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Ποιητικζσ περιγραφζσ αςπίδων ηρϊων από τουσ ποιητζσ Όμηρο, Ηςίοδο και Βιργίλιο. 
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βιβλιογραφία και το διαδίκτυο. 
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Ειςαγωγι  

 

Κζμα αυτισ τθσ εργαςίασ είναι οι ποιθτικζσ περιγραφζσ αςπίδων που ςτα κείμενα φαίνεται να 

ζφεραν ιρωεσ τθσ αρχαιότθτασ ι κεότθτεσ. Σζτοιεσ αςπίδεσ περιγράφουν οι ποιθτζσ Όμθροσ, 

Θςίοδοσ και Βιργίλιοσ. Ο ςτόχοσ τθσ εργαςίασ αυτισ είναι ναι περιγράψουμε τθν εμφάνιςθ των 

ζξι παρακάτω επιλεγμζνων αςπίδων, ςθμαντικϊν αρχαίων θρϊων και κεϊν. Θ κάκε αςπίδα κα 

ζχει το δικό τθσ κεφάλαιο. Για αυτιν τθν εργαςία αξιοποίθςα τισ ιδθ δοςμζνεσ πλθροφορίεσ, 

τθν περιοριςμζνθ ζντυπθ βιβλιογραφία που μποροφςα να ζχω, λόγω των ζκτακτων ςυνκθκϊν 

που επικρατοφςαν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςυγγραφισ τθσ, κακϊσ και κάποιεσ πλθροφορίεσ από 

το διαδίκτυο. θμαςία, για μζνα, ζχει ότι εργάςτθκα με πολφ όρεξθ. 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 1ο 

Θ αςπίδα του Αχιλλζα 

 

Όμθροσ Λλιάδα ραψ.  ςτ. 478-616, μετ. Λ. Πολυλά (ΛΣΤΕ) 

 

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.  

Τθν 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, Υάδεσ, 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. Στθν 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. 
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Του 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, 

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.  

Τθν 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 
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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. 

Θ 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. 

Στρζφονταν 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 
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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 

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, 
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ςτάνεσ, καλφβεσ ςκεπαςτζσ, και μανδριά μεγάλα. 

Κι ζναν χορόν ιςτόρθςεν ο μζγασ ηαβοπόδθσ, 

όμοιον μ' αυτόν που ο Δαίδαλοσ είχε φιλοτεχνιςει 

τθσ Αριάδνθσ τθσ λαμπρισ εισ τθσ Κνωςοφ τα μζρθ. 

Αγόρια εκεί, πολφπροικεσ παρκζνεσ εχορεφαν 

κι εγφριηαν χεροπιαςτοί· και οι κόρεσ εφοροφςαν# 

λινά ενδφματα λεπτά, κι είχαν τα παλικάρια 

από το λάδι λαμπεροφσ καλόγνεςτουσ χιτϊνεσ. 

Λαμπρά ςτεφάνια είχαν αυτζσ, είχαν χρυςά εκείνοι 

μαχαίρια, που απ' αργυροφσ κρεμιόταν τελαμϊνεσ· 

και πότ' ετρζχαν κυκλικά με πόδια μακθμζνα, 

ωςάν ςταμνάσ, οποφ τροχόν αρμόδιον ςτθν παλάμθν 

τον τριγυρνά κακιμενοσ να δοκιμάςει αν τρζχει, 

και πότε αράδα ζτρεχαν αντίκρυ ςτθν αράδα. 

Και τον αςφγκριτον χορόν τριγφρω εδιαςκεδάηαν 

πολφσ λαόσ και ανάμεςα ο αοιδόσ ο κείοσ 

κικάριηε· και ωσ άρχιηεν εκείνοσ το τραγοφδι 

δυο χορευτζσ ςτθ μζςθ τουσ πθδοφςαν κι εγυρίηαν. 

