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ΠρΟλΟΓΙκΟ σηΜΕΙΩΜα

η μυθολογία του Ηρακλή, πλούσια σε σύμβολα και πρότυπα, και η ταύτιση του ίδιου του ήρωα 
με τη δύναμη, το θάρρος και τον αγώνα για την επικράτηση του καλού τον κατέστησαν 
ένα διαχρονικό οικουμενικό σύμβολο. Ήδη από την αρχαιότητα, ηγεμόνες, κατακτητές και 

βασιλικές γενιές ενστερνίστηκαν τις αρετές του ήρωα για να αιτιολογήσουν τη δική τους δύναμη και 
ισχύ, αλλά και τις πολιτικές και άλλες πράξεις τους, επικαλούμενοι την καταγωγή τους από αυτόν, όπως 
οι δωριείς, ο μακεδονικός βασιλικός οίκος, και κυρίως ο ίδιος ο μέγας Αλέξανδρος.

μεγάλη απήχηση είχε ο Ηρακλής ως hercules στη ρωμαϊκή περίοδο, η οποία διατηρήθηκε στον 
μεσαίωνα, για να αποθεωθεί κατά την Αναγέννηση από μεγάλους καλλιτέχνες, καθώς η δύναμη, αλλά 
και η νίκη του έναντι των δυνάμεων του σκότους ταίριαζαν στο ουμανιστικό πνεύμα της περιόδου.

Στις πολλαπλές αναπαραστάσεις του Ηρακλή μέσα στους αιώνες, υπάρχει χώρος και για την πιο 
ανθρώπινη, συναισθηματική και παιγνιώδη, πλευρά της προσωπικότητάς του, ακόμη και για την τρέλα 
(λαμπρό παράδειγμα η τραγωδία του Ευριπίδη «Ηρακλής μαινόμενος»). Η μορφή του ήρωα παραμένει 
ζωντανή έως τις μέρες μας σε ποικίλες μορφές τέχνης, με έμφαση στον κινηματογράφο ή τις τηλεοπτικές 
σειρές, και φυσικά στην ποπ κουλτούρα. 

Το Νομισματικό μουσείο της Αθήνας μέσα από τη διοργάνωση της εξαιρετικά ενδιαφέρουσας έκθεσης 
με τίτλο «Ηρακλής Ήρως διαχρονικός και Αιώνιος» επιχειρεί να αναδείξει τη διαχρονική παρουσία 
του Ηρακλή και τις μεταμορφώσεις στις οποίες υπόκειται η μορφή του στο πέρασμα των αιώνων. 
Γνωστά, αλλά και άγνωστα νομίσματα που για πρώτη φορά παρουσιάζονται στο κοινό, από τις πλούσιες 
και μοναδικές συλλογές του Νομισματικού μουσείου, όχι μόνον από τον ελλαδικό χώρο, αλλά και 
από πολλές πόλεις του τότε γνωστού αρχαίου κόσμου, συνομιλούν σε αυτή την έκθεση με σύγχρονα 
ζωγραφικά έργα του δημοφιλούς εικαστικού Παύλου Σάμιου με θέμα τους άθλους του Ηρακλή. Την 
έκθεση συνοδεύει κατάλογος με συμβολές έγκριτων Ελλήνων αρχαιολόγων που αναδεικνύουν τη 
διαχρονικότητα του Ήρωα και τον ρόλο που διαδραμάτισε ως σύμβολο συνδεδεμένο με όλες τις φάσεις 
της εξέλιξης της ανθρωπότητας και του ελληνικού πνεύματος. 

μέσα από τέτοιες θεματικές εκθέσεις τα μουσεία του Υπουργείου Πολιτισμού συμβάλλουν στην 
καλύτερη κατανόηση και πρόσληψη του παρελθόντος από το ευρύ κοινό, αλλά και στην εμβάθυνση της 
γνώσης και την εξωστρέφεια της αρχαιολογικής και ιστορικής έρευνας. 

 

Κώστας Στρατής
Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού

Αργυρό τετράδραχμο Αλεξάνδρου Γ΄
(αρ. κατ. 100, λεπτομέρεια)
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Ο Ηρακλής στην αρχαία τέχνη: είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ένα θέμα πιο εκτεταμένο 
ή ποικίλο, και η έκθεση «Ηρακλής Ήρως διαχρονικός και Αιώνιος» δεν το αδικεί καθόλου, 
καθώς παρουσιάζει ένα σπάνιο σύνολο ξεχωριστών –και σε ορισμένες περιπτώσεις εξαίσιων– 

νομισμάτων, ημιπολύτιμων λίθων, αλλά και συμβόλων. Τα περισσότερα από αυτά τα αντικείμενα 
δεν έχουν ξαναπαρουσιαστεί έως τώρα στο κοινό. Η έκθεση περιλαμβάνει ορισμένα αξιόλογα 
τεχνουργήματα, τα οποία βρίσκονταν για δεκαετίες στο θησαυροφυλάκιο του Νομισματικού μουσείου. 
Από αυτή την άποψη, η έκθεση αποτελεί ένα ορόσημο, και ο Κατάλογος θα επιτρέψει σε όσους και όσες 
δεν μπορούν να την επισκεφθούν να μάθουν περισσότερα για τον Ηρακλή. Τα κείμενα του Καταλόγου 
υπογράφουν σημαντικοί μελετητές και τα 340 νομίσματα, σύμβολα και σφραγιδόλιθοι δημοσιεύονται και 
απεικονίζονται πλήρως. Το Νομισματικό μουσείο, με το πλήθος των προσκτημάτων του –περισσότερα 
από 600.000 νομίσματα και άλλα αντικείμενα, όπως σφραγιδόλιθους, πήλινα σφραγίσματα, σύμβολα 
κλπ.– θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα μουσεία του είδους του στον κόσμο, αν και είναι ένα από 
τα λιγότερο γνωστά, για αυτό εκθέσεις, όπως η συγκεκριμένη, που είναι αφιερωμένη στον Ηρακλή, 
προβάλλουν με τον καλύτερο τρόπο τους θησαυρούς που απόκεινται σε αυτό.

Ο Ηρακλής είναι ο διασημότερος από όλους τους ήρωες της αρχαιότητας και συχνά θεωρείται ως ο 
μόνος αληθινά πανελλήνιος ήρωας, δεδομένου ότι η προσωπικότητα και οι λατρείες του δεν συνδέονταν 
με ένα μόνο μέρος, όπως συμβαίνει με πολλούς άλλους ήρωες ή θεότητες. Ιδιαίτερα γνωστοί ήταν οι 
δώδεκα άθλοι που κλήθηκε να επιτελέσει και οι οποίοι απεικονίζονταν συχνά, συνήθως σε ένα σαφώς 
καθορισμένο εικονογραφικό κανόνα γνωστό στους αρχαίους θεατές. Ο Ηρακλής ήταν ο γιος του δία 
και της Αλκμήνης, κόρης του βασιλιά των μυκηνών, και, όπως συνέβαινε συχνά στις σχέσεις του δία 
με όμορφες γυναίκες, η Ήρα παρενέβη πριν ακόμα γεννηθεί το μωρό. Ο Όμηρος περιγράφει (Ιλιάς Τ 
114-134) πώς η θεά καθυστέρησε τη γέννηση του ήρωα έως ότου να γεννηθεί (ελαφρώς πρόωρα) 
ο ξάδερφός του Ευρυσθέας, ο οποίος με αυτόν το τρόπο απέκτησε το δικαίωμα να γίνει βασιλιάς της 
Τίρυνθας. Στη συνέχεια, η ζηλόφθονη Ήρα έστειλε δύο φίδια για να φονεύσουν τον Ηρακλή, ο οποίος 
όμως ήδη από βρέφος διέθετε υπερφυσικές δυνάμεις και κατάφερε να τα στραγγαλίσει. Η σκηνή είναι 
δημοφιλής σε νομίσματα, στα οποία εικονίζεται το καθιστό γυμνό βρέφος να κρατά από ένα φίδι στα 
δύο του ανασηκωμένα χέρια.

Οι περίφημοι δώδεκα άθλοι του Ηρακλή είναι αναμφισβήτητα από τις προσφιλέστερες απεικονίσεις σε 
νομίσματα. Ο πιο δημοφιλής άθλος του ήρωα ήταν η πάλη του με το λιοντάρι της Νεμέας, το οποίο 
χρειάστηκε να στραγγαλίσει με τα γυμνά του χέρια. Από εκεί απέκτησε το πιο διάσημο εικονογραφικό 
χαρακτηριστικό του, τη δορά του λιονταριού, την οποία φορούσε πάνω από το κεφάλι και το σώμα 
του για προστασία. δεδομένου ότι το στρογγυλό σχήμα των νομισμάτων και των ημιπολύτιμων λίθων 
είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για την απεικόνιση ενός θεϊκού ή ανθρώπινου προσώπου, η κεφαλή του 
Ηρακλή, άλλοτε αγένεια και άλλοτε γενειοφόρος, αλλά πάντοτε φορώντας τη λεοντή, είναι ένα θέμα 
το οποίο βρίσκουμε πάρα πολύ συχνά στην εικονογραφία. Αυτό ξεκινάει στην ύστερη αρχαϊκή εποχή, 
όταν μια από τις πρώτες απεικονίσεις μπορεί να βρεθεί σε ένα εξαιρετικό σύνολο στατήρων της δικαίας 
στη Θράκη, μαζί με μικρότερες υποδιαιρέσεις. Κατά την κλασική περίοδο, τα πιο όμορφα νομίσματα 
προέρχονται από τη Σικελία, όπου η τέχνη της χαρακτικής έφθασε στο αποκορύφωμά της τον 5ο και 
4ο αι. π.Χ. Οι τύραννοι των Συρακουσών ή της Γέλας ήταν διάσημοι προστάτες αυτής της τέχνης και τα 
νομίσματα παρουσιάζουν συχνά υψηλό βαθμό καλλιτεχνικής καινοτομίας. Τα εξαίσια τετράδραχμα της 
Καμάρινας αποτελούν παραδείγματα αυτού του υψηλού σημείου χάραξης στα τέλη του 5ου αι. π.Χ., 
λίγο πριν η πόλη κατακτηθεί και καταστραφεί από τους Καρχηδονίους το 405 π.Χ. Ενώ η παράσταση του 
τεθρίππου στην εμπρόσθια όψη σχετίζεται στενά με τη νομισματοκοπία των γειτονικών Συρακουσών, 
ο Ηρακλής φαίνεται να είναι ένας ήρωας που με κάποιο άγνωστο τρόπο συνδέεται με την πολιτική και Χρυσός στατήρας Φιλίππων

(αρ. κατ. 18, λεπτομέρεια)

ΠρΟλΟΓΟσ
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τη θρησκεία στην ίδια την Καμάρινα. μια άλλη περίπτωση άθλου του Ηρακλή που αποτυπώθηκε στα 
νομίσματα αφορούν οι θαυμάσιες κοπές της Στυμφάλου στην Αρκαδία: στους στατήρες απεικονίζεται 
ο Ηρακλής, ενώ στις μικρότερες υποδιαιρέσεις τα κεφάλια των πτηνών. Στη ρωμαϊκή περίοδο ο 
Ηρακλής παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής και στις εκδόσεις της Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο και της 
Σεβαστουπόλεως-Ηρακλειουπόλεως στον Πόντο, στις οποίες απεικονίζονται περίπλοκες σκηνές με τον 
Ηρακλή να αγωνίζεται εναντίον διαφόρων τεράτων. 

Οι δώδεκα άθλοι επιβλήθηκαν ως τιμωρία στον Ηρακλή, ο οποίος, σε μια στιγμή τρέλας, φόνευσε 
τη σύζυγό του μεγάρα και τα παιδιά τους. Αν και η μανία του ήρωα προκλήθηκε από την Ήρα, ο 
ίδιος, ωστόσο, θεωρήθηκε υπεύθυνος για αυτή την απάνθρωπη πράξη και υποχρεώθηκε να υπηρετήσει 
τον βασιλιά Ευρυσθέα για δώδεκα χρόνια, εκτελώντας δώδεκα αποστολές, οι οποίες από την αρχή 
φαίνονταν εντελώς αδύνατον να επιτευχθούν. Η δύναμη και το μένος του ήρωα επικεντρώθηκαν 
έτσι στην εξάλειψη διάφορων τεράτων, στην υπηρεσία της ανθρωπότητας και της προσωπικής του 
αναζήτησης για εξιλέωση. Αν και ο Ηρακλής και οι πράξεις του κατέχουν μια ιδιαίτερη θέση στους 
Έλληνες και τους Ρωμαίους, ο θάνατος και η επακόλουθη αποθέωσή του τον ανέδειξαν στο επίπεδο 
ενός θεού.

Ωστόσο, οι άθλοι του Ηρακλή από μόνοι τους δεν θα μπορούσαν να τον καθιερώσουν ως τον προσφιλέστερο 
θεό στους χαρακτήρες των αρχαίων νομισμάτων. Αυτό που έπαιξε καθοριστικό ρόλο ώστε η μορφή του να 
διαδοθεί και να γίνει ευρύτατα αποδεκτή σε πολλούς λαούς στον αρχαίο κόσμο ήταν η σύνδεση του Ηρακλή 
με τον μέγα Αλέξανδρο, καθώς ο τελευταίος επέλεξε να απεικονίσει τον ήρωα στα νομίσματά του. Αν και 
ο Ηρακλής ως μυθικός πρόγονος του βασιλικού οίκου των Αργεαδών είχε ήδη απεικονισθεί στις κοπές των 
προκατόχων του τον 4ο αι. π.Χ., ο Αλέξανδρος εξέδωσε τα περίφημα νομίσματά του με την κεφαλή του 
Ηρακλή στην εμπρόσθια όψη και τον δία στην οπίσθια μετά την εκστρατεία του στην Κιλικία στη Νοτιοδυτική 
μικρά Ασία. Παρόλο που ήταν πιθανόν σαφές στους συγχρόνους του Αλεξάνδρου ότι η εικονιζόμενη μορφή 
ήταν ο Ηρακλής και όχι ο ίδιος ο βασιλιάς, η κεφαλή του ήρωα έγινε εξαιρετικά δημοφιλής και υιοθετήθηκε 
σε διάφορες παραλλαγές τόσο από άλλους ηγεμόνες όσο και από πολλές πόλεις.

Παρά το γεγονός ότι ο Ηρακλής ως ήρωας δεν συνδέεται με μια μόνο γεωγραφική περιοχή, πολλές 
πόλεις στον αρχαίο κόσμο έλαβαν το όνομά τους από τον Ηρακλή και μάλιστα πολλές από αυτές 
τον απεικόνισαν ως τον επώνυμο ήρωα τους στις νομισματικές τους εκδόσεις. Αυτό που προκαλεί 
εντύπωση είναι πως η μορφή του Ηρακλή έφθασε σε περιοχές της Αφρικής και της Ασίας. Παρόλο 
που ήταν ελληνικής προέλευσης, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός σε λαούς σε όλο τον αρχαίο κόσμο από τη 
βόρεια Αφρική, στη Σικελία, στην Ελλάδα και τη Θράκη, σε όλη τη μικρά Ασία έως και τη βακτριανή. 
Τα νομίσματα στον Κατάλογο της έκθεσης αντικατοπτρίζουν με τον καλύτερο τρόπο το γεωγραφικό 
και πολιτισμικό εύρος του Ηρακλή. Το γεγονός ότι σε πολλά χάλκινα νομίσματα, καθώς και σύμβολα, 
απεικονίζεται ο Ηρακλής ή τα όπλα του, όπως το ρόπαλο και το τόξο, υποδεικνύουν ότι έχαιρε ευρύτερης 
αποδοχής, πέρα από τις ανώτερες τάξεις. Τα σύμβολα, συχνά κατασκευασμένα από ευτελή μέταλλα, 
όπως ο μόλυβδος, χρησιμοποιήθηκαν για μικρότερης κλίμακας συναλλαγές στους χώρους της αγοράς 
των αρχαίων πόλεων και δεν έχουν τόσο επίσημο χαρακτήρα. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, 
η μοναδική συλλογή συμβόλων του Νομισματικού μουσείου απεικονίζει τη θέση του Ηρακλή στις 
κοινωνικές και οικονομικές τάξεις που παρήγαγαν και χρησιμοποίησαν σύμβολα.

Τα νομίσματα ή τα σύμβολα είναι μικρά αντικείμενα στα οποία μια περίτεχνη σκηνή, όπως ένας άθλος 
του Ηρακλή, μπορεί να μην απεικονίζεται τόσο εύκολα όσο σε ένα αγγείο. Αυτό που πραγματικά 
αναδεικνύει η συγκεκριμένη έκθεση είναι ότι τα νομίσματα μπορούν να συμβάλουν στην κατανόηση του 
μύθου του Ηρακλή σε τοπικό επίπεδο ή της χρήσης του στη λατρεία των ηγεμόνων. Είναι εξαιρετικό 
το γεγονός ότι τα περισσότερα νομίσματα δεν έχουν δημοσιευθεί στο παρελθόν και μερικά από αυτά 
τα σπάνια παραδείγματα, όπως ο χρυσός στατήρας του Φιλίππου Ε΄ (αρ. κατ. 247) θα τέρψουν εξίσου 
ειδικούς και ευρύτερο κοινό.

δρ Üte Wartenberg
American numismatic Society, Νέα Υόρκη



ΠΡΟλΟΓΟΣ 19

Χρυσός στατήρας του Φιλίππου Ε΄  
(αρ. κατ. 247)
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EΙσαΓΩΓη

Ο φιλοσοφικός στοχασμός, οι θεσμοί, η τέχνη και η λογοτεχνία του δυτικού κόσμου έχουν 
επηρεασθεί από την ακατάλυτη δύναμη του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, που αναδύθηκε 
και μετασχηματίσθηκε στον ανατολικό μυχό της μεσογειακής λεκάνης και, στη συνέχεια, 

εξαπλώθηκε έως τα πέρατα της Ευρώπης και την Ασία. Στον αφηγηματικό και παραστατικό κύκλο των 
αρχαίων ελληνικών και ρωμαϊκών μύθων περί θεών, ημίθεων, ηρώων και μυθικών όντων πρωταγωνιστεί 
ο Ηρακλής, ο ύπατος από γενιά θεός και άνθρωπος.

O Ηρακλής, μία μυθολογική προσωπικότητα με πολλαπλούς συμβολισμούς, αποτέλεσε και αποτελεί 
έμπνευση και μέσο διοχέτευσης προτύπων και μηνυμάτων από τους αρχαίους μέχρι και τους νεότερους 
χρόνους. Η μορφή του, ως πανελλήνιο, πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο πρότυπο ρώμης, αρετής και 
δικαιοσύνης και φορέας πολιτικό-κοινωνικών, θρησκευτικών και ηθικών μηνυμάτων, άφησε ανεξίτηλο 
το αποτύπωμά της στην Ιστορία ανά τους αιώνες.

Η παρούσα έκθεση με τίτλο «Ηρακλής Ήρως διαχρονικός και Αιώνιος», που τελεί υπό την αιγίδα 
της Αυτού Εξοχότητος του Προέδρου της Ελληνικής δημοκρατίας Κυρίου Προκοπίου Παυλόπουλου, 
αποσκοπεί, κυρίως μέσω των νομισματικών παραστάσεων, στην παρουσίαση και ανάλυση των διαφόρων 
εικονογραφικών μορφών της πολυδιάστατης προσωπικότητας του θεού-ήρωα, με συγκεκριμένα 
γνωρίσματα και χαρακτηριστικά, η απόδοση των οποίων διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή και 
τις αισθητικές αντιλήψεις της κάθε περιόδου.

Η Έκθεση περιλαμβάνει τριακόσιες σαράντα έξι αρχαιότητες. Συγκεκριμένα ένα πινάκιο, δύο γλυπτά 
και ένα χρυσό νόμισμα από τα Αρχαιολογικά μουσεία Άμφισσας και δελφών, δύο αττικές και μία 
βοιωτική επιγραφή από το Επιγραφικό μουσείο, καθώς και τριακόσια τριάντα εννέα αρχαία ελληνικά, 
ελληνορωμαϊκά και ρωμαϊκά νομίσματα, χρυσά, αργυρά, χάλκινα και από ήλεκτρο, μολύβδινα, πήλινα και 
χάλκινα σύμβολα, σφραγιδόλιθους και δακτυλιόλιθους από τις Συλλογές του Νομισματικού μουσείου 
και από την Ιδιωτική Συλλογή του Θεόδωρου Αραβάνη. 

Τα παραπάνω αντικείμενα, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ πολιτειακό, γεωγραφικό και χρονολογικό 
πλαίσιο - πόλεις-κράτη, έθνη, Κοινά, βασίλεια και αυτοκρατορίες από τη δυτική μεσόγειο μέχρι και 
τα βάθη της Ανατολής και από τους κλασικούς μέχρι και τους νεότερους χρόνους - συνομιλούν με 
τα δεκαεννέα ζωγραφικά έργα του αναγνωρισμένου διεθνώς εικαστικού Παύλου Σάμιου, Καθηγητή 
της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, που αντλούν την έμπνευσή τους από τον Ηρακλή και τους 
Άθλους του. Ο Ηρακλής του Σάμιου ενδύεται την εικόνα ενός ρωμαλέου αγροτόπαιδου με αρχοντικά 
χαρακτηριστικά, που έρχεται σε καιρούς αντιηρωικούς όπως οι δικοί μας, να υπενθυμίσει αξίες και 
αρετές, με αντοχή μέσα στο χρόνο υπεράνω μύθου και πραγματικότητας. 

Η έκθεση χωρίζεται σε τέσσερις θεματικές ενότητες: Η πρώτη ενότητα πραγματεύεται τις ιδεαλιστικές 
ή μη προσωπογραφίες (κεφαλή αγένειος, γενειοφόρος, με ή χωρίς λεοντή) του θεού-ήρωα στους 
χαρακτήρες των νομισμάτων, στα σύμβολα και στους σφραγιδόλιθους, καθώς και τους εικονογραφικούς 
του τύπους (ιστάμενος, καθήμενος, τοξότης), οι οποίοι αναπαράγουν ή δανείζονται στοιχεία από γνωστά, 
από τις γραπτές πηγές, έργα φημισμένων καλλιτεχνών, για τα οποία αντλούμε επίσης πληροφορίες 
μέσω των μεταγενέστερων ρωμαϊκών γλυπτών. Η δεύτερη ενότητα εστιάζει στα όπλα, όπως το ρόπαλο 
και η λεοντή, κατεξοχήν σύμβολα του ήρωα, καθώς και το τόξο και η φαρέτρα, εκ των οποίων τα 
περισσότερα αποτελούσαν δώρα θεών. Η τρίτη ενότητα επικεντρώνεται στην παιδική του ηλικία με 
τις γνωστές παραστάσεις του Ηρακλή δρακονοπνίγοντα, τους άθλους και τα κατορθώματα του και η 
τελευταία στην αφομοίωση του με άλλες θεότητες της Ανατολής. 

Και στις τέσσερις ενότητες παρουσιάζονται απεικονίσεις του θεού-ήρωα σε νομίσματα πόλεων, Κοινών 
και βασιλείων που συνδέονται με τη λατρεία του ως μυθικού οικιστή/ιδρυτή και γενάρχη, την παιδική 

γνωρίσματα και χαρακτηριστικά, η απόδοση των οποίων διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή και 
τις αισθητικές αντιλήψεις της κάθε περιόδου.

Η Έκθεση περιλαμβάνει τριακόσιες σαράντα έξι αρχαιότητες. Συγκεκριμένα ένα πινάκιο, δύο γλυπτά 
και ένα χρυσό νόμισμα από τα Αρχαιολογικά 
βοιωτική επιγραφή από το Επιγραφικό 
ελληνορωμαϊκά και ρωμαϊκά νομίσματα, χρυσά, αργυρά, χάλκινα και από ήλεκτρο, μολύβδινα, πήλινα και 
χάλκινα σύμβολα, σφραγιδόλιθους και δακτυλιόλιθους από τις Συλλογές του Νομισματικού 
και από την Ιδιωτική Συλλογή του Θεόδωρου Αραβάνη. 

Τα παραπάνω αντικείμενα, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ πολιτειακό, γεωγραφικό και χρονολογικό 
πλαίσιο - πόλεις-κράτη, έθνη, Κοινά, βασίλεια και αυτοκρατορίες από τη 
τα βάθη της Ανατολής και από τους κλασικούς μέχρι και τους νεότερους χρόνους - συνομιλούν με 
τα δεκαεννέα ζωγραφικά έργα του αναγνωρισμένου διεθνώς εικαστικού Παύλου Σάμιου, Καθηγητή 
της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, που αντλούν την έμπνευσή τους από τον Ηρακλή και τους 
Άθλους του. Ο Ηρακλής του Σάμιου ενδύεται την εικόνα ενός ρωμαλέου αγροτόπαιδου με αρχοντικά 
χαρακτηριστικά, που έρχεται σε καιρούς αντιηρωικούς όπως οι δικοί μας, να υπενθυμίσει αξίες και 
αρετές, με αντοχή μέσα στο χρόνο υπεράνω μύθου και πραγματικότητας. 

Η έκθεση χωρίζεται σε τέσσερις θεματικές ενότητες: Η πρώτη ενότητα πραγματεύεται τις ιδεαλιστικές 
ή μη προσωπογραφίες (κεφαλή αγένειος, γενειοφόρος, με ή χωρίς λεοντή) του θεού-ήρωα στους 
χαρακτήρες των νομισμάτων, στα σύμβολα και στους σφραγιδόλιθους, καθώς και τους εικονογραφικούς 
του τύπους (ιστάμενος, καθήμενος, τοξότης), οι οποίοι αναπαράγουν ή δανείζονται στοιχεία από γνωστά, 
από τις γραπτές πηγές, έργα φημισμένων καλλιτεχνών, για τα οποία αντλούμε επίσης πληροφορίες 
μέσω των μεταγενέστερων ρωμαϊκών γλυπτών. Η δεύτερη ενότητα εστιάζει στα όπλα, όπως το ρόπαλο 
και η λεοντή, κατεξοχήν σύμβολα του ήρωα, καθώς και το τόξο και η φαρέτρα, εκ των οποίων τα 
περισσότερα αποτελούσαν δώρα θεών. Η τρίτη ενότητα επικεντρώνεται στην παιδική του ηλικία με 
τις γνωστές παραστάσεις του Ηρακλή δρακονοπνίγοντα, τους άθλους και τα κατορθώματα του και η 
τελευταία στην αφομοίωση του με άλλες θεότητες της Ανατολής. 

Και στις τέσσερις ενότητες παρουσιάζονται απεικονίσεις του θεού-ήρωα σε νομίσματα πόλεων, Κοινών 
και βασιλείων που συνδέονται με τη λατρεία του ως μυθικού οικιστή/ιδρυτή και γενάρχη, την παιδική 
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Αργυρός στατήρας Ευαγόρα Α΄
(αρ. κατ. 123, λεπτομέρεια)
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και εφηβική του ηλικία στη Θήβα, τους άθλους, τα κατορθώματα και τις εκστρατείες που λαμβάνουν 
χώρα από την μεσόγειο, την Ευρώπη και την Αφρική έως τα βάθη της Ανατολής. Σύμβολο δύναμης 
και εξουσίας, ο Ηρακλής και τα σύμβολά του, χρησιμοποιήθηκαν από βασιλείς και ηγεμόνες, οι 
οποίοι ταυτίστηκαν με τη μορφή του, αλλά και από πόλεις-κράτη και Κοινά με πολιτική σκοπιμότητα. 
Τα γνωρίσματα και οι ιδιότητές του, ευρέως γνωστές στο μεσογειακό χώρο, υιοθετήθηκαν και 
αφομοιώθηκαν και από άλλες τοπικές θεότητες, κυρίως από το φοινικικό θεό μελκάρτ. 

Η εύρεση και η επιλογή των τριακοσίων είκοσι αντικειμένων, αδημοσίευτων στην πλειονότητά τους, 
από τις Συλλογές του Νομισματικού μουσείου υπήρξε μία επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία για τους 
επιμελητές της έκθεσης. Τις συστηματικές εργασίες συντήρησης των αντικειμένων ανέλαβε το άρτια 
εξοπλισμένο εργαστήριο συντήρησης του μουσείου, με τη δυναμική των έξι συντηρητών αρχαιοτήτων. 
Ο ζωγράφος Απόστολος Καραστεργίου και η γραφίστρια μένη μπιντέρη αποτύπωσαν σχεδιαστικά 
επιλεγμένα νομίσματα για τις εποπτικές ανάγκες της Έκθεσης και τις εικαστικές του συνοδευτικού 
καταλόγου. 

Η ολοκλήρωση της μουσειολογικής και μουσειογραφικής μελέτης της έκθεσης βασίστηκε στη 
συνεργασία του επιστημονικού, του εργατοτεχνικού και του φυλακτικού προσωπικού του μουσείου, 
όλα τα τμήματα του οποίου, δίνοντας έναν τιτάνιο αγώνα, συνεργάστηκαν για να ολοκληρωθεί αυτή η 
έκθεση-γεγονός της χρονιάς για το μουσείο.

Τέλος, αφιερώνω τον κατάλογο της έκθεσης στη μνήμη της αγαπημένης φίλης και συναδέλφου βάσως 
Πέννα, διαπρεπούς νομισματολόγου, ως ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης της τεράστιας συνεισφοράς 
έως την τελευταία στιγμή της ζωής της, στο χώρο της νομισματικής επιστήμης.

Ο Ηρακλής «απήμαντος και αγήραος», θεός και αθάνατος, μας καλεί σε ένα ταξίδι στους αιώνες και 
στους τόπους που δημιούργησαν και συνομίλησαν με το μύθο του. Οδηγός μας οι τριακόσιες σαράντα 
έξι αρχαιότητες και οι δεκαεννέα σύγχρονες εικαστικές δημιουργίες, εμπνευσμένες από το βίο και τα 
έργα ενός θεϊκού ήρωα.

δρ Γεώργιος Κακαβάς
διευθυντής Νομισματικού μουσείου
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η διοργάνωση και η υλοποίηση της έκθεσης δεν θα είχε καταστεί δυνατή χωρίς τη συνεργασία και 
τη συμβολή ενός μεγάλου αριθμού φορέων, αλλά και ανθρώπων διαφόρων ειδικοτήτων. Θα ήθελα 
να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό του Νομισματικού μουσείου, που εργάστηκε σκληρά για την 
πραγμάτωση αυτού του οράματος.

Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς τα μουσεία που συμμετέχουν σε αυτήν την 
Έκθεση δανείζοντας έργα από τις συλλογές τους: Αρχαιολογικό μουσείο δελφών, Επιγραφικό μουσείο 
και Αρχαιολογικό μουσείο Άμφισσας.

Θερμές ευχαριστίες στην οργανωτική και επιστημονική επιτροπή, καθώς και στους συντελεστές του 
καταλόγου της Έκθεσης που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας συγγράφοντας τα κείμενα και 
τα λήμματα του καταλόγου: δρ Üte Wartenberg, δρ δήμητρα Τσαγκάρη, δρ μιμίκα Γιαννοπούλου, 
δρ βασιλική Ε. Στεφανάκη, Αντωνία Νικολακοπούλου, δρ Ευαγγελινή μάρκου, Στέλλα δρένη, δρ 
Ευάγγελο βιβλιοδέτη, δρ Έλενα βλαχογιάννη, δρ Ευαγγελία Γεωργίου, δρ Αναστασία Γκαδόλου, δρ 
Κατερίνη λιάμπη, Ευτέρπη Ράλλη, Ειρήνη Ρώσσιου, Ελένη Ζαββού, δρ Θεόδωρο Κουρεμπανά, Ανθούλα 
Τσαρούχα, δρ Ειρήνη-λουκία Χωρέμη, Αθανασία Ψάλτη και Νίκη Κατσικώστα.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στη φίλη αρχαιολόγο μιμίκα Γιαννοπούλου για την πολύτιμη συνεισφορά 
της και τις σοφές υποδείξεις της στα διάφορα στάδια υλοποίησης της Έκθεσης και του καταλόγου, στις 
νομισματολόγους Ευαγγελινή μάρκου και Ευαγγελία Γεωργίου για τις εποικοδομητικές συζητήσεις μας 
και τις πολύτιμες παρατηρήσεις τους. 

Η επιτυχημένη υλοποίηση της παρούσας Έκθεσης και η έκδοση του συνοδευτικού καταλόγου οφείλεται 
φυσικά στο ιδιαίτερο ενδιαφέρον και την υποστήριξη από κάθε άποψη της Alpha Bank, μόνιμου 
υποστηρικτή των δράσεων του Νομισματικού μουσείου. Θα ήθελα να τονίσω την άψογη και γόνιμη 
συνεργασία με την επιμελήτρια της Νομισματικής Συλλογής της Alpha Bank, δήμητρα Τσαγκάρη, στην 
οποία είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων.

μεταξύ των λοιπών υποστηρικτών χρήζουν ιδιαίτερης μνείας και ευχαριστιών οι Φίλοι του Νομισματικού 
μουσείου, ο Σύλλογος Υπαταίων «Οι Αινιάνες», τα μουσικά σύνολα Ιέραξ, οι εταιρείες Art Battery, 
Orphee Beinoglou International Forwarders S.A., Φίλιππος Νάκας και Οινηγός.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και συνεργάτες μου, οι οποίοι εργάστηκαν με 
μεγάλο ζήλο για την προετοιμασία αυτής της έκθεσης: βασιλική Στεφανάκη, Αντωνία Νικολακοπούλου, 
Αναστασία Ράμμου, nίκη Κατσικώστα, Έλενα Κοντού, Ρεβέκκα μαντά, Ασπασία Ραρρή, Νίκο Σιναδινάκη, 
Mαργαρίτα Σορώτου, Θεόδωρο Κουρεμπανά, Γκουενταλίνα Καραγιάννη και Θωμά Κατσαρό.

Ευχαριστίες προς τον κ. Γιάννη μετζικώφ για την εμπνευσμένη «σκηνογραφία» της Έκθεσης, στον κ. 
Θύμιο Πρεσβύτη για τον άρτιο σχεδιασμό του καταλόγου, στην αρχαιολόγο Στέλλα δρένη για την 
επιμέλεια του καταλόγου και στους εξειδικευμένους φωτογράφους Γεώργιο μεστούση και δημήτρη 
Σφαέλλο. 
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KEIMENA καταλΟΓΟυ
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α πό τοπικός ήρωας της Αργολίδας και της βοιωτίας ο Ηρακλής, πρότυπο ρώμης, αρετής 
και δικαιοσύνης, αναδείχθηκε πανελλήνιος και πανευρωπαϊκός, αφού τα κατορθώματα 
και οι άθλοι του απλώθηκαν από τη μεσόγειο έως την Κεντρική Ευρώπη1. O Ηρακλής, 

ο αντίποδας του κακού, ο δαμαστής και εξολοθρευτής των ολέθριων τεράτων2 και ο εκδικητής 
κάθε αδικίας για τη διαφύλαξη της δικαιοσύνης και του νόμου, γίνεται με τις πράξεις του σωτήρας 
και λυτρωτής της ανθρωπότητας και φορέας πολιτισμού. Ως τέτοια μυθική προσωπικότητα 
με υψηλό ήθος κυριαρχεί θεματικά στην ποίηση και την τέχνη. Oι απεικονίσεις του ήρωα 
στη γλυπτική, τη ζωγραφική και την αγγειογραφία έφτασαν σε τέτοια πληρότητα ανάδειξης 
των πλευρών του μύθου του, ώστε μερικές, όπως στα αττικά αγγεία διέσωσαν περιστατικά 
και παραλλαγές των μύθων, για τα οποία δεν σώζεται καμία αναφορά στις γραπτές πηγές3.
Οι δώδεκα άθλοι του Ηρακλή, γνωστοί και με τον όρο «δωδέκαθλο», τους οποίους ο ήρωας 
εκτέλεσε όταν βρισκόταν στην υπηρεσία του βασιλιά της Αργολίδας Ευρυσθέα, διέπονται από 
μία γεωγραφική αρχή, αφού το πρώτο μισό των άθλων πραγματοποιείται στην Πελοπόννησο, 
ενώ οι υπόλοιποι με αφετηρία το Άργος εκτυλίσσονται σε όλο και πιο απομακρυσμένες χώρες4.
Τα περισσότερα κατορθώματα του ήρωα, οι πράξεις, τα πάρεργα και ιδίως οι άθλοι με τους 
οποίους υπηρέτησε για δώδεκα χρόνια τον Ευρυσθέα εκφράζουν την ιδέα του καθαρμού του 
ήρωα από το μίασμα για τον φόνο των παιδιών του, που διέπραξε σε παροξυσμό τρέλας, 
εξασφαλίζοντάς του στη συνέχεια, με τη σωματική και πνευματική του αρετή, αλλά και μετά 
από πολλές δοκιμασίες που υπερβαίνουν το ανθρώπινο μέτρο, την αθανασία, υπερνικώντας τον 
θάνατο και φθάνοντας εν τέλει στη θεοποίηση. δεν είναι τυχαίο που οι δώδεκα άθλοι για πρώτη 
φορά συγκεντρωμένοι κοσμούν τις ισάριθμες μετόπες του ναού του δία στην Ολυμπία, του 
σημαντικότερου ναϊκού οικοδομήματος του πρώτου μισού του 5ου αι. π.Χ. στον ελληνικό χώρο, 
φανερώνοντας τη σχέση δία και Ηρακλή, τη σχέση δηλαδή πατέρα και γιου, αλλά και το βαθύ 
ηθικό περιεχόμενο του χαρακτήρα του αγαθοποιού ήρωα5.

Ο Απολλόδωρος ο Αθηναίος (Βιβλιοθήκη, 2.5-7) φαίνεται πως ήταν ο πρώτος που κατέταξε 
χρονολογικά τους δώδεκα άθλους του Ηρακλή, ενώ αναφέρεται και το όνομα του μυθογράφου 

1. larson 2009, 32-38. Για τις μετακινήσεις του ήρωα που σχετίζονται με τις εμπορικές θαλάσσιες 
εξερευνήσεις και αποικιοκρατικές μετακινήσεις των αρχαίων Ελλήνων, βλ. Αρβανιτάκη 2006, 233-237 (με 
βιβλιογραφία).

2. Ο Πίνδαρος (Νεμεόνικος Ι, 63-64) και ο Ευριπίδης (Ηρακλής, 698-700) αναφέρουν ότι θα εξοντώσει 
για το καλό των ανθρώπων θηρία στεριάς και θάλασσας. Γενικότερα για τις πηγές που αναφέρονται στον 
ήρωα συγκεντρωμένες, βλ. Wünsche 2003, 21-29.

3. Για αυτές τις περιπτώσεις, βλ. Κακριδής 1986, 15. Για την απεικόνιση της λερναίας Ύδρας με τη μορφή 
σκύλας που την οδηγεί ζωντανή ο Ηρακλής στον Ευρυσθέα σε αττικά αγγεία του 5ου αι. π.Χ., παραλλαγή 
άγνωστη στις γραπτές πηγές, βλ. Τιβέριος 1980, 109-118.

4. Κακριδής 1986, 31· larson 2009, 33-35. Ο ταξιδευτής Ηρακλής έφτασε στις άκρες του γνωστού 
κόσμου με την ίδρυση των Ηράκλειων στηλών, μία στην Ευρώπη και μία στην Αφρικανική ακτή, στα στενά 
του Γιβραλτάρ.

5. Wünsche 2003, 58-63.
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OΙ αθλΟΙ  
τΟυ ηρακλη 

ΠΟρΕΙα  
ΓΙα την αθανασΙα
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Φερεκύδη που έχει παίξει ρόλο στην κωδικοποίηση του μύθου του. Ωστόσο, πολύ πριν, ο Όμηρος 
αναφέρεται, εκτός από τη γέννηση και τους γάμους του ήρωα με την Ήβη, στον άθλο του με τον 
Κέρβερο (Ιλιάδα 7.367-397), ενώ ο Ησίοδος στη Θεογονία (11.289-332) αναφέρεται σε πέντε 
από τους δώδεκα άθλους6.

Ο άθλος που θεωρείται πρώτος και αποτυπώνεται συχνότερα στην αγγειογραφία, τη γλυπτική, 
αλλά και τη νομισματική εικονογραφία είναι η πάλη του ήρωα με το λιοντάρι της Νεμέας, το 
οποίο σύμφωνα με τον Ησίοδο (Θεογονία 327) γεννήθηκε από την Έχιδνα και τον Όρθρο, ήταν 
άτρωτο και κατασπάραζε ζώα και ανθρώπους της περιοχής.7 Η αρχαϊκή τέχνη της Πελοποννήσου, 
και κυρίως η κορινθιακή και η αττική αγγειογραφία, επιλέγει την απεικόνιση της όρθιας πάλης 
των μορφών, τονίζοντας κάθε φορά την αθλητική δύναμη του ήρωα και τη δραματική σύλληψη 
της νίκης, όπως συμβαίνει σε έργα του λυδού και αγγειογράφων του κύκλου του8 (εικ. 1). Στον 
Ζωγράφο του Άμαση οι θεατές που παρακολουθούν την πάλη έχουν αντικατασταθεί από τους 
συμπαραστάτες του ήρωα, την Αθηνά και τον Ιόλαο, ενώ στα έργα του Εξηκία και του Σακωνίδη 
ακολουθείται η παράδοση που θέλει τον Ηρακλή να παλεύει με τα όπλα του εναντίον του 
θηρίου9 .Περισσότερο μνημειώδες είναι το νέο σχήμα απεικόνισης των μορφών ξαπλωμένων, 
όπως αποτυπώνεται σε έργα των Ζωγράφων του λυσιππίδη, του Αντιμένη και του Ανδοκίδη, και 
λίγο αργότερα σε καλλιτέχνες του ερυθρόμορφου ρυθμού10.

Το σχήμα της όρθιας πάλης των πρωταγωνιστών προτιμάται και από τους χαράκτες των νομισμάτων 
από την Ηράκλεια της λευκανίας (αρ. κατ. 271-272), και τη Σούεσσα της Καμπανίας (αρ. κατ. 269), 
αλλά και από τους χαράκτες του αργυρού τετράδραχμου της Παιονίας (αρ. κατ. 274), του αργυρού 
στατήρα της Κιλικίας (αρ. κατ. 275) και του χρυσού νομίσματος των Συρακουσών (αρ. κατ. 273)11. 

Σε όλα αυτά τα νομίσματα, που χρονολογούνται περίπου στην ίδια εποχή, η πάλη χαρακτηρίζεται 
από μεγάλη ένταση. Εικονίζεται η στιγμή που ο Ηρακλής έχει πιάσει με τα χέρια του το κεφάλι του 
ζώου προσπαθώντας να το πνίξει και το έχει σηκώσει πάνω από το έδαφος, τονίζοντας, όπως και 
στην ερυθρόμορφη αγγειογραφία, τα απουλικά αγγεία και τα ανάγλυφα της ύστερης εποχής (εικ. 2), 
την αθλητική και σωματική δύναμη του ήρωα12. Αντίθετα, σε μεμονωμένα ελληνορωμαϊκά νομίσματα 
από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου επί Αντωνίνου Ευσεβούς (αρ. κατ. 319), την Αγχίαλο επί Σεπτίμιου 

Εικ. 1: 
μελανόμορφος αττικός κιονωτός κρατήρας  
του Ζωγράφου του λούβρου F6.  
Ο Ηρακλής με το λιοντάρι της Νεμέας.
550-540 π.Χ. Από τις Θεσπιές της βοιωτίας.  
ΕΑμ αρ. ευρ. 440  
Εθνικό Αρχαιολογικό μουσείο. Φωτ. μουσείου. 
©: ΥΠΠΟΑ/ΤΑΠΑ

Εικ. 2: 
Ορθογώνιος βωμίσκος με ανάγλυφη διακόσμηση.  
Α όψη: Ο Ηρακλής και το λιοντάρι της Νεμέας.  
1ος αι. μ.Χ. Από την Αθήνα. ΕΑμ αρ. ευρ. 3280  
Εθνικό Αρχαιολογικό μουσείο. Φωτ. Γαλανόπουλος. 
©: ΥΠΠΟΑ/ΤΑΠΑ

6. Κακριδής 1986, 29-31· λιάσκα 2017, 86-87.

7. Για τον άθλο του Ηρακλή και τις αρχαίες πηγές που αναφέρουν τον μύθο, βλ. Κακριδής 1986, 31-36· 
LIMC V (1990), λ. Herakles, 16-17 [W. Felten].

8. Για το εικονογραφικό αυτό σχήμα, βλ. LIMC V (1990), λ. Herakles, 17-25, 31-32 [W. Felten]· Αρβανιτάκη 
2006, 111-115.

9. Σύμφωνα με τις πηγές το λιοντάρι της Νεμέας ήταν άτρωτο στα όπλα και ο Ηρακλής για να το νικήσει 
βασίστηκε στη σωματική του δύναμη (βλ. σημ. 7).

10. βλ. ενδεικτικά, Wünsche 2003, 78-82.

11. Για τα νομίσματα από τη λευκανία και την Παιονία, βλ. Τσαγκάρη 2011, 128 αρ. 275-276· Vollkommer 
1988, 2 αρ. 15-16 και για τις απουλικές παραστάσεις, 2-3 αρ. 9 εικ. 3.

12. Πρβλ. τον ορθογώνιο βωμίσκο του Εθνικού Αρχαιολογικού μουσείου του 1ου αι. μ.Χ., του οποίου 
και οι τέσσερις πλευρές εικονίζουν τους άθλους του Ηρακλή: Σαραγά et al. 2017, 178-179, αρ. 112 [Ε. 
Βλαχογιάννη].
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Σεβήρου (αρ. κατ. 278), καθώς και τη μαρκιανόπολη (αρ. κατ. 279) και τη Σεβαστόπολη (αρ. κατ. 
280) επί Γαλλιηνού, το θέμα χάνει τη δύναμή του και παρουσιάζεται χωρίς ιδιαίτερη ένταση και 
δραματικότητα, παρόλο που ο Ηρακλής τοποθετείται, λόγω υπεροχής, πολύ πιο πάνω από το ζώο. 
Τα ίδια περίπου γνωρίσματα διακρίνονται και στην απεικόνιση του θέματος σε αργυρά δηνάρια την 
εποχή της Ρωμαϊκής δημοκρατίας (αρ. κατ. 276-277) και σε ένα πήλινο σφράγισμα παπύρου (αρ. κατ. 
281), όπου οι μορφές είναι περισσότερο στατικές και σχηματοποιημένες. Περισσότερες λεπτομέρειες 
του θέματος παρέχουν οι σφραγιδόλιθοι της Συλλογής Καραπάνου (αρ. κατ. 284-285) στους οποίους 
υπάρχει το χαρακτηριστικό όπλο του ήρωα, το ρόπαλο, ενώ οι πρωταγωνιστές παλεύουν, σε ένα 
πρώιμο εικονογραφικό σχήμα, σχεδόν γονατιστοί13.

Ως δεύτερος άθλος του Ηρακλή αναφέρεται ο αγώνας του με την Ύδρα, η οποία, σύμφωνα με 
τον Ησίοδο, είχε πελώριο σώμα και εννέα φιδίσια κεφάλια που ξερνούσαν φωτιά, καίγοντας 
ανθρώπους, ζώα και σπαρτά14. Γεννημένη από την Έχιδνα και αναθρεμμένη από την Ήρα, ζούσε 
στην περιοχή της λίμνης λέρνας στην Αργολίδα, από την οποία πήρε το όνομά της. Ωστόσο, η 
φωλιά της βρισκόταν πάνω σε έναν λόφο δίπλα στη λίμνη κοντά στην πηγή Αμυμώνη15. Η ει-
κονογραφική απόδοση του μύθου είναι γνωστή ήδη από τον 8ο αι. π.Χ. σε βοιωτικές πόρπες16, 
ενώ στην αγγειογραφία οι παλαιότερες απεικονίσεις του θέματος, που συναντώνται σε κοριν-
θιακά και ερετριακά αγγεία (εικ. 3), στους τυρρηνικούς αμφορείς και στις καιρετανές υδρίες, 
χρονολογούνται προς το τέλος του 7ου αι. π.Χ. Στην Αττική ο μύθος κοσμεί το πώρινο αέτωμα 
από την Ακρόπολη των Αθηνών, ενώ στην αττική αγγειογραφία το θέμα δεν είναι τόσο συχνό 
όσο ο προηγούμενος άθλος17. Ο Ζωγράφος της Επιτήδευσης το εικονογραφεί σε αμφορείς, με 
τον Ηρακλή να μάχεται εναντίον του τέρατος με άρπη, παρουσία συνήθως της Αθηνάς και του 
Ιόλαου. Στη σκηνή ωστόσο δεν υπάρχει ένταση, αφού υποβαθμίζεται το στοιχείο της πάλης με 
ένα επικίνδυνο και φοβερό τέρας, που, σύμφωνα με τον μύθο, όταν κοβόταν ένα από τα κεφάλια 
του ξεπηδούσαν στη θέση του τα διπλάσια18. Σε ορισμένες παραστάσεις αγγείων της εποχής του 
μελανόμορφου ρυθμού, σε μαρμάρινα ανάγλυφα του 3ου αι. π.Χ. από την περιοχή της λέρνας19, 
καθώς και σε υστερότερα έργα πλαστικής (εικ. 4) παριστάνεται και ο τεράστιος καρκίνος που 
έχει στείλει η Ήρα για να βοηθήσει το τέρας και σε ορισμένες περιπτώσεις η νύμφη του τόπου, 
η λέρνα. Στον ερυθρόμορφο αμφορέα στο λένινγκραντ, η Ύδρα παριστάνεται να τυλίγεται γύρω 
από τα κλαδιά ενός δένδρου. Η παρουσία του δένδρου σε πρωιμότερες κορινθιακές παρα-
στάσεις σχετίζεται με την παράδοση που ήθελε την Ύδρα να έχει τη φωλιά της κοντά σε έναν 
πλάτανο (Παυσανίας 2.37.4).

Το εικονιστικό θέμα δένδρου–Ύδρας συναντάται και σε άλλα αγγεία της εποχής, αλλά ίσως 
και σε αργυρούς στατήρες από τη Φαιστό του 4ου αι. π.Χ. (αρ. κατ. 306-309), συνδέοντας 
ενδεχομένως τη δημοτικότητα του μύθου με την πόλη, βάσει κάποιων ιστορικών, κοινωνικών 
και πολιτικών συνθηκών20. Σε έναν από αυτούς τους στατήρες μάλιστα (αρ. κατ. 309), σαφώς 
καλύτερου χαράκτη, ο Ηρακλής γυμνός, με τη λεοντή κρεμασμένη στον βραχίονα, προσπαθεί 
μάταια να κτυπήσει με το ρόπαλο το τέρας. Τελικά κατόρθωσε να το εξολοθρεύσει με τη 
βοήθεια του Ιόλαου, κόβοντας τα κεφάλια και καυτηριάζοντας την πληγή με πυρωμένο δαυλό, 
ενώ ανάμεσα στα πόδια του βρίσκεται απειλητικός ο τεράστιος καρκίνος.

Εικ. 3: 
Ερετριακός μελανόμορφος γαμικός λέβητας. 
Ο Ηρακλής φονεύει τη λερναία Ύδρα 
με τη βοήθεια του Ιόλαου. 
Από την Ερέτρια, ανασκαφές Κουρουνιώτη 1898.  
Γύρω στο 550 π.Χ. ΕΑμ αρ. ευρ. 12075 
Εθνικό Αρχαιολογικό μουσείο. Φωτ. Σκιαδαρέσης. 
©: ΥΠΠΟΑ/ΤΑΠΑ

Εικ. 4: 
Ορθογώνιος βωμίσκος με ανάγλυφη διακόσμηση.  
β όψη: Ο Ηρακλής και η λερναία Ύδρα. 
1ος αι. μ.Χ. Από την Αθήνα. ΕΑμ αρ. ευρ. 3280 
Εθνικό Αρχαιολογικό μουσείο. Φωτ. Γαλανόπουλος. 
©: ΥΠΠΟΑ/ΤΑΠΑ

13. Πρβλ. LIMC V (1990), λ. Herakles, 18 αρ. 1776 [W. Felten]· Wünsche 2003, 72-73.

14. Για τον άθλο του Ηρακλή και τις αρχαίες πηγές που αναφέρουν τον μύθο, βλ. Κακριδής 1986, 36-38· 
LIMC V (1990), λ. Herakles, 34-35 [G. kokkorou-Alevras].

15. Για τις διάφορες ορθολογιστικές ερμηνείες του άθλου αυτού που σχετίζονται με την αποξήρανση της 
λίμνης λέρνας από τον Ηρακλή ή το νόημα της ασφαλούς πρόσβασης, μετά την εξόντωση ενός φιδιού-
τέρατος στις πηγές με πόσιμο νερό, βλ. Αρβανιτάκη 2008, 179-195.

16. Schefold 1993, 101-102, εικ. 86 και 86bis.

17. Για την απεικόνιση του θέματος, βλ. συγκεντρωμένες παραστάσεις από Αρβανιτάκη 2006, 71-94· LIMC 
V (1990), λ. Herakles, 35-41 [G. kokkorou-Alevras].

18. Για παραστάσεις του θέματος στην αττική αγγειογραφία και των παραλλαγών του, βλ. Τιβέριος 1980, 
109-118· Vollkommer 1988, 5-6.

19. Καρούζου 1967, 94 αρ. 3617, πίν. 35· Καλτσάς 2002, 278 αρ. 581.

20. Για την απεικόνιση του άθλου στα νομίσματα, βλ. Τσαγκάρη 2011, 129, αρ. 278-279· Vollkommer 1988, 
6 εικ. 10, αρ. 51.

Εικ. 3: 
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δημοφιλής στις εικαστικές τέχνες ήταν και ο άθλος του Ηρακλή για τη σύλληψη της Κερυνίτιδος 
ελάφου, την οποία σύμφωνα με τις γραπτές πηγές είχε την αποστολή να οδηγήσει ζωντανή και χωρίς 
να την πληγώσει μπροστά στον Ευρυσθέα21. Ο μύθος μιλά για κάποιο ιερό ελάφι της Αρτέμιδος που 
κατέφυγε στο βουνό της Κερύνειας, στα σύνορα Αχαΐας και Αργολίδας, από όπου πήρε και το όνομά 
της. Το κυριότερο γνώρισμα του ζώου, εκτός από τα χρυσά κέρατα και τις χάλκινες οπλές, ήταν η 
ταχύτητά της, τέτοια που κανείς δεν μπορούσε να την φτάσει και να τη συλλάβει.

Το θέμα απαντά σε μία βοιωτική περόνη του 700 π.Χ.22, στην οποία ο ήρωας σκοτώνει το ζώο 
ως επικίνδυνο και καταστροφικό, παράδοση που παραδίδεται αργότερα και στον Ηρακλή του 
Ευριπίδη (375-379). Η πρώιμη αρχαϊκή τέχνη δεν ενδιαφέρεται για το θέμα, ενώ στην τέχνη της 
ύστερης αρχαϊκής εποχής δίνεται έμφαση στη δύναμη του ήρωα και στην ομορφιά του ζώου 
με τα χρυσά κέρατα. Στα μελανόμορφα και ερυθρόμορφα αγγεία, καθώς και στη μετόπη του 
Θησαυρού των Αθηναίων στους δελφούς εικονίζεται η πάλη του Ηρακλή με το ελάφι, τη στιγμή 
που ο ήρωας το πιάνει από τα κέρατα προσπαθώντας να το ημερώσει23. Στις παραστάσεις εκτός 
Αττικής ακολουθείται μία διαφορετική παραλλαγή του μύθου, κατά την οποία ο Ηρακλής έχει 
συλλάβει ήδη το ιερό ελάφι και το οδηγεί ζωντανό στον Ευρυσθέα24.

Στην εικονογραφία των νομισμάτων, η πόλη Ψωφίς της Αρκαδίας επιλέγει τη μορφή του 
κερασφόρου ζώου για τους αργυρούς οβολούς τού 5ου αι. π.Χ. (αρ. κατ. 289-290). Σε χάλκινες 
εκδόσεις από την Ηράκλεια Ποντική στα χρόνια του αυτοκράτορα Γέτα (αρ. κατ. 291) και του 
αυτοκράτορα Πουπιήνου (αρ. κατ. 292), ο χαράκτης, παρόλη τη χρονική απόσταση, ακολουθεί 
τον τρόπο απεικόνισης του θέματος σε αττικά αγγεία και ανάγλυφα όπως αυτό του βωμίσκου 
του Εθνικού Αρχαιολογικού μουσείου (εικ. 5), και παρουσιάζει τον Ηρακλή να συλλαμβάνει το 
ζώο από τα κέρατα. Ο ίδιος εικονογραφικός τύπος εμφανίζεται και στο χάλκινο νόμισμα από την 
Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου επί Αντωνίνου του Ευσεβούς25 (αρ. κατ. 320).

Στη βόρεια Αρκαδία, εκτυλίσσεται ο πέμπτος άθλος του Ηρακλή, στο δάσος που περιέβαλλε 
τη λίμνη Στυμφαλίδα, όπου ζούσαν, σύμφωνα με τον μύθο, άγρια πουλιά με ψηλά πόδια και 
σιδερένιες αιχμηρές φτερούγες, το κτύπημα των οποίων ήταν θανατηφόρο. Το σμήνος των 
Στυμφαλίδων ορνίθων επέφερε πολλές καταστροφές στα σπαρτά και τους αγρούς της περιοχής, 
αλλά και τρόμο στα ζώα και τους ανθρώπους. Ο Ευρυσθέας διέταξε τον Ηρακλή να εξοντώσει 
τις Στυμφαλίδες όρνιθες, ενώ και σε αυτή την αποστολή είχε ως συμπαραστάτη τη θεά Αθηνά, 
η οποία του έδωσε ένα ζευγάρι μεταλλικά κρόταλα που είχε κατασκευάσει ο Ήφαιστος. με τον 
θόρυβο των κροτάλων τα πτηνά εξέρχονταν τρομαγμένα από τη φωλιά τους και ο Ηρακλής με 
τα βέλη του τα θανάτωνε26. Για να ευχαριστήσει τη θεά Αθηνά που τον βοήθησε, ο Ηρακλής της 
πρόσφερε μερικά από τα πτηνά ως τρόπαιο, θέμα που εικονίζεται και σε μία από τις μετόπες 
του ναού του δία στην Ολυμπία, στην οποία η θεά άοπλη, καθιστή σε βράχο, τείνει το χέρι 
προς τον ήρωα για να δεχτεί την προσφορά του27. Στην αττική αγγειογραφία, κυρίως στους 
μελανόμορφους αμφορείς της Ομάδας Ε, ο Ηρακλής εξοντώνει τα πτηνά με σφενδόνα, σε 
κάποιες περιπτώσεις με ξίφος, ενώ στις ληκύθους λευκού βάθους του Ζωγράφου του διόσφου, 
αλλά και σε υστερότερα έργα τέχνης, χρησιμοποιεί, όπως θέλει και ο μύθος, το τόξο του28. Στη 
νομισματική εικονογραφία, η ομώνυμη πόλη της περιοχής όπου ζούσαν οι Στυμφαλίδες όρνιθες, 
η Στύμφαλος, επέλεξε να εικονίσει σχηματικά και αφαιρετικά τον άθλο αυτό στα νομίσματά της, 

ελάφου, την οποία σύμφωνα με τις γραπτές πηγές είχε την αποστολή να οδηγήσει ζωντανή και χωρίς 
να την πληγώσει μπροστά στον Ευρυσθέα
κατέφυγε στο βουνό της Κερύνειας, στα σύνορα Αχαΐας και Αργολίδας, από όπου πήρε και το όνομά 
της. Το κυριότερο γνώρισμα του ζώου, εκτός από τα χρυσά κέρατα και τις χάλκινες οπλές, ήταν η 
ταχύτητά της, τέτοια που κανείς δεν μπορούσε να την φτάσει και 

Το θέμα απαντά σε μία βοιωτική περόνη του 700 π.Χ.
ως επικίνδυνο και καταστροφικό, παράδοση που παραδίδεται αργότερα και στον 
Ευριπίδη (375-379). Η πρώιμη αρχαϊκή τέχνη δεν ενδιαφέρεται για το θέμα, ενώ στην τέχνη της 
ύστερης αρχαϊκής εποχής δίνεται έμφαση στη δύναμη του ήρωα και στην ομορφιά του ζώου 
με τα χρυσά κέρατα. Στα μελανόμορφα και ερυθρόμορφα αγγεία, καθώς και στη μετόπη του 
Θησαυρού των Αθηναίων στους 
που ο ήρωας το πιάνει από τα κέρατα προσπαθώντας να το ημερώσει
Αττικής ακολουθείται μία διαφορετική παραλλαγή του μύθου, κατά την οποία ο Ηρακλής έχει 
συλλάβει ήδη το ιερό ελάφι και το οδηγεί ζωντανό στον Ευρυσθέα

Στην εικονογραφία των νομισμάτων, η πόλη Ψωφίς της Αρκαδίας επιλέγει τη μορφή του 
κερασφόρου ζώου για τους αργυρούς οβολούς τού 5ου αι. π.Χ. (αρ. κατ. 289-290). Σε χάλκινες 
εκδόσεις από την Ηράκλεια Ποντική στα χρόνια του αυτοκράτορα Γέτα (αρ. κατ. 291) και του 
αυτοκράτορα Πουπιήνου (αρ. κατ. 292), ο χαράκτης, παρόλη τη χρονική απόσταση, ακολουθεί 
τον τρόπο απεικόνισης του θέματος σε αττικά αγγεία και ανάγλυφα όπως αυτό του βωμίσκου 
του Εθνικού Αρχαιολογικού 
ζώο από τα κέρατα. Ο ίδιος εικονογραφικός τύπος εμφανίζεται και στο χάλκινο νόμισμα από την 
Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου επί Αντωνίνου του Ευσεβούς

Εικ. 5: 
Ορθογώνιος βωμίσκος με ανάγλυφη διακόσμηση.  
Γ όψη: Ο Ηρακλής και η έλαφος της Κερύνειας. 
1ος αι. μ.Χ. Από την Αθήνα. ΕΑμ αρ. ευρ. 3280 
Εθνικό Αρχαιολογικό μουσείο. Φωτ. Γαλανόπουλος. 
©: ΥΠΠΟΑ/ΤΑΠΑ

21. Για τον άθλο του Ηρακλή και τις αρχαίες πηγές που αναφέρουν τον μύθο, βλ. Κακριδής 1986, 39-42· 
LIMC V (1990), λ. Herakles, 48-49 [W. Felten].

22. βλ. hampe 1936, 42.

23. Για τις αττικές παραστάσεις του μύθου, βλ. LIMC V (1990), λ. Herakles, 49-50 αρ. 2181, 2184, 2186-
2194. Πρβλ. για την εικονογραφία των άθλων των ηρώων Ηρακλή και Θησέα με τα ζώα, βλ. Schnapp 
1987, 121-130.

24. Αρβανιτάκη 2006, 102-104.

25. βλ. Τσαγκάρη 2011, 132, αρ. 286.

26. Για την εικονογραφία του άθλου και τις αρχαίες πηγές που αναφέρουν τον μύθο βλ. Κακριδής 1986, 
42-44 και LIMC V (1990), λ. Herakles. 54-57 [S. Woodford].

27. Bλ. ενδεικτικά, Wünsche 2003, 116.

28. Για το επεισόδιο, το οποίο σπανίζει στην τέχνη της κλασικής εποχής, βλ. Vollkommer 1988, 7-8· 
Wünsche 2003, 112-116.
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με την απεικόνιση της κεφαλής του Ηρακλή στον εμπροσθότυπο και της κεφαλής μίας από τις 
όρνιθες στον οπισθότυπο (αρ. κατ. 293-298). Ο μύθος συναντάται και στους αργυρούς στατήρες 
του 4ου αι. π.Χ. της Πραισού της Κρήτης, στους οποίους ο Ηρακλής εικονίζεται να τοξεύει πτηνό 
(αρ. κατ. 300-301), αλλά και στους αργυρούς στατήρες από την περιοχή της Χερσονήσου, στους 
οποίους ο ήρωας φαίνεται να κτυπά τα πτηνά μάλλον με το ρόπαλο, ενώ κάποια κείτονται 
ήδη νεκρά στο έδαφος (αρ. κατ. 287-288). Η εικονογραφία του τύπου δεν απουσιάζει και από 
τη σειρά των χάλκινων νομισμάτων που εξέδωσε η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου επί Αντωνίνου 
Ευσεβούς, στα οποία ο ήρωας εικονίζεται να χρησιμοποιεί το τόξο του για να εξοντώσει τα 
πτηνά (αρ. κατ. 323)29.

O έβδομος άθλος του Ηρακλή εκτυλίσσεται στην Κρήτη, όπου ζούσε ο ταύρος και προκαλούσε 
τεράστιες καταστροφές στο νησί. Σύμφωνα με μία εκδοχή ο ταύρος αυτός είχε φέρει την Ευρώπη 
στην Κρήτη, μία άλλη μιλά για τον ταύρο που ερωτεύτηκε η Πασιφάη από τον οποίο απέκτησε 
τον μινώταυρο, ενώ μία τρίτη αναφέρεται στον ταύρο που έστειλε δώρο ο Ποσειδώνας στον 
μίνωα για να τον θυσιάσει30. Ο Ηρακλής όταν έφτασε στην Κρήτη ενημέρωσε τον μίνωα για 
τον λόγο της παρουσίας του στο νησί και στη συνέχεια κυνήγησε τον ταύρο. Αφού τον συνέλαβε 
τον οδήγησε στον Ευρυσθέα, ο οποίος θέλησε να τον αφιερώσει στην Ήρα. Εκείνη όμως, τον 
άφησε ελεύθερο, με αποτέλεσμα ο ταύρος να περιπλανηθεί σε διάφορους τόπους προκαλώντας 
καταστροφές και να καταλήξει στον μαραθώνα, όπου τον συνέλαβε ο Θησέας και τον θυσίασε 
στον Απόλλωνα.

Το θέμα της σύλληψης του Κρητικού ταύρου είναι αγαπητό στην αρχαία τέχνη και κυρίως στα 
μελανόμορφα και ερυθρόμορφα αττικά αγγεία, αφού ουσιαστικά ο μύθος εκτός του ότι συνδέει 
τρεις σημαντικές περιοχές, την Πελοπόννησο, την Κρήτη και την Αττική, δημιουργεί μία παράλληλη 
ιστορία ως προέκταση της ιστορίας του Ηρακλή, αυτή τη φορά με ήρωα τον Θησέα, και 
φαίνεται ότι γίνεται δημοφιλής προς τα τέλη του 6ου αι. π.Χ., με την εγκαθίδρυση της Αθηναϊκής 
δημοκρατίας31. Εξάλλου στις μελανόμορφες παραστάσεις του θέματος με πρωταγωνιστή τον 
Θησέα είναι έντονες οι επιρροές από την αντίστοιχη εικονογραφική παράδοση της σύλληψης 
του ταύρου από τον Ηρακλή, με αποτέλεσμα να υπάρχει σύγχυση στην εικονογραφία μεταξύ 
των δύο ηρώων όταν δεν υπάρχουν τα αναγνωριστικά όπλα του Ηρακλή32. 

Το εικονογραφικό σχήμα που κυριαρχεί στην αττική τέχνη ακολουθεί όλα τα στάδια της 
σύλληψης, όπως την ενέδρα, την καταδίωξη και το δέσιμο από τα κέρατα, τη στιγμή που ο 
ήρωας προσπαθεί να περάσει τα δεσμά από τα κέρατα στα πίσω πόδια του ταύρου. Σε άλλες 
παραστάσεις το ζώο εικονίζεται προς τα αριστερά, με το κεφάλι να σέρνεται σχεδόν στο έδαφος 
και να έχει λυγισμένο το ένα από τα δύο μπροστινά του πόδια, ενώ ο Ηρακλής έχει πέσει πάνω 
στο θηρίο προσπαθώντας να το δαμάσει. Από τις εκατοντάδες παραστάσεις με το θέμα της 
σύλληψης του ταύρου (απαριθμούνται περισσότερα από 157 μελανόμορφα αγγεία) εξαίρονται 
ελάχιστες, όπως μία μελανόμορφη του Ζωγράφου του λυσιππίδη και μία ερυθρόμορφη του 
Ζωγράφου του Ανδοκίδη, που εικονίζουν τον Ηρακλή να οδηγεί τον ταύρο για θυσία. Το θέμα 
της σύλληψης του ταύρου από τον Ηρακλή, ο οποίος χρησιμοποιεί το χαρακτηριστικό του όπλο, 
το ρόπαλο, κατά την προσπάθεια να τον πιάσει από τα κέρατα, εμφανίζεται σε αργυρά δίδραχμα 
του 4ου αι. π.Χ. από τον Σελινούντα (αρ. κατ. 302-304), ακολουθώντας σε γενικές γραμμές τους 
παγιωμένους εικονογραφικούς τύπους του θέματος, ειδικότερα αυτούς που κυριαρχούν στα 
αγγεία του τέλους του 5ου αι. π.Χ.33. Η επιλογή του θέματος στα νομίσματα της πόλης συνδέεται 
με τη γνωστή λατρεία του Ηρακλή στον Σελινούντα και με τη σχέση του με την Ηράκλεια μινώα, 
αποικία του Σελινούντα στη Σικελία34.

29. Για τα νομίσματα, βλ. Τσαγκάρη 2011, 130 αρ. 280-281.

30. Για το επεισόδιο του Ηρακλή με τον Κρητικό ταύρο και τις αρχαίες πηγές που αναφέρουν τον μύθο βλ. 
Κακριδής 1986, 47-48· LIMC V (1990), λ. Herakles, 59-67 [l. Todisco]· Wünsche 2003, 128-131.

31. Bλ. Κακριδής 1986, 48.

32. βλ. ενδεικτικά, για το επεισόδιο στην αττική τέχνη, Καββαδίας 1997, 309-318.

33. Για τα νομίσματα, βλ. Τσαγκάρη 2011, 131 αρ. 283· Κακαβάς 2017, 63-64· Vollkommer 1988, 8-9, εικ. 
13-14 αρ. 68-69 (αγγειογραφία του τέλους του 5ου αι. π.Χ.).

34. βλ. χαρακτηριστικά, Σαραγά et al. 2017, 160 αρ. 91 [Ε. Αποστόλου].
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Εκτός από τους άθλους που αναφέρθηκαν παραπάνω, οι οποίοι κοσμούν ως θέματα τα έργα 
πλαστικής, αγγειογραφίας και τις νομισματικές εκδόσεις διαφόρων πόλεων, αξιοσημείωτη 
παραμένει μία σειρά χάλκινων νομισμάτων που κόβονται στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου στα 
χρόνια του Αντωνίνου Ευσεβούς (138-160/1 μ.Χ.), στο πλαίσιο της δημοφιλίας του ήρωα στη 
ρωμαϊκή αυτοκρατορία και της ευρύτατης διάδοσης της λατρείας του κατά την αυτοκρατορική 
περίοδο35. Σε μία κοπή αυτής της σειράς εικονογραφείται η τρίτη εντολή του Ευρυσθέα προς τον 
Ηρακλή που αφορούσε στη σύλληψη του Ερυμάνθιου κάπρου, του φοβερού αγριογούρουνου 
που ζούσε στο ομώνυμο όρος της Αρκαδίας, το οποίο ο Ηρακλής έπρεπε να οδηγήσει ζωντανό 
στον Ευρυσθέα36. Η ευρεία διάδοση του μύθου αυτού αποτυπώνεται στην τέχνη ήδη από το 7ο αι. 
π.Χ. σε μετόπη της Καλυδώνας, αλλά κυρίως από το 560 π.Χ. και εξής σε διάφορες παραλλαγές 
που σχετίζονται με τον τρόπο σύλληψης του ζώου. Στα μελανόμορφα αττικά αγγεία, ο Ηρακλής 
έχει πιάσει το ζώο από τα πόδια, σε οινοχόη του Ζωγράφου του λυσιππίδη και σε αμφορέα της 
Ομάδας του λεάγρου, ενώ σε άλλα αγγεία του ύστερου 6ου αι. π.Χ. ο ήρωας καταδιώκει τον κάπρο 
ή τον καταβάλλει με το ρόπαλο37. Στις περισσότερες παραστάσεις ωστόσο, για να αναφέρουμε 
ενδεικτικά τους αμφορείς των Ζωγράφων του λυσιππίδη και του Αντιμένη και την ερυθρόμορφη 
κύλικα του Όλτου στο λούβρο, ο Ηρακλής εικονίζεται να μεταφέρει στους ώμους ζωντανό το ζώο 
μπροστά στον Ευρυσθέα, ο οποίος τρομαγμένος από τη θέα του αγριογούρουνου κρύβεται σε ένα 
πιθάρι που είναι βυθισμένο στη γη38. Αυτόν τον εικονογραφικό τύπο με τον Ηρακλή, τον κάπρο 
και τον Ευρυσθέα στο πιθάρι, με μία διασκεδαστική ίσως πινελιά, ακολουθεί και ο χαράκτης του 
νομίσματος της Αλεξάνδρειας (αρ. κατ. 321), ο οποίος με ζωηρό τρόπο αποδίδει τη σκηνή της 
τρομάρας του βασιλιά, αλλά και τη μυϊκή δύναμη του ήρωα που έχει σηκώσει το ζώο πάνω από 
τους ώμους του με το κεφάλι προς τα κάτω, έτοιμος να το πετάξει μέσα στο πιθάρι39.

Εκτός από τη σωματική δύναμη του ήρωα, ο επόμενος άθλος που εικονίζεται σε ένα άλλο 
νόμισμα της ίδιας σειράς τονίζει την ευρηματικότητα και την οξύνοια (μῆτις) του Ηρακλή. 
Πρόκειται για την εντολή που πήρε από τον Ευρυσθέα να καθαρίσει τους στάβλους του 
βασιλιά της Ήλιδας Αυγεία από την κοπριά που άφηναν τα αναρίθμητα ζώα που είχαν μαζευτεί 
στη χώρα40. Η μόλυνση από την κοπριά των ζώων απειλούσε τις ανθρώπινες ζωές, ενώ τα 
χωράφια δεν μπορούσαν να καλλιεργηθούν και γίνονταν χέρσα. Ο Ηρακλής μπροστά σε αυτό 
το πρόβλημα δεν ακολούθησε την εντολή του Ευρυσθέα να κουβαλάει την κοπριά στους ώμους, 
αλλά σοφίστηκε την εκτροπή των δύο τοπικών ποταμών, του Αλφειού και του Πηνειού41. Το 
ορμητικό ρεύμα των ποταμών, περνώντας μέσα από τα χωράφια και τους στάβλους του Αυγεία, 
παρέσυρε την κοπριά σε λίγες μόνο ώρες, στη θάλασσα. Ο άθλος αυτός είναι σχετικά σπάνιος 
στην τέχνη της αρχαϊκής και κλασικής εποχής και εικονίζεται για πρώτη φορά σε μία από τις 
μετόπες του ναού του δία στην Ολυμπία, στην οποία ο Ηρακλής, παρουσία της Αθηνάς καθαρίζει 
την κοπριά με ένα κοντάρι που θα τον βοηθούσε να ανοίξει το αυλάκι για το πέρασμα του νερού. 
Πιθανώς το ίδιο θέμα, που εικονίζεται σε ψηφιδωτά και σαρκοφάγους της ρωμαϊκής εποχής42, 
επαναλαμβάνεται και στο νόμισμα της Αλεξάνδρειας (αρ. κατ. 322), παρόλο που ο χαράκτης δεν 
κατορθώνει να αποδώσει με σαφήνεια τις λεπτομέρειες του μυθολογικού επεισοδίου43. Ωστόσο, 

35. Για τη σειρά αυτή των νομισμάτων στην οποία εικονογραφούνται αρκετοί από τους άθλους του Ηρακλή, 
βλ. Τσαγκάρη 2011, 132-133 αρ. 284-295.

36. Για τον μύθο και τις πηγές που αναφέρονται σε αυτόν, βλ. Κακριδής 1986, 38-39· LIMC V (1990), λ. 
Herakles, 43 [W. Felten].

37. Για την εικονογραφία του θέματος, βλ. LIMC V (1990), λ. Herakles, 43-47 [W. Felten].

38. Bλ. LIMC V (1990), λ. Herakles, 45-46, αρ. 2111, 2115, 2120, 2122, 2124, 2128-2132 [W. Felten]· 
Wünsche 2003, 99-103.

39. Bλ. Τσαγκάρη 2011, 132 αρ. 287. Το θέμα μετά το 450 π.Χ. εικονίζεται σπανίως στην τέχνη, βλ. 
Vollkommer 1988, 6.

40. Για τον μύθο και τις πηγές που αναφέρονται σε αυτόν, βλ. Κακριδής 1986, 44-46· LIMC V (1990), λ. 
Herakles, 57-59 [S. Woodford].

41. Ο άθλος, λόγω της εκτροπής των υδάτων δύο ποταμών, ερμηνεύεται, με βάση την ορθολογιστική 
προσέγγιση των μύθων, με την διαχείριση του υδάτινου στοιχείου κατά τη μυκηναϊκή περίοδο. Στο ίδιο πλαίσιο 
ερμηνεύονται και οι Στυμφαλίδες όρνιθες, αλλά και ο μύθος της λερναίας Ύδρας, βλ. λιάσκα 2017, 89.

42. βλ. ενδεικτικά, Wünsche 2003, 126-127.

43. βλ. Τσαγκάρη 2011, 132, αρ. 289. LIMC V (1990), λ. Herakles, 59 αρ. 2304.
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μπορεί κανείς να διακρίνει μία βραχώδη πηγή με νερό που απολήγει σε λεοντοκεφαλή και τον 
Ηρακλή να κρατά μακρύ στέλεχος (τσουγκράνα;).

Σαφέστερη είναι η απεικόνιση του όγδοου άθλου του Ηρακλή στο όγδοο κατά σειρά νόμισμα 
της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου, που σχετίζεται με την αποστολή του ήρωα να οδηγήσει 
ζωντανά στον Ευρυσθέα τα ανθρωποφάγα άλογα του βασιλιά της Θράκης διομήδη (αρ. κατ. 
324)44. Σύμφωνα με τον μύθο τα άλογα ήταν τέσσερα, ενώ σύμφωνα μία παραλλαγή του μύθου 
αναφέρει ότι δεν παραδόθηκαν ζωντανά στον Ευρυσθέα, αλλά φονεύθηκαν από τον Ηρακλή. Η 
παραλλαγή αυτή εικονογραφείται σε κάποια κορινθιακά και αττικά αγγεία της αρχαϊκής εποχής, 
αλλά και πολύ αργότερα σε μνημεία των ρωμαϊκών χρόνων45. Οι πρωιμότερες γραπτές πηγές 
που αναφέρονται στον άθλο είναι ο Πίνδαρος και ο Ευριπίδης, ενώ οι πρώτες απεικονίσεις του 
μύθου ξεκινούν πριν από τον Πίνδαρο, ήδη από τον ύστερο 6ο αι. π.Χ., στις αττικές αγγειογραφίες, 
αλλά και στη διακόσμηση των μετοπών του Θησαυρού των Αθηναίων στους δελφούς, του 
Ηφαιστείου στην Αθήνα και του ναού του δία στην Ολυμπία46. Στις κύλικες του Ψίακα στην 
Αγία Πετρούπολη και του Όλτου στην Φλωρεντία, ο Ηρακλής έχει πιάσει το ένα άλογο από το 
λαιμό και του επιτίθεται με το ρόπαλο τη στιγμή που από το στόμα του ζώου ξεπροβάλλουν 
ανθρώπινα μέλη· μία επόμενη χρονική στιγμή του επεισοδίου αποδίδεται στη μελανόμορφη 
λήκυθο του Ζωγράφου του μαραθώνα, στην οποία ο Ηρακλής έχει ημερώσει τα άλογα και τα 
οδηγεί στον Ευρυσθέα47. Αντίθετα, στα Απουλικά αγγεία ο ήρωας οδηγεί συνήθως δύο άλογα 
από τους χαλινούς48. Στο νόμισμα της Αλεξάνδρειας ο ήρωας εικονίζεται με δύο από τα τέσσερα 
άλογα τα οποία φαίνεται να σκοτώνει με το ρόπαλο, ακολουθώντας εικονογραφικούς τύπους 
του θέματος συχνούς σε ψηφιδωτά και σαρκοφάγους της ρωμαϊκής εποχής49. Πάντως, στον 
γραπτό λόγο και στην εικονογραφία που αναφέρεται ο μύθος, αυτό που προβάλλεται είναι ο 
Ηρακλής και τα άλογα και όχι τόσο ο διομήδης.

Οι δύο επόμενοι άθλοι του Ηρακλή που εικονογραφούνται στα τελευταία νομίσματα της 
Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου σηματοδοτούν κατά κάποιο τρόπο την εξερεύνηση της μακρινής 
δύσης, διασχίζοντας την Ευρώπη και την Ιβηρική Χερσόνησο, έως τη μυθική Ταρτησσό, στις όχθες 
του Ωκεανού στην άκρη του κόσμου. Ένας από αυτούς σχετίζεται με τον φόνο του Γηρυόνη, γιου 
του Χρυσάορα και της κόρης του Ωκεανού Καλλιρρόης, προκειμένου να αποκτήσει το περίφημο 
κοπάδι των βοδιών που φύλαγε στο νησί Ερύθεια στη μακρινή δύση50, με φύλακα τον Όρθρο, 
το σκυλί τέρας με τα δύο κεφάλια, και βοσκό τον Ευρυτίωνα, γιο του Άρη. Τα βασικά στοιχεία 
του μύθου είναι γνωστά ήδη από τον 7ο αι. π.Χ. στο έργο του Ησιόδου (Θεογονία 287-294, 979-
983) και λίγο αργότερα στο έργο του Στησίχορου και στις εικαστικές τέχνες της περιόδου51. Στην 
κορινθιακή και αττική αγγειογραφία, καθώς και στις άλλες μορφές τέχνης, κυρίως της ανατολικής 
Ελλάδας της αρχαϊκής και κλασικής εποχής, κυριαρχούν δύο εικονογραφικά σχήματα, αυτό της 
πάλης εξ αποστάσεως του Ηρακλή με τον τρικέφαλο Γηρυόνη και η μάχη εξ’ επαφής, παρουσία 
συνήθως του κοπαδιού των βοδιών, που άλλοτε παριστάνεται πίσω από τον Ηρακλή και άλλοτε 
πίσω από τον Γηρυόνη52. Όμως στην τέχνη εικονογραφούνται και άλλα παραμυθικά στοιχεία 
του μύθου, όπως στον μελανόμορφο αττικό σκύφο του Τάραντα, όπου ο Ηρακλής περιμένει 
τον Ήλιο για να του ζητήσει το χρυσό κύπελλο (χρύσεον δέπας) για να περάσει τον Ωκεανό 
έως το νησί Ερύθεια, ή στην ερυθρόμορφη κύλικα των αρχών του 5ου αι. π.Χ. στη Ρώμη, στο 
εσωτερικό της οποίας εικονίζεται εντός του χρυσού κυπέλλου ο ήρωας με το ρόπαλο και τη 

44. Για τον μύθο και τις πηγές που αναφέρονται σε αυτόν, βλ. Κακριδής 1986, 48-50· LIMC V (1990), λ. 
Herakles, 67-68 [J. Boardman].

45. Γενικά για τις απεικονίσεις του μύθου και των παραλλαγών του, βλ. Αρβανιτάκη 2006, 119-122.

46. LIMC V (1990), λ. Herakles, 7 αρ. 1703, 1705, 1706 και 68 αρ. 2419.

47. Για τα αγγεία αυτά, βλ. LIMC V (1990), λ. Herakles, 68, αρ. 2414, 2415, 2416.

48. Vollkommer 1988, 11-12, εικ. 17 αρ. 76.

49. Bλ. Τσαγκάρη 2011, 132, αρ. 290.

50. Για τον μύθο, βλ. Κακριδής 1986, 55-62· LIMC V (1990), λ. Herakles, 73-74 [p. Brize]· larson 2009, 
34-35.

51. Για την εικονογραφία του μύθου και τις φιλολογικές πηγές, βλ. Αρβανιτάκη 2006, 42-4, 131-134.

52. βλ. Brize 1980, 41-49.
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λεοντή να ταξιδεύει στον Ωκεανό53. Ο χαράκτης του νομίσματος της Αλεξάνδρειας (αρ. κατ. 
325), με απλούστερα αλλά ευδιάκριτα εικονογραφικά στοιχεία για την κατανόηση της έκβασης 
του άθλου, επιλέγει τον Ηρακλή που οδηγεί το κοπάδι των βοδιών του Γηρυόνη, υπονοώντας 
τα όσα έχουν προηγηθεί, αλλά και για όλες τις περιπέτειες και τις πράξεις του ήρωα που θα 
ακολουθήσουν κατά τον γυρισμό του με το κοπάδι στις μυκήνες54.

με σαφήνεια αναγνωρίζεται και ο μύθος της απόκτησης των μήλων των Εσπερίδων από τον 
Ηρακλή στα δύο τελευταία νομίσματα της σειράς από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου (αρ. κατ. 
326-327). Σύμφωνα με την παράδοση, στο γάμο του δία και της Ήρας, η μητέρα–Γη έφερε ως 
γαμήλιο δώρο στη νύφη τα χρυσά μήλα της αιώνιας νεότητας και της αθανασίας, το σπόρο 
των οποίων φύτεψε στον κήπο των θεών στη μακρινή δύση πέρα από τον Ωκεανό, ή κοντά 
στο μέρος που έμεναν οι κόρες της Νύχτας, οι Εσπερίδες, και ο Άτλας, ο οποίος στους ώμους 
του στήριζε τη θόλο του Ουρανού55. Το δένδρο με τα χρυσά μήλα φύλαγε ένα πελώριο φίδι με 
εκατό κεφάλια, το οποίο δεν κοιμόταν ποτέ και έβγαζε όλων των ειδών τις φωνές. Σύμφωνα 
με τον μύθο, στο μακρινό ταξίδι του για τον κήπο των Εσπερίδων, ο Ηρακλής μονομάχησε με 
τον Κύκνο και επιπλέον, για να μάθει τον δρόμο, πάλεψε με τον Νηρέα, τον γέρο της θάλασσας. 
Ωστόσο, στην τέχνη του 6ου αι. π.Χ. κυριαρχούν δύο παραλλαγές που αφορούν στο πρόσωπο 
που έκοψε τα μήλα. Στη μεταλλοτεχνία, ιδίως στα όχανα ασπίδων από την Ολυμπία, στην 
ελεφαντουργία της Πελοποννήσου και στην αγγειογραφία της Αττικής είναι διαδεδομένη η 
παραλλαγή με πρωταγωνιστή τον Άτλαντα. Αυτός παίρνει για χάρη του Ηρακλή τα μήλα, ενώ ο 
ήρωας κατά το διάστημα αυτό έπρεπε να κρατά τον ουράνιο θόλο. Έτσι ακριβώς παριστάνεται 
το θέμα στη μελανόμορφη κύλικα της βέρνης του 6ου αι. π.Χ.56. και στη μελανόμορφη λήκυθο 
λευκού βάθους του Εθνικού Αρχαιολογικού μουσείου των αρχών του 5ου αι. π.Χ., στις οποίες 
ο Ηρακλής στηρίζει στην πλάτη του το ουράνιο στερέωμα που έχει τη μορφή δοκού, ενώ ο 
Άτλας έρχεται από τα δεξιά κρατώντας τα μήλα57 (εικ. 6). Στον χαράκτη των νομισμάτων της 
Αλεξάνδρειας φαίνεται ότι ήταν γνωστή και περισσότερο προσφιλής η δεύτερη παραλλαγή του 
μύθου, σύμφωνα με την οποία ο Ηρακλής σκοτώνει το φίδι και παίρνει ο ίδιος τα μήλα των 
Εσπερίδων58. Το επεισόδιο αυτό απαντά για πρώτη φορά στην αττική αγγειογραφία στα τέλη 
του 6ου αι. π.Χ., όπως σε ληκύθους στο βερολίνο και το μουσείο της Γέλας, καθώς και σε 
κορινθιακό χάλκινο έλασμα, κάποτε στο μουσείο του βερολίνου59. Επίσης, γίνεται αγαπητό στα 
αττικά και κατωιταλιωτικά αγγεία του τέλους του 5ου και των αρχών του 4ου αι. π.Χ.60.

Από την εικονογραφία των νομισμάτων που εξετάσαμε παραπάνω απουσιάζουν δύο από τους 
άθλους του Ηρακλή. Πρόκειται για τη μάχη του ήρωα με τις Αμαζόνες για την απόκτηση της 
ζώνης της βασίλισσας Ιππολύτης, θέμα πολύ συχνό στην τέχνη της αρχαϊκής εποχής, και ο ένατος 
κατά σειρά άθλος του Ηρακλή, γνωστός στο Ομηρικό έπος, που αφορά στην κάθοδο του ήρωα 
στον Άδη για τη σύλληψη του Κέρβερου, φύλακα του Κάτω Κόσμου, θέμα αγαπητό στην αττική 
αγγειογραφία από το δεύτερο μισό του 6ου αι. π.Χ., πιθανώς λόγω του βαθύτερου νοήματός 
του που σχετίζεται με την πορεία του ήρωα προς τον θάνατο, την αντιμετώπισή του και τελικά 
τη νίκη του, που οδηγεί προς την αθανασία61. Ως αντίβαρο αυτής της εικονογραφικής έλλειψης 
λειτουργούν οι παραστάσεις στα χάλκινα νομίσματα από την Ταρσό της Κιλικίας επί Καρακάλλα 
(αρ. κατ. 311) και το σφραγιδόλιθο της Συλλογής Καραπάνου (αρ. κατ. 312) με κατορθώματα 

53. Για αυτές τις παραστάσεις, βλ. LIMC V (1990), λ. Herakles, αρ. 2545, 2546, 2550, 2552· Wünsche 2003, 
143-144.

54. βλ. Τσαγκάρη 2011, 132, αρ. 291.

55. Για τον μύθο και την εικονογραφία του βλ. Κακριδής 1986, 69-74. LIMC V (1990), λ. Herakles, 100-101 
[G. kokkorou-Alevras].

56. Για την εικονογραφία του επεισοδίου εντός και εκτός αττικής, βλ. LIMC V (1990), λ. Herakles, 101 αρ. 
2676, 102 αρ. 2692, 103 αρ. 2700. Επίσης, Αρβανιτάκη 2006, 67-68· Wünsche 2003, 157-161.

57. Για τη λήκυθο του ΕΑμ, βλ. Τσαγκάρη 2014, 50-51, αρ. 16 [Χ. Αβρονιδάκη].

58. βλ. Τσαγκάρη 2011, 132 αρ. 292.

59. βλ. παραπάνω, σημ. 53.

60. Vollkommer 1988, 16-19· LIMC V (1990), λ. Herakles, 103-106.

61. Για τους μύθους αυτούς, βλ. Κακριδής 1986, 50-54, 63-68· LIMC V (1990), λ. Herakles, 85-100 [V. 
Smallwood]· Rousselle 1995, 165-187 με κατάλογο 37 αγγείων με το ίδιο θέμα [l. Chazalon].

Εικ. 6: 
μελανόμορφη λήκυθος λευκού βάθους του Ζωγράφου  
της Αθηνάς.  
Ο Άτλας φέρνει τα μήλα των Εσπερίδων στον Ηρακλή.  
Γύρω στο 480 π.Χ. Από την Ερέτρια. ΕΑμ αρ. ευρ. 1132 
Εθνικό Αρχαιολογικό μουσείο. Φωτ. Γεωργουλέας. 
©: ΥΠΠΟΑ/ΤΑΠΑ
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Εικ. 7: 
Αττική ερυθρόμορφη κύλικα.  
Ο Ηρακλής παλεύει με τον Ανταίο.  
Γύρω στο 500 π.Χ. Άγνωστη προέλευση 
(δωρεά Χαρ. Τρικούπη). ΕΑμ αρ. ευρ. 1666  
Εθνικό Αρχαιολογικό μουσείο. Φωτ. ξενικάκης. 
©: ΥΠΠΟΑ/ΤΑΠΑ
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του Ηρακλή που εντάσσονται σε έναν ξεχωριστό κύκλο από αυτό των άθλων, στα τυχαία γεγονότα 
με παραμυθικό χαρακτήρα, γνωστά και ως «πάρεργα»62. Στο νόμισμα της Κιλικίας63 και στον 
σφραγιδόλιθο της Συλλογής Καραπάνου εικονίζεται η πάλη του ήρωα με τον γίγαντα Ανταίο, 
ο οποίος, σύμφωνα με τον μύθο, κατοικούσε στην Κυρήνη και ήταν γιος του Ποσειδώνα και της 
Γης. Ο Ανταίος νικούσε όλους τους ξένους στον αγώνα της πάλης, καθώς όταν άγγιζε τη μητέρα 
του Γη αποκτούσε μεγαλύτερη δύναμη. Σκότωνε τους αντιπάλους του και από τα κρανία τους 
έκτιζε ναό στον Ποσειδώνα. Ο Ηρακλής όταν ταξίδευε για τα μήλα των Εσπερίδων πέρασε από 
την Αφρική, πάλεψε και νίκησε τον Γίγαντα, αφού πρώτα τον σήκωσε από εκεί που αντλούσε 
τη δύναμή του, δηλαδή τη γη64. Οι παραστάσεις στα αγγεία με κυρίαρχη αυτή του κρατήρα του 
Ευφρόνιου στο λούβρο, αλλά και σε μικρότερης κλίμακας έργα, όπως στην κύλικα του Εθνικού 
Αρχαιολογικού μουσείου (εικ. 7) δεν αποδίδουν τη στιγμή που ο Ηρακλής έπρεπε να σηκώσει 
τον γίγαντα από το έδαφος ώστε να χάσει τη δύναμή του και να τον νικήσει, αλλά συντελούν 
στο να φαίνονται και οι δύο τεράστιοι δίνοντας έμφαση στην απόδοση των δυνατών σωμάτων 
και κατ’ επέκταση στο αθλητικό πνεύμα. Στο χάλκινο νόμισμα και στο σφραγιδόλιθο οι χαράκτες 
τονίζουν τη μυϊκή δύναμη των σωμάτων των πρωταγωνιστών, οι οποίοι εικονίζονται όρθιοι τη 
στιγμή που ο Ηρακλής σηκώνει τον ήρωα από το έδαφος με λαβή που εφαρμόζει γύρω από τη 
μέση, εικονογραφικό στοιχείο που κυριαρχεί στην τέχνη της μεταχριστιανικής περιόδου (Εικ. 8). 
Στους ρωμαϊκούς αυτοκρατορικούς χρόνους, εννέα πόλεις της Ασίας αποτύπωσαν το επεισόδιο 
αυτό στα νομίσματά τους, θέλοντας ενδεχομένως να προπαγανδίσουν τον νικηφόρο αγώνα του 
μονάρχη, ως νέου Ηρακλή, σε δυνατούς και επικίνδυνους εχθρούς65.

Σε άλλο χάλκινο νόμισμα της σειράς από την Αλεξάνδρεια εικονίζεται ο Ηρακλής καθιστός 
μαζί με τον Κένταυρο. Το θέμα πιθανώς σχετίζεται με τη φιλοξενία του Ηρακλή στη σπηλιά 
του Κενταύρου Φόλου, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του για τη σύλληψη του Ερυμάνθιου 
κάπρου66. Η τέχνη, και κυρίως η πρώιμη κορινθιακή και αττική αγγειογραφία, απεικονίζει το 

62. Για τα πάρεργα και τη λειτουργία τους στον μύθο του Ηρακλή, βλ. Κακριδής 1986, 75-88.

63. Τσαγκάρη 2014, 213, αρ. 446.

64. βλ. Κακριδής 1986, 82-83· LIMC I (1981), λ. Antaios I, 800-811 [R. Olmos – l. J. Balmaseda].

65. Καλτσάς 2004, 118 αρ. 16 [Π. μπούγια].

66. βλ. Κακριδής 1986, 75-78· Αρβανιτάκη 2006, 38-41 και 104-111 (με συγκεντρωμένη βιβλιογραφία 
και φιλολογικές πηγές).

Εικ. 8: 
Ορθογώνιος βωμίσκος με ανάγλυφη διακόσμηση.  
δ όψη: Ο Ηρακλής και ο Ανταίος.  
1ος αι. μ.Χ. Από την Αθήνα. ΕΑμ αρ. ευρ. 3280  
Εθνικό Αρχαιολογικό μουσείο. Φωτ. Γαλανόπουλος. 
©: ΥΠΠΟΑ/ΤΑΠΑ
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67. Για τις πρώιμες απεικονίσεις του επεισοδίου στις εικαστικές τέχνες, βλ. LIMC VIII (1997), λ. Kentauroi et 
Kentaurides, 691-702 και 706-710 [M. leventopoulou].

68. LIMC VIII (1997), λ. Kentauroi et Kentaurides, 706-710· Wünsche 2003, 167-169.

69. Για το νόμισμα βλ. Τσαγκάρη 2014, 133, αρ. 294· LIMC V (1990), λ. Herakles, 115 [J. Boardman].

70. δεν είναι απόλυτα σαφές εάν η γυναίκα φίδι που συνάντησε ο Ηρακλής στη Σκυθία ταυτίζεται με την 
Έχιδνα, βλ. Κακριδής 1986, 60-61.

επεισόδιο της μάχης του ήρωα με τους Κενταύρους στο όρος Φολόη, αφού το κρασί που 
πρόσφερε ο Φόλος στον ήρωα ήταν ιδιοκτησία όλων των Κενταύρων, οι οποίοι μετά το άνοιγμα 
του πιθαριού κινήθηκαν εναντίον του Ηρακλή67. Ωστόσο, κατά την ύστερη αρχαϊκή εποχή, στην 
αττική αγγειογραφία εικονίστηκαν οι ειρηνικές στιγμές από τον μύθο του Ηρακλή με τον Φόλο, 
όπως η άφιξή του στη σπηλιά του Κενταύρου, η παρουσία των δύο πρωταγωνιστών κοντά στο 
πιθάρι με το κρασί, το συμπόσιο και η οινοποσία του Ηρακλή και του Φόλου (Εικ. 9)68.

Τέλος, σε νόμισμα της ίδιας σειράς εικονίζεται ένα επεισόδιο όχι ιδιαίτερα γνωστό και δημοφιλές 
στην εικονογραφία, αυτό της πάλης του Ηρακλή με την Έχιδνα (αρ. κατ. 317), το οποίο δεν 
εντάσσεται στα πάρεργα, αλλά πιθανώς στις ιστορίες που σχετίζονται μετά από κάποιο άθλο 
του ήρωα, εδώ ενδεχομένως κατά τη διάρκεια της επιστροφής του στις μυκήνες με τα βόδια 
του Γηρυόνη69. Σύμφωνα με την παράδοση, η Έχιδνα ήταν ένα τέρας με γυναικείο σώμα και 
ουρά φιδιού και ζούσε σε ένα σπήλαιο στην Κιλικία ή κάπου στην Πελοπόννησο. Της απέδιδαν 
πολλά τερατώδη παιδιά, όπως τον Όρθρο, τον σκύλο-φύλακα των βοδιών του Γηρυόνη, τον 
Κέρβερο, τη λερναία Ύδρα, το λιοντάρι της Νεμέας, όλα τους τέρατα που σχετίζονται σαφώς 
με τους άθλους του Ηρακλή. μία παράδοση τοποθετούσε τη μορφή αυτή στη Σκυθία, όπου 
ο Ηρακλής περνώντας από εκεί έχασε τα άλογα του, τα οποία είχε αρπάξει η Έχιδνα. Για να 
του τα επιστρέψει και να μπορέσει να φύγει έπρεπε να ενωθεί μαζί της και να αποκτήσει τρία 
παιδιά70. Πάντως, η παράσταση του νομίσματος με τον ήρωα να κτυπά με το ρόπαλο την Έχιδνα 
παραπέμπει στην εικονογραφία των κατορθωμάτων του, που θα μπορούσε ενδεχομένως να 
σχετιστεί με την εξόντωση της ίδιας της Έχιδνας, η οποία ως φοβερό τέρας δημιούργησε και 
άλλα τέρατα, τα οποία επίσης κατόρθωσε ο Ηρακλής να νικήσει και να εξοντώσει, άλλοτε με 
την εξυπνάδα του, άλλοτε με τα όπλα και τη μυϊκή του δύναμη και άλλες φορές με τη βοήθεια 
του Ιόλαου και της Αθηνάς.

Συνεπώς, με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω γίνεται εύκολα κατανοητό ότι μέσα από τους άθλους 
του Ηρακλή, στους οποίους συναντώνται και στις περισσότερες των περιπτώσεων συνδέονται, 
θεοί, ήρωες άλλων γενεών και γενεαλογίες άλλων ανθρώπων, μυθολογικά τέρατα, ιστορίες, 
παραδόσεις, στοχασμοί και πράξεις σε γνωστές και άγνωστες τοποθεσίες, πόσο τεράστια 
υπήρξε η δύναμη της μυθοπλαστικής φαντασίας των αρχαίων Ελλήνων. Ίσως αυτός είναι και ο 
λόγος που η ζωή και τα έργα του εξιστορήθηκαν, ενέπνευσαν δημιουργούς, εμπλουτίστηκαν και 
επανερμηνεύθηκαν πολλές φορές και με πολλούς τρόπους, καθιστώντας τον μυθικό Ηρακλή, 
ήρωα διαχρονικό, παγκόσμιο και αιώνιο.

Ευάγγελος βιβλιοδέτης

Εικ. 9: 
Αττική μελανόμορφη λήκυθος του Ζωγράφου του Φόλου. 
Ο Ηρακλής στη σπηλιά του Κενταύρου Φόλου αντλεί 
κρασί από το πιθάρι.  
Γύρω στο 480 π.Χ. ΕΑμ αρ. ευρ. 607  
Εθνικό Αρχαιολογικό μουσείο. Φωτ: μουσείου. 
©: ΥΠΠΟΑ/ΤΑΠΑ
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η λατρεία των αρχαίων καλλιτεχνών και ιδιαίτερα των γλυπτών στο πρόσωπο του 
σπουδαιότερου ήρωα της ελληνικής μυθολογίας είναι πρωτοφανής. διάσημοι γλύπτες 
παραδίδονται από τις πηγές1 ως δημιουργοί των εικόνων του: Ονάτας, μύρωνας, 

Πολύκλειτος, Αγελάδας, Σκόπας, Αντιφάνης, Ευφράνορας, λύσιππος, δαμοφώντας, Πολυκλής. 
Πολυάριθμα είναι σήμερα τα σωζόμενα αγάλματα του ήρωα, τα οποία η σύγχρονη έρευνα έχει 
συγκεντρώσει και ομαδοποιήσει σε τύπους2, προκειμένου να ανασυνθέσει τα χαμένα πρωτότυπα 
αλλά και να παρακολουθήσει την πλούσια αντιγραφική παράδοση και τη μετάπλαση του κάθε 
τύπου σε μεταγενέστερες περιόδους. με γνώμονα τα τέσσερα βασικά μοτίβα στάσης των 
περίοπτων αγαλμάτων του ήρωα θα γίνει διαχρονική αναφορά στους κυριότερους εκπροσώπους 
του όρθιου, του αναπαυόμενου στο ρόπαλο, του καθιστού και του ανακεκλιμένου Ηρακλή.

Πρώιμοι κλασικοί χρόνοι

Ι. Ο τύπος του όρθιου Ηρακλή

Ο τύπος του όρθιου Ηρακλή, που στέκεται κρατώντας τα σύμβολά του, το ρόπαλο στο δεξί και 
το τόξο στο αριστερό χέρι, αναπαράγεται στα πρώτα ελεύθερα ολόγλυφα αγάλματα του ήρωα, 
που είναι αποκλειστικώς αναθηματικά.

Ο τύπος του Ηρακλή Cherchel3, που οφείλει το όνομά του στο, μεγαλύτερο του φυσικού, άγαλμα 
της όψιμης αυτοκρατορικής περιόδου από τις δυτικές Θέρμες της πόλης Cherchel (Caesarea 
Mauretaniae) της Αλγερίας4, αποτελεί την παλαιότερη ίσως απεικόνιση του ήρωα στην περίοπτη 
γλυπτική.

Ο ήρωας παριστάνεται γυμνός, γενειοφόρος, αλλά νεαρός. Ακολουθεί το παραδοσιακό μοτίβο 
στήριξης στο δεξί σκέλος. Ακουμπά το δεξί χέρι στο ανεστραμμένο ρόπαλο, ενώ στο αριστερό 
θα κρατούσε τόξο και βέλος.

Εξαιτίας της στάσης, της αυστηρής μετωπικότητας, αλλά και ορισμένων λεπτομερειών στη 
σωματοδομή και τη διαμόρφωση των μαλλιών, υποστηρίχθηκε ότι απηχεί ένα χαμένο πρωτότυπο 
έργο της ύστερης περιόδου του «αυστηρού ρυθμού»5.

* Για την παραχώρηση των φωτογραφιών των εικ. 1-4, 7-13 είμαι ευγνώμων στον hans R. Goette.

1. βλ. Overbeck 1868 (διάσπαρτα)· palagia 1988, 788-789 αρ. 1259-1305· DNO (διάσπαρτα).

2. βλ. palagia 1988· kansteiner 2000.

3. Για τον τύπο βλ. Buschor 1953, 51-62 Beil. 9 A· Dörig 1977, 10-12 εικ. 9-15, 19· Vierneisel-Schlörb 
1979, 124 και σημ. 50 στον αρ. 11· palagia 1988, 751 αρ. 428-430 πίν. 473· Bol 1992, 175 στον αρ. 316 
[C. Maderna-lauter]· kansteiner 2000, 86-89, 97· landwehr 2000, 47.

4. Cherchel, μουσείο αρ. ευρ. S 13: Manderscheid 1981, 128 αρ. 530 πίν. 51· palagia 1988, 751 αρ. 428 
πίν. 473· kansteiner 2000, 86-87· landwehr 2000, 46-51 αρ. 94 πίν. 28-31.

5. palagia 1988, 791· landwehr 2000, 47.
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Ο J. Dörig διατύπωσε την άποψη6 ότι το άγαλμα της Αλγερίας αποτελεί μικρότερων διαστάσεων 
επανάληψη του, χαμένου σήμερα, χάλκινου, κολοσσιαίου αγάλματος Ηρακλή, ύψους περίπου 
4,50 μ., από το σύνταγμα του Αιγινήτη γλύπτη Ονάτα, ανάθημα των Θασίων στο ιερό της 
Ολυμπίας. Από τον Παυσανία7 γνωρίζουμε μόνο τα προσδιοριστικά σύμβολα που κρατούσε ο 
ήρωας, για αυτό και η άποψη του Dörig, αν και δεν είναι αβάσιμη, δεν έγινε ομόφωνα αποδεκτή8.

Η σύγχρονη έρευνα έδειξε9 ότι, ενώ υπάρχουν στοιχεία χαρακτηριστικά της εποχής του «αυστηρού 
ρυθμού», όπως η διαμόρφωση των μαλλιών και του εφηβαίου, η έλλειψη αντιγράφων, που 
καθιστά τον τύπο μοναδικό, υποδηλώνει ότι δεν πρόκειται για ένα αυθεντικό δείγμα αυτής 
της εποχής, αλλά για μια κλασικιστική δημιουργία των ύστερων ελληνιστικών χρόνων που 
παραπέμπει γενικευτικά σε κλασικά πρότυπα10.

Κοντά στον προηγούμενο είναι ο τύπος του Ηρακλή βοστώνης–Οξφόρδης11, που οφείλει το 
όνομά του στα πληρέστερα σωζόμενα μαρμάρινα αγαλμάτια του 2ου αι. μ.Χ. στη βοστώνη και 
την Οξφόρδη (εικ. 1) αντίστοιχα12.

Ο ήρωας έχει απομακρυνθεί από την αυστηρή μετωπικότητα του τύπου Cherchel, έχει μετατοπίσει 
το βάρος στο αριστερό σκέλος, με τα πέλματα να πατούν σταθερά στο έδαφος, σύμφωνα με το 
αττικό μοτίβο στήριξης, ενώ στρέφει και την ελαφρώς χαμηλωμένη κεφαλή προς την πλευρά του 
στηρίζοντος σκέλους.

Εξαιτίας της στάσης και της δομής του σώματος υποστηρίχθηκε ότι το πρωτότυπο ήταν 
χάλκινο και χρονολογείται γύρω στα μέσα του 5ου αι. π.Χ.13. Σύμφωνα, ωστόσο, με άλλους το 
πρωτότυπο έχει θεωρηθεί ελληνιστικό, νεοαττικό ή και ρωμαϊκό14. Οι υπέρμαχοι της κλασικής 
χρονολόγησης του πρωτοτύπου15 υποστηρίζουν ότι απηχεί σε μικρότερη κλίμακα τον χάλκινο 
κολοσσιαίο Ηρακλή από το περίφημο σύνταγμα του μύρωνα στο Ηραίο της Σάμου16, στο οποίο 
περιλαμβάνονταν ακόμη ο δίας και η Αθηνά.

Εν τέλει, το μικρό μέγεθος των περισσότερων σωζόμενων μαρμάρινων επαναλήψεων του 
τύπου17, που χρονολογούνται αποκλειστικά στους αυτοκρατορικούς χρόνους, οδήγησε στο 

Εικ. 1: 
Οξφόρδη, Ashmolean Museum αρ. ευρ. 1928.529. 
μαρμάρινο αγαλμάτιο Ηρακλή του τύπου Ηρακλή 
βοστώνης–Οξφόρδης.  
Άγνωστης προέλευσης. 2ος αι. μ.Χ. 
Πηγή: hans R. Goette

6. Dörig 1977, 14.

7. Παυσανίας 5.25.12-13. Overbeck 1868, 428· palagia 1988, 788 αρ. 1266· DNO 511.

8. Πρβλ. Ridgway 1978, 260· Walter-karydi 1987, 152 σημ. 66. Ο Ε. Buschor (1953, 61) και ο J. Fink 
(1960, 78) είχαν υποστηρίξει ότι το άγαλμα της Αλγερίας ήταν αντίγραφο του Ηρακλή από το σύνταγμα 
του μύρωνα στο Ηραίο της Σάμου.

9. kansteiner 2000, 88-89.

10. Πρβλ. επίσης τον κολοσσιαίο Ηρακλή(;) από το ναυάγιο των Αντικυθήρων, που υιοθετεί πρότυπα της 
εποχής του «αυστηρού ρυθμού» και χρονολογείται στις αρχές του 1ου αι. π.Χ. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό 
μουσείο αρ. ευρ. 15527: Bol 1972, 53-55 αρ. 24 πίν. 28,1-3· kansteiner 2000, 89 και σημ. 706-708· 
Vlachogianni 2012, 66.

11. Για τον τύπο βλ. Bulle 1925, 78-86· lippold 1950, 139· hafner 1952, 86-102· Vierneisel-Schlörb 
1979, 121-124 στον αρ. 11· Ιντζεσίλογλου 1979, 93-103· palagia 1988, 751-752 αρ. 431-446 πίν. 473-
474· kranz 1989, 399-408· Παντερμαλής 1989, 144, 148 εικ. 2· Aurenhammer 1990, 116-117 αρ. 96 πίν. 
67c-d· Vikela 1994, 210-215· kansteiner 2000, 85-86· landwehr 2000, 50· Bol 2004β, 28-29.

12. α) βοστώνη, Museum of Fine Arts αρ. ευρ. 14.733: Comstock – Vermeule 1976, 89-90 εικ. 139· 
howard 1978, 25 εικ. 71· palagia 1988, 752 αρ. 437· Bol 2004β, εικ. 38a-b. β) Οξφόρδη, Ashmolean 
Museum αρ. ευρ. 1928.529: hafner 1952, 92-93 εικ. 13-15· Ιντζεσίλογλου 1979, εικ. 3α-β· palagia 1988, 
752 αρ. 436 πίν. 474.

13. Η C. landwehr (2000, 50 σημ. 13) θεωρεί ότι τα δύο επώνυμα αγαλμάτια δεν αποτελούν ούτε 
αντίγραφα ούτε επαναλήψεις ενός συγκεκριμένου προτύπου, αλλά μεμονωμένα έργα βασισμένα σε ένα 
παραδοσιακό μοτίβο στήριξης.

14. kansteiner 2000, 85 σημ. 664 (με βιβλιογραφία).

15. Bulle 1925, 78-86· Buschor 1953, 59· Vierneisel-Schlörb 1979, 123 στον αρ. 11.

16. Στράβων 14.1.14. Overbeck 1868, 536· DNO 723-724.

17. palagia 1988, 752 αρ. 438-442 πίν. 474.
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συμπέρασμα ότι το πρωτότυπο θα ήταν μία δημιουργία επίσης πολύ μικρότερη του φυσικού 
και όχι ένα έργο της μεγάλης γλυπτικής18.

Ένας ακόμη χάλκινος Ηρακλής του μύρωνα, άγνωστου όμως τύπου, μαρτυρείται στη μεσσήνη 
της Σικελίας19. Είχε μεταφερθεί τον 1ο αι. π.Χ. στη Ρώμη από τον Gaius Verres20 και στεγάστηκε 
στον ναό του Ηρακλή που αναστήλωσε ο Πομπήιος (hercules pompeianus). Ο ναός αυτός έχει 
ταυτιστεί σήμερα με τον ναό του hercules Invictus κοντά στην Ara Maxima21. Ο αγαλματικός 
τύπος του hercules Invictus22, προστάτης του στρατού, που οφείλει το όνομά του σε ενεπίγραφο 
μαρμάρινο αναθηματικό αγαλμάτιο του 2ου αι. μ.Χ.23, το οποίο παριστάνει τον Ηρακλή καθιστό 
σε βράχο, περιστοιχισμένο από όπλα-σύμβολα του στρατιωτικού θριάμβου, έχει θεωρηθεί 
τραϊάνεια ή αδριάνεια προσαρμογή του καθιστού(;) Ηρακλή του μύρωνα.

Ώριμοι κλασικοί χρόνοι

Ι. Ο τύπος του όρθιου Ηρακλή

Στην περίοδο αυτή η αργειοσικυώνια σχολή θα διαδραματίσει αναμφίβολα σπουδαίο ρόλο στην 
εξέλιξη των αγαλματικών τύπων του Ηρακλή. δυστυχώς χαμένα είναι τα τρία σπουδαία, γνωστά 
από τις πηγές, χάλκινα έργα του τρίτου τετάρτου του 5ου αι. π.Χ.: ο έφηβος Ηρακλής στο Αίγιο24 
και ο Ηρακλής Αλεξίκακος στο Ηράκλειο της μελίτης25, έργα του Αγελάδα του νεότερου, αλλά 
και ο Ηρακλής του Πολυκλείτου που είχε μεταφερθεί στη Ρώμη26.

Ο Πολυκλείτειος Ηρακλής27 αναγνωρίζεται σε μια σειρά αποσπασματικά σωζόμενων μαρμάρινων 
ρωμαϊκών επαναλήψεων και παραλλαγών28, με προέλευση κυρίως τη Ρώμη (εικ. 2)29. Ο ήρωας 
απεικονίζεται μετωπικός, αγένειος, με κοντά μαλλιά, ως νεαρός αθλητής. Πατά σταθερά με 
το δεξί σκέλος, προς το οποίο στρέφει και την κεφαλή, ενώ λυγίζει το αριστερό. Το δεξί χέρι 

Εικ. 2: 
Ρώμη, Museo Barracco αρ. ευρ. 109.  
μαρμάρινο αγαλμάτιο Ηρακλή, που απηχεί πιθανότατα  
τον Ηρακλή του Πολυκλείτου.  
Αγοράστηκε στη Ρώμη. Περίοδος Νέρωνα–Φλαβίων. 
Πηγή: hans R. Goette

18. Vierneisel-Schlörb 1979, 123 στον αρ. 11· Bol 1992, 175, 179 σημ. 8 στον αρ. 316 [C. Maderna-
lauter]· kansteiner 2000, 86 και σημ. 672. Πρβλ. palagia 1988, 791, η οποία δεν αποκλείει την ύπαρξη 
ενός μεγάλου μεγέθους πρωτοτύπου.

19. Cicero, In Verrem 2.4.5. Overbeck 1868, 540· palagia 1988, 788 αρ. 1267· DNO 732. Πιστεύεται ότι 
ο καθιστός σε βράχο Ηρακλής που στηρίζεται με το αριστερό χέρι στο ρόπαλο, το οποίο κρατάει από 
πάνω σαν σκήπτρο, και απεικονίζεται σε αργυρές νομισματικές εκδόσεις του Κρότωνα από το 420 π.Χ. 
(lehmann 1946, 43 πίν. 10· palagia 1988, 772 αρ. 916 πίν. 506) και στην ερυθρόμορφη κατωιταλιωτική 
αγγειογραφία του 4ου αι. π.Χ. (palagia 1988, 772 αρ. 911 πίν. 506) απηχεί τον χάλκινο, χαμένο σήμερα, 
Ηρακλή του μύρωνα. 

20. pape 1975, 199, 206.

21. plinius, Naturalis Historia 34.57. Overbeck 1868, 533· palagia 1988, 788 αρ. 1268· DNO 733.

22. Για τον τύπο βλ. lehmann 1946, 43-47· Floriani Squarciapino 1949-1950, 205-214· de Visscher 
1962, 67· Floren 1981, 50· Berger 1982α, 304-311 και σημ. 59 [E. Berger]· Berger 1987, 105-110· 
palagia 1988, 772 αρ. 920-924 πίν. 507· palagia 1990, 58-64· Vikela 1994, 207-210· kansteiner 2000, 
106 και σημ. 892.

23. liverpool, Merseyside County Museum χ. αρ: de Visscher 1962, 63-64 πίν. 18 εικ. 12· Berger 1982α, 
307 και σημ. 58 [E. Berger]· palagia 1988, 773 αρ. 922· palagia 1990, 59.

24. Παυσανίας 7.24.4. Overbeck 1868, 394· palagia 1988, 788 αρ. 1269· DNO 468.

25. Overbeck 1868, 393, 399· palagia 1988, 789 αρ. 1282· DNO 466-467. Για το χαμένο σήμερα 
χάλκινο άγαλμα του Αγελάδα του νεότερου, που κατασκευάστηκε στα 430-426 π.Χ., και τις μέχρι σήμερα 
διατυπωθείσες απόψεις βλ. kansteiner 2000, 93-94.

26. plinius, Naturalis Historia 34.56. Overbeck 1868, 944· palagia 1988, 788 αρ. 1270· DNO 1227.

27. Για τον τύπο βλ. Anti 1920, 509-549· Zanker 1974, 17-19· palagia 1988, 758 αρ. 583-598 πίν. 484-
485· kreikenbom 1990, 95-108, 181-187· Beck κ.ά. 1990, 199-205, 551-554 αρ. 60-65 [p. C. Bol]· Bol 
1992, 176-177 στον αρ. 316 [C. Maderna-lauter]· kreikenbom 1993, 337-338· hafner 1994, 49-61· 
Borbein 1996, 76-77· kansteiner 2000, 94-97· Ridgway 2004, 611-613, 622 εικ. 11· Bol 2004γ, 129-130.

28. kreikenbom 1990, 181-184 αρ. IV 1-14 πίν. 210-235 (επαναλήψεις) και 185-187 αρ. IV a 1-8 πίν. 
236-246 (παραλλαγές).

29. Ρώμη, Museo Barracco αρ. ευρ. 109: Anti 1920, 509-510, 511-512 εικ. 1-2· Zanker 1974, 18-19 αρ. 
16 πίν. 16,4.6· howard 1978, 24 εικ. 78· palagia 1988, 758 αρ. 584 πίν. 484· kreikenbom 1990, 185 αρ. 
IV a 1 πίν. 236-239· Bol 2004γ, 129 εικ. 40.
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προβάλλει ελάχιστα, ενώ το αριστερό έρχεται προς τα πίσω και ακουμπά με την εξωτερική πλευρά 
στον γλουτό –πιθανότατα κρατούσε τα μήλα των Εσπερίδων. Ο τύπος, εάν πράγματι απηχεί τον 
Πολυκλείτειο Ηρακλή, καθώς η απουσία προσδιοριστικών συμβόλων από τα αντίγραφα καθιστά 
αμφίβολη την ταύτιση, δύναται να χρονολογηθεί γύρω στο 430 π.Χ. Θεωρείται η πρωιμότερη 
απεικόνιση του ήρωα ως νεαρού στην ολόγλυφη γλυπτική30.

Από το τελευταίο τέταρτο του 5ου και το πρώτο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. δεν υπάρχει καμία 
αναφορά στις πηγές για αγάλματα Ηρακλή31.

Όψιμοι κλασικοί χρόνοι

Ι. Ο τύπος του όρθιου Ηρακλή

Ο 4ος αι. π.Χ. αναδεικνύεται ως η εποχή του μεγαλύτερου αριθμού των αγαλματικών τύπων του 
Ηρακλή, πολλοί από τους οποίους αντιγράφηκαν ή μεταπλάστηκαν σε υστερότερες περιόδους. Ο 
παραδοσιακός τύπος του όρθιου Ηρακλή, που κρατά στο δεξί χέρι το ρόπαλο και στο αριστερό τόξο 
και βέλος, ενώ η λεοντή κρέμεται από τον πήχη του αριστερού χεριού, παραλλάσσεται με μεγάλη 
ποικιλία.

Ο αγαλματικός τύπος του Ηρακλή Chiaramonti32, που οφείλει το όνομά του στο μεγαλύτερο του 
φυσικού μαρμάρινο άγαλμα Ηρακλή εικ. 3) γύρω στο 100 π.Χ., από τις Θέρμες Stigliano βορειοδυτικά 
της Ρώμης33, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η όψιμη κλασική μετάπλαση του αυστηρορυθμικού 
Ηρακλή Cherchel, με την προσθήκη της λεοντής στο αριστερό χέρι.

Η Ο. Παλαγγιά υποστήριξε ότι ο Ηρακλής Chiaramonti αποτελεί το μοναδικό σωζόμενο αντίγραφο 
ενός χάλκινου πρωτοτύπου του 4ου αι. π.Χ.34. Αντίθετα, τόσο ο S. kansteiner όσο και άλλοι 
ερευνητές35, βασιζόμενοι κυρίως στον τρόπο απόδοσης των μαλλιών, που είναι κοινός σε κεφαλές του 
ύστερου 2ου αι. π.Χ.36, δέχονται ότι ο Ηρακλής Chiaramonti αποτελεί ένα πρωτότυπο κλασικιστικό 
υστεροελληνιστικό έργο37, που, παρά τις πολυκλείτειες αναφορές, δεν ακολουθεί κάποιο συγκεκριμένο 
πρότυπο38. Η περίπτωση να συνδέεται με τον Ηρακλή του Πολυκλείτου είναι ισχνή, καθώς αφενός η 
ταύτιση του δεύτερου είναι αβέβαιη και αφετέρου τα μεγαλύτερα του φυσικού έργα δεν χαρακτηρίζουν 
τις πολυκλείτειες δημιουργίες, που κατά κανόνα δεν ξεπερνούν τα 2,00 μ.

Στον αγαλματικό τύπο του Ηρακλή pitti39, που οφείλει το όνομά του στο άγαλμα στο palazzo 
pitti στη Φλωρεντία40, ο ήρωας στέκεται μετωπικός, με ανοιχτά τα σκέλη προβάλλοντας 

Εικ. 3: 
βατικανό, Musei Vaticani αρ. ευρ. 1771,  
Museo Chiaramonti αρ. ευρ. 294. 
μαρμάρινο άγαλμα Ηρακλή του τύπου Ηρακλή 
Chiaramonti. 
Από τη Ρώμη, Θέρμες Stigliano. 100 π.Χ. 
Πηγή: hans R. Goette

30. Στην αρχιτεκτονική γλυπτική η απεικόνιση του νεαρού αγένειου ήρωα απαντά ήδη από τα 490-480 
π.Χ. στο ανατολικό αέτωμα του ναού της Αφαίας στην Αίγινα, που θεωρείται έργο του Αιγινήτη Ονάτα. βλ. 
Ohly 1976, 60-65 εικ. 30-32.

31. Πρβλ. το κολοσσιαίων διαστάσεων ανάγλυφο με την Αθηνά και τον Ηρακλή, έργο του Αλκαμένη, που 
παραδίδεται ως ανάθημα του Θρασύβουλου στο Ηράκλειο της Θήβας το 403 π.Χ., μετά την πτώση των 
τριάκοντα τυράννων (Παυσανίας 9.11.6. Overbeck 1868, 823· DNO 1127). Για την πιθανή σύνθεση του 
αναγλύφου βλ. pemberton 1981, 317-321.

32. Για τον τύπο βλ. Zanker 1974, 78· palagia 1988, 752-753 αρ. 447-464 πίν. 475-476· Bol 1992, 176-
177 σημ. 15 στον αρ. 316 [C. Maderna-lauter]· kansteiner 2000, 64-67.

33. βατικανό, Musei Vaticani αρ. ευρ. 1771, Museo Chiaramonti αρ. ευρ. 294: Anti 1920, 537 εικ. 18, 547 
σημ. 4· lippold 1950, 264 σημ. 1· Zanker 1974, 78· palagia 1988, 753 αρ. 461 πίν. 475· Andreae 1993, 
294-XXXVII 3 πίν. 1-4· kansteiner 2000, 64-67 εικ. 56.

34. palagia 1988, 752-753, 792. Για σύμφωνη γνώμη βλ. Ritter 1995, 218.

35. Zanker 1974, 78. Berger 1990, 164 σημ. 28 στον αρ. 230 [T. lochman]. Bol 1992, 180 σημ. 16 στον 
αρ. 316 [C. Maderna-lauter]. kansteiner 2000, 64, σημ. 471-474.

36. βλ. ενδεικτικά την ανδρική κεφαλή από το ηρώο της Καλυδώνας που χρονολογείται γύρω στο 100 
π.Χ. (Bol 1988, 35, 41 πίν. 32b).

37. kansteiner 2000, 64-65, 66.

38. kansteiner 2000, 65-67.

39. Στην παλαιότερη βιβλιογραφία απαντά ως τύπος Ηρακλή Albertini, ο οποίος ενίοτε εμφανίζεται ως 
αυτόνομος. Bλ. linfert 1966, 37-38· Arnold 1969, 197 σημ. 674, 210-211 σημ. 720· palagia 1984, 
111· palagia 1988, 745-746 αρ. 271-303 πίν. 463-465 (Albertini)· Vorster 1993, 118 στον αρ. 50· 
kansteiner 2000, 46-48, 129-132 αρ. pi 1-pi 17 εικ. 49-52 (pitti). Για τα αγάλματα και τα αγαλμάτια που 
περιλαμβάνονται στο palagia 1988, αλλά δεν εντάσσονται στον τύπο βλ. kansteiner 2000, 132 (Delenda).
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ελαφρά το αριστερό, προς το οποίο στρέφει και την κεφαλή. Η καινοτομία του έγκειται στο ότι 
αποδίδεται νέος, αγένειος, με κοντά μαλλιά (εικ. 4)41.

Έχει υποστηριχθεί ότι το πρωτότυπο θα ήταν στημένο στη Νότια Ιταλία, εξαιτίας της απεικόνισής 
του στην οπίσθια όψη των αργυρών στατήρων της Ηράκλειας της περιόδου 350-200 π.Χ.42 (αρ. 
κατ. 151-152). Η Ο. Παλαγγιά πιστεύει ότι μια πρώιμη παραλλαγή του τύπου θα είχε συγχρόνως 
στηθεί και στην Αττική, εξαιτίας της εμφάνισής του σε μαρμάρινα αττικά ανάγλυφα43. Το 
πρωτότυπο, σύμφωνα με την ίδια, ήταν χάλκινο, ωστόσο ένα μαρμάρινο αντίγραφο θα πρέπει 
να είχε κατασκευαστεί αρκετά νωρίς, όπως μαρτυρά η απεικόνισή του σε απουλικό κιονωτό 
κρατήρα από το 350 π.Χ.44. Η C. Maderna-lauter υποστηρίζει ότι, τόσο αυτός όσο και άλλοι 
τύποι που ανάγονται στον 4ο αι. π.Χ., αντλούν εικονογραφικά στοιχεία από αγαλματικούς 
τύπους Ηρακλή του 5ου αι. π.Χ., όπως του μικρογραφικού τύπου βοστώνης–Οξφόρδης45. Ο S. 
kansteiner δέχεται τη χρονολόγηση του πρωτοτύπου μέσα στο πρώτο μισό του 4ου αι. π.Χ.46.

Ελληνιστική παραλλαγή του αγαλματικού τύπου Ηρακλή pitti συνιστά ο τύπος του Ηρακλή 
βατικανού–Villa Albani47, ο οποίος φοράει τη λεοντή σαν χλαμύδα στερεωμένη στον δεξιό 
ώμο και κρατά στο αριστερό χέρι τον Τήλεφο-βρέφος. Ο A. linfert48 είχε διατυπώσει την 
άποψη ότι ο τύπος αντιγράφει ένα πρωτότυπο γλυπτικό σύμπλεγμα των όψιμων κλασικών 
χρόνων49. Ωστόσο, είναι πλέον ξεκάθαρο ότι ο Τήλεφος-βρέφος δεν αποτελεί στοιχείο της 
πρωταρχικής σύνθεσης αλλά προσθήκη, που απαντά αποκλειστικά σε ρωμαϊκές μεταπλάσεις 
κλασικών αγαλμάτων του Ηρακλή50. Η σύγχρονη έρευνα συμφωνεί στο ότι ο τύπος του 
Ηρακλή βατικανού–Villa Albani αποτελεί μια σύνθεση αδριάνειας-αντωνίνειας περιόδου, 
βασισμένη σε κάποια μετάπλαση των ώριμων ή ύστερων ελληνιστικών χρόνων51, στην οποία 
συνδυάζονται χαρακτηριστικά του «αυστηρού ρυθμού» και του 4ου αι. π.Χ.

Οι συνεχιστές της πολυκλείτειας παράδοσης είναι υπεύθυνοι για μια σειρά καινοτομιών στη 
γλυπτική εικόνα του όρθιου Ηρακλή του 4ου αι. π.Χ. Από τους κυριότερους εκπροσώπους 
του αιώνα είναι ο αγαλματικός τύπος του Ηρακλή lansdowne52, που οφείλει το όνομά του 

Εικ. 4: 
βατικανό, Musei Vaticani, Sala Rotonda αρ. ευρ. 242. 
Χάλκινο κολοσσιαίο άγαλμα Ηρακλή του τύπου  
Ηρακλή pitti (τα μήλα είναι νεότερη συμπλήρωση).  
Από τη Ρώμη, από τον ναό της Venus Victrix, στο θέατρο 
του Πομπήιου. Πιθανότατα ύστερων ελληνιστικών χρόνων 
Πηγή: hans R. Goette

40. Φλωρεντία, palazzo pitti αρ. ευρ. 637: lehmann 1946, 58 πίν. 13,9-10· linfert 1966, 37-38, 75-76· 
Arnold 1969, 197· howard 1978, εικ. 83· palagia 1988, 746 αρ. 291· linfert 1990, 281-282· Todisco 
1993, 55 αρ. 61· Vorster 1993, 118 στον αρ. 50· kansteiner 2000, 129 αρ. pi 1 εικ. 49.

41. βατικανό, Musei Vaticani, Sala Rotonda αρ. ευρ. 242: lippold 1956, 121-124 αρ. 544 πίν. 37, 44· 
palagia 1988, 746 αρ. 302 πίν. 465 (ύστερης αντωνίνειας περιόδου)· Vorster 1993, 118 (εποχής Φλαβίων)· 
kansteiner 2000, 131 αρ. pi 11 (πιθανότατα ύστερων ελληνιστικών χρόνων).

42. lehmann 1946, 53-62 πίν. 12,1· palagia 1988, 745 αρ. 281 πίν. 463· kansteiner 2000, 132 αρ. pi 15.

43. palagia 1988, 745 αρ. 273-275. Επίσης βλ. Bol 1992, 175-176 στον αρ. 316 [C. Maderna-lauter]· 
kansteiner 2000, 46-48.

44. Νέα Υόρκη, μητροπολιτικό μουσείο αρ. ευρ. 50.11.4: palagia 1988, 745 αρ. 271 πίν. 463· Oenbrink 
1997, 389-390 αρ. G3 πίν. 44.

45. Bol 1992, 175 στον αρ. 316 [C. Maderna-lauter].

46. kansteiner 2000, 48.

47. Για τον τύπο βλ. palagia 1988, 761 αρ. 652-653 πίν. 488· kansteiner 2000, 49-53, 98, 133 αρ. Va 1-Va 
5 εικ. 50.

48. linfert 1966, 189. Η άποψη αυτή είχε διατυπωθεί ήδη από τον lippold 1923, 233-234. Για σύμφωνη 
γνώμη βλ. palagia 1988, 792 στον αρ. 382. Για αντίθετη άποψη πρβλ. Bauchhenß-Thüriedl 1971, 39.

49. Πρβλ. τα συμπλέγματα της Ειρήνης με τον Πλούτο του Κηφισοδότου (Todisco 1993, 63 αρ. 96), του 
Ερμή με τον διόνυσο-βρέφος του Πραξιτέλη (Todisco 1993, 75 αρ. 129) αλλά και το πρώιμο ελληνιστικό(;) 
λυσιππικό σύμπλεγμα του Σιληνού με τον διόνυσο-παιδί (Moreno 1987, 185-190 εικ. 114-117· Moreno 
1995, 252 αρ. 4.37.1 [p. Moreno]· Ridgway 1997, 305).

50. Πρβλ. palagia 1988, 752 αρ. 439 πίν. 474 (τύπου Ηρακλή βοστώνης–Οξφόρδης) και 749 αρ. 373 πίν. 
470 (τύπου Ηρακλή lenbach).

51. kansteiner 2000, 52-53.

52. Για τον τύπο βλ. Graef 1889, 189-216· linfert 1966, 35-37, 75· Arnold 1969, 199, 230· lattimore 1975, 
21-27· Stewart 1977, 98-99, 142· howard 1978· Stewart 1982, 3, 49-53· palagia 1988, 761-762 αρ. 
656-659 πίν. 489· Juri 1988, 31-33 (πρόκειται για κεφαλή Ερμή του τύπου του Ερμή Richelieu)· Vikela 1994, 
216-219· kansteiner 2000, 3-24, 80-84, 113-120 αρ. la 1-la 28 εικ. 1-28· himmelmann 2009, 135-137.
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στο λίγο μεγαλύτερο του φυσικού μαρμάρινο άγαλμα Ηρακλή (εικ. 5) από την έπαυλη του 
Αδριανού στο Τίβολι, το οποίο ανήκε στη συλλογή του βρετανού λόρδου lansdowne53.

Ο ήρωας παριστάνεται γυμνός, μετωπικός και αγένειος. Στηρίζεται στο δεξί σκέλος, ενώ το άνετο 
αριστερό ανοίγει στο πλάι και πατά με ολόκληρο το πέλμα στο έδαφος. με το ανασηκωμένο 
και λυγισμένο στον αγκώνα αριστερό χέρι φέρει το ρόπαλο στον αριστερό ώμο, ενώ στο δεξί, 
κολλημένο στο πλευρό, χέρι, κρατάει τη λεοντή που πέφτει παράλληλα στον μηρό. Στην κεφαλή, 
που στρέφεται προς το άνετο σκέλος, φέρει ταινία, ενώ τα πρησμένα του αυτιά παραπέμπουν 
σε αγάλματα παλαιστών ή πυγμάχων.

Η μετωπική στάση, το αντιθετικό ζύγιασμα του σώματος (contrapposto), η σαφήνεια στην 
απόδοση της μυολογίας και η διαμόρφωση των μαλλιών επιβεβαιώνουν τη σύνδεσή του με 
την πολυκλείτεια σχολή, όπως είχε ορθώς επισημάνει ο A. linfert54. Ωστόσο, ο τελευταίος είχε 
συσχετίσει τον τύπο με το χαμένο σήμερα, χάλκινο Ηρακλή από το σύνταγμα των Αργείων στους 
δελφούς, του Αργείου γλύπτη Αντιφάνους55, με βάση το σωζόμενο κατά χώραν ενεπίγραφο 
βάθρο56. Η υπόθεση αυτή δεν ευσταθεί σήμερα57.

Επιπλέον σύνδεση με την πολυκλείτεια παράδοση αποτελεί η στήριξη του φερόμενου στον ώμο 
συμβόλου, που παραπέμπει εξωτερικά στον περίφημο δορυφόρο του Πολυκλείτου. Το ρόπαλο στον 
ώμο απαντά σε παραστάσεις Ηρακλή στην αγγειογραφία από τον 5ο αι. π.Χ.58 ή και νωρίτερα59, 
ωστόσο στη μεγάλη γλυπτική κάνει την πρώτη του εμφάνιση με τον Ηρακλή lansdowne, καθώς ο 
«Θησέας» της ερμαϊκής στήλης ludovisi60, με τον οποίον συνήθιζαν να τον συγκρίνουν με αφορμή 
το ρόπαλο στον ώμο, θεωρείται πλέον κλασικιστική εκλεκτιστική δημιουργία61.

Η χρονολόγηση του τύπου του Ηρακλή lansdowne μπορεί να συναχθεί μόνο μέσα από στιλιστική 
κριτική ανάλυση, καθώς οι προτεινόμενες επαναλήψεις του σε αναθηματικά ανάγλυφα δεν είναι 
χωρίς προβλήματα. Η απεικόνισή του σε ανάγλυφο στο μουσείο Θηβών62 από τα 370-360 
π.Χ., μολονότι χαρακτηρίζεται από την ομόλογη στάση του σώματος, ανακαλεί κατοπτρικά τον 
αγαλματικό τύπο63. Το ίδιο αβέβαιη θεωρείται η απεικόνισή του σε ανάγλυφο από το ιερό του 
Παγκράτη στον Ιλισό64.

Εικ. 5: 
Malibu, J. paul Getty Museum αρ. ευρ. 70.ΑΑ.109. 
μαρμάρινο άγαλμα Ηρακλή του τύπου Ηρακλή 
lansdowne. Από την έπαυλη του Αδριανού στο Τίβολι. 
Γύρω στο 125 μ.Χ. 
Πηγή: Φωτογραφικό αρχείο J. paul Getty Museum
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53. Malibu, J. paul Getty Museum αρ. ευρ. 70.ΑΑ.109: lattimore 1975, 21-27 εικ. 5-10· Stewart 1977, 
98-99, 104, 142 αρ. Ε 1 πίν. 42a-c, 52a-c· howard 1978· Stewart 1982, 49-53 εικ. 52· Raeder 1983, 22, 
53-54 αρ. I 34, 226-228· palagia 1984, 117 εικ. 9· palagia 1988, 762 αρ. 659 πίν. 489· kranz 1989, 394 
πίν. 103,2· kreikenbom 1990, 34, 80, 173-174 αρ. ΙΙΙ 40 πίν. 169c-170· Vikela 1994, 216-219 πίν. 40,1· 
kansteiner 2000, 113 αρ. la 1 εικ. 1-2, 7, 17, 21· newby 2005, 116-119 εικ. 4.16· Stewart 2013, 24-26 
εικ. 3-4, 6· Angelicoussis 2017, II 118-125 αρ. 14 εικ. 14.1-14.6.

54. linfert 1966, 35-37.

55. Παυσανίας 10.10.5. palagia 1988, 788 αρ. 1278· DNO 1368.

56. Για τη βάση βλ. howard 1978, 24 εικ. 82· Maaß 1993, 198-199· Ioakimidou 1997, 115-119 αρ. 22.

57. Για αντίθετη άποψη πρβλ. Arnold 1969, 198· Stewart 1977, 169 σημ. 41· kansteiner 2000, 12 σημ. 
80.

58. LIMC V (1990) 124 αρ. 2870, 125 αρ. 2874 πίν. 114, 125 αρ. 2875 λ. Herakles [J. Boardman].

59. LIMC V (1990) 124 αρ. 2866 πίν. 114 λ. Herakles [J. Boardman].

60. Ρώμη, Museo nazionale Romano αρ. ευρ. 8627 (από το 1994 στο μουσείο Altemps): lippold 1950, 
161 σημ. 13· Berger 1982β, 66, 91, 104 αρ. 18· palma, de lachenal 1983, 170-172 αρ. 72 [β. palma]· 
Berger 1990, 164 σημ. 29 Beil. 18,4 [T. lochman]· kreikenbom 1990, 150-151 αρ. I 27 πίν. 43-44· Vikela 
1994, 197.

61. 62 kreikenbom 1990, 32-34· kansteiner 2000, 56-57, 94.

62. 63 Θήβα, Αρχαιολογικό μουσείο αρ. ευρ. βΕ 1354: palagia 1988, 748 αρ. 331· Vollkommer 1988, 83 
αρ. 561· Tagalidou 1993, 249 αρ. 44 πίν. 19· kansteiner 2000, 11-12 και σημ. 74· Schild-Xenidou 2008, 
315 αρ. 83 πίν. 33.

63. βλ. δεληβορριάς 2016, 338 και σημ. 48.

64. Αθήνα, Φετιχιέ Τζαμί αρ. ευρ. Ρ 71 Α: palagia 1988, 745 αρ. 273· Vikela 1994, 42-43 αρ. β 17, 216-
219, 233-234 πίν. 25,2· kansteiner 2000, 131 αρ. pi 13.

65. Graef 1889, 206-209· lippold 1950, 251· Stewart 1977, 99· Fuchs 1993, 101 αρ. 92, 93. Συχνά στη 
βιβλιογραφία ο Ηρακλής lansdowne αναφέρεται ως ο «Ηρακλής του Σκόπα». βλ. Ritter 1995, 211. Για 
συζήτηση σχετικά με την καλλιτεχνική απόδοση του έργου βλ. howard 1978, 28-31.
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Η παραδοσιακή απόδοση του Ηρακλή lansdowne στον Πάριο γλύπτη Σκόπα65, που βασιζόταν 
στον συσχετισμό της κεφαλής του με τη νεανική, στεφανωμένη με φύλλα λεύκας, κεφαλή της 
ερμαϊκής στήλης Genzano66 και τις αβέβαιης καλλιτεχνικής απόδοσης κεφαλές από τον εναέτιο 
γλυπτό διάκοσμο του ναού της Αθηνάς Αλέας στην Τεγέα67, σήμερα δεν ευσταθεί68.

Η λεπτομερειακά αποδιδόμενη διαμόρφωση των μαλλιών του Ηρακλή lansdowne παραπέμπει με 
σαφήνεια σε χάλκινο πρότυπο, ενισχύοντας το συμπέρασμα ότι βρισκόμαστε μακριά από τον Σκόπα 
και τον μαρμάρινο Ηρακλή που είχε φιλοτεχνήσει για το γυμνάσιο της Σικυώνας69. Ο Ηρακλής 
lansdowne θεωρείται σήμερα αντίγραφο ενός χάλκινου πρωτοτύπου του ύστερου 4ου αι. π.Χ.70 και 
όχι αδριάνειο pasticcio, όπως είχε παλαιότερα υποστηριχθεί71.

Ανάλογη προβληματική έχει διατυπωθεί και για τον τύπο του Ηρακλή hope72, που οφείλει το όνομά 
του στο άγαλμα (Eικ. 6) που βρισκόταν κάποτε στη συλλογή του μανιώδη συλλέκτη έργων τέχνης 
Thomas hope73 στο Deepdene της κομητείας του Surrey στη νοτιοανατολική Αγγλία.

Ο Ηρακλής, που στηρίζεται σε κορμό δένδρου, πατά σταθερά με το αριστερό σκέλος, προς το 
οποίο στρέφει ελαφρώς και την κεφαλή. Ακουμπά το δεξί χέρι στο ρόπαλο, ενώ από τον πήχη του 
αριστερού κρέμεται η λεοντή. Στο άκρο αριστερό χέρι κρατούσε ίσως τόξο ή μήλα. Το ρόπαλο πατά 
σε ταυροκεφαλή, πιθανότατα ως παραπομπή στον άθλο του ήρωα74. Σύμφωνα με την Ο. Παλαγγιά, 
επειδή η ταυροκεφαλή απαντά σε πολυάριθμες ρωμαϊκές παραλλαγές κλασικών αγαλματικών τύπων 
του Ηρακλή ως υποκατάστατο του βραχώδους εξάρματος, δεν θα πρέπει να συσχετισθεί αποκλειστικά 
με τον συγκεκριμένο τύπο. Αντίθετα, θα πρέπει να ιδωθεί ως παραπομπή στα σφάγια της θυσίας75.

Η κεφαλή του Ηρακλή hope είχε επίσης συσχετισθεί με τη νεανική κεφαλή της ερμαϊκής στήλης 
Genzano του 2ου αι. μ.Χ.76, η οποία με τη σειρά της είχε θεωρηθεί ότι αποδίδει εκείνη του μαρμάρινου 
Ηρακλή του Σκόπα στο γυμνάσιο της Σικυώνας77. Αμφίβολο είναι εάν το άγαλμα απεικονίζεται σε 
αναθηματικό ανάγλυφο του ύστερου 4ου αι. π.Χ. από το ιερό του Παγκράτη στον Ιλισό78 ή 
στην οπίσθια όψη ενός φθαρμένου χάλκινου νομίσματος Σικυώνας που εκδόθηκε επί 
αυτοκράτορα Γέτα (211 μ.Χ.)79, όπως διατυπώθηκε από ορισμένους.

Εικ. 6: 
los Angeles, County Museum of Art αρ. ευρ. 50.33.22. 
μαρμάρινο άγαλμα Ηρακλή του τύπου Ηρακλή hope.  
Από τη Ρώμη(;). Ύστερος 2ος αι. μ.Χ. 
Πηγή: Φωτογραφικό αρχείο County Museum of Art,  
los Angeles

66. λονδίνο, βρετανικό μουσείο αρ. ευρ. 1731: Stewart 1977, 139 αρ. Α 3 πίν. 30, 52a-c· howard 1978, 
28, 29 εικ. 46-47· palagia 1988, 784 αρ. 1174 πίν. 525· kansteiner 2000, 11, 116 αρ. la 13 εικ. 14.

67. Για συζήτηση σχετικά με την απόδοση των εναέτιων γλυπτών της Τεγέας στον Σκόπα βλ. Vorster 1993, 
64-65 στον αρ. 25.

68. Έως τη δεκαετία του 1950 ίσχυε η communis opinio ότι άγαλμα και ερμαϊκές στήλες της «ομάδας 
Genzano» έχουν κοινό εικονογραφικό πρότυπο. Η άποψη αυτή διαφοροποιήθηκε από τον A. linfert (1966, 
35), ο οποίος τα αποσυσχέτισε για πρώτη φορά. Έκτοτε η έρευνα τα διαχωρίζει απολύτως (lattimore 
1975, 24· Stewart 1977, 98, 142· palagia 1988, 784· Vorster 1993, στον αρ. 62). Για τη σχετική συζήτηση 
βλ. kansteiner 2000, 4-5, 9-11.

69. Παυσανίας 2.10.1. Overbeck 1868, 1154· palagia 1988, 788 αρ. 1259· DNO 2309.

70. howard 1978, 23· kansteiner 2000, 13. Πρβλ. Arnold 1969, 210 σημ. 718 (360-355 π.Χ.)· palagia 
1988, 761 (375-350 π.Χ.)· Todisco 1993, 102-103 (340-330 π.Χ.).

71. lattimore 1975, 26· Raeder 1983, 53· Fuchs 1992, 151, 153 σημ. 23.

72. Για τον τύπο βλ. Smith 1928· linfert 1966, 33-39, 71-75· lattimore 1975, 17-21· Stewart 1977, 90-
91, 139-140· howard 1978, 29 εικ. 48-49, 86-88· palagia 1984, 107-126· palagia 1988, 746-747 αρ. 
310-324 πίν. 465-466· kranz 1989, 393-405· kansteiner 2000, 22-24· lorenz 2003, 320-321 εικ. 55.23, 
55.26, 417 αρ. 178.

73. los Angeles, County Museum of Art αρ. ευρ. 50.33.22: Smith 1928· lattimore 1975, 17-21 εικ. 1-5· 
Stewart 1977, πίν. 31a-c· palagia 1984, 107-126 εικ. 1a-b· Waywell 1986, 71 αρ. 4 πίν. 48,2· Martin 1987, 
93-94· palagia 1988, 747 αρ. 319 πίν. 466· kansteiner 2000, 119 αρ. la 28.

74. lattimore 1975, 25· Todisco 1979, 154-156· palagia 1984, 107.

75. Todisco 1979, 152-155· palagia 1984, 107.

76. Όπ. σημ. 66.

77. Όπ. σημ. 69. Επίσης βλ. Stewart 1977, 130 αρ. 27· Martin 1987, 93· Vorster 1993, 110, 141.

78. Αθήνα, Φετιχιέ Τζαμί αρ. ευρ. Ρ 28 β: palagia 1984, 112-113 και σημ. 14· palagia 1988, 746 αρ. 310· 
Vollkommer 1988, 83 αρ. 553· Vikela 1994, 40-41, 210-214, αρ. β 14 πίν. 24,3.

79. BMC peloponnesus, 56 αρ. 247 εικ. 9,22· Stewart 1977, 91, 98, 140 αρ. A 21 πίν. 31d· howard 1978, 
29 εικ. 89· palagia 1984, 123 σημ. 5, εικ. 3.
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Ο συνδυασμός της κεφαλής του Ηρακλή hope, που παραπέμπει σε έργα του 4ου αι. π.Χ., όπως 
του Ηρακλή lansdowne, και του σώματος, που ανακαλεί τις κλειστές συνθέσεις του 5ου αι. π.Χ., 
δικαιολογήθηκε από ορισμένους80 από τον νεανικό εκλεκτικισμό του Σκόπα, και ο Ηρακλής hope 
θεωρήθηκε πρώιμο έργο της καλλιτεχνικής σταδιοδρομίας του γλύπτη, γύρω στα 370-360 π.Χ.

Η Ο. Παλαγγιά, εξαιτίας της υιοθέτησης του αττικού μοτίβου στήριξης που ανακαλεί τον αυστηρορυθμικό 
τύπο του Ηρακλή βοστώνης–Οξφόρδης, συνέδεσε τον τύπο hope με τον Ηρακλή Αλεξίκακο του 
γλύπτη Αγελάδα81, τον οποίον οι Αθηναίοι είχαν αναθέσει στο Ηράκλειο της μελίτης στα χρόνια του 
μεγάλου λιμού (429 π.Χ.)82. Η ίδια καταλήγει πάντως στο συμπέρασμα ότι ο τύπος του Ηρακλή hope, 
παρά τις επιμέρους συνδέσεις του, αποτελεί ρωμαϊκή εκλεκτιστική δημιουργία83. Την ίδια άποψη 
υιοθετεί και ο S. kansteiner84. Οι διαφορές του αγάλματος, τόσο από τις λιγοστές επαναλήψεις του, οι 
οποίες παρουσιάζουν και μεταξύ τους σημαντικές αποκλίσεις ώστε να μην επιτρέπουν την προσγραφή 
τους σε ένα κοινό πρότυπο, όσο και από το νόμισμα της Σικυώνας, ενισχύουν την άποψη ότι ο τύπος 
του Ηρακλή hope αποτελεί εκλεκτιστικό έργο που δημιουργήθηκε στα χρόνια των Αντωνίνων 
αυτοκρατόρων85 και θα πρέπει να αποσυνδεθεί οριστικά από τον Ηρακλή του Σκόπα.

Ο δεύτερος αγαλματικός τύπος, που αποτελεί αναμφίβολα μια υψηλής ποιότητας παραλλαγή του 
όρθιου Ηρακλή στον προχωρημένο 4ο αι. π.Χ., είναι του Ηρακλή lenbach86. Οφείλει το όνομά του στη 
μαρμάρινη κεφαλή του 1ου αι. μ.Χ. (εικ. 7) την οποία είχε δωρίσει στη Γλυπτοθήκη του μονάχου, στα 
τέλη του 19ου αιώνα, ο διάσημος Γερμανός ζωγράφος Franz von lenbach87.

Η κεφαλή είχε αναγνωριστεί το 1900 από τον A. Furtwängler ως ανήκουσα σε ένα μεγάλης κλίμακας 
έργο που απηχούσε κάποιο χαμένο χάλκινο πρωτότυπο88, κατά τη γνώμη του εκείνο του λυσίππου, 

Εικ. 7: 
μόναχο, Glyptothek αρ. ευρ. 245. 
μαρμάρινη κεφαλή Ηρακλή “lenbach”. 
Άγνωστης προέλευσης. 1ος αι. μ.Χ. 
Πηγή: hans R. Goette

80. lattimore 1975, 20· Stewart 1977, 91.

81. Η Ο. Παλαγγιά θεωρεί ότι δημιουργός του αγάλματος του Ηρακλή Αλεξίκακου ήταν ο Αγελάδας ο 
νεότερος, που είχε επίσης φιλοτεχνήσει έναν Ηρακλή έφηβο για το Αίγιο (Παυσανίας 7.24.4. Overbeck 
1868, 394· palagia 1988, 788 αρ. 1269· DNO 468). βλ. palagia 1984, 120· palagia 1988, 746.

82. Overbeck 1868, 393, 399· palagia 1988, 789 αρ. 1282· DNO 466-467. Ο Ηρακλής Αλεξίκακος ήταν 
επίσης γνωστός ως μέλων ή μήλιος, είτε εξαιτίας των προσφορών στο ιερό του που συνίσταντο σε μήλα 
σε σχήμα βοδιού (Ησύχιος λ. Μέλων Ηρακλής· Σούδα λ. Μήλιος Ηρακλής) είτε επειδή το ίδιο το άγαλμα 
κρατούσε τα μήλα των Εσπερίδων (RE Suppl. III (1918) 926 λ. Herakles [O. Gruppe]).

83. palagia 1984, 111.

84. kansteiner 2000, 22-24.

85. Για την άποψη ότι είναι έργο της εποχής των Σεβήρων πρβλ. kranz 1989, 395-396· Bol 1992, 187 
στον αρ. 318, 312 στον αρ. 369 [C. Maderna-lauter]. Πρβλ. kansteiner 2000, 24.

86. Για τον τύπο βλ. Furtwängler 1900, 242-243 αρ. 245· lippold 1923, 130 και σημ. 29· palagia 1984, 
123 σημ. 10· palagia 1988, 747-749 αρ. 325-376 πίν. 466-470· Bol 1994, 58 και σημ. 2-4 στον αρ. 408 
[A. linfert]· kansteiner 2000, 25-45, 77-80, 121-128 αρ. lb 1- lb 25 εικ. 29-44· lorenz 2003, 315-316 
εικ. 55.8-10.
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στημένο κάποτε στην αγορά της Σικυώνας89. Αργότερα μερίδα μελετητών, στηριζόμενη αποκλειστικά 
στο μεγαλύτερο του φυσικού, χάλκινο επιχρυσωμένο άγαλμα από το Forum Boarium στη Ρώμη90 
(εικ. 8), χρονολόγησε το πρωτότυπο στους ύστερους ελληνιστικούς χρόνους91. Εν τέλει το άγαλμα 
θεωρήθηκε μετάπλαση ενός πρωτοτύπου του πρώτου τετάρτου του 3ου αι. π.Χ.92 και εντάχθηκε στην 
παραγωγή της σχολής του λυσίππου93.

Ο νεαρός, αγένειος ήρωας παριστάνεται γυμνός, μετωπικός, να στηρίζεται στο αριστερό σκέλος. Το 
άνετο δεξί ανοίγει στο πλάι και πατά με ολόκληρο το πέλμα στο έδαφος. Στρέφει την κεφαλή προς την 
πλευρά του άνετου σκέλους. με το δεξί χέρι κρατάει με κλίση προς το σώμα το ανεστραμμένο ρόπαλο 
το οποίο θα πατούσε σε κάποιο στήριγμα, ενώ από τον πήχη του αριστερού χεριού κρέμεται η λεοντή. 
Στη χούφτα κρατάει τα μήλα των Εσπερίδων. Έχει κοντά σγουρά μαλλιά και φαβορίτες, ενώ τα αυτιά 
του είναι πρησμένα όπως των πυγμάχων. Φοράει ταινία ή στεφάνι στην κεφαλή ως νικητής αθλητής.

Ο Ηρακλής lenbach υιοθετεί το γνωστό από τον 5ο αι. π.Χ. μοτίβο της ανάπαυσης του δεξιού χεριού 
στο ρόπαλο. μοναδικός, ωστόσο, είναι ο τρόπος που το κρατά ο ήρωας, με κλίση προς το σώμα. 
Επίσης, είναι η πρώτη φορά που, αντί του τόξου, ο Ηρακλής κρατά τα μήλα των Εσπερίδων στο 
αριστερό χέρι. Τα μήλα δεν αποτελούν απλή παραπομπή στον τελευταίο άθλο, αλλά υποδεικνύουν 
την κατάκτηση της αθανασίας.

Ως πιστότερη αντανάκλαση του τύπου lenbach θεωρείται σήμερα ένα αναθηματικό ανάγλυφο του 
τελευταίου τετάρτου του 4ου αι. π.Χ. από την περιοχή του Ιλισού94. Η αρχική θέση του αγαλματικού 
τύπου θα πρέπει να αναζητηθεί σε κάποιο από τα πάμπολλα αθηναϊκά ιερά του ήρωα95. Την αθηναϊκή 
καταγωγή του τύπου υποστηρίζει και η παρόμοια απεικόνισή του σε επίτιτλο ανάγλυφο από τα 329/8 
π.Χ. από την Ακρόπολη των Αθηνών96.

Ανεπιβεβαίωτη παραμένει η υπόθεση ότι ο αγαλματικός τύπος lenbach εμπνέεται από κάποιο 
λανθάνον παλαιότερο πρότυπο του δεύτερου τετάρτου του 4ου αι. π.Χ., επειδή επαναλαμβάνεται σε 
αττικά ανάγλυφα97, και το οποίο με τη σειρά του αντλεί στοιχεία από κάποιο δημοφιλές υπόδειγμα του 
όψιμου 5ου αι. π.Χ.98, μια αντανάκλαση του οποίου διέσωσε το τρίμορφο ανάγλυφο με τον Θησέα, τον 
Ηρακλή και τον Πειρίθου99.

Εικ. 8: 
Ρώμη, Musei Capitolini, palazzo dei Conservatori  
αρ. ευρ. 1265. 
Χάλκινο επιχρυσωμένο άγαλμα Ηρακλή,  
παραλλαγή του τύπου Ηρακλή lenbach. 
Από τη Ρώμη, Forum Boarium. 
Ύστερων ελληνιστικών χρόνων. 
Πηγή: hans R. Goette

87. μόναχο, Glyptothek αρ. ευρ. 245: Furtwängler 1900, 253-254 αρ. 245· palagia 1988, 749 αρ. 363 
πίν. 469· palagia 1990, 56, 57 εικ. 5· kansteiner 2000, 123 αρ. lb 10 εικ. 41· lorenz 2003, 315-316 εικ. 
55.8, 417 αρ. κατ. 177.

88. Furtwängler 1900, 242-243 αρ. 245. Για σύμφωνη άποψη βλ. Cultrera 1910, 10· Arndt 1912, 147· 
lippold 1923, 130 και σημ. 29.

89. Παυσανίας 2.9.8. Overbeck 1868, 1473· palagia 1988, 788 αρ. 1271· DNO 2181.

90. Ρώμη, Musei Capitolini, palazzo dei Conservatori αρ. ευρ. 1265: krahmer 1925, 187-190 εικ. 13-14· 
Martin 1987, 90-98, 211-212 αρ. κατ. 4 πίν. 8-9a-b· palagia 1988, 749 αρ. 372 πίν. 470· palagia 1990, 
55-56 εικ. 2-4· kansteiner 2000, 37-40, 124 αρ. lb 14 εικ. 35, 43· Schulze 2003α, 358 εικ. 58.31.

91. Για αντίθετη άποψη πρβλ. krahmer 1925, 189-190· Martin 1987, 93· Ritter 1995, 38-39.

92. Bol 1994, 58 στον αρ. 408 [Α. linfert].

93. Αποδίδεται μάλιστα στον γιο του λυσίππου, τον Ευθυκράτη. βλ. lippold 1950, 297-298· Todisco 1993, 
141 αρ. 314· Bol 1994, 59 σημ. 4 στον αρ. 408 [Α. linfert].

94. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό μουσείο αρ. ευρ. 3952: Robinson 1948, 137-140 πίν. 34,1· palagia 1988, 
747-748 αρ. 330· LIMC IV (1988) 803-804 αρ. 1388 πίν. 535 λ. Herakles [J. Boardman]. Vollkommer 1988, 
83 αρ. 555· Meyer 1989, 199 σημ. 1378 αρ. 3b· Tagalidou 1993, 221 αρ. 23 πίν. 13· Vikela 1994, 195-196 
σημ. 18· kansteiner 2000, 125 αρ. lb 17.

95. Vikela 1997, 175, 185-186, 206-210, 212-213, 214-215, 221, 233, 239· βικέλα 2011, 173-175· 
Stafford 2012, 176-180. Για την αναγωγή του τύπου σε κάποιο χάλκινο αττικό πρότυπο βλ. Todisco 1993, 
141 πίν. 314.

96. Αθήνα, Επιγραφικό μουσείο αρ. ευρ. 7221: Walter 1923, 12, 16· palagia 1988, 747 αρ. 329 πίν. 467· Meyer 
1989, 23, 27, 68-69, 160, 198-199, 297-298 αρ. Α 114 πίν. 36,2· palagia 1990, 56-57· Tagalidou 1993, 91-92, 
200-201 αρ. 12 πίν. 7· lawton 1995, 150 αρ. 158 πίν. 83· kansteiner 2000, 77, 124-125 αρ. lb 16.

97. palagia 1988, 747-748 αρ. 326, 328-330 πίν. 466, 467· Vollkommer 1988, 83 αρ. 549-559· lorenz 
2003, 318 εικ. 55.16.

98. palagia 1988, 747.

99. Για τα τρίμορφα ανάγλυφα βλ. τελευταία δεληβορριάς 2007 (με βιβλιογραφία).
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Ο τύπος του Ηρακλή lenbach εξαρτάται σαφώς από τον τύπο του Ηρακλή pitti, εφόσον η 
απεικόνιση του δεύτερου στους αργυρούς στατήρες της Ηράκλειας100 προηγείται χρονικά 
εκείνων του πρώτου τρίτου του 3ου αι. π.Χ., που απεικονίζουν τον lenbach (αρ. κατ. 153)101. 
Επιπλέον, στιλιστικές ομοιότητες, που αφορούν κυρίως στη διαμόρφωση των μαλλιών στο 
μέτωπο και τους κροτάφους αλλά και στις σωματικές αναλογίες, φέρνουν πολύ κοντά τον 
Ηρακλή lenbach με τον Ηρακλή βατικανού–Villa Albani102, την ελληνιστική δηλαδή παραλλαγή 
του Ηρακλή pitti, και ενισχύουν την υπόθεση ότι τα δύο έργα θα απείχαν λίγο μεταξύ τους103. 
Εν τέλει προτείνεται από τον S. kansteiner η χρονολόγηση του τύπου στα 330-315 π.Χ.104.

Ο Ηρακλής lenbach είναι από τους πλέον δημοφιλείς τύπους Ηρακλή, με πολλές 
επαναλήψεις και παραλλαγές τόσο στην ύστερη ελληνιστική περίοδο105, με κύριο εκπρόσωπο 
τον γενειοφόρο Ηρακλή τύπου palazzo pitti–Wilton house106, που στρέφει την κεφαλή 
προς το στηρίζον σκέλος και φέρει τη λεοντή δεμένη μπροστά στο στήθος, όσο και στην 
αυτοκρατορική107.

ΙΙ. Ο τύπος του αναπαυόμενου στο ρόπαλο Ηρακλή

Παράλληλα με τον τύπο του όρθιου εμφανίζεται τον 4ο αι. π.Χ., για πρώτη φορά στη 
γλυπτική, και ο τύπος του αναπαυόμενου στο ρόπαλο Ηρακλή. Πρωιμότερος εκπρόσωπος 
είναι ο τύπος του Ηρακλή Κοπεγχάγης-δρέσδης108, που πήρε το όνομά του από τους δύο 
καλύτερα σωζόμενους κορμούς στην Κοπεγχάγη109 (εικ. 9) και τη δρέσδη110 αντίστοιχα, οι 
οποίοι συνηγορούν σε ένα πρωτότυπο λίγο μεγαλύτερο του φυσικού.

Ο τύπος του Ηρακλή Κοπεγχάγης–δρέσδης εισάγει μια καινοτομία στη μέχρι τώρα απόδοση 
των περίοπτων αγαλμάτων του ήρωα. Ο Ηρακλής πατά μεν σταθερά στο δεξί σκέλος, αλλά 
ταυτόχρονα γέρνει αριστερά στηρίζοντας το βάρος του στο καλυμμένο με τη λεοντή ρόπαλο 
που έχει τοποθετήσει κάτω από την αριστερή μασχάλη. Το αριστερό σκέλος έρχεται προς τα 
πίσω με ελαφρά ανασηκωμένο το πέλμα. Το αριστερό χέρι κρέμεται πλάι στο ρόπαλο, ενώ το 
δεξί ακουμπά με ενέργεια στο ισχίο. Στρέφει την κεφαλή προς τα αριστερά και ελαφρώς προς 
τα πάνω. Τα πρησμένα του αυτιά παραπέμπουν σε παλαιστές και πυγμάχους. Απεικονίζεται 
γενειοφόρος, μεσήλικας, αλλά όχι αποκαμωμένος.

Εικ. 9: 
Κοπεγχάγη, ny Carlsberg Glyptotek αρ. ευρ. 1720.  
μαρμάρινο άγαλμα Ηρακλή  
του τύπου Κοπεγχάγης-δρέσδης.  
Άγνωστης προέλευσης.  
Πηγή: hans R. Goette

100. Όπ. σημ. 42.

101. van keuren 1992, 246-249 αρ. ΙΙΙ-Χ πίν. 1-2· kansteiner 2000, 28, 125-126 αρ. lb 18. Σε άλλες, 
περίπου σύγχρονες, εκδόσεις του νομισματοκοπείου ο ήρωας στρέφει την κεφαλή προς το στηρίζον 
σκέλος (palagia 1988, 748 αρ. 344 πίν. 468· van keuren 1992, 259-263 αρ. XXXVIII-XlVI πίν. 4-5).

102. kansteiner 2000, 80.

103. Την ενδεικτική απουσία του Ηρακλή lenbach από τους λυσιππικούς καταλόγους του p. Moreno 
επισημαίνει ο kansteiner 2000, 78 σημ. 595.

104. kansteiner 2000, 79. Πρβλ. palagia 1988, 747 (τέλη του τρίτου τετάρτου του 4ου αι. π.Χ.)· linfert 
1990, 282· Schröder 1993, 194 αρ. 51· Tagalidou 1993, 223 (τρίτο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ.).

105. kansteiner 2000, 32-42.

106. Για τις υστεροελληνιστικές παραλλαγές του τύπου βλ. palagia 1988, 753 αρ. 465-472 πίν. 476 
(τύπος Ηρακλή Νέας Υόρκης)· kansteiner 2000, 32-36 εικ. 45-48 (τύπος palazzo pitti–Wilton house).

107. kansteiner 2000, 43-45.

108. Για τον τύπο βλ. Arnold 1969, 27, 34-35, 172-173, 229, 235-236, 239, 242, 244-245· Stewart 1977, 
77· Moreno 1982, 397-398, 406-412, 486-489 αρ. Α.1 εικ. 12-15, 120-123· krull 1985, 357· palagia 
1988, 762 αρ. 667-681 πίν. 490-491· linfert 1990, 288-289, 291· Bol 1994, 190-192 αρ. 453 πίν. 111 
[A. linfert]· kansteiner 2000, 98-99· Boschung 2000· lorenz 2003, 317-318· Maderna 2004, 365-366.

109. Κοπεγχάγη, ny Carlsberg Glyptotek αρ. ευρ. 1720: lippold 1950, 219 πίν. 78,4· Arnold 1969, 34 πίν. 
29a, 30a· Moreno 1982, 406-409, 486 αρ. Α.1.1 εικ. 12, 15, 121, 122· palagia 1988, 762 αρ. 667 πίν. 
490· linfert 1990, 287 εικ. 168, 288· Todisco 1993, 83 αρ. 139· lorenz 2003, 318 εικ. 55.12· Maderna 
2004, 365-366 εικ. 328a-f.

110. δρέσδη, Albertinum und Staatliche kunstsammlungen, Skulpturensammlung αρ. ευρ. ZV 1094: 
Moreno 1982, 406-409, 486-487 αρ. Α.1.2 εικ. 14· palagia 1988, 762 αρ. 668 πίν. 490· Beck κ.ά. 1990, 
620-621 αρ. 147 [h. protzmann]· Todisco 1993, 83 αρ. 140· lorenz 2003, 319 εικ. 55.17· Maderna 
2004, 365 εικ. 329a-b.
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Εικ. 10: 
Νάπολη, Museo Archeologico nazionale αρ. ευρ. 6001. 
μαρμάρινο κολοσσιαίο άγαλμα του Ηρακλή Farnese.  
Από τη Ρώμη, Θέρμες του Καρακάλλα. Αρχές 3ου αι. μ.Χ. 
Πηγή: hans R. Goette

ΣΠΟΥδΑΙΑ ΑΓΑλμΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΠΟΥδΑΙΟ ΗΡΩΑ* 49



Το μοτίβο της ανάπαυσης σε υπομασχαλιαίο στήριγμα απαντά σε ανάγλυφα, σε μορφές 
ώριμων ανδρών, ήδη από τα τέλη της υποαρχαϊκής περιόδου111. Ένα αναθηματικό ανάγλυφο 
των αρχών 4ου αι. π.Χ., μάλλον από την Αθήνα112, αποτελεί ίσως την πρωιμότερη απεικόνιση 
ενός αναπαυόμενου στο ρόπαλο Ηρακλή, και προϋποθέτει τη δημιουργία του τύπου Ηρακλή 
Κοπεγχάγης-δρέσδης.

Έχει προταθεί ότι αγαλματικοί τύποι του υποστηριζόμενου στη βακτηρία Ασκληπιού, είτε του 
νεαρού αγένειου θεού του τύπου Άργους-Weimar113 είτε του γενειοφόρου του τύπου Giustini114, 
επηρέασαν σημαντικά τη διαμόρφωση αυτού του Ηρακλή. Το πρωτότυπο εντάσσεται στην 
ύστερη πολυκλείτεια παράδοση και χρονολογείται στο δεύτερο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ., ενώ 
θεωρείται από ορισμένους πρώιμο έργο του λυσίππου115.

Το μοτίβο εξελίσσεται ραγδαία στο τελευταίο τρίτο του αιώνα με τον αγαλματικό τύπο του 
Ηρακλή Farnese116, που πήρε το όνομά του από το κολοσσιαίο, μονολιθικό, μαρμάρινο άγαλμα 
(εικ. 10) που βρέθηκε στα 1545/6 στις Θέρμες του Καρακάλλα στη Ρώμη, κατά τις ανασκαφές 
που διενήργησε εκεί ο Alessandro Farnese ως Πάπας Παύλος Γ΄. Το άγαλμα στεγάστηκε στο 
palazzo Farnese έως το 1787, οπότε μεταφέρθηκε στο Αρχαιολογικό μουσείο της Νάπολης, 
όπου και εκτίθεται117. Φέρει χαραγμένη στη μπροστινή όψη του βραχώδους εξάρματος, πάνω στο 
οποίο ο ήρωας στηρίζει το ρόπαλο, την υπογραφή του Αθηναίου γλύπτη Γλύκωνος. δεδομένων 
των εγκαινίων των Θερμών το 216 μ.Χ., αλλά και των τεχνοτροπικών του χαρακτηριστικών, το 
γλυπτό χρονολογείται στις αρχές του 3ου αι. μ.Χ.118.

Έως το 1790  το άγαλμα θεωρούνταν το αριστούργημα του αγνώστων λοιπών στοιχείων Αθηναίου 
γλύπτη Γλύκωνος. Το 1790 όμως ο C. Visconti, με βάση το κολοσσιαίο αντίγραφο του ύστερου 
2ου αι. μ.Χ. στο palazzo pitti στη Φλωρεντία119, που είχε βρεθεί το 1574 στη νοτιοανατολική 
πλαγιά του Παλατίνου λόφου στη Ρώμη και έφερε την προτομή του αυτοκράτορα Κομμόδου 
στη θέση της κεφαλής και την υπογραφή του λυσίππου στη μπροστινή όψη του βραχώδους 
εξάρματος, ανήγαγε τον αγαλματικό τύπο αυτού του Ηρακλή στον περίφημο Σικυώνιο γλύπτη.

Ο γενειοφόρος Ηρακλής παριστάνεται εμφανώς γερασμένος και αποκαμωμένος. Στηρίζεται 
στο δεξί σκέλος, που είναι τραβηγμένο προς τα πίσω, και πατά στιβαρά με ολόκληρο το 
πέλμα στη βάση. Αντίθετα, το άνετο αριστερό σκέλος προβάλλει ελάχιστα από το δεξί, 

111. Πρβλ. α) τη στήλη Borgia στη Νάπολη, Museo Archeologico nazionale αρ. ευρ. 6556: hiller 1975, 
156-158 αρ. Ο11 πίν. 7,2-3 και 28,1-2 και β) τη βοιωτική στήλη του Νάξιου γλύπτη Αλξήνορος στην 
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό μουσείο αρ. ευρ. 39: δεσπίνης – Καλτσάς 2014, 438-442 αρ. Ι.1. 387 εικ. 
1254-1255 [Γ. Κοκκορού-Αλευρά]. Επίσης πρβλ. τους επώνυμους ήρωες των δέκα φυλών της Αθήνας 
στην ανατολική ζωφόρο του Παρθενώνα (Brommer 1977, πίν. 171, 183).

112. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό μουσείο αρ. ευρ. 1404: palagia 1988, 802 αρ. 1377· Tagalidou 1993, 
208-211 αρ. 18 πίν. 10· Καλτσάς 2002, 139 αρ. κατ. 266· lorenz 2003, 318-319 εικ. 55.16· Albersmeier 
2009, 246-247 αρ. 62 [A. kokkinou].

113. Για τον τύπο βλ. LIMC II (1984) 870 αρ. 31-32, 34-35 πίν. 634 λ. Asklepios [B. holtzmann]. Για τη 
χρονολόγησή του στις πρώτες δεκαετίες του 4ου αι. π.Χ. βλ. Todisco 1993, 60 αρ. 80. Για την ένταξή του 
στην τεχνοτροπία του Σκόπα βλ. linfert 1990, 264 και σημ. 77.

114. Για τον τύπο βλ. LIMC II (1984) 879-882 αρ. 154-233a πίν. 647-652 λ. Asklepios [B. holtzmann]· 
Meyer 1988· Berger 1990, 183-210 αρ. 233-235 Beil. 20-24 [E. Berger]· Meyer 1994, 7-32. Η C. Vorster 
(1993, αρ. 33) τον χρονολογεί στο πρώτο τρίτο του 4ου αι. π.Χ., ενώ η μ. μeyer (1994, 32) στο 380 π.Χ. 
Για μια συνολική παρουσίαση των έως σήμερα προτεινόμενων χρονολογήσεων βλ. Berger 1990, 208-209 
[E. Berger].

115. linfert 1990, 288-289· Fuchs 1993, 101 αρ. 94. Πρβλ. Maderna 2004, 365, που το θεωρεί έργο του Σκόπα.

116. Για τον τύπο βλ. Vermeule 1975, 323-332· Moreno 1982, 379-526· krull 1985· Moreno 1987, 
163-185· palagia 1988, 762-765 αρ. 682-726 πίν. 491-495· Moreno 1995, 242-250 αρ. 4.36· Edwards 
1996, 145-149· Ridgway 1997, 289, 305-306, 342, 351· kansteiner 2000, 99-102· Cain 2002, 33-61· 
himmelmann 2009 (διάσπαρτα).

117. Νάπολη, Museo Archeologico nazionale αρ. ευρ. 6001: Manderscheid 1981, 74 αρ. 51 πίν. 17· 
Moreno 1982, 502-503 αρ. B.3.3 εικ. 58, 71, 74, 76, 129· Marvin 1983, 355-357 πίν. 47,1-2· krull 1985, 
10-22, αρ. 1, πίν. 1-4· Moreno 1987, 163-185· palagia 1988, 764 αρ. 702 πίν. 493· Todisco 1993, 122 
αρ. 272· Moreno 1994, 35, 63, 289, 485 εικ. 13, 97· Moreno 1995, 244-247 αρ. 4.36.4 [Ρ. Moreno]· 
Edwards 1996, 145-149 εικ. 85-87· kansteiner 2000, 99-102· Maderna 2004, 348-349, εικ. 318a-e· 
himmelmann 2009, 143-147· Stafford 2012, 129· Schneider 2014, 175-203 εικ. 3-4, 6.
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και τα άκρα πόδια στρέφονται ελαφρώς προς τα έξω σε σχήμα V. Το κέντρο βάρους έχει 
μετατοπιστεί προς τα αριστερά, όπου ο γλύπτης έχει τοποθετήσει το ανεστραμμένο ρόπαλο 
ως υπομασχαλιαίο στήριγμα, πάνω από το οποίο κρέμεται η λεοντή. Στην προς τα αριστερά 
μετατόπιση συντείνει τόσο η υπερτονισμένη κλίση της κεφαλής προς την ίδια κατεύθυνση όσο 
και το χέρι που κρέμεται, όχι εντελώς άνευρο, προς τα κάτω. Στη δεξιά πλευρά, αντίθετα, ο 
πήχης του δεξιού χεριού φέρεται δυναμικά προς τα πίσω με το άκρο χέρι να ακουμπά με την 
εξωτερική πλευρά στον γλουτό. Κρατά στη χούφτα τα τρία μήλα των Εσπερίδων (εικ. 10α). 
Η όλη σύνθεση είναι δομημένη πάνω σε δύο αντιθετικές δυνάμεις: στη δυναμική της δεξιάς 
πλευράς και την παθητική της αριστερής, οι οποίες αντικατοπτρίζονται και στη διαμόρφωση 
της μυολογίας μέσω αντιστικτικών ασυμμετριών. Η ανατομία ερείδεται και αυτή σε ένα 
πολύπλοκο παιχνίδι ανάμεσα στη ρεαλιστική ένταση των μυών αλλά και στη συνειδητή τάση 
για υπερβολή, τονισμένη σαρκικότητα και υπέρμετρη ελαστικότητα. Στο ίδιο πλαίσιο κινείται η 
αντίφαση ανάμεσα στο γιγαντιαίο μέγεθος του Ηρακλή και το μικροσκοπικό ρόπαλο στο οποίο 
στηρίζεται, που δεν είναι παρά το ήμισυ του βραχίονά του.

Η απόδοση του χάλκινου πρωτοτύπου στον λύσιππο έτυχε ευρείας αποδοχής. Χρονολογείται γύρω 
στο 320 π.Χ.120 και παρουσιάζει σαφείς επιρροές από έργα της ύστερης πολυκλείτειας παράδοσης, 
όπως του Ηρακλή Κοπεγχάγης-δρέσδης. Θα ήταν στημένο πιθανότατα στην Κόρινθο121, με 

Εικ. 10α: 
Νάπολη, Museo Archeologico nazionale αρ. ευρ. 6001. 
λεπτομέρεια της χούφτας του Ηρακλή Farnese  
με τα τρία μήλα των Εσπερίδων 
Πηγή: hans R. Goette

118. Moreno 1995, 244 αρ. 4.36.4 [Ρ. Moreno].

119. Φλωρεντία, palazzo pitti χ. αρ.: Moreno 1982, 448-452, 503 αρ. β.3.4. εικ. 59, 67, 131-132· krull 
1985, 22-27, αρ. 2· Moreno 1987, 175-185 εικ. 108-109· palagia 1988, 764 αρ. 703 πίν. 493· Todisco 
1993, 122 αρ. 273· Moreno 1994, 35, 52, 63, 289 εικ. 11· Moreno 1995, 243 αρ. 4.36.3 [Ρ. Moreno]. 
Schulze 2003α, 363 εικ. 58.38. 

120. Για τις διάφορες χρονολογήσεις που έχουν προταθεί βλ. krull 1985, 352-356 (περί το 320 π.Χ.)· 
palagia 1988, 763 (325-320 π.Χ.)· Todisco 1993, 122, πίν. 269-273 (περί το 325 π.Χ.)· kansteiner 2000, 
78 (330-315 π.Χ.)· himmelmann 2009, 145 (λίγο πριν ή μέσα στη δεκαετία 317-307 π.Χ.).

121. Troxell 1971, 44-50· palagia 1988, 763· Mørkholm 1991, 61.

ΣΠΟΥδΑΙΑ ΑΓΑλμΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΠΟΥδΑΙΟ ΗΡΩΑ* 51



βάση την απεικόνισή του στην οπίσθια όψη ενός αργυρού πελοποννησιακού122τετραδράχμου 
δημητρίου Πολιορκητή που εκδόθηκε στα 303-280 π.Χ. Ωστόσο, έχει διατυπωθεί και η 
άποψη περί Αθηνών από μερίδα ερευνητών123, εξαιτίας του χάλκινου και των μαρμάρινων 
αγαλμάτιων του τύπου από την Αγορά των Αθηνών124, αλλά και της απεικόνισής του σε 
χάλκινες εκδόσεις της πόλης ήδη από τις αρχές του 1ου αι. μ.Χ.125 (αρ. κατ. 209-210).

Οι 90 γνωστές σε μας σήμερα επαναλήψεις του, που αναπαράγονται σε μάρμαρο, χαλκό, 
ελεφαντοστό και πηλό, παρουσιάζουν έντονες αποκλίσεις μεταξύ τους τόσο ως προς το 
μέγεθος, που ξεκινά από τα 0,05 μ. και φτάνει τα 3,00 μ., όσο και ως προς τα μοτίβα. 
Παραλλαγές ελληνιστικών και ρωμαϊκών κυρίως χρόνων απαντούν σε μικρής κλίμακας 
έργα από την Κόρινθο, τη Σπάρτη και τη Ρώμη126, ενώ ο αγαλματικός τύπος είναι κοινός 
και σε νομίσματα και μετάλλια αυτών των πόλεων127 (αρ. κατ. 208-211). Σύμφωνα με την 
αξιολόγηση του D. krull οι κολοσσιαίων διαστάσεων επαναλήψεις της Νάπολης (Farnese) και 
της Φλωρεντίας (pitti), θεωρούνται τα πλησιέστερα στο άγαλμα του λυσίππου αντίγραφα128, 
επειδή προσφέρουν την καλύτερη λύση σε όλα τα δύσκολα προβλήματα (lectio difficilior).

Η Ο. Παλαγγιά διέκρινε τρεις παραλλαγές του τύπου Farnese129. Στην πρώτη ο Ηρακλής 
φέρει το δεξί χέρι στο ισχίο, ανακαλώντας τον τύπο του Ηρακλή Κοπεγχάγης-δρέσδης, στη 
δεύτερη φοράει τη λεοντή στην κεφαλή, ενώ στην τρίτη σταυρώνει το άνετο σκέλος πάνω 
από το στηρίζον και φέρει στην κεφαλή στεφάνι κισσού.

