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ΨΥΧΟΜΑΝΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΘΝΗ.ΣΚΟΝΤΩΝ

Γεώργιος II. Οικονόμος 
t 21 Ιουνίου 1951 

ος μετά ζώντων ΰ·* δτ ην 
ηκον άριστα, νυν τε των τεΰ·νηκότων.

(ΣΟΦ. Φιλ.)

Φέρεται δτι παρά τώ σημερινώ Έλληνικώ λαώ υπάρχει ή πίστις δτι ό άνθρω
πος πλησιάζων πλέον τον θάνατόν του, ιδία δέ ολίγον προ τοΰ τέλους του, απο
κτά τό προφητικόν χάρισμα τοΰ προλέγειν τά μέλλοντα είς τούς γνωστούς του ή 
εις τούς περί εαυτόν

Θά εξετάσω πρώτον τά υπάρχοντα έν τή αρχαία Γραμματεία, Ελληνική καί 
Λατινική, σχετικά προς τό ζήτημα τούτο χωρία, καί έπειτα θά προσπαθήσω νά ερ
μηνεύσω την πιθανήν προέλευσιν τής άντιλήψεως ταΰτης επίσης έξ αρχαίων μαρ
τυριών.

ΙΙρίν ή έξετάσω τό γνωστόν χωρίον τής Πλατ. ’Απολογίας Σωκρ. 38 c, τό 
όποιον έδωκε καί την αφορμήν είς τήν μελέτην ταύτην, επιθυμώ νά ύπομνήσω 
δτι ήδη παρ’ Όμήρφ έχομεν ολίγα, ίσως δύο μόνον, παραδείγματα τοΰ φαινομέ
νου τούτου, παραδείγματα δμως τά όποια φαίνεται δτι έπέδρασαν είς δλον τον 
μετά ταΰτα χρόνον διά τήν άντίληψιν ήτις έπεκράτησε.

Έν Ίλιάδι ΓΙ 844 έξ. λέγεται δτι ό υπό τοΰ Έκτορος τρωθείς Πάτροκλος 
διαβλέπει δτι δεν τον έφόνευσε κυρίως ό "Εκτωρ, αλλά ό Ζευς καί ό ’Απόλ
λων: «’Ήδη νυν, 'Έκτορ, μεγάλ’ εϋχεο- σοί γάρ εδωκεν/νίκην Ζευς Κρονίδης και Απόλ
λων, οΐ με δάμαοσαν» αλλά παρατηρεί, «έν Όμηρικω προαναφωνήσεως σχήματι»

1 Πρβλ. τήν έκδοσιν ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ διαλόγων υπό 
Sit. Μωρα'ΐτου τόμ. Α', σελ. 306. ’Εκ τοΰ Λαογραφι- 
κοϋ ’Αρχείου τής ’Ακαδημίας δέν έγένετο δυνατόν νά 
μάθω αν όντως σφζεταί που έν τφ Έλληνικφ λαφ 
τοιαότη δοξασία. ’Επίσης άνέτρεξα καί είς τοΰ ΦΑΙΔ. 

ΚΟΥΚΟΥΛΕ τόέ'ργον «Βυζαντινών βίος καί Πολιτισμός» 
είς τόν σχετικόν τέταρτον τόμον, αλλά δέν άναφέρε- 
ταί τι.

Καί παρά τοΐς Γερμανοϊς οΰτω λέγει ή Brunhild 
εις τό Siegfriedlied (Edde): «Setz dich nieder, Gun
ther, ich todbereite will dir wahrsachen». Καί νεό>- 
τεροι ποιηταί ώς δ wiedenbruch (1845- 1909) έν 
Herald, σελ. 122: «Die Schattenhand des Todes reisst 
prophezeiend Aug’ und Ohr mir auf».

Θεμελιώδες βιβλίον διά τά ζητήματα ταΰτα είναι 
τοΰ bouchE - eEclErcq, Histoire de la divination 
dans l’antiquite, τόμ. 1-4, Παρίσιοι 1879-82. ’Ελάχιστα

τινα λέγει ό Nagelsbach έν Homer. Theologie 3η 
έ'κδ. 1844, σελ. 376 (268). ’Ολίγα τινά διά τό ζήτημα 
τοΰτο παρατηρεί καί ό Γ. Κωνσταντινίδης έν Όμηρική 
Θεολογία, Κωνσταντινοόπολις 1876, σελ. 212.

Δέν ήδυνήθην παρ’ δλας τάς προσπάθειας μου να 
ϊδω τήν πραγματείαν τοΰ aeberti, De aegrotorum 
vaticiniis, Halle 1724. "Ως μοι άνεκοίνωσεν ό έν Βε- 
ρολίνφ κ. Dr. η. ditten ό ακριβής τίτλος τοΰ βιβλίου 
είναι Michael Alberti (Praes.) jacobus easseck

(Resp.) Dissertatio (------- ) de vaticiniis aegrotorum,
Halle-Magdeburg 1724. Ό κ. Ditten εΰρε τόν τί
τλον τούτον τοΰ βιβλίου είς τόν κατάλογον τής Βιβλιο
θήκης τοΰ Βρεττανικοΰ Μουσείου: The British Mu
seum, Catalogue of Printed Books, τόμ. 2, Ann Ar
bor 1946, σελ. 65. Τοΰ εκφράζω καί έντεΰθεν πολλάς 
ευχαριστίας.
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(Ευςταθ. 1089) μετά τινας στίχους (851) θά σοΰ εϊπω, θά προψητεύσω, κάτι 
άλλο: και τό ίδικόν σου τέλος έπίκειται, θά σέ φονεύση ό Άχιλλεύς: «.άλλο δέ τοι 
έρέω, ον <Υ ένί φρεσΐ βάλλεο σήσιν/ον ίλην ού<Υ αυτός δηρόν βέη, άλλα τοι ήδη / άγχι 
παρέατηκεν {θάνατος κα'ι μοίρα κραταιή,/χερσ'ι δαμέντ Άχιλήος άμύμονος Αίακίδαο». 
Εις τό Όμηρικ,όν τοΰτο χωρίον ό Ευστάθιος, έ.ά., παρατηρεί δτι τοΰτο είναι πα
λαιόν ήδη δόγμα, ή προφητική τουτέσιι δύναμις τής απαλλασσόμενης τοΰ σώματος 
ψυχής, τής ώς έκ τούτου άποκτώσης πάλιν την θείαν αύτής δΰναμιν: έστι δέ δόγμα 
παλαιόν ώς ότι άπαλλασσομένη σώματος ή ψυχή και θεία φύσει έγγίζονσα έχει τι 
μαντικής.

Τό δεύτερον χωρίον είναι επίσης έν τή Τλιάδι, X 330 εξ. Πληγωθείς έκεΐ ό 
Έκτωρ θανασίμως υπό τοΰ Άχιλλέως παρακαλεΐ αυτόν νά δώση τό νεκρόν σώμά 
του εις τούς οικείους του διά νά τον καύσουν οι συμπολΐταί του, Τρώες κα'ι 
Τρωάδες (Τρώων αλοχοι), κα'ι νά μη τον άφήση νά τον ψάγουν οί κύνες. Ό 
Άχιλλεύς έξοργισθείς τοΰ λέγει δτι τον παρακαλεΐ ματαίως διά τοΰτο, διότι θά 
ήθελε νά είχε τό θάρρος και την δύναμιν νά τον διαμελίση κα'ι τον καταφάγη 
δι’ δσα τοΰ έκαμεν («αΐ γάρ πως αυτόν με μένος καί θυμός άνετη/ώμ’ άποταμνό- 
μενον κρέα έδμεναι, οΐα μέ έυργας»).

