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Αμαζόνες, οι «διαφορετικές» γυναίκες: 

τι μαγείρευαν, τι έτρωγαν και γιατί; 

 

 

Πατεράκη Ν., Κλεάνθη (Κλειώ)  

Δρ. Ιστορίας-Αρχαιολογίας Παν/μίου Κρήτης 

 

 

Οι Αμαζόνες κατάγονταν από τον θεό του πολέμου Άρη και τη νύμφη Αρμονία1 ή τη θεά 

Αθηνά2.  

Ο πατέρας της Ιστορίας Ηρόδοτος τον 5ο αι. π.Χ. είναι ο πρώτος που μνημονεύει τις 

Αμαζόνες. Γράφει ότι η χώρα τους βρισκόταν στον ποταμό Θερμώδοντα3. Εκεί τοποθετεί την πατρίδα 

τους και ο ιστοριογράφος του 1ου αι. μ.Χ. Διόδωρος Σικελιώτης4 και πιο συγκεκριμένα στις εκβολές 

του προαναφερθέντος ποταμού, στην πόλη της Θεμίσκυρας. Ο συγγραφέας του 1ου-2ου αι. μ.Χ. Ψευδο-

Απολλόδωρος αναφέρει ότι εκείνες κατοικούσαν γύρω από τον ποταμό Θερμώδοντα5, ενώ ο 

περιηγητής του 2ου αι. μ.Χ. Παυσανίας σημειώνει ότι ο τόπος τους ήταν η Θεμίσκυρα, η «επί 

Θερμώδοντι» 6. 

Ωστόσο, ο τραγικός ποιητής της κλασικής εποχής Ευριπίδης αναφέρει ότι οι Αμαζόνες 

κατοικούσαν πιο ΒΑ, στην περιοχή απέναντι από τον Εύξεινο Πόντο, στη Σκυθία, στην πεδιάδα της 

λίμνης Μαιώτιδας7. Το ίδιο γράφει και ο Πλούταρχος τον 1ο-2ο αι. μ.Χ.8 Όμως ο συγγραφέας του 4ου-

5ου αι. μ.Χ. Σέρβιος θεωρεί χώρα των Αμαζόνων την Ιλλυρία9.  

Η ετυμολογία της λέξης «Αμαζόνα» στην αρχαία ελληνική γλώσσα10 έχει πολύ ενδιαφέρον: 

σύμφωνα με την εκδοχή που προβάλλεται από τους αρχαίους συγγραφείς η λέξη προέρχεται από το 

στερητικό «α» + την αρχαία ελληνική λέξη «μαστός» (αρχικά «μαζίον», έπειτα «μαστίον», «μαζός»11 

και εντέλει «μαστός») και σημαίνει «αυτήν που δεν έχει μαστό». Σύμφωνα με τον μύθο, οι Αμαζόνες 

ακρωτηρίαζαν ή συνέθλιβαν το ένα (συνήθως το δεξί) στήθος τους, για να διευκολύνουν το χειρισμό 

του τόξου ή του ακοντίου12. Το αριστερό στήθος το διατηρούσαν για να μπορούν να θηλάζουν τα 

παιδιά που γεννούσαν.  

                                                 
1 Φερεκύδης, Σχόλια στον Απολλώνιο Ρόδιο, 2,990. 
2 Διόδωρος Σικελιώτης, Ιστορική Biblioq»kh, 3, 71. 

3 Ηρόδοτος, `Ιστορία, 9, 27,18-20. Έχουν ενδιαφέρον οι παρατηρήσεις των Schneider & Seifert (2010),  

p. 81 για τις ‘‘„reale“ Amazonen’’ του Ηροδότου.  
4 Διόδωρος Σικελιώτης, Ιστορική Biblioq»kh, 4, 16, 1-2. 

