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Γενικά
την πρώτη επίσημη εμφάνισή της στα ελ-
ληνικά γράμματα η λέξη Αἰγαῖον την κά-
νει το 458 π.Χ., στην τραγωδία του Αι-
σχύλου Ἀγαμέμνων (στ. 664). ςτα
ομηρικά έπη δεν εμφανίζεται. η απουσία
αυτή είναι εντυπωσιακή· και δεν μπορεί
να είναι τυχαία, όταν οι αφορμές για την
χρήση της λέξης είναι τόσο πολλές, καθώς
α) το ένα από τα δύο έπη διαδραματίζε-
ται στο βόρειο Αιγαίο και το άλλο ξεκινάει
από το Αιγαίο, ενώ, β) συγκεκριμένα τμή-
ματα του Αιγαίου («Ἰκάριος πόντος»,
«θρηίκιος πόντος», «Ἑλλήσποντος») ανα-
φέρονται στα έπη με τα ονόματά τους.
ςτην απουσία αυτή μόνο μία εξήγηση
μπορεί να δοθεί: τον καιρό της καταγρα-
φής των επών το αρχιπέλαγος δεν είχε
ακόμη αποκτήσει αυτό το όνομα, άλλως
ο δημιουργός τους θα το είχε αναποφεύ-
κτως χρησιμοποιήσει.1 Έπεται, λοιπόν, ότι
το όνομα του αρχιπελάγους Αἰγαῖον επι-
κράτησε μετά την σύνθεση των επών –με
ό,τι συνεπάγεται για τον χρόνο σύνθεσής
τους η παραδοχή αυτή.

εμφανίζονται όμως στα έπη οι προφα-
νώς συγγενείς του Αἰγαίου λέξεις Αἰγαί,
Αἰγαίων, Αἰγεΐδης, Αἰγιάλεια, Αἴγιον,
αἰγιαλός, το πιθανώς συγγενές ουσια-
στικό αἰγίς και το σύνθετο/παράγωγό του
επίθετο αἰγίοχος, το ρήμα ἐπαιγίζω, κα-
θώς και κάποιες άλλες ομόηχες λέξεις
αμφιβόλου προς αυτήν συγγενείας, όπως
οι αἰγίβατος, αἰγίλιψ, Αἴγινα και Αἴγισθος.

Ανακύπτουν, λοιπόν, τα ερωτήματα:
πότε και πώς προέκυψε το όνομα
Αἰγαῖον; τι άραγε αρχικώς σήμαινε; και
ακόμη: έχει κάποια σχέση –και αν ναι,
ποια- με το ουσιαστικό αἰγίς; 

Ηπροέλευσητουονόματοςτουαιγαίου
κατάτουςαρχαίουςσυγγραφείς
Για την προέλευση του ονόματος του
Αιγαίου δύο ήταν οι βασικές προτάσεις
των αρχαίων λογίων, η μία καθαρώς
μυθολογική και η άλλη εν μέρει μυθο-
λογική και εν μέρει ρεαλιστική. Κατά
την καθαρώς μυθολογική, η οποία φαί-
νεται πως είναι και η χρονικώς μεταγε-
νέστερη, το πέλαγος πήρε το όνομά του
από τον βασιλιά των Αθηναίων Αιγέα, ο
οποίος αυτοκτόνησε πέφτοντας στη θά-
λασσα, όταν είδε το καράβι του γιου
του θησέα να επιστρέφει από την
Κρήτη με μαύρα πανιά και νόμισε πως
ο γιος του είχε πέσει θύμα του Μινώ-
ταυρου. Για την ακρίβεια τούτου του
μύθου η αρχική εκδοχή μιλούσε για
πτώση από τον βράχο της Ακρόπολης,
με τον καιρό όμως, όπως ρητώς ομολο-

γούν οι μεταγενέστεροι σχολιαστές,
«μιας και η Ακρόπολη δεν απείχε και
πολύ από την θάλασσα», η κατακρή-
μνιση του Αιγαία εξελήφθη ως πτώση
του στα νερά του Αιγαίου!2 είναι προ-
φανές πως την μεταγενέστερη τούτη
ετυμολογική εκδοχή του μύθου την σο-
φίστηκαν οι Αθηναίοι την εποχή της θα-
λασσοκρατορίας τους, τότε που θεω-
ρούσαν το Αιγαίον mare nostrum. 

Άλλωστε το πέλαγος που έβρεχε τις νό-
τιες ακτές της Αττικής λεγόταν Σαρωνι-
κόν, ενώ το κατά κυριολεξίαν Αἰγαῖον
εκτεινόταν μεταξύ ευβοίας από τη μια
και μικρασιατικών ακτών από την άλλη·3

αργότερα το όνομά του κάλυψε και τα μι-
κρότερα πελάγη των παρυφών του. πε-
ρισσότερο αληθοφανής και πειστική, λοι-
πόν, είναι η άλλη πρόταση: πως το
Αιγαίον πέλαγος πήρε το όνομά του από
τον ιερό παραλιακό οικισμό των Αιγών
στην Κάρυστο της εύβοιας. Tο ιερό ήταν
αφιερωμένο είτε στο εκατόγχειρο τέρας,
το οποίο κατά τον Όμηρο (Α 403-4) «οι
θεοί αποκαλούν Βριάρεων και όλοι οι άν-
θρωποι Αιγαίωνα», είτε στον Αιγαίο πο-
σειδώνα.4 ς’ αυτό το κομβικό ιερό των
Αιγών ήταν αναπόφευκτο να σταματή-
σει, να προσευχηθεί και να ζητήσει την
θεία συνδρομή οποιοσδήποτε ναυτικός
από την πελοπόννησο, την Αττική και την
Βοιωτία σκόπευε να διασχίσει εγκάρσια
μέχρι τις μικρασιατικές ακτές το απέρα-
ντο για τα μέσα της εποχής πέλαγος. Και
στο ίδιο ιερό εναπέθετε τις ευχαριστίες
του όποιος έφτανε ασφαλής από τις απέ-
ναντι ακτές. 

