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ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 

Έ κ των μάλλον μνημονευομένων έν ταΐς άρχαίαις πηγαΐς πτηνών τυγχάνει 
ή κορώνη. Το όνομα αυτής συνδέεται, προς πανάρχαιους μύθους και δοξασίας έν 
τη αρχαία Ελλάδι καί τη 'Ρώμη. Όρμώμενοι έκ τών μύθων οι αρχαίοι συγγρα
φείς ελαβον άφορμήν να δώσωσιν ενδιαφέροντα στοιχεία αναφερόμενα εις τον βίον 
καί τάς έξεις του πτηνού. Έ ξ άλλου διάφοροι ιδιότητες της κορώνης έδοσαν άφορ
μήν εις την γένεσιν διαφόρων μύθων καί δοξασιών. Ή παρούσα μελέτη επι
χειρεί έν απάνθισμα διαφόρων περί κορώνης παραδόσεων και περιγραφών τών 
αρχαίων. 

Ό Όβίδιος είναι ή πηγή της μεταμορφώσεως της Κορωνίδος, θυγατρος του 
Κορωνέως, εις κορώνην. "Οπως αναφέρει εις τάς Μεταμορφώσεις, ή 'Αθηνά 
έπραγματοποίησε τήν μεταμόρφωσιν ταύτην, ίνα έπιτρέψη εις αυτήν να διαφυγή 
την καταδίωξιν τοϋ Ποσειδώνος, Οστις ήράσθη ταύτης. Ή παρθένος θεά συνε-
κινήθη έκ της επικλήσεως της νεαράς κόρης, της αγωνιζομένης 'ίνα σώση τήν 
αυτής παρθενίαν. Καθώς εκείνη έ'τεινε τάς χείρας προς τον ούρανόν, αντελήφθη 
έντρομος δτι οι βραχίονες αυτής μετηλλάσσοντο είς έλαφράς μέλαινας πτέρυγας. 
'Ακριβώς το βαθύ μέλαν χρώμα του πτερώματος είλκυσε τήν προσοχήν του 
ποιητοΰ, ως κύριον χαρακτηριστικον του πτηνού. 

'Ωσαύτως ό Πλίνιος περιγράφει μετά θαυμασμού το βαθύ μέλαν χρώμα κο
ρώνης τινός ένεχθείσης εις Τώμην έκ Βετικής. Πρόκειται περί της μελαίνης 
κορώνης, (corvus corone), ήτις απαντάται ιδία έν Ισπανία, όθεν ή καταγωγή 
αυτής, ακολούθως δ' έν Γαλλία, Ελβετία, Γερμανία καί Βορείω 'Ιταλία. 

Ό χιτών ό καλύπτων το χαρίεν της νεανίδος σώμα αντικατεστάθη εξαίφνης 
υπό πτερών έμβαλόντων βαθείας ρίζας εντός του χρωτός αυτής. Οι πόδες αυτής 
μεταβληθέντες εις πόδας πτηνού απέκτησαν θαυμαστήν εύκινησίαν έπιτρέπουσαν 
αυτή να τρέχη άνέτως επί τής άμμου. "Υψώθη υπεράνω του εδάφους καί μετ* ού 
πολύ, νέον πτηνόν, ίπτατο δια του αέρος. Έγένετο το εύνοούμενον πτηνόν, ή 
άμεμπτος συνοδός τής 'Αθηνάς. 

Ώρισμένα έργα τής αρχαίας τέχνης είκονίζουσι τήν Άθηνάν φέρουσαν είς τήν 
δεξιάν χείρα κορώνην. Τοιούτον όρειχάλκινον άγαλμα τής θεάς ύπήρχεν είς τήν 
Κορώνην της Μεσσηνίας, ήτις κατά τίνα έκδοχήν οφείλει το βνομα αυτής εις 
ορειχάλκινον άγαλμάτιον κορώνης εύρεθέν κατά τήν άνόρυξιν τών θεμελίων του 
τείχους τής πόλεως. 

Αύτη ή κορώνη διηγείται τήν εαυτής μεταμόρφωσιν είς το κείμενον του Ό β ι -
δίου καί υπογραμμίζει μετά τίνος μνησικακίας δτι είναι καθαρά αμαρτήματος* 
θέλει δια του τρόπου τούτου να υποβίβαση τήν άντίζηλον αυτής γλαυκά, ής το 
παρελθόν ήτο βεβαρημένον έξ ηθικής έπόψεως. Ή κορώνη αφηγείται έν έκτάσει 
υπό ποίας συνθήκας ειχεν άπολέση τήν ευνοιαν τής 'Αθηνάς καί εϊχεν άντικατα-
σταθή έν τή ακολουθία τής θεάς. Διηγείται τήν ίστορίαν αυτής είς τον κόρακα, 
ϊνχ άποτρέψη τούτον τής προθέσεως αύτοΰ να καταγγείλη είς τον Φοιβον τήν 
άπιστίαν τής Κορωνίδος, θυγατρός του Φλεγύου, ήτις συνδέεται τοιουτοτρόπως 
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καΐ αΰτη προς τον μΰθον της κορώνης '·. Ό ποιητής των Μεταμορφώσεων προσω
ποποιεί τά δύο πτηνά καί παριστά εν αναγλύφω τον χαρακτήρα αυτών. Ή κο-
ρώνη εικονίζεται ως γυνή περίεργος να πληροφορήται τα πάντα. 'Ακολουθεί τον 
κόρακα, ίνα πληροφορηθή τήν αίτίαν της πορείας αύτοΰ. "Ετερον χαρακτηριστι-
κόν, παρεμφερές προς το προηγούμενον, εϊναι ή φλυαρία αυτής. Garrula cornix 
αποκαλείται υπό του ημετέρου ποιητου καί ή Ικφρασις αυτή κείται παρ' ίκανοΐς 
ποιηταΐς" τα επίθετα garrula καί loquax τα αποδιδόμενα εις πολλά πτηνά χαρα-
κτηρίζουσι κατά πρώτον λόγον τήν κορώνην. Το έπίθετον σημαίνει τον λάλον 
κρωγμον του πτηνού, άλλ' εν τω κειμένω τών Μεταμορφώσεων εφαρμόζεται 
έπ' 'ίσης εις τήν άδολεσχίαν της Κορωνίδος, ήτις, ως καί ή φιλοπραγμοσύνη αυτής, 
συνεχίζεται μετά τήν μεταμόρφωσιν αυτής καί έκδηλοΰται εν τω διαλόγω μετά 
του κόρακος. 

