

συζητούσαν για το χτίσιμο του ναού. Αλλά οι εβδομάδες περνούσαν, οι προσκυνητές 

και οι συζητήσεις λιγόστευαν και τα χρήματα ξοδεύτηκαν εντελώς. 

Έφτασε ο χειμώνας και κλείστηκε το χωριό στα σπίτια του, κάποιοι είπαν ότι η 

εικόνα ήταν καλά προφυλαγμένη στην εκκλησία τους όποτε δεν θα χρειάζονταν 

καινούρια και έτσι άρχισαν να ξεχνάνε την υπόθεση. 

http://www.cretewoman.gr/el/6820/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CF%87%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%B3%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%BD%CE%B5%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7.php
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Όταν έφτασε η άνοιξη όλο το χωριό είχε ξεχάσει την αρχόντισσα και τι τους είχε 

ζητήσει. Το καλοκαίρι όμως όταν είδαν στο πέλαγος το πλοίο με την αρχόντισσα, 

ένιωσαν ενοχή επειδή είχαν ξοδευτεί τα χρήματα και δεν είχαν βάλει ούτε τα θεμέλια 

του ναού. 

Έτσι, αποφάσισαν σκηνοθετώντας μια ψεύτικη ιστορία να βάλουν τον 

πρωτομάστορα να κάνει τον πεθαμένο ώστε να ξεγελάσουν την αρχόντισσα. Όταν 

έφτασε στην παραλία οι χωρικοί της είπαν ότι έπεσε θανατικό στην περιοχή και δεν 

τα κατάφερε ούτε ο πρωτομάστορας και ότι εκείνη κιόλας την μέρα θα τον έθαβαν. 

Με αυτό το τέχνασμα πείστηκε η αρχόντισσα και τους άφησε πάλι πολλά χρυσά 

νομίσματα και τους έκανε την ιδία παραγγελία και τους είπε:  

«Του χρόνου θα ξανάρθω. Η εκκλησία να είναι έτοιμη, για να κάνουμε μαζί την 

πρώτη λειτουργία».  

Στη συνέχεια η αρχόντισσα μπήκε στο καράβι και έφυγε. Οι απλοϊκοί κάτοικοι 

ικανοποιημένοι από το κατόρθωμα τους πήραν την εικόνα και τα χρυσά νομίσματα 

και έτρεξαν να το πουν στον πρωτομάστορα. Μα όταν έφτασαν στο σπίτι και μπήκαν 

στο δωμάτιο όπου ήταν το κρεβάτι του, τον είδαν ακίνητο σαν άγαλμα. Ήταν στ’ 

αλήθεια νεκρός!.. 

Φόβος απερίγραπτος τους κυρίεψε γιατί στο θάνατο του πρωτομάστορα είδαν τη 

δίκαιη θεϊκή τιμωρία. Και, γι’ αυτό, χωρίς καθυστέρηση κατέβηκαν στην παραλία κι 

έχτισαν το εκκλησάκι που, ανακαινισμένο, σώζεται μέχρι σήμερα. 

Σιγά σιγά χτίστηκαν γύρω κι άλλα οικοδομήματα, κελιά, αποθήκες, άλλοι 

βοηθητικοί χώροι, φυτεύτηκαν μερικές ελιές κι όλα μαζί, αν και ερειπωμένα σήμερα, 

μαρτυρούνε τη ζωή που άνθισε τότε και τώρα δεν υπάρχει… 

Ωστόσο ακόμα και σήμερα κάθε Δεκαπενταύγουστο πολλοί πιστοί από τα γύρω 

χώρια συγκεντρώνονται στο προαύλιο της εκκλησίας για 15 μέρες και μένουν σε 

αυτοσχέδιες μικρές καλύβες τις οποίες φτιάχνουν οι ίδιοι από κλαδιά δέντρων κάτω 

από τις πολλές χαρουπιές που υπάρχουν στην περιοχή. 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ομάδα Θρύλοι 
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4. Ο ΝΕΡΑΙΔΟΣΠΗΛΙΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΡΑΚΙΩΝ 

 

Το σπήλαιο 

Η Κρήτη είναι γεμάτη από πανέμορφα τοπία που αξίζει κανείς να επισκεφτεί. 

Ένα από αυτά είναι και ο Νεραϊδόσπηλιος των Αστρακών ο οποίος βρίσκεται περίπου 

23 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο, κοντά στο έρημο χωριό των Κάτω Αστρακών και 

στη γενέτειρα του Νίκου Καζαντζάκη, Μυρτιά. Είναι ένα μικρό, καταπράσινο, 

διώροφο σπήλαιο μέσα στο αστρακιανό φαράγγι. Κατά τον αρχαιολόγο Paul Faure 

αποτελούσε το ιερό της Τριτογένειας Αθηνάς όπως αναφέρει ο Διόδωρος ο 

Σικελιώτης. Γύρω από το Νεραϊδόσπηλιο των Αστρακών υπάρχουν πολλές πηγές και 

σχισμές από τις οποίες βγαίνει νερό από τις πηγές του ποταμού Τρίτωνα (έτσι 

λεγόταν ο Καρτερός Ηρακλείου κατά τους αρχαίους Έλληνες).  

 

Ο θρύλος 

Σύμφωνα με το θρύλο στο Νεραϊδόσπηλιο των Αστρακών, στο φαράγγι του 

Καρτερού, συνήθιζαν να πηγαίνουν οι Νεράιδες και να χορεύουν. Μια νύχτα ένας 

νέος, καλός λυράρης, άκουσε το τραγούδι 

τους και μπήκε στη σπηλιά και εκεί είδε 

ένα υπέροχο θέαμα! Οι Νεράιδες χόρευαν 

με ξέπλεκα μαλλιά, πεπλοντυμένες και 

λουσμένες στο φως μιας αιώνιας άνοιξης. 

Συνεπαρμένος, έπιασε τη λύρα του και τις 

συνόδευσε στο χορό. Οι Νεράιδες 

ακολούθησαν το παίξιμό του και ο νέος 

ξετρελάθηκε. Την αυγή χάθηκαν οι 

Νεράιδες. Ο λυράρης δεν ήξερε αν έζησε 

όνειρο ή αν πραγματικά συνόδεψε τις 

Νεράιδες στο χορό τους με τη λύρα του.  

