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Ειςαγωγή 

 

Οι ποιθτζσ Όμθροσ, Θςίοδοσ, Βιργίλιοσ κ.ά., ςτα ζργα τουσ περιγράφουν ζργα 
τζχνθσ λεπτομερειακά. Αυτό το είδοσ περιγραφισ ςτθ λογοτεχνία είναι γνωςτό ωσ 
ζκφραςθ.   

   το ςχολικό βιβλίο τθσ Λλιάδασ, υπάρχει ζνα απόςπαςμα 130 ςτίχων από τθν 
περιγραφι τθσ αςπίδασ του Αχιλλζα. Θ ςυγκεκριμζνθ περιγραφι μαηί με τισ 
περιγραφζσ άλλων αςπίδων από τον Όμθρο επίςθσ, τον Θςίοδο και τον Βιργίλιο, 
αποτελοφν το κφριο κζμα τθσ εργαςίασ, αφοφ πολυάρικμοι ερευνθτζσ ζχουν 
αςχολθκεί με αυτό το κζμα, αντλϊντασ πλθροφορίεσ και από αυτοφσ τουσ ςτίχουσ, 

οι οποίοι πράγματι δίνουν μια ικανοποιθτικά ξεκάκαρθ εικόνα. τόχοσ είναι να 
μπορζςουμε να παρουςιάςουμε διάφορεσ αςπίδεσ, βάςει αυτϊν που γράφτθκαν 
εκείνθ τθν εποχι. 

   Για τθν υλοποίθςθ αυτισ τθσ εργαςίασ, ιταν απαραίτθτο να διαβάςουμε και να 

κατανοιςουμε τισ βαςικζσ μασ πθγζσ. Παράλλθλα, διαςταυρϊςαμε ό,τι 
πλθροφορίεσ είχαν ςυλλεχτεί με οριςμζνεσ αναπαραςτάςεισ (εικόνεσ) που 
δίνονταν. Χρειάςτθκαν ςτοιχεία από το διαδίκτυο, μόνο για να βρεκοφν 
πλθροφορίεσ για κάποιεσ αρχαίεσ αντιλιψεισ ι μφκουσ των οποίων οι 
αναπαραςτάςεισ υπιρχαν ςτισ αςπίδεσ. 
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1η : Η ασπίδα του Αχιλλέα 

Όκεξνο Ιλιάδα ξας. Σ ζη. 478-616, κεη. Ι. Πνιπιά (ΙΤΥΕ) 

 

Κη έπιαζε πξώηα δπλαηήλ αζπίδα θαη κεγάιελ, 

όιελ κε ηέρλελ θαη ηξηπιόλ ιακπξόλ ηξηγύξσ θύθινλ· 

κε πέληε δίπιεο έγηλελ ε αζπίδα θαη ζ' εθείλελ 

ινγηώλ εηθόλεο έπιαζε κε ηελ ζνθήλ ηνπ γλώζηλ.  

Τελ γελ απηνύ, ηνλ νπξαλόλ, ηελ ζάιαζζαλ κνξθώλεη, 

ηνλ ήιηνλ ηνλ αθνύξαζηνλ, γεκάην ην θεγγάξη, 

η' αζηέξηα νπνύ ηνλ νπξαλόλ νινύζε ζηεθαλώλνπλ: 

ηελ δύλακηλ ηνπ Ωξίσλνο, Υάδεο, Πιεηάδεο, 

ηελ Άξθηνλ, πνπ θαη Άκαμαλ θαινύλ, θαη απηνύ γπξίδεη 

πάληνηε, ηνλ Ωξίσλα αζάιεπηα ηεξώληαο, 

ε κόλε πνπ η' Ωθεαλνύ ην ινύζκα δελ γλσξίδεη.  

Δύν θαηόπηλ έθακελ αλζξώπσλ πνιηηείεο 

θαιέο. Σηελ κίαλ γίλνληαλ ηνπ γάκνπ ραξνθόπη· 

λπθάδεο απ' ηα γνληθά ζπλόδεπαλ ζηελ πόιηλ 

κε ηα δαδηά θαη αιαιαγκόο ζεθώλεην πκελαίνπ· 

θαη αγόξηα θεη ζηξηθνγπξλνύλ εηο ηνλ ρνξόλ ηερλίηεο, 

απινί, θηζάξεο αληερνύλ ζηελ κέζελ θαη νη γπλαίθεο 

νιόξζεο εηο ηα πξόζπξα ζεσξνύζαλ θη εζαπκάδαλ. 

Κη ήηαλ ιανύ ζπλάζξνηζηο ζηελ αγνξάλ, πνπ δύν 

θηινληθνύζαλ άλζξσπνη γηα πξόζηηκν ελόο θόλνπ. 