Τον ποταμόν Ωκεανόν και δυνατόν και μζγαν 

γφρω ςτον κφκλον ζκεςε τθσ ςτερεισ αςπίδοσ. 

 

Μ  

Αυτι θ περιγραφι τθσ αςπίδασ του Αχιλλζα γζννθςε πλικοσ προβλθμάτων ςτουσ φιλολόγουσ 

και ςτουσ αρχαιολόγουσ. Ο Όμθροσ δεν περιγράφει εδϊ μια πραγματικι αςπίδα. Ηϊντασ τον 

8ο π.Χ, αιϊνα, ξζρει βζβαια τισ ςφγχρονζσ του κυκλικζσ αςπίδεσ, που θ διακόςμθςι τουσ 

γίνεται ςε ομόκεντρουσ κφκλουσ· από τθν άλλθ μεριά θ τεχνικι τθσ Αςπίδασ και μερικά από τα 

κζματα τθσ δείχνουν πόςο δυνατι είναι ακόμα θ κφμθςθ τθσ μυκθναϊκισ τζχνθσ μζςα ςτθν 

παράδοςθ φςτερα από τζςςερισ αιϊνεσ. Θ γενικι όμωσ ςφλλθψθ και θ οργάνωςθ του υλικοφ 

είναι ζργο του Όμθρου: τα ςτοιχεία που δανείςτθκε ανακατϊκθκαν με επινοιματα του ίδιου 

του ποιθτι και -το ςπουδαιότερο- από ςτοιχεία των εικαςτικϊν τεχνϊν μεταςχθματίςτθκαν ςε 

ςτοιχεία τθσ τζχνθσ του λόγου.  

Θ αςπίδα του Αχιλλζα είχε κυκλικό ςχιμα. Οι παραςτάςεισ τοποκετοφνται ςε πζντε 

ομόκεντρουσ κφκλουσ. Ο κεντρικόσ κφκλοσ παράςταινε τθ γθ και τθ κάλαςςα, τον ιλιο και το 
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φεγγάρι και τ’ αςτζρια· τθν εξωτερικι πάλι ηϊνθ τθ γζμιηε το πλατφ ρζμα του Ωκεανοφ. 

Ανάμεςα ςτα κοςμικά ςτοιχεία αυτά βρίςκεται κλειςμζνθ θ ηωι του ανκρϊπου, όπωσ 

παρουςιάηεται ςτισ τρεισ μεςαίεσ ηϊνεσ. τον δεφτερο κφκλο περιγράφεται μία πόλθ ςε καιρό 

πολζμου και μία πόλθ ςε περίοδο ειρινθσ. Από τισ ςκθνζσ που παραςταίνονται ςτουσ 

μεςαίουσ κφκλουσ οι πρϊτεσ αναφζρονται ςτθν κοινωνικι ηωι του ανκρϊπου: απονομι 

δικαιοςφνθσ και γάμοσ. Σο τελευταίο κζμα από τισ ςκθνζσ είναι πάλι παρμζνο από τθν 

κοινωνικι ηωι: χορόσ. Νζοι και νζεσ χορεφουν μαηί, και το χορό τουσ τον ρυκμίηει ο κείοσ 

αοιδόσ με το τραγοφδι του και τθν κικάρα. 

Οι κακαυτό μεςαίεσ ςκθνζσ παρουςιάηουν τισ βαςικζσ μορφζσ τθσ γεωργικισ ηωισ του 

ανκρϊπου: όργωμα, κεριςμόσ, τρφγοσ, κτθνοτροφία. Θ εικόνα όμωσ τθσ ηωισ του χωρικοφ δεν 

κα ιταν ολοκλθρωμζνθ, αν δίπλα ςτθ δουλειά και τθν προκοπι δεν ςτεκόταν θ απειλι, ο 

κίνδυνοσ: δυο λιοντάρια ξεςκίηουν ζναν ταφρο, και οι βοςκοί ςτζκουν, χωρίσ να μποροφν να 

βοθκιςουν. Κατά τθν Ό. Κομνθνοφ-Κακριδι όςο πιο όμορφθ θ ηωι που λάμπει ςτθν αςπίδα, 

τόςο πιο πολφσ ο πόνοσ για τον πολεμιςτι που τθν κρατά.  

