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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΘΡΥΛΟΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ
Ο ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΙ

το νησί στο οποίο εγεννώντο όλες οι ηδονές ,
τα παιγνίδια. οι τρυφερότητες . το γνήσιο γέ

Η ΑΡΙΑΔΝΗ

λιο . η φιλοξενία και όλα τα καλά του κόσμου .

Πολλά είναι τα θρυλούμενα για τη ζωή του
Θησέα και της Αριάδνης. ·ισως η πιο ενδιαφέ

Με την συγκατάθ εση της Αριάδνης που την
άφησε στα καλά χέρια ντόπιων γυναικών της
Αμaθούντας για να την περιποιούντα ι πήγε

ρουσα διήγηση να είναι εκείνη του Παίωνα του

από πόλη σε πόλη για να γνωρίσει τον ζωντανό

αρχαίου Αμαθούσιου συγγραφέα. Αυτός επι

Κύπριο . τα έργα του , την ζωή του . Ο Θησέας
που έπαιρνε δύναμη και φρόνηση διδασκόμε
νος και βοηθώντας τους συνανθρώπους του

μένει πως ο Θησέας φεύγοντας από την Κρήτη
μαζί με την Αριάδνη που έμεινε έγκυος . παρε

σύρθη από κακοκαιρία και το πλοίο του εξώ ·
κειλε λίγα μίλια έξω οπό την Αμαθούντα . Εκεί

έκαμε στη Κύπρο τρεις μήνες . Επισκέφτηκε

τους περισυνέλεξαν Αμαθούσιοι ψαράδες και

οργάνωση των πόλεων μας . Ανδρείος σαν τον
αδάμαντα έκαμε και ένα άθλο στην περιοχή
της Σκαρίνους σκοτώνοντας το τέρας του

τους οδήγησαν στη ξακουστή πόλη της Αμα·
θούντος .

· Ομως

ο Ποίωνας πρέπει να κάμνει

λάθος όταν λέγει ότι η Αριάδνη πέθανε πριν
γεννήση . Γιατί σύμφωνα με τον αρχοίον Χιώτη

μεταλλεία , χαλκουργεία και τον εθάμβωσε η

Πεντάσχοινου . Τούτο το τέρας που έμοιαζε με

ποιητή ·ιωνα η Αριάδνη γέννησε τους δίδυ·

χίμαιρα ρουφούσε γίδια και πρόβατο και κανέ 
νας στην Κύπρο δεν μπόρεσε να το καταβάλει.

μους αδελφούς Στάφυλο και Οινοπίωνα οι
οποίοι εδόξασαν στον τόπο μας την άμπελο

έβαζε ανάμεσα στην ζωή και τον θάνατο και

και τους καρπούς της .

την εσυνδύaζε με την δύναμη και την ευφυϊa

Μονάχα ο Θησέας που είχε την τόλμη που την

του τα κατάφερε να το σκοτώσει. Και τότε

όλος ο κόσμος της περιοχής τον aποθέωσε για
το κατόρθωμα του και γιόρτασε μ ε πανηγύρια
· Η ταν

μή νας

Αύγουστος

όταν

το

δυο

λαμπρά τέκνα των θεών και των βασιλιάδων . ο
Θησέας και η Αριάδνη έφθαναν στην Κύπρο .
Μαζί τους έφερναν την ευγνωμοσύνη των

το μεγάλο γεγονός .
· Εσφαξaν δέκα δαμάλια κάτασπ ρα σαν το
χιόνι Προς τιμή του και γλεντούσαν μέρα και
νύχτα για τρεις μέρες .

λαών της Απικής γιατί ο Θησέας με την βοή

· Ομως μετά aπό αυτό το aπερίγρamο γλέν 

θειο της Αριάδνης τα κατάφερε να σκοτώσει

τι άρχισε το δράμα και τα βάσανα του Θησέα.

τον Μινώταυρο και να γλυτώσει τους Αθη·

Θυμήθηκε την Αριάδνη που τον περίμενε στην

ναίους οπό τον φόρο αίματος των νέων και
νεάνιδων που ήσαν αναγκασμένοι να στέλ
λουν κάθε χρόνο στη Κρήτη γιο να εξευμενί
σουν τον Μίνωα τον τότε βασιλιά της Κρήτης.

