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Άφιερονται εις μνήμην τοϋ Έθνάρχου Μακαρίου 

Α

ΤΟ ε*θιμον της άρρενολοχείας εις τήν άρχαίαν Κύπρον 

f O Πλούταρχος είς «Βίον Θησέως» (XIX) γράφει: (χΕπεί δε κατέπλενσεν (ό 
Θηθεύς) είς Κρήτην, ώς μεν οι πολλοί γράψονσι και αδουσι, παρά της 'Αριάδνης 
ερασθείσης τον λίνον (τον περίφημον μίτον) λαβών και διδαχθείς, ώς εστί τους 
ελιγμούς διεξελθεϊν, άπέκτεινε τον Μινώτανρον...». 

Συνεχίζων προσθέτει (XX). «"Ιδιον δε τίνα περί τούτων (των μυθολογουμέ-
νων) λόγον εκδέδωκε Παίων ό Άμαθούσιος». (Άμαθους ήτο πόλις πλησίον της 
Πάφου). 

α Τον γαρ Θησέα φησιν υπό χειμωνος είς Κύπρον εξενεχθέντα και την 
Άριάδνην εγκυον έχοντα, φαύλως δε διακειμέ.ην υπό τοϋ σάλου (ταλαιπωρημέ-
νην από την τρικυμίαν) και δυσφορούσαν, εκβιβάσαι (άπεβίβασεν αυτήν εις τήν 
ξηράν) μόνην, αυτόν δε τω πλοίω βοηθονντα, πάλιν είς το πέλαγος από της γης 
φέρεσθαι. Τάς οϋν εγχώριους γυναίκας τήν Άριάδνην αναλαβεϊν {τήν περισννέ-
λεξαν) καί περιέπειν άθυμοϋσαν èv τη μονώσει (τήν περιέΰαλψαν καί τήν παρη
γορούσαν πού ήσθάνετο λυπημένη διότι έμενε μόνη, εγκαταλελειμένη από τον 
Θησέα), καί γράμματα πλαστά προζφέρειν ώς τον Θησέως γράφοντος αύτη 
(της έλεγαν ότι τα εγραψεν ό Θησεύς), και περί τήν ώδϊνα συμπονειν και βοη-
θεϊν [όταν ενεφανίσθησαν αϊ ώδϊνες τοϋ τοκετού τήν συνέδραμον)' άποθανοΰ-
σαν δέ θάψαι, μή τεκοϋσαν (το παιδί δεν πρόφθασε να το γέννηση). Έπανελ-
θόντα δε τον Θησέα και περίλυπον γενόμενον τοις μεν εγχωρίοις άπολιπειν χρή
ματα {άφησε ενα ποσόν χρημάτων εις τους εντοπίους), συντάξαντα θύειν τη 
'Αριάδνη (με τήν εντολήν νά κάνουν θυσίας προς τιμήν της Αριάδνης). Δύο δε 
μικρούς άδριαντίσκους (της Αριάδνης) ιδρύσασθαι, τον μεν αργυροϋν, τον δέ 
χαλκοϋν. Έν δε τη θυσία τοϋ Γορπιαίου μηνός ισταμένου δευτέρα (Γορπιαϊος : 
ovo μα μακεδόνικου μηνός από 15 Αυγούστου - 15 Σεπτεμβρίου), κατ α κ λι-
ν ό μεν ο ν τινά των νεανίσκων φθέγγεσθαι κ al ποιεί ν, απ ε ρ 
ώδίνουσαι γυναίκες (ένας νεανίσκος εξηπλωμένος επί κλίνης εκβάλλει 
τάς κραυγάς και απομιμείται τας ώδίνας επιτόκου γυναικός)' καλεϊν δε το άλσος 
Άμαθουσίους, έν ω τον τάφον δεικνύουσιν, 'Αριάδνης Αφροδίτης» ( 2 ) . 

