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                                        ∆άσκαλος Ph.D, M.A. 

           Προσπαθώντας να δώσουµε έναν ορισµό στο µύθο, µπορούµε να πούµε ότι 

είναι µια φανταστική, πλαστή διήγηση µε στοιχεία συχνά συµβολικά ή 

αλληγορικά
1
. Οι µύθοι όχι µόνο γοήτευσαν, αλλά και έβαλαν σε σκέψη τον άνθρωπο 

για την πραγµατική φύση, την προέλευση και την πρόθεσή τους. Γενικά, µπορούµε 

να πούµε ότι ο µύθος, ο οποίος µπορεί να περιέχει τόσο φανταστικά όσο και 

πραγµατικά γεγονότα, προσπαθεί να ερµηνεύσει τη δηµιουργία του κόσµου, να δείξει 

πώς πλάστηκε ο κόσµος, αλλά και ποιες δυνάµεις τον κυβερνούν. 

           Όσον αφορά στους λόγους που ο άνθρωπος κατέφευγε στη δηµιουργία του 

µύθου, αυτοί είναι πολλοί. Ένας βασικός λόγος είναι η ανάγκη του να δώσει 

απάντηση σε ερωτήµατα που τον απασχολούσαν, αφού, νιώθοντας αδύναµος 

µπροστά στο µεγαλείο της φύσης, µην µπορώντας να εξηγήσει τα φυσικά φαινόµενα 

και να ερµηνεύσει µε τη λογική του δυνάµεις, γεγονότα και καταστάσεις που 

επηρέαζαν τη ζωή του, αλλά και τη δηµιουργία στην πλάση, κατέφευγε στη δύναµη 

του µύθου. Εποµένως, στην εποχή που ο άνθρωπος βρισκόταν ακόµα στο προλογικό 

στάδιο του πολιτισµού του, ο µύθος ήταν ο µόνος τρόπος για να εκφραστεί και να 

δώσει απάντηση στα ερωτήµατα που τον βασάνιζαν. Επίσης, ο άνθρωπος 

χρησιµοποίησε το µύθο για να συγκρατήσει ό,τι είδε, έζησε ή φαντάστηκε
2
.  

           Είναι γεγονός ότι οι µύθοι αποτέλεσαν βασικό στοιχείο τόσο του αρχαίου 

ελληνικού πολιτισµού όσο και του σύγχρονου, αφού µέχρι και σήµερα συναντάµε τη 

δηµιουργία µύθων στους οποίους µπορεί ασφαλώς να αλλάζει το περιεχόµενο. Μέσα 

σ’ αυτούς περιέχονται αξίες και στάσεις της κάθε εποχής, όπως της αγάπης στη φύση, 

της εξύψωσης της οµορφιάς, του µεγαλείου της ψυχής και της αξίας του ανθρώπου
3
. 

           Οι µύθοι, ανάλογα µε το περιεχόµενο και τις ιδέες τους, διακρίνονται σε 

διάφορες κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία µπορούµε να τοποθετήσουµε αυτούς 

που προσπαθούν να ερµηνεύσουν τη δηµιουργία του κόσµου και των θεών. Είναι οι 

Κοσµογονικοί και Θεογονικοί µύθοι. Ωστόσο, υπάρχουν και µύθοι, οι οποίοι 

προσπαθούν να ερµηνεύσουν τη δηµιουργία, την προέλευση των ανθρώπων, οι 
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Ανθρωπογονικοί µύθοι. Ως τρίτη κατηγορία µύθων µπορούµε να θεωρήσουµε 

αυτούς οι οποίοι αναφέρονται σε εκστρατείες και σε σηµαντικούς πολέµους που 

έγιναν, πολύ παλιά. Τέτοια γεγονότα µπορούν να θεωρηθούν η Αργοναυτική 

εκστρατεία, ο Τρωικός πόλεµος, αλλά και ο πόλεµος Αιτωλών – Κουρητών. Στους 

µύθους αυτούς µπορεί να υπάρχει και κάποια ιστορική αλήθεια, η απόδειξη της 

οποίας, όµως, δεν είναι εύκολη υπόθεση, αφού ο δηµιουργός του µύθου δεν 

προσπάθησε να διαχωρίσει τα ιστορικά από τα µυθολογικά στοιχεία. Τους µύθους 

αυτούς µπορούµε να τους ονοµάσουµε Ιστορικούς µύθους. Ως τελευταία κατηγορία 

µπορούµε να αναφέρουµε τους Ηρωικούς µύθους οι οποίοι αναφέρονται στη ζωή 

και στα κατορθώµατα ηρώων
4
. 

