
THE AMAZON WARRIOR QUEEN HIPPOLYTA

Ιn Greek mythology, Hippolyta, Hippoliyte, or Hippolyte (Ἱππολύτη)
was the Amazonian queen who possessed a magical girdle she was
given by her father Ares, the god of war. The girdle was a waist
belt that signified her authority as queen of the Amazons. She
figures prominently in the myths of both Heracles and Theseus. As
such, the stories about her are varied enough that they may actually
be about a few different characters
In the myth of Heracles, Hippolyta’s girdle was the object of his
ninth labor. He was sent to retrieve it for Admeta, the daughter of
King Eurystheus. Most versions of the story say that Hippolyta was
so impressed with Heracles that she gave him the girdle without
argument, perhaps while visiting him on his ship. Then (according to
Apollodorus), the goddess Hera, making herself appear as one of the
Amazons, spread a rumor among them that Hercules and his crew
were actually abducting their queen. So the Amazons attacked the
ship. In the fray that followed, Heracles slew Hippolyta, stripped
her of the belt, fought off the attackers, and sailed away.
In the myth of Theseus, the hero joined Heracles in his expedition,
or went on a separate expedition later, and was actually the one who
had the encounter with Hippolyta. Some versions say he abducted
her, some that Heracles did the abducting but gave her to Theseus
as spoils, and others that she fell in love with Theseus and betrayed
the Amazons by willingly leaving with him. In any case, she was taken
to Athens where she was wed to Theseus, being the only Amazon to
ever marry. In some renditions the other Amazons became enraged
at the marriage and attacked Athens. This was the Attic War, in
which they were defeated by Athenian forces under Theseus or
Heracles. In other renditions Theseus later put Hippolyta aside to
marry Phaedra. So Hippolyta rallied her Amazons to attack the
wedding ceremony. When the defenders closed the doors on the
attackers, either Hippolyta was killed, or Theseus directly killed her
in the fight, she was accidentally killed by another Amazon,
Molpadia, while fighting by Theseus’ side, or was accidentally killed
by her sister Penthesilea during this battle or in a separate incident.



There are also stories that Hippolyta or Antiope later bore Theseus
a son, Hippolytus.
A medieval variation is alluded to in Geoffrey Chaucer’s Canterbury
Tales at the beginning of the “Knight’s Tale,” where it says:
“Certainly, if it were not too lengthy to listen to, I would have told
you fully how the realm of Scythia was conquered by Theseus and his
knights; of the great battle on that occasion between the Athenians
and the Amazons; how Hippolyta, the fair, brave queen of Scythia,
was besieged; of the feast at their wedding; and of the tempest at
their home-coming.

Στην ελληνική μυθολογία , Ιππολύτη, Hippoliyte ή Hippolyte (Ιππολύτη)
ήταν των Αμαζόνων η βασίλισσα, που κατείχε μια μαγική ζώνη που
δόθηκε από τον πατέρα της τον Άρη , τον θεό του πολέμου. Η ζώνη
ήταν μια ζώνη στη μέση που σηματοδότησε την εξουσία της ως βασίλισσα
των Αμαζόνων. Έχει παρουσία εμφανώς στους μύθους τόσο του Ηρακλή
όσο και του Θησέα . Ως εκ τούτου, οι ιστορίες γι 'αυτήν είναι αρκετά
ποικίλες ώστε να μπορεί πραγματικά να είναι για μερικούς διαφορετικούς
χαρακτήρες.
Εκδοχή του μύθου
Στο μύθο του Ηρακλή, ζώνη της Ιππολύτης ήταν ο ένατος άθλος . Είχε
σταλεί στις Αμαζόνες για να την αποκτήσει για λογαριασμό της Αντμέτας,
της κόρης του βασιλιά Ευρυσθέα . Οι περισσότερες εκδοχές της ιστορίας
λένε ότι Ιππολύτη ήταν τόσο εντυπωσιασμένη με τον Ηρακλή που του
έδωσε το ζωνάρι, χωρίς αντίρρηση, ίσως καθώς τον επισκέφθηκε στο
πλοίο του. Στη συνέχεια, (σύμφωνα με τον Απολλόδωρο), η θεά Ήρα
,μεταμφιεσμένη ως μία από τις Αμαζόνες, διέδωσε μια φήμη μεταξύ των
Αμαζόνων ότι ο Ηρακλής και το πλήρωμά του  στην πραγματικότητα θα
απήγαγαν τηβασίλισσα τους. Έτσι, οι Αμαζόνες επιτέθηκαν στο πλοίο.
Στη συμπλοκή που ακολούθησε, ο Ηρακλής σκότωσε την Ιππολύτη,
απογυμνώνοντάς την από τη ζώνη, πολέμησε τους εισβολείς, και έπλευσε
μακριά.
Στο μύθο του Θησέα, ο ήρωας συμμετείχε με τον  Ηρακλή  στην
εκστρατεία του, ή πήγε σε μια ξεχωριστή αποστολή αργότερα, και ήταν
στην πραγματικότητα αυτός που είχε τη συνάντηση με την Ιππολύτη.
Ορισμένες εκδοχές λένε ότι αυτός την απήγαγε, κάποιοι ότι ο Ηρακλής
έκανε τον απαγωγέα, αλλά την έδωσε στον Θησέα ως λάφυρο, και άλλοι



