
ΔΙΑΒΑΖΩ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
Ηρακλής, ο γιος του Δία

Κείμενο: Εύη Πίνη
Εικονογράφηση: Ελίζα Βαβούρη
Διόρθωση: Αντωνία Κιλεσσοπούλου

© 2011, Εκδόσεις Κυριάκος Παπαδόπουλος Α.Ε., Εύη Πίνη 

EKΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Καποδιστρίου 9, 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής, τηλ.: 210 2816134
e-mail: info@epbooks.gr

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙO
Μασσαλίας 14, 106 80 Αθήνα, τηλ.: 210 3615334

www.epbooks.gr

ISBN 978-960-484-260-5



ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΗ ΠΙΝΗ
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ο γιος του Δία

Εικονογράφηση

Ελίζα Βαβούρη



Δίας και Αλκμήνη
Ο Δίας, μεγάλος θεός του Ολύμπου, ερωτεύτηκε
κάποτε την όμορφη Αλκμήνη, τη γυναίκα του
Αμφιτρύωνα. Θέλησε, μάλιστα, να κάνει έναν γιο 
μαζί της που θα γινόταν ο πιο δυνατός ανάμεσα 
στους ανθρώπους και θα λύτρωνε τον κόσμο από
πολλές συμφορές. Καλό το σχέδιο του Δία, αλλά
υπήρχε ένα πρόβλημα. Η Αλκμήνη αγαπούσε πολύ
τον άντρα της και δε θα τον άφηνε ακόμα κι αν 
της το ζητούσε ο πρώτος των θεών. Έτσι, ο Δίας
χρησιμοποίησε ένα κόλπο για να την
πλησιάσει. Ενώ ο Αμφιτρύωνας
έλειπε στον πόλεμο, ο θεός
κατέβηκε στη Θήβα, πήρε
τη μορφή του Αμφιτρύωνα
και μπήκε στο δωμάτιο της
Αλκμήνης. Εκείνη,
νομίζοντας ότι ο άντρας
της επέστρεψε από τον
πόλεμο, τον υποδέχτηκε
με μεγάλη χαρά.Έτσι,
εκείνο το βράδυ η Αλκμήνη,
χωρίς να το ξέρει, έμεινε
έγκυος από τον Δία.
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Η εκδίκηση της Ήρας
Η Ήρα, μόλις έμαθε την απιστία του Δία, αποφάσισε
να τον εκδικηθεί. Όταν έφτασε η ημέρα να γεννήσει
η Αλκμήνη, ο Δίας δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά
του. Μπροστά σε όλους τους θεούς ανακοίνωσε πως
το παιδί που θα γεννιόταν εκείνη την ημέρα ήταν γιος
του και θα εξουσίαζε όλους τους ανθρώπους. 

Η Ήρα έκανε πως δεν το πίστευε 
και προκάλεσε τον Δία να πάρει
όρκο. Ο Δίας έπεσε στην παγίδα
της. Τότε η θεά διέταξε τις Μοίρες
να καθυστερήσουν τον τοκετό της
Αλκμήνης. Έτσι, εκείνη την ημέρα, 
αντί για τον Ηρακλή, γεννήθηκε 

ο ξάδερφός του ο Ευρυσθέας.
Τέσσερις ημέρες μετά
γεννήθηκε ο Ηρακλής 

και την επόμενη ημέρα 
ο δίδυμος αδερφός του, 

ο Ιφικλής, που ήταν γιος 
του Αμφιτρύωνα.
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Ήρωας από κούνια
Αφού η Ήρα εκδικήθηκε τον άπιστο σύζυγό της,
έστρεψε την οργή της εναντίον του νεογέννητου
Ηρακλή. Μια νύχτα, ενώ τα δύο μωρά, ο Ηρακλής
και ο Ιφικλής, κοιμόνταν στην κούνια τους, μπήκαν
στο δωμάτιο δύο τεράστια φίδια. Τα είχε στείλει 
η Ήρα να πνίξουν τα μωρά. Τα παιδιά ξύπνησαν 
και ο Ιφικλής τρομαγμένος έβαλε τα κλάματα. 
Ο Ηρακλής όμως, χωρίς να φοβηθεί, άρπαξε 
τα φίδια και τα έπνιξε. Όταν μπήκαν στην κάμαρα 
ο Αμφιτρύωνας και η Αλκμήνη, αντίκρισαν το μωρό
να κρατάει χαμογελαστό τα φίδια σαν να ήταν
παιχνίδια. Τότε ο Αμφιτρύωνας κατάλαβε ότι αυτό 
το παιδί δεν ήταν γιος του, αλλά γιος ενός θεού.