Ο Ρ. Moreno προσέγγισε με διαφορετικό τρόπο, όχι ωστόσο αποδεκτό από την έρευνα, 
τις αντιγραφές-επαναλήψεις του λυσιππικού αγάλματος130. Θεωρώντας ότι υπήρχαν έξι 
διαφορετικά χάλκινα πρωτότυπα, εκ των οποίων τα τρία ήταν έργα του λυσίππου, κατέταξε 
αντίστοιχα σε τρεις κατηγορίες και τα αντίγραφα που επαναλαμβάνουν τον τύπο. Εκπρόσωπος 
της πρώτης κατηγορίας είναι ο σχεδόν φυσικού μεγέθους Ηρακλής από τις Θέρμες του 
Άργους131 του ύστερου 2ου αι. μ.Χ. με την ελαστική σιγμοειδή στάση του κορμού, της δεύτερης 
ο λίγο μεγαλύτερος του φυσικού Ηρακλής του τύπου Αντικυθήρων132-Sulmona133, που έχει 
τα σκέλη το ένα μπροστά από το άλλο, της τρίτης ο σχεδόν διπλάσιος του φυσικού Ηρακλής 

122. Για τις πιθανές πόλεις έκδοσής του βλ. Σικυώνα: lacroix 1949, 323-324· newell, noe 1950, 28 αρ. 27 
πίν. 13,6. Άργος: Moreno 1982, 493 αρ. β.1.1 εικ. 35· Moreno 1987, 164 εικ. 98· Moreno 1995, 51 αρ. 4.4.1 
[F. Smith]. Κόρινθος: palagia 1988, 763 αρ. 687 πίν. 492· price 1991, 157 αρ. 680 πίν. 37.

123. Bieber 1961, 37· Oikonomides 1964, 171-172.

124. Moreno 1982, 505 αρ. β.3.13 εικ. 80, 508-509 αρ. β.3.28 εικ. 75· krull 1985, 148-149 αρ. 53, 
170-171 αρ. 68, 179-180 αρ. 75· palagia 1988, 764 αρ. 706 πίν. 493. Επίσης πρβλ. το ελαφαντοστέινο 
αγαλμάτιο (palagia 1988, 764 αρ. 726 πίν. 495).

125. Moreno 1982, 505 αρ. β.3.15 εικ. 63· krull 1985, 357· palagia 1988, 763 αρ. 694 πίν. 492· Moreno 
1995, 249 αρ. 4.36.8 [F. Smith].

126. palagia 1988, 764 αρ. 705 (Σπάρτη).

127. Moreno 1982, 506 αρ. β.3.18 (Κόρινθος)· palagia 1988, 763 αρ. 688 πίν. 492 (Σπάρτη), 763 αρ. 695 
πίν. 492 (Κόρινθος)· Moreno 1995, 56 αρ. 4.4.7 [F. Smith] (μετάλλιο Ρώμης)· Schulze 2003α, 363 εικ. 58.39 
(μετάλλιο Ρώμης).

128. krull 1985, 305-351.

129. palagia 1988, 764-765 αρ. 727-737 πίν. 495.

130. Moreno 1982, 422-428 (β.1 τύπος Άργους), 428-435 (β.2 τύπος Αντικυθήρων–Sulmona), 435-462 
(β.3 τύπος Farnese–pitti)· Moreno 1995, 51 (τύπος Άργους), 103 (τύπος Αντικυθήρων–Sulmona), 242 
(τύπος Farnese–pitti). Για συζήτηση των απόψεων του Ρ. Moreno βλ. kansteiner 2000, 99-100.

131. Άργος, Αρχαιολογικό μουσείο αρ. ευρ. 1: Marcadé 1957, 409-413 αρ. 1 εικ. 2-5· Manderscheid 1981, 
84 αρ. 141 πίν. 24· Moreno 1982, 424-425, 493 αρ. β.1.2 εικ. 32, 34· krull 1985, 54-57 αρ. 11· Moreno 
1987, 164-167 εικ. 96· palagia 1988, 764 αρ. 704 πίν. 493· Todisco 1993, 122-123 αρ. 269· Moreno 
1995, 51, 52 αρ. 4.4.2 [Ρ. Moreno]· Εdwards 1996, 147-148 εικ. 88.

132. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό μουσείο αρ. ευρ. 5742: Bol 1972, 48-49 αρ. 23 πίν. 24,3-4 και πίν. 25· 
Moreno 1982, 428-430, 496-497 αρ. B.2.1 εικ. 40, 42, 54· krull 1985, 28-30 αρ. 3· μoreno 1987, 167-
172 εικ. 100-101· palagia 1988, 763 αρ. 699 πίν. 492· Todisco 1993, 122 αρ. 271· Moreno 1994, 6, 16 εικ. 
10· Moreno 1995, 107 αρ. 4.14.2 [Ρ. Moreno]· Edwards 1996, 147-148· kansteiner 2000, 100· Ridgway 
2004, 409· Vlachogianni 2012, 64-65 εικ. 1· Vlachogianni 2015, 122 εικ. 14.

133. Ο τύπος οφείλει το όνομά του στο χάλκινο αγαλμάτιο που βρέθηκε στη Sulmona, στο ιερό του Ηρακλή 
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του τύπου Farnese-pitti. Συμφωνεί, ωστόσο, με τον D. krull ότι ο κολοσσιαίος Ηρακλής του 
τύπου Farnese-pitti συνιστά την πιστότερη εκδοχή του λυσιππικού πρωτοτύπου.

με τον τύπο του Ηρακλή Farnese επανακαθορίζεται το μοτίβο της ανάπαυσης. Καθοριστική 
είναι η σύγκριση με τον περίπου σύγχρονο τύπο του Ηρακλή lenbach. Ο νεαρός, αγένειος 
Ηρακλής lenbach κοιτάζει ίσια μπροστά επιδεικνύοντας με περηφάνια τα χρυσά μήλα-σύμβολα 
της πολυπόθητης αθανασίας. Η χειρονομία του δεν έχει βάθος, απευθύνεται άμεσα στον 
θεατή. Αντίθετα, ο γενειοφόρος Ηρακλής Farnese παριστάνεται αποκαμωμένος, με την κεφαλή 
χαμηλωμένη. Η αίσθηση του χώρου είναι όμως τονισμένη, καθώς διεγείρει το ενδιαφέρον 
του θεατή να ανακαλύψει τα μήλα (Eικ. 10α), το κρυμμένο σύμβολο που εκφεύγει της άμεσης 
προσοχής του, αλλά ερμηνεύει την ουσία του έργου.

Στις Θέρμες του Καρακάλλα, μαζί με τον Ηρακλή Farnese, είχε βρεθεί και ένα δίδυμο, εξίσου 
κολοσσιαίο, άγαλμα αναπαυόμενου στο ρόπαλο Ηρακλή, ο Ηρακλής Caserta, που μαζί με 
τον πρώτο κοσμούσαν τα διαστύλια των χώρων της μεγάλης αίθουσας, πλησίον του ψυχρού 
λουτρού (frigidarium). Ο Ηρακλής Caserta134, γνωστός και ως ο «λατίνος Ηρακλής» (latin 
hercules), επειδή ο δημιουργός του ήταν πιθανότατα Ρωμαίος, ήταν ήδη από την εποχή 
ανεύρεσής του υπό τη σκιά του «ωραίου» (lo bello), όπως είχε χαρακτηρισθεί ο Ηρακλής Farnese 
του Αθηναίου Γλύκωνος. Τόσο το εικονογραφικό μοτίβο όσο και οι παρόμοιες διαστάσεις τους 
καθιστούν εύλογη την υπόθεση ότι τα δύο αγάλματα είχαν εξ αρχής κατασκευαστεί ως ζεύγος 
για τη διακόσμηση των Θερμών135. Οι απόψεις για τη δημιουργία του πρωτοτύπου του Ηρακλή 
Caserta διίστανται ανάμεσα στην όψιμη ελληνιστική και την πρώιμη αυτοκρατορική περίοδο.

ΙΙΙ. Ο τύπος του καθιστού Ηρακλή

Εκτός από τον αναπαυόμενο στο ρόπαλο Ηρακλή, ο ηλικιωμένος, αποκαμωμένος ήρωας απαντά 
ξανά στη μεγάλη γλυπτική κοντά στα τέλη του 4ου αι. π.Χ.136, για πρώτη φορά καθιστός137.

Οι φιλολογικές πηγές138 κάνουν λόγο για ένα χάλκινο κολοσσιαίο άγαλμα καθιστού Ηρακλή, έργο του 
λυσίππου, στημένο στην ακρόπολη του Τάραντα, από όπου το 209 π.Χ. μεταφέρθηκε από τον ύπατο 
Fabius Maximus Verrucosus στη Ρώμη για να στηθεί στο Καπιτώλιο139. Σε σχολιαστή του Στράβωνα, του 
12ου αι., οφείλουμε την πληροφορία ότι το άγαλμα βρισκόταν στις μέρες του στην Κωνσταντινούπολη140, 
μαρτυρία που φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από άλλες μεσαιωνικές πηγές, που συμφωνούν ότι το 
άγαλμα είχε ήδη το 325 μ.Χ. μεταφερθεί στη Νέα Ρώμη από κάποιον Ιουλιανό, ύπατο141. Η κνήμη μόνο 
του καθιστού Ηρακλή ήταν όσο ένας άνθρωπος142. Ολόκληρος θα έφτανε περίπου τα 5,00 μ.143.

Για την ανασύνθεση του χαμένου πρωτοτύπου βοηθητική είναι μια έκδοση τετάρτης του 
στατήρα που κόπηκε στην Ηράκλεια στο πρώτο τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.144. Στο νόμισμα ο 

Εικ. 11: 
Κοπεγχάγη, ny Carlsberg Glyptotek αρ. ευρ. 3362. 
Χάλκινο αγαλμάτιο καθιστού Ηρακλή στον τύπο του 
Ηρακλή του Τάραντα. Πιθανότατα κρατούσε ρόπαλο 
ανάμεσα στα σκέλη. Από την Αίγυπτο. 3ος αι. π.Χ.  
Πηγή: hans R. Goette

Curino, και σήμερα εκτίθεται στο Chieti, Museo Archeologico αρ. ευρ. 4340: Moreno 1982, 430-434, 497-
498 αρ. β.2.3 εικ. 41, 43, 49, 55-56, 126-127· krull 1985, 158-162 αρ. 63 εικ. 17 πίν. 8· Moreno 1987, 
171-174 εικ. 102-106· palagia 1988, 764 αρ. 724 πίν. 494· Moreno 1995, 104-106 αρ. 4.14.1 [Ρ. Moreno].

134. Caserta, palazzo Reale χ. αρ: Manderscheid 1981, 74 αρ. 52· Moreno 1982, 379-397, 478-484, 516 
αρ. β.7.1 εικ. 1-2, 7, 104· Marvin 1983, 357 πίν. 47,3-4· krull 1985, 191-197 αρ. 92 πίν. 9· Moreno 1995, 
296 εικ. 16· Schneider 2014, 194-195 εικ. 8.

135. Για την άποψη ότι το γλυπτό είναι της αδριάνειας ή της αντωνίνειας περιόδου πρβλ. Moreno 1982, 382.

136. Floren 1981, 52-60· Moreno 1995, 281-288 αρ. 4.41.1-11· Ridgway 1997, 288 και σημ. 8, 292-293.

137. Ο χάλκινος Ηρακλής του μύρωνα, του 5ου αι. π.Χ., δεν είναι βέβαιο ότι παριστανόταν καθιστός. βλ. 
παραπάνω στη σελ. 3.

138. Overbeck 1868, 1468-1472· DNO 2173-2180.

139. plinius, Νaturalis Ηistoria 34.40· Στράβων 6.3.1· Πλούταρχος, Fabius Maximus 22.7-8. DNO 2173-
2175. Επίσης βλ. pape 1975, 8.

140. Dörig 1957, 20 και σημ. 11.

141. Dörig 1957, 20.

142. Νικήτας Χωνιάτης, Ιστορία, 519,44-51, 649,79-650,9. DNO 2177, 2178.

143. Πρβλ. Moreno 1995, 281-282 [Ρ. Moreno]· Stähler 1997, 43.

144. lehmann 1946, 66 πίν. 15,12· Moreno 1995, 284 αρ. 4.41.2 [F. Smith].

Εικ. 11: 
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ήρωας παριστάνεται καθιστός, ενώ το κάθισμα καλύπτεται εξ ολοκλήρου με τη λεοντή. Έχει 
ακουμπήσει τον αγκώνα στον δεξιό μηρό και στηρίζει την κεφαλή με το δεξί χέρι, ενώ με το 
αριστερό ακουμπά στο ρόπαλο. Έχει μαζέψει το δεξί σκέλος κοντά στο κάθισμα, ενώ απλώνει 
το αριστερό. Σε αγαλμάτια-επαναλήψεις του τύπου145 το ρόπαλο βρίσκεται ανάμεσα στα σκέλη 
του ήρωα (εικ. 11)146 και όχι πλάι στο αριστερό, όπως στο νόμισμα.

Όταν το άγαλμα μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη είναι πολύ πιθανό να μη σωζόταν 
στην αρχική του κατάσταση, καθώς οι βυζαντινοί συγγραφείς τονίζουν ότι ο ήρωας δεν είχε 
ρόπαλο147, ενώ τοποθετούν στη θέση του καθίσματος ένα καλάθι148, στοιχείο που θα πρέπει να 
αποκλειστεί για την πρωτότυπη σύνθεση. Το καλάθι θεωρείται υπαινικτικό σύμβολο του άθλου 
των στάβλων του Αυγεία149 και η στάση του ήρωα ερμηνεύεται αναλόγως ως εξουθένωση μετά 
την ολοκλήρωσή του. Ο ήρωας όμως στο κολοσσιαίο πρωτότυπο, που κρατάει την κεφαλή και 
ατενίζει το κενό150, βρίσκεται σε συλλογισμό. Η στάση του υποδηλώνει πνευματική απομόνωση, 
καθιστώντας τον εκτός των άλλων και σύμβολο διανόησης151. Για αυτό και ο τύπος είναι 
γνωστός και ως Ηρακλής «σκεπτόμενος».

Ο Νικήτας Χωνιάτης αναφέρει ότι πρόκειται για το πρώτο και τελευταίο πανάριστον φιλοτέχνημα 
του λυσιμάχου152. με βάση τις μικρού μεγέθους σωζόμενες επαναλήψεις του έργου, θα 
μπορούσε να διατυπωθεί ότι το πρωτότυπο συγκαταλέγεται ανάμεσα στα τελευταία έργα του 
λυσίππου, πιθανόν υστερότερο του όρθιου, αναπαυόμενου στο ρόπαλο Ηρακλή.

Στον τύπο του καθιστού Ηρακλή εντάσσεται και ο Ηρακλής Επιτραπέζιος153, που μας είναι 
γνωστός από τις περιγραφές των Ρωμαίων ποιητών μαρτιάλη και Στάτιου, οι οποίοι τον είχαν δει 
κατά την επίσκεψή τους στην έπαυλη του novius Vindex τον χειμώνα του 93-94 μ.Χ. Σύμφωνα 
με τον μαρτιάλη154 ο λύσιππος είχε φιλοτεχνήσει ένα χάλκινο αγαλμάτιο Ηρακλή, μικρότερο σε 
μέγεθος από έναν ρωμαϊκό πόδα, δηλαδή περί τα 0,33 μ. Ο ήρωας καθόταν σε βράχο πάνω 
στον οποίον ήταν απλωμένη η λεοντή. Στο αριστερό χέρι κρατούσε το ρόπαλο, ενώ με το δεξί 
έτεινε έναν κάνθαρο σε δεξίωση, στρέφοντας ταυτόχρονα την κεφαλή προς τα πάνω155.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το έργο κατασκευάστηκε μετά από παραγγελία του μεγάλου 
Αλεξάνδρου, αργότερα πέρασε στον Καρχηδόνιο στρατηγό Αννίβα, κατόπιν στον Ρωμαίο 
στρατηγό Σύλλα για να καταλήξει στον Γαλατικής καταγωγής Ρωμαίο διοικητή novius Vindex. 
Η αναφορά αυτή αντιμετωπίζεται με αρκετή επιφύλαξη από τη σύγχρονη έρευνα156, όπως και η 

145. palagia 1988, 773-774 αρ. 932-940 πίν. 507-508· Moreno 1995, 287 αρ. 4.41.8, 4.41.9 [Ρ. Moreno].

146. Κοπεγχάγη, ny Carlsberg Glyptotek αρ. ευρ. 3362: Moreno 1978, 82-96 εικ. 1-4· Moreno 1987, 242 
εικ. 154· palagia 1988, 774 αρ. 936 πίν. 507· Moreno 1995, 284 αρ. 4.41.3 [Ρ. Moreno].

147. DNO 2178.

148. DNO 2177, 2178 (Νικήτας Χωνιάτης)· DNO 2179 (Κωνσταντίνος μανασσής). Επίσης βλ. Dörig 1957, 
21.

149. Πρβλ. Dörig 1957, 23. Πρβλ. Moreno 1994, 60 (σύμβολο μύησης στα μυστήρια).

150. Πρβλ. τον κορμό Belvedere της ύστερης ελληνιστικής περιόδου, για τον οποίον έχει προταθεί η 
ταύτιση με τον Αίαντα, και υιοθετεί το ίδιο μοτίβο. βλ. Wünsche 1993, 7-46· himmelmann 1996, 190-191.

151. Vorster 1989, 285· Stähler 1997, 45-46· Schulze 2003β, 366-369. Επίσης βλ. Wrede 1982, 243-244 
(ο Ηρακλής ως φιλοσοφικό πρότυπο). Για αντίθετη άποψη πρβλ. von den hoff 1994, 79.

152. Η αναφορά του λυσιμάχου αποτελεί σύγχυση του ιστορικού. DNO 2178, στίχοι 20-21.

153. Για τον τύπο βλ. Murray 1882, 240-243· Ravaisson 1885, 29-50, 65-76· picard 1911, 257-270· 
de Visscher 1960, 301-309· de Visscher 1961, 67-129· picard 1961, 65-69· picard 1962, 245-248· 
de Visscher 1962· de Visscher 1963, 336-396· Marcadé 1963, 351-358· Floren 1981, 47-52· Zadoks-
Josephus 1987, 97-99· Berger 1987, 105-111· palagia 1988, 774-775 αρ. 957-983 πίν. 509-511· Ouvry 
1989, 152-154· Invernizzi 1989, 623-633· Bartman 1992, 147-186 εικ. 72-94· latini 1995, 62-74· 
Moreno 1995, 140-147 [Α. latini], 347-351 [S. Ensoli]· Ridgway 1997, 294-304 πίν. 69-70· δαμάσκος 
1998, 129-136· lorenz 2003, 323-324.

154. Martialis 9.43-44. Overbeck 1868, 1475· DNO 2184-2185.

155. Παρόμοια περιγραφή παραδίδεται και από τον Statius, Silvae 4.6.32-58, 108-109. Overbeck 1868, 
1476· DNO 2186.

156. Για σχολιασμό των φιλολογικών πηγών βλ. Scivoletto 1962, 97-104· Cancik-lindemaier 1971, 43-
65· Schneider 2001, 697-720· Mcnelis 2008, 255-276. Επίσης βλ. Bartman 1992, 148-149· Ridgway 
1997, 294-297.
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παραδιδόμενη αλυσίδα κατοχής του έργου, κρίκοι της οποίας είναι αποκλειστικά επώνυμοι άνδρες157.

δύο είναι τα κύρια ζητήματα που αντιμετωπίζει η έρευνα στην αναγνώριση του πρωτοτύπου: το 
πρώτο έχει να κάνει με την ίδια τη σύνθεση του έργου, τη στάση και την εικονογραφία του ήρωα, 
και το δεύτερο αφορά στη χρήση του. ξεκινάμε από το δεύτερο. Το επίθετο «επιτραπέζιος», 
το οποίο σημειωτέον δεν απαντά σε πρωιμότερα από των Ρωμαίων ποιητών του 1ου αι. 
μ.Χ. φιλολογικά κείμενα, υποδεικνύει σαφώς τη διακοσμητική χρήση του έργου. Ο Στάτιος158 
αναφέρει ότι ο Ηρακλής αποτελούσε μέλος της συνόδου του δωδεκάθεου που εόρταζε την 
είσοδο του ήρωα στον Όλυμπο και κατ’ ουσία το επίθετο «επιτραπέζιος» δεικνύει τη συμμετοχή 
του στο εορταστικό θεϊκό συμπόσιο159. Συνεπώς, το επίθετο μπορεί να παραπέμπει τόσο στον 
χώρο που ήταν τοποθετημένο το έργο όσο και στη στάση του ήρωα, ως συμποσιαστή160.

Περνάμε τώρα στο πρώτο ζήτημα. Η εύρεση, ομολογουμένως λίγων, κολοσσιαίων μεταπλάσεων 
καθιστού Ηρακλή οδήγησε στην άποψη ότι ο τύπος του Ηρακλή Επιτραπέζιου είχε κατασκευαστεί 
αρχικά σε μεγάλη κλίμακα και αργότερα αντιγράφηκε σε μικρότερη για λογαριασμό του 
Αλεξάνδρου161. Τα εντυπωσιακά από πλευράς μεγέθους και καλλιτεχνικής ποιότητας αγάλματα 
Ηρακλή από την Alba Fucens162 στο Abruzzi και το Urbino163 στην Κεντρική Ιταλία ήταν ο κύριος 
λόγος για τη διατύπωση αυτού του επιχειρήματος από τον F. de Visscher164. Ωστόσο, και τα δύο 
διαφέρουν εικονογραφικά από το περιγραφόμενο στις πηγές έργο του λυσίππου και επομένως 
δεν μπορούν σήμερα να θεωρηθούν αντίγραφά του.

Στα ολιγάριθμα χάλκινα αγαλμάτια (εικ. 12)165 που ομαδοποιούνται στον τύπο του Ηρακλή 
Επιτραπέζιου166 δεν υπάρχει ομοιομορφία στο μέγεθος, τη σύνθεση, τη στάση και το στιλ. 
Αντίθετα, η πλειονότητα των μαρμάρινων αγαλματίων167 παρουσιάζει ομοιογένεια όσον 
αφορά στη στάση και τα προσδιοριστικά σύμβολα. Ειδικότερα τα ένδεκα μικρού μεγέθους 
αγάλματα που εντάσσονται στην «ομάδα του λονδίνου»168, με τη λεοντή να καλύπτει το μέσο 
του βραχώδους καθίσματος και την κεφαλή του λιονταριού να κρέμεται στα αριστερά του 
ήρωα, φαίνεται να αποτελούν κατά την E. Bartman δεύτερης ή τρίτης γενιάς αντίγραφα169 

ενός μοναδικού πρωτοτύπου, αυτού του λυσίππου. Η χρήση τους, παρά τη μεγέθυνσή τους, 
παραμένει αποκλειστικά διακοσμητική: τοποθετούνταν πάνω σε τραπέζια ή άλλα έπιπλα αλλά 
και στο έδαφος, μέσα στο σπίτι ή έξω στον κήπο.

Εικ. 12: 
Νάπολη, Museo Archeologico nazionale αρ. ευρ. 2828. 
Χάλκινο αγαλμάτιο Ηρακλή στον τύπο του Ηρακλή 
Επιτραπέζιου. Φέρει στην κεφαλή στεφάνι κισσού. 
Από το περιστύλιο ρωμαϊκής έπαυλης στο Sarno κοντά 
στην Πομπηία. 1ος αι. μ.Χ. 
Πηγή: hans R. Goette

157. Σύμφωνα με τον C. picard (1911, 258) η αναφορά στους επώνυμους κατόχους του έργου αποσκοπεί 
στο να τονίσει τη χρήση του Ηρακλή ως μέσου πολιτικής προπαγάνδας.

158. Statius, Silvae 4.6.55-56. Overbeck 1868, 1476· DNO 2186.

159. Bartman 1992, 150-151.

160. Πολλοί μελετητές δυσκολεύονται να δεχθούν τη διακοσμητική χρήση του Ηρακλή Επιτραπέζιου 
(Murray 1882, 243) και διαβλέπουν λατρευτική. Ο F. Ravaisson (1885, 31) συνέδεσε τον τύπο με τις 
επιτραπέζιες προσφορές στους θεούς και σύγκρινε τον Ηρακλή Επιτραπέζιο με τον φοινικικής καταγωγής 
μελκάρτ. Τελετουργική χρήση, συνδεόμενη με τη ρωμαϊκή θεοξένεια (RE XII 1 (1924) 1108-1115 λ. 
lectisternium [G. Wissowa]· DNP 6 (1999) 1217 λ. lectisternium [A.-V. Siebert]) υποστήριξε ο C. picard 
(1911, 261), ο οποίος συνέδεσε τον Ηρακλή Επιτραπέζιο με τους Καρχηδόνιους θεούς Παταίκους.

161. Bartman 1992, 152.

162. Chieti, Museo Archeologico αρ. ευρ. 6029: de Visscher 1962, 9-17, 21-33· de Ruyt 1982, 122-126 
αρ. 144 πίν. 39-40· Martin 1987, 162-171, 225-227 αρ. 10 πίν. 23-24· palagia 1988, 776 αρ. 986 πίν. 512· 
Bartman 1992, 152-155 εικ. 72-73· latini 1995, 62-74· Ritter 1995, 90-95· Ridgway 1997, 297-298, 302.

163. Urbino, palazzo Ducale χ. αρ.: Bartman 1992, 155-157, 171 εικ. 74-75· latini 1995, 66 εικ. 16.

164. de Visscher 1960, 301-309.

165. Νάπολη, Museo Archeologico nazionale αρ. ευρ. 2828: de Visscher 1962, 65 πίν. 20 εικ. 15· Berger 
1982α, 306 Beil. 18,4· palagia 1988, 775 αρ. 975· Bartman 1992, 157, 166, 178, 182 αρ. 16 εικ. 76-77.

166. palagia 1988, 775 αρ. 975-979 πίν. 511· Bartman 1992, 157, 177 αρ. 10, 182 αρ. 16 εικ. 76-77, 185 
αρ. 20 εικ. 78, 185-186 αρ. 21 εικ. 79-80.

167. palagia 1988, 775 αρ. 962-974 πίν. 510-511· Bartman 1992, 157-171, 171-186 αρ. 1-9, αρ. 11-15, 
αρ. 17-19 εικ. 81-94.

168. Bartman 1992, 158-162, 164-165· Ridgway 1997, 299 και σημ. 35.

169. Αποκαλούνται δεύτερης ή τρίτης γενιάς αντίγραφα γιατί έχουν ύψος 0,50-1,00 μ., είναι δηλαδή 
μεγαλύτερα σε μέγεθος από το πρωτότυπο, που είναι μόλις 0,33 μ.

170. Bartman 1982, 156-157.
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Θα μπορούσε συνεπώς ο Ηρακλής Επιτραπέζιος να συνδέεται με κάποιο πρωτότυπο, το οποίο 
όμως είναι δύσκολο να προσεγγίσουμε βασιζόμενοι μόνο στα μικρογραφικά αντίγραφα, καθώς 
παραμένουν ασαφείς σημαντικές λεπτομέρειες που αφορούν στην ηλικία (εικονιζόταν νέος ή 
ηλικιωμένος;) ή τη στάση του ήρωα (πώς κρατούσε τα σύμβολα ή πώς είχε τοποθετημένα 
τα σκέλη του;)170. Οι πολυάριθμες παραλλαγές υποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει ένα μεγάλο 
μοναδικό πρωτότυπο, αλλά αντίθετα ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται και τροποποιείται. Η 
θεωρία αυτή, που υποστηρίχθηκε από τη B. Ridgway171, προκρίνει εν τέλει την ύπαρξη πολλών 
πρωτοτύπων έναντι του ενός, μεγάλης κλίμακας, έργου που είχε δημιουργηθεί αρχικά από 
τον λύσιππο, όπως ήθελε η μέχρι σήμερα καθιερωμένη άποψη για τον τύπο του Ηρακλή 
Επιτραπέζιου172.

Η ευρεία διάδοση του τύπου στους ρωμαϊκούς χρόνους δικαιολογείται από την ιδιαίτερη σχέση 
των Ρωμαίων με το συμπόσιο και την οινοποσία, έναν θεσμό που οι τελευταίοι παρέλαβαν από 
τους Έλληνες, ενδύοντάς τον, ωστόσο, με τον μανδύα της πρέπουσας συμπεριφοράς (decorum)173.

IV. Ο τύπος του ανακεκλιμένου Ηρακλή

Πιθανότατα στη δύση του 4ου αι. π.Χ. εμφανίζεται για πρώτη φορά στην περίοπτη γλυπτική και 
ο τύπος του ανακεκλιμένου Ηρακλή, που παριστάνει τον ήρωα ως συμποσιαστή μέσα σε φυσικό 
περιβάλλον, δίνοντας έμφαση στην ιδιαίτερη σχέση του με τον διόνυσο174.

Ο γενειοφόρος, ηλικιωμένος ήρωας παριστάνεται ξαπλωμένος στο αριστερό πλευρό πάνω σε 
βραχώδες έξαρμα, όπου έχει απλώσει τη λεοντή που καλύπτει και μέρος του δεξιού μηρού. 
Ακουμπά με τον αριστερό αγκώνα πάνω στην κεφαλή του λιονταριού και σταυρώνει το δεξί 
σκέλος πάνω από το έντονα λυγισμένο στο γόνατο αριστερό. Η κεφαλή του είναι συνήθως 
στραμμένη κατά μέτωπο. Στο αριστερό χέρι κρατά γλύκισμα ή σπανιότερα αγγείο πόσης.

Ο τύπος είναι σαφώς εμπνευσμένος από την ανακεκλιμένη μορφή D του ανατολικού αετώματος 
του Παρθενώνα175. Η παλαιότερη γλυπτική εικόνα αυτού του Ηρακλή, που θα μπορούσε να 
τοποθετηθεί στην εκπνοή του 4ου αι. π.Χ., θα ήταν στημένη σε κάποιο αθηναϊκό ιερό, όπως 
δείχνουν αττικά αναθηματικά ανάγλυφα176, αλλά και εξαιρετικής ποιότητας μαρμάρινο αγαλμάτιο 
του 4ου – 3ου αι. π.Χ. από το ιερό του Παγκράτη στον Ιλισό177 Πάμπολλες είναι οι επαναλήψεις 
και οι παραλλαγές του τύπου στην ελληνιστική (εικ. 13178) και την αυτοκρατορική περίοδο, όταν 
το μοτίβο της ανάκλισης αποκτά κυρίως επιτύμβιο περιεχόμενο.

171. Ridgway 1989, 13-26.

172. Bartman 1982, 187-188.

173. D’Arms 1995, 304-317.

174. Για τον τύπο βλ. Scharmer 1971· palagia 1988, 777-779 αρ. 1008-1065 πίν. 513-518· Bonanno-
Aravantinos 1991, 157-179· Vikela 1994, 194-197.

175. Williams 2013, 4-21 εικ. 4-6 (με πλήρη βιβλιογραφία).

176. α) Αθήνα, Φετιχιέ Τζαμί αρ. ευρ. p 2 A: palagia 1988, 778 αρ. 1047· Bonanno-Aravantinos 1991, 164· 
Vikela 1994, 30 αρ. β 1 πίν. 18,1 (πριν από το 300 π.Χ.), β) Αθήνα, Φετιχιέ Τζαμί αρ. ευρ. Ρ 102: palagia 
1988, 777 αρ. 1010· Vikela 1994, 194 σημ. 5 (300-299 π.Χ.). Επίσης πρβλ. Αθήνα, μουσείο Ακρόπολης 
αρ. ευρ. 2742: Walter 1923, 74 αρ. 124· palagia 1988, 777 αρ. 1011 πίν. 513 (από την Αθήνα, 4ος – 3ος 
αι. π.Χ.).

177. Αθήνα, Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών, αποθήκη: Travlos 1971, 278, 280 εικ. 360-361 (4ος αι. π.Χ.)· 
palagia 1988, 777 αρ. 1016 (3ος – 2ος αι. π.Χ.)· Bonanno-Aravantinos 1991, 162 εικ. 5, 163. Πολύ κοντά 
στο περίοπτο αγαλμάτιο του Ιλισού βρίσκεται ο Ηρακλής ενός αναθηματικού αναγλύφου του 2ου αι. μ.Χ. 
από το μοναστηράκι. Απεικονίζεται σχεδόν ολόγλυφος να αναπαύεται στη σκιά ενός πλατάνου, τα φύλλα 
του οποίου αποδίδονται πρόστυπα στην πλάτη του αναγλύφου. βλ. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό μουσείο 
αρ. ευρ. 1454: Travlos 1971, 274 εικ. 354· Scharmer 1971, 11 αρ. 6 εικ. 3· palagia 1988, 778 αρ. 1048 
πίν. 516· Bonanno-Aravantinos 1991, 163· Καλτσάς 2002, 305 αρ. 642.

178. βερολίνο, Staatliche Museen αρ. ευρ. 1069.10: Scharmer 1971, 11 αρ. 3 πίν. 1-3· palagia 1988, 777 αρ. 
1017 πίν. 514.

179. Πρβλ. α) τον τύπο του νεαρού αυτοστεφανούμενου Ηρακλή με ρόπαλο στον αριστερό ώμο και λεοντή 
στο αριστερό χέρι, γνωστό από μαρμάρινα αγαλμάτια ρωμαϊκών χρόνων (palagia 1988, 765 αρ. 738-748 
πίν. 495-496· kansteiner 2000, 59-63) και β) τον τύπο του τυλιγμένου στο τομάρι της λεοντής Ηρακλή, 
γνωστό από αγαλμάτια της αυτοκρατορικής περιόδου, τα οποία παρουσιάζουν μεν θεματική συγγένεια 
αλλά καμία τυπολογική ομοιογένεια (palagia 1988, 770 αρ. 863-874 πίν. 503).
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Ελληνιστικοί χρόνοι

Η φιλολογική παράδοση δεν αναφέρει κανένα μεγάλο άγαλμα του ήρωα που θα μπορούσε να 
χρονολογηθεί στον 3ο αι. π.Χ. Τα αρχαιολογικά δεδομένα συμφωνούν. Προσπάθειες να συσχετισθούν 
αγαλμάτια Ηρακλή αυτοκρατορικών χρόνων με μεγάλα πρωτότυπα έργα του 3ου αι. π.Χ.179 ή να 
ερμηνευθούν τα ίδια ως πρωτότυπα ελληνιστικών χρόνων180 δεν απέδωσαν.

Αντίθετα, μεγάλου μεγέθους κλασικιστικές απεικονίσεις Ηρακλή αναφέρονται στις πηγές για τον 
2ο αι. π.Χ. και τεκμηριώνονται και αρχαιολογικά. Ο Ηρακλής του μεσσήνιου γλύπτη δαμοφώντα181 
αναγνωρίζεται στη νεανική κεφαλή που ανήκε σε κολοσσιαίο άγαλμα Ηρακλή, αποσπασματικά σωζόμενο 
σήμερα, από τη μεσσήνη182, ενώ ο Ηρακλής του Αθηναίου γλύπτη Πολυκλή IV183 αναγνωρίζεται στην 
κολοσσιαία κεφαλή από τον Παλατίνο λόφο στη Ρώμη184.

Από τον 1ο αι. π.Χ. εντείνεται η αντιγραφική μανία πολλών, κυρίως όψιμων κλασικών, αγαλματικών τύπων 
Ηρακλή, οι οποίοι εμπλουτίζονται, παραλλάσσονται ή τροποποιούνται, προκειμένου να εξυπηρετήσουν 
τη νέα αισθητική ή τις νέες πρακτικές ανάγκες. Στο πλαίσιο αυτό ερμηνεύονται προσθήκες στη σύνθεση 
(πχ. Τήλεφος, σκύλα), αλλαγές σε επί μέρους εικονογραφικά στοιχεία που αποκτούν νέους συμβολισμούς 
(ταυροκεφαλή αντί του βραχώδους εξάρματος, καλάθι αντί του βράχου-καθίσματος) ή εικονογραφικές 
καινοτομίες (λεοντή που φοριέται σαν στρατιωτική χλαμύδα [paludamentum]).

Από τους ύστερους ελληνιστικούς και εξής χρόνους πληθαίνουν οι μικρής κλίμακας δημιουργίες, που 
δίνουν έμφαση στη λιγότερο ηρωική πλευρά του ήρωα, όπως ο τύπος του γυμνού ηλικιωμένου 
Ηρακλή που παραπαίει από το μεθύσι185 ή ο τύπος του Ηρακλή-παιδιού186. Ωστόσο, απουσιάζει 
οποιαδήποτε συνάφεια με τα μεγαλειώδη αγάλματα των κλασικών χρόνων.

Επίλογος

Από τον αυστηρό γενειοφόρο ήρωα των πρώιμων κλασικών χρόνων (Cherchel, βοστώνης-
Οξφόρδης), στον νεαρό αγένειο αθλητή των ώριμων κλασικών (Πολύκλειτος) και στις 
πολυκλείτειες αντανακλάσεις του στον 4ο αι. π.Χ. (pitti, lansdowne, lenbach), και από τον έντονα 
μυώδη, αλλά γερασμένο και αποκαμωμένο από τους άθλους ήρωα, που αναπαύεται γέρνοντας 
στο ρόπαλο (Farnese) ή κάθεται σκεπτόμενος (Τάραντα) ή δεξιούμενος (Επιτραπέζιος), στον 
ανακεκλιμένο πάνω στη λεοντή γηραιό άνδρα, ο Ηρακλής παραμένει ο απόλυτος ήρωας που 
εμπνέει τους αρχαίους γλύπτες όχι μόνο με τη ρώμη αλλά και με τα πάθη του.

Έλενα βλαχογιάννη

Εικ. 13: 
βερολίνο, Staatliche Museen αρ. ευρ. 1969.10.  
μαρμάρινο αγαλμάτιο Ηρακλή ανακεκλιμένου σε 
βραχώδες έξαρμα, όπου είναι απλωμένη η λεοντή.  
Από κρήνη. Άγνωστης προέλευσης. 1ος αι. π.Χ. 
Πηγή: hans R. Goette

180. Πρβλ. α) τη μαρμάρινη κολοσσιαία κεφαλή Ηρακλή από τη Σπάρτη, για την οποία είχε υποστηριχθεί 
ότι ανήκει στον 3ο αι. π.Χ. (Σπάρτη, Αρχαιολογικό μουσείο αρ. ευρ. 52: Dörig 1957, 40, 42 εικ. 18-21· 
Martin 1987, 169-171 εικ. 41· palagia 1988, 790 αρ. 1312 πίν. 530· Moreno 1995, 286 αρ. 4.41.7 [p. 
Moreno]), ενώ είναι πιθανότατα έργο του ύστερου 4ου αι. π.Χ. (kansteiner 2000, 110 σημ. 922c) και β) τη 
μαρμάρινη κολοσσιαία κεφαλή από τον Τάραντα (Τάρας, Museo nazionale Archeologico αρ. ευρ. 3895: 
Dörig 1957, 39 εικ. 17· Bieber 1961, 35-36 εικ. 83· palagia 1988, 773 αρ. 933· Moreno 1995, 285 αρ. 
4.41.5 [p. Moreno]), η οποία αποτελεί όμως έργο της ύστερης ελληνιστικής περιόδου (kansteiner 2000, 
105 σημ. 887, 110 σημ. 922d).

181. Παυσανίας 4.31.10. Overbeck 1868, 1559· palagia 1988, 788 αρ. 1262· DNO 3216, 3217.

182. μεσσήνη, Αρχαιολογικό μουσείο αρ. ευρ. 3337, 3079, 3042, 3043, 3040, 256, 3032: Themelis 1993, 
33-34 πίν. 5-7,1-2· Themelis 1994, 17-19 πίν. 10-12· Themelis 1996, 162-163 εικ. 111-113· kansteiner 
2000, 111· Müth 2007, 186, 190, εικ. 103.

183. Cicero, Epistulae ad Atticum 6.1.17. Overbeck 1868, 2209· palagia 1988, 789 αρ. 1284· DNO 3601. 

184. Ρώμη, palazzo dei Conservatori, μuseo nuovo αρ. ευρ. 2381: Stewart 1979, 45· palagia 1988, 789 
αρ. 1307, πίν. 529· Despinis 1995, 364-366 πίν. 77· Giustozzi 2001, 7-82 εικ. 1, 5-14· Despinis 2004, 
269-272.

185. palagia 1988, 770-772 αρ. 875-910 πίν. 504-506.

186. palagia 1988, 786-788 αρ. 1221-1256 πίν. 527-529.
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Ο Ηρακλής είναι η κυρίαρχη μορφή της ελληνικής μυθολογίας, στην οποία η μυθοπλαστική 
ικανότητα και φαντασία του λαού, σε μία έκφραση της αέναης αναζήτησης αρχών 
και προτύπων, απέδωσε τα ευκταία για το ανθρώπινο γένος χαρακτηριστικά και 

ικανότητες: την ακατάβλητη σωματική δύναμη, την άκαμπτη θέληση και το υψηλό ήθος. μέσα 
από τον διαρκώς εμπλουτιζόμενο, κατά την αρχαιότητα και σε διάφορους τόπους, μύθο του, ο 
Ηρακλής αποδεικνύεται ο σθεναρός και ακατάβλητος υπερασπιστής των ανθρώπων κατά των 
εχθρικών φυσικών και υπερφυσικών δυνάμεων, η ενσάρκωση της κατίσχυσης της σωματικής 
δύναμης και της έμφυτης αρετής στην άλογη επιβουλή και την αδικία. Αυτή ακριβώς η θεώρηση 
της ηθικής φύσης του Ηρακλή εμφανίζεται με χαρακτηριστική σαφήνεια στη γνωστή από τον 
ξενοφώντα (Απομνημονεύματα 2.1.21-34) διήγηση του σοφιστή Προδίκου για την ελεύθερη 
επιλογή του Ηρακλή να ακολουθήσει τον επίπονο «δρόμο» της Αρετής απορρίπτοντας τον 
εύκολο, κερδοφόρο και ευχάριστο «δρόμο» της Κακίας. Ο Ηρακλής αναδεικνύεται σε πανελλήνιο 
φιλάνθρωπο ήρωα, που λατρεύεται ως θεός, μεταξύ θεού και ανθρώπου ο ίδιος, κινούμενος 
και δρων, όμως, στη σφαίρα του θαυμαστού. με τους άθλους, τα πάρεργα, τις πράξεις και τα 
πολλά κατορθώματά του, ο ήρωας υπερέβη το ανθρώπινο μέτρο, και αθλοφόρος στον κόσμο 
των ανθρώπων και σε εκείνον των ψυχών κατέκτησε το ύψιστο έπαθλον, την αποθέωση και την 
υποδοχή του από τους αθάνατους θεούς στον Όλυμπο1.

Η αρχαία ελληνική μυθολογία αποθέωσε τη δύναμη του ημίθεου και τόσο εμβληματικού ανάμεσα 
στους ήρωες, Ηρακλή, δίνοντάς του πανελλαδικό χαρακτήρα και υπόσταση. Ο ήρωας υπερίσχυσε 
διαφόρων «φανταστικών» όντων, όπως για παράδειγμα της λερναίας Ύδρας (εικ. 1), των δυνάμεων 
του χάους στη μορφή των Κενταύρων, νίκησε ακόμα και τον θάνατο (εικ. 2), ενώ φέρεται ως ιδρυτής 
ιερών και πόλεων από τη μία άκρη της Ελλάδας στην άλλη, αλλά και εκτός αυτής, όπως στη Σικελία. 
Ο συσχετισμός του με ήρωες άλλων πολιτισμών του προσέδωσε παν-μεσογειακή αποδοχή και 
δημοσιότητα. Ήταν ο Hercle για τους Ετρούσκους και ο Hercules για τους Ρωμαίους.

Η υπερίσχυσή του στα στοιχεία της φύσης (άλλαξε κοίτες ποταμών, αποστράγγισε έλη και 
πλημμύρισε πεδιάδες) συσχετίζεται με ανασκαφικά τεκμηριωμένα υδραυλικά έργα της εποχής 
του Χαλκού. Οι άθλοι του, που σχετίζονται με τον δαμασμό των ζώων –λέων της Νεμέας (εικ. 3), 
Κερυνήτις Έλαφος και Ερυμάνθιος Κάπρος (εικ. 4)–, επίσης επιβεβαιώνουν τις ρίζες του μύθου 
του Ηρακλή στην εποχή του Χαλκού, εποχή που η εικονογραφία και η ιδεολογία της βασιλείας 
ήταν στενά συνδεδεμένη με το κυνήγι2.

Από αναφορές στα ομηρικά έπη (Οδύσσεια 2.711-13) συμπεραίνουμε ότι η ιστορία του Ηρακλή, 
γνωστή κιόλας στο έπος, ήταν παλιότερη από αυτό. Ο δημιουργός της Ιλιάδας και της Οδύσσειας 
γνωρίζει τους μύθους του Ηρακλή, ενώ είναι πολλά τα χωρία και στα δύο έπη που αναφέρονται 
σε αυτόν (Ιλιάδα 5.392-397, 5.638-651, 14.153-223, 14.242-268, 15.18-30, 18.117-119, 
19.95-133, 20.144-148, Οδύσσεια 8.223-225).

1. Γενικά για τον Ηρακλή βλ. Κακριδής 1986, 15-123.

2. West 1997, 460-462.
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Ο Ηρακλής συνδέεται με ένα από τα σύμβολα της πολιτειακής δύναμης στον Όμηρο μέσω της 
αφηγηματικής τέχνης του 8ου αι. π.Χ. Πρόκειται για τον Τρίποδα, ένα αντικείμενο με συμβολικό 
χαρακτήρα καθ’ όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας. h σημασία του ως ανάθημα, ιδιαίτερα κατά τον 
8ο αι. π.Χ., έχει σημειωθεί από αρκετούς μελετητές3. Ο τρίποδας ήταν ένα ισχυρό θρησκευτικό 
σύμβολο, με πανελλήνια σημασία, από τη Γεωμετρική έως τη Ρωμαϊκή περίοδο4. Εκτός δε από τη 
θρησκευτική σημασία του, και την απόδειξη νίκης σε αθλητικούς αγώνες, ο τρίποδας ως βραβείο 
σε ποιητικούς αγώνες και γενικότερα αγώνες του πνεύματος αποδείκνυε τη «σοφία» του νικητή 
και συμβόλιζε το μεγαλείο της καλής και σωστής σκέψης του, την οποία προσέφεραν οι θεοί. Γι’ 
αυτό οι τρίποδες τις περισσότερες φορές, εάν όχι όλες, επέστρεφαν στους θεούς ως αναθήματα 
στα ιερά τους5.

Η αρχαία ελληνική γραμματεία επιβεβαιώνει, εκτός των άλλων, τη συμβολική σημασία του 
τρίποδα ως απόδειξη της σοφίας ή της γνώσης σε διάφορες περιπτώσεις. Ο Ησίοδος (Έργα 
και Ημέραι 654-659) μας πληροφορεί ότι το βραβείο για τη νίκη του στον ποιητικό διαγωνισμό 
κατά τη διάρκεια των ταφικών αγώνων, που διοργάνωσαν οι γιοι του Αμφιδάμαντα στη Χαλκίδα 
για τον νεκρό πατέρα τους, ήταν ένας τρίποδας, τον οποίο στη συνέχεια αφιέρωσε στο ιερό 
των μουσών στον Ελικώνα, γιατί, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, χάρις σ’ αυτές απέκτησε 
τη συγκεκριμένη δεξιότητα και σε αυτές όφειλε τη νίκη του. μετά το τέλος της μακράς 
αφήγησης του Οδυσσέα στην αυλή του Αλκίνοου, μία πράξη που του δίνει το χαρακτηριστικό 
του ικανού να αφηγείται και να λέει την «αλήθεια», ο τελευταίος προτείνει κάθε μέλος του 
συμβουλίου των Φαιάκων να δώσει στον ήρωα έναν τρίποδα και έναν λέβητα πριν φύγει για 
την πατρίδα του (Οδύσσεια 13.5-13). Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο τρίποδας αποκτά και 
έναν άλλο συμβολισμό. Το συμβούλιο με αυτή την προσφορά του τιμά τον Οδυσσέα και του 
δίνει τη θέση που του αρμόζει. O ήρωας ανακτά τη θέση του στην ανώτατη κοινωνική τάξη, 
σύμφωνα με τους νόμους της σύγχρονης αριστοκρατίας που βρισκόταν στην εξουσία, στην 
οποία άλλωστε πάντα ανήκε6.

Στην Ιλιάδα οι τρίποδες αναφέρονται περισσότερες φορές από ότι στην Οδύσσεια. Η βασική 
χρήση τους είναι αυτή των «λουτροφόρων», δηλαδή σκευών που περιείχαν το νερό για το λουτρό 
των νεκρών ηρώων (Έκτορας, Πάτροκλος). Ανάλογη χρήση μαρτυρείται και στην Οδύσσεια, αλλά 
στο περιβάλλον του οίκου. Στην Ιλιάδα είναι κοινή επίσης η χρήση τους ως έπαθλα αθλητικών 
αγώνων7. Αξίζει να σημειωθεί ότι στον Ομηρικό κόσμο ο τρίποδας ως έπαθλο σε αθλητικούς 
αγώνες είχε μεγαλύτερη αξία από κάποιο αντικείμενο από χρυσό8. Ωστόσο, οι περισσότερες 
αναφορές στους τρίποδες στην Οδύσσεια αφορούν στη σημασία τους ως αντικείμενα κύρους, 
τα οποία κυκλοφορούν και ανταλλάσσονται ανάμεσα στους ισχυρούς του ηρωικού κόσμου, 
καθώς και μεταξύ βασιλέων, η δε κατοχή τους αποτελεί απόδειξη κύρους9.

Αυτό το αντικείμενο με τον άκρατο συμβολισμό, που μόλις παρουσιάστηκε, σχετίζεται με τον 
Ηρακλή σε μία από τις πρωιμότερες προτεινόμενες απεικονίσεις του ήρωα, αυτή στο πόδι ενός 

Εικ. 2:  
μετόπη από τον ναό του δία στην Ολυμπία.  
Ηρακλής και Κέρβερος

Εικ. 1:  
μετόπη από τον ναό του δία στην Ολυμπία.  
Ηρακλής και λερναία Ύδρα

3. papalexandrou 2005, 3, 86-87· Coldstream 1977, 334-338, όπου παρουσιάζεται ο χάλκινος τρίποδας και 
η σημασία του ως ανάθημα κατά τη Γεωμετρική περίοδο· Morgan 1990, 43-46. Αλλά και De polignac 1996· 
επίσης Morris 1997, 37-38, 40-41· Van Wees 1995, 151, για τη σημασία του τρίποδα ως σύμβολο κύρους.

4. papalexandrou 2008, 254-255, όπου ο τρίποδας χαρακτηρίζεται ως σύμβολο πλούτου και πολιτικής 
δύναμης· επίσης langdon 1993, 128, 165-167· Morgan 1990, 45.

5. papalexandrou 2005, 9-11. Η υποχρέωση των νικητών να αναθέτουν τα βραβεία τους στον θεό 
παρατίθεται και από τον Ηρόδοτο (1.144). Ανάλογη είναι η πληροφορία από την αρχαία Γραμματεία 
(Λεξικόν Σουίδα) για τους τρίποδες που κέρδιζαν οι διαγωνιζόμενοι στον κύκλιο χορό, στα Θαργήλια, τους 
οποίους ανέθεταν στη συνέχεια στον θεό Απόλλωνα.

6. papalexandrou 2005, 13.

7. Συγκεκριμένα στην ραψωδία λ της Ιλιάδας (11.699-702), ο Νέστορας αναφέρεται σε τέσσερις 
«αθλοφόρους ίππους» και το άρμα τους, που στάλθηκαν στην Ήλιδα να διαγωνιστούν για έναν τρίποδα. 
Επίσης, είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι το έπαθλο του νικητή της αρματοδρομίας, αλλά και του αγωνίσματος 
της πάλης στο πλαίσιο των ταφικών αγώνων για να τιμηθεί ο νεκρός Πάτροκλος, ήταν ένας τρίποδας και 
μία γυναίκα (Ιλιάδα 23.259-266).

8. papalexandrou 2005, 24-30.

9. papalexandrou 2005, 20-22.
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χάλκινου τρίποδα από την Ολυμπία. Η σκηνή αυτή έχει ερμηνευτεί ως η διεκδίκηση του δελφικού 
τρίποδα από τον Απόλλωνα (εικ. 5).

Το εάν είναι ασφαλές να ταυτίζουμε συγκεκριμένες απεικονίσεις με συγκεκριμένους μύθους σε 
αυτή την πρώιμη περίοδο της αρχαίας ελληνικής τέχνης είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει 
κατά πολύ την έρευνα10. Εάν, ωστόσο, κατ’ οικονομία δεχτούμε την αναγνώριση των δύο 
μορφών ως Απόλλωνα και Ηρακλή, βρισκόμαστε μπροστά σε μία συμβολική, κατά τη γνώμη 
μας, παράσταση που είναι δυνατό να ερμηνευτεί ως διεκδίκηση όχι αυτού καθεαυτού του 
συγκεκριμένου αντικειμένου, αλλά ενός τυποποιημένου και συμβατικού μοτίβου με ιδιαίτερη 
σημασία και ισχυρό συμβολισμό που δεν είναι άλλος, όπως καταδείχθηκε παραπάνω, από αυτόν 
της απόδειξης κύρους και πολιτειακής δύναμης.

με τη συγκεκριμένη παράσταση, επομένως, ήδη από τον 8ο αι. π.Χ., ο Ηρακλής γίνεται μέρος 
της αρχαίας πολιτειακής ιδεολογίας, αφού στη διάρκεια των Πρώιμων Ιστορικών Χρόνων η 
κατοχή του τρίποδα ήταν απόδειξη πολιτικής δύναμης. Οι τρίποδες, μαζί με τους κρατήρες, 
αντικείμενα και τα δύο απαραίτητα για την τέλεση των συμποσίων, συγκαταλέγονταν μεταξύ 
των αντικειμένων κύρους που ανταλλάσσονταν από τα μέλη των αριστοκρατικών οικογενειών 
του τότε γνωστού κόσμου11.

Η παγίωση του μύθου του Ηρακλή ήταν μακραίωνη, αφού διαρκώς υπήρχαν προσθήκες και 
παραλλαγές που απηχούσαν την πρακτική, τις ανάγκες, την πολιτική και τα ηθικά ή κοινωνικά 
ιδεώδη των διαφόρων εποχών.

Πολλοί είναι οι γενεαλογικοί μύθοι που συνδέονται με τον Ηρακλή. Τρεις περιοχές στην 
ηπειρωτική Ελλάδα τον διεκδικούσαν, η Αργολίδα, που ήταν η περιοχή καταγωγής του, η βοιωτία, 
όπου γεννήθηκε, και η Αιτωλία, η πατρίδα της γυναίκας του δηιάνειρας. Σύμφωνα με τον μύθο, 
οι περιπλανήσεις του και οι αγώνες του ήταν αποτέλεσμα της οργής της Ήρας, επειδή ο δίας 
είχε συνευρεθεί ερωτικά με την Αλκμήνη, τη μητέρα του. Οι υπερφυσικές του δυνάμεις του 
χάρισαν την αθανασία και τον οδήγησαν στον Όλυμπο, όπου παντρεύτηκε την Ήβη (νεότητα), 
συνεχίζοντας έτσι να κατέχει, ακόμα και με το πέρας των μυθολογικών αφηγήσεων, έναν ισχυρό 
συμβολισμό. Αυτόν, λοιπόν, τον ήρωα, ή πιο σωστά τον ημίθεο, και τα χαρακτηριστικά του 
θέλησαν να οικειοποιηθούν διάφοροι βασιλικοί οίκοι και μεμονωμένοι ηγέτες στην Ελλάδα, 
αλλά και στη Ρώμη αργότερα, και με τη βοήθεια της γενεαλογικής μυθολογίας να θεωρηθούν 
απόγονοί του για να εδραιώσουν την εξουσία τους.

Εικ. 3: 
μελανόμορφος κιονωτός κρατήρας.  
Ηρακλής και λέων της Νεμέας.  
Αρχαιολογικό μουσείο Αρχαίας Αγοράς, αρ. ευρ. Π 24123

Εικ. 4:  
Αναθηματικό ανάγλυφο.  
Ηρακλής και Ερυμάνθιος Κάπρος.  
Εθνικό Αρχαιολογικό μουσείο, αρ. ευρ. 43

10. Σημαντική ως προς το θέμα αυτό είναι η προβληματική που αναπτύσσεται από τον Snodgrass 1998. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το άρθρο Dahm 2007, στο οποίο ένα θέμα, ερμηνευόμενο 
παραδοσιακά ως μυθολογική σκηνή, αποκτά νέα διάσταση και δυνατότητα ερμηνείας με βάση τις συμβάσεις 
της τέχνης της ζωγραφικής, τις οποίες προτείνει η συγγραφέας.

11. Coldstream 1983, 201-207, ιδιαίτερα 204-205.
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Στην προσπάθειά τους να νομιμοποιήσουν διεκδικήσεις σε γη ή πολιτική εξουσία, διάφορες 
αριστοκρατικές οικογένειες αξιοποίησαν πολιτικά τον Ηρακλή ως προπάτορα, ιδρυτή και 
πρότυπο για τον ηγεμόνα. Στο παραπάνω πλαίσιο εντάσσεται ο μύθος της Επιστροφής των 
Ηρακλειδών, σύμφωνα με τον οποίο, οι δωριείς και η τρίτη γενιά των απογόνων του Ηρακλή 
κυριάρχησαν στην Πελοπόννησο. Οι πρώτοι βασιλείς του Άργους, αλλά και άλλες άρχουσες 
οικογένειες των πελοποννησιακών πόλεων δημιούργησαν επίσης γενεαλογικούς δεσμούς με 
τον ήρωα. μέσω του μύθου της Επιστροφής των Ηρακλειδών νομιμοποιήθηκαν στην εξουσία οι 
Σπαρτιάτες βασιλείς, Αγιάδες και Ευρυποντίδες. Επιπλέον μη Έλληνες γείτονες με ελληνίζουσες 
φιλοδοξίες, όπως οι λυδοί και ο μαύσωλος της Αλικαρνασσού, ηγεμόνας της Καρίας, επένδυσαν 
στην προώθηση γενεαλογικών δεσμών με τον ήρωα. Ο Ηρόδοτος (4.8-10) αναφέρεται στην 
καταγωγή των βασιλέων της Σκυθίας από τον Σκύθη, γιο που απέκτησε ο Ηρακλής με μια 
γυναίκα η οποία ήταν μισή φίδι, όταν επέστρεφε με τα βόδια του Γηρυόνη.

Προστάτιδά του ήταν η θεά Αθηνά και ήταν αυτή που βρίσκονταν πάντα στο πλευρό του κατά 
τη διάρκεια των διαφόρων άθλων του. Αυτή η σχέση του με την Αθηνά, μέσω του μύθου, τον 
καθιέρωσε, για καθαρά πολιτικούς λόγους, ως τον βασικό ήρωα των Πεισιστρατιδών. Ο ίδιος 
ο Πεισίστρατος, από την αρχή της πολιτικής του καριέρας, παρουσίαζε και προέβαλε τον εαυτό 
του ως άλλο Ηρακλή και επομένως ως προστατευόμενο της πολιούχου θεάς της Αθήνας, της 
Αθηνάς. Η σχέση αυτή προβάλλεται και μέσω της αττικής μελανόμορφης αγγειογραφίας, στη 
θεματολογία της οποίας, ιδίως κατά τη διάρκεια του β΄ μισού του 6ου αι. π.Χ. πληθαίνουν οι 
παραστάσεις με πρωταγωνιστή τον Ηρακλή12. Αυτή η ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα στον τύραννο και 
τον ήρωα αντικατοπτρίστηκε με συγκεκριμένες αλλαγές και νεωτερισμούς στην εικονογραφική 
παράδοση του Ηρακλή στον Αθηναϊκό κεραμεικό. Ο πιο σαφής συσχετισμός εκφράστηκε με την 
επιστροφή του Πεισιστράτου στην Αθήνα μετά τη δεύτερη αποπομπή του. Ο τύραννος επέστρεψε 
επάνω σε ένα άρμα, συνοδευόμενος από μία νεαρή κόρη από τον δήμο Παιανίας, που λεγόταν 
Φύη, την οποία παρουσίασε ως τη θεά Αθηνά (Ηρόδοτος 1.60), λέγοντας στους Αθηναίους 
ότι έπρεπε να τον δεχτούν με ευμένεια, αφού η ίδια η θεά τον επαναφέρει στην Ακρόπολη. 
Η φήμη απλώθηκε παντού και οι Αθηναίοι υποδέχτηκαν τον Πεισίστρατο «προσκυνούντες και 
θαυμάζοντες» (Ηρόδοτος 1.60· Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία 14.4). Το συγκεκριμένο επεισόδιο 
είχε ως αποτέλεσμα μία αλλαγή στη συνήθη εικονογραφία της εισαγωγής του Ηρακλή από την 
Αθηνά στον Όλυμπο, από πεζή σε μία παραλλαγή κατά την οποία ο ήρωας απεικονίζεται με την 
Αθηνά επάνω σε άρμα (εικ. 6).

Στο πρόσωπο του ημίθεου Ηρακλή, του μόνου από τους ήρωες της αρχαίας Ελληνικής μυθολογίας 
που έγινε δεκτός στον Όλυμπο, του απόλυτου κυρίαρχου στις φυσικές και υπεράνθρωπες δυνάμεις, 
αλλά και του εκφραστή του ήθους και της τάξης, αναζήτησε την καταγωγή της η μακεδονική 
δυναστεία, που εδραιώθηκε στην ελληνική πολιτική ιστορία από το 650 π.Χ. περίπου έως το 167 
π.Χ.· και ήταν οι Ρωμαίοι μόνο αυτοί που κατέλυσαν το μοναρχικό τους πολίτευμα, μέσω του 
οποίου, εν τω μεταξύ, είχαν ενωθεί όλοι οι Έλληνες ενάντια στον απόλυτο εχθρό, τους Πέρσες.

Ο βασιλικός οίκος των μακεδόνων, γνωρίζοντας τη δύναμη και την απήχηση του ήρωα, ανήγαγε 
από πολύ νωρίς την καταγωγή του στον μυθικό βασιλιά του Άργους, Τήμενο, της γενιάς των 
Ηρακλειδών. Ο Περδίκκας Α΄ έφυγε από το Άργος για την Ιλλυρία, πιθανότατα στα μέσα του 7ου 
αι. π.Χ., και από εκεί κατέλαβε τις μακεδονικές πεδιάδες και ίδρυσε το βασίλειο των μακεδόνων 
στις Αιγές (Ηρόδοτος 8.137-8). Την εποχή του Ησιόδου δηλαδή, οι μακεδόνες ήταν ήδη 
εγκατεστημένοι στην Πιερία και τον Όλυμπο. Όταν ο Αλέξανδρος Α΄ της μακεδονίας (περ. 498-
454 π.Χ.) θέλησε να συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, υπενθύμισε στους Ελλανοδίκες 
την καταγωγή της μακεδονικής βασιλικής οικογένειας από τον Τήμενο των Ηρακλειδών του 
Άργους (Ηρόδοτος 5.22, 8.137-139) προκειμένου να αποδείξει την ελληνικότητά του και με 
αυτόν τον τρόπο να γίνει δεκτός να συμμετάσχει στους αγώνες.

Η συγκεκριμένη πολιτική βούληση της μακεδονικής δυναστείας αντικατοπτρίζεται εκτός από 
τις δεκάδες αναφορές στην τέχνη και από μία αναθηματική επιγραφή που έχει έρθει στο φως 
στο ανάκτορο των Αιγών, στη θόλο που ήταν αφιερωμένη στη λατρεία του Ηρακλή: ΗΡΑΚλΗΙ 

12. Boardman 1972, 57-72· Boardman 1980, 260-266· Τιβέριος 1986, 873-880, όπου εκτεταμένη 
βιβλιογραφία.

Εικ. 5α-β:  
Χάλκινο πόδι τρίποδα.  
Αρχαιολογικό μουσείο Αρχαίας Ολυμπίας
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ΠΑΤΡΩΙΩΙ, που σημαίνει στον «Πατρώο Ηρακλή», στον Ηρακλή δηλαδή που ήταν γενάρχης της 
βασιλικής οικογένειας των μακεδόνων13.

Οι μακεδόνες βασιλείς θεωρούσαν τους εαυτούς τους απογόνους του δία μέσω της καταγωγής 
τους από τους Ηρακλείδες, συνεχίζοντας έτσι την παράδοση των καταγόμενων από τον δία 
βασιλέων των ομηρικών επών που ενσάρκωναν το ηρωικό ιδεώδες. Το τελευταίο αντικατοπτρίζεται 
στα ταφικά τους έθιμα, τα οποία συμπεριελάμβαναν μεγαλοπρεπείς καύσεις των νεκρών τους και 
ταφικούς αγώνες, σύμφωνα με τα ομηρικά πρότυπα, μέχρι και το τέλος του 4ου αι. π.Χ. Ο μακεδόνας 
μονάρχης ήταν ένα απόλυτο σύμβολο. Η κατοικία του ήταν ταυτόχρονα το κέντρο της θρησκευτικής, 
πολιτικής, στρατιωτικής, ακόμα και της πνευματικής εξουσίας. Το παλάτι είχε τον χαρακτήρα μίας 
πολιτικής Αγοράς, όπως ακριβώς ήταν η ιερή ακρόπολη σε μία δημοκρατική πόλη. Η πολυτέλεια και 
το μεγαλείο του βασιλικού οίκου αντικατόπτριζαν την οικονομική δύναμη του βασιλείου, και ήταν 
απαραίτητα χαρακτηριστικά που υποδείκνυαν τη δύναμη του ίδιου του βασιλιά και του βασιλείου 
του. Αντίστοιχα είναι τα στοιχεία που αναφέρονται από την παράδοση ότι διέθεταν τα παλάτια των 
επικών ηρώων, το κύρος, τη δύναμη και τα χαρακτηριστικά των οποίων –σαν απόγονοι του Ηρακλή– 
οι μακεδόνες βασιλείς προσπαθούσαν να οικειοποιηθούν για να εδραιώσουν τη θέση τους στους 
υπηκόους τους14. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο και για να θυμίζουν την καταγωγή τους, η μορφή 
του Ηρακλή πρωταγωνιστεί ως διακοσμητικό θέμα σε μεγάλο αριθμό έργων τέχνης. Εμβληματική 
είναι η μορφή του ήρωα που στολίζει μία ασημένια οινοχόη, κτέρισμα στον τάφο του Φιλίππου 
β΄15. Η πάλη του Ηρακλή με τους Κενταύρους και το λιοντάρι της Νεμέας απεικονίζονται, μεταξύ 
άλλων μυθολογικών σκηνών, στο χρυσό διάδημα που προέρχεται από τον τάφο της «Κυρίας των 
Αιγών»16. Η σύζυγος του Αμύντα Α΄ συνοδεύεται στο τελευταίο της ταξίδι από θεούς, ήρωες και 
δαίμονες. Ο γιος της, ο Αλέξανδρος Α΄, έγινε δεκτός να συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
επειδή ακριβώς ήταν απόγονος των Ηρακλειδών, όπως σημειώθηκε και παραπάνω, ενώ ο ίδιος, σαν 
βασιλιάς πλέον, μετά τη νίκη του το 479 π.Χ. ενάντια στους Πέρσες, υποδεικνύει την παρουσία του 
μεγαλοπρεπώς, αφιερώνοντας ένα χρυσό του άγαλμα στο ιερό των δελφών (Ηρόδοτος 7.121-2), 
το πιο περίλαμπρο άγαλμα μετά από αυτό του ίδιου του θεού, του Απόλλωνα.

13. Ανδρόνικος 2004, 38.

14. kottaridi 2011, 1-24, ιδιαίτερα 5.

15. kottaridi 2011, 2-3, εικ. 2.

16. kottaridi 2011, 5-6.
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Εικ. 6:  
Όστρακο μελανόμορφου αγγείου από την Ακρόπολη  
της Αθήνας. 
Η είσοδος του Ηρακλή από την Αθηνά στον Όλυμπο. 
Αρ. ευρ. ΑΚΡ 2591



64 ηρακλησ ηρωσ διαχρονικοσ και αιωνιοσ

Ακόμα και ο Θουκυδίδης (2.100) θεωρεί δεδομένη τη σύνδεση της μακεδονικής βασιλικής 
οικογένειας με το Άργος και την Πελοπόννησο. Κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου, 
σε μία προσπάθεια να σώσει το βασίλειό του από τις πολεμικές επιχειρήσεις των δύο αντιπάλων, 
Αθήνας και Σπάρτης, ο Περδίκκας β΄ (454-413 π.Χ.) αναζήτησε δύναμη στον μυθικό ιδρυτή της 
δυναστείας του, τον Ηρακλή. Η μορφή του γενειοφόρου Ηρακλή απεικονίστηκε στον εμπροσθότυπο 
των νομισμάτων του17, ενώ στον οπισθότυπο, το ρόπαλο του ήρωα –ένα παλιό και ισχυρό όπλο με 
μαγικές ιδιότητες ενάντια στο κακό– παραπέμπει στον άθλο του Ερυμάνθιου κάπρου, ως λεία του 
προγονικού τους ήρωα, αλλά και σύμβολο των τελετών ενηλικίωσης των μακεδόνων εφήβων.

Τη σύνδεση του βασιλικού οίκου με τον Ηρακλή θέλησε να υποδείξει και ο βασιλιάς Αρχέλαος 
(413-389 π.Χ.) με την παραγγελία στον τραγικό ποιητή Ευριπίδη της τραγωδίας Αρχέλαος, 
στην οποία γινόταν ακριβώς αναφορά στην καταγωγή του οίκου του από τους Ηρακλείδες. Ο 
μύθος των Τημενιδών «διδάσκεται» το 408 π.Χ. στους Αθηναίους. Τα ηρωικά κατορθώματα, 
στον απομακρυσμένο βορρά, του μυθικού Αρχελάου, γιου του Τημένου, βασιλέα του Άργους, 
παρουσιάζονται στο διονυσιακό θέατρο, στην καρδιά της δημοκρατικής Αθήνας, και με αυτόν 
τον τρόπο ο μακεδόνας βασιλιά εξομοιώνεται με τους διάσημους ήρωες της ελληνικής 
μυθολογίας.

h εικονογραφία της βασιλικής νομισματοκοπίας εξέφρασε με τον καλύτερο τρόπο τη σχέση 
ανάμεσα στη μακεδονική δυναστεία των Αργεαδών και τον Ηρακλή. Χάρις στην αξία τους, το 
μικρό τους μέγεθος, την αντοχή και την ευρεία κυκλοφορία τους, τα νομίσματα ήταν πάντα 
ένα εξαιρετικό μέσο για τη μετάδοση εικόνων, ιδεών και πολιτικής προπαγάνδας. Ο Ηρακλής, 
ο αγαπημένος ήρωας των αρχαίων Ελλήνων, ο θνητός γιος ενός θεού που έγινε αθάνατος 
χάρις στην αρετή του, ένας θεός κοντά στους ανθρώπους, που η δημοτικότητά του αυξανόταν 
συστηματικά από τη Γεωμετρική εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα, και ιδρυτής των Τημενιδών, 
εμφανίζεται στα νομίσματα του Περδίκκα β΄ και σε αυτά του γιου του Αρχέλαου, υπογραμμίζοντας 
τη θεϊκή δύναμη του μακεδόνα μονάρχη18. Η κεφαλή του Ηρακλή, συχνά συνοδευόμενη από 
τα σύμβολά του, επρόκειτο να γίνει το σήμα κατατεθέν των βασιλικών αγώνων στα επόμενα 
χρόνια. Στα νομίσματα του Αμύντα Γ΄ (αρ. κατ. 87-90) και του Περδίκκα Γ΄ (αρ. κατ. 91-93), 
ο Ηρακλής ως προγονικός θεός (Ηρακλής Πατρώος) γίνεται ο εγγυητής της δύναμης, η οποία 
αμφισβητείται στην άλλη όψη των νομισμάτων (αρ. κατ. 90), αλλά ο αετός καταβροχθίζει το 
φίδι, αποτελώντας έτσι έναν καθαρό οιωνό, τη νίκη για τους μακεδόνες.

Ο Φίλιππος β΄, ο επόμενος στη διαδοχή, αποδείχτηκε ο πιο ικανός να διαχειριστεί την κρίση που 
επικρατούσε στο βασίλειο των μακεδόνων. Εξαίρετος στρατηγός και διπλωμάτης, κατάφερε να 
μετατρέψει τη μακεδονία σε άρχουσα δύναμη της εποχής. Ο ίδιος, αφοσιωμένος στις ιδέες των 
Πυθαγορείων, ήταν ικανός να χρησιμοποιεί με ορθολογισμό τα σύμβολα και τα αρχέτυπα και 
να κατανοεί την ανυπέρβλητη δύναμη του μύθου. Αντιλαμβανόμενος τη δύναμη της θρησκείας 
προχώρησε σε συμβολικές πράξεις, όπως αυτή της ανάδειξης του ιερού των μεγάλων Θεών 
στη Σαμοθράκη σε πανελλήνιο ιερό, αλλά και την ανοικοδόμηση του Φιλιππείου στην Ολυμπία, 
δημιουργώντας με αυτήν του την πράξη το δικό του μύθο. Στις χρυσές (αρ. κατ. 94-95) και 
αργυρές (αρ. κατ. 96-97) νομισματικές εκδόσεις επί της βασιλείας του, το πιο ισχυρό νόμισμα 
της εποχής, πρωτοστατούσε ο πρόγονος Ηρακλής με τα σύμβολά του, εάν και προσέθεσε επίσης 
και τους στεφανωμένους Απόλλωνα και δία. Στην άλλη όψη των νομισμάτων απεικονίστηκε ο 
ίδιος ως άοπλος ήρεμος ιππέας. Η σύνδεση, όμως, και ο συμβολισμός, αλλά και η πολιτειακή 
εκμετάλλευση μυθικών μορφών είχε εδραιωθεί και μαζί με αυτήν και η κυριαρχία του. Ακόμα 
και ο πολιτικός Ισοκράτης, όχι ίσως χωρίς κάποια καθοδήγηση, χαρακτήρισε τον Φίλιππο άξιο 
διάδοχο του Ηρακλή, καθώς ήταν αυτός που έφερε ενότητα στους Έλληνες.

Το ρόπαλο του Ηρακλή, το αρχέτυπο όπλο, το νικηφόρο όργανο ενάντια σε διάφορα όντα, 
υπαρκτά και φανταστικά, ένα φυλαχτό και μία μαρτυρία για τη συνεχή παρουσία του προγόνου 
του Ηρακλή, διακοσμεί μεταξύ άλλων, τα χρυσά ελάσματα που κοσμούν τον σιδερένιο θώρακα 
του Φιλίππου β΄19.

17. Gaebler 1929, 155, πίν. ΧΧΙΧ αρ. 9.

18. SNG Alpha Bank Macedonia I, αρ. 154-170.

19. kottaridi 2011, 17.
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Η μορφή του Ηρακλή συνεχίζει να πρωτοστατεί και στα νομίσματα του μεγάλου Αλεξάνδρου, 
ο οποίος ταυτίστηκε ακόμα περισσότερο με τον ημίθεο. Οι εκστρατείες του ήρωα εναντίον της 
Τροίας και των Αμαζόνων προσέφεραν ένα πρότυπο για τις εκστρατείες του μεγάλου στρατηλάτη 
στην Ανατολή. Το πρόγραμμα της πολιτικής προπαγάνδας του ήταν βασισμένο στην υιοθέτηση 
της δύναμης των εικόνων και των συμβολικών πράξεων. Ο Αλέξανδρος προώθησε την ιδέα 
της διπλής πατρότητάς του από τον θνητό Φίλιππο και τον θεό δία, όπως ο Ηρακλής που ήταν 
κατά ένα τρόπο γιος και του Αμφιτρύωνα και του δία. Στα τετράδραχμα αττικού σταθμητικού 
κανόνα (αρ. κατ. 99-103, 105, 109-112), (εικ. 7), που καθιερώθηκαν στον ελληνιστικό κόσμο 
ως ένα διεθνές νόμισμα που συνέχιζε να εκδίδεται από τους διαδόχους και τους Επιγόνους, 
εικονίζεται στην πρόσθια όψη η κεφαλή του Ηρακλή με τη λεοντή και στην οπίσθια ο ένθρονος 
δίας με αετό και σκήπτρο και το όνομα του βασιλιά. Η επιλογή των τύπων του ήρωα-πολεμιστή 
Ηρακλή, μυθικού προγόνου του μακεδονικού βασιλικού οίκου, καθώς και του αετοφόρου δία, 
πατέρα των θεών και των ανθρώπων, αποσκοπούσε στη γενικότερη αποδοχή τους από όλους 
τους Έλληνες και τους λαούς της Ανατολής. Οι τελευταίοι έβλεπαν στη μορφή του Ηρακλή 
τους δικούς τους μελκάρτ και Γιλγαμές. Επιπλέον, ονόμασε τον πρώτο του γιο Ηρακλή, ενώ οι 
διάδοχοι του και ηγεμόνες των ελληνιστικών βασιλείων ακολούθησαν την ίδια στρατηγική. Οι 
Ατταλίδες, συγκεκριμένα, υποστήριζαν ότι έλκουν την καταγωγή τους από τον Τήλεφο, γιο του 
Ηρακλή με την Ηώ, έναν ιδρυτικό μύθο που εξυμνείται στην εσωτερική ζωφόρο του βωμού του 
δία στην Πέργαμο. Τέλος, η ίδια η εκστρατεία του και οι επιτυχίες του παραλληλίζονται με τις 
εκστρατείες του Ηρακλή, κυρίως όσον αφορά το γεωγραφικό εύρος και τις επιπτώσεις τους20.

Η πρακτική, οι ανάγκες, η πολιτική και τα ηθικά ή κοινωνικά ιδεώδη των διαφόρων εποχών είχαν σαν 
αποτέλεσμα τη μακραίωνη παγίωση του μύθου του Ηρακλή, ενώ σε κάθε περίπτωση ο τονισμός των 
φυσικών δυνάμεών του, που εξασφάλιζαν την προστασία των ανθρώπων και την υπεράσπιση του 
δικαίου, ήταν το κύριο χαρακτηριστικό στοιχείο. Από τον 5ο αι. π.Χ. οι πνευματικές ανησυχίες και η νέα 
φιλοσοφική θεώρηση του φυσικού και ιδεατού κόσμου εμπλούτισαν τον μύθο του ήρωα, ο οποίος, 
παράλληλα με τη σωματική δύναμη και αντοχή, παρουσιάζεται ως εκφραστής του υψηλού ήθους 
και των συνειδητών ενάρετων επιλογών. Αυτό ακριβώς το ηθικό περιεχόμενο του, έπαθλόν του 
στον αγώνα για την κυριαρχία της ηθικής τάξης, οδήγησε τους εκφραστές της αρχαίας πολιτειακής 
ιδεολογίας, ήδη από την ομηρική εποχή και μέχρι το τέλος της Ρωμαϊκής κυριαρχίας, να ταυτιστούν 
με τον ημίθεο και να τον χρίσουν τον απόλυτο οδηγό και υπερασπιστή των πράξεών τους.

Αναστασία Γκαδόλου

20. nicgorski 2005, 105-107

Εικ. 7.
Αργυρό τετράδραχμο Αλεξάνδρου Γ΄  
(μεταθανάτια κοπή) (305-300 π.Χ.).  
Κεφαλή αγένειου Ηρακλή προς τα αριστερά (αρ. κατ. 105).
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Ο ι βασιλείς των ομηρικών επών ανάγουν την καταγωγή τους σε έναν προγονικό θεό 
και ενσαρκώνουν την υπερφυσική δύναμή του1. Ο θεϊκός πρόγονος της δυναστείας 
προσέφερε τις θέμιστες2 και το σκήπτρο του3 στους βασιλείς των αριστοκρατικών 

πόλεων, πράξη τιμής και εντολή, συνάμα, να κυβερνούν με φρόνηση τους λαούς τους. Οι 
βασιλείς έχουν το χρίσμα από τον θεό, δίχως να είναι οι ίδιοι θεοί, όπως συνέβαινε και με τους 
Αχαιμενίδες δυνάστες4. μύθος και θρησκεία προσφέρουν στον μονάρχη νομιμότητα και τον 
εξυψώνουν στη θεϊκή σφαίρα5. 

Εκτός από τους θεούς-γενάρχες βαρυσήμαντη θέση στην γενεαλογία ορισμένων δυναστικών 
οίκων κατέχει, ήδη από τη γεωμετρική εποχή, ο ημίθεος Ηρακλής6. Ο γιος του διός και της 
θνητής Αλκμήνης, δεινός τε κρατερός τε (Ησίοδος, Ἀσπίς 52), νικούσε πάντα τις εχθρικές 
δυνάμεις, όπως συνάγεται από την διεκπεραίωση των άθλων που του επιβλήθηκαν επίσης από 
τα κατορθώματα που παραδίδονται στα Πάρεργα και τις Πράξεις. Ο ήρωας που ταξίδεψε σε όλη 
την οικουμένη ἔξω Ἡρακλέων στηλέων ἐπὶ τῷ Ὠκεανῷ (Ηρόδοτος 4.8.2), γεννήθηκε στην Θήβα, 
παρότι το επίκεντρο του μύθου του συνδέεται με την Αργολίδα7. Κορωνίδα της αναγνώρισης 
και καθιέρωσής του ως πανελλήνιου ήρωα σε μια διπολική διάσταση παλληκαριάς και ηθικής, 
αποτέλεσε η απόφασή του να ακολουθήσει τον δρόμο της Αρετής και όχι της Κακίας, όταν του 
ετέθη το σχετικό δίλημμα8. 

Η γενεαλογική σύνδεση πολλών ελληνικών βασιλικών οίκων, καθώς και άλλων που βρίσκονταν 
εκτός της περιφέρειας του ελληνικού κόσμου, με τον ήρωα, είχε ως αποτέλεσμα την ευρύτατη 
δημοφιλία του και την υιοθέτηση της μορφής του από την τέχνη και τη νομισματική μικροτεχνία. 

1. Για το θεϊκό χρίσμα, βλ. μπιργάλιας 2014, 70-71 (με αναφορές στα ομηρικά έπη και τη σύγχρονη 
βιβλιογραφία). μόνον ο μίνως ανανέωνε τη βασιλεία του με τη χάρη του δία, βλ. Carlier 1984, 194 υποσ. 
274.

2. Carlier 1984, 190-194· μπιργάλιας 2014, 70-71.

3. Για τους σκηπτρούχους βασιλείς, βλ. μπιργάλιας 2014, 71. Οι Χαιρωνείς λάτρευαν το σκήπτρο που 
κατασκεύασε ο Ήφαιστος για τον δία (Παυσανίας 9.40.11-12), το οποίο ο θεός, μέσω του Ερμή, παρέδωσε 
στον Πέλοπα ώσπου, από γενιά σε γενιά, κληροδοτήθηκε στον Αγαμέμνονα (Ἰλιάς β 101-108). Ο όρος 
παραδίδεται και για αξιωματούχους της αχαιμενιδικής αυλής, για παράδειγμα βλ. ξενοφών, Κύρου Παιδεία 
7.3.15 και Κύρου Ἀνάβασις 1.6.11. 

4. Wiesehöfer 20053, 55-59, 89-90.

5. Για τη σχέση του ηγέτη με τον μύθο και τη θρησκεία κατά την αρχαιότητα, βλ. huttner 1997, 1-3.

6. Για τη γέννηση του Ηρακλέους, βλ. Ησίοδος, Θεογονία 946-7 και Ἀσπίς 1-56. Αναστασίου 1986, 121-123.

7. Οι αρχαιότερες πηγές συνδέουν τον Ηρακλή με τις Θήβες και το Άργος της Πελοποννήσου (Όμηρος, 
Ἰλιάς 19.96 κ.εξ. Ησίοδος, Ἀσπίς 1 κ.ε.). Για τη σχέση του με την Αργολίδα και τους Αχαιούς, βλ. Αναστασίου 
1986, 123. 

8. Η επινόηση του μύθου οφείλεται σε σύγγραμμα του σοφιστή Πρόδικου και διασώθηκε από τον 
ξενοφώντα (Ἀπομνημονεύματα 2.1.21-29).
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Ο γενεαλογικός μύθος των μακεδόνων βασιλέων9, θεμελιωμένος σε έναν συμπαγή πρωταρχικό 
πυρήνα, που διαμορφώθηκε στο μεταίχμιο μεταξύ του 6ου και του 5ου αι. π.Χ., εξελίσσεται 
έως μετά τα μέσα του 4ου αι. π.Χ., παρουσιάζοντας ενδιαφέρουσες παραλλαγές, αποτέλεσμα 
πολιτικών σκοπιμοτήτων και προπαγάνδας της εκάστοτε ηγεσίας. Τα πρωταγωνιστικά πρόσωπα, 
οι μυθικοί προπάτορες, σύμφωνα με τις τρεις εκδοχές του μύθου, ο Περδίκκας, ο Αρχέλαος και ο 
Κάρανος, προβάλλονται από τον μακεδονικό δυναστικό οίκο ως απόγονοι του Ηρακλέους, μέσω 
του βασιλέα Τημένου, από το Άργος. Ο Τήμενος, γιος του Αριστομάχου, εγγονός του Κλεοδαίου 
(κατά μία εκδοχή γιος του), δισέγγονος του Ύλλου, ήταν απόγονος του ήρωα. Τημενίδες, λοιπόν, 
Ηρακλείδες και Αργεάδες10 οι ονομασίες των μακεδόνων βασιλέων. Σε όλες τις περιπτώσεις οι 
περιπέτειες και οι πράξεις των τριών μυθικών μορφών συνδέονται με την ίδρυση του βασιλείου 
και της αρχαιότερης πρωτεύουσας, των Αιγών. Η πολυμορφία αυτών των μύθων είναι μοναδική 
σε γοητεία και ενδιαφέρον, σε σχέση με τους μύθους που έπλασαν για την ηρωική απαρχή τους 
άλλοι Ηρακλείδες βασιλείς. 

Ο Περδίκκας Α΄ υπήρξε, σύμφωνα με μιαν έξοχη περιγραφή του Ηροδότου (8.137-138), ο 
ἕβδομος γενέτωρ του Αλεξάνδρου Α΄11. μαζί του ευθυγραμμίζεται ο Θουκυδίδης (2.100.2) 
ως προς τον αριθμό των, προ του Αλεξάνδρου Α΄, βασιλέων δίχως να τους κατονομάζει. 
Ο Περδίκκας με τα αδέλφια του, Γαυάνη και Αέροπο, είναι απόγονοι του Τημένου, έλκουν 
δηλαδή την καταγωγή τους από τον Ηρακλή. Τα αδέλφια εγκατέλειψαν τον βασιλικό οίκο του 
πελοποννησιακού Άργους, έφθασαν κατ’ αρχάς στους Ιλλυριούς και κατόπιν στην μακεδονία, 
ἐς Λεβαίην πόλιν, όπου μετά από περιπέτειες, ο Περδίκκας οριοθέτησε το βασίλειό του12. Τον 
μύθο της μετακίνησης των προπατόρων των μακεδόνων βασιλέων Τημενιδών από το Άργος13 
και την εγκατάστασή τους στην παρὰ θάλασσαν νῦν Μακεδονίαν, επικυρώνει ο Θουκυδίδης 
(2.99 και 5.80). Ο διόδωρος (7.16) παραδίδει ότι ο Περδίκκας εγκατέλειψε το Άργος, μετά από 
δελφικό χρησμό14, που του υπαγόρευσε να ιδρύσει την πρωτεύουσά του ἔνθα δ’ ἂν ἀργικέρωτας 
ἴδῃς χιονώδεας αἶγας, πράξη η οποία τον εξισώνει με οικιστή. Αυτή η γενεαλογική παράδοση 
επινοήθηκε στην καμπή του 6ου προς τον 5ο αι. π.Χ. από τον νεαρό Αλέξανδρο Α΄, ο οποίος, 
στο ερώτημα περί της ελληνικότητας του οίκου του, μερίμνησε να πείσει τους Ελλανοδίκες στην 
Ολυμπία ὡς εἴη Ἀργεῖος, προκειμένου να λάβει μέρος στους αγώνες (Ηρόδοτος 5.22.2).

Το 408-406 π.Χ. διδάχθηκε η τραγωδία του Ευριπίδη Ἀρχέλαος, έμπνευση-αντίδωρο του ποιητή 
στην πρόσκληση του βασιλέα Αρχελάου στην αυλή του στην Πέλλα, όπου και πιθανώς την έγραψε15. 
Στο έργο παρουσιάζεται μία νέα επινόηση της γενεαλογίας της βασιλικής οικογένειας, μαρτυρημένη 
αποσπασματικά από αρκετές πηγές, αν και σε πληρέστερη μορφή διασώθηκε στην περίληψη 
που παραθέτει ο Υγίνος (Fabulae 219, Marshall): ο Αρχέλαος δεν αποσπάται από την γενιά των 
Ηρακλειδών (ab Hercule esset oriundus), αφού είναι γιος του Αργείου Τημένου (Temeni filius)16. Ο 

9. hammond 1982, 64-80· Σακελλαρίου 1982, 54. Το μακεδονικό έθνος, καταγόταν από τον μακεδόνα, γιο 
του διός και της Θυίας, αδελφό του μάγνητος, όπως θρυλείται από τον Ησίοδο (Ἠοῖαι απ. 7). Ο Ελλάνικος 
(FGrHist 4, απ. 74) στις αρχές του 5ου αι. π.Χ. πίστευε ότι ο μακεδών ήταν γιος του Αιόλου, και εγγονός 
του Έλληνος.

10. Περί του έθνους των Αργεαδών, βλ. hammond 1982a, 80.

11. Ο Ηρόδοτος (8.139) κατονομάζει τους προγενέστερους του Αλεξάνδρου Α΄ μακεδόνες βασιλείς, τους 
οποίους (1.56) θεωρεί ότι ανήκουν στο δωρικὸν ἔθνος, όπως και ο Θουκυδίδης δωρικόν τε καὶ Μακεδνὸν 
ἔθνος (8.43). 

12. Για την ιστορική αλήθεια περί της δράσης του Τημενίδη Περδίκκα Α΄, που υποκρύπτεται πίσω από τον 
μύθο, βλ. hammond 1982, 64-65.

13. Στον τάφο του Φιλίππου β΄ βρέθηκε ως κειμήλιο χάλκινος τρίποδας του 5ου αι. π.Χ., που σύμφωνα με 
την επιγραφή στη στεφάνη του ήταν έπαθλο των Ηραίων του Άργους σε κάποιο μέλος της μακεδονικής 
βασιλικής οικογένειας, βλ. kottaridi 2011, 6. 

14. Για τους χρησμούς που αφορούν στην προέλευση των τριών Τημενιδών, επίσης την ίδρυση του 
βασιλείου και της πρωτεύουσάς τους, βλ. Iliadou 1995, 15-23· Mάλλιος 2011, 224-228 (όπου η σχετική 
βιβλιογραφία).

15. lesky 19722, 561. 

16. Στον τελευταίο, μάλιστα, δόθηκε το όνομα του γιου του από την ιέρεια της διώνης στη δωδώνη 
μαντεύομαι… Ἀρχέλαον χρὴ καλεῖν (Euripides Fragments 228a.25 Collard – Cropp).
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Αρχέλαος ασπάσθηκε χρησμό του Απόλλωνος και πήγε στη μακεδονία, όπου τον οδήγησε μια 
αίγα. Η τραγική ποίηση υπηρέτησε τις δυναστικές προπαγανδιστικές βλέψεις του άξιου βασιλιά 
Αρχέλαου, όχι αναγκαστικά καθ’ υπόδειξή του. 

Περί τα μέσα του 4ου αι. π.Χ. προστίθεται μία μεταλλαγή του δυναστικού μύθου με επίκεντρο 
τον Κάρανο και σταθερή την απώτατη καταγωγή του από τον Ηρακλή. Η απαρχή του θρύλου 
παρουσιάζει δύο παραλλαγές. Γιος του Αργείου Φείδωνα (Θεόπομπος, FGrHist 115 F393), ή 
αδελφός του (Σύγκελλος, Χρονογρ. 234, 316) υπήρξε απόγονος του Τημένου και του Ηρακλέους. 
Ο Σύγκελλος (Χρονογρ. σελ. 262), αρδεύοντας από τον διόδωρο (7, απ. 17), συγκερνά τόσο 
αυτή όσο και τη δεύτερη εκδοχή, σύμφωνα με την οποία ο γενάρχης Κάρανος είναι απόγονος 
του Τημένου, αλλά τέκνο του Ποίαντος, ή, κατά τον Ευφορίονα (απ. 33), του Ποιάνθους. Στο ίδιο 
απόσπασμα ο Ευφορίων αναφέρει τον Κάρανο ως οικιστή στην μακεδονία, κατόπιν χρησμού 
του Απόλλωνος. Ο παραλλαγμένος μύθος συνδέεται με την μακεδονική αυλή από τα μέσα και 
εξής του 4ου αι. π.Χ. και υποστηρίζεται ότι η σύλληψή του οφείλεται στους σύγχρονους της 
εποχής ιστορικούς, Θεόπομπο και Πελλαίο μαρσύα17. Πρόκειται για την περίοδο βασιλείας του 
Φιλίππου β΄ και του μ. Αλεξάνδρου. 

Η λατρεία του προσφιλούς στην μακεδονία Ηρακλέους τεκμαίρεται από πλούσιο υλικό: 
λογοτεχνικά κείμενα, επιγραφές, τέχνεργα και νομίσματα18, που αποδεικνύουν τη βαθμιαία 
αποδοχή της λατρείας του και από το λαό. Ο ήρωας-θεός λατρεύθηκε με τα επίθετα Προπυλαίος 
– Φύλακος, Κυναγίδας, Πατρώος, Καλλίνικος, Επίνικος και Άρητος19. Ιερά του δεν διασώθηκαν. 
Εξαίρεση αποτελεί η «θόλος» του ανακτόρου στη βεργίνα, χώρος αφιερωμένος στον γενάρχη 
της βασιλικής οικογένειας, αφού εκεί βρέθηκε απότμημα μαρμάρινου αρχιτεκτονικού μέλους με 
την επιγραφή Ἡρακλῇ Πατρῴῳ20. Επίσης στην βεργίνα, κοντά στο ιερό της Εύκλειας, ανασκάφηκε 
πιθανότατα το γυμνάσιο των Αιγών, ανάθημα στον Ηρακλή Κυναγίδα21. με την ίδια επωνυμία 
το ιερό του στη βέροια22 και ο ναός του Ηρακλέους Φυλάκου23 μας είναι γνωστά μόνον από 
τις πηγές. Σημαντικά ευρήματα από όλη την μακεδονική επικράτεια επικυρώνουν το εύρος της 
λατρείας του, με εξέχοντα τα ποικίλα ευρήματα από τον τάφο του Φιλίππου24.

Οι βασιλείς της μακεδονίας και οι υπεύθυνοι των εκδόσεών τους, αντιλαμβανόμενοι την 
εμβέλεια της δυναμικής της εικόνας με υποφώσκουσα προπαγανδιστική διάθεση, τόνιζαν την 
θεϊκή καταγωγή τους από τον Ηρακλή, και μέσω των παραστάσεών του στα νομίσματά τους.

Στα βασιλικά μακεδονικά νομίσματα ουδέποτε παραστάθηκε ολόκληρη η μορφή του ημίθεου (με 
την εξαίρεση του Φιλίππου ΣΤ΄), όπως, αντίθετα, συνέβη σε πλείονες περιπτώσεις νομισμάτων 
πόλεων ή άλλων ηγεμόνων. Οι μακεδόνες βασιλείς απεικόνιζαν αποκλειστικά την κεφαλή 
του. Ο Ηρακλής αποδίδεται κατά τομή, αρχικά γενειοφόρος, στη συνέχεια νέος αγένειος, 
ενώ το πρόσωπό του περιβάλλεται από την λεοντή. Κάτω από το πηγούνι δένεται το δέρμα 
των μπροστινών σκελών του λέοντα και στην κορυφή της κεφαλής του ήρωα διακρίνεται η 

17. μάλλιος 2011, 197.

18. Για τα αγάλματα, αγαλματίδια και άλλα τέχνεργα που παριστάνουν τον Ηρακλή, βλ. kahil 1993, 116. 

19. Για τη λατρεία του Ηρακλέους στη μακεδονία, βλ. hammond 1982a, 86· Ριζάκης – Τουράτσογλου 
1985, 45, αρ. 30, 35, αρ. 20, 23-24, αρ. 6, 21, αρ. 4, 94-95, αρ. 96, 95-96, αρ. 97· Tataki 1988, 101, αρ. 137, 
116, αρ. 228, 119, αρ. 246, 300, αρ. 1344, 305, αρ. 1394· της ιδίας 1994, 40, αρ. 81· Iliadou 1995, 76-91· 
hatzopoulos 1996, 90, 154· Γουναροπούλου – Πασχίδης – Χατζόπουλος 2015, τεύχ. β, μέρος Α΄, αρ. 89, 
116, 127, 135-137· μέρος β΄, αρ. 441-443. Ισχυρή διαπιστώθηκε η λατρεία του Ηρακλέους και βόρεια της 
μακεδονίας, με βάση τις επιγραφές, και την τέχνη, βλ. Düll 1977, 86-93 και 331-344, αρ. 113-140.

20. Ανδρόνικος 1984, 38.

21. Κοτταρίδη 2013, 222. Για τον Ηρακλή και τα γυμνάσια, βλ. Gauthier – hatzopoulos 1993, 19, 54, 131, 
169 (γυμνασιαρχικός νόμος βεροίας) · Iliadou 1995, 91-97.

22. Τουράτσογλου 1982, 172· Χατζόπουλος 1993, 108. Για τα ιερά του Ηρακλή που παραδίδονται 
επιγραφικά στη μακεδονία, βλ. Iliadou 1995, 141· hatzopoulos 1996, 395, 397, 416-418.

23. Τουράτσογλου 1982, 172· Χατζόπουλος 1993, 107· hatzopoulos 1996, 329.

24. Έλασμα με ανάγλυφη παράσταση ρόπαλου στο εσωτερικό της τελετουργικής ασπίδας, η μορφή 
του Ηρακλέους στο επίχρυσο περιλαίμιο, επίσης στις βάσεις των λαβών αμφορέα και σε αργυρά σκεύη 
συμποσίου, βλ. Ανδρόνικος 1982, 137, 226, 189 και 109 αντιστοίχως.
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μύτη του ζώου, τα μάτια, τα αυτιά και η χαίτη του. Σε κάθε περίπτωση η εικόνα του αποτελεί 
σημειολογική αναφορά στην καταγωγή, αλλά και στην ισχύ του μακεδονικού οίκου. Συχνά, στις 
δύο όψεις των νομισμάτων συνδυάζονται η κεφαλή του και τα νικητήρια όπλα, με τα οποία 
επιτέλεσε τους άθλους του, ρόπαλο, γωρυτός και τόξο, είτε όλα μαζί είτε χωριστά το καθένα. 
Σε σπανιότερες περιπτώσεις η μορφή του μυθικού προπάτορα σχηματίζει δίπτυχο στις δύο 
όψεις του νομίσματος με προτομή ή κεφαλή λέοντα, κάπρου (υπόμνηση στους άθλους του 
λέοντα της Νεμέας και του Ερυμάνθιου κάπρου;) και λύκου, μνεία στη λατρεία του ως Κυναγίδα, 
συνδεδεμένη και με την προσφιλή ενασχόληση των μακεδόνων αριστοκρατών με το κυνήγι. Η 
άλλη ιδιότητά του, του Πατρώου Ηρακλή, δεν μπορεί να αποκλεισθεί, αλλά δεν παρουσιάζονται 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στα νομίσματα που θα υπαγόρευαν κάτι τέτοιο, αν σκεφθεί κανείς, 
ότι η παράσταση της κεφαλής του και τα όπλα του (ή και όχι) αποτελούν παγιωμένο τύπο στις 
νομισματοκοπίες και άλλων Ηρακλειδών και μη βασιλέων.

Η προτομή λέοντος που απεικονίσθηκε σε τετρώβολα του Αλεξάνδρου Α΄, περιβαλλόμενη από 
το όνομά του25, αποτελεί πιθανώς μνεία στον ήρωα και στο εξής θα παρουσιάζεται αδιάλειπτα 
στη βασιλική αργυρή και χάλκινη νομισματοκοπία, συνυπάρχοντας ή εναλλασσόμενη με την 
κεφαλή του. Η προτομή λέοντος επανέρχεται επί Περδίκκα β΄26. Η γενειοφόρος και θαυμάσια 
φιλοτεχνημένη μορφή του Ηρακλέους εισέρχεται στην βασιλική εικονογραφία επί Περδίκκα β΄, 
σε μιαν έκρυθμη εποχή, μεσούντος του Πελοποννησιακού πολέμου, συνοδευόμενη από τόξο 
και ρόπαλο27. Έκτοτε θα επιλέγεται ως ένα από τα προσφιλέστερα μοτίβα στα νομίσματα των 
μακεδόνων βασιλέων. Επί Αρχελάου επαναλαμβάνεται σε αργυρές υποδιαιρέσεις η κεφαλή του 
ήρωα, είτε γενειοφόρος, συνδυαζόμενη με προτομή λύκου, είτε αγένειος συνοδευόμενη από 
προτομή λύκου και κεφαλή λέοντος28. Η προτομή λέοντος επανέρχεται σε χάλκινα κέρματα του 
Αερόπου29 και του Παυσανία30. 

Ο Αμύντας Γ΄, ταλαιπωρημένος από σοβαρές εσωτερικές και εξωτερικές ταραχές, που κλόνισαν 
το βασίλειο και το θρόνο του, είχε επιτακτική ανάγκη να προβάλει την ηράκλεια καταγωγή 
της γενιάς του, υιοθετώντας την κεφαλή του γενειοφόρου Ηρακλέους στους στατήρες που 
εξέδωσε31. Στην κεφαλή του ημίθεου, φιλοτεχνημένη σε ορισμένες σειρές στατήρων από 
θαυμάσιο χαράκτη, αποδίδονται με λεπτομέρειες τα ρωμαλέα χαρακτηριστικά του και η δορά 
του λέοντος που τον στεφανώνει (αρ. κατ. 88). Η μορφή του ήρωα επανέρχεται στα χάλκινα, 
συνοδεύοντας προτομή κάπρου32, ενώ ως αγένειος συνδέεται στις οπίσθιες όψεις με ρόπαλο33, 
αλλά και αετό34, σύμβολο του πατέρα του διός και προπάτορα του μακεδονικού έθνους.

Επί Περδίκκα Γ΄ συνεχίζεται σε ολιγάριθμα αργυρά και σε χάλκινα νομίσματα ο παγιωμένος 
τύπος του γενειοφόρου ή αγένειου γενάρχη και των όπλων του35, και ο αετός36. Καινοφανείς 
είναι δύο νέες εικόνες στις οπίσθιες όψεις, όπου αποδίδεται ταύρος (υπενθυμίζοντας 
πιθανώς τον άθλο του Γηρυόνη)37 και λέοντας που σπάζει δόρυ38, μνεία, ίσως, στην αλκή 
του βασιλείου του.

25. Raymond 1953, 82-83, αρ. 23-33· SNG Alpha Bank Macedonia I, αρ. 21-25

26. SNG München, αρ. 18-19, 21-25.

27. Raymond 1953, 164 κ.εξ. · SNG München, αρ. 17. 

28. SNG München, αρ. 29-31.

29. Gaebler 1935, 157, αρ. 3-4.

30. SNG München, αρ. 38-40.

31. SNG München, αρ. 41-45.

32. SNG München, αρ. 55-56.

33. SNG München, αρ. 57.

34. SNG München, αρ. 49-54.

35. SNG Alpha Bank Macedonia I, αρ. 237-238 (αργυρά) · SNG München, αρ. 70 (χάλκινα).

36. SNG Alpha Bank Macedonia I, αρ. 239.

37. SNG München, αρ. 69.

38. SNG München, αρ. 60-68.
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Επί Φιλίππου β΄ η παρουσία της αγένειας κεφαλής του Ηρακλέους αποδίδεται σε χρυσές (αρ. κατ. 
94-95) και αργυρές υποδιαιρέσεις, επίσης σε χαλκά39, ωστόσο, άλλα είναι τα κυρίαρχα, πλήρους 
ιδεολογικής προπαγάνδας θέματα. Οι χρυσοί στατήρες και τα τετράδραχμα χρησιμοποιούν την 
μορφή του Απόλλωνος και του διός, που υπηρετούν την προσήλωση του βασιλέα στην ένωση του 
ελληνικού κόσμου40 και την ανάγκη του να ανταποκριθεί στις παραινέσεις του Ισοκράτη (Φίλιππος 
5.127 και αρ. κατ 114-115), που τον καλούσε ἅπασαν τὴν Ἑλλάδα πατρίδα νομίζειν και μιμήσασθαι 
τὰς Ἡρακλέους πράξεις. Οι τύποι που χρησιμοποιήθηκαν ήσαν η μορφή του ημίθεου σε συνδυασμό 
με τον ἀφ᾽ Ἡρακλέους καταγόμενο έφιππο Φίλιππο41, τα όπλα του ήρωα42, η προτομή λέοντος43, 
για πρώτη φορά ο ιππέας44. Ένας συμφυρμός εικόνων και ισχυρών μηνυμάτων!

Η συστηματική χρήση της εικόνας του Ηρακλέους, αγένειου με λεοντή σε συνδυασμό με τον 
ένθρονο δία σε δεκάδραχμα (αρ. κατ. 98), στα ἀλεξάνδρεια τετρᾶχμα, δίδραχμα και μικρότερες 
υποδιαιρέσεις45, ήταν το αποτέλεσμα της ανάγκης του μ. Αλεξάνδρου για ανάδειξη της σχέσης 
με τον μυθικό προπάτορα, συνοδό και προστάτη του στην εκστρατεία46, που μεριμνούσε να 
τη διατρανώνει με κρυσταλλική διαύγεια: εἰμὶ δ’ ἀμφ’ Ἡρακλέος ἔκγονος (IG XIV, 1296). Η 
εκμετάλλευση της εικόνας, ως καίριου προπαγανδιστικού εργαλείου, που απευθυνόταν κατ’ 
αρχάς στο πανελλήνιο, για να εξυπηρετήσει την προσήλωση του βασιλέα στην εξάπλωσή του 
στην Ανατολή, κατόπιν στον ενωμένο υπό το σκήπτρο του κατακτημένο κόσμο υπήρξε καταλυτική. 
Τετράδραχμα του Αλεξάνδρου, που, όπως αποδεικνύεται από την ευρύτατη κυκλοφορία τους 
στις περιοχές γύρω από την ανατολική λεκάνη της μεσογείου, την ασιατική ενδοχώρα, τα 
βαλκάνια, και πέραν του Ευξείνου Πόντου, παρήχθησαν από πλείονα νομισματοκοπεία κατά 
την διάρκεια της ζωής του Αλεξάνδρου, αλλά και μετά τον θάνατό του (αρ. κατ. 102) μέχρι την 
όψιμη ελληνιστική περίοδο, από τους διαδόχους και Επιγόνους47.

ξεχωριστό συμβολισμό προσαποκτά η μορφή του Ηρακλέους σε στάση τριών τετάρτων κατ’ 
ενώπιον ως επίσημα της μακεδονικής ασπίδας σε χάλκινες εκδόσεις του Ηρακλείδη βασιλέα, 
που κόβονται κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, αλλά και αργότερα, προπαγανδίζοντας την 
ηρωική καταγωγή και το όπλο που κατέστη ένα είδος εθνικού συμβόλου των μακεδόνων48. Κι 
ενώ επαναλαμβάνονται τα θέματα των παρελθόντων βασιλέων, όπως Ηρακλής και αετός ή δυο 
αετοί49, παρατηρείται έξαρση της παραγωγής χάλκινων, στα οποία κυριαρχούν οι παραστάσεις 
του Ηρακλέους και των όπλων του50. Οι γενιές των ελληνιστικών ηγεμόνων που ακολούθησαν 
έβλεπαν στην κεφαλή του Ηρακλέους των αλεξανδρείων τετραδράχμων, που έθεταν σε 
κυκλοφορία, την imitatio Alexandri.

Ο Κάσσανδρος, αν και Αντιπατρίδης, συνδέθηκε με τον βασιλικό οίκο των Ηρακλειδών και 
νομιμοποιήθηκε στον θρόνο, όταν παντρεύθηκε την κόρη του Φιλίππου β΄. Τα χάλκινα νομίσματά 
του, πριν και μετά την υιοθέτηση του βασιλικού τίτλου, παριστούν την κεφαλή του ήρωα με τον 
καθισμένο λέοντα στις οπίσθιες όψεις51, τα όπλα του52 και τον τύπο του ιππέα (αρ. κατ. 115)53. 

39. βλ. le Rider 1977, σε διάφορες θέσεις, ανά νομισματοκοπείο.

40. Σακελλαρίου 1980, 128-145. Για τη λατρεία του Ηρακλέους από τον Φίλιππο, βλ. Iliadou 1995, 24-25.

41. SNG Alpha Bank Macedonia I, αρ. 280-282.

42. SNG München, αρ. 80-81, 218-226.

43. SNG München, αρ. 87.

44. SNG München, αρ. 69.

45. βλ. price 1991, στις οικείες θέσεις, ανά νομισματοκοπείο.

46. βλ. τον σχετικό σχολιασμό στην Iliadou 1995, 25-33.

47. βλ. σχετικά price 1991, σε ποικίλες θέσεις.

48. liampi 1986, 41-65· της ιδίας 1998, 101-105.

49. SNG München, αρ. 297-298 και 299.

50. SNG München, αρ. 651, 827-857, 880-888, 903-904, 914-919, 927-928.

51. SNG München, αρ. 990-995 και 1020-1023.

52. Gaebler 1935, 176, αρ. 6.

53. SNG München, αρ. 997-1019.
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Στο εξής ο ιππέας θα καθιερωθεί στις εκδόσεις των γιων των Φιλίππου δ΄, Αλεξάνδρου Ε΄54 
και όλων σχεδόν των κατοπινών βασιλέων, του Αντιγόνου Γονατά55, του Φιλίππου Ε΄56 και του 
Περσέως57. 

Η παράδοση του Ηρακλέους ελάχιστα επιβίωσε στους πρώτους Αντιγονίδες, όπως φαίνεται 
από τη νομισματική τους εικονογραφία58. Στενή σχέση με τον Ηρακλή διαπιστώνεται στην 
εποχή του Φιλίππου Ε΄. Ιδιαιτέρως, όταν επαπειλήθηκε το βασίλειό του από τις ρωμαϊκές 
λεγεώνες, η μορφή του Ηρακλέους59 επαναλαμβανόταν στα νομίσματα αδιάλειπτα, 
συνδυασμένη με νεοεισαχθέντες τύπους, δύο αίγες και την άρπη του ήρωα Περσέα60. 
Παράλληλα, για πρώτη φορά αποδόθηκε η κεφαλή του ήρωα δαφνοστεφής με τη λεοντή 
να καλύπτει τον αυχένα του, ενώ στην άλλη όψη των νομισμάτων εικονίζονται η Αθηνά 
Αλκίδημος ή η πρώρα πλοίου61. Το ρόπαλο και μάλιστα σε συνδυασμό με το βασιλικό 
πορτρέτο ή με τη μορφή του Αργείου ήρωα Περσέως (αρ. κατ. 247), που ήταν προπάππος 
του Ηρακλέους, γιος του διός και της δανάης, κοσμεί τα πολύτιμα τετράδραχμα και τις 
υποδιαιρέσεις του βασιλέα62. δεν απουσιάζει και η παράσταση της μακεδονικής ασπίδας 
συνοδευόμενη από ένα ρόπαλο στις οπίσθιες όψεις63. 

Υποτονική είναι η παρουσία του ήρωα κατά τη βασιλεία του Περσέως, παρότι επιδείκνυε την 
καταγωγή του από τους Αργεάδες (Αιλιανός, Ποικίλη Ἱστορία 12.43). μάλιστα, πριν από τη 
δραματική μάχη στην Πύδνα, το 168 π.Χ., αναζήτησε τη βοήθεια του ήρωα-θεού: σκηψάμενος 
Ἡρακλεῖ θύειν (Πολύβιος 29.18). Σε δίδραχμα και υποδιαιρέσεις που έθεσε σε κυκλοφορία ο 
Περσεύς με την εξαίσια μορφή του φιλοτεχνήθηκε το ρόπαλο του ήρωα ως οπισθότυπος (εικ. 
1)64. Στον επαναστάτη, εφήμερο βασιλέα Φίλιππο ΣΤ΄ Ανδρίσκο (148-147 π.Χ.) αποδίδονται τα 
τελευταία χρόνια δραχμές (εικ. 2), στις οποίες απεικονίζεται το διαδηματοφόρο πορτρέτο του 
και στις οπίσθιες όψεις ο Ηρακλής όρθιος κρατώντας ρυτόν, ρόπαλο και λεοντή65. Η παράσταση 
είναι μοναδική στη μακεδονική βασιλική νομισματοκοπία και αντικατοπτρίζει τη διάθεση του 
Φιλίππου να δείξει τη σχέση του με τους Ηρακλείδες.

Η σύνδεση του έθνους των μολοσσών με τον Ηρακλή ανάγεται σε αρχαιότατους χρόνους. 
Σύμφωνα με τις φιλολογικές μαρτυρίες ο Θησεύς και ο Πειρίθους αποπειράθηκαν να αρπάξουν 
την Φερσεφόνη από τον συζυγό της, βασιλέα των μολοσσών Αϊδωνέα, αλλά εκείνος τους 
συνέλαβε. Κι ενώ ο Πειρίθους χάθηκε, ο Ηρακλής βοήθησε να ελευθερωθεί ο Θησεύς, όπως, 
μεταξύ άλλων περιγράφει ο Αιλιανός (Ποικίλη ἱστορία 4.5): Ἡρακλῆς ἐς τοὺς Μολοττοὺς 
ἀφικόμενος ἐρρύσατο τὸν Θησέα, καὶ διὰ ταῦτα ἐκεῖνος αὐτῷ βωμὸν ἀνέστησε. Ακόμη και ο άθλος 
της μεταφοράς των βοδιών του Γηρυόνη, τοποθετείται, έστω με επιφυλάξεις, στην Ήπειρο66. Ο 
Ηρακλής, θρυλείται επίσης ότι επισκέφθηκε τη δωδώνη και πήρε χρησμούς από την ομιλούσα 
παλαιὰν φηγὸν (Σοφοκλής, Τραχίνιαι 169-172 και 1166-1172).

Οι Αιακίδες ηγεμόνες συνδέθηκαν με τον Ηρακλή μέσω του γάμου της μολοσσής πριγκίπισσας 
Ολυμπιάδος με τον Φίλιππο β΄. Η προπαγανδιστική πολιτική του οίκου, με επίκεντρο την λατρεία 

54. Gaebler 1935, 178-179, αρ. 2, 4. 

55. SNG München, αρ. 1081-1088.

56. SNG München, αρ. 1134-1137.

57. SNG München, αρ. 1210-1211.

58. huttner 1997, 163-173.

59. Για τη συνέχιση της λατρείας του Ηρακλή Κυναγίδα επί Φιλίππου Ε΄, βλ. Walbank 1982, 170.

60. SNG München, αρ. 1160-1165, 1186-1192, αντιστοίχως.

61. SNG München, αρ. 1138-1139, 1178-1180.

62. SNG München, αρ. 1125-1127 και 1129-1133.

63. SNG München, αρ. 1169-1171.

64. Gaebler 1935, 196, αρ. 27.

65. Classical numismatic Group, Inc. MBS 70 (21.09.2005), αρ. 143.

66. Τζουβάρα-Σούλη 2000, 125.

Εικ. 1. 
Αργυρή δραχμή Περσέως, Πέλλα (περ. 178-174 π.Χ.).  
Classical numismatic Group, Electronic Auction 196 
(1.10.2008), αρ. 15

Εικ. 2.
Αργυρή δραχμή Φιλίππου ΣΤ΄ Ανδρίσκου (149-148 π.Χ.). 
Classical numismatic Group, Mail Bid Sale 70 
(21.09.2005), αρ. 143
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του Ηρακλέους67 στο σεπτό ιερό της δωδώνης68, κορυφώθηκε επί Πύρρου, όταν ίδρυσε εκεί 
ναό (ναός Α) προς τιμήν του69. Η παρουσία του Ηρακλέους μαρτυρείται σε πολλές ηπειρωτικές 
πόλεις70, καθώς και στην Αμβρακία ήδη από την περίοδο του αποικισμού, ενώ η λατρεία του 
καθιερώθηκε όταν ο Πύρρος κατέστησε την πόλη πρωτεύουσά του71. Σύμφωνα με μια παράδοση 
του ιστορικού Προξένου, που αφορά στον γενεαλογικό μύθο της δυναστείας κατά τον 3ο αι. π.Χ., 
από την Ανδρομάχη γεννήθηκαν τέσσερα παιδιά, και από τη λάνασσα, θυγατέρα του Κλεοδαίου 
του Ύλλου του Ηρακλέους, οκτώ. με αυτή την επινόηση αναζωπύρωσε ο Πύρρος τη σχέση 
του με τον ήρωα, επ’ ευκαιρία του γάμου του με τη λάνασσα, θυγατέρα του τυράννου των 
Συρακουσών, το 295 π.Χ.72. Ο μολοσσός βασιλέας προετοιμάζοντας την κατάληψη του Έρυκος 
εὔξατο τῷ Ἡρακλεῖ ποιήσειν ἀγῶνα καὶ θυσίαν ἀριστεῖον (Πλούταρχος, Πύρρος 22.4-5), αν πετύχει 
το σκοπό του. Τον απέλπιδα αγώνα του εναντίον των Ρωμαίων, συνέκρινε με την λερναία Ύδρα, 
καταπώς μας πληροφορεί ο Florus (Epitomae Historiae Romanae 1.13.19): cum Pyrrhus “video 
me” inquit “plane procreatum Herculis semine, cui quasi ab angue Lernaeo tot caesa hostium 
capita quasi de sanguine suo renascuntur”.

Κατά την υπερπόντια εκστρατεία του Πύρρου στη Σικελία παρήχθησαν στις Συρακούσες χάλκινα 
νομίσματα73, εν ονόματι των Συρακοσίων με την Αθηνά Πρόμαχο στην οπίσθια όψη (εικ. 3). Ως 
εμπροσθότυπος χαράχθηκε η μορφή του ήρωα, καλυμμένη από την λεοντή74, απόδειξη του 
οίστρου του βασιλέα για τον προπάτορά του, όπως περιγράφεται θαυμάσια από τον διόδωρο 
(22.10.3.), πρὸς τὴν Ἡρακλέους τάξιν ἁμιλλώμενος, και υπενθυμίζει την σύστοιχη ιδεολογία του 
Τημενίδη μ. Αλεξάνδρου. Άλλωστε ο Πύρρος είχε την αξίωση να παρουσιάζει εαυτόν ως νέον 
Αλέξανδρο. 

Ηρακλείδες ήσαν και οι Θεσσαλοί, όπως ο ομώνυμος Θεσσαλός, επίσης ο Φαρσάλιος Εχεκρατίδας 
και ο λαρισαίος Αλεύας75, αλλά δεν περιέλαβαν τη μορφή του Ηρακλέους στο νομισματικό τους 
ρεπερτόριο, πράγμα που έπραξαν ορισμένες πόλεις και το Κοινόν των Θεσσαλών. 

Ο ηγεμόνας της Παιονίας λύκκειος (περ. 356-335 π.Χ.), δίχως ηράκλεια καταγωγή, εξέδωσε 
αργυρά τετράδραχμα με τη μορφή του διός ή του Απόλλωνος ως εμπροσθότυπο. Ως 
οπισθότυπος απεικονίζεται ο νεαρός Ηρακλής, σκληρός σαν τη φύση, να παλεύει εναντίον του 
λέοντος της Νεμέας (εικ. 4)76. Η στιγμιοτυπική αυτή σκηνή αντιφεγγίζει την ιδιοσυγκρασία του 
ήρωα που κατίσχυσε κάθε αδυναμίας, κάθε πλαδαρότητας της πράξης. Αγνοούμε τον λόγο για 
τον οποίο ο λύκκειος επέλεξε αυτό το θέμα, πάντως δεν αποτελούσε μακεδονική επιρροή. 

Στην Κύπρο διαπιστώνεται η μεγάλη δημοτικότητα του Ηρακλέους77, ο οποίος λατρεύθηκε 
ευρέως και απεικονίσθηκε στην τέχνη από τον 10ο αι. π.Χ. έως και τους ρωμαϊκούς χρόνους, με 
επιρροές από την Ανατολή και πιο ισχυρές από την Ελλάδα. δίχως να μαρτυρούνται σχέσεις των 
κυπριακών δυναστειών με τον Ηρακλή, βασιλείς της Σαλαμίνας και της λαπήθου, καθώς και οι 

67. huttner 1997, 153-162 (όπου η παράθεση όλων των πηγών).

68. Για τα σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα στη δωδώνη που αποδεικνύουν την εκεί λατρεία του, πριν, 
αλλά και επί Πύρρου, βλ. δάκαρης 1964, 120-124· Τζουβάρα-Σούλη 2000, 130-134.

69. Κατσικούδης 2005, 10-11.

70. Ο ημίθεος τιμήθηκε στην Επίδαμνο, την Απολλωνία, την Αμαντία, την Εφύρα, την Κασσώπη, την Φωτική, 
την Αντιγόνεια και τον βουθρωτό, βλ. Τζουβάρα-Σούλη 2000, 119-130.

71. Τζουβάρα-Σούλη 1992, 197-199· της ιδίας 2000, 112-118.

72. δάκαρης 1964, 22-23 (με τις πηγές και σχολιασμό).

73. Ο huttner (1997, 159) σωστά παρατηρεί ότι νομίσματα πόλεων της Σικελίας και Ιταλίας που κόπηκαν 
επί των ημερών του Πύρρου εκεί, δεν συνδέονται αναγκαστικά με αυτόν.

74. Franke 1961, 155· Florenzano 1992, 210, 211 αρ. 5-6, 212. Στα χρόνια του Κοινού των Ηπειρωτών 
εκδόθηκαν κέρματα με το δίπτυχο κεφαλή Ηρακλέους με λεοντή / ρόπαλο, βλ. Franke 1961, 216-217, 
Gruppe XIII.

75. helly 1995, 74, 106, 112-113.

76. Gaebler 1935, 199-201, αρ. 1-8

77. Καραγιώργης 1998, 39-60, 68-83, 84-89, 165-169.

Εικ. 3. 
Χαλκό νόμισμα Πύρρου, Συρακούσες (278-276 π.Χ.).  
Classical numismatic Group, Triton V (15.01.2002), αρ. 263 

Εικ. 4. 
Αργυρό τετράδραχμο λυκκείου (356-335 π.Χ.).  
numismaticα Ars Classica AG, Auction 77 (26.05.2014), αρ. 34 
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Φοίνικες ηγεμόνες του Κιτίου σφράγισαν τα νομίσματά τους με τη μορφή του, ενώ αβέβαιου 
βασιλείου παραμένουν ορισμένες κυπριακές εκδόσεις78. 

Επί Ευαγόρα Α΄ (περ. 411-374 π.Χ.), σπουδαίου βασιλέα της Σαλαμίνας, που έδωσε έναν 
απέλπιδα αγώνα για την απελευθέρωση της Κύπρου από τους Πέρσες, αποδόθηκε σε χρυσά 
τέταρτα στατήρος79, γύρω στις αρχές του 4ου αι. π.Χ., η θαυμαστή κεφαλή του Ηρακλέους 
(εικ. 5). Η λεοντή, στην οποία διακρίνονται οι λεπτομέρειες της μορφής του ζώου, περιβάλλει 
το αγένειο, σε μετωπική σχεδόν θέση, πρόσωπο του ήρωα και δένει χαλαρά γύρω από τον 
λαιμό του, ενώ ένα κριάρι εικονίζεται αναπαυόμενο ως οπισθότυπος. Η ποιότητα της χάραξης 
των παραστάσεων προδίδει την ευαισθησία του καλλιτέχνη, ευδιάκριτη και στις μικρές χρυσές 
υποδιαιρέσεις, όπου οι παραστάσεις περιορίζονται στην κεφαλή του ήρωα, γενειοφόρο κατά 
τομή με λεοντή και στην άλλη όψη ημίτομο κριαριού80. Παρόμοια απεικονίζεται η μορφή του 
σε σίγλους81, ενώ ένα νέο θέμα προκρίνεται από τους υπεύθυνους του νομισματοκοπείου για 
τις αργυρές και χάλκινες κοπές: ο ήρωας γυμνός κάθεται σε βράχο, καλυμμένο με την λεοντή, 
κρατώντας ρόπαλο και κέρας Αμαλθείας82. Οι εκδόσεις επικυρώνονται από το όνομα και τον 
τίτλο του βασιλέα σε κυπροσυλλαβική και ελληνική γραφή. 

Όπως παραδίδεται στις Πράξεις του Ηρακλέους, η οικογένεια του Ευαγόρα βασίλευε στη 
Σαλαμίνα από την εποχή του Τεύκρου, ιδρυτή της πόλης και γιου του Τελαμώνος, που συνέπραξε 
με τον Ηρακλή κατά του λαομέδοντος83. Η παράδοση, ωστόσο, αυτή δεν συνδέει κατ’ ανάγκην 
τον βασιλικό οίκο με την πλάγια σχέση των δύο ηρώων. Ο Ηρακλής κέρδισε τη θέση του στη 
νομισματοκοπία του βασιλέα της Σαλαμίνας ως πανελλήνιου εκτοπίσματος ήρωας.

Την προτίμησή του να προβάλει τον Ηρακλέα επέδειξε ο βασιλέας της λαπήθου Ανδρ… (415-
390 π.Χ.), σε έκδοση αργυρών στατήρων, στους οποίους αναγράφεται το όνομά του σε φοινικική 
γραφή. Την οπίσθια όψη κοσμεί ο ημίθεος γυμνός, κρατώντας το τόξο και το ρόπαλό του και 
το έδαφος της εμπρόσθιας όψης καταλαμβάνει η θεά Αθηνά84. Το ίδιο θέμα, γνωστό ήδη από 
παλαιότερες κοπές85, εξακολούθησε να χρησιμοποιείται στα νομίσματα και των επόμενων 
βασιλέων της πόλης.

Η έναρξη της παραγωγής νομισμάτων στο Κίτιον, οφείλεται στους Φοίνικες βασιλείς του. Ο 
βάαλμιλκ Α΄ (περ. 479-449 π.Χ.) έκοψε νομίσματα με το όνομα και τον βασιλικό του τίτλο με 
φοινικική γραφή και χρησιμοποίησε ως θέμα τον Ηρακλή - μελκάρτ των Φοινίκων, προσφιλή 
στην κυπριακή εικονογραφία: ο ήρωας αποδίδεται σε τρίτες του σίγλου όρθιος, γυμνός, με την 
λεοντή στην γενειοφόρο κεφαλή, που καλύπτει το πίσω μέρος του κορμού του και φέρει τα 
όπλα του, τόξο και ρόπαλο86. Τις οπίσθιες όψεις καταλαμβάνει λέων καθισμένος. Την μορφή του 
ήρωα επανέλαβαν και οι διάδοχοί του Οζιβάαλ και βάαλμιλκ β΄ με νέα θεματική να κοσμεί την 
οπίσθια όψη, από τον Οζιβάαλ και εξής, τη σκηνή σπαραγμού, όπου λέων επιτίθεται στο θύμα 
του, ένα ελάφι87. Στις μικρότερες υποδιαιρέσεις κυριαρχεί η κεφαλή του Ηρακλέους. Παρόμοια 
εμφανίζεται η μορφή του ημίθεου, ολόκληρη ή η κεφαλή του (στις μικρές υποδιαιρέσεις) και στα 
αργυρά νομίσματα που έκοψαν οι βασιλείς βάαλρομ (περ. 400-392/1 π.Χ.), μελκυάτων (περ. 

78. βλ. την περίπτωση των αργυρών νομισμάτων με το βασιλικό όνομα Αρι… και την παράσταση του 
Ηρακλέους στην πάλη του κατά του λέοντος της Νεμέας, Καραγιώργης 1998, 156· μάρκου 2015, 49, 39 
(Σόλοι;). Επίσης, ασαφές παραμένει, αν οι αργυρές εκδόσεις με την απεικόνιση του Ηρακλέους που κρατεί 
κλαδί και αγγίζει ένα δένδρο, οφείλονται στο βασίλειο των Γόλγων, βλ. Καραγιώργης 1998, 154.

79. Καραγιώργης 1998, 137, εικ. 82· Markou 2011, 113, αρ. 193-194· μάρκου 2015, 44, αρ. 26.

80. Καραγιώργης 1998, 136, εικ. 81· Markou 2011, 113-118, αρ. 195-283 και 284-293.

81. μάρκου 2015, 43-44, αρ. 24.

82. Καραγιώργης 1998, 137, εικ. 83· μάρκου 2015, 44, αρ. 25.

83. Αναστασίου 1986, 91.

84. Καραγιώργης 1998, 151· Markou 2011, 91· μάρκου 2015, 38.

85. μάρκου 2015, 37.

86. Καραγιώργης 1998, 152· Markou 2011, 74· μάρκου 2015, 34, αρ. 7.

87. Καραγιώργης 1998, 153· Markou 2011, 74-77· μάρκου 2015, 35, αρ. 8.

Εικ. 5. 
Χρυσό ¼ στατήρα Ευαγόρα Α΄, Σαλαμίνα (411-374 π.Χ.). 
numismaticα Ars Classica AG, Auction 84 (20.05.2015), 
αρ. 682
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392/1-362/1 π.Χ.), ο οποίος εξέδωσε και χρυσά νομίσματα, όπως και ο γιος του Πουμαϋάτων 
(περ. 362/1-312 π.Χ.)88. 

Όταν ο Ηρακλής έφθασε στη Σκυθία για να διεκπεραιώσει τον άθλο με τα βόδια του Γηρυόνη 
(κατά μία εκδοχή του μύθου), συνάντησε τη δισυπόσταταη γυναίκα-φίδι, μειξοπάρθενόν τινα 
ἔχιδναν διφυέα, και απόκτησε μαζί της τρία παιδιά, τους Αγάθυρσο, Γελωνό και Σκύθη (Ηρόδοτος 
4.8-10), ο οποίος έμελλε να δώσει το όνομά του στη χώρα. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον ηροδότειο 
θρύλο οι βασιλείς της Σκυθίας κατάγονταν, μέσω του γενάρχη τους Σκύθη, από τον Ηρακλή. 
Όταν ο Φίλιππος β΄ εξεστράτευσε εναντίον των Σκυθών στον Ίστρο89, διεμήνυσε στον Αταία 
ότι θα έστηνε άγαλμα του Ηρακλέους στις εκβολές του ποταμού, αλλά ο Αταίας δεν το δέχθηκε 
(Ιουστίνος 9.2.10-12). Το 339 π.Χ. ο Φίλιππος κατανίκησε και σκότωσε τον Αταία. Ο Αταίας, 
ένας από τους ισχυρότερους βασιλείς, έκοψε αργυρά δίδραχμα και δραχμές το 345 ή στις αρχές 
του 344 π.Χ. στην Ηράκλεια Ποντική, στα οποία αποτύπωσε την κεφαλή του Ηρακλέους90. Ο 
αγένειος ήρωας-προπάτορας καλύπτεται από περίτεχνα χαραγμένη λεοντή, ενώ στην οπίσθια 
όψη αποδίδεται Σκύθης ιππέας ή άλογο δίπλα στο βασιλικό όνομα (αρ. κατ. 85). 

Στην Ηράκλεια Ποντική, ο γιος του ιδρυτή της τυραννίδας Κλεάρχου Α΄91, Τιμόθεος, μετά τη σύντομη 
επιτροπεία από τον θείο του Σάτυρο, ανέλαβε το 345 π.Χ. την ηγεσία της πόλης. Για τις ευεργεσίες 
του στους πολίτες και την δημοκρατική διακυβέρνηση τον αντάμειψε ο δήμος απονέμοντάς του 
τους τίτλους Ευεργέτης και Σωτήρ. Επί των ημερών του κόπηκαν ωραίας ποιότητας στατήρες, 
με την κεφαλή του κισσοστεφούς διόνυσου και την ολόσωμη μορφή του πάτρωνα της πόλης, 
Ηρακλέους, που εγείρει τρόπαιο, δίπλα στο όνομα του τυράννου92. Το 340 π.Χ., όταν κάλεσε τον 
αδελφό του διονύσιο να συγκυβερνήσουν την Ηράκλεια, επαναλήφθηκε στους στατήρες η ίδια 
παράσταση, πλαισιωμένη από τα ονόματα των δύο αδελφών (εικ. 6)93. Κατόπιν, μετά τον θάνατο 
του Τιμοθέου το 337 π.Χ., ο διονύσιος έκοψε πανομοιότυπους στατήρες με το όνομά του. Η χήρα 
του Άμαστρις εξέδωσε, μεταξύ 305 και 302 π.Χ., στατήρες με το εθνικό, οι οποίοι σφραγίσθηκαν 
με την κεφαλή του διόνυσου και την θαυμάσια παράσταση του όρθιου Ηρακλέους, καθώς τον 
στεφανώνει η Νίκη που πατάει με τα ακροδάκτυλά της σε κίονα94. 

Οι τύραννοι δεν συνδέονταν γενεαλογικά με τον Ηρακλή, αλλά με τις επιχώριες παραδόσεις για 
την ίδρυση της πόλης. Ο ήρωας δώρισε το όνομά του στην Ηράκλεια, γιατί σύμφωνα με μιαν 
εκδοχή του μύθου η κατάβαση του στον Άδη συνέβη στην Ηράκλεια, ἔνθα λέγεται ὁ Ἡρακλῆς ἐπὶ 
τὸν Κέρβερον κύνα καταβῆναι ᾗ νῦν τὰ σημεῖα δεικνύασι τῆς καταβάσεως τὸ βάθος πλέον ἢ ἐπὶ δύο 
στάδια (ξενοφών, Κύρου Ἀνάβασις 6.2.2).

Ο Θράκας δυνάστης Αδαίος στο 2ο και 3ο τέταρτο του 3ου αι. π.Χ., απεικόνισε ως θέμα μιας 
σειράς χάλκινων νομισμάτων τη μορφή του γενειοφόρου ή αγένειου Ηρακλέους με λεοντή 
και στην οπίσθια όψη, δίπλα στο όνομά του, το ρόπαλο (αρ. κατ. 241)95. λίγο νωρίτερα, στο 
1ο τέταρτο του ίδιου αιώνα ο Σπάρτοκος εξέδωσε με το όνομα και τον βασιλικό του τίτλο 
χάλκινα κέρματα96. Στην οπίσθια όψη παριστάνεται όρθια η Άρτεμις και ως εμπροσθότυπος 
απεικονίζεται λεοντή προς τα αριστρά ενωμένη με κεφαλή άνδρα προς τα δεξιά και κάτω ένα 
ρόπαλο. Πρόκειται για την κεφαλή του βασιλέα Σπαρτόκου με τη λεοντή που τον εξομοιώνει 
με τον Ηρακλή ή για την καινοφανή απόδοση της μορφής του ήρωα. Από τους ερευνητές 

88. Καραγιώργης 1998, 153· Markou 2011, 101, αρ. 12-18 και υποδιαιρέσεις 102, αρ. 19-42 (μελκυάτων), 
103-111, αρ. 43-187 (Πουμαϋάτων) · μάρκου 2015, 35-36, αρ. 10, 12.

89. hammond – Griffith 1979, 606-608, 626· Rolle 1989, 127-129.

90. Για τη νομισματοκοπία του Αταία και τις παλαιότερες εκτιμήσεις, βλ. Draganov 2015, 24-42, 47-49. 

91. Την ιστορία της οικογένειας των τυράννων παραδίδει ο μέμνων (Περὶ Ἡρακλείας). Αποσπάσματα από 
το έργο του διέσωσε ο Φώτιος (3-4).

92. Draganov 2015, 37.

93. BMC Bithynia, αρ. 21-24· Draganov 2015, 37.

94. Mørkholm 1991, 95, αρ. 276.

95. peter 1997, 237.

96. peter 1997, 203.

Εικ. 6. 
Αργυρός στατήρας Τιμοθέου και διονυσίου,  
Ηράκλεια Ποντική (345-337 π.Χ.).  
numismaticα Ars Classica AG, Auction (13.05.2004), 
αρ. 1591
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υποστηρίχθηκε είτε ότι ο δυνάστης καταγόταν από τον ήρωα και συνεπώς σχετιζόταν πλάγια με 
τον μακεδονικό οίκο, είτε ότι, μέσω της λεοντής, εκφράσθηκε η σχέση του με τον λυσίμαχο97, 
ενώ το ρόπαλο παρέπεμπε στη μακεδονική βασιλική δυναστεία.

Στην περίπτωση του Σπαρτόκου, όσο και του Αδαίου είναι αμάρτυρη η καταγωγή τους από τον 
ημίθεο, όμως αμφότεροι συνδέονταν με το μακεδονικό βασίλειο, από το 341 π.Χ., οπόταν ο 
Φίλιππος β΄, μετά από αλλεπάλληλες εκστρατείες, κατέκτησε την περιοχή της Θράκης, καθεστώς 
το οποίο εδραιώθηκε επί μεγάλου Αλεξάνδρου. Πιο πειστική φαίνεται, ωστόσο, η σκέψη ότι από 
την πρώιμη ελληνιστική περίοδο με αφετηρία την εικονογραφία των μακεδονικών βασιλικών 
εκδόσεων διαδόθηκε ευρέως το δίπτυχο κεφαλή Ηρακλέους/ρόπαλο, το οποίο μεταδόθηκε 
ακαριαία σε πλείονες νομισματοκοπίες πόλεων και βασιλέων. Αυτό ήταν, ασφαλώς, αποτέλεσμα 
και της εξάπλωσης της λατρείας του Ηρακλέους, η οποία διαπιστώνεται και στη Θράκη98. 

Ο Ηρακλής τιμήθηκε και λατρεύθηκε στη Σπάρτη όχι μόνον ως δωριεύς, αλλά διότι στις 
«Πράξεις» καταγράφεται η εκστρατεία που επιχείρησε στην πόλη, προκειμένου να τιμωρήσει 
τον Ιπποκόωντα, καταπατητή της νόμιμης εξουσίας99. Ο Ιπποκόων ήταν νόθος γιος του Οιβάλου, 
μετά τον θάνατο του οποίου ανήλθε στο θρόνο ο νόμιμος γιος του, Τυνδάρεως. Ο Ιπποκόων 
αντέδρασε, απαιτώντας την κυριότητα της εξουσίας, επειδή ήταν μεγαλύτερος. Ακολούθησε 
πόλεμος ανάμεσα στα δύο αδέλφια, με αποτέλεσμα να εκθρονισθεί ο Τυνδάρεως. Ο Ηρακλής, 
συγκεντρώνοντας στρατό, εξεστράτευσε (και για προσωπικούς λόγους) εναντίον του 
Ιπποκόωντος, τον νίκησε, επανέφερε τον Τυνδάρεω στην πόλη και του παρέδωσε την εξουσία. 

Η αρχαιότερη μαρτυρία για την καταγωγή των Σπαρτιατών βασιλέων οφείλεται στον Πίνδαρο 
(Πυθ. 10.1-4). Η δυναστεία ανάγεται στον Ηρακλείδη Ἀριστόδημον τὸν Ἀριστομάχου τοῦ 
Κλεοδαίου τοῦ Ὕλλου (Ηρόδοτος 6.52), οι δίδυμοι γιοι του οποίου, Ευρυσθένης και Προκλής, 
συμβασίλευσαν, σύμφωνα με δελφικό χρησμό. Τὸ γένος τοῦ Εὐρυσθένους καλοῦσιν Ἀγιάδας από 
τον Άγι, γιο του Ευρυσθένους (Παυσανίας 3.2.1)· από τον Ευρυπώντα, εγγονό του Προκλέους, 
ονομάζουν τὴν οἰκίαν ταύτην Εὐρυπωντίδας (Παυσανίας 3.7.1). Την ίδια γενεαλογία παραδίδει 
και ο Στράβων (8.5.5). 

Η Σπάρτη μόλις τον 3ο αι. π.Χ. άρχισε να εκδίδει νομίσματα, αργυρά και χάλκινα εν ονόματι των 
λακεδαιμονίων, ενώ σπανιότερα επικυρώνονταν από τον μονάρχη. Η υιοθέτηση της μορφής του 
Ηρακλέους και των όπλων του100, που αποτελούν βασικά στοιχεία στο νομισματικό εικονολόγιο, 
είναι αυτονόητα, αφού αμφότερα τα γένη των βασιλέων ανάγουν την αρχή τους στον Ηρακλή. 

Την έναρξη της νομισματοκοπίας στη Σπάρτη σηματοδοτούν τα αλεξάνδρεια τετράδραχμα, στην 
κοπή των οποίων προέβη ο Αρεύς το περ. 267-265 π.Χ., στο πλαίσιο του Χρεμωνιδείου πολέμου, 
χρησιμοποιώντας το δικό του όνομα και τον βασιλικό τίτλο101, δίχως αναφορά στον Ευρυποντίδη 
συμβασιλέα Ευδαμίδα β΄.

Η μορφή του γενειοφόρου Ηρακλέους με λεοντή εμφανίζεται σε οβολούς (265 π.Χ.), συνδυασμένη 
με το ρόπαλο ως οπισθότυπο που περιβάλλεται από τους δύο αστέρες των διοσκούρων, δίχως 
το εθνικό102. Ο Ηρακλής και οι διόσκουροι, δίδυμοι γιοι του Τυνδάρεω, διαδραμάτισαν κεντρικό 
ρόλο στον θρησκευτικό βίο της σπαρτιατικής κοινωνίας και μάλιστα ορκίζονταν στο όνομά τους 

97. βλ. σχετικά peter 1997, 209-211 (με σχολιασμό των απόψεων των ερευνητών).

98. peter 1997, 210, 254. Στη Θράκη του Αιγαίου, στη χώρα των βιστόνων, έλαβε χώρα ο άθλος του 
Ηρακλέους, ο οποίος συνέλαβε και εξουδετέρωσε τα ανθρωποβόρα άλογα του βασιλέα διομήδη (βλ. μ.ά. 
Ευριπίδης, Ἡρακλῆς Μαινόμενος 380-385), ωστόσο, ο μύθος δεν φαίνεται να συνδέεται με τη θρακική 
ενδοχώρα. 

99. Πληροφορίες αντλούνται από τον Παυσανία (2.18.7· 3.1.4· 3.15.3· 3.19.7), επίσης από τους Απολλόδωρο 
(2.143 κ.εξ.) και διόδωρο (4.33.5-6). Όπως εύστοχα παρατηρήθηκε, στις Πράξεις, διαφορετικά απ’ ότι 
στους άθλους, υποχωρεί το υπερβατικό στοιχείο, και προβάλλει το ανθρώπινο, υψωμένο στο ηρωϊκό, μέσα 
στα μέτρα της ανθρώπινης φύσης, βλ. Αναστασίου 1986, 98.

100. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Παυσανία (3.15.3) υπήρχε στη Σπάρτη ναός του Ηρακλέους και 
οπλισμένο άγαλμά του.

101. Grunauer-von hoerschelmann 1978, 1, 3, 112 (Gruppe I). 

102. Grunauer-von hoerschelmann 1978, 4-6, 112-113 (Gruppe II).
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(ξενοφών, Ἑλληνικά 6.3.6). διόλου τυχαία η πυκνή εμφάνιση των αδελφών στα νομίσματα, των 
πίλων τους, εστεμμένων με αστέρες, ή μόνον των αστέρων, επίσης ενός αμφορέα δίπλα σε 
ρόπαλο, ή δύο αμφορέων περιβαλλόμενων από φίδια, που ερμηνεύθηκαν ως ταφικά αγγεία και 
αποτελούν αναφορά στους διοσκούρους. Ο Ηρόδοτος (5.75) γραφικά εξομοιώνει τους βασιλείς 
της Σπάρτης με τους Τυνδαριδεῖς103, αφού πράγματι αποτελούσαν μνεία στη διπλή βασιλεία.

Επί Κλεομένους Γ΄ επανεμφανίζονται σε χάλκινα νομίσματα (223-222 π.Χ.) η νεανική κεφαλή 
του Ηρακλέους με λεοντή και στην άλλη όψη τα αρχικά του εθνικού, το ρόπαλο και οι δύο 
αστέρες των διοσκούρων, ενώ σε μικρότερη υποδιαίρεση απεικονίζονται οι πίλοι στην κύρια 
όψη και στην οπίσθια το ρόπαλο ανάμεσα στα αρχικά του εθνικού104.

Αλλαγή εικονογραφική θα επέλθει στην αυτόνομη έκδοση τριωβόλων (219-196 π.Χ.)105, που 
μέσα σε δάφνινο στεφάνι περικλείεται το εθνικό συντετμημένο και αμφορέας ανάμεσα στους 
πίλους των διοσκούρων. Ως εμπροσθότυπος κυριαρχεί η μορφή του Ηρακλέους δαφνοστεφής, 
σχεδόν κυβιστικά αποδοσμένη106. Στις επόμενες σειρές, οι οποίες φαίνεται ότι ανήκουν στην 
εποχή του Νάβιδος, η μορφή του ήρωα είναι διαδηματοφόρος, τύπος που παραπέμπει σε 
ηγεμονικό πορτρέτο, εξομοιωμένο με τη μορφή του ήρωα107. Στην τελευταία σειρά της ομάδας 
εικονίζεται η κισσοστεφής μορφή του Ηρακλέους, που ταυτίζεται με τον Νάβι108.

Ο Νάβις έκοψε τετράδραχμα (207-192 π.Χ.)109 με την κεφαλή της Αθηνάς110 και τον γενειοφόρο 
Ηρακλή, ροπαλοφόρο και καθισμένο σε βράχο (αρ. κατ. 186), όπου είναι απλωμένη η λεοντή, 
με ή δίχως τους αστέρες των διοσκούρων, και τα αρχικά του εθνικού, ή τα αρχικά του εθνικού 
και το όνομα του Νάβιδος111. μία άλλη σειρά τετραδράχμων απεικονίζει το γενειοφόρο και 
δαφνοστεφές πορτρέτο του βασιλέα στην εμπρόσθια όψη. Ως οπισθότυπος επαναλαμβάνεται η 
παράσταση του Ηρακλέους, και αναγράφεται ο βασιλικός τίτλος και το όνομα του Νάβιδος αρ. 
κατ. 7). Σε μιαν ομάδα χάλκινων κερμάτων (196-192 π.Χ.) αποδίδεται η κεφαλή του γενειοφόρου 
ήρωα με λεοντή, ενώ στην οπίσθια όψη δύο αμφορείς περιβαλλόμενοι από φίδι και ολόκληρο 
το εθνικό112. 

Την κεφαλή του ημίθεου ή το ρόπαλό του θα επαναφέρουν οι ηγέτες των λακεδαιμονίων στο 
δεύτερο μισό του 1ου αι. π.Χ. έως το 31 μ.Χ.113 Από τη βασιλεία του Αδριανού μέχρι και την εποχή 
του Γέτα θα απεικονίζεται στα χάλκινα νομίσματα που εκδίδονταν για ορισμένους αυτοκράτορες 
ως κεντρικό θέμα το ρόπαλο, η κεφαλή του Ηρακλέους, ή ολόκληρος ο ήρωας114. Ο Ηρακλής, 
σύμβολο κατ’ εξοχήν της σπαρτιατικής μοναρχικής εξουσίας, αντιφέγγιζε το πρότυπο του 
γενναίου πολεμιστή-βασιλέα. 

Ο Πτολεμαίος Α΄ με λεπτούς και ευφυέστατους χειρισμούς χρησιμοποίησε ποικίλα μέσα για 
την εδραίωση και νομιμοποίηση της εξουσίας του σε ένα ξένο περιβάλλον115. Κατόρθωσε, να 
εναρμονίσει την θρησκευτική με την πολιτική εξουσία, πρακτική την οποία θα ασπασθούν και 

103. palagia 2006, 207. 

104. Grunauer-von hoerschelmann 1978, 20-21, 116 (Gruppe VI, VII).

105. Grunauer-von hoerschelmann 1978, 21-26, 117-124 (Gruppe VIII).

106. Η Grunauer-von hoerschelmann (1978, 22, 24, 26) θεωρεί ότι η κεφαλή παραπέμπει σε αγαλματικούς 
τύπους.

107. Grunauer-von hoerschelmann 1978, 26.

108. Grunauer-von hoerschelmann 1978, 26.

109. Grunauer-von hoerschelmann 1978, 26-31, 125-126 (Gruppe IX).

110. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Παυσανία (3.15.6) στην Σπάρτη υπήρχε ιερό αφιερωμένο από τον 
Ηρακλή στην Αθηνά Αξιόποινο.

111. Η σύνδεση του τύπου με κεφαλή Ηρακλέους λατρευτικού του αγάλματος, που απόκειται στο μουσείο 
της Σπάρτης (Damaskos 2002, 117-124), συζητήθηκε από την palagia (2006, 213-215). 

112. Grunauer-von hoerschelmann 1978, 32, 126-127 (Gruppe X).

113. Grunauer-von hoerschelmann 1978, 38, 40-42, 63-64, 66-68, 72-73.

114. Grunauer-von hoerschelmann 1978, 81-82, 83-84, 89, 91.

115. Bouché-leclercq 1903· Bevan 1927· koenen 1993, 25-115· hazzard 2000.
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ενισχύσουν οι κατοπινοί Πτολεμαίοι δυνάστες. Οι Πτολεμαίοι άσκησαν ακραιφνή θρησκευτική 
προπαγάνδα, επιστρατεύοντας και το τοπικό ιερατείο με ακρογωνιαίο λίθο την θρυλική 
προσωπικότητα του μεγάλου Αλεξάνδρου, τα νομίσματα του οποίου αναπαρήγαν. Ο Πτολεμαίος 
Α΄ μετέφερε στην Αίγυπτο το λείψανο του μεγάλου Αλεξάνδρου, τιμῶν τὸν Ἀλέξανδρον ἀπήντησε 
μετὰ δυνάμεως μέχρι τῆς Συρίας καὶ παραλαβὼν τὸ σῶμα τῆς μεγίστης φροντίδος ἠξίωσεν 
(διόδωρος 18.28.3), επέβαλε την λατρεία του και κατεσκεύασεν οὖν τέμενος κατὰ τὸ μέγεθος καὶ 
κατὰ τὴν κατασκευὴν τῆς Ἀλεξάνδρου δόξης ἄξιον, ἐν ᾧ κηδεύσας αὐτὸν καὶ θυσίαις ἡρωικαῖς καὶ 
ἀγῶσι μεγαλοπρεπέσι τιμήσας οὐ παρ᾽ ἀνθρώπων μόνον, ἀλλὰ καὶ παρὰ θεῶν καλὰς ἀμοιβὰς ἔλαβεν 
(διόδωρος 18.28.4). Θεμελίωσε, έτσι, ένα στιβαρό έρεισμα για την καταξίωσή του, απευθυνόμενος 
τόσο προς τον επιχώριο, όσο και τον μακεδονικό λαό του, αποσκοπώντας, να αυτοπροβληθεί και 
να διασφαλίσει τη φήμη του ως συνεχιστής του κράτους του μακεδόνα στρατηλάτη. 

Οι δεσμοί με τον Αλέξανδρο έγιναν ακόμη πιο συνεκτικοί, όταν επεδίωξε να σχετισθεί και 
γενεαλογικά με την δυναστεία των Τημενιδών116. Το έπραξε ανάγοντας την καταγωγή του 
στον Ηρακλή, προπάτορα των μακεδόνων βασιλέων, προσδίδοντας κύρος στον νεοϊδρυθέντα 
οίκο του. Οι αμέσως επόμενες γενιές των Πτολεμαίων, κληρονομώντας τη σύνδεσή τους με 
τον Ηρακλή, συνέχισαν και ενδυνάμωσαν αυτή την παράδοση. Στο εγκώμιο για τον Πτολεμαίο 
β΄ ο Θεόκριτος (Εἰδύλλια 17, στ. 20-27) τοποθετεί τον Ηρακλή σε ένα μακάριο περιβάλλον 
κοντά στον Αλέξανδρο και τον Πτολεμαίο Α΄: ἀντία δ’ Ἡρακλῆος ἕδρα κενταυροφόνοιο/ ἵδρυται, 
στερεοῖο τετυγμένα ἐξ ἀδάμαντος·/ ἔνθα σὺν ἄλλοισιν θαλίας ἔχει Οὐρανίδῃσιν,/ χαίρων υἱωνῶν 
περιώσιον υἱωνοῖσιν,/ ὅττι σφέων Κρονίδης μελέων ἐξείλετο γῆρας,/ ἀθάνατοι δὲ καλεῦνται ἑοὶ 
νέποδες γεγαῶτες./ Ἄμφω γὰρ πρόγονός σφιν ὁ καρτερὸς Ἡρακλείδας,/ ἀμφότεροι δ’ ἀριθμεῦνται 
ἐς ἔσχατον Ἡρακλῆα. Στα χρόνια του Πτολεμαίου Γ΄ χρονολογείται επιγραφικό κείμενο, στο 
οποίο ο βασιλέας περιγράφεται ως ἀπόγονος τὰ μὲν ἀπὸ πατρὸς Ἡρακλέους τοῦ Διός117, σε μιαν 
υπέρτατη προσπάθεια της εν ζωή αποθέωσης των βασιλέων και βασιλισσών, που είχε εισαχθεί 
από τον Πτολεμαίο β΄. Ο Πτολεμαίος δ΄ ενισχύει την παράδοση, εφόσον, όπως διαβεβαιώνει ο 
Σάτυρος (FGrHist 631 F1) η καταγωγή του γυρίζει πίσω στον γιο του Ηρακλή Ύλλο.

Η λατρεία του Ηρακλέους τεκμαίρεται από γραπτές πηγές, αρχαιολογικά κατάλοιπα και από τα 
νομίσματα που εξέδωσαν οι Πτολεμαίοι δυνάστες. Είναι, ωστόσο, λιγοστές οι περιπτώσεις της 
απόδοσης της μορφής του Ηρακλέους ή του ροπάλου του στις εκδόσεις τους, σε σχέση με τα 
άλλα θέματα, στα οποία επικέντρωσαν το ενδιαφέρον τους οι Πτολεμαίοι. Η κεφαλή του ήρωα 
χαράσσεται νεανική ή γενειοφόρος, καλυμμένη με τη λεοντή, ακολουθώντας τα μακεδονικά 
πρότυπα, ενώ το ρόπαλο συχνά είναι τεταινιωμένο. Τις οπίσθιες όψεις διδράχμων με το ωραίο 
πορτρέτο της βερενίκης Α΄ ή β΄ (μέσα 3ου αι. π.Χ.) σφραγίζει ένα ρόπαλο περιβαλλόμενο από 
στεφάνι (εικ. 7)118. Οι ομόλογες παραστάσεις του, σε συνδυασμό με την κεφαλή του Άμμωνος 
διός απαντούν σε κέρματα του Πτολεμαίου Γ΄ (246-222 π.Χ.)119. Η παρουσίαση της αγένειας 
κεφαλής Ηρακλέους με λεοντή και ως οπισθότυπος ρόπαλο, είναι γνωστή από χάλκινα του 
Πτολεμαίου β΄ (περ. 249 π.Χ.)120. Ένας άλλος εικονογραφικός συνδυασμός που αποδόθηκε σε 
κέρματα του Πτολεμαίου ΣΤ΄ (181/0-145 π.Χ.), αλλά και σε μεταγενέστερους χρόνους, είναι η 
γενειοφόρος κεφαλή Ηρακλέους με λεοντή στην κύρια και στην άλλη όψη αετός121.

Τα αργυρά και χάλκινα νομίσματα, που εκδόθηκαν στην περίοδο των πρώτων Σελευκιδών 
βασιλέων στο ανατολικό και δυτικό τμήμα του κράτους, υπερέχουν ως προς την ποικιλία 
των τύπων από εκείνα που εξέδωσαν άλλοι ελληνιστικοί μονάρχες. Σε πολυάριθμες εκδόσεις 
αναδεικνύεται ως βασικό μοτίβο της κύριας όψης η κεφαλή του Ηρακλέους. Οι εικονογραφικές 
επιλογές των οπισθίων όψεων αποδεικνύουν την ρηξικέλευθη προπαγάνδα που ασκήθηκε μέσω 

116. huttner 1997, 124-145.

117. OGIS 54 (επιγραφή της Αδούλιδος, Ερυθρά Θάλασσα).

118. Σβορώνος 1904, πίν. 3, 42, 44-45.

119. Σβορώνος 1904, πίν. 31, 10.

120. Σβορώνος 1904, πίν. 12, 25.

121. Σβορώνος 1904, πίν. 47, 5.
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της εικόνας για τη μεταφορά προπαγανδιστικών μηνυμάτων, στα οποία απέβλεπαν οι ηγεμόνες 
ενός πολυεθνικού κράτους, αποσκοπώντας στην προβολή της εξουσίας και παντοδυναμίας τους, 
ευθυγραμμισμένοι με την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. 

Η εικόνα του Ηρακλέους γνώρισε μεγάλη διάδοση και έγινε προσφιλής στην σελευκιδική 
επικράτεια, λόγω της διακίνησης των αλεξανδρείων τετραδράχμων από τους χρόνους της 
βασιλείας του Σελεύκου Α΄ και εξής. Ο ίδιος ο βασιλέας, όπως παραδίδει ο λιβάνιος (Ἀντιοχικός 
11.91) μνημονεύεται ως απόγονος του Ηρακλέους, συγγένεια Σελεύκῳ κατὰ τὸν παλαιὸν Τήμενον, 
προφανώς σε μια προσπάθεια διασύνδεσής του με τον μέγα Αλέξανδρο και τη δυναστεία των 
Τημενιδών. Ο Αθήναιος (7.289f-290), που διέσωσε πληροφορία του Πυθέρμου, ιστορεί ότι ένας 
Κύπριος σύμβουλος του Αντιόχου β΄, ο Θεμίσων, πρόβαλλε διαρκώς τον εαυτό του ως Ηρακλή 
του βασιλέα, Θεμίσων δὲ ὁ Κύπριος… οὐ μόνον ἐν ταῖς πανηγύρεσιν ἀνεκηρύττετο Θεμίσων 
Μακεδών, Ἀντιόχου βασιλέως Ἡρακλῆς, ἔθυον δὲ αὐτῷ πάντες οἱ ἐγχώριοι ἐπιλέγοντες Ἡρακλεῖ 
Θεμίσωνι, παρουσιαζόταν, μάλιστα, ἠμφιεσμένος λεοντῆν. Η προσπάθεια σύνδεσης του Αντιόχου 
β΄ με τον Ηρακλή-Θεμίσωνα, πιθανώς δεν αποσκοπούσε στην αναγωγή της δυναστείας στον 
ημίθεο, που ήταν δεδομένη, αλλά στην εξίσωση του βασιλέα με τον δία, τον οποίο υπηρετούσε 
ο ήρωας122. Στους κατοπινούς Σελευκίδες, ήδη από την περίοδο του Σελεύκου β΄, μειώνονται 
αισθητά οι παραστάσεις Ηρακλέους στα νομίσματα.

Ένα απάνθισμα των νομισμάτων με την ηράκλεια μορφή δείχνει με σαφήνεια τα νομισματικά 
μηνύματα που εξέπεμπαν συστηματικά προς τους λαούς τους οι Σελευκίδες ιθύνοντες, τόσο 
στο ανατολικό όσο και το δυτικό τμήμα τους κράτους τους. Στα Εκβάτανα φιλοτεχνήθηκε επί 
Σελεύκου Α΄ (312-281 π.Χ.) σε τετράδραχμα123 η νεανική κεφαλή Ηρακλέους –ομόλογη σε 
ποιότητα με εκείνη των αλεξανδρείων τετραδράχμων–, που συνοδεύεται στην οπίσθια όψη από 
ανδρική μορφή με κερασφόρο κράνος να ιππεύει σε κερασφόρο άλογο124. Χαράκτες του ίδιου 
εργαστηρίου και της βαβυλώνος απέδωσαν σε αργυρές υποδιαιρέσεις την νεανική κεφαλή του 
Ηρακλέους και τα γνωστά από τους άθλους όπλα του, φαρέτρα, τόξο και ρόπαλο125. 

Επί Αντιόχου β΄ (261-246 π.Χ.) τέθηκαν σε κυκλοφορία στις πόλεις της μικράς Ασίας, 
Τήμνο(;), μύρινα, Κύμη, Φώκαια και Σμύρνη(;) τετράδραχμα με το ιδεαλιστικό, διαδηματοφόρο 
πορτρέτο του Αντιόχου Α΄126. Ως οπισθότυπος απεικονίζεται γυμνός, ο γενειοφόρος Ηρακλής 
(εικ. 8), καθισμένος σε βράχο που είναι καλυμμένος με τη λεοντή, στηρίζοντας το δεξί χέρι στο 
ρόπαλο και το αριστερό στον βράχο127 με ήρεμο μεγαλείο, δίχως την υπεροψία του θριάμβου. 
Πρόκειται για τον τύπο του Επιτραπέζιου Ηρακλέους, μια παράσταση που ανάγεται στο 
πρότυπο γλυπτό του λυσίπππου. Υποστηρίχθηκε ότι η παράσταση των εν λόγω νομισμάτων 
αποτέλεσε έμπνευση για τα τετράδραχμα που εξέδωσαν ο Νάβις στη Σπάρτη και ο Ευθύδημος 
στη βακτρία128. 

Ο αγένειος Ηρακλής με νεανικά χαρακτηριστικά συνδυάζεται επί Σελεύκου Α΄ με ελέφαντα σε 
χαλκά της βακτρίας(;)129, χρονολογούμενα το περ. 290/86-281, επίσης με φαρέτρα και τόξο 
σε έκδοση αβέβαιου νομισματοκοπείου της Ανατολής (294-281 π.Χ.)130. Κατά τη βασιλεία του 

122. Erickson 2009, 150-154.

123. houghton – lorber 2002, 81, αρ. 203.

124. Οι houghton – lorber (2002, 7) προτείνουν την ταύτιση της μορφής με τον ίδιο τον Σέλευκο ή με 
έναν ηρωικών διαστάσεων άνδρα, εξομοιωμένο με τον διόνυσο, πιθανώς τον μ. Αλέξανδρο ή τον Σέλευκο, 
που κατέκτησαν την Ανατολή.

125. houghton – lorber 2002, 87, αρ. 218 (Εκβάτανα) και 42, αρ. 84-85 (βαβυλών).

126. houghton – lorber 2002, 178, αρ. 497 (Τήμνος;), 179, αρ. 500-501 (μύρινα), 179-181, αρ. 503-
505 (Κύμη), 182, αρ. 509-512 (Φώκαια) και 183-184, αρ. 516 (Σμύρνη;). βλ. επίσης houghton – lorber 
– hoover 2008, 651, αρ. Ad 115, Ad 116-117, Ad 118.

127. Για τα νομισματοκοπεία, βλ. newell 1941, 272-275, 307-316· houghton – lorber 2002, 178, 179, 
181, 183-184· Erickson 2009, 153-154.

128. Grunauer-von hoerschelmann 1978, 27.

129. houghton – lorber 2002, 101, αρ. 265.

130. houghton – lorber 2002, 94, αρ. 243.
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Αντιόχου Α΄ επαναλαμβάνεται το ίδιο θέμα οπισθοτύπου στη βακτρία131 και σε πολλά άλλα 
νομισματοκοπεία του κράτους, ενώ παράλληλα αποδίδονται η προτομή κερασφόρου αλόγου132, 
ένας ταύρος133, επίσης το αρχέτυπο όπλο του ήρωα, το ρόπαλο, συχνά δίπλα σε φαρέτρα134. 
Στην Άραδο εκδόθηκαν επί Σελεύκου Α΄ χάλκινα (301 π.Χ.) με την κεφαλή του νεαρού 
Ηρακλέους και πρώρα πλοίου επί της οποίας εικονίζεται η Πρόμαχος Αθηνά135. Γενειοφόρος 
η κεφαλή του Ηρακλέους με ρόπαλο που προβάλλει από τον αυχένα συνυπάρχει σε κέρματα 
που κόπηκαν στα Εκβάτανα εν ονόματι του Σελεύκου β΄ (246-226 π.Χ.) με την φιγούρα του 
Απόλλωνος όρθιου, που κρατά βέλος και ακουμπά νωχελικά σε τρίποδα136. Κατά τη βασιλεία 
του παρήχθησαν στις Σάρδεις νομίσματα με τον αγένειο Ηρακλή λεοντοφόρο και τον Απόλλωνα 
καθισμένο σε ομφαλό137. Αβέβαιου νομισματοκοπείου είναι τα χάλκινα, στα οποία η κεφαλή του 
ήρωα χαράχθηκε σχεδόν μετωπικά και συνδυάζεται με ρόπαλο και φαρέτρα στην άλλη όψη138. 
Επί Αντιόχου Γ΄ (223-187 π.Χ.) κόπηκαν κέρματα, επίσης σε άγνωστο νομισματοκοπείο, πού 
φέρουν το διαδηματοφόρο πορτρέτο του ημίθεου και το ρόπαλο του ως οπισθότυπο139. 

Η μορφή του Ηρακλέους ή τα όπλα του εξακολούθησαν να χρησιμοποιούνται σε χάλκινα νομίσματα 
έως τις αρχές του 1ου αι. π.Χ. επί Αντιόχου δ΄ του Επιφανούς (175-164 π.Χ.) στις Αιγές140 και 
στην Τύρο141. Κατά τη βασιλεία του δημητρίου Α΄ Σωτήρος (162-150 π.Χ.) στην Τύρο142 και στην 
Σελεύκεια του Τίγρητος143. Οι εκδόσεις συνεχίσθηκαν στην ίδια πόλη επί Αντιόχου Ζ΄ (138-129 
π.Χ.)144 και κατά την εξουσία του Αντιόχου Θ΄ (114/3-95 π.Χ.) στην Αντιόχεια του Ορόντου145. 

Όπως οι άλλοι διάδοχοι του Αλεξάνδρου, ο λυσίμαχος (305-281 π.Χ.) έκοψε τετράδραχμα 
της αλεξάνδρειας παράδοσης. Το 297 π.Χ. εισήγαγε νέους τύπους, μεταξύ των οποίων τη 
θαυμαστή μορφή του θεοποιημένου μακεδόνα στρατηλάτη146. Ο βασιλέας της Θράκης και 
των όμορων περιοχών δεν είχε συγγενικούς δεσμούς με τον Αλέξανδρο και τους Τημενίδες, 
αλλά he promoted a literary tradition which stressed his intimacy with Alexander in a friendship 
based on equal ability147. Ούτε διακρίνεται πρωτοβουλία του λυσιμάχου να συνδεθεί με τον 
Ηρακλή. Ως επισφαλή αποτιμήθηκαν τα φιλολογικά εκμαρτύρια που παρουσιάζουν σύνδεση 
του βασιλέα με τον ήρωα και εξίσου αμφιλεγόμενα είναι τα αρχαιολογικά δεδομένα148. Το 
επεισόδιο της πάλης του με λέοντα, κατά την εκστρατεία του Αλεξάνδρου, εξισώνεται με 
τον άθλο του Ηρακλέους εναντίον του λέοντος της Νεμέας και θεωρείται το προσωπικό του 
έμβλημα: έτσι αιτιολογείται η παράσταση λέοντος στα νομίσματα του λυσιμάχου (εικ. 9)149, 
παρότι αυτό δεν αποκαλύπτει και σχέση του με τον ημίθεο, αφού παραπέμπει στη ρώμη και 
στο προσωπικό του κατόρθωμα. 

131. houghton – lorber 2002, 156, αρ. 447.

132. houghton – lorber 2002, 150, αρ. 425.

133. houghton – lorber 2002, 155, αρ. 441-442.

134. houghton – lorber 2002, 156, αρ. 445-447.

135. houghton – lorber 2002, 38, αρ. 72-73.

136. houghton – lorber 2002, 286, αρ. 825-826.

137. houghton – lorber 2002, 242-243, αρ. 657-658.

138. houghton – lorber 2002, 268, αρ. 739.

139. houghton – lorber 2002, 411, αρ. 1082-1083.

140. houghton – lorber – hoover 2008, 60, αρ. 1390.

141. houghton – lorber – hoover 2008, 87, αρ. 1471.

142. houghton – lorber – hoover 2008, 180, αρ. 1677.

143. houghton – lorber – hoover 2008, 188, αρ. 1702.

144. houghton – lorber – hoover 2008, 370, αρ. 2073.

145. houghton – lorber – hoover 2008, 535, αρ. 2365.

146. Thompson 1968, 163-182· Mørkholm 1991, 176-184.

147. lund 1992, 159.

148. huttner 1997, 146-151. 

149. Thompson 1968, 168-182· Mørkholm 1991, 60-61.
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Στα χάλκινα νομίσματα που παρήχθησαν κατά τη διάρκεια της βασιλείας του από διάφορα 
νομισματοκοπεία του κράτους του, σε λιγοστές μόνον περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε η μορφή 
του αγένειου Ηρακλέους150. Επρόκειτο για ένα προσφιλές μοτίβο γενικότερα στις σύγχρονες 
βασιλικές κοπές, καθώς και σε εκείνες πολυάριθμων πόλεων.

Οι Ατταλίδες βασιλείς της Περγάμου ισχυρίζονταν ότι κατάγονταν από τον Τήλεφο, γιο του 
Ηρακλή και της Αύγης, όπως παραδίδεται από γοητευτικά κείμενα της αρχαίας γραμματείας151. 
Ο Τήλεφος και ο Ηρακλής απεικονίσθηκαν στις ζωφόρους του βωμού της Περγάμου. Ο Ηρακλής 
ενέπνευσε τους καλλιτέχνες και μας δώρισαν έργα της πλαστικής και ανάγλυφα με τη μορφή 
του, τα οποία εκτιμήθηκε ότι συναρτώνται με τους πολέμους κατά των Γαλατών (278/7 π.Χ.). 
Ωστόσο, απουσιάζει η απεικόνιση του ήρωα από τη νομισματική βασιλική εικονογραφία152. Η 
πρόταση να αναγνωρισθεί στην κεφαλή του Ηρακλέους ορισμένων αλεξανδρείων τετραδράχμων 
το πορτρέτο του Αττάλου Α΄ δεν έπεισε153.

Γύρω στο 250 π.Χ. η σατραπεία της βακτριανής αποστάτησε από τους Σελευκίδες υπό τον 
διοικητή της διόδοτο και κέρδισε την ελευθερία της, Theodotus, mille urbium Bactrianarum 
praefectus, defecit regemque se appellari iussit..., όπως γνωστοποιείται από τον Ιουστίνο (41.4.5) 
και άλλες γραμματειακές πηγές154. Τη μετάβαση από τη σελευκιδική επικυριαρχία στη βασιλεία 
του διοδότου διαφωτίζουν, άλλωστε, τα ίδια τα νομίσματα, τόσο τα τελευταία που εκδόθηκαν 
για τον Αντίοχο β΄ στην περιοχή, όσο και η εναρκτήρια παραγωγή του ελεύθερου βασιλείου της 
βακτριανής, εν ονόματι του διοδότου (Α΄ ή β΄)155. 

Στο θεμελιώδες έργο του Bopearachchi για την κατάταξη των βασιλέων, των εκδόσεων και του 
νομισματικού τους εικονολογίου, βαρύνουσα θέση κατέχει η μορφή του Ηρακλέους. δύο είναι 
οι εντυπωσιακές συνθέσεις με επίκεντρο τον Ηρακλή που σφράγισαν τα πολύτιμα βακτριανά 
νομίσματα. Η πρώτη δείχνει τον ημίθεο καθισμένο σε βράχο, όπου είναι απλωμένη η λεοντή του, 
να ακουμπά με το ένα χέρι στον βράχο και να στηρίζει το άλλο στο ρόπαλο ή να στηρίζει το 
ρόπαλο στο πόδι του. Η παράσταση αυτή επιβλήθηκε από τον Ευθύδημο Α΄ (230-200 π.Χ.) σε 
χρυσούς στατήρες, τετράδραχμα και υποδιαιρέσεις με το ωραίο πορτρέτο του156. Στη δεύτερη 
παράσταση, ο Ηρακλής φιλοτεχνήθηκε σε πλήρη νεότητα όρθιος, γυμνός να κρατά ρόπαλο και 
λεοντή στο ένα χέρι και με το άλλο να στεφανώνει την κεφαλή του, μια παράσταση με έντονο 
θεατρικό χαρακτήρα. Η εικόνα αυτή έχει την απαρχή της σε τετράδραχμα και υποδιαιρέσεις 
του βασιλέα δημητρίου Α΄ (200-190 π.Χ.), που φέρουν το πορτρέτο του157. Στα αργυρά τους 
τετράδραχμα και υποδιαιρέσεις χρησιμοποίησαν το ίδιο θέμα, με ορισμένες παρεκκλίσεις, οι 
βασιλείς Ευθύδημος β΄ (190-185 π.Χ.) (αρ. κατ. 173)158, Ζωίλος Α΄ (130-120 π.Χ.)159, λυσίας 
(120-110 π.Χ.)160 και Θεόφιλος (90 π.Χ.)161. μία μικρή παραλλαγή έχουν να επιδείξουν οι 
αργυρές εκδόσεις του Θεόφιλου, στις οποίες ο ήρωας έχει ήδη στεφάνι στην κεφαλή του162. Σε 
σπάνια τετράδραχμα του Αγαθοκλέους (190-180 π.Χ.), στον τύπο των αλεξανδρείων, αποδίδεται 

150. Συνδυάζεται στις οπίσθιες όψεις με έναν ιππέα (SNG ANS Macedonia, αρ. 1002), ή με τα αρχικά του 
βασιλικού τίτλου και ονόματος σε στεφάνι που σχηματίζουν δύο στάχεις (SNG Cop., αρ. 1168-1169).

151. hansen 19712, 5-6, 340-346, 408-409· huttner 1997, 175-190.

152. Συνοπτική παρουσίαση της νομισματοκοπίας των Ατταλιδών, βλ. hansen 19712, 216-221.

153. huttner 1997, 188-190.

154. Bopearachchi 1991, 41-46.

155. Bopearachchi 1991, 147-153.

156. Bopearachchi 1991, 47, 154-6, σειρές 1-16. Τον ίδιο τύπο επαναφέρουν σε αναμνηστικά τετράδραχμα 
για τον Ευθύδημο Α΄ και δημήτριο Α΄ ο Αγαθοκλής (ibid. 179, σειρές 16-17) και ο Αντίμαχος Α΄ για τον 
Ευθύδημο (ibid. 187, σειρά 10).

157. Bopearachchi 1991, 53, 164-166, σειρές 1-3. 

158. Bopearachchi 1991, 168-169, σειρές 1-4.

159. Bopearachchi 1991, 248-249, σειρές 1-5.

160. Bopearachchi 1991, 266-269, σειρές 1-7, όπου ο Ηρακλής κρατά και κλαδί φοίνικα.

161. Bopearachchi 1991, 308, σειρά 4.

162. Bopearachchi 1991, 307-308, σειρές 2-4.
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η κεφαλή Ηρακλέους, ταυτισμένη με βάση την επιγραφή ΑλΕξΑΝδΡΟΥ ΤΟΥ ΦΙλΙΠΠΟΥ με 
τον μακεδόνα στρατηλάτη163. Η κεφαλή ή προτομή του Ηρακλέους γενειοφόρος δίχως λεοντή 
ή με λεοντή, δίχως ή με ρόπαλο, αποδίδεται σε χάλκινα νομίσματα πολλών βασιλέων164, σε 
ολιγάριθμες δε περιπτώσεις ως οπισθότυπος εμφανίζεται η λεοντή ή το ρόπαλο του ήρωα165. Η 
πυκνή χρήση της μορφής του Ηρακλέους στα νομίσματα των βακτριανών βασιλέων οφείλεται 
στη μακεδονική παρουσία στην περιοχή και ασφαλώς στην επιθυμία τους να ακολουθούν τα 
εικονιστικά πρότυπα των ελληνιστικών ηγεμόνων.

Ο μιθριδάτης ΣΤ΄ ο Ευπάτωρ δεν συσχετίζεται από τους αρχαίους λόγιους με τον Ηρακλή. 
Αν εξαιρέσει κανείς ότι τα νομισματοκοπεία του εξέδιδαν νομίσματα με τους τύπους του μ. 
Αλεξάνδρου, ισχνά είναι τα στοιχεία που θα υποδείκνυαν την επιδίωξή του να προσεγγίσει τον 
ήρωα. Η κεφαλή στο λούβρο (πρώτο τέταρτο του 1ου αι. π.Χ.) που ταυτίζεται με τον βασιλέα 
του Πόντου και φέρει λεοντή, και το αγαλμάτιό του ως Ηρακλή από την Πέργαμο (αρχές 1ου 
αι. π.Χ.) στο βερολίνο (Staatliche Museen)166, δεν διασφαλίζουν την εξομοίωσή του με τον 
ήρωα. Αντίθετα, πιο εύλογη φαίνεται η εικονογραφική ευθυγράμμισή του με το ίνδαλμά του τον 
Αλέξανδρο. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν ορισμένα τετράδραχμα αλεξανδρείων τύπων, κομμένα στην Οδησσό 
κατά τις πρώτες δεκαετίες του 1ου αι. π.Χ., που υπογράφει ο υπάλληλος λάκω[ν]167, (αρ. 
κατ. 112). Από ορισμένους ερευνητές διατυπώθηκε η σκέψη ότι στη μορφή του Ηρακλέους 
αναγνωρίζονται φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά του μιθριδάτη, αλλά η επιχειρηματολογία δεν 
είναι πειστική168. Στην περίπτωση, πάντως, που εκφράσθηκε με αυτόν τον τρόπο η βούληση του 
μιθριδάτη να προβάλλεται με υπερβατικές διαστάσεις ως Ηρακλής, τότε εξέπεμπε συνειδητά 
προπαγανδιστικά μηνύματα στους μισθοφόρους στρατιώτες του, στους οποίους, κατά κύριο 
λόγο, απευθυνόταν αυτό το χρήμα.

Ο Ιούβας β΄, μετά τον θάνατο του πατέρα του Ιούβα Α΄, βασιλέως της Νουμιδίας, έζησε 
στη Ρώμη ως όμηρος και αργότερα ορίσθηκε από τον Οκταβιανό Αύγουστο βασιλέας 
της μαυριτανίας (25 π.Χ. - 23 μ.Χ.)169. Ιστορικός και φιλότεχνος, φέρεται από τις πηγές ως 
απόγονος του Ηρακλέους, πράγμα που επιβεβαιώνεται και από τη νομισματική μαρτυρία. Στην 
λιβύη επιχωρίαζε ο μύθος της συμπλοκής του Ηρακλέους με τον Ανταίο170. Όταν έφθασε ο 
ήρωας στην Ίρασσα, στον δρόμο του για τα μήλα των Εσπερίδων, προκάλεσε σε μονομαχία 
τον γιγαντιαίο Ανταίο και τον νίκησε. Κατόπιν ενώθηκε με την Ιφινόη, σύζυγο του νεκρού, και 
γέννησαν τον Παλαίμονα. Σύμφωνα με παραλλαγή που παραθέτει ο Πλούταρχος (Σερτώριος 
9.4-9) ο Ηρακλής παντρεύθηκε τη σύζυγο του Ανταίου και γέννησαν τον Σόφακα, ο οποίος έγινε 
βασιλέας και ίδρυσε προς τιμήν της μητέρας του Τίγγης την ομώνυμη πόλη της μαυριτανίας. 

Ο Ιούβας δεν θεωρούσε μόνον προπάτορά του τον Ηρακλή, αλλά ταυτιζόταν μαζί του171, όπως 
αποδεικνύεται από τα νομίσματά του. Ακολουθώντας και ξεπερνώντας το παράδειγμα των 
ελληνιστικών ηγεμόνων έθεσε στην κύρια όψη των δηναρίων του (17/8 μ.Χ.) την εντυπωσιακή 

163. Bopearachchi 1991, 177, σειρά 11.

164. Bopearachchi 1991, 160, σειρές 17-24 (Ευθύδημος Α΄), 166, σειρά 4 (δημήτριος Α΄), 166, σειρές 
17-24 (Ευθύδημος β΄), 166, σειρές 17-24 (Αγαθοκλής), 246, σειρά 35 (μένανδρος Α΄, 155-130 π.Χ.), 250, 
σειρά 6 (Ζωίλος Α΄), 263, σειρές 29-30 (Στράτων Α΄, 125-110 π.Χ.), 269, σειρές 8-9 (λυσίας), 280, σειρά 
2 (Αντιαλκίδας, 115-95 π.Χ. και λυσίας), 308, σειρές 5-6 (Θεόφιλος).

165. Bopearachchi 1991, 242, σειρά 28 και 246, σειρά 35 (μένανδρος Α΄), 250, σειρά 6 (Ζωίλος Α΄), 308, 
σειρά 6 (Θεόφιλος).

166. de Callataÿ 1997, 110-111˙ pollitt 2006, 65-66.

167. de Callataÿ 1997, 89 D4-R2a.

168. de Callataÿ 1997, 110-111· huttner 1997, 197.

169. huttner 1997, 211-220. Για τον ελληνισμό της Αφρικής, βλ. Desanges 2007, 167-184, και ιδιαιτέρως 
για τον Ιούβα, ibid. 171, 173.

170. Αναστασίου 1986, 82.

171. huttner 1997, 220.
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μορφή του ως άλλος Ηρακλής με λεοντή δίπλα στην επιγραφή REX JUBA. Στην οπίσθια πλευρά 
εικονίζονται τα σύμβολα του Ηρακλέους, η λεοντή που περιβάλλει το ρόπαλο, εκατέρωθεν του 
οποίου οι χαράκτες δεν παρέλειψαν να τοποθετήσουν το τόξο και το βέλος του (εικ. 10)172. Σε 
άλλα δηνάρια, όταν στην οπίσθια όψη υιοθετούνται διαφορετικά θέματα, διατηρείται η ίδια 
μορφή τοῦ πάντων ἱστορικωτάτου βασιλέων (Πλούταρχος, ό.π.), με την προσθήκη του ροπάλου 
στον αυχένα του.

Οι γενεαλογικοί μύθοι που θέλουν τον Ηρακλή ως γεννήτορα διαφόρων βασιλικών οίκων, 
ξεπερνούν τα όρια του ελληνικού κόσμου. Ο ήρωας-θεός αποτυπώθηκε σε πολυάριθμες 
εκδόσεις ηγεμόνων της κλασικής και ελληνιστικής εποχής, έως την ύστερη αρχαιότητα. 
Σπουδαίοι ή ελάσσονες μονάρχες της Αρμενίας, της βιθυνίας, της Παρθίας της Παφλαγονίας 
και ανατολικότερων βασιλείων επιζητούσαν να εδραιώσουν την εξουσία τους και να 
αποδείξουν την ισχύν τους, ανατρέχοντας σε μύθους που τους συνέδεαν με τον Ηρακλή. Αυτόν, 
που αντιπαλεύοντας με το τρομακτικό, το αποτρόπαιο, το αδύνατον, κέρδισε την αίγλη του 
ιδανικού ήρωα, ορισματικού μιας ολόκληρης εποχής, κορυφαίο σύμβολο για φιλόδοξους και 
ματαιόδοξους ηγεμόνες.