Ο έλαο πνπ όια επιήξσζελ εθήξπηηε ζηα πιήζε, 

ν άιινο νπνύ ηίπνηε δελ έιαβε· θη νη δύν 

εκπξόο εζέιαλ ζηνλ θξηηήλ ην πξάγκα λα ηειεηώζεη. 

Τνπ ελόο θαη η' άιινπ κε θσλέο ηα πιήζε επαίξλαλ κέξνο· 

νη θήξπθεο ηα εζύραδαλ· θαη κεο ζηνλ άγηνλ θύθινλ 

ζηα ζθαιηζκέλα κάξκαξα εθάζηζαλ νη γέξνη, 

θαη από ηα ρέξηα ιάκβαλαλ ησλ ιηγπξώλ θεξύθσλ 
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Περιγραφή:  Αναφορικά με τα υλικά που χρθςιμοποιικθκαν, ςτον ςτίχο 547, το 

ριμα μαυρίηει είναι πικανό να ζχει ςχζςθ με κάποιο ςκουρόχρωμο μεταλλικό κράμα 

που είχαν τοποκετιςει για να απεικονιςτεί θ οργωμζνθ γθ και ίςωσ κάποια άλλα 

ςθμεία.   

Θ αςπίδα του Αχιλλζα είναι χρυςι και κυκλικι. Ζχει διάφορεσ παραςτάςεισ, των 

οποίων θ διάταξθ ζχει οργανωκεί ςε πζντε ηϊνεσ, που ςχθματίηουν ομόκεντρουσ 

κφκλουσ. το κζντρο ζχουμε τθν εικόνα του ςφμπαντοσ (τθ κάλαςςα, τθ γθ, τα 

αςτζρια, τθ ελινθ…). τον αμζςωσ μικρότερο κφκλο μασ παρουςιάηονται δφο 

πολιτείεσ. τθ μία επικρατεί ειρινθ (ςκθνζσ γάμου και δικαςτθρίου), ενϊ ςτθν άλλθ 

εικονίηεται πόλεμοσ (ςφμφωνα με περιγραφι του Ομιρου, δεν βλζπουμε μόνο 

κνθτοφσ αλλά και κεοφσ ι κεότθτεσ, όπωσ θ Ακθνά ο Άρθσ, θ Ζρισ, θ Μοίρα κ.ά.). 

τον μεςαίο κφκλο, υπάρχουν παραςτάςεισ από τθ ηωι και το ζργο των γεωργϊν, 

δθλαδι το όργωμα, τον κεριςμό και τον τρφγο. υγκεκριμζνα, ςε κάποιο ςθμείο 

(ςτ.566-571) βλζπουμε πωσ δουλεφουν με μουςικι. τον κφκλο που βρίςκεται 

εξωτερικά βλζπουμε νερό, επομζνωσ ωκεανό. τον δεφτερο μεγαλφτερο κφκλο, 

υπάρχουν κτθνοτρόφοι. Παρουςιάηεται μια ομάδα ανκρϊπων που οδθγοφν τα 

βόδια και τα πρόβατα. Ο ποιθτισ κάνει λόγο και για ςκφλουσ με τον ρόλο του 

φφλακα και για λιοντάρια που μάχονται με ζναν ταφρο. Πάλι ςε κάποιο ςθμείο, 

ζχουμε ςτιγμζσ που οι άνκρωποι χορεφουν και διαςκεδάηουν. Μποροφμε να δοφμε 

ζναν αοιδό (ο ίδιοσ ο Όμθροσ) και οι χορευτζσ είναι ςτολιςμζνοι.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ι.Θ. Κακριδισ, αναπαράςταςθ τθσ αςπίδασ 
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2η : Η αςπίδα του Αίαντα  

Όμθροσ Ιλιάδα 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 Συχίοσ 

των ςκυτοτόμων ζξοχοσ, εγκάτοικοσ ςτθν Υλθν, 

λαμπριν τθν ετεχνοφργθςεν επτάδιπλθν με δζρμα 

δυνατϊν ταφρων, κι ζβαλε δίπλαν χαλκοφ ογδόθν. 

Αυτιν ςτα ςτικθ επρόβαλεν ο Σελαμϊνιοσ Αίασ. 

 

Περιγραφή: Θ αςπίδα του Αίαντα ιταν μακριά (τόςο ζτςι ϊςτε να καλφπτει 

ολόκλθρο το ςϊμα του πολεμιςτι) ςε ςχιμα ορκογϊνιο και ιταν φτιαγμζνθ από 

χαλκό. Είχε επτά ςτρϊςεισ από «δζρμα ταφρων», οι οποίεσ ςκεπάηονταν από μια 

χάλκινθ.    

