
ΣΤΑΤΡΟΤΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Η ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ * 

Ουδόλως εκπλήσσει το γεγονός δτι μεταξύ ενός τόσον ύψηλώς καλλιεργημένου 
λάου, δπως οι Έλληνες, άνεφάνησαν γυναίκες ανωτέρων πνευματικών ικανοτή
των. Ή Σαπφώ θεωρείται ως παράδειγμα' ή υπεροχή αυτής επί τών συγχρόνων 
της υπήρξε τοιαύτη, ώστε ύπβκίνησε καί ενεθάρρυνε τάς απανταχού τής Ελλάδος 
ομοφύλους της να ασχοληθούν μ,έ τήν σπουδήν καΐ την σύνθεσιν ποιημάτων ]. 
Μεταξύ τών σπουδαιότερων ανδρών τής αρχαίας Ελλάδος ένεφανίζοντο άπο και
ρού εις καιρόν, ένθερμοι συνήγοροι τής ανωτέρας εκπαιδεύσεως τών γυναικών. 
'Από τής εβδόμης ήδη έκατονταετηρίδος π.Χ. ό Κλεόβουλος, εις τών επτά σοφών 
τής Ελλάδος, διατείνεται δτι αί νεανίδες έπρεπε να έ'χουν τήν αυτήν πνευματικήν 
καλλιέργειαν καΐ έκπαίδευσιν, ώς οι νέοι. 'Εφήρμοσε δε τήν θεωρίαν του ταύτην 
με τήν έκπαίδευσιν τής θυγατρός του Κλεοβουλίνης, ή οποία, ώς λέγεται, κατέ
στη ποιήτρια ευρείας φήμης 2. 

Κρήτη. Μινωική εποχή. 

Ή θέσις τής γυναικός βεβαίως δεν ήτο όμοία εις τους διαφόρους τόπους τής Ε λ 
λάδος, οΰτε εις τά διάφορα ελληνικά φυλά. Αύτη έξηρτατο, ώς είναι φυσικόν, εκ 
τών παραδόσεων, τών αντιλήψεων και τής κοινωνικής διαρθρώσεως εκάστου εξ αυ
τών. Έποίκιλλεν επίσης και άπο εποχής εις έποχήν. Κατ' αρχάς θά άναφερθώ-
μεν είς τον άρχαιότερον έλληνικον πολιτισμόν, τουτέστιν τον Μινωϊκόν. Επειδή 
στερούμεθα γραπτών μνημείων, άρκούμεθα είς ολίγα σχετικώς με τήν άνύψωσιν 
τής γυναικός εν Κρήτη. Έ κ τών ένεργηθεισών άπο αιώνος περίπου και έξης έν 
τή νήσω ανασκαφών και έκ τών εύρεθεισών τοιχογραφιών, συνάγεται, δτι ή γυνή 
έχαιρεν ύπολήψεως καΐ εδρίσκετο εις πολύ ύψηλήν κοινωνικήν θέσιν κατά τους 
χρόνους εκείνους. Τοΰτο προκύπτει έκ τοιχογραφίας του ανακτόρου τής Κνω
σού, έν τή οποία παρίστανται Κυρίαι τής Αυλής, αληθείς άριστοκράτιδες, έμ
προσθεν του Μεγάλου Βωμοΰ. Είναι ένδεδυμέναι δια πολυτελών ενδυμάτων έκ 
διαφόρων κοσμημάτων καί ό καλλωπισμός των είναι πλούσιος. Ή χάρις του σώ
ματος, αί ζωηραί χειρονομίαι και αί κινήσεις των δεικνύουν εμφανώς τήν άνεσιν 
και τήν θέσιν των έν τή κοινωνία. Τεχνητή ατμόσφαιρα κοινωνικής ζωής περι
βάλλει τάς εξαιρετικώς ευγενείς ομάδας γυναικών τής Αυλής, με τα «φουσκωτά 
μανίκια», τήν δίκην σφηκος δσφύν και τήν έξεζητημένην κόμμωσιν. 

Είναι εμφανές δτι αν καί οι άρρενες άπετέλουν το πλείστον τών θεατών, ή 
προσοχή του καλλιτέχνου συνεκεντρώθη πράγματι είς τάς θηλείας μορφάς. Οι άν
δρες εικονίζονται λίαν περιληπτικώς, προβάλλεται δε αυτών μόνον ή κεφαλή καί 
ό αύχήν με το περιβάλλον «κολλάρο», ένώ οί οφθαλμοί των δεικνύονται δι' απλών 

* Ή μελέτη αοτη είχε κατατεθή προς δημοσίευσιν είς τα Γραφεία του Πλάτωνος τον 
Ίούνιον του 1979. Οί πίνακες παρελείφθησαν δι' οικονομικούς λόγους. 

1. Πρβλ. W. Schadewaldt, Sappho : Welt und Dichtung, Dasein in der Liebe, 
Postdam 1950. D. L. Page : Sappho and Alcaeus. An Introduction to the Study of 
Ancient Lesbian Poetry. Oxford, Clarendon Press. 1955. 

2. Th. Bergk, Poet. Lyr. Graec. II, Lipsiae 1866, σ. 440, Κλεοβουλίνη αριθμ. 3. Πρβλ. 
Πλουτ. Τών έπτα σοφ. Συμπ. 5. (150 Ε). Βλ. Μ. Carrol, Greek Women, London 1917, 
σσ. 299 κ. έξ. Barkowski είς Pauli - Wissowa, R. Ε. τ. II Α2, σσ. 2253 κ. έξ. 
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λευκών σημείων. 'Αντιθέτως εις την περίπτωσιν των γυναικών, των οποίων αί 
πλήρεις μορφαί παρίστανται ε'ι'τε καθήμεναι ε'ίτε ορθιαι, οί οφθαλμοί είναι πλέον 
ορθώς σχεδιασμένοι και τα πλήρη λεπτομερειών ενδύματα των εικονίζονται δια 
ζωηρών χρωμάτων. 

Ό λεπτός σχεδιασμός τίνων εξ αυτών τών γυναικών επί της λευκής βάσεως 
αναπόφευκτος φέρει εις την μνήμην τάς λεύκας άθηναϊκάς ληκύθους, αί όποϊαι 

έποιήθησαν ένδεκα αιώνας βραδύτερον. 'Οποία άντίθεσις εις το υφός, εις την κί-
νησιν, εις τον χαρακτήρα τών μορφών μεταξύ των. Πόσον άπέχομεν άπο την συ 
νεσταλμένην στάσιν ! Έ κ πρώτης ο"ψεως αντιλαμβανόμεθα τήν διαφοράν τών γυ
ναικών της Αυλής μέ τάς επιμελώς ποιηθείσας ενδυμασίας καί κομμώσεις. Ή 
περί την κεφαλήν των καί τους ώμους βοστρυχωτή καί καλοκτενισμένη κόμη ορί
ζεται άπο μίαν ταινίαν υπεράνω του μετώπου πίπτουσα προς τα οπίσω εις μα
κρούς κεχωρισμένους πλοκάμους. Περιτυλίσσονται με περιδέραια καί κοσμήματα 
καί εις τινας περιπτώσεις οί βόστρυχοι στρέφονται κατά ένα περίεργον τρόπον 
υπέρ το μέτωπον προς τα κάτω, ήτοι πρίκ τον ώμον. Αί συνεσφιγμέναι «γιρλάν
τες» καί αί έλισσόμεναι «φούστες» φέρουν εις τήν μνήμην σύγχρονον συρμόν. 
Κατά μήκος του στήθους παρίσταται στενή λωρίς ύποδηλοΰσα διαφανές φόρεμα, 
κάτωθεν του οποίου διαγράφεται το σώμα. Τα ενδύματα έχουν ζωηρον χρώμα, 
μέ λωρίδας κυανάς, ερυθράς καί κιτρίνας, λευκάς ταινίας καί εις τινας περιπτώ
σεις, ραβδώσεις μέ δυκτυωτά καί κλιμακωτά σχέδια. Αί ύπολογισμέναι κινή
σεις αυτών έρχονται εις αντίθεσιν μέ τάς κινήσεις εκείνων, αί όποϊαι ευρίσκον
ται παραπλεύρως προς τον μικρόν Βωμόν. Μία τών καθήμενων μορφών εμφα
νίζεται να ψηλαφή τήν «δαντέλλα» του λαιμού, σημεΐον δτι ή συζήτησις έπαιρνε 
δυσάρεστον τροπήν. "ίσως μέ τάς περισσότερον ελευθέρας συνθήκας της ζωής 
τών γυναικών της Μινωικής εποχής είναι δυνατόν να προσαρμόζονται τα κοσμή
ματα κχί οί συρμοί. 

Αύται αί σκηναί τής γυναικείας επιδείξεως μικροφλυαρίας καί τών κοινωνικών 
σκανδάλων διαφέρουν άπο τήν έκφρασιν τής κλασσικής τέχνης οιασδήποτε εποχής. 
Ή τοιαύτη εξεζητημένη καλαισθησία καί ή rococo ατμόσφαιρα, πλησιέστερον 
πράγματι προς τήν σύγχρονον έποχήν, ενθυμίζουν παρόμοιας συγχρόνους ομάδας 
γυναικών. Πράγματι αί γυναίκες καθήμεναι εις τον Μεγάλον Βωμόν, παρουσιά
ζουν σημαντικήν αντίθεσιν προς τάς άλλας μορφάς τοϋ ετέρου φύλου, όσον άφορα 
εις το γεγονός τών τιμητικών θέσεων. Το φαινόμενον αυτό καθ' εαυτό ύποδηλοΐ 
τάς τελείως διαφόρους κοινωνικάς συνθήκας τών εικονιζόμενων. Φαίνεται φυσικον 
να συνδέσωμεν τοΰτο μέ το μητριαρχικον στάδιον τής κοινωνίας, ως άλλως τε 
βεβαιοΰται άπο τήν κυριαρχίαν τής γυναικείας θεότητος. Εις το καλλιτεχνικόν πε
ριβάλλον τής Κνωσού, δεν είναι δυνατόν νά έννοηθή δτι υπάρχει τι το baroque 
επί τούτων τών ομάδων άλλ' αντιθέτως ανήκουν εις τήν περίοδον τοϋ μεγάλου 
νατουραλισμού εις τήν τέχνην 3. 

Το θέμα τοιούτων εικόνων τεχνητής κοινωνικής ζωής, καίτοι έπρεπε νά άπο-
δοθή άπο καλλιτέχνας εργαζομένους μέ δύο διαστάσεις μόνον, παρουσιάζει αξιό
λογο ν έκτέλεσιν. Τοιούτον αποτέλεσμα δέν θά ήδύνατο νά έχη επετεύχθη, έάν ή 
ομιλία τών Μινωίδων δέν συνεπληρουτο κατά πολύ καί δέν άπέκτα έμφασιν μέ 
τάς χειρονομίας. 'Ακόμη καί δια νότιον λαον ή συνεχής προσφυγή εις χειρονο-
μίαν, ως ύποκατάστατον ή ως συμπλήρωμα τής μαρτυρουμένης ομιλίας τών γυ
ναικείων αυτών ομάδων, πρέπει νά θεωρηθή ως τι το έξαιρετικόν. Αί χειρονομίαι 
πάντως, όπως εμφανίζονται εις τάς ομάδας τών Κυριών, πολλαπλώς δηλούμεναι 

3. È. Ermatinger, «Barok und Rococo in der Deutschen Dichtung», Leipzig 1926, 
E. Ors, Du Baroque, γαλλ. μετάφ. ύπο Α. Bonart - Valéry, Paris 1936. 
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δεν είναι ποτέ βίαιαι, δέν υπερβάλλουν τα δρια του επιτρεπτού της καλής κοι
νωνίας. 

Εις ταύτας τάς παραστάσεις, αί καθήμεναι έμπροσθεν γυναίκες άνευ αρρένων 
θεατών μεταξύ αυτών δύνανται κάλλιστα να είναι, χαρακτηριστικον σημεΐον θηλυ
κής προκυριαρχίας τής μητριαρχικής εποχής. ν Η τ ο δέ μάλλον αυτή αοτη ή αϊ-
σθησις τής κοινωνικής άνωτερότητος, ή οποία έδωκε την δύναμιν εις αύτάς, ως 
παρατηρουμεν κατωτέρω, να αναμειχθούν ελευθέρως μετά του ετέρου φύλου εντός 
του πλήθους. 'Αμφότερα τά φΰλα, σκοπίμως εις ομάδας, συζητούν. 

"Ισως το σημαντικώτερον χαρακτηριστικον τής όλης συνθέσεως ε'ις τήν όπι
σθεν αύλήν είναι ό τρόπος κατά τον όποιον αϊ γυναίκες εγγίζουν τους ώμους των 
με τους άνδρας. Τα σώματα των παρίστανται επί λευκής βάσεως, ή οποία είναι 
αναγκαία εις τήν περίπτωσιν των γυναικών και επί του συμβατικώς δια τους 
άνδρας χρησιμοποιουμένου ερυθρού χρώματος. Πράγματι τινές εξ αυτών είναι 
αντιμέτωποι μέ τάς άνδρικάς κεφάλας και ως εκ τούτου θα πρέπει να μή θεω
ρηθούν κεχωρισμένα και αυθύπαρκτα στοιχεία του πλήθους, άλλα μάλλον ώς γυ
ναικεία', ομάδες άναμειγνυόμεναι ελευθέρως μετά τών ανδρών. 

Πόσον ξένη είναι ή τοιαύτη άλευθέρα άνάμειξις τών φύλων, ως εις τήν έμφα-
νιζομένην σκηνήν, εις τήν άθηναϊκήν Άγοράν, ή εις τάς πολυτελώς ράθυμους καί 
περισσότερον ανάλογους μορφάς τής έλεφαντίνης λαβής του γνωστού κατόπτρου 
τών Μυκηνών, Άναμειγνυόμεναι μέ άλλους θεατάς αί γυναίκες τής Κρήτης— 
λεπταί, ευλύγιστοι, ζωηραί, είναι άναμφψόλως πολλαΐ έξ αυτών πρόθυμοι—συμ-
φώνως μέ τήν πρακτικήν τών Μινωίδων καί, ώς φαίνεται, μέ τήν καλήν των 
θέσιν εις τήν κοσμικήν ζωήν—νά ανταλλάξουν τά ζωηρόγρωμα ενδύματα των 
δι9 ανδρικών καί νά κατέλθουν εις τήν «Αρένα» δια νά λάβουν μέρος εις τάς άθλη-
τικάς καί άκροβατικάς παραστάσεις. Ή κίνησις, ή χάρις καί ή απόλυτος ελευθερία 
τών κινήσεων τών γυναικών εικονίζεται επίσης καλώς εις τάς λεγομένας Ταυρο-
παιδιάς, δπου αί «λυγερόκορμοι» άκροβάτιδες εκτελούν επικίνδυνους παραστάσεις 4 . 

Εις άλλην τοιχογραφίαν εμφανίζεται καθήμενη κυρία αρκούντως γνωστή εις 
τήν σύγχρονον έποχήν μνημονευομένη συχνάκις ώς ή Parisienne διότι είναι έν-
δεδυμένη καί έστολισμένη ώς σημερινή Παρισινή 5 . Ή έπιμεμελημένη κόμμω-
σίς της καί τά εντόνως άλικα χείλη της είναι αναμφιβόλως σημεία μιας κ α τ ' 
έπίφασιν κοινωνικής ζωής, τής όποιας έχομεν, ήδη δείγματα εις τήν προηγουμένην 
τοιχογραφίαν τών συζητουσών γυναικών εις τά έ'μπροσθεν καθίσματα του Μεγά
λου Βωμοΰ. Ά λ λ α ή έν λόγω μορφή, παρ ' δλην τήν γραφικότητα, ακουσίως στε
ρείται τής ζωηρότητος καί τών ατομικών χαρακτηριστικών τής παλαιοτέρας 
ομάδος. 

Φέρει Ιν είδος έσάρπας περιτυλιγμένον καί δεμένον όπισθεν ούτως, ώστε δύ
ναται νά θεωρηθή «ιερός κόμβος». Το καλώς έρραμένον φόρεμα της παριστά εί
δος ευρείας χειρΐδος κεκοσμημένης δια κροσσωτών «γαρνιρισμένων» κύκλων. Φαί
νεται πράγματι ώς νά προήρχετο άπο διαφανές ύφασμα, το φωτεινον βάθος του 
οποίου, καί αί κατ' αντίθεσιν έμφανιζόμεναι κυαναΐ καί ερυθραί πτυχώσεις, 0ά 
πρέπει \ά ελήφθησαν διά τό λευκον χρώμα του δέρματος, το όποιον διαφαίνεται. 
Αί δίκην πτερού έκφύσεις, αί όποιαι αναφύονται άπο τον όπισθεν καθήμενον νεα-
νίαν, διαφέρουν άπο τον «ιερόν κόμβον» τής γυναικείας μορφής. 'Υπάρχει μεγάλη 

4. Βλ. A, Evans, The Palace of Minos au Knossos. London 1930, τ. I l i , σσ. 49 κ. έξ. 
5. R. Dussand, Les civilisations Prehelleniques, dans le bassin de la mer Egée. 

(Fresque de Cnosse, dite de la Parisienne, σ. 78). Paris 1914. Πρβλ. P. Faure, La vie 
quotidienne, en Crète au temps de Minos. Paris 1973 {μετ. είς Έλλην. υπό Ε. 'Αγγέ
λου, σσ. 283 κ.έξ.). 
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συμφωνία είς την έ'νδυσιν των μορφών καί τών δύο φύλων. 'Αμφότεροι είναι έν-
δεδυμένοι μετ' ασυνήθους τύπου φορέματος φθάνοντος εως τον άστράγαλον. Τυ-
πικον παράδειγμα κοινής ενδύσεως έ'χομεν εις την περίπτωσιν τών ταυροκαθαψίων 
της παλαίστρας του Παλατίου, δπου α ι γυναίκες, αιτινες έλάμβανον μέρος εις την 
πχράστασιν ένεδύοντο με τα χαρακτηριστικώτερα είδη του ανδρικού ιματισμού6 

Λ α τ ρ ε ί α . 

