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Ή διερεύνησις τών γραπτών μνημείων της ελληνικής αρχαιότητος με τον φα-
κον τήί συγχρόνου Ψυχιατρικής και ή άνεύρεσις εις αυτά στοιχείων, τα όποια εϊναι 
δυνατόν να χαρακτηρισθούν ως συνιστώντα «προηγούμενον», καίτοι έπίμοχθος 
καΐ απαιτητική προσπάθεια, πλουτίζει τα ς γνώσεις και εδραιώνει έτι πλέον την πα-
ρατήρησιν του διασήμου Γερμανού Έλληνιστοΰ Werner Jaeger «δτι οί "Ελληνες 
άνεκάλυψαν τον άνθρωπον εντός του άνθρωπου». 

"Αν και το υπό πραγμάτευσιν θέμα παρουσιάζει συνοχήν υπό την έ'ννοιαν δτι 
διά τήν άνάπτυξιν τών υποστηριζόμενων απόψεων έχρησιμοποιήθη ή αυτή μέθοδος 
προσπελάσεως, ή Έμβαθυντική Ψυχολογία (Tiefenpsychologie), εν τούτοις, επειδή 
αναφέρεται εις διαφόρων εποχών πρόσωπα, εκρίθη σκοπιμωτέοα ή κατ' άλφαβητι-
κήν σειράν κατάταξις τούτων, 

Α'. Α Χ Ι Λ Λ Ε Υ Σ 

Ό Άχιλλεύς, έκτος από τήν περίφημον μήνιν διά τήν άπαγωγήν της Βρισηΐ-
δος κατ' έντολήν του 'Αγαμέμνονος καΐ τάς ολέθριας επιπτώσεις της μήνιος επί 
της πορείας της εκστρατείας τών Ελλήνων Ttpbc έκπόρθησιν xr\c Τροίας, παρου

σίασε καΐ μίαν μικροτέρας διαρκείας και όλιγώτερον προβαλλομένην εις το προσκή-
νιον κατάθλιψιν (6χι άπλήν θλϊψιν), ώς άντίδρασιν εις τον θάνατον του προσφι
λούς συμ/τολεμιστου του Πατρόκλου και εις τήν άπώλειαν της πανοπλίας, τήν οποίαν 
ό 'ίδιος του είχε παραχωρήσει διά να λάβη μέρος εις τήν μάχην προκειμένου ν' άν-
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τιμετωσίση τον "Εκτορα, δστις τελικώς τον εφόνευσε καΐ άφήρεσεν από το πτώμα 
του τον όπλισμον του "Αχιλλέως. 

Ή σπεύσασα προς παρηγορίαν μητέρα του Θέτις προσεκόμισε νεότευκτον πανο-
πλίαν, την οποίαν κατεσκεύασε κατόπιν παρακλήσεώς της ό "Ηφαιστος. 'Εκδη
λώσεις της εν λόγω καταθλίψεως, διαλαμβανόμεναι είς τάς ραψωδίας Σ και Τ, θ' 
άποτιαηθουν άπο ψυχιατρικής έπόψεως έν συνδυασμό) προς σχετικήν ένεπίγρα-
φον έν μέρει άναπχράστασιν αυτών επί κορινθιακού αγγείου του Μουσείου της 
Έκατονταετηρίδος του Βελγίου. 

Είς το μέσον ό Άχιλλεύς εικονίζεται έξηπλωμένος επί λαμπροστολίστου ανακλίν
τρου με την άριστεράν χείρα επί του μετώπου, εμφανώς κατεχόμενος άπο δυσβά-
στακτον θλϊψιν, ή οποία τον κατέλαβεν ευθύς μόλις ό Άντίλοχος, ό υιός του Νέ
στορος, τοϋ άνήγγειλεν (Σ, στ. 20—27, κατά την μετάφρασιν τών Ν. Καζαν
τζάκη — Ί . Κακριδή) δτι : 

«"Επεσε ό Πάτροκλος, και γύρα του γιά το νεκρό χτυπιούνται 
«γυμνό, τί ό κρανοσείστης "Εχτορας επήρε τ άρματα του !» 
«Είπε κι εκείνον τον περίζωσε σα μαύρο γνέφι ό πόνος* 
«και διπλοπάλαμα άθχλόσκονη φουχτώνοντας τη ρίχνει (δ Άχιλλεύς) 
«πά στο κεφάλι, και την οψη του μολεύει την πανώρια' 
«κι ή στάχτη άπα στο μοσκομύριστο του κάθουνταν χιτώνα' 
«κι αυτός φαρδύς ξαπλώθηκε και κοίτουνταν στη σκόνη, 
«και με τά χέρια του ανασκάλευε μαδώντας τα μαλλιά του». 

"Εν συνεχεία προς τους παρηγορητικούς λόγους της μητέρας του άπαντα, 
μεταξύ άλλων (Σ. στ. 98—9 και 105) : 

«Εύτύς να μέ 'βρει θέλω θάνατος, το φίλο νά γλιτώσω 
«άφου δέν ήταν, σαν τον σκότωναν* 
« . 
«μόν' φόρτωμα τής γής ανώφελο (άχθος άρονρης) πλάϊ στα καράβια 

όκνεύω». 
Σαφώς αναφέρονται ίδέαι αύτομομφής, ένοχικότητος και άναξιότητος και ή εθι

μοτυπική χειρονομία του τραβήγματος τών μαλλιών τής κεφαλής (δπως και σή
μερον ακόμη είς Μάνην πράττουν γυναίκες λυσίκομοι θρηνοϋσαι νεκρόν). 

Επιπροσθέτως ή άρνησις τροφής έμφαίνεναι είς μεν την παράστασιν δια τής 
αδιαφορίας του ήρωος προς τα ποικίλα ελκυστικά εδέσματα πού είναι έκτεθιμένα 
είς το παρακείμενον χαμηλότερον τραπεζίδιον, εις δε το ποίημα, δταν, ομιλών 
προς τους επτά προσδραμόντας προς συμφιλίωσιν αρχηγούς, ανακαλεί είς τήν 
μνήμην τον θανόντα (Τ, στ. 315—322) : 

«Κι ως τον θυμήθηκε, αναστέναξε βαθιά του κι είπε τότε : 
«Και σύ μαθές πιο πρίν, βαριόμοιρε, πού άπ' δλους πιο αγαπούσα, 
«μες στο καλύβι ατός σου ν ό σ τ ι μ ο μου τ ό ' σ τ ρ ω ν ε ς το γ ι ό μ α 
«μέ προθυμία κι άσπούδα, ως βιάζουνταν οι 'Αργίτες κάθε τόσο 
«στους Τρώες τους άλογάδες πόλεμο πολύδακρο ν' άσκώσουν 
«Και τώρα εσύ μπροστά μου κοίτεσαι νεκρός, κι έμέ ή καρδιά μου 
«ψωμί, κρασί, σταλιά δέ γεύεται, κι ας εχω μέσα άπ' δλα, 
«άπ' τον καημό σου' τί χειρότερο δέ γίνεται νά πάθω 
«άλλο κακό, κι ακόμα αν μου 'λεγαν πώς πέθανε ό γονιός μου». 

'Επίσης ό Ζευς, απευθυνόμενος προς τήν Άθηναν δια νά του προμηθεύση νέκταρ 
και άμβροσίαν «ερατεινήν», λέγει δτι ό ήρως είναι «ακμηνος και απαστος» (νηστι
κός και μή σιτιζόμενος) και θά πεθάνη άπο τήν πείνα (T., στ. 346). 'Ακόμη και 
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τήν ανάγκην διεργασίας του πένθους επί τι διάστημα ( προς λύτρωσιν) επισημαίνει ό 
ποιητής (το σημερινον σαραντάημερο). Εις τους προτρέποντας αυτόν νά λάβη φα-
γητον γηραιότερους εκ των 'Αχαιών απήντησε «θρηνώντας» (Τ, στ. 306—8) : 

«*Αν θέτε να μ' άκοΰστε, σύντροφοι, τή χάρη κάνετε μου* 
«να φράνω με ψωμί τα σπλάχνα μου μ ή μ ο υ ζ η τ ά τ ε α κ ό μ α , 
«μηδέ και με κρασί, τί αβάσταχτο νογώ τον πόνο εντός μου 

(«επεί μ αχός alvòv ίχάνει») ». 

Άπέναντί του ή Θέτις, κύπτουσα εις στάσιν παρακλητικήν, προσπαθεί να τον 
εμψύχωση. "Οπισθεν αυτής ό 'Οδυσσεύς με τον αντίχειρα και τον δείκτην της αρι
στεράς χειρός τεταμένους διαδηλώνει τήν συμβολήν του εις τάς μητρικάς παραι
νέσεις. Εις το άκρον Οπισθεν αύτοΰ ή Βρισηΐς μετά τήν έπανάδοσιν αυτής από τον 
μεταμεληθέντα 'Αγαμέμνονα εις τον 'Αχιλλέα. 

Είναι άξιοσημείωτον δτι είς προηγηθεΐσαν σκηνήν του ποιήματος αυτή, συμ
μετέχουσα εις τον θρήνον («γόον» καθ' Όμηρον) δια τον θάνατον του Πατρόκλου 
και εξαιρούσα τήν προς αυτήν προσηνή συμπεριφοράν του καί αναπολούσα τήν 
ύπόσχεσιν πού τής είχε δώσει δτι θα έπειθε τον φίλον του 'Αχιλλέα να τήν νυμ-
φευθή (Τ, στ. 297), λέγει (Τ, στ. 300-303) : 

«. . . «Γι' αυτό κι ό θρήνος μου είναι άστέρευτοί, πού 'σουν γλυ
κός κι έχάθης». . . ». 

Καί προθέτει ό ποιητής : 

«Αυτά θρηνώντας του 'λεε, κι έκλαιγαν μαζί της κι οι γυναίκες 
(οί άλλες σκλάβες), 

«τάχα τον Πάτροκλο, μα πίσω του τα πάθη τα δικά τ ο υ ς . . . . . . 
Οί δύο τελευταίοι αυτοί στίχοι, καθώς ελεγον έξ άλλης αφορμής («Πώς παρά

γεται ή ψυχοκαθαρτική έπίδρασις τής Τραγωδίας», είς το «Ψυχανάλυσις» κ.λ.π. 
Έκλόγιον ερευνών καί μελετών, "Εκδ. Γρ. Παρισιάνου, 1975, σελίς 595), «δείχνουν 
τήν βαθεΐαν γνώσιν πού είχεν ο "Ομηρος, τών ύποχθονίων συναισθημάτων τα όποια 
ύφέρπουν είς τα έγκατα τής ανθρωπινής ψυχής καί τών οποίων τα κίνητρα είναι 
πολλάκις διαφορετικά άπο εκείνα πού εκ πρώτης όψεως νομίζομεν, δηλαδή εν προ
κειμένω τήν έξ οίκτου συμμετοχήν είς το πένθος δια τον θάνατον ξένου προσώπου, 
ως ήτο ò Πάτροκλος δια τάς γυναίκας τής Τρωάδος». Είς τήν εΰστοχον αυτήν πα-
ρατήρησιν του ποιητου υποδηλώνεται ή ψυχολογία τής μοιρολογίστρας καί τα κί
νητρα πού τήν εμπνέουν, τα όποια κατ' ούσίαν ανάγονται είς τα έγώ εκείνου πού 
θρηνεί κατά βάθος κάποιον είς το παρελθόν θανόντα συγγενή του. 

Επίσης, ολίγον κατωτέρω, δταν ό Άχιλλεύς, αναπολεί τον γέροντα πατέρα του 
Πηλέα, επαναλαμβάνεται παροιμοία παρατήρησις του ποιητου (Τ, στ. 338—9) : 

«Αυτά θρηνώντας έλεε, κι έκλαιγαν μαζί του κι' οί γερόντοι, 
«καθείς τα δσα άφησε θυμάμενος μακριά, στο αρχοντικό του». 

Έκτος άπο τήν Βρισηίδα καί ή παρουσία τριών άλλων προσώπων έρχεται να 
προστεθή προς παραμυθίαν καί ένίσχυσιν του ήθικου του όλοφυρομένου Άχιλλέως, 
διότι είναι παντού καί πάντοτε παραδεκτόν άπο το πολύ κοινον δτι ή ψυχαγωγία 
καί συμπαράστασις συγγενών καί φίλων δρα εύνοϊκώς έπί τής ψυχικής διαθέσεως 
του μελαγχολικού. Οΰτως ό γέρων ασπρομάλλης ό όπισθεν του Άχιλλέως ιστά
μενος, είναι δ πιστός σύντροφος καί σύμβουλος Φοίνιξ, όποιος τόν είχεν αναθρέ
ψει καί συνοδεύσει είς Τροίαν, αυτόν καί, κατά τήν παλινόστησιν, τον υίόν του 
Νεοπτόλεμον είς τήν Πατρίδα. 