'Από το ώς άνω κείμενον θα συγκρατήσωμεν τήν περικοπήν, οπού γίνεται λό
γος περί του νεανίσκου πού έξηπλώνετο επί κλίνης καί μέ κραυγάς καί χειρονο
μίας παρίστανε γυναίκα με ώδίνας τοκετού (πλασματική λοχεία). Πρόκειται περί 
τελετουργικής πράξεως, ήτις αποτελεί μέρος της βλης διαδικασίας κατά τήν 
προσφοραν θυσίας είς μνήμην της θανούσης 'Αριάδνης καί παρέχει το ενδόσιμον 
να πιθανολογήσω μεν δτι το εθιμον της άρρενολοχείας ήτο διαδομένον κατά τους 
προϊστορικούς χρόνους ε'ις τον Έλλαδικον χώρον, συμπεριλαμβανομένης καί της 
Κύπρου, δεδομένου δτι της νήσου ταύτης οικιστής ύπήρξεν ό βασιλεύς της Άρκα-
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δικής Τεγέας Άγαπήνωρ, ό Ιδρύσας τήν πόλιν Πάφον μετά τήν άλωσιν της 
Τροίας, εις τήν πολιορκίαν της οποίας είχε λάβει μέρος καί βτι του λεγομένου 
Άρκαδοκυπριακοΰ Πολιτισμού άδιάψευστον τεκμήριον συνιστούν αϊ πήλιναι πινα
κίδες του Μουσείου της Λευκωσίας, αϊ φέρουσαι εγχάρακτα ιερογλυφικά σύμβολα 
της Άρκαδοκυπριακής γραφής, ή οποία έξειλίχθη άργότερον εις συλλαβικήν 
(το κυπριακον ιδίωμα). 

Τον δρον «άρρενολοχεία» έπρότεινε το 1953 ό Δ. Λουκάτος (Έπετηρίς Λαο
γραφικού 'Αρχείου, 8, 124) ως τον πλέον πρόσφορον προς άπόδοσιν του δρου 
«couvade», τον όποιον είχε χρησιμοποιήσει το 1889 ό Tylor, εμπνευσθείς άπο 
τον επωαστικον ρόλον της άρρενος περιστεράς καΐ άλλων πτηνών. Το εθιμον συνί
σταται εις «τήν αμέσως μετά τον τοκετον κατάκλισιν του συζύγου, δστις επιφορ
τίζεται τρόπον τινά τήν περαιτέρω λοχείαν της συζύγου του, παραμένων εις τήν 
κλίνην και λαμβάνων δλας τάς προφυλάξεις της ?4εχοΰς, ενώ εκείνη δύναται να 
έγερθη αμέσως και να έπιδοθή εις οίκιακάς ασχολίας. 

Τοιαύτη είναι ακριβώς ή περιγραφή, τήν οποίαν μας δίδουν ήδη συγγραφείς 
της ελληνικής αρχαιότητος ομιλούντες περί συγχρόνων λαών, συνεχίζει ό Λουκά
τος καί αναφέρει σχετικά χωρία άπο τους Άπολλώνιον τον Ρόδιον ('Αργοναυτικά, 
II, 1012), Στράβωνα ( Γ , C, 165) καί Διόδωρον τον Σικελιώτην (Ε', 14, 2). 
Προσθέτομεν εδώ καί τον Πλούταρχον (ε.ά.)' Κατά τους νεωτέρους χρόνους το 
εθιμον της άρρενολοχείας επιχωριάζει είς τήν Ίσπανίαν (Βάσκοι), Κορσικήν, Φι-
λιππίνας, Καλιφορνίαν, εις χώρας της Ν.'Αμερικής κλπ. 

Παρ' ήμΐν ό Ν. Γ. Πολίτης ομιλεί περί «λοχείας συζύγου» εις τάς συμπλη-
ρωματικάς σημειώσεις εις παλαιοτέραν μελέτην του με τίτλον «Τα κατά τήν γέν-
νησιν» (Λαογραφικά Σύμμεικτα, Τόμος Γ', σελ. 217-8) καί ό Γ. Μέγας είς «Ζη
τήματα Ελληνικής Λαογραφίας» (Έπετηρίς Λαογραφικού 'Αρχείου, 1939). 

