
 

Περσέας 
Ήταν εγγονός του Ακρίσιου, βασιλιά του Άργους. Ο Ακρίσιος 

ήταν αδελφός του Προίτου, του βασιλιά της Τίρυνθας και είχε 

μια μονάκριβη κόρη, τη Δανάη. Ο Ακρίσιος ρώτησε κάποτε το 

Μαντείο των Δελφών αν θα αποκτούσε γιο. Του απάντησαν 

ότι γιο θα έκανε η κόρη του κι αυτός ο γιος θα τον σκότωνε. 

Τότε λοιπόν ο Ακρίσιος φυλάκισε τη Δανάη στο υπόγειο και 

δεν άφηνε κανέναν να πλησιάσει το κελί της. Εκείνη ένιωθε 

πολύ μόνη. Τα μάτια της δάκρυζαν συνέχεια. Ο Δίας όμως, 

που ήταν ο βασιλιάς των θεών, την είδε και την αγάπησε. Έτσι μεταμορφώθηκε σε 

χρυσή βροχή, κύλησε στο κελί της και απέκτησαν μαζί ένα γιο, τον Περσέα. 

Όταν ο Ακρίσιος ανακάλυψε το μωρό, το κλείδωσε μαζί με τη μάνα του σ’ ένα 

κιβώτιο, το έδεσε γερά και το πέταξε στη θάλασσα. Στη Σέριφο, ένας ψαράς που είχε 

απλώσει τα δίκτυά του, ψάρεψε το κιβώτιο και έτσι τους έσωσε.  

Ο Περσέας μεγάλωσε στη Σέριφο. Ο βασιλιάς της Σερίφου, ο Πολυδέκτης, ήθελε να 

παντρευτεί τη Δανάη, εκείνη όμως αρνιόταν. Ο βασιλιάς, για να ξεφορτωθεί τον 

Περσέα που έπαιρνε το μέρος της μάνας του, τον έστειλε να σκοτώσει τη Μέδουσα. 

Ο Περσέας έπρεπε να φτάσει στην άκρη της γης, γιατί εκεί έμενε 

η Μέδουσα με τις αδελφές της, τις αθάνατες Γοργόνες. Ήταν 

φρικτές. Τα μάτια τους γυάλιζαν από κακία, τα λέπια τους 

χρύσιζαν και τα φιδίσια μαλλιά τους στριφογύριζαν αγριεμένα και 

σφύριζαν. Ήταν τόσο τρομακτικές, που όποιος τύχαινε να τις 

αντικρύσει αμέσως πέτρωνε. Κι αυτές τον δάγκωναν και τον 

έσκιζαν με τα νύχια τους. Έτσι ο άτυχος άνθρωπος πέθαινε. 

Κανένας άνθρωπος δεν γύριζε ζωντανός από εκείνο τον τόπο.  

Ο Ερμής και η Αθηνά αποφάσισαν να βοηθήσουν τον Περσέα. Ο θεός Ερμής τού 

δάνεισε το σπαθί του, το μόνο σπαθί που μπορούσε να τρυπήσει τη Μέδουσα. Η θεά 

Αθηνά του έδωσε μια χάλκινη ασπίδα λαμπερή σαν καθρέφτη.  

Ο Περσέας πήγαινε και όλο πήγαινε. Ανέβαινε βουνά, κατέβαινε φαράγγια, διέσχιζε 

πεδιάδες μέχρι που έφτασε στη χώρα που ζούσαν τρεις Γριές. Μόνο αυτές γνώριζαν 

που βρισκόταν η Μέδουσα, αλλά δεν το φανέρωναν σε κανέναν. Οι Γριές αυτές είχαν 

όλες μαζί ένα μάτι κι έναν δόντι που τα χρησιμοποιούσαν με τη σειρά. Ο Περσέας  

 



 

τότε κλέβει κρυφά το μαγικό τους μάτι. Οι Γριές λοιπόν για να ξαναπάρουν πίσω το 

μάτι τους, του δείχνουν τον δρόμο.  