Το επόμενο και το μεθεπόμενο βράδυ, οδηγημένος από κάποια αόρατη 

δύναμη, βρέθηκε πάλι στη σπηλιά και με τη λύρα του έπαιζε ασταμάτητα για τις 

Νεράιδες που χόρευαν. Σιγά σιγά, η ματιά του σταμάτησε πάνω σε μια απ' αυτές και 

δεν χόρταινε να την κοιτάζει! Ήταν ερωτευμένος μαζί της! Τότε ζήτησε τη βοήθειά 

μια γριάς πολύξερης. Η γριά, αφού τον άκουσε με προσοχή, του είπε πως άμα 
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πλησιάζει η ώρα να λαλήσουν οι πετεινοί (οπότε χάνονται οι Νεράιδες), ν' αρπάξει 

από τα μαλλιά εκείνη που αγαπούσε και να μην την αφήσει με κανέναν τρόπο.  

Ήρθε το βράδυ και ο νέος πήρε τη λύρα του και πήγε στη σπηλιά, όπου 

άρχισε να παίζει χορευτικούς σκοπούς όσο γλυκύτερα μπορούσε. Σε λίγο, 

παρουσιάστηκαν οι Νεράιδες και πιάστηκαν στο χορό. Λίγο προτού λαλήσουν οι 

πετεινοί, ο νέος έκαμε όπως τον είχε συμβουλέψει η γριά. Η Νεράιδα αντιστάθηκε με 

λύσσα, αγρίεψε, έβαλε τις φωνές, μα τίποτα! Ο νέος την κρατούσε γερά! 

Άρχισε τότε να μεταμορφώνεται πότε σε σκύλο, πότε σε φωτιά, πότε σε φίδι, 

πότε σε καμήλα, αλλά ο λυράρης την κρατούσε γερά και δεν την άφηνε. Ξαφνικά 

λάλησαν οι πετεινοί κι οι άλλες Νεράιδες εξαφανίστηκαν. Τότε εκείνη που κρατούσε 

ο νέος ξανάγινε πανέμορφη και τον ακολούθησε στο σπίτι του. Έζησε μαζί του ένα 

χρόνο, του γέννησε ένα γιο, αλλά τη μιλιά της δεν την άκουσε ποτέ! …  

Δυστυχισμένος ο νέος λυράρης μεταχειρίστηκε όλα τα μέσα για να κάνει την 

Νεράιδα - γυναίκα του  να μιλήσει αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Έτσι, ξαναπήγε στη γριά 

και ζήτησε τη συμβουλή της για άλλη μια φορά. Εκείνη τον συμβούλεψε να πυρώσει 

καλά το φούρνο κι ύστερα να πάρει το παιδί από τα χέρια της γυναίκας του, να κάνει 

πως θα το πετάξει μέσα στο φούρνο και να πει: «Δε μου μιλείς; Τότε ρίχνω κι εγώ το 

παιδί σου στο φούρνο». Ακολούθησε πιστά τη συμβουλή της, μα τη στιγμή που έκανε 

ότι θα έριχνε το παιδί στη φωτιά, η Νεράιδα χίμηξε πάνω του και φώναξε: 

«Μη σκύλε το παιδί μου!».  

Η νεράιδα άρπαξε το παιδί  από τα χέρια του και εξαφανίστηκαν μαζί. 

Απελπισμένος τους αναζήτησε με φωνές, παρακάλια και κλάματα, αλλά μάταια. Η 

Νεράιδα και το παιδί δεν ξαναφάνηκαν πια. Σύμφωνα 

με το θρύλο αρχικά πήγε στις αδελφές της αλλά αυτές 

δεν τη δέχτηκαν. Δεν της συχώρεσαν το ότι άφησε 

άνθρωπο και την άγγιξε και τη μόλυνε. Γι’αυτό 

αναγκάστηκε και πήγε σε μια βρύση, λίγο πιο πέρα, 

που τη λένε Λούτρα. Εκεί, λένε, τη βλέπουν δυο-τρεις 

φορές το χρόνο να κρατά το παιδί στην αγκαλιά της και 

να κλαίει. Τα δάκρυά της πέφτουν πάνω στο νερό και 

το θολώνουν. Για αυτόν το λόγο τα νερά του 

Νεραϊδόσπηλιου εμφανίζονται θολά πότε πότε. 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ομάδα Τενεκέδες 
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5. ΤΟ ΒΟΥΛΙΣΜΕΝΟ ΑΛΩΝΙ 

 

Τοποθεσία του φαινομένου: 

Λίγο πιο πέρα απ' τους «Κουμπέδες», στο χωριό Μάραθος δυτικά του  

Ηρακλείου, στους πρόποδες του Στρούμπουλα, δίπλα στον παλιό εθνικό δρόμο, στο 

14ο χιλιόμετρο προς το Ρέθυμνο, υπάρχει ένα μεγάλο κυκλικό βύθισμα γνωστό με 

την ονομασία το «Βουλισμένο Αλώνι».  

Πρόκειται για έναν αφιλόξενο τόπο, με πέτρες και άγριο περιβάλλον που 

τρομάζει τον επισκέπτη με την αποκρουστική του εμφάνιση αλλά δημιουργεί 

θαυμασμό συγχρόνως για την μαγεία της φύσης που πολλές φορές έχουμε την ανάγκη 

και να ανακαλύπτουμε και να θαυμάζουμε. Το Βουλισμένο Αλώνι είναι ένα 

εντυπωσιακό φυσικό μνημείο: ένας τεράστιος, βυθισμένος κρατήρας, στο βραχώδες 

τοπίο . Στο συγκεκριμένο αυτό βύθισμα το βάθος φτάνει τα 50 μέτρα ενώ η διάσταση 

του κενού είναι από 15 έως 90 μέτρα. 

