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EIΑΓΩΓΗ 

Ο Όμθροσ, αναφερόμενοσ ςτθν αςπίδα, χρθςιμοποιεί τουσ όρουσ αιγίδα και ςκουτάρι. 

Η αςπίδα ιταν από τθν αρχαιότθτα το πιο ςθμαντικό από τα αμυντικά όπλα του ςτρατοφ, 

μζχρι τθν ανακάλυψθ των φορθτϊν πυροβόλων όπλων. Επίςθσ, είχε ςχιμα ςυνικωσ 

ςτρογγυλό ι ωοειδζσ και ελαφρά κυρτό, καταςκευαςμζνο από δζρμα, μζταλλο ι άλλο 

υλικό. Είχε ζναν ιμάντα ςτθν εςωτερικι πλευρά του, μζςα από τον οποίο ο πολεμιςτισ 

περνοφςε τον αριςτερό του βραχίονα, κακϊσ και μία λαβι, τθν οποία ο πολεμιςτισ 

κρατοφςε με τθν αριςτερι του παλάμθ, ϊςτε να προςτατεφεται το ςϊμα του, κατά τθ 

διάρκεια τθσ μάχθσ. 

Οι αρχαίοι Ζλλθνεσ ονόμαηαν τθν αςπίδα «όπλον» και τθ κεωροφςαν ςφμβολο 

οπλιςμοφ και ανδρείασ. Ζτςι, δικαιολογείται και θ προτροπι-ευχι τθσ παρτιάτιςςασ 

μάνασ προσ τον γιο τθσ «ἢ τὰν ἢ ἐπὶ τᾶσ, που ςθμαίνει “ι να επιςτρζψεισ με τθν αςπίδα 

ηωντανόσ ι να ςε φζρουν νεκρό επάνω ςτθν αςπίδα”. Ασ μθν ξεχνάμε πωσ για τουσ 

αρχαίουσ Ζλλθνεσ ιταν ατιμωτικό, αν κάποιοσ ζριχνε τθν αςπίδα ςτο πεδίο τθσ μάχθσ και 

ζτρεχε να ςωκεί. ε αυτό αναφζρεται ο  λυρικόσ ποιθτισ Αρχίλοχοσ με τον χαρακτθριςμό 

«ρίψαςπισ». 

Οι αρχαίοι Ζλλθνεσ ςυνικιηαν να διακοςμοφν τισ αςπίδεσ με ςφμβολα και 

παραςτάςεισ και τισ κεωροφςαν δείγματα τιμθτικϊν διακρίςεων. Οι μινωικζσ και 

μυκθναϊκζσ αςπίδεσ ιταν οκτάςχθμεσ και προςτάτευαν το ςϊμα του πολεμιςτι από τον 

λαιμό μζχρι και τουσ αςτραγάλουσ. Καταςκευάηονταν, κατά βάςθ, από δζρμα βοδιοφ. Η 

καταγωγι αυτισ τθσ αςπίδασ προζρχεται από τθν Αίγυπτο. Ο ίδιοσ τφποσ παρουςιάηεται 

ςε τοιχογραφίεσ και αγγειογραφίεσ μζχρι τα τελευταία χρόνια τθσ Υςτερθσ Μυκθναϊκισ 

Εποχισ. Όμωσ, υπάρχουν και κυκλικζσ αςπίδεσ και άλλεσ με ακανόνιςτο ςχιμα που 

χρονολογοφνται ςτον 13ο αιϊνα π.Χ. τα μζςα του 8ου αιϊνα π.Χ. εμφανίηεται θ λεγόμενθ 

αςπίδα του Διπφλου. Η ονομαςία οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι μια τζτοια αςπίδα κρατοφν οι 

πολεμιςτζσ ςε αγγεία του τρίτου τετάρτου του 8ουαι. Αυτι αποτελείται από δφο τοξωτά 

τμιματα, που προςτατεφουν τον πάνω και κάτω κορμό μζχρι τα γόνατα. Σα τμιματά τθσ 

ενϊνονται με ζναν ςτενό λαιμό. Οι ςτρογγυλζσ αςπίδεσ χρονολογοφνται τον 8ο αιϊνα π.Χ. 

και προζρχονται από το Ιδαίο άντρο τθσ Κριτθσ. τθν Ιταλία, θ ςτρογγυλι αςπίδα ιταν 

γνωςτι πριν από τον ελλθνικό αποικιςμό. Λιγότερο διαδεδομζνθ ςτον ελλθνικό χϊρο 

ιταν μια μεγαλφτερθ αςπίδα, με χάλκινθ επζνδυςθ και κυλινδρικό ομφαλό . Από τον 5ο 

αιϊνα π.Χ. και μετά, ςτο κάτω μζροσ τθσ ςτρογγυλισ αςπίδασ ςυχνά βρίςκεται ζνα 

κομμάτι δζρματοσ για τθν κάλυψθ των κάτω άκρων. Επίςθσ, τα ελαφρϊσ οπλιςμζνα 

ςϊματα πεηικοφ εφοδιάηονταν με τθν πζλτθ παρόμοια με το γζρον, τθν ελαφριά αςπίδα 

των Αμαηόνων. 
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ΠΟΙΗΣΙΚΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕ ΑΠΙΔΩΝ 

1η : Η αςπίδα του Αχιλλζα 

Όμηροσ Ιλιάδα ραψ.  ςτ. 478-616, μετ. Ι. Πολυλά (ΙΣΤΕ) 

 

Κι ζπλαςε πρϊτα δυνατιν αςπίδα και μεγάλθν, 

όλθν με τζχνθν και τριπλόν λαμπρόν τριγφρω κφκλον 

με πζντε δίπλεσ ζγινεν θ αςπίδα και ς' εκείνθν 

 λογιϊν εικόνεσ ζπλακε με τθν ςοφιν του γνϊςιν. 