Την έποχήν αυτήν γνωρίζομεν Οτι ή γυνή ήτο συνδεδεμένη με τήν λατρείαν. 
'Εμφανίζεται ή Μήτηρ μετά του Θείου Παιδιού εις πήλινα μικρά ειδώλια. 'Ενίοτε 
εχομεν συμπλέγματα δύο θεαινών, αϊτινες περιβάλλουν άλλήλας διά τών βραχιό
νων, αί Κρητικαί μητέρες, εις το μέσον τών οποίων ευρίσκεται το Παιδίον. Τήν 
καλυτέραν άπόδειξιν λατρείας τών Μητέρων αποτελεί το λαμπρον σύμπλεγμα 
τών Μυκηνών, δπου παριστάνονται εξ έλεφαντόδοντος αί δύο Μητέρες καί με
ταξύ αυτών ό Θειος Παις ως παραπαίζων. Έ δ ώ ή ένότης τών δύο μητέρων 
δηλουται διά του κοινού πέπλου, Οστις περιβάλλει ταύτας, ως βραδύτερον τους 
μύστας τών 'Ελευσίνιων μυστηρίων. Το σύμπλεγμα τοΰτο διατηρείται καί κατά 
τήν έλληνικήν έποχήν εις τα πήλινα ειδώλια της 'Αρχαϊκής περιόδου. Δύναται κάλ
λιστα να ταυτισθή προς τάς κρητικάς Μητέρας, τών οποίων ή λατρ-ία διετηρεϊτο 
ζωηρώς εις τήν μνήμην τών κατοίκων τής Σικελίας μέχρι της εποχής του Διό
δωρου. Ή Δήυ,ητρα—Μήτηρ έλατρεύετο είς τα μυστήρια τής Έλευσΐνος, όπου 
έκυριάρχουν ή εκστασις καί το δράμα. Χαρακτηριστικαί τής τελευταίας αυτής 
έπόψεως είναι αί σκηναί, αί λεγόμεναι τών ιερών επιφανειών. Έ ν μέσω εκστατι
κής τελετής, τήν οποίαν τελούν αποκλειστικώς σχεδόν γυναίκες, παρουσιάζεται 
νεαρός θεός αιωρούμενος εις τον αέρα. Τοΰτο βλέπομεν καί εις δακτυλίους εύρε-
θέντας είς τήν Κρήτην ή τάς Μυκήνας. 

Τήν διακριτικήν θέσιν τών γυναικών κατά τάς θυσίας συμπεραίνομεν επίσης 
εκ της πωρίνης σαρκοφάγου τής Αγίας Τριάδος καλυπτόμενης εκ γραπτού κονιά
ματος (περί το 1400). Είς τάς μεγάλας πλευράς αυτής εικονίζονται πομποί προς 
θυσίαν, τά προς θυσίαν ζώα καί θρησκευτικά σύμβολα κάτωθεν τών οποίων εικο
νίζονται γυναίκες. Επίσης ή εκ φαγεντιανής λίθου αθεά τών οφεων» είναι ε_ερυν 
δείγμα τής θέσεως τής γυναικός κατά τάς λατρείας 7. 

Ό μ η ρ ι κ ή εποχή 

Ή θέσις τών γυναικών τής Μινωικής Κρήτης διετηρήθη εν μέρει κατά τήν 
όμηρικήν έποχήν. Συνεπίκουρα είς τήν εικόνα τής θέσεως τής γυναικός είναι τά 
έ'πη του 'Ομήρου. 

Ή είκών τών γυναικών κατά τους 'Ομηρικούς χρόνους εμφανίζεται σχεδόν 
ισοδύναμος προς τήν του ανδρός. Αί γυναίκες κατά τήν έποχήν έκείνην ήσχολουντο 
περί τά καθήκοντα των με απόλυτον έλευθερίαν ως αληθείς οίκοδέσποιναι, έξήρ-
χοντο τής οικίας καί δεν ήσαν, ως θά ϊδωμεν κατωτέρω κατά τους ιστορικούς 

6. Βλ. Α. Evans, ενθ. άνωτ. New York 1964, τ. IV, μέρ. 27, σ. 385. 
7. Πρβλ. F. Matz, «Kreta, Mycene, Troja», Stuttgart, 1956. J. Kohler, È.Ziebarth, 

Das Stadtrecht von Gortyn. Göttigen 1912. R. E. Willetts, The Law Code of Gortyn. 
Berlin 1967. M. Nilsson, Minoan - Mycenaean Religion, Lund 1950. A. Rersson, The 
Religion of Greece in Prehistoric Times, 1942. Ch. Picard, Les religions, Paris 1948. 
Σ. 'Αλεξίου, Μινωικός Πολιτισμός, Ήράκλειον 1964, σ. 49. 



- 9 2 -

χρόνους, έγκεκλεισμέναι εις τον γυναικώνίτην. Πολλάκις δε διδομένη? ε υκαιρίας 
έκινουντο καί άναστρέφοντο ελευθέρως καί άκωλύτως εν μέσω τών ανδρών. "Εχο-
μεν παραδείγματα γυναικών, αϊ όποΐαι ήσαν δλως έλεύθεραι καί αδέσμευτοι κατά 
την διεξαγωγήν καί διεκπεραίωσιν τών οικογενειακών των υποθέσεων, ετι δε καί 
βασιλισσών ασχολουμένων ενεργώς περί τα του οίκου καί θυγατέρων βασιλέων 
εξερχόμενων ελευθέρως εκ του γυναικωνίτου καί εκ του οίκου των 8 . Αϊ ίδέαι ταυ 
'Ομήρου περί τών γυναικών ήσαν ύψηλαί. Ή μετέπειτα αττική ποίησα άρύεται 
πολλάκις παραδείγματα γυναικείων αρετών άπο τάς δμηρικάς ηρωίδας. Εκείνο, 
το όποιον ό ποιητής της 'Οδύσσειας θέτει εις το στόμα του 'Οδυσσέως δια τον 
γάμον, δταν ούτος είχε ριφθή εις τήν άκτήν τών Φαιάκων καί ενεφανίσθη ή βα-
σιλόπαις Ναυσικά, φαίνεται ως εκ τών προτέρων κρίσις, τολμηρά, υπεράνω τών 
αιώνων. Χαιρετίζει αυτήν με τον τριπλούν μακαρισμον δια τον πατέρα, τήν μη
τέρα καί τους αδελφούς, οι όποιοι ονομάζουν αυτήν θυγατέρα καί άδελφήν των : 
( Ό δ . ζ', 154-155): 

Τρισμάκαρες μεν σοι γε πατήρ καί πότνια μήτηρ 
τρισμάκαρες δε κασίγνητοι.. . 

'Επίσης ευτυχισμένος θα είναι ό νέος άνδρας, ό όποιος θα όδηγήση αυτήν εις τήν 
οίκίαν του : 

κείνος <5' αν περί κήρι μνκάρτατος ίξοχον άλλων, 
δς κε σ' εέδνοισι βρίσας οϊκόν ό' άγάγηται. (Όδ. ζ, 158—159). 

Ή Ναυσικά μέ τήν μορφήν καί το κάλλος της ενθυμίζει εις τον 'Οδυσσέα τήν 
Δάφνην, τήν οποίαν είχεν ίδει εις τον ναον του Φοίβου 'Απόλλωνος έν Δήλω. 
Εύχεται να δώσουν οι θεοί 6,τι επιθυμεί : σύζυγον, οϊκογένειαν καί συμβίωσιν μέ 
εύγενικήν σύμπνοιαν' διότι ουδέν καλύτερον υπάρχει άπο τήν διακυβέρνησιν του 
οίκου δι' απολύτου όμοφροσύνης ανδρός καί γυναικός προς λύπην τών έχθρων καί 
προς χαράν τών φίλων, άλλα καί προς εύτυχίαν αυτών τών ιδίων : 

σοι δε θεοί τόσα δοϊεν δσα ψρεσι ofjai μενοινας 
άνδρα τε καί οίκον και όμοφροσύνην όπάσειαν 
εσθλήν ον μεν γαρ τον γε κρεϊσσον και αρειον, 
ή ο0' δμοφρονέοντε νοήμασιν οίκον εχητον 
άνηρ ήδε γυνή' πόλΧ αλγεα δνσμενέεσσι, 
χάρματα ό' ενμενέτγ]σι' μάλιστα δέ τ ' εκλυον αυτοί. 

( Ό δ . ζ, 180-185). 
Τεραστία άπόστασις υπάρχει μεταξύ αυτών τών στίχων καί τών στίχων του 

'Ησιόδου περί του γάμου καί περί της γυναικός κατά τήν δημιουργίαν της Παν
δώρας, ως θα ίδωμεν κατωτέρω, πόσον δμως πλησιάζουν ακόμη καί κατά το 
νόημα τών λέξεων καί τήν διατύπωσιν τα εις τον «Οίκονομικον» του Ξενοφώντος 
καί εις τον Άριστοτέλην αναφερόμενα. Βραδύτερον εις τον Μένανδρον 9 εύρίσκο-
μεν τήν σύζυγον άναμένουσαν τον σύζυγον καί ούτως ενθυμούμεθα τήν Πηνελόπην 
άνθισταμένην εις τας πιέσεις τών μνηστήρων δια νέον γάμον καί τήν εικοσαετή 
άναμονήν της μέχρις εκπληρώσεως της ευχής της δια της επιστροφής του 'Οδυσ
σέως. Βλέπομεν αυτήν να εργάζεται ως τελεία οικοκυρά, ύφαίνουσα τον ίστον 
καί διαρκώς εποπτεύουσα μέ πλήρη έλευθερίαν επί τών οικιακών έργων. Ή εί-
κών της Πηνελόπης εμφανίζεται ενταύθα, ως καί εις τήν μεταγενεστέραν λογο-

8. Πρβλ. Όμηρ. Όδ. ζ', 54—55. Βλ. L. Moulinier, Le pur et l'impur dans la pen
sée des Grecs, d* Homère à Aristote, Klincksieck 1952, σσ. 35 κ. έξ. F, Mireax, La vie 
gontidienne au temps d' Homère, Paris 1954, σσ. 204—227. 
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τεχνίαν, υπόδειγμα συζυγικής πίστεως και αγάπης, μητρικής στοργής, εύψυχίας 
και γυναικείας σωφροσύνης. 

Αι σχέσεις ανδρός και γυναικός διαπνέονται άπο ειλικρινή και ανυπόκριτα 
αισθήματα όμοφροσύνης, τα όποια περικοσμεΐ πάντοτε ή ευπρέπεια και θερμαίνει 
ή αγνή αγάπη και στοργή. Αι άμοιβαΐαι ευγενείς παρατηρήσεις, αϊ εκατέρωθεν 
συζυγικαί φιλοφροσύναι είναι άφθονοι οχι μόνον εις τα επουσιώδη και εξωτερικής 
φύσεως, άλλα και εις τα ουσιώδη και, οικογενειακά ζητήματα. Ό Άχιλλεύς γνω-
μολογών εκφράζει ύψηλάς ιδέας περί τής γυναικός 1 0 και ό γέρων Λαέρτης οδύ
ρεται καί γοερως θρηνεί δια τον θάνατον τής συζύγου του. Τα αυτά αισθήματα 
συναντώμεν καί εις τα ζεύγη του 'Αλκινόου καί τής Άρήτης Π , του Έκτορος καί 
'Ανδρομάχης. Ή Άρήτη ενεργεί εν συμφωνί$ καί ομοφροσύνη με τον σύζυγόν 
της, χβιίρει μεγάλης εκτιμήσεως του λάου, ό όποιος χαιρέτα ταύτην ως θεάν, δταν 
διέρχεται δια μέσου τής πόλεως. Ή ιδία εξομαλύνει με κατανόησιν καί εύφυΐ'αν 
τάς έριδας τών ανδρών 1 2. 

Εις την Ίλιάδα διακρίνομεν τρεις χαρακτηριστικός γυναικείας μορφάς, αϊ 
όποΐαι νοητώς κατά την ήλικίαν, τήν προέλευσιν καί το πεπρωμένον είναι κεχω-
ρισμέναι. Τήν Έκάβην, τήν ήλικιωμένην βασίλισσαν, ήτις εις τον άδόκητον πόνον 
συναισθάνεται βτι πασαι αί θυσίαι απέβησαν επί ματαίφ. Τήν Έλένην, δια τήν 
άρπαγήν τής οποίας ήρχισεν ό πόλεμος καί δια τήν ωραιότητα τής οποίας θέλουν 
οι Τρφες να συγχωρήσουν είς τον Πάριν τήν άρπαγήν της. Τήν Άνδρομάχην, τήν 
\εαράν σύζυγον τοϋ "Εκτορος, τής οποίας ή ζωή ειλικρινέστατα είναι συνδεδεμένη 
με τήν ζωήν καί τάς τύχας του συζύγου της. 

Ή προηη μορφή σκιαγραφείται εις το δεύτερον ήμισυ τής έκτης ραψωδίας. 
Ευρισκόμεθα είς τήν πρώτην δύσκολον ήμέραν του αγώνος. Είναι ή επάνοδος καί 
ή παραμονή του "Εκτορος πλησίον τής μητρός. Ή μήτηρ μεταβαίνει, 'ίνα προ-
σευχηθή μέ τάς άλλας Τρωάδας ύπερ τών υιών καί τών συζύγων των. Ό "Εκτωρ 
κατόπιν ακολουθεί ένδιάμεσον όδον προς τον Πάριν καί τήν Έλένην καί τέλος 
περιγράφεται ή συνάντησις μετά τής γυναικός του 'Ανδρομάχης καί του υίοΰ του 
Άστυάνακτος. Τοιουτοτρόπως γίνεται άπαρίθμησις διά τίνος μεγαλοφυούς διαβα
θμίσεως του στενού άνθρο^πίνου κύκλου τής ζωής του "Εκτορος καί μετ' αύτου 
εμφανίζεται προ τών οφθαλμών μας è υιός, ό αδελφός καί άνδράδελφος, καί τε
λικώς ό σύζυγος καί πατήρ. Περιγράφονται τρεις οΐκοι : τής Εκάβης, του Πάρι-
δος καί του "Εκτορος το άνάκτορον, δπου διαφαίνεται ή οικογενειακή ασφάλεια. 

Τήν «όμοφροσύνην», τήν οποίαν εύχήθη ό 'Οδυσσεύς, βλέπομεν πραγματο-
ποιουμένην είς τον γάμον του "Εκτορος καί τής 'Ανδρομάχης 1 3. Άκούομεν το 
παράπονον τής 'Ανδρομάχης προς τον άνδρα της, ό όποιος φεύγει καί εγκατα
λείπει ταύτην μόνην : 

"Εκτορ, ατάρ σν μοί εσύι πατήρ και ηότνια μήτηρ 
ήοε κασίγιητος καί θαλερός παρακοίτης' ( Ί λ . Ζ, 429—430). 

9. Πρβλ. Plaut. Stichus, κατά το πρότυπον τών «Αδελφών» τοϋ Μενάνδρου. 
10. Όμηρ. Ίλ. Θ, 341 Πρβλ. Όμηρ. Όδ. η, 69. Βλ. W. Perry, The Women of 

Homer, London 1898. 
11. Όμηρ. Όδ. η, 55—74. 
12. Όμηρ. Όδ. λ, 344—345 : «Ό φίλοι, ου μάν ήμίν άπο σκοπού ούδ' άπο δόξης / 

μυθείται βασίλεια περίφρων άλλα πίθεσθε». 
13. Όμηρ. Ίλ. Γ 153—158, Ζ 237—526. Βλ. W. Schadwaldt, Hector und Andro

mache, die Antike, Bd. 11. 1935 (=Ders., Von Homers Welt und Werk, 2 Aufl. Stut
tgart 1951, σ. 227). Τοϋ αύτοΰ. Hector in der Ilias. Wien. Stud. 69, 1956, σσ. 5 κ. έξ· 
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Καί αυτήν την φοράν δίδεται ό λόγος εις την γυναίκα. Πάντα ταύτα δεν εκφρά
ζουν τον Ιπαινον και την άξιολόγησιν του "Εκτορος, άλλα τήν μεγάλην ίδέαν της 
γυναικός περί γάμου και συζύγου. Το αποκορύφωμα της ανθρωπινής αγάπης εκ
φράζεται υπό του Έκτορος, δστις έξηγών είς τήν Άνδρομάχην τήν άπόφασίν του 
διά τήν άντιμετώπισιν του Άχιλλέως, παραβλέπει τον θάνατον τόσον των αδελ
φών ή και τον πόνον του πατρός Πριάμου καί ορθώνεται εμπρός του ό φόβος 
μελλοντικού θανάτου της συζύγου : 

Άλλ' ου μοι Τρώων τόσσον μέλει άλγος όπίσσω 
οντ' αύιης 'Εκάβης ούτε Πριάμοιο ανακτος 
οϋτε κασιγνήτων, οι κεν πολέες τε και εσθλοι 
εν κονίηοι πεσοιεν ντέ άνδράσι δυσμενέεσσιν, 
οσσον σεϋ, δτε κεν τις 'Αχαιών χαλκοχιτώνων 
δακρυόεσσαν αγηται, ελεύθερον ήμαρ άηούρας ( Ί λ . Ζ <ι50—455). 

Τοιαύτα παραδείγματα παραθέτων ό ποιητής όποδηλοΐ 6τι στενώτατος δεσμός 
αγάπης καί άφοσιώσεως υπήρχε μεταξύ ανδρός καί γυναικός κατά τους χρόνους 
εκείνους, δεδομένου δτι ή γυνή ως μέγιστον δρκον είχεν τότε το «κουρίδιον λέ-
χος» ι 4 , τουτέστιν τήν συζυγικήν νόμιμον κλίνην. Ή τοιαύτη δε αγάπη καί άφο-
σίωσις του ανδρός προς τήν σύζυγον εθεωρείτο ϊδιον αγαθού ανδρός, ως μαρτυρεί 
ό Άχιλλεύς : 

δς τις άνήρ αγαθός και εχέφρων /τήν αύτον γνναϊκα φιλέει 

και κήδεται ( Ί λ ι ά δ . Ι 341) . 

Ουδέν δέ εθεωρείτο άνώτερον άπο τήν μεταξύ ανδρός καί γυναικός όμυφροσύνην : 

. . . . ου μεν γαρ τον γε κρείττον και αρειον 
ή ό'θ' όμοφροέοντε νοήμασιν οίκον ΐχητον 
άνήρ ήδέ γυνή.. . . ( Ό δ . ζ, 182). 