Οι Κρητικοί το ονομάζουν Βουλισμένο αλώνι γιατί « βούλισμα » στην Κρήτη 

σημαίνει βύθισμα και Βουλισμένο αλώνι σημαίνει βυθισμένο αλώνι , καθώς στο 

συγκεκριμένο μέρος το έδαφος έχει υποστεί καθίζηση. Οι άνθρωποι της περιοχής 

αυτής ότα συνέβη το γεωλογικό φαινόμενο, δεν διέθεταν τις απαιτούμενες γνώσεις 

ώστε να το ερμηνεύσουν, καθώς δεν είχαν υψηλό μορφωτικό επίπεδο, και έτσι 

επινόησαν έναν τοπικό και μυστηριώδες θρύλο: 

 

Ο Θρύλος 

Εκείνο το αλώνι άνθρωπος δεν το είδε, μα η παράδοση δεν επιτρέπει 

αμφιβολίες…. Ας κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν:  
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Σε καιρούς περασμένους η Κρήτη, χάρη στην εργατικότητα των ανθρώπων 

της, ήταν ένα καταπράσινο περιβόλι. Ακόμη κι εκεί που σήμερα αγκάθια και θάμνοι 

αγριεύουν τον τόπο, τότε η 

φιλοπονία των Κρητικών έκανε τη 

γη να παράγει όλα τα καλά του 

θεού. Στην Κρητική ύπαιθρο 

υπάρχουν και σήμερα, εδώ κι εκεί, 

αλώνια σ' ερημικές τοποθεσίες, 

σχεδόν ξεθεμελιωμένα, γεμάτα 

χόρτα και χώματα, μα είναι βέβαιο 

ότι σε άλλες εποχές παρουσίαζαν εντελώς άλλη εικόνα. Ένα τέτοιο μεγάλο αλώνι 

βρισκόταν εκεί που είναι σήμερα το κυκλικό βύθισμα. Κι όπως γινόταν παντού, στην 

αρχή κάθε καλοκαιριού ο νοικοκύρης του το καθάριζε, διόρθωνε κάθε ζημιά που είχε 

γίνει από την περασμένη χρονιά και το ετοίμαζε να δεχτεί την καινούργια σοδειά.  

 Εκείνα τα χρόνια η ζωή -γεωργική ή κτηνοτροφική- εξαρτιόταν στο 

μεγαλύτερο μέρος της από τις καιρικές συνθήκες. Το καλοκαίρι κατά το οποίο 

εξελίσσεται ο θρύλος η σοδειά ήταν τόσο πλούσια που και τα πιο άγονα χωράφια 

καρποφόρησαν. Παρόλο που οι συνθήκες ήταν τόσο ευνοϊκές, ο αφέντης του αλωνιού 

είχε την ανησυχία πως μια ξαφνική κακοκαιρία θα κατέστρεφε τους κόπους μιας 

ολόκληρης χρονιάς. Γι’ αυτό και δικαιολογημένα εργαζόταν πυρετωδώς, πιάνοντας 

δουλειά νωρίτερα απ' ότι συνηθιζόταν και τελειώνοντας στη δύση του ήλιου.  

 

 

 

 

 

 

 

Ανήμερα της γιορτής του Προφήτη Ηλία ο γεωργός στον οποίο αναφέρεται ο 

θρύλος πήγε στο αλώνι μαζί με τη γυναίκα του και την πανέμορφη κόρη του για να 

αλωνίσει, παρόλο που τη μέρα αυτή δεν θα έπρεπε να εργάζονται διότι ήταν 

σημαντική αργία και θεωρούνταν αμαρτία και ασέβεια προς τον Άγιο να δουλεύει 

κανείς. Έτσι πίστευαν οι άνθρωποι τότε. Ο γεωργός ωστόσο δεν ακολούθησε την 

παράδοση και, παρά τις αντιρρήσεις της γυναίκας του, έσπευσε στο αλώνι σε μια 
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ύστατη προσπάθεια να μην χάσει την σοδειά του. Μερικοί λένε πως ο νοικοκύρης του 

αλωνιού ήταν παπάς και δεν λειτούργησε την άγια μέρα, μόνο έτρεξε στο αλώνι. 

Έτσι, το ζευγάρι μαζί με την κόρη του, πήγαν στο χωράφι νωρίς το πρωί και χωρίς 

καθυστερήσεις ξεκίνησαν να δουλεύουν, έβαζαν δεμάτια κι ανασήκωναν τα στάχυα. 

Η νεαρή κοπέλα τραγουδούσε ανέμελα «Γύρω γεια τωνε κι όλα τ’ άχερα δικά 

ντωνε». Τότε ένας άνεμος δυνατός άρχισε να φυσά και ένας εκκωφαντικός θόρυβος 

ακούστηκε. Δεν πρόλαβαν καν να κινηθούν και η γη άνοιξε κάτω από τα πόδια τους. 

Το αλώνι βυθίστηκε και μαζί του παρέσυρε όλη  την οικογένεια… 

Λένε ότι έτσι ο άγιος τιμώρησε εκείνους που τον προσέβαλαν και ο θρύλος 

εκείνης της ημέρας έφθασε μέχρι την εποχή μας όπου αρκετοί υποστηρίζουν πως 

κάθε χρόνο στις 20 Ιουλίου που είναι η γιορτή του Προφήτη Ηλία, από το 

βουλισμένο αλώνι ακούγονται τριξίματα καθώς και το θρόισμα από τα στάχια και η 

φωνή της κοπέλας να λέει: «Γύρω γεια τωνε κι όλα τ΄ άχερα δικά ντωνε.»  

 

Το Βουλισμένο Αλώνι σήμερα: 

 Στις μέρες μας το Βουλισμένο Αλώνι είναι ένα μοναδικό δημιούργημα της 

φύσης και αποτελεί συχνό σημείο συνάντησης για πολλούς λάτρεις της αναρρίχησης 

καθώς έχει διαδρομές από εκπαιδευτικές μέχρι πολύ δύσκολες. Ο χώρος γύρω από το 

Βουλισμένο Αλώνι έχει διαμορφωθεί για τους επισκέπτες.  

     

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι η αμφιθεατρική του διάταξη προσφέρει πολύ 

καλή ακουστική και γι’ αυτό ο συνθέτης Μάνος Χατζηδάκης είχε προτείνει να 

διαμορφωθεί σε υπαίθριο θέατρο. 

Αναρρίχηση στο Βουλισμένο Αλώνι από ψηλά.mp4
 

 διάταξη προσφέρει πολύ καλή α και ό ο συνθέτης Μάνος  
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Ένα τραγούδι που έχει θέμα τον θρύλο του Βουλισμένου Αλωνιού και γίνεται 

περιγραφή του είναι το εξής: 

 

Τραγούδι το βουλισμένο Αλώνι 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ.mp4

 

Στιχουργός/Μουσική: Λουδοβίκος τον Ανωγείων  

 

Το βουλισμένο αλώνι 

η νύχτα δεν τελειώνει  

με την αυγή,  

κρατεί τα μυστικά του 

καινούργια και παλιά του 

βαθιά στη γη. 