Σθν γθν αυτοφ, τον ουρανόν, τθν κάλαςςαν μορφϊνει, 

τον ιλιον τον ακοφραςτον, γεμάτο το φεγγάρι,   

τ' αςτζρια οποφ τον ουρανόν ολοφκε ςτεφανϊνουν:   

 τθν δφναμιν του Ωρίωνοσ, Τάδεσ, Πλθιάδεσ, 

τθν Άρκτον, που και Άμαξαν καλοφν, και αυτοφ γυρίηει. 

πάντοτε, τον Ωρίωνα αςάλευτα τθρϊντασ, 

θ μόνθ που τ' Ωκεανοφ το λοφςμα δεν γνωρίηει. 

Δφο κατόπιν ζκαμεν ανκρϊπων πολιτείεσ 

 καλζσ. τθν μίαν γίνονταν του γάμου χαροκόπι 

νυφάδεσ απ' τα γονικά ςυνόδευαν ςτθν πόλιν 

με τα δαδιά και αλαλαγμόσ ςθκϊνετο υμεναίου 

και αγόρια κει ςτριφογυρνοφν εισ τον χορόν τεχνίτεσ, 

αυλοί, κικάρεσ αντθχοφν ςτθν μζςθν και οι γυναίκεσ 

 ολόρκεσ εισ τα πρόκυρα κεωροφςαν κι εκαυμάηαν. 

Κι ιταν λαοφ ςυνάκροιςισ ςτθν αγοράν, που δφο  

φιλονικοφςαν άνκρωποι για πρόςτιμο ενόσ φόνου. 

Ο ζνασ που όλα επλιρωςεν εκιρυττε ςτα πλικθ, 

ο άλλοσ οποφ τίποτε δεν ζλαβε κι οι δφο 

 εμπρόσ θκζλαν ςτον κριτιν το πράγμα να τελειϊςει. 

Σου ενόσ και τ' άλλου με φωνζσ τα πλικθ επαίρναν μζροσ 

οι κιρυκεσ τα θςφχαηαν και μεσ ςτον άγιον κφκλον 

ςτα ςκαλιςμζνα μάρμαρα εκάκιςαν οι γζροι, 
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και από τα χζρια λάμβαναν των λιγυρϊν κθρφκων 

 τα ςκιπτρα κι εςθκϊνονταν κι εδίκαηε κακζνασ. 

Βαλμζνα ιςαν ςτθν μζςθ τουσ δυο τάλαντα χρυςάφι 

γι' αυτόν που δικαιότερα τθν κρίςιν του προφζρει. 

Σθν άλλθν πόλιν ζηωναν δφο ςτρατοί τριγφρω,   

που ςτ άρματά τουσ ζλαμπαν και δφο γνϊμεσ είχαν, 

 να τθν χαλάςουν παντελϊσ ι τα μιςά να λάβουν 

απ' όςα κτιματα θ λαμπρι χωροφςε πολιτεία 

εκείνοι δεν επείκοντο και κρφφια για καρτζρι 

οπλίηονταν εφφλαγαν το τείχοσ οι γυναίκεσ 

με όλα τ' ανιλικα παιδιά και οι γζροντεσ μαηί τουσ. 

 Κι εκείνοι εβγαίναν θ Ακθνά και ο Άρθσ αρχθγοί τουσ 

χρυςοί και οι δφο με χρυςά τα ενδφματα, μεγάλοι, 

όμορφοι, ωςάν ακάνατοι, με τ' άρματα και πζρα 

ξεχωριηόνταν κι ζβλεπεσ μικρά τα πλικθ κάτω 

και ότ' ζφκαςαν όπου ζπρεπε να ςτιςουν το καρτζρι, 

 ςτον ποταμόν που επότιηε κακζνασ το κοπάδι, 

αυτοφ κακίςαν ςκεπαςτοί, με τα λαμπρά τουσ όπλα. 

Και δφο ξζμακρα  ςκοποί ςτακικαν καρτερϊντασ 

πότε να ιδοφν τα πρόβατα να φκάςουν κι οι αγελάδεσ. 

Γριγορα εκείνα επρόβαλαν και οι δυο βοςκοί κατόπιν 

 και τοφτοι ανυποψίαςτοι με ςφριγγεσ επαίηαν. 

Κι εκείνοι άμα τουσ ξάνοιξαν, επάνω τουσ χυκικαν, 

μζροσ των μόςχων ξζκοψαν και των λευκϊν προβάτων 

κι ζςφαξαν κει και τουσ βοςκοφσ κι οι άλλοι ωσ εννοιςαν 

ςτα βόδια τόςθν ταραχιν, ςθκϊκθκαν απ' όπου 

κακόνταν ςτο ςτρατόπεδο, και αμζςωσ ανεβικαν 

εισ τ' ανεμόποδ' άλογα και γριγορα τουσ φκάςαν. 

Κι εκεί ςτθν ακροποταμιά τθν μάχθν αρχινιςαν, 

κι απ' τα δυο μζρθ ερίχνονταν τα χάλκινα κοντάρια. 
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Η Ζρισ μζςα εγφριηεν, ο Κυδοιμόσ και θ Μοίρα, 

 που άλλον εκράτει αλάβωτον, κι αιματωμζνον άλλον, 

άλλον ποδόςερνε νεκρόν ςτθν ταραχιν τθσ μάχθσ 

κι ζνδυμα εφόρει κόκκινον απ' των ανδρϊν το αίμα. 

τρζφονταν κει ςαν ηωντανοί κνθτοί κι επολεμοφςαν, 

και απ' τα δυο μζρθ τουσ νεκροφσ ςτο ςιάδι εποδοςζρναν. 

