
Ή κν. ασπίδα. 

Αρχαίο αμυντικό όπλο, με σχήμα συνήθως στρογγυλό ή ωοειδές και ελαφρά κυρτό, κατασκευασμένο 
από δέρμα, μέταλλο ή άλλο υλικό, με έναν ιμάντα στην εσωτερική πλευρά του, μέσα από τον οποίο 
περνούσε ο πολεμιστής τον αριστερό του βραχίονα, και με μία λαβή την οποία κρατούσε με την 
αριστερή του παλάμη με τέτοιον τρόπο, ώστε να προστατεύεται το σώμα του κατά τη διάρκεια της 
μάχης.

Παρόμοιο προστατευτικό μέσο που κρατούν σήμερα οι δυνάμεις καταστολής. 

Μεταφορικά σημαίνει το σύνολο προστατευτικών μέτρων, προστασία: Ο λαός αισθάνεται ασφαλής
κάτω από την ασπίδα της αμυντικής συμμαχίας.

Σημασία:

Συνήθως το πιο αντιπροσωπευτικό αντικείμενο του οπλισμού θεωρούμε το κάποιο επιθετικό όπλο πχ. 

«το πήρε με το σπαθί του» (συνήθης έκφραση για κάποιον που πέτυχε κάτι επαξίως και χωρίς έξωθεν 

συνδρομή ή φακελάκι) ή «θα πάρω το ντουφέκι μου» (Τραγούδι:. «Πότε θα κάνει ξαστεριά») ή το 

Δημοτικό «θα πάρω το ντουφέκι μου να πάω να γίνω κλέφτης»* η το «οκτώ εκατομμύρια 
λόγχες» του Μπενίτο Μουσολίνι (υπονοούσε την όλη δύναμη του στρατού του).

Σε αντίθεση οι Αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν την ασπίδα «όπλον» κατά συνεκδοχήν[1] και την ασπίδα 
θεωρούσαν ως το σύμβολο του οπλισμού πβ. το γνωστό Λακωνικό:«η ταν ή επί τας» (που ερμηνεύεται: 

ή την [ασπίδα επίστρεψε ζων] ή επί της [ασπίδας να σε φέρουν νεκρό] ) .

Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι οι Κάρες επέφεραν σημαντικές βελτιώσεις στην ασπίδα.

[1] Συνεκδοχή είναι λεκτικός τρόπος κατά τον οποίο στενεύει ή ευρύνεται η αρχική σημασία μιας λέξης. πχ. Μέρος 
αντί για όλο (pars pro toto): Πβλ. ΦΡΑΣΕΙΣ 
- Να βάλω ένα κεραμίδι πάνω απ’ το κεφάλι μου (εννοείται σπίτι ολόκληρο, όχι μόνο στέγη, και να καλυφθώ 
ολόκληρος, όχι μόνο το κεφάλι μου)
- Το κατά κεφαλήν εισόδημα (εννοείται κατά άτομο)
- Το μουνί σέρνει καράβι (εννοούνται οι γυναίκες)

Περισσότερα στο ειδικὀ τεύχος "ΑΣΠΙΣ"

Εγκυκλοπαιδικά:

Περισσότερα στο ειδικὀ τεύχος "ΑΣΠΙΣ"

Εικόνες:

    «εύκυκλος» Η κυκλική.  Ομήρου - «Ιλιάς» 14.428,
    «ομφαλόεσσα» Αυτή που φέρει ομφαλό. Ομήρου - «Ιλιάς»
    «κυκλοτερής» Ηροδότου «Ιστορία» 1.194
    «αμφίβροτη». Αυτή που καλύπτει τον ολόκληρον τον θνητόν
    «ποδηνεκής». Αυτή που φθάνει μεχρι τά πόδια.

Στην νεοελλήνικη γραμματεία απαντούν[14.94] και τα επίθετα:

    αμφίκυκλη

Επίθετα:

ασπίς
Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012
3:42 πμ
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    αμφίκυκλη○

    αργυχόκοσμητη○

    βαριά○

    βυζαντινή○

    γαλατική○

    γερή○

    δερμάτινη○

    ελαφριά○

    ελλειψοειδής○

    Ελληνική○

    εφταδέρματη○

    καρλοβηγγιανή○

    κυκλική○

    μακρουλή○

    μεγάλη○

    μετάλλινη○

    μικρή○

    ξύλινη○

    προστατευτική○

    ρωμαϊκή○

    σιδερένια○

    στρογγυλή○

    τετράγωνη○

    τριπλοδέρματη○

    τυρρηνική○

    χάλκινη○

Πιθανότατα από το Ελληνικό «σκύτος» = κατασκεύασμα εκ δέρματος. Πέρασε στα Γαλλικά ως ecu στα 
Ισπανικά ως escudo που προφέρεται εσκούδο και επεστρεψε ως αντιδάνειο σκούδο. Το Λατινικό 
scutum επέστρεψε ως αντιδάνειο στα Βυζαντινά ελληνικά «σκουτάριον» και μετέπεσε σε σκουτάρι, απο 
το οποιο πρέκυψαν πολλά παραγωγα. 