Πάσαι αί ανωτέρω γυναικεΐαι μορφαί αντιπροσωπεύουν τους διαφόρους γυναι
κείους τύπους καί χαρακτήρας. Εξυμνείται το κ ά λ λ ο ς δια της Ελένης. Το 
θείον κάλλος, όπως ακριβώς ή ευαίσθητος φαντασία του "Ελληνος έθεοποίησε διά 
της θεάς του κάλλους 'Αφροδίτης καί ώδήγησε τήν σμίλην του καλλιτέχνου να 
δημιουργήση τήν τελείαν άπεικόνισιν αύτοΰ. Το κάλλος, το όποιον ουδείς δύναται 
νά έγγίση : 

«αρ' ες το κάλλος εκκεκώφωνται ξίφη» (Εύριπ. Ό ρ έ σ . 1287) 1 5 . 

Ή τραγική μορφή της Ε κ ά β η ς ενθυμίζει τήν μοΐραν της Νιόβης, ή οποία 

14. Όμηρ. Ίλ. Ο 40, '08. τ 58. 
15. «άρα είς το της Ελένης κάλλος βλέψαντες ούκ έχρήσαντο τοις ξίφεσιν olóv τι καί 

Στησίχορος υπογράφει περί των καταλεύειν αυτήν μελλόντων. ΦησΙ γαρ άμα τφ τήν όψιν 
αυτής ίδεϊν αυτούς άφεΐναι λίθους επί τήν γήν...» (SGHWARTZ, Σχόλια είς Εύριπ. Ι, σ. 
214). Βλ. Ρ. Clement, The recovery of Helen, Hesperia XXVIi, Los Angeles 1958, σ. 
50 κ. έξ. ( Ή άνάκτησις της Ελένης μελετάται μέ τήν βοήθειαν της αγγειογραφίας, ούτως εκ 
των παραστάσεων άμφορέως (Louvre G. 3), σκύφου (Boston 13, 186), οινοχόης (Vatican 
Η, 525), κύλικος (Sienna 233) ληκύθου (Berlin, 30835) κ. ά. ό συγγραφεύς εξάγει συμπε
ράσματα. Πρβλ. επίσης Lilly Β. Ghali - Kahil, Les enlevements et le retour d* Hélène, 
Paris 1955, σσ. 31—32, 39—43, 325—326. Πρβλ. ΑΡ1ΣΤΟΦ. Λυσιατρ. 155-156 : «ό γών 
Μενέλαος τας Έλένας τα μαλά πα'γυμνάς παρεσιδων έξέβαλ' οΐω το ξίφος». 

Ή Λυσιστράτη έπαίχθη το έτος 411 π.Χ ) Βλ. St. Schmid, Schmid - Stählin, Gechischte 
der Griechischen Literatur, τ. 1, 4 σ. 206 München 1959 (1946). L. Preller, Griechische, 
Mythologie. Berlin 19233, τ. Il, σ. 1263. 
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πενθεΐ τον χαμον των τέκνων της. Πόσος πόνος εις την ψυχήν δια το μάταιον 
τών κόπων ! 

'Αλλ* δμως οποία άντίθεσις υπάρχει μεταξύ Πηνελόπης και 'Ανδρομάχης προς 
την Καλυψώ ή την Κίρκην : Αί τελευταΐαι είναι αί γυναίκες, αϊ όποϊαι πλανεύουν 
και απομακρύνουν άπο την Έστίαν. 'Αντιπροσωπεύουν το κακόν έν τω κόσμω, 
όπως παραπονείται ό 'Ησίοδος. Ενταύθα άπο τας μεγαλοπρεπείς γυναικείας μορ-
φάς, την νεαραν και χαριτωμένην Ναυσικαν, τας βασίλισσας—συζύγους Άρήτην 
καί Έκάβην, εως την πιστήν και ανυπομονούσαν Πηνελόπην τών ομηρικών επών, 
φθάνομεν εις το άλλο είδος της ελληνικής λογοτεχνίας, την Διδακτικήν ποίησιν, 
δπου ή γνώμη περί γυναικός εμφανίζεται εντελώς διάφορος. 

Διδακτική ποίησις. 

Δις διηγείται ό 'Ησίοδος εις τα ποιήματα του την δημιουργίαν της Πανδώ
ρας, δια της όποιας ό Ζευς έστειλε «το κακόν» είς τους ανθρώπους. 'Από όργήν, 
επειδή ό Προμηθεύς Ικλεψε το πυρ καί έδωκε τούτο εις τους ανθρώπους, άπο-
φχσίζει να δημιουργήση μίαν λαμπράν γυναικείαν μορφήν. "Οπισθεν δμως της 
θαυμάσιας εμφανίσεως ένήδρευε το κακόν καί ή διαφθορά. ΟΊ άνθρωποι, αιτινες 
εως τότε Ιζων χωρίς ασθενείας καί θλίψεις, λαμβάνουν μέσω της Πανδώρας μυ
ριάδας κακών μεταξύ τών όποιων τον γάμον. Το τελευταΐον τοΰτο είναι άπο τας 
πλέον δυσβάστακτους συμφοράς. ΑΊ γυναίκες, κηφήνες αδηφάγοι, μή έργαζόμεναι, 
κάθηνται έν διαρκεί μακαριότητι πλησίον τών ανδρών, ποτέ έτοιμοι να συμμετά
σχουν είς τήν έργασίαν καί να βοηθήσουν είς τας άνάγκας : 

560 ι'Εκ της γαρ γένος εστί γυναικών θηλντεράων, 
της γαρ όλώιόν εστί γένος και φνλα γυναικών), 

πήμα μέγα θνητοϊσι μετ άνδράσι ναιετάουσιν 
ούλομένης π&νίης ου σύμφοροι, άλλα κόροιο. 
ώς <$' δπότ' εν σμήνεσσι κατηρεφέεσσι μέλισσαι 

595 κηφήνας βόσχωσιν, κακών ξυνήονας έργων -
ai μέν τε πρόπαν ήμαρ ες ήέλιον καταδύντα 
ήμάτιαι σπεύδουσι τιθεΐσί τε κηρία λευκό, 
οι δ' εντοσθε μένοντες εηηρεφέας κατά σίμβλους 
άλλότριον κάματον σφετέρην ες γαστέρα άμώνται' 

600 ώς δ' αϋτως ανδρεσσι κακόν θνητοϊσι γυναίκας 
Ζευς ύψιβρεμέτης ϋ'ήκεν, ξυνήονας έργων 
άργαλέων έτερον δε πόρεν κακόν ά*τ' άγαθοϊο' 
δς κε γάμον φεύγων και μέρμερα έργα γυναικών 
μή γήμαι εθέλη, δλοον δ' επί γήρας ϊκητο 

605 χήτει γηροκόμοιο' δ γ' ου βιότου επιδευής 
ζώει, άποφθιμένου δέ δια κτήσιν δατέονται 
χηρωαταΐ φ, ό' αυτέ γάμου μετά μοίρα γένηται, 
κεδνήν δ* εσχεν ακοιτιν άρηουϊαν πραπίδεσσι, 
τω δέ τ' απ* αιώνος κακόν εσθλω άντιφερίζει 

610 εμμενές· δς δέ κε τέτμη άταρτηροϊο γενέθλης, 
ζώει évi στήθεσσιν έχων άλίαστον ανίην 
θυμώ και κραδίη, και άνήκεστον κακόν εστίν 

(Ήσιόδ. Θεογ. 590-613). 

Τοιαύτην λοιπόν παγίδα εστησεν ό Ζευς εις το άνθρώπινον γένος. ΟΊ θεοί 
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επλασαν την γυναίκα, ώς ομορφον κακόν, τό όποιον αποτελεί τήν συμφοράν τών 
ανδρών 1 6 . 

' Ι α μ β ο γ ρ ά φ ο ι . 

Τάς τοιαύτας επικρίσεις του 'Ησιόδου εύρίσκομεν συνεχιζομένας εις τ ο υ ς ' Ι α μ 
βογράφους. Ά π ο τήν Σάμον κατήγετο δ ιαμβογράφος Σημωνίδης ( Ζ ' αιών)' άλλ' 
επειδή ήτο επί κεφαλής αποίκων άπο τήν πατρίδα του και άπωκοισεν εις τήν 
νήσον Άμοργόν, έμεινε το Ονομά του συνδεδεμένον με αυτήν. 'Απαισιόδοξος ήτο 
κατά βάσιν ή άντίληψις αύτου περί γυναικών εις τον μεγάλον «"Ιαμβον τών γυναι
κών». Έ κ τ ο ς του ψόγου τών γυναικών, εις τα ποιήματα του επίσης εύρίσκομεν 
τήν είρωνείαν περί τών γενών διαδοχικώς, πράγμα το όποιον συνιστά λαϊκον θέμα 
μέ εύρεΐαν διάδοσιν. Τούτο είχε σπουδαιότητα εις τάς έορτάς δπου ήτο εν χρή
σει άπο τήν πάλαιαν έποχήν. Εις το ποίημα του Σημωνίδου ευρισκόμεθα πλησίον 
τών πηγών αυτών. Εις τοιαύτην εύκαιρίαν ή σύγκρισις γυναικείων τύπων μέ ζώα 
ήτο πολύ συνήθης. Παρόμοιόν τι συναντώμεν εις τον Φωκυλίδην, έχοντος πιθανόν 
πρότυπον τον Σημωνίδην , 7 , του οποίου ή σύγκρισις γίνεται κατά συντομώτερον 
τρόπον. Ό μϋθος περί τών ζώων ΐσως έχει επιδράσει εις τήν διατύπωσιν τοιού
των συγκρίσεων : 

χωρίς γυναικός θεός επο'ιησεν νόον 
τα πρώτα, τήν μεν εξ σνος υος 

τήν δ' εξ . . . αλώπεκος,. . . τήν δε εκ κννός, 
τήν δε πλάσαντες γηΐνην 'Ολύμπιοι 
τήν δ' εκ θαλάσσης. ... 
τήν δ' εξ. . .δνον... τήν δ' εκ γαλής 
τήν δ' Ιππος. . . τήν ôè εκ πιθήκου 
τήν δ* εκ μελίσσης' τήν τις ευτυχή λαβών 
κείνη γαρ οϊη μώμος ου προσιζάνει, 
θάλλει δ' υπ' αυτής κα πα-έεται βίος ... 
τα <5' άλλα φύλα ταντα μηχανή Διός 
εστίν τ ε πάντα και παρ' άνδράσιν μένει. 

Ζευς γαρ μέγιστον τοϋτ εποίησεν κακόν, 96 
γυναίκας . . . . 97 

Οι θεοί έπλασαν τήν γυναίκα εκ της γης" τούτο προέρχεται, δπως και πολλά 

16. "Εργ. καΐ Ήμέρ. 702—705 : / Ού μέν γάρ τι γυναικός άνήρ ληίζετ' άμεινον / της 
αγαθής, της δ' ούτε κακός ού ρίγιον άλλοι, / δειπνολόχης, ή τ' άνδρα και ϊφθιμόν περ έόντα / 
εΰει άτερ δαλοϊο καΐ ώμω γέραι δώκεν. Πρβλ. Παλλάδας : Α. Ρ. V, 257. Βλ. A Lesky, 
Geschichte der Griechischen Literatur. Bern 19633. (Μετάφρ. Α. Τσοπανάκη, θεσσαλονίκη 
1964, σ. 159). Ot. Lendle, Die «Pandorasage» bei Hesiod. Textkritische und Motivbges-
chichtliche Untersuchungen. Warzburg 1957. H. Türck, Pandora nnd Eva. Weimar 1931. 
J. Kerschensteiner, Zu Aufbau und Gedankenführung von Hesiods Erga. Hermes 79 
(1944), 157 κ. έξ. 

17. E. Diehl, Authologia Lyrica τ. II, Lipsiae 1949, σ. 57 : Kai τόδε Φωκυλίδεω· 
τετόρων άπο τών (δέ) γένοντο / φϋλα γυναικείων η μέν κυνός, ή δε μελίσσης / ή δέ με
λίσσης / οικονόμος τ' αγαθή κ»ί έπίσταται εργάζεσθαι" / ής εΰχεο, φίλ* εταίρε, λαχεϊν γάμου 
Ιμερόεντος. Βλ. Α. Lesky évo. άνωτ. σ. 180. Βλ. Hugh Loyd—Jones and M. Quinton, 
Females of the Species, Semonides on Women. New Jerey 1975. 
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άλλα, εκ του 'Ησιόδου. Ή γυνή εκ της θαλάσσης, ή οποία έλαβε και την άστά-
θειαν εξ αυτής : 

πολλάκις μεν άτρεμής πολλάκις δε μαίνεται, 

προοιμιάζει δ' αύτοΰ του μυθικού—συμβολικού στοιχείου τάς μεταγενεστέρας θεω
ρίας της «φυσικής» φιλοσοφίας, κατά τήν οποίαν παν δν γεννάται εκ μιας αρ
χικής ύλης. 

"Ο "Ιαμβος του Σημωνίδου αρχίζει μέ τήν διαπίστωσιν δτι ό Θεός έπλασε 
κατά διαφορετικον τρόπον τον νουν τής γυναικός. Το «χωρίς» εις τήν αρχήν του 
στίχου ήχεΐ ώς πολεμική εναντίον τής πεποιθήσεως καΐ τής θεωρίας δτι ενιαία 
είναι ή καταγωγή τής γυναικός. 'Ακολουθούν εννέα κακοί τύποι γυναικών, αϊ 
όποΐαι κατάγονται άπο διάφορα ζώα : Τών εννέα ειδών, τα όποια αντιπροσωπεύουν 
πραγματικάς παρατηρήσεις γυναικείων αδυναμιών, δπως οκνηρίαν, πανουργίαν, 
άσχημίαν, φιλαρέσκειαν, λαγνείαν καΐ μεμψιμοιρίαν, ιδίως δμως έλλειψιν ροπής 
προς άγαθοεργίαν, συμφώνως προς τα αντίστοιχα ζώα, ακολουθεί το τελευταΐον 
είδος. Είναι ή γυνή, ήτις προέρχεται έκ τής μελίσσης καί φέρει εύτυχίαν και χα-
ράν. Αύτη αποφεύγει τα «κουτσομπολιά» καί αυξάνει τήν περιουσίαν. 

Ή τοιαύτη παρήγορος διαπίστωσις ενός μόνον τύπου γυναικός λησμονείται έν 
τούτοις πάλιν, δτε επαναλαμβάνεται ό στίχος (96) με έντονωτέραν παρατήρησιν : 

Ζευς γαρ μέγιστον τοϋτ' εποίησεν κακόν 115. 
και δεσμον άμφέθηκεν αρρηκτον πέδης. . . 1 8. 

ΑΊ γυναίκες είναι γενικώς το μεγαλύτερον εξ όλων τών κακών, πράγμα το 
όποιον τονίζεται μέ άρχαϊκήν κυκλικήν μορφήν. 

"Οστις βλέπει υπ' αυτήν τήν άποψιν το γυναικεΐον φυλον θα σύμφωνη έν ολί
γοις μέ τον στίχον του Ίππώνακτος : 

Δυ ήμεραι γυναικός είσίν ήδισται, 
δταν γαμγι τις κακφέρ-η τεθνηκυΐαν (άπόσπ. 68 West) 1 9 . 

Ό Ίππώναξ έζησεν μεσουντος του Σ Τ ' αιώνος καί έ'γραψεν σκωπτικά ποιή
ματα, εις τα όποια παρωδεί τήν γυναίκα μέ καυστικον καί μεγάλον πάθος. Παρ' 
δλα δμως ταύτα είναι ιδικοί του οι κάτωθι στίχοι : 

Γάμος κράτιστός εστίν άνδρΐ αώφρονι 
τρόπον γυναικός χρηστον εδνον λαμβάνειν 
αντη γαρ ή προιξ οικίαν σώζει μόνη 
δστις δε τρυφερώς τήν γυναϊκ' άγει λαβών. 

συνεργον ούτος αντί δεσποίνης έχει 
εϋνουν, βεβαίαν εις απάντα τον βίον 2 0 . 

Λυρικοί ποιηταί. 

Τήν ιδίαν έποχήν ή Λυρική ποίησις έχει να παρουσίαση τάς πλέον αντιθέτους 
γνώμας καί αντιλήψεις περί τής γυναικός καί του γάμου. Σύντομος έπισκόπησις 

18. Μ. L. West, Iambi et Elegi Graci. II, Oxonii, 1972 σ. 99 άπόσπ. 7 (=11, σ. 
52, Β. Diehl). 

19. Πρβλ. E. Diehl, Anth. Lyrica Graeca 3, Leipzig 1952 (=Bergk, Π, άπόσπ. 29). 
Βλ. W. Marg, Griech. Lyrik in Deutschen Übertragungen. Stuttgart 1964, σσ. 22 κ. εξ. 

20. Diehl, άπόσπ. 81, 1. 
7 
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άποσπασμάτων λυρικών ποιητών επισημαίνει τούτο. Αι γυναίκες εμφανίζονται ώς 
«καλαί» ή ώς φέρουσαι τον «ολεθρον». 

Carmina Convivialia : ειθ' απυρον καλόν γενοίμην μέγα χρυσίον 
καί με καλή γυνή φοροίη καθαοον θεμένη νόον 

άποσπ. 901 (σ. 476) Page. 

Αλκμάνος : εϊκω' το υποχωρώ ένθεν καϊ 
το οίκος εις ον ύποχωροϋμεν, ώς 'Αλκμάν 
τώ δε γυνά ταμία σφεας εειξε χώρας. 

άποσπ. 83 
Βακχυλίδου : μάτηρ κακόποτμος εμοί 

βούλευσεν ολεθρον άτάρβακτος γννά 

γυναικός πυραες δμμα 2 1 . 
Ό Θέογνις 2 2 αναγνωρίζει τήν σημασίαν της οικογενείας καί την συμβολήν αυ

τής είς τήν άνάπτυξιν της κοινωνίας καί της πολιτείας. Ό γάμος, παρά τα λεγό
μενα, έθεωρήθη ανέκαθεν υπό των Ελλήνων δεσμός ίερώτατος χρησιμεύων προς 
δημιουργίαν οικογενείας* τούτου ένεκα ήξιώθη ιδιαιτέρας προσοχής καί ελαμβά
νοντο υπ' δψιν πάντες οι παράγοντες οι είς τήν σύναψιν του γάμου αναγκαίοι. 
Έ κ των παραγόντων τούτων σπουδαιότατοι έθεωρήθησαν ή ηλικία, ή κοινωνική 
θέσις καί ό χαρακτήρ τών συζύγων. Δυνάμεθα να παρακολουθήσωμεν δια του Θεό-
γνιδος αντιλήψεις τινάς περί τών κοινωνικών τάξεων, καί τών διαφορών αυτών 
προς σύναψιν γάμου. "Ο Θέογνις κακίζει τήν έπιγαμίαν ευγενών καί ταπεινών, 
ώς έξεργαζομένην τήν διαφθοράν του γένους τών αστών καί συντελοΰσαν είς τήν 
φθοράν και τήν βαθμιαίαν καί διαρκή μείωσιν τών αγαθών. 