Ξεψυχών (καταθνήσκων) ό κορυθαίολος Έκτωρ τοΰ λέγει: τό έφανταζόμην δτι 
θά τό ήρνεϊσο διότι τό βλέπω κα'ι τό ξέρω δτι έχεις σκληράν ψυχήν («ή γάρ σοί 
γε σιδήρεος έν φρεσϊ θυμός»), άλλ’ δμως πρόσεξε μήπως σοΰ γίνω αφορμή οργής έκ 
μέρους τών θεών κατά τήν ημέραν έκείνην δπου θά σέ ψονεύσουν ό Πάρις κα'ι ό 
Απόλλων είς τάς Σκαιάς ΙΊύλας βφράζεο νϋν, μη τοί τι θεών μήνιμα γένωμαι / 
η μάτι τω ότε κέν σε Πάρις και Φοίβος ’Απόλλων / έσθλόν έόντ όλέσωσιν ένι Σκαιησι 
πύληαιν»). Είς ταΰτα 6 προμνημονευθε'ις Ευστάθιος, δ πολυμαθέστατος, παρατηρεί 
(1273): εν γινώσκων προμαντεύεται τον τον ’Αχιλλέως θάνατον — ή τον "Εκτορος 
ψυχή, ώς και προ τούτον ή τοΰ Πατρόκλου, άπαλλαττομένη τον σώματος ήδη και 
κατά σημεΐον οΐον εφαπτομένη αυτού, προορα τό μέλλον καί, ώς εΐρηται, προλέγει τω 
Άχιλλεΐ — ότι δέ προς τό ίλανεΐν ών ό "Εκτωρ ταντα είπε, δηλοϊ δ ποιητής φάμενος 
«ως άρα μιν είπόντα τέλος ύλανάτοιο κάλυψε».

Άμφότερα τά χωρία ταΰτα τής Τλιάδος Π 844 εξ. κα'ι X 330 εξ. είναι συνειδητώς 
καθ’ δμοιον τρόπον έπεξειργασμένα λ Τοΰτο δεικνύει έν τινι μέτρω δτι ή γνώμη ή ή 
άντίληψις αυτή περί τής προφητικής δυνάμεως τών καταύλνησκόντων ήτο αρκετά δια
δεδομένη. Καί έν Όδυσσεία λ 60 εξ. ή ψυχή τοΰ Έλπήνορος παρακαλεΐ τον Όδυσ- 
σέα νά θάι))η τό έν τή νήσω Αίαίη άταφον σώμά της καί τοΰ προλέγει δτι:
«οίδα γάρ ώς ένθένδε κιών δόμου έζ Άΐδαο / νήσον είς Αίαίην αχήσεις ενεργεα νήα».

Ό Έλπήνωρ ώς νεκρός έχει υπέρ πάσαν ζώσαν άνθρωπίνην δύναμιν άνεπτυ- 
γμένην τήν δυνατότητα τοΰ νά γνωρίζη καί προορα, δπως καί ή σκιά («ψυχή») 
τοΰ Πατρόκλου Τλ. Ψ 80 εξ., πρβλ. τά ανωτέρω λεχθέντα. ’Αλλά καί ζώα ώς οί 
ίπποι τοΰ Άχιλλέως προμαντεύουν πρβλ. Ίλ. Τ 408 έξ. δσα λέγει δ ίππος Ξάν- 1

1 Ό ι,εαρ παρατηρεί: «The similarity between the tentional*. 
deaths of Hector and Patroclos is evidently in-
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θος. Διάφορον των προκειμένων χωρίων είναι δ,τι ή ψνχβ] τοΰ Πατρόκλου (Ίλ. Ψ 
65 έξ.) προλέγει εις τον Άχιλλέα δτι τοΰ είναι μοίρα νά πέση υπό τό τείχος των 
«εύηφενέων», των «καλώς χρωμένων τώ άφενω», τφ πλούτφ, Τρώων1. Οί νεκροί λοι
πόν έν τφ Άδη γνωρίζουν περί τοΰ μέλλοντος περισσότερα παρά οί έν τή ζωή 1 2.

Έκ τοΰ Όμηρου έρχόμεθα εις τον Ξενοφώντα καί τον Πλάτωνα. Έν τή Γραμμα
τεία τών διαμέσων τούτων ετών δεν εύρίσκονται ή δεν έσώθησαν άλλα χωρία, δπου νά 
γίνεται ρητή μνεία τοιαύτης χρησμωδίας. Σημειωτέον δτι προ τών χρόνων τοΰ Πλά
τωνος έ'χομεν παραδείγματά τινα μη συνειδητής, ούτως είπεΐν, χρησμωδίας εις χω
ρία τοΰ Οίδίποδος επί Κολωνφ τοΰ Σοφοκλεους (στίχ. 1348 - 1396), δπου ό τυ
φλός Οίδίπους έξηγριωμένος από τά πάθη καί τάς συμφοράς αποτείνεται προς τον 
Πολυνείκη καί τοΰ προφητεύει τό κακόν τέλος αύτοΰ καί τοΰ άδελφοΰ του. Λέ
γει ό Οίδίπους εις τον Πολυνείκη δτι δεν ωφελεί νά κλαίη τώρα πλέον πού τον 
βλέπει εις αυτήν τήν κατάστασιν (L358) άφοΰ αυτός (Πολυν.) είναι τρόπον τινά ό 
φονεύς τοΰ ίδιου του πατρός (ον κλαυτά δ’ έστίν, άλλ’ έμοί μεν οίστέα τάδ\ έ'ωσπερ άν 
ζώ, σοΰ φονέως μεμνημένος), διότι αυτός (ό Πολυν.) πταίει καί εύρίσκεται ό Οίδί
πους εις τά σημερινά του βάσανα (συ γάρ με μόγϋω τωδ’ εϋ-ηκας έντροφον) καί πε- 
ριπλανώμενος ζητιανεύει τήν καθημερινήν τροφήν του από άλλους (συ μ’ έξέωσας- 
έκ αέϋεν ό’ άλώμενος/άλλους επαιτώ τον καιΤ ημέραν βίον). Καί έρχεται έπειτα ή 
χρησμωδία έκ μέρους τοΰ Οίδίποδος: τήν πόλιν Θήβας δεν θά ήμπορέσης ποτέ 
νά κυριεύσης, αλλά θά πέσης πρότερον μολυσμένος με τό αιμα τοΰ άδελφοΰ σου, 
καί αύτός πάλιν με τό ίδικόν σου αιμα (ον γάρ έσϋ’ δπως πόλιν — Θήβην— κείνην 
έρείψεις, άλλά πρόσϋεν αί'ματι/πεσεΐ μιανϋ'είς χώ σύναιμος έξ ίσου). Θά φονευθής, 
εξακολουθεί (1388), από τό χέρι τοΰ άδελφοΰ σου, από τον όποιον καί έχεις έκ- 
διωχθή (συγγενεΐ χέρι ϋανεΐν κτανεΐν ϋ·’ ύφ’ ουπερ έξεληλασαι 1387). Ό Οίδίπους 
αισθάνεται δτι πλησιάζει τό τέλος του καί δεν δύναται νά τό άποφύγη (ώ παϊ- 
δες, ηκει τωδ’ επ’ άνδρ'ι — έμοί Οίδ. — ΰέσφατος βίου τελευτή, κούκέτ έστ άποστροψή 
1472 έξ.). Εντός ολίγου έρχεται ό Άγγελος (1579) διά νά άγγείλη τον θάνατον τοΰ 
Οίδίποδος (άνδρες πολΐται, ξυντομωτάτως μεν άν τΰχοιμι λέξας Οίδίπουν όλωλότα, πρβλ. 
καί στίχ. 1581-1649). Καί δίδει, έπιμόνως έρωτώμενος, περιγραφήν τοΰ τέλους του.