 

 

Θ απεικόνιςθ τθσ αςπίδασ από τθν Kathleen Vail. 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 2ο 

Θ αςπίδα του Αίαντα 

Όμθροσ Λλιάδα ραψ. Θ ςτ. 219-223, μετ. Λ. Πολυλά (ΛΣΤΕ) 

 

Και ο Αίασ επροχϊρθςε μ' αςπίδα ωςάν πφργον, 

χάλκινθν μ' επτά δζρματα, που του ζκαμε ο Τυχίοσ 

των ςκυτοτόμων ζξοχοσ, εγκάτοικοσ ςτθν Φλθν, 

λαμπριν τθν ετεχνοφργθςεν επτάδιπλθν με δζρμα 

δυνατϊν ταφρων, κι ζβαλε δίπλαν χαλκοφ ογδόθν. 

Αυτιν ςτα ςτικθ επρόβαλεν ο Τελαμϊνιοσ Αίασ. 

 

Θ αςπίδα του Αίαντα, με βάςθ τθν περιγραφι του Ομιρου, είχε ςχιμα ορκογϊνιου 

παραλλθλόγραμμου ι και οκταγϊνου, ϊςτε να τον καλφπτει ολόκλθρο. Είχε επτά ςτρϊςεισ 

από δζρμα βοδιοφ και μία όγδοθ από χαλκό. Με βάςθ πάλι τον Όμθρο, αυτι ιταν 

καταςκευαςμζνθ από τον Συχίο από τθν Υλθ, που ιταν ςκυτοτόμοσ.  Ο Αίαντασ κρατοφςε τθν 

αςπίδα του μπροςτά ϊςτε να του καλφπτει και το ςτζρνο. 

 

3.1 Ο Αίασ μεταφζρει τον νεκρό Αχιλλζα, προςτατευμζνο από τον Ερμι (ςτα αριςτερά) και τθν 

Ακθνά (ςτα δεξιά). Αττικόσ μελανόμορφοσ αμφορζασ με λαιμό από τον Ηωγράφο του Αντιμζνθ 

(περίπου 520-510 π.Χ.) 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 3ο 

Θ αςπίδα του Αγαμζμνονα 

Όμθροσ Λλιάδα ραψ. Λ ςτ. 32-40, μετ. Λ. Πολυλά (ΛΣΤΕ) 

 

Πιρε τθν πολυπλοφμιςτθ πολεμικι αςπίδα, 

που όλον τον εςκζπαηε κι είχε χάλκινουσ κφκλουσ 

δζκα κι από καςςίτερο αφαλοφσ είκοςι άςπρουσ 

κι ακόμθ ζνα ςτθ μζςθ τουσ από βακφ λαηοφρι. 

Πάνω ς' αυτιν ιταν Γοργϊ με τ' άγριο κοίταγμά τθσ, 

θ αγριόματθ, γφρω ο Δείμοσ και ο Φόβοσ. 

Είχε ολάργυρο λουρί· πάνω του τυλιγόταν 

φίδι γαλάηιο· κεφάλια τρία εκείνο είχε 

που απ' το λαιμό ξεφφτρωναν και ζβλεπαν ολοφκε. 

 

   Θ αςπίδα του Αγαμζμνονα ζχει κυκλικό ςχιμα όπωσ και του Αχιλλζα. υγκεκριμζνα  

απεικονίηονται δζκα κφκλοι από μαφρο χάλυβα  και είκοςι άςπροι αφαλοί από καςςίτερο. 