183—189 κριούς μεν και όνους διζήμεθα, Κύρνε, και ίππους 
εύγενέας καί τις βοΰλεται εξ αγαθών 
κτήσασθαϊ γήμαι ôè κακήν κακοϋ ου μελεδαίνει 
εοθλος άνήρ, ην οι χρήματα πολλά διδώ 
ούδε γυνή κακοϋ άνδρας άναίνεται είναι ακοιτις 
ηλοναίου, αλλ' άφνεον βοΰλεται άντ άγαθοϋ 

χρήματα γαρ τιμώ :ι 
θεωρεί άσυγχώρητον διά τον άνθρωπον το Οτι, ενώ δια τήν διατήρησιν καί αυξη-
σιν ενός γένους ζώων εκλέγει ζώα καλής οικογενείας, ό 'ίδιος δια τήν διατήρησιν 
του ανθρωπίνου γένους δε εξετάζει τήν εύγένειαν της καταγωγής άλλα τα χρή
ματα, άτινα καί συντελοΰσιν ώστε ευγενής άνήρ να νυμφευθή κόρην ταπεινής κα
ταγωγής άλλα πλουσίαν, ή κόρη ευγενούς ο'ίκου να ύπανδρευθή ταπεινόν άνδρα 
άλλα πλούσιον. Έ ξ άλλου είς τους συζύγους επιβάλλεται, κατά τον Θέογνιν, 
αμοιβαία πίστίς' ό καταπατών τήν συζυγικήν πίστιν, ε'ίτε άνήρ, είναι άξιομίσητος : 

"Εχθαίρω δε γυναίκα περίδρομον άνδρα τε μάργον 
ος τήν άλλοτρίψ βούλετ αρονραν άρουν (581—582). 

Ή ηλικία γάμου, 

"Η «ωραία» ηλικία δια τήν σύναψιν γάμου ποικίλλει είς τους αρχαίους ποιη-
τάς και συγγραφείς' οΰτως εις τον Ήσίοδον άναγιγνώσκομεν : 

21. D. L. Page, Poetae Melici Graeci. Oxford 1962, 455. in, 37. 5, 139. 64, 20. 
22. Πρβλ Σ . Κορρέ, 'Αρχαίοι Έλληνες Λυρικοί, 'Αθήναι 1949, σ. 82. κ. έξ. 'Επίσης 

Von Wilamowitz - Moellendorff, Theognis έν Poetae Melici I, 40. J, Carriere, Theognis 
de Megäre. Toulouse 1941, σ. 83. 
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' Ωραίος δε γυναίκα τεον ποτι οίκον αγεσθαι, 
μήτε τριηκόντων ετέων μάλα πόλλ' απολείπουν 
μήτ επιθείς μάλα πολλά' γάμος δε τοι ώριος ούτος 
Ή δε γυνή τέτορ' ήβώοι, πέμπτω ôè γαμοϊτο. 

(Έργ. καί *Ημ. 695—8). 

Εις τον Θέογνιν περί τής ηλικίας αναφέρονται τα έξης : 

Ούτοι σύμφορόν εστί γυνή νέα άνδρί γέροντί' 
ου γαρ πηδαλίφ πείθεται ως άκατος 
ούδ' αγκνραι εχουσιν άπορρήξασα δε δεσμά 
πολλάκις εκ νυκτών άλλον έχει λιμένα (457—60). 

Κατωτέρω θα ίδωμεν δτι κατά τον Πλάτωνα, ή διαφορά ηλικίας εις τους συ
ζύγους, πρέπει νά είναι μικρά, και κατά τον Άριστοτέλην, σχεδόν μεγάλη, διότι 
ούτος φρονεί, βτι ό άνήρ πρέπει να νυμφεύεται τριάκοντα επτά ετών και ή γυνή 
να ύπανδρεύεται δέκα οκτώ ετών 2 3 . 

Τ ρ α γ ι κ ό ί. Άλλα τάς βαρυτέρας μομφάς κατά τών γυναικών άλλα καί τα 
μεγάλα καί σφοδρά παράπονα αυτών δια τήν μοΐραν των εύρίσκομεν εν συνεχεία 
εις τον Εύριπίδην. Εις αυτόν εδωκέ τις τήν έπωνυμίαν του μισογύνου εις δε τήν 
κωμωδίαν του 'Αριστοφάνους «Θεσμοφοριάζουσαι» σκιαγραφείται ως περιφρονη
τής τών γυναικών. Πράγματι ό τραγικός ποιητής επιτρέπει ε'ις τον Ίππόλυτον 
( 'Ιππόλ. 616—650) νά έκφραση τάς πλέον βαρείας κατηγορίας κατά του Διός, ό 
όποιος εφερεν εις τον κόσμον το δόλιον φυλον τών γυναικών καί δεν έδωκε καμ-
μίαν δυνατότητα νά παραλαμβάνωνται τα παιδία εκ του ναού τών θεών ή νά 
άγοράζωνται: 

ω Ζεϋ, τι δη κίβδηλον άνθρώποις κακόν (616) 
γυναίκας ες φώς ήλιου κατώκισαςί (620—21) 

τούτω δε δήλον ώς γυνή κακόν μέγα (627). 

Εις αυτήν 6μως τήν μετά πάθους εκρηξιν του 'Ιππολύτου δέν πρέπει νά διαφεύγη 
τήν προσοχήν δτι ήτο αφιερωμένος εις τήν ύπηρεσίαν της παρθένου 'Αρτέμιδος 
καί έπληγώθη βαρέως άπο τάς ένοχους προτάσεις της μητριάς του. ^Αντιθέτως, 
δταν ή Μήδεια (Μήδ. 213—258) παραπονήται πικρώς δια τήν καταπίεσιν της συ
ζύγου έκ της θελήσεως του συζύγου, ομολογεί δτι : 

γυναίκες εσμεν αθλιώτατον ψυτόν 
ας πρώτα μεν δει χρημάτων υπερβολή 
πόσιν πρίασθαι, δεσπότην τε σώματος ετ λαβείν 
κακοϋ γαρ τοντ λαβείν αλγιον κακόν.... (231—34) 

αισθάνεται δε βαθυτάτην πικρίαν έκ της εμπειρίας δτι καίτοι χάριν του 'Ιάσονος 
εγκατέλειψε τήν πατρίδα της καί δτι μόνον αυτόν είχεν εις τήν ξένην χώραν, εις 
τήν οποίαν ήλθεν, τόσον άστόργως έπροδόθη. 'Ανθρωπίνως συγκινών è Ευριπίδης 

23. Άριστοτ. Πολιτ. Η', 16, 1335 D 25. Πρβλ. Σόλων, άπόσπ. 27, West, II ( = 27, 
Berkg II) 9 : πέμπτη δ' ώριον άνδρα γάμον μεμνημένον είναι / 10. καί παίδων ζητεϊν είσο-
πίσω γενεήν. 'Επίσης πρβλ. Πλάτων. Νόμ. Δ', 721 Β καί Πολιτ. Ε', 460 Ε (μεταξύ τών 
τριάκοντα καί τριάκοντα πέντε ετών). Σήμερον ό ελληνικός λαός προτίμα τήν νεανικήν ήλι-
κίαν πρβλ. τήν παροιμίαν «ή μικρός μικρός παντρέψου ή τρανός καλογερέψου». Βλ. R. 
Flagelière, La vie quotidienne en Grèce en siècle de Pericles Paris 1959. Τοϋ αύτου. L' 
amour en Grèce, Paris 1960. P. Roussell, La famille Athénienne, Lettres d' humanité, 
9, 1950, σσ. 5—59. 
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άφήνει αυτήν νά όμιλή τόσον περιφρονητικως δια τους άνδρας και να παραπονή-
ται εις τον μητρικον πόνον της δια τον άτυχη χαμον των τέκνων της. 

Ή νομική και θρησκευτική κατωτερότης της γυναικός, ως και ή πίστις περί 
της πνευματικής της κατωτερότητος ήτο κληρονομιά παρωχημένη απωτάτων χρό
νων. Δια να καταστή δυνατή ή μεταβολή της τοιαύτης αρχής και των αισθημά
των τούτου του είδους, επί των όποιων βασίζεται ολόκληρος ή δημοσία και 
ιδιωτική ζωή ενός λαοΰ χρειάζεται να γίνη βραδεία αλλαγή εις τα πνεύματα και 
εις τας καρδίας. Οΰτως οι "Ελληνες ποιηταί εκφράζουν ταυτοχρόνως τήν περιφρό-
νησιν και τήν συμπάθειαν προς το γυναικεΐον φΰλον. Σχεδόν εως του Ε' αιώνος 
κυριαρχεί ή περιφρόνησις. Διαρκουντος του Ε' αιώνος επικρατεί έκτίμησις και 
συμπάθεια, ήτις δύναται νά φθάση μέχρι θαυμασμού. Ό Αισχύλος εις τάς «Ίκέ-
τιδας» λαμβάνει θέσιν υπέρ της άηδόνος και της περιστεράς, εναντίον του ίέρακος^ 
Ό Σοφοκλής θέτει εις το στόμα της 'Αντιγόνης τήν άθάνατον φράσιν : 

ούτοι σννέχθειν, άλλα σνμφιλεϊν εφνν (519). 

Ό Ευριπίδης παρά τάς αντιθέτους φήμας έχάραξε θαυμάσιας φυσιογνωμίας μη
τέρων, θυγατέρων, αδελφών, συζύγων άφωσιωμένων μάχρι θανάτου, ηρωίδων, αϊ 
όποΐαι θυσιάζονται δια τήν σωτηρίαν της πατρίδος των. Εις τήν «Μήδειαν» ανα
λαμβάνει, ως ε'ίδομεν ανωτέρω, εκ προθέσεως τήν ύπεράσπισιν τών γυναικών. Αυτή 
ή αποκρουστική δολοφόνος τών ιδίων τών τέκνων της είναι απλώς θΰμα αίσχρας 
εγκαταλείψεως. Θα γίνη ό διερμηνεύς δλων τών συζύγων, δια τας οποίας ό νόμος 
τών ανδρών είναι ύπερβολικώς σκληρός. Εις το τέλος, αϊ κραυγαί του πόνου της 
περατώνονται με μίαν εκκλησιν προς το μέλλον. 

Είς τήν «"Αλκηστιν», το ζεύγος του 'Αδμήτου και της Άλκήστιδος συγκινεί· 
Ε ν τ α ύ θ α ό ρόλος είναι αντίστροφο:, δεν βαδίζει προς θάνατον ό άνήρ, δπως είς 
τήν περίττωσιν του "Εκτορος επί παραδείγματι, άλλα ή γυνή. Περιγράφεται ό 
αποχωρισμός άπο τήν σύζυγον, της οποίας το μέγεθος της ευγενείας και της προ-
σωπικότητος αντανακλά είς τον σύζυγον. Ή 'Άλκηστις εύχεται είς τήν Έ σ τ ί α ν 
να δώση είς τον σύζυγον της νέαν σύζυγον και αμφότεροι νά ζήσουν συνδεδεμέ
νοι έν ομονοία. Αύτη ή ευχή επιτρέπει είς ήμας να άντιληφθώμεν πόσον εντός της 
ψυχής της ευρίσκεται ή ειρήνη του οΐκου 2 4 . Ευτυχισμένη οδηγείται εις τον θάνα
τον. Είς τονΕύριπίδην προβάλλεται εντελώς συμπεπληρωμένος ό κόσμος της Ά λ -
κήστιδος. Διακρίνεται μέγας πλούτος επί του προηγουμένου βίου αυτής ως συζύ
γου, μητρός και κυρίας τοϋ οίκου. Ό Π λ ά τ ω ν 2 5 αναφέρει δτι ή "Αλκηστις επραξέ 
τι τόσον εύγενικόν, ώστε οι θεοί άπελύτρωσαν τήν ψυχήν εκείνης θαμβωθέντες 
άπο τήν πράξίν της. 

24. Τήν είρήνην τοϋ οΐκου εικονίζουν επιτύμβιοι στήλαι τών χρόνων εκείνων μέ κυρίας 
καθημένας ή όρθιας μετά μιας ή δύο θεραπαινίδων, αί στάσεις τών οποίων αντικατοπτρίζουν 
τάς οίκιακάς ασχολίας των. Βλ. Η. Ciepolder, Die Attischen Grabreliefs. Dramstadt 
1965, σ. 89. (πίν. 34 στάμνος, 40, 41 επιτύμβιοι στηλαι). Ν. Himmelmann -W. Wild
schütz, Studien zum Ilissos - Relief. München 1956, (πίναξ 21). 

25. Πλάτ. Συμπ. 179 b-c. «Και μήν ύπεραποθνήσκειν γε μόνοι έθέλουσιν οι έρώντες, 
ου μόνον δτι άνδρες, άλλα και αί γυναίκες. Τούτου δέ και ή Πελίου θυγάτηρ "Αλκηστις ίκο-
νήν μαρτυρίαν παρέχεται υπέρ τοΰδε του λόγου είς τους 'Έλληνας, έθελήσασα μόνη υπέρ του 
αυτής ανδρός άποθανίϊν, όντων αύτώ πατρός τε και μητρός· ους εκείνη τοσούτον ύπερεβάλετο 
τη φιλία δια τον έρωτα, ώστε άποδεΐξαι αυτούς αλλότριους οντάς τω υ'ιεΐ... καλόν 2δοξεν 
έργάσασθαι ού μόνον άνθρώποις άλλα και θεοϊς, ώστε πολλών πολλά και καλά έργασαμένων 
εύαριθμήτοις δη τισιν ^δοσαν τοϋτο γέρας οι θεοί, εξ "Α ι δ ο ύ ά ν t ϊ ν α ι π ά λ ι ν τ ή ν 
ψ υ χ ή ν , άλλα τήν εκείνης άνεΐσαν ά γ α σ θ έ ν τ ε ς τφ £ργω 
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Ξ έ ν α ή θ η . Εις τάς 'Αθήνας του Ε ' αιώνος παρατηρείται εις μεγάλην ε'κ-
τασιν συγκριτικός τρόπος θεωρήσεως τών λαών και τών ηθών, Οι δύο ιστορικοί, 
'Εκαταίος ό Μιλήσιος καί 'Ηρόδοτος, μέ τα μεγάλα ταξίδια των ήλλαξαν τάς κο
σμοθεωρίας τών Ελλήνων, καί οί Σοφισταί, οιτινες πρώτοι ήσχολήθησαν μέ συγ-
κριτικάς έθνολογικάς μελετάς, συνετέλεσαν εις σημαντικάς άλλαγάς. Ό Ήρόδο 
τος 2 6 εις διεξοδικήν καί πολύ ένδιαφέρουσαν περιγραφήν εξιστορεί τάς περιέργους 
βιοτικάς συνήθειας του καθ' ήμέραν βίου τών Αιγυπτίων. Παραλλήλως συνάπτει 
σειράν προσωπικών παρατηρήσεων περί τών ηθών και τών ασχολιών της Αιγύ
πτιας γυναικός καί διακρίνει την διαφοράν τών γυναικών παρ' "Ελλησιν. Το πλέον 
καταπληκτικον δι' αυτόν είναι ή ε'ίδησις δτι α'ι γυναίκες της Αιγύπτου κάθονται 
εις την άγοράν καί πωλούν εμπορεύματα, ενώ ο'ι άνδρες παραμένουν εις την οί-
κίαν καί γνέθουν. 'Ισχυρίζεται επίσης δτι τα ιερατικά αξιώματα τόσον δια τάς 
άρρενας, δσον καί διά τάς θηλείας θεότητας κατείχοντο μόνον άπο άνδρας, ουδέ
ποτε δε άπο γυναίκας, καί οτι την διατροφήν τών γηραιών γονέων αναλαμβάνουν 
α'ι θυγατέρες καί οχι οί υιοί. Εις τάς 'Αθήνας πάντα ταΰτα συνέβαινον κατ 5 άντί-
θετον τρόπον. Γνωρίζομεν δτι ό 'Ηρόδοτος απέχει του να άποποιήται καί να 
άπορρίπτη τα ξένα ήθη χάριν εύθη\ής υπερηφάνειας διά τάς έλληνικάς συνήθειας* 
αγωνίζεται μάλλον να καταστήση κατανοητάς τάς ξένας ιδιορρυθμίας μέ την βοή-
θειαν τών ιδιαιτέρων γεωγραφικών, θρησκευτικών, ή υγιεινών προϋποθέσεων. Το 
έπιστημονικον βλέμμα του κάλλιστα αποδεικνύεται καί ενταύθα. 

Εις την Ε λ λ ά δ α εθεωρείτο ώραΐον δια τάς γυναίκας να «φτειασιδώνωνται» 
και να «στολίζωνται» μέ κοσμήματα χρυσά, ενώ δια τους άνδρας ήτο άπηγορευ-
μένον. Εις τάς άλλας χώρας ϊσχυεν ακριβώς το άντίθετον 2 7 . Εις την Μακεδονίαν 
τα νεαρά κοράσια έπετρέπετο προ του γάμου να συνευρίσκωνται μέ άνδρα της εκ
λογής των καί να προσφέρουν την άγάπην των, πράγμα άπηγορευμένον μετά τον 
γάμον. Εις την λοιπήν Ε λ λ ά δ α άπηγορεύοντο καί τα δύο. 

Αϊ Θρασσαι νεανίδες έθεώρουν ώραΐον να κάμνουν tatoige, ενώ είς άλλους 
λαούς μόνον εις κατάδικος κάμνει tatoige. 