Ό Ξενοφών έν τή Λπολογία Σωκράτους (§ 29 έξ.) λέγει δτι ό Σωκράτης 
έλεετνολόγει τον πλούσιον έκ βνρσοδεψικής Άνυτον (ίδών αυτόν παριόντα), διότι ό 
κατήγορός του Άνυτος δεν έφαίνετο, δεν ήτο εις θέσιν, νά γνωρίζη ποιος έκ τών 
δύο των, αύτός ή ό Σωκράτης, κατώρθωσεν είς τήν ζωήν σπουδαιότερα καί ώφε- 
λιμώτερα πράγματα, πράγματα δηλ. τά όποια θά έχουν αίωνίαν αξίαν (ούκ έοικεν 
είδέναι δτι δπότερος ημών και συμφορώτερα και καλλίω είς τον άει χρόνον διαπέπρα- 
κται). Διότι αύτός πρέπει νά θεωρηθή ώς ό πραγματικός νικητής. Άλλά, λέγεται 
δτι ειπεν ό Σωκράτης, καί ό Όμηρος εισάγει μερικούς ήρωας οί όποιοι άποθνήσκοντες

1 Πρβλ. wilamowitz, Horn. Unters. 323, Ameis 2 Πρβλ. martin ρ. nilsson, Geschiehte der grie- 
sv Anhang Ίλιάδος Ψ 81, καί εκδοσιν Ίλιάδος υπό chischen Religion, τόμ. 1, Μονάχον 1941, σελ. 157.
Koch έν τω χωρίφ τοΰτφ.
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προλέγουν τά μέλλοντα νά συμβώσι (άνέϋ'ηκε μεν καί "Ομηρος εστιν οΐς των εν 
καταλύσει τον βίου προγιγνώσκετε τά μέλλοντα) διά τοΰτο θέλω και εγώ κάτι νά 
προείπω (βούλομαι καί εγώ χρησ μωδήσαί τι). Συνσνεστράψην κα'ι εγώ κάποτε 
έπ’ ολίγον χρόνον μέ τον υιόν τοΰ Άνύτου καί μοΰ έφάνη δτι δεν ήτο άνθρω
πος νωθρός, δεν ήτό τις οκνηρός άνθρωπος. Δεν θά διαμείνη λοιπόν εις την «δου- 
λοπρεπή διατριβήν», εις τον δουλοπρεπή τρόπον τής ζωής, τον όποιον ό πατήρ του 
τοΰ προδιέγραψε, αλλά, προλέγει ό Σωκράτης, επειδή είναι άνευ «σπουδαίου έπι- 
μελητοΰ > θά περιπέση μόνος του εις τινα «αίσχράν επιθυμίαν» καί θά γίνη διε
στραμμένος την φύσιν (προβήσεσϋ'αι πόρρω μοχϋηρίας). Έξ αιτίας τούτου ό Άνυ- 
τος καί μετά θάνατον έχει κακήν φήμην (καί τετελευτηκώς τυγχάνει κακοδοξίας), ό 
δέ Σωκράτης μέ όλην τήν εκ φθόνου (διά το μεγαλύνειν εαυτόν) προκληθεΐσαν κα- 
ταδικαστικήν εναντίον του άπόφασιν δοκεϊ θεοφιλούς μοίρας.τετυχηκέναι έπιδειξάιμέ
νος της ψυχής τήν ρώμην. Ό ΞΕΝΟΦΩΝ διηγείται εκεί ότι ό νέος ούτος (τοΰ οποίου 
τό όνομα δεν παρεδόθη) ήσϋείς οΐνω ούτε νυκτ'ος ούτε ημέρας έπαύετο πίνων καί 
άπέβη άχρηστος καί δι5 εαυτόν καί διά τούς φίλους του καί διά τήν πόλιν. Έξε- 
πληρώθη λοιπόν ή χρησμωδία τοΰ Σωκράτους ώς προς τον υιόν τοΰ Άνύτου. Άλλ’ 
ό’Άνυτος τί άπέγινε; Υπάρχει παράδοσις (Θεμιςτ. 20, 239 c) ότι άπέθανε μετά 
πολυτάραχον βίον τον διά λιθοβολισμού θάνατον (πρβλ. Joannes Kirchner, Pro 
sopographia Attica, τόμ. A', σελ. 91 άρ. 1324, καί Wilamowitz, Aristoteles und 
Athen 1, σελ. 128).

Παρά τφ αύτω ΞΕΝΟΦΩΝΗ (ΚΠ 8, 7, 6 έξ.) φέρεται ότι ό Κύρος «μάλα δη πρεσβύ
της ών» καί ίδών όνειρον ότι «προσελϋ'ών κρεάτων τις ή κατ άνθρωπον» είπεν εις αυ
τόν ότι εντός ολίγου θά άποθόνη, θά άπέλθη εις τούς θεούς («ήδη γάρ εις ίλεούς 
άπει»). Φοβηθείς έκάλεσε τούς παίδάς του, τούς φίλους καί «τάς Περσών άρχάς» 
ώς «παρεστώτος ήδη τοΰ τέλους τον βίου αύτω ■> καί έδωκε συμβουλάς εις αυτούς 
αφού έκαμε εκτενή άνασκόπησιν τοΰ πολύπειρου βίου του. Λέγει λοιπόν ότι «δια- 
λυομένου του άν&ρώπου, δήλά έστι έκαστα άπιόντα προς το ομόφυλον πλήν τής ψυ
χής' αυτή δε μόνη ούτε παρούσα ούτε άπιοϋσα διαφαίνεται». Λαμβανομένου δέ ύπ’ όψιν 
ότι «ούδέν εστιν των όινϋρωπίνων εγγύτερον ϋανάτογ ύπνου» θά έπαληθεύση τό όνει- 
ρόν του περί επικειμένου θανάτου του, διότι κατά τον ύπνον (καί πολύ βέβαια πε
ρισσότερον κατά τον θάνατον) ή ψυχή τοΰ ανθρώπου καταφαίνεται θειοτάτη («di- 
vinior» βλ. κατωτέρω) «καί τότε τι των μελλόντων προορά' τότε γάρ, ώς έοικε, μά
λιστα έλευίλερονται».

Περίφημον όμως διά τήν σαφήνειαν καί τήν ρητήν μνείαν τής συνειδητής χρη- 
σμωδίας είναι καί παραμένει τό έν τή Πλατωνική Απολογία τοΰ Σωκράτους χω- 
ρίον (38 c), όπου δ Σωκράτης μετά τήν καταδίκην του κάμνει αποστροφήν προς 
τούς καταδικάσαντας αυτόν διά τής ψήφου των (δηλ. μάλλον προς όλον σχεδόν τον 
’Αθηναϊκόν λαόν), είτα δέ προς τούς δώσαντας άθφωτικήν δι’ αυτόν ψήφον.

