
ΚΑΛΛΙΌΠΗς ΠΑΝΝΟΥΛΙΔΟΥ 

ΕΝΔΟΓΑΜΙΑ ΠΑΡ' ΟΜΗΡΩ, ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟ, 

ΕΙς το παρόν άρθρον θα έξετάσωμεν τήν ένδοναμίαν, ήτις καΐ αίμομειξία (*) κα
λείται, επί τη βάσει των πληροφοριών, ας παρέχουν δύο χρονικός μεμακρυσμένοι συγ
γράψεις, ô Όμηρος (9 π. Χ. at.) καΐ ό 'Απολλόδωρος (2 π. Χ. at.). Δια να σχηματί-
σωμεν εΙκόνα περί της έκ πληροφοριών τών δύο τούτων συγγραφέων προκυπτούσης 
κοινωνικής καταστάσεως, πρέπει να λάβωμεν ύπ' δψει τους κοινωνικούς νόμους, ot 
όποιοι ήσαν έν Ισχύι κατά τους προηγουμένους χρονικώς, ως καΐ κατά τους επόμε
νους, έν σχέσει προς τους μνημονευθέντος συγγραφείς, αΐώνας, τήν σύγχρονον προς 
αυτούς κοινωνικήν κατάστασιν, τους ενδεχομένους αναχρονισμούς, ώς καΐ τήν σύγχρο
νον προς τους δύο τούτους συγγραφείς φυλετικήν κατάστασιν. 

At ύπό του έπικου ποιηιου καΐ του μυθογράφου διδόμεναι περί τών επί ελληνι
κού εδάφους κατοίκων πληροφορίαι αναφέρονται είς δύο καθεστώτα : τήν έκπνέουσαν 
έν ούρανώ και γη μητριαρχικήν κοινωνίαν καΐ τήν δια τών Δωριέων έξαπλωθεΐσαν 
πατριαρχίαν. Έ ν τη κοινωνία τούτων ήσκεΐτο ή ενδογαμία. 

Το έκ της Μινωικής Κρήτης άρχαιότατον δίκαιον τής Γόρτυνος (·) δεν λαμβάνει 
ύπ' όψει τον έκ τής αίμομειξίας έκφυλισμόν, τήν προδιάθεσιν του άτομου καΐ του εί
δους είς άρνητικάς καταστάσεις (π. χ. στείρωσις, αποβολή). 

Αντιθέτως σαφώς απαγορεύεται ή αίμομειξία είς τήν πολιτείαν τών Σπαρτιατών, 
Ινθα ερευνάται τό βάσει τής Λυκουργείου νομοθεσίας έφαρμοζόμενον μάλλον σύστημα : 
«γονείς παίδων Ιή] καΐ αδελφοί αδελφών είς αφροδίσια άπέχονται»(»). «ΟΙ αίμομεΐκται, 
είτε γονείς προς τέκνα, είτε τέκνα προς γονείς ή αδελφοί προς αδελφούς ξίφει τιμω-
ρείσθωσαν. ΟΙ δέ κατά άλλην συγγένειαν προς αλλήλους συμφθειρόμενοι . . . τυπτόμε-
νοι ρινοκοπείσθωσαν» λέγει ό Πλάτων είς τους Νόμους (*), ένφ είς τήν Πολιτείαν του 
επιτρέπεται ή αίμομειξία, «έάν ό κλήρος ταύτη ξυμπίπτη καΐ ή Πυθία προσαναιρή». 

Έκτος της Ελλάδος παρατηρουμεν οτι ό κώδιξ του ΧαμμουραμπΙ ήδη άπό του 

1) Αίμομειξία δπό δλας τας μορφας (πατρογαμία, μητρογαμία, θυγατρογαμία, αδελφική κοι-
νοσοζυγία, δμαδογαμία κτλ ) ασκείται βίς τους κατά φύσιν λαούς. Δια λεπτομέρειας Ιδ. Frazer, 
The golden bough, London 1£0Ü, βιδλιογραφίαν έκ τοδ Index. 

Πρβλ. επίσης ένδομειξίαν είς 'Ινδίας, Χαβάην, Ταΐτήν, Βόρνεο, Κεϋλάνη ν. Άν. Άσίαν 
(Γιέζο), Β. Άν. Άφρικήν (Ζαμπαλάτ), Κβντρ. 'Ανατ. Δοτ. Άφρικήν, είς φόλας Περού (Ίνκα). 

Κατ* εξοχήν είς τα βασιλικά γένη : Ροροτόνγκα, Βιρμανία, Σιάμ, Καραγκοοάχ.—Ό 
ΠρΙγκηψ Πέτρος ετοιμάζει μελέτην περί τής πολοανδρίας τοδ Θιβέτ. *Ιδ. καΐ Ο. Schrader, Α. 
Nehring, Reallex. d. Indogerm. Altertumsk., τόμ. II, σ. 196, λ. Polygamie, Th. Klauser, 
Reallexikon fuer Antike und Christentum, Stuttgart 1957, τόμ. I l l , σ. 1016—1024, λ. 
Digamus, M. Croiset, L* Orient et la Grèce Antique, Paris 1957, 553 και Μεγάλην Παγκ. 
Γεωγρ. "Ατλ., σ. 22, 23 κ. ά. 

2) *IÖ. J. Kohler Ε. Jiebarth, Das Stadtrecht v. Gortyn und seine Beziehungen 
zum gemeingriechischen Rechte, Goettingen, 1912, 67. 

