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Συνήθως οι εκθέσεις, με τις οποίες μια χώρα παρουσιάζει τον πολιτισμό της στο εξωτερικό, περιορίζονται, για λόγους 
πρακτικούς, σε μια διάσταση και σε μια χρονική περίοδο αυτού του πολιτισμού. Αντίθετα, η έκθεση «Σφραγίζοντας την 
Ιστορία. Θησαυροί από Ελληνικά Μουσεία», που έχω τη χαρά να προλογίζω ως Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
περιλαμβάνει 195 εκθέματα, τα οποία προέρχονται από το Εθνικό Αρχαιολογικό, το Νομισματικό και άλλα σημαντικά 
ελληνικά μουσεία, χρονολογούνται δε από τη Νεολιθική εποχή έως και το τέλος του 19ου αιώνα, δίνοντας έμφαση 
στην Κλασική, την Ελληνιστική και τη Ρωμαϊκή περίοδο.
 Πολλά από αυτά παρουσιάζονται για πρώτη φορά σε ένα μουσείο εκτός Ελλάδος. Έχει για μας ξεχωριστή σημασία 
που το μουσείο αυτό ήταν το Περιφερειακό Αρχαιολογικό Μουσείο της Φιλιππούπολης, καθώς και που η μοναδική 
αυτή έκθεση μεταφέρεται τώρα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Σόφιας, καθώς η Βουλγαρία είναι μια χώρα με την 
οποία η Ελλάδα μοιράζεται καλή γειτονία και θρησκευτικούς δεσμούς.
 Παρακολουθώντας, εξάλλου, την Ιστορία πολλών αιώνων να ξετυλίγεται μέσα από τα ποικίλα εκθέματα, από τις 
προϊστορικές σφραγίδες έως τα μετάλλια των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων της σύγχρονης εποχής, που έγιναν στην 
Αθήνα το 1896, αλλά και μέσα από τα ίχνη κορυφαίων προσωπικοτήτων, από το Μεγάλο Αλέξανδρο έως το Μεγάλο 
Κωνσταντίνο, αντιλαμβάνεται κανείς κάτι που διαπερνά τα σύνορα και τις εποχές: ότι η δημιουργική αναζήτηση του 
ανθρώπινου πνεύματος, ότι ο ίδιος ο αγώνας των λαών για επιβίωση και εξέλιξη, υπερβαίνουν εν τέλει κάθε κρίση. 
Και πως, ό,τι έμοιαζε, συχνά, με τέλος, δεν ήταν παρά μια καινούρια αρχή.

Είμαι βέβαιος ότι η σημαντική αυτή έκθεση θα έχει επιτυχία και στη νέα φιλόξενη στέγη της στη Βουλγαρία και 
προσβλέπω στη συνέχιση της συνεργασίας των Ελλήνων και των Βουλγάρων αρχαιολόγων και των άλλων ειδικών σε 
επόμενα, φιλόδοξα πολιτιστικά σχέδια.
 

Πάνος Παναγιωτόπουλος
Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
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Η επιτυχία της εξαίρετης έκθεσης «Σφραγίζοντας την Ιστορία. Θησαυροί από Ελληνικά Μουσεία» στη Φιλιππούπολη 
(Plovdiv) εγγυάται αφ’ εαυτής ένα εξίσου επιτυχημένο αποτέλεσμα και στη Σόφια.
 Το πλούσιο θεματολόγιο της εν λόγω έκθεσης τονίζει το βάθος και το μέγεθος του Ελληνικού πολιτισμού και 
προβάλλει την καταλυτική του συνεισφορά στην οικονομικο-κοινωνικο-πολιτική ζωή, εν προκειμένω, της Κλασι-
κής εποχής.
 Σφραγίδες, νομίσματα, λήκυθοι, πήλινα μετάλλια, συνολικά 195 μοναδικά εκθέματα εκπροσωπούν τα ανεκτίμη-
τα επιτεύγματα του Ελληνικού πολιτισμού διαμέσου των αιώνων. Η οργάνωση μιας τέτοιας έκθεσης στη Βουλγα-
ρία, ένα τόπο όπου άκμασαν σπουδαίοι πολιτισμοί, είναι κάτι το φυσικό. Και βέβαια η φιλοξενία αυτής της έκθεσης 
στη Σόφια αποδεικνύει τον εγνωσμένο δυναμισμό της πόλεως όσον αφορά στα πολιτιστικά θέματα, λαμβάνοντας 
υπόψη και την ισχυρή υποψηφιότητά της για ευρωπαϊκή πολιτιστική πρωτεύουσα.
 Προσωπικά, μου περιποιεί ιδιαίτερη τιμή να γίνομαι μάρτυρας της πραγματοποίησης αυτής της εξαίσιας έκθε-
σης στη Σόφια, κατά τη διάρκεια της οποίας θα σηματοδοτηθεί και η έναρξη της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβου-
λίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θα ήθελα να απευθύνω θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσους συνέβαλαν στην οργάνωση αυτής της ιδιαιτέρως εν-
διαφέρουσας έκθεσης.
 

Δημοσθένης Στωίδης
Πρέσβυς της Ελλάδος στη Βουλγαρία
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Η έκθεση ελληνικών αρχαιοτήτων «Σφραγίζοντας την Ιστορία. Θησαυροί από Ελληνικά Μουσεία» που διοργανώνεται στο 
Μουσείο του Εθνικού Ινστιτούτου Αρχαιολογίας στη Σόφια της Βουλγαρίας από το Νομισματικό και το Εθνικό Αρχαι-
ολογικό Μουσείο του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, επιχειρεί να γνωρίσει στους επισκέπτες τη 
σπουδαιότητα και την ιστορική βαρύτητα του ελληνικού πολιτισμού διαμέσου των αιώνων. Στην έκθεση παρουσιάζεται 
ένα σύνολο 195 αρχαίων έργων που προέρχονται από ελληνικά μουσεία και εφορείες αρχαιοτήτων, ορισμένα από τα 
οποία εμφανίζονται για πρώτη φορά στο κοινό εκτός Ελλάδας. Τα αντικείμενα αυτά, φορείς του ελληνικού πολιτισμού 
και ιστορικές μαρτυρίες της εποχής τους, χρονολογούνται από τη Νεολιθική εποχή ως και το τέλος του 19ου αιώνα, με 
έμφαση στην Κλασική, Ελληνιστική και Ρωμαϊκή περίοδο.
 Διασχίζοντας ένα τεράστιο χρονικό, πολιτιστικό και ιστορικό ορίζοντα τα εκθέματα αντικατοπτρίζουν τα σημαντι-
κότερα επιτεύγματα του ελληνικού πνεύματος που θέτει τον άνθρωπο στη βάση όλων των ζητημάτων. Τα εκθέματα 
λειτουργούν δυναμικά, μεταδίδοντας χιλιετίες μετά τη δημιουργία τους ισχυρά μηνύματα για τη λειτουργία των θεσμών, 
αλλά και την πορεία της ελληνικής ιστορίας.
 Η υιοθέτηση των σφραγιστικών συστημάτων ξεκινά από την αρχέγονη ανάγκη για την ατομική διάκριση και οδηγεί 
στην ανάπτυξη των συναλλαγών και της εμπορικής δραστηριότητας. Σε όλες τις εποχές της ελληνικής ιστορίας, πα-
ράγοντας καθοριστικός για την οικονομική, πολιτική και κοινωνική οργάνωση υπήρξε η θάλασσα, η μεγάλη οδός των 
οργανωμένων ελληνικών αποικιακών επιχειρήσεων και των εμπορικών σχέσεων. Η κορυφαία στιγμή της πολιτικής, 
πολιτειακής και πνευματικής εξέλιξης, η αρχαία ελληνική Δημοκρατία, εμφανίζεται, όχι τυχαία, μαζί με την ανάπτυξη 
της ελληνικής Παιδείας, που τα ανθρωπιστικά της ιδεώδη συνεχίζουν να αποτελούν ζητούμενο και του σύγχρονου κό-
σμου. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες, κορυφαίο αθλητικό γεγονός, έγιναν θεσμός ισχυρός και δεσμός συνεκτικός, και η ανάγκη 
της ύπαρξής τους οδήγησε στη σύγχρονη αναβίωση τους μετά το 1896. Άνθρωποι και γεγονότα, πρόσωπα εξουσίας και 
καθοριστικές στιγμές της αρχαίας ελληνικής ιστορίας, αποτυπώνονται ανεξίτηλα στα σύγχρονά τους αντικείμενα και κα-
ταγράφουν πληροφορίες πολύτιμες που αλλιώς θα είχαν χαθεί. Η ανάγκη της πίστης στο θείο και η άσκηση της λατρείας 
διαχρονικά παρακολουθούν το βαθύ πνευματικό ταξίδι που οδήγησε τον ελληνισμό από το Δωδεκάθεο του Ολύμπου στο 
μονοθεϊσμό της Χριστιανικής θρησκείας.
 Η διοργάνωση της έκθεσης αυτής γίνεται στο πλαίσιο των πολιτιστικών επαφών των δύο χωρών, Ελλάδας και Βουλ-
γαρίας. Ευχή όλων είναι παρόμοιες πρωτοβουλίες να συνεχιστούν και από τις δύο πλευρές και η σύσφιξη των πολιτικών 
και οικονομικών σχέσεων να συνοδευτεί και από τη γόνιμη ανταλλαγή πνευματικών αγαθών στο πεδίο του πολιτισμού.

Ευχαριστίες οφείλονται στον υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Πάνο Παναγιωτόπουλο, που αγκάλιασε με θέρμη 
τη συνέχιση του εγχειρήματος και τη μεταφορά της έκθεσης από τη Φιλιππούπολη στη Σόφια, καθώς και στον εμπνευστή 
της ιδέας αυτής Δρα Γεώργιο Κακαβά, Διευθυντή του Νομισματικού Μουσείου και Αναπληρωτή Διευθυντή του Εθνικού 
Αρχαιολογικού Μουσείου, ο οποίος ανέλαβε το συντονισμό και την οργάνωση της έκθεσης. Ευχαριστίες οφείλονται 
επίσης στη Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, στους Βούλγαρους συναδέλφους που 
φιλοξενούν την έκθεση, στην ελληνική ομάδα εργασίας της έκθεσης και στα κατά τόπους Μουσεία και τις Εφορείες 
Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που συνεισέφεραν αντικείμενα και ετοίμασαν τα λήμματα 
του καταλόγου της Έκθεσης.
 

Δρ Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη
Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
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Το Εθνικό Ινστιτούτο Αρχαιολογίας με Μουσείο της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών στη Σόφια με χαρά αποδέ-
χθηκε την πρόταση του Δρα Γεώργιου Κακαβά, Διευθυντή του Νομισματικού Μουσείου και Αναπληρωτή Διευθυντή 
του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, να μεταφερθεί η ενδιαφέρουσα έκθεση «Σφραγίζοντας την Ιστο-
ρία. Θησαυροί από Ελληνικά Μουσεία» στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, μετά την πραγματοποίησή της στο Περι-
φερειακό Αρχαιολογικό Μουσείο στη Φιλιππούπολη (Plovdiv). Τώρα έχουμε τη μεγάλη ευκαιρία να παρουσιάσουμε 
στο ευρύτερο κοινό –τόσο τους Βούλγαρους όσο και τους ξένους– μία τόσο αξιόλογη συλλογή γνωστών μνημείων, 
που φυλάσσονται σε μεγάλα ελληνικά μουσεία, και να ανακαλύψουμε τις πιο ενδιαφέρουσες πτυχές του Ελληνικού 
πολιτισμού: την επωφελή σχέση των Ελλήνων με τη θάλασσα, την Αθηναϊκή δημοκρατία, που χαρακτηρίζεται από την 
άμεση συμμετοχή όλων των πολιτών στη διαδιακασία λήψης αποφάσεων, τη φιλοσοφία και την παιδεία, το Ολυμπιακό 
Ιδεώδες και την επίδρασή του στους θεσμούς, την τέχνη και τη λογοτεχνία του αρχαίου κόσμου και των κοινωνιών 
του, καθώς και την ιδέα της ελευθερίας, της αυτονομίας, του πατριωτισμού και της γενναιότητας των Ελλήνων κατά 
τους Περσικούς Πολέμους. Η έκθεση περιλαμβάνει μνημεία που φέρουν απεικονίσεις περίφημων ηγεμόνων, όπως του 
Φιλίππου Β΄, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Ιουλίου Καίσαρα, του Οκταβιανού Αυγούστου, του Σεπτιμίου Σεβήρου 
και του Μεγάλου Κωνσταντίνου, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να τονίσουμε τη σπουδαιότητα μερικών από τις μεγαλύ-
τερες προσωπικότητες της ιστορίας. Τέλος, μπορούμε να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της θρησκείας μέσα στους 
αιώνες με αντικείμενα από τη Μυκηναϊκή εποχή έως και την Ύστερη Αρχαιότητα.

Στη Βουλγαρία λέμε ότι οι γείτονες είναι πιο σημαντικοί από τους συγγενείς. Ελπίζω η πραγματοποίηση αυτής της 
έκθεσης να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα προς μία διαρκή και επιτυχή συνεργασία με τα Ελληνικά Μουσεία. Είμαι 
πεπεισμένος ότι τέτοια πολιτιστικά γεγονότα μας βοηθούν να βρούμε τα κοινά στοιχεία που μοιραζόμαστε με τους 
γείτονές μας και τελικά να βγάλουμε στην επιφάνεια τα καλύτερα χαρακτηριστικά μας.
 

Αναπληρωτής Καθηγητής Δρ Lyudmil Vagalinski
Διευθυντής Εθνικού Ινστιτούτου Αρχαιολογίας με Μουσείο

Βουλγαρική Ακαδημία Επιστημών
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Εισαγωγή

O φιλοσοφικός στοχασμός, οι θεσμοί, η τέχνη και η λο-
γοτεχνία του δυτικού κόσμου έχουν επηρεασθεί από την 
ακατάλυτη δύναμη του ελληνικού πολιτισμού, που ανα-
δύθηκε και μετασχηματίσθηκε στον ανατολικό μυχό της 
Μεσογειακής λεκάνης και, στη συνέχεια, εξαπλώθηκε 
έως τα πέρατα της Ευρώπης και την Ασία.
 Aπό τις πρώτες οργανωμένες κοινωνίες της Νεολιθι-
κής εποχής, στο μετασχηματισμό των κοινωνικών δομών 
κατά την πρώιμη Εποχή του Χαλκού, τη λαμπρή εποχή 
των ανακτόρων της Κρήτης και της ηπειρωτικής Ελλά-
δας, στη δημιουργία της πόλης-κράτους, ο ελληνικός 
πολιτισμός προσέφερε στην ανθρωπότητα μοναδικούς 
θεσμούς και ιδέες: την τελειοποίηση του αλφαβήτου, το 
δημοκρατικό πολίτευμα και την ανθρώπινη κλίμακα στην 
κοινωνία και την τέχνη.
 Ο γεωγραφικός διαμελισμός της χώρας σε μικρές εδα-
φικές ενότητες ενθάρρυνε το σταθερό προσανατολισμό 
προς τη θάλασσα και την ανάπτυξη των πόλεων-κρατών. 
Η εξάπλωση του δικτύου των εμπορικών δρόμων στο 
Αιγαίο και κατόπιν στη λεκάνη της Μεσογείου κατά την 
εποχή του Χαλκού, η θεμελιώδους σημασίας νικηφόρα 
έκβαση των Περσικών Πολέμων, όπως και η Αθηναϊκή 
Ηγεμονία αργότερα, στηρίχθηκαν στο ναυτικό δαιμόνιο 
των Ελλήνων. Η ναυσιπλοΐα και το εμπόριο, ο αποικισμός 
και η καθιέρωση του νομίσματος ήταν καθοριστικοί πα-
ράγοντες για την ανάπτυξη της πόλης-κράτους, αυτής της 
πρωτότυπης μορφής κοινωνικοπολιτικής οργάνωσης. Στην 
ευσύνοπτη αυτή πολιτική κοινωνία ταυτίσθηκαν οι κυβερ-
νώντες με τους κυβερνωμένους, ο πολιτικός με το στρατιω-
τικό και το δικαστικό τομέα, ενώ η θρησκεία συνυφάνθηκε 
με το δημόσιο και ιδιωτικό βίο. Στην πιο προοδευτική της 
μορφή, η πολιτειακή αυτή δομή εμφανίσθηκε στην άμεση, 
συμμετοχική, ριζοσπαστική δημοκρατία της Αθήνας κατά 
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ληνικά Μουσεία (εκτός από ένα συμβολικό έργο από τη 
Βουλγαρία), χωρίζεται σε έξι θεματικές ενότητες: Στην 
Α΄ Ενότητα που πραγματεύεται την ιστορία της σφράγι-
σης παρουσιάζονται σφραγίδες, σφραγίσματα και σφρα-
γιδόλιθοι της προϊστορικής, κυρίως, περιόδου, ως από-
δειξη της ανάγκης του έλλογου ανθρώπου για διάκριση 
και ταυτοποίηση. Στη Β΄ Ενότητα με θέμα «Μέγα τὸ τῆς 
θαλάσσης κράτος» τεκμηριώνεται η κυριαρχία των Ελ-
λήνων στη θάλασσα και τονίζεται ο καθοριστικός ρόλος 
της στην εμπορική, πολιτική, οικονομική και πνευματική 
παντοκρατορία των Ελλήνων κατά την αρχαιότητα. Η Γ΄ 
Ενότητα «Δημοκρατία και Παιδεία» εστιάζει στην οικου-
μενικά μοναδική συμβολή του αρχαίου ελληνικού πνεύ-
ματος στη γένεση της Δημοκρατίας και την ανάπτυξη της 
Παιδείας. Η Δ΄ Ενότητα «Νοῦς ὑγιής ἐν σώματι ὑγιεί» 
σχολιάζει το Ολυμπιακό Ιδεώδες. Οι Πανελλήνιοι αγώνες 
αποτελούν απόδειξη της ευγενούς άμιλλας και της συμφι-
λίωσης ανθρώπων και λαών. Η αναβίωσή τους, το 1896, 
επαναπροσδιορίζει το πνεύμα του εὖ ἀγωνίζεσθαι στη νε-
ώτερη και σύγχρονη ιστορική περίοδο. Η Ε΄ Ενότητα με 
θέμα «Ηγεμόνες και Γεγονότα», αναφέρεται στον Ηγέτη, 
ως το Πρόσωπο της Ιστορίας και το Γεγονός, τη Σφρα-
γίδα της Ιστορίας. Επικεντρώνεται σε ιστορικά γεγονότα 
παγκόσμιας εμβέλειας και σπουδαιότητας, όπως τα Μη-
δικά, και σε σημαντικές ιστορικές προσωπικότητες, που 
διακρίθηκαν στην πολιτική, στρατιωτική και πολιτιστική 
ζωή, από τους Μακεδόνες βασιλείς έως τον ιδρυτή του 
βυζαντινού κράτους, όπως ο Φίλιππος Β΄, ο Μέγας Αλέ-
ξανδρος, ο Ιούλιος Καίσαρας, ο Οκταβιανός Αύγουστος 
ή ο Μέγας Κωνσταντίνος. Η ΣΤ΄ Ενότητα «Από τον Όλυ-
μπο στον Ουρανό» πραγματεύεται τα θρησκευτικά πράγ-
ματα από το Δωδεκάθεο έως το Χριστιανισμό. Μέσα από 
τα εκθέματα καταγράφονται η θρησκευτική πίστη και η 
λατρεία, αρχέγονα και μείζονα χαρακτηριστικά του ιδιω-
τικού και δημοσίου βίου από την αρχαιότητα μέχρι την 
Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453, ενώ προβάλλο-
νται ιδιαίτερα το Δωδεκάθεο, η μετάβαση στο μονοθεϊ-
σμό και η τελική επικράτηση του Χριστιανισμού.
 Η έκθεση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Πρε-
σβείας της Ελλάδος στη Βουλγαρία. Η ενεργής εμπλο-
κή της αντιπροσωπείας μας ήταν ζωτικής σημασίας για 
την εξασφάλιση της επιτυχίας του εγχειρήματός μας. Οι 
Βουλγαρικές πολιτιστικές και πολιτικές αρχές ενστερ-
νίστηκαν εγκάρδια την προσπάθειά μας, χωρίς να κά-

τον 5ο και 4ο αιώνα π.Χ. Η συμπεριφορά του ελεύθερου 
πολίτη ήταν θεμελιώδης για την αυτονομία, την ενότητα, 
την αυτάρκεια και την ευημερία της πόλης του, αφού αυ-
τός είχε το προνόμιο να άρχει και να άρχεται, να δικάζει 
και να αποφασίζει για την τύχη της. Η παιδεία βασιζόμενη 
στο λόγο, τη μουσική και τη φυσική άσκηση και με έδρα 
το Γυμνάσιο προετοίμαζε τον πολίτη για την άσκηση των 
καθηκόντων του και την υπεράσπιση της πατρίδας του, με 
πρότυπο το καλός κἀγαθός. Η επιτυχία της αγωγής κρινό-
ταν και στους στεφανίτες αγώνες, οι οποίοι τελούνταν στα 
ιερά πανελλήνιας εμβέλειας. Εκεί αντανακλούσε και το 
κύρος των πόλεων μέσω των αφιερωμάτων και της αίγλης 
των αντιπροσωπειών. Οι αθάνατοι, ανθρωπόμορφοι θεοί 
των Ελλήνων ήταν μέρος του σύμπαντος και αναμειγνύ-
ονταν στις υποθέσεις των ανθρώπων. Η διαμόρφωση του 
πανθέου, της μυθολογίας και των λατρευτικών πρακτικών 
παρακολούθησε την εξέλιξη της πόλης-κράτους.
 Με το Μέγα Αλέξανδρο και τους Διαδόχους του οι θε-
σμοί και οι πρακτικές του ελληνικού πολιτισμού (διοίκηση, 
οικονομία, αρχιτεκτονική, καλές τέχνες) διαδόθηκαν στα 
μεσογειακά παράλια και την καρδιά της Ασίας. Εμβολία-
σαν τους τοπικούς πολιτισμούς και εκτέθηκαν σε αυτούς.
 Μια νέα τροπή πήρε η Ιστορία της Δύσης με την επιλο- 
γή του Μεγάλου Κωνσταντίνου να μεταφέρει το 324 μ.Χ. 
την πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας στην 
Κωνσταντινούπολη, στο σημείο όπου η Ευρώπη συναντά 
την Ασία. Με κληρονομιά τους ρωμαϊκούς θεσμούς, την 
ελληνική γλώσσα και την υιοθέτηση του Χριστιανισμού, 
ως νέας πνευματικής επιλογής και συνεκτικού παράγο-
ντα, το ανατολικό Ρωμαϊκό Κράτος θα μετασχηματισθεί 
σε κραταιό πολιτικό μόρφωμα με ιδιαίτερη πολιτιστική 
ταυτότητα και οικουμενική ακτινοβολία, τη Βυζαντινή 
Αυτοκρατορία.
 Η έκθεση Σφραγίζοντας την Ιστορία: Θησαυροί από 
Ελληνικά Μουσεία προσδοκά να ρίξει φως σε καίριους 
σταθμούς της τρισχιλιετούς διαδρομής των Ελλήνων, που 
άφησαν τα ανεξίτηλα σημάδια τους στην Ιστορία. Πα-
ρουσιάζονται σπάνια, όλως ιδιαίτερα και μοναδικά αντι-
κείμενα, που άφησαν το αποτύπωμά τους στην Ιστορία, 
είτε με τη μορφή πορτραίτων των πρωταγωνιστών της, 
είτε ως άμεσες πηγές μείζονων ιστορικών και πολιτικών 
γεγονότων, είτε, τέλος, ως πανανθρώπινες κοινωνικές, 
θρησκευτικές και πολιτιστικές έννοιες και αξίες.
 Η έκθεση, επικεντρωμένη σε αρχαιότητες από Ελ-
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 Το Περιφερειακό Αρχαιολογικό Μουσείο του Plovdiv 
ανέλαβε τη μετάφραση του καταλόγου στα Βουλγαρικά 
στην πρώτη του έκδοση. Το Εθνικό Ινστιτούτο Αρχαιο-
λογίας με Μουσείο στη Βουλγαρική Ακαδημία Επιστη-
μών ανέλαβε τη φιλοξενία της ομάδας εργασίας, καθώς 
επίσης και την εκτύπωση του έντυπου συνοδευτικού υλι-
κού της έκθεσης. Η κάλυψη των εξόδων μεταφοράς είναι 
προσφορά των Olympic Airways και Aegean, καθώς και 
της μη κυβερνητικής οργάνωσης Συμμαχία για την Ελλά-
δα. Η μεταφορά των αρχαιοτήτων όπως και η ασφάλισή 
τους πραγματοποιήθηκαν με την ενίσχυση του Ελληνι-
κού Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Alpha 
Bank –παράρτημα Βουλγαρίας, του Ιδρύματος Ωνάση, 
και των εταιρειών ΙΚΕΑ και ΑΚΤΩΡ Βουλγαρίας. Τέ-
λος, μεταξύ των λοιπών χορηγών χρήζουν ιδιαίτερης 
μνείας και ευχαριστιών ο τομέας Βουλγαρίας της ΑΗΕ-
ΡΑ, οι Φίλοι του Νομισματικού Μουσείου, οι εταιρείες 
Kalamaris Ltd Total Management Sales Force Services, 
360xpert Advance Imaging Solution, Orphee Beinoglou 
International Forwarders S.A. και Gras Savoye Willis S.A.

Τέλος, το Νορβηγικό Ινστιτούτο Αθηνών σε συνεργασία 
με το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το Νομισματικό 
Μουσείο στην Αθήνα διοργανώνουν συνέδριο με θέμα: 
«Ο θεσμός της χορηγίας από την αρχαιότητα μέχρι σή-
μερα» προς τιμήν των χορηγών που ενίσχυσαν την έκ-
θεση Σφραγίζοντας την Ιστορία: Θησαυροί από Ελληνικά 
Μουσεία. Το συνέδριο πραγματοποιείται στο αμφιθέατρο 
του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη 
στις 7, 8 και 9 Φεβρουαρίου 2014.

Δρ Γεώργιος Κακαβάς
Διευθυντής Νομισματικού Μουσείου, Αθήνα

Αναπληρωτής Διευθυντής Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, 
Αθήνα

νουν εκπτώσεις στις προσπάθειές τους για το καλύτερο 
αποτέλεσμα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρέχει 
στην έκθεση 71 έργα τέχνης και το Νομισματικό Μου-
σείο 95. Οι Α΄, Γ΄, Δ΄, Θ΄, Ι΄, ΙΔ΄ Εφορείες Προϊστορικών 
και Κλασικών Αρχαιοτήτων και το Μουσείο Βυζαντινού 
Πολιτισμού Θεσσαλονίκης συνέβαλαν με 29 αρχαιότη-
τες. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στο Μουσείο του Εθνικού 
Ινστιτούτου Αρχαιολογίας στη Σόφια από τις 7 Νοεμβρί-
ου 2013 έως τις 9 Φεβρουαρίου 2014. Στο σημείο αυτό 
θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον Δρ Luydmil 
Vagalinski, καθώς και τους συνεργάτες του Δρ Maria 
Reho, Δρ Kamen Boyadzhiev, Pavlina Ilieva, Δρ Petya 
Andreeva και Δρ Krassimira Karadimitrova για την εξαί-
ρετη συνεργασία μας και την πάντα άμεση και πρόθυμη 
ανταπόκρισή τους στις ανάγκες της έκθεσης. Ο άνθρωπος 
πίσω από την αρχική ιδέα της έκθεσης στο Plovdiv ήταν 
ο κ. Νικόλαος Πιπερίγκος, πρώην Πρόξενος της Ελλάδος 
στο Plovdiv, ενώ η μεταφορά της έκθεσης στο Μουσείο 
του Εθνικού Ινστιτούτου Αρχαιολογίας στη Σόφια ήταν 
μία πρόταση του πρώην Πρέσβυ της Ελλάδος στη Βουλ-
γαρία, κ. Θρασύβουλου Σταματόπουλου. Η συνέχιση του 
εγχειρήματός μας αγκαλιάστηκε με θέρμη από τον νυν 
Πρέσβυ της Ελλάδος στη Βουλγαρία A. E. κ. Δημοσθένη 
Στωίδη.
 Η διοργάνωση και η υλοποίηση της έκθεσης δεν θα 
είχε καταστεί δυνατή χωρίς τη συνεργασία και τη συμβο-
λή ενός μεγάλου αριθμού φορέων, αλλά και ανθρώπων 
διαφόρων ειδικοτήτων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο 
το προσωπικό του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και 
του Νομισματικού Μουσείου, αρχαιολόγους, συντηρητές, 
τεχνικούς κ.ά., οι οποίοι δούλεψαν σκληρά, προσφέρο-
ντας ο καθένας με τον τρόπο και τις δυνατότητές του για 
την πραγμάτωση αυτού του οράματος. Ιδιαίτερα ευχαρι-
στώ την ιστορικό-νομισματολόγο Γιόρκα Νικολάου, τον 
τεχνικό Η/Υ Νίκο Σουγλέ, καθώς και το μουσειογράφο 
Σταμάτη Ζάννο για την εξαίρετη συνεργασίας μας κατά 
τη μελέτη, προετοιμασία και πραγματοποίηση της έκθε-
σης. Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω την αρχαιολόγο 
Στέλλα Δρένη και τον γραφίστα Κώστα Κάτσουλα για τον 
άρτια επιμελημένο και καλαίσθητο κατάλογο. Τέλος, αφι-
ερώνω τον κατάλογο της έκθεσης στη μνήμη της αρχαιο-
λόγου Δρος Πολυξένης Μπούγια, που στήριξε με όλη της 
τη δύναμη αυτό το εγχείρημα μέχρι την τελευταία στιγμή 
της ζωής της.
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Κατά τη Νεολιθική εποχή (6500-3200/3000 π.Χ.) αναπτύ-
χθηκαν στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο της νοτιοανατολικής 
Ευρώπης και της Ανατολίας σημαντικοί πολιτισμοί με κοινωνι-
κή οργάνωση, προηγμένη τεχνολογία στην παραγωγή χρήσιμων 
για την καθημερινή ζωή προϊόντων, και σύνθετα δίκτυα ανταλ-
λαγών. Η Ελλάδα, ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ασία, μετέχει 
ενεργά στο πολιτισμικό πλαίσιο της βαθιάς αυτής αλλαγής, το 
οποίο χαρακτηρίζεται ως η αρχή του παραγωγικού σταδίου.

Οι σφραγίδες εμφανίζονται ήδη από τις πρώιμες φάσεις 
της Νεολιθικής εποχής. Πρόκειται για μικρά αντικείμενα, 
συνήθως κωνικού σχήματος φτιαγμένα από πηλό ή μαλακές 
πέτρες και σπανιότερα από οστό, με λαβή συμπαγή ή διάτρη-
τη. Στο κάτω μέρος βρίσκεται η σφραγιστική επιφάνεια, το 
σχήμα της οποίας ακολουθεί το διακοσμητικό, συνήθως βαθύ, 
ανάγλυφο. Τα μοτίβα είναι απλά, γεωμετρικά, με ομόκεντρους 
κύκλους, σπείρες, ενάλληλες γωνίες και ρόμβους, παράλλη-
λες ευθείες ή κυματιστές γραμμές (αρ. κατ. 1-2). Η χρονική 
και γεωγραφική κατανομή τους, χωρίς να είναι σταθερή και 
ομοιογενής, εντοπίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της Νεολιθι-
κής περιόδου στον ελλαδικό χώρο. Όπως προκύπτει από τα 
ανασκαφικά δεδομένα, η κατασκευή τους εντάσσεται στις 
παραγωγικές δραστηριότητες της κοινότητας, αποτελώντας 
μέρος του νεολιθικού νοικοκυριού. Οι λίθινες σφραγίδες, η 
κατασκευή των οποίων απαιτεί επιδεξιότητα, τεχνογνωσία και 
χρόνο, θεωρούνται προϊόντα ειδικευμένων εργαστηρίων πα-
ραγωγής. Τόσο στις πήλινες όσο και στις λίθινες σφραγίδες 
διακρίνονται κοινά διακοσμητικά μοτίβα με την κεραμική. 
Παράλληλα, και παρά τις πολιτιστικές διαφορές, οι ομοιότη-
τες διακοσμητικών μοτίβων, όπως ο λαβύρινθος (αρ. κατ. 3), 
η σπείρα, οι κυματοειδείς γραμμές, τα ζιγκ-ζαγκ, οι εμπίεστες 
στιγμές, με μοτίβα άλλων οικισμών υπογραμμίζουν τις διακοι-
νοτικές κοινωνικές σχέσεις και την επικοινωνία των ομάδων.

Η διερεύνηση των χρήσεων, των λειτουργιών ακόμα και 
της ταυτότητας των χρηστών των αντικειμένων αυτών παρα-
μένει αινιγματική. Η ανάγνωσή τους, στην οποία χρησιμοποι-
ήθηκε ως εργαλείο και η εθνογραφική έρευνα, παραπέμπει σε 
πολλαπλές ερμηνείες όπως, η διακόσμηση υφασμάτων, του 
ανθρώπινου δέρματος, η σφράγιση του ψωμιού, αλλά και ως 

διακριτικό ιδιοκτησίας σε δέρματα ζώων, ως κόσμημα, ως σύ-
στημα μέτρησης, ακόμα και ως είδος πρωτο-αλφάβητου.

Από το τέλος της Νεολιθικής περιόδου και στην αρχή της 
τρίτης χιλιετίας παρατηρείται σταδιακά μετασχηματισμός των 
κοινωνικών και οικονομικών δομών, ο οποίος οδηγεί στη μακρά 
περίοδο της Εποχής του Χαλκού, που ξεκινά περίπου στα μέσα 
της τέταρτης χιλιετίας. Τα χαρακτηριστικά της νέας εποχής εί-
ναι η αύξηση του πλεονάσματος, η ανάδυση των πρωτοαστι-
κών κέντρων στα νησιά του Αιγαίου, στα παράλια της Μικράς 
Ασίας, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, η εντατικοποίηση της 
επεξεργασίας και χρήση των μετάλλων, και μέσω του θαλάσσι-
ου εμπορίου η δημιουργία νέων, ευρύτερων δικτύων ανταλλα-
κτικών επαφών. Ως μέρος του υλικού πολιτισμού οι σφραγίδες, 
τα σφραγίσματα και οι σφραγιδόλιθοι έχουν τώρα διακριτό και 
ανιχνεύσιμο αρχαιολογικά ρόλο που οφείλεται στις επαφές με 
τους μεγάλους πολιτισμούς της ανατολικής Μεσογείου. Απο-
τυπώνουν τις μεταβολές στην κοινωνική διαστρωμάτωση, κα-
τοχυρώνουν την ατομική ιδιοκτησία, σε αντίθεση με τη συλ-
λογικότητα της Πρώιμης Νεολιθικής εποχής. Τελικά, με την 
ανάδυση των ανακτορικών κέντρων, στη μινωική Κρήτη και 
τη μυκηναϊκή Ελλάδα, και την εγκαθίδρυση κρατικών δομών 
εξουσίας, γίνονται εργαλεία μαζί με τη γραφή, ενός συγκεντρω-
τικού συστήματος που ελέγχει και αναδιανέμει την παραγωγή 
αγαθών και το εσωτερικό και εξωτερικό εμπόριο. Σε ένα δεύ-
τερο επίπεδο, αποκτούν θρησκευτικό και μαγικό/αποτροπαϊκό 
χαρακτήρα, τον οποίο και διατηρούν στους επόμενους αιώνες, 
βρίσκονται ως αναθήματα σε ιερά, φοριούνται ως κόσμημα στο 
λαιμό ή στο χέρι, συνοδεύουν τους νεκρούς. Σε μια μοναδική 
περίπτωση, στο θολωτό τάφο του Βαφειού στη Λακωνία, ένα 
σύνολο σαράντα ενός σφραγιδολίθων, πανόραμα της μινωικής 
και μυκηναϊκής σφραγιδογλυφίας, κατατίθενται, σε μια ένδειξη 
υπερβολής, ως πολύτιμα συλλεκτικά αντικείμενα, αλλά και ως 
σύμβολα πλούτου και εξουσίας, στην ταφή του ηγεμόνα.

Οι σφραγίδες της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού στην ηπειρω-
τική Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου συνεχίζουν να κατασκευά-
ζονται με τα ίδια υλικά, πηλό και μαλακές πέτρες, αλλά έχουν χα-
ρακτηριστικά μικρότερο μέγεθος από τις νεολιθικές. Στη δεύτερη 
φάση της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού (ΠΕ ΙΙ, 2900-2400 π.Χ.) 
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και στη σφραγιδογλυφία με σφραγίδες από στεατίτη, αλλά και 
εισαγόμενα υλικά, όπως το ελεφαντόδοντο, ενώ έχουν περίπλο-
κα, κάποιες φορές, σχήματα στο στέλεχος με τη μορφή ζώων ή 
εντόμων και περισσότερες της μίας σφραγιστικές επιφάνειες για 
την εξυπηρέτηση πολλαπλών αναγκών. Η θεματολογία είναι 
πλούσια, με οργάνωση στη σύνθεση και μοτίβα γραμμικά, αλλά 
και με απεικονίσεις ιερογλυφικών συμβόλων, σκαραβαίων, δαι-
μονικών όντων, φυτών, ζώων και της ανθρώπινης μορφής.

Κατά τη δεύτερη χιλιετία, με τη συγκρότηση των σύνθετων 
ανακτορικών κοινωνιών, η σφραγιδογλυφία γνωρίζει μεγάλη 
ανάπτυξη με την κατασκευή σφραγιδόλιθων από σκληρούς, 
ημιπολύτιμους λίθους, εισαγμένους από την ηπειρωτική Ελλά-
δα και τα νησιά, την Ανατολή και την Αίγυπτο. Τα νέα εργαλεία 
που χρησιμοποιούνται προϋποθέτουν εξειδικευμένη τεχνογνω-
σία, η οποία εξασκείται σε συνάρτηση και με τον έλεγχο των 
ανακτορικών κέντρων. Τα σχήματα απλοποιούνται, επικρατούν 
τα αμυγδαλόσχημα και τα φακοειδή και σπανιότερα τα κυλιν-
δρικά, τα οποία και αναπαράγονται μέχρι το τέλος της μυκη-
ναϊκής εποχής. Στην εικονογραφία διατηρούνται τα γεωμετρικά 
θέματα, ενώ προστίθενται μοτίβα με ζώα, φυσιοκρατικά απο-
δοσμένα. Την εποχή αυτή, εμφανίζεται μια ιδιαίτερη κατηγο-
ρία σφραγίδων, οι «ταλισμανικές», η εικονογραφία των οποίων 
με σχηματοποιημένα φυσιοκρατικά θέματα σχετίζεται με τον 
υπερφυσικό κόσμο (θρησκεία/μαγεία) και όχι με τη σφράγιση 
(εικ. 1). Η χρήση σφραγίδων για διοικητικούς λόγους, σε ένα 
πυκνό δίκτυο ανακτορικών κέντρων ελέγχου, μας είναι γνωστή 
από το μεγάλο αριθμό ποικίλων τύπων πήλινων σφραγισμάτων, 
που βρέθηκαν στις αποθήκες των ανακτόρων, σε πόρτες, σε 
πώματα αγγείων και σε αγγεία, σε ψάθες, σαν ταμπέλες, που 
δήλωναν το περιεχόμενο το οποίο σφράγιζαν, ως αποδείξεις, σε 
πήλινες πινακίδες με Γραμμική γραφή ή ιερογλυφικά.

Ωστόσο η μεγάλη ακμή της μινωικής σφραγιδογλυφίας με 
εξαίρετα δείγματα τέχνης, σηματοδοτείται κατά τη νεοανακτο-
ρική περίοδο. Η διοίκηση ασκείται όχι μόνο στα ανακτορικά 
κέντρα, αλλά και στα κτιριακά συγκροτήματα της περιφέρει-
ας, που χαρακτηρίζονται ως επαύλεις. Η Γραμμική Α΄ επικρα-
τεί ως ενιαίο σύστημα γραφής όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά και 
σε μινωϊκούς εμπορικούς σταθμούς στα νησιά του Αιγαίου και 
τα παράλια της Μικράς Ασίας (Θήρα, Κύθηρα, Μήλος, Κέα, 
Μίλητος). Η κατανομή της εξουσίας σε έναν ή πολλούς χρή-
στες, και συνεπώς η αλλαγή των διοικητικών δομών, καθώς 
και η εξάρτηση των εργαστηρίων της σφραγιδογλυφίας από τα 
ανάκτορα, τεκμηριώνεται από σφραγίσματα ίδιου τύπου, από 
δαχτυλίδια και σφραγιδόλιθους, που χρησιμοποιούνται σε 

χρονολογούνται τα σφραγίσματα (αποτυπώματα των σφραγίδων 
επάνω σε νωπό πηλό, κατευθείαν στο προς σφράγιση αντικείμε-
νο), όπως αυτά που προέρχονται από τη Λέρνα της Αργολίδας, 
ένα σημαντικό κέντρο της τρίτης χιλιετίας, και αποτελούν το με-
γαλύτερο σύνολο σφραγισμάτων που έχουν βρεθεί στον ελλαδικό 
χώρο. Βρέθηκαν στη λεγόμενη «Οικία των Κεράμων», ένα χαρα-
κτηριστικό κτίριο της Πρωτοελλαδικής εποχής, το οποίο ανήκει 
στον τύπο των «κτιρίων με διαδρόμους», που θεωρούνται ως δη-
μόσια κτίρια με αποθηκευτικό, διοικητικό και πιθανώς θρησκευ-
τικό χαρακτήρα εξαιτίας της μνημειακής τους κατασκευής και 
της κεντρικής θέσης τους στους οικισμούς. Η διακόσμηση των 
σφραγισμάτων είναι γραμμική: καμπύλα, γωνιώδη και οδοντωτά 
σχέδια περιβάλλουν νατουραλιστικά μοτίβα, όπως αράχνη, αγ-
γείο, ζώα, αλλά και σπείρες, μαίανδρους, μονές και διπλές θηλιές 
(αρ. κατ. 4), φυλλόσχημα μοτίβα (αρ. κατ. 5), αγκυλωτούς σταυ-
ρούς (αρ. κατ. 6). Εκτός από το διακοσμητικό τους ρόλο επάνω 
σε επιφάνειες αγγείων και μίας εστίας, η χρήση των σφραγίδων 
της Λέρνας για τη σφράγιση αποθηκευτικών αγγείων και ξύλινων 
κιβωτίων καταδεικνύει την ύπαρξη μιας συγκεντρωτικής, πολι-
τικής και διοικητικής εξουσίας με τη μορφή τοπαρχών, η οποία 
ελέγχει την παραγωγή και τη διακίνηση των αγαθών.

Στην Κρήτη, η οποία κατέχει ήδη από την τρίτη χιλιετία 
πρωταγωνιστικό ρόλο στο δίκτυο των εμπορικών και πολι-
τισμικών ανταλλαγών με τις Κυκλάδες, την Ανατολή και την 
Αίγυπτο, εντοπίζονται από τους οικισμούς και τα πλούσια νε-
κροταφεία κοινωνικές διαφοροποιήσεις και η ανάδυση μιας 
ηγετικής τάξης, που θα οδηγήσει στη δημιουργία των πρώτων 
ανακτορικών κέντρων. Οι σχέσεις αυτές αντικατοπτρίζονται 

Εικ. 1. Αμυγδαλόσχημος «ταλισμανικός» σφραγιδόλιθος από σαρδόνυχα με 
σύμπλεγμα ζεύγους ψαριών και σπονδικής πρόχου. Υστεροελλαδική ΙΙ Α (α´ 
μισό 15ου αι. π.Χ.). Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. 1795.
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λειψοειδή σφενδόνη σε ορθή γωνία. Ο χρυσός, ως μαλακό μέταλ-
λο επιδέχεται διάφορες τεχνικές χάραξης, οι οποίες δίνουν υψηλής 
ποιότητας αισθητικό αποτέλεσμα, αλλά απαιτούν εξειδικευμένη 
γνώση. Οι ku-ru-so-wo-ko, οι χρυσουργοί, όπως μας είναι γνωστοί 
από τις πινακίδες της Γραμμικής Β΄, χρησιμοποιώντας τεχνικές, 
όπως η χύτευση και η σφυρηλάτηση ή με το συνδυασμό και των 
δυο, δημιουργούσαν περίτεχνα δαχτυλίδια με ανάγλυφους κρί-
κους ή διακοσμημένους με κοκκιδωτή, συρματερή ή περίκλειστη 
τεχνική, και ένθετους ημιπολύτιμους λίθους και υαλόμαζα ή έγ-
γλυφες παραστάσεις στη σφραγιστική επιφάνεια. Τα δαχτυλίδια 
αυτά εντοπίζονται συνήθως σε τάφους και θεωρούνται αντικείμε-
να προσωπικής χρήσης, επίδειξης και ισχύος, σύμβολα υψηλής 
πολιτικής, κοινωνικής και θρησκευτικής τάξης (αρ. κατ. 137).

Από το 14ο αιώνα π.Χ. η εικονογραφία στην ηπειρωτική 
Ελλάδα απομακρύνεται από τα μινωικά πρότυπα ως ρεπερτόριο 
συμβαδίζοντας με τις κοινωνικές δομές και την ιδεολογία των 
Μυκηναίων, αλλά η κατασκευή παραμένει μινωική. Οι συνθέ-
σεις έχουν αφηγηματικό χαρακτήρα, με θέματα από το ζωικό 
βασίλειο (εικ. 2), υβριδικές μορφές, γύπες, δαίμονες, κυνήγι και 
πάλη, άρματα, εμβληματικές παραστάσεις και πολυπρόσωπες 
παρατακτικές σκηνές, συνήθως θρησκευτικού ή τελετουργικού 
περιεχομένου. Μια τέτοια σύνθεση απεικονίζεται στο σφραγι-
στικό δαχτυλίδι από την Ακρόπολη των Αθηνών (αρ. κατ. 7), 
με παράσταση ταυροκαθαψίων, ενός δρώμενου που πιθανά 
αναφέρεται σε διαβατήριες τελετές ή την ισχύ της άρχουσας 
τάξης μέσα από την πάλη του ανθρώπου με το ζώο. Σκηνές 
ταυροκαθαψίων είναι γνωστές στην κρητομυκηναϊκή τέχνη από 
τοιχογραφίες στην Κνωσό, την Πύλο, την Τίρυνθα και τις Μυ-

διάφορες θέσεις και από την ίδια την εικονογραφία τους.
Το σύνολο ωστόσο των σφραγιστικών δαχτυλιδιών και 

των σφραγισμάτων, καθώς και τα θέματα, είναι περιορισμέ-
να με τύπους που επαναλαμβάνονται, όπως οι «ταλισμανικές» 
σφραγίδες, τα φυτά, τα ζώα και η ανθρώπινη μορφή, σε φυσιο-
κρατική απόδοση, σε σκηνές κυνηγιού ζώων ή σε λατρευτικές/
τελετουργικές σκηνές. Η κατάρρευση της ανακτορικής εξου-
σίας γύρω στο 1500 π.Χ., με μόνη εξαίρεση την Κνωσό, και η 
πλήρης διάλυση του μινωικού οικοδομήματος στις αρχές του 
14ου αιώνα π.Χ. αντικατοπτρίζεται και στη σφραγιδογλυφία. 
Τα σφραγίσματα ανταποκρίνονται στη μείωση των διοικητι-
κών αναγκών, καθώς χρησιμοποιούνται σφραγιδόλιθοι και 
δαχτυλίδια προηγούμενων περιόδων, τα οποία θεωρούνται πια 
ως δείκτες της κοινωνικής θέσης του κατόχου τους.

Από το 1600 π.Χ. στην ηπειρωτική Ελλάδα αρχίζουν οι κοι-
νωνικές εκείνες μεταβολές, οι οποίες οδηγούν από την κλειστή 
μεσοελλαδική, αγροτική οικονομία στην οικονομία των μυκη-
ναϊκών ανακτόρων, με βασικό γνώρισμα την κεντρική εξουσία 
του μονάρχη, καθώς και την ύπαρξη υποτελών, αλλά αυτάρκων 
τοπικών αρχηγών. Τα λίγα σύνολα σφραγισμάτων, πολλές φο-
ρές συνδυασμένων με τη Γραμμική Β΄ γραφή, που διασώθηκαν 
στις Μυκήνες, την Πύλο και τη Θήβα αφορούν την εισαγωγή, 
την εξαγωγή, την παράδοση, το είδος των αγαθών, αλλά κυ-
ρίως τον έλεγχο και τη διακίνηση ειδών πολυτελείας από την 
άρχουσα τάξη. Η κοινωνική διαστρωμάτωση και ο πλούτος των 
μυκηναίων ηγεμόνων είναι εμφανείς στις μνημειώδεις κτιρια-
κές κατασκευές, τις ταφικές πρακτικές, τις εισαγωγές αντικει-
μένων πολυτελείας, αιγυπτιακής και ανατολικής προέλευσης, 
καθώς και βασικών πρώτων υλών, όπως ο χαλκός, τα πολύτιμα 
μέταλλα και λίθοι, αλλά και το ελεφαντόδοντο. Εικόνα των δι-
εθνών αυτών εμπορικών ανταλλαγών μας δίνεται από τα ευρή-
ματα δύο ναυαγίων στις νότιες ακτές της Μικράς Ασίας, στο 
Ακρωτήρι Χελιδονία και στο Ulu Burun. Αντικείμενα κύρους, 
πλούτου και επαφών με την Ανατολή απαντούν ως διπλωματικά 
δώρα, όπως ένα σύνολο εισαγμένων σφραγιδοκυλίνδρων στο 
ανάκτορο της Θήβας, και ως κτερίσματα σε ταφές (αρ. κατ. 10).

Οι πρώτες σφραγίδες, με τη μορφή δαχτυλιδιών και σφραγι-
δολίθων, εμφανίζονται στο τέλος της Μέσης και στις αρχές της 
Ύστερης Εποχής του Χαλκού στους ταφικούς κύκλους Α΄ και Β΄ 
των «πολύχρυσων Μυκηνών». Η εισαγωγή πολύτιμων μετάλ-
λων, όπως ο χρυσός, δίνει ώθηση στην ανάπτυξη της παραγωγής 
κοσμημάτων, οι τεχνικές κατασκευής και η θεματογραφία των 
οποίων βασίζονται στη μινωική παράδοση. Στα χαρακτηριστικά 
κοσμήματα της εποχής ανήκουν τα σφραγιστικά δαχτυλίδια με ελ-

Εικ. 2. Μυκηναϊκός φακόσχημος σφραγιδόλιθος από αχάτη με παράσταση 
λέοντα που καταβάλει ταύρο. Υστεροελλαδική ΙΙ–ΙΙΙ περίοδος (15ος–13ος 
αι. π.Χ.). Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας, αρ. ευρ. 775.
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κήνες, ακόμα και την Αίγυπτο (Tell-el-Daba), από χάλκινα και 
ελεφάντινα ειδώλια, πυξίδες, σφραγιδόλιθους και σφραγίσματα, 
καθώς και πήλινες σαρκοφάγους.

Η απεικόνιση του ταύρου (αρ. κατ. 7, 11-13), συμβόλου 
δύναμης, γονιμότητας και πολιτικής εξουσίας, του ελαφιού (αρ. 
κατ. 8-9), αλλά και σκηνές ειρηνικής συνύπαρξης ζώων που θη-
λάζουν τα μικρά τους (αρ. κατ. 14), αποτελούν δημοφιλή θέ-
ματα και στους σφραγιδόλιθους, οι οποίοι κατασκευάζονται στα 
ανακτορικά κέντρα από σκληρούς ημιπολύτιμους λίθους, αμέ-
θυστο, σάρδιο, ορεία κρύσταλλο, διάφορα είδη χαλαζία και σπα-
νιότερα ελεφαντόδοντο και lapis lazouli. Σφραγίδες από υαλό-
μαζα εμφανίζονται ήδη από την ανακτορική εποχή, η παραγωγή 
τους όμως εντοπίζεται στην περιφέρεια και λιγότερο στα μεγάλα 
κέντρα. Το θεματολόγιο των μυκηναϊκών σφραγίδων χαρακτη-
ρίζεται από τη στατικότητα και το φόβο του κενού στο εικονο-
γραφικό πεδίο, ενώ προς το τέλος της εποχής, οπότε αυξάνεται 
η χρήση φθηνότερων υλικών, όπως ο στεατίτης και η υαλόμαζα, 
τα μοτίβα σχηματοποιούνται και η παραγωγή μειώνεται.

Η διάλυση του χιττιτικού κράτους και οι συνακόλουθες 
μετακινήσεις πληθυσμών προς τα δυτικά παράλια της Μικράς 
Ασίας έπληξαν καίρια το μυκηναϊκό εμπόριο και οδήγησαν, 
μαζί με ενδογενείς παράγοντες, στην πτώση των ανακτορικών 
κέντρων. Η κατάρρευση (12ος–11ος αι. π.Χ.) του πολιτικού, οι-
κονομικού και διοικητικού υπόβαθρου, στο οποίο στηρίχθηκε η 
ανάπτυξη του μυκηναϊκού πολιτισμού, επέφερε την ανακατανο-
μή του πληθυσμού και τη μετανάστευση προς τα νησιά και τα 
μικρασιατικά παράλια. Η πρόσβαση στις πρώτες ύλες και στα 
εξωτικά είδη, μέσω του δικτύου των εμπορικών δρόμων, περι-
ορίζεται και η οικονομία στρέφεται στην παραγωγή και κατα-
νάλωση τοπικών αγαθών. Η τέχνη της σφραγιδογλυφίας, της 
οποίας η παρακμή έχει ήδη ξεκινήσει από το 14ο αιώνα π.Χ., 
φτάνει στην πλήρη εξαφάνιση. Οι αιώνες αυτοί σηματοδο-
τούν, όμως, και την αρχή μιας μακράς και γόνιμης περιόδου 
ανακατατάξεων και ζυμώσεων, από τον 11ο έως τον 8ο αιώ-
να π.Χ., οι οποίες οδήγησαν στην εδραίωση μιας νέας κοινω-
νικοοικονομικής δυναμικής, στην άνοδο της αστικής τάξης, 
την αλλαγή στις μορφές εξουσίας και τελικά στη δημιουργία 
ενός μοναδικού πολιτικού φαινομένου, της πόλης-κράτους. Οι 
Έλληνες μέσω του αποικισμού εξαπλώνονται στη λεκάνη της 
Μεσογείου και τον Εύξεινο Πόντο, οι σχέσεις με την Εγγύς 
Ανατολή γίνονται στενές, τα εμπορικά δίκτυα διευρύνονται, 
οι ανάγκες αλλάζουν. Η νέα πραγματικότητα οδηγεί σε ριζική 
αλλαγή του τρόπου συναλλαγής, με αποτέλεσμα το τέλος του 
αντιπραγματισμού, δηλαδή τη μετάβαση από την ανταλλαγή 

του πλεονάσματος στη χρήση ενός διαφορετικού μέσου εξισορ-
ρόπησης των οικονομικών ανταλλαγών, του νομίσματος.

Για πρώτη φορά συλλαμβάνονται οι ιδέες της νομισματικής 
θεωρίας και της νομισματικής πολιτικής και υλοποιούνται με την 
αποτύπωση της αξίας του εμπορεύματος σε πολύτιμο μέταλλο, με 
σταθερό μικρό μέγεθος και βάρος και σφράγιση στην επιφάνεια, 
η οποία έδινε την εγγύηση της καθορισμένης αξίας του. Η κοπή 
και η χρήση των πρώτων κερματόμορφων νομισμάτων στον αρ-
χαίο κόσμο ξεκίνησε στη Λυδία, στα παράλια της Μικράς Ασίας, 
κατά τον 7ο αι. π.Χ. Τα πρώτα αυτά νομίσματα, κατασκευασμένα 
από ήλεκτρο (κράμα χρυσού και αργύρου), σφραγίζονταν στον 
οπισθότυπο με ένα έγκοιλο τετράγωνο ή, σε κάποιες περιπτώ-
σεις, ήταν «άτυπα», όπως ο στατήρας από τη Σάμο (αρ. κατ. 15), 
ένα από τα παλιότερα νομίσματα του ελλαδικού χώρου, που δεν 
έφερε εικονογραφικό τύπο στην επιφάνειά του. Αργότερα, με τη 
βοήθεια της σφραγιδογλυφίας, εμπλουτίζονται εικονογραφικά ο 
εμπροσθότυπος και ο οπισθότυπος των νομισμάτων με σύμβολα 
και παραστάσεις, οι οποίες παραπέμπουν στη δημόσια αρχή, η 
οποία τα εξέδιδε και τα διακινούσε. Η κυκλοφορία των πρώτων 
αυτών νομισμάτων αντανακλά τις ριζικές αλλαγές σε κοινωνικό, 
οικονομικό και πολιτικό επίπεδο, που συντελέσθηκαν κατά τους 
ύστερους Γεωμετρικούς και πρώιμους Αρχαϊκούς χρόνους, και 
οδήγησαν στην καθιέρωση της ενιαίας νομισματικής αρχής ως 
προϊόν κοινωνικής σύμβασης με δεδομένη αξία στις συναλλαγές.

Ο Έλληνας φιλόσοφος Κώστας Αξελός (1924-2010) χα-
ρακτηρίζει την τέχνη ως «συνιστώσα του Κόσμου και βασικό 
συμμέτοχο στο μεγάλο Παιχνίδι του Κόσμου». Σφραγίδες, 
σφραγίσματα, σφραγιδόλιθοι, αντικείμενα φτιαγμένα από τον 
ταπεινό πηλό έως το άφθαρτο χρυσάφι, δημιουργούν διαστά-
σεις και χώρους πέρα από το απτό. Μέσα από τη σχηματοποίη-
ση, την αφαίρεση ή τη φυσιοκρατία, μας αφηγούνται ιστορίες 
με πλοκή και δομή από το μεγάλο Κόσμο στο μικρό. Είναι 
η συμπύκνωση μιας τέχνης που φέρει μέσα από σύμβολα, τα 
διακριτά χαρακτηριστικά των κοινωνικών, οικονομικών και 
πολιτικών δομών των κοινωνιών που την δημιούργησαν.
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Vickers 1985, 1-44. Wallace 1987, 385-397. Marinatos 1989, 19-24. Palaima 
1990. Marinatos 1993. Younger 1995, 507-546. Νομίσματα και Νομισματική, 
66-67, 78, 83-84. Οικονομίδου 1996, 15-18. Pini 1998, 210-211. Le Rider 2001. 
Perlès 2001. Budja 2003, 115-130. Krzyszkowska 2005, 232-310. Prijatelj 2007, 
231-256. Skeates 2007, 183-198. Drakaki 2008. Ιστορία του Νομίσματος, 17-18. 
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Αρχαιότερη Νεολιθική περίοδος (6500 - 5800 π.Χ.)
Ύψ. 3,8 εκ., διαστ. βάσης: 3,3 x 2,7 εκ.
Άγιος Βλάσης Αταλάντης, Φθιώτιδα
ΙΔ΄ ΕΠΚΑ, Αρχαιολογική Συλλογή Ελάτειας, αρ. ευρ. Δ 4551

Πήλινη κωνική σφραγίδα, με επίπεδη σφραγιστική επιφάνεια, σχή-
ματος ακανόνιστου ελλειψοειδούς, με συμπαγή λαβή και πρόχειρο 
πλάσιμο. Η σφραγιστική επιφάνεια διακοσμείται με τρεις εγχάρα-
κτες κυματιστές και παράλληλες γραμμές που ορίζουν το περίγραμ-
μά της. Το διακοσμητικό αυτό θέμα είναι γνωστό από τους πρώιμους 
νεολιθικούς οικισμούς της Θεσσαλίας. 

Αδημοσίευτη

Σ.Δ.

Αρχαιότερη Νεολιθική περίοδος (6500 - 5800 π.Χ.)
Ύψ. 4 εκ., διαστ. βάσης: 4,4 x 3,6 εκ.
Άγιος Βλάσης Αταλάντης, Φθιώτιδα
ΙΔ΄ ΕΠΚΑ, Αρχαιολογική Συλλογή Ελάτειας, αρ. ευρ. Δ 6269

Πήλινη κωνική σφραγίδα, με επίπεδη σφραγιστική επιφάνεια τρι-
γωνικού σχήματος και συμπαγή λαβή. Η σφραγιστική επιφάνεια 
διακοσμείται με ενάλληλες καμπύλες και ευθείες γραμμές, που ακο-
λουθούν το περίγραμμα της. Στο εσωτερικό των αυλακώσεων δια-
κρίνονται τα ίχνη του χαρακτικού εργαλείου.

Αδημοσίευτη

Σ.Δ.

Πήλινη σφραγίδα 

Πήλινη σφραγίδα
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Μέση Νεολιθική περίοδος (5800 - 5300 π.Χ.)
Μέγ. ύψ. 4,8 εκ., διαστ. σφραγιστικής επιφάνειας: 11,3 x 6,7 εκ.
Οικισμός Σέσκλου, Θεσσαλία
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. 6013

Η σφραγίδα είναι ακέραιη και κατασκευάστηκε όπως τα κεραμικά σκεύη. 
Με τη μέθοδο του «τσιμπήματος» του πηλού με τα δάχτυλα, δημιουργή-
θηκε αδρή συμπαγής κατακόρυφη λαβή στην άνω επιφάνεια της. Η ορ-
θογώνια, αποστρογγυλεμένη στις γωνίες, σφραγιστική επιφάνεια φέρει 
χαραγμένο με επιμέλεια εμβληματικό θέμα: κεντρομόλο, πυκνό μαίαν-
δρο εντός διπλού ορθογώνιου πλαισίου. Μέσω δύο στενών ανοιγμάτων, 
στις μακρές πλευρές του πλαισίου, προβάλλει το μοτίβο, προσφέροντας 
τη δυνατότητα αναπαραγωγής του θέματος ως ανάγλυφου σφραγίσματος 
σε μαλακές επιφάνειες. Η σφραγίδα, μία από τις μεγαλύτερες γνωστές 
από τη νεολιθική Ελλάδα, αποκαλύπτει ένα σύμβολο-κώδικα κοινώς 
αναγνωριζόμενο από τους κατόχους της και τους θεατές των σφραγισμά-
των της εντός και εκτός του οργανωμένου οικισμού του Σέσκλου, ενώ τα 
έντονα ίχνη φθοράς από χρήση υποδηλώνουν συστηματική επικοινωνία 
μέσω συμβόλων και διακίνηση σφραγισμένων αγαθών.

Τσούντας 1908, 339-341, εικ. 271. Νεολιθικός Πολιτισμός, 334, αρ. κατ. 283 [Κ. Δη-
μακοπούλου].

Κ.Μ.

Ύστερη Πρωτοελλαδική ΙΙ περίοδος (2500/2450 - 2300/2200 π.Χ.)
Διαστ. 8,3 x 6 x 3 εκ.
Λέρνα,  Δωμάτιο CA
Δ΄ ΕΠΚΑ, Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους, αρ. ευρ. L 4.320

Τμήμα σφραγίσματος με τέσσερα αποτυπώματα της ίδιας κυκλικής 
σφραγίδας (S83). Τρεις διπλές θηλιές, που περιβάλλονται από δακτύ-
λιο, διατάσσονται γύρω από κεντρικό κύκλο και συνδέονται μεταξύ 
τους, με αποτέλεσμα να δίνουν την εντύπωση έξι συνδεόμενων θη-
λιών. Στην πίσω επιφάνεια διακρίνονται τα αποτυπώματα του πλεκτού 
καλύμματος από βούρλα που κάλυπτε το χείλος του πίθου, που είχε 
σφραγισθεί, καθώς και το αποτύπωμα τμήματος του χείλους αυτού.

