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Με τη σειρά Μυθολογικά Παραμύθια επιχειρείται μια καινούρια «ανάγνωση» 
των αρχαίων ελληνικών μύθων. Που δεν είναι παλιές χιλιοειπωμένες ιστορίες, 
αλλά συναρπαστικές αφηγήσεις μέσα από τις οποίες ξετυλίγονται όλες 
οι διαχρονικές ανθρώπινες περιπέτειες, οι φόβοι και οι χαρές που έχουν 
σημαδέψει κι ακόμη σημαδεύουν την ψυχή του ανθρώπου.

Τον καιρό που η Γη ήταν ακόμη καινούρια, τις δουλειές 
τις πολύ δύσκολες, τις ακατόρθωτες, τις έκαναν οι ήρωες. 
Κι ανάμεσά τους πρώτος ήρωας ο Ηρακλής – και πρώτος 
κυνηγός του κόσμου, αφού αυτός έπιασε τον κάπρο του 
Ερύμανθου, την εποχή που τα ζώα δεν ήταν μόνο ζώα,  
αλλά θεοί, τέρατα, βασιλιάδες, σεισμοί, ομορφιές και φόβοι, 
θάλασσες και ποτάμια, σκοτάδια και άστρα.

εικόνες:
Ίρις Σαμαρτζή

Μαρία Αγγελίδου

8881_KAPROS_TOY_ERYMANTHOY_CV.indd   1 27/03/2018   10:01



Κανονικά αυτή η περιπέτεια δεν έπρεπε 

να πάρει το όνομά της από τον Ερυ-

μάνθιο κάπρο. Από τον Ερυμάνθιο κένταυ-

ρο έπρεπε να το πάρει. Ο Ευρυσθέας, βέ-

βαια, τον έστειλε τον Ηρακλή να πιάσει 

έναν κάπρο – και μάλιστα έναν που ήταν 

κίνδυνος-θάνατος. Γιατί ο κάπρος του Ερύ-

μανθου ήταν θηρίο πελώριο και τρομακτι-

κό, που έκανε γη κι ανθρώπους να τρέμου-

νε. Κι ο Ηρακλής πράγματι τον έπιασε τον 

κάπρο, ζωντανό όπως είχε διαταγή να κά-

νει· τον φορτώθηκε αλυσοδεμένο στον 

ώμο του και τον πήγε στον βασιλιά. Μα τα 

’κανε όλα αυτά στο τέλος. Βιαστικά. Ίσα 

ίσα να προλάβει να τα χωρέσει μέσα στο 

ταξίδι, μέσα στην ιστορία, μέσα στο κα-

τόρθωμα. Κι όταν έφτασε πράγματι έξω 

από το παλάτι, τον παράτησε τον κάπρο 



εκεί κι έφυγε χωρίς ούτε έναν λόγο να πει 

– γιατί είχε ακούσει πως σαλπάριζε ένα 

καράβι γεμάτο ήρωες για την Κολχίδα κι 

ήθελε, ήθελε πολύ να πάει μαζί τους.



Λαβύρινθος 

  Βοήθησε τον Ηρακλή να βρει τον σωστό δρόμο για 
να φτάσει στον κάπρο.



  Υπόθεσε ότι ο Ηρακλής ταξιδεύει στη δική μας εποχή 
και τον συναντάς. Ποιους άθλους θα του ανέθετες να 
κάνει; 

•  Υπάρχουν στις μέρες μας «άγρια θηρία» από τα οποία 
θα ήθελες να μας γλιτώσει ο σπουδαίος ήρωας; 

•  Μπορείς να γράψεις γι’ αυτούς τους άθλους ή να τους 
ζωγραφίσεις. 
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