Ό Όβίδιος εν τω άλληγορικώ αύτοΰ ποιήματι της βοος καί τής κορώνης 
αποκαλεί garrula το πτηνόν, το όποιον κρώζον έκάθισεν επί του πρασίνου εδά
φους τής εξοχής. Το έπίθετον τούτο, ώς καί το άντίστοιχον έλληνικον λακέρνζα 
κατέστη τυπικον δια τήν κορώνην καί οι ποιηταί άποδίδουσι τοΰτο εις το πτηνόν 
συχνάκις άνευ άμεσου αναφοράς προς τήν κραυγήν αύτοΰ. 

Διηγούνται κατά τήν αρχαιότητα δτι ή κορώνη έχει τήν ιδιότητα να μιμήται 
τήν άνθρωπίνην φωνήν. 

Ή κορώνη ή προελθουσα εκ Βετικής, περί ής ομιλεί ό Πλίνιος, ήτο θαυ
μαστή ού μόνον δια το βαθύ μέλαν χρώμα αυτής, άλλ ωσαύτως διότι προέφερε 
λέξεις συνηρμοσμένας είς φράσεις καί έμάνθανε συχνάκις καί νέας τοιαύτας. 

"Οτε ό 'Ιάσων συνοδευόμενος υπό του "Αργού καί Μόψου του μάντεως μετέ-
βαινεν είς τον ναον τής Εκάτης εν Κολχίδι, οι τρεις άνδρες διέκριναν εγγύς του 
ίεροΰ αϊγειρον κεκοσμημένην υπό πυκνού φυλλώματος, ένθα συχνάκις διέτριβον 
λαλίσταται κορώναι. 

Μία εξ αυτών εκίνησε ζωηρώς τάς πτέρυγας αυτής καί έλάλησεν άνθρωπείω 
φθέγματι εκφράζουσα τήν βουλήν τής "Ηρας. Ό λόγος αυτής είχε μαντικον 
χαρακτήρα* αποκαλύπτει δτι ή Μήδεια αναμένει τον Ίάσωνα εν τ φ ναώ καί υπο
δεικνύει είς τον Μόψον καί τον έταΐρον αύτοΰ να καταλίπωσι τον νέον ήρωα μόνον 
μεμφομένη συγχρόνως τον μάντιν δτι δέν είχε σκεφθή τοΰτο αφ' έαυτοΰ. 

Τον μαντικον χαρακτήρα του πτηνού διακρίνομεν καί έν τη άνευρέσει τών 
οστών του ποιητου 'Ησιόδου, άτινα κατά τον χρησμον τής Πυθίας έμελλε να 
αποκάλυψη κορώνη. Πράγματι οι απεσταλμένοι τών Όρχομενίων ειδον κορώνην 
επί τίνος βράχου τής Ναυπακτίας καί πλησιάσαντες άνεΰρον τά όστα του ποιητου 
έντδς σχισμής του βράχου. 

Ό λάλος κρωγμός του πτηνοϋ είναι κακός οιωνός κατά τους αρχαίους. Ό 
Πλίνιος χαρακτηρίζει τήν κορώνην inauspicatae garrulitatis, προστίθησιν έν τού
τοις δτι τινές κρίνουσι το πτηνόν καί τον κρωγμον τούτου ευμενώς. Ό 'Ησίοδος 
συμβουλεύει νά μή καταλείπωσιν ατελή οίκίαν, μή τυχόν λάλος τις κορώνη έπι-
καθήση καί κρώξη έν αύτη. 

Ή κορώνη έλογίζετο επομένως κακός οιωνός δια τήν οίκοδόμησιν οικίας. 
Έπίστευον δτι το πτηνόν τοΰτο είχε το προνόμιον δια τής κραυγής καί τής 

πτήσεως αύτοΰ νά προμηνύη τήν καταιγίδα. Ή ίδιότης αΰτη προσιδιάζει κυρίως 

1) Ή Κορωνίς είναι ή «7:αρθένος - κορώνη», ή δέ πατρίς αύτης Λακέρεια εϊναι «ή πόλις 
τών λακερυζών κορωνών>. Ό δρος «παρθένος - κορώνη» χαρακτηρίζει καί τήν φερώνυαον 
Κορώνην τήν έν Νάξω, μίαν τών τριών Νυμφών τών γνωστών ύπο το όνομα Ννσαι. Πρβλ. 
Πινδάρου, Πυθιον. III, 35 κ.έ.— Διοδ. Σικ., V, 52, 2. Charles Kérényi, La mythologie 
des Grecs (traduction de Henriette deJRoguin), Paris, 1952, pp. 142—143, 254. 
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εις τήν θαλασσίαν κορώνην, είς τήν οποίαν άναγνωρίζουσι νυν το υπό το έπιστη-
μονικον όνομα πτηνον puffinus puffinus yelkouan. 