CMS V.1, αρ. 50. Lerna IV, 137, 651.

Ε.Σ.

Πήλινη σφραγίδα

Πήλινο σφράγισμα
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Τέλη Πρωτοελλαδικής ΙΙ περιόδου: Λέρνα ΙΙΙD (2300/2200 π.Χ.)
Διαστ. 13,8 x 8 x 4 εκ.
Λέρνα, «Οικία των Κεράμων» – Δωμάτιο ΧΙ
Δ΄ ΕΠΚΑ, Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους, αρ. ευρ. L 4.351

Σχεδόν ακέραιο σφράγισμα τύπου Ε. Στην πρόσθια επιφάνειά του 
διατηρούνται αποτυπώματα κυκλικής σφραγίδας (S43), η οποία 
αποτελείται από έξι φυλλόσχημα μοτίβα. Τα μοτίβα αυτά διατάσ-
σονται σε δύο αντωπά ζεύγη, εκατέρωθεν δύο κεντρικών στιγμών 
και απολήγουν σε σπείρα άνω και σε L κάτω. Στην πίσω επιφάνεια 
διατηρούνται αποτυπώματα του πλεκτού καλύμματος του υπό σφρά-
γιση αντικειμένου.

CMS V.1, αρ. 97. Lerna IV, 236, 302, 651.

Ε.Σ.

Τέλη Πρωτοελλαδικής ΙΙ περιόδου: Λέρνα ΙΙΙD (2300/2200 π.Χ.)
Διαστ. 5,1 x 4 x 3 εκ.
Λέρνα, «Οικία των Κεράμων» – Δωμάτιο ΧΙ 
Δ΄ ΕΠΚΑ, Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους, αρ. ευρ. L 5.1

Τμήμα σφραγίσματος, τύπου Β, με πέντε αποτυπώματα της ίδιας 
κυκλικής σφραγίδας (S25). Απεικονίζεται μία σβάστικα, η οποία 
σχηματίζεται από τέσσερις συνδεόμενες θηλιές και στο κέντρο το 
μοτίβο L. Στην πίσω επιφάνεια διακρίνονται πέντε επάλληλες αυλα-
κώσεις, που αποτελούν τα αποτυπώματα των σχοινιών πρόσδεσης 
του σφραγίσματος σε ξύλινο κιβώτιο.

CMS V.1, αρ. 78. Lerna IV, 236, 302-303.

Ε.Σ.

Πήλινο σφράγισμα

Πήλινο σφράγισμα
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Υστεροελλαδική ΙΙ Β - ΙΙΙ Α1 περίοδος (β΄ μισό 15ου - αρχές 14ου αι. π.Χ.)
Διάμ. σφενδόνης: 1,8-2,7 εκ., διάμ. δακτυλίου: 2 εκ.
Ακρόπολη Αθηνών, Βόρεια Κλιτύς. Από παράδοση
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΒΕ 2/2004

Το λεγόμενο δαχτυλίδι του Θησέα αποτελείται από κρίκο με νεύ-
ρωση στη ράχη και ελλειψοειδή σφενδόνη. Φέρει έγγλυφη σκηνή 
ταυροκαθαψίων με ταύρο και νεαρό άλτη, που πλαισιώνονται από 
καθιστό λιοντάρι και δέντρο. Η εμφάνιση του αθλήματος αυτού 
στην εικονογραφία της ηπειρωτικής Ελλάδας σφραγίζει τη δι-
αδοχή του μινωικού ανακτορικού κόσμου από τους νέους άρχο-
ντες του Αιγαίου, τους Μυκηναίους. Η απεικόνιση του θέματος 
σε σφραγιστικό δαχτυλίδι, στο κατεξοχήν προσωπικό αντικείμενο 
κύρους των νέων ηγεμόνων, παραπέμπει στη μυθική αφήγηση της 
γέννησης της πόλης των Αθηνών από τον πρώτο της οικιστή, το 
Θησέα, που φόνευσε το Μινώταυρο και έληξε την ταπεινωτική της 
εξάρτηση από τον βασιλιά Μίνωα.

Papazoglou-Manioudaki 2009, 581-598.

Κ.Π.

Υστεροελλαδική ΙΙΙ Α - ΙΙΙ Β περίοδος (14ος - 13ος αι. π.Χ.)
Διάμ. 2,04-2,19 εκ., πάχ. 0,27 εκ.
Μυκηναϊκό νεκροταφείο Μεδεώνος, Φωκίδα
Θ΄ ΕΠΚΑ, Αρχαιολογική Συλλογή Διστόμου, αρ. ευρ. 481γ

Στην επιφάνεια του σφραγιδόλιθου είναι χαραγμένος ένας αίγαγρος, 
όρθιος μπροστά σε ένα σχηματοποιημένο δέντρο, πιθανότατα ει-
κονίζοντας το φυσικό ορεινό τοπίο που ζει το ζώο. Στα αριστερά 
απεικονίζεται οκτώσχημο κόσμημα. Οι σφραγίδες από τη γνωστή 
ως Ηπειρωτική Δημοφιλή Ομάδα (Mainland Popular Group) είναι 
κατασκευασμένοι από μαλακούς λίθους και φέρουν απλά διακοσμη-
τικά μοτίβα και σχηματοποιημένες απεικονίσεις ζώων. Η παρουσία 
του συγκεκριμένου ζώου, το οποίο μοιάζει με την κρητική αίγα, 
υποδεικνύει μία πιθανή επιρροή από ανατολικά ή μινωικά θέματα.

CMS V, suppl. 1A, 90, αρ. 81.

Ε.Τσ.

Μυκηναϊκό χρυσό σφραγιστικό δαχτυλίδι

Μυκηναϊκός φακόσχημος σφραγιδόλιθος από 
φθορίτη
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Υστεροελλαδική ΙΙΙ Α - ΙΙΙ Β περίοδος (14ος - 13ος αι. π.Χ.)
Διάμ. 1,9 εκ., πάχ. 0,95 εκ.
Μυκηναϊκό νεκροταφείο Μεδεώνος, Φωκίδα
Θ΄ ΕΠΚΑ, Αρχαιολογική Συλλογή Διστόμου, αρ. ευρ. 17126

Στη φακοειδή επιφάνεια του σφραγιδόλιθου από μαύρο στεατίτη 
απεικονίζονται εραλδικά δύο σχηματοποιημένα ελάφια με μακριές 
ουρές, κάτω από ένα κλαδί. Ανάμεσα στα πόδια και στα κέρατα 
των ελαφιών, υπάρχουν τέσσερις κύκλοι ως παραπληρωματικά μο-
τίβα, πιθανόν καρποί από το παρακείμενο κλαδί. Το έδαφος αποδί-
δεται με μία καμπύλη γραμμή κάτω από τα πόδια των ζώων. Κατά 
τη Μυκηναϊκή περίοδο, διατηρήθηκε η παράδοση του μινωϊκού 
συστήματος σφράγισης. Το σχήμα που επικρατεί στους σφραγιδόλι-
θους αυτή την περίοδο είναι το φακοειδές, που ευνοεί την περιστρο-
φική και αμφίπλευρη συμμετρία στις συχνά πλούσιες παραστάσεις.

CMS, V, 271, αρ. 337.

Ε.Τσ.

13ος αι. π.Χ.
Ύψ. 2,6 εκ., διάμ. 0,9 εκ.
«Θησαυροφυλάκιο» μυκηναϊκού ανακτόρου, Θήβα
Θ΄ ΕΠΚΑ, Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας, αρ. ευρ. 178

Η αρχική παράσταση που έχει χαραχθεί στην επιφάνεια του σφρα-
γιδοκυλίνδρου περιλαμβάνει δύο όρθιες γυναικείες μορφές με μα-
κριές πτυχωτές φούστες, πιθανότατα θεότητες, οι οποίες πλαισιώ-
νουν μια όρθια ανδρική, δαιμονική μορφή με ανθρώπινο σώμα και 
κεφάλι ζώου. Οι τρεις μορφές κρατούν ζώα από τα πίσω τους πό-
δια. Ένα ακόμη ζώο βρίσκεται πίσω από την ανδρική μορφή, ενώ 
στον ουρανό έχουν χαραχθεί δύο σφαίρες. Σε μεταγενέστερη φάση 
η αρχική παράσταση του σφραγιδοκυλίνδρου αποξέστηκε μερικώς 
ώστε να χαραχθεί αδρομερώς στο ένα άκρο της μια όρθια ανδρική 
μορφή, μεγαλύτερου μεγέθους από τις υπόλοιπες, να κρατά κερα-
σφόρο ζώο και εγχειρίδιο με καμπυλωτή λεπίδα.

Touloupa 1964, 25-27. Porada 1979, πίν. XIII: 4.3. Porada 1981, 13-14.

Ι.Φ.

Μυκηναϊκός φακόσχημος σφραγιδόλιθος από 
στεατίτη

Κυπριακός σφραγιδοκύλινδρος από λαζουρίτη
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Υστεροελλαδική ΙΙΙ Β περίοδος (1300 - 1200 π.Χ.)
Διάμ. 2,3 εκ., πάχ. 1 εκ.
Θαλαμοειδής τάφος στην περιοχή Προσφυγικά Χρισσού (αρχαία Κρίσα), Φωκίδα
Ι΄ ΕΠΚΑ, Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών, αρ. ευρ. 8536

Σφραγιδόλιθος από φαιορόδινο λίθο με υπόλευκες φλεβώσεις. Φέ-
ρει έγγλυφη παράσταση ταύρου σε κατατομή προς τα δεξιά, το 
κεφάλι του οποίου, προς τα κάτω, κοιτάζει προς τα δεξιά. Η έντο-
νη κυρτότητα του κορμού του ζώου ακολουθεί την καμπύλη της 
περιφέρειας του σφραγιδόλιθου. Σφραγιδόλιθοι όπως αυτός και 
οι αρ. κατ. 12-14 φοριούνταν πιθανότατα με κάποιο κορδόνι στο 
βραχίονα. Κατασκευασμένοι από μία ποικιλία ημιπολύτιμων λί-
θων, οι σφραγιδόλιθοι ήταν πολύτιμα προσωπικά αντικείμενα και 
αποτελούσαν μία μορφή ταυτότητας για τον ιδιοκτήτη τους. Τα 
διακοσμητικά μοτίβα τους περιλαμβάνουν θρησκευτικές σκηνές, 
ανθρώπινες μορφές και ζώα.

CMS V, 260, αρ. 319.

Α.Ψ.

Υστεροελλαδική ΙΙΙ Β - Γ περίοδος (1300 - 1100 π.Χ.)
Διάμ. 2 εκ., πάχ. 0,9 εκ.
Θαλαμοειδής τάφος στην περιοχή Προσφυγικά Χρισσού (αρχαία Κρίσα), Φωκίδα
Ι΄ ΕΠΚΑ, Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών, αρ. ευρ. 8533

Σφραγιδόλιθος ερυθρού χρώματος με υποκίτρινες και καστανές 
φλεβώσεις. Φέρει έγγλυφη παράσταση δύο καθιστών ταύρων, οι 
οποίοι αποδίδονται αντωποί και σε αντιθετική διάταξη.

CMS V, 259, αρ. 318.

Α.Ψ.

Φακόσχημος σφραγιδόλιθος από χαλαζία

Φακόσχημος σφραγιδόλιθος από ίασπη
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Υστεροελλαδική ΙΙΙ Β - Γ περίοδος (1300 - 1100 π.Χ.)
Διάμ. 1,7 εκ., πάχ. 0,8 εκ.
Θαλαμοειδής τάφος στην περιοχή Προσφυγικά Χρισσού (αρχαία Κρίσα), Φωκίδα
Ι΄ ΕΠΚΑ, Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών, αρ. ευρ. 8534

Σφραγιδόλιθος από ίασπη, ερυθρού χρώματος. Φέρει έγγλυφη πα-
ράσταση ταύρου σε κατατομή προς τα αριστερά με έντονη συστρο-
φή του κορμού, που ακολουθεί την κυρτότητα της περιφέρειας του 
σφραγιδόλιθου. Το κεφάλι αποδίδεται προς τα κάτω, ενώ τα πρόσθια 
και τα οπίσθια πόδια είναι αντιθετικώς διατεταγμένα. Το χώρο κάτω 
από την κοιλιά του ζώου καταλαμβάνει μία οκτώσχημη ασπίδα.

CMS V, 260, αρ. 320.

Α.Ψ.

Υστεροελλαδική ΙΙΙ Γ περίοδος (1200 - 1100 π.Χ.)
Διάμ. 2 εκ., πάχ. 0,8 εκ.
Θαλαμοειδής τάφος στην περιοχή Προσφυγικά Χρισσού (αρχαία Κρίσα), Φωκίδα
Ι΄ ΕΠΚΑ, Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών, αρ. ευρ. 8523

Η σφραγιστική επιφάνεια κοσμείται με έγγλυφη παράσταση αγελά-
δας που θηλάζει το μικρό της. Η αγελάδα απεικονίζεται σε κατατομή 
προς τα δεξιά και στρίβει το κεφάλι της προς τα πίσω για να καθα-
ρίσει με στοργή το μικρό μόσχο που θηλάζει. Το μοσχαράκι αποδί-
δεται στο χώρο που σχηματίζεται ανάμεσα στα πόδια της μητέρας 
του. Πίσω από τον κορμό της αγελάδας ένας κύκλος και δύο φυτικά 
μοτίβα γεμίζουν το κενό της σφραγιστικής επιφάνειας.

CMS V, 259, αρ. 317.

Α.Ψ.

Φακόσχημος σφραγιδόλιθος από ίασπη

Φακόσχημος σφραγιδόλιθος από αχάτη
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Αρχαϊκή περίοδος (600 - 550 π.Χ.)
Διάμ. 2,21 εκ., βάρ. 17,37 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1/1958

Ο πρώιμος στατήρας της Σάμου από ήλεκτρο (φυσικό κράμα χρυ-
σού και αργύρου, από τον ποταμό Πακτωλό της Λυδίας) δεν έχει 
παράσταση, καθώς τα πρώτα νομίσματα ήταν συνήθως «άτυπα». 
Ο οπισθότυπος ακολουθεί τα ίδια πρότυπα, με ένα ή περισσότερα 
έγκοιλα (κοιλότητες, βαθουλώματα). Οι δύο όψεις των νομισμάτων 
χαράσσονταν από ειδικούς χαράκτες πάνω σε σφραγίδες, οι οποίες 
αποτυπώνονταν στο πέταλο (κερματόμορφο μέταλλο) του νομίσμα-
τος από τους τεχνίτες του νομισματοκοπείου. Το συγκεκριμένο νό-
μισμα βρέθηκε στη Σάμο, στις ανασκαφές της Γερμανικής Αρχαιο-
λογικής Σχολής το 1956.

Barron 1966, 15. Οικονομίδου 1996, 41, 203, αρ. 1.

Ε.Ρ.

Στατήρας Σάμου (Ιωνία) από ήλεκτρο





«Μέγα τὸ τῆς 
θαλάσσης 
κράτος»
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«Μέγα τὸ τῆς θαλάσσης κράτος»
                                            Θουκυδίδης, Ιστορίαι, 1.143.5

«Νῦν δ᾽ ὧδε ξὺν νηὶ κατήλυθον ἠδ᾽ ἑτάροισιν
πλέων ἐπὶ οἴνοπα πόντον ἐπ᾽ ἀλλοθρόους ἀνθρώπους,
ἐς Τεμέσην μετὰ χαλκόν, ἄγω δ᾽ αἴθωνα σίδηρον.»
(Ομήρου Οδύσσεια, α 182-184)

«Εδώ έχω φτάσει με τους συντρόφους στο πλοίο μου 
ταξιδεύω για τόπο αλλόγλωσσο, 
την Τέμεσα, στο πέλαο το κρασάτο, στραφταλιστό να δώσω σίδερο, 
χαλκό να πάρω πίσω.» (μτφ. Ν. Καζαντζάκης – Ι. Κακριδής)

Η θάλασσα υπήρξε πάντα για τους Έλληνες πύλη επι-
κοινωνίας με το γύρω κόσμο, υδάτινος δρόμος ανταλλαγής 
αγαθών, ιδεών, ιστοριών, θεοτήτων, πηγή πλούτου, σταθερό 
μέσο επιβίωσης. Υπήρξε η γενεσιουργός δύναμη μύθων, τρα-
γουδιών, ανακαλύψεων, σημάδεψε βαθιά και διαμόρφωσε τον 
ελληνικό πολιτισμό. Η ίδια η Ευρώπη έφτασε στην Ελλάδα 
διασχίζοντας τη θάλασσα για να δώσει όνομα και υπόσταση 
στον πολιτισμό της Δύσης.

Οι μεγάλοι ήρωες, όπως ο Οδυσσέας (αρ. κατ. 34) και 
ο Ηρακλής (αρ. κατ. 106, 158-159), ο Θησέας (αρ. κατ. 7), 
ο Ιάσων και οι Αργοναύτες καθυπέταξαν τα μυστηριώδη και 
εχθρικά όντα που την κατοικούσαν και έφτασαν στις εσχατιές 
του κόσμου. Οι θαλασσινοί κίνδυνοι οδήγησαν σε μεταφυσι-
κές αναζητήσεις και έτσι γεννήθηκαν θεότητες και δαίμονες, 
τους οποίους ο άνθρωπος προσπαθεί να προσεταιριστεί ή να 
απωθήσει με θρησκευτικές ή μαγικές τελετουργίες. Ο Ποσει-
δώνας (αρ. κατ. 143-144) με τις πολλές υποστάσεις, μεταξύ 
άλλων δημιουργός των νησιών και κυρίαρχος των θαλασσών, 
ο Πρωτέας, ο Τρίτων, ο Φόρκυς, η Λευκοθέα, η Θέτις και οι 
άλλες Νηρηίδες ανθρωποποιούν τις αέναες δυνάμεις της θά-
λασσας. Τα δύο μεγάλα επικά ποιήματα του Ομήρου έχουν 
ως θέμα τους υπερπόντιες επιχειρήσεις και περιπέτειες, ενώ 
η Οδύσσεια είναι ένας πραγματικός «ποιητικός χάρτης» των 
άγνωστων θαλασσών.

Στη θάλασσα, στο πέλαγο, στα θαλάσσια περάσματα 
(πόντος) στράφηκαν από τους προϊστορικούς χρόνους οι κοι-
νωνίες των ανθρώπων που ζούσαν στον ελλαδικό χώρο και 
τα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου. Ήδη κατά την Ανώτε-
ρη Παλαιολιθική περίοδο (περί το 11000 π.Χ.) μεταφερόταν 

οψιανός από τη Μήλο των Κυκλάδων στο σπήλαιο Φράγχθι 
της ΒΑ Πελοποννήσου. Στην ίδια θέση έχουν βρεθεί, σε Με-
σολιθικά στρώματα (περί το 8000 π.Χ.), κόκκαλα από μεγάλα 
ψάρια ανοικτής θάλασσας, πιθανότατα τόνους. Τα μικρά σε 
μέγεθος ευρήματα –οι λεπίδες και φολίδες από τον κοφτερό 
ηφαιστειακό λίθο οψιανό και τα λεπτά ψαροκόκκαλα– αρκούν 
για να προβάλουν στην οθόνη πλεούμενα που ανοίγονται στο 
Αιγαίο πέλαγος και ψαρεύουν ή φέρνουν πρώτες ύλες, αλλά 
και ομάδες ανθρώπων με εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία 
της ναυπηγικής τέχνης, της ναυσιπλοΐας και ναυτοσύνης, των 
θαλάσσιων ρευμάτων και περασμάτων. Οι θαλασσινοί αυτοί 
γνώριζαν να διαβάζουν τα καιρικά φαινόμενα, τον ουρανό και 
τα ουράνια σώματα, να αντικαθιστούν τις πυξίδες με τα σημά-
δια και τους οιωνούς που απλόχερα δίνει η θάλασσα, ο βυθός 
και οι ζωντανοί οργανισμοί της σε όσους έχουν ‘μυηθεί’ στους 
κώδικές της.

Το Αιγαίο, με τα πολυάριθμα νησιά του σκορπισμένα στο 
πέλαγος, προσφέρει γεωγραφικά ένα μοναδικό, μέσα στη ανα-
τολική Μεσόγειο, πλέγμα δυνατοτήτων για μετακίνηση ομά-
δων ανθρώπων. Με ενδιάμεσους σταθμούς-γέφυρες τα νησιά, 
διαδόθηκε και μετοίκησε ο νεολιθικός πολιτισμός της μόνιμης 
εγκατάστασης και αγροτικής οικονομίας, ήδη κατά το ακερα-
μικό στάδιό του (περί το 7000 π.Χ.), από την ανατολική προς 
τη δυτική ακτή του Αιγαίου και την Κρήτη στα νότια. Και πάλι 
μικρά ευρήματα, όπως σπόροι καλλιεργήσιμων δημητριακών 
και οσπρίων, καθώς και οστά εξημερωμένων αιγοπροβάτων 
και βοοειδών μαρτυρούν τη μετεγκατάστασή τους από τους 
μακρινούς τόπους της φυτολογικής και ζωολογικής καταγω-
γής τους. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι, τουλάχιστον μέχρι σήμε-
ρα, είναι μεμονωμένες οι περιπτώσεις κατοίκησης στα ίδια τα 
νησιά του Αιγαίου πριν από τη Μέση Νεολιθική περίοδο (περί 
το 5500 π.Χ.), με εξαίρεση τη Μεσολιθική θέση του Μαρουλά 
στην Κύθνο.

Στην πρώιμη Εποχή του Χαλκού, κατά την τρίτη χιλιε-
τία π.Χ., αναπτύσσεται ο πρωτοκυκλαδικός πολιτισμός στην 
καρδιά του Αιγαίου. Οι Κυκλαδίτες πρωταγωνιστούν στο θα-
λάσσιο εμπόριο, κατά πάσα πιθανότητα μετάλλων, με ακτίνα 
δράσης σε όλο το Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο. Είναι 



44



45

σπουδαίοι θαλασσοπόροι με ευέλικτα, κωπήλατα πλοία (εικ. 
3, αρ. κατ. 16-17) και συγκεντρώνουν πλούτο και δύναμη. 
Αν και δεν λείπουν τα πρωτοκυκλαδικά ευρήματα από την 
ανατολική ακτή του Αιγαίου, πολύ συστηματικότερη είναι η 
κυκλαδική παρουσία και επιρροή στην Αττική, την Εύβοια 
και την Κρήτη. Επιπλέον, ευρήματα από τη Λευκάδα, στο Ιό-
νιο πέλαγος αυτή τη φορά, δηλώνουν τις σχέσεις φιλοξενίας 
και συνεργασίας των πρωτοκυκλαδιτών με το νησί αυτό να 
λειτουργεί ως ενδιάμεσος σταθμός στα ποντοπόρα εμπορικά 
ταξίδια τους, πολύ πιθανόν προς τόπους αλλόγλωσσους. Η 
πρωτοκυκλαδική ισχύς δεν πήγαζε μόνον από τη ναυτική δει-
νότητα των κοινοτήτων, αλλά και από την ικανότητά τους να 
συνάπτουν (ή να επιβάλλουν) σχέσεις ‘φιλοξενίας και συνερ-
γασίας’ με ενδιάμεσους σταθμούς ανεφοδιασμού και ανταλ-
λαγής αγαθών.

Στο τέλος της τρίτης χιλιετίας π.Χ., μεγάλες ανακατατά-
ξεις συμβαίνουν στο Αιγαίο και καταλύεται η ισορροπία των 
δικτύων επικοινωνίας και εμπορίου. Νέοι οικισμοί ιδρύονται, 
όπως η Φυλακωπή στη Μήλο, και εμφανίζεται η καινοτόμος 
τεχνολογία των ιστιοφόρων πλοίων (αρ. κατ. 18), που θα κυ-
ριαρχήσει τους επόμενους αιώνες. Τα καταστόλιστα πλοία των 
τοιχογραφιών της Θήρας αποθανατίζουν ένα πραγματικό ή μυ-
θικό γεγονός στο απόγειο της ακτινοβολίας του υστεροκυκλα-
δικού πολιτισμού γύρω στο 1600 π.Χ.

Η θαλασσοκρατία της Μινωϊκής Κρήτης (2000-1600 π.Χ.), 
με τα ιστιοφόρα της, τα δύο σημαντικά λιμάνια της Κνωσού 
και της Φαιστού, στον Πόρο και τον Κομμό, αντίστοιχα, και το 
Μινωικό αποικισμό μέχρι τη Σαμοθράκη, στο βόρειο Αιγαίο, 
σφραγίζει την ιστορία της θάλασσας, μετατοπίζοντας το κέ-
ντρο βάρους στο νότο. Μύθοι και θεότητες κυκλοφορούν μαζί 
με τα εμπορικά πλοία στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο 
–αν όχι και μέχρι την Ιβηρική χερσόννησο.

Με τη σειρά τους οι Μυκηναίοι μπόρεσαν να αποδεσμευ-
τούν από το ορεινό χερσαίο περιβάλλον της ηπειρωτικής Ελ-
λάδας και να κατακτήσουν τις αγορές της Ανατολής (αρ. κατ. 
24), να αναπτύξουν σχέσεις με τη Δύση σε αναζήτηση μετάλ-
λων και να παγιώσουν θαλάσσιες οδούς επικοινωνίας μέχρι 
την Κάτω Ιταλία και τη Σαρδηνία. Κατανόησαν την ανάγκη 
της στρατιωτικής υπεροχής στη θάλασσα και οργάνωσαν συ-
στηματικά, όπως μαθαίνουμε από τις πινακίδες της Γραμμικής 
Β΄ γραφής, την άμυνα των παραλίων τους, ενώ τα γρήγορα 
πολεμικά τους πλοία μετέφεραν τους ναυτερέτες, έτοιμους να 
αφήσουν το κουπί και να εμπλακούν σε πολεμικές επιχειρή-
σεις. Η θάλασσα αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για την τέχνη 

και τη θρησκεία της Εποχής του Χαλκού στο Αιγαίο, ο βυθός 
με τα βράχια και τα σφουγγάρια, τα ψάρια, τα δελφίνια, οι 
ναυτίλοι, οι τρίτωνες, τα χταπόδια (αρ. κατ. 19-20, 27), αλλά 
και τα πλοία (αρ. κατ. 21, 23) έγιναν σύμβολα, τελετουργικά 
αντικείμενα και αγαπητά διακοσμητικά θέματα σε τοιχογραφί-
ες, κεραμική, σφραγιδογλυφία, χρυσοχοΐα. Τα τόσο φιλόξενα, 
αλλά και συχνά επικίνδυνα παράλια και περάσματα του Αι-
γαίου πελάγους προκάλεσαν και διατήρησαν στο βυθό τους 
πολύτιμους μάρτυρες, τα ναυάγια, όπως της Δοκού, των Ιρίων, 
του Ulu Burun και της Χελιδονίας άκρας.

Η αναταραχή στην Ανατολική Μεσόγειο, στην οποία συ-
νέβαλαν και οι Λαοί της Θάλασσας, οδήγησε στο μετασχημα-
τισμό του πολιτισμού της Ύστερης Εποχής του Χαλκού και τη 
σταδιακή είσοδο στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου. Η ναυπη-
γική και η ναυσιπλοΐα δεν αδράνησαν, αντίθετα φαίνεται να 
συνδυάστηκαν δυναμικά με τις πειρατικές ή πολεμικές επιχει-
ρήσεις, όπως δείχνει η πληθώρα παραστάσεων πλοίων στην 
εικονιστική κεραμική του 12ου αιώνα π.Χ. (αρ. κατ. 22, 25-
26, 28). Οι πρώην υπήκοοι των μυκηναϊκών βασιλείων προω-
θήθηκαν και κατοίκησαν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, 
στα Δωδεκάνησα, στις δυτικές ακτές της Μικράς Ασίας και 
στην Κύπρο, έτσι ώστε το Αιγαίο πέλαγος μετατράπηκε σε μια 
θάλασσα εξ ολοκλήρου ελληνική.

Τα πρώτα μακρινά ταξίδια της νέας εποχής καταγράφο-
νται από τον Όμηρο και τον Ηρόδοτο και απηχούν παλαιότε-
ρες θαλάσσιες διαδρομές, κυρίως προς τη Βόρεια Αφρική και 
τη Δύση. Πασίγνωστη έγινε η ιστορία του Σάμιου Κωλαίου, 
που από καθαρή τύχη έπλευσε, ή μάλλον παρασύρθηκε, ως 
την Ταρτησσό έξω από τις Ηράκλειες Στήλες και επέστρεψε 
στη Σάμο κουβαλώντας αμύθητα πλούτη και αφιερώνοντας 
στο Ηραίο της πατρίδας του βαρύτιμο λέβητα. Τους επόμενους 
αιώνες οι κάτοικοι του ελλαδικού χώρου, με προεξάρχοντες 
τους Ευβοείς, δεν σταματούν να ταξιδεύουν και να επικοι-
νωνούν με Ανατολή και Δύση. Δεν είναι τυχαίο ότι ανάμεσα 
στις σημαντικότερες πόλεις-κράτη του ελληνικού κόσμου, οι 
πρωτοπόροι στην ανάπτυξη της τέχνης και του πολιτισμού, τα 
κέντρα που διαμόρφωσαν την πολιτική και οικονομική υπό-
σταση του ελληνικού κόσμου, υπήρξαν πόλεις παράκτιες με 
σημαντικούς λιμένες, όπως η Αθήνα και η Κόρινθος, η Σάμος, 
η Χίος, η Ρόδος, η Έφεσος, η Μίλητος.

Από τον 8ο αιώνα π.Χ. και για τους δύο επόμενους αιώνες 
σημαντικές ελληνικές πόλεις, λόγω υπερπληθυσμού, αλλά και 
σε αναζήτηση υπερπόντιων πηγών μετάλλων και άλλων πο-
λύτιμων πρώτων υλών, ίδρυσαν εκατοντάδες αποικίες από το 
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και των Βρετανικών νησιών φτάνοντας ως τη μακρινή, παγω-
μένη Θούλη, ο οποίος και κατέγραψε τις παρατηρήσεις του 
στο βιβλίο Γης Περίοδος, που για αιώνες έμεινε η μόνη πηγή 
γνώσης για τον Ατλαντικό Ωκεανό.

Η νικηφόρα έκβαση μιας ναυμαχίας, η διάσωση από ένα 
ναυάγιο ή ακόμη η ναυτική ισχύς μιας πόλης αποθανατίστη-
καν σε νομίσματα (αρ. κατ. 32-33, 36) και σε αναθήματα, 
προς τιμήν του εκάστοτε Σωτήρα Θεού, από ταπεινά πήλινα 
πλακίδια (αρ. κατ. 30) ως κορυφαία έργα τέχνης, όπως η Νίκη 
της Σαμοθράκης, και μεγαλοπρεπή τρόπαια ναυμαχιών με 
ενσωματωμένα τμήματα των σκαφών των ηττημένων. Αντί-
στοιχα, νεκροί πολεμιστές μίας ναυμαχίας απεικονίζονται σε 
επιτύμβια μνημεία μαχόμενοι στην πλώρη του πλοίου τους 
(αρ. κατ. 35).

Η συστηματική θαλάσσια επικοινωνία συνετέλεσε στην 
ανάπτυξη, ανταλλαγή και διάδοση των επιστημών, της φιλο-
σοφίας και γενικά του πολιτισμού, προσφέροντας τη δυνατό-
τητα μεταφοράς τόσο των ανθρώπων που γέννησαν τις νέες 
ιδέες, φιλοσόφων, καλλιτεχνών, μηχανικών, επιστημόνων, 
ρητόρων, ποιητών, όσο και των επιτευγμάτων του πνεύματος.

Σταθμό στην πρόοδο της ναυτιλίας αποτέλεσε η ανέγερση 
του Φάρου της Αλεξάνδρειας (αρ. κατ. 37) με ύψος 104 μέτρα 
και σύστημα κατόπτρων για την ενίσχυση της αντανάκλασης 
του φωτός. Η άνθηση της τεχνολογίας στους ελληνιστικούς 
χρόνους και οι ιδιοφυείς εφευρέσεις μηχανικών, όπως ο Αρ-
χιμήδης και ο Κτησίβιος, επέτρεψαν και την άνευ προηγου-
μένου ανάπτυξη της ναυσιπλοΐας. Οι Ρόδιοι, κυρίαρχοι των 
θαλασσών κατά τους ελληνιστικούς χρόνους, συνέλεξαν και 
κωδικοποίησαν για πρώτη φορά νομικές διατάξεις για τη ρύθ-
μιση της ναυσιπλοΐας που έμειναν σε χρήση ως τη Ρωμαϊκή 
εποχή.

Κατά τους αιώνες της ρωμαϊκής κυριαρχίας και στο πλαί-
σιο της Pax Romana, με τις θάλασσες ελεύθερες από πειρα-
τές και χωρίς πολεμικές συρράξεις, οι Έλληνες συνέχισαν να 
διαπρέπουν στη ναυτιλία ως την κατάρρευση της ρωμαϊκής 
αυτοκρατορίας. Η ναυτική ισχύς τους αναβιώνει ήδη από τους 
τρεις πρώτους αιώνες της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, όταν η 
Μεσόγειος γίνεται πράγματι μια «βυζαντινή λίμνη».

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Jones – Powell 1942 (1967-70). Greece and Sea. Ruipérez 
– Melena 1996. Perlès 2001. Τζάχος 2001, 357-384. Galanidou – Perlès 2003. 
Πλόες. Brodie κ.ά. 2008. Νικολόπουλος 2010. Cyclades and Western Anatolia.

Κατερίνα Κωστάντη/Κάτια Μαντέλη

βόρειο Αιγαίο, τον Εύξεινο Πόντο και τις μικρασιατικές ακτές 
ως την Κάτω Ιταλία και Σικελία, τη Γαλλία, την Ιβηρική και 
την Κυρηναϊκή, εδραιώνοντας ένα πυκνό δίκτυο εμπορικών 
και πολιτιστικών επαφών (αρ. κατ. 29). Οι Έλληνες ταξίδευ-
αν στη Μεσόγειο με πλοία ιστιοφόρα και κωπήλατα (αρ. κατ. 
31), όπως την εικόσορο, την ευρεία φορτηγίδα για εμπορικούς 
σκοπούς ή την πιο γρήγορη και ευέλικτη πεντηκόντορο, κυρίως 
για πολεμικές επιχειρήσεις ή επίσημες αποστολές. Η διήρης, 
το πλοίο με τις δύο σειρές κωπηλατών, σύντομα εξελίσσεται 
και στην Κόρινθο εφευρίσκεται η ταχύτερη τριήρης που θα κυ-
ριαρχήσει από τα τέλη του 6ου και καθ’ όλο τον 5ο αιώνα π.Χ., 
ενώ θα αποτελέσει το σύμβολο της αθηναϊκής ηγεμονίας. Τον 
5ο αιώνα π.Χ., μάλιστα, ο Θεμιστοκλής ανήγαγε την Αθήνα σε 
ισχυρή ναυτική δύναμη και υπήρξε ο εμπνευστής και βασικός 
συντελεστής της καθοριστικής νίκης του ελληνικού στόλου 
επί των Περσών στη ναυμαχία της Σαλαμίνας, ανοίγοντας το 
δρόμο για το περίκλειο «μέγα τὸ τῆς θαλάσσης κράτος».

Μετά τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου και την 
άφιξή του στον Ινδό ποταμό κατασκευάστηκε με εντολή του 
ένας στόλος φορτηγών και πολεμικών πλοίων που έπλευσαν 
το 326-325 π.Χ., υπό τις διαταγές του Νεάρχου, κατά μήκος 
των παραλίων του Ινδικού Ωκεανού ως το εσωτερικό του Περ-
σικού κόλπου, με στόχο, όχι πια αμιγώς πολεμικό ή εμπορικό, 
αλλά εξερευνητικό και επιστημονικό. Ανάλογος ήταν και ο 
σκοπός του Μασσαλιώτη Πυθέα που την ίδια εποχή ταξίδεψε 
βόρεια παραπλέοντας τα παράλια της Ιβηρικής, της Γαλατίας 

Εικ. 3. Πήλινο τηγανόσχημο αγγείο με εγχάρακτη παράσταση πλοίου. Πρώιμη 
Κυκλαδική ΙΙ περίοδος (Πολιτισμός Κέρου-Σύρου, 2800-2300 π.Χ.). Αθήνα, 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. 4974.
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16
Πρώιμη Κυκλαδική ΙΙ περίοδος (2700 - 2300 π.Χ.)
Ύψ. 3,1 εκ., διάμ. 23,3 εκ., μέγ. μήκ. 30,2 εκ.
Σύρος, πιθανότατα από το νεκροταφείο της Χαλανδιανής
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. 6184

Τηγανόσχημο σκεύος με εμπίεστη και εγχάρακτη διακόσμηση, το-
νισμένη με λευκή ύλη (καολίνη): ένα πολύκωπο πλοιάριο με ένα 
ψάρι-έμβλημα στη ψηλή του πλώρη, πλέει προς τα δεξιά ανάμεσα 
σε πλέγμα εμπίεστων σπειρών, που θυμίζουν αφρισμένα κύματα. 
Τα πολύκωπα πλοιάρια χωρίς ιστία θεωρούνται το μόνο μέσο ναυ-
σιπλοΐας στο Αιγαίο κατά την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού, είναι 
δε ενδεικτικά κοινωνικής ισχύος και υπεροχής ανάμεσα στον πλη-
θυσμό των ευπορότερων οικισμών της περιόδου. Πρόσφατα, στο 
πλαίσιο ενός προγράμματος πειραματικής αρχαιολογίας, ανακατα-
σκευάστηκαν δύο ξύλινα σκάφη αυτού του τύπου, τα οποία έπλευ-
σαν με επιτυχία στη θάλασσα.

Coleman 1985, 208, αρ.18, πίν. 35. Broodbank 1989, 319-337. Wedde 1991, 88. Θεοί 
και Ήρωες, 212, αρ. κατ. 14 [Λ. Παπάζογλου-Μανιουδάκη]. Erkurt 2011, 178-185. 
Cyclades and Western Anatolia, αρ. κατ. 13.

K.K.

Πήλινο τηγανόσχημο αγγείο με παράσταση 
πλοίου
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17
Πρωτοκυκλαδική ΙΙ περίοδος (2700 - 2300 π.Χ.)
Ύψ. 8,7 εκ., πλάτ. 9,3 εκ.
Φυλακωπή, Μήλος
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. 11440

Το όστρακο αυτό ανήκει σε αγγείο κλειστού σχήματος της κατη-
γορίας σκούρας στιλβωμένης και εγχάρακτης κεραμικής. Η περί-
οδος στην οποία χρονολογείται προηγείται του Πρωτοκυκλαδικού 
ΙΙΙ οικισμού της Φυλακωπής. Εδώ απεικονίζεται μία μοναδική για 
την εποχή σκηνή: ο πηδαλιούχος ενός κατά τα φαινόμενα χωρίς 
ιστία κωπήλατου πλοίου στέκεται πάνω στο καμπυλόγραμμο στιγ-
μωτό σκαρί και κρατάει κατακορύφα επίμηκες κουπί-πηδάλιο. Τα 
γεννητικά όργανα προβάλλουν κάτω από τον τριγωνικού σχήματος 
κορμό τονίζοντας την αρρενωπότητα του. Μία οριζόντια εγχάραξη 
που απολήγει σε πέντε ακτινωτά γραμμίδια αποδίδει κατά πάσα 
πιθανότητα το χέρι της μορφής σε μία, μάλλον, παράξενη χειρο-
νομία. Η χρωματική αντίθεση των γεμισμένων με λευκή χρωστική 
ουσία εγχαράξεων πάνω στο σκουρόχρωμο βάθος προωθεί την πα-
ράσταση σε πρώτο επίπεδο, αποθανατίζοντας μία δυνητικά αενάως 
επαναλαμβανόμενη στιγμή αρσενικής ναυτικής ‘κυριαρχίας’. Οι 
απεικονίσεις πλοίων από το νεολιθικό Στρόφιλα της Άνδρου και 
τις Πρωτοκυκλαδικές ΙΙ λίθινες πλάκες με ανθρώπινες μορφές και 
πλοία από την Κορφή τ’ Αρωνιού της Νάξου, όπως και τα Πρω-
τοκυκλαδικά ΙΙ τηγανόσχημα σκεύη με τη σχετική θεματολογία, 
διευρύνουν τον ορίζοντα της συγκριτικής μελέτης.

Broodbank 2000, 341-349, εικ. 116 (άνω: χρονολογούμενο στην ΠΚ ΙΙΙ). Βλ. 
Televantou 2008, 43-54 (για το Στρόφιλα). Marthari 2008, 71-84 (για ΠΚ ΙΙ κεραμι-
κή). Goodison 2008, 417-432 (για συμβολισμό).

Κ.Μ.

Θραύσμα πήλινου αγγείου με εγχάρακτη 
παράσταση πλοίου
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Πρωτοκυκλαδική ΙΙΙ περίοδος (2300 - 2000 π.Χ.)
Ύψ. 9 εκ., πλάτ. 9,7 εκ.
Φυλακωπή, Μήλος 
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. 11444

Στο όστρακο, από κλειστό αγγείο, απεικονίζεται το κεντρικό τμήμα 
ιστιοφόρου πλοίου. Η παράσταση, ζωγραφισμένη με την αμαυρό-
χρωμη μελανού-επί-λευκού/κίτρινου τεχνική, υπογραμμίζεται από 
διπλή γραμμή. Μία όμοια γραμμή αποδίδει το σκαρί του πλοίου, το 
οποίο είναι εξοπλισμένο με τουλάχιστον επτά κουπιά και ένα μπρο-
στινό επίμηκες κουπί-πηδάλιο. Το κατακόρυφο κεντρικό κατάρτι 
είναι δεμένο και από τις δύο πλευρές με διπλό σκοινί σε τριγωνική 
διάταξη. Το σχηματιζόμενο τρίγωνο συμβολίζει πιθανόν τα ανοιχτά 
πανιά του πλοίου. Η παράσταση ανήκει στις ελάχιστες σωζόμενες 
με ναυτικό περιεχόμενο από την εποχή αυτή και τεκμηριώνει την 
υιοθέτηση της χρήσης ιστιοφόρων πλοίων στις Κυκλάδες και το Αι-
γαίο. Η καινοτομία των ιστίων αύξησε την ταχύτητα των θαλάσσιων 
ταξιδιών και ενίσχυσε το δίκτυο της ναυτικής διάδρασης, μέσα στο 
οποίο ο νεοϊδρυθείς οικισμός της Φυλακωπής διαδραμάτισε διακρι-
τό ρόλο.

Atkinson κ.ά. 1904, πίν. ΧΙΙ, αρ. 23. Broodbank 2000, 341-349, εικ. 116. 

Κ.Μ. 

Yστερομινωική I περίοδος (1600 - 1450 π.Χ.)
Διαστ. 2,2 x 1,5 εκ., πάχ. 0,95 εκ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, Συλλογή H. Schliemann

Το θαλάσσιο περιβάλλον αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τους καλ-
λιτέχνες της μινωικής Κρήτης. Τα θαλάσσια όντα εικονίζονται σε 
όλες σχεδόν τις εκφάνσεις της μινωικής τέχνης. Η παράσταση των 
τριών δελφινιών, παρά τη συμβατικότητα με την οποία αποδίδο-
νται οι μορφές, χαρακτηρίζεται από την ικανότητα να δημιουργη-
θεί ατμόσφαιρα κίνησης και ζωτικότητας. Κάτω από τα δελφίνια 
εικονίζεται μικρό κλαδί.

CMS V, 176. Krzyszkowska 2005, 144.

Σ.Μ.

Θραύσμα αμαυρόχρωμου γραπτού πήλινου 
αγγείου με παράσταση πλοίου

Μινωϊκός αμυγδαλόσχημος σφραγιδόλιθος από 
ίασπη με δελφίνια
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Ύστερη Εποχή Χαλκού ΙΙ (;) (1500/1450 - 1400 π.Χ.)
Διάμ. 1,8 εκ., πάχ. 0,6 εκ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, Συλλογή Η. Schliemann

Στην επιφάνεια του λίθου, που φέρει κάθετη διαμπερή οπή, ει-
κονίζεται όρθια ανδρική μορφή να κρατά δύο μεγάλα ψάρια. Η 
παράσταση πλαισιώνεται από κλαδιά, ενώ μικρότερα κλαδιά δι-
ακρίνονται κάτω, ανάμεσα στα πόδια της μορφής και τα κεφάλια 
των ψαριών. Το άνω τμήμα του κορμού της μορφής είναι ακάλυ-
πτο, ενώ το κάτω φέρει ζώμα. Η μορφή ταυτίζεται με τον «Πότνιο 
θηρών», αντίστοιχο της «Πότνιας θηρών», θεότητας ανατολικής 
προέλευσης, που επιβάλλεται στις δυνάμεις της φύσης και εικο-
νίζεται στην κρητομυκηναϊκή τέχνη να κρατά ή να καθυποτάσσει 
ζώα, συχνά άγρια ή μυθικά.

CMS V, 181. Barclay 2001, 373-386.

Σ.Μ.

Ύστερη Εποχή Χαλκού ΙΙ - ΙΙΙ Α1 (1500/1450 - 1350 π.Χ.)
Διάμ. 2,735 εκ., πάχ. 0,76 εκ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, Συλλογή Τζιβανόπουλου 1

Ο λίθος φέρει έγγλυφες παραστάσεις και στις δύο όψεις. Στην εικονιζό-
μενη παράσταση δύο ανδρικές μορφές επιβαίνουν σε πλοίο, του οποίου 
διακρίνεται η πλώρη. Η πρώτη τείνει εμπρός το χέρι της, ενώ η δεύτερη, 
πίσω από το κατάρτι του πλοίου, κωπηλατεί ή υψώνει τα πανιά. Ένα 
πτηνό τους συνοδεύει στο ταξίδι τους. Παρά την αφαιρετική απόδο-
ση των μορφών, η σύνθεση χαρακτηρίζεται από ζωντάνια και κίνηση 
απηχώντας ενδεχομένως τη δράση των θαλασσοπόρων της δεύτερης 
προχριστιανικής χιλιετίας, ανάμνηση των οποίων διατηρείται ίσως στις 
διηγήσεις της Αργοναυτικής εκστρατείας και του Τρωϊκού πολέμου.

CMS V, 184 b. Σβορώνος 1915, 71, αρ. 1. Treuil κ.ά. 1996, 458-471.

Σ.Μ.

Φακόσχημος σφραγιδόλιθος από Σπαρτιατικό 
βασάλτη (Lapis Lacedaemonius) με «Πότνιο θηρών»

Σφραγιδόλιθος από σαρδόνυχα (ή κορναλίνη) με 
πλοίο



52

22

23

Φυλακωπή ΙΙΙ / Ύστερη Κυκλαδική ΙΙΙ περίοδος (14ος - 12ος αι. π.Χ.)
Ύψ. 1,8 εκ., μήκ. 10,27 εκ., πλάτ. 4,7 εκ.
Φυλακωπή, Μήλος
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. 9892

Το ομοίωμα, από καστανό πηλό, με λευκό επίχρισμα και μελανή 
βαφή, αποδίδει μια κωπήλατη λέμβο, με ελαφρώς υπερυψωμένη πλώ-
ρη που απολήγει σε οξεία καρίνα. Οι εγκάρσιες γραμμές στο κύτος 
δηλώνουν τον εσωτερικό ξύλινο σκελετό που συγκρατούσε τις πλευ-
ρικές σανίδες του κελύφους. Οι ζωγραφιστοί οφθαλμοί στην πλώρη 
παραπέμπουν στα μεταγενέστερα ελληνικά πλοία, που έπρεπε να 
«βλέπουν» στον ελεύθερο ορίζοντα του πλου και να προστατεύουν 
το σκάφος από κάθε κακό. Η διακίνηση ανθρώπων, εμπορευμάτων 
και ιδεών στην κοσμοπολίτικη Φυλακωπή, οφειλόταν στη ναυτική 
δεινότητα των νησιωτών κατοίκων της και στα επιδέξια σκαριά τους, 
που σφράγισαν την Ιστορία της ύστερης Χαλκοκρατίας στο Αιγαίο.

Smith 1896-97, 20-25. Wachsmann 2009, 149-150, εικ. 7.42.

Κ.Π.

Υστεροελλαδική ΙΙΙ Β περίοδος (13ος αι. π.Χ.)
Διάμ. 1,79 εκ., πάχ. 0,78 εκ.
Μυκηναϊκή εγκατάσταση Αντίκυρας, Βοιωτία
Θ΄ ΕΠΚΑ, Αρχαιολογική Συλλογή Διστόμου, αρ. ευρ. 17578

Το πλοίο απεικονίζεται με καμπύλο κύτος και κυρτό κατάστρωμα, 
ενώ η πλώρη, ψηλότερα από την πρύμνη, απολήγει σε ζωόμορφο 
κεφάλι. Στη μέση του καταστρώματος υψώνεται κατάρτι, όπου στη-
ρίζεται το ιστίο. Τα δύο ζεύγη λοξών γραμμών κάτω από την πλώ-
ρη και την πρύμνη αποτελούν πιθανότατα τα κουπιά. Τα μυκηναϊκά 
πλοία, στους διευρυμένους πλέον, προς Ανατολή, Δύση και Βόρεια 
Αφρική, θαλάσσιους δρόμους, μετέφεραν προϊόντα, όπως λάδι, κρα-
σί, αγγεία, όπλα και κοσμήματα και εισήγαγαν ελεφαντόδοντο, χρυ-
σό, ασήμι, χαλκό και ημιπολύτιμους λίθους.

Sotiriadis 1912, 129-140. Μπαζιωτοπούλου 1980, 261. Μπαζιωτοπούλου 1988. Σι-
δέρης 2001, 110-125.

Ε.Τσ.

Πήλινο ομοίωμα λέμβου

Μυκηναϊκός φακόσχημος σφραγιδόλιθος από 
στεατίτη
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13ος αι. π.Χ.
Ύψ. 50,5 εκ., διάμ. βάσης: 4,5 εκ., διάμ. χείλους: 10,5 εκ., μέγ. διάμ. (χωρίς τις 
λαβές): 24,7 εκ.
Θολωτός τάφος Μενιδίου, Αττική
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. 2014

Τροχήλατος αμφορέας με εγχάρακτο τραπεζιόσχημο σημείο κερα-
μέα στη μία λαβή. Οι χαναανίτικοι αμφορείς, τα κοινότερα εισηγ-
μένα στο Αιγαίο αγγεία, χρησιμοποιήθηκαν για την αποθήκευση 
και μεταφορά μιας μεγάλης ποικιλίας αγαθών, όπως κρασί, λάδι, 
μέλι, ελιές, ρητίνες, ακόμη και μικρά αγγεία και χάντρες. Βρίσκο-
νται τόσο σε ταφικά, όσο και σε οικιστικά περιβάλλοντα και είναι 
ενδεικτικά των εντατικών θαλάσσιων επαφών και του ανθηρού 
υπερπόντιου εμπορίου μεταξύ των μυκηναϊκών βασιλείων και της 
ανατολικής Μεσογείου στο απόγειο της μυκηναϊκής εξάπλωσης 
κατά το 14ο και 13ο αιώνα π.Χ.

Lolling 1880, 24, πίν. IX.2. Cline 1994, αρ. 298. Πλόες, αρ. κατ. 3 [Λ. Παπάζο-
γλου-Μανιουδάκη]. Aruz – Benzel – Evans 2008, 314-320.

Κ.Κ.

Χαναανίτικος αμφορέας
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Μυκηναϊκή εποχή (12ος αι. π.Χ.)
Μεγ. σωζ. πλάτ. 19 εκ., ύψ. 14 εκ. 
Κύνος Λιβανατών, Φθιώτιδα
ΙΔ΄ ΕΠΚΑ, Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας, αρ. ευρ. Κ 8990

Απεικονίζεται μακρύ και στενό, κωπήλατο πλοίο, πάνω στο κατά-
στρωμα του οποίου παρουσιάζονται τέσσερις μορφές: αριστερά, 
στην κερατόσχημη πρύμνη, ο πηδαλιούχος κρατά το πηδάλιο, στο 
μέσον, παράσταση μάχης με δυο πολεμιστές που φέρουν ασπίδες, 
μια στρογγυλή και μια οκτώσχημη, και επιτίθενται προς τα δεξιά με 
υψωμένα ακόντια, ενώ δεξιά στέκεται τοξότης με λυγισμένο προς τα 
πίσω το δεξί του χέρι και τεταμένο το αριστερό, με το οποίο κρατά 
τόξο. Η πτηνόσχημη πλώρη δεξιά φέρει δώδεκα μικρές προεξοχές 
στην εσωτερική πλευρά της. Την εικονιστική παράσταση οριοθετούν 
επάνω πλατιά οριζόντια καστανέρυθρη ταινία, που περιτρέχει το χεί-
λος, και κάτω δυο λεπτότερες παράλληλες ταινίες. Η παράσταση 
αποδίδει σχηματικά πολεμική δράση εν πλω. Πρόκειται εξάλλου για 
είδος πλοίου, κατάλληλου για τη γρήγορη προσάραξη σε αμμώδεις 
παραλίες, όπως περιγράφεται στα ομηρικά έπη. Από το όστρακο του 
Κύνου αντλούνται πολύτιμες πληροφορίες για την κατασκευή των 
πολεμικών πλοίων της Ύστερης Εποχής του Χαλκού.

Dakoronia 1987,117-122. Dakoronia 1991, 159-172. Κωτούλας κ.ά. 2002, 43-44. 
Wachsmann 1998, 137, εικ. 7.16.9B. Wedde 1999, 469, πίν. LXXXVII & LXXXVIII.

Σ.Δ.

Όστρακο εικονιστικού κρατήρα με πλοίο
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Υστεροελλαδική ΙΙΙ Γ περίοδος (12ος αι. π.Χ.)
Σωζ. μήκ. 9,4 εκ.
Φυλακωπή, Μήλος
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. Π 12099

Όστρακο από το άνω τμήμα και το χείλος αγγείου, με παράσταση 
πλοίου, από το οποίο διακρίνεται τμήμα της πλώρης και δεκατέσ-
σερα από τα κουπιά. Οι παραστάσεις –πιθανότατα πολεμικών– 
πλοίων στην κεραμική είναι πολύ δημοφιλείς κατά το τέλος του 
Μυκηναϊκού κόσμου και έχουν συνδεθεί με τις αναταραχές, που 
προκάλεσαν κυρίως οι επιδρομές των Λαών της Θάλασσας, και 
την κατάλυση του κεντρικού ανακτορικού συστήματος. Ανάλογες 
αναπαραστάσεις που σώζονται ολόκληρες, απεικονίζουν πλοία με 
είκοσι πέντε κουπιά σε κάθε πλευρά (πεντηκόντοροι).

Edgar 1904, 80-176. Sakellarakis 1992, 117, αρ. κατ. 257. Barako 2003, 163-171.

Ε.Κ.-Σ.

Υστεροελλαδική ΙΙΙ Γ περίοδος (12ος αι. π.Χ.)
Ύψ. 25 εκ.
Δίπυλο (τείχος), Αττική
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. Π 5649

Ψευδόστομος αμφορέας διακοσμημένος και στις δύο όψεις της κοι-
λιάς του με δύο φυσιοκρατικά, αλλά στιλιζαρισμένα, χταπόδια. Οι 
ψευδόστομοι αμφορείς χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση και 
μεταφορά υγρών προϊόντων (λάδι ή κρασί). Η διακόσμηση του αγ-
γείου ανήκει στο Ρυθμό του Πολύποδος, ο οποίος κατάγεται από τον 
παλαιότερο Θαλάσσιο Ρυθμό της Μινωικής Κρήτης, και είναι ένας 
από τους δύο κύριους διακοσμητικούς ρυθμούς της προχωρημένης 
Υστεροελλαδικής ΙΙΙ Γ περιόδου (μέσα 12ου αιώνα π.Χ.). Τέτοια 
αγγεία παράγονται και διακινούνται, λίγο πριν το τέλος του Μυκη-
ναϊκού κόσμου, κυρίως στα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, όπου ο 
κόσμος της θάλασσας ήταν η κύρια πηγή έμπνευσης και δημιουργί-
ας, αλλά και σε παραθαλάσσιες θέσεις της ηπειρωτικής χώρας.

Noack 1907, 558, πίν. XXV.1. Paschalidis 2009.

Ε.Κ.-Σ.

Όστρακο αγγείου με πλοίο

Ψευδόστομος αμφορέας με χταπόδια
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Ύστερη Υστεροελλαδική ΙΙΙ Γ περίοδος (α΄ μισό 11ου αι. π.Χ.).
Ύψ. 15,1 εκ., διάμ. χείλους: 10,8 εκ., διάμ. βάσης: 13 εκ.
Θολωτός τάφος Τραγάνας, Μεσσηνία
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. 6098

Το αγγείο είναι κατασκευασμένο από καστανέρυθρο πηλό με λευ-
κωπό επίχρισμα και μελανή, εξίτηλη βαφή. Στην πλατειά ζώνη του 
σώματος εικονίζεται μεγάλο, ιστιοφόρο, πολεμικό πλοίο. Πάνω στο 
έμβολο της πλώρης ορθώνεται μια πυργοειδής κατασκευή με ομοί-
ωμα υδρόβιου πτηνού στην κορυφή. Το απλωμένο πανί δηλώνει την 
κίνηση του σκάφους. Το πηδάλιο της πρύμνης με τη χειρολαβή και 
τα σχοινιά που φτάνουν ως εκεί από το κατάρτι επιβεβαιώνουν τη 
δυνατότητα επιδέξιων ελιγμών. Η γέφυρα του σκάφους με τα είκοσι 
πέντε ανοίγματα για τα κουπιά, φανερώνει ότι πρόκειται για μια μυ-
κηναϊκή πεντηκόντορο (πλοίο με πενήντα κουπιά), το είδος του σκά-
φους, που σφράγισε την ταραγμένη Ιστορία του τέλους των μεγάλων 
αυτοκρατοριών στην ανατολική Μεσόγειο του 12ου αιώνα π.Χ.

Κουρουνιώτης 1914, 107-109. Vermeule – Karageorghis 1982, 145 αρ. κατ. ΧΙ.92. 
Wachsmann 2009, 130-137, εικ. 7.17.

Κ.Π.

825-800 π.Χ.
Ύψ. 5,3 εκ., διάμ. βάσης: 5,2 εκ.
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. 18471

Στο ύψος της λαβής του αγγείου, δύο πλοία, με έντονα καμπύλο το 
περίγραμμα της πρύμνης και τα κουπιά πλοήγησης ακουμπισμένα 
στην πλώρη, απεικονίζονται σε δύο ισάριθμες μετόπες που διαχωρί-
ζονται από μία τρίτη με διαγραμμισμένο μαίανδρο. Η χρονική στιγ-
μή της εμφάνισης των πλοίων στην αττική γεωμετρική αγγειογραφία 
συμπίπτει με την έναρξη του δεύτερου αποικισμού. Οι πρώιμες πα-
ραστάσεις σκηνών από το θαλάσσιο βίο των Αθηναίων εγκαινιάζουν 
και σηματοδοτούν την μεγάλη Αθηναϊκή ναυτική δύναμη, ένα από 
τα κύρια χαρακτηριστικά της δημοκρατίας.

Kirk 1949, 93-153. Αθήνα – Σπάρτη, 49, αρ. κατ. 1 [Α. Γκαδόλου].

Α.Γκ.

Πήλινη δίωτη πυξίδα με παράσταση πλοίου

Μόνωτος σκύφος με παράσταση πλοίου
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Αρχές 7ου αι. π.Χ.
Μέγ. μήκ. 14,3 εκ., μέγ. πλάτ. 9,2 εκ.
Tέμενος Αθηνάς, Σούνιο
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. 14935

Φέρει παράσταση άσκησης πολεμικής ετοιμότητας. Στο σωζόμενο 
τμήμα του πλακιδίου απεικονίζονται πέντε πολεμιστές στο κατά-
στρωμα πλοίου. Φορούν κράνη και κρατούν στρογγυλή ασπίδα και 
διπλό δόρυ, ενώ έχουν αφήσει τα κουπιά στερεωμένα με θηλιές 
στους σκαρμούς. Στην πρύμνη ο πηδαλιούχος δίνει τα παραγγέλ-
ματα. Έχει αποδοθεί στο «Ζωγράφο του Αναλάτου». Αποτελεί 
ανάθημα στο ιερό του Σουνίου με αφορμή κάποια νίκη σε ναυμα-
χία ή διάσωση από ναυάγιο. Ίσως πάλι μπορεί να συσχετιστεί με 
τον ήρωα Φρόντη, ικανότατο πηδαλιούχο του Μενελάου, ο οποίος, 
σύμφωνα με τον Όμηρο, είχε ταφεί εκεί.

Στάης 1917, 209, εικ. 19. Greece and Sea, 165, αρ. 62 [G. Kalogeropoulou]. Human 
Figure, 91, αρ. 18 [I. Touratsoglou].

Ε.Ζ.

Ύστερη Κορινθιακή Ι περίοδος (575 - 550 π.Χ.)
Ύψ. 13 εκ., διάμ. βάσης: 7 εκ.
Τανάγρα, Βοιωτία
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. 281

Στο σώμα του αγγείου παριστάνεται σειρήνα με διπλή κεφαλή, αν-
δρική και γυναικεία, ενώ στην άλλη όψη εμβολοφόρο πλοίο με την 
πλώρη προς τα δεξιά. Στην πρύμνη κάθεται ο πηδαλιούχος, ενώ ο 
κελευστής, όρθιος, δίνει τα παραγγέλματα στους τέσσερις κωπη-
λάτες. H Κόρινθος, σημαντική εμπορική δύναμη, ίδρυσε πολλές 
αποικίες με τέτοια ποντοπόρα πλοία, κυρίως στη Δύση, ελέγχοντας 
έτσι τους θαλάσσιους δρόμους. Από το Θουκυδίδη αναφέρεται ο Κο-
ρίνθιος Αμεινοκλής ως ο πρώτος περίφημος ναυπηγός, ο οποίος το 
704 π.Χ. ναυπήγησε για λογαριασμό των Σαμίων τέσσερις τριήρεις.

CVA Athènes Musée National 2, III Ic, εικ. 2:3, 4, 5. Ταξιδεύοντας με το πλοίο της 
Κερύνειας, 82, αρ. κατ. 53. Amyx 1988, 242.

Ε.Ζ.

Τμήμα πήλινου πλακιδίου

Κορινθιακός σφαιρικός αρύβαλλος με πλοίο
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περ. 525 π.Χ.
Διάμ. 2,05 εκ., βάρ. 12,21 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1894/5 Η 2374

Ο πολιτισμός της Σαντορίνης υπήρξε από τους παλαιότερους στον 
ελλαδικό χώρο. Τα «δελφίνια του Αιγαίου» ενέπνευσαν τους ντό-
πιους τεχνίτες ήδη από τα προϊστορικά χρόνια, οι οποίοι τα απεικό-
νισαν σε τοιχογραφίες, αγγεία και σφραγιδόλιθους. Στο νόμισμα τα 
δελφίνια που κολυμπούν με αντίθετη φορά, δημιουργούν μια σύν-
θεση που καλύπτει όλο το πεδίο της μικρής μεταλλικής επιφάνειας. 
Η παράσταση αυτή αντανακλά την ελευθεριότητα του καλλιτέχνη 
τόσο στην επιλογή του θέματος όσο και στην απόδοσή του, όπου 
επικρατεί ο ρεαλισμός. Στην οπίσθια όψη έγκοιλο τετράγωνο με 
διάχωρα.