3) Εενοφ. Λακεδαιμ, Πολιτεία 2. 18. 
4) Πλάτ. Νόμ. 8. 338 b. 
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2270 π. Χ. τιμωρεί δι* εξορίας τους αίμομείκτας (·). Τήν αίμομειξίάν μητρός καΐ utoG 
επακολουθεί άτέγκτως 6 δια της πύρας θάνατος (β). 

Δια βασάνων θάνατος, επί της πύρας, έξολόθρευσις ενώπιον τοο λάου καΐ άλλαι 
έξ !σου σκληραΐ τιμωρίαι αναμένουν τους αίμομείκτας καΐ έν τώ Μωσαΐκφ νόμω (*)· 

Ή ένδομειξία αντιθέτως εις τους βασιλικούς κυρίως οίκους της ΑΙγύπτου διετή-
ρεΐτο μέχρι της κατακτήσεως της χώρας υπό των 'Ρωμαίων (8). 

Αναφέρω απλώς δτι ό "Οσιρις ύπηρξεν αδελφός καΐ σύζυγος της *Ίσιδος καΐ 
της Νεύθιδος, δ Τούθμωσις Γ' αδελφός καΐ σύζυγος της Χατσεψούτ, ή 'Αρσινόη αδελφή 
καΐ σύζυγος του Πτολεμαίου Φιλαδέλφου, ή δέ Κλεοπάτρα αδελφή καΐ σύζυγος του 
Πτολεμαίου IB'. 

Ol Πέρσαι επίσης κληρονομούν ανάλογους θεσμούς έκ τών Έλαμιτών. Ό Καμ
βύσης (8) ύπανδρεύεται δύο άδελφάς του. Ό Σμέρδις (ι0) ενώνεται προς τήν άδελφήν 
του. ΟΙ Πέρσαι κληροδοτούν τήν άδελφογαμίαν είς τους Άρσακίδας. 

Ή αδελφική πολυανδρία ήτο έξ άλλου θεμιτή είς τους "Αραβας, ώς γνωρίζομεν 
έκ του Στράβωνος (u), ό οποίος αναφέρει άδελφήν καΐ σύζυγον δεκαπέντε ανδρών. 

Ή άδελφογαμία είς τα βασιλικά γένη τών Καρών διετηρείτο μέχρι της εποχής 
του Μ. 'Αλεξάνδρου (Μαύσωλος—"Αρτεμισία, Ίδριεύς—"Αδα). 

ΕΙς τήν 'Ρώμην ('*) κατά μέν τους πρώτους χρόνους άπηγορεύετο ό γάμος μέχρι 
του 2κτου [βαθμού συγγενείας, μετά δέ τον δεύτερον Καρχηδονιακόν πόλεμον μέχρι καΐ 
τοο τετάρτου βαθμού και άπό του Ιτους 49 μ. Χ., οπότε επήλθε χαλάρωσις τών ηθών, 
μέχρι καΐ του τρίτου βαθμού συγγενείας. Πάντως έν τφ 'Ρωμαΐκφ δικαίω υπάρχει ή 
«Lex Iulia de adulterile coercendis». Έν ταΐς Είσηγήσεσι ('·) τοΟ «Corpns Juris CWi-
lis» οί αίμομεικτικοί γάμοι χαρακτηρίζονται «ανόσιοι καΐ ασελγείς». 

Ή 'Ορθόδοξος Εκκλησία ('*) άντιδρ? είς τον γάμον συγγενών τετάρτου βαθμού. 
'Ομοίως έν 'Αγγλία απαγορεύεται ό γάμος μέχρ: τρίτου βαθμού. Έν Η.Π.Α. μέχρις 
Μκτου βαθμού. Έν Γαλλία απαγορεύεται ό γάμος «κατ' ευθείαν γραμμήν μεταξύ 
δλων τών ανιόντων καΐ κατιόντων νομίμων καΐ φυσικών καΐ άγχιστέων», «έκ πλαγίου 
μεταξύ αδελφών νομίμων ή φυσικών». 

5) 18. Sources of ancient and primitive laws, 1x8. A. Kocourek—J. Wigmore, 
Boston, 1915, 387-442, § 154. 

6) "Ενθ·. άνωτ., § 157. 
7) Πεντάτευχος, Δεύτερον. ΚΕ' 5, Αευιτικ. Κ' 12 κ. 8ΐ. 
8) 'Τδ. καΐ A guide to the Egyptian collections in the British Museum, σ. 76—7. 
9) Ήροδ. 3. 31, 88. 
10) Ήροδτ. 3. 68. 
11) 16. 883. 
12) Προς δσους δ κάτοικος τής αρχαίας "Ρώμης επετρέπετο ν* άνταλλάξη χαιρβτισμόν 

δια φιλήματος είς το στόμα δέν έδικαιοΰτο να συνδεθ·̂  δια γάμου : €πρός δέ τούτοις (τήν γυ
ναίκα) φιλεϊν δεΓ τους συγγενείς τους εαυτής καΐ τους του ανδρός §ως έξανεψιών» Πολυβ. 
παρ'Άθηναίψ, 10, σ. 440. Πρβλ. καί Otto Kiefer, Sexual life in ancient Rome, London, 1950. 