Από πού όμως προήλθε το όνομα του
Αιγαίωνος και δι’ αυτού των Αιγών και
του Αιγαίου; από τη λέξη αἶγες, από τη
λέξη αἰγίδα, ή από κάποια κοινή και για
τις δύο ρίζα; είχε άραγε σχέση με το ότι οι
Αιγές ήταν χτισμένες στον αἰγιαλό;

αἶγες, αἰγίδες και αἰγιαλοί
Αἰγιαλὸς χαρακτηριζόταν από τους αρ-
χαίους η αμμουδερή ακροθαλασσιά. η
λέξη αυτή θα μπορούσε ίσως να μας πει
κάτι για την απώτερη καταγωγή του ονό-
ματος του Αἰγαίου, αν της ίδιας η κατα-
γωγή ήταν σαφής. Αλλοίμονο όμως, δεν
είναι. Οι αρχαίοι, ενώ για την προέλευση
του δεύτερου συνθετικού της από το ἃλς
ομονοούσαν, για την προέλευση του
πρώτου (αἰγι-) είχαν να προτείνουν τις
πιο ευφάνταστες διαφορετικές μεταξύ
τους ιδέες. τα σχόλια στον Οππιανό μας
προσφέρουν δύο διαφορετικές ετυμο-
λογικές υποθέσεις: από τα αἴα+γεί-
των+ἁλὸς (= «γη γειτονική της θάλασ-

σας») και από τα αἲξ+ἅλλομαι (= «ακτή
όπου τα κύματα αναπηδούν ωσάν κατσί-
κια»).5

η παρομοίωση των κυμάτων με τις γί-
δες πρέπει να είχε τις ρίζες της στην με-
γάλη ηχητική εγγύτητα των λέξεων που
απέδιδαν τα μεν και τις δε. ςύμφωνα με
τον ησύχιο, οι Δωριείς ονόμαζαν τα κύ-
ματα αἶγες.6 Αἶγες όμως ονομάτιζαν τα
κύματα και κάποιοι λόγιοι, όπως ο Αρτε-
μίδωρος,7 ο Βάρρων και ο πλίνιος, αν και
είναι αμφίβολο αν το έκαναν αυτό στα
πλαίσια του καθημερινού λόγου ή στα
πλαίσια της απόπειράς τους να ετυμολο-
γήσουν την λ. αἰγιαλὸς.8

ελάχιστοι κορυφαίοι γλωσσολόγοι
εκτιμούν πως οι αρχαίοι χαρακτήριζαν
μεταφορικώς τα κύματα αἶγες.9 Κατά
την άποψη των περισσοτέρων από αυ-
τούς,10 πρόκειται για δύο διαφορετικές
ομόηχες λέξεις, για τις οποίες όμως πι-
θανολογούν κοινή απώτερη καταγωγή.
Ο P. Kretschmer, π.χ., αναζητά την
κοινή ρίζα στο βεδικό ρήμα éjati, που
σήμαινε «κινούμαι», «βρέχω» και στην
Ριγκβέντα χρησιμοποιούνταν σε σχέση
με τα κύματα, την θάλασσα και τους
ανέμους. Κατά την άποψή του, από το
ρήμα αυτό, μέσω ενός αρχικού νοήμα-
τος «κινούμενος», «θυελλώδης», «ανα-
πηδών» ή κάπως έτσι, προέκυψαν αφ’
ενός οι αἶγες-«γίδες» και αφ’ ετέρου οι
αἶγες-«κύματα». Έτσι ετυμολογεί ο ίδιος
την λέξη αἰγιαλὸς: πρόκειται για την ζώνη
της ακτής όπου σπάζουν τα κύματα-αἶγες.
ςτην αντίρρηση, «μα μπορεί η ακρογιαλιά
να πάρει το όνομά της από τα κύματα;»,
η απάντησή του ήταν κατηγορηματική:
«στην ερώτηση αυτή μπορούμε να απα-
ντήσουμε καταφατικά με βεβαιότητα,
καθώς σε οποιονδήποτε φτάνει στην
ακροθαλασσιά (και ιδιαίτερα στην χα-
ρακτηριστικώς βραχώδη ελληνική ακρο-
θαλασσιά) προκαλεί ισχυρότατη εντύ-
πωση το θέαμα των κυμάτων που
σπάζουν με ορμή πάνω της».11 Ανακύ-
πτει όμως το ερώτημα: αν ήταν έτσι,
γιατί να ονομαστεί αἰγιαλὸς ειδικά η αμ-
μουδερή και όχι η βραχώδης ακτή, στην
οποία η ορμή των κυμάτων σπάει με τον
πιο θορυβώδη και εντυπωσιακό τρόπο;
ςυμπέρασμα: αν και οι θέσεις του
Kretschmer έχουν με μικρότερες ή μεγα-
λύτερες διαφοροποιήσεις επικρατήσει,
αφήνουν αναπάντητα καίρια ερωτήματα.

Ούτε και η υπόθεση πως οι αρχαίοι χα-
ρακτήριζαν μεταφορικώς «γίδες» τα κύ-
ματα στα πλαίσια του καθημερινού τους
λόγου είναι πειστική. ςτους νεότερους
χρόνους κανείς δεν διανοείται να χαρα-

κτηρίσει τα κύματα «γιδάκια της θάλασ-
σας», ενώ πολλοί και πολύ συχνά τα χα-
ρακτηρίζουν «προβατάκια»· και τούτο
γιατί το αφρισμένο κύμα παραπέμπει στο
σγουρό μαλλί των άσπρων προβάτων, όχι
όμως και στο άκαμπτο μαλλί των γιδιών
(που, επιπλέον, σπανίως είναι άσπρο).
Γιατί, λοιπόν, οι Αρχαίοι να χαρακτηρί-
ζουν «γίδες» τα κύματα; 

η απάντηση, κατά την γνώμη μου, εί-
ναι απλή: τους παρέσυρε η ομοηχία της
πασίγνωστης λέξης αἶγες με την άσχετη
προς αυτήν λέξη αἰγίς, της οποίας το ακρι-
βές νόημα τούς ήταν ασαφές, είτε γιατί
ήταν απαρχαιωμένη είτε γιατί προερχό-
ταν από ξένη γλώσσα. ςτις περιπτώσεις
ομοηχίας η πιο οικεία από τις ομόηχες λέ-
ξεις δίνει το δικό της νόημα στην λιγότερο
οικεία. ςυναφές με το θέμα μας παρά-
δειγμα: ο αγράμματος λαός, που αγνοεί
την προέλευση της λέξης γιαλός από το
αρχαίο αἰγιαλὸς, νομίζει πως σημαίνει
την ακτή όπου η θάλασσα «λαμποκοπάει
σαν γυαλί»! 

