
Οι άθλοι του Ηρακλή είναι οι εξής:
 Οι στάβλοι του Αυγεία. Ο Αυγείας είχε γεμάτους από απορρίματα 

στάβλους και ο Ηρακλής είχε μία μέρα να τα καθαρίσει. Ο 
Ηρακλής τελικά τα παρέσυρε σε ένα ποτάμι. Ο Αυγείας αρνήθηκε 
να ανταμείψει τον Ηρακλή, και ο δεύτερος, αφού ολοκλήρωσε 
τους άθλους του, επιτέθηκε στον Αυγεία. Για να γιορτάσει τη νίκη 
του έκανε κάποιους αγώνες, οι οποίοι επαναλήφθηκαν και 
επαναλαμβάνονται μέχρι σήμερα. Οι γνωστοί μας Ολυμπιακοί 
Αγώνες.

 Το Λιοντάρι της Νεμέας. Στη Νεμέα της Κορινθίας υπήρχε ένα 
άγριο λιοντάρι που επιτιθόταν σε κατοίκους. Ο Ηρακλής το 
κυνήγησε, πάλεψε μαζί του και αφού το νίκησε πήρε το δέρμα του 
και έφτιαξε μια πανίσχυρη ασπίδα, τη λεοντή.

 Η Λερναία Ύδρα. Κάπου σε μία λίμνη, υπήρχε ένα απαίσιο τέρας 
με 9 κεφάλια. Ο Ηρακλής πήρε για βοηθό του τον ανιψιό του τον 
Ιόλαο. Κάθε φορά που κοβόταν ένα κεφάλι της Ύδρας, φύτρωναν 
δύο καινούρια, πιο απειλητικά. Ο Ηρακλής σκέφτηκε να καίει το 
λαιμό της Ύδρας κάθε φορά που κόβει ένα κεφάλι. Τη δουλειά την 
ανέλαβε ο Ιόλαος, και πράγματι τα κεφάλια δεν ξαναφύτρωναν.Ο 
Ηρακλής, αφού τη σκότωσε, έβαλε τα βέλη του στο δηλητήριό της 
μετατρέποντάς τα σε θανατηφόρα.

 Τα βόδια του Γηρυόνη. Ο Γυρυόνης ήταν ένας γίγαντας που 
κατοικούσε πολύ μακριά, πιο μακριά και από τις Ηράκλειες 
Στήλες. Ο Ηρακλής ζήτησε από τον Ήλιο να του δώσει το κύπελλό 
του που τριγυρνούσε τον κόσμο, και μ’ αυτό ο Ηρακλής έκανε τον 
άθλο. Όταν έφτασε στον σημερινό πορθμό του Γιβραλτάρ, ύψωσε 
κάποιες στήλες και από τις δύο πλευρές (Ηράκλειες Στήλες). Ο 
τερατώδης βοσκός που είχε αναλάβει τη φύλαξη των βοδιών, ο 
Ευρυτίωνας, βρήκε θάνατο από τον Ηρακλή και το ρόπαλό του. Το 
ίδιο και ο τερατώδης σκύλος του, ο Όρθρος. Ο Γηρυόνης έσπευσε 
να αντιμετωπίσει τον εχθρό αλλά πέθανε από τα δηλητηριώδη 
βέλη του Ηρακλή.

 Το ελάφι της Κερύνειας. Ήταν ένα πολύ γρήγορο ελάφι, και ο 
Ευρυσθέας το ήθελε ζωντανό. Ο Ηρακλής το κυνηγούσε επί 28 
μέρες, αλλά τελικά το ‘πιασε.

 Ο Ερυμάνθιος Κάπρος.Ήταν ένα θηρίο που έσπερνε τον τρόμο 
στην Αρκαδία. Αυτός τον έπιασε ζωντανό, αλλά τον σκότωσε μετά 
από προσταγή του Ευρυσθέα. Ο Κένταυρος Φόλος του υπέδειξε 
πώς.

 Οι Στυμφαλίδες Όρνιθες. Πουλιά με χάλκινα πτερά που έτρωγαν 
ανθρώπους και ζώα. Ο Ηρακλής τα σκότωσε με τα βέλη του.

 Ο ταύρος του Μαραθώνα. Αρχικά από την Κρήτη, ένας ταύρος 
προκαλούσε καταστροφές σε όλο το νησί. Ο Ηρακλής το έπιασε, 



αλλά το άφησε ζωντανό και ελεύθερο στο Μαραθώνα. Δε θα έκανε 
τη χάρη στον Ευρυσθέα.

 Τα άλογα του Διομήδη. Ο Διομήδης ήταν ο άγριος βασιλιάς των 
Θρακών και είχε τρία σαρκοφάγα άλογα που τα τάιζε ανθρώπους. 
Ο Ηρακλής τον βρήκε, τον τάισε στα άλογά του, τα εξημέρωσε και 
τα έδωσε στον Ευρυσθέα.

 Η ζώνη της Ιππολύτης. Η Ιππολύτη ήταν η βασίλισσα των 
Αμαζόνων. Ο Ηρακλής βρήκε το βασίλειό τους και πάλεψε με όλες 
για να πάρει τη ζώνη.

 Ο Κέρβερος. Ο Ηρακλής πήγε στον Κάτω Κόσμο και αιχμαλώτισε 
τον Κέρβερο, με την άδεια του Άδη.

 Τα μήλα των Εσπερίδων. Οι Εσπερίδες νύμφες φύλαγαν τα μήλα 
της αθανασίας. Εκεί κοντά ήταν ο τιτάνας Άτλαντας με την 
τιμωρία του. Ο Ατλάντας έκλεψε τα μήλα, αφού κουβάλησε για 
λίγο ο Ηρακλής τον κόσμο, και προσπάθησε να τον κοροϊδέψει. 
Όμως ο Ηρακλής τού ζήτησε ένα μαξιλάρι για να μην πονέσει, και 
όσο ο Ατλάντας τού το έδινε, ο Ηρακλής τον ξαναέβαλε στην 
καταδίκη του.