Ό γράφων (εν συνεργασία μετά του Ν. Δ. Κουρέτα) άνεκοίνωσεν είς το Ε' 
Συνέδριον Ελλήνων Νευρολόγων καί Ψυχιάτρων ('Αθήναι 1970) το θέμα «Το 
φαινόμενον της άρρενοκυήσεοκ καί άρρενολοχείας εξ αφορμής ιδίων περιπτώσεων» 
(περιελήφθη είς τον Τόμον «Ψυχανάλυσις — Ψυχιατρική — Νευρολογία», Έκλό-
γιον ερευνών καί μελετών, σελ. 859—874, ένθα καί ή σχετική ξένη βιβλιογραφία. 
Έ κ δ . Γρ. Παρισιάνου, 1975). 

"Οσον άφορα εις τήν έρμηνείαν του φαινομένου ώς επικρατέστερα είς τους κύ
κλους τών ανθρωπολόγων φέρεται εκείνη πού στηρίζεται είς τήν πρωτόγονην άντί-
ληψιν δια τήν συμπαθητικήν μαγείαν, σύμφωνα με τήν οποίαν è σύζυγος με το 
να υποδύεται τάς ώδίνας τοϋ τοκετού συμπάσχει, υποφέρει «κατά συμπάθειαν» με 
τήν λεχώ πράγμα πού τήν ανακουφίζει ή οτι μέ το να υποκαθίσταται είς αυτήν 
καί να δείχνη πώς αυτός είναι ή μητέρα του νεογνού, εξαπατά τα κακά πνεύματα 
καί τ ' αποτρέπει, τα εμποδίζει να βλάψουν μητέρα καί παιδί, πού ευρίσκονται είς 
άδυναμικήν κατάστασιν (τρωτότητα). 

Ό Φρόϋντ (1908) επικαλείται τήν θεωρίαν του Bachofen (1861) καί λέγει 
δτι το εθιμον ενεφανίσθη κατά τήν περίοδον της μεταβάσεως άπο τήν μητριαρχι-
κήν εις τήν πατριαρχικήν όργάνωσιν της κοινωνίας καί αποσκοπούσε εϊς τήν κατα-
πολέμησιν της αμφιβολίας πού υπήρχε τότε δια τήν πατρότητα (ποιος είναι ο 
πατέρας ; ) , εις τα πλαίσια τών πολυανδρικών ενώσεων της μητέρας μέσα είς τήν 
άρχέγονον μητριαρχικήν κοινωνίαν. Το ζήτημα ανακινείται είς τήν Ίλιάδα (Ζ, 206) 
καί είς άλλα άρχαϊα κείμενα καί ευρίσκεται είς το έπίκεντρον του δράματος του 
Στρίντμπεργκ « Ό Πατέρας». Μέ το εθιμον αυτό έπεβεβαιώνοντο, άνεγνωρίζοντο 
καί ένομιμοποιοΰντο τα δικαιώματα του πατέρα επί του τέκνου. 

'Από παρατηρήσεις ψυχαναλυτών είς περιπτώσεις νευρωτικών με εκδηλώσεις 
άρρενολοχείας, δπως αύται πού απετέλεσαν το ύλικον της ανακοινώσεως μας (ε.ά.), 
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προκύπτει δτι πρόκειται δια μίαν «κρίσιν» ταυτότητος : ό πατέρας δυσκολεύεται να 
δεχθη τον εαυτόν του ώς γεννήτορα του νεογέννητου και ρέπει προς λανθάνουσαν 
ταύτισιν μέ την γυναίκα, σύμφωνα με ψυχολογικούς μηχανισμούς πολύπλοκους 
και πάντως έκτος θέματος. 

Β' 

Ή παράλειψις του Θησέως 

Ί ο περιστατικόν, άπο το όποιον εδόθη το δνομα του Αίγέως είς το φερώνυμον 
πέλαγος, συνιστά τήν πρώτην γνωστήν περίπτωσιν π α ρ α π ρ α ξ ί α ς . 

Ό δρος αυτός, τον όποιον χρησιμοποιούν είς τήν Άγγλοαμερικανικήν Ψυχα-
ναλυτικήν Βιβλιογραφίαν, έπλάσθη κατά το υπόδειγμα του δρου απραξία (αδυνα
μία εκτελέσεως συντεταγμένων κινήσεων προς ώρισμένον σκοπόν, σύλληψιν αντι
κειμένου, χειρονομίας ) και περιλαμβάνει δλας τάς άποτυχημένας, άστοχους, σφαλε-
ράς πράξεις (Fehlleistungen, actes manquées), τα ολισθήματα τοϋ καθ' ήμέραν 
βίου (κάνεις ή λέγεις άλλ' άντ' άλλων), παραδρομάς είς τήν όμιλίαν ή είς τήν γρα-
φήν (lapsus linguae et calami), παραλείψεις ή ξεχάσματα (lapsus memoriae κλπ.). 

