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Α Φ Ρ Ο Δ Ί Τ Η ΑΒΑΓΙΑΝΟΥ 

Ό γάμος στην αρχαία Ελλάδα είναι ένας θεσμός, ενα νομικό και 
κοινωνικό ζήτημα συνυφασμένο τελετουργικά με την θρησκεία. Ώ ς 
τελετή περάσματος (rite of passage), έχει την τρίμερη δομή που ο 
Arnold van Gennep2 αναγνώρισε στις τελετές, πού συνοδεύουν κρί
σιμες φάσεις της ζωής του άνθρωπου, όπως ή γέννα, ή μύηση σε 
ιερές τελετές, ο γάμος, ο θάνατος. 

Πραγματοποιείται με τριών ειδών τελετές: τις τελετές χωρισμού, 
μέ τις όποιες ενα πρόσωπο αποκόπτει τους δεσμούς του μέ τήν 
προηγούμενη του κατάσταση (status), τελετές περιθωρίου και μετά-

1. Το κείμενο αυτό ακολουθεί το περιεχόμενο της διάλεξης μου, πού έγινε το Μάιο 
1996 μέσα στο πλαίσιο τοϋ Ε' Κύκλου Διαλέξεων τοΰ Ε.Ι.Ε., μέ θέμα: "Τελετές 
Μετάβασης, Ενηλικίωση, Γάμος, Θάνατος" και βασίζεται σ' ενα μεγάλο βαθμό 
στο κέφ. 4 "Hades- Kore (Persephone): sacred marriage via abduction. Dramatization 
of the 'first time' in marriage", σσ. 113-143 της διδακτορικής μου διατριβής: Sacred 
Marriage in the Rituals of Greek Religion, έκδ. Peter Lang, Bern 1991. Θεωρώ ότι ó 
ιερός γάμος "Άδη-Περσεφόνης είναι ενα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα γάμου 
ως "τελετής περάσματος " (rite of passage), ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις τής 
θεματικής τοΰ παραπάνω κύκλου διαλέξεων. Πέρα από το γνωστό υλικό, μου 
δόθηκε ή δυνατότητα να εφαρμόσω το ερμηνευτικό μοντέλο "rites of passage" στην 
περίφημη τοιχογραφία τής αρπαγής τής Κόρης στον "Τάφο τής Περσεφόνης" 
τής Βεργίνας και να το παρουσιάσω για πρώτη φορά μέ τήν ομιλία αύτη. Το 
κείμενο τής ομιλίας συνοδεύεται άπό στοιχειώδεις υποσημειώσεις, πού αφορούν 
κυρίως πηγές και βιβλιογραφία, χρήσιμα στοιχεία σε όσους ενδιαφέρονται να 
ανατρέξουν σ' αυτά. 

2. Α. van Gennep, The Rites of Passage, μτφ. τής γαλλικής εκδ. 1909 από τους Μ. Β. 
Vizedom και G. L. Caffee, Chicago 1960. 
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βάσης καί τελετές ενσωμάτωσης, με τις οποίες το πρόσωπο ενσω
ματώνεται στην νέα του κατάσταση. 

Ό Arnold van Gennep ήταν ο πρώτος ανθρωπολόγος πού παρα
τήρησε τήν κανονικότητα και τήν σημασία τών τελετών στις μετα
βατικές φάσεις της ζωής ενός άνθρωπου ή μιας κοινωνικής 
ομάδας και ο όρος του γι ' αυτές rites of passage (τελετές περάσμα
τος) έχει γίνει πλέον μέρος τής γλώσσας τής ανθρωπολογίας και 
κοινωνιολογίας. Αυτό το κλασικό έργο στην εθνογραφία πρωτο-
δημοσιεύθηκε τό 1909, άλλα στην επιστήμη ώς σήμερα έχει διατη
ρηθεί ο ορος-σχήμα rites of passage, πού εΙσήγαγε ô Arnold van 
Gennep. Οι τελετές χωρισμού κυριαρχούν στις ταφικές τελετές, οι 
τελετές ενσωμάτωσης στον γάμο. Οι τελετές μετάβασης παίζουν 
σπουδαίο ρόλο στην εγκυμοσύνη, αρραβώνα και μύηση σέ μιά 
τελετουργία. Τό ενδιαφέρον του Gennep στράφηκε οχι μόνον στις 
ιδιαίτερες τελετές, αλλά καί στην ουσιαστική τους σημασία και 
στην θέση τους μέσα σέ τελετουργικά σύνολα, δηλαδή στην διάτα
ξη τους μέσα σέ αυτά πού είναι πάντοτε ή ϊδια, ó τύπος τών rites 
of passage. Ή αλλαγή στην κοινωνική θέση, εκφραζόμενη με τέτοια 
τελετουργικότητα κινήσεων από τό ένα status στο άλλο, είναι "σάν 
ένα άνοιγμα θυρών". Ή ανάλυση τών τελετών ενσωμάτωσης τοΰ 
van Gennep βοηθάει στην κατανόηση τών προβλημάτων, πού συν
δέονται με τήν "αλλοτρίωση, αποξένωση" καί τό "αζήτητο" τών 
μοντέρνων κοινωνιών. Τά κρίσιμα προβλήματα του αρσενικού ή 
θηλυκού, τών σχέσεων μέσα στην οικογένεια καί τό πέρασμα στο 
γήρας συνδέονται άμεσα μέ τους μηχανισμούς πού προσφέρει ή 
κοινωνία στο άτομο, γιά νά τό βοηθήση νά πετύχη στην προσαρ
μογή του στο νέο του status. Στην μελέτη αυτών τών προβλημά
των συμμετέχουν ή βιολογία, ψυχολογία, ανθρωπολογία καί κοι
νωνιολογία. 

Βεβαίως, σέ αυτές τις τελετές περάσματος περικλείονται καί 
άλλου χαρακτήρα τελετές, π.χ. στον γάμο υπάρχουν καί οι τελετές 
γονιμότητας, προστατευτικές ή άποτροπαϊκές. Αυτές οι τελετές, 
πού έχουν ιδιαίτερους σκοπούς, βρίσκονται σέ συνδυασμό καί 
αμοιβαία σχέση μέ τις τελετές περάσματος καί μερικές φορές είναι 
τόσο στενά συνυφασμένες μέ αυτές, ώστε είναι αδύνατον νά δια-
κρίνωμε άν μιά ιδιαίτερη τελετή είναι προστατευτικού χαρακτήρα 
ή χωρισμού. 

Γάμος σημαίνει τό πέρασμα άπό τήν παιδική ηλικία στην 
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εφηβεία, από μια φυλή στην άλλη, από μια οικογένεια στην άλλη 
και συχνά από ενα χωριό στο άλλο. Στον γάμο, οι τελετές χωρι
σμού εκδηλώνονται στις προετοιμασίες του γάμου (π.χ. νυφικό λου
τρό) και στο συμπόσιο, οι τελετές περιθωρίου και μετάβασης είναι 
εμφανείς στην πομπή προς το σπίτι τοϋ γαμπροΰ και οι τελετές 
ενσωμάτωσης επικεντρώνονται γύρω από την άφιξη της νύφης και 
τοϋ γαμπροΰ στο νυφικό δωμάτιο. 

Ή τελετή τοϋ γάμου συνήθως διαρκούσε τρεις ήμερες: α) ή 
παραμονή ονομαζόταν προαύλια ή προτέλεια ή προγάμια3, β) ή 
ήμερα τού γάμου γάμοι 4 και γ) ή επομένη ήμερα έπαύλια.5 

Μιά τελετή με ιδιαίτερη σημασία στή ζωή των αρχαίων 
Ελλήνων, ô γάμος, ήταν κυρίως για τή νύφη ή σπουδαιότερη στιγ
μή της ζωής της. Ή τελετή τοϋ γάμου δηλώνει τήν κοινωνική 
έγκριση γιά τήν ένωση τοϋ άνδρα καί της γυναίκας με σκοπό τήν 
παραγωγή παιδιών καί προσφέρει τον μηχανισμό γιά τήν μεταφορά 
της νύφης από τό πατρικό της σπίτι στο σπίτι τοϋ συζύγου της. 
Ό γάμος δεν ασκεί επιδράσεις μόνο πάνω στο ζευγάρι, αλλά καί 
στα μέλη τών οικογενειών τους. Ή αποχώρηση ενός μέλους (της 
νύφης) και ή ενσωμάτωση της σέ μιά νέα οικογένεια είναι μιά 
κατάσταση πού έχει επιπτώσεις στην συνοχή τών ομάδων και δια
φοροποιεί τους ρόλους μερικών μελών τους. "Οσον άφορα τήν 
νύφη, ο γάμος είναι τό τελικό στάδιο στις γυναικείες τελετές μύη
σης μέσα στην ανδροκρατούμενη ελληνική κοινωνία. Ή νύφη 
ολοκληρώνει τό πέρασμα της στην ενηλικίωση και τήν μεταλλαγή 
της από παιδί σέ γυναίκα. Οι τελετουργικές διαδικασίες περιβάλ
λουν όλες αυτές τις αλλαγές καί προσφέρουν ένα πλαίσιο πού 
βοηθεΐ τήν κοπέλα νά άποχαιρετήση τήν νεότητα καί τήν οικογέ
νεια της. Τό επίκεντρο, λοιπόν, στις ιδιαίτερες τελετές τοϋ γάμου 
είναι ή νύφη. Μετά άπό αυτήν, ή μητέρα της είναι άπό τά σημαντικά 
πρόσωπα αυτής της διαδικασίας. Επίσης, oi φίλες της νύφης6 παί-

3. Poll. 3. 38, 39. Ήσύχ. s.v. προαύλια, προτέλεια, γάμων εθη. Εύρ., ΙΑ 716-21. 
Μεν., 903, Koerte, τόμ. II, 263. Σχόλ. Αρ., Θεσμ. 973. Κρατίνος, 191, PCG 
(Kassel-Austin), τόμ. IV, 218. 