Αιγαίο των Νομισμάτων, 81.

Ε.Ρ.

περ. 500 - 480 π.Χ.
Διάμ. 2,58 εκ., βάρ. 8,51 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, Συλλογή Εμπεδοκλέους

Τα φυσιοκρατικά θέματα εμπνέουν τους χαράκτες των νομισμά-
των. Στην εμπρόσθια όψη μία αγελάδα στρέφει το κεφάλι της προς 
τα δεξιά, ανασηκώνοντας ένα από τα πίσω πόδια. Η παράσταση 
περιβάλλεται από στικτό κύκλο. Χταπόδι καλύπτει το έγκοιλο 
τετράγωνο στην οπίσθια όψη, το οποίο αποδίδεται με ρεαλιστικό 
τρόπο και προδίδει την εξοικείωση των Ερετριέων με τη θάλασσα 
και τα πολύτιμα προϊόντα της. Ειδικότερα τα ζώα της «θάλασσας» 
αποτυπώνονται στις νομισματοκοπίες νησιών, που ήταν στενά συν-
δεδεμένα με αυτή. Το γράμμα Ε είναι το αρχικό του εθνικού και της 
πόλης της Ερέτριας.

Jenkins 1990, 28-29. Οικονομίδου 1996, 50-51, 207, αρ. 19.

Ε.Ρ.

Αργυρός στατήρας Θήρας (Σαντορίνη), 
Κυκλάδες

Αργυρό δίδραχμο Ερέτριας με χταπόδι



59

34
Τέλη 6ου αι. π.Χ. 
Ύψ. 31 εκ., διάμ. χείλους: 6,1 εκ., διάμ. βάσης: 6,4 εκ.
Ερέτρια
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ.  1130

Μελανόμορφη λήκυθος λευκού βάθους του Ζωγράφου του Εδιμ-
βούργου, στην οποία εικονίζεται ο Oδυσσέας, δεμένος πισθάγκωνα 
στο κατάρτι του πλοίου του, να ακούει μαγεμένος τις Σειρήνες, που 
παίζουν τη λύρα και το διπλό αυλό σκαρφαλωμένες σε βράχους 
δεξιά και αριστερά του. Παρόλο που το πλοίο του Οδυσσέα δη-
λώνεται συνοπτικά ως κατάρτι, που έχει τη μορφή ιωνικού κίονα, 
έντονο είναι στην παράσταση το θαλάσσιο στοιχείο, καθώς ανά-
μεσα στον ήρωα και τις Σειρήνες δύο δελφίνια βουτούν μέσα στη 
θάλασσα. Σύμφωνα με την ομηρική περιγραφή (Οδύσσεια, μ 37-
58, 153-200), ο Οδυσσέας δέθηκε στο κατάρτι του πλοίου του για 
να ακούσει το τραγούδι των Σειρήνων, ενώ οι σύντροφοί του, με 
αυτιά βουλωμένα με κερί, δε μπήκαν στον πειρασμό να παρασυρ-
θούν από τη θανάσιμα γλυκιά φωνή τους.

ABV 476. BAPD 303367. Paralipomena 217. Addenda² 120. Hatzivassiliou 2010, 35, 
59, 61, 62, 90, 145 αρ. 525. 

Χ.Α.

Λήκυθος με τον Οδυσσέα και τις Σειρήνες
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35
περ. 320 π.Χ.
Ύψ. 76 εκ. 
Χαϊδάρι, συμβολή Ιεράς οδού και Πλαταιών (1980), Αθήνα
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. 9167

Η λήκυθος σώζεται αποσπασματικά. Μέσα σε αρχιτεκτονικό πλαί-
σιο στον τύπο μακριάς πλευράς ναΐσκου, με παραστάδες που υπο-
βαστάζουν επιστύλιο με ακροκέραμα, υπάρχει ανάγλυφη παράστα-
ση πλώρης τριήρους και πολεμιστή όρθιου στο κατάστρωμά της. 
Τα κύρια χαρακτηριστικά στοιχεία της τριήρους αποδίδονται με 
επάλληλες ανάγλυφες ζώνες διαφορετικού πλάτους. O πολεμιστής 
παριστάνεται μαχόμενος σε ευρύ διασκελισμό προς τα δεξιά. Φορά 
θώρακα και πτυχωτό χιτωνίσκο. Με το αριστερό χέρι κρατά ασπίδα 
και με το δεξί, υψωμένο και λυγισμένο στον αγκώνα, κρατά ξίφος ή 
δόρυ, το οποίο θα αποδιδόταν χρωματικά, όπως και το κράνος. Το 
υπόλοιπο αγγείο διακοσμείται με ανάγλυφα φυτικά και αφηρημένα 
μοτίβα: ο ώμος και το σώμα με γλωσσωτό κόσμημα, το άνω μέρος 
του σώματος με ταινία διπλού αλυσιδωτού πλοχμού και η λαβή με 
φύλλα άκανθας.
Ο μαχόμενος πολεμιστής είναι ο νεκρός για τον οποίο στήθηκε το 
μνημείο και το πλοίο δηλώνει την εν ζωή ασχολία ή την αιτία του 
θανάτου του. Η απόδοσή του σε μεγαλύτερη κλίμακα από αυτή του 
πλοίου τον κατατάσσει στη σφαίρα των αφηρωισμένων νεκρών. 
Η ναυμαχία κατά την οποία θα έπεσε νεκρός θα έλαβε χώρα είτε 
στην πρώτη δεκαετία του δεύτερου μισού του 4ου αιώνα π.Χ., κατά 
τις πολεμικές συγκρούσεις μεταξύ Αθηναίων και Μακεδόνων που 
προηγήθηκαν της νίκης του Φιλίππου στη Χαιρώνεια (338 π.Χ.), 
είτε, πιθανότερα, γύρω στο 322 π.Χ., κατά τις εχθροπραξίες που 
ακολούθησαν το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και έληξαν με 
τις ναυμαχίες της Αβύδου και της Αμοργού (322 π.Χ.).

Τζάχος 2001, 370-375, εικ. 12-14.

Ε.Λ.

Μαρμάρινη επιτύμβια λήκυθος με ανάγλυφη 
τριήρη
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306 - 283 π.Χ.
Διάμ. 2,82 εκ., βάρ. 16,82 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, Συλλογή Εμπεδοκλέους

Στον εμπροσθότυπο η Νίκη, όρθια σε πλώρη πλοίου προς τα αρι-
στερά, σαλπίζει τη νίκη του Δημήτριου Πολιορκητή εναντίον του 
Πτολεμαίου Α΄ στη Σαλαμίνα της Κύπρου το 306 π.Χ. Το σπασμέ-
νο ακροστόλιο του πλοίου δηλώνει την ήττα. Στο αριστερό της 
χέρι κρατά στυλίδα, σύμβολο ναυτικής επιτυχίας. Στον οπισθότυ-
πο απεικονίζεται ο Ποσειδώνας, προστάτης θεός του Δημήτριου 
Πολιορκητή, σε διασκελισμό προς τα αριστερά, να εξακοντίζει 
τρίαινα, με ιμάτιο ριγμένο στο αριστερό του χέρι.

Οικονομίδου 1996, 158, αρ. 139. SNG Greece 2, αρ. 942. Μύθος και Νόμισμα, 47, 
αρ. 62, 175, αρ. 67.

Δ.-Ε.Λ.

Επί Αντωνίνου Ευσεβούς, 138 - 161 μ.Χ.
Διάμ. 2,89 εκ., βάρ. 13,80 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 2668α 193/601, 58, 1967C

Στον οπισθότυπο απεικονίζεται ο Φάρος της Αλεξάνδρειας, ένα 
από τα Επτά Θαύματα της αρχαιότητας. Κατασκευάστηκε από 
τον Κνίδιο αρχιτέκτονα Σώστρατο με εντολή του Πτολεμαίου Β΄ 
Φιλαδέλφου (286-246 π.Χ.) και σύντομα αναδείχθηκε σε σύμβο-
λο της πόλης, που φώτιζε όχι μόνο την πόλη της Αλεξάνδρειας, 
αλλά μεταφορικά και τον υπόλοιπο κόσμο. Η απεικόνισή του σε 
νομίσματα παρέχει σημαντικά στοιχεία για την όσο το δυνατόν 
πιστότερη αναπαράσταση ενός σπουδαίου αρχιτεκτονήματος, που 
δε σώζεται σήμερα.

Νομίσματα και Νομισματική, 205, αρ. 4.

Δ.-Ε.Λ.

Αργυρό τετράδραχμο Δημητρίου Πολιορκητή 
με πλοίο

Χαλκό νόμισμα με το Φάρο της Αλεξάνδρειας 
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Η λέξη δῆμος, το πρώτο συστατικό στοιχείο της λέξης 
δημοκρατία, είναι τόσο παλαιά όσο η πρώτη καταγεγραμμέ-
νη μορφή της ελληνικής γλώσσας στις μυκηναϊκές πινακίδες 
της Γραμμικής Β΄ γραφής (13ος αιώνας π.Χ.) (εικ. 4, αρ. 
κατ. 38). Σε αυτές da-mo (δάμος) είναι μία περιοχή με τον 
πληθυσμό της και da-mo-ko-ro (δαμοκόρος) είναι ο εποπτεύ-
ων αξιωματούχος.

Μετά την κατάλυση των μυκηναϊκών ανακτορικών κέ-
ντρων (12ος αιώνας π.Χ.) και στη μακρόχρονη πορεία προς 
την αρχική διαμόρφωση ενός καινοφανούς θεσμού πολιτει-
ακής οργάνωσης, της πόλεως-κράτους (8ος αιώνας π.Χ.), η 
λέξη δεν χάθηκε. Μόνη της ή ως πρώτο συνθετικό, επιβίωσε 
σε πάμπολλες μορφές στην προφορική γλώσσα των ομηρι-
κών επών, π.χ. Δημόδοκος, Δημολέων, Δημοπτόλεμος, δημο-
γέρων, δημοβόρος κλπ.

Η λέξη δημοκρατία, ωστόσο, εισήχθη στην ελληνική γλώσ-
σα τον 5ο αιώνα π.Χ. για να εκφράσει ακριβώς το πολίτευμα 
που γεννήθηκε από τη ριζοσπαστική πολιτική πρωτοβουλία 
του Κλεισθένη προς μία εντελώς νέα πολιτειακή αναδιορ-
γάνωση της Αττικής. Τη λέξη συναντούμε πέντε φορές στον 
Ηρόδοτο και τριάντα δύο στο Θουκυδίδη. Και μόνο η αύξηση 
της χρήσης της στους δύο σημαντικότερους ιστορικούς της 
εποχής αυτής, αλλά και η ευρύτατη χρήση του πρώτου συν-
θετικού Δήμο- στο ονομαστικό των αρχαίων Αθηναίων αρκεί 
για να τεκμηριώσει την ευρύτατη αποδοχή του κλεισθένειου 
εγχειρήματος από τους Αθηναίους πολίτες.

Η οδός που οδηγεί στην πολιτική ζωή και την Αθηναϊκή 
Δημοκρατία του 5ου αιώνα π.Χ. εκκινεί από την «ομηρική» 
πόλη του 8ου αιώνα π.Χ. και την κοινωνία των αρχαϊκών 
πόλεων του 7ου και 6ου αιώνα π.Χ., όπως τη γνωρίζουμε 
από την επική και λυρική ποίηση. Είναι, κατά κύριο λόγο, 
μία κοινωνία αριστοκρατικών αξιών και θεσμών. Σε αυτήν 
εντοπίζεται εν σπέρματι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά 
της κλασικής πόλεως, δηλαδή η ελευθερία του λόγου και η 
θαρρετή διατύπωση κρίσης και γνώμης σχετικά με τη λήψη 
αποφάσεων για δημόσια θέματα. Με αυτές τις αρχές, άγνω-
στες σε άλλες σύγχρονές τους κοινωνίες, ήσαν εξοικειωμένοι 
οι Έλληνες της αρχαϊκής εποχής.

Η καταχρηστικά ονομαζόμενη αρχαία ελληνική «πό-
λη-κράτος», είναι περισσότερο πόλις και λιγότερο κράτος με 
τη σύγχρονη σημασία του όρου. Η πόλις δεν είναι η οριοθε-
τημένη εδαφική περιοχή, δεν είναι συγκεκριμένος γεωγραφι-
κός προσδιορισμός –αυτό είναι αντίληψη των ιστορικών των 
νεωτέρων χρόνων. Την έννοια της πόλεως αποσαφηνίζει τον 
πρώιμο 6ο αιώνα π.Χ. ο Αλκαίος (fr. 112.10V: «ἄνδρες γὰρ 
πόλιο̣ς πύργος ἀρεύιοι»). Αλλά και αργότερα, ο στρατηγός 
Νικίας, στην τραγική για τους Αθηναίους ναυτική εκστρατεία 
στη Σικελία (415-413 π.Χ.) αναφωνεί για να ενθαρρύνει τους 
οπλίτες του: «ἄνδρες γὰρ πόλις, καὶ οὐ τείχη οὐδὲ νῆες ἀνδρῶν 
κεναί» (Θουκυδίδης, Ιστορίαι, 7.77.7).

Στην πλήρη της εξέλιξη, πόλις είναι το σώμα των πολιτών, 
μαζί με το Δῆμο και την Ἐκκλησία του Δήμου, που συνέρχονται 
σε προκαθορισμένο τόπο, στην Ἀγορά, για να αποφασίσουν 
με ελεύθερη βούληση (Βουλή) για τις κοινές τους υποθέσεις.

Η εγκαθίδρυση πολιτικών θεσμών τον 8ο και 7ο αιώνα π.Χ. 
συμβαδίζει με την ανάπτυξη του ποντοπόρου εμπορίου και το 
φαινόμενο της ίδρυσης αποικιών, που ενίσχυσε προοδευτικά 
το ρόλο των εμπόρων, τεχνιτών και βιοτεχνών (αρ. κατ. 30-
31). Το αντικείμενο της εργασίας τους προϋποθέτει την επικοι-
νωνία και συναλλαγή με άλλους πολιτισμούς ή κοινότητες με 
συνέπεια την ανταλλαγή ιδεών και γλωσσικών εργαλείων για 
να καταστεί η επικοινωνία ευχερέστερη. Με αυτόν τον τρόπο 
το φαινόμενο του αποικισμού συνδέεται ευθέως με την υιοθέ-
τηση της αλφαβητικής γραφής και εγκαινιάζεται η οδός προς 
την αναζήτηση της ελευθερίας, της ισότητας, της δικαιοσύνης, 
αίτημα που τελικά έγινε εφικτό στην πλήρη του μορφή στην 
κλασική Αθήνα.

Το δυσλειτουργικό φοινικικό αλφάβητο οι Έλληνες, αφού 
το απλοποίησαν και το βελτίωσαν με την προσθήκη φωνηέ-
ντων, το εναρμόνισαν με την ελληνική γλώσσα. Αργότερα οι 
Ρωμαίοι το προσάρμοσαν στη δική τους γλώσσα, και το επέ-
βαλλαν με την επέκταση του Imperium Romanum. Αυτό το 
αλφάβητο με τις τοπικές παραλλαγές του είναι αυτό που μέχρι 
σήμερα διαδίδει τη γνώση σε πλανητικό επίπεδο, είτε έντυπα 
είτε ηλεκτρονικά. Σε αντίθεση με τα παλαιότερα ιδεογραμμα-
τικά ανακτορικά συστήματα γραφής, που χρησιμοποιήθηκαν 

Δημοκρατία και Παιδεία
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γνώσεων, την κριτική, την επιστήμη, τη διατύπωση συνθε-
τότερων εννοιών σχετικά με τον κόσμο που περιβάλλει τον 
άνθρωπο και τη θέση του ατόμου μέσα σε αυτόν, δηλαδή τη 
φιλοσοφία (αρ. κατ. 56).

Φιλοσοφικά και παιδαγωγικά συστήματα, αναπτύχθηκαν 
και σε άλλους πολιτισμούς (Κίνα, Ινδία). Ωστόσο, αυτά απο-
σκοπούσαν περισσότερο στην παραμονή της θέσης του ατό-
μου στην ίδια κατάσταση. Το ίδιο συνέβη και σε πόλεις-κράτη 
των Ετρούσκων ή των Φοινίκων, οι οποίες δεν απομακρύνθη-
καν από το μοναρχικό ή ολιγαρχικό πολίτευμα.

Ήδη από τον 7ο αιώνα π.Χ. η διάδοση του αλφαβήτου και 
της εγγραματοσύνης βοήθησε στην αποδοχή εκ μέρους των 
πολιτών του γραπτού νόμου, δηλαδή των κοινά αποδεκτών 
κανόνων που ρυθμίζουν τη ζωή στην πόλη-κράτος. Η αρχαιό-
τερη μορφή του άγραφου νόμου, βασισμένη περισσότερο στη 
συλλογική μνήμη, φαίνεται στην επιβίωση λέξεων σχετικών 
με θρησκευτικούς αξιωματούχους, όπως ήταν οι μνάμονες ή 
οι ἱερομνάμονες. Τώρα οι γραπτοί νόμοι θεσπίζονται από νο-
μοθέτες, όπως ο Δράκων και ο Σόλων στην Αθήνα. Αυτή η 
εξέλιξη απαιτεί τη δημιουργία της ἔν-νομης πόλεως. Η γνώση 
της γραφής παγιώνει την αναγραφή του νόμου στα δημόσια 
αρχεία και την επικύρωσή του με τη δημοσία σφραγίδα (στην 
κλασική Αθήνα). Τελικά τον καθιστά προσβάσιμο σε όλους 
και εφαρμοστέο από όλους. Σε αντίθεση με τις ανατολικές δε-

κυρίως για την καταγραφή αγαθών και τη μέτρηση πλούτου, 
τα αρχαιότερα σωζόμενα δείγματα ελληνικής γραφής (η «οι-
νοχόη του Διπύλου» από την Αθήνα και το «ποτήριον του Νέ-
στορος» από τις Πιθηκούσσες) είναι έμμετροι δακτυλικοί στί-
χοι και εκφράζουν ιδέες, συναισθήματα και πάθη του αρχαϊκού 
Έλληνα, όπως ακριβώς η επική και λυρική ποίηση.

Αν και ο αρχαίος έλληνας ζούσε κατά κύριο λόγο σε μία 
κοινωνία του προφορικού λόγου, η ταχύτατη διάδοση του αλ-
φαβητισμού και της εγγραματοσύνης πυροδότησε τη διάδοση 
της γνώσης και των ιδεών.

Στα ανακτορικά συστήματα γραφής (Αίγυπτος, Μεσοπο-
ταμία) η γνώση παραμένει περιορισμένη στο στενό κύκλο των 
ανακτορικών γραφέων και καθιστά τη μόρφωση μέσο κυρι-
αρχίας και επιβολής. Αντίθετα, στις ελληνικές πόλεις-κράτη 
με την εκπαίδευση και τη διάδοση της εγγραματοσύνης επι-
τυγχάνεται βαθμιαία ο εκδημοκρατισμός της γνώσης, η οποία 
καθίσταται, πλέον, προσβάσιμη από όλους τους πολίτες.

Τελικά, ο συνδυασμός εγγραματοσύνης, εκπαίδευσης και 
δημοκρατικού πολιτεύματος οδηγεί στη γενική διάδοση γνώ-
σης, την ελεύθερη διάδοση των ιδεών, η οποία με τη σειρά της 
αποτελεί συστατικό στοιχείο του δημοκρατικού πολιτεύματος, 
όπως το γνωρίζουμε (ή θα έπρεπε να το έχουμε γνωρίσει...) 
σήμερα. Με τη σειρά τους η δημοκρατία και η ελεύθερη δι-
άδοση των ιδεών οδηγούν συνδυαστικά στην καταγραφή των 

Εικ. 4. Πήλινη πινακίδα με Γραμμική Β΄ γραφή. Βρέθηκε στο μυκηναϊκό ανάκτορο της Θήβας. Ύστεροελλαδική ΙΙΙ Β περίοδος (13ος αι. π.Χ.). Αρχαιολογικό 
Μουσείο Θήβας, αρ. ευρ. 2908.
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Ὦ παίδων κάλλιστε καὶ ἱμεροέστατε πάντων, / στῆθ’ αὐτοῦ καί 
μου παῦρ’ ἐπάκουσον ἔπη). Ο Θέογνις (γεννήθηκε το 590 ή 
560 π.Χ.), αριστοκράτης ο ίδιος και υμνητής των παραδοσια-
κών αριστοκρατικών αξιών, μεταξύ των οποίων και η (εκπαι-
δευτική) παιδεραστία, συνέθεσε γνωμολογίαν δί᾽ ἐλεγείων, καὶ 
ἑτέρας ὑποθήκας, παραινετικάς, συμβουλευτικά δηλαδή ποιή-
ματα προς τον αὐτοῦ ἐρώμενον Κύρνο. Σε μία από αυτές (στιχ. 
19-26), την επονομαζόμενη Σφραγίδα, ο ποιητής επικυρώνει 
μεταφορικά (ή ίσως και στην πραγματικότητα;) ότι οι στίχοι 
που αφιερώνει στον Κύρνο είναι όντως του Θέογνι.

Κύρνε, σοφιζομένωι μὲν ἐμοὶ σφρηγὶς ἐπικείσθω
τοῖσδ’ ἔπεσιν, λήσει δ’ οὔποτε κλεπτόμενα,
οὐδέ τις ἀλλάξει κάκιον τοὐσθλοῦ παρεόντος
ὧδε δὲ πᾶς τις ἐρεῖ· “Θεύγνιδός ἐστιν ἔπη
τοῦ Μεγαρέως· πάντας δὲ κατ’ ἀνθρώπους ὀνομαστός.”
οὐδὲν θαυμαστόν, Πολυπαΐδη· οὐδὲ γὰρ ὁ Ζεύς
οὔθ’ ὕων πάντεσσ’ ἁνδάνει οὔτ’ ἀνέχων.

Μεταφορική ή πραγματική η Σφρηγίς του Θέογνι, αυτή η 
ελεγεία είναι μία από τις παλαιότερες προσπάθειες προστα-
σίας από λογοκλοπή και κατοχύρωσης πνευματικών δικαιω-
μάτων (copyright)!

Αλλά και αργότερα, στον 5ο αιώνα π.Χ. ο Θουκυδίδης 
υπογράφει την εξιστόρηση κάθε έτους του Πελοποννησια-
κού πολέμου, αφού πρώτα την έχει ελέγξει διεξοδικά. Και 
υπογράφει, σφραγίζοντας την ιστορία του μέγιστου πολέ-
μου μεταξύ ελληνικών πόλεων, π.χ. για το δεύτερο έτος, ως 
εξής: «καὶ [τὸ] δεύτερον ἔτος ἐτελεύτα τῷ πολέμῳ τῷδε ὃν 
Θουκυδίδης ξυνέγραψεν» (Θουκυδίδης, Ιστορίαι, 2.70.4.6-8).

Σφραγίζοντας ένα ιστορικό παράδοξο, την Αθηναϊκή 
Δημοκρατία
Δεν θα ήταν υπερβολή εάν υποστηρίζαμε ότι αυτό που σή-
μερα ονομάζουμε Δυτικό Πολιτισμό και Δυτικό τρόπο ζωής 
και διακυβέρνησης –με τις θετικές και αρνητικές όψεις του–, 
βασίζεται σε ένα ανεπανάληπτο ιστορικό παράδοξο, το οποίο 
θα συνεχίζει, αδιάλειπτα, να σφραγίζει τις σύγχρονες ιστορι-
κές εξελίξεις.

Ο σύγχρονος τρόπος διακυβέρνησης, όπως τον γνωρίζου-
με τους τελευταίους δύο-τρεις αιώνες, η αντιπροσωπευτική 
δηλαδή δημοκρατία δυτικού τύπου ελάχιστη έχει σχέση με 
την αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία, η οποία χαρακτηρίζεται 

σποτείες ή τις ελληνιστικές μοναρχίες, ο νόμος είναι το απα-
ραίτητο εργαλείο, που επισφραγίζει την εύρυθμη λειτουργία 
της αυτό-νομης πόλεως, της αυτοδιοικούμενης δια της εθελου-
σίας συμμετοχής των πολιτῶν στα κοινά.

Από τον 6ο αιώνα π.Χ. γενικεύεται η χρήση του νομίσμα-
τος. Οι θεοί προστάτες και τα ιερά σύμβολα της πόλεως απο-
τυπώνονται στη σφράγιση του κέρματος, ενός τεκμηρίου της 
αυτο-τέλειας μίας πόλης-κράτους, ανεξαρτήτως του πολιτεύ-
ματός της (αρ. κατ. 46-49).

Δε μπορεί να είναι τυχαίο το γεγονός, ότι, ήδη από την 
πρώιμη αρχαϊκή εποχή, οι έννοιες του νόμου και της σφρά-
γισης, δηλαδή της πιστοποίησης της αυθεντικότητας, εμφανί-
ζονται και σε άλλες εκδηλώσεις του δημόσιου βίου, οι οποίες 
έχουν άρρηκτη σχέση με την εκπαίδευση των πολιτών, όπως 
η μουσική.

Νόμος είναι ο οριστικός και υποδειγματικός τύπος μου-
σικής σύνθεσης και εκτέλεσης, πολύ πειθαρχημένης και αυ-
στηρής δομής. Ονομάστηκε νόμος επειδή δεν επιτρεπόταν η 
απομάκρυνση από τις βασικές αρχές του. Ο Τέρπανδρος από 
την Άντισσα της Λέσβου (τέλος 8ου - αρχές 7ου αιώνα π.Χ.), 
υπήρξε σημαντικός αναμορφωτής της ελληνικής μουσικής. 
Συνέστησε τον κιθαρωδικό νόμο, τον αρχαιότερο και σημα-
ντικότερο μουσικό νόμο, δηλαδή σόλο τραγούδι με τη συνο-
δεία κιθάρας, ενός ιδιαίτερα απαιτητικού μουσικού οργάνου, 
που απευθυνόταν σε δεξιοτέχνες επαγγελματίες μουσικούς 
υψηλών απαιτήσεων (αρ. κατ. 43-44, 94), σε αντίθεση με τη 
λύρα, που άρμοζε σε νέους ή παιδιά. Στους μουσικούς διαγω-
νισμούς όλων των πανελληνίων αγώνων συμμετείχαν διακε-
κριμένοι μουσικοί. Ο Τέρπανδρος επένδυσε με μία μελωδία 
ομηρικά και δικά του έπη και της έδωσε μία σταθερή επταμε-
ρή δομή, που διατηρήθηκε και αργότερα. Οι αρχαιότεροι κι-
θαρωδικοί νόμοι αποτελούνταν από δακτυλικά εξάμετρα, το 
μέτρο δηλαδή της απαγγελίας των ομηρικών και των άλλων 
επών, όπως επίσης συμβαίνει στις έμμετρες επιγραφές της 
«οινοχόης του Διπύλου» και του «ποτηρίου του Νέστορος». 
Η κιθαρωδία θεσπίσθηκε στους πρώτους μουσικούς αγώνες 
των Καρνείων (Σπάρτη, 676/5 και 673/2 π.Χ.), όπου νίκησε 
ο Τέρπανδρος. Οργανικό μέρος της δομής του κιθαρωδικοῦ 
νόμου, ως το έκτο τμήμα του, είναι η σφραγίς. Ακολουθεί 
και επισφραγίζει τον ὂμφαλον, το κύριο θέμα του ποιήματος, 
πριν τον ακροτελεύτιο ἐπίλογο.

Στην κύλικα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου αρ. 
1357 (αρ. κατ. 39) ο συμποσιαστής άδει τον πρώτο στίχο από 
μία ελεγεία του Μεγαρέα λυρικού ποιητή Θέογνι (στιχ. 1365-6: 
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από την άμεση και ενσυνείδητα υποχρεωτική συμμετοχή 
ολόκληρης της πόλεως στη λήψη αποφάσεων. Η διεύρυνση 
του πολιτικού σώματος επιτεύχθηκε με την καθολική συμ-
μετοχή όλων των ελεύθερων πολιτών, με τη διαίρεση τους 
σε νέες φυλές, και την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Εκ-
κλησίας του Δήμου και της Βουλής. Η Αθηναϊκή Δημοκρα-
τία επιχείρησε να επιλύσει ζητήματα πολιτικής ισότητας και 
εξασφάλισε στους πολίτες της πολιτική ισοτιμία, ισονομία 
και ισηγορία. Αυτός υπήρξε ο κεντρικός άξονας της κλεισθέ-
νειας μεταρρύθμισης (508/7 π.Χ.), η οποία δεν ασχολήθηκε 
με ζητήματα οικονομικής, ταξικής και κοινωνικής ισότητας, 
όπως είναι επιθυμητό στις σύγχρονες δημοκρατίες.

Το αθηναϊκό σύστημα διακυβέρνησης, υπήρξε μοναδικό. 
Ουδεμία άλλη απόπειρα εθελοντικής εγκαθίδρυσης παρόμοι-
ας “πολιτείας” (δηλαδή συστήματος διακυβέρνησης,) δεν κα-
τάφερε να επιζήσει για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα (δύο 
περίπου αιώνες) –αν και πολύ μικρό, αν μιλήσουμε με όρους 
ιστορικού χρόνου. Κανένα άλλο σύστημα διακυβέρνησης 
δεν υπήρξε τόσο επιτυχημένο από πλευράς πολιτικής οργά-
νωσης, λήψης αποφάσεων, στρατιωτικής επιτυχίας, και, το 
κυριώτερο, διαρκούς πολιτιστικής επίδρασης και ακτινοβο-
λίας. Απόπειρες εγκαθίδρυσης παρόμοιων συστημάτων δη-
μοκρατικής διακυβέρνησης υπήρξαν, τόσο στην αρχαιότητα, 
όσο και σε μεταγενέστερες εποχές. Αποδείχτηκαν, ωστόσο, 
βραχύβιες και χωρίς να ασκήσουν την επίδραση που εξακο-
λουθεί να ασκεί και θα εξακολουθήσει να ασκεί η Αθηναϊκή 
Δημοκρατία.

Την Αθηναϊκή Δημοκρατία του 5ου και του 4ου αιώνα π.Χ. 
τη γνωρίζουμε από τις φιλολογικές πηγές, τα ιστορικά τεκ-
μήρια (νόμοι, ψηφίσματα), τις στρατιωτικές επιτυχίες και 
αποτυχίες και τα ύψιστα πνευματικά τέκνα της (φιλοσοφία, 
θέατρο) (αρ. κατ. 58-60). Κυρίως, όμως τη γνωρίζουμε από 
την εθελούσια απόφαση της πόλεως, δηλαδή του σώματος 
των κατοίκων, που είχαν το δικαίωμα να εκλέγουν, να εκλέγο-
νται και να αναλαμβάνουν οι ίδιοι την τύχη τους (αρ. κατ. 53).

Μέσα σε αυτή την πολιτική, κοινωνική και πνευματι-
κή ατμόσφαιρα μπορούμε να αντιληφθούμε γιατί ένας από 
τους βασικότερους παράγοντες της επιτυχίας της Αθηναϊ-
κής Δημοκρατίας στην καθημερινή λειτουργία της, υπήρξε 
ασφαλώς η παιδεία, δηλαδή ο αλφαβητισμός και η εγγραμα-
τοσύνη, σε συνάρτηση με την πνευματική και κοινωνική εκ-
παίδευση των πολιτών. Η υποχρεωτική συμμετοχή στη λήψη 
αποφάσεων, η ανάληψη ευθυνών, η διεκπεραίωση δημόσιων 
και ιδιωτικών υποθέσεων στα δικαστήρια, προϋποθέτει την 
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συνεχής διάδοση της γραφής και της ανάγνωσης σε ευρύτε-
ρο κύκλο όχι μόνον πολιτών, αλλά και μέσα στον αθηναϊκό 
οίκο, φαίνεται ότι υπήρξε ευρεία ακόμη και στο γυναικείο 
κοινό. Στην αρχαία Αθήνα υπήρχε οργανωμένη συναγωγή 
βιβλίων, δηλαδή βιβλιοθήκες, που αρμόζουν στη σημερινή 
σημασία του όρου. Τα σπέρματα τους υπάρχουν ήδη στην 
πεισιστράτεια Αθήνα με τη μετάκληση λογίων στην αυλή 
των τυράννων και την πρώτη καταγραφή των ομηρικών 
επών. Αλλά από τον 5ο και 4ο αιώνα π.Χ. μας είναι γνωστές 
βιβλιοθήκες αξιοζήλευτες, όπως αυτές του Ευθυδήμου και 
του Ευριπίδη (αρ. κατ. 57). Οι ακτινοβολούσες σχολές του 
Πλάτωνα (Ακαδημία), του Αριστοτέλη (Λύκειον) (αρ. κατ. 
54) και των μαθητών τους, δεν ήσαν μόνο Γυμνάσια (χώ-
ροι άθλησης). Υπήρξαν πνευματικά ιδρύματα πολύπλευρης 
εκπαίδευσης που κατείχαν πλήθος χειρογράφων των σημα-
ντικότερων συγγραφέων. Είναι γνωστό, επίσης, ότι υπήρχαν 
βιβλιοπώλες, βιβλιογράφοι και δούλοι εξασκημένοι στην 
καλλιγραφία και την παραγωγή αντιγράφων (αρ. κατ. 45). 
Την ιδέα της οργανωμένης συλλογής και καταγραφής βιβλί-
ων (αλλά και βιβλία) μετέφερε ο μαθητής του Αριστοτέλη 
Δημήτριος ο Φαληρέας στην πτολεμαϊκή Αλεξάνδρεια, όπου 
ιδρύθηκε η πρώτη μεγάλη Βιβλιοθήκη του νέου επερχόμε-
νου ελληνιστικού κόσμου. Μετά την ήττα από τους Μακεδό-
νες στη ναυμαχία της Αμοργού το 322 π.Χ. η Αθήνα έπαψε 
να πρωταγωνιστεί ως πόλη-κράτος και άλλαξε χαρακτήρα. 
Μέσα στο πεδίο των τιτάνιων συγκρούσεων μεταξύ των ελ-
ληνιστικών μοναρχιών και κατόπιν της ρωμαϊκής δημοκρα-
τίας και αυτοκρατορίας, στην Αθήνα απέμεινε η κληρονομιά 
και η λάμψη της παλαιάς δόξας, η οποία εξελίχθηκε βαθμιαία 
στην πόλη-εκπαιδευτήριο της ύστερης αρχαιότητας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Σκιαδάς 1979. Καστοριάδης 1984. Canfora 2001. Cahill 
2004. Pébarthe 2006. Pöhlmann – Σπηλιοπούλου 2007. Hagel 2009. Scafuro 
2013.

Γεώργιος Γ. Καββαδίας

εγγραμματοσύνη του σώματος των πολιτών. Αυτή με τη σει-
ρά της οδηγεί στην πνευματική καλλιέργεια και την παιδεία 
και, συνεπώς, στην ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών.

Από τον τρόπο λειτουργίας της Δημοκρατίας και των 
θεσμών της, μπορούμε να αντιληφθούμε γιατί η εγγραμα-
τοσύνη υπήρξε θεμελιώδης για την ύπαρξη του Αθηναϊκού 
πολιτεύματος. Η γνώση της γραφής και ανάγνωσης υπήρξε 
απαραίτητη για την απρόσκοπτη λειτουργία των θεσμών της 
Δημοκρατίας και τη διαχείριση των υποθέσεών της. Οι αξι-
ωματούχοι ήσαν κληρωτοί. Μόνο οι δέκα στρατηγοί ήσαν 
αιρετοί, αλλά και αυτοί αμέσως ανακλητοί. Το σώμα των 
πολιτών που συμμετέχουν και αποφασίζουν με ελεύθερη 
βούληση για τους νόμους και τα ψηφίσματα της πόλης απο-
τυπώνεται λιτά σε μία μόνο στερεοτυπική έκφραση «Ἒδοξεν 
τῇ Βουλῇ καὶ τῷ Δήμῳ».

Τη σημασία των κρατικών αρχείων καταδεικνύει το με-
γάλο πλήθος των διοικητικών τεκμηρίων της Αθηναϊκής Δη-
μοκρατίας που ευρέθησαν στην Αρχαία Αγορά, εκεί που ανέ-
πνεε η αθηναϊκή πολιτική ζωή. Η ανάπτυξη και εμβάθυνση 
της Δημοκρατίας συμβαδίζει με την αύξηση του αριθμού των 
επιγραφών. Οι επιγραφές που αφορούν στη λειτουργία της πό-
λης είναι σημαντικά περισσότερες από κάθε άλλη πόλη (2.000 
επιγραφές του 5ου αιώνα και 6.000 του 4ου αιώνα π.Χ.), όπως 
ψηφίσματα που αφορούν στη δημόσια ζωή (είσπραξη φόρων, 
τελών, νόμοι, στράτευση πολιτών, συνθήκες με άλλες πόλεις), 
αλλά και την οικονομική και ιδιωτική ζωή (αρχεία τραπεζών, 
διαθήκες, εμπορικές συμφωνίες, ιδιωτικά συμβόλαια) (αρ. 
κατ. 54-55).

Βασικός υπήρξε ο ρόλος της παιδείας στην απονομή της 
δικαιοσύνης στο αντιπροσωπευτικό δικανικό σύστημα των 
δικόφιλων Αθηναίων (αρ. κατ. 50-51), που ωφέλησε στην 
εκρηκτική ανάπτυξη της ρητορικής (αρ. κατ. 61). Οι επιγρα-
φές είναι απαραίτητες για τη γνώση νόμων και συνθηκών, 
για τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης των αρχό-
ντων, για την επικοινωνία με τις συμμαχικές πόλεις και τις 
διεθνείς σχέσεις εν γένει.

Με το μέτρο του οστρακισμού η νεαρή αθηναϊκή δημο-
κρατία υπερασπίσθηκε τον εαυτό της, εξορίζοντας προληπτι-
κά πολίτες της, που θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε πιθανή 
απειλή, και αυτό γίνεται με καθολική οστρακοφορία των πο-
λιτών για τη διεξαγωγή της οποίας ήταν απαραίτητη η γνώση 
γραφής (αρ. κατ. 40-42).

Παρά το γεγονός ότι η κοινωνία του προφορικού λόγου 
διατηρεί ακόμη το προβάδισμα σε σχέση με το γραπτό, η 
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13ος αι. π.Χ.
Ύψ. 6,3 εκ., πλάτ. 7,4 εκ., πάχ. 1,3 εκ.
Ανασκαφή οδού Πελοπίδου, Θήβα
Θ΄ ΕΠΚΑ, Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας, αρ. ευρ. 28725

Δεξί τμήμα μεγάλης πήλινης πινακίδας σελιδόσχημου τύπου από 
το μυκηναϊκό ανάκτορο της Θήβας. Σώζονται αποσπασματικά έξι 
σειρές κειμένου σε Γραμμική Β΄ γραφή, που χωρίζονται μεταξύ 
τους με οριζόντιες γραμμές. Η πινακίδα καταγράφει τη διανομή 
αλευριού σε διάφορα άτομα, ανάμεσα στα οποία συγκαταλέγεται 
και ένας «Λακεδαιμόνιος». 

Aravantinos – Godart – Sacconi 2002, 163.

Ι.Φ.

περ. 500 π.Χ.
Ύψ. 7,2 εκ., διάμ. χείλους: 16,5 εκ. 
Τανάγρα, Βοιωτία
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. 1357

Αγγείο πόσεως με βαθύ σώμα, χαμηλό πόδι και πλατιά βάση. Οι 
κύλικες ήταν από τα συνηθέστερα αγγεία συμποσίων και μία τέ-
τοια σκηνή επέλεξε ο αγγειογράφος για τη διακόσμηση του αγ-
γείου. Στο μετάλλιο γενειοφόρος, μισοξαπλωμένος συμποσιαστής 
τραγουδά, κρατώντας το ρυθμό με τα κρόταλα που παίζει στο 
αριστερό του χέρι, το στίχο 1365 του Θέογνη (Ω ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΛ-
ΛΙΣΤΕ). Πρόκειται για τον ιδιαίτερα δημοφιλή στην αρχαιότητα 
ελεγειακό ποιητή του 6ου αιώνα π.Χ., Θέογνη το Μεγαρέα, γόνο 
αριστοκρατικής οικογένειας. Η ποιητική του παραγωγή χαρακτη-
ρίζεται από κομψότητα και δυναμισμό, ενώ ένα βιβλίο του είναι 
αφιερωμένο στον έρωτά του για τον Κύρνο.

CVA Athènes Musée National 1, III Ic, εικ. 3:1. Καρούζου 1981, 56, πίν. 66α-β. Αθήνα 
– Σπάρτη, 190, αρ. κατ. 84 [Ε. Ζώση].

Ε.Ζ.

Πήλινη πινακίδα με Γραμμική Β΄ γραφή

Αττική ερυθρόμορφη κύλικα με σκηνή 
συμποσίου
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486 π.Χ.
Διαστ. 10,2 x 9,3 x 0,9 εκ.
Γ΄ ΕΠΚΑ, Μουσείο Κεραμεικού, αρ. ευρ. Ο 4116 (Ο 1117)

Ο οστρακισμός υπήρξε καθιερωμένος θεσμός της Αθηναϊκής Δη-
μοκρατίας κατά την περίοδο 487-416 π.Χ., δίνοντας τη δυνατότητα 
στους Αθηναίους να ψηφίσουν, χαράσσοντας επάνω σε ένα όστρα-
κο, το όνομα του συμπολίτη τους που επιθυμούσαν να εξοριστεί 
από την πόλη, ως επιζήμιος για τα δημόσια πράγματα, χωρίς δίκη, 
για μία δεκαετία. Ο Μεγακλής Ιπποκράτους (μέλος του γένους των 
Αλκμεωνιδών), από το Δήμο Αλωπεκής, οστρακίσθηκε το 486 π.Χ. 
ως φίλος των Τυράννων. Επέστρεψε από την εξορία το 480 π.Χ., 
όταν ανεκόπη η ποινή του ενόψει του Περσικού κινδύνου. Το 471 
π.Χ. υπήρξε για δεύτερη φορά υποψήφιος για οστρακισμό, μαζί με 
τον Αριστείδη Λυσιμάχου (αρ. κατ. 41), οπότε συγκέντρωσε 4.218 
ψήφους και πιθανώς οστρακίσθηκε εκ νέου (Λυσ. 14,39). Το όνο-
μα Μεγακλέες Ηιπποκράτος έχει χαραχθεί πάνω σε όστρακο ερυ-
θρόμορφου κρατήρα σε δεύτερη χρήση. Σώζει τμήμα στρογγυλής 
ασπίδας, με επίσημα κόρακος και ξίφος, τα οποία πιθανώς ανήκουν 
σε παράσταση Αμαζονομαχίας του Ηρακλέους και αποδίδεται στο 
Ζωγράφο του Κλεοφράδους.

Knigge 1970, 1-22. Brenne 1994, 13-24. Brenne 2002α, 36-166. Brenne 2002β, 193-204.

Λ.Μπ.

Όστρακο οστρακοφορίας του Μεγακλέους 
Ιπποκράτους
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482 - 471 π.Χ.
Διαστ. 10,5 x 8,3 x 1,2 εκ.
Γ΄ ΕΠΚΑ, Μουσείο Κεραμεικού, αρ. ευρ. Ο 5432 (3480)

Το όστρακο που φέρει στην επιφάνειά του χαραγμένο το όνομα 
του Αριστείδη Λυσιμάχου (Αριστείδες Λυσιμάχο) ανήκει στο ίδιο 
θεσμικό πλαίσιο με το προηγούμενο αντικείμενο (αρ. κατ. 40). Ο 
Αριστείδης καταγόταν επίσης από το Δήμο Αλωπεκής και οστρακί-
σθηκε το 482 π.Χ. εξαιτίας της αντίθεσής του στο πρόγραμμα ναυ-
τικού εξοπλισμού του Θεμιστοκλή (Ηρόδοτος, 8.79.1). Επέστρεψε 
και αυτός από την εξορία το 480 π.Χ., ενόψει του Περσικού κινδύ-
νου και υπήρξε υποψήφιος ξανά για οστρακισμό το 471 π.Χ.

Knigge 1970, 12, εικ. 5,2. Brenne 1994, 13-24. Brenne 2002α, 36-166. Brenne 2002β, 
193-204.

Λ.Μπ.

480 - 470 π.Χ.
Διάμ. 7,5 εκ.
Ανασκαφές ΑΣΚΣΑ (ASCSA) στη Βόρεια Κλιτύ της Ακρόπολης
Α΄ ΕΠΚΑ, Μουσείο Αρχαίας Αγοράς, αρ. ευρ. ΑΟ 5

Βάση από μελαμβαφή κύλικα που φέρει εγχάρακτη επιγραφή Θε-
μισθοκλέες Νεοκλέος. Το όστρακο ανήκει σε ομάδα 190 παρόμοιων 
οστράκων με το όνομα του Θεμιστοκλή που είχαν χαραχθεί ως σύ-
νολο από δεκατέσσερα «χέρια» και απορρίφθηκαν, χωρίς να χρη-
σιμοποιηθούν, σε πηγάδι στη Βόρεια Κλιτύ της Ακρόπολης. Έχουν 
ερμηνευθεί είτε ως κατάλοιπο συνωμοσίας για την απομάκρυνση 
του Θεμιστοκλή από την πολιτική σκηνή της Αθήνας, είτε ως πρω-
τοβουλία πολιτικής φατρίας για τον εφοδιασμό των αναλφάβητων 
μελών με ενεπίγραφα όστρακα πριν τη διαδικασία του οστρακι-
σμού. Ο Θεμιστοκλής, γιος του Νεοκλέους, ήταν ο οξυδερκής νους 
της αθηναϊκής ναυτικής δύναμης. Υπήρξε επανειλημμένα υποψή-
φιος για οστρακισμό κατά τη δεκαετία του 480 π.Χ. και οστρακί-
στηκε το 472 π.Χ.

Bronner 1938, 161-263. Agora XXV.

Μ.Λ.

Όστρακο οστρακοφορίας του Αριστείδου 
Λυσιμάχου

Όστρακο οστρακοφορίας του Θεμιστοκλέους 
Νεοκλέους
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440 - 430 π.Χ.
Ύψ. 44,5 εκ., μέγ. διάμ. 34 εκ., διάμ. χείλους: 22 εκ., διάμ. βάσης: 22 εκ.
Ταφικός τύμβος, Brezovo
Αρχαιολογικό Μουσείο Φιλιππούπολης (Plovdiv), αρ. ευρ. 1812

Ερυθρόμορφη πελίκη που αποδίδεται στην Ομάδα του Πολυγνώτου 
(Ζωγράφος του Επιμήδους). Στην κύρια όψη, ο νεαρός κιθαριστής, νι-
κητής, Ἀλκίμαχος, στέκεται επάνω σε τρίβαθμο πόδιον, που φέρει την 
επιγραφή καλός (ωραίος, ποθητός). Αριστερά και δεξιά του κιθαριστή 
δύο ζεύγη Νικών πετούν προς το μέρος του. Οι δύο που βρίσκονται 
ψηλότερα κρατούν ταινίες, ενώ η τρίτη κάτω αριστερά κρατεί στεφάνι 
και η τέταρτη κάτω δεξιά φιάλη και άνθος. Οι επιγραφές στην πελίκη 
αναφέρονται στις νίκες του Αλκιμάχου σε τέσσερις μουσικούς αγώ-
νες: στα Παναθήναια, τον Μαραθώνα, τη Νεμέα και τον Ισθμό της 
Κορίνθου (κάθε ένας υπομνηματιζόμενος: Μαραθõνι, Παν(α)ενα<ί-
>οι[ς] Νίκη. Νίκη Νεμέαι. Ἰσθμοί). Στην άλλη όψη του αγγείου, ένας 
νέος μουσικός, κρατώντας λύρα, νικητής κάποιου μουσικού αγώνα 
ετοιμάζεται να στεφανωθεί από δύο γυναικείες μορφές που κρατούν 
στεφάνια. Σε αντίθεση με την κιθάρα, που ήταν έγχορδο μουσικό όρ-
γανο επαγγελματιών, η λύρα απευθυνόταν κυρίως σε νεαρούς ερα-
σιτέχνες και μαθητευόμενους. Δεν αποκλείεται στις δύο όψεις του 
αγγείου να επαινούνται δύο διαδοχικά στάδια της δεξιοτεχνίας του 
Αλκιμάχου, ως νεαρός ερασιτέχνης παίκτης της λύρας στη μία και 
ως επαγγελματίας νικητής πολλών αγώνων (περιοδονίκης) στην άλλη.

Velkov 1935, 1-16, εικ. 8-12. BAPD 213559. Immerwahr 2009, αρ. 6827. Smith 2011, 
87, εικ. 8.8.

Γ.Κ.

Αττική ερυθρόμορφη πελίκη με παράσταση 
νικητή μουσικού αγώνα
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περ. 440 - 430 π.Χ.
Ύψ. 36,5 εκ., μέγ. διάμ. 28,5 εκ., διάμ. χείλους: 21 εκ., διάμ. βάσης: 19,6 εκ.
Αθήνα
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. Α 1183

Στο σώμα της ερυθρόμορφης πελίκης του Ζωγράφου των Αθηνών 
1183 Νίκες βραβεύουν νικητή σε μουσικό αγώνα. Στο κέντρο, πάνω 
σε τρίβαθμο πόδιον, ένας νεαρός κιθαριστής στεφανώνεται νικητής. 
Φορεί πολυτελή χιτώνα και ἐπιπόρπημα, το χαρακτηριστικό ιμάτιο 
των κιθαριστών και στα χέρια του κρατεί κιθάρα θρακικού τύπου. 
Μπροστά του μετεωρίζεται μία Νίκη, έτοιμη να τον επιβραβεύσει 
με μία μεγάλη ιώδη ταινία. Μεταξύ του νέου και της Νίκης απεικο-
νίζεται μία μεγάλη, πιθανώς μετάλλινη, οινοχόη, βραβείο και αυτή, 
ιδρυμένη πάνω σε κιονίσκο. Πίσω από τον κιθαριστή μετεωρίζεται 
άλλη μία στεφανωμένη Νίκη, η οποία ενώ κατευθύνεται προς αυτόν, 
στρέφεται προς τα αριστερά σε ένα γενειοφόρο στεφανωμένο άνδρα. 
Στο δεξί χέρι κρατεί υδρία-κάλπη και στο υψωμένο αριστερό μία 
μεγάλη οινοχόη. Στην οπίσθια όψη παριστάνεται συνομιλία μεταξύ 
ενός ιματιοφόρου νέου και δύο γυναικών. Στους μουσικούς διαγωνι-
σμούς των Μεγάλων Παναθηναίων, της επιβλητικότερης αθηναϊκής 
εορτής, οι νικητές επιβραβεύονταν με αγγεία από πολύτιμα μέταλλα. 
Υπεύθυνοι αξιωματούχοι της επίσημης απονομής ήσαν οι ἱεροποιοί, 
ένας από τους οποίους πρέπει να είναι ο ώριμος άνδρας στα αριστε-
ρά, που παρακολουθεί τις Νίκες να βραβεύουν τον νέο.

BAPD 214854. Τιβέριος 1989, 28-32.

Γ.Κ.

Αττική ερυθρόμορφη πελίκη με παράσταση 
νικητή μουσικού αγώνα
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440 - 430 π.Χ.
Ύψ. 40 εκ., διάμ. χείλους: 16,2 εκ.
Βάρη, Αττική
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. 1260

Στο κέντρο της παράστασης της υδρίας, της Ομάδας του Πολυ-
γνώτου, εικονίζεται η Σαπφώ πλαισιωμένη από τρεις γυναικείες 
μορφές, πιθανότατα μαθήτριές της. Η ποιήτρια καθισμένη σε κλι-
σμό απαγγέλει κάποιο ποίημα από το ανοικτό ειλητάριο που έχει 
ακουμπισμένο στα πόδια της. Η συγκεκριμένη σκηνή παραπέμπει 
σε αντίστοιχες σκηνές του χώρου των γυναικών, ιδιαίτερα σε σκη-
νές γυναικωνίτη, όπου οι γυναίκες ασχολούνταν, μεταξύ άλλων, 
με την απαγγελία ποίησης και την εκτέλεση μουσικής. Η επιγραφή 
ΣΑΠΠΩΣ σε γενική, χαραγμένη δίπλα στο ειλητάριο, προσδιορί-
ζει στην ουσία τη δημιουργό του κειμένου που είναι γραμμένο σε 
αυτό, ενώ η παράσταση αυτή διαφοροποιείται από άλλες παρόμοι-
ες, καθώς η ποιήτρια διαβάζει ένα συγκεκριμένο ποίημά της, το 
οποίο αρχίζει με τη φράση θεοί, ηερίων επέων άρχομαι.

Αγών 2004, 262, αρ. κατ. 146 [Α. Γκαδόλου]. Yatromanolakis 2007, 152-160.

Α.Γκ.

περ. 480 π.Χ.
Διάμ. 2,17 εκ., βάρ. 12,34 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 3233ιζ

Η επιλογή του θέματος της θαλάσσιας χελώνας συμπίπτει με την πε-
ρίοδο κατά την οποία το νησί της Αίγινας ήταν θαλασσοκράτειρα δύ-
ναμη, με ανθηρό εμπόριο και άφθονες οικονομικές συναλλαγές. Αυτός 
ήταν και ο λόγος που η Αίγινα, πρώτη από τις ελληνικές πόλεις-κράτη, 
εξέδωσε νομίσματα ήδη από τον 6ο αιώνα π.Χ. Οι Αιγινιτικοί στα-
τήρες κόπηκαν σε μεγάλες ποσότητες και κατέκλυσαν τις αγορές του 
τότε γνωστού κόσμου. Αυτό πιστοποιείται και από τους «θησαυρούς», 
που έχουν αποκαλυφθεί όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ανατο-
λή. Στην οπίσθια όψη έγκοιλο τετράγωνο με διάχωρα.

Οικονομίδου 1996, 46, 205-206, αρ. 14. Αιγαίο των Νομισμάτων, 58.

Ε.Ρ.

Αττική ερυθρόμορφη υδρία με απεικόνιση 
ανάγνωσης ποιήματος από τη Σαπφώ

Αργυρός στατήρας Αίγινας
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Δεκαετία 460 π.Χ.
Διάμ. 3,5 εκ., βάρ. 41,264 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 130/1999

Τα νομίσματα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας υπήρξαν από τα ισχυρό-
τερα του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Το δεκάδραχμο αποτελούσε 
τη μεγαλύτερη σε αξία κοπή του αττικού σταθμητικού συστήματος. 
Ήταν έκτακτη κοπή που συνδέθηκε με τη μάχη στον Ευρυμέδοντα 
ποταμό (Περσικοί Πόλεμοι, 467 π.Χ.). Στην εμπρόσθια όψη η με-
γαλόπρεπη κεφαλή της Αθηνάς, με αττικό κράνος διακοσμημένο 
με φύλλα ελιάς και ανθέμιο. Η θεά, «γλαυκώπις», παρουσιάζεται 
με περίτεχνη κόμη, σκουλαρίκια και μειδίαμα στα χείλη. Στην οπί-
σθια όψη μετωπική κουκουβάγια με ανοιχτά φτερά. Στο πεδίο του 
τετράγωνου εγκοίλου τα αρχικά της πόλης ΑΘΕ και κλαδί ελιάς.

Fischer-Bossert 2008, αρ. 15a. Ιλίου Μέλαθρον, 103-105.

Ε.Ρ.

Αργυρό δεκάδραχμο Αθήνας
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Μέσα 4ου αι. π.Χ.
Διάμ. 2,15 εκ., βάρ. 8,55 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, «Θησαυρός» Χιλιομοδίου 1932/ IGCH 85

Η Κόρινθος, από τις σημαντικότερες πόλεις-κράτη της αρχαιό-
τητας με έντονη πνευματική ζωή, εμπορική δραστηριότητα και 
ιδρύτρια σημαντικών αποικιών, όπως οι Συρακούσες, η Κέρκυ-
ρα, η Λευκάδα και η Αμβρακία, ήταν από τις πρώτες που έκοψαν 
νομίσματα, τους πώλους. Από τον 6ο έως τον 3ο αιώνα π.Χ. στα 
νομίσματα της πόλης χαράσσονται σταθερά το μυθικό φτερωτό 
άλογο, ο Πήγασος (αρ. κατ. 162), η κεφαλή της Αθηνάς και το 
koppa, δηλωτικό του αρχικού γράμματος του ονόματος της πόλης. 
Η επιρροή που ασκούσε η Κόρινθος στις αποικίες της, Αμβρακία 
και Λευκάδα, αποτυπώνεται στα νομίσματά τους, που φέρουν τους 
ίδιους τύπους με αυτούς της μητρόπολης.

Kraay 1966, 340-341. Οικονομίδου 1996, 114, 225, αρ. 81. Νομίσματα και Νομισμα-
τική, 67.

Στ.Δρ.

Αργυρός στατήρας Κορίνθου

48
425 - 395 π.Χ.
Διάμ. 2,2 εκ., βάρ. 12,225 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, Συλλογή Εμπεδοκλέους

Στον εμπροσθότυπο απεικονίζεται η βοιωτική ασπίδα, εθνικό έμ-
βλημα των Βοιωτών, από δέρμα βοδιού. Σε πολλά σημεία του ομη-
ρικού έπους αναφέρεται ως «βούς», λέξη από την οποία προέρχε-
ται τόσο το όνομα των Βοιωτών όσο και το όνομα του επώνυμου 
ήρωα Βοιωτού. Η παράσταση βρίσκεται εντός γραμμικού κύκλου. 
Στον οπισθότυπο εικονίζεται ο Ηρακλής δρακονοπνίγων, καθισμέ-
νος κατενώπιον, να έχει από ένα φίδι τυλιγμένο στο κάθε χέρι. Δε-
ξιά στο πόδι του βρίσκεται το ρόπαλό του, σύμβολο δύναμης και 
γενναιότητας, που το έφτιαξε από τον κορμό μίας αγριελιάς στον 
Ελικώνα.

SNG Copenhagen, αρ. 303.

Δ.-Ε.Λ.

Αργυρός στατήρας Θήβας
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περ. μέσα 4ου αι. π.Χ.
Μήκ. 11,2 εκ., πλάτ. 2,2 εκ., πάχ. 2,2 εκ.
Αθήνα
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. Χ 8062

Φέρει σε δύο στίχους την επιγραφή ΠΕΔΙΕΥΣ : ΘΕΟΞΕ ΕΛΕΥΣΙ-
ΝΙΟΣ, στην επάνω αριστερή γωνία το εγχάρακτο γράμμα Γ, δηλωτι-
κό της Πανδιονίδας φυλής, στην οποία ανήκε ο κάτοχος του πινακίου 
και στις δύο κάτω γωνίες σφραγίσματα με Γοργόνεια, σύγχρονα με 
την κατασκευή του πινακίου, που αποτελούν τη σφραγίδα της πόλης. 
Ο Πεδιεύς, γιος του Θεοξέ(νους) από το δήμο της Ελευσίνας, θα συμ-
μετείχε με αυτό το πινάκιο στην κλήρωση των δικαστών μιας δίκης 
(αρ. κατ. 50). Ο Θεόξ[εν]ος Ελευ(σίνιος) απαντά ως συμπρόεδρος 
στους καταλόγους του ναού με τους Αθηναίους κληρούχους στη Σάμο 
το 346/5 π.Χ. και θα μπορούσε να είναι πατέρας ή υιός του Πεδιέως.

Ρουσόπουλος 1862, 304, αρ. 380, πίν. 46, 1. Kroll 1972, 132, αρ. 28, εικ. 48.

Ν.Π.

Χάλκινο δικαστικό πινάκιο

50 Χάλκινο δικαστικό πινάκιο

400 - 350 π.Χ.
Μήκ. 11,3 εκ., πλάτ. 2 εκ., πάχ. 1,8 εκ.
Αθήνα
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. Χ 8060

Φέρει την επιγραφή ΜΕΙΔΩΝΙΔΗΣ : ΜΕΙΔΩ ΚΗΦΙΣΙΕΥΣ σε δύο 
στίχους. Στη επάνω αριστερή γωνία το ενσφράγιστο γράμμα Η δη-
λώνει τη φυλή-δικαστικό τομέα, στην οποία ανήκε ο κάτοχος του 
πινακίου. Στις δύο κάτω γωνίες το γοργόνειο αποτελεί τη σφραγίδα 
της πόλης. Ο Μειδωνίδης, γιος του Μείδω(νος;) ή Μειδω(νίδου;) 
από το δήμο της Κηφισιάς και την Κεκροπίδα φυλή συμμετείχε με 
αυτό το πινάκιο στην κλήρωση των ενόρκων μιας δίκης (αρ. κατ. 
51). Αν το πινάκιό του, τοποθετημένο σε μία από τις εγκοπές (κανο-
νίδες) του κληρωτηρίου που αντιστοιχούσαν στη φυλή που ανήκε, 
βρισκόταν στην ίδια σειρά με το λευκό σφαιρίδιο στον παράπλευρο 
σωλήνα, ο Μειδωνίδης εκλεγόταν.

De Ridder 1894, 130, αρ. 767. Kroll 1972, 126-127, αρ. 20, εικ. 38.

Ν.Π.
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53
Τέλη 4ου αι. π.Χ.
Διάμ. δίσκου: 6,3 εκ., μήκ. άξονα: 3,6 εκ.
Άγνωστη προέλευση, πιθανώς από την Πνύκα, Αθήνα
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. Χ 8053

Ενεπίγραφη δικαστική ψήφος με συμπαγή άξονα, που δηλώνει ότι 
ήταν αθωωτική. Στη μία όψη του δίσκου φέρει την εγχάρακτη επι-
γραφή ΨΗΦΟΣ : ΔΗΜΟΣΙΑ, ενώ στην άλλη δύο σφραγίσματα σε 
έγκοιλα τετράγωνα, όπου το ένα φέρει το ισχύον γράμμα Μ, που 
δηλώνει ότι η ψήφος ανήκε στην αθηναϊκή φυλή «Αντιοχίδα», και 
το έτερο αδιευκρίνιστο σβησμένο γράμμα, λόγω προγενέστερης 
χρήσης, που πιθανώς να ήταν το γράμμα Κ. Η ψήφος αυτή συνδέ-
εται με κάποιο αθηναϊκό δικαστήριο, ίσως την Ηλιαία ή τη Βουλή 
του Άρειου Πάγου.

De Ridder 1894, 130, αρ. 724. Boegehold 1976, 10-11, αρ. 15, πίν. 6.2.

Ν.Π.

Χάλκινη δικαστική ψήφος

52
Τέλη 4ου αι. π.Χ.
Διάμ. δίσκου: 6,5 εκ., μήκ. άξονα: 3,05 εκ.
Περιοχή Μουνιχίας (Ζέα), Πειραιάς
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. Χ 7497

Ενεπίγραφη δικαστική ψήφος με κοίλο άξονα, που δηλώνει ότι 
ήταν καταδικαστική. Στη μία όψη του δίσκου υπάρχει η εγχάρακτη 
επιγραφή ΨΗΦΟΣ : ΔΗΜΟΣΙΑ, ενώ στην άλλη σφράγισμα με κου-
κουβάγια δεξιά και δύο σφραγίσματα σε έγκοιλα τετράγωνα, όπου 
το ένα φέρει το ισχύον γράμμα Μ, που αντιστοιχεί στην αθηναϊκή 
φυλή «Αντιοχίδα», και το άλλο αδιευκρίνιστο σβησμένο γράμμα 
λόγω προγενέστερης χρήσης. Η ψήφος αυτή συνδέεται με το δικα-
στήριο στο Φρεάττιο, στην περιοχή του Πειραιά, όπου δικάζονταν 
όντας σε πλοιάριο Αθηναίοι πολίτες, που ενώ βρίσκονταν στην 
εξορία, λόγω ανθρωποκτονίας ή και απόπειρας ανθρωποκτονίας 
εξ αμελείας, διέπραξαν νέα προμελετημένη ανθρωποκτονία.