Έ π ί κ λ η ρ ο ς. Είς τους Πέρσας έπετρέπετο ό γάμος μεταξύ συγγενών 
άλλ' είς τους Αιγυπτίους τών μεταγενεστέρων χρόνων άπηγορεύετο αυστηρώς. 
'Αρχικώς είς τάς 'Αθήνας ύφίστατο ή ιδία άπαγόρευσις. Παρ' δλα ταΰτα ό πε
ριορισμός ούτος μέ την πάροδον του χρόνου ήτόνησε καί συμφώνως προς το Ά τ -
τικον δίκαιον οχι μ,όνον ήτο επιτρεπτός ό γάμος μεταξύ θείου καί ανεψιάς άλλα 
καί μεταξύ ετεροθαλών αδελφών. Ό νόμος έ*' ονόματι του δημοσίου συμφέροντος 
ή εν ονόματι του παλαιού οικογενειακού δικαίου, υποχρεώνει την «έ π ί κ λ η ρ ο ν» 
θυγατέρα, αποθανόντος του πατρός αυτής να συμφευθή τον πλησιέστερων συγγενή, 
ό όποιος δέχεται ταύτην ως σύζυγον. 'Ενταύθα φαίνεται καθαρώτατα ή αρχέγονη 
επιθυμία να συνεχισθή ό οίκος, ή φυλή καί κατ ' άκο^ουθίαν ή οικογενειακή λα
τρεία. Είς τήν Ρώμην ό γάμος μεταξύ στενών συγγενών εθεωρείτο ως αίμομειξία 
καί έτιμωρεΐτο μέ θάνατον, βραδύτερον μέ έξορίαν 2 8 . 

26. Ήροδ. II, 35. Βλ. Ε. Burck, Die Frau in der Griechisch - Romischen Antike, 

München 1969, σ. 12. Πρ^λ. Cic. De leg. I, 5. 
27. Πρβλ. J. Leipoldt, Die Frau in der Antiken Welt und im Urchristentum, Leip

zig 1955, U. E. Paoli, La Donna Greca nell Antichità. Firenze 1955, σ. 35. 
28. Πρβλ U. E. Paoli, Das Leben im altem Rom. Bern 1948, σσ. 50 κ. έξ. R 

Baldsdon P. V. D. Roman woman. London 1962. Ρ Grimal, L' amour à Rome, Paris 
1963. M. Käser, Das Rom. privatrecht. München 1955. J. Carcopino, Daily life in An
cient Rome, transi, by E. Ο. Lorimer, Chicago 16454, σσ. 90—95 καί 164—166. 
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Μ ο ν ο γ α μ ί α . Έ τ ι σπουδαιότερον είναι έτερον γεγονός, το όποιον δεν ανα
φέρεται άπο τάς πηγάς, διότι έφαίνετο αυτονόητον. Εις τήν Ελλάδα καί την Ρώ-
μην έπεκράτησεν ή μονογαμία, κατ' αντίθεσιν προς τήν Άνατολήν. 'Ανάμνηση 
τούτου εύρίσκομεν εις τήν, κατά τα άλλα, συμφώνως προς το έλληνικον πνεύμα 
σκιαγραφημένην Τροίαν, δπου ό Πρίαμος είχε δύο ή τρεις συζύγους εις το άνά-
κτορον καί άπέκτησεν πεντήκοντα υιούς. Ό Πρίαμος λέγει, χαρακτηριστικός 
δι' εαυτόν : 

«τους άλλους μοι (ενν. υιούς) ετικτον εν ι μεγάροισι γυναίκες» 2 9 . 

Επίσης κατά τήν όμηρικήν έποχήν ό μνηστήρ προσέφερε δώρα εις τον πα
τέρα της νύμφης. Βραδύτερον δμως ή συνήθεια ήλλαξε καί έγένετο το άντίθε-
τον 2 9 α. ΤΗτο έξαίρεσις ό γάμος χωρίς προίκα. "Ισως ή προίξ ήτό τι, δια του 
οποίου διεκρίνετο ό νόμιμος γάμος άπο τήν παλλακείαν. 

Μ η τ ρ ι α ρ χ ί α . Έκτος των ανωτέρω εν τη Μ. 'Ασία έχουν διαπιστωθη 
ίχνη παντός είδους μ η τ ρ ι α ρ χ ί α ς, ή τουλάχιστον μητριαρχικου δικαίου, 
πράγμα το όποιον δεν εύρίσκομεν εις τήν κυρίως Ελλάδα. 

Ό Ηρόδοτος (Α', 173) παραδίδει δια τους Λυκίους δτι «εν δε τόδε ϊδιον 
νενομίκασι και ούδαμοΐαι αλλοισι συμφερονται ανθρώπων καλεουσιν από των μη
τέρων εαυτούς και ονκ άπο των πάτερων». Κληρονομούν τήν περιουσίαν αί θυ
γατέρες καί οχι οι υιοί. Πολλάκις αί επιτάφιοι έπιγραφαί δηλοϋν τό όνομα του 
νεκρού εκ της μητρός. Αί δίγλωσσοι έπιγραφαί των πτολεμαϊκών χρόνων δίδουν 
εις τό αίγυπτιακόν των κείμενον τό δνομα της μητρός εις τήν έλληνικήν μετάφρα-
σιν 6μως τό δνομα του πατρός ή καί τών δύο γονέων καί τοΰτο διότι οι "Ελλη
νες δεν ήδύναντο να εννοήσουν τήν άπουσίαν του πατρικού ονόματος. 

Εκείνο δμως, περί του οποίου οι "Ελληνες ήσαν δικαίως υπερήφανοι, ήτο ή 
αστική ελευθερία των έναντι της σχέσεως υποτέλειας τών ανθρώπων εις τήν Αϊ-
γυπτον καί τήν Περσίαν, πράγμα τό όποιον οι "Ελληνες έθεώρουν ώς δουλείαν. 
Αδτη ή πολιτική ελευθερία τών Ελλήνων έξησφάλιζεν εις τήν νόμιμον γυναίκα 
τό άπαραβίαστον - αν παραβλέψωμεν τήν ύποδούλωσιν έν καιρώ καταλήψεως της 
πατρίδος υπό εχθρών-καί χάριν τούτου ήγρύπνει ό νόμος τόσον αυστηρώς, δπως 
ό σύζυγος, ο πατήρ ή οι αδελφοί. 

Σ ο φ ι σ τ α ί. Σοφιστική πραγματεία3 0 γραφεΐσα πιθανόν τό 400 π.Χ. ανα
φέρεται εις τήν σχετικότητα της ανθρωπινής εκτιμήσεως τών εννοιών «αγαθός» 
καί «κακός», ή «ωραίος» καί «άσχημος» καί απαριθμεί πολλάς διαφοράς, ώς ό 
'Ηρόδοτος, μεταξύ Ελλήνων καί Αιγυπτίων. Επεκτείνει επί πλέον τήν σύγκρι-
σιν ταύτην εις άλλα ελληνικά φυλά καί άλλους λαούς. Γνωρίζομεν βεβαίως δτι 
ύπηρχον διαφοραί μεταξύ τών δωρικών καί ίωνικοαττικών ελληνικών φυλών. 

"Ή ανωτέρω πραγματεία αναφέρει τό γνωστόν επικρατούν εθιμον έν Σπάρτη 3 1 , 
δτι δηλαδή αί νεανίδες ήθλοΰντο γυμναί μαζί με τους νεανίας, πράγμα τό όποιον 

29. Όμηρ. 'Ιλ. 2, 497, πρβλ. Θ, 304. Φ, 85-88. 
29α. Π. Δ. Δημάκη, Ό θεσμός της προικός κατά τό άρχαΐον έλληνικον δίκαιον. 'Αθή

ναι 1957, σ. 31. 
30. Η, Diels - W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker, II. Berlin, 1952e, σ. 

407 : Δισσοί Λόγοι, «Περί καλοΰ καί αισχρού» κλπ. 
31. Πλουτ. Σύγκρ. Λυκούρ. Νουμ 3, 4—5, ρ. 40 D. Πρβλ. Ξενοφ. Λακεδ. Πολ. Ι, 4 

«πρώτον μέν σωμασκεΐν εταξεν ουδέν ήττον το θήλυ τοΰ άρρενος φύλου». Θεόκρ. Είδύλ. 
XVIII. Πλουτ. Άποφθ. Λακων. Χαρίλλου 2. ρ. 232 C. «Πυνθανομένου δέ τίνος δια τι τάς 
μέν κόρας ακάλυπτους, τάς δέ γυναίκας έγκεκαλυμένας εις τούμφανές άγουσιν, «δτι», έφη, 
«τάς μέν κόρας άνδρας εύρεϊν δει, τάς δέ γυναίκας σώζειν τους έχοντας». 
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άπεκρούετο εις την Ίωνίαν ώς σ/ανδαλώδες. Πράγματι αϊ νεαραί γυναίκες εν 
Σπάρτη έφόρουν κοντούς χιτώνας τάς «φαινομηρίδας» και έλάμβανον κοινήν άνα-
τροφην με τους νέους. Ό Ευριπίδης λέγει δι' αύτάς : 

αϊ ξνν νέοισιν εξερημονσαι δόμους 
γυμνοισι μηροΐς καί πέπλοις άνειμένοις 
δρόμους πολαίατρας τ' ουκ άνααχετους έμοί 
κοινάς εχονσι.. . (Άνδρομ. 297—600. 

Το περίεργον είναι δτι οι ΣοφισταΙ δεν φαίνεται να ήσχολήθησαν πολύ με το 
(ίφεμινιστικον» ζήτημα. Ήμφεσβήτουν την κατωτερότητα της γυναικός, δπως και 
την δούλου ή του βαρβάρου, ή παρεδέχοντο δτι ήτο πράγματι φυσικον γεγονός ; 
Δεν γνωρίζομεν περί τούτου. 

Σ ω κ ρ ά τ η ς . Εις τάς 'Αθήνας ό φιλόσοφος Σωκράτης, ώς παραδίδεται, 
είχε σαφή άντίληψιν του ζητήματος. "Ενα αιώνα ένωρίτερον τούτου ό Πυθαγό
ρας εις την Κάτω Ίταλίαν παρεδέχετο ισαξίους τον άνδρα και την γυναίκα. Ό 
γάμος έθεωρήθη υπό τούτου ιερός καί οι σύζυγοι ειχον τα 'ίδια δικαιώματα. Ό 
Σωκράτης, δπως καί ό Πυθαγόρας, αναγνωρίζει το αυτό δικαίωμα εις την μη
τέρα καί εις τον πατέρα επί των τέκνων, μάλιστα δέ καί επί «χαλεπής» μητρός. 

Ό Σωκράτης διακηρύττει δτι αρετή είναι μία καί εις τον άνδρα καί εις τήν 
γυναίκα 3 2 . Ά π ο τ ί ε ι τιμήν εις τήν μεγάλην εύφυίαν της 'Ασπασίας καί αϊ άπλαΐ 
ασκήσεις μιας άκροβάτιδος παρακινούν τούτον να ε'ίπη, δτι ή γυναικεία φύσις εις 
ουδέν είναι κατωτέρα του ανδρός εις τρόπον ώστε είναι δυνατόν να διδάξη τις 
τήν γυναίκα πάντα δσα επιθυμεί να γνωρίζη. ' Η θεωρία αΰτη είναι αληθές δτι 
δέν έπεκράτησεν. 

' Α θ ή ν α ι . Ή 'Ασπασία εισήγαγε τον συρμον δια τάς εταίρας να άφοσιώ-
νωνται εις τήν ρητορίαν καί τήν φιλοσοφία^, κατά συνέπειαν δέ πολλαί εκ των 
πλέον πεπαιδευμένων γυναικών της Ε λ λ ά δ ο ς ανήκουν εις τήν τάξιν τών εταίρων. 
Βραδύτερον πολλαί νέαι καί κυρίαι της εντίμου κοινωνικής τάξεως έχρησιμο-
ποίουν τον ελεύθερον χρόνον των εις τήν άνάγνωσιν Ιργων φιλοσόφων καί ποιητών 
καί έλάμβανον, αν οχι δημοσίως τουλάχιστον Ιδιωτικώς, έκπαίδευσιν από ειδικούς 
διδασκάλους. Εις τάς 'Αθήνας δμως του Ε' αιώνος £έν υπήρχε παιδευτήριον δια 
νεανίδας αριστοκρατικών οικογενειών άνάλογον εκείνου, τον όποιον διηύθυνεν ή 
ποιήτρια Σ α π φ ώ εις τήν Αέσβον κατά τάς αρχάς του Σ Τ ' αιώνος, ώς είπομεν 
ανωτέρω. 

'Αντιθέτως πολλάς φοράς εις τάς 'Αθήνας αί γυναίκες τών πολιτών δέν είχον 
περισσότερα πολιτικά καί νομικά δικαιώματα άπο τους δούλους. ΕΙχο* απολέσει 
τον σπουδχΐον ρόλον, τον όποιον έ'παιζον εις τήν Μινωϊκήν κοινωνίαν καί τον 
όποιον εν μέρει διετήρησαν, ώς φαίνεται, κατά τήν όμηρικήν έποχήν. Έ ν τούτοις 
ή ΰπανδρος 'Αθηναία, αν καί περιωρισμένη εντός του οϊκου, κυβερνά τουλάχιστον 
τούτον μέ απόλυτον έξουσίαν, δταν βεβαίως δέν εμποδίζεται υπό του κυρίου αυτής. 

'Ανήλικος άπο γεννήσεως μέχρι θανάτου ή γυνή ύπανδρευομένη άλλάσσει απλώς 

32. Πρβλ. Ξενοφ. Οίκον. Ill, 14: «0 !ς δέ σύ λέγεις άγαθάς εϊναι τάς γυναίκας, ώ Σώ-
κρατες, ή αυτοί ταύτας έπαίδευσαν ; Ουδέν οίον το έπισκοπεΐσθαι, συστήσω δέ σοι έγώ καί 
Άσπασίαν, ή έπιστημονέστερον έμοϋ σοι ταΰτα πάντα επιδείξει, νομίζω δέ γυναίκα κοινωνον 
άγαθήν οΐκου οί5σαν πάνυ άντίρροπον είναι, τφ άνδρί έπί το αγαθόν». Πρβλ. Πλάτων Μενέξ. 
236 Β κ. εξ. Άριστοφ. Έκκλησ. 214—228. Βλ. L. Β. De Fouquilieres, Aspasie de Milet, 
Paris 1882. F. A. Wright, Feminism in Greek Literature from Homer to Aristotle. 
New York 1923. βλ. κατωτ. σ. 110. 
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κηδεμόνα 3 3 . Χωρίς να είναι κεκλεισμένη διά κλειδός, κατά την άνατολικήν συνή-
θειαν, ζή περιωρισμένην ζωήν. Σπανίως εξέρχεται τής οικίας της. Δύναται, εφ' 
δσον συγκατατίθεται è σύζυγος και κύριος της, -να έξέλθη, ώς προανεφέρθη, συ
νοδευομένη άπο μίαν ή δύο θεραπαινίδας, δια να μεταβή εις το λουτρόν, να έπι-
σκευθή τους γονείς της, να παραστή εις τίνα έορτήν γυναικών, λόγου χάριν τα 
Θεσμοφόρια 3 4 . Δύναται επίσης να μεταβή συνοδευομένη άπο τον σύζυγόν της εις 
θυσίαν, ή πομπήν, ή θεατρικήν παράστασιν. Ό Πλάτων λέγει (Νόμ. Β', 628 D) 
δτι αί «πεπαιδευμέναι» γυναίκες προετίμων την τραγωδίαν και οχι την κωμωδίαν. 
Άπηγορεύετο επίσης να λαμβάνουν μέρος εις άσεμνους θρησκευτικάς τελετάς. Αί 
γυναίκες δέν μεταβαίνουν εις την άγοράν. *0 γυναικωνίτης είναι δια την γυναίκα 
το βασίλειόν της και σχεδόν ή φυλακή της. 'Η φροντίς του «νοικοκυριού» είναι 
πάσα ή γνώσις, πάσα ή αρετή, πάσα ή ευτυχία της. 

Ή γυνή έχει ώς καθήκον προ παντός να δώση τέκνα εις τον σύζυγόν της και 
να άναθρέψη ταΰτα, « τ η ν π α ι δ ο τ ρ ο φ ί α ν», να φροντιζη τήν ο'ικίαν της, 
« τ ή ν θ ε ρ α π ε ί α ν», τέλος να διευθύνη τάς εργασίας τών υπηρετριών, κρα
τούσα ακριβή λογαριασμον και έπιμελουμένη το χρηματοφυλάκιον, δπου εύρίσκον:ο 
τά χρήματα, « τ ή ν τ α μ ε ί α ν», βαρεΐαν άποστολήν, πλήρη εργασίας καί αύ-
ναπαρνήσεως. 

Θ ο υ κ υ δ ί δ η ς . Ό Θουκυδίδης (Β, 53) δίδει τήν έξήγησιν δια τήν έλευ-
θερίαν, ή οποία ήλλαξε τα ήθη του Δ' αιώνος και τα αποτελέσματα, τα όποια 
είχεν, ώς προς τήν ήθικήν του λαοΰ ό Πελοπονησιακος πόλεμος. Διότι πολλοί, 
οίτινες προηγουμένως άπέκρυπτον τήν έπίδοσίν των εις αθέμιτους ήδονάς, έπεδί-
δοντο ήδη εις αύτας χωρίς ούδεμίαν επιφύλαξιν. Πολλά! γυναίκες απέκτησαν ελευ
θέρας συνήθειας κατά το παράδειγμα τών γυναικών της Σπάρτης, αί οποΐαι εζων 
κα! άνεμειγνύοντο μέ τους άνδρας. Δια τοΰτο έθεσπίοθη ή αρχή του γ υ ν α ικ ο-
ν ό μ ο υ (Άριστ. Πολιτ. Σ Τ ' 15, 1299a) του οποίου ή άρμοδιότης συνίστατο 
κυρίως εις τήν έπίβλεψιν της συμπεριφοράς τών γυναικών, του περιορισμού της 
πολυτελείας, πράγμα το όποιον είχεν απασχολήσει εις τό παρελθόν κα! τον Σόλωνα. 