Ζβαλε αλλοφ τριόργωτο και μαλακό χωράφι  

εκτεταμζνον, κάρπιμο και μζςα ηευγολάτεσ 

πολλοί με τα ηευγάρια τουσ το εςχίηαν άνω κάτω. 

Και όταν γυρίηαν κι ζφκαναν ςτου χωραφιοφ τθν άκρθν, 

άνκρωποσ τουσ επρόςφερνε ποτιρι όλο γεμάτο 

 γλυκό κραςί, κι εγφριηαν ςτεσ αυλακιζσ εκείνοι 

πρόκυμοι του μεγάλου αγροφ να φκάςουν εισ τθν άκρθν. 

Μαυρίηει όπιςκεν θ γθ και δείχνει αλετριςμζνθ 

μ' όλον οποφ 'ναι ολόχρυςθ, τθσ τζχνθσ μζγα κάμα. 

Φραγμζνο κτιμα κζτει αλλοφ που 'χε υψθλά τα ςτάχυα, 

και μζςα εργάτεσ κζριηαν με κοφτερά δρεπάνια. 

Και άλλεσ χεριζσ επανωτζσ ςτεσ αυλακιζσ επζφταν, 

και άλλεσ με καλαμόςχοινα τεσ δζναν επιςτάτεσ 

τρεισ διοριςμζνοι, ενϊ παιδιά κατόπι τουσ ςθκϊναν 

χερόβολα ςτεσ αγκαλιζσ και αδιάκοπα τα εδζναν 

 και ο κφριοσ ςτθν αυλακιά με ςκιπτρον εισ το χζρι 

ςιωπθλόσ εςτζκονταν κι εχαίρετο θ ψυχι του. 

Παρζκει κάτω από 'να δρυ ςφακτό μεγάλο βόδι 

για το τραπζηι ετοίμαηαν κι ωςτόςον οι γυναίκεσ 

πλικοσ αλεφρια μοφςκευαν φαγί για τουσ εργάτεσ. 

 Αμπζλι μζγα ζβαλεν αλλοφ καρπόν γεμάτο, 

καλό, χρυςό κι εμαφριηαν ολοφκε τα ςταφφλια 

τα κλιματ' ιςαν ς' αργυρά ςταλίκια ςτυλωμζνα. 

Και λάκκον από χάλυβα και καςςιτζρου φράκτθν 
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ζςυρε γφρω και άνοιξε ςτθν άκρθν μονοπάτι, 

 για να περνοφν, όταν τρυγάν το αμπζλι, οι καρποφόροι. 

Και αγόρια, κόρεσ λυγερζσ, αμζριμνα ςτθν γνϊμθν 

εφζρναν τον γλυκφν καρπόν μζςα εισ τα καλάκια. 

Γλυκιάν κικάραν ζπαιηε ςτθν μζςθν τουσ αγόρι 

και με τθν λυγερι λαλιά τον λίνον τραγουδοφςε 

 μελωδικά, και όλοι μαηί τριγφρω του εςκιρτοφςαν 

και τεσ φωνζσ τουσ ζςμιγαν με το γλυκό τραγοφδι. 

Αγζλθν ζκαμεν αλλοφ ταφρων ορκοκεράτων, 

και οι ταφροι επλάςκθκαν χρυςοφ και καςςιτζρου ακόμθ 

και απ' τθν αυλιν μουγκρίηοντασ προσ τθν βοςκιν κινοφςαν 

 εισ το ποτάμι, οποφ βροντά ςτα τρυφερά καλάμια. 

Χρυςοί βαδίηαν τζςςεροι μ' εκείνουσ βοδθλάτεσ, 

κι εννζα ςκφλοι φφλακεσ γοργόποδεσ τριγφρω. 

Και από τουσ πρϊτουσ τθσ κοπισ δυο τρομερά λιοντάρια 

βαρβάτον ταφρον άρπαξαν που εμοφγκρα ενϊ τον ςζρναν. 

 Και οι ςκφλοι επάνω εχοφμθςαν και ομοφ τα παλικάρια. 

Και αφοφ του ταφρου ζκοψαν το δζρμα τα κθρία 

αίμα του εροφφαν κι άντερα του κάκου οι βοδθλάτεσ 

επάνω τα γοργόποδα ςκυλιά παρακινοφςαν. 

Δεν εκοτοφςαν δάγκαμα να δϊςουν ςτα λεοντάρια, 

αλφχταν μόνο από ςιμά και πάλι αναμερίηαν. 

Κι ζναν πλατφν βοςκότοπον λευκόμαλλων προβάτων 

ζκαμ' ο ζνδοξοσ χωλόσ μζςα εισ καλό λαγκάδι, 

ςτάνεσ, καλφβεσ ςκεπαςτζσ, και μανδριά μεγάλα. 

 

Περιγραφή τησ αςπίδασ του Αχιλλζα 

Η αςπίδα του Αχιλλζα φτιάχτθκε από τον Ήφαιςτο με παράκλθςθ τθσ Θζτιδασ. 

Καταςκευάςτθκε από δφο ςτρϊςεισ μπροφντηου, δφο ςτρϊςεισ καςςίτερου και μία 

χρυςοφ. Ήταν κεόρατθ και περίτεχνθ. Γφρω τθσ υπιρχε αςτραφτερό, λαμπρό, τριπλό 

ςτεφάνι, από όπου κρεμόταν ζνα αςθμζνιο λουρί. Είχε ςυνολικά πζντε κφκλουσ από τθ ηωι 

ςτθ γθ. υγκεκριμζνα, ςτον πρϊτο κφκλο απεικονίηεται το ςφμπαν, δθλ. θ γθ, θ κάλαςςα , ο 
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ουρανόσ, ο ιλιοσ, το φεγγάρι, και τα αςτζρια να τον ςτεφανϊνουν. το ιμιςυ του δεφτερου 

κφκλου απεικονίηεται μια  πανζμορφθ πολιτεία ςε καιρό ειρινθσ, με  γαμιλιεσ πομπζσ και 

γλζντια, νζουσ να χορεφουν, αυλοφσ και κικάρεσ να παίηουν. Αλλοφ,  κυριαρχοφν ςκθνζσ 

αντρϊν  που καβγαδίηουν, και δίκθσ. 