τθν μζςθ υπιρχε ζνασ μαφροσ χαλφβδινοσ, από λαηοφρι που είναι λίκοσ γαλάηιου χρϊματοσ.  

Εκεί απεικονίηεται θ Γοργϊ θ αγριομάτθ ι  αλλιϊσ θ Μζδουςα και γφρω τθσ ο Φόβοσ και ο 

Δείμοσ. Ο Φόβοσ είχε ζνα ολάργυρο λουρί  ςτο οποίο νπάνω τυλιγόταν άνα γαλάηιο φίδι με 

τρία κεφάλια. 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 4ο 

Θ αςπίδα τθσ Ακθνάσ και του Δία 

 

Όμθροσ Λλιάδα ραψ. Ε ςτ. 738-742, μετ. Λ. 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. 

Το 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. 

 

Τπάρχουν πολλζσ και διαφορετικζσ περιγραφζσ τισ αςπίδασ τθσ Ακθνάσ. Βλζπουμε μία 

περιγραφι ςτθν ραψωδία Ε. Θ αςπίδα ζχει ορκογϊνιο ςχιμα και προκαλεί φόβο και τρόμο. 

Πάνω τισ απεικονίηονται διάφορα τζρατα και πνεφματα του πόλεμου. Απεικονίηεται θ μορφι 

του  Φόβου, τθσ ζντρομθσ φυγισ. τθ μζςθ βρίςκεται θ Ζριδα, θ αμυντικι  δφναμθ και θ 

Μζδουςα. Θ αςπίδα αυτι κα μποροφςε να κρζμεται με ζνα δερμάτινο λουρί γφρω από τουσ 

ϊμουσ ι να καλφπτει το ςτικοσ. Ονομάηεται θ αςπίδα αυτι αιγίδα επειδι κεωρείται πωσ ιταν 

καταςκευαςμζνθ από δζρμα κατςίκασ. Από διάφορεσ περιγραφζσ διαπιςτϊνεται πωσ θ 

αςπίδα μποροφςε να προκαλζςει κφελλεσ, αςτραπζσ και καταιγίδεσ. 

τισ παρακάτω εικόνεσ βλζπουμε διάφορεσ αναπαραςτάςεισ τθσ αςπίδασ τθσ κεάσ Ακθνάσ και 

του Δία. Παρατθροφμε πωσ και ςτισ δφο, ςτο κζντρο απεικονίηεται θ Μζδουςα (το πρόςωπό 

τθσ). 
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4.1,2 Άγαλμα τθσ Ακθνάσ ςτo μουςείο Museumsberg, Flensburg, Γερμανία. 

 

   

4.3,4 Αναπαράςταςθ του χρυςελεφάντινου αγάλματοσ τθσ Ακθνάσ, ςτο Centennial Park, ςτο 

Nashville, Tennessee, Θ.Π.Α. (μουςείο και αντίγραφο του Παρκενϊνα). 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 5ο  

Θ αςπίδα του Θρακλι 

Θςίοδοσ, Αςπίσ Θρακλζουσ, μτφρ. Π. Λεκατςάσ, εκδ. Ηαχαρόπουλοσ, Ακινα 1941 

 

τθν Αςπίδα, ζνα ςφντομο επικό ποίθμα που αποδίδεται ςτον Θςίοδο αλλά ανικει ςτον 6ο 

π.Χ. αιϊνα, περιγράφεται θ μάχθ του Θρακλι με τον Κφκνο, το γιο του Άρθ. Από το ποίθμα 

αυτό προζρχονται τα παρακάτω αποςπάςματα (ςτ. 238-244, 248-257, 270-276 και 285-292), 

που αναφζρονται ςτθν αςπίδα του Θρακλι. ε αντίκεςθ με τθν αςπίδα του Αχιλλζα, ςτθν 

οποία ο ποιθτισ περιγράφει ποικίλεσ ςκθνζσ από τθν κακθμερινι ηωι, ο ποιθτισ τθσ Αςπίδοσ 

προτιμά να εντυπωςιάςει. Γι' αυτό και ςτο ποίθμά του πλθκαίνουν οι αποτρόπαιεσ εικόνεσ και 

τα φοβερά όντα (θ ειςαγωγι από το ςχολικό εγχειρίδιο). 