Έ ν τη λατινική το πτηνον τοΰτο καλείται ωσαύτως cornix καΐ εν τη ελλη
νική ομοίως κορώνη ή είδικώτερον κορώνη θαλάσσια (είναλία). 

Θαλάσσιαι κορώναι μετ' άλλων πτηνών, ιδία λάρων και αίθυιών, πλήθος άνα-
ρίθμητον κατ' Άρριανόν, έθεράπευον τον ναον του Άχιλλέως έν τη φερωνύμω 
νήσω του Ευξείνου Πόντου. Λίαν πρωί ίπτανται εις τήν θάλασσαν, ύστερον 
δε επανέρχονται εις τήν ερήμην νήσον και δια των βεβρεγμένων πτερύγων 
των ραίνουσι τον ναόν, «έκκαλύνουσι» δε τούτον έν συνεχεία δια τών πτε
ρών των. 

Ό ποιητής της 'Οδύσσειας έν τη περιγραφή της καταιγίδος παρομοιάζει προς 
κορώνας τους ναυαγούς τους φερομένους επί τών κυμάτων. Ύπενθυμίζομεν δτι 
ή σκηνή της μεταμορφώσεως τής Κορωνίδος εις κορώνην γίνεται είς τήν παραλίαν. 

Ή κορώνη έχει τήν ιδιότητα να μεταβάλλη τήν κραυγήν αυτής αναλόγως τών 
μεταβολών του καιρού. "Οταν αδη μετ' ήχηρας φωνής προς έσπέραν, είναι ση
μεΐον βροχής και καταινίδος. Πλην του κρωγμού το πτηνον τοΰτο εθεωρείτο δτι 
άγγέλλει τήν κακοκαιρίαν, οσάκις τρέχει έπί της ακτής και βυθίζει τήν κεφαλήν 
έν τω ύδατι. Ό Βιργίλιος, δστι<: φαίνεται οτι εμπνέεται Ικ τίνος χωρίου του 
Άράτου, παρουσιάζει το πτηνον περιπατούν επί της ξηράς άμμου και προαγγέλ-
λον τήν βροχήν δια τής ήχηρας αύτου φωνής. "Ανάλογος τυγχάνει και ή περι
γραφή του Κικέρωνος, όστις αποδίδει εις το πτηνον το έπίθετον fusca προς δή-
λωσιν του μέλανος χρώματος αύτου. 

Ό Όράτιος αποκαλεί τήν κορώνην vaga, έπίθετον το όποιον ύπομιμνήσκει 
τον γραφικον πίνακα του Βιργιλίου μέ τήν κορώνην πλανωμένην μόνην έπί τής 
άμμου και εκείνον του Λουκανου, όστις παριστά το προμηνΰον τήν βροχήν πτη
νον, διά τής καταδύσεως τής κεφαλής αύτου εντός τοϋ ύδατος, να διατρέχη τήν 
άκτήν δια τών σταθερών αύτοΰ βημάτων. Προμηνύει τήν βροχήν και τους άνε
μους, ο'ίτινες διασκορπίζουσιν έπί του εδάφους τα φύλλα τών δένδρων είς το 
δάσος και τα φύκη έπί τής ακτής. 

Ού μόνον προεξαγγέλλει τήν θύελλαν, άλλα και θεωρείται κακός οιωνός, δστις 
επηρεάζει τους ανθρώπους είς τάς ασχολίας αυτών. Ό ποιητής τών Γεωργικών 
αποκαλεί τήν κορώνην improba, προφανώς διότι προμηνύει τον χειμώνα και διότι 
ή κραυγή αυτής εθεωρείτο άπαίσιον σημεΐον. Ό ποιητής χρησιμοποιεί το αυτό 
έπίθετον δια τον χήνα, δστις είναι επιζήμιος, διότι τρώγει τους σπόρους τών 
δημητριακών. 'Αποδίδει τοΰτο προσέτι είς τον όλέθριον οφιν τής Καλαβρίας, 
δστις καταβροχθίζει τους ίχθΰς τών ποταμών, είς τον θηριώδη λύκον, δστις έφίε-
ται του αίματος τών άρνίων, είς τον άετόν, δστις συλλαμβάνει δια τών έαυτοΰ 
ονύχων τον μελωδόν κύκνον. 

Ώ ς ό Πλίνιος ήδη αναφέρει, ή κορώνη θεωρείται ενίοτε ως καλός οιωνός. 
Προ πάντων δταν 'ίπταται έξ αριστερών ήρμηνεύθη ως εύνοϊκον σημεΐον. 'Ιδιαι
τέρως εθεωρείτο κακός οιωνός κατά τήν έποχήν τής επωάσεως, ήτοι μετά το 
θερινον ήλιοστάσιον. Ύπήρχον ούχ ήττον Ρωμαίοι σοφοί, ο'ίτινες είρωνεύοντο τήν 
δεισιδαιμονίαν τών ανθρώπων τών ρυθμιζόντων τα σχέδια του βίου αυτών έκ τών 
κρωγμών του κόρακος και τής κορώνης. Ό "Αγιος Αυγουστίνος αναφέρεται δια 
μίαν τοιαύτην περίπτωσιν είς τον Κικέρωνα. 