4. Ήσύχ. s.v. γάμοι. 
5. Poll. 3. 39. Ήσύχ. s.v. έπανλια <-ία>. 
6. Ήσύχ. s.v. ννμφεύτρια. Σούδα s.v. ARV l'ili, 20. ARV1 (Para. 431, 33). ARV1 

841, 75 (a l) . 
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ζουν ένα κύριο ρόλο σέ όλη την διάρκεια της τελετής. Αυτό σημαί
νει οτι ο αποχωρισμός της νύφης δεν γίνεται μόνον από την οικο
γένεια της, άλλα και από τό περιβάλλον της ζωής της πρίν από τό 
γάμο. Ό γαμπρός αναλαμβάνει την ευθύνη να μυήση την νύφη στο 
νέο της status από την στιγμή πού αφήνει τό πατρικό της σπίτι και 
έξης. Κοινωνιολογικά ο ρόλος του έχει μεγάλη βαρύτητα. Ό 
γαμπρός υποστηρίζεται από τον πάροχο ή παράνυμφο7 και τους 
άλλους φίλους του. Ώ ς προς την νομική πλευρά του γάμου, αυτός 
ήταν ένας διακανονισμός ανάμεσα στους άνδρες. Ό πατέρας της 
νύφης ήταν υπεύθυνος γιά τό ποιόν θά παντρευόταν ή κόρη του. 
Πράγματι, σέ πολλές περιπτώσεις τό κορίτσι εθεωρείτο οτι δέν είχε 
κανένα λόγο επί του θέματος άλλα και καμία επιθυμία, αφού ώς 
τότε είχε μόνο κάποια μικρή ευκαιρία νά έλθη σέ επικοινωνία μέ 
άνδρες. Ή συμφωνία πού γινόταν άπό τον πατέρα της νύφης μέ 
τον γαμπρό περιελάμβανε διακανονισμό της προίκας (έγγύη, έγγνη-
σις, εδνα).8 

Ή γαμήλια τελετή εΐναι, λοιπόν, τό τελικό στάδιο στην μυητική 
τελετουργία της ελληνίδας. Τό βασικό πρότυπο, πού διακρίνεται 
σαφώς, είναι αυτό της εναλλαγής ανάμεσα στην μετάβαση και στην 
εγκαθίδρυση ενός νέου ρόλου, δηλαδή εκείνου της παντρεμένης 
γυναίκας. Τά δύο σημεία, πού βρίσκονται σέ αντίθεση και σηματο
δοτούν τήν αρχή καθώς και τό τέλος της πιο επικίνδυνης περιόδου, 
πού είναι ή μετάβαση, είναι ή αναχώρηση άπό τήν πατρφα Εστία 
και ή άφιξη στην νέα Εστία. Ή πομπή είναι μιά κρίση, ενα μέρος 
της όλης περιθωριακής κατάστασης της γαμήλιας τελετής, πού πρέ
πει νά ξεπερασθή. Οι "Ελληνες πίστευαν οτι αυτή ή κρίση αφορούσε 
τήν γυναίκα καί οχι τον άνδρα. Ή γυναίκα είναι αυτή πού υφίστα
ται τήν μεγαλύτερη μεταμόρφωση σέ αυτό τό κρίσιμο μονοπάτι της 
ζωής της. "Ετσι, πομπή καί νυφικό δωμάτιο είναι οι πιο αναγκαίες 
λειτουργικότητες στον γάμο ώς τελετή περάσματος. Επομένως, ή 
απουσία της παράστασης τού γαμήλιου συμποσίου στην τέχνη ερμη
νεύεται σέ σχέση μέ τήν σπουδαιότητα πού έχουν ή ίδια ή πομπή 
και τό νυφικό δωμάτιο. 

7. Poll. 3. 40. 10, 33. Μεν., Σικυώνιος 397- 405 καί Παυσ. 'Αττικός s.v. πάροχος. 

8. Ό μ . , Ίλ. 11. 244. Ό μ . , Ό ό . 11. 281 κ.έ. 2 1 . 75. Poll. 3. 34. Πλ., Νόμ. 774 Ε 4. 

Αίσχ., Προμ. 559 προίξ, φερνή: Ό μ . , Ό ό . 1. 277 κ α ί 2. 196. Εύρ. , Ά ν ό ρ . 153. 
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Ιερός Γάμος9 

Ή έννοια τοϋ ίεροϋ γάμου έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των 
επιστημόνων ήδη άπό τον 19ο αιώνα. Ή ανασκόπηση της επιστή
μης δείχνει οτι το περιεχόμενο τοΰ ίεροϋ γάμου έχει παρανοηθή και 
ή σημασία του έχει αδικαιολόγητα έπεκταθή σε κάθε περίπτωση 
σεξουαλικής επαφής ανάμεσα σε αθάνατους ή αθάνατους καί θνη
τούς. Ή ερμηνεία του έχει περιορισθή μέσα στα όρια τοΰ φυσικοϋ 
συμβολισμού τής ευφορίας τής φύσης και τής γεωργίας. 

Κατά τήν άποψη μου, το εννοιολογικό μοντέλο τοΰ ίεροϋ γάμου 
ώς προς τον χαρακτήρα του είναι ή μύηση,10 βασισμένη στην δομή 
μιας τελετής περάσματος (rite of passage) μέ τήν τριμερή διαίρεση της 
σέ τελετές χωρισμού, περιθωρίου ή μετάβασης και ενσωμάτωσης. Ή 
ίεροποιημένη τελετουργία τής θεϊκής ένωσης, πού περιβάλλεται μέ 
τήν νομιμότητα τοϋ τυπικοϋ μιας γαμήλιας τελετής, είναι, κατά τήν 
γνώμη μου, τό πλαίσιο καί τό περιεχόμενο τοϋ ίεροϋ γάμου. 

Ό ιερός γάμος προϋποθέτει καί προσδιορίζεται από ορισμένες, 
ειδικές, sui generis, θεμελιώδεις αρχές, πού βρίσκονται σέ αμοιβαία 
εξάρτηση μεταξύ τους. Οι αρχές αυτές είναι οι εξής: 

α) ή γαμήλια τελετή, πού πραγματοποιείται, όπως ή αντίστοιχη 
ανθρώπινη. Ανάμεσα στον ανθρώπινο καί στον ιερό γάμο υπάρχει 
μια αμοιβαία λειτουργικότητα: ο ανθρώπινος γάμος, ώς θεσμός τής 
ανθρώπινης κοινωνίας, διασφαλίζεται καί ίεροποιείται από τό 
μοντέλο τοϋ ίεροϋ γάμου, ó οποίος μέ τήν σειρά του δανείζεται από 
τον πρώτο όλες τις απαραίτητες τυπικότητες μιας γαμήλιας τελετής. 

β) ή αθάνατη φύση καί τών δύο συντρόφων, καί 
γ) ή μόνιμη συζυγική ένωση. 
Επομένως, κάθε ερωτικός δεσμός, πού βρίσκεται στο περιθώριο 

τών παραπάνω αξιωμάτων, θα ήταν δυνατόν νά θεωρηθή ώς αντι
στροφή τοϋ ίεροϋ γάμου, όπως τοϋτο συμβαίνει στον βιασμό μιας 
θεάς από ένα θεό [Δήμητρα Μέλαινα/Έρινύς στή Φιγαλεία καί 
θέλπουσα Αρκαδίας από τον Ποσειδώνα "Ιππιο] ή μιας θνητής από 
ενα θεό [Δανάη-Δίας], ή καί ακόμη ενός θνητοϋ από μια θεά 

9. Βλ. Α. Avagianou, Sacred Marriage in the Rituals of Greek Religion, Bern 1991, οπού 
καί ή σχετική βιβλιογραφία. 

10. Μυώ, μυεΐν, μύστης, μυστήρια, λατ. initia = τελεΐν, τελετή, τελεστής, τελεστήριον. 
ή τελετουργική αλλαγή τοΰ status τοϋ προσώπου πού μυείται σέ μία τελετή. 
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[Ιασίων - Δήμητρα, Άγχίσης - Άφροδίτη/Ίστάρ- Gilgamesh]. Μια 
παροδική σεξουαλική σχέση, ακόμη και μεταξύ αθανάτων, δεν θα 
πρέπει να εχη τήν αξίωση ενός ίεροϋ γάμου. 

Ή μελέτη, λοιπόν, του ίεροϋ γάμου συνηγορεί στην σοβαρή ανα
θεώρηση θεωριών, πού υποστηρίχθηκαν από τήν επιστήμη ως σήμε
ρα. Ό πυρήνας τοϋ ίεροϋ γάμου συντίθεται από τις βασικές δια
στάσεις της ανθρώπινης ζωής με τίς ψυχολογικές της αναγκαίες 
προϋποθέσεις. Έτσι , ή ανθρωπολογική άποψη της τελετουργίας τοϋ 
ίεροϋ γάμου υπερισχύει σε όλες της τίς φάσεις. 

Ή ορολογία για τον ιερό γάμο, πού χρησιμοποιείται από τίς 
φιλολογικές μας πηγές, τά κείμενα, είναι ενδεικτική τών ορίων πού 
σύρονται ανάμεσα στον ιερό γάμο καί στις περιθωριοποιημένες του 
περιπτώσεις. Οί οροί: ιερός γάμος καί Θεογάμια11 χρησιμοποι
ούνται αποκλειστικά για τίς περιπτώσεις Δία-"Ήρας, τοϋ προτύπου 
της τυπικής συζυγικής ένωσης, καί "Αδη-Κόρης (Περσεφόνης), τής 
αντανάκλασης τών ανθρωπίνων συναισθημάτων, περιπτώσεις 
όπου σαφώς παρατηρούνται τά χαρακτηριστικά τοϋ ίεροϋ γάμου. 
Διαφορετικά, οί πηγές μας δέν διστάζουν να χαρακτηρίσουν το 
βιασμό ώς "μίξιν "12 (όπως στά παραδείγματα πού αναφέρθηκαν 
παραπάνω). 

ΑΔΗΣ και ΚΟΡΗ (ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ) 
Ή αρπαγή τής Κόρης στην αρχαία Γραμματεία.1 3 

Ό μϋθος πρωτοεμφανίζεται στην Θεογονία τον Ησιόδου. 1 4 Ό 
'Ομηρικός 'Ύμνος εις Δήμητρα15 είναι ή σημαντικότερη μας πηγή. 

11. Βλ. Α. Avagianou, ο.π., σ. 19-26, για τη συλλογή αρχαίων μαρτυριών για τους 
όρους ιερός γάμος καί Θεογάμια. 

12. Π.χ. Δήμητρα- Ποσειδών: Σχόλ. Λυκόφρ. 766. Σχόλ. Τ Ίλ. 23. 346. Παυσ. 8. 
42. 1-7 καί 8. 25, 4-5. Δήμητρα- Ιασίων: Ό μ . , Όδ. 5. 125- 196. Ήσ., Θεογ. 
970. 

13. Συλλογή τών παραλλαγών του μύθου: R. Forster, Der Raub und die Rückkehr der 
Persephone, Stuttgart 1874. N. J. Richardson, The Homeric Hymn to Demeter, Oxford 
1974. LIMCIV, 1, 845. Επίσης, Α. Avagianou, ο.π., σο. 119-130. 