De Ridder 1894, 130, αρ. 732-741. Boegehold 1976, 9, αρ. 9, 12, πίν. 5.2.

Ν.Π.

Χάλκινη δικαστική ψήφος
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Α΄ τρίτο 2ου αι. π.Χ.
Ύψ. 17 εκ.
Ιερό Διός και Διώνης, Δωδώνη
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. Καρ 464

Η επιγραφή, με στικτά γράμματα, έχει χαραχθεί σε λεπτό έλασμα 
με αετωματική κορυφή. Ως προς το περιεχόμενο και τη δομή της 
αποτελεί τυπικό κείμενο της εποχής της, κατά την οποία οι απε-
λευθερώσεις δούλων ήταν συχνό φαινόμενο. Το κείμενο πληρο-
φορεί ότι κάποιος Νίκανδρος, χωρίς απογόνους, απελευθέρωσε τη 
σκλάβα Φιλίστα επί Ανδρονίκου, επωνύμου στρατηγού στο Κοινό 
των Ηπειρωτών. Ως μάρτυρες της πράξης αυτής κατονομάζονται 
τέσσερις άλλοι άνδρες με το κύριο όνομα και το πατρώνυμό τους. 
Ο όρος Ταλαιᾶνες θεωρείται εθνικό όνομα, κατά τον Καραπάνο 
άγνωστης περιοχής –έως σήμερα– της Ηπείρου.

Carapanos 1878, 58-59, αρ. 13, πίν. 30, αρ. 4. Cabanes 1976, 580, 53. SGDI αρ. 1349.

Π.Μπ.

Χάλκινο έλασμα με απελευθερωτική επιγραφή

54
337 - 327 π.Χ.
Ύψ. 25 εκ., πλάτ. 26 εκ., πάχ. 8 εκ.
Δελφοί, Φωκίδα
Ι΄ ΕΠΚΑ, Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών, αρ. ευρ. 2829

Η Αμφικτυονία αποδίδει τιμές στον Αριστοτέλη και τον Καλλισθένη 
(στιχ. 6-8), οι οποίοι συνέταξαν κατάλογο των νικητών και των αγω-
νοθετών, δηλαδή των διοργανωτών, των Πυθικών Αγώνων. Στην 
επιγραφή δίνονται επίσης οδηγίες στους ταμίες (στιχ. 9-13) για τη 
δημοσίευση του ψηφίσματος, πληροφορία η οποία επιβεβαιώνεται 
και από επιγραφή του έτους 331 π.Χ. Ο Καλλισθένης ήταν συγγενής 
του Αριστοτέλη, του φιλοσόφου από τα Στάγειρα, και συνέγραψε 
πραγματείες (Ελληνικά και Αλεξάνδρου Πράξεις), ενώ συνόδευσε 
τον Αλέξανδρο Γ΄ το Μέγα στην εκστρατεία του στην Ανατολή.

Homolle 1898, 260-270. Bousquet 1988, 97-101. Lefèvre 2002, αρ. 10.

Ν.Πετ.

Απόσπασμα τιμητικού ψηφίσματος για τον 
Αριστοτέλη και τον Καλλισθένη
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57
18ος αι.
Διάμ. 2,075 εκ., πάχ. 0,795 εκ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, Συλλογή Καραπάνου 838/719

Ο Ευριπίδης (484/480-406 π.Χ.), ένας από τους τρεις μεγάλους αρ-
χαίους τραγικούς ποιητές και αμφιλεγόμενη προσωπικότητα στην 
εποχή του, απέκτησε τον τίτλο του από σκηνής φιλοσόφου. Τον 
διέκρινε ανησυχία, ενώ είχε πρωτοποριακή αντίληψη στην απόδο-
ση των θεμάτων των θεατρικών του έργων, που στην πλειονότητά 
τους συνδέθηκαν με τη δύσκολη για την Αθήνα περίοδο του Πε-
λοποννησιακού πολέμου. Ο ποιητής εικονίζεται κατά κρόταφον, 
γενειοφόρος, με βοστρυχωτή κόμη. Η μορφή χαρακτηρίζεται από 
βαθυστόχαστο βλέμμα και διατηρείται ακέραιη, παρά την αποσπα-
σματική διατήρηση του λίθου, ενώ παρουσιάζει αναλογίες με προ-
τομές του, έργα της μεγάλης γλυπτικής της αρχαιότητας.

Σβορώνος 1913, αρ. 838/719. Richter 1971, 85, αρ 415. ΙΕΕ, τόμος Γ΄ 2, 386-403. 
Lang 2012, 197, αρ c.10.

Σ.Μ.

Cameo από σαρδόνυχα με προτομή Ευριπίδους

56
18ος αι.
Διάμ. 2,53 εκ., πάχ. 0,48 εκ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, Συλλογή Καραπάνου 357/583

Ο Ηράκλειτος (540/535-480/475 π.Χ.), από την Έφεσο της Ιωνίας, 
ήταν ο πρώτος αρχαίος φιλόσοφος που επιχείρησε να αναμορφώσει 
την πολιτική ζωή με τη βοήθεια της φιλοσοφικής γνώσης. Στο λίθο, 
που είναι δεμένος σε νεώτερο κόσμημα, παριστάνεται η προτομή του 
Ηρακλείτου σε απόδοση τριών τετάρτων, γενειοφόρου, με υψηλό μέ-
τωπο και σοβαρή έκφραση. Στο ύψος του στήθους διακρίνεται επι-
γραφή με το όνομά του. Η μορφή παραπέμπει σε απεικονίσεις του 
φιλοσόφου σε νομίσματα της Εφέσου των ρωμαϊκών αυτοκρατορικών 
χρόνων, ενώ η απεικόνισή του σε σφραγιδόλιθο νεωτέρων χρόνων 
καταδεικνύει το θαυμασμό για τη μεγάλη αυτή προσωπικότητα σε 
μεταγενέστερες εποχές.

Σβορώνος 1913, αρ. 357/583. Richter 1971, 85, αρ. 412. ΙΕΕ, τόμος Β΄, 432-434. 
Lang 2012, 50 υποσημ. 440, 197, αρ. c.12.

Σ.Μ.

Σφραγιδόλιθος από χαλκηδόνιο με προτομή 
Ηρακλείτου
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59

Β΄ μισό 1ου αι. π.Χ
Διάμ. 2,495 εκ., ύψ. 2,32 εκ. (με το δακτύλιο)
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, Συλλογή Τζιβανόπουλου 36/106

Ο Σωκράτης, ο μεγάλος φιλόσοφος, που έζησε στην Αθήνα μεταξύ 
των ετών 470/69 π.Χ. και 399 π.Χ., έθεσε τις βάσεις της δυτικής 
φιλοσοφίας. Ταύτιζε τη γνώση με την αρετή και χρησιμοποιούσε 
τη μαιευτική μέθοδο για την ανεύρεση της αλήθειας. Καταδικάστηκε 
από την Αθηναϊκή πολιτεία να πιει κώνειο, και σεβόμενος τις απο-
φάσεις της πόλης, εκτέλεσε την ποινή του τηρώντας τις αρχές της 
διδασκαλίας του. Στο δακτυλιόλιθο ο φιλόσοφος, σε κατατομή προς 
τα αριστερά, φέρει γενειάδα, χαρακτηριστικά πυκνά φρύδια και κόμη 
που διακρίνεται στο πίσω μέρος του κρανίου. Η συγκεκριμένη απει-
κόνιση του Σωκράτη ενδέχεται να αποτελεί ανάμνηση της μορφής του 
από αρχαίο αγαλματικό τύπο, έργο του ονομαστού γλύπτη Λυσίππου. 
Αξιοσημείωτη είναι η διατήρηση του αρχαίου χρυσού δακτυλίου.

Σβορώνος 1915, αρ. 36. Richter 1971, 81-83, 86, αρ. 423. ΙΕΕ, τόμος Γ΄ 2, 459-464. 
Lang 2012, 155, αρ. G So 11.

Σ.Μ.

2ος αι. - αρχές 3ου αι. μ.Χ.
Διάμ. 2,18 εκ., πάχ. 0,103 εκ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, Συλλογή Καραπάνου 831/18

Στο cameo ο Σωκράτης εικονίζεται κατά κρόταφον προς τα αρι-
στερά. Ο Αθηναίος φιλόσοφος έχει βαθυστόχαστο βλέμμα, φέρει 
γενειάδα και εικονίζεται φαλακρός, ενώ η κόμη διακρίνεται μόνο 
στο πίσω μέρος του κρανίου. Τα χαρακτηριστικά της μορφής αντι-
γράφουν πρότυπα ελληνιστικών χρόνων. Οι γραπτές πηγές αναφέ-
ρουν ότι ο φιλόσοφος, όσον αφορά την εξωτερική του εμφάνιση, 
ήταν δύσμορφος, έμοιαζε με Σειληνό, εικόνα που αποτυπώνεται σε 
γλυπτά έργα της αρχαιότητας, διέθετε, όμως, πλούτο ψυχής.     
 
Πλάτων, Συμπόσιο. Σβορώνος 1913, αρ. 831/18. Richter 1971, 85, αρ. 417. ΙΕΕ, τόμος
Γ΄ 2, 459. Zwierlein-Diehl 2007, 106. Lang 2012, 59-64, 154, αρ. G So10.

Σ.Μ.

Δακτυλιόλιθος από αχάτη με προτομή 
Σωκράτους

Cameo από σαρδόνυχα με προτομή Σωκράτους
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61

16ος αι.
Διάμ. 1,80 εκ., πάχ. 0,375 εκ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, Συλλογή Καραπάνου 830/668

Η προτομή του Σωκράτη εικονίζεται κατά κρόταφον προς τα δεξιά. 
Ο φιλόσοφος είναι φαλακρός και γενειοφόρος, ενώ οι βόστρυχοι της 
κόμης του διακρίνονται μόνο στο πίσω μέρος του κρανίου. Μικρές 
εικόνες μεγάλων ανδρών της αρχαιότητας, που χρονολογούνται 
στην εποχή της ύστερης Αναγέννησης, δηλώνουν την επιρροή που 
είχε ασκήσει ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός εκείνη την περίοδο στην 
Ευρώπη, καθώς είχε προηγηθεί η αναβίωση της μελέτης των αρχαί-
ων κλασικών συγγραφέων και η προσέγγιση της αρχαιοελληνικής 
τέχνης σε τέτοιο βαθμό, ώστε οι τεχνίτες της εποχής να αναπαρά-
γουν αρχαιοελληνικά και ελληνορωμαϊκά πρότυπα.

Σβορώνος 1913, αρ. 830/668. Richter 1971, 86, αρ. 426. Lang 2012, 195, αρ. a.2.

Σ.Μ.

Β΄ μισό 1ου αι. π.Χ. 
Διάμ. 1,44 εκ., πάχ. 0,225 εκ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, Συλλογή Καραπάνου 369/170

Προτομή πιθανότατα του Δημοσθένη, κατά κρόταφον προς τα δεξιά, με 
κοντή γενειάδα και ιμάτιο στους ώμους. Τα γενικά χαρακτηριστικά της 
μορφής παραπέμπουν στη συνήθη απεικόνιση του γνωστού Αθηναίου 
ρήτορα. Ο Δημοσθένης, ο μεγάλος Αθηναίος ρήτορας (384-322 π.Χ.), εί-
ναι γνωστός για τους περίφημους «Φιλιππικούς» του πύρινους λόγους, 
με τους οποίους ενθάρρυνε τους συμπολίτες του να εναντιωθούν στην 
επεκτατική δράση του Φιλίππου Β΄. Αντιμακεδονική πολιτική εξακο-
λούθησε να ασκεί ο Δημοσθένης και όταν ο Μέγας Αλέξανδρος διαδέ-
χθηκε τον πατέρα του, αλλά και μετά το θάνατο του μεγάλου στρατηλά-
τη. Ο θαυμασμός των Ρωμαίων για το Δημοσθένη ήταν πολύ μεγάλος, 
όπως αποδεικνύει σωζόμενος σφραγιδόλιθος με την εικόνα του ρήτορα 
υπογεγραμμένος από το διάσημο σφραγιδογλύφο Διοσκουρίδη.

Σβορώνος 1913, αρ. 369/170. Richter 1971, 84, 87, αρ. 435. ΙΕΕ, τόμος Γ΄ 2, 562-565.
Lang 2012, αρ. G U30 (ως αδιάγνωστο).

Σ.Μ.

Cameo από σαρδόνυχα με προτομή Σωκράτους

Σφραγιδόλιθος από χαλκηδόνιο με προτομή 
Δημοσθένους (;)





Tο 
Ολυμπιακό 

Ιδεώδες
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Η προέλευση των Ολυμπιακών Αγώνων αποδίδεται σε 
θρησκευτικές τελετουργίες ή σε μετεξέλιξη θηρευτικών ή 
στρατιωτικών πρακτικών. Πριν από το 776 π.Χ., την παρα-
δοσιακή αφετηρία των Ολυμπιακών Αγώνων, ή το 700 π.Χ., 
την έναρξή τους βάσει των αρχαιολογικών ευρημάτων, είχαν 
διαμορφωθεί οι βασικότερες συνιστώσες του Oλυμπιακού Iδε-
ώδους. Η αξία και η μοναδικότητα των Ολυμπιακών Αγώνων 
παραδίδεται στην Ολυμπιακή Ωδή του Πινδάρου (1.1-7), αφι-
ερωμένη στο νικητή Ιέρωνα των Συρακουσών (αρ. κατ. 75) 
στους αγώνες του 476 π.Χ.: ἄριστον μὲν ὕδωρ, ὁ δὲ χρυσὸς 
αἰθόμενον πῦρ / ἅτε διαπρέπει νυκτὶ μεγάνορος ἔξοχα πλούτου: 
/ εἰ δ᾽ ἄεθλα γαρύεν / ἔλδεαι, φίλον ἦτορ, / μηκέθ᾽ ἁλίου σκόπει 
/ ἄλλο θαλπνότερον ἐν ἁμέρᾳ φαεννὸν ἄστρον ἐρήμας δι᾽ αἰθέ-
ρος, / μηδ᾽ Ὀλυμπίας ἀγῶνα φέρτερον αὐδάσομεν.

Σύμφωνα με τους μύθους, οι αγώνες ιδρύθηκαν από τον 
Ολύμπιο Δία, ο οποίος είχε εγκατασταθεί στο μαντείο και ιερό 
της Γαίας με την εισβολή των δωρικών φύλων στην Ήλιδα περί 
το 1200 π.Χ., ή από το γιο του Ηρακλή προς τιμήν του πατέρα 
του. Ο αθλητισμός συνδέθηκε από την αρχή με τη λατρεία των 
θεών και των ηρώων, οι οποίοι, εκτός από ευρετές κάποιων 
αγωνισμάτων, ευνοούσαν και το νικητή. Η διεξαγωγή των αγώ-
νων σε πανελλήνια ιερά συνέβαλε στη συνειδητοποίηση της 
ταυτότητας και τη συνοχή του ελληνικού κόσμου. Οι αθλη-
τές αγωνίζονταν για τους θεούς, την πόλη και, τέλος, για τους 
εαυτούς τους. Η παύση των εχθροπραξιών και η επιβολή ιερής 
εκεχειρίας κατά τη διάρκεια τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων 
ανάγεται στον Ηλείο βασιλέα Ίφιτο, «ο οποίος οργάνωσε τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες και καθιέρωσε την πανήγυρη της Ολυμπί-
ας ξανά από την αρχή και την εκεχειρία που είχε σταματήσει» 
(Παυσανίας, 5.4.5-6). Το κείμενο της συνθήκης για εκεχειρία, 
η οποία συνομολογήθηκε μεταξύ του Ιφίτου με το Σπαρτιάτη 
νομοθέτη Λυκούργο και το βασιλιά της Πίσας Κλεισθένη, γρά-
φτηκε σε ένα χάλκινο δίσκο και κατατέθηκε στο ναό της Ήρας 
στην Ολυμπία, το Ηραίο. Ο Ίφιτος έδρασε στο ζήτημα αυτό 
κατ’ εντολήν του Μαντείου των Δελφών, αφού είχε αποτανθεί 
σε αυτό στην επιθυμία του να απαλλάξει την Ελλάδα από τον 
εμφύλιο πόλεμο και τη λοιμώδη ασθένεια. Με δελφικό χρη-
σμό ο Ίφιτος, λίγο αργότερα, καθιέρωσε ως έπαθλο των νικη-

τών το στεφάνι από κλαδί αγριελιάς (κότινο), την οποία είχε 
φυτέψει ο Ηρακλής στο ιερό άλσος της Ολυμπίας (την Ἄλτι). 
Σημασία είχε η κατάκτηση της νίκης και, μάλιστα, πολλές φο-
ρές. Ο μοναδικός νικητής σε κάθε αγώνισμα στα Ὀλύμπια (αρ. 
κατ. 78-79, 85), ο άριστος όλων, ήταν πρότυπο για την πόλη 
του, διότι ήταν καλὸς κἀγαθός, συνδύαζε δηλαδή τη ρώμη με 
το θάρρος, τη δικαιοσύνη, τη μετριοπάθεια και τη σωφροσύνη, 
και –παρά τα προνόμια, τις τιμές και τη δόξα που απολάμβα-
νε– δεν είχε καμία σχέση με όσους συμμετείχαν σε αγώνες με 
υλικά ή χρηματικά βραβεία (χρηματίται/θεματικοί) (αρ. κατ. 
67-72). Στα ιππικά, όμως, αγωνίσματα νικητής αναγορευόταν 
ο κάτοχος των ίππων (άνδρας ή γυναίκα ή ακόμα και πόλη).

Στεφανίται ήταν και οι άλλοι τρεις Πανελλήνιοι Αγώνες, οι 
οποίοι συμμερίσθηκαν το Ολυμπιακό ιδεώδες και καθιερώθη-
καν κατά τη διάρκεια του 6ου αιώνα π.Χ.: τα Πύθια στο Μα-
ντείο των Δελφών (586 π.Χ.), τα Ίσθμια (αρ. κατ. 88) στο ιερό 
του Ποσειδώνα στην Ισθμία (580 π.Χ.) και τα Νέμεα (αρ. κατ. 
87) στο ιερό του Διός στη Νεμέα (573 π.Χ.). Δημιούργησαν την 
περίοδο, έναν κλειστό κύκλο, από τον οποίο αποκλειόταν κάθε 
άλλος αγώνας. Τα Ολύμπια και τα Πύθια διεξάγονταν κάθε τέσ-
σερα χρόνια, τα Ίσθμια και τα Νέμεα κάθε δύο. Εκτός από τους 
γυμνικούς και ιππικούς αγώνες, στα Πύθια τελούνταν μoυσικοί 
και δραματικοί. Μουσικές εκδηλώσεις περιελάμβαναν και τα 
Ίσθμια, ενώ στα Νέμεα προστέθηκαν μουσικοί αγώνες, όταν 
αυτά μεταφέρθηκαν στο Άργος (αρ. κατ. 43). Το πρόγραμμα 
των στεφανιτών αγώνων εμπλουτίσθηκε βαθμιαία.

Από το 776 έως και το 724 π.Χ. ο αγώνας δρόμου ταχύ-
τητας (αρ. κατ. 62), το στάδιον, μήκους 600 αρχαίων ποδών 
(200 μέτρα) ήταν το μοναδικό αγώνισμα στα Ολύμπια. Οι 
αθλητές αγωνίζονταν και σε αυτόν γυμνοί (γυμνικός αγών). 
Μάλιστα, σύμφωνα με επίγραμμα του Σιμωνίδη (IG VII.52), 
ο πρώτος που έτρεξε γυμνός και τερμάτισε, μάλιστα, πρώτος, 
ήταν ο Όρσιππος ο Μεγαρεύς το 720 π.Χ. (Σχολ. Θουκ. 1.6.5). 
Στη 18η Ολυμπιάδα (708 π.Χ.) οι αγώνες διευρύνονται με 
το Πένταθλο (αρ. κατ. 63, 65-66, 68, 76) και την πάλη (αρ. 
κατ. 73). Είκοσι χρόνια αργότερα, στην 23η Ολυμπιάδα (688 
π.Χ.) προστέθηκε η πυγμή (αρ. κατ. 69) και αργότερα στην 
25η Ολυμπιάδα (680 π.Χ.) η αρματοδρομία με τέθριππο (αρ. 

Tο Ολυμπιακό Ιδεώδες
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μπιάδα και οι Ηλείοι τους επιτέθηκαν και ανέκτησαν τον έλεγχο 
του ιερού. Αν και το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε, οι Ηλείοι απέρ-
ριψαν την 105η Ολυμπιάδα, χαρακτηρίζοντάς την ανολυμπιάδα 
και μετά τη σύναψη ειρήνης έστησαν ένα χάλκινο άγαλμα του 
Διός ύψους 8 μέτρων, το μεγαλύτερο γλυπτό στην Άλτι.

Τη χρονιά που στήθηκαν οι πρώτοι έξι Ζάνες (388 π.Χ.), ο 
σοφιστής Γοργίας έρχεται στην Ολυμπία και παρακινεί τους 
Έλληνες να εγκαταλείψουν τις εμφύλιες αντιπαραθέσεις και να 
συνασπισθούν κατά των Περσών. Η πανελλήνια ιδέα, η αντιμε-
τώπιση δηλαδή των Ελλήνων ως ενιαίου έθνους, η οποία σπερ-
ματικά ενυπάρχει από τη στιγμή της θέσπισης πανελληνίων ιερών 
με αγώνες, υπηρετείται, στη συνέχεια, στο χώρο αυτό και από 
άλλες προσωπικότητες, όπως οι ρήτορες Λυσίας και Ισοκράτης.

Χωρίς απώλεια της φήμης και του κύρους τους οι Ολυ-
μπιακοί Αγώνες παρήκμασαν την εποχή του Μεγάλου Αλε-
ξάνδρου και των Επιγόνων του και τον 1ο αιώνα π.Χ. είχαν 
τοπική εμβέλεια. Οι αγώνες αναβαθμίσθηκαν και απέκτησαν 
διεθνή ακτινοβολία από την εποχή του Αυγούστου, επειδή 
οι ίδιοι οι αυτοκράτορες συμμετείχαν στους αγώνες, κατα-
στρατηγώντας τον όρο ότι μόνον οι Έλληνες είχαν δικαίωμα 
να αγωνίζονται σε αυτούς. Ήταν ενδεικτική της νέας τάξης 

κατ. 64, 75, 80). Τέλος, στην 33η Ολυμπιάδα (648 π.Χ.) προ-
στέθηκαν οι ιπποδρομίες και το Παγκράτιο (αρ. κατ. 70-71) 
που συνδυάζει πάλη και πυγμαχία. Η επιλογή του σταδίου ως 
εγκαινίου αγωνίσματος, ωστόσο, έχει ενδιαφέρον, αν σκεφθεί 
κάποιος ότι στους αγώνες των ομηρικών επών κυριαρχούν οι 
αρματοδρομίες των ευγενών (αρ. κατ. 77, 82-83).

Τα γυμνικά αγωνίσματα στο πρόγραμμα των στεφανιτών 
αγώνων είχαν βαρύνουσα σημασία. Η γυμνότητα δεν επιτρέ-
πει την αναγωγή στην καταγωγή ή τον πλούτο των πολιτών, 
αλλά μαρτυρεί για την ισονομία μεταξύ τους. Η αριστεία και 
νίκη του καλύτερου στο στίβο οφείλεται στο πνεύμα και το 
σώμα του καθώς και στην επίνευση των θεών (αρ. κατ. 74).

Αυτή ακριβώς η ισονομία επέτρεπε την επιβολή ποινών 
σε οποιονδήποτε παραβίαζε τους κανονισμούς των αγώνων. 
Πέραν της μαστίγωσης και της αποβολής, η ίδρυση χάλκινων 
αγαλμάτων του Διός (οι Ζᾶνες), από τον 4ο αιώνα π.Χ. έως και 
το 2ο αιώνα μ.Χ., με χρήματα από τα πρόστιμα που επιβλήθη-
καν σε όσους είχαν εξαπατήσει, δείχνει τις εκτροπές από το εὖ 
ἀγωνίζεσθαι και στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων.

Η σοβαρότερη παραβίαση της ιερής εκεχειρίας συνέβη το 
364 π.Χ., όταν οι Πισάτες οργάνωσαν μόνοι τους την 105η Ολυ-

Εικ. 5. Χάλκινο «μετάλλιο» Φιλιπποπόλεως, με δισκοβόλο να κρατάει τρεις σφαίρες και δίσκο. Επί Καρακάλλα (198-217 μ.Χ.). Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, 
αρ. ευρ. ΝΜ 163/2002.
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αγωνιστής για την ανεξαρτησία της Ελλάδος στον αγώνα του 
1821 και εθνικός ευεργέτης, ήταν ο πρώτος που συνέλαβε τη 
σχετική ιδέα και προσέφερε πόρους για τη διοργάνωση Ολυμπι-
ακών Αγώνων στην Αθήνα το 1859 (αρ. κατ. 91), 1870, 1875 
και 1889, εισάγοντας το μαζικό αθλητικό θέαμα ως παράμετρο 
της αστικής ζωής. Οι Ολυμπιάδες του Ζάππα έθεσαν τις βάσεις 
για την αναβίωση των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, από το 
βαρόνο Πιερ ντε Κουμπερτέν (1863-1937), γάλλο ευπατρίδη. Η 
ομηρική παρότρυνση «να είσαι ο καλύτερος και να υπερέχεις 
όλων» προσαρμόσθηκε στο τρίπτυχο Citius-Αltius-Fοrtius (πιο 
γρήγορα – πιο ψηλά – πιο δυνατά). Ο ντε Κουμπερτέν πρότεινε 
αυτό το θεσμό στην ανθρωπότητα με την ελπίδα ότι ο αθλητι-
σμός θα μπορούσε να βοηθήσει τον άνθρωπο να διαμορφώσει 
καλό χαρακτήρα και την πίστη ότι σημασία έχει η συμμετοχή 
και όχι η νίκη. Το όραμά του για πανανθρώπινη προσέγγιση και 
ειρηνική συμβίωση των λαών, μέσω του αθλητισμού, συμβο-
λίζουν οι δικής του έμπνευσης πέντε συνδεόμενοι ολυμπιακοί 
κύκλοι στη σημαία των Αγώνων, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν 
τις πέντε ηπείρους. Βέβαιος ότι ο ελληνικός πολιτισμός και το 
ολυμπιακό ιδεώδες θα μπορούσαν να τους νοηματοδοτήσουν ο 
ντε Κουμπερτέν πρωτοστάτησε μαζί με τον Έλληνα λόγιο Δη-
μήτριο Βικέλα (1835-1908) στη διοργάνωση των Πρώτων Διε-
θνών Ολυμπιακών Αγώνων της νεώτερης εποχής στην Αθήνα το 
1896. Η αναβίωσή τους δίνει το δικαίωμα στους «εραστές» του 
αθλητισμού να κάνουν και ολυμπιακά όνειρα. Η διαχρονική ει-
κονογραφία των μεταλλίων για τους νικητές, με την εμβληματι-
κή μορφή της προσωποποίησης της Νίκης, μαρτυρεί επίσης τις 
καταβολές του εγχειρήματος (αρ. κατ. 92-93). Η φυλή, το φύλο 
ή η θρησκεία δε συνιστούν πλέον λόγους αποκλεισμού. Παρά 
το γεγονός, ότι ο επαγγελματισμός, η εμπορευματοποίηση και 
επιδιώξεις αλλότριες προς το Ολυμπιακό Κίνημα, το έχουν κατά 
καιρούς αμαυρώσει, η παγκόσμια απήχηση και η έλξη που αυτό 
ασκεί δείχνουν ότι οι αρχές του, το πνεύμα φιλίας και αδελφο-
σύνης από την ευγενή αθλητική άμιλλα, ως προϋπόθεση ενός 
ειρηνικού και καλύτερου κόσμου, ανταποκρίνονται στο πάγιο 
και θεμελιώδες αίτημα των ανθρώπων ανά την υφήλιο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Πνεύμα και Σώμα. Ταρασουλέας 1997. Αραπογιάννη 2002. 
Αγών 2004. Βαλαβάνης 2004. Miller 2004. Sinn 2004. Σολωμού-Προκοπίου – 
Βογιατζή 2004. Montecalvo 2007, 973-981. Mythos Olympia.

Γεώργιος Κακαβάς/†Πολυξένη Μπούγια

πραγμάτων η εισαγωγή των Ακτίων, με αφορμή τη νίκη του 
Οκταβιανού Αυγούστου στο Άκτιο το 31 π.Χ., στην περίοδο 
των στεφανιτών και η μετάθεση των Ολυμπιακών Αγώνων 
του 65 μ.Χ. (211η Ολυμπιάδα) κατά δύο έτη προκειμένου να 
συμμετάσχει σε αυτή ο Νέρων. Μετά από απαίτηση του τελευ-
ταίου εισάχθηκαν –κατ’ εξαίρεση– μουσικοί και δραματικοί 
αγώνες, καθώς και αρματοδρομία με δέκα ίππους. Όταν πέ-
θανε ο Νέρων, οι Ηλείοι ακύρωσαν την Ολυμπιάδα αυτή. Στα 
ρωμαϊκά χρόνια πολλές πόλεις στη Μακεδονία, τη Θράκη και 
τη Μικρά Ασία τελούσαν αγώνες με το όνομα Ολύμπια, Πύ-
θια, Άκτια. Βάσει των νομισματικών κοπών υπήρχαν 38 Ολύ-
μπια. Mία ενδιαφέρουσα περίπτωση, αποτυπωμένη σε επετει-
ακή νομισματική κοπή, αποτελούν και τα Αλεξάνδρεια Πύθια 
που διοργάνωσε το Κοινό των Θρακών στη Φιλιππόπολη το 
214 μ.Χ., όταν ο φιλαλεξανδρότατος Καρακάλλας πέρασε από 
την περιοχή (εικ. 5). Κάποιοι από αυτούς τους αγώνες ήταν 
στεφανίτες, άλλοι χρηματίτες. Eικάζεται, ότι χρυσά μετάλλια 
απονεμήθηκαν στο πλαίσιο των Αλεξανδρείων-Ολυμπίων στη 
Βέροια της Μακεδονίας επί Γορδιανού Γ΄ (238-244 μ.Χ.) (αρ. 
κατ. 89-90). Τώρα, όσοι αθλητές λάμβαναν μέρος σε στεφανί-
τες αγώνες δεν αποκλείονταν από τους χρηματίτες, δεδομένου 
ότι χρηματικό έπαθλο δινόταν και σε στεφανίτες αγώνες. Οι 
πόλεις διαγωνίζονταν και διαγκωνίζονταν για την οργάνωση 
και διεξαγωγή αγώνων, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απή-
χηση και συμμετοχή, αποβλέποντας στα προφανή πολιτικά, 
οικονομικά και ιδεολογικά οφέλη. Η ρωμαϊκή διοίκηση, μέσω 
του πελατειακού και αμυντικού της συστήματος, υποστήριζε 
τις εορτές και τους αγώνες από πολιτικό καιροσκοπισμό, αφού 
συνέβαλαν στον έλεγχο των κατακτημένων περιοχών. Παρ’ 
όλα αυτά καμία σχετική εκδήλωση δεν επισκίασε τους σεβα-
στούς αγώνες στην κοιτίδα τους, την Άλτι, οι οποίοι συνέχισαν 
να τελούνται έως το 393 μ.Χ., οπότε μαρτυρείται η 293η και 
τελευταία Ολυμπιάδα, όταν με διάταγμα του Θεοδοσίου Α΄ 
καταργήθηκαν. Το ιερό στην Ολυμπία δέχθηκε σοβαρό πλήγ-
μα κατά τον 3ο και 4ο αιώνα μ.Χ., περιέπεσε σε αφάνεια και, 
τέλος, κατακλύσθηκε από τους ποταμούς Κλαδέο και Αλφειό.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες επηρέασαν τους θεσμούς, την τέχνη 
και τη λογοτεχνία του αρχαίου κόσμου αλλά και τις κοινωνί-
ες του. Το πανανθρώπινο ιδεώδες, που πρέσβευαν, οδήγησε 
στην αναβίωσή τους κατά τη νεώτερη εποχή. Το 1835, ελάχι-
στα χρόνια μετά την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, ο 
εισηγητής του ρομαντισμού στην ποίηση Παναγιώτης Σούτσος 
(1806-1868) παροτρύνει την ελληνική κυβέρνηση να αναβιώσει 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Ευαγγέλης Ζάππας (1800-1865), 
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62
570 - 550 π.Χ.
Ύψ. 10 εκ., διάμ. χείλους: 22,3 εκ.
Κόρινθος
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. 533

Αττική μελανόμορφη κύλικα, κοντά στον τύπο των Κωμαστών και 
των Σιάνων, του Ζωγράφου των Αθηνών 533. Στο μετάλλιο, στο 
εσωτερικό του αγγείου, γυμνός νέος σταδιοδρόμος σε κατατομή 
προς τα δεξιά, με το θώρακα κατενώπιον, τρέχει, στρέφοντας την 
κεφαλή προς τα πίσω. Έχει μακριά μαλλιά, με βοστρύχους πάνω 
από το μέτωπο και σφριγηλό σώμα. Ο ευρύς διασκελισμός και η 
γωνιώδης-χιαστί απόδοση των άνω και κάτω άκρων του δρομέα, 
που παριστάνεται κατά τη στιγμή που στρέφει το βλέμμα, πιθανόν 
για να δει συναγωνιστές του που έχουν μείνει πίσω, οδηγεί στην 
ταύτισή του με δρομέα σταδίου, διαύλου ή γενικά αθλητή αγωνί-
σματος δρόμου ταχύτητας.
Η σημασία που απέδιδαν οι αρχαίοι Έλληνες στην άθληση του σώ-
ματος και του πνεύματος είναι φανερή σε διάφορους τομείς του 
αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Καθ’ όλη τη διάρκεια της αρχαι-
ότητας, οι αθλητικοί όσο και οι δραματικοί, μουσικοί και ποιητι-
κοί αγώνες τελούνταν κατά τη διάρκεια πανελληνίων και τοπικών 
εορτών πόλεων και θρησκευτικών κέντρων. Οι γιορτές εντάσσο-
νταν με πολυσήμαντο τρόπο στη ζωή των αρχαίων ελληνικών πό-
λεων-κρατών. Η σημασία που αποδιδόταν τόσο στη νίκη και στο 
αγωνιστικό πνεύμα των εκάστοτε αγωνιζομένων, όσο και στο σύ-
νολο των ποικίλων δεσμών των συμμετεχόντων πόλεων, καθώς και 
στην επιβεβλημένη εκεχειρία κατά την διάρκεια των σημαντικών 
αγώνων, σφράγισαν την ιστορία.
 
Collignon – Couve 1902, 188-189, αρ. 648. ABV 68, αρ. 2. Addenda² 18, 68.2. Rob-
ertson 1953-54, 145-148, πίν. 1. Boardman 1974, 32, εικ. 34.1-2. Callipolitis-Feyt-
mans 1979, 205, αρ. c, 207-210, εικ. 8. Callipolitis-Feytmans 1980, 317, υποσημ. 1. 
Brijder 1983, 97-101, 234, αρ. Κ 203, εικ. 25, 27. CVA Athènes 3, 16-17, πίν. 4, 5. 
Πνεύμα και Σώμα, 244, αρ. κατ. 136 [Ρ. Προσκυνητοπούλου]. 1000 Years Olympic 
Games, 80, αρ. κατ. 27 [Ε. Στασινοπούλου-Κακαρούγκα]. Αγών 2004, 209, αρ. 99 [Ε. 
Στασινοπούλου-Κακαρούγκα]. Βλ. και: Agora XII, 262, αρ. 378 (σύγκριση με ΕΑΜ 
533). Vickers 1981, 544, υποσημ. 18 (σύγκριση με ΕΑΜ 533).

Μ.Χ.

Αττική μελανόμορφη κύλικα με δρομέα
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63

64

περ. 520 π.Χ.
Ύψ. 12,2 εκ., διαμ. χείλους: 18,2 εκ.
Τανάγρα, Βοιωτία
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. 365

Το αγγείο φέρει και στις δύο όψεις την ίδια παράσταση, έναν άλτη. 
Ο αθλητής, γυμνός, με ελαφρά κυρτό σώμα, προετοιμάζεται να εκτε-
λέσει το άλμα του. Στα λυγισμένα χέρια του κρατάει τους ημικυκλι-
κούς αλτήρες, βάρη λίθινα ή μολύβδινα (αρ. κατ. 65-66), που έχουν 
αποδοθεί με επίθετο λευκό χρώμα. Πρόκειται για τυπικό αγώνισμα 
του πεντάθλου που ταυτίζεται με το σημερινό άλμα εις μήκος. Πολ-
λοί νικητές σε αγώνες άλματος εις μήκος έχουν αφιερώσει τους αλ-
τήρες τους σε ιερά, όπως ο Ελευσινιονίκης Επαίνετος (αρ. κατ. 65).

CVA Athens National Museum 4, πίν. 22, 1-2, 23, 1, εικ. 7, 4. Αγών 2004, 195, αρ. κατ. 
84 [Ε. Στασινοπούλου-Κακαρούγκα]. Agon 2008, 164, αρ. κατ. 64 [E. Stasinopoulou-
Kakarounga].

Ε.Ζ.

510 - 500 π.Χ.
Ύψ. 8.3 εκ., διάμ. βάσης: 8.8 εκ.
Συλλογή Εμπεδοκλέους
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. 18577

Στο σώμα της πυξίδας τύπου Α, του Ζωγράφου της Αθήνας 18577, 
απεικονίζεται αγώνας αρματοδρομίας με επτά τέθριππα και τους ανα-
βάτες τους προς τα δεξιά. Ένα άρμα έχει ανατραπεί και τα κομμάτια 
του βρίσκονται διασκορπισμένα στο έδαφος, όπως και ο ηνίοχος, που 
ποδοπατιέται από τα υπόλοιπα τέθριππα. Οι αρματοδρομίες ήταν από 
τα παλαιότερα αγωνίσματα που συνδέονταν με τα Ομηρικά έπη. Συ-
νήθως νικητές του αγώνα ανακηρύσσονταν οι ιδιοκτήτες των αλό-
γων και στην Ολυμπία, κατ’ εξαίρεση, επιτρεπόταν και η συμμετοχή 
των γυναικών. Πρώτη Ολυμπιονίκης γυναίκα στον αγώνα μαρτυρεί-
ται η Κυνίσκα, κόρη του βασιλιά της Σπάρτης Αρχιδάμου Β΄.

Paralipomena 306, 1. Addenda² 143. Roberts 1978, πίν. 6.1-2. Αθήνα – Σπάρτη, 194, 
αρ. κατ. 88 [Ε. Στασινοπούλου-Κακαρούγκα]. Agon 2008, 153, αρ. κατ. 53 [E. Stasi-
nopoulou-Kakarounga].

Ε.Β.

Αττικός μελανόμορφος σκύφος με άλτη

Μελανόμορφη πυξίδα με αρματοδρομία
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Τέλη 6ου αι. π.Χ.
Μήκ. 11,5 εκ., βάρ. 2.119 γρ.
Ιερό Δήμητρος, Ελευσίνα
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. 9075

Ο αλτήρας, ένας από τους δύο, με τους οποίους οι αθλητές του άλμα-
τος διαγωνίζονταν στο πένταθλον, φέρει στο ένα άκρο υπόλειμμα σι-
δερένιου καρφιού ή κρίκου για ανάρτηση. Στη μία μακρά πλευρά του 
έχει χαραχθεί βουστροφηδόν, σε εξάμετρο, η αναθηματική επιγραφή 
ΗΑΛ(Λ)ΟΜΕΝΟΣ ΝΙΚΗΣΕ / Ν : ΕΠΑΙΝΕΤΟΣ Η / ΟΝΕΚΑΤΩΔΕ : ΗΑ 
/ [ΛΤΗΡΕ…], σύμφωνα με την οποία ο Επαίνετος νίκησε στο άλμα εξαι-
τίας αυτών των αλτήρων. Η επιγραφή θα συνεχιζόταν και στο δεύτερο, 
μη διασωθέντα, αλτήρα. Ο Επαίνετος, πιθανώς Αθηναίος, νίκησε στους 
τοπικούς αγώνες της Ελευσίνας και αφιέρωσε το μέσο της νίκης του 
στο ιερό, διαιωνίζοντάς τη με την επιγραφή. Αυτό το κείμενο συνιστά 
την πρωιμότερη αναφορά στο άλμα. Σύμφωνα με άλλη αναθηματική 
επιγραφή (IG I2, 803) οι αθλητές στους αγώνες άλματος στην Ελευσίνα 
διαγωνίζονταν κατά κατηγορίες με βάση την ηλικία τους. 

Πνεύμα και Σώμα, 253-256, αρ. κατ. κατ. 147 [Π. Γ. Καλλιγάς]. Αγών 2004, 198, αρ. 
κατ. 87 [Μ. Ζαφειροπούλου].

Π.Μπ.

Τέλη 6ου - αρχές 5ου αι. π.Χ.
Μήκ. 23-24 εκ., βάρ. 2.108 γρ. (έκαστος)
Κόρινθος
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. 1926

Ζεύγος αμφίκυρτων αλτήρων από ποταμίσια πέτρα, με διαμπερές 
άνοιγμα για τα δάχτυλα του αθλητή που τους κρατούσε. Πρόκειται για 
όργανα που κρατούσαν προαιρετικά οι αθλητές του πεντάθλου κατά 
τη διάρκεια του άλματος εις μήκος, προκειμένου να έχουν την επιθυ-
μητή απόδοση. Οι νικητές του συγκεκριμένου αγωνίσματος αφιέρω-
ναν συχνά σε ιερά ζεύγη λίθινων ή μετάλλινων αλτήρων, ενίοτε με το 
όνομά τους χαραγμένο επάνω, με σκοπό να διαιωνίσουν τη νίκη τους.

Καρούζου 1967, 29. Πνεύμα και Σώμα, 175-176, αρ. κατ. 66 [Β. Μαχαίρα]. Αγών 
2004, 196, αρ. κατ. 85 [Ε. Κουρίνου-Πίκουλα]. Agon 2008, 165, αρ. κατ. 65 [E. Sta-
sinopoulou-Kakarounga].

Χ.Τσ.

Μολύβδινος ενεπίγραφος αλτήρας

Ζεύγος λίθινων αλτήρων



93

67
475 - 450 π.X.
Ύψ. 40 εκ.
Άγνωστης προέλευσης
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. Χ 13792

Η υδρία, σύμφωνα με την εγχάρακτη επιγραφή στο χείλος [-]
AIAIIAΣ : TAΣ ΦΘIAΣ : EΘΛON : ΠAP : ΠPOTEΣIΛ[AΟ] στο 
χείλος, δόθηκε ως έπαθλο σε νικητή αγώνων που έγιναν στη Φθία, 
προς τιμήν του Θεσσαλού ήρωα Πρωτεσιλάου, επικεφαλής των 
Θεσσαλών στον Τρωϊκό Πόλεμο (Ιλιάδα, Β 695-709). Ο Πρω-
τεσίλαος λατρεύτηκε ως ήρωας σε διάφορα μέρη και προς τιμήν 
του τελούνταν γυμνικοί αγώνες. Οι υδρίες δίδονταν ως έπαθλα σε 
αγώνες προς τιμήν της Αργείας Ήρας και στη λαμπαδηδρομία, και 
σε δεύτερη χρήση άλλοτε προσφέρονταν σε κάποια θεότητα και 
άλλοτε χρησιμοποιούνταν ως κτέρισμα ή τεφροδόχο αγγείο στον 
τάφο του νικητή.

Diehl 1964, 31, 218, αρ. Β 115, πίν. 10:1.3. Αγών 2004, 361, αρ. κατ. 230 [Ρ. Προ-
σκυνητοπούλου].

Ν.Π.

Χάλκινη ενεπίγραφη υδρία
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Τέλη 5ου αι. π.Χ.
Σωζ. ύψ. 9,5 εκ., πλάτ. 10,5 εκ.
Αθήνα
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. 17552

Στο θραύσμα του αττικού ερυθρόμορφου σκύφου, του ζωγράφου 
του Φωβέλ, εικονίζεται νέος γυμνός αθλητής προς τα αριστερά. 
Στα χέρια του κρατάει και ζυγίζει το δίσκο που πρόκειται να ρίξει. 
Μπροστά του διακρίνεται το άνω μέρος ραβδωτού πεσσού, η βαλ-
βίς, από όπου πρέπει να γινόταν η βολή του δίσκου. Η δισκοβολία, 
γνωστή ήδη από του ομηρικούς χρόνους, ήταν από τα πιο αγαπητά 
αγωνίσματα των Ελλήνων και ένα από τα αγωνίσματα του πεντά-
θλου, που καθιερώθηκε στους Ολυμπιακούς αγώνες το 708 π.Χ. Δι-
εξαγόταν εκτός παλαίστρας για λόγους ασφαλείας, αφού είναι γνω-
στά από τη μυθολογία ατυχήματα, όπως ο θάνατος του Υακίνθου 
από τον Απόλλωνα ή του Ακρισίου από τον εγγονό του Περσέα.

ARV² 1286, 12. Addenda² 358. Karouzou 1979, 148-149, εικ. 20. Αγών 2004, 203, αρ. 
κατ. 93 [Ε. Στασινοπούλου-Κακαρούγκα]

Ε.Β.

5ος - 4ος αι. π.Χ.
Μήκ. 17 εκ.
Ερέτρια, Εύβοια
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. Χ 8302

Αποτελείται από τη λεπίδα (ξύστρα) και τη λαβή της και φέρει χαρα-
κτηριστικά στοιχεία των στλεγγίδων της κλασικής εποχής, όπως το 
μήκος της λαβής, η προσήλωσή της στη λεπίδα και η ελαφρά κάμψη 
της λεπίδας. Αποτελούσε απαραίτητο εξάρτημα των αθλoυμένων, οι 
οποίοι άλειφαν τα σώματά τους με λάδι, για να τονίσουν τους καλο-
γυμνασμένους μυς και να πετύχουν καλύτερη επίδοση. Στη συνέχεια, 
με τη στλεγγίδα αφαιρούσαν από το σώμα τους το στρώμα που είχε 
σχηματιστεί από το χώμα, τη σκόνη, την άμμο, τον ιδρώτα και το λάδι. 
Η στλεγγίδα χρησιμοποιούνταν ακόμη και από τις γυναίκες, ως όργανο 
καλλωπισμού και γενικότερα υγιεινής.

Αγών 2004, 150, αρ. κατ. 38 [Ρ. Προσκυνητοπούλου].

Ν.Π.

Θραύσμα σκύφου με δισκοβόλο

Χάλκινη στλεγγίδα



95

70
410 - 400 π.Χ.
Ύψ. 113 εκ., πλάτ. 63-65 εκ.
Περιοχή Χασάνι (αρχαίος δήμος Αλιμούντος), Αθήνα
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. 2004

Ένας γενειοφόρος, γυμνός αθλητής, πιθανότατα παγκρατιαστής, 
παριστάνεται όρθιος προς τα δεξιά, με υψωμένα χέρια, έτοιμος να 
αντιμετωπίσει τον αντίπαλό του. Ηλικιωμένοι άνδρες εμφανίζο-
νται σπανιότατα γυμνοί σε αττικά επιτύμβια. Η απεικόνιση του 
ηλικιωμένου αθλητή συνδέεται πιθανότατα με κάποια εξαιρετική 
διάκριση που έλαβε σε αθλητικούς αγώνες. Στο πνεύμα ανάδειξης 
της προσωπικότητας του νεκρού εντάσσεται και ο τρόπος απόδο-
σης του προσώπου και του σώματος με εμφανή τα σημάδια της 
προχωρημένης ηλικίας, προσδίδοντας στη μορφή χαρακτήρα πορ-
τραίτου. Στην επίστεψη της στήλης αναγράφονται το όνομα και το 
πατρώνυμο του αθλητή, ΑΓΑΚΛΗΣ ΦΡΥ[ΝΙΧ]Ο. Ένας Φρύνιχος 
Αθηναίος, Ολυμπιονίκης το 456 π.Χ., θα ήταν δυνατόν να ταυτίζε-
ται με τον πατέρα του νεκρού.

Conze 1893-1922, αρ. 927, πίν. 183. IG II2 10561. Καρούζου 1967, 84. Stupperich 
1977, αρ. 111. Πνεύμα και Σώμα 1989, 335, αρ. κατ. 225 [Β. Μαχαίρα]. Salta 1991, 
36, 42, 240-241. Clairmont 1993, αρ. 1.100. Καλτσάς 2002, 152, αρ. 298. Αγών 2004, 
223, αρ. κατ. 112 [Μ. Σάλτα].

Μ.Σ.

Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη με παράσταση 
αθλητή
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400 -3 90 π.Χ.
Ύψ. 73 εκ., πλάτ. 31,5 εκ.
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. 2554

Επιτύμβια στήλη με αετωματική επίστεψη και παράσταση νέου. 
Ο τύπος της στήλης με το ελεύθερο αέτωμα και το ρηχό εισέχον 
πεδίο, που καταλαμβάνει ολόκληρο σχεδόν το ύψος του κορμού 
της στήλης και φέρει στο άνω μέρος αποδοσμένα σε περίγραμ-
μα επίκρανα παραστάδων, αποτελεί μια συντετμημένη μορφή της 
ναόσχημης στήλης. Απεικονίζεται νέος στον τύπο του αθλητή, 
ενδεδυμένος με ιμάτιο. Κρατάει στο δεξί του χέρι στλεγγίδα και 
έχει το αριστερό τυλιγμένο στο ένδυμά του, να στηρίζεται με την 
ανάστροφη της παλάμης στο ισχίο. Κάτω από την επίστεψη έχει 
χαραχθεί επιγραφή λίγο μεταγενέστερη της παράστασης (μέσα 4ου 
αιώνα π.Χ.) με το όνομα ΑΡΙΣΤΙΩΝ.

Conze 1900, 204, αρ. 954a (με σχέδιο). Clairmont 1993, 272-273, αρ. 1230. Scholl 
1996, 130 σημ. 897-898, 278-279, αρ 208.

Χ.Τσ.

Tέλη 3ου αι. π.X.
Ύψ. 34 εκ.
Ιερό Διός, Δωδώνη
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. Καρ 435

Ο ασκός φέρει στο χείλος την εγχάρακτη επιγραφή ΕΠΙ ΑΓΩΝΟ-
ΘΕΤΑ ΜΑΧΑΤΑ ΠΑΡΘΑΙΟΥ ΔΙΙ ΝΑΟΥ ΚΑΙ ΔΩΝΑ. Το αγγείο ανα-
τέθηκε στο Δία Nάιο και τη Διώνη, ύστερα από νίκη σε αγώνες 
κατά τη γιορτή των Nαΐων, όταν αγωνοθέτης ήταν ο Mαχάτας, που 
καταγόταν από το λαό των Παρθίνων στα βόρεια της Hπείρου. Στο 
ιερό του Διός Ναΐου και της συζύγου του Διώνης στη Δωδώνη κα-
θιερώθηκαν, πιθανότατα στις αρχές του 3ου αιώνα π.X., τα Nάια, 
γιορτή προς τιμήν του Διός. Κατά τη διάρκειά τους διεξάγονταν 
δραματικοί και αθλητικοί αγώνες με υπεύθυνους άρχοντες, το ναΐ-
αρχο, τους ναϊκούς και τον αγωνοθέτη.

Carapanos 1878, 45-46, αρ. 16, πίν. XXV. Sideris 2000, 26, σημ. 73.

Ν.Π.

Μαρμάρινη ενεπίγραφη επιτύμβια στήλη νέου

Χάλκινος ασκός
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2ος - 1ος αι. π.Χ.
Ύψ. 25 εκ.
Αλεξάνδρεια (;), Αίγυπτος, Συλλογή Ι. Δημητρίου
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αιγυπτιακή Συλλογή, αρ. ευρ. ΑΙΓ 2548

Συμπαγές χάλκινο σύμπλεγμα, που παριστάνει δύο παλαιστές στο 
αγώνισμα της όρθιας πάλης. Ο όρθιος παλαιστής, που αποδίδει το 
νικητή, χρησιμοποιώντας τη χαρακτηριστική λαβή “αναβαστάσαι 
εις ύψος”, αρπάζει σφιχτά από τη μέση τον αντίπαλό του, και ανυ-
ψώνοντας τον ανάποδα, ετοιμάζεται να τον ρίξει στο έδαφος με το 
κεφάλι κάτω για να κερδίσει έτσι τη νίκη. Το παραπάνω σύμπλεγ-
μα είναι ένα από τα σπάνια σωζόμενα που αναπαριστούν τη μυθική 
πάλη του Ηρακλή με το Λίβυο γίγαντα Ανταίο. Ο Ηρακλής μετά τη 
νίκη αυτή καθιερώθηκε ως το πρότυπο του καλού παλαιστή.

Αλέξανδρος και Ανατολή, 109, αρ. κατ. 17 [Ε. Τουρνά]. Tourna κ.ά. 2002, 31-35. Αγών 
2004, 214-215, αρ. κατ. 105 [Ε. Τουρνά]. Μεγάλη Ελάς, 196-197, αρ. κατ. 118 [Ε. 
Τουρνά].

Ε.Τ.

Αυτοκρατορικοί χρόνοι
Ύψ. 1,12 εκ., πλάτ. 0,94 εκ., πάχ. 0,02 εκ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, Συλλογή Κ. Καραπάνου 250/229

Στη σφραγιστική επιφάνεια του λίθου είναι χαραγμένη η προτομή φτε-
ρωτής Νίκης προς τα αριστερά, με ένα κλαδί φοίνικα μπροστά της, 
ενώ η επιγραφή ΝΙΚΑ δεν αφήνει αμφιβολίες για την ταύτισή της. Η 
χαριτωμένη προτομή νεαρής φτερωτής Νίκης έκανε για πρώτη φορά 
την εμφάνισή της στα νομίσματα των Βρεττίων (213-209 π.Χ.), ενώ 
κόσμησε και χρυσά ρωμαϊκά νομίσματα, καθώς και μία χαλκή κοπή 
του 45 π.Χ. Δεδομένου ότι στο σφράγισμα που θα δημιουργούνταν από 
το λίθο αυτό η προτομή της Νίκης θα ήταν προς τα δεξιά, όπως και στα 
νομίσματα, είναι πιθανό η νομισματοκοπία να αποτέλεσε πηγή έμπνευ-
σης της συγκεκριμένης εικονογραφίας.

Σβορώνος 1913, 160, αρ. 250 (229). LIMC VI (1992) 895, αρ. 727 [U. Grotte]. 
LIMC VIII (1997) 241, αρ. 7-9 [R. Vollkomme]. Αγών 2004, 351, αρ. κατ. 218 [Π. 
Μπούγια]. Agon 2008, 258, αρ. κατ. 153 [P. Bouyia].

Π.Μπ.

Σύμπλεγμα παλαιστών

Έγγλυφος λίθος από κορναλίνη με τη Νίκη
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περ. 485 - 465 π.Χ
Διάμ. 2,40 εκ., βάρ. 17,132 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 609/610

Στην εμπρόσθια όψη απεικονίζεται ηνίοχος να οδηγεί άρμα με τέσ-
σερα άλογα, τα οποία στεφανώνει Νίκη. Η παράσταση αναφέρεται 
σε αγώνες με ίππους, οι ιδιοκτήτες των οποίων θεωρούνταν στην 
αρχαιότητα και οι νικητές. Το γεγονός ότι η ίδια παράσταση, με 
παραλλαγές, έμεινε σταθερή στη νομισματοκοπία των Συρακου-
σών περισσότερο από δύο αιώνες φανερώνει πόσο σημαντική ήταν 
η συμμετοχή σε Ολυμπιακούς και Πανελλήνιους Αγώνες, αλλά και 
η μεγάλη φήμη που προέκυπτε από μία νίκη. Στην οπίσθια όψη 
η κεφαλή της νύμφης Αρέθουσας με δελφίνια και την επιγραφή 
ΣΥΡΑΚΟΣΙΟΝ.

Αγών 2004, 182-184, αρ. κατ. 73 [Π. Μπούγια].

Ε.Ρ.

480 - 450 π.Χ.
Διάμ. 3,03 εκ., βάρ. 16,338 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1903/4 ΚΘ 1

Στον εμπροσθότυπο εικονίζεται δισκοβόλος τη στιγμή που ετοιμά-
ζεται να ρίξει το δίσκο. Στο πεδίο αριστερά, χάλκινος τρίποδας, το 
έπαθλο των αγώνων. Οι αγώνες αυτοί τελούνταν προς τιμήν του 
θεού Απόλλωνα στο Τριόπιον, κοντά στην πόλη της Κνίδου, από 
τις πέντε δωρικές πόλεις Κνίδο, Κω, Ιαλυσό, Λίνδο και Κάμιρο. 
Η επιγραφή ΚΟΣ αναφέρεται στο όνομα της πόλης-κράτους που 
έκοψε το νόμισμα.

Οικονομίδου 1996, 117, 228, αρ. 91. Αιγαίο των Νομισμάτων, 88-89.

Δ.-Ε.Λ.

Αργυρό τετράδραχμο Συρακουσών με τέθριππο

Αργυρό τρίδραχμο της Κω με δισκοβόλο
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461 - 396 π.Χ.
Διάμ. 2,5 εκ., βάρ. 16,843 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, Συλλογή Εμπεδοκλέους

Στον εμπροσθότυπο εικονίζεται απήνη, τετράτροχο ή δίτροχο άρμα 
συρόμενο από δύο ημιόνους, με ηνίοχο τη νύμφη Μεσσάνα. Στο 
έξεργο δύο αντωπά δελφίνια. Τα αργυρά τετράδραχμα του Ρηγίου 
και της Μεσσήνης του 5ου αιώνα π.Χ. παραπέμπουν στις ολυμπι-
ακές νίκες των κατω-ιταλιωτικών και σικελικών πόλεων. Οι κοπές 
αποδίδονται στον τύραννο Απαξίλαο του Ρηγίου και ίσως της Μεσ-
σήνης, νικητή στο ολυμπιακό άθλημα της απήνης, το οποίο καταρ-
γήθηκε λόγω της αρνητικής στάσης των Ελλήνων και των Ηλιείων. 
Η διαφορά της απήνης από τη συνωρίδα είναι τα υποζύγια, καθώς 
στην πρώτη σέρνουν το άρμα ημίονοι, ενώ στη δεύτερη άλογα.

Αγών 2004, 187, αρ. κατ. 76 [Π. Μπούγια]. Τσέλεκας 2005, 90.

Δ.-Ε.Λ.

460 π.Χ.
Διάμ. 2,35 εκ., βάρ. 12,045 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, Συλλογή Εμπεδοκλέους

Στον εμπροσθότυπο απεικονίζεται αετός να πετά προς τα αριστερά. 
Στον οπισθότυπο η Νίκη, η θεά της δύναμης και του θριάμβου, 
σπεύδει προς τα αριστερά με ανοιχτά φτερά. Στο δεξί της χέρι κρα-
τάει στεφάνι, με το οποίο στεφανώνει τους νικητές των αγώνων. Η 
παρουσία της Νίκης στα νομίσματα της Ήλιδος κατά τη διάρκεια 
του 5ου αιώνα π.Χ. συνδέεται με τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών 
Αγώνων. Τόσο ο αετός όσο και η Νίκη, που απεικονίζονται στα 
νομίσματα του ιερού, παραπέμπουν στο Δία, την κυρίαρχη θεότητα 
του ιερού της Ολυμπίας.

Οικονομίδου 1996, 109, 225, αρ. 82. Αγών 2004, 160, αρ. κατ. 51 [Π. Μπούγια]. Τσέλε-
κας 2005, 77-78 και 93, αρ. 5.

Δ.-Ε.Λ.

Αργυρό τετράδραχμο Μεσσήνης Σικελίας με 
απήνη

Αργυρός στατήρας Ήλιδος με Νίκη
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440 - 430 π.Χ.
Διάμ. 2,60 εκ., βάρ. 11,189 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, Συλλογή Εμπεδοκλέους

Στον οπισθότυπο εικονίζεται η Νίκη καθισμένη σε τετράγωνη 
βάση. Φοράει μακρύ χιτώνα, στηρίζει το κεφάλι της στο αριστερό 
της χέρι, ενώ κρατάει στεφάνι στο δεξί. Η απεικόνιση της μελαγχο-
λικής Νίκης απηχεί πιθανότατα τη γενικότερη θλίψη που επικρα-
τούσε στον ελληνικό κόσμο μετά το ξέσπασμα του Πελοπονησια-
κού πολέμου. Οι αναπαραστάσεις της Νίκης δε σχετίζονται μόνο 
με αθλητικά δρώμενα, αλλά και με πολεμικά γεγονότα. Οι κοπές 
με την καθιστή Νίκη είναι οι τελευταίες του νομισματοκοπείου 
της Ήλιδος.

Οικονομίδου 1996, 111, 226, αρ. 84. Αγών 2004, 161, αρ. κατ. 52 [Π. Μπούγια]. 
Τσέλεκας 2005, 77-78 και 94, αρ. 8.

Δ.-Ε.Λ.

Αρχές 4ου αι. π.Χ.
Διάμ. 3,62 εκ., βάρ. 43,35 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΒΕ 660/1996

Στην εμπρόσθια όψη ιπτάμενη Νίκη στέφει ηνίοχο, που οδηγεί τέ-
θριππο άρμα. Στο έξεργο πανοπλία, αποτελούμενη από θώρακα, 
κνημίδες, κράνος και ασπίδα, και η επιγραφή ΑΘΛΑ. Όλη η σύν-
θεση αναπαριστά ένα νικητήριο αγώνα με έπαθλο την πανοπλία. 
Ίσως αυτά τα μεγάλα σε αξία νομίσματα εκδόθηκαν ως μετάλλια 
για ιππικούς ή άλλους αγώνες ή μάχες. Στο πεδίο της οπίσθιας 
όψης μαζί με την επιγραφή ΣΥΡΑΚΟΣΙΩΝ παραδίδεται και το όνο-
μα του χαράκτη, ΕΥΑΙΝΕΤΟΣ, ως υπογραφή.

Ιλίου Μέλαθρον, 106-107. Αγών 2004, 184-185, αρ. κατ. 74 [Π. Μπούγια].

Ε.Ρ.

Αργυρός στατήρας Ήλιδος με καθιστή Νίκη

Αργυρό δεκάδραχμο Συρακουσών με τέθριππο
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357 - 356 π.Χ.
Διάμ. 2,57 εκ., βάρ. 14,346 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΒΕ 710/1998

Στον οπισθότυπο απεικονίζεται πυρσός λαμπαδηδρομίας σε ταινι-
ωτό πλαίσιο, επάνω στο οποίο αναγράφεται το εθνικό ΑΜΦΙΠΟ-
ΛΙΤΩΝ. Ο πυρσός αυτός κρατούνταν από τους αθλητές στο αγώ-
νισμα της λαμπαδηδρομίας προς τιμήν της Αρτέμιδος Ταυροπόλου 
ή Βραυρωνίας, που τελούνταν στην Αμφίπολη. Λαμπαδηδρομίες 
λάμβαναν χώρα σε τέσσερις εορτές των Αθηνών, με σημαντικότε-
ρη αυτή των Παναθηναίων, αλλά και σε αποικίες τους, όπως στην 
Αμφίπολη, ή περιοχές επιρροής τους, όπως στη Δήλο και τη Λή-
μνο. Εκτός της λαμπαδηδρομίας με πεζούς μαρτυρείται και λαμπα-
δηδρομία ιππέων (αφιππολαμπάς).