Ύστερα συνέχισε το ταξίδι τους, μέχρι που συνάντησε τις Νύμφες. Αυτές του 

χάρισαν ένα κράνος που θα τον έκανε αόρατο, ένα ζευγάρι φτερωτά πέδιλα κι ένα 

μαγικό σάκο. Ο Περσέας ταξίδευε τώρα πια πετώντας με τα φτερωτά του πέδιλα. Από 

κάτω του απλωνόταν η θάλασσα. Ξαφνικά στον ορίζοντα είδε το νησί με τις 

γοργόνες. Τις είδε από μακριά να κοιμούνται. Για να μη μαρμαρώσει, χρησιμοποίησε 

την ασπίδα του σαν καθρέφτη. Μέσα σ’ αυτή καθρεφτίζονταν οι τρεις Γοργόνες. 

Ποια από τις τρεις όμως ήταν η Μέδουσα; Μόνο αυτή θα μπορούσε να σκοτώσει 

γιατί οι άλλες δύο ήταν αθάνατες. Τότε η Αθηνά του έδειξε τη Μέδουσα κι εκείνος 

έχωσε στο λαιμό της το σπαθί του Ερμή και της έκοψε το κεφάλι. Απ’ το κομμένο 

κεφάλι πετάχτηκε ο Πήγασος, το φτερωτό άλογο. Ο Περσέας έβαλε το κεφάλι της 

Μέδουσας στο σάκο του, το έδεσε γερά και έφυγε μακριά. Όπως πετούσε πάνω από 

την Αφρική, μερικές σταγόνες αίμα σκορπίστηκαν. Από τότε η Αφρική γέμισε άγρια 

ζώα.  

Φτάνοντας στην Αιθιοπία, είδε δεμένη σ’ ένα βράχο μια όμορφη κοπέλα, την 

Ανδρομέδα. Τα μάτια της δάκρυζαν και τα μαλλιά της ανέμιζαν στον άγριο άνεμο. Ο 

Περσέας την ερωτεύτηκε. Έμαθε ότι ο Ποσειδώνας είχε στείλει ένα δράκο που 

έβγαινε από τη θάλασσα και καταβρόχθιζε τα πάντα σ’ εκείνη τη χώρα. Ο βασιλιάς 

για να γλιτώσει η χώρα από το δράκο, έπρεπε να του δώσει την κόρη του την 

Ανδρομέδα. Το παλικάρι σκότωσε το δράκο, έσωσε την κοπέλα και την παντρεύτηκε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. Συμπλήρωσε την μεσοστοιχίδα. 

         Π _ _ _ _ _ _  

         Ε _ _ _ _ 

_ _ _ Ρ _ _ _ _ _  

         Σ _ _ _ _ _ _ 

      _ Ε _ _ _ _ 

         Α _ _ _ _  

      _ Σ _ _ _ _ 
 

Ενδείξεις: 

1. Το φτερωτό άλογο που ξεπήδησε από το κομμένο κεφάλι της 

Μέδουσας. 

2. Αυτός ο θεός δάνεισε στον Περσέα το σπαθί του. 

3. Την έσωσε ο Περσέας και την παντρεύτηκε. 

4. Το μέρος που μεγάλωσε ο Περσέας. 

5. Φορώντας τα ο Περσέας μπορούσε να πετάξει.  

6. Η θεά που χάρισε στον Περσέα μια χάλκινη ασπίδα. 

7. Χάρη σε αυτήν την … ο Περσέας κατάφερε να μη μαρμαρώσει.  

 

2. Βοήθησε τον Περσέα να βρει και να σκοτώσει την Μέδουσα. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Τι θα έκανες εσύ στη θέση του βασιλιά Ακρίσιου αν μάθαινες 

ότι ο εγγονός σου θα σε σκότωνε; 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

4. Συγκέντρωσε περισσότερες πληροφορίες για τον Πήγασο, το 

φτερωτό άλογο. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

5.  Φαντάσου ότι είσαι ένας αγγειογράφος της εποχής. Ζωγράφισε 

πάνω στο αγγείο τα κατορθώματα του Περσέα. 
 

 