14. Ήο., Θεογ. 913 κ.έ. 
15. Ό μ . Ύμν. εις Δημ. 417-432. 
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Ό "Υμνος περιγράφει πώς συνέβη ή αρπαγή στο Νύσιον πεδίον, 
όταν ή Κόρη μάζευε άνθη σε ένα λιβάδι με συντροφιά "παρθένων", 
των 'Ωκεανίδων νυμφών, της Αθηνάς και της "Αρτεμης. Καί ενώ 
έκοβε ενα νάρκισσο, άνοιξε ή γη, ξεπήδησε ο "Αδης με το άρμα του 
καί τήν άρπαξε. Οι κραυγές της γιά βοήθεια δεν ακούστηκαν από 
κανέναν, έκτος από τήν Εκάτη καί τον "Ηλιο· ο Δίας ήταν μακριά. 

Στην εκδοχή του μύθου άπο τον Ευριπίδη (2ο στάσιμο Ελένης)1 

εμφανίζονται δύο νέα καί σημαντικά στοιχεία: α) ή υπεράσπιση της 
άπαχθείσης από τήν 'Αθηνά καί τήν "Αρτεμη, καί β) ή παρέμβαση 
του Δία, πού με τήν αστραπή του κρατάει μακριά τις θεές, πού 
θέλουν νά καταδιώξουν τον "Αδη. Τά πολυάριθμα "Ορφικά αποσπά
σματα ακολουθούν στην περιγραφή τους τον 'Ομηρικό 'Ύμνο καί 
τον Ευριπίδη. Ή τοποθεσία, οπού έλαβε χώρα ή απαγωγή, δεν 
προσδιορίζεται σαφώς. Θεωρείται ότι πρέπει νά τοποθετηθή κοντά 
στον 'Ωκεανό. Παρόλα αυτά, ή απουσία τών αύτηκόων μαρτύρων, 
της Εκάτης δηλαδή καί τού "Ηλιου, είναι αξιοσημείωτη. Τό πρό
σωπο πού ακούει τις κραυγές της Κόρης είναι ή Δήμητρα. 

Μιά άλλη παραλλαγή τοποθετεί τον μύθο στην Σικελία. 1 7 Ή 
Κόρη ανατρέφεται στην "Εννα μαζί με τις παρθένες θεές 'Αθηνά καί 
"Αρτεμη, οπού καί οι τρεις υφαίνουν έναν πέπλο γιά τον Δία. Κατά 
τά άλλα ή πλοκή της ιστορίας είναι παρόμοια με τήν παραδεδομέ-
νη. Μιά Σικελική ιδιαιτερότητα είναι ή σχέση της Κόρης -στον μύθο 
καί στή λατρεία- με τήν πηγή Κυάνη, κοντά στις Συρακούσες, οπού 
τοποθετείται ο τόπος της Καταβάσεώς της στον Κάτω Κόσμο. Στον 
Όβίδιο 1 8 ή λίμνη κοντά στην "Εννα είναι, επίσης, ό τόπος της 
απαγωγής. Ό Όβίδιος εισάγει 'ένα νέο τόνο στην ιστορία: ή αρπαγή 
είναι ή αυθόρμητη αντίδραση της δύναμης της αγάπης άπό τήν 
οποία διακατέχεται ο θεός τού Κάτω Κόσμου. 

Α. Ώ ς σήμερα, στην επιστήμη, δύο τάσεις μπορούν κυρίως νά 
διακριθούν, όσον άφορα τήν ερμηνεία του μύθου της αρπαγής της 
Κόρης από τον "Αδη.1 9 

16. Εύρ., Έλ. 1301 κ.έ., κυρίως 1314-1319: μετά κούραν, άελλόποδες, / â μέν 
τόξοις "Αρτεμις, à δ ' / εγχει: Γοργώπις πάνοπλος, / <συνείποντο. Ζευς δ ' 
έδράνων> / αύγάζων εξ ουρανίων / αλλαν μοΐραν εκραινε. 

17. Διόδ. Σικ. 5. 2-5. 
18. Ον., Met. 5, 359 κ.έ., 409- 437 καί Ιδιου, Fast. 4. 417 κ.έ. 
19. Βλ. W. Burkert, Homo Necans, Berkeley 1983, 260 κ.έ. για συλλογή αρχαίων καί 

συγχρόνων ερμηνειών τοΰ μύθου. 
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ΑΙ. Φυσική θεωρία βλάστησης καί αγροτικού κύκλου. 
Ή πρώτη, ήδη από την αρχαιότητα (Στωικοί), ερμηνεύει το μύθο 

της Κόρης σε σχέση με τον αγροτικό κύκλο. Ή Κόρη ταυτίζεται με 
τα δημητριακά και ή απουσία της με την φύλαξη τους στο υπέδα
φος. Ή απαγωγή της είναι ή αλληγορία του κύκλου της ευφορίας 
της φύσης: ή κάθοδος της Κόρης στον Κάτω Κόσμο κάθε φθινό
πωρο ταυτίζεται με την απουσία των καρπών, οι οποίοι αναφύο
νται την άνοιξη με την άνοδο της. Ή ερμηνεία αύτη δικαιολογημέ
να έχει άπορριφθή, γιατί λεπτομέρειες, όπως π.χ. αυτές πού παρου
σιάζονται στην σπουδαιότερη μας πηγή, τον "Ομηρικό "Υμνο, δέν 
συμφωνούν με μια τέτοια ερμηνεία. Λέγεται οτι η Κόρη έμενε τεσ-
σερεις μήνες στον Κάτω Κόσμο και οκτώ μήνες στον Πάνω Κόσμοζ 
όμως τά δημητριακά βλασταίνουν μόλις λίγες βδομάδες μετά τή 
σπορά. Γύρω στην Μεσόγειο δέν μένουν στο υπέδαφος τέσσερεις 
μήνες: τά "χειμερινά σιτηρά" (σιτάρι, κριθάρι, βρόμη, σίκαλη) (αυτό 
ισχύει και γιά τήν Ελλάδα) σπέρνονται κυρίως τό φθινόπωρο 
(Νοέμβριο) και φυτρώνουν μετά από σαράντα ημέρες περίπου. 
Βλασταίνουν, λοιπόν, τό φθινόπωρο, οχι τήν άνοιξη. Ό "Ομηρικός 
"Ύμνος κατηγορηματικά τοποθετεί τήν άνοδο τής Κόρης τήν άνοιξη, 
στ.: 401. Ό μύθος, όμως, συνολικά δέν μπορεί νά ξεκινάει άπό τις 
φυσικές συνθήκες. Ποιες πράξεις του γεωργού θά μπορούσαν νά 
δώσουν ώθηση σε ουσιώδη χαρακτηριστικά του μύθου; Ή συλλογή 
λουλουδιών από τήν Κόρη στον ανθισμένο λειμώνα ή οι περιπλα
νήσεις τής Δήμητρας σέ αναζήτηση τής θυγατέρας της; 

Σχετικές είναι και οι ερμηνείες πού τόνισαν τό χθόνιο χαρακτή
ρα των λατρειών τής Κόρης και του Πλούτωνα καί τά θέματα γένε
ση, φθορά, ιερός γάμος ώς προϋποθέσεις τής νέας γένεσης. 

Α2. Ή ανθρωπολογική διάσταση του μύθου. 
Ή δεύτερη τάση έστρεψε τό ενδιαφέρον της από τή βλάστηση 

στις ανθρώπινες διαστάσεις τού μύθου, (π.χ. W. Burkert).21 Ό 
πυρήνας τής απαγωγής τής Κόρης άπό τον "Αδη είναι ενα ανθρώ
πινο δράμα, πού αποτελείται άπό καθαρά ανθρώπινα θέματα καί 

20. Σύμφωνα μέ τον Όμ. Ύμν., στ. 339-403, 445-447 ή Κόρη έμενε το 1/3 του 
έτους στον "Αδη - καί τα 2/3 στον Πάνω κόσμο. 

21. W. Burkert, Homo Necans, 259- 262· τοΰ ιδίου, Greek Religion, Oxford 1985, 
161' τοΰ ιδίου, Structure and History in Greek Mythology and Ritual, Berkeley 1979, 
138-139. 
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συναισθήματα: γάμος και θάνατος, το σενάριο τοϋ τραυματικού 
χωρισμού της μητέρας από την νεαρή κόρη, λύπη και θυμός και 
τελικά ή συμφιλίωση. Αντίθετα, σε όλες τίς ερμηνείες βλάστησης, 
ο μϋθος δεν μιλάει γιά έναν κύκλο και δεν υπάρχει νίκη πάνω στο 
θάνατο, γιατί ο "Αδης πέτυχε τον σκοπό του. "Ομως, υπάρχουν πα
ραλλαγές τοϋ μύθου της Κόρης, οπού ή σχέση μέ τήν γεωργία απου
σιάζει τελείως, π.χ. στα αναθηματικά ανάγλυφα από τους Έπιζε-
φυρίους Λοκρούς. Επίσης, στον Σουμεριακό μΰθο της "Ινάννας και 
τοϋ ταξιδιού της στον Κάτω Κόσμο, πού είναι ή αρχαιότερη γραμ
ματειακή μαρτυρία γιά μία τέτοια Κάθοδο, δέν υπάρχει καμία 
άμεση σχέση μέ τά δημητριακά, αν και ο μϋθος αυτός συνδέεται 
μέ αυτόν της Κόρης: είναι ή θυσία μιας παρθένας. Ό γάμος της 
Κόρης μέ τον "Αδη αντιστοιχεί μέ τον θάνατο της και τήν θυσία 
της, άφοϋ υπάρχει μιά σχέση ανάμεσα στον Πάνω και στον Κάτω 
Κόσμο, μεταξύ ζωής και θανάτου, καί ο θάνατος είναι ή κυρίαρ
χη άποψη τοϋ μύθου. (Γάμος = Θάνατος: στον Σοφοκλή ("Αντιγόνη) 
καί Ευριπίδη (Τρωάδες, Όρέστεια, Ιφιγένεια εν Ανλίδι).22 

'Αξιοσημείωτη είναι ή άποψη οτι ο "Αδης πρέπει νά θεωρηθή 
στείρος, σεξουαλικά αδύναμος, ενώ ή Περσεφόνη αντιπροσωπεύει 
τίς ερωτικές περιπέτειες τής εφηβείας.23 

A3. Ό μϋθος τής αρπάγης τής Κόρης καί ή σχέση του μέ τά 
Ελευσίνια Μυστήρια. 

