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Δρος ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ, Ηρακλής και 'Αχελώος: 'Από τον μϋθο καί 
τήν ιστορία της Κεντρικής Ελλάδος, 'Αθήνα 2002, σχ. 8ον, σσ. 316. 

Ό έγκριτος φιλόλογος κ. Γεώργιος Κων. Καραγεώργος με 
άφετηρίαν την γνωστήν πάλην του Ηρακλέους προς τον Άχελώον 
προβαίνει εις διεξοδικήν και εμβριθή μελέτην τον θέματος με διεύ-
ρυνσιν, έμβάθυνσιν καί προεκτάσεις εξόχως διαφωτιστικάς δια την 
σχέσιν μύθου, ποιήσεως καί ιστορίας. Έπιρρωνύεται καί δι' αυτής 
το ισχύον δίδαγμα οτι δεν υφίσταται ανιστόρητος μύθος, όπως δέν 
υπάρχει καί άμυθος 'Ιστορία. 

ΕΊσαγωγικώς επιχειρείται άδρομερής θεώρησις του μύθου της 
πάλης του Ηρακλέους προς τον Άχελώον καί συσχέτισις με 
άλλους μύθους της Κεντρικής Ελλάδος καί μάλιστα την τοξοβο-
λίαν του ηρωος με τον Εύρυτον. Επιχειρείται επίσης χωροταξική 
τοποθέτησις τών γεγονότων με εντοπισμόν της πάλης καί προσ-
διορισμον της πρωτευούσης του Εύρύτου Οιχαλίας. 

Επειδή πρόκειται περί δύο σημαντικών μύθων της αρχαιότητος, 
οι οποίοι διεξοδικώς έμελετήθησαν καί ευρέως επηρέασαν τήν ποί-
ησιν καί τήν τέχνην, διερευνάται ή επίδρασις τήν οποίαν ασκεί ή 
ποίησις εις τήν διάπλασιν, τήν έξέλιξιν καί τήν διατήρησιν του 
μύθου. Περαιτέρω αξιολογείται ή επενέργεια της μυθικής παραδό
σεως ως πηγής εμπνεύσεως διά τήν ποίησιν καί υποβάθρου δια τήν 
ίστορικήν ερευναν. Προς διευκόλυνσιν δε της κατανοήσεως καί 
έρμηνείαν του έντοπιζομένου εις τήν Δυτικήν Ελλάδα μύθου της 
πάλης καί κατ' έπέκτασιν της τοξοβολίας παρουσιάζονται ώρισμέ-
να φύλα της περιοχής σχετιζόμενα με τάς συγκρούσεις του ήρωος. 

Επακολουθεί περιγραφή τής πάλης, όπως παραδίδεται από δια
φόρους πηγάς καί εξετάζονται αντιπροσωπευτικά αποσπάσματα 
από ποιητικά έργα τής αρχαιότητος (Όμηρου, Ησιόδου, Βακχυ-
λίδου, 'Αρχιλόχου, Σοφοκλέους, Όβιδίου), αναφερόμενα εις τά 
συναφή γεγονότα καί παρουσιάζονται εικαστικά έργα, εμπνεόμενα 
από αυτά. 'Αναλυτική είναι ή ερμηνεία του μύθου, όπως έπεχειρή-
θη (από αρχαίους συγγραφείς καί νεωτέρους φιλολόγους με κρι-
τικήν θεώρησιν, χωρίς να αποκλείεται ή εκδοχή οτι ο μύθος απηχεί 
ιστορικά γεγονότα, τά όποια συνέβησαν εις ώρισμένον χώρον καί 
διεπλάσθησαν καταλλήλως από τήν ποίησιν εις τό πλαίσιον τής 
λογοτεχνικής παραδόσεως. 

'Από τήν διεξοδικήν έξέτασιν τών κοιλάδων του άνω ρου του 
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'Αχελώου, της τοπογραφίας των οποίων ο συγγραφεύς έχει σαφή 
έποπτείαν, και των περί αύτας μύθων τεκμηριώνεται ή άποψις ότι 
εκεί δέον να τοποθετείται ή πάλη Ηρακλέους και Αχελώου και οχι 
εις τάς έκβολάς του ποταμού, όπως πιστεύει ο Σοφοκλής. 

