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Στην ελληνική μυθολογία ο Θέστιος ήταν ηγεμόνας της πόλης Πλευρώνας

στην Αιτωλία, γιος της Δημονίκης και του θεού Άρη. 

Αδέλφια του Θεστίου ήταν ο Εύηνος, ο Πύλος και ο Μώλος.

Ο Θέστιος πήρε ως σύζυγό του την Ευρυθέμιδα και απέκτησαν μαζί 4 

γιους και τρεις κόρες, αποκαλούμενες συνολικά Θεστιάδες. Οι γιοι ήταν οι 

`Ιφικλος, Εύιππος ή Τοξέας, Πλήξιππος και Ευρύπυλος, ενώ οι κόρες ήταν 

οι Αλθαία, η Λήδα και η Υπερμνήστρα. 

Από την Αλθαία, ο Θέστιος έγινε παππούς του σημαντικού ήρωα 

Μελεάγρου και της Διηάνειρας. Ο Μελέαγρος σκότωσε τουλάχιστον δύο 

από τους θείους του (δηλαδή τους γιους του Θεστίου) κατά τις διαμάχες 

που επακολούθησαν το κυνήγι του Καλυδώνιου Κάπρου. 

Από τη Λήδα ο Θέστιος έγινε παππούς των Διοσκούρων.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CE%BD%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CF%84%CF%89%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B7%CF%82_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%8D%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B9%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8A%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B8%CE%B1%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AE%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BD%CE%AE%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%82_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%AC%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%B9








Ο Καλυδώνιος Κάπρος

Ο Καλυδώνιος κάπρος ήταν ένας εξαιρετικά μεγάλος και δυνατός κάπρος, 

που έστειλε η Άρτεμη στην περιοχή, για να εκδικηθεί τον ασεβή βασιλιά 

Οινέα, που έκανε θυσίες σε όλους τους θεούς εκτός από αυτήν. Από τότε ο 

κάπρος βρισκόταν εκεί και εξολόθρευε τα κοπάδια, σκοτώνοντας τους 

βοσκούς. 

Για να απαλλαχτεί ο τόπος από αυτή την πληγή, ο Μελέαγρος, γιος του 

Οινέα και της Αλθέας, οργάνωσε κυνήγι του Καλυδώνιου κάπρου για να 

πάρουν μέρος σ' αυτό οι περιφημότεροι κυνηγοί. Ανάμεσά τους ήταν και η 

Αταλάντη, κόρη του Αρκάδα Σχοινέα, που ήταν ονομαστή κυνηγός. Ο 

Μελέαγρος είχε υποσχεθεί ότι για βραβείο σ' εκείνον που θα σκότωνε τον 

κάπρο, θα έδινε το δέρμα και το κεφάλι του θηρίου. Κατά τη διάρκεια του 

κυνηγιού, η Αταλάντη πρώτη χτύπησε τον κάπρο, αλλά εκείνος 

κατασπάραξε μετά τον Υλέα και τον Αγκαίο, μέχρι που τελικά τον σκότωσε 

ο Μελέαγρος. Αυτός έδωσε το βραβείο στην Αταλάντη και οι υπόλοιποι 

ήρωες δυσαρεστήθηκαν. Τότε ξέσπασε καβγάς πάνω στον οποίο ο 

Μελέαγρος σκότωσε το θείο του. Τελικά το βραβείο το πήρε η Αταλάντη και 

το μετέφερε στην Τεγέα και το άφησε στο ναό της Αλέας Αθηνάς

http://dim-ag-thoma.ait.sch.gr/new_page_14.htm








Μαρμάρινη ρωμαϊκή σαρκοφάγος από το Βικοβάρο με αναπαράσταση του 

κυνηγιού του Καλυδωνίου Κάπρου (Palazzo dei Conservatori, Ρώμη )

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Calydonian_hunt_Musei_Capitolini_MC917.jpg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%86%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CF%81%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8E%CE%BC%CE%B7
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ο Μελέαγρος ήταν γιος του βασιλιά της Καλυδώνας Οινέως και της Αλθαίας, 

αδελφής της Λήδας.