Τά δυο γυναικεία πρόσωπα, τα όποια άρτιώνουν συμμετρικώς τήν σύνθεσιν καί 
πού θα πρέπει ό αγγειογράφος να έπιφορτίζη επίσης μέ τον ρόλον ύπενθυμίσεως 
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εύαρέστων αναμνήσεων, είναι καθ' ήμας, αϊ δύο παλλακίδες δια τάς όποιας γίνεται 
λόγος εις τήν Ραψωδίαν Ι (στ. 658—669): 

« Και τότε ό Πάτροκλος στίς σκλάβες παραγγέλνει 
«και στους συντρόφους, γιά το Φοίνικα παχιά νά στρώσουν κλίνη. 
«Με βιάση, υπάκουες, ώς τις πρόσταξε, πήραν αύτες και στρώναν 
«προβιές, κουβέρτες και ψιλόφαντα σεντόνια στο κλινάρι. 
«Κει πάνω έπλάγιασεν ό γέροντας, ή άγια ώς να φέξει μέρα. 
«"Ομοια ό 'Αχιλλέας στο βάθος έγειρε του οτέριου καλυβιοϋ του, 
«καί δίπλα του μια σκλάβα έπλάγιασε, πού κούρσεψε απ' τη Λέσβο, 
«ή Διομήδη ή ροδομάγουλη, του Φόρβα ή θυγατέρα. 
«'Αντίκρυ έπλάγιασε κι ό Πάτροκλος, και στο πλευρό του επήρε 
«τήν όμορφόζωνη "Ιφη, χάρισμα τοϋ αρχοντικού 'Αχιλλέα, 
«το κάστρο του Ένυέα σαν κούρσεψε, τήν πετρωτή τή Σκύρο». 

Ό "Ομηρος δεν είναι από τους ποιητάς εκείνους πού συγκαλύπτουν συμβατι-
κώς τάς αληθείας της ζωής, έν προκειμένω τήν προς το έτερόφυλον όμαλήν στάσιν 
των δύο πολεμιστών, τών οποίων ή φιλία ήτο αγνή κατά τον ποιητήν, με άλλους 
λόγους δεν θα παρέλειπεν να μνημόνευση, αν ύπήρχεν εις τήν μυθικήν παράδοσιν, 
αυτό το όποιον πολύ άργότερον, επηρεασμένος άπο τήν άλλαγήν τών ηθών ό Αι
σχύλος εις τήν τραγωδίαν «Οί Μυρμιδόνες», της οποίας ελάχιστα αποσπάσματα 
διεσώθησαν (Nauck 135), ύπεστήριξεν, δτι, κατ'αυτόν, αί σχέσεις Άχιλλέως καί 
Πατρόκλου ήσαν ύποπτοι, μάλλον του τύπου της «amitié amoureuse» (έξαϋλωμέ-
νης καί εξιδανικευμένης λανθανούσης φιλομοφυλικής ροπής), θα έλέγομεν σή
μερον. Τον ίσχυρισμον του δραματουργού ήδη ό Πλάτων (Συμπόσιον 180) είχεν 
αντικρούσει : 

«Αισχύλος φλυαρεί (λέγει ανοησίας) φάσκων 'Αχιλλέα Πάτροκλον εραν*. 
Τά προσαγόμενα υπό του φιλοσόφου επιχειρήματα καί ή άξιολόγησις αυτών 

δέν είναι του παρόντος. 
Πάντως ό "Ομηρος «αγνοεί πρακτικώς» (practically) τήν φιλομοφυλίαν κατά 

τον πλέον ένδεδειγμένον να £χη έ'γκυρον επί του θέματος γνώμην G. Devereux 
(Greek pseudo - homosexuality and the Greek miracle. Symbolae Osloenses, 1967, 
σελ. 74, ύποσ. 6). Συμφωνεί καί υπερθεματίζει 6 εξ ίσου αρμόδιος R. Flaceîière 
(L' Amour en Grèee, σελ. 36). 

* 

Ό άλλος πρωταγωνιστής της Ίλιάδος, ό Έκτωρ, συγκρινόμενος προς τον 
'Αχιλλέα, εμφανίζεται υπερέχων ώς πλέον ώριμος συναισθηματικώς, ψύχραιμος, 
αύτοκυριαρχούμενος, τρυφερός σύζυγος καί πατέρας, με πλήρες αίσθημα ευθύνης, 
πού Ιλειπεν άπο τον άδελφόν του Πάριν : δλα προτερήματα δια τα όποια δέν διε-
κρίνετο ò Άχιλλεύς, δστις, μηνίων, άφισεν αβοήθητους τους 'Αχαιούς μέ τον κίν-
δυνον νά πυρποληθούν τά πλοία των άπο τους άναθαρρήσαντας Τρώας. Αυτός έμε-
γάλωσε μέσα εις οίκογενειακον περιβάλλον γενεσιουρ^ον παιδικής νευρώσεως. Ή 
μητέρα του, θεά ύπανδρευθεΐσα θνητόν, τον Πηλέα, έν τή επιθυμία της νά του άπο-
βάλη τά θνητά στοιχεία, πού έκληρονόμησε άπο τον πατέρα του, έδοκίμασε νά τον 
άπαλλάξη άπο αυτά δια καύσεως του σώματος του (δπως ματαίως έπραξεν ήδη 
τούτο εις τους εξ προηγουμένους αδελφούς του, πού φυσικά πέθαναν), άλλα τήν 
τελευταίαν στιγμήν άνεχαιτίσθη άπο τον πατέρα του παιδιού, πού θά τρόμαξε τά 
μέγιστα. "Εκτοτε οί γονείς εζων χωριστά (ήτο λοιπόν παιδί χωρισμένων ή μή συμ-
βιούντων γονέων). Έτσι ό Άχιλλεύς, ό έβδομος ύπ' αύτάς τάς συνθήκας επιζήσας, 
ύστερότοκος μονογενής είναι φυσικόν, ώς πάντοτε καί σήμερον ακόμη συμβαίνει, 
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είς παρόμοιας περιπτώσεις, να έτυχεν υπερπροστατευτικής μητρομερίμνης (mothe
ring). "Οταν ένηλικιώθη τον έστειλεν εις Σκΰρον, οπού έζησεν επί 9 έτη, ντυμέ
νος μέ γυναικεία φορέματα, μεταξύ τών θυγατέρων του βασιλέως της νήσου Λυκο-
μήδη, δια ν* άποφύγη την συμμετοχήν εις την έκστρατείαν της Τροίας. "Οταν, 
άργότερον, εις την Τροίαν έθρήνει τον θάνατον του Πατρόκλου ή άγωνιώσα δι' αυ
τόν μητέρα του έξεσήκωσε τας 50 Νηρηίδας άδελφάς της άπο τα βάθη του Ωκεα
νού και έν συνοδεία τον επεσκέφθησαν Ολαι μαζί εις τήν Τροίαν. 

Χαρακτηριστικός λέγει δι' αυτόν ό Φοίνιξ, αφηγούμενος τάς παιδικάς του ιδιο
τροπίας (Ίλιάδος Ι, 485-495) : 

«Κι έτσι μεγάλο εγώ σε ανάστησα, θεόμορφε 'Αχιλλέα, 
και σ' αγαπούσα* τί δεν ήθελες εσύ κανέναν άλλον, 
για στο τραπέζι σύντας πήγαινες για κι έτρωγες μονάχος* 
Ιπρεπε εγώ μαθές στα γόνατα να σε κρατώ, να κόβω 
το κρέας να τρως, μετά στα χείλια σου τήν κούπα να ζυγώνο-. 
Συχνά στο στήθος μου κατάβρεξες το ροΰχο μέ το στόμα, 
παιδί δπως ήσουν και μέ παίδευες και το κρασί ξερνούσες. 
"Ετσι πολλά για σένα τράβηξα, πολλούς επήρα μόχτους 
τί δεν ξεχνούσα πώς οι αθάνατοι δεν ήταν να μου δώσουν 
δικό μου γιό, γι' αυτό και μου 'γινες, θεόμορφε 'Αχιλλέα, 
παιδί μου έσύ, πού θα μέ γλίτωνες άπ' το κακό μια μέρα». 

Ό Freud επεσήμανε το 1905 τάς επιπτώσεις τής ανατροφής αγοριού άπο ά ν δ ρ α . . . . 
Δεν είναι κατακριτέος ό ποιητής δια μεροληψίαν, διότι και οι δύο ήρωες του 

ώμίλουν τήν αυτήν γλώσσαν, έλάτρευαν τους ιδίους θεούς και εΐχον κοινά κοινω-
νιοπολιτισμ:κά ιδεώδη. ΤΗσαν "Ελληνες, ό ένας Στερεοελλαδίτης, ό άλλος Μικρα-
σιάτης. Γενικώς διαφοροποιεί ό ποιητής χαρακτήρας πού συναντώνται και εις τήν 
σύγχρονον ζωήν, ως εάν ήτο επιδέξιος χειριστής τών σημερινών προόδων τής 
άνθρωπογνωσίας χάρις εις τάς κατακτήσεις τής Ψυχολογίας του Βάθους (κυρίως 
τής φροϋδικής). ΕΊς τήν περίπτωσιν του κατ' εξοχήν εφαρμόζεται το λεχθέν 
(πρβ. Μ. Κοκολάκη. Το νόημα τής 'Αττικής τραγωδίας και ή σκηνική άναβίω-
σις αυτής, 1972) υπό του 'Αριστοτέλους (Ποιητική, IX, 3 ) : 

ιιφιλοσοφώτερον και σπουδαωτερον ποίησις ιστορίας εστίν». 

Εις τήν άναδυθεΐσαν ενδεχομένως εις τήν σκέψιν σας άντίρρησιν δια τάς ερμη
νείας πού υποστηρίζονται εδώ δια πρόσωπα ενός τόσον μακρυνοΰ παρελθόντος, ή 
άπάντησις εϊναι Οτι αύται άντλοΰν τήν ίσχύν των από το ρητον «εξ βνυχος τον 
λέοντα», υπό τήν έννοιαν 6τι ή βασιμότης των είναι συνάρτησις τών κατακτήσεων 
τάς όποιας έχει πραγματοποιήσει τους τελευταίους χρόνους ή τεχνική τής ψυχανα-
λύσεως, προσφυώς εφαρμοζόμενη άπο εκείνους οι όποιοι, άφ' οδ προηγουμένως απέ
κτησαν τήν αύτογνωσίαν μέ τήν βοήθειαν τής ατομικής, τής λεγομένης διδακτι
κής αναλύσεως, εξ ιδίας πλέον εμπειρίας και βχι άπο άπλήν άνάγνωσιν τών σχετι
κών κειμένων, αποκτούν τήν ικανότητα, άπο μικράν μέν, άλλα χαρακτηριστικήν 
ένδειξιν, να διακρίνουν τα βαθύτερα, τά και πραγματικά κίνητρα τής συμπερι
φοράς του υπό κρίσιν άτομου, βασιζόμενοι και εις άμεσους παρατηρήσεις επί 
παρομοίων περιπτώσεων τής καθ' ήμέραν πράξεως. 

Β'. Κ Α Ε Ο Μ Ε Ν Η Σ Α' 

Ό Κλεομένης Α' έβασίλευσεν εις τήν Σπάρτην κατά τά έτη 520—487 π. Χ. και 
άπο τάς πράξεις του θα έχαρακτηρίζετο τήν σημερινήν έποχήν ως ανισόρροπος ή 
όρθρότερον ψυχανώμαλος μέ παρανοϊκήν δομήν τής προσωπικότητος καί ύπέρμε-
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τρον έγωκεντρισμόν, υποκείμενος δε εις αλόγιστους παρορμητικάς εκδηλώσεις 
(«έξώρμ,ειτά πολλά έκ τον νου», λέγει ό Παυσανίας εις τα «Λακωνικά» 4,1) . Πολ-
λάς δι' βλου του βίου ατασθαλίας, ραδιουργίας, δολιότητας, βιαιότητας και κακουρ-
γίας διέπραξε, λόγω των οποίων έπροκάλει δυσπιστίαν καί άποτροπιασμον εις 
εκείνους μετά των οποίων είχεν οιανδήποτε συναλλαγήν. Ό Ηρόδοτος (VI) παρέ
χει διαφωτιστικάς πληροφορίας περί του βίου και της πολιτείας του (Μέ τάς λέ
ξεις «μανία», «παραφρονήσαντα», κ.τ.6. χαρακτηρίζει τον άνδρα). 

