
































Τι απέγιναν όμως 
οι ήρως του μύθου….



ΔΙΟΜΗΔΗΣ

Στην Τροία δεν νικήθηκε

ποτέ, στην επιστροφή όμως

τον περίμενε μια άσχημη

έκπληξη. Ανακάλυψε ότι η

γυναίκα του τον είχε αφήσει

για κάποιον άλλο βασιλιά και

έτσι αυτοεξορίστηκε.

ΑΙΑΣ

Τρελαίνεται και αυτοκτονεί, όταν 

δεν του δίνουν τα όπλα του 

Αχιλλέα, που θεωρεί ότι τα αξίζει. 

Μια άλλη εκδοχή μας λέει ότι 

ναυαγεί στο ταξίδι της 

επιστροφής προς τη Λοκρίδα.



ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

Την πήρε για γυναίκα του ο Νεοπτόλεμος, και έγινε σύζυγος αυτού που

σκότωσε όλη την οικογένειά της. Σύντομα ο Νεοπτόλεμος σκοτώθηκε

και εκείνη ξαναπαντρεύτηκε με τον αδελφό του χαμένου άντρα της

Έκτορα, τον Έλενο, ο οποίος την πήρε στο βασίλειό του στην Ήπειρο.

ΠΡΙΑΜΟΣ, ΕΚΑΒΗ

Τους έσφαξε ο Νεοπτόλεμος, ο γιος του Αχιλλέα παρότι κατέφυγαν

στο ναό του Δία και ζήτησαν την προστασία του.



ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

Όταν η θεά Άρτεμης την άρπαξε από την

Αυλίδα, έγινε ιέρεια στην Ταυρίδα στο ναό

της θεάς. Εκεί, ήταν αναγκασμένη να

σκοτώνει ως θυσία για τη θεά όποιον ξένο

πλησίαζε. Τη βρήκε ο αδελφός της ο

Ορέστης περιπλανώμενος προς την

πατρίδα τους το Άργος και την πήρε μαζί

του.



ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑΣ

Γύριζε νικητής στο Άργος, χωρίς να φαντάζεται

το τρομερό τέλος που τον περίμενε. Η γυναίκα

του η Κλυταιμνήστρα, ήθελε να τον εκδικηθεί

που θυσίασε την κόρη τους, την Ιφιγένεια. Του

έστρωσε κόκκινο χαλί για να τον καλωσορίσει

και τον έβαλε στο λουτρό να τον λούσει. Εκεί με

τη βοήθεια του εραστή της του Αίγισθου, τον

σκότωσε με φριχτό τρόπο και στη συνέχεια

πήραν το θρόνο.



ΛΑΟΚΟΩΝΤΑΣ

Ο μάντης προειδοποίησε τους Τρώες να

μη βάλουν μέσα στην πόλη τον ίππο, αλλά

αυτό χαλούσε τα σχέδια των θεών που

είχαν αποφασίσει να τελειώσει ο πόλεμος

με ήττα των Τρώων. Έτσι, ο θεός

Ποσειδώνας του έστειλε δυο τρομερά φίδια

που βγήκαν από τη θάλασσα και

στραγγάλισαν τον ίδιο και τους δύο γιους

του.



ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ

Την πήρε ο Αγαμέμνονας σαν λάφυρο μαζί

του στο Άργος. Η μάντισσα, που δεν την

πίστευε κανείς, μόλις έφτασαν στο σπίτι

του βασιλιά, προέβλεψε τι θα συνέβαινε.

Όχι μόνο το θάνατο του Αγαμέμνονα αλλά

και τον δικό της. Η Κλυταιμνήστρα τη

σκότωσε αμέσως μετά.



ΜΕΝΕΛΑΟΣ

Περιπλανιέται από την Αίγυπτο στη

Σιδώνα, στην Αιθιοπία και αλλού, ώσπου ο

θαλάσσιος θεός Πρωτέας, του αποκαλύπτει

ότι θα καταφέρει να φτάσει στην Σπάρτη

αφού πρώτα θυσιάσει δίπλα στον Νείλο για

το Δία. Θα ζήσει ήσυχα τα γεράματά του και

όταν πεθάνει οι θεοί θα τον στείλουν στα

Ηλύσια Πεδία, όπου θα ζήσει ευλογημένος.



ΝΕΣΤΟΡΑΣ

Ο Απόλλωνας είχε παραχωρήσει στο

Νέστορα το προνόμιο να ζήσει όσο ζούνε

τρεις γενεές ανθρώπων. Τα προτερήματα

του χαρακτήρα του, ο πειστικός ρητορικός

λόγος, κατεύναζαν με θαυμαστό τρόπο τις

συγκρούσεις ανάμεσα στους Έλληνες

αρχηγούς, κυρίως μεταξύ του Αγαμέμνονα

και του Αχιλλέα. Γι’ αυτό το λόγο, κι

αντίθετα με αυτούς, αξιώθηκε μια ειρηνική

επιστροφή στην πατρίδα του.



ΟΔΥΣΣΕΑΣ

Μετά την άλωση της Τροίας, ο Οδυσσέας και οι σύντροφοί

του συγκέντρωσαν τα λάφυρα στα 12 πλοία τους και

ξεκίνησαν για την Ιθάκη. Όμως οι θεοί είχαν αποφασίσει να

τους τιμωρήσουν για τα σφάλματά τους και κυρίως γιατί δε

σεβάστηκαν τους ναούς και τα ιερά των θεών στην Τροία.

Πολύ περισσότερο όταν ο Οδυσσέας αργότερα θα

τυφλώσει τον Κύκλωπα Πολύφημο, γιο του Ποσειδώνα, ο

θεός θα εξοργιστεί τόσο μαζί του, που θα τον κάνει να

περιπλανηθεί στο γυρισμό για 10 χρόνια, μέχρι να φτάσει

στον τόπο του.