Ό Φρόϋντ άπέδειξεν δτι αϊ παραπραξίαι ανταποκρίνονται είς βαθυτέραν 
κρυφήν και άνεπίγνωστον έπιθυμίαν και υπεστήριξε τήν βασιμότητα του ρητοϋ 
«γλώσσα λανθάνουσα τ' αληθή λέγει». Πριν άπ' αυτόν έπικρατοΰσεν ή γνώμη δτι 
τα ενεργήματα τών κατηγοριών πού προαναφέραμεν είναι αποτέλεσμα άφηρημά-
δας μέ συντελεστήν τήν ψυχοσωματικήν κόπωσιν ή μίαν δυνατήν συγκίνησιν : είναι 
παράγοντες είς τους οποίους ειχεν άποδοθή ρόλος αιτίου, ενώ είς τήν πραγματι
κότητα απλώς επιδρούν εύοδοτικώς, χαλαρώνοντες τήν ήθικήν λογοκρισίαν (Zensur), 
τον αύτοέλεγχον είς τρόπον ώστε ή καταπιεσμένη επιθυμία έρχεται είς τήν έπι-
φάνειαν μέ τή μορφήν του Lapsus. 

Είς τήν προκειμένην περίπτωσιν πρόκειται περί λήθης, περί παραλείψεως μάλ
λον, του Θησέως, ή οποία είχεν ώς αποτέλεσμα, εμμέσως, τον θάνατον του πα
τέρα του ! Κατά τήν άναχώρησίν του δια τήν Κρήτην συνεφώνησαν μεταξύ των ή 
μάλλον ό πατέρας Αίγεύς έ'δωσεν είς τον Θησέα τήν έντολήν, είς περίπτωσιν πού 
θα σκοτώση τον Μινώταυρον, κατά τήν έπιστροφήν του άπο τήν Κρήτην, να ύψωση 
είς το πλοΐον λευκό πανί, αντί τού* μαύρου, πού έφερε κατά τήν άναχώρησίν του. 

Ό Θησεύς έφόνευσε τον Μινώταυρον και, κατά τήν έπιστροφήν, έλησμόνησεν 
«άπο τήν χαράν του» σύμφωνα μέ τον Πλούταρχον (είς «Βίον Θησέως» XXII, 1) 
να ύψωση το λευκό πανί ( «έκλαθέσθαι νπο χαρας επάρασθαι το Ιστίονη). 

Ό Αίγεύς, πού έπερίμενε, καθισμένος επάνω είς ένα βράχον (είς το Σούνιον ; ) 
μόλις άντίκρυσε το μαύρο ίστίον, ένόμισε δτι ό υίός του έγινε βορά του Μινώ
ταυρου και άπο τήν λύπην του έρρίφθη είς τήν θάλασσαν, ή οποία έλαβε το ονομά 
του : Αιγαίον Πέλαγος. (Παραλείπονται εδώ αϊ άλλαι όλιγώτερον διαδεδομέναι 
παραλλαγαί του μύθου). 

'Αμέσως μετά ό Θησεύς τον διεδέχθη είς τον θρόνον : Le roi est mort, vive 
le roi (ό βασιλεύς απέθανε, ζήτω ό βασιλεύς). 

Τοιουτοτρόπως ό Θησεύς μέ το να λησμονήση να πράξη κατά τήν έπιστροφήν 
του αυτό πού έπρεπε προ παντός και πάντοτε να Ιχη κατά νουν, σημαίνει άπο 
ψυχαναλυτικής έπόψεως δτι το ξέχασμα εκείνο ήτο αποτέλεσμα βαθυτέρας 
επιθυμίας να διαδεχθη το συντομώτερον τον πατέρα του, (έδώ και τώρα '. hic 
et nunc), τόσον σκληρόν είναι το άσυνείδητον και μάλιστα μέ το άζημίωτον, διότι 
μέ τό να μή έχη έπίγνωσιν τών συναισθημάτων αυτών ό άνθρωπος (ανύποπτος 
δι' δ,τι συμβαίνει μέσα του) δέν βασανίνεται άπό τύψεις. (Παρόμοιαι περιπτώ· 
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σεις με τα ίδια ψυχοκίνητρα αφθονούν είς την ψυχαναλυτικήνπράξιν). Έ π ί πλέον το 
μέγεθος της χαράς του Θησέως είναι ένδεικτικον και αντιστοιχεί προς το βάθος της 
απωθημένης επιθυμίας, ή οποία άπα τα έγκατα του ψυχισμού την υποδαυλίζει. 