           Όσον αφορά στους πρωταγωνιστές των µύθων µπορούµε να πούµε ότι 

κυριαρχούν οι Θεοί του Ολύµπου, αλλά και άλλες θεότητες, καθώς και ηµίθεοι. 

Αυτοί παρουσιάζονται, πολλές φορές, µε ανθρώπινη µορφή, αλλά και µε µορφή 

ζώων (µύθος του ∆ία µε την Ευρώπη) και τεράτων (Αχελώος). Παρά τη θεϊκή τους 

προέλευση, διακατέχονται από πάθη, όµοια µε αυτά των θνητών, χωρίς, ωστόσο, να 

υπόκεινται σε περιορισµούς και νόµους, οι οποίοι αφορούσαν µόνο στους θνητούς. 

Πρωταγωνιστές στους µύθους αποτελούσαν και κάποιοι άνθρωποι ξεχωριστοί, οι 

οποίοι µπορεί να είχαν θεϊκοί καταγωγή, να ήταν δηλαδή ηµίθεοι (στην περίπτωση 

του συγκεκριµένου µύθου ο Ηρακλής). Χαρακτηριστικό αυτών των ανθρώπων ήταν η 

µεγάλη τους φυσική δύναµη. Μέσα από αυτούς τους ήρωες οι Έλληνες έδιναν 

διέξοδο στους πόθους τους, θέλοντας να καταβάλουν τα ακατάβλητα και να 

ξεπεράσουν τους φόβους που τους τυραννούσαν. Αυτοί ήταν ωραίοι και δυνατοί, 

σοφοί και ανδρειωµένοι, άξιοι να πραγµατώσουν έργα και να επιτελέσουν άθλους 

που ξεπερνούσαν τα ανθρώπινα µέτρα. Όσον αφορά στους ήρωες, στην ελληνική 

µυθολογία συναντάµε συχνά τον τύπο του αγαθοποιού ήρωα, που απαλλάσσει µε 

την παλικαριά του τη χώρα από κακοποιούς και θηρία
5
. 

 

Ανάµεσα στους µύθους σηµαντική θέση κατείχε και κατέχει ο µύθος της Πάλης 

του Ηρακλή µε τον ποταµόθεο Αχελώο: 

Σύµφωνα µε το µύθο, όταν ο Ηρακλής κατέβηκε στον Άδη για να πάρει τον Κέρβερο, το 

φοβερό σκύλο µε τα τρία κεφάλια, συνάντησε τον Μελέαγρο, ο οποίος του ζήτησε 
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ανεβαίνοντας στο απάνω κόσµο να παντρευτεί τη ∆ηιάνειρα, την κόρη του βασιλιά της 

Καλυδώνας Οινέα, η οποία δεν ανταποκρινόταν στην αγάπη του Αχελώου, του βασιλιά 

της γειτονικής Πλευρώνας που την είχε ζητήσει για γυναίκα του. Η κόρη, φοβισµένη 

από τον τροµερό µνηστήρα της, τον Αχελώο, ευχόταν να πεθάνει παρά να τον 

παντρευτεί, όπως περιγράφει ο Σοφοκλής στις Τραχίνιες: 

«…Μνηστήρα µου είχα τον ποταµό Αχελώο, 

ζητώντας µε µε τρεις µορφές από τον πατέρα, 

τη µια µε ταύρο όµοιος, την άλλη µεγαλόφιδο 

χρωµατιστό, έλικτό, κι απέ µ’ ανθρώπινο κορµί 

µα στη θωριά του ταύρος, 

π’ απ’ τα πυκνά του γένια 

τρεχοβολούσανε στη γη ποταµονέρια άφθονα. 

Τέτοιον εγώ µνηστήρα να συντύχω η δόλια, 

παρακαλούσα πάντα, πριν σε νυφοκρεβάτι 

µαζί του να πλαγιάσω, 

να παντρευτώ το χάρο…». 

(στ. 9-17) 

Ο Ηρακλής, θέλοντας να εκπληρώσει την υπόσχεσή του, πήγε στην Καλυδώνα, όπου και 

έδωσε τέρµα στο µαρτύριο της ∆ηιάνειρας, διεκδικώντας την ως γυναίκα του, αφού 

ούτε ο Οινέας ήθελε να δώσει την κόρη του στον Αχελώο ούτε και η ίδια η ∆ηιάνειρα 

τον ήθελε για άνδρα: 

«…Ο ένας θεριεµένος ποταµός, ως ταύρος 

ψηλοκέρατος, τετράποδος, ο Αχελώος, 

φερµένος από τους Οινιάδες. Ο άλλος 

γιος του ∆ία, έφτασε µαινόµενος από τη Θήβα 

ταχύτοξα, λόγχες και ρόπαλο τινάζοντας. 