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

εαυτό τουσ, υπεραςπίηοντασ 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 Θφαίςτου *...+. Και οι ςκοτεινζσ ανάμεςά τουσ Κιρεσ τ' 

άςπρα χτυπϊντασ δόντια τουσ, 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 *...+». 

 

Θ αςπίδα του Θρακλι όπωσ και οι περιςςότερεσ ζχει μορφι κφκλου. ε αντίκεςθ με τθν 

αςπίδα του  Αχιλλζα θ αςπίδα αυτι δεν ζχει εικόνεσ από τθν κακθμερινι ηωι των αρχαίων 

αλλά απεικονίηει εντυπωςιακζσ ςκθνζσ και διάφορα φοβερά όντα. Παρουςιάηεται μία μάχθ 

ανάμεςα ςε δφο ςτρατοφσ, με πολεμιςτζσ  και τρεισ πφργουσ ςε απόςταςθ ο ζνασ με τον άλλο 

που όλα μαηί ζχουν ςυνολικά εφτά πόρτεσ· δίπλα τουσ γυναίκεσ. Διαβάηουμε για 

τραυματιςμζνουσ πολεμιςτζσ και γενικά διάφορεσ ςτιγμζσ τθσ μάχθσ.  Δίπλα ςτουσ 
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πολεμιςτζσ, υπάρχουν οι Κιρεσ φριχτά όντα με άςπρα δόντια και αιματωμζνεσ επιτίκονται 

ςτουσ πολεμιςτζσ  και ορμοφν να πιοφν το αίμα. ε αντίκεςθ με αυτό το φρικτό γεγονόσ 

ζρχεται θ εικόνα ενόσ γλεντιοφ και χοροφ των ανδρϊν,  αναμμζνεσ δάδεσ, δοφλεσ. Γίνεται ζνασ 

γάμοσ, μια άμαξα φζρνει τθ νφφθ ςτο ςπίτι του γαμπροφ, ςτον πφργο-κάςτρο. Ακόμα 

υπάρχουν λίγεσ ςκθνζσ τθσ γεωργίασ, άλογα, άγρια ηϊα, όντα τθσ κάλαςςασ, ψάρια, χινεσ. 

Τπάρχουν ςκθνζσ κεριςμοφ πλοφςιοι καρποί και ςταφφλια μαηεφονται από τουσ ανκρϊπουσ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Θ αναπαράςταςθ τθσ αςπίδασ του Θρακλι από τον Franz Studniczka (1973). 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 6ο 

Θ αςπίδα του Αινεία 

Βιργίλιοσ Αινειάδα, βιβλίο όγδοο, ςτ. 445-449, μτφρ. Δ. Γεωργοβαςίλθ, εκδ. Παπαδιμα 

  

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.... 

 

Εκεί είχε παραςτιςει ο πυροδφναμοσ τα ιταλικά κατορκϊματα και τουσ Ρωμαϊκοφσ κριάμβουσ  

ςτ. 526-528 

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

ςτ. 630-631 

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

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

μζςα από τθ ςυνάκροιςθ του κεάτρου... ςτ. 635-636 

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

642-643 

' άλλο μζροσ ο Προςινασ διζταηε να δεχκοφν ςτθν πόλθ τον εξόριςτο Σαρκφνιο και με μεγάλθ 

πολιορκία πίεηε τθν πόλθ.. ςτ. 646-647 

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

Μακριά από εδϊ προςκζτει και το βαςίλειο του Σαρτάρου και τισ βακιζσ πόρτεσ του Άδθ...ςτ. 