"Αν ή χαρά του δέν είχε αυτό το έλατήριον, ό Θησεύς θα έσπευδε να μεταδώση 
την χαρμόσυνον εϊδησιν εις τον πατέρα του, άναρτών το λευκον ίστίον, δπως είχε 
προσυμφωνηθή μεταξύ των. 

'Εδώ κρίνω χρήσιμον να έπικαλεθώ το χωρίον εκείνο του 'Αριστοτέλους (Ποιη
τική IX, 3) δπου λέγει δτι «φιλοσοφώτερον και σπουδαιότερον ποίησις Ιστορίας 
εστίν», με την παρατήρησιν ότι ή βασική προσωπικότης (ή ενστικτώδης) είναι δη
λωτική τοϋ Προεγώ και διαχρονικώς πανανθρώπινη (Ψυχολογική ίστορικότης) : 
το λεγόμενον δτι ή Ιστορία επαναλαμβάνεται δέν εϊναι άβάσιμον οδτω πως 
θεωρούμε νον. 

"Ας έχωμεν υπ' όψιν την διαχρονικήν αυτήν ίσχύν τών νόμων, πού διέπουν τον 
άσυνείδητον ψυχισμον του άνθρωπου πάσης εποχής και χώρας, καθώς και τον 
έπαμφοτερισμον τών φιλητικών συναισθημάτων (αμφιθυμία) γενικώς καί μάλιστα 
εις μεγαλύτερην εντασιν εκείνων τα οποία ειχεν εγκαταστήσει μέσα του άπο τήν 
ήλικίαν της οίδιποδικής φάσεως (άπο τήν ήλικίαν τών πέντε ετών) το αρσενικό 
παιδί καί άργότερον ό ενήλικος απέναντι στον πατέρα του. Με άλλους λόγους εις 
συνειδητον έπίπεδον συναισθήματα αγάπης, εκτιμήσεως καί θαυμασμού, πού 
συνυπάρχουν με άντιπάθειαν μέχρι μίσους καί έπιθυμίαν εκτοπίσεως του εις άσυ
νείδητον έπίπεδον. Τα συναισθήματα αυτά αποκαλύπτονται δταν το άτομον υπο-
βληθή εις ψυχανάλυσιν ή αν αύτοπροδοθή με τήν διάπραξιν κάποιου παραστρατή
ματος, λησμονιάς, καθώς καί εις τα όνειρα, πού άπεκλήθησαν άπο τον ίδρυτήν 
της Ψυχαναλύσεως «βασιλική οδός προσβάσεως είς το άσυνείδητον». 