 

Ναι, γύρω γύρω γειαντονε 

και τ’ άχυρα δικάντονε. 

Με τ’ αργυρό δρεπάνι 

και ένα παλιό φουστάνι 

λινό χακί,  

στου άχυρου τη σκόνη 

άρωμα από κυδώνι 

κι από ρακί. 

 

Ναι, γύρω γύρω γειαντονε 

και τα άχυρα δικάντονε 

ναι, γύρω να γυρίσωμε 

να χιλιομουζουρίσωμε. 

 

Μικρή μου Περσεφόνη 

στου κόσμου το μπαλκόνι 

αν ξαναρθείς,  

κάνε μου αυτή τη χάρη 

αυτόν τον Αλωνάρη 

να θυμηθείς. 



Η ΚΡΗΤΗ ΤΩΝ ΜΥΘΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΡΥΛΩΝ 

76 
 

Επιστημονική αντίληψη για το φαινόμενο: 

 Στην πραγματικότητα, το φαινόμενο της καθίζησης του εδάφους είναι ένα 

συνηθισμένο φαινόμενο στη γεωλογία και ονομάζεται δολίνη. Συνήθως έχει μικρές 

διαστάσεις 20-50 μέτρα διάμετρο και 5-10 μέτρα βάθος. Τις περισσότερες φορές οι 

επιστήμονες είναι σε θέση να απαντήσουν «γιατί» συμβαίνει.  

Για το βουλισμένο αλώνι όμως, η εξήγηση δεν είναι επισήμως τεκμηριωμένη 

και οι διαστάσεις, που φτάνουν τα 50 μέτρα βάθος και 15 έως 90 μέτρα διάμετρο, 

μπερδεύουν ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Σύμφωνα με ορισμένους γεωλόγους  

που έχουν επισκεφτεί την περιοχή και μετά από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, 

το κεντρικό πόρισμα της μελέτης αυτής αφορά κάποιο σπήλαιο που βρισκόταν κάτω 

από το βουλισμένο αλώνι και με σεισμούς έγινε η καθίζηση του εδάφους με 

αποτέλεσμα να υπάρξει το συγκεκριμένο γεωλογικό φαινόμενο, η δολίνη.  Οι δολίνες 

σχηματίζονται σε ανθρακικά ασβεστολιθικά ή δολομιτικά πετρώματα εξαιτίας της 

κατάρρευσης της οροφής υπογείων σπηλαίων ή της ασβεστολιθικής διάβρωσης 

από όμβρια ύδατα. Η δράση του νερού είναι κυρίως μηχανική και χημική. Η 

καρστική διάβρωση των ασβεστόλιθων οφείλεται στην διαλυτική δράση του νερού, 

όταν περιέχει διοξείδιο του άνθρακα. Το πέτρωμα του συγκεκριμένου αλωνιού 

αναφέρεται ως κλασικός τύπος δολίνης (μεσοζωικός ασβεστόλιθος).  

Έτσι, το Βουλισμένο Αλώνι είναι μια από τις εντυπωσιακότερες δολίνες της 

Ευρώπης και της Ελλάδας και μοναδική για τις διαστάσεις και την επιβλητικότητά 

της σε όλη την Κρήτη και φαίνεται να δημιουργήθηκε πριν εκατοντάδες χιλιάδες 

χρόνια, όταν κατέπεσε η οροφή ενός τεράστιου σπηλαίου. 

Voulismeno Aloni - 

Heraklion of Crete.mp4
 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ομάδα Παρά Πέντε  

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%AE%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%81%CF%8C
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6. ΔΡΟΣΟΥΛΙΤΕΣ 

Ο Τόπος 

Το Φραγκοκάστελο είναι φρούριο που βρίσκεται στα δυτικά της νότιας ακτής του 

νομού Χανίων της Κρήτης, στην περιοχή των Σφακίων. Τα Σφακιά αποτελούν μέχρι 

σήμερα μια δυσπρόσιτη τοποθεσία. Ο επιβλητικός όγκος των Λευκών Ορέων δεσπόζει 

στην περιοχή και έχει καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την ιστορία τους. Στο ανατολικό τμήμα 

των Σφακίων, τα Λευκά Όρη δεν φτάνουν ως τη θάλασσα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται 

μια εκτεταμένη πεδινή έκταση την οποία εκμεταλλεύθηκαν οι κάτοικοι των γύρω περιοχών 

καθώς είναι και ιδιαίτερα εύφορη. 

 

 

Το Φραγκοκάστελο 

 

Ο θρύλος 

Γράφει ο Στρατής Μολινός στο βιβλίο του "Θρύλοι των Κάστρων μας":  

«Λένε πως σαν πάει κανείς Μάιο μήνα στο Φραγκοκάστελο, αξημέρωτα, προτού 

βγει ο ήλιος, με τη δροσιά της αυγής, θα δει μια μεγαλόπρεπη στρατιά να περνά. Άνδρες 

ψηλοί, στα γκρίζα ντυμένοι, με τον οπλισμό τους ακέραιο προχωρούν σκυθρωποί κι 

αμίλητοι, αθόρυβοι πάνω στην άμμο, από την εκκλησία του Αγ. Χαράλαμπου προς το 

Φραγκοκάστελο. Είναι οι Δροσουλίτες που χρόνια τώρα τούτες τις ώρες του Μαΐου 

αφήνουν τα σκοτάδια που φωλιάζουν και ξαναγυρίζουν στον τόπο που πολέμησαν και 

χάθηκαν τίμια και περήφανα…»  

Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες, και σύγχρονες ακόμα, για τους Δροσουλίτες (ή 

Δροσίτες), που εμφανίζονται τα χαράματα, τις τελευταίες ημέρες του Μαΐου, εφόσον 

υπάρχει ακόμα μεγάλη υγρασία στην ατμόσφαιρα. Το όνομά τους το οφείλουν στη δροσιά 
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που επικρατεί κατά την εμφάνισή τους. Εξαφανίζονται με την πρώτη ηλιαχτίδα ή όταν 

κάποιος που βρίσκεται εκεί κοντά τους πλησιάζει. Έτσι λένε πως έχει ο θρύλος. 

