
ΙΣΤΟΡΙΑ – ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 
« Θησέας και Μινώταυρος» 

  

1. Διάβασε προσεκτικά το πιο κάτω κείμενο και μελέτησε τις εικόνες:   
 
Το ταξίδι μας ξεκινάει από το νησί της Κρήτης, στην αρχαία Ελλάδα. 
 
 
 
 
 
 
 
Ο πολιτισμός που αναπτύχθηκε στην 
Κρήτη την εποχή του Χαλκού, δηλαδή 
πριν από 5000 χρόνια, ονομάστηκε  
«Μινωικός». Πήρε αυτό το όνομα από 
τον μυθικό βασιλιά «Μίνωα» που 
βασίλευε στην πόλη της «Κνωσού» με 
το σπουδαίο της παλάτι. Ο βασιλιάς 
Μίνωας είχε ένα γιο, ο οποίος πήρε 
μέρος στους αγώνες στην Αθήνα. Εκεί 
νίκησε σ’ όλα τ’ αγωνίσματα και γι’ 
αυτό κάποιοι Αθηναίοι, από τη ζήλια 
τους, τον σκότωσαν.  
Ο Μίνωας θύμωσε πολύ και για να τους τιμωρήσει, ανάγκασε τους Αθηναίους να του 
στέλνουν κάθε χρόνο εφτά νέες κι εφτά νέους για να τους τρώει ο Μινώταυρος. 

Ο Μινώταυρος, ήταν ένα τέρας µε κεφάλι ταύρου και σώμα 
ανθρώπινο. Ζούσε κλεισμένος στον λαβύρινθο, στο υπόγειο 
του παλατιού του Μίνωα. Είχε τόσους πολλούς διαδρόμους και 
δωμάτια, που κανένας δεν είχε καταφέρει να βγει απ’ εκεί 
ζωντανός.  

Μεγάλη δυστυχία υπήρχε στην Αθήνα κάθε φορά που έπρεπε 
να στείλουν στην Κρήτη τους 7 νέους και τις 7 νέες για να τους 
φάει ο Μινώταυρος. 

Ο βασιλιάς της Αθήνας «Αιγέας» είχε έναν γιο, τον Θησέα, που ήταν δυνατός και γενναίος 
πολεμιστής. Αποφάσισε λοιπόν να πάει και αυτός στην Κρήτη, ώστε να σκοτώσει τον 
Μινώταυρο και να γλυτώσει την πόλη του από αυτή τη δυστυχία.  

Στο καράβι προς την Κρήτη έβαλαν µαύρα πανιά. Ο βασιλιάς 
Αιγέας τους παρακάλεσε, αν γύριζαν ζωντανοί, να βάλουν 
πανιά άσπρα στο καράβι, για να τους δει από μακριά και να 
μην αγωνιά πια για την τύχη του γιου του, του Θησέα.   

 

 



 
 

Το καράβι του Θησέα από την Αθήνα έφτασε 
στην Κρήτη. Εκεί, ο Θησέας γνώρισε την κόρη του 
βασιλιά Μίνωα, την Αριάδνη. Αυτή τον ερωτεύτηκε και 
για να τον βοηθήσει, του έδωσε κρυφά ένα κουβάρι νήμα 
(σχοινί), τον «μίτο». Συμβούλεψε τον Θησέα να δέσει την 
άκρη του σχοινιού στην είσοδο του λαβύρινθου και να το 
ξετυλίγει έτσι ώστε, αφού σκοτώσει τον Μινώταυρο, να 
καταφέρει βρει τον δρόμο του για την έξοδο. 

Ο Θησέας, γεμάτος θάρρος μπήκε στον λαβύρινθο, 
ξετυλίγοντας το κουβάρι. Κάποια στιγμή, άκουσε το άγριο 
μουγκρητό του Μινώταυρου. Τον βρήκε και πάλεψε 
σκληρά μαζί του. Στο τέλος, τον σκότωσε με το σπαθί του 
κι έτσι γλύτωσαν οι νέοι και οι νέες της Αθήνας. 
Ακολουθώντας το νήμα, βγήκε από τον λαβύρινθο. Το 
ίδιο βράδυ ο Θησέας, οι νέοι της Αθήνας και η Αριάδνη 
έφυγαν κρυφά µε το πλοίο για να πάνε στην Αθήνα. 
Άνοιξαν τρύπες στα καράβια του βασιλιά Μίνωα, για να 
µην μπορούν να τους ακολουθήσουν.  

Ξέχασαν όμως να εκπληρώσουν την υπόσχεση που έδωσαν στον 
βασιλιά Αιγέα, ότι θα άλλαζαν  τα πανιά του πλοίου και θα έβαζαν 
άσπρα, αν ο γιος του, ο Θησέας, επέστρεφε ζωντανός στην Αθήνα.  

Έτσι, όταν τελικά το καράβι τους πλησίασε προς την Αθήνα, ο 
βασιλιάς Αιγέας που στεκόταν σε ένα βράχο κοντά στη θάλασσα, 
είδε τα μαύρα πανιά, πίστεψε ότι ο γιος του ο Θησέας πέθανε, και 
από τη μεγάλη του λύπη, έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε. Η 
θάλασσα αυτή ονομάστηκε προς τιμήν του «Αιγαίο Πέλαγος».  

Ο Θησέας, μετά το θάνατο του πατέρα του, του Αιγέα, 
έγινε βασιλιάς της Αθήνας. Χάρη στην εξυπνάδα και τη 
γενναιότητά του ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς 
ήρωες της Ελλάδας μα και ένας πολύ αγαπητός βασιλιάς.  
 

Πηγή: Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης  

 
 
************************************************************************* 
2. Κάνε κλικ εδώ για να παρακολουθήσεις ένα κινούμενο σχέδιο με ολόκληρο τον Μύθο 
του Θησέα και του Μινώταυρου:  https://www.youtube.com/watch?v=qwIJQr3R3es  
 
Click here if you want to watch the animation «Theseus and Minotaur» in English: 
https://www.youtube.com/watch?v=xQuAUBX5xBw  
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qwIJQr3R3es
https://www.youtube.com/watch?v=xQuAUBX5xBw


 
 
 
3. Στο τετράδιο της Ιστορίας μας, σε νέα σελίδα, βάλε τίτλο «Θησέας και Μινώταυρος» 
και γράψε την πιο κάτω άσκηση, συμπληρώνοντας τις προτάσεις με δικά σου λόγια  
(ξαναδιάβασε το κείμενο αν θες): 
 
Πριν από χιλιάδες χρόνια στην Κνωσσό της Κρήτης ήταν βασιλιάς ο ………………………………… 

Κάτω από το παλάτι ήταν χτισμένος ο ………………………………………………………………………………...   

Ο μινώταυρος ήταν  …………………………………………………………………………………………………………… 

Κάθε χρόνο, ο βασιλιάς της Αθήνας Αιγέας έπρεπε να στέλνει στην 
Κρήτη……………………………………………………………………………………………………………………............... 

Ο Θησέας, ο γιος του βασιλιά Αιγέα, πήγε στην Κρήτη για να ………………………………………….. 

Τον βοήθησε η ………………………………………  που του έδωσε ………………………………................... 

Ο Θησέας ξέχασε ν’ αλλάξει τα μαύρα πανιά στο καράβι κι έτσι ο 

Αιγέας……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Από τότε, η θάλασσα αυτή ονομάστηκε…………………………………………………………………………….. 

 
4. Τώρα, φτιάξε μια όμορφη ζωγραφιά στο τετράδιό σου για τον Μύθο του Θησέα και 

του Μινώταυρου.  

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ 