 

 

3η : Η αςπίδα του Αγαμζμνονα 

Όμθροσ Ιλιάδα 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. 
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Περιγραφή: φμφωνα με το απόςπαςμα τθσ Λλιάδασ, θ πολεμικι αςπίδα του 

Αγαμζμνονα ιταν- όπωσ και του Αίαντα- μακριά (αλλά κυκλικι) καλφπτοντασ όλο 

του το ςϊμα. Σα υλικά από τα οποία αποτελοφνταν είναι: χαλκόσ. τθ ραψωδία Λ, 

αναφζρεται ότι υπάρχουν δζκα κφκλοι από χαλκό. Επιπλζον, ο ποιθτισ κάνει λόγο 

για 20 λευκοφσ «αφαλοφσ» από καςςίτερο, δθλαδι κυκλικζσ εγκοπζσ πάνω ςτθν 

αςπίδα. τθ μζςθ αυτϊν υπάρχει μία ακόμα εςοχι, από ζναν πολφτιμο κυανό λίκο, 

το λαηοφρι. Αυτι ζχει διάφορεσ παραςτάςεισ, όπωσ τθν επιβλθτικι μορφι τθσ 

Μζδουςασ Γοργοφσ και γφρω από αυτι τον Φόβο και τον Δείμο (θ αςπίδα ιταν ζνα 

όπλο χριςιμο ςτθ μάχθ και αυτοί οι δφο λεγόταν πωσ ςυνόδευαν τον πατζρα τουσ, 

Άρθ, ςτον πόλεμο).  

 

 

4η : Η αςπίδα τησ Αθηνάσ και του Δία 

Όμθροσ Ιλιάδα 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. 

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. 

 

Περιγραφή:  Θ αςπίδα τθσ Ακθνάσ και του Δία, ζχει ορκογϊνιο ςχιμα και όπωσ 

γράφει ο Όμθροσ, ζχει πάνω τθσ ποικίλεσ μορφζσ. Για παράδειγμα, ζχουμε τθν 

άγρια και επιβλθτικι εικόνα τθσ Γοργόνασ θ οποία ςυμβολίηει τθν δφναμθ. 

Επιπλζον, ζχει ςτολιςτεί με κρόςια και γφρω τθσ υπάρχουν εικόνεσ από κάποιεσ 
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αντιδράςεισ ι ςυμπεριφορζσ που είχαν ςχζςθ με τον ίδιο τον κεό ι τθν εξουςία που 

κατείχε ακόμα και τουσ ανκρϊπουσ αφοφ ιταν πατζρασ κεϊν και ανκρϊπων, όπωσ 

θ Δφναμθ (προφανϊσ για τον Δία), θ Αμάχθ (θ ζχκρα και το μίςοσ που ςυχνά 

υπιρχε) και θ Φευγάλα (περιςςότερο χαρακτθριςτικό των κνθτϊν).   

 

 

5η : Η αςπίδα του Ηρακλή 

Θςίοδοσ, Αςπίσ Ηρακλζουσ, 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 
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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: Θ αςπίδα του Θρακλι- ςε ςφγκριςθ με αυτι του Αχιλλζα- δεν ζχει 

εικόνεσ από τθν ειρθνικι κακθμερινότθτα των ανκρϊπων, αλλά υπάρχουν πιο 

εντυπωςιακζσ και αςυνικιςτεσ ςκθνζσ. Αρχικά, και αυτι χωρίηεται ςε ομόκεντρουσ 

κφκλουσ. ε αυτόν που βρίςκεται εξωτερικά, είναι ςχεδιαςμζνα οριςμζνα ηϊα (π.χ. 

ψάρια). τουσ επόμενουσ κφκλουσ, ζχουμε ζναν γάμο. Αναλυτικότερα, βλζπουμε 

χοροφσ και γλζντια και τθν νφφθ που καταφκάνει πάνω ςε άλογα. τθ ςυνζχεια, 

αναπαρίςταται μια μάχθ, δθλαδι πολεμιςτζσ και άρματα. Κοντά τουσ ςτζκονται οι 

Κιρεσ (δαίμονεσ του βίαιου κανάτου), με μια τρομακτικι, φρικιαςτικι εμφάνιςθ με 

ςκοτεινό βλζμμα, παραμονεφοντασ για ζνα ςκοτωμζνο κορμί που κα οδθγοφταν 

ςτον Άδθ. τον ίδιο κφκλο, φαίνονται γυναίκεσ που κρθνοφν πικανόν ςε τελετι 

ταφισ. Ζπειτα, ςτθν αςπίδα απεικονίηονται κζνταυροι, οι οποίοι φαίνεται να 

παλεφουν με τουσ ανκρϊπουσ. Τπάρχουν ςκθνζσ από το κζριςμα, το αλϊνιςμα ι 

τον τρφγο. Σζλοσ, ςτο κζντρο είναι ςχεδιαςμζνα εντυπωςιακά και φανταςτικά 

μυκικά πλάςματα.   
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6η : Η 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 