Τα 'ίδια συμβαίνουν «εναλλασσομένων τών έναλλακτέων», είςτον ψυχισμόν του 
κορ',τσιοϋ ε'ναντι του ομοφύλου γονεϊκοΰ προσώπου, της μητρός. Προςέπιβεβαίωσιν 
τών ανωτέρω ανεζήτησα είς τήν ύπερπεντηκονταετή ίατρικήν πεΐραν μου καί επέ
λεξα τήν περίπτωσιν του Υ, δπως μου τήν διηγήθη ò 'ίδιος (διότι είχε προκα
λέσει τήν περιέργειάν του) καί ήθελε να τήν «ξεδιαλύνη», με άλλους λόγους δέν 
δεσμεύομαι άπο το ίατρικον άπόρητον καί δεύτερον, διότι άφορα είς άτομον ψυ-
χολογικώς όμαλον «κατά τεκμήριον», δηλαδή, δεν παραπονεΐτο δια νευρωτικές 
ενοχλήσεις ή δυσκολίας είς τήν έπαγγελλατικήν του άσχολίαν ή είς τάς σχέσεις 
του εντός της κοινωνίας καί έναντι του ετερόφυλου, δπως είπε «δέν αισθανότανε 
κομπλεξικός». Αύτο είναι πολύ σημαντικόν, διότι αναιρεί εκ προοιμίου τήν ενδε
χομένη άντίρησιν, τήν οποίαν 'ίσως προβάλη ένας διαφωνών προς τάς αρχάς της 
Ψυχαναλύσεως, με το δικαιολογητικον δτι τα πορίσματα της έβασίσθησαν επί 
ατόμων μη φυσιολογικών (υστερικών). Πράγματι αυτό συνέβη κατά το άρχικον 
στάδιον της πορείας της (διότι αυτοί, οι «νευρασθενεΐς τον συνεβουλεύοντο τότε 
καί αυτούς είχε στή διάθεσί του ό Φρόϋντ), άλλα το γεγονός αύτο δέν αναιρεί τήν κα-
θολικήν ίσχύν τών δεδομένων της Ένδομυχοψυχολογίας καί ό ισχυρισμός εκείνος 
είναι αβάσιμος, διότι άφ' δτου ή ψυχανάλυσις έφερμόζεται καί είς ομαλούς ανθρώ
πους δια διδακτικούς σκοπούς (training analysis) απεδείχθη δτι οι 'ίδιοι μηχανι
σμοί διέπουν τον άσυνείδητον ψυχισμόν δλων τών ανθρώπων καί το ύλικον πού 
επεξεργάζεται (όνειρα, ελεύθεροι συνειρμοί, παιδικά βιώματα, παραπραξίαις κλπ) δέν 
παραλάσσει, ώστε ή περίπτωσις του Τ είναι κατάλληλος δια παραληλλισμον με 
τήν περίπτωσιν του Θησέως. 

'Αφορμή τών προβληματισμών του Υ έδωσε ενα δνειρον κατά το οποίον είδε 
τον πατέρα του, πού ειχεν αποθάνει ολίγους μήνας προ του ονείρου αύτοΰ νά πα-
ραπονήται ενώπιον συγγενικών προσο')πων, δτι κάποιος άπ* αυτούς παρέβη τήν 
ύποχρέωσιν πού εϊχε νά τον βοηθήση οικονομικώς δια να άποφύγη τήν πτώχευ-
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σιν, πού επέφερε τήν διάλυσιν της επιχειρήσεως του. Καθώς έλεγε αυτά ό πα
τέρας του, πάντα μέσα εις το δνειρον, προσέβλεπε μέ ΰφος έπιτιμητικον και παρα-
πονεμένον προς τον παριστάμενον εις τήν σκηνήν αυτήν υίόν του Τ . . . , ό όποιος 
τή στιγμήν εκείνην έξύπνησε τρομαγμένος. 

Μετά τήν διήγηση τοϋ ονείρου προσέθεσε, ώς ελεύθερον συνειρμόν, Οτι λίγο 
πρίν πεθάνη ό πατέρας του, μιά Κυριακή βράδυ, προσεβλήθη ούτος άπο μεγάλην 
δύσπνοιαν, συνεπεία κάμψεως του μυοκαρδίου και δτι ανέλαβε ό 'ίδιος ό Υ. να φέρη 
τα κατάλληλα φάρμακα, πού είχε συστήσει ό θεράπων ιατρός άπο το διανυκτε· 
ρευον φαρμακεΐον. Καθ' δδον συνήντησε ενα φιλικό ζεύγος. Εις τήν πρότασιν της 
κυρίας να ύπάγη μαζί τους εις ένα κέντρον διασκεδάσεως, δπου τους έπερίμεναν 
και άλλοι φίλοι, δέν έφερε άντίρρησιν, λησμονών εκείνην τήν στιγμήν τα φάρμακα 
καί βαρέως πάσχοντα πατέρα καί μόνον δταν Ι'φθασε προ της εισόδου του κέντρου 
ένεθυμήθη τον σκοπον της εξόδου του. 

Κάθε σχόλιον, μετά τα δσα ελέχθησαν προηγουμένως δια τήν άμφιθυμικότητα 
των ανθρωπίνων συναισθημάτων, περιττεύει καί ή παρομοίωσις μέ τήν περίπτωσιν 
του Θησέως είναι προφανής ( 3 ) . 