Κατερίνη λιάμπη

172. SNG Cop., αρ. 585. Ο τύπος της εμπρόσθιας όψης επαναλαμβάνεται και σε σπάνια δηνάρια, τα οποία 
φέρουν ως οπισθότυπο την μορφή του γιού του Πτολεμαίου, βλ. CnG, Inc. Electronic Auction 344, February 
2, 2015, αρ. 199.

Εικ. 10. 
Αργυρό δηνάριο, Ιούβα β΄, Καισάρεια, μαυριτανία  
(17/8 μ.Χ.).  
Roma numismatics limited, Auction 16 (26.09.2018), αρ. 125





σ τον αρχαίο ελληνικό κόσμο, ο οποίος χαρακτηρίζεται από έναν μεγάλο αριθμό πό-
λεων-κρατών και εθνών, μαρτυρείται ήδη από την ύστερη αρχαϊκή περίοδο έως και 
την ύστερη ελληνιστική εποχή, η δημιουργία διαφόρων ενώσεων πολιτικο-οικονομικού, 

στρατιωτικού, θρησκευτικού και πολιτειακού χαρακτήρα1, με τη μορφή αμφικτυονιών, συμμαχιών, 
ομοσπονδιών, Κοινών. Αν και οι συγκεκριμένες ενώσεις αποτελούσαν πολλές φορές πολύπλοκα 
δημιουργήματα, για τα οποία δεν υπάρχουν μονοσήμαντα χαρακτηριστικά στην οργάνωση και 
λειτουργία τους, η επίτευξη αυτής της ενότητας υπαγορευόταν από μια σειρά κοινών θεσμών σε 
πολιτικό, οικονομικό και θρησκευτικό επίπεδο. μέσω αυτών στόχευαν στην ενίσχυση της κοινής 
ταυτότητας, της κοινής άμυνας, αλλά κυρίως στην προστασία και διαχείριση των περιφερειακών 
οικονομιών με την εξασφάλιση της πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας, τη διευκόλυνση των 
συναλλαγών, την αύξηση των εσόδων και την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών2.

Εγγενές τμήμα αυτής της λειτουργίας των παραπάνω ενώσεων και μέρος των δεσμεύσεων 
ορισμένων συμμαχιών αποτελούσε η έκδοση κοινού νομίσματος για λόγους πολιτικο-στρατιωτι-
κούς, οικονομικo-εμπορικούς και φορολογικούς3. Οι ακριβείς ρυθμίσεις των κοινών νομισματο-
κοπιών διέφεραν σε καθεμία ομοσπονδία ή συμμαχία. Τα συμμαχικά ή κοινά νομίσματα ακολου-
θούν συνήθως τον ίδιο σταθμητικό κανόνα, ενίοτε φέρουν κοινές παραστάσεις και σε κάποιες 
περιπτώσεις αναγράφουν κοινό εθνικό. Ωστόσο, οι βασικές προϋποθέσεις ότι κοινές παραστά-
σεις και τεχνικές είναι πάντα ενδεικτικές νομισματικών ενώσεων, καθώς και ότι η παρουσία ενός 
κοινού εθνικού υποδηλώνει την ύπαρξη θεσμοθετημένων και οργανωμένων ομοσπονδιών είναι 
πλέον αμφισβητήσιμες από ορισμένους μελετητές4, όπως στην περίπτωση των νομισμάτων που 
εκδόθηκαν στο όνομα των Αρκάδων και των Χαλκιδέων της Θράκης στον 5ο αι. π.Χ. ή εκείνα με 
κοινή εικονογραφία των βοιωτών, των Κείων5 και των λυκίων του 6ου – 5ου αι. π.Χ. Τα εν λόγω 
νομίσματα αποτελούν, λοιπόν, κοινά μέσα συναλλαγής και πληρωμής και όχι εμβλήματα ενός 
ομοσπονδιακού κράτους που δεν μαρτυρείται από τις γραπτές πηγές για τις συγκεκριμένες πε-
ριόδους. Ωστόσο, οι πρακτικές για την κοπή κοινών νομισμάτων παγιώνονται με τη δημιουργία 
των επίσημων ομοσπονδιών στην ελληνιστική περίοδο, όταν οι θεσμοί τους έγιναν πιο ισχυροί 
και η παραγωγή ενός νομίσματος στο όνομα του Κοινού συχνότερη6.

μέσα σε αυτό το πλαίσιο επιλέγονται οι παραστάσεις των κοινών και συμμαχικών νομισμά-
των, οι οποίες απορρέουν από την ιστορία, τη μυθολογία, τη θρησκεία και την οικονομία κάθε 

1. Beck – Funke 2015, 2-3.

2. Mackil – van Alfen 2006, 204· Mackil 2015. 

3. Mackil – van Alfen 2006, 201-202, 220.

4. psoma – Tsangari 2003, 112-113· Mackil – van Alfen 2006, 205· Mackil 2015, 489-490.

5. papageorgiadou-Banis 1993, 9-11.

6. Mackil 2015, 490.
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περιοχής. Παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία τύπων, συμβόλων και μονογραφημάτων και έχουν κυ-
ρίως πολιτικό χαρακτήρα. μια από αυτές τις απεικονίσεις είναι και η μορφή του Ηρακλή, η 
οποία αποτελεί προσφιλές θέμα αυτών των ιδιότυπων συνασπισμών. μάλιστα, σε κάποιες 
περιπτώσεις εντάσσεται συστηματικά στο εικονογραφικό τους ρεπερτόριο από την αρχαϊκή 
περίοδο έως και την ύστερη ελληνιστική, ενώ σε κάποιες άλλες κοσμεί μόνο περιστασιακές 
κοπές. Ο Ηρακλής πέρα από το πρότυπο της ανδρείας και της σωματικής δύναμης, αποτε-
λεί πρότυπο ήθους και αρετής. Κυρίως όμως αντιμετωπίζεται ως ο βασικός εκφραστής της 
πανελλήνιας ιδέας. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του Ισοκράτη7, ο οποίος προκειμένου 
να τονίσει το πανελλήνιο ιδεώδες, συνέκρινε την αποστολή του βασιλιά της μακεδονίας Φι-
λίππου β΄ με την αποστολή του Ηρακλή. Η επιλογή λοιπόν της εικόνας του Ηρακλή, όπως 
προκύπτει, δεν είναι τυχαία, αλλά εξυπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες, προκειμένου μέσω της 
ηρωικής, ηγεμονικής και πολυδιάστατης προσωπικότητας του θεού-ήρωα, να διοχετευθούν 
μηνύματα ισχύος και εξουσίας, τα οποία σχετίζονταν με την επίκαιρη πολιτική και στρατιωτική 
κατάσταση.

Βοιωτοί

Ο Ηρόδοτος (6.108.5) αναφέρει πως οι βοιωτοί ήδη από το δεύτερο μισό του 6ου αι. π.Χ. είχαν 
δημιουργήσει μια πολιτική οργάνωση, μέσα στην οποία τα αμφικτυονικά φυλετικά κέντρα της 
Ογχηστού και της Κορώνειας έγιναν τα θρησκευτικά και ιδεολογικά σημεία αναφοράς για την 
ίδρυση του νέου κράτους, ενώ η Θήβα αντιπροσώπευε το πολιτικό κέντρο λήψης αποφάσεων.

Η στενή συνεργασία μεταξύ των πόλεων μαρτυρείται και από το σημαντικό μέγεθος των νομισμα-
τικών εκδόσεων που απεικονίζουν τη βοιωτική ασπίδα στην πρόσθια όψη και αρχικά, στην πίσω, 
έγκοιλο τετράγωνο όπου αναγράφονται σε ορισμένες περιπτώσεις τα εθνικά τους. Η ομοιομορφία 
στο βάρος και την τεχνοτροπία υποδηλώνει πιθανόν μία νομισματική ένωση ανάμεσα στις βοιωτικές 
πόλεις-μέλη8. Ωστόσο, σύμφωνα με τους Ε. Mackil και p. van Alfen, οι βοιωτικές κοπές που εντάσσο-
νται χρονολογικά στα τέλη του 6ου αι. – αρχές του 5ου αι. π.Χ. δεν πρέπει να θεωρούνται ως απόδει-
ξη ενός ανεπτυγμένου και πλήρως θεσμοθετημένου βοιωτικού ομοσπονδιακού κράτους, καθώς δεν 
έχουμε περαιτέρω σαφή στοιχεία που να βεβαιώνουν την ύπαρξή του αυτήν την περίοδο9.

Όταν το 446 π.Χ. οι βοιωτοί νίκησαν το αθηναϊκό στρατιωτικό σώμα κατοχής στην Κορώνεια, 
δημιουργήθηκε μια νέα συμμαχική οργάνωση για να αντιμετωπίσει την αναμενόμενη αντεπίθε-
ση, όπου ως πανίσχυρη κεντρική δύναμη αναδείχθηκε η Θήβα.

μέσα σε αυτή την απολυταρχική διάθεση, εκδόθηκαν νέα νομίσματα, στατήρες αιγινητικού 
σταθμητικού κανόνα, τα οποία κοσμούνται από ποικιλία τύπων και συμβόλων. Συνεχίζουν να 
φιλοξενούν στην πρόσθια όψη τη βοιωτική ασπίδα, ενώ στην πίσω, στη θέση του έγκοιλου 
τετραγώνου χαράσσεται πλέον αμφορέας, κεφαλή του Ηρακλή σε κατατομή ή κατά μέτωπον 
(εικ. 1), αλλά και ολόσωμες μορφές του θεού-ήρωα σε διηγηματικά στιγμιότυπα (εικ. 2-4): να 
πνίγει τα φίδια (δρακονοπνίγων), να κρατά τόξο και ρόπαλο, να γονατίζει για να τραβήξει τόξο, 
να κρατά τον δελφικό τρίποδα, παραπέμποντας στη γνωστή διαμάχη με τον θεό Απόλλωνα, 
ενώ τα όπλα του απεικονίζονται στις μικρότερες αργυρές υποδιαιρέσεις. Η προσεκτική χάραξή 
τους καθιστά τις κοπές αυτές εξαιρετικά δείγματα της νομισματικής μικροτεχνίας. Όλες οι πα-
ραστάσεις επιλέχτηκαν προσεκτικά με απώτερο σκοπό να προπαγανδίσουν τη νέα θεσμική αρχή, 
την Θήβα, ως εγγυήτρια πλέον της νέας τάξης πραγμάτων, η οποία αναλαμβάνει ηγεμονικό και 
πολεμοχαρή ρόλο στο Κοινό.

Η κυριαρχία της Σπάρτης στα επόμενα χρόνια μετά το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου 
(431-404 π.Χ.), η δημιουργία ενός αντισπαρτιατικού μετώπου, καθώς και η εισροή του περσικού 
χρυσού στην Ελλάδα με σκοπό τη στήριξη της συμμαχίας, δημιούργησε τις προϋποθέσεις ώστε η 

7. Ισοκράτης, Φίλιππος 154.

8. Beck – Ganter 2015, 138.

9. Mackil – van Alfen 2006, 228.

Εικ. 1. 
Αργυρός στατήρας Θήβας 
Πηγή: BCD Boiotia, αρ. 422

Εικ. 2. 
Αργυρός στατήρας Θήβας  
Πηγή: BCD Boiotia, αρ. 413

Εικ. 3. 
Αργυρός στατήρας Θήβας 
Πηγή: BCD Boiotia, αρ. 415

Εικ. 4. 
Αργυρός στατήρας Θήβας
Πηγή: BCD Boiotia, αρ. 416
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Θήβα να εκδώσει μια σειρά υποδιαιρέσεων από ήλεκτρο (εικ. 5)10. Η επιλογή των τύπων, κεφαλή 
διονύσου στην πρόσθια όψη και Ηρακλή δρακονοπνίγοντα στην πίσω, ομόλογη σε ποιότητα και 
συμβολισμό με τις νομισματοκοπίες των συμμαχίδων πόλεων της μικράς Ασίας (αρ. κατ. 265), 
λειτουργεί ως μέσο, προκειμένου να δηλώσει τις διαθέσεις της Θήβας στις επικείμενες πολεμι-
κές αναμετρήσεις εναντίον της Σπάρτης.

με την επανασύσταση του βοιωτικού Κοινού στις αρχές του 4ου αι. π.Χ., στην οποία προχώρησαν 
οι βοιωτοί μετά την απελευθέρωση της Θήβας από τον σπαρτιατικό ζυγό το 379 π.Χ., εκδόθηκαν 
αργυρά και για πρώτη φορά χάλκινα νομίσματα. Αν και οι θεματικοί τύποι πολλαπλασιάζονται, 
από τον εικονογραφικό κύκλο δεν εξαιρείται ο Ηρακλής, καθώς σε μια έκδοση απεικονίζεται στην 
πρόσθια όψη η αγένειος κεφαλή του και στην πίσω τα όπλα του (379-338 π.Χ.) (αρ. κατ. 240).

Κατά τη διάρκεια του 3ου αι. π.Χ., στη χάλκινη νομισματοκοπία του Κοινού απεικονίζεται επίσης η αγέ-
νειος κεφαλή του θεού-ήρωα11 στην πρόσθια όψη, ενώ θεοί του Ολύμπου κοσμούν την πίσω (εικ. 6). 
Η χάραξη της κεφαλής του Ηρακλή ακολουθεί τα καλλιτεχνικά πρότυπα του μεγάλου Αλεξάνδρου.

Η βοιωτία12 υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους τόπους θρησκευτικής λατρείας που σχετί-
ζονται με τον Ηρακλή, όπως τεκμηριώνεται από τα ευρήματα που έδωσαν οι ανασκαφές τόσο 
στη Θήβα, όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Στη βοιωτία, πάνω στον Κιθαιρώνα, τοποθετείται 
η σκηνή της περίφημης συνάντησης του ήρωα με τις δυο γυναίκες, την Αρετή και την Κακία13, 
όπου φυσικά επέλεξε την Αρετή. Παράλληλα, ο Ηρακλής κατέχει εξέχουσα θέση και στον θη-
βαϊκό λατρευτικό μύθο, καθώς η Θήβα αποτελεί τη γενέτειρα του14. Επιβεβαιώνεται με βάση 
τα αρχαιολογικά στοιχεία15, ότι η λατρεία του στη Θήβα δεν συνήδε με την ιδιότητά του ως 
ήρωα-θεού, αλλά ως ήρωα προμάχου και προστάτη της πόλης. Ο Ηρακλής αντιπροσώπευε τη 
Θήβα στις διάφορες μυθολογικές διενέξεις με άλλες πόλεις, οι οποίες με τη σειρά τους αντι-
κατοπτρίζουν ενδοβοιωτικές συγκρούσεις ήδη από τα προϊστορικά χρόνια16. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελεί η σύγκρουση της Θήβας με τον Ορχομενό για τον έλεγχο της εισροής 
των φυσικών υδάτων στη λεκάνη της Κωπαΐδας, όπου η διαμάχη έληξε, φυσικά, με τη νίκη της 
Θήβας, μετά την παρέμβαση του Ηρακλή και την αναμέτρησή του με τον Εργίνο, μυθικό βασιλιά 
του Ορχομενού.17 Επίσης, ήδη από την πρώτη δεκαετία του 6ου αι. π.Χ., η βοιωτική ασπίδα, 
το κατεξοχήν σύμβολο του Κοινού, εξισώνεται με εκείνη του Ηρακλή, όπως περιγράφεται στο 
επικό ποίημα Ασπίς του Ψευδο-Ησιόδου, αποτελώντας έτσι μέσο διοχέτευσης μηνυμάτων των 
θηβαϊκών ηγεμονικών φιλοδοξιών18.

10. Για τις διαφορετικές απόψεις που έχουν διατυπωθεί για τη χρονολόγηση των εν λόγω νομισμάτων, βλ. 
παρακάτω.

11. BCD Boiotia, αρ. 83-86.

12. Παπαχατζής 1981, 38-51.

13. ξενοφών, Απομνημονεύματα 2.1.11.

14. Όμηρος, Ιλιάδα 19.98-119, 24.323-325· Ησίοδος, Θεογονία 943-944.

15. Αραβαντινός 2015.

16. kürh 2006, 370.

17. Beck – Ganter 2015, 133.

18. kürh 2006, 370-371.

Eικ. 6. 
Χαλκό νόμισμα βοιωτίας 
Πηγή: BCD Boiotia, αρ. 85

Εικ. 5. 
δραχμή Θήβας από ήλεκτρο 
Πηγή: nomos 7, 15.5.2013, αρ. 89 (Spina Collection)
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Θεσσαλοί

Στα τέλη του 7ου αι. π.Χ., οι σημαντικότερες πόλεις της Θεσσαλίας ενώθηκαν σε μία ομοσπονδία 
με τη μορφή συμμαχικής διοίκησης, για πολεμικούς μόνο σκοπούς, με την εκλογή σε περίοδο πο-
λέμου ενός εθνικού ηγέτη, του ταγού. Στο δεύτερο μισό του 6ου αι. π.Χ. η Θεσσαλία διαιρέθηκε 
σε τέσσερις διοικητικές ενότητες (τετράδες): την Εστιαιώτιδα, τη Θεσσαλιώτιδα, την Πελασγιώτιδα 
και τη Φθιώτιδα. Η ιστορία της περιοχής καθ’ όλη τη διάρκεια του 5ου αι. π.Χ. παραμένει άγνωστη. 
Ωστόσο, χάρη στη νομισματική παραγωγή διαφαίνεται ότι οι θεσσαλικές πόλεις από το πρώτο 
μισό του 5ου αι.19 έως και τα τέλη του 5ου - αρχές 4ου αι. π.Χ. ανήκαν σε μία ενιαία νομισματική 
ένωση πολιτικο-οικονομικού χαρακτήρα, υπό τον έλεγχο της εξουσίας του θεσσαλικού κράτους20.

Οι όψεις αυτών των πρώιμων χρονικά νομισμάτων κοσμούνται από μια ποικιλία παραστάσεων, όπως 
το δίπτυχο των ταυροκαθαψίων,21 το ημίτομο αλόγου που εκπηδά από βράχο ή η προτομή αλόγου, ενώ 
στην πίσω, ο κόκκος σίτου, η τρίαινα, το ρόπαλο ή η γενειοφόρος κεφαλή του Ηρακλή με λεοντή, όπου 
αναγράφεται επίσης και το εθνικό ΦΕΘΑ ή ΦΕΤΑ (εικ. 7)22. Προς τα τέλη του 5ου αι. π.Χ. το Θεσσαλικό 
Κοινό ακολουθεί νέους τύπους, χαράσσει ιππέα ή άλογο στις πρόσθιες, ενώ στις πίσω αποτυπώνει μια 
σειρά αφηγηματικών παραστάσεων. Από αυτά τα εξαιρετικά δείγματα μικροτεχνίας, διακρίνεται ένα και 
μοναδικό αργυρό νόμισμα (unicum) (εικ. 8). Πρόκειται για τον αργυρό οβολό της Φαρκαδώνας, στο 
οποίο ο Ηρακλής παριστάνεται στην πίσω όψη όρθιος με λεοντή, ρόπαλο και τόξο23.

Στα τέλη του 5ου αι. και στις αρχές του 4ου αι. π.Χ. η κεφαλή του γενειοφόρου Ηρακλή είτε κατά 
μέτωπον24 (εικ. 9-10) είτε σε κατατομή κοσμεί την πρόσθια όψη των αργυρών υποδιαιρέσεων 
της Σκοτούσσας25.

Πλούσια σε μυθολογικούς συμβολισμούς, η γη της Θεσσαλίας ήταν φυσικό επακόλουθο να απο-
τυπώσει στα νομίσματά της τη μορφή του ήρωα. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εικόνα 
του Ηρακλή εντοπίζεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις σε σπάνιες κοπές του Κοινού στη διάρκεια 
του 5ου αι. π.Χ., ενώ κοσμεί σχεδόν αποκλειστικά την παραγωγή της Σκοτούσσας.

Η περιοχή της Θεσσαλίας διεκδικεί τη σύνδεση της με τον μυθικό ήρωα μέσα από διάφορες 
παραλλαγές των μύθων. Είτε ως γενάρχη των Αλευαδών, ίσως και των Εχεκρατιδών26, όπως 
παραδίδεται στη μυθική θεσσαλική γενεαλογία27, είτε γιατί ο Ηρακλής βοήθησε τον βασιλιά Αι-
γίμιο εναντίον των λαπιθών, οπότε και κέρδισε τη Θεσσαλία ως αντάλλαγμα.28. Όποια κι αν είναι 
η ερμηνεία, βέβαιο είναι ότι η χάραξη της μορφής του αποτελεί αριστούργημα της νομισματικής 
μικροτεχνίας. Ας υπογραμμιστεί, τέλος ότι η λατρεία του Ηρακλή είναι ευρέως διαδεδομένη στη 
Θεσσαλία, καθώς τεκμηριώνεται αρχαιολογικά σε πολλές θεσσαλικές πόλεις29.

Οιταίοι

Το έθνος των Οιταίων30 (αρ. κατ. 163-165) επιχωρίαζε στον κυρίως ορεινό όγκο της Οίτης. 
Πρωτεύουσα των Οιταίων ήταν η Ηράκλεια, η οποία δημιουργήθηκε το 426 π.Χ. από τους Σπαρ-
τιάτες. Σταθμό στην ιστορική πορεία της Ηράκλειας και των Οιταίων αποτέλεσε το 371 π.Χ., όταν 
ο Ιάσων των Φερών κατέλαβε την Ηράκλεια και διένειμε τα εδάφη στους μαλιείς και τους 

19. psoma – Tsangari 2003, 114.

20. Παπαευαγγέλου 1998, 51· Bouchon – helly 2015, 238-239.

21. liampi 1996β· BCD Thessaly, αρ. 1-22.

22. Franke 1973.

23. Παπαευαγγέλου 1998, 47, σημ. 21· BCD Thessaly, αρ. 608.

24. BCD Thessaly, αρ. 734.

25. BCD Thessaly, αρ. 735 κ.εξ.

26. helly 1995, 102, 106, 119.

27. Πίνδαρος, Πυθιόνικος 10.62-71.

28. διόδωρος 4.37, 4.58.6.

29. Mili 2015, 125. 

30. βαλασιάδης 2004, 173-184· Rousset 2015, 225-230.

Eικ. 7. 
Αργυρό ημίδραχμο Θεσσαλών 
Πηγή: BCD Thessaly, αρ. 19

Eικ. 8. 
Αργυρό ημίδραχμο Φαρκαδώνας 
Πηγή: BCD Thessaly, αρ. 1274

Eικ. 9. 
Αργυρό ημιωβόλιο Σκοτούσσας 
Πηγή: nomos 4, 10.5.2011, αρ. 1335 (BCD Collection)

Eικ. 10. 
Αργυρός οβολός Σκοτούσσας 
Πηγή: BCD Thessaly, αρ. 736

88 ΗΡΑΚλΗΣ ΗΡΩΣ δΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΟΣ



Oι άθλοι του ΗράκλΗ - Η πορειά γιά τΗν άθάνάσιά 89

Οιταίους31. Οι Οιταίοι τότε απέκτησαν ένα αστικό κέντρο και έθεσαν τις βάσεις για την περαιτέρω 
οικονομική τους ανάπτυξη. Εξέδωσαν νομίσματα στον αιγινητικό σταθμητικό κανόνα, ακολουθώντας 
τις θεσσαλικές παραδόσεις. Η θεματογραφία που ορίζει τις όψεις τους είναι ο «ξιφήρης λέων» και η 
μορφή του όρθιου Ηρακλή, η οποία πιθανότατα αναπαριστά κάποιον αγαλματικό τύπο του μυθικού 
ήρωα32. Οι ηράκλειοι τύποι, εμπνευσμένοι από το μυθολογικό υπόβαθρο της περιοχής, θα μονοπω-
λήσουν τις όψεις των οιταϊκών αργυρών κοπών καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του νομισματοκο-
πείου. Όμοιους τύπους για την πρόσθια όψη υιοθετεί και η πρωτεύουσά τους η Ηράκλεια, ενώ για 
την πίσω όψη περιορίζεται στη χάραξη των συμβόλων του ήρωα.

Είναι εμφανής η ιδιαίτερη σημασία που είχε η λατρεία του Ηρακλή στην περιοχή της Οίτης. Ο 
μύθος, ο οποίος τοποθετεί τον θάνατο του Ηρακλή στην Οίτη, κοντά στην Τραχίνα, σχετίζεται 
οπωσδήποτε με πραγματικό χώρο λατρείας, ο οποίος έχει ερευνηθεί ανασκαφικά33. Εκεί, κάθε 
τέσσερα χρόνια, ετελείτο εορτή πυράς με θυσίες βοδιών και αγώνες. Παραδίδεται, επίσης, ότι 
οι Οιταίοι είχαν μια ιδιαίτερη λατρεία του θεού, καθώς τον τιμούσαν ως Κορνοπίωνα, επειδή 
κάποτε τους λύτρωσε από την επιδρομή των ακρίδων. Κοντά στην Ηράκλεια βρισκόταν και ο 
τάφος της τελευταίας συζύγου του, της δηιάνειρας.

Μαλιείς – Λαμιείς

Oι μαλιείς34 αποτελούσαν μια μικρή εθνότητα, η οποία έκοβε νομίσματα, εξέδιδε ψηφίσματα 
στο πλαίσιο της δελφικής Αμφικτυονίας και συμμετείχε σε πολέμους. δυστυχώς, όμως, δεν μπο-
ρούμε να βεβαιώσουμε την ύπαρξη μιας κοινοπραξίας, αφού οι πηγές δεν αναφέρουν ξεκάθαρα 
κάποια σχετική πληροφορία. Το μόνο που μπορούμε να υποθέσουμε με βάση τη νομισματική 
παραγωγή, είναι ότι η εναλλαγή των επιγραφών λΑμΙΕΩΝ / μΑλΙΕΩΝ στα νομίσματα, δείχνει 
ότι μέσα στη μαλίδα αναπτύχθηκαν δυο τοπικές πολιτικές ταυτότητες, αυτή που εξέφραζε το 
εθνικό της πόλης και αυτή που εξέφραζε το «εθνικό» του έθνους.

Ως εκδότρια αρχή, οι μαλιείς εξέδωσαν αργυρά και χάλκινα νομίσματα. Ιδιαιτέρως τα χάλκινα (αρ. κατ. 
204-205) αντλούν τη θεματική τους από τον μυθικό κύκλο του Ηρακλή, αποτυπώνοντας τη θεά Αθηνά 
στην πρόσθια όψη και τον Ηρακλή τοξεύοντα πτηνά στην πίσω, κάνοντας άμεση αναφορά στον άθλο 
του ήρωα. Η απεικόνιση αυτή κοσμεί αδιάλειπτα το σύνολο της νομισματικής παραγωγής τους και 
τοποθετείται χρονικά στα τέλη του 4ου αι. π.Χ. Το εικονογραφικό αυτό θέμα έχει ιδιαίτερο ιστορικό συμ-
βολισμό, καθώς πιθανότατα συνδέεται με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των διαδόχων στην περιοχή.

Οι λαμιείς, οι οποίοι αποτελούν το αστικό κέντρο των μαλιέων, εκδίδουν αργυρά και χάλκινα νομί-
σματα. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι και οι λαμιείς φιλοξενούν παραστάσεις από τον εικονο-
γραφικό κύκλο του Ηρακλή μόνο στη χάλκινη παραγωγή του νομισματοκοπείου, η οποία χρονολο-
γείται στο πρώτο μισό του 4ου αι. π.Χ. (αρ. κατ. 201-203). δεν γνωρίζουμε εάν συνδέονται με κάποιο 
ιστορικό γεγονός, ωστόσο οι νομισματικοί τύποι ερμηνεύονται από τις τοπικές λατρείες της περιοχής. 
Απόκλιση από την παγιωμένη εικονογραφία των αργυρών νομισμάτων της λαμίας σημειώνεται στις 
δραχμές της πόλης (αρ. κατ. 183), όπου στην πίσω όψη τους χαράσσεται ο Ηρακλής καθιστός. Φυσι-
κά, η επιλογή του εικονογραφικού θέματος εξηγείται αρχικά από την τοπική παράδοση. Τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά όμως αυτής της έκδοσης μας οδηγούν στο συμπέρασμα, ότι αυτή συνδέεται με την 
απελευθέρωσή της πόλης από τον δημήτριο Πολιορκητή.

Μακεδόνες

Σύμφωνα με τον μ. Χατζόπουλο35, η μακεδονία συγκαταλέγεται μαζί με τη Θεσσαλία και την 
Ήπειρο στα μοναρχικά έθνη της βόρειας Ελλάδας, σε αντίθεση με εκείνα της νότιας (Αιτωλοί 
και Αχαιοί) που χαρακτηρίζονται ως ομοσπονδιακές συμπολιτείες. Ανάμεσα στο 360 και το 323 π.Χ., 

31. διόδωρος 15.57.2.

32. Biesantz 1965, 139.

33. Πάντος 2018, 303-319.

34. Γεωργίου 2004, 157-172· Γεωργίου 2014.

35. hatzopoulos 2003· hatzopoulos 2015.
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η μακεδονία (με εξαίρεση τη βασιλική γη) διαιρέθηκε σε αυτόνομους πολιτικούς φορείς (με 
συνέλευση, βουλή και αξιωματούχους), οι οποίοι ανήκαν σε τρεις (και αργότερα τέσσερις) 
στρατιωτικές και διοικητικές περιφέρειες, γνωστές ως μερίδες, και οι οποίοι λειτουργούσαν 
σε συνδυασμό με τα παραδοσιακά όργανα του έθνους-κράτους, τον βασιλιά και την κοινή 
συνέλευση36. Εκτός λοιπόν από τα πολύ γνωστά νομίσματα που εκδόθηκαν στο όνομα των 
μακεδόνων βασιλέων, μαρτυρούνται στην περίοδο των τελευταίων Αντιγονιδών και ‘αυτόνομες’ 
αργυρές και χάλκινες κοπές στο όνομα του Κοινού ή του έθνους των μακεδόνων, καθώς και 
των ΑμΦΑξΙΩΝ και των βΟΤΤΕΑΤΩΝ, συνοδευόμενες ή μη από το εθνικό μΑΚΕδΟΝΩΝ. Θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι ήδη από το τρίτο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ., οι Αμφάξιοι, που κατοικούσαν 
στην περιοχή ανάμεσα στους ποταμούς Αξιό και Στρυμόνα, οι βοττεάτες, που κατοικούσαν γύρω 
από την εύφορη πεδιάδα της Πέλλας, καθώς και η Άνω μακεδονία και η περιοχή του Στρυμόνα 
αποτελούσαν στρατιωτικές μερίδες για τη στελέχωση στρατευμάτων. Η εικονογραφία των εν λόγω 
νομισμάτων είναι στρατιωτικού χαρακτήρα, με αναφορά στις χερσαίες και ναυτικές στρατιωτικές 
μακεδονικές δυνάμεις. Ωστόσο η απεικόνιση της αγένειου κεφαλής του Ηρακλή, καθώς και των 
όπλων του, συγκεκριμένα του ροπάλου, που απεικονίζεται επίσης και ως επίσημα στη μακεδονική 
ασπίδα των αργυρών νομισμάτων του μακεδονικού Κοινού (εικ. 11), συνδέεται με τη βασιλική 
εικονογραφία λόγω της μυθολογικής προέλευσης του πρώτου βασιλικού οίκου από τον Ηρακλή 
Πατρώο, αλλά και με την τοπική λατρεία του θεού-ήρωα ως Κυναγίδα, προστάτη των κυνηγών37 
(αρ. κατ. 21-22, 80, 250-252).

Ακαρνάνες

Οι Ακαρνάνες κατοικούσαν στο δυτικό μέρος της Κεντρικής Ελλάδας, συγκεκριμένα στην κοιλά-
δα του Αχελώου, πηγή ζωής των πόλεων της περιοχής. Εμφανίζονται για πρώτη φορά στα μέσα 
του 5ου αι. π.Χ., όταν συντάσσονται για να αποσπάσουν τις ακτές της χώρας τους από τους Κο-
ρίνθιους αποίκους. Σύμφωνα με συγκεκριμένες αναφορές της αρχαίας ελληνικής γραμματείας38, 
συνεπήγησαν σε Κοινό κατά το πρώτο μισό του 4ου αι. π.Χ., το οποίο συνέχισε να υφίσταται και 
στους επόμενους αιώνες39.

Η νομισματοκοπία των πόλεων της Ακαρνανίας αρχίζει τις τελευταίες δεκαετίες του 5ου αι. 
π.Χ. (420-380 π.Χ.), στο πλαίσιο του Πελοποννησιακού πολέμου (431-404 π.Χ.), με την έκδοση 
νομισμάτων ιδίου σταθμητικού κανόνα, του κορινθιακού, και ιδίων τύπων, με κύρια παράσταση 
τον ανθρωπόμορφο ταύρο, προσωποποίηση του ποταμού Αχελώου, στα οποία αναγράφεται το 
εθνικό της πόλης σε συντετμημένη μορφή (εικ. 12), όπως παρατηρείται στη Θεσσαλία και τη 
βοιωτία, γεγονός το οποίο υποδηλώνει πιθανόν την οργάνωση των πόλεων σε ένα ομοσπον-
διακό κράτος40.

Απόκλιση από τη συνήθη νομισματική εικονογραφία της περιοχής σε αυτή τη χρονική περίοδο, 
εντοπίζεται στην Αλύζια, πλησίον της οποίας μαρτυρείται ιερό του Ηρακλή41. Η πόλη εκδίδει 
εκείνη την περίοδο μικρές υποδιαιρέσεις με τη γενειοφόρο κεφαλή του θεού-ήρωα με λεοντή 
στην πρόσθια όψη, αντικαθιστώντας την κεφαλή του Αχελώου που απεικονίζεται στα νομίσματα 
των άλλων πόλεων. Οι δραχμές με τη γενειοφόρο κεφαλή του Ηρακλή σε απόδοση τριών τε-
τάρτων στην πρόσθια όψη και τη φαρέτρα και το τόξο στην πίσω, έχουν αποδοθεί επίσης στο 
νομισματοκοπείο της Αλυζίας (αρ. κατ. 30, 222). Τα χάλκινα νομίσματα της πόλης του 4ου αι. 
π.Χ. απεικονίζουν επίσης την κεφαλή και τα όπλα του θεού-ήρωα (αρ. κατ. 31)42. Η σημασία του 
Ηρακλή για την πόλη φαίνεται και στις επόμενες κοπές, που εξέδωσε η Αλύζια στο δεύτερο μισό 

36. hatzopoulos 2015, 321-322· Τουράτσογλου 2010, 16-17.

37. Τουράτσογλου 2016β, 622-632· kremydi 2018, 296.

38. ξενοφών, Ελληνικά 4.6.4

39. Freitag 2015, 68.

40. psoma 2007. βλ. ωστόσο Freitag 2015, 83.

41. Στράβων 10.2.21.

42. psoma 2007, 14-15 και 18.

Εικ. 11. 
Αργυρό τετρώβολο μακεδόνων  
Πηγή: Bertolami Fine Arts 12, 29.10.2014, αρ. 288

Εικ. 12. 
Αργυρό ημίδραχμο Ακαρνάνων  
Πηγή: BCD Akarnania, αρ. 8
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του 4ου αι. π.Χ., στατήρες (πώλους) (εικ. 13) και δραχμές κορινθιακού τύπου, στους οποίους το 
δηλωτικό της αρχής της εν λόγω πόλης αποτέλεσαν επίσης τα όπλα του Ηρακλή43. Προφανώς, 
η σύνδεση της πόλης με τον θεό-ήρωα ήταν καθοριστικό στοιχείο της ταυτότητάς της στην 
περιοχή.

Η κατεξοχήν ομοσπονδιακή νομισματοκοπία των Ακαρνάνων, με την έκδοση χρυσών νομισμάτων 
αττικού μέτρου βάρους, καθώς και αργυρών κερκυραϊκού σταθμητικού κανόνα, που φέρουν την 
απεικόνιση του ποτάμιου θεού Αχελώου στην πρόσθια όψη, ενώ στην πίσω τον Απόλλωνα Άκτιο 
και το εθνικό ΑΚΑΡΝΑΝΩΝ44, αρχίζει στα μέσα του 3ου αι. ή ανάμεσα στο 230/20 και το 167 π.Χ.45. 
Στις χάλκινες εκδόσεις του Κοινού, οι οποίες χρονολογούνται στη διάρκεια του 3ου αι. π.Χ., απει-
κονίζεται επίσης η αγένειος κεφαλή του Ηρακλή στην πρόσθια όψη και στην πίσω η κεφαλή του 
Αχελώου (αρ. κατ. 81)46.

Η νομισματοκοπία των Ακαρνάνων διακόπτεται μετά το 167 π.Χ., όταν η λευκάδα, που είχε 
λειτουργήσει ως ομοσπονδιακό νομισματοκοπείο, αποσπάστηκε από το Κοινό. Νέα έδρα του 
Κοινού γίνεται πλέον το Θύρρειον47, όπου συνεχίζεται η κοπή νομισμάτων ακαρνανικών τύπων 
ανάμεσα στο 168/7-160 π.Χ.48 (σε ορισμένα από αυτά αναγράφεται το εθνικό της ομοσπονδίας 
σε μορφή μονογραφήματος), αλλά και αθηναϊκών στεφανηφόρων (δίδραχμα αττικού σταθμητι-
κού κανόνα) στο πρώτο τέταρτο του 1ου αι. π.Χ.49.

Ο γενειοφόρος και όρθιος Ηρακλής που κρατάει λεοντή και ρόπαλο –παράσταση που θα μπο-
ρούσε να αναφέρεται σε κάποιον αγαλματικό του τύπο– κόσμησε επίσης την πίσω όψη των 
ιδιαίτερης καλλιτεχνικής αξίας αργυρών στατήρων, στην οποία αναγράφεται το εθνικό 
ΑΚΑΡΝΑΝΩΝ (αρ. κατ. 169). Σύμφωνα με τον Ο. Dany50, εκδίδονται πιθανόν ανάμεσα στα τέλη 
του 3ου αι. και το πρώτο μισό του 2ου αι. π.Χ. Το βάρος τους, η τεχνική κατασκευής τους, καθώς 
και η ομοιότητα των παραστάσεών τους με τους στατήρες της λευκάδας, που χρονολογούνται 
στην περίοδο του Α΄ μιθριδατικού πολέμου (89-85 π.Χ.)51, συνηγορούν στη χρονολόγηση της 
έκδοσης των εν λόγω ακαρνανικών στατήρων στο πρώτο τέταρτο του 1ου αι. π.Χ., για τις ανά-
γκες των Ρωμαίων.

Η επιλογή από τους Ακαρνάνες του εικονογραφικού θέματος του Ηρακλή52, το οποίο είναι 
εμπνευσμένο από τη μυθολογική διαμάχη του Ηρακλή με τον Αχελώο για τη διεκδίκηση της 
δηιάνειρας (αρ. κατ. 81), πιθανότατα υποκρύπτει έναν συμβολισμό, ο οποίος σχετίζεται με την 
εδαφική διαμάχη ανάμεσα στην Ακαρνανία και Αιτωλία για τον έλεγχο των φυσικών πόρων του 
ποταμού.

Αιτωλοί

Ισχυρό κράτος στην Ελλάδα ήταν η Αιτωλική Συμπολιτεία53. Την αύξηση της επιρροής της οφεί-
λει στην απόκρουση της εισβολής των Γαλατών το 279 π.Χ., όμως η εδαφική της επέκταση άρχι-
σε μισό αιώνα πριν, κατά τη διάρκεια των πολέμων των διαδόχων. Η νομισματική παραγωγή της 
περιλαμβάνει χρυσές και αργυρές εκδόσεις, οι οποίες χρονολογούνται στον 3ο αι. π.Χ. Η έκδοση 
αργυρού νομίσματος συνεχίστηκε και κατά το πρώτο μισό του 2ου αι. π.Χ. Πολυπληθής είναι και 
η χάλκινη παραγωγή, η οποία ξεκινά ήδη από τον πρώιμο 3ο αι. π.Χ.

43. BCD Akarnanien und Aetolien, αρ. 59 κ.εξ.

44. BCD Akarnanien und Aetolien, αρ. 14 κ.εξ.

45. Schwabacher 1953, 219· Dany 1999, 308· psoma-Tsangari 2003, 119· Freitag 2015, 85.

46. BCD Akarnanien und Aetolien, αρ. 32 κ.εξ.

47. Dany 1999, 308· Στόγιας 2004, 204.

48. BCD Akarnanien und Aetolien, αρ. 387 κ.εξ.

49. liampi 1996α· BCD Akarnanien und Aetolien, αρ. 403 κ.εξ.· de Callataÿ 2015, 266-267.

50. Dany 1999, 306-307.

51. de Callataÿ 2015.

52. Wünsche 2003, 271-273.

53. Tsangari 2007, 19· Funke 2015, 87.

Εικ. 13. 
Αργυρός στατήρας Αλυζίας  
Πηγή: BCD Akarnania, αρ. 59
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Η εικονογραφία των Αιτωλών παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς τα θέματα με τα 
οποία επιλέγει να κοσμήσει τις όψεις των πρώτων νομισμάτων της συνδέονται με τον γνωστό 
μύθο του Καλυδωνίου κάπρου και την Αταλάντη, ο οποίος απορρέει από την τοπική παράδοση. 
Στη συνέχεια, στις χρυσές και αργυρές κοπές που εκδίδει η Αιτωλική Συμπολιτεία στον 3ο αι. π.Χ., 
εισάγονται στο εικονογραφικό πρόγραμμά οι τοπικές λατρείες του Θέρμιου Απόλλωνα, της Αρ-
τέμιδος λαφρίας και της καθιστής Αιτωλίας επάνω σε γαλατικές ασπίδες (ή σε γαλατικές και 
μία μακεδονική ασπίδα). Στο πλαίσιο αυτό της εισαγωγής των νέων στοιχείων, ιδιαίτερη θέση 
κατέχει ο Ηρακλής, η κεφαλή του οποίου κοσμεί δύο σπανιότατες εκδόσεις χρυσών δραχμών 
και αργυρών τετραδράχμων.

μόνο δύο χρυσές δραχμές απαρτίζουν την πρώτη έκδοση54, στην οποία απεικονίζεται αγένειος 
κεφαλή Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά και στην πίσω όψη καθιστή η Αιτωλία επί γαλατικών 
ασπίδων και μίας μακεδονικής. Χρονικά τοποθετούνται στα χρόνια του δημητριακού πολέμου 
(239-229 π.Χ.).

Στη δεύτερη έκδοση55, στην οποία εντάσσεται και το νόμισμα της έκθεσης (αρ. κατ. 83), απεικο-
νίζεται στην πρόσθια όψη ο Ηρακλής γενειοφόρος με τη λεοντή στους ώμους, δεμένη με κόμπο 
στο λαιμό, και στην πίσω όψη η μορφή της Αιτωλίας. Η σειρά αυτή συνδέεται με τις πολεμικές 
αναμετρήσεις των Αιτωλών μετά το 220 π.Χ., ήτοι ο Συμμαχικός πόλεμος (220-217 π.Χ.) και 
ο Α΄ μακεδονικός πόλεμος (215-205 π.Χ.).

Ένα πρώτο κοινό χαρακτηριστικό των δυο αυτών εκδόσεων αποτελεί η σπανιότητά τους, καθώς 
κάθε έκδοση αποτελείται από δυο και μόνο νομίσματα, γεγονός που υποδηλώνει ότι επρόκειτο 
για εξαιρετικά βραχύβιες κοπές. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η διαφορετική εικονογραφική 
προσέγγιση του Ηρακλή –στην πρώτη περίπτωση αγένειος με λεοντή και στη δεύτερη γενειοφό-
ρος χωρίς λεοντή–, η οποία δικαιολογείται από τη διαφορετική χρονική στιγμή κατά την οποία 
παρήχθησαν.

Περί το 205 π.Χ. το Κοινό των Αιτωλών υιοθέτησε έναν νέο τύπο για τις χάλκινες εκδόσεις 
εγκαταλείποντας μετά από σχεδόν δυο αιώνες τον γνωστό τύπο: Απόλλωνας / αιχμή δόρατος, 
σιαγώνα κάπρου και βότρυς. Ο νέος τύπος φέρει κεφαλή Αθηνάς προς τα δεξιά στην πρόσθια 
όψη και όρθιο Ηρακλή κατά τρία τέταρτα προς τα αριστερά με την κεφαλή στρεφόμενη προς 
τα δεξιά, στην πίσω. Στο αριστερό χέρι φέρει τη λεοντή, ενώ με το δεξί στηρίζεται στο ρόπαλο 
(αρ. κατ. 170-171). Κατά το διάστημα 205-150 π.Χ., με τη συνθήκη της Φοινίκης το 205 π.Χ., 
η οποία σηματοδοτεί το τέλος του Α΄ μακεδονικού Πολέμου (215-205 π.Χ.), αρχίζει η παρακμή 
και η συρρίκνωση του Αιτωλικού Κοινού, τόσο σε εδαφικό, όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Παρά 
την οικονομική κρίση που βιώνουν οι Αιτωλοί έως τα μέσα του 2ου αι. π.Χ., εξακολουθούν να 
έχουν μια μεγάλη στρατιωτική δραστηριότητα, γεγονός που εξηγεί τη μαζική έκδοση αργυρών 
τριωβόλων και χάλκινων νομισμάτων.

Οι επιλογές των εικονογραφικών τύπων, όσο και του αττικού βάρους για τα χρυσά και τα 
αργυρά νομίσματα μαρτυρούν έναν πολύ προσεκτικό σχεδιασμό. Ειδικά για τα αργυρά τετρά-
δραχμα φαίνεται ότι επρόκειτο για μια νομισματοκοπία με ευρύτερο προσανατολισμό, προο-
ρισμένη να κυκλοφορήσει ευρέως στον Ελλαδικό χώρο. Εκτός από τις οικονομικές παραμέ-
τρους, που στόχευαν να καλύψουν οι Αιτωλοί, μέσω της προσωποποιημένης Αιτωλίας, οργά-
νωσαν τις βάσεις μιας αντιμακεδονικής προπαγάνδας. Η αρχική αναπαράσταση της Αιτωλίας57 
σε σωρό γαλατικών ασπίδων στις πίσω όψεις των νομισμάτων είναι ενδεικτική της σημασίας 
που έδωσαν οι Αιτωλοί στη μάχη με τους Γαλάτες, αφού από αυτό το χρονικό σημείο άρχισε 
μια νέα εποχή για τους ίδιους. Στη συνέχεια προστέθηκε στη νομισματική παράσταση και μία 
μακεδονική ασπίδα, η οποία αποτελεί σαφέστατο υπομνηματισμό της εχθρότητας έναντι των 
μακεδόνων.

54. Tsangari 2007, 75, αρ. 459.

55. Tsangari 2007, 89, αρ. 568.

56. Tsangari 2007, 76, αρ. 464.

57. Antonetti 2012, 183-200.
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Η παρουσία του Ηρακλή στις χρυσές εκδόσεις των Αιτωλών συνδέεται με την αδιαμφισβήτητη 
παρουσία του θεού-ήρωα στην ευρύτερη περιοχή, καθώς σκηνές των άθλων του κοσμούσαν τις 
μετόπες του ναού του Απόλλωνα στον Θέρμο58, της Αρτέμιδος στην Καλυδώνα (λάφριον)59, ενώ 
μαρτυρούνται πλήθος σημείων λατρείας του.

Νομισματικές «συμμαχίες»: Νομίσματα ΣΥΝ και ήλεκτρα Μυτιλήνης

Εκτός από τις ομοσπονδίες του κυρίως Ελλαδικού χώρου, μία ιδιότυπη περίπτωση «πολιτι-
κο-στρατιωτικής συμμαχίας» στο ανατολικό Αιγαίο αποτελούν οι εκδόσεις των αργυρών νομι-
σμάτων με την επιγραφή ΣYn στην πρόσθια όψη, η οποία αναλύεται σε ΣΥΝμΑΧΩΝ ή ΣΥΝμΑ-
ΧΙΚΟΝ60. Πρόκειται για περιορισμένο αριθμό κοπών, που εξυπηρέτησε συγκεκριμένες, περιορι-
σμένης χρονικής διάρκειας, ανάγκες.

Στην πρόσθια όψη απεικονίζουν τον ήρωα Ηρακλή να πνίγει τα φίδια (δρακονοπνίγων) που του 
έστειλε η Ήρα όταν ήταν ακόμη βρέφος61. Στην πίσω όψη φέρουν τοπικές παραστάσεις της εκδί-
δουσας αρχής, καθώς και το εθνικό. Παρόμοια παράσταση του δρακονοπνίγοντος απεικονίζεται 
στα αργυρά (αρ. κατ. 262-263) και από ήλεκτρο νομίσματα της Θήβας, στα αργυρά του Κρότω-
να (αρ. κατ. 260-261) και του Τάραντα62, καθώς και σε εκείνα από ήλεκτρο της Κυζίκου (αρ. 
κατ. 264) (εικ. 14)63, τα οποία εκδίδονται την περίοδο ανάμεσα στο τελευταίο τέταρτο του 5ου 
αι. και τον 4ο αι. π.Χ.

Γνωρίζουμε από τον Πλίνιο τον Πρεσβύτερο64, ότι ο Ζεύξις πραγματοποίησε για την πόλη του 
Ακράγαντα ένα ζωγραφικό θέμα με τον Ηρακλή βρέφος να πνίγει τα δύο φίδια, παρουσία της 
Αλκμήνης και του Αμφιτρύωνα65. Σύμφωνα με διάφορους μελετητές, είναι πιθανό το συγκε-
κριμένο έργο να αποτέλεσε πρότυπο για τις παραστάσεις των νομισμάτων του Κρότωνα των 
μέσων του 4ου αι. π.Χ., του Τάραντα του τέλους του 4ου - αρχές 3ου αι. π.Χ. και κατ’ επέκταση, 
λόγω της εικονογραφικής ομοιότητας, εκείνων με την επιγραφή ΣΥΝ66. Ωστόσο, σύμφωνα με 
τον p. Debord67, η επιρροή στην εικονογραφία των νομισμάτων ΣΥΝ προήλθε από την Θήβα68, 
μέσω της Κυζίκου.

Τα αργυρά νομίσματα ΣΥΝ ακολουθούν είτε τον χιακό-ροδιακό ή «συμμαχικό»69 σταθμητικό 
κανόνα (τρίδραχμα, δραχμές, ημίδραχμα και οβολοί) είτε τον περσικό70 (διπλοί σίγλοι, τρίτες, 
έκτες και ημιέκτες) και εκδόθηκαν ανάμεσα στα τέλη του 5ου αι. - αρχές 4ου αι. π.Χ. από επτά 
νομισματοκοπεία: βυζάντιο, Κνίδος (αρ. κατ. 265), Κύζικος, Έφεσος (εικ. 15), Ιασός, Ρόδος και 
Σάμος (εικ. 16). Η λάμψακος συμμετείχε πιθανόν σε αυτή τη συμμαχία με την κοπή ανεπίγραφων 
χρυσών στατήρων ιδίας εικονογραφίας με τα αργυρά71.

58. Παπαποστόλου 2014, 139-140.

59. Antonetti 1990, 251-253, 264-265.

60. Ωστόσο, σύμφωνα με τον C.M. kraay (1984, 8-9), η επιγραφή ΣΥΝ αναλύεται σε ΣΥΝΤΑξΙΣ ή 
ΣΥΝΤΕλΕΙΑ.

61. Για τις αναφορές στην αρχαιοελληνική γραμματεία, βλ. Verbank-piérard – Gillis 1998, 39-42.

62. Bräuer 1910, 93-96· LIMC IV, σ. 831.

63. Von Fritze 1912, 15, αρ. 208· Τουράτσογλου 2016α, 27, αρ. 102.

64. plinius, Naturalis Historia 35.36.63. 

65. Αναλυτικά για τις απεικονίσεις του Ηρακλή δρακονοπνίγοντα, βλ. karwiese 1980, 12-15· Verbank-pié-
rard – Gillis 1998, 42-44.

66. Delrieux 2000, 186, όπου και η σχετική βιβλιογραφία.

67. Debord 1999, 277. 

68. Delrieux 2000, 186 και 188.

69. Meadows 2011, 292-293· Στεφανάκη 2012, 66.

70. Delrieux 2000, 196.

71. Delrieux 2000, 188 και 190.

Εικ. 14. 
Στατήρας Κυζίκου από ήλεκτρο 
Πηγή: lhS numismatik AG, Auction 95, 25.10.2005, αρ. 649

Εικ. 15.
Αργυρό τρίδραχμο ή διπλός σίγλος Εφέσου  
Πηγή: Νομισματική Συλλογή Alpha Bank 9413e
Φωτ. Π. μαγουλάς

Εικ. 16. 
Αργυρό τρίδραχμο ή διπλός σίγλος Σάμου  
Πηγή: Νομισματική Συλλογή Alpha Bank 9407e
Φωτ. Π. μαγουλάς
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Οι λόγοι και η ακριβής χρονολόγηση της έκδοσης των εν λόγω νομισμάτων από τις παραπά-
νω πόλεις παραμένουν άγνωστοι. Η επιλογή της παράστασης του Ηρακλή δρακονοπνίγοντα 
υποδηλώνει πιθανόν τη διαφυγή τους από την καταπίεση μίας πολιτικής αρχής, των Αθηνών 
ή της Σπάρτης72.

Η κοπή τους χρονολογείται λοιπόν είτε α) το 405/4 π.Χ. και συνδέεται με τις εκστρατείες του 
Σπαρτιάτη πολιτικού, στρατηγού και ναυάρχου λυσάνδρου στα τέλη του Πελοποννησιακού πο-
λέμου (431-404 π.Χ.)73, ο οποίος ελευθέρωσε τις παραπάνω πόλεις από την αθηναϊκή ηγεμονία, 
είτε β) στις πρώτες δεκαετίες του 4ου αι. π.Χ. και συνδέεται με μία αντισπαρτιατική συμμαχία 
(εκστρατεία του Κόνωνα το 394 π.Χ. ή του Θρασύβουλου το 389/8 π.Χ.) ή με μία σπαρτιατική 
μετά την επιστροφή των λακεδαιμονίων το 391/0 π.Χ.,74 είτε γ) με τη σύσταση μίας φιλοθη-
βαϊκής συμμαχίας στην περίοδο αμέσως μετά το 394 π.Χ., η οποία συνδέεται με την πρόσφατη 
απελευθέρωσή τους από τον σπαρτιατικό ζυγό75.

Σύμφωνα με τον B.V. head και τον C.M. kraay76, τα νομίσματα από ήλεκτρο της Θήβας με την 
παράσταση του δρακονοπνίγοντα στην πίσω όψη77 χρονολογούνται επίσης την ίδια περίοδο 
(395 π.Χ.) και συνδέονται με τα νομίσματα ΣΥΝ. Οι G.E. Bean και J.M. Cook78 πρότειναν ότι τα 
θηβαϊκά νομίσματα από ήλεκτρο, τα οποία σύμφωνα με τον S.D. Gartland79 χρονολογούνται 
ανάμεσα στο 367-362 π.Χ., θα μπορούσαν να έχουν σχέση με τα νομίσματα ΣΥΝ και να αποτε-
λούν μέρος μιας προσπάθειας βοιωτικής ηγεμονίας στο Αιγαίο τη δεκαετία του 360 π.Χ. με βάση 
την μαρτυρία του διόδωρου (15.78.4-79.1). Την ίδια περίπου χρονολόγηση, γύρω στο 367-364 
π.Χ., είχε προτείνει για τα νομίσματα ΣΥΝ και ο J. hiquily80.

μία χρονολόγηση των νομισμάτων ΣΥΝ στο δεύτερο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. δεν επιβεβαιώ-
νεται, όμως, από τους «θησαυρούς»81, εφόσον η χρονολογία απόκρυψης του επονομαζόμενου 
διασκορπισμένου «θησαυρού του Εκατόμνου» (Καρία, Τουρκία 1977, CH 5.17, 8.96, 9.387), ο 
οποίος περιλάμβανε νομίσματα ΣΥΝ των νομισματοκοπείων της Εφέσου, της Κνίδου και της 
Ρόδου, τοποθετείται ανάμεσα στο 390 και 385 π.Χ.82.

Άλλη μία περίπτωση χρήσης στο ανατολικό Αιγαίο της γενειοφόρου κεφαλής του Ηρακλή με 
λεοντή στην πρόσθια ή στην πίσω όψη, συνοδευόμενη σε ορισμένες περιπτώσεις από το ρόπαλο 
του θεού-ήρωα, αποτελούν οι από ήλεκτρο έκται (1/6 στατήρα) της μυτιλήνης (αρ. κατ. 59), η 
έκδοση των οποίων τοποθετείται μεταξύ των ετών 521-455 π.Χ.83. Η επιγραφή IG XII 2.1, που 
χρονολογείται ανάμεσα στα τέλη του 5ου αι. και τις αρχές του 4ου αι. π.Χ., μαρτυρεί μία ση-
μαντική νομισματική «συμμαχία» ή συμφωνία ανάμεσα στις πόλεις της Αιολίδας, μυτιλήνη και 
Φώκαια, για την έκδοση κοινών υποδιαιρέσεων φωκαϊκού σταθμητικού κανόνα και τη χρήση 
ενός κράματος χρυσού και αργύρου ιδίας αναλογίας84, για λόγους οικονομικο-εμπορικούς. Οι 
δύο εκδότριες αρχές υιοθέτησαν διαφορετικές παραστάσεις με πλούσιο θεματολόγιο για την 

72. kraay 1976, 248-249.

73. karwiese 1980· Ashton et al. 2002, 138-139· Meadows 2011, 286-288· Gartland 2013, 25-26.

74. kraay 1976, 248-249· Figueira 1998, 475· Τσαγκάρη 1998, 27-28· Debord 1999, 274-276· Delrieux 
2000, 197-201.

75. Τουράτσογλου 2016α, 6· Debord 1999, 276-277· Gartland 2013, 26. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Θήβα 
αντικρούει την επεκτατική πολιτική του λύσανδρου και της Σπάρτης από το τέλος του Πελοποννησιακού 
πολέμου και μετά.

76. Για τις βιβλιογραφικές αναφορές, βλ. Gartland 2013, 23 σημ. 3 και 26 σημ. 18.

77. Gartland 2013, 23-24, πίν. 6.

78. Gartland 2013, 28, όπου και οι βιβλιογραφικές αναφορές.

79. Gartland 2013, 32.

80. Για τη βιβλιογραφία, βλ. Debord 1999, 274.

81. Debord 1999, 276.

82. Ashton et al. 2002, 136-139.

83. Bodenstedt 1981, αρ. 209 κ.εξ., πίν. 52.

84. Mackil – Van Alfen 2006, 211-212.
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έκδοση των εν λόγω κοινών νομισμάτων ανάμεσα στο 521 και 326 π.Χ. μολονότι η εικόνα 
του Ηρακλή κοσμεί ευκαιριακά τα παραπάνω νομίσματα της μυτιλήνης, φαίνεται ότι υπήρχε 
εκτεταμένη λατρεία στο νησί, καθώς θεωρείται μυθικός πρόγονος των κατοίκων της πόλης85.

Βρέττιοι και Μαμερτίνοι

Εκτός του χώρου του ανατολικού Αιγαίου, απεικονίσεις του θεού-ήρωα μαρτυρούνται και στη 
δύση86. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις αποτελούν η νομισματοκοπία του έθνους των βρεττίων 
στην Κάτω Ιταλία και των μαμερτίνων στη Σικελία.

Οι βρέττιοι (αρ. κατ. 78), ορεσίβιος λαός της βρεττιανής χερσονήσου, εμφανίζονται ως έθνος στη 
διάρκεια του 4ου αι π.Χ. Η ιστορική τους πορεία είναι πλούσια σε γεγονότα, ενώ χαρακτηριστική 
είναι η σταθερά εχθρικά διακείμενη στάση τους απέναντι στους Ρωμαίους. Τόσο η ποιότητα, όσο 
και η ποσότητα της νομισματικής τους παραγωγή είναι άξια θαυμασμού, καθώς χαρακτηρίζονται 
από πληθώρα τύπων και συμβόλων. ξεχωριστή θέση κατέχει ο Ηρακλής, ο οποίος πλέον κοσμεί 
χρυσές εκδόσεις (εικ. 17) αττικού μέτρου βάρους, καθώς και χάλκινες εκδόσεις, που χρονολογού-
νται αμέσως μετά τη νίκη του Αννίβα στις Κάννες το 216 π.Χ. κατά τη διάρκεια του β΄ Καρχη-
δονιακού Πολέμου (218-201 π.Χ.). Στο πλαίσιο αυτό, η μορφή του Ηρακλή αποκτά πολλαπλούς 
συμβολισμούς, καθώς υπομνηματίζει την καταγωγή τους, αποτελεί δηλωτικό των προθέσεων των 
βρεττίων έναντι της Ρώμης και ταυτόχρονα θέτει τις βάσεις της δημιουργίας μιας φιλοκαρχηδο-
νιακής προπαγάνδας. Ωστόσο, ζοφερό ήταν το μέλλον του λαού αυτού μετά την αποχώρηση το 
202 π.Χ. του στρατηγού Αννίβα, στον οποίο οι Bρέττιοι ήταν αφοσιωμένοι φίλοι. Οι Ρωμαίοι τους 
μεταχειρίστηκαν με τον πιο βάναυσο τρόπο και σχεδόν όλοι υποδουλώθηκαν.

Η ιστορία των μαμερτίνων (αρ. κατ. 79), λαού της Σικελίας, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 
την ιστορία της Ρώμης. h νομισματική τους παραγωγή θεωρείται από τη σύγχρονη έρευνα ότι 
αποτελεί τις πρώτες επαρχιακές κοπές υπό ρωμαϊκή κυριαρχία. Εξέδωσαν αποκλειστικά χάλκινα 
νομίσματα, τα οποία κοσμούνται με τις Ολύμπιες θεότητες και φέρουν επιγραφές ελληνικές, 
αλλά και της οσκανικής διαλέκτου. Η εικόνα του Ηρακλή εντοπίζεται σε νομίσματα του 2ου αι. 
π.Χ. Παρότι δεν γνωρίζουμε εάν αυτά συνδέονται με κάποιο συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός, 
ένας βασικός λόγος για να κατανοήσουμε τη διάδοση της λατρείας του, είναι η επίδραση και 
αφομοίωση του ελληνικού στοιχείου στη δύση.

με αφορμή αυτή την έκθεση διατυπώθηκαν παραπάνω κάποιες σκέψεις σχετικά με το ανε-
ξάντλητο θέμα της χάραξης της εικόνας του Ηρακλή στα νομίσματα των Κοινών / εθνών και 
συμμαχιών. Ο θεός ἥρως ήταν η κυρίαρχη μορφή της ελληνικής μυθολογίας και ασφαλώς, η πιο 
διάσημη και εμβληματική προσωπικότητα του αρχαίου κόσμου, λόγω της ιδιαίτερης φύσης του, 
όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Πίνδαρος (Ολυμπιόνικος 9.100): Τό δέ φυᾷ κράτιστον ἅπαν. 
Είναι ο μοναδικός ήρωας που ανέβηκε στον Όλυμπο μαζί με τους αθάνατους θεούς και κυριάρ-
χησε θεματικά στην αρχαία ποίηση, τη λογοτεχνία και τις εικαστικές τέχνες.

Αυτός ο συμβολισμός της εικόνας του αποτυπώθηκε και στα νομίσματα. Είναι σαφές ότι οι νο-
μισματοκοπίες των πόλεων, βασιλέων, Κοινών / εθνών και συνασπισμών πολιτικο-στρατιωτικού 
ή οικονομικο-εμπορικού χαρακτήρα αξιοποίησαν τον πολύπτυχο χαρακτήρα του και μέσω αυτού 
πέρασαν τα μηνύματά τους, λατρεύοντας τον είτε ως προστάτη, είτε ως γενάρχη. Ως δηλωτι-
κό στοιχείο ισχύος, εξουσίας, αλλά και οικονομικής σταθερότητας, ο Ηρακλής αποτελούσε μία 
ιδιαίτερα χρήσιμη μορφή για τη σύναψη σχέσεων σε πανελλήνιο επίπεδο87. Η πολιτική88 χροιά 
της προσωπικότητάς του λειτούργησε ως σημείο ζεύξης, καθώς ένωσε τα μέλη της συμμαχίας, 
σύσφιξε τους δεσμούς, συσπείρωσε στην κοινή αναμέτρηση και στα κοινά συμφέροντα.

Ευαγγελία Γεωργίου – βασιλική Ε. Στεφανάκη

85. Shields 1917, 79-80.

86. Williams – Burnett 1998, 379-393· Yarrow 2013, 348-366.

87. Malkin 1994, 94-95, 234-235.

88. Vollkommer 1988, 87-90· Wünsche 2003, 344-365.

Εικ. 17. 
Χρυσό νόμισμα βρεττίων  
Πηγή: numismatica Genevensis SA, Auction 9, 
14.12.2015, αρ. 3
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η ρακλής, ένας ήρωας οικουμενικός, διαχρονικός και αιώνιος που κέρδισε την αθα-
νασία ως ανταμοιβή για τους τιτάνιους άθλους του. Η προσωποποίηση της σωματι-
κής ρώμης, του σθένους, της δύναμης, της αποφασιστικότητας, της αρρενωπότητας, 

αλλά και της αρετής. μία μορφή αγαπητή, ένα πρότυπο, ένας εκφραστής ιδανικών και αξιών 
(εικ. 1). Ίσως ο μοναδικός θεϊκός ήρωας που άντεξε τόσα χρόνια στη συλλογική μνήμη, με μία 
εικόνα εύκολα αναγνωρίσιμη από πολλούς λαούς και έθνη. Πολλές εικονιστικές ή λεκτικές πα-
ραλλαγές, μία όμως έννοια. μία έννοια που ξεπερνάει τα περιορισμένα γεωγραφικά σύνορα, 
τα στενά ιδεολογικά όρια, τον ίδιο τον πανδαμάτορα χρόνο. Πόλεις, κράτη, κοινά, συμμαχίες 
θεωρήθηκαν καθιδρύματά του, ηγεμόνες, άρχοντες, βασιλείς, αυτοκράτορες ταυτίστηκαν μαζί 
του, απλοί άνθρωποι πίστεψαν σε αυτόν και τον λάτρεψαν ανάγοντάς τον στο απόλυτο ίνδαλμα 
και πρότυπο.

Η μορφή του Ηρακλή είναι από τις πρώτες, οι οποίες εμφανίζονται στη μυθολογία, ενώ ο συ-
σχετισμός του με συγκεκριμένους μύθους ερμηνεύεται με αναγωγές σε πραγματικά ιστορικά 
γεγονότα, σε γεωλογικά και φυσικά φαινόμενα, τα οποία, αν δεν είχαν συμπεριληφθεί σε αυ-
τούς τους μύθους, θα χάνονταν για πάντα από την ιστορική καταγραφή και τη γνώση. Άλλωστε, 
αυτός ήταν ο κύριος τρόπος διατήρησης της ιστορικής μνήμης στις πρώιμες περιόδους όταν 
η καταγραφή δεδομένων περιοριζόταν σχεδόν αποκλειστικά σε λογιστικά δελτία, καταλόγους 
προϊόντων και παρόμοιου περιεχομένου πινακίδες. Η «καταγραφή» στη συλλογική μνήμη και 
σταδιακά την «ιστορική» επιτεύχθηκε στην αρχαιότητα με μεγάλη επιτυχία και έφτασε μέχρι τις 
μέρες μας μέσα από τους μύθους, τους θρύλους, τα έπη.

Ο Ηρακλής, ο ήρωας με την υπεράνθρωπη δύναμη και τη θεϊκή καταγωγή, θεωρήθηκε ήδη 
από πολύ νωρίς φίλος και σύμμαχος των ανθρώπων, που τους προστάτευε από τα φυσικά και 
θεϊκά κακά. Εκτός όμως από προστάτης των ανθρώπων, υπήρξε και πρόμαχος των θεών στον 
πόλεμό τους ενάντια στους Τιτάνες. Η σωματική του δύναμη σε συνδυασμό με την οξύτητα 
του πνεύματός του ήταν αυτές που τον οδηγούσαν κυρίως στην επίτευξη των στόχων του, αν 
και παρόλα αυτά δεν του έλειπαν και οι ανθρώπινες αδυναμίες, όπως η απληστία, η λαγνεία, ο 
θυμός και η υπεροψία. Το θάρρος και η δύναμη, όμως, ήταν και παραμένουν συνώνυμα του ονό-
ματός του. Κανένας άλλος ήρωας ή θεός δεν λατρεύτηκε ή απεικονίστηκε στην αρχαία Ελληνική 
και Ρωμαϊκή τέχνη όσο ο Ηρακλής, ο καλύτερος όλων1. Ο μύθος του χρησιμοποιήθηκε από τις 
απαρχές των οργανωμένων κοινωνιών για την πολιτική προπαγάνδα. Ο ισόθεος Ηρακλής, από 
τον Αλέξανδρο Γ΄ τον μακεδόνα έως και τον Κόμμοδο, ταυτιζόταν με τους θνητούς ηγεμόνες, 
βασιλείς και αυτοκράτορες (εικ. 2)2.

Η μικρή μεταλλική επιφάνεια του νομίσματος, αποτέλεσε ένα σταθερό μέσο εικονιστικής ανα-
παράστασης των μύθων και των κατορθωμάτων του Ηρακλή. Άλλοτε με σχηματικό ή συνοπτικό 

1. «ἐγὼ μὲν οὐδέν᾽ Ἡρακλέους βελτίον᾽ ἄνδρα κρίνω» (Αριστοφάνους, Νεφέλαι 1050).

2. LIMC, λ. Herakles, 728, 730 [Boardman – palagia – Woodford]· Segall 1956, 79.
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και άλλοτε με συμβολικό, αλλά εύληπτο και κατανοητό, τρόπο οι χαράκτες κατόρθωσαν να απο-
δώσουν το περιεχόμενο και τη δυναμική των άθλων του ήρωα διαδίδοντας τους «όπου γης». Η 
κυκλοφορία του νομίσματος αποτέλεσε έτσι το όχημα για την απρόσκοπτη διάχυση μηνυμάτων, 
ιδεών και αξιών που συνδέονταν με τη ζωή και το έργο του.

Η μορφή του ήρωα, ιδιαίτερα οικεία και αγαπητή, απεικονίστηκε στα νομίσματα τόσο πόλεων 
και κοινών3, όσο και ηγεμόνων, βασιλέων ή αυτοκρατόρων4. Ο Ηρακλής αποτελεί ίσως την 
πιο απεικονισμένη μορφή στην ιστορία της νομισματικής ως ένα αβίαστα αναγνώσιμο σύμ-
βολο, μία οικεία μορφή που εκπέμπει σιγουριά, ασφάλεια, σθένος, δύναμη, μια μορφή που 
ευαγγελίζεται τις αρχές του Κοινού και πρεσβεύει την ενωτική ιδέα. Για αυτό και αγαπήθηκε 
τόσο πολύ στην αρχαιότητα, για αυτό και συνεχίζει, μόνος από όλες τις μορφές του παρελ-
θόντος, έως και τις μέρες μας να είναι προσφιλής και εύκολα αναγνωρίσιμος5. μάλιστα, 
πρωταγωνιστικό ρόλο στις απεικονίσεις του ήρωα κατέχουν οι πόλεις που τον αναγνωρίζουν 
ως ιδρυτή τους και φέρουν το όνομά του. Στην περίπτωση αυτή, οι προσωπογραφίες του 
Ηρακλή και τα σύμβολα των άθλων του λειτουργούν ως «λαλούντα σύμβολα» (αρ. κατ. 1-2, 
25, 53-57).

Ο ήρωας, στις πρώιμες απεικονίσεις του είναι ένας ώριμος γενειοφόρος άνδρας. Από την τέχνη 
της κλασικής εποχής, ωστόσο, και εξής, οπότε το κλασικό ιδεώδες αναδεικνύεται και επικρατεί, 
αρχίζει και η απεικόνισή του ως νέου αγένειου. Οι δύο αυτοί τύποι, έκτοτε συνυπάρχουν και 
εναλλάσσονται αρμονικά σε κάθε μορφή τέχνης6. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της μορφής του 
Ηρακλή, που αποτέλεσε συχνά θέμα στις αρχαίες γραπτές πηγές και κατά καιρούς τονίστηκε 
ανάμεσα στα άλλα έργα και στα νομίσματα, είναι το βλέμμα του. Τα μάτια του, σύμφωνα με 
αρχαίους συγγραφείς όπως τον Απολλόδωρο, ήταν γεμάτα φλόγα, μία φλόγα που μπορούσε να 
παραλληλιστεί με τον ταύρο όταν αυτός ετοιμάζεται να αποκρούσει την επίθεση από το λιοντά-
ρι. μάλιστα, σύμφωνα με τον Πίνδαρο τα μάτια του είχαν τη λάμψη της φωτιάς από τη βρεφική 
ακόμη ηλικία7. Η εικονογραφία του στα νομίσματα παραπέμπει σαφώς σε αντίστοιχους τύπους 
άλλων μορφών τέχνης, η οποία άλλωστε είχε καθιερωθεί έμμεσα ή άμεσα εξαιτίας όσων μηνυ-
μάτων αυτή προωθούσε και προπαγάνδιζε (εικ. 3)8.

Η κεφαλή του Ηρακλή, σε συνδυασμό συνήθως με τα σύμβολά του, το ρόπαλο, το τόξο ή ο 
γωρυτός, κόσμησε τη μικρή επιφάνεια των νομισμάτων ανεξαρτήτως του μετάλλου ή κράμα-
τος (ήλεκτρος, χρυσός, άργυρος), άλλοτε σε κατατομή προς τα δεξιά και άλλοτε προς τα αρι-
στερά, και σπανιότερα σε απόδοση κατά μέτωπον ή τριών τετάρτων. Στη συνηθέστερη εκδοχή 
φοράει τη λεοντή στο κεφάλι, η οποία άλλοτε δένει στο λαιμό με το λεγόμενο ηράκλειον άμμα 
(αρ. κατ. 3, 7, 16, 18, 22, 27, 32-35, 41-43, 47, 56, 70, 79-80, 82, 84, 87-120, 122-125), τον 
κόμπο που πήρε το όνομά του από αυτόν ακριβώς τον εικονιστικό τύπο (εικ. 4), και άλλοτε 
απλά πέφτει πάνω από τους ώμους του ήρωα. Σε άλλες περιπτώσεις ο ήρωας, έχοντας πλέον 
φέρει εις πέρας τους άθλους του, απεικονίζεται στεφανηφόρος και αθάνατος9, ενώ σε άλλες 
περιπτώσεις παριστάνεται με διάδημα στην κεφαλή, ως υπόμνηση της σύνδεσής του με τον 
αθλητισμό και την ίδρυση των ολυμπιακών αγώνων (αρ. κατ. 5, 48-52, 75-76)10.

3. Για τις απεικονίσεις του Ηρακλή στα νομίσματα των Κοινών βλ. το εισαγωγικό κείμενο στον παρόντα κα-
τάλογο των Ε. Γεωργίου και β.Ε. Στεφανάκη, «Ο θεός-ήρωας Ηρακλής στα νομίσματα των Κοινών, Εθνών 
και Συμμαχιών», χχ-ψψ.

4. Για τις απεικονίσεις του Ηρακλή στις εκδόσεις των βασιλικών οίκων βλ. το εισαγωγικό κείμενο στον 
παρόντα κατάλογο της Κ. λιάμπη, «Ηρακλής και βασιλικοί οίκοι», χχ-ψψ.

5. βαλαβάνης κ.ά. 2004, 43

6. LIMC IV (1980), λ. Herakles, 734, 738 κ.εξ.

7. LIMC IV (1980), λ. Herakles, 730.

8. Ruebel 1991, 5-33.

9. «…ὄλβιος, ὃς μέγα ἔργον ἐν ἀθανάτοισιν ἀνύσσας / ναίει ἀπήμαντος καὶ ἀγήραος ἤματα πάντα» (Ησιό-
δου, Θεογονία 954-955).

10. βαλαβάνης κ.ά. 2004, 37.

Εικ. 1. 
Χρυσός στατήρας Περγάμου, μυσία, μετά το 336 π.Χ. 
Bonhams: Sale of Meyer and Ebe Ancient Greek Coins 
(January 6, 2012, new York), αρ. 1081

Εικ. 2. 
μαρμάρινη κεφαλή Αλεξάνδρου Γ΄- Ηρακλή,  
δίπυλον, Αθήνα, περ. 300 π.Χ.  
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό μουσείο αρ. ευρ. 366

Εικ. 3. 
Αργυρό τετράδραχμο Αλεξάνδρου Γ΄, 275 π.Χ.  
μεταθανάτια κοπή, νομισματοκοπείο μυτιλήνης  
Αθήνα, Νομισματικό μουσείο, αρ. ευρ. Συλ. Σαρόγλου 433

Εικ. 4. 
Αργυρό τετράδραχμο Αλεξάνδρου Γ΄, περ. 323-320 π.Χ., 
νομισματοκοπείο Αμφίπολης  
Αθήνα, Νομισματικό μουσείο, αρ. ευρ. 1892/3 Ιδ΄ 14

98 ΗΡΑΚλΗΣ ΗΡΩΣ δΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΟΣ



Oι άθλοι του ΗράκλΗ - Η πορειά γιά τΗν άθάνάσιά 99

Αρχαϊκή εποχή

Πολλές από τις πόλεις που εκδίδουν νομίσματα κατά την αρχαϊκή εποχή αποδίδουν τον Ηρακλή 
γενειοφόρο, ώριμο σχεδόν μεσήλικα, ανδροπρεπή με σκληρό και αυστηρό βλέμμα, να φορά 
σχεδόν πάντα τη χαρακτηριστική δορά λιονταριού. Η απεικόνιση, συνήθως σχηματική και κάπως 
σκληρή, ενισχύει, τουλάχιστον στην περίπτωση του Ηρακλή, τη σεβάσμια εικόνα του, ανεξάρτητα 
από την «αδεξιότητα» που αρκετές φορές μπορεί να χαρακτηρίζει τον χαράκτη.

Από πλευράς επιλογής της εικονιστικής θεματολογίας παρατηρούμε ότι ο Ηρακλής αρχίζει να 
υπερέχει ως μορφή/σύμβολο στην προτίμηση των εκδιδουσών αρχών, αρχικά των πόλεων-κρα-
τών και στη συνέχεια των Κοινών. Από τη μεγάλη Ελλάδα έως τη μικρά Ασία, από το βορρά 
έως το Νότο, η επιλογή του Ηρακλή οφείλεται συνήθως σε κάποιον άμεσο συσχετισμό της 
πόλης μαζί του, είτε ως μυθικού προγόνου της, είτε ως ιδρυτή και προστάτη της, είτε τέλος ως 
ένδειξη της δωρικής καταγωγής της. Άλλωστε, δεν πρέπει να μας διαφεύγει και ο συσχετισμός 
του ήρωα με τις περιπέτειές του στη δύση, με τον ανάλογο μυθικό συσχετισμό της ελληνικής 
αποικιακής πολιτικής προς δυσμάς (εικ. 5)11. Η αρχαϊκή εποχή, άλλωστε, σηματοδοτεί, ιδιαίτερα 
εξαιτίας της πολιτικής που ακολούθησαν κάποιοι τύραννοι, όπως ο Πεισίστρατος, την καθιέρω-
ση της λατρείας και την επικράτηση της εικονογραφίας του Ηρακλή12.

Στον 6ο αι. π.Χ. κάνουν την εμφάνισή τους στους χαρακτήρες των νομισμάτων εικονιστικά θέ-
ματα. Τότε οι χαράκτες έρχονται αντιμέτωποι με τον τρόπο αναπαράστασης των ανθρώπινων 
χαρακτηριστικών13, αντιμετωπίζουν προβλήματα που είχαν πριν από αυτούς παρουσιαστεί σε 
δημιουργούς άλλων μορφών δυσδιάστατης τέχνης, όπως ζωγραφικής, αγγειογραφίας, μικρο-
γλυφίας σε λίθο ή σφραγιδογλυφίας. Ιδιαίτερα ο τρόπος χάραξης της μικρής επιφάνειας του 
λίθου δεν διαφέρει σημαντικά από αυτόν της προετοιμασίας των σφραγίδων με την οποία θα 
εκδοθούν τα νομίσματα, αφού και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για εγχάραξη σε μία μικρή και 
σκληρή επιφάνεια. Οι μικρογλύπτες μάλιστα αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες, καθώς 
μία κατασκευαστική αστοχία θα σήμαινε πιθανότατα αχρήστευση της πρώτης ύλης.

Στην αρχή της νομισματοκοπίας οι μορφές που απεικονίζονται είναι θεοί και ήρωες, που μέχρι 
τότε αποδίδονταν νοητά με την αναπαράσταση των συμβόλων τους ή των ιερών τους ζώων. 
Από τα παλαιότερα παραδείγματα αναπαράστασης ανδρικής μορφής με μία ιδιαίτερη καλλι-
τεχνική προσέγγιση στη χάραξη, τόσο που να αποτελεί ένα παράδειγμα υψηλής τέχνης ικανό 
να συγκριθεί με σύγχρονά του έργα μεγάλης γλυπτικής, είναι ο αργυρός διπλός στατήρας της 
δικαίας, στη Θράκη (εικ. 6). Η απεικόνιση του Ηρακλή γενειοφόρου και λεοντοστεφή έχει υπο-
στηριχθεί ότι αποτελεί μία λεπτή αγαλματική δημιουργία που αντιπαραβάλλεται με τον Ιππέα 
Rampin, ενώ φέρει όλα τα χαρακτηριστικά αρχαϊκών μορφών. Το αρχαϊκό μειδίαμα, τα μεγάλα 
αμυγδαλωτά μάτια, το οξύ γένι, η μεγάλη μύτη και τα εξογκωμένα χείλη, αποτελούν ιδιαίτερα 
γνωρίσματα που αποδίδονται αρμονικά με μία ισορροπημένη προσέγγιση, αποτελώντας συγ-
χρόνως μια στιβαρή ένδειξη της επίδρασης που είχε η τέχνη της Αττικής και ιδιαίτερα η γλυπτική 
στη νομισματοκοπία της βόρειας Ελλάδας14.

Ο Ηρακλής αποδίδεται με παρόμοια χαρακτηριστικά και σε άλλες εκδόσεις της δικαίας και 
σε άλλες υποδιαιρέσεις (αρ. κατ. 8-11), ωστόσο ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το σπάνιο 
παράδειγμα της έκτης από ήλεκτρο (εικ. 7) που απεικονίζει τον Ηρακλή γενειοφόρο να φορά 
λεοντή. Η χάραξη είναι κάπως πιο σκληρή και επαρχιακή σε σύγκριση με αυτή του διπλού στα-
τήρα. Τα χείλη του είναι τονισμένα, ενώ η μύτη αρκετά μεγάλη, τα μεγάλα μάτια αποδίδονται με 
ένα αμυγδαλωτό περίγραμμα σε χαμηλό, ενώ η κόρη σε υψηλό ανάγλυφο. Τα αρχαϊκά χαρακτη-
ριστικά εξαίρονται, η ποιότητα ωστόσο της χάραξης δεν φτάνει αυτή των αργυρών θρακικών 
νομισμάτων15.

11. Gruen 1993, 4-5· Schoo 1938, 1-24· kraay – hirmer 1966, 380, αρ. 784, πίν. 213.

12. Whitley 1994, 226-227 και σημ. 79.

13. Οικονομίδου 1996, 19.

14. Οικονομίδου 1996, 19-20.

15. Τζαμαλής 2000, 16, αρ. 12, Ε, πίν. ΙΙ. 

Εικ. 5. 
Αργυρό τετράδραχμο Κυρηναϊκής, Νότια Αφρική, περ. 500 π.Χ. 
Ο Ηρακλής στον κήπο των Εσπερίδων 
Πηγή: kraay – hirmer 1966, αρ. 784

Εικ. 6. 
Αργυρός διπλός στατήρας δικαίας, Θράκη, περ. 515-480 π.Χ.  
Baldwin’s Auction ltd, Dmitry Markov Coins & Medals,  
M & M numismatics ltd, The new York Sale XXVII 
(January 4, 2012), The prospero Collection of Ancient 
Greek Coins, αρ. 239
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μια σπάνια έκδοση τετράδραχμου της Πεπάρηθου στη Θεσσαλία, που χρονολογείται γύρω στα 
500 π.Χ. απεικονίζει στον οπισθότυπο ένα εξαιρετικό αρχαϊκό πορτρέτο του Ηρακλή (εικ. 8)16. Ο 
ήρωας αποδίδεται γενειοφόρος με το χαρακτηριστικό αρχαϊκό μειδίαμα, μεγάλα αμυγδαλωτά μάτια, 
οξύ γένι και μεγάλη μύτη. Αυτό όμως που εντυπωσιάζει περισσότερο είναι ο φυσιοκρατικός τρόπος 
σχεδίασης της λεοντής, που αφήνει να φανούν ακόμη και τα κοφτερά δόντια από τη δορά του ζώου. 
Η μορφή του ήρωα αποπνέει ένα ήθος που παράλληλα του εντοπίζονται στη γλυπτική και στην 
αγγειογραφία.

Ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα απόδοσης της κεφαλής του Ηρακλή κατά την αρχαϊκή περίοδο απο-
τελούν οι εκδόσεις της μυτιλήνης (αρ. κατ. 59). Η κεφαλή του Ηρακλή αποδίδεται έγγλυφα με έναν 
αρκετά ασυνήθιστο αλλά ιδιαίτερο τρόπο. Η μορφή φέρει όλα τα χαρακτηριστικά ενός αρχαϊκού 
γλυπτού του 6ου αι. π.Χ., αλλά με μία έντονη επίδραση από την ανατολική τέχνη, όπως μαρτυρούν η 
μεγάλη μύτη, το σχεδόν τετράγωνο, προεξέχον πηγούνι, τα παχιά χείλη, τα μικρά αμυγδαλωτά μάτια. 
Στη συγκεκριμένη έκδοση από ήλεκτρο η λεοντή αποδίδεται σαν κράνος, αφού εξάλλου αυτός ήταν 
ένας από τους λόγους που την χρησιμοποίησε ο ίδιος ο ήρωας17. 

Ιδιαίτερη είναι επίσης μια σπάνια αργυρή έκδοση των Κλεωνών στην Αργολίδα των μέσων του 5ου 
αι. π.Χ., όπου ο ανώνυμος χαράκτης δημιουργεί ένα από τα πρώτα ανδροπρεπή και συνάμα αγένεια 
πορτρέτα του Ηρακλή (αρ. κατ. 44). Στην απόδοση του ήρωα είναι ευδιάκριτα επίσης πολλά από τα 
αρχαϊκά χαρακτηριστικά, όπως τα μεγάλα μάτια, η οξύληκτη μύτη και τα παχιά χείλια με το αδιόρατο 
μειδίαμα. Σε μία επιφάνεια σχεδόν ενός εκατοστού ο καλλιτέχνης δημιουργεί μια ελκυστική προσω-
πογραφία του Ηρακλή που θυμίζει ανάλογα παραδείγματα από την αρχαϊκή αγγειογραφία.

Η μορφή του ήρωα ανιχνεύεται σε πολλά Ανατολικά νομισματοκοπεία κατά τον 6ο αι. π.Χ. Αντιπρο-
σωπευτικά παραδείγματα αποτελούν οι Ερυθρές στην Ιωνία και η Κύζικος στη μυσία. Στην πρώ-
τη περίπτωση, ο Ηρακλής εμφανίζεται σε έκτες από ήλεκτρο (εικ. 9-11). Οι Ερυθρές εκδίδουν μία 
εκτεταμένη σειρά έκτων κατά το β΄ μισό του 6ου αι. π.Χ., όπου τον εμπροσθότυπο κοσμεί σταθερά 
η κεφαλή του Ηρακλή, ενώ τον οπισθότυπο ένα απλό έγκοιλο τετράγωνο. Η απόδοση του Ηρακλή 
ποικίλει από καλλιτεχνικής άποψης από χαράκτη σε χαράκτη και από σφραγίδα σε σφραγίδα, τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ήρωα ωστόσο παραμένουν κοινά. Ένα λανθάνον αρχαϊκό μειδίαμα, 
παχιά χείλη, μεγάλη μύτη, στρογγυλά και έντονα τονισμένα ζυγωματικά και αμυγδαλωτά μάτια απα-
ντούν σε όλες τις εκδόσεις, με τη λεοντοκεφαλή του ήρωα να αποδίδεται παντού σχηματικά. Ειδικά 
οι πρώιμες εκδόσεις προδίδουν μία τραχύτητα στη φιλοτέχνηση, ενώ προς την εκπνοή του αιώνα τα 
στοιχεία του προσώπου αποδίδονται με πιο στρογγυλές φόρμες.

Η Κύζικος με τη σειρά της μας προσφέρει μερικά εκπληκτικά παραδείγματα υψηλής τέχνης, με 
όμορφα, ευγενικά και αρμονικά αποδοσμένα πορτρέτα γενειοφόρου Ηρακλή, σε απόλυτη αντι-
παράθεση με τα αντίστοιχα σκληρά και τραχιά της μυτιλήνης και των Ερυθρών. Στις έκτες από 
ήλεκτρο (εικ. 12) ο Ηρακλής έχει τα γνωστά αρχαϊκά χαρακτηριστικά, το οξύ γένι, τα μεγάλα 
αμυγδαλωτά μάτια έντονα τονισμένα και ένα λανθάνον αρχαϊκό μειδίαμα. Η μορφή όμως τώρα 
επιδεικνύει πλαστικότητα και υψηλή καλλιτεχνική ποιότητα. Το γοητευτικό πρόσωπο του ήρωα, 
επηρεασμένο από ανατολικά πρότυπα, κυρίως στην απόδοση της λεοντής, αλλά με εμφανείς 
καταβολές από τη μεγάλη γλυπτική της περιόδου, εκπέμπει αποφασιστικότητα, στιβαρότητα, 
αυστηρότητα, πυγμή, σθένος, αποτελώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά αρχαϊκά πορτρέτα.

Οι στατήρες της Κυζίκου (εικ. 13), οι οποίοι τοποθετούνται χρονολογικά στα ύστερα αρχαϊκά – 
πρώιμα κλασικά χρόνια, και πιο συγκεκριμένα στο α΄ μισό του 5ου αι. π.Χ., μας προσφέρουν 
μερικά εκπληκτικά παραδείγματα της μετάβασης από την τέχνη της αρχαϊκής στην τέχνη της κλα-
σικής περιόδου. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τονίζονταν τόσο έντονα στα αρχαϊκά πορτρέτα 
εξομαλύνονται, σχεδόν γλυκαίνουν. Η μεγάλη μύτη, το οξύ πηγούνι και γένι, το αμυγδαλωτό μάτι 
δεν τονίζονται πλέον με έντονο ανάγλυφο, αλλά αντιθέτως εντάσσονται αρμονικά και με ισορρο-
πημένο τρόπο στην όλη απόδοση του προσώπου. Η λεοντή παραμένει σχηματική, αλλά όχι τραχιά, 
ενώ τα τριχωτά μέρη του προσώπου του ήρωα σχεδιάζονται με μια ρεαλιστική διάθεση. Γενικά, 
η ανδροπρεπής μορφή του ήρωα αποπνέει το ήθος που αρμόζει σε έναν ημίθεο ιδρυτή πόλεων.

16. kraay – hirmer 1966, 336, αρ. 447, πίν. 143· kraay 1976, 119-20, 360, αρ. 403, πίν. 22.

17. Κακριδής 1986, 35.

Εικ. 8. 
Αργυρό τετράδραχμο Πεπάρυθου, Θεσσαλία, περ. 510 π.Χ. 
Πηγή: kraay – hirmer 1966, αρ. 44

ικ. 9. 
Έκτη από ήλεκτρο Ερυθρών, Ιωνία, περ. 550-500 π.Χ. 
Stack’s, Coin Galleries, (August 18, 2009), αρ. 4138

Εικ. 10. 
Έκτη από ήλεκτρο Ερυθρών, Ιωνία, περ. 550-500 π.Χ. 
nomos AG, Auction 1 (May 6, 2009), αρ. 102

Εικ. 11.
 Έκτη από ήλεκτρο Ερυθρών, Ιωνία, περ. 550-500 π.Χ. 
nomos AG, obolos 4 (February 21, 2016), αρ. 343

Εικ. 12. 
Έκτη από ήλεκτρο Κυζίκου, μυσία, περ. 530-500 π.Χ. 
Gemini, llC, Auction X (January 13, 2013), αρ. 73

Εικ. 13. 
Στατήρας από ήλεκτρο Κυζίκου, μυσία, περ. 500-450 π.Χ. 
Stack’s, The Golden horn Collection (January 12, 2009), 
αρ. 2011
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Κλασική εποχή

Οι κομβικές αλλαγές που επήλθαν κατά την κλασική εποχή σε πολλές μορφές τέχνης, όπως τη 
γλυπτική ή την κεραμική, επηρέασαν καθοριστικά και τη νομισματική. Η κλασική εποχή προσφέ-
ρεται στους καλλιτέχνες για περισσότερους πειραματισμούς, η οπτική αλλάζει, οι μικρές επιφά-
νειες των νομισμάτων αναδεικνύονται σε ένα μεγάλο γόνιμο πεδίο καλλιτεχνικής έκφρασης και 
πειραματισμού. Παράλληλα, η ραγδαία διάδοση των νομισμάτων στις συναλλαγές και η επέκτα-
ση της χρήσης τους για την προπαγάνδιση πολιτικών, κυρίως, ιδεολογιών, προσφέρει τη δυνα-
τότητα στους καλλιτέχνες να εξελιχθούν, να εκφραστούν, να πρωτοτυπήσουν και να φτάσουν 
τη χαρακτική σε τέτοια επίπεδα που να συναγωνίζεται τις δημιουργίες της μεγάλης γλυπτικής.

Πράγματι, ο σφετερισμός των μύθων για πολιτικούς λόγους και η προπαγάνδα είναι ένα φαινό-
μενο αρκετά διαδεδομένο και στην κλασική εποχή. μύθοι και θρησκευτικές μορφές έχουν ήδη 
χρησιμοποιηθεί από την αρχαϊκή, όπως προαναφέρθηκε, εποχή, προκειμένου οι τύραννοι είτε να 
ανέλθουν στην εξουσία, είτε να παραμείνουν σε αυτήν18. Παρόλο που το φαινόμενο αυτό φτάνει 
στο απόγειό του κατά την ελληνιστική εποχή, η επιλογή των τύπων στις νομισματικές εκδόσεις 
συνήθως συνδέεται με την ταυτότητα της πόλης, με όχημα τη θρησκεία και τη μυθολογία19.

Τα νομίσματα της κλασικής εποχής μπορούν να χαρακτηριστούν με μεγάλη ευκολία ως έργα τέ-
χνης, των οποίων η ομορφιά έμελλε να παραμείνει αιώνια. Πρόκειται για έργα επώνυμων χαρα-
κτών που δημιούργησαν τις προϋποθέσεις και άνοιξαν το δρόμο προς την καλλιτεχνική τελειότητα 
των νομισματικών χαρακτήρων. Οι ανεπανάληπτες μορφές του 5ου και του 4ου αι. π.Χ. αποτελούν 
αναπόσπαστο κομμάτι και φυσική συνέχεια των πειραματισμών και των προσπαθειών των χαρα-
κτών της αρχαϊκής εποχής. μερικά από τα ομορφότερα κλασικά παραδείγματα υψηλής τέχνης 
αποτελούν απότοκο της φαντασίας και της ικανότητας αυτών των πρωτοπόρων δημιουργών20.

Τα Περσικά αποτελούν το νοητό όριο μεταξύ της αρχαϊκής και κλασικής εποχής στην ιστορία, 
αλλά και στην τέχνη (εικ. 14). Ο πόλεμος αυτός άφησε ανεξίτηλα και αιώνια τα σημάδια του σε 
όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό και την 
τέχνη. Η σκληρότητα του πολέμου, η αγριότητα, ο πόνος και ο θάνατος, αποτυπώνονται τώρα 
μέσα στην τέχνη. Η σκληρότητα οδήγησε στην αναζήτηση μιας ανώτερης εικόνας που από τη μία 
εκφράζει τη θλίψη και την οδύνη, ο αυστηρός ρυθμός στην τέχνη, και από την άλλη οδηγείται 
σταδιακά στην αντιμετώπιση και στην υπέρβαση, στο κάλλος, η απόλυτη τελειότητα της κλασι-
κής τέχνης σε όλες της τις εκφάνσεις.

Τότε ακριβώς φαίνεται να λαμβάνει χώρα μία σημαντική αλλαγή στη νομισματική εικονογραφία. 
Τα νομίσματα φέρουν πλέον παραστάσεις και στις δύο πλευρές τους. Οι παραστάσεις αυτές 
γίνονται πιο σύνθετες και μερικές φορές συνδιαλέγονται μεταξύ τους, αποτελώντας ο οπισθό-
τυπος τη συνέχεια ή την επεξήγηση του εμπροσθότυπου ή το πεδίο για την προσθήκη λεπτομε-
ρειών στις πληροφορίες και τα μηνύματα, τα οποία επιδιώκει η εκδίδουσα αρχή να μεταδώσει. 
Οι μορφές πλέον αποκτούν πλαστικότητα και τα χαρακτηριστικά τους είναι πιο φυσιοκρατικά21.

Η καλλιτεχνική αυτή εξέλιξη οδηγεί τους χαράκτες, πολλοί από τους οποίους υπογράφουν πλέ-
ον τα έργα τους, σε περαιτέρω πειραματισμούς ως τον τρόπο απόδοσης των μορφών. Στην 
πλειονότητα των εκδόσεων η μορφή εικονίζεται σε κατατομή (αρ. κατ. 1), χωρίς να απουσιάζουν 
και οι προσπάθειες για μία πιο κατά μέτωπον απόδοση. Ωστόσο, η μετωπική αποτύπωση της 
μορφής φαίνεται να δημιουργεί διαχρονικά δυσκολίες στους καλλιτέχνες όλων των δυσδιά-
στατων μορφών τέχνης, όπως στους αγγειογράφους, τους σφραγιδογλύπτες ή τους χαράκτες 
νομισμάτων. Ως μία λύση προτάθηκε η απεικόνιση των μορφών σε τρία τέταρτα, η οποία πρό-
σφερε μεγαλύτερη ευκολία στη δυνατότητα προοπτικής τους απόδοσης. Παρά το γεγονός ότι 
κάποιες προσπάθειες απέδωσαν ικανοποιητικά αποτελέσματα, σε κάποιες άλλες ήταν μάλλον 
αδέξια έως δύσμορφα.

18. Ruebel 1991, 5.

19. howgego 2009, 138.

20. Οικονομίδου 1996, 21.

21. Οικονομίδου 1996, 22.

Εικ. 14. 
Χρυσός δαρεικός, λυδία, 500-400 π.Χ.  
https://www.spurlock.illinois.edu/blog/p/featured-object-
persian/41

Χρυσός δαρεικός, 
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Ήδη από τον 5ο αι. π.Χ. και πιο συγκεκριμένα γύρω στα 440-425 π.Χ., η Θήβα εξέδωσε έναν 
αργυρό στατήρα με μία απολύτως μετωπική κεφαλή του Ηρακλή (εικ. 15). Ο καλλιτέχνης κα-
ταφέρνει σε μεγάλο βαθμό να ξεπεράσει τις δυσκολίες, τις οποίες του επιβάλλει η δυσδιάστα-
τη επιφάνεια του νομίσματος. Τα χαρακτηριστικά του ήρωα τονίζονται με εξαιρετική ένταση. 
Τα μεγάλα στρογγυλά μάτια, προσδίδουν μία πιο αυστηρή έκφραση στη μορφή. Το βλέμμα 
είναι σχεδόν απόκοσμο και παραπέμπει περισσότερο σε θεό, παρά σε ήρωα. Η λεοντή καλύ-
πτει με έναν μοναδικά εντυπωσιακό τρόπο την κεφαλή του Ηρακλή. Την ίδια εποχή η Θήβα σε 
μία άλλη σειρά αργυρών στατήρων απεικονίζει τον ήρωα προστάτη και πρόμαχο της πόλης 
ανδροπρεπή, σοβαρό με ατημέλητα γένια, αλλά με βλέμμα άγρυπνο, έτοιμος να αντιμετωπίσει 
κάθε εχθρό της γενέτειράς του και να υπερασπιστεί την επικράτειά της (αρ. κατ. 37). μέσα 
από ένα δυναμικό πορτρέτο με προσεγμένες αναλογίες αναδεικνύεται το σθένος και η ισχυρή 
προσωπικότητα του ήρωα, αλλά και η επιδεξιότητα του ανώνυμου χαράκτη.

Η πόλη, η οποία έχει να επιδείξει στη νομισματοκοπία της μια μοναδική ποικιλία τύπων στην 
απεικόνιση του ιδρυτή και πάτρωνά της Ηρακλή, είναι η Ηράκλεια του Πόντου. Στα τέλη του 
5ου αι. π.Χ. εκδίδει μια σειρά αργυρών διωβόλων με τον ήρωα να αποδίδεται σε κατατομή 
ανδροπρεπής και ώριμος, με περιποιημένη κοντή γενειάδα, ελληνική μύτη και μισάνοιχτα χείλη 
(αρ. κατ. 53). Η προσωπογραφία του Ηρακλή αποπνέει τώρα σιγουριά και ηρεμία θυμίζοντας 
μορφές στρατιωτών σε παραστάσεις αγγείων. Η εντύπωση αυτή επιτείνεται από τη σχημα-
τοποιημένη απόδοση της λεοντής, η οποία ομοιάζει περισσότερο με το κάλυμμα κεφαλής 
στα νομίσματα των σατραπών ή με κράνος. Ακολουθεί στις αρχές 4ου αι. π.Χ. μια νέα σειρά 
αργυρών κοπών με τον Ηρακλή να εικονίζεται πάλι σε κατατομή αλλά με έντονο, διαπερα-
στικό βλέμμα, ελαφρώς συνοφρυωμένος και ανήσυχος, σα να είναι έτοιμος να επιτεθεί (αρ. 
κατ. 54-55). Χαρακτηριστικός στις εκδόσεις αυτές είναι ο ρεαλιστικός τρόπος με τον οποίο 
αποδίδεται η λεοντή. μάλιστα, παρόλο που ο ήρωας είναι γενειοφόρος, τα χαρακτηριστικά 
του προσιδιάζουν σε νεανία, αναφορά πιθανότατα στην ηλικία στην οποία βρισκόταν όταν 
ίδρυσε, ως Αργοναύτης, την πόλη. Τέλος, ένα εκπληκτικό παράδειγμα απεικόνισης της κεφα-
λής του Ηρακλή σε απόδοση τριών τετάρτων αποτελεί ο αργυρός στατήρας της Ηράκλειας, ο 
οποίος χρονολογείται γύρω στο 380-360 π.Χ. (αρ. κατ. 56). Η σχεδόν μετωπική απόδοση του 
ήρωα υποδεικνύει τη δεξιοτεχνία του χαράκτη να σχεδιάσει σωστά όλες τις αναλογίες του 
προσώπου, δημιουργώντας μία στάση σπάνια στην αρχαία νομισματοκοπία. με το ελαφρώς 
ανοιχτό στόμα ο καλλιτέχνης πετυχαίνει να αποδώσει μετωπικά το δύσκολο αυτό σημείο του 
προσώπου, και συγχρόνως να βρει τον τρόπο ώστε τα μάτια και γενικότερα όλη η αριστερή 
πλευρά της κεφαλής του Ηρακλή να αποδίδεται με σωστή προοπτική.

Ο αργυρός στατήρας του σατράπη Φαρνάβαζου από το νομισματοκοπείο της Ταρσού στην 
Κιλικία (379-374 π.Χ.) (εικ. 16) αποτελεί ένα πολύ κοντινό παράλληλο της κεφαλής του Ηρα-
κλή στο στατήρα της Ηράκλειας Ποντικής22. Ο χαράκτης σε αυτό το νόμισμα προβάλλει την 
ικανότητά του ως καλλιτέχνη κατορθώνοντας να αποδώσει με εκπληκτικό τρόπο τις λεπτο-
μέρειες των ματιών και των κογχών τους, των φρυδιών και του μετώπου, του πηγουνιού και 
των χειλιών. Το όμορφο πρόσωπο του νεαρού ήρωα εκπέμπει ηρεμία, αποφασιστικότητα και 
σθένος, ενώ το απόμακρο βλέμμα του φαίνεται να χάνεται στον ορίζοντα. Πετυχημένες μπο-
ρούν να θεωρηθούν και οι αποδόσεις σε τρία τέταρτα της νεανικής λεοντοφόρου κεφαλής 
του Ηρακλή σε χρυσές κυπριακές εκδόσεις του Ευαγόρα Α΄ (εικ. 17), καθώς και σε αργυρές 
του Τάραντα στην Καλαβρία (εικ. 18). Τέλος, ο τύπος εμφανίζεται σε κωακές χαλκές κοπές (αρ. 
κατ. 68), οι οποίες συμπληρώνουν τον 3ο αι. π.Χ. τις αργυρές του προηγούμενου αιώνα με τις 
σε κατατομή προσωπογραφίες του ώριμου γενειοφόρου ήρωα (αρ. κατ. 64-67). 

Στα πιο γοητευτικά παραδείγματα της σε κατατομή απόδοση της κεφαλής του Ηρακλή στα 
νομίσματα της κλασικής περιόδου συγκαταλέγονται οι αργυρές εκδόσεις της Καμάρινας 
στη Σικελία (περ. 425-405 π.Χ.). δεν πρόκειται απλώς για πετυχημένες νομισματικές απει-
κονίσεις, αλλά για εξαιρετικά έργα τέχνης, τα οποία αναδεικνύουν τόσο την εμπειρία, όσο 
και την επιδεξιότητα και την ικανότητα του χαράκτη. Στα αργυρά τετράδραχμα της πόλης ο 

22. kraay 1976, 283, σημ. 1, αρ. 1038. 

Εικ. 15. 
Αργυρός στατήρας Θήβας, βοιωτία, περ. 440-425 π.Χ. 
nomos AG, Auction 2 (May 18, 2010), αρ. 73

Εικ. 16. 
Αργυρός στατήρας Φαρνάβαζου, Ταρσός, Κιλικία,  
379-374 π.Χ. (Baldwin’s Auction ltd, Dmitry Markov Coins 
& Medals, M & M numismatics ltd, The new York Sale 
XXVII [January 4, 2012], The prospero Collection  
of Ancient Greek Coins, αρ. 597)

Εικ. 17. 
1/4 χρυσού στατήρα Ευαγόρα Α΄, Σαλαμίνα, Κύπρος,  
411-374 π.Χ. (numismatica Ars Classica Auction 84  
(May 20, 2015), αρ. 682

Εικ. 18. 
Αργυρό διώβολο Τάραντα, Καλαβρία, περ. 325-280 π.Χ. 
Classical numismatic Group 36 (December, 3 1995),  
αρ. 1668
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ήρωας εικονίζεται με δορά λιονταριού, άλλοτε ανδροπρεπής γενειοφόρος (αρ. κατ. 4-5) και 
άλλοτε νεαρός αγένειος (εικ. 19)23. Ο Ηρακλής και στις δύο εκδοχές εικονίζεται γαλήνιος 
και σοβαρός με έκφραση στοχαστική και βλέμμα που θαρρείς και ατενίζει το δύσκολο δρό-
μο της αρετής και των άθλων που επέλεξε. Την ίδια δεξιότητα στην απόδοση του νεαρού 
Ηρακλή επιδεικνύει και το χρυσό νόμισμα των 20 λιτρών από τις γειτονικές Συρακούσες 
(περ. 414 π.Χ.) όπου ο χαράκτης πετυχαίνει όχι μόνο να απεικονίσει ένα κλασικής ομορφιάς 
πορτρέτο, αλλά και να αποδώσει με ρεαλιστικό τρόπο τη λεοντή του ήρωα (εικ. 20)24. Στο 
μεταπόντιο της μεγάλης Ελλάδας έχει ήδη εγκαινιαστεί από τα μέσα περίπου του 5ου αι. π.Χ. 
μια πρώτη σειρά αργυρών εκδόσεων με την αγένειο λεοντοφόρο κεφαλή του Ηρακλή απει-
κονισμένη με τρόπο και ήθος που παραπέμπουν σε κλασικά αγαλματικά πρότυπα (εικ. 21)25, 
ενώ μια δεύτερη μεταγενέστερη σειρά (περ. 340 π.Χ.), επίσης με το νεανικό πορτρέτο του 
ήρωα, συνδέεται με τη δραστηριότητα του Αγαθοκλή από τις Συρακούσες στη νότια Ιταλία, 
και αποδίδεται με τρόπο που προοιωνίζει τα πρώιμα ελληνιστικά πορτρέτα του Ηρακλή 
(εικ. 22)26.

Στη μοναδική χρυσή έκδοση της Καρύστου (περ. 313 π.Χ.) χαράσσεται μια προσωπογραφία 
του Ηρακλή, στην οποία είναι ευανάγνωστος ο χαρακτήρας του αγωνιστή αθλοφόρου θε-
ού-ήρωα (αρ. κατ. 41)27. Ο καλλιτέχνης με γλαφυρότητα αποδίδει τον Ηρακλή γενειοφόρο, 
αυστηρό, με ύφος που εκπέμπει διάχυτα το σθένος και την πυγμή του προστάτη της ευβοϊκής 
πόλης, ως εγγυητή της ανεξαρτησίας και της αυτοτέλειάς της από τους μακεδόνες κατα-
κτητές28. 

Ο Ηρακλής άλλοτε γενειοφόρος, μεσήλικας και άλλοτε νέος αγένειος κοσμεί πλήθος νομισμα-
τικών εκδόσεων κατά την κλασική και ελληνιστική εποχή και στα τρία μέταλλα (αρ. κατ. 16, 
18, 46). Πόλεις, κοινά και ηγεμόνες εικόνισαν τον ήρωα αντλώντας από την ισχύ της μορφής 
του και τη γενναιότητα του χαρακτήρα του. Παρόλα αυτά η απεικόνισή του από τον οίκο των 
Αργεαδών και ιδιαίτερα από τον Αλέξανδρο Γ΄ είναι αυτή που πρόκειται να αποτελέσει το 
χαρακτηριστικότερο παράδειγμα με τη μεγαλύτερη παραγωγή και διάρκεια.

23. Οικονομίδου 1996, 218, αρ. 56.

24. kraay – hirmer 1966, 292, αρ. 125, πίν. 46.

25. kraay – hirmer 1966, 307, αρ. 234, πίν. 82.

26. kraay 1976, 195, αρ. 608· prospero, 77, αρ. 79.

27. Για τη λατρεία του Ηρακλή στην πόλη ήδη από τον 4ο αι. π.Χ., βλ. Χιδίρογλου 2012.

28. Για τη χρονολόγηση της «χρυσής Καρυστίας», βλ. Melville Jones 1980.

Εικ. 20. 
20 χρυσές λίτρες Συρακουσών, Σικελία, 413-387 π.Χ. 
© 2018 Museum of Fine Arts, Boston

Εικ. 21. 
Αργυρός στατήρας μεταποντίου, Νότια Ιταλία,  
περ. 430 π.Χ.
Πηγή: kraay – hirmer 1966, αρ. 243

Εικ. 22. 
Αργυρός στατήρας μεταποντίου, Νότια Ιταλία, περ. 310 π.Χ. 
Baldwin’s Auction ltd, Dmitry Markov Coins & Medals, 
M & M numismatics ltd,  
The new York Sale XXVII (January 4, 2012),  
The prospero Collection of Ancient Greek Coins, αρ. 79

Εικ. 19. 
Αργυρό τετράδραχμο Καμάρινας, Σικελία, περ. 425-405 π.Χ.  
Νομισματική Συλλογή Alpha Bank, αρ. ευρ. 10398o
Φωτ. Π. μαγουλάς
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Ελληνιστική εποχή

Ο Ηρακλής θεωρείτο πρόγονος όλου του γένους των μακεδόνων και όχι μόνο μιας συγκεκριμένης 
δυναστείας. Η επωνυμία του ως Πατρώος σε μακεδονικές επιγραφές καταδεικνύει την προβολή του 
ήρωα ως γενάρχη των μακεδόνων29. Η μορφή του εμφανίζεται στις νομισματικές εκδόσεις των μα-
κεδόνων βασιλέων επί Αρχελάου Α΄ (413-399 π.Χ.). Στις εκδόσεις αυτές ο Ηρακλής εικονίζεται στον 
εμπροσθότυπο τόσο ως γενειοφόρος μεσήλικας, όσο και ως νέος αγένειος, να φορά πάντα τη λεο-
ντή30. Αυτή η συνύπαρξη, η διγλωσσία, όπως τη χαρακτηρίζει ο Γιάννης Τουράτσογλου, συνεχίζεται 
και στις νομισματικές εκδόσεις του Αμύντα Γ΄ (393/2-371/70 π.Χ.), ενώ ο Περδίκκας Γ΄ (365-360 
π.Χ.) και ο Φίλιππος β΄ εικόνισαν τον ήρωα μόνο νέο και αγένειο31. Αυτό τον τύπο ακολούθησε και 
καθιέρωσε στη συνέχεια ο Αλέξανδρος Γ΄, ο επονομαζόμενος μέγας.

Ο Αλέξανδρος προέβη σε δύο πολύ δυναμικές επιλογές αναφορικά με την αυτοκρατορική αρ-
γυρή νομισματοκοπία του. Αρχικά, εξέδωσε τα νομίσματά του σε αττικό σταθμητικό κανόνα, 
πετυχαίνοντας έτσι να κάνει τα τετράδραχμά του το πιο ισχυρό νόμισμα που κυκλοφόρησε στην 
αρχαιότητα. Η δεύτερη επιλογή του αφορά τους εικονογραφικούς τύπους, στους χαρακτήρες 
των νομισματικών του εκδόσεων. Επέλεξε να συνδυάσει τη μακεδονική μυθολογία με την απει-
κόνιση του Ηρακλή, του μυθικού γενάρχη του βασιλικού οίκου των Αργεαδών και της πανελλήνι-
ας μυθολογίας με την απεικόνιση του ένθρονου Νικηφόρου δία (εικ. 23). Η επιλογή αυτή είχε ως 
αποτέλεσμα να διεισδύσει το νόμισμά του με μεγαλύτερη ευκολία στις τότε «διεθνείς» αγορές32.

Ο Αλέξανδρος, επηρεασμένος από τη μητέρα του Ολυμπιάδα, προτιμούσε την εκδοχή ότι ήταν 
απευθείας απόγονος του δία, αφού αυτός ήταν ο πραγματικός του πατέρας, ενώ συνέδεε τον 
εαυτό του με τον Ηρακλή, ως μυθικό του πρόγονο δημιουργώντας έναν παραλληλισμό ανάμεσα 
στις δικές του πράξεις και εκείνες του ήρωα. Επομένως, ο Ηρακλής, όπως και ο Αλέξανδρος, 
ήταν γιοι του βασιλιά των θεών, αλλά μεγάλωσαν από τους θνητούς βασιλείς πατέρες τους, 
συζύγους των μητέρων τους, με τον Αμφιτρύωνα, βασιλιά της Θήβας και σύζυγο της Αλκμήνης 
ο πρώτος, με τον Φίλιππο, βασιλιά της μακεδονίας και σύζυγο της Ολυμπιάδας ο δεύτερος33.

Ο Αλέξανδρος θέτει ως πρότυπό του το μυθικό ήρωα τόσο για την προσωπικότητά του όσο και για 
τις πράξεις του. Η υιοθέτηση του Ηρακλή ως θεϊκού πάτρωνα λειτούργησε με μεγάλη επιτυχία στον 
παραλληλισμό του με αυτόν, κυρίως μέσα από τις πρώτες νικηφόρες στρατιωτικές του επιχειρήσεις, 
οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις είχαν θεωρηθεί αδύνατες. Η υιοθέτηση της εικόνας του Ηρακλή 
απευθυνόταν κυρίως στους Έλληνες, και ιδιαίτερα στους στρατιώτες, οι οποίοι τον ακολούθησαν 
στην εκστρατεία του στην Ασία. Η μορφή του Ηρακλή απέπνεε δύναμη, σθένος, αποφασιστικότητα34. 

29. Τουράτσογλου 2016β.· Chaniotis 2018, 11-12, 19, 22, 23, 108

30. kraay 1976, 144.

31. Τουράτσογλου 2016β, 623-624.

32. Νομίσματα και Νομισματική 113.

33. Ruebel 1991, 11-12.

34. Ruebel 1991, 12-16.

Εικ. 24. 
μαρμάρινο άγαλμα Αλεξάνδρου Γ΄, 3ος αι. π.Χ.  
Κωνσταντινούπολη, Αρχαιολογικό μουσείο 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alexander1256.jpg

Εικ. 23. 
Αργυρό τετράδραχμο Αλεξάνδρου Γ΄, 336 - περ. 323 π.Χ., 
νομισματοκοπείο Αμφίπολης  
Αθήνα, Νομισματικό μουσείο, αρ. ευρ. Α.Ε. 146
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Στην πρώτη φάση του συμβολισμού στα νομίσματα του, ο Αλέξανδρος ακολούθησε μία πιο συ-
ντηρητική πολιτική. Ο Ηρακλής αποτελεί έναν ήρωα πρότυπο, ήρωα κατακτητή, ήρωα πρόγονο. 
Έναν ήρωα που καθυπόταξε διάφορες βαρβαρικές δυνάμεις. Έναν ήρωα που δόξασε, ανέδειξε 
και εξάπλωσε τον ελληνικό πολιτισμό στα πέρατα της γης, φτάνοντας στα όρια του τότε γνω-
στού κόσμου και πέρα από αυτά. Ο ίδιος ο Αλέξανδρος προέβαλε τον εαυτό του ως ένα είδος 
ενσάρκωσης αυτού του Πανελλήνιου ήρωα (εικ. 24). Ως νέος Ηρακλής οργάνωσε όλες τις ελ-
ληνικές πόλεις σε μία πανελλήνια δύναμη με απώτερο σκοπό να εκτελέσουν έναν ηρωικό άθλο, 
όπως αυτούς του Ηρακλή35.

Στα νομίσματα που εκδίδει στην Αλεξάνδρεια μετά το 325 π.Χ., οπότε πλέον η ιδέα πως είναι 
γιος του δία έχει περάσει στην επίσημη πολιτική του, η μορφή του Ηρακλή μεταμορφώνεται 
σε μορφή του Αλεξάνδρου. Στο πορτρέτο του Αλεξάνδρου-Ηρακλή αναδεικνύονται τα ιδιαί-
τερα χαρακτηριστικά του ηγεμόνα, τονισμένα και ενδυναμωμένα μέσα από την εικονιστική του 
συνύπαρξη με τον ήρωα Ηρακλή. Η απεικόνιση του Αλεξάνδρου ως Ηρακλή ήταν η καταλλη-
λότερη, όχι μόνο για να εκφράσει στους Έλληνες την ηρωική και θεϊκή του φύση, αλλά και για 
να προβάλει τη βασιλική του εικόνα στους ανατολικούς υπηκόους του. Στον ελληνιστικό κόσμο 
η βασιλική εικονογραφία δεν έπρεπε να είναι μόνο εμφανισιακά ελκυστική, αλλά συγχρόνως 
να είναι και στο πνεύμα διεθνής. Καμία άλλη ελληνιστική νομισματοκοπία δεν πέτυχε καλύτερα 
στην εκπλήρωση αυτής της ανάγκης36.

Εικόνιζε μία ηγετική μορφή που επιβαλλόταν τόσο στους εχθρούς όσο και στους φίλους, με την 
πυγμή του και την ιδιαίτερα χαρισματική του προσωπικότητα. Η μαζική έκδοση τετραδράχμων 
στα νομισματοκοπεία της Ανατολής προφανώς συνδέεται άρρηκτα με την πληρωμή των στρα-
τιωτών του. Έτσι το αντίτιμο της υπηρεσίας τους θα κουβαλούσε μαζί του και την εικόνα του 
μεγάλου στρατηλάτη. Άλλωστε η απεικόνιση ενός πορτρέτου αποτελεί και ένα μέσο αθανασίας 
και ικανοποίησης της ματαιοδοξίας του ανθρώπου έναντι στη φθορά του χρόνου και το θάνατο.

Η νομισματοκοπία του Αλεξάνδρου θα επηρεάσει εικονογραφικά πολλές άλλες νομισματικές 
παραγωγές, οι οποίες και θα υιοθετήσουν τους δικούς του τύπους στους χαρακτήρες των νομι-
σμάτων τους (εικ. 25). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πόλη των Ερυθρών στην κεντρική 
Ιωνία, η οποία κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 350-340 π.Χ. θα εκδώσει τετράδραχμα και δραχ-
μές μειωμένου χιακού βάρους με εμπροσθότυπο την κεφαλή νεαρού Ηρακλή και οπισθότυπο 
τα σύμβολά του, το ρόπαλο και το τόξο με τα βέλη σε φαρέτρα με το εθνικό και το όνομα του 
υπευθύνου κοπής (αρ. κατ. 60-63). Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 325-315 π.Χ. η 
πόλη θα χρησιμοποιήσει τους ίδιους τύπους για μια νέα σειρά τετράδραχμων και δραχμών, μόνο 
που τώρα η κεφαλή του Ηρακλή στην εμπρόσθια όψη αποκαλύπτει σαφώς τη επιρροή από την 
καθιερωμένη κεφαλή του ήρωα στις Αλεξάνδρειες εκδόσεις37.

Ο Αλέξανδρος είχε επιλέξει ο ίδιος ποιος θα έχει το αποκλειστικό δικαίωμα αναπαραγωγής των 
πορτρέτων του. Στη γλυπτική ήταν ο λύσιππος, αυτός που εισήγαγε έναν καινούριο εικονιστικό 
τύπο με τη δημιουργία του πορτρέτου του «ήρωα – ηγεμόνα», δίνοντας πραγματική μορφή στο 
μύθο, μία ιστορική προσωπικότητα στο μυθικό ήρωα, «ένα είδος ιστορικού Ηρακλή» που διέθετε 
μεγάλες φιλοδοξίες και την ικανότητα να τις πραγματοποιήσει, ενός άντρα που προορίστηκε από 
την ίδια τη φύση να κυβερνήσει και να ηγηθεί. Ο τύπος αυτός καθιερώθηκε κατά τα ελληνιστικά 
χρόνια στο πλαίσιο της βασιλικής εικονογραφίας, ακόμη και από ηγεμόνες ελάσσονος σημασίας, 
οι οποίοι θεωρούσαν ή ήθελαν να προπαγανδίσουν τους εαυτούς τους ως συνεχιστές και νόμι-
μους διαδόχους του Αλεξάνδρου38.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που προσέδωσε ο λύσιππος στα πορτρέτα του Αλεξάνδρου, όπως 
μας τα παραδίδει ο Πλούταρχος, αναγνωρίζονται στις απεικονίσεις του Ηρακλή στις αργυρές κο-
πές του Αλεξάνδρου, κυρίως βέβαια στις μεταθανάτιες εκδόσεις (εικ. 26). Η ελαφρά συστροφή 

35. pollitt 2000, 52-53.

36. pollitt 2000, 52-53.

37. Mørkholm 1991, 92.

38. pollitt 2000, 45· Mørkholm 1991, 43.

Εικ. 26. 
λεωχάρους ή λυσίππου μαρμάρινη κεφαλή Αλεξάνδρου, 
Ερέχθειο, Αθήνα, περ. 336 π.Χ.  
© Αθήνα, μουσείο Ακρόπολης

Εικ. 25. 
Αργυρό τετράδραχμο Αλεξάνδρου Γ΄, 323 - 320 π.Χ., 
νομισματοκοπείο Αμφίπολης, μεταθανάτια κοπή 
Αθήνα, Νομισματικό μουσείο

Εικ. 26. 
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του λαιμού και το υψωμένο προς τα επάνω βλέμμα αποτελούν τα πιο αναγνωρίσιμα από αυτά. Υπάρχει 
μία δραματική δύναμη στην απεικόνιση του ηρωικού Αλεξάνδρου-Ηρακλή. Όπως στα έργα γλυπτικής 
επίσημος καλλιτέχνης ήταν ο λύσιππος και στα έργα ζωγραφικής ο Απελλής, έτσι και στη χαρακτι-
κή της μικροτεχνίας τα αποκλειστικά δικαιώματα απεικόνισης του μεγάλου μακεδόνα στρατηλάτη 
στους σφραγιδόλιθους, και πιθανότατα και στα νομίσματα, κατείχε ο Πυργοτέλης39.

Ο Αλέξανδρος, όπως προαναφέρθηκε, δεν ισχυρίστηκε μόνον πως ήταν απόγονος του Ηρακλή, 
αλλά απεικόνισε τόσο τον ίδιο τον ήρωα όσο και τον εαυτό του ως Ηρακλή. Ο Αλέξανδρος, 
όπως και ο Ηρακλής, ανέλαβε μεγάλους άθλους, κατόρθωσε μεγάλα έργα και στο τέλος ξε-
πέρασε τα ανθρώπινα όρια και λατρεύτηκε ως θεός40. Φαίνεται πως αυτό που γοήτευε τον 
λύσιππο ήταν το προτελευταίο στάδιο αυτού του κύκλου, το στάδιο όπου ο πόνος του ήρωα, ο 
μόχθος και ο πόθος έχουν περάσει, και μία υψηλότερη, υπεράνθρωπη ύπαρξη αναδεικνύεται, μία 
ύπαρξη απαλλαγμένη από τις οδύνες της καθημερινής ζωής41. Αυτή ακριβώς η αφηρωισμένη 
και αποθεωμένη μορφή εικονίζεται στα νομίσματα του Αλεξάνδρου με το συμφυρμό της εικόνας 
του με αυτήν του ήρωά του Ηρακλή.

Άλλωστε ο Ηρακλής χρησιμοποιήθηκε ως σύμβολο, τόσο από τους κυνικούς όσο και από τους 
ύστερους στωικούς φιλοσόφους, της ανθρώπινης τάσης προς την τελική γαλήνη, η οποία κα-
τακτιέται μόνο ύστερα από μεγάλο αγώνα. Η επίτευξη αυτής της ύπαρξης, είτε μέσω της φιλο-
σοφικής ενόρασης, είτε μέσω της θρησκευτικής έκστασης, αποτέλεσε ένα από τα ιδανικά της 
ελληνιστικής σκέψης. Ο λύσιππος πάσχισε να δώσει εικόνα σε αυτή τη φιλοσοφική προσέγγιση 
και τα κατάφερε με τη συγκεκριμένη μορφή του Ηρακλή (εικ. 27). Ο καλλιτέχνης όμως, ήθελε να 
προσδώσει στη μορφή του Ηρακλή μία εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτήν των πορτρέτων 
του Αλεξάνδρου. Ήθελε να απομακρυνθεί από τη φιλόδοξη και επιθετική φυσιογνωμία και να 
εκφράσει καλύτερα την ανθρώπινη ψυχή του ήρωα. Ίσως για αυτό τα πορτρέτα του, που απο-
τέλεσαν πρότυπα τόσο μίμησης όσο και αντιγραφής όχι μόνο σε έργα μεγάλης γλυπτικής, αλλά 
και σε σφραγιδόλιθους και σε νομίσματα, είχαν τόσο μεγάλη απήχηση όχι μόνο στην ελληνιστική 
και στη ρωμαϊκή εποχή, αλλά και στην ύστερη αρχαιότητα42.

Η μορφή του Ηρακλή εικονίστηκε συστηματικά, είτε στους τύπους του Αλεξάνδρου είτε αυτόνομα 
στα νομίσματα των διαδόχων του στις νομισματικές εκδόσεις των ελληνιστικών χρόνων (αρ. κατ. 
109-110). Η προσαρμογή του πορτρέτου, αρχικά του Αλεξάνδρου και στη συνεχεία άλλων ηγεμόνων, 
που είχαν αποδεχτεί το μακεδονικό πρότυπο, με τη μορφή του θεϊκού ήρωα έγινε με στόχο να προ-

39. pollitt 2000, 45-48, 51.

40. Chaniotis 2018, 108-117.

41. pollitt 2000, 84.

42. pollitt 2000, 84-85.

Εικ. 27. 
μαρμάρινη προτομή Αλεξάνδρου Γ΄,  
ρωμαϊκό αντίγραφο λυσίππου 
Παρίσι, μουσείο λούβρου

Εικ. 28. 
Αργυρός στατήρας μεταποντίου, Νότια Ιταλία, περ. 300 π.Χ. 
Πηγή: kraay – hirmer 1966, αρ. 248
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σωποποιηθούν η σωματική ρώμη, η γενναιότητα και η αρετή των εικονιζόμενων43. Χαρακτηριστικό 
είναι το παράδειγμα του μιθριδάτη ΣΤ΄ που υιοθετεί στην εικονογραφία του την απεικόνισή του ως 
Αλέξανδρο-Ηρακλή, με τα χαρακτηριστικά του Αλεξάνδρου και τη λεοντή του Ηρακλή (αρ. κατ. 112)44.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στις ελληνιστικές αργυρές εκδόσεις του μεταποντίου κάνει την εμφάνισή της 
μια νέα σπάνιας ομορφιάς προσωπογραφία του ήρωα (περ. 300 π.Χ.), που αποπνέει όλες τις αρετές 
ενός έργου της μεγάλης πλαστικής. Ο Ηρακλής απεικονίζεται σε κατατομή ως ώριμος γενειοφόρος 
άνδρας με ταινία στα μαλλιά, τη λεοντή δεμένη γύρω στο λαιμό και το ρόπαλο του ήρωα στον ώμο 
(εικ. 28)45. Το πορτρέτο αυτό του ώριμου γενειοφόρου άνδρα με την ταινία του ήρωα ή το δάφνινο 
στεφάνι του νικητή θα γνωρίσει μεγάλη διάδοση σε νομίσματα (αρ. κατ. 6, 36, 48-52) και λίθους (αρ. 
κατ. 146-147, 149) τους επόμενους αιώνες (εικ. 29) και κυρίως στους ρωμαϊκούς αυτοκρατορικούς 
χρόνους (αρ. κατ. 13). Ο Ηρακλής σε πολλές από αυτές τις εκδόσεις απεικονίζεται με εμφανή την 
κούραση στο πρόσωπό του, καταβεβλημένος από την ολοκλήρωση των άθλων του, ανακαλώντας 
στη μνήμη τον λυσίππειο αγαλματικό τύπο του Ηρακλή Farnese46, ενώ σε άλλες αποδίδεται με δάφ-
νινο στεφάνι στην κεφαλή, υπόμνηση της στέψη του ως αποθεωμένου νικητή47. 

Σε μία σειρά αργυρών τριωβόλων που έκοψε η Σέλγη στην Πισιδία (2ος - 1ος αι. π.Χ.) αποτυπώ-
νεται μια μοναδική προσωπογραφία του Ηρακλή σε απόδοση τριών τετάρτων, την οποία συνο-
δεύει το ρόπαλό του (αρ. κατ. 70). Ο χαράκτης σχεδιάζει με ικανοποιητικό τρόπο την κεφαλή του 
γενειοφόρου Ηρακλή ξεπερνώντας στο σύνολό τους τα προβλήματα που ενσκήπτουν από τις 
μετωπικές αποδόσεις. με την ελαφρά κλήση της κεφαλής προς το πλάι και πίσω καταφέρνει να 
την αποτυπώσει προοπτικά, ανακαλώντας στη μνήμη τρισδιάστατες περισσότερο δημιουργίες 
της μεγάλης γλυπτικής. Η ικανότητα του καλλιτέχνη δεν περιορίζεται μόνο στην απόδοση των 
χαρακτηριστικών του προσώπου, αλλά είναι εμφανής και στο στεφάνι του θεϊκού ήρωα πλεγ-
μένο από κλωνάρια στύρακα. Το πορτρέτο του Ηρακλή σε κατατομή συνδυασμένο πάλι με το 
ρόπαλό του εμφανίζεται σε μια σύγχρονη σειρά χαλκών εκδόσεων της πόλης (αρ. κατ. 71-72)48. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι την ίδια περίοδο σε χαλκές εκδόσεις του νομισματοκοπείου της Σέλγης, 
οι προσπάθειες να αποδοθεί εντελώς μετωπικά η κεφαλή του ήρωα δεν στέφθηκαν με επιτυχία. 
Σε μια σειρά κοπών οι παρειές της μορφής είναι πολύ φουσκωμένες, τα γένια καλύπτουν με 
αφύσικο τρόπο τα χείλη, ενώ η μύτη, που πάντα αποτελούσε πρόβλημα στις προσπάθειες με-
τωπικής απόδοσης, είναι αφύσικα μεγάλη και φαρδιά (εικ. 30). βελτιωμένο μπορεί να θεωρηθεί 
το αποτέλεσμα σε μια άλλη έκδοση, όπου ο χαράκτης καταφέρνει να αποδώσει μετωπικά με 
σχετική επιτυχία τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ήρωα, εκτός από τη γενειάδα του (εικ. 31).

43. Τουράτσογλου 2016β, 626· Τσαγκάρη 2011, 124.

44. pollitt 2000, 65-66.

45. kraay – hirmer 1966, 308, αρ. 248, πίν. 85.

46. krull 1985· palagia 1988· Rizakis – petropoulos 2005, 2-57.

47. Για το συσχετισμό του εικονογραφικού τύπου της κεφαλής του Ηρακλή στα νομίσματα με αυτόν του 
αγαλματικού τύπου του Ηρακλή Farnese, βλ. Schönert 1965, 52. 

48. Για το συσχετισμό του ροπάλου του ήρωα στις αργυρές και χαλκές εκδόσεις της Σέλγης με το ξύλο 
του στύρακα που επιχωριάζει στην περιοχή, βλ. μπάουμαν 2004, 62-63. 

Εικ. 30. 
Χαλκό νόμισμα Σέλγης, Πισιδία, περ. 2ος - 1ος αι. π.Χ. 
Savoca numismatik Gmbh & Co. kG, Blue Auction 
(February 24, 2018), αρ. 580

Εικ. 31. 
Χαλκό νόμισμα Σέλγης, Πισιδία, περ. 2ος - 1ος αι. π.Χ. 
Classical numismatic Group, Electronic Auction 148 
(September 20, 2006), αρ. 194

Εικ. 29. 
Αργυρό δίδραχμο, Ρωμαϊκή δημοκρατία, 269-266 π.Χ.  
Νομισματική Συλλογή Alpha Bank, αρ. ευρ. 10426e
Φωτ. Π. μαγουλάς
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Ρωμαϊκή εποχή

Η προβολή της ιδεολογίας μέσω των νομισμάτων και η δυναμική της επιρροής της στα ρωμαϊκά 
χρόνια συνδέεται σε μεγάλο βαθμό και με τη συχνότητα εμφάνισης και επικράτησης ενός εικονο-
γραφικού τύπου49. Έτσι, συνηθίζεται, όπως και στην ελληνιστική εποχή, οι διεκδικήσεις σχετικά με 
τη θεϊκή φύση ενός ηγεμόνα ή η νομιμοποίηση της διαδοχής στην εξουσία, να προβάλλονται μέσα 
από τους χαρακτήρες των νομισμάτων και τις απεικονίσεις είτε των ίδιων των θεοτήτων και των 
ηρώων, στην προκειμένη περίπτωση του Ηρακλή, είτε των ηγεμόνων με τα χαρακτηριστικά των 
θεών ή των ηρώων. με τον τρόπο αυτό επιδεικνύουν είτε τη θεϊκή επιβεβαίωση της νομιμότητας 
και την ενίσχυση της εξουσίας, είτε ακόμα και τη θεϊκή παρουσία στο πρόσωπο του ηγεμόνα. 

Ήδη από την εποχή του Αλεξάνδρου Γ΄ τα θεϊκά σύμβολα αποτελούσαν κοινό σημείο αναφοράς 
στην απεικόνιση των ηγεμόνων. Ο Τραϊανός εικονίζει τον Ηρακλή Γαδειραίο σε εκδόσεις του (εικ. 
32) πετυχαίνοντας έτσι έναν έμμεσο παραλληλισμό και σύνδεση της καταγωγής του με τον «Ισπα-
νό Ηρακλή», χωρίς όμως να ταυτίζεται απευθείας μαζί του. Ο Κόμμοδος είναι αυτός που έφτασε 
στην πλήρη ταύτιση με τη θεϊκή φύση του ήρωα εικονιζόμενος στα νομίσματά του, κατά το τελευ-
ταίο έτος της βασιλείας του, είτε με τη λεοντή ως άλλος Ηρακλής, είτε ως Ηρακλής που επανιδρύει 
τη Ρώμη50. Στις 10 δεκεμβρίου του 192 μ.Χ. ο Κόμμοδος συμπληρώνει το 18ο τριμπουνίκιο έτος 
του, και εκδίδει το έτος αυτό μια σπάνια σειρά νομισμάτων (εικ. 33-34) και μεταλλίων (εικ. 35, αρ. 
κατ. 129) που φέρουν όλα την απεικόνιση του Κόμμοδου-Ηρακλή. Τα μετάλλια αυτά προορίζονταν 
προφανώς να δοθούν ως δώρα, είτε τη 10η δεκεμβρίου του 192 μ.Χ. ή την 1η Ιανουαρίου του 
193 μ.Χ., ωστόσο, αν και ο Κόμμοδος δολοφονήθηκε την 31η δεκεμβρίου, άφησε ανεξίτηλη τη 
μορφή του σε νομίσματα, μετάλλια και λίθους ως ένας άλλος Αλέξανδρος-Ηρακλής.

49. howgego 2009, 166.

50. howgego 2009, 170.

Εικ. 32. 
Quadrans Τραϊανού, Ρώμη, περ. 98-102 μ.Χ.  
Bertolami Fine Arts – ACR Auctions, E-Auction 61 
(September 9, 2018), αρ. 529

Εικ. 33. 
Αργυρό δηνάριο Κομμόδου, Ρώμη, 191/2 μ.Χ. 
VAuctions, Auction 331 (July 16, 2018), αρ. 196

Εικ. 34. 
Αργυρό δηνάριο Κομμόδου, Ρώμη, 191/2 μ.Χ.  
Savoca numismatik Gmbh & Co. kG,  
Online Auction 23 (June 17, 2018), αρ. 598

Εικ. 35. 
διμεταλλικό μετάλλιο Κομμόδου, Ρώμη,  
10-31 δεκεμβρίου 192 μ.Χ. 
Classical numismatic Group, Auction 109 (September 12, 
2018), αρ. 676
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Η μορφή του Ηρακλή, του ήρωα των ηρώων, δεν εγκαταλείπει σχεδόν ποτέ το ρεπερτόριο των 
νομισματικών εκδιδουσών αρχών της αρχαιότητας, αντίθετα μετέχει πάντα προσαρμοσμένη στις 
κυρίαρχες τάσεις, στο συρμό και στη μόδα της κάθε εποχής. Όσο μικρές κι αν είναι οι επιφάνειες 
των νομισμάτων ή των σφραγίδων και των σφραγιδόλιθων, που απεικονίζουν τη μορφή του θεϊ-
κού ήρωα, η προσωπικότητα, το σθένος, η δύναμη, αλλά και η ισχύς της υστεροφημίας και η επιβί-
ωση του μύθου του έως τις μέρες μας, πάντα θα ξεπροβάλλουν ζωντανές. Ο Ηρακλής «απήμαντος 
και αγήραος»51, θεός και αθάνατος (εικ. 37), θα είναι πάντα έτοιμος να υπερασπιστεί τους αθώους 
και να βοηθήσει για την υπερίσχυση του καλού επιφέροντας την πολυπόθητη ισορροπία. Θα είναι 
πάντα έτοιμος να κόψει τα κεφάλια της λερναίας Ύδρας, όσα κι αν ξεπροβάλουν (εικ. 38). Πάντα 
έτοιμος να πνίξει τα φίδια (εικ. 39), να εξοντώσει τον Ερυμάνθιο κάπρο ή το λιοντάρι της Νεμέας. 
Θα είναι πάντα εκεί για να καθαρίσει του κόπρους του Αυγεία, να εκτοξεύσει μακριά τον κάθε λίχα 
(εικ. 36), απομακρύνοντας μαζί τους το κακό, την πονηρία και την αδικία. 

Γεώργιος Κακαβάς

51. Ησιόδου, Θεογονία 955.

Εικ. 37. 
J. S. pughe, “A herculean task”, o Θεόδωρος Ρούσβελτ-
Ηρακλής αντιμετωπίζει την Ύδρα-Γερουσία των ΗΠΑ,  
puck 57, no. 1456, new York, April 5, 1905 
library of Congress and Dickinson State University

Εικ. 39. 
Αντόνιο Κανόβα, «Ο Ηρακλής εκτοξεύει θυμωμένος μακριά τον λίχα», 1795-1815 
https://en.wikipedia.org/wiki/lichas#/media/File:Canova_Ercolelica_1.jpg

Εικ. 38. 
J. S. pughe, “The infant hercules and the Standard Oil 
serpents”, o Θεόδωρος Ρούσβελτ-νεαρός Ηρακλής αντιμε-
τωπίζει τα φίδια nelson W. Aldrich και John D. Rockefeller, 
puck 59, αρ. 1525, new York, May 23, 1906  
library of Congress and Dickinson State University

Εικ. 36. 
J. Singer Sargent, “hercules and the hydra”, 1921  
Boston, Museum of Fine Arts
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Ο Ηρακλής αναδείχτηκε στον πιο αγαπητό θεοποιημένο ήρωα, λόγω των αρετών και 
του εύρους των κατορθωμάτων του, υπερβαίνοντας τον χώρο και τον χρόνο. Aν και 
στην καταγωγή του ήταν ένας Πελοποννησιακός ήρωας, η δημοτικότητα του Ηρακλή 

ξεπέρασε τα όρια του αρχαίου ελληνικού κόσμου, και τα αγάλματα με τη μορφή του, τα έργα 
ζωγραφικής και τα ανάγλυφα με την εικόνα του διακοσμούσαν δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, 
σε μεγάλες και μικρές πόλεις, καθ’ όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας1. Η λατρεία του άκμασε σε 
όλον τον μεσογειακό χώρο, ενώ παράλληλα χτίστηκαν ιερά προς τιμήν του. Οι Άθλοι, τα Πάρεργα 
και οι Πράξεις του αποτελέσαν αστείρευτη πηγή έμπνευσης σε όλες τις μορφές της τέχνης στον 
αρχαίο ελληνικό και ελληνορωμαϊκό κόσμο, σε Ανατολή και δύση. Ο ήρωας-θεός ενέπνευσε και 
τους αρχαίους χαράκτες δημιουργώντας ποικίλους νομισματικούς τύπους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν οι εικονογραφικοί τύποι, οι οποίοι φαίνεται να αντλούν την έμπνευσή τους ή να 
αναπαράγουν κάποιο κοινό αρχέτυπο, όπως προκύπτει και από την τυπολογική ομοιότητά τους με 
έργα γλυπτικής μικρής (ειδώλια, ανάγλυφα) ή μεγάλης κλίμακας (αγάλματα).

Σύμφωνα με τον lacroix2, η μελέτη των νομισματικών εικονογραφικών τύπων και η σύνδεσή τους 
με έργα τέχνης είναι αρκετά δύσκολη, καθώς ακόμα και όταν πρόκειται για την ίδια θεματολογία δεν 
σημαίνει απαραίτητα ότι το έργο του γλύπτη χρησίμευσε ως μοντέλο για τον χαράκτη, αλλά απλά ότι 
δανείστηκε το μοτίβο από το ρεπερτόριο των καλλιτεχνών της εποχής του3. Επιπλέον, τα περισσότε-
ρα από αυτά τα αγάλματα ήταν σεβάσμια είδωλα ή διάσημα έργα τέχνης και ως εκ τούτου η παρου-
σία τους σε νομίσματα δικαιολογείται είτε από τον θρησκευτικό χαρακτήρα τους είτε από την καλλι-
τεχνική τους αξία, ενώ πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι οι χαράκτες αντέγραψαν, επίσης, ανάγλυφα 
και τοιχογραφίες. Για τον lacroix ο όρος αντίγραφο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν ο 
χαράκτης δανείστηκε σκόπιμα το θέμα του από ένα έργο τέχνης και το απέδωσε όσο το δυνατόν 
πιστότερα. Στις άλλες περιπτώσεις μπορούμε να μιλήσουμε μόνο για επιρροή ή ελεύθερη απομίμηση.

Ο ευκολότερος τρόπος να αναζητηθούν οι νομισματικοί τύποι που αναπαράγουν έργα τέχνης 
είναι μέσω των αγαλμάτων που έχουν διασωθεί, και τα οποία χρησίμευαν ως πρότυπα για τους 
χαράκτες. Ωστόσο, τα πρωτότυπα έργα, των οποίων η εικόνα κόσμησε τα νομίσματα των ελληνι-
κών πόλεων, σπάνια διέφυγαν από την καταστροφή. Ένα ενδιαφέρον και αξιόλογο παράδειγμα, 
αν και δεν πρόκειται για άγαλμα, μας δίνεται από τα νομίσματα της Θάσου, στα οποία ο χαρά-
κτης αντιγράφει τον εικονογραφικό τύπο του Ηρακλή τοξότη από ένα ανάγλυφο που κοσμούσε 
μία από τις πύλες της πόλης (βλ. παρακάτω). Στις περισσότερες περιπτώσεις σώζονται μόνο 

1. Avramidou 2010, 218· Vollkommer 1988, 83-86.

2. Το βιβλίο του lacroix (1949) αποτελεί βασικό εγχειρίδιο για τη μελέτη των αγαλματικών τύπων στα 
νομίσματα.

3. lacroix 1949, 8-12.

ΟΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚλΗ ΣΤΑ ΝΟμΙΣμΑΤΑ ΤΩΝ ΚλΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕλλΗΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ 111

ΟΙ ΕΙκΟνΟΓραφΙκΟΙ 
τυΠΟΙ τΟυ ηρακλη 

στα νΟΜΙσΜατα  
τΩν κλασΙκΩν  

καΙ ΕλληνΙστΙκΩν 
χρΟνΩν



112 ηρακλησ ηρωσ διαχρονικοσ και αιωνιοσ

αντίγραφα ελληνιστικών ή ρωμαϊκών χρόνων. Επιπλέον, οι μαρτυρίες των αρχαίων πηγών είναι 
λιγοστές, με συνέπεια να αναζητούμε στα ίδια τα νομίσματα τις ενδείξεις που θα μας επιτρέψουν 
να ανιχνεύσουμε τη μίμηση ενός έργου τέχνης μεγάλης κλίμακας4.

λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, παρατίθενται οι νομισματικοί τύποι, οι οποίοι, σύμφωνα 
με τη βιβλιογραφία5, αποδίδουν έργα τέχνης μικρής ή μεγάλης κλίμακας, ενώ ακολουθείται η κα-
τηγοριοποίηση με βάση τους προτεινόμενους από την έρευνα εικονογραφικούς τύπους του ήρωα.

Ηρακλής με τόξο και ρόπαλο

Ο ήρωας εμφανίζεται στη νομισματική εικονογραφία ήδη από την αρχαϊκή εποχή. Εκτός από την 
εικονιστική κεφαλή του Ηρακλή, γενειοφόρο και με λεοντοκεφαλή6, παριστάνεται και με τα όπλα 
του. Στους στατήρες από ήλεκτρο της Κυζίκου, του πρώτου μισού του 5ου αι. π.Χ. (αρ. κατ. 207), 
ο ήρωας απεικονίζεται γυμνός νέος, γονυκλινής να κρατά με το δεξί του χέρι το ρόπαλο χαμηλά 
και το τόξο στο αριστερό7. Στην Κύζικο, εκτός από τον πάτρωνα θεό Απόλλωνα, ο ήρωας κατείχε 
εξέχουσα θέση στο πλούσιο τοπικό πάνθεον της πόλης8. Στους αργυρούς στατήρες της Θήβας, 
των μέσων του 5ου αι. π.Χ. (αρ. κατ. 206), εικονίζεται να έχει αφήσει δίπλα του το ρόπαλο και 
να ετοιμάζεται να τραβήξει το τόξο. Οι ποικίλοι εικονογραφικοί τύποι με την παράσταση του 
ημίθεου στην οπίσθια όψη των αργυρών στατήρων της πόλης9, του τρίτου τέταρτου του 5ου αι. 
π.Χ., αποσκοπούσαν στην προβολή της Θηβαϊκής ηγεμονίας μέσω του ήρωα10. Η Θήβα καθ’ όλη 
τη διάρκεια της ταραχώδους ιστορίας της βρισκόταν υπό την προστασία του11. Η λατρεία του 
Ηρακλή Προμάχου, ήρωα και προστάτη της12, τεκμηριώνεται αρχαιολογικά από τα τέλη του 8ου 
αι. π.Χ.13. Το ιερό τέμενος βρισκόταν νότια της κεντρικής πύλης (Ἠλέκτραι Πύλες) των τειχών της 
Καδμείας και ήταν διακοσμημένο με ανάγλυφα που αναπαριστούσαν τους άθλους του14.

Εκτός από τα νομίσματα και στη σύγχρονη εικονογραφία της αγγειογραφίας και της γλυπτικής 
(ειδώλια, ανάγλυφα) εικονίζεται ως τοξότης να ετοιμάζεται να ρίξει βέλος με το τόξο του15.

Κατά τους κλασικούς και ελληνιστικούς χρόνους, παρά την ποικιλομορφία της εικονογραφίας του 
Ηρακλή που απαντά στην αγγειογραφία, τη ζωγραφική και την αρχιτεκτονική διακόσμηση, η ση-
μαντικότερη προσθήκη στην απεικόνισή του ήταν η δημιουργία νέων αγαλματικών τύπων16. Τα 
περισσότερα από αυτά τα αγάλματα είναι γνωστά σήμερα τόσο μέσα από λογοτεχνικές πηγές, όσο 
και από αντίγραφα των ρωμαϊκών χρόνων.17 Σημαντική, ωστόσο, είναι και η συμβολή της νομισμα-
τικής εικονογραφίας. Η ποικιλία των αγαλματικών τύπων του Ηρακλή, που στήνονταν σε ιερά και 
δημόσιους, αλλά και ιδιωτικούς, χώρους σε ολόκληρη τη μεσόγειο, ενώ απεικονίζονταν και στη 
μικρή επιφάνεια των νομισμάτων, αποτελεί απόδειξη της εξαιρετικής δημοτικότητας του ήρωα.

4. Imhoof-Blumer – Gardner 1885· Imhoof-Blumer – Gardner 1886· Imhoof-Blumer – Gardner 1887.

5. LIMC IV (1988), λ. Herakles.

6. βλ. Κακαβάς στον παρόντα τόμο, «Προσωπογραφίες ενός θεϊκού ήρωα στους χαρακτήρες των νομισμά-
των» 96-109.

7. Greenwell 1887, 64, πίν. 3, αρ. 15· Fritze 1912, πίν. 2, αρ. 22. Ο ίδιος εικονογραφικός τύπος κοσμεί τους 
ελληνο-φοινικικούς σκαραβαίους που χρονολογούνται στα τέλη του 6ου και στις αρχές του5ου αι. π.Χ., βλ. 
LIMC IV (1988), λ. Herakles, 735-736, αρ. 41-43 και Boardman 1984, αρ. 186-187.

8. Fritze 1912, 33-42.

9. Ο Ηρακλής απεικονίζεται να βαδίζει κρατώντας τόξο και ρόπαλο, γονυκλινής ή όρθιος έτοιμος να 
τραβήξει τόξο, να κρατά τον δελφικό τρίποδα, να πνίγει τα φίδια (δρακονοπνίγων), βλ. kraay 1976, 111.

10. βλ. Γεωργίου – Στεφανάκη στον παρόντα τόμο.

11. ξενοφώντας, Ελληνικά 6.4.7.

12. Για τον Ηρακλή ως προστάτη της Θήβας, βλ. Schachter 1986, 14-30· Φαράκλας 1996, 77.

13. Aravantinos 2014, 196.

14. Παυσανίας 9.11.4.

15. LIMC IV (1988), λ. Herakles, 736.

16. Avramidou 2010, 229.

17. kansteiner 2000.
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Ηρακλής ιστάμενος

Στους αργυρούς στατήρες της Ηράκλειας της λευκανίας στην Κάτω Ιταλία, με χρονολογία έκ-
δοσης 330/25 - αρχές 3ου αι. π.Χ.18 (αρ. κατ. 151-152), ο ήρωας εικονίζεται ιστάμενος, νεαρός 
και αγένειος, γυμνός, με το δεξί του χέρι να στηρίζεται στο ρόπαλο, ενώ στο αριστερό κρατά τη 
λεοντή και το τόξο του19. Πατά σταθερά στο δεξί σκέλος και προβάλλει ελεύθερα το αριστερό. 
Η κεφαλή στρέφεται προς την κατεύθυνση του άνετου ποδιού, ενώ το υπόλοιπο σώμα είναι σχε-
δόν μετωπικό. Κρατάει τόξο με το αριστερό χέρι, και σφίγγει το ρόπαλο στο δεξί προτεταμένο 
χέρι. Ο ήρωας είναι γυμνός, εκτός από τη δορά του λιονταριού που καλύπτει το αριστερό χέρι 
και τον ώμο του.

Ο lehmann, στη μελέτη του για την απεικόνιση του Ηρακλή στα νομίσματα της Ηράκλειας, συ-
νέδεσε την παράσταση αυτή με μια σειρά αγαλμάτων, τα οποία χρονολόγησε στον 4ο αι. π.Χ., και 
πρότεινε την ταύτιση του νομισματικού τύπου με την αναπαράσταση ενός χάλκινου αγάλματος που 
είχε ανεγερθεί στην ιταλική πόλη20. Κατά την άποψη του lehmann, αυτό το άγαλμα χρησίμευσε ως 
αρχέτυπο για έναν αγαλματικό τύπο που τεκμηριώνεται από ρωμαϊκά αντίγραφα και είναι γνωστός 
ως Ηρακλής Albertini / pitti (εικ. 1). με βάση την πρόταση αυτή, ο von Bothmer υποστήριξε ότι το 

18. Rutter 2001, 126, αρ. 1384.

19. lehmann 1946, πίν. 12.1.

20. lehmann 1946, 53

Εικ. 1:  
Αντίγραφο του τύπου Ηρακλή Albertini / pitti.  
Ρώμη, μουσείο nazionale Romano, αρ. ευρ. 29  
Πηγή: Marconi 2011, εικ. 4
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χαμένο μαρμάρινο πρωτότυπο απεικονίζεται σε απουλικό κιονωτό κρατήρα του δεύτερου τετάρ-
του του 4ου αι. π.Χ.21 (εικ. 2). Η Παλαγγιά ανέπτυξε περαιτέρω τις προτάσεις των lehmann και von 
Bothmer. Ακολουθώντας τη σύνδεση του αγάλματος στον κρατήρα με τον αγαλματικό τύπο του 
Ηρακλή Albertini / pitti, πρότεινε ότι το πρωτότυπο γλυπτό του τύπου Albertini / pitti δημιουργή-
θηκε γύρω στα 385 π.Χ., και πιθανότατα στη Νότια Ιταλία, με βάση τον κρατήρα και τους στατήρες 
της Ηράκλειας22. Επιπλέον, υποστήριξε ότι μια σειρά ανάγλυφων από την Αθήνα υποδηλώνει την 
ύπαρξη μιας πρώιμης παραλλαγής του ίδιου τύπου στην Αττική.

Οι προτάσεις της Παλαγγιά αποτέλεσαν τη βάση της προσπάθειας από τον l. Todisco να αναδη-
μιουργήσει το ιστορικό πλαίσιο του πρωτότυπου γλυπτού. μετά τη σύνδεση του Ηρακλή στους 
στατήρες με το άγαλμα του θεού-ήρωα στον κρατήρα, θεωρώντας ότι αποτελούν εικόνες του 
ίδιου πρωτοτύπου, ο Todisco πρότεινε ότι το άγαλμα δημιουργήθηκε γύρω στα 379 π.Χ., όταν 
ο Τάρας πήρε την ηγεσία της ιταλικής ένωσης, μεταφέροντας την έδρα της στην Ηράκλεια23.

Η kansteiner στο πλαίσιο μιας νέας συστηματικής συζήτησης γύρω από τον τύπο Albertini / 
pitti υποστήριξε ότι ο κρατήρας και τα νομίσματα της Ηράκλειας δεν απεικονίζουν το ίδιο χα-
μένο πρωτότυπο24. Επιπλέον, η χρονολόγηση των στατήρων της Ηράκλειας, λίγο μετά τα μέσα 
του 4ου αι. π.Χ., είναι μεταγενέστερη της χρονολόγησης του αγγείου. Πρόσφατα, ο van keuren 
συνέδεσε την έκδοση αυτών με την παρέμβαση του Αλεξάνδρου των μολοσσών25 στον πόλεμο 
μεταξύ του Τάραντα και των λευκανών το 334 π.Χ., και την ανακατάληψη της Ηράκλειας από τα 
γηγενή ορεσίβια φύλα, τους Σαμνίτες26.

Σύμφωνα με τον Marconi, ο απουλικός κρατήρας χρονολογείται περίπου στα 380-360 π.Χ. και 
απεικονίζει ένα μαρμάρινο άγαλμα του Ηρακλή, ενώ τα νομίσματα της Ηράκλειας κόπηκαν δέκα 
έως τριάντα χρόνια αργότερα, κι αν παρουσιάζουν το αρχέτυπο του Ηρακλή Albertini / pitti, 
απεικονίζουν ένα παρόμοιο άγαλμα, αλλά από χαλκό27. Ο ίδιος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η 
παράσταση του ήρωα στον κρατήρα παραπέμπει σε έναν αγαλματικό τύπο που χρησίμευσε ως 
πρότυπο για το άγαλμα που δημιουργήθηκε στην Ηράκλεια μερικές δεκαετίες αργότερα.

Ο αγαλματικός τύπος του Ηρακλή Albertini / pitti28, αποδίδεται και στην οπίσθια όψη των 
αργυρών τετραδράχμων της Θάσου (αρ. κατ. 157-159), με χρονολογία κοπής στα τέλη 2ου 
- αρχές 1ου αι. π.Χ. Ο ήρωας εικονίζεται γυμνός, νεαρός και αγένειος, να κρατά στο δεξί χέρι 

21. Bothmer 1951, πίν. 156.

22. LIMC IV (1988), λ. Herakles, 745 και 792.

23. Todisco 1990, 925.

24. kansteiner 2000, 132.

25. Για την ίδια άποψη, βλ. kraay 1976, 194, αρ. 739.

26. van keuren 1994, 31 κ.εξ., 73κ.εξ., Ομάδα E, αρ. 79-86.

27. Marconi 2011, 146-167.

28. LIMC IV (1988), λ. Herakles, 745, αρ. 282.
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Εικ. 2:  
Απουλικός ερυθρόμορφος κιονωτός κρατήρας. 
μητροπολιτικό μουσείο Νέας Υόρκης, Rogers Fund,  
αρ. ευρ. 1950 (50.11.4) 
Πηγή: Marconi 2011, εικ. 2



Oι άθλοι του ΗράκλΗ - Η πορειά γιά τΗν άθάνάσιά 115

το ρόπαλο και στο αριστερό τη λεοντή. Στέκεται όρθιος, μετωπικός, με την κεφαλή στραμμένη 
προς το άνετο αριστερό σκέλος. Το σώμα του αποδίδεται με έντονη πλαστικότητα, προβάλ-
λοντας τη δύναμή του. Η παράσταση περιβάλλεται από την επιγραφή ΗΡΑΚλΕΟΥΣ ΣΩΤΗΡΟΣ 
ΘΑΣΙΩΝ. Η εμπρόσθια όψη κοσμείται με την κεφαλή του διονύσου με στεφάνι από φύλλα 
κισσού.

Στη Θάσο, ο Ηρακλής κατείχε σημαίνουσα θέση, καθώς σύμφωνα με τις επιγραφικές μαρτυρίες 
πιστοποιείται ως ένας από τους προστάτες θεούς της από τα τέλη του 6ου αι. π.Χ.29 φέροντας 
το επίθετο Θάσιος30. Ο ναός του, το Ηράκλειον, υπήρχε από το 480-460 π.Χ.31 μάλιστα, ο ήρωας 
παρουσιάζεται με τα χαρακτηριστικά χθόνιας θεότητας, υποκείμενης σε μυστηριακή λατρεία32. Ο 
launey σημειώνει ότι ο Ηρακλής στο νησί ήταν από την αρχαιότητα θεός και όχι απλώς ήρωας, 
καθώς η άμεση σχέση Ηρακλή-διονύσου δεν είναι τυχαία33. Η σχέση αυτή έχει ιδιαίτερη σημα-
σία, όπως προκύπτει και από την εικονογραφία των νομισμάτων της Θάσου. Η τεκμηριωμένη 
αρχαιολογικά παρουσία της λατρείας του στο νησί καταδεικνύει την εικόνα του θεού-ήρωα όχι 
μόνο στην περιοχή αυτή, αλλά και στον υπόλοιπο ελληνικό κόσμο.

Όσον αφορά στην προέλευση της λατρείας του υπάρχουν δύο θεωρίες. Η πρώτη, βασισμένη 
στη γραπτή παράδοση (Ηρόδοτος, Παυσανίας), βλέπει στον Θάσιο Ηρακλή τη συγχώνευση μιας 
θεότητας που είχε εισαχθεί από πολύ νωρίς στο νησί από τους «Φοίνικες» του Ηρόδοτου34 με 
την ηρωική φιγούρα του Ηρακλή Καλλίνικου, η οποία εισήχθη από τους Πάριους με την ίδρυση 
της αποικίας τους στη Θάσο περί το 720 π.Χ.35. Οι άποικοι, πιθανώς, είχαν προωθήσει τη λατρεία 
του ήρωά τους για να ενισχύσουν τους δεσμούς της νέας αποικίας με τη μητρόπολη.

Η δεύτερη θεωρία υποστηρίζει την προέλευση της λατρείας του από Κρητικούς εποίκους και 
τη συγχώνευση της μεγάλης μινωικής θεότητας με τον ήρωα της Πάρου36. Η αρχαιολογική 
μαρτυρία δεν τεκμηριώνει, ωστόσο, έναν κρητικό αποικισμό στη Θάσο. Από την άλλη πλευρά, η 
επίδραση της Ανατολίας στο νησί τεκμηριώνεται αρχαιολογικά ήδη από το 1500 π.Χ.

Στον αργυρό στατήρα του Κοινού των Ακαρνάνων (αρ. κατ. 169), του 180-167 π.Χ., η απεικόνιση 
του ήρωα παρουσιάζει μεγάλη ομοιότητα με αυτήν του Θάσιου Ηρακλή, καθώς το σώμα του 
αποδίδεται με έντονη πλαστικότητα προβάλλοντας τη μυϊκή δύναμή του37.

Ένας άλλος αγαλματικός τύπος, παραλλαγή του ιστάμενου Ηρακλή, αποδίδεται σε μία σειρά αρ-
γυρών στατήρων της Ηράκλειας38 του 281-272 π.Χ. (αρ. κατ. 154). Ο ήρωας εικονίζεται νεαρός, 
αγένειος, να στέκεται μετωπικός, με τη διαφορά ότι τώρα στηρίζεται στο αριστερό σκέλος και 
προβάλλει ελεύθερα το δεξί σκέλος προς το πλάι. Η κεφαλή στρέφεται προς την κατεύθυνση 
του άνετου ποδιού και φοράει στεφάνι. Είναι γυμνός, με τη λεοντή να κρέμεται από το αριστερό 
του χέρι, ενώ με το δεξί στηρίζεται στο ανεστραμμένο ρόπαλο, που τώρα ακολουθεί την κλίση 
του σκέλους του. Η παράσταση αυτή αποδίδει τον αγαλματικό τύπο του Ηρακλή lenbach39. 
Αυτός ο τύπος ήταν πολύ δημοφιλής στην αρχαιότητα και αντιγράφηκε σε διάφορα υλικά και 
σε μεγάλη κλίμακα, αποδοσμένος με υπερβολική μυϊκή μάζα και ανατομικές λεπτομέρειες. μια 

29. IG XII 8.264, 16.351.3. Reger 2004, 778-782.

30. IG XII suppl. 441.

31. Ηρόδοτος 2.44.4· Παυσανίας 5.25.12-13.

32. Jesi – Egli 1964, 261-277.

33. launey 1944.

34. Ο Ηρόδοτος χρονολογεί τη μετανάστευση των Φοινίκων το 1500 π.Χ. Η επίδραση της Ανατολίας στη 
Θάσο αυτή την περίοδο τεκμηριώνεται και αρχαιολογικά, βλ. launey, 205-207.

35. IG XII 8.76-77. launey, 191-219. Αν και ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι η Θάσος ήταν φοινικική αποικία 
(Ηρόδοτος 2.44.4, βλ. επίσης Παυσανίας 5.25.12), το νησί ήταν γνωστό ότι είχε αποικισθεί από τους 
Παριανούς (Θουκυδίδης 4.104.4· Στράβων 10.5.7· Στέφανος βυζάντιος 306.14).

36. picard 1923, 258-274.

37. βλ. Γεωργίου – Στεφανάκη στον παρόντα τόμο.

38. Rutter 2001, αρ. 1389.

39. LIMC IV 1988, λ. Herakles, 747, αρ. 363.
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εκδοχή αυτού του τύπου βρίσκεται στο Forum Boarium στη Ρώμη και το πρωτότυπό του, 
πιθανώς, ήταν το χάλκινο άγαλμα του Ηρακλή, έργο του λυσίππου, που δημιουργήθηκε τον 
4ο αι. π.Χ. στη Σικυώνα40.

Σε αργυρά νομίσματα της Ηράκλειας ο ήρωας απεικονίζεται, επίσης, να κάνει σπονδή σε βωμό41 
(αρ. κατ. 155), ως οικιστής της πόλης, ή να κρατά κέρας Αμάλθειας42 (αρ. κατ. 154). Οι εικονο-
γραφικοί τύποι με τον Ηρακλή συνδέονται προφανώς με τη λατρεία του στην πόλη43, η οποία 
όχι μόνο ιδρύθηκε αλλά πήρε και το όνομά της από αυτόν, επιζητώντας από τον οικιστή της την 
προστασία του, αλλά και τη σύνδεση με τη μητροπολιτική Ελλάδα.

Σύμφωνα με την Παλαγγιά44, στα αργυρά ημίδραχμα των Οιταίων (αρ. κατ. 163-165) ανα-
παράγεται ο αγαλματικός τύπος του Πολυκλείτιου Ηρακλή που χρονολογείται το 430 π.Χ. Το 
πρωτότυπο χάλκινο άγαλμα είχε χαθεί και ο τύπος είναι γνωστός μέσω μαρμάρινων αντιγράφων 
της ρωμαϊκής περιόδου. Στο έργο του Πολυκλείτου ο ήρωας απεικονιζόταν ως νεαρός αθλητής, 
μετωπικός, να πατά στο δεξί σκέλος, ενώ λυγίζει ελαφρά το αριστερό. Στα αργυρά νομίσματα 
των Οιταίων ο ημίθεος εικονίζεται, επίσης, ιστάμενος, γυμνός, σε νεαρή ηλικία. με βάση τη 
στάση του σώματος μιμείται τον Πολυκλείτιο αγαλματικό τύπο, ωστόσο, ο νομισματικός εικονο-
γραφικός τύπος διαφέρει, αφού ο ήρωας παριστάνεται να κρατά το ρόπαλο με τα δυο του χέρια, 
σε οριζόντια θέση, μπροστά στο σώμα του45.

Στην Οίτη, ο Ηρακλής κατείχε εξέχουσα λατρευτική θέση, η οποία συνδεόταν με την αποθέ-
ωσή του. Στην κορυφή του όρους Οίτη έχει ανασκαφεί ένα υπαίθριο ιερό, όπου πραγματο-
ποιούνταν πανάρχαιες λατρευτικές τελετές φωτιάς. Πρόκειται για τον θρυλικό τόπο, όπου ο 
Ηρακλής έδωσε τέλος στη ζωή του στην πυρά, τη λεγόμενη Ιερή Πυρά του Ηρακλή, και στη 
συνέχεια αναλήφθηκε στον Όλυμπο. Οι γραπτές πηγές46 αναφέρουν ότι ο ήρωας αυτοπυρπο-
λήθηκε χτυπημένος από επιληψία. Σύμφωνα με τον Πάντο, στην Οίτη υπήρχε χωριστή λατρεία 
ως θεού και ως ήρωα, «διξά Ηράκλεια»47. Επίσης, στο ιερό του λάμβαναν χώρα αγώνες, τα 
Ηράκλεια, και, ενδεχομένως, οι νικητές ή οι Οιταίοι να αφιέρωναν στο ιερό τιμητικούς ανδρι-
άντες48. Στην επίχωση της Πυράς έχει βρεθεί το κομμάτι ενός χάλκινου ροπάλου από κάποιο 
άγαλμα του Ηρακλή.

Στα αργυρά τετράδραχμα του Ευθύδημου β΄ (αρ. κατ. 173-175) η στάση και η απόδοση του 
σώματος του Ηρακλή παραπέμπουν στον αγαλματικό τύπο του Πολυκλείτιου Ηρακλή49, όμως 
και εδώ ο τύπος έχει μεταπλαστεί. Στα νομίσματα του βασιλιά του απομακρυσμένου ελληνι-
στικού βασιλείου της βακτρίας, ο ήρωας φορά στεφάνι από αγριοσέλινα, κρατά στο αριστερό 
του χέρι το ρόπαλο, ανεστραμμένο προς τα πάνω, και τη λεοντή, που κρέμεται από τον πήχη 
του, ενώ στο άλλο χέρι, που προτάσσει έντονα προς τα δεξιά, κρατά στεφάνι. Το στεφάνι από 
αγριοσέλινα παραπέμπει στο στεφάνι που φόρεσε ο ήρωας μετά τον πρώτο του άθλο, με το 
λιοντάρι της Νεμέας, αφού αποτελούσε και το έπαθλο για τους νικητές των Νεμέων Αγώνων. 
Στην ελληνιστική εποχή, οι διάδοχοι του Αλεξάνδρου Γ΄ υιοθέτησαν την αφομοίωση του 
Αλεξάνδρου / Ηρακλή για να προωθήσουν τις δικές τους πολιτικές. Επιπλέον, η απεικόνιση 
του ήρωα στα νομίσματά τους πρόβαλλε τη διαδοχή τους από τον Αλέξανδρο και τους πολι-
τιστικούς δεσμούς τους με τη μακεδονία.

40. LIMC IV 1988, λ. Herakles, 747-749.

41. SNG Soutzos, αρ. 80. Χρονολογία έκδοσης 276-250 π.Χ.

42. Rutter 2001, αρ. 1427. Χρονολογία έκδοσης 278-276 π.Χ.

43. Rutter 1997, 47.

44. LIMC IV 1988, λ. Herakles, 758, αρ. 599.

45. βλ. Γεωργίου – Στεφανάκη στον παρόντα τόμο.

46. Αρνόβιος, Adversus nationes 4.25.

47. 2018, 319. Ηρόδοτος 2.44.5.

48. Πάντος 2018, 308.

49. LIMC IV (1988), λ. Herakles, 758-760, αρ. 627.
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Ένας άλλος αγαλματικός τύπος του Ηρακλή των ύστερων κλασικών χρόνων που εικονίζεται στα 
χαλκά νομίσματα του Κοινού των Αιτωλών (αρ. κατ. 17050-17151), με χρονολογία έκδοσης το 205-
150 π.Χ., είναι ο τύπος του Ηρακλή Chiaramonti. Σύμφωνα με την Παλαγγιά, ο τύπος αντιγράφει 
ένα χάλκινο πρωτότυπο άγαλμα του 4ου αι. π.Χ.52. Ο Ηρακλής απεικονίζεται ιστάμενος, μετωπικός, 
με το δεξί σκέλος να πατά σταθερά στο έδαφος και το αριστερό να προβάλει ελαφρά προς τα πίσω. 
Στηρίζεται με το δεξί χέρι στο ανεστραμμένο ρόπαλο, ενώ στον αριστερό πήχη κρέμεται η λεοντή. Ο 
νομισματικός αυτός τύπος ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένος μέχρι τους ρωμαϊκούς χρόνους.

Ο μύθος του Ηρακλή ήταν ευρέως γνωστός στην Αιτωλία και συνδεόταν με τις δυνάμεις της γονι-
μότητας: ο θρύλος του είχε χθόνιο χαρακτήρα και συμβόλιζε την κυριαρχία του ανθρώπου πάνω στη 
φύση, ιδιαίτερα τον έλεγχο των υδάτων. Στην ελληνιστική πόλη Αρσινόη έχει εντοπιστεί το μοναδικό 
γνωστό ιερό του Ηρακλή53. Οι ναοί του Απόλλωνα στον Θέρμο και της Αρτέμιδος λαφρίας στην 
Καλυδώνα έφεραν αρχιτεκτονικό διάκοσμο (μετόπες) με παραστάσεις από τους άθλους του ήρωα54.

Ηρακλής καθήμενος

Οι νομισματικοί εικονογραφικοί τύποι του καθήμενου Ηρακλή, του Επιτραπέζιου Ηρακλή55 και 
του αναπαυόμενου Ηρακλή που ξεκουράζεται μετά τον καθαρισμό των Στάβλων του Αυγεία56 
βασίζονται στα πρωτότυπα έργα του λυσίππου.

Ο Κρότων ήταν η πρώτη πόλη της Ιταλίας που έκοψε νόμισμα με την παράσταση του καθήμενου 
Ηρακλή. Ο Ηρακλής ήταν ιδρυτής του Κρότωνα και του ναού της Ήρας λακινίας. Οι αργυροί 
στατήρες της πόλης (αρ. κατ. 181-182) απεικονίζουν στην εμπρόσθια όψη την κεφαλή της θεάς 
κατενώπιον και στην οπίσθια τον ήρωα καθήμενο σε βράχο57. Ο Ηρακλής νεαρός, αγένειος, 
απεικονίζεται γυμνός, να αναπαύεται από τα κατορθώματά του σε βράχο καλυμμένο με τη λεο-
ντή. Η κεφαλή του είναι στραμμένη προς το αγγείο πόσεως που κρατά με το δεξί του χέρι. με το 
αριστερό του χέρι κρατά το ρόπαλο κοντά του ως στήριγμα στο νωχελικό του σώμα58.

Το πρωτότυπο έργο, ο Ηρακλής Επιτραπέζιος59, θεωρείται ότι είχε ανατεθεί στον λύσιππο από 
τον ίδιο τον Αλέξανδρο Γ΄ και αργότερα ο τύπος πέρασε στους διαδόχους του ως πρόσθετος 
σύνδεσμος με τον μακεδόνα βασιλιά. Το επίθετο Επιτραπέζιος έχει διπλό νόημα: μπορεί είτε να 
σημαίνει τη διακοσμητική θέση του αγάλματος του Ηρακλή, επάνω σε τραπέζι, είτε ότι ο ήρωας 
απεικονίστηκε ως συμποσιαστής60. Για αυτόν τον τύπο, ο λύσιππος χρησιμοποίησε μια στερεό-
τυπη αντίληψη για τον ήρωα ως λαίμαργο και τον μεταμόρφωσε σε μια εικόνα που υιοθετήθηκε 
από τον μακεδόνα στρατηλάτη και τους ηγεμόνες που τον διαδέχτηκαν. Ο Ηρακλής, από τον 
τρυφηλό, πότη χαρακτήρα της αρχαίας ελληνικής κωμωδίας61, μετατράπηκε σε έναν συμποσια-
στή. Αυτή η ξέγνοιαστη εικόνα του Ηρακλή επιτρέπει στον ήρωα να χαλαρώσει και να απολαύσει 
το συμπόσιο που του πρόσφερε αρχικά ο μέγας Αλέξανδρος62. Σύμφωνα με την Αβραμίδου, 

50. Tsangari 2007, αρ. 1633.

51. Tsangari 2007, αρ. 1561.

52. LIMC IV (1988), λ. Herakles, 752, αρ. 454.

53. Antonetti 1990, 274-276.

54. Antonetti 1990, 251-252.

55. LIMC IV (1988), λ. Herakles, 774-775, αρ. 957-979· Moreno 1995, 140-147, 347.

56.LIMC IV (1988), λ. Herakles, 773-774, αρ. 927-940· Moreno 1995, 281-288, 374 379. Το πρωτότυπο 
μεταφέρθηκε στη Ρώμη το 209 π.Χ.· lIMC IV (1988), λ. Herakles, 773.

57. Rutter 2001, 171, αρ. 2169.

58. lehmann 1943.

59. LIMC IV (1988), λ. Herakles, 774-775· Boardman 1985, εικ. 41.

60. Για τον Ηρακλή ως συμποσιαστή, βλ. Mommsen 1971.

61. Αριστοφάνης, Βάτραχοι 55-65, 105-107. Από τον 5ο αι. π.Χ. ο Ηρακλής ήταν ο πιο δημοφιλής 
χαρακτήρας των κωμωδιών που παίχτηκαν στην Αθήνα και τη μεγάλη Ελλάδα. Τον παρουσίαζαν λαίμαργο, 
ερωτομανή και ακόλαστο· βλ. Dover 1993.

62.Avramidou 2010, 232.
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η παράσταση μαρτυρά την πρακτική της Θεοξενίας, όπου οι θνητοί προετοίμαζαν από κοινού 
συμπόσιο για τους ήρωες και τους θεούς. Ο Αλέξανδρος μέσω του αγάλματος του προγόνου 
του πρόβαλλε την εξίσωση μεταξύ του αθάνατου Ηρακλή και του ιδίου, θεοποιημένου βασιλιά.

Παραλλαγή του τύπου του Επιτραπέζιου Ηρακλή, αποτελεί το μαρμάρινο άγαλμα του Ηρακλή Alba 
Fucens, που βρέθηκε στα λουτρά της ομώνυμης Ιταλικής πόλης, με τον ήρωα να κρατά στο δεξί 
χέρι τα μήλα των Εσπερίδων και όχι αγγείο πόσεως. Στις αργυρές δραχμές της λαμίας63 των αρ-
χών του 3ου αι. π.Χ. (αρ. κατ. 183) η στάση του καθήμενου Ηρακλή προσομοιάζει με τον αγαλμα-
τικό τύπο του Ηρακλή Alba Fucens64: Ο ήρωας απεικονίζεται σε νεαρή ηλικία, γυμνός, καθήμενος 
σε βράχο, με το αριστερό σκέλος ελαφρώς προτεταμένο προς τα εμπρός. Ωστόσο, στα αργυρά 
νομίσματα της πόλης (δραχμές και ημίδραχμα) ο ημίθεος δεν κρατά στο δεξί χέρι τα μήλα των 
Εσπερίδων αλλά τόξο και φαρέτρα. Η λατρεία του Ηρακλή στην πόλη τεκμηριώνεται αποκλειστικά 
μέσω της νομισματικής εικονογραφίας και της μαρτυρίας των αρχαίων πηγών65.

Ο τύπος του καθήμενου Ηρακλή σε βράχο, με το αριστερό σκέλος να προβάλλει ελαφρά προς 
τα εμπρός και με το αριστερό χέρι να στηρίζεται επάνω στον βράχο κοσμεί την οπίσθια όψη των 
αργυρών τετραδράχμων του βασιλιά της Σπάρτης Νάβι (207-192 π.Χ.) (αρ. κατ. 186). μια ομά-
δα ανεπίγραφων τετραδράχμων με την κεφαλή της Αθηνάς ως εμπροσθότυπο και τον Ηρακλή 
καθήμενο να στηρίζεται με το δεξί χέρι στο ρόπαλό του ως οπισθότυπο, αποδίδεται στους προ-
κατόχους του Νάβι, τον λυκούργο και τον μαχανίδα (219-207 π.Χ.). Σύμφωνα με την Παλαγγιά 
ο τύπος του καθήμενου Ηρακλή στα νομίσματα της Σπάρτης δεν απεικονίζει κάποιο αγαλματικό 
τύπο66. Αντιγράφει έναν νομισματικό τύπο που χρησιμοποιήθηκε στη νομισματοκοπία του Αντί-
οχου Α΄ (στις Σάρδεις ή στη Σμύρνη και στη μαγνησία του Σιπύλου), και του Αντίοχου β΄ (στη 
μύρινα, την Κύμη και τη Φώκαια). Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο νομισματικός τύπος του 
καθήμενου Ηρακλή που εκδόθηκε από τον Αντίοχο β΄ υιοθετήθηκε και από τον Ευθύδημο Α΄ 
της βακτρίας (αρ. κατ. 188-192), πιθανώς, την ίδια εποχή με τα σπαρτιατικά νομίσματα (περ. 
208-206 π.Χ.)67.

Αυτός ο νομισματικός τύπος είχε εξαιρετική επιτυχία, καθώς ταυτόχρονα υιοθετήθηκε, με μικρές 
αλλαγές, στα τέλη του 2ου αι. π.Χ., από τους Ελληνιστικούς ηγεμόνες. Το γεγονός αυτό κατα-
δεικνύει το πόσο δημοφιλής ήταν η απεικόνιση του ήρωα σε όλον τον αρχαίο ελληνικό κόσμο 
και το πόσο σημαντική ήταν η σύνδεση του Ηρακλή ως προγόνου των βασιλέων και ως μέσο 
πολιτικής προπαγάνδας. Χαρακτηριστικό της διάδοσης αυτού του εικονογραφικού τύπου απο-
τελεί το γεγονός ότι υιοθετήθηκε στα αργυρά τετράδραχμα του βασιλιά Αττάμβηλου Α΄68 της 
Χαρακηνής (αρ. κατ. 193), στο απομακρυσμένο Παρθικό βασίλειο.

Ηρακλής τοξότης

Στα χρυσά και αργυρά νομίσματα της Θάσου (αρ. κατ. 195-199) ο ήρωας εικονίζεται ως τοξό-
της. Η Θάσος ιδρύθηκε ως αποικία από την Πάρο στα μέσα του 7ου αι. π.Χ. Στα αρχαία τείχη της, 
χτισμένα στα τέλη του 6ου και στις αρχές του 5ου αι. π.Χ., μία από τις πολλές πύλες ήταν αφιε-
ρωμένη στον διόνυσο και τον Ηρακλή. Την Πύλη του Ηρακλή και του διονύσου, που οδηγούσε 
στα ιερά των δύο θεών, κοσμούσαν δύο ανάγλυφα, εκ των οποίων το ένα απεικόνιζε τον ήρωα 
ως τοξότη. μια αρχαϊκή επιγραφή τοποθετημένη κάτω από το ανάγλυφο εξηγεί την επιλογή αυ-
τών των θεών ως προστατών της πόλης69. Η εικόνα αυτή του Ηρακλή ως προστάτη της πόλης 

63. BCD Thessaly, αρ. 126· Γεωργίου 2014, 244, πίν. 36, αρ. 95ε (αυτό το νόμισμα).

64. LIMC IV (1988), λ. Herakles, 776, αρ. 993.

65. διόδοτος 4.37.1. Bλ. Γεωργίου 2014, 96.