Ό μϋθος τής αρπαγής τής Κόρης δέν ήταν μέ κανένα τρόπο 
ιδιαίτερα Έλευσινιακός. Τά Ελευσίνια Μυστήρια, εξ άλλου, δέν 
γιορτάζονταν ούτε τον καιρό τής σποράς, ούτε τής βλάστησης, ούτε 
τής συγκομιδής, αλλά ενα μήνα πριν από τήν σπορά τό φθινόπω
ρο, δηλ. τον μήνα Βοηδρομιώνα - Σέπτ./Όκτ. Ασφαλώς, κάθε 
μυστηριακή λατρεία είναι συνδεδεμένη μέ ενα μϋθο. Τά Ελευσίνια 
Μυστήρια συνδέονται μέ τον μϋθο Δήμητρας - Περσεφόνης, όπως 
αυτός ιστορείται στον 'Ομηρικό Ύμνο στη Δήμητρα, αλλά μέ τά 
στοιχεία εκείνα τοϋ μύθου πού αναφέρονται στον "πάσχοντα" θεό 
καί στά "πάθη" του. Στά μυστήρια, γενικώς, υπάρχει μιά ακολου
θία πένθους- χαράς. Τά στοιχεία αυτά στην προκειμένη περίπτωση 
είναι τά εξής: ή λύπη τής Δήμητρας λόγω τής αρπαγής τής 
Περσεφόνης τελειώνει μέ τήν επιστροφή τής Κόρης στον Πάνω 

22. Σ ο φ . , Άντ. 816, 891, 1204, 1240. Εύρ., Τρ. 307-41, Ό ρ . 1109, ΙΑ 461. 

23 . G. Devereux, Femme et Mythe, Paris 1982, 38. 
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Κόσμο (ανάλογα οι πένθιμες τελετουργίες της "Ισιδας τελειώνουν 
μέ το εύρημα τοΰ "Οσιρι, τοΰ νερού του Νείλου, κ.λπ.)· Στα μυστή
ρια υπάρχει μια διάσταση θανάτου και ή έννοια της ανάστασης 
δεν είναι καθόλου κατηγορηματική. Π.χ. δεν υπάρχει ανάσταση 
τον "Αττι· ο "Οσιρις παραμένει μέ τους νεκρούς· οι μύστες δεν 
ακολουθούν την επιστροφή της Περσεφόνης στον Πάνω Κόσμο 
κάθε χρόνο, ένα χαροποιό γεγονός για θεούς και ανθρώπους. 
Βέβαια, ή βασική ιδέα μιας μυητικής τελετουργίας είναι γενικά 
"θάνατος- αναγέννηση". Εκφράζεται τό παράδοξο της ζωής μέσα 
στο θάνατο. Ή Περσεφόνη άπήχθη από τον Θάνατο προσωποποι
ημένο και επιστρέφει δίνοντας χαρά σε θεούς και θνητούς* τα στά
χυα κόβονται, γιά να δώσουν καρπό - τό παιδί στην φωτιά καίγε
ται, για να γίνη αθάνατο. Αυτή ή πολλαπλότητα των εικόνων, πού 
υπάρχει στά Ελευσίνια Μυστήρια, δύσκολα μπορεί νά μειωθή σε 
μια καί μόνη μονοσήμαντη υπόθεση, μία τελετουργία μέ ενα δογ
ματικό νόημα, δηλ. θάνατος καί αναγέννηση τοΰ θεού καί τοΰ 
μυουμένου. 

Β. Γιά πολλούς επιστήμονες γάμος" καί απαγωγή έχουν παράλληλη 
λειτουργικότητα. Τελετές απαγωγής στους πρωτόγονους λαούς έχουν 
θεωρηθή ως στοιχείο επιβίωσης πραγματικού γάμου μέ αρπαγή. "Έτσι, 
σύμφωνα μέ τό τριμερές μοντέλο των τελετών περάσματος, ή τελετή 
απαγωγής ανήκει στην πρώτη φάση, δηλαδή στις τελετές χωρισμού. Ή 
"απαγωγή", οχι μόνο ως ένα πραγματικό γεγονός αλλά καί εννοιο
λογικά, επαναλαμβάνεται σέ κάθε μύηση, σε κάθε γάμο καί θάνατο, 
καί εκφράζει μια αλλαγή στο status των ατόμων. Ό χωρισμός τοΰ 
ατόμου άπό τις ομάδες πού άνηκε ως τήν απαγωγή του (οικογένεια, 
φυλή κ.λπ.), τις αποδυναμώνει, άλλα ενδυναμώνει εκείνες στις οποίες 
ενσωματώνεται. Ή αποδυνάμωση αυτή είναι συγχρόνως αριθμητική, 
οικονομική καί συναισθηματική. Οι τελετές απαγωγής εκφράζουν τήν 
αντίσταση των ομάδων πού χάνουν ενα μέλος τους. 

Κάποιοι έχουν διακηρύξει οτι τά συναισθήματα τής νύφης είναι 
άνευ σημασίας· αυτοί πού επηρεάζονται άπό τον χωρισμό της είναι 
οι συγγενείς της. "Αλλοι, αντιθέτως, τονίζουν τήν ψυχολογική διά
θεση τής νύφης. Πάντως, πρέπει νά δεχθούμε τις τελετές απαγωγής 
ως τήν δραματοποίηση τής μεταφοράς τής γυναίκας άπό τή μιά 
ομάδα στην άλλη. 

Στην αρχαία Ελλάδα, τόσο στον μυθολογικό, οσο καί στον 
πραγματικό γάμο, υπάρχει τό μοτίβο τής απαγωγής. Στην Σπάρτη, 
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άλλα και σέ άλλες ελληνικές πόλεις, έχομε παρωδία-άπαγωγή στις 
γαμήλιες τελετές.24 Στην μυθολογία αντιστοίχως υπάρχουν οι περι
πτώσεις Θέτιδας - Πηλέα και Κάδμου-Άρμονίας. 

Γ. Ή απαγωγή της Κόρης: Τό μυθολογικό πρότυπο της δραμα
τοποίησης της "πρώτης φοράς" της νύφης στο γάμο. 

Είπαμε παραπάνω οτι ή νύφη είναι το επίκεντρο της γαμήλιας 
διαδικασίας και το πρόσωπο πού υφίσταται τήν μεγαλύτερη μετα
μόρφωση. Κατά τήν άποψη μου, το μυθικό πρότυπο της απεικονί
ζεται στην απαγωγή της Κόρης από τον "Αδη. Τό γεγονός του πρό
ωρου γάμου με έναν άγνωστο σύζυγο, κατά διαταγήν ενός αναί
σθητου καί ψυχρού πατέρα, καθώς και ο τραυματικός αποχωρισμός 
μάνας καί κόρης, βρίσκονται παράλληλα στον ανθρώπινο γάμο και 
σέ αυτόν της Κόρης. Ό χωρισμός της νύφης από τό οικείο της 
περιβάλλον αρχίζει μετά άπό τό γαμήλιο συμπόσιο. Ή νυφική 
πομπή είναι ή αρχή της πραγματικής μετάβασης της στή νέα της 
κατάσταση. Γιά τό νέο κορίτσι-νύφη είναι ή αίσθηση καί πραγμα
τοποίηση της "απαγωγής" της άπό τήν προηγούμενη ζωή της παρ
θενίας καί συγχρόνως τό σημάδι οτι ή τελετουργική διαδικασία της 
"θυσίας" της έχει αρχίσει. 'Αρχίζει νά αντιλαμβάνεται τήν θέση της 
ως "θυσιαστηρίου θύματος" καί επομένως νά πολιορκείται άπό τον 
φόβο "της πρώτης φοράς". Ό πατέρας της είναι τό μόνο πρόσωπο 
πού συγκατατίθεται στην αναχώρηση της,26 πού είναι οδυνηρή γιά 
τήν ίδια. "Ομως, τά προσωπικά της συναισθήματα είναι χωρίς 
σημασία γιά τους άλλους, εκτός άπό τήν μητέρα της. Τό νέο κορί
τσι αισθάνεται οτι έχει έκδιωχθή καί προδοθή.2 7 Ή νύφη δεν είχε 
καμία δύναμη νά αποφασίσει γιά τήν δική της μοίρα. Ά π ό αυτήν 
τήν άποψη, τό status της ήταν παρόμοιο προς εκείνο της κόρης, πού 
έχει άπαχθή. "Ετσι, οι μύθοι απαγωγής εξέφραζαν οχι μόνο εξωτε
ρικές κοινωνικές αξίες, άλλα επίσης σηματοδοτούσαν τήν προσω
πική εμπειρία της νύφης. Ή απαγωγή της Περσεφόνης είναι μιά 
αντανάκλαση τελετής πραγματικού γάμου. Ή νύφη οπισθοχωρεί 

24. Πλουτ., Ανκ. 15. 3. Δίον. 'Αλικ., Ρωμ. Άρχαιολ. 2. 30. 5. 
25. Θέτις - Πηλέας: Σχόλ. Πινο., Νεμ. 4. 81 a, e = Φερεκύδης Άθ., FGrHist 5 9 ,1 

a. Άπολλόδ. 3. 168. Κάδμος- 'Αρμονία: Έφορος, FGrHist 70 F 120. 
26. Μέν., Σαμ. 726- 27. 
27. Σοφ., Τηρεύς, TGF 524 (Nauck) = F 583 TrGF (Radi, 4, 439): ώθούμεθα εξω καί 

διεμπολώμεθα. 
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μπροστά στον ξένο γι' αυτήν σύζυγο της, όπως σε σκιά θανάτου. 
"Οταν φθάνει, όμως, στο σπίτι τοΰ γαμπροΰ, ακολουθεί ή "αναγέν
νηση". Χωρίς αμφιβολία, απαγωγή, γάμος και θάνατος συνυφαίνο
νται ως ουσιαστικά στοιχεία στην ιστορία της απαγωγής τής Κόρης. 
'Αναζητώντας τις βαθύτερες αιτίες γιά να έξηγήσωμε το στοιχείο 
τοΰ "σόκ" κατά τήν στιγμή τής αναχώρησης του νυφικού άρματος, 
θά υπέθετα ότι ή αρπαγή τής Κόρης σημαίνει τό εννοιολογικό 
δράμα τής "πρώτης φοράς" στον γάμο, πού γίνεται ορατό στις 
τελετές μετάβασης, όταν ή νύφη "απάγεται" άπό τον γαμπρό με τό 
άρμα κατά τήν νυφική πομπή. Σέ αυτό τό μυθολογικό πλαίσιο 
μπορεί νά βρή εφαρμογή τό μοντέλο τών τελετών περάσματος με 
τήν τριμερή δομή του (χωρισμός, μετάβαση, ενσωμάτωση ), τόσο 
στο επίπεδο τοΰ μύθου, όσο και στο επίπεδο τής τελετής καί τών 
καλλιτεχνικών αναπαραστάσεων. 

Ή εφαρμογή τοΰ ερμηνευτικού μοντέλου "Rites of Passage" στον Μΰθο. 
Χωρισμός. 

1) Ό ανθισμένος λειμώνας : Ό 'Ομηρικός 'Ύμνος τον τοποθετεί 
στο Νύσιον πεδίον (Καρία). Ό ανθισμένος λειμώνας έχει ερμη
νευθεί ως νυφική κλίνη, γιατί συνδυάζει τή χάρη τής θηλυκής νεό
τητας με τό γονιμικό δυναμισμό τής φύσης ή ως τό αρχέτυπο σύμ
βολο τής αθωότητας τής φύσης. 