S U M M A R Y 

D. Κ O U R E T A S . TWO INCIDENTS FROM THE LIFE OF THESEUS 

INDICATING THE PREHISTORIC AL GRECIAN NATURE 

(HELLENICNESS) OF CYPRUS AND OF THE AEGEAN SEA 

Both incidents have been cited by Plutarch In his work P lutarch L i v e s 
(Theseus XX and XXIII). 

In the first incident, Theseus and Ariadne, after the killing of Minotaurus, 

took the boat in order to return to Athens. A heavy storm carried the boat away 

to Cyprus where Ariadne died during the childbirth. In her honor, Theseus gave 

money to the people of Amathosia to commemorate every year. During this 

commemoration a young man should immitate a pregnant woman, laid in a bed 

and suffering the pains of childbirth (screaming etc.) This is the custom of «cou-

vade» which was spread in the ancient greek area and, of cource, in Cyprus. 

In the second incident, Theseus has fergotten (lapsus memoriae) to replace 

the black sailcloth with a white one, as was agreed with his father Aegeus, 

the king of Athens, after his succesfull killing of Minotaurus. Aegeus, by seeing 

the black sailcloth, thought that Theseus was devoured by Minotaurus, was very 

sad and he threw himself from the high rock (Sounion ?) out of where he observed 

the sea, and he killed himself. This sea was named since Aegean Sea. Our 

opinion is that Theseus lapsus was an indication of his unconcious feeling to 

succeed his father to the throne as earlier as possible. (Hie et nunc). 

Author's adress : 19, Solonos Street. Athens (134). Greece. 



- 1 3 3 -

1. Συνήθως γίνεται χρήσις τοΰ ορού Ψ υ χ ο λ ο γ ί α τ ο υ Β ά θ ο υ ς ή Έ μ β α-
θ υ τ ι κ ή Ψ υ χ ο λ ο γ ί α (Δ. Κ.). Ό Ιστορικός της ιατρικής Δρ Κωνστ. Μητρόπουλος, 
εις τήν κριτικήν άνάλυσιν (1954) τοΰ συγγράμματος τοΰ Δ. Κουρέτα «'Ανώμαλοι χαρακτή
ρες είς το Άρχαϊον Δράμα»—Ψυχαναλυτική και Ψυχοπαθολογική μελέτη (εκ σελίδων 314, 
1951, δευτέρα συμπληρωματική εκδοσίς τοΰ α' τόμου προηγουμένης εργασίας με τίτλον «Αί 
ψυχώσεις είς τήν Λογοτεχνίαν, 1931), γράφει τά έξης : είς τήν Έλληνικήν τον γερμανικον δρον 
Tiefenpsychologie άποδίδομεν δια τοΰ ορού Έ ν δ ο μ υ χ ο ψ υ χ ο λ ο γ ί α , ήτοι ψυχολογία 
τοΰ ενδομύχου της ψυχής, τοΰ σκοτεινοΰ αυτής μέρους. Το βάθος (Tiefen) των Γερμανών ταύ-
την τήν έ'ννοιαν έχει. Μυχός είναι το βάθος (sinus, recessus). ι'Αλλ' ή κακή ση δια μυχών 
βλέπουσα ψυχή» (Σοφοκλέους, «Φιλοκτήτης», 1013), δηλ. ή κακή σου ψυχή ή πάντοτε ένε-
δρεύουσα εκ σκοτεινού τινός μέρους» (περίοδ. «'Ιατρική Μέλισσα», 1954 καΐ εις «Μνημόνιον», 
1978, σ. 90). 