5 Ψευδο-Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη, 2, 98,2-3. 
6 Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις, κεφ. 1,2,1,1-8 και κεφ. 1,15,2,4. 
7 Ευριπίδης, Ηρακλής Μαινόμενος, 408-410. 
8 Πλούταρχος, Θησεύς, 26,1,1-4. 
9 Σέρβιος, Σχόλια στην Αινειάδα του Βιργιλίου, 11,842. 
10 Στα αρχαία ελληνικά είναι «Αμαζών, Αμαζόνος». Βλ. Σταματάκος (1990), λήμμα «Αμαζών», σ. 70.   
11 Βλ. Chantraine (1968), τόμ. 1ος, λήμμα «Αμαζών», σ. 69.  
12 Ωστόσο, σε συζήτησή μας, ο γιατρός κος Βασίλης Ε. Τριτάκης επεσήμανε ότι «δεν ήταν απαραίτητο να γίνει αιματηρή εκτομή 

του μαζικού αδένα (δηλ. του στήθους) των Αμαζόνων. Η ανάπτυξη του στήθους θα μπορούσε να περιοριστεί αν στο 

συγκεκριμένο σημείο τυλίγονταν σφιχτά γάζες (τις οποίες, γνωστές τουλάχιστον από την εποχή του Ιπποκράτη θα αγόραζαν ή 

προμηθεύονταν από την περίφημη περιοχή της σημερινής Γάζας) για 2-3 χρόνια, ώστε να εμποδίζεται πλήρως η ανάπτυξή του. 

Στην ίδια τεχνική σύσφιξης ενός μέλους του σώματος εντάσσεται η συνήθεια -ή καλύτερα μόδα- που είχαν στην αρχαία, αλλά 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B7%CF%82_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1_(%CE%BD%CF%8D%CE%BC%CF%86%CE%B7)&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%AC
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Γιατί όμως χρειάζονταν το τόξο και το ακόντιο; Η απάντηση είναι απλή: για να πολεμήσουν. 

Ήταν λαός γυναικών πολεμιστριών - εδώ ας θυμηθούμε την καταγωγή τους από τον Άρη, τον θεό του 

πολέμου. Ήταν επίσης περίφημες ιππεύτριες13. Αρχηγός τους δεν ήταν κάποιος άνδρας, αλλά μία εκ 

των ιδίων, την οποία είχαν βασίλισσα.  

Υπάρχουν και άλλες ετυμολογίες της λέξης «Αμαζόνα» στις αρχαίες γλώσσες, όπως π.χ. στα 

αρχαία φοινικικά, περσικά, ιρανικά14, εβραϊκά, σλαβικά, κ.ά. Ενδεικτικά κάποιες είναι οι ακόλουθες: 

πολεμίστρια, ισχυρή, νέα, εξαίρετη, έντιμη, παρθένα, δίχως άνδρα, απρόσιτη, ανδροπρεπής γυναίκα, 

παιδί της θεάς Σελήνης, αυτή που φοράει ζώνη για να συγκρατεί τον θώρακα ή τον χιτώνα της, 

πεσούσα15.   

Η σχέση των Αμαζόνων με τους άνδρες ήταν ιδιαίτερη. Τους χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά 

και μόνο για τη διαιώνιση του είδους. Ζούσαν μόνες τους, με μία καθαρά μητριαρχική μορφή 

οργάνωσης16, υπερασπίζονταν οι ίδιες τη χώρα τους με όπλα όπως τόξο, βέλος και ξίφος, και 

συγχρόνως έκαναν επιδρομές στις γειτονικές χώρες πολεμώντας ενάντια σε ανδρικούς πληθυσμούς. 

Είναι χαρακτηριστικός ο αισχύλειος χαρακτηρισμός «στυγάνορ’(αι)»17 όπως και η ηροδότειος ρήση 

«ανδροκτόνοι»»18.  

Οι Αμαζόνες ίδρυσαν πολλές ονομαστές πόλεις: κατά τον περιηγητή Παυσανία, ο Πίνδαρος 

αποδίδει σε αυτές την ίδρυση του Ιερού της Αρτέμιδος στην Έφεσο19. Τιμούσαν κυρίως τον Άρη, θεό 

του πολέμου και την Άρτεμη, θεά του κυνηγιού, βασίλισσα των βουνών και των δασών.   

Επειδή δεν είχαν άνδρες στη χώρα τους, πήγαιναν και ζούσαν δύο μήνες την άνοιξη για τη 

διαιώνιση του γένους τους με ένα γειτονικό αρσενικό λαό: σύμφωνα με τον Ηρόδοτο με τους Σκύθες20, 

σύμφωνα με τον γεωγράφο του 1ου αι. π.Χ. - 1ου αι. μ.Χ. Στράβωνα21 και τον συγγραφέα του 5ου αι. 