Ετυμολογία:

Λατινικά: scutum •

Παλαιό Αγγλικό scield, scild, συγγενές με το sciell (shell), από το Πρωτογερμανικό skeldus 
(Νορβηγικά. skjöldr, Σουηδικά skild, Μεσ. Ολλανδικά scilt, Γερμανικά Schild, Γοτθικά skildus), 
απο την ρίζα *skel- διαρώ, διασπώ, διαχωρίζω, από την Πρωτο-ινδοευρωπαϊκή ρίζα 
«σκέλ»=κόβω. Πιθανόν από το κόψιμο ενός κορμού σε σανίδες. (πβλ. τον σκελετό του πλοίου, 
το σκέλος )

Αγγλικά shield •

Στα Αρχαία Γαλλικά η λέξη escuyer, απο το λατινικό scutarius ασπιδοφόρος, φύλακας (στα 
αρχαία λατινικά scutarius ήταν ο ασπιδοποιός), απο το scutum "ασπίδα" που στα νεώτερα 
Γαλλικά έγινε écu.

○

Αρχικα ο escuyer ήταν κάποιος βοηθός ιππότη, ευγενής και αυτός, που του κουβαλούσε την 
ασπίδα. 

○

Γύρω στον 16 αιώνα αποτέλεσε ενα γενικό τίτλο σεβασμού μάλλον, παρά ευγενείας, που 
παρέμεινε μέχρις εσχάτων στα Αγγλικά: esquire. Συντέμνεται ως esq. και τοποθετείται ως 
επίθεμα του ονοματεπωνύμου. 
πχ. Ralph Smith Esq. 

écu •

Pasted from <http://www.stougiannidis.gr/images/byz_lex/armour/byz_armour4_aspis.htm> 

Ξενόγλωσσα
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9470.566

Φράσεις:
Ή ταν ή επί τας

Είναι πασίγνωστο το «'Η ταν ή επί τας» που σήμαινε ότι η ασπίδα χρησίμευε ως επιτάφιο φορείο. 

Το απόφθεγμα (το αναφέρει ο Πλούταρχος στο  «Λακαίνων Αποφθέγματα» 241στ. 16)  με οδηγεί στα εξής 
συμπεράσματα: 
1. Πως οι ασπίδες, ανεξάρτητα από τον κατασκευαστή (Κράτος ή Ιδιώτη), φυλάσσονταν στο σπίτι. 
Θα ήταν δύσκολο να φαντασθώ ένα δημόσιο λειτουργό (ασπιδοφύλακα, αποθηκάριο) να καλεί τις μανάδες 
για να τους παραδώσει τις ασπίδες των παιδιών τους για να τις δώσουν με την σειρά τους στον οπλίτη-γιό. 
Όμως ο έλεγχος των ασπίδων ήταν αυστηρός στην αρχαιότητα. Ακόμα και όταν οι ασπίδες αφιερωνόντουσαν 

σε ένα ναό, κρεμιόντουσαν χωρίς τις λαβές ( τα όχανα βλ.λ.) και ήταν πρακτικώς άχρηστες.

2. Το απόφθεγμα αποτελεί μεμονωμένο συμβάν αλλιώς δεν θα το ανέφερε ο Πλούταρχος σαν απόφθεγμα 
αλλά σαν έθιμο, τελετή ή κάτι άλλο. 
Η φράση στα σχολεία διδάσκονταν: Οι Σπαρτιάτισσες όταν παρέδιδαν την ασπίδα στον γιό τους του έλεγαν 
«ή ταν ή επι τας» αντί του ορθού   «λέγεται ότι μια Σπαρτιάτισσα ....». 
Λες και η παράδοση της ασπίδας γίνονταν  πάντα και από όλες τις Σπαρτιάτισσες  με τον ίδιο τελετουργικό 
τρόπο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Το θέμα είναι κάτι ανάλογο με το «κρυφό σχολειό»: Ένας Μύθος. 
βλ. Εικόνα 1 

«ἐπ᾽ ἀσπίδας πέντε καὶ εἴκοσι τάξασθαι» : παράταξη πλάτους 25 ανδρών. Th.4.93○

«στρατιὰν τεταγμένην οὐκ ἐπ᾽ ὀλίγων ἀσπίδων» : με πολύ στρατό Id.7.79;○

«ἵστασθαι ἐπὶ τρεῖς ἀσπίδας»: σε τρείς γραμμές 
Ar.Fr.66

○

«ἐπὶ μιᾶς ἀσπίδος» σε μια γραμμή, 
Isoc.6.99;