13) Εισηγήσεις 1. 10 §κδ. Corpus Juris Civilis δπό Ήλ. Αιακοπούλου, 1888, σ. 21. 
14) Ί δ . Ά . 'Αλιβιζάτου : «01 ίεροί κανόνες καί ot εκκλησιαστικοί νόμοι>, έν Αθήναις 

1949, σ. 381: Κανών 0Ε' «περί τοο αδελφή έτεροθαλεΐ συμμιαινομένου», σ. 379: Κανών ΚΖ' 
«περί άδβλφομίκτου», σ. 368 : Κανών ΚΓ' «περί του δυσίν άδβλφοΐς ή αδελφαΐς γαμουμένων», 
σ. 382 : Κανών 0Η' «περί τών δύο αδελφας λαμβανόντων», σ. 358 : "Επιτίμιον τών διγάμων 
κ.ο.κ. τριγάμων, πολυγάμων. 
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Εξετάζοντες είδικώτερον τήν ένδογαμίαν είς τον "Ομηρον (1δ) καΐ Άπολλόδω-
ρον εύρίσκομεν αναλυτικώς τα έξης παραδείγματα αύτης : 

ΟΙδίπους+Έπικάστη 
(υίβγαμία) 

Γάμοι συγγενών α' βαθμού 

(Όμήρ. λ. 271 κέξξ.). 
μητέρα τ* ΟΙδιπόδαο ϊδον, καλήν Έπικαστην,. .. 
γημαμένη ώ£υΐι* Ô δ' δν πατέρ' έξεναρίξας 
γήμεν δφαρ δ* άνάπυστα Θεοί Θέσαν άνθρώποισιν. 
άλλ* δ μέν έν θήβη πολυηράτω άλγεα πάσχων 
Καδμείων άνασσε θεών δλοάς δια βουλάς. 

Ούρανο$+Γίι (Άπολλοδ. Α' Ι 1). Ουρανός πρώτος του παντός έδυνάστευσε κό-
(υΐογαμία) σμου. γήμας δέ Γήν έτέκνωσε πρώτους τους Έκατόγχειρας . . . 

Βρυάρεων, Γύην, Κόττον, ot μεγέθει τι ανυπέρβλητοι καΐ δυνάμει 
καθειστήκεσαν, χείρας μέν ανά εκατόν, κεφάλας δέ άνά πεντήκοντα 
έχοντες, μετά τούτους δέ αύτφ τεκνοί Γη Κύκλωπας, Άργην, Στε-
ρόπην, Βρόντην, ών Εκαστος εΐχεν ëva όφθαλμόν επί τοο μετώπου,.. 
τεκνοί δέ αδθις έκ Γης παΐδας μέν τους Τιτάνας προσαγορευθέντας, 
Ώκεανόν, Κοίον, Ύπερίονα, Κρείον, Ίαπετόν καΐ νεώτατον απάντων 
Κρόνον, θυγατέρας δέ τάς κληθείσας Τιτανίδας, Τηθον, 'Ρέαν, θέμιν, 
Μνημοσύνην, Φοίβην, Διώνην, θείαν. 

(Άπολλδ. Α' VI 1). Γη δέ περί Τιτάνων αγανακτούσα γεννάς 
Γίγαντας έξ ουρανού, μεγέθει μέν σωμάτων ανυπέρβλητους, δυνάμει 
δέ άκαταγωνίστους . . . 

Οΐδίηους-τ-Ίοκάατη (Άπολλδ. Γ' V 8). ΟΙδίπους δέ καΐ τήν βασιλείαν παρέλαβε 
ft Έπικάστη καΐ τήν μητέρα Μγημεν άγνοών, καΐ παΐδας έτέκνωσεν έξ αυτής 

(υίογαμία) Πολυνείκην καΐ Έτεοκλέα, θυγατέρας δέ Ίσμήνην καΐ 'Αντί-
γόνην. 

©υέστης+Πελοπία 
(πατρογκμία) 

(Άπολλδ. Επιτομή II 14). θυέστης δέ κατά πάντα τρόπον ζη
τών Ατρέα μετελθείν έχρηστηριάζετο περί τούτου καΐ λαμβά
νει χρησμόν, ώς εϊ παΐδα γεννήσει xfj ΰνγατρί αυνελ&ών. ποίε 
οδν οοτω καΐ γεννά" έκ της θυγατρός ΑΙγισθον. . . 

Γάμοι συγγενών β' βαθμού 

Ώκβανος+Τηθύς 
ίάδελφογαμί«) 

(Όμήρ. Ξ 14). 
Ώκεανόν τε, θεών γένεσιν, καΐ μητέρα Τηθύν, 
ot Ô έν σψοΐσι δόμοισιν έύ τρέφον ήδ* άτίταλλον, 
δεξάμενοι 'Ρείας, δτε τε Κρόνον εορύοπα Ζευς 
γαίης νέρθε καθεισε καΐ άτρυγέτοιο θαλάσσης. 

15) Ανάθημα βίς Δελφούς «εΐκών χαλκή 'Ομήρου ίπΐ στήλ ,̂ και ΙπΙ λέξει το μοίντεομα, 
8 γενέσθαι τψ "Ομήρψ λέγουσιν» φέρει τήν επιγραφήν : « "Ολβιε καΐ δύσδαιμον, Ιφυς γαρ έπ* 
Λμφοτέροις πατρίδα δίζησαι, μητρίς δέ τοι où πατρίς έστιν». Περί αίμομειξίας Ιδ. καί Κ. 
Γαρδίκα, 'Εγκληματολογία, Τόμ. Α', σ. 9. 
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olol Α Ι ό λ β ο + δ ϋ γ « · 
χέρες Α ι ό λ ο υ 
(άδελφογαμία) 

Ήρακλής-ΚΗβη 
(αδελφοί εκ t o o 

πατρός) 

Kpovoç-fPéoe 
(άδελφογαμία) 

Κ ο ΐ ο ς + Φ ο ί β η 
(άδελφογαμία) 

Υ π ε ρ ί ω ν + © ε ί α 
(άδελφογαμία) 

Ώ κ ε α ν ο ς + Τ η θ ύ ς 
(άδελφογαμία) 

Κρεϊοζ+Εύρύβια 
(αδελφοί εκ μητρός) 