Πρόκειται για οπτασία. Μια αρκετά μεγάλη σειρά από ανθρώπινες σκιές 

εμφανίζεται πριν την ανατολή του ηλίου και συγκεκριμένα όταν δεν πνέει καθόλου 

βόρειος άνεμος. Οι σκιές ξεκινούν από το ερειπωμένο μοναστήρι του Άγιου 

Χαράλαμπου και κατευθύνονται προς την παραλιακή περιοχή του Φραγκοκάστελου. 

Μοιάζουν έντονα με πολεμιστές ντυμένους στα μαύρα αρματωμένους με οπλισμό, 

παρόμοιο με εκείνο της επανάστασης εναντία στους Τούρκους. Οι ντόπιοι 

ισχυρίζονται ότι πρόκειται για το στρατό του Χατζημιχάλη Νταλιάνη που στοίχειωσε 

το κάστρο μετά τη μάχη στο Φραγκοκάστελο.  

Πολλές αναφορές ντόπιων κατοίκων, έχουν κατά καιρούς προσδώσει 

διαφορετικές ερμηνείες στο φαινόμενο. 

 

 

 

Ο Χατζημιχάλης Νταλιάνης και πως ξεκίνησε ο θρύλος 

Στενά συνδεδεμένος με τη νεότερη ιστορία του Φραγκοκάστελου είναι ο Ηπειρώτης 

οπλαρχηγός του 1821 Χατζημιχάλης Νταλιάνης. Σε μια μάχη που είχε πάρει μέρος, οι 

Κρητικοί οπλαρχηγοί του πρότειναν να πάνε στα γύρω βουνά γιατί από το Φραγκοκάστελο 

δεν θα μπορούσαν να αποκρούσουν τους Τούρκους και Αλβανούς στρατιώτες του 

Μουσταφά πασά. Οι προσπάθειες των Κρητικών να αλλάξουν γνώμη στον Χατζημιχάλη 

απέτυχαν. Ο ίδιος πίστευε ότι τα όπλα που είχε  και οι στρατιώτες του μπορούσαν να 

αντιμετωπίσουν τις εχθρικές δυνάμεις. Μαζί του έμειναν στο Φραγκοκάστελο, από τις 8 

Μαΐου, μερικοί πιστοί Κρητικοί, περίπου 500 άνδρες και 100 ιππείς με αρχηγό τον Α. 

Μανουσογιαννάκη. Τις εχθρικές δυνάμεις αποτελούσαν 4.000 πεζοί και 400 ιππείς, 

ενισχυμένοι με τρία κανόνια και ένα βομβοβόλο. Κάποιες επιθέσεις του Νταλιάνη έξω από 
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το κάστρο ήταν επιτυχείς και έτσι ενισχύθηκε το ηθικό των Ελλήνων που ήταν κλεισμένοι 

στο Φραγκοκάστελο. Στις 18  Μαΐου 1828, οθωμανικές δυνάμεις επιτέθηκαν στο κάστρο. 

Όσοι βρίσκονταν στο κεντρικό οχύρωμα, με επικεφαλής τον Κυριακούλη Αργυροκαστρίτη, 

αγωνίστηκαν γενναία αλλά η μάχη ήταν άνιση. Οι στρατιώτες του Χατζημιχάλη που ήταν 

στον προμαχώνα έμειναν γρήγορα από πυρομαχικά κι έτσι οι Οθωμανοί τον κατέλαβαν 

σκοτώνοντας τους όλους… 

Στη συνέχεια ο Χατζημιχάλης επιχειρεί έξοδο από το φρούριο με τους ιππείς του για 

να μπορέσουν οι υπερασπιστές που ήταν στους προμαχώνες να μπουν στο φρούριο. Στην 

πύλη του κάστρου δόθηκε η μεγάλη μάχη. Η πύλη έφραξε από τους νεκρούς. Ο 

Χατζημιχάλης με μερικούς στρατιώτες ψάχνουν άλλο σημείο πρόσβασης. Οι Οθωμανοί τον 

περικυκλώνουν. Πολεμά γενναία έως την 

τελευταία στιγμή. Κάποια στιγμή το σπαθί του 

έσπασε και το άλογό του σκοτώθηκε. Οι 

Οθωμανοί τον κατακρεούργησαν. Το άταφο 

πτώμα και το κεφάλι του Νταλιάνη, μετά από το 

τέλος των μαχών, το βρήκε η μοναχή Μαγδαληνή 

και το έθαψε στο γειτονικό εκκλησάκι του άγιου 

Χαράλαμπου.                                                  Ο  Χατζημιχάλης Νταλιάνης 

Κάποιοι λένε πως έπρεπε να ακούσει τους Σφακιανούς και να δοθεί η μάχη στα 

βουνά. Ίσως υπερεκτίμησε τις δυνάμεις του. Χίλιοι περίπου Σφακιανοί θέλησαν να πάρουν 

εκδίκηση για τον Χατζημιχάλη. Στις μάχες που ακολούθησαν σκοτώθηκαν 1700 Οθωμανοί. 

Mέσα και γύρω από το κάστρο, τα πτώματα των γενναίων ανδρών του Χατζημιχάλη 

Νταλιάνη, έγιναν βορά των όρνιων αλλά και "τροφή" για έναν μύθο που ζει ως τις μέρες 

μας τους Δροσουλίτες. 

 

 

 

 

 

    

 

 

                    Οι ανδριάντες των Χατζημιχάλη Νταλιάνη και Δασκαλογιάννη στα Σφακιά 
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         Απόσπασμα εφημερίδας της εποχής που απεικονίζει το φρούριο,1903. 

 

Οι ηλικιωμένοι, διηγούνται ιστορίες για τους Δροσουλίτες 

«Τους είδα με τα μάτια μου, όχι μία αλλά εκατό φορές. Όχι μόν ο Μάη, αλλά όλο το 

χρόνο. Αρκεί να ξυπνάς πριν τα χαράματα και να έχεις υπομονή. Εδώ και πενήντα χρόνια 

τους βλέπω, κανονικούς ανθρώπους να μπαίνουν στο κάστρο. Δεν είναι παραμύθι, αν τους 

δεις θα το πιστέψεις», διηγήθηκε στον Νικόλαο Κουμαρτζή ("Κάστρα & Θρύλοι στην 

Ελλάδα") πριν μερικά χρόνια, ο 87χρονος τότε, Σφακιανός κυρ – Γιώργος.  