2) Παιχνίδια : 2 9 Ή Κόρη εΐναι ακόμη παιδί* "το καλόν άθυρμα", 
τό ωραίο παιχνίδι, τήν εξαπατά. Αυτό δείχνει τήν αθωότητα της, 
λόγω τοΰ νεαρού τής ηλικίας της. 

3) Φίλες : Ή Κόρη έπαιζε με τις νύμφες 'Ωκεανίδες, πού είναι 
κοϋραι par excellence καί ή Κόρη είναι ή αρχηγός τους, ή Κούρη. 
Στον "Ορφικό Ύμνο τήν συντροφιά τής Κόρης τήν αποτελούν οι 
"Ώρες,31 ενώ στον 'Ομηρικό "Ύμνο στη Δήμητρα, στην Ελένη τού 
Ευριπίδη καί στον ιστορικό Τίμαιο προστίθενται οι 'Αθηνά καί 
"Αρτεμη.32 Είναι σημαντικό οτι ή Κόρη αποκόπτεται από τις φίλες 

28. Βλ. ο.π. σημ. 14. "Αλλες πηγές: Σικελία-Τννα, Συρακούσες η Ελευσίνα, Λέρνα 
και άλλου 

29. Όμ. Ύμν. εις Δημ. 5- 7. Πάμφος παρά Παυσ. 9. 31. 9. 
30. Όμ. 'Ύμν. εις Δημ. 417- 28. 
31. Όρφ. Ύμν. XXIX 9, Kern, Όρφ., Άπ. 49, II 17- 27. 
32. Όμ. Ύμν. εις Δημ. 424. Εύρ., Έλ. 1315- 16. Τίμαιος, FGrHist 566, , 164, 3. 
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της, άφοϋ οι φίλες αποτελούν ενα σπουδαίο μέρος τοϋ πλαισίου 
της ανατροφής μιας γυναίκας. Επομένως, οι φίλες της Κόρης 
εκφράζουν το παρθενικό status τοϋ ατόμου. 

4) Το όνομα 'Κόρη' για την Περσεφόνη : Το ερώτημα δεν είναι 
αν Κόρη και Περσεφόνη είναι μία η δύο θεές. Αναμφιβόλως είναι 
ταυτόσημες. Τό όνομα 'Κόρη' παρά ταϋτα, έχει κεντρίσει τό ενδια
φέρον των επιστημόνων.33 Ή Κόρη αντιπροσωπεύει την ήρεμη και 
φιλική κόρη της Δήμητρας, ενώ ή Περσεφόνη τήν Κυρία τοϋ Κάτω 
Κόσμου. Τό όνομα 'Κόρη', πού είναι ουσιαστικά συνώνυμο τοϋ 
'παρθένος',34 σηματοδοτεί τό νεανικό και παρθενικό παρελθόν της 
νύφης, από τό οποίο αυτή αποχωρίζεται κατά τήν αρπαγή της από 
τό μελλοντικό σύζυγο της. 

Εορταστικές Εκδηλώσεις. 
Ή ανθολογία της Κόρης γιορταζόταν στην εορτή Άνθεσφόρια, 

στην Σικελία. Μιά παρόμοια εορτή αναφέρεται στο Ίππώνιον της 
Κάτω Ιταλίας και στην Νύσα της Μ. 'Ασίας. Τά Άνθεσφόρια 
λάβαιναν χώρα τήν άνοιξη. 

Μετάβαση 
1) Ό νάρκισσος : 3 6 Χρησιμοποιείται ως δέλεαρ στην αρπαγή 

της Κόρης. Ή εξαπάτηση τοϋ θηλυκού είναι συνηθισμένη μέθοδος 
στην απαγωγή. Ό νάρκισσος θά μπορούσε νά ειδωθεί ως ενα 
ανδρικό φαλλικό σύμβολο, όπως ακριβώς ο μαλακός λειμώνας 
αντιπροσωπεύει τό γυναικείο. Ό νάρκισσος πρέπει νά συσχετισθή 
με τήν νάρκη. 

2) Χάσμα γης:31 Είναι ενα κύριο στοιχείο σε πολλές παραλλαγές 
τοϋ μύθου και δηλώνει τήν δραματική μετάβαση από τήν ειρηνική 
σκηνή της συλλογής λουλουδιών στον Κάτω Κόσμο. 

33. L. R. Farnell, Cults, III, Oxford 1907,120. G. Zuntz, Persephone, Oxford 1971, 75- 83. 
34. Β. Lincoln, The Rape of Persephone: A Greek Scenario of Women's Initiation, 

HThR 72 (1979) 223- 235. 
35. Σικελία: Poll. 1. 37. "Ιππώνιον: Στράβ. 6. 1.5. Νύσα Μ. Ασίας: Στράβ. 14. 1. 

45. 
36. Όμ. Ύμν. εις Δημ. 8-16, 878. Πάμφος παρά Παυσ. 9. 31. 9. 
37. Όμ. "Υμν. εις Δημ. 16. Στη Σικελική παραλλαγή τοϋ μύθου είναι μία σπηλιά. 
38. Όμ. "Υμν. είς Δημ. 9, 30, 77. 
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•20 

3) Ζευς: Ή συμπεριφορά του μας θυμίζει την συμπεριφορά τοϋ 
'Αθηναίου πατέρα στον γάμο της κόρης του, πού ή συγκατάθεση του 
ήταν αναγκαία για τη νομιμότητα του.Ή απαγωγή της Κόρης είναι 
σχέδιο τοϋ Δία. Ό ρόλος του τονίζεται περισσότερο σε μεταγενέ
στερες αφηγήσεις (π.χ. στους Ευριπίδη, Απολλόδωρο)3 9 καί οχι τόσο 
στον 'Ομηρικό Ύμνο εις Δήμητρα. Ή γνώμη τοϋ Δία για τό τί ήταν 
καλό για τήν Κόρη είναι τελείως αντίθετη από εκείνη της Δήμητρας. 
Για να τό κατανοήσουμε, πρέπει να λάβωμε υπ' όψιν μας ενα βασικό 
γεγονός της ελληνικής ιδεολογίας περί συγγένειας: για τους Έλληνες 
υπήρχε μια βαθιά διαφορά μεταξύ μητέρας - πατέρα: ή πρώτη ήταν 
ο βιολογικός γονέας, ενώ ο δεύτερος εθεωρείτο ο κοινωνικός γονέ
ας, δηλαδή αυτός πού έδωσε και συνεχίζει νά δίνη στά παιδιά του 
τήν θέση τους στην κοινωνία. Σάν μέρος αύτοϋ τοϋ ρόλου του, ο 
έλληνας πατέρας κανόνιζε τους γάμους των παιδιών του. Ή συμ
μαχία τοϋ Δία με τον αδελφό του "Αδη συμβολίζει τίς κρυμμένες 
έχθρες εναντίον μιας σειράς γυναικών (εδώ της μάνας και της κόρης 
της), πού αντιτίθενται στους άνδρες, τους κυρίαρχους στην οικογέ
νεια, σε αυτούς πού με τον γάμο παίρνουν τήν νύφη μακριά από 
τον οικογενειακό της κύκλο, μέσα στον όποιο έχει μεγαλώσει. Ή 
συμμαχία άπό τήν πλευρά τών γυναικών έχει και αντίθεση οικονο
μική απέναντι στον πατέρα και στον γαμπρό, άφοϋ ο τελευταίος 
πληρώνει προίκα στον πρώτο γιά τήν νύφη. 4 0 

4) Δήμητρα :4 1 Ό ρόλος της αντιστοιχεί σε εκείνον της μητέρας της 
νύφης στον ανθρώπινο γάμο. Είναι τό πρόσωπο πού κατ' εξοχήν 
επηρεάζεται από τον χωρισμό με τήν κόρη της. 'Εξ άλλου, στην 
καρδιά αύτοϋ τοϋ πασίγνωστου μύθου βρίσκεται ο δεσμός μάνας-
κόρης, ένας δεσμός πού διακόπηκε με τήν αρπαγή της Κόρης και 
επανορθώθηκε με τήν επιστροφή της. Ή αρπαγή της Κόρης έγινε εν 
αγνοία της ή χωρίς τή συγκατάθεση της. Σέ κάποιες μεταγενέστερες 
καλλιτεχνικές αναπαραστάσεις ή Δήμητρα είναι παρούσα καί κατα
διώκει τον "Αδη ή είναι εκεί κοντά καί βλέπει τον "Αδη νά εξαφα
νίζεται με τήν κόρη της. 'Αλλά δεν έχει σημασία αν είναι άποΰσα 
ή οχι: αύτη, ή μάνα, δεν έχει καμιά δύναμη νά άποτρέψη τον πατέ
ρα της κόρης της άπό τό νά άποφασίση αυτός τήν μοίρα της. 

39. Ε ύ ρ . , Έλ. 1317. Ά π ο λ λ ό δ . 1.5. 1. 

40. Βλ. Ρ. Friedrich, The Meaning of Aphrodite, The Univ. of Chicago Press 1978, 164. 

41. Όμ. Ύμν. είς Δημ. 4, κ υ ρ ί ω ς 72. 



«ΙΕΡΌΣ ΓΆΜΟΣ» ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΊ ΡΟΛΌΙ 95 

5) Το άρμα : Ε ίναι λογικό οτι ó "Αδης θα έπρεπε να έχη ενα 

άρμα, όταν άπαγάγη την Κόρη. 

6) Οι κραυγές καί οι ικεσίες της Κόρης προς τον πατέρα της : 4 3 

Στις ' Ι ν δ ο ε υ ρ ω π α ϊ κ έ ς κοινωνίες ή κραυγή για βοήθεια είναι ενα 

σημαντικό στοιχείο τοϋ πρωτόγονου δικαίου, ιδιαίτερα σε περιπτώ

σεις απαγωγής, ο π ο ύ αν δεν ύπάρχη κραυγή, τότε οι ικεσίες τοϋ 

άπαγομένου καθίστανται ανίσχυρες. Κατά τήν άποψη μου, οι κραυ

γές της άπαγομένης προς τον πατέρα της και οχι π ρ ο ς τήν μάνα 

της αποτελούν μια εμφατική επιβεβαίωση οτι ο π α τ έ ρ α ς της είναι 

υπεύθυνος για τήν τωρινή κατάσταση της. Παρατηρούμε, βέβαια, τήν 

πικρή ειρωνεία: πιασμένη σέ μιά π α γ ί δ α α π ό τον ί δ ι ο τον Δία, ή 

Κόρη καλεί αυτόν σέ βοήθεια. 