Ούτως αναφέρεται δτι έθεσε πυρ εις το ιερόν άλσος του "Αργού, πλησίον της 
Τίρυνθος, εις το τέμενος του οποίου είχον καταφύγει οι ήττηθέντες το 494 π. Χ. 
υπ' αύτου Άργεϊοι καΐ κατέκαυσεν αυτούς (Ηρόδοτος, VI, 7 6 ) : «τονς καταφν-
γόντας εκ της μάχης καταγινέων απέκοπτε και avo το άλσος εν άλογίη έχων 
ενέπρησε». "Ινα έξιλεωθή δια το άνοσιούργημα (κατά την γνώμην του ύποδειγματι-
κώς μεταφράσαντος καί σχολιάσαντος τον Παυσανίαν Κου Ν. Παπαχατζή), έθυ-
σίασεν εις τον βωμον της "Ηρας, παρά την άπαγόρευσιν νά θυσιάζουν εκεί οί ξέ
νοι, άφοΰ πρώτον έκακομεταχειρίσθη τον ιερέα, πού δεν επέτρεπε τήν θυσίαν : 
«εκέλενε τονς είλωτας από τον βωμοΰ άπαγαγόντσς (τον ιερέα) μαστιγώσαι» 
('Ηρόδοτος VI, 81). 

Παρεμπιπτόντως καί λόγω επικαιρότητος (Παγκόσμιον έ'τος της γυναικός) ανα
φέρεται εδώ δτι κατά Παυσανίαν (Κορινθιακά 20,8) ή Άργεία ποιήτρια Τελέ
σιλλα <(έκ των ιερών δπλα άθροίσασα τάς ακμάζουσας τη ηλικία των γνναικών ώπλι-
ζεν». Τελικώς οί Λακεδαιμόνιοι υπό τον Κλεομένην ύπεχώρησαν εις τάς γυναίκας, 
(«νπείκονσι ταϊς γυναιξί»). Το ανδραγάθημα αυτό τών γυναικών έορτάζοντες κατ' 
έτος οί Άργεϊοι «τελοϋσι (κατά Πλούταρχον, «Γνναικών αρετα«», 245,20) τα 
«Υβριστικά», γνναίκας μεν άνδρείοις χιτώσι καί χλαμύσιν, άνδρας δέ πεπλοις γν
ναικών και καλύπτραις άμφιεννύντες». Καί μάλιστα έ'καμαν νόμο, πού προστάζει 
οί παντρεμένες γυναίκες να κοιμώνται μέ τους άνδρες τους φορώντας γενειάδα 
{«εΌεντο νόμον τον κελενοντα πώγωνα δεϊν έχουσας σνναναπαύεσθαι τοις άνδράσι»). 

Δια να έκθρονίση τον συμβασιλεύοντα Δημάρχτον έπεκαλέσθη πάλαιαν ύποψίαν, 
τήν οποίαν είχεν εκφέρει ό πατήρ τούτου 'Αρίστων, δτι ό υιός έγεννήθη προώρως 
καί ϊσως δέν ήτο Ιδικός του, άναφωνήσας τότε : «ουκ αν εμάς οΐη». Ό Κλεομέ
νης λοιπόν άνταπαιτητήν του θρόνου επέβαλε (491 π. Χ.) τον Λεωτυχίδην, πει-
θήνιον Οργανον αύτου, άφου προηγουμένως, δια να έπιτύχη τον σκοπόν του, έδω-
ροδόκησε τους ίερεΐς τών Δελφών καί τήν Πυθίαν, ήτις εξέφερε χρησμόν, εύνοουντα 
τους σκοπούς του. Τάς άλλας κατά του Δημάρατου άδικοπραγίας του έπραγμα-
τεύθη έμπεριστατωμένως εις είδικήν μελέτην υπό τον τίτλον «Δημάρατος II, βασι
λεύς της Σπάρτης» (Πελοποννησιακά, Τόμος 10ος, 1971 ) ό Επίτιμος Γενικός "Ε
φορος 'Αρχαιοτήτων Κος Μάρκελλος Μιτσός. 

Ή πλέον βδελυρά πραξις του Κλεομένους, πολλών άλλων παραλειπομένων εν
ταύθα, είναι ή οργάνωσις εκστρατείας εναντίον της ιδίας πατρίδος. "Οταν έ'γινε 
γνωστή, λέγει ό 'Ηρόδοτος (VI, 74), ή επιβουλή του Κλεομένους εναντίον τοϋ 
Δημάρατου, εκείνος (ό Κλεομένης) έφοβήθη τους Σπαρτιάτας καί έφυγε κρυφά 
είς Θεσσαλίαν. 'Από εκεί μετέβη ε'ις Άρκαδίαν, οπού έπροκάλεσε ταραχάς, συγ
κεντρώνουν τους 'Αρκάδας εναντίον της Σπάρτης. Τους υποχρέωσε μάλιστα μέ δρ-
κους δτι θα τον ακολουθήσουν δπου καί αν ύπάγη. "Οταν οί Σπαρτιάται έμαθον 
τους σκοπούς του, έφοβήθησαν, τον έπανέφερον εις τήν Σπάρτην καί του έ'δωσαν 
τήν έξουσίαν τήν οποίαν είχε πρότερον. 

'Αφ* δτου επέστρεψε κατελήφθη υπό παραφροσύνης («αυτόν νπελαβε μανίη 
νοϋσος») καί δποιον Σπαρτιάτην συνήντα, τον έκτύπα μέ το σκήπτρον είς το πρό
σωπον. Κατόπιν αύτου οί συγγενείς ή οί "Εφοροι («οι προσήκοντες») τον έδεσαν 
gîç τον φάλαγγα (εν ξύλω). "Ετσι δεμένος κατώρθωσε μέ άπειλας ν' απόσπαση τήν 
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μάχαιραν του φρουρού και έκαμε (487 π. Χ.) évo. άνατριχιαστικον χαρακίρι, τέ
μνων τάς σάρκας του μέχρι της κοιλίας ('Ηρόδοτος VI, 7 5 : «Ποιεΰντα δε 
αυτόν ταϋτα και παραφρονήσαντα εδησαν οι προσήκοντες εν ξύλω. Ό δέ δεθείς, 
τον φύλακον μοννωθέντα Ιδών των άλλων, αίτέει μάχαιραν ου βουλομένου δε τα 
πρώτα τον ψνλάκου διδόναι, άπείλεε τά μιν λυθείς ποιήσει, ες ο δείσας τάς άπει-
λάς ο φύλακος (ήν γαρ των τις είλωτέων) διδοϊ οι μάχαιραν. Κλεομένης δέ πα
ραλαβών τον σίδηρον αρχετο εκ των κνημένων εωντον λωβώμενος' έπιτάμνων γαρ 
κατά μήκος τας σάρκας προέβαινε εκ των κνημέων ες τους μηρούς, εκ δ è των 
μηρών ες τε τά ισχία και τάς λαπάρας, ες ο ες την γαστέρα απίκετο και ταύτην 
καταχορδεύων (κατακόπτων) απέθανε τρόπω τοιούτω.» 

'Ο Πλούταρχος (εις «'Αποφθέγματα Λακωνικά», 223,11) συμπληρώνει: 
«τών φρενών εξω γενόμενον δράξασθαι τίνος μαχαιριού και αυτόν άνατεμεϊν από 
των σφυρών εως επί τους καίριους τόπους, και οϋτως έκλιπεϊν τον βίον γελώντα 
και σεσηρότα» (γελώντας καΐ βογγώντας). 

Ό 'Ηρόδοτος (VI, 75—84) παραθέτει τεσσάρων ειδών α'ίτια, εις τα όποια 
απεδόθησαν αί παρεκτροπαί και ό θάνατος του Κλεομένους (κατά την μετάφρασιν 
Ά θ . Θεοφίλου, έκδ. Παπύρου) : «όπως λένε οι περισσότεροι Έλληνες αυτή ή συμ
φορά τον βρήκε γιατί έπεισε τήν Πυθία να πή δσα είπε σχετικά μέ τον Δημά
ρατο* δπως δμως λένε οι 'Αθηναίοι, γιατί δταν έμπαινε στην Ελευσίνα έκαψε τα 
δέντρα στο ιερό τέμενος τών θεών καθώς λένε δμως οι Άργεΐοι γιατί έβγαλε εξω 
άπο το ιερό του ήρωα τους "Αργού αυτούς πού κατέφυγαν εκεί μετά τήν μάχην 
και τους σκότωσε, σε μια κρίσι δέ τής τρέλλας του έκαψε κι' αυτό το 'ίδιο το 
άλσος,.. "Αν πάλι άκούσωμε τους 'ίδιους τους Σπαρτιάτες, αυτοί βεβαιώνουν δτι 
ή τρέλλα του δεν οφείλεται καθόλου σε οργή κανενός θεοΰ, άλλα δτι στή συνανα
στροφή του μέ τους Σκύθες έγινε μέθυσος και γι' αυτό τρελλάθηκε. . . έμαθε άπ' 
αυτούς να πίνη άνέροτο κρασί (αμαθεϊν τήν άκρητοποσίην παρ' αυτών εκ τούτον 
δε μανήναι μιν νομίζουσι Σπαρτιαται»)- 'Από τότε, λένε οι 'ίδιοι, δταν θέλουν να 
πιουν περισσότερο άπο το κανονικό, δίνουν το παράγγελμα : «επισκύθισον» ( κάμε 
δπως οι Σκύθες) : το χωρίον αυτό αναφέρει και ό 'Αθηναίος (ε'ις «Δειπνοσοφι-
στάς, Ι, 427). Έ γ ώ έ'χω τήν γνώμην, επάγεται ό 'Ηρόδοτος, δτι το πάθημα αυτό, 
πού συνέβη στον Κλεομένη, ήταν έκδίκησι για τήν συμπεριφορά του απέναντι 
στο Δημάρατο». 

Ώ ς προς τήν άκρατοποσίαν του Κλεομένους είναι δυνατόν να λεχθή δτι αδτη, 
ως γενεσιουργον α'ίτιον άρσεως τών αναστολών, συνεπάγεται άνάδυσιν και έπίτασιν 
τών κατωτέρων ένορμήσεων, ιδιαιτέρως τών επιθετικών, αίτινες υπό όμαλάς συν-
θήκας περιστέλλονται άπο το έλέγχον αύτάς ηθικόν Υπερεγώ, είς τρόπον ώστε εις 
τήν προκειμένην περίπτωσιν γίνεται κατανοητή και έρμηνεύσιμος ή αχαλίνωτη έπι-
θετικότης κατά τών συμπατριωτών του και επί πλέον, σύμφωνα μέ ψυχολογικούς 
μηχανισμούς πλέον πολύπλοκους, δια κινητοποιήσεως συναισθημάτων ένοχης και 
ανάγκης αύτοτιμωρίας προς έξιλέωσιν, εξηγείται ή στροφή τής έπιθετικότητος προς 
τα Ισω, πού είχε ώς συνέπειαν τήν αύτοκτονίαν (: μετάπτωσις τής έτεροαναιρέσεως 
είς αύτοαναίρεσιν. Πρβλ. Δ. Κουρέτα « Ό αλκοολισμός υπό το φώς τής ψυχανα-
λύσεως», 1959 και «Το οινόπνευμα δηλητήριον του πνεύματος», 1971, εις «Έκλό-
γιον Ερευνών και μελετών», σελ. 507 και 875). 

Ά ν μέ τας σημερινάς γνώσεις τής Ψυχιατρικής Επιστήμης, ρίψωμεν έταστι-
κον βλέμμα είς τήν περίπτωσιν του Κλεομένους, θα πρέπει να δεχθώμεν, δτι το 
οίκτρον αύτου τέλος είναι ή τελευταία πραξις του δράματος τής ζωής του, ή οποία 
εξ απαλών ονύχων υπήρξε κατ' εξοχήν ιδιόρρυθμος και ψυχοτραυματική, έχοντες 
υπ' όψιν δτι τήν διαμόρφωσιν και συγκρότησιν τής προσωπικότητος, ομαλής ή μή, 
απεργάζονται, έκτος τών κληρονομικών καταβολών, κυρίως αί συνθήκαι, αί συνα-

5 
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φεΐς προς το οικογενειακον περιβάλλον της παιδικής ηλικίας, εντός του οποίου, 
δταν είναι άπρόσφορον, ώς εις άναβράζουσαν χύτραν «μαγειρεύεται», δπως έ'λε-
γον προ ετών εις την Διεθνή Εγκληματολογική ν Συνάντησιν των 'Αθηνών (1972), 
ή έγκληματικότης, έκεΐ εκκολάπτεται ή αντικοινωνική συμπεριφορά : ό εγκλημα
τίας δεν γεννάται τοιούτος, άλλα γίνεται. 

