
 Για τον Ηρακλή και την Ήρα: 

 Ηρακλέης, ο (Ξ 266):  Ο Ηρακλής, γιος του Δία και της Αλκμήνης, ο 
μεγαλύτερος από τους ήρωες της ελληνικής μυθολογίας. 
 
                     Περσέας+Ανδρομέδα                Κρόνος+Ρέα 
                                          Ι                                             Ι 
                                  Ηλεκτρίωνας+Αναξώ               Δίας 
                                                       Ι 
                          Αμφιτρύονας+Αλκμήνη+Δίας 
                                               Ι               Ι 
          Ιφικλής    Ηρακλής+Δηιάνειρα 
           Ι 
                              ______________________    ___________     ___ 
                              Ι              Ι                Ι              Ι                                      Ι 
                         Ύλλος  Κτήσιππος  Γληνός   Ονείτης (ή Οδίτης)    Μακαρία 
                                            (1) 
             Ηρακλής με: Μεγάρα/Θηρίμαχος, Δηικόοντας, Κρεοντιάδης, 

Αστυόχη/Τληπόλεμος, Θετταλός, Παρθενόπη/Ευήρης, Επικάστη/Θέσταλος, 
Χαλκιόπη/Θεσσαλός, Αύγη/Τήλεφος, Μήδα/Αντίοχος, Ομφάλη/Αχέλαος, 
Τυρσηνός, Αστυδάμεια/Κτήσιππος(2), Ήβη/Ανίκητος, Αλεξιάρης, 
Αυτονόη/Παλαίμονας, Μήδα/Φύλαντας και 52 παιδιά από τις 50 κόρες του 
Θέσπιου.  

Γενεαλογικός πίνακας 7: Ηρακλής 
 
 Λεγόταν και Αμφιτρύωνας, επειδή ο Αμφιτρύονας, που ήταν ο σύζυγος 
της Αλκμήνης, τον ανέθρεψε σαν παιδί του. Λεγόταν και Αλκίδης ή και Αλκαίος, 
επειδή ήταν εγγονός του Αλκαίου. Βρέφος ακόμη, σκότωσε δυο φίδια που τα 
έστειλε η Ήρα για να τον πνίξουν, μαζί με τον δίδυμο αδερφό του Ίφικλο. 
  Όταν μεγάλωσε και επειδή έπρεπε κατά διαταγή των θεών να 
υπηρετήσει τον ξεξάδερφό του Ευρυσθέα, έκανε τους λεγόμενος άθλους, που 
ήταν: 1) να σκοτώσει το λιοντάρι της Νεμέας, 2) τη Λερναία ύδρα, 3) να πιάσει 
τον Ερυμάνθιο κάπρο, 4) να πιάσει την Κερυνίτιδα έλαφο, 5) να σκοτώσει τις 
Στυμφαλίδες όρνιθες, 6) να καθαρίσει τους σταύλους του Αυγεία, 7) να 
συλλάβει τον ταύρο της Κρήτης (από το σπέρμα του οποίου γεννήθηκε ο 
Μινώταυρος), 8) να πάρει τους ανθρωποφάγους ίππους του Διομήδη, 9) να 
πάρει τη ζώνη της Ιππολύτης, της βασίλισσας των Αμαζόνων, 10) να πάρει τα 
βόδια του Γηρυόνη, 11) να πάρει τον Κέρβερο από τον Άδη και 12) να φέρει τα 
μήλα των Εσπερίδων. Υπάρχει και μια μεγάλη σειρά από άλλα κατορθώματα 
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των δώδεκα άθλων (Άλκηστη, Κύκνος, Βούσιρης, 
Ανταίος, Ημαθίωνας, Προμηθέας, Λυκάονας, Κέρκοπες, Συλέας κ.ά.) αλλά και 
άλλα όπως ο αγώνας κατά των Κενταύρων, οι εκστρατείες εναντίον της Πύλου, 
της Ήλιδας, της Σπάρτης και της Τροίας.  
 Για να καθαρθεί από το φόνο του Ίφιτου, δέχτηκε να πάει στην υπηρεσία 
της βασίλισσας της Λυδίας Ομφάλης. Πριν από το γάμο του με την Ομφάλη, 
όταν κατέλαβε την Οιχαλία, έκανε ερωμένη του την Ιόλη. Η Δηιάνειρα, η 



γυναίκα του, φοβήθηκε ότι η Ιόλη θα τον έκανε να την ξεχάσει. Έτσι, του έστειλε 
το φίλτρο του έρωτα που της είχε υποδείξει ο Κένταυρος Νέσσος την ώρα που 
πέθαινε. Αυτό ήταν ένα ένδυμα που είχε βουτηχτεί στο αίμα του Νέσσου. Όταν 
ο Ηρακλής φόρεσε το χιτώνα, το ξεραμένο αίμα τον δηλητηρίασε και πέθανε. Ο 
Ηρακλής έκανε πάρα πολλά παιδιά. Με τις πενήντα κόρες του Θέσπιου έκανε 52 
παιδιά αλλά και με πολλές άλλες (Μεγάρα, Παρθενόπη, Επικάστη, Αύγη, 
Δηιάνειρα, Αστυόχη, Ομφάλη, Αστυδάμεια, Ήβη, Μήδα κ.ά.).  
 H γενναιότητά του, η ανδρεία του, η δύναμή του, η εξυπνάδα του και η 
προθυμία του ξεπερνούσε τις των κοινών ανθρώπων, με αποτέλεσμα να 
θεωρηθεί ως πρότυπο για τη μόρφωση των κατοπινών γενεών...  

 Ηρη, η (Α 400): Η θεά Ήρα, η σύζυγος του Δία, κόρη του Κρόνου και της 
Ρέας, η υπέρτατη των θηλυκών θεοτήτων. Προστάτευε το γάμο και τις 
γεννήσεις. Ήταν ζηλότυπη και εκδικητική και γι' αυτό καταδίωξε όλα τα παιδιά 
του Δία που είχε αποκτήσει με άλλες γυναίκες. Λατρευόταν σε πολλά μέρη, οι 
δε ναοί της ονομαζόταν Ηραία. 
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