66. palagia 2006, 215.

67. Grunauer-von hoerschelmann 1978, 27· Mørkholm 1991, 121, πίν. 25, αρ. 383-386· holt 1999, 131, 
πίν. 24-25.

68. Schuol 2000, 24-26.

69. IG XII 8.356.54
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είναι νεότερη σε σχέση με τον μύθο που του αποδίδεται στην ελληνική παράδοση70, ωστόσο, 
έγινε εμβληματική για τους Θασίους. Οι σειρές των αργυρών και χρυσών νομισμάτων που ξεκί-
νησαν να εκδίδονται από το 411 π.Χ. φέρουν ως εμπροσθότυπο την κεφαλή του διονύσου και 
ως οπισθότυπο τον Ηρακλή τοξότη, αντίγραφο του εικονογραφικού τύπου του ανάγλυφου στην 
πύλη (εικ. 3). Ανάλογη παράσταση φέρουν και οι ενσφράγιστες λαβές μιας ομάδας θασιακών 
αμφορέων του 4ου αι. π.Χ.71.

Η μορφή του Ηρακλή τοξότη είναι ιωνικής τεχνοτροπίας, που πιθανότατα οφείλεται στη σύν-
δεση της Θάσου με τη μητρόπολη της, την Πάρο, αλλά και με τις επιρροές της Ανατολής. Η 
υβριδικότητα της παράστασης φανερώνει τον τρόπο με τον οποίο οι Θάσιοι υιοθέτησαν και 
προσάρμοσαν τις εξωτερικές επιρροές στις δικές τους ανάγκες, τις έννοιες και την κοινωνία. 
Άλλωστε ο Ηρακλής είναι ένας υβριδικός χαρακτήρας, καθώς στη μορφή του γεφυρώνονται οι 
δύο κόσμοι του θνητού και του αθάνατου72.

Επίλογος

Στην αρχαία ελληνική γραμματεία των κλασικών χρόνων (5ος αι. π.Χ.) οι συγγραφείς αρχίζουν να 
δίνουν έμφαση περισσότερο στις ευεργετικές πτυχές των πράξεων του Ηρακλή, στην ψυχολογία 
του ίδιου του ήρωα και στη σημασία της επίτευξης της αθανασίας για τις υπηρεσίες του. Αυτό 
τεκμηριώνεται με τη διάδοση της λατρείας του στον ελληνικό κόσμο και με την αφομοίωση του 
ήρωα από θνητούς ηγέτες από τον 4ο αι. π.Χ. και εξής73. Η αλλαγή αυτή παρατηρείται και στην 
εικονογραφία του ήρωα στους κλασικούς και ελληνιστικούς χρόνους: απεικονίζεται ως προστάτης 
μιας πόλης (Θάσος), ως ιδρυτής πόλεων (αποικίες στην Ιταλία), να αναπαύεται μετά τους άθλους 
του, να λατρεύεται είτε ως ήρωας-θεός είτε ξέχωρα (Σπάρτη, Θάσος, Οίτη), να χρησιμοποιείται ως 
μέσο σύνδεσης των ελληνιστικών διαδόχων με τον Αλέξανδρο (βασιλείς βακτρίας), αλλά και ως 
μέσο ένταξης στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμικό χάρτη (βασιλείς Παρθίας). Η διάδοση του μύθου 
του Ηρακλή και της λατρείας του όχι μόνο σε όλο τον αρχαίο ελληνικό κόσμο, αλλά και έπειτα στη 
ρωμαϊκή αυτοκρατορία μαρτυρά τη διάρκεια της οικουμενικότητας του ήρωα-θεού74.

Η κύρια διαφορά μεταξύ του Ηρακλή και του hercules ήταν ότι στην Ελληνική νοοτροπία 
ο Ηρακλής ήταν ήρωας, ενώ για τους Ρωμαίους ήταν Ολύμπιος θεός75. Οι Ρωμαίοι αυτοκρά-
τορες εκμεταλλεύθηκαν τον μύθο του Ηρακλή λόγω της σχέσης του με τον Αλέξανδρο. Αν 
και στον 1ο αι. μ.Χ. οι Ρωμαίοι αριστοκράτες απεικονίζονταν ως νέος Ηρακλής / Αλέξανδρος, 
οι αυτοκράτορες δεν ταυτίζονταν με τον ήρωα76. Η απεικόνιση του Ηρακλή γνώρισε μεγάλη 
διάδοση στους αυτοκράτορες του 2ου αι. μ.Χ. Ο Τραϊανός (98-117 μ.Χ.) έβαλε την εικόνα του 
ήρωα στα αυτοκρατορικά νομίσματα και προώθησε τη λατρεία του για να ενισχύσει τη σύνδεση 
μαζί του (αρ. κατ. 76)77. Ο Κόμμοδος (180-192 μ.Χ.) παρουσιάσθηκε ως νέος Ηρακλής, με θεϊκή 
καταγωγή για να νομιμοποιήσει την εξουσία του και τη διαδοχή του στον θρόνο (αρ. κατ. 129). 
Η εξίσωση μεταξύ του βασιλιά και του ήρωα που ξεκίνησε ο μέγας Αλέξανδρος ολοκληρώθηκε 
και μεταφέρθηκε σε ένα άλλο επίπεδο, καθώς ο αυτοκράτορας δεν επιδίωκε πλέον να μιμηθεί 
τις αρετές ή τις πολεμικές ιδιότητες του ήρωα, αλλά να ταυτιστεί με τον Ηρακλή / hercules. 
Οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες διαμόρφωσαν την ταυτότητα του ήρωα κατά τέτοιον τρόπο, ώστε 
να εξυπηρετεί τις πολιτικές τους σκοπιμότητες και διέδωσαν τη λατρεία του σε ολόκληρη την 
αυτοκρατορία.

Αντωνία Νικολακοπούλου

70. Jesi – Egli 1964, 263.

71. Walsh 2009, 174-187.

72. Walsh 2009, 179-181.

73.LIMC IV (1988), λ. Herakles, 731.

74. Οι μύθοι και οι εικόνες του Ηρακλή επέζησαν στη βυζαντινή και χριστιανική παράδοση, βλ. Uhlenhrock 
1986, εικ. 56-61.

75. Avramidou 2010, 233-234, σημ. 75.

76. Uhlenhrock 1986, 14-15.

77. hekster 2005, 205.

Εικ. 3:  
Ανάγλυφο με τον Ηρακλή τοξότη από την Πύλη του 
Ηρακλή και του διονύσου στα τείχη της Θάσου. 
Αρχαιολογικό μουσείο Κωνσταντινούπολης, αρ. ευρ. 718. 
Πηγή: Grandjean – Salviat 2000, εικ. 86

119ΟΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚλΗ ΣΤΑ ΝΟμΙΣμΑΤΑ ΤΩΝ ΚλΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕλλΗΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ





τ ο Νομισματικό μουσείο διαθέτει μία πλούσια συλλογή που απαρτίζεται από περίπου 
5.000 σύμβολα. Ένας μεγάλος αριθμός από αυτά (1.689) ανήκουν στην ομώνυμη συλ-
λογή Αδώνιδος Κ. Κύρου, η οποία δωρήθηκε στο μουσείο το 19981.

Ως σύμβολα2 θεωρούνται τα κερματόμορφα αντικείμενα από χαλκό, μόλυβδο, πηλό ή οστό, 
που φέρουν στη μία ή και στις δύο όψεις παραστάσεις και επιγραφές, γράμματα ή μονογρα-
φήματα, δηλαδή συνδυασμούς γραμμάτων. Στην ελληνική βιβλιογραφία χρησιμοποιείται ο 
όρος σύμβολον και στη διεθνή οι όροι tesserae, token ή jeton. Οι σημαντικότερες πηγές στις 
οποίες συναντάται ο όρος είναι στις Εκκλησιάζουσες, τους Όρνιθες και τον Πλούτο του Αρι-
στοφάνη, καθώς και στην Αθηναίων Πολιτεία του Αριστοτέλη. Σε αυτές γίνεται αναφορά στο 
δημόσιο σύμβολο και σε κάποιες από τις χρήσεις του. Παρόλο που πρωτοεμφανίζονται στις 
πηγές πριν από αιώνες, δεν έχουν μελετηθεί όσο θα έπρεπε συγκριτικά με άλλα αντικείμενα ή 
τέχνεργα από τον ευρύτερο χώρο της αρχαιολογίας και της νομισματικής. Έτσι, γίνονται γενι-
κές μόνο αναφορές ως προς τη χρήση τους, όλες όμως συγκλίνουν στη γενική ιδέα ότι αυτή 
συσχετίζεται με τις παραστάσεις των δύο όψεων.

Αρχικά οι ερευνητές ασχολήθηκαν με τα χαλκά σύμβολα, τα οποία απέδωσαν στις νομισματο-
κοπίες διαφόρων πόλεων, ανάλογα με το αρχικό γράμμα που αναγραφόταν στη μία από τις δύο 
όψεις τους, π.χ. Τ στην Τεγέα, Σ στη Σικυώνα, Ζ στη Ζάκυνθο. με την πρόοδο της έρευνας η θε-
ωρία αυτή καταρρίφθηκε, καθώς δεν μπορούσε να απαντηθεί μία σειρά από ερωτήματα όπως: 
α) γιατί δεν αναγράφεται το εθνικό όνομα της εκδίδουσας αρχής, β) γιατί πολλά από τα σύμ-
βολα είναι άτυπα στη μία όψη, δηλαδή μονόπαιστα, γ) γιατί στη β΄ όψη των χαλκών συμβόλων 
απεικονίζονται πάντα γράμματα, που πολύ συχνά μάλιστα επαναλαμβάνονται υποδηλώνοντας 
το πολλαπλάσιο;

Ορισμένα χαλκά σύμβολα θεωρήθηκαν αττικά, γιατί ο τόπος ανεύρεσης των περισσοτέρων ήταν 
η Αττική και μάλιστα η Αθήνα, αλλά και γιατί οι παραστάσεις και τα σύμβολα στα πεδία τους 
είναι αθηναϊκά, όπως κεφαλή Αθηνάς ή λιονταριού, κουκουβάγια, κάλαθος, κέρνος κλπ. Τότε 
ήρθαν στο φως θεωρίες που ταύτιζαν τα αντικείμενα αυτά με εισιτήρια των δικαστηρίων, της 
βουλής, της Εκκλησίας του δήμου και του θεάτρου, ή θεωρήθηκε ότι χρησίμευαν ως παραστα-
τικά αξίας και διανέμονταν αντί ρευστού χρήματος.

Ο χαρισματικός και πρωτοπόρος διευθυντής του Νομισματικού μουσείου Ιωάννης Σβορώνος 
(1863-1922) διατύπωσε με πειστικά επιχειρήματα την επικρατέστερη μέχρι σήμερα άποψη3, 
ότι δηλαδή τα χαλκά σύμβολα με γράμματα στην οπίσθια όψη (εικ. 1) χρησίμευαν ως θεωρικά 

1. Η συλλογή αποτελείται κυρίως από μολύβδινα σύμβολα και σφραγίδες, καθώς και ορισμένα μολύβδινα 
σταθμία. Τα μολύβδινα σύμβολα της δωρεάς Α. Κύρου αποτελούν θέμα διδακτορικής διατριβής που εκπονείται 
από την υπογράφουσα στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Πολιτισμικής διαχείρισης του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου, στην οποία ανήκουν τα αποκλειστικά δικαιώματα μελέτης και δημοσίευσής τους.

2. Γενικότερα για το θέμα βλ. Dumont 1870· Benndorf 1875, 1-29, 83-92, 579-618· Engel 1884, 1-21· 
Rostovtzeff 1903· Rostovtzeff 1905, 1-131· Weinberg – Thompson 1943.

3. Σβορώνος 1898, 37-120· Σβορώνος 1900, 319-343.
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Ο ηρακλησ 
στα συΜΒΟλα
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ή εκκλησιαστικά, για την είσοδο δηλαδή των πολιτών και την παρακολούθηση θεατρικών παρα-
στάσεων ή για τη συμμετοχή τους στην εκκλησία του δήμου, που λάμβαναν χώρα στο διονυσιακό 
θέατρο, κάτω από την Ακρόπολη (μέχρι τότε οι συνελεύσεις της Εκκλησίας του δήμου γίνονταν 
στην Πνύκα). Υποστήριξε ότι τα γράμματα αντιστοιχούσαν στη θέση του κατόχου του συμβόλου, 
καθώς στις κερκίδες του θεάτρου βρέθηκαν επίσης χαραγμένα γράμματα. Έτσι, το θέατρο ήταν 
χωρισμένο σε τρία οριζόντια διαζώματα. Στο κάτω διάζωμα κάθονταν οι επίσημοι, βουλευτές, 
πρυτάνεις, ιερείς του διονύσου, επώνυμοι άρχοντες και άλλες αρχές (π.χ. αστυνομία, κήρυκες). Στο 
μεσαίο διάζωμα κάθονταν οι απλοί πολίτες, που είχαν δικαίωμα συμμετοχής στις συνελεύσεις. Το 
τρίτο διάζωμα προοριζόταν για τους πιο άσημους και ίσως και για τις γυναίκες, όπως συνέβαινε 
στη Ρώμη. Ο Σβορώνος χρονολόγησε τα χάλκινα αυτά σύμβολα από το 343 έως το 220 π.Χ.

Υπάρχουν επίσης και μολύβδινα σύμβολα με γράμμα στη μία όψη και παράσταση κουκουβάγιας 
ανάμεσα σε δύο κλαδιά ελιάς στην άλλη, που προσομοιάζουν με τα αργυρά τριώβολα της Αθή-
νας του 390-295 π.Χ.4. Αυτομάτως μας παραπέμπουν στο εκκλησιαστικόν, τον μισθό δηλαδή του 
τριωβόλου (εικ. 2-3) που λάμβαναν όσοι πολίτες συμμετείχαν στην Εκκλησία του δήμου. Ο Αρι-
στοφάνης στις Εκκλησιάζουσες (289 κ.εξ.) περιγράφει την όλη διαδικασία ως εξής: κάθε πολίτης 
έπαιρνε κατά την είσοδό του στην Εκκλησία ένα σύμβολο, το οποίο μετά την εκπλήρωση των 
καθηκόντων του το επεδείκνυε ή το επέστρεφε στους θεσμοθέτες, οι οποίοι του έδιναν μισθό 
αξίας τριών οβολών. Επομένως, οι δύο όψεις των συμβόλων ακολουθούν την παραπάνω δια-
δικασία, ο κάτοχος δηλαδή του συμβόλου έβλεπε στην α΄ όψη τη θέση στην οποία θα καθόταν 
και στη β΄ όψη τον μισθό που θα έπαιρνε μετά το τέλος της διαδικασίας. Το ίδιο συνέβαινε και 
με τον δικαστικό μισθό, που θέσπισε ο Περικλής, όπως αναφέρει ο Αριστοτέλης στην Αθηναίων 
Πολιτεία (63), αλλά και ο Αριστοφάνης στους Όρνιθες (1541) και στον Πλούτο (277). Οι εισερ-
χόμενοι, δηλαδή, στο δικαστήριο έπαιρναν ένα «δημόσιο σύμβολο», το οποίο επεδείκνυαν μετά 
την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και έπαιρναν τον δικαστικό μισθό. Αρχικά ο μισθός αυτός 
ισοδυναμούσε με έναν οβολό και από το 424 π.Χ. έφτασε το ένα τριώβολο.

Κάποια σύμβολα φέρουν επιγραφές που αντιστοιχούν στις δέκα φυλές της Αττικής, στις οποίες 
γινόταν η διανομή των συμβόλων προκειμένου με τη σειρά τους να τα μοιράσουν στους πολίτες. 
Ιδιαίτερα για τη συμμετοχή στα μεγάλα διονύσια ή στη βουλή, που λάμβαναν χώρα στο θέατρο 
του διονύσου, οι πολίτες κάθονταν ανά φυλή και λογικά θα πρέπει να υπήρχε διαφορετικός 
τύπος συμβόλου για κάθε φυλή ή δήμο. Αυτή η ποικιλία τύπων εξασφάλιζε ότι ο πολίτης θα 
γνώριζε σίγουρα τη θέση του, αλλά και ότι δεν θα γινόταν διπλοχρησία των συμβόλων.

Η θέση του κάθε πολίτη πρέπει να έπαιζε σημαντικό ρόλο στην όλη διαδικασία είτε των γιορτών 
και των παραστάσεων, είτε κυρίως των δικαστικών και βουλευτικών λειτουργιών. Σε περίπτωση 
ψηφοφορίας π.χ. ήταν πολύ σημαντικό να τηρηθεί μία σειρά και αυτό μπορούσε να καταστεί 
εφικτό κατ’ αρχήν με την ομαδοποίηση των πολιτών και στη συνέχεια με την επίδειξη του αντί-
στοιχου συμβόλου που διέθετε ο κάθε πολίτης. Επομένως, σημαντικό ρόλο έπαιζε το σύμβολο, 
αλλά και ο κρατικός αξιωματούχος που ήταν επιφορτισμένος με τη διαχείριση των συμβόλων. 
Γι’ αυτόν τον λόγο, τόσο σε επιγραφές όσο και σε γραμματειακές πηγές γίνονται εγκωμιαστικές 
αναφορές για κρατικούς λειτουργούς που επέδειξαν ζήλο κατά την άσκηση των καθηκόντων 
τους. Όπως αναφέρει ο Αριστοτέλης στην Αθηναίων Πολιτεία (21.2-4), ο Κλεισθένης φρόντισε, 
με τη σοφή νομοθεσία του, ώστε όσοι ανήκαν στην ίδια φυλή να μην κάθονται μαζί στην Εκ-
κλησία του δήμου, αλλά ανάμεικτα, έτσι ώστε κατά την ψηφοφορία να μην επικρατεί φυλετικό 
πνεύμα, αλλά γενικότερες απόψεις που διαμορφώνονταν μέσα από την άμεση επικοινωνία και 
τον διάλογο των πολιτών από όλες τις φυλές5.

Τα μολύβδινα σύμβολα, σε αντιστοιχία με τα χάλκινα, είναι κυκλικά νομισματόμορφα αντικείμενα, 
τα οποία γενικά δεν ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες ως προς το σχήμα, τις διαστάσεις, το 
βάρος ή τον άξονά τους, ενώ δεν είχαν χρηματική, αλλά απλώς ανταλλακτική αξία. Είναι συνή-
θως μονόπαιστα και λόγω της ποικιλίας των παραστάσεων και των επιγραφών τους, φαίνεται 
ότι χρησίμευαν σε έναν πιο διευρυμένο κύκλο αναγκών των κρατικών λειτουργιών. Υπήρχαν 
όμως και περιπτώσεις που τα σύμβολα ήταν ιδιωτικά.

Εικ. 3:  
Αργυρό Αθηναϊκό τριώβολο  
Πηγή: Agora XXVI, 19

Εικ. 1: 
Από τη δημοσίευση του Ιωάννη Σβορώνου για τα χαλκά σύμβολα 
της Αθήνας.  
Πηγή: Σβορώνος 1898, πίν. Γ΄

Εικ. 2  
μολύβδινο σύμβολο για τη συμμετοχή των πολιτών στην Εκκλησία 
του δήμου. Έχει όμοια παράσταση με τα αργυρά αθηναϊκά 
τριώβολα, αφού ο μισθός των πολιτών για την υπηρεσία που 
προσέφεραν, το εκκλησιαστικόν, αντιστοιχούσε σε τρεις οβολούς 
Πηγή: φωτογραφικό αρχείο Νομισματικού μουσείου

4. Agora XXVI, 19.

5. Σβορώνος 1900, 319-343.



Ο ΗΡΑΚλΗΣ ΣΤΑ ΣΥμβΟλΑ 123

Οι τύποι ορισμένων από αυτά προσομοιάζουν με τους τύπους των αθηναϊκών νομισμάτων. Σε 
αυτήν την κατηγορία ανήκουν όσα φέρουν επιγραφές σχετικές με τον δήμο ή το όνομα κάποιας 
φυλής ή του επώνυμου ήρωά της (ΑΙΓΕΙΣ, ΑΙΑΝ[ΤΙΣ], ΑΝΤΙΟΧΙΣ, ΕΡΕΧΘ[ΗΙΣ], ΠΑΝδΙΟΝΙΣ, ΑΙΑΣ, 
ΑΙΓΕΥΣ, ΟΙΝΕΥΣ), τη βουλή (εικ. 4), τους Πρυτάνεις (ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ) (εικ. 5), ή την αρχή των Αγορα-
νόμων (ΑΓΟΡΑ) (εικ. 6) και των Γραμματέων (ΓΡΑμ). Άλλα συνδέονταν ως προς τη χρήση τους 
με δωρεάν διανομές – κρατικές παροχές, όπως το θεωρικόν (με παράσταση θεατρικής μάσκας), 
το εκκλησιαστικόν (δΗμΟΣ, ΕΡΧΟ, ΕΡΧΟΥ), το δικαστικόν, το βουλευτικόν (βΟΥλΗ, ΠΕ, ΠΕΝ[ΤΑ-
ΚΟΣΙΩΝ], ή το σιτωνικόν (με παράσταση σταχιού ή καρπών6). Κάποια από αυτά χρησίμευαν ως 
εισιτήρια για διάφορους αγώνες (με ονόματα θεατρικών έργων: ΕΙΡΗΝΗ Α[ΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ], 
ΘΕΟΦΟΡΟΥ[μΕΝΗ] μΕΝΑΝ[δΡΟΥ]) και γιορτές (ΠΑΝ[ΑΘΗΝΑΙΑ], ΠΑΝΕλλΗΝΙΩΝ) ή για τα 
λουτρά, είτε ακόμα χρησιμοποιούνταν ως πιστοποιητικά απόδειξης (με επιγραφές χρηματικών 
ποσών: ΤΡΙΩβΟ[λΟΝ], δΕΚΑ).

Όσα από αυτά φέρουν στη μία από τις δύο όψεις συντομογραφημένα ονόματα προσώπων ανα-
φέρονται πιθανώς στους αξιωματούχους που ήταν υπεύθυνοι για την έκδοση και διανομή των 
συμβόλων, δηλαδή τον «σιτώνην» ή τον «ταμίαν των σιτωνικών» για τη διανομή σιτηρών, ή τους 
«συλλογείς του δήμου» για το εκκλησιαστικόν. Τα σύμβολα με την επιγραφή ΑΓΟΡΑΝΟμΟΙ πιθα-
νώς δίνονταν σε εμπόρους ως αποδεικτικά του ότι κατέβαλαν τον φόρο της Αγοράς (αγοραστικόν).

Η θεματογραφία των συμβόλων έχει τις ίδιες πηγές έμπνευσης με εκείνες των νομισμάτων. 
Φέρουν παραστάσεις από το δωδεκάθεο (εικ. 7), αλλά και από ήσσονες τοπικές θεότητες και 
ήρωες, ή από τη μυθολογία (ποτάμιες θεότητες, Ηρακλής, Τριπτόλεμος, φανταστικά ή μυθολο-

Εικ. 4:  
μολύβδινο σύμβολο για τη βουλή  
Πηγή: φωτογραφικό αρχείο Νομισματικού μουσείου

Εικ. 5:  
μολύβδινο σύμβολο για την Πρυτανεία  
Πηγή: φωτογραφικό αρχείο Νομισματικού μουσείου

Εικ. 6:  
μολύβδινο σύμβολο για την Αγορά  
Πηγή: φωτογραφικό αρχείο Νομισματικού μουσείου

Εικ. 7:  
μολύβδινο σύμβολο με παράσταση της θεάς Αθηνάς  
Πηγή: φωτογραφικό αρχείο Νομισματικού μουσείου

6. Πρβλ. και σημ. 12, θησαυρός μολύβδινων συμβόλων από το Κορωπί Αττικής, με παράσταση κουκουβάγιας 
πάνω σε στάχυ.
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γικά όντα). Πηγή έμπνευσης αποτελούν επίσης η χλωρίδα και η πανίδα, αλλά και κάθε είδους 
ανδρικές και γυναικείες μορφές, αλληγορικές (εικ. 8), φτερωτές, αγαλματικοί τύποι, κεφαλές 
και προτομές. μία άλλη κατηγορία, εκτός από αυτά που φέρουν ως τύπους γράμματα του 
αλφάβητου, αποτελούν αυτά που φέρουν μονογραφήματα και επιγραφές ενός ή περισσότερων 
στίχων. Επιπλέον, τα σύμβολα φέρουν παραστάσεις διαφόρων αντικειμένων (οικοδομήματα, αγ-
γεία, όπλα, μουσικά όργανα, παραφερνάλια) και διαφόρων γραμμικών κοσμημάτων (αστέρια, 
ρόδακες) (εικ. 9).

Τα περισσότερα από τα παραπάνω στοιχεία αντλούνται από τις πληροφορίες που παρέχουν τα 
ίδια τα σύμβολα (τις παραστάσεις και τις επιγραφές τους), αλλά και από τα ανασκαφικά στοιχεία 
που προέκυψαν κυρίως από την Αρχαία Αγορά των Αθηνών, όπου έχουν βρεθεί περίπου εννια-
κόσια μολύβδινα σύμβολα7.

Από αυτά τα δεδομένα συμπεραίνουμε ότι το πρότυπο αθηναϊκό δημοσιονομικό σύστημα θα 
πρέπει να διαχώριζε με τύπους τα διάφορα σύμβολα, ανάλογα με τη χρήση τους, για κάθε χρο-
νιά. Ήταν διαφορετικά για κάθε δήμο ή φυλή προκειμένου να διευκολύνονται οι «συλλογείς του 
δήμου» κατά την περισυλλογή τους. Επίσης, είναι πολύ πιθανό, μετά τη χρήση τους να λιώνονταν 
προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν. Ίσως γι’ αυτόν τον λόγο έχουν βρεθεί λίγα παραδείγματα 
κατασκευασμένα από την ίδια μήτρα. Ωστόσο, αρκετά μολύβδινα σύμβολα, κυρίως ρωμαϊκά, φέ-
ρουν επισήμανση, γεγονός που σημαίνει ότι μετά την αρχική τους χρήση είχαν αποσυρθεί και επα-
νακυκλοφόρησαν επισημασμένα. Επιπλέον, έχει δημοσιευθεί ένας μοναδικός θησαυρός συμβόλων 
με προέλευση το Κορωπί Αττικής (1905), τα σύμβολα του οποίου είναι κατασκευασμένα με δύο ή 
τρεις μήτρες. Ο θησαυρός αποτελείται από ενενήντα τρία (93) μολύβδινα σύμβολα, σχετίζεται με 
τη διανομή σιτηρών και χρονολογείται στο τελευταίο τέταρτο του 3ου - α΄ μισό του 2ου αι. π.Χ.8.

Τα μολύβδινα σύμβολα ήταν σε χρήση ανελλιπώς από τα μέσα περίπου του 4ου αι. π.Χ. έως το τρί-
το τέταρτο του 3ου αι. μ.Χ. Από τον 3ο αι. π.Χ. και εξής χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά μολύβδινα 
σύμβολα, τα οποία αντικατέστησαν τα χαλκά. Τα περισσότερα χρονολογούνται στην ελληνιστική 
περίοδο και μετά από μία εμφανή ελάττωση της χρήσης τους κατά τον 1ο και 2ο αι. μ.Χ., εμφανί-
στηκαν πάλι με μεγάλη συχνότητα κατά τον 3ο αι. μ.Χ. μετά την κατάκτηση των Αθηνών από τους 
Έρουλους το 268 μ.Χ., φαίνεται ότι σταμάτησε η χρήση των συμβόλων γενικότερα.

Τα ρωμαϊκά σύμβολα (εικ. 10) είναι γνωστά ως tesserae και χρησιμοποιούνταν σε αυτοκρατορι-
κούς αγώνες και γιορτές, στα λουτρά, τα πανδοχεία ή από ιδιώτες εμπόρους και καταστήματα. 
Πριν από τα ρωμαϊκά χρόνια αναγράφονταν σπανιότερα ονόματα προσώπων στα μολύβδινα σύμ-
βολα (Κάρπος, Νικαγόρας, Πολύκλειτος). Στα ρωμαϊκά μολύβδινα σύμβολα, ωστόσο, συναντούμε 
συχνότερα επιγραφές (ΓΡΑμμΑΤΕΥΣ βΟΥλΗΣ ΑΥΡ. βΑΣΣΟΣ, ΙΕΡΕΥΣ δΙΟΣ, ΥΓΙΕΙΑ, ΠΑΝΕλλΗ-
ΝΙΟΝ). Ορισμένες από τις παραστάσεις τους ίσως αποτελούσαν λαλούντα σύμβολα του ονόματος 
ενός ατόμου.

Οι παραστάσεις του Ηρακλή πάνω στα σύμβολα ακολουθούν τη θεματολογία των νομισμάτων, 
αλλά και των άλλων παραστατικών τεχνών της αρχαιότητας. Απεικονίζονται σε αυτά σκηνές από 
τον κύκλο ζωής του ήρωα, από την παιδική του ηλικία, αλλά και από τη ζωή του ως ενήλικα, η 
οποία σηματοδοτείται από τους άθλους που πραγματοποίησε. Ο Ηρακλής δεν ήταν απλώς άνθρω-
πος, έγινε ήρωας και ημίθεος. Κατόρθωσε να εισχωρήσει στις πύλες του Κάτω Κόσμου και αποθε-
ώθηκε στον Όλυμπο. Η μορφή του έγινε έμβλημα των απλών ανθρώπων, αλλά και των ηγεμόνων, 
με κυριότερο εκπρόσωπο τον Αλέξανδρο Γ΄ (μέγα Αλέξανδρο), που εκμεταλλεύτηκαν την εικόνα 
του Ηρακλή για να προπαγανδίσουν τη δύναμή τους έλκοντας την καταγωγή τους από αυτόν.

Στα μολύβδινα σύμβολα απεικονίζονται ολόσωμες παραστάσεις του ήρωα, η κεφαλή ή η προτομή 
του, αλλά και το ρόπαλο (αρ. κατ. 258-259), το χαρακτηριστικό του όπλο. Στις ολόσωμες παρα-
στάσεις ανήκουν ο «Ηρακλής δρακονοπνίγων» (αρ. κατ. 266-268) και η πάλη του ήρωα με τον 
λέοντα της Νεμέας. Σύμφωνα με τον μύθο, όταν ο Αμφιτρύωνας απουσίαζε σε εκστρατεία ο δίας 
παραπλάνησε σε ερωτική συνεύρεση τη σύζυγό του Αλκμήνη. Όταν επέστρεψε ο Αμφιτρύωνας 
συνευρέθηκε και αυτός με τη γυναίκα του, με αποτέλεσμα να γεννηθούν οι δίδυμοι Ηρακλής και 

Εικ. 10:  
Ρωμαϊκό μολύβδινο σύμβολο 
Πηγή: φωτογραφικό αρχείο Νομισματικού μουσείου

Εικ. 9:  
μολύβδινο σύμβολο με παράσταση εξάκτινου αστεριού 
Πηγή: φωτογραφικό αρχείο Νομισματικού μουσείου

Εικ. 8:  
μολύβδινο σύμβολο με παράσταση Τύχης  
Πηγή: φωτογραφικό αρχείο Νομισματικού μουσείου

7. Agora X, 69-146.

8. Ράλλη 2009, 235-245.

Εικ. 9: 
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Ιφικλής. Η Ήρα, γνωστή για τη ζήλια της στις απιστίες του δία, επέδειξε την οργή της πρώτα καθυ-
στερώντας τη γέννα και κατόπιν στέλνοντας φίδια για να σκοτώσουν τα παιδιά στην κούνια τους. 
Ο μικρός Ηρακλής έπνιξε τα φίδια, δείχνοντας τα πρώτα δείγματα της απαράμιλλης ανδρείας του 
και τη θεϊκή του καταγωγή. Η Ήρα, στη συνέχεια, δεν τον άφησε ήσυχο, αλλά τον εκδικήθηκε στέλ-
νοντάς του μανία, υπό την επήρεια της οποίας ο Ηρακλής σκότωσε τα παιδιά του. Προκειμένου να 
εξαγνισθεί από το αποτρόπαιο αυτό έγκλημα, το μαντείο των δελφών συμβούλευσε τον ήρωα να 
υπηρετήσει ως δούλος τον θείο του Ευρυσθέα, που ήταν βασιλιάς του Άργους. Ο Ευρυσθέας του 
ανέθεσε τους γνωστούς δώδεκα άθλους, ο πρώτος εκ των οποίων ήταν να σκοτώσει το άτρωτο 
λιοντάρι της Νεμέας. Στις σχετικές με τον άθλο παραστάσεις των μολύβδινων συμβόλων, ο ήρωας 
άλλοτε απεικονίζεται σε στάση πάλης με τον λέοντα της Νεμέας (αρ. κατ. 281-282) και άλλοτε 
ιστάμενος γυμνός, αφού τον έχει σκοτώσει, να κρατά με το ένα χέρι τη δορά του λιονταριού και με 
το άλλο το ρόπαλο (αρ. κατ. 177-178).

Παρατηρούμε ότι τα δύο αυτά στιγμιότυπα από τη ζωή του Ηρακλή ήταν τα πιο αγαπητά στις 
παραστάσεις των μολύβδινων συμβόλων. Αυτό πιθανότατα οφείλεται και στο γεγονός ότι, όπως 
προκύπτει γενικά από τη μελέτη των συμβόλων, πολλά μολύβδινα σύμβολα δεν είχαν κάποια δι-
οικητική χρήση, αλλά προσφέρονταν ως δώρα ή φυλακτά και είχαν ιδιωτική χρήση. Επειδή ο 
συμβολισμός των δύο παραστάσεων που προαναφέρθηκαν είχε έντονα αποτροπαϊκό χαρακτήρα, 
συνάδει και με την προστατευτική δύναμη των συμβόλων. Συμβόλιζαν δηλαδή την αποφυγή του 
κακού και τη νίκη επί των δυσκολιών, ενώ οι κάτοχοι των συμβόλων έπαιρναν δύναμη από αυτά.

Στις ολόσωμες παραστάσεις συγκαταλέγεται και αυτή στην οποία ο ήρωας κάθεται σε βράχο 
(αρ. κατ. 194), καλυμμένο πιθανότατα με τη λεοντή, κρατώντας με το αριστερό του χέρι τόξο, το 
δεύτερο όπλο που χρησιμοποιούσε εκτός από το ρόπαλο.

h κεφαλή του Ηρακλή αποδίδεται κατά κρόταφον (προφίλ), είτε αγένειος (αρ. κατ. 132-134) είτε 
γενειοφόρος (αρ. κατ. 130-131) με λεοντή, δηλαδή τη δορά του λιονταριού της Νεμέας. Στις κε-
φαλές χωρίς λεοντή ο ήρωας αποδίδεται γενειοφόρος, με τη χαρακτηριστική σγουρή κόμη, ενώ 
σε αυτή την κατηγορία ανήκει και η μοναδική παράσταση στην οποία η κεφαλή αποδίδεται προς 
τ’ αριστερά (αρ. κατ. 138). Στις προτομές ο ήρωας απεικονίζεται με γενειάδα και λεοντή, ενώ δια-
γράφεται έντονα το μυώδες σώμα του ως υπενθύμιση της δύναμής του και των κατορθωμάτων 
του (αρ. κατ. 135-137).

Όλες αυτές οι παραστάσεις βρίσκουν τα παράλληλά τους στις νομισματοκοπίες πολλών ελληνικών 
πόλεων της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδος, των αποικιών, της μικράς Ασίας, της Κύπρου και 
της Αιγύπτου. Υπάρχουν όμως και «νομισματόμορφα» μολύβδινα σύμβολα (αρ. κατ. 132, 200)9, που 
μιμούνται πιστά νομισματικούς τύπους, η χρήση των οποίων δεν είναι ακόμη απόλυτα εξακριβωμένη.

Γενικότερα, τα σύμβολα που έφεραν παράσταση Ηρακλή θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται για 
τη συμμετοχή στα ποικίλα θρησκευτικά, αγωνιστικά ή θεατρικά δρώμενα που γίνονταν προς τιμήν 
του. Πολλές εορτές για τον Ηρακλή στην Ελλάδα, τη μικρά Ασία και τη Σικελία περιελάμβαναν 
αθλητικούς αγώνες, αφού ήταν ο προστάτης των αθλητών. Στην Αθήνα η λατρεία του ήταν σημα-
ντική και ασκούνταν σε μηνιαία εορταστική ημέρα από θρησκευτικές ομάδες που αποκαλούνταν 
θίασοι10 . λατρευόταν επίσης στα Γυμνάσια, ως προστάτης των νέων. Κάποια από τα μολύβδινα 
σύμβολα είναι πιθανό να χρησιμοποιήθηκαν ως εισιτήρια για θεατρικές παραστάσεις που είχαν ως 
κεντρικό ήρωα τον Ηρακλή, όπως για παράδειγμα η τραγωδία του Ευριπίδη Ηρακλής Μαινόμενος.

Η επιστημονική έρευνα και μελέτη των συμβόλων βρίσκεται ακόμη σε πρωταρχικό στάδιο, όλα όμως 
τα στοιχεία κατατείνουν σε κάποια κοινά συμπεράσματα, ενώ όπως προκύπτει και από τα σύμβολα 
που φέρουν παράσταση Ηρακλή, επιβεβαιώνεται η χρήση τους σε μαζικές δραστηριότητες της καθη-
μερινής ζωής και η συνάφεια των παραστάσεών τους με παρόμοιες χρήσεις. Πιθανότατα γι’ αυτόν 
το λόγο τα σύμβολα δεν ήταν κατασκευασμένα από πολύτιμα μέταλλα, δεν έφεραν την επίσημη 
επικύρωση μίας συγκεκριμένης εκδίδουσας αρχής και δεν ακολουθούσαν ακριβείς κανόνες ως προς 
το μέγεθος και το βάρος τους, όπως συνέβαινε με τα νομίσματα και τα σταθμία.

Ευτέρπη Ράλλη

9. Fischer-Bossert 2000/2001, 195-205· Fischer-Bossert 2002, 1-9· de Callataÿ 2010, 219-255.

10. λιάσκα 2017, 88.
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η λέξη ήρως απαντά ήδη στις πινακίδες της Γραμμικής β΄ και θεωρείται ότι 
συνδέεται με το θεωνύμιο της Ήρας. μια άλλη εκδοχή τη θέλει να ανάγεται στην 
ινδοευρωπαϊκή ρίζα *ser-, που έχει την έννοια του προστατεύω, προφυλάσσω, 

υπηρετώ, υπερασπίζομαι τις αρχές και την εδαφική ακεραιότητα ενός τόπου. 

Οι ήρωες γεννούν το θαυμασμό, γίνονται ινδάλματα και πρότυπα. Ήρωες στην ιστορική περίοδο 
ονομάζονται οι δευτερεύοντες τοπικοί θεοί, οι αρχηγοί των γενών, οι ιδρυτές των πόλεων, που 
λατρεύονταν στα ηρώα με ενιαύσιες προς τιμήν τους εορτές. Ο κάθε θεός ή ήρωας διακρίνεται 
για τις ξεχωριστές του ιδιότητες, για την εισαγωγή ή την αφομοίωσή του από άλλους λαούς και 
πολιτισμούς. Υπάρχουν ήρωες μυθικοί, τοπικοί, εθνικοί, πανελλήνιοι και οικουμενικοί.

Στο έπος του Γιλγαμές (Gilgamesh), στο αρχαιότερο ποίημα της ανθρωπότητας, στο αγαπημένο 
έπος των λαών της μεσοποταμίας, Σουμερίων, Ακκαδίων, βαβυλωνίων και Ασσυρίων, αλλά και 
ευρύτερα της μέσης Ανατολής, και στο πρόσωπο και στις περιπέτειες του ήρωά του, βασιλιά 
της σουμερικής πόλης Ουρούκ (εικ. 1, 2), αναγνωρίζονται πολλές ομοιότητες και προτυπώνονται 
απτοί παραλληλισμοί με τον Έλληνα Ηρακλή. 

Οι περιπέτειες του Γιλγαμές συνδέονται με την αναζήτηση της αθανασίας, του «δέντρου της 
ζωής», που θα του επιτρέψει να ζήσει και αυτός αιώνια, όπως ο Utnapishtim, ο μοναδικός 
πρόγονός του που επέζησε της πλημμύρας δραπετεύοντας από το θάνατο. Οι περιπέτειες του 
Ηρακλή συνδέονται, σύμφωνα με μαρτυρία του Ησίοδου1, με την επιτέλεση των άθλων του, οι 
οποίοι του επιβλήθηκαν ως μέσο για να κερδίσει την αθανασία. Στις περιπέτειές τους έχουν και 
οι δύο βοηθό από έναν επιστήθιο φίλο, ο Γιλγαμές τον Enkidu και ο Ηρακλής τον Ιόλαο. Και οι 
δύο σκοτώνουν ένα γίγαντα, τον humbaba και τον Ανταίο, και οι δυο δαμάζουν από έναν ταύρο, 
τον «ταύρο του ουρανού» (εικ. 3) και τον ταύρο της Κρήτης, και οι δύο παλεύουν με λιοντάρια, 
ο Γιλγαμές με αρκετά και ο Ηρακλής με τα λιοντάρια του Κιθαιρώνα και της Νεμέας. Επιπλέον, 
και οι δύο ήρωες απειλούνται από μια γυναίκα, την Ιστάρ και τη δηιάνειρα και οι δύο έχουν ένα 
θνητό και έναν αθάνατο γονιό. Και οι δύο φορούν δορά λιονταριού, ο Γιλγαμές μετά το θάνατο 
του Enkidu, και ο Ηρακλής μετά τον άθλο του στη Νεμέα (εικ. 1, 2). Τέλος, και οι δύο διαθέτουν 
υπεράνθρωπη δύναμη, ο πρώτος περιγράφεται «δυνατός ως άγριος ταύρος» και ο δεύτερος 
«ισχυρός ως ένα αστέρι από τον ουρανό»2.

βέβαια, ο Ηρακλής για να επιτελέσει τους άθλους του, να κερδίσει τον κότινο της νίκης και το 
φωτοστέφανο της αθανασίας περιπλανήθηκε σε όλον τον τότε γνωστό κόσμο και ακόμη μακρύ-
τερα, «διακτινίστηκε» έξω από αυτόν και πέρα από τις Ηράκλειες στήλες. Πήγε στην Κρήτη για 
να φέρει τον άγριο ταύρο της, στη Θράκη για τα ανθρωποφάγα άλογα του διομήδη, ταξίδεψε 
πέρα από τη μαύρη Θάλασσα, στη χώρα των Αμαζόνων για να φέρει τη ζώνη της Ιππολύτης, 
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στη δυτική εσχατιά της λιβύης, κοντά στον ωκεανό, για να φέρει τα μήλα από τον κήπο των 
Εσπερίδων (εικ. 4) και ακόμα πιο μακριά, σε νησί μέσα στον Ωκεανό για να κλέψει τα άλογα 
του Γηρυόνη. Πέρασε από τον Καύκασο, όπου σκότωσε τον αετό που κατέτρωγε το συκώτι του 
Προμηθέα και περιπλανήθηκε στην Αίγυπτο, την Ιβηρία (εικ. 5), την Ιταλία, τη Σικελία και την 
Αδριατική. 

Εκστράτευσε, αν και πολλοί ερευνητές το αμφισβητούν3, ακόμη και μέχρι τις Ινδίες, όπως θα κά-
νει αργότερα ο πιο διάσημος απόγονός του, ο μέγας Αλέξανδρος. Ο μεγασθένης ο Ίωνας (περ. 
350-290 π.Χ.) αναφέρει ότι οι Ινδοί καυχούνταν ότι ο Ηρακλής γεννήθηκε ανάμεσά τους και τον 
απεικόνιζαν όπως οι Έλληνες να φορά στην κεφαλή δορά λιονταριού και να κραδαίνει ψηλά το 
ρόπαλο. Τον τιμούσαν γιατί σκότωσε τέρατα πάνω στη γη και τη θάλασσα και ίδρυσε πολλές 
πόλεις με πιο σπουδαία την Παταλιπούτρα4. Ο Αρριανός γράφει ότι η προέλαση του Ηρακλή 
βρήκε εμπόδια κοντά στη συμβολή των ποταμών Κωφήνα και Ινδού σε μια περιοχή απροσπέ-
λαστη ακόμα και στα πουλιά και γι’ αυτό ονομαζόταν Άορνος Πέτρα5. Σ’ αυτή την περιοχή είναι 
πράγματι μεγάλη ασπίδα αυτή η πέτρα και υπάρχει παράδοση γι’ αυτήν ότι δεν μπόρεσε να την 
κυριεύσει ούτε ο Ηρακλής, ο γιος του Δία. Όταν ο Αλέξανδρος την κατέλαβε, αισθάνθηκε ότι έχει 
ξεπεράσει ακόμα και αυτόν τον Ολύμπιο Ηρακλή στα βήματα του οποίου βάδιζε6.

3. Αμφισβητούν τις εκστρατείες του διονύσου και του Ηρακλή στις Ινδίες, θεωρώντας τες προπαγαν-
διστικές επινοήσεις, συνδεόμενες με την εκστρατεία του Αλεξάνδρου στην περιοχή αυτή (βασιλειάδης 
2006).

4. McCrindle 1877, 201-204.

5. Η τοποθεσία έχει ταυτιστεί με το βουνό pir-Sar στο βόρειο Πακιστάν (μαρκοπούλου 2018, 57)· Chaniotis 
2018, 388

6. Αρριανός, Αλεξάνδρου Ανάβαση 4.28-4.30.

Εικ. 1. 
Ασσυριακή κολοσσιαία ανάγλυφη παράσταση του Γιλγαμές 
από το ανάκτορο του Σαργκόν β΄, 721-705 π.Χ.  
© Παρίσι, μουσείο λούβρου AO 19861

Εικ. 2. 
Ασσυριακή κολοσσιαία ανάγλυφη παράσταση του Γιλγαμές 
από το ανάκτορο του Σαργκόν β΄, 721-705 π.Χ.  
© Παρίσι, μουσείο λούβρου AO 19862

Εικ.3.  
Ανάγλυφο κεραμικό πλακίδιο με την πάλη του Γιλγαμές  
με τον «ταύρο του ουρανού», περ. 2250-1900 π.Χ.  
© βρυξέλλες, Royal Museums of Art and history. O.1054 
color.jpg
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Η ακτινοβολία του βίου και των έργων του Ηρακλή διαδόθηκε από τα στρατεύματα του μεγάλου 
στρατηλάτη και έλαμψε σε όλες τις χώρες της Εγγύς Ανατολής μέχρι τις Ινδίες, όπου λατρεύτηκε και 
απεικονίστηκε ποικιλοτρόπως σε κάθε μορφή τέχνης7. Το άγαλμά του λαξεύτηκε σε βράχο στο όρος 
μπεχιστούν (Behistun) του Ιράν (εικ. 6), και η ελληνική αναθηματική επιγραφή διατρανώνει ότι το 
άγαλμα του Ηρακλή Καλλινίκου φιλοτεχνήθηκε το 153 π.Χ., επί βασιλείας του μιθριδάτη Α΄ της Παρ-
θίας8. Η μορφή του Ηρακλή και τα σύμβολά του αποτυπώνονται συχνά σε νομίσματα των Σελευκι-
δών, της Παρθίας ή της βακτρίας και ταξιδεύουν με τους κατόχους τους στα πέρατα της οικουμένης.

Ο κοσμογυρισμένος Ηρακλής εισέρχεται θριαμβευτικά στο ρωμαϊκό πάνθεον ως hercules και 
γίνεται αποδεκτός, ταυτίζεται ή αφομοιώνεται με τοπικές θεότητες άλλων θρησκειών του αρχαί-
ου κόσμου9, όπως με το Φοινικικό θεό Melqart, το βαβυλώνιο nergal, τον Αιγυπτιακό Chonsu, 
καθώς και με τον Ζωροαστρικό Verethraghna10.

7. Downey 1969· kaizer 2000.

8. Για την επιγραφή βλ. Robert 1963, 76.

9. Bernard 1980· Bonnet 1992.

10. Ένα χάλκινο άγαλμα του Ηρακλή που φέρει δίγλωσση ελληνική και παρθική επιγραφή ταυτίζει τον 
ελληνικό θεό Ηρακλή με τον ιρανικό Verethraghna (Bernard 1990).

Εικ. 5.  
Σπήλαιο του Ηρακλή στο Τολέδο της Ισπανίας,  
που σχετίζεται με τις περιπέτειες του ήρωα στην περιοχή  
© Carlos Delgado – 01.jpg

Εικ. 6.  
Άγαλμα του Ηρακλή λαξευμένο σε βράχο  
στο όρος μπεχιστούν στο Ιράν, 153 π.Χ.  
© persian Wikipedia

Εικ. 4.  
Σπήλαιο του Ηρακλή στο ακρωτήριο Spartel του μαρόκου, 
όπου πιστεύεται ότι διανυκτέρευσε ο ήρωας πριν πάρει  
τα χρυσά μήλα των Εσπερίδων  
© 2015-12-11, DD 22-24 hDR.JpG
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Ο Ηρακλής Μελκάρτ

Η ετοιμολογία του θεϊκού ονόματος μελκάρτ ή μίλκαρτ (Melqart ή Melkarth) προκύπτει από 
το σιμητικό Milk-qart και παραπέμπει στην προγονική θεότητα της πόλης11. μολονότι εικάζεται 
ότι η πόλη είναι η Τύρος στη Φοινίκη12, η υπόθεση αυτή είναι υπό συζήτηση καθώς η παρουσία 
της θεότητας επιβεβαιώνεται σε επιγραφές και εικονογραφικά τεκμήρια στη Συρία, σε μεγάλη 
απόσταση από την Τύρο. Το συνθετικό Mlk αποτελεί θεοφορικό στοιχείο το οποίο ταυτίζεται 
ωστόσο και με τον βασιλικό τίτλο, o οποίος συνοδεύει ονόματα βασιλέων τόσο στη Φοινίκη όσο 
και στην Κύπρο. 

Η αφομοίωση του μελκάρτ με τον Ηρακλή θα πρέπει οπωσδήποτε να αναζητηθεί στην ηρωι-
κή του διάσταση: ο Ηρακλής είναι ένας ημίθεος, ένας θεϊκός ήρωας και ο μελκάρτ είναι ένας 
θεοποιημένος βασιλιάς (εικ. 7). Η παρουσία του φοινικικού θεού μελκάρτ επιβεβαιώνεται στις 
φιλολογικές μαρτυρίες οι οποίες συχνά κατονομάζουν ή αναφέρουν τμήμα του ονόματός του 
Mlk, αλλά και σε πληθώρα εικονογραφικών τεκμηρίων.

Στο νησί της Αφροδίτης, στην Κυοφόρο και μακαρία γη της Κύπρου, εκεί που σμίγουν οι πολι-
τισμοί της Εγγύς Ανατολής (Αιγύπτου, μεσοποταμίας και Φοινίκης) και του Αιγαίου, εκεί συνα-
ντήθηκαν, λατρεύτηκαν και έγιναν ένα ο Ολύμπιος αθλοφόρος Ηρακλής με τον μελκάρτ, τον 
ουράνιο θεό του φοινικικού πανθέου. Οι υπαίθριες κολώνες του ιερού που οι Φοίνικες ιδρύουν 
στη μακρινή αποικία τους στα Γάδειρα για να λατρέψουν τον μελκάρτ, ταυτίζονται με τις Ηρά-
κλειες στήλες που έστησε εκεί ο Έλληνας Ηρακλής σημαδεύοντας την πορεία του πέραν των 
δυτικών ορίων του κόσμου (εικ. 8).

Συμφύρονται οι παραδόσεις, αφομοιώνονται οι μύθοι, ταυτίζονται οι θεϊκοί ήρωες και γίνονται 
στη γραφίδα του διόδωρου Σικελιώτη μυθιστορία που επισημοποιεί το «πάντρεμα» τους:

Πρώτα – πρώτα [οι Φοίνικες] ίδρυσαν πάνω ακριβώς στο πέρασμα των στηλών στη μεριά της 
Ευρώπης πόλη, την οποία [...] ονόμασαν Γάδειρα, όπου [...] κατασκεύασαν και πολυτελή ναό προς 
τιμήν του Ηρακλή και καθιέρωσαν θυσίες μεγαλοπρεπείς σύμφωνα με τα έθιμα των Φοινίκων13.

Σε περιοχές με έντονη φοινικική παρουσία, εκεί που η λατρεία του μελκάρτ έχει ταυτιστεί με 
τον Ηρακλή, η μελέτη της αφομοίωσης του πανελλήνιου ήρωα με τον Φοίνικα θεό παρουσιάζει 
εξαιρετικό ενδιαφέρον και στα νομισματικά τεκμήρια. Η μορφή του με ανθρωπομορφικό ή συμ-
βολικό τρόπο παρελαύνει θριαμβευτικά στους χαρακτήρες των νομισματικών εκδόσεων.

11. Albright 1953, 81, 196.

12. Bonnet 1988, 428-431.

13. διόδωρος Σικελιώτης, Ιστορική Βιβλιοθήκη 5.20.2 (μτφρ. Φιλολογική Ομάδα Κάκτου, Κάκτος 404 «ΟΙ 
ΕλλΗΝΕΣ», Αθήνα 1997, 71).

Εικ. 8.  
Η Ευρωπαϊκή Στήλη του Ηρακλή: Ο βράχος του Γιβραλτάρ 

Εικ. 7.  
λίθινη στήλη με τον Ηρακλή-μελκάρτ από τη νεκρόπολη Amrit, 
στην παράλια φοινικική πόλη μάραθος στη Συρία,  
περ. 550 π.Χ.  
© Παρίσι, μουσείο λούβρου AO 22247 
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Κύπρος14

Στην Κύπρο τεκμηριώνεται από τις επιγραφικές μαρτυρίες ήδη από τον 8ο αι. π.Χ. η δι-
αίρεση του νησιού σε ανεξάρτητα βασίλεια. μέχρι και την κατάλυση των βασιλείων από 
τον Πτολεμαίο Α΄ το 309 π.Χ., διαφορετικοί βασιλείς σε διαφορετικά βασιλεία εκδίδουν 
νομίσματα σε άργυρο, σε χρυσό (εικ. 9) και σε χαλκό, με διαφορετική εικονογραφία και 
επιγραφές στην κυπροσυλλαβική γραφή, την τοπική συλλαβική γραφή που χρησιμοποιεί-
ται για να μεταφέρει στον γραπτό λόγο την ελληνική γλώσσα, στη φοινικική γραφή, στο 
ελληνικό αλφάβητο από το τέλος του 5ου αι. π.Χ. και εξής, αλλά και στην ετεοκυπριακή 
γλώσσα, την τοπική γλώσσα η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει διαβαστεί15.

Τόσο τα ονόματα των βασιλείων όσο και των βασιλέων της Κύπρου αναφέρονται στις 
πηγές των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων, απτή απόδειξη ωστόσο των τοπικών βασι-
λικών δυναστειών και της διαδοχής των βασιλέων τους, αποτελούν τα νομίσματα που 
επιβιώνουν έως τις μέρες μας. Ένας σημαντικός αριθμός αργυρών αλλά και χρυσών νομι-
σμάτων εκδόθηκε από τους βασιλείς του Κιτίου (αρ. κατ. 335-340), στο οποίο σύμφωνα 
με αρχαιολογικές μαρτυρίες ιδρύθηκε στα τέλη του 14ου αι. π.Χ. και ενισχύθηκε με την 
άφιξη πληθυσμών από την κοντινή Συροπαλαιστινιακή ακτή. Οι αρχαιολογικές μαρτυρίες 
τεκμηριώνουν στο αρχαίο Κίτιο –σημερινή περιοχή της λάρνακας– έντονη φοινικική πα-
ρουσία, τόσο μέσα από το κινητά ευρήματα, κεραμική, επιγραφές, νομίσματα, όσο και μέσα 
από τις μνημειακές κατασκευές αλλά και τα ιερά που τεκμηριώνουν τη λατρεία φοινικικών 
θεοτήτων16, με κυριότερους τον μελκάρτ (στην περιοχή της Παμπούλας) και την Αστάρτη 
(στην περιοχή της Καθαρής)17. 

Ένας σημαντικός αριθμός ειδωλίων που αναπαριστούν μια ανδρική μορφή με ρόπαλο και 
λεοντή εντοπίστηκαν σε σημαντικό αριθμό ιερών στο Κίτιο και στο Ιδάλιο και ταυτίζονται 
με τη λατρεία του μελκάρτ, ο οποίος φέρει τα χαρακτηριστικά του Έλληνα Ηρακλή. Σε αντί-
θεση ωστόσο με τις αναπαραστάσεις του ήρωα που εντοπίζουμε στον ελλαδικό χώρο, στην 

14. Ευχαριστώ θερμά τη δρ Ευαγγελινή μάρκου για τις εποικοδομητικές συζητήσεις μας, πολύτιμες παρα-
τηρήσεις αναφορικά με την κυπριακή νομισματοκοπία γενικότερα, αλλά και με την αφομοίωση του Ηρακλή 
με τον μελκάρτ στην Κύπρο.

15. Markou 2015.

16. karageorghis 1976· Yon 2006.

17. Caubet 1986.

Εικ. 9.  
Χρυσό δέκατο στατήρα του βασιλιά μιλκυάτωνα (392/1-
362/1 π.Χ.) ή Πουμαϋάτωνα (362/1-313/2 π.Χ.) του Κιτίου 
Συλ. Τζιάπρα Πιερίδη, αρ. 433. Ευγενική παραχώρηση  
του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου

Εικ. 10.  
Κεφαλή ασβεστολιθικού αγάλματος αγένειου Ηρακλή-
μελκάρτ από την Κύπρο, περ. 500-450 π.Χ.  
© 2003 μουσείο μπενάκη, Αθήνα

Εικ. 11.  
Κυπριακό ασβεστολιθικό άγαλμα του Ηρακλή-μελκάρτ, 
περ. 510-490 π.Χ.
Νέα Υόρκη μητροπολιτικό μουσείο Τέχνης, 74.51.2656

Εικ. 12.  
Κυπριακό ασβεστολιθικό άγαλμα του Ηρακλή-μελκάρτ, 
περ. 500-450 π.Χ. 
Νέα Υόρκη μητροπολιτικό μουσείο, 74.51.2652

τον Πτολεμαίο Α΄ το 309 π.Χ., διαφορετικοί βασιλείς σε διαφορετικά βασιλεία εκδίδουν 
νομίσματα σε άργυρο, σε χρυσό (εικ. 9) και σε χαλκό, με διαφορετική εικονογραφία και 
επιγραφές στην κυπροσυλλαβική γραφή, την τοπική συλλαβική γραφή που χρησιμοποιεί
ται για να μεταφέρει στον γραπτό λόγο την ελληνική γλώσσα, στη φοινικική γραφή, στο 
ελληνικό αλφάβητο από το τέλος του 5ου αι. π.Χ. και εξής, αλλά και στην ετεοκυπριακή 
γλώσσα, την τοπική γλώσσα η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει διαβαστεί

Τόσο τα ονόματα των βασιλείων όσο και των βασιλέων της Κύπρου αναφέρονται στις 
πηγές των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων, απτή απόδειξη ωστόσο των τοπικών βασι
λικών δυναστειών και της διαδοχής των βασιλέων τους, αποτελούν τα νομίσματα που 
επιβιώνουν έως τις μέρες μας. Ένας σημαντικός αριθμός αργυρών αλλά και χρυσών νομι
σμάτων εκδόθηκε από τους βασιλείς του Κιτίου (αρ. κατ. 335-340), στο οποίο σύμφωνα 
με αρχαιολογικές μαρτυρίες ιδρύθηκε στα τέλη του 14ου αι. π.Χ. και ενισχύθηκε με την 
άφιξη πληθυσμών από την κοντινή Συροπαλαιστινιακή ακτή. Οι αρχαιολογικές μαρτυρίες 
τεκμηριώνουν στο αρχαίο Κίτιο –σημερινή περιοχή της 
ρουσία, τόσο μέσα από το κινητά ευρήματα, κεραμική, επιγραφές, νομίσματα, όσο και μέσα 
από τις μνημειακές κατασκευές αλλά και τα ιερά που τεκμηριώνουν τη λατρεία φοινικικών 
θεοτήτων
(στην περιοχή της Καθαρής)
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Κύπρο ο Ηρακλής αποκτά τοπικές ιδιαιτερότητες, οι οποίες εντοπίζονται τόσο στη γλυπτική 
όσο και στα νομίσματα18.

Αναλυτικότερα, ο “κύπριος” Ηρακλής είναι συνήθως αγένειος (εικ. 10), μολονότι παρατηρού-
νται και εξαιρέσεις (εικ. 11), βαδίζει κρατώντας με το αριστερό χέρι το ρόπαλο πάνω από το 
κεφάλι του (εικ. 12), φορά κοντό χιτώνα και φέρει τη λεοντή. Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο 
του είναι το λιοντάρι, το οποίο μπορεί να έχει διαφορετικές όψεις: άλλοτε ως κάλυμμα κε-
φαλής (εικ. 13), άλλοτε στους ώμους με εμφανή τα δυο μπροστινά πόδια δεμένα στο στήθος 
(εικ. 14) και άλλοτε με τη μορφή μικρού λιονταριού το οποίο ο ήρωας είτε κρατά, είτε έχει 
στο πλάι του (εικ. 15)19.

Καρχηδόνα

Η παρουσία των Φοινίκων στην Καρχηδόνα, τη “νέα πόλη”, είναι πλούσια τόσο στις φιλολογικές 
μαρτυρίες όσο και στα ευρήματα που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των ανασκαφών και τεκ-
μηριώνουν τη σημασία της ως μητρόπολη για τον έλεγχο τόσο της Σικελικής ακτής όσο και της 
δυτικής μεσογείου. Αποικία της Τύρου από τον 9ο αι. π.Χ., φέρει έντονα φοινικικά στοιχεία, τα 
οποία φανερώνουν μια συνέχεια των τοπικών παραδόσεων σε συνδυασμό με τοπικές ιδιαιτερό-
τητες και καινοτομίες. Αυτό διαφαίνεται και στον ιδρυτικό μύθο της πόλης με πρωταγωνίστρια 
την Έλισσα (ή διδώ), κόρη του βασιλιά της Τύρου, η οποία φθάνει στην Αφρική μέσω της Κύπρου 
μετά από περιπέτειες, ιδρύει τη “νέα Τύρο” και μετά το θάνατό της λατρεύεται ως τοπική θεά20.

18. Καραγιώργης 1998, 68-83 (κυπριακή τέχνη), 136-159 (νομίσματα).

19. Yon 1986α, 147-149· Yon 1986β, 289-295.

Εικ. 13.  
Κυπριακό ασβεστολιθικό άγαλμα του Ηρακλή-μελκάρτ, 
περ. 550-525 π.Χ.  
Νέα Υόρκη μητροπολιτικό μουσείο Τέχνης, 74.51.2661

Εικ. 14.  
Κολοσσιαίο ασβεστολιθικό άγαλμα του Ηρακλή-μελκάρτ 
από τους Γόλγους, 530-520 π.Χ.  
Νέα Υόρκη μητροπολιτικό μουσείο Τέχνης, 74.51.2455

Εικ. 15.  
Κυπριακό ασβεστολιθικό άγαλμα του Ηρακλή-μελκάρτ, 
περ. 350-300 π.Χ.  
Νέα Υόρκη μητροπολιτικό μουσείο Τέχνης, 74.51.2660
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Στην Καρχηδόνα το πάνθεον χαρακτηρίζει η παρουσία του βάαλ-Άμμωνος, θεού του ήλιου, του 
μελκάρτ, θεού της πόλης (εικ. 16), του Σιντ, θεού του κυνηγιού και της αλιείας, ή του Εσμούν, 
θεού-προστάτη της πόλης. Από τις γυναικείες θεότητες ξεχωρίζουν η Τανίτ και η Αστάρτη, πα-
ράλληλα με τη λατρεία ελληνικών θεοτήτων όπως η δήμητρα21. 

Οι καρχηδονιακές αρχές στη Σικελία εκδίδουν για τις ανάγκες των στρατιωτικών τους επιχει-
ρήσεων στη δύση τα επονομαζόμενα «σικελο-καρχηδονιακά» τετράδραχμα αττικού σταθμητι-
κού κανόνα με την κεφαλή του Ηρακλή-μελκάρτ στην πρόσθια όψη και την κεφαλή αλόγου 
στην πίσω (αρ. κατ. 328-329)22. Η κεφαλή του Ηρακλή θυμίζει την αντίστοιχη των νομισμάτων 
του Αλεξάνδρου Γ΄, τα οποία αν και δεν κυκλοφορούσαν στη μεγάλη Ελλάδα, ήταν ωστόσο 
πολύ γνωστά στους Έλληνες μισθοφόρους που υπηρετούσαν στα καρχηδονιακά στρατεύματα. 
Ο Ηρακλής ήταν μία απολύτως σεβαστή και αποδεκτή εικόνα για τους Έλληνες, όπως και για 
τους Καρχηδόνιους, εφόσον ήταν ισόθεος με τον δικό τους μελκάρτ, ιδρυτή της μητρόπολής 
τους, της Τύρου. μάλιστα, μετά την πτώση της Τύρου, η Καρχηδόνα αναδείχτηκε στην ηγέτιδα 
δύναμη όλου του φοινικικού έθνους23.

Τύρος

Ήδη από την Εποχή του Σιδήρου και σε συνδυασμό με την Αστάρτη, το φοινικικό πάνθεον περι-
λαμβάνει ως σημαντικότερο θεό τον «Άρχοντα της πόλης», τον μελκάρτ. Ιδρυτής και προστάτης 
της πόλης και κατ’ επέκταση πάτρωνας των φοινικικών αποικιών, ο μελκάρτ ταυτίζεται με τον 
Ηρακλή, τον Έλληνα ήρωα και οικιστή. Ο Τύριος θεός, όπως και ο Ηρακλής, δεν είναι εύκολο 
να τοποθετηθεί ούτε με τους θνητούς ούτε με τους θεούς. Ένα επιπλέον καθοριστικό στοιχείο 
που συνδέει τον Ηρακλή με το Φοινικικό ισοδύναμό του μελκάρτ είναι ότι και οι δύο τους πριν 
μεταβούν στον κόσμο των αθανάτων κάηκαν σε πυρά.24. 

Πολλοί από τους αρχαίους συγγραφείς, ήδη από την 5ο αι. π.Χ., συσχέτισαν στα έργα τους τον 
Ηρακλή με τον μελκάρτ, ενώ σε αρκετές πόλεις οι δύο θεότητες αφομοιωμένες δέχονται στη 
λατρεία τους τις ίδιες πρακτικές25. 

Η λατρεία του Ηρακλή-μελκάρτ στην Τύρο δηλώνεται στις πηγές και μέσα από μια ετήσια εορ-
τή, γνωστή ως “έγερσις”, στην οποία και η Αστάρτη είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, κατά τη διάρκεια 
της οποίας λατρεύονταν η εμπειρία του θανάτου και εν συνεχεία της “εγέρσεώς” του. Παρότι το 
ιερό του στην Τύρο δεν έχει εντοπιστεί, ο Ηρόδοτος το περιγράφει με γλαφυρότητα συνδέοντας 
συγχρόνως τη λατρεία του μελκάρτ με τη λατρεία του Ηρακλή στο νησί της Θάσου, η οποία 
μάλιστα προϋπήρχε του αποικισμού του νησιού από τους Πάριους.

Και επειδή ήθελα να έχω σαφείς πληροφορίες γι’ αυτά τα πράγματα, από όπου μπορούσα να τις 
έχω, πήγα επίσης και στην Τυρό της Φοινίκης, όπου άκουσα πως είναι ένα άγιο ιερό του Ηρακλή. 
Το είδα το ιερό τούτο στολισμένο και με πολλά άλλα αφιερώματα και ανάμεσα στα άλλα ήσαν 
μέσα και δύο στήλες, η μία από καθαρό χρυσό, η άλλη από πετράδι σμάραγδο, τόσο μεγάλο. που 
τη νύχτα λαμποκοπούσε. Άνοιξα κουβέντα με τους ιερείς του θεού και τους ρώτησα, πόσα χρόνια 
είναι από τότε που χτίστηκε το ιερό τους και διαπίστωσα, ότι ούτε αυτοί δεν συμφωνούσαν με τους 
Έλληνες. Διότι μου έλεγαν ότι το ιερό του θεού χτίστηκε τον καιρό που θεμελιωνόταν η Τύρος, και 
ότι η Τύρος είναι κατοικημένη δύο χιλιάδες τριακόσια χρόνια. Στην Τύρο είδα ακόμη και ένα άλλο 
ιερό αφιερωμένο στον Ηρακλή, με την επωνυμία, Θάσιος Ηρακλής. Πήγα επίσης και στην Θάσο 
όπου βρήκα ένα ιερό του Ηρακλή, που ιδρύθηκε από τους Φοίνικες, οι οποίοι έπλευσαν σε αναζή-
τηση της Ευρώπης και έκτισαν αποικία τη Θάσο. Τα γεγονότα αυτά είναι προγενέστερα, να πεις και 

20. Xella 2007, 53.

21. Fantar 2007, 236.

22. kraay 1984, 6-7.

23. Jenkins 1978, 10.

24. βλέπε p.p. de Vaux, «les prophètes de Baal sur Mont Carmel», Bulletin de Musee de Beyrouth 5 (1941), 
7-20 = Bible et Orient (paris 1967), 485-497.

25. Stafford 2012, 191.

Εικ. 16.  
«Ισπανο-καρχηδονιακό» αργυρό σέκελ  
με την κεφαλή του Ηρακλή-μελκάρτ (Αμίλκας βάρκα;)  
και ανδρική μορφή πάνω σε ελέφαντα, 237-227 π.Χ.
Πηγή: Classical numismatic Group (CnG) 
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πέντε γενεές ανθρώπων από τη γέννηση του Ηρακλή. του γιου του Αμφιτρύωνα στην Ελλάδα. Το 
αποτέλεσμα των ερευνών μου λοιπόν αποδεικνύει καθαρά, ότι ο Ηρακλής ήταν παλιός θεός. Και 
μου φαίνεται, ότι κάνουν πολύ καλά οι Έλληνες, όσοι έχουν ιδρύσει ιερά σε δυο Ηρακλείς, και στον 
μεν ένα, που επονομάζεται Όλυμπος Ηρακλής, ως αθάνατο προσφέρουν θυσίες. ενώ στον άλλον 
ως ήρωα προσφέρουν εναγίσματα26. 

Την απουσία των αρχαιολογικών ευρημάτων έρχονται να αναπληρώσουν οι απεικονίσεις του 
ιερού αυτού στην οπίσθια όψη των χάλκινων ρωμαϊκών νομισμάτων από την Τύρο, που χρονο-
λογούνται τον 3ο αι. μ.Χ. (εικ. 17-18). 

Η σημασία του μελκάρτ πέραν της αφομοίωσής του με τον Ηρακλή, είναι εξαιρετικά σημαντική 
στο πλαίσιο της φοινικικής επέκτασης στη μεσόγειο, καθώς πρόκειται για το θρησκευτικό και 
πολιτισμικό στίγμα, το οποίο και δηλώνει την ταυτότητα και τη διασύνδεση με την πατρίδα, σε 
όσους έφευγαν μακριά. Σε αυτό το πλαίσιο, οι νομισματικές εκδόσεις της Τύρου που απεικονί-
ζουν έναν γενειοφόρο θεό με τόξο και βέλη να ιππεύει έναν ιππόκαμπο, αποτελούν ένα εξαιρε-
τικό παράδειγμα απεικόνισης του φοινικικού θεού μελκάρτ ή κάποιας άλλης αταύτιστης τοπικής 
θαλάσσιας θεότητας (αρ. κατ. 331)27.

Την εμπρόσθια όψη των αργυρών τετράδραχμων, που εκδίδει η Τύρος μετά την αυτονομία της 
το 126/5 π.Χ., κοσμεί η στεφανωμένη κεφαλή του μελκάρτ με ταυροειδή λαιμό, σε απόδοση 
που θυμίζει τα πορτρέτα των Σελευκιδών βασιλέων. Στον οπισθότυπο εξακολουθεί να απεικονί-
ζεται ο αετός των πτολεμαϊκών νομισμάτων, σύμβολο του δία, αλλά και της φοινικικής θεότητας 
βάαλ Σαμίν, σε συνδυασμό με κλαδί φοινικιάς. Το ρόπαλο του Ηρακλή που σταθερά συμπληρώ-
νει ως δευτερεύον σύμβολο τον οπισθότυπο των κοπών αυτών, αποτελεί ένδειξη ότι ο μελκάρτ 
και ο Ηρακλής θεωρούνταν από τους κατοίκους της Τύρου η ίδια θεότητα (αρ. κατ. 332-334)28. 

Άραδος

Και στην Άραδο, ο Ηρακλής φαίνεται να αφομοιώνεται με το Φοίνικα θεό μελκάρτ, όπως επι-
βεβαιώνεται και από δίγραφη επιγραφή της εποχής του Αυγούστου, η οποία εντοπίστηκε στο 
Γυμνάσιο και αναφέρεται στον Ηρακλή μελκάρτ29.

Η νομισματική παραγωγή της Αράδου, όπως και των πόλεων της βύβλου, της Σιδώνας και της 
Τύρου, εγκαινιάζεται την περίοδο της περσικής κυριαρχίας στην περιοχή στα τέλη του 5ου αι. 
π.Χ.30. Οι παραστάσεις που αποτυπώνονται στις φοινικικές εκδόσεις, πλοία, θαλάσσιες θεότητες, 
ιππόκαμποι, δελφίνια, κοχύλια, παραπέμπουν στη ναυτική υπεροχή των πόλεων. Η ταυτότητα της 
δαφνοστεφανωμένης γενειοφόρου κεφαλής στην εμπρόσθια όψη των νομισμάτων της Αράδου 

26. Ηρόδοτος, Ιστορία 2.44 ( μτφρ. Αλεξ. Γαληνός, Πάπυρος 1, 337).

27. Elayi 2009, 269-271.

28. Wright 2011, 112.

29. IGLS, αρ. 4001.

30. hoover 2010, 11.

Εικ. 17.  
Χάλκινο νόμισμα του αυτοκράτορα μακρίνου  
με απεικόνιση στον οπισθότυπο του ναού  
του Ηρακλή-μελκάρτ στην Τύρο, 217-218 μ.Χ.
Πηγή: Classical numismatic Group (CnG)

Εικ. 18.  
Χάλκινο νόμισμα του αυτοκράτορα Γαλλιηνού  
με απεικόνιση στον οπισθότυπο του ναού  
του Ηρακλή-μελκάρτ στην Τύρο, 253-268 μ.Χ
Πηγή: Classical numismatic Group (CnG).
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που εκδίδονται στο δεύτερο και τρίτο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. παραμένει αβέβαιη και έχει ερ-
μηνευτεί είτε ως μελκάρτ, είτε ως βάαλ-Arwad, είτε ως μία τοπική θαλάσσια θεότητα (αρ. κατ. 
330). Το πολεμικό πλοίο που κυριαρχεί στην οπίσθια όψη υπαινίσσεται με τον καλύτερο τρόπο 
τα πολιτικά και πολεμικά συμφέροντα των Φοινίκων ως αρχηγών των περσικών ναυτικών δυ-
νάμεων στην ανατολική μεσόγειο31. Η φοινικική συντετμημένη επιγραφή μΑ (εικ. 19), η οποία 
συμπληρώνει τις συγκεκριμένες εκδόσεις, έχει δεχθεί πολλές ερμηνείες με πιο πιθανή αυτή που 
τη συνδέει με το μελκάρτ, τον «βασιλιά της Αράδου»32.

Επίλογος 

Ο Ηρακλής, ύπατος όλων των θεϊκών ηρώων, που με τους άθλους του έκανε το σχεδόν 
αδύνατο δυνατό και λατρεύτηκε ως ιδέα και συμβολική φυσιογνωμία από όλους σχεδόν τους 
αρχαίους πολιτισμούς σε Ανατολή και δύση, εξακολουθεί να κυριαρχεί ως άφθαρτο πρότυπο 
μέχρι σήμερα. 

Τα υπεράνθρωπα κατορθώματά του, οι άθλοι του ξεπροβάλλουν από την αχλή του μύθου, κυρι-
αρχούν στην ελληνική μυθολογία (εικ. 20), περνούν στη μυθολογία άλλων λαών, δανείζουν και 
δανείζονται στοιχεία, συμφύρονται ή αφομοιώνονται, καθιερώνονται ως πρότυπα ζωής, γίνονται 
έπη, μυθιστορίες, παραμύθια, αποτυπώνονται σε κάθε μορφή τέχνης.

Γεώργιος Κακαβάς

31. βetlyon 1980, 78-81, 87.

32. hoover 2010, 11.

Εικ. 19.  
Αργυρό σέκελ Αράδου Φοινίκης, 370-346 π.Χ.
Πηγή: Classical numismatic Group (CnG)

Εικ. 20.  
Ραφαήλ, Η Σύνοδος των Θεών, τοιχογραφία, 1517-1518, 
Ρώμη, Villa Farnesina.  
© Web Gallery of Art, created by Emil krén and Daniel Marx





η μυθολογία του Ηρακλή1, πλούσια σε σύμβολα και πρότυπα και η ταύτιση του 
ίδιου με τη δύναμη, το θάρρος και τον αγώνα για επικράτηση του καλού, είχαν ως 
αποτέλεσμα ο ήρωας αυτός να αναδειχθεί σε διαχρονικό οικουμενικό σύμβολο2. Το 

γεγονός αυτό μπορούμε να το παρακολουθήσουμε στις γραπτές πηγές και κυρίως στην τέχνη3. 
Χαρακτηριστικά που συνέθεσαν την εικόνα του ανάγονται στην προϊστορία και στην προσπάθεια 
του ανθρώπου να αντιμετωπίσει στοιχεία της φύσης, όπως άγρια ζώα και υπερφυσικά όντα, 
και να επιβληθεί στο φυσικό περιβάλλον με τη φυσική και τη νοητική δύναμη, δεξιότητες που 
απηχούνται στους άθλους του. Στον μυκηναϊκό κόσμο και στην προσπάθεια του να διαχειριστεί 
φυσικούς πόρους διά της ορθής σκέψης, να επινοήσει λύσεις και να κατασκευάσει τεχνικά έργα, 
οφείλονται στοιχεία των μύθων που θέλουν τον Ηρακλή να μάχεται με τον ποταμό Αχελώο για 
τη δηιάνειρα ή να καθαρίζει την κόπρο του Αυγείου4. Η δύναμη του διατρανώθηκε αργότερα 
στις πόλεις-κράτη και στην εμπορική εξάπλωση των Ελλήνων στη μεσόγειο, εποχή κατά την 
οποία εμφανίζεται ως προστάτης και διεκδικητής εδαφών μέσα από τις επιγαμίες του. Τα 
κατορθώματα του Ηρακλή, απόρροια των υπερφυσικών δυνάμεων του, έγιναν διάσημα από 
αοιδούς, ποιητές, καλλιτέχνες και πολιτικούς και συγκροτήθηκαν τελικά σε μια ενιαία αφήγηση 
από τους συγγραφείς των ελληνιστικών και των ρωμαϊκών χρόνων5.

Ο Ηρακλής στην αρχαία αγγειογραφία παριστάνεται συχνά για να χρησιμεύσει ως σύμβολο 
δύναμης και αποτελεσματικότητας, κατάλληλο προς πολιτικοκοινωνική εκμετάλλευση, ανάλογα 
με την κάθε εποχή, τις απαιτήσεις και τους επιδιωκόμενους στόχους6. Ηγεμόνες7, κατακτητές 

1. «Από την αρχαιότητα, τα κατορθώματα που διαδοχικά αποδόθηκαν στον Ηρακλή οργανώθηκαν σε τρεις 
ομάδες: Άθλοι, Πάρεργα, Πράξεις. Η αρχική κωδικοποίηση στο Δωδέκαθλο (περ. 600 π.Χ.) των πιο γνωστών 
μύθων ήταν γνωστή στον Πίνδαρο και στον Σοφοκλή (α΄ μισό του 5ου αι. π.Χ.) και για πρώτη φορά 
απεικονίζεται στις 12 μετόπες του ναού του δία στην Ολυμπία (περ. 460 π.Χ.). Οι πρώτοι έξι άθλοι του 
Δωδέκαθλου επιτελούνται στην Πελοπόννησο. Οι υπόλοιποι, με κέντρο το Άργος, απλώνονται σταδιακά και 
φθάνουν τελικά μέχρι τα όρια του τότε γνωστού κόσμου. Στα Πάρεργα περιλαμβάνονται όσα επεισόδια 
συνέβησαν στον ήρωα κατά τη μετάβαση ή επιστροφή του από τους άθλους. Στις Πράξεις συγκεντρώθηκαν 
άλλα κατορθώματα, κυρίως εκστρατείες, των οποίων ηγήθηκε ο Ηρακλής», βλ. βαλαβάνης κ.ά. 2004, 12 
[Π. βαλαβάνης].

2. Burkert 1979, 78· βαλαβάνης κ.ά. 2004, 28 [Π. βαλαβάνης].

3. Στην παρούσα μελέτη εστιάζουμε στην αποτύπωση των μύθων και του ίδιου του ήρωα στις εικαστικές 
τέχνες, κυρίως μετά το τέλος της αρχαιότητας έως το τέλος του 19ου αιώνα. δίνονται ενδεικτικά 
παραδείγματα από έργα, κυρίως αυτά που μαρτυρούν τις διαφοροποιήσεις και την εξέλιξη στις αντιλήψεις 
που επικράτησαν για τη σχετική μυθολογία και πως αυτές εκφράστηκαν μέσα από τις καλλιτεχνικές τάσεις 
κάθε χρονικής περιόδου.

4. βαλαβάνης κ.ά. 2004, 20 [Π. βαλαβάνης].

5. βαλαβάνης κ.ά. 2004, 9 [Π. βαλαβάνης].

6. βαλαβάνης κ.ά. 2004, 15 [Π. βαλαβάνης].

7. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ο τύραννος των Αθηνών Πεισίστρατος (565-527 π.Χ.), ο οποίος 
χρησιμοποίησε τον Ηρακλή ως alter ego, εκμεταλλευόμενος και τη σχέση του ήρωα με τη μεγάλη θεά της 
πόλης, την Αθηνά. βλ. βαλαβάνης κ.ά. 2004, 12, 32 [Π. βαλαβάνης].
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Ο ηρακλησ στην τΕχνη  
αΠΟ την υστΕρη αρχαΙΟτητα  
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και βασιλικές γενιές ενστερνίστηκαν τις αρετές τού ήρωα για να αιτιολογήσουν τη δική τους 
δύναμη και ισχύ, αλλά και τις πράξεις τους, πολιτικές και άλλες, έλκοντας την καταγωγή τους 
από αυτόν, όπως οι δωριείς, ο μακεδονικός βασιλικός οίκος, αλλά και ο μέγας Αλέξανδρος, που 
τον καθιέρωσε ως οικουμενικό ηγεμονικό πρότυπο8.

Από τον 5ο αι. π.X. ο ανίκητος Ηρακλής απέκτησε πιο γήινα χαρακτηριστικά, αλλά και νέους 
ρόλους, ως διαμεσολαβητής μεταξύ θνητών και τεθνεώτων, εγγυητής της αιωνιότητας, 
θεραπευτής και προστάτης του καθημερινού ανθρώπου. Ο σοφιστής Πρόδικος, στο τέλος του 
5ου αι. π.X., επινόησε τον μύθο κατά τον οποίο ο Ηρακλής επιλέγει την Αρετή και όχι την Κακία, 
γεγονός που τον ανήγαγε σε ηθικό πρότυπο9 και αποτέλεσε προσφιλές θέμα απεικόνισης κατά 
την Αναγέννηση. με την παράδοση που τον θέλει ιδρυτή των Ολυμπιακών Αγώνων αναδείχθηκε 
σε πρότυπο των νέων και της εκγύμνασης τους στα Γυμνάσια, όπου ανιδρυόταν λατρευτικό 
άγαλμά του.

μεγάλη δημοτικότητα γνώρισε ο Ηρακλής ως Hercules στη ρωμαϊκή περίοδο10, με προεξάρχουσα 
τη Ρώμη, στην οποία λατρευόταν και ήταν γεμάτη από έργα τέχνης που συνδέονταν με 
αυτόν. Κατά την αυτοκρατορική περίοδο (1ος αι. π.Χ. - 4ος αι. μ.Χ.), η λατρεία του Ηρακλή 
διαδόθηκε ευρύτατα στη σημερινή Γαλλία, την Ισπανία, τη Γερμανία και την Ουγγαρία11. Ρωμαίοι 
αυτοκράτορες διαλαλούσαν την καταγωγή τους από τον ήρωα, όπως ο μάρκος Αντώνιος, ενώ 
ο Καρακάλλας και ο Κόμμοδος, συνήθιζαν να φέρουν ρόπαλο και λεοντή και να μιμούνται τους 
άθλους του12. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του πνεύματος είναι το άγαλμα του Ηρακλή με 
τον Τήλεφο του 1ου - 2ου αι. μ.Χ. που βρέθηκε στο Τίβολι της Ιταλίας (εικ. 1).

Τον 4ο αι. μ.Χ. ο Ρωμαίος συγγραφέας μαύρος Σέρβιος Ονοράτος13 περιγράφει τον Ηρακλή 
να επιστρέφει από τον Κάτω Κόσμο και αναδεικνύει την ικανότητά του να ξεπερνά τις γήινες 
επιθυμίες, ενώ στη μεσαιωνική μυθογραφία ο Ηρακλής αποτελούσε ένα σύμβολο δύναμης, 
θάρρους και σοφίας που παλεύει εναντίον τεράτων, τα οποία συμβολίζουν τα ηθικά εμπόδια14.

Στον μεσαίωνα, τόσο στον βυζαντινό κόσμο όσο και στη δύση, στις αυλές των μοναρχών η 
κλασική αρχαιότητα και οι μύθοι πρόσφεραν πρότυπα στους ευγενείς, ώστε να εμφανίζονται ως 
συνεχιστές ενός ένδοξου παρελθόντος15. Η υιοθέτηση του Ηρακλή από τον χριστιανισμό, έγινε 
με την προσαρμογή εκείνων των χαρακτηριστικών του που συνδέονταν με την επιδίωξη του 
καλού και τον ακάματο και ανιδιοτελή αγώνα16, όπως περιγράφεται και από τον Φουλγέντιο, 
συγγραφέα του 6ου αι. μ.Χ. στο έργο του Μυθολογίες, στο οποίο ερμηνεύει τον μύθο της πάλης 
του Ηρακλή με τον Ανταίο, ως το σύμβολο της νίκης της αρετής ενάντια στην ανηθικότητα17. 
Ορισμένοι καλλιτέχνες βάσισαν τις απεικονίσεις μύθων σε κλασικά πρότυπα προσδίδοντας 
σε αυτές νέες αλληγορικές διαστάσεις δημιουργώντας γέφυρες ανάμεσα στο παγανιστικό 
παρελθόν και τη νέα θρησκεία.

Εικ. 1: 
μαρμάρινο άγαλμα του Ηρακλή με τον Τήλεφο.  
Αντίγραφο του 1ου - 2ου αι. μ.Χ. πρωτοτύπου του 4ου αι. π.Χ. 
βρέθηκε στο Τίβολι της Ιταλίας.  
μουσείο λούβρου αρ. ευρ. MR 219

8. βαλαβάνης κ.ά. 2004, 12, 28 [Π. βαλαβάνης].

9. βαλαβάνης κ.ά. 2004, 34 [Π. βαλαβάνης]. Αυτό συνέβη αρχικά από μεμονωμένους διανοητές και 
αργότερα από μεγάλες φιλοσοφικές σχολές (Κυνικοί, Στωικοί) βλ. βαλαβάνης κ.ά. 2004, 15 [Π. βαλαβάνης].

10. Ο Ηρακλής, ως Hercle ή Herecle, ως θεραπευτής και προστάτης της φύσης υπήρξε ο συχνότερα 
απεικονιζόμενος ήρωας στην ετρουσκική τέχνη, όπως σε αετώματα ναών και σε νομίσματα, βλ. βαλαβάνης 
κ.ά. 2004, 48 [Π. βαλαβάνης].

11. βαλαβάνης κ.ά. 2004, 48 [Π. βαλαβάνης].

12. βαλαβάνης κ.ά. 2004, 32 [Π. βαλαβάνης].

13. “The Manuscripts of Servius’s Commentary on Virgil”, Harvard Studies in Classical Philology 45 (1934), 
157-204.

14. panofsky – Saxl 1933, 228-280.

15. βουτυράς – Γουλάκη-βουτυρά 2011, 327.

16. Θεότητες του ελληνορωμαϊκού πανθέου, σκηνές του Τρωικού Πολέμου, οι άθλοι του Ηρακλή, ο 
μέγας Αλέξανδρος και ο Ιούλιος Καίσαρας παριστάνονταν σε χειρόγραφα, νομίσματα, έργα μικροτεχνίας, 
τοιχογραφίες, αγαλμάτια, αλλά και σε θρησκευτικά έργα και πολύτιμα αντικείμενα που αντάλλασσαν ως 
δώρα οι ευγενείς μεταξύ τους. Για απεικονίσεις σε βυζαντινά έργα και χειρόγραφα βλ. panofsky – Saxl 
1933, 230-231.

17. Classical Mythology in European Art, 34.
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Για τους βυζαντινούς ο Ηρακλής εξακολούθησε να συμβολίζει την ιδιαίτερη φυσική ρώμη και να 
απεικονίζεται σε έργα κοσμικής τέχνης, σε έργα μικροτεχνίας από πολύτιμους λίθους (εικ. 2) και 
σε υφάσματα, κυρίως κοπτικά. Κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο, η στροφή προς τα πρότυπα της 
ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας αποτυπώνεται στα εξαιρετικής τέχνης ελεφαντοστέινα κιβωτίδια, 
τα οποία διακοσμούνται συχνά με μυθολογικά θέματα, μεταξύ των οποίων και επεισόδια από 
τον μύθο του Ηρακλή18.

Η διαδοχή του μεσαίωνα από την Αναγέννηση με την καθολική ανανέωση των γραμμάτων και των 
τεχνών, καθώς και την αναβίωση των αξιών της κλασικής αρχαιότητας, δημιούργησε το πρόσφορο 
έδαφος στους καλλιτέχνες να μελετήσουν την αρχαία τέχνη και να αντλήσουν συστηματικά τα 
θέματά τους από τον μυθολογικό κόσμο της αρχαιότητας19, και στους ηγεμόνες να αναζητήσουν στο 
μυθολογικό πάνθεον τους προγόνους τους20. Στο ουμανιστικό πνεύμα της Αναγέννησης ταίριαζαν η 
δύναμη και η ένδοξη πορεία του Ηρακλή αλλά και η νίκη του έναντι των δυνάμεων του Κάτω Κόσμου.

Ως λίκνο του θαυμασμού προς την αρχαία κλασική τέχνη και των συμβολισμών της αναδείχθηκε 
τον 15ο αιώνα η Φλωρεντία, στην οποία η αγάπη για τα κλασικά πρότυπα θα βρει κορυφαίες 
εκφράσεις μέσα από έργα μεγάλων καλλιτεχνών21. Από τα τέλη του 15ου αιώνα, θεωρείτο 
ιδιαίτερα κολακευτικό για κάθε παραγγελιοδότη να παριστάνεται σαν ήρωας της Αρχαιότητας 
και αντίστοιχων μυθικών επιτευγμάτων. Ο οίκος των μεδίκων, ιδιαίτερα ο λαυρέντιος των 
μεδίκων (1449-1492), φαίνεται ότι είχαν ιδιαίτερη αδυναμία στον ήρωα, αφού έδιναν ειδικές 
παραγγελίες στον Φλωρεντινό καλλιτέχνη Antonio pollaiuolo, του οποίου αγαπημένο θέμα 
ζωγραφικής και γλυπτικής απεικόνισης ήταν ο Ηρακλής και ο Ανταίος22.

Ο μιχαήλ Άγγελος το 1492 στη Φλωρεντία φιλοτέχνησε ένα γιγάντιο άγαλμα του Ηρακλή για 
το palazzo Vecchio, κατόπιν παραγγελίας του Πέτρου των μεδίκων, το οποίο χρησίμευσε για να 
περάσει ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα: ότι η Φλωρεντία, όπως ο Ηρακλής, είχε συναίσθηση της 
δύναμής της και δεν θα άφηνε κανέναν να σταθεί εμπόδιο στον επεκτατισμό της23. Το άγαλμα 
πέρασε στην κατοχή και άλλων επωνύμων, όπως στον Filippo Strozzi, και τελικά στον Φραγκίσκο 
Α΄ της Γαλλίας, και παρόλο που δεν σώζεται, είναι γνωστό ως τύπος από αντιγραφές άλλων 
καλλιτεχνών, όπως στο έργο που αποδίδεται στον Ραφαήλ (1483-1520)24 (εικ. 3). Απέναντι από το 
έργο του μιχαήλ Άγγελου στην piazza Della Signoria είχε εγκατασταθεί και το γλυπτό ενός άλλου 
καλλιτέχνη, του Baccio Bandinelli (1493-1560), με τίτλο «Ηρακλής και Κάκος». Στην έπαυλη του 
Borgo San Sepolcro δέσποζε το έργο του piero della Francesca (1412-1492) με τίτλο «hercules». 
Πρόκειται για μια τοιχογραφία που απεικονίζει τον Ηρακλή ως αγένεια νεανική μορφή, χωρίς να 
είναι γνωστό γιατί ο καλλιτέχνης επέλεξε να ζωγραφίσει τον νεαρό Ηρακλή που κρατά ένα ραβδί 
σαν δικαστής και το μόνο αναγνωριστικό ότι πρόκειται για αυτόν είναι η λεοντή γύρω από τη 
μέση του. Προφανώς ο piero della Francesca κατά παρέκκλιση από άλλους καλλιτέχνες ήθελε να 
συμβολίσει την αρετή του ήρωα ως σοφού δικαστή που επιδιώκει το καλό25.

Εικ. 3: 
Σχέδιο που αποδίδεται στον Ραφαήλ (1483-1520). 
Ο Ηρακλής ως αγένειος νέος.  
Ashmolean Museum of Art and Archaeology

Εικ. 2: 
Καμέο (Cameo) με παράσταση του Ηρακλή με το λιοντάρι 
της Νεμέας. περ. 1220-1240.  
The Milton Weil Collection αρ. ευρ. 38.150.23

18. Κατά την Ύστερη βυζαντινή περίοδο, ο Ηρακλής αναφέρεται στα λογοτεχνικά και ιστοριογραφικά κείμενα 
ως πρότυπο γενναιότητας και υπόδειγμα συνεργασίας, βλ. βαλαβάνης κ.ά. 2004, 53 [Ζ. μπιδικούδη].

19. Τα αρχαιοελληνικά θέματα ήταν ένας τρόπος να επιδείξουν οι δημιουργοί της Αναγέννησης την παιδεία 
τους και να διεκδικήσουν την ισοτιμία των εικαστικών τεχνών με τις λεγόμενες επτά ελευθέριες τέχνες 
(artes liberales). Ο Φλωρεντινός ουμανιστής αρχιτέκτονας και θεωρητικός λεόν μπατίστα Αλμπέρτι (1404-
1472) γράφει το 1435 το πρώτο θεωρητικό κείμενο της νεότερης τέχνης, την πραγματεία Περί ζωγραφικής.

20. Θεοί και ήρωες ζωντάνεψαν ξανά μέσω της αστρολογίας, δίνοντας το όνομά τους στους αστερισμούς. Οι 
μύθοι διαδίδονται μέσα από μυθολογικά εγχειρίδια και λεξικά, βλ. βαλαβάνης κ.ά. 2004, 54 [Ζ. μπιδικούδη].

21. βουτυράς – Γουλάκη-βουτυρά 2011, 333.

22. βλ. Classical Mythology in European Art, 35.

23. Ettlinger 1972, 122. Οι μέδικοι συγκέντρωσαν στη Φλωρεντία την πλουσιότερη συλλογή που 
υπήρξε ποτέ, αναζητώντας και αγοράζοντας στη Ρώμη κυρίως κάθε είδους αρχαίο αντικείμενο, από έργα 
μικρογλυπτικής μέχρι αγάλματα, για τα οποία δαπανούσαν μεγάλα ποσά.

24. https://michelangelo.ace.fordham.edu/exhibits/show/hercules/item/176.

25. Γύρω στο 1460, ο ζωγράφος φιλοτεχνεί μια σειρά τοιχογραφιών με μυθολογικά θέματα ή επιφανείς 
άνδρες. Η απόδοση του Ηρακλή είναι πλήρως απομακρυσμένη από τα κλασικά πρότυπα με τα οποία είχε 
έρθει σε επαφή ο καλλιτέχνης κατά την παραμονή του στη Ρώμη. Σήμερα η εν λόγω τοιχογραφία βρίσκεται 
στο Isabella Stewart Gardner Museum, στη βοστώνη, βλ. Bussagli 1999.
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Κατά τη διάρκεια του 16ου αιώνα, συγγραφείς, ποιητές και αυλικοί εξακολούθησαν να 
προσδίδουν στους ισχυρούς ηγεμόνες και ευγενείς αρετές δανεισμένες από αρχετυπικές 
μορφές της ελληνορωμαϊκής μυθολογίας. Σημαντική θέση στην εξεζητημένη ατμόσφαιρα του 
μπαρόκ κατείχαν τα μυθολογικά επεισόδια, ενώ η κεντρική θέση του Ηρακλή στη μυθογραφία 
καταγράφηκε σε ένα κεφάλαιο του βιβλίου του μυθογράφου natale Conti (1520-1582) με τίτλο 
Mythologiae (1567), όπου συγκεντρώθηκαν μύθοι σχετικοί με τη γέννηση, τις περιπέτειες και τον 
θάνατο του ήρωα με τη λατινική ονομασία Hercules26.

Στα τέλη του 16ου αιώνα ο Ανίμπαλε Καράτσι (1560-1609), με σπουδές στην ελληνορωμαϊκή 
τέχνη στη Ρώμη, γοητευμένος από τους Ραφαήλ και μιχαήλ Άγγελο, φιλοτέχνησε στο palazzo 
Farnese (1596-1604) τοιχογραφίες με αρχαία θέματα, μεταξύ των οποίων και τον λυσιππικό 
Ηρακλή Farnese κ.ά.27 (εικ. 4), αλλά και το έργο με τίτλο, «Η εκλογή του Ηρακλή» (1596), 
βασισμένο στον μύθο που κατέστησε τον Ηρακλή διαχρονικό πρότυπο ηθικής28. Ένας άλλος 
καλλιτέχνης στη Φλωρεντία, ο Vincenzo de Rossi (1525-1587) φιλοτέχνησε έξι μνημειώδη 
μαρμάρινα αγάλματα που παριστάνουν άθλους του Ηρακλή κατόπιν παραγγελίας για το Salone 
dei Cinquecento του palazzo Vecchio29. Στον ίδιο χώρο ο lorenzo dello Sciorina αποδίδει σε 
τοιχογραφία τον Ηρακλή να σκοτώνει τον δράκο στον Κήπο των Εσπερίδων (1568)30.

Όλα αυτά τα έργα εξέπεμπαν τα ίδια μηνύματα, αυτά της δύναμης, και κυρίως της υπερίσχυσης 
του καλού απέναντι στο κακό. Το 1600 οι πολίτες της Αβινιόν, για να προσδώσουν κύρος στη 
γενεαλογία του, έδωσαν στον Ερρίκο της Ναβάρρας, κατόπιν βασιλιά Ερρίκο δ΄ της Γαλλίας, το 
προσωνύμιο «Γαλλικός Ηρακλής». Ο ίδιος παριστάνεται ως Ηρακλής στον πίνακα του Toussaint 
Dubreuil (περ. 1561-1602) (εικ. 5). Καθίσταται σαφές ότι οι ηγεμόνες γνωρίζουν τη δύναμη της 
οπτικής επικοινωνίας και χρησιμοποιούν του μύθους και τους συμβολισμούς τους όχι μόνον 
για να προπαγανδίσουν την πολιτική τους στάση, αλλά και για να «εικονογραφήσουν» τον 
ίδιο τους τον εαυτό. Τα χνάρια των ηγεμόνων ακολουθούσαν αυλικοί, αριστοκράτες, αλλά και 
πλούσιοι έμποροι, οι οποίοι διακοσμούσαν τα σπίτια τους με πίνακες με μυθολογικά θέματα και 
παριστάνονταν και οι ίδιοι σε πορτρέτα τους ως Άρτεμη, Ηρακλής και Άρης. Ο Ιταλός ζωγράφος 
του μπαρόκ Γκουΐντο Ρένι (1575-1642), από τους σπουδαιότερους της εποχής31, κατόπιν 
παραγγελίας του Φερδινάνδου Κάρολου (1587-1626), δούκα της μάντουα, που επιθυμούσε να 
αλλάξει τη διακόσμηση στο παλάτι του, ζωγραφίζει μεγάλα έργα από διάφορα στιγμιότυπα της 
ζωής και των άθλων του Ηρακλή, τα οποία σήμερα βρίσκονται στο μουσείο του λούβρου. Τα 
έργα εκτελέστηκαν μεταξύ 1617 και 1620 για να δοξάσουν την πολιτική δύναμη των δουκών 
μέσα από το πρότυπο ανδρείας και ηθικής ακεραιότητας του αρχαίου ήρωα.

Το Παρίσι αυτήν την περίοδο θεωρείται η καλλιτεχνική πρωτεύουσα της Ευρώπης, όπου 
επικρατεί η ακαδημαϊκή έκφραση καλλιτεχνών, όπως του Σιμόν βουέ (1590-1649), του οποίου 
έργα με μυθολογικά θέματα κοσμούσαν μέγαρα, ανάκτορα και κατοικίες ολόκληρης της Γαλλίας. 
Το ίδιο συνέβη αργότερα και με τον Σαρλ λεμπρέν (1619-1690), ο οποίος ζωγράφισε στην 

26. Brumble 2007, 420.

27. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό κλασικιστικό σύνολο που θα επηρεάσει ανάκτορα και εκκλησίες και 
θα γίνει μόδα σε όλη την Ευρώπη τον επόμενο αιώνα. Ο Καράτσι θα ιδρύσει στην μπολόνια μια σχολή 
ζωγραφικής, την Accademia degli Incamminati, στην οποία θα σπουδάσουν σημαντικοί συνεχιστές της 
κλασικιστικής παράδοσης. βλ. Sutherland 2005, 24. Χαρακτικό του 1647 του hendrick Goltzius (1558-
1617) παριστάνει επίσης τον Ηρακλή Farnese, βλ. Sutherland 2005, 25.

28. Sutherland 2005, 26.

29. βλ. Utz 1971, 344-366.

30. Καλλιτέχνες και μυθικούς ήρωες παριστάνουν στα έργα τους σημαντικοί καλλιτέχνες σε δημόσια κτήρια 
και παλάτια όπως οι Κορρέτζο (1489-1534), pellegrinoTibaldi (1527-1596), paolo Farinati (περ. 1524 
– περ. 1606), Τιτσιάνο (1485/90-1576), λουκάς Κράναχ ο Πρεσβύτερος (περ. 1472-1553), Francesco 
primaticcio (1504-1570) και άλλοι, οι οποίοι δημιουργούν κατόπιν παραγγελιών βασιλέων και άλλων 
ισχυρών της εποχής. Οι άθλοι του Ηρακλή, ειδικά, αποτέλεσαν έμπνευση για έργα καλλιτεχνών, όπως των 
hendrick Goltzius (1558-1617), niccolo dell’ Abate (1540-1543), Delaune Étienne (1518-1583), Cort 
Cornelis (1533-1578), Jan Gossaert, (1478-1532), Albrecht Dürer (1471-1528) και άλλων.

31. Ο Γκουΐντο Ρένι στην εποχή του θεωρήθηκε ισάξιος του Ραφαήλ, ο οποίος δανείστηκε στοιχεία από 
διάφορους δημιουργούς, ακόμη και από τον αντίποδα του Καράτσι, τον Καραβάτζιο (1573-1610), ο οποίος 
στράφηκε στη ρεαλιστική απόδοση χωρίς να δεσμεύεται από αρχαία πρότυπα.

Εικ. 4: 
Άγαλμα του Ηρακλή. 
Ρωμαϊκό αντίγραφο των Αυτοκρατορικών χρόνων πρώιμου 
ελληνιστικού προτύπου. 
Αρχαιολογικό μουσείο Νάπολης αρ. ευρ. 6001

Εικ. 5: 
Toussaint Dubreuil, Ο βασιλιάς Ερρίκος δ΄ της Γαλλίας 
παριστάνεται ως Ηρακλής που σκοτώνει την λερναία Ύδρα. 
περ. 1600. μουσείο λούβρου αρ. ευρ. RF 1997-13
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αυλή του λουδοβίκου Ιδ΄ (1638-1715) πίνακες και τοιχογραφίες, μεταξύ των οποίων και τους 
άθλους του Ηρακλή στην οροφή του πύργου του Vaux32.

Ο κλασικισμός ήταν της μόδας και στις Κάτω Χώρες33. Πλούσιοι αστοί, ειδικά στη Φλάνδρα, 
προτιμούσαν ζωγραφικά θέματα με ηθικοπλαστικό περιεχόμενο από την κλασική μυθολογία και 
την ιστορία. Ο 17ος αιώνας ήταν η εποχή του κοσμοπολίτη Ρούμπενς (1577-1640), στο έργο του 
οποίου βρίσκει την τέλεια έκφραση του το μπαρόκ. Ως άριστος γνώστης των φιλολογικών πηγών 
και εξαιρετικά ευρηματικός ως καλλιτέχνης δημιούργησε πλήθος μυθολογικών επινοήσεων, 
όπως φαίνεται στους πίνακες «Ηρακλής και Ομφάλη» (1602)34 (εικ. 6), «Ο μεθυσμένος Ηρακλής 
υποβαστάζεται από μια Νύμφη και έναν Σάτυρο» (1612-1614), «Ηρακλής και το λιοντάρι της 
Νεμέας»35 (περ. 1615) και στο «Ηρακλής στον Κήπο των Εσπερίδων» (περ. 1638).

μέσα από το έργο του Francisco de Zurbarán (Φρανσίσκο δε Θουρμπαράν) το 1634 με τίτλο «Ο 
Ηρακλής χωρίζει το Όρος Calpe και το Όρος Abyla (Αβύλη)»36, στο οποίο ο ήρωας φαίνεται να 
φέρει δύο ογκόλιθους, τον ένα κοντά στον άλλο, η ισπανική μοναρχία επέλεξε να επικοινωνήσει 
μηνύματα, όπως την πρόθεση του Ισπανού βασιλιά να ενώνει τα διαφορετικά εδάφη κτήσεων 
και όχι να τα διασπά37 (εικ. 7).

Στην Ελλάδα της Τουρκοκρατίας (15ος - 18ος αιώνας), οι μύθοι επέζησαν στα παραμύθια. 
Από τον 16ο αιώνα Έλληνες λόγιοι, όπως ο Γεώργιος ο Αιτωλός, κινήθηκαν στον χώρο της 
μυθολογίας και από τον 17ο αιώνα ξεκίνησαν να διδάσκονται αρχαία κείμενα38.

Τον 18ο αιώνα, εποχή της Γαλλικής Επανάστασης (1789), της κορύφωσης του διαφωτισμού39 
και του προσδιορισμού εθνικών ταυτοτήτων, έγιναν οι σημαντικές ανακαλύψεις αρχαιοτήτων 
στην Πομπηία και την περιοχή της. Στην Αγγλία επιβλήθηκε μια αρχαιοελληνική καλαισθησία 
από τους Ντιλετάντι, την εταιρεία μελέτης της αρχαιότητας, η οποία δημιουργήθηκε από 
φιλότεχνους αριστοκράτες το 1732, και στη Γερμανία ο Γιόχαν Γιόακιμ βίνκελμαν (1717-1768) 
εξέδωσε το 1764 το θεμελιώδες για την μελέτη της αρχαίας τέχνης έργο Geschichte der Kunst 
des Altertums, ενώ ο ίδιος ισχυριζόταν ότι κάθε μεγάλος καλλιτέχνης πρέπει να φθάσει τα έργα 
της κλασικής Ελλάδας.

Γάλλοι ζωγράφοι του 18ου αιώνα, όπως ο Jean Marc nattier, διέπρεψαν με έργα εμπνευσμένα 
από τη μυθολογία, τα οποία τους επέτρεπαν να ξεφύγουν από τους περιορισμούς των 
θρησκευτικών παραστάσεων, να απελευθερώσουν τη φαντασία και να αποδώσουν με δικό τους 
τρόπο όσα γραπτά τους παραδίδονταν δημιουργώντας ένα δικό τους μυθικό κόσμο40.

δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η συλλογή έργων του 18ου αιώνα του Anthony Clark ήταν 
πλουσιότερη όσον αφορά τα έργα του αγαπημένου καλλιτέχνη pompeo Batoni41.

32. βουτυράς – Γουλάκη-βουτυρά 2011, 362.

33. βουτυράς – Γουλάκη-βουτυρά 2011, 363-368.

34. «Ηρακλής και Ομφάλη» είναι και ένα ζωγραφικό έργο του Giovanni Francesco Romanelli (περ. 1650), 
αλλά και του Bernardo Cavallino (περ. του 1640) και του Francois lemoyne (1688-1737).

35. http://collections.vam.ac.uk/item/O131322/hercules-and-the-nemean-lion-oil-painting-rubens-
peter-paul.

36. Αβύλη είναι η ονομασία που έδιναν οι αρχαίοι Έλληνες στον λόφο που βρίσκεται στην πόλη Σέουτα 
(Θέουτα) στην αφρικανική παραλία, απέναντι από το Γιβραλτάρ. O λόφος αυτός και το Γιβραλτάρ έδιναν 
από μακριά την εντύπωση πως είναι δύο κολόνες (στήλες). Τις στήλες αυτές, κατά την αρχαία ελληνική 
μυθολογία, είχε στήσει ο Ηρακλής, γι’ αυτό και τις αποκαλούσαν Στήλες του Ηρακλέους (http://www.
perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=perseus:text:1999.04.0059:entry=Abyla).

37. Ruiz Gómez 2005, 157.

38. βαλαβάνης κ.ά. 2004, 56 [Στ. Παπαδόπουλος]· Καρύτσας 2007, 117-128.

39. βουτυράς – Γουλάκη-βουτυρά 2011, 373-375.

40. μέσα σε αυτή τη διαδικασία δημιουργίας, η χαρακτική και κυρίως οι εικονογραφήσεις κειμένων, όπως 
οι Μεταμορφώσεις του Οβιδίου ή η Αινειάδα του βιργιλίου, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διάδοση των 
συνθέσεων.

41. Clark – Bowron 1985, 228-29, αρ. 67.

Εικ. 6: 
Ρούμπενς, «Ηρακλής και Ομφάλη». 1603.  
μουσείο λούβρου αρ. ευρ. 854

Εικ. 7: 
Francisco de Zurbarán, «Ο Ηρακλής χωρίζει το Όρος Calpe 
και το Όρος Abyla (Αβύλη ή Αβίλη)». 1634.  
μουσείο Πράδο, μαδρίτη
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Ένα από τα ταυτισμένα έργα του καλλιτέχνη είναι ο πίνακας με τίτλο «η επιλογή του Ηρακλή» 
στη Galleria d’ Arte Moderna, στο palazzo pitti της Φλωρεντίας, το οποίο υπογράφεται και 
χρονολογείται το 174242 (εικ. 8). Ανάλογα έργα της περιόδου αυτής είναι του χαράκτη Gerard 
Vandergucht (1696/7-1776) η χαλκογραφία με τίτλο «Ο Ηρακλής δένει τον διομήδη», (περ. 
1725-1732), του Gaspare Diziani (1689-1767) το «Ηρακλής, Νέσσος και δηιάνειρα» (1746), 
του Étienne parrocel (1696 -1775) το «η αρπαγή της δηιάνειρας από τον Κένταυρο Νέσσο», του 
δανού χαράκτη Georg Christian Wilhelm haas (1751-1817) το «Ο Ηρακλής πιάνει τον διομήδη 
και τα άλογά του» και του Charles-Amédée-philippe Van loo (1719-1795) το «Η ανάληψη του 
Ηρακλή στον Όλυμπο» (1751).

Σημαντική για το πνεύμα της εποχής είναι η απεικόνιση αρχαιοτήτων, τοπογραφικών 
διαγραμμάτων ιερών τόπων, πόλεων και γεγονότων από την αρχαία Ελλάδα, αλλά και 
μυθολογικών συμβόλων στην περίφημη Χάρτα του Ρήγα43. Αυτές οι παραστάσεις είχαν στόχο να 
αφυπνίσουν Έλληνες και Ευρωπαίους και να υπενθυμίσουν την ένδοξη οικονομική, πολιτική και 
πολιτιστική ανάπτυξη των αρχαίων πόλεων της Ελλάδος. Ορισμένοι συμβολισμοί έχουν ισχυρό 
αλληγορικό και επαναστατικό νόημα, όπως το «ρόπαλο του Ηρακλέους», το οποίο αποδίδεται 
στη Χάρτα στο στιγμιότυπο της πάλης του Ηρακλή με την Αμαζόνα (εικ. 9). Το ξύλινο ρόπαλο 
συμβολίζει τη δύναμη της ελληνικής σκέψης, η οποία μάχεται μια μεγάλη ασιατική δύναμη, την 
Περσία, που συμβολίζεται με την έφιππη Αμαζόνα που κρατεί διπλό σιδερένιο πέλεκυ. Ο Ρήγας 
με τους συμβολισμούς του αυτούς, τους οποίους αναγράφει και στον πίνακα «Εξήγησις των 
σημείων της Χάρτας», του τρίτου φύλλου, απευθύνει μήνυμα αισιοδοξίας ότι ο αγώνας των 
Ελλήνων θα είναι νικηφόρος, αφού ως απόγονοι του ήρωα διαθέτουν θάρρος και πίστη στην 
πατρίδα και στο δίκαιο44.

Σε αυτό το κλίμα, τον 19ο αιώνα αυξήθηκε θεαματικά το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων για 
την Ελλάδα, αλλά και για τον απελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων από τον οθωμανικό ζυγό. 
Άγγλοι, Γάλλοι, Ιταλοί, Γερμανοί κ.ά. ταξίδεψαν στον ελληνικό χώρο, διενήργησαν ανασκαφές 
και ενίσχυσαν το κίνημα του κλασικισμού45. Στις αρχές του 19ου αιώνα, το νεοσύστατο ελληνικό 
κράτος απέκτησε νεοκλασικά κτήρια και εισήγαγε στην παιδεία την εντατική διδασκαλία των 
αρχαίων ελληνικών. Η μυθολογία αποτελεί πηγή έμπνευσης για σπουδαίους καλλιτέχνες, όπως 
οι Κόντογλου, Παρθένης, Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Θεόφιλος κ.ά.46. Εκτός από την τέχνη, όμως, 
οι μύθοι επιβίωσαν και σε παραδοσιακές λατρείες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα για την 
περίπτωση του Ηρακλή την περιοχή της Αμβρακίας47, περιοχή που λαμβάνει χώρα ο λιγότερο 
γνωστός μύθος της φιλονικίας του ήρωα με τον Απόλλωνα και την Άρτεμη για τη διεκδίκηση 
της Αμβρακίας. Σύμφωνα με τον μύθο αυτό, ο Απόλλων, ο Ηρακλής και η Άρτεμη ζήτησαν από 
τον δίκαιο και σοφό Κραγαλέα, που έβοσκε τα βόδια του κοντά στα λουτρά του Ηρακλή, να 
κρίνει σε ποιον από τους τρεις ανήκε η Αμβρακία. Επειδή εκείνος, αφού άκουσε τα επιχειρήματα 
των θεών, έκρινε ότι η πόλη ανήκε δικαιωματικά στον Ηρακλή, ο Απόλλων οργισμένος τον 
μεταμόρφωσε σε βράχο. Ο μύθος αυτός επιβιώνει παραλλαγμένος μέχρι τα νεότερα χρόνια 

42. Ο pompeo Batoni ζωγράφισε διάφορες άλλες εκδοχές του θέματος σε διάφορα στάδια της 
σταδιοδρομίας του, βλ. Clark – Bowron 1985, αρ. 123, 173, 188, η καθεμία από τις οποίες προήλθε, σε 
μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, από τη διατύπωση του θέματος στη ζωγραφική του Annibale Carracci 
στην pinacoteca nazionale στη Νάπολη, βλ. posner 1971, 93α. Η συχνή εμφάνιση και οι ερμηνείες του 
θέματος ως αλληγορία στην αναγεννησιακή και μπαρόκ τέχνη έχουν εξεταστεί από τον panofsky 1930. βλ. 
και Bowron – Rishel 2000, 473-474.

43. Έργο του Ρήγα βελεστινλή, και το πιο σημαντικό δείγμα της ελληνικής χαρτογραφίας της 
προεπαναστατικής περιόδου, η χάρτα αποτελείται από δώδεκα φύλλα, διαστάσεων το καθένα περ. 50 Χ 
70 εκ., τυπώθηκε το 1796-1797 στη βιέννη.

44. Επιπλέον, στην τρίχρωμη σημαία του κράτους του, που σημειώνει στο Σύνταγμά του, θέτει ως σύμβολο 
και το ρόπαλο του Ηρακλέους, βλ. Καραμπελόπουλος 2003, 26-31.

45. βουτυράς – Γουλάκη-βουτυρά 2011, 379-385.

46. βαλαβάνης κ.ά. 2004, 58 [Στ. Παπαδόπουλος].

47. Η παρούσα αναφορά γίνεται στο παρόν, διότι απηχεί εδραιωμένες πρακτικές και αντιλήψεις που 
χάνονται στο βάθος του χρόνου και με βεβαιότητα υπήρχαν σε προγενέστερες περιόδους. Για πλήρη 
αναφορά στο θέμα, βλ. Καρατζένη 2017, 421-434.

Εικ. 9: 
Φύλλο 4 με την κύρια παράσταση και τον τίτλο  
της Χάρτας του Ρήγα. 1797.  
Ψηφιακό Αρχείο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εικ. 8: 
pompeo Batoni, «Η Επιλογή του Ηρακλή». 1742.  
palazzo pitti, Φλωρεντία
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στην περιοχή της Άρτας, διατηρώντας τα βασικά του στοιχεία, την απολίθωση δηλαδή ενός 
βοσκού ως τιμωρία για την αμφισβήτηση μιας ανώτερης δύναμης. Ωστόσο, και ο μύθος της 
κλοπής των βοδιών του Γηρυόνη από τον Ηρακλή φαίνεται να επιβιώνει στην ίδια περιοχή, με τη 
μορφή μιας άλλης παράδοσης των νεότερων χρόνων, την παράδοση της Αγίας Παρασκευής του 
δράκου. δεδομένου ότι ο Ηρακλής αναδείχθηκε και ως παρηγορητής των θνητών μπροστά στον 
τρόμο του θανάτου συνδέεται ως απόηχος η λατρεία του στην περιοχή με την λατρεία της Αγίας 
Παρασκευής, η οποία ανήκει στους θεραπευτές αγίους, από διάφορες ασθένειες.

Επί ευρωπαϊκού εδάφους, χαρακτηριστικά έργα με τη θεματολογία του Ηρακλή είναι το 
αριστούργημα του Γάλλου ρομαντικού ζωγράφου του 19ου αιώνα Ευγένιου Ντελακρουά 
(1798-1863) με τον Ηρακλή που φέρνει την Άλκηστη από τον κάτω κόσμο (1862), αλλά και 
του Πωλ Σεζάν (1839-1906) με το ίδιο θέμα (1867), το έργο του Arnold Böcklin (1827-1901) 
με θέμα «Το Ιερό του Ηρακλή»48 (εικ. 10), τα έργα του σημαντικού ζωγράφου του Συμβολισμού 
Γκυστάβ μορώ (1826-1898) με τον «Ηρακλή και τις Στυμφαλίδες Όρνιθες» και τον «Ηρακλή 
και τη λερναία Ύδρα» (1884), αλλά και του Ονορέ Ντωμιέ (1808-1879) «Ο Ηρακλής στους 
στάβλους του Αυγείου» (1842) και άλλων.

Ωστόσο, μετά τα μέσα του 19ου αιώνα νέες κοινωνικοοικονομικές αλλαγές επέφεραν και νέα 
ρεύματα στην τέχνη, τον ρομαντισμό, τον ρεαλισμό, τα ιδεαλιστικά ρεύματα, τον ιμπρεσιονισμό, 
που οδήγησαν με ταχύτατους ρυθμούς στις πρωτοπορίες των αρχών του 20ού αιώνα. Η 
συμβατικότητα των αρχαίων μύθων σταδιακά εγκαταλείφθηκε. Η Αρχαιότητα διατηρούσε τη 
γοητεία της και κάποιο μερίδιο ακόμη και στους ζωγράφους της πρωτοπορίας, αλλά περισσότερο 
ως ανάμνηση του παρελθόντος και των παλιών αξιών και όχι ως ανανεωτική δημιουργία.

Η παράθεση των παραδειγμάτων στην τέχνη από την Ύστερη Αρχαιότητα έως τα τέλη του 19ου 
αιώνα καταδεικνύουν ότι η ακτινοβολία της προσωπικότητας του Ηρακλή και η καθιέρωσή 
του ως προτύπου ζωής, σε όλο τον ελληνικό και κατόπιν στον ελληνορωμαϊκό κόσμο, τον 
κατέστησαν σταδιακά σε οικουμενικό σύμβολο εκφράσεων του ελληνικού πολιτισμού. Όπως 
χαρακτηριστικά γράφει ο Πάνος βαλαβάνης, «οι μεταμορφώσεις του, από το άγριο και το 
ηρωικό ως το ανθρώπινο και το ηθικό, είναι οι φάσεις της εξέλιξης της ανθρωπότητας και του 
ελληνικού πνεύματος. Τελικά δεν υπάρχει καμία πτυχή του ανθρώπινου πολιτισμού που να μην 
αποτυπώνεται στη ζωή και στα έργα αυτού του Έλληνα»49.

μιμίκα Γιαννοπούλου

Εικ. 10: 
Arnold Böcklin, «Το Ιερό του Ηρακλή». 1884. 
national Gallery of Art, Ουάσιγκτον  
αρ. ευρ. 1976.36.1

48. Classical Mythology in European Art, 36.

49. βαλαβάνης κ.ά. 2004, 43 [Π. βαλαβάνης].
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Μεγάλος και τρανός, σου λένε, τέκνο Θεού,
κι ένα σωρό δασκάλοι από πάνω:-

ο γέρο-Λίνος, γιος του Απόλλωνα, ναν του μαθαίνει γράμματα
ο Εύρυτος την τέχνη του τοξότη

ο Εύμολπος, γιος του Φιλάμμωνα, τραγούδι και λύρα
και, το πιο σπουδαίο απ’ όλα, ο γιος του Ερμή, ο Αρπάλυκος

που τα παχιά, τα τρομερά του φρύδια πιάναν το μισό του κούτελο,
του ’μαθε για καλά την τέχνη των Αργείων:-την τρικλοποδιά

Γ. Ρίτσος 1

η πολύτροπη ελληνική μυθολογία εμπνέει και τροφοδοτεί την καλλιτεχνική δημιουργία 
τόσο της εγχώριας, όσο και της παγκόσμιας εικαστικής σκηνής από την αρχαιότητα 
μέχρι σήμερα.

Στον αφηγηματικό και παραστατικό κύκλο των αρχαίων ελληνικών και ρωμαϊκών μύθων περί 
θεών, ημίθεων, ηρώων και μυθικών όντων πρωταγωνιστεί ως κορυφαίο μέλος ο Ηρακλής, ο 
άριστος από γενιά θεός και άνθρωπος2. Ο θεοποιημένος ήρωας κάνει τη θριαμβευτική του επα-
νεμφάνιση την εποχή της πρώιμης Αναγέννησης και σφραγίζει από τότε ανεξίτηλα με την πυκνή 
παρουσία του τον κόσμο των εικαστικών τεχνών και της λογοτεχνίας (εικ. 1). Οι δημιουργοί της 
Πρώιμης Αναγέννησης, του γνωστού Quattrocento, πέτυχαν με τον κύκλο των αναπαραστάσεων 
του Ηρακλή, όχι μόνο να αποδώσουν το ανδρικό, γυμνό και μυώδες, σώμα του στην υψηλότερη 
στιγμή της υπερφυσικής δράσης (εικ. 2), αλλά και να παρουσιάσουν μια εμβληματική μορφή, 
ανασύροντάς από την αχλύ του μύθου, ως πρότυπο αρετής και υπόδειγμα ενεργού και ηθικού 
βίου, που ανυψώθηκε μέχρι τη θεϊκή σφαίρα (εικ. 3)3.

1. Από τη συλλογή Επαναλήψεις Β΄ που γράφτηκαν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης πολιτικών κρατουμένων 
στο Παρθένι της λέρου το 1968. «(….) Πρόκειται για ποιήματα με αρχαιοελληνικά θέματα με υλικό που 
αντλείται από τον αρχαίο μύθο και από την ιστορία, ως αλληγορίες που αφορούν τις παρούσες δοκιμασίες και 
οικεία κακά. Η καταφυγή στην αρχαιότητα είναι και η αναπόληση ενός παρελθόντος, που μαρτυρεί μια ανάγκη 
διερεύνησης του χρόνου, με την αναφορά σε πρότυπα, μετά την έκπτωση των πάντων, για σύγκριση αλλά και 
για παραμυθία(….)», στο Χρ. Προκοπάκη (πρόλ.) 2014, Γιάννης Ρίτσος, Σβήνω τον ίσκιο ολόκληρο με τούτο το 
χρυσό μολύβι από τη σειρά Έλληνες Ποιητές: Γιάννης Ρίτσος 2, 15.

2. «Ἡρακλέα διὸς υἱὸν ἀείσομαι, ὃν μέγ᾽ ἄριστον / γείνατ᾽ ἐπιχθονίων…», αρχή του 25ου Ομηρικού Ύμνου 
Εἰς Ἡρακλέα λεοντόθυμον.

3. Gregori – λαμπράκη-Πλάκα 2003, 26-27.

Ο ΜυθΟσ  
τΟυ ηρακλη

στη συΓχρΟνη 
τΕχνη
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Στη νεότερη ευρωπαϊκή τέχνη, μετά τον «ορθολογικό» 18ο αιώνα, Νεοκλασικισμός και Ρομαντι-
σμός αναζωπυρώνουν το ενδιαφέρον για όλες τις εκφάνσεις της Αρχαιότητας, και πυροδοτούν 
ένα νέο πάθος για την Ελλάδα, την αρχαία και τη νεότερη. Φέρνουν ξανά στο προσκήνιο τους 
αισθητικούς κανόνες, τη φιλοσοφική σκέψη και τη θρησκευτική ιδεολογία του αρχαίου ελληνι-
κού κόσμου, δημιουργώντας μια πλούσια παρακαταθήκη εικονογραφικών συμβάσεων, ανανεω-
μένων μορφικά με την κυρίαρχη καλλιτεχνική τάση της κάθε εποχής από την οποία αναδύθηκαν.

Αρχαίοι μύθοι, έπη, παραδόσεις, θρύλοι, κλέα βροτών και αθανάτων μετενσαρκώνονται σε σημαντική 
συνιστώσα των προγραμματικών αρχών του Ρομαντισμού, που εύστοχα νοηματοδοτούνται και αβία-
στα αποδίδονται μέσα από την εικαστική γραφή του κινήματος. Το 19ο αιώνα το εικονογραφικό ενδι-
αφέρον μετατοπίζεται από τους υψιπετείς ολύμπιους θεούς στον κόσμο των υπεράνθρωπων ηρώων 
με ανάλογες απεικονίσεις που αναδεικνύουν την τραγικότητα του πεπρωμένου των συγκεκριμένων 
υπερηρώων και κατεπέκταση οικτίρουν την ταλανίζουσα μοίρα της ανθρώπινης ύπαρξης. Αναπόφευ-
κτα, από το πάνθεο των αρχαίων ηρώων, η εικαστική απόδοση της πολυτάραχης δραματικής ζωής 
του Ηρακλή θα προσελκύσει τους καλλιτέχνες οπαδούς του Ρομαντισμού (εικ. 4).

Την ίδια εποχή που το ελεύθερο πια ελληνικό κράτος εμφορείται στις τέχνες από τις επιρροές 
του Ακαδημαϊσμού της Σχολής του μονάχου, στην ανοικοδομούμενη Αθήνα δημόσια κτίρια, μέ-
γαρα και ανάκτορα διακοσμούνται με τα κατορθώματα αρχαίων και νέων ηρώων, ως πρότυπα 
ηρωισμού και κλέους για τις επόμενες γενιές. Όμως, μόλις στα τέλη της δεκαετίας του 1880, 
το κίνημα fin-de-siècle σηματοδοτεί την έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου με την Αρχαιότητα, 
καθώς το ρεύμα του Συμβολισμού στην Ευρώπη και η επιρροή του στην ελληνική ζωγραφική 
ανασταίνουν τόσο το πνεύμα όσο και τις μορφές της αρχαίας τέχνης4, συμπλέκοντας μύθο και 
αλληγορία για να αφυπνίσουν το όνειρο, τη φαντασία, την ποίηση και την ιδέα, που είχαν πα-
ροπλιστεί από το Θετικισμό και το Ρεαλισμό5. Οι καλλιτέχνες επιδιώκουν να ανυψώσουν τις 
δημιουργίες τους στη σφαίρα του ιδεατού και γι’ το λόγο αυτόν προσανατολίζονται προς το 
μυθολογικό παράγοντα και τα φιλολογικά θέματα, ως οχήματα προσέγγισης του θρησκευτικού 
και συνάμα του μυστικιστικού στοιχείου.

4. μετζαφού-Πολύζου – Παπαστεργίου 2007, 32.

5. λαμπράκη-Πλάκα – μεντζαφού-Πολύζου 2000, 102.

Εικ. 1: 
Antonio del pollaiuolo, Ο Ηρακλής και η Ύδρα,  
περ. 1475.  
© Uffizi Gallery, Φλωρεντία

Εικ. 3: 
Annibale Carracci, Ο Ηρακλής και ο δρόμος της αρετής  
και της κακίας, 1596.  
© Museum of Capodimonte, Νάπολη

Εικ. 2: 
Antonio del pollaiuolo, Ο Ηρακλής και ο Ανταίος, 1475.  
© national Museum of Bargello, Φλωρεντία
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Στο πλαίσιο του ιδεαλιστικού κινήματος του Συμβολισμού, ο Ηρακλής οι αγώνες και οι άθλοι 
του αποτελούν προσφιλές θέμα και συνάμα αγαπητή καλλιτεχνική επιλογή, συντεταγμένη με 
τις συμβολικές αναφορές της εποχής. Συμβολιστές ζωγράφοι, όπως ο Γάλλος Γκυστάβ μορώ 
(1826-1898) (εικ. 5 α-β), ο Ελβετός Άρνολντ μπαίκλιν (1827-1901) και ο Γερμανός Φραντς 
φον Στουκ (1863-1928) δονούνται από τη δύναμη του μύθου του ήρωα, εμπνέονται και φι-
λοτεχνούν έργα με θεματογραφία παρμένη από τους άθλους του. με τη σειρά του ο Φρίξος 
Αριστέας (1879-1952), μαθητής του Νικολάου Γύζη, επιλέγει να αποδώσει ζωγραφικά τον 
άθλο Ο Ηρακλής και οι Στυμφαλίδες Όρνιθες, ενταγμένο στο πλαίσιο της ελληνικής εκδοχής 
του κινήματος του Συμβολισμού και της Αrt Nouveau, αντλώντας θεματικά και μορφικά στοι-
χεία από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά ρεύματα της εποχής. Στο αριστερό μισό της σύνθεσης 
δεσπόζει η αρρενωπή μορφή του ήρωα με τη λεοντή και τη φαρέτρα τη στιγμή που τοξεύει με 
σιγουριά τα τρομερά ανθρωποφάγα πουλιά με τα χάλκινα ράμφη, νύχια και φτερά. Στο άλλο 
μισό τα μυθολογικά πλάσματα προσπαθούν φοβισμένα να ξεφύγουν πετώντας, ενώ ένα από 
αυτά κείται ήδη λαβωμένο στο έδαφος.

Εικ. 5α: 
Gustave Moreau, Ο Ηρακλής οι Στυμφαλίδες Όρνιθες,  
περ. 1872.  
© Frances lehman loeb Art Center, Νέα Υόρκη

Εικ. 5β: 
Gustave Moreau, Ο Ηρακλής στη Στυμφαλία λίμνη,  
περ. 1875-1880.  
© national Museum of Gustave Moreau, Παρίσι

Εικ. 4: 
August kriesmann, Ο Ηρακλής δαμάζει τον Ταύρο  
της Κρήτης, 1853.  
© Schwerin Castle, Γερμανία
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Στο χώρο της ευρωπαϊκής γλυπτικής, ο Γάλλος γλύπτης Αύγουστος Ροντέν (1840-1917) ανα-
ζητά έμπνευση στα μυθολογικά θέματα με σκοπό να διευρύνει τους εικαστικούς ορίζοντες, όταν 
ο άμεσος διάδοχός του Αντουάν μπουρντέλ (1861-1929) θριαμβεύει το 1910 με το χάλκινο 
έργο του Ο Ηρακλής τοξότης, έργο που θα γνωρίσει πολλές μεταγενέστερες εκδοχές (εικ. 6). Ο 
μπουρντέλ αποδίδει την αγωνιώδη στιγμή που ο ήρωας δεσμευμένος σε μια ανελέητη πάλη 
ενάντια στα τερατώδη πτηνά της λίμνης Στυμφαλίας, τεντώνει το τόξο του με μια μοναδική 
αίσθηση ορμής και έντασης.

Ο Κωνσταντίνος Παρθένης (1878-1967) ανανεώνει τη ζωγραφική εξιστόρηση μυθολογικών θεμά-
των αντλώντας υλικό από την αρχαία ελληνική τέχνη, το οποίο χρησιμοποιεί αυτούσιο ή μεταπλασμέ-
νο. Περίπου το 1922 ζωγραφίζει το έργο Η μάχη του Ηρακλή με τις Αμαζόνες (εικ. 7) –επηρεασμένο 
από τη σύνθεση του Πωλ Σεζάν Οι μεγάλες Λουόμενες6– μια ελαιογραφία αντιπροσωπευτική της 
μυθολογικής ενότητας του έργου του, η οποία του προσφέρει το 1937 το χρυσό βραβείο στη 
διεθνή Έκθεση του Παρισιού. Ο αρχαίος άθλος προσεγγίζεται ιδεαλιστικά στον πίνακα, με τον 
ήρωα να κινείται μέσα σε ένα υπερχρονικό, πάμφωτο χρωματικά σύμπαν, όπου η φύση κυριαρ-
χεί και οι μορφές υποτάσσονται. Στην απόδοση της σκηνής εύκολα αναγνωρίζονται επίσης οι 
επιδράσεις από την προϊστορική σφραγιδογλυφία, το γαλλικό συμβολισμό, τα έργα της ομάδας 
Ναμπί και του ματίς.

Στις αρχές του εικοστού αιώνα μπορεί το ενδιαφέρον για την κλασική Αρχαιότητα να έχει υπο-
χωρήσει, ωστόσο οι καλλιτεχνικές πρωτοπορίες παρέχουν, μέσα από τη γνώση των αρχαίων 
μύθων, εμβληματικούς συμβολισμούς σε κινήματα και καλλιτεχνικές τάσεις, όπως η αποθέωση 
του Ορφέα στον Ορφισμό, οι μελαγχολικές συμβολικές μορφές στο μεταφυσικό χώρο του Ντε 
Κίρικο, ο μινώταυρος σύμβολο των τυφλών ενστίκτων και των ανεξερεύνητων δυνάμεων του 
ασυνείδητου για τον Πικάσο, η μυθολογική «αρένα» του Αντρέ μασόν. Παράλληλα, μύθοι, όπως 
η αρπαγή της Ευρώπης ή ο λαβύρινθος απαντούν σε έργα καλλιτεχνών του μοντερνισμού.

6. βογιατζόγλου 2012, 18.

Εικ. 6: 
Antoine Bourdelle, Ο Ηρακλής τοξότης (2η εκδοχή), 1923.  
© Παρίσι, Musée d’Orsay

Εικ. 7: 
Κωνσταντίνος Παρθένης, Η μάχη του Ηρακλή  
με τις Αμαζόνες, περ. 1922.  
© Εθνική Πινακοθήκη – μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου
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Η ώρα της Αρχαιότητας σημαίνει ξανά για την Ελλάδα στην περίοδο του μεσοπολέμου, ως 
απόηχος μιας πανευρωπαϊκής στροφής της τέχνης προς την παράδοση7. Αυτή την επιστροφή 
στην τάξη, το “rappel à l’ordre”, εκμεταλλεύονται οι Έλληνες καλλιτέχνες για να επανασυνδεθούν, 
ο καθένας με τον τρόπο και την ιδιοσυγκρασία του, με την προγονική κληρονομιά, την κλασική 
αρχαιότητα, το βυζάντιο και το λαϊκό πολιτισμό.

Οι κυριότεροι εκπρόσωποι της ανθρωποκεντρικής ζωγραφικής της Γενιάς του Τριάντα αντιμε-
τωπίζουν το μύθο με ελευθερία και εφευρετικότητα, συνθέτοντας πολλές φορές μυθολογικά 
επεισόδια με ιδιαίτερο, πολλές φορές παράδοξο, τρόπο.

Στην ποιητική ζωγραφική του Γιώργου Γουναρόπουλου (1890-1977), η μυθολογία κατέχει πε-
ρίοπτη θέση, καθώς ο καλλιτέχνης εμπνέεται από την αρχαία Ελλάδα και συνθέτει τοπία που 
αποτελούν το μυθολογικό σκηνικό ηρώων της αρχαιότητας8. Στο έργο του Προμηθέας και Ηρα-
κλής (πριν το 1949) διαπραγματεύεται τη λύτρωση του Τιτάνα με την καθοριστική επέμβαση 
του ήρωα. Ο δεμένος ακόμα στο βράχο Προμηθέας τοποθετείται στα αριστερά της σύνθεσης, 
ενώ χαμηλότερα και από δεξιά ο Ηρακλής παριστάνεται να τοξεύει τον αετό, προκειμένου να 
απελευθερώσει τον δεσμώτη από το βασανιστικό μαρτύριό του.

Ο σουρεαλιστής Νίκος Εγγονόπουλος (1907-1985) κινείται και δημιουργεί στο πλαίσιο μιας 
υπερμυθολογίας9. Οι σουρεαλιστές, εξάλλου, έχουν από νωρίς εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους 
για το όνειρο, την επιθυμία και τον κόσμο του υποσυνειδήτου, προσεγγίζοντας τους μύθους 
της αρχαίας Ελλάδας πέρα και έξω από παραδοσιακές ιδεολογικές συμβάσεις10. Οι μύθοι που 
εμπνέουν τον Εγγονόπουλο χρησιμοποιούνται αφού πρώτα έχουν εμβαπτισθεί στο σουρεα-
λιστικό ιδίωμα και μετουσιωθεί ανάλογα. Ο Ηρακλής εμφανίζεται σε έργα του ζωγράφου με 
ματιά υπερρεαλιστικής ειρωνείας. Στο ύστερο ομότιτλο έργο του 1967, παριστάνεται η μορφή 
του Ηρακλή, ιδιότυπα ντυμένη, θυμίζοντας θεατρικούς χαρακτήρες της Commedia dell’arte11 
με λεοντόμορφη κεφαλή, υπόμνηση του σχετικού μύθου της πάλης του με το λιοντάρι της 
Νεμέας, μέσα σε ένα σουρεαλιστικό τοπίο, με το ηρωικό στοιχείο να απομυθοποιείται ποικι-
λοτρόπως (εικ. 8).

Ο Φώτης Κόντογλου (1896-1965), μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική μορφή και πρωτεργάτης του αιτή-
ματος για επιστροφή στις «ρίζες», τόσο στη μνημειακή όσο και στη φορητή κοσμική ζωγραφική 
ασχολείται με μυθολογικά θέματα, στα οποία συνυπάρχουν και συνοικούν θεοί και ήρωες της 
Αρχαιότητας με βυζαντινούς αγίους και ήρωες της νεότερης ιστορίας μας12. Στις τοιχογραφίες 
του από το δημαρχείο της Αθήνας της περιόδου 1937-1939, εκτυλίσσονται σκηνές από την 
ελληνική μυθολογία και ιστορία που φτάνουν έως την επανάσταση του 1821. Στην αίθουσα του 
αναγνωστηρίου φιλοτεχνεί την πάλη του Ηρακλή με τον Αχελώο. Πρόκειται για τη μάχη που έδω-
σε ο Ηρακλής με τον Αχελώο, για χάρη της δηιάνειρας, αδελφής του μελέαγρου και κόρης του 
βασιλέα Οινέα. Στη μάχη με τον ποτάμιο θεό και παρά τις συνεχείς μεταμορφώσεις του, νίκησε 
τελικά ο Ηρακλής και νυμφεύθηκε τη δηιάνειρα. Στην τοιχογραφία του δημαρχείου ανάμεσα σε 
δύο ψηλά όρη παρουσιάζεται στο κέντρο της σύνθεσης ο Αχελώος στην ποτάμια εκδοχή του. Ο 
Ηρακλής διεκδικώντας τη δηιάνειρα, παλεύει με τον Αχελώο σε μια σύνθεση βυζαντινής προ-
έλευσης και επιρροών από την αρχαία εικονογραφία, η οποία υπηρετεί μια πολιτική δημόσιων 
καλλιτεχνικών έργων που στόχευαν στη διαμόρφωση και την ανάδειξη μιας τέχνης, ενισχυτικής 
για την εθνική ιδεολογία13.

με αφορμή την επιβολή της δικτατορίας του μεταξά, ο γλύπτης Κώστας δημητριάδης (1881-
1943), παρουσιάζει, σε αναμνηστικά μετάλλια της 4ης Αυγούστου 1936, τον Ηρακλή να 

7. μετζαφού-Πολύζου – Παπαστεργίου 2007, 32.

8. βογιατζόγλου 2012, 29-31· Γαλερίδης 1990, 28.

9. Γαλερίδης 1990, 116.

10. Αβάνη 2013, 7.

11. ματθιόπουλος 1997, 401.

12. λαμπράκη-Πλάκα 2007, 33.

13. βογιατζόγλου 2012, 13.

Εικ. 8: 
Νίκος Εγγονόπουλος, Ηρακλής, 1967
Ιδιωτική συλλογή
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σκοτώνει τη λερναία Ύδρα. Η επιλογή του μυθικού ήρωα φαίνεται να μην είναι τυχαία αλλά 
να ακολουθεί τις ιδεολογικές διακηρύξεις του καθεστώτος για τη σωτηρία και τη διατήρηση 
του έθνους, προβάλλοντάς τον συμβολικά ως φρουρό και υπέρμαχό της, πάντα σε εγρήγορση 
εναντίον εχθρών και τεράτων. Η τολμηρή για την εποχή σύζευξη παγανιστικής και χριστιανικής 
θρησκείας γίνεται αποδεκτή από την επίσημη πολιτεία, μέσα στο πλαίσιο της αδιάσπαστης συνέ-
χειας και διαχρονικής πορείας του Ελληνισμού14.

Ο Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας (1906-1994) με τη σειρά του, ακολουθώντας το κυβιστικό 
ιδίωμα, ενσωματώνει στο έργο του πολλά στοιχεία και μορφές της αρχαίας μυθολογίας. Στο 
μπρούντζινο αγαλματίδιο του 1949 εργάζεται πάνω στον άθλο Ο Ηρακλής και η Λερναία Ύδρα 
με αφαιρετική διάθεση που παραπέμπει σε χαλκά αγαλματίδια της γεωμετρικής και αρχαϊκής 
περιόδου (εικ. 9), ενώ την ίδια χρονιά σκιτσάρει τον Ηρακλή, τον Απόλλωνα και τον Ιόλαο με 
κωμικό, αριστοφανικό σχεδόν, τρόπο.

Στη χαρακτική, ο πρωτοπόρος χαράκτης και ζωγράφος δημήτρης Γαλάνης (1882-1966), ει-
κονογραφώντας στα 1954 το βιβλίο «Θεοκρίτου Ειδύλλια», δημιουργεί το χαρακτικό Ηρακλής 
Λεοντοφόνος (XXV), όπου η μορφή του Ηρακλή αντιγράφεται από αρχαία πρότυπα της μεγάλης 
πλαστικής, ενώ το ειδυλλιακό τοπίο εναρμονίζεται στο πνεύμα της βουκολικής ποίησης του 
Θεοκρίτου (εικ. 10).

Πέντε συνεχιστές της Γενιάς του Τριάντα, οι Γιώργος μανουσάκης (1914-2003), Γιάννης μό-
ραλης (1916-2009), Νίκος Νικολάου (1909-1986), Γιάννης Τσαρούχης (1910-1989) και Νίκος 
Χατζηκυριάκος-Γκίκας 1906-1994) εικονογράφησαν το ημερολόγιο της εταιρείας τσιμέντων 
ΑΓΕΤ ΗΡΑΚλΗΣ για το έτος 1957 με θέμα το μυθικό Ηρακλή. Ο καθένας με το προσωπικό 
του καλλιτεχνικό ιδίωμα και εικαστικό λεξιλόγιο απεικόνισε άθλους και σκηνές από τον 
πολυτάραχο βίο του. Ο μανουσάκης αποκαλύπτει τη βαθιά γνώση του για τους ρυθμούς της 
αρχαίας αγγειογραφίας (εικ. 11), ο μόραλης εργάζεται ως δεξιοτέχνης της πλαστικής φόρμας 
των αρχαίων γλυπτών (εικ. 12), ο Τσαρούχης δημιουργεί ένα θεατρικό σκηνικό μέσα στο οποίο 
τοποθετεί ωραίους εφήβους (εικ. 13), ο Νικολάου χρησιμοποιεί μια λιτή αλλά περιεκτική γραμμή 
σκίτσου (εικ. 14), ενώ ο Χατζηκυριάκος-Γκίκας πλάθει εικαστικά την ιδεατή εικόνα ενός ηρωικού 
κόσμου (εικ. 15).

14. Γιαννουδάκη 2009, 621.

Εικ. 9: 
Νικόλαος Χατζηκυριάκος-Γκίκας,  
Ο Ηρακλής και η λερναία Ύδρα, 1949.  
© μουσείο μπενάκη – Πινακοθήκη Γκίκα, Αθήνα

Εικ. 10: 
δημήτρης Γαλάνης, Ηρακλής λεοντοφόνος (XXV), 1954.  
© Εθνική Πινακοθήκη – μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου
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Εικ. 11:. 
Γεώργιος μανουσάκης, Η συνάντηση του Ηρακλή 
με τον Άτλαντα, 1957.  
Πηγή: λεύκωμα της ΑΓΕΤ Ηρακλής, βιβλιοθήκη ΑΣΚΤ

Εικ. 13: 
Γιάννης Τσαρούχης, Απόλλων και Ηρακλής  
μαλώνουν για τον τρίποδα του δελφικού μαντείου, 1957.  
Πηγή: λεύκωμα της ΑΓΕΤ Ηρακλής, βιβλιοθήκη ΑΣΚΤ

Εικ. 15: 
Νικόλαος Χατζηκυριάκος-Γκίκας, με βοηθό τον Ιόλαο  
εμπόδισε τα νέα κεφάλια της λερναίας ύδρας να φυτρώνουν  
κι’ έκοψε το μεσαίο, το αθάνατο κεφάλι, 1957.  
Πηγή: λεύκωμα της ΑΓΕΤ Ηρακλής, βιβλιοθήκη ΑΣΚΤ

Εικ. 12: 
Γιάννης μόραλης, Ο αγώνας στο τόξο με τον Εύρυτο,  
βασιληά της Οιχαλίας, μπροστά στη θυγατέρα του Ιόλη, 1957.  
Πηγή: λεύκωμα της ΑΓΕΤ Ηρακλής, βιβλιοθήκη ΑΣΚΤ

Εικ. 14: 
Νικόλαος Νικολάου, Ο Ηρακλής παγίδεψε μέσα σ’ ένα σπήλαιο  
κι’ έπνιξε με τα γερά του χέρια το λιοντάρι της Νεμέας, 1957.  
Πηγή: λεύκωμα της ΑΓΕΤ Ηρακλής, βιβλιοθήκη ΑΣΚΤ
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Κατά τη μεταπολεμική περίοδο στο διεθνή χώρο της τέχνης, τα θέματα του μυθικού κόσμου 
αντιμετωπίζονται με διαφορετική διάθεση. Ένα ζωγραφικό έργο που υπαινίσσεται τη μεγάλη 
επιρροή των αρχαίων ελληνικών μύθων, την αντοχή τους στο χρόνο, καθώς και την ευρεία 
εικαστική τους εξάπλωση, αποτελεί η τοιχογραφημένη σύνθεση Αχιλλέας και Ηρακλής του 
Αμερικανού ζωγράφου και ποιητή Τόμας Χαρτ μπέντον (1889-1975), εκπροσώπου των 
Regionalists, την οποία δημιουργεί το 1947 αρχικά για το πολυκατάστημα herzfeld’s στο 
Κάνσας Σίτυ (εικ. 16)15. Ο καλλιτέχνης προσαρμόζει στο έργο του έντεχνα τον αρχαίο μύθο σύμ-
φωνα με τον οποίο ο ημίθεος Ηρακλής παλεύοντας με τον κερασφόρο Αχελώο έσπασε ένα από 
τα κέρατά του. Ο Αχελώος μετά την ήττα του, το ζήτησε πίσω προσφέροντας ως αντάλλαγμα 
στον Ηρακλή το κέρας που αυτός είχε πάρει από την κόρη του Ωκεανού Αμάλθεια, και από το 
οποίο ξεπηδούσαν αγαθά, καρποί, φρούτα και εδέσματα. με τον μπέντον ο αρχαίος μύθος 
μετεξελίσσεται σε μια αγροτική καθημερινή σκηνή με τον Ηρακλή, άνθρωπο του μόχθου να 
πιάνει τον ταύρο από τα κέρατα, ενώ δίπλα δεσπόζει στη σύνθεση το «κέρας της Αφθονίας» από 
το οποίο ξεχειλίζουν προϊόντα της αμερικανικής γης. 

με τη σειρά τους ο κινηματογράφος (εικ. 17), η τηλεόραση, τα κόμικς (εικ. 18) και τα video 
games με τους ήρωες και τους υπερήρωες, η διαφήμιση, η εικονογράφηση βιβλίων μυθολογίας 
συνέβαλαν στην παγκοσμιοποίηση του ημίθεου Ηρακλή, προσαρμόζοντάς τον στα μορφικά 
στερεότυπα μιας ηρωικής αφήγησης προς κατανάλωση, που κορυφώνεται πολλές φορές 
στο κιτς και την παρωδία. Καλλιτεχνικά διεθνή κινήματα όπως η Pop Art που συνδέθηκε με 
τη μαζική κουλτούρα και με ένα είδος εμπορικής τέχνης, καλλιτέχνες του Νέου Ρεαλισμού 
(Nouveau Réalisme), αλλά και η κριτική και καυστική ματιά του μεταμοντερνισμού προβάλλουν 
στο προσκήνιο το μυθολογικό ανθολόγιο ηρώων μέσα από ένα νέο πρίσμα αντίληψης 
της πραγματικότητας, επιδιώκοντας να φέρουν πιο κοντά τη ζωή με την τέχνη, αλλά και να 
σχολιάσουν σκληρές κοινωνικές συνθήκες, πολλές φορές ειρωνικά, του περασμένου μυθικού 
μεγαλείου.

Ήδη από την περίοδο της μεγάλης Ύφεσης (1929-1939), όταν εμφανίζονται σχεδόν συγχρόνως 
στη μεγάλη οθόνη ο Superman, ο Ηρακλής και λίγο αργότερα ο Captain America16, και 
ιδιαίτερα από το β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά η ανάγκη της ανακάλυψης, της δημιουργίας 
ή της αναβίωσης ηρώων που θα εξέφραζαν τα ιδανικά της ρώμης και της αρετής, που θα 
υπερασπίζονταν τους αδυνάτους από τις δυνάμεις του κακού, οδήγησε στη δημιουργία ηρώων 
κόμικς και κινηματογραφικών ηρώων που ενσωμάτωναν στοιχεία του μυθικού Ηρακλή. 
Παράλληλα, εμφανίζεται και ο ίδιος ο ήρωας έτοιμος και πάλι να υπερασπιστεί την ανθρωπότητα, 
τους μικρούς και αδύνατους, να προάγει την έννοια της δημοκρατίας έναντι του φασισμού 
αρχικά, και άλλων μορφωμάτων στη συνέχεια, τα οποία αντιστρατεύονταν τις επικρατούσες στη 
δύση (Ευρώπη και Αμερική) έννοιες της αρετής και της δημοκρατίας. Ιδιαίτερα όμως μετά το β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο και κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου ο ήρωας εμφανίζεται τόσο στη 
μικρή όσο και στη μεγάλη οθόνη να αντιπροσωπεύει τα ιδανικά του ήθους, του σθένους και της 

15. Όταν τη δεκαετία του 1980 το πολυκατάστημα κλείνει το έργο του μπέντον δωρίζεται στο Smithsonian 
American Art Museum στην Washington, D.C.

16. Το δεκέμβριο του 1940 (Χατζηστεφάνου 2011).

Εικ. 16: 
Thomas hart Benton, Αχελώος και Ηρακλής, 1947.  
© Ουάσιγκτον, Smithsonian American Museum of Art

Εικ. 17: 
Ο Ηρακλής, αφίσα κινηματογραφικής ταινίας του 1958  
με τον Steve Reeves

Εικ. 18: 
Οι άθλοι του Ηρακλή, Το λιοντάρι της Νεμέας (1980).  
© ChARlTOn COMICS ClASSICS
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αρετής, να προστατεύει τους αδυνάτους και το «σωστό». Έχει παρατηρηθεί ότι όταν η κοινωνία 
περνάει στιγμές κρίσης, τότε η βιομηχανία του θεάματος πάντα καταφεύγει στους ήρωες 
που επεμβαίνουν για να αποκαταστήσουν την ισορροπία και τη φυσική τάξη των πραγμάτων. 
Ανάμεσά τους αξιοζήλευτη πρωταγωνιστική θέση κατέχει σταθερά ο Ηρακλής. Από τον Steve 
Reeves (1958) και τον Arnorld Schwarzenegger (1970) (εικ. 19), στον kevin Sorbo (1995-
1999, τηλεοπτική σειρά hercules: The legendary Journeys) (εικ. 20) και τον Dwayne Johnson 
(2014) (εικ. 21), ο μυώδης Ηρακλής πάντα είναι παρόν για να εκφράσει την εσωτερική ψυχική 
ανάγκη ανύψωσης και επικράτησης του καλού και της αρετής. Ιδιαίτερα στις κινηματογραφικές 
παραγωγές που έπονται της επίθεσης της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 και του χτυπήματος που 
δέχθηκε ο σύγχρονος δυτικός Κόσμος στα θεμέλια της ιδεολογίας του, ο ήρωας εικονίζεται πιο 
κοντά στα ανθρώπινα. Είναι ένας άνθρωπος με υπερβολική σωματική δύναμη, που περιβάλλεται 
όμως πάντα από πιστούς φίλους. Φτάνει στο απόλυτο σημείο ψυχικής κατάρρευσης για να 
καταφέρει στο τέλος, μέσα από τη μάχη σώμα με σώμα, μέσα από την ατομική μάχη με τους 
δικούς του εσωτερικούς δαίμονες, να ανυψωθεί στον ήρωα που σώζει τους αδυνάτους και 
εξουδετερώνει το κακό. Η ανάγκη των ανθρώπων να ξεπεράσουν τους εαυτούς τους και 
κυρίως τους φόβους, τις αδυναμίες και τους «δαίμονές» τους, για να ανταπεξέλθουν στις 
«υπεράνθρωπες», ορισμένες φορές, απαιτήσεις της σημερινής κοινωνίας, βρίσκει στο πρόσωπο 
του Ηρακλή την εικόνα του υποκινητή, του προτύπου που θα τους οδηγήσει από τα βάθη της 
αβύσσου στο φως της επικράτησης του καλού και της αρετής.

Στην Ελλάδα μετά το κύμα της αφαίρεσης που επικράτησε στην τέχνη και την επαναφορά της 
παραστατικής ζωγραφικής, οι καλλιτέχνες επανέρχονται στην Αρχαιότητα όχι για να αντλήσουν 
μύθους ή διδάγματα, αλλά για να αφηγηθούν εικαστικά, ξαναπιάνοντας τον μίτο του αρχαίου 
μύθου17, τον προβληματισμό τους πάνω στα δρώμενα των ημερών τους, αρθρώνοντας μια 
τέχνη απολύτως ανθρωποκεντρική.

Από την ελληνική εικαστική σκηνή, ο Παύλος Σάμιος (1948- ) προσδιορίζει τη σχέση του με 
την αρχαία Ελλάδα, έχοντας επίγνωση του ρόλου του, ότι ο καλλιτέχνης μέσω της τέχνης του 
είναι αποδέκτης και κοινωνός της πολιτιστικής του κληρονομιάς. Στην εκπνοή της δεκαετίας του 
ενενήντα εμπνέεται από τον Ηρακλή και τους δώδεκα Άθλους του, και δημιουργεί μια σειρά 
έργων βασισμένων στο μύθο του ήρωα, τα οποία εκτίθενται στο Νομισματικό μουσείο στο 
πλαίσιο της περιοδικής έκθεσης Ηρακλής: Ήρως διαχρονικός και αιώνιος. Η παρουσίαση αυτή 
έρχεται να συμπληρώσει τον ευδόκιμο κύκλο ενός γόνιμου εικαστικού διαλόγου που άνοιξε 

17. λαμπράκη-Πλάκα 2007, 35.

Εικ. 20: 
Τα μυθικά ταξίδια του Ηρακλή, τηλεοπτική σειρά (1995-1999) 
με τον kevin Sorbo 

Εικ. 19: 
O Ηρακλής στη Νέα Υόρκη, αφίσα ταινίας του 1970  
με τον Arnold Schwarzenegger 

Εικ. 21: 
O Ηρακλής, κινηματογραφική ταινία του 2014  
με τον Dwayne Johnson 
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Εικ. 25: 
Παύλος Σάμιος, Τα μήλα των Εσπερίδων, 1989

Εικ. 23: 
Παύλος Σάμιος, Το λιοντάρι της Νεμέας, 1989

Εικ. 24: 
Παύλος Σάμιος, Ο ταύρος της Κρήτης, 1989

Εικ. 22: 
Παύλος Σάμιος, Η λερναία Ύδρα, 1989 
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το Νομισματικό μουσείο ανάμεσα στην αρχαία ελληνική τέχνη και τη σύγχρονη καλλιτεχνική 
δημιουργία, αναδεικνύοντας την πετυχημένη συνύπαρξη και συνέκθεσή τους18.

Ο Ηρακλής του Σάμιου, απαράλλακτος σε όλες τις θεματικές εκδοχές του, ανακαλεί στη μνήμη τον 
καθημερινό άνθρωπο της ελληνικής υπαίθρου, που για να ανταπεξέλθει οδηγείται σε μια σειρά 
κατορθωμάτων, αφού αποτελούν μέρος της αντίξοης καθημερινότητάς του. Έτσι, η ηρωική μυθολογία 
μεταβάλλεται σε μια οικεία ηρωική καθημερινότητα, όπου κάθε «άθλος» μετουσιώνεται σε μια συνεχώς 
κλιμακούμενη δοκιμασία δύναμης, σωματικής ρώμης, αντοχής, βιωματικής γνώσης και εφευρετικότητας, 
σε ένα αέναο αγώνα με τις δυνάμεις της φύσης, αλλά και με τον ίδιο του τον εαυτό. Στο έργο του Ο 
Ηρακλής σκοτώνει τη Λερναία Ύδρα, ο τρόπος που πιάνει ένα από τα κεφάλια της Ύδρας για να το κόψει 
με το δρεπάνι θυμίζει έντονα την αγροτική ενασχόληση του θερισμού (εικ. 22). Η γλυπτική απόδοση της 
μορφής του ήρωα που προέρχεται από τη μακρά πα ράδοση της νωπογραφίας, όχι μόνο κυριαρχεί μέσα 
σε ένα γκριζωπό βάθος σε τόνους μπλε, γαλάζιου και πράσινου, αλλά και επιβάλλεται σε ένα σκηνικό 
τοπίου που ακολουθεί ανάλογα τη θεματολογία των άθλων του. Η σχηματοποίηση και η περιορισμένη 
κλίμακα χρωμάτων στα έργα επιτείνουν το αίσθημα μιας ήρεμης μελαγχολίας, ενός σκεπτικισμού που 
προσπαθεί να νοηματοδοτήσει τα όρια του θνητού και του αθάνατου κόσμου.

Τα μοναδικά σύμβολα του Ηρακλή που παρουσιάζονται στα έργα, η λεοντή στην κεφαλή ή γύρω 
από το λαιμό, λάφυρο από τη νίκη του με το λιοντάρι της Νεμέας (εικ. 23 ), και το ρόπαλο , όπλο 
φτιαγμένο από μια αγριελιά του όρους Ελικώνα (εικ. 24), φαντάζουν παράταιρα σε σχέση με τα 
καθημερινά ρούχα που ενδύεται, το πουκάμισο και το παντελόνι του, γεμάτα τσακίσματα «κόπων» 
σε χρωματικούς τόνους βυζαντινών επιρροών. Όμως στο έργο Τα μήλα των Εσπερίδων έρχεται η 
στιγμή της ανταμοιβής του με ένα δάφνινο στεφάνι, όπως αρμόζει σε έναν ήρωα-νικητή, σε ένα 
θνητό που οδεύει προς τη θέωση (εικ. 25). Οι γυναικείες φιγούρες που τον συνοδεύουν έχουν ως 
αφετηρία αρχαία μορφικά πρότυπα και δηλώνουν κάτι πιο ουσιαστικό, τη μελέτη και τη γνώση του 
ζωγράφου για την ίδια την κλασική δομή ενός έργου19.

Οι δυσανάλογες μεγάλες αποδόσεις των άκρων του ήρωα που αποτελούν μια σημειολογία της 
ογκομετρίας του ηρωικού παραστήματος, της ρώμης και των ανδραγαθιών του, έρχονται σε 
αντίθεση με το μέγεθος του κεφαλιού και το καταπονημένο πρόσωπό του. Ο γιγαντισμός των 
άκρων μας παραπέμπει στα χοντρά μέλη έργων του Πικάσο, όπως και στους υπερμεγέθεις 
Ήρωες του Γερμανού νεοεξπρεσιονιστή καλλιτέχνη Γκέοργκ μπάζελιτς (1938), μια προκλητική 
εικονογραφία με ήρωες νέου τύπου, έτσι όπως δεν τους έχουμε ξαναδεί (εικ. 26-27). Οι ήρωες 
του μπάζελιτς παρουσιάζονται ρακένδυτοι με μπαλώματα και κουρέλια, με υπερτροφικά και 
δυσανάλογα μεγέθη μελών, καμιά φορά ως γιγάντιες αναπτύξεις20.

Παρακολουθώντας ακροθιγώς την εικαστική διαδρομή του ήρωα στην πολύσημη σύγχρονη τέχνη 
μέσα στα εικαστικά κινήματα και τις προσωπικές αναζητήσεις καλλιτεχνών, ο Ηρακλής, εντέλει, 
αναδεικνύεται σε μια συμβολική εικόνα της αρχαιότητας, η οποία, υπερβαίνοντας τις χρονικές 
συγκυρίες, παραμένει παντοτινά ενεργή και επίκαιρη. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την άλλη 
δεν εντοπίζεται στις διαφορετικές, κάθε φορά, μορφικές προσεγγίσεις και αναπλάσεις του μύθου 
του Ηρακλή, αλλά στην καλλιτεχνική χρήση του εννοιακού υλικού των πολύπλοκων σημασιών 
του μύθου και των αξιών του με τέτοιο τρόπο, ώστε το επιμύθιο να ανάγεται σε μέσο ίασης των 
αδιεξόδων της ίδιας της τέχνης, αλλά και σε λυτρωτικό έρεισμα των ανθρώπων απέναντι στη 
δυστοκία των αμφίσημων καιρών.

Γ. Κακαβάς – Ε. Ρώσσιου
Εικ. 27: 
Georg Baselitz, Οι μεγάλοι φίλοι, 1965.  
© Georg Baselitz, Sammlung ludwig,  
Museum of Modern Art, βιέννη

Εικ. 26: 
Georg Baselitz, Οι μεγάλοι φίλοι, 1965.  
© Georg Baselitz, Sammlung ludwig  

18. Το 2012 αρχίζει ο κύκλος των εικαστικών διαλόγων με την έκθεση «Κοιτάσματα Πολιτισμού. Από 
τους Αρχαίους Σφραγιδόλιθους στη Σύγχρονη Χαρακτική» με την καθηγήτρια της ΑΣΚΤ βίκυ Τσαλαματά 
(Κοιτάσματα Πολιτισμού. Από τους Αρχαίους Σφραγιδόλιθους στη Σύγχρονη Χαρακτική. Εικαστικός Εικαστικός 
διάλογος αρχαίων τεχνουργημάτων με δημιουργίες της χαράκτριας Βίκυς Τσαλαματά, επιμέλεια Γ. Κακαβάς, 
Αθήνα 2014), το 2014 ακολουθεί η έκθεση «Σπείρα. Αρχέγονες Χαράξεις – Σύγχρονες Προσεγγίσεις» με τον 
εικαστικό Τάκη Στεφάνου και το 2018 η έκθεση «Οι Γλαύκες και η Αθηναϊκή δημοκρατία. Από την Αρχαία 
Νομισματοκοπία στη Σύγχρονη Γλυπτική», με την καθηγήτρια της ΑΣΚΤ Αφροδίτη λίτη (Γλαύκες και Αθηναϊκή 
Δημοκρατία. Από την Αρχαία Νομισματοκοπία στη Σύγχρονη Γλυπτική, Αθήνα 2018). 

19. Η βαθιά γνώση του Σάμιου στα κλασικά πρότυπα είναι εύκολα αναγνώσιμη στην πρώτη εκδοχή φιλοτέχνησης 
των Δώδεκα Άθλων του ήρωα, που προηγείται χρονικά και στην οποία οι μορφές των πρωταγωνιστών φαντάζουν 
να ξεπηδούν από αρχαίες μαρμάρινες ζωφόρους και αγγεία (ξανθάκου 2014, 520).

20. Foster – krauss – Bois – Buchloh 2009, 478-479.
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ΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ*





1α  
ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ  

ΤΟΥ ΗΡΩΑ
ΣΤΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ  
ΤΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

ΣΤΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ
ΣΤΑ ΜΟΛΥΒΔΙΝΑ  

ΚΑΙ ΠΗΛΙΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑ 
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1. 
Αργυρό διώβολο Ηράκλειας, Λευκανία

433-400 π.Χ.
Βάρος 1,129 γρ. ΜΔ. 12 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 340
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά. Στικτός κύκλος.
Ο: Λιοντάρι. Επάνω ΗΕ.

Η Ηράκλεια ιδρύθηκε από τον Τάραντα και την Αθηναϊκή αποικία των Θουρίων το 433 π.Χ. Η 
απεικόνιση του Ηρακλή στον εμπροσθότυπο υπαινίσεται τη δωρική μητρόπολη της πόλης, τον 
Τάραντα, που ήταν αποικία της Σπάρτης, ενώ το λιοντάρι στον οπισθότυπο αποτελεί επιρροή από 
τα νομίσματα της δεύτερης μητρόπολης, της πόλης των Θουρίων. Σε μεταγενέστερα νομίσματα της 
πόλης ο ήρωας απεικονίζεται στον οπισθότυπο ολόσωμος να κρατά τα σύμβολά του, τη λεοντή και 
το ρόπαλο (βλ. αρ. κατ. 151-155).

Για τον τύπο, βλ. SNG Delepierre, αρ. 283· SNG Ashmolean, αρ. 604· Fritz Rudolf Künker GmbH 
& Co. KG, Auction 236 (October 7, 2013), αρ. 276· Inasta, Auction 64, (June 27, 2016), αρ. 
41· Nomisma S.p.a., E-Auction 1 (October 25, 2017), αρ. 4. Για την ιστορία της Ηράκλειας, βλ. 
Boardman 2000, 184.

Γ.Κ.

2.
Αργυρό διώβολο Ηράκλειας, Λευκανία

433-400 π.Χ.
Βάρος 1,06 γρ. ΜΔ. 11 χιλ. Άξονας 4
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Σούτζου 79
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά. Στικτός κύκλος.
Ο: Λιοντάρι. Επάνω ΗΕ.

Το όνομα της Ηράκλειας προέρχεται από τον μυθικό ήρωα Ηρακλή, αποτελεί ωστόσο ένα πολύ 
συνηθισμένο όνομα αποικίας κατά την κλασική εποχή. Η πόλη κατοικήθηκε από τους ελάχιστους 
εναπομείναντες κατοίκους της ιωνικής αποικίας της Σύριδος, που καταστράφηκε από τις γειτονι-
κές της πόλεις, Μεταπόντιο, Σύβαρη και Κρότωνα, ενώ διέθετε ένα σημαντικό λιμάνι στον κόλπο 
του Τάραντα.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα βλ. SNG Soutzos, αρ. 79· SNG Delepierre, αρ. 284· Classical 
Numismatic Group, Numismatica Ars Classica, Freeman & Sear, Triton I (December 2, 1997), 
αρ. 68 (ίδιες σφραγίδες)· Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG, Auction 236 (October 7, 2013), 
αρ. 276 (ίδια σφραγίδα εμπροσθοτύπου)· Nomisma S.p.a., E-Auction 1 (October 25, 2017), αρ. 4 
(ίδια σφραγίδα εμπροσθοτύπου). Για την ιστορία της Ηράκλειας, βλ. Boardman 2000, 184.

Γ.Κ.

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ
ΠΟΛΕΙΣ                ΚΑΤΩ ΙΤΑΛΙΑ
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3. 
Χαλκό νόμισμα Όρρας, Καλαβρία

210-150 π.Χ.
Βάρος 8,26 γρ. ΜΔ. 22 χιλ. Άξονας 4
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Σούτζου 68
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά. Στικτός κύκλος.
Ο: Φτερωτός κεραυνός. Επάνω ORRA, κάτω ΓΟR. Στικτός κύκλος.

Η Υρία ή Όρρα ήταν πόλη της Καλαβρίας και ήταν κτισμένη επί της Αππίας Οδού, μεταξύ του Τάραντα 
και του Βρενδησίου (σημερινό Μπρίντεζι). O Στράβων (6.3.6) την κατονομάζει ως Ουρία, ενώ ο Πλίνιος 
(Naturalis Historia 3.100) την αναφέρει ως Oria ή Orra. Η θέση ταυτίζεται με τη σημερινή πόλη Όρια. 
Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο (7.170), ιδρύθηκε από τους Μεσσάπιους, οι οποίοι ήταν Κρήτες. Η πόλη εξέ-
δωσε αποκλειστικά χάλκινα νομίσματα κατά τη διάρκεια της ρωμαϊκής κατάκτησης, στα οποία αποτυ-
πώθηκαν οι κεφαλές της Αθηνάς, της Αφροδίτης, της Τύχης και του Έρωτα. Η παρούσα έκδοση, μία από 
τις αρχικές εκδόσεις του νομισματοκοπείου, φέρει στην εμπρόσθια όψη κεφαλή Ηρακλή και στην οπί-
σθια κεραυνό. Το εικονογραφικό θέμα της οπίσθιας όψης διαφοροποιείται από τη μετέπειτα παραγωγή, 
καθώς αντλεί την έμπνευσή του από τη Σικελική εικονογραφία (SNG ANS, Sicily III, αρ. 1024-1039 και 
αρ. 1044-1046). Σύμφωνα με τη νεότερη έρευνα (Vagi 2015, 183-184), οι εκδόσεις αυτές εμφανίζουν 
επιρροές από ελληνικά πρότυπα και νοοτροπίες, ενώ οι επόμενες ακολουθούν τη ρωμαϊκή παράδοση.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. SNG Soutzos, αρ. 68. Για τον τύπο, βλ. HN Italy, 89, αρ. 790 (210-
150 π.Χ.)· Travaglini 1990, 235-255.

Ε.Γ.

4. 
Αργυρό τετράδραχμο Καμάρινας, Σικελία

περ. 425-405 π.Χ.
Βάρος 17,177 γρ. ΜΔ. 27 χιλ. Άξονας 7
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΒΕ 807/2001
Ε: Αθηνά οδηγεί τέθριππο προς τα αριστερά. Επάνω, Νίκη πετάει προς το μέρος της και τη 
στεφανώνει. Στο έξεργο ερωδιός που πετάει προς τα αριστερά. Στικτός κύκλος.
Ο: Κεφαλή γενειοφόρου Ηρακλή με λεοντή προς τα αριστερά. Αριστερά ΚΑΜΑΡΙΝΑΙ[ΟΝ]. Στι-
κτός κύκλος.

Η Καμάρινα ιδρύθηκε το 599 π.Χ. από τις Συρακούσες, οι οποίες την κατέστρεψαν το 552 π.Χ., για 
να επανιδρυθεί από τη Γέλα το 461 π.Χ. Η πόλη καταστράφηκε ξανά το 405 π.Χ. από τους Καρ-
χηδόνιους. Η νομισματοκοπία της Καμάρινας κατά την κλασική περίοδο συγκαταλέγεται ανάμεσα 
στις πιο περίτεχνες, επιδεικνύοντας έτσι όχι μόνο την οικονομική άνθιση της πόλης, αλλά και την 
καλλιτεχνική δεινότητα των χαρακτών της Σικελίας κατά την περίοδο αυτή. Το εκπληκτικό πορτρέτο 
του Ηρακλή, με τη δύναμη και την ωριμότητα που αποπνέει, αλλά και η ένταση στην απόδοση του 
τεθρίππου αναδεικνύουν αυτήν ακριβώς την εξαιρετικής ποιότητας καλλιτεχνική αρτιότητα. Η χάραξη 
είναι συχνά τόσο εξαιρετικής ποιότητας που φανερώνει την επίδραση των επώνυμων χαρακτών 
των Συρακουσών που χαράσσουν με περίσσια υπερηφάνεια τα έργα τους, όπως ο Ευαίνετος και ο 

ΣΙΚΕΛΙΑ
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Εξακηστίδας που δούλεψαν και για το νομισματοκοπείο της Καμάρινας (Rutter 1997, 154). Η απει-
κόνιση του Ηρακλή στον οπισθότυπο, με τη γαλήνια και στοχαστική έκφραση, προδίδει χέρι επιδέξιου 
και έμπειρου χαράκτη. Ο Ηρακλής, στη σειρά αυτή των τετραδράχμων, παρουσιάζεται γενειοφόρος, 
να φορά λεοντή, η οποία αποδίδεται με εκπληκτικές λεπτομέρειες, όπως το ζάρωμα του δέρματος 
στο ρύγχος, καθώς και η σχεδόν ρεαλιστική απόδοση του αυτιού. Από την άλλη, η παράσταση με 
το τέθριππο στον εμπροσθότυπο αντιγράφει δημιουργικά τον αντίστοιχο τύπο από τις εκδόσεις των 
Συρακουσών, με μόνη διαφορά την αντικατάσταση του ηνιόχου από τη θεά Αθηνά, η οποία ήταν η 
πολιούχος θεότητα της πόλης.

Για τον τύπο, βλ. SNG Aberdeen, αρ. 47· SNG Lockett III, αρ. 724· Westermark – Jenkins 1980, 
183-185, αρ. 142, πίν. 10· Numismatica Ars Classica, Auction 92, Part 1 (May 23, 2016), αρ. 
108· Leu Numismatik AG, Auction 2 (May 11, 2018), αρ. 57. Για τη νομισματοκοπία της Καμά-
ρινας, βλ. Rutter 1997, 12, 101, 118, 137-138, 144, 148.

Γ.Κ.

5. 
Αργυρό τετράδραχμο Καμάρινας, Σικελία

425-405 π.Χ.
Βάρος 17,137 γρ. ΜΔ. 28 χιλ. Άξονας 5
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1905/1906, ΝΣΤ
Ε: Τέθριππο σε καλπασμό προς τα αριστερά, με ηνίοχο τη θεά Αθηνά, που κρατά τα χαλινάρια 
και με τα δύο χέρια, με επιδέξιο τρόπο που υποδεικνύει την ένταση της κίνησης του τεθρίππου. 
Επάνω, Νίκη πετάει προς το μέρος της και τη στεφανώνει. Στο έξεργο ερωδιός που πετάει προς 
τα αριστερά. Στικτός κύκλος.
Ο: Κεφαλή γενειοφόρου Ηρακλή με λεοντή προς τα αριστερά. Επάνω και αριστερά ΚΑΜΑ-
ΡΙΝΑΙΟΝ βουστροφηδόν, σε μεγάλο βαθμό εκτός πετάλου, εντός διπλού γραμμικού κύκλου.

Η Καμάρινα, αποικία των Συρακουσών και στη συνέχεια της Γέλας, είχε ως πολιούχο θεά την Αθη-
νά, το ιερό της οποίας ήταν το σημαντικότερο της πόλης. Ως πρότυπο στον εμπροσθότυπο των 
αργυρών τετραδράχμων της χρησιμοποιεί τα αντίστοιχα των Συρακουσών με την απεικόνιση του 
τεθρίππου, με μία όμως διαφορά, αφού στα νομίσματα της Καμάρινας το τέθριππο οδηγεί η θεά 
Αθηνά και όχι ένας ηνίοχος. Η επίδραση της συρακούσιας τέχνης στη χάραξη του τεθρίππου είναι 
ολοφάνερη και θυμίζει μία δημιουργία του χαράκτη Σωσίωνος (Οικονομίδου 1996, 70 και 214, αρ. 
43). Η απεικόνιση του Ηρακλή στα νομίσματα της Καμάρινας παραπέμπει στη δωρική καταγωγή 
της πόλης. Το πορτρέτο του ήρωα αποτελεί ένα εκπληκτικό έργο της κλασικής περιόδου. Η έντονη 
απόδοση των χαρακτηριστικών του προσώπου, οι λεπτομέρειες στην απόδοση των ζυγωματικών 
και των ματιών του, αλλά και των τριχωτών μερών, τόσο του προσώπου του όσο και της λεοντής, 
προσδίδουν μία ιδιαίτερη ζωντάνια, ενώ εκπέμπουν δύναμη, στιβαρότητα, αλλά και αυστηρότητα. 
Η αναπαράσταση του τεθρίππου φαίνεται να είναι αναμνηστική της νίκης του Ψαύμιου στην Ολυ-
μπία το 452 π.Χ. στις αρματοδρομίες με ημιόνους, όπως μας παραδίδει ο Πίνδαρος, στις Ολυμπια-
κές Ωδές IV και V, που αργότερα τραγουδήθηκαν στην Καμάρινα στο ιερό των νυμφών της πόλης, 
κοντά στο ναό της Αθηνάς, η οποία στα νομίσματα εμφανίζεται να είναι η ηνίοχος του άρματος. Η 
απεικόνιση του Ηρακλή συσχετίζεται μέσω της αναμνηστικής εικονογραφίας του οπισθοτύπου με 
την ίδρυση των Ολυμπιακών Αγώνων από τον ήρωα (Poole 1874, 427-449).

Για τον τύπο, βλ. SNG Lockett ΙΙΙ, αρ. 724· Westermark – Jenkins 1980, 178, αρ. 134.1-2, πίν. 9· 
Οικονομίδου 1996, 84, 218 αρ. 56· Numismatica Ars Classica, Auction 64 (May 17, 2012), αρ. 
2107· Heritage World Coin Auctions, NY INC Signature Sale 3037 (January 4, 2015), αρ. 30859. 
Για τη νομισματοκοπία της Καμάρινας, βλ. Rutter 1997, 12, 101, 118, 137-138, 144, 148.

Γ.Κ.
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6. 
Χαλκό νόμισμα Κεφαλοιδίου, Σικελία

245-210 π.Χ.
Βάρος 6,95 γρ. ΜΔ. 22 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Π569 β΄
Ε: Κεφαλή δαφνοστεφούς γενειοφόρου Ηρακλή προς τα δεξιά. Στικτός κύκλος.
Ο: ΚΕΦ-Α επάνω και δεξιά. Λεοντή, ρόπαλο, φαρέτρα με τόξο και βέλη. Στικτός κύκλος.

Το Κεφαλοίδιον αναφέρεται ως Πολίχνιον από τον Στράβωνα (6.266) και ως Φρούριον από 
τον Διόδωρο (14.56.2). Βρίσκεται στη βόρεια ακτή της Σικελίας, μεταξύ Πολιχνίου Αλαίσης και 
των εκβολών του ποταμού Ιμέρα. Ιδρύθηκε κατά την αρχαιότητα από Έλληνες αποίκους επάνω 
σε έναν επιβλητικό και απόκρημνο βράχο, που εξέχει από την ακτογραμμή. Η πρώτη αναφορά 
παραδίδεται από τον Διόδωρο (14.56.2) το 396 π.Χ., όταν ο Καρχηδόνιος στρατηγός Ιμίλκωνας 
συνήψε συμφωνία με τους Ιμεραίους και τους κατοίκους του Κεφαλοιδίου. Στη συνέχεια, το 
φρούριο κατελήφθη από τον Διονύσιο Α΄ (Διόδωρος 14.78.7), ενώ μετά από δεκαετίες ανέ-
κτησε και πάλι την ανεξαρτησία του, καθώς φαίνεται ότι βρίσκεται σε φιλική σχέση με τους 
Καρχηδονίους (Διόδωρος 20.56.3). Κατά τη διάρκεια του Α’ Καρχηδονιακού πολέμου και συ-
γκεκριμένα το 254 π.Χ. τέθηκε υπό τον έλεγχο των Ρωμαίων. Κατά τη διάρκεια της ρωμαϊκής 
κυριαρχίας (Cicero, In Verrem 3.103), η πόλη παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάπτυξη, όπως φαίνεται 
και από τα νομίσματά της. Κυρίαρχο ρόλο στην εικονογραφία των νομισματικών εκδόσεων 
της πόλης κατά την περίοδο της ρωμαϊκής κατάκτησης κατέχει ο Ηρακλής. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελεί το εν λόγω νόμισμα, στο οποίο χαράσσονται η κεφαλή του Ηρακλή και 
τα σύμβολά του. Η μορφή του ήρωα διαδραμάτισε εξέχοντα ρόλο στο λατρευτικό στερέωμα 
και τις μυθολογικές παραδόσεις του Κεφαλοιδίου (Crisà 2011). Αποτελούσε για τη συγκεκρι-
μένη περιοχή ένα διαχρονικό σύμβολο, καθώς αποτυπώθηκε και σε μεταγενέστερες κοπές επί 
αυτοκράτορα Αυγούστου.

Για τον τύπο, βλ. CNS I, 373-374, αρ. 10· Crisà 2010, 493-496.
Ε.Γ.