○

«ἐπ᾽ ἀσπίδα ή παρ᾽ ἀσπίδα»: στα αριστερά, 
Ξενοφώντος Κύρου παιδεία.7.5.6, Κυρου Ανάβασις .4.3.26; 

○

Προς τα αριστερά, επειδή η ασπίδα εκρατείτο με το αριστερό χέρι, (αντιθέτως η έκφραση επί
δόρυ,σήμαινε «στα δεξιά») 
«παρ᾽ ἀσπίδος» ή «παρ᾽ ἀσπίδα» : παρατάσσομαι για μάχη,κυριολεκτικά «τοποθετούμαι δίπλα 
στην ασπίδα»

○

Στρατιωτικές Φράσεις

   ΑΣ7 ΑΣΠΙΣ Page 3    

http://www.stougiannidis.gr/images/byz_lex/armour/2011121-1
http://www.stougiannidis.gr/images/byz_lex/armour/2011121-1


στην ασπίδα»
ἡμῖν δ᾽ ἀνάγκη πρὸς μίαν ψυχὴν βλέπειν. λέγουσι δ᾽ ἡμᾶς ὡς ἀκίνδυνον βίον ζῶμεν κατ᾽ 
οἴκους, οἱ δὲ μάρνανται δορί, κακῶς φρονοῦντες: ὡς τρὶς ἂν παρ᾽ ἀσπίδα στῆναι θέλοιμ᾽ ἂν 
μᾶλλον ἢ τεκεῖν ἅπαξ.
Ευριπίδου - Μήδεια 250, Φοίνισσες 1001;
«παρ᾽ ἀσπίδα βεβηκέναι» ή «ἐκπονεῖν» ή ○

«ἐς ἀσπίδ᾽ ἥξειν»○

«ἀσπίδας συγκλείειν» (συγκλείω）○

«ἀσπίδα τίθεσθαι» : υπηρετώ στις τάξεις του στρατού 
Πλάτωνος Νομοι.756a; 

○

«θέσθαι τὰς ἀσπίδας» : στοιβάζω τις ασπίδες 
X.HG2.4.12; 

○

«ἐπειδὰν ἀσπις ψοφῇ»: ○

όταν ηχούν οι ασπίδες, δηλαδή οταν συγκρούωνται δύο ασπιδοφόροι (οπλίται). 
Id.An.4.3.29; 
«ἀσπίδα ἀναδέξαι»,«ἀσπίδα ἆραι», ○

Ανυψώνω την ασπίδα ως σημείον,ως σημαία.
Ηροδοτου Ιστορίαι 6.115, Ξενοφώντος Ελληνικά .1.27. 
«σάκεσιν είλυμένοι ώμους»○

Καλυπτωντας τους ωμους με τιςασπίδες τους. 
Ομήρου Οδύσσεια Ραψ. Ξ , 135

Ομόηχα

Ημισφαιροειδές ρηχό πιατο , Αριστοφών 14. ○

Υπέρθυρο, IG4.1484.79 (Epid.).○

Η αιγυπτιακή κόμπρα ○

Διακοσμητικό με σχήμα ασπίδας, θυρεός○

«ασπίδα» ονομάζονται και άλλα άσχετα : 

Ασπιδοφόρος•
Υπασπιστής•
Ρίψασπις ή ασπιδαποβλής •
Ωτοασπίδα (σύγχρονη λέξη)•

Παράγωγα

Για τις βυζαντινές ασπιδες356.1

Οι ασπίδες του πεζικού είχαν πολλά και διάφορα σχήματα, ανάλογα με τους οπλίτες που τις 
χρησιμοποιούσαν. Η ασπίδα των ανδρών του βαρέος πεζικού, η σκούτα, είχε συνήθως ωοειδές σχήμα 
και μήκος 90-120 εκατοστών. Άλλοι οπλίτες κρατούσαν στρογγυλές ασπίδες με διάμετρο 76 περίπου 
εκατοστών, οι οποίες ήταν σε χρήση και από τους ιππείς. Από την άλλη οι άνδρες του ελαφρού πεζικού 
είχαν μόνο μία μικρή στρογγυλή ασπίδα, την πέλτη, με διάμετρο 30 περίπου εκατοστών. Την ίδια 
ασπίδα έφεραν -σύμφωνα με τις στρατιωτικές πραγματείες - πολλοί άνδρες του βαρέος ιππικού, κυρίως 
οι τοξότες.