7) Ό γαμπρός είναι θείος της νύφης ("πατροκασίγνητος"):44 [Είναι 

και " μητροκασίγνητος ", αδελφός της Δήμητρας: Θεογονία Ησιόδου/ 

Κρόνος, Ρέα]. Τέτοιοι γάμοι δέν είναι άγνωστοι στην ελληνική 

μυθολογία (π.χ. 'Αλκίνοος + Άρήτη, Ί α π ε τ ό ς + Κλυμένη, Κρηθεύς 

+ Τυρώ, "Ορθός + Χίμαιρα, Ή λ ε κ τ ρ ύ ω ν + Ά ν α ξ ώ , Βούτης + 

Χθόνια, Φινεύς + Α ν δ ρ ο μ έ δ α ) . Ό "πατροκασίγνητος " γαμπρός 

είναι μιά περαιτέρω απόδειξη οτι ol γάμοι ήταν δ ιακανονισμοί 

μεταξύ άνδρων. 

8) Ή νύφη είναι "άέκουσα":45 Ή λέξη "άέκουσα" (=χωρίς τή 

θέληση της) πρέπε ι να συνδέεται με το ρήμα ήρπαξεν, τό καθιερω

μένο ρήμα π ο ύ χρησιμοποιε ίται γ ιά τήν απαγωγή και τονίζει τή 

βιαιότητα της επίθεσης. Ή α ρ π α γ ή της Κόρης α π ό τον "Αδη είναι 

μιά μεταφορά γ ιά τήν δήλωση της ψυχολογικής απόστασης, π ο ύ 

χωρίζει ενα κορίτσι π ο ύ έχει άπαχθή α π ό τήν οικογένεια του. 

Εορτές 

'Αναφέρονται τά Θεογάμια στην Σικελία 4 6 καί στην Ν ύ σ α . 4 7 Στίς 

42. Στον Πίνδ., Άπ. 37 Sn. καί παρά Παυσ. 9. 23. 4 ò "Αδης ονομάζεται χρυ-
σήνιος εξαιτίας της αρπάγης της Κόρης. 

43. Το ρήμα ίάχησε αναφέρεται επανειλημμένα στον Όμ. Ύμν. στη Λήμ. 19, 
27, 39, 57, 67, 432. 

44. Όμ. 'Ύμν. εις Δημ. 31. 
45. Όμ. Ύμν. εις Δημ. 19, 72, 413. 
46. Poll. 1. 37. 
47. 5GD/3661, 11. 
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Συρακούσες απαντούν δύο εορτές σχετιζόμενες αποκλειστικά με την 
Κόρη και τη λατρεία της: α) στην Κυάνη πηγή, κοντά στις 
Συρακούσες και β) τό "Κόρης Καταγωγή", μνημονευόμενο μόνο 
από τον Διόδωρο. Αυτά τα δύο μπορεί να ταυτίζωνται. Ό 
Πλούταρχος αναφέρει γενικά τά "Κόρεια". Ή "Κόρης Καταγωγή" 
γιορτάζεται λίγο πριν την συγκομιδή. Στην 'Αττική αναφέρονται τά 
"Προχαιρητήρια" ή "Προσχαιρητήρια". 

Το ε ι κ ο ν ο γ ρ α φ ι κ ό μ ο ν τ έ λ ο 
Στην τέχνη απεικονίζονται οι τελετές μετάβασης καί ενσωμάτω

σης. Τό πιο ενδιαφέρον corpus αποτελούν οι πίνακες από τους 
Έπιζεφυρίους Λοκρούς48 της Κάτω Ιταλίας. Είναι πήλινες πλάκες 
με ανάγλυφες θρησκευτικές παραστάσεις, πού προέρχονται άπό το 
Ιερό της Κόρης, χρονολογούμενο στον 5ο αι. π.Χ. Οι πίνακες δεί
χνουν μιά αξιοσημείωτη ανάμειξη μυθικών καί τελετουργικών στοι
χείων. 

ν / 49 

Τελετές μετάβασης 
Γενικοί τύποι 

1) Βίαιη απαγωγή μέ άρμα. Ό "Αδης πάνω στο άρμα καλύπτει 
τήν Κόρη μέ το ένα ή μέ τά δύο του χέρια. 5 0 

2) Ό "Αδης εξω από τό άρμα καλύπτει τήν Κόρη μέ το ένα ή 
μέ τά δύο του χέρια.5 1 

3) Ό "Αδης μεταφέρει τήν Κόρη πάνω στον ώμο του. 5 2 

4) Ό "Αδης μεταφέρει τήν Κόρη κρατώντας την κάτω άπό το 
χέρι του. 

Ή εικονογραφία της αρπαγής της Κόρης καί ή σχέση της μέ τήν 
ανθρώπινη τελετή του γάμου μέσω απαγωγής απεικονίζεται ολοζώ
ντανα στους πίνακες των Λοκρών. Αυτοί δείχνουν τήν απαγωγή 
ενός νεαρού κοριτσιού εϊτε άπό ένα γενειοφόρο άνδρα ή άπό ενα 
νέο. Ό γενειοφόρος απαγωγέας, χωρίς αμφιβολία, είναι ο "Αδης, 
πού αρπάζει τήν Περσεφόνη μέ ένα φτερωτό άρμα. Ή Κόρη καί ο 

48. Βλ. κυρίως Η. Prückner, Die lokrischen Tonreliefs, Mainz 1968. Ch. Sourvinou-
Inwood, The Young Abductor of the Lokrian Pinakes, BICS 20 (1973) 12- 21. 

49. L/MC, Hades: 82-120, Demeter: 310- 327. 

50. Πίνακες Λοκρων. LIMC, Hades: 64, καί Hades: 84, 85, 86, 88, 89, 90, 92, 94, 

100, 101, 102, 103, 110, 111, 115, 116. Demeter: 312. 

5 1 . LIMC, Hades: 78, 104 [Βεργίνα], 105, 106, 107, 108, 112, 113. 
52. LIMC, Demeter: 302. 
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"Αδης εμφανίζονται επίσης στίς "homage" η "ricevimenti" σκηνές, 
στην επικράτεια του "Αδη. 

Ό δεύτερος τύπος των πινάκων από τους Αοκρούς έχει ένα νέο, 
αγένειο απαγωγέα, γυμνό, φορώντας μόνο ενα μανδύα, και το άρμα 
σύρεται από φτερωτά ή κανονικά ζώα. 

Ή ταύτιση του νεαρού απαγωγέα είναι αμφιλεγόμενη, αν και οι 
επιστήμονες συμφωνούν ότι οι σκηνές ανήκουν στην λατρεία και 
το μύθο της Περσεφόνης, παρά τίς διάφορες ερμηνείες πού έχουν 
προτείνει. Κατά την Sourvinou-Inwood, οι σκηνές μέ τον νεαρό 
απαγωγέα δέν είναι μυθολογικές, αν και ακολουθούν τό εικονο
γραφικό μοντέλο της απαγωγής της Κόρης. Ό νεαρός απαγωγέας 
είναι ή ιδανική αναπαράσταση τού Αόκριου γαμπρού και ή ίδια ή 
σκηνή είναι ή συμβολική απεικόνιση ενός Αόκριου γάμου μέσω 
απαγωγής, αφιερωμένη στην θεά Περσεφόνη, πού μέ απαγωγή έγινε 
γυναίκα τού "Αδη. 

Τό πιο εντυπωσιακό στοιχείο στους πίνακες των Λοκρών είναι 
τό γεγονός οτι ή μυθολογική τους εικονογραφία είναι άρρηκτα συν
δεδεμένη μέ ενα τελετουργικό πλαίσιο. Υπάρχει μιά ανάμιξη θεϊκού 
(ο μύθος τής αρπαγής τής Κόρης) και ανθρώπινου (ή γαμήλια 
τελετή μέσω απαγωγής). Τά μοτίβα απαγωγής, γάμου και θανάτου 
είναι οι έννοιες πού ανήκουν στις λατρείες Περσεφόνης και 
Αφροδίτης στους Αοκρούς· αλλά θά έπρεπε νά θεωρηθούν οτι 
αντανακλούν τήν πραγματικότητα τής καθημερινής ζωής. 

Μέ έναν άλλον τύπο τό ψυχολογικό αδιέξοδο τής νύφης μπρο
στά στην "πρώτη φορά" πού πλησιάζει εμφανίζεται ώς μία γαμήλια 
πομπή, κατά τον παραδοσιακό τρόπο. Ή ανωμαλία των περιστά
σεων, πού κυριαρχείται από τήν σοκαρισμένη νύφη, αποκτά νομι
μότητα μέσω τής παράδοσης, πού ταιριάζει στίς γαμήλιες τελετές. 
"Ετσι, τά απαραίτητα στοιχεία τής αναχώρησης τού νυφικού άρμα
τος είναι παρόντα: ή παρουσία τού Ερμή ώς προηγητή, ή μητέρα 
τής νύφης (ή Δήμητρα), οι δάδες. Ή παρουσία τής μητέρας αντα
νακλά τήν υπευθυνότητα της και δραματοποιεί τον προστατευτικό 
της ρόλο κατά τίς τελευταίες στιγμές τού παρελθόντος τής κόρης 
της. Οι δάδες μπορεί νά είναι βοηθητικά μέσα στην προστασία τής 
νύφης κατά τό πέρασμα της από τήν μία εστία στην άλλη. Τό φως 
και ή ζεστασιά τους σέ συνδυασμό μέ τήν παρουσία τής μάνας 
μπορούν νά κατανοηθούν ώς μιά ανακουφιστική, ισόρροπη δύναμη 
προς τά προσωπικά συναισθήματα και εμπειρίες τής νύφης. Τό φως 
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τους, επίσης, μας οδηγεί στην νυκτερινή τελετή, κατά τήν όποια 
¿πραγματοποιείτο ή γαμήλια πομπή και ή μετάβαση της νύφης από 
το πατρικό της σπίτι σε αυτό τοϋ γαμπροϋ. 

"Αλλα μέλη της νυφικής συνοδείας είναι ή Εκάτη, "Αθηνά, 
"Αρτεμη, Ζευς και "Ηλιος - σύμφωνα με τήν γραμματειακή μαρτυ
ρία- και οι Αφροδίτη, "Ερως καί Άπόλλλων. 