Στα τέλη της δεκαετίας του '70, ο κάτοικος της περιοχής Γεώργιος Παπαδάκης, είπε 

στον Γ. Π. Γκίκα: 

 «Όταν είναι μπουνάτσα και η θάλασσα είναι ήσυχη σαν το γάλα, όλη τη χρονιά 

φαίνουνται οι Δροσουλίτες. Εγώ τους είδα και Γενάρη ακόμα. Είναι άνθρωποι δύο μέτρα 

ύψος, φορούνε ρούχα σταχτιά και η φάλαγγα τραβάει κατά τα' ανατολικά. Είναι οι ψυχές 
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των αποθαμένων, αυτουνών που σκοτώθηκαν επαέ, στο Φραγκοκάστελο, τότες με τον 

Νταλιάνη…». 

Το 1942, μάρτυρες της παρουσίας των Δροσουλιτών ήταν οι Γερμανοί κατακτητές! 

Λέγεται ότι ένα πρωινό, λίγο πριν βγει ο ήλιος, Γερμανοί στρατιώτες ενός φρουρίου κοντά 

στο Φραγκοκάστελο είδαν αρκετούς ανθρώπους, σε παράταξη και οπλισμένους, να 

περπατούν και να μπαίνουν στο εσωτερικό του κάστρου. Τότε ζήτησαν αμέσως βοήθεια 

από τη στρατιωτική μονάδα στα Χανιά και οι ίδιοι έλαβαν θέσεις στα χαρακώματα, έτοιμοι 

να αντιμετωπίσουν… τις μυστηριώδεις σκιές. Εκείνη την ώρα, περνούσαν έξω από το 

κάστρο με τους Γερμανούς, δύο τσομπάνηδες ανέμελοι και οι Γερμανοί τους ρώτησαν: 

"Πολλοί Άγγλοι στο Καστέλι;" Οι τσοπάνηδες γέλασαν και τους είπαν: "Οι Δροσουλίτες 

είναι". Τελικά οι σκιές χάθηκαν στο κάστρο και οι Γερμανοί ζήτησαν να μην έρθουν 

ενισχύσεις αν και οι Γερμανοί δεν πίστεψαν απόλυτα την ιστορία με τους Δροσουλίτες και 

ανέκριναν όλους τους κατοίκους της περιοχής, ρωτώντας με επιμονή για τις μυστηριώδεις 

σκιές του Φραγκοκάστελου! 

 

Μερικές ερμηνείες για τους Δροσουλίτες: 

Οι επιστήμονες κατατάσσουν τους Δροσουλίτες στα φαινόμενα του 

«ανώτερου αντικατοπτρισμού» (fatamorgana) και υποθέτουν ότι οι σκιές ανήκουν σε 

στρατιώτες που γυμνάζονται στις ακτές της Λιβύης, απέναντι από τα Σφακιά. Δεν 

αποκλείουν οι αιτίες της δημιουργίας τους να είναι καθαρά ψυχολογικές. Ο μοναδικός 

μύθος των Δροσουλιτών, έχει περάσει τα ελληνικά σύνορα και έχει γίνει γνωστός και στο 

εξωτερικό, ως ένα αυθεντικό επαναλαμβανόμενο ανεξήγητο φαινόμενο. Με τους 

Δροσουλίτες ασχολήθηκαν πολλοί επιστήμονες.  

«Κάποιοι είπαν ότι πρόκειται για σκιές που έρχονται από τα βουνά και πέφτουν 

πάνω στους υδρατμούς της παραλίας μπροστά απ' το κάστρο, δημιουργώντας έτσι μορφές 

που κάποιες φορές μοιάζουν με ανθρώπους. Άλλοι ανέφεραν ότι πρόκειται για ομαδική 

αυθυποβολή των κατοίκων της περιοχής και άλλοι ότι αποτελούν αντικατοπτρισμούς από 

στρατιώτες της αντικρινής Λιβύης ή από καραβάνια που διασχίζουν τις ακτές της 

Κυρηναïκής και προβάλλονται στο Φραγκοκάστελο, όταν οι ατμοσφαιρικές συνθήκες το 

επιτρέπουν».(Νικόλαος Κουμαρτζής, "Κάστρα & Θρύλοι στην Ελλάδα"). 

Πάντως, οι Δροσουλίτες αποτελούν σπάνιο οπτικό φαινόμενο και για να 

εμφανιστούν θα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες ατμοσφαιρικές συνθήκες, την 

κατάλληλη εποχή (τέλη Μαΐου). 
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Ο Γ.Π. Γκίκας, γράφει: «Οι Δροσουλίτες, ας πούμε, δεν είναι τίποτ' άλλο παρά ένα 

φαινόμενο φυσικό. Το τοπίο, η φύση και οι δροσοσταλίδες της πρωινής άχνας, μετατρέπουν 

την πραγματικότητα σε ουτοπία, που, εμείς, την αιχμαλωτίζουμε σε κάμποσες σελίδες και 

την μεταβάλουμε σε μιαν αλαφροΐσκιωτη αναγκαιότητα για εθνωφελή διδαχή». 

Ωστόσο, οι Δροσουλίτες δεν παύουν να αποτελούν ένα μυστήριο. Και όσοι είναι 

τυχεροί ή αλαφροΐσκιωτοι, αν βρεθούν χαράματα του Μαΐου στο Φραγκοκάστελο, θα τους 

δουν να βαδίζουν σε άρτια στρατιωτική παράταξη προς το κάστρο εκεί όπου πριν από 190 

χρόνια δόθηκε μια σκληρή μάχη των Ελλήνων για τη λευτεριά. 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ομάδα Μανούσκα 
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Γ. Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΠΗΓΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ  

ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
 

 Η τέχνη μπορεί να οριστεί ως η ελεύθερη, δημιουργική έκφραση του 

ανθρώπου με έργα που διέπονται από αισθητικούς κανόνες. Σύμφωνα με την 

προσέγγιση του Τολστόι: «Η τέχνη είναι µια ανθρώπινη δραστηριότητα, που 

συνίσταται στο εξής: ένας άνθρωπος, χρησιμοποιώντας ορισμένα εξωτερικά σημάδια, 

μεταβιβάζει συνειδητά σε άλλους αισθήματα που είχε βιώσει, και οι άλλοι άνθρωποι 

επηρεάζονται ψυχικά από τα αισθήματα αυτά, τα νιώθουν κι εκείνοι.» 