Ή φιλοπραγμοσύνη και ή άδολεσχία έστοίχισαν είς το πτηνον τήν άπώλειαν 
τής τιμητικής θέσεως, ην εϊχεν έν τη ακολουθία τής 'Αθηνάς. Κεκρυμμένη υπό 
το έλαφρον φύλλωμα κατεσκόπευεν έκ τοΰ ύψους δασείας τινός πτελέας τάς τρεις 
θυγατέρας του Κέκροπος, αϊτινες ήνοιγον τήν κίστην τοΰ Έριχθονίου, παρά 
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τήν άπαγόρευο"ιν της θεάς. Ή κορώνη επτη ευθέως, ϊνα καταγγείλη τΐ) 'Αθηνά 
τήν δυσσεβή πραξιν. 

Τότε ακριβώς ή θεά ταραχθεΐσα άφήκε να πέση εκ των χειρών αύτης τον 
βράχον, όστις έσχημάτισε τον λόφον τον γνωστόν υπό το όνομα του Λυκαβηττού. 
Προς τιμωρίαν δια τήν κακολογίαν αυτής ή κορώνη έξεβλήθη της ακολουθίας της 
θεάς καΐ αντικατεστάθη υπό του ορνεως της νυκτός. Δια τήν αυτήν αίτίαν έξε-
διώχθη της 'Ακροπόλεως 2 . 

'Τπήρχεν ή παράδοσις ότι ή κορώνη περιπεσουσα εις τήν δυσμένειαν της θεάς 
έστερήθη του προφητικού χαρίσματος. Διά της ήχηράς αύτης φωνής μάτην 
προσεπάθει να μιμηθή τήν μαντικήν του κόρακος, μάτην δέ προσέφερε θυσίας τή 
*Αθην^ επιζητούσα να ανάκτηση τήν εύνοιαν αυτής και τήν άπολεσθεΐσαν μαντι
κήν αυτής ικανότητα 3 . 

Ά π ο τής εποχής εκείνης χρονολογείται ή έχθρα της κορώνης καί τής γλαυκός. 
"Ενεκα τής έχθρας ταύτης καί τής δυσμενείας τής 'Αθηνάς δέν βλέπει τ ις πλέον 
κορώνην επί τής 'Ακροπόλεως καί δταν ακόμη οι βωμοί καπνίζωνται εκ τών 
προσφορών τών πιστών, α'ίτινες προσελκύουσι τήν λαιμαργίαν τών πτηνών. Γενι
κώς, σπανίως θεάται εις τα ιερά άλση καί τους ναούς τής 'Αθηνάς. Πλίνιος ό 
Πρεσβύτερος αναφέρει δτι τοΰτο παρατηρείται ιδία κατά το φθινόπωρον καί τον 
χειμώνα. Ό Λουκρήτιος, κατά τήν συνήθειαν αύτοΰ, ειρωνεύεται τήν εύπιστίαν 
εκείνων, οϊτινες πιστεύουσιν εις τον μΰθον τής 'Αθηνάς καί τής κορώνης καί ισχυ
ρίζεται δτι ουχί ή μνησικακία τής 'Αθηνάς δια τήν έπαγρύπνησιν τών κορωνών, 
άλλ' αυτή ή φύσις του τόπου απομακρύνει τα πτηνά εκ τής 'Ακροπόλεως. 

€ Η έχθρα μεταξύ κορώνης καί γλαυκός παρέμεινεν, άπο του επεισοδίου εκεί
νου, σφοδρά καί αμείλικτος. Έκάτερον τών πτηνών αρπάζει εκ τής φωλεάς 
τα ώα του ετέρου* ή κορώνη κατά τήν ήμέραν, δτε ή Ορασις τής γλαυκός είναι 

2) Ovidii, Metamorphoseon II, 542—595. Amores III, 5, 21—22. Fasti II, 89-90.— 
Plinii, Naturalis Historia X, 30. 124.— Ausonii, Idyllia XVIII.— Lucretii, De Rerum 
Natura V, 1083—1086.—Vergili, Georgicon I, 388—389, 119. I l i , 425—431. EclogalX, 
14—16. Aeneidos IX, 61—64. XII, 247—250 —Horat i i , Carmina III, 17, 9-13 . 27, 
13—16.—Lucani, Pharsalia V, 555—556.— Claudiani, De Bello Gildonico, 493.—Cice-
ronis, De Divinatione, I, 14, v. 8—9. I, 85. II, 37.— Augustini, De Cavitate Dei IV, 
30.—Plauti, Asinaria, 260— 261.— Phaedri, Fabulae III, 18, 12.—Isidori, Origines XII, 
7, 44·— Ησιόδου, "Εργα καί Ήμέραι, 746—747.— Άποσπ. 171 παρά Πλούταρχο) περί τών 
έκλελοιπότων χρηστηρίων II , 415 C— Άράτου Φαινόμενα, 949 κ έ. 1002. 1022—1023.— 
Όμηρου, 'Οδύσσεια ε 66—67. μ 418-419. ξ 308—309.—Θεοφράστου, Περί σημείων IV, 
3, 39.— Αιλιανού, Περί ζώων ιδιότητος V, 8. VII, 7.— 'Αντιγόνου Καρυστίου, Συναγωγή 
παραδόξων ιστοριών, XII.— 'Απολλώνιου 'Ροδίου, 'Αργοναυτικά III, 927 κ.έ.— Παυσανίου, 
Ελλάδος Περιηγήσεως IV, 34,6. IX, 38,3.—Άρριανοϋ, Περίπλους Ευξείνου Πόντου, κεφ. 21.— 
J . Lemaire de Belges, Illustr. I, 22, éd. Stecher, Louvain, 1882—1891, t. I, p. 151.— 
Richard Chandler, Travels in Greece. Oxford 1776, p. 54.— Pierre Grimai, Dictionnaire 
de la Mythologie grecque et romaine. Paris 1963, s. v. Coronis (2) — Raymond Bil
lard, L* agriculture dans Γ antiquité d'après les Géorgiques de Virgile. Paris, 1928, 
p. 435.—Th. F. Royds, The beasts, birds and bees of Virgil. Oxford, 19182, pp. 34-35.— 
Jacques André, Les noms d'oiseaux en latin. Paris, 1967, s .v. comix, cornicula, corna-
cula — Hélène Nais, Les animaux dans la poésie française de la Renaissance. Paris 1961, 
pp. 332, 429. 