Ο Μελέαγρος είναι ο κεντρικός ήρωας των διηγήσεων για τον Καλυδώνιο 

Κάπρο. όταν ο Μελέαγρος ήταν επτά ημερών βρέφος οι Μοίρες

εμφανίσθηκαν στη μητέρα του και της είπαν ότι ο γιος της θα πέθαινε όταν 

θα καιγόταν τελείως το ξύλο (δαυλός) που ήταν εκείνη τη στιγμή στην εστία 

(τζάκι). Η Αλθαία, έντρομη, άρπαξε και έσβησε τον δαυλό, τον οποίο φύλαξε 

στη συνέχεια με μεγάλη προσοχή. Αργότερα, όταν ο Μελέαγρος μεγάλωσε, 

έλαβε μέρος στο κυνήγι του κάπρου. Σε αυτό είχε συμμετάσχει και η 

Αταλάντη, και ο Μελέαγρος σκότωσε στη διαμάχη τους θείους του (γιους του 

Θεστίου) προκειμένου να προσφέρει το τομάρι του θηρίου στην Αταλάντη, 

και δίκαια, καθώς εκείνη το είχε πληγώσει πρώτη. Τότε η Αλθαία εξοργίσθηκε 

τόσο πολύ για τον χαμό των αδελφών της, ώστε άρπαξε τον κρυμμένο 

δαυλό και τον έκαψε, με αποτέλεσμα να πεθάνει αμέσως ο γιος της. Η 

Αλθαία όμως μετανόησε και αυτοκτόνησε. Αυτοκτόνησε επίσης και η 

σύζυγος του ήρωα, η Κλεοπάτρα.. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B8%CE%B1%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AE%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CE%AC%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82
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Αττικός ερυθρόμορφος αμφορέας.

Το Κυνήγι του Καλυδωνίου Κάπρου

Η Αταλάντη κάθεται κρατώντας δόρυ 

Πλαισιωμένη από τον Μελέαγρο ίσως 

τον Τυδέα και άλλους ήρωες.



«Μελέαγρος και Αταλάντη»,

ζωγραφικός πίνακας του Jacob Jordaens, περ. 1600-1650 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Jakob_Jordaens_008.jpg


Ο Μελέαγρος προσφέρει τη δορά του κάπρου στην Αταλάντη.

Η Αφροδίτη τους παρατηρεί, ενώ ο Έρωτας φτερουγίζει ανάμεσά τους.

(Απουλιακός αμφορέας 330 π.Χ. Μπάρι)



Λεπτομέρεια από Απολικό κρατήρα 375-350 π.Χ Νεάπολη



ΓΕΩΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

Τα έντονα τεκτονικά φαινόμενα που συνετέλεσαν στην διαμόρφωση της 

περιοχής   συνδυάστηκαν από τον Χρηστάνη (2004) με δύο διάπυρα 

φαινόμενα που έκαναν εντύπωση στους κατοίκους της περιοχής ώστε τα 

ενσωμάτωσαν στη Μυθολογία τους. 

Το ένα είναι του Καλυδωνίου Κάπρου. Ο Αθανάσιος Σταγειρίτης στο έργο 

του «Ωγυγία» περιγράφει τον Καλυδώνιο Κάπρο ως Θηρίο άγριο, με φωνή 

«κροτώδη» σαν κεραυνό, μάτια σαν φωτιά και από τον ώμο του «έρεε 

αφρός θερμότατος». Κατέτρωγε ανθρώπους και ζώα, ξερίζωνε δένδρα και 

κατάκαιε τα φύλλα, τα άνθη και τους καρπούς με την αναπνοή του. Οι 

άνθρωποι παρέμειναν κλεισμένοι στα σπίτια τους και η χώρα έμεινε 

ακαλλιέργητη και «άφορος».

Σύμφωνα με τον Χρηστάνη (2004) είναι δύσκολο να αποδοθεί ο μύθος 

αυτός σε διάπυρο φαινόμενο από τον ουρανό, δηλαδή πτώση μετεωριτών 

ή σε φαινόμενο προερχόμενο από τα έγκατα της γης. Το σίγουρο είναι ότι 

το φαινόμενο αυτό συνετέλεσε αφενός μεν στην αναδιάταξη του 

ανάγλυφου, αφετέρου αναδιαμόρφωσε το ανθρωπογενές περιβάλλον.





Ο ετεροθαλής αδελφός του Μελέαγρου, ο Τυδέας, εξορίζεται από την πατρίδα 

του και καταφεύγει στο παλάτι του Άδραστου, βασιλιά του Άργους. Την ίδια 

νύχτα φτάνει στο Άργος ο Πολυνείκης ο γιος  του εξόριστου βασιλιά της Θήβας 

Οιδίποδα, επειδή ο αδελφός του Ετεοκλής, αρνούμενος να μοιραστεί την 

εξουσία την διεκδίκησε για τον εαυτό του.