John D. Myres, αναπαράςταςθ τθσ αςπίδασ του Ηρακλι 
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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 

 

  Περιγραφή: Θ αςπίδα του Αινεία, ςφμφωνα με τον Βιργίλιο, ιταν πολφ μεγάλθ και 

καταςκευαςμζνθ από χαλκό, χρυςό και μζταλλο. Αναφορικά με τθ δομι τθσ, 

υπιρχαν εφτά μεταλλικοί κφκλοι που ςτο εςωτερικό τουσ υπάρχουν- όπωσ και ςε 

αυτι του Πθλείδθ- διάφορεσ παραςτάςεισ. Δθλαδι: εικόνεσ από τισ επιτυχίεσ και τα 

κατορκϊματα των Ρωμαίων ι από ηϊα. Εκτόσ από τα προαναφερκζντα, κα ζβλεπε 

κανείσ τθ Ρϊμθ και μια αναπαράςταςθ του μφκου τθσ αρπαγισ των αβίνων 

Γυναικϊν. τιγμζσ πολζμου, πολιορκίασ, γεγονότα δυςάρεςτα δε λείπουν οφτε από 

αυτό το ζργο. Ωςτόςο, κα παρατθροφςε κανείσ χαρακτθριςτικά πολιτιςμικά 

ςτοιχεία τθσ Ρϊμθσ όπωσ τουσ άλιουσ, μιασ αδερφότθτασ από ιερείσ, ι και 

ςθμαντικά πρόςωπα για παράδειγμα ο Αγρίππασ, ζτοιμοσ για μάχθ με τθ ςυνοδεία 

του ςτρατοφ του. ε κάποιο άλλο ςθμείο, απεικονίηεται ο κάτω κόςμοσ, αντίκετα 

ζχουμε μια χαροφμενθ ςκθνι, γυναίκεσ που χορεφουν και διαςκεδάηουν. Σζλοσ, 

υπάρχουν κάποια ςτοιχεία τθσ φφςθσ, ςαν και τισ προθγοφμενεσ, όπωσ θ κάλαςςα 

που, ςφμφωνα με τθν περιγραφι είναι πλατιά και φουρτουνιαςμζνθ.   

 

 

 

υμπεράςματα 

 

Αν λάβουμε υπ’ όψθ τα παραπάνω, καταλαβαίνουμε ότι οι αςπίδεσ ζχουν 

ιδιαίτερθ ςθμαςία και πλθροφοροφμαςτε από αυτζσ, διότι απεικονίηουν 

πολιτιςτικά ςτοιχεία ι ςκθνζσ από τθν κακθμερινότθτα των ανκρϊπων (ςε περίοδο 

ειρινθσ και πολζμου). 

Ζχουμε δφο ςχιματα αςπίδασ: κάποιεσ είναι κυκλικζσ ( του Αχιλλζα, του 

Αγαμζμνονα κ.λπ.), ενϊ άλλεσ ορκογϊνιεσ και μακρόςτενεσ (του Αίαντα και αυτι 

του Δία και τθσ Ακθνάσ). 

Αδιαμφιςβιτθτα, βρίςκουμε κοινά ςθμεία ςτισ παραςτάςεισ. Για παράδειγμα, ςτου 

Πθλείδθ, του Αγαμζμνονα, του Θρακλι και του Δία και τθσ Ακθνάσ ζχουν ςχεδιαςτεί 

μυκικά πλάςματα. Επιπρόςκετα, δεν λείπουν εικόνεσ από φφςθ, με επικρατζςτερεσ 

τθν κάλαςςα και τθν γεωργία.  

ε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, θ χριςθ κάποιων ςκθνϊν είναι ςυμβολικι. Δθλαδι, θ 

αςπίδα του Αχιλλζα δείχνει, γενικά, τθν ειρινθ και τθ ηωι, κακιςτϊντασ αντιφατικι 

τθν κατάςταςθ, κακϊσ ο ιρωασ οδθγείται ςτο κάνατο. Επίςθσ, ςε αυτι των δφο 

κεϊν υπάρχει θ Δφναμθ, για να τονιςτεί πωσ είχαν εξουςία, αλλά και αντιδράςεισ 

των κνθτϊν, δείχνοντασ πωσ «κυβερνοφςαν» τουσ ανκρϊπουσ. 
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Οι αρχικοί ςτόχοι τθσ εργαςίασ εκπλθρϊκθκαν. Με λίγα λόγια, καταφζραμε να 

περιγράψουμε με λεπτομζρεια και να δϊςουμε ςαφι εικόνα για αυτά τα ζργα 

τζχνθσ, αξιοποιϊντασ τθσ πθγζσ. 
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