' Α ρ ι σ τ ο φ ά ν η ς . Το πνεύμα τοΰτο αποδίδει ή Πραξαγόρα είς τήν κωμω
δίαν «Έκκλησιάζουσαι» (214—228) του 'Αριστοφάνους, οπού κατηγορεί τήν ήσυ-
χον προσήλωσιν εις τήν παράδοσιν. Βεβαίως δέν είναι δυνατόν να χρησιμοποιώ-
μεν τάς μαρτυρίας του Αριστοφάνους διά τήν γνώσιν της ζωής, τών γυναικών, 
διότι δέν γνωρίζομεν πάντοτε μέχρι ποίου σημείου τελειώνει ό πίναξ τής πραγμα
τικής ζωής κα! άπο ποίου αρχίζει το κωμικόν. Εις τάς «Θεσμοφοριαζούσας» έπ! 
παραδείγματι ό χορός λέγει : 

''Αλλ" ου γαρ εστίν αναίσχυντων γυναικών 
ουδέν κάκιον εις άπαντα πλην αρ' ει γυναίκες (531—532) 

ολίγον δέ κατωτέρω (785—845) υπάρχει ανάλογος μομφή. Παρ' δλα ταΰτα τοΰτο 
δέν αποτελεί άπόδειξιν τοιαύτην, ώστε να συμπεράνωμεν, δτι ό 'Αριστοφάνης 
στρέφεται εναντίον τών γυναικών. Διότι ό ποιητής δ,τι κάμνει είναι μόνον ποικι
λία μομφών τίνων, τάς οποίας είχε λάβει άπο τήν άττικήν ποίησιν. Διά τούτου 
επιθυμεί νά δημιουργήση έντύπωσιν εις το άνδρικον άκροατήπιον, το όποιον ήτο 
έπηρεασμένον εκ δραματικών κα! ρητορικών ακροαμάτων κα! παραστάσεων. Αι 
γυναίκες ε'ίτε φέρουν ατομικά γνωρίσματα, εΐτε είναι διαφορετικά οντά. Παραπο-
νοΰνται διά τήν άσθενικότητά των, άλλα τοΰτο είναι 'ίδιον γνώρισμα τών κωμω-

33. Πρβλ. G. Glotz, Histoire Grecque τ. II, Paris, 1948, μετάφρ. Τ. Τσαβέα τ. II, 
σσ. 484 κ. εξ. 

34. Πρβλ. Ψευδό—Δημοσθ. Κατά Καλλικλέους, 23. Άριστοφ. Έκκλησ. 214—222. 
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διών. Άλλα δι' αυτής της γυναικείας αδυναμίας προέρχεται το δπλον, το όποιον 
φέρει σπουδαία αποτελέσματα. Τούτο δε εκφράζεται εις την Λυσιστράτην. 

Ξ ε ν ο φ ώ ν . Ό Ξενοφών εις τον «Οίκονομικόν» του θέτει εις το στόμα του 
Ίσχομάχου συγκινητικήν φρασιολογίαν, σχεδόν πατρικήν, σχετικώς προς τήν σύ-
ζυγον, ή οποία πρέπει να είναι ή βασίλισσα του οϊκου του. Ό σύζυγος έχει κα
θήκοντα έναντι εκείνης, ήτις παρέχει eie αυτόν τα πάντα. Άλλα τήν ήθικήν αυ
τήν στηρίζει έπί της άνισότητος των φύλων. Ή νεαρά σύζυγος έ'χει να φέρη εις 
πέρας ίσαξίαν έργασίαν, όπως ό άνδρας και έκαστος επιτελεί 'ίδιον έ'ργον του 
οποίου ή άμεσος έκτέλεσις εξασφαλίζει τήν εύημερίαν του οίκου. Ή καλή διοί-
κησις του οίκου, ή επιστασία τών θεραπόντων και αί οίκιακαί άσχολίαι είναι εκ 
των κυριωτέρων καθηκόντων της οίκοδεσποίνης. Έ ν συνεχεία εάν ό θεός δωρήση 
τέκνα εις αυτούς, πρέπει άπο κοινού ό πατήρ καί ή μήτηρ να αποφασίζουν δια τήν 
καλλίστην άνατροφήν, διότι τα τέκνα αποτελούν κοινον αγαθόν και αυτά είναι οι 
καλύτεροι βοηθοί «αρωγοί» καί αί ελπίδες διά τα «γηρατειά» των. 

Κατ' αρχάς είναι πιθανόν ό Ξενοφών να συνέλαβε το θέμα εντελώς οικονομι
κώς, ήτοι ως αΰξησιν της περιουσίας, είρηνικήν έργασίαν καί πολλαπλασιασμον 
εσόδων. Άλλα παρ' δλα ταύτα εις τάς οδηγίας αύτοΰ ενυπάρχει ανεπτυγμένη έκ-
τίμησις καί διάθεσις προστασίας της συζύγου καί μητρός. "Αλλωστε ή νεαρά γυνή 
άντιπροσωπεύουσα το ίδανικον «της παιδείας» τών χρόνων εκείνων, άρνητικον δι' 
αυτήν, ουδέν είχε μάθει προ του γάμου της, δια τοΰτο καί ανέλαβε να διδάξη 
ταύτην ό Ίσχόμαχος : « πότερα αυτός σύ έπαίδευσας τήν γυναίκα ώστε είναι 
οίαν δει ή έπισταμένην έλαβες παρά του πατρός καί της μητρός διοικεΐν τα προ
σήκοντα αύτη. Καί τι αν, εφη, ώ Σώκρατες, έπισταμένην αυτήν παρέλαβον, ή 
έτη μεν οΰπω πέντε-καίδεκα γεγονυΐα ήλθε προς έμέ, τον δ' έμπροσθεν χρό\ον 
έζη υπό πολλής επιμελείας δπως ώς ελάχιστα μεν δψοιτο, ελάχιστα δ' άκούσοιτο, 
ελάχιστα <3' ερατο;ζ5. Το τελευταΐον τούτο άπετέλει το ίδανικον της «σωφροσύ
νης» κατ' έκείνην τήν έποχήν. 

Έ ν συνεχεία δ Ίσχόμαχος λέγει εις τήν σύζυγόν του ori : «εγώ τε σε έξελε-
ξάμην καί οι σοι γονείς.. . . ». Πράγματι, ώς καί άπο άλλας πηγάς άρυόμεθα, ό 
κ ύ ρ ι ο ς τής κορασίδος, ό πατήρ, ό αδελφός ή τέλος δ νόμιμος κηδεμών της 
έξέλεγε τον άνδρα, τδν όποιον θα ύπανδρεύετο καί δι' αύ:ήν άπεφάσιζε χωρ }ς 
αυτή 3<5 να ερωτάται 

35. Ξενοφ. Οίκ. VII, 5, 3λ. L. S t r a u s , Xenophon's Socratic discourse. I t h a c a and 

London 1970, σ. 140. Πρβλ. Ή σ ί ο δ . "Εργ. καί Ή μ . 699—701. «Παρθενικήν δε γαμεϊν, ως 

κ' ήθεα κεδνά διδάξης / Τήν δέ μάλιστα γαμεϊν, ή τις σέθεν έγγύθι ναίει, / πάντα μάλ' άμφίς 

ίδών, μη γείτοσι χάρματα γήμης». Πρβλ. Εύριπ. Ί π π ό λ . 640 κ. εξ. «σοφήν σε μισώ" μή γαρ 

έν γ ' έμεϊς δόμοίς / εΐη φρονούσα πλείον' ή γυναίκα χρή ' το γαρ κακοϋργον μάλλον έντίκτεί 

Κ ύ π ρ ι ς / έ ν ταΐς σοφαΐσιν.. .» Έλέν . 1949. 

36. Πρβλ. Ναυμάχ. εις Στοβ. Έκλογ. Δ', XXIII, 7, σ. 570 (Hense) . ( = Γαμικά πα

ραγγέλματα) : Έ σ τ ω σοι πόσις ούτος, ον αν κρίνωσι τοκηες». Πολλάκις οχι μόνον αί γυναί

κες άλλα καί οί άνδρες δεν εΐχον έλευθερίαν εκλογής, πρβλ. Δημοσθ. Περί Βοιοιτοΰ II, 12—13. 

Παρ' δλα ταϋτα δ 'Ηρόδοτος (ΣΤ', 122) αναφέρει τήν ασυνήθη ένέργειαν ενός 'Αθηναίου του 

Σ τ ' αιώνος, ήτοι να έπιτρέψη εις τάς θυγατέρας του τήν έλευθέραν έκλογήν συζύγου. Τοϋτο 

ϊσως άπετέλει σπαν(αν έξαίρεσιν τήν οποίαν χωρίς ρητώς να λέγη ό ιστορικός, φαίνεται να 

έθαύμαζε : «Καλλίεω δέ τούτου άξ'.ον πολλαχοϋ μνήμην εστί πάντα τινά έ'χειν . . τοϋτο δέ 

κατά τάς έωυτοΰ θυγατέρας έούσας τρεις οΐός τις άνήρ έγένπτο' επειδή γαρ έγένοντο γάμου 

ώραΐαι, έδωκε σφι δωρεήν μεγαλοπρεπεστάτην έκείνησί τε έχαρίσατο' έκ γαρ πάντων τών 

'Αθηναίων τον ίκάστη έθέλοι άνδρα έωυτη έκλέξασθαι, έδωκε τούτω τω άνδρί*. 
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Γ ά μ ο ς . Παρά την ελλειψιν ελευθερίας εκλογής ό γάμος ή το αποκλειστικός 
σκοπός πάσης νεανίδος καί των γονέων της. Πριν από τον γάμον ελάμβανε χ ω 
ράν «εγγύησις», τρόπον τινά εμπορική πράξις με την σύναψιν γαμήλιου συμβο
λαίου μεταξύ του μνηστήρος και του πατρός τής κορασίδος, εις το όποιον ό κα
θορισμός της προικός άπετέλει το ουσιώδες τμήμα. Ό γάμος προητοιμάζετο δια 
θρησκευτικών Οεσμίων άπό τής προηγουμένης ημέρας της τελετής του γάμου καί 
συνωδεύετο επίσης δια παρομοίων στερουμένων όμως νομικού χαρακτήρος. Ή 
έγγύησις έδίδετο πλησίον του οικογενειακού βωμού. Ό γάμος απαιτεί -την μετα-
φοράν τής μνηστής εις την οικίαν του μνηστήρος' αύτη ή πομπή άπετέλει το κυ-
ριώτερον μέρος τής τελετή*:. Πολλοί γάμοι έτελουντο κατά τον έ'βδομον μήνα, τον 
Γαμηλιώνα, άφιερωμένον εις τήν "Ηραν. θεάν προστάτιδα του γάμου. Πρώτον 
προσέφερον κατά τήν τελετήν θυσίας είς τάς θεότητας, αϊ όποΐαι έπροστάτευον τον 
γάμον. Αύται ήσαν : ό Ζευς, ή "Ηρα, ή "Αρτεμις, ό 'Απόλλων καί ή Πειθώ" ήκο-
λούθη δε το λουτρόν τής νύμφης. 

Ουδέν δμως εκ τών ειδών του γάμου, τα όποια γνωρίζομεν, φαίνεται νά εχη 
ως προορισμον να καθιέρωση κατά αίσθητόν τρόπον τήν έσωτερικήν ενωσιν τών 
συζύγων* αντιθέτως τό πάν αποβλέπει είς τήν εύτυχίαν του ο ί κ ο υ , τής μι
κρός δηλαδή κοινωνικής καί θρησκευτικής κυψέλης, ήτις θά άποτελέση ττν νέαν 
έστίαν. 

'Αναμφιβόλως οι θεσμοί του γάμου δέν είναι άδιάλυτοι. Ά λ λ α καί ενταύθα ό 
νόμος εΚαι υπέρ του ανδρός. Ό αθηναίος βλέπει τήν γυναίκα του ως μητέρα τών 
τέκνων του καί ως οίκοκυράν τής οικίας του καί ουδέν περισσότερον τούτου 3 7 . 

Μετά τάς διαταγάς του πατρός ή κορασίς έτέλει υπό τάς διαταγάς του συ
ζύγου. Πρέπει νά £χωμεν υπ' δψιν δτι το δίκαιον τής πολιτείας έ'παυεν ισχύον 
προ τής θύρας τής οικίας. Εις τήν Ρώμην ό σύζυγος είχεν δικαίωμα ζωής καί 
θανάτου. Δια τάς 'Αθήνας δέν είναι γνωσταί αϊ λεπτομέρειαι τών κυρίων του οί
κου. 'Αλλ' οπωσδήποτε δέν συνέβαινεν τοΰτο. Ή νομική κατοχύρωσις του γάμου 
ήτο υποτυπώδης. 'Αλλά εν όψει τής συστάσεως καί τής νομικής θέσεως του γ ά 
μου έκπλησσόμεθα σήμερον εκ τής περιγραφόμενης οικογενειακής τάξεως, διότι 
έ'χομεν τήν τάσιν νά βλέπωμεν δτι επί μεν του κυρίου του οϊκου παντοδυναμίαν 
καταλήγουσαν είς αύθαιρεσίαν καί δσον άφορα δε είς τήν θέσιν τής γυναικός σαφή 
ύποδούλωσιν. 

Τ ά τ έ κ ν α . "Εκαστος πολίτης ένυμφεύετο δια νά απόκτηση τέκνα. "Ηλ
πιζε δε δτι ταΰτα οχι μόνον θά φροντίσουν αυτόν, άλλα τό κυριώτερον θά κηδεύ-
σουν τούτον συμφώνως προς τα έ'θιμα καί θά συνεχίσουν μετά τον θάνατον αύτου 
τήν οίκογενειακήν λατρείαν. "Η βασική λοιπόν αιτία του γάμου ήτο θρησκευτική. 
"Ερχονται είς γάμον πρώτον δια νά αποκτήσουν άρρενα τέκνα, τουλάχιστον εν, το 
όποιον θά συνέχιση τήν οϊκογένειαν καί θά εξασφάλιση δια τον πατέρα του τήν 
λατρείαν, τήν οποίαν αυτός ό 'ίδιος προσέφερεν εις τους προγόνους του—λατρεία, 
τήν οποίαν έθΐώρουν άπαραίιητον διά τήν εις τόν άλλον κόσμον εύδαιμονίαν τών 
τε£ν ώτων. 

'Αλλά καί περί τών γεννωμένων τέκνων, ό πατήρ είχε δικαίωμα νά εκθέση, 
ή νά πωλήση ταΰτα 3 8 . Είναι γνωστός ό ελληνικός μΰθος του Οιδίποδος. "Ιδιαιτέ-

37. Πρβλ. Δημοσθ.Κατα Νεαίρας 122 : «τάς μέν γάρ ε τ α ί ρ α ς ήδονης ενεκ' εχομεν, 
τάς δε π α λ λ α κ ά ς καθ' ήμέραν θεραπείας τοϋ σώματος, τάς δε γ υ ν α ί κ α ς τοϋ 
παιδοποιεΐσθαι γνησίως καί τών ένδον φύλακα π^στήν εχειν». 

38. Πρβλ. Πλάτων Πολ. Ε', 460, Β - D, Πρβλ. επίσης T. Kock, Comicorum At.'ico-
rum fragmenta II, L. Ποσειδίππου άπόσπ. 11. Τακιτ. Hist. V, 9. Apul. Metam. Χ, 23. 
Λουκ. Έταΐρ. διάλογ. 2. Wal. Maxim. IV, 4. Βλ. Thalheim, έν Pauli Wissowa, R. E. V, 
1965, σσ. 2012 κ. «ξ. 
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ρως έξετίθεντο τά θήλεα τέκνα μ·ας οικογενείας. "Οταν δμως ή κορασίς Sta ποι
κίλων θεσμίων καί καθαρμών, άνεγνωρίζετο υπό του πατρός μετά την γέννησίν 
της, άνετρέφετο εις αυστηρώς κεχωρισμένα της υπολοίπου οικογενείας διαμερί
σματα. Δια τα πρώτα καθήκοντα εφρόντιζεν εΐτε ή ιδία ή μήτηρ, εϊτε μία ηλι
κιωμένη θεραπαινίς υπό την επίβλεψιν τ η : μητρός. Παρόμοιον συνηθίζετο και εις 
την Ρώμην 3 9 . 

Οί ελληνικοί γάμοι δεν ήσαν καθόλου γόνιμοι δια δύο λόγους : α) διότι οι 
άνδρες εζων καί έκτος της οικίας και β) διότι έφοβοΰντο ένεκα εγωισμού καί 
πτώχειας να έ'χουν πολλά τέκνα και να μοιρασθή ή πατρική περιουσία εις πολλούς 
κληρονόμους καθ' όσον ο υ τ ω θ ά διεσπατο εις μικρούς κλήρους. Ό ' Η σ ί ο δ ο ς λέγε ι : 

Μονογενής δε τΐάις εϊη πατρώων οίκον 
φεοβέμεν ώς γάο πλούτος άέξεται εν μεγάροισι 

( Έ ρ γ . κ α ί ' Η . 3 7 6 - 7 7 ) . 

Καί ό Πλάτων επαναλαμβάνει ώς ήχώ του προηγουμένου (Νόμ. ΙΑ ' 930 D) : 

« . . . παίδων δε ικανότης ακριβής appfjM καί θήλεα έ'στω τ ω νόμω». 
Έ ξ άλλου δεν ειχον τήν αυτήν μοΐραν τα άρρενα καί τα θήλεα τέκνα, ώς εϊ-

πομεν ανωτέρω. Κωμικός τις ποιητής λέγει : ενα υίον πάντοτε ανατρέφει τις, ακόμη 
καί εάν είναι πτωχός, μίαν κόρην όμως εκθέτει έστω καί αν είναι πλούσιος. 

Ά σ χ ο λ ί α ι κ ο ρ α σ ί δ ω ν . Περί τών παιγνίων των παίδων παρέχονται 
πολυάριθμοι μαρτυρίαι άπο αττικά αγγεία καί τερρακότας, είναι δέ ταΰτα παρό
μοια, με τα παίγνια τών άλλων λαών 3 9 α . Ή πνευματική των κατάρτισις έξηρ-
τατο ευρέως από τα πνευματικά ενδιαφέροντα της μητρός. Παρά ταύτα δεν πρέπει 
να φανταζόμεθα πολύ ύψηλον το έπίπεδον. Βιβλία μετά δυσκολίας άνευρίσκοντο καί 
αϊ πλεϊσται véat έλάμβανον βασικάς μόνον γνώσεις δια τήν άνάγνωσιν, τήν γρα-
φήν καί τήν άρίθμησιν. Βασικώς αί ατθίδες συνήθιζον εις τάς καΟημερινάς εργα
σίας του οίκου, αί όποΐαι περιελάμβανον τήν έτοιμασίαν τροφής καί ενδύσεως, 
ύφαντικήν, κατεργασίαν έρίου, το πλύσιμον καί τήν ξάνσιν. Ε π ί σ η ς προσετίθετο 
ή επιμέλεια τών «άσπρορούχων» καί ή ετοιμασία τών ενδυμάτων δλων τών ενοί/ων. 