το άλλο μιςό, μια πολιτεία ςε καιρό πολζμου με γυναικόπαιδα και γζροντεσ ςτα τείχθ, με 

τον ϋΑρθ και τθν Ακθνά να ξεχωρίηουν με τισ χρυςζσ πανοπλίεσ τουσ, και ςκθνι φόνου 

βοςκϊν. τον πόλεμο ςυμμετζχουν θ Αμάχθ, ο υντάραχοσ, θ Λάμια. Αντίκετα, ςτον τρίτο 

κφκλο απεικονίηεται ο γεωργικόσ βίοσ, δθλ. όργωμα , κεριςμόσ και τρφγοσ , ςτον τζταρτο 

βοοειδι , λιοντάρια να ξεςκίηουν ταφρο, τςοπάνοι και ςκυλιά, πρόβατα να βόςκουν. τον 

ίδιο κφκλο χορόσ παρκζνων με ανκοςτεφανωμζνα κεφάλια και νεαρϊν με ςυνοδεία 

κικάρασ. Παράλλθλα δφο ακροβάτεσ κάνουν τοφμπεσ. τον πζμπτο κφκλο, που περιβάλλει 

τθν άκρθ τθσ αςπίδασ, ο ωκεανόσ. Η αςπίδα του Αχιλλζα ςυμβολίηει τθ ηωι μζχρι τθν 

τελικι τθσ φάςθ , τον κάνατο. 

Θέηιδα παραδίδει ηα καινούρια όπλα ζηον Αχιλλέα. Παρίζι, Μουζείο ηου Λούβρου, E 

869 

 

Η Θζτιδα παραδίδει τα καινοφρια όπλα ςτον Αχιλλζα. Μελανόμορφθ υδρία, κοντά ςτθν 

ομάδα των Συρθνϊν, περίπου 575-550 π.Χ. 

Παρίςι, Μουςείο του Λοφβρου, E 869 
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     Η Θζτιδα δίνει τθν αςπίδα ςτον Αχιλλζα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Giulio Romano, 1499        Maerten van Heemskerck , 1536 

Ο  Ήφαιςτοσ δίνει ςτθ Θζτιδα τθν αςπίδα  του 
Αχιλλζα 

Η Θζτιδα δίνει τθν αςπίδα ςτον 
Αχιλλζα  
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2
η
 : Η ασπίδα του Αίαντα  

Όμηροσ Ιλιάδα ραψ. Η ςτ. 219-223, μετ. Ι. Πολυλά (ΙΣΤΕ) 

 

Και ο Αίασ επροχϊρθςε μ' αςπίδα ωςάν πφργον,  

χάλκινθν μ' επτά δζρματα, που του ζκαμε ο Συχίοσ  

των ςκυτοτόμων ζξοχοσ, εγκάτοικοσ ςτθν Υλθν,  

λαμπριν τθν ετεχνοφργθςεν επτάδιπλθν με δζρμα 

δυνατϊν ταφρων, κι ζβαλε  χαλκοφ ογδόθν. 

Περιγραφή τησ αςπίδασ του Αίαντα 

Η αςπίδα του Αίαντα, με βάςθ τθν περιγραφι από τον Όμθρο, ιταν μακριά, ςε ςχιμα 

ορκογϊνιου παραλλθλογράμμου ( . . μ' αςπίδα ωςάν πφργον, 219), ζτςι ϊςτε να 

καλφπτει το ςτζρνο και το υπόλοιπο ςϊμα. Αποτελοφνταν από οκτϊ ςτρϊςεισ, οι επτά 

από δζρμα δυνατϊν ταφρων και θ τελευταία από χαλκό που ςκζπαηε τισ άλλεσ 

ςτρϊςεισ. Σου τθν είχε καταςκευάςει ο Συχίοσ που ιταν ζξοχοσ ςτουσ ςκυτοτόμουσ 

και κατοικοφςε ςτθν Υλθν.  

 

 Η ΑΠΙΔΑ ΣΟΤ ΗΡΑΚΛΗ  

ΚΕΙΜΕΝΟ (Ηςίοδοσ, Ἁςπίσ Ἡρακλζουσ, μτφρ. Π. Λεκατςάσ) 

«Άντρεσ πολεμοφςανε φορϊντασ τα πολεμικά τουσ άρματα, από τθ μιαν αυτοί να 

ςϊςουν τον εαυτό τουσ, υπεραςπιηόμενοι  από τον όλεκρο τθν πόλθ τουσ και τουσ 

γονιοφσ τουσ, κι από τθν άλλθ εκείνοι κζλοντασ τθν  πόλθ να κουρςζψουν. Πολλοί 

κείτονταν που ζπεςαν, μα πιο πολλοί ςτθ μάχθ που 'χαν ςτιςει πολεμοφςαν. Πάνω 

από τα χυτά ςτο χάλκωμα καλοχτιςμζνα καςτροπφργια γοερά οι γυναίκεσ φϊναηαν 

και ςχίηανε τα μάγουλά τουσ — κι ιτανε ςάμπωσ ηωντανζσ, δουλειά του ξακουςτοφ 

Ηφαίςτου [...]. Και οι ςκοτεινζσ ανάμεςά τουσ Κιρεσ τ' άςπρα χτυπϊντασ δόντια τουσ, 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B108/208/1451,4852/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B108/208/1451,4852/
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τρομάρα να τισ βλζπεισ, ηοφερζσ, αιματωμζνεσ και φριχτζσ για τα κορμιά που επζφταν 