Ας αφήσουμε, λοιπόν, ήσυχες τις γίδες
στα ορεινά βραχώδη βοσκοτόπια τους,
και απαλλαγμένοι από αυτές, ας στρα-
φούμε προς τον αἰγιαλὸ και τις αἰγίδες.
ελπίδες όμως να προσεγγίσουμε την
απώτερη σημασία της αἰγίδας θα απο-
κτήσουμε μόνον αν με αφετηρία τις αρ-
χαιότερες περιγραφές και απεικονίσεις
της διευκρινίσουμε τι πράγματι ήταν αρ-
χικώς αυτή ή έστω ως τι εκλαμβανόταν.

αρχαίες και νεότερεςαπόψεις για την
αἰγὶδα
Οι περισσότεροι αρχαίοι λόγιοι, με προ-
εξάρχοντα τον ηρόδοτο, πίστευαν πως η
λέξη αἰγίς σήμαινε «γιδοτόμαρο», και
πως ο Δίας χαρακτηριζόταν αἰγίοχος
επειδή έφερε γιδοτόμαρο. το γιδοτόμαρο
όμως θεωρούνταν ευτελές για ένδυση
υλικό, σύμβολο εξαθλίωσης. Γίδινο
σκούφο, π.χ., μαζί με ρυπαρά ενδύματα
και ευτελή υποδήματα, έφερε ο απόμα-
χος γέρο-λαέρτης, ένδειξη αυτοεγκατά-
λειψης και πένθους για την απώλεια του
γιού του.12 το παράδοξο, γιατί ο πρώτος
των θεών να έχει ως έμβλημά του ένα γι-
δοτόμαρο, οι αρχαίοι προσπάθησαν να
το εξηγήσουν με το ότι δεν επρόκειτο για
το δέρμα μιας οποιασδήποτε τυχαίας κα-
τσίκας, αλλά της Αμάλθειας, της μυθικής
γίδας που τον έθρεψε ως νεογέννητο με
το γάλα της. Φτωχή εξήγηση: αν ο Δίας
ήθελε να τιμήσει την ταπεινή τετράποδη
τροφό του, αντί να κρατάει το νεκρό της
τομάρι θα της χάριζε την αθανασία, που
σε τόσα άλλα θνητά πλάσματα είχε αφει-

Από την αἰγὶδα στο Αἰγαῖον
(αἰγίδες, αἶγες και φίδια)

Από τον ΒΑΓΓeλη Δ. πΑντΑΖh
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δώς χαρίσει· το σημαντικότερο: τί το τόσο
αποτροπαϊκό είχε το δέρας ενός αγαθού
θηλαστικού, ώστε ο πρώτος των θεών να
το επισείει ως θανάσιμο βόβητρο, που
έκοβε τα πόδια των πολεμιστών και τους
σκορπούσε πανικό; 

Δικαίως, λοιπόν, ο ωρίων ο Γραμματι-
κός, π.χ., (2ος μ.Χ. αι.) στο Ετυμολογικόν
του διαχωρίζει την θέση του:

«η λέξη αἰγὶς δεν προέρχεται, όπως
κάποιοι λένε, από την αἶγα Αμάλ-
θεια, αλλά από το ότι κινούμενη
προκαλεί συστροφές των ανέμων·
αἰγίδες και καταιγίδες είναι οι σφο-
δρές πνοές των ανέμων».13

Για την προέλευση όμως και το αρχικό
νόημα της λέξης αἰγὶς ο ωρίων δεν είχε
κάτι να πει. Οι νεότεροι;

είναι εντυπωσιακό το ότι τόσο πολλοί
και τόσο σπουδαίοι σύγχρονοί μας γλωσ-
σολόγοι, ενώ διατηρούν αμφιβολίες για
την συγγένεια των λέξεων αἲξ=«γίδα» και
αἲξ=«κύμα», δεν αμφιβάλλουν για την
συγγένεια των λέξεων αἲξ=«γίδα» και
αἰγίς. τα τρία μεγαλύτερα και εγκυρό-
τερα ετυμολογικά λεξικά της αρχαίας ελ-
ληνικής γλώσσας, τα λεξικά των P.
Chantraine, h. frisk και r. Beekes, ομο-
νοούν στο ότι η αρχική έννοια της λ. αἰγίς
είναι «δέρμα αἰγός», και ότι την αφορμή
για την δημιουργία των λέξεων ἐπ-αιγίζω,
κατ-αιγίζω και καταιγίς την έδωσε ο τρό-
πος με τον οποίον ο αἰγίοχος Δίας επέσειε
απειλητικά την αἰγίδα του. ςτην επιλογή
τους αυτή βάρυνε ιδιαίτερα, κατά την
δική τους ομολογία, η «πληροφορία» του
ηροδότου, σύμφωνα με την οποία η αἰγίς
των αγαλμάτων της θεάς Αθηνάς ήταν
εμπνευσμένη από τα γιδοτόμαρα που
φορούσαν οι γυναίκες της λιβύης, με την
διαφορά πως ενώ εκείνων οι εσθήτες εί-
χαν κρόσια από λωρίδες δέρματος, η αι-
γίδα της Αθηνάς είχε για κρόσια φίδια.14

είναι απορίας άξιο πως η συγκεκρι-
μένη υπόθεση του ηροδότου εκτιμήθηκε
ως ιστορική μαρτυρία, τόσο βαρύνουσας
μάλιστα σημασίας. το πρώτο που θα
έπρεπε να υποθέσουμε είναι πως ο ιστο-
ρικός, θεωρώντας δεδομένο πως η αἰγίδα
ήταν κατασκευασμένη από δέρμα αἰγός,
αναζήτησε την προέλευσή της σε κάποιο
υπαρκτό πρότυπο, και το βρήκε στις γυ-
ναίκες της λιβύης που φορούσαν γίδινα
ριχτάρια. Για ποιο λόγο όμως μία θεά να
μιμηθεί τις ταπεινές και ασήμαντες αυτές
γυναίκες; Για ποιο λόγο να επιλέξει ως εμ-
βληματική εσθήτα της το τομάρι της γί-
δας; εξάλλου, της Αθηνάς προηγήθηκε ο
Δίας, οπότε προέχει το ερώτημα: για
ποιον λόγο ο πρώτος των θεών, ο κατε-
ξοχήν χρήστης, ο πρωταρχικός μάλιστα
χρήστης της αἰγίδας, που πήρε εξ αυτής
και το προσωνύμιο αἰγίοχος, να μιμηθεί
τις απλές γυναίκες της λιβύης;