Μας πληροφορεί λοιπόν ό 'Ηρόδοτος (V, 39—41), δτι ό πατήρ του Κλεομέ
νους, βασιλεύς της Σπάρτης Άναξανδρίδης ή Άναξανδρίδας (υιός του Λέοντος, 
16ος Άγίδης), ήτο άτεκνος και δτι, πιεσθείς από τους 'Εφόρους, ήναγκάσθη να 
νυμφευθή και δευτέραν γυναίκα : «γυναικός μεν της 'έχεις ου προσδεόμεθά σεο της 
εξέσεως (δεν σου ζητάμε να τήν δίωξης), συ δε ταύτη τε πίντα δσα νυν παρέχεις 
πάρεχε και αλλην προς ταύτη εσάγαγε γυναίκα τεκνοποιόν Χρόνου δε ου 
πολλοϋ διελθόντος ή εσύστερον επελθούσα γυνή τίκτει τον δη Κλεομενέα τοϋτον». 

Μετά τίνα χρόνον δμως καθ' δν αΰτη (ή δευτέρα σύζυγος) έδωσε εις τους Σπαρ · 
τιάτας τον μελλοντικόν τους βασιλέα «καί ή πρότερη γυνή, τον πρότερον χρόνον 
ατεκνος εοΰσα, τότε κως έκύησε, συντνχίη ταύτγ) χρησαμένη (κατά περίεργον σύμ-
πτωσιν εμεινεν έγκυος και ή πριν άτεκνη)». Έγέννησε δέ (ή πρώτη) τον Δωριέα 
και εν συνεχεία τον Λεωνίδαν (τον μελλοντικόν ήρωϊκον ύπερασπιστήν τών Θερ
μοπυλών) καί τον Κλεόμβροτον. 

Προσθέτει ό 'Ηρόδοτος τά έξης σημαντικά: « Ό μεν δη Κλεομένης, ώς λέγε
ται, ήν τε ου φρενήρης, ακρομανής τε (δεν ήτο κάτοχος τών φρενών του, συνετός, 
άλλα τουναντίον άκρως μαινόμενος, ώς μεταφράζει ό Γουλιέλμος Πάπε τήν λέξιν 
άκρομανής), ό δε Αωριενς ήν τών ήλίκων (συνομηλίκων του) πάντων πρώτος, εϋ 
δε ήπίστατο κατ3 άνδραγαθίην αυτόν σχήσων τήν βασιλείην (ήτο βέβαιος δτι αυτός 
θα βασιλεύση λόγω τών προτερημάτων του)». Τελικώς άπηυδισμένος καί ψυχικώς 
καταπονημένος άπο τήν έχθρικήν συμπεριφοράν του Κλεομένους «βαρέως φέρων 
ô Δωριεύς άπίει ες τήν Λιβύην τα πλοία» καί κατέληξεν, έκπατρισθείς, εις Ίταλίαν . 

Ό Κλεόμβροτος επίσης διέπρεψε, διότι ώχύρωσε τον Ίσθμον προ της εν Σα-
λαμΐνι ναυμαχίας. 

Τό περίεργον φαινόμενον, το πρώτον άναφερόμενον εις τήν Ίστορίαν της 'Ια
τρικής, της συλλήψεως καί γεννήσεως τέκνου (έν προκειμένω τριών, εξ ών τα δύο 
τελευταία, ώς έθρυλλεΐτο ήσαν δίδυμα, ό Λεωνίδας καί ό Κλεόμβροτος) άπο γυ
ναίκα διατελέσασαν στεΐραν επί σειράν ετών εγγάμου βίου (χωρίς οργανικήν αί-
τίαν στειρώσεως εξ αμφοτέρων τών συζύγων), έχει το φαινόμενον αυτό, έπιση-
μανθή άπο τους Γυναικολόγους καί τους Μαιευτήρας, παρετηρήσαμεν δε καί ημείς 
τοιαύτας περιπτώσεις, ιδιαιτέρως έπί γυναικών, αίτινες ματαίως αναμένουν να κυο
φορήσουν καί σφοδρώς επιθυμούν τήν μητρότητα, έχει επισημανθή, λέγομεν, το 
γεγονός δτι, εις ην περίπτωσιν τελικώς καταλήξουν, προσλάβουν καί υιοθε
τήσουν ξένον τέκνον, είναι δυνατόν μετά τίνα χρόνον να συλλάβουν καί ν' αποκτή
σουν ίδικόν των τέκνον. e H ερμηνεία του φαινομένου είναι σκοτεινή καί αδιευκρί
νιστη καί το ζήτημα παραμένει άνοικτον ώς βεβαιώνει καί ό François de Mai 
(Conception after adoption. An open question, Psychosomatic Medicine, Vol. 33 
Nov-Dec. 1971). Ήμεΐς έπροτείναμεν ιδίαν έρμηνείαν, κατά τήν οποίαν ή παρου
σία του ξένου παιδιού συνιστά είδικον όπτικον καί άκουστικον ερέθισμα, ίκανον να 
κινητοποίηση τήν μέχρι τότε αδρανούσαν ή άναστελλομένην λειτουργίαν της ώο-
γονίας της γυναικός διά μέσου τών υπό τον φλοιον του εγκεφάλου ύποθαλαμικών 
νευρικών σχηματισμών, ο'ίτινες διέπουν τήν έκκρισιν της γοναδοτρόπου ορμόνης 
(ό αρχικός ερεθισμός δρα έπί τών μεταξύ ραβδίων καί κωνίων τοΰ αμφιβληστροει
δούς νευροφυτικών ινών καί διαβιβάζεται διά της δεσμίδος του Gudden). 

Εις τήν περίπτωσιν της πρώτης συζύγου του επισήμως διγάμου Κλεομένους 
δεν πρόκειται βεβαίως περί ταυτότητος συνθηκών, άλλα περί όμοιότητος, δηλαδή 
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περί τεκνοποιήσεως επί στείρας γυναικός, ή οποία δεν υιοθέτησε μέν ή ιδία ξένον 
τέκνον, άλλα ύφίστατο τον κεντρισμον της υπάρξεως εκ του δευτέρου γάμου του 
συζύγου της τέκνου, κατ' επιταγήν επιθυμητού. 

Βεβαίως λεπτομερειακά στοιχεία ελλείπουν, έχουν μάλιστα μεγαλυτέραν σημα-
σίαν δια την ψυχοβιογραφίαν τα θεωρούμενα άπο τους ιστοριογράφους ως ασή
μαντα και ανάξια μνείας, καίτοι ένας εξ αυτών, δ Michelet, είπε : «petites causes, 
grands effets». Έ π ί πλέον θα πρέπει νά ληφθή υπ' δψιν ή διαφορετική νοοτροπία 
καί οί εκάστοτε μορφωτικοί και πολιτισμικοί συντελεσταί παραγωγής των αντι
λήψεων δια την ζωήν καί της κοσμοθεωρήσεως γενικώς, ή οποία επικρατεί εις 
διαφόρους έποχάς. 

Πάντως υφίσταται ένα κοινον ύπόβαθρον εις δλους τους ανθρώπους όλων των 
εποχών, αϊ δύο θεμελιώδεις δηλαδή ένορμήσεις, ή της αυτοσυντηρήσεως καί ή της 
αναπαραγωγής, επί πλέον δεχόμεθα σήμερον καί τήν της κυριαρχίας (libido 
dominandi) ως έπιπρόσθετον ένόρμησιν (επιθετικότης), μέ τάς συναφείς συναι-
σθηματικάς καταστάσεις καί ένδοψυχικάς συγκρούσεις μεταξύ επιθυμητού καί επι
τρεπτού, συγκρούσεις πού δημιουργούνται έν συναρτήσει προς ιδιαίτερα περιστατικά 
της ζωής (συντυχίας) καί συμβάλλουν είς τήν διάπλασιν του «χαρακτηρος» εκάστου. 
Της πρώτης παιδικής ηλικίας τα βιώματα καί συναισθήματα (ζηλοτυπίας, στερή
σεως, εξαρτήσεως άπο σημαίνον πρόσωπον του άμεσου οικογενειακού περιβάλλον
τος, ανασφάλειας, παραγκωνίσεως κλπ.) είναι γενεσιουργά άγχους καί κινητοποιούν 
τους λεγόμενους μηχανισμούς αμύνης του Έ γ ώ , οί όποιοι προσδιορίζουν τους τρό
πους αντιδράσεως εις τά γεγονότα της ζωής καί ρυθμίζουν τήν στάσιν καί συμπε-
ριφοράν έναντι των συνανθρώπων. 

Μέ άφετηρίαν τά περιστατικά πού περιγράφει è *Ηρόδοτος (V, 39 καί έξης) 
καί υπό το φως των σημερινών γνώσεων περί του τρόπου δομήσεως της προσω-
πικότητος είναι δυνατόν νά είκάσωμεν καί μάλιστα νά άναπαραστήσωμεν νοερώς 
το οίκογενειακον περιβάλλον του Κλεομένους κατά τήν παιδικήν του ήλικίαν : 

Ή μητέρα του προσελήφθη εις τον βασιλικον οίκον δια νά δώση διάδοχον (ως 
«τεκνοποιός»), πράγμα πού τήν ετοποθέτησεν ευθύς εξ αρχής εις δευτερεύουσαν μοΐ-
ραν, δεδομένου μάλιστα ότι ή πρώτη σύζυγος του Άναξανδρίδη, καίτοι στείρα, 
ήτο προσφιλής εις αυτόν καί άψογος («εούσης ταύτης οι κατα&νμίης παίδες ουκ 
εγίνοντο . . . ,εοϋααν αναμάρτητον»), "Η μειονεκτική θέσις εις τήν οποίαν εύρίσκετο 
ή μητέρα του Κλεομένους, θέσις προσβλητική καί κατ' εξοχήν ψυχο-συγκρουσιογό-
νος, θα πρέπει νά έγίνετο αφορμή συναισθημάτων πικρίας, άγανακτήσεως καί φθόνου 
έναντι της πρώτης συζύγου, ή όποια συνέβη («συντυχίη ταΰτχι χρηναμένη») νά 
γέννηση, μετά τήν τεκνοποιΐαν της δευτέρας συζύγου, ιδικά της τέκνα, τρεις όμο-
πατρίους αδελφούς του Κλεομένους, δοξάσαντας τήν Σπάρτην, τους προαναφερθέν-
τας Δωριέα, Λεωνίδαν καί Κλεόμβροτον. 

Ό ίδιος ό Κλεομένης άφ' ετέρου θά ύφίστατο διαστρεβλωτικήν του ψυχισμού του 
έπενέργειαν εκ μέρους της ιδίας μητρός, ή οποία, ως έχουσα έπίγνωσιν της κατω
τέρας κοινωνικής της τάξεως καί μορφώσεως, θά ένεστάλαζεν εις τήν ψυχήν του δυσα-
νασχέτησιν, έσώψυχον διαμαρτυρίαν καί έξέγερσιν καί θά τον παρώτρυνε νά κα-
ταπνίγη μέσα του πάν αίσθημα φιλαλληλίας καί ύπευθυνότητος καί ν' ανάπτυξη 
ψυχικάς ιδιότητας αντιθέτους προς τάς των όμοπατρίων αδελφών του, οί όποιοι 
έτυχον καταλλήλου διαπαιδαγωγήσεως ώς ανήκοντες εις βασιλικήν γενεάν {«? Ανα-
Εανδρίδη εχοντι γυναίκα άδελφεής εωυτον θυγατέρα», δηλαδή είχε νυμφευθή τήν 
άνεψιάν του). Οοτω ό μέν πρωτότοκος, ό Δωριεύς, «ην των (σννομ)ήλίκων πάντων 
πρώτος», δ δέ δευτερότοκος ήτο ό εύκλεής Λεωνίδας. 