Φ ό ρ κ ο ς + Κ η τ ώ 
(άδελφογαμία) 

Ζ ε υ ς - f Ηρα 
αδελφό γ μία) 

Ώ κ ε α ν ο ς + Τ η β ύ ς 
(άδελφογαμία) 

" Ι ν α χ ο ς + Μ ε λ έ α 
(αδελφοί έκ πατρός) 

Ά δ ε λ φ ο ί + ά δ ε λ φ α ί 

Ώ κ ε α ν ο ς + Τ η θ υ ς 
(άδελφογαμία) 

" Η φ α ι α τ ο ς + Ά θ η ν ά 
(άδελφογαμία) 

(Όμήρ. Κ). 
1 Αίολίην δ' ές νήσον άφικόμεθ" ένθα δ* Κναιεν 

Αίολος Ίπποτάδης, φίλος άθανάτοισι θεοίσιν, . . . 
5 τοΟ καΐ δώδεκα παίδες avi μεγάροις γεγάασιν, 

ίζ μέν θυγατέρες, §ξ δ' υίέες ήβώοντες* 
I W δ γε θυγατέρας πόρεν υίάσιν είναι άκοίτις . • . 

11. νύκτας δ' αδτε παρ* αΐδοίης αλόχοισιν 
εϋδουσ' Εν τε τάπησι καΐ έν τρητοίσι λέχεσσιν. 

(Όμήρ. λ 601 κέξξ.). 
Τον δέ μετ* είσενόησα βίην Ήρακληείην, 
εϊδωλον αυτός δέ μετ' άθανάτοισι θεοίσιν 
τέρπεται έν θαλίης καί έχει καλλίσφυρον "Ηβην, 
[παΐδα Διός μεγάλοιο καί "Ηρης χρυσοπεδίλου. 

(Άπολλδ. Α' Ι 5—6) . . . τήν δέ άδελφήν 'Ρέαν γήμας, επειδή 
Γή τε καί Ουρανός έθεσπιφδουν αύτω* λέγοντες ύπό παιδός 
Ιδίου τήν αρχήν άφαιρεθήσεσθαι, κατέπινε τά γεννώμενα, καί 
πρώτην μέν γεννηθεΐσαν Έστίαν κατέπιεν, είτα Δήμητρα καί 
"Ηραν, μεθ' ας Πλούτωνα και Ποσειδώνα, όργισθείσα δέ επί 
τούτοις 'Ρέα παραγίνεται μέν είς Κρήτην, όπηνίκα τον Δία 
εγκυμονούσα ετύγχανε, γεννφ δέ έν άντρω της Δίκτης Δία. 

(Άπολλδ. Α' II 2). Έγένοντο δέ Τιτάνων έ*κγονοι, Κοίου δέ καί 
Φοίβης 'Αστερία καί Λητώ. 

(Άπολλδ. Α' II 2). Έγένοντο δέ Τιτάνων ε*κγονοι, Ύπερίωνος 
δέ καί θείας Ήώς, "Ηλιος, Σελήνη. 

(Άπολλδ. Α' II 2). Έγένοντο δέ Τιτάνων έ*κγονοι Ωκεανού 
μέν καί Τηθύος Ωκεανίδες, Ασία, Στύξ, Ηλέκτρα, Δωρίς, Ευ
ρυνόμη, Αμφιτρίτη, Μήτις. 

(Άπολλδ. Α' II 2). Κρείου δέ καί Εύρυβίας της Πόντου 
Άστραίος, Πάλλας, Πέρσης. 

(Άπολλδ. Α' II 6). Φόρκου δέ καί ΚητοΟς ΦορκΙδες Γορ
γόνες . . . 

(Άπολλδ. Α' III 1). Ζευς γαμεΐ μέν "Ηραν καί τεκνοί "Ηβην, 
Είλείθυιαν, Ά ρ η ν . . . 

(Άπολλδ. Β' Ι 1). 'Ωκεανού καί Τηθύος γίνεται παις "Ινα-
χος . . , τούτου καί Μελίας της 'Ωκεανού Φορωνεύς τε καί ΑΙ-
γιαλεύς παίδες έγένοντο. 

(Άπολλδ. Γ' Χ 3). Λευκίππου δέ θυγατέρες έγένοντο Ίλάειρα 
καί Φοίβη" ταύτας άρπάσαντες έ*νημαν Διόσκουροι . . . 

(Άπολλδ. Γ' XII 6). Ό δέ Ασωπός ποταμός 'Ωκεανού καί 
Τηθύος . . . 

(Άπολλδ. Γ' XIV 6). Έριχθόνιος. τούτον. 
καί Αθηνάς . . . 

οί δέ Ηφαίστου 
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άδβλφοί+άδβλφβίΐ (Άπολλδ. Επιτομή Π 15). ΟΙ ('Αγαμέμνων, Μενέλαος) Τυνδά-
ρεω γαμβροί γίνονται θυγατράσιν . . . 

•Ορέατης+Έρμιόνη (Άπολλδ. Επιτομή VI 28) (Όρέστης) γήμας Έρμιόνην, ή κατά 
ft Ήριγόνη τινας Ήριγόνην, τεκνοί Τισαμενόν . . . 

(έτεροβαλεϊς αδελφοί) 

Γάμοι συγγενών β' βαθμού έξ αγχιστείας ή κηδεσύας. Πολυγυναικεία. 

(Άπολλδ. Γ' XIII 4—5). Γαμεί δέ δ Πηλεύς Πολυδώραν τήν Περιήρους, 
έξ ής αύτφ γίνεται ΜενέσΘιος έπίκλην, δ Σπερχειού του ποταμού, 
αύθις δέ γαμεί θέτιν τήν Νηρέως, . . . 

