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 Σύμφωνα με τον μύθο, στο Ηραίο της 
Περαχώρας έφτασε κυνηγημένο το βασιλικό 
ζευγάρι Ιάσων και Μήδεια και εκεί 
συντελέστηκε το στυγερό έγκλημα της 
παιδοκτονίας  

  

 



 Κατά τη μυθολογία, ο Λέχης και ο Κεγχρίας, που 

έδωσαν τα ονόματά τους στα λιμάνια της πόλης, 

ήταν γιοι του θεού της θάλασσας Ποσειδώνα και 

της ξακουστής πηγής Πειρήνης, που ήταν κόρη του 

ποτάμιου θεού Αχελώου. 

 



 Κατά τη Μυθολογία ο Ασωπός ήταν θεός του 
ομώνυμου ποταμού της Σικυώνας, Η περιοχή 
της Σικυώνας, όπου έρρεε ο Ασωπός, διαθέτει 
µία από τις πλουσιότερες µυθολογικές 
παραδόσεις . Οι είκοσι πανέρμορφες κόρες του 
ήταν Νύμφες των πηγών των αντίστοιχων 
πόλεων της Σικυώνας, της Φλειασίας, της 
Κορίνθου, του Άργους και των γύρω νησιών 

 





 Κατά την μυθολογία στη Νεμέα,  ο Ηρακλής 

σκότωσε το φοβερό λιοντάρι. 

 Στα νότια του σημερινού κάμπου, βασίλεψε 

σύμφωνα με το μύθο ο γιος του θεού Διόνυσου, ο 

οποίος παρήγαγε για πρώτη φορά κρασί, το 

φημισμένο «φλιάσιο οίνο». 

 



 Ο μύθος αναφέρει ότι στη λίμνη Στυμφαλία, ο 

Ηρακλής σκότωσε τις Στυμφαλίδες όρνιθες, 

τρομακτικά πουλιά με σιδερένιο ράμφος. 

 



  Η περιοχή του Φενεού  και η λίμνη 

Δόξα  χαρακτηρίζουν το οροπέδιο που φέρει στα 

σπλάχνα του ένα άλλο μεγάλο κομμάτι της ελληνικής 

μυθολογίας. Ένας από τους μύθους θέλει τον Ηρακλή 

δημιουργό των καταβοθρών που μετέφεραν τα νερά, 

που γέμιζαν την εύφορη πεδιάδα, στη θάλασσα. 

   Άλλος μύθος θέλει αυτές τις καταβόθρες ως την είσοδο 

για το βασίλειο του Άδη.    

 Εντυπωσιακοί είναι οι μύθοι που πλαισιώνουν τον 

Κυλλήνιο Ερμή . Μητέρα του ήταν η Μαία , μια από τις 

επτά Πλειάδες που και αυτές γεννήθηκαν στην Κυλλήνη 

από τον Άτλαντα και την Ωκεανίδα Πλειόνη. 

 





 Ήταν οι θυγατέρες του γίγαντα Αλκυονέα, ο 
οποίος σκοτώθηκε από τον Ηρακλή . Οι 
Αλκυονίδες, μετά το θάνατο του πατέρα τους, 
γκρεμίστηκαν  στη θάλασσα από την 
απελπισία τους και μεταμορφώθηκαν σε 
πουλιά. Ο Κορινθιακός Κόλπος, όπου έπεσαν 
και πνίγηκαν οι Αλκυονίδες, λεγόταν και 
«Αλκυονίς Θάλασσα». 

 



 Στο δρόμο για την Αθηνα συνάντησε  πολλούς 
κινδύνους και ληστές.  Κοντά στον Ισθμό έμενε 
ο Σίνης .  Αυτός λύγιζε δύο μεγάλα πεύκα και 
έδενε τα πόδια των περαστικών στο καθένα 
από αυτά. Έπειτα τα άφηνε ελευθερα και 
σχίζονταν στα δυο βρίσκοντας φρικτό θάνατο. 

 