3) Αισώπου Μύθοι, 170, 171 (éd. «Les Belles Lettres»). 
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ασθενής, εν φ ή γλαύξ, ήτις είναι πτηνόν νυκτόβιον, ώς δήλοι τούτο το όνομα 
αυτής εν τή λατινική (noctua), αρπάζει κατά τήν νύκτα τα ώα τής αντιζήλου 
αυτής. Ή κορώνη επικρατεί τήν ήμέραν και ή γλαύξ τήν νύκτα εις αυτόν τον 
έξοντωτικον αγώνα. Ή κλοπή αυτή τών ώων διακρίνει προσέτι τήν έ'χθραν άλλων 
πτηνών, ώς επί παραδείγματος του κόρακος καΐ του χλωρέως. Ή έχθρα διακρίνει 
τήν κορώνην προσέτι προς άλλα νυκτόβια πτηνά, ώς τον νυκτικόρακα, τον όποιον 
ταύτίζουσι συχνάκις προς τον βύαν ή ακόμη προς αυτήν τήν γλαυκά. Κατά τους 
μεσαιωνικούς καί νεωτέρους χρόνους ένεκα ακριβώς τής έχθρας ταύτης έχρησι-
μοποίουν καί τον βύαν εις το δι' ίεράκων κυνήγιον, καθ' δσον προσελκύει τα 
άλλα πτηνά, ιδία δε τάς κορώνας. 

Ό νυκτικόραξ επιτίθεται αιφνιδίως τήν νύκτα κατά τών νεοσσών τής κορώ-
νης, δπως αιφνιδίως επέρχεται ό θάνατος. Ή έχθρα τής κορώνης καί τής γλαυ
κός παρέμεινε παροιμιώδης. Οι ποιηταί παραθέτουσι ταύτην ώς παράδειγμα του 
αδυνάτου σχήματος. Ό Όβίδιος δια να εξύμνηση τήν θείαν μελωδίαν του 'Αρίω
νος λέγει δτι επί τω ασματι αύτοΰ ή λάλος κορώνη διήγαγεν εν ειρήνη μετά 
του πτηνού τής Παλλάδος. Έ κ του μίσους τών δύο τούτων πτηνών προέρχεται 
ή ελληνική παροιμία άλλο γλανξ άλλο κορώνη φθέγγεται (aliud noctua, aliud 
cornix sonat) 4 . 

Ή κορώνη θεωρείται ώς έχθρικώς διακείμενη καί προς τον πελαργόν. Καί 
δμως μεταξύ τών δύο τούτων πολεμίων πτηνών συνάπτεται είδος συμμαχίας 
κατά τον χρόνον τής αποδημίας τών πελαργών. Κατά τους αρχαίους συγγραφείς 
κορώναι προπέμπουσι καί δορυφοροΰσι τα άποδημουντα σμήνη τών πελαργών. 
Διά τούτο ακριβώς δεν φαίνονται κορώναι κατ' εκείνον τον χρόνον, επανέρχονται 
δε με εμφανή τα 'ίχνη τών τραυμάτων έκ τής συμμαχίας ταύτης καί έπιμαχίας. 
Ό Μέγας Βασίλειος προβάλλει τα πτηνά ταΰτα ώς υπόδειγμα φιλοξενίας εις 
τους ανθρώπους 5 . 

*Η οξυδέρκεια του πτηνού υπογραμμίζεται ιδιαιτέρως παρά τών αρχαίων, 
απέβη δε παροιμιώδης παρά τοις 'Ρωμαίοις. 

Ό Κικέρων προκειμένου να έξάρη τήν εύστροφίαν καί πανουργίαν του γραμ
ματέως Γναίου Φλαουίου χρησιμοποιεί τήν έκφρασιν cornicum oculos confixerit 
ήτοι έξηπάτησε καί τους πλέον οξυδερκείς. Σχετική καί ή παροιμιώδης έκφρασις 
cornici oculum μνημονευομένη παρά τω αύτω συγγραφεί. 

Οι οφθαλμοί τής κορώνης έχρησιμοποιοΰντο ώς μαγικον φίλτρον του έρωτος 
υπό τών διαφόρων προαγωγών προς άποπλάνησιν νεανίδων καί άπόσπασιν αυτών 
άπο του ήγαπημένου των. Το γεγονός δτι ό στίχος του Προπερτίου περί εξορύ
ξεως παρά τής μαστροπού γραίας τών οφθαλμών τής δύστυχους κορώνης, 'ίνα 
χρησιμοποίηση τούτους διά τάς μαγγανείας αυτής, έπεται του στίχου posset et 
intentos astu caecare maritos, αθά ήδύνατο διά τής πανουργίας αυτής να έκτυφλώση 
τους πλέον αυστηρούς συζύγους», προσεγγίζει τον στίχον τούτον εις τήν ανωτέρω 
μεταφορικήν έρμηνείαν, τής εξαπατήσεως δήλον δτι καί τών πλέον οξυδερκών. 