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ



164 ηρακλησ ηρωσ διαχρονικοσ και αιωνιοσ

7. 
Χαλκό νόμισμα Θερμών Ιμεραίων, Σικελία

204-200 π.Χ.
Βάρος 5,67 γρ. ΜΔ. 22 χιλ. Άξονας 10
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Σούτζου 149
Ε: Κεφαλή γενειοφόρου Ηρακλή με λεοντή, που δένει στο λαιμό, προς τα δεξιά. Στικτός κύκλος.
Ο: ΘΕΡΜΙ-ΤΑΝ. Άγαλμα της Πόλεως πεπλοφόρου· κρατά κέρας Αμαλθείας και φιάλη. Στικτός 
κύκλος.

Η περίοδος της ευημερίας της Ιμέρας τερματίστηκε απότομα από την εκστρατεία των Καρχη-
δόνιων στη Σικελία το 408 π.Χ., οι οποίοι κατέστρεψαν ολοσχερώς την πόλη. Οι κάτοικοι που 
επιβίωσαν, ίδρυσαν μια νέα πόλη 16 χιλιόμετρα δυτικότερα. Η πόλη πήρε το όνομα της από τις 
θερμές πηγές που υπήρχαν στην περιοχή. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση οι πηγές δημιουρ-
γήθηκαν από τις νύμφες, προκειμένου να ξεκουραστεί ο Ηρακλής κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 
του στη Σικελία (Διόδωρος 4.23). Η νέα πόλη αναπτύχθηκε αρχικά κάτω από τον έλεγχο των 
Καρχηδονίων και έγινε μία σημαντική πόλη γι’ αυτούς, με αποτέλεσμα να γίνει στόχος των Ρω-
μαίων κατά τον Α΄ Καρχηδονιακό πόλεμο, οι οποίοι τελικά την κατέλαβαν το 260 π.Χ. Κατά τη 
διάρκεια της ρωμαϊκής κυριαρχίας το νομισματοκοπείο της πόλης δραστηριοποιήθηκε εκ νέου, 
εκδίδοντας χάλκινα κυρίως νομίσματα, τα οποία παρουσιάζουν μεγάλο εικονογραφικό ενδια-
φέρον, καθώς οι παραστάσεις τους κάνουν άμεση αναφορά στο ιστορικό παρελθόν της πόλης. 
Απεικονίζονται θεότητες και καλλιτεχνικοί θησαυροί, οι οποίοι μαρτυρημένα κοσμούσαν την 
Ιμέρα πριν το 408 π.Χ., πριν δηλαδή δηωθεί η πόλη από τους Καρχηδονίους. Η προσεγμένη 
επιλογή των εικονογραφικών θεμάτων έχει ως αρχική επιδίωξη να ανακαλέσει μνήμες από το 
παρελθόν για τον λαό της Ιμέρας, με απώτερο στόχο να εξυπηρετήσει τις προπαγανδιστικές 
επιδιώξεις της Ρώμης εναντίον του αιώνιου εχθρού της, της Καρχηδόνας. Στην παρούσα έκδο-
ση, η κεφαλή του Ηρακλή στολίζει την εμπρόσθια όψη, ενώ η προσωποποίηση της Πόλης, που 
αναπαρίσταται ως γυναίκα που κρατεί φιάλη και κέρας Αμάλθειας, χαράσσεται στην οπίσθια 
όψη. Η εικονογραφική σύνδεση του Ηρακλή με την προσωποποιημένη Πόλη τεκμηριώνουν με 
έναν ιδιαίτερο τρόπο τη στενή συνάφεια μεταξύ της μυθολογικής παράδοσης της πόλης και 
της νέας πραγματικότητας, αποτυπώνοντας έτσι την επιθυμία να διατηρηθεί η κοινωνική και 
πολιτική ισορροπία.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. SNG Soutzos, αρ. 149· Για τον τύπο, βλ. SNG Cop. Sicily, αρ. 
324· CNS I, 120, αρ. 20/1 (υπό ρωμαϊκή κυριαρχία). Για τη νομισματοκοπία της Ιμέρας και τη 
λατρεία του Ηρακλή εκεί, βλ. Ritter 1995· Carroccio 2004, 92, πίν. XXXIII, αρ. 3· Vassallo 2012, 
49-71· Στεφανή – Τσαγκάρη 2014, 156-159.

Ε.Γ.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. 
324· CNS I, 120, αρ. 20/1 (υπό ρωμαϊκή κυριαρχία). Για τη νομισματοκοπία της Ιμέρας και τη 
λατρεία του Ηρακλή εκεί, βλ. Ritter 1995· Carroccio 2004, 92, πίν. XXXIII, αρ. 3· Vassallo 2012, 
49-71· Στεφανή – Τσαγκάρη 2014, 156-159.
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8.
Αργυρός στατήρας Δικαίας, Θράκη

περ. 515-480 π.Χ.
Βάρος 9,740 γρ. ΜΔ. 18 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΒΠ 2142/2014
Ε: Κεφαλή γενειοφόρου Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά.
Ο: Έγκοιλο τετράγωνο διηρημένο σε τέσσερα τρίγωνα.

Παρόλο που η Δικαία βρισκόταν πολύ κοντά στα Άβδηρα, χρησιμοποίησε στις νομισματικές εκ-
δόσεις της το θασίτικο σταθμητικό κανόνα, αντί για αυτόν των Αβδήρων, με βάρος στατήρα περ. 
9,80 γρ. Η παραγωγή ήταν περιορισμένη, με μόλις έξι σφραγίδες εμπροσθοτύπου για τους στατή-
ρες, ενώ γύρω στα 500 π.Χ. πραγματοποιήθηκε μία περιορισμένη έκδοση διπλών στατήρων. Την 
εμπρόσθια όψη των νομισμάτων της Δικαίας κοσμούσε πάντα η κεφαλή του Ηρακλή. Η λεοντή, 
αποδοσμένη σε έκτυπο ανάγλυφο βρίσκεται σε πρώτο επίπεδο, ενώ το πρόσωπο του Ηρακλή, με 
τα τυπικά αρχαϊκά χαρακτηριστικά, το μειδίαμα και τα αμυγδαλωτά μάτια, αλλά και την έντονα 
προεξέχουσα μύτη του, καλύπτει ένα μικρό αναλογικά μέρος της παράστασης. Η απεικόνιση του 
Ηρακλή, ωστόσο, στους αρχαϊκούς αργυρούς στατήρες και διπλούς στατήρες της Δικαίας έχει 
χαρακτηρισθεί ως μία λεπτή αγαλματική δημιουργία, καθώς η απόδοση των ιδιαίτερων χαρακτηρι-
στικών του προσώπου, παρότι έντονη, δένει αρμονικά δίνοντας ένα υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα. 
Τα πορτρέτα αυτά, μάλιστα, έχουν συγκριθεί με το γνωστό αρχαϊκό γλυπτό του Ιππέα Rampin 
(Οικονομίδου 1996, 19-20).

Για τον τύπο, βλ. Babelon 1926, 923-926, πίν. CCCXL· May 1965, 11-12, αρ. 4, πίν. Ι· Schönert-
Geiss 1975, 24, αρ. 11, πίν. 3· Kraay 1976, 153-154· SNG Ashmolean IV, αρ. 3600· Hirsch Collection, 
αρ. 887· Weber Collection II, 116, αρ. 2354, πίν. 91· Οικονομίδου 1996, 19-20, 56, 209 αρ. 26· 
Τσαγκάρη 2011, 124 αρ. 256.

Γ.Κ.

9.
Αργυρός στατήρας Δικαίας, Θράκη

500-480 π.Χ.
Βάρος 7,003 γρ. ΜΔ. 19 χιλ. Άξονας 6
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 92/1956
Ε: Κεφαλή γενειοφόρου Ηρακλή προς τα δεξιά
Ο: ΔΙΚΑΙ. Κεφαλή ταύρου προς τα αριστερά σε έγκοιλο τετράγωνο.

Σε αυτή την ύστερη αρχαϊκή έκδοση, η απόδοση της κεφαλής του ήρωα διαφοροποιείται από τις 
προηγούμενες. Το πρόσωπο του Ηρακλή αποδίδεται πιο γεμάτο, και τα χαρακτηριστικά του δεν 
προβάλλονται ιδιαίτερα. Το έντονο βλέμμα με τα στρογγυλά μάτια, αλλά και το ελάχιστα υπαρκτό 
αρχαϊκό μειδίαμα προσδίδουν σκληρότητα και αυστηρότητα στα χαρακτηριστικά του.

Για τον τύπο, βλ. May 1965, 23-24, αρ. 32, πίν. ΙΙ· Schönert-Geiss 1975, 26, αρ. 25, πίν. 4· SNG Cop. 
Thrace Ι, αρ. 551· SNG Ashmolean IV, αρ. 3601.

Γ.Κ. 

ΘΡΑΚΗ

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ
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10.
Αργυρό τριώβολο Δικαίας, Θράκη

περ. 500-480 π.Χ.
Βάρος 1,663 γρ. ΜΔ. 14 χιλ. Άξονας 9
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Π6
Ε: Κεφαλή γενειοφόρου Ηρακλή προς τα δεξιά.
Ο: Κόκορας με σκουλήκι στο ράμφος σε έγκοιλο τετράγωνο.

Στο νόμισμα αυτό, παρόλο που η λεοντή καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του πετάλου σε σύγκρι-
ση με το πρόσωπο του ήρωα, είναι τόσο έντονα αποδοσμένα τα χαρακτηριστικά του που τραβούν 
απευθείας την προσοχή. Τα έντονα, μεγάλα αμυγδαλωτά μάτια, αλλά και η έντονα αποδοσμένη μύτη 
προσδίδουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τέχνη της αρχαϊκής εποχής. Ο Ηρακλής απεικονίζεται με 
σκληρά χαρακτηριστικά, σχεδόν βάρβαρα, που ξεχειλίζουν όμως από τη δύναμη του.

Για τον τύπο, βλ. Σβορώνος 1904, 355, αρ. 54, πίν. 11.3· SNG Cop. Thrace I, αρ. 553· May 1965, 
21, αρ. 21Α, πίν. ΙΙ.

Γ.Κ.

11.
Αργυρό τριώβολο Δικαίας, Θράκη

492/0-476/5 π.Χ.
Βάρος 2,07 γρ. ΜΔ. 14 χιλ. Άξονας 7
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Σούτζου 218
Ε: Γενειοφόρος κεφαλή Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά. Σε κυκλικό πλαίσιο από σφαιρίδια.
Ο: Κόκορας στέκεται προς τα δεξιά κρατώντας στο ράμφος του σκουλήκι. Η παράσταση περιβάλλεται 
από τετράγωνο πλαίσιο από σφαιρίδια και εντάσσεται σε έγκοιλο τετράγωνο.

Η δεύτερη και τελευταία περίοδος του νομισματοκοπείου της Δικαίας (περ. 490-475 π.Χ.) χαρακτη-
ρίσθηκε από την προσθήκη ενός νέου οπισθοτύπου και από την αλλαγή του σταθμητικού κανόνα. Οι 
περισσότερες υποδιαιρέσεις, από τις οποίες το τριώβολο ήταν η πιο συνηθισμένη, φέρουν πλέον ως 
οπισθότυπο έναν πετεινό, ενώ το δίδραχμο συνήθως φέρει την κεφαλή ενός ταύρου, συνοδευόμενη 
σε ορισμένες περιπτώσεις από την επιγραφή ΔΙΚΑΙ, καθιστώντας έτσι ασφαλή την ταύτιση ολόκληρης 
της σειράς. Ο σταθμητικός κανόνας που ακολουθείται πλέον είναι αυτός των Αβδήρων, ενώ οι υποδι-
αιρέσεις που εκδόθηκαν αποτελούνται από δίδραχμα, δραχμές, τριώβολα και τριημιωβόλια. Η Δικαία 
εξέδωσε επίσης μερικές μικρές υποδιαιρέσεις κατά την περίοδο 480-450 π.Χ. Το συγκεκριμένο νόμισμα 
αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα κατασκευαστικής αστοχίας, καθώς ο εμπροσθότυπος βρί-
σκεται τμηματικά εκτός πετάλου. Παρόλα αυτά, το πορτρέτο δεν στερείται των χαρακτηριστικών του. 
Τα έντονα αποδοσμένα μάτια και ζυγωματικά υποδεικνύουν ότι ο ήρωας θα αναπαριστάνονταν με τα 
γνωστά έντονα αρχαϊκά χαρακτηριστικά που εικονοποιούν με ενάργεια τη δύναμη και το σθένος του.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. SNG Soutzos, αρ. 218. Για τον τύπο, βλ. Σβορώνος 1904, 355-356, αρ. 
54, πίν. XI. 3 (αποδίδεται στη Σηλυβρία)· May 1965, 22, αρ. 25, πίν. ΙΙ· Schönert-Geiss 1975, 28, αρ. 45, πίν. 
5· Hirsch Collection, 148, αρ. 888· Weber Collection II, 118, αρ. 2361, πίν. 91. Για τη νομισματοκοπία της 
Δικαίας, βλ. May 1965, 1-25· Kraay 1976, 153-154.

Γ.Κ.
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12.
Χαλκό νόμισμα Λυσιμάχειας, Θρακική Χερσόνησος

μέσα 3ου αι. π.Χ.
Βάρος 4,09 γρ. ΜΔ. 17 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1913-14 IH΄ 72
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά.
Ο: Νίκη με μακρύ χιτώνα σε απόδοση τριών τετάρτων προς τα αριστερά. Με το δεξί της χέρι 
κρατά στεφάνι και στεφανώνει το εθνικό της πόλης, ενώ με το αριστερό κρατά κλαδί φοίνικα. 
Αριστερά και κάτω, ΛΥΣΙΜΑ-ΧΕΩΝ. Δεξιά δυσανάγνωστα μονογραφήματα. Μέρος του τύπου 
εκτός πετάλου.

Η Λυσιμάχεια ιδρύθηκε στη Θρακική Χερσόνησο, στο σημείο όπου η δύο ήπειροι, Ασία και Ευρώπη, 
συναντώνται, το 309/8 π.Χ. από τον Λυσίμαχο ως πρωτεύουσα του βασιλείου του. Μέχρι το 144 π.Χ., 
οπότε και καταστράφηκε από τους Θράκες, η πόλη γνώρισε ιδιαίτερη ευημερία, γεγονός που φαίνεται 
και μέσα από τη νομισματοκοπία της. Το νομισματοκοπείο της Λυσιμάχειας παρήγε τις εκδόσεις του 
ιδρυτή της Λυσιμάχου, καθώς και των Σελευκιδών Αντιόχου Β΄, Αντιόχου Ιέρακος και Αντιόχου Γ΄, αλλά 
και του Αντιγονίδη Φιλίππου Ε΄. Η πόλη, ωστόσο, έκοψε και η ίδια νομίσματα ως εκδίδουσα αρχή. Από 
αυτές τις εκδόσεις σώζεται μόνο ένα παράδειγμα αργυρού νομίσματος, στο οποίο εικονίζεται η αγένεια 
κεφαλή του νεαρού Ηρακλή στον εμπροσθότυπο και η Νίκη στον οπισθότυπο να κρατά στεφάνι και 
κλαδί φοίνικα. Οι χαλκές εκδόσεις της Λυσιμάχειας χαρακτηρίζονται από μία ποικιλία εικονογραφικών 
τύπων, με την απεικόνιση διαφόρων θεοτήτων, ενδεικτικών της λατρείας που ασκούνταν στην πόλη. Σε 
αυτές τις εκδόσεις προστέθηκαν στη συνέχεια και οι εκδόσεις με τα πορτρέτα του βασιλιά Λυσιμάχου, 
ο οποίος σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές τιμώνταν στην πόλη ως ιδρυτής-ήρωας. Η χρήση της κεφαλής 
του Ηρακλή υποδεικνύει, από τη μία πλευρά, την προσπάθεια σύνδεσης με τον Αλέξανδρο και τη νομι-
μοποίηση στη διαδοχή (Τουράτσογλου 2016β, 625-628), ενώ από την άλλη υποδεικνύει και την ύπαρξη 
λατρείας του ήρωα στην πόλη. Ο συγκεκριμένος τύπος, με βάση επικεκομμένα παραδείγματα, δύναται 
να τοποθετηθεί χρονολογικά στα μέσα του 3ου αι. π.Χ.

Για τον τύπο, βλ. SNG Cop. Thrace, αρ. 914· Münzen und Medaillen Deutschland GmbH, Auction 15 
(October 21, 2004), αρ. 132 (συλλογή J.-P. Righeti, μέρος IV)· Πέννα 2006, 81· Για την ιστορία της πόλης, 
τα αρχαιολογικά κατάλοιπα και τις αρχαίες πηγές, βλ. Lichtenberger – Nieswandt – Salzmann 2015, 
ιδίως δε σελ. 170-173 για τη νομισματοκοπία της.

Σ..Δ.

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ



168 ηρακλησ ηρωσ διαχρονικοσ και αιωνιοσ

13.
Χαλκό διπλό ασσάριο Περίνθου, Θράκη

τέλη 1ου – μέσα 2ου αι. μ.Χ.
Βάρος 8,797 γρ. ΜΔ. 24 χιλ. Άξονας 7
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Σταμούλη 287
Ε: Κεφαλή γενειοφόρου Ηρακλή με δάφνινο στεφάνι προς τα αριστερά. Επάνω από τον δεξιό του ώμο, 
ρόπαλο. Στικτός κύκλος.
Ο: Ένθρονος Δίας προς τα αριστερά. Με το δεξί του χέρι κρατά φιάλη, ενώ με το αριστερό στηρίζεται 
σε σκήπτρο. Αριστερά, στα πόδια του αετός. Αριστερά και δεξιά, ΠΕΡΙΝ-ΘΙΩΝ. Περίπου στο μέσο δυσ-
διάκριτο υστερόσημο.
Διάτρητο.

Το νόμισμα αυτό ανήκει στις ψευδοαυτόνομες εκδόσεις της Περίνθου. Ο Ηρακλής εικονίζεται γενειο-
φόρος, μεσήλικας, αρκετά πλαδαρός και με εμφανή την κούραση στο πρόσωπό του. Καταβεβλημένος 
από τους άθλους που έχει ήδη ολοκληρώσει, ανακαλεί στη μνήμη την απόδοσή του στον αγαλματικό 
τύπο του Ηρακλή Farnese, ενώ το δάφνινο στεφάνι στο κεφάλι του υπονοεί τη στέψη του ως νικητή, 
που ολοκλήρωσε με επιτυχία τους άθλους του, και άρα του αποθεωμένου Ηρακλή. Ο συσχετισμός της 
εικονογραφικής απόδοσης της κεφαλής του ήρωα με αυτόν του αγαλματικού τύπου του Ηρακλή Farnese 
έχει υποστηριχθεί από τη Schönert (1965, 52) επ’ ευκαιρία της απεικόνισης του Ηρακλή ολόσωμου στον 
συγκεκριμένο αγαλματικό τύπο σε άλλο νόμισμα της Περίνθου, ενώ υποστηρίζεται ότι ένα αντίγραφο 
του φημισμένου αυτού τύπου πρέπει να υπήρχε στην πόλη. Η σειρά των νομισμάτων με τους τύπους 
Ηρακλής / Ένθρονος Δίας, σύμφωνα με τη Schönert (1965, 25), πρέπει να χρονολογηθεί στα τέλη του 
1ου – μέσα 2ου αι. μ.Χ. λόγω της στυλιστικής ομοιότητας στην απόδοση του Δία σε νομίσματα του 
Δομιτιανού που εκδόθηκαν την ίδια περίοδο από το νομισματοκοπείο της Περίνθου. Το νόμισμα είναι 
διάτρητο για τη μετατροπή του σε περίαπτο. Η διάτρηση έχει πραγματοποιηθεί με κρούση αιχμηρού 
αντικειμένου, χωρίς θέρμανση του μετάλλου, που έχει οδηγήσει μερική απότμηση στο σημείο της οπής. 
Η εμφανής πλευρά θα ήταν ο εμπροσθότυπος, δηλαδή η κεφαλή του Ηρακλή.

Για τον τύπο, βλ. Schönert 1965, 106-108, αρ. 102-111, πίν. 4· Roma Numismatics Ltd, E-live auction 
4 (November 29, 2018), αρ. 232.

Σ.Δ.

14.
Χαλκό διπλό ασσάριο Περίνθου, Θράκη

2ος αι. μ.Χ.
Βάρος 7,673 γρ. ΜΔ. 21 χιλ. Άξονας 6
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1914-1915 ΚΕ΄ 1
Ε: Κεφαλή γενειοφόρου Ηρακλή με δάφνινο στεφάνι προς τα δεξιά. Αριστερά και δεξιά δυσανά-
γνωστη επιγραφή, ΗΡΑΚΛΗ ΚΤΙCTH.
Ο: Προτομή δαφνοστεφούς Απόλλωνα με ένδυμα προς τα αριστερά. Μπροστά του, τόξο. Αριστερά 
και δεξιά, ΠΕΡΙΝ-ΘΙΩΝ. Στικτός κύκλος.

Στη σειρά αυτή των νομισμάτων ο Ηρακλής αναφέρεται για πρώτη φορά ως ΚΤΙCΤΗC της πόλης. 
Είναι αλήθεια, ότι στη νομισματοκοπία της ρωμαϊκής εποχής ο Ηρακλής εμφανίζεται συχνότατα, 
είτε με το πορτρέτο του, είτε ολόσωμος να αναπαύεται ή μαζί με κάποια άλλη θεότητα, είτε στην 
αναπαράσταση κάποιας σκηνής από την πλούσια μυθολογία που τον περιβάλλει. Οι πολυάριθμοι 
τύποι που σχετίζονται με τον ήρωα και απεικονίζονται στα νομίσματα της Περίνθου από τον 1ο αι. μ.Χ. 
έως και την εποχή του Γαλλιηνού υποδηλώνουν τη σημασία που είχε η λατρεία του Ηρακλή στην 
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περιοχή. Η λατρεία του ήταν ευρέως διαδεδομένη αν κρίνουμε μέσα από την απεικόνιση του 
ήρωα στα νομίσματα άλλων θρακικών πόλεων. Στην Πέρινθο, ωστόσο, ο Ηρακλής τιμάται ιδι-
αιτέρως, καθώς είναι ο μυθικός οικιστής της πόλης, όπως προκύπτει και από τα νομίσματα στα 
οποία η κεφαλή του περιβάλλεται από τις επιγραφές ΗΡΑΚΛΗC ΚΤΙCΤΗC, ΗΡΑΚΛΗ ΚΤΙCΤΗ 
(όπως στο παρόν παράδειγμα), ΤΟΝ ΚΤΙCΤΗΝ (αρ. κατ. 15), αλλά και ΙΩΝΩΝ ΚΤΙCΤΗΝ, ΙΩΝΩΝ 
ΤΟΝ KTICTHN (αρ. κατ. 216), και ΙΩΝΩΝ που παραπέμπουν στην ιστορική ίδρυση της πόλης 
(Schönert 1965, 25-26, 53).

Για τον τύπο, βλ. Schönert 1965, 121-122, αρ. 200-201 για τον εμπροσθότυπο, αρ. 198-201 για τον 
οπισθότυπο (όπου ταυτίζεται ως Διόνυσος)· Pecumen, Gitbud & Naumann Auction 21 (September 
7, 2014), αρ. 364 (χωρίς τόξο στον οπισθότυπο)· CNG, Electronic Auction 380 (August 10, 2016), 
αρ. 374 (χωρίς τόξο στον οπισθότυπο).

Σ.Δ.

15.
Χαλκό ασσάριο Περίνθου, Θράκη

222-235 μ.Χ.
Βάρος 4,732 γρ. ΜΔ. 20 χιλ. Άξονας 7
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Σταμούλη 302
Ε: Κεφαλή γενειοφόρου Ηρακλή με δάφνινο στεφάνι προς τα δεξιά. Αριστερά, δεξιά και κάτω, 
ΤΟΝ ΚΤΙCT-HN. Στικτός κύκλος.
Ο: Ταύρος προς τα αριστερά. Από αριστερά προς τα δεξιά και στο έξεργο, ΠΕΡΙΝ-ΘΙΩΝ ΔΙC ΝΕ-
Ο-ΚΟΡΩΝ. Στικτός κύκλος.

Η σειρά αυτή των νομισμάτων της δεύτερης Νεωκορίας εκδόθηκε από την Πέρινθο επί Σεβήρου 
Αλεξάνδρου. Και σε αυτή τη σειρά ο Ηρακλής εικονίζεται γενειοφόρος, με δάφνινο στεφάνι στο 
κεφάλι, σε προχωρημένη ηλικία, με έντονη ομοιότητα με τον τύπο Farnese (βλ. αρ. κατ. 13). Φαί-
νεται ότι η δεύτερη Νεωκορία απονεμήθηκε στην Πέρινθο την εποχή του Ηλιογάβαλου, ο οποίος 
ανήλθε στον θρόνο το 218 μ.Χ. Ωστόσο, ούτε τα επιγραφικά, αλλά ούτε και τα νομισματικά δεδο-
μένα προσφέρουν μία ακριβή χρονολόγηση. Με τον θάνατο του Ηλιογάβαλου και την εφαρμογή 
της damnatio memoriae, δηλαδή της διαγραφής από τη μνήμη και της απομάκρυνσης της μορφής 
του από όλα τα μνημεία, ο νόμος αφαίρεσε και τον τίτλο της Νεωκορίας από την Πέρινθο. Ωστόσο, 
όπως προκύπτει από τη νομισματική μαρτυρία, ο τίτλος της Νεωκορίας προφανώς απονεμήθηκε 
εκ νέου στην Πέρινθο επί Σεβήρου Αλεξάνδρου.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. Schönert 1965, 125, αρ. 219, πίν. 8.
Σ.Δ.

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ
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16.
Χαλκός οβολός Θάσου

390-335 π.Χ.
Βάρος 8,556 γρ. ΜΔ. 22 χιλ. Άξονας 6
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1180β
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά.
Ο: Τόξο και ρόπαλο. Εντός του τόξου φύλλο κισσού. Κάτω ΘΑΣΙΟ[Ν].

Η Θάσος υιοθέτησε τη χαλκή νομισματοκοπία για να αντικαταστήσει τις μικρές αργυρές υποδιαι-
ρέσεις, φαινόμενο που παρατηρείται και σε άλλες πόλεις του Ελλαδικού και όχι μόνο χώρου. Οι 
αργυρές υποδιαιρέσεις μικρής αξίας για τις καθημερινές συναλλαγές, είχαν γίνει πλέον δύσχρη-
στες λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους. Έτσι αντικαταστάθηκαν σταδιακά τα αργυρά από τα 
χαλκά νομίσματα, τα οποία πλέον είχαν ονομαστική χρηματική αξία. Το παρόν νόμισμα αποτελεί 
ένα από αυτά τα πρώτα παραδείγματα χαλκών νομισμάτων με ονομαστική αξία ενός οβολού.

Για τον τύπο, βλ. SNG Cop., Thrace II, αρ. 1052· Picard 2000, 307-308 εικ. 272.
Γ.Κ.

17.
Χαλκό ημιωβόλιο Θάσου

περ. 300 π.Χ.
Βάρος 3,252 γρ. ΜΔ. 19 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 569/1956
Ε: Κεφαλή γενειοφόρου Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά.
Ο: ΘΑΣΙΩΝ ανάμεσα σε τόξο και ρόπαλο. Εντός του τόξου οξυπύθμενος θασίτικος αμφορέας. Στο 
έξεργο μονογράφημα.

Η λατρεία του Ηρακλή είναι μία από τις σημαντικότερες στο νησί της Θάσου. Ο Ηρόδοτος, μάλι-
στα, αναφέρει ότι προϋπήρχε του αποικισμού του νησιού από τους Πάριους, ενώ τη συνδέει με τη 
λατρεία του Μελκάρτ, με τον οποίο ο Ηρακλής ταυτίζεται (βλ. σελ. 131-132 στον παρόντα τόμο 
και αρ. κατ. 328-340). Η μορφή του και τα σύμβολά του αποτελούν τους κυριότερους τύπους που 
απεικονίσθηκαν διαχρονικά στα νομίσματα της πόλης. Εδώ, γενειοφόρος και με αυστηρό ύφος, 
φορώντας τη λεοντή στο κεφάλι του, ανακαλεί στη μνήμη την αναπαράσταση του πατέρα του Δία 
στα Μακεδονικά χαλκά νομίσματα. Η παρουσία του αμφορέα ως παραπληρωματικό σύμβολο στον 
οπισθότυπο υποδεικνύει το εμπόριο κρασιού, για το οποίο η Θάσος ήταν ιδιαίτερα φημισμένη, ενώ 
οι αμφορείς της έγιναν σήμα κατατεθέν τόσο του νησιού, μαζί με τα μεταλλεία και το μάρμαρο, 
όσο και της ίδιας της ενασχόλησης με το εμπόριο κρασιού σε όλη τη Μεσόγειο. Εκτός αυτού, το 
σύμβολο αυτό αποτελεί ενδεικτικό της χρηματικής ονομαστικής αξίας των νομισμάτων αυτής της 
υποδιαίρεσης, που ισοδυναμούσαν με ένα ημιωβόλιο, σε αντίθεση με το τσαμπί σταφύλι για τα 
νομίσματα με ονομαστική αξία ενός τεταρτημορίου.

Για τον τύπο, βλ. SNG Cop., Thrace II, αρ. 1054· SNG Christomanos, αρ. 115-116· SNG KIKPE, αρ. 
346· Münzen & Medaillen Deutschland GmbH, Auction 42 (June 3, 2015), αρ. 29· Γενικά βλ. Picard 
2000, 230 (για τη λατρεία του Ηρακλή), 306-314 (γενικά για τη νομισματοκοπία της Θάσου και την 
εικονογραφία του Ηρακλή), 310 (για τη σειρά αυτή)· Stoyanov 2007.

Γ.Κ.
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18.
Χρυσός στατήρας Φιλίππων, Μακεδονία

περ. 350-330 π.Χ.
Βάρος 8,581 γρ. ΜΔ. 18,5 χιλ. Άξονας 6
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 256/1997
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή με λεοντή, που δένεται στο λαιμό με ηράκλειον άμμα, προς τα δεξιά.
Ο: Τρίποδας. Αριστερά ΦΙΛΙΠΠΩΝ. Στο πεδίο δεξιά, κεφαλή αλόγου προς τα αριστερά.

Οι Φίλιπποι αποτέλεσαν τον οχυρό οικισμό που οργάνωσε ο Φίλιππος Β΄ το 357 π.Χ. στην περιοχή 
των Κρηνίδων, αποικίας που ίδρυσαν οι Θάσιοι το 360 π.Χ. για την εκμετάλλευση των μεταλλείων του 
Παγγαίου. Ο Φίλιππος ανέκοψε τις επιθέσεις που δεχόταν η περιοχή από τους Θράκες και εδραίωσε 
εκεί την κυριαρχία του, δίνοντας στο νέο οικισμό το όνομά του, και παίρνοντας ταυτοχρόνως τον έλεγχο 
των μεταλλείων χρυσού. Τα νομίσματα των Φιλίππων, εμφανώς επηρεασμένα από τη μητρόπολη των 
Κρηνίδων Θάσο, φέρουν την κεφαλή του Ηρακλή και τον τρίποδα σαν εικονογραφικούς τύπους, τους 
οποίους στη συνέχεια υιοθέτησε και ο ίδιος ο Φίλιππος.  Τα χρυσά νομίσματα ακολουθούν τον Αττικό 
σταθμητικό κανόνα και χωρίζονται σε δύο σειρές. Στη δεύτερη σειρά φαίνεται να ανήκει το μεγαλύτερο 
μέρος των χρυσών νομισμάτων που εκδόθηκαν από το νομισματοκοπείο, ενώ, όπως προκύπτει από 
στυλιστικές παρατηρήσεις και τις μαρτυρίες των θησαυρών, η έκδοση της σειράς αυτής φαίνεται ότι 
ανήκει στην περίοδο της βασιλείας του Αλεξάνδρου Γ΄. Χρυσός στατήρας Φιλίππων σε πολύ καλή κα-
τάσταση διατήρησης περιέχονταν και στον θησαυρό IGCH 1508 από τη Σαΐδα, η απόκρυψη του οποίου 
τοποθετείται στο 324/3 π.Χ.

Για τον τύπο, βλ. BMC Macedonia, 96, αρ. 2· SNG Cop. Macedonia, αρ. 291· Bellinger 1964, 33, αρ. 
16· Mørkholm 1991, 85-86, 250· Τουράτσογλου 2010, 66-69, εικ. α στη σελ. 68· Numismatica 
Ars Classica, Auction 27 (May 12, 2004), αρ. 149 (ίδιες σφραγίδες)· Nomos AG, Auction 1 (May 6, 
2009), αρ. 46 (ίδιες σφραγίδες)· Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Auction 96 (February 
14, 2017), αρ. 1563.

Γ.Κ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
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19.
Αργυρή δραχμή Φιλίππων, Μακεδονία

περ. 350-330 π.Χ.
Βάρος 3,22 γρ. ΜΔ. 16 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Σούτζου 298
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά.
Ο: Τρίποδας. Αριστερά, ΦΙΛΙΠΠΩΝ. Δεξιά στο πεδίο, πυρσός ως σύμβολο, πάνω κλαδί δάφνης.

Ο Φίλιππος Β΄, με την απόκτηση του ελέγχου των μεταλλείων του Παγγαίου εισήγαγε τον τριμε-
ταλλισμό στη νομισματοκοπία, τη χρήση δηλαδή του χρυσού, του αργύρου και του χαλκού για την 
έκδοση νομισμάτων, εγκαινιάζοντας έτσι μία νέα εποχή στις οικονομικές συναλλαγές του αρχαίου 
κόσμου. Οι Φίλιπποι, φαίνεται να αποτέλεσαν ένα πολύ σημαντικό κέντρο για τον Μακεδόνα βασι-
λιά, δεδομένης της γειτνίασης τους με τα μεταλλεία. Ο Mørkholm εντάσσει την αργυρή αυτή δραχ-
μή στην πρώτη σειρά αυτών των εκδόσεων. Τα σπάνια αργυρά νομίσματα που εκδόθηκαν από το 
νομισματοκοπείο των Φιλίππων αποτελούσαν μία πιο ελαφριά παραλλαγή του αργυρού προτύπου 
του Φιλίππου (βλ. αρ. κατ. 97), εκδόθηκαν δηλαδή σε έναν ελαφρύ Θρακο-Μακεδονικό σταθμητικό 
κανόνα, και χρονολογούνται γύρω στο 350-330 π.Χ.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. SNG Soutzos, αρ. 298. Για τον τύπο, βλ. SNG Cop. Macedonia, αρ. 
293· SNG Lockett, αρ. 1364· SNG Ashmolean III, αρ. 2357· Σβορώνος 1904, 358, αρ. 72, πίν. 11. 22· 
Bellinger 1964, 31, αρ. 7· Mørkholm 1991, 85-86, 250. Για την εισαγωγή του τριμεταλλισμού στις 
νομισματικές εκδόσεις από τον Φίλιππο Β΄, βλ. Νομίσματα και Νομισματική, 113.

Γ.Κ.

20.
Χαλκό νόμισμα Φιλίππων, Μακεδονία

περ. 330-323 π.Χ.
Βάρος 5,928 γρ. ΜΔ. 18 χιλ. Άξονας 6
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1323β
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή με λεοντή προς τα αριστερά.
Ο: Τρίποδας. Δεξιά, ΦΙΛΙΠΠΩΝ. Αριστερά, στάχυ και Μ.

Οι Φίλιπποι έκοψαν και χαλκά νομίσματα, ακολουθώντας το παράδειγμα των τριμεταλλικών 
εκδόσεων του Φιλίππου Β΄. Η εικονογραφία που επέλεξε η πόλη ήταν ίδια και για τα τρία 
μέταλλα, με την κεφαλή του αγένειου Ηρακλή ως εμπροσθότυπο και τον τρίποδα ως οπισθό-
τυπο. Ο τύπος του αγένειου Ηρακλή είχε χρησιμοποιηθεί και στις πρώτες χαλκές εκδόσεις της 
περιοχής, όταν αυτή ιδρύθηκε ως αποικία των Θασίων στην περιοχή των Κρηνίδων, με την 
επιγραφή ΘΑΣΙΟΝ ΗΠΕΙΡΟ.

Για τον τύπο, βλ. BMC Macedonia, 97, αρ. 16· SNG Cop. Macedonia, αρ. 297· SNG Christomanos, 
αρ. 165· Roma Numismatics Ltd, E-Sale 45 (May 5, 2018), αρ. 181· Classical Numismatic Group, 
Electronic Auction 420 (May 9, 2018), αρ. 51 (για τις εκδόσεις ΘΑΣΙΟΝ ΗΠΕΙΡΟ). Για τη νομισμα-
τοκοπία των Φιλίππων, βλ. Babelon 1926, τ. IV, 741-754, πίν. CCCXXIV-CCCXXV

Γ.Κ.
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21.
Χαλκό νόμισμα Αμφιπολιτών, Μακεδονία

115-110 π.Χ.
Βάρος 8,905 γρ. ΜΔ. 22 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1904/5 ΛΗ΄ 8
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά. Στικτός κύκλος.
Ο: Λέων προς τα δεξιά. Ανάμεσα στα εμπρόσθια και τα οπίσθια πόδια του, στάχυ. Επάνω ΑΜΦΙΠΟ, 
κάτω [Λ]ΙΤΩΝ.

Για την κεφαλή του Ηρακλή στη μπροστινή όψη έχει χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο ένας χαρακτηριστι-
κός τύπος των βασιλικών μακεδονικών νομισμάτων. Παλαιότερα χάλκινα νομίσματα στο όνομα των 
Μακεδόνων, με την ίδια κεφαλή του Ηρακλή στον εμπροσθότυπο, αποδίδονται επίσης στην Αμφίπολη. 
Πρόκειται για κοπές οι οποίες χρησιμοποιούν τα ίδια ζεύγη μονογραφημάτων με νομίσματα των Μα-
κεδόνων, τα οποία φέρουν στον εμπροσθότυπο την κεφαλή του θεοποιημένου ποταμού Στρυμόνα και 
εκδόθηκαν χωρίς καμία αμφιβολία από το νομισματοκοπείο της Αμφίπολης. Ο συγκεκριμένος νομισμα-
τικός τύπος κόπηκε ταυτόχρονα με δύο άλλες νομισματικές εκδόσεις της Θεσσαλονίκης και της Πέλλας, 
όπως φαίνεται και από τη μαρτυρία των νομισματικών θησαυρών. Η κοπή νομισμάτων με την ίδια αξία, 
που εκδόθηκαν ταυτόχρονα από τις τρεις πόλεις, υποδηλώνει ότι υπήρχε μια κοινή οργανωμένη νομι-
σματική πολιτική. Αν και οι νομισματοκοπίες τους παρουσιάζουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά, η κάθε 
πόλη είναι ελεύθερη να επιλέξει τους δικούς της τύπους για τα νομίσματά της. Η επιλογή των τύπων 
εξαρτάται από την ιστορία και τη νομισματική παράδοση της κάθε πόλης.

Για τον τύπο, βλ. Κουρεμπανάς 2011, 26, εικ. 2.
Θ.Κ.

22.
Χαλκό νόμισμα Βοττεατών, Μακεδονία

α΄ μισό 2ου αι. π.Χ.
Βάρος 7,059 γρ. ΜΔ. 20 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΒΕ 655/1996
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά.
Ο: ΜΑ-ΚΕ-ΔΟΝΩΝ. Ιππέας προς τα δεξιά. Δεξιά στο πεδίο, μονογράφημα.

Αποδίδεται στους Μακεδόνες Βοττεάτες λόγω του μονογραφήματος, το οποίο φέρει. Οι Βοττεά-
τες ήταν οι κάτοικοι της κεντρικής Μακεδονίας, μεταξύ Βέροιας και Πέλλας. Η μεγάλη επέκταση 
και ανοικοδόμηση της Πέλλας πραγματοποιήθηκε την εποχή του Φιλίππου Β΄ και των Διαδόχων 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η Βέροια, χτισμένη στους πρόποδες του Βερμίου, άκμασε κατά την 
ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο, ιδίως κατά τη διάρκεια της δυναστείας των Αντιγονιδών, οι 
οποίοι κατάγονταν από αυτή την πόλη. Κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, υπήρξε η έδρα του κοινού των 
Μακεδόνων. Από τη Βέροια σώζεται ο περίφημος νόμος για τη λειτουργία του γυμνασίου της 
πόλης (2ος αι. π.Χ.). Μια από τις σημαντικότερες θεότητες που λατρεύονταν στη Βέροια ήταν ο 
Ηρακλής Κυναγίδας (προστάτης των κυνηγών). Γνωρίζουμε ότι το ιερό του Ηρακλή στην πόλη 
είχε ιδιαίτερη αίγλη. Είναι πιθανό ο συγκεκριμένος νομισματικός τύπος να έχει κοπεί στη Βέροια, 
γιατί τα περισσότερα δημοσιευμένα νομίσματα αυτού του τύπου προέρχονται από ανασκαφές 
στην περιοχή αυτή.

Για τον τύπο, βλ. BMC Macedonia, αρ. 48· SNG Cop. Macedonia Ι, αρ. 1306.
Θ.Κ.

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ
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23.
Αργυρό ημίδραχμο Σκοτούσσας, Θεσσαλία

400-380 π.Χ.
Βάρος 2,986 γρ. ΜΔ. 17 χιλ. Άξονας 9
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 552/1956
Ε: Κεφαλή γενειοφόρου Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά.
Ο: ΣΚΟ. Ημίτομο αλόγου προς τα δεξιά.

Για τον τύπο, βλ. BMC Thessaly, 49 αρ. 2· BCD Thessaly II, αρ. 735.1· Hoover 2014, αρ. 592.

24.
Αργυρό τριημιωβόλιο Σκοτούσσας, Θεσσαλία

400-380 π.Χ.
Βάρος 1,134γρ. ΜΔ. 13 χιλ. Άξονας 9
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Σούτζου 395
Ε: Κεφαλή γενειοφόρου Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά.
Ο: Σ[Κ]Ο. Ημίτομο αλόγου προς τα δεξιά.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. SNG Soutzos, αρ. 395. Για τον τύπο, βλ. BMC Thessaly, 49 αρ. 3· 
Hoover 2014, αρ. 595.

Η απεικόνιση του Ηρακλή στη νομισματική υπήρξε αγαπητό θέμα σε ολόκληρο τον ελληνικό κόσμο. 
Εκτός των Μακεδόνων βασιλέων, πολλές πόλεις, όπως η Θεσσαλική Σκοτούσσα, χρησιμοποίη-
σαν στα νομίσματά τους την κεφαλή του ήρωα με δορά λέοντος, ακολουθώντας το μακεδονικό 
πρότυπο. Η αρχαία Σκοτούσσα (Σκοτόεσσα) ανήκε στην τετράδα της Πελασγιώτιδος και βρισκό-
ταν ανάμεσα στη Φάρσαλο και τη Λάρισα. Στις αργυρές κοπές της πόλης του πρώτου τέταρτου 
του 4ου αι. π.Χ., ο ήρωας παρουσιάζεται ως άντρας μέσης ηλικίας, γενειοφόρος, με λεοντή. Το 
σωματικό και ψυχικό σθένος του ημίθεου και τα κατορθώματά του αποτελούσαν πρότυπο. Μάλι-
στα, νικητές των Ολυμπιακών Αγώνων προσπάθησαν να τον μιμηθούν, καθώς ο Ηρακλής ήταν ο 
θρυλικός ιδρυτής τους και ο πρώτος νικητής (Στράβων 8.355· Παυσανίας 5.8.1). Σύμφωνα με τον 
Παυσανία (6.5.1-9), ο Σκοτουσσαίος Πουλυδάμας, ολυμπιονίκης στα αγωνίσματα του παγκρατίου, 
της πάλης και της πυγμαχίας (408 π.Χ.), παρακινούμενος από τη φιλοδοξία του να μιμηθεί τον 
ήρωα σκότωσε ένα λιοντάρι με τα χέρια του, χωρίς να έχει κανένα όπλο. Σε ύψωμα μέσα στην 
πόλη υπήρχε ναός, το «Ηράκλειον», αφιερωμένος στον Ηρακλή.

Για την ιστορία, τη μυθολογία και τη νομισματοκοπία της περιοχής, βλ. Moustaka 1983, 66-67· 
Hansen – Nielsen 2004, 706-707.

Α.Ν.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ
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25.
Χαλκό νόμισμα Ηράκλειας, Ιλλυρία

περ. 350-320 π.Χ.
Βάρος 17,133 γρ. ΜΔ. 24 χιλ. Άξονας 9
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 574/1956
Ε: Κεφαλή νεαρού Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά, μέσα σε απλό ταινιωτό πλαίσιο.
Ο: Τόξο και ρόπαλο, κάτω ΗΡΑΚΛ, σφαιρίδιο στο κέντρο· όλη η παράσταση σε απλό ταινιωτό 
πλαίσιο.

Η Ηράκλεια Λυγκηστίς, στην Ιλλυρία, ιδρύθηκε από τον Φίλιππο Β΄ στα μέσα του 4ου αι. π.Χ. Ονο-
μάστηκε Ηράκλεια προς τιμήν του Ηρακλή, μυθικού προγόνου του οίκου του Μακεδόνα βασιλιά, 
και Λυγκηστίς από την περιοχή της Λυγκηστίδος που κατέλαβε ο Φίλιππος (Erdeljan – Vranesevic 
2016, 99). Η κεφαλή του ήρωα και τα σύμβολά του απεικονίζονται στα νομίσματα της πόλης ως 
άλλα λαλούντα σύμβολα.

Για τον τύπο, βλ. Weber Collection ΙΙ, 245, αρ. 2980, πίν. 115· SNG Cop. Thessaly – Illyricum, αρ. 537· 
SNG KIKPE, αρ. 518. 

Γ.Κ.

26.
Αργυρό ημίδραχμο Δυρραχίου, Ιλλυρία

3ος αι. π.Χ.
Βάρος 1,96 γρ. ΜΔ. 14 χιλ. Άξονας 6
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Σούτζου 418
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά.
Ο: ΔΥΡ. Πήγασος προς τα δεξιά.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. SNG Soutzos, αρ. 418.

ΙΛΛΥΡΙΑ

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ
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27.
Αργυρό ημίδραχμο Δυρραχίου, Ιλλυρία

3ος αι. π.Χ.
Βάρος 1,712 γρ. ΜΔ. 14 χιλ. Άξονας 9
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Μουρούζη 882
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή με λεοντή, που δένει στον λαιμό, προς τα δεξιά. Στικτός κύκλος.
Ο: ΔΥΡ. Πήγασος. Κάτω, ΛΕ.

Για τον τύπο βλ. SNG Fitzwilliam IV, αρ. 2534.

Το Δυρράχιον / Επίδαμνος ιδρύθηκε στην ακτή της Ιλλυρίας, στη χώρα των βαρβάρων Ταυλαντίων, από 
την Κέρκυρα, με τη συμμετοχή της Κορίνθου και άλλων Δωριέων, το 626/5 π.Χ. (Ευσέβιος 2.88-89). 
Οικιστής ήταν ο Κορίνθιος Φαλίας, γιος του Ερατοκλείδη, απόγονος του Ηρακλή (Θουκυδίδης 1.24.1-4). 
Ο Αππιανός (Ρωμαϊκή Ἱστορία 2.39) αναφέρει έναν μύθο που εξηγεί την ύπαρξη των δύο ονομάτων της 
πόλης. Ο βάρβαρος βασιλιάς της περιοχής, Επίδαμνος, ίδρυσε μια πόλη κοντά στη θάλασσα και της έδωσε 
το όνομά του. Ο γιος της κόρης του, ο Δύρραχος, ίδρυσε το επίνειο της πόλης και το ονόμασε Δυρράχιον. 
Στον πόλεμο με τα αδέρφια του, ο Δύρραχος συμμάχησε με τον Ηρακλή, με αντάλλαγμα μέρος της επι-
κράτειας. Για τον λόγο αυτό οι Δυρράχιοι θεωρούσαν τον Ηρακλή ως ιδιοκτήτη της επικράτειάς τους και 
ιδρυτή τους. Χωρίς, ωστόσο, να αρνούνται τον Δύρραχο, τιμούσαν τον Ηρακλή περισσότερο κι από θεό. Η 
προτίμηση από τους Δυρράχιους για τον Ηρακλή «θεό» έναντι του ηρωικού οικιστή Δύρραχου είναι σίγου-
ρα ένα ιστορικό στοιχείο. Η προτίμηση επιβεβαιώνεται και από τους νομισματικούς εικονογραφικούς τύ-
πους, που από τον 4ο αι. π.Χ. απεικονίζουν τον ήρωα. Ο Ηρακλής δεν ήταν μόνο οικιστής του Δυρραχίου, 
αλλά και ηγεμόνας. Εισήγαγε τους κανόνες της σωστής διαίρεσης της γης από κοινού με τον αυτόχθονα 
πληθυσμό και έθεσε τέλος στη βαρβαρότητα, προβάλλοντας τον ρόλο που έπαιξαν οι Έλληνες ιστορικά.

Για τον τύπο και τη νομισματοκοπία της πόλης, βλ. SNG Cop. Thessaly – Illyricum, αρ. 435· Antonetti 
2007, 89-112· Meta 2015.

Α.Ν.

28.
Χαλκό νόμισμα Κέρκυρας, Ήπειρος

229-48 π.Χ.
Βάρος 6,247 γρ. ΜΔ. 20 χιλ. Άξονας 11
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 598/1956
Ε: Κεφαλή νεαρού, αγένειου Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά.
Ο: Πλώρη πλοίου προς τα δεξιά. Επάνω, ΔΑΜΟ/ΣΤΡΑΤΟΣ, σε δύο στίχους, και το εθνικό ΚΟΡ σε 
μονογράφημα.

Το 229/8 π.Χ. η Ρώμη έκανε την εμφάνισή της στη Βαλκανική, εκμεταλλευόμενη την αδυναμία 
των Μακεδόνων. Οι Ιλλυριοί, έχοντας αναδειχθεί σε μία ισχυρή πειρατική δύναμη, αποτελούσαν 
σημαντικό εμπόδιο στις εμπορικές δραστηριότητες μεταξύ των πόλεων του Ελλαδικού χώρου 
και της Ιταλικής χερσονήσου. Η Αχαϊκή και η Αιτωλική Συμπολιτεία δεν κατάφεραν να αναχαιτί-
σουν την επεκτατική τάση των Ιλλυριών, οι οποίοι μάλιστα εγκατέστησαν φρουρά στην Κέρκυρα, 
με σκοπό τον έλεγχο των θαλάσσιων διαδρομών της νότιας Αδριατικής. Με την επέμβαση της 

ΗΠΕΙΡΟΣ
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Ρώμης και μετά τον σύντομο Πρώτο Ιλλυρικό Πόλεμο το ίδιο έτος, οι Ιλλυριοί αναγκάστηκαν να 
υποχωρήσουν, ενώ η Ρώμη πήρε υπό την προστασία της την Κέρκυρα, την Απολλωνία και την Επί-
δαμνο, χωρίς την ύπαρξη, ωστόσο, κάποιας τυπικής επικύρωσης αυτής της προστασίας, ή μόνιμης 
ρωμαϊκής εγκατάστασης, ενώ στα χρόνια που ακολούθησαν η Κέρκυρα αποτέλεσε ναυτική βάση 
της Ρώμης (Hammond 1968· Gehrke 2003, 161). Σε αυτή την περίοδο που ξεκινάει το 229/8 π.Χ., 
οπότε η Κέρκυρα ουσιαστικά βρίσκεται υπό Ρωμαϊκό έλεγχο, ξεκινάει η έκδοση χαλκών νομισμά-
των. Χαρακτηριστικό της πλειονότητας των κοπών αυτών αποτελεί η αναγραφή του ονόματος του 
υπευθύνου κοπής ή του αξιωματούχου επικεφαλής. Έχει προταθεί ο συσχετισμός των ονομάτων 
αυτών με τους επώνυμους πρυτάνεις που είναι ιδιαίτερα γνωστοί στην Κέρκυρα μέσα από τις επι-
γραφικές μαρτυρίες, από τον 4ο αι. π.Χ. έως τον 1ο αι. μ.Χ. (βλ. Sherk 1990, 260).

Για τον τύπο, βλ. SNG Cop. Thessaly – Illyricum, αρ. 230· Classical Numismatic Group, Electronic 
Auction 328 (June 11, 2014), αρ. 96.

Σ.Δ.

29.
Χαλκό νόμισμα Κέρκυρας, Ήπειρος

229-48 π.Χ.
Βάρος 11,315 γρ. ΜΔ. 27 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 546/1956
Ε: Επικαλυπτόμενες κεφαλές Κέρκυρας με στεφάνη και νεαρού, αγένειου Ηρακλή με λεοντή, προς 
τα δεξιά.
Ο: Πλώρη πλοίου προς τα δεξιά. Επάνω, [KO]ΡΚΥΡΑΙ[ΩΝ] / ΑΡΙΣΤΕΑΣ / ΑΡΙΣΤΩΝΟΣ, σε τρεις 
στίχους. Στην καρίνα του πλοίου ΝΙΚΑ. Στο έξεργο κλαδί φοίνικα (;).

Η μορφή του Ηρακλή στο νόμισμα αυτό, νέου, αγένειου, με τη λεοντή, συνοδεύεται από την προ-
σωποποίηση της Κέρκυρας. Ο εικονογραφικός αυτός τύπος φαίνεται να επηρεάζεται στην απόδοση 
των δύο μορφών από τα νομίσματα της γειτονικής Ηπείρου που απεικονίζουν τις επικαλυπτόμενες 
κεφαλές του Δία και της Διώνης. Οι νομισματικοί τύποι των χαλκών νομισμάτων της Κέρκυρας συ-
μπληρώνονται με τις απεικονίσεις του Ποσειδώνα, της Διώνης, και του Διονύσου. Το νόμισμα αυτό 
εντάσσεται από τον Gardner (1881, 94-96) σε μία σειρά χαλκών νομισμάτων που εκδόθηκαν κατά 
την περίοδο της Ρωμαϊκής κυριαρχίας της Κέρκυρας και συνδέονται με διάφορους ναυτικούς αγώ-
νες. Το συγκεκριμένο μάλιστα παράδειγμα συνδέεται λόγω της επιγραφής ΝΙΚΑ στην καρίνα με 
κάποια νίκη των Κερκυραίων σε έναν ναυτικό αγώνα. Στο πλαίσιο αυτό, δηλαδή μίας επετειακής 
έκδοσης για τον εορτασμό μίας νίκης των Κερκυραίων σε κάποιον ναυτικό αγώνα, θα μπορούσε να 
δικαιολογηθεί από τη μία πλευρά η ίδια η επιγραφή ΝΙΚΑ, αλλά και το κλαδί στο έξεργο, και από 
την άλλη η σπανιότητα του συγκεκριμένου τύπου, του οποίου ελάχιστα παραδείγματα είναι γνωστά.

Για τον τύπο, βλ. Gardner 1881, 95, αρ. 4· BMC Thessaly to Aetolia, 146, αρ. 493· SNG Cop. 
Thessaly – Illyricum, αρ. 227· Münzen & Medaillen Deutschland GmbH, Auction 17 (October 4, 
2005), αρ. 611.

Σ.Δ.

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ
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30.
Αργυρή δραχμή Αλυζίας, Ακαρνανία

περ. 430-400 π.Χ.
Βάρος 2,088 γρ. ΜΔ. 14 χιλ. Άξονας 6
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 563/1956
Ε: Κεφαλή γενειοφόρου Ηρακλή με λεοντή σε απόδοση τριών τετάρτων.
Ο: Δ Ρ Α. Ρόπαλο, τόξο και φαρέτρα σε έγκοιλο τετράγωνο.

Ο τύπος αυτός παραδοσιακά αποδιδόταν στην Ηράκλεια, ενώ η κεφαλή στην εμπρόσθια όψη ταυ-
τιζόταν σε ορισμένες περιπτώσεις λανθασμένα με τον Αχελώο. Η πόλη της Ηράκλειας αναφέρεται 
στον Στέφανο Βυζάντιο (IACP 359, 120), ενώ τα ερείπιά της έχουν εντοπιστεί στον Καρβασσαρά 
στον Αμβρακικό κόλπο, κοντά στη Βόνιτσα «Λιμναία». Ωστόσο, όπως υποστηρίζει η Psoma (2007, 
18-19), το νόμισμα αυτό έχει εκδοθεί από την ακαρνανική πόλη της Αλυζίας. Στην Αλυζία είναι 
γνωστή η ύπαρξη ιερού του Ηρακλή (Στράβων 10.2.21). H επιγραφή στον οπισθότυπο του νομί-
σματος, το οποίο ακολουθεί έναν ελαφρύτερο κορινθιακό σταθμητικό κανόνα, ίσως επηρεασμένο 
από τον κερκυραϊκό, συσχετίζεται με την ονομαστική του αξία, ΔΡΑ = 1 δραχμή.

Για τον τύπο, βλ. SNG Cop., Epirus – Acarnania, αρ. 325 (αποδίδεται στην Ηράκλεια Τραχίνια)· Brett 
1974, 128, αρ. 947, πίν. 50 (αβέβαιο νομισματοκοπείο, ίσως της Αλυζίας;)· BCD Akarnanien und 
Aitolien, αρ. 172 (αποδίδεται στην Ηράκλεια Τραχίνια, ενώ η μορφή στον εμπροσθότυπο ταυτίζεται 
λανθασμένα με τον Αχελώο). Για την απόδοση στην Αλυζία, βλ. Psoma 2007, 14, 18-19, εικ. 17.

Γ.Κ.

31.
Χαλκό νόμισμα Αλυζίας, Ακαρνανία

τέλη 4ου αι. π.Χ.
Βάρος 6,923 γρ. ΜΔ. 20 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1910-1911, ΛΑ 23
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά.
Ο: Τόξο, ρόπαλο και φαρέτρα. ΑΛΥΖ-ΑΙΩΝ σε δύο στίχους ανάμεσα στα όπλα.

Η πόλη της Αλυζίας βρισκόταν στη δυτική ακτή της Ακαρνανίας και διέθετε δικό της λιμάνι, όπου, σύμ-
φωνα με τον Στράβωνα (10.2.21), βρισκόταν ιερό τέμενος του Ηρακλή. Από αυτό κάποιος Ρωμαίος 
στρατηγός αφαίρεσε και μετέφερε στη Ρώμη τους «άθλους του Ηρακλή», έργα του Λυσίππου. Το παρόν 
νόμισμα ανήκει στη δεύτερη σειρά των χαλκών εκδόσεων της πόλης, η οποία παρουσιάζει μία σημαντι-
κή ιδιαιτερότητα. Όλα τα νομίσματα, είναι επικεκομμένα επάνω σε χαλκά νομίσματα του Φιλίππου Β΄ 
(Κρεμύδη-Σισιλιάνου 2000, 62-63, αρ. 3). Εδώ, σε άξονα 4 στον εμπροσθότυπο, διακρίνεται η νεανική 
κεφαλή των νομισμάτων του Φιλίππου, ο λαιμός της οποίας ξεχωρίζει στο πίσω μέρος της κεφαλής 
του Ηρακλή, καθώς και η μύτη και τα χείλη στον λαιμό του ήρωα· στον οπισθότυπο σε άξονα 6, διακρί-
νονται κατάλοιπα της επιγραφής ΦΙΛΙΠΠΟΥ, η ουρά και τα πόδια του αλόγου. Το φαινόμενο αυτό είναι 
γενικευμένο για τις ακαρνανικές πόλεις και σχετίζεται πιθανόν με την παρουσία του Κασσάνδρου στην 
περιοχή το 314-311 π.Χ., οπότε μεταφέρθηκαν μεγάλες ποσότητες χαλκών νομισμάτων, κυρίως στους 
τύπους του Φιλίππου Β΄, που εκδίδονταν ακόμα. (Κρεμύδη-Σισιλιάνου 2000, 65-71).

Για τον τύπο, βλ. Κρεμύδη-Σισιλιάνου 2000, 63 εικ. 3-3α και 72 αρ. 3· Psoma 2007, 14, 23 αρ. 16.
Σ.Δ.

ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
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32.
Αργυρή δραχμή Λευκάδος, Ακαρνανία

167-100 π.Χ.
Βάρος 4,35 γρ. ΜΔ. 20 χιλ. Άξονας 2
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Μουρούζη 689
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή με λεοντή, που δένει στον λαιμό, προς τα δεξιά.
Ο: Ρόπαλο. Επάνω ΛΕΥΚΑΔΙΩ-И, κάτω ИΙΚΟΒΟΥΛΟC. Εντός στεφάνου δρυός.

Για τον τύπο, βλ. SNG Cop. Epirus – Acarnania, αρ. 385 (διαφορετικός υπεύθυνος κοπής)· Classical 
Numismatic Group, Triton XXI (January 9, 2018), αρ. 411.

33.
Χαλκό νόμισμα Λευκάδος, Ακαρνανία

167-100 π.Χ.
Βάρος 5,03 γρ. ΜΔ. 21 χιλ. Άξονας 3
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Μουρούζη 845
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή με λεοντή, που δένει στον λαιμό, προς τα δεξιά.
Ο: Ρόπαλο. Επάνω δυσανάγνωστο ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ, κάτω αδιάγνωστο όνομα υπεύθυνου κοπής. Εντός 
στεφάνου δρυός.

Για τον τύπο, βλ. BCD Akarnanien und Aitolien, αρ. 323-325 (ποικιλία).

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ
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34.
Χαλκό νόμισμα Λευκάδος, Ακαρνανία

167-100 π.Χ.
Βάρος 5,942 γρ. ΜΔ. 22 χιλ. Άξονας 11
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 566/1956
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή με λεοντή, που δένει στον λαιμό, προς τα δεξιά. Επάνω από τον αρι-
στερό του ώμο, ρόπαλο.
Ο: Χέλυς. Αριστερά ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ, δεξιά ΑΡΤΕΜΑΣ.

Για τον τύπο, βλ. BCD Akarnanien und Aitolien, αρ. 319.

35.
Χαλκό νόμισμα Λευκάδος, Ακαρνανία

167-100 π.Χ.
Βάρος 4,508 γρ. ΜΔ. 20 χιλ. Άξονας 3
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Μουρούζη 868
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή με λεοντή, που δένει στον λαιμό, προς τα δεξιά. Επάνω από τον αρι-
στερό του ώμο, ρόπαλο.
Ο: Επτάχορδη κιθάρα. Περιμετρικά ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ ΦΙΛΗΜΩΝ ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ.

Για τον τύπο, βλ. BCD Akarnanien und Aitolien, αρ. 322.
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36.
Χαλκό νόμισμα Λευκάδος, Ακαρνανία

167-100 π.Χ.
Βάρος 4,079 γρ. ΜΔ. 19 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Μουρούζη 817
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή προς τα δεξιά. Η λεοντή, δεμένη στον λαιμό, πέφτει επάνω στους 
ώμους του. Εντός στικτού κύκλου.
Ο: Ρόπαλο. Επάνω ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ, κάτω μονογράφημα και ΔΙΩΝ. Εντός στεφάνου δρυός.

Για τον τύπο, βλ. BCD Akarnanien und Aitolien, αρ. 329.

Η Λευκάδα, αποικία της Κορίνθου, εμφανίζει ήδη από την ύστερη αρχαϊκή περίοδο πλούσια 
νομισματοκοπία, στα πρότυπα της μητρόπολής της, τόσο από άποψη παραγωγής όσο και από 
άποψη εικονογραφίας (Κρεμύδη-Σισιλιάνου 2000, 64-65). Το 197 π.Χ. περνάει κάτω από τον 
έλεγχο της Ρώμης, μοιραζόμενη το 196 π.Χ. την «ελευθερία» που διακήρυξε ο Φλαμινίνος για 
όλες τις ελληνικές πόλεις (Gehrke 2003, 171), αποσπασμένη ωστόσο από το Ακαρνανικό Κοι-
νό. Στην πλούσια νομισματική παραγωγή της Λευκάδας που χαρακτηρίζει την περίοδο 167-100 
π.Χ., διαπιστώνουμε μία σημαντική αλλαγή. Το εθνικό πλέον αναγράφεται ολόκληρο, και όχι συ-
ντετμημένο Λ ή ΛΕ, ενώ συνοδεύεται και από το όνομα του αξιωματούχου – υπεύθυνου κοπής. Η 
μορφή του Ηρακλή εμφανίζεται ήδη στα νομίσματα του Ακαρνανικού Κοινού που εκδίδονται από 
τη Λευκάδα στον 3ο αι. π.Χ. στον τύπο κεφαλή Ηρακλή / κεφαλή Αχελώου, ωστόσο σε αυτή την 
περίοδο τον συναντάμε σε διάφορες σειρές, κυρίως χαλκών, αλλά και αργυρών υποδιαιρέσεων 
με διάφορους συνδυασμούς τύπων. Στα νομίσματα της Λευκάδας ο ήρωας απεικονίζεται αγέ-
νειος, ενώ, με εξαίρεση τη σειρά στην οποία ανήκει το αρ. κατ. 36, φέρει τη λεοντή στην κεφαλή 
του. Στις χαλκές εκδόσεις της Λευκάδας σε αυτή την περίοδο η μορφή του Ηρακλή χαρακτηρί-
ζεται από πλαδαρότητα, ωστόσο, στο αρ. κατ. 36 βλέπουμε τον χαράκτη να «πειραματίζεται» με 
άλλες εικονογραφικές εκδοχές του ήρωα, επηρεασμένος ίσως από τον τύπο του αναπαυόμενου 
Ηρακλή, που συναντάμε συχνά στην τέχνη γενικότερα, αλλά και στη νομισματική ειδικότερα από 
την περίοδο αυτή και εξής, διατηρώντας ωστόσο την αγένεια εκδοχή που ακολουθεί το νομισμα-
τοκοπείο. Η σειρά των νομισμάτων που ανήκει το αρ. κατ. 36 έχει προφανώς εκδοθεί παράλληλα 
με ή αμέσως μετά τη σειρά των νομισμάτων που φέρουν στον οπισθότυπο την χέλυν (αρ. κατ. 
34), αφού υπάρχουν παραδείγματα με τον ίδιο υπεύθυνο κοπής (ΑΡΤΕΜΑΣ). Όσον αφορά τους 
αξιωματούχους – υπεύθυνους κοπής των οποίων τα ονόματα αναγράφονται στα νομίσματα της 
Λευκάδας, το όνομα που χαράσσεται στο αρ. κατ. 32 νόμισμα είναι σπάνιο και απαντά μόνο σε 
τρία γνωστά παραδείγματα.

Για τον κοινό υπεύθυνο κοπής των σειρών των αρ. κατ. 34 και αρ. κατ. 36, βλ. Roma Numismatics 
Ltd – E-Sale 15 (January 31, 2015), αρ. 46. Για τη σπανιότητα του ονόματος του αρ. κατ. 32, βλ. τη 
σημείωση στο Classical Numismatic Group, Triton XXI (January 9, 2018), αρ. 411.

Σ.Δ.

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ
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37.
Αργυρός στατήρας Θήβας, Βοιωτία

περ. 440-425 π.Χ.
Βάρος 12,063 γρ. ΜΔ. 22 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 549/1956
Ε: Βοιωτική ασπίδα.
Ο: Κεφαλή Ηρακλή προς τα αριστερά σε έγκοιλο τετράγωνο.

Η Θήβα είναι ο γενέθλιος τόπος του Ηρακλή. Χώρος αφιερωμένος στον ήρωα έχει εντοπιστεί 
κοντά στις Ηλέκτρες πύλες, τις κυριότερες πύλες της αρχαίας Θήβας, καθώς αποτελούσαν την 
είσοδο στην πόλη διά της οδού που οδηγούσε εκεί από την Αθήνα μέσω των Πλαταιών. Ο Ηρα-
κλής πέρασε την παιδική του ηλικία στην ευρύτερη περιοχή της Θήβας, ενώ πολλοί από τους μι-
κρότερους άθλους του σχετίζονται με την ίδια την πόλη. Ήταν ο προστάτης της Θήβας, κατάφερε 
τη μεγάλη νίκη της έναντι του Ορχομενού, και «έδωσε» στο Βοιωτικό κοινό το σύμβολό του για 
τα νομίσματα, τη Βοιωτική ασπίδα, την ασπίδα του δηλαδή (Hammond 2000, 87· Olalla – Priego 
2001, 146-147· Kühr 2006, 370-371). Η Θήβα εξέδωσε δικά της νομίσματα στο β΄ μισό του 
5ου αι. π.Χ., όπως και η Τανάγρα και οι Θεσπιές από το Βοιωτικό Κοινό, διατηρώντας τον βασικό 
τύπο του Κοινού, τη βοιωτική ασπίδα, ως εμπροσθότυπο. Σε αυτή τη σειρά ο ήρωας προστάτης 
και πρόμαχος της Θήβας εικονίζεται γενειοφόρος, με ατημέλητα γένια, αλλά με βλέμμα άγρυπνο, 
έτοιμος να αντιμετωπίσει κάθε εχθρό της γενέτειράς του και να υπερασπιστεί τα δίκαιά της. 
Μέσα από ένα δυναμικό πορτρέτο με προσεγμένες αναλογίες αναδεικνύεται το σθένος και η 
ισχυρή προσωπικότητα του ήρωα. 

Για τον τύπο, βλ. BMC Central Greece, 73, αρ. 49, πίν. XIII. 2· Babelon Traite II, 3, αρ. 236, πίν. CC, εικ. 5· 
Jameson I, 268, αρ. 1161, πίν. LX· Weber II, 307, αρ. 3252, πίν. 122· BCD Boiotia, 81, αρ. 421.

Γ.Κ.

ΒΟΙΩΤΙΑ
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38.
Αργυρός οβολός Θήβας, Βοιωτία

395-387 π.Χ. / 368-364 π.Χ.
Βάρος 0,79 γρ. ΜΔ. 10 χιλ. Άξονας 9
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Σούτζου 595
Ε: Βοιωτική ασπίδα.
O: Κεφαλή νεαρού Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά. Στο πεδίο δεξιά Θ Ε.

Η σφραγίδα του οπισθοτύπου, στην οποία αποτυπώνεται το όμορφο νεανικό πρόσωπο του Ηρακλή, 
φέρει έντονα τα ίχνη της φθοράς από τη χρήση, ενώ κατά την κοπή του νομίσματος έχει μετακινηθεί. 
Παρόλα αυτά, το πορτρέτο, που πλέον απεικονίζει τον ήρωα αγένειο και νέο, ξεχειλίζει από ζωντάνια 
και δύναμη. Ο Ηρακλής είχε δείξει ήδη από μικρή ηλικία τη δύναμή του. Κατά τη διάρκεια της εκ-
παίδευσής του έλαβε χώρα και το γνωστό περιστατικό με τον Λίνο, τον δάσκαλο μουσικής που στην 
προσπάθειά του να τιμωρήσει τον ήρωα γιατί ήταν ανυπάκουος, ο Ηρακλής τον σκότωσε χτυπώντας 
τον δυνατά στο κεφάλι (Grimal 1991, 250-251· Olalla – Priego 2001, 146-147).

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. SNG Soutzos, αρ. 595. Για τον τύπο, βλ. SNG Cop. Aetolia-
Euboia, αρ. 354-355· Warren 1989, 292, αρ. 8, πίν. LXVII· Babelon Traite II, 3, αρ. 268, πίν. CCΙ, 
εικ. 29-30· BCD Boiotia, 261, αρ. 535.

Γ.Κ.

39.
Αργυρή δραχμή Καρύστου, Εύβοια

411-336 π.Χ. / περ. 338-305 π.Χ.
Βάρος 3,912 γρ. ΜΔ. 16 χιλ. Άξονας 4
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 553/1956
Ε: Γενειοφόρος κεφαλή Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά.
Ο: ΚΑΡΥ. Βους καθήμενος προς τα αριστερά, σύμβολο ρόπαλο.

Η πόλη της Καρύστου, εντάχθηκε στο α΄ μισό του 5ου αι. π.Χ. στην Αθηναϊκή Συμμαχία. Όλες οι πόλεις που 
ανήκαν σε αυτήν αναγκάστηκαν με ψήφισμα των Αθηναίων του 450-446 π.Χ. να σταματήσουν την έκδοση 
αργυρών νομισμάτων και να καλύπτουν τις ανάγκες τους με Αθηναϊκά νομίσματα. Οι Ευβοϊκές πόλεις, που 
είχαν επαναστατήσει εναντίον της συμμαχίας, αναγκάστηκαν το 446 π.Χ. να επανέλθουν σε αυτήν. Το 411 
π.Χ., όμως, μετά την τραγική καταστροφή των Αθηναίων στη Σικελική εκστρατεία, οι Ευβοείς αποστάτησαν 
εκ νέου και τάχθηκαν με το πλευρό των Βοιωτών. Έτσι, η χρονολογία αυτή αποτελεί και ένα terminus post 
quem για την επαναλειτουργία του νομισματοκοπείου της Καρύστου. Το 375 π.Χ. οργανώνεται η Ευβοϊκή 
Συμπολιτεία, η οποία διαλύθηκε το 338 π.Χ. από τον Φίλιππο Β ,́ μετά τη νίκη του στη Μάχη της Χαιρώ-
νειας. O Mørkholm χρονολογεί τις δραχμές αυτές, που εκδόθηκαν σύμφωνα με τον χαλκιδικό σταθμητικό 
κανόνα, στην περίοδο 338-305 π.Χ., μετά τη διάλυση της Ευβοϊκής Συμπολιτείας. Η αγελάδα αποτέλεσε 
εικονογραφικό τύπο στα νομίσματα της Καρύστου ήδη από τις αρχαϊκές της κοπές, ενώ συναντάται και 
στις εκδόσεις άλλων Ευβοϊκών πόλεων, καθώς και του Ευβοϊκού Κοινού. 

Για τον τύπο, βλ. SNG Cop. Aetolia-Euboea, αρ. 418· SNG Christomanos, αρ. 830· BCD Euboia, 105, 
αρ. 555· Τσούρτη 1992, 55-59.

Γ.Κ.

ΕΥΒΟΙΑ

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ
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40.
Αργυρή δραχμή Καρύστου, Εύβοια

411-336 π.Χ. / περ. 338-305 π.Χ.
Βάρος 3,904 γρ. ΜΔ. 15 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Σούτζου 624
Ε: Γενειοφόρος κεφαλή Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά
O: ΚΑΡ. Βους καθήμενος προς τα αριστερά, σύμβολο ρόπαλο.

Σύμφωνα με το μύθο, μετά τη μάχη εναντίον των Λαπιθών, ο Ηρακλής σκότωσε τον βασιλιά των 
Δρυόπων, ο οποίος είχε διαπράξει ιεροσυλία πραγματοποιώντας συμπόσιο στο ιερό τέμενος του 
Απόλλωνα, κατέλαβε το βασίλειό του και εκτόπισε τους κατοίκους, ένα μέρος των οποίων ίδρυσε 
την Κάρυστο (Grimal 1991, 265-266). Η λατρεία του ήρωα στην Κάρυστο μαρτυρείται από τον 
Δίωνα Χρυσόστομο. Η απεικόνιση της κεφαλής του Ηρακλή στα νομίσματα της Καρύστου είναι πι-
θανότερο να ξεκινάει στις αρχές του 4ου αι. π.Χ., όταν φαίνεται να αυξάνεται και το ενδιαφέρον για 
τη λατρεία του, οπότε και κατασκευάζεται πιθανότατα ο ναός του που αναφέρεται σε μεταγενέστε-
ρες επιγραφές. Επίσης, η επιλογή του ήρωα για τη θεματολογία των νομισμάτων είναι πιθανό να 
επηρεάζεται από τη Βοιωτία και ιδιαίτερα από τη Θήβα, με την οποία η Κάρυστος εκείνη την εποχή 
είχε αναπτύξει συμμαχικές σχέσεις και στις νομισματικές εκδόσεις της οποίας απεικονίζεται επίσης 
ο ήρωας. Οι αργυρές εκδόσεις της Καρύστου ακολουθούν τον χαλκιδικό σταθμητικό κανόνα, ενώ 
χρονολογούνται από τον Mørkholm στην περίοδο 338-305 π.Χ.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. SNG Soutzos, αρ. 624. Για τον τύπο, βλ. SNG Christomanos, αρ. 831· 
Robinson 1952· Αιγαίο Νομισμάτων, 52.

Γ.Κ.

41.
Χρυσή δραχμή Καρύστου, Εύβοια

περ. 313 π.Χ.
Βάρος 3,188 γρ. ΜΔ. 13 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1905-6 ΙΖ 1033
Ε: Κεφαλή γενειοφόρου Ηρακλή προς τα δεξιά.
O: ΚΑΡΥ. Βους καθήμενος προς τα αριστερά, επάνω τρίαινα, κάτω σύμβολο ρόπαλο.

Η Κάρυστος μόνη απ’ όλες τις Ευβοϊκές πόλεις έκοψε και χρυσό νόμισμα, τη «χρυσή Καρυστία», 
όπως αναφέρεται στα ευρετήρια της Δήλου του έτους 224 π.Χ. Έχει κοπεί σύμφωνα με το σταθ-
μητικό κανόνα της Σάμου. Ο Melville Jones προτείνει ότι τα χρυσά αυτά νομίσματα κόπηκαν για 
να πληρωθούν οι Σάμιοι μισθοφόροι, τους οποίους ο Πτολεμαίος, ο ανιψιός του Αντίγονου του 
Μονόφθαλμου, έφερε το 313 π.Χ. στην Εύβοια για να υποκινήσουν επανάσταση ενάντια στους 
Μακεδόνες, επανάσταση στην οποία η Κάρυστος είχε λάβει ενεργό μέρος (Τσούρτη 1999, 22, εικ. 
21). Στην οπίσθια όψη εικονίζεται ο συνηθισμένος τύπος με τον καθήμενο βου. Στην εμπρόσθια 
όψη εικονίζεται ένα εκπληκτικό πορτρέτο της πρώιμης ελληνιστικής εποχής, που απεικονίζει γλα-
φυρά τον χαρακτήρα του ήρωα. Ένα σκληρό πρόσωπο, ιδιαίτερα αυστηρό, που εκπέμπει διάχυτα 
το σθένος και την πυγμή του.

Για τον τύπο, βλ. SNG Cop. Aetolia-Euboea, αρ. 418· BMC Central Greece, 103, αρ. 17, πίν. XIX. 1· 
Hipólito 1996, 132, αρ. 108· BCD Euboia, 108, αρ. 573. Για τη χρονολόγηση των χρυσών δραχμών 
της Καρύστου, βλ. Melville Jones 1980.

Γ.Κ.
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42.
Χαλκό νόμισμα Καρύστου, Εύβοια

3ος – 1ος αι. π.Χ.
Βάρος 4,579 γρ. ΜΔ. 19 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1906/7 ΚΖ΄ 89
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά.
Ο: ΚΑ και μονογράφημα. Προτομή βοός με ταινίες προς τα δεξιά.

Για τον τύπο, βλ. SNG Cop. Aetolia – Euboea, αρ. 421· BCD Euboia, αρ. 586..

43.
Χαλκό νόμισμα Καρύστου, Εύβοια

3ος – 1ος αι. π.Χ.
Βάρος 3,21 γρ. ΜΔ. 18 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Σούτζου 625 
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά.
Ο: ΚΑ και μονογράφημα. Προτομή βοός με ταινίες προς τα δεξιά.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. SNG Soutzos, αρ. 625.

Το εικονογραφικό θεματολόγιο των νομισματικών εκδόσεων των ευβοϊκών πόλεων και της Ευβο-
ϊκής Συμπολιτείας περιλαμβάνει παραστάσεις που συνδέονται με την τοπική χλωρίδα και πανίδα, 
καθώς και με τη λατρεία θεοτήτων και ηρώων. Η παράσταση του μοσχαριού-αγελάδας, κατεξοχήν 
τύπος των εν λόγω νομισμάτων, απεικονίζεται ήδη από το τρίτο τέταρτο του 6ου αι. π.Χ. στους 
στατήρες της Καρύστου και υποδηλώνει την κύρια πηγή πλούτου του νησιού (Χιδίρογλου 2012, 
378) και πιθανόν «κάποιας μορφής εξάρτηση της Καρύστου από την Ερέτρια» (Τσούρτη 1999, 
14-16 και 21). Επιγραφή που αναφέρεται στην ύπαρξη ηρώου του Ηρακλή ελληνιστικών χρόνων 
στην πόλη της Καρύστου, τα αρχαιολογικά ευρήματα, όπως το αναθηματικό ανάγλυφο του 2ου αι. π.Χ. 
με τον ανακεκλιμένο Ηρακλή (Χιδίρογλου 2012, 341-342 και 543-552) και οι νομισματικοί τύποι 
μαρτυρούν τη λατρεία του θεού-ήρωα στην πόλη από τον 4ο αι. π.Χ.

Β.Σ.

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ
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44.
Αργυρός οβολός Κλεωνών, Αργολίδα

περ. μέσα 5ου αι. π.Χ.
Βάρος 0,904 γρ. ΜΔ. 9 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Σούτζου 1091
Ε: Κεφαλή νεαρού Ηρακλή με λεοντοκεφαλή προς τα αριστερά.
O: Κ σε έγκοιλο τετράγωνο.

Οι Κλεωνές εμφανίζονται σε δύο περιστατικά που σχετίζονται με τη δράση του Ηρακλή στην 
Πελοπόννησο. Στην πρώτη περίπτωση, πριν αντιμετωπίσει ο ήρωας το λιοντάρι της Νεμέας 
φιλοξενήθηκε στις Κλεωνές από έναν φτωχό χωρικό, τον Μόλορχο, ο γιος του οποίου είχε 
σκοτωθεί από το λιοντάρι. Ο Μόλορχος για να τιμήσει τον καλεσμένο του θέλησε να θυσιάσει 
το μοναδικό κριάρι που είχε. Ο Ηρακλής τον απέτρεψε, λέγοντάς του να περιμένει για τριάντα 
μέρες. Εάν εντός του διαστήματος αυτού επέστρεφε ζωντανός και είχε νικήσει το λιοντάρι, τότε 
να θυσίαζε το κριάρι στον Δία Σωτήρα. Εάν δεν τα κατάφερνε και πέθαινε, να το θυσίαζε προς 
τιμήν του ίδιου του Ηρακλή, ως ήρωα πλέον. Στη δεύτερη περίπτωση, ο Ηρακλής έστησε ενέδρα 
στις Κλεωνές και σκότωσε τους Μιλιονίδες, Εύρυτο και Κτέατο, οι οποίοι είχαν τραυματίσει 
θανάσιμα τον αδελφό του Ιφικλή στον πόλεμο εναντίον του Αυγεία και των Ηλείων (Κακριδής 
1986, 31-36· Grimal 1991, 253, 264· Olalla – Priego 2001, 149, 159). Η νομισματική εικο-
νογραφία της πόλης, άμεσα επηρεασμένη τόσο από τον ίδιο τον ήρωα, όσο και από έναν από 
τους σημαντικότερους άθλους του, την εξόντωση του λιονταριού της Νεμέας, αποτελείται από 
την απεικόνιση του ήρωα, ή του ροπάλου του, αλλά και του λιονταριού σε απόδοση ημιτόμου. 
Ο συγκεκριμένος οβολός αποτελεί ένα σπάνιο παράδειγμα. Ο οπισθότυπος των νομισμάτων 
αυτής της σειράς είναι προφανώς επηρεασμένος από τα σύγχρονα νομίσματα του Άργους. Έχει 
προταθεί ότι αυτά τα νομίσματα ξεκίνησαν να κόβονται από τις Κλεωνές μετά την καταστροφή 
των Μυκηνών το 468 π.Χ. Τα πρώτα νομίσματα των Κλεωνών φαίνεται ότι αποτελούν έκτακτες 
εκδόσεις του ενός δωδέκατου του στατήρα, μιλησιακού σταθμητικού κανόνα, που απεικονίζουν 
το ημίτομο του λιονταριού της Νεμέας. Η έκδοσή τους πρέπει να ξεκίνησε στον ύστερο 6ο αι. 
π.Χ. και να συνεχίστηκε μέχρι τη δεκαετία 490/80 π.Χ. Λίγο αργότερα, πιθανότατα μεταξύ του 
460-420 π.Χ., εκδόθηκαν νέες σειρές οβολών, σύμφωνα με τον αιγινήτικο σταθμητικό κανόνα, 
με την κεφαλή του Ηρακλή και τα αρχικά του ονόματος της πόλης (Knapp – Mac Isaak 2005).

Για το συγκεκριμένο νόμισμα βλ. SNG Soutzos, αρ. 1091. Για τον τύπο, βλ. SNG Cop. Argolis – 
Aegean Islands, αρ. 111· BCD Peloponnesos, 312-313, αρ. 1316, 1317, 1318.1.

Γ.Κ.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Aegean Islands
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45.
Χαλκό νόμισμα Κλεωνών, Αργολίδα

περ. 320 π.Χ.
Βάρος 1,87 γρ. ΜΔ. 14 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Σούτζου 1092
Ε: Κεφαλή νεαρού Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά.
O: ΚΛ / ΕΩ. Η επιγραφή μέσα σε στεφάνι από άγριο σέλινο.

Ο Ηρακλής, ο αγαπημένος ήρωας της αρχαιότητας, λατρεύτηκε ως ήρωας σε πολλές πόλεις και 
απεικονίστηκε στα νομίσματα πλήθους ελληνικών πόλεων και όχι μόνο. Το πρότυπο του ήρωα 
που προστατεύει τους αδυνάτους, που επαναφέρει τη δικαιοσύνη και αποτελεί το απόλυτο σύμ-
βολο της ρώμης και του σθένους ήταν ιδιαίτερα αγαπητό στην αρχαιότητα και ο Ηρακλής δεν 
έπαψε ποτέ να ταυτίζεται με αυτό το πρότυπο. Στην εικονογραφία των νομισμάτων των Κλεωνών 
ο Ηρακλής κατέχει σημαίνουσα θέση. Στα χαλκά νομίσματα της πόλης απεικονίζεται με σκληρά, 
ιδιαίτερα αυστηρά χαρακτηριστικά, με τονισμένα τα ζυγωματικά του και με έντονο βλέμμα. Αυτός 
ο τρόπος απόδοσης του Ηρακλή είναι ιδιαίτερα διαδεδομένος στις χαλκές εκδόσεις κατά την 
ύστερη κλασική και ελληνιστική εποχή. Στη δεκαετία του 330 ή 320 π.Χ. οι Κλεωνές εξέδωσαν 
μία περιορισμένη σειρά χαλκών νομισμάτων, αποτελούμενη πιθανόν από χαλκούς και δίχαλκα, με 
την απεικόνιση του στεφάνου από αγριοσέλινο στον οπισθότυπο, εορτάζοντας την ανάκτηση του 
ελέγχου των Νεμέων από την πόλη. Κάπως περίεργο είναι, ωστόσο, το γεγονός ότι ενώ έχουν 
βρεθεί πολλοί χαλκοί, δεν έχει βρεθεί κανένα δίχαλκο ή αργυρό νόμισμα των Κλεωνών στη Νεμέα 
(Knapp – Mac Isaak 2005).

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. SNG Soutzos, αρ. 1092. Για τον τύπο, βλ. SNG Cop. Argolis – Aegean 
Islands, αρ. 112· BCD Peloponnesos, 314, αρ. 1324· SNG KIKPE, αρ. 632.

Γ.Κ.

46.
Αργυρό ημίδραχμο Στυμφάλου, Αρκαδία

περ. 360-350 π.Χ.
Βάρος 2,639 γρ. ΜΔ. 16 χιλ. Άξονας 9
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Μούλκι 1958/145
Ε: Κεφαλή νεαρού Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά.
O: Ημίτομο Στυμφαλίδας όρνιθας, αριστερά κλάδος υδρόβιου φυτού, ΣΤΥΜΦΑΛΙΩΝ.

Τα νομίσματα της Στυμφάλου απεικονίζουν σχηματικά ακόμα έναν από τους πιο γνωστούς 
μύθους που σχετίζονται με την περιοχή. Ο Ηρακλής, στο πλαίσιο των δώδεκα άθλων που 
του επιβλήθηκαν για να εξαγνισθεί για τη δολοφονία των παιδιών του και της συζύγου 
του Μεγάρας, κλήθηκε να εξολοθρεύσει τα πουλιά που ζούσαν μέσα στο πυκνό δάσος στις 
όχθες της λίμνης Στυμφαλίας (Grimal 1991, 252, 256-257). Σε αυτό το αργυρό τριώβολο 
(ημίδραχμο αιγινήτικου κανόνα) εικονίζεται στον εμπροσθότυπο ο Ηρακλής νέος και αγένει-
ος να φορά τη λεοντή. Το σχέδιο δεν φέρει τις λεπτομέρειες στην απόδοση που συνήθως 
συναντάμε στα σύγχρονα νομισματοκοπεία μεγαλύτερων πόλεων, ωστόσο καταφέρνει να 
δώσει ένα δυνατό πορτρέτο που εκπέμπει γαλήνη από τη μία και σθένος από την άλλη.  Το 
ενδιαφέρον, ωστόσο, επικεντρώνεται στον οπισθότυπο. Σε αυτόν εικονίζεται ένα υδρόβιο 
πτηνό, προφανώς μία από τις Στυμφαλίδες όρνιθες, να ξεπροβάλει μέσα από τον βάλτο. 
Καθώς ξεπροβάλει παραμερίζει τα φυτά που φύονται εκεί. Τα φυτά αυτά έχουν ταυτιστεί με 
το φύλλωμα του καλάμου της κατηγορίας Arundo, υποδεικνύοντας το φυσικό περιβάλλον 

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ
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στο οποίο έλαβε χώρα ο άθλος, και αποτελώντας μια έμμεση μαρτυρία για τη χλωρίδα της 
περιοχής (Μπάουμαν 2004, 60-61 αρ. 140).

Για τον τύπο, βλ. BMC Peloponnesus, 199, αρ. 1, πίν. XXXVII. 1· SNG Fitzwilliam, αρ. 3908 (ίδιες 
σφραγίδες)· Weber Collection II, 501, αρ. 4333, πίν. 158 (ίδιες σφραγίδες)· BCD Peloponnesos, 
402, αρ. 1696 (ίδιες σφραγίδες)· McClean Collection, 479, αρ. 7006, πίν. 236.15. Για την ταύ-
τιση των Στυμφαλίδων ορνίθων με το υδρόβιο πτηνό Σκουφοβουτηχτάρι της οικογενείας των 
Πυγοποδιδών, βλ. S. Benlon, “Note on Sea-Birds”, JHS 92 (1972), 172-173 και J.K. Anderson, 
“Stymphalian and Other Birds”, JΗS 96 (1976), 146.

Γ.Κ.

47.
Αργυρός οβολός Στυμφάλου, Αρκαδία

περ. 360-350 π.Χ.
Βάρος 0,881 γρ. ΜΔ. 11 χιλ. Άξονας 3
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 424/1956
Ε: Κεφαλή νεαρού Ηρακλή με λεοντή προς τα αριστερά.
O: Κεφαλή Στυμφαλίδας όρνιθας, ΣΤΥΜ[ΦΑΛΙΟΝ].

Ο έκτος άθλος του μεγάλου μυθικού ήρωα έλαβε χώρα στην περιοχή της Στυμφαλίας, και πιο 
συγκεκριμένα στις όχθες της ομώνυμης λίμνης. Σύμφωνα με το μύθο, στους πρόποδες του όρους 
Στύμφαλος και στις όχθες της λίμνης Στυμφαλίας στο πυκνό και αδιαπέραστο δάσος κατέφυγαν 
πτηνά κυνηγημένα από την επιδρομή λύκων. Τα πτηνά αυτά αναπαράγονταν με αδιανόητους ρυθ-
μούς. Αρχικά καταβρόχθιζαν όλα τα φρούτα και όλες τις σοδειές. Σταδιακά, όμως, σύμφωνα με 
άλλες παραδόσεις, έφτασαν να κατασπαράσσουν και ανθρώπους. Τα φτερά τους ήταν από ατσάλι 
κι όταν τα άνοιγαν ο ουρανός χανόταν και σκοτείνιαζε. Όταν ξεχύνονταν στις σοδειές εξαφανί-
ζονταν τα πάντα, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές. Έτσι ο Ευρυσθέας διέταξε τον Ηρακλή 
να απαλλάξει την περιοχή από την παρουσία τους, είτε σκοτώνοντας είτε διώχνοντάς τα. Όταν ο 
Ηρακλής έφτασε στη λίμνη διαπίστωσε ότι τα πουλιά κρύβονταν καλά μέσα στην πυκνή βλάστηση. 
Τότε η Αθηνά ήρθε φέρνοντάς του δύο χάλκινα κρόταλα κατασκευασμένα από τον Ήφαιστο. Όταν 
ο Ηρακλής τα χτύπησε, έβγαλαν έναν τρομακτικό ήχο που τρόμαξε τα πουλιά και βγήκαν πανικό-
βλητα από το δάσος. Ο Ηρακλής σκότωσε πολλά από αυτά, ενώ όσα γλίτωσαν κατέφυγαν στο νησί 
του Άρη, όπου τα βρήκαν αργότερα οι Αργοναύτες (Κακριδής 1986, 42-44· Grimal 1991, 256-257· 
Olalla – Priego 2001, 153). Έτσι, σε ανάμνηση αυτού του μύθου, απεικονίζεται στα νομίσματα της 
Στυμφάλου η κεφαλή του νέου Ηρακλή, του ήρωα που απάλλαξε την περιοχή από έναν τεράστιο 
κίνδυνο που προκαλούσε μεγάλες καταστροφές. Ο κίνδυνος αυτός εικονίζεται με τη μορφή του 
πτηνού που κοσμεί τον οπισθότυπο των νομισμάτων αυτών.

Για τον τύπο, βλ. BMC Peloponnesus, 199, αρ. 5, πίν. XXXVII. 3· SNG Cop. Argolis – Aegean Islands, αρ. 
284· SNG Fitzwilliam IV, 3909· BCD Peloponnesos, 400-401, αρ. 1695. 

Γ.Κ.
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48.
Χαλκό νόμισμα Πάτρας, Αχαΐα

146-32 π.Χ. (επί Νικόστρατου Καλλίστρατου)
Βάρος 4,777 γρ. ΜΔ. 24 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 4059α
Ε: Κεφαλή γενειοφόρου Ηρακλή με ταινία προς τα δεξιά.
Ο: ΝΙΚΟCΤΡΑΤΟC ΚΑΛΛΙCΤΡΑΤΟΥ ΠΑΤΡΕωΝ. Αθηνά με δόρυ και ασπίδα βαδίζει προς τα δεξιά· 
πίσω, κλαδί φοίνικα. Στο πεδίο δεξιά το μονογράφημα της πόλης.

Για τον τύπο, βλ. Hoover 2011, 60· BMC Peloponnesus, 23, αρ. 12· SNG Cop. Argolis – Aegean 
Islands, αρ. 164.

49.
Χαλκό νόμισμα Πάτρας, Αχαΐα

146-32 π.Χ. (επί Μητροδώρου Μενεκλέους)
Βάρος 6,125 γρ. ΜΔ. 21 χιλ. Άξονας 8
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 48/1985
Ε: Κεφαλή γενειοφόρου Ηρακλή με ταινία προς τα δεξιά.
Ο: ΜΗΤΡΟΔωΡΟC ΜΕΝΕΚΛΕΟC ΠΑΤΡΕωΝ. Αθηνά με δόρυ και ασπίδα βαδίζει προς τα δεξιά. 
Στο πεδίο αριστερά μονογράφημα της πόλης και δεξιά κουκουβάγια.

Για τον τύπο, βλ. BMC Peloponnesus 23, αρ. 8· SNG Cop. Argolis – Aegean Islands, αρ. 162-163· 
Hoover 2011, 59.

Στη νομισματοκοπία της Πάτρας του 1ου αι. π.Χ., οι αυτόνομες κοπές της πόλης με τα ονόματα 
των αρχόντων, Μητρόδωρος Μενεκλέους, Νικόστρατος Καλλίστρατου και Αρχικράτης Δικαίαρχου 
και το πατρωνυμικό ΠΑΤΡΕΩΝ, φέρουν στην εμπρόσθια όψη την κεφαλή του Ηρακλή και στην 
οπίσθια όψη την Αθηνά με δόρυ και ασπίδα. Ο εικονογραφικός τύπος του ήρωα σε μέση ηλικία, 
γενειοφόρου, με ταινία, είναι όμοιος με αυτόν στα αργυρά τριώβολα της Λακεδαίμονος (αρ. κατ. 
50-52). Ο ήρωας κατείχε εξέχουσα θέση στην πόλη. Από τον Βιτρούβιο αναφέρεται η ύπαρξη 
ναού αφιερωμένου στον Ηρακλή. Στις ανασκαφές της αρχαίας πόλης σε ρωμαϊκή βίλα έχει βρεθεί 
άγαλμα του Ηρακλή του τύπου Farnese (Rizakis – Petropoulos 2005, 2-57).

Α.Ν.

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ
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50.
Αργυρό τριώβολο Λακεδαίμονος

219-196 π.Χ.
Βάρος 2,20 γρ. ΜΔ. 16 χιλ. Άξονας 7
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Σούτζου 1059
Ε: Κεφαλή γενειοφόρου Ηρακλή με ταινία προς τα δεξιά.
Ο: Λ Α. Αμφορέας, στο πεδίο αριστερά και δεξιά οι πίλοι των Διοσκούρων με αστέρια, κάτω ΚΛΕ-
ΩΝ, σε δάφνινο στεφάνι.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. SNG Soutzos, αρ. 1059. Για τον τύπο, βλ. Grunauer von 
Hoerschelmann 1978, ομάδα VIII, σειρά 21, αρ. 107.

51.
Αργυρό τριώβολο Λακεδαίμονος

219-196 π.Χ.
Βάρος 2,556 γρ. ΜΔ. 16 χιλ. Άξονας 11
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 595/1956
Ε: Κεφαλή γενειοφόρου Ηρακλή με ταινία προς τα δεξιά.
Ο: Λ Α. Αμφορέας, στο πεδίο αριστερά και δεξιά οι πίλοι των Διοσκούρων με αστέρια, κάτω αρι-
στερά Ο, μονογράφημα και δεξιά ΚΗ, σε δάφνινο στεφάνι.

Για τον τύπο, βλ. BMC Peloponnesus 122, αρ. 11· Grunauer von Hoerschelmann 1978, ομάδα VIII, 
σειρά 16, αρ. 85-92.

52.
Αργυρό τριώβολο Λακεδαίμονος

219-196 π.Χ.
Βάρος 2,161 γρ. ΜΔ. 16 χιλ. Άξονας 9
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Σλήμαν 48/1928
Ε: Κεφαλή γενειοφόρου Ηρακλή με ταινία προς τα δεξιά.
Ο: Λ-Α. Αμφορέας, στο πεδίο αριστερά και δεξιά οι πίλοι των Διοσκούρων με αστέρια, κάτω αρι-
στερά και δεξιά μονογραφήματα, σε δάφνινο στεφάνι.

Για τον τύπο, βλ. BMC Peloponnesus 122, αρ. 6· Grunauer von Hoerschelmann 1978, ομάδα VIII, 
σειρά 14, αρ. 81.

Η ταραγμένη μετάβαση από την παραδοσιακή σπαρτιάτικη διπλή βασιλεία στην ελληνιστική μοναρ-
χία και οι προσπάθειες της Σπάρτης να ξανακερδίσει την κυριαρχία της στην Πελοπόννησο μετά τη 
μάχη στα Λεύκτρα το 371 π.Χ., αντανακλώνται στην προώθηση της κυριαρχίας του παν-πελοπον-
νησιακού ήρωα Ηρακλή ως πρότυπο για τον μονάρχη βασιλιά εις βάρος των διδύμων Διοσκούρων. 
Ο Κάστωρ και ο Πολυδεύκης συμβόλιζαν τη διπλή βασιλεία των διδύμων Ευρυσθένη και Προκλή, 
απογόνων του Ηρακλή, από τους οποίους προέρχονταν οι δύο βασιλικές οικογένειες της Σπάρτης, 
οι Αγιάδες και οι Ευρυπωτίδες. Στα νομίσματα που έκοψε η Σπάρτη στους ελληνιστικούς χρόνους, 
τα δύο βασιλικά γένη είχαν μια περιορισμένη, περιφερειακή εμβέλεια και τα σύμβολά τους λειτουρ-
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γούν παραπληρωματικά· στην πίσω όψη απεικονίζονται οι δύο πίλοι και τα δύο άστρα, τα σύμβολα 
των Διοσκούρων, και στην εμπρόσθια όψη η κεφαλή του ήρωα με ταινία. Έτσι, η επίμονη εμφάνιση 
του Ηρακλή στα νομίσματα της Λακεδαίμονος καταδεικνύει ότι ο ημίθεος προτιμήθηκε ως σύμβο-
λο των σπαρτιατών βασιλέων αντί των συμβόλων των Διοσκούρων, όχι μόνο λόγω της επίδρασης 
της νομισματοκοπίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος πρόβαλε τον Ηρακλή ως πρόγονό του, 
αλλά και επειδή ο ήρωας συμβόλιζε τη μοναρχία και όχι τη διπλή βασιλεία.

Για τη νομισματική εικονογραφία, βλ. Grunauer von Hoerschelmann 1978· Palagia 2006, 205-217.
Α.Ν.

53.
Αργυρό διώβολο Ηράκλειας, Πόντος

τέλη 5ου αι. π.Χ.
Βάρος 1,69 γρ. ΜΔ. 15 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Σούτζου 1291
Ε: Γενειοφόρος κεφαλή Ηρακλή με λεοντή προς τα αριστερά.
O: ΗΡ ΑΚ ΛΕ ΙΑ. Η επιγραφή περιμετρικά από έξεργο τετράγωνο διηρημένο σε τέσσερα μέρη. Το 
όλον σε έγκοιλο τετράγωνο.

Η Ηράκλεια εξέδωσε στον 5ο αι. π.Χ. αργυρά νομίσματα, στον περσικό σταθμητικό κανόνα, και 
στη συνέχεια και χαλκά. Ο Ηρακλής και τα σύμβολά του αποτέλεσαν την κύρια πηγή του εικονο-
γραφικού θεματολογίου της πόλης, στο οποίο περιλαμβάνεται και ο Διόνυσος (βλ. αρ. κατ. 57). Η 
πόλη γνώρισε μεγάλη άνθιση στον 4ο αι. π.Χ., κυρίως δε στα τέλη του αιώνα, με τους τυράννους 
Κλέαρχο, Τιμόθεο και Διονύσιο. Το πορτρέτο του Ηρακλή σε αυτή τη σειρά νομισμάτων είναι πιο 
σχηματοποιημένο, ενώ η απόδοση της λεοντής θυμίζει το κάλυμμα κεφαλής στα νομίσματα των 
σατραπών. Απουσιάζει η πλαστικότητα που χαρακτηρίζει τις υπόλοιπες εκδόσεις του νομισμα-
τοκοπείου. Αυτή η διαφοροποίηση στην απόδοση της κεφαλής, μάλιστα, οδήγησε στο παρελθόν 
τους μελετητές να αμφισβητήσουν την απόδοση του νομίσματος στο νομισματοκοπείο της Ηρά-
κλειας Ποντικής και να προτείνουν μία απόδοση στην Ηράκλεια Λυγκηστίδα. Ωστόσο, η ύπαρξη 
νομισμάτων του ιδίου τύπου από αυτό το νομισματοκοπείο που έχουν παραχθεί με σφραγίδα 
από άλλο χαράκτη απορρίπτουν την υπόθεση αυτή.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. Σβορώνος 1904, 375, αρ. 183, πίν. XV, 11· SNG Soutzos αρ. 
1291, πίν. 83. Για τον τύπο, βλ. Brett 1974, αρ. 1366, πίν. 69· SNG BM IX, 1. The Black Sea, αρ. 
1567· SNG Stancomb, αρ. 808· SNG France 7, 52-53, αρ. 186.

Γ.Κ.

ΠΟΝΤΟΣ

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ
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54.
Αργυρή δραχμή Ηράκλειας, Πόντος

περ. 400-340 π.Χ.
Βάρος 4,815 γρ. ΜΔ. 17 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 599/1956
Ε: Κεφαλή γενειοφόρου Ηρακλή με λεοντή προς τα αριστερά, κάτω ρόπαλο.
O: Βους προς τα αριστερά, επιγραφή.

Πολλές αποικίες σε Ανατολή και Δύση φέρουν το όνομα του Ηρακλή, τον οποίο έχουν ως προ-
στάτη τους. Η Ηράκλεια του Πόντου, ή αλλιώς Ηράκλεια Ποντική, ιδρύθηκε από τους Μεγαρείς 
και τους Βοιωτούς το 560 π.Χ. Βρίσκεται στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, πλησίον της 
Μεσημβρίας, επίσης αποικίας των Μεγάρων, και της Καλλάτιδος που ίδρυσε η ίδια η Ηράκλεια. 
Τα στοιχεία που διαθέτουμε για την Ηράκλεια δεν είναι πολλά, κάτι που όμως αλλάζει από τις 
συνεχιζόμενες αρχαιολογικές έρευνες στην περιοχή. Η πόλη γνώρισε οικονομική άνθιση και επε-
κτάθηκε με την ίδρυση της Καλλάτιδος και της Χερσονήσου στον Βόσπορο. Οικίσθηκε πρώτα 
από τους Αργοναύτες, με πρώτο μυθικό οικιστή τον Ηρακλή. Σύμφωνα με την παράδοση, οι 
Βοιωτοί έλαβαν χρησμό από τους Δελφούς να ιδρύσουν μία αποικία στον Βόσπορο προς τιμήν 
του Ηρακλή, αντικατοπτρίζοντας έτσι τη λατρεία του πανελλήνιου ήρωα Ηρακλή και όχι μόνο 
των Δωριέων. Η περιοχή, ωστόσο, συνδέεται επίσης με τους άθλους του Ηρακλή, και πιο συγκε-
κριμένα με την κάθοδό του στον Άδη για να πάρει τον Κέρβερο, τον οποίο ήθελε ο Ευρυσθέας 
να δει (Κακριδής 1986, 64· Boardman 2000, 243, 254· Herda 2015, 89). Ο Ηρακλής εικονίζεται 
με ένα έντονο, διαπεραστικό βλέμμα, ελαφρώς συνοφρυωμένος και με το στόμα ελαφρώς ανοι-
χτό, σα να είναι έτοιμος να επιτεθεί. Παρόλο που εικονίζεται γενειοφόρος, τα χαρακτηριστικά 
του είναι σχετικά νεανικά, ιδιαίτερα σε σύγκριση με άλλες εκδόσεις του ίδιου νομισματοκοπείου 
στις οποίες τα χαρακτηριστικά του είναι πιο τραχιά και σκληρά και υποδεικνύουν το πέρασμα 
του χρόνου, καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε προσπαθώντας να φέρει εις πέρας τους 
άθλους που του επιβλήθηκαν. Αυτό ίσως να αποτελεί και ένα υπονοούμενο για την ηλικία στην 
οποία βρισκόταν όταν ίδρυσε, ως Αργοναύτης, την πόλη.

Για τον τύπο, βλ. BMC Pontus, Paphlagonia, Bithynia, and the Kingdom of Bosporus, 140, αρ. 8, πίν. 
XXXIX. 13· Brett 1974, αρ. 1367, πίν. 69· SNG BM IX.1, The Black Sea, αρ. 1573-1574· SNG France 
7, αρ. 193-195.

Γ.Κ.

55.
Αργυρό τριημιωβόλιο Ηράκλειας, Πόντος

περ. 400-340 π.Χ.
Βάρος 0,988 γρ. ΜΔ. 11 χιλ. Άξονας 6
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Π4949
Ε: Κεφαλή γενειοφόρου Ηρακλή με λεοντή προς τα αριστερά.
O: ΗΡΑΚ. Ημίτομο βοός προς τα αριστερά.

Η Ηράκλεια εξέδωσε αργυρά νομίσματα σε διάφορες υποδιαιρέσεις, ακολουθώντας τον σταθμη-
τικό κανόνα που ακολουθούσε και η γειτονική της Σινώπη. Ο κανόνας αυτός προσιδιάζει σε μία πιο 
ελαφριά εκδοχή του αιγινήτικου. Η κεφαλή του Ηρακλή σε αυτό το νόμισμα, παρ’ όλες τις δυσκο-
λίες που θέτει η μικρή του επιφάνεια, αλλά και τη φθορά της σφραγίδας που μας στερεί από ένα 
πιο ενδεικτικό αποτέλεσμα, καταδεικνύει τη δεξιοτεχνία του χαράκτη να αποδώσει ένα πορτρέτο 
χαρακτηριστικό της κλασικής εποχής. Η αναπαράσταση της λεοντής πλησιάζει σημαντικά μία ρεα-



193

λιστική απόδοση, ενώ το ίδιο το πρόσωπο του Ηρακλή εικονίζεται με ισορροπημένες αναλογίες, με 
ένα έντονο βλέμμα, που κάνει στο σύνολό της τη μορφή να εκπέμπει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
της προσωπικότητας του ήρωα, το σθένος, τη δύναμη και την προστατευτικότητα.

Για τον τύπο, βλ. BMC Pontus, Paphlagonia, Bithynia, and the Kingdom of Bosporus, 139, αρ. 6, 
πίν. XXXIX. 11· SNG Cop. Bosporus-Bithynia, αρ. 406-407· SNG von Aulock, αρ. 353· SNG BM IX, 
1. The Black Sea, αρ. 1575, 1586· SNG Stancomb, αρ. 811· SNG France 7, αρ. 199-201.

Γ.Κ.

56.
Αργυρός στατήρας Ηράκλειας, Πόντος

περ. 380-360 π.Χ.
Βάρος 6,372 γρ. ΜΔ. 20 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 547/1956
Ε: Κεφαλή νεαρού Ηρακλή με λεοντή, που δένει στο λαιμό του, στραμμένη ελαφρώς προς τα δεξιά.
O: Ημίγυμνη Νίκη γονατίζει πάνω σε ρόπαλο προς τα αριστερά, σηκώνει το δεξί της χέρι και γρά-
φει τη λέξη ΗΡΑΚΛΕΙΑ.

Ένα σπανιότατο παράδειγμα τόσο της απεικόνισης του ήρωα σε μία σχεδόν μετωπική στάση 
γενικότερα, όσο και του συγκεκριμένου τύπου ειδικότερα. Ένα εκπληκτικό παράδειγμα της νομι-
σματικής του 4ου αι. π.Χ., σαφώς επηρεασμένο από άλλες μορφές τέχνης. Η σχεδόν μετωπική 
απόδοση του Ηρακλή αποδεικνύει τη δεξιοτεχνία του χαράκτη που καταφέρνει να δώσει σωστά 
όλες τις αναλογίες, σε μία στάση που σπάνια προτιμούνταν στις τέχνες γενικότερα, τόσο στα 
νομίσματα και τη μικροτεχνία, όσο και στην κεραμική, αλλά και στη γλυπτική. Με το ελαφρώς 
ανοιχτό στόμα ο χαράκτης καταφέρνει να αποδώσει το δύσκολο αυτό σημείο του προσώπου, 
ενώ, η απόδοση των ματιών του Ηρακλή υποδεικνύουν ταυτοχρόνως μία προσπάθεια προο-
πτικής απόδοσης. Η καθιστή Νίκη ανακαλεί στη μνήμη τις ανάγλυφες επιτύμβιες στήλες του 
Κεραμεικού, αλλά και άλλα παραδείγματα μεγάλης γλυπτικής, όπως τα γλυπτά από το αέτωμα 
του ναού του Ασκληπιού στην Επίδαυρο (περ. 375 π.Χ.), ή από τη ζωφόρο στο Μαυσωλείο 
της Αλικαρνασσού (περ. 350 π.Χ.), αλλά και το λίγο πρωιμότερο ανάγλυφο από την Ακρόπολη 
με τη Νίκη «σανδαλίζουσα» (409-406 π.Χ.). Τέλεια αποδοσμένες αναλογίες και λεπτομέρειες, 
για παράδειγμα των πτυχώσεων του ενδύματος, αλλά και των ανατομικών λεπτομερειών του 
σώματος, αναβλύζοντας ζωντάνια, υποδεικνύοντας την κίνηση, αναδεικνύοντας την τελειότητα 
της κλασικής ομορφιάς (Γιαλούρης 1995, 159 αρ. 152, 180-184). Η απεικόνιση του Ηρακλή σε 
απόδοση τριών τετάρτων χρησιμοποιείται από τον Φαρνάβαζο στους σύγχρονους στατήρες που 
εξέδωσε το 379-374 π.Χ. στην Ταρσό (Kraay 1976, αρ. 1038) χωρίς όμως να είναι σαφές ποια 
σειρά εκδόθηκε πρώτη. Ο οπισθότυπος από την άλλη φαίνεται να αποτέλεσε πρότυπο για τον στα-
τήρα της Μαλλού, στον οποίο η γονατιστή Νίκη γράφει τα γράμματα NIKA (Kraay 1976, 285-286).

Για τον τύπο, βλ. SNG von Aulock, αρ. 356· Kraay – Hirmer 1966, αρ. 726, πίν. 201.
Γ.Κ.

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ
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57.
Αργυρό δίδραχμο Ηράκλειας, Πόντος

305/289-281 π.Χ. / περ. 302-288/7 π.Χ.
Βάρος 9,148 γρ. ΜΔ. 23 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 176/1956
Ε: Κεφαλή νεαρού Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά.
O: ΗΡΑΚΛΕΩΤΑΝ. Ένθρονος Διόνυσος ημίγυμνος προς τα αριστερά. Κρατάει κάνθαρο στο προτεταμένο 
εμπρός δεξί του χέρι και θύρσο στο αριστερό.

Από τις ελληνικές πόλεις κατά μήκος της νότιας ακτής της Μαύρης Θάλασσας η Ηράκλεια στη 
Βιθυνία ήταν αναμφίβολα η πιο σημαντική. Από το 337 έως το 305 π.Χ. βρισκόταν υπό την κυ-
ριαρχία του τυράννου Διονυσίου, που εξέδωσε αργυρά νομίσματα στο όνομά του. Μετά το 305 
π.Χ., όταν η χήρα του Διονυσίου Άμαστρις (περσίδα πριγκίπισσα, κόρη του Οξυάτρη, αδελφού 
του βασιλιά Δαρείου Γ΄) ενεργούσε ως κηδεμόνας για τους γιους της, οι τύποι εκδίδονταν στο 
όνομα της πόλης. Το 302 π.Χ. η Άμαστρις παντρεύτηκε τον Λυσίμαχο, ο οποίος έτσι απέκτησε 
μια πολύτιμη βάση για τον τελικό του αγώνα έναντι του Αντιγόνου Μονόφθαλμου. Οι τύποι 
αλλάζουν πάλι, με το κεφάλι του Ηρακλή και τον καθιστό Διόνυσο. Λόγω της επιρροής του 
Λυσίμαχου, οι νέες αργυρές εκδόσεις περιλάμβαναν τόσο στατήρες στον τοπικό κανόνα, όσο 
και τετράδραχμα αττικού βάρους, εκτός αν η τελευταία σειρά εκδόθηκε στην περίοδο αμέσως 
μετά το θάνατο του Λυσίμαχου. Η επίσημη ανεξαρτησία της Ηράκλειας, ωστόσο, αποδεικνύεται 
από τη συνεχιζόμενη χρήση του ονόματος της πόλης στα νομίσματα. Μόνο το 288/7 π.Χ., μετά 
τον θάνατο της Αμάστριδος και την απομάκρυνση των γιων της, ο Λυσίμαχος χρησιμοποίησε 
το νομισματοκοπείο της Ηράκλειας για τις δικές του εκδόσεις. Το 289 π.Χ. η προσάρτηση της 
Βιθυνίας έδωσε στον Λυσίμαχο τον έλεγχο της Κίου στην Προποντίδα και της Ηράκλειας στις 
ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Στο παρόν νόμισμα ο ανώνυμος χαράκτης δημιουργεί ένα εξαι-
ρετικό πορτρέτο του Ηρακλή, που μπορεί να συμπεριληφθεί στα ωραιότερα παραδείγματα της 
πρώιμης ελληνιστικής τέχνης. Η μακριά ρυτίδα που «σκίζει» το μέτωπο στα δύο, ο τονισμένος 
αδένας και το μήλο του Αδάμ, ακόμα και οι λεπτομέρειες στην απόδοση συγκεκριμένων ση-
μείων του προσώπου είναι εκπληκτικές, όπως για παράδειγμα το αυτί. Κατά τη διάρκεια της 
εποχής αυτής φεύγουμε από τα κλασικά πρότυπα, χωρίς ακόμα να υπάρχει πλήρης απαγκί-
στρωση, αλλά με μία δημιουργική προσέγγιση διακρίνονται προσωπογραφικά χαρακτηριστι-
κά, που σίγουρα υποδεικνύουν την επίδραση της γλυπτικής εκείνης της περιόδου, αλλά και 
της νομισματικής, με τα πορτρέτα που φέρουν ιδιαίτερα στοιχεία και λεπτομέρειες. Η μορφή 
ανακαλεί, επίσης, στη μνήμη τον Ηρακλή στα τετράδραχμα του Αλεξάνδρου Γ΄ που εκείνη την 
περίοδο κατακλύζουν τις αγορές. Το νόμισμα αυτό εκδόθηκε από τον Λυσίμαχο, ακολουθώντας 
τον τοπικό σταθμητικό κανόνα.

Για τον τύπο, βλ. SNG Brit. Mus., αρ. 1618· SNG von Aulock, αρ. 366-367 · Mørkholm 1991, 82, 95, 252, 
αρ. 277, πίν. XVII. 

Γ.Κ.

περίοδο κατακλύζουν τις αγορές. Το νόμισμα αυτό εκδόθηκε από τον Λυσίμαχο, ακολουθώντας 
τον τοπικό σταθμητικό κανόνα.

Για τον τύπο, βλ. 
αρ. 277, πίν. XVII. 
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58.
Αργυρό ημίδραχμο Χερσονήσου

220-210 π.Χ.
Βάρος 2,348 γρ. ΜΔ. 16 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 557/1956
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά.
Ο: ΧΕΡ και ΝΕΟΠΟΛΙΟC (υπεύθυνος κοπής). Ταύρος εφορμών προς τα αριστερά, με την κεφαλή 
στρεφόμενη προς τα δεξιά.

Η δωρική πόλη της Ταυρικής Χερσονήσου, αποικία της Ηράκλειας Ποντικής, αρχίζει να κόβει νό-
μισμα στα τέλη του 5ου αι. π.Χ. Το εικονογραφικό ρεπερτόριο των νομισματικών παραστάσεων 
στους κλασικούς και πρώιμους ελληνιστικούς χρόνους είναι σχετικά φτωχό και περιορίζεται στην 
απεικόνιση των κύριων θεοτήτων της πόλης (Kovalenco 2018, 18), της Αθηνάς Παρθένου –τοπική 
θεότητα με χαρακτηριστικά και ιδιότητες της θεάς Άρτεμης και της γυναικείας θεότητας της Κρι-
μαίας, Tauri– και του Ηρακλή, σημαντική μορφή στο τοπικό πάνθεον. Η λατρεία του ως προστάτη 
της πόλης ήταν πολύ διαδεδομένη (Anohin 1980, 45) όπως μαρτυρά ο μεγάλος αριθμός γλυπτι-
κών και κοροπλαστικών απεικονίσεων του θεού-ήρωα. Σύμφωνα με τον V.A. Anohin (1980, 45), οι 
δύο αυτές θεότητες, η Αθηνά και ο Ηρακλής συμβολίζουν τις πολιτικές παρατάξεις της πόλης, την 
αριστοκρατική και την δημοκρατική αντίστοιχα. Ο Ηρακλής και τα σύμβολα του απεικονίζονται στα 
νομίσματα της πόλης κυρίως από τον 3ο αι. μέχρι και τα τέλη του 2ου αι. π.Χ., όταν η εικόνα του 
Ηρακλή αρχίζει να εξαφανίζεται σταδιακά από τα νομίσματα της Χερσονήσου λόγω της μείωσης 
των δημοκρατικών διαθέσεων εντός της διοίκησης.

Για τον τύπο, βλ. Anohin 1980, 45, 127, πίν. 9· SNG BM Black Sea, αρ. 788.
Β.Σ.

ΤΑΥΡΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ
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59.
Έκτη από ήλεκτρο Μυτιλήνης, Αιολίς

500-494 π.Χ.
Βάρος 2,579 γρ. ΜΔ. 10 χιλ. Άξονας 3
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1901-2 ΚΖ΄ 1
Ε: Γοργόνειο.
O: Κεφαλή γενειοφόρου Ηρακλή προς τα αριστερά (συνήθως δεξιά). Ρόπαλο.

Η έκδοση του συνόλου των νομισμάτων από ήλεκτρο της Λέσβου, που φαίνεται να άρχισε σχετικά 
αργά, γύρω στο 485 π.Χ., πραγματοποιήθηκε πιθανότατα στη Μυτιλήνη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει ο τρόπος χάραξης των οπισθότυπων, οι οποίοι αρχικά ήταν έγκοιλοι και στη συνέχεια 
έγιναν ανάγλυφοι. Οι περισσότεροι τύποι απεικονίζουν ζώα τόσο στην εμπρόσθια όσο και στην οπί-
σθια όψη, προς το τέλος, ωστόσο, της έκδοσης αυτής της σειράς κάνουν την εμφάνισή τους οι κε-
φαλές ενός σατύρου, της Αθηνάς και του Ηρακλή (Kraay 1976, 266). Στην πιο συνηθισμένη εκδοχή 
του τύπου της έκτης με το Γοργόνειο και τον Ηρακλή, η κεφαλή του Ηρακλή εικονίζεται προς τα 
δεξιά. Η απεικόνιση της κεφαλής προς τα αριστερά αντιπροσωπεύεται με αναλογικά λίγα γνωστά 
παραδείγματα, ενώ η συγκεκριμένη σφραγίδα οπισθοτύπου δεν έχει άλλα γνωστά παραδείγματα. 
Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα γνωστά παραδείγματα του τύπου, από την παρούσα σφραγίδα απου-
σιάζει το μικρό έγκοιλο τετράγωνο πίσω από την κεφαλή του Ηρακλή. Η λεοντή πλαισιώνει όλη 
την κεφαλή αφήνοντας έξω μόνο το μπροστινό μέρος του προσώπου, με τη μύτη, τα παχιά χείλη 
και το τετραγωνισμένο πηγούνι που αποδίδει με σχηματοποιημένο τρόπο τη γενειάδα του ήρωα. 
Η σχηματοποιημένη απόδοση του προσώπου του Ηρακλή, με τα μικρά μάτια και τα τονισμένα 
ζυγωματικά, χαρακτηριστικά επηρεασμένα από τον τρόπο απόδοσης στην τέχνη της Ανατολής, δεν 
στερεί από τη μορφή έναν έντονο δυναμισμό, ενώ ο περιορισμός του προσώπου από τη λεοντή, 
η οποία εμφανίζεται σε πρώτο επίπεδο, επιβάλει εξίσου μία έντονη σκληρότητα. Η ικανότητα του 
χαράκτη, ωστόσο, διακρίνεται πολύ περισσότερο στην απόδοση της κεφαλής της Μέδουσας στον 
εμπροσθότυπο, με τις λεπτομέρειες να ζωντανεύουν το μυθικό τέρας.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. Bodenstedt 1981, 213, αρ. 19.2, πίν. 52. Για τον τύπο, βλ. SNG 
von Aulock, αρ. 366, πίν. 11.

Γ.Κ.

ΑΙΟΛΙΣ

von Aulock
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60.
Αργυρό τετράδραχμο Ερυθρών, Ιωνία

330-300 π.Χ.
Βάρος 14,498 γρ. ΜΔ. 25 χιλ. Άξονας 11
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 556/1956
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά.
Ο: ΕΡΥ και ΑΠΕΛΛΑΣ (υπεύθυνος κοπής). Ρόπαλο και γωρυτός. Στο πεδίο δεξιά, γλαύκα.

Για τον τύπο, βλ. SNG Cop. Ionia 2, αρ. 571.

61.
Αργυρό τετράδραχμο Ερυθρών, Ιωνία

330-300 π.Χ.
Βάρος 15,214 γρ. ΜΔ. 24 χιλ. Άξονας 1
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 188/1956
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά.
Ο: ΕΡΥ και ΧΑΡΜΗΣ (υπεύθυνος κοπής). Ρόπαλο και γωρυτός. Στο πεδίο δεξιά, γλαύκα.

Για τον τύπο, βλ. SNG Cop. Ionia 2, αρ. 575.

ΙΩΝΙΑ

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ
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62.
Αργυρό τετράδραχμο Ερυθρών, Ιωνία

330-300 π.Χ.
Βάρος 14,24 γρ. ΜΔ. 25 χιλ. Άξονας 9
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 625/1956
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά.
Ο: ΕΡΥ και [Φ]ΑΝΝΟΘΕΜΙΣ (υπεύθυνος κοπής). Ρόπαλο και γωρυτός. Στο πεδίο αριστερά, γλαύκα.

Για τον τύπο, βλ. SNG Cop. Ionia 2, αρ. 569-575 (για τους τύπους), αρ. 579 (για το όνομα).

63.
Χαλκό νόμισμα Ερυθρών, Ιωνία

300 π.Χ.
Βάρος 11,54 γρ., ΜΔ. 22 χιλ. Άξονας 9
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 5295α
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά.
Ο: ΕΡΥ και [ΑΠΕΛ]ΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (υπεύθυνος κοπής). Γωρυτός και ρόπαλο. Στο πεδίο δεξιά, 
δυσδιάκριτο σύμβολο.

Για τον τύπο, βλ. SNG Cop. Ionia 2, αρ. 633.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Παυσανία (7.5.5-8), στις Ερυθρές λατρευόταν ο Τύριος Ηρακλής, 
ο οποίος συνήθως ταυτίζεται στη νεότερη βιβλιογραφία με τον Φοίνικα θεό Mελκάρτ (βλ. αρ. 
κατ. 328, 329), όπου υπήρχε και το φημισμένο Ηράκλειον της πόλης (Ι. Erythrai 21.20-21), το 
οποίο δεν έχει εντοπιστεί ακόμα από την αρχαιολογική σκαπάνη. Εκεί ήταν τοποθετημένο το 
λατρευτικό άγαλμα του θεού-ήρωα, το οποίο, σύμφωνα με τον αρχαίο περιηγητή, δεν έμοιαζε με 
τους αιγινητικούς και τους αττικούς αγαλματικούς τύπους, αλλά περισσότερο με τους αιγυπτι-
ακούς και απεικονίζεται σύμφωνα με ορισμένους μελετητές στα αυτοκρατορικά νομίσματα της 
πόλης (Lacroix 1949, 66-67· LIMC IV.1, 737, αρ. 70, 75 και 790). Οι επιγραφές και τα νομίσματα 
των Ερυθρών επιβεβαιώνουν τη σημαντική θέση που κατείχε ο Ηρακλής στο τοπικό πάνθεον 
(βλ. Stafford 2012, 190-191). Στα εν λόγω νομίσματα, ο Ηρακλής απεικονίζεται αγένειος και 
συνοδεύεται από τα κατεξοχήν όπλα του, το ρόπαλο και το γωρυτό.

Β.Σ.
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64.
Αργυρό τετράδραχμο Κω, Καρία

400 – αρχές δεκαετίας 380 π.Χ.
Βάρος 15,234 γρ. ΜΔ. 24 χιλ. Άξονας 3
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 201/1956
Ε: Κεφαλή γενειοφόρου Ηρακλή με λεοντή προς τα αριστερά.
Ο: ΚΩΙΟΝ και ΛΥΣΙΧΟΣ (υπεύθυνος κοπής). Καρκίνος και ρόπαλο σε έγκοιλο στικτό τετράγωνο.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. Στεφανάκη 2012, αρ. 160.

65.
Αργυρό δίδραχμο Κω, Καρία

345-340/30 π.Χ.
Βάρος 6,845 γρ. ΜΔ. 19 χιλ. Άξονας 11
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 202/1956
Ε: Κεφαλή γενειοφόρου Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά. 
Ο: ΚΩΙΟΝ και ΦΙΛΟ (υπεύθυνος κοπής). Πεπλοφόρος κεφαλή Δήμητρας προς τα αριστερά.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. Στεφανάκη 2012, αρ. 616.

ΚΑΡΙΑ

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ
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66.
Αργυρή δραχμή Κω, Καρία

270/60-201/0 π.Χ.
Βάρος 2,9 γρ. ΜΔ. 17 χιλ. Άξονας 3
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 5658αα
Ε: Κεφαλή γενειοφόρου Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά.
Ο: ΚΩΙΟΝ και ΒΑΤΙΩΝ (υπεύθυνος κοπής). Καρκίνος και ρόπαλο.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. Στεφανάκη 2012, αρ. 1061.

67.
Αργυρή δραχμή Κω, Καρία

270/60-201/0 π.Χ.
Βάρος 2,864 γρ. ΜΔ. 15 χιλ. Άξονας 5
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Κινδύνη 269/1969
Ε: Κεφαλή γενειοφόρου Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά.
Ο: ΚΩΙΟΝ και [ΑΡ]ΧΙΔΑΜ[ΟΣ] (υπεύθυνος κοπής). Καρκίνος και ρόπαλο.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. Στεφανάκη 2012, αρ. 1128.

68.
Χαλκό νόμισμα Κω, Καρία

210/00-180/70 π.Χ.
Βάρος 4,5 γρ. ΜΔ. 18 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 223/1988
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή με λεοντή σε απόδοση τριών τετάρτων προς τα δεξιά.
Ο: ΚΩΙΟΝ και δυσδιάκριτο όνομα υπευθύνου κοπής. Γωρυτός και ρόπαλο. Επισήμανση: καρκίνος 

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. Στεφανάκη 2012, αρ. Κ185-Κ212

Σύμφωνα με τις γραπτές και αρχαιολογικές μαρτυρίες, η λατρεία του Ηρακλή στο νησί της Κω υπήρξε 
από τις πρωιμότερες και σημαντικότερες του νησιού. Ο Ηρακλής θεωρείται σύμφωνα με την τοπική 
μυθολογική παράδοση γενάρχης των Κώων, εφόσον κατά την επιστροφή του από την Τροία νίκησε 
τους Μέροπες και παντρεύτηκε τη Χαλκιόπη, κόρη του Κώου βασιλιά Ευρύπυλου, με την οποία απέ-
κτησε τον Θεσσαλό, μετέπειτα βασιλιά του νησιού (για τις εκδοχές του μύθου, βλ. Στεφανάκη 2012, 
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63-65, σημ. 471 και Paul 2013, 95-97). Η απεικόνιση του ήρωα (γενειοφόρος ή αγένειος κεφαλή, όρ-
θια ή καθιστή μορφή, αγαλματικοί τύποι), καθώς και των όπλων του (γωρυτός και ρόπαλο) στα κωακά 
νομίσματα από τους ύστερους κλασικούς έως και τους αυτοκρατορικούς χρόνους υποδηλώνουν τη 
σημασία του στο τοπικό πάνθεον. Τα όπλα συνοδεύουν τον κατεξοχήν νομισματικό τύπο του νησιού, 
τον καρκίνο, ο οποίος εγκαινιάζεται στα πρώτα νομίσματα από ήλεκτρο και άργυρο της αρχαϊκής περι-
όδου και είτε αποτελεί θαλάσσιο σύμβολο που υποδηλώνει την ισχυρή ναυτική ταυτότητα των Κώων 
ή την αφθονία του είδους στην Κω, είτε συνδέεται με τη λατρεία του Ηρακλή στο νησί παραπέμποντας 
στον άθλο του ημίθεου με τη Λερναία Ύδρα. Ωστόσο, αν και στον μύθο ο καρκίνος είχε δαγκώσει 
το πόδι του Ηρακλή, σύμφωνα με την τοπική παράδοση, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως σύμμαχος 
παρά ως εχθρός του ήρωα, όπως επιβεβαιώνει η παράσταση του Ηρακλή με τον υιό του Θεσσαλό (ή 
Τήλεφο) και τον καρκίνο στο αριστερό του πόδι σε κωακή έκδοση της αυτοκρατορικής περιόδου. Η 
κεφαλή του Ηρακλή και της Δήμητρας που απεικονίζονται στα δίδραχμα (αρ. κατ. 65), καθώς και στα 
τετράδραχμα και τις δραχμές, που εκδόθηκαν ανάμεσα στο 345-340/30 π.Χ. είχαν ερμηνευτεί εσφαλ-
μένα ως πορτρέτα του σατράπη Μαυσώλου της δυναστείας των Εκατομνιδών και της συζύγου του 
Αρτεμισίας ή της Άδας Α΄ (Στεφανάκη 2012, 68-69, σημ. 505, όπου και οι βιβλιογραφικές αναφορές. 
Βλ. επίσης και Ingvaldsen 2011). Ο συνδυασμός της κεφαλής του Ηρακλή στα αργυρά νομίσματα του 
4ου αι. καθώς και στα χάλκινα του 2ου αι. π.Χ. με την πεπλοφόρο κεφαλή της Δήμητρας, της οποίας η 
λατρεία μαρτυρείται στο νησί και ιδιαίτερα στην Κω Αστυπάλαια ήδη από τον 5ο αι., δηλώνει πιθανόν 
το γεγονός του «μετοικισμού» που αφορά στη συνένωση της Κω Μεροπίδας και Κω Αστυπάλαιας το 
έτος 366 π.Χ., στη θέση του οικισμού της πρώτης, που ταυτίζεται με τη σημερινή πόλη της Κω, όπου 
ο Ηρακλής αποτελούσε την κύρια θεότητα. Η σύνδεση της Δήμητρας με τον Ηρακλή και την Κω ανι-
χνεύεται επίσης και στον μύθο του Ερυσίχθονος (Στεφανάκη 2012, 55 και 63-69).

Β.Σ.

69.
Χαλκό νόμισμα Σιλάνδου, Λυδία

3ος αι. μ.Χ.
Βάρος 0,93 γρ. ΜΔ. 14 χιλ. Άξονας 6
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Σούτζου 1537
E: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά. Στικτός κύκλος.
Ο: [CIΛ]ΑΝΔ[ΕΩΝ]. Λιοντάρι βαδίζει προς τα δεξιά. Στικτός κύκλος.

Η Σίλανδος, οχυρωμένη πόλη της Λυδίας στην περιοχή του ποταμού Έρμου, μεταξύ των Σάρδεων και 
των Κάδων, είναι γνωστή κυρίως από τη νομισματοκοπία της στους αυτοκρατορικούς χρόνους, όπου κυ-
ρίαρχη μορφή αποτελεί η προσωποποίηση του τοπικού ποτάμιου θεού Έρμου (BMC Lydia). Η απεικόνιση 
του Ηρακλή στα νομίσματα της πόλης οφείλεται πιθανόν στο μυθολογικό παρελθόν της Λυδίας, όπου 
σύμφωνα με τις φιλολογικές πηγές, πρόγονος της δυναστείας των Λυδών ήταν ο Ηρακλής, κυρίως μέσω 
των απογόνων του από τη βασίλισσα Ομφάλη. Η τοποθέτηση της Ομφάλης στην Λυδία, καθώς και των 
κατορθωμάτων του ήρωα (Ίτωνες, Συλέας, Σαγγάριος και Κέρκωπες) στην περιοχή της Μικράς Ασίας 
είναι μία εξέλιξη του μύθου, ο οποίος τοποθετείται στην Ήπειρο και την Θεσσαλία, αλλά μεταφέρθηκε στη 
Λυδία, πιθανόν λόγω της φιλοδοξίας των Λυδών βασιλέων να συνδέσουν γενεαλογικά τη δυναστεία τους 
με απογόνους του Ηρακλή. Αποτέλεσμα αυτής της μετακίνησης στη Μικρά Ασία είναι και η συμμετοχή του 
ήρωα στην Αργοναυτική εκστρατεία (Κακριδής 1986, 108-113· Stafford 2012, 60-62).

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. SNG Soutzos, αρ. 1537. Για τον τύπο, βλ. BMC Lydia, 280 αρ. 12.
Β.Σ.

ΛΥΔΙΑ

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ
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70. 
Αργυρό τριώβολο Σέλγης, Πισιδία

2ος – 1ος αι. π.Χ.
Βάρος 2,942 γρ. ΜΔ. 15 χιλ. Άξονας 7
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 575/1956
Ε: Κεφαλή γενειοφόρου Ηρακλή κατά μέτωπο προς τα δεξιά, στεφανωμένη με κλαδιά στύρακα, 
ρόπαλο αριστερά. Στικτός κύκλος.
O: ΣΕΛΓΕΩΝ. Δενδρύλλιο στύρακα, ρόπαλο και βουκράνιο.

Στο ενδιαφέρον αυτό νόμισμα εικονίζεται στον εμπροσθότυπο η κεφαλή του Ηρακλή, σε απόδοση τριών 
τετάρτων. Με την κλήση της κεφαλής προς τα πίσω ο καλλιτέχνης καταφέρνει να δώσει προοπτική 
και να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της μετωπικής απόδοσης της μύτης και των ματιών. Η ικανότητα 
του χαράκτη δεν περιορίζεται μόνο στην απόδοση των χαρακτηριστικών του προσώπου, αλλά και 
στους κλάδους του στύρακος που αποτελούν το στεφάνι που φορά ο ήρωας. Η κεφαλή θυμίζει τη 
λατρευτική κεφαλή του Ηρακλή από πεντελικό μάρμαρο που βρέθηκε το 1893 στον Ιλισό (δεξαμενή Β 
Καλλιρρόης) και χρονολογείται στα 350-325 π.Χ. (Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. 367) 
(Τσαγκάρη 2011, 124, αρ. κατ. 253 [Μ. Σάλτα]). Το στοιχείο που κάνει το νόμισμα ενδιαφέρον αποτελεί 
η απεικόνιση του φυτού τόσο στον εμπροσθότυπο, στο στεφάνι του Ηρακλή, όσο και στον οπισθότυπο 
ως φυτού εντός σκαφοειδούς κάδου. Η συζήτηση για την ταύτιση αυτού του φυτού, στηριζόμενη και 
στα νομίσματα που εκδίδει η πόλη κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους, ξεκίνησε ήδη από τον 17ο αι. Ο 
Imhoof-Blumer είναι αυτός που ταύτισε το φυτό αυτό με τον στύρακα (Styrax officinallis), παρόλο που 
έχουν υπάρξει ενστάσεις σε νεότερες δημοσιεύσεις. Ο γεωγράφος Στράβων, τον 1ο αι. π.Χ., περίοδο που 
εκδίδονται τα νομίσματα αυτά, αναφέρει ότι ο στύραξ καλλιεργούνταν στη Σέλγη, και ότι το ξύλο του 
χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή ακοντίων. Το θαμνώδες αυτό φυτό ήταν, ωστόσο, πολύ σημαντικό 
λόγω της ρητίνης που παραγόταν από αυτό, η οποία είχε διάφορες ιδιότητες, όπως μας πληροφορούν 
οι Ηρόδοτος, Διοσκουρίδης, Θεόφραστος και Πλίνιος. Η βαλσαμώδης ρητίνη που παραγόταν χρησίμευε 
ως μύρο, ως θυμίαμα, ή ως φάρμακο. Στην εποχή του Πλινίου, μάλιστα, η τιμή μίας λίβρας ανόθευτης 
ρητίνης ανερχόταν σε 17 ρωμαϊκά αργυρά δηνάρια. Η καλλιέργεια του φυτού και η χρήση της ρητίνης 
για θρησκευτικούς και φαρμακευτικούς σκοπούς υποδεικνύει την οικονομική άνθιση της περιοχής, αλλά 
και τη σημασία του φυτού για την ίδια την πόλη της Σέλγης, τόσο που αποτέλεσε σύμβολο στα νομίσματά 
της. Συνήθως τα σύμβολα που απεικονίζονται στα νομίσματα αποτελούν στοιχεία ταυτότητας της πόλης 
για αυτούς που θα τα πάρουν στα χέρια τους. Έτσι, η απεικόνιση του φυτού στα νομίσματα της πόλης 
υποδεικνύει τον άμεσο συσχετισμό του με την οικονομία, την κοινωνία, αλλά και την ταυτότητα της ίδια 
της Σέλγης. Επίσης, έχει προταθεί ότι το ρόπαλο του Ηρακλή, που εικονίζεται μάλιστα και αυτό δύο 
φορές στο ίδιο νόμισμα, ήταν πιθανότατα κατασκευασμένο από ξύλο στύρακος, δεδομένου ότι το ξύλο 
αυτό ήταν πολύ σκληρό (Μπάουμαν 2004, 62-63· Nollé 2015, 12-16). Ο στύραξ ο φαρμακευτικός 
φύεται στην Ευρώπη, την Ελλάδα, το Λίβανο και την Τουρκία. Η ρητίνη του ονομάζεται και καλαμιτάτη, 
καθώς λέγεται ότι μεταφερόταν μέσα σε καλάμια από την Ιταλία. Στην Ελλάδα ονομάζεται και 
αστέρακας, στουρακιά, λαγομηλιά και αγριοκυδωνιά (λόγω ομοιότητας των φύλλων τους). Τέλος, το 
βουκράνιο ως παραπληρωματικό σύμβολο στον οπισθότυπο πιθανώς αποτελεί μία αναφορά στον άθλο 
του κρητικού ταύρου. Το ίδιο στοιχείο απαντά και στον αγαλματικό τύπο του Ηρακλή Hope ως στήριγμα 
του ροπάλου που κρατάει ο Ηρακλής στο δεξί του χέρι (Palagia 1984, 107· 107· LIMC IV (1988), λ. 
Herakles, 738-790 [O. Palagia]). Με ίδιο ακριβώς τρόπο απεικονίζεται ο Ηρακλής σε δακτυλιολίθο του 
1ου αι. π.Χ. - 1ου αι. μ.Χ. (LIMC IV (1988), λ. Herakles 741, αρ. 172).

Για τον τύπο, βλ. SNG Cop. Pisidia, αρ. 256· SNG von Aulock, Pisidien – Lykaonien – Isaurien, αρ. 
5284· SNG France 3, αρ. 1959· Nollé 2015, 12, εικ. 14a.

Γ.Κ.

ΠΙΣΙΔΙΑ

για αυτούς που θα τα πάρουν στα χέρια τους. Έτσι, η απεικόνιση του φυτού στα νομίσματα της πόλης 
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71. 
Χαλκό νόμισμα Σέλγης, Πισιδία

2ος – 1ος αι. π.Χ.
Βάρος 2,448 γρ. ΜΔ. 13 χιλ. Άξονας 7
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1891/1892, B 22
Ε: Κεφαλή γενειοφόρου Ηρακλή προς τα δεξιά, με ρόπαλο στον ώμο. Στο πεδίο δεξιά, αστέρι (;) 
εντός ημισελήνου. Στικτός κύκλος.
Ο: ΣΕ. Φτερωτός κεραυνός και τόξο.

Για τον τύπο, βλ. SNG Cop. Pisidia, αρ. 263· SNG von Aulock, Pisidien, αρ. 5288-5289· SNG France 
3, αρ. 1984.

72. 
Χαλκό νόμισμα Σέλγης, Πισιδία

2ος – 1ος αι. π.Χ.
Βάρος 2,7 γρ. ΜΔ. 14 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Σούτζου 1638
Ε: Κεφαλή γενειοφόρου Ηρακλή προς τα δεξιά, με ρόπαλο στον ώμο. Στικτός κύκλος.
Ο: ΣΕ. Φτερωτός κεραυνός και τόξο.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. SNG Soutzos, αρ. 1638.

Στη Σέλγη, μία από τις σημαντικότερες πόλεις της Πισιδίας, βρισκόταν το λεγόμενο Κεσβέλιον (Πο-
λύβιος, 5.76), χώρος λατρείας του Διός, του Ηρακλή και της Άρτεμης, που χρονολογείται πιθανόν 
στους ελληνιστικούς χρόνους. Στον περίβολο του ιερού βρέθηκαν ανάγλυφα με τον κεραυνό του 
Δία, το ρόπαλο του Ηρακλή και τα σύμβολα της Άρτεμης (Πατσιάδου 2002). Οι παραπάνω νομι-
σματικές παραστάσεις επιβεβαιώνουν τη λατρεία των τριών θεοτήτων ή τη συλλατρεία των δύο 
θεοτήτων, του Δία και του Ηρακλή, με το συνδυασμό της κεφαλής του ήρωα με ρόπαλο στον ώμο, 
του φτερωτού κεραυνού και του τόξου, σύμβολο τόσο του Ηρακλή όσο και της Άρτεμης. Επίσης, 
ο E. Μπάουμαν (2004, 62-63) εικάζει ότι είναι πιθανόν το ρόπαλο του Ηρακλή, που συνοδεύει 
τον ήρωα στα νομίσματα της Σέλγης, να ήταν κατασκευασμένο από το σκληρό ξύλο του στύρακα, 
λόγω της αφθονίας του φυτού αυτού στην περιοχή, το οποίο ήταν περιζήτητο εμπόρευμα λόγω 
της χρήσης της ρητίνης του κυρίως για φαρμακευτικούς σκοπούς (βλ. αρ. κατ. 70).

Β.Σ.

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ
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73. 
Πήλινο δισκοειδές υφαντικό βάρος
με νομισματόμορφο σφράγισμα

Ύστερη κλασική – ελληνιστική εποχή
Βάρος 36,932 γρ. ΜΔ. 44 χιλ. Πάχ. 21 χιλ. 
Προέλευση: Ερυθρές, Ιωνία
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 553/1923 (Δωρεά Σ. Νικολαΐδου)
Ε: Κεφαλή νεαρού Ηρακλή με λεοντή και ρόπαλο σε απόδοση τριών τετάρτων.
O: Άτυπος. 

Δισκοειδές υφαντικό βάρος. Φέρει δύο διαμπερείς οπές ανάρτησης στο άνω μέρος του. Στη μία 
επιφάνεια κυκλικό σφράγισμα στο οποίο απεικονίζεται προτομή γενειοφόρου (;) Ηρακλή, με λεο-
ντή που δένει στο λαιμό με ηράκλειον άμμα, σε απόδοση τριών τετάρτων προς τα δεξιά. Αριστερά 
ρόπαλο. Ο τύπος του Ηρακλή αγαπήθηκε πολύ κατά την αρχαιότητα. Η μορφή του ταυτίστηκε με 
τη ρώμη, τη δύναμη, το σθένος, ενώ συνδέθηκε και με πολλές πόλεις, τόσο που η απεικόνισή του 
μπορούσε να συνδεθεί με μεγάλη ευκολία με συγκεκριμένες περιοχές, προσδιορίζοντας την πόλη, 
το νομισματοκοπείο, το εργαστήριο, ως άλλο «λαλούν σύμβολο», όπως λειτουργούν στις μέρες 
μας οι λογότυποι. Μία τέτοια περίπτωση «λογότυπου» είναι πιθανό να αποτελεί και το σφράγισμα 
στο παρόν αντικείμενο. Μία δεύτερη ερμηνεία για τα σύμβολα στα υφαντικά βάρη υποστηρίζει ότι 
αποτελούν σύμβολα για το διαχωρισμό των ομάδων προϊόντων που παράγονταν από το εργαστή-
ριο κατασκευής τους. Η μορφή του Ηρακλή εικονίστηκε από νωρίς στα νομίσματα που εξέδωσαν 
οι Ερυθρές στην Ιωνία. Στα αρχαϊκά νομίσματα από ήλεκτρο, αλλά και αργότερα στις αργυρές και 
χαλκές εκδόσεις της πόλης, ο ήρωας προστάτης της εικονίζεται στον εμπροσθότυπο των νομι-
σμάτων, γενειοφόρος στις πρώιμες και αγένειος στις μεταγενέστερες κοπές. Σε ένα σπάνιο χαλκό 
νόμισμα των Ερυθρών του 4ου αι. π.Χ. εικονίζεται η κεφαλή του Ηρακλή, αγένειου, σε απόδοση 
τριών τετάρτων προς τα δεξιά, ενώ στον οπισθότυπο εικονίζονται τα όπλα του. Η σφραγίδα στο 
παρόν αντικείμενο, ελαφρώς ωοειδής, περιέχει τη μορφή του Ηρακλή σχηματικά αποδοσμένη. Η 
φθορά τόσο στη μορφή όσο και στις οπές ανάρτησης υποδεικνύει ότι το αντικείμενο βρισκόταν 
σε χρήση και δεν αποτελούσε κάποιο αντικείμενο ταλισμανικού χαρακτήρα ή κάποιο αφιέρω-
μα. Η απεικόνιση του Ηρακλή σε σφραγίσματα επάνω σε υφαντικά βάρη δεν αποτελεί σπάνιο 
εικονιστικό θέμα, συνήθως όμως ο ήρωας εικονίζεται ολόσωμος να εκτελεί κάποιον από τους 
άθλους του. Η απόδοση μίας μορφής σε απόδοση τριών τετάρτων ή μετωπική, όπως και στα 
νομίσματα, αλλά και σε άλλες δυσδιάστατες μορφές τέχνης, αποφεύγονταν. Αυτή η μορφή από-
δοσης προτιμούνταν για την απεικόνιση πιο γκροτέσκων μορφών, όπως οι Σάτυροι, οι νέγροι ή 
η κεφαλή της Μέδουσας.

Γενικά, βλ. Davidson 1952, 146-172· Davidson et al. 1975, 65-94· LIMC IV (1988), λ. Herakles, 
739, αρ. 115 (για τον τρόπο απόδοσης της λεοντής). Παραδείγματα νομισμάτων Ερυθρών με 
απεικόνιση Ηρακλή: Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG, Auction 312 (October 2018), αρ. 2394 
(Κεφαλή γενειοφόρου Ηρακλή σε έκτη από ήλεκτρο, 6ος αι. π.Χ.)· Gerhard Hirsch Nachfolger, 
Auction 343 (September 26, 2018), αρ. 2159 (κεφαλή αγένειου Ηρακλή σε αργυρό τετράδραχμο 
των τελών του 4ου αι. π.Χ.)· Gerhard Hirsch Nachfolger, Auction 343 (September 26, 2018), αρ. 
2161-2162 (κεφαλή αγένειου Ηρακλή σε χαλκό νόμισμα του 3ου αι. π.Χ.).

Γ.Κ.
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74.
Χαλκό νόμισμα Βλαύνδου Λυδίας επί Μάρκου Αυρηλίου

161-180 μ.Χ. 
Βάρος 4,02 γρ. ΜΔ. 17 χιλ. Άξονας 6
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Σούτζου 1510
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά.
Ο: Αετός μετωπικός, με τα φτερά του ανοιχτά και την κεφαλή στρεφόμενη προς τα αριστερά, πατά 
επάνω σε οστό. Δεξιά, κάτω και αριστερά ΒΛ-ΑVΝΔ-ЄΩΝ.

Η αρχαία Βλαύνδος, τα κατάλοιπα της οποίας έχουν εντοπιστεί σε αρκετά καλή κατάσταση δια-
τήρησης στην περιοχή Ulubey, ήταν μία μικρή πόλη στη λυδο-φρυγική μεθόριο. Στα νομίσματα 
που εξέδωσε κατά την ελληνιστική εποχή αναφέρεται ως Μλαύνδος. Παρόλο που φαίνεται να 
ήταν μία μικρή πόλη με μία οικονομία αγροκτηνοτροφική, έκοψε νομίσματα τόσο κατά τους 
ελληνιστικούς όσο και κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους, με διακοπές μεταξύ των εκδόσεων που 
δύνανται να ερμηνευθούν ιστορικά από τα τεκταινόμενα στην περιοχή (ΙΜΕ, λ. Βλαύνδος). Πα-
ρόλο που η λατρεία του Ηρακλή δεν επιβεβαιώνεται από άλλες πηγές, η νομισματική μαρτυρία 
και το πλήθος των τύπων στους οποίους εμφανίζεται ο ήρωας (κεφαλή, μυθολογικές σκηνές, 
αγαλματικοί τύποι κλπ.) υποδεικνύει ότι προφανώς κατείχε σημαντική θέση στο πάνθεον της 
πόλης. Επίσης, αν λάβουμε υπόψη μας τις επιγραφές στα νομίσματα της πόλης που εκδίδο-
νται κατά τη ρωμαϊκή εποχή, που αναφέρουν ΒΛΑ(Ο)ΥΝΔΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ (Leu Numismatik 
AG, Web Auction 6 [09.12.2018], αρ. 537) ή ΜΑΚΕΔΟΝ (Leu Numismatik AG, Web Auction 
2 [03.12.2017], αρ. 411 ή συντετμημένο ΜΑΚ (Numismatik Naumann 63 [04.03.2018], αρ. 
739), τότε προφανώς η παρουσία του Αλεξάνδρου στην περιοχή επηρέασε σημαντικά τόσο το 
πάνθεον της περιοχής, όσο και το πώς έβλεπαν οι ίδιοι τους εαυτούς τους, προβάλλοντας τη 
Μακεδονική τους προέλευση.

Για τον τύπο, βλ. SNG Cop. Lydia 1, αρ. 78· SNG von Aulock, αρ. 2920· Pecumen – Numismatik 
Naumann, Gitbud & Naumann Auction 36 (October 4, 2015), αρ. 422.

Σ.Δ.

75.
Χαλκό νόμισμα Σαϊτταίων, Λυδία

161-217 μ.Χ.
Βάρος 6,06 γρ. ΜΔ. 22 χιλ. Άξονας 6
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Σούτζου 1530
Ε: Προτομή αγένειου δαφνοστεφούς Ηρακλή προς τα δεξιά. Η λεοντή δεμένη στο λαιμό πέφτει στους 
ώμους του. Στικτός κύκλος.
Ο: Ηρακλής όρθιος, αναπαυόμενος, μετωπικός, με την κεφαλή στρεφόμενη προς τα αριστερά και με 
ιδιαίτερα προτεταμένο το δεξί του πόδι επίσης προς τα αριστερά. Με το δεξί του χέρι στηρίζεται στο ρό-
παλο, ενώ από το προτεταμένο αριστερό του χέρι κρέμεται η λεοντή. Αριστερά και δεξιά CAIT-THΝΩΝ. 
Στικτός κύκλος.

Η παρουσία του Ηρακλή στη Λυδία συνδέεται μυθολογικά με τη βασίλισσα Ομφάλη. Σύμφωνα 
με μία εκδοχή του μύθου, ο Ηρακλής υπήρξε σκλάβος της Ομφάλης και στο πλαίσιο των καθη-

ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑϊΚΑ
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κόντων του απάλλαξε το βασίλειό της από τους Κέρκωπες, τον Συλέα και τους Ιτωνείς που το 
λεηλατούσαν. Αφού κατέλαβε την πόλη που αποτελούσε το καταφύγιό τους, την κατέστρεψε και 
έκανε τους κατοίκους της σκλάβους. Η Ομφάλη εντυπωσιασμένη, και μαθαίνοντας την καταγωγή 
του, τον παντρεύτηκε και απέκτησε με τον ήρωα έναν γιο, τον Λάμωνα (Διόδωρος, 4.31. Grimmal 
1991, 509, λ. Ομφάλη). Όσον αφορά τη συγκεκριμένη ψευδοαυτόνομη έκδοση, που φέρει και στις 
δύο όψεις απεικόνιση του ήρωα, λόγω της στυλιστικής ομοιότητας στην απόδοση του Ηρακλή 
στον οπισθότυπο με τα αντίστοιχα νομίσματα που κόπηκαν με την κεφαλή του αυτοκράτορα στον 
εμπροσθότυπο, το νόμισμα αυτό θα πρέπει να εκδόθηκε επί Σεπτιμίου Σεβήρου (193-211 μ.Χ.).

Για τον τύπο, βλ. Naville Numismatics Ltd., Auction 20 (February 7, 2016), αρ. 296. Για τα νομί-
σματα του Σεπτιμίου Σεβήρου, βλ. Pecumen – Numismatik Naumann, Gitbud & Naumann Auction 
19 (July 6, 2014), αρ. 402 (ίδια φορά επιγραφής εθνικού)· Numismatik Lanz München, Auction 
117 (November 24, 2003), αρ. 874.

Σ.Δ.

76.
Αργυρό τετράδραχμο Αντιόχειας Συρίας επί Τραϊανού

110-111 μ.Χ.
Βάρος 14,676 γρ. ΜΔ. 25 χιλ. Άξονας 6
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. NM 6103
Ε: Δαφνοστεφής κεφαλή αγένειου Τραϊανού προς τα δεξιά. Πίσω από την κεφαλή ρόπαλο, 
κάτω αετός προς τα δεξιά. Περιμετρικά AVTOK KAIC NЄP TPAIANOC CЄB ΓΕΡΜ ΔΑΚ. Στικτός 
κύκλος.
Ο: Δαφνοστεφής κεφαλή αγένειου Μελκάρτ-Ηρακλή προς τα δεξιά. Η λεοντή δεμένη στον λαιμό 
κρέμεται στους ώμους του. Αριστερά και δεξιά ΔΗΜΑΡΧ· - ЄΕΞ·ΙЄ ΥΠΑΤ.Є·. Στικτός κύκλος.

Η επαφή του Τραϊανού (98-117 μ.Χ.) με τη Συρία ξεκίνησε σε μικρή ηλικία, αφού ο πατέρας του 
ήταν κυβερνήτης εκεί το 76-77 μ.Χ. Στην επιγραφή στον εμπροσθότυπο αναφέρεται τόσο ως 
ΓΕΡ[ΜΑΝΙΚΟΣ], τίτλο που απέκτησε για τις ικανότητές του στη διοίκηση της Κάτω Γερμανίας, 
όσο και ως ΔΑΚ[ΙΚΟΣ], τίτλο που απέκτησε μετά την κατάκτηση της Δακίας το 101-102 μ.Χ. Το 
συγκεκριμένο νόμισμα εκδόθηκε κατά το 15ο έτος της δημαρχιακής εξουσίας, δηλαδή το 110-111 
μ.Χ. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Τραϊανός είναι ο πρώτος Ρωμαίος αυτοκράτορας που συνέδεσε 
άμεσα τον εαυτό του με τον Ηρακλή. Στο συγκεκριμένο νόμισμα στον οπισθότυπο εικονίζεται ο 
Ηρακλής-Μελκάρτ, εκδοχή του ήρωα ευρέως διαδεδομένη στη Συρία. Ο ήρωας στις περιοχές της 
Ανατολικής Μεσογείου συνδεόταν άμεσα με τον τοπικό ήρωα Μελκάρτ, με τον οποίο ταυτιζόταν.

Για τον τύπο, βλ. Dr. Busso Peus Nachfolger, Auction 403 (April 27, 2011), αρ. 802· Numismatik 
Lanz München, Auction 149 (June 24, 2010), αρ. 394.

Σ.Δ.
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77.
Χαλκό νόμισμα Αλεξάνδρειας Αιγύπτου
επί Αντωνίνου Ευσεβούς

138-160/1 μ.Χ.
Βάρος 26,986 γρ. ΜΔ. 33 χιλ. Άξονας 11
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1896/7 Ι΄ 288
Ε: Δαφνοστεφής κεφαλή γενειοφόρου Αντωνίνου Ευσεβούς προς τα δεξιά. Περιμετρικά αδιάγνω-
στη επιγραφή.
Ο: Επικαλυπτόμενες προτομές γενειοφόρου Ηρακλή, με τη λεοντή δεμένη στο λαιμό, και γενειο-
φόρου Αντωνίνου Ευσεβούς προς τα δεξιά. Επάνω από τον αριστερό ώμο του Ηρακλή, ρόπαλο.

Επί Αντωνίνου Ευσεβούς το νομισματοκοπείο της Αλεξάνδρειας έγινε ιδιαίτερα παραγωγικό, με 
ένα μεγάλο πλήθος εικονογραφικών τύπων, σχετιζόμενων με τον ήρωα Ηρακλή και τους άθλους 
του (αρ. κατ. 310, 317, 319-327), αλλά και με τον ζωδιακό κύκλο, ή το πάνθεον της περιοχής 
κλπ. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον το γεγονός ότι το συγκεκριμένο νομισματοκοπείο αυτή την επο-
χή επέλεξε να εκδώσει πλήρεις σειρές θεματικών κύκλων και μάλιστα με μία ιδιαίτερα υψηλής 
ποιότητας εικονογραφική απόδοση. Ο Ηρακλής αυτή την περίοδο έχει ήδη αρχίσει να συνδέεται 
άμεσα με τους Ρωμαίους αυτοκράτορες. Σε αυτό το νόμισμα ο αυτοκράτορας, συνεχίζοντας την 
πολιτική που ξεκίνησε στη Ρώμη (Howgego 2009, 170), η οποία εγκαινιάστηκε από τον Τραϊανό 
και κορυφώθηκε με την απόλυτη ταύτιση του Κόμμοδου, και σε ένα κοινό ίσως πιο δεκτικό σε 
τέτοιου είδους απεικονίσεις, όπως αυτό των κατοίκων της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου, εικονίζεται 
μαζί με τον ήρωα στον οπισθότυπο, όπως εικονίζονται συνήθως συλλατρευόμενες θεότητες στις 
σύγχρονες νομισματικές εκδόσεις.
Αδημοσίευτο.

Σ.Δ. 
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78.
Χαλκό δίδραχμο Βρεττίων, Βρεττία

211-208 π.Χ.
Βάρος 15,113 γρ. ΜΔ. 27 χιλ. Άξονας 5
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 550/1956
Ε: Αγένειος κεφαλή Ηρακλή προς τα δεξιά. Στικτός κύκλος.
Ο: Αθηνά σε ευρύ διασκελισμό προς τα δεξιά, κρατώντας ασπίδα με τα δυο χέρια· κάτω από την 
ασπίδα άροτρο, αριστερά και άνω ΒΡΕΤΤΙΩΝ. Στικτός κύκλος.

Οι Βρέττιοι ήταν ένας αρχαίος λαός της ιταλικής χερσονήσου που κατοικούσε στο νοτιότερο 
μέρος της Κάτω Ιταλίας. Αναδύθηκαν ως ξεχωριστή εθνική οντότητα στα μέσα του 4ου αι. π.Χ. 
(Διόδωρος 16.15) και μέχρι το 280 π.Χ. επεξέτειναν την κυριαρχία τους στην ευρύτερη περιοχή. 
Η προέλευση του ονόματός τους συνδέεται με τους γενεαλογικούς μύθους της περιοχής, σύμ-
φωνα με τους οποίους οφείλουν το όνομά τους στο μυθικό πρόσωπο Βρέττο, γιο του Ηρακλή 
(Στέφανος Βυζάντιος, λ. Βρέττος). Στην ιστορική τους διαδρομή, φαίνεται ότι υπήρξαν σύμμαχοι 
στην εκστρατευτική περιπέτεια του βασιλιά Πύρρου στην Κάτω Ιταλία. Στη διάρκεια του Β΄ 
Καρχηδονιακού Πολέμου συντάσσονται στο πλευρό του Αννίβα αμέσως μετά τη νίκη του στη 
μάχη που διεξήχθη στις Κάννες το 216 π.Χ. Η νομισματοκοπία των Βρεττίων είναι αρκετά μεγά-
λη και χαρακτηρίζεται από ποικιλία εικονογραφικών τύπων και συμβόλων (Scheu 1955, 103). 
Χαρακτηριστική είναι η συγκεκριμένη έκδοση, στην εμπρόσθια όψη της οποίας απεικονίζεται ο 
Ηρακλής, ο πανελλήνιος ήρωας, και στην οπίσθια η θεά Αθηνά. Τα νομίσματα αυτά τοποθετού-
νται χρονικά αμέσως μετά τη νίκη του Αννίβα στις Κάννες το 216 π.Χ. και συνδέονται με την 
εξέγερση των Βρεττίων εναντίον των Ρωμαίων (Scheu 1961, 62-63). Οι εικονογραφικοί τύποι 
που υιοθετήθηκαν μαρτυρούν έναν προσεκτικό πολιτικό σχεδιασμό. Φυσικά, τόσο η επιλογή του 
Ηρακλή, όσο και της θεάς Αθηνάς θα μπορούσε να εξηγηθεί και σε σχέση με το ελληνικό πολιτι-
στικό υπόβαθρο των Βρεττίων (David 1996, 27). Κύριος στόχος, όμως, αυτής της επιλογής είναι 
η προβολή των αρετών και της μεγαλοσύνης του νέου συμμάχου, του Αννίβα, όσο και η σύνδεσή 
του με τον μυθικό ήρωα και κατ’ επέκταση με τον Μεγάλο Αλέξανδρο, καθώς είναι γνωστό ότι ο 
Καρχηδόνιος στρατηγός είχε ως υπόδειγμα και ίνδαλμά του τον Μακεδόνα στρατηλάτη.

Για τον τύπο, βλ. Sheu 1961, 63, αρ. 120· HN Italy, 160, αρ. 1992. Για την ιστορία και τη νομι-
σματοκοπία της περιοχής, βλ. Vagi 2015, 189-190· Miles 2011, 260-279. Για τη μυθολογία του 
Ηρακλή, βλ. Stafford 2012.

Ε.Γ.

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ
ΚΟΙΝΑ                 ΚΑΤΩ ΙΤΑΛΙΑ
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79.
Χαλκό νόμισμα Μαμερτίνων, Μεσσήνη

218-201 π.Χ.
Βάρος 7,379 γρ. ΜΔ. 23 χιλ. Άξονας 10
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 544/1956
Ε: Αγένειος κεφαλή Ηρακλή προς τα δεξιά. Φορεί λεοντή.
Ο: ΜΑΜΕΡΤΙΝΩΝ. Άρτεμις προς τα δεξιά, φορεί κοντό χιτώνα και ενδρομίδες· στον δεξί ώμο 
φέρει τόξο και φαρέτρα· με τα δύο της χέρια κρατεί αναμμένη δάδα· δεξιά στο κάτω μέρος της 
παράστασης σκύλος προς τα δεξιά. Δεξιά στο πεδίο ΧΙΙ. Στικτός κύκλος.

Το όνομα της πόλης προέρχεται από τη λέξη Mamers, η οποία στην Οσκανική διάλεκτο σημαίνει 
Άρης. Οι Μαμερτίνοι ήρθαν στη Σικελία ως μισθοφόροι του Αγαθοκλή, τυράννου των Συρακουσών, 
και εκδιώχθηκαν αμέσως μετά τον θάνατό του το 289 π.Χ. Έγιναν κύριοι της Μεσσήνης το 287/6 
π.Χ., η οποία επί των ημερών τους ονομάστηκε Μαμερτίνα (Διόδωρος 21.18.1-3, 23.1.4). Το 269 
π.Χ. πολέμησαν τον Ιέρωνα των Συρακουσών. Οι Μαμερτίνοι κάλεσαν σε βοήθεια τους Καρχη-
δονίους, οι οποίοι όμως αντ’ αυτής κατέλαβαν την ακρόπολή τους. Ζήτησαν τότε τη βοήθεια των 
Ρωμαίων και έτσι προκλήθηκε ο Α΄ Καρχηδονιακός πόλεμος, το 264 π.Χ.

Οι Μαμερτίνοι παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον λόγω της ιδιαίτερης καταγωγής τους, η οποία 
αποτυπώνεται στο σύνολο των νομισματικών προϊόντων τους (Särström 1940). Σύμφωνα με τη νεό-
τερη έρευνα (Crawford 2015), η νομισματική τους παραγωγή, η οποία είναι αποκλειστικά χάλκινη, θα 
μπορούσε να θεωρηθεί ως μια από τις πρώτες Ρωμαϊκές Επαρχιακές νομισματοκοπίες, καθώς αποτέλε-
σαν τη βάση για τον ερχομό των Ρωμαίων στη Σικελία (Zambon 2008, 52-53). Ανάμεσα στις κυρίαρχες 
θεότητες, που κοσμούν τις όψεις των νομισμάτων τους, ξεχωριστή θέση κατέχει ο ήρωας Ηρακλής. Το 
εικονογραφικό αυτό θέμα οφείλει την έμπνευσή του αφενός στην ελληνική παράδοση, αφετέρου στη 
μαρτυρημένη λατρεία του ήρωα στην πόλη με το επίθετο Μάντικλος (Παυσανίας 4.23.3, 4.23.10).

Για τον τύπο, βλ. Särström 1940, 126-127, πίν. XLIV (περίοδος IV, 220-200 π.Χ., σειρά XVII, ομάδα 
Α, δίχαλκο)· Crawford 2015, 45-46 (218-201 π.Χ.)· CNS I, 110, αρ. 44.

Ε.Γ.

ΣΙΚΕΛΙΑ
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80.
Χαλκό νόμισμα Κοινού Μακεδόνων

3ος αι. μ.Χ. (επί Γορδιανού Γ΄ (;))
Βάρος 9,704 γρ. ΜΔ. 28 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 594/1956
Ε: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. Κεφαλή Αλεξάνδρου Γ΄ προς τα δεξιά με λεοντή. Στικτός κύκλος.
Ο: ΚΟΙΝΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Β ΝΕ. Ο Αλέξανδρος Γ΄ με λόγχη πάνω στον Βουκεφάλα που καλπάζει 
προς τα δεξιά. Στικτός κύκλος.

Ορισμένες από τις πλούσιες χάλκινες κοπές του Κοινού των Μακεδόνων του 3ου αι. μ.Χ., που εκδό-
θηκαν στο νομισματοκοπείο της Βέροιας, έδρα του Κοινού, απεικονίζουν την αγένειο κεφαλή του 
Αλεξάνδρου Γ΄, η οποία ταυτίζεται από την επιγραφή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ και η οποία 
φέρει κάλυμμα δοράς λιονταριού (Liampi 2003, 897-898) προβάλλοντας κατά αυτό τον τρόπο 
τη θεϊκή καταγωγή του Μακεδόνα στρατηλάτη, με τον Ηρακλή ως πρόγονο της δυναστείας των 
Τημενιδών / Αργεάδων (Stafford 2012, 142-146). Ο εν λόγω νομισματικός εικονογραφικός τύπος 
της κεφαλής του Αλεξάνδρου Γ΄ συναντάται και στα χρυσά μετάλλια των πεντετηρικών οικουμε-
νικών αγώνων στη Βέροια της ίδιας περιόδου, τα οποία βρέθηκαν στο Αμπουκίρ της Αιγύπτου και 
στην Ταρσό της Κιλικίας, καθώς και στους Contorniati του 5ου αι. μ.Χ. (Τουράτσογλου 2000 και 
Τουράτσογλου 2016β). Η απεικόνιση του Αλεξάνδρου Γ΄, ως στρατηλάτης πάνω στο άλογο του, 
τον Βουκεφάλα, στην πίσω όψη υποδηλώνει τις στρατιωτικές ικανότητες και νίκες του ηγεμόνα, 
και ως Μακεδόνας ιππέας και ως κυνηγός, κατεξοχήν σύμβολο της μακεδονικής αριστοκρατίας.

Για τον τύπο, βλ. AMNG III, αρ. 734.
Β.Σ.

81.
Χαλκό νόμισμα Κοινού Ακαρνάνων

300-167 π.Χ.
Βάρος 6,10 γρ. ΜΔ. 23 χιλ. Άξονας 9
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Σούτζου 525 
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή προς τα δεξιά, με λεοντή. Στικτός κύκλος.
Ο: Μονογράφημα ΑΡΚ. Κεφαλή Αχελώου προς τα δεξιά, σε γραμμικό κύκλο. Πάνω από την κεφα-
λή, τρίαινα.

Η έναρξη της νομισματικής παραγωγής των Ακαρνάνων τοποθετείται στο β΄ μισό του 5ου αι. π.Χ., 
πιθανόν στα χρόνια του Πελοποννησιακού πολέμου (Στόγιας 2004, 199· Psoma 2007, 15-16· 
Freitag 2015, 83-84). Το μυθολογικό παρελθόν της περιοχής της Ακαρνανίας και του δέλτα 
του Αχελώου συνδέεται με εκείνο του Άργους και της Αρκαδίας μέσω του Ακαρνάνα, επώνυμου 
ιδρυτή του έθνους των Ακαρνάνων (Freitag 2015, 69-70), ο οποίος ήταν γιος του Αργείου 
Αλκμαίωνα και της Καλλιρόης, θυγατέρας του ποτάμιου θεού Αχελώου. Στις αργυρές και χάλ-
κινες εκδόσεις των Ακαρνάνων της κλασικής και ελληνιστικής περιόδου κυριαρχεί η μορφή του 
ανθρωπόμορφου ταύρου, προσωποποίηση του Αχελώου, ο οποίος σύμφωνα με τις φιλολογικές 
πηγές, συνδέεται με τον Ηρακλή από τον μύθο της πάλης του με τον θεό-ήρωα για χάρη της 

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ
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Δηιάνειρας, κόρη του Οινέα, βασιλιά της Καλυδώνας, πόλης της νοτιοδυτικής Αιτωλίας. Ο ποτά-
μιος θεός, παρά τις συνεχείς μεταμορφώσεις του, ηττήθηκε από τον Ηρακλή, ο οποίος νυμφεύ-
θηκε τη Δηιάνειρα (για τον μύθο, τις διάφορες παραλλαγές και την αλληγορία του, βλ. Stafford 
2012, 74-75). Η διατήρηση του ελέγχου του ποταμού Αχελώου, πηγής ζωής και ανάπτυξης των 
Ακαρνάνων, των οποίων ο επίσημος τίτλος ως Κοινό μαρτυρείται από τον 4ο αι. π.Χ. (Freitag 
2015, 66), αποτέλεσε πρωταρχική μέριμνα τους, λόγω του ανταγωνισμού με τους γείτονες Αι-
τωλούς (Freitag 2015, 75-76).

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. SNG Soutzos, αρ. 525. Για τον τύπο, βλ. BCD Akarnanien und 
Aetolien, αρ. 40.

Β.Σ.

82.
Αργυρό τετράδραχμο Κοινού Αιτωλών

περ. 238-228 π.Χ.
Βάρος 16,837 γρ. ΜΔ. 29 χιλ. Άξονας 1
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1938 ΛΖ΄ 120
Ε: Κεφαλή Ηρακλή προς τα δεξιά. Στικτός κύκλος.
O: Αιτωλία ως Αμαζόνα, κρατώντας δόρυ και ξίφος, κάθεται  σε πλήθος γαλατικών και μακεδονικών 
ασπίδων προς τα δεξιά. Αριστερά ΑΙΤΩΛΩΝ, δεξιά μονογράφημα και σε μία ασπίδα ως επίσημα 
το μονόγραμμα ΛΥ. 

Κατά την Ελληνιστική εποχή η ένταξη των μικρών πόλεων κρατών σε κάποια Συμπολιτεία σήμαινε 
τη δυνατότητα επιβίωσης ιδιαίτερα απέναντι σε «μεγάλους» εχθρούς, όπως ήταν η Μακεδονία. Η 
Αιτωλική, καθώς και η Αχαϊκή Συμπολιτεία αποτελούν τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα στον 
κυρίως ελλαδικό χώρο. Η Αιτωλία αποτέλεσε πολιτικό και στρατιωτικό κέντρο της Αιτωλικής Συ-
μπολιτείας, ενώ από τον 3ο αι. π.Χ. επέκτεινε την πολιτική επιρροή της σχεδόν σε όλη την Κεντρική 
Ελλάδα. Ο αγώνας της εναντίον των Μακεδόνων και των Γαλατών της έδωσε τον έλεγχο των Δελ-
φών, ενώ επενέβαινε και σε υποθέσεις της Πελοποννήσου, λειτουργώντας ανταγωνιστικά προς την 
Αχαϊκή Συμπολιτεία. Το Κοινό των Αιτωλών εξέδωσε χρυσούς στατήρες και αργυρά τετράδραχμα 
σύμφωνα με τον αττικό σταθμητικό κανόνα. Για τον εμπροσθότυπο και των δύο αυτών εκδόσεων 
επιλέχθηκαν οι τύποι του Αλεξάνδρου Γ΄, με την κεφαλή της Αθηνάς να εικονίζεται στον εμπρο-
σθότυπο των χρυσών εκδόσεων και την κεφαλή του Ηρακλή στον εμπροσθότυπο των αργυρών. 
Στον οπισθότυπο και των δύο εκδόσεων εικονίζεται η προσωποποίηση της Αιτωλίας να κάθεται 
επάνω σε σωρό από Μακεδονικές και Γαλατικές ασπίδες. Ο τύπος αυτός θεωρείται ότι αντιγράφει 
ένα άγαλμα αφιερωμένο στους Δελφούς, με ακριβέστερη απεικόνιση αυτήν στις αργυρές εκδόσεις, 
όπου η Αιτωλία κρατά σπαθί εντός θήκης, σε αντίθεση με τις χρυσές εκδόσεις που κρατά Νίκη. Η 
απεικόνιση των Γαλατικών ασπίδων αποτελεί αναφορά στη συμβολή της Αιτωλίας εναντίον των 
Γαλατικών επιδρομών που έλαβαν χώρα στις αρχές του αιώνα και απωθήθηκαν με επιτυχία το 279 
π.Χ., όταν απειλήθηκε το ιερό των Δελφών, ενώ οι μακεδονικές ασπίδες αποτελούν ένδειξη της 
γενικότερης αντίθεσης της Συμπολιτείας έναντι της Μακεδονικής επεκτατικότητας, ή ακόμα και την 
ένδειξη της νίκης του Κοινού έναντι των Μακεδόνων το 314 π.Χ. (Mørkholm 1991, 98, 150-151).

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. Tsangari 2007, 81, αρ. 501b, πίν. XXVIII. Για τον τύπο, βλ. SNG 
Lockett III, αρ. 1685.

Γ.Κ.
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83.
Χρυσή δραχμή Κοινού Αιτωλών

220-205 π.Χ.
Βάρος 4,20 γρ. ΜΔ. 13 χιλ. Άξονας 3
Προέλευση: Άμφισσα
Αρχαιολογικό Μουσείο Άμφισσας, αρ. ευρ. 12630
Ε: Κεφαλή γενειοφόρου Ηρακλή προς τα δεξιά. Φορά τη λεοντή δεμένη γύρω από τον λαιμό σε 
ηράκλειον άμμα.
Ο: Αιτωλία καθήμενη προς τα δεξιά πάνω σε γαλατικές ασπίδες. Προτάσσει το αριστερό χέρι με 
το οποίο φέρει Νίκη και με το δεξί στηρίζεται σε δόρυ. Στο πεδίο δεξιά, μονόγραμμα ΛΕ και Ω. Στο 
έξεργο, ΩΡ. ΑΙΤΩΛΩΝ.

Προέρχεται από την ανασκαφή ενός πλούσιου σε ευρήματα αποθέτη, ο οποίος εντοπίστηκε στην 
περιοχή που εκτείνεται το νότιο νεκροταφείο της αρχαίας Άμφισσας, «της μεγίστης καὶ ὀνομαστο-
τάτης πόλη των Λοκρών» (Παυσανίας 10.38.4), το οποίο εκτιμάται ότι εκτεινόταν κατά μήκος του 
αρχαίου οδικού άξονα που οδηγούσε από την έξοδο της πόλης στο λιμάνι της Κίρρας και στους 
Δελφούς.  Στον αποθέτη είχαν αποκρυφθεί χίλια περίπου νομίσματα, η περίοδος κυκλοφορίας 
των οποίων εκτείνεται από τον 4ο έως και τα μέσα του 2ου αι. π.Χ., άφθονη κεραμική από ποικίλα 
σχήματα, πήλινα ειδώλια, κυρίως γυναικείων μορφών, μικρογραφικά προσωπεία, ιδίως γυναικείων 
μορφών, απομιμήσεις θεατρικών προσωπείων και πληθώρα μικροευρημάτων. Με βάση τα ανασκα-
φικά δεδομένα και τα παράλληλα ανασκαφικά σύνολα, ο νομισματικός θησαυρός θα μπορούσε 
να προέρχεται από το κυτίο προσφορών, το οποίο χρησίμευε για τη συγκέντρωση των χρηματικών 
προσφορών των πιστών ενός άγνωστου σήμερα ιερού της πόλης (Ψάλτη – Τσαρούχα 2017, 283-
291). Οι Αιτωλοί μετά τις πολεμικές συγκρούσεις του Συμμαχικού πόλεμου 220-217 π.Χ. και του 
A΄ Μακεδονικού πόλεμου (215-205 π.Χ.) εξέδωσαν χρυσές δραχμές, στις οποίες ο Ηρακλής, ο 
πανελλήνιος ήρωας που ανήκε και στον αιτωλικό μυθολογικό χώρο, απεικονίζεται γενειοφόρος, 
με τη λεοντή δεμένη γύρω από τον λαιμό σε ηράκλειον άμμα. Από τα νομίσματα αυτά σήμερα είναι 
γνωστά μόνο δύο, του Αρχαιολογικού Μουσείου Άμφισσας και του Fitzwilliam Museum (Τσαγκά-
ρη 2017, 294).

Για τον Ηρακλή, βλ. Κακριδής 1986.
Α.Τ.

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ
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84.
Χαλκό νόμισμα βασιλιά Πύρρου

278-276 π.Χ.
Νομισματοκοπείο: Συρακούσες
Βάρος 10,53 γρ. ΜΔ. 24 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 606/1956
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή προς τα αριστερά με λεοντή. 
Ο: ΣΥΡΑΚΟΣΙΩΝ. Αθηνά Πρόμαχος βαδίζει προς τα δεξιά, κρατά ασπίδα στο αριστερό χέρι και 
δόρυ στο δεξί.

Ο Πύρρος Α΄ (318-272 π.Χ.) ήταν βασιλιάς των Μολοσσών, ελληνικού φύλου στην Ήπειρο, και είχε 
στην κατοχή του μέρος της Μακεδονίας και της Ηπείρου. Θεωρείται ένας από τους σπουδαιότε-
ρους ηγεμόνες της πρώιμης ελληνιστικής περιόδου. Οι χάλκινες κοπές με τον Ηρακλή στην εμπρό-
σθια όψη και την Αθηνά Πρόμαχο στην πίσω όψη με το εθνικό ΣΥΡΑΚΟΣΙΩΝ χρονολογούνται την 
περίοδο της εκστρατείας του Πύρρου στη Σικελία. Οι ελληνικές πόλεις της Σικελίας, Ακράγαντας, 
Συρακούσες και Λεοντίνοι, τον προσκάλεσαν στα εδάφη τους προκειμένου να τους απαλλάξει από 
την απειλή της Καρχηδόνας, της τότε μεγάλης δύναμης στη Δυτική Μεσόγειο. H νομισματοκοπία 
του Πύρρου στην Ελληνική Δύση έχει θεωρηθεί πολύ σημαντική για την κατανόηση της εκστρατεί-
ας του στη Σικελία και παραμένει η κύρια σύγχρονη πηγή για την περίοδο αυτή. Παρόλο που ήταν 
κοπές επείγουσας ανάγκης, οι οποίες προορίζονταν για τον πόλεμο εναντίον των Καρχηδονίων, τα 
χρυσά, τα αργυρά, αλλά και τα χάλκινα νομίσματα του Πύρρου φανερώνουν προσεκτικό σχεδιασμό 
στην επιλογή των τύπων και στην εκτέλεση. Η επιλογή των εικονογραφικών τύπων της ιδιόμορφης 
κεφαλής του αγένειου Ηρακλή με λεοντή και της Αθηνάς Προμάχου μαρτυρά την πολιτική σημασία 
της χάλκινης κοπής, καθώς προβάλλουν τη θεϊκή καταγωγή του βασιλιά και απαντούν στις ανάγκες 
της πολιτικής προπαγάνδας και της επιβεβαίωσής του ως Ελληνιστικού βασιλιά. Ο Ηρακλής, ο «κα-
τεξοχήν» Έλληνας ήρωας, απεικονίστηκε πολύ συχνά στα νομίσματα αρκετών ελληνικών αποικιών 
της Δύσης. Σε περιόδους αντιπαράθεσης μεταξύ Ελλήνων και Βαρβάρων, όπως στην περίπτωση 
της εκστρατείας του Πύρρου, η απεικόνιση του Ηρακλή ερμηνεύεται ως η δύναμη του ελληνισμού 
ενάντια στη βαρβαρότητα.