μ.Χ. Στέφανο Βυζάντιο με τους κοντινούς τους Γαργαρείς, που κατοικούσαν στον Καύκασο22. Τα 

παιδιά που γεννιούνταν από τις συναντήσεις τους, αν ήταν κορίτσια τα κρατούσαν οι Αμαζόνες και τα 

ανέθρεφαν ανάλογα, αν ήταν αγόρια τα έπαιρναν οι Σκύθες ή οι Γαργαρείς αντίστοιχα.  

Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για το αν ο μύθος των Αμαζόνων ήταν όντως μύθος ή ιστορική 

πραγματικότητα. Οι Αμαζόνες υπήρξαν αγαπητό θέμα της εικονιστικής τέχνης και της ζωγραφικής. 

Διαπιστώνεται η συμμετοχή τους σε πολλούς μύθους, που στην τέχνη αποτυπώνεται κυρίως σε μάχες 

ενάντια στους πιο ξακουστούς Έλληνες ήρωες, όπως τον Αχιλλέα (στο μύθο του Τρωικού Πολέμου), 

τον Θησέα και τον Ηρακλή (βλ. εικ. 1-4)23. Ειδικά για την αθηναϊκή τέχνη οι Αμαζονομαχίες, δηλαδή 

οι μάχες Αμαζόνων-Ελλήνων, ήταν μαζί με τις Κενταυρομαχίες, τις Γιγαντομαχίες και τον Τρωικό 

Πόλεμο αγαπημένο θέμα συμβολικής εξεικόνισης της σύγκρουσης Ελλήνων-Περσών24.  

                                                                                                                                            
και σύγχρονη (ως τον πρώιμο 20ο αιώνα) Κίνα να δένονται τα πόδια των νεαρών κοριτσιών καλών οικογενειών, ώστε να 

ατροφούν -χαρακτηριστικό ομορφιάς περιζήτητων νυμφών για εύπορους μνηστήρες. Εγώ ο ίδιος είδα με τα μάτιά μου γυναίκες 

με τέτοια πόδια να περπατάνε κουτσαίνοντας, γριές πλέον, στην Κίνα το 1989 που έζησα για 4-5 μήνες. Επίσης στη Λίμα του 

Περού είχαν την τεχνογνωσία του φασκιώματος σε προ Κολόμβου χρόνους και έτσι πίεζαν με ιμάντες τα κρανία των 

νεογέννητων κάνοντάς τα μακρουλά -ενδεικτικό πάλι αριστοκρατικής καταγωγής. Πρόκειται για τους λεγόμενους 

«Δολιχοκέφαλους», κοινώς «αυγοκέφαλους». Είδα τέτοια κρανία στο Εθνικό Μουσείο Αρχαιολογίας, Ανθρωπολογίας και 

Ιστορίας στην πρωτεύουσα του Περού το 1996».   
13 Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, σε συμβολικό επίπεδο, το παιχνίδι των ονομάτων ορισμένων Αμαζόνων. Για παράδειγμα το όνομα 

της Αμαζόνας Ιππολύτης προκύπτει από το ουσιαστικό «ίππος» και το ρήμα «λύω». Το δεύτερο συνθετικό του ονόματος 

καταδεικνύει ότι αυτή ήταν εκείνη που μπορούσε να λυθεί.  

Παρόμοιο ετυμολογικό και σημασιολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το όνομα Μελανίππη (=μαύρο άλογο), που είναι το όνομα 

της αρχηγού των Αμαζόνων στον Διόδωρο Σικελιώτη.    

Και οι δύο Αμαζόνες συναντώνται στον άθλο του Ηρακλή με την Αμαζόνα, όπου ο ήρωας κλήθηκε να αποκτήσει τη 

χρυσοκεντημένη ζώνη της βασίλισσας των Αμαζόνων.   
14 Π.χ. η ιρανική λέξη “hamazan” (πολεμιστής). Βλ. Σταματάκος 1990, βλ. λήμμα «Αμαζών», σ. 70.   
15 Βλ. wikipedia, τροπ. 2/2/16.    
16 Έχουν πολύ ενδιαφέρον οι σχετικές απόψεις της Αμερικανο-Λιθουανής αρχαιολόγου και ανθρωπολόγου Marija Gimbutas για 

την ανάπτυξη πριν από 4.000 χρόνια στην Ευρώπη ενός μητριαρχικού πολιτισμού βασισμένου στην αγροτική παραγωγή και 

στην αρχή της ισότητας. Βλ. ενδεικτικά Gimbutas (1996), σ. 237-238.  
17 Αισχύλος, Προμηθεύς Δεσμώτης, 724. 
18 Ηρόδοτος, Ιστορία, 4,110, 4. 
19 Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις, 7,2,6,9-7,8 για απόσπασμα 174 του Πινδάρου. Βλ. επίσης Schneider & Seifert (2010), p. 88. 
20 Ηρόδοτος, `Ιστορία, 4, 110 κ.εξ. 