4) Αίλ. έ. ά. III, 9. V, 8. 48.— Άντιγ. Kap., Παραδ. XII. LXII (έκδ. Ξυλάνδρου).— 
'Απολλώνιου Δύσκολου, 'Ιστορικών θαυμάσιων βιβλίον, κεφ. 8.— 'Αριστοτέλους, Τών περί τα 
ζώα ιστοριών IX, 609 a.— Ώραπόλλωνος Ιερογλυφικά II, 25.— Μιχαήλ 'Αποστόλη, Συνα
γωγή αρχαίων παροιμιών 2, παροιμ. 64, σ. 27.— Σου'ί'δας, εν λ. κορώνη.— Κυρανίδες, 3a.— 
Lucr. R. Ν. VI, 749—755.— Plin., Ν. Η. Χ. 30. 203.- Ον. Fasti II, 89—90.— 
R. Chandler, I.e.— D'Arcy Thompson, A Glossary of greek birds, p. 79.— J. André, 
1- c., s. v. nycticorax.— H. Nais, op. cit., pp. 221, 256. 

5) Μ. Βασιλείου, Όμιλίαι είς τήν Έξαήμερον VIII, ο.— Ambrosii, Hexameron, V, 16. 
11 
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Παροιμιώδης εξ άλλου κατέστη και ή παρά τοΐς'Έλλησι μνημονευομένη φρά-
σις κορώνη σκορπίον [ήρπασε] «έπί τών δυσχερέσι και βλαβεροΐς έπιχειρούντων» 
κατά Ζηνόβιον 6 . 

Έ ν τω προμνησθέντι ποιήματι των «Ερώτων» ό Όβίδιος διηγείται εν συμ-
βολικον οναρ, το όποιον εϊχεν ίδη. Μία ωραία είκών τούτου είναι ή ήρεμος πτή-
σις της κορώνης, ήτις ολισθαίνει εις τον αέρα δια των ελαφρών πτερύγων αυτής 
και προσγειοΰται επί του χλοερού τάπητος. Τρις εκέντησε δια του ράμφους αυτής 
το στήθος μιας λευκής ώς ή χιών βοάς νεμομένης πλησίον του συντρόφου αυτής 
ταύρου καΐ άπέσπασεν έξ αύτοΰ λευκάς τινας τολύπας. Κατά την έρμηνείαν 
του έξηγητοΰ του ονείρου ή κορώνη ή άνασκάπτουσα δια του αιχμηρού αυτής 
ράμφους εις το στήθος τής άγελάδος συμβολίζει τήν γραΐαν μαστροπόν, ήτις 
μέλλει να μεταβάλη δια των πλάνων λόγων της τα συναισθήματα τής φίλης του 
ποιητοΰ. Και εις το έρωτικον λοιπόν τοΰτο ποίημα ή κορώνη θεωρείται κακός 
οιωνός παρομοιαζομένη προς γραΐαν προαγωγόν, ήτις σχίζει, ώσπερ το πτηνόν 
δια του ράμφους, τον λευκον χιτώνα τής δαμάλεως και καταλείπει επί του στή
θους αυτής τα μέλανα τής μοιχείας στίγματα. Το δυσοίωνον του πτηνού καί 
ή μακροβιότης αύτοΰ προσαρμόζονται προς τήν ιδιότητα τής φαύλου καί κακό
γλωσσου γραίας. Χαρακτηριστική δέ είναι ή όμοιότης του ανωτέρω ποιήματος 
προς εκείνο του Προπερτίου ώς προς τήν συμβολήν τής κορώνης εις τήν άπο-
πλάνησιν καί μεταστροφήν των συναισθημάτων τής ερωμένης. 

e H κορώνη επιφαινόμενη καθ' ύπνους εικονίζει γραΐαν δια την μακροβιότητα 
αυτής. 'Ωσαύτως σημαίνει μακρόν χρόνον, βραδύτητα καί άναβολήν, ώς καί χει
μώνα, επειδή είναι προάγγελος του χειμώνος καί τής καταιγίδος. Συμβολίζει 
τήν βραδύτητα ού μόνον ένεκα τής μακροβιότητος, άλλ' ένεκα καί τής βραδείας 
αναπτύξεως αυτής. 

fO αρχαίος όνειροκρίτης δίδει τήν αυτήν έρμηνείαν καί εις όνειρα αναφερόμενα 
καί εις άλλα ζώα καί φυτά βραδέως φυόμενα καί αυξανόμενα ώς ή δρυς, ή έλαία, 
ή κυπάρισσος, ό έλέφας, ή έλαφος κ.τ.δ. 

Επειδή ή κορώνη έχει τήν ιδιότητα να μεταβάλλη τήν φωνήν αυτής, συμβο
λίζει εις τά όνειρα, ώς χρωμένη ποικίλαις φωναΐς, τους πολυγλώσσους ή πολυ'ί-
στορας. Τα αυτά έπρέσβευον κατά τήν αρχαιότητα καί περί του κόρακος, τής 
κίσσης καί των ομοίων πτηνών, άτινα μεταβάλλουσι φωνήν κατά διαφόρους 
έποχας του έτους. 