τα αρχαιολογικά στοιχεία βαρύνουν
ιδιαίτερα στις απαντήσεις που θα δο-
θούν. Οι γλυπτές ή ζωγραφιστές παρα-
στάσεις, λόγω της συντηρητικότητας των
θρησκευτικών μοτίβων, θα πρέπει να
διατηρούσαν πολύ αρχαιότερες πληρο-
φορίες για την υφή και την προέλευση
της μυθικής αἰγίδας από αυτές που

άντλησε ο ηρόδοτος από την θέα ή από
την φήμη των γιδοτομαροφορεμένων λι-
βυσσών. Μας παρέχουν άραγε οι αρχαι-
ότερες ή και οι σύγχρονες του ηροδό-
του παραστάσεις κάποια ένδειξη για
προέλευση της αἰγίδας από γιδοτόμαρο;
Καμία απολύτως! τουναντίον: δεν είναι
μόνο τα κρόσια της αἰγίδας της Αθηνάς
που καταλήγουν σε λαιμούς και κεφάλια
φιδιών αλλά και η ίδια η επιφάνειά της,
που καλύπτεται από φολίδες φιδίσιου
δέρματος. 

το συμπέρασμα είναι αναπόφευκτο: η
«πληροφορία» του ηρόδοτου ήταν μία
παρετυμολογική αιτιολογική κατασκευή,
προορισμένη να εξηγήσει την προέ-
λευση της αἰγίδας από τις αἶγες, προέ-
λευση για την οποία ο ίδιος ήταν ήδη πε-
πεισμένος. είναι λυπηρό το ότι οι
γλωσσολόγοι της απέδωσαν τόση αξιο-
πιστία. Καιρός να την εγκαταλείψουμε.
Αν θέλουμε να προσεγγίσουμε την αρ-
χική έννοια της αἰγίδας, θα πρέπει να
μελετήσουμε ξανά προσεκτικά τις αρ-
χαιότερες αναφορές σε αυτήν, τις ανα-
φορές των ομηρικών επών. 

ηαἰγίδα τουΟμήρου
Ο κατεξοχήν φορέας και χρήστης της αἰγί-
δας κατά τον Όμηρο ήταν ο Δίας, ο μόνος
μεταξύ αθανάτων και θνητών που στα
έπη προσαγορεύεται αἰγίοχος, 35 μάλι-
στα φορές στην Ιλιάδα και 15 στην Οδύσ-
σεια. Αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο.
Αἰγίδα στα έπη χρησιμοποιούν δύο
ακόμη θεοί, ο Απόλλων, πάντοτε με την
άδεια του Διός, και η Αθηνά, η μόνη θε-
ότητα εκτός του πατέρα της που μπο-
ρούσε να έχει δική της αἰγίδα –κάτι που
επίσης δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Ας
εξετάσουμε τις σχετικές περιγραφές μία
προς μία. 

ςτους στίχους Β 447 κ.ε. η Αθηνά, κρα-
τώντας την «πανάκριβη αγέραστη και
αθάνατη» («ἐρίτιμον ἀγήρων ἀθανάτην
τε») αἰγίδα με τους εκατό χρυσούς θυ-
σάνους εμψυχώνει για την μάχη τους
Αχαιούς οπλίτες. ςτους στίχους Δ 166 κ.ε.
ο Δίας επισείει από τους αιθέρες την
«σκοτεινή» του αἰγίδα, σκορπίζοντας τον
τρόμο σε όλους τους πολεμιστές. ςτους
στίχους ε 736 κ.ε. η Αθηνά, βάζει στους

ώμους του Αχιλλέα την «τρομερή θυσ-
σανωτή» («θυσσανόεσσαν δεινήν»)
αἰγίδα του Διός, που την στεφανώνουν η
Έρις, η Αλκή, η ιωκή και η φοβερή σμερ-
δνή κεφαλή της τερατώδους Γοργούς.
ςτους στίχους Ο 229-30 ο Δίας δίνει την
θυσσανόεσσαν αἰγίδα του στον Απόλ-
λωνα και τον προτρέπει να τρέψει σε
φυγή τους Αχαιούς πολεμιστές επισείο-
ντάς την. Κρατώντας την ίδια αἰγίδα (στ.
Ο 306 κ.ε.) ο Απόλλων ηγείται των τρώων
κάνοντας σαρωτική την επίθεσή τους
στους Αχαιούς· κι όσο την επισείει ο θεός,
τόσο πέφτουν τα κορμιά των πολεμιστών
(Ο 318-9). ςτους στίχους Ο 360-1, ο Απόλ-
λων, κρατώντας την ίδια ἐρίτιμον αἰγίδα
ηγείται των τρώων που ξεχύνονται κατά
φάλαγγες στα τείχη των Αχαιών. λίγο αρ-
γότερα (ρ 593 κ.ε.) παίρνει ο ίδιος ο Δίας
την κατάσταση και την θυσσανόεσσαν
μαρμαρέην αἰγίδα στα χέρια του, για να
σκορπίσει, αστραποβροντώντας και τι-
νάζοντάς την, τον πανικό στους Αχαιούς.
ςτην επόμενη σκηνή (ς 204) η Αθηνά ρί-
χνει στους ώμους του προστατευομένου
της Αχιλλέα την δική της θυσσανόεσσαν
αἰγίδα, με την βοήθεια και της οποίας θα
κατατροπώσει τους τρώες. Κατά την
διάρκεια της «θεομαχίας» (Φ 400) ο Άρης
επιχειρεί να πλήξει την Αθηνά χτυπώντας
ματαίως με την κοφτερή του αιχμή την
άτρωτη ακόμη και από τους κεραυνούς
του Δία θυσσανόεσσαν και σμερδαλέην
αἰγίδα της. ςτην τελευταία ραψωδία της
Ιλιάδας (ω 20-1), με την προτροπή όλων
των θεών, ο Απόλλων καλύπτει με χρυσή
αἰγίδα το κορμί του Έκτορα για να μην ξε-
σκιστεί καθώς το σέρνει βάρβαρα με το
άρμα του ο Αχιλλέας. ςτην Οδύσσεια οι
αφορμές για χρήση της αἰγίδας είναι μη-
δαμινές. Μόνο μία φορά (χ 297) η Αθηνά
ανυψώνει απειλητικά την φθισίμβροτον
αἰγίδα της ψηλά από την οροφή του αρ-
χοντικού του Οδυσσέα σκορπίζοντας
τρελλό πανικό στους μνηστήρες που μά-
χονται μέχρις εξοντώσεως με τον ήρωα.