21 Στράβωνας, Γεωγραφικά, 11, 5,1. 
22 Στέφανος Βυζάντιος, Εθνικά, σ. 199, 11-12. 
23 Ενδεικτικά βλ. Kauffmann-Σαμαρά (1981), όπου καταγράφονται οι πολεμικές αναμετρήσεις των Αμαζόνων με Έλληνες 

ήρωες, π.χ. τον Ηρακλή, κ.ά. όπως συναντώνται στην τέχνη.  
24 Βλ. για παράδειγμα Brommer (1967), p. 191-195, όπου υποστηρίζει ότι οι δυτικές μετόπες του Παρθενώνα μπορεί να 

παρουσίαζαν τους Πέρσες και όχι τις Αμαζόνες. Με αυτόν συμφωνεί ο Knell (1979) , p. 17, 29-32. 
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Η σύγχρονη έρευνα τείνει να θεωρήσει τις Αμαζόνες ιστορικό λαό της Κεντρικής Ανατολής25. 

Επιπλέον, ομοιότητα στα χαρακτηριστικά σύγχρονών τους λαών με εκείνα των Αμαζόνων 

διαπιστώνουν ταξιδιώτες που κινήθηκαν στην Ανατολή, όπως ο Κινέζος εξερευνητής του 7ου αι. μ.Χ. 

Χσουάν Τσανγκ26 και ο γνωστός Βενετός έμπορος και εξερευνητής του 13ου-14ου Μάρκο Πόλο27.  

 

Αλλά ας έρθουμε στο θέμα της ανακοίνωσης που αφορά τη «γαστρονομική» ταυτότητα των 

Αμαζόνων. Στο ερώτημα που έθεσα από ’ξαρχής «τι μαγείρευαν, τι έτρωγαν και γιατί;», δε μπορώ να 

δώσω ακριβή απάντηση ακόμη. Στο υλικό που έχω μελετήσει ως τώρα δεν υπάρχουν απαντήσεις.   

Η φιλολογική παράδοση δεν προσφέρει μαρτυρίες για το πώς μαγείρευαν, πώς και τί έτρωγαν 

οι Αμαζόνες. Το βάρος δίνεται περισσότερο στην πολεμική τους ιδιότητα και στους πολέμους τους με 

Έλληνες ήρωες.  

Επίσης, στην εικονογραφία δε διασώζονται παραστάσεις με Αμαζόνες εν ώρα μαγειρέματος ή 

δείπνου, φαγητού. Αντίθετα, η τέχνη εστιάζει στην απεικόνισή τους εν ώρα δράσης, δηλαδή πολέμου 

(βλ. εικ. 1-4).  

Σε σχέση με τη διατροφή τους, έχει πολύ ενδιαφέρον μία νεότερη πρόταση για την 

ετυμολογία της λέξης «Αμαζόνα» στα αρχαία ελληνικά. Έχει προταθεί ότι η λέξη προέρχεται από το 

στερητικό «α» και την αρχαία ελληνική λέξη «μαζα», που σημαίνει «κρίθινος άρτος, κρίθινο 

πλακούντιο28, ψωμί». Με βάση αυτή την ερμηνεία, «Αμαζόνα» σημαίνει αυτήν που δεν έχει ψωμί, που 

δεν τρώει ψωμί.  

Και τί μπορεί να έτρωγε άραγε; Η απάντηση, νομίζω, έρχεται από μόνη της, αν βασιστούμε 

σε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω: κρέας, πρωτεΐνη. Όπως είδαμε, οι Αμαζόνες ήταν λαός 

πολεμιστριών, προφανώς ζούσαν πολύ στο ύπαιθρο και για να επιβιώσουν κυνηγούσαν και έτρωγαν 

(άγρια) ζώα, καθώς και όσα φρούτα και χόρτα έβρισκαν στη φύση. Άλλωστε, πέρα από τον Άρη, 

λάτρευαν και την Άρτεμη, θεά του κυνηγιού. Για να επιβιώσουν λοιπόν συνέλεγαν την τροφή τους 

κυνηγώντας.  