"Εχων όδυνηράν άντίληψιν της υποδεεστέρας θέσεως της μητρός του δ Κλεο
μένης ήτο φυσικον νά θέση ώς στόχον καί σκοπον της ζωής του, ταυτιζόμενος καί 
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συμμεριζόμενος τα ιδικά της συναισθήματα, πώς να λάβη έκδίκησιν δια λογαρια-
σμόν της, ώς και σήμερον διαπιστούται δτι συμβαίνει υπό τοιαύτας ασυνήθεις συν-
θήκας ένδοοικογενειακής διαβιώσεως, το δε μίσος του προς τους αδελφούς θα ήτο 
άκατάλυτον, ιδιαιτέρως προς τον σχεδόν συνομήλικον καί ενδεχομένως διάδοχον 
του θρόνου, τον Δωριέα (δστις ήναγκάσθη, μη άνεχόμενος συνεχείς ταπεινώσεις, να 
αύτοεκπατρισθή δια βίου). Έν συνεχεία μετέφερε (το μίσος του) ό Κλεομένης προς 
τους άλλους, γενόμενος μισάνθρωπος, αδίστακτος, χωρίς τύψεις, χωρίς άναστολάς 
επί των κατωτέρων, των επιθετικών, ιδία, ένορμήσεων. "Οσον περισσότερον ένέδι-
δεν εις αύτάς επί τοσούτον έπίστευεν δτι άνταπεκρίνετο προς τάς μυχίας επιθυμίας 
της μητρός του και συγχρόνως, κατά τας φαντασιώσεις του, θα ίκανοποιεΐτο, εκ
δικούμενος τον πατέρα, δστις άπροθύμως ήναγκάσθη να τήν προσλάβη ώς δευτέ-
ραν σύζυγόν του, καί μάλιστα ώς παιδοποιητικήν μηχανήν ! Ύ π ' αύτας τάς συν-
θήκας, ελεγον εις τα «Μαθήματα Ψυχιατρικής» (1968, σελ. 291), δεν έχει τήν 
δυνατότητα το παιδί να μετουσίωση τας ένορμητικας τάσεις καί να έγκαταστήση 
μέσα του κατάλληλον καί προσφυές ιδεώδες του Έ γ ώ (ελλείψει πρόσφορου, αποδε
κτού πατρικού προτύπου, δια τον λόγον δτι το υπάρχον δεν του φαίνεται άξιον 
να δράση ώς πόλος έλξεως (διότι ό πατέρας, εις τοιαύτας περιπτώσεις, γίνεται 
αισθητός ώς απορριπτικός), οΰτε να πραγματοποίηση, ένηλικιούμενον, τάς καταλ
λήλους μετουσιώσεις των ένορμήσεων, τάς αναγκαίουσας δια τήν άρμονικήν διαβίω-
σιν καί ενταξιν εις το κοινωνικον περιβάλλον καί τήν συμμόρφωσιν προς τος απαι
τήσεις αύτοΰ, με αποτέλεσμα δλων αυτών τών αντιξοοτήτων τήν κατολίσθησιν προς 
τήν ψυχανωμαλίαν καί τήν διαμόρφωσιν παρανοϊκής ψυχοδομήσεως δια προβολής 
έπί τα εκτός, αποδίδων (ό ενηλικιωθείς) εις τους άλλους τάς ίδικάς του προθέσεις. 

* * * 
Ό Χίτλερ, υπερβάς τον Κλεομένην καί τους ομοίους του παρόμοια διαπράξαν-

τας αρχηγούς κρατών αρχαίους καί νεωτέρους, είς κακουργίαν, άν ώς κριτήριον 
ληφθή ό αριθμός τών θυμάτων καί ή σκληρότης τών μέσων άνθρωποεξοντώσεως, 
παρουσίαζε κοινά μετά του Σπαρτιάτου βασιλέως χαρακτηριστικά, δηλαδή τάς συν-
θήκας διαμορφώσεως τοΰ χαρακτήρος μέσα εις ένα εντελώς ίδιότυπον, άλλα πα
ρεμφερές οικογενειακον περιβάλλον : Ή μητέρα του Χίτλερ ήτο ή τρίτη σύζυγος, 
διατελέσασα προηγουμένως υπηρέτρια εις τήν οίκίαν τοΰ πατρός του, δις ήδη έλ-
θόντος είς γάμου κοινωνίαν μετά γυναικών της τάξεως του (ήτο τελώνης). "Οταν 
έχήρευσε (δίς), είχεν ήδη δύο τέκνα, εν (άναγνωρισθέν) εκ του πρώτου γάμου καί 
εν (ίδικόν του) εκ τοΰ δευτέρου, εκ δε τοΰ τρίτου απέκτησε άλλα πέντε : τά τρία 
πρώτα θανόντα μέ τέταρτον επιζήσαντα τον Χίτλερ, όστις έμεγάλωσε υπό τήν 
ύπερπροστατευτικήν σκέπην της μητρός του, τήν οποίαν υπεραγαπά δλην του τήν 
ζωήν (είχε καί νεωτέραν άδελφήν). Κοινον γνώρισμα επίσης ό δι' αυτοκτονίας θάνα
τος, εις τρόπον ώστε να παρέχεται ή δυνατότης εύρυτέρας επεξεργασίας τοΰ θέμα
τος υπό τον τίτλον «Βίοι παράλληλοι : Κλεομένης — Χίτλερ», ώς ήδη έπράξαμεν δια 
τους Κάφκα — Σεφέρην καί Πλάτωνα — Φρόϋντ, με προοπτικήν συνεχίσεως, έφαρ-
μόζοντες τήν ψυχοεμβαθυντικήν τεχνικήν (σελ. 616 καί 637) εις το «Έκλόγιον» 
καί εις το περί «Πλάτωνος» εδάφιον τοΰ παρόντος πονήματος. 

Το λεγόμενον δτι ή Ιστορία επαναλαμβάνεται ισχύει οχι μέ τήν συνήθως πα-
ραδεκτήν εννοιαν, άλλα μέ τήν ψυχολογικήν, δτι δηλαδή κατά διαφόρους έποχάς 
ώρισμένα άτομα, τών οποίων ή ψυχοσύνθεσις διεμορφώθη κατά τήν παιδικήν ήλι-
κίαν υπό τήν έπίδρασιν περιστατικών καί συντελεστών εκ τοΰ άμεσου οίκογενεια-
κοΰ περιβάλλοντος, εχόντων τα ϊδια ή παρόμοια μάλλον χαρακτηριστικά, είναι επιρ
ρεπή, τά άτομα αυτά, να δράσουν είς τήν ζωήν πανομοιοτύπως (δυνάμει τοΰ αξιώ
ματος: οίος ό παις, τοιαΰτα τά έργα του κατά το ρητον «ο'ία ή μορφή, τοιάδε καί 
ή ψυχή» : «κάθε άνθρωπος πού έχει περάσει τα τριάντα είναι υπεύθυνος δια το 
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πρόσωπον του», είπε ό Πρόεδρος Λίνκολν), εν τή επιδιώξει αξιοποιήσεως του έγώ 
καί μεσσιανικής βιοαντιλήψεως καί συμπεριφοράς, οπότε είναι ένδεχόμενον να έκ-
τραπή εις δρασιν άντιβαίνουσαν προς τους κανόνας της αρμονικής συμβιώσεως με 
τους ανθρώπους, άντικοινωνικήν. 

Έ κ τών ανωτέρω εκτεθέντων καθίσταται πρόδηλος ή σημαντική επικουρία, 
τήν οποίαν παρέχει είς τήν Ίστοριογραφίαν ή Δυναμική Ψυχιατρική. 

Γ . Μ Ε Ν Ε Λ Α Ο Σ 

Μελαγχολικήν κατάθλιψιν εξ αντιδράσεως, όμοίαν προς τήν του Άχιλλέως, 
παρουσίασε και ό εγκαταλειφθείς από τήν Έλένην Μενέλαος. Τα συμπτώματα περι
γράφονται μετά εύστοχου ψυχολογικής είσδυτικότητος άπο τον Αίσχύλον εις τήν 
τραγωδίαν «Αγαμέμνων» (στ. 398—428), οπού ό έκ δώδεκα Άργείων γερόντων 
αποτελούμενος Χορός διεκτραγωδεί τά διατρέξαντα καί τον άντίκτυπον πού ει-
χον εις τήν ψυχήν του άπατηθέντος συζύγου, ως διά τάς άνάγκας τής τραγωδίας 
διεσκεύασε τα στοιχεία τής μυθικής παραδόσεως ό δραματουργός (κατά τήν με-
τάφρασιν τής Καλλ. Έλεοπούλου) : 

« "Ετσι ό Πάρις ήλθε στων 'Ατρειδών το 
«σπίτι και ατίμασε φιλόξενη τράπεζα κλέβοντας μιά γυναίκα' 
«Πέρασε βιαστικά τίς πύλες ή Ελένη με τόλμη ά-
«τόλμητη, αφήνοντας στή χώρα της ασπίδων καί λογχών έτοι-
«μασίες καί καραβιών εξοπλισμούς καί φέρνοντας κατα-
«στροφή στο "Ιλιο, αντί -yià δώρα γάμου. Πολλά θρηνοΰ-
«σαν οι προφήτες μέσα στο παλάτι (τής Σπάρτης) κι' έλεγαν : 

«~Ω σπίτι 

«σπίτι κι' αφεντάδες, ώ κοίτη καί φυγή γυναίκας έρωτόλη-
«πτης. Θά βλέπωμε τήν καταφρονεμένη σιωπή εκείνων πού 
«πονούν χωρίς λόγια οργής στή μοναξιά τους (υπαινιγμός είς 

τον Μενέλαον). Κι5 από τον 
«πόθο τής γυναίκας, πού πέρασε τή θάλασσα, θά φαίνεται 
«πώς βασιλεύει το φάντασμα της μέσ' στο σπίτι. Θά μισή 
«ό άνδρας τά καλλίμορφα αγάλματα (τής Ελένης) καί θά 

του φεύγη κάθ' 
«ερωτική διάθεσι, άφοΟ τά μάτια του δεν θά τή βλέπουν. 
«Εικόνες ονειρόφαντες καί πένθιμες θάρχωνται να 
«του φέρνουν μάταιη χαρά. 'Αλήθεια μάταιη" ενώ φαντά-
«ζεται κανείς πώς βλέπει τά τερπνά, ξεφεύγει αμέσως τ' δ-
«ραμα κι' ακολουθεί τους φτερωτούς δρόμους του ΰπνου. 
«Αυτά είναι τά βάσανα τά σπιτικά του παλατιού ». 

'Από το παρατιθέμενον απόσπασμα προκύπτει οτι διά του στόματος του Κορυ
φαίου του Χοροΰ ό Αισχύλος, βιώσας δ ίδιος χάρις είς τήν πλουσίαν δημιουργικήν 
φαντασίαν του, τήν ψυχικήν κατάστασιν είς τήν οποίαν θά πρέπει να περιέπεσεν ό 
Μενέλαος μετά τήν άγγελίαν τής εγκαταλείψεως τής οικογενειακής στέγης ύπο τής 
μοιχαλίδος, μας έδωσε μίαν ρεαλιστικήν περιγραφήν τής κλιμακωτής εμφανίσεως 
τών συμπτωμάτων, ή οποία ανταποκρίνεται προς τήν ψυχοδυναμικήν έρμηνείαν αυ
τών. Με άλλους λόγους ύποστηρίζομεν (Μαθήματα Ψυχιατρικής 1968 σελ. 167-8) 
οτι παράγεται μία συνεχής άνευ διακοπής πορεία άπο του στοιχειώδους πένθους, 
ως αντιδράσεως κατανοητής, αντιστοίχου προς το έκλύσαν αυτήν έξωτερικόν, ύπαρ-
κτόν, άπωλεσθέν δε άντικείμενον (πρόσωπον) αγάπης επί συνειδητού επιπέδου 
προς τήν νευρωτικήν άντίδρασιν, τήν νευρωτικήν κατάθλιψιν (καταθλιπτικήν νεύ-
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ρωσιν), όποτε αρχίζει ή παρεμβολή της δυσαναλόγου εν σχέσει προς τήν άρχικήν 
άφορμήν, όλονέν και όλιγώτερον κατανοητής, υποσυνειδήτου και φαντασιωτικής 
αντιδράσεως, ήτις φθάνει εις το ζενίθ μέχρι καταθλιπτικής (μελαγχολικής) ψυ^ώ-
σεως κατά τήν οποίαν ή έσωτερίκευσις του άπωλεσθέντος αντικειμένου είναι πλή
ρης και τοΰτο γίνεται συμβολικόν (είκονικόν). 

Ό Μενέλαος (αφεντάδες) παρουσιάζει «βουβήν άπελπισίαν», έκουσίαν άπομό-
νωσιν ( άποτράβηγμα ) μέ ιδέας αύτοϋποτιμήσεως και άναξιότητος (καταφρονεμένη 
σιωπή), μετατρέπει δε τον πόθον της φευγάτης γυναικός εις φαντασίωσιν (του φαί
νεται πώς βασιλεύει το φάντασμα της μέσα στο σπίτι) προς άναπλήρωσιν της 
απώλειας αυτής, ακόμη και τα αγάλματα πού τήν παριστάνουν ( αυτήν ή άλλας γυ
ναικείας μορφάς) του είναι μισητά, εφ* δσον δεν βλέπει τήν ιδίαν. Ματαίαν χαράν 
ή μάλλον θλΐψιν του προξενούν αι ονειρικαΐ εικόνες και γρήγορα το δράμα διαλύε
ται και χάνεται μόλις επέρχεται ή άφύπνισις, δηλαδή μόλις παρέμβη το κριτή-
ριον τής πραγματικότητος (Reality Testing). 

Προς συμπλήρωσιν των ανωτέρω ας άναφέρωμεν εν τέλει τήν ύπόνοιαν του 
Όβιδίου ('Ηρωίδες 16,225 κ.έπ. ), δτι ό ϊδιος ό Μενέλαος «άναψε τα αίματα» του 
φιλοξενουμένου Πάριδος μέ το να περιπτύσσεται τήν Έλένην υπό τά δμματά του, 
ως ούτος, προς άποενοχοποίησίν του, λέγει : 

«Oscula cum uero coram non dura daretis 
Ante oculos posui pocula sumpta meos». 