Όταν συναντήθηκαν οι δύο νέοι μπροστά στο παλάτι διαπληκτίστηκαν και 

μονομάχησαν. Ο βασιλιάς ξύπνησε από τον θόρυβο και τα χτυπήματα των 

σπαθιών, βλεποντάς τους να παλεύουν σαν θηρία, κατάλαβε πως είχε 

εκπληρωθεί ο χρησμός του θεού, που τον είχε συμβουλεύσει να κάνει 

γαμβρούς του τον κάπρο και το λιοντάρι, αφού τα δύο θηρία ήταν διακριτικά 

του θυρεού, που έφερναν επάνω τους τα δύο βασιλόπουλα: ο Πολυνείκης τον 

Θηβαϊκό Λέοντα και ο Τυδέας τον Καλυδώνιο κάπρο.

Τους πρόσφερε φιλοξενία και από τότε η σχέση του Πολυνείκη με τον Τυδέα 

εξελίχτηκε σε δυνατή φιλία και συγγένεια, αφού παντρευτήκαν τις δύο κόρες 

του Άδραστου, ο Πολυνείκης την Αργεία και ο Τυδέας την Δηιπύλη,απ’ την 

οποία απέκτησε γιο τον Διομήδη, που έμελε να ξεπεράσει στη φήμη τον 

πατέρα του με τα κατορθώματα του στην Τροία και στη Θήβα.

ΤΥΔΕΥΣ













OΚόρεσος ήταν ένας ιερέας του θεού Διονύσου, που 

ερωτεύθηκε παράφορα μία παρθένα από την Καλυδώνα, 

την Καλλιρρόη. 

Επειδή όμως η Καλλιρρόη απέκρουσε τον έρωτά του, ο 

Κόρεσος παραπονέθηκε γι' αυτό το θέμα στον Διόνυσο, με 

αποτέλεσμα ο θεός να στείλει στους κατοίκους της 

Καλυδώνας τρέλα (μανία). 

Για να απαλλαγούν από αυτή τη συμφορά, οι Καλυδώνιοι, 

σύμφωνα με χρησμό από το Μαντείο της Δωδώνης, 

όφειλαν να θυσιάσουν στον Διόνυσο μία παρθένα. 

Αλλά ο κλήρος έπεσε στην Καλλιρρόη, οπότε ο Κόρεσος, 

ερωτευμένος καθώς ήταν, δεν άντεξε να θυσιάσει την 

κοπέλα και αυτοκτόνησε. 

Στη συνέχεια η Καλλιρρόη, από τις τύψεις και τη ντροπή 

της, έπεσε μέσα στη λιμνούλα μιας πηγής, η οποία από 

τότε πήρε το όνομά της.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%8C%CE%BD%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CF%81%CF%81%CF%8C%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%94%CF%89%CE%B4%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1


Κόρεσος και Καλλιρρόη Ζαν-Ονορέ Φραγκονάρ, 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%96%CE%B1%CE%BD-%CE%9F%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%AD_%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%81&action=edit&redlink=1






Η μυθολογία θέλει τον Αχελώο γιο του Ουρανού και της Θέτιδος, και τον 

συνδέει με τον κύκλο των άθλων του Ηρακλή με την βασιλική οικογένεια της 

Καλυδώνας.

Όταν ο Ηρακλής κατέβηκε στον Άδη συνάντησε την ψυχή του Μελέαγρου, ο 

οποίος του ζήτησε να παντρευτεί την αδελφή του Δηιάνειρα. 

Φιλοξενούμενος λοιπόν, του βασιλιά της Καλυδώνας Οινέα ζητά σε γάμο 

την κόρη του Δηιάνειρα, την οποία προηγουμένως είχε διεκδικήσει ο 

Αχελώος από τη γειτονική Πλευρώνα.

Ο Αχελώος ήταν ένα παράξενο πλάσμα που εμφανιζόταν με τρεις μορφές, 

σαν ταύρος, σα φίδι, σαν άνθρωπος με κεφάλι ταύρου που απ’ την πυκνή 

γενειάδα του τρέχανε σα βρύσες άφθονα νερά.

Ο πατέρας δε στέργει, η κόρη αρνείται, συγκατανεύει όμως να δεχθεί   την 

πρόταση του Ηρακλή.

Το ζευγάρι ζει ευτυχισμένα αρκετά χρόνια  στην Καλυδώνα και αποκτούν 

ένα γιο τον Ύλλο.



Νόμισμα απ΄τη Νεάπολη της Ιταλίας που παριστάνει τον Αχελώο ως ταύρο







Ερυθρόμορφη πελίκη 

475 π.Χ.

Παρίσι-Λούβρο





Οι Ακαρνάνες στην αρχαιότητα αγαπούσαν και λάτρευαν τον 

Αχελώο ως θεότητα.