ςυνερίηαν κι όλεσ ορμοφςανε να πιοφνε μαφρο γαίμα. Κι όποιον πεςμζνο 

πρωταρπάηανε, ι μόλισ χτυπθμζνον που ζπεφτε του μπιγαν ςτο κορμί τα νφχια τα 

μεγάλα τουσ, και του κατζβαινε ςτον Άδθν θ ψυχι, ςτον παγωμζνο Σάρταρο. Κι όταν θ 

ψυχι τουσ χόρταινε αίμα ανκρϊπινο, ξωπίςω το κουφάρι ερίχνανε, και ξαναφζρνανε 

τθ λφςςα τουσ ςτθσ μάχθσ μζςα τθν αντάρα. [...] 

Κι ιτανε πλάι μια πόλθ μ' όμορφο καςτρί. Εφτά πόρτεσ χρυςζσ καλοπροςαρμοςτζσ ςτα 

πανωπόρτια τθ ςφαλοφςαν. Οι άντρεσ με γιορτάςια και χοροφσ γλεντοφςανε. Πολλοί 

φζρνανε μ' άμαξα καλότροχθ τθ νφφθ προσ το ςπίτι του γαμπροφ κι ανζβαινε μακρφ-

μακρφ του υμεναίου τραγοφδι, ενϊ απ' τισ αναμμζνεσ δάδεσ που κρατοφςαν δοφλεσ 

μια γλυκιά από μακριά χυνόταν λάμψθ [...]. Άλλοι μπροςτά ςτθν πόλθ καβάλα ς' 

άλογα γυμνάηονταν. Κι οι γεωργοί τθ γθ τθ κεία ςχίηανε, κι είχανε τουσ χιτϊνεσ 

αναηϊςει. Κι ιταν πολφσ καρπόσ για κζριςμα παρζκει  άλλοι κερίηανε με κοφτερά 

δρεπάνια τα γερτά καλάμια με τ' αςτάχυα τα πυκνά — ιταν ςα να 'βλεπεσ ςτ' αλικεια 

τον καρπό τθσ Διμθτρασ κι άλλοι τα δζναν ςε χερόβολα και τα 'ριχναν ςτ' αλϊνι κι 

άλλοι τρυγοφςανε ςταφφλια *...+». 

           Περιγραφή τησ αςπίδασ του Ηρακλή 

Η αςπίδα του Ηρακλι, με βάςθ τθ περιγραφι από τον Ηςίοδο, ιταν καταςκευαςμζνθ 

από τίτανο, άςπρο ελεφαντόδοντο, ιλεκτρο και χρυςό. Είναι χαρακτθριςτικζσ ςϋ 

αυτιν οι πολεμικζσ κεότθτεσ, όπωσ θ Βοι, ο Φόνοσ, ο Φόβοσ, θ Ζριδα, θ Ανδροκτονία, 

ο Κφδοιμοσ, θ ολζκρια Κθρ. Η Προΐωξισ και θ Παλίωξισ τισ ςυνοδεφουν. Σα 

φρικιαςτικά τζρατα εντυπωςιάηουν. Oι Κιρεσ, ςυγγενείσ προσ τισ Άρπυιεσ και τισ 

Ερινφεσ, αδερφζσ του Θανάτου απεικονίηονται φτερωτζσ με μεγάλα νφχια και δόντια 

να ξεςχίηουν τα πτϊματα και να πίνουν το αίμα των πεςμζνων πολεμιςτϊν, 

μιαίνοντασ τα πάντα ςτο πζραςμά τουσ. Ενςαρκϊνουν τθν άγρια μοίρα του πολεμιςτι 

ςτθ μάχθ, που τον οδθγεί  
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και τον δεςμεφει μζςα από τθ βία των γεγονότων με τον κάνατο και τθ φκορά. Ωςτόςο, 

 θ περιγραφι περιλαμβάνει και ςκθνζσ από τθν κακθμερινι ηωι, όπωσ από τον 

γεωργικό βίο, δθλ. τθ γεωργία, το όργωμα, τον κεριςμό και τον τρφγο. Δεμ λείπουν οι 

ςκθνζσ με χορό, γλζντια, γάμο και τραγοφδι, όταν μια πολιτεία βρίςκεται ςε καιρό 

ειρινθσ. 'Ομωσ, υπάρχουν και ςκθνζσ πολζμου. υγκεκριμζνα, πολιορκθμζνων που 

προςπακοφν να υπεραςπιςτοφν τθ πόλθ τουσ, ενϊ οι πολιορκθτζσ προςπακοφν να τθν 

καταλάβουν και να τθν καταςτρζψουν. Εκτόσ από ανκρϊπουσ που αλλθλοςκοτϊνονται, 

οι Κιρεσ τρϊνε τουσ πλθγωμζνουσ, ςκοτϊνοντάσ τουσ ωσ τζρατα με τα νφχια τουσ. 

Αυτζσ με το που χόρταιναν, ορμοφςαν ξανά ςτθ μάχθ για το επόμενο κφμα. 

 

 

3
η
 : Η ασπίδα του Αγαμέμνονα 

Όκεξνο Ιλιάδα ξας. Λ ζη. 32-40, κεη. Ι. Πνιπιά (ΙΤΥΕ) 

 

Πήξε ηελ πνιππινύκηζηε πνιεκηθή αζπίδα, 

πνπ όινλ ηνλ εζθέπαδε θη είρε ράιθηλνπο θύθινπο 

δέθα θη από θαζζίηεξν αθαινύο είθνζη άζπξνπο 

θη αθόκε έλα ζηε κέζε ηνπο από βαζύ ιαδνύξη. 