υφήκαι ιδιότητεςτηςαἰγίδας
είναι φανερό πως ένα γιδοτόμαρο, απ’
οποιαδήποτε τερατώδη γίδα και αν προ-
έρχεται, δεν ενδείκνυται για την πρό-
κληση τρόμου μήτε καν στην μυθολογία.
τα επίθετα της αιγίδας δεινή, ἐρεμνή,
φθησίμβροτος, θυσσανόεσσα, μαρμα-
ρέη (=στραφταλιστή), σμερδνὴ και σμερ-
δαλέη, παραπέμπουν σε τέρας που έχει
τα χαρακτηριστικά κατεξοχήν επικινδύ-
νου και απεχθούς ζώου, χαρακτηριστικά
που μόνο το φίδι τα συγκεντρώνει όλα.15

ιδιαιτέρως τα επίθετα σμερδνός και σμερ-
δαλέος (από ρίζα που έχει την έννοια του
δάκνειν) φαίνεται πως έχουν άμεση
σχέση με το δάγκωμα, το παγερό βλέμμα
και τον συριγμό του φιδιού.16 Σμερδα-
λέος είναι και ο τρομακτικός, ο φριχτός
(αρχικώς ίσως λόγω του συριστικού ή
«υψηλού» του τόνου) ήχος, όπως δείχνει
και η συχνά επαναλαμβανόμενη ομηρική
φράση «σμερδαλέον κονάβησε» = «αντή-
χησε ανατριχιαστικά». Μόνο το φίδι συ-
ρίζοντας παράγει αυτόν τον ήχο που πα-
γώνει το αίμα. Ακόμη και το ότι το
περικάλυμμα της αἰγίδας προστατεύει
απόλυτα το σώμα του Έκτορα από τις εκ-

Η «θεά των φιδιών», μουσείο Ηρακλείου, 1600 π.Χ.
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δορές, όταν το σέρνει βίαια πίσω από το
άρμα του ο Αχιλλέας, σε γλυστερό «που-
κάμισο» φιδιού παραπέμπει.

Βεβαίως, η αἰγίδα δεν προέρχεται από
το «πουκάμισο» οποιουδήποτε φιδιού.
είναι η δορά ενός πολυκέφαλου μυθικού
τέρατος με εκατό κεφάλια/θυσσάνους,
που εξακολουθούν να είναι ζωντανά και
να πετούν τα γλωσσίδια τους -αυτό προ-
φανώς σημαίνουν τα επίθετά της ἀγή-
ρως και ἀθανάτη, κι αυτό δείχνουν τα
γεμάτα κίνηση κρόσια/φιδοκέφαλα στις
παραστάσεις της Αθηνάς. προφανώς
όμως τα φιδοκέφαλα αυτά είναι επικίν-
δυνα μόνο γι’ αυτούς που τα αντιμετω-
πίζουν, όχι για τον θεό που έχει δαμάσει
το τερατώδες φίδι, έχει γδάρει το κορμί
του, και το φέρει ως τρόπαιο. η αἰγίδα εί-
ναι το τρόπαιο του Διός, και είναι αυτός,
ο αἰγίοχος, ο θεός που κατεξοχήν την φέ-
ρει, δίκην λεοντής.

τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά
μάς αποκαλύπτουν την ταυτότητα του
τέρατος: πρόκειται για το εκατοντακέ-
φαλο φίδι που πάλαιψε ως ίσος προς
ίσον με τον Δία και παραλίγο να τον νι-
κήσει, τον τυφωέα. την πιο κοντινή στην
εποχή του Ομήρου περιγραφή του φιδί-
σιου αυτού τέρατος μας την δίνει ο ησίο-
δος:

«και από τους ώμους του/ εκατό φι-
δοκέφαλα, δράκοντα φοβερού φυτρώ-
ναν,/ που μαύρα γλωσσίδια ξεπετούσαν
γλύφοντας· κι από τα μάτια τους/ κάτω
από τα φρύδια των θεσπεσίων κεφαλών
φωτιά λαμποκοπούσε/ κι απ’ όλα τα κε-
φάλια διαπεραστικές φλόγες ανάβαν/ και
φωνές όλα τα φοβερά κεφάλια/ κάθε
μορφής αφήναν αποτρόπαιες».17

το ότι ο Αιγαίων έχει εκατό χέρια –όσα
φιδοκέφαλα εξέχουν και από τους ώμους
του τυφωέα- δείχνει πως εκλαμβανόταν
ως το αγαθοποιό ισοδύναμο του κακο-
ποιού τέρατος. ενδέχεται μάλιστα ο Αι-
γαίων να είναι ο ίδιος ο τυφωέας, του
οποίου η ψυχή είχε πλήρως υποταγεί
στον δαμαστή του Δία και τα εκατό θυσ-
σανοκέφαλά του είχαν γίνει πλοκάμια/χέ-
ρια ταγμένα στην δική του υπηρεσία. το
ότι σύμφωνα με κάποιες παραδόσεις τα
εκατό χέρια του Αιγαίωνα είναι ισάριθμα
κεφαλόβρυσα,18 ενισχύει περαιτέρω αυ-
τήν την ταύτιση: όπως δείχνει και ο μύθος
της λερναίας Ύδρας, οι ποταμοί συχνά
εκλαμβάνονταν ως μεταμορφώσεις μυ-
θικών φιδιών. τώρα καταλαβαίνουμε
γιατί το τίναγμα της αἰγίδας σκόρπιζε
τρόπο: ήταν τα σμερδαλέα φιδοκέφαλά
της που τινάζονταν απειλητικά καθώς την
έσειε ο Δίας.

πέρα από τον Δία και την Αθηνά, που εί-
χαν τις δικές τους αἰγίδες, δικαίωμα να
χρησιμοποιήσει την αἰγίδα του Διός είχε
μόνον ο Απόλλων. Όχι τυχαία: ήταν ο
θεός που είχε επίσης εξοντώσει ένα μυ-
θικό τέρας με φιδίσια μορφή, τον πύ-
θωνα. Και είναι ίσως αποκαλυπτικό για
την αρχική σημασία της λ. αἰγίς το ότι,
κατά την παράδοση που διέσωσε ο πλού-
ταρχος,19 ο πύθων είχε έναν γιο, φυσικά
όχι γιδίσιο αλλά φιδίσιο σαν κι αυτόν,
που έφερε το όνομα ΑΙΞ! η μεγαλογράμ-
ματη γραφή εκείνης της εποχής δεν μας

επιτρέπει να ξέρουμε αν το όνομα του
φιδιού αυτού προφερόταν ᾌξ και όχι Αἴξ,
όπως μεταφέρθηκε αργότερα στη μικρο-
γράμματη. Διαφορά εξαιρετικά σημα-
ντική για το θέμα που μας απασχολεί: η
πρώτη εκδοχή θα μπορούσε άριστα να
συγγενεύει με το ρήμα ἀΐσσω, «εκτινάσ-
σομαι», παραπέμποντας στο εκτινασσό-
μενο φίδι, την «σαΐτα».

