
Λίγα λόγια για τον Ηρακλή 
 
Ο Ηρακλής δημιουργήθηκε στη φαντασία των ανθρώπων σε μια πολύ παλιά 

εποχή. Την εποχή εκείνη οι άνθρωποι κυνηγούσαν τα άγρια ζώα για να φάνε το 

κρέας τους και να ντυθούν με το δέρμα τους, και τρόμαζαν από τους κεραυνούς, 

τους σεισμούς και τις άγριες καταιγίδες. Οι άνθρωποι χρειάζονταν να έχουν ήρωες, 

για να τους βοηθούν στις δυσκολίες της ζωής. 

 

Ο Ηρακλής είναι ο μεγαλύτερος ήρωας της ελληνικής μυθολογίας. Οι μύθοι 

λένε ότι ήταν γιος του θεού Δία και της βασιλοπούλας Αλκμήνης. Ο Ηρακλής ήταν ο πιο 

δυνατός από όλους τους ανθρώπους και ο πιο γενναίος. Εξολόθρευσε άγρια θηρία και 

τέρατα, έδιωξε κακούς βασιλιάδες. Ήταν πάντα δίκαιος, καλόκαρδος και πάντα 

βοηθούσε τους ανθρώπους. Ήταν ανίκητος και τα κατορθώματά του, δηλαδή αυτά που 

κατάφερε να κάνει, δεν θα μπορούσε να τα ξεχάσει κανείς. 

 

 

 

 



1.Η γέννηση του Ηρακλή 
 

Κάποτε  ο Αμφιτρύωνας  και η γυναίκα του, η Αλκμήνη, 

κόρη του βασιλιά των Μυκηνών, αναγκάστηκαν να φύγουν από την πατρίδα τους και να 

ζητήσουν καταφύγιο στη Θήβα 

Στη Θήβα η Αλκμήνη γέννησε δύο παιδιά: τον Ηρακλή που ήταν γιος του Δία,  και τον 

Ιφικλή. 

 

Η Ήρα ζήλευε την Αλκμήνη και μισούσε 

πολύ τον Ηρακλή. Μια μέρα, ο Δίας διέταξε τον 

θεό Ερμή να φέρει το μωράκι Ηρακλή στον 

Όλυμπο. Ο Δίας, έβαλε το μωρό να πιει γάλα 

από το στήθος της Ήρας για να γίνει ανίκητο, 

όταν η Ήρα κοιμόταν, κρυφά. 

Όταν η Ήρα ξύπνησε και είδε το μωρό Ηρακλή, θύμωσε και τραβήχτηκε 

μακριά του. Τότε χύθηκε λίγο από το γάλα της στον ουρανό κι έγινε 

ο Γαλαξίας με τα χιλιάδες αστέρια του.  

 

 

 Όταν τα δύο μωρά, ο Ιφικλής και ο Ηρακλής, έγιναν 8 μηνών, η 

Ήρα έστειλε δύο μεγάλα φίδια στο δωμάτιό τους. Ήταν νύχτα και 

τα μωρά κοιμόντουσαν. Μόλις τα φίδια πλησίασαν το κρεβατάκι, τα 

μωρά ξύπνησαν. Ο Ιφικλής έβαλε τα κλάματα τρομαγμένος. Ο 

Ηρακλής όμως, χωρίς να φοβηθεί, άρπαξε τα φίδια από το λαιμό 

τους και τα έπνιξε. Όλοι τότε κατάλαβαν ότι ήταν παιδί ενός θεού και 

είχε σπουδαία χαρίσματα.  

     

Μυκήνες Θήβα 



 Όταν μεγάλωσε ο Ηρακλής , παντρεύτηκε την κόρη του βασιλιά της Θήβας 

Μεγάρα  και έγινε βασιλιάς της Θήβας. Κυβερνούσε τη Θήβα και ήταν 

ευτυχισμένος για αρκετά χρόνια. Κάποια μέρα όμως, η Ήρα που πάντα τον μισούσε, τον 

τρέλανε και έβαλε στο μυαλό του κακές σκέψεις. Τότε ο Ηρακλής σκότωσε τη 

γυναίκα του και τα παιδιά του νομίζοντας πως είναι εχθροί του. Αργότερα συνήλθε, 

δηλαδή άρχισε πάλι να σκέφτεται σωστά, και κατάλαβε το κακό που είχε κάνει. 

 

Ο Ηρακλής πήγε τότε στο μαντείο του θεού 

Απόλλωνα, στους Δελφούς, να ρωτήσει τι πρέπει να 

κάνει για να τον συγχωρήσουν οι θεοί για το κακό που 

έκανε στην οικογένειά του.  

 

Η Πυθία, η ιέρεια του Απόλλωνα, του είπε:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηρακλή, πρέπει να πας στις Μυκήνες που 

ήταν η πατρίδα της μητέρας σου.  Θα μείνεις 

εκεί 12 χρόνια. Στις Μυκήνες πρέπει να 

κάνεις ό,τι σου ζητήσει ο βασιλιάς των 

Μυκηνών, ο Ευρυσθέας. Αν τα καταφέρεις, 

θα γίνεις αθάνατος όπως οι θεοί και θα 

ανεβείς στον Όλυμπο. 

Τι πρέπει να κάνω για 

να με συγχωρήσουν οι 

θεοί; 