Βλέπομεν πόσον ισχύει εις τήν έρμηνείαν των ονείρων ό κανών τής αναλογίας 7 · 
"Ο λατινικός τύπος cornix, δπως ό ελληνικός κορώνη, ώς καί οι αντίστοιχοι 

τύποι corvus, κόραξ είναι λέξεις έκφραστικαί όνοματοπεποιημέναι εκ ρίζης kro/kor" 
ωσαύτως τα ρήματα κρώζω, crocio. "Οπως δεικνύει τοΰτο, μεταξύ άλλων, ή 
ετυμολογία τοΰ ονόματος αυτής, ή κορώνη, δπως δλα τα κορακοειδή, ουδόλως 
διακρίνεται διά το κάλλος τής φωνής αυτής. 

"Εχει μίαν φωνήν βραγχώδη, ήτις αληθώς προδιαθέτει εις το να έρμηνεύση τις 
ταύτην ώς μίαν κραυγήν δυσοίωνον. Ή κορώνη θεωρείται ώς πτηνον ξένον προς 
τήν μουσικήν καί ό κρωγμός αυτής αντιδιαστέλλεται προς το άσμα μελωδικών 

6) Cic, Mur. 25. Fl. 46.— Propertii, Elegiarum IV, 5, 15—16.—Ζηνοβίου, Έπιτομ. 
έν Παροιμιογρ. IV, 60.— Lìddell - Scott, έν λ. κορώνη. 

7) Ον., Am. Ill, 5,9 ets —Verg. Georg. I, 388—389.— Prop. IV, 5, 15—16.— 
Άρατ., Φαιν. 949—953. Άρτεμιδ., Όνειροκρ. II, 20, ρ. 113. IV, 11. 56.— Θεοφρ., Σημ. 
IV, 3, 39. 
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πτηνών, ως της άκανθίδος καί του κύκνου κατά το τελευταΐον άσμα αύτοΰ 8 . 
Έ τ ε ρ ο ν θέμα, το όποιον οί ποιηταΐ χρησιμοποιοΰσιν εκτενώς μετά του θέμα

τος του κρωγμού και της σπουδαιότητος αύτου δια την μαντικήν, είναι ό μακρός 
βίος του πτηνού, όστις κατέστη περίφημος. Ό 'Οράτιος αποκαλεί annosa cornix 
το πτηνόν, το όποιον αναγγέλλει την καταιγίδα, ό 'Αριστοφάνης προσαγορεύει 
πολιαι κορώναι, εν φ ό Λουκρήτιος χρησιμοποιεί τήν έ'κφρασιν cornicum saecla 
vetusta. Συμφώνως προς μίαν παράδοσιν ό βίος της κορώνης καλύπτει εννέα 
γενεάς, είναι εννέα φοράς μακρύτερος του βίου ενός άνθρωπου, δστι; φθάνει εις 
βαθύ γήρας. "Η αύτη παράδοσις αναφέρει δτι ό βίος της έλάφου είναι τεσσάρας 
φοράς μακρύτερος εκείνου της κορώνης. Έ ν ε κ α της μακροβιότητος αυτής έχρη-
σιμοποιειτο εις τήν μαγείαν. Ή Μήδεια συμπεριέλαβε μεταξύ των μαγικών βο
τάνων καί των δ.αφόρων φαρμάκων, δια να Ιπαναφέρη εις τήν νεότητα τον Α'ί-
σωνα, το ράμφος καί τήν κεφαλήν κορώνης, ό βίος της όποιας διήρκεσεν εννέα 
γενεάς. Εις τούτο προσέθηκε το ήπαρ έλάφου θανούσης μετά μακρόν βίον. Ό νους 
της μαγικής ταύτης εκδηλώσεως είναι σαφής* συμφώνως προς τήν αρχήν της 
αναλογίας, τα μέλη του σώματος των ζώων, τά όποια έζησαν βίον μακρότατον, 
εφ' ίκανάς γενεάς, είναι τά πλέον αρμόζοντα διά τήν άνανέωσιν ενός γέροντος 
καί τήν παράτασιν της ζωής αύτοΰ. 

Ή παράδοσις, καθ' ην ό βίος τής κορώνης διαρκεί εννέα γενεάς, ανέρχεται 
εις τον Ήσίοδον. Ό Πλίνιος ήδη είχε παρατήρηση δτι παν το άναφερόμενον υπό 
του Έλληνος ποιητοΰ περί τής διαρκείας τής ζωής τής κορώνης, του έλάφου, 
προσέτι δε του κόρακος καί του φοίνικος τυγχάνει μυθώδες. Ή νεωτέρα έ'ρευνα 
συμφωνεί προς τήν γνώμην ταύτην του Πλινίου καί παραδέχεται δτι ή παράδο-
σις εκείνη επί ούδενος ακριβούς δεδομένου στηρίζεται. Ούχ ήττον είχε γνωρίση 
εύρεΐαν διάδοσιν κατά τήν αρχαιότητα καί ύπήρξεν εν των προσφιλών θεμάτων 
τής ποιήσεως. Ό "Αρατος αποκαλεί εννεάνειραν κορώνην το πτηνόν, του οποίου 
ό βίος είναι ένάκις μακρύτερος του ανθρωπείου. 

Ό ποιητής τών Ε ρ ώ τ ω ν αντιδιαστέλλει τόν βραχύν βίον του προσφιλούς αύτώ 
ψιττακου προς τον μακρόν βίον τής κορώνης, ήτις αποθνήσκει μόλις εις το 
τέλος τών εννέα γενεών. 

