
The apples of the Hesperides!

Eurystheus  delegated to Hercules to go to the Hesperides garden and bring him the gold
apples from the there. While going to the garden, he met Prometheus, the one whom he
emanupated from the rock where he was bound, while he killed the eagle which was eating
his liver and in that way he gave an end to his martyrdom. Escorting him to his travel,
Prometheus advised him not to get in the garden but Atlas, while Hercules would hold his
load and in that way Atlas could bring the apples. But when returning, he denied to give the
fruits to Herucles saying that he would give the apples by him  to Eurystheus while Hercules
would hold the sky forever. Then Hercules thought a lot to get out of his martyrdom. He let
the man believe that he would accept his destiny, but initially Hercules asked him to hold the
sky for a while until he put a pillow to his head. So Atlas accepted and Hercules left with the
apples.

Τα μήλα των εσπερίδων!

Ο Ευρυσθέας ανέθεσε στον Ηρακλή να μεταβεί στον κήπο των Εσπερίδων και να του φέρει
τα χρυσά μήλα. Ενώ πήγαινε εκεί, συνάντησε τον Προμηθέα τον οποίο απελευθέρωσε από
τον βράχο όπου ήταν δεμένος, ενώ σκότωσε τον αετό που έτρωγε το συκώτι του και έτσι
έδωσε ένα τέλος στο μαρτύριο του. Συνοδεύοντας τον στο ταξίδι του, τον συμβούλεψε να
μην μπει ο ίδιος στον κήπο αλλά ο Άτλας, όσο ο Ηρακλής θα κρατούσε το φορτίο του, έτσι
ώστε ο Άτλας να μπορέσει να του φέρει τα μήλα. Επιστρέφοντας όμως αρνήθηκε να δώσει
τους καρπούς στον Ηρακλή, λέγοντας πως θα πήγαινε ο ίδιος τα μήλα στον Ευρυσθέα και
πως ο Ηρακλής θα κρατούσε τον ουρανό για πάντα. Ο Ηρακλής τότε έβαλε όλη του την
σκέψη για να γλιτώσει από αυτό το μαρτύριο. Άφησε τον Άτλα να πιστεύει ότι αποδέχτηκε
το αίτημα του, ζητώντας του όμως να κρατάει για λίγο τον ουρανό ώσπου να βάλει ένα
μαξιλάρι στο κεφάλι του. Έτσι ο Άτλας δέχτηκε και ο Ηρακλής έφυγε μαζί με τα μήλα.
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