Έν παρόδω παρατηρώ ότι ό Σωκράτης, φαίνεται, ήτο φίλος τής μαντικής καί 
προφητικής καί έλεγεν ότι άν θέλη κανείς νά ώφεληθή ύπεραιρόμενος τής ανθρώ
πινης σοφίας, πρέπει νά καταφύγη εις τήν μαντικήν, καί δή μέ πίστιν προς αυτήν
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ώς έκδήλωσιν τής γνώμης των θεών. Τότε δεν θά αισθάνεται εαυτόν έρημον έν 
τώ κόσμω1.ι I υ

Εχει λοιπόν ήδη έν τή δίκη ληφθή ή άπόφασις τής καταδίκης του καί ό Φι
λόσοφος άκοΰει αυτήν μετ’ άκρας αταραξίας. ’Εκφράζει μόνον τό παράπονον ότι 
διά τον ολίγον καιρόν πού ήτο δυνατόν νά ζήση ακόμη ένεκα τής προκεχωρηκυίας 
ηλικίας του (ήρατε δη την ηλικίαν ότι πόρρω ήδη έστί τον βίον, θανάτου δε εγγύς) 
θά δώσουν αφορμήν, ένεκα τής καταδίκης του, είς τους βονλομένονς την πάλιν λοι- 
δορεϊν. Άφήκα, λέγει ό Σωκράτης, νά καταδικασθώ ούχί άπορία λόγων αλλά 
διότι δεν ήμπορώ νά είμαι αυθάδης ή αναίσχυντος (άλλ’ άπορία τόλμης και άναι- 
σχυντίας) καί δεν ήμπορώ νά λέγω προς σάς τοιαϋτα, τά όποια θά ήκυύετε ευχαρί
στως με ηδονήν. Έμέ, λέγει περαιτέρω, δεν εϊδετε νά θρηνώ καί νά όδΰρωμαι καί 
νά κάμνω πράγματα ανελεύθερα καί ανάξια έμοΰ. Προσθέτει καί άλλα τινά έπιτι- 
μητικά τής πράξεως τήν οποίαν έκαμαν οι καταδικάσαντες αυτόν δικασταί, καί κα
ταλήγει είς την αποστροφήν προς αυτούς ότι επιθυμεί προς τούς καταψηφισαμέ- 
νους αυτόν χρησ μωδήσαι, ένταϋύα έν ω μάλιστα άνθρωποι χρησ μωδονσιν, όταν 
μέλλωσιν άπούλανεΐσύλαι. Μετά τον θάνατόν του, λέγει, θά τών έλθη τιμωρία πολύ 
χαλεπωτέρα τής καταδίκης του, διότι θά παρουσιασθοΰν πολύ περισσότεροι καί 
χαλεπώτεροι διά νά τούς ελέγχουν δι’ όσα πράττουν (διδόναι έλεγχον τον βίον) 
καί διά τήν ζωήν πού κάνουν καί διά τον τρόπον πού σκέπτονται (όνειδίζειν νμϊν 
ότι ονκ όρύώς ζήτε, ον καλώς διανοείστε).

Τριακόσια σχεδόν έτη μετά τύν Πλάτωνα ό Διόδωρός ό Σικελιωγης κατά 
τούς χρόνους τοΰ ’Ιουλίου Καίσαρος, διηγείται έν τή «Ιστορική Βιβλιοθήκη» 
19, 11 (έκδ. Fischer, τόμ. 4 σελ. 23) ότι ή Ευρυδίκη, «προεστηκυΐα τής βασιλείας 
κατά τήν Μακεδονίαν» (έν έτει 317 π. X.) ήττήθη υπό τής Όλυμπιάδος τής μη- 
τρός τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου καί ήναγκάσθη νά αύτοκτονήση2 * *. Ή ’Ολυμπίάς μετά 
τήν νίκην της έφάνη άγρια έν τή έκδικήσει της καί έφόνευσε πλείστους όσους 
Μακεδόνας, ώστε επιλέγει ό ΛΐΟΔΩΡΟΣ : έν τοιοντοις παρανομήμασι πληρούσα τον 
έαυτής ϋνμ'ον ταχύ πολλούς τών Μακεδόνων έποίησε μισήσαι τήν ωμότητα' οντοι 
πάντες άνεμιμνήσκοντο τών Άντιπάτρον λόγων, ός καύλάπερ χρησμωδών έπι τής 
τελευτής παρεκελενσατο μηδέποτε συγχωρήσαι γυναικί τής βασιλείας προστατήσαι.

Ή χρησμωδία όμως δεν είναι μόνον τών μελλοθανάτων ίδιον, αλλά καί τών 
ένέλονσιώντων τ.έ. τών θεολήπτων τών ευρισκομένων έν θεία έκστάσει. (Έν ΙΙλατ. Φαί- 
δρφ 241 e ένθουσιάζουν αί Νύμφαι) (πρβ. καί ανωτέρω). Τούτο είναι καί τής ψυ
χής ίδιότης ήτις ένϋουσιάζονσα «έξω σαυτής γίγνεται» (Πλατ. ’Ίων 535 b).

Τό «χρησμφδεΐν» είναι κυρίως όχι ανθρώπινον έργον αλλά τοΰ θεού, «χρη- 
σμωδεΐν» είναι «ύλεολογεΐν» (Σουδ.), καί οί χρησμωδοί καί έν τή «’Απολογία» 
(22 d) καί έν τω Μένωνι (99 c) συμπαρατάσσονται με τούς «ύλεομάντεις» καί έν τφ

1 Ίδ. ΞΕΝΟΦ. Άπομν. 4,7,10 (πρβλ. καί 1,3,4 καί τών πραγμάτων σημαίνουσιν ουδέποτ9 έρημον εφη γίγνε-
4, ,3, 12): εΐ δέ τις μάλλον η κατά την άνάρωπίνην σοφίαν σϋ'αι συμβουλής ϋ·εών.
ώφελεΐσΰαι βούλοιτο, συνεβούλευε μαντικής επιμελεϊ- 2 Πρβλ. droysen, 'Ιστορία τών Διαδόχων κατά
σ&αι. Τον γάρ είδότα δι9 ών οί άεοι τοϊς άν&ρώποις περί μετάφρ. Ί. Πανταζίδου, ’AH. 1897, σελ. 248 έξ.
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«’'lorn» (534 c) μέ τούς «θείους μάντεις». Οί μάντεις λέγονται «θειοι», διότι (Μεν. 
99 d) λέγουσι μεν «αληθή και πολλά» «ϊσασι δε ούδέν ών λέγουσι» διότι «κατέ- 
χονται έκ τού θεού».

Χαρακτηριστικόν είναι χωρίον τοΰ Κρατΰλου (396 εξ.) τού Πλάτωνος. Έκεΐπαρί- 
σταται ό Σωκράτης έτυμολογών παραδόξως διαφόρους λέξεις καί ονόματα (Ζευς - ζην, 
κλ.) καί απορών διά την «σοφίαν» αυτήν η έμοί (Σωκρ.) έξαίφνης νϋν ούτωσ'ι προσπέ- 
πτωκεν άρτι ονκ οϊδ’ όπόϋ'εν. Ό Έρμογένης άπορων διά την νέαν ταύτην τοϋ Σωκρά- 
τους επίνοιαν, λέγει ότι τοΰ φαίνεται ότι πραγματικά ό Σωκράτης χρησμωδεϊ (άτε- 
χνώς γέ μοι δοκεϊς, ώ Σώκρατες, ώσπερ οι ένϋονοιώντες έξαίφνης χρησμωδεΐν).

"Αλλο χωρίον ενδιαφέρον ημάς είναι τό έν τή Πολιτεία (9, 586 b). Έκεΐ 
περιγράφει ό Σωκράτης «τούς φρονήσεως καί αρετής απείρους», ό Γλαυκών δέ ευ
ρίσκει την περιγραφήν θαυμαστήν καί αναφωνεί: Παντελώς, έφη ό Γλαυκών, τον των 
πο'κλών, ώ Σώκρατες, χρησμωδεΐς βίον («vitam illorum velut oraculo canis» Stall- 
baum)» τήν ζωήν τ. έ. τοΰ όχλου ζωγραφεΐς έξαισίως.