Με τη μορφή ταύρου παρίσταναν την ορμητικότητα του και με 

δράκου τον ελικοειδή ρου των νερών του. 

Στην Ιλιάδα του ο Όμηρος θεωρούσε ανώτερο του Αχελώου μόνο 

το Δία "τω Δίι ουδέ κρείων".

Μαζί του πάλεψε ο ημίθεος Ηρακλής για χάρη της Δηιάνειρας, της 

κόρης του βασιλιά της Καλυδώνας Οινέα. Μετά από μεγάλη 

γιγαντομαχία ο Ηρακλής νίκησε τον Αχελώο, αφού του έσπασε το 

ένα κέρατο και τον έριξε στο χώμα. Ο Αχελώος, για να πάρει πίσω 

το σπασμένο κέρατο, έδωσε στον Ηρακλή το Κέρας της Αμάλθειας, 

που ήταν πηγή αφθονίας και γονιμότητας.

Τα άφθονα νερά του ξεχείλιζαν στο πέρασμα του και 

γονιμοποιούσαν τη γη των Ακαρνάνων και Αιτωλών.

Η αιτία των ερίδων μεταξύ των δύο λαών ήταν η εκάστοτε 

μεταβολή της κοίτης του Αχελώου.



Μετά τις εκστρατείες του ο Ηρακλής αποφάσισε πως έπρεπε να 

νοικοκυρευτεί. Έτσι πήγε στο βασιλιά της Καλυδώνας Οινέα, πατέρα του 

Μελέαγρου, που, όπως είδαμε, είχε συναντήσει στον Άδη και όπως 

υποσχέθηκε στο νεκρό, ζήτησε για γυναίκα του την κόρη του Δηιάνειρα. Την 

όμορφη κόρη διεκδικούσε για λογαριασμό του και ο ποτάμιος θεός 

Αχελώος. Αυτός μεταμορφωμένος σε ταύρο κάλεσε τον Ηρακλή σε 

μονομαχία. Ο ήρωας δεν ήταν από αυτούς που απέφευγαν τις προκλήσεις. 

Πάλεψε με τον ποτάμιο θεό και πάνω στην πάλη του άρπαξε ένα από τα 

κέρατά του. Το κέρατο αυτό το αντάλλαξε με το κέρας της Αμάλθειας που 

κατείχε ο Αχελώος. Όπως είναι γνωστό, η Αμάλθεια ήταν η κατσίκα που 

ανάθρεψε τον Δία όταν ήταν μωρό ακόμη στο όρος Ίδη της Κρήτης. Το 

κέρας της έδινε πλούσια ελέη σε τροφή και ποτό σε όποιον το κατείχε. Ο 

Ηρακλής δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα νεύρα του και τη δύναμή του. 

Έτσι, στη λίστα των αθώων ανθρώπων που σκότωσε προστέθηκε και ένας 

συγγενής του Οινέα, που τον έστειλε στον άλλο κόσμο ύστερα από 

παρεξήγηση σε κάποιο γλέντι. Ο Ηρακλής πήρε τη Δηιάνειρα και ξεκίνησε 

για τη χώρα των Τραχίνων όπου αποφάσισε να αυτοεξοριστεί. Καθοδόν 

έπρεπε να περάσει από τον ποταμό Εύηνο στην Αιτωλία. 

http://www.mythologia.8m.com/dias.html










Υψηλοί ρυθμοί ιζηματογένεσης 

παρατηρούνται και στην 

παρακείμενη περιοχή μεταξύ 

Αγρινίου και της λίμνης Λυσιμαχείας 

όπου η εκκλησία Παναγία Μαύρικα 

(1000 μΧ) έχει καλυφθεί (μόνο ο 

τρούλος είναι ορατός) από 

αδρομερείς αποθέσεις 

(κροκαλοπαγή)

Μαριολάκος





Κατά την μυθολογία ο Αχελώος έδωσε στον Ηρακλή το κέρας της 

Αμάλθειας. Στην πραγματικότητα όμως αυτό ήρθε μετά από 2.500 

χρόνια, από τους σύγχρονους Έλληνες, με τη κατασκευή των 

μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων (φραγμάτων) στη περιοχή απ΄ 

όπου και παράγεται "αφειδώς" ηλεκτρική ενέργεια. Τα δε έργα 

αυτά αποτελούν σήμερα και τη σπονδυλική στήλη του ηλεκτρικού 

εξοπλισμού της Χώρας. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%87%CE%B5%CE%BB%CF%8E%CE%BF%CF%82_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)