Αμαθούντα . θυμήθηκε τον πατέρα του που

Τα νέο για την άφιξη τους στην Κύπρο δεν

με τον εαυ τό του κα ι σε λίγο aποχαιρετούσε
βιαστικά τους χωρικούς και τους βοσκούς της

άργησαν να φθάσουν στα εmά βασίλεια της
νήσου . Της Κυθήρης , της Ιδαλ ίος . της Λοπη
θίας , της Πάφου , τη ς Εγκώμης , του Κιτίου και

τον περίμενε να τον υποδεχθεί θριαμβευτή

από το ταξίδι του στην Κρήτη και άλλα πολλά .
Χ_ωρίς να το θέλει άρχισε αμέσως ένα πόλεμο

περιοχής της Σκαρίνου για να φύγει τρέχον

νουν τα δώρα και οι παρακλήσεις γιο να δεχ

τας για την Αμαθούντα . Εκεί βρήκε την Αριάδ
νη μαζί με τις Αμaθούσιες φίλες της και άρχι
σεν ο κρίσιμος διάλογος του aποχαιρετισμού

θούν ο ι υψηλοί ξένοι μας την φιλοξενία των

τους . Γιατί η Αριάδνη δεν ήθελε γιο κανένα

τότε βασιλιάδων της Κύπρου . Και ο Θησέας

λόγο να φύγει aπό την Κύπρο. Λίγα λεmά πριν

που εφλέγετο από την επιθυμία να μάθει

επιστρέψει ο Θησέας aπό τον γύρο της Κύ

περισσότερα για τον τόπο μας δεν άργησε να
πάρει την aπόφαση του . Να δεχθεί όλες τις

πρου . έλεγε στ ις φίλες της πως η γυναίκα πρέ

προσκλήσεις και να γυρίσει για να γνωρίσει

στον άνδρο της . · Ελεγε ακόμη πως η ευτυχία
παίρνει κίνηση και ψυχή από τις προσφορές

της Αμαθούντας. Και τότε άρχισαν να φθά

όλο το ν ησ ί. Με μια ματιά που έριξε στην Αμα
θούντα κατάλαβε αμέσως πως η Κύπρος ήταν

πει να προσφέρε ι ευτυχία και όχι δυστυχία

και τις θυσίες που κάμνει ο ένας προς τον
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άλλον και όχι aπό την aπόλαυση. Αυτά και άλ
λα πολλά έλεγε στις φίλες της η Αρ ι άδνη δεί 
χνοντας ότι δεν ήθελε να σταθεί εμπόδιο στην
επιτυχία και την ευτυχία του Θησέα.

τος είναι ένας aπέραντος άβυσσος.

· Οποιος

μπει μέσα δεν μπορεί να βγει έξω. Και όποιος
είναι έξω εύκολα μπορεί να μπει μέσα ιδίως αν
είναι γενναίος ...

Μόλις είδε ο Θησέας την Αριάδνη την φίλη

Το τελευταία λόγια της Αριάδνης τα δ ιέκο

σε και της είπε : .. ετοιμάσου να φύγουμε
Αριάδνη για τον μεγάλο μας σκοπό . Ο πατέρας

ψε η λύρα της Μύρρας που έπαιζε το μεγαλείο

των γενναίων πράξεων . της θλίψης και του

μου ο Αιγέaς μάς περιμένει στην Αθήνα γ ια να

aποχωρισμού .

μας στεφανώσει με

δόξες .

με χαρές και

Σε λίγες ώρες ο Θησέας έφευγε για την Αττι

ευτυχίες ..
· Ομως η Αριάδνη που προς στιγμή έχασε
κάθε ίχνος γυναικείος τρυφερότητας του
απάντησε : .. · Οχι . Θησέα εγώ δεν μπορώ να
ανaδειχθώ . Εγώ δεν θέλω να γίνω Θεά - θέλω
να μείνω για πάντα μια οπλή γυναίκα . Σ ' aυ
τούς τους λίγους μήνες που έζησα στην Κύ 

κή με το πλοίο του που το είχαν ήδη επισκευά 

προ έταξα σον σκοπό της ζωής μου να ζήσω
μακρυά σου. Σ ' aυτή την χώρα έμαθα πως τα

σει οι Αμαθούοιοι φίλοι του.