’Αλλά καί οί ποιηταΐ ως θεόπνευστοι «κατεχόμενοι έκ τον ϋεοϋ» έ'χουσι τό 
χάρισμα τοΰ προφητεΰειν 1 παρ’Ομηρω (Ίλ. Υ 307· βλ. καί Heyne αυτόθι) λέγεται 
προφητικώς διά στόματος τοΰ ΓΙοσειδώνος ότι ό Αινείας θά άρξη των Τρώων: «νϋν 
δε δη Αίνείαο βίη Τρώεσσιν άνάξει / και παίδων παΐδες, τοί κεν μετόπιοϋε γένων- 
ται »2. Έκ τούτου τοΰ χωρίου όρμώμενος ό Βιργιλιος (Αίν. 3, 97 εξ.) πλάττει τήν 
μαντικήν φωνήν ήτις λέγει εις τούς περιπλανώ μένους Τρώας ότι ή γη ήτις πρώτη 
ήγαγεν αυτούς έκ τής ρίζης τών πατέρων ή αυτή θά δεχθή αυτούς έπιστρέφοντας 
εις τον φαιδρόν αυτής κόλπον (eadem-teWws-vos ubere laeto jaccipiet reduces)' πρβλ. 
καί Ίλιάδ. Τ 418 έξ. καί Φ 277 εξ.

— Ή ’Αφροδίτη (Ύμν. 196) προλέγει εις τον Άγχίσην: «σοι δ’ έσται φίλος υιός, 
δς έν Τρώεσσιν άνάξει / και παΐδες παίδεσσι διαμπερές έκγεγάονταί' / τω δέ και Αι
νείας όνο μ’ έσσεται» κτλ.

’Αλλά καί έκ τής Λατινικής φιλολογίας έ'χομεν παραδείγματα τοΰ πράγματος. 
Πάντως απομιμήσεις 'Ομηρικών. Παρά Βιργιλιω (Αίν. 10, 736 έξ.) ό ’Ορώδης πλη
γωθείς θανασίμως προλέγει εις τον Μεζέντιον, βασιίώα τών Τυρρηνών τον μέλλοντα 
θάνατόν του: «jacet altus Orodes (---)», llle autem expirans: «Non me, quicumque, 
es, inulto, / victor, nec longum laetabere; te quoque fata / prospectant paria atque 
eadem mox arva tenebis».'0 Ομηρος δεν δίδει έκ νέου τον λόγον εις τον Έκτορα 
μετά τήν άπάντησιν τοΰ Πατρόκλου, αλλά είπόντα (τον Πατρ.) τέλος ίλανάτοιο 
κάλυψε. ’Ενώ ό Βιρπλιος εισάγει τον Μεσέντιον άποκρινόμενον εις τάς άπειλάς 
τοΰ Όρώδου (10, 743): «τώρα, τοΰ λέγει, άπόθανε σύ καί τά άλλα θά τά κανονίση 
ό Ζευς» («nunc morere' ast de me divom pater atque hominum rex viderit»). To· 
τελευταΐον όμως τοΰτο είναι καί αυτό δάνειον, είναι (πρβλ. ανωτέρω) έκ τοΰ Ομηρου

1 Μέν. 99d: Όρ&ως αρ’ αν καλοΐμεν θείους τε, οΰς χωρίφ τούτιρ.
νϋν δη ελέγομεν χρηαμφδονς καί μάντεις και τούς ποιη- 2 Ό ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ο ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ύπώπτευε τους
τικονς απαντας. Νόμ. 682 a: ΰεΐον γάρ ονν τό ποιη- στίχους τοΰτους. Διά τήν χρησμιρδίαν πρβλ. καί "Υμν.
τικόν έν&εαοτικόν δν γένος νμνφδονν κλπ. Τό ένϋεα- εις Άφροδίτην στ. 196. Βλ. διά τό χωρίον KARL· ο.
οτικόν υποπτεΰει ό Boeckh, ΐδέ Stallbaum έν τω MULLER, Die Dorier 1, σελ. 222 έξ.
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Ίλ. X 365 όπου ό Άχιλλεύς προσφωνεί τον τεϋνηώτα Έκτορα: «τέϋ'ναΰ'ΐ1· κήρα 
δ’ εγώ τότε δέξομαι, δππότε κεν δή / Ζευς έϋ'έλτ/ τελέσαι ή δ’ άϋάνατοι ΰ·εοϊ άλλοι».

Πρέπει τώρα νά προσπαθήσωμεν νά ’ίδωμεν τίνα ερμηνείαν τοΰ πράγμα
τος έδιδον οί ’Αρχαίοι.

Έν παρόδφ παρατηρητέον δτι τό ψυχικόν τοΰτο φαινόμενον δεν πιστοποιεί
ται γενικώς υπό τής εμπειρίας. Διότι εις τάς περί ψυχής έρευνας ήμών πρέπει πάν
τοτε νά όρμώμεθα εκ τών δεδομένων τοΰ κόσμου έν ώ ζώμεν. Ό Bleuler έν τφ 
περ'ι ψυχής βιβλίφ αύτοΰ (Naturg. der Seele, β'. έκδ., Βερολΐνον, 1932, σελ. 13) πα
ρατηρεί δτι «δεν πρέπει νά φορτώνωμεν τά πράγματα μέ αντιλήψεις αί όποΐαι δεν 
έπιβεβαιώνονται υπό τής πείρας 2 είναι δυνατόν νά υπάρχουν άλλοι κόσμοι και άλ- 
λαι έποπτεΐαι τών πραγμάτων περί τών οποίων ημείς δεν γνωρίζομεν τίποτε.’Αλλά 
ήμεϊς ασχολούμεθα μόνον μέ τον κόσμον τον όποιον γνωρίζομεν, μέ τον κόσμον 
δλων τών άλλων φυσικών έπιστημών καί μέ τον κόσμον τοΰ πρακτικοΰ βίου 3. 
Οΰδαμοΰ άλλαχοΰ έκτος τής ’Απολογίας παρά τώ Πλάτωνι γίνεται υπαινιγμός περί 
τής ψυχής ώς έχούσης τοιαύτην τινά δΰναμιν 4. Οΰτε καί ό Άριστοτέ/^ης λέγει τι. 
είναι γνωστοί οί ορισμοί του περί ψυχής: «ή ψυχή έστιν εντελέχεια ή πρώτη σώμα
τος φυσικού δυνάμει ζωήν έχοντος» (412a), καί ψυχή είναι: «φ ζώμεν και αίούα- 
νόμεύλα καί διανοούμενα πρώτως» (414 a)0.

’Επανέρχομαι εις τό ζήτημα τής ερμηνείας τοΰ φαινομένου υπό τών αρχαίων. 
’Αρτέμιον ό Μιλήσιος (κατά τούς χρόνους τοΰ Νέρωνος, περί 54/68 μ. Χρ.), 
έ'λεγεν ώς παρ’ Αρτεμιδωρω τω Εφεςιώ (περί τό 170 μ. Χρ.), περί ονείρων, φέ
ρεται (F. Η. G. 4, 340 b σημ. 2) δτι: δταν αύδροισύλή ή ψυχή έξ δλου τού σώμα
τος προς το έκκριύ-ηναι μαντικωτάτη γίγνεται. Ειχον λοιπόν την ιδέαν δτι ή ψυχή 
ολίγον προς τής έξόδου της έκ τοΰ ανθρωπίνου σώματος (έν τή άπαλλαγή τού 
σώματος Πλατ. Φαίδ. 84b) αναλαμβάνει καί πάλιν ίσχυροτέρας δυνάμεις άναλογοΰ- 
σας προς την θείαν αυτής ψύσιν. ’Αλλά πολύ προ τοΰ Μιλησίου Άρτέμωνος ό 
Αριστοτέλης έν τφ «περί κόσμου» (391a 16) παρατηρεί δτι ή ψυχή «έπεραιώύϊη 
καί έξεδήμησεν» «ραδίως τά συγγενή γνωρίσασα καί ϋείω δμματι τά θεία καταλαβοϋσα, 
τοΐς τε άν&ρώποις προφητεύονσα·»· τοΰτο δ’ έ'παθε, «καθ'’ δσον οϊόν τε ήν, πασιν 
άφϋόνως μεταδοϋναι βουληΰεϊσα τών παρ’ αυτή τίμιων». Ό ’Αριστοτέλης λοιπόν δί
δει εις τήν ψυχήν διαρκή προφητικήν δΰναμιν, ήτις άν θέλη τις έκδηλοΰται διά 
χρησμιρδίας έντονώτερον εις τούς μελλοθανάτους.