Πάλσ ζ' απηήλ ήηαλ Γνξγώ κε η' άγξην θνίηαγκά ηεο, 

ε αγξηόκαηε, γύξσ ν Δείκνο θαη ν Φόβνο. 

Είρε νιάξγπξν ινπξί·πάλσ ηνπ ηπιηγόηαλ 

θίδη γαιάδην·θεθάιηα ηξία εθείλν είρε 

πνπ απ' ην ιαηκό μεθύηξσλαλ θαη έβιεπαλ νινύζε. 

 

.   κθνι από τθν αςπίδα του Ηρακλι.  

Ο  Ο Δίασ χωρίηει τθν Ακθνά και τον Άρθ. 

 Κ Κρατιρασ 540 -510 π.Χ. 
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Περιγραφή τησ αςπίδασ του Αγαμζμνονα 

Η αςπίδα του Αγαμζμνονα, με βάςθ τθν περιγραφι του Ομιρου ιταν 

πολυπλοφμιςτθ. Είχε δζκα χάλκινουσ κφκλουσ και είκοςι άςπρουσ αφαλοφσ από 

καςςίτερο και ζναν ςτθν μζςθ από βακφ λαηοφρι. Πάνω ςε αυτιν απεικονίηονται 

μάλλον τρεισ κεότθτεσ, θ αγριοβλεμματοφςα Γοργϊ με τθ φοβερι ματιά  και γφρω 

τθσ ο Δείμοσ και ο Φόβοσ, αλλιϊσ, ο Σρόμοσ κι θ Φευγάλα. Σο λουρί τθσ αςπίδασ 

ιταν από άργυρο και πάνω ςε αυτό τυλιγόταν ζνα τρικζφαλο γαλάηιο φίδι, από τον 

λαιμό του οποίου ξεπρόβαλλαν τρεισ κεφαλζσ. Η κακεμιά από αυτζσ  κοιτοφςε 

προσ διαφορετικι κατεφκυνςθ. 

 

4
η
 : Η ασπίδα της Αθηνάς και του Δία 

Όμηροσ Ιλιάδα ραψ. Ε ςτ. 738-742, μετ. Ι. Πολυλά 

Πιρε θ Ακθνά, του βροντοςκοφταρου του Δία θ κόρθ, ωςτόςο 

και το αγανό μαντί τθσ ζβγαλε ςτο πατρικό παλάτι, 

το πλουμιςτό, που ατι τθσ το φφανε με τα ίδια τθσ τα χζρια' 

του Δία μετά φοράει το κϊρακα του νεφελοςτοιβάχτθ.  

για τον πολφδακρο τον πόλεμο, και τ᾿ άρματά του βάηει. 

Σο κροςςωτό του βροντοςκοφταρο περνά ςτουσ ϊμουσ γφρω, 

το τρομερό, που ςτεφανϊνει το περίγυρα θ Φευγάλα' 

εκεί κι θ Αμάχθ, εκεί κι θ Δφναμθ, κι ο φοβερόσ εκεί 'ναι 

Κυνθγθμόσ, εκεί το ανιμερο κεφάλι τθσ Γοργόνασ, 

το άγριο παράλλαμα, που ςτζκεται φριχτό του Δία ςθμάδι. 

 

το άγριο παράλλαμα, που ςτζκεται φριχτό του Δία ςθμάδι. 

 

Περιγραφή τησ αςπίδασ τησ Αθηνάσ και του Δία 
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Εδϊ θ αςπίδα αποδίδεται ωσ κροςςωτό βροντοςκοφταρο, όπωσ και ο Δίασ 

αποκαλείται βροντοςκοφταροσ, ςτακερό επίκετο του κεοφ αυτοφ.  Και θ Ακθνά 

αποκαλείται τζκνο του Δία του βροντοςκοφταρου. Όταν τθν ζςειε ο πατζρασ τθσ, 

προκαλοφςε πανικό με αςτραπζσ και βροντζσ. Ορκογϊνια, ςτεφανωμζνθ με τθ 

Φευγάλα, τθν Αμάχθ,  τθ Δφναμθ  και τον Κυνθγθμό. Χαρακτθριςτικό ςϋαυτι το 

κεφάλι τθσ Γοργόνασ με το άγριο κοίταγμά τθσ. Πϊσ ακριβϊσ φαντάηεται ο ποιθτισ 

τθν παράςταςθ τθσ Φευγάλασ, δεν μποροφμε να το ξζρουμε. Αφινει όμωσ ελεφκερθ 

τθ φανταςία μασ να ςυλλάβει τισ παραςτάςεισ τθσ Αμάχθσ, τθσ Δφναμθσ και του 

Κυνθγθμοφ. ϋΟςο για τθ Γοργόνα- Γοργϊ ι Μζδουςα, ιταν ζνα τζρασ του οποίου το 

άγριο πρόςωπο προκαλοφςε πανικό. Απεικονίηεται κατά κανόνα ςτθν αςπίδα τθσ 

Ακθνάσ, αλλά και ςτθν αςπίδα του Δία, αφοφ το άγριο αυτό τζρασ παρουςιάηεται ωσ 

φρικτό του Δία ςθμάδι.  Σο κεφάλι τθσ Γοργόνασ ςτο κζντρο τθσ αςπίδασ ιταν 

ςυνθκιςμζνο κζμα ςτθν τζχνθ τθσ αρχαϊκισ εποχισ. 