Μετά τάς εργασίας της ημέρας, εάν έ'μενεν ολίγος χρόνος, αί θυγατέρες έκά-
θηντο εις το προαύλιον της οικίας δια να μάθουν χορον καί μουσικήν, κατά τάς 
απαιτήσεις της θρησκευτικής ζωής. Τον οίκον σπανίως έγκατέλειπον 4û καί τούτο 
μόνον δια να μεταφέρουν ύδωρ τήν πρωίαν καί τήν έσπέραν, δια νά συμμετάσχουν 
εις τελετήν κηδείας ή θρησκευτικήν έορτήν 4 1 . Παραμονή καί συζήτησις προ της 
θύρας του οίκου εθεωρείτο ηθικώς καί αίσθητικώς αποκρουστική. Αί ΰπα\δροι γυ-

39. Πρβλ. Ρ. Rüssel, Sparte (È. de Boccard, 1939), W. Jaeger. Paedeia, Die for
mung der Griechischen Menschen, Berlin 1936. Η. I. Marrou, Histoire de l'éducation 
dans Γ antiquité. Paris 1948. F. Buffiere. Les Mythes d' Homere et la pensée grecque. 
Les Belles lettres, Paris 1956. R. Flaceliere, La vie Quotidinne en Grèce au siècle Pe
ricles. Paris 1959. 

39α. Α. Χριστοφιλοπούλου, Σχέσεις μεταξύ γονέων καί τέκνων κατά το βυζαντινον δί
καιον μετά συμβολών εις το άρχαΐον καί το έλληνιστικόν. 'Αθήναι 1959. 

40. Πρβλ. Μενανδρ άπόσπ. 546, (Kock) : «Τους γαρ γαμέτης δρους υπερβαίνεις, γύναι, / 
δια την αύλαν λίαν' δρος γαρ αΰλειος θύρα / ελευθέρα γυναικί νενόμιστ' οικίας. / το δ' επι-
διώκειν εις τε τήν όδον τρέχειν / ετι λοιδορουμένην, κυνός εστ' έργον, 'Ροδή». 'Επίσης πρβλ. 
Στοβ. Έκλογ. Δ' XXIII, 11, σ. 574, (Hense) 

41. Πρβλ. Λυσ. 'Υπέρ Έρατοσθ. φόνου άπολογ. 7—8 και 20 (ό εραστής έγνώρισε γυ
ναίκα ΰπανδρον εις κηδείαν τίνα). Βλ. P. Roussel, La famille athénienne. Lett. D' Hum. 
9, 1950, σσ. 5-59, 



- 1 0 8 -

ναΐκες δυσκόλως εξέρχονται της έξοίτερικής θύρας της οικίας των, αϊ δέ θυγατέ
ρες ετι περισσότερον δεν ένεφανίζοντο σχεδόν ούτε εις τήν έσωτερικήν αύλήν, εφ' 
ôsov έπρεπε νά ζουν μακράν από τα βλέμματα των ανδρών, ακόμη καΐ της ιδίας 
των οικογενείας. 

Ή μόνη κανονική ευκαιρία δια να εξέλθουν αί κόραι της οικίας ήσαν αϊ θρη-
σκευτικαί έορταί, ως βλέπομεν εις τήν ζωφόρον τών Παναθηναίων του Παρθενώ
νος (πίναξ VIII) «2. 

42 "Αριστα συμπεράσματα δια τήν μελέτην ημών δυνάμεθα νά έξαγάγωμεν έκ της λε

πτομερούς περιγραφής της ζωφόρου του Παρθενώνος. Ό Φειδίας εις τήν πομπήν παρέστησε 

μεγαλοπρεπώς τήν σεμνότητα τών νεαρών κορασίδων, τήν ζωηρότητα τών εφήβων και τήν 

άξιοπρέπειαν τών γερόντων δι' αρμονικής κομψότητος πανταχού, έπιθυμών νά αίσθητοποιήση 

με ίδιαίτερον τόνον τον χαρούμενον έορταστικον παλμον τών έφηβων της υπαίθρου. "Ηδη εΐ-

χον περιγράψει τοϋτο αί μετόπαι, έ'νθα εικονίζονται αϊ 'Αμαζόνες καί οί μυθικοί ϊπποι των. 

Ή παράστασίς 'έχει ρυθμόν εύγενικον και | ή αρμονία της συνθέσεως διακρίνεται δια εξοχον 

τέχνην, δυναμένην να συνδυάζη το αληθές με το ίδανικόν. Αυτή ή τελετή τών Παναθη\αίων 

ή πλέον επιφανής της πόλεως άπήτει σύνθεσιν τυπικώς έπίσημον προοχεδιασμένην της διακο-

σμήσεως τών μετοπών. Ένταΰθα ή πομπή μιμείται αυτήν τήν λιτανείαν με ίσορροπίαν και 

γενικώς μέ οίκονομίαν ή αί προηγούμεναι παρελάσεις. Τήν παρουσίαν δημιουργικού πνεύμα

τος, πρέπει να άναζητήσωμεν εις τάς κινήσεις επαναλαμβανόμενος εντός τυπικών θεμάτων, 

τά όποια επανέρχονται περιοδικώς χωρίς να διαταράσσουν τήν άρμονίαν τοϋ συνόλου. 'Από 

έκάστην γωνίαν μία χαριτωμένη πομπή κατευθύνεται προς το κέντρον. Είναι πρώτον νεαραί 

παρθένοι μέ έορταστικάς ενδυμασίας φέρουσαι ιερά αντικείμενα, φιάλας, οίνοχόας, αγγεία αρω

μάτων ή κυκλικά καθίσματα δια να λάβουν θέσιν μεταξύ τών θρησκευτικών αρχόντων. Ό 

Καλλιτέχνης απέφυγε να δείξη αύτας καθημένσς, όπως έγένετο δια τους ούρανίους προσκε

κλημένους. Ό πέπλος αφιερωμένος εις τήν Άθηνάν παριστάνεται έτι δεδιπλωμένος. Γνωρί-

ζομεν οτι ήτο θαυμασίως κεντημένος και παρίστα τάς νίκας τής πολιούχου θέας κατά τών 

Γιγάντων. Ή πολιούχος Παρθένος διακρίνεται μέ τήν χαρίεσσαν νεότητα της διαφέρουσα τής 

"Ηρας—Δεσποίνης, ήτις κάμνει τήν γαμήλιον χειρονομίαν τής Άποκαλύψεως. Οί θεοί έ'χουν 

έστραμμένα τα βλέμματα προς τήν άφιξιν τής πομπής. Ή παράστασις τής προσφοράς του 

δεδιπλωμένου πέπλου παρομοιάζεται μέ προσφοράν θυσίας. 'Επί κεφαλής τής πομπής διακε

κριμένη ομάς αποτελείται άπο νέας κόρας αί όποϊαι βαίνουν ανά δύο έκ τής δεξιάς πλευράς 

καί χωρίζονται εξ ενός δωρητοϋ. Εικονίζεται μεταξύ άλλων (πλάξ 6) δρθία τις φοσιογνωμία 

ευκάμπτου 'παραστάσεως, τής τεχνοτροπίας τοϋ Πολυκλείτου, μέ τον χαρακτηριστικον ρυθμόν 

κινήσεως, τόν όποιον υπογραμμίζει ή πυκνή πτύχωσις τής έσθήτος τοϋ κάτω μέρους τοϋ σώ

ματος. Άντίθεσις υπάρχει εις τήν θαυμασίαν πλάκα (7, Louvre) τών έργατίδων, δπου το 

σχέδιον είναι στατικόν καί άρμονικόν. Άναγνωρίζομεν είς τάς άριστοκρατικάς αύτάς μορφάς,— 

τόσον προσφιλείς εις τον Καλλιτέχνην—τάς προτιμήσεις τοϋ Περικλέους. Πόσον συγκινητικαί 

καί δυναταί, ζωνταναί συγχρόνως καί ίδανικαί, Αί νέαι κόραι βαδίζουν μέ τάς χείρας κενάς 

καί ρυθμόν ήδύν καί εύγενικόν (βλ. M. Collignon Le Par thenon, L' histoire Γ Architecture 

et la sculpure. Paris 1914, σσ. 182 κ. έξ.), τοϋ ίεροϋ πέπλου προΐστανται δι' α'ισθητικότη-

τος καλλιτεχνικής ως νά ήσαν αύται αί ΐδιαι πολύτιμα δώρα. Το παί^νιον τής εναλλαγής τών 

πτυχώσεων -των είναι πλούσιον, έκφραστικον τελειότητος καί ασύγκριτου ζωτικότητος μέ λε-

πτήν συμφωνίαν προς τά έορτάζοντα σώματα των. Ουδέν το ύπερβολικον ή το μονότονον. Αί 

έργάτιδες προχωροΰν άνά δύο μέ βήμα μεμετρημένον καί βραδύ, κύπτουσαι τήν κεφαλήν ελα

φρώς προς τά εμπρός, ένδεδυμέναι δια του αύτοΰ τρόπου 'Αλλ' ή σύνθεσ.ς αυτών ποικίλλει 

παρ' δλας τάς αρκούντως ομοιομόρφους στάσεις. Φέρουν μετά σεμνότητος καί χάριτος τον χι

τώνα μέ τάς ευθείας καί μακράς πτυχάς, ό όποιος δίδει είς αύτας τήν έμφάνισιν ευγενών 

αγαλμάτων ζώντων, έμψυχων. Είναι αί άδελφαί τών ευγενών ιππέων τής έμπροσθεν φρουράς, 

το άνθος τής θηλείας νεότητος τών 'Αθηνών. Πάσα ή παράστασις αποτελεί το καλύτερον 
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Σ π ά ρ τ η . Γνωρίζομεν o u εις την Σπάρτην πάσα ή νομοθεσία ή σχετική 
προς την οίκογένειαν και τάς σχέσεις των δύο φύλων έρρυθμίζετο υπό της επιθυ
μίας της ευγονίας 4 3 . Ό άνήρ είχε το δικαίωμα ε'ίς τινας περιπτώσεις να διώξη 
την γυναίκα του. "Η μοιχεία της συζύγου καθίστα ύποχρεωτικήν την άποπομπήν, 
επί ποινή ατιμίας δια τον σύζυγον. Συνήθης εξ άλλου αιτία αποπομπής είναι ή 
στειρότης. Τουναντίον ή σύζυγος δεν ήδύνατο να έπικαλεσθή την μοιχείαν του συ
ζύγου δια να άποστή τούτου. ' Η Μήδεια ομιλούσα ως Αθηναία ή Σπαρτιατις λέ
γει Οτι τούτο δεν ήτο τιμητικον δια την γυναίκα : 

ου γαρ ενκλεεϊς άπαλλαγαί 
γυναιξίν . . . (σ. 236). 

Εις τήν Σπάρτην αυτοί, οίτινες παρέμενον ανύπανδροι έτιμωρουντο υπό του 
νόμου- Εις τάς 'Αθήνας δέν ύποχρεουντο υπό του νόμου να ύπανδρευθοΰν, άλλ' ή 
πίεσις της κοινής γνώμης ήτο ισχυρά, διότι οί ανύπανδροι περιεφρονοΰντο και 
κατηγοροΰντο. Οί περισσότεροι λοιπόν ένυμφεύοντο άπο θρησκευτικήν καί κοινω-
νικήν συμβατικότητα. Ό ποιητής Μένανδρος ( Έ π ι τ ρ έ π . 490 καί 651) , ό όποιος 
εζησεν εις το τέλος του Δ' αιώνος, λέγει δτι ό γάμος ήτο δι' αυτούς «άνα-
γκαΐον κακόν». 

Λ α τ ί ν ο ι . Ή γυνή κατά τους Ρ ω μ α ϊ κ ο ύ : χρόνους κατέχει διάφορον θέ-
σιν. Ό Κορνήλιος Νέπως αναφέρει δτι ουδεμία ανύπανδρος γυνή εις τήν Λακε
δαίμονα απολαμβάνει τιμών ούτε προσκαλείται εις τά συμπόσια 4 4 · 'Αντιθέτως 
πάσα Ρωμαία ήδύνατο να συμμετέχη συνοδευομένη υπό του συζύγου της εις το 
συμπόσιον. "Η αξία τιμής οικοδέσποινα, «domina», είναι κυρία του οίκου της καί 
εκτίθεται άφόβως εις τήν δημοσιότητα. Ό Λίβιος 4 5 παραδίδει δτι ή Tanaquil, σύ
ζυγος του Ταρκυνίου Π ρίσκου, έλαβε μέρος εις το βασιλικόν αξίωμα του συζύγου 
της, δταν ούτος μετενάστευσεν εις τήν Ρώμην. Μνημονεύει 4 6 επίσης δτι ό Μ. 
Πόρκιος Κοριολανος έπείσθη υπό της μητρός καί τής συζύγου του, αϊτινες ήγοΰνττο 
αποστολής γυναικών δια να μή βαδίση εναντίον τής Ρώμης. : «monumento quoque 
quod esset, templum fortunae muliebri aedifibatum dedicatumque est». Αυτή ή 
φράσις είναι τρόπον τινά Ικφρασις σεβασμού προς τήν γυναίκα ως προς σώτειραν 
τής πατρικής γής . 

Πάντα ταύτα εΐναι θρύλοι καί παραδόσεις, υπό τους όποιους πιθανώς κρύπτε
ται ιστορικός πυρήν, περί τον όποιον άνεπτύχθησαν πολλαΐ λεπτομέρειαι. "Ο,τι 
διδάσκουν αυτοί οί θρύλοι έπιβεβαιοΰται άπο τήν πολιτικήν ίστορίαν τής Ρ ώ μ η ς . 
Ή μήτηρ καί ή θυγάτηρ έχουν παντοειδείς εργασίας εις τον οίκον-, καί ιδιαιτέ
ρως έχουν τιμήν να θεραπεύουν τους Έρκείους θεούς. Τούτο το καθήκον περι
γράφει τον άρχαΐον τύπον πολιτισμού, κατά τον όποιον ή γυνή του Άρχιερέως 

σχόλιον καί το έγκώμιον διά τήν καλλονήν καί τήν καλήν διαγωγήν των. "Ως προς το σύνο 
λον ή σύνθεσις της πομπής του βορείου τμήματος είναι πλέον κομψή άπο τήν του δυτικυϋ καί 
πλέον ρυθμική άπο αυτήν τοϋ νότου. "Εννοια προοπτικής καί αντιθέσεων φωτός καί σκιας τό
σον χχρακτηρίστική εις τήν έλληνικήν τέχνην, τόσον αξιοσημείωτος επίσης εις τήν Άρχίτε-
κτονικήν, ευαίσθητος κίνησίς... (Βλ Ch. Ricard, Μ : D'archeologie grecque, τ. II. La 
sculpture. Paris 1939, σ. 468 κ. έξ. Έ π . Βλ. Χ. Τσούντα, 'Ιστορία τής 'Αρχαίας Ελληνικής 
Τέχνης,'Αθήναι 1928, σ. 228 κ. έξ.) πίνακες VIII IX. 

43. Πρβλ. Πλουτ. Λυκουρ. 15, 12. 
44. Βλ. Η. von Färber, Cornelius Nepos, München 1952, Πρβλ. Δίον. Άλικαρν. 

Β' 25, 6. 
45. Τ. Livius, Ι, 34, Ι, 35, 6 Ι, 39, 1-4. Ι, 40, 1. Ι, 41, 7. 
46. Τ. Livius, II, 34. Vili, 41, 12. 
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τοΰ «Flamen dialis» είχε να επιτέλεση σημαντικόν αριθμόν πολιτιστικών εκδηλώ
σεων παραλλήλως προς τον άνδρα της ή άπο κοινού μετ' αύτοΰ. Δια τον λόγον 
τούτον ό λαός άπέδιδεν εις το θήλυ ίδιαίτερον σεβασμόν και τιμήν. 

Θρησκευτικήν άνύψωσιν παρατηροΰμεν εις τάς Έστιάδχς. Πρόκειται περί εξ 
Παρθένων εκ τών πλέον υψηλών οικογενειών και παλαιών οίκων, εις τάς οποίας 
έναπό/ίειτο, έκτος τών άλλων καθηκόντων, ή φρονπς του θείου φωτός. Και τούτο 
δέν ήτο εύκολος εργασία, λόγω τών ποικίλων δοκιμασιών, τάς οποίας ήσαν υπο-
χρεωμέναι να υποστούν. Ή πολιτεία διέβλεπεν είς την διατήρητιν του θείου φω
τός καί εις την διαφύλζξιν υποχρεωτικών κανόνων ζωής και πολιτισμού ούσιαστι-
κήν έγγύησιν τών θρησκευτικών βάσεων της κοινωνίας. 

Αντιθέτως εις τήν Ελλάδα κατά την ιδίαν έποχήν ισχύουν άλλα ήθη. Ή 
γυνή δέν εκτίθεται είς δημοσιότητα, ως εϊδομεν ανωτέρω. Ή παρένθεσις του 
Κορνηλίου Νέπωτος υπογραμμίζεται διά τίνος φράσεως του Μ. Πορκίου Κάτω
νος 4 7 «περί δε της γυναικοκρατίας διαλεγόμενος «πάντες», είπεν, «άνθρωποι τών 
γυναικών άρχουσι ημείς δέ πάντων ανθρώπων, ημών δέ γυναίκες». 