(Άπολλδ. Γ' XIV 8). [Τυρεύς έκ Πρόκνης] έκ ταύτης γεννήσας παΐδα 
"Ίτυν, καΐ Φιλομήλας έρασθείς έφθειρε καΐ ταύτην, [είπών τεθνάναι Πρό· 
κνην,] κρόπτων επί των χωρίων. 

(Άπολλδ. Γ' XV 1). Πασιψάη γαρ, επειδή πολλαΐς Μίνως συνηυνάζετο 
γυναιξίν, έφαρμάκευσεν αοτδν καΐ δπδτε άλλ{| συνηυνάζετο, είς τά άρθρα 
άφίει θηρία, καΐ οοτως άπώλλυντο. 

(Άππολδ. Επιτομή VII 14). Μίαν δέ έχων ναυν ΑΙαίη νήσω προσίσχει. 
ταύτην κατφκει Κίρκη, θυγάτηρ 'Ηλίου καΐ Πέρσης, ΑΙήτου δέ αδελφή . . . 
16. 'Οδυσσεύς παρ' αοτής μηδέν άδικηθήναι συνευνάζεται χα! γίνεται αυτφ 
παις Τηλέγονος. 

* 

Τά ανωτέρω χωρία δύνανται να χρησιμεύσουν ώς ενδείξεις πολυγυναικείας. Ίδέ 

υποσημειώσεις σελίδος 108. Κατά τον Ήρόδοτον «ΑΙγύπτιοι, καΐ τάλλα καΐ γυναικί 

μιβ έκαστος αυτών ουνοικέοι κατάπερ "Έλληνες» II 92' αντιθέτως ol Μεσσαγέται «γυ

ναίκα μέν γαμέει έκαστος, ταύτησι δέ έπίκοινα χοέωνται> Ήρδτ. Ι 216. Ίδ. Bull. lust. 

Egypte 34 (1951—2) 133 Dr. Mustafa El - Amir, Further Notes ou Egyptian Marriage 

and divorce. 

Περί τοο Τηρέως δ Παυσανίας λέγει δητώς : Τηρευς συνοικων Πρδκνη Φιλομή-

λαν βσχυνεν, ον κατά νόμον δράαας των 'Ελλήνων* Ι 5, 4. Ό Σωχράτης καΐ δ Ευριπίδης 

κατηγορούνται ώς δίγαμοι. Ίδ. καΐ Daremberg - Saglio, Diction, des antiquit. Grecques 

et Romaines, αρθρ. Bigamia. 

Λ 

Γάμοι συγγενών γ' βαθμοΰ 
!Ιφιδάμ«ς+©εανώ (Όμήρ. Λ 221). 

(άνβφιος—θίί«) Ίφιδάμας Άντηνορίδης ήύς τε μέγας τε 
δς τράψη έν θρήκη έριβώλακι, μητέρι μήλων, 
Κισσής τον y' ίθρεψε δόμοις ëvi τυτθόν έόντα 
μητροπάτωρ, δς τίκτε Θεανώ καλλιπάρηον 
αύτάρ έπεί p* ήβης έρικυδέος Ικετο μέτρον, 
αύτοΟμιν κατέρυκε, δίδου δ' δγε θυγατέρα rjv" 
Υήμας δ'ίέκ θαλάμοιο μετά κλέος Ικετ' Αχαιών. 
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Ά λ κ ί ν ο ο ς + Ά ρ ή τ η 
(θείος—ανεψιά) 

Κρη8ευς4-Τι>ρώ 
(θείος— ανεψιά) 

ΊαΛετος-ρΑσί« 
(θείος—ανεψιά) 

(Όμήρ. η 54) Άρήτη δ* δνομ* εστίν έπώνυμον, έκ δέ τοκήων 
των αυτών, οί περτέ κον Άλκίνοον βασιλήα.. . 
63 Ναυσίθοος δ' έτεκεν 'Ρηξήνορά t ' Άλκίνοον τε' 
τον μέν άκουρον έόντα βάλ* άρνυρότοξος 'Απόλλων 
νυμφίον, έν μεγάρω μίαν οϊην παΐδα λιπόντα 
•Αρήτην" τήν δ* "Αλκίνοος ποιήσατ* άκοιτιν . . . 

(Όμήρ. λ 258) τους δ* έτερους Κρηθήι τέκεν βασίλεια γυναικών, 
Αϊσονά τ* ήδέ Φέρητ' Άμυθάονά θ' Ιππιοχάρμην. 

('Απολλδ. Α' II 3). Έγένοντο δέ Τιτάνων έκγονοι. . . Ίαπετοο 
δέ καΐ 'Ασίας "Ατλας, δς έχει τοις ώμοις τον ούρανόν, καΐ 
Προμηθεύς καΐ Έπιμηθεύς καί Μενοίτιος, δν κεραυνώσας έν 
τη Τιτανομαχία Ζευς κατεταρτάρωσεν. 

('Απολλδ. Α' II 6). θαύμαντος μέν oöv καί 'Ηλέκτρας Ίρις 
καί Άρπυιαι, 'Αελλώ, Ώκυπέτη. 

Οαόμας+ Η λ έχτρα 
(θείος εξ έτεροθαλ-

λών αδελφών—ανεψιά) 

Νηρεύς+Δωρίς ('Απολλδ. Α' II 7), Νηρέως δέ καί Δωρίδος Νηρηίδες, ών τα 
(θείος—ανεψιά έ§ έτε- ονόματα . . . 