 

 

Η ΑΠΙΔΑ ΣΟΤ ΑΙΝΕΙΑ 

ΚΕΙΜΕΝΟ (Βιργίλιοσ Αἰνειάσ, βιβλίο VIII,  μτφρ. Δ. Γεωργοβαςίλθ, εκδ. Παπαδιμα) 

ςτ. 445-449 

Κυλάει ο χαλκόσ ςα ρυάκι και το μζταλλο του χρυςοφ και ο 

τραυματοφόροσ χάλυβασ αρχίηει να αναλφεται μζςα ςτο τεράςτιο 

καμίνι. Διαμορφϊνουν πελϊρια αςπίδα, μια απζναντι ς' όλα τα βζλθ 

των Λατίνων, και εφτά κφκλουσ επάνω ςε κφκλουσ μετάλλων 

προςαρμόηουν.... 

 
ςτ. 526-528 

Εκεί είχε παραςτιςει ο πυροδφναμοσ τα ιταλικά κατορκϊματα και τουσ 

Ρωμαϊκοφσ κριάμβουσ  

 



14 
 

ςτ. 630-631 

Και είχε παραςτιςει ξαπλωμζνθ ςτθ χλοερι ςπθλιά του Άρθ μια γεννθμζνθ λφκαινα 
       

ςτ. 168-169 ..Ήταν εκεί ηωγραφιςμζνα και κοπάδια  
αγριογοφρουνων και λιονταριϊν...  

 

ςτ. 635-636 

Όχι μακριά από εδϊ είχε παραςτιςει τθ Ρϊμθ και τισ αβίνεσ τισ 

αρπαγμζνεσ άπρεπα από μζςα από τθ ςυνάκροιςθ του κεάτρου...  

 
ςτ. 642-643  
Όχι μακριά από εδϊ γριγορα τζκριππα άρματα διαςποφςαν ςε κομμάτια τον Μζττιο 

 
ςτ. 646-647 ...' άλλο μζροσ ο Προςινασ διζταηε να δεχκοφν ςτθν πόλθ 

τον εξόριςτο Σαρκφνιο και με μεγάλθ πολιορκία πίεηε τθν πόλθ 

 
ςτ. 663-664...Εδϊ είχε χαράξει τουσ αλίουσ να χορεφουν...  

 
ςτ. 666-668 
Μακριά από εδϊ προςκζτει και το βαςίλειο του Σαρτάρου και τισ βακιζσ πόρτεσ του Άδθ 
 
ςτ. 671 ...Ανάμεςα ς' αυτά κινοφνταν πλατιά εικόνα χρυςι φουςκωμζνθσ κάλαςςασ...  
 
ςτ. 682-683...ϋ άλλθ μεριά με ευνοϊκοφσ τουσ ανζμουσ και τουσ κεοφσ παραςταίνεται ο 
Αγρίππασ, οδθγϊντασ όρκιοσ το ςτράτευμα...  
 
ςτ. 718...ς' όλουσ τουσ ναοφσ υπιρχε χορόσ μθτζρων... 

 

Περιγραφή τησ αςπίδασ του Αινεία 

Καταςκευάςτθκε από τον Ήφαιςτο με παράκλθςθ τθσ Αφροδίτθσ, τθσ μθτζρασ του 

Αινεία. Ωσ υλικά χρθςιμοποίθςε τον χαλκό, τον χρυςό και τον χάλυβα. Οι ςκθνζσ ςτθ 

αςπίδα παρουςιάηονται ςε επτά ομόκεντρουσ κφκλουσ. Κεντρικι ςκθνι αποτελεί θ 

ναυμαχία ςτο ϋΑκτιο (31 π.Χ.), για να δθλωκεί θ κεμελίωςθ τθσ ειρινθσ. Λεπτομερϊσ 

περιγράφονται τα δφο αντίπαλα ςτρατόπεδα, του Οκταβιανοφ από τθ μια, του Μ. 

Αντωνίου και τθσ Κλεοπάτρασ από τθν άλλθ. Σο ίδιο ιςχφει και για τον φυςικό χϊρο 

όπου εκτυλίςςονται τα γεγονότα, αλλά και για τουσ κεοφσ που προςτατεφουν τουσ 

αντιπάλουσ. Ο Απόλλωνασ προςτατεφει τον Οκταβιανό. Ιδιαίτερθ είναι και θ 

απεικόνιςθ τθσ τριπλοφ κριάμβου (Δαλματίασ, ϋΑκτιου και Αλεξάνδρειασ) του 

Οκταβιανοφ. Eπομζνωσ, οι ρωμαϊκζσ νίκεσ και τα κατορκϊματα των Ρωμαίων 

αποτελοφν ςπουδαίο κζμα. Με ςκοπό τθν προβολι τθσ ςθμαςίασ τθσ ειρινθσ, 

απεικονίηονται αποκατεςτθμζνοι ναοί και βωμοί ωσ ςφμβολα αυτισ. Αλλοφ 

παρουςιάηονται κοπάδια αγριογοφρουνων και λιονταριϊν, ενϊ ςε ςπθλιά του Άρθ 

είναι ξαπλωμζνθ μια γεννθμζνθ λφκαινα. Σριγφρω ςτουσ μαςτοφσ τθσ βρίςκονται 

κρεμαςμζνα δφο δίδυμα παιδιά, ο Ρωμφλοσ και ο Ρζμοσ. τον Ρωμφλο, τον γιο του 

Άρθ, αποδίδεται θ ίδρυςθ τθσ Ρϊμθσ το 750 π.Χ.  
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ε άλλο ςθμείο τθσ αςπίδασ παριςτάνεται θ Ρϊμθ και οι απρεπϊσ αρπαγμζνεσ από τθ 

ςυνάκροιςθ του κεάτρου αβίνεσ. Οι αβίνεσ ιταν παρκζνεσ γυναίκεσ από τθ φυλι 

των αβίνων με βαςιλιά τον Σάτιο, με τον οποίο ςυγκροφςτθκαν οι Ρωμαίοι. ε άλλθ 

ςκθνι τζκριππα άρματα διαςποφν ςε κομμάτια τον Μζττιο. ϋΆλλο κζμα είναι το 

κάλεςμα  του Σαρκίνιου , ενόσ εξόριςτου, από τον βαςιλιά Προςινα. ε άλλο μζροσ 

τθσ αςπίδασ οι άλιοι χορεφουν. Πρόκειται για ιερατείο αφιερωμζνο ςτθ λατρεία του 

κεοφ Άρθ. Οι ευωχίεσ των αλίων ιταν ξακουςτζσ για τον πλοφτο και τθν πολυτζλειά 

τουσ. Δεν λείπει και το κζμα των πυλϊν του Άδθ και το βαςίλειο του Σαρτάρου. 