666-668 

Ανάμεςα ς' αυτά κινοφνταν πλατιά εικόνα χρυςι φουςκωμζνθσ κάλαςςασ... ςτ. 671 

ϋ άλλθ μεριά με ευνοϊκοφσ τουσ ανζμουσ και τουσ κεοφσ παραςταίνεται ο Αγρίππασ, 

οδθγϊντασ όρκιοσ το ςτράτευμα... ςτ. 682-683 

ς' όλουσ τουσ ναοφσ υπιρχε χορόσ μθτζρων...ςτ. 718 

 

Θ αςπίδα του Αινεία, ζργο του Θφαίςτου, είχε καταςκευαςτεί ςε επτά ςτρϊςεισ, κατά τον 

Βιργίλιο, από χαλκό, χρυςό και χάλυβα. Σηην αζπίδα ηου Αινεία παριζηάνονηαν η λύκαινα να 

θηλάζει ηον Ρωμύλο και ηον Ρέμο. Παριςτάνονταν, επίςθσ, τα κατορκϊματα των Ρωμαίων και 

Ρωμαϊκοί κρίαμβοι. Επίςθσ, εικόνεσ τθσ φφςθσ, θ κάλαςςα, κοπάδια λιονταριϊν και 

αγριογοφρουνων παρουςιάηονταν. ε άλλον κφκλο, μία γεννθμζνθ λφκαινα ςτθν ςπθλιά του 

Άρθ, οι βακιζσ πόρτεσ του Άδθ και το βαςίλειο του Σαρτάρου, θ πολιορκία τθσ πόλθσ, τα 

άρματα και τα ςτρατεφματα, όπου ξεχωρίηουν ο Προςινασ, ο Σαρκφνιοσ και ο Αγρίππασ. 

Επίςθσ, αναπαριςτάνεται και ο χορόσ των μθτζρων και των αλίων. 
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6.1 Θ Αφροδίτθ ηθτά από τον Ιφαιςτο όπλα για τον Αινεία, νωπογραφία του Giovanni Battista 

Tiepolo (1757). 

υμπεράςματα 

 

Ζχοντασ υπόψθ τισ παραπάνω περιγραφζσ, οι περιςςότερεσ αςπίδεσ τθσ αρχαιότθτασ φαίνεται 

ότι είχαν κυκλικό ςχιμα. υνικωσ παρίςταναν ειρθνικζσ ςκθνζσ τθσ κακθμερινότθτα, άλλεσ 

φορζσ παρίςταναν εντυπωςιακζσ, πολεμικζσ ςκθνζσ που προκαλοφςαν φόβο. Αυτό 

δικαιολογείται από τον ςκοπό τθσ καταςκευισ τουσ, αφοφ αυτζσ χρθςιμοποιοφνταν να 

προςτατεφουν τον πολεμιςτι από τουσ αντίπαλουσ  του ςτον πόλεμο.  Επίςθσ, ςε αυτζσ 

παριςτάνονταν κάποιεσ φορζσ κεοί, ηϊα, ακόμθ και τζρατα, όπωσ θ Γοργϊ. Παρατθροφμε πωσ 

ςτθν αρχαιότθτα εκτόσ από το υλικά που χρθςιμοποιοφςαν για τθν καταςκευι των αςπίδων, οι 

τεχνίτεσ ζδιναν ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτισ παραςτάςεισ που ςφυρθλατοφςαν επάνω ςε αυτζσ. 

Πιςτεφω πωσ οι ςτόχοι τθσ εργαςίασ αυτισ επιτεφχκθκαν, διότι δόκθκαν αρκετζσ πλθροφορίεσ 

για τισ αςπίδεσ και θ περιγραφι αυτϊν ιταν όςο το δυνατόν πλθρζςτερθ, ϊςτε ο αναγνϊςτθσ 

να μπορεί να φανταςτεί το πωσ ιταν αυτζσ οι αςπίδεσ. 
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