Εφαρμογή τον ερμηνευτικού μοντέλου "rite of passage" στην τοιχο
γραφία της αρπαγής τής Κόρης στον "Τάφο τής Περσεφόνης" στην 
Βεργίνα (3ο τέταρτο τοϋ 4ου αι. π.Χ.- έργο τοϋ ζωγράφου 
Νικόμαχου).53 

Ι) Ή τρομαγμένη καθιστή μορφή πίσω από το άρμα: Κυάνη ή 
Ώκεανίδα; 

Ό Μανόλης Ανδρόνικος στην πρώτη προσέγγιση τοϋ θέματος 
υποστηρίζει με κάποιους δισταγμούς οτι πρόκειται για τήν Κυάνη, 
φίλη τής Περσεφόνης,54 ενώ στην δεύτερη για Ώκεανίδα, ως 'συνό-
ψιση' όλων των Ωκεανίδων.5 5 

Κατά τήν άποψη μας, πρέπει νά άπορριφθή οπωσδήποτε ή ταύ
τιση τής μορφής με τήν Κυάνη. Ή Κυάνη είναι πηγή στίς 
Συρακούσες, όπου έλαβε χώρα ή αρπαγή τής Κόρης καί όπου οι 
Συρακόσιοι τελούσαν μεγάλο πανηγύρι για τήν "Καταγωγή" τής 
Κόρης μέ ιδιωτικές καί δημόσιες θυσίες· 5 6 Πουθενά άλλου στην 
γραμματεία ή Κυάνη δεν αναφέρεται ως πρόσωπο. 

Πρόκειται, λοιπόν, γιά μία Ώκεανίδα, πού αντιπροσωπεύει όλες; 
"Ισως, άλλα συντρέχουν άλλοι παράγοντες πού αναιρούν τό αφηρη
μένο status τής Ώκεανίδας. 

Στον μϋθο τής αρπαγής καί στην δομή του, πού αντιστοιχεί στίς 
τελετές χωρισμού, αναφέρονται οι 'Αθηνά καί "Αρτεμη ('Ομηρικός 
'Ύμνος εις Δήμητρα, Τίμαιος, 'Ελένη τον Ευριπίδη). Στο τμήμα τοϋ 
μύθου, πού αντιστοιχεί στίς τελετές μετάβασης, αναφέρονται ή 
Εκάτη, πού άκουσε τις φωνές τής Κόρης ('Ομηρικός Ύμνος εις 

53. Μ. 'Ανδρόνικος, Βεργίνα. Οι βασιλικοί τάφοι καί οι άλλες αρχαιότητες, 
'Αθήνα 1984 καί τοϋ Ιδιου, Βεργίνα Π. Ό τάφος τής Περσεφόνης, 'Αθήνα 
1994. 

54. Μ. 'Ανδρόνικος, Βεργίνα, 1984, σ. 48. 
55. Μ. 'Ανδρόνικος, Βεργίνα Π, 1994, σ. 72. 
56. Διόδ. Σικ. 5. 4. 4 = Τίμαιος, FGrHist 566, F 164 καί Διόδ. Σικ. 5. 4. 2. 
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Δήμητρα) καί ή Άθηνα, πού οπισθοχωρεί από τις βροντές και 
αστραπές τοΰ Δία ('Ορφικά αποσπάσματα και 2° στάσιμο Ελένης 
Ευριπίδη). 

Το ενδεχόμενο να απεικονίζεται ή Εκάτη απορρίπτεται για δύο 
λόγους: α) γιατί στην αγγειογραφία ή Εκάτη είναι κυρίως μπροστά 
από το άρμα η το οδηγεί ή είναι μαζί μέ τον Έρμη κρατώντας 
δάδες5 7 και β) γιατί ή μορφή εδώ είναι τρομαγμένη. 

Είναι ή "Αρτεμη ή ή Άθηνα; Στις απεικονίσεις σε αγγεία το 
άρμα ακολουθείται πολλές φορές από τίς Άθηνα καί Άρτεμη και 

co 

οχι από τίς Ωκεανίδες. Στην τοιχογραφία της Βεργίνας η παρου
σία τοΰ κεραυνού τοΰ Δία γιά τον όποιο δεν υπάρχει αμφιβολία, 
κατά τον Μανόλη Ανδρόνικο, συνηγορεί υπέρ της ταύτισης τοΰ 
προσώπου μέ την Άθηνα. 

Σέ μιά λεκανίδα από την Καμπάνια της Κάτω 'Ιταλίας, τώρα στην 
Βασιλεία (4ο τέταρτο τοΰ 4ου αι. π.Χ.), τό άρμα οδηγείται από τον 
Έρμη καί ακολουθείται από την Άρτεμη. Ή Άθηνα οπισθοχωρεί 
τρομαγμένη άπό τον κεραυνό τοΰ Δία.5 9 

Ενσωμάτωση στο Μύθο 
1) Το όνομα Περσεφόνη : Ή παρθενικότητα της έχει χαθη· τό 

όνομα "Κόρη", πού κυριολεκτικά σημαίνει "παρθένος", δέν έχει 
πιά κανένα νόημα. Αντικαθίσταται από τό "Περσεφόνη". Έξ άλλου, 
στον 'Ομηρικό "Υμνο εις Δήμητρα, τό κείμενο ποτέ δέν ονομάζει 
την θυγατέρα της Δήμητρας "Περσεφόνη", έως τήν στιγμή πού ô 
Έρμης στέλνεται ώς αγγελιαφόρος άπό τον Δία, γιά νά τήν φέρη 
πάνω στην γη, δηλαδή τήν στιγμή πού ή μύηση της έχει τελειώσει. 
Μετά, αυτή πάντοτε φέρει τό νέο της όνομα, μέ μιά μόνο εξαίρε
ση: ó Δίας τήν αποκαλεί "Κόρη", όταν αναφέρεται στον χρόνο πού 
θά μένει μέ τον Ά δ η στον Κάτω Κόσμο. Έτσι , φαίνεται οτι πριν 
άπό τήν διαμονή της μέ τον Ά δ η ή Περσεφόνη δέν είχε κύριο 
όνομα, οντάς γνωστή μόνο άπό τό status της: Κόρη, 'ή παρθένος'. 
Επίσης, καί οί τραγικοί Ευριπίδης καί Καρκίνος αναφέρονται 
στην Περσεφόνη ώς "άρρητον κόρην ', όταν μιλούν γι ' αυτήν κατά 

57. LIMC, Hades: 81, 84, 86, 90. 
58. LIMC, Hades: 91, 93, 94, 97, 110, 111, 115, 119. 
59. LIMC, Hades: 91 = Artemis: 1988* - Erechtheus: 47 b. / επίσης. Hades: 107, 

2° μισό 3ο υ αι. π.Χ. 
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τον χρόνο της απαγωγής της, μέ την έννοια οχι οτι το όνομα της 
ήταν μυστικό, ανομολόγητο, άλλα μάλλον οτι αύτη δεν έχει όνομα. 
Μια τέτοια αλλαγή ονόματος, όταν χάνεται το παρθενικό status, 
είναι- ενα κανονικό χαρακτηριστικό σε μυητικές τελετουργίες σέ 
πολλούς λαούς. 

2) Γαμπρός και νύφη κάθονται μαζί στο νυφικό κρεβάτι (ημέρα 
έπαυλίων): Κατά την ημέρα των έπαυλίων - την επομένη ημέρα του 
γάμου- προσφέρονταν δώρα στην νύφη και στον γαμπρό. Άλλα τό 
επίκεντρο είναι πάλι ή νύφη και οι γυναίκες γύρω της. Οι σκηνές 
έπαυλίων στην αγγειογραφία είναι κατεξοχήν γυναικείες. Ή απει
κόνιση της καθιστής νύφης ερμηνεύεται ώς μιά συμβολική ένδειξη 
της κυριαρχίας της στο νέο της σπίτι. 

3) Ή αποκατάσταση μετά τήν απαγωγή: Προσπάθειες εκ μέρους 
του γαμπροί) νά κάνη τήν νέα κατάσταση της νύφης λιγότερο 
οδυνηρό γι ' αυτήν. Αυτό γίνεται μέ δύο τρόπους: 

α) Ό "Αδης χαμογελάει ("μείδησεν άρρύησιν "), γνωρίζοντας τί 
θα ακολουθήσει, αλλά και βέβαιος οτι δεν θά χάσει τελικά τήν 
Περσεφόνη. Ό "Άδης κανονικά είναι "άμείδητος ". 

β) Ό λόγος του Ά δ η 6 1 προς τήν Περσεφόνη είναι παρηγορητι
κός, περιέχει μία consolatio. Ή ομιλία του προς αυτήν αποβλέπει 
στην συμφιλίωση και σέ δώρα! 6 Παρά ταύτα, ή επιστροφή της 
Περσεφόνης στην μητέρα της δεν είναι μιά μόνιμη επιστροφή στο 
παρελθόν. 'Απλώς σημαίνει οτι ή νύφη, "πού έχει άπαχθή", δεν 
είναι εντελώς αποκομμένη άπό τήν μητέρα της μετά τον γάμο. Αυτό 
υποδηλώνει μιά πολικότητα: ή μητέρα της νύφης είναι τό πρόσωπο 
πού υποφέρει περισσότερο άπό οποιονδήποτε άλλον άπό τον χωρι
σμό της κόρης της. Τώρα, είναι αυτή πού έχει τό δικαίωμα νά χαρή 
τήν επανένωση μέ τήν κόρη της. Επομένως, τά λόγια του Ά δ η 
προς τήν Περσεφόνη είναι διφορούμενα ώς προς τό εάν αυτή θά 
επιστρέψει στον Πάνω Κόσμο, ενώ θά παραμείνη σύζυγος του. 

γ) Ό Άδης υπόσχεται στην Περσεφόνη τρία πράγματα: 
1) κυριαρχία σέ όλα τά πράγματα, οσα ζουν και κινούνται πάνω 

στή γη, 2) τις μεγαλύτερες τιμές ανάμεσα στους αθανάτους και 3) 

60. Κυρίως ΑΠ 1. 439. 3 και Claud., RP 2. 313-14. 
61. Ό μ . Ύμν. εις Δημ. 360-9. 
62. Ά λ λ α παραδείγματα στή γραμματεία: Όμ., Όδ. 11. 248 και Ήσίοδ., Απ. 

31. Κυρίως Όμ. Ύμν. εις Αφρ. 193 κ.έ. 
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το δικαίωμα να τιμωρή γιά πάντα όσους την εξαπατούν, δέν την 
εξευμενίζουν με θυσίες, εκτελώντας τες μέ σεβασμό και κάνοντας 
τα πρέποντα δώρα. Θεωρώ οτι ή τριμερής διαίρεση τών τιμών της 
Περσεφόνης είναι ενδεικτική τον γεγονότος οτι αυτή ενσωματώνε
ται εντελώς στο νέο της status καί έχει αναλάβει όλες τις υπευθυ
νότητες του νέου της σπιτικού· είναι 'ή βασίλισσα' του Κάτω 
Κόσμου. Έξ άλλου, αυτό είναι καί τό πλήρες νόημα της λέξης 
"δεσπόσεις " και τών σχετικών τίτλων της Περσεφόνης Δέσποινα 
και Βασιλίς (Άρκαδία-Λυκόσουρα) καί Πασικράτεια (Σελινοϋς). 