Για τον τύπο, βλ. SNG ANS, Sicily III, αρ. 851-861· SNG Cop., Italy – Sicily, αρ. 812· Florenzano 
1992, 207-223· Lacroix 1965, 76-79.

Α.Ν.

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΣ         ΗΠΕΙΡΟΣ
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85.
Αργυρή δραχμή Αταία

μέσα 4ου αι. π.Χ.
Νομισματοκοπείο: Κάλλατις, Σκυθία, Κάτω Μοισία
Βάρος 6,928 γρ. ΜΔ. 20 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 66/1997
Ε: Κεφαλή νεαρού Ηρακλή με λεοντή, προς τα αριστερά. Κάτω ΤΙ
O: ΑΤΑΙΑΣ Ο βασιλιάς ως έφιππος ηλικιωμένος τοξότης σε κίνηση προς τα αριστερά.

Η ελληνική αποικία Κάλλατις ιδρύθηκε τον 6ο αι. π.Χ. από την Ηράκλεια Ποντική, αποικία των 
Μεγάρων. Ο Ηρακλής θεωρείται ο μυθικός ιδρυτής και προστάτης της πόλης, γεγονός που επιβε-
βαιώνεται και από τη συχνή απεικόνισή του στις νομισματικές εκδόσεις της πόλης (κεφαλή Ηρα-
κλή / ρόπαλο, γωρυτός). Οι Σκύθες, λαός νομαδικός και φιλοπόλεμος, με έντονη δραστηριότητα 
στην περιοχή των αχανών στεπών και των απέραντων λειμώνων περί την Μαιωτίδα (Αζοφική), 
υπό την καθοδήγηση του ενενηντάχρονου ηγέτη τους Αταία έφτασαν στο απόγειο της δύναμής 
τους, καταλαμβάνοντας μάλιστα και εκτάσεις που προηγουμένως ανήκαν στους Θράκες (σημερινή 
Μολδαβία, Α Ρουμανία, ΒΑ Βουλγαρία). Η πολιτική τους αυτή οδήγησε σε αντιπαράθεση με τον 
Φίλιππο Β΄ της Μακεδονίας, στην προσπάθεια του τελευταίου να κατισχύσει επί των Οδρυσών, 
των Τριβαλλών και των άλλων θρακικών φύλων που απειλούσαν τα βόρεια σύνορα του βασιλείου 
του. Σε σφοδρή σύγκρουση το 339 π.Χ. στην περιοχή της Μικράς Σκυθίας (σημερινή Dobroudja), ο 
γηραιός Αταίας υπέστη δεινή ήττα, εγκαταλείποντας στο πεδίο της μάχης τη ζωή, την πολυπληθή 
του οικογένεια και τα πλούτη του. Στον Αταία αποδίδονται και δραχμές με τον ίδιο οπισθότυπο, 
και κεφαλή Αρτέμιδος ως εμπροσθότυπο. Οι δραχμές με την κεφαλή του Ηρακλή παραπέμπουν 
τεχνοτροπικά στη νομισματοκοπία της Ηράκλειας Ποντικής, μητροπόλεως της Καλλάτιδος, οπότε 
η απόδοση τους στο νομισματοκοπείο αυτό δεν φαίνεται απίθανη. Το απόκτημα του Νομισματικού 
Μουσείου είναι ένα από τα τρία γνωστά παγκοσμίως τα άλλα δυο φυλάσσονται σε συλλογές της 
Μόσχας και της Αγίας Πετρούπολης.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, που αποτελεί αγορά από την Giessener Munzhandlung 82 (29.4.1997, 
αρ. 55), βλ. Ιλίου Μέλαθρον 2000, 64, 108, εικ. στη σ. 109. Βαλαβάνης κ.ά. 2004, εικ. στη σ. 46. Για 
τον τύπο, βλ. SNG BM αρ. 200 (για τον οπισθότυπο).

Γ.Κ.
τον τύπο, βλ. 

ΚΑΤΩ ΜΟΙΣΙΑ

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ
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86.
Χαλκό νόμισμα Λυσιμάχου

306-281 π.Χ.
Βάρος 2,375 γρ. ΜΔ. 14 χιλ. Άξονας 3
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλλογή Σταμούλη 472
Ε: Κεφαλή Ηρακλή με λεοντή.
Ο: Επιγραφή ΒΑΣΙ ΛΥΣΙ σε στεφάνι από στάχυα.

Ο Λυσίμαχος ήταν ένας από τους σωματοφύλακες και ένας από τους διαδόχους του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου. Έγινε βασιλέας της Θράκης, της Μακεδονίας και μέρους της Μικράς Ασίας. Πήρε μέ-
ρος στους πολέμους μεταξύ των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου και έπαιξε σημαντικό ρόλο 
στη νίκη εναντίον του Αντιγόνου στη Μάχη της Ιψού. Μαζί με τον Σέλευκο ήταν οι τελευταίοι εν 
ζωή από τους συντρόφους του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το συγκεκριμένο νόμισμα του Λυσιμάχου 
είναι μια από τις μικρότερες υποδιαιρέσεις των χάλκινων νομισμάτων τα οποία κόπηκαν στο όνομά 
του, με ονομαστική αξία μικρότερη από έναν οβολό. Ο Λυσίμαχος ίδρυσε στη Θράκη την πρωτεύ-
ουσα του κράτους του, τη Λυσιμάχεια και μετοίκισε τους κατοίκους από τη γειτονική πόλη Καρδία. 
Είναι πολύ πιθανό το νόμισμα αυτό να έχει κοπεί στη Λυσιμάχεια.

Για τον τύπο, βλ. SNG Christomanos, αρ. 129-131.
Θ.Κ.

ΘΡΑΚΗ
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87.
Αργυρό δίδραχμο Αμύντα Γ΄

393-368 π.Χ.
Βάρος 7,805 γρ. ΜΔ. 24 χιλ. Άξονας 1
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 596/1956
Ε: Κεφαλή Ηρακλή με λεοντή. Στικτός κύκλος.
Ο: Ίππος προς τα δεξιά, επιγραφή ΑΜΥΝΤΑ σε έγκοιλο τετράγωνο.

Για τον τύπο, βλ. SNG Saroglos, αρ. 15.

88.
Αργυρό δίδραχμο Αμύντα Γ΄

393-368 π.Χ.
Βάρος 9,44 γρ. ΜΔ. 21 χιλ. Άξονας 1
Αθήνα, Συλλογή Θ. Αραβάνη
Ε: Κεφαλή Ηρακλή με λεοντή. 
Ο: Ίππος προς τα δεξιά, επιγραφή ΑΜΥΝΤΑ σε έγκοιλο τετράγωνο.

Για τον τύπο, βλ. SNG Saroglos, αρ. 15.

89.
Αργυρό δίδραχμο Αμύντα Γ΄

393-368 π.Χ.
Βάρος 8,009 γρ. ΜΔ. 21 χιλ. Άξονας 1
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 76/1956
Ε: Κεφαλή Ηρακλή με λεοντή. Στικτός κύκλος.
Ο: Ίππος προς τα δεξιά, επιγραφή ΑΜΥΝΤΑ σε έγκοιλο τετράγωνο.

Για τον τύπο, βλ. SNG Saroglos, αρ. 15.

393-368 π.Χ.
Βάρος 9,44 γρ. ΜΔ. 21 χιλ. Άξονας 1
Αθήνα, Συλλογή Θ. Αραβάνη
Ε: Κεφαλή Ηρακλή με λεοντή. 
Ο: Ίππος προς τα δεξιά, επιγραφή ΑΜΥΝΤΑ σε έγκοιλο τετράγωνο.

Για τον τύπο, βλ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ



218 ηρακλησ ηρωσ διαχρονικοσ και αιωνιοσ

90.
Χαλκό νόμισμα Αμύντα Γ΄

393-370/69 π.Χ.
Βάρος 4,155 γρ. ΜΔ. 16 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 600/1956
Ε: Κεφαλή Ηρακλή με λεοντή. Στικτός κύκλος.
Ο: Αετός με φίδι, επιγραφή ΑΜΥΝΤΑ.

Στην ταραγμένη εποχή που ακολούθησε τη δολοφονία του Αρχέλαου, ο Αμύντας Γ΄ είχε να αντιμε-
τωπίσει την πίεση των διαφόρων εχθρών που εισέβαλλαν στη Μακεδονία. Έκοψε μεγάλες ποσότη-
τες αργυρών νομισμάτων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τις αυξημένες ανάγκες του μακεδονικού 
κράτους και τη χρηματοδότηση των πολεμικών επιχειρήσεων. Ο Αμύντας Γ΄ λόγω των συνθηκών 
που επικρατούσαν, διέμενε όλο και πιο συχνά στην Πέλλα, μια πόλη, που όντας το σημαντικότερο 
λιμάνι της βόρειας ακτής του Θερμαϊκού εκείνη την εποχή, αναπτυσσόταν με ταχύτητα. Είναι πιθα-
νότατα ο πρώτος βασιλιάς ο οποίος έχτισε ανάκτορο στην Πέλλα. Ωστόσο οι Αιγές εξακολουθού-
σαν να είναι η καρδιά του Μακεδονικού Βασιλείου και ύστατο καταφύγιο άμυνας. Ο Ηρακλής στις 
εμπρόσθιες όψεις των αργυρών στατήρων του Αμύντα Γ΄ αποδίδεται ως πωγωνοφόρος άνδρας, 
ενώ ως νεαρός αγένειος απεικονίζεται στα αργυρά τετρώβολα, στα αργυρά διώβολα και στις 
χάλκινες νομισματικές κοπές. Ο Ηρακλής θεωρείτο πρόγονος όλου του γένους των Μακεδόνων 
και όχι μόνο μιας συγκεκριμένης δυναστείας. Η επωνυμία του Ηρακλή Πατρώος σε μακεδονικές 
επιγραφές αναφέρεται στην προβολή του ήρωα ως γενάρχη των Μακεδόνων. 

Για τον τύπο, βλ. SNG Alpha Bank Macedonia I, αρ. 214-230· SNG ANS Macedonia II, αρ. 100-109.
Θ.Κ.

91.
Αργυρό δίδραχμο Περδίκκα Γ΄

365-359 π.Χ.
Βάρος 10,018 γρ. ΜΔ. 22 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Κινδύνη 95/1969
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή προς τα δεξιά με λεοντή. Στικτός κύκλος.
Ο: ΠEPΔIKKA. Άλογο σε καλπασμό προς τα δεξιά, κάτω ρόπαλο. 

Για τον τύπο, βλ. SNG ANS Macedonia II, αρ. 112· SNG Berry, αρ. 79.
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92.
Χαλκό νόμισμα Περδίκκα Γ΄

365-359 π.Χ.
Βάρος 9,97 γρ. ΜΔ. 20 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Συλλογή Θ. Αραβάνη
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή προς τα δεξιά με λεοντή. Στικτός κύκλος.
Ο: ΠEPΔIKKA. Λιοντάρι προς τα δεξιά σπάζει δόρυ με τις σιαγόνες του. 

Για τον τύπο, βλ. SNG Alpha Bank Macedonia I, αρ. 240-250· SNG ANS Macedonia II, αρ. 118· SNG 
Cop. Macedonia 2, αρ. 520.

93.
Χαλκό νόμισμα Περδίκκα Γ΄

365-359 π.Χ.
Βάρος 1,079 γρ. ΜΔ. 20 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΒΕ 211/1970
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή προς τα δεξιά με λεοντή.
Ο: ΠEPΔIKKA. Λιοντάρι προς τα δεξιά σπάζει δόρυ με τις σιαγόνες του. 

Για τον τύπο, βλ. SNG Alpha Bank Macedonia I, αρ. 240-250· SNG ANS Macedonia II, αρ. 118· SNG 
Cop. Macedonia 2, αρ. 520.

Η αργυρή νομισματοκοπία του Περδίκκα Γ΄ είναι σπάνια λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια της 
βασιλείας του, περίπου έξι χρόνια (365-359 π.Χ.). Η καλλιτεχνική ποιότητα των νομισμάτων του, 
ωστόσο, είναι υψηλή. Τα αργυρά δίδραχμα φέρουν τους ίδιους εικονογραφικούς τύπους με αυτά 
του Αμύντα Γ΄, την κεφαλή του Ηρακλή στην εμπρόσθια όψη και άλογο στην πίσω όψη, αλλά 
υπάρχει μια αξιοσημείωτη αλλαγή· ο Ηρακλής είναι τώρα νεαρός και αγένειος. Η στυλιστική ομοι-
ότητα της κεφαλής του Ηρακλή στα νομίσματα του Περδίκκα Γ΄, στις μικρές υποδιαιρέσεις του 
Φιλίππου Β΄ καθώς και σε ορισμένα τετράδραχμα του Αλεξάνδρου Γ΄, οδήγησε στην άποψη 
ότι αυτές οι σειρές κόπηκαν στο ίδιο νομισματοκοπείο, πιθανότατα στις Αιγές. Σε αντίθεση με τις 
σπάνιες αργυρές κοπές, τα χάλκινα νομίσματα του Περδίκκα είναι άφθονα. Όλες οι χάλκινες σειρές 
έχουν τον ίδιο εμπρoσθότυπο, τον νεαρό αγένειο Ηρακλή, με λεοντή.

Για τα νομίσματα του Περδίκκα, βλ. Westermark 1989, 301-315, πίν. 69-70.
Α.Ν.

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ
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94.
Χρυσό 1/8 στατήρα Φιλίππου Β΄

Νομισματοκοπείο: Πέλλα
340 ή 336-328 π.Χ.
Βάρος 1,079 γρ. ΜΔ. 9,50 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Σταμούλη 10
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή προς τα δεξιά με λεοντή. 
Ο: ΦΙΛΙΠΠΟΥ. Τρίαινα.

Για τον τύπο, βλ. Le Rider 1977, 105· SNG ANS Macedonia ΙΙ, αρ. 231-233.

95.
Χρυσό 1/8 στατήρα Φιλίππου Β΄

Νομισματοκοπείο: Πέλλα
359-336 π.Χ.
Βάρος 1,053 γρ. ΜΔ. 8 χιλ. Άξονας 5
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Σταμούλη 11
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή προς τα δεξιά με λεοντή. 
Ο: ΦΙΛΙΠΠΟΥ. Κάνθαρος. 

Για τον τύπο, βλ. Le Rider 1977, 94 κ.εξ.· SNG ANS Macedonia II, αρ. 230.
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96.
Αργυρό δίδραχμο Φιλίππου Β΄

359-336 π.Χ.
Βάρος 6,965 γρ. ΜΔ. 19 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1900/1, ΙΒ΄ 1
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή προς τα δεξιά με λεοντή. 
Ο: ΦΙΛΙΠΠΟΥ. Ιππέας προς τα δεξιά. 

Για τον τύπο, βλ. SNG Alpha Bank Macedonia I, αρ. 264· Le Rider 1977, 9, 33.

97.
Αργυρή δραχμή Φιλίππου Β΄

359-336 π.Χ.
Βάρος 3,529 γρ. ΜΔ. 14 χιλ. Άξονας 6
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Σταμούλη 1924/ 2228
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή προς τα δεξιά με λεοντή. 
Ο: ΦΙΛΙΠΠΟΥ. Ιππέας προς τα αριστερά.

Για τον τύπο, βλ. Le Rider 1977, 9, 34.

Το ζήτημα της ελληνικής καταγωγής των Μακεδόνων εξακολουθούσε να αποτελεί ζήτημα 
στα μέσα του 4ου αι. π.Χ., καθώς ο Φίλιππος Β΄ εφάρμοσε μια επεκτατική πολιτική που σύ-
ντομα θα έφερνε το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας υπό τον έλεγχο της Μακεδονίας. Ενώ 
δεν υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι ο ίδιος ο Φίλιππος προωθούσε τον γενεαλογικό δεσμό με 
τον Ηρακλή, του αποδόθηκε από άλλους που ήθελαν να κερδίσουν την εύνοιά του. Την περί-
οδο της βασιλείας του Φιλίππου σκοπός ήταν η ενδυνάμωση του εθνικού συναισθήματος. Ο 
Αθηναίος Ισοκράτης προέτρεψε τον βασιλιά να φέρει την ομόνοια ανάμεσα στους Έλληνες, 
τονίζοντας ότι, όπως ο προπάτοράς του Ηρακλής, είχε χρέος να θεωρεί πατρίδα του ολό-
κληρη την Ελλάδα και να κινδυνεύσει για αυτήν (Φίλιππος 5.127. Stafford 2012, 142-143).

Α.Ν.

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ
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98.
Αργυρό δεκάδραχμο Αλεξάνδρου Γ΄

Νομισματοκοπείο: Βαβυλώνα
327/6 ή 324 π.Χ.
Βάρος 40,61 γρ. ΜΔ. 34 χιλ. Άξονας 9
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1905/6, ΝΣΤ΄ 13
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή Πατρώου προς τα δεξιά.
O: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Δίας ένθρονος προς τα αριστερά, στο δεξί χέρι φέρει αετό, ενώ με το αριστε-
ρό στηρίζεται στο σκήπτρο. Όλη η παράσταση εντός στικτού κύκλου.

Η αναγωγή της καταγωγής των βασιλέων σε κάποιο θεό ή ήρωα περιέβαλε την εξουσία τους με 
κύρος και δύναμη, ενώ ταυτοχρόνως τους νομιμοποιούσε. Η επιθυμία τους να συνδεθούν με μορ-
φές από τη σφαίρα του μύθου και να υιοθετήσουν τα πρότυπα που αυτές προβάλλουν σχετίζεται 
με την εδραίωση της κυριαρχίας τους, αφενός εντός της ίδιας της επικράτειας τους, αφετέρου 
έναντι των άλλων ηγεμόνων. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις αποτελούν οι βασιλείς της Μακεδο-
νίας και της Σπάρτης, οι οποίοι ανάγουν την καταγωγή τους στον Ηρακλή και κατ’ επέκτασιν και 
στον πατέρα του τον Δία. Ο μύθος της καταγωγής των βασιλέων της Μακεδονίας από τον Ηρακλή 
πλαισίωσε την πολιτική τους και προβλήθηκε σε μεγάλο βαθμό στα νομίσματά τους. Οι βασιλείς 
της δυναστείας των Αργεαδών ή Τημενιδών αρχικώς απεικόνισαν τον Κάρανο, απόγονο του Ηρα-
κλή και μυθικό ιδρυτή του Μακεδονικού βασιλικού οίκου. Εν συνεχεία, τόσο από τους Αργεάδες 
όσο και από την επόμενη δυναστεία των Αντιγονιδών, υιοθετήθηκαν εικονογραφικά θέματα που 
σχετίζονται με τον Δία και τον Ηρακλή. Ο Αλέξανδρος, ως βασιλιάς της Μακεδονίας, καταγόταν 
από τον Ηρακλή, ενώ ταυτοχρόνως καλλιέργησε την ιδέα ότι ήταν γιος του Διός και ως εκ τού-
του ετεροθαλής αδελφός του Ηρακλή. Συνδέθηκε με τον Άμμωνα, έναν εκ των θεών της αρχαί-
ας Αιγύπτου, που θεωρείτο ισότιμος του Διός. Οι θεϊκές και ηρωικές ιδιότητες του Αλεξάνδρου 
προβλήθηκαν όχι μόνον την εποχή των Διαδόχων του, οι οποίοι επεδίωκαν να παρουσιασθούν 
ως συνεχιστές του έργου του, αλλά και πολύ αργότερα όταν ο Μακεδόνας βασιλιάς είχε πλέον 
αποκτήσει μυθικές διαστάσεις (Τσαγκάρη 2011, 240). Η επιλογή των εικονογραφικών τύπων για 
τα αργυρά νομίσματά του έγινε σκόπιμα από τον Αλέξανδρο Γ΄, αφού θα είχαν γενική αποδοχή 
όχι μόνο από όλους τους Έλληνες, αλλά και από τους λαούς της Ανατολής που υπέταξε, οι οποίοι 
θα έβλεπαν σε αυτούς τους δικούς τους θεούς· στη μορφή του ένθρονου Διός το θεό Βάαλ, ενώ 
σε αυτή του Ηρακλή τον ήρωα Μελκάρτ ή τον Γιλγαμές. Ορισμένοι μελετητές πιστεύουν ότι ο Αλέ-
ξανδρος επέλεξε ως πρότυπο για τον ένθρονο Δία, τον πιο παλιό τύπο του Λυκαίου Διός, ο οποίος 
απεικονίζεται και στα νομίσματα της Αρκαδικής Συμπολιτείας. Αργότερα, στις μεταθανάτιες κοπές, 
ο τύπος του Διός θα επηρεαστεί από το γνωστό έργο του Φειδία στην Ολυμπία (Οικονομίδου 
1996). Ο Ηρακλής υπήρξε ο μυθικός προπάτωρ της δυναστείας των Μακεδόνων βασιλέων, αλλά 
και ο ήρωας τον οποίο, λόγω της γενναιότητας, της ρώμης και των άθλων του, θαύμαζε ο Αλέξαν-
δρος. Η ταύτιση του Αλεξάνδρου και του Ηρακλή είναι ιδιαιτέρως εμφανής στη νομισματική εικο-
νογραφία. Όχι μόνον η κεφαλή του Ηρακλή απεικονίσθηκε με τα χαρακτηριστικά του Αλεξάνδρου 
σε μεταθανάτιες αλεξάνδρειες κοπές, αλλά και ο ίδιος ο στρατηλάτης αποτυπώθηκε να φορά τη 
χαρακτηριστική λεοντή του ήρωα σε νομίσματα του Κοινού των Μακεδόνων (Τσαγκάρη 2011, 
243). Η ταύτιση των ηγεμόνων με θεούς και ήρωες είναι ένα στοιχείο το οποίο κάνει την εμφάνισή 
του στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου και συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ελληνιστικής 
εποχής. Αποτελεί εξέλιξη της τάσεως των βασιλέων να προβάλλουν τη θεϊκή καταγωγή τους και 
την ισχύ τους μέσα από την υιοθέτηση συγκεκριμένων θεϊκών ή ηρωικών χαρακτηριστικών και 
συμβόλων, διακρίνοντας έτσι τους ηγεμόνες όχι μόνον από τους κοινούς θνητούς αλλά και από 
τους ομολόγους τους (Τσαγκάρη 2011, 244).

Στα τέλη της άνοιξης του 331 π.Χ., μετά την τελευταία και αποφασιστική μάχη στα Γαβγάμηλα 
(Οκτώβριος 331 π.Χ.), ο Αλέξανδρος εισήλθε θριαμβευτικά νικητής στη μητρόπολη της Βαβυλώ-
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νας. Εκεί λειτούργησε ένα νέο νομισματοκοπείο, που εξέδωσε μεγάλες ποσότητες νομισμάτων 
του Αλεξάνδρου. Κάποια στιγμή, γύρω στα 327/6 π.Χ., αυτό το νομισματοκοπείο έκοψε επίσης 
δεκάδραχμα, βάρους άνω των 40 γρ., με τους ίδιους τύπους και μονογράμματα με τα σύγχρονά 
τους τετράδραχμα. Αυτά τα νομίσματα δεν ήταν πρακτικά χρήσιμα και το πείραμα ήταν βραχύβιο. 
Ίσως η έκδοση αυτή να είχε έναν ειδικό αναμνηστικό χαρακτήρα, ένα είδος πανηγυρισμού για 
τις νίκες του Αλεξάνδρου στην Ανατολή, κάτι που ωστόσο δεν επιβεβαιώνεται από τις πηγές 
(Mørkholm 1991, 48, 244, εικ. 30). Οι Price (1991, 453457) και Mørkholm (1991, 48) αποδί-
δουν το δεκάδραχμο στο νομισματοκοπείο της «Βαβυλώνας», ενώ ο Le Rider (1992, 224) στο 
νομισματοκοπείο στα Σούσα, λόγω του μονογραφήματος κάτω από το θρόνο του Δία, το οποίο 
απαντά και σε μια ομάδα τετραδράχμων, η τεχνοτροπία των οποίων έχει συνδεθεί με αντίστοι-
χες κοπές του συγκεκριμένου νομισματοκοπείου. Τέλος, ο Mørkholm ανεβάζει τη χρονολογία 
κοπής στα 327/6 π.Χ., ενώ ο Le Rider την κατεβάζει στα 322 π.Χ.

Για τον τύπο, βλ. Price 1991, 454, 459, αρ. 3598, 3600, πίν. XVII, CLIX· Mørkholm 1991, 48, αρ. 30, 
πίν. ΙΙ· SNG Saroglos, αρ. 182, πίν. ΧΙ.

Γ.Κ.

99.
Αργυρό τετράδραχμο Αλεξάνδρου Γ΄

Νομισματοκοπείο: Πέλλα (;), Μακεδονία
336-323 π.Χ.
Βάρος 17,24 γρ. ΜΔ. 30 χιλ. Άξονας 6
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 551/1956
Ε: Κεφαλή Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά, εντός στικτού κύκλου. Η παράσταση καλύπτει όλο 
το πέταλο, το οποίο τώρα είναι πιο πεπλατυσμένο από τις πρώτες εκδόσεις. Στικτός κύκλος. 
O: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. Δίας ένθρονος προς αριστερά, στο δεξί χέρι φέρει αετό, ενώ με το αριστερό 
στηρίζεται στο σκήπτρο. Πίσω από το δεξί χέρι στάχυ, κάτω από το θρόνο Θ. Όλη η παράσταση 
εντός στικτού κύκλου. 

Ο Αλέξανδρος Γ΄, πολύ σύντομα μετά την άνοδό του στο θρόνο της Μακεδονίας, υιοθετώντας 
την ιδέα της οικουμενικότητας, προχώρησε σε μία μεγάλη για το μακεδονικό νόμισμα μεταρ-
ρύθμιση, θέτοντας σε κυκλοφορία αργυρά τετράδραχμα, τα οποία ακολουθούσαν τον ευρύτατα 
αποδεκτό αττικό σταθμητικό κανόνα. Ως εμπροσθότυπο επέλεξε τον αγαπημένο του ήρωα και 
πρότυπό του, τον Ηρακλή, ενώ ως οπισθότυπο τον Δία, πατέρα θεών και ανθρώπων και προ-
στάτη του Μακεδονικού βασιλείου (Σταμπολίδης – Τσαγκάρη – Τασούλας 2017). Τα νομισμα-
τοκοπεία στα οποία εκδίδονται τα αλεξάνδρεια τετράδραχμα ήταν πολυάριθμα. Μία σημαντική, 
όμως, ποσότητα των συγκεκριμένων νομισμάτων εκδόθηκε στην Αμφίπολη, σπουδαίο εμπορικό 
και στρατιωτικό κέντρο της Μακεδονίας. Το νομισματοκοπείο της Αμφίπολης συνέχισε τη λει-
τουργία του και μετά το θάνατο του Μακεδόνα στρατηλάτη. Στα τετράδραχμα υπενθυμίζεται 
στον εμπροσθότυπο η καταγωγή του βασιλικού οίκου από τον Ηρακλή και η πιθανή εξομοίωση 
του Μακεδόνα στρατηλάτη με τον ήρωα, ενώ στον οπισθότυπο συσχετίζεται ο ένθρονος Δίας 
με τον Βάαλ της Ανατολής. Οι τυχόν διαφορές στην απεικόνιση της μορφής του Ηρακλή συνί-
σταται στην προσπάθεια του κάθε χαράκτη να πλησιάσει το πρότυπο, δηλαδή τον ίδιο τον Μέγα 
Αλέξανδρο (Οικονομίδου 1996).

Για τον τύπο, βλ. Price 1991, 113, αρ. 214, πίν. XXV· SNG Cop. Macedonia, αρ. 710, πίν. 17. 
Γ.Κ.

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ
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100.
Αργυρό τετράδραχμο Αλεξάνδρου Γ΄

Νομισματοκοπείο: Ταρσός
333-327 π.Χ. 
Βάρος 15,643 γρ. ΜΔ. 29 χιλ. Άξονας 1
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Σαρόγλου 506
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή προς τα δεξιά με λεοντή. Στικτός κύκλος.
Ο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. Δίας ένθρονος προς τα αριστερά, κρατά αετό και σκήπτρο· Β κάτω από τον 
θρόνο. Στικτός κύκλος.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, SNG Saroglos, αρ. 506. Για τον τύπο, βλ. Price 1991, αρ. 3000.

101.
Αργυρό τετράδραχμο Αλεξάνδρου Γ΄
(μεταθανάτια κοπή)

Νομισματοκοπείο: ‘Αμφίπολις’
323-320 π.Χ.
Βάρος 16,857 γρ. ΜΔ. 25 χιλ. Άξονας 1
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1892/3, IΔ΄ 11
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή προς τα δεξιά με λεοντή. Στικτός κύκλος.
Ο: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. Δίας ένθρονος προς τα αριστερά κρατά αετό και σκήπτρο. Στο πεδίο 
αριστερά, τρίποδας. Στικτός κύκλος.

Για τον τύπο, βλ. Price 1991, αρ. 115· SNG Alpha Bank Macedonia I, αρ. 504· SNG Saroglos, αρ. 230.



225

102.
Αργυρό τετράδραχμο Αλεξάνδρου Γ΄
(μεταθανάτια κοπή)

Νομισματοκοπείο: Αμφίπολη
323-320 π.Χ.
Βάρος 17,033 γρ. ΜΔ. 25 χιλ. Άξονας 3
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1892/3 ΙΔ΄ 12
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή προς τα δεξιά με λεοντή. Στικτός κύκλος.
Ο: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. Δίας ένθρονος προς τα αριστερά, κρατά αετό και σκήπτρο. Στο πεδίο 
αριστερά κέρας Αμάλθειας. Στικτός κύκλος.

Για τον τύπο, βλ. Price 1991, αρ. 108· SNG Saroglos, αρ. 216.

103.
Αργυρό τετράδραχμο Αλεξάνδρου Γ΄
(μεταθανάτια κοπή)

Νομισματοκοπείο: Αμφίπολη
315-294 π.Χ.
Βάρος 17,173 γρ. ΜΔ. 26 χιλ. Άξονας 6
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1892/3 ΙΔ΄ 2
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή προς τα δεξιά με λεοντή. Στικτός κύκλος.
Ο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. Δίας ένθρονος προς τα αριστερά, κρατά αετό και σκήπτρο. Λ και πυρσός στο 
πεδίο αριστερά, μονογράφημα ΘΕ κάτω από τον θρόνο. Στικτός κύκλος.

Για τον τύπο, βλ. Price 1991, αρ. 463· SNG Alpha Bank Macedonia I, αρ. 533.

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ
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104.
Χαλκό νόμισμα Αλεξάνδρου Γ΄
(μεταθανάτια κοπή)

Νομισματοκοπείο: Μακεδονία
325-310 π.Χ.
Βάρος 6,565 γρ. ΜΔ. 18 χιλ. Άξονας 10
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1910/11 ΚΕ΄ 30
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή προς τα δεξιά με λεοντή. Στικτός κύκλος.
Ο: Β Α. Γωρυτός, ρόπαλο, κάτω κλαδί. Στικτός κύκλος.

Για τον τύπο, βλ. Price 1991, αρ. 377· SNG Saroglos, αρ. 848.

Ο Ηρακλής, ο μυθικός πρόγονος των Μακεδόνων βασιλέων, αποτέλεσε το λαλούν σύμβολο στη 
νομισματοκοπία του μακεδονικού βασιλείου, στις εν ζωή και μεταθανάτιες κοπές του Αλεξάν-
δρου Γ΄. Η επιλογή από τον Αλέξανδρο να κοσμήσει την εμπρόσθια όψη των νομισμάτων του 
(αργυρά τετράδραχμα και δραχμές, χάλκινες κοπές) με τον Ηρακλή αγένειο και σε νεανική ηλικία 
δεν ήταν τυχαία. Σύμφωνα με τον Ι. Τουράτσογλου, αποδίδεται ο νεαρός Ηρακλής Κυναγίδας 
(με βάση τις επιγραφικές μαρτυρίες από τον Μακεδονικό χώρο), προστάτης των βασιλικών κυ-
νηγιών και της λέσχης των βασιλικών κυνηγών, των νεαρών εταίρων, μελών της Μακεδονικής 
αριστοκρατίας. Η απεικόνιση άλλωστε του Ηρακλή δεν υπαινισσόταν μόνο τη θεϊκή προέλευση 
του Μακεδόνα βασιλιά αλλά και τον παραλληλισμό των κατορθωμάτων του με τους άθλους του 
ήρωα. Για τον νεαρό Αλέξανδρο ο Ηρακλής αποτελούσε πρωτότυπο. Ταυτίσθηκε με τον προγονό 
του, έναν κατακτητή ήρωα του οποίου τα έργα υπέτασσαν βάρβαρες δυνάμεις και έφεραν δόξα 
στον ελληνικό πολιτισμό. Μετά τον θάνατο του Αλεξάνδρου, αυτός ο εικονογραφικός τύπος εξο-
μοιώθηκε με το δικό του πορτρέτο στα νομίσματα των Διαδόχων του στα ελληνιστικά βασίλεια.
Για την εικονογραφία, βλ. Τουράτσογλου 2016β, 623-638· Pollitt 1986, 25.

Α.Ν.
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105.
Αργυρό τετράδραχμο Αλεξάνδρου Γ΄
(μεταθανάτια κοπή)

Νομισματοκοπείο: Κυρήνη
305-300 π.Χ.
Βάρος 17,033 γρ. ΜΔ. 27 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, ρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Σαρόγλου 686 
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή Πατρώου προς τα αριστερά, με λεοντή. 
Ο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. Καθήμενος Δίας με σκήπτρο και αετό προς τα αριστερά. Κάτω από το θρόνο, 
μονογράφημα ΙΠΟ.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. SNG Saroglos, αρ. 686. Για τον τύπο, βλ. Price 1991, αρ. 3987.

106.
Αργυρή δραχμή Αλεξάνδρου Γ΄

Νομισματοκοπείο: Μίλητος
325-323 π.Χ.
Βάρος 4,224 γρ. ΜΔ. 17 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1471α
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή Πατρώου προς τα δεξιά με λεοντή. Στικτός κύκλος.
Ο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. Καθήμενος Δίας με σκήπτρο και αετό προς τα αριστερά. Στο πεδίο αριστερά, 
κεραυνός. Κάτω από το θρόνο, μονογράφημα ΜΔ. Στικτός κύκλος.

Για τον τύπο, βλ. Price 1991, αρ. 2088.

107.
Αργυρή δραχμή Αλεξάνδρου Γ΄

Νομισματοκοπείο: Κολοφών (;)
310-301 π.Χ.
Βάρος 4,083 γρ. ΜΔ. 17 χιλ. Άξονας 1
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Σταμούλη 843
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή Πατρώου προς τα δεξιά με λεοντή. Στικτός κύκλος.
Ο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. Καθήμενος Δίας με σκήπτρο και αετό προς τα αριστερά. Στο πεδίο αριστερά, 
ημισέληνος και μονογράφημα ΤΙ. Κάτωθεν του θρόνου, Π. Στικτός κύκλος.

Για τον τύπο, βλ. Price 1991, αρ. 1810.

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ
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108.
Χαλκό νόμισμα Αλεξάνδρου Γ΄
(μεταθανάτια κοπή)

Νομισματοκοπείο: Δυτική Μικρά Ασία
323-310 π.Χ.
Βάρος 5,539 γρ. ΜΔ. 19 χιλ. Άξονας 3
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 567/1956
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή Πατρώου προς τα δεξιά με λεοντή. Στικτός κύκλος.
Ο: ΒΑΣΙΛΕΩΣ. Γωρυτός και ρόπαλο. Κάτω, πυρσός. Επισήμανση: κεφαλή λιονταριού προς τα δεξιά.

Για τον τύπο, βλ. Price 1991, αρ. 2800.

Τα νομίσματα του Αλεξάνδρου Γ΄, κυρίως αργυρά τετράδραχμα και δραχμές, καθιερώθηκαν στον ελ-
ληνιστικό κόσμο ως ένα διεθνές νόμισμα που συνέχισε να εκδίδεται από τους Διαδόχους και τους 
Επιγόνους, καθώς και από πολλές πόλεις μέχρι και το πρώτο τέταρτο του 1ου αι. π.Χ. Στην πρόσθια 
όψη απεικονίζουν την κεφαλή του Ηρακλή με λεοντή και στην πίσω, ένθρονο Δία με αετό και σκή-
πτρο, το όνομα του βασιλιά καθώς και γράμματα, μονογραφήματα ή σύμβολα, που σχετίζονται με το 
εκάστοτε νομισματοκοπείο και με τον διοικητικό έλεγχο. Η επιλογή των τύπων του ήρωα πολεμιστή 
Ηρακλή, μυθικού προγόνου του μακεδονικού βασιλικού οίκου, που λατρευόταν από τους Μακεδόνες 
ως Πατρώος και ως Κυναγίδας (Τουράτσογλου 2016β), του οποίου η κεφαλή εισάγεται στα μακεδονικά 
νομίσματα επί της βασιλείας του Αρχελάου (Kremydi 2018), καθώς και του Δία αετοφόρου, «πατέρα 
των θεών και των ανθρώπων», ο οποίος αποτελεί απομίμηση του φοινικικού θεού Βάαλ, που απεικο-
νίζεται στα νομίσματα του Πέρση σατράπη της Ταρσού, Μαζαίου (Palagia 2016, 79), δεν ήταν τυχαία, 
αλλά αποσκοπούσε στη γενική παραδοχή τους από όλους τους Έλληνες και τους λαούς της Ανατολής. 
Οι τελευταίοι έβλεπαν σε αυτούς τους δικούς τους θεούς, όπως τον Βάαλ στη μορφή του Δία και τον 
Μελκάρτ (Melqart) ή τον Γιλγαμές (Gilgamesh) στο πρόσωπο του Ηρακλή (Οικονομίδου 1996, 237, αρ. 
134). Μεγάλη, επίσης, ήταν η παραγωγή και η κυκλοφορία των χάλκινων νομισμάτων στο όνομα του 
Αλεξάνδρου Γ΄, του Φιλίππου Γ΄ και των ανώνυμων μακεδονικών, τα οποία εκδίδονται μετά το 320 
π.Χ. από ορισμένα νομισματοκοπεία της δυτικής Μικράς Ασίας και αφορούν πιθανόν στη σιταρχία των 
μακεδονικών στρατευμάτων (Στεφανάκη 2012, 148, όπου και βιβλιογραφικές αναφορές).

Β.Σ.

109.
Αργυρό τετράδραχμο Αλεξάνδρου Γ΄
(μεταθανάτια κοπή)

Νομισματοκοπείο: Μεγαλόπολη, Αρκαδία
225-223 π.Χ.
Βάρος 15,186 γρ. ΜΔ. 30 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Σοφικό, Αργολίς/1893, IGCH 179
Ε: Κεφαλή Ηρακλή προς τα δεξιά. Στικτός κύκλος.
O: Δίας ένθρονος προς τα αριστερά κρατάει αετό και σκήπτρο. Στο πεδίο αριστερά ΤΙ, σύριγξ, ΜΕ. 
Στικτός κύκλος.

Η σύριγγα ως σύμβολο και το μονόγραμμα της πόλης υποδεικνύουν, χωρίς αμφιβολία, ως 
εκδίδουσα αρχή τη Μεγαλόπολη. Ο Noe υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη νομισματοκοπία στην 
πόλη είχε διάρκεια έξι με επτά έτη. Η Troxell τοποθετεί αυτή τη σύντομη κοπή αμέσως πριν 
την καταστροφή της πόλης από τις Κλεωνές το 223/2 π.Χ., κατά την περίοδο αντιπαράθεσης 
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με τη Σπάρτη (Price 1991, 163). Τα τετράδραχμα του Αλεξάνδρου Γ΄ που εκδόθηκαν από το 
νομισματοκοπείο της Μεγαλόπολης ανήκουν στις ύστερες μεταθανάτιες κοπές, και αποτέλε-
σαν ένα από τα πιο προσφιλή νομίσματα της εποχής προς αποθησαυρισμό. Ο συγκεκριμένος 
«θησαυρός» βρέθηκε στην θαλάσσια περιοχή του Σοφικού, στην αρχαία Σολίγεια. Αποτελού-
νταν από 947 αργυρά νομίσματα, μεταξύ των οποίων 17 τετράδραχμα και 702 δραχμές του 
Αλεξάνδρου Γ΄, ενώ η απόκρυψή του τοποθετείται γύρω στα 230-220 π.Χ. Τα νομίσματα 
εμφανίζουν στην επιφάνειά τους φθορά που έχει προκληθεί από την έκθεσή τους σε φωτιά, 
όπως κι άλλοι θησαυροί με παρόμοια σύσταση που χρονολογούνται στον 3ο αι. π.Χ. Το νόμι-
σμα έχει διαβρωθεί και ο θησαυρός στον οποίον ανήκει προέρχεται από ναυάγιο (Ευγενίδου 
– Τσέλεκας 2010, 69-71 [Εύα Αποστόλου]).

Για τον θησαυρό και το νόμισμα αυτό, βλ. Noe 1962, 39-41, πίν. XII.8 (addendum to “The Corinth 
hoard of 1938”)· Troxell 1971, 59· Price 1991, 163, αρ. 752, πίν. XXXIX. 

Γ.Κ.

110.
Αργυρό τετράδραχμο Αλεξάνδρου Γ΄
(μεταθανάτια κοπή)

Νομισματοκοπείο: Μεγαλόπολη, Αρκαδία
225-223 π.Χ.
Βάρος 16,972 γρ. ΜΔ. 26 χιλ. Άξονας 6
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Περίχωρα Κορίνθου / 1938, IGCH 187
Ε: Κεφαλή Ηρακλή προς τα δεξιά. Στικτός κύκλος.
O: Δίας ένθρονος προς τα αριστερά κρατάει αετό και σκήπτρο. Στο πεδίο αριστερά σύριγξ, ΜΕ, 
κάτω από το θρόνο μονογράφημα σε στεφάνι. Στικτός κύκλος.

O «θησαυρός» IGCH 187 (Περίχωρα Κορίνθου / 1938), αποτελούνταν από 386 αργυρά νομίσματα, 
ενώ η απόκρυψή του χρονολογείται γύρω στο 215 π.Χ. Ο θησαυρός βρέθηκε εντός αγγείου και 
περιείχε 34 τετράδραχμα και 80 δραχμές Αλεξάνδρου Γ΄, μαζί με νομίσματα των Φιλίππου Γ΄, 
Αντιγόνου Γονατά, Λυσιμάχου, Σελεύκου Α΄, Αντιόχου Α΄, Αντιόχου Β΄, Σελεύκου Β΄, Σελεύκου Γ΄, 
Πτολεμαίου Α΄ και Πτολεμαίου Β΄, καθώς και νομίσματα πόλεων, της Αθήνας (136 τετράδραχμα 
και 5 δίδραχμα), της Εφέσου και της Ρόδου, και 7 τετράδραχμα της Αιτωλικής Συμπολιτείας. Η 
σύσταση του θησαυρού είναι ενδεικτική τόσο της ευρείας κυκλοφορίας των νομισμάτων του Αλε-
ξάνδρου, που έχουν εκδοθεί ή αποδίδονται στα νομισματοκοπεία της Αμφίπολης, της Πέλλας, της 
Μιλήτου, του Κιτίου, της Αράδου, της Άκης, της Βαβυλώνας, της Κυρήνης, του Άργους, των Κλα-
ζομενών και της Μεγαλόπολης. Ο «θησαυρός» αντικατοπτρίζει τις σχέσεις που δημιουργήθηκαν 
κατά την ελληνιστική εποχή ανάμεσα στις πόλεις και τα βασίλεια της Μεσογείου και της Ανατολής. 
Το πλήθος των νομισματοκοπείων και των ηγεμόνων που αντιπροσωπεύονται σε αυτόν δείχνουν 
τις «διεθνοποιημένες» σχέσεις μεταξύ των πόλεων, οι οποίες έχουν εγκαταλείψει πλέον τα στενά 
σύνορα των πόλεων-κρατών της αρχαϊκής και κλασικής εποχής, αλλά και τη διευκόλυνση των 
εμπορικών και κάθε είδους οικονομικών συναλλαγών μέσα σε μία αυτοκρατορία «χωρίς σύνορα» 
που δημιούργησε ο Αλέξανδρος.

Για το νόμισμα και για τον θησαυρό, βλ. Price 1991, 163, αρ. 752, πίν. XXXIX· Noe 1962, 39-41, 
πίν. XII. 8.

Γ.Κ.

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ
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111.
Αργυρό τετράδραχμο Αλεξάνδρου Γ΄
(μεταθανάτια κοπή)

Νομισματοκοπείο: Οδησσός
120-90 π.Χ. (επί Μιθριδάτη ΣΤ΄ Ευπάτορος)
Βάρος 16,631 γρ. ΜΔ. 32 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1902/3 Ι΄ 86
Ε: Κεφαλή Ηρακλή προς τα δεξιά.
O: Δίας ένθρονος προς τα αριστερά. ΒΑΣΙΛΕΩΣ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. ΔΗ μονογράφημα 

Η απεικόνιση της κεφαλής του Ηρακλή σε αυτή την ύστερη μεταθανάτια έκδοση είναι αρκετά 
ιδιαίτερη και προφανώς επηρεασμένη από τις νομισματικές εκδόσεις των πόλεων και των ηγεμό-
νων της περιοχής, ενώ η κηλιδωτή απόδοση του δέρματος του λιονταριού ανακαλεί στη μνήμη 
σκυθικά καλύμματα κεφαλής. Το πρόσωπο από την άλλη δεν θυμίζει σε τίποτα τα πορτρέτα του 
Ηρακλή που είναι συνηθισμένα στα τετράδραχμα του Αλεξάνδρου, ούτε σε αυτά που εκδόθηκαν 
όσο ζούσε, αλλά ούτε και στις μεταθανάτιες εκδόσεις. Ο Ηρακλής απεικονίζεται με βαθιές ρυτίδες 
στο μέτωπο, κυκλικό πηγούνι, χοντρό λαιμό, στρογγυλά ζυγωματικά και απόμακρο βλέμμα. Μόνο 
η απόδοση της μύτης διατηρεί την αναλογία των συνηθισμένων πορτρέτων στα τετράδραχμα του 
Αλεξάνδρου. Το σύνολο του σχεδίου ωστόσο υποδεικνύει είτε μία επαρχιακή τέχνη είτε την πρό-
θεση του χαράκτη να αποδώσει τα ατομικά χαρακτηριστικά κάποιου συγκεκριμένου προσώπου, 
που θα ήταν εύκολα αναγνωρίσιμο από τους κατόχους αυτών των νομισμάτων. Η μορφή, παρότι 
αγένεια, δεν είναι νεανική, αλλά απεικονίζει έναν μεσήλικα, ενώ δεν αποπνέει το δυναμισμό και τη 
σιγουριά που αποτελούσε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των γνωστών πορτρέτων του ήρωα. 

Για τον τύπο, βλ. Price 1991, 194, αρ. 1179-1180, πίν. XLVIII· de Callataÿ 1997, 84, Odessa group 
1, αρ. D1- R1c, πίν. XXIV.

Γ.Κ.
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112.
Αργυρό τετράδραχμο Αλεξάνδρου Γ΄
(μεταθανάτια κοπή)

Νομισματοκοπείο: Οδησσός
120-63 π.Χ. (επί Μιθριδάτη ΣΤ΄ Ευπάτορος)
Βάρος 15,418 γρ. ΜΔ. 30 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 558/1956
Ε: Κεφαλή Ηρακλή προς τα δεξιά.
O: Δίας ένθρονος προς τα αριστερά. ΒΑΣΙΛΕΩΣ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. Αριστερά ΛΑΚΩ, κάτω από το 
θρόνο ΟΔΗ.

Η Οδησσός, όπως και η Κάλλατις και η Μεσημβρία στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, εξέ-
δωσαν σειρές μεταθανάτιων τετραδράχμων στους τύπους του Αλεξάνδρου Γ΄. Οι εκδόσεις 
αυτές αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα υιοθέτησης και προσαρμογής των τύπων του 
μεγάλου στρατηλάτη που απέβλεπαν στην εδραίωση και νομιμοποίηση της εξουσίας των ηγεμό-
νων, όπως ο Μιθριδάτης ΣΤ΄ Ευπάτωρ που επιθυμούσε να επεκτείνει την εξουσία του μέχρι την 
πρωτεύουσα του Μακεδονικού βασιλείου, την Πέλλα. Στη σειρά που ανήκει και το συγκεκριμένο 
νόμισμα αναγνωρίζονται εύκολα στο πορτρέτο του Ηρακλή τα προσωπογραφικά χαρακτηριστικά 
του Μιθριδάτη. Ο Ηρακλής και ο Μέγας Αλέξανδρος αποτέλεσαν, λόγω των κατορθωμάτων 
τους, πρότυπα ισχύος για τους ελληνιστικούς ηγεμόνες, οι οποίοι επεδίωξαν να θεωρηθούν 
συνεχιστές του έργου τους. Ο συσχετισμός αυτός είναι εμφανής στα νομίσματα με τους τύπους 
του Αλεξάνδρου που έκοψε η Οδησσός στα τέλη της ελληνιστικής εποχής, με την κεφαλή του 
Ηρακλή να αποδίδεται με τα εξιδανικευμένα χαρακτηριστικά του πορτρέτου του Μιθριδάτη ΣΤ΄ 
(120-63 π.Χ.) (Τσαγκάρη 2011, 247).

Για τον τύπο, βλ. Price 1991, 195, αρ. 1193, πίν. XLIX· de Callataÿ 1997, 89, Odessa group 3, αρ. 
D3-R1b, πίν. XXVII.

Γ.Κ.

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ
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113.
Αργυρό τετράδραχμο Φιλίππου Γ΄ Αρριδαίου

Νομισματοκοπείο: Άραδος
323-316 π.Χ.
Βάρος 16,757 γρ. ΜΔ. 27 χιλ. Άξονας 6
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Κινδύνη 106/1969
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή προς τα δεξιά με λεοντή. Στικτός κύκλος.
Ο: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ. Δίας ένθρονος προς τα αριστερά, κρατά αετό και σκήπτρο. Στο πεδίο 
αριστερά, δύο μονογραφήματα, κάτω από τον θρόνο I. Στικτός κύκλος.

Για τον τύπο, βλ. Price 1991, αρ. P151.

114.
Αργυρή δραχμή Φιλίππου Γ΄ Αρριδαίου

Νομισματοκοπείο: Σάρδεις
323-319 π.Χ.
Βάρος 4,289 γρ. ΜΔ. 18 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 597/1956
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή προς τα δεξιά με λεοντή. Στικτός κύκλος.
Ο: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ. Δίας ένθρονος προς τα αριστερά, κρατά αετό και σκήπτρο. Στο πεδίο 
αριστερά, ΤΙ, κάτω από τον θρόνο μέλισσα. Στικτός κύκλος.

Για τον τύπο, βλ. Price 1991, αρ. 2629b.

Η γενεαλογική σύνδεση του βασιλικού οίκου της Μακεδονίας με τον Ηρακλή εντοπίζεται την πε-
ρίοδο βασιλείας του Αλεξάνδρου Α΄ (458-454 π.Χ.) της δυναστείας των Αργεαδών. Σύμφωνα, με 
τον Ηρόδοτο (Ιστορίες, 5.22), ο Αλέξανδρος Α΄ έλαβε μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 504 
π.Χ., αφού οι Ελλανοδίκες έκριναν πως είναι Έλληνας, όταν απέδειξε ότι καταγόταν από τους Τη-
μενίδες του Άργους, θρυλικός πρόγονος των οποίων ήταν ο Τήμενος, ο τρισέγγονος του Ηρακλή. 
Η εικόνα του Αλεξάνδρου/ Ηρακλή Κυναγίδα καθιερώθηκε ως εμπροσθότυπος στα τετράδραχμα, 
στις αργυρές υποδιαιρέσεις και στα χάλκινα νομίσματα του νεαρού Μακεδόνα βασιλιά. Αυτό ήταν 
μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος πολιτικής προπαγάνδας για την επεκτατική πολιτική του 
και τη διατήρηση της αυτοκρατορίας του. Τον ίδιο εικονογραφικό νομισματικό τύπο ακολούθησε 
και Φίλιππος Γ΄ Αρριδαίος (323-317 π.Χ.) στη σύντομη βασιλεία του, ως ένδειξη της δυναστικής 
συνέχειας και της αποδοχής της καταγωγής του από τον ήρωα.

Για την εικονογραφία και την ιστορία, βλ. Τουράτσογλου 2016β, 623-638· Hammond 1986.
 Α.Ν.
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115.
Χαλκό νόμισμα Κασσάνδρου

306-297 π.Χ.
Βάρος 5,72 γρ. ΜΔ. 22 χιλ. Άξονας 9
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Χρηστομάνου 250
Ε: Κεφαλή Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά. Στικτός κύκλος.
Ο: Ιππέας προς τα δεξιά, επιγραφή ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ, μονογραφήματα. Στικτός κύκλος.

Όταν ο Κάσσανδρος γιός του Αντίπατρου κατέλαβε το θρόνο της Μακεδονίας επικρατούσε 
πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα. Σε μια προσπάθεια να εδραιώσει την εξουσία του, ίδρυσε 
νέες πόλεις και έκοψε νομίσματα στο όνομά του. Βέβαια μόνο χάλκινα νομίσματα φέρουν το 
όνομά του, ενώ συνέχισε να εκδίδει αργυρά νομίσματα στο όνομα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
για οικονομικούς και πολιτικούς λόγους. Τα σημαντικότερα νομισματοκοπεία του Μακεδονι-
κού Βασιλείου ήταν την περίοδο αυτή η Πέλλα και η Αμφίπολη. Ωστόσο είναι πολύ πιθανό να 
έκοψε ορισμένα από τα νομίσματά του στην Κασσάνδρεια και τη Θεσσαλονίκη. Ένας από τους 
πιο διαδεδομένους τύπους των χάλκινων νομισμάτων του φέρει την κεφαλή του Ηρακλή στον 
εμπροσθότυπο και ιππέα στην πίσω όψη. Μπορούμε να ξεχωρίσουμε τις διαφορετικές κοπές 
αυτού του τύπου χάρη στα διαφορετικά μονογραφήματα τα οποία συναντούμε στην πίσω όψη 
των νομισμάτων. Ενώ στις πρώτες χάλκινες κοπές του Κασσάνδρου αναγράφεται μόνο το 
όνομά του, αργότερα προστέθηκε και ο βασιλικός τίτλος.

Για τον τύπο, βλ. SNG Soutzos, αρ. 340· Valassiadis 2005, 413, αρ. 4.
Θ.Κ.

116.
Χαλκό νόμισμα Κασσάνδρου

306-297 π.Χ.
Βάρος 5,041 γρ. ΜΔ. 18 χιλ. Άξονας 10
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 623/1956
Ε: Κεφαλή Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά. Στικτός κύκλος.
Ο: Ιππέας προς τα δεξιά, επιγραφή ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ, μονογραφήματα. Στικτός κύκλος.

Ο Κάσσανδρος δεν ακολούθησε τον στρατό του Μ. Αλεξάνδρου, αλλά έμεινε στην Μακεδονία στο 
πλευρό του πατέρα του, Αντιπάτρου. Αργότερα, μετά το θάνατο του στρατηλάτη, ο Αντίπατρος ανα-
κήρυξε διάδοχό του τον Πολυπέρχοντα. Ο Κάσσανδρος αν και έλαβε, παρά το νεαρό της ηλικίας του, 
τη δεύτερη θέση στην ιεραρχία και το βαθμό του χιλίαρχου, ωστόσο δυσαρεστήθηκε, καθώς ο Πολυ-
πέρχων δεν ήταν συγγενής τους εξ αίματος. Τότε, σύμφωνα με τον Διόδωρο Σικελιώτη, συμμάχησε 
με τον Πτολεμαίο βασιλέα της Αιγύπτου και τον Αντίγονο τον Μονόφθαλμο, και κήρυξε τον πόλεμο 
εναντίον των ανταγωνιστών του. Οι περισσότερες πόλεις της νότιας Ελλάδας τάχθηκαν με το μέρος 
του. Μέχρι το 318 π.Χ., που ηττήθηκε ο στόλος του Πολυπέρχοντα στον Βόσπορο, είχε συγκεντρώσει 
στα χέρια του την κυριαρχία της Μακεδονίας και του υπόλοιπου ελλαδικού χώρου. Πρόκειται για 
έναν από τους πιο συνηθισμένους τύπους νομισμάτων, τους οποίους χρησιμοποιούσαν παραδοσιακά 
οι Μακεδόνες βασιλείς, σε μια προσπάθεια του Κασσάνδρου να συνδεθεί με τη νόμιμη βασιλική 
δυναστεία και να σταθεροποιηθεί στην εξουσία. Για τους ίδιους λόγους παντρεύτηκε την κόρη του 
Φιλίππου Β και ετεροθαλή αδερφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ωστόσο θα μείνει γνωστός ως ο 
δολοφόνος του γιού του Μεγάλου Αλεξάνδρου και νόμιμου διαδόχου του Μακεδονικού Βασιλείου.

Για τον τύπο, βλ. SNG Soutzos, αρ. 340· Valassiadis 2005, 413, αρ. 4.
Θ.Κ.

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ
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117.
Αργυρό τετράδραχμο Αντιγόνου Γονατά

Νομισματοκοπείο: Πέλλα, Μακεδονία
277-270 π.Χ.
Βάρος 16,91 γρ. ΜΔ. 29 χιλ. Άξονας 4
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1901/2 Λ΄ 1
Ε: Κεφαλή Ηρακλή προς τα δεξιά. Στικτός κύκλος.
O: ΒΑΣΙΛΕΩΣ / ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ Δίας ένθρονος αετοφόρος προς τα αριστερά. Στο πεδίο αριστερά 
μονογράφημα. Στικτός κύκλος.

Ο 3ος αι. π.Χ. χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη αστάθεια λόγω των πολέμων των Διαδόχων. Ο 
Αντίγονος Γονατάς, γιος του Δημητρίου Πολιορκητή, ανέβηκε στο θρόνο της Μακεδονίας το 276 
π.Χ. Υπήρξε ο μακροβιότερος βασιλιάς, με τη βασιλεία του να διαρκεί έως το 239 π.Χ. Τα πρώτα 
χρόνια της βασιλείας του ο Αντίγονος εξέδωσε χρυσούς στατήρες και αργυρά τετράδραχμα 
στους τύπους του Αλεξάνδρου Γ΄ στα νομισματοκοπεία της Αμφίπολης και της Πέλλας. Μέσα 
από τη μελέτη της εικονογραφίας των Μακεδονικών νομισματικών εκδόσεων προκύπτει ότι 
ο Ηρακλής, η κεφαλή του οποίου σταθερά απεικονίζεται στον εμπροσθότυπό τους, δεν προ-
βάλλεται μόνο ως πρόγονος της δυναστείας των Αργεαδών, αλλά και όλων των Μακεδόνων, 
λειτουργώντας παράλληλα ως ένδειξη δυναστικής συνέχειας, τουλάχιστον στην περίπτωση των 
Διαδόχων. Η νομισματοκοπία στους τύπους ή και στο όνομα του Αλεξάνδρου Γ΄ απεδείχθη η 
πιο ισχυρή για πολλούς αιώνες, κυριαρχώντας στη Μεσόγειο μέχρι και τον 1ο αι. π.Χ. Οι τύποι 
και μόνο καθιστούσαν το νόμισμα ισχυρό, ενώ η υιοθέτηση τους από τους Διαδόχους ήταν ένας 
έμμεσος τρόπος για να νομιμοποιήσουν τη θέση τους στην εξουσία και τη διαδοχή τους. Μία 
τέτοια περίπτωση αποτελεί και το συγκεκριμένο τετράδραχμο, το οποίο εκδόθηκε στο όνομα του 
Αντίγονου Γονατά, αλλά με τους τύπους του Αλεξάνδρου. Αργότερα, από το 270 π.Χ. ο Αντίγο-
νος θα υιοθετήσει άλλους τύπους, πάντα στο πνεύμα της νομιμοποίησης της εξουσίας του κατά 
τη διάρκεια των έντονων αντιπαραθέσεων μεταξύ των Διαδόχων για την εξουσία. Η κεφαλή 
του νεαρού Ηρακλή, αποδίδεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποπνέει ηρεμία και γλυκύτητα και 
συγχρόνως ωριμότητα. Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσώπου είναι εμφανής η επίδραση 
από τα πορτρέτα του Αλεξάνδρου, χωρίς ωστόσο να επιχειρείται πιστή αντιγραφή τους. Σίγουρα 
αποτελεί ένα από τα εξαιρετικά δείγματα μικροτεχνίας της ελληνιστικής περιόδου, που τουλά-
χιστον όσον αφορά τη νομισματική έφτασε στο απόγειο της καλλιτεχνικής δημιουργίας, με την 
πετυχημένη αποτύπωση των ιδιαίτερων προσωπογραφικών χαρακτηριστικών σε μία τόσο μικρή 
επιφάνεια, όσο το πέταλο ενός νομίσματος.

Για τον τύπο, βλ. Collection Lucien de Hirsch, αρ. 1106· SNG Alpha Bank Macedonia Ι, αρ. 982· Mørkholm 
1991, 132-134· Τουράτσογλου 2016β, 625-627· Panagopoulou 2017, 512, 515, αρ. 9. 

Γ.Κ.
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118.
Χαλκό νόμισμα Φιλίππου Ε΄

188-179 π.Χ.
Βάρος 7,906 γρ. ΜΔ. 21 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΒΕ 478/1984
Ε: Κεφαλή Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά.
Ο: Δυο αίγες προς τα δεξιά, επιγραφή ΒΑ Φ, σύμβολα άστρο και στάχυ.

Γιός του Δημητρίου Β΄ ο Φίλιππος Ε΄ ανέβηκε στο θρόνο της Μακεδονίας μετά το θάνατο του Αντι-
γόνου Δώσονος σε ηλικία 17 ετών. Υπήρξε δυναμικός ηγεμόνας και διατήρησε την ισχύ του κράτους 
του κατά την πρώτη περίοδο της βασιλείας του. Στη συνέχεια συγκρούστηκε με τους Ρωμαίους και ο 
στρατός του καταστράφηκε στις Κυνός Κεφαλές το 197. Οι κτήσεις του περιορίστηκαν και η μακεδο-
νική επιρροή στην υπόλοιπη Ελλάδα αποδυναμώθηκε. Πέθανε στην Αμφίπολη το 179 π.Χ. ενώ προ-
ετοίμαζε μια εκστρατεία εναντίον βαρβαρικών Θρακικών φυλών. Ίδιο νομισματικό τύπο με δύο αίγες 
χρησιμοποιεί αργότερα η Πέλλα για τα χάλκινα νομίσματά της και για το λόγο αυτό ο συγκεκριμένος 
τύπος του Φιλίππου Ε΄ θα μπορούσε να αποδοθεί στο νομισματοκοπείο της Πέλλας.

Για τον τύπο, βλ. SNG Christomanos, αρ. 317-319· SNG München, αρ. 1165.
Θ.Κ.

119.
Χαλκό νόμισμα Περσέα

179-173 π.Χ.
Βάρος 6,992 γρ. ΜΔ. 21 χιλ. Άξονας 5
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1910/1911, ΛΖ΄ 4α
Ε: Κεφαλή Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά.
Ο: Ιππέας προς τα δεξιά, επιγραφή Β Α, μονογράφημα του βασιλέα Περσέα, δυο μονογραφήματα, σύμβολο.

Η συγκεκριμένη κοπή ακολουθεί παραδοσιακούς τύπους Μακεδονικών νομισμάτων, οι οποίοι είχαν 
χρησιμοποιηθεί από πολλούς άλλους Μακεδόνες βασιλείς. Ο Περσέας συνέχισε την πολιτική του 
προκατόχου του και προετοιμάστηκε για την αναπόφευκτη σύγκρουση με τους Ρωμαίους. Σε ορισμέ-
να νομίσματα η κεφαλή του Περσέα μοιάζει με το πορτρέτο των νομισμάτων του Φιλίππου Ε΄ σε μια 
προσπάθεια να βεβαιωθεί η γνησιότητα του διαδόχου μετά από φήμες που κυκλοφορούσαν, όπως 
μαθαίνουμε από τον Πλούταρχο ότι ο Περσέας δεν ήταν γνήσιος γιός του Φιλίππου Ε΄. Επειδή γνώ-
ριζε ότι οι Ρωμαίοι ήταν σε πλεονεκτική θέση απέναντί του, προσπάθησε να αναβάλλει την πολεμική 
σύγκρουση ενώ οι Ρωμαίοι είχαν ήδη κηρύξει τον πόλεμο εναντίον της Μακεδονίας. Μετά τη μάχη 
της Πύδνας το 168 η Μακεδονία χωρίστηκε σε τέσσερα τμήματα φόρου υποτελή στη Ρώμη.

Για τον τύπο, βλ. SNG Christomanos, αρ. 325. SNG München, αρ. 1210.
Θ.Κ.

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ
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120.
Χαλκό νόμισμα Φιλίππου ΣΤ΄

149-148 π.Χ.
Βάρος 7,839 γρ. ΜΔ. 23 χιλ. Άξονας 10
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 603/1956 
Ε: Κεφαλή Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά.
Ο: Άρπη σε στεφάνι βελανιδιάς, επιγραφή ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ, μονογραφήματα.

Μετά από τη μάχη της Πύδνας, το 168 π.Χ., η Μακεδονία χωρίστηκε σε τέσσερα τμήματα φόρου 
υποτελή στη Ρώμη, τα οποία διοικούνταν από εκλεγμένους άρχοντες. Περιγράφοντας τα προβλή-
ματα τα οποία παρουσιάστηκαν γύρω στο 163 π.Χ. στην τρίτη μερίδα, ο Πολύβιος σημειώνει ότι οι 
Μακεδόνες δεν ήταν συνηθισμένοι σε ένα δημοκρατικό σύστημα διακυβέρνησης. Ο Φίλιππος ΣΤ΄, 
ο οποίος είχε σύμφωνα με τον Διόδωρο Σικελιώτη, την όψη και την ηλικία του υιού του Περσέα, 
ξέφυγε από τους Ρωμαίους και με τη βοήθεια Θρακών βασιλέων προσπάθησε να επαναφέρει τη 
βασιλεία στη Μακεδονία. Ο Φίλιππος ΣΤ΄ κατέλαβε τη Μακεδονία και είχε στη διάθεσή του πο-
λυάριθμες στρατιωτικές δυνάμεις με τις οποίες νίκησε τον πρώτο ρωμαϊκό στρατό που στάλθηκε 
για την ανακατάληψη της Μακεδονίας. Οι επικοπές, η μελέτη των νομισματικών θησαυρών και τα 
ανασκαφικά ευρήματα βοηθούν να αποδώσουμε ορισμένους τύπους χάλκινων νομισμάτων όπως 
τον συγκεκριμένο τύπο στον Φίλιππο ΣΤ΄.

Για τον τύπο, βλ. Κουρεμπανάς 2010, πίν. 1, αρ. 7· Kourempanas 2011, πίν. 4, αρ. 3.
Θ.Κ.

121.
Χαλκό νόμισμα Φιλίππου ΣΤ΄

149-148 π.Χ.
Βάρος 9,296 γρ. ΜΔ. 23 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1904/5 ΛΗ΄ 8
Ε: Κεφαλή Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά.
Ο: Άρπη σε στεφάνι βελανιδιάς, επιγραφή ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ, μονογραφήματα.

Τα νομίσματα του Φιλίππου Ε΄ και του γιού του Περσέα είχαν μελετηθεί στις αρχές του προηγούμε-
νου αιώνα από τους Γερμανούς νομισματολόγους Hugo Gaebler και Alfred Mamroth. Η απόδοση των 
διαφορετικών νομισματικών εκδόσεων σε συγκεκριμένα νομισματοκοπεία δεν έχει ακόμα πραγματο-
ποιηθεί. Η νομισματοκοπία του Φιλίππου Ε΄ χαρακτηρίζεται από πλήθος διαφορετικών νομισματικών 
τύπων, γεγονός το οποίο έρχεται σε αντίθεση με την νομισματοκοπία των προηγούμενων Μακεδόνων 
βασιλέων. Ορισμένοι νομισματικοί τύποι, οι οποίοι παλαιότερα αποδίδονταν στον Φίλιππο Ε΄, σύμφωνα 
με νεότερες μελέτες μπορούν να αποδοθούν στον Φίλιππο ΣΤ΄, ο οποίος είχε, σύμφωνα με τον Διόδω-
ρο Σικελιώτη, την όψη και την ηλικία του γιου του Περσέα. Ο Φίλιππος ΣΤ΄ προσπάθησε με τη βοήθεια 
Θρακών βασιλέων να επαναφέρει τη βασιλεία στη Μακεδονία. Οι επικοπές νομισμάτων, η μελέτη των 
νομισματικών θησαυρών και τα ανασκαφικά ευρήματα βοηθούν στο να αποδώσουμε ορισμένους τύ-
πους χάλκινων νομισμάτων στον Φίλιππο ΣΤ΄. Ο Alfred Mamroth υποψιαζόταν ότι ορισμένοι νομισματι-
κοί τύποι, τους οποίους απέδιδε στον Φίλιππο Ε΄ θα μπορούσαν να ανήκουν στον Φίλιππο ΣΤ΄ αλλά την 
περίοδο που πραγματοποίησε τη μελέτη του δεν γνώριζε τις επικοπές νομισμάτων, ούτε τους σχετικά 
πρόσφατα δημοσιευμένους νομισματικούς θησαυρούς, ούτε βέβαια τα ευρήματα των ανασκαφών, τα 
οποία είναι μεταγενέστερα της μελέτης του. Τα παραπάνω νεότερα στοιχεία επιτρέπουν να αποδώ-
σουμε ορισμένους νομισματικούς τύπους, μεταξύ των οποίων και τον συγκεκριμένο στον Φίλιππο ΣΤ΄.

Για τον τύπο, Κουρεμπανάς 2010, πίν. 1, αρ. 7· Kourempanas 2011, πίν. 4, αρ. 3.
Θ.Κ.
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122.
Αργυρός οβολός Αρέως Α΄

Νομισματοκοπείο: Λακεδαίμων, Λακωνία
265-250 π.Χ.
Βάρος 0,988 γρ. ΜΔ. 13 χιλ. Άξονας 5
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 554/1956
Ε: Κεφαλή γενειοφόρου Ηρακλή προς τα δεξιά.
O: Ρόπαλο ανάμεσα σε δυο άστρα.

Η Σπάρτη, ο μεγάλος αντίπαλος της Μακεδονίας στον Χρεμωνίδειο πόλεμο, καθυστέρησε 
πολύ να εκδώσει νομίσματα. Σύμφωνα με το σύνταγμα του Λυκούργου, η κατοχή και χρήση 
νομισμάτων απαγορευόταν μέσα στα σύνορα της Σπάρτης. Ο πρώτος που αγνόησε αυτούς 
τους νόμους ήταν ο βασιλιάς Αρεύς, ο οποίος κατά τη διάρκεια του Χρεμωνίδειου πολέμου 
εξέδωσε μια μικρή σειρά τετράδραχμων σε αττικό σταθμητικό κανόνα, χρησιμοποιώντας τους 
συνηθισμένους τύπους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά με την επιγραφή ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΡΕΩΣ 
(Troxell 1971, 70-80· Grunauer von Hoerschelmann 1978, 1-6, πίν. 1). Οι πρώτες εκδόσεις 
της ίδιας της Σπάρτης αποτελούνταν από οβολούς μειωμένου αιγινητικού κανόνα (κεφαλή 
γενειοφόρου Ηρακλή / ρόπαλο ανάμεσα από δύο αστέρια), που χρονολογούνται γύρω στα 
265 π.Χ. και συνδέονται με τον Αρέα, αλλά μπορεί να ανήκουν στη δεκαετία 260-250 π.Χ. και 
να αντιπροσωπεύουν μια προσπάθεια να ευθυγραμμιστεί οικονομικά η Σπάρτη με τις άλλες 
πόλεις-κράτη της Πελοποννήσου. Οι βασιλείς της Σπάρτης, από το τέλος του 4ου έως τις 
αρχές του 2ου αι. π.Χ., δεν χρησιμοποίησαν το πορτρέτο και τον βασιλικό τους τίτλο, πλην 
μεμονωμένων περιπτώσεων. Ο Αρεύς, αναπαράγοντας τους τύπους των τετραδράχμων του 
Αλεξάνδρου, ανέγραψε το δικό του όνομα και τον βασιλικό τίτλο. Ο αναμορφωτής Κλεομένης 
Γ΄ έθεσε σε κυκλοφορία τετράδραχμα δίχως όνομα και βασιλικό τίτλο, αλλά με το διαδημα-
τοφόρο πορτρέτο του. Η δαφνοστεφής κεφαλή του Νάβιδος απεικονίζεται σε τετράδραχμα με 
το όνομα και τον βασιλικό τίτλο (Grunauer von Hoerschelmann 1978, 112 [Αρεύς Ι], 113-114 
[Κλεομένης], 126 [Νάβις]). Η βασιλική εξουσία στη Σπάρτη μοιραζόταν ισότιμα μεταξύ των 
δύο βασιλέων, οι οποίοι προέρχονται από τα δύο γένη των Αγιαδών και των Ευρυπωτιδών. Το 
ιδιότυπο καθεστώς της διπλής βασιλείας αναγόταν στο απώτατο παρελθόν και συνδέθηκε με 
τους Διόσκουρους, τους διδύμους Ευρυσθένη και Προκλή, απογόνους του Ηρακλή, από τους 
οποίους κατάγονταν αντιστοίχως οι δύο βασιλικές οικογένειες. Η καταγωγή των βασιλέων της 
Σπάρτης από τον Ηρακλή προβλήθηκε ιδιαιτέρως στα νομίσματα που έκοψε η πόλη κατά τους 
ελληνιστικούς χρόνους, με την απεικόνιση του ήρωα καθήμενου σε βράχο, της κεφαλής του με 
λεοντή ή με διάδημα, αλλά και του ροπάλου του. Η προτίμηση στον Ηρακλή αυτή την εποχή 
πρέπει εν μέρει να οφείλεται και στην επίδραση του Μεγάλου Αλεξάνδρου ως προτύπου ηγε-
μόνος για τους ελληνιστικούς βασιλείς, ο οποίος επίσης είχε προβάλει τον ήρωα ως πρόγονό 
του (Τσαγκάρη 2011, 244).

Για τον τύπο, βλ. Svoronos 1907, πίν. II. 5-7 (τα αποδίδει λανθασμένα στη Σικυώνα)· BMC 
Peloponnesus, 121, αρ. 2, πίν. XXIV, 2· BCD Peloponnesos, 213-14, αρ. 839-840· Grunauer von 
Hoerschelmann 1978, 4-6, 112-13, πίν. 1, II 1-8· SNG Delepierre, αρ. 2248-2249· Mørkholm 
1991, 149, αρ. 504, πίν. XXXIV.

Γ.Κ.

ΛΑΚΕΔΑΙΜΩΝ

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ
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123.
Αργυρός στατήρας Ευαγόρα Α΄

Νομισματοκοπείο: Σαλαμίνα, Κύπρος
Ευαγόρας Α΄, βασιλιάς της Σαλαμίνας, 411-374/3 π.Χ.
Βάρος 10,53 γρ. ΜΔ. 23 χιλ. Άξονας 1
Αθήνα, Συλλογή Θ. Αραβάνη
Ε: Γενειοφόρος κεφαλή Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά.
O: Τράγος με γένι κάθεται προς τα δεξιά σε έδαφος που δηλώνεται με στιγμές. Πάνω κόκκος 
κριθής (;)·και δεξιά κηρύκειον. Συλλαβική επιγραφή.

Ο Ευαγόρας Α΄ της Σαλαμίνας αποτελεί μία κορυφαία προσωπικότητα της αρχαίας κυπριακής 
ιστορίας. Στο πρόσωπό του ο Αθηναίος ρήτορας Ισοκράτης είδε τον ιδανικό αρχηγό των ενωμέ-
νων Ελλήνων κατά των Περσών. Το 411 π.Χ. αποκατέστησε την ελληνική εξουσία στη Σαλαμίνα. 
Εγκαθίδρυσε στενούς δεσμούς με την Αθήνα, ακολούθησε μια σθεναρή πολιτική εξελληνισμού 
και στα χρόνια της βασιλείας του υιοθετείται το ελληνικό αλφάβητο στην Κύπρο. Η φιλοδοξία 
του να κυβερνήσει ολόκληρη την Κύπρο τον έφερε σε σύγκρουση με την Περσία, μετά ωστόσο 
από έναν δεκαετή πόλεμο με πολλές απώλειες για το βασίλειο της Σαλαμίνας σε επίπεδο οικο-
νομίας και εδαφικών ελέγχων, τελικά αναγκάστηκε να συνάψει ειρήνη με τον Πέρση βασιλιά, που 
του επέτρεψε να διατηρήσει το θρόνο του μέχρι το 374/3 π.Χ., οπότε δολοφονήθηκε (Κυπριακή 
Νομισματοκοπία, 13-15). Οι νομισματικοί τύποι που χρησιμοποιεί ο Ευαγόρας Α΄ σηματοδοτούν 
σταδιακά μια πλήρη απομάκρυνση από τους παραδοσιακούς τύπους της Σαλαμίνας με το κριάρι 
και το ανκχ, το αιγυπτιακό σύμβολο της ζωής. Στη νομισματοκοπία του καθιερώνει μία εκτενή 
σειρά με έναν τράγο στην οπίσθια όψη και τη μορφή του Ηρακλή στην εμπρόσθια, είτε ως γε-
νειοφόρο κεφαλή, είτε ως καθιστή μορφή που κρατεί το κέρας της Αφθονίας. Τα νομίσματά του 
είναι τα πρώτα στην Κύπρο που επιγράφονται όχι μόνο με το κυπριακό συλλαβάριο, αλλά και με 
τα αρχικά του ονόματός του σε ελληνικούς χαρακτήρες (EY). Ο Ευαγόρας, όπως και ο σύγχρονός 
του βασιλιάς του Κιτίου Μελεκιάθων, είναι οι πρώτοι βασιλείς στην Κύπρο που εκδίδουν χρυσά 
νομίσματα, τα οποία ακολουθούν τον σταθμητικό κανόνα των δαρεικών, δηλαδή των περσικών 
χρυσών νομισμάτων (Markou 2011, 205-207). 

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. ITALO VECCHI, N.Y. auction II/1999, αρ. 120. Για τον τύπο, βλ. 
BMC Cyprus, 57, αρ. 55, πίν. XI. 17· SNG Cop. Cyprus, αρ. 47· Masson – Amandry 1988, 36-37, 
αρ. II. B.a.2, II. B.d.3, πίν. III.

Γ.Κ.

ΚΥΠΡΟΣ

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. ITALO VECCHI, N.Y. auction II/1999, αρ. 120. Για τον τύπο, βλ. 
BMC Cyprus
αρ. II. B.a.2, II. B.d.3, πίν. III.
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124.
Αργυρό τετράδραχμο Σελεύκου Α΄ Νικάτορος

Νομισματοκοπείο: Σελεύκεια η επί του Τίγρη
312-280 π.Χ.
Βάρος 17,195 γρ. ΜΔ. 26 χιλ. Άξονας 9
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 275/1997, ΒΕ 701
Ε: Κεφαλή νεαρού Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά. Στικτός κύκλος.
O: ΒΑΣΙΛΕΩΣ / ΣΕΛΕΥΚΟΥ; Δίας ένθρονος προς τα αριστερά, κρατάει Νίκη και σκήπτρο, στο πεδίο 
αριστερά μονογράφημα ΠΑ και κάτω από το θρόνο ΒΕ. Στικτός κύκλος.

Ο Σέλευκος Α΄ (359-281 π.Χ.) ίδρυσε τη δυναστεία των Σελευκιδών και βασίλευσε στο Ασιατικό τμήμα 
της αυτοκρατορίας του Αλεξάνδρου Γ΄. Το 312 π.Χ., μετά την ανακατάληψη της Βαβυλώνας, πήρε υπό 
τον έλεγχό του τις ανατολικές σατραπείες, περιλαμβανομένων των νομισματοκοπείων στα Σούσα και τα 
Εκβάτανα. Η σημαντικότερη αλλαγή που επέφερε έλαβε χώρα μεταξύ του 305 και του 300 π.Χ., οπότε 
μετέφερε το κεντρικό νομισματοκοπείο από τη Βαβυλώνα στη νέα πρωτεύουσα της Ανατολής τη Σε-
λεύκεια την επί του Τίγρη. Ο Σέλευκος συνέχισε να εκδίδει νομίσματα στους τύπους του Αλεξάνδρου Γ΄ 
(μεταθανάτιες κοπές), εισάγοντας συγχρόνως και νέους. Τα νομίσματα στους τύπους του Αλεξάνδρου 
παρέμειναν το βασικό μέσο συναλλαγής στο κράτος των Σελευκιδών, κυκλοφορώντας παράλληλα με 
αυτά που έφεραν τους νέους βασιλικούς τύπους. Ο Ηρακλής στο τετράδραχμο του Σελεύκου εικονίζε-
ται ως μια δυναμική φυσιογνωμία που φέρει εξιδανικευμένα προσωπογραφικά χαρακτηριστικά. Η ελ-
ληνιστική είναι η εποχή κατά την οποία η έκδοση νομισμάτων ξεπερνάει την παραγωγή μιας χρηματικής 
μονάδας για εμπορικές ή/και οικονομικές συναλλαγές, ή για την προώθηση συγκεκριμένων πολιτικών 
σκοπιμοτήτων και φτάνει, ξεπερνώντας τους περιορισμούς που επιβάλλει η μικρή επιφάνεια του νομί-
σματος, σε μία καλλιτεχνική δημιουργία υψηλής τέχνης και αξίας.

Για τον τύπο, βλ. SNG Lockett III, Lesbos – Cyrenaica, αρ. 3091. Για τον Σέλευκο Α΄, βλ. Mørkholm 
1991, 71· Howgego 2009, 118-119.

Γ.Κ.

ΣΥΡΙΑ

1991, 71· Howgego 2009, 118-119.
Γ.Κ.

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ
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125.
Αργυρό τετράδραχμο Σελεύκου Α΄ Νικάτορος

Νομισματοκοπείο: Σελεύκεια
περ. 305 π.Χ. ή αργότερα.
Βάρος 17,18 γρ. ΜΔ. 27 χιλ. Άξονας 4
Αθήνα, Συλλογή Θ. Αραβάνη
Ε: Κεφαλή νεαρού Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά. Στικτός κύκλος.
O: ΒΑΣΙΛΕΩΣ / ΣΕΛΕΥΚΟΥ. Δίας ένθρονος προς τα αριστερά, κρατάει Νίκη στο δεξιό και σκήπτρο στο αρι-
στερό του χέρι. Στο πεδίο αριστερά μονόγραμμα. Στικτός κύκλος.

Η ανάγκη για παραγωγή νομισμάτων οδήγησε τον Σέλευκο Α΄ από το 295 π.Χ. να εκδώσει στο νομι-
σματοκοπείο της Σελεύκειας επί του Τίγρη χρυσούς στατήρες και αργυρά τετράδραχμα στους τύπους 
του Αλεξάνδρου Γ΄, τόσο στο όνομα, του Αλεξάνδρου όσο και στο δικό του. Σε μερικές εκδόσεις (αρ. 
κατ. 124-125) ο Δίας αντί για Αετοφόρος εικονίζεται Νικηφόρος. Νομίσματα στο όνομά του, αλλά με 
τους τύπους του Αλεξάνδρου και με την απεικόνιση της Νίκης αντί του αετού, άρχισαν να εκδίδονται από 
το 294 π.Χ. και στο νομισματοκοπείο της Ταρσού, μετά την ανακατάληψη της πόλης από τον Δημήτριο 
Πολιορκητή, ενώ λίγο πριν τη δολοφονία του, τον Σεπτέμβριο του 281 π.Χ. έκοψε νομίσματα και στο 
νομισματοκοπείο των Σάρδεων. Πέραν της μικρής διαφοροποίησης στον οπισθότυπο, τα νομίσματα δια-
τηρούν την υψηλή καλλιτεχνική απόδοση, με το πρόσωπο του Ηρακλή να εκπέμπει δυναμισμό και σθένος. 
Η μορφή φέρει ιδιαίτερα ατομικά προσωπογραφικά χαρακτηριστικά, όπως τα ανασηκωμένα φρύδια, τα 
τονισμένα ψηλά ζυγωματικά, αλλά και το έντονο βλέμμα. Στην απόδοση της λεοντής ο καλλιτέχνης να 
αποδίδει με επιτυχία τις ανατομικές λεπτομέρειες του ζώου.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. Harlan Berk, auction 157/17.12.2007, αρ. 162 (cc50975). Για τον τύπο, βλ. 
SNG Lockett III, αρ. 3091· Mørkholm 1991, 71-73, αρ. 144, 75, αρ. 155-156.

Γ.Κ.

126.
Χαλκό νόμισμα Σελεύκου B΄ Καλλίνικου

Νομισματοκοπείο: Σάρδεις
246-226 π.Χ.
Βάρος 4,792 γρ. ΜΔ. 17 χιλ. Άξονας 9
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 264/1974, ΒΕ 312
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά.
Ο: Απόλλωνας γυμνός, καθήμενος σε ομφαλό προς τα αριστερά. Με το δεξί του χέρι κρατά βέλος, ενώ το 
αριστερό του στηρίζεται στο τόξο που ακουμπά στο έδαφος. Αριστερά και δεξιά μονογραφήματα και ΣΕΛΕΥ-
ΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ..

Ο Σέλευκος Β΄ διαδέχθηκε στον θρόνο τον Αντίοχο Β΄ το 246 π.Χ., οπότε ξέσπασε και ο Τρίτος Συριακός 
Πόλεμος, αναδεικνύοντας την αστάθεια μεταξύ των ελληνιστικών βασιλείων. Το 241 π.Χ. τελικά ο Σέλευκος 
Β΄ και ο Πτολεμαίος Γ΄ συνήψαν ειρήνη μεταξύ τους, ωστόσο είχε ήδη καταστεί σαφής η εξασθένηση των 
Σελευκιδών. Εν τω μεταξύ, η αδελφική έχθρα μεταξύ Σελεύκου Β΄ και Αντιόχου Ιέρακα εξελίχθηκε μετά το 
241 π.Χ. σε εμφύλιο πόλεμο, με τον δεύτερο να καταφέρνει το 239 ή 235 π.Χ. να ανεξαρτητοποιηθεί, έως το 
226 π.Χ., οπότε και πεθαίνει ο Αντίοχος Ιέρακας. Έτσι ο Σέλευκος καταφέρνει να ανακτήσει για λίγο τη Μικρά 
Ασία, για να τον διαδεχθεί λίγο αργότερα (226/5 π.Χ.) ο Σέλευκος Γ΄ (Mørkholm 1991, 200-201· Gehrke 
2003, 155-156). Στα νομίσματά του ο Σέλευκος ακολουθεί δικό του θεματολόγιο (Mørkholm 1991, 113), αν 
και η απεικόνιση του Ηρακλή μπορεί να συσχετιστεί, όπως και στην πλειονότητα των περιπτώσεων των ελλη-
νιστικών ηγεμόνων, με την προσπάθεια νομιμοποίησης της θέσης του στον θρόνο.

Για τον τύπο, βλ. VAuctions, Auction 323 (March 17, 2017), αρ. 197
Σ.Δ.
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127.
Δίχαλκο Δημητρίου Α΄

περ. 200-185 π.Χ.
Βάρος 8,21 γρ. ΜΔ. 25 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Συλλογή Θ. Αραβάνη
Ε: Δαφνοστεφής προτομή γενειοφόρου Ηρακλή προς τα δεξιά. Φέρει δεμένη στον λαιμό του λε-
οντή. Στον αριστερό του ώμο ρόπαλο. Στικτός κύκλος.
Ο: Ακτινοστεφής Άρτεμις, μετωπική, με κοντό χιτώνα. Κρατά στο αριστερό της χέρι τόξο, ενώ με το 
δεξί τραβά βέλος από τη φαρέτρα που κρέμεται στον ώμο της. Αριστερά και δεξιά ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΩΣ. Κάτω αριστερά, μονογράφημα.

Ο Δημήτριος Α΄, γιος του Ευθυδήμου Α΄, διαδέχθηκε τον πατέρα του στον θρόνο της Βακτρίας το 
200 π.Χ. και εκμεταλλευόμενος την εξασθένιση των ντόπιων Μαουρϋάνων επεξέτεινε το βασίλειο 
προς τον Ινδικό Καύκασο. Μετά το θάνατό του, όμως, το βασίλειο διασπάστηκε. Στα αργυρά του 
νομίσματα εικονίστηκε ο ίδιος στον εμπροσθότυπο με το κράνος από δορά ελέφαντα στα πρότυ-
πα του Αλεξάνδρου Γ΄, ο οποίος αποτελούσε γενικότερα πρότυπο του Δημητρίου Α΄ (Mørkholm 
1991, 180). Σε αυτό το πλαίσιο, στον εμπροσθότυπο των χαλκών του νομισμάτων εικόνισε την 
προτομή του Ηρακλή, του προστάτη και προγόνου του Μακεδόνα στρατηλάτη, που επίσης αποτε-
λούσε ένδειξη ισχύος και χρησιμοποιήθηκε ευρέως για την εικονιστική νομιμοποίηση της διαδοχής 
στον θρόνο από τους ελληνιστικούς ηγεμόνες.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. Spink, Auction 5014 (September 28, 2005), αρ. 208. Για 
τον τύπο, βλ. SNG ANS 9 Graeco-Bactrian and Indo-Bactrian Coins, αρ. 201-203· Classical 
Numismatic Group, Electronic Auction 145 (August 9, 2006), αρ. 133· Fritz Rudolf Künker 
GmbH & Co. KG, Auction 133 (October 11, 2007), αρ. 7784.

Σ.Δ.

ΒΑΚΤΡΙΑ

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ



242 ηρακλησ ηρωσ διαχρονικοσ και αιωνιοσ

128.
Χαλκό quadrans Ρωμαϊκής Δημοκρατίας

Νομισματοκοπείο: Λουκέρια
214-212 π.Χ.
Βάρος 10,2 γρ. ΜΔ. 26 χιλ. Άξονας 3
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. NM 8194
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή (Hercules) με λεοντή προς τα δεξιά. Κάτω τρία σφαιρίδια. Στικτός 
κύκλος.
Ο: Πλώρη πλοίου προς τα δεξιά. Επάνω ROMA, στο πεδίο δεξιά L, κάτω τρία σφαιρίδια.

Ο Ηρακλής-Hercules αποτελεί την εκλατινισμένη εκδοχή του ήρωα, με επιρροές από τους 
Ετρούσκους, και συνδέεται με διάφορους μύθους ενσωματωμένους στο γενικότερο πλαίσιο της 
επιστροφής του ήρωα από τον άθλο με τον Γηρυόνη. Ο Ηρακλής συνδέεται με τον μύθο γύρω 
από τον Κάκο (Cacus), που αποτελεί μάλλον μεταγενέστερη εκδοχή του μύθου με τον βάρβαρο 
βασιλιά Φαύνο, ο οποίος θυσίαζε στους θεούς όσους ξένους είχαν την ατυχία να φτάσουν στο 
σπίτι του. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον μύθο, ο Ηρακλής τον σκότωσε και συνέχισε τον δρόμο της 
επιστροφής μέσω της Μεγάλης Ελλάδας. Ο Hercules, μεταξύ άλλων συνδέεται, σε έναν παραλ-
ληλισμό με τους άθλους του Ηρακλή στην κυρίως Ελλάδα, με διάφορα μεγάλα κοινωφελή έργα, 
όπως την κατασκευή ενός επιχώματος και ενός δρόμου 8 σταδίων που διαχώριζαν τη θάλασσα 
από τη λίμνη Λουκρίνα στην Καμπανία (Grimmal 1991, 737 λ. Hercules). Βλέπουμε, λοιπόν, την 
υιοθέτηση και στη ρωμαϊκή εκδοχή του ήρωα της ύπαρξης τεχνογνωσίας για την κατασκευή 
έργων που σχετίζονται με τη διευθέτηση υδάτων. Ίσως πίσω από αυτές τις εκδοχές να κρύβονται 
ιστορικά δεδομένα παλαιότερων εποχών που υποδεικνύουν την αναζήτηση έμπειρων τεχνιτών 
από άλλες περιοχές ή ακόμα και από την κυρίως Ελλάδα για την πραγματοποίηση σημαντικών 
κατασκευαστικών και εγγειοβελτιωτικών έργων, όπως έχει υποτεθεί και για τον άθλο με τον 
Κόπρο του Αυγείου.

Για τον τύπο, βλ. Numismatica Ars Classica, Auction 78 (May 26, 2014), αρ. 1623, 1627· Naville 
Numismatics Ltd., Auction 21 (March 20, 2016), αρ. 444.

Σ.Δ.

ΡΩΜΗ
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129.
Διμεταλλικό «μετάλλιο» Κόμμοδου

Νομισματοκοπείο: Ρώμη
192 μ.Χ.
Βάρος 68,588 γρ. ΜΔ. 42 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 78/1970
Ε: Κεφαλή Κόμμοδου ως Ηρακλής με λεοντή προς τα αριστερά.
O: HER CUL / ROM ANO / AU GU / S C σε τέσσερις γραμμές αριστερά και δεξιά από αντεστραμμένο 
ρόπαλο. Όλη η παράσταση σε δάφνινο στεφάνι. 

Ο Ηρακλής ή Hercules αποτέλεσε στη ρωμαϊκή εποχή ένα πρότυπο για την προβολή της εικόνας 
του αυτοκράτορα. Ο Κόμμοδος, θεωρούσε ότι ήταν η μετενσάρκωση του ήρωα και για αυτό ει-
κονιζόταν συχνά με τα χαρακτηριστικά και τα σύμβολα του ήρωα ως νέος Ηρακλής. Η «ταύτιση» 
των Ρωμαίων αυτοκρατόρων με τον Ηρακλή είχε υιοθετηθεί από τον Αδριανό, έφτασε όμως στην 
υπερβολή όταν ο Κόμμοδος ανήλθε στην εξουσία. Ο Δομιτιανός εικονίστηκε ως άλλος Δίας ή 
Jupiter, ο Τραϊανός ως Ηρακλής Γαδειραίος λόγω της ισπανικής του καταγωγής και ο Αντωνίνος 
ο Ευσεβής ως Ρωμύλος. Ο Κόμμοδος, ήταν ο πρώτος Ρωμαίος αυτοκράτορας που πέρασε στην 
πλήρη ταύτιση του με τον Ηρακλή στο τελευταίο έτος της βασιλείας του. Στον εμπροσθότυπο ο 
αυτοκράτορας εικονίζεται γενειοφόρος, φορώντας λεοντή, ως άλλος Ηρακλής που επανιδρύει τη 
Ρώμη. Η αυτοπροβολή του Κόμμοδου ως Ηρακλή είναι εμφανής στις τέχνες και τις γραπτές πηγές 
της περιόδου και αποτελεί μία ιδιάζουσα περίπτωση στην νομισματική παραγωγή. 

Για τον τύπο, βλ. Gnecchi II, 32 ποικιλία (προτομή)· MIR 18, 1165-1/73· Banti 112/107 (εμ. / οπ.)· 
Toynbee, 74-75· Triton XIII, Jan. 2010· https://www.mfa.org/collections/object/medallion-with-
bust-of-commodus-in-the-guise-of-hercules-267355· Ramage – Ramage 2000, 262-263 και 
εικ. 8.36 (προτομή του Κόμμοδου ως Ηρακλή)· Howgego 2009, 170, 302 αρ. 136 (για τον τύπο 
σε χαλκό σηστέρτιο).

Γ.Κ.

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ

https://www.mfa.org/collections/object/medallion-with-bust-of-commodus-in-the-guise-of-hercules-267355
https://www.mfa.org/collections/object/medallion-with-bust-of-commodus-in-the-guise-of-hercules-267355
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130.
Μολύβδινο σύμβολο

Βάρος 2,149 γρ. ΜΔ. 12 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1897-1898, IZ΄ 28
Α΄ όψη: Κεφαλή Ηρακλή, με λεοντή, προς τα δεξιά.
Β΄ όψη: Γράμμα Ζ ή Η.

Τα σύμβολα τα οποία φέρουν στη μία από τις δύο όψεις τους κεφαλαίο γράμμα χρησιμοποιούνταν 
συνήθως για τη συμμετοχή των πολιτών σε κρατικές λειτουργίες (Εκκλησία του Δήμου, δικαστή-
ρια) και σε γιορτές ή για την παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων. Επειδή κάποια από αυτά 
τα δρώμενα λάμβαναν χώρα σε θέατρα, το γράμμα του συμβόλου αντιστοιχούσε στη θέση του 
συμμετέχοντος στο θέατρο. Στην περίπτωση της Αθήνας, έχουν βρεθεί αντίστοιχα γράμματα χα-
ραγμένα στις σειρές εδωλίων του θεάτρου του Διονύσου. Η διανομή των συμβόλων γινόταν από 
κρατικούς αξιωματούχους προς τους δήμους ή τις φυλές, οι οποίοι τα διένειμαν στους πολίτες 
τους προκειμένου να συμμετάσχουν στις κρατικές λειτουργίες ως εκπρόσωποί τους. Μετά την 
εκπλήρωση των καθηκόντων τους οι πολίτες επέστρεφαν στους αξιωματούχους το σύμβολο που 
κατείχαν και αμείβονταν με μισθό (εκκλησιαστικόν ή δικαστικόν). Για τα θεατρικά και εορταστικά 
δρώμενα τα σύμβολα λειτουργούσαν ως εισιτήρια ελευθέρας εισόδου (θεωρικόν). 

Αδημοσίευτο
Ε.Ρ.

131.
Μολύβδινο σύμβολο

Βάρος 1,677 γρ. ΜΔ. 12 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1900/1901, Ι΄ 63
Α΄ όψη: Κεφαλή Αθηνάς, με κράνος, προς τα δεξιά.
Β΄ όψη: Κεφαλή Ηρακλή, με λεοντή, προς τα δεξιά. 

Ο ήρωας αποδίδεται αγένειος, σε νεαρή ηλικία, να φορά τη χαρακτηριστική λεοντή, ως υπενθύμιση 
του πρώτου από τους δώδεκα άθλους που του ανέθεσε ο θείος του Ευρυσθέας, βασιλιάς του Άργους.

Η απεικόνιση της θεάς Αθηνάς στην α΄ όψη, πιθανώς μαρτυρά ότι το σύμβολο είναι αττικό και 
προέρχεται από την Αθήνα. Το εικονογραφικό δίπτυχο του συμβόλου καταδεικνύει ότι ο ήρωας 
συνυπάρχει με τους θεούς και η εικόνα του επισύρει ισχυρούς συμβολισμούς και θεϊκή προστα-
σία, αφού και ο ίδιος λατρεύτηκε ως θεός. Προς τιμήν του Ηρακλή γίνονταν κρατικές γιορτές και 
θυσίες και η μορφή του συνδέθηκε με τον αθλητισμό και τη μύηση. Το μολύβδινο σύμβολο που 
φέρει την παράσταση του ήρωα, είχε πιθανώς χρήση σε κάποια από αυτά τα δρώμενα, τα οποία 
ήταν μαζικά και συμμετείχαν άνθρωποι από όλες τις κοινωνικές τάξεις, από τις οποίες ήταν ευ-
ρέως αποδεκτός, αφού εκπροσωπούσε την πάλη και τη νίκη των απλών ανθρώπων έναντι των 
μεγάλων δυσκολιών.

Αδημοσίευτο
Ε.Ρ.

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ
ΜΟΛΥΒΔΙΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑ



245

132.
Μολύβδινο σύμβολο;

Βάρος 20,796 γρ. ΜΔ. 28 χιλ. Άξονας 9
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Κύρου 1649/1998
Α΄ όψη: Κεφαλή Ηρακλή, με λεοντή, προς τα δεξιά. Στικτός κύκλος. 
Β΄ όψη: Δίας ένθρονος προς τα αριστερά, κρατώντας με το αριστερό χέρι σκήπτρο και με το δεξί 
πιθανώς αετό ή Νίκη. Στικτός κύκλος. 

Ανήκει στα νομισματόμορφα σύμβολα, καθώς μιμείται πιστά τα αργυρά τετράδραχμα 
Αλεξάνδρου Γ΄ (Μεγάλου Αλεξάνδρου), ελληνιστικών χρόνων. Ο Αλέξανδρος Γ΄ υιοθέτησε 
κατεξοχήν την αγένειο κεφαλή του Ηρακλή με λεοντή στα αργυρά τετράδραχμα που εκδόθηκαν 
κατά τη διάρκεια της ζωής του, αλλά και μετά τον θάνατό του, από πλήθος νομισματοκοπείων 
του αρχαίου κόσμου κατά την ελληνιστική περίοδο. Ο Αλέξανδρος προπαγάνδιζε την ιδέα της 
πατρότητάς του από τον Φίλιππο και τον Δία, όπως ο Ηρακλής ήταν γιος του Αμφιτρύωνα και 
του Δία. Με αυτόν τον τρόπο ταυτιζόταν με την πανελλήνια εμβέλεια του ήρωα και εμφανιζόταν 
να έχει κρατική και θεϊκή εξουσία. Έχει υποστηριχθεί από μελετητές ότι τα μολύβδινα νομισμα-
τόμορφα αντικείμενα είτε κυκλοφορούσαν ως νομίσματα ή ότι αποτελούσαν δοκίμια, δηλαδή 
δοκιμαστικές κοπές νομισμάτων πριν βγουν σε κυκλοφορία. Δεν γνωρίζουμε ποια ήταν η χρή-
ση των νομισματόμορφων αντικειμένων γενικότερα, και αν και το συγκεκριμένο εμφανίζει τα 
χαρακτηριστικά του συμβόλου, ωστόσο το αυξημένο βάρος του, που ξεπερνά τα 20 γρ., δεν 
μας επιτρέπει να βγάλουμε βέβαια συμπεράσματα. Επιπρόσθετα, η μεγάλη φθορά της επι-
φάνειας στη β΄ όψη δεν επιτρέπει να διακρίνουμε αν υπάρχουν σύμβολα νομισματοκοπείου, 
όπως συνηθίζεται στα αντίστοιχα νομίσματα.

Αδημοσίευτο
Ε.Ρ

133.
Μολύβδινο σύμβολο

Βάρος 3,872 γρ. ΜΔ. 17 χιλ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Κύρου 789/1998
Α΄ όψη: Κεφαλή Ηρακλή, με λεοντή, προς τα δεξιά. 
Β΄ όψη: Άσημο.

Από τις πιο δημοφιλείς παραστάσεις του Ηρακλή είναι η απεικόνισή του με λεοντή, η οποία προήλ-
θε από την εκδορά του λέοντα της Νεμέας, τον οποίο κατατρόπωσε. Η επίτευξη του πρώτου άθλου 
του σηματοδότησε τη νικητήρια έκβαση και των υπόλοιπων έντεκα άθλων και οι καλλιτέχνες της 
αρχαιότητας απέδιδαν τον ήρωα με τη λεοντοκεφαλή, έμβλημα της δύναμής του και ισχυρό φό-
βητρο για τους εχθρούς του. Τα μπροστινά πόδια της λεοντής ήταν δεμένα με κόμπο στον λαιμό, 
όπως και στο σύμβολο, δημιουργώντας έτσι το Ηράκλειον άμμα, που με το πέρασμα του χρόνου 
απέκτησε μαγικές ιδιότητες για τους ανθρώπους. 

Αδημοσίευτο
Ε.Ρ.

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ
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134.
Μολύβδινο σύμβολο

Βάρος 1,553 γρ. ΜΔ. 13 χιλ. Άξονας 4
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Κύρου 787/1998
Α΄ όψη: Κεφαλή γενειοφόρου Ηρακλή, με λεοντή, προς τα δεξιά. 
Β΄ όψη: Άλογο, που βόσκει προς τα δεξιά, πάνω σε έξεργο. Στο έξεργο: - -PION.

Στα σύμβολα, όπως και στα νομίσματα, η κεφαλή του Ηρακλή αποδίδεται είτε αγένειος, είτε γενειο-
φόρος με λεοντοκεφαλή. Τα αντίστοιχα νομίσματα εκδόθηκαν από πόλεις που επέλεξαν ως έμβλημά 
τους τον ήρωα και από ηγεμόνες που ήλκαν την καταγωγή τους από αυτόν. Η παράσταση του αλό-
γου στη β΄ όψη του συμβόλου θα μπορούσε να συνδεθεί με τον άθλο με τα άλογα του Διομήδη, 
καθώς και ο αρ. κατ. 179 φέρει την ίδια παράσταση στη μία όψη και ολόσωμη παράσταση Ηρακλή 
στην άλλη. Η υπόθεση αυτή όμως δεν μπορεί να υποστηριχθεί με απόλυτη βεβαιότητα, καθώς ο ίδιος 
τύπος παράστασης συναντάται και σε σύμβολα με διαφορετική θεματολογία, πέραν του Ηρακλή.

Αδημοσίευτο
Ε.Ρ.

135.
Μολύβδινο σύμβολο

Βάρος 9,246 γρ. ΜΔ. 2,1 εκ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1437
Α΄ όψη: Προτομή γενειοφόρου Ηρακλή με λεοντή, προς τα δεξιά. Στο πεδίο αριστερά, ρόπαλο.
Β΄ όψη: Άσημο.

Ο Ηρακλής φέρει όλα τα διακριτικά χαρακτηριστικά που σηματοδοτούν την εικόνα του στην αρχαία 
ελληνική τέχνη. Αποδίδεται με σγουρή κόμη και γενειάδα, φορά στην κεφαλή λεοντή και το γυμνό του 
σώμα διαγράφεται έντονα μυώδες και γυμνασμένο. Στο πεδίο αριστερά συνοδεύεται από ρόπαλο, 
που αποτελεί το διακριτικό γνώρισμα του ήρωα. Δεν γνωρίζουμε την ακριβή προέλευση, αλλά ούτε 
και τη χρήση του συμβόλου, καθώς το βάρος του, που ξεπερνά τα 12 γρ., υπερέχει κατά πολύ από 
τον μέσο όρο της πλειονότητας των συμβόλων, που κυμαίνεται από 2 έως 4 γρ.

Αδημοσίευτο
Ε.Ρ.
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136.
Μολύβδινο σύμβολο

Βάρος 12,607 γρ. ΜΔ. 26 χιλ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Κύρου 797/1998
Α΄ όψη: Προτομή γενειοφόρου Ηρακλή με λεοντή, προς τα δεξιά. Στο πεδίο αριστερά, ρόπαλο.
Β΄ όψη: Άσημο.

Αδημοσίευτο.

Η γενειοφόρος κεφαλή του συμβόλου ταυτίζεται με τον Ηρακλή, από το ρόπαλο που εικονίζεται 
στο πεδίο αριστερά. Ο τύπος του ήρωα ακολουθεί αυτόν του Ηρακλή Farnese. Η πίσω όψη του 
συμβόλου δεν φέρει παράσταση.

Ε.Ρ.

 

137.
Μολύβδινο σύμβολο

Βάρος 2,792γρ. ΜΔ. 16 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Κύρου 796/1998
Α΄ όψη: Προτομή γενειοφόρου Ηρακλή προς τα δεξιά. Στο πεδίο αριστερά, ρόπαλο. Στικτός 
κύκλος.
Β΄ όψη: Κάπρος, προς τα δεξιά, πάνω σε έξεργο. Στικτός κύκλος.

Η γενειοφόρος προτομή του συμβόλου ταυτίζεται με τον Ηρακλή, από το ρόπαλο που απεικονίζεται 
στο πεδίο αριστερά. Η εικόνα του ήρωα είναι τόσο παγιωμένη στις συνειδήσεις των αρχαίων, 
ώστε και μόνο η προτομή του καταδεικνύει έναν μυώδη και ρωμαλέο άνδρα. Δεν φέρουν όλα 
τα σύμβολα παράσταση και στις δύο όψεις. Το εικονογραφικό δίπτυχο του Ηρακλή με τον κάπρο 
απηχεί τον τέταρτο από τους δώδεκα άθλους που εκπλήρωσε ο ήρωας. Σύμφωνα με τον μύθο, 
ο Ηρακλής έπρεπε να πιάσει ζωντανό τον Ερυμάνθιο κάπρο και να τον πάει στο Άργος. Μάλιστα 
ήταν τόσο τρομερός, ώστε όταν ο Ηρακλής εμφανίστηκε στον βασιλιά του Άργους Ευρυσθέα με 
τον κάπρο στους ώμους, αυτός κρύφτηκε σε ένα πιθάρι. Ο Ερυμάνθιος κάπρος συμβολίζει τον 
ποταμό Ερύμανθο, που όταν πλημμύριζε προκαλούσε μεγάλες καταστροφές και η εξημέρωσή 
του υποδεικνύει το κατόρθωμα του ανθρώπου να τιθασεύσει τα στοιχεία της φύσης και να κάνει 
τεχνικά έργα που θα βελτίωναν την ποιότητα της ζωής του.

Αδημοσίευτο
Ε.Ρ.

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ
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138.
Μολύβδινο σύμβολο

Βάρος 6,808 γρ. ΜΔ. 22 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 7434
Α΄ όψη: Κεφαλή γενειοφόρου Ηρακλή προς τα αριστερά. 
Β΄ όψη: Εσώγλυφο άνθος.

Η απεικόνιση της κεφαλής του Ηρακλή προς τα αριστερά συναντάται σπάνια στα μολύβδινα σύμ-
βολα. Αν και απουσιάζουν τα διακριτικά χαρακτηριστικά του ήρωα, όπως είναι η λεοντή και το 
ρόπαλο, η συχνή, ωστόσο, απεικόνισή του στην κεραμική και τη γλυπτική έχει παγιώσει την εικόνα 
του, ώστε η μορφή του συμβόλου να ταυτίζεται με τον Ηρακλή. Η σγουρή κόμη και γενειάδα και 
το ογκώδες κεφάλι, που μαρτυρά μεγαλόσωμο άνδρα, είναι αρκετά για την ταύτιση του ήρωα. 

Το άνθος στη β΄ όψη, το οποίο αποδίδεται εσώγλυφα και όχι ανάγλυφα όπως η παράσταση της α΄ 
όψης, μαρτυρά πιθανότατα επανάχρηση του συμβόλου ίσως σε κάποιο εορταστικό – θρησκευτικό 
δρώμενο που σχετίζεται με την ανθοφορία και καρποφορία της γης.

Αδημοσίευτο
Ε.Ρ.
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139.
Σφραγιδόλιθος από γρανάτη

3ος – 1ος αι. π.Χ.
ΜΔ. 15 χιλ. Πάχ. 6 χιλ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Καραπάνου 209/475
Προτομή νεαρού, αγένειου Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά.

Για το συγκεκριμένο λίθο, βλ. Σβορώνος 1913, 158, αρ. 209, πίν. III· Richter 1968, 146, αρ. 567, 
σημ. όπου προσδιορίζεται ως αρχαίο αντίγραφο και LIMC IV (1988), λ. Herakles, 739, αρ. 105 
(30-27 π.Χ.).

Σ.Δ.

140.
Σφραγιδόλιθος από υαλόμαζα

Αυτοκρατορικών ρωμαϊκών χρόνων (1ος – 3ος αι. μ.Χ.)
ΜΔ. 19 χιλ. Πάχ. 0,4 χιλ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Καραπάνου 208/494
Προτομή αγένειου Ηρακλή σε κατατομή προς τα δεξιά με λεοντή στην κεφαλή του που δένει σε 
κόμπο στο λαιμό και σειρές από κοντούς βοστρύχους γύρω από το μέτωπο.

Η μορφή του Ηρακλή αποπνέει γλυκύτητα, ηρεμία, δύναμη και αποτελεί την προσωποποίηση του 
απόλυτα ιδανικού. Κατά την ύστερη ελληνιστική και πρώιμη ρωμαϊκή εποχή η απόδοση του ιδανι-
κού και του ωραίου στην τέχνη βρίσκει τον απόλυτο πρωταγωνιστή της στο πρόσωπο του Ηρακλή. 
Ένα πρόσωπο προσφιλές και αγαπητό που ενσαρκώνει τα ιδανικά της αρετής, του κάλλους, της 
αρρενωπότητας και του σωματικού σθένους. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος σφραγιδό-
λιθος, σε αντίθεση με αντίστοιχους της ίδιας περιόδου που είναι χαραγμένοι επάνω σε λίθους, είναι 
κατασκευασμένος σε μήτρα, με φυσικό και ιδιαίτερα χαρακτηριστικό για το υλικό αποτέλεσμα τη 
δημιουργία φυσαλίδων τόσο στην επιφάνεια, όσο και εγκλεισμένων στο εσωτερικό του, από την 
παγίδευση αέρα κατά την κατασκευή του.

Για το συγκεκριμένο σφραγιδόλιθο, βλ. Σβορώνος 1913, 157, αρ. 208, πίν. III· Richter 1971, 61, 
αρ. 281 (όπου αναφέρεται ως National Museum, Athens, inv. 494. Gift of K. Karapanos)· LIMC λ. 
Herakles, 739 αρ. 110· Κακαβάς 2014α, 177, αρ. 159 [Στ. Δρένη]. 

Γ.Κ.

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ
ΛΙΘΟΙ         ΑΓΕΝΕΙΟΣ ΜΕ ΛΕΟΝΤΗ

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ
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141.
Σφραγιδόλιθος από σαρδόνυχα

18ος αι.
ΜΔ. 20 χιλ. Πάχ. 6 χιλ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Καραπάνου 758/652
Προτομή νεαρού αγένειου Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά.

Η μορφή του Ηρακλή αποτέλεσε διαχρονικά πρότυπο του ιδεώδους της ρώμης και της ανδρείας, 
της ικανότητας και της αρετής, για αυτό και όπως φαίνεται από τα δύο αυτά αντικείμενα, με τόσο 
κοινές αναπαραστάσεις του ήρωα, με τόσες ομοιότητες και όμως με περισσότερο από δύο χιλιε-
τίες απόσταση μεταξύ τους. Ο Ηρακλής δεν έπαψε ποτέ να αποτελεί ένα πρότυπο για όλους τους 
ανθρώπους, προστάτης τους από όλους τους κινδύνους.

Για το συγκεκριμένο σφραγιδόλιθο, βλ. Σβορώνος 1913, 178, αρ. 652, πίν. ΧII· Βαλαβάνης κ.ά. 2004, 
εικ. στη σελ. 44, όπου χρονολογείται στον 1ο αι. π.Χ. – 1ο αι. μ.Χ. Για παράλληλο, βλ. University of 
Pennsylvania Museum, αρ. ευρ. 29-128-2396.

Σ.Δ.

142.
Σφραγιδόλιθος από χαλκηδόνιο

Aυτοκρατορικών ρωμαϊκών χρόνων (2ος αι. μ.Χ.)
ΜΔ. 22 χιλ. Πάχ. 0,5 χιλ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Καραπάνου 759/658
Ανάγλυφη προτομή γενειοφόρου Ηρακλή ή Κόμμοδου προς τα δεξιά με λεοντή στην κεφαλή του 
που δένει σε κόμπο στο λαιμό.

Η λεοντή καλύπτει την κεφαλή και την πλάτη του, ενώ τα πόδια του ζώου δένονται στο στήθος 
στο χαρακτηριστικό ηράκλειον άμμα. Ο Ηρακλής  παριστάνεται σε ώριμη ηλικία. Η συνηθέστατη 
παρουσία του σε αρχαία κοσμήματα και φυλαχτά μαρτυρεί την ευρύτατη διάδοση της ατομικής του 
λατρείας ως προστάτη από κάθε κακό.  

Για το συγκεκριμένο σφραγιδόλιθο, βλ. Σβορώνος 1913, 178, αρ. 759, πίν. ΧII.
Γ.Κ.

143.
Μέγας ανάγλυφος λίθος από ποικιλόχρωμο χαλκηδόνιο

Aυτοκρατορικών ρωμαϊκών χρόνων (2ος αι. μ.Χ.)
ΜΔ. 99,7 χιλ. Πάχ. 33,6 χιλ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Καραπάνου 689/56
Προτομή Ηρακλή-Κόμμοδου που φέρει λεοντή στην κεφαλή και δένει σε κόμπο μπροστά στο στή-
θος. Η προτομή είναι εστραμμένη κατενώπιον, αλλά βλέπει κατά τι προς τα αριστερά. Φέρει στενό 
μεταλλικό πλαίσιο με κρίκο ανάρτησης.  

ΓΕΝΕΙΟΦΟΡΟΣ ΜΕ ΛΕΟΝΤΗ
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Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ανάγλυφο του λίθου υπάρχουν ίχνη κίτρινης χρωστικής στην κόμη και τα γένια 
της μορφής και διακρίνονται σποραδικά μικρότατα ίχνη επιχρύσωσης. Πιθανώς η ύπαρξη της κίτρινης 
αυτής χρωστικής να αποτελουσε το υπόστρωμα της επιχρύσωσης. Στα δεξιά της κεφαλής του Ηρακλή 
(αριστερά για το θεατή) διακρίνεται φυσική χρωματική τραπεζοειδής κηλίδα του λίθου, την οποία ο μικρο-
γλύπτης έχει εκμεταλλευθεί για να αποδώσει την ερριμένη σκιά της κεφαλής. Πρόκειται για μια ιδιαιτέρως 
εξεζητημένη τεχνική και αισθητική αντίληψη, που υποδεικνύει τη δεινότητα  του ανώνυμου καλλιτέχνη. 
Σύμφωνα με τα αρχεία του Νομισματικού Μουσείου το έργο ανήκε στη θρυλική οικογένεια Borgese.

Για το συγκεκριμένο, βλ. Σβορώνος 1913, 175, αρ. 689, πίν. X.
Γ.Κ.Γ.Κ.

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ
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144.
Σφραγιδόλιθος από ίασπη

Χρονολόγηση αβέβαιη
ΜΔ. 28 χιλ. Πάχ. 7 χιλ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Καραπάνου 202/176
Κεφαλή γενειοφόρου Ηρακλή με λεοντή προς τα αριστερά, σε μέση ηλικία.

Ο Ηρακλής αποδείχθηκε το μακροβιότερο και ισχυρότερο σύμβολο δύναμης και προστασίας των 
αδυνάτων από όλες τις δυσκολίες που το σύμπαν φέρνει στο δρόμο του ανθρώπου. Η αναπαρά-
στασή του σε μέση ηλικία υποδεικνύει την ολοκλήρωση των άθλων του και μπορεί να συνδυαστεί 
με την τελική ανταμοιβή του, την αποθέωση. Η πλαδαρότητα γίνεται χαρακτηριστική για την απει-
κόνισή του σε αυτή τη «φάση της ζωής του» στην τέχνη, ήδη από τον τύπο του αναπαυόμενου 
Ηρακλή και ιδιαίτερα του Ηρακλή Farnese που αποτέλεσε πρότυπο της απόδοσής του σε πολλές 
μορφές τέχνης και επηρέασε σημαντικά και τη μικροτεχνία.

Αδημοσίευτος

Σ.Δ.
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145.
Σφραγιδόλιθος από γρανάτη

2ος -3ος αι. μ.Χ.
ΜΔ. 19 χιλ. Πάχ. 3 χιλ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Καραπάνου 207/496
Κεφαλή νεαρού, αγένειου Ηρακλή προς τα αριστερά. Επάνω από τον δεξιό του ώμο ρόπαλο.

Η απεικόνισή του ως νέου, στον τύπο του αθλητή δεν είναι τόσο συνηθισμένη σε σύγκριση με τις 
άλλες αναπαραστάσεις του. Σε αυτή την κατηγορία ωστόσο θα πρέπει να ενταχθεί η παρούσα 
αναπαράστασή του. Είναι προφανές ότι εάν απουσίαζε το ρόπαλο, το χαρακτηριστικό σύμβολό του, 
η ταύτιση της μορφής θα ήταν αδύνατη. Ο Ηρακλής, σύμβολο της ρώμης και πρότυπο της σωματι-
κής διάπλασης και του αθλητισμού, εκτός από το πλήθος των άθλων που έφερε εις πέρας και τον 
συνέδεσαν με τον αγώνα υπέρ του δικαίου, σχετίζεται και με τον αθλητισμό, αφού είναι ο ιδρυτής 
των Ολυμπιακών και των Νεμέων αγώνων και ο πρώτος ολυμπιονίκης. Με αυτή του την ιδιότητα 
ο Ηρακλής ήταν προστάτης των αθλητών και των συλλόγων τους και αποτέλεσε πρότυπο, ιδίως 
για αυτούς που ασχολούνταν με το άθλημα της πάλης (Βαλαβάνης κ.ά. 2004, 40).

Για το συγκεκριμένο σφραγιδόλιθο, βλ. Σβορώνος 1913, 157, αρ. 207, πίν. III. Για παράλληλα, βλ. Richter 
1971, 140, αρ. 656· University of Pennsylvania Museum, αρ. ευρ. 29-224-718.

Σ.Δ.

146.
Έγγλυφος λίθος από ερυθρό γρανάτη (σπεσσαρτίνη)

1ος αι. π.Χ. – 1ος αι. μ.Χ.
ΜΔ. 9,93 χιλ. Πάχ. 1,86 χιλ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Καραπάνου 205/477
Δαφνοστεφής κεφαλή γενειοφόρου Ηρακλή σε κατατομή προς τα δεξιά.

Ο ήρωας έχοντας φέρει εις πέρας τους άθλους του απεικονίζεται στο δακτυλιόλιθο ώριμος γενειο-
φόρος. Το δάφνινο στεφάνι στα μαλλιά υποδηλώνει ότι ο Ηρακλής έχει περάσει πλέον στον κόσμο 
των αθανάτων. Με όμοιο τρόπο αποδίδεται η μορφή του Ηρακλή σε χαλκές κοπές που εκδόθηκαν 
στην Πάτρα επί Νικόστρατου Καλλίστρατου (146-32 π.Χ.) (βλ. αρ. κατ. 48) όπως στο δακτυλιόλιθο

Για το συγκεκριμένο δακτυλιόλιθο, βλ. Σβορώνος 1913, σ. 157, αρ. 205, πίν. ΙII. Βλ. επίσης, Richter 
1968, 146, αρ. 572· LIMC IV (1988), λ. Herakles 741 αρ. 44· Spier 1992, 129, αρ. 348.

Γ.Κ.

ΝΕΑΡΟΣ ΑΓΕΝΕΙΟΣ ΧΩΡΙΣ ΛΕΟΝΤΗ

ΓΕΝΕΙΟΦΟΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΛΕΟΝΤΗ (ΤΥΠΟΣ Farnese)

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ



254 ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΡΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΟΣ

147.
Σφραγιδόλιθος από κυανό χαλκηδόνιο

1ος αι. π.Χ. – 1ος αι. μ.Χ.
ΜΔ. 19 χιλ. Πάχ. 0,4 χιλ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Καραπάνου 203/482
Δαφνοστεφής κεφαλή γενειοφόρου Ηρακλή σε κατατομή προς τα αριστερά.

Ο Ηρακλής εικονίζεται μεσήλικας, γενειοφόρος, να φορά δάφνινο στεφάνι. Παρόλο που μόλις 
διακρίνεται, ο τραπεζοειδής μυς του ξεπροβάλει έντονα, υποδεικνύοντας το έντονα μυώδες σώμα 
του ήρωα που αποτέλεσε διαχρονικά την προσωποποίηση της σωματικής ρώμης, της αρρενωπό-
τητας, της δύναμης και του σθένους. Με ψηλά ζυγωματικά και οξύ βλέμμα, η μορφή του αποπνέει 
σιγουριά και ταυτοχρόνως μία ηρεμία σχεδόν απόκοσμη. Ο ήρωας, στεφανωμένος, αποθεωμένος 
πλέον, έχει απελευθερωθεί από τα βάσανα που τον κατάτρωγαν. Η απόδοση της κεφαλής ανακαλεί 
τα χαρακτηριστικά από τον αγαλματικό τύπο του Ηρακλή Farnese.

Για το συγκεκριμένο σφραγιδόλιθο, βλ. Σβορώνος 1913, 157, αρ. 203, πίν. ΙII. Για παράλληλο, βλ. 
Richter 1968, 146, αρ. 572.

Γ.Κ.

148.
Χρυσό δαχτυλίδι με σφραγιδόλιθο
από καρνεόλη «σάρδιο» και αχάτη

1ος αι. π.Χ. – 1ος αι. μ.Χ.
ΜΔ. 28 χιλ. Πάχ. αχάτη 3,12 χιλ. Πάχ. σάρδιου 9,12 χιλ. ΜΔ. σφενδόνης 22,53 χιλ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Καραπάνου 757/982
Κεφαλή γενειοφόρου Ηρακλή προς τα δεξιά στον τύπο του Ηρακλή Farnese. 

Η απεικόνιση του Ηρακλή σε μέση ηλικία, παρόλο που δείχνει κουρασμένος από τη μακρά πάλη 
ενάντια στο κακό και την αδικία, κρύβει μέσα της την έννοια της αιωνιότητας και της ολοκλή-
ρωσης. Ο Ηρακλής ολοκληρώνοντας τη δύσκολη διαδρομή που επέλεξε, τον δρόμο της αρετής, 
έφτασε τελικά στην αποθέωση και την άνοδό του στον Όλυμπο, μαζί με τους υπόλοιπους θεούς.

Για το συγκεκριμένο σφραγιδόλιθο, βλ. Σβορώνος 1913, 178, αρ. 757, πίν. XII. Για παράλληλο, βλ. 
LIMC IV (1988), λ. Herakles, 741, αρ. 169.

Σ.Δ. 
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149.
Σφραγιδόλιθος από ελεφαντόδοντο

Aυτοκρατορικών ρωμαϊκών χρόνων (1ος – 3ος αι. μ.Χ.)
ΜΔ. 23 χιλ. Πάχ. 0,5 χιλ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Καραπάνου 204/483
Κεφαλή γενειοφόρου Ηρακλή σε κατατομή προς τα δεξιά. Φέρει στα μαλλιά ταινία που 
δένει πίσω στον αυχένα.

Ο Ηρακλής εδώ έχει χάσει τα ιδανικά χαρακτηριστικά στην εμφάνισή του. Απεικονίζεται 
ώριμος, με πρόσωπο αυστηρό και την ταινία του ήρωα στα κοντά σγουρά μαλλιά του. 
Ο χαράκτης ακολουθεί τον τύπο του Ηρακλή Farnese που αποδίδεται στον Λύσιππο και 
φαίνεται πως γνώρισε ευρεία διάδοση ως θέμα, τόσο στους Ελληνιστικούς, όσο και στους 
Ρωμαϊκούς σφραγιδόγλυφους (Richter 1968, αρ. 572· Richter 1971, αρ. 263-266). 

Για το συγκεκριμένο σφραγιδόλιθο, βλ. Σβορώνος 1913, 157, αρ. 204, πίν. ΙII.
Γ.Κ.

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ





1β 
ΟΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟΙ 

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΗΡΩΑ
ΣΤΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ  
ΤΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

ΣΤΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ
ΣΤΑ ΜΟΛΥΒΔΙΝΑ  

ΚΑΙ ΠΗΛΙΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑ 
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150.
Χαλκή uncia Ουενουσίας, Απουλία

210 π.Χ.
Βάρος 6,108 γρ. ΜΔ. 18 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 604/1956
Ε: Ημίτομο Ηρακλή προς τα δεξιά με ρόπαλο στον ώμο, σε στικτό κύκλο. Στο πεδίο δεξιά, 
σφαιρίδιο. 
Ο: VE (μονογράφημα). Καθήμενο λιοντάρι προς τα αριστερά, κεφαλή μετωπική με λόγχη στο στό-
μα, σε στικτό κύκλο.

Η Ουενουσία, ρωμαϊκή αποικία από το 291 π.Χ., βρίσκεται σε μία στρατηγική θέση στα σύνορα της 
Απουλίας και της Λευκανίας. Η Ουενουσία αρχίζει να εκδίδει χυτά νομίσματα ανάμεσα στο 275 και 
το 225 π.Χ., πιθανώς στην περίοδο του Α΄ Καρχηδονιακού πολέμου (264-241 π.Χ.) (Burnett 1991, 
32) ή γύρω στο 215 π.Χ. (Marchetti 1978, 473· Crawford 1985, 45· Vagi 2015, 175). Στην περίο-
δο του Β΄ Καρχηδονιακού πολέμου (218-202 π.Χ.), η Ουενουσία και η Λουκέρια ήταν δύο σημαντι-
κές ρωμαϊκές βάσεις και οι Ρωμαίοι έλεγχαν άμεσα τα νομισματοκοπεία τους. Η ιστορία αυτών των 
δύο πόλεων-οχυρών περιγράφεται από τον Τίτο Λίβιο (Marchetti 1978, 477-478). Η Λουκέρια 
ήταν η κύρια ρωμαϊκή βάση στην περιοχή μέχρι το 212 π.Χ. και μετά το 210 μέχρι το 208 π.Χ. τα 
ρωμαϊκά στρατεύματα εγκαταστάθηκαν στη Ουενουσία. Υιοθετώντας τους σταθμητικούς κανόνες 
που ίσχυαν στη Ρώμη, η νομισματοκοπία της Ουενουσίας βασίστηκε αρχικά σε έναν nummus των 
120 γρ., μετέπειτα, κατά τη διάρκεια του πόλεμου, σε έναν nummus των 56 γρ., όπως το εν λόγω 
νόμισμα με τον Ηρακλή και το λιοντάρι, και στο τέλος του πολέμου σε έναν nummus των 27 γρ. 
(HN Italy, 82· Burnett 1991, 30. Πρβ. ωστόσο Marchetti 1978, 473-478). Σύμφωνα με τον P. 
Marchetti (1978, 478), το τέλος της νομισματικής παραγωγής της τοποθετείται το 207 π.Χ., όταν 
η πόλη έχασε πλέον τη στρατηγική της σημασία. Ωστόσο, το 200 π.Χ., η Ρώμη τη βοήθησε ώστε 
να επανακάμψει από τις απώλειες που υπέστη από τον πόλεμο. Η παράσταση του Ηρακλή στα 
νομίσματα της Ουενουσίας συνδέεται με τη μυθολογία της Κάτω Ιταλίας, αλλά μπορεί να έχει και 
μία πολιτική σημασία, όπως και το λιοντάρι με τη λόγχη στην πίσω όψη, λόγω της απεικόνισής τους 
κατά τη διάρκεια του Β΄ Καρχηδονιακού πολέμου (Vagi 2015, 175).

Για τον τύπο, βλ. Marchetti 1978, 474, αρ. 3· Burnett 1991, 35, αρ. 3.3· ΗΝ Italy, αρ. 716.
Β.Σ.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΜΙΤΟΜΟΣ
ΠΟΛΕΙΣ                ΚΑΤΩ ΙΤΑΛΙΑ
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151.
Αργυρός στατήρας Ηράκλειας, Λευκανία

330/25 – αρχές 3ου αι. π.Χ.
Βάρος 7,846 γρ. ΜΔ. 20 χιλ. Άξονας 7
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 339
Ε: Κεφαλή Αθηνάς προς τα δεξιά με κορινθιακό κράνος, διακοσμημένο με τη Σκύλλα, πίσω Κ. 
Ο: ΗΡΑΚΛΗΙΩΝ. Ηρακλής γυμνός, ιστάμενος κατενώπιον, κρατά λεοντή και τόξο στο αριστερό χέρι 
και ρόπαλο στο δεξί. Στο πεδίο αριστερά αρύβαλλος και AΘΑ.

Για τον τύπο, βλ. SNG ANS 5, Sicily III, αρ. 76· SNG Cop. Italy – Sicily, αρ. 1106· HN Italy αρ. 1384.
Α.Ν.

152.
Αργυρός στατήρας Ηράκλειας, Λευκανία

330/25 – αρχές 3ου αι. π.Χ.
Βάρος 7,735 γρ. ΜΔ. 20 χιλ. Άξονας 9
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 5/1988 Συλ. Φωτιάδη, ΒΕ 519
Ε: ΗΡΑΚΛΗ[ΙΩΝ]. Κεφαλή Αθηνάς προς τα δεξιά με κορινθιακό κράνος, διακοσμημένο με τη Σκύλ-
λα, πίσω Κ.
Ο: [ΗΡΑ]ΚΛΗΙΩ[Ν]. Ηρακλής γυμνός, ιστάμενος κατενώπιον, κρατά τη λεοντή και τόξο στο αριστε-
ρό χέρι και ρόπαλο στο δεξί. Στο πεδίο αριστερά αρύβαλλος και AΘΑ.

Για τον τύπο, βλ. SNG ANS, Sicily III, αρ. 76· SNG Cop. Italy – Sicily, αρ. 1106· HN Italy, αρ. 1383-1384.
Α.Ν.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΠΟΛΕΙΣ                ΛΕΥΚΑΝΙΑ
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153.
Αργυρός στατήρας Ηράκλειας, Λευκανία

περ. 281-278 π.Χ.
Βάρος 7,786 γρ. ΜΔ. 23 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ ευρ. ΝΜ 65/1997
Ε: Κεφαλή Αθηνάς σε απόδοση τριών τετάρτων. 
O: ΗΡΑΚΛΕΙΩΝ. Ηρακλής ιστάμενος γυμνός προς τα αριστερά στηρίζεται με το δεξί του χέρι σε 
ρόπαλο, ενώ κρατά τόξο και λεοντή στο αριστερό. Στεφανώνεται από ιπτάμενη Νίκη. Στο πεδίο 
δεξιά μονόγραμμα.

Η Σίρις, από κοινού αποικία των Θουρίων και του Τάραντα που ιδρύθηκε αρχικά το 433/2 π.Χ., 
επανιδρύθηκε υπό τον πλήρη έλεγχο του Τάραντα στην περιοχή του λόφου Policoro και ονομά-
στηκε Ηράκλεια προς τιμήν του ήρωα των Δωριέων, Ηρακλή. Η ιωνική Σίρις έγινε το επίνειο της 
νέας πόλης. Από το τέλος του 5ου αι. π.Χ., αρχίζει η έκδοση μιας σειράς αργυρών στατήρων με την 
κεφαλή της Αθηνάς με αττικό κράνος στην εμπρόσθια όψη και τον Ηρακλή καθήμενο στην οπίσθια. 
Το συγκεκριμένο νόμισμα εικονίζει τον ήρωα αμέσως μετά τον πρώτο του άθλο, να κρατά τα όπλα 
του, ενώ στεφανώνεται από Νίκη που πετά προς το μέρος του, θριαμβευτής, στον αγαλματικό τύπο 
του Ηρακλή Hope (Palagia 1984, 107· LIMC IV (1988), λ. Herakles, 738-790 [O. Palagia]). Ο Ηρα-
κλής παριστάνεται ως νεαρή, αθλητική μορφή σε ηρωική γυμνότητα, τύπος που απαντά σε πολλά 
γλυπτά έργα. Παρόμοιες απεικονίσεις του ήρωα απαντούν επίσης σε ελληνικούς και ετρουσκικούς 
σφραγιδόλιθους του δεύτερου μισού του 5ου αι. π.Χ., όπως σε αυτόν που κοσμεί χρυσό δαχτυλίδι 
και φυλάσσεται στο Staatliche Museen του Βερολίνου (Richter 1968, 78, αρ. 221), ή σε εκείνον 
που σήμερα βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο (Richter 1968, 195-196, αρ. 785). Οι στατήρες της 
Ηράκλειας κόπηκαν σύμφωνα με τον αχαϊκό κανόνα, με βάρος γύρω στα 8 γρ., και υποδιαιρούνται 
σε δύο δραχμές, όπως του Τάραντα (Rutter 1997, 45-47).

Για τον τύπο, βλ. SNG Lockett, αρ. 348. Για την εικονογραφία, βλ. Kraay 1976, 185-186· 
Mildenberg - Hurter 1985, 25, αρ. 343, πίν. 15· Palagia 1990, 57, εικ. 7· Richter 1968, 78, αρ. 
221 και 195-196, αρ. 785.

Γ.Κ.

154.
Αργυρός στατήρας Ηράκλειας, Λευκανία

281-278 π.Χ.
Βάρος 6,13 γρ. ΜΔ. 22 χιλ. Άξονας 11
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 581/1956
Ε: ΗΡΑΚΛΕΙΩΝ και ΑΡΙΣΤΟΓΕ. Κεφαλή Αθηνάς προς τα δεξιά Φορά κορινθιακού τύπου περικεφα-
λαία κοσμούμενη με παράσταση Σκύλλας. Αριστερά στο πεδίο ΚΛΕ.
O: ΗΡΑΚΛΕΙΩΝ Ηρακλής ιστάμενος μετωπικός, αναπαύει  το δεξί του χέρι στο ρόπαλο που είναι 
όρθια τοποθετημένο στο έδαφος. Στο αριστερό του χέρι κρατά κέρας Αμαλθείας και λεοντή. Πάνω 
από ρόπαλο βουκράνιο.

Οι πολιτικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα μετά τα μέσα του 4ου αι. π.Χ. επηρέασαν τη 
νομισματική εικονογραφία της Ηράκλειας. Αρχικά αντικαταστάθηκε στον οπισθότυπο ο 
αγωνιζόμενος Ηρακλής ενάντια στο λιοντάρι από τον Ηρακλή στεφανωμένο, με τη δορά 
του λιονταριού να κρέμεται από το βραχίονά του, μετά τη νίκη και το θρίαμβό του. Λίγο 
αργότερα αλλάζει ο εμπροσθότυπος, όπου το κράνος της Αθηνάς μετατρέπεται από αττι-
κό σε κορινθιακό. Στη νομισματοκοπία των Θουρίων δεν σημειώθηκε παρόμοια αλλαγή, 
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ωστόσο και σε άλλες περιοχές παρατηρείται μια τάση να εικονίζονται κορινθιακά κράνη 
όπου πριν υπήρχαν αττικά. Κατά το τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. και στις αρχές του 3ου 
αι. π.Χ., στις κοπές της Ηράκλειας, η κεφαλή της Αθηνάς εικονίζεται με κορινθιακό κράνος, 
επηρεασμένη πιθανόν από τους κορινθιακούς «πώλους» που κυκλοφορούν στην περιοχή 
(Rutter 1997, 97), ενώ είναι πιθανό να θεωρηθεί αυτό ως ένας υπαινιγμός για τη στρα-
τιωτική βοήθεια από την Πελοπόννησο. Το εικονιζόμενο κέρας της Αμάλθειας ή αφθονίας 
παραπέμπει στους μεταγενέστερους μύθους που σχετίζονται με τον ήρωα, σύμφωνα με 
τους οποίους ο Ηρακλής χάρισε το κέρας στον Αχελώο μετά τη μεταξύ τους μάχη. Εάν η 
αλλαγή στον τύπο του Ηρακλή υπαινίσσεται κάποια νίκη μετά από μια περίοδο αβέβαιης 
σύγκρουσης, η νύξη μπορεί να έγινε αναφορικά με τις επιτυχίες του Αλεξάνδρου Α΄ του 
Μολοσσού (Kraay 1976, 193-194). 

Για τον τύπο, βλ. HN Italy, αρ. 1407.
Γ.Κ.

155.
Αργυρός στατήρας Ηράκλειας, Λευκανία

276-250 π.Χ.
Βάρος 6,133 γρ. ΜΔ. 20 χιλ. Άξονας 5
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Σούτζου 80
Ε: ΗΡΑΚΛΕΙΩΝ. Κεφαλή Αθηνάς προς τα δεξιά με κορινθιακό κράνος, διακοσμημένο με τη Σκύλλα.
Ο: Ηρακλής γυμνός, ιστάμενος κατενώπιον, μπροστά σε βωμό, κρατά φιάλη με το δεξί χέρι, λεοντή 
και ρόπαλο με το αρ. Στο πεδίο δεξιά κεραυνός.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. SNG Soutzos, αρ. 80.

Η Ηράκλεια ιδρύθηκε από τους Ίωνες Αθηναίους των Θουρίων και τους Δωριείς του Τάραντα. 
Μετά τη λήξη του μεταξύ τους πολέμου για τον έλεγχο της εύφορης περιοχής της Σιρίτιδος, οι 
δύο πόλεις συμφώνησαν να ιδρύσουν μία κοινή αποικία. Αρχικά ονομάστηκε Σίρις, από τον ομώ-
νυμο ποταμό στις εκβολές του οποίου ιδρύθηκε το 433-432 π.Χ. Σύντομα, όμως, υπό τον πλήρη 
έλεγχο του Τάραντα υπερίσχυσε το δωρικό στοιχείο και επανιδρύθηκε με την ονομασία Ηράκλεια 
προς τιμήν του Ηρακλή, ήρωα των Δωριέων. Οι αργυροί στατήρες της πόλης του τέλους του 5ου 
αι. π.Χ. αντανακλούν τη διττή προέλευση της πόλης: φέρουν ως εμπροσθότυπο την κεφαλή της 
Αθηνάς με αττικό κράνος, όμοιο με τον νομισματικό τύπο των Θουρίων, και ως οπισθότυπο την 
πάλη του Ηρακλή με το λιοντάρι της Νεμέας, όμοιο με τον εικονογραφικό τύπο των νομισμάτων του 
Τάραντα. Μετά τα μέσα του 4ου αι. π.Χ. εμφανίζεται νέος οπισθότυπος με τον ήρωα ιστάμενο να 
κρατά ρόπαλο και λεοντή. Ο νέος οπισθότυπος των στατήρων της Ηράκλειας (αρ. κατ. 151-152) 
εικονίζει τον Ηρακλή σε χαλαρή στάση μετά τον θρίαμβο του πρώτου άθλου του, να στηρίζεται 
με το δεξί χέρι στο ρόπαλό του και να κρέμεται πάνω στο αριστερό του χέρι το δέρμα του κατα-
κτημένου λιονταριού. Εάν η αλλαγή στον τύπο του Ηρακλή υποδηλώνει ένα νικηφόρο γεγονός 
μετά από μια περίοδο συγκρούσεων, ενδεχομένως να συνδέεται με τις επιτυχίες του Αλεξάνδρου 
των Μολοσσών εναντίον γηγενών ορεσίβιων φύλων, των Σαμνιτών, και την ανακατάληψη της 
Ηράκλειας. Στην πίσω όψη στατήρων του 3ου αι. π.Χ. ο ήρωας απεικονίζεται να κάνει σπονδή σε 
βωμό ως οικιστής της πόλης (αρ. κατ. 153). Λίγο αργότερα η Αθηνά απεικονίζεται με κορινθιακό 
κράνος, αλλαγή που αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη κυκλοφορία των Πηγάσων της Κορίνθου και 
των αποικιών της στη Δύση.

Για τα νομίσματα της Ηράκλειας, βλ. Fischer-Hansen – Nielsen – Ampolo 2004, 259-261· Keuren 
1994· Kraay 1976.

Α.Ν.



263

ΘΡΑΚΗ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

156.
Χαλκό νόμισμα Περίνθου, Θράκη

β΄ μισό 2ου αι. π.Χ.
Βάρος 6,869 γρ. ΜΔ. 21 χιλ. Άξονας 7
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Σταμούλη 270
Ε: Κεφαλή αγένειου Διονύσου με στεφάνι από κισσόφυλλα, προς τα δεξιά.
Ο: Ηρακλής γυμνός, όρθιος προς τα δεξιά, στηριζόμενος στο ρόπαλό του, ενώ η λεοντή κρέμεται 
από το αριστερό του χέρι. Αριστερά και δεξιά ΠΕΡΙΝ-ΘΙΩΝ. Στικτός κύκλος.

Ο τύπος του αναπαυόμενου Ηρακλή, που βασίζεται στον αγαλματικό τύπο του Ηρακλή Farnese 
έγινε ιδιαίτερα αγαπητός από την πρώιμη ελληνιστική εποχή, αντιγράφηκε και αναπαράχθηκε, 
ωστόσο, σε όλες τις μορφές τέχνης κυρίως κατά τη ρωμαϊκή εποχή. Ιδιαίτερα στα νομίσματα, τον 
συναντάμε στους οπισθότυπους νομισμάτων πόλεων, κοινών, ηγεμόνων, βασιλέων και αυτοκρατό-
ρων σε όλη τη Μεσόγειο και αργότερα σε όλη την έκταση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. Schönert 1965, 116, αρ. 162, πίν. 6. Για τον τύπο, βλ. Gorny & 
Mosch Giessener Münzhandlung, Auction 212 (March 5, 2013), αρ. 2359.

Σ.Δ.
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157.
Αργυρό τετράδραχμο Θάσου, Θράκη

180-148 π.Χ. 
Βάρος 16,757 γρ. ΜΔ. 33 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1173γ
Ε: Κεφαλή αγένειου Διονύσου στεφανωμένη με φύλλα κισσού και σταφύλια προς τα δεξιά. Οι 
βόστρυχοι πέφτουν κυματιστοί στο λαιμό. Η μορφή καταλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος του πεπλα-
τυσμένου πλέον πετάλου και ένα αδιόρατο χαμόγελο διαγράφεται στο πρόσωπο, που απαλύνει το 
άκαμπτο πλάσιμό του. Ο Διόνυσος παρουσιάζεται ως νεαρός θεός.
O: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ / ΣΩΤΗΡΟΣ / ΘΑΣΙΩΝ. Ηρακλής γυμνός, με έντονα διαγραφόμενους τους μυς του 
σώματος, στέκεται μετωπικά με μια ελαφριά κλίση προς τα αριστερά, με το δεξί χέρι στηρίζεται στο 
ρόπαλο, ενώ στο αριστερό φέρει τη λεοντή. Ανάμεσα στο ρόπαλο και το δεξί σκέλος του ήρωα, 
μονογράφημα Μ.

Για τον τύπο, βλ. SNG Delepierre, αρ. 837, πίν. 21· SNG Cop. Thrace, αρ. 1039· Brett 1974, αρ. 870, 
πίν. 47· Le Rider 1968, 189-190, αρ. 51, πίν. IV· Picard 1990, 20, εικ. 9, 311, εικ. 280· Mørkholm 
1991, 168, αρ. 606, πίν. XL· Mildenberg – Hurter 1985, 86, αρ. 1338, 1339, πίν. 73.
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158.
Αργυρό τετράδραχμο Θάσου, Θράκη

180-148 π.Χ.
Βάρος 16,663 γρ. ΜΔ. 33 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1172α
Ε: Κεφαλή αγένειου Διονύσου στεφανωμένη με φύλλα κισσού και σταφύλια προς τα δεξιά. Οι 
βόστρυχοι πέφτουν κυματιστοί στο λαιμό. Η μορφή καταλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος του πεπλα-
τυσμένου πλέον πετάλου και ένα αδιόρατο χαμόγελο διαγράφεται στο πρόσωπο, που απαλύνει το 
άκαμπτο πλάσιμό του. Ο Διόνυσος παρουσιάζεται ως νεαρός θεός.
O: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ / ΣΩΤΗΡΟΣ / ΘΑΣΙΩΝ. Ηρακλής γυμνός, με έντονα διαγραφόμενους τους μυς του 
σώματος, στέκεται μετωπικά με μια ελαφριά κλίση προς τα αριστερά, με το δεξί χέρι στηρίζεται στο 
ρόπαλο, ενώ στο αριστερό φέρει τη λεοντή. Ανάμεσα στο ρόπαλο και το δεξί σκέλος του ήρωα, 
μονογράφημα ΜΠ.

Για τον τύπο, βλ. SNG Delepierre, αρ. 838· Le Rider 1968, 52· Mildenberg – Hurter 1985, 86, αρ. 
1342, πίν. 73.

159.
Αργυρό τετράδραχμο Θάσου, Θράκη

περ. 180-148 π.Χ.
Βάρος 16,44 γρ. ΜΔ. 35 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Συλλογή, Θ. Αραβανή
Ε: Κεφαλή αγένειου Διονύσου στεφανωμένη με φύλλα κισσού και σταφύλια προς τα δεξιά. Οι 
βόστρυχοι πέφτουν κυματιστοί στο λαιμό. Η μορφή καταλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος του πεπλα-
τυσμένου πλέον πετάλου και ένα αδιόρατο χαμόγελο διαγράφεται στο πρόσωπο, που απαλύνει το 
άκαμπτο πλάσιμό του. Ο Διόνυσος παρουσιάζεται ως νεαρός θεός.
O: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ / ΣΩΤΗΡΟΣ / ΘΑΣΙΩΝ. Ηρακλής γυμνός, με έντονα διαγραφόμενους τους μυς του 
σώματος, στέκεται μετωπικά με μια ελαφριά κλίση προς τα αριστερά, με το δεξί χέρι στηρίζεται στο 
ρόπαλο, ενώ στο αριστερό φέρει τη λεοντή.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. CNG, Coin shop, 1.11.2008, lot 828121. Για τον τύπο, βλ. 
Prokopov, Silberpragung, group XIV, - (V1/R872 [unlisted combination])· SNG Cop. Thrace, 
αρ. 1038.

Ακριβώς έξω από τα μακεδονικά σύνορα, κατά μήκος της νότιας ακτής της Θράκης, τρία νομι-
σματοκοπεία εξέδωσαν τετράδραχμα αττικού βάρους. Οι πιο πολυάριθμες εκδόσεις προέρχονται 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
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από το νησί της Θάσου. Σε αυτές εικονίζεται στην εμπρόσθια όψη κεφαλή νεαρού Διόνυσου και 
στην οπίσθια ιστάμενου Ηρακλή, με την επιγραφή ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΘΑΣΙΩΝ. Ο Ηρακλής, 
ο δεύτερος και σημαντικότερος προστάτης θεός του νησιού, εικονίζεται με το ρόπαλο ως θεός 
σωτήρας, σε αντίθεση με παλαιότερες κοπές που αποδίδεται ως τοξότης. Η σειρά αυτή άρχισε 
να εκδίδεται γύρω στο 180 π.Χ. ή λίγο αργότερα και κυκλοφόρησε σε μεγάλες ποσότητες στην 
ενδοχώρα της Θράκης και της Δακίας (Mørkholm 1991, 168, αρ. 606).

Για τους τύπους του νομίσματος, βλ. Picard 2000, 311-312.
Γ.Κ.

160.
Αργυρό τετράδραχμο βαρβαρικής απομίμησης Θάσου

80-70 π.Χ.
Βάρος 16,34 γρ. ΜΔ. 33 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Σταμούλη 441 (2631/1924)
Ε: Κεφαλή δαφνοστεφή Διονύσου προς τα δεξιά. 
Ο: Ηρακλής γυμνός, ιστάμενος κατενώπιον, με την κεφαλή προς τα αριστερά, κρατά ρόπαλο στο 
δεξί χέρι και λεοντή στο αριστερό. 

Για τον τύπο, βλ. Lukanc 1996, Ομάδα IV, αρ. 1179-1207.

ΒΑΡΒΑΡΙΚΕΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΘΑΣΟΥ
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161.
Αργυρό τετράδραχμο βαρβαρικής απομίμησης Θάσου

80-70 π.Χ.
Βάρος 15,42 γρ. ΜΔ. 33 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1177
Ε: Κεφαλή δαφνοστεφή Διονύσου προς τα δεξιά. 
Ο: Ηρακλής γυμνός, ιστάμενος κατενώπιον, με την κεφαλή προς τα αριστερά, κρατά ρόπαλο στο 
δεξί χέρι και λεοντή στο αριστερό. Στο πεδίο αρ. Η.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. Lukanc 1996, Ομάδα V, αρ.1368.

162.
Αργυρό τετράδραχμο βαρβαρικής απομίμησης Θάσου

50-10 π.Χ.
Βάρος 16,54 γρ. ΜΔ. 33 χιλ. Άξονας 6
Αθήνα, Συλλογή Θ. Αραβάνη
Ε: Κεφαλή δαφνοστεφή Διονύσου προς τα δεξιά.
Ο: Ηρακλής γυμνός, ιστάμενος κατενώπιον, με την κεφαλή προς τα αριστερά, το ρόπαλο, η λεοντή 
και η επιγραφή αποδίδονται με κουκκίδες.

Για τον τύπο, βλ. Lukanc 1996, Ομάδα VII.

Σύμφωνα με τη σύγχρονη έρευνα η μαζική απομίμηση των τετραδράχμων της Θάσου δεν πραγματο-
ποιήθηκε από τους Κέλτες και τους Θράκες, αλλά με εντολή της Ρώμης λόγω της ανάγκης χρηματοδό-
τησης των σημαντικών στρατιωτικών και πολιτικών επιχειρήσεών της στα Βαλκάνια, την περίοδο των 
μεγάλων εισβολών του 1ου αι. π.Χ. Πρόκειται για τις συνεχιζόμενες επιθέσεις των θρακικών και των 
κελτικών φυλών κατά των επαρχιών της Μακεδονίας και της Ελλάδας, καθώς και τις εκστρατείες της 
Ρώμης για την αποκατάσταση της τάξης στη Θράκη. Οι πολεμικές επιχειρήσεις απαιτούσαν μια τεράστια 
παραγωγή νομισμάτων υψηλής ονομαστικής αξίας για τη χρηματοδότησή τους, μέσα σε καθορισμένο 
χρονικό διάστημα, χωρίς να δίνεται σημασία στην ποιότητα της κατασκευής. Τα χρονολογικά όρια της 
κοπής των βαρβαρικών απομιμήσεων της Θάσου ήταν αρκετά μεγάλα. Η ύπαρξή τους διήρκεσε 80-100 
χρόνια ή και περισσότερο. Οι πρώτες βαρβαρικές απομιμήσεις χρονολογούνται το 120-80/70 π.Χ., ήταν 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΣΤΑΜΕΝΟΣ



268 ηρακλησ ηρωσ διαχρονικοσ και αιωνιοσ

άμεσα αντίγραφα των γνήσιων τετραδράχμων της Θάσου, όμως κακής τεχνοτροπίας, και παράγονταν 
παράλληλα με αυτά. Οι επόμενες κοπές αποτελούν απομιμήσεις των τετραδράχμων του «τύπου της Θά-
σου» με αλλοιωμένες παραστάσεις και δυσανάγνωστες επιγραφές. Οι εικονογραφικοί τύποι, η κεφαλή 
του Διονύσου στην εμπρόσθια όψη και του ιστάμενου Ηρακλή, με ρόπαλο και λεοντή στην πίσω όψη, 
αποδίδονται πρόχειρα, με βαρβαρική τεχνοτροπία. Οι επιγραφές είναι δυσανάγνωστες ή αποδομένες με 
σειρές από κουκκίδες.Η μιμητική νομισματοκοπία εντοπίζεται στα νότια της Θράκης μέχρι την ανατολική 
Ουγγαρία. Κυκλοφόρησαν, κυρίως, στη Βόρεια Βουλγαρία, καθώς στη Νότια και Βορειοδυτική Ρουμανία. 
Η χρήση αυτών των νομισμάτων σταμάτησε γύρω στο 20-10 π.Χ., όταν ο Οκταβιανός Αύγουστος αναδι-
οργάνωσε τη νομισματοκοπία και αντικαταστάθηκαν πλήρως από τα ρωμαϊκά δηνάρια.

Για τις βαρβαρικές απομιμήσεις των νομισμάτων της Θάσου, βλ. Lukanc 1996· Prokopov 2011, 
337-349.

Α.Ν.

163.
Αργυρό ημίδραχμο Οιταίων

371-280 π.Χ.
Βάρος 2,224 γρ. ΜΔ. 15 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Σούτζου 384
Ε: Λεοντοκεφαλή προς τα αριστερά, η οποία φέρει δόρυ στο στόμα.
Ο: ΟΙΤΑΙΩΝ. Ηρακλής ιστάμενος κατ’ ενώπιον, ο οποίος φορεί στεφάνι αμπέλου στην κεφαλή και 
με τα δυο του χέρια κρατεί ρόπαλο.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. SNG Soutzos, αρ. 384. Για τον τύπο, βλ. Valassiadis 2004, 174-
176, πίν. 1.

164.
Αργυρό ημίδραχμο Οιταίων

371-280 π.Χ.
Βάρος 2,648 γρ. ΜΔ. 15 χιλ. Άξονας 11
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1761
Ε: Λεοντοκεφαλή προς τα αριστερά, η οποία φέρει δόρυ στο στόμα.
Ο: ΟΙΤΑΙΩΝ. Ηρακλής ιστάμενος κατ’ ενώπιον, ο οποίος φορεί στεφάνι αμπέλου στην κεφαλή και 
με τα δυο του χέρια κρατεί ρόπαλο.

Για τον τύπο, βλ. SNG Soutzos, αρ. 384· Valassiadis 2004, 174-176, πίν. 1.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ
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165.
Αργυρό ημίδραχμο Οιταίων

371-280 π.Χ.
Βάρος 2,32 γρ. ΜΔ. 17 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Συλλογή Θ. Αραβάνη
Ε: Λεοντοκεφαλή προς τα αριστερά, η οποία φέρει δόρυ στο στόμα.
Ο: ΟΙΤΑΙΩΝ. Ηρακλής ιστάμενος κατ’ ενώπιον, ο οποίος φορεί στεφάνι αμπέλου στην κεφαλή και 
με τα δυο του χέρια κρατεί ρόπαλο.

Για τον τύπο, βλ. SNG Soutzos, αρ. 384· Valassiadis 2004, 174-176, πίν. 1.

Το έθνος των Οιταίων επιχωρίαζε στον κυρίως ορεινό όγκο της Οίτης, μεταξύ Μαλίδος και Δω-
ρίδος έχοντας ως βόρειο σύνορο την Ανοπαία οδό και τις Τραχίνιες Πέτρες με την κοιλάδα του 
Ασωπού ποταμού. Πρωτεύουσα των Οιταίων ήταν η Ηράκλεια. Το γεγονός που σηματοδότησε 
την ιστορική πορεία της Ηράκλειας και των Οιταίων συντελέστηκε το 371 π.Χ., όταν ο Ιάσων των 
Φερών κατέλαβε την Ηράκλεια και διένειμε τα εδάφη στους Μαλιείς και στους Οιταίους (Διό-
δωρος 15.57.2). Η επέκταση και σταθεροποίηση των συνόρων έθεσε τις βάσεις για την έναρξη 
της νομισματοκοπίας των Οιταίων. Οι Οιταίοι συνεχίζοντας την παράδοση της Θεσσαλίας εξέδω-
σαν νομίσματα στον αιγινητικό σταθμητικό κανόνα και συγκεκριμένα τριώβολα και οβολούς. Ο 
«ξιφήρης λέων» κοσμεί τις εμπρόσθιες όψεις των τριωβόλων και αναφέρεται στον Ηρακλή και 
στους άθλους του (Moustaka 1983). Κυρίαρχο εικονογραφικό θέμα στις οπίσθιες όψεις αποτελεί 
η μορφή του ιστάμενου Ηρακλή,  το οποίο πιθανότατα αναπαριστά κάποιον αγαλματικό τύπο του 
μυθικού ήρωα (Biesantz 1965). Είναι εμφανής η ιδιαίτερη σημασία που είχε η λατρεία του Ηρακλή 
στην περιοχή της Οίτης, όπου, σύμφωνα με τον μύθο, ο Ηρακλής πυρπολήθηκε και κέρδισε την 
αθανασία. Στην Πυρά του Ηρακλή υπήρχε μάλιστα σημαντικότατο ιερό, το οποίο επισκέφθηκε και ο 
ύπατος Ακίλιος το 191 π.Χ. Παραδίδεται επίσης ότι οι Οιταίοι είχαν μια ιδιαίτερη λατρεία του θεού, 
καθώς τον τιμούσαν ως Κορνοπίωνα, επειδή κάποτε τους λύτρωσε από την επιδρομή των ακρί-
δων. Κοντά στην Ηράκλεια βρισκόταν και ο τάφος της τελευταίας συζύγου του, της Δηιάνειρας. 
Οι ηράκλειοι τύποι, εμπνευσμένοι από το μυθολογικό υπόβαθρο της περιοχής, θα μονοπωλήσουν 
τις όψεις των Οιταϊκών αργυρών κοπών καθ᾽ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του νομισματοκοπείου 
τους. Το στεφάνι αμπέλου, φυτού διονυσιακού, που φέρει ο ήρωας στην κεφαλή δεν έχει ακόμα 
συσχετιστεί με κάποια συγκεκριμένη λατρεία του. Η επιλογή αυτού του συμβόλου δεν αποκλείεται 
να συνδέεται, με δεδομένη την έντονη λατρευτική παρουσία του Διονύσου στην περιοχή της Λαμί-
ας (Γεωργίου 2004) με την ύπαρξη κάποιας λατρείας στην Οίτη, συνδυαστική των δύο θεοτήτων 
(Βαλασιάδης 2004). Τα εν λόγω νομίσματα ανήκουν στην πρώτη περίοδο παραγωγής του νομι-
σματοκοπείου, η οποία εκτείνεται χρονικά από το 371 π.Χ. έως και το 280 π.Χ.

Ε.Γ.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
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166.
Χαλκό νόμισμα Ηράκλειας Λάτμου, Ιωνία

2ος αι. π.Χ.
Βάρος 3,88 γρ. ΜΔ. 16 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Σούτζου 1420
Ε: Κεφαλή Αρτέμιδος προς τα δεξιά.
O: ΗΡΑΚΛ [Ε]ΩΤΩΝ Ηρακλής ιστάμενος κρατά ρόπαλο και λεοντή.

Η Ηράκλεια Λάτμου, πόλη στις ακτές της Ιωνίας, βρίσκεται στο σημερινό Kapikiri, κοντά στην αρχαία 
πόλη της Μιλήτου. Ιδρύθηκε κατά τα τέλη του 4ου αι. π.Χ. Η ελληνιστική εποχή ήταν περίοδος μεγά-
λης οικονομικής ανάπτυξης για την πόλη, ενώ δεν υπήρξε σε άλλη ιστορική περίοδο εμπορικό κέντρο, 
εξαιτίας της γειτνίασής της με τη Μίλητο. Όπως προκύπτει από τις παραστάσεις των νομισματικών 
εκδόσεων της πόλης, η λατρεία του Ηρακλή, επώνυμου ήρωα της πόλης, ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη. 
Τα σύμβολα του, αλλά και ολόκληρη η μορφή του, εικονίζονται στις κοπές από τους ελληνιστικούς 
χρόνους, ενώ κατά τους ρωμαϊκούς αυτοκρατορικούς χρόνους ο Ηρακλής ιστάμενος υπήρξε και ο 
επικρατέστερος εικονογραφικός τύπος των χαλκών νομισμάτων της.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. SNG Soutzos, αρ. 1420. Για τον τύπο, βλ. SNG Tübingen 2881.
Γ.Κ.

167.
Αργυρός Quinarius Σεπτιμίου Σεβήρου

Νομισματοκοπείο: Ρώμη
197 μ.Χ.
Βάρος 1,82 γρ. ΜΔ. 15 χιλ. Άξονας 6
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Σταμούλη 750
Ε: Προτομή γενειοφόρου Σεπτιμίου Σεβήρου, με δάφνινο στεφάνι, προς τα δεξιά. Από αριστερά 
προς τα δεξιά δυσανάγνωστη επιγραφή L SEPT SEV PERT AVG IMP VIIII. Εντός στικτού κύκλου.
Ο: Ηρακλής γυμνός, όρθιος, σε απόδοση τριών τετάρτων προς τα αριστερά. Με το δεξί χέρι στη-
ρίζεται στο ρόπαλο, ενώ στο προτεταμένο αριστερό χέρι κρατά τόξο. Από το αριστερό του χέρι 
κρέμεται η λεοντή. Αριστερά και δεξιά [HERCVLI] DEFENS. Εντός στικτού κύκλου.

Ο Ηρακλής ήταν μία από τις ιδιαίτερα αγαπητές θεότητες της Leptis Magna, πατρίδας του Σεπτι-
μίου Σεβήρου (193-211 μ.Χ.). Επιπλέον, ήταν ο προστάτης θεός και αρωγός του Σεπτιμίου όταν 
κατατρόπωσε τον Clodius Albinus το 197 μ.Χ.

Για τον τύπο, βλ. RIC, αρ. 97· Roma Numismatics Ltd, E-Sale 44 (March 3, 2018), αρ. 664.
Σ.Δ.

ΙΩΝΙΑ

ΡΩΜΑΪΚΑ - ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΑ
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168.
Χαλκό νόμισμα Ηράκλειας Πόντου επί Σεπτιμίου Σεβήρου

193-211 μ.Χ.
Βάρος 14,302 γρ. ΜΔ. 29 χιλ. Άξονας 6
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 583/1956
Ε: Προτομή δαφνοστεφούς, γενειοφόρου Σεπτιμίου Σεβήρου προς τα δεξιά. Αριστερά και δεξιά AV 
K Λ CЄΠ CЄVΗΡΟC ΠЄΡ. Στικτός κύκλος.
Ο: Ηρακλής, γυμνός, όρθιος, μετωπικός. Με το δεξί του χέρι κρατά ρόπαλο προς τα επάνω, ενώ 
με το αριστερό κρατά τόξο. Από το αριστερό του χέρι κρέμεται και η λεοντή. Αριστερά και δεξιά 
ΗΡΑΚΛΗΑ-C ΠΟΝΤΩ. Στικτός κύκλος.

Η Ηράκλεια Ποντική, αποικία των Μεγάρων στον Εύξεινο Πόντο, χρησιμοποίησε τη μορφή του 
Ηρακλή, ο οποίος έδωσε και το όνομά του στην πόλη, αλλά και των όπλων του από την αρχή λει-
τουργίας του νομισματοκοπείου στα κλασικά χρόνια. Ο ήρωας-προστάτης της πόλης συνεχίζει να 
αναπαρίσταται και στα νομίσματα που εκδόθηκαν στα ρωμαϊκά χρόνια, ωστόσο η απεικόνισή του 
πλέον είναι ολόσωμη, είτε ως αναπαράσταση κάποιου αγαλματικού τύπου είτε αναπαραστάσεις 
των άθλων του. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα έχουμε μία παραλλαγή του τύπου του αναπαυόμε-
νου Ηρακλή, γνωστό και από παραδείγματα αγαλμάτων και ειδωλίων.

Για τον οπισθότυπο, βλ. LIMC IV (1988), λ. Herakles, 759, αρ. 606 (επί Σεβήρου Αλεξάνδρου).
Σ.Δ.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
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169.
Αργυρός στατήρας Κοινού Ακαρνάνων

180-167 ή α΄ τέταρτο 1ου αι. π.Χ.
Βάρος 8,18 γρ. ΜΔ. 25 χιλ. Άξονας 7
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 136/1956
Ε: ΑΚΑΡΝΑΝΩΝ. Ιστάμενος Απόλλωνας κιθαρωδός προς τα αριστερά, με φιάλη στο δεξί χέρι 
πάνω από τρίποδα, σε δάφνινο στεφάνι.
Ο: ΣΩΤΙΩΝ (όνομα υπευθύνου κοπής). Όρθιος γυμνός Ηρακλής προς τα αριστερά, με ρόπαλο στο 
δεξί χέρι και λεοντή στο αριστερό. Στο πεδίο αριστερά μονογραφήματα ΘΕ και ΑΤΕ και κεφαλή 
λιονταριού.

Σύμφωνα με τον Ο. Dany (1999, 306-307), οι εν λόγω στατήρες του Κοινού των Ακαρνάνων 
ακολουθούν το κερκυραϊκό μέτρο βάρους και χρονολογούνται ανάμεσα στα τέλη του 3ου αι. και 
το πρώτο μισό του 2ου αι. π.Χ. Το στεφάνι δάφνης που φέρουν στην πρόσθια όψη οι εν λόγω 
στατήρες του Κοινού των Ακαρνάνων θυμίζει εκείνο της πίσω όψης των τετραδράχμων αττικού 
μέτρου βάρους, που εκδίδονται από πόλεις της Κεντρικής Ελλάδας και της Μικράς Ασίας ανάμεσα 
στο 175 και το 140 π.Χ. Ωστόσο, είναι πιθανόν τα εν λόγω νομίσματα να χρονολογούνται στο α΄ 
τέταρτο του 1ου αι. π.Χ. και να ακολουθούν τον μειωμένο αττικό σταθμητικό κανόνα (βλ. Γεωργίου 
– Στεφανάκη στον παρόντα τόμο). Η μορφή του Ηρακλή με το ρόπαλο και τη λεοντή θα μπορούσε 
να αναφέρεται σε κάποιον αγαλματικό του τύπο (για τη λατρεία του θεού-ήρωα στην περιοχή της 
Ακαρνανίας, βλ. αρ. κατ. 81). Στην πρόσθια όψη, η παράσταση του Απόλλωνα κιθαρωδού παρα-
πέμπει στο ιερό και πιθανόν στην ετήσια εορτή του θεού στο Άκτιο. Το Κοινό των Ακαρνάνων δεν 
είχε ιδρύσει ομοσπονδιακό ιερό μέχρι το 217 π.Χ. Ωστόσο, η ανάρτηση, πολύ πριν το 217/6 π.Χ., 
ομοσπονδιακών συνθηκών στο ιερό του Απόλλωνα Άκτιου, που άνηκε στο Ανακτόριον, υποδηλώ-
νει τη λατρεία της θεότητας, καθώς και τη συμμετοχή των Ακαρνάνων στη θρησκευτική εορτή και 
στους αγώνες στον ναό της στο Άκτιο. Μετά το 216 π.Χ. το Κοινό συμμετείχε μαζί με το Ανακτόριον 
στην οργάνωση, καθώς και στη χρηματοδότηση, της εορτής λαμβάνοντας τα μισά από τα έσοδα 
(Freitag 2015, 82-83).

Για τον τύπο, βλ. BCD Akarnanien und Aetolien, αρ. 58.
Β.Σ.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΚΟΙΝΑ                 ΑΚΑΡΝΑΝΩΝ - ΑΙΤΩΛΩΝ
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170.
Χαλκό νόμισμα Κοινού Αιτωλών

205-150 π.Χ.
Βάρος 4,223 γρ. ΜΔ. 19 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΒΕ 601/1977
Ε: Κεφαλή Αθηνάς προς τα δεξιά με κορινθιακό κράνος. 
Ο: ΑΙΤΩΛΩΝ. Όρθιος και μετωπικός γυμνός Ηρακλής με ρόπαλο στο δεξί χέρι και λεοντή στο 
αριστερό. Στο πεδίο αριστερά, δύο μονογραφήματα.

Για τον τύπο, βλ. Tsangari 2007, αρ. 1633.

171.
Χαλκό νόμισμα Κοινού Αιτωλών

205-150 π.Χ. 
Βάρος 3,99 γρ. ΜΔ. 18 χιλ. Άξονας 9
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Σούτζου 532
Ε: Κεφαλή Αθηνάς προς τα δεξιά με κορινθιακό κράνος. 
Ο: ΑΙΤΩΛΩΝ. Όρθιος και μετωπικός γυμνός Ηρακλής με ρόπαλο στο δεξί χέρι και λεοντή στο 
αριστερό. Στο πεδίο αριστερά σιαγώνα του Καλυδώνιου κάπρου.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. SNG Soutzos, αρ. 532· Tsangari 2007, αρ. 1561

Το Κοινό των Αιτωλών, ανάμεσα στο 205 π.Χ. και το πρώτο μισό του 2ου αι. π.Χ., έθεσε σε κυκλο-
φορία μεγάλο αριθμό αργυρών τριώβολων, που συνδέονται με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του, 
τα οποία φέρουν την κεφαλή της Αταλάντης και τον Καλυδώνιο κάπρο, τον οποίο πρώτη πέτυχε 
με τα βέλη της η ηρωίδα, καθώς και χάλκινα νομίσματα με νέους εικονογραφικούς τύπους: στην 
πρόσθια όψη απεικονίζεται η κεφαλή της θεάς Αθηνάς και στην πίσω όρθιος Ηρακλής που κρατάει 
ρόπαλο (Τσαγκάρη 2005, 11). Η προτομή του Ηρακλή που βρέθηκε στο Ηρώον της Καλυδώνας 
αφήνει να εννοηθεί ότι η λατρεία του Ηρακλή ήταν πολύ διαδεδομένη, κυρίως στη νότια Αιτωλία, 
από τις εκβολές του Αχελώου έως εκείνες του Εύηνου, με κατεύθυνση το όρος Οίτα, τελικό προο-
ρισμό της διαδρομής του ήρωα ως θνητού (Tsangari 2007, 200).

Β.Σ.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
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172.
Χαλκό νόμισμα Προυσία Β́ , Βιθυνία

182-149 π.Χ.
Βάρος 3,731 γρ. ΜΔ. 17 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Σταμούλη 550
Ε: Κεφαλή Προυσία προς τα δεξιά, με διάδημα με φτερά.
Ο: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΡΟΥΣΙΟΥ. Ηρακλής ιστάμενος προς τα αριστερά, κρατά ρόπαλο στο δεξί χέρι και 
λεοντή στο αριστερό. 

Το ελληνιστικό βασίλειο της Βιθυνίας εκτεινόταν στις ανατολικές ακτές της Προποντίδας (Θά-
λασσα του Μαρμαρά). Ο πρώτος βασιλιάς που έκοψε νομίσματα ήταν ο Νικομήδης Α΄ (280-
250 π.Χ.). Ωστόσο, η τακτική κοπή αργυρών και χάλκινων νομισμάτων πραγματοποιήθηκε κατά 
τη διάρκεια της βασιλείας του Προυσία Α΄ (230-182 π.Χ.), η οποία συνεχίστηκε από τον γιο 
του, τον Προυσία Β΄. Οι νομισματικοί εικονογραφικοί τύποι φανερώνουν τη σύνδεση με τη 
δυναστεία των Μακεδόνων. Ο Προυσίας Β΄, στις αργυρές δραχμές και σε μια σειρά χάλκινων 
νομισμάτων, απεικονίζεται στην εμπρόσθια όψη με φτερωτό διάδημα, ως ένδειξη της μακεδο-
νικής καταγωγής του. Ο Προυσίας, ο οποίος ίσως ήταν γιος μίας πριγκίπισσας των Αντιγονι-
δών (Στράβων 12.563), είχε νυμφευθεί την πριγκίπισσα Απάμα, την κόρη του Μακεδόνα βα-
σιλιά Φιλίππου Ε΄ και αδελφή του νέου βασιλιά Περσέα (Πολύβιος 25.4.8). Έχει υποτεθεί ότι 
το διάδημα του βασιλιά παραπέμπει στην παραδοσιακή συμμαχία της Βιθυνικής δυναστείας 
με τους Αντιγονίδες, δεδομένου ότι οι Αντιγονίδες πρόβαλλαν τον ήρωα Περσέα ως πρόγονό 
τους. Πηγές για τα γεγονότα που αναφέρονται στον Τρίτο Μακεδονικό πόλεμο (171-168 π.Χ.) 
παρουσιάζουν τον Προυσία υπέρ της Μακεδονικής πλευράς (Αππιανός, Μιθ. 1.4). Το φτερωτό 
διάδημα της αργυρής και χάλκινης νομισματοκοπίας του βασιλιά της Βιθυνίας τον συνδέει με 
τον Περσέα, μυθικό πρόγονο των Αντιγονιδών, ενώ μέσω του Ηρακλή –γενάρχη της Μακε-
δονικής δυναστείας– δηλώνεται η διαδοχή του από τον Αλέξανδρο. Ο εικονογραφικός τύπος 
του ημίθεου, ιστάμενου με ρόπαλο και λεοντή, απαντά στη νομισματοκοπία των ελληνιστικών 
βασιλείων των Διαδόχων. 

Για τον τύπο, βλ. SNG Cop., αρ. 631· BMC Pontus, 210, αρ. 6-7; SNG von Aulock, αρ. 257. Για τη 
νομισματοκοπία του Προυσία, βλ. Hoover 2012· Kaye 2013· Mørkholm 1991.

Α.Ν.

Για τον τύπο, βλ. 
νομισματοκοπία του Προυσία, βλ. Hoover 2012· Kaye 2013· Mørkholm 1991.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΣ                 ΒΙΘΥΝΙΑ – ΒΑΚΤΡΙΑ
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173.
Αργυρό τετράδραχμο Ευθυδήμου Β́ , Βακτρία

190-185 π.Χ.
Βάρος 16,752 γρ. ΜΔ. 32 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1905/6 NΣT΄ 18
Ε: Εικονιστική κεφαλή Ευθύδημου Β΄ προς τα δεξιά με διάδημα. 
Ο: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΕΥΘΥΔΗΜΟΥ. Ηρακλής ιστάμενος κατενώπιον, σε νεαρή ηλικία, γυμνός και δαφ-
νοστεφής, κρατά δάφνινο στεφάνι στο δεξί χέρι, ρόπαλο και λεοντή στο αριστερό. Στο πεδίο 
αριστερά μονογράφημα.

Για τον τύπο, βλ. Bopearachchi, 1C. 2-4· Mitchiner 1975, αρ. 113d· SNG ANS, αρ. 216

174.
Αργυρό τετράδραχμο Ευθυδήμου Β́ , Βακτρία

190-185 π.Χ.
Βάρος 16,82 γρ. ΜΔ. 31 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Συλλογή Θ. Αραβάνη
Ε: Εικονιστική κεφαλή Ευθύδημου Β΄ προς τα δεξιά με διάδημα. 
Ο: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΕΥΘΥΔΗΜΟΥ. Ηρακλής ιστάμενος κατενώπιον, σε νεαρή ηλικία, γυμνός και δαφ-
νοστεφής, κρατά δάφνινο στεφάνι στο δεξί χέρι, ρόπαλο και λεοντή στο αριστερό. Στο πεδίο 
αριστερά μονογράφημα.

Για τον τύπο, βλ. Bopearachchi, 1D.2· SNG ANS, αρ. 217-218.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
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175.
Αργυρή δραχμή Ευθυδήμου Β́ , Βακτρία

190-185 π.Χ.
Βάρος 3,555 γρ. ΜΔ. 20 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1912-1913 Α΄ 6
Ε: Εικονιστική κεφαλή Ευθύδημου Β΄ προς τα δεξιά με διάδημα. 
Ο: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΕΥΘΥΔΗΜΟΥ. Ηρακλής ιστάμενος κατενώπιον, σε νεαρή ηλικία, γυμνός και δαφνο-
στεφής, κρατά δάφνινο στεφάνι στο δεξί χέρι, ρόπαλο και λεοντή στο αριστερό.

Για τον τύπο, βλ. Bopearachchi, Serie 2· Mitchiner, Indogreek 114 a.

176.
Αργυρή δραχμή Ζωίλου Ά , Βακτρία

150-145 π.Χ.
Βάρος 2,17 γρ. ΜΔ. 16 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Συλλογή Θ. Αραβάνη
Ε: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΖΩΙΛΟΥ. Εικονιστική κεφαλή Ζωίλου Α΄ προς τα δεξιά με διάδημα. 
Ο: MAHARAjASA DHRAMIKASA jHOILASA. Ηρακλής ιστάμενος κατενώπιον, γυμνός, κρατά δάφνι-
νο στεφάνι στο δεξί χέρι, ρόπαλο και λεοντή στο αριστερό.

Για τον τύπο, βλ. SNG ANS, αρ. 968· Bopearachchi, 249, αρ. 1.

Η αρχαία Βακτρία (σημερινό Αφγανιστάν, Ουζμπεκιστάν και Τατζικιστάν), κατακτήθηκε από τον Μέγα 
Αλέξανδρο με την κατάλυση της αυτοκρατορίας των Αχαιμενιδών το 330 π.Χ. Μετά τον θάνατο του 
Αλεξάνδρου, η Βακτρία αποτέλεσε μια από τις σατραπείες της αυτοκρατορίας των Σελευκιδών μέχρι 
που ο Διόδοτος Α΄, Έλληνας Σατράπης της περιοχής της Βακτριανής, αποστάτησε από την εξουσία 
του Σελευκίδη Αντιόχου Β΄ (Ιουστίνος, 41.4) δημιουργώντας το δικό του βασίλειο περίπου το 250 
π.Χ. Λίγα είναι γνωστά για την ιστορία του βασιλείου της Βακτριανής, λόγω της έλλειψης ιστορικών 
πηγών, επομένως τα νομίσματα παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για αυτό το μακρινό φυλάκιο της 
ελληνικής-μακεδονικής κυριαρχίας. Οι βασιλείς της Βακτρίας δεν διέκοψαν ποτέ τις πολιτιστικές τους 
συνδέσεις με τη Μακεδονία ή με τους προκατόχους τους Σελευκίδες. Υιοθέτησαν τους νομισματικούς 
εικονογραφικούς τύπους των Σελευκιδών. Οι ελληνικές επιγραφές δείχνουν ότι αυτοί οι βασιλείς 
ήταν Έλληνες και τα νομίσματά τους, χρυσά, αργυρά και χαλκά, είναι τυπικά ελληνιστικά, τόσο στο 
περιεχόμενο όσο και στην τεχνοτροπία. Στην εμπρόσθια όψη των αργυρών νομισμάτων του Ευθυδή-
μου Β΄ (190-185 π.Χ.) απεικονίζεται ο βασιλιάς σε νεαρή ηλικία με διάδημα. Ως οπισθότυπο φέρουν 
τον Ηρακλή ιστάμενο δαφνοστεφή, σε νεαρή ηλικία, με ρόπαλο και λεοντή στο αριστερό του χέρι και 
δάφνινο στεφάνι στο δεξί. Τα αργυρά νομίσματα του Ζωίλου φέρουν τον ίδιο οπισθότυπο με αυτά 
του Ευθυδήμου Β´ και είναι δίγλωσσα, με ελληνική και ινδική γραφή και σύμβολα. Η τακτική αυτή 
ήταν αναγκαία για την καλύτερη κυκλοφορία των νομισμάτων αλλά και λόγω διπλωματίας για τη 
διατήρηση της Ελληνικής εξουσίας και την ομαλή συμβίωση Ελλήνων και Ινδών.

Για το βασίλειο της Βακτριανής, βλ. Mairs 2016· Carradice 1995.
Α.Ν.
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177.
Μολύβδινο σύμβολο

Βάρος 1,610 γρ. ΜΔ. 13 χιλ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Κύρου 781/1998
Α΄ όψη: Ηρακλής γυμνός, ιστάμενος σε απόδοση τριών τετάρτων προς τα αριστερά. Με το δεξί 
χέρι κρατά ρόπαλο και με το αριστερό λεοντή. Επιγραφή: Α Χ Ε Ν.
Β΄ όψη: Άσημο.