 Η τέχνη και οι μορφές της έχουν πρωταρχικό ρόλο στην καθημερινότητά μας. 

Με τις διάφορες εκφάνσεις της, η τέχνη μας διδάσκει πώς να κάνουμε τον κόσμο μας 

πιο όμορφο και αρμονικό. Αγγίζει τα βαθύτερα κομμάτια της ψυχής μας και μας 

βοηθά να αντεπεξέλθουμε στην πιο σκληρή πραγματικότητα. Γι’ αυτό και είναι τόσο 

ζωτικής σημασίας για την σύγχρονη κοινωνία η ενασχόληση με τις τέχνες.  

 Με τον όρο εικαστικές τέχνες, αναφερόμαστε σε μία σειρά από διαφορετικές 

μορφές τέχνης που έχουν ως κοινό τους σημείο την εικόνα. Καλύπτουν ένα ευρύ 

φάσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και είναι οι εξής: η ζωγραφική, η γλυπτική, η 

αρχιτεκτονική, η αγγειοπλαστική, η χαρακτική, η φωτογραφία, ο κινηματογράφος και 

τα κόμικς.  

 

Η ελληνική μυθολογία ως πηγή έμπνευσης    

Πηγή έμπνευσης αυτών που ασχολούνται με τις τέχνες είναι η 

καθημερινότητα,  σημαντικά ιστορικά γεγονότα και φυσικά οι μύθοι και οι θρύλοι.  

Η ελληνική μυθολογία, έστω και μέσα από την αποδόμησή της, διατρέχει τις 

εικαστικές τέχνες, την πεζογραφία και την ποίηση, το θέατρο και τον κινηματογράφο. 

Η ελληνική μυθολογία έχει ουσιώδη επιρροή στον δυτικό πολιτισμό γενικότερα, στην 

φιλοσοφία του, στην ιστορία του, στην πολιτική του, στις τέχνες και στη λογοτεχνία 

του και θεωρείται βασικό στοιχείο της δυτικής κληρονομιάς. Αποτελεί δε μέρος της 

εκπαίδευσης, από νεαρή ηλικία, σε πολλές δυτικές χώρες με σημαντική 

ελληνομάθεια. Έτσι, ποιητές, διανοούμενοι και καλλιτέχνες από τους αρχαίους 

χρόνους μέχρι σήμερα έχουν αντλήσει από την ελληνική μυθολογία έμπνευση, έχουν 

αποδώσει σύγχρονες έννοιες και ανακαλύψει σχετικότητα με τα κλασσικά 

μυθολογικά θέματα και τον σύγχρονο κόσμο. 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ομάδα Fantastic 4  

http://www.dogma.gr/diafora/pote-dimiourgeitai-psychi/33495/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Παρουσίαση εικαστικών έργων με αναφορά στην Κρητική Μυθολογία 
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http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/introduction/page_003.html
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/introduction/page_003.html
http://www.explorecrete.com/greek/archaeology-gr.html#kriti_istoria
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7#%CE%9C%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7#%CE%9C%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://chaniamuseum.culture.gr/education/studentsLevel2
https://www.cretanbeaches.com/el/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1/item/4447-onomasies-ths-krhths
https://www.cretanbeaches.com/el/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1/item/4447-onomasies-ths-krhths
https://www.cretanbeaches.com/el/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1/item/4447-onomasies-ths-krhths
https://www.cretanbeaches.com/el/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1/item/4447-onomasies-ths-krhths
https://www.cretanbeaches.com/el/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1/item/4447-onomasies-ths-krhths
https://www.crete.tournet.gr/el/crete-guide/16-mythology-of-crete/30-Crete%20and%20Delfi
https://www.crete.tournet.gr/el/crete-guide/16-mythology-of-crete/30-Crete%20and%20Delfi
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/crete/page_001.html
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/crete/page_001.html
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
https://www.nea-acropoli.gr/online-arthra/35-mythoi-symbola/138-2008-03-24-16-39-23
https://www.nea-acropoli.gr/online-arthra/35-mythoi-symbola/138-2008-03-24-16-39-23
http://eranistis.net/wordpress/2017/04/24/diafores-paramythia-thryloi/
https://petronikolis.gr/el/%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%B1/
https://petronikolis.gr/el/%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%B1/
http://www.chania-info.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=349&Itemid=137
http://www.chania-info.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=349&Itemid=137
http://www.explorecrete.com/mythology/GR-amaltheia.html
http://www.explorecrete.com/mythology/GR-zeus-birth.html
https://www.tovima.gr/2008/11/25/opinions/i-gennisi-toy-xristoy-kai-i-gennisi-toy-dia/
https://www.tovima.gr/2008/11/25/opinions/i-gennisi-toy-xristoy-kai-i-gennisi-toy-dia/
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 https://www.newsbeast.gr/travel/arthro/2186069/ta-spilea-tou-dia-stin-kriti 

 https://el.wikipedia.org/wiki/Τιτανομαχία 

 http://www.explorecrete.com/mythology/GR-zeus-birth-other-myths.html 

 

Κουρήτες και Ιδαίοι Δάκτυλοι 

 http://www.explorecrete.com/mythology/GR-kourites-daktyloi.html 

 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AE%CF

%84%CE%B5%CF%82 

 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B4%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE

%B9_%CE%94%CE%AC%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BB%CE%BF%CE%

B9 

 

Η αρπαγή της Ευρώπης 

 http://www.greek-

language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/crete/page_002.html 

 Wikipedia:Αρπαγή της Ευρώπης  

 https://www.mixanitouxronou.gr/i-arpagi-tis-evropis-apikonizete-sto-kerma-ton-2-

evro-o-mithos-gia-tin-omorfi-kopela-pou-eroteftike-keravnovola-o-dias-ke-tin-

arpaxe-pernontas-morfi-tavrou-karpos-tou-erota-itan-o-minoas-stin-kriti/ 

 https://argolikivivliothiki.gr/2018/02/27/the-abduction-of-europa 

 http://www.rodikratsa.gr/Category.asp?ID=45 

 http://www.kulturosupa.gr/anthrwpos-kai-koinwnia/kanavaki-mousa-arpagi-evrophs-

9349 

 https://www.novafm106.gr/articles/education-ecclesia/1091-the-abduction-of-europa-

by-zeus.html 

 http://www.greek-

language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/crete/page_004.html 