Διόδωρός ό Σικελιωτης (περί τό 40 προ Χριστού) θεωρεί τό δόγμα τοΰτο τής 
ψυχομαντείας ή προμαντείας τών μελλοθανάτων κυρίως Πυθαγόρειον (18, 1 βλ. κατ.)

1 Καί δμως είχεν ό "Εκτωρ ήδη αποκάνει.
2 Niohts in die Dinge hineindenken, was nioht die 

Erfahrung darin zeigt.

3 Unseretwegen katiti es noch viele andere Wel- 
ten oder Anschauungsformen geben, von denen
wir nichts wissen ; aber wir besohaftigen uns nur 
mit der Welt, die wir Jcennen, mit derjenigen aller an- 

deren Naturwissenschaften und des praktischen Lebens. 

Πρβλ. καί Oswald bumke, Gedanken iiber die Se

ele, 3τη έ'κδ., Berlin, 1942 σελ. 153 εξ. καί άλλαχοΰ.
4 Πρβλ. έκ τοΰ Πλάτωνος χωρία οΤα τά έξης : Θε- 

αίτητ. 35 a, Φαίδ. 245, Κρατΰλ. 400, Φαΐδρ. 250, 246 d 
247c, Γοργ. 493, Τίμ. 41 c, 77b, Πολιτ. 435 b, 441 c 
καί άλλα.

5 Πώς ορίζουν οί νεώτεροι φιλόσοφοι τήν ψυχήν 
δύναται ό βουλόμενος νά ΐδη είς τό γνωστόν Γερ
μανικόν Λεξικόν τών φιλοσοφικών εννοιών υπό rud. 

EISLER, έκδ. 4η, τόμ. 3ος, σελ. 1 - 22.
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έχων δμως ύπ’ δψει καί τά τοΰ Όμηρου προσθέτει «εις τον Πυθαγόραν καί ετέρους 
των παλαιών φυσικών». Φυσικοί έλέγοντο οί παλαιότατοι Ίωνες καί Ελεατικοί φιλό
σοφοι οί ασχολούμενοι με την αρχήν καί τήν ουσίαν τών όντων. Λέγει λοιπόν ό Διόδωρός 
(18, 1) δτι: Πυθαγόρας δ Σάμιος καί τινες έτεροι τών παλαιών φυσικών (= φυσιο
διφών, ιατρών) άπεφήναντο τάς ψυχάς τών άνθρώπων ύπάρχειν άθανάτους, άκολού- 
θως δε τώ δόγματι τούτω και προγιν ώ σκειν αύτάς τά μέλλοντ α καθ’ δν άν 
καιρόν έν τή τελευτή τον άπδ τοΰ σώματος χωρισμδν ποιώνται. Τούτοις δε 
έοικε συμφωνεϊν και δ ποιητής ”Ομηρος (πρβλ. άνωτ.), παρεισάγων τον "Εκτορα κατά 
τον τής τελευτής καιρόν προλέγοντα τώ Άχιλλεϊ τον μέλλοντα συντόμως αΰτώ συνακο- 
λουθήσειν θάνατον. 'Ομοίως δε και κατά τους νεωτέρους χρόνους επί πολλών κατα- 
στρεφόντων τον βίον ιστορείται γεγονέναι το προειρημένου καί μάλιστ επί τής ’Αλε
ξάνδρου τοΰ Μακεδόνος τελευτής. Ουτος γάρ έν Βαβυλώνι μεταλλάττων τον βίον κατά 
τήν έσχάτην άναπνοήν ερωτήσεις υπό τών φίλων τίνι τήν βασιλείαν άπολείπει, 
έίπεν «τώ άρίστω· προορώμαι γάρ επιτάφιον μέγαν άγώνα γενησόμενόν μοι τών 
φίλων»' δπερ καί προς άλήθειαν έξέβη.

Διακόσια σχεδόν έτη βραδύτερον παραλαμβάνει καί επαναλαμβάνει ταΰτα Σεξτος 
ό Εμπειρικός (περί τό 190 μ.Χ.) παρατηρών τά έξης (9,20) καί αυτός εις τά τοΰ Όμη
ρου άναφερόμενος. Παραθέται αυτό τό κείμενον, ή γλώσσα του είναι πολύ εύκολος:
3Αριστοτέλης δε άπδ δυοϊν αργών έννοιαν (how έλεγε γεγονέναι έν τοΐς άνθρώποις, άπό 
τε τών περί ψυχήν συμβαινόντων καί άπδ τών μετεώρων, άλλ’ άπδ μεν τών περί τήν ψυ
χήν συμβαινόντων διά τους έν τοΐς ΰμνοις γινομένους ταύτης ενθουσιασμούς καί τάς 
μαντείας, όταν γάρ, φησίν, έν τώ ύπνοΰν καθ' έαυτήν γίνηται ή ψυχή, τότε τήν 
ίδιον άπολαβοΰσα φύσιν προ μαντεύεται τε καί προαγ ορεύει τά μέλλοντα, 
τοιαύτη δέ έστι καί έν τώ κατά τδν θάνατον χωρίζεσθαι τών σωμάτων. άπο- 
δέχεται γοΰν καί τδν ποιητήν 'Όμηρον ώς τοΰτο παρατηρήσαντα' πεποίηκε γάρ τδν 
μεν Πάτροκλον έν τώ άναιρεΐσθαι προαγορεύοντα περί τής "Εκτορος άναιρέσεως, τδν 
δ’ "Εκτορα περί τής Άχιλλέως τελευτής, εκ τούτων οϋν, φησίν, ύπενόησαν οί άν
θρωποι είναι τι θεδν τδ καθ’ έαυτδ έοικδς τή ψυχή καί πάντων έπιστημονικώτα- 
τον» (πρβλ. έκδ. Αριςτοτελους τής Πρωσσ. Άκαδημ. τών Έπιστ. ’Αποσπάσματα 
έκδ. V. Rose, τόμ. Β' σελ. 1475, 12). Προ τοΰ Σέξτου τοΰ Εμπειρικού καί Διόδω
ρου τοΰ Σικελιώτου ό θιασώτης τής Ελληνικής φιλοσοφίας Κικερων 1 εις τό 
σύγγραμμά του de divinatione 1, 30 (ίδέ καί 1, 58 καί 1, 81 καί ιδία 1, 132) 2 παρατη
ρεί δτι κατά τήν διάρκειαν τοΰ ύπνου ή ψυχή χωρίζεται άπό τοΰ σώματος κατά τε τήν 
κοινωνίαν καί επαφήν, ενθυμείται τά παρελθόντα, διακρίνει τα παρόντα και προβλέπει 
τά μέλλοντα 3. Τό σώμα, λέγει 6 Κικέρων, κεΐται ώς κεΐνται οί νεκροί καί δμως ή

1 Πρβλ. πλήν άλλων καί Κ. ΓΡΟΛΛΙΟΥ, Ή έπίδρασις 
τής Πλατωνικής παραδόσεως επί τής θεολογίας τοΰ 
Κικέρωνος, «Πλάτων» 5 (1953) σελ 126-146 (οπού καί 
ξένη βιβλιογραφία)' πρό παντός πλήν τών Γραμματο
λογιών Teuffel καί Schanz βλ. τό άρθρον Cicero 
Philosophische Schriften παρά pauly - wissowa - 
kroll Zweite Reihe, 13ος Halbband στήλ. 827 έξ., 
ιδίc? στήλ. 1904 έξ.