Η παράσταση του συμβόλου ανήκει στον κύκλο των άθλων του Ηρακλή και αναφέρεται στη νίκη του με 
το λιοντάρι της Νεμέας. Ο ήρωας απεικονίζεται γυμνός, ώστε να διαγράφεται το μυώδες σώμα του, σε 
νικηφόρα στάση. Με το δεξί του χέρι προτάσσει το ρόπαλο, ως βασικό του όπλο και με το αριστερό κρατά 
τη δορά του λιονταριού. Ο Ηρακλής ανέλαβε την επίτευξη των δώδεκα άθλων προκειμένου να εξιλεωθεί 
για το αποτρόπαιο έγκλημα της πατροκτονίας που διέπραξε, κατειλημμένος από τη μανία που του έστειλε 
η Ήρα. Η νίκη του στον πρώτο του άθλο, με τον λέοντα της Νεμέας, σηματοδοτούσε και τις άλλες νίκες 
του. Άνθρωποι όλων των κοινωνικών τάξεων ταυτίζονταν με τον ήρωα, ο οποίος μόνο με το ρόπαλό του 
και με τη φυσική του δύναμη κατάφερε το ακατόρθωτο. Η εικόνα του ήρωα συμβόλιζε την ελπίδα ότι και 
οι απλοί άνθρωποι μπορούσαν να επιτύχουν, να νικήσουν τις δυσκολίες και να εξαγνιστούν για τα λάθη 
τους. Γι’ αυτόν τον λόγο, αυτός ο σχεδόν αγαλματικός τύπος του Ηρακλή ήταν αγαπητός στους καλλιτέ-
χνες όλων των τεχνών, αλλά και στους χαράκτες των συμβόλων και των νομισμάτων.

Αδημοσίευτο
Ε.Ρ.

178.
Μολύβδινο σύμβολο

Βάρος 2,471 γρ. ΜΔ. 16 χιλ. Άξονας 7
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Κύρου 528/1998
Α΄ όψη: Άλογο που βόσκει προς τα δεξιά.
Β΄ όψη: Ηρακλής γυμνός, ιστάμενος σε απόδοση τριών τετάρτων προς τα δεξιά, πάνω σε έξεργο, 
στρέφοντας την κεφαλή προς τ’ αριστερά. Με το αριστερό χέρι κρατά ρόπαλο και με το δεξί λεο-
ντή. H παράσταση σε κυκλικό έγκοιλο.

Από το κυκλικό έγκοιλο συμπεραίνουμε ότι η παράσταση του Ηρακλή ανήκει στη β΄ όψη του συμβόλου. 
Όπως και στον αρ. κατ. 177 αυτή η ολόσωμη παράσταση του ήρωα ήταν πολύ διαδεδομένη και αγαπητή. 
Πρόκειται για μία περισσότερο επιμελημένη παραλλαγή στην οποία ο ήρωας στρέφει ελαφρώς τον κορμό 
προς τα δεξιά και την κεφαλή προς τα αριστερά. Με αυτόν τον τρόπο ο χαράκτης επιτυγχάνει να επιφέρει 
τη συμμετρία στην περιορισμένη επιφάνεια του συμβόλου, ενώ η καλλιτεχνική του ικανότητα αποτυπώνε-
ται και στο μυώδες σώμα του Ηρακλή. Η στιβαρή στάση του ήρωα επιτείνεται με το μεγάλο ρόπαλο, που 
ακουμπάει προς τα κάτω και με το έξεργο, που δημιουργεί την εντύπωση του εδάφους και οριοθετεί την 
παράσταση. Η παράσταση του αλόγου στην α΄ όψη του συμβόλου θα μπορούσε να συνδεθεί με τον άθλο 
με τα άλογα του Διομήδη, καθώς και ο αρ. κατ. 134 φέρει την ίδια παράσταση στη μία όψη και κεφαλή 
Ηρακλή στην άλλη. Η υπόθεση αυτή όμως δεν μπορεί να υποστηριχθεί με απόλυτη βεβαιότητα, καθώς 
ο ίδιος τύπος παράστασης συναντάται και σε σύμβολα με διαφορετική θεματολογία, πέραν του Ηρακλή.

Αδημοσίευτο
Ε.Ρ.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΜΟΛΥΒΔΙΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
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179.
Σκαραβαίος από καρνεόλη

4ος αι. π.Χ.
ΜΔ. 15 χιλ. Πάχ. 8 χιλ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Καραπάνου 210/955
Ηρακλής γυμνός, όρθιος, μετωπικός, με ρόπαλο στο αριστερό χέρι και στεφάνι στο δεξί, πατά 
επάνω στη λεοντή.

Ο Ηρακλής στον σκαραβαίο αυτό εικονίζεται μετωπικός, σε μία πολύ δύσκολη οπτική που ο 
χαράκτης δεν κατάφερε να αποδώσει με μεγάλη επιτυχία. Το κεφάλι και γενικότερα το πρόσω-
πο του ήρωα έχουν πάρει γκροτέσκα χαρακτηριστικά. Ο ήρωας διακρίνεται για την ιδιαίτερα 
μυώδη σωματική του διάπλαση. Έχοντας ολοκληρώσει τους άθλους του, κρατά στο χέρι ση-
κωμένο προς τα επάνω, το χαρακτηριστικό του όπλο, με το οποίο κατατρόπωσε πολλούς από 
τους αντιπάλους του, και ένα στεφάνι, το στεφάνι του νικητή, του ήρωα. Έχει πετάξει κάτω τη 
λεοντή, την οποία πατά, σε μία υπόμνηση από τη μία της επιτυχούς ολοκλήρωσης του πρώτου 
του άθλου, της εξόντωσης του λιονταριού της Νεμέας, και προφανώς και την ολοκλήρωση 
όλων των άθλων, για να καταφέρει επιτέλους να ξεκουραστεί. Άρα η λεοντή στο έδαφος σε 
συνδυασμό με το στεφάνι στο χέρι και τον τρόπο που κρατά το ρόπαλο υποδεικνύουν ότι ο 
ήρωας έχει πλέον ολοκληρώσει τους άθλους του και είναι έτοιμος να απολαύσει την αθανασία.

Για το συγκεκριμένο σφραγιδόλιθο, βλ. Σβορώνος 1913, 158, αρ. 210, πίν. III.
Σ.Δ.

180.
Σφραγιδόλιθος από καρνεόλη

Ρωμαϊκοί αυτοκρατορικοί χρόνοι
ΜΔ. 17 χιλ. Πάχ. 4 χιλ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Καραπάνου 212
Ιστάμενος αγένειος Ηρακλής. Ο ήρωας στρέφει την κεφαλή του προς τα αριστερά και στηρίζει 
το αριστερό του χέρι σε ρόπαλο και με το δεξιό του κρατάει τη λεοντή. Γύρω του δυσανάγνω-
στη επιγραφή, πιθανότατα η υπογραφή του χαράκτη ή το όνομα του κατόχου.

Για το συγκεκριμένο σφραγιδόλιθο, βλ. Σβορώνος 1913, 158, αρ. 212, πίν. ΙII.
Γ.Κ.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΙΘΟΙ
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181.
Αργυρός στατήρας Κρότωνα

400-325 π.Χ.
Βάρος 7,332 γρ. ΜΔ. 21 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 477
Ε: Κεφαλή Ήρας Λακινίας κατενώπιον, με στεφάνη, σε στικτό κύκλο. 
Ο: KPOTΩNIATAΣ. Ηρακλής νεαρός, γυμνός, καθήμενος πάνω στη λεοντή προς τα αριστερά, κρα-
τά αγγείο στο δεξί χέρι και ρόπαλο στο αριστερό, κάτω τόξο. Στο πεδίο αριστερά τρίποδας.

Για τον τύπο, βλ. SNG ANS· HN Italy.

182.
Αργυρός στατήρας Κρότωνα

5ος – 4ος αι. π.Χ.
Βάρος 6,722 γρ. ΜΔ. 22 χιλ. Άξονας 6
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1905/6 ΝΣΤ 2
Ε: Κεφαλή Ήρας Λακινίας κατενώπιον, με στεφάνη, Β στο πεδίο δεξιά, σε στικτό κύκλο. 
Ο: KPOTΩNIATAΣ. Ηρακλής νεαρός, γυμνός, καθήμενος πάνω στη λεοντή προς τα αριστερά, κρα-
τά μόνωτο αγγείο στο δεξί χέρι και ρόπαλο στο αριστερό, κάτω τόξο.

Για τον τύπο, βλ. SNG ANS, αρ. 375· HN Italy, αρ. 2169.

Ο Κρότων ήταν η πρώτη από τις πόλεις της Ιταλίας που έκοψαν νομίσματα με τον Ηρακλή καθήμενο. 
Μια σειρά αργυρών στατήρων, που εκδόθηκαν το 420-390 π.Χ., εικονίζουν τον ήρωα να αναπαύεται 
μεταξύ των κατορθωμάτων του, πάνω σε βράχο καλυμμένο με τη λεοντή του, κρατώντας κάνθαρο 
με κρασί στο δεξί του χέρι κα με το αριστερό του χέρι το ρόπαλό του. Ο Ηρακλής ήταν ο ιδρυτής του 
Κρότωνα και του ναού της Ήρας Λακινίας, ένα από τα σημαντικότερα ιερά στην Ιταλία. Η κεφαλή της 
Ήρας Λακινίας, κατενώπιον, κοσμεί την εμπρόσθια όψη των στατήρων προβάλλοντας συγχρόνως τη 
λατρεία της θεάς και του Ηρακλή στην πόλη. Έχει προταθεί ότι ο νομισματικός εικονογραφικός τύπος 
του καθήμενου Ηρακλή συνδέεται με μια σειρά μεταγενέστερων αγαλμάτων στον τύπο του Ηρακλή 
Επιτραπέζιου, έργου του Λυσίππου. Το πρωτότυπο έργο θεωρείται ότι είχε ανατεθεί στον Λύσιππο από 
τον ίδιο τον Αλέξανδρο και αργότερα υιοθετήθηκε από τους διαδόχους του ως πρόσθετος σύνδεσμος 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΠΟΛΕΙΣ                 ΒΡΕΤΤΙΑ



280 ηρακλησ ηρωσ διαχρονικοσ και αιωνιοσ

με τον Μακεδόνα βασιλιά. Η απεικόνιση του Ηρακλή ως συμποσιαστή υποδηλώνει την πρακτική της 
Θεοξενίας, όπου οι θνητοί προετοίμαζαν από κοινού συμπόσιο για τους ήρωες και τους θεούς. Με τον 
Αλέξανδρο είχε ήδη επιτευχθεί η εξίσωση μεταξύ του αθάνατου Ηρακλή και του θεοποιημένου βασιλιά, 
η οποία γινόταν γνωστή στον τότε κόσμο με ένα ακόμη άγαλμα του προγόνου του. Αλλά και η διάδο-
ση του μύθου του ήρωα στην Ιταλία είναι ισχυρή, καθώς ήδη στο τελευταίο τέταρτο του 6ου αι. π.Χ. 
αναφέρεται ότι ο Ολυμπιονίκης Μίλων του Κρότωνα ηγήθηκε του στρατού των ντόπιων εναντίον των 
Συβαριτών, ενδεδυμένος με λεοντή και κρατώντας ρόπαλο (Διόδωρος 12.19.6).

Για την εικονογραφία, βλ. Bohringer 1979· Avramidou 2010· Lehmann 1943.
Α.Ν.

183.
Αργυρή δραχμή Λαμίας, Θεσσαλία

περ. 300 π.Χ.
Βάρος 5,593 γρ. ΜΔ. 21 χιλ. Άξονας 2
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. NM 29/1735
Ε: Κεφαλή προς τα δεξιά με ενώτιο και διάδημα. 
O: ΛΑΜΙ–ΕΩΝ. Ηρακλής καθήμενος κατενώπιον σε βράχο προς τα αριστερά. Το σώμα του απεικο-
νίζεται απόδοση τριών τετάρτων, ενώ η κεφαλή προς τα αριστερά. Στηρίζει το αριστερό χέρι πάνω 
σε βράχο, ενώ με το δεξί κρατά τόξο και φαρέτρα. Το δεξί πόδι είναι ελαφρώς λυγισμένο, ενώ το 
αριστερό ελαφρά προτεταμένο προς τ’ αριστερά. Το κάτω μέρος του κορμού του καλύπτεται από 
χιτώνα η απόληξη του οποίου πέφτει μπροστά από το βράχο.

Ο Ηρακλής καθήμενος σε βράχο να κρατά τα όπλα του κοσμεί την οπίσθια όψη μιας ενδιαφέρουσας 
έκδοσης αργυρών νομισμάτων, στην οποία προέβη το νομισματοκοπείο της Λαμίας στα τέλη του 
4ου αι. π.Χ. Πρόκειται για μια ολιγάριθμη κοπή, η οποία αποτελείται από δραχμές. Ως εμπροσθότυπος 
απεικονίζεται ανδρική κεφαλή με ταινία και ενώτια. Ένα βασικό χαρακτηριστικό αυτών των νομισμάτων 
αποτελεί η σπανιότητά τους, γεγονός που δηλώνει ότι επρόκειτο για εξαιρετικά βραχύβια κοπή. Η επιλογή 
του Ηρακλή να κοσμήσει τις οπίσθιες όψεις αυτών των νομισμάτων δεν είναι τυχαία, καθώς συνδέεται 
άμεσα με τους επιχώριους μύθους. Η παρουσία του Ηρακλή στην ευρύτερη περιοχή μαρτυρείται ακα-
τάπαυστα από τις πηγές. Ο Διόδωρος (4.37.1) παραδίδει, ότι η εγκατάσταση του φύλου των Μαλιέων 
στην κοιλάδα του Σπερχειού επετεύχθη χάρη στην παρέμβαση του ήρωα Ηρακλή. Ο Ηρόδοτος (7.176.3) 
μαρτυρεί την ύπαρξη θερμών πηγών και βωμού στις Θερμοπύλες, αφιερωμένες στον ήρωα. Μάλιστα, 
σύμφωνα με τον μύθο, η ίδια η Αθηνά κατασκεύασε τα λουτρά προς τιμή του ήρωα (Etym. Mag., λ. 
Themopylai). Δεν είναι, λοιπόν, τυχαία η επιλογή του εικονογραφικού θέματος, το οποίο φυσικά με την 
πρώτη ματιά εξηγείται από την τοπική παράδοση. Ωστόσο, η πρωτοτυπία της χάραξης των παραστάσεων 
στις όψεις των νομισμάτων, αλλά και ο βραχύβιος χαρακτήρας της κοπής ευνοούν τον συσχετισμό αυτών 
των νομισμάτων με ένα ιστορικό γεγονός. Συγκεκριμένα η Λαμία εξέδωσε αυτή τη σειρά προκειμένου 
να εορτάσει την απελευθέρωσή της και ταυτόχρονα επιδίωξε να καταδείξει με μια συμβολική κίνηση την 
υποστήριξη της στον Δημήτριο Πολιορκητή (Γεωργίου 2004). Η ιδιαίτερη εικονογραφική επιλογή μαρτυρεί 
έναν προσεκτικό πολιτικό σχεδιασμό και ως εκ τούτου καθίσταται ελκυστική η υπόθεση περί ταύτισης την 
καθήμενης μορφής ως Ηρακλή-Δημητρίου, αποδίδοντάς την έτσι στον Δημήτριο Πολιορκητή (Moustaka 
1983). Η σύνδεση του Μακεδόνα βασιλιά με τον δημοφιλή ήρωα στοχεύει σε μια υποσυνείδητη σύγκριση, 
προκειμένου να προβληθούν οι αρετές και η στρατιωτική μεγαλοσύνη του βασιλιά.

Για τον τύπο, βλ. Γεωργίου 2004, 166-167, πίν. 2, αρ. 19.
Ε.Γ.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΚΡΗΤΗ - ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΟ
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184.
Αργυρός στατήρας Φαιστού, Κρήτη

322-300 π.Χ.
Βάρος 8,975 γρ. ΜΔ. 25 χιλ. Άξονας 11
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. NM 661/1984, ΒΕ 480
Ε: Δυσδιάκριτο εθνικό (ΦΑΙΣΤΙΟΝ). Ηρακλής καθήμενος προς τα αριστερά σε βραχώδες έξαρμα 
καλυμμένο με δορά λιονταριού, την κεφαλή σε απόδοση τριών τετάρτων προς τα δεξιά, χέρια 
διασταυρωμένα πάνω στα γόνατα και ρόπαλο στο αριστερό χέρι. Στο πεδίο αριστερά τα όπλα του 
(τόξο και φαρέτρα) αναρτημένα σε στήλη. Στικτός κύκλος.
Ο: Ο ταύρος της Κρήτης εφορμών προς τα δεξιά, σε δάφνινο στεφάνι.

Οι απεικονίσεις του Ηρακλή και των άθλων του από το νομισματοκοπείο της Φαιστού στην κλασική και 
πρώιμη ελληνιστική περίοδο, συνδέονται πιθανόν με τη θεϊκή καταγωγή του Φαίστου, ιδρυτή της πόλης 
και εγγονού του Ηρακλή. Σύμφωνα με τον Γ. Τασούλα (1994, 90-92), οι στατήρες κρητικού (μειωμέ-
νου αιγινητικού) σταθμητικού κανόνα της Φαιστού με τον Ηρακλή καθήμενο σε βράχο με ένα ρόπαλο 
ανάμεσα στα σκέλη του παραπέμπουν στον άθλο της κόπρου του Αυγεία και παρουσιάζουν ομοιότητες 
με υστερο-ελληνιστικά και ρωμαϊκά αντίγραφα του ταραντινού αγαλματικού έργου του Λύσιππου. Πα-
ρόμοιους εικονογραφικούς τύπους συναντάμε σε νομίσματα των Αβδήρων κλασικής περιόδου (SNG 
Lockett III, αρ. 1132) καθώς και σε υστερότερες ρωμαϊκές κοπές της Κυζίκου (SNG France 5, αρ. 568 
και αρ. 639). Ωστόσο, οι νομισματικές παραστάσεις που ταυτίζονται ως απεικονίσεις του άθλου της 
κόπρου του Αυγεία είναι κυρίως εκείνες της Αλεξάνδρειας (αρ. κατ. 322), της Αδριανόπολις και της 
Περίνθου στη Θράκη, καθώς και της Ηράκλειας Ποντικής (Bräuer 1910, 67-69· Boyce 1950).

Για τον τύπο, βλ. Svoronos 1890, 260-261, αρ. 39-40, πίν. ΧΧIV. 6-7 και Le Rider 1966, πίν. ΧΧΙΙΙ.1
Β.Σ.

185.
Χαλκό νόμισμα Ηράκλειας Πόντου επί Καρακάλλα 

198-217 μ.Χ.
Βάρος 13,467 γρ. ΜΔ. 31 χιλ. Άξονας 6
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 584/1956

Ε: Προτομή δαφνοστεφούς Καρακάλλα με θώρακα προς τα δεξιά. Από αριστερά προς τα δεξιά 
AVK M AVPHΛIOC· ΑΝΤΩΝΙΝΟC ΑVΓ. Εντός στικτού κύκλου.
Ο: Ηρακλής γενειοφόρος, γυμνός, καθήμενος σε βράχο, καλυμμένο με τη λεοντή, σε απόδοση τριών 
τετάρτων προς τα αριστερά. Με το αριστερό του χέρι στηρίζεται στο ρόπαλο, ενώ στο προτεταμένο 
δεξί του χέρι κρατά κάνθαρο. Αριστερά και δεξιά ΗΡΑΚ-ΛΗΑC ЄΝ ΠΟΝΤΩ. Στικτός κύκλος.

Στο εξαιρετικής διατήρησης χαλκό νόμισμα της Ηράκλειας του Πόντου εικονίζεται ο Ηρακλής να 
ξεκουράζεται σε ένα βράχο, προφανώς μεταξύ άθλων και κατορθωμάτων. Για να κάνει τον σκληρό 
βράχο πιο άνετο για τη μικρή ανάπαυλά του έχει απλώσει επάνω τη λεοντή. Όπως υποδεικνύει η στά-
ση του, με τον κάνθαρο στο ένα χέρι και τον τρόπο που στηρίζεται στο ρόπαλο, αλλά και σε σύγκριση 
με άλλες αναπαραστάσεις του τύπου του αναπαυόμενου Ηρακλή σε ειδώλια, αγαλμάτια, αγάλματα, 
λυχνάρια κλπ., ο ήρωας μάλλον είχε αρχίσει να έχει ανάγκη τη στήριξη. Είναι γνωστή άλλωστε η αγά-
πη του ήρωα για το κρασί, όπως και η στενή του φιλία με τον θεό του κρασιού, με τον οποίο συχνά 
εικονίστηκαν στην αγγειογραφία της κλασικής εποχής να μοιράζονται την αγάπη τους προς αυτό.

Για τον τύπο, βλ. Classical Numismatic Group, Electronic Auction 126 (November 9, 2005), αρ. 166· 
LIMV IV (1988), λ. Herakles, 775, αρ. 961 (επί Γορδιανού Γ΄). Για την εικονογραφία σε άλλες μορφές 
τέχνης, βλ. LIMV IV (1988), λ. Herakles, 774-775, αρ. 950-983.

Σ.Δ.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
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186.
Αργυρό τετράδραχμο Νάβιδος, βασιλιά της Σπάρτης

207-192 π.Χ.
Βάρος 16,156 γρ. ΜΔ. 29 χιλ. Άξονας 6
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1907-8 ΝΔ΄ 69, IGCH 181
Ε: Κεφαλή Αθηνάς με κορινθιακού τύπου κράνος προς τα δεξιά.
O: Λ – Α. Γενειοφόρος Ηρακλής σε ώριμη ηλικία προς τα αριστερά κάθεται πάνω σε βράχο που 
καλύπτεται από τη λεοντή και στηρίζει με το δεξί του χέρι ρόπαλο κάθετα αποδοσμένο. Πάνω από 
τα αρχικά του εθνικού από ένα εξάκτινο άστρο και στο πεδίο δεξιά του βράχου κεραυνός.

Ο Νάβις, τύραννος της Σπάρτης, καταγόταν από τη βασιλική οικογένεια των Ευρυποντιδών. Το 
206 π.Χ. παραγκώνισε τον Πέλοπα, του οποίου ήταν επίτροπος, κατέλαβε την εξουσία με τη 
βοήθεια μισθοφορικών στρατευμάτων και ανακήρυξε τον εαυτό του βασιλιά. Αναλαμβάνοντας 
την εξουσία απελευθέρωσε πολλούς είλωτες και έδωσε πολιτικά δικαιώματα σε περιοίκους, 
έκανε αναδιανομή της γης και εξόρισε τους πλούσιους ολιγαρχικούς δημεύοντας τις περιουσί-
ες τους. Συνήψε συμμαχία με τον Φίλιππο Ε΄ της Μακεδονίας, ο οποίος του παραχώρησε την 
περιοχή του Άργους. Το 196 π.Χ. η Ρώμη, μετά τη νίκη της επί του Φιλίππου Ε΄, κήρυξε πόλεμο 
εναντίον της Σπάρτης. Το 195 π.Χ. ο ρωμαϊκός στρατός εισέβαλε στη Σπάρτη και ο Νάβις επε-
δίωξε τη σύναψη συμφωνίας με τους Ρωμαίους, οι οποίοι δέχτηκαν, αλλά οι όροι τους ήταν 
δυσμενείς για αυτόν. Τα όρια του κράτους του περιορίστηκαν σε ένα μικρό κομμάτι γύρω από 
την πόλη. Το 192 π.Χ. ο Νάβις προσπάθησε να ανακαταλάβει μερικά από τα εδάφη που είχε 
χάσει, ξεκινώντας από το Γύθειο. Το κατάφερε, αλλά εναντίον του κινήθηκε ο Φιλοποίμην. Οι 
Ρωμαίοι επέβαλαν εκεχειρία, αλλά οι έως τότε σύμμαχοί του, οι Αιτωλοί, αποφάσισαν όχι μόνο 
να εγκαταλείψουν τον Νάβι, αλλά και να τον δολοφονήσουν. 

Το συγκεκριμένο νόμισμα ανήκει σε μία ομάδα τετραδράχμων που εξέδωσε ο Νάβις σύμφωνα 
με τον αττικό σταθμητικό κανόνα. Προέρχεται από το «θησαυρό» IGCH 181 (Σπάρτη / 1908), 
ο οποίος περιείχε διάφορες νομισματικές εκδόσεις της Λακεδαίμονος χρονολογούμενες στην 
περίοδο 207-192 π.Χ. Η χρονολογία απόκρυψης του «θησαυρού» είναι καθοριστική για τη 
χρονολόγηση των νομισματικών εκδόσεων που περιείχε. Ο «θησαυρός» της Σπάρτης πιθα-
νότατα αποκρύφτηκε γύρω στο 207 π.Χ., όταν ο Φιλοποίμην ο Μεγαλοπολίτης λεηλάτησε τη 
Λακωνία μετά τη νίκη του επί του Μαχανίδα στη Μαντινεία (Mørkholm 1991, 149-150). 

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. Τσαγκάρη 2011, 238, αρ. 527. Για τον τύπο, βλ. SNG Lockett 
ΙΙΙ, αρ. 2486· SNG Berry, αρ. 852· BCD Peloponnesos, 216, αρ. 847· BSA 14, 1907-8, πίν. 6, 
1·Grunauer 1978, 125, πίν. 6. IX 15.

Γ.Κ.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΣ                 ΛΑΚΕΔΑΙΜΩΝ
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187.
Αργυρό 1/3 σίγλου Ευαγόρα Ά , Κύπρος

411-374 π.Χ.
Βάρος 3,02 γρ. ΜΔ. 15 χιλ. Άξονας 4
Αθήνα, Συλλογή Θ. Αραβάνη
Ε: Νεαρός γυμνός Ηρακλής καθήμενος προς τα δεξιά πάνω σε βράχο, που καλύπτεται από τη λεο-
ντή. Με το αριστερό χέρι κρατάει κέρας Αμάλθειας, ενώ το δεξί ακουμπάει στο ρόπαλο. Στο πεδίο 
δεξιά κηρύκειο. Επιγραφή στο κυπροσυλλαβικό αλφάβητο ΕΥΑΓΟΡΩ.
O: Αίγαγρος καθήμενος προς τα δεξιά. Στικτή γραμμή δηλώνει το έδαφος. Επιγραφή σε κυπροσυλ-
λαβικό αλφάβητο ΒΑΣΙΛΕΩΣ (Pa-si-le-vo-se). Η όλη παράσταση σε αβαθές έγκοιλο.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. Ex Robert Schonwalter Collection. Ex CNG Triton auction V, 
N.Y., 15-16.1.2002, lot no 1478. Για τον τύπο, βλ. BMC Cyprus, 56-60, πίν. ΧΙ.18-20· SNG Cop. 
Cyprus, αρ. 49.

Γ.Κ.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΘΗΜΕΝΟΣ

ΚΥΠΡΟΣ
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188.
Αργυρό τετράδραχμο Ευθυδήμου Ά  Θεού Μέγα, Βακτρία

230-200 π.Χ.
Βάρος 15,734 γρ. ΜΔ. 29 χιλ. Άξονας 11
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Σταμούλη 656
Ε: Κεφαλή Ευθυδήμου Α΄ προς τα δεξιά με διάδημα. Στικτός κύκλος. 
Ο: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΕΥΘΥΔΗΜΟΥ. Ηρακλής καθήμενος στη λεοντή πάνω σε βράχο προς τα αριστερά, 
γυμνός, κρατά ρόπαλο στο δεξί χέρι. Στο πεδίο κάτω δεξιά Ν. Στικτός κύκλος.

Για τον τύπο, βλ. Bopearachchi, Serie 5B· SNG ANS, αρ. 124-127.

189.
Αργυρό τετράδραχμο Ευθυδήμου Ά  Θεού Μέγα, Βακτρία

230-200 π.Χ.
Βάρος 16,421 γρ. ΜΔ. 27 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1/1925 (Δωρεά Πασχαλίδη)
Ε: Κεφαλή Ευθυδήμου Α΄ προς τα δεξιά με διάδημα. Στικτός κύκλος. 
Ο: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΕΥΘΥΔΗΜΟΥ. Ηρακλής καθήμενος στη λεοντή πάνω σε βράχο προς τα αριστερά, 
γυμνός, κρατά ρόπαλο στο δεξί χέρι. Στο πεδίο δεξιά μονογράφημα. Στικτός κύκλος. 

Για τον τύπο, βλ. Bopearachchi, Serie 11Α· SNG ANS, αρ. 131.

ΒΑΚΤΡΙΑ - ΧΑΡΑΚΗΝΗ
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190.
Αργυρό τετράδραχμο Ευθυδήμου Ά  Θεού Μέγα, Βακτρία

230-190 π.Χ.
Βάρος 15,852 γρ. ΜΔ. 27 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1912/13 Δ 1
Ε: Κεφαλή Ευθυδήμου Α΄ προς τα δεξιά με διάδημα. Στικτός κύκλος. 
Ο: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΕΥΘΥΔΗΜΟΥ. Ηρακλής καθήμενος στη λεοντή πάνω σε βράχο προς τα αριστερά, 
γυμνός, κρατά ρόπαλο στο δεξί χέρι. Στο πεδίο δεξιά μονογράφημα. Στικτός κύκλος.

Για τον τύπο, βλ. Bopearachchi, Serie 5B· SNG ANS, αρ. 124-127.

191.
Αργυρό τετράδραχμο Ευθυδήμου Ά  Θεού Μέγα, Βακτρία

230-190 π.Χ.
Βάρος 14,968 γρ. ΜΔ. 25 χιλ. Άξονας 6
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 240/1956
Ε: Κεφαλή Ευθυδήμου Α΄ προς τα δεξιά με διάδημα. Στικτός κύκλος.
Ο: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΕΥΘΥΔΗΜΟΥ. Ηρακλής καθήμενος στη λεοντή πάνω σε βράχο προς τα αριστερά, 
γυμνός, κρατά ρόπαλο στο δεξί χέρι. Στικτός κύκλος. 

Για τον τύπο, βλ. Bopearachchi, Serie 5B· SNG ANS, αρ. 124-127.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
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192.
Αργυρό τετράδραχμο Ευθυδήμου Ά  Θεού Μέγα, Βακτρία

230-190 π.Χ.
Βάρος 16,25 γρ. ΜΔ. 28 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Συλλογή Θ. Αραβάνη
Ε: Κεφαλή Ευθυδήμου Α΄ προς τα δεξιά με διάδημα. Στικτός κύκλος. 
Ο: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΕΥΘΥΔΗΜΟΥ. Ηρακλής καθήμενος στη λεοντή πάνω σε βράχο προς τα αριστερά, 
γυμνός, κρατά ρόπαλο στο δεξί χέρι. Στο πεδίο δεξιά μονογράφημα. Στικτός κύκλος.

Για τον τύπο, βλ. Bopearachchi, Serie 5B· SNG ANS, αρ. 124-127.

Ο Ευθύδημος Α΄ ήταν Έλληνας βασιλιάς της Βακτρίας και της Ινδίας από το 227 μέχρι το 189 π.Χ. 
Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του επέκτεινε τα σύνορα του βασιλείου μέχρι τις όχθες του Γάγγη. 
Στα νομίσματα του διαδόχου του Δημήτριου αναφέρεται ως Ευθύδημος Α΄ Θεός. Ήταν ο πρώτος 
βασιλιάς της Βακτρίας που του αναγνωρίστηκε ο τίτλος (206 π.Χ.) από τον Σελευκίδη Αντίοχο Α΄. Η 
απόδοση των χαρακτηριστικών του βασιλιά στην εμπρόσθια όψη των αργυρών τετραδράχμων μαρ-
τυρά μια μακρά βασιλεία. Τα πρώτα πορτρέτα δείχνουν μια νεανική, εξιδανικευμένη κεφαλή (αρ. κατ. 
188, 190-192) που σύντομα έδωσε τη θέση της σε έναν πιο τραχύ, μεσήλικα άνδρα (αρ. κατ. 189). 
Η πίσω όψη των τετραδράχμων κοσμείται με τον καθήμενο Ηρακλή, που αναπαύεται μετά από τους 
άθλους του, ένα τυπικό ελληνιστικό μοτίβο που συμβολίζει τον αιώνιο ανθρώπινο αγώνα για σωμα-
τική και ηθική επιβίωση. Στις προγενέστερες κοπές το ρόπαλό του στηρίζεται σε ένα μικρό σωρό από 
μικρά βράχια, προφανώς τοποθετημένα για το σκοπό αυτό, αλλά με αρκετά σχηματοποιημένο τρόπο. 
Αργότερα η αναπαράσταση τον δείχνει να το στηρίζει στον μηρό του ή στο γόνατό του, σε μια πιο ικα-
νοποιητική σύνθεση. Οι βασιλιάδες της Βακτρίας δεν υιοθέτησαν μόνο τον εικονογραφικό τύπο της 
πίσω όψης των Σελευκιδικών νομισμάτων με τον καθήμενο Ηρακλή, αλλά και οι ίδιοι απεικονίζονται 
στην εμπρόσθια όψη ως Μακεδόνες φορώντας τη μακεδονική καυσία ή διάδημα. 

Για την εικονογραφία και τη νομισματοκοπία του Ευθυδήμου, βλ. Palagia 2012, 369-382· Mørkholm 1991.
Α.Ν.
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193.
Αργυρό τετράδραχμο Αττάμβηλου Ά , Χαρακηνή 

44/3 π.Χ.
Βάρος 15,615 γρ. ΜΔ. 29 χιλ. Άξονας 1
Αθήνα, Συλλογή Θ. Αραβάνη
Ε: Γενειοφόρος κεφαλή Αττάμβηλου Α΄ με διάδημα προς τα δεξιά. Στικτός κύκλος.
O: [Β]ΑΣΙΛΕΩ[Σ Α]ΤΤΑΜΒΗΛΟ[Υ]/ ΣΩΤΗΡΟ[Σ ΚΑ]Ι ΕΥΕΡΓ[ΕΤΟΥ]; Ηρακλής καθισμένος σε βράχο αριστε-
ρά κρατάει ρόπαλο. Επάνω μονόγραμμα, στο έξεργο η χρονολογία κοπής ΒΞΣ (269 Α. S. = 44/3 Β.C.).

Ο Ηρακλής, καθήμενος επί βράχου, με το ρόπαλο στο δεξί χέρι, απαντά, εκτός από τα νομίσματα 
του Αττάμβηλου από τη Χαρακηνή και στα νομίσματα του Ευθυδήμου από τη Βακτρία, ηγεμόνων 
που προφανώς ταυτίζονται με την ηγεμονική προσωπικότητα του ήρωα.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. Mike Vosper, VCoins, 29.4.2005. Για τον τύπο, βλ. BMC Arabia, 
Mesopotamia and Persia, 291, αρ. 1, πίν. LV, 10· SNG Cop. Palestine, Characene, αρ. 312.

Γ.Κ.

194.
Μολύβδινο σύμβολο

Βάρος 4,057 γρ. ΜΔ. 16 χιλ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 7569
Α΄ όψη: Ηρακλής, γυμνός, κρατώντας τόξο, καθήμενος προς τα δεξιά πάνω σε βράχο, ο οποίος 
πιθανότατα καλύπτεται από λεοντή. H παράσταση σε στικτό κύκλο.
Β΄ όψη: Άσημο.

Στις ολόσωμες παραστάσεις του Ηρακλή συγκαταλέγεται και αυτή στην οποία ο ήρωας κάθεται σε 
βράχο, καλυμμένο πιθανότατα με τη λεοντή, κρατώντας με το αριστερό του χέρι τόξο, το δεύτερο 
όπλο που χρησιμοποιούσε εκτός από το ρόπαλο. Παραλλαγές της παράστασης συναντούμε και στη 
νομισματοκοπία πόλεων, όπως του Κρότωνος και ηγεμόνων, όπως του Ευθυδήμου της Βακτρίας. Ο 
Ηρακλής παριστάνεται για ακόμη μία φορά γυμνός, με έμφαση στον ογκώδη και γυμνασμένο κορμό 
του σώματός του. Η παρουσία του τόξου υπενθυμίζει τις παραστάσεις του ήρωα ως τοξότη, που ήταν 
γνωστές τόσο από τη νομισματοκοπία, όσο και από τη γλυπτική. Η λεοντή που καλύπτει τον βράχο 
δεν αφήνει καμία αμφιβολία για την ταύτιση της μορφής με τον Ηρακλή, ενώ για άλλη μία φορά η 
παράσταση του ήρωα που αναπαύεται κάνει το θέμα προσφιλές στους θνητούς, που ταυτίζονται 
μαζί του και συμβολίζει το δικαίωμα του ανθρώπου για ανάπαυση στον καθημερινό αγώνα της ζωής. 

Αδημοσίευτο
Ε.Ρ.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΘΗΜΕΝΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΘΗΜΕΝΟΣ
ΜΟΛΥΒΔΙΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑ
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195.
Αργυρή δραχμή Θάσου, Θράκη

441-394 π.Χ.
Βάρος 3,641 γρ. ΜΔ. 16 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 585/1956
Ε: Γενειοφόρος κεφαλή Διονύσου στεφανωμένη με φύλλα κισσού, προς τα αριστερά.
O: ΘΑΣΙΟΝ. Ηρακλής τοξότης γονατίζει προς τα δεξιά, στο πεδίο δεξιά αμφορέας. Η παράσταση 
περικλείεται σε έγκοιλο τετράγωνο.

Για τον τύπο, βλ. Collection Lischine 1902, 144, αρ. 1300, πίν. ΧΧΙΙ· Le Rider 1968, αρ. 25· Picard 
1982α, 123-128· Picard 1990, 17.

196.
Αργυρή δραχμή Θάσου, Θράκη

441-394 π.Χ.
Βάρος 3,888 γρ. ΜΔ. 16 χιλ. Άξονας 5
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 588/1956
Ε: Γενειοφόρος κεφαλή Διονύσου στεφανωμένη με φύλλα κισσού, προς τα αριστερά.
O: ΘΑΣ/ΙΟΝ Ηρακλής τοξότης γονατίζει προς τα δεξιά, στο πεδίο δεξιά κάτω από τα τεντωμένα 
χέρια του Ηρακλή, ακρίδα. Η παράσταση περικλείεται σε έγκοιλο τετράγωνο.

Για τον τύπο, βλ. Bloesch 1987, 120, αρ. 1297, πίν. 56· Le Rider 1968, 15, 19, 24.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΟΞΟΤΗΣ
ΠΟΛΕΙΣ                      ΘΡΑΚΗ
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197.
Αργυρό ημίδραχμο Θάσου, Θράκη

441-394 π.Χ.
Βάρος 1,71 γρ. ΜΔ. 13 χιλ. Άξονας 6
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 587/1956
Ε: Κεφαλή νεαρού Διονύσου δαφνοστεφανωμένη προς τα δεξιά.
O: [ΘΑ]Σ/ΙΟΝ Ηρακλής γονατιστός τοξεύει προς τα δεξιά, στο πεδίο δεξιά λύρα. 

Για τον τύπο, βλ. BMC the Tauric Chersonese, Sarmatia, Dacia, Moesia, Thrace, 221, αρ. 50.

198.
Αργυρός οβολός Θάσου, Θράκη

441-394 π.Χ.
Βάρος 0,916 γρ. ΜΔ. 10 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 626/1956
Ε: Κεφαλή γενειοφόρου Διονύσου με δάφνινο στεφάνι προς τα αριστερά.
O: ΘΑ[Σ/Ι]ΟΝ Ηρακλής γονατιστός τοξεύει προς τα δεξιά. 

Για τον τύπο, βλ. Babelon 1926, τ. IV, 717-728, πίν. CCCXXII-III· Le Rider 1968, 187, 192, αρ. 16, πίν. Ι, 16.

199.
Χρυσό ημίδραχμο Θάσου, Θράκη

390 π.Χ.
Βάρος 3,945 γρ. ΜΔ. 13 χιλ. Άξονας 11
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΒΕ 821α
Ε: Γενειοφόρος κεφαλή Διονύσου προς τα αριστερά, φορά δάφνινο στεφάνι..
O: ΘΑΣΙΟΝ. Γενειοφόρος Ηρακλής με λεοντή, γονατίζει προς τα δεξιά και τοξεύει. Στο πεδίο δεξιά 
Κ. Η παράσταση περικλείεται σε έγκοιλο τετράγωνο.

Για τους τύπους του νομίσματος, βλ. Picard 2000, 306-309 (Serie II)· Για το ιερό και τη λατρεία του 
Ηρακλή στη Θάσο, βλ. Picard 1949 και Pouilloux 1974.

Η τελευταία δεκαετία του 5ου αι. π.Χ. ήταν μια περίοδος πολιτικής αναταραχής για τη Θάσο, 
μέχρι και το 404 π.Χ. οπότε το νησί αποδεσμεύτηκε από την επικυριαρχία της Αθήνας και εξα-
σφαλίστηκε και πάλι η πολιτική σταθερότητα σε αυτό. Η Θάσος τιμάει και τους δύο προστάτες 
θεούς με την έκδοση των αργυρών νομισμάτων, που σηματοδοτούν και τη μεγάλη νομισματική 
μεταρρύθμιση που πραγματοποιήθηκε στο νησί το 390 π.Χ. ή λίγο νωρίτερα. Τότε η Θάσος 
προχώρησε σε μία νομισματική μεταρρύθμιση, που περιελάμβανε αλλαγή των εικονογραφικών 
τύπων, αλλαγή της αξίας των υποδιαιρέσεων, καθώς και την εισαγωγή χάλκινων και χρυσών 
νομισμάτων, Μιλησιακού σταθμητικού κανόνα. 

Στην οπίσθια όψη τόσο των αργυρών όσο και των χρυσών εκδόσεων απεικονίζεται ο Ηρακλής 
τοξότης, αντιγράφοντας με κάθε λεπτομέρεια το ανάγλυφο που κοσμούσε μία από τις πύλες 
της πόλης. Ο Ηρακλής, μαζί με τον Διόνυσο, ήταν προστάτης και πολιούχος θεός της Θάσου. 
«Τα παιδιά του Διός, της Σεμέλης (Διόνυσος) και της Αλκμήνης (Ηρακλής) στέκονται φρουροί 
αυτής της πολιτείας», γράφει η επιγραφή (IG XII 8, 356) στην ομώνυμη πύλη της πόλης, στην 
οποία είχαν λαξευτεί τα ανάγλυφά τους. Το ανάγλυφο με τον Ηρακλή, που χρονολογείται γύρω 
στα 500-490 π.Χ., βρίσκεται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κωνσταντινούπολης (αρ. 
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ευρ. 718) (Holtzmann 1994, 22 και Grandjean – Salviat 2000, 129-132).Ο Ηρακλής τοξότης 
είναι ένας προσφιλής τύπος γενικότερα στην αρχαία τέχνη. Απαντά σε αρχαϊκούς σφραγιδόλι-
θους που αντιγράφουν σύγχρονά τους έργα μεγάλης γλυπτικής, με χαρακτηριστικό παράδειγμα 
τον σκαραβαίο από σάρδιο λίθο στο Staatliche Museen του Βερολίνου, που χρονολογείται στο 
τελευταίο τέταρτο του 6ου αι. π.Χ. (Richter 1968, 55-56, αρ. 119), αλλά και μολύβδινα σύμβο-
λα, όπως το αρ. κατ. 200. Το ανάγλυφο κοσμούσε την ανατολική παραστάδα της μνημειακής 
πύλης στην οχύρωση της πόλης, η οποία βρισκόταν υπό την προστασία του Ηρακλή και του 
Διονύσου. Στο –χαμένο σήμερα– ανάγλυφο της δυτικής παραστάδας απεικονιζόταν ο Διόνυσος 
με κλάδο αμπέλου ακολουθούμενος από τρεις Μαινάδες κατευθυνόμενος προς το εσωτερικό 
της πόλης, ενώ ο γονατιστός Ηρακλής έστρεφε προς τη νεκρόπολη, που βρισκόταν εκτός των 
τειχών, έτοιμος να τοξεύσει όποιον εχθρό απειλούσε την ασφάλεια της πόλης (Picard 1962, 
47, εικ. 15· Walsh 2009, 179· Σταμπολίδης – Τσαγκάρη – Τασούλας 2017, [Τασούλας]). Η δι-
ακόσμηση των πυλών με ανάγλυφες παραστάσεις έχει πρότυπα που συναντώνται στην Εγγύς 
και Μέση Ανατολή (Picard 1962, 51, 75, 79· Morris 1995,145· Isler-Kerenyi 2007, 229· για τον 
Ηρακλή ως προστάτη των πυλών, βλ. και Weissl 1998,178 κ.εξ., 209-211). Ιωνικά και γενικά 
ανατολικά πρότυπα αποκαλύπτει και η απόδοση του Ηρακλή με το μυώδες σώμα, ιδιαίτερα 
στους μηρούς (Picard 1962, 59 Holtzmann 1994, 20-21· Walsh 2009, 179-180, 185-186· 
Σταμπολίδης – Τσαγκάρη – Τασούλας 2017 [Τασούλας]). 

Γ.Κ.

200.
Μολύβδινο σύμβολο

Βάρος 18,904 γρ. ΜΔ. 25 χιλ. Άξονας 6
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Κύρου 1651/1998
Ε: Κεφαλή Διονύσου προς τα αριστερά.
O: Ηρακλής τοξότης προς τα δεξιά.

Νομισματόμορφο σύμβολο που αντιγράφει πιστά στις δύο του όψεις τους χαρακτήρες ενός αργυρού 
στατήρα κλασικής περιόδου από τη Θάσο.

Γ.Κ.
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201.
Χαλκό νόμισμα Λαμιέων

ά  μισό 4ου αι. π.Χ.
Βάρος 2,214 γρ. ΜΔ. 15 χιλ. Άξονας 3
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Χρηστομάνου 378
Ε: Κεφαλή Νύμφης προς τα δεξιά. Φορά ενώτιο και περιδέραιο από πέρλες.
Ο: ΛΑΜΙΕ – ΩΝ. Ηρακλής γονατιστός τοξεύει δυο πτηνά, το ένα είναι πεσμένο κάτω από το τόξο 
του και το άλλο ανάμεσα στα πόδια του, πίσω από τον ήρωα, η φαρέτρα του.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. SNG Christomanos, αρ. 378· Γεωργίου 2004, 163, πίν. 2, αρ. 14.

202.
Χαλκό νόμισμα Λαμιέων

ά  μισό 4ου αι. π.Χ.
Βάρος 2,81 γρ. ΜΔ. 16 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Χρηστομάνου 381
Ε: Κεφαλή Νύμφης προς τα δεξιά με ενώτια και περιδέραιο.
Ο: ΛΑΜΙΕ – ΩΝ. Ο Ηρακλής γονατιστός επάνω σε βράχο, σε απόδοση τριών τετάρτων, τοξεύει 
πτηνά. Δεξιά στο πεδίο απεικονίζεται ένα πτηνό με κλειστά φτερά και με το κεφάλι προς τα κάτω, 
ανάμεσα στα γόνατά του η φαρέτρα του προς τα αριστερά.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. SNG Christomanos, αρ. 381· Γεωργίου 2004, 163, πίν. 2, αρ. 15.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΟΞΟΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΟΞΟΤΗΣ
ΚΟΙΝΑ                                                   ΛΑΜΙΕΩΝ – ΜΑΛΙΕΩΝ
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203.
Χαλκό νόμισμα Λαμιέων

ά  μισό 4ου αι. π.Χ.
Βάρος 2,81 γρ. ΜΔ. 16 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Σούτζου 371
Ε: Κεφαλή νύμφης Λαμίας προς τα δεξιά. Φορά ενώτιο και περιδέραιο από πέρλες.
Ο: ΛΑΜΙΕΩΝ. Ηρακλής γονατιστός προς τα δεξιά σε βράχο, τοξεύει πτηνά.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. SNG Soutzos, αρ. 371· Γεωργίου 2004, σ. 163, πίν. 2, αρ. 14.

204.
Χαλκό νόμισμα Μαλιέων

τέλος 4ου αι. π.Χ.
Βάρος 2,309 γρ. ΜΔ. 15 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Χρηστομάνου 383
Ε: Κεφαλή Αθηνάς προς τα δεξιά με λοφιοφόρο κορινθιακό κράνος, ενώτια και περιδέραιο.
Ο: ΜΑΛΙΕΩΝ. Ηρακλής όρθιος προς τα δεξιά, γυμνός, τοξεύει πτηνά.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. SNG Christomanos, αρ. 383· Γεωργίου 2004, 164-165, πίν. 2, αρ. 16.
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205.
Χαλκό νόμισμα Μαλιέων

τέλος 4ου αι. π.Χ.
Βάρος 1,568 γρ. ΜΔ. 15 χιλ. Άξονας 6
Αθήνα, Νομισματική Συλλογή, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Σούτζου 372
Ε: Κεφαλή Αθηνάς προς τα δεξιά με λοφιοφόρο κορινθιακό κράνος, ενώτια και περιδέραιο.
Ο: ΜΑΛΙΕΩΝ. Ηρακλής όρθιος προς τα δεξιά, γυμνός τοξεύει πτηνά. 

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. SNG Soutzos, αρ. 372· Γεωργίου 2004, 164-165, πίν. 2, αρ. 16.

Οι Μαλιείς, ήταν ένα από τα τρία περίοικα έθνη της Θεσσαλίας, μαζί με τους Οιταίους και τους Αινι-
άνες, που επιχωρίαζαν στην ευρύτερη κοιλάδα του Σπερχειού ποταμού, στην καρδιά της Κεντρικής 
Ελλάδας και είχαν πρωτεύουσα τη Λαμία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η εγκατάσταση του φύλου 
αυτού στην περιοχή του Σπερχειού. Σύμφωνα με τις πηγές, οι Μαλιείς, άλλοτε πιεζόμενοι από τους 
Δωριείς και άλλοτε από τους Αινιάνες, εισέβαλαν στην περιοχή του Μαλιακού κόλπου εκδιώκοντας 
–με τη βοήθεια του Ηρακλή– τους προηγούμενους κατοίκους, τους Δρύοπες (Διόδωρος 4.37.1). 
Σε μια περιοχή λοιπόν με έντονους συμβολισμούς και μυθολογικές παραδόσεις ήταν απόλυτα φυ-
σικό η μορφή του Ηρακλή να αποτελέσει το επίκεντρο της εικονογραφίας της νομισματικής τους 
παραγωγής. Η μορφή του Ηρακλή να τοξεύει πτηνά είτε γονατιστός, κατά τομή ή κατά μέτωπο, 
είτε όρθιος χαράσσεται σε μεγάλη ποικιλία και συχνότητα στις οπίσθιες όψεις των χάλκινων νο-
μισμάτων της Λαμίας, αλλά και του έθνους των Μαλιέων σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του 
νομισματοκοπείου (Γεωργίου 2014). Η απεικόνιση της μορφής του Ηρακλή τοξεύοντα, στην οποία 
οι ερευνητές στο παρελθόν αναγνώριζαν τη μορφή του Φιλοκτήτη (Γεωργίου 2004), αποτελεί 
ένα από τα πιο δημοφιλή θέματα της τέχνης (βλ. αρ. κατ. 183 και 163-165). Το εικονογραφικό 
θέμα του Ηρακλή που κόσμησε τις οπίσθιες όψεις της χάλκινης νομισματικής παραγωγής της Λα-
μίας, αλλά και του έθνους των Μαλιέων, πέρα από τον έντονο συμβολικό χαρακτήρα που κατέχει 
λόγω της αναμφισβήτητης παρουσίας στην περιοχή, εντάσσεται και σε ένα πλαίσιο προσεκτικού 
πολιτικού σχεδιασμού. Στο πρόσωπο του Ηρακλή συγκεντρώνονται όλα τα χαρακτηριστικά με τα 
οποία μπορεί η παράδοση μιας πόλης, αλλά και ενός έθνους να διαμορφώσει μια ταυτότητα. Το 
νομισματοκοπείο της Λαμίας με την υιοθέτηση αυτών των τύπων διεκδικεί τη δική του θέση μέσα 
στο μυθολογικό πλαίσιο της ευρύτερης περιοχής, της Κοιλάδας του Σπερχειού, τοποθετώντας τον 
ήρωα στις οπίσθιες όψεις των χαλκών νομισμάτων του. Από την άλλη το έθνος των Μαλιέων 
επιλέγει άλλον τύπο, προκειμένου αφενός να διαφοροποιηθεί από την πόλη, αφετέρου να τονίσει 
την κοινή καταγωγή και προφανώς τους κοινούς στόχους. Η χρήση της εικόνας του Ηρακλή στην 
παρούσα περίπτωση αποτελεί, λόγω του εμβληματικού του χαρακτήρα, ένα μέσο έκφρασης αμοι-
βαίου σεβασμού ανάμεσα στην αυτοδυναμία της πόλης και στη δύναμη του έθνους. 

Ε.Γ.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΟΞΟΤΗΣ
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206.
Αργυρός στατήρας Θήβας, Βοιωτία

456-446 π.Χ. / 446-426 π.Χ.
Βάρος 12,381 γρ. ΜΔ. 25 χιλ. Άξονας 9
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 593/1956
Ε: Βοιωτική ασπίδα.
O: ΘΕΒΑΙΟΣ. Ηρακλής γονατιστός προς τα δεξιά ετοιμάζει το τόξο του, ενώ στα πόδια του βρί-
σκεται και το ρόπαλο του.

Η πρώτη σειρά στατήρων, που ανήκει στο τρίτο τέταρτο του 5ου αι. π.Χ., μεταξύ του 450-425 
π.Χ., έχει τη μεγαλύτερη πρωτοτυπία σχεδίων που εκδόθηκαν στη Βοιωτία. Η πλειονότητα εικονί-
ζει τον Ηρακλή, αφού αυτός, σύμφωνα με τη μυθολογία, συνδέεται στενά με τη Θήβα. Ο ήρωας 
απεικονίζεται να προχωρά σε μάχη, γονατιστός ή όρθιος να ετοιμάζει το τόξο του, μεταφέροντας 
το Δελφικό τρίποδα, ή ως παιδί, να στραγγαλίζει τα φίδια. Πιθανόν η ασυνήθιστη αυτή νομισμα-
τοκοπία ως προς την εικονογραφεία προοριζόταν να τιμήσει τη Θήβα, την πρωτεύουσα της Βοι-
ωτίας, μέσω του τοπικού της ήρωα του Ηρακλή. Οι επιγραφές ποικίλλουν μεταξύ του ΘΕΒΑΙΟΣ 
και του ΘΕΒΑΙΟΝ. Το συγκεκριμένο νόμισμα αποτελεί ξεκάθαρη ένδειξη για την τοπική επιβίωση 
του ένσταυρου θήτα στο τρίτο τέταρτο του 5ου αιώνα. Η έκδοση του στατήρα, που ακολουθεί 
τον αιγινήτικο σταθμητικό κανόνα, τοποθετείται είτε στην περίοδο 456-446 π.Χ., οπότε ανήκει στις 
αυτόνομες εκδόσεις της Θήβας, είτε στην περίοδο 446-426 π.Χ., οπότε ανήκει στις εκδόσεις της 
Θήβας ως ηγέτιδος πόλης του Βοιωτικού Κοινού.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. Τσαγκάρη 2011, 125, εικ. 261. Για τον τύπο, βλ., BMC Central 
Greece, 71, αρ. 32-33, πίν. XII.3· Babelon Traite II, 3, αρ. 224, πίν. CXCIX, εικ. 20-22. Collection 
Lucien de Hirsch 887· Brett 1974, αρ. 999, πίν. 53· Για την εικονογραφία, βλ. Kraay 1976, 111.

Γ.Κ.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΕ ΤΟΞΟ ΚΑΙ ΡΟΠΑΛΟ
ΠΟΛΕΙΣ                      ΒΟΙΩΤΙΑ - ΜΥΣΙΑ
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207.
Διπλός στατήρας Κυζίκου από ήλεκτρο, Μυσία

500-460 π.Χ.
Βάρος 15,786 γρ. ΜΔ. 21 χιλ. Άξονας 11
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 4994α
Ε: Ηρακλής νεαρός, γυμνός, γονατίζει πάνω σε τόνο (θύννο) προς τα δεξιά, κρατώντας τόξο στο 
αριστερό και ρόπαλο στο δεξί του χέρι.
O: Έγκοιλο τετράγωνο.

Εξετάζοντας το σύνολο των νομισματικών τύπων της Κυζίκου, διαπιστώνεται ένα συγκεκριμέ-
νο πρότυπο στην επιλογή του καθενός τύπου. Στις πρώτες εκδόσεις, στο δεύτερο τέταρτο του 
6ου αι. π.Χ., η εικονογραφία περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό στις παραλλαγές του συμβόλου 
της πόλης, του τόνου είτε ολόκληρου, είτε του αποκομμένου κεφαλιού του, ή της ουράς του. 
Στο υπόλοιπο του 6ου αι. και το πρώτο τέταρτο του 5ου αι. π.Χ. εμφανίζονται νέοι τύποι, η 
πλειονότητα των οποίων προέρχεται από το ζωικό, φυσικό ή μυθικό κόσμο. Οι κεφαλές ή οι 
προτομές είναι τόσο δημοφιλείς όσο οι ολόσωμες απεικονίσεις. Τα συνήθη άγρια και οικόσιτα 
ζώα και τα πουλιά αντιπροσωπεύονται επίσης, καθώς και τα μυθικά όντα, όπως ένα θαλάσσιο 
τέρας, ο γρύπας, η Αρπυία, η σφίγγα, η Χίμαιρα, ο Κέρβερος, η Μέδουσα και ένα τρομακτικό 
πλάσμα με ανδρικό ανθρώπινο σώμα, φτερά και το κεφάλι και την ουρά λιονταριού. Ανθρώ-
πινες ή θεϊκές μορφές αρχίζουν επίσης να εμφανίζονται, όπως νεαροί οπλίτες που ασχολού-
νται με διάφορες δραστηριότητες, αλλά και η Αθηνά, ο Ηρακλής ή ο Δίας Άμμων. Ο ήρωας 
Ηρακλής συγκαταλέγεται ανάμεσα στο πάνθεον της Κυζίκου και απεικονίζεται σε διάφορους 
εικονογραφικούς τύπους στις νομισματικές της εκδόσεις από ήλεκτρο (Kraay 1976, 263-265). 
Η πόλη οφείλει το όνομά της στον αδικοχαμένο νεαρό βασιλιά των Δολιόνων Κύζικο, που σκο-
τώθηκε κατά λάθος από τον Ιάσωνα. Προς τιμήν του διοργανώθηκαν ταφικοί αγώνες, στους 
οποίους ο Ηρακλής διακρίθηκε στο παγκράτιο (Curtius 1934).

Για τον τύπο, βλ. Greenwell 1887, 84, αρ. 64, πίν. III, 15· von Fritze 1912, 6, αρ. 69, πίν. ΙΙ, 22· Boston 
MFA, 198, αρ. 1519, πίν. 75· LIMC IV (1988), λ. Herakles 736 αρ. 44· SNG France 5, Mysie, αρ. 197 
(550-500 π.Χ.)· Τουράτσογλου 2016α, 18, αρ. 23 (Ηρακλής;)

Γ.Κ.
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208.
Χαλκή uncia Ματέολα, Απουλία

210-150 π.Χ. 
Βάρος 2,48 γρ. ΜΔ. 14 χιλ. Άξονας 10
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Σούτζου 58
Ε: Κεφαλή Αθηνάς με κράνος κορινθιακού τύπου προς τα δεξιά. Επάνω σφαιρίδιο. Στικτός κύκλος.
Ο: Ηρακλής, γυμνός, όρθιος, σε απόδοση τριών τετάρτων προς τα δεξιά, στηρίζεται στο ρόπαλο 
που πατά επάνω σε βράχο στα αριστερά του, με τη λεοντή κρεμασμένη στην άνω πλευρά του ρο-
πάλου. Στο πεδίο αριστερά, ΜΑΤ σε μονογράφημα. Εντός γραμμικού κύκλου.

Η πόλη Ματέολα αναφέρεται από τον Πλίνιο (3.11, s. 16) ως μία από τις πόλεις της ενδοχώρας της 
Απουλίας, και ταυτίζεται πιθανόν με τη σημερινή Matera, κοντά στα σύνορα με τη Λευκανία. Ελάχιστα 
στοιχεία είναι γνωστά για την πόλη αυτή. Όπως προκύπτει, ωστόσο, από τα νομίσματα που εξέδωσε, 
η Αθηνά ήταν προφανώς μία ιδιαίτερα σημαντική θεότητα. Φαίνεται ότι η πόλη εξέδωσε δύο σειρές 
χαλκών νομισμάτων· μία στην υποδιαίρεση του sextans, με την Αθηνά στον εμπροσθότυπο και λέο-
ντα που σπάζει δόρυ στον οπισθότυπο (250-217 π.Χ.) (SNG Cop. Italy 2, Apulia – Lucania, αρ. 666), 
και μία στην υποδιαίρεση της uncia, με την Αθηνά στον εμπροσθότυπο και τον Ηρακλή αναπαυόμενο 
στον οπισθότυπο, στην οποία ανήκει το παρόν παράδειγμα. Ο Ηρακλής, στα νομίσματα της μικρής 
αυτής πόλης απεικονίζεται στον γνωστό αγαλματικό τύπο του Ηρακλή Farnese, έναν τύπο ιδιαίτερα 
αγαπητό και μακρόβιο στη νομισματική εικονογραφία της Μεσογείου. Ο Ηρακλής κουρασμένος από 
τους άθλους του και τον αγώνα του ενάντια σε τέρατα και αδικίες, αναπαύεται στηριζόμενος επάνω 
στο χαρακτηριστικό του όπλο, το ρόπαλο. Ο ήρωας αποτέλεσε το σύμβολο της αιώνιας πάλης ενά-
ντια στην αδικία και της επικράτησης της αρετής έναντι της πονηρίας.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. SNG Soutzos, αρ. 58. Για τον τύπο, βλ. HN Italy, αρ. 797· Naville 
Numismatics Ltd., Auction 23 (june 12, 2016), αρ. 21· Classical Numismatic Group, Electronic 
Auction 130 (january 4, 2006), αρ. 39. Για τον εικονογραφικό τύπο, βλ. LIMC IV (1988), λ. Herakles, 
762-764, αρ. 681-726, ιδιαίτερα 763, αρ. 687-698 στα νομίσματα.

Σ.Δ.

ΑΓΑΛΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
               ΗΡΑΚΛΗΣ Farnese      

762-764, αρ. 681-726, ιδιαίτερα 763, αρ. 687-698 στα νομίσματα.
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209.
Χαλκό νόμισμα Αθήνας

264-267 μ.Χ. (επί Γαλλιηνού)
Βάρος 5,474 γρ. ΜΔ. 22 χιλ. Άξονας 7
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1902/3 ΚΒ΄ 227
Ε: Προτομή Αθηνάς με κράνος κορινθιακού τύπου και αιγίδα προς τα δεξιά. Στικτός κύκλος.
Ο: Ηρακλής, γυμνός, όρθιος, σε απόδοση τριών τετάρτων προς τα δεξιά, στηρίζεται επάνω σε 
ρόπαλο που πατά σε βράχο στα αριστερά του, με τη λεοντή κρεμασμένη στην άνω πλευρά του 
ροπάλου. Αριστερά και δεξιά ΑΘΗΝΑΙ-ΩΝ. Στικτός κύκλος.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. Τσέλεκας 2008, 482, εικ. 19α.

210.
Χαλκό νόμισμα Αθήνας

264-267 μ.Χ. (επί Γαλλιηνού)
Βάρος 5,45 γρ. ΜΔ. 21 χιλ. Άξονας 7
Αθήνα, Συλλογή Θ. Αραβάνη
Ε: Προτομή Αθηνάς με κράνος κορινθιακού τύπου και αιγίδα προς τα δεξιά. Στικτός κύκλος.
Ο: Ηρακλής, γυμνός, όρθιος, σε απόδοση τριών τετάρτων προς τα δεξιά, στηρίζεται επάνω σε 
ρόπαλο που πατά σε βράχο στα αριστερά του, με τη λεοντή κρεμασμένη στην άνω πλευρά του 
ροπάλου. Αριστερά και δεξιά ΑΘΗΝΑΙ-ΩΝ. Στικτός κύκλος.

Η Αθήνα, έχοντας εξέχουσα θέση στην πολιτιστική ζωή της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, ως η κοιτίδα 
του πνεύματος και των τεχνών, απολαμβάνει ένα ιδιαίτερο «προνόμιο» σε σύγκριση με τις υπόλοι-
πες πόλεις, μικρές και μεγάλες, που εξέδωσαν νομίσματα στη ρωμαϊκή εποχή. Στον εμπροσθότυπο 
δεν εικονίζει την κεφαλή ή την προτομή του αυτοκράτορα ή κάποιου μέλους της αυτοκρατορικής 
οικογένειας, αλλά την κεφαλή ή την προτομή της προστάτιδας θεάς της πόλης, της Αθηνάς (Τσέ-
λεκας 2008, 474). Η έκδοση αυτή τοποθετείται χρονολογικά μεταξύ της επίσκεψης του Γαλλιηνού 
το 264 π.Χ. και της λεηλασίας της Αθήνας από τους Έρουλους το 267 π.Χ. Η περίοδος αυτή χαρα-
κτηρίζεται ως μία από τις πιο παραγωγικές του Αθηναϊκού νομισματοκοπείου, κάτι που προφανώς 
σχετίζεται με την προσπάθεια του αυτοκράτορα να ανακόψει τις βαρβαρικές επιθέσεις· αυτός, 
άλλωστε, ήταν και ο λόγος της επίσκεψής του στην πόλη (Τσέλεκας 2008, 476). Στα παρόντα πα-
ραδείγματα ο Ηρακλής εικονίζεται στον ιδιαίτερα αγαπητό για αιώνες τύπο του Ηρακλή Farnese. 
Γενικότερα, σε αυτή την περίοδο η εικονογραφική ποικιλία στους οπισθότυπους των νομισμάτων 
είναι μεγάλη. Οι εικονογραφικοί τύποι αποτελούν τα σημαντικότερα μέσα προβολής της ταυτότη-
τας και της ιδεολογίας της πόλης, πάντα σε άμεση σύνδεση με το ένδοξο παρελθόν. Είναι αυτό 
το παρελθόν που προβάλλεται μέσα από αναπαραστάσεις σχετικές με τη λατρεία, τη μυθολογία 
και την ιστορία της Αθήνας, αλλά και μέσα από την απεικόνιση έργων τέχνης, όπως αγαλμάτων 
ή συμπλεγμάτων, αρχιτεκτονικών μνημείων και τοπογραφικών οροσήμων της πόλης (Τσέλεκας 
2008, 473-474). Ο αυτοκράτορας Γαλλιηνός χρησιμοποίησε τον εικονογραφικό τύπο του Ηρακλή 
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Farnese και στις δικές του νομισματικές εκδόσεις. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι πόλεις που ανήκαν στη 
ρωμαϊκή αυτοκρατορία επιλέγουν μόνες τους τούς εικονογραφικούς τύπους που θα κοσμήσουν τα 
νομίσματά τους. Η ψευδαίσθηση της αυτονομίας των ελληνικών πόλεων κατά την περίοδο αυτή 
αντικατοπτρίζεται με τον καλύτερο τρόπο στις νομισματικές εκδόσεις των πόλεων και αποτελούν 
πολύτιμους καθρέφτες της θρησκευτικής παράδοσης, των έργων τέχνης και των οικοδομημάτων, 
του παρόντος ή του ένδοξου παρελθόντος τους.

Για τον εικονογραφικό τύπο, βλ. LIMC IV (1988), λ. Herakles, 762-764, αρ. 681-726, ιδιαίτερα 763, 
αρ. 694 στα νομίσματα της Αθήνας.

Σ.Δ.

211.
Χαλκό νόμισμα Ηράκλειας Πόντου επί Σεπτιμίου Σεβήρου

193-211 μ.Χ. 
Βάρος 18,753 γρ. ΜΔ. 31 χιλ. Άξονας 6
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 605/1956
Ε: Προτομή δαφνοστεφούς Σεπτιμίου Σεβήρου με θώρακα και στρατιωτικό χιτώνα προς τα δεξιά. 
Από αριστερά προς τα δεξιά ·AVT · K·Λ·CЄΠ· CЄVΗΡΟC Π. Στικτός κύκλος.
Ο: Δαφνοστεφής, γενειοφόρος Ηρακλής, γυμνός, όρθιος, σε απόδοση τριών τετάρτων προς τα 
δεξιά, στηρίζεται επάνω σε ρόπαλο που πατά σε βράχο στα αριστερά του, με τη λεοντή κρεμασμένη 
στην άνω πλευρά του ροπάλου. Αριστερά και δεξιά ΗΡΑΚΛΗΑC ЄΝ ΠΟΝΤΩ. Στικτός κύκλος.
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212.
Χαλκό νόμισμα Ηράκλειας Πόντου επί Καρακάλλα

198-217 μ.Χ.
Βάρος 16,011 γρ. ΜΔ. 30 χιλ. Άξονας 6
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 248/1956
Ε: Προτομή δαφνοστεφούς Καρακάλλα με θώρακα και στρατιωτικό χιτώνα προς τα δεξιά. Από 
αριστερά προς τα δεξιά AVT M AVPHΛΙ · ΑΝΤΩΝΙΝΟC. Στικτός κύκλος.
Ο: Δαφνοστεφής, γενειοφόρος Ηρακλής, γυμνός, όρθιος, σε απόδοση τριών τετάρτων προς τα δε-
ξιά, στηρίζεται επάνω σε ρόπαλο που πατά σε βράχο στα αριστερά του, με τη λεοντή κρεμασμένη 
στην άνω πλευρά του ροπάλου. Αριστερά και δεξιά ΗΡΑΚΛΗΑC ΠΟΝΤΩ. Στικτός κύκλος.

Όπως όλες οι πόλεις της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, έτσι και η Ηράκλεια Ποντική προέβη στην 
έκδοση νομισμάτων με την κεφαλή του εκάστοτε αυτοκράτορα να κοσμεί τον εμπροσθότυπο και 
μία εικόνα χαρακτηριστική της ταυτότητας και της ιστορίας της στον οπισθότυπο. Στα δύο παρα-
δείγματα εικονίζεται ο Ηρακλής, επώνυμος ήρωας-θεός της πόλης, στον γνωστό τύπο του Ηρακλή 
Farnese. Δεν είναι απίθανο ένα αντίγραφο του αγάλματος να είχε στηθεί κάπου στην πόλη, αποτε-
λώντας έτσι πρότυπο για τη χρήση του στη νομισματική εικονογραφία.

Για τον εικονογραφικό τύπο, βλ. LIMC IV (1988), λ. Herakles, 762-764, αρ. 681-726, ιδιαίτερα 763, 
αρ. 687-698 στα νομίσματα.

Σ.Δ.

213.
Χαλκό νόμισμα Κω επί Καρακάλλα

198-217 μ.Χ.
Βάρος 17,458 γρ. ΜΔ. 31 χιλ. Άξονας 6
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1898-9 Η΄ 6
Ε: AV K MAΡ ΑΥ ΑΝΤΩΝΕΙΝΟC. Δαφνοστεφής προτομή του Καρακάλλα προς τα δεξιά, με θώρακα 
και στρατιωτικό χιτώνα. Στικτός κύκλος.
Ο: ΚΩΙΩΝ. Άγαλμα σε πλίνθο γενειοφόρου γυμνού Ηρακλή, όρθιου προς τα αριστερά, με ρόπαλο 
και λεοντή στο αριστερό χέρι και φιάλη στο δεξί. Στικτός κύκλος.

Μετά τη μάχη στο Άκτιο το 31 π.Χ., η Κως περιήλθε στη Ρωμαϊκή Επαρχία της Ασίας και η αυτονομία 
της έλαβε τέλος. Η σχεδόν αδιάκοπη νομισματική παραγωγή της στα αυτοκρατορικά χρόνια αρχίζει 
την περίοδο του Αυγούστου, γύρω στο 10 π.Χ., και θα συνεχιστεί μέχρι την περίοδο του Φιλίππου 
Α΄, γύρω στο 248 μ.Χ., με την κοπή χάλκινων νομισμάτων. Οι αγαλματικοί τύποι του Ηρακλή και του 
Ασκληπιού, οι οποίοι απεικονίζονται στα αυτοκρατορικά κωακά νομίσματα της περιόδου των Αντωνί-
νων και των Σεβήρων, θα εμπλουτίσουν το εικονογραφικό θεματολόγιο. O τύπος του Ηρακλή με το 
ρόπαλο, τη λεοντή και τη φιάλη, συνήθως συνοδευόμενος και από βωμό, απεικονίζεται και σε άλλα 
νομίσματα και τέχνεργα της ρωμαϊκής περιόδου (βλ. LIMC IV (1988), λ. Herakles, 800-801). 

Για τον τύπο, βλ. BMC Caria etc., 220, αρ. 248, πίν. ΧΧΧΙΙΙ.12.
Β.Σ.

ΑΛΛΟΙ ΑΓΑΛΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΑΓΑΛΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ 
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214.
Αργυρή δραχμή Καλλάτιδος, Κάτω Μοισία

περ. 330-281 π.Χ.
Βάρος 4,942 γρ. ΜΔ. 19 χιλ. Άξονας 3
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 571/1956
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά.
Ο: Στάχυς, ρόπαλο και γωρυτός. ΚΑΛΛΑΤΙΑ ανάμεσα στα όπλα.

Για τον τύπο, βλ. Talmatchi 2015, 424, 433, πίν. 1, αρ. 1· SNG BM Black Sea, αρ. 201-202· Agora 
Auctions, Numismatic Auction 73 (March 27, 2018), αρ. 32· Auktionshaus H.D. Rauch GmbH, Auction 
107 (November 12, 2018), αρ. 80.

215.
Αργυρό ημίδραχμο Καλλάτιδος, Κάτω Μοισία

περ. 330-281 π.Χ.
Βάρος 2,911 γρ. ΜΔ. 14 χιλ. Άξονας 3
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 572/1956
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά.
Ο: Στάχυς, ρόπαλο και γωρυτός. ΚΑΛΛΑ ανάμεσα στα όπλα.

Για τον τύπο, βλ. Talmatchi 2015, 424, 433, πίν. 1, αρ. 2· SNG BM Black Sea, αρ. 203-204· Savoca 
Numismatik GmbH & Co, KG, Blue Auction 3 (November 25, 2017), αρ. 145· Nomos AG, obolos 9 
(March 25, 2018), αρ. 508.

Η Κάλλατις, αποικία της Ηράκλειας Ποντικής, η οποία ήταν με τη σειρά της αποικία των Μεγά-
ρων, ιδρύθηκε τον 6ο αι. π.Χ. στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στη σημερινή Μανγκάλια στη 
Ρουμανία. Η εικονογραφία των νομισμάτων της Καλλάτιδος, αργυρών και χαλκών, είναι αρκετά 
πλούσια και αντικατοπτρίζει τις λατρείες της πόλης (Ηρακλής, Δήμητρα, Διόνυσος, Απόλλωνας, 
Αθηνά, Άρτεμις, Ερμής), οι οποίες επιβεβαιώνονται και από άλλες πηγές, κυρίως επιγραφικές. Είναι 
ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι οι τύποι στα νομίσματα της πόλης συνδυάζονται μεταξύ τους, και έτσι η 
θεότητα που εικονίζεται στον εμπροσθότυπο συνοδεύεται από τα σύμβολά της στον οπισθότυπο. 
Έτσι βλέπουμε στα αργυρά νομίσματα που φέρουν στον εμπροσθότυπο την κεφαλή του αγένειου 
Ηρακλή (στα χαλκά νομίσματα ο ήρωας εικονίζεται γενειοφόρος) τα όπλα του ήρωα, το ρόπαλο 
και τον γωρυτό, να εικονίζονται στον οπισθότυπο.

ΤΑ ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
ΠΟΛΕΙΣ                 ΚΑΤΩ ΜΟΙΣΙΑ - ΘΡΑΚΗ
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Η λατρεία του Ηρακλή, εκτός από τα νομίσματα, τεκμηριώνεται και μέσα από τις επιγραφικές 
μαρτυρίες, μεταξύ των οποίων σώζεται και μία αναφορά στον ναό του σε μία επιγραφή του 
3ου αι. π.Χ., ενώ o ήρωας-θεός συνοδεύεται σε ορισμένα νομίσματα με τον τίτλο του κτίστη 
(Talmatchi 2015, 424). Η ύπαρξη του στάχυος στον οπισθότυπο αποτελεί ένδειξη της μορφής 
που είχε η οικονομία της περιοχής, η οποία στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό στη γεωργία και κυρίως 
στην καλλιέργεια των δημητριακών (Talmatchi 2015, 428), όπως άλλωστε μαρτυρεί και η σημα-
ντική θέση της Δήμητρας στο πάνθεον της πόλης. Για την έκδοση των νομισμάτων στους τύπους 
Ηρακλής / στάχυς – ρόπαλο – γωρυτός, η Κάλλατις υιοθέτησε τρεις σταθμητικούς κανόνες. Τον 
περσικό, στον οποίο ανήκει το ημίδραχμο αρ. κατ. 215, τον μειωμένο περσικό και βαβυλωνιακό, 
στον οποίο ανήκει η δραχμή αρ. κατ. 214, και τον αττικο-ευβοϊκό. Φαίνεται, δηλαδή ότι άλλαξαν 
δύο ή τρεις φορές σταθμητικό κανόνα προσαρμοζόμενοι στις οικονομικές συνθήκες που επιβάλ-
λονταν από εξωτερικούς παράγοντες (Talmatchi 2015, 427).

Για την Καλλάτιδα, βλ. διάφορες ανακοινώσεις στο Robu - Birzescu 2015 με βιβλιογραφία. Για τη 
νομισματοκοπία της Καλλάτιδος κατά την ελληνιστική εποχή, βλ. Talmatchi 2015, στον ίδιο τόμο.

Σ.Δ.

216.
Χαλκό νόμισμα Περίνθου Θράκης
επί Σεβήρου Αλεξάνδρου

222-235 μ.Χ. 
Βάρος 4,464 γρ. ΜΔ. 21 χιλ. Άξονας 1
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Σταμούλη 289
Ε: Κεφαλή γενειοφόρου Ηρακλή προς τα δεξιά. Από αριστερά προς τα δεξιά, IωNωN KTICTHN. Εντός 
στικτού κύκλου.
Ο: Ρόπαλο. Αριστερά και δεξιά του ροπάλου, σε τέσσερις στίχους ΠΕ – ΡΙΝ / ΘΙ – ΩΝ / ΔΙC – ΝΕΩ / 
ΚΟ – ΡΩΝ. Εντός στεφάνου δρυός.

Η Πέρινθος ιδρύθηκε στη Θράκη στις αρχές του 6ου αι. π.Χ. από τη Σάμο. Η σαμιακή αποικία είχε ιωνική 
καταγωγή, την οποία προέβαλε ιδιαιτέρως στις νομισματικές της εκδόσεις, κυρίως επί Σεβήρου Αλε-
ξάνδρου. Η επιγραφή, λοιπόν, στον οπισθότυπο IωNωN KTICTHN αναφέρεται στην ιστορική ίδρυση 
της Περίνθου. Δεν φαίνεται ωστόσο να υπάρχει άμεση σχέση της αναφοράς στην ιωνική καταγωγή με 
τη μορφή του Ηρακλή που εικονίζεται στον εμπροσθότυπο και το ρόπαλο στον οπισθότυπο (Schönert 
1965, 53, 56). Ο Ηρακλής εικονίζεται ως μυθικός οικιστής της Περίνθου, αναδεικνύοντας έτσι τη μεγά-
λη σημασία που είχε η λατρεία του για την πόλη. Η σημασία αυτή τονίζεται ακόμα περισσότερο με την 
απεικόνιση του χαρακτηριστικού όπλου του, του ροπάλου, στον οπισθότυπο (Schönert 1965, 61). Στο 
παρόν νόμισμα, λοιπόν, έχουμε μία εικονιστική μίξη της ιστορικής και μυθικής ίδρυσης της πόλης. Στο 
ίδιο νόμισμα μνημονεύεται και η δεύτερη Νεωκορία της Περίνθου, που φαίνεται ότι της απονεμήθηκε 
εκ νέου από τον Σεβήρο Αλέξανδρο (Schönert 1965, 21, 26) (βλ. αρ. κατ. 14).

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. Schönert 124, αρ. 213.1, πίν. 8.
Σ.Δ.

ΤΑ ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
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217.
Χαλκός οβολός Θάσου, Θράκη

335-310 π.Χ.
Βάρος 9,367 γρ. ΜΔ. 21 χιλ. Άξονας 9
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1913-4, IH΄ 4
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή με λεοντή, που δένει στον λαιμό, προς τα δεξιά.
Ο: Τόξο και ρόπαλο. Ανάμεσα στα όπλα ΘΑΣΙΟΝ. Εντός του τόξου δυσδιάκριτο σύμβολο, θύρσος (;).

Η Θάσος χρησιμοποίησε συστηματικά στην εικονογραφία του οπισθοτύπου των πρώτων χαλκών της 
εκδόσεων τα όπλα του Ηρακλή. Στις αρχές του 4ου αι. π.Χ. το νησί εισάγει τη χαλκή νομισματοκοπία, η 
οποία, όπως συνέβη σταδιακά σε όλες τις πόλεις σε αυτόν τον αιώνα, αντικατέστησε τις μικρές αργυρές 
εκδόσεις με χαλκές, αφού αποδεικνύονταν πλέον ιδιαιτέρως δύσχρηστες. Τα χαλκά νομίσματα, όπως και 
τα σημερινά χαρτονομίσματα, έχουν ονομαστική αξία, ή οποία άλλοτε υποδηλώνεται μέσω των τύπων 
και άλλοτε μέσω των παραπληρωματικών συμβόλων που απεικονίζονται συνήθως στον οπισθότυπο. Τα 
χαλκά νομίσματα που εξέδωσε η Θάσος στηρίχθηκαν σε έναν χαλκού βάρους 1,50 γρ. κατά μέσο όρο. 
Μετά το 360 π.Χ. καθιερώνεται η έκδοση χαλκών νομισμάτων ονομαστικής αξίας ενός οβολού, με βάρος 
περ. 9-10 γρ.

Για τη χαλκή νομισματοκοπία της Θάσου, βλ. Picard 2000, 307-308, και εικ. 273 για τον τύπο.
Σ.Δ.

218.
Αργυρό ημίδραχμο Θάσου, Θράκη

2ος αι. π.Χ.
Βάρος 1,516 γρ. ΜΔ. 13 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Θεοχάρη 1414
Ε: Κεφαλή Διονύσου προς τα δεξιά.
O: Επιγραφή ΘΑΣΙΩΝ, ρόπαλο σε στεφάνι.

Η λατρεία του ήρωα ενίοτε υποδηλώνεται μόνον από τα κατεξοχήν σύμβολά του, το ρόπαλο και 
τη λεοντή. Πολλές περιοχές χρησιμοποίησαν τα σύμβολα και όπλα του ήρωα, είτε ως κύριους ει-
κονογραφικούς τύπους, είτε ως παραπληρωματικά σύμβολα, όπως η Ηράκλεια της Ιωνίας, στους 
πρόποδες του όρους Λάτμου, η Κάλλατις στον Εύξεινο Πόντο κ.ά. Έτσι και στη Θάσο, στο πάνθεον 
της οποίας ο Ηρακλής κατείχε ιδιαίτερη θέση, εικονίστηκαν τα όπλα του, το τόξο και το ρόπαλο, 
στον οπισθότυπο των αργυρών ημιδράχμων του νησιού. Σύμβολα όχι μόνο του ήρωα, αλλά και της 
επικράτησης του δικαίου, κατείχαν μία ιδιαίτερη νοηματική θέση στη νομισματική εικονογραφία της 
Θάσου για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.

Για τον τύπο, βλ. SNG Cop. Thrace, αρ. 1036.
Γ.Κ.
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219.
Αργυρό τετράδραχμο Αμφαξίων, Μακεδονία

β΄ τέταρτο 2ου αι. π.Χ.
Βάρος 16,677 γρ. ΜΔ. 31 χιλ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Σαρόγλου 970
Ε: Μακεδονική ασπίδα διακοσμημένη με στρόβιλους.
Ο: ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΜΦΑΞΙΩΝ. Ρόπαλο σε στεφάνι βελανιδιάς, δυο μονογραφήματα.

Η Αμφαξίτιδα είναι περιοχή της Μακεδονίας, η οποία περιλαμβάνει την κοιλάδα του ποταμού 
Αξιού. Δυτικά συνόρευε με την Κρηστονία και ανατολικά με τη Μυγδονία. Ασπίδα με στρόβιλο έχει 
χρησιμοποιηθεί επίσης για τον εμπροσθότυπο νομισμάτων τα οποία αποδίδονται στον βασιλιά 
Περσέα. Αντίστοιχος τύπος με ρόπαλο σε στεφάνι βελανιδιάς έχει χρησιμοποιηθεί ως οπισθό-
τυπος στα τετράδραχμα της πρώτης και της δεύτερης μερίδας, στην οποία ανήκε η Αμφαξίτιδα. 
Τα τετράδραχμα των Αμφαξίων είναι πολύ σπάνια και οι λιγοστές διαφορετικές σφραγίδες που 
χρησιμοποιήθηκαν για την κοπή τους υποδηλώνουν ότι η διάρκεια έκδοσής τους ήταν σύντομη. Για 
τον λόγο αυτόν δεν μπορούν να χρονολογηθούν με μεγάλη ακρίβεια.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. SNG Saroglos, αρ. 970· Τουράτσογλου 2010, 17, εικ. α.
Θ.Κ.

220.
Χαλκό νόμισμα Αμφαξίων, Μακεδονία

β΄ τέταρτο 2ου αι. π.Χ.
Βάρος 10,75 γρ. ΜΔ. 23 χιλ. Άξονας 6
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1253αα
Ε: Κεφαλή Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά
Ο: Ρόπαλο σε στεφάνι βελανιδιάς, επιγραφή ΑΜΦΑΞΙΩΝ, μονογράφημα.

Τα νομίσματα αυτά χρονολογούνται συνήθως την περίοδο των τελευταίων Αντιγονιδών ή λίγο αργό-
τερα. Ο μικρός αριθμός διαφορετικών σφραγίδων που χρησιμοποιήθηκαν για την κοπή τους υποδη-
λώνει ότι η διάρκεια έκδοσής τους ήταν σύντομη και για τον λόγο αυτόν δεν μπορούν να χρονολογη-
θούν με ακρίβεια. Η Αμφαξίτιδα ανήκε στη δεύτερη από τις τέσσερις μερίδες στις οποίες διαίρεσαν οι 
Ρωμαίοι τη Μακεδονία μετά τη μάχη της Πύδνας. Χάλκινα νομίσματα με τους ίδιους τύπους κόπηκαν 
αργότερα στο όνομα της Θεσσαλονίκης και για τον λόγο αυτόν ο συγκεκριμένος τύπος των Μακεδό-
νων Αμφαξίων θα μπορούσε να αποδοθεί στο νομισματοκοπείο της Θεσσαλονίκης.

Για τον τύπο, βλ. BMC Macedonia, 2· Τουράτσογλου 1993, πίν. VI, αρ. 10.
Θ.Κ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΤΑ ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
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221.
Χαλκό νόμισμα Σκοτούσσας, Θεσσαλία

3ος αι. π.Χ.
Βάρος 7,088 γρ. ΜΔ. 22 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1784δ
Ε: Κεφαλή γενειοφόρου Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά. 
Ο: ΣΚΟΤΟΥΣΑΙΩΝ. Ρόπαλο προς τα αριστερά.

Όπως και στις αργυρές κοπές της Σκοτούσσας του 4ου αι. π.Χ., ημίδραχμα και τριημιωβόλια (βλ. αρ. 
κατ. 23-24), ο ίδιος εικονογραφικός τύπος με την κεφαλή του Ηρακλή με λεοντή, γενειοφόρου σε 
ώριμη ηλικία, κόσμησε και την εμπρόσθια όψη των χάλκινων κοπών της πόλης του 3ου αι. π.Χ. Την 
περίοδο αυτή, το άλογο της πίσω όψης των αργυρών νομισμάτων αντικαθίσταται από το βασικό 
όπλο του ήρωα, το ρόπαλο, και επιπλέον αναγράφεται το εθνικό όνομα ΣΚΟΤΟΥΣΑΙΩΝ. Η διάρκεια 
της προβολής του ήρωα στη νομισματοκοπία της Σκοτούσσας μαρτυρά τη σημαίνουσα θέση του, 
η οποία τεκμαίρεται περαιτέρω με τη λατρεία του ημίθεου στην πόλη.

Για τον τύπο και τη λατρεία του Ηρακλή, βλ. Hoover 2014, 174-176, 607· Rogers 1932, 549, εικ. 
305· Moustaka 1983, 66-67.

Α.Ν.

222.
Αργυρή δραχμή Αλυζίας, Ακαρνανία

τέλη 5ου αι. – αρχές 4ου αι. π.Χ.
Βάρος 2,304 γρ. ΜΔ. 14 χιλ. Άξονας 6
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 564/1956
Ε: Κεφαλή γενειοφόρου Ηρακλή με λεοντή σε απόδοση τριών τετάρτων προς τα αριστερά.
Ο: Φαρέτρα και τόξο. Δεξιά, κάτω και αριστερά Δ-Ρ-Α.

Το νόμισμα αυτό συνήθως αποδίδεται στην Ηράκλεια Τραχίνια, σε έναν συσχετισμό με τη γειτονική 
της Οίτη, όπου, σύμφωνα με τον μύθο, ο Ηρακλής δώρισε τα όπλα του στον Φιλοκτήτη, τον μο-
ναδικό που υποχώρησε και υπάκουσε στο να ανάψει τη φωτιά στην οποία θα καιγόταν ο μυθικός 
ήρωας. Επίσης, η μορφή στον εμπροσθότυπο, λόγω της ομοιότητας στην απόδοση, ταυτιζόταν με 
τον Αχελώο, ενώ στον οπισθότυπο η φαρέτρα έχει σε κάποιες περιπτώσεις ταυτιστεί ως ρόπαλο. 
Όσον αφορά την επιγραφή στον οπισθότυπο, η Psoma (2007, 14, 18-19, εικ. 17) το συσχετίζεται 
πειστικά με την αξία του νομίσματος, το ΔΡΑ δηλαδή σημαίνει δραχμή.

Για τον τύπο, βλ. BCD Akarnanien und Aitolien, αρ. 171 (η μορφή στον εμπροσθότυπο ταυτίζεται 
λανθασμένα με τον Αχελώο)· Classical Numismatic Group, Electronic Auction 268 (November 16, 
2011), 83. Για τον μύθο, βλ. Grimal 1991, 269-270, λ. Ηρακλής· Hornblower 1992, 182, 186-187. 
Για τη λατρεία του Ηρακλή στην Αλύζια, βλ. αρ. κατ. 30.

Σ.Δ.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
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223.
Χαλκό νόμισμα Λευκάδος, Ακαρνανία 

167-100 π.Χ.
Βάρος 4,132 γρ. ΜΔ. 19 χιλ. Άξονας 5
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Μουρούζη 818
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή προς τα δεξιά. Η λεοντή δεμένη στον λαιμό πέφτει στους ώμους του. 
Εντός στικτού κύκλου.
Ο: Ρόπαλο. Επάνω ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ, κάτω μονογράφημα και ΔΙΩΝ. Εντός στεφάνου δρυός.

Για τον τύπο, βλ. αρ. κατ. 36 και BCD Akarnanien und Aitolien, αρ. 329.

224.
Χαλκό νόμισμα Λευκάδος, Ακαρνανία

167-100 π.Χ.
Βάρος 3,276 γρ. ΜΔ. 18 χιλ. Άξονας 7
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 627/1956
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή προς τα δεξιά. Η λεοντή δεμένη στον λαιμό πέφτει στους ώμους του. 
Εντός στικτού κύκλου.
Ο: Ρόπαλο. Επάνω ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ, κάτω μονογράφημα και ΔΙΩΝ. Εντός στεφάνου δρυός.

Για τον τύπο, βλ. αρ. κατ. 36 και BCD Akarnanien und Aitolien, αρ. 329.

ΤΑ ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
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225.
Χαλκό νόμισμα Λευκάδος, Ακαρνανία 

167-100 π.Χ.
Βάρος 5,772 γρ. ΜΔ. 20 χιλ. Άξονας 1
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Μουρούζη 873
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή προς τα δεξιά. Η λεοντή δεμένη στον λαιμό πέφτει στους ώμους του. 
Εντός στικτού κύκλου.
Ο: Ρόπαλο. Επάνω και δεξιά ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ, κάτω ΦΙΛΩΛ[.]. Εντός στεφάνου δρυός.

Για τον τύπο, βλ. BCD Akarnanien und Aitolien, αρ. 323-328 (διαφορετικός υπεύθυνος κοπής).

Η σειρά αυτή των νομισμάτων με την κεφαλή του αγένειου Ηρακλή, είτε αυτός φορά τη λεοντή 
στην κεφαλή του είτε είναι απλά δεμένη στον λαιμό του και πέφτει στους ώμους του, φέρει στον 
οπισθότυπο το χαρακτηριστικό του όπλο, το ρόπαλο. Εκτός από το εθνικό, το οποίο αναγράφεται 
ανάλογα με τον προσφερόμενο χώρο, χωρίς να υπάρχει προηγούμενος σχεδιασμός του τύπου και 
υπολογισμός της έκτασής του, όπως φαίνεται στο αρ. κατ. 225, αναγράφεται και το όνομα του 
υπεύθυνου κοπής. Ο υπεύθυνος κοπής των αρ κατ. 223-224 συναντάται και σε άλλα παραδείγμα-
τα του ιδίου τύπου, σε αντίθεση με τον υπεύθυνο κοπής του αρ. κατ. 225, το όνομα του οποίου δεν 
μαρτυρείται σε κάποιο άλλο γνωστό παράδειγμα.

Σ.Δ.

226.
Χαλκό νόμισμα Θήβα, Βοιωτία

315-288 π.Χ.
Βάρος 1,75γρ. ΜΔ. 13 χιλ. Άξονας 3
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Σούτζου 596
Ε: Κεφαλή νεαρού Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά.
O: Θύρσος και ρόπαλο και μεταξύ τους η επιγραφή ΘΗΒΑΙΩΝ.

Το 315 π.Χ. ο Κάσσανδρος ανοικοδόμησε την πόλη της Θήβας, που είχε καταστρέψει ο Αλέξαν-
δρος Γ΄. Παρόλο που η Θήβα δεν απέκτησε ξανά την δύναμη και την αίγλη που είχε πριν από 
την καταστροφή, εξέδωσε κατά την περίοδο αυτή έως και το 288 π.Χ. νομίσματα για την κάλυψη 
των αναγκών της ανοικοδόμησής της. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας ανάκαμψης η πόλη 
προέβαλε στα νομίσματά τις μορφές και τα σύμβολα των δύο σημαντικότερων θεοτήτων που 
λατρεύονταν σε αυτήν, του Ηρακλή με σύμβολο το ρόπαλο και του Διονύσου με σύμβολό του 
τον θύρσο.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. SNG Soutzos, αρ. 596. Για τον τύπο, βλ. SNG Cop. Aetolia – 
Euboea, αρ. 373-374· SNG Christomanos Italie-Eubée, αρ. 761-764· BMC Central Greece, 87, αρ. 
201-203, πίν. XVI.1· Hunterian, 41, αρ. 14, πίν. XXXIII. 4· SNG KIKPE, αρ. 552.

Γ.Κ.

ΒΟΙΩΤΙΑ
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227.
Αργυρό τριώβολο Πρώννων, Κεφαλληνία

περ. 370 π.Χ.
Βάρος 2,209 γρ. ΜΔ. 15 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Μουρούζη 953
Ε: Κεφαλή Κεφάλου προς τα αριστερά.
Ο: Ρόπαλο. Επάνω και κάτω ΠΡΩΝΝΩΝ.

Οι Πρόννοι μαζί με την Πάλη, την Κράνη και τη Σάμη αποτελούσαν την τετράπολη της Κεφαλληνίας 
κατά την κλασική εποχή. Παρόλο που δεν διαθέτουμε πολλά στοιχεία, φαίνεται ότι υπήρχε λατρεία 
του Ηρακλή στην περιοχή. Το ρόπαλο του ήρωα που απεικονίζεται στον οπισθότυπο της αργυρής 
αυτής σπάνιας έκδοσης συναντάται και σε έναν παρόμοιο τύπο στα χαλκά νομίσματα που εξέδωσε 
η πόλη, κατά τον 3ο αι. π.Χ. (BMC Peloponnesus, 89, αρ. 1-2).

Για τον τύπο, βλ. Dorotheum, November 2015 Auction, αρ. 734 (ίδιες σφραγίδες).
Σ.Δ.

228.
Χαλκό νόμισμα Λακεδαίμονος

7-2 π.Χ.
Βάρος 3,59 γρ. ΜΔ. 20 χιλ. Άξονας 6
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Σούτζου 1065
Ε: Κεφαλή γενειοφόρου Ηρακλή προς τα δεξιά.
Ο: ΛAKЄΔAIMONIΩN. Ρόπαλο, σε στικτό κύκλο.

Η χάλκινη κοπή με την κεφαλή του γενειοφόρου Ηρακλή στην εμπρόσθια όψη και το ρόπαλο 
του ήρωα με το εθνικό ΛAKЄΔAIMONIΩN στην πίσω όψη ανήκει στην ομάδα των ανεπίγραφων 
νομισμάτων της Σπάρτης που κόπηκαν το 7-2 π.Χ., ανάμεσα στην περίοδο του φιλορωμαίου Σπαρ-
τιάτη Ευρυκλή (31-2 π.Χ.) και του γιου του Γαΐου Ιουλίου Λάκωνα (2 π.Χ. – 31 μ.Χ.). Ο Ευρυκλής, 
λόγω των στενών δεσμών του με τον Αύγουστο είχε εξασφαλίσει στην οικογένειά του ηγεμονική 
θέση σε ολόκληρη τη Λακωνία, συμπεριλαμβανομένης και της Σπάρτης. Έκοψε νομίσματα για τον 
Αύγουστο, τη Λιβία και τον Αγρίππα. Την περίοδο της εξορίας του Ευρυκλή 7-2 π.Χ., η εν λόγω 
χάλκινη κοπή φαίνεται ότι ακολουθεί τους εικονογραφικούς νομισματικούς τύπους της Σπάρτης 
της ελληνιστικής περιόδου.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. SNG Soutzos, αρ. 1065. Για τον τύπο, βλ. Grunauer von 
Hoerschelmann 1978, Ομάδα XXXI, 3, Σειρά 1-6· RPC I, αρ. 1108.

Α.Ν.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΤΑ ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
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229.
Αργυρό ημίδραχμο Άργους

περ. 271 π.Χ.
Βάρος 2,3 γρ. ΜΔ. 15 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Σούτζου 1073
Ε: Κεφαλή της νύμφης Νεμέας προς τα δεξιά, με ταινία.
Ο: Άρπα πάνω από ρόπαλο προς τα δεξιά, σε στεφάνι από άγριο σέλινο, με το δέσιμο κάτω.

Η συγκεκριμένη αργυρή κοπή αποτελεί ένα από τα αινίγματα των νομισματικών τύπων του Άργους. 
Αν και στο παρελθόν είχε αποδοθεί λανθασμένα στην Τίρυνθα, η σύγχρονη έρευνα δέχεται ως εκ-
δίδουσα αρχή το Άργος. Η γυναικεία κεφαλή με ταινία στην εμπρόσθια όψη αποδίδεται στη νύμφη 
Νεμέα, καθώς η ταινία, την οποία φοράει στις σπάνιες απεικονίσεις της στην ελληνική τέχνη, συνδέε-
ται με τον Ηρακλή και τον πρώτο του άθλο, τη θανάτωση του λέοντα της Νεμέας. Το στεφάνι άγριου 
σέλινου στην πίσω όψη συνδέεται, επίσης, στενά με τους αθλητικούς αγώνες στη Νεμέα αφού ήταν 
το έπαθλο των νικητών (Λουκιανός, Ανάχαρσις, 9), ενώ το ρόπαλο και η άρπα εμφανίζονται συχνά 
ως σύμβολα στα αργυρά νομίσματα του Άργους. Πρόκειται για μια σπάνια σειρά ημιδράχμων που 
κόπηκε στα τέλη του 4ου αι. π.Χ. ή στις αρχές του 3ου αι. π.Χ. Τα εν λόγω νομίσματα εκδόθηκαν από 
το Άργος στο πλαίσιο της διεξαγωγής των Νεμέων ή, πιθανώς, για τον εορτασμό της οριστικής μετα-
φοράς της τέλεσης των Αγώνων από τις Κλεωνές στην αργολική πόλη  περίπου το 271 π.Χ.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. SNG Soutzos, αρ. 1073. Για τον τύπο, βλ. BMC Peloponnesus, αρ. 
47· Hoover 2011, 157, 669· LIMC VI, 733, αρ. 1· Miller 1982, 100-108.

Α.Ν.

230.
Αργυρό ημίδραχμο Ηράκλειας, Πόντος

4ος αι. π.Χ.
Βάρος 2,417 γρ. ΜΔ. 13 χιλ. Άξονας 5
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 548/1956
Ε: Κεφαλή γενειοφόρου Ηρακλή με λεοντή προς τα αριστερά.
O: ΗΡΑΚ-ΛΕΙΑ. Ρόπαλο φαρέτρα και τόξο.

Η Ηράκλεια, χρησιμοποίησε ευρέως την απεικόνιση του ήρωα και των όπλων του στα νομίσματά 
της, ενώ τους ίδιους εικονογραφικούς τύπους χρησιμοποιεί και στα σταθμία της, που χρονολογού-
νται μεταξύ του 350 και του 250 π.Χ. (Killen 2017).

Για τον τύπο, βλ. SNG France 7, 54-55, αρ. 196-198.
Γ.Κ.

ΠΟΝΤΟΣ
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231.
Χαλκό νόμισμα Κίου, Βιθυνία

70-50 π.Χ.
Βάρος 9,44 γρ. ΜΔ. 24 χιλ. Άξονας 3
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1892/3, Λ΄ 7
Ε: Γενειοφόρος κεφαλή Ηρακλή προς τα δεξιά, με διάδημα.
Ο: ΠΡΟΥCIEΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟC ΘΑΛΑCCHI. Ρόπαλο και γωρυτός.

Η πόλη της Κίου, μετά την πολιορκία και καταστροφή της από τον Προυσία Α΄ με τη βοήθεια του Φίλιπ-
που Ε΄ το 202 π.Χ., δόθηκε στον πρώτο, ο οποίος την επανίδρυσε με το όνομα Προυσιάς ή προς Υπίω 
ή προς θαλάσση (Hoover 2012, 183). Η Κίος, ήδη από τον 3ο αι. μέχρι και τον 1ο αι. π.Χ., υιοθετεί για 
την εικονογραφία των χάλκινων νομισμάτων την κεφαλή και τα όπλα του Ηρακλή, τα οποία απεικονί-
ζονται επίσης ως δηλωτικά της εκδίδουσας αρχής στα μεταθανάτια τετράδραχμα του Λυσίμαχου, που 
κόβονται από την πόλη ανάμεσα στο 270 και το 240 π.Χ. (Hoover 2012, 184, 186-188). Οι φιλολογικές 
πηγές συνδέουν την ίδρυση της Κίου με τον μύθο της Αργοναυτικής εκστρατείας, σύμφωνα με τον 
οποίο, η Αργώ προσάραξε στον ποταμό Κιανό, λόγω ενός σπασμένου κουπιού και ο Ηρακλής, μέρος 
του πληρώματος, μαζί με μία ομάδα ανδρών, προκειμένου να βρουν κατάλληλο κορμό δέντρου, έψαξαν 
στα δάση της Βιθυνίας, όπου χάθηκε ο Ύλας, φίλος του ήρωα. Σε ανάμνηση του γεγονότος, θεσμοθετή-
θηκε στην Κίο ετήσια γιορτή στην οποία οι κάτοικοι αναζητούσαν τον Ύλα με ορειβασία και έξοδο προς 
τα δάση. Μία εκδοχή του μύθου αναφέρει ότι ένας από τους ναύτες που έμειναν προς αναζήτηση του 
άτυχου άνδρα, έχτισε την πόλη της Κίου, δίνοντας το όνομά του. Η άλλη εκδοχή αναφέρει ότι ο Αργο-
ναύτης Πολύφημος έχτισε την πόλη, στην οποία έδωσε το όνομα του ποταμού της περιοχής (Αναγνώ-
στου 2005). Επίσης, σε ορισμένα νομίσματα της Κίου αυτοκρατορικών χρόνων, τα οποία απεικονίζουν 
τον Ηρακλή και τα όπλα του, αναγράφεται και η επιγραφή ΚΤΙCTHC (RPC I, 2022-2025). 

Για τον τύπο, βλ. SNG Cop. Bosporus – Bithynia, αρ. 386· SNG von Aulock, αρ. 508· Hoover 2012, αρ. 561.
Β.Σ.

232.
Αργυρό κιστοφορικό δίδραχμο Εφέσου, Ιωνία

2ος αι. π.Χ.
Βάρος 6,028 γρ. ΜΔ. 24 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 573/1956
Ε: Ρόπαλο πάνω στο οποίο ακουμπά η λεοντή, σε στεφάνι κισσού.
Ο: ΕΦΕ. Βότρυς πάνω σε φύλλου κισσού. Στο πεδίο δεξιά, κεφαλή Άρτεμης προς τα δεξιά με τόξο 
στον ώμο.

Η ακριβής έναρξη κοπής των κιστοφορικών νομισμάτων κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 
2ου αι. π.Χ. από το βασίλειο των Ατταλιδών παραμένει έως σήμερα αβέβαιη (Marcellesi 2012, 132-145· 
Meadows 2013, 175-178). Τα εν λόγω νομίσματα, τετράδραχμα και υποδιαιρέσεις, τα οποία εκδόθηκαν 
από τα νομισματοκοπεία της Περγάμου, της Εφέσου, των Σάρδεων, των Τράλλεων, της Απάμειας και της 
Λαοδίκειας, ακολουθούν έναν νέο σταθμητικό κανόνα και μία νέα εικονογραφία, η οποία σύμφωνα με 
την Ε. Kosmetatou (1994) συνδέεται με την «εθνική» μυθολογία των Ατταλιδών. Συγκεκριμένα, η πα-
ράσταση της cista mystica με το φίδι στην πρόσθια όψη των τετραδράχμων παραπέμπει στoν μύθο του 

ΒΙΘΥΝΙΑ - ΙΩΝΙΑ - ΚΑΡΙΑ
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Εριχθόνιου και στην Αθηνά, την κατεξοχήν θεότητα του βασιλείου της Περγάμου. Το στεφάνι από κισσό, 
καθώς και ο βότρυς πάνω σε φύλλο κισσού αναφέρονται στον Διόνυσο Καθηγέμωνα. Ο γωρυτός με τα 
δύο φίδια στην πίσω όψη των τετραδράχμων, καθώς και το ρόπαλο με τη λεοντή που απεικονίζεται στην 
πρόσθια όψη των υποδιαιρέσεων παραπέμπει στον Ηρακλή, μυθικό πρόγονο της δυναστείας των Αττα-
λιδών και πατέρα του Τήλεφου, ιδρυτή της πόλης της Περγάμου (Marcellesi 2012, 50 και 117). Ωστόσο, 
οι Ατταλίδες της Περγάμου προωθούσαν και έναν δεύτερο μύθο ίδρυσης της δυναστείας τους, από τον 
Πέργαμο, τον γιο της Ανδρομάχης και του Νεοπτόλεμου, γιου του Αχιλλέα, από τον οποίο υποτίθεται ότι 
κατάγεται και ο Αλέξανδρος μέσω της μητέρας του Ολυμπιάδας. Αυτές οι δύο εκδοχές ίδρυσης του βα-
σιλείου είχαν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν την αξίωση των Ατταλιδών ότι είναι νόμιμοι κληρονόμοι του 
Αλεξάνδρου, παρέχοντας στο βασίλειο ένα μείγμα ελληνικών και τρωικών προγόνων και αντικατοπτρίζο-
ντας τις διαφορετικές εθνότητες του πληθυσμού του, με σκοπό, σύμφωνα με την Ε. Stafford (2012, 149), 
της απόσπασης της προσοχής από τις χαμηλές καταβολές των ίδιων των Ατταλιδών.

Στο εν λόγω δίδραχμο της Εφέσου, εκτός από την αναγραφή του εθνικού στην πίσω όψη, απεικονίζεται 
ως σύμβολο η κεφαλή της Άρτεμης Εφεσίας, δηλωτικό του νομισματοκοπείου.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. Kleiner-Noe 1977, 50, Σειρά 33, πίν. XVI. 3.
Β.Σ.

233.
Αργυρό τετράδραχμο Ερυθρών, Ιωνία

330-300 π.Χ.
Βάρος 13,729 γρ. ΜΔ. 24 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 565/1956
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά.
Ο: ΕΡΥ και ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (υπεύθυνος κοπής). Ρόπαλο και γωρυτός. Στο πεδίο δεξιά γλαύκα.

Για τον τύπο, βλ. SNG Cop. Ionia 2, Erythrae – Priene, αρ. 573.



313

234.
Αργυρή δραχμή Ερυθρών, Ιωνία

330-300 π.Χ.
Βάρος 3,64 γρ. ΜΔ. 16 χιλ. Άξονας 3
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Σούτζου 1418
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά.
Ο: ΕΡΥ και ΑΠΕΛΛΑΣ (υπεύθυνος κοπής). Ρόπαλο και γωρυτός. Στο πεδίο δεξιά γλαύκα.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. SNG Soutzos, αρ. 1418. Για τον τύπο, βλ. SNG Cop. Ionia 2, 
Erythrae – Priene, αρ. 582-583.

235.
Χαλκό νόμισμα Ερυθρών, Ιωνία

300 π.Χ.
Βάρος 12,92 γρ. ΜΔ. 22 χιλ. Άξονας 10
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 5297 στ΄
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά.
Ο: ΕΡΥ και ΓΛΑΥΚΟΣ (υπεύθυνος κοπής). Ρόπαλο και γωρυτός. Χωρίς σύμβολο.

Για τον τύπο, βλ. SNG Cop. Ionia 2, Erythrae – Priene, αρ. 620-624. 

Σύμφωνα με τις φιλολογικές πηγές, τα όπλα του Ηρακλή, όπως το ρόπαλο, η φαρέτρα, το τόξο και 
τα βέλη αποτελούν δώρα των Ολύμπιων θεών (βλ. LIMC IV, 729). Για τη λατρεία του Ηρακλή στις 
Ερυθρές, βλ. αρ. κατ. 60-63)

Β.Σ.

ΤΑ ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
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236.
Χαλκό νόμισμα Αλίνδων, Καρία

2ος αι. π.Χ.
Βάρος 6,41 γρ. ΜΔ. 18 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Σούτζου 1455
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή προς τα δεξιά, με λεοντή.
Ο: ΑΛΙΝΔΕΩΝ. Ρόπαλο πάνω στο οποίο ακουμπά η λεοντή, σε στεφάνι βαλανιδιάς.

Στην αρχαιότητα, τα Άλινδα, οχυρωμένη πόλη ήδη από το πρώτο μισό του 4ου αι. π.Χ., προστάτευαν 
τον δρόμο πρόσβασης στη βόρεια Καρία, ο οποίος ενώνεται με την κύρια αρτηρία βορρά-νότου που 
συνδέει τις Τράλλεις και τον Φύσκο με τα Αλάβανδα. Τα Άλινδα αναφέρονται στους φορολογικούς κα-
ταλόγους της Α΄ Αθηναϊκής Συμμαχίας, ήδη από την ίδρυσή τους το 478/7 π.Χ. Η οικονομική ακμή της 
πόλης υποδηλώνεται από το σημαντικό μέγεθος της ετήσιας εισφοράς της, συγκριτικά με εκείνο των 
Μυλάσων και της Αλικαρνασσού. Σύμφωνα με τις φιλολογικές πηγές, από το 340 π.Χ. τα Άλινδα ανήκαν 
στη βασίλισσα Άδα της δυναστείας των Εκατομνιδών, η οποία το 334 π.Χ. προσέφερε την πόλη στον 
Αλέξανδρο. Στους ελληνιστικούς χρόνους, τα Άλινδα, μαζί με άλλες έξι Καρικές πόλεις άνηκαν στους 
Χρυσαορείς της Καρίας, μία ομοσπονδία πόλεων με λατρευτικό κέντρο το ιερό του Διός Χρυσαορέως 
κοντά στη Στρατονίκεια. Σύμφωνα με τις επιγραφικές πηγές, τα Άλινδα ήταν πιθανόν η επίσημη κατοικία 
του Ολύμπιχου, στρατηγού του Σελεύκου Β΄ και μετέπειτα του Φίλιππου Ε΄, καθώς και το διοικητικό 
κέντρο της Βόρειας Καρίας στα τέλη του 3ου αι. π.Χ. Οι τύποι των χάλκινων νομισμάτων τους που 
εκδίδονται στους ελληνιστικούς και αυτοκρατορικούς χρόνους, αναφέρονται κυρίως στη λατρεία του 
Ηρακλή, ωστόσο η θεότητα η οποία λατρευόταν στο ιερό της πόλης, παραμένει αβέβαιη (Konency – 
Ruggendorfer 2014, 709-712·Gabrielsen 2011· Flensted-Jensen 2004, 1111).

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. SNG Soutzos, αρ. 1455· SNG Cop. Caria 1, Alabanda – Orthosia, αρ. 17.
Β.Σ.

237.
Αργυρό τετράδραχμο Κω, Καρία

280-250 π.Χ.
Βάρος 14,07 γρ. ΜΔ. 25 χιλ. Άξονας 5
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 570/1956
Ε: Αγένειος κεφαλή Ηρακλή προς τα δεξιά με λεοντή.
Ο: ΚΩΙΟΝ και ΤΙΜΟΛΥΚΟΣ (υπεύθυνος κοπής). Καρκίνος και γωρυτός εντός έγκοιλου στικτού 
τετραγώνου.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. Στεφανάκη 2012, αρ. 741.
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238.
Αργυρό δίδραχμο Κω, Καρία

280/70-250 π.Χ.
Βάρος 5,309 γρ. ΜΔ. 21 χιλ. Άξονας 11
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1894/5 Η΄ 3214
Ε: Αγένειος κεφαλή Ηρακλή προς τα δεξιά με λεοντή.
Ο: ΚΩΙΟΝ και ΝΙΚΩΝ (υπεύθυνος κοπής). Καρκίνος και ρόπαλο εντός στικτού τετραγώνου.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. Στεφανάκη 2012, αρ. 956.

239.
Αργυρή δραχμή Κω, Καρία

270/60-201/0 π.Χ.
Βάρος 2,993 γρ. ΜΔ. 17 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Θεοχάρη 1539
Ε: Γενειοφόρος κεφαλή Ηρακλή προς τα δεξιά με λεοντή.
Ο: ΚΩΙΟΝ και ΦΙΛΙΝΟΣ (υπεύθυνος κοπής). Καρκίνος και ρόπαλο.

Για τον τύπο, βλ. Στεφανάκη 2012, αρ. 1181

Οι παραστάσεις του καρκίνου, του ροπάλου και του γωρυτού στα κωακά νομίσματα πιθανόν πα-
ραπέμπουν στις νίκες του Ηρακλή, καθώς και στη σημαντική λατρεία του θεού-ήρωα στο νησί (βλ. 
αρ. κατ. 64-68). 

Β.Σ.

ΤΑ ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
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240.
Χαλκό νόμισμα Κοινού Βοιωτών

379-338 π.Χ.
Βάρος 1,82 γρ. ΜΔ. 13 χιλ. Άξονας 10
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Σούτζου 607
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή προς τα αριστερά, με λεοντή.
Ο: ΟΛΥΜ (υπεύθυνος κοπής). Ρόπαλο και τόξο.

H έκδοση ενός κοινού νομίσματος από το Κοινό των Βοιωτών, η ύπαρξη του οποίου μαρτυρείται ήδη 
από τον 6ο αι. π.Χ., τοποθετείται γύρω στα τέλη του 5ου αι. με την κοπή μίας σειράς αργυρών στατή-
ρων και υποδιαιρέσεων, πιθανόν στο νομισματοκοπείο της Θήβας, έδρα του Κοινού, που ακολουθούν 
τον αιγινητικό σταθμητικό κανόνα. Στην πρόσθια όψη απεικονίζεται η βοιωτική ασπίδα, εθνικό έμβλημα 
των Βοιωτών και στην πίσω, αμφορέας που συνοδεύεται από την επιγραφή ΒΟΙΩ, η οποία μετέπειτα 
θα αντικατασταθεί από την συντετμημένη μορφή των ονομάτων των βοιωταρχών ή των υπευθύνων 
κοπής, οι οποίοι εκδίδουν παράλληλα τις εν λόγω χάλκινες κοπές με την κεφαλή του Ηρακλή στην 
πρόσθια όψη και το ρόπαλο, συνοδευόμενο από διάφορα σύμβολα, κυρίως τόξο, αλλά και ασπίδα, 
βέλος, κηρύκειο ή θύρσο (BCD Boiotia, αρ. 99-106). To όνομα ΟΛΥΜ αναγράφεται, λοιπόν, και στους 
αργυρούς στατήρες του Κοινού (Hepworth 1998, πίν. ΧΙΙ, 77-78).

H σημαντική λατρεία του Ηρακλή στην περιοχή επιβεβαιώνεται από τις γραπτές και τις αρχαιολογικές 
πηγές (Schachter 1986, 1-36). Σύμφωνα με την επικρατέστερη παράδοση, η σύλληψη και η γέννηση του 
Ηρακλή τοποθετείται στην Θήβα, όπου διένυσε το μεγαλύτερο μέρος της παιδικής του ηλικίας και της 
νεότητάς του. Ωστόσο, η καταγωγή των γονέων του ήταν από την Τίρυνθα και οι περισσότεροι άθλοι του 
πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή της Πελοποννήσου (Schachter 1986, 16 και Schachter 2004, 328-
329). Σύμφωνα με τον Α. Schachter, πιθανόν μία ομάδα ανθρώπων από την Τίρυνθα που ήρθαν στη 
Θήβα έφεραν μαζί τους τη λατρεία του Ηρακλή, ίσως κατά τον 8ο αι. π.Χ., όταν οι Αργείοι φαίνεται να είχαν 
επεκτείνει τον έλεγχό τους στην Τίρυνθα. Το σημαντικότερο επίτευγμα του Ηρακλή των Θηβών συνέβη 
αμέσως μετά τη γέννησή του, όταν έπνιξε τα δύο φίδια που έστειλε η Ήρα για να τον σκοτώσει. Η ιστορία 
αντιπροσωπεύει πιθανόν την αντίσταση και ανάκαμψη των Θηβαίων μετά τη μάχη των Πλαταιών. Το 
συγκεκριμένο κατόρθωμα απεικονίστηκε από τους Θηβαίους στους στατήρες τους (βλ. αρ. κατ. 266-267), 
αφού ανέκτησαν τον έλεγχο της Βοιωτίας στη μάχη της Κορώνειας το 446 π.Χ.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. SNG Soutzos, αρ. 607· BCD Boiotia, αρ. 560b. Για τα νομίσματα του 
Βοιωτικού Κοινού, βλ. Psoma – Tsangari 2003, 111-141.

Β.Σ.

ΤΑ ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
ΚΟΙΝΟ                        ΒΟΙΩΤΩΝ

αντιπροσωπεύει πιθανόν την αντίσταση και ανάκαμψη των Θηβαίων μετά τη μάχη των Πλαταιών. Το 
συγκεκριμένο κατόρθωμα απεικονίστηκε από τους Θηβαίους στους στατήρες τους (βλ. αρ. κατ. 266-267), 
αφού ανέκτησαν τον έλεγχο της Βοιωτίας στη μάχη της Κορώνειας το 446 π.Χ.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. 
Βοιωτικού Κοινού, βλ. Psoma – Tsangari 2003, 111-141.
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241.
Χαλκό νόμισμα Αδαίου

253-243 π.Χ.
Βάρος 5,634 γρ. ΜΔ. 18 χιλ. Άξονας 6
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Σταμούλη 43
Ε: Κεφαλή γενειοφόρου Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά.
O: Ρόπαλο. Πάνω επιγραφή ΑΔΑΙΟΣ κάτω στο πεδίο δύο μονογράμματα ΑΝ-Σ.

Ο Αδαίος, ένας από τους συγκυβερνήτες του βασιλείου των Οδρυσών, απεικόνισε στα νομί-
σματά του τον γενειοφόρο Ηρακλή και το ρόπαλό του. Η λατρεία του Ηρακλή στη Θράκη ήταν 
ιδιαιτέρως διαδεδομένη, ενώ το πρότυπο του ήρωα ως προστάτη των ηγεμόνων ήταν ήδη από 
αιώνες καθιερωμένο. 

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. Οικονόμου – Βαρούχα 1955, 5, αρ. 43. Για τον τύπο, βλ. SNG Cop. 
Thrace, αρ. 1183-1184· SNG BM Black Sea, αρ. 329, (περ. 200 π.Χ.).

Γ.Κ.

242.
Χρυσό τέταρτο στατήρα Φιλίππου Β΄

Νομισματοκοπείο: Πέλλα
340/36-328 π.Χ.
Βάρος 2,147 γρ. ΜΔ. 11 χιλ. Άξονας 9
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1913/14 Ο΄
Ε: Κεφαλή νεαρού αγένειου Ηρακλή προς τα δεξιά, με λεοντή. Στικτός κύκλος.
Ο: ΦΙΛΙΠΠΟΥ. Tόξο και ρόπαλο, κάτω τρίαινα.

Για τον τύπο, βλ. Le Rider 1977, αρ. 80

ΤΑ ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ

ΤΑ ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΣ                 ΘΡΑΚΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
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243.
Χρυσό τέταρτο στατήρα Φιλίππου Β΄

Νομισματοκοπείο: Πέλλα
340/36-328 π.Χ.
Βάρος 2,156 γρ. ΜΔ. 12 χιλ. Άξονας 7
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1385
Ε: Κεφαλή νεαρού αγένειου Ηρακλή προς τα δεξιά, με λεοντή. Στικτός κύκλος. 
Ο: ΦΙΛΙΠΠΟΥ. Tόξο και ρόπαλο, κάτω τρίαινα.

Για τον τύπο, βλ. Le Rider 1977, αρ. 80.

Οι χρυσές υποδιαιρέσεις (1/4 στατήρα) του Φιλίππου Β΄, προϊόντα του νομισματοκοπείου της 
Πέλλας, κοσμούνται στην εμπρόσθια όψη με την κεφαλή του ημίθεου Ηρακλή, αγένεια και νεανική, 
και στην πίσω όψη με τα όπλα του ήρωα, το ρόπαλο και το τόξο. Ο εικονογραφικός τύπος του 
Ηρακλή ως Κυναγίδα, προστάτη της μακεδονικής αριστοκρατίας που επάνδρωνε το πεζικό και 
συμμετείχε στα κοινά, επικρατεί και στη νομισματοκοπία του Φιλίππου. Η προβολή του ένδοξου 
προγόνου και ιδρυτή του βασιλικού οίκου των Αργεαδών / Τημενιδών, αλλά και των συμβόλων του 
λειτουργούσε ως έρεισμα της πολιτικής του Φιλίππου που αποσκοπούσε στην ενδυνάμωση του 
εθνικού συναισθήματος και στην κοινωνική σταθερότητα.

Για την εικονογραφία, βλ. Τουράτσογλου 2016β.
Α.Ν.

244.
Χρυσό τέταρτο στατήρα Αλεξάνδρου Γ΄

Νομισματοκοπείο: «Αμφίπολης»
330-320 π.Χ.
Βάρος 2,128 γρ. ΜΔ. 11 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Π 55
Ε: Κεφαλή Αθηνάς προς τα δεξιά με κορινθιακό κράνος.
Ο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. Tόξο και ρόπαλο, πάνω κεραυνός.

Για τον τύπο, βλ. Price 1991, αρ. 165· SNG Alpha Bank Macedonia I, αρ. 464-466· SNG Saroglos, 
αρ. 179-181.
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245.
Χαλκό νόμισμα Αλεξάνδρου Γ΄

Νομισματοκοπείο: Μακεδονία
325-310 π.Χ.
Βάρος 6,698 γρ. ΜΔ. 19 χιλ. Άξονας 9
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1902/3 Ι΄ 94
Ε: Κεφαλή νεαρού αγένειου Ηρακλή προς τα δεξιά, με λεοντή.
Ο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. Γωρυτός και ρόπαλο, κάτω τρίαινα.

Για τον τύπο, βλ. Price 1991, αρ. 386· SNG Alpha Bank Macedonia I, αρ. 796-801.

246.
Χαλκό νόμισμα Αλεξάνδρου Γ΄

Νομισματοκοπείο: Μακεδονία
325-310 π.Χ.
Βάρος 6,464 γρ. ΜΔ. 19 χιλ. Άξονας 10
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1471δ
Ε: Κεφαλή νεαρού αγένειου Ηρακλή προς τα δεξιά, με λεοντή. Στικτός κύκλος.
Ο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. Γωρυτός και ρόπαλο, κάτω κεραυνός.

Για τον τύπο, βλ. Price 1991, αρ. 376· SNG Alpha Bank Macedonia I, αρ. 782

Τα κατορθώματα του Ηρακλή παραλληλίστηκαν με τους κινδύνους που αντιμετώπισε ο Μέγας 
Αλέξανδρος, ενώ η αναζήτηση του ήρωα για την αθανασία και την τελική ικανοποίηση ήταν στόχος 
και του Μακεδόνα βασιλιά. Ως γιος του ίδιου του Δία, ο Αλέξανδρος μπορούσε να συσχετιστεί με 
το ειδικό καθεστώς του Ηρακλή και με το να είναι αήττητος, όπως ο Έλληνας ήρωας, απέδειξε 
τη θεϊκή του προέλευση. Την οικειοποίηση των χαρακτηριστικών και την εξομοίωση με τον ήρωα 
ακολούθησαν οι Διάδοχοι του Αλεξάνδρου, αλλά και οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες. Μετά τον Μεγά-
λο Αλέξανδρο, κάθε ηγέτης που ισχυριζόταν σχέση με τον Ηρακλή ή αφομοιώθηκε ο ίδιος στο 
πρόσωπο του ήρωα, εξασφάλιζε τη συνέχιση της φήμης του Ηρακλή και την εξύμνηση όλων των 
προηγούμενων ηγεμόνων.

Για την εικονογραφία του Ηρακλή για πολιτικούς σκοπούς, βλ. Avramidou 2010.
Α.Ν.
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247.
Χρυσός στατήρας Φιλίππου Ε΄

Νομισματοκοπείο: Πέλλα
περ. 200 π.Χ.
Βάρος 8,596 γρ. ΜΔ. 20 χιλ. Άξονας 7
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΒΠ 1392/2003
Ε: Κεφαλή του ήρωα Περσέα με φτερωτό φρυγικό πίλο, που καταλήγει στο επάνω μέρος σε κε-
φαλή γρύπα, προς τα δεξιά. Μπροστά από την κεφαλή εικονίζεται άρπη. 
O: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ. Ρόπαλο. 

Λίγο μετά την ενθρόνιση του το 220 π.Χ. ο Φίλιππος Ε΄ έκοψε την πρώτη σειρά αργυρών τε-
τραδράχμων του, με την κεφαλή του βασιλιά με διάδημα στον εμπροσθότυπο και την Αθηνά να 
κραδαίνει κεραυνό στον οπισθότυπο. Η κοπή των νομισμάτων αυτών έχει συσχετιστεί με το Συμ-
μαχικό πόλεμο (220-217 π.Χ.), όπου ο Μακεδόνας βασιλιάς και οι σύμμαχοί του αντιμετώπισαν 
τους Αιτωλούς. Μια δεύτερη σειρά τετραδράχμων, συνοδευόμενη από λίγους χρυσούς στατή-
ρες, ανήκει στην περίοδο του πρώτου και του δεύτερου πολέμου μεταξύ της Μακεδονίας και της 
Ρώμης μεταξύ των ετών 214-197 π.Χ. Ο εμπροσθότυπος φέρει την κεφαλή του ήρωα Περσέα 
και την άρπη. Ο ήρωας απεικονίζεται με φρυγικό κράνος με κεφαλή γρύπα και λειρί κόκορα στη 
θέση του λοφίου και ένα φτερό προσαρμοσμένο στο κάτω μέρος. Ο οπισθότυπος καταλαμβά-
νεται από ένα ρόπαλο και την επιγραφή ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ. Ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα είναι 
η επιλογή της απεικόνισης της κεφαλής του Περσέα στον εμπροσθότυπο και την ομοιότητα που 
εμφανίζει με τον τρόπο απεικόνισης του κράνους της Ρώμης στα σύγχρονα αργυρά δηνάρια. Ο 
συμβολισμός που παρέχεται με την απεικόνισης του ήρωα Περσέα, το όνομα του οποίου πήρε 
ο γιος του Φιλίππου και κληρονόμος του θρόνου, που γεννήθηκε γύρω στο 212 π.Χ., είναι ιδι-
αίτερα σημαντικός. Ο κοινός πρόγονος του βασιλικού οίκου της Μακεδονίας και της περσικής 
αυτοκρατορίας συμβολίζει τις προσδοκίες του Μακεδόνα βασιλιά για την παγκόσμια κυριαρχία, 
μια ιδέα που από το 217 π.Χ. είχε προβάλλει ο Φίλιππος Ε΄ (Boehringer 1972, 118-124, όπου 
τονίζεται η προβληματική χρονολόγηση των μακεδονικών και των ρωμαϊκών εκδόσεων). Εφό-
σον παραμένει ανοιχτό το δύσκολο χρονολογικό ζήτημα, ποια από τις δύο κοπές προηγείται, 
η δεύτερη αργυρή έκδοση του Φίλιππου ή το ρωμαϊκό δηνάριο, η περαιτέρω συζήτηση για το 
συγκεκριμένο νομισματικό τύπο δύσκολα μπορεί να οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα. Το 
χρυσό αυτό νόμισμα είναι πολύ σπάνιο (άλλα τρία είναι γνωστά: Boehringer 1972, 107, πίν. 8, 
αρ. 1-4) και βρέθηκε το 1959 στις ανασκαφές της Πέλλας από τον τότε Έφορο Αρχαιοτήτων 
Χαράλαμπο Μακαρόνα.

Για τον τύπο, βλ. Οικονομίδου 1996, 184, 247, αρ. 168· Μακαρόνας 1962, 80, πίν. 83· Boehringer 
1972, 107 υποσημ. 1, πίν. 8, 4· AMNG III, 2 Macedonia und Paionia, 189-190, αρ. 1, πίν. ΧΧΧΙV, 14· 
Mørkholm 1991, 135-136, 259, αρ. 440, πίν. XXIX.

Γ.Κ.
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248.
Αργυρό τετράδραχμο Φιλίππου Ε΄

200-179 π.Χ.
Βάρος 16,195 γρ. ΜΔ. 32 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1980/18
Ε: Κεφαλή ήρωα Περσέα προς τα αριστερά στο κέντρο Μακεδονικής ασπίδας.
Ο: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ. Ρόπαλο σε στεφάνι βελανιδιάς, τρία μονογραφήματα και αριστερά ρό-
παλο ως παραπληρωματικό σύμβολο.

Ο Φίλιππος Ε΄ έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις κατά το τέλος της Ελληνιστι-
κής περιόδου. Συμμάχησε με τους Καρχηδονίους κατά τον Β΄ Καρχηδονιακό πόλεμο, με στόχο 
να εκδιώξει τους Ρωμαίους από την Ιλλυρία και διεξήγαγε πόλεμο εναντίον της Αιτωλικής Συ-
μπολιτείας. Το 197 π.Χ. υπέστη συντριπτική ήττα στις Κυνός Κεφαλές από τους Ρωμαίους. Στα 
τελευταία χρόνια της βασιλείας του, ο Φίλιππος προσπάθησε να αναδιοργανώσει το κράτος και 
το στρατό του. Τα νομίσματα αυτού του τύπου διαφέρουν από τις υπόλοιπες αργυρές εκδόσεις 
του Φιλίππου Ε΄ ως προς τη διάμετρο. Το πέταλο των νομισμάτων είναι πιο πεπλατυσμένο, 
γεγονός που υποδεικνύει ότι τα νομίσματα αυτά χρονολογούνται μετά από τις άλλες αργυρές 
εκδόσεις που αποδίδονται σε αυτόν.

Για τον τύπο, βλ. Mamroth 1930, 296, αρ. 8· SNG Alpha Bank Macedonia I, αρ. 1052.
Θ.Κ.

249.
Αργυρό δίδραχμο Φιλίππου Ε΄

200-179 π.Χ.
Βάρος 8,39 γρ. ΜΔ. 25 χιλ. Άξονας 11
Αθήνα, Συλλογή Θ. Αραβανή
Ε: Κεφαλή Φιλίππου Ε΄ με διάδημα προς τα δεξιά.
Ο: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ. Ρόπαλο σε στεφάνι βελανιδιάς, τρία μονογραφήματα και αριστερά 
τρίαινα ως παραπληρωματικό σύμβολο.

Όταν πέθανε ο πατέρας του, ο Δημήτριος Β΄, το 229 π.Χ. ο Φίλιππος Ε΄ ήταν ανήλικος για να ανέ-
βει στο θρόνο. Η διαμάχη για τη διαδοχή αποφεύχθηκε με την εκλογή του γιου του ετεροθαλούς 
αδελφού του Αντιγόνου Β΄ Γονατά, του Αντιγόνου Γ΄. Μετά το θάνατο του τελευταίου, το 221 
π.Χ. ο Φίλιππος Ε΄ ηγήθηκε μιας ισχυρής Μακεδονίας, που είχε επιβάλλει την κυριαρχία της στην 
υπόλοιπη Ελλάδα. Με την άνοδό του στον θρόνο οι Αιτωλοί προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν 
τις συγκυρίες και να αυξήσουν τη δύναμή τους σε βάρος της Μακεδονίας. Ο Φίλιππος επέδειξε 
τότε τη στρατιωτική του ισχύ εισβάλοντας στην Αιτωλία. Στη συνέχεια συμμάχησε με τους Καρ-
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χηδονίους και συγκρούστηκε με τους Ρωμαίους στα παράλια της Ιλλυρίας. Παρά τις αρχικές του 
επιτυχίες υπέστη συντριπτική ήττα από τους Ρωμαίους και έχασε τις περισσότερες κτήσεις του 
εκτός Μακεδονίας. Κατά τη βασιλεία του έκοψε μεγάλους αριθμούς αργυρών νομισμάτων, τα 
οποία χρησιμοποιήθηκαν και για τη χρηματοδότηση των πολέμων. Τα δίδραχμα του Φιλίππου Ε΄ 
είναι μια πιο σπάνια υποδιαίρεση και κόπηκαν σε μικρότερους αριθμούς μαζί με τετράδραχμα τα 
οποία φέρουν τους ίδιους τύπους.

Για τον τύπο, βλ. SNG Lockett, αρ. 1530.
Θ.Κ.

250.
Αργυρό τετρώβολο Μακεδόνων υπό Φιλίππου Ε΄ και Περσέα

187-168 π.Χ.
Βάρος 2,057 γρ. ΜΔ. 15 χιλ. Άξονας 6
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Σταμούλη 1924, 2235
Ε: Μακεδονική ασπίδα με ρόπαλο, στο κέντρο επιγραφή ΜΑ ΚΕ.
Ο: Μακεδονικό κράνος, τρία μονογραφήματα, σύμβολο κεραυνός.

Στα αργυρά τετρώβολα, τα οποία φέρουν μακεδονική ασπίδα με ρόπαλο ως επίσημα και τα αρχι-
κά του εθνικού ΜΑ ΚΕ εκατέρωθεν, βρίσκουμε τα ίδια μονογραφήματα με τα αργυρά νομίσματα 
του Περσέα. Μάλιστα τα τετρώβολα αυτά βρίσκονται σε θησαυρούς μαζί με βασιλικά νομίσματα 
των τελευταίων Αντιγονιδών. Λόγω των κοινών μονογραφημάτων με τα νομίσματα του Περσέα 
ο συγκεκριμένος τύπος τετρωβόλου χρονολογείται την περίοδο των τελευταίων Αντιγονιδών. Την 
εποχή του Φιλίππου Ε΄ και του Περσέα υπήρξε άλλωστε έντονη παραγωγή αργυρών νομισμάτων, 
τα οποία διοχετεύτηκαν στη χρηματοδότηση των πολεμικών επιχειρήσεων.

Για τον τύπο, βλ. SNG Delepierre, αρ. 1067.
Θ.Κ.

251.
Χαλκό νόμισμα Μακεδόνων υπό Φιλίππου Ε΄ και Περσέα

μετά το 187 π.Χ. 
Βάρος 7,258 γρ. ΜΔ. 19 χιλ. Άξονας 1
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1896/7, ΙΒ΄ 62
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή προς τα δεξιά.
Ο: ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ και μονογράφημα. Ρόπαλο σε στεφάνι βελανιδιάς.

Για τον τύπο, βλ. Kremydi 2018, 165, αρ. 555· Τουράτσογλου 1993, πίν. V, αρ. 6.
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252.
Αργυρό τετράδραχμο Μακεδόνων υπό Φιλίππου Ε΄ και Περσέα

πιθανόν πριν το 168/7 π.Χ. 
Βάρος 16,87 γρ. ΜΔ. 31 χιλ. Άξονας 8
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Σούτζου 353
Ε: Μακεδονική ασπίδα. Στο κέντρο, κεφαλή Άρτεμης προς τα δεξιά με γωρυτό στον ώμο.
Ο: ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΠΡΩΤΗΣ. Ρόπαλο και άνω, μονογράφημα (ΑΡ), σε στεφάνι βαλανιδιάς. Στο πεδίο 
αριστερά, κεραυνός.

Για τον τύπο, βλ. Prokopov 2012, αρ. 145-212.

Τα αργυρά και χάλκινα νομίσματα με το όνομα των Μακεδόνων, στα οποία μερικές φορές αναγρά-
φεται και η Μερίδα που τα εξέδωσε, και τα οποία, σύμφωνα με τις τελευταίες μελέτες, κόβονται πριν 
αλλά και μετά τη ρωμαϊκή κατάκτηση το 168/7 π.Χ. (Prokopov 2012, 22-24· Kremydi-Sisilianou 
2007, 92-93 και Kremydi-Sisilianou 2009, 193) χρησιμοποιούν συνήθως τους γνωστούς νομι-
σματικούς τύπους των τελευταίων Αντιγονίδων βασιλέων (Prokopov 2012, 30). Τα τετράδραχμα 
με την κεφαλή Άρτεμης και το ρόπαλο δανείζονται τη μακεδονική ασπίδα που περιβάλλει την 
παράσταση της πρόσθιας όψης από τα τετράδραχμα του Αντίγονου Γονατά και του Φιλίππου Ε΄ 
και το ρόπαλο εντός στεφάνου βελανιδιάς από τα τετράδραχμα του τελευταίου, καθώς και από τις 
δραχμές του Περσέα. Ο ίδιος τύπος της πίσω όψης εμφανίζεται επίσης και στις αργυρές (αρ. κατ. 
219) και χάλκινες (αρ. κατ. 220) κοπές των Αμφαξίων, που πιθανόν εκδίδονται μετά το 187 π.Χ., κα-
θώς και σε μερικές χάλκινες στο όνομα των Μακεδόνων (Kremydi-Sisilianou 2007, 93-95), όπως 
η έκδοση με την κεφαλή του Ηρακλή στην πρόσθια όψη (αρ. κατ. 251). Σύμφωνα με την S. Kremydi 
(2018, 296), οι παραστάσεις του Ηρακλή και του ροπάλου, που απεικονίζονται στα νομίσματα που 
εκδίδονται στο όνομα των Μακεδόνων και των Αμφαξίων, μπορεί να παραπέμπουν στον Ηρακλή 
Πατρώο, πρόγονο της πρώτης βασιλικής οικογένειας, αλλά είναι πιθανότερο να αναφέρονται στην 
τοπική λατρεία του Ηρακλή ως Κυναγίδα, που μαρτυρείται στη Βέροια, καθώς και σε πολλές άλλες 
μακεδονικές πόλεις. Η κεφαλή της Άρτεμης στα τετράδραχμα ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΠΡΩΤΗΣ συνδέεται 
με τη διαδεδομένη λατρεία της θεότητας στη Μακεδονία και η επιλογή της, σύμφωνα με τον I. 
Prokopov (2012, 31), σχετίζεται με την αποδοχή της και εκτός του μακεδονικού χώρου, όπως στη 
Θράκη, στην περιοχή των Βαλκανίων και του Δούναβη, κύριοι τόποι προορισμού των εν λόγω νο-
μισμάτων, λόγω των στρατιωτικών και πολιτικών συμφερόντων και αναγκών των Ρωμαίων.

Β.Σ.
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253.
Αργυρός οβολός Αρέως Α΄

309-265 π.Χ.
Βάρος 0,921 γρ. ΜΔ. 13 χιλ. Άξονας 7
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 568/1956
Ε: Κεφαλή γενειοφόρου Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά.
O: Ρόπαλο ανάμεσα σε δυο άστρα.

Ο Ηρακλής, προβλήθηκε από τις πρώιμες νομισματικές κοπές ως προστάτης των μοναρχών και των 
ηγεμόνων. Η καθιέρωσή του στη νομισματική εικονογραφία της Σπάρτης με την απεικόνιση τόσο 
του ίδιου του ήρωα, όσο και των όπλων του, και η σταδιακή καθιέρωση ενός μόνο βασιλιά στην 
πόλη αποτελεί μία ένδειξη της πολιτικής και πολιτειακής αλλαγής που επήλθε στη Λακωνία και της 
ιδεολογίας που τη συνόδευε. Τα δύο άστρα εκατέρωθεν του ροπάλου αποτελούν συνέχεια της πα-
ραδοσιακής εικονογραφίας της Λακεδαίμονος και συνδέονται με τους Διόσκουρους.

Για τον τύπο, βλ. Svoronos 1907, πίν. II. 5-7 (τα αποδίδει λανθασμένα στη Σικυώνα)· BCD 
Peloponnesos, 213-214, αρ. 839-840· Grunauer von Hoerschelmann 1978, 4-6, 112-13, πίν. 1, II 
1-8· SNG Delepierre, αρ. 2248-2249.

Γ.Κ.

254.
Χαλκό νόμισμα Κλεομένη Γ΄

223-222 π.Χ.
Βάρος 3,715 γρ. ΜΔ. 20 χιλ. Άξονας 2
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Χρηστομάνου
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή προς τα δεξιά με λεοντή. 
Ο: Λ Α. Ρόπαλο ανάμεσα σε δύο αστέρια.

Η ιστορία της Σπάρτης στον 3ο αι. π.Χ., μετά την ήττα της στα Λεύκτρα, χαρακτηρίζεται από διακεκομμένες 
προσπάθειες για την επανάκτηση της ηγεμονίας στην Πελοπόννησο. Η τάση προς τον απολυταρχισμό ως 
μέσο για τον σκοπό αυτό ενέτεινε τον αγώνα εξουσίας μεταξύ των δύο βασιλικών οίκων της Σπάρτης, των 
Αγιαδών και των Ευρυπωτιδών, οδηγώντας στην ουσιαστική κατάργηση της παραδοσιακής διαρχίας την 
εποχή του Αγιάδη Κλεομένη Γ΄ (περ. 235-222 π.Χ.), που όταν ανέβηκε στον θρόνο, διόρισε τον αδελφό του 
Ευκλείδη ως συν-βασιλιά, απομακρύνοντας από την εξουσία τους Ευρυπωτίδες. Αυτός ο αγώνας μεταξύ 
των δύο βασιλικών οικογενειών είχε αντίκτυπο στην τέχνη και τη νομισματοκοπία της Σπάρτης, εμφανής στις 
κοπές των Αγιαδών, του Αρέως Α΄ (309-265 π.Χ.) και του Κλεομένη Γ .́ Ο Κλεομένης Γ΄ υιοθέτησε για τα 
χάλκινα νομίσματά του τον ίδιο συνδυασμό εικονογραφικών τύπων με τους αργυρούς οβολούς του Αρέως 
Α ,́ με την κεφαλή του Ηρακλή στην εμπρόσθια όψη, τώρα όμως νεανική, και στην πίσω όψη το ρόπαλο του 
ήρωα ανάμεσα στα δύο αστέρια των Διοσκούρων και την επιγραφή ΛΑ. Η υποβάθμιση των Διοσκούρων 
οφείλεται στο γεγονός ότι πρόβαλαν τη διπλή βασιλεία, ενώ ο Ηρακλής ταίριαζε στις μοναρχικές φιλοδοξίες 
του Αρέως και του Κλεομένη. Ο Πλούταρχος αναφέρει ότι ο τρόπος ζωής και η φιλανθρωπία του βασιλιά 
ήταν τόσο υποδειγματικός, που δικαίως τον ανακήρυξαν απόγονο του Ηρακλή (Κλεομένης 13.5). 

Για τον τύπο, βλ. Hoover 2011, 627· Grunauer von Hoerschelmann 1978, Ομάδα VI, αρ. 1. Για την εικο-
νογραφία, βλ. Palagia 2006. Για την ιστορία, βλ. Stewart 2017, 374-402.

Α.Ν.

ΛΑΚΕΔΑΙΜΩΝ
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255.
Αργυρή δραχμή Αρχελάου

5/6 μ.Χ.
Βάρος: 3,62γρ. ΜΔ. 18 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Συλλογή Θ. Αραβανή
Ε: Κεφαλή Αρχέλαου με διάδημα προς τα δεξιά. Στικτός κύκλος.
O: Ρόπαλο του Ηρακλή και γύρω στην περιφέρεια ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΡΧΕΛΑΟΥ ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΔΟΣ ΚΑΙ 
ΚΤΙΣΤΟΥ. Στο πεδίο εκατέρωθεν από το ρόπαλο τα γράμματα M – A, δηλωτικά του έτους βασι-
λείας που εκδόθηκε το νόμισμα (41 έτος βασιλείας = 5/6 μ.Χ.).

Ο Καππαδόκης βασιλιάς Αρχέλαος (36 π.Χ. – 17 μ.Χ.) ήταν ιρανικής καταγωγής και απόγονος αριστο-
κρατικής οικογένειας του βασιλείου του Πόντου. Ο προπάππος του Αρχέλαος ήταν ο ένδοξος στρατη-
γός, και πιθανότατα νόθος γιος, του βασιλιά του Πόντου Μιθριδάτη Στ΄. Τοποθετημένος ο Αρχέλαος 
στο θρόνο της Καππαδοκίας από τον Μάρκο Αντώνιο παρέμεινε στην εξουσία περισσότερο από μισό 
αιώνα και πέθανε στην Καμπανία της Ιταλίας στην αρχή της βασιλείας του Τιβερίου, οπότε η Καππαδο-
κία έγινε ρωμαϊκή επαρχία. Ο Αρχέλαος διακρίθηκε από τους προκατόχους του Καππαδόκες βασιλείς 
για τη διάρκεια και τη σταθερότητα της ηγεμονίας του επί 53 συναπτά έτη. Η εξουσία του απέρρεε μεν 
από τη Ρώμη, η οποία τον ανέδειξε, τον κηδεμόνευσε και παραλίγο να τον καθαιρέσει, αλλά και ο ίδιος 
φαίνεται ότι διακρινόταν για την πολιτική του μετριοπάθεια και διέθετε αξιόλογες ηγετικές, πολιτικές 
και διπλωματικές ικανότητες. Αυτές, σε συνδυασμό με την αφοσίωσή του στη Ρώμη, επέτρεψαν τη 
συνδιαλλαγή των αντίθετων πολιτικών τάσεων που εκδηλώθηκαν στο εσωτερικό της χώρας του, ενώ 
παράλληλα του επεφύλαξαν ένα ρόλο διαμεσολαβητικό στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής (Hoben 
1969, 188, 192.). Το παρόν νόμισμα εκδόθηκε στο νομισματοκοπείο της Ευσεβείας, της μετέπειτα Και-
σαρείας (Kayseri) 

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. Ex Freeman & Sear, Vcoins 23.2.2007. Για τον τύπο, βλ. BMC Galatia, 
Cappadocia, and Syria, 44, αρ. 1-4, πίν. VII, 14· Simonetta 1977, 45-46, αρ. 4, πίν. 6, 15-18. 

Γ.Κ.

ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ
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256.
Αργυρό δίδραχμο Καισάρειας Καππαδοκίας επί Τραϊανού

98/9 μ.Χ. 
Βάρος 6,467 γρ. ΜΔ. 22 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Σταμούλη 1924/2820
Ε: Κεφαλή δαφνοστεφούς Τραϊανού προς τα δεξιά. Από αριστερά προς τα δεξιά AVT KAIC NEP 
TPAIANOC CЄB ΓЄΡΜ.
Ο: Ρόπαλο με τη λαβή προς τα επάνω. Αριστερά και δεξιά [ΔΗΜ ΕΞ] ΥΠΑΤ Β.

Ο Τραϊανός (98-117 μ.Χ.) είναι αυτός που μεταξύ των Ρωμαίων αυτοκρατόρων έκανε τα πρώτα 
βήματα για να υπονοήσει μία ταύτιση με τον Ηρακλή (Howgego 2009, 170). Το ρόπαλο στον οπι-
σθότυπο τόσο των διδράχμων, όσο και των ημιδράχμων που εξέδωσε η Καισάρεια υποδεικνύουν 
τη λατρεία του ήρωα και στην Καππαδοκία, όπως άλλωστε μαρτυρούν και άλλα έργα τέχνης, όπως 
αγάλματα, που χρονολογούνται τουλάχιστον από την ελληνιστική εποχή.

Για τον τύπο, βλ. RPC III, αρ. 2991.
Σ.Δ.

257.
Αργυρό δηνάριο Κόμμοδου

Νομισματοκοπείο: Ρώμη
191 μ.Χ.
Βάρος 3,41 γρ. ΜΔ. 17 χιλ. Άξονας 6
Αθήνα, Συλλογή Θ. Αραβανή
Ε: L AEL AVREL COM M AVG P FEL Κεφαλή Κόμμοδου με λεοντή προς τα δεξιά.
O: HER CVL / RO MAN / AV GV εκατέρωθεν ανεστραμμένου ροπάλου, όλα σε στεφάνι.

Ο Ηρακλής αποτέλεσε πρότυπο για πολλούς ηγεμόνες, ενώ από τον Αλέξανδρο Γ΄ άρχισε η στα-
διακή ταύτιση των ηγεμόνων με τον ήρωα. Κανένας άλλος ωστόσο δεν έφτασε την ψύχωση του 
Κόμμοδου, ο οποίος θεωρούσε πλέον τον εαυτό του μετεμψύχωση τού ήρωα. Για αυτό στα νομί-
σματα και στα μετάλλια, καθώς και στα αγάλματα ο Κόμμοδος απεικονίζεται ως άλλος Ηρακλής, 
με τη λεοντή στην κεφαλή του.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. CNG coin shop, 1.11.2007, αρ. 802178. Για τον τύπο, βλ. Coins 
of the Roman Empire in the British Museum vol. IV, αρ. 341, σ. 753, πίν. 99.18· RIC III 251· MIR 18, 
853-4/72· RSC 190.

Γ.Κ.

ΡΩΜΑΪΚΑ
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258.
Μολύβδινο σύμβολο

Βάρος 1,525γρ. ΜΔ. 10 χιλ. 
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 724
Α΄ όψη: Ρόπαλο.
Β΄ όψη: Άσημο.

Αδημοσίευτο.

259.
Μολύβδινο σύμβολο

Βάρος 2,050γρ. ΜΔ. 12 χιλ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1901/1902, ΚΘ 76
Α΄ όψη: Ρόπαλο.
Β΄ όψη: Άσημο.

Αδημοσίευτο.

Η παράσταση του ρόπαλου παραπέμπει στον ήρωα της ελληνικής μυθολογίας Ηρακλή. Ήταν ο 
βασικός του σύμμαχος στην επίτευξη πολλών από τους άθλους του και γι’ αυτόν τον λόγο έγινε 
και σύμβολο του ήρωα και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο στις αναπαραστάσεις του σε όλες τις 
μορφές τέχνης. Ο Αλέξανδρος Γ΄ (Μέγας), ο οποίος υιοθέτησε την εικόνα του Ηρακλή με λεοντή 
στα αργυρά νομίσματα που εξέδωσε, απεικόνισε τα όπλα του ήρωα, το ρόπαλο και το τόξο, στα 
χάλκινα νομίσματά του. Επιπλέον, πολλές πόλεις της Μικράς Ασίας έκοψαν νομίσματα με παράστα-
ση των όπλων του Ηρακλή.

Ε.Ρ.

ΤΑ ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ

ΤΑ ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
ΜΟΛΥΒΔΙΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑ              
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ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ  

ΚΑΙ ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ 
ΣΤΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ  
ΤΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

ΣΤΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ
ΣΤΑ ΜΟΛΥΒΔΙΝΑ  

ΚΑΙ ΠΗΛΙΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑ 
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260.
Αργυρός στατήρας Κρότωνα, Κάτω Ιταλία

400-325 π.Χ.
Βάρος 7,154 γρ. ΜΔ. 20 χιλ. Άξονας 10
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1905/6 ΝΣΤ΄ 3
Ε: ΚΡΟΤΩΝΙΑΤΑΣ. Δαφνοστεφής κεφαλή Απόλλωνα προς τα δεξιά. Στικτός κύκλος.
Ο: Μετωπικός καθήμενος σε μαξιλάρι γυμνός Ηρακλής σε βρεφική ηλικία, πνίγει τα δύο φίδια.

Για τον τύπο, βλ. ΗΝ Italy, αρ. 2157.

261.
Αργυρός στατήρας Κρότωνα, Κάτω Ιταλία

400-325 π.Χ.
Βάρος 7,683 γρ. ΜΔ. 21 χιλ. Άξονας 10
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1905/6 ΝΣΤ΄ 4
Ε: ΚΡΟΤΩΝΙΑΤΑΣ. Δαφνοστεφής κεφαλή Απόλλωνα προς τα δεξιά. Στον λαιμό, περιδέραιο με 
λεοντοκεφαλή. Στικτός κύκλος.
Ο: Μετωπικός καθήμενος σε μαξιλάρι γυμνός Ηρακλής σε βρεφική ηλικία, πνίγει τα δύο φίδια.

Για τον τύπο, βλ. ΗΝ Italy, αρ. 2157.

Η μυθική ίδρυση της Αχαϊκής αποικίας του Κρότωνα, στις νότιες ακτές της Λευκανίας, αποδίδεται 
στον ήρωα της πόλης, Κρότωνα, τον οποίο, σύμφωνα με την μαρτυρία του Διόδωρου (4.24.7), 
σκότωσε κατά λάθος ο Ηρακλής –αφού προηγουμένως είχε σκοτώσει τον πατέρα του Λακίνιο, ο 
οποίος πήγε να κλέψει ορισμένα από τα βόδια του Γηρυόνη– και τον έθαψε στην περιοχή όπου 
προέβλεψε ότι αργότερα θα χτιζόταν η ομώνυμη πόλη. Οι άθλοι του Ηρακλή με τον Γηρυόνη, 
καθώς και με τα μήλα των Εσπερίδων συνδέουν τον θεό-ήρωα με την Δύση και κατ’ επέκταση με 
τον ελληνικό αποικισμό της Δυτικής Μεσογείου, με τη δημιουργία από τις πόλεις τοπικών μύθων 
με σκοπό τη σύνδεση της ίδρυσής τους με τις περιπλανήσεις του Ηρακλή στην περιοχή (Antonetti 
2007, 95-96· Stafford 2012, 45). Οι πηγές αναφέρουν επίσης ότι οικιστής του Κρότωνα ήταν 
ο Αχαιός Μύσκελλος, μέσω ενός χρησμού του Μαντείου των Δελφών, και γι’ αυτόν τον λόγο 
οι κύριοι εικονογραφικοί τύποι των νομισμάτων της πόλης αναφέρονται στον Απόλλωνα και τα 
σύμβολα του ήδη από τα μέσα του 6ου αι. π.Χ. (Ρούμπης 2014 και Γκατζόλης 2014α). Ο Ηρακλής 
αναφέρεται επίσης ως οικιστής σε αργυρές εκδόσεις της πόλης του πρώτου τέταρτου του 4ου αι. 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΑΚΟΝΟΠΝΙΓΩΝ
ΠΟΛΕΙΣ                        ΚΑΤΩ ΙΤΑΛΙΑ - ΒΟΙΩΤΙΑ - ΜΥΣΙΑ
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π.Χ. (Stafford 2013, 157-158). Σύμφωνα με ορισμένους μελετητές (Kraay 1976, 196 και Rutter 
1979, 62-63), η απεικόνιση της παράστασης του Ηρακλή δρακονοπνίγοντα στα νομίσματα της 
πόλης παραπέμπει πιθανόν στη λατρεία του ως μυθικού ιδρυτή της πόλης και όχι σε κάποιου εί-
δους συμμαχία ή διαμάχη μεταξύ πόλεων. Ωστόσο, το 390 π.Χ., υπό την απειλή του Διονύσιου των 
Συρακουσών, «ο Κρότων βοήθησε το Ρήγιο με 60 πλοία και ο Διονύσιος προχώρησε σε συμμαχία 
με τους Λευκανούς. Τότε φαίνεται ότι κόπηκαν οι στατήρες με τον Ηρακλή δρακονοπνίγοντα, τύπο 
συμβολικό που αναφέρεται σε νίκη εναντίον ξένης δυνάμεως» (Τσαγκάρη 1998, 28).

Β.Σ.

262.
Αργυρός στατήρας Θήβας, Βοιωτία

446-426 π.Χ.
Βάρος 12,083 γρ. ΜΔ. 27 χιλ. Άξονας 9
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 139/1956
Ε: Βοιωτική ασπίδα.
O: ΘΗΒΑΙΟΝ. Ο Ηρακλής βρέφος γονατιστός πνίγει δύο φίδια, το ένα από τα οποία κρέμεται ήδη 
νεκρό πάνω στο δεξιό του βραχίονα. Στο πεδίο αριστερά μεγάλο φύλλο κισσού. Η παράσταση σε 
έγκοιλο τετράγωνο.

Για τον τύπο, βλ. Babelon Traite II, 3, αρ. 231, πίν. CXCIX, 30· BMC Central Greece, 72, αρ. 39-40, 
πίν. XII, 8· SNG Cop. Aetolia – Euboia, αρ. 280.

Γ.Κ.
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263.
Αργυρός στατήρας Θήβας, Βοιωτία

425-395 π.Χ. ή 395-387 π.Χ.
Βάρος 12,22 γρ. ΜΔ. 22 χιλ. Άξονας 11
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 283/19
Ε: Βοιωτική ασπίδα.
O: ΘΕ Ηρακλής νήπιο καθήμενος και γυμνός στρέφει την κεφαλή δεξιά και πνίγει δύο φίδια. Στο πεδίο 
τόξο αριστερά και κάτω δεξιά ρόπαλο.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. Τσαγκάρη 2011, 127, εικ. 269. Για τον τύπο, βλ. BMC Central Greece, αρ. 
103, πίν. XIV, 7-8· SNG Cop. Aetolia – Euboia, αρ. 303· McClean II, 323, αρ. 5582, πίν. 201.14· Jenkins – Castro 
Hipolito 1989, 39, αρ. 503, πίν. LII. Ένας άλλος ενδιαφέρον εικονογραφικός τύπος σε νομίσματα είναι ο 
Ηρακλής που πνίγει τα φίδια. 

Ο ήρωας παριστάνεται σε παιδική ηλικία να έχει από ένα φίδι τυλιγμένο στο κάθε χέρι, σκηνή που 
αναπαριστά το επεισόδιο εκείνο κατά το οποίο η Ήρα, έστειλε τα φίδια για να εξοντώσουν τον 
Ηρακλή, καρπό της αγάπης του θεού με τη θνητή Αλκμήνη. Η ζήλια της Ήρας αποτέλεσε τη βάση 
για όλα τα δεινά, το πόνο, τις κακουχίες και τις δοκιμασίες που κλήθηκε ο Ηρακλής να αντιμετωπί-
σει στη ζωή του, μέχρι την τελική ανταμοιβή του για την καρτερικότητα με την οποία αντιμετώπισε 
όλα όσα του έστελνε στο δρόμο του η θεά. Ο ήρωας όμως επέδειξε από μικρή ηλικία τη δύναμή 
του και το θάρρος του, γεγονός που προκαλούσε περισσότερο το μένος της Ήρας. Η σκηνή έχει 
απεικονισθεί και στην αγγειογραφία, ενώ αποτέλεσε το θέμα και ενός γνωστού ζωγραφικού έργου 
του Ζεύξιδος (Karwiese 1980).

Γ.Κ.

264.
Στατήρας Κυζίκου από ήλεκτρο, Μυσία

περ. 430-415 π.Χ.
Βάρος 16,024 γρ. ΜΔ. 21 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ IGCH 43/1918, ΙΔ΄ 1
Ε: Ο Ηρακλής νήπιο στα αριστερά, πνίγει τα φίδια, ενώ ο μικρότερος αδελφός του Ιφικλής στα δεξιά 
φοβισμένος απλώνει μπροστά το δεξί του χέρι σαν να ζητάει βοήθεια. Κάτω τόνος.
O: Έγκοιλο τετράγωνο χωριζόμενο σε τεταρτημόρια.

Η Κύζικος ως μέλος της συμμαχίας των πόλεων Βυζαντίου, Κνίδου, Εφέσου, Ιασού, Ρόδου και Σάμου έκοψε 
αργυρές εκδόσεις με το μικρό Ηρακλή δρακονοπνίγοντα (Kraay 1976, 248). Είναι πιθανό οι εκδόσεις αυτές 
να επηρεάστηκαν από τις κοπές από ήλεκτρο της Κυζίκου με τον Ηρακλή και τον Ιφικλή (Kraay 1976, 264). 
Το συγκεκριμένο νόμισμα ανήκει στο «θησαυρό» IGCH 43 (Ήλιδα/1918) που απεκρύβη μαζί με 11 δαρεικούς 
γύρω στα 370 π.Χ. Οι χρυσοί δαρεικοί χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων για 
την πληρωμή μισθοφόρων. Ο Ξενοφών αναφέρει ότι ο Κύρος υποσχέθηκε να δώσει σε κάθε στρατιώτη αντί 
για ένα δαρεικό τρεις μισούς δαρεικούς (Ξενοφών, Κύρου Ανάβασις 1.3.22). Στις οικονομικές συναλλαγές, 
ειδικότερα κατά το δεύτερο μισό του 4ου αι. π.Χ., οι δαρεικοί συναγωνίζονταν στο «διεθνές εμπόριο» τους 
στατήρες από ήλεκτρο της Κυζίκου και της Λαμψάκου. Μετά τη ναυμαχία στους Αιγός ποταμούς (405 π.Χ.), 
προς τιμήν του νικητή Σπαρτιάτη Λύσανδρου, οι πόλεις της συμμαχίας εξέδωσαν νομίσματα, όπου απεικο-
νίζεται ο δρακοντοπνίγων Ηρακλίσκος –εικονοπαίγνιο στον Ηρακλείδη Λύσανδρο που εξουδετέρωσε τον 
οφιόσχημο Κέκροπα, βασιλέα της Αθήνας (Karwiese 1980· Τουράτσογλου 1997, 79-80).

Για τον τύπο, βλ. LIMC IV (1988), λ. Heracles, αρ. 1621 (405-400 π.Χ.)· Von Fritze 1912, 15, αρ. 208, πίν. VI.20· 
Boston MFA, 200, αρ. 1531, πίν. 75· SNG France 5, Mysie, αρ. 341 (5ος – 4ος αι. π.Χ.)· Τουράτσογλου 2016α, 
27, αρ. 102 (478-431 π.Χ.). Για τον θησαυρό, βλ. Ευγενίδου – Τσέλεκας 2010, 78

Γ.Κ.
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265.
Αργυρό τρίδραχμο / διπλός σίγλος Κνίδου, Καρία

405/4 ή 395/0-380 π.Χ.
Βάρος 10,561 γρ. ΜΔ. 23 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 83/2000
Ε: [ΣΥΝ]. Γυμνός Ηρακλής σε παιδική ηλικία γονατιστός προς τα δεξιά πνίγει τα δύο φίδια.
Ο: ΚΝΙΔΙ[ΩΝ]. Κεφαλή Αφροδίτης προς τα δεξιά, εντός εγκοίλου τετραγώνου. Στο πεδίο δεξιά, πρώρα.

Τα αργυρά νομίσματα με την επιγραφή ΣYN στην εμπρόσθια όψη, εκδόθηκαν ανάμεσα στα τέλη 
του 5ου αι. και την πρώτη δεκαετία του 4ου αι. π.Χ., από επτά νομισματοκοπεία: Βυζάντιο, Κνίδος, 
Κύζικος, Έφεσος, Ιασός, Ρόδος και Σάμος (για διάφορες απόψεις που έχουν διατυπωθεί σχετικά με 
τον σταθμητικό κανόνα, την χρονολόγηση και τους λόγους κοπής τους, βλ. Γεωργίου – Στεφανάκη 
στον παρόντα τόμο). Στην εμπρόσθια όψη απεικονίζουν τον ήρωα Ηρακλή που πνίγει τα φίδια 
(δρακονοπνίγων) και στην οπίσθια φέρουν τοπικές παραστάσεις της εκδίδουσας αρχής, καθώς και 
το εθνικό. Η Κνίδος επέλεξε την κεφαλή της θεάς Αφροδίτης, της κατεξοχήν θεότητας της πόλης. 
Η θεά απεικονίζεται με σκουλαρίκι και περιδέραιο. Τα μαλλιά της είναι μαζεμένα σε σφενδόνη, ένα 
κομμάτι υφάσματος που τα συγκρατούσε στο κάτω μέρος της κεφαλής. Γύρω από την παράσταση 
αναγράφεται το εθνικό ΚΝΙΔΙΩΝ (Delrieux 2000, 190-191). Πρόκειται πιθανόν για την Αφροδίτη 
Ευπλοία, λόγω του συμβόλου της πλώρης που απεικονίζεται στο πεδίο και συνδέεται σύμφωνα 
με ορισμένους μελετητές (Karwiese 1980, 14, 17, όπου και η σχετική βιβλιογραφία) με τη ναυτική 
νίκη του Κόνωνα το 394 π.Χ., καθώς και με το αφιέρωμα του στην θεότητα (Παυσανίας 1.1.3). Το 
εν λόγω νόμισμα αποτελεί πιθανώς τμήμα ενός διασκορπισμένου «θησαυρού», του επονομαζόμε-
νου «θησαυρού του Εκάτομνου» (Καρία, 1977 / CH V.17=VII.96=IX.387) που βρέθηκε στην περιοχή 
της πόλης Söke (ανάμεσα στη Μίλητο και στην Έφεσο) (Ashton et al. 2002) και απεκρύβη πιθανόν 
γύρω στο 390-385 π.Χ. 

Για τον τύπο, βλ. Delrieux 2000, 202, αρ.11, πίν.ΧΧΧΙ.6· Ιλίου Μέλαθρον 2000, 61 (αρ. ευρ. ΒΕ 
792/2000)· Ashton et al. 2002, 119, αρ.11 [R.H.J. Ashton].

Β.Σ.

ΚΑΡΙΑ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΑΚΟΝΟΠΝΙΓΩΝ
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266.
Μολύβδινο σύμβολο

Βάρος 1,755 γρ. ΜΔ. 11 χιλ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Κύρου 775/1998
Α΄ όψη: Ηρακλής σε παιδική ηλικία, γυμνός, καθήμενος μετωπικά οκλαδόν, στρέφοντας την 
κεφαλή και τα πόδια προς τ’ αριστερά. Γύρω από το δεξί του χέρι ελίσσεται φίδι. 
Β΄ όψη: Άσημο.

Αδημοσίευτο
Ε.Ρ.

267.
Μολύβδινο σύμβολο

Βάρος 2,806 γρ. ΜΔ. 15 χιλ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Κύρου 776/1998
Α΄ όψη: Ηρακλής σε παιδική ηλικία, γυμνός, καθήμενος μετωπικά οκλαδόν, στρέφοντας την 
κεφαλή προς τ’ αριστερά. Γύρω από το δεξί του χέρι ελίσσεται φίδι. 
Β΄ όψη: Άσημο.

Αδημοσίευτο

Ο Ηρακλής «δρακονοπνίγων» ήταν προσφιλής παράσταση τόσο στα σύμβολα όσο και στα 
νομίσματα. Ο ήρωας απεικονίζεται γυμνός, σε βρεφική ηλικία, να πνίγει τα φίδια που έστειλε 
η θεά Ήρα ως εκδίκηση για την απιστία του Δία. Σύμφωνα με τον μύθο, όταν ο Αμφιτρύωνας 
απουσίαζε σε εκστρατεία ο Δίας παραπλάνησε σε ερωτική συνεύρεση τη σύζυγο του πρώτου, 
Αλκμήνη. Όταν επέστρεψε ο Αμφιτρύωνας συνευρέθηκε επίσης με τη γυναίκα του, με απο-
τέλεσμα να γεννηθούν οι δίδυμοι Ηρακλής και Ιφικλής. Η Ήρα, επέδειξε την οργή της πρώτα 
καθυστερώντας τη γέννα και κατόπιν στέλνοντας φίδια να σκοτώσουν τα παιδιά στην κούνια 
τους. Ο μικρός Ηρακλής έδειξε από πολύ νωρίς τόλμη και ανδρεία και αυτό στάθηκε μοιραίο 
για τη μετέπειτα ζωή του, αφού η Ήρα συνέχισε να τον καταδιώκει, ώστε τελικά του εμφύση-
σε μανία και έγινε ο ίδιος πατροκτόνος. Στη συνέχεια, προκειμένου να εξιλεωθεί, ανέλαβε να 
φέρει εις πέρας τους δώδεκα άθλους που του ανάθεσε ο θείος του Ευρυσθέας.

Αδημοσίευτο
Ε.Ρ.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΑΚΟΝΟΠΝΙΓΩΝ
ΜΟΛΥΒΔΙΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑ                        
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268.
Μολύβδινο σύμβολο

Βάρος 3,152 γρ. ΜΔ. 16 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1910/1, ΙΕ΄ 730
Α΄ όψη: Ηρακλής σε παιδική ηλικία, γυμνός, γονατίζοντας με το αριστερό πόδι προς τα δεξιά και 
υψώνοντας το δεξί χέρι, στην προσπάθειά του να πνίξει τα φίδια. Στο πεδίο αριστερά, ρόπαλο. Η 
παράσταση πάνω σε έξεργο και μέσα σε στικτό κύκλο.
Β΄ όψη: Γυμνή ανδρική μορφή, πιθανώς Ηρακλής, που αναπαύεται σε βράχο, προς τ’ αριστερά.

Ο καλλιτέχνης του συμβόλου αποδίδει με δραματικό τόνο την παράσταση του Ηρακλή δρακονο-
πνίγοντος. Η πολύπλοκη στάση της μορφής, που γονατίζει με το ένα πόδι και τεντώνει το άλλο 
και η ανύψωση του χεριού, μαρτυρούν την έντονη προσπάθεια που καταβάλλει για να σκοτώσει 
τα φίδια και το βρέφος να μεταμορφωθεί σε ήρωα. Πρόκειται για το τέκνο του Δία, το οποίο αν 
και βρίσκεται σε πολύ μικρή ηλικία, αποδίδεται με γυμνασμένο σώμα. Η γραμμή εδάφους επιτείνει 
ακόμα περισσότερο τη σκηνή της πάλης, αφού σε αυτό πατά γερά ο Ηρακλής και με στιβαρότητα 
ανυψώνει το δεξί χέρι και με μια επιδέξια λαβή πιάνει το φίδι. Η παράσταση συμπληρώνεται με το 
ρόπαλο, το οποίο απεικονίζεται στο πεδίο αριστερά, και παρόλο που ο ήρωας αποδίδεται σε πολύ 
νεαρή ηλικία συνοδεύεται από το σύμβολό του. Ο στικτός κύκλος και η τεχνοτροπία της παράστα-
σης παραπέμπουν σε ύστερη χρονολόγηση, πιθανώς στα ρωμαϊκά χρόνια.

Αδημοσίευτο
Ε.Ρ.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΑΚΟΝΟΠΝΙΓΩΝ
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269.
Χαλκό νόμισμα Σούεσσας, Καμπανία

265-240 π.Χ.
Βάρος 6,099 γρ. ΜΔ. 20 χιλ. Άξονας 11
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 89/1956
Ε: PROBOM. Κεφαλή Ερμή προς τα αριστερά με φτερωτό πέτασο. Στικτός κύκλος.
Ο: SVESANO. Όρθιος γυμνός Ηρακλής προς τα δεξιά, στραγγαλίζει το Λιοντάρι της Νεμέας, ανάμεσα 
στα πόδια, ρόπαλο. Η όλη παράσταση σε στικτό κύκλο.

H πόλη της Suessa Aurunca στην περιοχή της Καμπανίας παρουσιάζει μία σύντομη αργυρή και 
χάλκινη νομισματική παραγωγή στο α΄ μισό του 3ου αι. π.Χ. (Burnett 2012, 308). Οι παραστάσεις 
των νομισμάτων της, κεφαλή Ερμή στην πρόσθια όψη, παρόμοια με εκείνη των νομισμάτων του 
γειτονικού Teanum (ΗΝ Italy, αρ. 456) και στην πίσω, Ηρακλής που στραγγαλίζει το λιοντάρι της 
Νεμέας, γνωστή στη νότια Ιταλία ήδη από τα τέλη του 4ου αι. π.Χ. (Cantilena et al. 2004) δείχνουν 
μία αλληλεπίδραση με έναν ευρύτερο πολιτιστικό κόσμο. Στην Suessa Aurunca, στην Aesernia και 
πιθανόν στο Larinum, τα νομίσματα με τοπικές παραστάσεις χρονολογούνται στα πρώτα χρόνια 
του πρώτου Καρχηδονιακού πολέμου (264-241 π.Χ.), ενώ αργότερα, κατά τη διάρκεια του πολέ-
μου, χρησιμοποιήθηκε μία κοινή εικονογραφία από τα νομισματοκοπεία της περιοχής. Παρατηρεί-
ται, λοιπόν, σύμφωνα με την Μ. Termeer (2015, 72), ότι στις αρχές του πρώτου Καρχηδονιακού 
πολέμου, ήδη γνωστοί νομισματικοί τύποι και εικονογραφήσεις συνδυάστηκαν για να δημιουργή-
σουν νέες τοπικές εκδόσεις. Η παράσταση του γονατιστού ή όρθιου Ηρακλή που στραγγαλίζει το 
λιοντάρι της Νεμέας εισήχθη αρχικά στη Δυτική Ιταλία, συγκεκριμένα στα χρυσά νομίσματα 100 
λιτρών του Διονυσίου Α΄ των Συρακουσών (405-367 π.Χ.) (βλ. αρ. κατ. 273), για να υιοθετηθεί στη 
συνέχεια από την Ηράκλεια της Λευκανίας για την έκδοση των αργυρών στατήρων της (390-340 
π.Χ.), τον Τάραντα στην Καλαβρία για την έκδοση αργυρών διώβολων (325-280 π.Χ.) και από άλλα 
νομισματοκοπεία στην Λευκανία, το Samnium (Σάμνιο) και την Απουλία (Cantilena et al. 2004· 
Termeer 2015, 72, σημ. 44· Stannard 2015, 371). Ο εικονογραφικός τύπος του όρθιου Ηρακλή 
που στραγγαλίζει το λιοντάρι αναφέρεται στο άγαλμα του Λυσίππου και υιοθετήθηκε επίσης στα 
δηνάρια της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας του C. Poblicius (80 π.Χ.) (βλ. αρ. κατ. 276-277) καθώς και σε 
πολλούς σφραγιδόλιθους της ρωμαϊκής περιόδου (Stannard 2015, 371). 

Για τον τύπο, βλ. HN Italy, αρ. 448.
Β.Σ.

270.
Αργυρό διώβολο Τάραντα, Καλαβρία

325-280 π.Χ.
Βάρος 1,24 γρ. ΜΔ. 12 χιλ. Άξονας 9
Αθήνα, Συλλογή Θ. Αραβάνη
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή κατενώπιον, σε απόδοση τριών τετάρτων προς τα αριστερά, φέρει ρόπαλο 
στον δεξιό ώμο του.
Ο: Ο Ηρακλής ιστάμενος προς τα αριστερά, πνίγει το λιοντάρι της Νεμέας. Φ ανάμεσα στα πόδια του.

ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΤΗΣ ΝΕΜΕΑΣ
ΠΟΛΕΙΣ                         ΚΑΜΠΑΝΙΑ – ΚΑΛΑΒΡΙΑ – ΛΕΥΚΑΝΙΑ
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Ο Τάρας ήταν η μοναδική λακωνική αποικία στη Μεγάλη Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 706 π.Χ. από μία ομάδα 
Σπαρτιατών, τους Παρθενίες, με οικιστή τον Φάλανθο, απόγονο οκτώ γενεών του Ηρακλή. Πήρε το όνο-
μά της από τον ήρωα Τάραντα, γιο του θεού Ποσειδώνα και μίας τοπικής νύμφης. Τα αργυρά διώβολα 
του Τάραντα, με την κεφαλή του Ηρακλή ή της Αθηνάς, ως εμπροσθότυπο, και την πάλη του ήρωα με 
το λιοντάρι της Νεμέας, ως οπισθότυπο, κόπηκαν από τα μέσα του 4ου αι. π.Χ. έως τα μέσα του 3ου αι. 
π.Χ. Εδώ, η κεφαλή του ημίθεου απεικονίζεται κατενώπιον, ελαφρά στραμμένη κατά τρία τέταρτα. Είναι 
αγένειος, σε νεανική ηλικία, φορά τη λεοντοκεφαλή και φέρει το ρόπαλο στον δεξιό ώμο του. Η επιλογή 
της σκηνής της πάλης του Ηρακλή με το λιοντάρι της Νεμέας είναι ιδιαιτέρως κατάλληλη, εάν λάβουμε 
υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι ελληνικές πόλεις αυτής της περιοχής με τις αυτόχθονες 
φυλές. Συνεπώς, θα μπορούσε να θεωρηθεί μια συμβολική αναπαράσταση του αγώνα των Ελλήνων 
ενάντια στην εχθρότητα των γηγενών κατοίκων. Λόγω της έντονης στρατιωτικής δραστηριότητας στην 
περιοχή ήδη από τους κλασικούς χρόνους, υπήρχε μεγάλη παραγωγή αργυρών διωβόλων, αλλά και 
χρυσών νομισμάτων, πιθανότατα, για την πρόσληψη μισθοφόρων, οι οποίοι προσκαλούνταν συχνά από 
την Ελλάδα. Ένας από τους μισθοφόρους ηγέτες, ο Αλέξανδρος των Μολοσσών, στο διάστημα της 
εκστρατείας του στην Ιταλία (334-330 π.Χ.) έκοψε στον Τάραντα το δικό του νόμισμα, ενώ αργότερα 
κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του Πύρρου (280-275 π.Χ.), η πόλη εξέδωσε χρυσά και αργυρά νομί-
σματα επηρεασμένη από τους εικονογραφικούς τύπους της νομισματοκοπίας του βασιλιά της Ηπείρου.

Για τον τύπο, βλ. SNG ANS Sicily 3, Syracuse-Siceliotes, αρ. 1431· HN Italy, αρ. 977· Carradice 1995, 
52-53· Fischer-Hansen – Nielsen – Ampolo 2004, 299-302· Γκατζόλης 2014β, 136-137.

Α.Ν.

271.
Αργυρός στατήρας Ηράκλειας, Λευκανία

380-281 π.Χ.
Βάρος 6,427 γρ. ΜΔ. 21 χιλ. Άξονας 8
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 336
Ε: Κεφαλή Αθηνάς προς τα δεξιά με αττικό κράνος, διακοσμημένο με την Σκύλλα, πίσω ΕΥ. 
Ο: [HPAKΛ]EIΩN. Ο Ηρακλής γυμνός, ιστάμενος κατενώπιον, με στραμμένο το σώμα του προς τα δεξιά, 
πνίγει το λιοντάρι της Νεμέας. Κάτω οινοχόη.

Για τον τύπο, βλ. van Keuren, 51· HN Italy, αρ. 1378

 Κεφαλή Αθηνάς προς τα δεξιά με αττικό κράνος, διακοσμημένο με 
 [HPAKΛ]EIΩN. Ο Ηρακλής γυμνός, ιστάμενος κατενώπιον, με στραμμένο το σώμα του προς τα δεξιά, 

πνίγει το λιοντάρι της Νεμέας. Κάτω οινοχόη.

HN Italy, αρ. 1378HN Italy, αρ. 1378HN Italy

ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΤΗΣ ΝΕΜΕΑΣ
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272.
Αργυρό διώβολο Ηράκλειας, Λευκανία

380-281 π.Χ.
Βάρος 1,176 γρ. ΜΔ. 13 χιλ. Άξονας 9
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ, Συλ. Κινδύνη 58/1969
Ε: Κεφαλή Αθηνάς προς τα δεξιά με αττικό κράνος, διακοσμημένο με την Σκύλλα, πίσω ΕΥ. 
Ο: [HPAKΛ]EIΩN. Ο Ηρακλής γυμνός, ιστάμενος κατενώπιον, με στραμμένο το σώμα του προς τα δεξιά, 
πνίγει το λιοντάρι της Νεμέας. Στο πεδίο αριστερά, ΑΠΟΛ και ρόπαλο, K ανάμεσα στα πόδια του.

Για τον τύπο, βλ. van Keuren, 51· HN Italy, αρ. 1378.

Η Ηράκλεια ιδρύθηκε από τους Δωριείς του Τάραντα και τους Ίωνες Αθηναίους των Θουρίων. Η 
από κοινού ίδρυση της πόλης προβάλλει στα νομίσματά της. Οι αργυροί στατήρες του τέλους του 
5ου αι. π.Χ. φέρουν ως εμπροσθότυπο την κρανοφόρο Αθηνά και ως οπισθότυπο την πάλη του 
Ηρακλή με το λιοντάρι της Νεμέας. Η αθηναϊκή επιρροή εμφανίζεται στην εμπρόσθια όψη των 
νομισμάτων της Ηράκλειας, έως τα μέσα του 4ου αι. π.Χ., καθώς η κεφαλή της θεάς με αττικό 
κράνος διακοσμημένο με την Σκύλλα είναι παρόμοια με εκείνη της εμπρόσθιας όψης των νομισμά-
των των Θουρίων. Στην πίσω όψη ο Ηρακλής, έχοντας αφήσει τα όπλα του, πνίγει το λιοντάρι της 
Νεμέας με τα ίδια του τα χέρια. Η σκηνή αυτή του άθλου λειτουργεί ως σύμβολο των Δωριέων 
του Τάραντα, αφού όλοι οι Δωριείς συνέδεαν την καταγωγή τους με τον Ηρακλή. Επιπλέον, ο ήρω-
ας χρησιμεύει ως λαλούν σήμα της πόλης που φέρει το όνομά του. Το γεγονός ότι μερικά χρόνια 
αργότερα ο Διονύσιος των Συρακουσών κόσμησε με τον ίδιο εικονογραφικό τύπο την πίσω όψη 
των χρυσών νομισμάτων του, όπως ο Τάρας και η Ηράκλεια, καταδεικνύει ότι ο συγκεκριμένος 
άθλος του ήρωα επελέγη για να συμβολίσει τον αγώνα του Ελληνισμού εναντίον της ιταλικής 
βαρβαρότητας. Η απεικόνιση του Ηρακλή στην οπίσθια όψη αυτού του νομίσματος τοποθετεί τον 
ήρωα σε μια τυπική στάση πάλης του ελληνικού Παγκρατίου, το οποίο λέγεται ότι ήταν η εφεύρεση 
του Ηρακλή και του Θησέα ως αποτέλεσμα της χρήσης τόσο της πάλης όσο και της πυγμαχίας στις 
συναντήσεις τους με τους αντιπάλους. 