Όπως έχουμε εξηγήσει επαρκώς αλ-
λού,20 ο πύθων είναι μία άλλη εκδοχή
του τυφώνα, ένα μυθικό τέρας με αρ-
χική έμπνευση την κόμπρα. ςτην ελλη-
νική μυθολογία τον εμφύτευσαν περι-
πλανώμενες ομάδες μεταλλουργών και
οφιογητευτών, που ξεκίνησαν από τις
δραβιδόφωνες ινδίες και διέσχισαν σε
πορεία αιώνων δίκην τσιγγάνων την εγ-
γύς Ανατολή και τον ελλαδικό χώρο μέ-
χρι την ετρουρία, αφήνοντας στους λα-
ούς που συναντούσαν και παίρνοντας
από αυτούς γλωσσικά και πολιτιστικά
στοιχεία. 

Κάπως έτσι φαίνεται πως απέκτησε και
η θεά Αθηνά την δική της αἰγίδα· αυτό
δείχνει η αντιπαραβολή της με το αγαλ-
ματίδιο της μινωικής «θεάς των φιδιών»,
η οποία κρατά δύο παλλόμενα φίδια ενώ
στο κεφάλι της επικάθεται ένα πουλί,
αντίστοιχο της γλαύκας. την συγκεκρι-
μένη ιδιότητά της η κρητική «θεά των φι-
διών» είχε ήδη πάρει από αντίστοιχες γυ-
ναικείες θεότητες της εγγύς Ανατολής. 

Δεν είναι μόνον οι εξωτερικές ομοιό-
τητες που μας οδηγούν σε αυτό το συ-
μπέρασμα. Ένα συνηθισμένο επίθετο της
Αθηνάς ήταν Τριτωνίς, το οποίο υποτί-
θεται πως είχε πάρει από τον ποταμό τρί-
τωνα. πέρα από το ότι οι ποταμοί -προ-
φανώς λόγω της οφιοειδούς κοίτης και
της ροής των υδάτων τους- γενικώς θεω-
ρούνταν μυθικά νερόφιδα, ειδικώς ο τρί-
των, γιος του ποσειδώνα κατά την Θεο-
γονία (930-3), ήταν ένα από τα πιο
γνωστά τέρατα της ελληνικής μυθολο-
γίας, που είχαν φιδίσια ουρά. Ακόμη πιο
συγκεκριμένο και πιο σημαντικό, η μυ-
θολογία εμφανίζει την Αθηνά να κυνηγά
σε όλη την Ανατολή, από την Φρυγία ως
τις ινδίες, ένα τέρας που ξερνούσε φωτιά
από το στόμα του, όπως ο τυφωέας, να
το σκοτώνει και να φορά ως τρόπαιο το
τομάρι του. το τέρας αυτό, που βεβαίως
δεν ήταν γίδα, έφερε το όνομα Αἰγίς!21

ετυμολογικά
Χωρίς να ασχολείται με την αἰγίδα ή να
κάνει οποιαδήποτε νύξη γι’ αυτήν, ανα-
ζητώντας μόνον την ετυμολόγηση του

επιθέτου της Αθηνάς Ὄγγα ή Ὄγκα, πριν
λίγα χρόνια ο ελληνιστής και ανατολι-
στής david r. West κατέληξε στην ακκα-
δική λέξη aggu και στο επίθετο της istar
aggiš, που σήμαινε «οργισμένη».22 προ-
εκτείνοντας την έρευνά του ίσως πρέπει
να αναρωτηθούμε: μήπως το aggiš ση-
μαίνει «φιδίσια» ή «(θεά) των φιδιών»;
μήπως πίσω από το επίθετο aggiš/«ορ-
γισμένη» κρύβεται το όνομα του φιδιού,
μέσω του οποίου εκδηλώνει η θεά την
οργή της; μήπως από αυτό προέκυψε η
αἰγίς; είναι τυχαίο το ότι η ελληνική θεά
της αἰγίδας προσονομάζεται και Ὄγγα
και οι κεντρικές πύλες των θηβών, τις
οποίες αυτή προστάτευε από τις επιθέ-
σεις των εχθρών, Ὀγκαίες; πολλές δια-
πλεκόμενες συμπτώσεις για να τις θεω-
ρήσει κανείς …συμπτωματικές. Και δεν
είναι οι μόνες.

Όπως είδαμε, έχουμε βάσιμους λόγους
να αναζητήσουμε τα ίχνη του φιδιού, από
το δέρμα του οποίου προέκυψε η αἰγίδα,
στην μακραίωνη διαδρομή δραβιδοφώ-
νων οφιοδαμαστών από τις ινδίες στην
ετρουρία. ςτις ανατολικές αφετηρίες
τους, στις δραβιδόφωνες ινδίες θα
βρούμε την λέξη agi, που υποδήλωνε
τρόμο και φόβο,23 αντιδράσεις που προ-
καλεί το επιτιθέμενο φίδι· στο μέσον της
διαδρομής τους πέσαμε ήδη πάνω στις
νοηματικά συναφείς ακκαδικές λέξεις
aggu και aggiš· και στο δυτικό της τέρμα,
στην ρώμη, που παλιότερα ελεγχόταν
από τους ετρούσκους, μας περιμένει η
έκπληξη του φιδιού με την ονομασία an-
guis.24 πόσο τυχαία είναι όλα αυτά;

Οι συμπτώσεις(;) όμως δεν τελειώνουν
εδώ. Όπως είδαμε, οι θύσσανοι της αἰγί-
δας δεν ήσαν απλά πλοκάμια· ήταν φι-
δοκέφαλα που σύριζαν φριχτά πετώντας
τα γλωσσίδια τους. ε, λοιπόν, και των
αἰγιδο-θυσσάνων τις άκρες ίσως στις
δραβιδικές ινδίες τις απαντήσουμε: σε
μία από τις δραβιδικές διαλέκτους η ρίζα
tüs- (ή tüy-) αποδίδει τον συριγμό φι-
διού.25