Άλλα κατά τύχην είς τήν έλληνο-ρωμαϊκήν αρχαιότητα ή πραγματικότης της 
ζωής ήτο περισσότερον ισορροπημένη άπο δ,τι αϊ ψυχραί νομικαί παράγραφοι αφή
νουν να έννοηθή. Έκτος τούτου εχομεν σειράν φαινομένων καί παραδειγμάτων, τα 
όποια διαφωτίζουν τήν ζωήν καί τήν θέσιν της γυναικός. 'Εάν ε'ίμεθα διατεθειμέ
νοι να έμβαθύνωμεν είς τάς θρησκευτικάς καί κοινωνικάς καταστάσεις της επο
χής εκείνης το βλέμμα καί ό νους ημών πρέπει να είναι απελευθερωμένος άπο 
τάς σημερινάς παραστάσεις καί ιδεολογίας. Κατά πρώτον πρέπει να ε'ίμεθα σαφείς 
μέ το δτι άνήρ καί γυνή είχον τά αυτά καθήκοντα καί υποχρεώσεις, ή έκπλήρω-
σις τών οποίων έ'φερε τον ενα πλησίον του άλλου. Ό γάμος θεωρείται ως ζώσα 
κοινωνία δύο ανθρώπων. Τά τέκνα είναι ή έγγύησις διά τήν συνέχισιν της οικο
γενειακής λατρείας. Τούτο δυνάμεθα να συναγάγωμεν επί πλέον έκ της μελέτης 
εικόνων έκ τοίχων ή καί δαπέδων οικιών. Γνωρίζομεν τελετάς καί «μυστήρια» 
έζωγραφισμένα είς υπολείμματα οικιών διασωθέντα εν Δήλω καί Πομπηία καί εί-
κονίζοντα αυτήν τήν λατρείαν. 

Φ ι λ ό σ ο φ ο ι . Τήν απόλυτον ίσοτιμίαν τών δύο φύλων, ως άνοιτέρω ελέχθη, 
διεκήρυξεν ό Πυθαγορισμός. 'Αλλ' ή σπάνις τών αρχαίων πηγών περί του ιδρυτού 
καί τών θεωριών του καθίστα το πρόβλημα πολύπλοκον. Αϊ περί της θέσεως της 
γυναικός είς τήν Σχολήν έκ τών μεταγενεστέρων πυθαγορικών κειμένων είναι πο
λύτιμοι 4 8 . Αί διάσημοι οπαδοί του Πυθαγόρου είναι γνωσταί ως «Πυθαγόρειαι 
γυναίκες», ήκμασαν οχι μόνον είς τήν Μεγάλην 'Ελλάδα άλλα καθ' δλην τήν Ικ-
τασιν χρονικώς καί τοπικώς του ελληνικού χώρου. Τά έ*ργα των συνετέλεσαν είς 
τήν διάσωσιν ικανών πυθαγορικών θεωριών, ή σύζυγος δέ καί διάδοχος του Πυ
θαγόρου είς τήν Σχολήν Θεανώ θεωρείται ως «ή πρώτη φιλοσοφήσασα γυνή))' 
άποσπάσμαμα τών έργων της απηχούν λεπτήν φιλοσοφικήν καί φιλολογικήν παι-
δείαν. Αί ύψηλαί ίδέαι τών Πυθαγορείων περί γάμου, άφοσιώσεως καί πίστεως 
αμφοτέρων τών συζύγων ώς καί περί ανατροφής τών τέκνων προκαλούν τον θαυ-
μασμόν μέχρι σήμερον. 

Ό Πλάτων Ιδωκεν είς τάς ιδέας του Σωκράτους άπεριόριστον έ'κτασιν καί 
υπήρξεν ό μέγας θεωρητικός του «φεμινισμού» κατά τήν αρχαιότητα. Βεβαίως δέν 
περιωρίσθη εν τή αναπτύξει τινών έκ τών ουσιωδών απόψεων του είς τήν διδα-

47. Πλουτ. Κάτων VIII, 4—5. 
48 Πρβλ. Η. Thesleff ; The Pythagorean texts of the Hellenistic Period. Abo Aka-

demi 1965. Βλ. M. Meunier: Femmes Pythagoriciennes. Fragments et Lettres. Paris 
1932. M. Εύαγγελίδου : «Tò 2ργον τοϋ Πυθαγόρου» περ. Σωτήρ. 15, 1892, σσ. 97—108. 
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σκαλίαν της εκ Μαντινείας Διοτίμας. Έ φ ' όσον αί γυναίκες αντιλαμβάνονται την 
ύψηλήν φιλοσοφίαν, ή πνευματική κατωτερότης την οποίαν αποδίδουν είς αύτάς, 
προέρχεται άπο την έκπαίδευσιν, την οποίαν έ'λαβον. Δια τούτο διακηρύσσει δτι 
εις το άστυ του μέλλοντος, αϊ θυγατέρες θα λαμβάνουν την ιδίαν με τους υιούς 
έκπαίδευσιν. 

Ό Πλάτων έξώδευσε ίκανον χρόνον είς την Μεγάλην Ελλάδα και ένεπνεύσθη 
άπο τον σπινθήρα της πυθαγορείου φιλοσοφίας. 'Επηρεασθείς έκ της καταστάσεως 
καΐ της κοινωνικής θέσεως τής γυναικός είς τάς πυθαγορείους κοινωνίας εδέχθη 
μέλη του ωραίου φύλου εις τάς ομιλίας τής 'Ακαδημίας. Μετά τους χρόνους του 
Πλάτωνος εύρίσκομεν πολλάς γυναίκας άπησχολημένας μέ τάς σπουδας τής φιλο
σοφίας 6χι μόνον μεταξύ των 'Ακαδημαϊκών, άλλ' επίσης και είς όίλλας φιλοσο-
φικάς Σχολάς ειδικώς είς την Κυρηναϊκήν, την Μεγαρικήν και την του Επικούρου. 

Ό 'Αριστοτέλης προοεπάθησε να θεώρηση την κοινωνίαν του γάμου άπο την 
άποψιν « τ ή ς φ ι λ ί α ς » . Τ ο αυτό παρατηρείται—έκτος τινών εξαιρέσεων—είς 
τας κωμωδίας, να άξιολογήται δηλαδή ό γάμος, ώς «κ ο ι ν ω ν ί α τ ο υ β ί ο υ » , 
θεο)ρουμένη άπο δύο συμμετέχοντες δμοφρονοϋντας συζύγους" και ή αμοιβαία εμ
πιστοσύνη καί συνεννόησις, « ό μ ο φ ρ ο σ ύ ν η», εξυμνείται ώς σκοπός καΐ ευ
τυχία του γάμου. Παρ ' Ολον δμως ο τι ό 'Αριστοτέλης τόσον ωραία ομιλεί περί 
συζυγικής άφοσιώσεως, δια τούτον ή άνισότης τών δύο φύλων υφίσταται είς όλό-
κληρον το ζωϊκον βασίλειον και επομένως είναι αναγκαία καί νόμιμος είς το άστυ 
καί τήν οίκογένειαν 4 8 α . 

Έ κ τών μέχρι τοΰδε λεχθέντων ή είκών τής Έλληνίδος γυναικός, τήν οποίαν 
εμφανίζει ή φιλολογία ή ή αρχαιολογία είναι ενδιαφέρουσα. "Ισως είς τήν Ε λ 
λάδα διεμορφώθη τι, το όποιον αποτελεί θεωρίαν περί τών καθηκόντων καί τής 
αξίας τής γυναικός, δπως βλέπομεν ταύτα σήμερον. 

Ό θεωρητικός δμως «φεμινισμός», δπως έκηρύχθη υπό τής σωκρατικής Σχο
λής καί ήδραιοΰτο βραδέως υπό ίδιωτικάς συζητήσεις, δεν κατέληξε ποτέ είς τήν 
έπανάστασιν, τήν οποίαν έπηγγέλλετο. Συνέβαλεν όμως εις τήν βελτίωσιν τής κα
ταστάσεως τής γυναικός είς τήν καθ' ήμέραν ζωήν καί πραξιν. 

" Ο ρ φ ι κ ο ί . Θα πρέπει ενταύθα να όμιλήσωμεν καί διά τήν θέσιν τών 'Ορ
φικών έναντι του γυναικείου φύλου. Είς τήν ίστορίαν του 'Ορφισμού υπάρχει στοι-
χεΐόν τι, το όποιον έ'τυχε μικρας προσοχής υπό τών μελετητών. Τοΰτο είναι το 
θέμα τών σχέσεων του Ό ρ φ έ ω ς προς τάς γυναίκας. Θα ήδύνατο νά κληθή : τδ 
στοιχεΐον του μ ι σ ο γ υ ν ι σ μ ο υ είς τον μυθον του Ό ρ φ έ ω ς 4 9 . Οι 'Ορφικοί 
έφαίνοντο γενικώς οχι ευμενείς προς το γυναικεΐον φΰλον. Έ χ ο υ ν διασωθή κεί
μενα, τα όποια ούδεμίαν αφήνουν άμφιβολίαν δι' αυτήν τήν πραγματικότητα του 

48α. Πρβλ. Άριστοτ. Πολίτ. A' 1952a. 'Επίσης Α', 1254 β: «το άρρεν προς το θήλυ, το 
μεν κρεϊττον, το δέ χείρον, το μεν άρχον, το 8έ άρχόμενον» καί Α', 1259 b : «τό τε γαρ άρ
ρεν φύσει του θήλεος ήγεμονικώτίρον. 

49. Πρβλ W. Κ. C. Guthrie, Orpheus and Greek Religion, London 1934, σσ. 49 
κ. έξ. Tò χαρακτηριστικώτερον σημεΐον είς τον μϋθον του Όρφέως εϊναι ό θάνατος τού
του, ομοιάζει δέ να εΤναι ώς ό θάνατος ενός θεοΰ τής βλαστήσεως. Ούτος προεκλήθη υπό τοϋ 
Διονύσου θεοϋ τοϋ οΐνου καί τών καρπών τής γής. Ό Όρφεύς θεωρείται ώς μία μορφή του 
Διονύσου ή τοΰ 'Υακίνθου, προελληνικής θεότητος τής βλαστήσεως. 
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μισογυνισμοϋ : «ο!>δέν άτιμοτερον, ή φρικτότερον υπάρχει της γυναικός» είχε δια
κηρύξει, κατά τήν παράδοσιν, δ Όρφεύς 5 0 . 

Ό έντονος μισογυνισμος ήτο χαρακτηριστικον τοϋ Ό ρ φ έ ω ς καί παντοιοτρόπως 
διαφαίνεται εις τους μύθους' ούτος δεν εμφανίζεται απλώς παθητικον καί άθώον 
θΰμα της φρενίτιδος των μαινάδων. Ή εκλογή μόνον ανδρών ως άκροατήριόν του 
καί τα άπλα σκεύη χρησιμοποιούμενα ως όπλα, δια τών οποίων αί γυναίκες επι
τίθενται εναντίον του,—Οπως βλέπομεν εις τήν άγγειογραφίαν του Σ Τ ' καί Ε ' αιώ
νος—δηλοΰν σαφώς Οτι δεν ή το απλώς το θΰμα εις βακχικον δργιον. Ή άρνησις 
του Ό ρ φ έ ω ς εξ άλλου, κατά τήν ίσίορίαν του Αισχύλου, να λατρεύση τον θρακι-
κον Διόνυσον με τάς άπαιτουμένας τελετουργίας είναι άπόδειξις άντιφεμινισμοΰ. 
Ώ ς έκ τούτου είναι ευνόητος ή προθυμία τών γυναικών να γίνουν Οργανον της 
Θεϊκής έκδικήσεως. Ό προσωπικός ανταγωνισμός τοϋ Ό ρ φ έ ω ς μετά τών γυναι
κών καί ή μνησικακία των, ήτις είχεν ώς αποτέλεσμα τον βίαιον Θάνατον του, 
άπηχεΐται συχνάκις κατά τους ιστορικούς χρόνους. 

Εις τήν υπό του Κόνωνος 5 1 παραλλαγήν του μύθου, ό Όρφεύς έδειξε τήν άν-
τιπάθειάν του αρνούμενος να επιτρέψη εις αύτάς νά συμμετάσχουν εις τάς τελε
τουργίας, τάς οποίας έδίδασκε. Καί έν τέλει ό Κόνων αναφέρει δτι εις τάς γυναί
κας άπηγορεύετο αυστηρώς ή είσοδος εις τήν ίεράν περιοχήν πέριξ του βωμού 
τοϋ Ό ρ φ έ ω ς 5 2 . Ή συνήθεια της στίξεως του σώματος εις τάς Θράσσας γυναίκας 
εθεωρείτο τιμωρία, ή οποία επεβλήθη εις αύτάς υπό τών συζύγων των δια τήν 
δολοφονίαν του Ό ρ φ έ ω ς . Το εθιμον τοΰτο αναφέρεται υπό του Πλουτάρχου 5 3 . 

Το παράδειγμα της στίξεως δεν δεικνύει μόνον, πόσον ίστορίαι αύτοΰ του εί
δους είνχι καθαρώς αίτιολογικαί, άλλ' ή εισαγωγή τελετών αποκλειστικώς διά το 
εν φυλον καί ή διαίρεσις τών φύλων εις δύο εχθρικά στρατόπεδα είναι γνωστόν 
φαινόμενον της πρωτογόνου ζωής, δψιμος άντανάκλασις τοϋ οποίου είναι αναμφι
βόλως ό μισογυνισμός τοϋ Όρφέως. Το χαρακτηριστικον τοΰτο θα ένεποίει μεγα-
λυτέραν έντύπωσιν, εάν αί γυναίκες πράγματι άπεκλείοντο τών ορφικών τελετών 
κατά τους ιστορικούς χρόνους, άλλ' εάν πιστεύωμεν εις τον Πλούταρχον, αύται 
έλάμβανον ένεργον μέρος εις τάς τελετάς αύτάς, όπως εις πάντα τα είδη της 
διονυσιακής θρησκείας. 

Έ κ τών πρωϊμωτάτων αποδείξεων, τάς οποίας έπικαλούμεθα, βσον άφορςί τον 
μΰθον του θανάτου του Ό ρ φ έ ω ς σπουδαιότητα έχουν αί αναπαραστάσεις τοϋ γε
γονότος εις αγγειογραφίας του Ε ' αιώνος. Εις αύτάς ουδέποτε ό Όρφεύς εμφανί
ζεται κατασπαρασσόμενος, άλλ' αί μαινόμεναι γυναίκες επιτίθενται ώπλισμέναι με 
δόρατα, πελέκεις, λίθους ή ακόμη με άπλα σκεύη. Οι αγγειογράφοι ειχον υπ ' Οψιν 

50. Ο Kern, άπόσπ. 234 (=Κλήμ. Άλεξ. VI, 2, 53, II, 424, 22. Stahlin). Όρφέως 
τοίνυν ποιήσαντος· ώς ού κύντερον ήν καί ρίγιον άλλο γυναικός* / "Ομηρος (Όδύσ. λ 427) 
άντικρυς λέγει, «ώς ούκ αίνότερον καί κύντερον άλλο γυναικός» / Ησίοδος (εργ. καί ήμ. 
702—3) : «ού μέν γάρ τι γυναικός άνήρ ληΐζετ1 άμεινον / της αγαθής της δ' α3τε κακής ού 
ρίγιον άλλο» / Σημωνίδης Bergk Ρ. L. G. II4, 738) : <γυναΐκος ουδέν χρήμ' άνήρ ληίζεται 
έσθλής άμεινον ουδέ ρίγιον κακής». 

51. Ο Kern, μαρτυρ. 39 καί 115. Περί τής απαγορεύσεως της εισόδου καί μυήσεως τών 
γυναικών εις τα διάφορα μυστήρια θα ομιλήσουν βααδύτερον ό Φίλων (Άραβικ. 380 a 381 a) 
καί ό Ίώσηπος (Περί Ίουδαϊκ. πολ. II, 2, 121). 

52. Ο Kern, μαρτυρ. 77. 
53. Πλουτ. Περί τών ύπο του θείου βραδ. τιμωρ. 12. ρ. 557 D. 
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τήν αίτίαν σχετικώς με την πλάνην του ανδρός καί τήν άδιαφορίαν προς τά αι
σθήματα των γυναικών 5 4 . (Πίνακες Χ, XI) . 

Συμπεραίνομεν δτι εις τους αρχαίους χρόνους ή θέσις της γυναικός ήτο μο-
βαρημένη εκ της παραδόσεως, της φιλολογίας και της επικρατούσης συνήθειας. 
Ή κοινωνία είναι σαφώς «ανδροκρατούμενη». Έ κ τ ο ς μεμονωμένων εξαιρέσεων ή 
κατάστασις δεν ήτο εξαιρετική και ούτε οι ισχύοντες νομικοί ή ηθικοί κανόνες ή 
νόμοι γραπτοί ή άγραφοι κατωχύρωναν το δίκαιον τών γυναικών. Υ π ο τ υ π ώ δ η 
είναι δσα εις το άττικόν δίκαιον αναφέρονται δια τήν «άπόλειψιν» της γυναικός 
του συζύγου της. Ή «αποπομπή» της γυναικός υπό του ανδρός της είναι ή πλέον 
συνήθης μορφή διαζυγίου. Ό σύζυγος ήδύνατο να άποπέμψη τήν σύζυγον ευκό
λως άλλ' ήτο δύσκολον ή γυνή να «άπολειφθή» του ανδρός της, ήτοι να Ιχη αυτή 
τήν πρωτοβουλίαν της διαλύσεως τοϋ γάμου. Πρέπει δμως να θεωρηθή μέγα και 
το γεγονός δτι εις τήν Ε λ λ ά δ α δεν είχε δικαίωμχ ό σύζυγος να φονεύση τήν 
σύζυγον, δπως ειχεν εις τήν Ρώμην. 

S U M M A R Y 

The Status of woman in Ancient times 

The ancient Greek women were not treated uniformally in the different localities 
and among the different tribes. Their status largely depended on each race's conception 
about traditions, moral beliefs and social differences. It varied also from period to 
period. We need greatly the help of Archaeology, since we do not have writing exclu
sively dedicated to the woman. 

In the Minoan and Aegean civilizations the status of woman was very privileged. 
During the Homeric era women kept in some ways their preeminent position. It is 
this era from where the tragedy poets get the heroines of their stories. 

Hesiod, however, can be called as the first misogynist because he accuses women 
about a lot of things. He, e pecially presents the institution of marriage as the worst 
of all evils. Iambi also express e negative attitude against the females. 

During the fifth century Athenian democracy the woman does not enjoy many 
freedoms. She remains at home and does not participate the democratic process of 
decision making. During the fourth Century the woman represses further more and 
performs only the duties of a housewife, mistress or haetera. 

The Comic poets do not offer safe information about the status of women. The 
Philosophers do have an enlighted concept about the self worth of women as human 
beings and they even reach the point of initiating them into the realm of Philosophy. 

The Orphies excluded women from the initiation to mysteries. This ambiguous and 
mixed view of the ancient Greeks about women's position in society is kept continually 
including the Hellenistic times. 

54. W. K. C. Guthrie, ενΟ. άνωτ. σ. 33. 
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