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Σκύλος αδύναμος και γερασμένος, 
εδώ και χρόνια εγκαταλειμμένος, 
περιμένει τον αφέντη να γυρίσει 
και τα μάτια ευθύς να κλείσει. 

Μα να, τον βλέπει να μπαίνει στης Ιθάκης το παλάτι, 
αλλαγμένος απ’ τον χρόνο, μα με τη φωτιά στο μάτι!

Ποιος είναι ο σκύλος και ποιος ο αφέντης του;



Να ο Οδυσσέας μικρός 
με τη μαμά και τον μπαμπά του. 

Δες τον πώς λάμπει απ’ τη χαρά του! 
Πρόσεξε τι κρατάει στην αγκαλιά του! 

Άργο το λένε το μικρό το κουταβάκι, 
δώρο του το κάνανε, να το ’χει παρεάκι!





Άργος κι Οδυσσέας παντού μαζί πηγαίνουν, 
όλα τα προσπαθούν κι όλα τα καταφέρνουν.

Άσ’ τα κάτω, Οδυσσέα! 
Ααααχ, έτσι και σας πιάσω 

εσάς τους δύο!



Μα τι θα σας κάνω εσάς 
τους δύο επιτέλους;



Ο Άργος είναι ο πιστός σκύλος του Οδυσσέα που, 
σύμφωνα με τον Όμηρο, τον περίμενε να επιστρέψει στην Ιθάκη 
για να ξεκινήσει το δικό του ταξίδι στον Κάτω Κόσμο. 

Στο τρυφερό αυτό βιβλίο, θα παρακολουθήσουμε τις 
περιπέτειες που πέρασαν οι δυο τους μαζί, αλλά και 
όσες πέρασαν χώρια ως τη στιγμή που ξαναβρεθήκαν.  

Κωδ. μηχ/σης 12.745

Ο Τρωικός πόλεμος
• Ο Πάρις και η Ωραία Ελένη
• Η Θυσία της Ιφιγένειας
• Αχιλλέας και Έκτορας
• Ο ∆ούρειος Ίππος

Οι Ήρωες 
• Ο Θησέας
• Ο Ηρακλής
• Ο Περσέας και η Μέδουσα    
Οι θεοί του Ολύμπου
• Οι 12 θεοί του Ολύμπου
• ∆ήμητρα και Περσεφόνη
• Ερμής, ο θεός για όλες τις δουλειές
• Απόλλωνας και Άρτεμη
• Ποσειδώνας, ο θεός της θάλασσας
• ∆ιόνυσος, ο κεφάτος θεός
• Αφροδίτη, η θεά της ομορφιάς

Η Αργοναυτική Εκστρατεία
• Ο Ιάσονας και η Αργοναυτική Εκστρατεία
• Το χρυσόμαλλο δέρας

Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν

Οι περιπέτειες του Οδυσσέα
• Το ταξίδι του Οδυσσέα
• Ο Οδυσσέας στην Ιθάκη

Ιστορίες με ανθρώπους και θεούς
• ∆αίδαλος και Ίκαρος
• Αθήνα, η πόλη της Αθηνάς
• Ο βασιλιάς Μίδας
• Ασκληπιός, ο πρώτος θεραπευτής
• Ο Φαέθοντας και το άρμα του ήλιου
• Ο Προμηθέας και η φωτιά
• Το κουτί της Πανδώρας
• Πύρρα και ∆ευκαλίωνας 
Μυθολογικά ζωάκια
• Ο Αετός του ∆ία
• Άργος, ο πιστός σκύλος του Οδυσσέα 