2 Σημειωτέον δτι τό σύγγραμμα τοΰτο τοΰ Κικέρω- 
ρωνος στηρίζεται εις τό έργον τοΰ Ποσειδωνίου «περί 
ψυχής», δ αναφέρει ό ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 910, 40.

3 Τά ενύπνια έθεωροΰντο ενίοτε παρά τοΐς άρχαί- 
οις ώς ανακοινώσεις θεών. Τοΰτο καί πολλοί καί αυ
τών τών φιλοσόφων παρεδέχοντο. Πρβλ. καί ΑΙΛΙΑΝΟΥ 

Ποικ. Ίστορ. 3, 11 : οι περιπατητικοί φασι μεΰ’ ημέ
ραν ΰητενουσαν την ψυχήν τώ οώματι περιπλέκεοέέαι
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ψυχή ακμάζει κα'ι ζή. Αύτό τό πράγμα τό κάμνει εις πολύ ίσχυρότερον βαθμόν 
μετά θάνατον, δτε εξέρχεται πλέον εντελώς εκ τοΰ σώματος. Διά τούτο καί επι
κειμένου τού θανάτου είναι μαντικωτέρα, divinior. Διό κα'ι οί έπιθανατίως νο- 
σοΰντες βλέπουν ήδη επικείμενον τον θάνατον καί έπερχόμενον 1. Περί την άκριβή 
ερμηνείαν τούτου τοΰ divinior διαφωνοΰσιν οί έρμηνευταί, διότι τό έπίθετον τούτο 
δηλοΐ τόν τε «θειον» καί τον «μαντικόν». Θεωρούν λοιπόν τό divinior ώς σημαίνον 
«praestantior adque naturae divinae propior». Άλλ’ όμως εν τφ χωρίω τοΰτω τού 
Κικέρωνος καταφανώς πρόκειται περί τής μαντικής δυνάμεως τής ψυχής καί ούχί 
περί τής ϋ·ειότητος αυτής2. Τούτο άποδεικνΰεται καί εκ τών κατωτέρω παρά Κικε- 
ρωνι (έ.ά.) λεγομένων: iclque facilius evenit adpropinquante morte, ut animi futura 
augurentur. Παρουσιάζονται λοιπόν προ τών οφθαλμών των αί εικόνες τών άπο- 
θανόντων καί είναι δυνατόν νά συμβή νά τούς επαινούν πο?ώ εάν μάλιστα τύχη 
καί έζησαν υπερβολικά, περισσότερον άφ’ όσον θά άνέμενέ τις, ή ενθυμούνται τά 
αμαρτήματα των καί έντρέπονται πολύ δι’ αυτά. Ό Ποσειδώνιος μάλιστα (λέγει ό 
Κικέρων) επιβεβαιώνει τό γεγονός, ότι οί άποθνήσκοντες προμαντεύουν τά γενη- 
σόμενα, με την διήγησιν περί ενός Ροδίου ό όποιος άποθνήσκων έμάντευσεν ότι 
εξ συνομήλικός του θά άποθάνουν μετ’ αυτόν, προεΐπε δέ καί την τάξιν καθ’ ήν 
θά έπήρχετο ό θάνατος ενός έκάστου εξ αυτών3.

’Αλλά έρωτάται τώρα πόθεν είναι δυνατόν νά ώρμήθη ή ιδέα αυτή ότι οί άπο
θνήσκοντες προσοικειούνται θείαν μαντικήν δύναμιν.

Νομίζω ότι πρέπει νά παραλληλίσω μεν τό φαινόμενον τού μελλοθανάτου άν- 
θρώπου καί προφητεύοντος, προς άλλο λίαν γνωστόν φαινόμενον, τό όποιον άναφέ- 
ρει καί ό Πλάτων εις δύο του έργα. Εις τόν «Φαίδωνα» καί εις τήν «Πολιτείαν». 
Εννοώ τό παρατεταμένον άσμα τού μελλοθανάτου κύκνου, τό «κύκνειον άσμα». 
Είναι γνωστόν ότι ό Πλατών εις τόν «Φαίδωνα» διηγείται (84e εξ.) ότι ό Σω
κράτης ήθελε νά πείση τούς θλιβομένους διά τήν τύχην του μαθητάς του, ότι αυ
τός «ου ξυμφοράν ήγεΐται τήν παρούσαν τύχην ουδέ διάκειται (ένεκα τής τύχης 
ταύτης) δυσκολώτερον ή εν τφ πρόσθεν βίω». ’Επέρχεται τότε εις αυτόν ή σκέ- 
ψις νά εϊπη εις αύτούς ότι δεν πρέπει νά τόν έκλαμβάνουν χειρότερον άπό τούς 
κύκνους (καί, ώς εοικε, τών κύκνων δοκώ φαυλότερος ύμίν είναι τήν μ α ν τ ικήν) 
οί όποιοι «καί εν τφ πρόσθεν χρόνφ άδοντες» άμα αισθανθούν ότι έπίκειται τό τέ-

και μη δννασθ'αι καϋ·αρώς την αλήθειαν &εοορεΐν, νύ-
κτωρ δε διαλνϋεΐσαν της περ'ι τοΰτο λειτουργίας (— ____)
μαντικωτέραν γίνεσύλαι, εξ ών τά ενύπνια.

1 Cum ergo est <omno sevocatus animus a societate 
et a contagione corporis, turn meminit praeteritorum, 
praesentia cernit, Jutura providet; iacet enim corpus 
dormientis ut mortui, viget autem et vivit animus. Quod 

multo magis faciet post mortem, cum omnino corpore 
excesserit. Itaque adpropinquante morte multo 

est divinior. Nam et id ipsum vident, qui sunt 
morbo gravi et mortifero adfecti, instare mortem.

2 Διά τοΰτο και οί έκδοται τοΰ συγγράμματος τού
του τοΰ Κικέρωνος τό ερμηνεύουν μάλλον ώς σημαί

νον μαντικός, προφητικός (ό Ιταλός fuorti λέγει «ρίύ 
divino, ma propriamente piu profetico». καί ό mar- 

morale ερμηνεύει «προφητικός» δ Δανός έκδοτης 
V. Thoresen (Κοπεγχάγη 1894) σιωπά.

3 Itaque Us occurrunt plerumque imagines mortuo- 
rum, tumque vet maxume laudi student, eosque, qui 

secus, quam decuit, vixerunt, peccatorum suorum turn 

maxume paenitet. Divinare autem morientes illo 
etiam exemplo confirmat Posidonius, quod adfert, 
Rhodium quendam morientem sex aequales nominasse 

et dixisee qui primus eorum, qui secundus, qui deinde 
deinceps moriturus esset.
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λος των τότε δη πλεϊστα καί μάλιστα άδονσι, γεγηθότες ότι μέλλονσι παρά τον 
θεόν άπιέναι, οϋπέρ είσι θεράποντες1. Μέλλει λοιπόν ό ψυχορραγών κύκνος παρά 
τον θεόν ίέναι όπως ακριβώς και ή ψυχή τοϋ μελλοθανάτου ανθρώπου λαμβάνει 
τότε οίονει πλήρη την θείαν αυτής ΰπαρξιν κα'ι χρησμωδεΐ τ. ε. «θεολογεί» (βλ. αν.).