Αυτοί, ποθώντας σύζυγο την κόρη 

ήρθαν σε ρήξη άγρια. 

Τότ’ έγινε πάταγος από τα’ ανακατέµατα 

τόξων, χεριών, κεράτων. 

Από τα συχνοµπλεξίµατα και τα κατακέφαλα 

θανατοχτυπήµατα στεναζοµούγκριζαν κι οι δυό. 

Κι η κόρη η ωριόθωρη από ξέµακρο ύψωµα 

 κοίταζε, προσµένοντας  



το νικητή για σύζυγο…». 

(στ. 507-524) 

Ο Ηρακλής, σύµβολο της δύναµης και της γενναιότητας, κατόρθωσε µετά από µια 

σκληρή µάχη να σπάσει το αριστερό κέρας του Αχελώου και να τον αναγκάσει να 

εγκαταλείψει τη µάχη και να παραδοθεί στη δύναµή του. Όµως, σύµφωνα πάντα µε το 

µύθο, θέλοντας να πάρει πίσω το σπασµένο κέρατο, έδωσε ως αντάλλαγµα στον 

Ηρακλή το ‘κέρας της Αµάλθειας’, το οποίο ο Ηρακλής πρόσφερε στον πεθερό του, τον 

Οινέα. Το κέρας αυτό είχε τη δύναµη να βγάζει φαγητά και ποτά ασταµάτητα. Έτσι 

κέρδισε το χέρι της ∆ηιάνειρας και την πήρε για γυναίκα του.
6
  

 

           Εξετάζοντας τον ήρωα που παρουσιάζεται στο συγκεκριµένο µύθο, τον 

Ηρακλή, διαπιστώνουµε ότι αυτός αποτελεί παράδειγµα αρετής, ευεργεσίας, ψυχικής 

καλλιέργειας και εξυπνάδας. Ο Ηρακλής, µε την προσφορά του κέρατος, αποδεικνύει 

ότι ανήκει στις θεότητες που έδιναν γονιµότητα και ευφορία
7
. Έτσι, µπορούµε να τον 

τοποθετήσουµε στην κατηγορία των αγαθοποιών ηρώων, αφού µε τη νίκη του σε 

βάρος του Αχελώου ωφέλησε το λαό της περιοχής. Εναντιώνεται στον ποταµό – θεό 

µε το ίδιο του το σώµα και το γεγονός αυτό συµβολίζει την Τιτάνεια προσπάθεια του 

ανθρώπου να δαµάσει και να διαχειριστεί την ορµή του ποταµού
8
. Συγκεκριµένα, και 

σύµφωνα µε τον Στράβωνα και τον ∆ιόδωρο, η πάλη του Αχελώου µε τον Ηρακλή, 

συµβολίζει τους αγώνες των πανάρχαιων κατοίκων της Ακαρνανίας για την 

κατασκευή µεγάλων έργων µε σκοπό την περίφραξη της κοίτης του ποταµού 

Αχελώου και την εξυγίανση των γύρω ελών
9
. Έτσι, ο Ηρακλής ήταν ευεργετικός για 

τον Οινέα, γιατί µε παραχώµατα και διοχετεύσεις δάµασε τον ποταµό, έβαλε σε 

έλεγχο την ακατάστατη ροή του και εξυγίανε έτσι τη χώρα. Το γεγονός αυτό µπορεί 

να συµβολιστεί και µε το ίδιο το ‘κέρας της Αµάλθειας’, αφού µετά τα έργα που 

αναφέρθηκαν η γη θα γινόταν εύφορη
10

. Το κέρας της παρείχε, σε όποιον το είχε, 
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αφθονία, συµβολίζοντας, παράλληλα, την ευτυχία, τον πλούτο και τη γονιµότητα. 

Όσον αφορά στο κέρας του Αχελώου, µπορούµε να πούµε ότι είναι ένα τµήµα του 

νερού που χρησιµοποιείται για την άρδευση και την καλλιέργεια της γης. Με αυτήν 

την έννοια το κέρας του Αχελώου ταυτιζόταν µε το κέρας της Αµάλθειας. Η νίκη του 

Ηρακλή αποδεικνύει τη δύναµη και την ανωτερότητα του ανθρώπινου νου
11

.  