Προς την θέσιν αυτήν συναρτάται και ή έξέτασις μετακινήσεως 
φύλων και μύθων, της έρεύνης επεκτεινόμενης και εις τήν προέ-
λευσιν ονομάτων πόλεων και λαών, έν οΐς καί του εθνικού ονόμα
τος "Ελλάς", τα όποια συναντώνται εις τήν Κεντρικήν Ελλάδα 
και εις άλλας περιοχάς. 'Από τήν μετατόπισιν τούτων διαπιστούται 
και ή μετακίνησις διαφόρων φύλων ή θρησκευτικών ρευμάτων και 
ή διάδοσις της από τον Ηρακλή εκπροσωπούμενης λατρείας του 
Διός, ή οποία ήτο έπόμενον νά ελθη εις σύγκρουσιν με τήν παλαι-
οτέραν λατρείαν τού θεού 'Αχελώου. 

Τοιουτοτρόπως ó μύθος της πάλης τού Ηρακλέους μέ τον 
Άχελώον διεμορφώθη καί έπεξετάθη κυρίως μέ τήν ποίησιν καί τήν 
τέχνην, κατέστη εύρύτερον γνωστός καί διετηρήθη επί μακρόν. Καί 
ή εντασσόμενη εις τον κύκλον τών κατορθωμάτων τού Ηρακλέους 
σύγκρουσις μέ τον Εύρυτον συνεξετάζεται μέ εκτενή άναφοράν εις 
τήν Οιχαλίας αλωσιν καί τάς μετακινήσεις Δωριέων, τών οποίων 
ο Ηρακλής θεωρείται κύριος ήρως. 

Ή μελέτη κατακλείεται μέ έξέτασιν τής μορφής τού 'Αχελώου, 
κριτικήν θεώρησιν τών απόψεων διαφόρων ερευνητών καί συνα-
γωγήν συμπερασμάτων. Ούτως ο 'Αχελώος, μέγας θεός τών 
υδάτων, βοηθει τήν γονιμότητα καί τήν καρποφορίαν τής γης, 
οπόθεν ο άνθρωπος πορίζεται τά προς τό ζήν. Άλλ' ô ευεργέτης 
αυτός θεός μέ τάς πλημμύρας του γίνεται πρόξενος καταστροφών, 
διότι εκπροσωπεί καί τάς τύφλας δυνάμεις τής φύσεως. Ό 
Ηρακλής, ο οποίος από άνθρωπος γίνεται θεός, μέ κόπους βοηθει 
τον άνθρωπον, γίνεται συμπαραστάτης καί οδηγός του, τον υπερα
σπίζεται χωρίς άνταμοιβήν. Ό εκπρόσωπος αυτός τής νέας θρη
σκείας τού Διός θέλει νά τιθασσεύση τάς ανεξέλεγκτους φυσικάς 
δυνάμεις, αϊ όποΐαι γίνονται έμπόδιον εις τήν πρόοδον τού ανθρώ
που. Ώ ς πανελλήνιος, συνεπώς, ήρως ενσαρκώνει τό πρότυπον τού 
δυνατού ανδρός, τό άνδρικόν ιδεώδες, τό οποίον έδωκαν αρχικώς 
εις τον ήρωα των οι Δωριείς καί άπεδέχθησαν όλοι οί "Ελληνες. 

Ή πραγματεία έν τω συνόλω της παρουσιάζει άξιόλογον φιλο-
λογικόν ενδιαφέρον. Ή μυθική παράδοσις, ιστορικαί πηγαί καί 
νεώτεροι λαϊκαί δοξασίαι τίθενται ύπό κριτικήν βάσανον χωρίς 
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δογματισμούς· αί παρεκβάσεις εγείρονται περί τον κεντρικον ήρωα, 
την προσωπικότητα και την δρασιν τοΰ οποίου φωτίζουν επαρκώς. 
Ή άμφισβήτησις απόψεων παλαιοτέρων ερευνητών και ή διατύπω-
σις προσωπικών θέσεων τοΰ συγγραφέως γίνεται με την δέουσαν 
τεκμηρίωσιν, πιστοποιουμένην από το πλήθος τών παραπομπών, 
χωρίς αυθαιρέτους κρίσεις. Οι πίνακες ονομάτων και εννοιών και 
οι μνημονευόμενοι αρχαίοι συγγραφείς (Έλληνες και Λατίνοι) 
υποδηλώνουν την εξονυχιστικήν ερευναν και τήν εις βάθος μελέτην 
τοΰ θέματος, το όποιον εποπτικώς παρουσιάζεται και επαρκώς 
προωθείται. 

Ό υπογραφόμενος συγχαίρει και έντεϋθεν τον συγγραφέα, μαθη-
τήν του εις τό Γυμνάσιον Καρπενησίου εις δύσκολους καιρούς, οτε 
δυσπραγών ήγωνίζετο δια τήν πνευματικήν του καταξίωσιν, και 
ευλόγως καυχάται δια τήν και εις τον επιστημονικόν στίβον 
εύδοκίμησίν του. 

Παναγώτης Κων. ΒΛΑΧΟΣ 