· Ομως

από τον

πόνο και την σύγχυση του αποχωρισμού του

με την Αριάδνη ξέχασε να αλλάξει το μαύρ α
πανιά όπως είχε υποσχεθεί στον πατέρα του .
τον Αιγέα. Οι ιστορίες λέγουν πως ο Αιγέας
σαν είδε από μακρυά το πλοίο του Θησέα με τα

μαύρα πανιά νόμισε πως ο γυιός του χάθηκε
στην Κρήτη και αrtό aπόγνωση ρίχτηκε στην

καλά ξεκινούν οπό τον πόνον και την δυστυ

θάλασσα και πνίγηκε . Και εκείνη η γαλάζια

χία .

aπεραντοσύνη δέχτηκε τον Αιγέα με προθυ
μία στην αγκαλιά της γιο να τον δοξάζει αιών ια
με το όνομα του .

· Εμαθa

ακόμη πως υπάρχουν aρχές ποιι

δεν νικούνται οπό καμιά δύναμη στον κόσμον.
Θησέα σε παρακαλώ μη θελήσεις να εξευτελί
σεις τις δόξες και τους άθλους σου παίρνον 
τας με μαζί σου . Ο Διος και η Αθηνά που σε
αγαπούν κα ι σε προστατεύουν aποστρέφον 
ται κάθε αδικία . Χωρίς εμένα μπορείς να πλη
σιάζεις σε δύναμη τους θεούς . Μαζί μου θα
μείνεις πάντα άνθρωπος ...

Μ' aυτά τα λίγα λόγιο που έβγαιναν aπό το

Ο Θησέας έκλαψε πολύ για τον άδ ικο χαμό
του πατέρα του .

· Ομως

δεν άφησε ούτε γ ια

μια στιγμή την λύπη του να επισκιάσει τα καθή 
κοντα του aπέναντι στους λαούς της Αττική ς .
Πολέμησε τους Παλλοντίδες . πολέμησε τ ις
Αμαζόνες που ήθελαν να κατακτήσουν την

Αθήνα και έχτισε στην Αττική την ευτυχία , την

χλωμά χείλη της Αριάδνης κατάλαβε ο Θησέας

σοφία , την δημοκρατία και την ειρήνη που έζη 

πως τίποτε δεν μπορούσε να την μεταπείσει

σαν στην περιοχή για πολλούς αιώνες . Με τού 
το ο Θησέας κέρδισε την αιώνια ευγνωμοσύνη

γιο να τον οκολουθήση . Προς στιγμή έχασε
την γενναιότητα του και δεν μπορούσε να
αρθρώσει ούτε μια λέξη . · Υστερa όμως που
βρήκε τον εαυτό του της είπε : .. Με υποχρεώ

όλων των Ελλήνων .

· Ομως

οι πολλές τού aσχολίες και το μεγά 

νεις Αριάδνη με την γενναιότητα και την μεγα

λα του προβλήματα δεν του επέτρεψαν να ξα
ναδεί την Αριάδνη , ούτε και τα δίδυμο παιδιά

λειότητα της ψυχής σου. Εσύ φαίνεται πως

τους. Γιατί λίγους μήνες μετά που έφυγε ο

γεννήθηκες γιο να διαθέσεις τον εαυτό σου

Θησέας aπό την Κύπρο, η Αριάδνη γέννησε

γιο τους άλλους. Πόσο σε ζηλεύω που μπορείς

τον Στάφυλο και τον Οινοπίωνα που έμοιαζαν

και δαμάζεις όλες σου τις επιθυμίες . Θα γίνει

λογεννήσης και ον κάμεις γιο να μου τον στεί

πιο πολύ με τον πατέρα τους τον Θησέα παρά
με την μητέρα τους . Σαν μεγάλωσαν οι δυο
λεβέντες τους , η μητέρα ήθελε να τ ους στεί

λεις στην Αττική γιο να με διαδεχθεί στην

λει στην πόλη των Αθηνών γιο να γνωρίσουν

βασιλεία ...