(ιΚαί έπεί πρόσθεν έμοΰ φιλήματα οΰκουν σκληρά (τρυφερά) δίδοτε, 
εγώ λαμβάνων το Ικπωμα (κρασοπότηρο) προ των οφθαλμών τίθημι». 

(Κατά τήν μετάφρασιν του Βυζαντινού λογίου καί μονάχου Μαξίμου Πλανούδη 
1260—1310, συμπληρωθεΐσαν και διασκευασθεΐσαν υπό Μανόλη Παπαθωμοπούλου). 

Παρομοίως συμπεριεφέρθη, καθ' α ιστορεί ό Ηρόδοτος (Α, 8—13), και ό βα
σιλεύς τής Λυδίας Κανδαύλης (735—708 π. Χ.) προς τον ύπασπιστήν του Γύγην, 
δστις τελικώς τον εφόνευσε και του επήρε τήν βασίλισσαν και τήν βασιλείαν. Τα 
ψυχοκίνητα άνεπτύξαμεν άλλαχοΰ (Το ψυχοσύμπλεγμα του Κανδαύλη, «Νέα Εστία, 
1-4-1974 και εις «Έκλόγιον Ερευνών καΐ μελετών σελ. 338—393 και 988—9). 

Δ'. Π Λ Α Τ Ω Ν 

Ό Πλάτων (428—347 π. Χ.) έγεννήθη κατά το τέταρτον έτος του Πελοπον
νησιακού πολέμου είς 'Αθήνας. Έμεινεν ορφανός πατρός εις μικράν ήλικίαν. Ή 
μητέρα του Περικτιόνη, ή οποία είχε άπο τον Άρίστωνα, τον θανόντα πατέρα 
του, άλλα τρία μεγαλύτερα του παιδιά, συνεζεύχθη είς δεύτερον γάμον τον άδελ-
φον τής μητέρας ή τής μητρυιας της Πυριλάμπην, ό όποιος άπο τον πρώτον του 
γάμον είχεν ήδη υίόν, τον ώραΐον Δήμον. 'Από τον δεύτερον γάμον γεννάται ό 
'Αντιφών. Περίπλοκος καί ιδιότυπος οικογενειακός συναστερισμος ( constellation), 
πού παρουσιάζει μερικάς ομοιότητας μέ τον του Sigmund Freud καί είναι επιρ
ρεπής να προβληματίση το μικρό παιδί είς μέγαν βαθμον καί ν' άφήση έντυπώ-
ματα είς τήν ψυχήν του, ώς ύποστηρίζομεν είς προηγουμένην μελέτην (1956) μέ 
τίτλον « rH διαμόρφωσις τής προσωπικότητος του Sigmund Freud επί τή βάσει 
παιδικών του βιωμάτων καί συμβολή αυτών είς τήν γένεσιν τής Ψυχαναλύσεως» 
('Ιστορικά Χρονικά 1956, καί είς Έκλόγιον 'Ερευνών καί Μελετών 1975, σελίς 
456). Ά π ο ύστερότοκος χαϊδεμένος άπο τήν μητέρα, εξέπεσε από το ύψηλον 
βάρθρον πού κατείχε, μετά τον δεύτερον γάμον της. Άξιοσημείωτον είναι δτι 
περί αυτής ούδαμου αναφέρει τι ό πολυγραφώτατος υιός της (κατά Wilamowitz, 
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Plato, I, S, 35 καΐ Γ. Παναγιωτίδην, Πλάτων, σελ. 49). Μετά την άπώλειαν 
του πατέρα (ανδρικού προτύπου), απώλεσε καί την άγάπην της μητέρας, ή οποία 
την έμοίραζε εις περισσότερα πρόσωπα γύρω της και μάλιστα παρείσακτα, ώς ό 
προαναφερθείς Δήμος καί è 'Αντιφών (ψυχοσύμπλεγμα εγκαταλείψεως). 

Ό μισογυνισμος του φιλοσόφου άπο εκεί ξεκινά, ό ασκητισμός του επίσης. 
Ό Σωκράτης, τον όποιον έγνώρισεν εις ήλικίαν 20 ετών καί πού τον ήκολούθη-
σεν έως τον θάνατον του, ήτο δι* αυτόν ό εξιδανικευμένος πατέρας. Ή βιοθεωρία 
του απεικονίζεται εις τον πλέον άντιπροσωπευτικον αυτής Διάλογον «Π ο λ ι τ ε ί α», 
πού φέρει ώς ύπότιτλον «ή π e ρ ί Δ ι κ α ί ο υ — Π ο λ ι τ ι κ ό ς» ( άν εδόθη ό 
υπότιτλος άπο τους μεταγενεστέρους Αλεξανδρινούς λογίους καί σχολιαστάς, ώς 
ισχυρίζονται μερικοί, αντί να μειώνεται, τουναντίον υπογραμμίζεται ή σημασία 
της υποστηριζόμενης ενταύθα απόψεως) καί αποσκοπεί (ό Διάλογος) εις την έπι-
δίωξιν επανορθώσεως των αδικιών, πού ήσθάνθη όδυνηρώς, δτι του έγιναν άπο μι
κρό παιδί καί επί πλέον παριστά το απαύγασμα καί την άποκρυστάλλωσιν συνε
χούς καί αδιάλειπτου προσπάθειας προς άπονομήν Δικαιοσύνης (Πολιτεία Δικαίου, 
την οποίαν τρεις φοράς έδοκίμασε να πραγμάτωση εις Συρακούσας της Σικελίας). 
Το δλον έ'ργον του είναι το αποτέλεσμα μετοχετεύσεως του μή χρησιμοποιουμένου 
προς ίκανοποίησιν της «λιβιδινής» ένορμήσεως (Libidinal Trieb) δυναμικού δια τήν 
μεταρσιωμένην κατάκτησιν του πνευματικού διαστήματος. 

'Ο Πλάτων, άν καί δεν ήτο 'Ιατρός, κατεΐχεν ίατρικάς γνώσεις καί ήτο ενη
μερωμένος επί του έργου του Ιπποκράτους, του οποίου αναφέρει το δνομα εις τον 
Διάλογον «Πρωταγόρας» (311, Β. 6) καί άλλαχοΰ, εις δε τον «Φαίδωνα» (118 Α) 
αϊ τελευταΐαι λέξεις, πού θέτει εις το στόμα του ετοιμοθάνατου προσφιλούς διδα
σκάλου, αναφέρονται εις τον θεον της Ιατρικής : «τω 'Ασκληπιό* οφείλομεν αλεκ-
τρνόνα (εννοεί να θυσιάσωμεν ένα κόκκορα), αλλ' απόοοτε και μή άμελήσητε», 
λέγει ό Σωκράτης, απευθυνόμενος προς τον Κρίτωνα καί προς τους άλλους παρι
στάμενους εις τάς τελευταίας του στιγμάς μαθητάς του. 

Εις τον διάλογον« Χαρμίδης» (155—157) εμφανίζεται ό υπό το δνομα αυτό νεα-
νίας, εξάδελφος του Κριτία, δστις τον καλεί δια νά τον συστήση εις ένα ίατρον προς 
θεραπείαν τής πρωινής κεφαλαλγίας (καρηβαρίας) δια τήν οποίαν του παρεπονεΐτο. 

Κριτίας προς Σωκράτην : «εναγχος βαρννεσθαι τι τήν κεφαλήν εωθεν άνιστά-
μενος» (τώρα προ ολίγου αλήθεια μου έλεγε (ό Χαρμίδης) πώς κάποιο βάρος αι
σθάνεται στο κεφάλι το πρωί πού σηκώνεται). 

Ή ψυχογενής φύσις τής κεφαλαλγίας είναι προφανής, άλλα δεν προσάγονται 
λεπτομερειακά στοιχεία. Έ κ του γεγονότος δτι ό Διάλογος ούτος είναι άπο τους 
πρώτους πού εγραψεν ό Πλάτων καί με τήν προϋπόθεσιν δτι είναι βάσιμη ή έξε-
νεχθεΐσα προ ετών ύπόθεσις ημών (Πρόδρομα συμπτώματα συμπτώματα σχιζο-
φρενίας, 1966, εις «Έκλόγιον Ερευνών καί Μελετών», σελίς 708), δτι τα πρω
τόλεια ενέχουν αύτοβιογραφικον χαρακτήρα, ώς επίσης δτι ό Χαρμίδης εμφανίζεται 
εις τον Διάλογον άγων περίπου τήν ήλικίαν, πού εϊχεν ό Πλάτων δταν έπρωτογνώ-
ρισε τον Σωκράτην, τότε πού έπροβληματίζετο ( «έπονοκεφάλιαζε») γύρω άπο τάς 
ενδοψυχικάς συγκρούσεις, τας οποίας του προκαλοΰσεν ή ιδική του επαχθής βιω
ματική εμπειρία, είκάζομεν δτι δια του στόματος του Χαρμίδη ομιλεί ό Πλά
των προβαλλόμενος εις αυτόν. 

'Υπέρ τής απόψεως αυτής συνηγορεί ή ρητή ύπόσχεσις του Χαρμίδη προς τον 
Κριτίαν, είς το τέλος του Διαλόγου, είπόντος : «να είσαι βέβαιος Οτι θα τον ακο
λουθήσω (τον Σωκράτην) καί δέν θα απομακρυνθώ άπο κοντά του». Αυτήν τήν 
ύπόσχεσιν έτήρησε κατά γράμμα ό ίδιος ό Πλάτων. 'Ιδού το κείμενον : 

Εις έρώτησιν του Χαρμίδη ό Σωκράτης (πού παριστάνει τον ίατρον) λέ
γει (κατά μετάφρασιν Βασ. Τσαφάρα) : 
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«"Οταν αυτός μέ ήρώτησεν, αν έγνώριζα το φάρμακον κατά της κεφαλαλγίας, 
μέ κάποιαν δυσκολίαν απήντησα δτι το έγνώριζα. — «Τι λοιπόν —μου εϊπεν— 
είναι αυτό ;» ΚαΙ εγώ του είπα δτι το φάρμακον ήτο κάποιο φύλλον και δτι 
κοντά εις το φάρμακον είναι και μερικοί μαγικοί εξορκισμοί (επωδή τις)' αν 
λέγη κανείς αυτούς και συγχρόνως παίρνη και το φάρμακον, τον θεραπεύει εντε
λώς το φάρμακον χωρίς δμως τους εξορκισμούς, καθόλου δεν ωφελεί το φύλλον. 

Εϊναι λοιπόν, Χαρμίδη, οι εξορκισμοί τέτοιοι, πού να μη ημπορούν 
να θεραπεύσουν την κεφαλαλγίαν μόνον, άλλα συμβαίνει μέ αυτούς δ,τι και μέ 
τους καλούς ιατρούς, καθώς ϊσως έ'χεις ακούσει* δταν ένας πού υποφέρει άπο 
τους οφθαλμούς έ'λθη προς αυτούς, του λέγουν δτι δέν ημπορούν να θεραπεύ
σουν χωριστά τους οφθαλμούς, άλλ' άπαραίτησον είναι συγχρόνως και δια την 
κεφαλήν να φροντίσουν, αν θέλουν να γίνουν καλά και οι οφθαλμοί' άκόμ,η και 
το δτι το νά νομίζη κανείς πώς είναι δυνατή ή θεραπεία χωριστά της κεφαλής 
χωρίς τήν θεραπείαν ολοκλήρου του σώματος, είναι μεγάλη ανοησία. Δι* αυτόν 
λοιπόν τον λόγον υποβάλλουν είς δίαιταν όλόκληρον το σώμα και μαζί μέ το 
δλον επιχειρούν νά περιποιηθούν και νά θεραπεύσουν το μέρος* ή μήπως δέν 
γνωρίζεις δτι αυτά διδάσκουν οι ιατροί και δτι τά πράγματα έ'τσι είναι ; 
«— «Βέβαια» — εϊπε - «Νομίζεις λοιπόν πώς ή μέθοδος αύτη είναι ορθή και 
τήν αποδέχεσαι; —«'Απολύτως ορθή είναι», εϊπεν ό Χαρμίδης. 