Οικονομίδου 1996, 124, 229, αρ. 99. Αγών 2004, 249, αρ. κατ. 136 [Π. Μπούγια].

Δ.-Ε.Λ.

323 - 315 π.Χ. (Νομισματοκοπείο: Αμφίπολη, μεταθανάτια κοπή)
Διάμ. 1,925 εκ., βάρ. 8,604 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, Συλλογή Σαρόγλου 37

Στην οπίσθια όψη εικονίζεται συνωρίδα (άρμα με δύο άλογα) που 
την οδηγεί νεαρός ηνίοχος προς τα δεξιά. Στο έξεργο επιγραφή με 
το όνομα του βασιλιά ΦΙΛΙΠΠΟΥ. Η τρίαινα, κάτω από τα πόδια 
των αλόγων, είναι το σύμβολο του νομισματοκοπείου. Οι παρα-
στάσεις που επιλέγονται για τη νομισματοκοπία του Φιλίππου Β΄ 
διαπνέονται από το όραμά του για μία «αυτοκρατορία». Η αγωνι-
στική παράσταση του στατήρα συνδέεται με αντίστοιχη νίκη με 
συνωρίδα του Φιλίππου Β΄ στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

SNG Greece 4, αρ. 37.

Ε.Ρ.

Αργυρό τετράδραχμο Αμφίπολης με πυρσό

Χρυσός στατήρας Φιλίππου Β΄ με συνωρίδα
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356 - 348 ή 342/1-337/6 π.Χ. (Νομισματοκοπείο: Πέλλα)
Διάμ. 2,665 εκ., βάρ. 14,464 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείιο, Συλλογή Σαρόγλου 50

Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται νεαρός γυμνός ιππέας προς τα δε-
ξιά, που κρατάει κλαδί φοίνικα. Στο πεδίο επιγραφή με το όνομα 
του βασιλιά ΦΙΛΙΠΠΟΥ. Στο έξεργο το γράμμα Ν και ο κεραυνός, 
κάτω από τα πόδια του αλόγου, είναι σύμβολα του υπεύθυνου κο-
πής και του νομισματοκοπείου, αντίστοιχα. Η επιλογή της αγωνι-
στικής παράστασης απηχεί τη νίκη του αλόγου του Φιλίππου σε ιπ-
πικούς αγώνες κατά την Ολυμπιάδα του 348/7 π.Χ. Ο Πλούταρχος 
(Αλέξανδρος, 4.9) παραδίδει άλλη μία νίκη του βασιλικού αλόγου 
στην Ολυμπία το 356 π.Χ.

SNG Greece 4, αρ. 50. Αγών 2004, 326, αρ. κατ. 197 [Π. Μπούγια] (για τον τύπο).

Ε.Ρ.

περ. 272 - 235 π.Χ.
Διάμ. 1,90 εκ., βάρ. 6,235 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1900/1 Γ 22

Στον εμπροσθότυπο Νίκη στεφανώνει αναβάτη, ο οποίος υψώνει 
το δεξί του χέρι, ίσως στεφανώνοντας κι αυτός με τη σειρά του το 
άλογο. Είναι πιθανό να πρόκειται για νίκη σε άθλημα ιππικού αγώ-
να. Η δίστιχη επιγραφή με το όνομα ΑΡΙΣΤΟ / ΚΡΑΤΗΣ μάλλον 
συνδέεται με τον υπεύθυνο της νομισματικής κοπής και όχι με τον 
αναβάτη, καθώς δε σώζονται ονόματα νικητών από τον Τάραντα, 
παραδίδεται, όμως, η συμμετοχή τους σε ιππικούς αγώνες. Τέτοια 
αγωνίσματα ήταν ο Ολυμπιακός κάλπης δρόμος, η Λαρισαϊκή αφιπ-
ποδρομάς και η αφιππολαμπάς.

Αγών 2004, 327, αρ. κατ. 198 [Π. Μπούγια].

Ε.Ρ.

Αργυρό τετράδραχμο Φιλίππου Β΄ με ιππέα

Αργυρό δίδραχμο Τάραντα με ιππέα
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128/7 ή 95/4 π.Χ.
Διάμ. 2,90 εκ., βάρ. 16,836 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, «Θησαυρός» Αλμυρού / 1929, IGCH 289, 77

Στον εμπροσθότυπο εικονίζεται κεφαλή Αθηνάς με αττικό κράνος 
διακοσμημένο με γρύπα. Στην οπίσθια όψη κουκουβάγια πάνω σε 
αμφορέα, που φέρει το γράμμα Α. Το αγγείο παραπέμπει στους Πα-
ναθηναϊκούς αμφορείς που δίνονταν ως έπαθλα στα Παναθήναια. 
Στο πεδίο η πολύστιχη επιγραφή Α ΘΕ και ΑΡΟ ΠΟΣ, ΜΝΑ ΣΑ 
ΓΟ [Ρ]Α και ΜΗ δηλώνουν το εθνικό και τους υπεύθυνους κοπής, 
αντίστοιχα. Σύμβολο αποτελεί και η προσωποποίηση του Αγώνος 
στο πεδίο δεξιά. Παριστάνεται γυμνός με φτερά, να αυτοστεφανώ-
νεται, κρατώντας κλαδί φοίνικα. Η απόδοση πιθανώς ακολουθεί 
κάποιον αγαλματικό τύπο της αρχαιότητας. Το μήνυμα που μεταδί-
δει είναι σαφές, καθώς ο Αγώνας έπρεπε να είναι νικητήριος.

Thompson 1961, 340 κ.εξ. Αγών 2004, 96-97, αρ. κατ. 3 [Π. Μπούγια].

Ε.Ρ.

Επί Αδριανού (117 - 138 μ.Χ.)
Διάμ. 2,90 εκ., βάρ. 9,626 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, Συλλογή Εμπεδοκλέους

Ο οπισθότυπος φέρει την επιγραφή ΗΛΕΙΩΝ εντός στεφανιού 
ελιάς. Το νομισματοκοπείο της Ήλιδας επαναλειτούργησε την 
εποχή του Αδριανού, του πλέον φιλέλληνα από τους ρωμαίους αυ-
τοκράτορες. Στις αρχές του 125 μ.Χ., λίγους μήνες πριν την τέλεση 
της 126ης Ολυμπιάδας, ο Αδριανός επισκέφτηκε την Ολυμπία και 
έκοψε νομίσματα στο όνομά του, με σκοπό να καλυφθεί το κόστος 
διαμονής του στην περιοχή.

Τσέλεκας 2005, 81-82 και 97, αρ. 34.

Δ.-Ε.Λ.

Αργυρό Αθηναϊκό τετράδραχμο με την 
προσωποποίηση του Αγώνα

Χαλκό νόμισμα Ήλιδας
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Επί Αντωνίνου Ευσεβούς (138 - 161 μ.Χ.)
Διάμ. 2,40 εκ., βάρ. 9,404 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 4405

Στον οπισθότυπο αναγράφεται η επιγραφή ΝΕ-ΜΕΙΑ εντός στεφανιού 
από αγριοσέλινο. Ο συγκεκριμένος τύπος, με το όνομα των Νεμέ-
ων αγώνων εμφανίζεται στις νομισματικές εκδόσεις του Άργους επί 
Αδριανού, Αντωνίνου του Ευσεβούς και Ιουλίας Δόμνας. Ο ποιητής 
Καλλίμαχος θεωρούσε ότι τα Νέμεα ήταν άμεσα συνδεδεμένα με την 
επιλογή του αγριοσέλινου. Σύμφωνα με το μύθο, η έναρξη των Νε-
μέων συνδέεται με τους αγώνες για το θάνατο του Οφέλτη, γιου του 
βασιλιά Λυκούργου. Ο θάνατός του προκλήθηκε από δάγκωμα φιδιού 
όταν η τροφός του, Υψιπύλη, τον άφησε σε λίκνο από αγριοσέλινο για 
να προσφέρει νερό στους «Επτά επί Θήβας», τους επτά στρατηγούς 
που συνασπίστηκαν υπό τον Ετεοκλή εναντίον της Θήβας.

Αγών 2004, 169, αρ. κατ. 60 [Π. Μπούγια].

Δ.-Ε.Λ.

Επί Λουκίου Ουήρου (161 - 169 μ.Χ.)
Διάμ. 2,80 εκ., βάρ. 9,985 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 4034

Στον εμπροσθότυπο εικονίζεται η κεφαλή του Λουκίου Ουήρου, 
ενώ στον οπισθότυπο αναγράφεται η επιγραφή IS-THMI-A εντός 
στεφανιού από κλαδιά πεύκου. Το δίπτυχο με την κεφαλή αυτο-
κράτορα και την επιγραφή ISTHMIA είναι κοινό στην κορινθιακή 
νομισματοκοπία από τον 1ο αιώνα μ.Χ., περίοδο λαμπρότητας του 
εορτασμού των Αγώνων. Οι Κορίνθιοι, καθώς διεκδικούσαν την 
κηδεμονία και τον έλεγχο των Νεμέων, αντικατέστησαν το πεύκο 
με αγριοσέλινο τον 5ο αιώνα π.Χ. Ο Πλούταρχος αναφέρει (Ελλη-
νικά Ερωτήματα, 5.3) «…γιατί είναι ιερό το πεύκο για τον Ποσει-
δώνα, αλλά και για το Διόνυσο και γιατί αρχικά στεφάνωναν τους 
νικητές των Ισθμίων με πεύκο και στη συνέχεια με αγριοσέλινο και 
τώρα πάλι με πεύκο;».

Αγών 2004, 166-167, αρ. κατ. 57-58 [Π. Μπούγια].

Δ.-Ε.Λ.

Χαλκό νόμισμα Άργους

Χαλκό νόμισμα Κορίνθου



105

89
Εποχής Γορδιανού Γ΄ (242 - 243μ.Χ.)
Διάμ. 2,61 εκ., βάρ. 9,97 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1562

Στον οπισθότυπο απεικονίζεται αγωνιστική τετραποδική τράπεζα, 
με δύο διαδήματα νικητών και κλαδί φοίνικα σε καθένα από αυτά. 
Το 242/3 και 246/7 μ.Χ. διοργανώθηκαν στη Βέροια, μητρόπολη 
του Μακεδονικού Κοινού, τα Ολύμπια ή Αλεξάνδρεια Ολύμπια, που 
συνδέονται με τη λατρεία των Ρωμαίων αυτοκρατόρων στην πόλη.

Αγών 2004, 354, αρ. κατ. 222 [Π. Μπούγια].

Δ.-Ε.Λ.

Χαλκό νόμισμα Κοινού Μακεδόνων με 
αγωνιστική τράπεζα
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230 - 250 μ.Χ.
Διάμ. 2,90 εκ., βάρ. 13,96 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1/1963

Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται προτομή Μεγάλου Αλεξάνδρου 
με πολεμική ενδυμασία και κράνος, διακοσμημένο με Πήγασο. 
Στην οπίσθια όψη Νίκη χαράσσει επιγραφή σε ασπίδα. Στο πεδίο 
αριστερά και δεξιά της θεότητας αναγράφεται η επιγραφή ΑΛΕ-
ΞΑΝ ΔΡΟΥ. Λόγω του πολύτιμου υλικού τους, του μεγέθους, αλλά 
και των παραστάσεών τους οι κοπές αυτές θεωρούνται νικητήρια 
μετάλλια. Συνδέονται με τα Αλεξάνδρεια Ολύμπια, αγώνες που δι-
εξάγονταν στη Βέροια της Μακεδονίας, προς τιμήν του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, επί Γορδιανού Γ΄ (238-244 μ.Χ.). Τέτοια μετάλλια 
έχουν βρεθεί μαζί με χρυσά ρωμαϊκά νομίσματα σε «θησαυρούς» 
στο Αμπουκίρ της Αιγύπτου και στην Ταρσό της Κιλικίας.

Νίκη – Victoria, 15, αρ. 1. Αγών 2004, 68-69 [Π. Μπούγια]. Weisser – Dahmen 2009, 
343-359.

Ε.Ρ.

Χρυσό νικητήριο «μετάλλιο» τύπου Aboukir
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Αθήνα, 1859
Διάμ. 3,30 εκ., βάρ. 10,32 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1124

Δεκαπέντε αιώνες μετά το τέλος των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώ-
νων, ο έλληνας επιχειρηματίας, μέγας δωρητής και εθνικός ευερ-
γέτης, Ευαγγελής Ζάππας, διέθεσε μεγάλο μέρος της περιουσίας 
του για τη διοργάνωση αθλητικών, βιοτεχνικών και βιομηχανικών 
αγώνων, τους οποίους ονόμασε Ολύμπια, αγώνες που αποτελούν 
προπομπούς των Σύγχρονων Ολυμπιάδων. Τέσσερα Ζάππεια Ολύ-
μπια διοργανώθηκαν στην Αθήνα από το 1859 έως το 1889. Τα Α΄ 
Ολύμπια, όπου τελέσθηκαν μόνο τέσσερα αθλητικά αγωνίσματα, 
έλαβαν χώρα στην Αθήνα, στη σημερινή πλατεία Ταχυδρομείου, 
χωρίς ιδιαίτερη, όμως, επιτυχία και συμμετοχή. Στην εμπρόσθια 
όψη του μεταλλίου τους εικονίζεται η κεφαλή του βασιλιά Όθωνα, 
ο οποίος αποκαλείται «ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝ».

Σολωμού-Προκοπίου – Βογιατζή 2004, 14-43.

Γ.Ν.

Αργυρό μετάλλιο Α΄ Ζαππείων Ολυμπίων
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Αθήνα, 1896
Διάμ. 5,03 εκ., βάρ. 66,32 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1895/6 ΙΔ 2

Το μετάλλιο για τον πρώτο νικητή των Ολυμπιακών Αγώνων της 
Αθήνας το 1896, όπου τελέσθηκαν 43 αγωνίσματα και συμμετεί-
χαν μόνον άνδρες αθλητές από 13 χώρες, ήταν αργυρό και το με-
τάλλιο για το δεύτερο χαλκό. Ο χαράκτης των μεταλλίων ήταν ο 
γάλλος J.-C. Chaplain, ο οποίος σε πνεύμα αρχαιολατρείας, φιλο-
τέχνησε μία παράσταση εμπνευσμένη από το λατρευτικό άγαλμα 
του Φειδία για το Δία στην Ολυμπία. Ο Ζευς, σε εμβληματική προ-
τομή, κρατάει σφαίρα πάνω στην οποία στέκεται η Νίκη με κλαδί 
ελιάς. Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται η Ακρόπολις των Αθηνών.

Σολωμού-Προκοπίου – Βογιατζή 2004, 46-77.

Γ.Ν.

Αργυρό πρώτο νικητήριο μετάλλιο 
Ολυμπιακών Αγώνων
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Αθήνα, 1896
Διάμ. 4,94 εκ., βάρ. 58,52 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΒΠ 2036

Το αναμνηστικό μετάλλιο, σε επίχρυση και χάλκινη κοπή, δωρή-
θηκε στους επίσημους προσκεκλημένους των πρώτων σύγχρονων 
Ολυμπιακών Αγώνων, που τελέσθηκαν στην Αθήνα την άνοιξη του 
1896, ενώ ένας σημαντικός αριθμός τεμαχίων διατέθηκε προς πώ-
ληση ενισχύοντας τα έσοδα των Αγώνων. Το μετάλλιο σχεδίασε 
ο διάσημος ζωγράφος Νικηφόρος Λύτρας και κατασκεύασε ο W. 
Pittner στη Βιέννη. Απεικονίζεται γυναικεία μορφή καθισμένη, για 
άλλους η Νίκη, για άλλους η αναγεννημένη Ελλάδα, ενώ για κά-
ποιους άλλους η Ολυμπιάδα, να κρατάει το στεφάνι των νικητών, 
ενώ ο φοίνικας που αναγεννάται από την τέφρα του συμβολίζει την 
αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων.

Σολωμού-Προκοπίου – Βογιατζή 2004, 46-77.

Γ.Ν.

Επίχρυσο αναμνηστικό μετάλλιο των πρώτων 
Διεθνών Ολυμπιακών Αγώνων
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Οι αλλεπάλληλες συγκρούσεις μεταξύ Ελλήνων και Περ-
σών στον Ελλαδικό χώρο κατά το α΄ τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ. 
καλούνται «Περσικοί Πόλεμοι». Πέραν της νικηφόρας, τελικώς, 
έκβασής τους για την ελληνική πλευρά αποτελούν την πρωιμό-
τερη περίσταση συστράτευσης των Ελλήνων εναντίον κοινού 
εχθρού. Αιτία τους ήταν η επεκτατική πολιτική των Περσών.

Η Περσική αυτοκρατορία επεκτάθηκε μέχρι τις ακτές της 
Ιωνίας μετά την κατάκτηση του βασιλείου των Λυδών από τον 
Αχαιμενίδη Κύρο. Οι Πέρσες στήριξαν τυραννικά καθεστώτα 
στις πόλεις της Ιωνίας και οι Ίωνες τύραννοι προσέφεραν ως 
αντάλλαγμα την υποστήριξή τους στο μεγάλο Βασιλιά. Η Σκυ-
θική εκστρατεία είναι ένα παράδειγμα αυτού του είδους των 
Ελληνο-Περσικών σχέσεων.

Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, ο Δαρείος ήθελε να πάρει εκδί-
κηση για την επιδρομή των Σκυθών στη Μηδία έναν αιώνα πριν 
και μέσω αυτής της εκστρατείας να σταθεροποιήσει το θρόνο 
του απέναντι στους άλλους Πέρσες ευγενείς. Άλλοι ιστορικοί 
προτείνουν και άλλες αιτίες πέραν από την εξήγηση του Ηροδό-
του. Μία από αυτές είναι ότι ο Δαρείος επεδίωκε να επεκτείνει 
την κυριαρχία του στις περιοχές της σημερινής Ουκρανίας και 
Ρωσίας, με σκοπό να θέσει όλη την περιοχή γύρω από τη Μαύ-
ρη Θάλασσα υπό περσικό έλεγχο, δημιουργώντας νέες πηγές 
εσόδων (φορολογία, χρυσορυχεία στη χώρα των Αγάθυρσων 
στη σημερινή Τρανσυλβανία) και ανοίγοντας νέους εμπορικούς 
δρόμους για τους Ίωνες συμμάχους του. Ταυτόχρονα επιτύγχα-
νε την προστασία της Θράκης από τις επιδρομές των νομάδων 
της στέπας και ασφάλιζε τα βόρεια σύνορα της αυτοκρατορίας 
του. Σύμφωνα, όμως, με μία άλλη θεωρία, η εκστρατεία του 
ήταν κυρίως εξερευνητική. Έχουν προταθεί διάφορες χρονολο-
γίες, ωστόσο φαίνεται πολύ πιθανόν να συνέβη το 513 π.Χ.

Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι ο Δαρείος συγκέντρωσε 700.000 
πεζούς και ιππείς, και 600 πλοία, αλλά οι αριθμοί αυτοί εί-
ναι μάλλον διογκωμένοι. Το μεγαλύτερο μέρος του στόλου 
προήλθε από τις ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας και τα 
νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου. Το στράτευμα πέ-
ρασε το Βόσπορο πάνω σε μία πλωτή γέφυρα και μέρος του 
στόλου απέπλευσε για τις εκβολές του Δούναβη προκειμένου 
να κατασκευάσει μία ακόμη. Ο Δαρείος με το στράτευμά του 

προήλασε στην ανατολική Θράκη, όπου τα τοπικά φύλα υπο-
τάχθηκαν χωρίς αντίσταση, εκτός από τους Γέτες, οι οποίοι 
τελικά ηττήθηκαν και ακολούθησαν τους Πέρσες στη Σκυθία. 
Ο Δαρείος στη συνέχεια πέρασε το Δούναβη και εισέβαλε στη 
Σκυθία. Οι Σκύθες ακολούθησαν μία τακτική καμένης γης και 
ξαφνικών επιδρομών του ιππικού τους. Έχοντας σημαντικές 
απώλειες ο Περσικός στρατός αναγκάστηκε να υποχωρήσει. Ο 
Δαρείος άφησε 80.000 άνδρες υπό τον Μεγάβαζο στην Ευρώ-
πη για να καταστείλει εξεγέρσεις στο Βυζάντιο, τη Χαλκηδόνα 
και την Πέρινθο, και για να ολοκληρώσει την κατάκτηση της 
Θράκης. Οι Σκύθες τον ίδιο ή τον επόμενο χρόνο εισέβαλαν 
στη Θράκη και έφτασαν μέχρι τον Ελλήσποντο (Ηρόδοτος, 
3.134-4.143, 6.40).

Η ανελεύθερη πολιτική στις Ιωνικές πόλεις και οι προσωπι-
κές φιλοδοξίες των Ιώνων αριστοκρατών οδήγησαν σε μία εξέ-
γερση ενάντια στον Πέρση βασιλιά το 499 π.Χ., που τελείωσε 
με την ήττα των επαναστατών και την καταστροφή της Μιλήτου 
το 494 π.Χ. Οι Αθηναίοι και οι Ερετριείς υποστήριξαν την εξέ-
γερση με πεζικό και πλοία και έδωσαν στο Δαρείο το πρόσχημα 
της εκδίκησης εναντίον της Ελλάδας (Ηρόδοτος, 5.97-6.33). 
Δύο χρόνια αργότερα ο Μαρδόνιος αποκατέστησε την περσική 
εξουσία στη Θράκη και τη Μακεδονία (Ηρόδοτος, 6.43.4-6.44).

Το θέρος του 490 π.Χ. περσικό στράτευμα 20.000 ανδρών, 
με ικανότατους ιππείς και τοξότες στις τάξεις του, υπό τον Δάτι 
και τον Αρταφέρνη μεταφέρθηκε με πλοία από την Κιλικία και 
αποβιβάσθηκε στο Μαραθώνα, αφού προηγουμένως είχε κατα-
λάβει τις Κυκλάδες και καταστρέψει τη Νάξο και την Ερέτρια 
για την ανάμειξή τους στην Ιωνική Επανάσταση. Οι Αθηναίοι 
με 9.000 άνδρες, 1.000 Πλαταιείς και τους δούλους τους, βα-
σιζόμενοι στην εμπειρία τους για μάχη εκ του συστάδην, τους 
αντιμετώπισαν με επιτυχία χάρις σε στρατήγημα του Αθηναίου 
στρατηγού Μιλτιάδη. Αυτός με ταχύτατο ελιγμό αποθάρρυνε, 
στη συνέχεια, την απόβαση των Περσών στην Αττική. Οι Αθη-
ναίοι ύψωσαν τρόπαιο στο πεδίο της μάχης και έθαψαν τους 
νεκρούς τους σε κοινό τάφο, ο οποίος καλύφθηκε με τεχνητό 
λόφο από χώμα (τύμβος), αφιέρωσαν μέρος από τα λάφυρα 
(δεκάτη) στους θεούς, ενώ οι Πλαταιείς ανέγειραν στην πόλη 
τους ναό για την Αθηνά Αρεία (Ηρόδοτος, 6.95-116).

Περσικοί Πόλεμοι
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Ο Πέρσης βασιλιάς Δαρείος πέθανε, όταν οι προετοιμασί-
ες για μια νέα επίθεση των Αχαιμενιδών εναντίον της Ελλάδος 
βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη. Ο γιος του, Ξέρξης, ηγήθηκε 
της εκστρατείας τον Ιούνιο του 480 π.Χ. Αποθήκες χτίστηκαν 
στη Μακεδονία και τη Θράκη για τη φύλαξη των προμηθειών 
του περσικού στρατεύματος, το οποίο πέρασε τον Ελλήσπο-
ντο και προήλασε στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Ο στόλος 
ακολούθησε την πορεία των χερσαίων δυνάμεων. Αθηναίοι 
και Σπαρτιάτες με τους συμμάχους τους συναντήθηκαν στο 
ιερό του Ποσειδώνα στην Ισθμία για να συναποφασίσουν για 
τον τρόπο άμυνας. Η Αθήνα ήταν κατ’ εξοχήν ναυτική δύναμη 
και την υπεροχή στην ξηρά είχαν οι Σπαρτιάτες. Η αρχηγία του 
στρατού και του στόλου δόθηκε σε Σπαρτιάτες, το Λεωνίδα και 
τον Ευρυβιάδη, αντιστοίχως. Αρχικώς είχε επιλεγεί η διάβαση 
των Τεμπών για να αναχαιτισθεί ο εισβολέας, αλλά σύντομα η 
ελληνική πλευρά έκρινε ως καταλληλότερα τα Στενά των Θερ-
μοπυλών, ώστε να αποφευχθεί η ανάπτυξη κατά πλάτος των 
περσικών δυνάμεων. Στο ακρωτήριο Αρτεμίσιο στα βόρεια 
της Εύβοιας έσπευσε ο ελληνικός στόλος, με 277 πλοία, για να 
προστατεύσει τη θαλάσσια δίοδο προς τη νότια Ελλάδα και να 
υποστηρίξει τις χερσαίες δυνάμεις. Οι 5.000 Έλληνες –μεταξύ 
τους οι 300 του Λεωνίδα με 900 δούλους, άλλοι Πελοποννήσιοι, 
Θηβαίοι, Θεσπιείς και Φωκείς– ήταν εμπροσθοφυλακή. Με το 
πέρας της σπαρτιατικής εορτής των Καρνείων και των Ολυμπι-
ακών Αγώνων αναμένονταν και άλλοι πολεμιστές.

Ο περσικός στρατός και στόλος υπερτερούσαν κατά πολύ 
αριθμητικά. Παρά το γεγονός ότι μεταξύ των επιτιθέμενων Μή-
δων και Κασσιτών αγωνίζονταν και οι επίλεκτοι άνδρες του βα-
σιλέα, οι Αθάνατοι, οι δύο πρώτες ημέρες της σύγκρουσης (17-
18 Σεπτεμβρίου 480 π.Χ.) στις Θερμοπύλες υπήρξαν άκαρπες 
για την περσική πλευρά. Η μάχη έλαβε δραματική τροπή, όταν 
ένας κάτοικος της περιοχής, ο Μαλιεύς Εφιάλτης, αποκάλυψε 
στον Ξέρξη την ύπαρξη ατραπού, η οποία οδηγούσε στα νώτα 
των ελληνικών δυνάμεων. Όταν ο Λεωνίδας πληροφορήθηκε 
για την προδοσία, διέταξε τους συμμάχους να αποχωρήσουν για 
να σωθούν από βέβαιο θάνατο. Στο πλευρό του έμειναν 700 Θε-
σπιείς. Στη λυσσαλέα σύγκρουση που ακολούθησε σκοτώθηκε 
ο Λεωνίδας, ενώ η τελευταία ελληνική αντίσταση προβλήθηκε 
ακόμη και με γροθιές και δόντια στο λόφο στο νότιο άκρο των 
Στενών (Ηρόδοτος, 7.201-233, 8.10-17) (αρ. κατ. 97-100).

Μετά το πέρας της μάχης των Θερμοπυλών ο στρατός του 
Ξέρξη εισέβαλε στη Φωκίδα, τη Βοιωτία και την Αττική κατα-
στρέφοντας ό,τι έβρισκε στο δρόμο του. Στις 27 Σεπτεμβρίου 
κατέλαβε και κατέστρεψε την Αθήνα και την επομένη έκαψε 
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και λεηλάτησε την Ακρόπολη (εικ. 6, αρ. κατ. 94), ενώ ο περσι-
κός στόλος κατέπλεε στο Φάληρο. Με τέχνασμα του Αθηναίου 
στρατηγού Θεμιστοκλή ο περσικός στόλος παρασύρθηκε και 
εγκλωβίσθηκε στο στενό μεταξύ Σαλαμίνας και Αττικής, όπου 
οι Έλληνες εξασφάλισαν περιφανή νίκη (Ηρόδοτος, 8.74-90).

Τα περσικά στρατεύματα, αποτελούμενα από 40.000-
50.000 άνδρες, με αρχηγό το Μαρδόνιο, αφού ο Ξέρξης είχε 
επιστρέψει στις Σάρδεις απογοητευμένος από την έκβαση της 
μάχης, διαχείμασαν στην Ελλάδα και εισέβαλαν στα τέλη Αυ-
γούστου του 479 π.Χ. στην πεδιάδα των Πλαταιών, ενώ είχαν 
ήδη καταστρέψει την Αττική για δεύτερη φορά. Οι Σπαρτιάτες 
υπό το βασιλιά της Σπάρτης Παυσανία, τον επίτροπο του γιου 
του Λεωνίδα, κατατρόπωσαν τον εχθρό, σκοτώνοντας και το 
Μαρδόνιο. Ένα μικρό μέρος των υπολειμμάτων του περσικού 
στρατού διέφυγε στην Ασία (Ηρόδοτος, 9.19-9.89). Η χώρα 
των Πλαταιών κηρύχθηκε ιερή, στήθηκε βωμός προς τιμήν του 
Δία και θεσμοθετήθηκε η τετρετηρική εορτή των Σωτηρίων. 
Το ένα δέκατο των λαφύρων αφιερώθηκε στους θεούς και τα 
ονόματα των πόλεων που πολέμησαν στις Πλαταιές χαράχθη-
καν στο στήριγμα ενός χρυσού τρίποδα στο ιερό των Δελφών.

Περίπου την ίδια χρονική στιγμή το ελληνικό ναυτικό 
υπό το σπαρτιάτη ναύαρχο Λεωτυχίδα υποχρέωσε τους δι-
οικητές του περσικού στόλου να αποσύρουν τα πλοία τους 
στην ακτή στο ακρωτήριο Μυκάλη κοντά στην Πριήνη της 
Μικράς Ασίας. Οι Έλληνες αποβιβάστηκαν στη στεριά, 
έτρεψαν σε φυγή τους αντιπάλους τους και έκαψαν τα πλοία 

τους (Ηρόδοτος, 9.90-107. Διόδωρος, 11.34-37.5).
Ο πόλεμος μεταφέρθηκε στη Μακεδονία, το Βυζάντιο, τη 

νοτιοδυτική Μικρά Ασία και την Κύπρο, από τον Παυσανία 
και τον Αθηναίο στρατηγό Κίμωνα, και τελείωσε με τη λε-
γόμενη Ειρήνη του Καλλία (περί το 449 π.Χ.), με την οποία 
απελευθερώθηκαν οι ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας και 
του Αιγαίου από την περσική επικυριαρχία.

Τα επιτύμβια επιγράμματα των Περσικών πολέμων μαρ-
τυρούν για την προσήλωση των πολεμιστών των ελληνικών 
πόλεων στα ιδεώδη της ελευθερίας, της αυτονομίας, της φι-
λοπατρίας και της ανδρείας. Η αυτοθυσία των Σπαρτιατών 
στις Θερμοπύλες έγινε λαμπρό και περιώνυμο παράδειγμα 
αφοσίωσης στο καθήκον και τις ηθικές αξίες. Η επαφή των 
Ελλήνων με τους Πέρσες, υπό τις ακραίες αυτές συνθήκες, 
επηρέασε την πολεμική τεχνική αλλά και την τέχνη τους. 
Σώμα τοξοτών εισήχθηκε στα ελληνικά στρατεύματα στις 
μάχες του Μαραθώνα και των Πλαταιών, ενώ η αγγειογρα-
φία άρχισε να απεικονίζει Πέρσες μαχητές με τον εξοπλισμό 
τους (αρ. κατ. 95-96).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Hignett 1963. Green 1970. Balcer 1972, 99-132. Georges 
1987, 97-147. Badian 1987, 1-39. Fol – Hammond 1988, 234-253. Hammond 
1988α, 491-517. Hammond 1988β, 518-591. Murray 1988, 461-490. McDougall 
1990, 143-149. How – Wells 1992. Cartledge 2006. Cawkwell 2006. Koυρί-
νου-Πίκουλα 2006, 181-187.

Ευρυδίκη Λέκα/†Πολυξένη Μπούγια

Εικ. 6. «Θησαυρός» Ακρόπολης/1886. Αποτελείται από 62 αργυρά Αθηναϊκά νομίσματα και βρέθηκε στο στρώμα καταστροφής που σφραγίστηκε από τη φωτιά που έβαλαν 
οι Πέρσες στην Ακρόπολη. Χρονολογία απόκρυψης: 479/8 π.Χ. Μουσείο Ακροπόλεως, αρ. ευρ. «Θησαυρός» Ακρόπολης/1886, IGCH 12.
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94

95

περ. 500 - 490 π.Χ.
Ύψ. 7,4 εκ.
Ακρόπολη, Αθήνα
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. Ακρ. 609

Το όστρακο από αττικό ερυθρόμορφο αγγείο, που αποδίδεται στο 
Ζωγράφο του Κλεοφράδη, έναν από τους σημαντικότερους αττι-
κούς αγγειογράφους της υστεροαρχαϊκής εποχής, σώζει την προ-
τομή ενός κιθαριστή. Ο γενειοφόρος μουσικός φέρει στεφάνι στα 
μαλλιά και είναι πολυτελώς ντυμένος με το μακρύ χιτώνα των κι-
θαριστών. Η επιφάνεια του οστράκου φέρει πολύ έντονα ίχνη φω-
τιάς, η οποία δεν είναι άλλη από την «περσική φωτιά», δηλαδή 
την πυρκαγιά που κατέκαψε την Ακρόπολη των Αθηνών, όταν οι 
Πέρσες κατέλαβαν και λεηλάτησαν την πόλη το 480 π.Χ.

BAPD 201740. Graef – Langlotz 1933, πίν. 47.

Γ.Κ.

490 - 480 π.Χ.
Ύψ. 25 εκ.
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. 14691

Έλληνας πολεμιστής, οπλισμένος με στρογγυλή ασπίδα και δόρυ, 
εναντίον τριών Περσών. Σημαντικό εικονογραφικό στοιχείο αποτε-
λεί το στεφάνι που φέρει ο έλληνας οπλίτης, που παραπέμπει στη 
νίκη του ελληνικού στρατού στη μάχη του Μαραθώνα. Από το 490 
π.Χ. αυξήθηκε ο αριθμός παραστάσεων των Ελλήνων εναντίον των 
Περσών στην αττική αγγειογραφία, σε μια προσπάθεια καταγραφής 
των νικηφόρων Περσικών Πολέμων. Η συγκεκριμένη παράσταση 
υποδεικνύει την υπεροχή της οπλιτικής ελληνικής φάλαγγας έναντι 
των τοξοτών του περσικού στρατού.

Hatzivassiliou 2010, 41, 151, αρ. 610.

Α.Γκ.

Όστρακο με παράσταση κιθαριστή

Αττική μελανόμορφη λήκυθος με πολεμική 
σκηνή
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96
480 - 475 π.Χ.
Ύψ. 21,2 εκ., διάμ. στομίου: 4,2 εκ.
Ίσως από τάφο στην Τανάγρα, Βοιωτία
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. 27800

Ο Πέρσης τοξότης φοράει χειριδωτό χιτώνα, κεντητό επενδύτη, 
τιάρα, αναξυρίδες και υποδήματα με γυριστά άκρα. Στο αριστερό 
του χέρι κρατάει τόξο και πέλτη, ενώ διαγώνια στο στήθος του 
έχει περασμένο τελαμώνα, από τον οποίο κρέμεται η φαρέτρα. Οι 
Περσικοί Πόλεμοι έδωσαν την ευκαιρία στους Έλληνες να δουν 
από κοντά τα ενδύματα και τον οπλισμό των αντιπάλων τους, ώστε 
να τα απεικονίσουν στην τέχνη τους. Έτσι δεν πρέπει να θεωρηθεί 
τυχαίο ότι οι πρώτες εμφανίσεις των Περσών στην αττική αγγειο-
γραφία χρονολογούνται γύρω στο 490 π.Χ.

ARV² 1644, 11bis. BAPD 275170. Bovon 1963, 585, αρ. 12, εικ. 12. Ζερβουδάκη 
1994, 8 αρ. 3, πίν. 8ε. Αθήνα – Σπάρτη, 198, αρ. κατ. 92 [Χ. Αβρονιδάκη].

X.Α.

Aττική λήκυθος λευκού βάθους με τοξότη
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Ύστερος 6ος - πρώιμος 5ος αι. π.Χ.
Μήκ. 3,2 εκ.
Λόφος Κολωνού, Στενά Θερμοπυλών
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. X 16129/6

Φυλλόσχημη αιχμή βέλους με δύο πτερύγια και βραχύ αυλό, ελλι-
πής στο αιχμηρό άκρο. Η μικρή οπή στη βάση του αυλού χρησίμευε 
για την καθήλωση στο ξύλινο στέλεχος του βέλους. Ο τύπος στην 
Ελλάδα απαντά στην Όλυνθο, τη Λίνδο και τη Σάμο. Παραγόταν 
από τον πρώιμο 7ο αιώνα π.Χ. και συνδέεται με τους Κιμμερίους 
και τους Σκύθες. Ο Ηρόδοτος περιγράφει τα όπλα των εμπολέμων 
και διατείνεται ότι ο οπλισμός των Περσών ήταν αρχικώς μηδικός 
(7.62.1).

Baitinger 2001, 6. Αθήνα – Σπάρτη, 224-225, αρ. κατ. 118α [Ρ. Προσκυνητοπούλου].

Π.Μπ.

Ύστερος 6ος - πρώιμος 5ος αι. π.Χ.
Μήκ. 4,7-6,9 εκ.
Λόφος Κολωνού, Στενά Θερμοπυλών
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. X 16132/16-19

Τέσσερις φυλλόσχημες, συμπαγείς, αποκρουσμένες αιχμές βελών, 
με κεντρική νεύρωση. Έχουν βρεθεί στα πεδία των μαχών των 
Περσικών Πολέμων, στη Μίλητο, τις Σάρδεις, την Περσέπολη 
στην Εγγύς Ανατολή και την Όλυνθο στη Μακεδονία. Τα τόξα 
ήταν το κατ’ εξοχήν επιθετικό όπλο των Περσών. Όπως παραδίδει 
ο Ηρόδοτος (1.136.2), οι Πέρσες δίδασκαν τους γιους τους από 
την ηλικία των πέντε ετών έως τα είκοσι ιππασία, τοξοβολία και 
φιλαλήθεια. Οι Έλληνες εξοικειώθηκαν με τα τόξα κατά τους 
Περσικούς Πολέμους και χρησιμοποίησαν τοξότες στις μάχες του 
Μαραθώνα (490 π.Χ.) και των Πλαταιών (479 π.Χ.).

Αθήνα – Σπάρτη, 224-225, αρ. κατ. 118ε [Ρ. Προσκυνητοπούλου].

Π.Μπ.

Χάλκινη αιχμή βέλους από τις Θερμοπύλες

Σιδερένιες αιχμές βελών από τις Θερμοπύλες



119

99

100

Ύστερος 6ος - πρώιμος 5ος αι. π.Χ.
Μήκ. 4,8-5,5 εκ.
Λόφος Κολωνού, Στενά Θερμοπυλών
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. X 16139/20-22

Τρεις κοίλες, αποκρουσμένες, τετραγωνικής διατομής αιχμές βε-
λών, με ευρύ σχιστό αυλό. Πριν από τη σύγκρουση στις Θερμο-
πύλες ένας κάτοικος της περιοχής από την Τραχίνα ανέφερε στο 
Σπαρτιάτη Διηνεκή ότι οι εχθροί ήταν τόσοι πολλοί που όταν θα 
έριχναν τα βέλη τους, θα έκρυβαν τον ήλιο. Τότε εκείνος απάντη-
σε ότι επρόκειτο για καλή είδηση, αφού θα πολεμούσαν υπό σκιά 
(Ηρόδοτος, 7.226.1).

Baitinger 2001, 23. Αθήνα – Σπάρτη, 224-225, αρ. κατ. 118δ [Ρ. Προσκυνητοπούλου].

Π.Μπ.

Ύστερος 6ος - πρώιμος 5ος αι. π.Χ.
Μήκ. 4,1-4,4 εκ.
Λόφος Κολωνού, Στενά Θερμοπυλών
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. Χ 16140/16-17

Δύο πυραμιδοειδείς, αποκρουσμένες αιχμές βελών, με συμπαγές, 
επίμηκες και λεπτό στέλεχος. Άλλα παραδείγματα προέρχονται από 
την Κύπρο. Οι έφιπποι τοξότες χρησιμοποιούσαν ελαφρύτερες αιχμές. 
Στις θέσεις όπου αντιπαρατέθηκαν οι Έλληνες με τους Πέρσες, όπως 
οι Θερμοπύλες, η νότια κλιτύς της Ακρόπολης, η Παλαιά Πάφος, 
η Μίλητος και η Όλυνθος, ένας τύπος ρομβοειδούς αιχμής με τρία 
πτερύγια κυριαρχεί. Προέρχεται από την Εγγύς Ανατολή και η 
αφθονία του στο ιερό του Δία στην Ολυμπία αποδίδεται σε τρόπαιο 
με αφορμή τη νίκη στο Μαραθώνα (490 π.Χ.).

Αθήνα – Σπάρτη, 224-225, αρ. κατ. 118β [Ρ. Προσκυνητοπούλου].

Π.Μπ.

Σιδερένιες αιχμές βελών από τις Θερμοπύλες

Σιδερένιες αιχμές βελών από τις Θερμοπύλες
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101
Χρονολογία απόκρυψης: 390 - 360 π.Χ.
Δωρεά Πηνελόπης Δέλτα
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, «Θησαυρός» Αθηνών/1929, IGCH 32

Ο «θησαυρός» αποτελείται από οκτώ χρυσούς δαρεικούς. Οι χρυσοί 
περσικοί στατήρες επικράτησαν με την ονομασία «δαρεικοί», καθώς 
στην εμπρόσθια όψη παριστάνεται ο Δαρείος Α΄ Βασιλιάς της Περσί-
ας, με στέμμα και μακριά γενειάδα, να κρατά τόξο και δόρυ. Στην οπί-
σθια όψη ακανόνιστο έγκοιλο. Τα νομίσματα αυτά, όπως μαρτυρούν 
και οι θησαυροί, κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα από τα μέσα του 5ου 
έως και μετά τα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ. και απηχούν τους Περσικούς 
Πολέμους. Εισάχθηκαν στον ελλαδικό χώρο σε μεγάλες ποσότητες, 
ώστε οι Πέρσες να μπορέσουν να επηρεάσουν με δωρεές και δωρο-
δοκίες τις πολιτικές εξελίξεις. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν για την 
πληρωμή μισθοφόρων κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων.

IGCH 32. Nicolet-Pierre 1996, 200-208. Αρχαίοι Ελληνικοί Θησαυροί, 74-75.

Ε.Ρ.

Νομισματικός «θησαυρός» Αθήνας/1929
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Χρονολογία απόκρυψης: περ. 370 π.Χ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, «Θησαυρός» Ήλιδος/1918, IGCH 43

Ο «θησαυρός» αποτελείται από έντεκα χρυσούς δαρεικούς και 
ένα στατήρα από ήλεκτρο Κυζίκου. Η παρουσία των χρυσών δα-
ρεικών στον ελλαδικό χώρο συνδέεται άμεσα με τους Περσικούς 
Πολέμους. Ο Ξενοφών παραδίδει (Κύρου Ανάβασις, Ι, ΙΙΙ.22), ότι 
ο Πέρσης βασιλιάς Κύρος υποσχέθηκε να δώσει σε κάθε στρατι-
ώτη, αντί για ένα δαρεικό, τρεις μισούς δαρεικούς. Στο χώρο των 
συναλλαγών και του «διεθνούς εμπορίου» ισχυρά νομίσματα ήταν 
και οι στατήρες από ήλεκτρο της Λαμψάκου και της Κυζίκου (Μι-
κρά Ασία), που συναγωνίζονταν τους δαρεικούς.

IGCH 43. Nicolet-Pierre 1996, 200-208. Αρχαίοι Ελληνικοί Θησαυροί, 76-77.

Ε.Ρ.

Νομισματικός «θησαυρός» Ήλιδας/1918
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Φίλιππος Β΄ (382-336 π.Χ.)
Ο Φίλιππος Β΄ αποτέλεσε πρότυπο χαρισματικού ηγεμόνα. 
Ανήλθε στο θρόνο της Μακεδονίας το 359 π.Χ. και εισάγο-
ντας, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, μία σειρά σημαντικών 
πολιτικών και στρατιωτικών μεταρρυθμίσεων, μετέτρεψε το 
κράτος του σε κραταιά δύναμη στο Αιγαίο και σε όλο τον ελλα-
δικό χώρο. Με μία σειρά εκστρατειών και διπλωματικών ενερ-
γειών από το 346 π.Χ. ένωσε τις ελληνικές πόλεις σε κοινούς 
στόχους μέσα από την επιβολή του στο Συνέδριο της Κορίν-
θου, όπου συγκλήθηκαν αντιπρόσωποι όλων των ανεξάρτητων 
ελληνικών πόλεων-κρατών της ηπειρωτικής Ελλάδας και των 
νήσων. Σταθεροποίησε την κεντρική εξουσία και αναμόρφωσε 
τις στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας του, προετοιμάζοντας το 
δρόμο στο γιο και διάδοχό του, Αλέξανδρο Γ΄ το Μέγα, για τη 
μεγάλη στρατιωτική εκστρατεία που πραγματοποίησε.

Στα βόρεια σύνορά του συμμάχησε με τον ηγεμόνα των 
Θρακών Κερσοβλέπτη. Το 342 π.Χ. εκδίωξε το Μολοσσό 
Αρύββα από την Ήπειρο και εγκατέστησε ως ηγεμόνα τον 
Αλέξανδρο, αδελφό της γυναίκας του Ολυμπιάδος. Κατέκτησε 
τη θρακική πόλη Ευμολπιάδα το 342 π.Χ. και τη μετονόμασε 
σε Φιλιππούπολη, το σημερινό Plovdiv. Με τη νίκη του στη 
Χαιρώνεια το 338 π.Χ. ήταν πλέον έτοιμος για την εκστρατεία 
όλων των ελληνικών πόλεων κατά της Περσίας. Η δολοφονία 
του, το 337 π.Χ., έφερε στο προσκήνιο το γιο του Αλέξανδρο 
Γ΄. Ο Φίλιππος Β΄ σφράγισε την ιστορία του ελλαδικού χώ-
ρου συνολικά (αρ. κατ. 82-83, 103-104). Κινήθηκε επεκτατικά 
προς τα νότια και βόρεια του βασιλείου του αυξάνοντας την 
επικυριαρχία του, κατορθώνοντας να ενώσει ένα μεγάλο αριθ-
μό ελληνικών πόλεων για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού, 
ιδέα που απαντά στο ρήτορα του ύστερου 5ου – 4ου αιώνα π.Χ. 
Ισοκράτη (Πανηγυρικός, 50) και βρήκε την πραγμάτωσή της με 
το έργο του γιου και διαδόχου του Φιλίππου Β΄, Αλεξάνδρου Γ΄.

Αλέξανδρος Γ΄ ο Μέγας (356-323 π.Χ.)
Όπως παρατήρησε ο ιστορικός H.-J. Gehrke, ο Αλέξανδρος Γ΄, ο 
γνωστός ως Μέγας Αλέξανδρος, έχει σφραγίσει την παγκόσμια 
ιστορία όσο κανένας άλλος ηγεμόνας. Η πολύπλευρη επίδρασή 
του στην ιστορία, την τέχνη και τον πολιτισμό της περιοχής, από 

τη ΝΑ Μεσόγειο μέχρι την Ινδία, καθώς και σε μακρινότερες 
περιοχές στην Ευρώπη και την Ασία, δεν φάνηκε τόσο κατά τη 
διάρκεια της σύντομης ζωής του, μεγάλο μέρος της οποίας αφι-
ερώθηκε σε πολεμικές εκστρατείες, όσο κατά τη διάρκεια των 
αιώνων μετά το θάνατό του. Ο βασιλεύς Αλέξανδρος, μαθητής 
του Αριστοτέλη (αρ. κατ. 54), ήρωας και ημίθεος για τους συγ-
χρόνους και τους επιγόνους του, ανυψώθηκε στον κόσμο του 
μύθου, ένωσε υπό την κυριαρχία του Έλληνες, Πέρσες, Ινδούς 
και άλλους ασιατικούς λαούς, χάρη στη στρατιωτική, πολιτική 
και διοικητική του οξυδέρκεια (αρ. κατ. 107-109, 111).

Με την υποστήριξη του αφοσιωμένου στρατεύματός του 
και με έμπιστους αξιωματούχους, όπως ο φίλος του Ηφαιστί-
ων (εικ. 7), διέσχισε νικηφόρα τη Μικρά Ασία, την Περσία και 
έφτασε ως την Ινδία. Το 323 π.Χ. επήλθε ο αιφνίδιος θάνατός 
του. Μέσα σε χρονικό διάστημα έντεκα ετών, είχε κατορθώσει 
να ενοποιήσει πολιτικά κάτω από το σκήπτρο του τη ΝΑ Με-
σόγειο, φιλοδοξία που απαντά σε Πέρσες μονάρχες ήδη από 
τον 5ο αιώνα π.Χ. Έχει επίσης υποστηριχθεί ότι μέσα στα τε-
λευταία σχέδια του βασιλέως περιλαμβανόταν η επέκταση της 
κυριαρχίας του στο δυτικό τμήμα της Μεσογείου.

Ο Αλέξανδρος θεωρείται ένας από τους κορυφαίους με-
γαλοφυείς στρατηγούς της ιστορίας. Διαμόρφωσε τη διοίκηση 
και άλλαξε την πορεία της οικονομίας στα εδάφη που κατέλα-
βε, δημιουργώντας ένα ενιαίο αυτοκρατορικό νομισματικό σύ-
στημα ως κύριο μέσο συναλλαγής στο μεσογειακό χώρο (αρ. 
κατ. 105-106, 110, 158). Ίδρυσε πάνω από πενήντα πόλεις με 
το όνομά του, από την Αίγυπτο ως την Ινδία, και έθεσε τις βά-
σεις για την ανάπτυξη του εμπορίου και της οικονομίας. Με-
τέτρεψε τις αγορές της Ανατολής σε πολυσύχναστα και πολυ-
δύναμα κομβικά εμπορικά κέντρα, τονώνοντας το εξαγωγικό 
εμπόριο. Στο πολυφυλετικό κράτος του Αλεξάνδρου ενώθη-
καν οι χερσαίες οδοί του εμπορίου με τους Μεσογειακούς λι-
μένες, με σαφήνεια, ασφάλεια και με σκοπό την ευχερέστερη 
διακίνηση του εμπορίου. Ιδρύθηκαν πόλεις ελληνικού τύπου 
σε κομβικά εσωτερικά σημεία του βασιλείου, καθώς και σε λι-
μένες. Ηγεμόνες στο κράτος του Αλεξάνδρου ήταν οι Μακεδό-
νες, αλλά και οι γηγενείς των κατακτημένων περιοχών. Τέλος, 
ο ίδιος είχε σχεδιάσει και επιβλέψει εξερευνητικές αποστολές, 

Ηγεμόνες που Σφράγισαν την Ιστορία
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όπως του Νεάρχου, με στόχο τη διερεύνηση νέων εμπορικών 
δρόμων και την τόνωση του εμπορίου.

Στους αιώνες που ακολούθησαν τη σύντομη περίοδο βασι-
λείας του Αλεξάνδρου διαμορφώθηκε ένα οικουμενικό ελληνι-
κό έθνος, με ενιαία γλώσσα, πολιτισμό, ψυχισμό, οικονομική 
και κοινωνική ζωή και συνήθειες. Έργα τέχνης και επιστήμης, 
που παρήχθησαν σε ελληνικές πόλεις, αποτέλεσαν πρότυπα 
μίμησης και παραλλαγών και ώθησαν στη δημιουργία νέων 
καλλιτεχνικών ρευμάτων, καθώς και στην υιοθέτηση νέων τε-
χνικών σε όλη την έκταση της ΝΑ Μεσογείου. Αυτή η Πολιτι-
στική Κοινή επεκτάθηκε στα βόρεια και δυτικά με τις κατακτή-
σεις του Ρωμαϊκού κράτους και αποτέλεσε, σε μεταγενέστερη 
περίοδο, τον προάγγελο της ενωμένης Ευρώπης.

Περίοδος των Διαδόχων και Επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάν-
δρου (323-31 π.Χ.)
Ο Μέγας Αλέξανδρος λάμπρυνε και κραταίωσε το θεσμό της 
βασιλείας, δημιουργώντας κατ’ αυτό τον τρόπο το πρότυπο 
του ηγεμόνα για τους Επιγόνους και τους Διαδόχους του. Η 
απλή ταινία που φορούσε, το διάδημα, έγινε σύμβολο της μο-
ναρχίας. Μοχλός του εξελληνισμού στα ελληνιστικά κράτη 
και άμεσα συνδεδεμένη με τη βασιλική εξουσία ήταν η ίδρυση 
ελληνικών πόλεων με δημοκρατικές αρχές, ελληνική διοίκη-
ση και παιδεία, αν και ήταν σαφής η διάκριση ανάμεσα στους 
Έλληνες και τους ντόπιους. Η πολεμική ισχύς, υποστηριζόμενη 
από τεχνολογικές εφευρέσεις (πολεμικά πλοία μεγάλης χωρη-
τικότητας, πολιορκητικούς μηχανισμούς, εξελιγμένα όπλα και 
τακτικές) εξασφάλιζε την παραμονή του εκάστοτε μονάρχη 
στο θρόνο και τον έλεγχο του κράτους, πέραν των οικονομικών 
ωφελειών από τις κατακτημένες περιοχές. Οι οικονομικοί πόροι 
προέρχονταν από τους φόρους και τις έκτακτες εισφορές.

Το βασίλειο του Μεγάλου Αλεξάνδρου διασπάστηκε μετά 
το θάνατό του, και από τις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ. και εξής 
δημιουργήθηκαν τα βασίλεια των Αντιγονιδών στα Βαλκάνια, 
των Σελευκιδών στη Συρία και Μικρά Ασία, των Λαγιδών 
Πτολεμαίων στην Αίγυπτο και των Ατταλιδών με κέντρο την 
Πέργαμο. Οι φιλόδοξοι στρατηγοί του Μεγάλου Αλεξάνδρου 
πολέμησαν ανηλεώς μεταξύ τους για τη διαδοχή και τον έλεγ-
χο εδαφών, ακόμη και μετά τη συγκρότηση των βασιλείων από 
τον Πτολεμαίο (περ. 367–περ. 283 π.Χ.), το Σέλευκο (περ. 
365-281 π.Χ.) και το Λυσίμαχο (360-281 π.Χ.). Η διεκδίκηση 
περιοχών στα όρια των επικρατειών τούς έφεραν συχνά σε σύ-
γκρουση τους Πτολεμαίους με τους Σελευκίδες, ενώ ενδεικτι-
κή των θνησιγενών συμμαχιών είναι η συμβασιλεία στη Μα-

Εικ. 7. Άγαλμα του Ηφαιστίωνα. 1ος αι. π.Χ. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο, Αιγυπτιακή Συλλογή, αρ. ευρ. ΑΙΓ 45.



127

Ο Πτολεμαίος Η΄ (περ. 182-116 π.Χ.) δολοφόνησε το νεαρό 
ανιψιό του Πτολεμαίο Ζ΄ (152-145 π.Χ.) και κυβέρνησε σκλη-
ρά (αρ. κατ. 121). Η φιλονικία του Πτολεμαίου ΣΤ΄ (186-145 
π.Χ.) με τα αδέλφια του Πτολεμαίο Η΄ και Κλεοπάτρα Β΄ (185-
116 π.Χ.) για την εξουσία προκάλεσε την ανάμειξη της Ρώμης 
στα αιγυπτιακά ζητήματα. Οι Πτολεμαίοι συνασπίσθηκαν με τη 
Ρώμη για την αντιμετώπιση των διεκδικήσεων των Μακεδόνων 
και των Σελευκιδών. Αυτή, όμως, η προσέγγιση απέβη μοιραία 
για την τύχη του βασιλείου, καθώς οδήγησε στη σταδιακή ενσω-
μάτωση και υποταγή της Αιγύπτου στο ρωμαϊκό κράτος.

Η οικονομία των Σελευκιδών ήταν ανοικτή και στηριζόταν 
στο εμπόριο. Τα νομίσματα, που κυκλοφορούσαν στην επικρά-
τειά τους, εκδίδονταν σύμφωνα με τον αττικό σταθμητικό κανό-
να. Ο Σέλευκος Α΄ έκοψε νομίσματα με δικούς του τύπους προς 
το τέλος της βασιλείας του. Από τον Αντίοχο Α΄ η εμπρόσθια 
όψη των σελευκιδικών κοπών φέρει το πορτραίτο του ηγεμόνα 
(αρ. κατ. 126). Αντιθέτως, οι Πτολεμαίοι επέβαλαν μονοπώλιο 
με την έκδοση αποκλειστικά δικών τους νομισμάτων, μειωμέ-
νου βάρους, λίγο μετά την αναγόρευση του Πτολεμαίου Α΄ σε 
βασιλιά. Ίδια πολιτική άσκησαν και οι Ατταλίδες με τα δικά τους 
νομίσματα. Οι Πτολεμαίοι, και σε άμιλλα με αυτούς οι Ατταλί-
δες της Περγάμου, είχαν ενδιαφέρον για τη γνώση και στήριζαν 
την οργάνωση βιβλιοθηκών και μουσείων, με κορυφαίο παρά-
δειγμα την Αλεξάνδρεια, όπου παραγόταν επιστήμη αιχμής. Στις 
ελληνιστικές αυλές ήταν ευπρόσδεκτοι θαμώνες οι φιλόσοφοι.

H λατρεία και η θεοποίηση των ηγεμόνων των ελληνιστι-
κών βασιλείων χαρακτηρίζει την εποχή. Τα επιτεύγματα των 
ηγεμόνων και η ευεργετική δράση τους για το δήμο νομιμο-
ποιούσαν τις εκδηλώσεις ευγνωμοσύνης, όπως εκείνες που 
άρμοζαν σε θεούς. Στην Αίγυπτο οι Πτολεμαίοι επιβλήθηκαν 
ως βασιλείς-θεοί λόγω της φαραωνικής παράδοσης. Σε άλλες 
περιπτώσεις αποδίδονταν ισόθεες τιμές, χωρίς να ταυτίζεται 
ο μονάρχης με θεό, λόγω της θνητής φύσης του. Πρόδρομες 
σχετικές εκδηλώσεις στην κατεύθυνση αυτή εγκαινιάσθηκαν 
με τον Αμύντα Γ΄ (430-370/369 π.Χ.) και το γιο του, Φίλιππο 
Β΄, στη Μακεδονία. Παρά την πολυπλοκότητα στην περίπτω-
ση του Αλεξάνδρου Γ΄, ως προς το ζήτημα αυτό, είναι γεγο-
νός ότι πριν το θάνατό του απόλαυσε το καθεστώς θεού, όπως 
αποκαλύπτουν η προσκύνηση στην περσική αυλή, η αντιμετώ-
πισή του ως γιου θεού στην Αίγυπτο, καθώς και η αποστολή 
Ελλήνων στη Βαβυλώνα πριν το θάνατό του για απότιση θεϊ-
κών τιμών προς το πρόσωπό του.

Όλοι οι Διάδοχοι λατρεύθηκαν στις πόλεις που είχαν ιδρύ-
σει ή έλεγχαν. Συνηθέστερη ήταν η καθιέρωση της λατρείας 

κεδονία του Λυσιμάχου Α΄ της Θράκης (αρ. κατ. 123) με τον 
Πύρρο της Ηπείρου και η έξωση του τελευταίου από τον πρώ-
το σε σύντομο χρονικό διάστημα (288-285 π.Χ.). Ο Πύρρος 
(319/9-272 π.Χ.), ο οποίος συνέγραψε απομνημονεύματα και 
βιβλία για την πολεμική τέχνη, εξεστράτευσε στην Ιταλία και 
υπήρξε ο πρώτος, που αποπειράθηκε να ανακόψει την ορμή 
των Ρωμαίων προς την Ελλάδα (αρ. κατ. 124). Ο Άτταλος Α΄ 
(269-197 π.Χ.) (αρ. κατ. 125) στην Πέργαμο ανεξαρτητοποι-
ήθηκε από τους Σελευκίδες και ανακηρύχθηκε βασιλέας μετά 
τη νίκη του εναντίον των Γαλατών (238 π.Χ.). Οι δυναστικές 
συγκρούσεις επηρέασαν και το ελληνιστικό βασίλειο της Βα-
κτριανής (250-125 π.Χ.) στην Κεντρική Ασία. Τον ιδρυτή του 
Διόδοτο Α΄ (περ. 250-240 π.Χ.), σατράπη της Βακτρίας, που 
απέκοψε τα εδάφη από το σελευκιδικό βασίλειο, ανέτρεψε στο 
διάστημα 230-220 π.Χ. ο σατράπης της Σογδιανής Ευθύδημος 
(περ. 223-200 π.Χ.). Στη συνέχεια, ο Ευκρατίδης (170-145 
π.Χ.), αξιωματικός του γιου του Ευθυδήμου ή σύμμαχος των 
Σελευκιδών σφετερίσθηκε το θρόνο της Βακτρίας το 170 π.Χ. 
και επέκτεινε την κυριαρχία του στη βορειοδυτική Ινδία, όπως 
μαρτυρεί η κυκλοφορία των νομισμάτων του (αρ. κατ. 127). 
Τέλος, ο Μιθριδάτης ΣΤ΄, βασιλιάς του Πόντου, αναδείχθηκε 
σε έναν από τους πιο δυναμικούς και επιτυχείς αντιπάλους των 
Ρωμαίων στους Μιθριδατικούς πολέμους (αρ. κατ. 128).