Επιπλέον, ας μη ξεχνάμε ότι στις αρχαίες πηγές και στην τέχνη οι Αμαζόνες αποτελούν το 

αντίθετο των φυσιολογικών, των «κανονικών» γυναικών. Δηλαδή έκαναν ό,τι δεν έκαναν οι 

«κανονικές» -οι «νορμάλ»- γυναίκες, δηλαδή δεν περνούσαν τον περισσότερο χρόνο τους μέσα στο 

σπίτι, δεν ασχολούνταν με την φροντίδα του, δεν ήταν νοικοκυρές, ούτε υπηρετούσαν τους άνδρες. 

Ζούσαν κυρίως εκτός σπιτιού και ασκούσαν δραστηριότητες «απαγορευμένες» για τις τότε γυναίκες.   

Όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Γάλλος ιστορικός Pierre Vidal-Naquet, ο κόσμος των 

Αμαζόνων ήταν ένας «αντεστραμμένος κόσμος»29. Ένας κόσμος, στον οποίο κυριαρχούν οι 

«αντεστραμμένες γυναίκες», οι γυναίκες που αρνούνται το καθορισμένο από το βιολογικό φύλο τους 

(“sex”)30 «πεπρωμένο» και έχουν προσαρμόσει στο κοινωνικό φύλο τους (“gender”)31 δραστηριότητες 

και συμπεριφορές που χαρακτηρίζουν τους «φυσιολογικούς» άνδρες του λεγόμενου «Εδώ», δηλαδή 

της πολιτισμένης, οργανωμένης ανθρώπινης  κοινωνίας32. 

 

Κλείνοντας θα ήθελα να καταθέσω τις σκέψεις μου για ένα ζήτημα που προκύπτει από τη 

μελέτη των δεδομένων.  

Οι αρχαίες πηγές καταδικάζουν τις Αμαζόνες, παρουσιάζοντάς τις σαν κάτι αρνητικό, κάτι μη 

φυσιολογικό, κάτι «ανώμαλο». Θεωρούνται πλάσματα που ζουν πέρα από το «Εδώ», δηλαδή πέρα από 

την πολιτισμένη, οργανωμένη ανθρώπινη κοινωνία, την οποία διέπουν θεσμοί, όπως ο γάμος ως 

θεσμός που «παράγει» νόμιμους απογόνους, η φιλοξενία, κ.ά.33 Ο πόλεμος, που ήταν ο τρόπος με τον 

                                                 
25 Πολύ χαρακτηριστικά γράφουν οι Wace & Stubbings (1984), σ. 306: “The Amazons,…, are so firmly implanted in Greek 

literature that it is hard to believe that these female warriors do not represent a real people of central Anatolia”. 

Βλ. και Schneider & Seifert (2010), p. 90, όπου γίνεται αναφορά στους τάφους που βρέθηκαν βόρεια της Κριμαίας, στον Βόλγα, 

στα Ουράλια και στον Καύκασο.   
26 Πρόκειται για μια ιστορία που άκουσε στην Κεϋλάνη - βλ. σχετικά Λάζος (2014).   

Ο Xuanzang (Hsüan-tsang), γεννημένος ως Chen Hui ή Chen Yi (Chen I) (περίπου 602-664) ήταν Κινέζος βουδιστής μοναχός, 

λόγιος, περιηγητής και μεταφραστής, που εξερεύνησε από στεριάς τον 7ο αι. μ.Χ. την Ινδία. Βλ. σχετικά wikipedia, τροπ. 4/3/16. 
27 Πρόκειται για πληροφορίες που συνάντησε νότια των Ινδιών - βλ. σχετικά Λάζος (2014).   
28 Βλ. Σταματάκος (1990), λήμμα «μαζα», σ. 592.  
29 Vidal-Naquet (1983), σ. 297.  
30 Βλ. Gibbs (1987), σ. 79.  
31 Βλ. Abercrombie, Hall & Turner (1994), Feichtinger & Wöhrle (2002), Wright (1996), λήμμα “Gender”, σ. 180-181.  
32 Γενικά για το «Εδώ» και το «Αλλού» βλ. Radermacher (1903), σ. 41-44, 60-61.   
33 Για τη σχέση γάμου-φιλότητας, το ρόλο του γάμου στην κοινότητα των πολιτών και την (κοινωνική) ανάγκη για νομιμότητα 

των τέκνων βλ. Vernant (2005), σ. 37, 153-157.   