           Είναι γεγονός ότι οι αρχαίοι λάτρευαν τους ποταµούς ως θεότητες. Το 

γεγονός αυτό µπορεί να ερµηνευτεί µε διάφορες εκδοχές. Τα ποτάµια, συνήθως, 

αποτελούσαν πηγή ζωής για την περιοχή όπου κυλούσαν, συγκοινωνιακό κόµβο και 

κέντρο της οικονοµικής δραστηριότητας του ανθρώπου, στηρίζοντας έτσι τον ντόπιο 

πληθυσµό και τον πολιτισµό του. Ένας άλλος λόγος που οδήγησε στη θεοποίηση των 

ποταµών είναι το γεγονός ότι το ποτάµι, έτσι ορµητικό καθώς κυλούσε και 

διανύοντας µεγάλες αποστάσεις και δύσβατες περιοχές, γεννούσε και δηµιουργούσε 

στους ανθρώπους την αίσθηση του θείου. Οι αρχαίοι Έλληνες έδωσαν και διάφορες 

µορφές στα ποτάµια – θεότητες, οι οποίες προέρχονταν από την εικόνα που 

σχηµάτιζαν στη φαντασία τους για τα ποτάµια αυτά. Έτσι, ο ποταµός που κυλούσε 

όχι σε ευθεία γραµµή, αλλά κάνοντας ελιγµούς, θυµίζοντας την κίνηση του φιδιού, 

έπαιρνε τη µορφή του φιδιού. Ο ποταµός, που κυλούσε ορµητικά και στο πέρασµά 

του παρέσυρε και κατέστρεφε ό,τι έβρισκε έπαιρνε τη µορφή του ταύρου. Τέλος, 

υπήρχαν και ποτάµια – θεότητες που είχαν θεϊκή, αλλά και ανθρώπινη µορφή 

ταυτόχρονα. Όπως, για παράδειγµα, το κορµί ενός ταύρου µε το κεφάλι ενός δυνατού 

άνδρα µε πλούσια γενειάδα και µαλλιά που από το στόµα του ή από τα µαλλιά του 

βγάζει πολύ νερό, ενώ το µέτωπό του έχει δυνατά κέρατα σε σχήµα που 

αναπαριστούν την κίνηση του ποταµού
12

.  

           Ο Αχελώος ήταν ο σπουδαιότερος ποτάµιος θεός όλων των νερών που 

ρέουν, γιος του Ωκεανού και της Τηθύος, προς τιµή του οποίου στην Ακαρνανία 

γίνονταν και αγώνες, αλλά προσφέρονταν και θυσίες, µε προτροπή του µαντείου της 

∆ωδώνης. Πληροφορία αναφέρει ότι πριν πάρει το όνοµα Αχελώος λεγόταν 

Θέστιος
13

. Επίσης, θεωρείται ο πατέρας των Νυµφών και των Σειρήνων, που, 
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σύµφωνα µε την παράδοση, γεννήθηκαν από το αίµα του όταν τον πλήγωσε ο 

Ηρακλής
14

. 

Στη µάχη µε τον Ηρακλή αρχικά εµφανίστηκε ως άνδρας µε κεφάλι ταύρου, που 

µόλις χτυπήθηκε από τον Ηρακλή και έπεσε στο έδαφος, µετατράπηκε σε φίδι. 

Ωστόσο, τη στιγµή που ο Ηρακλής ήταν έτοιµος να τον πνίξει, ο ποτάµιος θεός 

µετατράπηκε σε ταύρο µε τεράστια κέρατα και επιτέθηκε
15

. Ο Αχελώος συµβολίζει 

το πνεύµα του νερού, που, στο πέρασµά του, συµπαρασύρει και καταστρέφει τα 

ανθρώπινα δηµιουργήµατα
16

.  

           Η απεικόνιση της πάλης του Ηρακλή µε τον Αχελώο αποτέλεσε θέµα 

πολλών αγγειογραφιών της αρχαιότητας, αλλά και νεότερων πινάκων που 

συναντάµε στο µητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, αλλά και στο Μουσείο του 

Λούβρου
17

. Ο Αχελώος απεικονίζεται στην αρχαία ελληνική τέχνη και µε τις τρεις 

µορφές του: συχνότερα σαν ταύρος µε ανθρώπινο κεφάλι, αρκετά συχνά σαν άνδρας 

µε γενειοφόρα, κερασφόρα κεφαλή και σπανιότερα σαν φίδι. Αποτέλεσε, επίσης, 

θέµα νοµισµάτων, κοσµηµάτων και πήλινων ανάγλυφων. Οι µορφές του ήταν: ταύρος 

µε ανθρώπινο κεφάλι, άνθρωπος µε κέρατα στο κεφάλι ή µε οφιοειδή µορφή Τρίτωνα 

ή ακόµη και ως Κένταυρος
18
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