τον πατέρα τους .

aυτό που θέλεις Αριάδνη . Σου εύχομαι να κα 

· Ομως aυτοί ήσαν ανένδο

.. · Εχε γειά Αριάδνη. Και αν δεν σε ξαναδώ

τοι . δεν ήθελαν να φύγουν aπό την Κύπρο. Και

εύχομαι τον θάνατο σου να τον κλάψουν όλες

οι δυο αγαπούσαν την φύση και έμειναν στην

οι μούσες και οι νύφες μαζί. Εύχομαι ακόμη να
σε κλάψει η Αμαθούντα και όλη η Κύπρος .. .

Κύπρο για να δοξάζουν την άμπελο και τα

.. Σ' ευχαριστώ Θησέα. Το μόνο που θέλω

σί για να φυτέψουν αμπέλια σε πεδιάδες, σε

από σένα είναι να μείνεις πάντα γενναίος για

να παίρνεις τις πιο σωστές aποφάσεις στη ζωή
σου

...

προϊόντα της . Τον χειμώνα γύριζαν όλο το νη 
βουνά . λαγκάδια. δόση και το καλοκαίρι μά
ζευαν τους καρπούς τους για να κάνουν κρασί
να πίνουν οι πονεμένοι και να διώχνουν τις

«Καλό ταξίδι Θησέα και πρόσεχε τ ον εαυτό

θλίψεις τους . τέτοιο κρασί έδιναν και στη μό 

σου μόνο οπό τον θάνατο. Γιατί aυτός δεν
είναι όπως στον Λαβύρινθο . Θυμάι πως ο πατέ

νο τους για να ξεχνά τον αθάνατο Θησέα. Ο ι

ρας μου ο Μίνωας έλεγε πάντοτε πως ο Οάνα-

χισμένη στο βαθειά της γεράματα.

διηγήσεις λέγουν πως η Αριάδνη πέθανε ευτυ

· Οτα ν πέ-
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θανε όλοι οι Αμαθούσιοι και οι δυο της γιοί την
έκλαψαν και την έθαψαν με μεγάλες τιμές
στην Αμαθούντα . Γ ια χάρη της ονόμασαν το
δάσο ς που βρίσκεται γύρω από την πόλη .. · Αλ

Υ . Γ .: Προχθές μου έλεγε κάποιος φίλος πως

σος της Αριάδνης ... Λέγεται πως η ψυχή της

πικραμένη γιατί βαρέθηκε να βλέπε ι τα

αθάνατης Κρητικοπούλας που προτίμησε να
ζήση μ ακρ υ ά από την πατρίδα τη ς και μακρυά
από τον Θησέα πο υ δεν της ήταν ούτε ερα

στής ούτε σύζυγος αλλά κάτι παραπάνω. φτε
ρουγίζει ακόμη γύρω από την παλαιά πόλη της
Αμαθούντας . Κι αυτό γ ια να δ ί δει θάρρος στ ις
πονεμένες καρδιές που ε π ισκέmοντα ι την
περιοχήν και να θυμίζει πως οι άνθρωπο ι δεν
πρέπει να νικούνται από τις δυστυχίες τους .
Α . Μ . ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Σ

ένα βράδυ γυρίζοντας στην παλαιά πόλη
της Αμαθούντας είδε στην φαντασία του
την αθάνατη Αριάδνη . · Ομως την βρήκε
μπετόν που συνεχώς αναγείρονται γύρω
στη πόλη . Του είπε δε πως αν δεν σταμα
τήσουν αυτά τα μεγαλόσωμα θηρία να
κτ!ζωνται στη περιοχή τότε θα αποφασί
σε ι να φύγε ι για πάντα από την Κύπρο γιu

να εγκατασταθεί μ όν ιμα στη Κρήτη .
Ποιός ξέρει , του είπε . ίσως οι άνθρωποι
εκε ί να είναι πιο πονετικοί και να σέβον

τα ι την φύση και την ησυχία των πεθα
μένων .