Μεταξφ των κεμάτων, και θ πλατιά εικόνα χρυςισ φουςκοκαλαςςιάσ. Όμωσ, ςτθ 

ςκθνι με τον Αγρίππα (ςτρατθγό του Οκταβιανοφ), που όρκιοσ οδθγεί το ςτράτευμα, 

τόςο οι κεοί όςο και οι άνεμοι είναι ευνοϊκοί. 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΗ 

Οι αςπίδεσ του Αχιλλζα, του Αγαμζμνονα, του Ηρακλι και του Αινεία είναι κυκλικζσ, 

ενϊ του Αίαντα  και τθσ Ακθνάσ– Δία ορκογϊνιεσ ι ςε ςχιμα οκτάγωνο. Η αςπίδα του 

Αχιλλζα ζχει πζντε δίπλεσ, δθλ. δφο ςτρϊςεισ χαλκοφ , δφο ςτρϊςεισ καςςίτερου και 

μία χρυςοφ, ενϊ του Αινεία επτά ςτρϊςεισ δζρματοσ δυνατϊν ταφρων και μία από 

χαλκό. Αντίκετα, οι άλλεσ τζςςερισ, δθλ. του Ηρακλι, του Αινεία, του Αγαμζμνονα, 

του Δία – Ακθνάσ, δεν είχαν ςτρϊςεισ. Η αςπίδα του Αγαμζμνονα, ςε αντίκεςθ με τισ 

άλλεσ, ζχει δζκα χάλκινουσ κφκλουσ, είκοςι άςπρουσ αφαλοφσ από καςςίτερο και ζναν 

ςτθ μζςθ από βακφ λαηοφρι. 

ϋΟςο για τα θζματα, θ αςπίδα του Αγαμζμνονα ζχει φιγοφρεσ κεοτιτων, όπωσ  και θ 

αςπίδα τθσ Ακθνάσ και του Δία.  Αντίκετα, θ αςπίδα του Αχιλλζα ζχει εικόνεσ τθσ 

πολιτείασ ςε καιρό ειρινθσ  από τον γεωργικό βίο, από γλζντια και γάμουσ, όπωσ και 

θ αςπίδα του Ηρακλι. Όμωσ, θ αςπίδα του Ηρακλή ζχει και εικόνεσ φρικτϊν τεράτων. 

υμπλθρωματικά, οι αςπίδεσ του Ηρακλι και του Αχιλλζα ζχουν αναπαραςτάςεισ και 
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ςκθνϊν πολζμου. Η αςπίδα του Αινεία ζχει αναπαραςτάςεισ από τισ ρωμαϊκζσ νίκεσ , 

τα κατορκϊματα των Ιταλϊν , τθ Ρϊμθ , τισ πφλεσ του Άδθ, το βαςίλειο του Σάρταρου, 

κοπάδια αγριογοφρουνων και λιονταριϊν. Αξίηει να τονιςτεί ότι θ αςπίδα του Αχιλλζα 

φτιάχτθκε μετά από παράκλθςθ τθσ μθτζρασ του, Θζτιδασ, ςτον Ήφαιςτο, όπωσ και θ 

αςπίδα του Αινεία μετά από  παράκλθςθ τθσ μθτζρασ του, Αφροδίτθσ.  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΔΙΚΣΤΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Ομθρικά ϋΕπθ: Ιλιάδα, μτφρ. Ιάκ. Πολυλά 

2. ΟΜΗΡΟΤ ΙΛΙΑΔΑ, μτφρ. Καηαντηάκθ – Kακριδι 

3. ΠΑΠΤΡΟ LAROYSSE BRITANNICA 

4. Ελζνθ Καραμαλζγκου, ΙΣΟΡΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΣΗΝ ΑΙΝΕΙΑΔΑ ΣΟΤ ΒΙΡΓΙΛΙΟΤ,1986 

 

https://www.dia.org/art/collection/object/venus-ordering-armor-aeneas-vulcans-

forge-45618 

https://www.1st-art-gallery.com/Pompeo-Gerolamo-Batoni/Venus-Presenting-

Aeneas-With-Armour-Forged-By-Vulcan-1748.html 

 

https://mbarouen.fr/en/oeuvres/venus-presenting-arms-to-aeneas 

https://www.artrenewal.org/artworks/venus-presenting-weapons-to-aeneas/gerard-

de-lairesse/24495 

 

https://www.ancient.eu/image/2860/scene-from-the-shield-of-hercules/ 

 

https://www.ancientworldmagazine.com/articles/the-shield-of-achilles/ 

https://www.art-prints-on-demand.com/a/romano-giulio/thetis-giving-achilles-

hi.html 

 

https://theshieldofachilles.net/2018/02/16/hephaestus-forging-shield-of-achilles-art-

through-the-

ages/vulcan_hands_thetis_the_shield_for_achilles1536_by_maerten_van_heemskerc

k_born_1498-1/ 

 

https://olympia.gr/2018/05/16/%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AF-%CE%B7-

%CE%B8%CE%B5%CE%AC-%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%AC-

%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9-

%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%AD%CE%B4%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1-

%CF%83/ 
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