επιστρέφοντας στους οφιοσαγηνευ-
τές ετρούσκους, αξίζει να εξετάσουμε
την πιθανότητα προέλευσης και της λα-
τινικής λέξης sagitta από τις λέξεις aggiš,
αἰγίς και ἀΐσσω, με δάσυνση της πρώτης
συλλαβής. Κατά το Ετυμολογικό Λεξικό
της Λατινικής Γλώσσας των ernout/Meil-
let, η λ. sagitta δεν είναι ινδοευρωπαϊκή,
ενώ η κατάληξή της –itta είναι σίγουρα
ετρουσκική. είναι εντυπωσιακό –και
ασφαλώς όχι τυχαίο- το ότι η λέξη σαΐτα
επιβίωσε ή εισήχθη μέσω ρωμαίων στα

νεοελληνικά ως όνομα ενός είδους εκτο-
ξευόμενου φιδιού!

Φαίνεται, λοιπόν, πως ορθώς κάποιοι
γραμματικοί της ύστερης αρχαιότητας,
όπως, π.χ., ο ωρίων, είχαν υποπτευθεί
την συγγένεια των λέξεων αἰγίς και
ἀΐσσω. το ρήμα θα μπορούσε να προ-
κύψει κάλλιστα από το ουσιαστικό: αἰγίς-
ω> ἀΐγσω> ἀΐσσω = «εκτινάσσομαι σαν
φίδι». το ομηρικό ρήμα ἐπαιγίζω και το
μεθομηρικό ουσιαστικό καταιγίς ενι-
σχύουν αυτή την υποψία: ο ἐπαιγίζων
άνεμος επιπίπτει συστρεφόμενος και
κατά ριπάς, σαν τις παλμικές κινήσεις
και τις εκτινάξεις του φιδιού. Όταν μάλ-
λιστα ο ἐπαιγίζων άνεμος σαρώνει την
ανοιχτή θάλασσα σηκώνοντας αλλεπάλ-
ληλες σειρές αφρισμένων κυμάτων, οι
ναυτικοί χρησιμοποιούν την έκφραση «η
θάλασσα βγάζει φίδια»! Αυτά τα μακρά
ορμητικά κύματα ήταν ίσως οι *ἄϊγες, οι
οποίες στην γλώσσα των λακώνων έγι-
ναν –ή μήπως απλώς διαβάστηκαν σε
παλαιότερα κείμενα μετά την εισαγωγή
της μικρογράμματης γραφής;- ως αἶγες
και εξελήφθησαν ως γίδες!

περισσότερο όμως μοιάζει με φίδι,
που διαρκώς αναδεύει παλμικά, η
γραμμή που σχηματίζει το κύμα στην αμ-
μουδερή ακτή και με την πιο ανάλαφρη
ανάσα της θάλασσας.

ο αἰγιαλός
Αἰγιαλός είναι (τόσο στον Όμηρο όσο και
στους μεταγενέστερους) κατά κύριο λόγο
η ομαλή και αμμώδης, όχι η βραχώδης ή
πετρώδης ακτή. Δεν αποτελεί, δηλαδή,
το σημείο της, όπου τα κύματα της θά-
λασσας πέφτουν με την μεγαλύτερη
ορμή. ςυνεπώς η λέξη δεν μπορεί να ση-
μαίνει «το σημείο της ακτής όπου ξε-
σπούν τα κύματα», δεδομένου ότι στην
αμμουδιά τα κύματα κατά κάποιο τρόπο
«ξεθυμαίνουν». Αν το πρώτο συνθετικό
έχει σχέση με την αἰγίδα, ο αἰγιαλός θα
πρέπει να σήμαινε κάτι άλλο: την ομαλή
ακτογραμμή, όπου και ο πιο ελαφρύς κυ-
ματισμός μοιάζει με νωχελική κίνηση του
φιδιού που σέρνεται συστρεφόμενο, και
το θρόισμά του με ήχο σερνάμενου φι-
διού. Αἰγιαλός, δηλαδή, ήταν η ακτο-
γραμμή, όπου τα κύματα ελίσσονται αε-
νάως σαν φίδια, η φιδογραμμή της
θάλασσας.

ςε τέτοιου είδους παραθαλάσσιες το-
ποθεσίες έδιναν συχνά τα τοπωνύμια
Αἰγιαλία, Αἴγιον ή Αἰγαί. ξανά όμως οι γί-
δες παρεμβαίνουν και θολώνουν τα νερά:
το τοπωνύμιο Αἰγαί φύτρωνε και σε από-
μακρες από την θάλασσα ορεινές τοπο-
θεσίες, εμπνευσμένο όμως όχι από τις
αἰγίδες αλλά από τις αἶγες που έβοσκαν
εκεί, όπως άλλωστε και το Αἰγάλεω –από
τα αἲξ+λᾶας, που σήμαινε «γιδόβρα-
χος».26

Συμπεράσματα
ςυνοψίζοντας τούτη την σύντομη αναδί-
φηση, καταλήγουμε στα παρακάτω συ-
μπεράσματα:
n η λέξη αἰγὶς δεν είχε καμία ετυμολο-

γική σχέση με τις αἶγες και τα γιδοτό-
μαρα. Οι περισσότεροι όμως αρχαίοι
λόγιοι την συνέχεαν με το υποκορι-

και η θεά Αθηνά με την αἰγίδα της στο τρωικό πεδίο
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στικό της αἰγὸς (=αἰγὶδιον) ή την εξε-
λάμβαναν ως παράγωγό της, ίσως κατ’
αναλογίαν της παραγωγής τής λ. νε-
βρὶς (= δέρμα νεαρού ελαφιού) από
τη λ. νεβρὸς (= νεαρό ελάφι).

nη λέξη αἰγὶς είχε σχέση με φίδι, ένα ζώο
που εξ αιτίας του τρόμου που προκα-
λεί πρωταγωνιστεί σε όλες τις μυθο-
λογίες (της βιβλικής μη εξαιρουμένης).
ενδεχομένως αρχικώς να απέδιδε το
εκτινασσόμενο φίδι.

n το ρήμα ἀΐσσω (=εκτινάσσομαι) είναι
πιθανό να προήλθε από το ουσιαστικό
αἰγὶς μέσω της ενδιάμεσης μορφής
ἀΐγ-σω.