Εις τους στίχους τούτους ό Όβίδιος φαίνεται οτι όμιλεϊ μετ ' αποστροφής 
δια το πτηνόν. Συγκαταλέγει τούτο μεταξύ τών αρπακτικών πτηνών ή τών δυσοίω
νων ως ό γύψ, ό ίκτΐνος, ό κολοιός. Τίθησι τούτο μετ' αυτόν, πιθανώς διότι έχει 
ωσαύτως τήν ιδιότητα να προμηνύη τήν βροχήν, ως ό κολοιός. 'Αλλ' ενταύθα 
ό Ό β ί δ ι ο ς υπογραμμίζει κυρίως δτι ή κορώνη είναι μισητή εις τήν Άθηνάν, 
υπαινισσόμενος τον γνωστόν μΰθον τής 'Ακροπόλεως. Ό 'Αριστοφάνης αποδίδει 
πέντε γενεάς εις τον βίον τής λάλου κορώνης. 'Οπωσδήποτε ή μακροβιότης αυτής 
ύμνήθη ύπο τών ποιητών, οίτινες παραβάλλουσι τήν μακράν ζωήν ανθρώπου τινός 
προς έκείνην τής κορώνης ή τής έλάφου 9 . 

8) Ήσιοδ., Έργα καί Ή μ . 746—747.—Άρατ., Φαιν. 1002.—Θεοφρ., Σημ. IV, 3,39.— 
Calpumii, Hist. Rom. frg. VI, 7.— Fronto, p. 113 ,7.— Aus., Epist. XX, 8.—A. Ernout -
A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots. Paris, 
19594, s. v. cornix.— J. André, Les noms d' oiseaux . . . . s. v. eornix.— Του αύτοΰ, 
Onomatopées et noms d' oiseaux en latin, dans : Bulletin de la Société linguistique de 
Paris, t. 61 (1966), p. 150. 

9) Συνήθως συγκρίνουν ταύτην προς τον μακρόν βίον τοΰ κόρακος, δστις κατέστη ωσαύ
τως περίφημος. Γνωστόν τυγχάνει δτι οι αρχαίοι συνέχεον ενίοτε εις τάς περιγραφας αυτών 
τον κόρακα προς τήν κορώνην. Ή αυτή σύγχυσις παρατηρείται καί είς μεταγενεστέρας έπο-
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Συνήθιζον να εύχωνται εις τίνα νά ζήση τον βίον της κορώνης. Εντεύθεν ή 
παροιμιώδης έ'κφρασις κορώνην δεντέραν άναπλήσας «ζήσας δις πλήρη ζωήν κο
ρώνης», προκειμένου περί ανθρώπων ύπερβάντων κατά πολύ τον μέσον δρον ζωής 
και προβάντων εις εσχατον γήρας. 'Ανάλογος και ή παρά Ίουβεναλίω έ'κφρασις 
exeraplum vitae fuit a cornice secundae αναφερομένη είς τον Όμηρικον βασιλέα 
τής Πύλου, περιώνυμον καταστάντα προς τοις άλλοις και δια την μακροβιό
τητα αύτοΰ 1 0 . 

"Η κορώνη δεν αναφέρεται μετά του κολοιοΰ μόνον κατά την πρόγνωσιν τής 
καταιγίδος ή το προμήνυμα δυστυχίας τινός. 'Αναφέρεται ωσαύτως εις τον μΰθον 
του πτηνού εκείνου, το όποιον ηθέλησε να κόσμηση εαυτό άλλοτρίοις πτεροΐς 
με αποτέλεσμα να γελοποιηθή δτε τα λοιπά πτηνά έγύμνωσαν τοΰτο του όθνείου 
ενδύματος άποσπάσαντες τα οικεία πτερά. Το εν λόγω πτηνον ταυτίζεται ότέ 
μεν προς τήν κορώνην, ότέ δέ προς τον κολοιόν Π . 

Πλην τής λατρείας τής 'Αθηνάς ή κορώνη ήτο συνδεδεμένη, εν τή Ι τ α λ ί α 
κυρίως, προς τήν λατρείαν τής "Ηρας. 'Υπήρχε μία τοποθεσία πέραν του Τιβέ-
ρεως, ήτις είχεν άφιερωθή εις τάς ιεράς κορώνας (divas Corniscas). Έπίστευον 
δτι τα πτηνά ταύτα άπετέλουν κατωτέρας θεότητας υπό τήν προστασίαν τής 
"Ηρας, Φαίνεται δτι πρόκειται περί αρχαιότατης παραδόσεως άπαντώσης και 
κατά ανατολάς, ής άπήχησιν ίσως αποτελεί και το ανωτέρω μνημονευθέν χωρίον 
'Απολλώνιου του 'Ροδίου, ένθα ή κορώνη περιγράφεται ως μαντικον πτηνον άφιε-
ρωμένον εις τήν "Ηραν 1 2 . 

χάς, ώς είς ποιητάς τής 'Αναγεννήσεως και των νεωτέρων χρόνων. Πρβλ. J. André, Les 
noms d' oiseaux . . . s. ν. comxi.— H. Nais, Les animaux . . . p . 232.— P. d' Hérouville, 
A la campagne avec Virgile, p. 20. 

10 Ήσιοδ., Άποσπ. 171, παρά Πλουτάρχω, è. ά. [apud] Plin., VII (48) 49.—'Αρι
στοφάνους, "Ορνιθες 609. 967.— Άρατ., Φαιν. 1022—1023.—'Ανθολογία Παλατινή ΧΓ, 361. 
389.—' Ανώνυμος κωμικός IV, 680 (έκδ. Mein eke)· παρά Πολυδεύκει II, 16.— Βάβριος 
4 6 , 3 . - H ö r . , Garm. ΠΙ, 17, 9—13.—Lucr., R . N . V, 1084—Ον., Met I, 194, éd. G. 
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