"Εμαθα δέ τους εξορκισμούς αυτούς εκεί (είς τήν Ποτείδαιαν, 
εννοεί της Χαλκιδικής κατά τήν πολιορκίαν της οποίας ό Σωκράτης έλαβε μέ
ρος το 432 π. Χ., διακριθείς δια γενναιότητα και καρτερίαν) εις τον στρατόν, 
συνεχίζει, από ένα Θράκα ίατρόν, ό οποίος ήτο άπο τους μαθητάς του Ζαλμό-
ξιδος, δια τους οποίους λέγεται δτι γνωρίζουν νά καθιστούν τους ανθρώπους 
αθανάτους. Μου έλεγε δέ ό Θραξ ούτος δτι οι "Ελληνες ιατροί δίκαιον εϊχον 
νά ομιλούν καθώς προ ολίγου ανέφερα' άλλα ό Ζάλμοξις ελεγεν δτι καθώς δέν 
πρέπει νά έπιχειρή κανείς νά θεραπεύη τους οφθαλμούς χωρίς νά θεραπεύη 
τήν κεφαλήν, ούτε τήν κεφαλήν ανεξάρτητα άπο το σώμα, έτσι και το σώμα 
δέν πρέπει νά θεραπεύεται ανεξάρτητα άπο τήν ψυχήν, αυτή δέ ακριβώς εϊναι 
ή αιτία νά διαφεύγουν τους "Ελληνας τά περισσότερα νοσήματα, το δτι δηλαδή 
αγνοούν το δλον, δια το όποιον πρέπει νά φροντίζουν, αγνοούν δηλαδή δτι, 
αν το δλον δέν είναι καλά, αδύνατον είναι νά εϊναι καλά το μέρος. "Ολα δηλαδή 
έλεγε, από τήν ψυχή πηγάζουν και τα κακά και τα αγαθά δια το σώμα 
και οι δλον τον ανθρωπον και απ* εκεί συρρέουν δλα προς το σώμα, καθώς 
από τήν κεφαλήν προς τους οφθαλμούς' πρέπει λοιπόν έκεϊνο (το δλον) 
πρώτα και κυριώτατα νά θεραπεύωμεν, δια νά εξασφαλίσω μεν και τήν ύγείαν 
της κεφαλής και του άλλου σώματος. Θεραπεύεται δέ ή ψυχή, έλεγε, μέ κά
ποιους μαγικούς εξορκισμούς (επωδός), αυτοί δέ εϊναι οι καλοί λόγοι, άπο τους 
οποίους γεννάται μέσα είς τάς ψυχάς τών ανθρώπων σωφροσύνη* άμα δέ γεν-
νηθή αΰτη και παρευρίσκεται μέσα είς τήν ψυχήν, εΰκολον πλέον εϊναι νά 
φέρη τήν ύγείαν και εις τήν κεφαλήν και εϊς το άλλο σώμα. "Οταν δμως ό 
Θραξ ιατρός μέ έδίδασκε το φάρμακον και τους εξορκισμούς — πρόσεχε, μου 
εϊπε, μή τύχη και σέ πείση κανείς νά θεραπεύσης μέ αυτό το φάρμακο τήν 
κεφαλήν του, αν δεν ϋοϋ παραδώστ) πρώτα τήν χρνχήν του νά τήν θεραπεύσης 
μέ τους εξορκισμούς. Διότι και τώρα, είπε, τοΰτο εϊναι το σφάλμα πού κάμνουν 
οι ιατροί κατά τήν θεραπείαν τών ανθρώπων, δτι χωριστά του καθενός (της 

σωφροσύνης και της υγείας) επιχειρούν μερικοί ιατροί κλπ » 

Άπο το ανωτέρω κείμενον τέσσαρα σημεία εϊναι άξια έξάρσεως. Πρώτον, 
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άπαραίτητον είναι μαζί μέ την χορήγησαν του φαρμάκου νά άπαγγέλωνται έπωδαί, 
«οι κ α λ ο ί λ ό γ ο ι » . Με βχσιν την διευκρίνησιν ταύτην είναι δυνατόν να δια-
τυπωθή ή ύπόθεσις δτι δεν επρόκειτο περί επικλήσεως άγαθοποιοΰ τινός πνεύμα
τος ή περί άπομακρύνσεως κάκου, άλλα περί ύ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ή ς και έν-
θ α ρ υ ν τ ι κ ή ς Ψ υ χ ο θ ε ρ α π ε ί α ς με α ρ κ ε τ ή ν δ ό σ ι y υ π ο β ο λ ή ς 
(είκονικον φάρμακον, effet Placebo), ώς αυτή του «νερού της Κώ)) επί καρκίνου ! 

Δεύτερον, ò Ζάλμοξις, ιατρός και μυσταγωγός εκ Θράκης, εζησεν εις τήν 
Σάμον, δπου διετέλεσε μαθητής του Πυθαγόρα. 

Τρίτον, ή σαφής ύποτύπωσις τών αρχών επί των οποίων βασίζεται ή σημε
ρινή ολιστική άντίληψις εν τη 'Ιατρική (Holismus—Ganzheìstheorie), ό ακρογω
νιαίος λίθος της Ψυχοσωματικής 'Ιατρικής. 

Τέταρτον, ό υπότιτλος του Διαλόγου είναι «ή περί Σωφροσύνης, πειραστικός», 
άλλ' εκ τής διεξαγόμενης συζητήσεως παρέρχεται ή έντύπωσις δτι ή Σωφροσύνη 
προβάλλεται μεν με το ηθικόν της περιεχόμενον (ώς εγκράτεια, μετριοφροσύνη, 
άγνότης, πειθαρχία, μετριότης, ήθικότης, νηφαλιότης, τιμιότης), άλλα ενέχει, ψυ-
χολογικώς εξεταζόμενη, και τήν εννοιαν τής ψυχικής ισορροπίας, τής άπηλλαγμέ-
νης, δσον δυνατόν, ένδοψυχικών συγκρούσεων και βιωτικών αδιεξόδων. Περαιτέρω 
κατά τήν συζήτησιν εξετάζεται το ρητον (επιγραφή εις τους Δελφούς) «γνώθι σαυ-
τον» ώς μέσον αποκτήσεως τής σωφροσύνης και ήμεις είμεθα εις τήν εύχάριστον 
θέσιν να διαπιστώσωμεν δτι ή έπιδίωξις αύτη συμπίπτει με τήν έπιδίωξιν και 
τους στόχους τής Φροϋδικής Ψυχαναλύσεως. 

Ε'. Σ Α Π Φ Ω 

"Ή «δεκάτη Μούσα», ώς άπεκλήθη άπο τον Πλάτωνα, ή Σαπφώ (Παλατινή 'Ανθο
λογία IX, 506), έ γ ε ν ν ή θ η ε ι ς Μ υ τ ι λ ή ν η ν (628 563 π. Χ.). Ή ύπόμνησις 
του τόπου και τής χρονολογίας γεννήσεως γίνεται σκοπίμως, διότι δύο αιώνες άργό-
ετρον, έγεννήθη εις τήν Έρεσσόν τής Λέσβου, ή ομώνυμος εταίρα, πού έ'δωσε λαβήν, 
με τήν άκόλαστον ζωήν τήν οποίαν διήγε, να διαβληθή, εις χρόνους καταπτώσεως 
του Πολιτισμού τής Ελλάδος, ή προγενεστέρα μεγάλη ποιήτρια, τής οποίας το 
Ονομα εδόθη καταχρηστικώς εις τήν γυναικείαν φιλομοφυλίαν. Είναι έξηκριβωμέ-
νον δτι εις ταύτην ρέπουν, και σήμερον ακόμη, αϊ ίέρειαι τής πανδήμου 'Αφροδίτης, 
ώς ή προαναφερθείσα Σαπφώ, ή εξ Έρεσσοΰ (Λεσβίας, Σαπφισμος και ρήμα λεσβιά-
ζειν, κατ5 Άριστοφάνην «Σφήκες», 1364, «Βάτραχοι» 1308). 'Ιδιαιτέρως ό Αιλια
νός (Ποικίλη 'Ιστορία XII, 19) και ό Νυμφόδωρος (εις 'Αθηναίου «Δειπνοσοφι-
στάς» 596 F) σαφώς βεβαιώνουν δτι άλλη ήτο ή ποιήτρια Σαπφώ και άλλη ή 
εταίρα Σαπφώ. 

Αυτήν τήν συνο^νυμίαν εξεμεταλλεύθησαν άργότερον διάφοροι κωμωδιογράφοι 
τής Μέσης 'Αττικής Κωμωδίας (404—340 π. Χ.) Εύφιππος, Άμειφίας, 'Αντιφά
νης κ. ά. είς άγραν θεμάτων και προσώπων προς διασυρμόν, δια να προκαλέσουν 
ιλαρότητα εις τους θεατάς και γενικώτερον έδημιουργήθη ό θρύλλος κατά τήν Άλε-
ξανδρινήν και Ρωμαϊκήν έποχήν δια μίαν Σαπφώ «γνναικεράστριαν» (Πάπυρος 
Όξυρύγχου XV, 1304). 

Ή ποιήτρια εμεινεν ορφανή πατρός είς ήλικίαν 5 ετών. Δια τήν μητέρα της. 
δεν υπάρχει πληροφορία τις. Ένηλικιωθεΐσα, παρέσχε δείγματα ομαλής σεξουαλι
κής ζωής, ύπανδρεύθη πολύ νέα, ώς έσυνηθίζετο τότε, 15 ή 16 ετών, τον έκ τής 
νήσου "Ανδρου πλούσιον γαιοκτήμονα και οίνέμπορον Κερκύλαν και απέκτησε θυ
γατέρα, τήν Κληΐδα, ή οποία άργότερον, μετά τον γάμον της, έφέρετο ψυχρώς προς 
τήν μητέρα της. Ή συμβίωσις μέ τον Κερκύλαν δεν διήρκεσε πολύ και μετά τίνα 
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χρόνον έχώρισαν (Πρβ. Ross Macauley. Ή πραγματική Σαπφώ. «Παρνασσός», 
1973, 'Αρ. 1). 

Ή Σαπφώ θα πρέπει να έδοκίμασεν όδυνηρον συναίσθημα εγκαταλείψεως, μο-
νώσεως και σεξουαλικής στερήσεως, προς έξουδετέρωσιν του όποιου αντέδρασε 
έγκαταστήσασα εις την οίκίαν της Σχολήν με τήν ονομασίαν «Μονσοπόλων Δό
μος*, δπου έδίδασκε, ποίησιν, χορόν, μουσικήν, οίκιακήν οίκονομίαν καΐ το «sa
voir vivre». Της Σχολής αυτής άμυδραν ίδέαν παρέχουν εν μέρει αί σήμερον λει-
τουργουσαι εις Αθήνας Σχολαί Χοροδράματος ύπο γυναικείαν διεύθυνσιν, μέ τήν 
διαφοράν ότι αί φοιτώσαι εις τήν Σχολήν τής Σαπφούς δέν προωρίζοντο να γίνουν 
έπαγγελματίαι χορεύτριας άλλα τέλειαι σύζυγοι και μητέρες, χάρις εις τήν γενι-
κήν μόρφωσιν πού έλάμβανον. 

Ό Flacelière (L' Amour en Grèce, 90) παραθέτει σχετικον χωρίον του Α. Bon
nard : «C* est tout simplement au mariage, conçu comme le suprême accomplis
sement de la femme dans la joie et dans le beauté, que Sappho préparait les jeu
nes filles qui lui étaient confiées.» 

'Ασφαλώς θα διοχέτευσε, κατά τον μηχανισμού τής συναισθηματικής επενδύ
σεως (Besetzung, investissement), εις τάς μαθήτριας τήν ίδικήν της έξυψωτικήν 
άνάτασιν και θα μεταβίβασε μετουσιωμένον το διαθέσιμον λιβιδινικον (libidinal) 
δυναμικον τής έγκαταλειφθείσης συζύγου καΐ τήν τρυφερότητα τής πονεμένης μη
τέρας. "Αν ή Σχολή της ήτο διαφθορεϊον, ώς περίπου διετείνοντο Λατίνοι τινές 
συγγραφείς (ό 'Οράτιος, Όβίδιος κ. ά.), οί γονείς των ευπόρων οικογενειών τής 
Λέσβου και τών άλλων περιοχών του Ελλαδικού χώρου, οπόθεν συνέρρεον μαθή-
τριαι προς αυτήν, δέν θα ένεπιστεύοντο τάς θυγατέρας των. 