2. Είς άλλην προηγουμένην μελέτην δημοσιευθεϊσαν είς το περιοδικον «Σχολική Υγιεινή» 
(τόμος 32, τεύχος 7, 1971) ύπο τον τίτλον «Ψυχοθεραπευτικαί παραινέσεις τοΰ Σωκράτους 
προς τον υίόν του Λαμπροκλέα» (είς Ξενοφώντος 'Απομνημονεύματα, Β', 2) γράφομεν : 

«"Ενας πρόσφορος τρόπος διεισδύσεως είς το πνεύμα τών κειμένων της αρχαίας 'Ελλη
νικής Γραμματείας εϊναι, ώς νομίζομεν, αυτός ούτος με τον όποιον τδ ύπο τον ως άνω τίτλον 
θέμα παρουσιάζεται είς το πόνημα εκείνο, δπου παρατίθεται εν παρενθέσει ή μετάφρασις 
τών δυσνόητων μόνον χωρίων. Τοιουτοτρόπως δεν απομακρύνεται ό μελετητής άπο τό άρχαϊον 
κείμενον καί συγχρόνως τοΰ παρέχεται ή δυνατότης πηγαίας έντρυφήσεως είς το φραστικον 
κάλλος αύτοΰ. Προσέτι, ή δια τοΰ τρόπου τούτου υποχρεωτική σύμμείξις τοΰ αρχαίου μετά 
τοΰ νεωτέρου λόγου δημιουργεί, είς το πνεϋμα τοΰ μελετητοΰ, κρίκους συνδέσεως ώς προς 
τήν εκφρασιν καί τήν έ'ννοιαν τών δύο κόσμων, τοΰ αρχαίου καί τοΰ νεωτέρου. 

«Έγινε λόγος περί μελέτης καί οχι απλώς περί αναγνώσεως, της οποίας ή εμβέλεια δεν 
εϊναι αρκετή δια τήν έπίτευξιν τοΰ επιδιωκομένου σκοποΰ, της γνησίας οίκειώσεως προς τους 
φορείς τοΰ κλασσικοΰ πολιτισμοΰ, τα αρχαιοελληνικά δηλαδή κείμενα, τα όποια είναι προσιτά 
είς τους τυχόντας γυμνασιακής μορφώσεως». 

Οι Έλληνες Φιλόλογοι, πού κατέχουν τήν έλληνικήν γλώσσαν, άρχαίαν καί νεωτέραν, ώς 
ένιαϊον διαχρονικώς έξελικτικον σύνολον, έ'χουν αρμοδιότητα, περισσότερον άπό κάθε αλλοεθνή 
άρχαιογνώστην καί τον πλέον όνομαστόν, να δώσουν τήν σωστήν Ιρμηνείαν είς παν άμφισβη-
τούμενον κείμενον. Ά ς μοΰ έπιτραπή να αναφέρω τήν διόρθωσιν τοΰ διασήμου Γερμανοΰ Έλ-
ληνιστοΰ\νΠαιηοννΗζ, δστις (Κατά τον Κ. Χατζηϊωάννου) διόρθωσε τήν λέξιν «βεβλημένον» 
τών χειρογράφων ε'ις τον στίχον τοΰ Άσκληπιάδου (λυρικοΰ ποιητοΰ εκ Σάμου τοΰ 3ου π. Χ. 
αιώνος) : 

«Νικαρέτης το πόθοισι βεβλημένον ηδύ πρόσωπον . . . » 

(άρ. 20.98) είς «βεβαμένον» καί ή διόρθωσίς του έγένετο αποδεκτή έκτος άπό τας εκδόσεις 
Bude, Άρ. 653. Τήν διόρθωσιν ακολουθεί καί ό άριστοτεχνικώς μεταφράσας τα αρχαία 'Επι
γράμματα Β. Λαζανάς : 

«Της Νικαρέτης τήν όλόφλογη άπό τους πόθους δψη, πού στα ψηλά παράθυρα έθώρεις νά 
προβάλλη τα όλόγλυκα τα βλέφαρα, ώ Κύπρη αγαπημένη, τοΰ Κλειτοφώντα, ώς αστραπές, 
έχουν μαράνει τώρα». 

Ά ν δμως οι ξένοι σοφοί έγνώριζον τήν λίαν συνηθισμένην εκφρασιν της νεοελληνικής ερω
τοχτυπημένος», επομένως καί «ποθοκτυπημένος», θα εϊχον αμφισβητήσει τήν διόρθωσιν τοΰ 
"Wilaniowits καί θα άφηναν τήν όρθήν γραφήν τών κωδίκων ώς εΤχεν. 

3. Τήν έκπόνησιν της μελέτης αυτής ήρχισα μετά τήν τουρκικήν είσβολήν είς τήν Μεγα-
λόννησον (20-7-1974). 