n ςτον ελλαδικό χώρο η λ. αἰγὶς πιθανό-
τατα εισήχθη εξ ανατολών. το ακκα-
δικό επίθετο της οργισμένης ιστάρ ag-
giš είχε σχέση με το φίδι. Από την ιστάρ
φαίνεται πως πέρασε στην μινωική
«θεά των φιδιών» για να καταλήξει φι-
δίσια αἰγὶδα της Αθηνάς. Μέσω των
οφιογητευτών προγόνων των ετρού-
σκων, που πέρασαν και από τον ελλα-
δικό χώρο, η λέξη εισήχθη στο λάτιο
ως ονομασία του φιδιού: anguis.

n η αἰγὶς του Διός ήταν ένα ιδιαιτέρως
φοβερό φιδοτόμαρο, που μόνον αυτός
είχε την εξουσία να το φέρει –όθεν
αἰγίοχος. προερχόταν από τον τυ-
φωέα, ένα φολιδωτό τέρας από τους
ώμους του οποίου ξεφύτρωναν εκατό
φιδίσια κεφάλια. Ο πρώτος των θεών
πάλαιψε πολύ σκληρά για να το κατα-
βάλει. Έκτοτε φορούσε ως τρόπαιο και
φόβητρο το δέρας του, με ακόμη ζω-
ντανά μα υποταγμένα σε αυτόν τα τρο-
μερά φιδίσια κεφάλια. 

n Ο Αἰγαίων ήταν το αγαθό αντίστοιχο
του τυφωέα. Ένα θαλάσσιο τέρας με
εκατό φιδίσια πλοκάμια στην θέση των
χεριών. 

n η λ. αἰγιαλός (από τα αἰγὶς+ἃλς) αρχι-
κώς σήμαινε «ακτογραμμή που πάλλει
σαν κινούμενο φίδι», «φιδογραμμή
της θάλασσας», για τούτο και αναφε-
ρόταν μόνο σε αμμουδερές ακτές, οι
οποίες συχνά έφεραν και τα τοπωνύ-
μια Αἰγιαλία, Αἴγιον ή Αἰγές. 

n το Αἰγαῖον δεν πήρε το όνομά του γε-
νικά από τους αἰγιαλούς –τους οποί-
ους άλλωστε διαθέτουν όλα τα πε-
λάγη. το πήρε στους μεθομηρικούς
χρόνους από τις Αἰγές της Καρύστου,
όπου υπήρχε το πιο φημισμένο ιερό
του Αἰγαίωνα, υποχρεωτικός σταθμός
και προσκύνημα όλων των ναυτικών
που διέπλεαν το ανοιχτό πέλαγος μέ-
χρι και από τις μικρασιατικές ακτές.

εννοείται πως τα εκ των προαναφερθέ-
ντων καθαρώς ετυμολογικά θα πρέπει να
τεθούν υπό την δοκιμασία των γλωσσο-
λόγων, των οποίων όμως το σημασιολο-
γικό έδαφος νομιμοποιούνται να ελέγ-
χουν και να προλειαίνουν οι ερευνητές
της ιστορίας των ιδεών.27 zx

1 την μη χρήση της λέξης δεν μπορούν να
εξηγήσουν λόγοι ασυμβατότητάς της προς
το δακτυλικό εξάμετρο (καθότι τέτοιο πρό-
βλημα δεν υφίσταται), ούτε και η γενικώς

διάτρητη υπόθεση του συστηματικού αρχαϊ-
σμού των επών (για την οποία βλ. Β. παντα-
ζής, «Ο Δίκτυς, ο Δάρης, ο Benoît και το
δόγμα του αρχαϊσμού των επών», Αρχαιολο-
γία και Τέχνες 72, 1999: 62-66). 
2 υγίνος, XLiii και CCXLii, Etymologicum Gen-
uinum, Etymologicum Magnum, νικηφόρος
Γρηγοράς, Ρωμαϊκή ιστορία 3.40, Σχόλ. σε
Απολλώνιο Ρόδιο αρ. 72, σχ. 461b στον Αἴα-
ντα του ςοφοκλέους, ςούδα, λ. Αἰγαῖον πέ-
λαγος, Γ. Κεδρηνός, Σύνοψις ιστοριών 215,
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αἰγαίωνὠνόμασται ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.
οὗτοςδὲκαὶαἰτίανπαρασχεῖνλέγεταιτῷ
αἰγαίῳ πελάγει εἰς ἐπωνυμίαν». Κατά
ςτράβωνα, 9.2.13, το ιερό των Αιγών ήταν
αφιερωμένο στον Αιγαίο ποσειδώνα:
«κατὰ δὲ τὴν παραλίαν ταύτην κεῖσθαί φα-
σιν Αἰγὰς τὰς ἐν εὐβοίᾳ, ἐν αἷς τὸ τοῦ πο-
σειδῶνος ἱερὸν τοῦ Αἰγαίου». Κατά τον
ησύχιο, «Αἰγαίων· ἐπιτεταμένως ἐνάλιος
θεός καὶ τὸ περὶ τὰς Κυκλάδας πέλαγος· οἱ
δὲ ὁ Βριάρεως, καὶ ὁ ποσειδῶν». Και κατά
τον Κων. πορφυρογέννητο, Περί θεμάτων
17, «τὸ δὲ καλούμενον Αἰγαῖον πέλαγος,
καὶ αὐτὸ χρηματίζον εἰς θέμα, ἀπὸ Αἰγέως
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καθολικῆς προσωδίας, 3.1.282: «<Αἰγαία>·
οὕτως ἐκαλεῖτο ἡ Κάρυστος ἀπὸ Αἰγαίω-
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1.432: «ἐκαλεῖτο δὲ ἡ Κάρυστος καὶ Αἰγαία
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γλύψουν μαγεμένοι τα νύχια τους!
9 Ένας από αυτούς είναι ο Α. heubeck IF 68
(1963): 13-21.
10 π.χ., P. Kretschmer, P. Chantaine, h. frisk
και r. Beekes.
11 P. Kretschmer, «Literaturbericht für das Jahr
1935», Glotta 27 (1939): 28-9.
12 Οδ. ω 231.
13 `ωρίων, Ἐτυμ.: «<αἰγίς>, οὐχ, ὥς τινες, ἀπὸ
τῆς Ἀμαλθείας αἰγὸς, ἀλλ' ἀπὸ τοῦ συ-
στροφὰς ἀνέμων ποιεῖν κινουμένην. αἰγίδες,
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