δ) Ό "Αδης δίνει στην Περσεφόνη "κόκκο" ροδίου,6 3 πού τήν 
πιέζει νά τό φάει, γιά νά τήν κάνη νά μείνη μαζί του. Ό "Αδης 
ενεργεί κρυφά, ("λάθρη "), χωρίς νά θέλη νά γίνη αντιληπτός, 
πιθανώς από τον Έρμη. Τό λαμπερό κόκκινο του ροδίου θεωρείται 
σύμβολο αίματος καί θανάτου, αλλά επίσης γονιμότητας καί γάμου. 
Έτσι, πολύ σωστά σήμαινε τον γάμο Περσεφόνης - "Αδη. 
Συσχετισμοί τοϋ "κόκκου" ροδιού μέ τό αρσενικό γένος δέν μοιά
ζουν απίθανοι. "Κόκκος" μπορεί νά σημαίνη καί τό ανδρικό σπέρ
μα. Αυτόν τόν "κόκκο" ή Περσεφόνη κυριολεκτικά βάζει μέσα στο 
σώμα της. Έχοντας δοκιμάσει τόν κόκκο ροδιού, έχει διασχίσει ένα 
όριο από τό όποιο δέν υπάρχει επιστροφή καί ή Δήμητρα δέν 
μπορεί νά κάνη τίποτε, γιά νά άναστρέψη τήν κατάσταση. 'Αλλά, σ' 
ενα πιο πικρό στρώμα πού διατρέχει ολο τό μύθο, τό αιματοχρω-
ματισμένο φρούτο καί ο χυμός του υπενθυμίζει τήν απαγωγή της 
Κόρης καί τήν διακόρευσή της. Τό κόκκινο χρώμα είναι τό αίμα 
της ζωής, τό σεξουαλικό αίμα, τό αίμα της γυναίκας. 

4) Άνακαλνπτήρια δώρα:64 Τά άνακαλυπτήρια ερμηνεύονται 
καλύτερα ώς μιά τελετή πού λάβαινε χώρα μετά τήν πρώτη νύχτα 
γάμου. Δέν ήταν μόνο μιά τελετή αποκάλυψης της νύφης στον 
γαμπρό, άλλα μιά γιορτή πού περιελάμβανε τήν προσφορά δώρων 
στή νύφη, κυρίως άπό τόν γαμπρό, αλλά καί από τόν πατέρα της 
καί τους φίλους. "Ετσι, ήταν πιθανώς ή τελευταία ευκαιρία, κατά 
τήν οποία ο πατέρας της νύφης έδειχνε τήν υπευθυνότητα του γι ' 
αυτήν, καί ή πρώτη, πού ο γαμπρός έπεδείκνυε τήν υποστήριξη του 
καί το οτι άπό δώ καί πέρα ήταν αυτός υπεύθυνος γι ' αυτήν. 'Ας 

63. Όμ. "Υμν. στή Δημ. 372 κ.έ. 
64. ΓΑρπ. s.v. άνακαλυπτήρια. Poll. 3. 36. Ήσύχ. s.v. ανακαλνπτήριον. Βλ. επίσης, 

Α. Avagianou, ο. π., σ. 112 για σχετική βιβλιογραφία. 
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έλθουμε στην περίπτωση μας: Ό πατέρας της νύφης, ο Δίας, δίνει 
στην Περσεφόνη την Σικελία ως ανακαλυπτήριο δώρο.6 5 Στο πλαί
σιο των άνακαλυπτηρίων δώρων πού προσφέρονται από τον 
γαμπρό στην νύφη, θα προέβαλα την υπόθεση οτι τα τρία πράγμα
τα πού υπόσχεται ο "Αδης στην Περσεφόνη, οι τιμές της 
Περσεφόνης πού αναφέρθηκαν παραπάνω, δεν είναι μόνο μιά προ
σπάθεια εκ μέρους του γαμπρού για αποκατάσταση της απαγωγής, 
αλλά και τά άνακαλυπτήρια δώρα του γι ' αυτήν. Πιθανώς και ο 
κόκκος ροδιού νά είναι ενα ανακαλυπτήριο δώρο ως προς το χαρα
κτήρα του. Τά άνακαλυπτήρια δώρα τού γαμπρού προς τήν νύφη 
θεωρούνται ώς μιά "επανόρθωση" πού ακολουθούσε τήν γαμήλια 
"θυσία" της νύφης, όπως ακριβώς στην κανονική θυσία.6 6 

Εορτές 
Τά Άνακαλυπτήρια.61 

Τελετές ενσωμάτωσης στο εικονογραφικό μοντέλο 
Τύποι: 

Α) 1) "Αδης και Περσεφόνη κάθονται μαζί στο νυφικό 
κρεβάτι. 

2) Ό "Αδης όρθιος, ή Περσεφόνη ένθρονη. 
3) Ό "Αδης ενθρονος, ή Περσεφόνη όρθια. 

Β) 1) Ό "Αδης και ή επιστροφή (αναγωγή) της 
Περσεφόνης μέ τον Έρμη. 

2) Ή άνοδος της Περσεφόνης (μέ Εκάτη και Έρμη). 
3) Ή αντάμωση Δήμητρας και Περσεφόνης. 

Τοιχογραφία αρπάγης Κόρης στον "Τάφο της Περσεφόνης" -
Βεργίνα 
II) Οι τρεις γυναικείες μορφές: Είναι ήρεμες, καθιστές, μέ άνεση. 

Κατά τον Μ. 'Ανδρόνικο πρόκειται γιά τις Μοίρες (οι τρεις 
ΤΩρες ή ol τρεις Μοίρες καί κλίνει στην ταύτιση των τριών μορφών 
μέ τις Μοίρες).6 9 

Οι Μοίρες, όμως, αναφέρονται μόνο μία φορά στην γραμματεία 

65.Πίνδ., Νεμ. 1. 18-21. Τίμαιος, FGrHist 566, F 164 = Διόδ. Σικ. 5. 2. 3. 
Πλούτ., Τίμ. 8. 

66. W. Burkert, Homo Necans, σ. 63 καί σημ. 22. 
67. Σχόλ. Πίνδ., Ό λ . 6. 161. 
68. LIMC, Hades: 121-134, 148-149; Demeter: 328-330. 
69. Μ. 'Ανδρόνικος, Βεργίνα, 1984, σ. 87 καί Βεργίνα II, 1994, σ. 94-96. 
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('Ορφικός 'Ύμνος στις 7Ωρες), άλλα δέν απεικονίζονται στην τέχνη 
στις σκηνές ενσωμάτωσης (επαύλια). 

Οι τρεις γυναικείες μορφές μέ τα χαρακτηριστικά πού έχουν 
ανήκουν οπωσδήποτε στις σκηνές ενσωμάτωσης (επαύλια). Στά 
επαύλια οι φίλες της νύφης έρχονται και της φέρνουν δώρα. Στα 
αγγεία του 340 - 320 π.Χ., σέ τέτοιες σκηνές, είναι οι Δαναΐδες. 7 0 

Συμπερασματικά, αν ή τοιχογραφία της Βεργίνας ακόλουθη την 
Όρφική γραμματειακή παράδοση, τότε πρέπει νά είναι οι Μοίρες· 
αν ακόλουθη τήν Όρφική παράδοση στην τέχνη, τότε πρέπει νά 
είναι οι Δαναΐδες.71 

Σύγκριση ίερον γάμου Αία-Ήραζ και "Αδη-Κόρηζ (Περσεφόνης) 
Ή Κόρη-Περσεφόνη έχει θεωρηθή το πρότυπο της κόρης-νύφης 

πού απάγεται και ο ""Άδης του απαγωγέα- γαμπρού. Επομένως, ο 
φόβος είναι το κυρίαρχο εικονογραφικό στοιχείο στις σκηνές 
αρπαγής της Κόρης ή οποία έχει θεωρηθή ως ή μυθολογική προ
βολή ενός πραγματικού τελετουργικού απαγωγής, πού οδηγεί σέ 
γάμο. Τό στοιχείο 'φόβος/σόκ' μπορεί νά έρμηνευθή, αν σκεφθούμε 
τήν απαγωγή τής Κόρης, οχι μόνον ως μία αντανάκλαση μιας πραγ
ματικής γαμήλιας τελετής, αλλά ως συμβολική έκφραση και μορφο
ποίηση τού φόβου τής παρθένας, εξ αιτίας τής επικείμενης 'θυσίας' 
της, δηλαδή τής 'πρώτης φοράς' στον γάμο της, στο μεταίχμιο κατά 
τό οποίον αυτή αποχωρίζεται τήν παρθενία της. Αυτό τό 'σόκ' 
μπροστά στον ξένο σύζυγο είναι εντελώς φυσικό νά περικλείη 
πανικό γιά τό επικείμενο φυσικό τραύμα τής διακόρευσης και τής 
σεξουαλικής βίας, στά όποια υπόκεινται οι γυναίκες τήν 'πρώτη 
τους φορά', τήν πρώτη νύχτα τού γάμου. 

'Αντίθετα, ή "Ηρα είναι κατά κάποια ιδανική έννοια ή γυναίκα, 
οχι τό νέο κορίτσι. Ή πρωταρχική τής λειτουργικότητα είναι εκείνη 
τής γυναίκας και τής προστάτιδας τού γάμου. Είναι 'Τελεία' μέσω 
τού γάμου και αντιπροσωπεύει ένα μέτρο σταθερότητας στην τάξη 
τής οικογένειας. Ή "Ηρα είναι ή γυναίκα πού είναι ώριμη και 
επιδέξια στις γαμήλιες τελετές. Πράγματι, ή παράδοση οτι ή "Ηρα 
έκανε έρωτα μέ τον Δία πριν τον γάμο τους 7 2 δέν είναι απλώς συμ-

70. LIMC, Hades: 124, 126, 134. 
71. LIMC, Hades: 124 = Herakleidai 13*: Όρφεύς, Έρμης, Εκάτη, Μέγαρα. 
72. Ζευς εράτιζε τριηκοσίονς ενιαυτούς. Καλλίμ., Άπ. 20. 
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βατική, άλλα γεμάτη σημασία. Κάτω από το φως αυτής της προο

πτικής, ο π ιο ενδιαφέρων παράγοντας είναι οτι στην τέχνη ή Ή ρ α 

απεικονίζεται μέν ντροπαλή, αλλά με μια φανερή προθυμία, ενώ ή 

Κόρη σαφώς αναπαριστάνεται τρομαγμένη. 

Ή Κόρη, λοιπόν, επιβεβαιώνει τήν συναισθηματική υποκειμενι

κότητα και τήν εξύψωση τής παρθενίας. Είναι αρπαγμένη καί 

'σφαγμένη' , για να γίνη ή Περσεφόνη, ή σεβαστή γυναίκα του "Αδη. 
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