ότι η Ιππολύτη ερωτεύτηκε τον Θησέα και έτσι πρόδωσε η ίδια τις
Αμαζόνες φεύγοντας μαζί του με τη δική της θέληση.. Όπως και να
έγιναν τα πράγματα, μεταφέρθηκε στήν Αθήνα, όπου  παντρεύτηκε τον
Θησέα, και είναι η μόνη Αμαζόνα που  παντρεύτηκε ποτέ. Σε ορισμένες
παραδόσεις οι άλλες Αμαζόνες εξοργίστηκαν με το γάμο και επιτέθηκαν
στην Αθήνα. Αυτή ήταν ο Αττικός Πόλεμος , στον οποίο νικήθηκαν από
τις Αθηναϊκές δυνάμεις υπό τον Θησέα ή τον Ηρακλή. Σε άλλες
παραδόσεις ο Θησέας αργότερα έβαλε την Ιππολύτη στην άκρη για να
παντρευτεί την Φαίδρα . Έτσι η Ιππολύτη συσπείρωσε τις Αμαζόνες της
να επιτεθούν στην γαμήλια τελετή. Όταν οι υπερασπιστές έκλεισε τις
πόρτες για τους επιτιθέμενους, είτε η Ιππολύτη σκοτώθηκε,ή ο Θησέας
την σκότωσε απευθείας στον καυγά, ή τελικά σκοτώθηκε κατά λάθος
από άλλη Aμαζόνα, την Molpadia , ενώ αγωνιζόταν στο πλευρό του
Θησέα, ή σκοτώθηκε κατά λάθος από την αδελφή της Penthesilea κατά
τη διάρκεια αυτής της μάχης ή σε ένα ξεχωριστό περιστατικό. Υπάρχουν
επίσης ιστορίες που αναφέρουν ότι η  Ιππολύτη ή η Αντιόπη αργότερα
γέννησαν στον Θησέα ένα γιο, τον Ιππόλυτο

Μία μεσαιωνική παραλλαγή αναφέρθηκε στου Geoffrey Chaucer 's
‘Ιστορίες του Canterbury’  στην αρχή της ‘ιστορίας του Ιππότη ‘, όπου
λέει: «Σίγουρα, αν δεν ήταν υπερβολικά χρονοβόρες οι ιστορίες για να
ακουστούν, θα σας είχα πει πλήρως πώς το βασίλειο της Σκυθίας
κατακτήθηκε από τον Θησέα και τους πολεμιστές του…για  την μεγάλη
μάχη  των Αθηναίων εναντίον των Αμαζόνων.. πώς η Ιππολύτη, η
δίκαιη, γενναία βασίλισσα της Σκυθίας, πολιορκήθηκε… για τη γιορτή του
γάμου τους… και της τρικυμίας που επήλθε στο μελλούμενο σπιτικό τους
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