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The Mares of Diomedes, also called Mares of Thrace, were four man-eating
horses in Greek mythology. After the Cretan bull, Hercucles was to steal the
Mares. The horses called Podargos (the fast), Lampon (the shining), Xanthos
(the yellow) and Deios (the terrible), were kept tethered to a bronze manager
because they were wild. Also they expelled fire when they breathed. Some

versions say that Heracles stayed awake so that he wouldn't have his throat cut
by Diomedes during the night and cut the chains binding the horses. Having
sacred the horses onto the high ground of a peninsula, filling it with water,

thus making it an island. When Diomedes arrived, Heracles killed him with an
axe and fed the body to the horses to calm them. Heracles blinded the horses
and took them to King Eurystheus, who dedicated the horses to Hera. Finally,
the horses were killed by wolves, lions and bears, which were sent by Zeus.



Οι Φοράδες του Διομήδη, λέγονται επίσης φοράδες της
Θράκης και ήταν τέσσερα ανθρωποφάγα ζώα στην Ελληνική

μυθολογία. Μετά τον Κρητικό ταύρο, ο Ηρακλής αιχμαλώτισε
τις φοράδες. Τα άλογα ονομάζονταν το ένα Podargos (ο

γρήγορος), Lampon ( η λάμψη), Xanthos (ο κίτρινος) και ο
Deinos (ο απαίσιος) και κρατούνταν δεμένα σε ένα μπρούτζινο
στάβλο. επειδή αυτά ήταν άγρια. Επίσης αυτά έβγαζαν φωτιά
από την μύτη τους όταν ανέπνεαν. Κάποιες εκδοχές λένε ότι ο
Ηρακλής έμεινε ξύπνιος έτσι ώστε να μην του κόψει τον λαιμό
ο Διομήδης την νύχτα και έκοψε τις αλυσίδες που δέσμευαν τα
άλογα. Έχοντας ιερά τα άλογα σε μια χερσόνησο, ο Ηρακλής

γρήγορα έσκαψε ένα χαράκωμα, γεμίζοντας το με νερό,
κάνοντας το ένα νησί. Όταν ο Διομήδης έφτασε, ο Ηρακλής

σκότωσε αυτόν με ένα τσεκούρι και έθρεψε το σώμα στα άλογα
για να τα ηρεμήσει. Ο Ηρακλής τύφλωσε τα άλογα και τα πήγε

στον βασιλιά Ευρυσθέα, ο οποίος αφειέρωσε τα άλογα στην
Ήρα. Τέλος, τα άλογα σκοτώθηκαν από λύκους, λιοντάρια και

αρκούδες, τα οποία τα έστειλε ο Δίας.
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