ροθαλλών αδελφών) 

Ζευς+Φέμις ('Απολλδ. Α' III 1). Ζευς . . . έκ μέν oöv θέμιδος της Ουρανού 
(ανεψιός-θεία) γενν§ θυγατέρας "Ωρας, ΕΙρήνην, Εονομίαν, Δίκην, Μοίρας. 

Πλούτων+Περσεφόνη ('Απολλδ. Α' V 1). Πλούτων δέ Περσεφόνης έρασθείς, Διός 
συνεργοΟντος, ήρπασεν αυτήν κρύφα. 

('Απολλδ. A' VII 4). "Αλωεος μέν oöv έγημεν Ίφιμέδειαν τήν 
Τρίοπος, ήτις Ποσειδώνος ήράσθη. 

('Απολλδ. IX 11). Κρηθεος δέ κτίσας Ίωλκόν. . . Τυρώ τήν 
Σαλμωνέως, έξ 7)ς αύτω γίγνονται παίδες ΑΙσων, Άμυθάων, 
Φέρης. 

('Απολλδ. Α' IX 11). Άμυθάων μέν oöv οίκων Πύλον ΕΙδομέ-
νην . . . τήν Φέρητος, καί γίγνονται παίδες αύτφ Βίας καί 
Μελάμπους. 

(Απολλδ. Β' IV 3). Έπιβουλεύοντος δέ αύτφ [Περσεΐ] Φινέως, 
δς ήν αδελφός του Κηφέως έγγεγυημένος πρώτος τήν Άνδρο-
μέδαν, . . . 

(Απολλδ. Β' IV 5). Ήλεκτρύων δέ γήμας τήν Αλκαίου θυγα
τέρα Άναξώ, έγέννησε θυγατέρα μέν Άλκμήνην, παΐδας δέ 
<Στρατοβάτην,> Γοργοφόνον, Φιλονόμον, Κελαινέα, Άμφίμα-
χον, Λυσίνομον, Χειρίμαχον, Ανάκτορα, Άρχέλαον. 

(Απολλδ. Γ' Χ 1). Ποσειδών . . . Κελαινοί, έξ ?5ς Λύκος έγέ-
νετο, δν Ποσειδών έν μακάρων φκισε νήσοις. 

(Απολλδ. Γ XII 3). Ίλος δέ γήμας Εύρυδίκην τήν Αδρά
στου Λαομέδοντα έγέννησεν, δ ς . . . Στρυμώ τήν Σκαμάνδρου. 

(Απολλδ. Γ' XIV 8). Πανδίων δέ γήμας Ζευξίππην της μητρός 
τήν άδελφήν θυγατέρας μέν έτέκνωσε Πρόκνην καί Φιλομήλαν, 
παιδας δέ διδύμους 'Ερεχθέα καί Βούτην. 

8 

(θείος—ανεψιά) 

Άλωεύς-ρίφιμέδεια 
(θείος —ανεψιά) 

Κρηθεύς+Τυρώ 
(θείος-ανεψιά) 

Άμυθάων-f-Ειδομένη 
(θείος—ανεψιά) 

Φ ι νέος-{-Ανδρομέδα 
(θείος—ανεψιά) 

Ήλεχτρύω ν + ' A vagò 
(θείος—ανεψιά) 

Ποσειδών+Κελαινώ 
(θείος—β' ανεψιά) 

Λαομέδων+Στρυμώ 
(θεία—ανεψιός) 

ΙΙανδίων+Ζευξίππη 
(θεία—ανεψιός) 
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(βείος—ανεψιά έξ 
άλλης μητρός) 

(Άπολλδ. Γ' XV 4). Ώ ς δέ έτελειώθη, (Εομολπος) ό Βενθεσι-
κύμης άνήρ τήν έτέραν αύτφ των θυγατέρων δίδωσιν. 

Άμφιτρύων4-'Αλκμήνη (Όμήρ. λ. 266) τήν δέ μετ' Άλκμήνην töov Άμφιτρύωνος 
(θβϊβς—ανεψιά) άκοιτιν, . . . 

Άστραίος+Ήως 
(Α' εξάδελφοι εκ 

τριών αδελφών) 

Πέρσης+'Αοτερία 
(Α* εξάδελφοι) 

Πάλλας-f-Stùg 
(Α' εξάδελφοι έκ 
τριών αδελφών) 

Ζεύς-f Ευρυνόμη 
(Α' εξάδελφοι έκ 

τεσσάρων αδελφών) 

Ζεύς+Ετύξ 
(Α' εξάδελφοι έκ 
τεσσάρων αδελφών) 

Ζευς-f Μνημοσύνη 
(Α' εξάδελφοι έκ 
τεσσάρων αδελφών) 

Ζευς+Μήτις 
(Α' εξάδελφοι έκ 

τεσσάρων αδελφών) 
Ζευς-[Λητώ 

(Α' αδελφοί έκ 
τριών αδελφών) 

Δευκαλίων -f Πύρρα 
(Α' εξάδελφοι) 

•Αγηνωρ+Έηικάστη 
(Α' εξάδελφοι) 

Δηιων-f Διομήδη 
(Α' εξάδελφοι) 

Συγγενείς δ ' β α θ μ ο ύ 

(Άπολλδ. Α' II 4). Έγένετο . . . 
μοι καΐ άστρα. 

ΉοΟς δέ καΐ Άστραίου 5νε-

(Άπολλδ. Α' II 4). Πέρσου δέ καί 'Αστερίας Εκάτη. 

(Άπολλδ. Α' II 4—5). Πάλλοντος δέ καΐ Στυγάς Νίκη, Κρά
τος, Ζήλος, Βίος. 