Για τα νομίσματα της Ηράκλειας, βλ. Kraay 1976· Carradice 1995· van Keuren 1994.
Α.Ν.
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273.
100 χρυσές λίτραι Συρακουσών, Σικελία

405-400 π.Χ. (επί Διονυσίου Α΄)
Βάρος 5,799 γρ. ΜΔ. 14 χιλ. Άξονας 4
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 2016/1998
Ε: ΣΥΡΑ[ΚΟΣΙΩΝ]. Κεφαλή της νύμφης Αρέθουσας προς τα αριστερά. Φορά ενώτιο και μαργαριτα-
ρένιο περιδέραιο. Τα μαλλιά της συγκρατούνται σε σφενδόνη κοσμημένη με αστέρια. Στο πεδίο κάτω 
δεξιά σφαιρίδιο.
O: Γυμνός νεαρός αγένειος Ηρακλής γονατίζει προς τα δεξιά και παλεύει με το λιοντάρι της Νεμέας, 
κάτω ρόπαλο.

Χρυσά νομίσματα εκδόθηκαν από τις Συρακούσες σε δύο ονομαστικές αξίες, αυτή των 100 λι-
τρών που ισοδυναμούσε με δύο αργυρά δεκάδραχμα, και αυτή των 50 λιτρών, αξίας ίσης με ένα 
αργυρό δεκάδραχμο. Στο νόμισμα των 100 λιτρών εικονίζεται γυναικεία κεφαλή στην εμπρόσθια 
όψη με τα μαλλιά σε έναν αστροκεντημένο σάκκο, πιθανότατα η νύμφη Αρέθουσα (Kraay 1976, 
αρ. 818, περ. 390 π.Χ.). Κάποιοι εμπροσθότυποι φέρουν τα ονόματα του Ευαίνετου ή του Κίμωνα, 
των χαρακτών που σχεδίασαν τις σφραγίδες στα τέλη του 5ου αι. π.Χ. (Rutter 1997, 153-155). 
Ο οπισθότυπος δείχνει τον Ηρακλή να παλεύει με το λιοντάρι της Νεμέας, έναν τύπο που αναμ-
φισβήτητα είχε πρόθεση να συμβολίσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο των Δωρικών Συρακουσών, 
στην ελληνική αντίσταση ενάντια στη βαρβαρική Καρχηδόνα (Kraay 1976, 262-264). Ο τύπος του 
Ηρακλή αποτελεί συμβολική απεικόνιση της νίκης και επιλέχθηκε γιατί ο θεός εξασφάλισε τη νίκη 
στους Συρακούσιους που θυσίασαν στο ναό του την παραμονή της τελευταίας τους προσπάθειας 
να απωθήσουν τον στόλο των Αθηναίων από το λιμάνι τους το 413 π.Χ. Σύμφωνα με το μύθο, η 
πρώτη αποστολή που ανέθεσε ο βασιλιάς Ευρυσθέας στον Ηρακλή, ήταν να εξοντώσει το φοβερό 
λιοντάρι της Νεμέας, ο οποίος ήταν γόνος της Έχιδνας και σκορπούσε παντού τον τρόμο. Ο Ηρα-
κλής στην πορεία του προς τη Νεμέα σταμάτησε στην πόλη των Κλεωνών, όπου τον φιλοξένησε 
ο Μόλορχος, ένας γεωργός που του έδωσε πολύτιμες συμβουλές και πληροφορίες. Ο Ηρακλής 
ξεκίνησε για τη σπηλιά του λέοντος και αναφέρεται ότι χρειάσθηκε τριάντα ημέρες για να φθάσει 
στο βάθος της, όπου ζούσε το θηρίο. Αφού πάλεψε σκληρά μαζί του, το έπνιξε με τα ίδια του τα 
χέρια, το έγδαρε και φόρεσε το δέρμα του ως πανοπλία. Η σκηνή της πάλης αποτυπώνεται, μεταξύ 
άλλων, σε δύο νομίσματα από την Ηράκλεια της Λευκανίας (αρ. κατ. 271-272) και από την Παιονία 
(αρ. κατ. 274), όπου ο ήρωας παριστάνεται τη στιγμή που έχει πιάσει την κεφαλή του ζώου με τα 
ίδια του τα χέρια, λίγες στιγμές πριν την ολοκλήρωση της δοκιμασίας του.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. Ιλίου Μέλαθρον 2000, 60 (προέλευση: Jean Vinchon, 25-27.5.1998, 
αρ. 17). Για τον τύπο, βλ. Brett 1974, αρ. 435, πίν. 24· SNG Lockett III, αρ. 985· SNG ANS 5, Sicily III, αρ. 
330· Robinson – Castro Hipólito 1971, 107-108, αρ. 319-325, πίν. XXXVI· Hipólito 1996, 90, 92, αρ. 
5-9· Berend 1993, 91 κ.εξ. 

Γ.Κ.

ΣΙΚΕΛΙΑ – ΠΑΙΟΝΙΑ – ΚΙΛΙΚΙΑ

ίδια του τα χέρια, λίγες στιγμές πριν την ολοκλήρωση της δοκιμασίας του.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. 
αρ. 17). Για τον τύπο, βλ. Brett 1974, αρ. 435, πίν. 24· 
330· Robinson – Castro Hipólito 1971, 107-108, αρ. 319-325, πίν. XXXVI· Hipólito 1996, 90, 92, αρ. 
5-9· Berend 1993, 91 κ.εξ. 
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274.
Αργυρό τετράδραχμο Λυκκείου, Παιονία

356-335 π.Χ.
Βάρος 12,486 γρ. ΜΔ. 23 χιλ. Άξονας 4
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 344/1996
Ε: Κεφαλή Δία προς τα δεξιά με δάφνινο στεφάνι. Στικτός κύκλος.
Ο: ΛΥΚΚΕΙΟΥ. Γυμνός αγένειος Ηρακλής προς τα αριστερά στραγγαλίζει το Λιοντάρι της Νεμέας. Στο 
πεδίο δεξιά, φαρέτρα και τόξο.

Οι Παίονες, των οποίων η εθνική καταγωγή παραμένει αβέβαιη, ήταν εγκατεστημένοι από τον 5ο αι. 
μέχρι και τον 1ο αι. π.Χ. στην άνω και μέση κοιλάδα του ποταμού Αξιού, καθώς και σε εκείνη του 
Στρυμόνα, σχηματίζοντας ένα προπύργιο μεταξύ των Μακεδόνων, των Δαρδανών, των Ιλλυρίων και 
των Θρακών και αποτελώντας μία σοβαρή απειλή για τα βόρεια σύνορα του Μακεδονικού βασιλείου, 
εφόσον άρχισαν να κατεβαίνουν στην κάτω κοιλάδα του Αξιού με σκοπό την ανεύρεση έφορων εδα-
φών (Dell 1980, 95· Pavlovska 2008, 35· Wright 2012, 1). Ο πρώτος Παίονας βασιλιάς που μαρτυρεί-
ται από τις φιλολογικές πηγές είναι ο Άγις, ο οποίος πέθανε το 359/8 π.Χ. (Διόδωρος 16.4), αν και τα 
νομισματικά δεδομένα μαρτυρούν και άλλα ονόματα βασιλέων κατά τη διάρκεια του 4ου αι. π.Χ., όπως 
εκείνο του Τευτάου, που πιθανόν να προηγείται χρονικά της βασιλείας του Άγιδος (Pavlovska 2008, 
35-36). Μετά το θάνατο του Άγιδος, οι Παίονες ηττήθηκαν από τον Φίλιππο Β΄ και αναγκάστηκαν να 
σεβαστούν τα σύνορα, αναγνωρίζοντας τη μακεδονική κυριαρχία, και να υπηρετούν στον μακεδονικό 
στρατό, χωρίς ωστόσο να χάσουν εντελώς την ανεξαρτησία τους (Merker 1965, 44· Pavlovska 2012, 
107). Ο διάδοχος του, ο Λύκκειος, Λύππειος ή Λύκπειος (359-340 π.Χ.) (για το όνομα βλ. Seyrig 1962· 
Pavlovska 2008, 36.), συνέχισε να ακολουθεί μία επιθετική πολιτική εναντίον του μακεδονικού βασιλεί-
ου. Το όνομα του αναφέρεται σε μία αθηναϊκή συνθήκη το έτος 356 π.Χ., όπου μαζί με τον Γράβο και 
τον Κετρίπορις, δυνάστες της Ιλλυρίας και της Θράκης αντίστοιχα, συμμάχησαν με την Αθήνα εναντίον 
του Φιλίππου Β΄. Ωστόσο, μετά την ήττα του Γράβου, ο Λύκκειος υποτάχθηκε επίσης στον Φίλιππο Β΄ 
(Merker 1965, 44· Dell 1980, 96· Pavlovska 2008, 36). Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του, ο Λύκκειος 
έκοψε τετράδραχμα, δραχμές και τετρώβολα, ακολουθώντας τον τοπικό σταθμητικό κανόνα, με κατε-
ξοχήν τύπους την κεφαλή του Απόλλωνα Λυκείου, του οποίου η λατρεία ήταν πολύ διαδεδομένη στην 
Παιονία, την κεφαλή του Δία, την πάλη του Ηρακλή με το λιοντάρι της Νεμέας, το λιοντάρι, το άλογο 
και τον λύκο. Η κεφαλή του Δία παρουσιάζει αναλογίες με εκείνη των τετραδράχμων του Φιλίππου 
Β΄(Pavlovska 2012, 109). Ο Ηρακλής και τα κατορθώματα του, όπως η εν λόγω σκηνή της πάλης με το 
λιοντάρι της Νεμέας, δεν χρησιμοποιούνται ως νομισματικοί τύποι από τους διαδόχους του Λύκκειου, 
εφόσον δεν μαρτυρείται και η λατρεία του θεού-ήρωα στην Παιονία. Είναι λοιπόν πιθανόν η επιλογή 
της πάλης να συμβολίζει εκείνη των Παιόνων εναντίον του γειτονικού μακεδονικού βασιλείου. Ωστόσο, 
σύμφωνα με την E. Pavlovska, η επιλογή του Ηρακλή στόχευε στην αποδοχή των εν λόγω νομισμάτων 
από τους Μακεδόνες, λόγω της ιδιαίτερης λατρείας του ήρωα, ως μυθικού προγόνου και ιδρυτή του 
μακεδονικού βασιλείου (Pavlovska 2012, 109-110). Τα τετράδραχμα του Λυκκείου προορίζονταν πιθα-
νόν για την πληρωμή φόρων στο μακεδονικό βασίλειο (Merker 1965, 44· Pavlovska 2012, 113-114). 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τετράδραχμα του Λύκκειου αποτελούν μέρος πιθανόν τριών (ή τεσσάρων) 
διασκορπισμένων θησαυρών, συγκεκριμένα του Kyustendil, Βουλγαρία 1880, του Rezhanci, Βουλγαρία 
1961 (IGCH 411), του Παιονία 1968 (IGCH 104) με χρονολογία απόκρυψης ανάμεσα στο 315-310 π.Χ. 
και του Kavadarci (βλ. Pavlovska 2012, 112-113).

Για τον τύπο, βλ. Ιλίου Μέλαθρον 2000, 63· Pavlovska 2008, πίν. ΙΙΙ. 31-34· SNG ANS, αρ. 1019. AMNG 
III, αρ. 8. 

Β.Σ.



341

275.
Αργυρός στατήρας Μαλλού, Κιλικία

390-385 π.Χ.
Βάρος 9,869 γρ. ΜΔ. 22 χιλ. Άξονας 3
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1898/9 Η΄ 8
Ε: Πέρσης Μεγάλος Βασιλιάς σε διασκελισμό προς τα δεξιά, με περσική ενδυμασία (κίδαρις και 
κάνδυς), με σκήπτρο στο δεξί χέρι και τόξο στο αριστερό. Στο πεδίο αριστερά, κόκκος σιταριού.
Ο: ΜΑΛ. Όρθιος γυμνός Ηρακλής προς τα δεξιά στραγγαλίζει το Λιοντάρι της Νεμέας. Στο πεδίο 
αριστερά, ρόπαλο. Στικτός κύκλος.

Οι παραστάσεις των νομισμάτων των πόλεων της Κιλικίας την περίοδο της κυριαρχίας των Αχαιμενιδών 
εμπνέονται από εκείνες των πόλεων της Νότιας Ιταλίας και της Σικελίας, αν και τα τελευταία φαίνεται ότι 
δεν κυκλοφορούν στην περιοχή της Κιλικίας (Casabonne 2004, 91). Η σκηνή της πάλης του Ηρακλή με το 
λιοντάρι της Νεμέας στον εν λόγω στατήρα περσικού σταθμητικού κανόνα της πόλης της Μαλλού (LIMC 
V, αρ. 1823c) αποτελεί απομίμηση των νομισμάτων της Ηράκλειας της Λευκανίας (Cantilena et al. 2004, 
135-136 και βλ. αρ. κατ. 271-272). Θα μπορούσε ωστόσο να αποτελεί απεικόνιση ενός γλυπτού του 
Μύρωνα, λόγω της περίεργης βάσης κάτω από τα πόδια του Ηρακλή, η οποία έχει ερμηνευτεί ως θριγκός 
(Kraay 1976, 272· Casabonne 2004, 92). Ο άθλος με το λιοντάρι της Νεμέας απεικονίζεται επίσης και 
στους στατήρες της Ταρσού. Η χρησιμοποίηση μίας παρόμοιας εικονογραφίας από τις πόλεις της Κιλικί-
ας στις αρχές του 4ου αι. π.Χ., θα μπορούσε να υποδηλώνει τον κοινό σκοπό της κοπής τους, ο οποίος, 
σύμφωνα με τον O. Casabonne (2004, 205-206), ήταν η χρηματοδότηση των περσικών εκστρατειών 
εναντίον της Κύπρου και της Αιγύπτου, καθώς και η πληρωμή του φόρου υποτέλειας. Θα πρέπει να ση-
μειωθεί ότι στην Ταρσό της Κιλικίας λατρευόταν ο θεός των Χετταίων, Σάνταν ή Σάντας, ο οποίος επίσης 
ταυτίστηκε από τους Έλληνες με τον Ηρακλή. Αυτή η ταύτιση προκύπτει από τις παραστάσεις σε μια σειρά 
χάλκινων νομισμάτων της πόλης (βλ. SNG France 2, 1313) που απεικονίζουν την καύση του Σάντας σε μια 
πυρά ακολουθούμενη από την ανάληψη του στους ουρανούς με τη μορφή ενός αετού. Την πλήρη αφο-
μοίωση του Σάντας και του Ηρακλή μπορεί να τη δει κανείς από μια αναφορά του Δίωνος Χρυσοστόμου 
(Λόγοι 33.47) για την Ταρσό, ο οποίος μιλάει για «την πολύ όμορφη πυρά» που προετοιμάστηκε για τον 
ιδρυτή τους, τον Ηρακλή (Stafford 2012, 192.). Σύμφωνα με τον Ε. Laroche (1973), ενώ o θεός Σάντας 
στην Ταρσό αφομοιώνεται με τον θεό-ήρωα Ηρακλή, η αρχική του λατρεία ως θεού της φύσης, είναι 
περισσότερο προσαρμοσμένη στον Έλληνα βασιλιά των θεών, τον Δία.

Για τον τύπο, βλ. SNG France 2, αρ. 398· Casabonne 2000, 25, αρ. 9, πίν. VI.11 και Casabonne 2004, 
133, αρ.7, πίν. 3.11.

Β.Σ.
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276.
Αργυρό οδοντωτό δηνάριο Ρωμαϊκής Δημοκρατίας

80 π.Χ., C. Poblicius
Βάρος 4,045 γρ. ΜΔ. 19 χιλ. Άξονας 4
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 577/1956
Ε: Προτομή Ρώμης με κράνος διακοσμημένο με σπάδικες καλαμποκιού προς τα δεξιά. Πίσω ROMA, 
επάνω δεξιά σύμβολο ελέγχου Q. Στικτός κύκλος.
Ο: Αγένειος Ηρακλής γυμνός προς τα αριστερά στραγγαλίζει το λιοντάρι της Νεμέας. Ανάμεσα στα 
πόδια του ρόπαλο. Αριστερά στο πεδίο γωρυτός. Επάνω αριστερά σύμβολο Q, δεξιά C·POBLICI·Q·F. 
Στικτός κύκλος.

Για τον τύπο, βλ. LIMC V (1990), λ. Herakles, 29, αρ. 1957 (ίδιο σύμβολο ελέγχου)· Numismatik 
Lanz München, Auction 161 (December 7, 2015), αρ. 193· Classical Numismatic Group, Electronic 
Auction 378 (July 13, 2016), αρ. 434.

277.
Αργυρό οδοντωτό δηνάριο Ρωμαϊκής Δημοκρατίας

80 π.Χ., C. Poblicius
Βάρος 3,674 γρ. ΜΔ. 20 χιλ.. Άξονας 5
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1898/9 ΣΤ΄ 2
Ε: Προτομή Ρώμης με κράνος διακοσμημένο με σπάδικες καλαμποκιού προς τα δεξιά. Πίσω ROMA, 
επάνω δεξιά V. Στικτός κύκλος.
Ο: Αγένειος Ηρακλής γυμνός προς τα αριστερά στραγγαλίζει το λιοντάρι της Νεμέας. Ανάμεσα 
στα πόδια του ρόπαλο. Αριστερά στο πεδίο γωρυτός. Επάνω αριστερά V, δεξιά C·POBLICI·Q·F. 
Στικτός κύκλος.

Για τον τύπο, βλ. LIMC V (1990), λ. Herakles 29, αρ. 1957 (διαφορετικό σύμβολο ελέγχου)· Inasta, 
Auction 63 (March 15, 2016), 524· Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung, Online Auction 251 
(October 15, 2017), 4794.

Στα δύο δηνάρια της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας, ο Ηρακλής εικονίζεται τη στιγμή που έχει ήδη ση-
κώσει το λιοντάρι από το έδαφος και προσπαθεί να το στραγγαλίσει, ενώ το ζώο, σε μία απε-
γνωσμένη προσπάθεια να γλιτώσει σπρώχνει με δύναμη με τα πόδια του. Η σκηνή μπορεί να μην 
διαθέτει την πλαστική ή ρεαλιστική απόδοση των αντίστοιχων αναπαραστάσεων των κλασικών και 
ελληνιστικών χρόνων, ωστόσο, τα ανατομικά χαρακτηριστικά του ζώου, ιδιαίτερα στο αρ. κατ. 276 
προδίδουν την ένταση της στιγμής, λίγο πριν ο ήρωας το εξοντώσει.  Το λιοντάρι της Νεμέας, γεν-
νημένο από την Έχιδνα και μεγαλωμένο από την Ήρα, ζούσε στην περιοχή της Νεμέας, κοντά στα 
βουνά Τρητό και Απέσαντα, και κατασπάραζε όποιο ζώο ή άνθρωπο είχε την ατυχία να βρεθεί στον 
δρόμο του. Το λιοντάρι αυτό ήταν άτρωτο, καθώς τίποτα δεν μπορούσε να διαπεράσει το δέρμα 
του, οπότε κανένα όπλο δεν ήταν αποτελεσματικό, αφού δεν μπορούσε να επιφέρει θανάσιμο 

ΡΩΜΑΪΚΑ - ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΑ



343

χτύπημα. Αυτό ακριβώς το στοιχείο του μύθου υπονοείται και στα παρόντα νομίσματα, στα οποία 
το τόξο με τα βέλη του ήρωα βρίσκονται στο πεδίο αριστερά, ενώ το ρόπαλο στα πόδια του. Ήταν 
η δύναμη και η ικανότητα του Ηρακλή που κατέβαλε τελικά το ζώο.

Για τον μύθο, βλ. Κακριδής 1986, 31-36· Grimal 1991, λ. Ηρακλής, 253.
Σ.Δ.

278.
Χαλκό νόμισμα Αγχιάλου Θράκης επί Σεπτιμίου Σεβήρου

193-211 μ.Χ. 
Βάρος 4,849 γρ. ΜΔ. 20 χιλ. Άξονας 1
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. NM 1906/7, I΄ 1
Ε: Προτομή δαφνοστεφούς Σεπτιμίου Σεβήρου προς τα δεξιά. Αριστερά και δεξιά AV K Λ CЄ 
CЄVΗΡΟC. Στικτός κύκλος.
Ο: Ηρακλής γυμνός προς τα αριστερά παλεύει με το λιοντάρι της Νεμέας. Αριστερά και δεξιά 
ΑΓΧΙΑ-ΛΕΩΝ. Στικτός κύκλος.

Για τον τύπο, βλ. LIMC V (1990), λ. Herakles, 29, αρ. 1958 (για την Αγχίαλο), αρ. 1969 (για τη 
φορά του Ηρακλή στην παράσταση)· Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün e.K., Auction 64 
(November 20, 2014), αρ. 1770 (προς τα δεξιά)· RPC IV, αρ. 4538 (επί Κομμόδου).

279.
Χαλκό νόμισμα Μαρκιανοπόλεως, Κάτω Μοισία

3ος αι. μ.Χ.
Βάρος 4,565 γρ. ΜΔ. 20 χιλ. Άξονας 1
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΒΠ 2383/2018 (Δωρεά Αστερίου Τσίντσιφου)
Ε: Προτομή Τύχης με τειχόμορφο στέμμα και ιμάτιο υπέρ την κεφαλήν προς τα δεξιά. Αριστερά και 
δεξιά ΜΑΡΚΙΑ-ΝΟΠΟΛΙC. Στικτός κύκλος.
Ο: Ηρακλής γυμνός προς τα δεξιά παλεύει με το λιοντάρι της Νεμέας. Κάτω αριστερά ρόπαλο. Από 
αριστερά προς τα δεξιά ΜΑΡΚΙΑΝΟΠΟΛΙΤΩΝ. Στικτός κύκλος.

Για τον τύπο, βλ. AMNG I, αρ. 536· Classical Numismatic Group, Mail Bid Sail 76 (September 12, 
2007), αρ. 981.

ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΤΗΣ ΝΕΜΕΑΣ
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280.
Χαλκό νόμισμα Σεβαστοπόλεως Πόντου επί Γαλλιηνού

263/4 μ.Χ. 
Βάρος 14,857 γρ. ΜΔ. 30 χιλ. Άξονας 11
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Π 522
Ε: Δαφνοστεφής προτομή Γαλλιηνού με θώρακα και στρατιωτικό ιμάτιο προς τα δεξιά. Από 
αριστερά προς τα δεξιά AYT KAI ΠΟ ΛΙΚ ΓΑΛΛΙΗΝΟC. Στικτός κύκλος.
Ο: Ηρακλής γυμνός προς τα δεξιά παλεύει με το λιοντάρι της Νεμέας. Από αριστερά προς τα 
δεξιά CЄBACTOΠO HPAΚΛΕΟΠΟ. Στο έξεργο ЄΤϛΞC. Στικτός κύκλος.

Για τον τύπο, βλ. Classical Numismatic Group, Electronic Auction 408 (October 25, 
2017), αρ. 320.

Η εξόντωση του λιονταριού της Νεμέας είναι ο πρώτος άθλος που ανατέθηκε στον Ηρα-
κλή από τον Ευρυσθέα και είναι αυτός που τον ανέδειξε και ένας από τους πιο αγαπητούς 
στην εικονογραφία των τεχνών διαχρονικά. Άλλωστε είναι αυτός ο άθλος που έδωσε στον 
ήρωα το διακριτικό του σύμβολο, τη λεοντή. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, αν παρακολουθή-
σει κανείς την εμφάνιση των μύθων του ήρωα στην εικονογραφία, ότι υπάρχει ιδιαίτερη 
προτίμηση στην αρχή και στο τέλος των αγώνων του ήρωα. Στην αρχή, με το λιοντάρι της 
Νεμέας, και στο τέλος, όπως αυτό αποτυπώνεται στον τύπο του αναπαυόμενου Ηρακλή που 
συνήθως κρατά στα χέρια του τα μήλα των Εσπερίδων, υπονοώντας έτσι την ολοκλήρωση 
της διαδρομής του, την αποθέωσή του και την αθανασία. Είναι λοιπόν, η αρχή αυτή που τον 
καθιέρωσε, ως τον ήρωα που με τη φυσική του δύναμη, απογυμνωμένη από οποιοδήποτε 
άλλο μέσο, για αυτό άλλωστε εικονίζεται γυμνός και χωρίς τα όπλα του που βρίσκονται 
ακουμπισμένα στο έδαφος, καταφέρνει με έναν ηρωικό, υπερφυσικό τρόπο να υπερισχύσει.

Σ.Δ.
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281.
Μολύβδινο σύμβολο 

Βάρος 5,642 γρ. ΜΔ. 20 χιλ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 7558
Α΄ όψη: O Ηρακλής γυμνός, παλεύει με λιοντάρι προς τα δεξιά. H παράσταση σε κύκλο και σε 
κυκλικό έγκοιλο.
Β΄ όψη: Άσημο.

Στο σύμβολο αποτυπώνεται η πάλη του Ηρακλή με τον λέοντα της Νεμέας, ο οποίος σκορπούσε 
τον τρόμο στην περιοχή. Ο πρώτος άθλος που ανατέθηκε στον ήρωα ήταν να εξοντώσει το τρομε-
ρό αυτό τέρας, που ήταν γιος της Έχιδνας και ζούσε στο βάθος μιας σπηλιάς, όπου για να φθάσει 
ο Ηρακλής χρειάστηκαν τριάντα ημέρες. Οι καλλιτέχνες των συμβόλων δείχνουν μια ιδιαίτερη 
προτίμηση στις παραστάσεις που σχετίζονται με αυτόν τον πρώτο άθλο του ήρωα, ενώ δεν συμ-
βαίνει το ίδιο με τους υπόλοιπους ένδεκα άθλους. Ο ήρωας αποδίδεται γυμνός, τη στιγμή που έχει 
πιάσει το ζώο από το κεφάλι. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον μύθο, αφού το έπνιξε, το έγδαρε και 
φόρεσε το δέρμα του ως πανοπλία. Έτσι, οι κεφαλές του Ηρακλή συνήθως αποδίδονται με λεοντή 
και αποτελούν με τη σειρά τους το δεύτερο προσφιλές θέμα των σκηνών του ήρωα στα σύμβολα.

Αδημοσίευτο
Ε.Ρ.

282.
Μολύβδινο σύμβολο

Βάρος 2,323γρ. ΜΔ. 13 χιλ. Άξονας 1
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Κύρου 1135
Α΄ όψη: Δύο μορφές ιστάμενες μετωπικά μεταξύ τους, που δίνουν τα χέρια (δεξιώνονται). H αρι-
στερή γυναικεία μορφή φορά ποδήρη χιτώνα, ενώ η δεξιά, ανδρική, είναι γυμνή.
Β΄ όψη: O Ηρακλής γυμνός, παλεύει με λιοντάρι προς τ’ αριστερά. H παράσταση σε κύκλο και σε 
κυκλικό έγκοιλο.

Ο Ηρακλής αποδίδεται γυμνός, με μοναδικά του όπλα το καλογυμνασμένο σώμα και την ανδρεία 
του, να παλεύει με τον λέοντα της Νεμέας. Ο ήρωας σκύβει προς τα εμπρός και με μια επιδέξια λαβή, 
αποτυπώνεται να πιάνει το λιοντάρι από το λαιμό. Η παράσταση αυτή ήταν πολύ αγαπητή και διαδε-
δομένη τόσο από τους χαράκτες των συμβόλων και των νομισμάτων, όσο και από τους καλλιτέχνες 
όλων των παραστατικών τεχνών. Συμβόλιζε τη νίκη του ανθρώπου, όχι μόνο εναντίον των φυσικών 
φαινομένων και των δυσκολιών της ζωής, αλλά επιπλέον παρότρυνε για την επίδειξη θάρρους σε 
ο,τιδήποτε προκαλούσε δέος και τρόμο, όπως ο φοβερός λέοντας. Η σημειολογία της παράστασης 
είχε έντονα αποτροπαϊκό χαρακτήρα και γι’ αυτόν τον λόγο κάποια σύμβολα, που έφεραν τέτοιες πα-
ραστάσεις, λειτουργούσαν ως φυλακτά και προσφέρονταν ως δώρα. Με αυτήν την πρακτική συνάδει 
και η παράσταση της α΄ όψης του συμβόλου, με τις δύο μορφές που δεξιώνονται, δίνουν δηλαδή τα 
χέρια, πιθανώς ως ένδειξη προσφοράς της μίας μορφής προς την άλλη. 

Αδημοσίευτο
Ε.Ρ.

ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΤΗΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΤΗΣ ΝΕΜΕΑΣ
ΜΟΛΥΒΔΙΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΠΗΛΙΝΑ
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283.
Πήλινο σφράγισμα παπύρου

Ρωμαϊκών χρόνων
Βάρος 5,104 γρ. ΜΔ. 27 χιλ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Κύρου 259/2005
Ε: Ο Ηρακλής, γυμνός παλεύει με το λιοντάρι της Νεμέας.
Ο: Αποτύπωμα επιφάνειας παπύρου.

Στη νομισματόμορφη σφραγίδα αποτυπώνεται ο πρώτος άθλος του ήρωα που άοπλος καταβάλλει 
με γυμνά χέρια το θηρίο. Η παράσταση χαρακτηρίζεται από ένταση και περιβάλλεται από δυσανά-
γνωστη επιγραφή ΘΑCΙ-ωΝ. Το σφράγισμα φέρει έντονα ίχνη καύσης και προέρχεται από στρογ-
γυλή σφραγίδα, η οποία δεν έχει αποτυπωθεί ολόκληρη στο σφράγισμα. Σώζεται η διαμπερής οπή 
του λίνου, του λεπτού σκοινιού με το οποίο η σφραγίδα δενόταν πάνω στο έγγραφο. 

Για το συγκεκριμένο σφράγισμα, βλ. Κακαβάς 2014β, 64, αρ. 29 [Στ. Μακρυπόδη].
Γ.Κ.
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284.
Σφραγιδόλιθος από καρνεόλη

Ρωμαϊκών χρόνων
Βάρος 1,326γρ. ΜΔ. 16 χιλ. Πάχ. 4 χιλ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Καραπάνου 214
Ε: Ο Ηρακλής γονατιστός παλεύει με το λιοντάρι της Νεμέας. 

Τα μυθολογικά θέματα, όπως οι Άθλοι του Ηρακλή, εμφανίζονται σε κοσμικά αντικείμενα, κυρίως 
έργα μικροτεχνίας κατασκευασμένα από πολύτιμα υλικά (ελεφαντοστό, πολύτιμους λίθους, ασή-
μι). Ο ήρωας εικονίζεται γενειοφόρος και ιδιαίτερα μυώδης, γονατιστός, τη στιγμή που ετοιμάζε-
ται να στραγγαλίσει το λιοντάρι. Το ρόπαλό του, που ξεπροβάλλει στο κέντρο της σφραγιστικής 
επιφάνειας, στο κενό που δημιουργείται μεταξύ του Ηρακλή και του λιονταριού, έχει αφεθεί στην 
άκρη, αφού είναι μόνο η φυσική του δύναμη που θα τον οδηγήσει στη νίκη. Ο τύπος είναι κοινός 
σε νομίσματα (αρ. κατ. 269 -280) και λίθους (αρ. κατ. 284 -285) με μικρές διαφοροποιήσεις.

Γ.Κ.

285.
Σφραγιδόλιθος από ίασπη

18ος αι.
Βάρος 1,372 γρ. ΜΔ. 19 χιλ. Πάχ. 3 χιλ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Καραπάνου 213/474
Ε: Ηρακλής όρθιος παλεύει με το λιοντάρι της Νεμέας. Στα πόδια του ρόπαλο.
Ο: Τρία όμοια σύμβολα επάνω, αριστερά και δεξιά.

Η διαχρονικότητα της αξίας του μύθου του λιονταριού της Νεμέας, αλλά και του ίδιου του Ηρακλή, 
μετέτρεψε την εικόνα του σε ένα αποτροπαϊκό και προστατευτικό μέσο. Έτσι, εκτός από τα νομί-
σματα, απεικονίσθηκε συχνά σε σφραγιδόλιθους, ήδη από την κλασική εποχή, έως και τα νεότερα 
χρόνια. Πάντα με την ίδια αίσθηση της κατάκτησης του αδυνάτου, της υπερπήδησης όλων των 
εμποδίων, της υπερνίκησης όλων των δυσκολιών και της τελικής κατάκτησης της αρετής, χαράχθη-
κε επάνω στη μικρή επιφάνεια του λίθου σε μία υπόνοια μαγικής προστασίας.

Για το συγκεκριμένο σφραγιδόλιθο, βλ. Σβορώνος 1913, 158, αρ. 213, πίν. III.
Σ.Δ.

Για το συγκεκριμένο σφραγιδόλιθο, βλ. Σβορώνος 1913, 158, αρ. 213, πίν. III.

ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΤΗΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΤΗΣ ΝΕΜΕΑΣ
ΛΙΘΟΙ
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286.
Αργυρός στατήρας Φαιστού, Κρήτη

322-300 π.Χ.
Βάρος 11,641 γρ. ΜΔ. 28 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ IGCH 153
Ε: ΦΑΙΣΤΙΟΝ. Όρθιος γυμνός Ηρακλής προς τα αριστερά, σε στάση εφόρμησης ιδωμένη από πίσω, 
με προτεταμένο το αριστερό χέρι, στο οποίο κρέμεται η λεοντή, αρπάζει ένα από τα κεφάλια της 
Λερναίας Ύδρας, η οποία αποδίδεται στα αριστερά του πεδίου, ενώ με το ρόπαλο στο δεξί χέρι 
ετοιμάζεται να χτυπήσει το μυθικό τέρας. Στικτός κύκλος.
Ο: Ο Ταύρος της Κρήτης βαδίζει προς τα αριστερά. Στικτός κύκλος.  

Οι απεικονίσεις του άθλου της Λερναίας Ύδρας των φαιστιακών νομισμάτων παρουσιάζουν ομοιό-
τητες με εκείνες σε άλλα τέχνεργα, όπου, από τα τέλη του 5ου αι. π.Χ., ο ήρωας επιτίθεται συνήθως 
κραδαίνοντας στο υψωμένο δεξί του χέρι το ρόπαλο, ενώ με το αριστερό αρπάζει το πολυκέφαλο 
μυθικό τέρας (Bräuer 1910, 47-53· LIMC V, αρ. 2055· Τασούλας 1994, 86-87). Σε ορισμένες εκδό-
σεις φαιστιακών στατήρων με τη Λερναία Ύδρα απεικονίζεται επίσης ανάμεσα στα πόδια του Ηρα-
κλή καρκίνος, ο οποίος σύμφωνα με τον μύθο, δάγκωσε τη φτέρνα του Ηρακλή κατόπιν εντολής 
της Ήρας. Το νόμισμα είναι επικεκομμένο σε κυρηναϊκό τετράδραχμο και ανήκει στον «θησαυρό» 
IGCH 153/Κρήτη, πριν το 1964 (για τον «θησαυρό», βλ. M. Οικονομίδου, AΔ 21 (1966), Χρονικά B1, 
10(γ), πίν. 2, αρ. 25-27, πίν. 3, αρ. 29)· AΔ 22 (1967), Χρονικά  B1, 9(α), πίν. 7, αρ. 16-18· Le Rider 
1966, 62, αρ. 20h, 65, αρ. 22e, 76, αρ. 50c και 95, αρ. 56c και M. Caramessini-Oikonomides, 
«Some important accessions of the Athens Cabinet (I. Greek Coins)», Νομισματικά Χρονικά 4 
(1976), 34-41, κυρίως 34, αρ. 10-12 και σ. 37), ο οποίος αποτελεί πιθανόν μέρος του «θησαυρού» 
IGCH 152/Φαιστός 1953 (για τον «θησαυρό», βλ. Le Rider 1966, 19-49).

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. M. Οικονομίδου, AΔ 22 (1967), Χρονικά B1, 9(α), πίν. 7, αρ. 16. Για 
τον τύπο, βλ. Svoronos 1890, 262, αρ.153, πίν. ΧΧΙV.16· Le Rider 1966, 95, αρ. 56c, πίν. ΧΧΙII. 17.

Β.Σ.

ΛΕΡΝΑΙΑ ΥΔΡΑ
ΠΟΛΕΙΣ                       ΚΡΗΤΗ
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287.
Αργυρός στατήρας Χερσονήσου, Κρήτη

330-280/70 π.Χ.
Βάρος 10,122 γρ. ΜΔ. 26 χιλ. Άξονας 10
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 580/1956
Ε: Κεφαλή Άρτεμης Βριτομάρτιδος προς τα αριστερά, με δάφνινο στεφάνι, περιδέραιο και ενώτιο.
Ο: ΧΕΡΣΟ. Γυμνός Ηρακλής προς τα αριστερά, σε στάση εφόρμησης, με λεοντή στον αριστερό ώμο 
που ανεμίζει και ρόπαλο στο υψωμένο δεξί χέρι.

Για τον τύπο, βλ. Svoronos 1890, 49, αρ. 4, πίν. ΙII. 20

288.
Αργυρός στατήρας Χερσονήσου, Κρήτη

330-280/70 π.Χ.
Βάρος 10,55 γρ. ΜΔ. 24 χιλ. Άξονας 1
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 4615
Ε: Κεφαλή Άρτεμης Βριτομάρτιδος προς τα αριστερά, με δάφνινο στεφάνι, περιδέραιο και ενώτιο.
Ο: ΧΕΡΣΟ. Γυμνός Ηρακλής προς τα αριστερά, σε στάση εφόρμησης, με λεοντή στον αριστερό ώμο 
που ανεμίζει και ρόπαλο στο υψωμένο δεξί χέρι.

Για τον τύπο, βλ. Svoronos 1890, 49, αρ. 4, πίν. ΙII. 20

Σύμφωνα με τον Γ. Τασούλα (1994, 88), ομοιότητες στον τρόπο απόδοσης (στάση εφόρμησης, 
χρήση του ρόπαλου, λεοντή στον ώμο που ανεμίζει) ανάμεσα στους στατήρες της Φαιστού (βλ. 
αρ. κατ. 286) και της Χερσονήσου (LIMC IV, 1080) συνηγορούν στην ταύτιση της παράστασης των 
τελευταίων με τον μύθο της Λερναίας Ύδρας. Ωστόσο, εικονογραφικά παράλληλα συναντάμε στα 
λίγο πρωιμότερα (περ. 350 π.Χ.) νομίσματα της Στυμφαλίας. Συγκεκριμένα οι εν λόγω εκδόσεις της 
Χερσονήσου απομιμούνται την κεφαλή της θεάς στην πρόσθια όψη, καθώς και την παράσταση της 
πίσω όψης των στατήρων της αρκαδικής πόλης (βλ. αρ. κατ. 300) –όπου απεικονίζεται ωστόσο ο 
άθλος με τις Στυμφαλίδες όρνιθες– λόγω της κυκλοφορίας των τελευταίων στον κρητικό χώρο, 
όπως μαρτυρούν οι «θησαυροί», και λόγω της μετακίνησης καλλιτεχνών «και τη μεταφορά πρό-
τυπων σφραγίδων από τον ένα τόπο στον άλλο, φαινόμενο γνωστό στον αρχαίο κόσμο, αλλά και 
στην ίδια την Κρήτη» (βλ. Στεφανάκης 2017, 225-226).

Β.Σ.

ΛΕΡΝΑΙΑ ΥΔΡΑ
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289.
Αργυρός οβολός Ψωφίδος, Αρκαδία

περ.480-460 π.Χ.
Βάρος 0,884 γρ. ΜΔ. 10 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Σλήμαν 1928/55
Ε: Ημίτομο ελαφιού.
O: Ιχθύς.

Για τον τύπο, βλ. BMC Peloponnesus, 198, αρ. 2, πίν. XXXVI, 19· BCD Peloponnesos, 395, αρ. 1671.

290.
Αργυρός οβολός Ψωφίδος, Αρκαδία

πριν το 471 π.Χ.
Βάρος 1,021 γρ. ΜΔ. 10 χιλ. Άξονας 6
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. NM Συλ. Σούτζου 1139
Ε: Κερυνίτις έλαφος προς τα δεξιά.
O: Ιχθύς προς τα αριστερά.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. Soutzo 1869-1870, 18· SNG Soutzos, αρ. 1139. Για τον τύπο, βλ. 
BCD Peloponnesos, 396, αρ. 1676.

Η πόλη Ψωφίς βρίσκεται στη βορειοδυτική Αρκαδία εκεί όπου ο Ηρακλής πραγματοποίησε δύο 
από τους άθλους του, την αιχμαλώτιση του Ερυμάνθιου κάπρου και της Κερυνίτιδος ελάφου. Η 
πόλη βρισκόταν σε ένα κομβικό σημείο, στο εμπορικό σταυροδρόμι μεταξύ Αρκαδίας και Ήλιδος. Η 
Ψωφίς είχε μία σημαντική νομισματική παραγωγή αργυρών υποδιαιρέσεων, οι οποίες στην πλειο-
νότητά τους απεικόνιζαν στον εμπροσθότυπο την Κερυνίτιδα έλαφο και στον οπισθότυπο ένα ψάρι 
από τον Αροάνιο ποταμό. Είναι αξιοσημείωτο, ότι παρόλο που στο μύθο το ζώο είναι θηλυκό, στην 
εικονογραφία εμφανίζεται με κέρατα αρσενικού, αποτελώντας προφανώς ποιητική αδεία.

Γ.Κ.

ΚΕΡΥΝΙΤΙΣ ΕΛΑφΟΣ
ΠΟΛΕΙΣ                       ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΠΟΝΤΟΣ
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291.
Χαλκό νόμισμα Ηράκλειας Πόντου επί Γέτα

198-209 μ.Χ. 
Βάρος 14,694 γρ. ΜΔ. 27 χιλ. Άξονας 7
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 273/1956
Ε: Προτομή Γέτα με θώρακα και στρατιωτικό ιμάτιο προς τα δεξιά. Από αριστερά προς τα δεξιά 
ΑVT K CЄΠ ΓЄΤΑC ΑVΓ.
Ο: Ηρακλής γυμνός, με τη λεοντή να κρέμεται από τους ώμους του, ετοιμάζεται να χτυπήσει με 
το ρόπαλο που κρατάει στο δεξί του χέρι την Κερυνίτιδα έλαφο που κρατάει από το κέρατα με 
το αριστερό. Αριστερά και δεξιά ΗΡΑΚΛΗΑC ΠΟ-ΝΤΩ. Στικτός κύκλος.

292.
Χαλκό νόμισμα Ηράκλειας Πόντου επί Πουπιήνου

238 μ.Χ. 
Βάρος 14,68 γρ. ΜΔ. 30 χιλ. Άξονας 7
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 624/1956
Ε: Προτομή δαφνοστεφούς, γενειοφόρου Πουπιήνου με θώρακα και στρατιωτικό ιμάτιο προς τα 
δεξιά. Από αριστερά προς τα δεξιά Κ ΠΟVΠΙΗΝΟC ΜΑΞΙΜΟC ΑVΓΟV. Στικτός κύκλος.
Ο: Ηρακλής γυμνός, με τη λεοντή να κρέμεται από τους ώμους του, ετοιμάζεται να χτυπήσει με 
το ρόπαλο που κρατάει στο δεξί του χέρι την Κερυνίτιδα έλαφο που κρατάει από το κέρατα με 
το αριστερό. Αριστερά και δεξιά ΗΡΑΚΛ-Ε-ΟΤΑΝ ΠΟΝΤΩ. Στικτός κύκλος.

Ο τέταρτος άθλος τον οποίο κλήθηκε ο Ηρακλής να πραγματοποιήσει ήταν να αιχμαλωτίσει 
την Κερυνίτιδα έλαφο και να την παραδώσει ζωντανή στον Ευρυσθέα. Η έλαφος αυτή, που είχε 
χρυσά κέρατα και χάλκινες οπλές, ήταν η μοναδική που είχε ξεφύγει από την Άρτεμη, και είχε 
καταφύγει στο βουνό της Κερύνειας, ενώ θεωρούνταν ιερή. Σύμφωνα με την κύρια εκδοχή του 
μύθου, ο Ηρακλής δεν έπρεπε να σκοτώσει ή να τραυματίσει το ζώο. Σύμφωνα όμως με μία 
παραλλαγή, η έλαφος προκαλούσε τεράστιες καταστροφές και ο Ηρακλής αφού την αιχμαλώ-
τισε τη σκότωσε και αφιέρωσε το κεφάλι της με τα χρυσά κέρατα στην Άρτεμη Οινωάτιδα. Στα 
νομίσματα της Ηράκλειας φαίνεται να εικονίζεται η παραλλαγή αυτή του μύθου, αφού ο Ηρακλής 
είναι έτοιμος να χτυπήσει την έλαφο με το ρόπαλό του, σε αντίθεση με άλλες αναπαραστάσεις 
του μύθου στα νομίσματα, στις οποίες ο ήρωας κρατά το ζώο και με τα δύο χέρια από τα κέρατα.

Για το μύθο, βλ. Κακριδής 1986, 39-42.
Σ.Δ.

ΚΕΡΥΝΙΤΙΣ  ΕΛΑΦΟΣ
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293.
Αργυρό ημίδραχμο Στυμφάλου, Αρκαδία

περ. 360-350 π.Χ.
Βάρος 2,697 γρ. ΜΔ. 16 χιλ. Άξονας 3
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. NM Μούλκι 1958/144 (IGCH 67)
Ε: Κεφαλή νεαρού Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά.
O: ΣΤΥΜΦΑΛΙΩΝ. Ημίτομο Στυμφαλίδας όρνιθας, αριστερά κλάδος υδρόβιου φυτού.

Για τον τύπο, βλ. BMC Peloponnesus, 199, αρ. 1, πίν. XXXVII, 1· Weber Collection II, αρ. 4333, πίν. 
158· McClean II, 479, αρ. 7006, πίν. 236, 15· SNG Fitzwilliam IV, αρ. 3908· BCD Peloponnesos, αρ. 
1696. Για τον «θησαυρό», βλ. Varoucha, BCH 1960, 488-489, πίν. VIII.7.

294.
Αργυρό ημίδραχμο Στυμφάλου, Αρκαδία

περ. 360-350 π.Χ.
Βάρος 2,89 γρ. ΜΔ. 15 χιλ. Άξονας 9
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. NM ΣΕΜΠ 414/1956
Ε: Κεφαλή νεαρού Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά.
O: ΣΤΥΜΦΑΛΙΩΝ. Ημίτομο Στυμφαλίδας όρνιθας, αριστερά κλάδος υδρόβιου φυτού.

Για τον τύπο, βλ. SNG Fitzwilliam IV, αρ. 3906· McClean II, 479, αρ. 7006, πίν. 236, 15.

ΣΤΥΜφΑΛΙΔΕΣ ΟΡΝΙΘΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ                       ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΚΡΗΤΗ
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295.
Αργυρό ημίδραχμο Στυμφάλου, Αρκαδία

περ. 360-350 π.Χ.
Βάρος 2,504 γρ. ΜΔ. 16 χιλ. Άξονας 8
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. NM ΣΕΜΠ 428/1956
Ε: Κεφαλή νεαρού Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά.
O: ΣΤΥΜΦΑΛΙΩΝ. Ημίτομο Στυμφαλίδας όρνιθας, αριστερά κλάδος υδρόβιου φυτού.

Για τον τύπο, βλ. SNG Fitzwilliam IV, αρ. 3906· McClean II, 479, αρ. 7006, πίν. 236, 15.

296.
Αργυρός οβολός Στυμφάλου, Αρκαδία

περ. 360-350 π.Χ.
Βάρος 0,852 γρ. ΜΔ. 10 χιλ. Άξονας 3
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. NM 4581
Ε: Κεφαλή νεαρού Ηρακλή με λεοντή προς τα αριστερά.
O: ΣΤ[ΥΜΦ]ΑΛΙΟΝ. Κεφαλή Στυμφαλίδας όρνιθας.

Για τον τύπο, βλ. BMC Peloponnesus, 199, αρ. 5, πίν. XXXVII, 3· SNG Cop. Argolis – Aegean Islands, 
αρ. 284.

297.
Αργυρός οβολός Στυμφάλου, Αρκαδία

περ. 360-350 π.Χ.
Βάρος 0,572 γρ. ΜΔ. 12 χιλ. Άξονας 6
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΣΕΜΠ 426/1956
Ε: Κεφαλή νεαρού Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά.
O: ΣΤΥΜΦΑΛΙΟΝ. Ημίτομο Στυμφαλίδας όρνιθας.

Για τον τύπο, βλ. McClean ΙΙ, 479, αρ. 7007, πίν. 236, 16.

ΣΤΥΜΦΑΛΙΔΕΣ ΟΡΝΙΘΕΣ
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298.
Αργυρός οβολός Στυμφάλου, Αρκαδία

περ. 350 π.Χ.
Βάρος 0,762 γρ. ΜΔ. 11 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. NM 4478α
Ε: Κεφαλή νεαρού Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά.
O: ΣΤΥΜΦΑΛΙΟΝ (ανάστροφα). Κεφαλή Στυμφαλίδας όρνιθας προς τα αριστερά στο πεδίο T-Y.

Για τον τύπο, βλ. BMC Peloponnesus, 199, αρ. 2, πίν. XXXVII, 2· BCD Peloponnesos, 403-404, αρ. 1701-
1702· McClean II, 479, αρ. 7007, πίν. 236, 16.

Εντός του πυκνού δάσους που υπήρχε πλησίον της λίμνης Στυμφαλίας, στη βόρεια Αρκαδία, ζούσαν οι 
Στυμφαλίδες Όρνιθες, άγρια πουλιά με υψηλά πόδια και σιδερένια φτερά τόσο αιχμηρά ώστε να μπορούν 
με αυτά να θανατώνουν τα θύματα τους. Τα φοβερά αυτά πτηνά ετρέφοντο με ανθρώπινο κρέας, σκορ-
πούσαν τον τρόμο στην περιοχή και κατέστρεφαν τις φυτείες και τους αγρούς. Ο Ευρυσθέας διέταξε τον 
Ηρακλή να εξοντώσει τις Στυμφαλίδες Όρνιθες. Σε αυτή την αποστολή, ο ήρωας είχε τη συμπαράσταση 
της θεάς Αθηνάς η οποία του έδωσε ένα ζευγάρι χάλκινα κρόταλα που είχε σφυρηλατήσει ο Ήφαιστος. 
Ο Ηρακλής αφού ανέβηκε σε ένα ύψωμα δίπλα στη λίμνη κτυπούσε τα κρόταλα τρομάζοντας έτσι τις 
όρνιθες και κάνοντας τις να εξέρχονται τρομαγμένες από τις φωλιές τους. Τις σημάδευε τότε με τα βέλη 
του εξολοθρεύοντας κάποιες από αυτές, ενώ οι υπόλοιπες κατέφυγαν στο νησί του Άρεως όπου αντιμε-
τωπίστηκαν αργότερα από τους Αργοναύτες κατά την διέλευσή τους με προορισμό την Κολχίδα. Η Στύμ-
φαλος, η ομώνυμη με την περιοχή πόλη, επέλεξε αυτόν τον πολύ γνωστό άθλο, για να εικονογραφήσει τα 
νομίσματα της. Στις μικρές υποδιαιρέσεις χαράσσονται τα φοβερά πτηνά (αρ. κατ. 291-296), ενώ στους 
στατήρες απεικονίζεται η σκηνή που ο ήρωας τα τρομάζει, ενώ κάποια κείτονται ήδη νεκρά στο έδαφος.

Γ.Κ.

299.
Αργυρός στατήρας Στυμφάλου, Αρκαδία

περ. 365 π.Χ. ή περ. 350 π.Χ.
Βάρος: 12,2 γρ. ΜΔ. 26 χιλ. Άξονας 11
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. NM Αιτωλία 1961 (IGCH 72)
Ε: Κεφαλή Αρτέμιδος με δάφνινο στεφάνι, ενώτια και περιδέραιο, προς τα δεξιά. Τα μαλλιά, περίτε-
χνα δεμένα στην κορυφή του κεφαλιού, σχηματίζουν στέμμα.
O: ΣΤΥΜΦΑΛΙΩΝ. Ο Ηρακλής γυμνός, κρατώντας τόξο και τη λεοντή με το αριστερό χέρι, σηκώνει 
το ρόπαλο με το δεξί, έτοιμος να επιτεθεί προς τα αριστερά. Κάτω, ανάμεσα στα πόδια ΣΟ.

Η Στύμφαλος εκδίδει γύρω στο 360 π.Χ. έναν στατήρα στον εμπροσθότυπο του οποίου εικονίζεται η 
κεφαλή της Αρτέμιδος, ενώ στον οπισθότυπο ο Ηρακλής να κραδαίνει το ρόπαλο του. Αυτός ο τύπος 
μπορεί να υπαινίσσεται την απελευθέρωση της πόλης από τη σπαρτιατική τυραννία, επειδή το ρόπαλο 
ως όπλο (εδώ σύμβολο) δεν συμφωνεί με τον τοπικό μύθο των Στυμφαλίδων όρνιθων, που είτε εξολο-
θρεύθηκαν με βέλη είτε κάποιες εξ αυτών κατάφεραν να ξεφύγουν (Kraay 1976, 101-102, αρ. 320). Η 
στάση του Ηρακλή θυμίζει εδώ τον πιο διάσημο απελευθερωτή σε έργα της γλυπτικής, τον Αρμόδιο, το 
δολοφόνο του Αθηναίου τυράννου Ιππάρχου (βλ. Schefold 1964,112 κ.εξ.). Πρέπει να σημειωθεί ότι το 
νόμισμα αυτό δεν είναι σίγουρο ότι ανήκει στον «θησαυρό» Αιτωλία / 1961 (IGCH 72) με χρονολογία 
απόκρυψης 350-325 π.Χ.

Για τον τύπο, βλ. BMC Peloponnesus, 199, αρ. 6, πίν. XXXVII, 4· BCD Peloponnesos, 404, αρ. 1704· Kraay 
– Hirmer 1966, 344, αρ. 514, πίν. 160. Για τον «θησαυρό», βλ. Varoucha, BCH 1962, 421, πίν.. X. 12.

Γ.Κ.
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300.
Αργυρός στατήρας Πραισού, Κρήτη

γ΄ τέταρτο 4ου αι. π.Χ.
Βάρος 11,076γρ. ΜΔ. 25 χιλ. Άξονας 4
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ, ΣΕΜΠ 168/1956
Ε: Γονατιστός γυμνός Ηρακλής σε απόδοση τριών τετάρτων προς τα δεξιά, με λεοντή στον αρι-
στερό ωμό που ανεμίζει και τεντωμένο τόξο στο αριστερό χέρι ετοιμάζεται να εκτοξεύσει βέλος.
Ο: Πτηνό προς τα αριστερά εντός γραμμικού πλαισίου και έγκοιλου τετραγώνου.

Για τον τύπο, βλ. Svoronos 1890, 287, αρ.11, πίν. ΧΧVII. 9

301.
Αργυρός στατήρας Πραισού, Κρήτη

γ΄ τέταρτο 4ου αι. π.Χ.
Βάρος 11,04 γρ. ΜΔ. 29 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1229/1966, IGCH 153
Ε: Γονατιστός γυμνός Ηρακλής σε απόδοση τριών τετάρτων προς τα δεξιά, με λεοντή στον αρι-
στερό ωμό που ανεμίζει και τεντωμένο τόξο στο αριστερό χέρι ετοιμάζεται να εκτοξεύσει βέλος.
Ο: Πτηνό προς τα αριστερά, εντός στικτού κύκλου.
Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. M. Οικονομίδου, AΔ 22 (1967), Χρονικά B1, 9(α), πίν. 7, αρ. 17. Το 
νόμισμα είναι επικεκομμένο σε τετράδραχμο Κυρήνης και αποτελεί μέρος του «θησαυρού» IGCH 
153/Κρήτη, πριν το 1964 (για τον «θησαυρό» βλ. αρ. κατ. 286). 

Ο γνωστός και από άλλα τέχνεργα, τύπος του Ηρακλή τοξότη, απεικονίζεται στους στατήρες της 
Πραισού και αποτελεί πιθανόν αντιγραφή μίας σχεδόν πανομοιότυπης παράστασης σε πήλινη ανά-
γλυφη πλάκα των μέσων του 6ου αι. π.Χ. που βρέθηκε στην Πραισό (Τασούλας 1994, 90). Το 
πτηνό που αποδίδεται στην πίσω όψη των πραισιακών εκδόσεων πρόκειται πιθανόν για όρνιθα 
και παραπέμπει στους αργυρούς οβολούς της Στυμφάλου των μέσων του 4ου αι. π.Χ. (βλ. αρ. κατ. 
297-299), οι οποίοι φέρουν κεφαλή Ηρακλή και όρνιθας (Stafford 2012, 38). Ανάλογη λοιπόν με 
την περίπτωση των στατήρων της Χερσoνήσου (βλ. αρ. κατ. 287-288), οι οποίοι επίσης απομιμού-
νται τις παραστάσεις των νομισμάτων της Στυμφάλου, είναι και αυτή των στατήρων της Πραισού, 
όπου σύμφωνα με τον Μ. Στεφανάκη (2017, 226), η απεικόνιση του Ηρακλή τοξότη σε συνδυασμό 
με την όρνιθα υποδηλώνει τον άθλο του ήρωα, που έλαβε χώρα στην Αρκαδία, και κατ’ επέκταση 
τους συγγενικούς ή πολιτικούς δεσμούς των Κρητικών πόλεων με την Πελοπόννησο, πιθανόν τό-
πος προέλευσης της λατρείας του θεού-ήρωα στο νησί.

Β.Σ.

ΣΤΥΜΦΑΛΙΔΕΣ ΟΡΝΙΘΕΣ
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302.
Αργυρό δίδραχμο Σελινούντος, Σικελία

466-415 π.Χ.
Βάρος 8,508 γρ. ΜΔ. 23 χιλ. Άξονας 7
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 75/1956
Ε: Σύμπλεγμα Ηρακλή και ταύρου.
O: Ο ποτάμιος θεός Ύψας ιστάμενος μπροστά από βωμό.

Για τον τύπο, βλ. SNG ANS Sicily II, Galaria – Styella, αρ. 710.

303.
Αργυρό δίδραχμο Σελινούντος, Σικελία

466-415 π.Χ. ή περ. 435-417 π.Χ.
Βάρος 7,912 γρ. ΜΔ. 23 χιλ. Άξονας 6
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 114/1956
Ε: Σ-Ε-ΛΙ-ΝΟΝ-ΤΙ-ΟΝ. Ο Ηρακλής γυμνός προς τα δεξιά δαμάζει τον ταύρο της Κρήτης, αρπά-
ζοντας τον από τα κέρατα με το αριστερό του χέρι και σηκώνοντας το ρόπαλο με το δεξί. Η όλη 
παράσταση περικλείεται σε κύκλο σφαιριδίων.
O: Ο ποτάμιος θεός Ύψας, ιστάμενος στρέφει προς τα αριστερά και θυσιάζει με μια φιάλη επάνω 
σε ένα βωμό, όπου τυλίγεται ένα φίδι. Στο αριστερό του χέρι κρατάει κλαδί δάφνης. Δεξιά ερωδιός 
και μεγάλο φύλλο άγριου σέλινου, συμβόλου της πόλης. Επάνω, δεξιά και αριστερά από το κεφάλι 
η επιγραφή ΗVΨ-ΑΣ. 

Για τον τύπο, βλ. BMC Sicily, 141, αρ. 34-37· Kraay – Hirmer 1966, 66, αρ. 187, πίν. 67· SNG Lockett 
III, αρ. 863-865 · Mildenberg – Hurter 1985, 47, αρ. 684, πίν. 33· SNG Pushkin II, 104, αρ. 558.

ΤΑΥΡΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΟΛΕΙΣ                       ΣΙΚΕΛΙΑ
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304.
Αργυρό δίδραχμο Σελινούντος, Σικελία

466-415 π.Χ.
Βάρος 7,666 γρ. ΜΔ. 23 χιλ. Άξονας 9
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 607αα
Ε: Σύμπλεγμα Ηρακλή και ταύρου.
O: Ο ποτάμιος θεός Ύψας ιστάμενος μπροστά από βωμό.

Για τον τύπο, βλ. BMC Sicily, 141, αρ. 34-37· Kraay – Hirmer 1966, 66, αρ. 187, πίν. 67· SNG 
Lockett III, αρ. 863-865· Mildenberg – Hurter 1985, 47, αρ. 684, πίν. 33. 

Ο Σελινούς αρχίζει να εκδίδει νομίσματα γύρω στα μέσα του 5ου αι. π.Χ. Στα δίδραχμα, που 
έκοψε η πόλη κατά την περίοδο αυτή στον οπισθότυπο εικονίζεται η προσωποποίηση του τοπι-
κού ποταμού Ύψα, με τη μορφή νεαρού άνδρα, να κάνει σπονδή επάνω από βωμό (Kraay 1976, 
αρ. 788). Στον εμπροσθότυπο εικονίζεται ο Ηρακλής με το ρόπαλό του, καθώς προσπαθεί να 
τιθασεύσει έναν άγριο ταύρο που ζούσε στην Κρήτη και προκαλούσε τεράστιες καταστροφές. 
Σύμφωνα με το μύθο, έπρεπε να τον συλλάβει και να τον μεταφέρει ζωντανό στο βασιλιά Ευρυ-
σθέα. Σύμφωνα με μία εκδοχή, ο ταύρος αυτός ήταν ο ίδιος που είχε οδηγήσει την Ευρώπη στην 
Κρήτη, ενώ σύμφωνα με άλλους ήταν ο ταύρος τον οποίο είχε στείλει ο Ποσειδώνας ως δώρο 
στον Μίνωα. Όταν ο Ηρακλής έφθασε στην Κρήτη, ενημέρωσε τον Μίνωα για την αποστολή του. 
Αφού λοιπόν νίκησε τον ταύρο πιάνοντάς τον από τα κέρατα, όπως φαίνεται στην παράσταση 
του νομίσματος, στη συνέχεια έδεσε με σκοινί το ρύγχος του ζώου με το ένα πόδι του, ώστε να 
το ακινητοποιήσει, και έτσι το μετέφερε στους ώμους του. Ο Ευρυσθέας θαμπώθηκε από την 
ομορφιά του ζώου και θέλησε να το αφιερώσει στην Ήρα. Εκείνη όμως, επειδή δεν ήθελε να 
δεχθεί έμμεσα δώρο από τον Ηρακλή, απελευθέρωσε τον ταύρο, ο οποίος συνέχισε να προκαλεί 
καταστροφές, ώσπου κατέληξε στον Μαραθώνα της Αττικής. Την πόλη των Αθηνών έσωσε τελι-
κώς από το άγριο θηρίο ο Θησέας. Η λατρεία του Ηρακλή στο Σελινούντα είναι γνωστή και είχε 
ιδιαίτερη σημασία για τους κατοίκους του, αφού τους συνέδεε με το Άργος, τόπο γέννησης του 
Ηρακλή, καθώς και με την Κνωσό, όπου ο ήρωας ολοκλήρωσε με επιτυχία τον έβδομο άθλο του. 
Η επιλογή του συγκεκριμένου άθλου ως τύπου νομισμάτων του Σελινούντα μπορεί να δικαιολο-
γηθεί απολύτως, καθώς συνδέεται τόσο με τη λατρεία του Ηρακλή στην περιοχή, όσο και με την 
Ηράκλεια Μινώα, την αποικία που ίδρυσε ο Σελινούς στη νότια ακτή της Σικελίας, στα σύνορα 
της επικράτειάς του με τον Ακράγαντα.

Για τους τύπους του Σελινούντα, βλ. Kraay 1976, 219-220· Lacroix 1965, 26 κ.εξ., 118 κ.εξ.
Γ.Κ.

ΤΑΥΡΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
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305.
Ανάγλυφος δακτυλιόλιθος από λευκή υαλόμαζα

18ος – 19ος αι. 
ΜΔ. 22,5 χιλ. Πάχ. 4,02 χιλ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Καραπάνου 929/724
Ηρακλής οδηγών την αιχμάλωτη Αμαζόνα Ιππολύτη προς τα δεξιά.

Η Ιππολύτη, βασίλισσα των Αμαζόνων, είχε πάρει δώρο από τον πατέρα της Άρη μία ζώνη, η οποία 
ήταν το σύμβολο της ηγεσίας. Οι πολεμαχαρείς Αμαζόνες ζούσαν στον Εύξεινο Πόντο και ήταν 
ιδιαίτερα γνωστές για την ικανότητά τους στην τοξοβολία. Ο Ευρυσθέας όταν πληροφορήθηκε 
για την ύπαρξη της ζώνης, ανέθεσε στον Ηρακλή, στο πλαίσιο των άθλων του, την αποστολή για  
την απόκτησή της. Ο Ηρακλής, με τη βοήθεια των συντρόφων του ταξίδεψε μέχρι τη χώρα των 
Αμαζόνων. Όταν ο ήρωας ζήτησε από τη βασίλισσα των Αμαζόνων τη ζώνη της αυτή συμφώνησε, 
αλλά η Ήρα, έθεσε για άλλη μια φορά εμπόδια για την επίτευξη του άθλου. Μεταμορφώθηκε 
σε Αμαζόνα και παρότρυνε τις άλλες Αμαζόνες να επιτεθούν στους συντρόφους του Ηρακλή 
λέγοντας ότι πήγαν εκεί για να κατακτήσουν το βασίλειό τους. Αυτό οδήγησε σε ένοπλη σύγκρουση 
κατά τη διάρκεια της οποίας ο Ηρακλής σκότωσε μετά από μονομαχία την Ιππολύτη και πήρε 
τελικά τη ζώνη της. Ο ανάγλυφος δακτυλιόλιθος είναι κατασκευασμένος σε λευκή, γαλακτώδη 
«υαλόμαζα». Πρόκειται για ένα σπάνιο είδος τεχνητού λίθου, το οποίο αποκαλείται Lava cameo 
ή Naples Lava και ήταν αναμνηστικό και σύμβολο κύρους της αριστοκρατίας κατά το 2ο μισό του 
19ου αιώνα. Επίσης ένας τεχνίτης o William Tassie πέτυχε το 1760 να κατασκευάσει ένα υλικό για 
να αναπαράγει αρχαίους λίθους cameo από υαλόμαζα που ονομάζονται σήμερα Tassies. Πρόκειται 
για ανθρωπογενές υλικό, προϊόν πυροτεχνολογίας συναφές της πορσελάνης. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με αυτό το υλικό, βλ. https://www.bgc.bard.edu/research-forum/articles/58/
jewels-with-cameos-and-intaglios, και https://www.elderandbloom.com/articles/2017/1/8/cameo.

Για το συγκεκριμένο σφραγιδόλιθο, βλ. Σβορώνος 1913, 183, αρ. 929, πίν. XIV· Richter 1968, 146, 
αρ. 572. Για τον μύθο, βλ. Κακριδής 1986, 51-52.

Γ.Κ.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΙ ΙΠΠΟΛΥΤΗ
ΛΙΘΟΙ   

αρ. 572. Για τον μύθο, βλ. Κακριδής 1986, 51-52.

https://www.bgc.bard.edu/research-forum/articles/58/jewels-with-cameos-and-intaglios
https://www.bgc.bard.edu/research-forum/articles/58/jewels-with-cameos-and-intaglios
https://www.elderandbloom.com/articles/2017/1/8/cameo
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306.
Αργυρός στατήρας Φαιστού, Κρήτη

330-322 π.Χ.
Βάρος 11,684 γρ. ΜΔ. 23 χιλ. Άξονας 3
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Σούτζου 1186
Ε: Όρθιος μετωπικός γυμνός Ηρακλής, κεφαλή προς τα δεξιά, με ρόπαλο στο δεξί χέρι και τόξο 
στο αριστερό. Στο πεδίο αριστερά, λεοντή και στο πεδίο δεξιά κλαδί και φίδι.
Ο: Ο ταύρος της Κρήτης βαδίζει προς τα αριστερά, σε στεφάνι δάφνης.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. SNG Soutzos, αρ. 1186. Για τον τύπο, βλ. Svoronos 1890, 257, 
αρ.17, πίν. ΧΧΙΙΙ.13· Le Rider 1966, πίν. ΧΧΙ. 18

307.
Αργυρός στατήρας Φαιστού, Κρήτη

330-322 π.Χ.
Βάρος 11,405 γρ. ΜΔ. 25 χιλ. Άξονας 9
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 578/1956
Ε: Όρθιος μετωπικός γυμνός Ηρακλής, με ρόπαλο στο δεξί χέρι και στο αριστερό λεοντή και τόξο, 
στο πεδίο δεξιά κλαδί και φίδι.
Ο: Ο ταύρος της Κρήτης βαδίζει προς τα αριστερά, σε στεφάνι δάφνης.

Για τον τύπο, βλ. Svoronos 1890, 257, αρ.16, πίν. ΧΧΙΙΙ.12· Le Rider 1966, πίν. ΧΧΙ. 19

ΜΗΛΑ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ

ΜΗΛΑ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ
ΠΟΛΕΙΣ                       ΚΡΗΤΗ
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308.
Αργυρός στατήρας Φαιστού, Κρήτη

330-322 π.Χ.
Βάρος 11,446 γρ. ΜΔ. 23 χιλ. Άξονας 4
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 579/1956
Ε: Όρθιος μετωπικός γυμνός Ηρακλής, με ρόπαλο στο δεξί χέρι και στο αριστερό λεοντή και τόξο. 
Στο πεδίο αριστερά, φίδι και στο πεδίο δεξιά δέντρο.
Ο: Ο ταύρος της Κρήτης βαδίζει αριστερά, στις οπλές του φέρει δεσμά, σε στεφάνι δάφνης.

Για τον τύπο, βλ. Svoronos 1890, 256, αρ.13, πίν. ΧΧΙΙΙ.8· Le Rider 1966, πίν. ΧΧΙ. 20-21.

309.
Αργυρός στατήρας Φαιστού, Κρήτη

330-322 π.Χ.
Βάρος 11,66 γρ. ΜΔ. 23 χιλ. Άξονας 10
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΒΕ 713β /1998
Ε: Όρθιος μετωπικός γυμνός Ηρακλής, με ρόπαλο στο δεξί χέρι και στο αριστερό λεοντή και τόξο. 
Στο πεδίο αριστερά, φίδι και στο πεδίο δεξιά δέντρο.
Ο: Ο ταύρος της Κρήτης βαδίζει αριστερά, στις οπλές του φέρει δεσμά, σε στεφάνι δάφνης.

Για τον τύπο, βλ. Svoronos 1890, 256, αρ.13, πίν. ΧΧΙΙΙ.8· Le Rider 1966, πίν. ΧΧΙ. 20-21.

Οι παραπάνω στατήρες της Φαιστού με το συνδυασμό του δέντρου ή κλαδιού με το φίδι παρα-
πέμπουν πιθανόν στον άθλο του ήρωα με τα μήλα των Εσπερίδων (Bräuer 1910, 84-93· LIMC III, 
2699). Σύμφωνα με τις φιλολογικές πηγές ο Λάδωνας, δράκοντας ή φίδι, τον οποίο σκότωσε ο 
Ηρακλής, φρουρούσε τα χρυσά μήλα (βλ. Τασούλας 1994, 92-93). Η σκηνή της πάλης ανάμεσα 
στον Ηρακλή και τον Κρητικό ταύρο δεν απεικονίζεται στα νομίσματα της Φαιστού, ωστόσο σύμ-
φωνα με τον Γ. Τασούλα (1994, 93), τα δεσμά που φέρει ο ταύρος στα πόδια του σε εκδόσεις του 
εν λόγω νομισματοκοπείου, υποδηλώνουν τον άθλο του ήρωα.

Β.Σ.
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310.
Χαλκό νόμισμα Αλεξάνδρειας Αιγύπτου
επί Αντωνίνου Ευσεβούς

142/3 μ.Χ. 
Βάρος 24,776 γρ. ΜΔ. 35 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Δημητρίου 2565
Ε: Κεφαλή δαφνοστεφούς Αντωνίνου Ευσεβούς προς τα δεξιά. Από αριστερά προς τα δεξιά 
δυσανάγνωστη επιγραφή AVT K T AIΛ ΑΔΡ ΑΝΤωΝΙΝΟC CЄΒ ЄVC.
Ο: Ηρακλής, γυμνός, καθήμενος σε βράχο καλυμμένο με τη λεοντή, σε απόδοση τριών τετάρ-
των προς τα δεξιά, κρατά στο αριστερό του χέρι λύρα. Με το δεξί χέρι κρατά τον Κένταυρο 
Φόλο στα δεξιά του, ο οποίος φορά δορά αίγας. Το ρόπαλο ακουμπισμένο στον βράχο δίπλα 
από τον Ηρακλή. Δεξιά σε δεύτερο επίπεδο ξεχωρίζει στο βάθος ανδρική μορφή που αντλεί 
κρασί από μεγάλο αγγείο μπροστά του. Επάνω κλάδος δέντρου.

Σύμφωνα με τον μύθο, ο Ηρακλής καθοδόν για τον τρίτο άθλο του, τον Ερυμάνθιο Κάπρο, 
φιλοξενήθηκε από τον Κένταυρο Φόλο στη σπηλιά του, ο οποίος μάλιστα του έδωσε συμ-
βουλές για το πώς θα κατάφερνε ο ήρωας να αιχμαλωτίσει το ζώο. Ο Φόλος του έδωσε να 
φάει ψημένο κρέας, ενώ ο ίδιος το έτρωγε ωμό. Όταν ο Ηρακλής ζήτησε κρασί του είπε ότι 
υπήρχε ένα πιθάρι, αλλά αυτό ήταν για όλους τους Κενταύρους, τελικά, όμως πείσθηκε και 
το άνοιξε. Όταν οι υπόλοιποι Κένταυροι το μύρισαν έτρεξαν οπλισμένοι στη σπηλιά. Ο Φόλος 
κρύφτηκε για να γλιτώσει, ωστόσο ο Ηρακλής αντιστάθηκε σκοτώνοντας πολλούς από τους 
Κενταύρους, μεταξύ των οποίων κατά λάθος και τον φίλο του Χείρωνα, τον οποίο πέτυχε 
με ένα από τα δηλητηριασμένα βέλη του (Κακριδής 1986, 38-39, 75-78· Grimal 1991, 256 
λ. Ηρακλής, 691 λ. Φόλος). Στο νόμισμα απεικονίζεται η σκηνή λίγο πριν το ξέσπασμα της 
σύγκρουσης. Ο Ηρακλής συζητάει και διασκεδάζει με τον Φόλο, ενώ η μορφή στο βάθος 
υπονοεί τους υπόλοιπους Κενταύρους που μόλις αντιλήφθηκαν ότι άνοιξε το πιθάρι με το 
κρασί. Αξίζει να τονισθεί η προσπάθεια που κατέβαλε ο χαράκτης να χωρέσει όλες αυτές τις 
λεπτομέρειες στη μικρή επιφάνεια του νομίσματος και μάλιστα με προσπάθειες απόδοσης 
τόσο της προοπτικής όσο και του σκηνικού στο οποίο διαδραματίστηκε το περιστατικό.

Για τον τύπο, βλ. CNG, Triton XXI (09.01.2018), αρ. 160.
Σ.Δ.

142/3 μ.Χ. 
Βάρος 24,776 γρ. ΜΔ. 35 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Δημητρίου 2565
Ε:
δυσανάγνωστη επιγραφή AVT K T AIΛ ΑΔΡ ΑΝΤ
Ο:
των προς τα δεξιά, κρατά στο αριστερό του χέρι λύρα. Με το δεξί χέρι κρατά τον Κένταυρο 
Φόλο στα δεξιά του, ο οποίος φορά δορά αίγας. Το ρόπαλο ακουμπισμένο στον βράχο δίπλα 
από τον Ηρακλή. Δεξιά σε δεύτερο επίπεδο ξεχωρίζει στο βάθος ανδρική μορφή που αντλεί 
κρασί από μεγάλο αγγείο μπροστά του. Επάνω κλάδος δέντρου.

Σύμφωνα με τον μύθο, ο Ηρακλής καθοδόν για τον τρίτο άθλο του, τον Ερυμάνθιο Κάπρο, 
φιλοξενήθηκε από τον Κένταυρο Φόλο στη σπηλιά του, ο οποίος μάλιστα του έδωσε συμ
βουλές για το πώς θα κατάφερνε ο ήρωας να αιχμαλωτίσει το ζώο. Ο Φόλος του έδωσε να 

ΣΚΗΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ
ΗρΑΚΛΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝτΑΥρΟΣ ΦΟΛΟΣ   
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311.
Χαλκό νόμισμα Ταρσού Κιλικίας επί Καρακάλλα

198-217 μ.Χ. 
Βάρος 18,521 γρ. ΜΔ. 34 χιλ. Άξονας 6
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 5797β
Ε: AVT KAI M AVP CЄOVHPOC ANTΩNЄINOC CЄB / Π – Π. Κεφαλή Καρακάλλα προς τα 
δεξιά, με διάδημα και ένδυμα δημιουργού. 
Ο: ΑΝΤΩΝΙΑΝΗC CЄVΗ ΑΔΡ ΜΗΤP / TAPCOV / Γ B. Ο Ηρακλής κρατά τον Ανταίο από τη 
μέση και τον σηκώνει ψηλά. Στο πεδίο δεξιά, ρόπαλο.

Ο γίγαντας Ανταίος, γιος του Ποσειδώνα και της Γης, έπαιρνε δύναμη πατώντας στη μη-
τέρα του Γη. Κάθε νεοεισερχόμενο που έφτανε στη χώρα του, στις ακτές της Λιβύης, τον 
προκαλούσε να παλέψει μαζί του και πάντα νικούσε, όντας αήττητος από την επαφή του με 
το έδαφος. Με τα κρανία των θυμάτων του κοσμούσε τη στέγη του ναού του πατέρα του 
(Πίνδαρος, Ἰσθμιονίκαις 4.52-55). Ο Ηρακλής, όταν στην προσπάθειά του να βρει τον κήπο 
των Εσπερίδων έφτασε πρώτα στη Λιβύη, έβαλε τέλος σε αυτή τη βαρβαρότητα. Πάλεψε με 
τον γίγαντα και σηκώνοντάς τον στον αέρα τον έπνιξε χωρίς δυσκολία. Στις αρχαίες πηγές 
η νίκη του Ηρακλή επί του Ανταίου συμβόλιζε τον θρίαμβο του ελληνικού αθλητισμού πάνω 
στη φυσική δύναμη των βαρβάρων (Πίνδαρος, Ἰσθμιονίκαις 4.52-54). Μία από τις παλιότερες 
απεικονίσεις της σκηνής, κατά την οποία ο ήρωας σηκώνει τον Ανταίο από το έδαφος για 
να χάσει τη δύναμή του, απαντά στην πίσω όψη ενός αργύρου διωβόλου του Τάραντα (περ. 
302-228 π.Χ.). Στους ρωμαϊκούς αυτοκρατορικούς χρόνους η συγκεκριμένη σκηνή αποτυπώ-
θηκε στα νομίσματα πιο συχνά από τους δώδεκα άθλους του ημίθεου. Η πάλη του Ηρακλή 
με τον Ανταίο συμβόλιζε τον νικηφόρο αγώνα του αυτοκράτορα, ως νέου Ηρακλή, ενάντια 
σε κάθε ισχυρό εχθρό. Ο ήρωας, επίσης, λειτουργούσε ως πρότυπο ηγεμόνα που εργάζεται 
για το καλό της ανθρωπότητας. Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Καρακάλλας στη χάλκινη κοπή, 
που εξέδωσε στην Ταρσό, επέλεξε την παράσταση αυτή για να προβάλλει την αυτοκρατορική 
ευεργεσία, καθώς όταν ανέλαβε το ανώτατο αξίωμα του δημιουργού το 215 μ.Χ. διένειμε 
σιτηρά στους πολίτες.

Για τον τύπο, βλ. SNG BN, αρ. 1526· SNG Levante, αρ. 1057.Για τον μύθο και την εικονογρα-
φία του, βλ. Gantz 1993, 416-417· Voegtli 1977· LIMC I (1981), λ. Antaios I, 800-801 [R. 
Olmos – L.J. Balmaseda]· Stafford 2012, 55-56.

Α.Ν.

ΣΚΗΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ
ΠΑΛΗ ΗρΑΚΛΗ ΚΑΙ ΑΝτΑΙΟΥ  
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312.
Σφραγιδόλιθος από γρανάτη

Αβέβαιη χρονολόγηση
ΜΔ. 14 χιλ. ΜΔ. στεφάνης 20 χιλ. Πάχ. 3 χιλ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Καραπάνου 215/990
Πάλη Ηρακλή και Ανταίου.

Ο Ηρακλής γυμνός, όρθιος, παλεύει με τον επίσης γυμνό Ανταίο, τον οποίο έχει σηκώσει από 
τη μέση. Στον σφραγιδόλιθο του χρυσού δαχτυλιδιού απεικονίζεται η στιγμή που ο Ηρακλής 
έχει σηκώσει τον Ανταίο από τη γη, αποδυναμώνοντάς τον, λίγο πριν τον υπερνικήσει. Η σκηνή 
είναι γεμάτη ένταση, ενώ τα ιδιαιτέρως μυώδη σώματα των δύο πρωταγωνιστών τονίζονται 
και αναδεικνύονται, σε αντίθεση με τα πρόσωπα, στα οποία δίνεται μία περισσότερο πρόχειρη 
χάραξη, με σχεδόν άμορφα χαρακτηριστικά. Η απόδοση των σωμάτων ανακαλεί στη μνήμη 
Αναγεννησιακές φόρμες, περίοδο κατά την οποία η εικονογραφία του συγκεκριμένου περιστα-
τικού γίνεται ξανά δημοφιλής.

Για το συγκεκριμένο σφραγιδόλιθο, βλ. Σβορώνος 1913, 158, αρ. 215, πίν. III. τον τύπο σε 
σφραγιδόλιθους της Ρωμαϊκής εποχής, βλ. Richter 1971, 61, αρ. 276-277. Για τον μύθο, βλ. 
Κακριδής 1986, 82.

Σ.Δ.

ΣΚΗΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ
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313.
Πήλινο σφράγισμα Κίου Βιθυνίας επί Αδριανού

117-138 μ.Χ. 
Βάρος 3,964γρ. ΜΔ. 25 χιλ. Πάχ. 8 χιλ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1922 Η4
Α΄ όψη: Απόλλων με λύρα και Ηρακλής με ρόπαλο, ιστάμενοι σε χειραψία, στο μέσον 
ωοειδής οπή.
Β΄ όψη: Άσημο.

314.
Πήλινο σφράγισμα Κίου Βιθυνίας επί Αδριανού

117-138 μ.Χ. 
 Βάρος 2,258γρ. ΜΔ. 22 χιλ. Πάχ. 6 χιλ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 1904/5, ΛΣΤ1
Α΄ όψη: ΚΙΟΥ (το Υ ανάστροφα) ΑΔ[ΡΙΑΝΗC]. Απόλλων με λύρα και Ηρακλής με ρόπαλο, ιστάμε-
νοι σε χειραψία, στο μέσον ωοειδές υστερόσημο με προτομή. 
Β΄ όψη: Άσημο.

Το παρόν πήλινο σφράγισμα βρέθηκε μαζί με άλλα έξι πήλινα νομισματόμορφα έκτυπα στην Κίο 
της Βιθυνίας.

ΣΚΗΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ
ΗρΑΚΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛωΝΑΣ  
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315.
Πήλινο σύμβολο Κίου Βιθυνίας επί Αδριανού

117-138 μ.Χ. 
Βάρος 3,060γρ. ΜΔ. 23 χιλ. Πάχ. 7 χιλ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Π 231γ (Δωρεά Παναγιώτη Θεοδωρίδου)
Α΄ όψη: ΚΙΟΥ (το Υ ανάστροφα) ΑΔΡΙΑΝΗC. Απόλλων με λύρα και Ηρακλής με ρόπαλο, ιστάμενοι 
σε χειραψία, στο μέσον ωοειδές υστερόσημο με κεφαλή ίππου. 
Β΄ όψη: Άσημο.

Σύμφωνα με το μύθο, μετά τη δολοφονία του Ίφιτου ο Ηρακλής άφησε τη Δηιάνειρα και τα παιδιά 
του στην Τραχίνια και πήγε στους Δελφούς να ζητήσει χρησμό από την Πυθία για να γλιτώσει από 
τη μανία που τον είχε πάλι καταλάβει. Η ιέρεια όμως, επειδή τον θεώρησε μιασμένο από τον φόνο 
του Ίφιτου, δεν του έδωσε χρησμό. Έτσι ο Ηρακλής έκλεψε τον τρίποδα και πήγε στον Φενεό με 
σκοπό να ιδρύσει εκεί δικό του μαντείο. Ο Απόλλωνας έτρεξε για να πάρει πίσω τον τρίποδα και 
συγκρούστηκε με τον Ηρακλή. Η διαμάχη έληξε με την επέμβαση του Δία, ο οποίος τους χώρισε 
εξαπολύοντας κεραυνό ανάμεσά τους. Ο Απόλλωνας πήρε πίσω τον τρίποδα, και ο Ηρακλής, μετά 
από απόφαση του Δία, για να εξιλεωθεί για το φόνο του Ίφιτου θα γινόταν σκλάβος στην Ομφάλη 
(βλ. αρ. κατ. 316), την οποία θα υπηρετούσε (Κακριδής 1986, 106). Η διαμάχη του Απόλλωνα και 
του Ηρακλή εικονίστηκε συχνά στην τέχνη, τόσο στην αγγειογραφία όσο και στη γλυπτική ήδη 
από τα αρχαϊκά χρόνια. Εδώ, ωστόσο, στα παραδείγματα αυτά έχουμε μία διαφορετική οπτική της 
ιστορίας, αυτήν της συμφιλίωσης. Ίσως βέβαια, με την παρούσα απεικόνιση να επιχειρείται και μία 
πολιτική υπόμνηση κάποιας συμφωνίας μεταξύ πόλεων που η κάθε μία είχε ως προστάτη της τον 
Απόλλωνα και τον Ηρακλή αντίστοιχα.

Για τον τύπο σε νομίσματα, βλ. SNG France 5, Mysie, αρ. 2267 (Απόλλωνας και Ηρακλής στον οπι-
σθότυπο νομισμάτων της Περγάμου, επί Αλεξάνδρου Σεβήρου, 222-235 μ.Χ.).

Γ.Κ.

ΣΚΗΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗΣΚΗΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ
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316.
Χαλκό νόμισμα Μαιονίας Λυδίας
επί Σεπτιμίου Σεβήρου

193-211 μ.Χ. 
Βάρος 4,74 γρ. ΜΔ. 21 χιλ. Άξονας 6
Αθήνα, Συλλογή Θ. Αραβανή
Ε: Κεφαλή γενειοφόρου Ηρακλή προς τα αριστερά. Αριστερά και δεξιά ΜΑΙΟ-ΝΩΝ. Στικτός κύκλος.
Ο: Ομφάλη, κινούμενη προς τα δεξιά, φορά τη λεοντή και κρατάει πάνω από τον ώμο της το ρόπαλο 
του Ηρακλή. Αριστερά και δεξιά ΕΠΙ ΔΑΜΑ. Στικτός κύκλος.

Μετά τη διαμάχη του Ηρακλή και του Απόλλωνα (βλ. αρ. κατ. 313-315) και με απόφαση του Δία, ο Ηρα-
κλής πουλήθηκε σκλάβος στη βασίλισσα Ομφάλη για να την υπηρετεί. Ο Ηρακλής ανέλαβε την προστασία 
του βασιλείου της Ομφάλης από τους ληστές και τα τέρατα που το έπλητταν. Σε αυτό το πλαίσιο ο ήρωας 
αντιμετώπισε τους Κερκόπες, τον Συλέα και τους Ιτωνείς, που λεηλατούσαν το βασίλειο, ενώ κατέλαβε 
και κατέστρεψε την πόλη που χρησιμοποιούσαν ως καταφύγιό τους. Η Ομφάλη, εντυπωσιασμένη από τα 
κατορθώματα του Ηρακλή και αφού έμαθε την καταγωγή του, τον παντρεύτηκε και απέκτησε μαζί του 
έναν γιο, τον Λάμωνα. Σύμφωνα με μία άλλη εκδοχή του μύθου, όμως, η οποία φαίνεται να σχετίζεται και 
με την εικονογραφία του συγκεκριμένου νομίσματος, η Ομφάλη ερωτεύτηκε από την πρώτη στιγμή τον 
Ηρακλή, ο οποίος όσο καιρό παρέμεινε σκλάβος της ζούσε μέσα στη μαλθακότητα. Μάλιστα, σύμφωνα 
με αυτή την εκδοχή, η Ομφάλη φορούσε τη λεοντή και κράδαινε το ρόπαλο, ενώ ο Ηρακλής φορούσε 
ένα μακρύ λυδικό ένδυμα και έκλωθε μαλλί στα πόδια της βασίλισσας (Κακριδής 1986, 106-111· Grimal 
1991, 509 λ. Ομφάλη). Αυτή την εκδοχή του μύθου φαίνεται να προτίμησε και ο χαράκτης του παρόντος 
νομίσματος. Οι δύο όψεις του νομίσματος αποτελούν τις δύο όψεις της ίδιας ιστορίας. Από τη μία ο 
Ηρακλής χαρακτηρίζεται από πλαδαρότητα που ίσως υπονοεί τη μαλθακή ζωή που πέρασε στο πλευρό 
της βασίλισσας, ενώ από την άλλη η Ομφάλη φέρει το ρόπαλο και τη λεοντή του Ηρακλή, σε μία πλήρη 
αντιστροφή των ρόλων. Ο μύθος αυτός έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στην ελληνιστική και τη ρωμαϊκή εποχή, 
τόσο από τους ποιητές, όσο και από τους καλλιτέχνες.

Για τον τύπο, βλ. SNG von Aulock, αρ. 3012· CNG, Electronic Auction 303 (29.05.2013), αρ. 220.
Σ.Δ.

ΣΚΗΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ
ΗρΑΚΛΗΣ ΚΑΙ ΟΜΦΑΛΗ  
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317.
Χαλκό νόμισμα Αλεξάνδρειας Αιγύπτου 
επί Αντωνίνου Ευσεβούς

140/1 μ.Χ. 
Βάρος 27,716 γρ. ΜΔ. 35 χιλ. Άξονας: 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Δημητρίου 2541
Ε: Κεφαλή δαφνοστεφούς Αντωνίνου Ευσεβούς προς τα δεξιά. Από αριστερά προς τα δεξιά 
δυσανάγνωστη επιγραφή AVT K Τ ΑΙΛ ΑΔΡ ΑΝΤωΝΙΝΟC CЄΒ ЄVC.
Ο: Ηρακλής γυμνός προς τα αριστερά, με τη λεοντή δεμένη στο λαιμό, κραδαίνει με το δεξί του 
χέρι το ρόπαλο, ενώ με αριστερό, στο οποίο περιελίσσονται φίδια, αρπάζει το χέρι της Έχιδνας. 
Αριστερά και δεξιά δυσανάγνωστο ΤΕΤΑ-ΡΤΟV.

Η Έχιδνα, ένα μιξογενές τέρας με γυναικείο σώμα και ουρά φιδιού αντί για πόδια, ζούσε σε ένα 
σπήλαιο στην Κιλικία. Παιδιά της ήταν ο σκύλος του Γηρυόνη Όρθρος, ο Κέρβερος, η Λερναία 
Ύδρα και το Λιοντάρι της Νεμέας, τα οποία σκότωσε ο Ηρακλής, καθώς και η Χίμαιρα και η Σφίγγα 
της Βοιωτίας. Σύμφωνα με μία παράδοση των ελληνικών αποικιών του Ευξείνου Πόντου, όταν ο 
Ηρακλής έφτασε στη Σκυθία έβαλε τα άλογά του να βοσκήσουν και αποκοιμήθηκε. Την άλλη μέρα, 
ανακάλυψε ότι τα άλογά του είχαν εξαφανιστεί και ξεκίνησε να τα αναζητά. Τότε συνάντησε την 
Έχιδνα, η οποία έθεσε ως όρο για να του επιστρέψει τα άλογα να συνευρεθεί μαζί της. Από αυτή 
την ένωση γεννήθηκαν τρία παιδιά, ο Αγάθυρσος, ο Γελωνός, μυθικός γενάρχης των Γελωνών, και 
ο Σκύθης, που έδωσε το όνομά του στους Σκύθες (Grimal 1991, 233-234, λ. Έχιδνα). Στο παρόν 
νόμισμα η Έχιδνα εικονίζεται ως μία γυναίκα με σώμα φιδιού, ωστόσο προκαλεί εντύπωση το 
γεγονός ότι ο Ηρακλής της επιτίθεται. Αυτό κατά καιρούς έχει οδηγήσει στην ταύτιση του τύπου 
με τον μύθο της Λερναίας Ύδρας (CNG, Triton XXI [09.01.2018], αρ. 151), ωστόσο, φαίνεται πιο 
πιθανό, λόγω της μορφής της να αποτελεί την Έχιδνα. Ίσως μάλιστα ο χαράκτης να αποδίδει μία 
διαφορετική εκδοχή του μύθου που ήταν γνωστή στην Αλεξάνδρεια κατά τη ρωμαϊκή εποχή, η 
οποία δεν σώθηκε έως τις μέρες μας.

Για τον τύπο, βλ. CNG, Triton V (15.01.2002), αρ. 1775.
Σ.Δ.

ΣΚΗΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ

ΣΚΗΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ
ΠΑΛΗ ΗρΑΚΛΗ ΚΑΙ ΕχΙΔΝΑΣ 
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318.
Σφραγιδόλιθος από αχάτη

Αναγέννηση
ΜΔ. 39 χιλ. Πάχ. 3 χιλ..
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Καραπάνου 216/993
Ηρακλής, γενειοφόρος, με λεοντή οδεύει προς νέο, γυμνό, καθήμενο σε βράχο, που κρατά στα 
χέρια του από έναν αυλό. Αριστερά δέντρο, τα κλαδιά του οποίου καλύπτουν και το άνω τμήμα 
της παράστασης..

Ο Ηρακλής εικονίζεται σε ένα άγνωστο περιστατικό, που ίσως όμως δεν σχετίζεται με κάποιον 
μύθο, να κινείται προς έναν νέο αυλητή. Ο νέος κάθεται σε έναν βράχο, επάνω στον οποίο έχει 
απλώσει το ιμάτιό του, που βρίσκεται στη σκιά ενός δέντρου. Το φυσικό στοιχείο, αλλά και η 
απεικόνιση του περιβάλλοντος χώρου προσδίδουν μία ιδιαίτερη ζωντάνια, η οποία επιτείνεται από 
την υπόδειξη του αέρα ή της έντονης κίνησης του Ηρακλή, όπως φαίνεται από τη λεοντή του που 
ανεμίζει. Ο νέος ξαφνιασμένος, γυρίζει προς το μέρος του Ηρακλή χωρίζοντας τον διπλό αυλό που 
κρατούσε στα χέρια του.

Για τον συγκεκριμένο σφραγιδόλιθο, βλ. Σβορώνος 1913, 158, αρ. 216, πίν. III.
Σ.Δ.

ΣΚΗΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ
ΗρΑΚΛΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΗτΗΣ  
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319.
Χαλκό νόμισμα Αλεξάνδρειας Αιγύπτου
επί Αντωνίνου Ευσεβούς

141-142 μ.Χ. 
Βάρος 22,325 γρ. ΜΔ. 32 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Δημητρίου 3100
Ε: ΑΥΤ Κ ΤΑΙΛ ΑΔΡ ANTωNINOC CЄB. Δαφνοστεφής κεφαλή Αντωνίνου προς τα δεξιά.
Ο: Ηρακλής γυμνός, ιστάμενος προς τα δεξιά, κρατά με τα δύο του χέρια το λιοντάρι της Νεμέας 
από το λαιμό και το σηκώνει ψηλά. Στο πεδίο δεξιά, L Γ.

Ο πρώτος άθλος που ανατέθηκε στον Ηρακλή από τον Ευρυσθέα ήταν η θανάτωση και η εκδορά 
του Λέοντος της Νεμέας, που ζούσε στην περιοχή γύρω από τη Νεμέα και τρομοκρατούσε τους 
κατοίκους της. Το λιοντάρι είχε τόσο σκληρό δέρμα, που ήταν αδιαπέραστο στα όπλα. Ο Ηρακλής, 
αφού έκανε μάταιες προσπάθειες να το υποτάξει με τα όπλα του, τελικά, όπως απεικονίζεται στην 
πίσω όψη του νομίσματος, πάλεψε ο ίδιος με γυμνά χέρια με το θηρίο και το έπνιξε. Αλλά και η 
εκδορά του δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Με τη βοήθεια της θεάς Αθηνάς, που τον συμβούλεψε να 
χρησιμοποιήσει τα δόντια του ίδιου του ζώου, ο ήρωας κατάφερε να το γδάρει. Στη συνέχεια, το 
δέρμα του λιονταριού, η λεοντή, έγινε η αδιαπέραστη πανοπλία του ήρωα. Όταν ο Ευρυσθέας 
είδε τον Ηρακλή με τη λεοντή, τρομοκρατήθηκε νομίζοντας ότι επρόκειτο για το ίδιο το θηρίο και 
κρύφτηκε σε ένα πιθάρι.

Για τον τύπο, βλ. RPC IV online temp., αρ. 15639· Geissen 1978, αρ. 1395· Dattari 1901, αρ. 2606.
Α.Ν.

Ο μύθος του Ηρακλή και της εκτέλεσης από τον ήρωα μιας σειράς δυσχερέστατων έργων στην υπηρεσία του Ευρυσθέα, προκειμένου να εξιλεωθεί, 
ήταν ήδη γνωστός από την αρχαϊκή εποχή. Ωστόσο, για πρώτη φορά οι δώδεκα άθλοι του Ηρακλή απεικονίζονται στις δώδεκα μετόπες του ναού του 
Διός στην Ολυμπία (περ. 460 π.Χ.), καθιερώνοντας τον κανόνα του Δωδέκαθλου. Οι μετόπες αντανακλούν την πολιτιστική επιρροή και τον αθλητισμό 
του Ηρακλή, του μυθολογικού ιδρυτή των Αγώνων στην Ολυμπία. Ο κανόνας των δώδεκα άθλων καθιερώνεται σταθερά στον 3ο αι. π.Χ., με βάση τις 
αναφορές στις αρχαίες γραπτές πηγές. Στην αυτοκρατορική περίοδο ο μύθος και η λατρεία του είναι ευρύτατα διαδεδομένος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει μια σειρά χάλκινων εκδόσεων, που κόπηκαν στην Αλεξάνδρεια στα χρόνια του Αντωνίνου Ευσεβούς, εμπνευσμένων από τους δώδεκα 
άθλους του Ηρακλή. Η επιλογή των σκηνών με τα κατορθώματα του ημίθεου φανερώνει την επιθυμία του αυτοκράτορα να αναβιώσει το ιστορικό 
παρελθόν, υιοθετώντας μυθολογικούς τύπους ανεξαρτήτως της καταλληλόλητάς τους στην Αίγυπτο. Οι εικονογραφικοί τύποι ξεχωρίζουν για το υψη-
λό επίπεδο σχεδιασμού και καλλιτεχνίας. Από τη Συλλογή Δημητρίου, στο Νομισματικό Μουσείο, παρουσιάζονται τα ακόλουθα εννέα νομίσματα, στα 
οποία απεικονίζονται οι οκτώ άθλοι: ο πρώτος, ο Λέων της Νεμέας (αρ. κατ. 319), ο τρίτος, η Κερυνίτις Έλαφος (αρ. κατ. 320), ο τέταρτος, ο Ερυμάν-
θιος Κάπρος (αρ. κατ. 321), ο πέμπτος, η Κόπρος του Αυγεία (αρ. κατ. 322), ο έκτος, οι Στυμφαλίδες όρνιθες (αρ. κατ. 323), ο όγδοος, τα Άλογα του 
Διομήδη (αρ. κατ. 324), ο δέκατος, τα Βόδια του Γηρυόνη (αρ. κατ. 325), ο ενδέκατος, τα Μήλα των Εσπερίδων (αρ. κατ. 326-327). 

Για τον Ηρακλή και τη νομισματική εικονογραφία, βλ. Apollodorus· Κακριδής 1986· Stafford 2012· Milne 1943, 63-66.
Α.Ν.

Ο ΛΕΩΝ ΤΗΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
ΕΛΛΗΝΟρωΜΑΪΚΑ   

ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
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320.
Χαλκό νόμισμα Αλεξάνδρειας Αιγύπτου
επί Αντωνίνου Ευσεβούς

140-141 μ.Χ. 
Βάρος 26,134 γρ. ΜΔ. 35 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Δημητρίου 2490
Ε: ΑΥΤ Κ Τ ΑΙΛ ΑΔΡ ANTωNINOC ЄYCЄB. Δαφνοστεφής κεφαλή Αντωνίνου προς τα δεξιά. 
Στικτός κύκλος.
Ο: L TЄTAPTOV. Ηρακλής γυμνός, ιστάμενος προς τα δεξιά, πιάνει τα κέρατα της Κερυνίτιδος ελά-
φου με τα δύο του χέρια και ακουμπά το αριστερό γόνατό του στην πλάτη της. Στο πεδίο αριστερά, 
ρόπαλο. Στικτός κύκλος.

Ο Ευρυσθέας εξοργισμένος που ο Ηρακλής είχε επιβιώσει από το Λιοντάρι της Νεμέας και τη Λερ-
ναία Ύδρα, του ανέθεσε τον τρίτο άθλο, τη σύλληψη της Κερυνίτιδος Ελάφου, με τα χάλκινα πόδια 
και τα χρυσά κέρατα, που ήταν τόσο γρήγορη που μπορούσε να ξεπεράσει ένα βέλος. Ο Ευρυσθέας 
ήλπιζε ότι ακόμη κι αν ο Ηρακλής πετύχαινε την αποστολή του, θα υποκινούσε την οργή της Αρτέμι-
δος για τη βεβήλωση του ιερού ζώου της. Ένα χρόνο κράτησε η καταδίωξη, περνώντας μέσα από τα 
εδάφη των Ελλήνων, των Θρακών και των Σκυθών, μέχρις ότου έφθασαν στη γη των Υπερβορείων. 
Εκεί το ελάφι, εξουθενωμένο από το τρέξιμο, σταμάτησε για να πιει νερό. Ο Ηρακλής άδραξε την 
ευκαιρία και το ακινητοποίησε, σκηνή που απεικονίζεται στην πίσω όψη του νομίσματος.

Για τον τύπο, βλ. RPC IV online temp., αρ. 15598· Dattari 1901, αρ. 2612.
Α.Ν.

Η ΚΕΡΥΝΙΤΙΣ ΕΛΑφΟΣ
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321.
Χαλκό νόμισμα Αλεξάνδρειας Αιγύπτου
επί Αντωνίνου Ευσεβούς

142-143 μ.Χ. 
Βάρος 27,228 γρ. ΜΔ. 34 χιλ. Άξονας 1
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Δημητρίου 2567
Ε: ΑΥΤ Κ Τ ΑΙΛ ΑΔΡ ANTωNINOC CEB EVC. Δαφνοστεφής κεφαλή Αντωνίνου προς τα δεξιά.
Ο: Ηρακλής γυμνός με λεοντή, ιστάμενος προς τα δεξιά, κρατά τον Ερυμάνθιο Κάπρο ψηλά με 
τα δύο χέρια, μπροστά στα πόδια του Ηρακλή ο Ευρυσθέας μέσα σε πιθάρι. Στο πεδίο αριστερά 
ρόπαλο, L και δεξιά S.

Ο τέταρτος άθλος του Ηρακλή ήταν η εξόντωση του Ερυμάνθιου Κάπρου. Το άγριο ζώο κατοικού-
σε στο Όρος Ερύμανθο της Αρκαδίας, από όπου εξορμούσε και κατέστρεφε σπαρτά και ελαιώνες. 
Κατά τη διάρκεια του κυνηγιού του ο Ηρακλής επισκέφθηκε τον φίλο του τον Κένταυρο Φόλο, ο 
οποίος ζούσε σε μια σπηλιά στο βουνό, και ζήτησε τη βοήθειά του για να πιάσει τον κάπρο. Ο Κέ-
νταυρος τον συμβούλεψε να τον οδηγήσει σε παχύ χιόνι και να τον κυνηγήσει μέχρι που το θηρίο 
να καταρρεύσει από την εξάντληση. Στην πίσω όψη του νομίσματος απεικονίζεται η σκηνή που ο 
Ηρακλής παρουσιάζει τον κάπρο στον Ευρυσθέα που είναι κρυμμένος σε ένα μεγάλο πιθάρι, με τα 
χέρια ανυψωμένα από τον τρόμο του.

Για τον τύπο, βλ. RPC IV online temp. αρ. 15597· BMC, αρ. 1046· Dattari 1901, αρ. 2595.
Α.Ν.

Ο ΕΡΥΜΑΝΘΙΟΣ ΚΑΠΡΟΣ

ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
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322.
Χαλκό νόμισμα Αλεξάνδρειας Αιγύπτου
επί Αντωνίνου Ευσεβούς

146-147 μ.Χ. 
Βάρος 17,484 γρ. ΜΔ. 32 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Δημητρίου 2661
Ε: AVT K T AIΛ AΔP ANT[ωNINOCCΕBΕVC]. Δαφνοστεφής κεφαλή Αντωνίνου προς τα δεξιά.
Ο: L ΔΕΚΑΤΟΥ. Ηρακλής γυμνός με λεοντή στον αριστερό ώμο, ιστάμενος προς τα δεξιά, μπροστά 
από τους στάβλους του Αυγεία. Στο πεδίο δεξιά αξίνα, τα νερά των ποταμών αποδίδονται να ρέουν 
από ένα ανθρώπινο κεφάλι μέσα στους στάβλους.

Ο πέμπτος άθλος του Ηρακλή ήταν ο καθαρισμός των στάβλων του βασιλιά της Ήλιδος Αυγεία σε 
μια μέρα. Ο Ευρυσθέας ήλπιζε ότι η ολοκλήρωση του έργου θα ήταν αδύνατη, επειδή οι στάβλοι 
δεν είχαν καθαριστεί ποτέ. Ωστόσο, ο Ηρακλής το πέτυχε, καθώς στρέφοντας τα νερά του Πηνειού 
και του Αλφειού προς τους στάβλους αυτά παρασύρανε την κοπριά. Ο Αυγείας, ενώ είχε υποσχε-
θεί στον Ηρακλή το ένα δέκατο του κοπαδιού του αν το έργο τελείωνε σε μια μέρα, αρνήθηκε να 
κρατήσει τη συμφωνία. Ο Ηρακλής τον σκότωσε και στη θέση του όρισε ως βασιλιά τον Φυλέα, 
γιο του Αυγεία, καθώς ο νεαρός τον είχε υποστηρίξει. 

Στην πίσω όψη του νομίσματος απεικονίζεται ο ήρωας μπροστά από τους στάβλους του Αυγεία και 
στα πόδια του η αξίνα με την οποία έχει εκτρέψει τα νερά των ποταμών, που απεικονίζονται σαν 
να ρέουν από ένα ανθρώπινο κεφάλι μέσα στους στάβλους.

Για τον τύπο, βλ. Geissen 1978, αρ. 1540· Dattari 1901, αρ. 2606.
Α.Ν.

Η ΚΟΠΡΟΣ ΤΟΥ ΑΥΓΕΙΑ
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323.
Χαλκό νόμισμα Αλεξάνδρειας Αιγύπτου
επί Αντωνίνου Ευσεβούς

146-147 μ.Χ. 
Βάρος 22,755 γρ. ΜΔ. 34 χιλ. Άξονας 11
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Δημητρίου 2698
Ε: AVT K T AIΛ AΔP ANTωNΕINOC CЄB ЄVC. Δαφνοστεφής κεφαλή Αντωνίνου προς τα δεξιά.
Ο: L ΔEKATOV. Ηρακλής γυμνός, με τη λεοντή στο κεφάλι, ιστάμενος προς τα δεξιά, τεντώνει το 
τόξο του για να ρίξει το βέλος. Στο πεδίο δεξιά δύο Στυμφαλίδες όρνιθες πέφτουν από τον ουρανό.

Οι Στυμφαλίδες όρνιθες ήταν ανθρωποφάγα πουλιά με χάλκινα ράμφη, νύχια και φτερά. Διώχθη-
καν από αγέλη λύκων από τον Ορχομενό της Αρκαδίας και κατέφυγαν βόρεια, στο πυκνό δάσος 
που υπήρχε κοντά στη λίμνη Στυμφαλία. Σκορπούσαν τον τρόμο στην περιοχή, ενώ κατέστρεφαν 
κοπάδια και τοπικές καλλιέργειες. Η εξόντωσή τους ήταν ο έκτος άθλος του Ηρακλή.

Για να ολοκληρωθεί ο άθλος, η Αθηνά και ο Ήφαιστος βοήθησαν τον ήρωα δίνοντάς του χάλκινα 
κρόταλα. Με το κροτάλισμα τα πουλιά βγήκαν τρομαγμένα από την πυκνή βλάστηση της λίμνης 
και ο Ηρακλής κατάφερε να τα εξολοθρεύσει με τα βέλη του, όπως απεικονίζεται στην πίσω όψη 
του νομίσματος.

Για τον τύπο, βλ. RPC IV online temp., αρ. 14801· Geissen 1978, αρ. 1538· Dattari 1901, αρ. 2587.
Α.Ν.

ΟΙ ΣΤΥΜφΑΛΙΔΕΣ ΟΡΝΙΘΕΣ

ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
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324.
Χαλκό νόμισμα Αλεξάνδρειας Αιγύπτου
επί Αντωνίνου Ευσεβούς

146-147 μ.Χ. 
Βάρος 26,86 γρ. ΜΔ. 34 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Δημητρίου 2700
Ε: AVT K T AIΛ AΔP ANTωNEINOC CEB EVC. Δαφνοστεφής κεφαλή Αντωνίνου προς τα δεξιά.
Ο: L ΔЄKATOY. Ηρακλής γυμνός, με λεοντή, ιστάμενος προς τα δεξιά, κρατά ρόπαλο στο δεξί 
υψωμένο χέρι και με το αριστερό χέρι πιάνει από τα μαλλιά τον πεσμένο στα πόδια του Διομήδη. 
Δεξιά και αριστερά ημίτομα δύο αλόγων.

Η αρπαγή των άγριων Αλόγων του Διομήδη ήταν ο όγδοος άθλος του Ηρακλή. Ο Διομήδης, γιος του 
Άρη, ήταν βασιλιάς των Βιστόνων στη Θράκη και έτρεφε τα άγρια άλογά του με ανθρώπινο κρέας.

Ο Ηρακλής με τη βοήθεια των συντρόφων του νίκησε τους ιπποκόμους του Διομήδη, σκότωσε τον 
βασιλιά με το ρόπαλό του και τον έριξε στα ανθρωποφάγα άλογά του. Στη συνέχεια τα αιχμαλώ-
τισε και, αφού τα εξημέρωσε, παρέδωσε τα άλογα στον Ευρυσθέα. Ο βασιλιάς τα ελευθέρωσε και 
κάποτε έφτασαν στον Όλυμπο, όπου τα έφαγαν άλλα άγρια θηρία.

Στην πίσω όψη του νομίσματος απεικονίζεται η σκηνή που ο ήρωας ετοιμάζεται να χτυπήσει με το 
ρόπαλο τον Διομήδη. Ο βασιλιάς πεσμένος στα πόδια του ήρωα τον πιάνει από το χέρι. Στο κάτω 
μέρος της παράστασης αποδίδεται το ημίτομο των δύο από τα τέσσερα άλογα. 

Για τον τύπο, βλ. Geissen 1978, αρ. 1541· Dattari 1901, αρ. 2614
Α.Ν.

ΤΑ ΑΛΟΓΑ ΤΟΥ ΔΙΟΜΗΔΗ
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325.
Χαλκό νόμισμα Αλεξάνδρειας Αιγύπτου
επί Αντωνίνου Ευσεβούς

140-141 μ.Χ. 
Βάρος 30,161 γρ. ΜΔ. 36 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, ΝΜ Συλ. Δημητρίου 1457
Ε: ΑΥΤΟΚΡ ΚΑΙC ΑΔΡ ΑΝΤΩΝΙΝΟC. Δαφνοστεφής κεφαλή Αντωνίνου προς τα δεξιά. Στικτός κύκλος.
Ο: Ηρακλής γυμνός, με λεοντή και ρόπαλο στο αριστερό χέρι, ιστάμενος προς τα αριστερά, οδηγεί 
τα βόδια του Γηρυόνη. Στα πόδια του, το νεκρό σώμα του Γηρυόνη προς τα αριστερά. Ανάμεσα στα 
πόδια των ζώων και του Ηρακλή και L E. Στικτός κύκλος.

Ο δέκατος άθλος του Ηρακλή ήταν η απαγωγή των βοδιών του Γηρυόνη, ενός τρισώματου γίγαντα 
που κατοικούσε στη νήσο Ερύθεια, πέρα από τον Ωκεανό. Ο Ηρακλής, αφού σκότωσε τους δύο 
φύλακες των ζώων με το ρόπαλό του, τον Ευρυτίωνα και τον Όρθρο, στη συνέχεια κατόρθωσε να 
εξολοθρεύσει τον Γηρυόνη με τα δηλητηριώδη από τη Λερναία Ύδρα βέλη του. 

Στην πίσω όψη του νομίσματος απεικονίζεται η απαγωγή των βοδιών από των Ηρακλή και ο Γηρυ-
όνης νεκρός. Κατά την επιστροφή του στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αμβρακία, η Ήρα έστει-
λε οίστρο και διασκόρπισε το κοπάδι των βοδιών στα βουνά της Θράκης. Ο ήρωας κατόρθωσε να 
περισυλλέξει το μεγαλύτερο μέρος του, ενώ τα υπόλοιπα παρέμειναν στα βουνά.

Για τον τύπο, βλ. RPC IV online temp., αρ. 14803· Geissen 1978, αρ. 1542-1543.
Α.Ν.

ΤΑ ΒΟΔΙΑ ΤΟΥ ΓΗΡΥΟΝΗ

ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
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326.
Χαλκό νόμισμα Αλεξάνδρειας Αιγύπτου
επί Αντωνίνου Ευσεβούς

146-147 μ.Χ. 
Βάρος 22,099 γρ. ΜΔ. 35 χιλ. Άξονας 1
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Δημητρίου 2697
Ε: AVT K T AIΛ AΔP [ANTωNINOC CΕB ΕVC]. Δαφνοστεφής κεφαλή Αντωνίνου προς τα δεξιά. 
Ο: L [ΔΕΚΑΤΟΥ]. Ηρακλής γυμνός, με λεοντή και ρόπαλο στον αριστερό ώμο, ιστάμενος προς τα 
δεξιά, κόβει τα μήλα από το δέντρο των Εσπερίδων. Γύρω από το δέντρο περιτυλιγμένο το σώμα 
του νεκρού δράκοντα Λάδωνα. 

Για τον τύπο, βλ. Geissen 1978, αρ. 1545· Dattari 1901, αρ. 2604.

ΤΑ ΜΗΛΑ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ
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327.
Χαλκό νόμισμα Αλεξάνδρειας Αιγύπτου
επί Αντωνίνου Ευσεβούς

138-160/1 μ.Χ. 
Βάρος 20,448 γρ. ΜΔ. 33 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Δημητρίου 2695
Ε: AVT K T AIΛ AΔP ANTωNINOC CΕB ΕVC. Δαφνοστεφής κεφαλή Αντωνίνου προς τα δεξιά. 
Ο: L ΔΕΚΑΤΟΥ. Ηρακλής γυμνός, με λεοντή και ρόπαλο στον αριστερό ώμο, ιστάμενος προς τα 
δεξιά, κόβει τα μήλα από το δέντρο των Εσπερίδων. Γύρω από το δέντρο περιτυλιγμένο το σώμα 
του νεκρού δράκοντα Λάδωνα. 

Για τον τύπο, βλ. Τσαγκάρη 2011, 132, αρ. 285 (ταυτίζεται λανθασμένα με Λερναία Ύδρα)

Η απόκτηση των Μήλων των Εσπερίδων, των χρυσών καρπών των δέντρων που βρίσκονταν στην 
Εσπερία, στη Δύση, ήταν ο ενδέκατος άθλος του Ηρακλή. Στην πίσω όψη των νομισμάτων απει-
κονίζεται η μία εκδοχή του κυρίως μύθου που φέρει τον Ηρακλή να παίρνει ο ίδιος τα μήλα, αφού 
φόνευσε τον φύλακά τους, τον δράκοντα Λάδωνα. 
Στις άλλες δύο εκδοχές τα παραδίδει στον ήρωα ο Άτλας ή τα προσφέρουν με τη θέλησή τους οι 
νύμφες Εσπερίδες, που φύλασσαν τα μήλα, αφού πρώτα αποκοίμισαν τον δράκοντα.

Α.Ν.

ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
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328.
Αργυρό σικελο-καρχηδονιακό τετράδραχμο

Νομισματοκοπείο: Σικελία
325-300 π.Χ.
Βάρος 16,693 γρ. ΜΔ. 23 χιλ. Άξονας 6
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. NM ΣΕΜΠ 560/1956
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά. Στικτός κύκλος.
Ο: ΜHSBM (νομισματοκοπείο των ταμιών). Κεφαλή αλόγου προς τα αριστερά. Στο πεδίο δεξιά, 
φοίνικας. Στικτός κύκλος.

Για τον τύπο, βλ. Jenkins 1978, Σειρά 5b, 32, αρ. 381, πίν. 11.

329.
Αργυρό σικελο-καρχηδονιακό τετράδραχμο

Νομισματοκοπείο: Σικελία
325-300 π.Χ.
Βάρος 16,978 γρ. ΜΔ. 24 χιλ. Άξονας 6
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. NM 678
Ε: Κεφαλή αγένειου Ηρακλή με λεοντή προς τα δεξιά. Στικτός κύκλος.
Ο: ΜHSBM (νομισματοκοπείο των ταμιών). Κεφαλή αλόγου προς τα αριστερά. Στο πεδίο δεξιά, 
φοίνικας. Στικτός κύκλος.

Για τον τύπο, βλ. Jenkins 1978, Σειρά 5b, 33, αρ. 388, πίν. 11.

Τα επονομαζόμενα «σικελο-καρχηδονιακά» τετράδραχμα αττικού σταθμητικού κανόνα της Σειράς 
5 του G.K. Jenkins (1978), με την κεφαλή του Ηρακλή / Μελκάρτ στην πρόσθια όψη και την κεφαλή 
αλόγου στην πίσω, τα οποία εκδόθηκαν από τις καρχηδονιακές αρχές στη Σικελία για τις ανάγκες 
των στρατιωτικών τους επιχειρήσεων στη Δύση (βλ. Kraay 1984, 6-7), είναι περίπου σύγχρονα, 
σύμφωνα με τον G.K. Jenkins (1978), με εκείνα του Αγαθοκλή (Κεφαλή Κόρης / Νίκη και τρόπαιο) 
του νομισματοκοπείου των Συρακουσών που εκδόθηκαν ανάμεσα στο 305-295 π.Χ. (SNG ANS, 
Sicily III, αρ. 664 κ.εξ.). Η κεφαλή του Ηρακλή θυμίζει εκείνη των νομισμάτων του Αλέξανδρου 
Γ΄, τα οποία αν και δεν κυκλοφορούσαν στη Μεγάλη Ελλάδα, ήταν ωστόσο πολύ γνωστά στους 
Έλληνες μισθοφόρους που υπηρετούσαν στα καρχηδονιακά στρατεύματα. Ο Ηρακλής θα ήταν 
μία απολύτως αποδεκτή εικόνα για τους Έλληνες, όπως και για τους Καρχηδόνιους, εφόσον ήταν 
ισοδύναμος με τον δικό τους θεό Μελκάρτ, ιδρυτή της μητρόπολής τους, της Τύρου. Σύμφωνα με 
τον G.K. Jenkins (1978, 10), μετά την πτώση της Τύρου, η Καρχηδόνα, ως ηγέτιδα πλέον του φοι-
νικικού έθνους, είχε ένα ευρύτερο όραμα ως μεγάλη μεσογειακή δύναμη εξουσίας προς τη Δύση.

Β.Σ.

ΗΡΑΚΛΗΣ-ΜΕΛΚΑΡΤ
ΠΟΛΕΙΣ                        ΣΙΚΕΛΙΑ - ΦΟΙνΙΚΗ
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330.
Αργυρός στατήρας Αράδου, Φοινίκη

380-351/0 π.Χ.
Βάρος 10,38 γρ. ΜΔ. 17 χιλ. Άξονας 9
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Π6149
Ε: Γενειοφόρος ανδρική κεφαλή με δάφνινο στεφάνι προς τα δεξιά.
Ο: Επιγραφή σε φοινικική γραφή. Πολεμικό πλοίο προς τα δεξιά· στην πρώρα, όρθιος Πάταικος 
προς τα δεξιά· κάτω τρία κύματα Εντός έγκοιλου στικτού τετραγώνου.

Η νομισματική παραγωγή της Αράδου, όπως και των πόλεων της Βύβλου, της Σιδώνας και της Τύρου, 
αρχίζει την περίοδο της περσικής κυριαρχίας, συγκεκριμένα στα τέλη του 5ου αι. π.Χ. και ακολουθεί 
τον περσικό σταθμητικό κανόνα, σε αντίθεση με τις άλλες πόλεις που χρησιμοποιούν τον φοινικικό 
(Betlyon 1980, 78· Hoover 2010, 11). Οι παραστάσεις των φοινικικών νομισμάτων, όπως πλοία, 
θαλάσσιες θεότητες, ιππόκαμποι, δελφίνια, κοχύλια, παραπέμπουν στη ναυτική υπεροχή των πόλεων. 
Η ταυτότητα της δαφνοστεφούς γενειοφόρου κεφαλής της πρόσθιας όψης των νομισμάτων της 
Αράδου που εκδίδονται στο δεύτερο και τρίτο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. παραμένει αβέβαιη και έχει 
ερμηνευτεί είτε ως Βάαλ-Arwad, είτε ως Μελκάρτ, είτε ως μία τοπική θαλάσσια θεότητα, όπως εκεί-
νη, μισός άνθρωπος - μισός φίδι, που απεικονίζεται στα πρώτα νομίσματα της πόλης (Betlyon 1980, 
78-80 και 87, όπου και οι βιβλιογραφικές αναφορές· Hoover 2010, 11). Ο Πάταικος, αποτροπαϊκός 
θεός με μορφή νάνου, κοσμεί την πρώρα του πλοίου. Το πολεμικό πλοίο, κατεξοχήν νομισματική πα-
ράσταση των φοινικικών πόλεων, υποδηλώνει σύμφωνα με τον J.W. Betlyon (1980, 81), τα πολιτικά 
και πολεμικά συμφέροντα των Φοινίκων ως αρχηγών των περσικών ναυτικών δυνάμεων στην ανα-
τολική Μεσόγειο. Η φοινικική επιγραφή (ΜΑ) παραμένει αβέβαιη και έχει ερμηνευτεί ως σύντμηση 
των «Μάραθος και Άραδος», «Βάαλ-Arwad», «από Αράδου», «βασίλειο της Αράδου» και πιθανότερο, 
σύμφωνα με τον O.D. Hoover (2010, 11), «βασιλιάς της Αράδου».

Για τον τύπο, βλ. SNG Cop. Phoenicia, αρ. 13· Betlyon 1982, 86, αρ. 10, πίν. 6.7· Hoover 2010, 13, αρ. 28.
Β.Σ.



382 ηρακλησ ηρωσ διαχρονικοσ και αιωνιοσ

331.
Αργυρός στατήρας / shekel Τύρου, Φοινίκη

Βασιλιάς Αζέμιλκος / Ozmilk 337/6 π.Χ.
Βάρος 8,65 γρ. ΜΔ. 21 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 239/1956
Ε: Μελκάρτ (;) ιππεύει ιππόκαμπο προς τα δεξιά, κρατά τα χαλινάρια στο δεξί χέρι και τόξο στο αρι-
στερό· κάτω, δύο κύματα και δεξιά, δελφίνι. Αλυσιδωτό πλαίσιο.
Ο: Γλαύκα προς τα δεξιά, με την κεφαλή μετωπική· πίσω από τον ώμο της, μαστίγιο και σκήπτρο. Στο 
πεδίο δεξιά, γράμμα O (συντετμημένη μορφή του ονόματος του Ozmlik) και έτος βασιλείας (έτος 13) 
σε φοινικική γραφή. Αλυσιδωτό πλαίσιο.

Στα μέσα του 4ου αι. π.Χ., η Τύρος υιοθέτησε τον αττικό σταθμητικό κανόνα για την έκδοση των αργυ-
ρών της νομισμάτων. Ο βασιλιάς Ozmilk ή Αζέμιλκος (349-333/2 π.Χ.), του οποίου το όνομα αναγρά-
φεται στον εν λόγω στατήρα, ήταν εκείνος που απώθησε τις επιθέσεις του Αλεξάνδρου Γ΄ το 333/2 
π.Χ., λίγο πριν η πόλη υποκύψει στον μεγάλο στρατηλάτη (Betlyon 1980, 58-59· Wright 2011, 110, 
αρ. 47), ο οποίος γιόρτασε τη νίκη του τον Ιούλιο του 332 π.Χ. με θυσία, πομπή, αγώνες γυμνικούς και 
αφιερώματα προς τιμή του Ηρακλή-Μελκάρτ. Το 331 π.Χ., μετά την επιστροφή του από την Αίγυπτο, 
διοργάνωσε επίσης θυσία και αγώνες γυμνικούς και μουσικούς προς τιμήν του θεού-ήρωα (Αρριανός 
2.24.5-6 και 3.6.1-2. Sawaya 2011, 270). Την περίοδο της περσικής κυριαρχίας, ο κατεξοχήν τύπος 
των νομισμάτων της Τύρου ήταν η γλαύκα, συνοδευόμενη από τα σύμβολα της βασιλικής εξουσίας, 
το μαστίγιο και το σκήπτρο του Όσιρι. Επομένως, η ερμηνεία της γλαύκας, σύμφωνα με τους J. Elayi 
και A.G. Elayi (2009, 258) συνδέεται με τη στρατιωτική και ναυτική δύναμη και κυριαρχία της πόλης. 
Το δελφίνι και ο ιππόκαμπος, που ιππεύει η θεότητα στην πρόσθια όψη, αποτελούν επίσης θαλάσσια 
σύμβολα που συναντάμε συχνά στην εικονογραφία των νομισμάτων. Η ταυτότητα της θεότητας πα-
ραμένει, ωστόσο, αβέβαιη, με πιο πιθανές τις υποθέσεις μίας άγνωστης θαλάσσιας τοπικής θεότητας 
ή του φοινικικού θεού Μελκάρτ, του οποίου η λατρεία μαρτυρείται στις γραπτές πηγές (Elayi – Elayi 
2009, 269-271). Σύμφωνα με τις φιλολογικές μαρτυρίες, καθώς και με μία δίγλωσση επιγραφή σε 
φοινικική και ελληνική γραφή του 2ου αι. π.Χ. που βρέθηκε στη Μάλτα, ο Ηρακλής ήταν ο ιδρυτής 
της πόλης της Τύρου. Συγκεκριμένα, το φοινικικό κείμενο αποδίδει στον Μελκάρτ τον τίτλο του Βάαλ 
της πόλης και το ελληνικό στον Ηρακλή τον τίτλο του αρχηγέτη (Gras et al. 1989, 46· Elayi – Elayi 
2009, 270). Ο Ηρόδοτος (2.44) αναφέρει επίσης ότι οι Τύριοι έχουν δύο ιερά αφιερωμένα στον Ηρα-
κλή, όπου στον δεύτερο ναό, ο οποίος πιθανόν να ιδρύθηκε από Θάσιους εμπόρους, μαρτυρείται η 
λατρεία του Ηρακλή Θασίου. Σύμφωνα με τον ιστορικό, η Θάσος ήταν αποικία των Φοινίκων και τα 
ορυχεία της Θάσου, που επισκέφθηκε, τα εκμεταλλεύτηκαν για πρώτη φορά οι Φοίνικες. Είναι, λοι-
πόν, πιθανόν η δραστηριότητα των Φοινίκων στο νησί να τοποθετείται πριν την άφιξη, τον 7ο αι. π.Χ., 
των Ελλήνων αποίκων της Πάρου. Ο Παυσανίας (5.25.12), 600 χρόνια μετά, αναφέρει ότι στη Θάσο 
λατρευόταν ο Τύριος Ηρακλής, καθώς και ο Ηρακλής, ο γιος του Αμφιτρύωνα. Σύμφωνα, όμως, με 
την αρχαιολογική έρευνα, το ιερό του Ηρακλή στο νησί χρονολογείται στο 700 π.Χ. και όχι νωρίτερα 
(Stafford 2012, 187). Υπήρχε επίσης στην ηπειρωτική Τύρο και ένας τρίτος ναός αφιερωμένος στον 
Ηρακλή (Αρριανός 2.16.7· Κόιντος Κούρτιος 4.2.4. Gras et al. 1989, 49). Πιθανόν δεν ήταν οι Έλληνες 
ναυτικοί ή έμποροι που παρομοίασαν τον Έλληνα ήρωα με τον Μελκάρτ, αλλά οι Φοίνικες που είδαν 
τη δυνατότητα προσέγγισης (Gras et al. 1989, 50). Ωστόσο, οι γνώσεις μας για τη φοινικική μυθολογία 
είναι περιορισμένες, αλλά ο Μελκάρτ μοιάζει να μοιράζεται με τον Ηρακλή μια σειρά χαρακτηριστικών, 
ιδιαίτερα τη λειτουργία του οικιστή: Mel(k)qart το όνομα του οποίου σημαίνει «Άρχοντας της πόλης» 
και θεωρήθηκε ως ο ιδρυτής και προστάτης της Τύρου και κατ’ επέκταση προστάτης των φοινικικών 
αποικιών. Σύμφωνα με την Ε. Stafford (2012, 191), από τον 5ο αι. π.Χ. υπήρχε μια συχνή συσχέτιση των 
δύο μορφών στο μυαλό των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων και σε μερικές πόλεις φαίνεται η πλήρης 
αφομοίωση των δύο θεοτήτων στις πρακτικές λατρείας τους.

Για τον τύπο, βλ. Elayi – Elayi 2009, Ομάδα II.2.1.24, αρ. 1269-1302· Wright 2011, 110, αρ. 47.
Β.Σ.
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332.
Αργυρό τετράδραχμο / shekel Τύρου, Φοινίκη

118-117 π.Χ.
Βάρος 14,353 γρ. ΜΔ. 34 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 238/1956
E: Κεφαλή Μελκάρτ με δάφνινο στεφάνι προς τα δεξιά. Στικτός κύκλος.
Ο: ΤΥΡΟΥ ΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ. Αετός προς τα αριστερά επάνω σε πρώρα. Στο πεδίο αριστερά, 
έτος χρονολόγησης από την αυτονομία της πόλης LΘ (=9) και ρόπαλο· στο πεδίο δεξιά, μονο-
γράφημα· πίσω από τον αετό, κλαδί φοινικιάς και ανάμεσα στα πόδια, γράμμα Β σε φοινικική 
γραφή. Στικτός κύκλος.

Για τον τύπο, βλ. Hoover 2010, 96, αρ. 357

333.
Αργυρό τετράδραχμο / shekel Τύρου, Φοινίκη

113-112 π.Χ.
Βάρος 14,309 γρ. ΜΔ. 29 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ 6163α
Ε: Κεφαλή Μελκάρτ με δάφνινο στεφάνι προς τα δεξιά. Στικτός κύκλος.
Ο: ΤΥΡΟΥ ΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ. Αετός προς τα αριστερά επάνω σε πρώρα. Στο πεδίο αριστερά, 
έτος χρονολόγησης από την αυτονομία της πόλης ΔΙ (=14) και ρόπαλο· στο πεδίο δεξιά, μονο-
γράφημα· πίσω από τον αετό, κλαδί φοινικιάς και ανάμεσα στα πόδια, γράμμα Β σε φοινικική 
γραφή. Στικτός κύκλος.

Για τον τύπο, βλ. Hoover 2010, 96, αρ. 357. 

ΗΡΑΚΛΗΣ-ΜΕΛΚΑΡΤ
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334.
Αργυρό τετράδραχμο / shekel Τύρου, Φοινίκη

98-97 π.Χ.
Βάρος 13,73 γρ. ΜΔ. 29 χιλ. Άξονας 1
Αθήνα, Συλλογή Θ. Αραβάνη
Ε: Κεφαλή Μελκάρτ με δάφνινο στεφάνι προς τα δεξιά. Στικτός κύκλος.
Ο: ΤΥΡΟΥ ΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ. Αετός προς τα αριστερά επάνω σε πρώρα. Στο πεδίο αριστερά, 
έτος χρονολόγησης από την αυτονομία της πόλης ΘΚ (=29) και ρόπαλο· στο πεδίο δεξιά, μονο-
γράφημα· πίσω από τον αετό, κλαδί φοινικιάς και ανάμεσα στα πόδια, γράμμα Β σε φοινικική 
γραφή. Στικτός κύκλος.

Για τον τύπο, βλ. Hoover 2010, 96, αρ. 357

Η Κλεοπάτρα Θεά χορήγησε το 126/5 π.Χ. στην πόλη της Τύρου την αυτονομία της και η πόλη 
εγκαινίασε ένα νέο σύστημα χρονολόγησης με βάση το παραπάνω έτος ανεξαρτησίας της. Οι τύποι 
που χρησιμοποιούνται στα αργυρά τετράδραχμα της πόλης, πτολεμαϊκού σταθμητικού κανόνα, απο-
τελούν συνέχεια εκείνων που εκδόθηκαν την περίοδο της κυριαρχίας των Σελευκιδών στη Φοινίκη. 
Συγκεκριμένα οι Σελευκίδες από τα μέσα του 2ου αι. π.Χ., επί της βασιλείας του Αλεξάνδρου Α΄ 
Βάλα (150-145 π.Χ.), εκδίδουν στη Βηρυτό, τη Σιδώνα και την Τύρο αργυρά νομίσματα, υιοθετώ-
ντας τον κατεξοχήν τύπο, τον αετό, καθώς και τον σταθμητικό κανόνα των πτολεμαϊκών νομισμά-
των. Ωστόσο η κεφαλή των Σελευκιδών βασιλέων της πρόσθιας όψης αντικαταστάθηκε από εκείνη 
του Μελκάρτ με ταυροειδή λαιμό, η οποία θυμίζει ελληνιστικό πορτρέτο. Επίσης, τη θέση του δια-
δήματος των βασιλέων πήρε το δάφνινο στεφάνι, τονίζοντας τη θεϊκή φύση του Βάαλ της Τύρου. 
Ο αετός, σύμβολο του Δία και της φοινικικής θεότητας Βάαλ-Σαμίν, που συνοδεύεται από το κλαδί 
φοινικιάς και στέκεται στην άκρη ενός πολεμικού πλοίου, συνεχίζει να αποτελεί την κύρια παράστα-
ση της πίσω όψης. Επίσης η συνέχιση της απεικόνισης του ροπάλου του Ηρακλή ως δευτερεύοντος 
συμβόλου υπενθυμίζει πιθανόν στον παρατηρητή ότι ο Μελκάρτ και ο Ηρακλής θεωρούνταν από 
τους κατοίκους της Τύρου η ίδια θεότητα (Wright 2011, 112). Η επιγραφή ΤΥΡΟΥ ΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΑΣΥ-
ΛΟΥ εμφανίζεται στα νομίσματα της πόλης ήδη από το 142/1 π.Χ., πιθανόν σαν μέτρο προστασίας 
ενάντια στις επιθέσεις του Διοδότου Τρύφωνος, και δηλώνει ότι η πόλη ανήκει σε μία από τις κύριες 
θεότητές της και ότι η παραβίασή της θεωρείται ιεροσυλία (Sawaya 2011, 276).

Τα εν λόγω νομίσματα (τετράδραχμα / shekels και δίδραχμα / ημίσεα shekels) ήταν πιθανόν τα μόνα 
αποδεκτά νομίσματα για πληρωμές στον ναό των Ιεροσολύμων, παρά τους ειδωλολατρικούς τους 
τύπους με τον Τύριο θεό Ηρακλή-Μελκάρτ και τον παραδοσιακό αετό (Hoover 2011, 88).

Β.Σ.

αποδεκτά νομίσματα για πληρωμές στον ναό των Ιεροσολύμων, παρά τους ειδωλολατρικούς τους 
τύπους με τον Τύριο θεό Ηρακλή-Μελκάρτ και τον παραδοσιακό αετό (Hoover 2011, 88).
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335.
Αργυρός σίγλος Κιτίου, Κύπρος

Βασιλιάς Βάαλμιλκ Α΄ (479-449 π.Χ.)
Βάρος 10,887 γρ. ΜΔ. 25 χιλ. Άξονας 6
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 221/1956
Ε: Ηρακλής-Μελκάρτ, με λεοντή, βαδίζει προς τα δεξιά· κρατά τόξο και ρόπαλο. Στικτός κύκλος.
Ο: Λιοντάρι με ανοιχτό το στόμα κάθεται επιβλητικά προς τα δεξιά. Μπροστά, κεφαλή κριαριού. 
Εντός στικτού εγκοίλου τετραγώνου. Φοινικική επιγραφή με το όνομα του βασιλιά εκτός πεδίου.

Αδημοσίευτο. Για τον τύπο, βλ. BMC Cyprus, 8, αρ. 2, πίν. ΙΙ, εικ. 8.

336.
Αργυρός σίγλος Κιτίου, Κύπρος

Βασιλιάς Βάαλμιλκ Β΄ (425-400 π.Χ.)
Βάρος 10,288 γρ. ΜΔ. 22 χιλ. Άξονας 9
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 592/1956
Ε: Ηρακλής-Μελκάρτ, με λεοντή, βαδίζει προς τα δεξιά· κρατά τόξο και ρόπαλο.
Ο: Λιοντάρι κατασπαράσσει ελάφι προς τα δεξιά. Εντός στικτού εγκοίλου τετραγώνου. Φοινικική 
επιγραφή με το όνομα του βασιλιά.

Αδημοσίευτο. Για τον τύπο, βλ. BMC Cyprus, 13, αρ. 29, πίν. III, εικ. 10· McClean, αρ. 9141, πίν. 
330.17.

Την οπίσθια όψη όλων των εκδόσεων των διαδόχων του Βάαλμιλκ Α΄ κοσμεί σταθερά η παρά-
σταση ενός λιονταριού που επιτίθεται και καθηλώνει στο έδαφος ένα ελάφι. Πρόκειται για έναν 
συμβολισμό της συνεχούς αντιπαράθεσης Φοινίκων και Περσών με τους Έλληνες, όπου το λιο-
ντάρι συμβολίζει την κυριαρχία Φοινίκων-Περσών έναντι των Ελλήνων στο βασίλειο του Κιτίου.

ΗΡΑΚΛΗΣ-ΜΕΛΚΑΡΤ
ΒΑΣΙΛΕΙΣ                        ΚΥΠΡΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ-ΜΕΛΚΑΡΤ
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337.
Αργυρός σίγλος Κιτίου, Κύπρος

Βασιλιάς Βάαλμιλκ Β΄ (425-400 π.Χ.)
Βάρος 10,786 γρ. ΜΔ. 21 χιλ. Άξονας 12
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 591/1956
Ε: Ηρακλής-Μελκάρτ, με λεοντή, βαδίζει προς τα δεξιά· κρατά τόξο και ρόπαλο.
Ο: Λιοντάρι κατασπαράσσει ελάφι προς τα δεξιά. Εντός στικτού εγκοίλου τετραγώνου. Φοινικική 
επιγραφή με το όνομα του βασιλιά.

Αδημοσίευτο. Για τον τύπο, βλ. BMC Cyprus, 13, αρ. 29, πίν. III, εικ. 10· McClean, αρ. 9141, πίν. 
330.17· Zapiti – Michaelidou 2008, 58, αρ. 12.

338.
Αργυρός σίγλος Κιτίου, Κύπρος

Βασιλιάς Βάαλμιλκ Β΄ (425-400 π.Χ.)
Βάρος 10,614 γρ. ΜΔ. 21 χιλ. Άξονας 6
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ ΣΕΜΠ 628/1956
Ε: Ηρακλής-Μελκάρτ, με λεοντή, βαδίζει προς τα δεξιά· κρατά τόξο και ρόπαλο.
Ο: Λιοντάρι κατασπαράσσει ελάφι προς τα δεξιά. Εντός στικτού εγκοίλου τετραγώνου. Φοινικική 
επιγραφή με το όνομα του βασιλιά.

Αδημοσίευτο. Για τον τύπο, βλ. BMC Cyprus, 13, αρ. 29, πίν. III, 10· McClean, αρ. 9141, πίν. 330.17.

339.
Αργυρό 1/3 σίγλου Κιτίου, Κύπρος

Βασιλιάς Μπάαλρομ (400-392 π.Χ.)
Βάρος 3,482 γρ. ΜΔ. 14 χιλ. Άξονας 6
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Κύρου ΒΠ 1989
Ε: Ηρακλής-Μελκάρτ, με λεοντή, βαδίζει προς τα δεξιά· κρατά τόξο και ρόπαλο. Στο πεδίο δεξιά, ανκχ.
Ο: Λιοντάρι κατασπαράσσει ελάφι προς τα δεξιά. Εντός στικτού εγκοίλου τετραγώνου. Φοινικική 
επιγραφή.

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. Destrooper-Georgiades 1981, 202, αρ. 13, πίν. 85, εικ. 13. Για τον τύπο, 
βλ. BMC Cyprus, 20, αρ. 71, πίν. IV, αρ. 17· SNG Cop. Cyprus – Cappadocia, αρ. 19· Dewing 1985, αρ. 2521.
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Το ανκχ (ankh), το αιγυπτιακό σύμβολο της ζωής, καθώς και το σύμβολο που θυμίζει το ανκχ, αλλά 
αποτελείται από τριγωνική βάση και παραπέμπει στη θεά Τανίτ, τη βασική γυναικεία θεότητα στο 
φοινικικό πάνθεο, εντοπίζεται κυρίως στις χρυσές και χάλκινες εκδόσεις του βασιλιά του Κιτίου 
Πουμαϋάτωνος, αποτελώντας επιρροές από τις γειτονικές περιοχές της Φοινίκης και της Αιγύπτου.

340.
Χρυσός ημιστατήρας Κιτίου, Κύπρος

Βασιλιάς Πουμαϋάτων (362/1-313/2 π.Χ.)
Βάρος 4,141 γρ. ΜΔ. 12 χιλ. Άξονας 3
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΝΜ Συλ. Κύρου ΒΠ 1989
Ε: Ηρακλής-Μελκάρτ, με λεοντή, βαδίζει προς τα δεξιά· κρατά τόξο και ρόπαλο. Στο πεδίο δεξιά, ανκχ. 
Στικτός κύκλος.
Ο: Λιοντάρι κατασπαράσσει ελάφι προς τα δεξιά. Φοινικική επιγραφή με το όνομα του βασιλιά. Στο 
πεδίο δεξιά έτος βασιλείας: 44 (319/8 π.Χ.). 

Για το συγκεκριμένο νόμισμα, βλ. Destrooper-Georgiades 1981, 202, αρ. 14, πίν. 85, εικ. 14· Markou 
2011, 110, αρ. 172. Για τον τύπο, βλ. BMC Cyprus, αρ. 75-81, πίν. ΙV, εικ. 20-23· McClean, αρ. 9147, 
πίν. 331.5· Destrooper-Georgiades 1981, 202, αρ. 14, πίν. 85, εικ. 14· Markou 2011, 110, αρ. 172.

Στο βασίλειο αυτό η παρουσία των Φοινίκων ήταν έντονη, αφού βρισκόταν απέναντι ακριβώς από 
τη Φοινίκη. Για δύο σχεδόν αιώνες, από τις αρχές του 5ου έως τα τέλη του 4ου αι. π.Χ., ανήλθαν 
στον θρόνο έξι βασιλείς, ο Βάαλμιλκ Α΄ (479-449 π.Χ.), ο Αζβάαλ (449-425 π.Χ.), ο Βάαλμιλκ Β΄ 
(425-400 π.Χ.), ο Μπάαλρομ (400-392 π.Χ.), ο Μελικιάθων (392-361 π.Χ.) και ο Πουμαϋάτων 
(361-312 π.Χ.). Η φοινικική δυναστεία του Κιτίου θα παραμείνει στην εξουσία μέχρι το 312 π.Χ., 
όταν αυτή καταλύθηκε από τον Πτολεμαίο Α΄. Το βασίλειο, στο οποίο ζούσαν βέβαια όχι μόνο 
Φοίνικες αλλά και πολλοί Έλληνες, ήταν ιδιαίτερα ισχυρό, λόγω της πλούσιας εμπορικής δραστηρι-
ότητας. Στα μέσα του 5ου αι. το Κίτιο κατάφερε να επεκτείνει την επικράτειά του ενσωματώνοντας 
το γειτονικό βασίλειο του Ιδαλίου. Στον 4ο αι. ο Πουμαϋάτων προσάρτησε και το βασίλειο της 
Ταμασού, αγοράζοντάς το για 50 τάλαντα από τον τελευταίο βασιλιά της, τον Πασίκυπρο. Το βα-
σίλειο του Κιτίου υπήρξε, μαζί με το αντίστοιχο της Σαλαμίνος, ένα από τα κυπριακά βασίλεια που 
εξέδωσαν μεγάλες ποσότητες νομισμάτων σε άργυρο, χρυσό και χαλκό. Στους χαρακτήρες των 
νομισμάτων των βασιλέων του Κιτίου απεικονίζεται στην εμπρόσθια όψη σχεδόν αποκλειστικά ο 
θεός Μελκάρτ, η φοινικική εκδοχή του Ηρακλή, ο οποίος λατρευόταν στην Κύπρο περισσότερο ως 
θεός παρά ως ήρωας. Στην οπίσθια όψη των αργυρών εκδόσεων του βασιλείου τις παραστάσεις 
του λιονταριού και της πάλης του λιονταριού με το ελάφι, συνοδεύουν φοινικικές επιγραφές, που 
αποτελούν μία επιπλέον μαρτυρία για τα ονόματα των βασιλέων του Κιτίου.

Γενικά για την ιστορία και τη νομισματοκοπία του Κιτίου, βλ. Destrooper-Georgiades 1981, 199-
208· Κυπριακή Νομισματοκοπία 21-24· Κύπριος Χαρακτήρ· Μιχαλάκης – Σαμαντάς 1999, 89-94· 
Rutter 1997, 163-164 [Melqart]· Zapiti – Michaelidou 2008· Hoover London 2010, αρ. 366, 315-
321, 324, 330, 340-342, 349, 357-359, 362 [Melqart]· Markou 2011. 

Γ.Κ.
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341.
Πήλινο Αττικό μελανόμορφο πινάκιο λευκού βάθους

490/70-465 π.Χ.
Ύψ. 2,1 εκ., ΜΔ. 21,4 εκ.
Προέλευση: Κωρύκειον Άντρο
Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών, αρ. ευρ. 8656
Σώμα αβαθές με πεπλατυσμένο χείλος που κοσμείται με ανθέμια. Στο εσωτερικό του εικονίζεται 
η έριδα του Ηρακλή με τον Απόλλωνα για την κατοχή του δελφικού τρίποδα. Ο Ηρακλής έχει 
αρπάξει το συμβολικό σκεύος και υψώνει απειλητικά το ρόπαλό του εναντίον του Απόλλωνα, που 
ακολουθεί και προσπαθεί να το πάρει πίσω. Στο έξεργο απεικονίζονται δύο ελάφια, δύο δελφίνια 
και κλαδιά ως υποδήλωση του τοπίου. Ο αγγειογράφος χρησιμοποιώντας εγχάραξη και χρώμα, 
διαφοροποιεί τα επιμέρους στοιχεία της παράστασης.

Το πινάκιο προέρχεται από το Κωρύκειον Άντρο, λατρευτικό σπήλαιο που φαίνεται ότι αποτέλεσε 
το πρώτο θρησκευτικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής των Δελφών, και από τον 8ο αι. π.Χ. έως 
τον 2ο αι. μ.Χ. λειτούργησε ως ιερό αφιερωμένο στον Πάνα και τις Νύμφες με πανελλήνια ακτι-
νοβολία. Το αγγείο αποδόθηκε στο εργαστήριο του Ζωγράφου του Αίμονος και παρουσιάζει ένα 
θέμα από τη δελφική μυθολογία, που γνώρισε μεγάλη διάδοση στην αγγειογραφία στο δεύτερο 
μισό του 6ου αι. π.Χ. και αποδόθηκε και στο ανατολικό αέτωμα του θησαυρού των Σιφνίων στους 
Δελφούς γύρω στο 530-525 π.Χ. Ο Ηρακλής, μετά τον φόνο του Ιφίτου, αναζήτησε στο μαντείο 
του Απόλλωνα στους Δελφούς τον τρόπο να λυτρωθεί από την αρρώστια του, όμως η ιέρεια Ξε-
νόκλεια δεν του έδωσε χρησμό γιατί τον θεωρούσε μιασμένο. Ο Ηρακλής εξοργίστηκε και άρπαξε 
τον τρίποδα για να ιδρύσει ένα δικό του μαντείο στον Φενεό. Η σύγκρουση του Ηρακλή και του 
Απόλλωνα έληξε με την επέμβαση του Δία, ο οποίος τους χώρισε εξαπολύοντας έναν κεραυνό 
ανάμεσά τους. Η διαμάχη αυτή των γιων του Δία ερμηνεύεται ως η απήχηση στην τέχνη ιστορικών 
γεγονότων και συγκεκριμένα του Α΄ Ιερού Πόλεμου, στην οποία οι Δελφοί αντιπροσωπεύονται 
από τον Απόλλωνα και οι κάτοικοι της Κρίσας από τον Ηρακλή.

Για την παράσταση, βλ. Callipolitis-Feytmans 1975· Boardman 1980· Jacquemin 1984· Κακριδής 1986.
Α.Τ.
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342.
Μαρμάρινος κορμός αγαλματίου Ηρακλή

Αυτοκρατορικοί χρόνοι
Ύψ. 25,5 εκ. Πλ. 18 εκ. Μήκ. 11 εκ.
Προέλευση: Δελφοί
Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών, αρ. ευρ. 2769
Αντίγραφο του αγαλματικού τύπου του Ηρακλή Farnese, έργου του Λυσίππου. Συγκολλημένο από 
δύο μέρη, τον κυρίως κορμό και τον αριστερό βραχίονα. Λείπουν το κεφάλι, και το κάτω μέρος των 
ποδιών, ενώ από τον αριστερό βραχίονα σώζεται μόνο τμήμα σύμφυτο με την πλάτη. Ο ήρωας 
απεικονίζεται γυμνός στηριζόμενος με το αριστερό χέρι στο ρόπαλο, στο οποίο τυλίγεται η δορά 
του λιονταριού, ενώ με το δεξί του χέρι θα κρατούσε τα μήλα των Εσπερίδων. Το αριστερό σκέλος 
θα ήταν άνετο και το δεξιό στάσιμο. Ο κορμός είναι σχετικά ραδινός χωρίς ιδιαίτερη έμφαση στην 
απόδοση της μυολογίας, σε αντίθεση με το μυώδες αριστερό χέρι. Χαρακτηριστική είναι η έντονη 
γραμμή του θωρακικού τόξου, η οποία επαναλαμβάνεται και στην πλάτη. Τα στοιχεία αυτά συνέ-
τειναν στη μη μετωπική θέαση της μορφής.

Ο Ηρακλής Farnese, o πλέον αγαπητός τύπος του αναπαυόμενου Ηρακλή, αποδίδεται στον Λύ-
σιππο και χρονολογείται το 330-320 π.Χ. Ο ήρωας απεικονίζεται πλέον ώριμος και ιδιαίτερα κου-
ρασμένος, εφόσον έχει μόλις ολοκληρώσει τους άθλους μετά από το χρησμό που έλαβε από το 
μαντείο των Δελφών. Η λεοντή αναφέρεται στον πρώτο άθλο του, ενώ τα μήλα των Εσπερίδων 
στον τελευταίο. Όπως παρατηρεί η Καζακίδη (2015, 100), «η σύλληψη αυτού του τύπου του Ηρα-
κλή, ώριμου, κουρασμένου και σκεπτικού, συσχετίζεται από τη σύγχρονη έρευνα με την ίδρυση 
στην ίδια περίπου εποχή της στωικής σχολής από τον Ζήνωνα, της οποίας ως ιδανική ηθική μορφή 
προβάλλεται ο Ηρακλής».

Για το γλυπτό, βλ. LIMC IV (1988), λ. Herakles, 762 κ.εξ., αρ. κατ. 681-726 [O. Palagia]· Amandry – 
Chamoux 1991, 119, εικ. 88· Καζακίδη 2015, 99-101, αρ. κατ. 44-45.

Α.Ψ.
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343.
Μαρμάρινη κεφαλή γενειοφόρου Ηρακλή

Αυτοκρατορικοί χρόνοι
Ύψ. 36 εκ. Πλ. 20 εκ. Μήκ. 26 εκ.
Προέλευση: Δελφοί
Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών, αρ. ευρ. 1552
Γενειοφόρος κεφαλή Ηρακλή προερχόμενη από κολοσσικό άγαλμα. Συγκολλημένη από τρία μέρη. 
Συμπληρωμένη. Η μύτη ελλιπής. Η οπίσθια όψη αδρά εργασμένη. Η ευρεία κεφαλή στρέφει ελα-
φρά προς τα άνω και αριστερά. Η ρυτίδα στο πλατύ μέτωπο, οι βαθιές κόγχες των διεσταλμένων 
οφθαλμών, το μισάνοικτο στόμα με τα έντονα χείλη και τα παραμορφωμένα, όπως των παλαιστών, 
αυτιά αποδίδουν την ωριμότητα και το πάθος της μορφής. Το ανάγλυφο της κόμης είναι ιδιαίτερα 
χαμηλό, σε αντίθεση με τους παχείς και ακατάστατους βοστρύχους της γενειάδας, οι οποίοι τονί-
ζουν την ψυχική ένταση του ήρωα.

Πρόκειται για γλυπτό υψηλής καλλιτεχνικής ποιότητας, το οποίο αντιγράφει εικονιστικό τύπο της 
ύστερης κλασικής περιόδου, ενδεχομένως τον Αναπαυόμενο Ηρακλή, έργο του Λυσίππου. Έχει επί-
σης προταθεί η σύνδεση του γλυπτού με τη Σχολή του Βρύαξη και του Λεωχάρη. Από την έρευνα 
έχει υποστηριχθεί, ότι η απεικόνιση του Ηρακλή σε προχωρημένη ηλικία συνδέεται με την ολοκλή-
ρωση της επίγειας ζωής και την επερχόμενη αποθέωσή του. Η λατρεία του Ηρακλή στους Δελφούς 
μαρτυρείται επιγραφικά, στη στήλη των Λαβυαδών (5ος αι. π.Χ.), καθώς και σε ψήφισμα των Δελφών 
του 3ου αι. π.Χ., όπου γίνεται μνεία στην τοπική εορτή των Ηράκλειων. Επισημαίνεται ότι οι άθλοι 
του Ηρακλέους έχουν ως σημείο εκκίνησης χρησμό της δελφικής Πυθίας. Κατά τους ρωμαϊκούς 
χρόνους, οι άθλοι του ημίθεου απεικονίστηκαν στο προσκήνιο του θεάτρου των Δελφών και συν-
δέονται με τη χορηγία του Νέρωνα κατά την επίσκεψη του στο μαντείο το 67 μ.Χ.

Για το γλυπτό, βλ. Amandry – Chamoux 1991, 132-133, εικ. 97· Jacquemin – Mulliez – Rougemon 
2012, 30, D1.11, 113· Κολώνια 2013, 138-139.

Α.Ψ.
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344.
Ενεπίγραφος όρος ιερού του Ηρακλέους

β΄ μισό 4ου αι. π.Χ.
Ύψ. 50 εκ. Πλ. 28 εκ. Πάχ. 7,5 εκ. Ύψ. γραμμάτων 1-1,6 εκ.
Αθήνα, Επιγραφικό Μουσείο, αρ. ευρ. ΕΜ 12613
Μάρμαρο Υμηττού. Τμήμα πλάκας ελαφρώς ελλιπούς δεξιά. Το κάτω μέρος της είναι άπεργο 
για την ένθεση στη γη. Στην εμπρόσθια όψη σε αδρά λειασμένη επιφάνεια σώζεται επιγραφή 
τριών στίχων:

Ὅρος ἱεροῦ Ἡρα-
κλείου ποδῶν
πεντήκοντα

Αποκαλύφθηκε το 1924 στο αγρόκτημα του Καρόλου Βάγγερ, στα ΝΔ του δήμου Ηρακλείου βο-
ρείως της Αθήνας, όπου βρέθηκε άφθονη κεραμική και λείψανα αρχαίων κτισμάτων. Μεταφέρθηκε 
από τον Günther Klaffenbach στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, από όπου περιήλθε στο Επιγρα-
φικό Μουσείο (1926). Ο ενεπίγραφος όρος (οροθέσιο), που βρέθηκε πιθανότατα στην αρχική του 
θέση, πιστοποιεί την ύπαρξη ιερού του Ηρακλέους στα NΔ του Ηρακλείου, βορείως της Αθήνας. 
Στην περιοχή τοποθετείται ο αρχαίος δήμος των Ιφιστιαδών της Ακαμαντίδος φυλής, όπως έδειξαν 
οι έρευνες των A. Milchhöfer (1892, 24-25), W. Leak (1840, 42) και G. Klaffenbach (1926, 21-24), 
οι οποίοι στηρίχθηκαν σε χωρίο της διαθήκης του Πλάτωνος, που παραδίδει ο Διογένης Λαέρτιος 
(3.41). Σύμφωνα με αυτό, στον δήμο αυτόν υπήρχε ένα ιερό του Ηρακλέους. Ο W. Leak μάλιστα 
θεωρούσε ότι το σύγχρονο Ηράκλειο έλαβε το όνομά του από το ιερό αυτό. Η επιγραφή είναι 
ασυνήθης, γιατί αναφέρει ἱερόν Ἡρακλείου, αντί του συνήθους ἱερόν Ηρακλέους ή μόνον Ἡρακλείου. 
Η λατρεία του Ηρακλέους ήταν αρκετά διαδεδομένη στην Αττική. Σημαντικά ιερά ήταν το ιερό του 
Ηρακλέους Αλεξίκακου στα ΝΔ του Αρείου Πάγου στον αρχαίο δήμο της Μελίτης, όπου βρέθηκαν 
δύο όροι ιερού Ηρακλέους (IG I3 1058 και 1059), το ιερό του Ηρακλέους Παγκράτους στην ανατο-
λική όχθη του Ιλισσού, το ιερό του Κυνοσάργους, των Αχαρνών, του Χολαργού κ.ά.

Για τον όρο και το ιερό του Ηρακλέους, βλ. IG II2 2611· Klaffenbach 1926, 21-24· Milchhöfer 
1892, 24-25· Solders 1931, 78, αρ. 9· Leak 1840, 42· Travlos 1971, 274-278· Woodford 1971, 
211-225, ιδίως 222.

Ε.-Λ.Χ.
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345.
Μαρμάρινο τιμητικό ψήφισμα

275/4 π.Χ.
Ύψ. 41 εκ. Πλ. 41 εκ. Πάχ. 6,5 εκ.
Προέλευση: Από το πηγάδι στην οικία Κων. Βλαχούτση, στα βόρεια των Αθηνών προς την Αχαρνική 
οδό (πλησίον της Αχαρνικής πύλης)
Αθήνα, Επιγραφικό Μουσείο, αρ. ευρ. 7752α
Μαρμάρινο τιμητικό ψήφισμα του γένους των Μεσογείων για τον Πολύευκτο Λυσιστράτου από 
τον δήμο της Βατής. Στήλη με αετωματική επίστεψη, ελλιπής στο κατώτερο τμήμα. Φέρει την 
επιγραφή:

 Ἀμυνόμαχος Φιλοκράτου Βατῆθεν εἶπεν· ἐπειδὴ Πολύ-
 ευκτος ἄρχων κατασταθεὶς ὑπὸ τῶν Μεσογείων τὸν ἐνι-
 αυτὸν τὸν ἐπὶ Ὀλβίου ἄρχοντος ἐπεμελήθη τῆς τε
 [θυσί]ας καὶ τῆς πομπῆς τῶι Ἡρακλεῖ· ἐπεμελήθη δὲ
5 [καὶ τῆς βοων]ίας καὶ τῆς κρεανομίας καὶ τῆς ἐπικοσ-
 [μήσεως τῆς] τραπέζης· ἐμέρισεν δὲ καὶ εἰς τὸν οἶνον
 [- - - - - - - - - - - - - - -] ε· υτὴν δραχμὰς ὀκτώ· ἐπόησεν δὲ καὶ
 [- - - - - - - - - - - - παρ᾽] ἑ[α]υτοῦ καὶ ἐμέρισεν τὸ ἀγοραστ-
 [κὸν ….c.9-10…...ἐπεμ]ελήθη δὲ καὶ τῶν λοιπῶν ἁπάν-
10 [των κατὰ τοὺς νόμους κ]αὶ τὰ ψηφίσματα τὰ Μεσογείων
 [καλῶς καὶ φιλοτίμως· ἀγα]θῆι τύχηι δεδόχθαι Μεσογεί-
 [οις, ἐπαινέσαι Πολύευκ]τον Λυσιστράτου Βατῆθεν
 [καὶ αὐτὸν στεφάνωι χρυ]σῶι στεφανῶσαι κατὰ τὸν
 [νόμον εὐσεβείας ἕνεκα καὶ δ]ικαιοσύνης τῆς εἰς [Με]-
15 [σογείους - - - - - - - - - - - - - - -]

Στη στήλη, από Πεντελικό μάρμαρο, έχει αναγραφεί ψήφισμα (απόφαση διά ψηφοφορίας) 
του γένους των Μεσογείων για την απονομή τιμής (χρυσό στέφανο) στον Πολύευκτο, γιο του 
Λυσιστράτου από τον δήμο της Βατής. Σύμφωνα με την επιγραφή, όταν ο Πολύευκτος ήταν 
άρχοντας του γένους των Μεσογείων, επιμελήθηκε την πομπή και την θυσία για τον Ηρακλή, 
την αγορά των βοδιών για αυτή, τη διανομή του κρέατος των σφαγίων, καθώς και τη διανομή 
του οίνου κατά τη διάρκεια δημοσίου γεύματος προς τιμήν του Ηρακλέους, συνεισφέροντας 
πιθανώς και οικονομικά. Τα γένη ήταν λατρευτικές ενώσεις, οι οποίες συνδέονταν στο πλαίσιο 
του μύθου με ήρωες, ιδρυτές λατρειών και μυστηρίων και από αυτές συνήθως επιλέγονταν 
οι ιερείς για μία ή περισσότερες δημόσιες λατρείες. Κατά τον 4ο αι. π.Χ. είχαν αναγνωρίσιμη 
νομική οντότητα και η είσοδος σε αυτά ήταν κληρονομική και αποκλειστικά από τον πατέρα. 
Το γένος των Μεσογείων είναι γνωστό από το παρουσιαζόμενο, καθώς και άλλα δύο ψηφί-
σματα (IG II2 1244 και 1247), και είχε ως κέντρο του ένα ιερό του Ηρακλέους, δεν είχε όμως 
σχέση με τη γεωγραφική περιοχή της Μεσογαίας της Αττικής. Σπουδαιότερος αξιωματούχος 
του ήταν ένας ετήσιος άρχων, που ήταν υπεύθυνος για τη διοργάνωση εορτής και θυσιών. Σε 
άλλα ψηφίσματα του γένους μαρτυρείται επίσης το αξίωμα του ταμία, ο οποίος προφανώς δι-
αχειριζόταν την περιουσία του θεού. Μαρτυρούνται επίσης ο πυρφόρος, ο κοραγωγός (οδηγός 
νεαρών γυναικών) και ο κήρυξ. Ο εισηγητής του ψηφίσματος Αμυνόμαχος μπορεί να ταυτισθεί 
με έναν από τους δύο κληρονόμους της περιουσίας του φιλόσοφου Επίκουρου.

Για το ψήφισμα, τα γένη και τη λατρεία του Ηρακλή στην Αττική, βλ. IG ΙΙ2 1245· Bubelis 
2013, 122-126· Georgoudi 1998, 301-317· Parker 2005, 98-110· Stafford 2012, 176-180· 
Schlaifer 1944, 22-27· Woodford 1971, 211-225.

Ε.Ζ.
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346.
Βωμός, ανάθημα στον Ηρακλή Απαλεξίκακο

2ος αι μ.Χ.
Ύψ. 18,5 εκ. ΜΔ. 19,5 εκ.
Προέλευση: Χαιρώνεια Βοιωτίας (υπεδείχθη σε ιδιωτική οικία)
Αθήνα, Επιγραφικό Μουσείο, αρ. ευρ. 8928
Mάρμαρο με λευκές και γκρίζες φλεβώσεις. Επτάπλευρος βωμίσκος με απόληξη κυματίου άνω και 
κάτω. Η ενεπίγραφη επιφάνεια είναι πλατύτερη. Φέρει την επιγραφή:
Ἡρακλεῖ
ἀπαλεξικάκῳ
Ἵππαρχος
χαριστήριον

Ο Ηρακλής, ο συμπαραστάτης των ανθρώπων και των πόλεων, λατρευόταν συχνά ως αλεξίκακος 
(<ἀλέξω: απομακρύνω, αποτρέπω, αποκρούω), δηλαδή αυτός που απέκρουε ή απομάκρυνε το κακό, 
ο αρωγός, ο προστάτης. Στην Αττική φημισμένο ήταν το ιερό του Ηρακλέους Αλεξικάκου στον δήμο 
της Μελίτης, όπου σύμφωνα με αρχαίο σχολιαστή του Αριστοφάνους (Βάτραχοι 501), στήθηκε άγαλ-
μα κατά την εποχή του μεγάλου λοιμού του Πελοποννησιακού πολέμου. Το επίθετο ἀπαλεξίκακος, 
που έχει την ίδια σημασία, μαρτυρείται επίσης στη Μινώα της Αμοργού (IG XII 7, 253).

Για την επιγραφή και τη λατρεία του Ηρακλή, βλ. IG VII 3416· Κουμανούδης 1875, 377· Schachter 
1986, τ. 2, 2· Stafford 2012· Woodford 1971, 211-225.

Ε.Ζ.
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7  
O ΗρακλΗς  

του Παυλου ςαμιου

Παύλος σάμιος
ο ταύρος της κρήτης, 1989
(λεπτομέρεια)

O ηρακλησ του Παυλου σαμιου

ο ηρακλής υπήρξε ο δημοφιλέστερος ήρωας της αρχαιότητας, με τις καταβολές 
του μύθου να χάνονται στη μυκηναϊκή εποχή, ενώ κατά πάσα πιθανότητα είχε 
αρχίσει να «χτίζεται» πολύ νωρίτερα. το είδος των άθλων του, οι αντίπαλοι που 

αντιμετώπισε και κυρίως οι συνθήκες ζωής του κόσμου του όπως αποτυπώνονται στους 
μύθους, μας δείχνουν ότι ο ηρακλής υπήρξε το αρχέτυπο μιας εποχής που απέδιδε ιδιαίτερη 
σημασία - θαύμαζε και αποθέωνε τους ήρωές της. ο ηρακλής, ωστόσο, εξελίσσεται σε 
έναν πανελλήνιο και στη συνέχεια σε έναν παγκόσμιο ήρωα, γαλουχώντας ως παιδαγωγικό 
πρότυπο, ως αθλητικό ιδεώδες και ως ισχυρά επαναλαμβανόμενη μορφή στη ποίηση και στις 
τέχνες, γενιές και γενιές ανθρώπων. δεν είναι χωρίς εξήγηση ο ασυνήθιστα μεγάλος αριθμός 
απεικονίσεών του σε τοιχογραφίες, σε ανδριάντες, σε αγγεία αλλά και σε νομίσματα. μερικές 
δεκάδες χιλιάδες νομίσματα, με απεικονίσεις του ηρακλή με το τόξο, τη φαρέτρα, τη λεοντή 
του και άλλα χαρακτηριστικά σύμβολα του ήρωα και των περίφημων άθλων του, φυλάσσονται 
σήμερα στο νομισματικό μουσείο, αλλά και στα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου.

σήμερα, δίπλα στις υψηλής τέχνης απεικονίσεις του ηρακλή σε νομίσματα, κάνει την εμφάνισή 
του στο «ιλίου μέλαθρον» ο ήρωας σε παρόμοια, με την απώτερη αρχαιότητα, οπτική: μια 
σειρά έργων που αποτυπώνει τους άθλους του, παρουσιάζεται στο κοινό με την υπογραφή 
ενός αγαπημένου και αναγνωρίσιμου ζωγράφου, του Παύλου σάμιου. μια πιθανή απορία, 
ενδεχομένως, είναι τι ώθησε τον σύγχρονο ζωγράφο να αναπτύξει εικαστικά τους μύθους 
του ηρακλή. στα τέλη της δεκαετίας του ‘80, ο καλλιτέχνης συζητούσε με την ιδρύτρια 
και τότε Πρόεδρο του Mουσείου Kυκλαδικής Tέχνης ντόλλυ Γουλανδρή, τη δημιουργία 
μιας ενότητας έργων για την εικονογράφηση του ήρωα, βασισμένη στις συνθέσεις της 
ολυμπίας. στο φημισμένο ναό του δία, στον αρχαιολογικό χώρο της ολυμπίας, ανάγλυφες 
μετόπες πάνω από την είσοδο του πρόναου και του οπισθόδομου έφεραν παραστάσεις με 
τους άθλους του γιου του δία. 

ο σάμιος όμως δεν είδε στον ηρακλή μια μυθολογία, αλλά μια τρέχουσα συνθήκη ζωής. 
ο ήρωας στον καμβά του σάμιου δεν είναι “μεταγραφή” μιας στείρας αρχαιολατρίας. 
και σίγουρα, δεν συνιστά μια μουσειακή αποτύπωση. ο δημιουργός, ως δάσκαλος στην 
ανωτάτη σχολή καλών τεχνών, δίδασκε αρχαίες τεχνικές στο εργαστήρι νωπογραφίας. 
στέκεται λοιπόν με σεβασμό απέναντι στην παράδοση, αρχαία και μεσαιωνική, από την 
οποία θρέφεται, αλλά στην οποία δεν εγκλωβίζεται. Έχοντας μια σοβαρή θητεία κοντά 
σε μεγάλους δασκάλους, όπως ο νικολάου και ο μόραλης, «ρίχνει» τη ματιά του στις 
συνάψεις της σύγχρονης και της αρχαίας ζωγραφικής, της Πομπηίας και του Άθω, με τις 
αναζητήσεις του σύγχρονου ανθρώπου και τις αισθητικές ανάγκες του σήμερα. Πρόθεση 
του δημιουργού είναι, χωρίς εκζήτηση και πειραματισμούς, να κοινωνήσει ένα ιδίωμα 
προσωπικό που απηχεί το συλλογικό στους συγκαιρινούς του, στην εποχή του.
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«ο ηρακλής δε ζει σε μια εποχή. Είναι ήρωας διαχρονικός, κυκλοφορεί στο σήμερα» εξηγεί ο 
σάμιος, και γι αυτό δεν θέλησε να τον αποδώσει γυμνό ή με αρχαίο ένδυμα, αλλά με παντελόνι 
και πουκάμισο, κρατώντας τη λεοντή ως κουκούλα. ο ηρακλής προσλαμβάνει διάσταση 
ανθρωποκεντρική και, χωρίς να χάσει τη θεϊκή του υπόσταση, εμφανίζεται “γήινος”, ένας 
ρωμαλέος άνδρας της καθημερινότητας. απηχεί με τρόπο χαρακτηριστικό μάλιστα, αυτό που 
έχει πει ο ζωγράφος ότι “στην ελληνική ζωγραφική, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, όλη η 
τέχνη έχει γίνει γύρω απ’ τον άνθρωπο. και φαίνεται ότι αυτός ήταν ένας βαθύς επηρεασμός 
επάνω μου και συνεχίζω χωρίς ν’ αναρωτιέμαι γιατί είναι έτσι”.

η ενότητα των έργων του ηρακλή χαρακτηρίζεται από την αφηγηματικότητα της αρχαίας τέχνης 
όπως διασώθηκε κυρίως μέσω της πομπηιανής ζωγραφικής, με τη φρεσκάδα και ελλειπτικότητα 

α. Έξι άθλοι του ηρακλή, 1988
λάδι σε μουσαμά, 80 x 100εκ.
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του προσωπικού ύφους του σάμιου που τον καθιέρωσε στα εικαστικά πράγματα του τόπου. ο 
εξανθρωπισμός, όμως, του ηρακλή δεν είναι αυθαίρετος, καθώς υπηρετεί τον ανθρωποκεντρισμό 
της ελληνικής τέχνης διαχρονικά. Πηγάζει από την παράδοση και “νομιμοποιείται” από 
αυτήν. συμπτωματικό αλλά ευτυχές γεγονός: το πνεύμα των έργων ταιριάζει με τη μοναδική 
φυσιογνωμία του χώρου όπου εκτίθενται. η πομπηιανή διακόσμηση του μεγάρου σλήμαν - 
κοινή επιλογή του φημισμένου ιδιοκτήτη και του σπουδαίου αρχιτέκτονα Ερνέστου τσίλλερ – 
αναδεικνύει ιδανικά τον ήρωα έτσι όπως τον «έμαθε» και τον διδάσκει ο σάμιος.  σε μια εποχή 
απογοήτευσης, όπως αυτή που ζούμε, ο Παύλος σάμιος προσκυνά με το έργο του μια ενότητα 
πολλών χιλιετιών, που έχει ως σταθερό άξονά της τη μέριμνα για τον άνθρωπο.

Γιώργος μυλωνάς

O ηρακλησ του Παυλου σαμιου

Β. Έξι άθλοι του ηρακλή, 1988
λάδι σε μουσαμά, 80 x 100εκ.
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Tο λιοντάρι της νεμέας, 1989
ακρυλικό σε χειροποίητο χαρτί, 60 x 55 εκ.

η ζώνη της ιππολύτης, 1989
ακρυλικό σε χειροποίητο χαρτί, 60 x 55 εκ.

η κόπρος του αυγεία, 1989
ακρυλικό σε χειροποίητο χαρτί, 60 x 55 εκ.

ηρακλησ ηρωσ διαχρονικοσ και αιωνιοσ

ο ηρακλής και το λιοντάρι της νεμέας, 1989
ακρυλικό σε χειροποίητο χαρτί, 60 x 55 εκ.

ηρακλής, 1989
ακρυλικό σε χειροποίητο χαρτί, 148 x 65 εκ. 



409

ο Ερυμάνθιος κάπρος, 1989
ακρυλικό σε χειροποίητο χαρτί, 60 x 55 εκ.

οι στυμφαλίδες όρνιθες, 1989
ακρυλικό σε χειροποίητο χαρτί, 60 x 55 εκ.

τα άλογα του διομήδη, 1989
ακρυλικό σε χειροποίητο χαρτί, 60 x 55 εκ.

η πάλη του ηρακλή με τον ανταίο, 1989
ακρυλικό σε χειροποίητο χαρτί, 60 x 55 εκ.

η λερναία Ύδρα, 1989
ακρυλικό σε χειροποίητο χαρτί, 60 x 55 εκ.

η κερυνήτις έλαφος, 1989
ακρυλικό σε χειροποίητο χαρτί, 60 x 55 εκ.

ο ταύρος της κρήτης, 1989
ακρυλικό σε χειροποίητο χαρτί, 60 x 55 εκ.

τα μήλα των Εσπερίδων, 1989
ακρυλικό σε χειροποίητο χαρτί, 60 x 55 εκ.

ο κέρβερος, 1989
ακρυλικό σε χειροποίητο χαρτί, 60 x 55 εκ.

O ηρακλησ του Παυλου σαμιου
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Προσωπογραφία του ηρακλή από τετράδραχμο αλεξάνδρου Γ΄, 2018
κάρβουνο και ακρυλικό σε χαρτόνι, 85 x 115 εκ.

ηρακλής βρέφος δρακονοπνίγων από αργυρό στατήρα Θηβών, 2018
κάρβουνο και ακρυλικό σε χαρτόνι, 85 x 115 εκ.

ηρακλής Farnese, 2018 
κάρβουνο και ακρυλικό σε χαρτόνι, 280 x 110 εκ.
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ο Παύλος σάμιος γεννήθηκε στην αθήνα στις 28 οκτωβρίου 1948. Άρχισε να σχεδιάζει 
και να ζωγραφίζει σε πολύ νεαρή ηλικία, βοηθώντας τον τσαγκάρη πατέρα του στο 
εργαστήριό του, σχεδιάζοντας μοντέλα υποδημάτων. η θρησκευτική ζωγραφική τρά-

βηξε το ενδιαφέρον του από τα νεανικά του χρόνια. 

μετά την αποφοίτησή του από την ανωτάτη σχολή καλών τεχνών, αρχίζει η δυναμική του κα-
ριέρα με ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην αθήνα. Παράλληλα, αναλαμβάνει ειδικές παραγ-
γελίες για τοιχογραφίες σε παρεκκλήσια, πορτρέτα και ημερολόγια.

από το 1978 έως το 1992 μετακομίζει στο Παρίσι, όπου τα έργα του λαμβάνουν διεθνή ανα-
γνώριση μέσα από τις πολυάριθμες εκθέσεις του στη γκαλερί Samy Kinge και την τακτική συμ-
μετοχή του στη διεθνή Έκθεση σύγχρονης τέχνης FIAC. 

το 1992 ο σάμιος επιστρέφει στην Ελλάδα για να επαναπροσδιορίσει τις ρίζες του εξερευνώ-
ντας νέες ιδέες που συνδυάζουν τις παραδοσιακές τεχνικές με τις τάσεις της σύγχρονης τέχνης. 

το 2000 διορίζεται καθηγητής στην ανωτάτη σχολή καλών τεχνών της αθήνας και ηγείται του 
εργαστηρίου Βυζαντινής τέχνης και Παραδοσιακών τεχνικών (Φορητές εικόνες, Εγκαυστική, 
χειρόγραφα, τοιχογραφίες). 

τα έργα του έχουν εκτεθεί σε πάνω από 75 ατομικές εκθέσεις σε όλο τον κόσμο, στην αθήνα, 
το λονδίνο, το Παρίσι, τη νέα υόρκη, τη Βοστώνη, το ανόι, τη Βηρυττό και τη λευκωσία, ενώ 
συμμετείχε και σε πολλές ομαδικές εκθέσεις. Έργα του βρίσκονται σε πολλά μουσεία και ιδι-
ωτικές συλλογές σε όλο τον κόσμο. 

Έχει καταξιωθεί ως προσωπογράφος φιλοτεχνώντας πολλά πορτρέτα, ένα από τα οποία, αυτό 
της μαρίας κάλλας, εκτίθεται στη μητροπολιτική Όπερα της νέας υόρκης.

ο σάμιος ολοκλήρωσε τη θητεία του στην ανωτάτη σχολή καλών τεχνών το 2016. Ζει και 
εργάζεται στην αθήνα.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
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ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ ΣΥντΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ πΕΡΙΟδΙΚΩν ΚΑΙ ΣΕΙΡΩν

αι.  αιώνας

αρ.  αριθμός

αρ. ευρ.  αριθμός ευρετηρίου

αρ. κατ.  αριθμός καταλόγου

βλ.  βλέπε

γρ.  γραμμάρια

Ε.  Εμπροσθότυπος

εικ.  Εικόνα

εκ.  εκατοστά

κ.εξ.  και εξής

λ.  λήμμα

μ.  μέτρο

μδ.  μέγιστη διάμετρος

μήκ. μήκος

μτφ. μετάφραση

μ.χ. μετά χριστόν

ο.  οπισθότυπος

Πάχ.  Πάχος

περ.  περίπου

πίν. Πίνακας

Πλ.  Πλάτος

πρβλ.  παράβαλλε

π.χ.  προ χριστού

σημ.  (υπο)σημείωση

στ. στίχος

τ.  τόμος

Ύψ.  Ύψος

χιλ. χιλιοστά

ααα αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ αθηνών

ΑΔ	 Αρχαιολογικό	Δελτίο

ΑΕ	 Αρχαιολογική	Εφημερίς

ΑΕΜΘ	 Το	Αρχαιολογικό	Έργο	στη	Μακεδονία	και	Θράκη

ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ	 Περιοδική	έκδοση	του	Κέντρου	Ελληνικής	και	Ρωμαϊκής		
	 Αρχαιότητας	του	Εθνικού	Ιδρύματος	Ερευνών

ΝομΧρον	 Νομισματικά	Χρονικά

Οβολός	 Έκδοση	των	Φίλων	του	Νομισματικού	Μουσείου

ΠΑΕ	 Πεπραγμένα	της	εν	Αθήναις	Αρχαιολογικής	Εταιρείας

AA	 Archaologischer	Anzeiger

ABSA	 Annual	of	the	British	School	at	Athens

ActaArch.	 Acta	Archaeologica,	Copenhagen

AJA	 American	Journal	of	Archaeology

AJN	 American	Journal	of	Numismatics

AJPh		 American	Journal	of	Philology

AM	 Mitteilungen	des	Deutschen	Archäologisches	Instituts.		
	 Athenische	Abteilung
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	 at	Athens

IG	 Inscriptiones	Graecae
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NAWG	 Nachrichten	der	Akademie	der	Wissenschaften	in	Göttingen.		
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NC	 Numismatic	Chronicle	

NumAntCl	 Numismatica	e	antichità	classiche.	Quaderni	ticinesi	

OJA	 Oxford	Journal	of	Archaeology	

RA	 Revue	archéologique	

RBN	 Revue	Belge	de	Numismatique

RdA		 Rivista	di	archeologia

RE		 Realencyclopädie:	Paulys	Realencyclopädie	der	classischen		
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REA	 Revue	des	études	anciennes

RendLinc	 Rendiconti	dell’Accademia	nazionale	dei	Lincei,	Classe	di		
	 scienze	morali,	storiche	e	filologiche

RIC	 Roman	Imperial	Coinage

RM	 Mitteilungen	des	Deutschen	Archäologischen	Instituts,		
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SNG	 Sylloge	Nummorum	Graecorum

SNR	 Schweizerische	Numismatische	Rundschau

ZfN	 Zeitschrift	für	Numismatik
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