Διαστάσεις

Συνώνυμα - Συγγενικά:
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Συνώνυμα - Συγγενικά:

9343.169

Αιγίς

Γερρον

Θυρεός

Ιτυς

Κύκλος

Λαισήϊον

Λαφθία*

Όπλον 

Πάρμη

Πέλτη

Ρινός

Σάκος (το)

Σκουτάρι (το)

Ἅρπαγος δὲ καταστρεψάμενος Ἰωνίην ἐποιέετο στρατηίην ἐπὶ Κᾶρας καὶ Καυνίους καὶ Λυκίους, 
ἅμα ἀγόμενος καὶ Ἴωνας καὶ Αἰολέας. [2] εἰσὶ δὲ τούτων Κᾶρες μὲν ἀπιγμένοι ἐς τὴν ἤπειρον ἐκ 
τῶν νήσων. τὸ γὰρ παλαιὸν ἐόντες Μίνω κατήκοοι καὶ καλεόμενοι Λέλεγες εἶχον τὰς νήσους, 
φόρον μὲν οὐδένα ὑποτελέοντες, ὅσον καὶ ἐγὼ δυνατός εἰμι ἐπὶ μακρότατον ἐξικέσθαι ἀκοῇ· οἳ 
δέ, ὅκως Μίνως δέοιτο, ἐπλήρουν οἱ τὰς νέας. [3] ἅτε δὴ Μίνω τε κατεστραμμένου γῆν πολλὴν 
καὶ εὐτυχέοντος τῷ πολέμῳ, τὸ Καρικὸν ἦν ἔθνος λογιμώτατον τῶν ἐθνέων ἁπάντων κατὰ 
τοῦτον ἅμα τὸν χρόνον μακρῷ μάλιστα. [4] καί σφι τριξὰ ἐξευρήματα ἐγένετο, τοῖσι οἱ Ἕλληνες 

ἐχρήσαντο· καὶ γὰρ ἐπὶ τὰ κράνεα λόφους ἐπιδέεσθαι Κᾶρες εἰσὶ οἱ καταδέξαντες καὶ ἐπὶ τὰς 
ἀσπίδας τὰ σημήια ποιέεσθαι, καὶ ὄχανα ἀσπίσι οὗτοι εἰσὶ οἱ ποιησάμενοι πρῶτοι· τέως δὲ 
ἄνευ ὀχάνων ἐφόρεον τὰς ἀσπίδας πάντες οἳ περ ἐώθεσαν ἀσπίσι χρᾶσθαι, τελαμῶσι σκυτίνοισι 
οἰηκίζοντες, περὶ τοῖσι αὐχέσι τε καὶ τοῖσι ἀριστεροῖσι ὤμοισι περικείμενοι. 

Ηρόδοτος

“Ἀρχίλοχον τὸν ποιητὴν ἐν Λακεδαίμονι γενόμενον αὐτῦς ὥρας ἐδίωξαν, διότι ἐπέγνωσαν αὐτὸν 
πεποιηκότα ὡς κρεῖττόν ἐστιν ἀποβαλεῖν τὰ ὅπλα ἢ ἀποθανεῖν:
Ἀσπίδι μὲν Σαΐων* τις ἀγάλλεται, ἣν παρὰ θάμνῳ
ἔντος ἀμώμητον κάλλιπον οὐκ ἐθέλων:
αὐτὸν δ᾽ ἔκ μ᾽ ἐσάωσα:
τί μοι μέλει ἀσπὶς ἐκεινη; ἐρρέτω:

*Σάιοι (λογοπαιγνιο  με το Σάιοι και σώοι , σώζω έσαωσα).9118

ἐξαῦτις κτήσομαι οὐ κακίω. 

Πλούταρχος  (για τον Αργίλοχο)

Πλούταρχος - «Λακαίνων Αποφθέγματα»241F 16 

῎Αλλη προσαναδιδοῦσα τῷ παιδὶ τὴν ἀσπίδα καὶ παρακελευομένη· "τέκνον" ἔφη, "ἢ τὰν ἢ ἐπὶ
τᾶς." 

Pasted from <http://www.stougiannidis.gr/images/byz_lex/armour/byz_armour4_aspis.htm> 

Πλουταρχος (Ασπις)

Αναφορές:
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Βλ.Βιβ1
Η ασπιδα ήταν το συνηθέστερον από τά λαφυρα και τα σκυλα

Εικόνες
Περισσότερα στο ΛΕΥΚΩΜΑ ΑΣΠΙΔΩΝ 

Ασιατικη

Βυζαντινη 
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Βυζαντινη 

Μεξικάνικες ασπιδες

Μαχη
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   ΑΣ7 ΑΣΠΙΣ Page 8    

onenote:ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΛΕΞΙΚΑ.one#461&section-id={97A61522-C7DA-41D5-8EB6-AEF717E4B60B}&page-id={10CB6FF5-A5A2-4105-BD63-E944C23F6B21}&object-id={0E23E590-A483-074B-3F83-ABE4E0C2B3FE}&21&base-path=C:/Users/Aris/Documents/OneNote%20Notebooks/Personal/Personal

