
Η Έλλη και ο Ερμής ταξιδεύουν στην Ελλάδα 

Εκδρομή στην Κρήτη 

Η Έλλη, ο Ερμής και ο Ντίνος φτάνοντας στην Κρήτη ξετρελάθηκαν! Δεν ήξεραν τι να 

πρωτοδούν και που να πρωτοκάνουν βουτιές! Το μυρμηγκάκι έκανε χάρτινα καράβια 

και άρχισε τις βαρκάδες στην ακροθαλασσιά! Μια από τις πιο εντυπωσιακές τους 

βόλτες ήταν η επίσκεψη στο παλάτι του βασιλιά Μίνωα και της βασίλισσας Πασιφάης 

στην Κνωσό. Τι χρώματα, τι μεγαλεία! Εκεί παιδιά, σύμφωνα με τον μύθο, υπήρχε ένας 

λαβύρινθος στον οποίο ζούσε ο Μινώταυρος που είχε κεφάλι ταύρου και σώμα 

ανθρώπου. Τι περίεργο πλάσμα πραγματικά! 

Κάθε χρόνο ο βασιλιάς Μίνωας ανάγκαζε τους Αθηναίους να στέλνουν τα παιδιά τους 

σαν θυσία στον Μινώταυρο. Μια χρονιά, όμως, ο γενναίος Θησέας που ήταν τρανός 

πολεμιστής με δυνατό μυαλό, ζήτησε να συνοδεύσει τα παιδιά! Ήθελε να νικήσει τον 

Μινώταυρο και να τα σώσει! Έτσι λοιπόν έφτασαν με πλοίο στην Κρήτη και όταν 

αποβιβάστηκαν ο Θησέας συνάντησε την πριγκίπισσα Αριάδνη, κόρη του Μίνωα. Την 

συμπάθησε πολύ κι εκείνη ακόμη πιο πολύ και θέλησε να τον βοηθήσει για να σώσει 

κι εκείνον και τα παιδιά! 

Έτσι του έδωσε ένα κουβάρι νήμα, τον μίτο, ώστε μπαίνοντας να δέσει την άκρη του 

νήματος στην είσοδο του λαβύρινθου και ξετυλίγοντας το κουβάρι στους διαδρόμους 

να μην χαθεί!   

Έτσι κι έγινε! Ο Θησέας νίκησε τον Μινώταυρο και έσωσε τα παιδιά! 

Μπράβο του και ξανά μπράβο του! 

Στο ταξίδι μας στην Κρήτη φτιάξαμε ένα παιχνιδάκι για εσάς! 

Θέλετε να γίνετε εσείς ο μίτος της Αριάδνης και να βοηθήσετε τον Θησέα να βγει από 

τον φοβερό και τρομερό λαβύρινθο; 

Η αποστολή «Φτου ξελευτερία Θησέα λεβεντιά» ξεκινά! 

Καλές περιπετειοκατασκευές! 

Με αγάπη Έλλη, Ερμής, Ντίνος!  

Να προσέχετε τα ζωάκια παιδιά και να κρατάτε τη Γη μας καθαρή!  

Αλήθεια εσείς έχετε μπει ποτέ σε κάποιον λαβύρινθο;  

Θα χαρούμε πολύ να μας γράψετε τα νέα σας!  

Στείλτε τα γράμματά σας στη διεύθυνση:  

Σοφία Αλεξίου, Πηνελόπης Δέλτα 6, Άλιμος, τ.κ 17455, Αθήνα  

Και στο email: sofiaalexiou2@gmail.com 