Δεκατέσσερις βασιλείς, όλοι ονομαζόμενοι Πτολεμαίοι, 
ανέβηκαν στο φαραωνικό θρόνο της Αιγύπτου από το 305 έως 
το 30 π.Χ., ενώ μητέρες ή αδελφές (με το όνομα Κλεοπάτρα, Βε-
ρενίκη ή Αρσινόη) κάποιων από αυτούς αναγορεύθηκαν βασί-
λισσες, επειδή ήταν ανήλικοι. Ο Πτολεμαίος Α΄ Σωτήρ προσάρ-
τησε την Κοίλη Συρία στο βασίλειό του και συνέγραψε ιστορία 
για την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου (αρ. κατ. 112). Ο 
γιος του, Πτολεμαίος Β΄ Φιλάδελφος (309-246 π.Χ.), υποστή-
ριξε τις τέχνες και τα γράμματα και νυμφευόμενος την αδελφή 
του, Αρσινόη Β΄ (316-270/260 π.Χ.), εγκαινίασε το αιγυπτιακό 
έθιμο των ενδοοικογενειακών γάμων στο βασιλικό οίκο της Αι-
γύπτου (αρ. κατ. 113-116). Λόγω του θανάτου της αδελφής του, 
βασίλισσας Βερενίκης Β΄ (267/266-221 π.Χ.) (αρ. κατ. 118-
119), και του γιου της, ο Πτολεμαίος Γ΄ Ευεργέτης (284-222 
π.Χ.) (αρ. κατ. 117) ενεπλάκη σε πόλεμο με τους Σελευκίδες της 
Συρίας και υποστήριξε την αιγυπτιακή θρησκεία. Η Αρσινόη Γ΄ 
Φιλοπάτωρ (246/245-204 π.Χ.), αδελφή και γυναίκα του Πτο-
λεμαίου Δ΄ Φιλοπάτορα (245-204 π.Χ.), έλαβε ενεργά μέρος 
στη διακυβέρνηση του κράτους και συμμετείχε, στην κεφαλή 
του πεζικού και του ιππικού, στη μάχη της Ραφίας το 217 π.Χ. 
εναντίον του Αντιόχου Γ΄ (περ. 241-187 π.Χ.) (αρ. κατ. 120). 
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στράτευσε στην Ισπανία, την Ήπειρο, την Αίγυπτο και την Ασία 
κατανικώντας τον Πομπήιο, καθώς και κάθε άλλη δύναμη που 
εναντιωνόταν στην εξουσία του. Το 48 π.Χ. βοήθησε τη βασί-
λισσα της Αιγύπτου Κλεοπάτρα Ζ΄ (69-30 π.Χ.) (αρ. κατ. 22) 
να ανατρέψει από το θρόνο το συμβασιλέα, αδελφό και σύζυγό 
της Πτολεμαίο ΙΓ΄ (62/61-47 π.Χ.). Αφού συνήψε μαζί της ερω-
τικές σχέσεις, επέστρεψαν μαζί στη Ρώμη (45 π.Χ.), παρά το 
γεγονός ότι αυτή είχε παντρευτεί το νεότερο αδελφό της Πτο-
λεμαίο ΙΔ΄ (60/59-44 π.Χ.). Αναγορεύτηκε ισόβιος δικτάτωρ 
στη Ρώμη και ξεκίνησε το έργο της συνολικής αναμόρφωσης 
της ρωμαϊκής διοίκησης (αρ. κατ. 129). Η ολοένα αυξανόμενη 
συγκέντρωση εξουσίας στο πρόσωπο του οδήγησε στη δολο-
φονία του από το Μάρκο Ιούνιο Βρούτο και άλλους δύο αξιω-
ματούχους στις Ειδούς (15η) Μαρτίου 44 π.Χ. (αρ. κατ. 130).

Οκταβιανός Αύγουστος (63 π.Χ. – 14 μ.Χ.)
Ο Οκταβιανός (Imperator Caesar Divi F. Augustus) ήταν μό-
λις δεκαεννέα ετών όταν δολοφονήθηκε ο θείος του Ιούλιος 
Καίσαρας το 44 π.Χ., από τον οποίο κληρονόμησε την περι-
ουσία, καθώς και το δικαίωμα διαδοχής στην εξουσία. Με τη 
συνθήκη του Βρινδισίου το 40 π.Χ. ο Οκταβιανός Αύγουστος 
καθιέρωσε την κυριαρχία του στη Δύση και εδραίωσε τη δύνα-
μή του στη Ρώμη. Γενικά, μέσα σε δεκατέσσερα έτη κατόρθω-
σε να απομακρύνει επίδοξους ανταγωνιστές, όπως το Μάρκο 
Αντώνιο με την Κλεοπάτρα, μετά τη ναυμαχία στο Άκτιο το 31 
π.Χ., και να κατατροπώσει τους αντιπάλους του, αναδεικνύο-
ντας τον εαυτό του ως το μόνο κατάλληλο κυβερνήτη και αυ-
τοκράτορα του επεκτεινόμενου ρωμαϊκού κράτους. Ο Οκταβι-
ανός Αύγουστος, ως μέλος της Β΄ Τριανδρίας, σκότωσε τους 
δολοφόνους του Ιουλίου Καίσαρα και, μετά τη διάλυση της 
Τριανδρίας, συγκέντρωσε όλες τις εξουσίες στο πρόσωπό του, 
εγκαινιάζοντας έτσι μία μακρά περίοδο ηρεμίας, τη γνωστή ως 
Pax Romana (ρωμαϊκή ειρήνη). Αν και χαρακτήριζε τον εαυτό 
του πρώτο πολίτη (princeps civitatis), διοικούσε ως αυτοκρά-
τορας. Η Σύγκλητος του έδωσε το 27 π.Χ. τον τίτλο imperator.

Η σημασία της προσωπικότητας και της παρουσίας του 
Οκταβιανού Αυγούστου στην ιστορία του ρωμαϊκού κράτους 
είναι δύσκολο να αποτιμηθεί συνοπτικά. Αναμόρφωσε το δι-
οικητικό σύστημα, ενίσχυσε το δημογραφικό δυναμικό του 
κράτους με ευνοϊκούς νόμους, όπως η Lex Julia, υποστήριξε 
τα γράμματα και τις τέχνες, εκπρόσωποι των οποίων, όπως οι 
Οράτιος, Βιργίλιος, Λίβιος, καθώς και ο μετέπειτα εξόριστος 
Οβίδιος, έζησαν κατά την περίοδο αυτή. Η δεύτερη σύζυγός 
του, Λιβία (Livia Drusilla-Julia Augusta), που κατηγορείται 

του μονάρχη και, περιστασιακά, της συζύγου του από τις πό-
λεις. Και ο ίδιος, όμως, ο μονάρχης επέβαλε μέσω της διοίκησης 
τιμές θεών για τον οίκο και τον εαυτό του. Ο Αντίγονος Μονό-
φθαλμος (382-301 π.Χ.) και ο Δημήτριος Πολιορκητής (337-
283 π.Χ.) (αρ. κατ. 36, 144) χαιρετίσθηκαν ως Σωτήρες και έγι-
ναν δεκτοί στην Αθήνα με τιμές θεών. Στην Πέργαμο ο Άτταλος 
Γ΄ (περ. 170-133 π.Χ.) έγινε σύνναος του Ασκληπιού. Στην 
προσπάθειά του να επιβληθεί ως νόμιμος διάδοχος του Μεγά-
λου Αλεξάνδρου, ο Πτολεμαίος Α΄, υποστήριξε τη λατρεία του 
μεγάλου στρατηλάτη. Ο Αντίοχος Γ΄ εισήγαγε στο σελευκιδικό 
βασίλειο για πρώτη φορά τη λατρεία του εν ζωή βασιλέα.

Με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίσθηκαν και οι Ρωμαίοι κη-
δεμόνες στην ελληνιστική Ανατολή. Ο θεσμός αυτός επηρέασε 
και τη διαμόρφωσή του στη Ρώμη. Ο Ιούλιος Καίσαρας τιμή-
θηκε ως θεός στην Αλεξάνδρεια, ο Μάρκος Αντώνιος (83-30 
π.Χ.) ταυτίσθηκε με το Διόνυσο και τον Ηρακλή, ενώ ο Οκτα-
βιανός Αύγουστος αναγορεύθηκε σύνναος της θεάς Ρώμης 
στην Πέργαμο και την Αθήνα.

Ιούλιος Καίσαρας (100-44 π.Χ.)
Ο Ιούλιος Καίσαρας (Gaius Julius Caesar) γεννήθηκε μέσα 
στους χρόνους της αστάθειας του τέλους της Ρωμαϊκής Δη-
μοκρατίας και με την ηγετική του προσωπικότητα οδήγησε τη 
Ρώμη σε ένα σταθερό μέλλον. Σπούδασε και διεξήγαγε πολε-
μικές συρράξεις στην Ασία, όπου και ανέλαβε τις πρώτες του 
διπλωματικές αποστολές και στη συνέχεια διετέλεσε quaestor 
στην Ισπανία. Επιστρέφοντας στη Ρώμη το 60 π.Χ. σχημάτισε 
με τον Κράσσο (Marcus Licinius Crassus) (115-53 π.Χ.) και τον 
Πομπήιο (Gnaeus Pompeius Magnus) (106-48 π.Χ.) την πρώτη 
Τριανδρία, επιφέροντας διοικητικές αλλαγές. Ανέλαβε ύπατος 
το 59 π.Χ. και ανθύπατος στη Γαλατία το 58 π.Χ. Εξεστράτευσε 
στη βόρεια Ιταλία, τη Γαλατία, τη Γερμανία και τη Βρετανία, με 
μεγάλο αριθμό στρατιωτικών δυνάμεων, των οποίων απεδείχθη 
ιδιαίτερα αποτελεσματικός ηγέτης. Συνέγραψε ο ίδιος το χρο-
νικό των εκστρατειών και της εμφύλιας σύρραξης στην οποία 
ενεπλάκη στα βιβλία του De Bello Gallico και De Bello Civilis.

Ο ύπατος Μάρκος Κλαύδιος Μάρκελλος (Marcus Claudius 
Marcellus) (95-45 π.Χ.), μετά από προγενέστερες απόπειρες της 
Συγκλήτου με τον ίδιο στόχο, εναντιώθηκε στην αύξηση της 
δύναμης του Καίσαρα. Το 49 π.Χ. η Σύγκλητος του ζήτησε να 
παραιτηθεί από την αρχηγία, διακόπτοντας την εκστρατεία του. 
Το ίδιο έτος ο Ιούλιος Καίσαρας διέβη τον ποταμό Ρουβίκωνα 
και εισήλθε με το στρατό του στην Ιταλία, καταπνίγοντας κάθε 
αντίδραση εναντίον του. Στο χρονικό διάστημα 48-45 π.Χ. εξε-
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ότι τον δηλητηρίασε το 14 μ.Χ., ασκούσε επάνω του μεγάλη 
επιρροή και φαίνεται ότι είχε ενεργή συμμετοχή, συμβουλευ-
τικού χαρακτήρα, σε κρατικά ζητήματα (αρ. κατ. 133).

Με την καθιέρωση της Pax Romana, ο Αύγουστος ήταν ο 
πρώτος Ρωμαίος ηγέτης που εκδήλωσε ενδιαφέρον για την ειρη-
νική ανάπτυξη και βελτίωση των δομών του ρωμαϊκού κράτους, 
μέσα από την πραγματοποίηση κοινωφελών έργων σε όλη την 
επικράτεια, ακόμη και σε απομακρυσμένες επαρχίες, ενώ μεταξύ 
27 και 19 π.Χ. ταξίδεψε στην Ελλάδα και τη Μικρά Ασία. Με 
την εγκαθίδρυση της μοναρχίας του Αυγούστου άρχισε να δια-
φαίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία του ρωμαϊκού κράτους, 
μία ενιαία πολιτική βούληση, που κατορθώνει μεθοδικά και 
συστηματικά να χρησιμοποιεί την εξωτερική πολιτική για την 
ανάπτυξη και οργάνωση του κράτους και τον εμπλουτισμό των 
πόρων του (αρ. κατ. 131). Η ανάδειξη του Οκταβιανού Αυγού-
στου ως μόνου Ρωμαίου ηγεμόνα μετά τη ναυμαχία στο Άκτιο, 
σφραγίζει την ενότητα του κόσμου της Μεσογείου για μία περί-
οδο πάνω από τρεις αιώνες. Ανάγλυφη εικόνα της σημασίας της 
ναυμαχίας του Ακτίου, της επακόλουθης ανάδειξης του Αυγού-
στου ως κυρίαρχου, καθώς και της σύνδεσής του με το μυθικό 
παρελθόν της Ρώμης, αναδεικνύεται συχνά σε έργα τέχνης (αρ. 
κατ. 132) και λογοτεχνίας (Βιργίλιος, Αινειάς, VIII, 670-730).

Σεπτίμιος Σεβήρος (145-211 μ.Χ.)
Ο Σεπτίμιος Σεβήρος (Lucius Septimius Severus Augustus) γεννή-
θηκε στη Leptis Magna στην Αφρική και η μητρική του γλώσσα 
ήταν τα πουνικά και όχι τα λατινικά, τα οποία λέγεται ότι μιλού-
σε με ξενική προφορά. Διέπρεψε ως στρατιωτικός ηγεμόνας (αρ. 
κατ. 134). Η ανάδειξη του στο θρόνο συνοδεύτηκε από αντιδρά-
σεις ανταπαιτητών, όπως ο Pescennius Niger (135/40-194 μ.Χ.) 
στον Ευφράτη και ο Clodius Albinus (περ. 150-197 μ.Χ.) στη 
Βρετανία, τις οποίες και κατέπνιξε. Η ισχυρή αυτοκρατορική του 
διακυβέρνηση αποδυνάμωσε το θεσμό της Συγκλήτου. Κατά τους 
χρόνους διοίκησής του, ο αυτοκράτορας ήταν ο μόνος διαχειρι-
στής των οικονομικών του κράτους, ο μόνος που αναδείκνυε κυ-
βερνήτες επαρχιών και προνοούσε για τις κατώτερες κοινωνικές 
τάξεις. Η σύντομη εκστρατεία του στην Παρθία το 197 μ.Χ. ήταν 
επιτυχής. Αντιμετώπισε επίσης με επιτυχία αναταραχές βαρβαρι-
κών φύλων στη Βρετανία, νικώντας τους Πίκτες και φτάνοντας 
μέχρι τα βόρεια της Σκωτίας. Το 211 μ.Χ. πέθανε στην Υόρκη.

Η σύζυγος του αυτοκράτορα Ιουλία Δόμνα (Julia Domna) 
(170-217 μ.Χ.), η οποία είχε πληροφορηθεί από χρησμό ότι θα 
παντρευτεί αυτοκράτορα (193-211 μ.Χ.), ευτύχησε στο πλευ-
ρό του πρώτου στρατιώτη-αυτοκράτορα από την Αφρική (αρ. 
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κατ. 135). Το τέλος της δυναστείας των Σεβήρων σηματοδοτεί 
τη στρατιωτική αναρχία στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, η οποία 
θα λήξει με την τετραρχία του Διοκλητιανού (284-311 μ.Χ.). 
Η διακυβέρνηση του Σεπτίμιου Σεβήρου αποτέλεσε κρίσιμη 
καμπή στην ιστορία της αυτοκρατορίας, καθώς η διεκδίκηση 
της ανώτατης εξουσίας από την περίοδο αυτή και εξής συχνά 
βασίστηκε στη στρατιωτική δύναμη του διεκδικητή του θρό-
νου και στην επιβολή του με βούληση του στρατεύματος, και 
όχι μέσα από τη δικαιοδοσία και βούληση της Συγκλήτου.

Κωνσταντίνος Α΄ ο Μέγας (περ. 272-337 μ.Χ.)
Oι μεταρρυθμίσεις του γιου του τετράρχη Κωνσταντίου Α΄ 
(250-306 μ.Χ.), του Κωνσταντίνου Α΄ (Flavius Valerius Aurelius 
Constantinus Augustus), όταν αυτός απέμεινε μονοκράτορας, 
έδωσαν νέα πνοή στο ανατολικό τμήμα της αυτοκρατορίας και 
τη μετεξέλιξαν στη βυζαντινή. Η μεταφορά της πρωτεύουσας, 
ως Nέας Ρώμης, στην Κωνσταντινούπολη, στο σημείο όπου η 
Ασία συναντά την Ευρώπη, η αναδιοργάνωση του στρατού και 
της διοίκησης, η τόνωση της οικονομίας με κοπή νέου χρυσού 
νομίσματος, η εξάπλωση της χριστιανικής θρησκείας και η κα-
θιέρωση της ανεξιθρησκείας με το Διάταγμα των Μεδιολάνων 
(313 μ.Χ.) προικοδότησαν το νέο πολιτικό μόρφωμα για την 
υπερχιλιετή πορεία του και έδωσαν στον ιδρυτή της νέας, βυ-
ζαντινής αυτοκρατορίας την προσωνυμία Μέγας (αρ. κατ. 136).

Γενικά, στους ρωμαϊκούς αυτοκρατορικούς και πρώιμους 
βυζαντινούς χρόνους, από τον 1ο έως τον πρώιμο 4ο αιώνα 
μ.Χ., σημειώθηκε ιδιαίτερη πρόοδος στη διάδοση του ελλη-
νορωμαϊκού πολιτισμού στο ανατολικό τμήμα της αυτοκρα-
τορίας. Κατά την αυτοκρατορική περίοδο, καθοριστικοί παρά-
γοντες ήταν η εγκατάσταση Ιταλών εμπόρων και δημοσιώνων 
στη ΝΑ Μεσόγειο, από το β΄ μισό του 2ου αιώνα π.Χ. και εξής 
η παρουσία θυλάκων Ιταλών αποίκων και οι εγκαταστάσεις 
αποστράτων από την περίοδο του Ιουλίου Καίσαρα και του 
Οκταβιανού Αυγούστου, η δημιουργία ρωμαϊκών αποικιών 
και εκρωμαϊσμένων πόλεων, ο εκρωμαϊσμός βασικών θεσμών 
των πόλεων, όπως οι εορτές, η χρήση της λατινικής ως επί-
σημης γλώσσας της εξουσίας, η καθιέρωση της λατρείας της 
Ρώμης από τις αρχές του 2ου αιώνα π.Χ. και η επακόλουθη λα-
τρεία των αυτοκρατόρων σε πολλές περιοχές, η δημοτικότητα 
των ρωμαϊκών ψυχαγωγικών θεαμάτων, όπως το ρωμαϊκό θέ-
ατρο, οι μίμοι και οι μονομαχίες και η διάδοση αρχιτεκτονι-
κών ρυθμών ελληνορωμαϊκής έμπνευσης σε δημόσια και ενί-
οτε σε πολυτελή ιδιωτικά οικοδομήματα σε αστικά κέντρα της 
υπαίθρου. Οι τοπικές ελίτ των ευγενών και των πλουτοκρατών 

των αστικών κέντρων της ΝΑ Μεσογείου, αποδεχόμενες τη 
Ρωμαιοκρατία, εξελίχθηκαν μέσα από τις πολιτικές, οικονομι-
κές και διοικητικές μετατροπές που επέφερε το αυτοκρατορι-
κό καθεστώς. Ταυτοχρόνως η παράδοση του ελληνικού πολι-
τισμού αποδείχθηκε κατά την περίοδο αυτή αρκετά ισχυρή για 
να υπονομευθεί, τουλάχιστον στον ελλαδικό χώρο. 

Η τάση αυτή ενισχύθηκε κατά την πρώιμη βυζαντινή πε-
ρίοδο με την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης και τη μεταφορά 
του κέντρου λήψης αποφάσεων του ανατολικού τμήματος της 
διασπασμένης πλέον αυτοκρατορίας σε κομβική θέση, μεταξύ 
Ευρώπης και Ασίας. Η ανάπτυξη του εμπορίου και της οικο-
νομίας, που στηρίχτηκαν στο δίκτυο χερσαίων και θαλάσσιων 
δρόμων, που διευρύνθηκε από την εκστρατεία του Αλεξάν-
δρου και εξής, η καθιέρωση της ανεξιθρησκείας με το Διά-
ταγμα των Μεδιολάνων το 313 μ.Χ. και η ισχυρή επιρροή του 
ελληνορωμαϊκού πολιτισμού στην τέχνη αποτέλεσαν σημαντι-
κούς παράγοντες για τη διαμόρφωση του βυζαντινού κράτους, 
ήδη από τον πρώιμο 4ο αιώνα μ.Χ. και εξής.

Η σύγχρονη ιστοριογραφική έρευνα επικεντρώνεται μετα-
ξύ άλλων στη μελέτη των ρευμάτων και κοινωνικών τάσεων 
που οδηγούν στη διαμόρφωση νέων οικονομικών, πολιτικών, 
ενίοτε και πολιτειακών μορφωμάτων. Παραμένει ωστόσο αδι-
αμφισβήτητο ότι, ενίοτε, ορισμένες ηγετικές μορφές, όπως οι 
Μακεδόνες Φίλιππος Β΄ και Αλέξανδρος Γ΄ και Ρωμαίοι αυτο-
κράτορες, όπως οι Ιούλιος Καίσαρας, Οκταβιανός Αύγουστος, 
Σεπτίμιος Σεβήρος και Κωνσταντίνος Α΄, είχαν τη δυνατότητα, 
μέσα από τις ευνοϊκές συνθήκες της περιόδου που έδρασαν, να 
αναδείξουν με τα έργα τους την πολυσχιδή σημασία της προ-
σωπικότητας στη διαμόρφωση της ιστορίας και να σφραγίσουν 
με την παρουσία τους τα τεκταινόμενα στη ΝΑ Μεσόγειο, 
χάρη στις στρατιωτικές, διοικητικές, οικονομικές και κοινω-
νικοπολιτικές αλλαγές που επέφεραν, ξεκινώντας από τον συ-
γκριτικά μικρό –ως προς τα τελικά επιτεύγματά τους– κόσμο 
των πόλεων του ελλαδικού και ιταλικού χώρου, αντίστοιχα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: CAH. IEE, τόμοι Α΄-ΙΕ΄. Wilcken 1976. Buraselis 1982. Levi 
1984. Boardman – Griffin – Murray 1986. Green 1990. Raaflaub – Toher 1993. 
Cunliffe 1994. Hölbl 1994. Garnsey – Saller 1995. Kallet-Marx 1995. Corcoran 
1996. Grant 1996. Rostovtzeff 19982, τόμοι Ι-ΙΙΙ. Lerner 1999. Shipley 2000. 
Southern 2001. Erskine 2003, 431-445. Bingen 2007. Buraselis 2007. Errington 
2008. Carpenter κ.ά. 2009. Gehrke 2009. Manning 2009. Royaume d’Alexandre. 

Γεώργιος Κακαβάς/Μαρία Χιδίρογλου



132

103

104

323/2 - 315 π.Χ. (Νομισματοκοπείο: Πέλλα)
Διάμ. 1,86 εκ., βάρ. 8,57 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, Συλλογή Σαρόγλου 30

Ο Φίλιππος Β΄ βασιλιάς της Μακεδονίας, υιοθέτησε τη μορφή του 
θεού Απόλλωνα για τον εμπροσθότυπο των χρυσών στατήρων που 
έκοψε μετά την υποταγή της Ολύνθου και την κατάργηση της Χαλ-
κιδικής Συμμαχίας, χρησιμοποιώντας τον ίδιο τύπο με τα τετρά-
δραχμά της τελευταίας. Κατά μία άλλη άποψη η απεικόνιση του 
Απόλλωνα στους νομισματικούς τύπους οφείλεται στο γεγονός ότι 
ο Φίλιππος Β΄ είχε αποκτήσει δύο ψήφους στη Δελφική Αμφικτυ-
ονία και είχε προεδρεύσει το 346 π.Χ. στα Πύθια, αγώνες προς 
τιμήν του Απόλλωνα. Στον οπισθότυπο απεικονίζεται συνωρίδα με 
νεαρό ηνίοχο, τρίαινα, σύμβολο του νομισματοκοπείου της Πέλ-
λας, και η επιγραφή ΦΙΛΙΠΠΟΥ. Ο Φίλιππος Β΄ διά μέσου αυτού 
του αγωνιστικού νομισματικού τύπου θέλησε να προβάλλει τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες και την ελληνική καταγωγή του.

Οικονομίδου 1996, 130-131, 231, αρ. 105. SNG Greece 5, αρ. 30.

Δ.-Ε.Λ.

356/5 - 349/8 π.Χ. (Νομισματοκοπείο: Πέλλα)
Διάμ. 2,175 εκ., βάρ. 14,35 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, Συλλογή Σαρόγλου 52

Στον εμπροσθότυπο απεικονίζεται κεφαλή Ολύμπιου Πανελλήνιου 
Δία, προστάτη του Μακεδονικού Βασιλείου, γενειοφόρου με στεφάνι 
δάφνης προς τα δεξιά. Ο Φίλιππος Β΄ επέλεξε να αποτυπωθεί στα 
νομίσματά του αυτός ο νομισματικός τύπος για να τονίσει τη δύναμη 
του, καθώς και να υποδηλώσει την υπεροχή του. Στον οπισθότυπο, 
απεικονίζεται ο Φίλιππος ως ιππέας, με καυσία, το παραδοσιακό κά-
λυμμα κεφαλής των Μακεδόνων, προς τα αριστερά, να υψώνει το 
χέρι του. Η τρίαινα, σύμβολο του νομισματοκοπείου της Πέλλας και 
η επιγραφή ΦΙΛΙΠΠΟΥ συμπληρώνουν την παράσταση.

Οικονομίδου 1996, 128-129, 230, αρ. 103. SNG Greece 5, αρ. 52. Μύθος και Νόμισμα, 
30.

Δ.-Ε.Λ.

Χρυσός στατήρας Φιλίππου Β΄

Αργυρό τετράδραχμο Φιλίππου Β΄
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330 - 320 π.Χ. (Νομισματοκοπείο: Αμφίπολη)
Διάμ. 1,80 εκ., βάρ. 8,606 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, Συλλογή Σαρόγλου 97

Στον εμπροσθότυπο εικονίζεται η κεφαλή της Αθηνάς, με κορινθιακό 
κράνος διακοσμημένο με φίδι, ενώ στον οπισθότυπο Νίκη, όρθια, να 
κρατάει δάφνινο στεφάνι και στυλίδα. Στο πεδίο αριστερά κεραυνός, 
σύμβολο του νομισματοκοπείου της Αμφίπολης, και δεξιά η επιγραφή 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. Η επιλογή της συγκεκριμένης εικονογραφίας εξυπη-
ρετούσε στην προώθηση των φιλόδοξων πολιτικών και στρατηγικών 
σχεδίων του Αλεξάνδρου την παραμονή της αναχώρησης για την εκ-
στρατεία του στην Ανατολή. Η κεφαλή της Αθηνάς θεωρείται ότι ανα-
παριστά το άγαλμα της Αθηνάς Προμάχου του Φειδία στην Ακρόπολη 
των Αθηνών, ενώ η Νίκη παραπέμπει στις ναυτικές νίκες των Ελλή-
νων εναντίον των Περσών κατά τους Περσικούς Πολέμους.

Price 1991, αρ. 194. Troxell 1997, 110 (νομισματοκοπείο Πέλλας, Μακεδονία, μετά το 332 
π.Χ.). Νομίσματα και Νομισματική, 113-116 [Ι. Τουράτσογλου]. SNG Greece 4, αρ. 97.

Στ.Δρ.

περ. 323 - 320 π.Χ. (Νομισματοκοπείο: Αμφίπολη)
Διάμ. 2,55 εκ., βάρ. 17,27 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. 1892/3 ΙΔ΄ 14

Στον εμπροσθότυπο εικονίζεται η κεφαλή του Ηρακλή Πατρώου, προ-
γόνου των Μακεδόνων, με λεοντή, προς τα δεξιά, ενώ στον οπισθότυ-
πο ο Δίας ένθρονος προς τα αριστερά, να κρατάει αετό και σκήπτρο. 
Αριστερά και δεξιά η επιγραφή ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ενώ στο 
πεδίο αριστερά μονόγραμμα του νομισματοκοπείου της Αμφίπολης. Ο 
Αλέξανδρος Γ΄ χρησιμοποίησε τον αττικό σταθμητικό κανόνα για να 
προσδώσει στα νομίσματά του έναν ανταγωνιστικό και ισχυρό χαρα-
κτήρα στις αγορές του Ελληνικού κόσμου. Περισσότερα από τριάντα 
νομισματοκοπεία σε όλη την αυτοκρατορία λειτούργησαν για μία από 
τις πιο μαζικές νομισματικές παραγωγές της αρχαιότητας.

Price 1991, αρ. 120. Νομίσματα και Νομισματική, 113-116 [Ι. Τουράτσογλου]. SNG 
Greece 4, αρ. 235-236.

Στ.Δρ.

Χρυσός στατήρας Αλεξάνδρου Γ΄

Αργυρό τετράδραχμο Αλεξάνδρου Γ΄ 
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107
περ. 300 π.Χ.
Ύψ. 28 εκ.
Δίπυλο (1873), Αθήνα
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. 366

Η μαρμάρινη κεφαλή φέρει αποκρούσεις. Τα εγχάρακτα στοιχεία 
στα μάγουλα και κάτω από τα μάτια (γράμματα OA σε δύο ζεύ-
γη) καθώς και στο δεξί τμήμα της λεοντής (αδιάγνωστες εγχαρά-
ξεις) είναι μεταγενέστερα και δυσερμήνευτα. Η ελαφριά στροφή 
του κεφαλιού προς τα αριστερά, το προεξέχον μέτωπο με τη βαθιά 
οριζόντια ρυτίδα, τα επιμήκη ζυγωματικά, η ευθεία μύτη, τα με-
γάλα βαθουλωμένα μάτια, η ανάταση του βλέμματος, τα γεμάτα, 
μισάνοιχτα χείλη, που αφήνουν να διαφαίνεται η οδοντοστοιχία, 
το μικρό στόμα, το κοντό, στρογγυλό πηγούνι, η γεμάτη ένταση 
και πάθος έκφραση του προσώπου αποτελούν τα κύρια φυσιογνω-
μικά χαρακτηριστικά των πορτραίτων του Μεγάλου Αλεξάνδρου 
(356-323 π.Χ.). Η λεοντή, εικονογραφικό στοιχείο γνωστό από 
απεικονίσεις του Μακεδόνα βασιλέα σε νομίσματα, υπαινίσσεται 
την καταγωγή του από το μυθικό ήρωα Ηρακλή, με τον οποίο, άλ-
λωστε, ταυτίζεται. Από την, επίσης, χαρακτηριστική μακριά κόμη 
του, σγουροί βόστρυχοι προβάλλουν στους κροτάφους κάτω από 
τη λεοντή. Πρόκειται για ένα ιδεαλιστικό, μεταθανάτιο πορτραίτο 
του Αλεξάνδρου, το οποίο ακολουθεί την παράδοση των εξιδανι-
κευμένων πορτραίτων των ύστερων κλασικών χρόνων. Αποτελού-
σε τμήμα ενός ολόσωμου ανδριάντα του αφηρωισμένου βασιλέα, 
που αποδίδεται ως δυνατός άνδρας με μυώδες, αθλητικό σώμα. Οι 
θεϊκές και ηρωικές ιδιότητες του Αλεξάνδρου προβλήθηκαν ιδιαί-
τερα την εποχή των Διαδόχων του (323-300 π.Χ.), οι οποίοι επεδί-
ωκαν να παρουσιασθούν ως συνεχιστές του έργου του.

Sjöquist 1953, 33, εικ. 3. Bieber 1964, 52, εικ. 37. Search for Alexander, 100, αρ. κατ. 
4 [G. Kokkorou-Alevras]. LIMC IV, λ. Herakles, 790, αρ. 1311 [O. Palagia]. Καλτσάς 
2002, 273, αρ. 572. Μύθος και Νόμισμα, 243, αρ. κατ. 537 [Ε. Κουρίνου].

Ε.Λ.

Κεφαλή Αλεξάνδρου Γ΄ - Ηρακλέους
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Μέσοι ελληνιστικοί χρόνοι
Ύψ. 35 εκ.
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. 3463

Κεφαλή νεαρού βασιλέως, άλλοτε ένθετη σε άγαλμα. Σώζεται με 
το λαιμό και μέρος της ωμοπλάτης. Διαγώνιο κόψιμο του κρανίου 
λοξά μέχρι το δεξί αυτί για την προσαρμογή δύο άλλων κομματιών 
μαρμάρου, τα οποία λείπουν. Στις λείες κομμένες επιφάνειες του 
κρανίου σώζονται δύο οπές για την προσαρμογή τους. Φέρει απο-
κρούσεις σε διάφορα σημεία, ιδιαίτερα στο πρόσωπο. Το πρόσωπο 
ωοειδές, με ευρείες παρειές, μισάνοικτο στόμα με σαρκώδη χείλη 
και έντονο πηγούνι. Το ευρύ τόξο των φρυδιών σκιάζει τα μάτια, 
που είχαν βλέμμα στραμμένο ψηλά. Μικροί βόστρυχοι πλαισι-
ώνουν ελεύθερα το υψηλό, πλατύ μέτωπο. Στην πλούσια κόμη 
φέρει επίπεδο διάδημα, δηλωτικό ηγεμονικού αξιώματος. Κάτω 
από το διάδημα δύο σειρές επάλληλων βοστρύχων κατεβαίνουν 
κυματιστά έως τα αυτιά και το πάνω μέρος του αυχένα. Η κεφαλή 
στρέφεται προς τα αριστερά με ταυτόχρονη ελαφρά ανάταση. Η 
ταυτότητα της μορφής δεν είναι γνωστή. Λόγω της στροφής της 
κεφαλής και της έκφρασης του προσώπου θεωρήθηκε παλαιότερα 
ότι αποδίδει το Μέγα Αλέξανδρο. Πρόκειται για ένα γενικότερο 
τύπο που εμφανίζει στοιχεία αθλητή ή νεαρού Ηρακλή.

Καρούζου 1967, 181. Smith 1988, 175, αρ. 107, πίν. 62, 3-4.

Μ.Σ.

Μαρμάρινη κεφαλή νεαρού βασιλέως, 
Αλέξανδρου Γ΄ (;)
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1ος αι π.Χ
Ύψ. 86 εκ. (μαζί με την πλίνθο)
Αίγυπτος, πιθανόν από την Αλεξάνδρεια, Συλλογή Ι. Δημητρίου
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΑΙΓ 44

Άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου όρθιου, κατενώπιον, επάνω 
σε συμφυή πλίνθο. Το μικρό στήριγμα πίσω από το δεξί του πόδι 
υποδηλώνει βράχο. Στο μπροστινό μέρος της κόμμωσης αβαθής 
αυλάκωση δηλώνει πιθανόν την ταινία, το βασιλικό έμβλημα του 
Αλεξάνδρου. Φορά το μακεδονικό στρατιωτικό ένδυμα (φόρημα 
στρατιωτικόν), δηλαδή μάλλινο χιτωνίσκο με κοντά μανίκια και δι-
πλό ζώσιμο κάτω από το στήθος, μακριά χλαμύδα πορπούμενη στο 
δεξί ώμο, καθώς και ψηλές μπότες. Στο δεξί του χέρι θα κρατούσε 
δόρυ ή λόγχη. Ο τύπος του αγάλματος με τη λόγχη, έργο του Λυ-
σίππου, δημιουργήθηκε γύρω στο 330 π.Χ. και προοριζόταν για την 
πόλη της Αλεξάνδρειας.

Αλέξανδρος και Ανατολή, 109, αρ. κατ. 17 [Ε. Τουρνά]. Ägypten – Griechenland – 
Rom, 560, αρ. κατ. 130 [E. Tourna].

Ε.Τ.

Ελληνιστικοί ή ρωμαϊκοί χρόνοι 
Διαστ. 2,3 x 1,8 εκ., πάχ. 0,5 εκ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, Συλλογή Καραπάνου 780/317

Η μορφή ταυτίζεται με τον Αλέξανδρο Γ΄, λόγω της ομοιότητάς της με 
τις συνήθεις απεικονίσεις του ηγεμόνα, ενώ έχει προταθεί και η ταύτισή 
της με το Μιθριδάτη ΣΤ΄ Ευπάτορα, βασιλιά του Πόντου. H νεανική 
ανδρική κεφαλή εικονίζεται με κυματιστούς βοστρύχους που συγκρα-
τούνται από ταινία. Τα πορτραίτα ηγεμόνων ήταν αγαπητά θέματα στη 
σφραγιδογλυφία, ιδιαίτερα από τους ελληνιστικούς χρόνους και μετά, 
ενώ μεγάλες προσωπικότητες, όπως ο Μέγας Αλέξανδρος, εικονίστη-
καν στα μικρά πεδία των λίθων για πολλούς αιώνες. Λέγεται, ότι ο Αλέ-
ξανδρος έδινε μεγάλη σημασία στην απεικόνισή του στις σφραγίδες και 
επέτρεπε να τις φιλοτεχνεί μόνο ο περιώνυμος χαράκτης Πυργοτέλης.

Plinius, NH, ΧΧΧVII, 4. Svoronos 1913, αρ. 780/317. Richter 1968, 20, 152 και 154, 
αρ. 606.

Σ.Μ.

Μαρμάρινο άγαλμα Aλεξάνδρου Γ΄

Cameo από σαρδόνυχα (;) με κεφαλή 
Αλεξάνδρου Γ΄
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2ος αι. μ.Χ.
Ύψ. 20 εκ., μέγ. πλάτ. 16 εκ., ύψ. κεφαλής: 6 εκ.
Ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Συλλογή Σταθάτου Στ 323

Ο Αλέξανδρος Γ΄ εικονίζεται μετωπικά, ελαφρά στραμμένος προς 
τα αριστερά. Φορά χιτώνα, θώρακα, χλαμύδα και αιγίδα. Βό-
στρυχοι πλαισιώνουν την κεφαλή του, με την ευθύγραμμη μύτη, 
τους μεγάλους και βαθιά χαραγμένους οφθαλμούς, που στρέφο-
νται προς τα πάνω, και το μαλακό πηγούνι. Το πλάσιμο των χα-
ρακτηριστικών του προσώπου φέρει σαφή στοιχεία επιρροών από 
τους πρώιμους ελληνιστικούς ιδεαλιστικούς αγαλματικούς τύπους 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η Συλλογή Σταθάτου διαθέτει ακόμη 
ένα όμοιο μετάλλιο (Στ 324), το οποίο έχει κατασκευαστεί από 
την ίδια μήτρα. Τα δύο μετάλλια είναι κοίλα πίσω, με πρόχειρη 
επεξεργασία του πίσω μέρους της κεφαλής και ήταν πιθανότατα 
προσκολλημένα σε ηρώο ή ταφική κλίνη ή άλλο μέρος τάφου των 
ελληνιστικών χρόνων. Η ζωή και τα επιτεύγματα του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου σφράγισαν την πολιτική, στρατιωτική, οικονομική, 
θρησκευτική και καλλιτεχνική ζωή των αρχαίων ελληνικών πόλε-
ων από τα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. μέχρι το τέλος της αρχαιό-
τητας, ενώ μέσω της φιλολογικής και λογοτεχνικής παράδοσης, 
απόηχοι του κύρους, της φήμης και της μυθικής διάστασης της 
προσωπικότητας του βασιλιά Αλεξάνδρου έφτασαν μέχρι και τους 
μεσαιωνικούς χρόνους.

Amandry 1963, 113-114, εικ. 48 κ.εξ. Richter 1965, 59-62. Amandry 1971, 48, πίν. 
VI.

Μ.Χ.

Πήλινο μετάλλιο με προτομή Αλεξάνδρου Γ΄
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περ. 300 - 283/2 π.Χ.
Διάμ. 2,37 εκ., βάρ. 17,80 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, Συλλογή Δημητρίου FCD 99

Στην πρόσθια όψη απεικονίζεται η κεφαλή του Πτολεμαίου Α΄ Σω-
τήρα (323-284 π.Χ.), ιδρυτή της δυναστείας των Λαγιδών, με βασι-
λική ταινία και αιγίδα. Η οπίσθια όψη φέρει αετό με αναδιπλωμένα 
φτερά πάνω σε κεραυνό, επιγραφή ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ και 
στο πεδίο αριστερά Α. Για πρώτη φορά στα νομίσματα του Πτο-
λεμαίου Α΄ εικονίζεται η μορφή του ηγεμόνα με προσωπογραφικά 
χαρακτηριστικά, στοιχείο το οποίο στη συνέχεια καθιερώνεται ως 
βασικός νομισματικός τύπος. Αυτή η τακτική, εξυπηρετεί τις πο-
λιτικές επιδιώξεις του ηγεμόνα, καθώς λειτουργεί ως μέσο προπα-
γάνδας της δύναμής του και της εξίσωσής του με το θείον.

Σβορώνος 1904, αρ. 181α. Morkholm 1991, 66, αρ. 24.

Α.Ν.

285/4 π.Χ.
Διάμ. 3,45 εκ., βάρ. 20,13 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Σβ. 549

Ο Πτολεμαίος Β΄ Φιλάδελφος (285-246 π.Χ.), ανακήρυξε θεό τον 
πατέρα του, Πτολεμαίο Α΄ Σωτήρα, αμέσως μετά το θάνατό του. 
Η θεϊκή ιδιότητα και η λατρεία του ηγεμόνα ενίσχυαν με αυτό τον 
τρόπο την εξουσία και τη νομιμότητα, όχι απλώς του ίδιου του δια-
δόχου βασιλιά, αλλά και ολόκληρης της δυναστείας. Το χαλκό νό-
μισμα με την εικονιστική κεφαλή του Πτολεμαίου Α΄, με βασιλική 
ταινία και αιγίδα, ως εμπροσθότυπο, και τον αετό του Δία με ανοι-
χτά φτερά στον οπισθότυπο, είναι σπάνιο, καθώς υπάρχουν μόνον 
άλλα δύο γνωστά παραδείγματα.

Σβορώνος 1904, αρ. 549. Picard 2012, πίν. 4.

Α.Ν.

Χρυσό πεντάδραχμο Πτολεμαίου Α΄ Σωτήρος

Χάλκινο τριώβολο Πτολεμαίου Β΄ Φιλαδέλφου
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278 - 270 π.Χ.
Διάμ. 2,14 εκ., βάρ. 27,82 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, Συλλογή Δημητρίου Σβ. 603β

Στον εμπροσθότυπο εικονίζονται οι συζευγμένες προτομές του 
Πτολεμαίου Β΄ με ιμάτιο και της Αρσινόης Β΄ (278-270 π.Χ.), με 
διάδημα, προς τα δεξιά. Στο πεδίο αριστερά ασπίδα, η οποία υπο-
δηλώνει τη θεϊκή καταγωγή της Δυναστείας των Πτολεμαίων, και 
επάνω ΑΔΕΛΦΩΝ. Στον οπισθότυπο παριστάνονται οι συζευγμέ-
νες προτομές του Πτολεμαίου Α΄ με ιμάτιο και της Βερενίκης Α΄, 
με διάδημα, και επάνω η επιγραφή ΘΕΩΝ. Ο Πτολεμαίος Β΄ κατα-
σκεύασε την περίφημη Βιβλιοθήκη και το Φάρο της Αλεξάνδρειας. 
Για τον εορτασμό του γάμου του με την αδελφή του, την όμορφη 
και φιλόδοξη Αρσινόη, το 278 π.Χ. εισήγαγε τη μεγαλύτερη υπο-
διαίρεση χρυσού νομίσματος, το μνάειον (οκτάδραχμο), το οποίο 
ισοδυναμούσε με 100 αργυρές δραχμές. Στην εικονογραφία αυτών 
των δυναστικών χρυσών εκδόσεων τιμούνταν η θεϊκή υπόσταση 
των θανόντων Πτολεμαίου Α΄ και της συζύγου του, Βερενίκης 
Α΄, ενώ υπαινίσσεται και η θεϊκή υπόσταση των ζώντων Αδελφών 
Θεών, Πτολεμαίου Β΄ και της αδελφής-συζύγου του Αρσινόης Β΄.

Σβορώνος 1904, αρ. 603. SNG Copenhagen, αρ. 132. Cleopatra of Egypt, 82, αρ. κατ. 
68 [A. Meadows]. Kyrieleis 2006, 235-243. Howgego 2009, 120-123.

Γ.Θ.Κ.

Χρυσό οκτάδραχμο Πτολεμαίου Β΄ Φιλαδέλφου
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Β΄ μισό 3ου αι. π.Χ.
Διαστ. σφενδόνης: 3,1 x 2,6 εκ.
Αίγυπτος, Αλεξάνδρεια, Συλλογή Ι. Δημητρίου
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΑΙΓ 1544

Στη σφενδόνη του οστέινου δαχτυλιδιού παριστάνεται ανάγλυ-
φο πορτραίτο της Πτολεμαίας βασίλισσας Αρσινόης Β΄ (278-270 
π.Χ.) με διάδημα. Αποδίδεται σε προχωρημένη ηλικία, με κύρια 
χαρακτηριστικά τη μακριά και λεπτή μύτη, τα μεγάλα αμυγδαλωτά 
μάτια με εξέχοντα βολβό και την πλούσια περιποιημένη κόμη. Η 
βασίλισσα απεικονίζεται με παρόμοια προσωπογραφικά χαρακτη-
ριστικά σε νομίσματα που έκοψε ο αδελφός και σύζυγός της Πτο-
λεμαίος Β΄ και ο γιος της Πτολεμαίος Γ΄ Ευεργέτης. Η Αρσινόη 
αναδείχτηκε Ολυμπιονίκης σε αγωνίσματα με άλογα το καλοκαίρι 
του 272 π.Χ., άσκησε επιρροή στην εξωτερική πολιτική και συνέ-
βαλε στη νίκη του Πτολεμαίου στον Α΄ Συριακό Πόλεμο. Ακόμη 
και μετά το θάνατό της ο Πτολεμαίος την ανέφερε στα επίσημα 
έγγραφα και ενθάρρυνε τη λατρεία της. Εικονιστικά δαχτυλίδια 
από ελεφαντόδοντο ή οστό ήταν της μόδας στο κοσμοπολίτικο πε-
ριβάλλον της Αλεξάνδρειας.

Marangou 1971, 164, 166-167, πίν. 80, 1-2. Αλέξανδρος και Ανατολή, αρ. κατ. 21 [E. 
Τουρνά]. Cleopatra of Egypt, 62-63, αρ. κατ. 31 [P. Higgs]. Carney 2013.

Γ.Θ.Κ.

Οστέινο δαχτυλίδι με πορτραίτο Αρσινόης Β΄
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Α΄ μισό 3ου αι. π.Χ.
Ύψ. 8,5 εκ.
Δωρεά Δ. Σισιλιάνου
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. 5796

Πρόσθιο τμήμα κεφαλής Αρσινόης Β΄, προερχόμενο πιθανώς από 
ανάγλυφο. Στο διάδημα σώζεται τμήμα του βασιλικού ουραίου, ενώ 
κοντά στο αυτί εικονίζεται κέρατο του θεού Άμμωνος, που προσδιο-
ρίζει την ταυτότητα της μορφής. Η Αρσινόη Β΄ Φιλάδελφος, αδελφή 
και σύζυγος του βασιλιά Πτολεμαίου Β΄, μετά το θάνατό της, το 270 
π.Χ., θεοποιήθηκε κατά διαταγή του. Σύμφωνα με ενεπίγραφη στήλη 
του θεού Μένδη στο Κάιρο, η Αρσινόη έφερε το διπλό στέμμα της 
Άνω και Κάτω Αιγύπτου και εικονιζόταν ως αγαπημένη του Άμμω-
νος κριού με το έμβλημά του. Η Αρσινόη Β΄ διαδραμάτισε σπουδαίο 
ρόλο στην εξωτερική πολιτική της χώρας, από κοινού με τον αδελφό 
και τρίτο σύζυγό της.

Thompson 1955, 199-206, πίν. 54, αρ. 1.2. Kyrieleis 1975, 97-98, 181, πίν. 82, αρ. 
5.6. Brunelle 1976, 23. Grimm 1976, 108-109, εικ. 80, 82. Αλέξανδρος και Ανατολή, 
112, αρ. κατ. 20 [Ε. Κλαδάκη]. Palagia 2007, 243, εικ. 157-158 (όπου αποδίδεται στη 
Βερενίκη ΙΙ). Carney 2013.

Μ.Σ.

3ος αι. π.Χ.
Ύψ. 19,5 εκ., πλάτ. 1,7 εκ. 
Αρχαία Καλλίπολις (Κάλλιο), Φωκίδα
Ι΄ ΕΠΚΑ, Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών, αρ. ευρ. 14470

Στο στρογγυλό σφράγισμα παριστάνεται βασιλική μορφή κατά κρό-
ταφον προς τα δεξιά, με καυσία και διάδημα. Αξιοπρόσεκτος είναι 
ο τρόπος με τον οποίο αποδίδονται τα ατομικά χαρακτηριστικά του 
προσώπου, αλλά και η ποικιλία των βοστρύχων της κόμης, που προ-
βάλλει από την καυσία. Το εικονιζόμενο πορτραίτο αποδίδεται στον 
Πτολεμαίο Γ΄ Ευεργέτη (284-222 π.Χ.), λόγω της ομοιότητας του με 
αυτό που απαντά σε νομίσματά του. 

Πάντος 1985, 326-328, πίν. 35, αρ. 258.

Α.Ψ.

Μικρή ανάγλυφη κεφαλή Αρσινόης Β΄ από 
βασάλτη

Πήλινο σφράγισμα Πτολεμαίου Γ΄ Ευεργέτους
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246 - 221 π.Χ.
Διάμ. 4,18 εκ., βάρ. 46,28 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, Συλλογή Δημητρίου 224c / Σβ.988

Προτομή της Βερενίκης Β΄ σε προχωρημένη ηλικία, με βασιλικό 
διάδημα, πέπλο, ενώτια και περιδέραιο. Στον οπισθότυπο κέρας 
Αμαλθείας, με καρπούς και κυματιστές ταινίες, δύο δαφνοστεφείς 
πίλοι Διοσκούρων και η επιγραφή ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ. 
Πρόκειται για το μεγαλύτερο νόμισμα του αρχαίου κόσμου, ισο-
δύναμο με δώδεκα αττικές δραχμές (= 51,60 γρ.), που έκοψε προς 
τιμήν της συζύγου του Βερενίκης Β΄ ο Πτολεμαίος Γ΄ Ευεργέτης 
(246-221 π.Χ.). Η Βερενίκη συνέβαλε στο να προσαρτηθεί ξανά η 
Κυρήνη στην Αίγυπτο, ενώ επανίδρυσε την αρχαία πόλη που βρι-
σκόταν στη θέση της Βεγγάζης και της έδωσε το όνομά της. Γύρω 
στο 243 π.Χ. νίκησε σε αρματοδρομίες στα Νέμεα και συμμετείχε 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Βερενίκη θεοποιήθηκε εν ζωή και 
ανακηρύχθηκε από τους Αιγυπτίους ιερείς Σύνναος θεά του Όσι-
ρι στο ναό του. Ήταν γνωστή για τη σπάνια ομορφιά της και την 
πλούσια, μακριά ξανθή κόμη της, την οποία έκοψε και προσέφερε 
θυσία στη θεά Αφροδίτη, παρακαλώντας τη να γυρίσει σώος ο άν-
δρας της από την εκστρατεία του στην Ασία. Η θεά ευχαριστημέ-
νη έκανε αστερισμό την κόμη της (Coma Berenice), για την οποία 
εμπνεύστηκε ποίημα ο Καλλίμαχος (310-240 π.Χ.), ελληνιστής, 
ποιητής και βιβλιοθηκάριος στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας.

Babelon 1893, 1-8. Σβορώνος 1898, 227, πίν. Θ, 1. Σβορώνος 1904, 152, αρ. 988, πίν. 
ΧΧΧV, 2.

Γ.Θ.Κ.

Αργυρό δωδεκάδραχμο Βερενίκης Β΄
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Γ΄ τέταρτο 3ου αι. π.Χ.
Διάμ. δακτυλίου: 2,5 εκ., διάμ. σφενδόνης: 3,5 εκ.
Αίγυπτος, Αλεξάνδρεια, Συλλογή Ι. Δημητρίου
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΑΙΓ 2903

Στη σφενδόνη εικονίζεται έκτυπη γυναικεία προτομή, προς τα αρι-
στερά. Το κεφάλι αποδίδεται σε στάση τριών τετάρτων, ενώ το άνω 
τμήμα του σώματος σε πλάγιο οπίσθιο προφίλ, αγαπημένη στάση της 
πτολεμαϊκής γλυπτικής. Η μορφή, βάση των χαρακτηριστικών του 
προσώπου και της ενδυμασίας της, το κροσσωτό πέπλο και ένδυμα 
της θεάς Ίσιδος, ταυτίζεται με τη Βερενίκη Β΄, σύζυγο του Πτολε-
μαίου Γ΄ Ευεργέτη, απεικονιζόμενη σαν τη θεά Ίσιδα, συνήθεια των 
πτολεμαίων βασιλισσών. Τέτοια δαχτυλίδια, ως μέσα πολιτικής προ-
παγάνδας των Πτολεμαίων, κατασκευάζονταν στα βασιλικά εργαστή-
ρια από πολύτιμα υλικά και χαρίζονταν στις γυναίκες της αυλής.

Marangou 1971, 165-166, πίν.78, αρ. 2-3. Αλέξανδρος και Ανατολή, 109, αρ. κατ. 17 
[Ε. Τουρνά].

Ε.Τ.

204/203 π.Χ. (Νομισματοκοπείο: Αλεξάνδρεια)
Διάμ. 2,76 εκ., βάρ. 27,80 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, Συλλογή Δημητρίου FCD 241

Προτομή Αρσινόης Γ΄ με στεφάνη, βασιλικό διάδημα, ενώτια και 
περιδέραιο, προς τα δεξιά. Στον αριστερό ώμο σκήπτρο, η απόληξη 
του οποίου, σε σχήμα λωτού, προβάλλει πίσω από την κεφαλή της. 
Στον οπισθότυπο κέρας αφθονίας με κυματιστές ταινίες και η επι-
γραφή ΦΙΛΟΠΑΤΟΡΟΣ ΑΡΣΙΝΟΗΣ. Η Αρσινόη Γ΄ συμβασίλεψε 
με το σύζυγο και αδερφό της Πτολεμαίο Δ΄ Φιλοπάτορα (221-204 
π.Χ.) και έλαβε μέρος στη μάχη της Ραφίας. Με το πορτραίτο της 
εισάγεται μία νέα ισχυρή, ρεαλιστική εικόνα, που αποδίδει την απο-
φασιστικότητα της γυναίκας με εξουσία και αντικαθιστά την παθητι-
κή θεοποιημένη ομορφιά των προηγούμενων βασιλισσών.

Σβορώνος 1904, αρ. 1159δ. Morkholm 1991, αρ. 322. Cleopatra of Egypt, 84, αρ. 
κατ. 75 [A. Meadows – S.A. Ashton].

A.N.

Δαχτυλίδι από ελεφαντόδοντο με προτομή 
Βερενίκης Β΄

Χρυσό οκτάδραχμο Αρσινόης Γ΄
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2ος αι. π.Χ.
Ύψ. 19,3 εκ., πλατ. 14 εκ.
Συλλογή Δημητρίου
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΑΙΓ 88

Εικονίζεται κατ’ ενώπιον νεανική κεφαλή Πτολεμαίου. Στο μέτω-
πο, κάτω από τη βασιλική αιγυπτιακή καλύπτρα (nemes) ξεπρο-
βάλλουν οι βόστρυχοι των φυσικών μαλλιών. Η καλύπτρα κοσμού-
νταν από τον ουραίο (κόμπρα), διαχρονικό φαραωνικό σύμβολο 
προστασίας, όπως μαρτυρούν ίχνη στην επιφάνεια του γλυπτού. 
Η μορφή αποδίδεται στη λεγόμενη «μεικτή τεχνοτροπία» και με 
βάση τα χαρακτηριστικά του προσώπου, και τους αντίστοιχους νο-
μισματικούς τύπους μπορεί να αποδοθεί με σχετική ασφάλεια, αν 
όχι στον Πτολεμαίο Ζ΄ Nέο Φιλοπάτορα (145 π.Χ), σε κάποιον από 
τους τελευταίους βασιλείς της δυναστείας των Πτολεμαίων.

Stanwick 1999, τόμοι Ι-ΙΙ, 418-419, αρ. 3 (όπου η προηγούμενη βιβλιογραφία).

Ε.Τ.

Κεφαλή Πτολεμαίου Ζ΄ (;) από γρανίτη
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50/49 ή 39/38 π.Χ.
Διάμ. 2,745 εκ., βάρ. 12,49 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, Συλλογή Δημητρίου 1883α 1636

Στον εμπροσθότυπο εικονίζεται η προτομή της τελευταίας βασίλισσας 
της δυναστείας των Πτολεμαίων, Κλεοπάτρας Ζ΄ (51-30 π.Χ.), της πιο 
φιλόδοξης, συζητημένης και ενδιαφέρουσας βασίλισσας της αρχαιότη-
τας. Στον οπισθότυπο παριστάνεται αετός να κρατάει κεραυνό. Ο αετός 
εικονίζεται πολύ συχνά στα πτολεμαϊκά νομίσματα καθ’ όλη τη διάρ-
κεια βασιλείας της δυναστείας. Το νόμισμα κόπηκε στην πόλη Ασκα-
λών της Ιουδαίας με σκοπό να τιμήσει και να κολακεύσει τη βασίλισσα 
της Αιγύπτου, και χρονολογείται πιθανόν μετά το 38 π.Χ., όταν με τις 
δωρεές του Αντωνίου, το κράτος της Κλεοπάτρας είχε επεκταθεί σε όλη 
την παραλία της Φοινίκης και της Φιλισταίας. Η Κλεοπάτρα ήταν 32 
χρονών όταν απεικονίστηκε με βασιλικό διάδημα και ιμάτιο σε αυτό το 
νόμισμα, όπου διαφαίνεται καθαρά ο δεσποτικός της χαρακτήρα, ίσως 
περισσότερο από όσο στις προγενέστερες απεικονίσεις της. Το πρόσω-
πό της με τη μακριά αετίσια μύτη και το προεξέχον πηγούνι, δεν αντα-
ποκρίνεται στο θρύλο της όμορφης και μοιραίας βασίλισσας. Σύμφωνα 
με τον Πλούταρχο «...αυτό μεν το κάλλος ου πάνυ δυσπαράβλητον, ουδέ 
οίον εκπλήξαι τους ιδόντας …», γοήτευε όμως με την ευφυΐα της και 
την ισχυρή προσωπικότητά της, ενώ ασκούσε υψηλή πολιτική, μέσω 
των διαπροσωπικών της σχέσεων. Η Κλεοπάτρα καθιέρωσε τη λατρεία 
της ως «νέα Ίσις», αυτονομώντας την από τη λατρεία του βασιλιά.

Σβορώνος 1904, 314, αρ. 1883α, πίν. LΧΙΠ, αρ. 10. Baldwin-Brett 1937, 452, 455-456, 
458. Morkoholm 1991, αρ. 184. Οικονομίδου 1996, 200, 253, αρ. 189. Cleopatra of Egypt, 
234, αρ. κατ. 219-220 [A. Meadows].

Γ.Θ.Κ.

Αργυρό τετράδραχμο Κλεοπάτρας Ζ΄
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306 - 281 π.Χ.
Διάμ. 3,00 εκ., βάρ. 16,98 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1204

Στον εμπροσθότυπο απεικονίζεται κεφαλή Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
προς τα δεξιά, με διάδημα και κέρατα κριού, θεοποιημένου ως Άμ-
μων-Ζευς, το οποίο αποτελεί ένα από τα πλέον εντυπωσιακά μετα-
θανάτια πορτραίτα του Μακεδόνα βασιλιά. Ο οπισθότυπος φέρει 
παράσταση της θεάς Αθηνάς, ένθρονης, να κρατάει με το δεξί της 
χέρι Νίκη, ενώ με το αριστερό στηρίζεται στην ασπίδα της. Ο Πλού-
ταρχος αναφέρει: «…Εγεννήθη δ’ ούν Αλέξανδρος ισταμένου μηνός 
Εκατομβαιώνος (…) έκτη καθ’ ην ημέραν ο της Εφεσίας Αρτέμιδος 
ενεπρήσθη νεώς ω γ’ Ηγεσίας ο Μάγνης επιπεφώνηκεν επιφώνημα 
κατασβέσαι την πυρκαϊάν εκείνην υπό ψυχρίας δυνάμενον· εικότως 
γαρ έφη καταφλεχθήναι τον νεών της Αρτέμιδος ασχολουμένης περί 
την Αλεξάνδρου μαίωσιν» («Πως είναι δυνατόν να μη γεννηθεί ο 
Αλέξανδρος ξεχωριστός αφού μια θεά άφησε να καεί ο ναός της κα-
θώς ήταν ολόκληρη δοσμένη στη γέννησή του;»).

SNG Copenhangen, αρ. 1095-1143. Thompson 1968, 171 αρ. 60, πίν. 17. Οικονομί-
δου 1996, 160-161, 239-240, αρ. 141.

Δ.-Ε.Λ.

278 - 276 π.Χ.
Διάμ. 2,05 εκ., βάρ. 8,63 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 518/1997

Στον εμπροσθότυπο απεικονίζεται κεφαλή Αθηνάς με κορινθιακό 
κράνος προς τα δεξιά. Ο οπισθότυπος φέρει παράσταση τροπαιο-
φόρου Νίκης, που βαδίζει προς τα αριστερά, κρατώντας στο δεξί 
χέρι κλαδί βελανιδιάς, ιερό δέντρο του Δωδωναίου Δία. Στο πεδίο 
αριστερά το βουκράνιο συμβολίζει τις επιτυχίες κατά των Ρωμαίων 
στην Ιταλία και μαρτυρεί την ηπειρωτική καταγωγή του ηγεμόνα. 
Ο συγκεκριμένος νομισματικός τύπος αποτελεί ένδειξη ταύτισης 
του Πύρρου με τον Αλέξανδρο Γ΄ το Μέγα.

BMC, 111, αρ. 1. Kraay, πίν. 151, αρ. 474.

Δ.-Ε.Λ.

Αργυρό τετράδραχμο Λυσιμάχου Θράκης

Χρυσός στατήρας Πύρρου Ηπείρου
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241 - 197 π.Χ.
Ύψ. 1,8 εκ., πλάτ. 1,6 εκ.
Αρχαία Καλλίπολις (Κάλλιο), Φωκίδα
Ι΄ ΕΠΚΑ, Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών, αρ. ευρ. 14550 
   
Στην επιφάνεια του σφραγίσματος αποδίδεται κεφαλή βασιλιά 
κατά κρόταφον προς τα δεξιά, χωρίς διάδημα. Τα φυσιογνωμικά 
χαρακτηριστικά, όπως το τραβηγμένο προς τα πίσω μέτωπο με τις 
ρυτίδες, οι ομάδες των βοστρύχων, η κατατομή της μύτης, το μικρό 
μάτι, η σύμφυση του λοβού του αυτιού και της παρειάς συντεί-
νουν στην ταύτιση της μορφής με τον Άτταλο Α΄ Σωτήρα (269-197 
π.Χ.), όπως είναι γνωστός από πορτραίτα του. Η απουσία ωστόσο, 
του διαδήματος εγείρει κάποια ερωτηματικά. Ο Άτταλος Α΄ ήταν 
ηγεμόνας του ελληνιστικού βασιλείου της Περγάμου, το πρώτο μέ-
λος της Δυναστείας των Ατταλιδών που διεκδίκησε τον τίτλο του 
«βασιλέως».

Πάντος 1985, 358-361, πίν. 41, αρ. 277.

Α.Ψ.

3ος αι. π.Χ.
Ύψ. 1,4 εκ., πλάτ. 1,3 εκ.
Αρχαία Καλλίπολις (Κάλλιο), Φωκίδα
Ι΄ ΕΠΚΑ, Αρχαιολογικό Μουσείο Άμφισσας, αρ. ευρ. 14536

Η μορφή στο πήλινο σφράγισμα αποτυπώνεται κατά κρόταφον προς 
τα δεξιά. Τα έντονα ατομικά χαρακτηριστικά, όπως η βαθιά ρυτίδα 
στο μέτωπο, η κυρτή μύτη, τα τονισμένα βλέφαρα και το προτετα-
μένο πηγούνι ταυτίζουν την εικονιζόμενη μορφή με νομισματικά 
πορτραίτα του Αντίοχου Γ΄ (περ. 241-187 π.Χ.), καθώς και με μαρ-
μάρινη προτομή του στο Λούβρο. Ο Αντίοχος Γ΄, έκτος ηγεμόνας της 
αυτοκρατορίας των Σελευκιδών, απέκτησε την επωνυμία «Μέγας» 
μετά τη μεγάλη εκστρατεία του στην Ανατολή.

Πάντος 1985, 368-370, πίν. 42, αρ. 284.

Α.Ψ.