Τέταρτον επιχείρημα κατά τής προσαφθείσης εις αυτήν μομφής επί ενεργώ φι-
λομοφυλία είναι Οτι μετά το πεντηκοστον ^τος τής ηλικίας της, έρωτεύθη τον κατά 
πολύ νεώτερόν της ώραΐον λεμβοΰχον Φάο^να (Αιλιανός, Ποικίλη 'Ιστορία, XII, 18), 
ήσθάνετο λοιπόν καΐ μετά το κλιμακτήριον ελξιν προς το έτερόφυλον. Ή συνέ
χεια του όψιμου εκείνου έρωτος υπήρξε τραγική, διότι ό εραστής έπεβιβάσθη εις 
Ινα έμπορικον πλοϊον, το όποιον άπέπλεεν εις Σικελίαν και άνεχώρησε χωρίς να 
τήν άποχαιρετήση. Ή Σαπφώ ήσθάνθη και πάλιν το βάρος τής μοναξιάς. Ό αδελ
φός της "Αραξος τήν έχθρεύετο, διότι εις το παρελθόν τον εΐχεν εμποδίσει να 
νυμφευθή μίαν έταίραν, πρώην δούλην (Ροδώπις κατά Ήρόδοτον, Β', 135, 
πρβ. Α. Weigall : Sappho de Lesbos, Payot, 321). Ή κόρη της Κληΐς, κατά το 
σύνηθες, έ'δειξε πλήρη άδιαφορίαν. Ή Μοΰσα, πού τήνένέπνεε, καί αυτή τήν εγκα
τέλειψε. Έν άπογνώσει, απεφάσισε να μεταβή εις Σικελίαν προς συνάντησιν του 
απίστου Φάωνοί. Καθ' όδον ή μάλλον κατά τον πλουν, άντίκρυσε τον βράχον τής 
Λευκάδος, τον Λευκάταν, εις τήν κορυφήν του οποίου ύπήρχεν ιερόν του 'Ακτίου 
'Απόλλωνος, του θεού τής Μουσικής καί τής Ποιήσεως εις τήν διακονίαν του οποίου 
είχε τόσον άποδοτικώς άφιερωθή καί απεφάσισε νά έπισκεφθή το ιερόν. Αυτόμα
τος συνειρμός θ' άνεπήδησεν εις τήν μνήμην της, ενα γνωστόν της ασφαλώς ποίημα 
του ομοτέχνου της Στησιχόρου ('Αθηναίου «Δειπνοσοφισταί», XXV, 11) δια κά-
ποιαν νέαν, πού ηύτοκτόνησεν εις αυτό το μέρος, διότι ό άνδρας τον όποιον ήγάπα 
δέν τήν έζήτησεν εις γάμον. Το ποίημα καί προ παντός ή άναγνώρισις του μα
ταίου τής περαιτέρω συνεχίσεως τής προσπάθειας θα ένέβαλον τήν ίδέαν να ριφθή 
καί αυτή άπο τον ϊδιον βράχον (εξ ύψους 72 μέτρων) εις τήν θάλασσαν, («άλμα 
το του έρωτος», λέγει ό Στράβων εις τά «Γεωγραφικά» Χ, 452). "Ετσι έ'θεσε 
τέρμα εις τήν πολυκύμαντον ζωή της. 

Κατ' άλλην, εξ όλιγώτερον αξιόπιστου πηγής, έκδοχήν, τα περί Φάωνος καί 
Λευκάδος αφορούν τήν εξ Έρεσσοΰ έταίραν Σαπφώ καί δχι τήν ποιήτριαν. Άλλα 
τ/jv γραμμήν τής έπικρατεστέρας απόψεως ήκολούθησα καί δι' άλλα (καί ανέκδοτο-
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λογικά) περιστατικά, ενδιαφερόμενος περισσότερον διά την ψυχολογικήν των διαχρο-
νικήν σημασίαν καΐ έχων υπ' όψιν δτι ή Σαπφώ είναι ή πλέον αντιλεγόμενη 
πνευματική μορφή του 'Αρχαίου Ελληνισμού μετά τον "Ομηρον. 

Το ποίημα (FR. 34) πού μας ενδιαφέρει, διότι εικονίζει τήν σωματοποίησιν 
(somatisation ) σφοδρού ψυχικού πάθους, διέσωσε^ ό Λογγΐνος («περί ύψους» Κεφ. 
Ι β). 'Αναφέρεται εις τήν Άγαλλίδ?, μία> άπα τάς μαθήτριας της (κατά Δ. 
Βερναρδάκην) καί μετεφράσθη επιτυχώς υπό Π. Λεκατσά. 

«"Ομοια θεού μου φαίνεται ή θωριά του 
του άντρος αύτου πού κάθεται αντίκρυ σου 
κι' άγροικάει με λαχτάρα τή φωνή σου 
σα μιλήσης κοντά του 
και γλυκά σαν γελάσης* μα ή καρδιά μου 
στα στήθη μου άπο τοΰτο σπαρταράει (ταχυπαλμία) 
μόλις στρέψω καί ιδώ σε ξεψυχάει 
κι' άποσβήν' ή λαλιά μου (ενεότης), 
σαν τή γλώσσα μου κάτι να τσακίζη (γλωσσοδέτης), 
σιγανή φλόγα τρέχει το κορμί μου (αίσθημα εσωτερικής φλογώσεως) 

θαμπωμένοι δεν βλέπουν οι οφθαλμοί μου (θάμβος της δράσεως) 
κι' ή ακοή μου βουίζει (εμβοαΐ των οπών), 
ίδρώτ' άπο τα μέλη μου αναδίνω (εφίδρωσις), 
κι' δλη τρέμω (καθολικός τρόμος), πιο πράσινη στο χρώμα 
κι' άπο χόρτο (πελιδνότης), καί λέω πώς λίγο ακόμα 
καί νεκρή θα απομείνω (φόβος επικειμένου θανάτου) 

». 

Τους τελευταίους χρόνους άνευρέθη ένας ακόμη στίχος έλλειπής : «άλΑα πάν 
τόλματον επει καί πένητα», τον όποιον ό μεν Max Treu (Tusculuin) μετέφρασεν : 
«Aber alles muss man ertragen, da doch», ό δε Denys Page (Sappho and Alcaeus, 
Oxford) «But all must be endured, since. . .» (κι' δμως δλα αυτά να τα τραβώ 
γραφτό μου, κατά τήν μετάφρασιν Δ. Γρ. Βερναρδάκη. Αιολικά Γράμματα 1971, 352). 

Τα συμπτώματα άναστατώσεως του νευροφυτικού συστήματος απαριθμούνται 
εξ αύτοπαρατηρήσεως εν προς εν με τήν πληρότητα εμπεριστατωμένης κλινικής 
παρατηρήσεως, δέκα τον αριθμόν, πού περιττεύει να έπαναλάβωμεν. Ή πρώτη έν-
τύπωσις είναι δτι ή ποιήτρια έζήλευε καί ταυτίζεται με τήν έρωτευμένην νέαν 
πού απολαμβάνει τήν συντροφιάν ενός γοητευτικού νέου (επιθυμεί να πάρη τήν θέ-
σιν της). Εις βαθύτερα στρώματα του Ψυχισμού ή Σαπφώ θαυμάζει τον νέον, με 
αυτόν ταυτίζεται, υφίσταται δε παροξυσμόν άγχους, ώς άντίδρασιν του Έ γ ώ εις 
τήν άπειλήν να εισβάλουν εις αυτό επιλήψιμοι καί απαράδεκτοι φιλομοφυλικαί ένορ-
μήσεις (άγχογόνοι) μέ αποτέλεσμα τάς ψυχοσωματικές διαταραχάς (αυτή είναι ή 
άποψις του G. Devereux. The Nature of Sappho's seisure in FR. 34 L. P. as 
evidence of her inversion. The Classical Quarterly, May, 1970). 

Ύποστηρίζομεν ενταύθα δτι ή Σαπφώ δεν παρουσίαζε φιλομοφυλίαν ένεργον 
(active), εν δράσει (Overt homosexuality), άλλα δτι, κατόπιν αλλεπαλλήλων οικο
γενειακών απογοητεύσεων καί συνεπομένης συναισθηματικής έρημώσεως, έδημιούρ-
γησεν άναπληρωματικώς, προς διακράτησιν της ψυχικής όμοιοστάσεως, ενα ύπο-
κατάστατον οικογενείας, αποτελούμενης εκ νεανίδων, τών οποίων ανέλαβε τήν έκ-
παίδευσιν καί έπεδόθη εις το έργον μέ ζήλον ύπέρμετρον, ύποθαλπόμενον άπο άνα-
δυθείσας φιλομοφυλικάς, άρρενωπάς τάσεις, αίτινες, υπό όμαλάς βιωματικάς συν-
θήκας είς μικρόν ποσοστον συνθέτουν τήν δλην σεξουαλικότητα, δπου προε
ξάρχουν τα θηλυκά στοιχεία (Bisexualité psychique = ψυχική διφυλετικότης). 
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Έννοειτοίΐ τα αντίθετα συμβαίνουν, εναλλασσομένων των έναλλακτέων, επί ανδρός, 
εις τόν ψυχισμον του όποιου υπό όμαλάς συνθήκας δεσπόζουν τα αρρενωπά στοι
χεία, με μικρόν ποσοστόν άδρανούσης καί αφανούς θηλυκότητος. 

Αϊ τάσεις έκεΐναι ειχον καταχωθη εις το άσυνείδητον (δέν ειχεν έπίγνωσιν 
αυτών), αλλ' άνεζωπυρώθησαν κατόπιν των ψυχοτραυματικών συντυχιών καί 
εμπειριών, καί εν συνεχεία, ύποβληθεΐσαι εις άνεκτήν άπα το 'Υπερεγώ τροποποιη-
τικήν έπεξεργασίαν (Durcharbeitung) ένεργοποιήθησαν καί απέκτησαν την άπαιτου-
μένην μετουσίωση; καί έξιδανίκευσιν, με άλλους λόγους ή οΰτω πως διαμορφωθείσα 
«φιλομοφυλία» της Σαπφούς παρέμεινε λ α ν θ ά ν ο υ σ α ( απωθημένη) καί περιστα
σιακή, ό δέ ύποκινών αυτήν δυναμισμός διοχετεύθη εις το πνευματικόν πεδίον καί 
έτροφοδότησε την κοινωφελή δραστηριότητα της ποιήτριας. "Αν αΰτη παρουσίαζε 
δρωμένην φιλομοφυλίαν δέν θα έ'μενον περιθώρια προς μετουσίωσιν. 

Τα σχετικά περί ψυχοσωματικής διαγνώσεως υπό του 'Ιπποκράτους επί του 
Περδίκκα Β' καί υπό του 'Ερασιστράτου επί του Άντιόχου Α' έπραγματεύθημεν 
άλλαχοΰ (εις Έκλόγιον Ερευνών καί Μελετών σελ. 495 καί 797 αντιστοίχως). 

RÉSUMÉ: D. KOURETAS. Professeur emèrite de Psychiatrie à 
1' Université d'Athènes. Caractérisation psychobiographique 
de quelques personnages marquants de PAntiquité hellénique. 

(Achille — Menélas — Cléomène 1er — Sappho — Platon) 

Ainsi que le héros homérique Ajax dans le drame du même nom de Sophocle 
et en second lieu Médée d'Euripide, dont l'auteur (K) a pu relever des traits mé
lancoliques avant l'infanticide (LV Congrès de Psychiatrie et de Neurologie de lan
gue française, Lyon, 1957, page 279), Achille de son coté dans l'Iliade a présenté 
une réaction depressive après la mort de son ami Patrocle (Rapsodies S et T) . 
Son précepteur Phoenix enumère (Iliade I) les symptômes de névrose infantile 
d'Achille, attribuables au fait que ses parents vivaient séparément et que sa mère, 
Thétis, qui était déesse ayant épousé un mortel, Pelée, a essayé, en le plongeant 
dans le feu, d'éliminer de son enfant les éléments mortels apportés par le père, ce 
qui a dû lui provoquer une grande frayeur. Ménèlas dans r«Agamémnon» d'Eschyle 
a présenté une mélancolie réactive (isolement, refus de tout plaisir, idées d'indignité, 
psychose hallucinatoire de désir) après le départ d'Hélène avec son amant Paris. 

Cléomène 1er, roi de Sparte, est décrit par Hérodote (V et VI) comme un désé
quilibré impulsif avec des traits de caractère paranoïaques. Les actes insensées qu'il 
a commis sont imputables aux vicissitudes de son enfance : son père, le roi Ana-
xandride, dont l'épouse, d'origine royale, était stérile, fut obligé par les Sénateurs 
de prendre, en secondes noces, une deuxième femme en vue d'avoir avec elle un 
enfant, destiné à lui succéder au thrône, cette dernière provenant d'une famille de 
classe inférieure. Dans ces conditions elle a infusé dans l'âme de son fils Cléo
mène ses propres sentiments hostiles, qui l'ont rendu misanthrope et insupportable, 
ce qui, entre autres, l'a mené tau suicide. De même la mère de Hitler avait une 
provenance pareille. Il a terminé sa vie en se suicidant. 

Sappho de Lesbos présentait une homosexualité latente, liée à un complexe 
d'abandon. La misogynie de Platon ainsi que sa vie ascétique sont attribuables à la 
constellation familiare de sa petite enfance, laquelle ressemble, sur plusieurs points, 
à celle de Freud. A noter que le neuvième chapitre du Dialogue, le plus repré
sentatif de la «Weltanschauung» de Platon, la «République», contient des rémar
ques sur la nature des rêves pareilles aux conceptions de la «Traumdeutung» 
de Freud. (Adresse de V auteur: 19, Rue Solonos, Athènes, Grèce). 