(Άπολλδ. Α' III 1). Έξ Ευρυνόμης δέ της 'Ωκεανού Χάρτας, 
Άγλαΐην, Εύφροσύνην, θάλειαν, . . . 

(Άπολλδ. Α' III 1) . . . έκ δέ Στυγός Περσεφόνην . . . 

(Άπολλδ. Α' III 1) . . . έκ δέ Μνημοσύνης Μούσας 

(Άπολλδ. Α' III 6). Μίγνυται δέ Ζευς Μήτιδι . . . κατέπιεν 
αοτήν . . . πλήξαντος αυτού τήν κεφαλήν πελέκει . . . Άθηνα 
συν δπλοις άνέθορεν. 
(Άπολλδ. Α IV 1). Λητώ δέ . . . ΔιΙ κατά τήν Υήν άπασαν 
ύφ' "Ηρας ήλαύνετο, μέχρις είς Δήλον έλθουσα γενν$ πρώτη ν, 
Άρτεμιν, ύφ* ής μαιωθεΐσα οστερον Απόλλωνα έγέννησεν· 

(Άπολλδ. A' VII 3). Γίνονται δέ έκ Πύρρας Δευκαλίωνι παί
δες "Ελλην μέν πρώτος, δν έκ Διός.. . λέγουσι, Άμφικτύων 
ό μετά Κραναόν βασιλεύσας της Αττικής, 9υγάτηρ δέ Πρωτο-
Υένεια. 

(Άπολλδ. Α' IV 7). Άγήνωρ δέ ό Πλευρώνος Υήμας 'Επικά-
στην τήν Καλυδώνος έγγέννηοε Πορθάονα καΐ Δημονίκην. 

(Άπολλδ. Α' IX 4). Δηιών δέ βασιλεύων τής Φωκίδος Διομή-
δην τήν Ξούθου . . . καί αύτφ γίγνεται 9υγάτηρ μέν Άστερο-
δία, παίδες δέ Αίνετός, Άκτωρ, Φύλακος, Κέφαλος,.. . 

Λυγκεύς~| Ύπερμνήατρα (Άπολλδ. Β' 1—5). 
(Α' εξάδελφοι) Λυγκει συνφκισεν. 

Δαναός δέ οστερον Ύπερμνήστραν 

Λικύμνιος-{-Περιμήδη 
(Α' εξάδελφοι) 

(Άπολλδ. Β' IV 6). Άμφιτρύων δέ συν Αλκμήνη καί Λι-
κυμνίω παραγενόμενος επί Θήβας υπό Κρέοντος ήγνίσθη 
καί δίδωσι τήν άδελφήν Περιμήδην Λικυμνίφ. 
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Άμφιτρύων-Ι-Άλκμήνη (Άπολλδ. Β' IV 6). Ποραδούς την βααλείαν Άμφιτρύωνι 
(θείος—άνβψια) καΐ τήν θυγατέρα Άλκμήνην, έξορκίσας, Ινα μέχρι της 

επανόδου παρθένον αυτήν φύλαξη. (Άπολλδ. Β' IV 8). 
Άμφιτρύων . . . (έγέννησε) Μφικλέα . . . 

"Ατλας-f-Πληιόνη (Άπολλδ. Γ' Χ 1). Άτλαντος δέ καΐ της 'Ωκεανού Πληιόνης 
(Α' έξάδβλφοι) έγένοντο θυγατέρες επτά έν Κυλλήνη της Αρκαδίας, at Πληιά-

δες προσαγορευθεΐσαι, Αλκυόνη, Μερόπη, Κελαινώ, 'Ηλέκτρα, 
Στερόπη, Ταϋγέτη, Μαία. 

"Εγγονοί 

Zeùç+Διώνη (Άπολλδ. Α' III 1). Ζευς έκ Διώνης Άφροδίτην . . . 

Ποσετδΰν-]-Εύρυάλη (Άπολλδ. Α' IV 3). Ώρίωνα δέ "Άρτεμις άπέκτεινεν έν Δή-
(έκ της αυτής μάμης) λω . . . Φερεκύδης δέ αυτόν Ποσειδώνος καί Εορυάλης λέγει. 

Ποσειδων+Άμφιτρίτη (Άπολλδ. ΑΊV 5). Ποσειδών δέ Άμφιτρίτην. . . γίγνεται Τρί-
(έκ της αυτής μάμης) των και 'Ρόδη, ήν "Ηλιος έ*γημε. 

Άάθλιος+Καλύκη (Άπολλδ. A' VII 5) Καλύκης δέ καΐ Άεθλίου παις Ένδυ-
μίων γίγνεται, δστις έκ Θεσσαλίας Αίολέας άγαγών ^Ηλιν 
φκισε. 

Βίας+Πηρώ (Άπολλδ. Α' IX 13). Βίαντος δέ Πηρούς Ταλαός. 

Βηλος+'Αγχινόη (Άπολλδ. Β' 1—4). 
(εγγονός αδελφής της) 

* * * 

«Προέλληνες» θεοί θεωρούνται οι προϋπάρχοντες τοο Διός, βασιλείς δέ οί τών 
τοΟ Τεισμενοο. Έπ' αύτοΟ «κατήλθον οί Δωριείς >. Οί αρχαίοι έχρονολόγουν βάσει τών 
γενεαλογιών προκειμένου περί μυθικής ή ήμιμυθικής περιόδου. Δια σημαντικός χρονο
λογίας Ιδ. The Cambridge Ancient History 2, 497, «Πτώσις Τροίας», 2, 519, «Κάθοδος 
"Ηρακλείδων (=Δωριέων)>. 