Μηλιακός αμφορέας 600 π.Χ Αθήνα, Αρχαιολογικό Μουσείο

Αποχαιρετούν οι γονείς της κόρης, Οινέας και Αλθέα



Ερμής  Άρτεμης



Ο Ηρακλής μετά την πάλη του με τον Αχελώο και τον γάμο του με την

Δηιάνειρα απέκτησε  ένα γιο τον Ύλλο. Ο Ηρακλής σκότωσε  άθελα του το 

Εύνομο , οινοχόο του Οινέα και έπρεπε να εξοριστεί. Πήρε την Δηιάνειρα και 

τον Ύλλο και κίνησαν για την Τίρηνθα.Έπρεπε, όμως να περάσουν τον 

Εύηνο.

Ο Νέσσος εκτελούσε χρέη πορθμέα του ποταμού Εύηνου. Ο Ηρακλής πέρασε 

μόνος του το ποτάμι. Υπήρχε όμως και η Δηιάνειρα. Αυτήν πήρε στη ράχη 

του ο Νέσσος και την πέρασε απέναντι. Μόλις τελείωσε το έργο του απαίτησε 

αμοιβή. Επιτέθηκε με ανήθικους σκοπούς στη Δηιάνειρα, οι δυνατές φωνές 

της οποίας κινητοποίησαν τον Ηρακλή, ο οποίος με μια σαϊτιά έκοψε το νήμα 

της ζωής του Νέσσου. 

Πεθαίνοντας ο Νέσσος συμβούλεψε τη Δηιάνειρα να αναμίξει το σπέρμα του 

με το αίμα που έρεε από την πληγή του για να φτιάξει ένα φίλτρο που θα 

έδενε τον Ηρακλή για πάντα κοντά της. Στο αίμα του όμως είχε εισχωρήσει το 

δηλητήριο της Λερναίας ύδρας από το βέλος του Ηρακλή.

http://www.mythologia.8m.com/athlos2.html
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Το γεγονός που σήμανε την αρχή του τέλους για την οικογενειακή ευτυχία του

Ηρακλή ήταν η αποφασή του να πάρει μέρος στους αγώνες τοξοβολίας 

που οργάνωσε ο Εύρυτος βασιλιάς της Οιχαλίας με έπαθλο για τον νικητή την

Κόρη του Ιόλη. Νικητής βγήκε ο Ηρακλής. Ο βασιλιάς, όμως αρνήθηκε  να

κρατήσει την υπόσχεσή του επειδή ήταν ήδη παντρεμένος.



Ο Ηρακλής 

θυμόταν ακόμα 

την ασυνέπεια 

του βασιλιά 

της Οιχαλίας 

Εύρυτου και 

από την 

Τραχίνα με 

πολλούς

άλλους 

εκστράτευσε 

εναντίον του. 

Τον κατανίκησε 

σκοτώνοντας 

αυτόν

και τους γιους 

του και 

απαγάγοντας 

την Ιόλη





. Ακούγοντας η Δηιάνειρα την απαγωγή της Ιόλης ζήλεψε τόσο πολύ που 

θυμήθηκε το φίλτρο του Νέσσου και εμπότισε μ' αυτό το χιτώνα του Ηρακλή. 



Όταν ο ήρωας φόρεσε το ρούχο, 

το ένιωσε να κολλά επάνω του 

και επιχειρώντας να το βγάλει 

έσκιζε μαζί και τις σάρκες του. Η 

Δηιάνειρα αυτοκτόνησε και ο 

Ηρακλής, αφού όρκισε το γιο του 

Ύλλο να παντρευτεί την Ιόλη, 

άναψε μεγάλη πυρά και μπήκε 

μέσα για να καεί. Ένα σύννεφο 

όμως τον άρπαξε και τον 

μετέφερε κοντά στους θεούς όπου 

έγινε αθάνατος, συμφιλιώθηκε με 

την Ήρα και παντρεύτηκε την 

κόρη της από τον Δία, την Ήβη. 

Ο θώρακας του Ηρακλή καίγεται στην πυρά . Στ’ αριστερά δύο Σάτυροι χορεύουν, ενώ δεξιά δύο Νύμφες

με  τις υδρίες τους επιχειρούν να σβήσουν τις τελευταίες φλόγες. Ψηλά ο Ηρακλής στεφανωμένος για τα

αγαθά του έργα φεύγει πάνω σε άρμα με τη θεά Αθηνά (Ερυθρόμορφη πελίκη,γύρω στο 450π.χ. Μονάχο)

http://www.mythologia.8m.com/dias.html
http://www.mythologia.8m.com/ivi.html