Πήλινο σφράγισμα με πορτραίτο Αττάλου Ά  (;)

Πήλινο σφράγισμα με παράσταση Αντιόχου Γ΄ (;)
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170 - 145 π.Χ.
Διάμ. 3,30 εκ., βάρ. 17,05 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1850/1998

Στον εμπροσθότυπο απεικονίζεται κεφαλή Ευκρατίδη Α΄ του Με-
γάλου (περ. 170-145 π.Χ.), ιδρυτή της τρίτης ελληνικής δυναστείας 
της Βακτρίας, που φέρει κράνος ιππικού, διακοσμημένο με κέρατο 
και αυτί βοδιού, σύμβολα που του προσδίδουν θεϊκή υπόσταση. Ο 
οπισθότυπος φέρει παράσταση με έφιππους Διόσκουρους. Ο Ευ-
κρατίδης, ένας από τους σημαντικότερους βασιλείς της Βακτρίας, 
πολέμησε εναντίον των Ινδο-Ελλήνων βασιλέων στα ανατολικά 
πέρατα των Ελληνιστικών βασιλείων, όπου για ένα διάστημα (167-
159 π.Χ.) επέκτεινε τα όρια του βασιλείου του μέχρι τον Ινδό πο-
ταμό. Αποθήθηκε μετά την ήττα του πίσω στη Βακτρία, όπου και 
δολοφονήθηκε από το γιο του Πλάτωνα. Η πλούσια αργυρή και 
χρυσή νομισματοκοπία του υποδεικνύει τη σημασία της εξουσίας 
του, καθώς και τη σημασία των νομισμάτων ως μέσο προπαγάνδας 
για τους ελληνιστικούς βασιλείς.

BMC, αρ. 7, πίν. V. Νομίσματα και Νομισματική, 182.

Δ.-Ε.Λ.

Αργυρό τετράδραχμο Ευκρατίδους Ά  Βακτρίας
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120 - 63 π.Χ.
Διάμ. 3,44 εκ., βάρ. 16,28 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΑΕ 721

Στην πρόσθια όψη απεικονίζεται πορτραίτο του Μιθριδάτη ΣΤ΄ 
Ευπάτορος, τελευταίου βασιλιά του Πόντου, με ταινία. Πρόκειται 
για ένα από τα ωραιότερα νομισματικά πορτραίτα, ίσως λόγω της 
εξιδανίκευσης των χαρακτηριστικών του. Ο χαράκτης δεν έχει μεί-
νει απόλυτα πιστός στα ατομικά χαρακτηριστικά, τα μαλλιά έχουν 
έντονους κυματισμούς και το βλέμμα διαπνέεται από ιδεαλισμό. 
Είναι η τάση στην τεχνοτροπία της εποχής, που υποβάλλεται από 
το γεγονός ότι ο βασιλιάς μέσα από τις παραστάσεις των νομισμά-
των περνούσε τα μηνύματα που ήθελε στους χρήστες τους. 

Οικονομίδου 1996, 194, 251, αρ. 181. Νομίσματα και Νομισματική, 176.

Ε.Ρ.

Αργυρό τετράδραχμο Μιθριδάτου ΣΤ΄ 
Ευπάτορος Πόντου
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44 π.Χ. (Νομισματοκοπείο: Ρώμη)
Διάμ. 2,06 εκ., βάρ. 3,73 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 8558

Στον οπισθότυπο εικονίζεται η κεφαλή του Ιουλίου Καίσαρα, με μία ρά-
βδο (lituus) και την επιγραφή DIVI • IVLI. Στον οπισθότυπο παριστάνεται 
μοσχάρι ταύρου και η επιγραφή Q • VOCONIVS / VITVLVS, που αποτε-
λεί το όνομα του ταμία. Το αργυρό αυτό νόμισμα ανήκει στις τελευταίες 
κοπές που εκδόθηκαν υπό τη δικαιοδοσία των Ρωμαίων ταμίων. Ο Γάιος 
Ιούλιος Καίσαρας (100-45 π.Χ.) έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη μετάβαση 
από τη Ρωμαϊκή Δημοκρατία στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ενώ επέκτεινε 
τη ρωμαϊκή επικράτεια έως τη Θάλασσα της Μάγχης και το Ρήνο. Δολο-
φονήθηκε το Μάρτιο του 45 π.Χ. μετά από συνομωσία (αρ. κατ. 130). 
Ήταν η πρώτη ιστορική προσωπικότητα της Ρώμης που θεοποιήθηκε, 
ενώ το πορτραίτο του είναι το πρώτο που εικονίσθηκε στα νομίσματα, 
γεγονός που οδήγησε τη Σύγκλητο να εκδόσει σχετική απόφαση (Δίω-
νας Κάσσιος, 44.4.4). Μετά τον Ιούλιο Καίσαρα πορταίτα ανδρών που 
κυβερνούσαν τη Ρώμη εμφανίζονταν συνεχώς στα ρωμαϊκά νομίσματα.

RRC, αρ. 526/2. Ιστορία του Νομίσματος, 56. Howgego 2009, 149.

Δ.-Ε.Λ. / Στ.Δρ.

43 - 42 π.Χ.
Διάμ. 1,98 εκ., βάρ. 3,20 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ.ευρ. ΝΜ ΒΠ 1627

Στον εμπροσθότυπο του αργυρού αυτού νομίσματος απεικονίζεται η 
κεφαλή του Βρούτου, ενός από τους αρχηγούς των συνωμοτών για τη 
δολοφονία του Ιουλίου Καίσαρα, στις Ειδούς Μαρτίου. Στον οπισθό-
τυπο απεικονίζεται ο πίλος της ελευθερίας, που φορούσαν οι απελεύ-
θεροι και έναν τέτοιο σήκωσε ψηλά ένας από τους συνομώτες μετά 
τη δολοφονία, ανάμεσα σε δύο εγχειρίδια και η επιγραφή EID(IBUS) 
MAR(TIS), ημέρα δολοφονίας του Καίσαρα. Ο συγκεκριμένος τύπος 
νομίσματος, σύμφωνα με το Δίωνα Κάσσιο (47.25.3) κόπηκε από το 
Βρούτο για να δείξει ότι είχε απελευθερώσει την πατρίδα.

RRC, αρ. 508/3. Ιστορία του Νομίσματος, 55. Howgego 2009, 154, 157.

Δ.-Ε.Λ. / Στ.Δρ.

Δηνάριο Ιουλίου Καίσαρος

Δηνάριο Μάρκου Ιουνίου Βρούτου
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27 π.Χ. - 14 μ.Χ.
Διάμ. 2,00 εκ., βάρ. 7,84 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 86/8

Στον εμπροσθότυπο του χρυσού αυτού νομίσματος απεικονίζεται 
κεφαλή Αυγούστου (Γάϊος Ιούλιος Καίσαρ Οκταβιανός) με δάφνι-
νο στεφάνι, προς τα δεξιά, ο οποίος ήταν ο πρώτος αυτοκράτορας 
(imperator) της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο τίτλος του Αυγού-
στου του απενεμήθηκε μετά τη νίκη του επί του Μάρκου Αντωνίου 
στη ναυμαχία του Ακτίου, στις 2 Σεπτεμβρίου 31 π.Χ. Στον οπι-
σθότυπο παριστάνεται έφιππος ο Γάϊος Καίσαρ να καλπάζει προς 
τα δεξιά, κρατώντας σπαθί και ασπίδα. Αριστερά, αετός μεταξύ 
δύο λαβάρων.

HCC, πίν. 7, αρ. 213.

Δ.-Ε.Λ.

Aureus Αυγούστου
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περ. 20 π.Χ.
Ύψ. 30 εκ.
Ρωμαϊκή Αγορά (1930), Αθήνα
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. 3758

Ο Αύγουστος (27 π.X. – 14 μ.X.) εικονίζεται ως νέος, όμορφος 
άνδρας, με συγκρατημένο πάθος και εξωτερική ηρεμία. Το σχήμα 
του προσώπου, η κόμμωση και τα εξιδανικευμένα χαρακτηριστικά 
ακολουθούν περισσότερο τα κλασικά πρότυπα απεικόνισης θεών, 
ηρώων και αθλητών παρά το ρεαλισμό των ρωμαϊκών πορτραίτων. 
Η φυσιογνωμία του εικονιζόμενου ατόμου μόλις που διαφαίνεται. 
Το πορτραίτο κατατάσσεται στον τύπο Prima Porta, που πήρε 
το όνομά του από το μαρμάρινο ανδριάντα του Αυγούστου, που 
βρέθηκε στη βίλλα της συζύγου του Λιβίας, κοντά στην ομώνυμη 
πύλη της Ρώμης, και παρίστανε τον αυτοκράτορα όρθιο, σε ρη-
τορική χειρονομία, να φορά θώρακα διακοσμημένο με συμβολι-
κές ανάγλυφες παραστάσεις. Πρόκειται για το σημαντικότερο από 
τους τρεις τύπους πορτραίτων του Αυγούστου, ο οποίος γνώρισε 
μεγάλη διάδοση και ποικίλες τοπικές παραλλαγές στον Ελλαδικό 
χώρο, αλλά και γενικότερα στο Ανατολικό τμήμα της αυτοκρατο-
ρίας. Θεωρείται ότι δημιουργήθηκε το 27 π.Χ., όταν ο Οκταβιανός 
συγκέντρωσε στο πρόσωπό του όλες τις εξουσίες και πήρε τον τίτ-
λο Αύγουστος. Εκφράζει επομένως όλη την ηγεμονική του μεγα-
λοπρέπεια. Το κεφάλι ανήκει πιθανώς σε ολόσωμο ανδριάντα του 
αυτοκράτορα στημένο στη Ρωμαϊκή Αγορά της Αθήνας, η οποία 
κατασκευάστηκε με δωρεές του Ιουλίου Καίσαρα και του ίδιου του 
Αυγούστου. Αφορμή για την ίδρυση του ανδριάντα πρέπει να ήταν 
η επίσκεψη του αυτοκράτορα στην Αθήνα το χειμώνα του έτους 
20/19 π.Χ., κατά την επιστροφή από το δεύτερο μεγάλο ταξίδι του 
στην Ανατολή.

Σταυρόπουλος 1930-31, 7, αρ. 2, εικ. 8. Hekler 1935, 399-403, αρ. 2, εικ. 3-4. Hafner 
1954, 77, αρ. Α29, πίν. 32. Vermeule 1968, 171-173, 380, αρ. 3. Vierneisel – Zanker 
1979. Ντάτσουλη-Σταυρίδη 1985, 28-29, πίν. 15. Kleiner 1992, 61-69. Boschung 
1993, 142, αρ. 72, πίν. 186. Buschor 1995, 119, αρ. 329. Smith 1996. Ρωμιοπούλου 
1997, 28, αρ. 14. Καλτσάς 2002, 316-317, αρ. 661.

Ε.Λ.

Κεφαλή Οκταβιανού Αυγούστου
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Επί αυτοκράτορος Τιβερίου (14 - 37 μ.Χ.)
Ύψ. 35 εκ., πλάτ. 64,5 εκ., πάχ. 12,5 εκ., ύψ. γραμμάτων: 4 εκ., διάστιχα: 1,5 εκ.
Άγιος Δημήτριος, Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, αρ. ευρ. ΒΕ 91(ΑΓ 1261)

[Θεᾷ Ἰουλία Σεβα]-
[στῇ γυναι]κὶ θεοῦ Σεβαστοῦ Καίσα[ρος]
[καὶ μ]ητρὶ Τιβερίου Καίσαροςvac.
[Σε]βαστοῦ ἡ πόλιςvac.

Σύμφωνα με το κείμενο η Θεσσαλονίκη τιμά τη Λιβία, (58 π.Χ. – 
29 μ.Χ.), σύζυγο του Οκταβιανού Αυγούστου, του πρώτου Ρωμαί-
ου αυτοκράτορα και μητέρα του αυτοκράτορα Τιβερίου. Η Λιβία, 
μετά το θάνατο του Οκταβιανού Αυγούστου το 14 μ.Χ. αναφέρεται 
σε επιγραφές και νομίσματα ως Θεά Ιουλία Σεβαστή. Θεωρείται μία 
από τις σημαντικότερες γυναικείες προσωπικότητες της ρωμαϊκής 
αυτοκρατορίας. Η επιγραφή αποτελεί την πρώτη γραπτή μαρτυρία 
για απόδοση τιμών στη Λιβία εκ μέρους των Θεσσαλονικέων. Πι-
θανόν προέρχεται από βάθρο αγάλματος που ήταν στημένο σε δη-
μόσιο χώρο της πόλης. Σε δεύτερη χρήση ο φορέας της επιγραφής 
μετατράπηκε σε κιονόκρανο αμφικίονα, που βρέθηκε στη βόρεια 
πλευρά του περιβόλου της βασιλικής του Αγίου Δημητρίου.  
 
Νίδγελης 2006, 35-40, εικ. 1-2.

Α.Τ.

Τμήμα μαρμάρινης τιμητικής επιγραφής για τη 
Λιβία

. .
.

. .
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134
193 - 211 μ.Χ.
Διάμ. 1,96 εκ., βάρ. 7,05 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΒΕ 721/1998

Στον εμπροσθότυπο εικονίζεται κεφαλή Σεπτιμίου Σεβήρου, ενώ 
στον οπισθότυπο εικονίζονται η σύζυγός του Ιουλία Δόμνα και οι 
δύο γιοί τους, Γέτας (189-211 μ.Χ.) και Καρακάλλας (188-217 μ.Χ.). 
Η απεικόνιση των μελών της οικογένειας λειτουργεί ως μέσο ενί-
σχυσης της αυτοκρατορικής εξουσίας. Ο aureus (χρυσός), με την 
επιγραφή FELICITAS SAECULI (ευδαιμονία των καιρών), κυκλο-
φόρησε με την ευκαιρία του εορτασμού της δεκαετούς διακυβέρνη-
σης της αυτοκρατορίας από το Σεπτίμιο Σεβήρο.

Ιστορία του Νομίσματος, 58.

Δ.-Ε.Λ.

Αureus Σεπτιμίου Σεβήρου

135
Τέλη 2ου - αρχές 3ου αι. μ.Χ.
Ύψ. 12,5 εκ.
Δώρον ελληνικής κοινότητος Βάρνης (έτος 1902)
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. 1967

Γυναικεία μικρογραφική εικονιστική κεφαλή, με πρόσωπο λεπτό, οστε-
ώδες, έντονα ατομικά χαρακτηριστικά και κόμμωση τύπου Gabii, στον 
τύπο της Ιουλίας Δόμνας. Η αυτοκράτειρα, κόρη του αρχιερέα Ηλίου 
Βασσιανού από την Έμεσα της Συρίας, ήταν ονομαστή για τη μόρφω-
ση και την ομορφιά της. Με την ενθρόνισή της συγκέντρωσε γύρω της 
καλλιτέχνες και φιλοσόφους, ενώ άσκησε εξουσία μαζί με το σύζυγό 
της, τον οποίο συνόδευε στις εκστρατείες, γεγονός ασυνήθιστο για την 
εποχή. Αυτοκτόνησε μετά το θάνατο του γιου της Καρακάλλα. Αυτο-
κρατορικά πορτραίτα μικρού μεγέθους μαρτυρούνται σε πολλές αρχαί-
ες πηγές. Εικονείδιον, μικρή γραπτή εικόνα της, αναφέρεται σε κατά-
λογο ιερού στην Αίγυπτο, ενώ μια φορητή προτομή της εικονίζεται σε 
νόμισμα της Λαοδίκειας Παράλου στη Συρία. Η προτομή αυτή αποτελεί 
πιθανόν πορτραίτο κάποιας αστής στον τύπο της Ιουλίας Δόμνας.

Καστριώτης 1908, 343 αρ. 1967. Stais 1910, 81, αρ. 1967. Papaspiridi 1927, 111, αρ. 
1967. Ντάτσουλη-Σταυρίδη 1974, 192-193, πίν. 120-122. Dahmen 2001, 179, αρ. κατ. 
128, πίν. 128.

M.Σ.

Μαρμάρινη κεφαλή στον τύπο της Ιουλίας Δόμνας
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136
307 - 337 μ.Χ. (Νομισματοκοπείο: Τριέστη)
Διάμ. 1,92 εκ., βάρ. 4,33 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, Συλλογή Ζαρίφη 760

Στον εμπροσθότυπο εικονίζεται η προτομή του δαφνοστεφούς 
Κωνσταντίνου Α΄ του Μεγάλου προς τα δεξιά, με την επιγραφή 
CONSTANTI – NVS P F AVG. Στον οπισθότυπο παριστάνεται ο 
αυτοκράτορας όρθιος, με στρατιωτική ένδυση, να κρατάει τρόπαιο 
και ασπίδα που ακουμπά στο έδαφος, ενώ μπροστά του βρίσκονται 
γονατιστοί δύο ικέτες και πίσω του αιχμάλωτος καθιστός στο έδα-
φος, σε μικρότερη κλίμακα, και η επιγραφή VICTOR OMN – IVM 
GENTIVM. Ο Κωνσταντίνος συνδέθηκε στενά τόσο με την καθιέ-
ρωση του Χριστιανισμού ως κύρια θρησκεία του Δυτικού κόσμου, 
όσο και με τη μεταφορά της πρωτεύουσας της αυτοκρατορίας από 
τη Ρώμη στο Βυζάντιο, τη μεγαρική αποικία στο Βόσπορο, που 
μετονομάστηκε σε Κωνσταντινούπολη. Ο Κωνσταντίνος εισήγαγε 
το νέο χρυσό σόλιδο, 24 καρατίων και 4,50 γραμμαρίων, που λει-
τούργησε ως θεμέλιο για το κράτος και την οικονομία.

RIC VII, 166, πίν. 3, αρ. 30. Vagi 1999, τόμος 1: 473-486, τόμος 2: 536-537.

Γ.Θ.Κ.

Σόλιδος Κωνσταντίνου Α΄ του Μεγάλου
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Η Μυκηναϊκή θρησκεία, στην οποία ανιχνεύονται πολλά 
από τα στοιχεία της θρησκείας των ιστορικών χρόνων είναι 
ένα εικονογραφημένο βιβλίο χωρίς κείμενο. Οι διάσπαρτες, 
σε ταφικές σαρκοφάγους (αρ. κατ. 138) και σφραγιδολίθους, 
λατρευτικές και τελετουργικές σκηνές της ηρωϊκής Μυκηνα-
ϊκής εποχής σφραγίζουν την αδιαμφισβήτητη αυθεντικότητα 
και πρωτοτυπία της μυκηναϊκής θρησκείας (αρ. κατ. 137). 
Ιδιαίτερα οι παραστάσεις με τον Πόσι και την Πότνια Θηρών 
αντικατοπτρίζουν με τον καλύτερο τρόπο την αέναη αντίληψη 
της ανωτερότητας του φυσικού κόσμου (αρ. κατ. 20). Αυτές 
οι μορφές αντικαταστάθηκαν από τη Γαία και την Άρτεμη (αρ. 
κατ. 150-152), σε μεταγενέστερες χρονικές περιόδους.

Η δύναμη των φυσικών στοιχείων ενυπάρχει παράλληλα σε 
διάφορους μύθους. Η δημιουργία της Χίμαιρας (αρ. κατ. 163), 
του μυθικού τέρατος με σώμα κατσίκας, κεφάλι λιονταριού και 
φιδίσια ουρά, αποτελεί αλληγορική αναφορά του ηφαιστειακού 
εδάφους της Λυκίας, που προήλθε από έκρηξη ηφαιστείου. Οι 
απόγονοί της ήταν το λιοντάρι της Νεμέας και η Σφίγγα (αρ. 
κατ. 164). Η Χίμαιρα φονεύτηκε από τον Βελλερεφόντη, τον Κο-
ρίνθιο ήρωα, που ίππευε τον ιπτάμενο Πήγασο (αρ. κατ. 49, 162).

Οι περισσότεροι, εάν όχι όλοι, από τους θεούς του Ολύ-
μπου αναφέρονται στις πινακίδες της Γραμμικής Β΄ γραφής, 
της πρώτης ελληνικής γραφής, ενώ δεν είναι λίγα τα παραδείγ-
ματα επιβίωσης στοιχείων της μινωικής και μυκηναϊκής λα-
τρείας στους επόμενους αιώνες. Η συνέχιση της λατρείας έχει 
επιβεβαιωθεί και ανασκαφικά σε πολλές θέσεις της νησιωτι-
κής και ηπειρωτικής Ελλάδος, όπως στη Φαιστό, την Κέα, τη 
Δήλο, τις Μυκήνες, την Ασίνη, την Τίρυνθα, το Ηραίο του Άρ-
γους, το Μενελάιο, την Καλαυρεία, την Αφαία, την Ελευσίνα, 
τους Δελφούς, το Καλαπόδι και το Θέρμο.

Το σημαντικότερο, ίσως, επίτευγμα των χρόνων μετά τα μυ-
κηναϊκά ήταν η σύνθεση των ομηρικών επών και το έργο του 
Ησιόδου, ποιητικά έργα, που όπως αναφέρει ο Ηρόδοτος (2.53) 
δημιούργησαν Θεογονία για όλους τους Έλληνες. Στην Ιλιάδα 
και την Οδύσσεια, τα πρώτα λογοτεχνικά κείμενα που αδιαμ-
φισβήτητα σφράγισαν την ευρωπαϊκή ιστορία, η παρουσία του 
δωδεκάθεου είναι καθοριστική για την πλοκή της υπόθεσης. Η 
ουσιαστική συμμετοχή των θεών στην Ιλιάδα, χαρακτηρίζει το 

έπος από έντονη θρησκευτικότητα, ενώ η βουλή του πατέρα των 
θεών θα οδηγήσει στη λύση της θεϊκής παρέμβασης του Απόλ-
λωνα, που προκάλεσε τη μήνιν του Αχιλλέα, το ουσιαστικό θέμα 
της Ιλιάδας. Οι θεοί στην Οδύσσεια συμπαραστέκονται, όχι πά-
ντα αμερόληπτα, αλλά με απόλυτη δικαιοσύνη. Παρουσιάζονται 
και δρουν ως θεματοφύλακες των ηθικών νόμων και αυτή τη νέα 
ηθική προσπαθεί ο ποιητής να προβάλλει. Ο Ησίοδος στη Θεο-
γονία συγκέντρωσε τους θρησκευτικούς μύθους, κατέγραψε τις 
δοξασίες για τη δημιουργία του κόσμου και αποτύπωσε τα γενε-
αλογικά δέντρα των θεών και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

Οι θεοί κατοικούσαν στον Όλυμπο, τόπο των γιορτών και των 
συμβουλίων τους, στα οποία συζητούνταν θέματα που αφορού-
σαν κυρίως την τύχη των θνητών και λαμβάνονταν αποφάσεις 
με άξονα την τήρηση της ηθικής τάξης. Δεν ήταν λίγες βέβαια 
οι φορές που συμμετείχαν στη ζωή των ανθρώπων προκειμένου 
να υλοποιήσουν τις θεϊκές τους αποφάσεις. Η υποδοχή κάποιου 
θνητού στον Όλυμπο ήταν η υψίστη τιμή και αυτή ακριβώς η 
τελετή κατέτασσε τον τιμώμενο στον κόσμο των ημίθεων, όπως 
συνέβη με τον ήρωα Ηρακλή (αρ. κατ. 106, 158-159).

Οι κοινωνικές, πολιτικές αλλά και πολιτισμικές αλλαγές που 
συντελούνται από το 10ο έως τον 8ο αιώνα π.Χ. διαφαίνονται 
στις τροποποιήσεις που επήλθαν στην οργάνωση της θρησκεί-
ας. Οι επικεφαλής των ημιαυτόνομων περιοχών των μυκηναϊκών 
χρόνων, οι βασιλείς στα κείμενα των πινακίδων Γραμμικής Β΄ 
γραφής, υπεύθυνοι για τη διακίνηση του χαλκού, γίνονται τοπικοί 
άρχοντες στην αρχή των πρώιμων ιστορικών χρόνων. Η σπουδαι-
ότητα των μετάλλων στην πρώιμη αυτή κοινωνία αντικατοπτρί-
ζεται στη μορφή του Ηφαίστου, προστάτη των μεταλλουργών 
και σε μύθους όπως του Τάλω, που έχει χαρακτηριστεί ως το 
πρώτο “ρομπότ” της ανθρωπότητας (αρ. κατ. 157). Στον Όμηρο 
οι βασιλείς παρουσιάζονται ως σύμβουλοι των πολεμικών αρχη-
γών και αναγνωρίζουν τον Αγαμέμνονα ως πρώτο μεταξύ ίσων. 
Στους οίκους τους εξυπηρετούνταν και θρησκευτικοί σκοποί, 
ενώ οι ίδιοι ήταν επιφορτισμένοι και με ιερατικά καθήκοντα.

Οι διαφορετικές κοινωνικοπολιτικές δομές στον 8ο και 7ο 
αιώνα π.Χ. είχαν ως αποτέλεσμα την ίδρυση των πρώτων μεγά-
λων ιερών, τα οποία έλαβαν το χαρακτήρα τόπων συνάθροισης, 
κυρίως των ισχυρών, που ανήκαν στην αριστοκρατική τάξη και 

Από τον Όλυμπο στον Ουρανό
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(αρ. κατ. 146) και την κόρη της Περσεφόνη, των θεοτήτων 
που μετέδωσαν σε όλους τους ανθρώπους την καλλιέργεια των 
δημητριακών καρπών. Τα ιερά αυτά, από τα σεβαστότερα της 
Ελλάδας, ήταν προορισμένα να ζήσουν όσο και η αρχαία θρη-
σκεία (έως τον 4ο αιώνα μ.Χ.).

Η θρησκεία τάχθηκε βεβαίως και στην υπηρεσία της πο-
λιτικής σε όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας, με χαρακτηριστι-
κό παράδειγμα τη μεταφορά της λατρείας του Διονύσου (αρ. 
κατ. 155) και του ιερού του από την Αττική ύπαιθρο στη νότια 
κλιτύ της Ακρόπολης, από τον τύραννο Πεισίστρατο τον 6ο 
αιώνα π.Χ., σε μια προσπάθεια να εδραιώσει την εξουσία του, 
προσεταιριζόμενος τις λαϊκές τάξεις, στις οποίες η λατρεία του 
Διονύσου ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής.

Η επιλογή της θεάς Αθηνάς (αρ. κατ. 47, 85, 147-149) ως 
προστάτιδος της σημαντικότερης πόλης-κράτους της αρχαιότη-
τας, της Αθήνας, δεν στερείται επίσης πολιτικής υστεροβουλί-
ας, αφού η θεά ενσαρκώνει την πολεμική δύναμη αλλά και τη 
σοφία, δύο στοιχεία που οδήγησαν στη δημιουργία της ισχυρής 
Αθηναϊκής ηγεμονίας. Η ίδρυση του ταμείου των Συμμαχικών 
πόλεων στο όνομα της θεάς και η χωροθέτηση του θησαυρο-
φυλακείου της Συμμαχίας εντός του ναού της Αθηνάς, προ-
βάλλεται έτσι ως έργο θεάρεστο και απόλυτα δικαιολογημένο.

Στη δύναμη του Δία (αρ. κατ. 106, 139-141) απέδωσε ο 
τραγικός ποιητής Αισχύλος τις ελληνικές επιτυχίες εναντίον των 
Περσών, καθώς η ευλάβεια και η σωφροσύνη, όπως τις προπα-
γάνδιζε το Δελφικό ιερατείο, κυριαρχούσαν τότε, ακόμα, στη 
θρησκευτική ζωή. Όμως λίγο πριν τελειώσει ο Χρυσός Αιώνας, 
για πρώτη φορά οι θνητοί ηγέτες θεωρήθηκαν άξιοι να μοιρα-
στούν με τους θεούς και τους ήρωες την τιμή της νίκης. Είναι η 
εποχή που ανδριάντες στρατηγών και ναυάρχων έκαναν την εμ-
φάνισή τους στα ιερά, μαζί με τις εικόνες των ηρώων. Τα σπέρ-
ματα της αμφισβήτησης καρποφόρησαν με τη διδασκαλία των 
σοφιστών, η οποία βασίστηκε στην ανθρωποκεντρική θεώρηση 
του κόσμου. Με εργαλεία την παρατήρηση και τη σύγκριση, η 
ερμηνεία του κόσμου, απαλλαγμένη από την επέμβαση υπερφυ-
σικών παραγόντων, βασίστηκε πλέον στην ανθρώπινη λογική.

Η επίσημη ελληνική θρησκεία στο τέλος της κλασικής επο-
χής είχε πάψει να χαρακτηρίζεται από το θρησκευτικό δέος, που 
ανέκαθεν ενέπνεε τους ανθρώπους, κυρίως λόγω της εμφάνισης 
του φιλοσοφικού στοχασμού. Ενώ, λοιπόν, άρχισε να αποβάλ-
λει την αυστηρότητά της, κατά τη διάρκεια των ελληνιστικών 
και ρωμαϊκών χρόνων, η λαϊκή θρησκεία, ιδίως οι μυστηριακές 
λατρείες, όπως η Ελευσινιακή, η ορφική και η διονυσιακή, άρ-
χισαν να έχουν όλο και μεγαλύτερη αποδοχή. Αδιαμφισβήτητο, 

επεδίωκαν με την ίδρυση τέτοιων ουδέτερων εδαφών να επιδει-
κνύουν τη δύναμη και τον πλούτο τους, αλλά και να διαγωνίζο-
νται. Η ίδρυση των Ολυμπιακών Αγώνων, από το μυθικό ήρωα 
Ηρακλή, και η ανάγκη να προσδώσουν σε αυτούς μια προστα-
σία από μη ανθρώπινες δυνάμεις δηλώνει τη σημασία της έντα-
ξης του αγωνίζεσθαι στη ζωή των κοινοτήτων. Έτσι σταδιακά, 
μέσω της άσκησης της λατρείας και των αγώνων, άρχισαν να 
δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη μετάβαση στην πιο εξε-
λιγμένη πολιτική μορφή της αρχαιότητας, την πόλη-κράτος.

Ο ρόλος του Δελφικού ιερού του Απόλλωνα (αρ. κατ. 146) 
κατά τη μετακίνηση του ελληνικού στοιχείου προς τη Δύση δι-
αφαίνεται με μεγάλη σαφήνεια στις ιστορικές πηγές της περιό-
δου. Η σύγχρονη έρευνα θεωρεί ότι τα αρχικά αίτια, που δημι-
ούργησαν αυτή την ισχυρή κινητικότητα, ήταν κυρίως εμπορικά 
και αγροτικά, πολύ πριν ο αποικισμός αποτελέσει οργανωμένη 
πολιτική κίνηση. Το ιερό των Δελφών συμμετείχε ενεργά στο 
πλαίσιο αυτών των αλλαγών στην αρχαϊκή περίοδο, με απώ-
τερο σκοπό, βέβαια, την εδραίωση του ρόλου του. Τα βασικά 
χαρακτηριστικά της κοινωνικοπολιτικής ζωής των πρώιμων 
πόλεων-κρατών ήταν αποτέλεσμα θρησκευτικής καθοδήγησης, 
κυρίως του Απόλλωνα (αρ. κατ. 150-151). Το Δελφικό ιερό συ-
νέχισε και στη διάρκεια του 6ου αιώνα π.Χ., εποχή της ακμής 
του, να παίζει ενεργό ρόλο και να θεωρείται θεματοφύλακας της 
ηθικής τάξης. Από πολύ νωρίς το ιερατείο του δημιούργησε 
μία παράδοση αυστηρής προσήλωσης στις αρχές του μέτρου 
και κυρίως της σωφροσύνης, επιστέγασμα της πολιτικής του 
ιερού, όπως αυτή διαφαίνεται από τους χρησμούς της Πυθίας.

Ακόμα και μετά την ίδρυση του Δελφικού ιερού, ωστόσο, η 
Δωδώνη, το παλαιότερο από τα ελληνικά μαντεία, δεν έπαψε να 
αποτελεί ένα σημαντικό θρησκευτικό κέντρο. Εκεί οι μέθοδοι 
μαντείας ήταν ποικίλες: ο Δίας μιλούσε μέσω της βελανιδιάς, 
του νερού της ιερής πηγής, του κεραυνού, των χάλκινων λεβή-
των και των περιστεριών που φώλιαζαν στο δέντρο του. Στους 
μετα-ομηρικούς χρόνους η γήινη θεότητα Διώνη έγινε σύντρο-
φός του, ενώ στo ιερό τους υπήρχαν τόσο ιερείς όσο και ιέρει-
ες. Οι Σελλοί ή Ελλοί, που κοιμούνταν στο έδαφος και είχαν 
άπλυτα πόδια, ήταν οι αρχικοί ερμηνευτές στο μαντείο του Δία 
(αρ. κατ. 169). Ερωτήσεις, γραμμένες σε μολύβδινα ελάσμα-
τα απευθύνονταν στο ιερό ζεύγος εκ μέρους πόλεων και ιδιω-
τών (αρ. κατ. 170). Τα σωζόμενα ελάσματα αποτελούν κυρίως 
αιτήματα χρονολογούμενα από τον 5ο αιώνα έως το 88 π.Χ.

Εκτός από την ίδρυση του μαντείου του Απόλλωνα, έργο 
της ευλάβειας των αρχαϊκών χρόνων ήταν και η θεμελίωση 
του Τελεστηρίου της Ελευσίνας, αφιερωμένου στη Δήμητρα 
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ωστόσο, είναι ότι η επίσημη θρησκεία, λόγω της εσωτερικής 
ζωτικότητας που τη χαρακτήριζε, παρά τις επιθέσεις που δέ-
χτηκε στα ελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια, μπόρεσε να επι-
ζήσει έως τον 5ο αιώνα μ.Χ. Η παγίωση του θρησκευτικού 
δόγματος και η μαζική μεταστροφή προς το Χριστιανισμό, 
ήδη από τον 4ο αιώνα, σε συνδυασμό με την αυτοκρατορική 
υποστήριξη, συνετέλεσαν στην οικουμενική επικράτησή του 
και την υποχώρηση και παρακμή της εθνικής θρησκείας.

H νομιμοποίηση του Χριστιανισμού με τις αποφάσεις 
των τετραρχών περί ανεξιθρησκίας από το 311 μ.Χ. και εξής, 
με κορυφαίο το Έδικτο των Μεδιολάνων το 313 μ.Χ., και η 
καίρια υποστήριξή του από το Μεγάλο Κωνσταντίνο μετά το 
324 μ.Χ. ευνόησε τη διάδοση όχι μόνο του σωτηριολογικού 
μηνύματος της νέας θρησκείας και την ανάπτυξη των θεσμών 
της, αλλά και την αποφασιστική επίσπευση της διαδικασίας 
εκχριστιανισμού όλης της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατο-
ρίας (αρ. κατ. 172). Ο χριστιανισμός, ως νέα θρησκεία μεγά-
λων μαζών, χρειάστηκε νέα μεγάλα οικοδομήματα λατρείας. 
Τα βρήκε στους αρχαίους ναούς, οι οποίοι μετατράπηκαν σε 
χριστιανικές εκκλησίες, όπως ο Παρθενώνας, το Ασκληπιείο 
(αρ. κατ. 174), το Θησείο κ.ά. (αρ. κατ. 173), παραμένοντας 
σημεία αναφοράς της λατρευτικής, κοινωνικής και οικονομι-
κής ζωής. Σύμφωνα με την ίδια πρακτική τα ελληνορωμαϊκά 
γλυπτά «εκχριστιανίζονται» με το «στιγματισμό», τη χάραξη 
δηλαδή του θριαμβικού σταυρού επ’ αυτών, εξαγνιζόμενα έτσι 
από τον ειδωλολατρικό τους χαρακτήρα (αρ. κατ. 171).

Εξαιρετικής σημασίας είναι το γεγονός πως με το Μέγα 
Κωνσταντίνο πραγματοποιήθηκε η μετάβαση από τον αυτοκρά-
τορα-θεό στον ελέω Θεού αυτοκράτορα. Στην πολυθεϊστική πα-
ραδοσιακή θρησκεία της Ρώμης, ο αυτοκράτορας ήταν ένας ακό-
μη θεός επί γης που μετά το θάνατό του επέστρεφε στο Πάνθεο. 
Στο μονοθεϊστικό χριστιανισμό, αυτή η θεωρία ήταν εξ ορισμού 
ασύμβατη. Έτσι, ο ίδιος ο Κωνσταντίνος προσδιόρισε το ρόλο του 
χριστιανού αυτοκράτορα ως του ανθρώπου που θέσει υποχρεού-
ται να φροντίζει τους πιστούς της νέας θρησκείας, ως ελεήμων, 
δίκαιος, φιλάνθρωπος, μιμητής Θεού. Ο αυτοκράτορας γίνεται 
πλέον εγγυητής των θεσμών της νέας θρησκείας (καισαροπαπι-
σμός), αφού θεωρούσε ότι η ενότητα της Εκκλησίας ήταν προϋ-
πόθεση για την ευημερία του κράτους. Οι χριστιανικές επαγγελίες 
για αδελφότητα, πραότητα, ισότητα και φιλανθρωπία, καθώς και 
η πίστη για τη μετά θάνατον ζωή απαντούσαν στις προσδοκίες 
του ανθρώπου. H θρησκεία σφράγισε τη δημόσια και ιδιωτική συ-
μπεριφορά του φιλοχρίστου ηγεμόνα και των ευλαβών υπηκόων 
του στο θεοκρατικό κράτος του Βυζαντίου. Η λειτουργική ζωή 
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την προσκύνησή τους σε λατρεία, με συνέπεια την εικονομα-
χική κρίση (726/730-787, 815-843). Η αναστύλωσή τους απο-
τελεί κατάφαση για την αναπαράσταση του θείου σύμφωνα 
με την ελληνορωμαϊκή παράδοση και έδωσε νέα ώθηση στην 
τέχνη (εικ. 182). Η άνθηση των μονών και του μοναστικού 
βίου, συντελώντας μάλιστα και στη μείωση του κύρους των 
επισκόπων, άρχισε αυτήν ακριβώς την περίοδο και διαμόρφω-
σε τα κύρια χαρακτηριστικά της βυζαντινής καλλιτεχνικής δη-
μιουργίας. Η απήχηση του ηθικού προτύπου των μοναχών και 
των απόψεών τους επηρέασε και τη θεολογική αντιπαράθεση 
με τη Δύση στο ζήτημα του Σχίσματος (1054), που αποξένωσε 
τις δύο Εκκλησίες, και το κίνημα του Ησυχασμού (14ος αιώ-
νας), που πρέσβευε την απόλυτη ένωση με το Θεό.

Η επικράτηση του χριστιανισμού σφράγισε και την αρχιτε-
κτονική, αφού οι ναοί και τα λοιπά θρησκευτικά κτήρια (επισκο-
πεία, ευαγή ιδρύματα) έγιναν σημεία αναφοράς της λατρευτικής, 
κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Τα κατάλοιπά τους, μαζί με 
τα λειτουργικά σκεύη, τις εικόνες και τα χειρόγραφα μαρτυρούν 
για την πνευματικότητα και τον πολιτισμό των Βυζαντινών.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Alföldi 1948. Nicol 1958, 127-143. Nilsson 1963. Guillou 
1974. Mango 1980. Wright 1987, 493-507. Morgan 1990. Papachatzis 1996. 
Τζουβάρα-Σούλη 1997, 29-70. Elsner 1998. Cameron 1999. Dieterle 1999. Curran 
2000. Weiss 2003, 237-259. Morrison 2004. Pohlsander 2004. CAH, τόμος XII, 
90-109 [A. Cameron]. Cameron 2006. Hall 2007. Touratsoglou 2011, 41-42.

Αναστασία Γκαδόλου/Γεώργιος Κακαβάς

οργανώθηκε, το εορτολόγιο στηρίχθηκε σε επεισόδια της ζωής 
του Χριστού, της Θεοτόκου, τη μνήμη των αγίων ή σημαντικά 
γεγονότα στη ζωή της Εκκλησίας και εκδηλώθηκαν νέες μορ-
φές θρησκευτικότητας (αρ. κατ. 105, 178-181, 183-188). Η με-
τατροπή της χριστιανικής ιδεολογίας σε θρησκευτικό σύστημα, 
με δόγμα και μηχανισμούς κοινωνικής πρόνοιας, προκάλεσε την 
αντίδραση κάποιων Βυζαντινών με συνέπεια να εγκαταλείψουν 
τα εγκόσμια και να αποσυρθούν στην έρημο ή τα μοναστήρια. 
Ο μοναχισμός έγινε χαρακτηριστικό φαινόμενο του Βυζαντίου.

Οι θεοί και ήρωες της αρχαίας θρησκείας αντικαταστάθη-
καν από τους μάρτυρες για την πίστη του Χριστού, που θαυ-
ματουργούσαν με τη χάρη του Θεού (αρ. κατ. 189). Με την 
ειρήνευση της Εκκλησίας τον 5ο αιώνα το αγιολόγιο διευρύν-
θηκε και περιέλαβε πρόσωπα της Παλαιάς και Καινής Διαθή-
κης, επισκόπους και μοναχούς (εικ. 8). Τα λείψανα μερικών από 
αυτούς, μεταφερόμενα ή διαμελιζόμενα, ενίσχυαν την εγγύτητα 
με τα ιερά πρόσωπα και την προσδοκία για τη μεσιτεία τους στο 
Θεό (αρ. κατ. 175), ενώ συνετέλεσαν στην ίδρυση και ανάπτυ-
ξη δημοφιλών προσκυνημάτων, με κορυφαίο εκείνο των Αγίων 
Τόπων από τους ισαποστόλους Κωνσταντίνο και Ελένη (αρ. 
κατ. 177). Η εγκοίμηση, με τις αρχαίες καταβολές της, ήταν η 
κυρίαρχη θεραπευτική πρακτική στους ναούς έως τον 8ο αιώ-
να και το νερό ή το μύρο από τα λείψανα των αγίων ή το λάδι 
από το κανδήλι στον τάφο τους σε μολύβδινα ή πήλινα φιαλί-
δια (ευλογίες) εξασφάλιζαν στο εξής τη θαυματουργή δύναμη.

Η παιδαγωγική εμβέλεια των εικόνων και, στη συνέχεια, η 
πεποίθηση για θαυματουργή ενέργεια εκ μέρους τους εξέτρεψε 

Εικ. 8. Επιτύμβια στήλη της διακόνισσας Αθανασίας (λεπτομέρεια). Βρέθηκε στους Δελφούς. Β΄ μισό 5ου αι. μ.Χ. Δελφοί, Αρχαιολογικό 
Μουσείο, αρ. ευρ. 2775.
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Μυκηναϊκή εποχή (15ος αι. π.Χ.)
Διάμ. σφενδόνης: 1,9 εκ., διάμ. κρίκου: 1,5 εκ.
Θαλαμωτός τάφος LXII, Λάκκος Ε, Αλωνάκι Ελάτειας, Φθιώτιδα
ΙΔ΄ ΕΠΚΑ, Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας, αρ. ευρ. Μ 845

Η ελλειψοειδής σφενδόνη στερεώνεται σε κρίκο διακοσμημένο με 
λοξές αύλακες. Παριστάνεται θρησκευτική σκηνή με πομπή δυο αν-
δρικών μορφών προς μία γυναικεία. Η γυναικεία μορφή φορά πλούσιο 
μακρύ ένδυμα και υψώνει το ένα χέρι μπροστά από το πρόσωπο σε 
λατρευτική χειρονομία, ενώ φέρει το άλλο λυγισμένο στο στήθος. Οι 
δύο άνδρες εικονίζονται σε διασκελισμό προς τη γυναίκα: ο ένας απέ-
ναντι από αυτήν φορά δορά ζώου και υψώνει το ένα χέρι μέσα από το 
ένδυμα και ο άλλος παριστάνεται γυμνός, με περίζωμα, φέρει το ένα 
χέρι λυγισμένο προς το στήθος και εκτείνει το άλλο προς τα εμπρός. 
Στο άνω τμήμα της σύνθεσης αιωρείται γυμνή ανδρική μορφή, σε μι-
κρότερη κλίμακα, η οποία αποδίδεται σε θεότητα τη στιγμή της επι-
φάνειάς/φανέρωσής της. Οι μορφές πατούν σε πλακόστρωτο έδαφος, 
οι λεπτότερες τεθλασμένες γραμμές πάνω από αυτές δηλώνουν τον 
ουρανό, ενώ στην αριστερή πλευρά δηλώνεται βραχώδες τοπίο.

CMS V, Suppl. 2, αρ. 106.

Σ.Δ.

14ος - 12ος αι. π.Χ.
Ύψ. 55 εκ., μήκ. 72 εκ., πλάτ. 33 εκ.
Τάφος 115, Μυκηναϊκό νεκροταφείο Τανάγρας, Βοιωτία
Θ΄ ΕΠΚΑ, Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας, αρ. ευρ. 46827
 
Η κιβωτιόσχημη λάρνακα φέρει γραπτή διακόσμηση με ερυθρή 
βαφή και στις τέσσερις πλευρές της. Στην κύρια παράσταση εικο-
νίζεται σφίγγα και γυναίκα με υψωμένα χέρια σε στάση θρήνου, σε 
ένα σπάνιο συνδυασμό λατρευτικού και ταφικού θέματος. Από μία 
γυναίκα θρηνωδός απεικονίζεται στις δύο στενές πλευρές και δύο 
όμοιες στην πίσω πλευρά. Παραπληρωματικά κοσμήματα με σπεί-
ρες και λοξές γραμμές συμπληρώνουν τη σύνθεση.

Σπυρόπουλος 1979, 34-35, πίν. 20-21.

Ι.Φ.

Χρυσό δαχτυλίδι-σφραγίδα με θρησκευτική 
σκηνή

Πήλινη ταφική λάρνακα με σφίγγα και 
θρηνούσες γυναίκες
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139
500 - 450 π.Χ.
Ύψ. 9 εκ.
Ιερό Διός, Όρος Λύκαιον, Αρκαδία
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. Χ 13208

Ο Δίας παριστάνεται γυμνός με κεραυνό, που δε σώζεται. Ο θεός 
με τα σύμβολά του, τον κεραυνό, τη βροντή και την αστραπή, δώρα 
των Κυκλώπων, νικά τους εχθρούς του, δηλώνει την παρουσία του 
και επιβάλλει τη θέλησή του. Κατά τον ύστερο 6ο αιώνα π.Χ. ο 
θεός απεικονίζεται στην τέχνη ως Κεραύνειος, φέροντας ενίοτε 
στην παλάμη του αετό. Tα παλαιότερα παραδείγματα προέρχονται 
από το Όρος Λύκαιο και την Oλυμπία, ενώ ο τύπος εξακολουθεί 
να κυριαρχεί στο α΄ μισό του 5ου αιώνα π.Χ. Το ειδώλιο πιθανώς 
διακοσμούσε αγγείο ή κάποιο άλλο αντικείμενο, που ανατέθηκε 
στο ιερό του Δία στο Όρος Λύκαιον.

Κουρουνιώτης 1904, 184, εικ. 11. LIMC VIII (1999), 324, πίν. 222, αρ. 62a [M. 
Tiverios].

Ν.Π.

Χάλκινο ειδώλιο Διός Κεραυνείου
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περ. 470 π.Χ.
Ύψ. 30,8 εκ.
Τανάγρα, Βοιωτία
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. 1336

Στην εμπρόσθια όψη παριστάνεται ο Δίας στεφανωμένος. Ο πατέ-
ρας των θεών, που φορεί χιτώνα και ιμάτιο, κρατάει στο δεξί του 
χέρι κεραυνό και στο αριστερό ένα μεγάλο σκήπτρο. Στην οπίσθια 
όψη εικονίζεται η Ίρις με τα φτερά ανοιγμένα. Η αγγελιοφόρος των 
θεών φορεί χιτώνα, ιμάτιο και σάκκο στα μαλλιά, ενώ στο δεξί της 
χέρι κρατάει κηρύκειο. Είναι πολύ πιθανό οι παραστάσεις των δύο 
όψεων να συνδέονται και η Ίρις να ετοιμάζεται να εκτελέσει την 
παραγγελία του Δία.

BAPD 9016794. Collignon – Couve 1902, 373, αρ. 1186. LIMC VIII (1999), 326, αρ. 
82, λ. Zeus [M. Tiverios]. Μύθος και Νόμισμα, 33, αρ. 25 [Γ. Καββαδίας].

Γ.Κ.

Αττική ερυθρόμορφη πελίκη με το Δία και την 
Ίριδα
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280 - 278 π.Χ.
Διάμ. 2,89 εκ., βάρ. 16,52 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1907/8 Δ 1

Στον εμπροσθότυπο απεικονίζεται η κεφαλή του Δωδωναίου Δία, 
του υπέρτατου θεού του μαντείου της Δωδώνης, με στεφάνι από 
φύλλα βελανιδιάς, της ιερής Φηγός. Ο Πύρρος επέλεξε την κεφα-
λή του Δωδωναίου Δία για να κοσμήσει τα νομίσματά του, καθώς 
ήταν ο προστάτης του Ηπειρωτικού βασιλείου. Στον οπισθότυπο η 
Νύμφη Διώνη, ή Ναΐα, ένθρονη, ανασηκώνει με το αριστερό της 
χέρι τον πέπλο, ενώ με το δεξί κρατάει σκήπτρο, συμβολίζοντας τη 
δύναμη του υγρού στοιχείου.

SNG Copenhagen, αρ. 91. Οικονομίδου 1996, 164-165, 240, αρ. 144.

Δ.-Ε.Λ.

340 π.Χ.
Διάμ. 2,37 εκ., βάρ. 12,08 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1894/5 Γ 62

Στον εμπροσθότυπο απεικονίζεται η κεφαλή της Ήρας, βασίλισσας 
του ουρανού, προστάτιδας της οικογένειας και προσωποποίησης 
του αέρα και της φύσεως, με ενώτιο και διάδημα προς τα δεξιά. Η 
μεγάλη λατρεία της θεάς που υπήρχε στην Ολυμπία αποτυπώνεται 
και στις νομισματικές εκδόσεις της Ήλιδας. Στον οπισθότυπο εντός 
στεφάνου ελιάς αποδίδεται αετός, σύμβολο του Δία, με ανοικτά 
φτερά επάνω σε βράχο.

Τσέλεκας 2005, 79-80 και 95-96, αρ. 21. Μύθος και Νόμισμα, 40-43.

Δ.-Ε.Λ.

Αργυρό τετράδραχμο Πύρρου Ηπείρου με το 
Δία και τη Διώνη

Αργυρός στατήρας Ήλιδος με κεφαλή Ήρας
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Ύστερος 2ος αι. π.Χ.
Σωζ. ύψ. 8,6 εκ.
Κατάσχεση στη Σπάρτη (1900)
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. Χ 12311

Ο θεός της θάλασσας απεικονίζεται μεγαλοπρεπής, σε ζωηρή κίνη-
ση. Με το υψωμένο δεξί του χέρι θα στηριζόταν στο σύμβολό του, 
την τρίαινα. Στη ράχη της προτεταμένης αριστερής του παλάμης 
απλώνεται ένα δελφίνι, το αγαπημένο του ζώο. Έργο επαρχιακού 
εργαστηρίου, πιθανώς της Πελοποννήσου, αποδίδει έναν αγαλμα-
τικό τύπο γνωστό στη μικροτεχνία από τον 5ο – 4ο αιώνα π.Χ. έως 
και τους ελληνιστικούς χρόνους.

Agon 2008, 146, αρ. κατ. 46 [R. Proskynitopoulou].

Π.Μπ.

306 - 283 π.Χ. (Νομισματοκοπείο: Αμφίπολη)
Διάμ. 3,10 εκ., βάρ. 17,27 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, Συλλογή Σαρόγλου 903

Στον εμπροσθότυπο απεικονίζεται κεφαλή Δημητρίου Πολιορκητή 
προς τα δεξιά, με διάδημα και κέρατα ταύρου, ένδειξη θεοποίησης 
και ταύτισής του με τον Ποσειδώνα. Στον οπισθότυπο ο Ποσειδώ-
νας, προστάτης θεός του Δημήτριου Πολιορκητή, της θάλασσας, 
των πηγών, των λιμνών και των ποταμών, απεικονίζεται γυμνός 
προς τα αριστερά, με έντονα χαραγμένους τους μύες του στιβαρού 
σώματός του, να πατά το ένα του πόδι σε βράχο, ενώ με το αριστε-
ρό του χέρι κρατάει τρίαινα.

Οικονομίδου 1996, 159, 230, αρ. 140. SNG Greece 5, αρ. 903 (αυτό το νόμισμα). 
Μύθος και Νόμισμα, 47, αρ. κατ. 63.

Δ.-Ε.Λ.

Χάλκινο ειδώλιο Ποσειδώνος

Αργυρό τετράδραχμο Δημητρίου Πολιορκητού 
με τον Ποσειδώνα
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Μέσα 5ου αι. π.Χ.
Διάμ. 17 εκ.
Κόρινθος
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. 537

Στο εσωτερικό του κορινθιακού πινακίου, της Ομάδας Sam Wide, 
εικονίζεται η Δήμητρα καθιστή σε θρόνο με ψηλό ερεισίνωτο που 
απολήγει σε ανθέμια, πίσω από τον οποίο πετά πτηνό. Φορά αχει-
ρίδωτο χιτώνα και πέπλο με απόπτυγμα και πόλο στο κεφάλι. Στο 
αριστερό της χέρι κρατάει αναμμένη δάδα, ενώ στο δεξί στάχυα και 
μήκωνες (παπαρούνες). Μπροστά της υπάρχει βωμός (;) με παπα-
ρούνα στο άνω μέρος. Η θεά εικονίζεται ιεροπρεπώς στο ιερό της με 
τα σύμβολά της, που σχετίζονται με τη γεωργία και με τον κύκλο της 
αναγέννησης της φύσης και της ίδιας της ζωής.

Collignon – Couve 1902, αρ. 1120, πίν. 39. LIMC IV (1988), 858, αρ. 12, λ. Demeter 
[L. Beschi].

Ε.Β.

περ. 336 π.Χ.
Διάμ. 2,32 εκ., βάρ. 12,32 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1898/9 ΚΖ 1

Στην εμπρόσθια όψη του νομίσματος απεικονίζεται κεφαλή της 
Δήμητρας με πέπλο και στεφάνι από στάχυα. Το στάχυ συμβολίζει 
την καρποφόρα γη, αλλά και ένα από τα σημαντικότερα προϊόντα 
της αρχαιότητας, όπως ήταν το σιτάρι. Ο πέπλος συμβολίζει το 
θρήνο της θεάς, καθώς κάθε έξι μήνες αποχωριζόταν την κόρη της 
Περσεφόνη, που πήγαινε στον Άδη στον Κάτω Κόσμο. Στην οπίσθια 
όψη εικονίζεται ο Απόλλωνας καθιστός σε ομφαλό, το κέντρο της 
γης, κρατώντας κλαδί δάφνης και ακουμπώντας σε λύρα. Στο πεδίο 
επιγραφή ΑΜΦΙ ΚΤΙΟ ΝΩΝ και τρίποδας.

Οικονομίδου 1996, 135, 232, αρ. 111. Νομίσματα και Νομισματική, 160.

Ε.Ρ.

Πινάκιο με ένθρονη Δήμητρα

Αργυρός στατήρας Δελφικής Αμφικτυονίας με 
τη Δήμητρα και τον Απόλλωνα



170

147

148

περ. 510 π.Χ.
Ύψ. 11,2 εκ.
Ιερό Αθηνάς, Ακρόπολη Αθηνών
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. Χ 6456

Η Αθηνά, ιστάμενη σε δίβαθμη συμφυή βάση, προβάλλει το αρι-
στερό πόδι. Στο αριστερό χέρι κρατούσε την ασπίδα και στο δεξί 
το δόρυ. Φορά χιτώνα, λοξό ιμάτιο, φολιδωτή αιγίδα και κράνος 
αττικού τύπου. Η αιγίδα, κατασκευασμένη από δέρμα φιδιού ή το-
μάρι ζώου, αποτελεί αμυντικό όπλο της Αθηνάς. Ο τύπος της Αθη-
νάς Προμάχου, της πάνοπλης θεάς που μάχεται στην πρώτη γραμμή 
τους εχθρούς της πόλης της, αποτελεί δημιουργία των Αθηναίων 
χαλκουργών, προσφιλή ήδη από τον 6ο αιώνα π.Χ. Από τον 6ο έως 
τον 4ο αιώνα π.Χ. απεικονίζεται στους Παναθηναϊκούς αμφορείς, 
που δίδονταν ως έπαθλα στους νικητές των Παναθηναίων, τη γιορτή 
προς τιμήν της προστάτιδας θεάς.

De Ridder 1896, 306-307, αρ. 789, εικ. 295. Λατρείες Γυναικών, 40, αρ. κατ. 2 [Ρ. 
Προσκυνητοπούλου]. 

Ν.Π.

470 - 460 π.Χ.
Ύψ. 13 εκ.
Αθήνα
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΒΣ 521

Στο τμήμα της αττικής μελανόμορφης ληκύθου λευκού βάθος, του 
Ζωγράφου του Bowdoin, εικονίζεται η προτομή της θεάς Αθηνάς 
κατά κρόταφον. Το παραπάνω εικονογραφικό στοιχείο στην αττική 
αγγειογραφία της περιόδου είναι άμεσα επηρεασμένο από την εμ-
φάνιση της κεφαλής της θεάς, προστάτιδος της πόλης των Αθηνών, 
στην αττική νομισματοκοπία ήδη από τα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ., 
την εποχή των μεταρρυθμίσεων του Κλεισθένη και της εγκαθίδρυ-
σης της δημοκρατίας (αρ. κατ. 149).

Μύθος και Νόμισμα, 59, αρ. κατ. 93 [Α. Γκαδόλου].

Α.Γκ.

Χάλκινο ειδώλιο Αθηνάς Προμάχου

Τμήμα μελανόμορφης ληκύθου με προτομή 
Αθηνάς
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149
περ. 450 - 404 π.Χ. 
Διάμ. 2,54 εκ., βάρος: 17,062 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΑΕ 708

Η προστάτιδα θεά της Αθήνας, η Αθηνά, εικονίσθηκε στη νομι-
σματοκοπία της πόλης για περισσότερους από πέντε αιώνες. Στην 
εμπρόσθια όψη παριστάνεται με αττικό κράνος διακοσμημένο με 
φύλλα ελιάς, αφού σύμφωνα με τη μυθολογία, οι Αθηναίοι προτί-
μησαν την ελιά της Αθηνάς έναντι του αλόγου του Ποσειδώνα για 
σύμβολο της πόλης. Στην οπίσθια όψη η κουκουβάγια συνδέεται 
με τη θεά της σοφίας. Η παράσταση περιλαμβάνει κλαδί με φύλλα 
ελιάς και ημισέληνο, που υποδηλώνει τη νυκτόβια φύση του που-
λιού, καθώς και τα αρχικά του εθνικού ΑΘΕ. 

Flament 2007, 66, Groupe II.

Ε.Ρ.

Αργυρό τετράδραχμο Αθήνας με κεφαλή 
Αθηνάς
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περ. 470 π.Χ.
Ύψ. 23 εκ.
Τανάγρα, Βοιωτία
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. 1626

Στο λαιμό του αγγείου, του Ζωγράφου του Μυός, απεικονίζεται 
φτερωτή Νίκη με λύρα, ενώ στον ώμο Νίκες με τρίποδες να κατευ-
θύνονται σε βωμό. Στο σώμα εικονίζεται η Δηλιακή Τριάδα μαζί 
με τον Ερμή. Η Άρτεμις κρατάει κιθάρα, ο Απόλλωνας τόξο και η 
Λητώ ταινία ή στεφάνι. Οι παραστάσεις του αγγείου φαίνεται πως 
απηχούν τα επινίκια διθυραμβικών αγώνων στη γιορτή των Θαρ-
γηλίων, που τελούνταν κάθε χρόνο προς τιμήν του Απόλλωνα και 
της Αρτέμιδος στην Αθήνα και άλλες Ιωνικές πόλεις. Οι νικητές 
λάμβαναν ως βραβείο τρίποδες, τους οποίους αφιέρωναν στο Ιερό 
του Απόλλωνα Πυθίου στον Ιλισσό.

Collignon – Couve 1902, πίν. 46, αρ. 1362. ARV², 663. Αθήνα – Σπάρτη, 234-235, αρ. 
122 [Ε. Βιβλιοδέτης]. Παπουτσάκη-Σερμπέτη 2007, 237-246.

Ε.Β.

Αττική ερυθρόμορφη λήκυθος με τη Δηλιακή 
Τριάδα και τον Ερμή
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περ. 401 - 398 π.Χ.
Διάμ. 2,61 εκ., βάρ. 14,20 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, «Θησαυρός» Ολύνθου/1931, IGCH 372

Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται κεφαλή του Απόλλωνα με δάφ-
νινο στεφάνι. Το στεφάνι από δάφνη παραπέμπει στο ξακουστό 
μαντείο των Δελφών, όπου βρισκόταν ένας από τους σημαντικότε-
ρους ναούς αφιερωμένος στο θεό, καθώς το μάσημα των φύλλων 
του φυτού υποβοηθούσε στην τέχνη της μαντείας. Ο Απόλλωνας 
ήταν και προστάτης θεός της μουσικής, γι’ αυτό και στην οπίσθια 
όψη του νομίσματος απεικονίζεται η λύρα, άλλο ένα χαρακτηρι-
στικό σύμβολο του θεού. Επιγραφή Χ Α Λ ΚΙ Δ ΕΩΝ.

Οικονομίδου 1996, 125, 229-230, αρ. 100.

Ε.Ρ.

200 - 180 π.Χ.
Διάμ. 1,9 εκ., βάρ. 3,99 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, Συλλογή Εμπεδοκλέους

Στον εμπροσθότυπο απεικονίζεται κεφαλή ανθρωπόμορφου ταύρου, 
προσωποποίηση του ποτάμιου θεού Αχελώου, πηγή ζωής και ανά-
πτυξης της Ακαρνανίας. Στον οπισθότυπο η θεά Άρτεμις με κοντό 
χιτώνα και ενδρομίδες σπεύδει προς τα δεξιά με πυρσό. Η λατρεία 
της Αρτέμιδος στην περιοχή σχετίζεται με τον Οινέα, ο οποίος ξέχα-
σε να προσφέρει θυσίες στην προστάτιδα της Καλυδώνας, την Άρτε-
μη Λαφρία. Έτσι, η θεά εξοργισμένη έστειλε τον Καλυδώνιο Κάπρο 
να προκαλέσει τεράστιες καταστροφές στην περιοχή. Οι αναμμένοι 
πυρσοί συνδέονται με το σκοτεινό δάσος, όπου η Άρτεμις εμφανι-
ζόταν είτε για να φωτίσει τον κόσμο τη νύχτα, είτε να οδηγήσει τις 
ψυχές των νεκρών.

BMC, 169, αρ. 4. Μύθος και Νόμισμα, 77, αρ. κατ. 159 και 205, αρ. κατ. 419.

Δ.-Ε.Λ.

Αργυρό τετράδραχμο Χαλκιδικής Συμμαχίας με 
κεφαλή Απόλλωνος και λύρα

Αργυρή δραχμή Κοινού Ακαρνάνων με τον 
Αχελώο και την Άρτεμη
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500 - 450 π.Χ.
Ύψ. 10,5 εκ.
Λύκαιον Όρος, Αρκαδία
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. Χ 13210

O Ερμής, γυμνός, προτάσσει το αριστερό του χέρι και φέρει στο 
υψωμένο του δεξί κηρύκειο. Αυτό το σύμβολο των αγγελιαφόρων 
εικάζεται ότι κατάγεται από τη ράβδο των οδοιπόρων και των ποι-
μένων. Ο θεός είχε γεννηθεί στην Αρκαδία και ως προστάτης των 
κοπαδιών και των βοσκών ήταν αγαπητός στις αγροτικές περιοχές.