Ή παράθεσις χωρίων, Ινθα γίνεται μνεία αίμομειξίας είς τον "Ομηρον καΐ Άπολ-
λόδωρον, καθιστά «μυθογραφικώς» βέβαιον, δτι δέν πρόκειται περί γάμων έκ κυριαρ
χίας στιγμιαίου αίσθήματος ή πάθους. 

Παλαιοί έξαφανιζόμενοι θεσμοί μεταφέρονται οπό του ραψωδού καί του μύθο-
γράφου είς τήν υπ1 αυτών περιγραφομένην κοινωνίαν. 

Ή άπό γενεάς είς γενεάν προφορική κυρίως παράδοσις μέχρις Όμηρου καί Απολ
λοδώρου πισιοποιεί τήν arri ελληνικού εδάφους άκμήν ένδογαμικής οίκογενείας. Δέν είναι 
δυνατόν να όμιλώμεν περί αρχαίων θεών καί ανθρώπων ηθικών ή μή, ύπό τήν κοινωνικήν 
ε*ννοιαν της σήμερον. Απλώς διαπιστοΟμεν. έάν τοοτο εΓναι δυνατόν, νόμους της ζωής 
του παρελθόντος. "Οσον καί αν έχωμεν μαρτυρίας έκ της προβολής του κοινωνικού 
έαυτοΟ τών αρχέτυπων πληροφοριοδοτών τών συγγραφέων περί τών αρχαίων θεών, 
ηρώων, βασιλικών οϊκων, κοινών θνητών, θεία σφραγίς θα τεθή είς γόνους βασιλικών 
©ίκων έκ τής^πίστεως καθόδουα ότου του υψίστου θεού Διός έν Ελλάδι, ώς του Άμ-
μωνος έν Μγύπτω, προς τήν βασίλισσαν. 
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Ol «Διογενεΐς βασιλήες» (1β) τοΟ "Ομήρου επιβάλλονται καΐ έκ της θείας κατά· 
νωγής των. "Η ίίλλειψις εύρυτέρας κρατικής ένότητος uno τήν σημερινή ν έννοιαν είς 
έποχήν, καθ' ήν ή ώργανωμένη πόλις άπετέλει και το κράτος, άνεπληροοτο καΐ δια της 
πίστεως κοινού πατρός «ανδρών τε θεώντε», κοινού συζύγου των κατάπόλιν βασιλικών 
οίκων, αυτού του Διός. 

Δια τον Άπολλόδωρον, φορέα του πνεύματος της Ιστορικής εποχής, Ô Οιδίπους 
«τήν μητέραν ε*γημεν ά γ ν ο ω ν» 

Είναι γνωστόν δτι al πληροψορίαι τής ΌδυσσεΙας (1Τ) κρίνονται περισσότερον 
των τής Ίλιάδος ώς μυθικαί, αν δχι τελείως τοιαΟται. 

*0 θυέστης πάλιν «ζητών Ατρέα μετελθειν» λαμβάνει χρησμον («ή Πυθία προσ· 
αναιρεί») δτι θα έπιτύχη τούτο, Ιάν απόκτηση τέκνον «τή θυγατρί συνελθών». 

ΆρχαΙ άγνωστου είς τους ΊνδοευρωπαΙους ή Άρίους Δωριείς κοινωνικού καθε
στώτος έπεβεβαιοΰντο ύπο τής Πυθίας. Άτρεύς καΐ θυέστης συνδέονται αρχικώς προς 
τήν Μιδέαν, εΐτα προς τάς Μυκήνας. 

ΕΙς τι άπέβλεπεν (ιβ) ô Δελφικός χρησμός, έάν εδόθη ; Μήπως Ιχομεν έν τώ 
χρησμω προβολήν τής εποχής του συγγραφέως τής «Βιβλιοθήκης» ; 

Έκ τών παρατεθέντων χωρίων (,9) γίνεται μάλλον φανερόν δτι ήσκείτο ελευθέ
ρως ενδογαμία ύπο τών 'Αχαιών άπο του τρίτου βαθμού συγγενείας καΐ έξης. 

Δυνάμεθα ύπο τάς πληροφορίας του Όμηρου, έφ* δσον ol * Αχαιοί ώμίλουν έλλη-
νικήν γλώσσαν, κατά τήν άνάγνωσιν τής γραφής ύπο τών Ventris, Chadwick (î0), νά δια-
κρίνωμεν τήν επί ελληνικού εδάφους πορείαν του θεσμού τής ενδογαμίας άπο τών 
απωτάτων χρόνων ; "Η πρόκειται απλώς περί τυχαίας όμοιότητος θεσμών (τών θεω
ρουμένων μέχρι τής αναγνώσεως τής γραφής τών πινακίδων ύπο τών ανωτέρω ανα
φερθέντων λογίων ώς «Προελλήνων» (")) προς Ινδοευρωπαϊκούς Δωρικούς, λόγω επι
δράσεως ξένων εθίμων ; Εις Αϊγυπτον π. χ., ώς εϊδομεν έν άρχη, ήσκείτο ή αίμομειξία. 

'Οπωσδήποτε ή Μεσογειακή λεκάνη υπήρξε κατά τήν διαδρομήν τής Ιστορίας ό 
χώρος ενός διηνεκούς «δούναι καΐ λαβείν» στοιχείων ζωής, πιθανώς δέ μεταξύ συγγε
νών λαών. 

16) Sp. Marinatos, «Διογ$νεΙς 6ασιλήβς> (Studies presented to David Robin
son, σ. 126). 

17) Όμήρ. λ 271. 
18) Ί δ . άνωτ. παραπομπ. 
19) *Ι8. άνωτ. Κεφάλ. Γάμοι συγγενών γ' βαθ-μου, 
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