Για τη φιλοξενία βλ. Vernant (2005), σ. 36, υποσ. 32. Επίσης βλ. Polignac (2000), σ. 92, Vidal-Naquet (1983), σ. 160-185, 202-

203, 212, 214-215, 218. 
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οποίο επέλυαν οι Αμαζόνες τις διαφορές τους, θεωρείτο βαρβαρότητα, αγριότητα, αποτέλεσμα της 

φύσης (δηλ. του «Αλλού»), αντίθετο του πολιτισμού (του «Εδώ»).  

Αξίζει όμως να σημειώσω ότι όλο αυτό το κατασκεύασμα, δηλαδή το πώς έβλεπαν οι αρχαίοι 

συγγραφείς και η αρχαία τέχνη τις Αμαζόνες, βασίζεται σε μία ερμηνεία από συγκεκριμένη οπτική 

γωνία. Οι αρχαίοι συγγραφείς που γράφουν όλα αυτά για τις Αμαζόνες είναι όλοι τους άνδρες. 

Πρόκειται επομένως για μία «ανδρική - αρσενική ερμηνεία» των πραγμάτων.  

Όπως έχουν υποστηρίξει ορισμένοι μελετητές, οι Αμαζόνες εκπροσωπούν τη μητριαρχία ως 

μορφή κοινωνικής οργάνωσης και διακυβέρνησης34. Η Αμερικανο-Λιθουανή αρχαιολόγος Marija 

Gimbutas διατύπωσε τη θεωρία ότι πριν από 4000 χρόνια αναπτύχθηκε στην Ευρώπη ένας 

μητριαρχικός πολιτισμός βασισμένος στην αγροτική παραγωγή και στην αρχή της ισότητας35. 

Πιστεύω λοιπόν ότι μέσω του μύθου των Αμαζόνων όπως αποτυπώνεται στις φιλολογικές 

πηγές και την εικονογραφία, επικρίνεται η μητριαρχική μορφή οργάνωσης του κόσμου και 

υποστηρίζεται η πατριαρχία, που είναι η αντίθετη μορφή οργάνωσης. Κατά την πατριαρχική, 

ανδροκρατική θεώρηση των πραγμάτων η θέση της γυναίκας είναι στο σπίτι και στην κουζίνα, ενώ η 

θέση του άνδρα εκτός σπιτιού. Ο μύθος των Αμαζόνων ανατρέπει το -ως τότε ισχύον- status quo, τη 

σύνδεση βιολογικού φύλου (sex) και κοινωνικού φύλου (gender). Για αυτό το λόγο, όπως είναι 

επόμενο, οι Αμαζόνες καταδικάζονται από την ανδροκρατούμενη αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή 

κοινωνία.  
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ΕΙΚΟΝΕΣ  

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 1: Αττικός μελανόμορφος αμφορέας με λαιμό του Εξηκία. Ύπαρξη επιγραφών για τις μορφές. 

Γύρω στο 530/525 π.Χ. Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο. © The Trustees of the British Museum.  

Ο Αχιλλέας πολεμάει την Αμαζόνα Πενθεσίλεια. 
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ΕΙΚΟΝΑ 2: Από το δυτικό αέτωμα του ναού του Δαφνηφόρου Απόλλωνα στην Ερέτρια Εύβοιας.  

Πρώιμος 5ος αι. π.Χ. Χαλκίδα, Αρχαιολογικό Μουσείο. Ο Θησέας απαγάγει την Αμαζόνα Αντιόπη. 

 
 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 3: Πλάκα από τη ζωφόρο του ναού του Επικούριου Απόλλωνα Βασσών Φιγαλείας.  

Γύρω στο 420-400 π.Χ. Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 541. © The Trustees of the British Museum.  

Ο Ηρακλής (στο κέντρο) σηκώνει το ρόπαλο με το δεξί χέρι για να χτυπήσει μια Αμαζόνα.  

Εκατέρωθέν του άλλες Αμαζόνες. 
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ΕΙΚΟΝΑ 4: Σαρκοφάγος. Μετά το 238 μ.Χ. Ρώμη, Museo Nazionale Romano di Palazzo Altemps,  

Inv. 8642 (συλλογή Ludovici). Φωτογραφία: © Marie-Lan Nguyen, 2009).  

Ο Ηρακλής ποδοπατάει την πεσμένη Αμαζόνα παίρνοντας τη ζώνη της. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