RE 21 (1921), 340-342 [Bürchner]. LIMC V, 358, πίν. 268, αρ.857, λ. Ηermes [G. 
Siebert].

Π.Μπ.

370 - 369 π.Χ.
Διάμ. 2,53 εκ., βάρ. 11,39 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΠΚαα73

Στην εμπρόσθια όψη παριστάνεται κεφαλή Δήμητρας, με στεφάνι 
από στάχυα. Στην οπίσθια όψη ο Ερμής, σε μια μετωπική και δυνα-
μική στάση, στρέφει το κεφάλι του προς το μικρό Αρκά, ομώνυμο 
Αρκάδα ήρωα, τον οποίο κρατάει στο αριστερό του χέρι. Ο θεός, 
ως προστάτης του εμπορίου και αγγελιαφόρος των Ολύμπιων θεών, 
κρατάει κηρύκειο και φορά στο κεφάλι τον χαρακτηριστικό πέτασο. 
Επιγραφή ΦΕ ΝΕ [ΩΝ]. 

Οικονομίδου 1996, 141, 234, αρ. 119.

Ε.Ρ.

Χάλκινο ειδώλιο Ερμή

Αργυρό δίδραχμο Φενεού με τη Δήμητρα και 
τον Ερμή
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περ. 425 π.Χ.
Διάμ. 2,64 εκ., βάρ. 17,01 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1308α

Η εμπρόσθια όψη φέρει μία από τις ωραιότερες απεικονίσεις του 
Διονύσου, του θεού του κρασιού, ο οποίος βρίσκεται μισοξα-
πλωμένος ανάποδα επάνω σε γάιδαρο, πιθανώς λόγω μέθης, και 
κρατάει κάνθαρο. Παριστάνεται γενειοφόρος, να φορά στο κάτω 
μέρος χαλαρό ιμάτιο. Όλη η σύνθεση της παράστασης αποπνέει το 
κλίμα της Διονυσιακής λατρείας. Στην οπίσθια όψη ένα τετράγω-
νο εσωκλείει δεκαεξάκτινο αστέρι ή ήλιο, που περιβάλλεται από 
τσαμπιά σταφυλιού, σύμβολο και αυτά του θεού, και περιμετρικά 
η επιγραφή ΜΕΝ ΔΑ ΙΟ Ν.

Οικονομίδου 1996, 100, 222, αρ. 71.

Ε.Ρ.

περ. 394 π.Χ.
Διάμ. 2,34 εκ., βάρ. 10,60 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 83/2000

Στην εμπρόσθια όψη ο Ηρακλής, βρέφος, πνίγει δύο φίδια. Στην 
οπίσθια όψη εικονίζεται γυναικεία κεφαλή προς τα δεξιά, με σκου-
λαρίκι και περιδέραιο. Τα μαλλιά της μορφής είναι μαζεμένα σε 
σφενδόνη, ένα κομμάτι υφάσματος που τα συγκρατούσε στο κάτω 
μέρος της κεφαλής. Κατά μία άποψη απεικονίζεται η θεά Αφροδί-
τη, η οποία λατρευόταν στην Κνίδο της Καρίας, τόπο έκδοσης του 
νομίσματος, γνωστή με την επωνυμία «Κνιδία». Η θεά ταυτιζόταν 
με τη γυναικεία ομορφιά και το κάλλος. Στο πεδίο πλώρη πλοίου 
και η επιγραφή ΚΝΙ.

Ευρώ, 110-111.

Ε.Ρ.

Αργυρό τετράδραχμο Μένδης με το Διόνυσο

Αργυρό τρίδραχμο Κνίδου με τον Ηρακλή και 
την Αφροδίτη
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300 - 280/70 π.Χ.
Διάμ. 2,51 εκ., βάρ. 10,261 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. NM 1904/5 Γ 27

Στον εμπροσθότυπο απεικονίζεται ο φτερωτός χάλκινος γίγαντας 
Τάλως, δημιούργημα του Ηφαίστου, θεού της φωτιάς και της με-
ταλλουργίας, που δωρήθηκε στο Μίνωα για να φρουρεί την Κρήτη. 
Εικονίζεται μετωπικά προβάλλοντας το δεξί του πόδι, ενώ στο βάθος 
δεσπόζουν τα δύο ανάγλυφα φτερά του. Με το δεξί, υψωμένο, χέρι 
του κρατάει πέτρα, έτοιμος να την εκσφενδονίσει. Μεταξύ των κάτω 
άκρων η επιγραφή ΤΑΛΩΝ. Στον οπισθότυπο παριστάνεται ταύρος 
προς τα δεξιά να γονατίζει επάνω στη γραμμή του εξέργου, με το 
κεφάλι στραμμένο κατενώπιον.

Οικονομίδου 1996, 171, 243, αρ. 153. Αιγαίο των Νομισμάτων, 112. Μύθος και Νό-
μισμα, 199 αρ. κατ. 416.

Δ.-Ε.Λ.

275 π.Χ. (Νομισματοκοπείο: Μυτιλήνη)
Διάμ. 2,88 εκ., βάρ. 16,98 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, Συλλογή Σαρόγλου 433

Στην εμπρόσθια όψη απεικονίζεται κεφαλή του Ηρακλή με λεοντή 
προς τα δεξιά. Μετά το θάνατό του οι θεοί τον δέχτηκαν στον Όλυ-
μπο ως ημίθεο. Σε αυτό συνετέλεσε η επιτυχία του στην αντιμετώ-
πιση των δώδεκα άθλων, που συμβολίζουν την αιώνια πάλη του 
ανθρώπου με τις δυσκολίες της ζωής. Σε έναν από αυτούς έπρεπε 
να σκοτώσει το λιοντάρι που τρομοκρατούσε την περιοχή της Νε-
μέας. Όταν ολοκλήρωσε τον άθλο με επιτυχία φόρεσε ως κάλυμμα 
κεφαλής τη λεοντή, που έκτοτε έγινε χαρακτηριστικό σύμβολο του 
ήρωα. Επιπλέον, συμβόλιζε τη δύναμη του Ηρακλή, αλλά και αυ-
τού που χρησιμοποιούσε την εικόνα του στη νομισματοκοπία του, 
όπως ο Μέγας Αλέξανδρος, που συνδέθηκε και ταυτίστηκε εικονι-
στικά με τον ήρωα. Στον οπισθότυπο ένθρονος Δίας που κρατάει 
αετό και σκήπτρο. 

SNG Greece 4, αρ. 433.

Ε.Ρ.

Αργυρός στατήρας Φαιστού με τον Τάλω

Αργυρό τετράδραχμο Αλεξάνδρου Γ΄ με τον 
Ηρακλή και το Δία
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Ρωμαϊκοί χρόνοι (1ος - 3ος αι. μ.Χ.)
Διάμ. 1,925 εκ., πάχ. 0,39 εκ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, Συλλογή Καραπάνου 208/494

Στην επιφάνεια του σφραγιδόλιθου παριστάνεται προτομή αγένειου 
Ηρακλή να φορά λεοντοκεφαλή στο κεφάλι, που δένεται επάνω από 
το δεξιό του ώμο. Ο Ηρακλής, ένας από τους μεγαλύτερους ήρωες 
της αρχαιότητας, ήταν γιος του Δία και της Αλκμήνης, ενώ μετά το 
θάνατό του αποθεώθηκε. Αποτέλεσε τον προστάτη θεό πολλών βα-
σιλιάδων, όπως του Αλέξανδρου Γ΄, αλλά και Ρωμαίων αυτοκρατό-
ρων, όπως του Αδριανού. Η ιδεαλιστική απόδοση του Ηρακλή στο 
σφραγιδόλιθο αυτό παραπέμπει στον Αλέξανδρο Γ΄, χωρίς ωστόσο 
μία τέτοια ταύτιση να είναι ασφαλής. Ο Μακεδόνας βασιλιάς, όπως 
και οι πρόγονοί του, αντλούσε την καταγωγή του από τον Ηρακλή, 
ενώ με την ιδεολογική του σύνδεση με το Δία και την ανάπτυξη της 
ιδέας πως ήταν γιος του, θεωρούνταν και ετεροθαλής αδελφός του 
Ηρακλή. Η απεικόνισή του ακολουθεί τυπολογικά αυτή των νομισμά-
των του Αλεξάνδρου Γ΄ (αρ. κατ. 106 και 158) και των Διαδόχων του.

Σβορώνος 1913, 157, πίν. 3, αρ. 208. Richter 1971, 61, αρ. 281. Μύθος και Νόμισμα, 
240.

Στ.Δρ.

περ. 350 π.Χ.
Διάμ. 2,02 εκ., βάρ. 9,09 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 725

Η απεικόνιση του Πάνα στην εμπρόσθια όψη λειτουργεί ως «λαλούν 
σύμβολο», καθώς το όνομα του θεού αποτελεί και συνθετικό του 
ονόματος της πόλης ΠΑΝ-ΤΙΚΑΠΑΙΟ. Παριστάνεται η κεφαλή του 
θεού, γενειοφόρου, που ως ακόλουθος του Διονύσου, φοράει στεφά-
νι από φύλλα κισσού. Στην παράσταση είναι εμφανή τα έντονα και 
σχεδόν παραμορφωτικά χαρακτηριστικά του προσώπου του, καθώς 
ήταν ένα τραγοπόδαρο ον που ζούσε στα δάση και στη φύση. Στην 
οπίσθια όψη γρύπας πάνω σε στάχυ και η επιγραφή Π Α Ν.

Οικονομίδου 1996, 122-123, 229, αρ. 97.

Ε.Ρ.

Σφραγιδόλιθος από κορναλίνη με τον Ηρακλή

Χρυσός στατήρας Παντικαπαίου με τον Πάνα 
και Γρύπα
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350 - 323 π.Χ.
Διάμ. 1,95 εκ., βάρ. 4,61 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1902/3 ΙΑ 1

Στον εμπροσθότυπο απεικονίζεται κεφαλή δαφνοστεφούς Απόλλω-
να Μαλεάτα. Στον οπισθότυπο απεικονίζεται το χρυσελεφάντινο 
άγαλμα του Ασκληπιού, θεού της ιατρικής, ένθρονου με σκήπτρο 
και φίδι. Το άγαλμα αυτό, φημισμένο έργο του γλύπτη Θρασυμή-
δη από την Πάρο, βρισκόταν στο ναό του θεού στην Επίδαυρο, 
έδρα της λατρείας του. Το συγκεκριμένο παράδειγμα αποτελεί μία 
σπάνια περίπτωση όπου το νόμισμα και το απεικονιζόμενο γλυπτό 
ανήκουν στην ίδια εποχή.

Νομίσματα και Νομισματική, 187, αρ. 10. Οικονομίδου 1996, 166-167, 241-242, αρ. 
147.

Δ.-Ε.Λ.

Μέσα 4ου αι. π.Χ.
Διάμ. 2,13 εκ., βάρ. 8,471 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, «Θησαυρός» Χιλιομοδίου/1932, IGCH 85

Στον εμπροσθότυπο αποτυπώνεται ο Πήγασος, το φτερωτό άλογο 
που ξεπήδησε από το κορμί της Γοργούς τη στιγμή που την αποκε-
φάλιζε ο Περσέας. Σύμφωνα με το μύθο, η θεά Αθηνά έδωσε στο 
Βελλερεφόντη, τοπικό ήρωα της Κορίνθου, ένα χρυσό χαλινό, με 
το οποίο έπιασε τον Πήγασο την ώρα που έπινε νερό στην κρήνη 
Πειρήνη. Έκτοτε έγινε αχώριστος σύντροφος και βοηθός του σε 
όλους του τους άθλους. Ο Βελλερεφόντης ιππεύοντας τον Πήγασο 
κατόρθωσε με τα βέλη του να νικήσει την τρομερή Χίμαιρα (αρ. 
κατ. 163). Στον οπισθότυπο απεικονίζεται η κεφαλή της Αθηνάς 
Χαλινίτιδος, που λατρευόταν στην Κόρινθο.

Οικονομίδου 1996, 108, 225, αρ. 81.

Δ.-Ε.Λ.

Αργυρή δραχμή Επιδαύρου με τον Απόλλωνα 
και τον Ασκληπιό

Αργυρός στατήρας Κορίνθου με τον Πήγασο 
και την Αθηνά
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περ. 360 - 340 π.Χ.
Διάμ. 2,525 εκ., βάρ. 12,20 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, Συλλογή Εμπεδοκλέους

Στην εμπρόσθια όψη του νομίσματος απεικονίζεται η Χίμαιρα, ένα 
μυθολογικό ον με σώμα λιονταριού, ουρά φιδιού και κεφάλι κατσί-
κας στην πλάτη. Επιχωρίαζε, σύμφωνα με το μύθο, στην ευρύτερη 
περιοχή της Κορινθίας, όπου βρίσκεται και η Σικυώνα, η αρχαία 
πόλη που έκοψε το νόμισμα με την παράσταση του μυθικού αυτού 
όντος. Οι κάτοικοι της περιοχής γλίτωσαν από την τρομοκρατία του 
τέρατος όταν τη σκότωσε ο Κορίνθιος ήρωας Βελλερεφόντης, με τη 
βοήθεια του Πήγασου, του φτερωτού αλόγου του (αρ. κατ. 162). Η 
χίμαιρα συμβολίζει το απραγματοποίητο και την ουτοπία.

Μύθος και Νόμισμα, 112-113.

Ε.Ρ.

478 - 431 π.Χ.
Διάμ. 1,58 εκ., βάρ. 7,82 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, Συλλογή Εμπεδοκλέους
 
Η Σφίγγα, κόρη της Χίμαιρας (αρ. κατ. 163) και του Όρθρου ήταν 
ένα μυθικό ον, με σώμα λιονταριού, φτερά πτηνού και γυναικείο 
κεφάλι, η λατρεία της οποίας εισήχθηκε στον Ελλαδικό χώρο από 
την Αίγυπτο. Σύμφωνα με το μύθο, ο Άρης και η Ήρα την έστειλαν 
από την Αιθιοπία, που ήταν η πατρίδα της, στη Θήβα, όπου σκότω-
νε όσους περαστικούς δεν απαντούσαν στο γρίφο της. Αφού ο Οι-
δίποδας, αργότερα βασιλιάς της Θήβας, έλυσε το γρίφο η Σφίγγα 
αυτοκτόνησε. Η μορφή της απεικονίζεται στα νομίσματα της Χίου 
και αποτελεί έμβλημα του νησιού.

Νομίσματα και Νομισματική, 147, αρ. 8. SNG Greece 5, αρ. 1440. Μύθος και Νόμι-
σμα, 114-115.

Δ.-Ε.Λ. / Στ.Δρ.

Αργυρός στατήρας Σικυώνος με τη Χίμαιρα

Αργυρός στατήρας Χίου με τη Σφίγγα
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περ. 470 π.X.
Ύψ. 34,1-34,9 εκ., διάμ. χείλους: 14,2 εκ., διάμ. βάσης: 17 εκ.
Λιόσια, Aθήνα
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. 13119

Στην αττική ερυθρόμορφη υδρία, του Ζωγράφου του Πανός, εικονίζε-
ται ο Βορέας να καταδιώκει την Ωρείθυια. H καταδίωξη της Αθηναίας 
πριγκήπισσας από το θράκα θεό, προσωποποίηση του βόρειου ανέ-
μου, υπήρξε αγαπημένο θέμα της αττικής αγγειογραφίας του 5ου αιώνα 
π.X. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στη βοήθεια που έδωσε ο θεός στους 
Αθηναίους κατά τους Περσικούς Πολέμους, το 492 π.Χ. στον Άθω και 
το 480 π.Χ. στο Αρτεμίσιο, προκαλώντας τρικυμίες καταστροφικές 
για τον περσικό στόλο. Mετά τη νίκη τους, οι Aθηναίοι ίδρυσαν ιερό 
προς τιμήν του κοντά στον Iλισσό, το οποίο ίσως υποδηλώνεται από 
το βωμό που κλείνει την παράσταση στο δεξί άκρο της σύνθεσης.

ARV² 1656. Addenda² 251. BAPD 14282. Τσιαφάκη 1998, 147 και σημ. 656, πίν. 38α. 
Giudice Rizzo 2002, 91, πίν. 5.2.

X.A.

Αυτοκρατορικοί χρόνοι (1ος - 3ος αι. μ.Χ.)
Διάστ. 2,2 x 4,2 εκ., πάχ. 0,55 εκ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, Συλλογή Καραπάνου 686/881

Στον ωοειδή σφραγιδόλιθο από κεχριμπάρι η Αφροδίτη, η Ήρα και 
η Αθηνά προσέρχονται στον Πάρη, που καθισμένος σε βράχο, κάτω 
από δέντρο, κρατάει το μήλο της Έριδος. Τα φυτά και ο βράχος δη-
λώνουν το φυσικό περιβάλλον του όρους Ίδη, όπου έλαβε χώρα το 
γεγονός. Όλα άρχισαν όταν η Έριδα έριξε ένα χρυσό μήλο ανάμεσα 
στους θεούς, που ήταν καλεσμένοι στους γάμους του Πηλέα και της 
Θέτιδας, το οποίο προοριζόταν για «την ομορφότερη». Οι τρεις θεές 
διεκδίκησαν τον τίτλο και κρίθηκαν από τον Πάρη, ο οποίος επέλεξε 
την Αφροδίτη, που του υποσχέθηκε ως αντάλλαγμα την αγάπη της 
Ωραίας Ελένης. Η αρπαγή της Ελένης αποτέλεσε την αφορμή για 
τον Τρωικό πόλεμο. Θέματα από τον κύκλο του Τρωικού πολέμου 
ήταν ιδιαίτερα αγαπητά κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους.

Σβορώνος 1913, αρ. 686/881. Richter 1971, 63, αρ. 293.

Σ.Μ.

Υδρία με την Ωρείθυια και το Βορέα

Σφραγιδόλιθος με την «Κρίση του Πάρη»
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Ρωμαϊκοί χρόνοι (1ος - 3ος αι. μ.Χ.)
Διάμ. 2,65 εκ., πάχ. 0,885 εκ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, Συλλογή Καραπάνου 116/445

Στην ωοειδή σφραγιστική επιφάνεια απεικονίζεται ο Γανυμήδης γυ-
μνός και γονατισμένος. Με το αριστερό του χέρι κρατάει οινοχόη, 
ενώ με το δεξί φιάλη με την οποία ποτίζει το Δία, που έχει μεταμορφω-
θεί σε αετό. Το έδαφος δηλώνεται με μία γραμμή. Σύμφωνα με τον 
Όμηρο (Ιλιάδα, 20.234) τον Γανυμήδη, γιο του βασιλιά των Δαρδά-
νων Τρώα και της Καλλιρόης, τον ωραιότερο μεταξύ των θνητών, 
τον ερωτεύτηκε ο Δίας και τον μετέφερε στον Όλυμπο, όπου του 
χάρισε την αθανασία και τον όρισε οινοχόο των θεών. Οι μεταμορ-
φώσεις θεών σε ζώα, για να πετύχουν κάποια ερωτική ένωση ή για 
να αρπάξουν το αγαπημένο τους πρόσωπο, αποτελούν αγαπητό θέμα 
της ελληνικής μυθολογίας, που συχνά απεικονίζεται στην τέχνη. Ο 
μύθος με την ερωτική ιστορία του Γανυμήδη κάνει την εμφάνισή του 
ήδη από τον 6ο αιώνα π.Χ. και συνεχίζει να απεικονίζεται έως και 
την ύστερη αρχαιότητα, σε διαφορετικές εκδοχές. Έτσι, διώκεται 
από τον ίδιο το Δία, από τον Ερμή ή την Ίριδα απεσταλμένους του 
Δία, από τον αετό του Δία ή από τον Δία μεταμορφωμένο σε αετό.

Σβορώνος 1913, 154, πίν. II, αρ. 116. LIMC, λ. Ganymedes [H. Sichtermann]. Μύθος 
και Νόμισμα, 37.

Γ.Θ.Κ. / Στ.Δρ.

Σφραγιδόλιθος από αμέθυστο με το Δία/Αετό 
και το Γανυμήδη 
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360/50 - 322 π.Χ.
Διάμ. 2,09 εκ., βάρ. 11,62 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1896/7 Ζ 3

Στον εμπροσθότυπο απεικονίζεται η Ευρώπη, κόρη του Αγήνορος, 
βασιλιά της Φοινίκης, να κάθεται σκεπτική επάνω σε ένα δέντρο. 
Ανάμεσα στα κλαδιά, ένας αετός, που συμβολίζει το Δία, βρίσκεται 
πίσω από τη θεά. Σύμφωνα με το μύθο, ο Δίας με τη μορφή ταύρου 
γονάτισε στα πόδια της Ευρώπης, την ανέβασε στη πλάτη του και 
τη μετέφερε στην Κρήτη, στο άλσος της Γόρτυνας. Κάτω από έναν 
αειθαλή πλάτανο ενώθηκαν, και από την ένωσή τους γεννήθηκαν 
ο Μίνωας, ο Ραδάμανθυς και ο Σαρπηδώνας. Ο οπισθότυπος φέρει 
συμβολική απεικόνιση του Δία με τη μορφή ταύρου.

Svoronos 1890, πίν. XIV. Νομίσματα και Νομισματική, 194. Μύθος και Νόμισμα, 197, 
αρ. 411.

Δ.Ε.-Λ.

περ. 300 π.Χ.
Ύψ. 18 εκ.
Ιερό Διός και Διώνης, Δωδώνη (;)
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. Χ 16727

Το αγαλμάτιο μιμείται, σε μικρογραφία ανάλογους μνημειακούς 
ανδριάντες στρατηγών του Κοινού των Ηπειρωτών, θραύσμα-
τα των οποίων έχουν βρεθεί στο ιερό της Δωδώνης. Η γυμνόπο-
δη μορφή φορά βραχύ, χειριδωτό χιτώνα, δερμάτινο θώρακα και 
κνημίδες. Με το ανασηκωμένο αριστερό του χέρι κρατούσε δόρυ. 
Αποδίδεται σε στάση οιωνοσκόπου. Το μαντικό ήπαρ, το οποίο 
πιθανότατα κρατάει στο δεξί χέρι του ο άνδρας, οδήγησε στην πι-
θανή ταύτισή του με τον φιλόσοφο Κινέα, σύμβουλο του Πύρρου, 
βασιλιά της Ηπείρου. Παρόλο που η ηπατοσκοπία ήταν συνήθης 
πρακτική μετά από θυσία για να προβλεφθεί η έκβαση επικείμενης 
αναμέτρησης, οι σχετικές παραστάσεις είναι σπάνιες.

Karouzos 1968, 185-192. Βοκοτοπούλου 1997, 276, αρ. 208. Κατσικούδης 2005, 113. 
Sharpe 2006, αρ. κατ. 106, εικ. 86-87.

Π.Μπ.

Αργυρός στατήρας Γόρτυνας με την Ευρώπη

Χάλκινο αγαλμάτιο στρατηγού γυμνόποδος
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2ος αι. π.Χ.
Μήκ. 7,6 εκ., πλάτ. 4,56 εκ.
Ιερό Διός και Διώνης, Δωδώνη
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. Καρ 865/2

Σπάραγμα από έλασμα με ερώτηση Κοινού, σε τέσσερις στίχους 
και επισεσυρμένη γραφή, προς το Δία Νάϊον και τη Διώνη Ναΐα, 
για το εάν θα είναι ασφαλής η συμμαχία με τους Μολοσσούς. Η 
αρχική φράση είναι τυπική για την εποχή. Στο Μαντείο της Δω-
δώνης οι ερωτήσεις των πόλεων και –κατά το πλείστον– ιδιωτών 
υποβάλλονταν γραπτώς, από τα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ. και εξής, 
και χαράσσονταν στη μια όψη του ελάσματος. Αφορούσαν, αντι-
στοίχως, σε κρατικά ζητήματα, καθώς και σε οικογενειακά και 
επαγγελματικά θέματα, αναζήτηση απωλεσθέντων αντικειμένων 
κλπ. Στην άλλη όψη του χαρασσόταν ένα σύμβολο με τα αρχικά 
της ερώτησης ή του ερωτώντος ή ακόμη και ολόκληρο το όνομά 
του για διευκόλυνση της ταύτισης.

Carapanos 1878, 70, αρ. 2, πίν. 34, αρ. 2. Τζουβάρα-Σούλη 1997, 44-45.

Π.Μπ.

Μολύβδινο χρηστήριο έλασμα
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Πρώιμος 1ος αι. μ.Χ.
Ύψ. 19 εκ.
Περιοχή Κολοκυνθούς, Κολωνός, Αθήνα
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. 3665

Εικονιστική κεφαλή αγοριού, ελλιπής στο δεξί τμήμα της. Προ-
έρχεται από ανάγλυφο, όπως υποδηλώνει μικρός όγκος μαρμά-
ρου από τη συμφυή πλάκα πίσω από το αριστερό αυτί. Η μορφή 
έχει ταυτισθεί από ορισμένους μελετητές με το Γάϊο Καίσαρα (20 
π.Χ.–4 μ.Χ.) και από άλλους με τον αδερφό του Λούκιο Καίσα-
ρα (17 π.Χ.–2 μ.Χ.), εγγονούς του Αυγούστου, ή ακόμα και με το 
Γερμανικό (16 ή 15 π.Χ.–19 μ.Χ). Στο μέτωπο της μορφής έχει 
χαραχθεί μικρός σταυρός. Το φαινόμενο του «στιγματισμού» ελ-
ληνορωμαϊκών γλυπτών με εγχάρακτους σταυρούς, στο δυτικό 
και ιδιαίτερα στο ανατολικό τμήμα της αυτοκρατορίας κατά τους 
πρώτους αιώνες της εξάπλωσης της νέας θρησκείας, είχε ως σκοπό 
τον εξαγνισμό τους από τις παγανιστικές καταβολές τους και, κατά 
περίπτωση, τον εκχριστιανισμό τους.

Θεοφανείδης 1927/28, 9, αρ. 19, εικ. 15. Hafner 1954, 80, A35, πίν. 36. Ντάτσου-
λη-Σταυρίδη 1980, 319-322, εικ. 3. Transition to Christianity 2011, 146-147, αρ. κατ. 
113 [I. Mennenga].

Χ.Τσ.

Μαρμάρινη εικονιστική κεφαλή αγοριού με 
σταυρό
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330 μ.Χ., μετά την 11η Μαΐου (Νομισματοκοπείο: Νικομήδεια)
Διάμ. 2,465 εκ., βάρ. 6,72 γρ. (1 ½ σόλιδος)
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 2019/1998

Στον εμπροσθότυπο του χρυσού «μεταλλίου» απεικονίζεται η 
προτομή του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Α΄ του Μεγάλου (307-
337 μ.Χ.). Στον οπισθότυπο παριστάνεται Νίκη, που κρατάει 
στεφάνι και κλαδί φοίνικα σε κάθε χέρι, να οδηγεί το νικητή και 
θριαμβευτή αυτοκράτορα, ο οποίος εικονίζεται έφιππος προς τα 
αριστερά με το δεξί του χέρι υψωμένο σε χαιρετισμό. Η απεικόνιση 
της Νίκης, της ιδέας της ανδρείας και του στρατιωτικού θριάμβου, 
χρησιμοποιήθηκε από τον Κωνσταντίνο και τους διαδόχους του 
κυρίως σε επετειακές νομισματικές εκδόσεις. Μετά τη νίκη του στη 
Μιλβία γέφυρα, το 312 μ.Χ., ο Κωνσταντίνος ανέλαβε πλέον το 
ρόλο του προστάτη της Χριστιανικής πίστης και το 313 μ.Χ., μαζί 
με το Λικίνιο, εξέδωσε το Έδικτο των Μεδιολάνων, με το οποίο 
νομιμοποίησε το Χριστιανισμό σε όλη την αυτοκρατορία. Την 11η 
Μαΐου 330 μ.Χ. το Βυζάντιο στο Βόσπορο, που μετονομάστηκε 
σε Κωνσταντινούπολη, έγινε η νέα πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας. Το «μετάλλιο» αυτό θα μπορούσε να αποτελεί 
μία συμβολική αναπαράσταση της μετάβασης από τη στρατιωτική 
Νίκη του αυτοκράτορα στο Θρίαμβο της Εκκλησίας, από τον Di-
vus Augustus (θεϊκό Αύγουστο) στον Ελέω Θεού Αυτοκράτορα.

Elsner 1998. Vagi 1999, τόμος 1, 473-486. Νίκη – Victoria, 53-54, 58-59, 69. CAH, 
τόμος XII, 90-109 [A. Cameron]. Byzantion to Istanbul, 190-191, αρ. κατ. 057, 448.

Γ.Θ.Κ.

Χρυσό «μετάλλιο» Κωνσταντίνου Ά  του 
Μεγάλου
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Τέλος 4ου αι. μ.Χ.
Ύψ. 4,2 εκ., μήκ. 8,2 εκ., πλάτ. 4,8 εκ.
Ανατολικό Νεκροταφείο, οδός Γ΄ Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, αρ. ευρ. ΒΑ 69

Η λειψανοθήκη, κατασκευασμένη από λεπτά φύλλα αργύρου, 
αποτελείται από ένα ωοειδές κιβωτίδιο με καμπύλο κάλυμμα. Τις 
τέσσερις όψεις του κιβωτιδίου κοσμούν εγχάρακτοι λατινικοί 
σταυροί, ενώ ένα εγχάρακτο χριστόγραμμα κοσμεί το κέντρο του 
καλύμματος. Στην κάτω όψη της λειψανοθήκης εγχάρακτη επιγρα-
φή δηλώνει το βάρος της, με μονάδα βάρους την αργυρή λίτρα: 
Ου(γγίαι) Δ Γρ(άμματα) ΙΔ, δηλαδή 4 ουγγιές και 14 γραμμάρια, 
σύνολο 127,306 γραμμάρια αργύρου. Η λειψανοθήκη βρισκόταν 
μέσα σε μια μεγαλύτερη κιβωτιόσχημη λειψανοθήκη από μάρμαρο 
και αποτελούσαν μαζί το εγκαίνιο παλαιοχριστιανικού μαρτυρίου.

Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου 1981, 70-81. Μακροπούλου 1983, 25-46.

Π.Κ.

Αργυρή λειψανοθήκη με εγχάρακτους σταυρούς
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174
5ος - 6ος αιώνας μ.Χ.
Ύψ. 3,7 εκ. (μαζί με το κάλυμμα), μήκ. 6,5 εκ., πλάτ. 4 εκ., βάρ. 53 γρ. (μαζί με το 
περιεχόμενο)
Ασκληπιείο, Αθήνα
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. 3737 (= Χρ 346)

Αργυρό κιβωτίδιο ωοειδούς σχήματος με καμπύλο κάλυμμα. Ανι-
σοσκελής λατινικός σταυρός, με πεπλατυσμένα άκρα, χαραγμένος 
κατά μήκος στο κάλυμμα, πλαισιώνεται από ανάγλυφο πλοχμό, που 
περιθέει και το χείλος του σώματος του κιβωτιδίου. Στο εσωτερικό 
της λειψανοθήκης υπάρχουν κονιορτοποιημένα, σήμερα, οστά. Το 
κάλυμμα έχει τη δυνατότητα να ανοιγοκλείνει, στερεώνεται μπρο-
στά με άγκιστρο, ενώ ο μεντεσές πίσω είναι σπασμένος. Σύμφω-
να με την έρευνα, πρόκειται για λειψανοθήκη-εγκαίνιο βασιλικής 
στο χώρο του Ασκληπιείου Αθηνών. Βρέθηκε μέσα σε κιβώτιο 
με μαρμάρινη επένδυση στη θέση του τέμπλου της δεύτερης από 
ανατολάς εκκλησίας αυτού του χώρου. Οι λειψανοθήκες-εγκαίνια 
αποσκοπούσαν στο να προστατεύσουν την εκκλησία και τους πι-
στούς από τους κινδύνους μέσω της δύναμης της παράστασης του 
σταυρού και των πολύτιμων λειψάνων μαρτύρων που περιείχαν. 
Εγκαίνια έχουν βρεθεί σε πολλές βασιλικές της Ελλάδας, καθώς 
και σε ολόκληρη την επικράτεια του Βυζαντίου. Η πίστη στη δύνα-
μη του σταυρού και στην ενίσχυση των πιστών και της εκκλησίας 
μέσα από τη μνήμη των μαρτύρων σφράγισαν την ιστορία των πα-
λαιοχριστιανικών χρόνων και αποτέλεσαν κομβικό στοιχείο στην 
ίδρυση των πρώτων χριστιανικών εκκλησιών στη νοτιοανατολική 
Μεσόγειο.

Κουμανούδης 1876, 14-35. Κουμανούδης 1877, 21. Παπαευθυμίου 2012, 85-91, εικ. 
3α-γ. 

Μ.Χ.

Αργυρή λειψανοθήκη με εγχάρακτο σταυρόΑργυρή λειψανοθήκη με εγχάρακτους σταυρούς
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176
5ος - 6ος αι. μ.Χ.
Ύψ. 20 εκ., πλάτ. 14,5 εκ., πάχ. 2,5 εκ., ύψ. γραμμάτων: 1,5- 3,5 εκ., διάστιχα: 0,5 εκ.
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, αρ. ευρ. ΒΕ 22

Λιτή επιγραφή επίκλησης, για θεϊκή βοήθεια, με το όνομα του 
αφιερωτή Φιλίππου, αποδιδόμενο με σταυρόσχημο συμπίλημμα 
(+ Ὑπ(έρ) + / εὐχῆς / Φιλίππου). Χαραγμένη σε λεπτή πλάκα μαρ-
μάρου, πιθανόν Προκοννήσου, βρέθηκε κατά χώραν μαζί με δυο 
άλλες παρόμοιες, σε παρεκκλήσι στα τείχη της Θεσσαλονίκης, κο-
ντά στον Πύργο του Τριγωνίου, που ίσως χρησίμευε στις θρησκευ-
τικές ανάγκες των στρατιωτών. Παρόμοιες επιγραφές έχουν βρεθεί 
και σε άλλους ναούς της πόλης. Το ελληνικό όνομα Φίλιππος, είναι 
ιδιαίτερα αγαπητό στη Μακεδονία, ήδη από την αρχαιότητα, με 
γνωστότερο παράδειγμα το Φίλιππο Β΄, ενώ εξακολουθεί να είναι 
δημοφιλές και κατά την παλαιοχριστιανική εποχή.

Τσιγαρίδας – Λοβέρδου-Τσιγαρίδα 1979, 88-89, αρ. 61. Feissel 1983, 94, αρ. 97.

Α.Τζ.

Μαρμάρινη αφιερωματική επιγραφή Φιλίππου

175
5ος - 6ος αι. μ.Χ. (σε χρήση και στον 9ο αι. μ.Χ.)
Ύψ. 24 εκ., μήκ. 29 εκ., πλάτ. 21 εκ., πάχ. τοιχωμάτων κιβωτιδίου: 3-3,5 εκ.
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, αρ. ευρ. ΑΓ 722

Βρέθηκε σε όρυγμα κάτω από την Αγία Τράπεζα, στο εγκαίνιο ναού, 
στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Μητροπολίτου Γενναδίου, δυ-
τικά του ναού της Παναγίας Αχειροποιήτου, και περιείχε χάλκινη 
λειψανοθήκη. Έχει αετωματικό κάλυμμα με τέσσερα ακρωτήρια 
στις γωνίες και υπερυψωμένη οπή παροχής, από όπου εισερχόταν 
λάδι, νερό ή μύρο, που περνούσε στο εσωτερικό του, ερχόταν σε 
επαφή με τα ιερά λείψανα και έβγαινε καθαγιασμένο από οπή στη 
μπροστινή πλευρά του. Το καθαγιασμένο υγρό δινόταν σε μικρές 
ποσότητες ως ευλογία στους πιστούς.

Ευαγγελίδης 1937, 342-343, εικ 2-3. Buschhausen 1971, πίν. 19, C36. Τζιτζιμπάση 
2003, 28-43, εικ. 1-5. Τζιτζιμπάση 2012, 86-87.

Α.Τζ.

Μαρμάρινη λειψανοθήκη σε μορφή 
σαρκοφάγου
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177
326 - 328 μ.Χ. (Νομισματοκοπείο: Θεσσαλονίκη)
Διάμ. 1,925 εκ., βάρ. 3,04 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 10563δ

Στον εμπροσθότυπο εικονίζεται η προτομή της Αυγούστας Ελένης 
(324-328/30 μ.Χ.), μητέρας του Μεγάλου Κωνσταντίνου, με διά-
δημα, να φορά περιδέραιο και περίαπτα. Στον οπισθότυπο προσω-
ποποίηση της Securitas όρθιας, να κρατάει κλαδί ελιάς στο δεξί 
της χέρι και να σηκώνει το ένδυμά της με το αριστερό. Όταν η 
Ελένη ανακηρύχθηκε Αυγούστα, στις 8 Νοεμβρίου 324 μ.Χ., είχε 
ήδη ασπαστεί το Χριστιανισμό. Περίπου δύο χρόνια αργότερα ανα-
χώρησε για το ταξίδι της στους Αγίους Τόπους, κατά τη διάρκεια 
του οποίου συνέλεξε μεγάλο αριθμό ιερών λειψάνων, μεταξύ των 
οποίων και τον Τίμιο Σταυρό, και ανήγηρε εκκλησίες στη Βηθλεέμ 
και την Ιερουσαλήμ. Αναγνωρίστηκε ως αγία, και εορτάζεται από 
την Ορθόδοξη Εκκλησία μαζί με τον γιο της Κωνσταντίνο την 21η 
Μαΐου, στην εορτή των αγίων ενδόξων θεοστέπτων μεγάλων Βασι-
λέων και ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης.

RIC, VII, 53, 519, αρ. 159. Drijvers 1992. Mango 1994, 143-158. Vagi 1999, τόμος 
1, 438-439.

Γ.Θ.Κ.

Χαλκό Νούμμιο («φόλλις») Ελένης, μητέρας 
του Μεγάλου Κωνσταντίνου
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178
610 - 613 μ.Χ. (Νομισματοκοπείο: Κωνσταντινούπολη)
Διάμ. 2,055 εκ., βάρ. 4,46 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 12216β

Στην οπίσθια όψη του χρυσού σόλιδου του αυτοκράτορα Ηρα-
κλείου (610-641 μ.Χ.) απεικονίζεται Σταυρός επάνω σε τρίβαθμη 
βάση. Συμβολίζει το Σταυρό του Mαρτυρίου του Χριστού, ενώ η 
βαθμιδωτή του βάση αναπαριστάνει αφαιρετικά το Γολγοθά. Ο 
Ηράκλειος, το 627, νίκησε του Πέρσες και πήρε πίσω το Σταυρό, 
και τον επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη στις 14 Σεπτεμβρίου 
628, με τη θριαμβευτική του είσοδο από τη Χρυσή Πύλη. Ο «κρα-
ταιός σταυρός», το πανίερο σύμβολο του Μεγάλου Κωνσταντίνου 
και της χριστιανικής αυτοκρατορίας, που αυτός ίδρυσε, επάνω σε 
βαθμίδες, ως βασικό εικονογραφικό θέμα άρχισε να επικρατεί στα 
νομίσματα από τη βασιλεία του Τιβερίου Β´ (578-582) και εξής, 
ενώ επί Ηρακλείου και των διαδόχων του η παράσταση αυτή καθι-
ερώνεται στην οπίσθια όψη των νομισμάτων, επιβιώνει της Εικο-
νομαχικής κρίσεως και παραμένει εικονογραφικός τύπος έως και 
το 13ο αιώνα.

DOC, II.2, 245, αρ. 3b, πίν. VIII. Grierson 1982, 93-94. Grierson 2007, 22, 54-55.

Γ.Θ.Κ.

Σόλιδος Ηρακλείου με Σταυρό
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868 - 879 μ.Χ. (Νομισματοκοπείο: Κωνσταντινούπολη)
Διάμ. 2,57 εκ., βάρ. 2,57 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1904/5 ΙΣΤ 819

Στον εμπροσθότυπο του αργυρού μιλιαρησίου του Βασιλείου Α΄ 
Μακεδόνος (867-886 π.Χ.) εξάστιχη επιγραφή: +Βασίλειος και 
Κωνσταντίνος Πιστοί Βασιλείς Ρωμαίων. Στον οπισθότυπο εικονί-
ζεται Σταυρός επάνω σε τρίβαθμη κλίμακα, που πατάει επάνω στη 
Σφαίρα της Οικουμένης, και φέρει την επιγραφή ΙhSЧS XRISԎЧS 
NICA. Ο συμβολισμός είναι σαφής, σε ένα νόμισμα αυστηρό, λιτό 
και σχεδόν ανεικονικό, στο πλαίσιο του «διαλόγου» του βυζαντινού 
μιλιαρησίου με το αραβικό dirham: ο βυζαντινός αυτοκράτορας είναι 
ο εκλεκτός του Θεού, ο τοποτηρητής Του επί της γης, και ασκεί την 
εξουσία στο όνομά Του μέσω της Χριστιανικής Πίστης, ενώ ο Σταυ-
ρός του Μαρτυρίου στο Γολγοθά επάνω στη Σφαίρα του Κόσμου 
προβάλλει ως το όργανο με το οποίο εκχριστιανίζεται η Οικουμένη.

DOC, III.2, 491-492, αρ. 7, pl. XXX. Grierson 1982, 180. Grierson 2007, 54-55.

Γ.Θ.Κ.

179 Μιλιαρήσιο Βασιλείου Ά  Μακεδόνος με 
Σταυρό

180
542 - 565 μ.Χ.
Διάμ. 2,00 εκ., βάρ. 4,4 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1906/7 ΛΓ 289

Κατά την εποχή μετατροπής της αυτοκρατορίας από ρωμαϊκή σε βυ-
ζαντινή (5ος-6ος αι. μ.Χ.) κυριαρχεί η σταδιακή εγκατάλειψη της 
παλαιάς εικονογραφίας των νομισμάτων, που απηχεί ρωμαϊκές ανα-
μνήσεις: η Nίκη, παγανιστική θεότητα, η θεά Victoria των Pωμαί-
ων, αντικαθίσταται από το χριστιανικό άγγελο, σύμβολο εξαγγελίας 
του εκχριστιανισμού ολόκληρης της αυτοκρατορίας. H πρώτη φορά 
που η Nίκη μετατρέπεται σε άγγελο είναι στο χρυσό νόμισμα του 
Iουστίνου A΄ (518-527). O ανηψιός και διαδοχός του, Iουστινιανός 
A΄ (527-565) παγιώνει το θέμα του αγγέλου στην οπίσθια όψη των 
σολίδων του, που κόβονται από ένα μεγάλο αριθμό νομισματοκοπεί-
ων. O άγγελος παριστάνεται κατ’ ενώπιον με ανοικτά τα φτερά του, 
κρατώντας σταυρό και σταυροφόρο σφαίρα της Οικουμένης.

Νίκη – Victoria, 62-63.

Γ.Ν.

Σόλιδος Ιουστινιανού Ά  με άγγελο
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181
692 - 695 μ.Χ. (Νομισματοκοπείο: Κωνσταντινούπολη)
Διάμ. 1,88 εκ., βάρ. 4,43 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1907/8 ΚΒ 228

Στον εμπροσθότυπο του χρυσού σόλιδου του Ιουστινιανού Β΄ 
(685-695, 705-711) απεικονίζεται σε προτομή, κατενώπιον, ο 
Χριστός γενειοφόρος, στον τύπο του Παντοκράτορα, με την επι-
γραφή Ιησούς Χριστός Rex Regnantium (Βασιλεύς Βασιλευόντων) 
(IhS CRISTOS REX REGNANTIUM), ενώ στον οπισθότυπο εικο-
νίζεται ο αυτοκράτορας να κρατάει σταυρό επί κλίμακος και η 
επιγραφή SERVUS CHRISTI (ο ταπεινός και ευσεβής δούλος του 
Θεού) (DIЧSTINI AN ЧSSERЧ ChRISTI). Σύμφωνα με την Πεν-
θέκτη Οικουμενική ή εν Τρούλω Σύνοδο, η οποία συνεκλήθη το 
692 στην Κωνσταντινούπολη υπό τον Ιουστινιανό Β΄, ο Χριστός 
έπρεπε να απεικονίζεται με ανθρώπινη μορφή αντί με τη μορφή 
αμνού, καταδικάζοντας μία από τις πιο συνήθεις απεικονίσεις του 
στη συμβολική πρώιμη χριστιανική εικονογραφία, η οποία ήταν 
ιδιαίτερα δημοφιλής στη Δύση. Είναι η πρώτη φορά, μετά την Πεν-
θέκτη Σύνοδο, που απεικονίζεται ο Χριστός με ανθρώπινη μορφή 
στην εμπρόσθια όψη των νομισμάτων, και έκτοτε καθιερώνεται 
ως τύπος. Σε αυτήν την πρωτοπόρα έκδοση, ο αυτοκράτορας, για 
πρώτη φορά, παραχωρεί τον εμπροσθότυπο του νομίσματος και 
περνά στον οπισθότυπο, απεικονίζοντας έτσι τη νέα αυτοκρατο-
ρική ιδεολογία, σύμφωνα με την οποία ο επίγειος βασιλιάς ασκεί 
Ἐλέῳ Θεού την εξουσία του, ως όργανο της Θείας Βούλησης.

Breckenridge 1959, 1, 9, 11-12, 91, πίν. V. DOC, II.2, 578-580, αρ. 7, πίν. XXXVII. 
Grierson 1982, 97-99. Grierson 2007, 22 εικ. 9, 55-56. Nedungatt 2010, 651-676.

Γ.Θ.Κ.

Σόλιδος Ιουστινιανού Β΄ 
με τον Χριστό Παντοκράτορα



193

182
843 - 856 (Νομισματοκοπείο: Κωνσταντινούπολη)
Διάμ. 1,97 εκ., βάρ. 4,21 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, Συλλογή Ριανκούρ 1907/8 ΚΒ 283

Στον εμπροσθότυπο του χρυσού σόλιδου του Μιχαήλ Γ΄ (842-867) 
απεικονίζεται ο Χριστός στον τύπο του Παντοκράτορος, με χιτώνα 
και ιμάτιο, που με το δεξί του χέρι ευλογεί και με το αριστερό κρα-
τάει Ευαγγέλιο, ενώ πίσω από την κεφαλή Του προβάλλει σταυρός, 
και η επιγραφή ΙЧSЧS XRISԎOSӾ (Ιησούς Χριστός). Στον οπισθό-
τυπο απεικονίζονται οι συμβασιλείς Μιχαήλ Γ΄ και Θεοδώρα: ο 
πρώτος επανέφερε την απεικόνιση του Χριστού στα νομίσματα 
μετά την Εικονομαχία, κατά το πρότυπο που είχε καθιερώσει ο Ιου-
στινιανός Β´, ενώ η δεύτερη αποκατέστησε τις Εικόνες, κλείνοντας 
οριστικά το κεφάλαιο «Εικονομαχία» την Κυριακή της Ορθοδο-
ξίας του 843. Έκτοτε η μορφή του Χριστού, είτε σε προτομή είτε 
καθήμενη έγινε μόνιμο γνώρισμα των χρυσών κοπών.

DOC 1973, III.1, 463, αρ. 2, πίν. XXVIII. Grierson 1982, 178. Grierson 2007, 23-24, 
56.

Γ.Θ.Κ.

Σόλιδος Μιχαήλ Γ΄ και Θεοδώρας 
με τον Χριστό Παντοκράτορα
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1028 - 1034
Διάμ. 2,40 εκ., βάρ. 4,40 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, Συλλογή Κινδύνη 189/1968

O Xριστός παρουσιάζεται στο βυζαντινό νόμισμα σε ποικιλία πα-
ραλλαγών και τύπων, με κυρίαρχο τον εικονογραφικό τύπο του 
Παντοκράτορος, σε κατ’ ενώπιον προτομή, σε ολόσωμη παράστα-
ση, ένθρονος και, κατά την Παλαιολόγεια περίοδο, μέσα σε ελλει-
ψοειδή δόξα. Φέρει χιτώνα, ιμάτιο και φωτοστέφανο και κρατάει 
ευαγγέλιο ή ειλητό. Η παράσταση του ένθρονου Χριστού εισάγεται 
από το Βασίλειο Α΄ τον Μακεδόνα στους χρυσούς σόλιδούς του, 
που καλούνται σενζάτα (σένζος=θρόνος), όπου ο Ιησούς απεικο-
νίζεται καθήμενος σε θρόνο με λυρόσχημο ερεισίνωτο. Η παρά-
σταση του Χριστού καθήμενου σε θρόνο με τετράγωνο ερεισίνω-
το παγιώνεται στην εμπρόσθια όψη των ισταμένων του Ρωμανού 
Γ΄ (968-1034) και έκτοτε αποτελεί από τις πιο συχνές και κομψές 
απεικονίσεις του Ιησού στα χρυσά βυζαντινά νομίσματα.

DOC, III.2, 146-158.

Γ.Ν.

Ιστάμενον Ρωμανού Γ΄ Αργυρού 
με τον Χριστό ένθρονο
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184
1078 - 1081
Διάμ. 2,20 εκ., βάρ. 4,80 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 2027/1998

Στην εμπρόσθια όψη της χρυσής βούλλας του Νικηφόρου Γ΄ Βο-
τανειάτη (1078-1081), που η βασιλεία του σηματοδοτεί το ναδίρ 
της νομισματικής απαξίωσης στο Βυζάντιο του 11ου αιώνα, ει-
κονίζεται ο Χριστός Παντοκράτωρ, που έχει παγιωθεί ως ο πλέον 
αγαπητός εικονογραφικός τύπος του Χριστού αυτή την περίοδο. 
Οι χρυσές βούλλες σφραγίζουν την πλέον επίσημη αυτοκρατορική 
αλληλογραφία και τα σημαντικότερα κρατικά έγγραφα. Το βάρος 
τους υπολογίζεται σε σολίδους (χρυσά νομίσματα) και αντιστοι-
χούσε στην ιεραρχική θέση που κατείχε ο παραλήπτης στη βυζαντι-
νή οικουμένη. Οι παραστάσεις των αυτοκρατορικών χρυσοβούλ-
λων είναι σχεδόν πανομοιότυπες με αυτές των χρυσών βυζαντινών 
νομισμάτων.

Νικολάου 2013, 195-202.

Γ.Ν.

Χρυσή βούλλα μονοσολδία Νικηφόρου Γ΄ 
Βοτανειάτη με τον Χριστό Παντοκράτορα
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185
περ. 1118 - 1122 (Νομισματοκοπείο: Κωνσταντινούπολη, πρώτη έκδοση)
Διάμ. 3,33 εκ., βάρ. 4,31 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, Συλλογή Κινδύνη 228/1968

Στον εμπροσθότυπο του υπέρπυρου του Ιωάννη Β΄ Κομνηνού 
(1188-1143) εικονίζεται ο Χριστός Παντοκράτορας με φωτοστέ-
φανο, καθήμενος κατενώπιον σε θρόνο χωρίς ερεισίνωτο, να φορά 
χιτώνα και ιμάτιο, να ευλογεί με το δεξί του χέρι και να κρατάει 
διάλιθο Ευαγγέλιο στο αριστερό. Στον οπισθότυπο παριστάνεται 
κατά το ήμισυ ο Ιωάννης να ευλογείται από τη Χείρα του Θεού, 
να φορά λώρο και να κρατάει ακακία στο δεξί του χέρι, και η Πα-
ναγία, να φορά ιμάτιο και μαφόριο, ενώ κρατούν ανάμεσά τους 
πατριαρχικό σταυρό. Η εικονογραφία του ένθρονου Χριστού με 
διάλιθο Ευαγγέλιο να ευλογεί σχετίζεται τυπολογικά με τους Κο-
μνηνούς. Η ευλογία του Ιωάννη από τη Χείρα του Θεού (Manus 
Dei) δηλώνει ότι ο βυζαντινός αυτοκράτορας, ο επίγειος βασιλεύς, 
παίρνει την εξουσία από το Θεό και κυβερνά Θεία Μιμήσει του 
επουρανίου βασιλέως, έχοντας ως προστάτη του τη Θεοτόκο και 
έμβλημά του το Σταυρό, το απόλυτο σύμβολο θριάμβου.

Grierson 1982, 229-231. Grierson 2007, 59-60.

Γ.Θ.Κ.

Υπέρπυρον Ιωάννη Β΄ Κομνηνού 
με τον Χριστό ένθρονο
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186
906 - 908 (Νομισματοκοπείο: Κωνσταντινούπολη)
Διάμ. 1,92 εκ., βάρ. 4,24 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 194/2002

Στον εμπροσθότυπο του εξαιρετικά σπάνιου χρυσού σόλιδου του 
Λέοντος ΣΤ΄ του Σοφού (886-912) απεικονίζεται, για πρώτη φορά, 
η Θεοτόκος δεομένη, σε απέριττη παράσταση, με μαφόριο, και την 
επιγραφή + MARIA +. Στον οπισθότυπο προτομή του αυτοκράτορα 
και επιγραφή LEON EN CRISTO bASILEЧS ROMEON (Λέων εν 
Χριστώ Βασιλεύς Ρωμαίων). Η Θεοτόκος, προστάτης στο πλευρό 
του Βυζαντινού αυτοκράτορα, ήδη από την εποχή του Ηρακλείου, 
αρκετά χρόνια μετά την απεικόνιση του Χριστού, ξεκινά επί Λέο-
ντος να απεικονίζεται στα νομίσματα, μετά τον τέταρτο γάμο του, 
στα 906, στην εκκλησία της Θεοτόκου του Φάρου, με τη Ζωή Καρ-
βουνοψίνα. Η απόκτηση στη συνέχεια του πολυπόθητου διαδόχου, 
του μετέπειτα Κωνσταντίνου Ζ΄, συνδέθηκε με τη Θεομήτορα, η 
οποία εισάκουσε τις δεήσεις του αυτοκράτορα. Η απεικόνιση της 
Θεοτόκου κυριάρχησε στα βυζαντινά νομίσματα από τις αρχές 
του 11ου αιώνα και εξής, και μάλιστα σε ποικιλία εικονογραφι-
κών τύπων, όπως η Βλαχερνίτισσα, η Νικοποιός, η Επίσκεψις, η 
Οδηγήτρια κ.ά, πολλοί από τους οποίους προέρχονται από γνωστές 
φορητές εικόνες.

DOC, III.2, 512, αρ. 1b, πίν. XXXIV. Grierson 1982, 179. Πέννα 2000, 210, 365, αρ. 
44. Grierson 2007, 56-60.

Γ.Θ.Κ.

Σόλιδος Λέοντος ΣΤ΄ με τη Θεοτόκο
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1261
Διάμ. 4,66 εκ., βάρ. 47,48 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 2032/1998

Tο μολυβδόβουλλο, η εικονογραφία του οποίου είναι μοναδική και 
απολύτως πρωτότυπη τόσο στη νομισματική και σιγιλλογραφική πα-
ράδοση, όσον και γενικά στη βυζαντινή τέχνη, χρονολογείται μετά την 
ανακατάληψη της Kωνσταντινουπόλεως στις 15 Aυγούστου 1261 και 
την επαναδιοργάνωση του Kράτους από τον Mιχαήλ H΄ Παλαιολόγο, 
καθώς σε αυτό αναφέρεται η επαναλειτουργία του Σεκρέτου, του βα-
σιλικού ανωτάτου δικαστηρίου, το οποίο λόγω της λατινικής κατοχής 
(1204-1261), είχε παύσει τη λειτουργία του. H εικόνα της Θεοτόκου, 
την οποία κρατάει πάνω από την κεφαλή του ο Mιχαήλ παρουσιάζει 
την Παναγία στον τύπο της Bλαχερνίτισσας, καθώς το μόλις επανασυ-
σταθέν Βυζαντινό κράτος προσπαθεί να συνδέσει με την ανακτορική 
Θεοτόκο αυτή των Bλαχερνών.

Κωνσταντινίδη 2006, 445-452. Νικολάου 2009, 593-603.

Γ.Ν.

Μολυβδόβουλλο Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου 
με εικόνα της Θεοτόκου Βλαχερνίτισσας



199

188 Υπέρπυρον Ανδρονίκου Β΄ Παλαιολόγου 
με τη Θεοτόκο Βλαχερνίτισσα

1303 - 1320 ή και αργότερα (Νομισματοκοπείο: Κωνσταντινούπολη)
Διάμ. 2,43 εκ., βάρ. 4,011 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, Συλλογή Ριανκούρ 498 (481)

Στη μία όψη του υπερπύρου του Ανδρονίκου Β΄ Παλαιολόγου (1282-
1328) η Θεοτόκος, στον τύπο της Βλαχερνίτισσας, απεικονίζεται να δέ-
εται ανάμεσα στα σχηματικά αποδοσμένα τείχη της Κωνσταντινουπό-
λεως υπέρ της σωτηρίας της Βασιλεύουσας. Στην άλλη όψη ο Χριστός, 
όρθιος κατενώπιον, στέφει τον Ανδρόνικο και το γιο του Μιχαήλ Θ΄ 
(1295-1320), οι οποίοι βρίσκονται γονατιστοί αριστερά και δεξιά Του. 
Η παράσταση αποδίδεται με βάση το νομισματικό πρότυπο που δημι-
ούργησε μετά την ανακατάληψη της Κωνσταντινουπόλεως το 1261 ο 
Μιχαήλ Η´ Παλαιολόγος (1259-1282), ο ιδρυτής της μακροβιότερης 
και πλέον τραγικής δυναστείας του Βυζαντίου, o οποίος στη συνέχεια 
καθιερώθηκε. Ας σημειωθεί ότι για την έκδοση αυτή του Μιχαήλ Η΄ ο 
Γεώργιος Παχυμέρης αναφέρει ότι η όψη με την Πόλη (και την Πανα-
γία) αποτελούσε τον οπισθότυπο και όχι τον εμπροσθότυπο του νομί-
σματος: «...ἐπὶ Μιχαὴλ τῆς πόλεως ἁλούσης... ...μετεγεγράφατο μὲν τὰ 
τῶν παλαιῶν σημείων, τῆς πόλεως χαραττομένης ὄπισθεν...». Ο αρχι-
κός τύπος με τα τείχη της Πόλεως εμφάνιζε έξι τριπλούς πύργους,·αρ-
γότερα, μετά τα πρώτα έτη του 14ου αιώνα, η ούτως ή άλλως σχηματι-
κή απόδοση περιορίζεται στην απεικόνιση τεσσάρων τριπλών πύργων.

Pachymeres, τόμος II, 494. Grierson 1982, 286, 291-293. Hendy 1985, 527. DOC, 
V.1, 138, πίν. 13, αρ. 126, και V.2, Class II(b), b, αρ. 327 κ.εξ. Talbot 2005, 23, 37-38. 
Grierson 2007, 27. Στόγιας 2013, 87, σημ. 85.

Γ.Θ.Κ.
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189
Β΄ μισό 12ου αι. – πρώιμος 13ος αι.
Διάμ. 3,48 εκ., βάρ. 16,20 γρ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 492β

Οι βυζαντινές βούλλες ως ψηφίδες συνθέτουν ένα πολύχρωμο σκη-
νικό και συνιστούν ανοικτό βιβλίο πληροφόρησης για το βίο και 
τον πολιτισμό των βυζαντινών, καθώς το Βυζάντιο αποτελούσε την 
πεμπτουσία της γραφειοκρατίας, αλλά και της ιδιωτικής επιστολο-
γραφίας. Οι επιγραφές και οι παραστάσεις των μολυβδοβούλλων 
αποκαλύπτουν μίαν ακόμη πτυχή της βαθιάς θρησκευτικής πίστης 
των βυζαντινών. Οι εικονογραφικές και επιγραφικές επιλογές σε 
αυτά καθορίζονται από τον τρόπο του σκέπτεσθαι του ίδιου του 
βυζαντινού ανθρώπου, που διαποτίζεται από θεοκρατικές αντιλή-
ψεις. Όποιος και αν είναι ο κάτοχος της βούλλας, είναι, όπως όλοι 
οι βυζαντινοί, μέλος μίας κοινωνίας που διαπνέεται από την ιδέα 
της χριστιανικής ταπεινότητας. Mε αυτή την αντίληψη διακινεί 
την αλληλογραφία του και τελικά τον εαυτό του, τους τίτλους, τα 
αξιώματά του και κάποτε τις φιλοδοξίες και τις επιδιώξεις του. Οι 
στρατιωτικοί άγιοι, όπως ο άγιος Γεώργιος, ο άγιος Δημήτριος και 
οι άγιοι Θεόδωροι αποτελούν αγαπημένες επιλογές των αξιωμα-
τούχων και τιτλούχων του στρατοκρατικού βυζαντινού κράτους. 

Stavrakos 2000, 386-387, αρ. 262.

Γ.Ν.

Μολυβδόβουλλο Κωνσταντίνου Τορνίκη 
Σεβαστού με τον άγιο Γεώργιο
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190
1056 - 1057
Διάμ. 3,20 εκ., βάρ. 27,085 γρ.
Δωρεά Δημητρίου Πόρτολου 
Θεσσαλονίκη, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, αρ. ευρ. ΒΜο 87

Στον εμπροσθότυπο απεικονίζεται ο αρχάγγελος Μιχαήλ μετω-
πικός, με περίτεχνη κόμμωση και ενδυμασία να κρατάει λάβαρο 
στο δεξί χέρι και σφαίρα στο αριστερό. Στο πεδίο δεξιά και αρι-
στερά ΜΙ ΧΛ (Μιχαήλ), ενώ στον οπισθότυπο σε οκτώ στίχους: + 
ΚЄΡ Θ / ΤѠ CѠΔVۥ / ΚΑΤΑΚΑΛѠ / ΜΑΓΙCΤΡѠ / ΚΑΙΔΟΥΚΗ 
/ ΑΝΤΙΟΧЄΙ / ΤѠΚЄΚΑΜ / ΜЄΝ (+ Κ(ύρι)ε β(οή)θ(ει) / τω σω 
δ(ο)ύ(λω) / Κατακαλώ(ν) / μαγίστρω / και δουκή / Αντιοχεί(ας) / 
τω Κεκαμ / μέν(ω)). Σφραγίδα του στρατηγού Κατακαλών Κεκαυ-
μένου, ελληνο-αρμενικής οικογενείας της Κολώνιας στη δυτική 
Μικρά Ασία. Η ζωή του είναι γνωστή από το έργο του Ιωάννη 
Σκυλίτζη, Σύνοψις Ιστοριών. Ο Κωνσταντίνος Μονομάχος (1042-
1055) τον τοποθέτησε στρατιωτικό και πολιτικό διοικητή του θέ-
ματος της Αντιοχείας με το αξίωμα του δούκα και του μαγίστρου. 
Οι βυζαντινές σφραγίδες εικονογραφούνται συχνά με θρησκευτικά 
θέματα. Επικρατεί η απεικόνιση της Θεοτόκου, του Χριστού, των 
αγίων, αλλά και σύνθετων εικονογραφικών θεμάτων όπως ο Ευαγ-
γελισμός, η Σταύρωση και η Ανάσταση. Πολλές φορές ο κάτοχος 
της σφραγίδας επιλέγει τον άγιό του, που συχνά φέρει και το όνομά 
του, τον οποίο θεωρεί προστάτη του ιδίου και της οικογένειάς του.

Πολυχρονάκη 2006, 100-115.

Μ.Π.

Μολυβδόβουλλο του στρατηγού Κατακαλών 
Κεκαυμένου με τον αρχάγγελο Μιχαήλ
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