 

Τάλως 

 http://www.greek-

language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/crete/page_003.html 

 http://www.explorecrete.com/mythology/GR-talos.html 

 ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΑΛΩΣ 

  https://www.cretanbeaches.com/el/ 

 

Βριτόμαρτις ή Δίκτυννα 

 https://passipoularidou.wordpress.com/2013/09/04/%CE%B2%CF%81%CE%B9%C

F%84%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B9%CF%82-

%CE%AE-

%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%BD%CE%B1-

%CE%B7-%CE%BA%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-

%CE%B8%CE%B5%CE%AC/ 

 https://www.e-storieskritis.gr/2017/04/blog-post_99.html 

 http://www.greek-

language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/metamorfoseis/page_

066.html 

 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B9%CF%84%CF%8C%CE%

BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B9%CF%82 
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http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/metamorfoseis/page_066.html
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Ο Μίνωας, η Πασιφάη και ο Μινώταυρος 

 http://www.ardin.gr/ 

 http://el.wikipedia.org/wiki/ 

 http://www.hellenicaworld.com/ 

 http://www.morfotikospetroupolis.gr/ 

 http://candia.wordpress.com/ 

 http://www.clab.edc.uoc.gr/ 

 

Δαίδαλος και Ίκαρος 

 http://www.hellinon.net/NeesSelides/Daidalos.htm 

 https://el.wikipedia.org/wiki 

 http://e-mythologia.blogspot.com/p/blog-page_4104.html 

 https://www.cretanbeaches.com 

 http://www.explorecrete.com/mythology/GR-daidalos.html 

 

Ο θάνατος του Μίνωα 

 http://www.explorecrete.com/mythology/GR-daidalos-sikelia.html   

 http://www.greek-

language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/crete/page_004.html#t

oc011 

 https://el.wikipedia.org/wiki/Μίνωας 

 https://sites.google.com/site/hellasmythology/heroes/minos 

 

Ο Θησέας, η Αριαδνη και ο θάνατος του Μινώταυρου 

 http://www.ardin.gr/ 

 http://el.wikipedia.org/wiki/ 

 http://www.hellenicaworld.com/ 

 http://www.morfotikospetroupolis.gr/ 

 http://candia.wordpress.com/ 

 http://www.clab.edc.uoc.gr/ 

 

Η Αριάδνη και ο γάμος της με τον Διόνυσο 

 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE

%BD%CE%B7  

 http://www.greek-

language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/crete/page_020.html  

  http://mythiki-anazitisi.blogspot.com/2013/11/blog-post.html  

 https://www.ianos.gr/dionisos-kai-ariadni-0083933.html#tab-description  

 http://www.womantoc.gr/life/article/ti-apegine-i-ariadni-poia-itan-i-gynaika-pou-

edose-to-onoma-tis-stin-epikeimeni-kakokairia  

 www.naxostimes.gr  

 

Η Φαίδρα και ο Ιππόλυτος 

 http://archaia-ellada.blogspot.com/2013/10/blog-post_9376.html 

 http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology 

/lexicon/crete/page_021.html 

 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%80%CF%80%CF%8C%CE%BB%CF%

85%CF%84%CE%BF%CF%82_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB

%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1) 

http://www.ardin.gr/?q=node/1887
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%86%CE%AC%CE%B7
http://www.hellenicaworld.com/Greece/Mythology/gr/Pasifai.html
http://www.morfotikospetroupolis.gr/mythology/26-minoas-pasifah
http://candia.wordpress.com/culture/history-crete-gr/myth-crete-gr/
http://www.clab.edc.uoc.gr/seminar/heraklio/promitheas/myth.htm
http://www.hellinon.net/NeesSelides/Daidalos.htm
https://el.wikipedia.org/wiki
http://e-mythologia.blogspot.com/p/blog-page_4104.html
http://www.explorecrete.com/mythology/GR-daidalos-sikelia.html
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/crete/page_004.html#toc011
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/crete/page_004.html#toc011
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/crete/page_004.html#toc011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%B1%CF%82
https://sites.google.com/site/hellasmythology/heroes/minos
http://www.ardin.gr/?q=node/1887
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%86%CE%AC%CE%B7
http://www.hellenicaworld.com/Greece/Mythology/gr/Pasifai.html
http://www.morfotikospetroupolis.gr/mythology/26-minoas-pasifah
http://candia.wordpress.com/culture/history-crete-gr/myth-crete-gr/
http://www.clab.edc.uoc.gr/seminar/heraklio/promitheas/myth.htm
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%BD%CE%B7
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/crete/page_020.html
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/crete/page_020.html
http://mythiki-anazitisi.blogspot.com/2013/11/blog-post.html
https://www.ianos.gr/dionisos-kai-ariadni-0083933.html#tab-description
http://www.womantoc.gr/life/article/ti-apegine-i-ariadni-poia-itan-i-gynaika-pou-edose-to-onoma-tis-stin-epikeimeni-kakokairia
http://www.womantoc.gr/life/article/ti-apegine-i-ariadni-poia-itan-i-gynaika-pou-edose-to-onoma-tis-stin-epikeimeni-kakokairia
http://www.naxostimes.gr/
http://archaia-ellada.blogspot.com/2013/10/blog-post_9376.html
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology%20/lexicon/crete/page_021.html
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology%20/lexicon/crete/page_021.html
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%80%CF%80%CF%8C%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%82_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%80%CF%80%CF%8C%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%82_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%80%CF%80%CF%8C%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%82_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
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 https://theancientwebgreece.wordpress.com/2017/09/28/%CE%BA%CF%81%CE%B

7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-

%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%

CE%B1-%CE%B4-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82-

%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%BD%CE%B7-

%CF%86%CE%B1/ 

 http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/ 

mythology/lexicon/crete/page_021.html 

 https://www.mixanitouxronou.gr/i-tragiki-istoria-toy-ippolytoy-poy-ton-eroteytike-i-

mitria-toy-tin-aperripse-ki-ekeini-ton-katigorise-gia-viasmo-prokalontas-tin-orgi-toy-

patera-toy-thisea/ 

 

Ο μύθος του Γλαύκου 

 http://xletsos-basilhs.blogspot.com/2013/07/blog-post.htm  
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