Ότι οί κύκνοι άδουν προ παντός όταν αίσθανθώσί πως επικείμενον τον θά
νατόν των δέχεται όλη ή Άρχαιότης, καί όχι μόνον οί ποιηταί άλλα καί οί ψυ- 
σιοδΐφαι. Ό Αριστοτέλης (Περί τα ζώα ίστορίαι X, 12, 615 b, 2) παρατηρεί: 
ωδικοί δε (οί κύκνοι) καί περί τάς τελευτάς μάλιστα αδουσιν άναπέτονται γάρ καί εις 
το πέλαγος, καί τινες ήδη πλέοντες παρά την Λιβύην περιέτνχον έν τή θαλάττη πολ
λοί ς αδονσι φωνή γοώδει, καί τούτων έώρων άποθνήσκοντας ένίους.

Καί ό Αιαγανος (Ποικ. 'Ιστ. 1, 14) άναφερόμενος εις τά τοϋ Άριστοτέλους 
λέγει περί τού κύκνου έν άλλοις καί ότι «πεπίστενται δ’ οϋν ότι αδει. Καί λέγουσί 
γε αυτόν μάλιστα κατ’ εκείνον τον χρόνον είναι εύφωνότατόν τε καί ωδικώτατον όταν 
ή περί την καταστροφήν τον βίου»· είς ταϋτα παρατηρεί ό αοίδιμος Κοραης (έν 
έκδ. Αίλ. σελ. 285) «ότι μεν ούδεν άλλ’ ή μνϋός έστι τά τοϊς άρχαίοις παραδοθέντα 
καί πιστενθέντα περί τής ευφωνίας τοϋ κύκνου, ΐσασιν οί τή φυσική ιστορία άικριβύ
στερον έπιστήσαντες' μνϋός γέ μην, ή φησίν ό Γαλλιστί περί ζώων ιδιότητας συγγρά- 
ψας Βυφών, πολλάς άληϋείας υπερβάλλων ήδύτητι» 2.

Καί είς άλλο έν χωρίον αναφέρει ό Αιλιλνος τά τού κύκνου (Περί ζώων Ίδιό- 
τητος Β', 32) παρατηρών ότι ποιηταί καί πεζοί συγγραφείς άναφέρουσιν αυτόν ώς 
«θεράποντα» τού ’Απόλλωνος, άλλ’ ό ΑίΛΙΑΝΟΣ ομολογεί ότι αυτός «ειπεΐν ονκ 
οϊδε» «όπως μούσης τε καί ωδής έχει». Πιστεύεται όμως υπό τών παλαιών («υπό 
τών άνω τοϋ χρόνου») «ότι τό κύκνειον οϋτω καλούμενου ασας είτα άποθνήσκει» 3.

Είναι γνωστόν ότι ό κύκνος ό άγριος ή μουσικός (cygnus musicus) είναι 
πτηνόν τής Β. Ευρώπης, είς Ελλάδα συναντάται μάλλον ώς ένδημικόν πτηνόν καί 
ότι, ώς έλέχθη, έόεωρεΐτο ιερόν πτηνόν τοϋ Απόλλωνος, δεν είχε όμως δυνά
μεις θεού 4.

Νομίζω λοιπόν ότι είναι δυνατόν νά παραλληλισύή τό φαινόμενον τούτο, τό

1 Ό ΚΙΚΕΡΩΝ είς τάς Τουσκουλανάς Διατριβάς του 
(I 30, 73) λέγει περί τούτου: Itaque commemorat, (ό 
Σωκράτης), ut cygni, qui non sine causa Apollini di- 
cati sunt, sed quod ah eo divinalionem habere videan- 
tur, qua providentes, quid in morteboni sit, cum cantu 
et voluptate moriantur, sic omnibus bonis et doclis esse 
faciendum.

2 Πρβλ. καί τήν έκδ. τοΰ «περί τά ζφα Ιστορίας» 
τοϋ Άριστοτέλους υπό τών aubert καί wimmer έν 
τόμ. 2 σελ. 240 - 241, πρβλ. καί heindorf έν ΠΛΑΤ. 

Φαίδ. 77 έκεΐ καί περί τής διατριβής τοΰ J. Η. voss 
«de cygnorum cantu* κτλ. ϊδέ καί έκδ. τοΰ πλατ. 

Φαίδ. υπό Μ. wohlraf έν τφ χωρίφ. Ό ΓΡΗΓΟΡ. Ο 

ΝΑΖ. (Έπ. 1) σκώπτων τά περί τοΰ κυκνείου άσματος 
λεγάμενα παρατηρεί οτι «τοΥ ααονται κύκνοι, όταν κο- 
λοιοι σιωπήοωοιν».

3 Πολλά περί τοΰ κύκνου (καί κυκνείου άσματος)

παρά τοις άρχαίοις (αλλά καί παρατηρήσεις νεωτέρων, 
joh. FRlEDR. naumann κλπ.) βλέπει ό βουλόμενος είς 
τό άξιόλογον βιβλίον otto keleer, Die antike Tier- 
welt (Λειψία, τόμ. 1 -2, 1909 καί 1913) έν τόμ. 2 
σελ. 213-220, πρβλ. καί ΘΣ έν λ., καί τήν σημείωσιν 
τοΰ friedr. Jacobs είς τόν δεύτερον τόμον τής ύπ’ 
αύτοΰ, έκδόσεως τοΰ «περί ζφων ίδιότητος» τοΰ ΑΙΛ1- 

ΑΝΟΥ (Ίένα 1832) έν σελίδι 79. Προ πάντων όμως 
άναγνωστέα τά έν τώ σχετικφ άρδ-ρφ («Sckwan») έν 
τή φιλολογική Εγκυκλοπαίδεια τοΰ pauly-wissowa- 

KROLL περί τοΰ πτηνού τούτου λεγάμενα Β' σειρά β' 
τόμος στηλ. 782 - 792 (πρβλ. τά έν στήλ. 786 περί τοΰ 
κύκνου έν τή σημερινή Έλλάδι λεγάμενα έκ τής έφη- 
μερίδος «Νέα τοΰ Γκέρλιτς»!).

4 wiLAMOwiTZ, Der Glaube der Hellenen τόμ. A' 
(Βερολΐνον 1931) σελ. 112.
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όποιον παρατηρεΐται εις τον κύκνον όταν πρόκειται να άποθάνη, με την διαπρα- 
γματευθεισαν ενταύθα «χρησμωδίαν» τοΰ μελλοθανάτου ανθρώπου. Ό Πλατών λέ
γει (ένθ. άν.) ότι οί άνθρωποι διά το αυτών δέος τοΰ θανάτου λέγουν ότι τά λε
γάμενα περί των κύκνων είναι ψευδή (καταψεύδονται των κύκνων) ότι άρα είναι ψεύ
δος ότι ταΰτα είναι των κύκνων «άσματα» καί όχι θρήνοι, καί δεν λαμβάνουν ύπ’ 
όψιν, ον λογίζονται, δτι ονδεν δρνεον αδει δταν πεινή ή ριγώ ή τινα άλλην λύπην λυ- 
πήται καί ότι ουδέ αυτή ή αηδών καί ή χελιδών καί ό έ'ποψ, πτηνά διά τά όποια 
λέγεται ότι «διά λύπην θρηνοΰντα άδουσι», πράττουσι τούτο έκ λύπης.

Παρατηρεί μάλιστα ό Πλατών (Πολιτεία I' 620 a) ότι αί τ|ιυχαί αί έν "Αδου 
τούς βίους ήροϋντο, καί ότι αί ψυχαί κατά συνήθειαν «αίρούνται τού προτέρου βίου 
τά πολλά». Καί ότι ήτο δυνατόν νά ΐδη τις ψυχήν την ποτέ Όρφέως γενομένην 
κύκνου βίον αίρουμένην καί προς τούτοις κύκνον μεταβάλλοντα εις άνϋ'ρωπίνον βίου 
αΐρεοιν.

Τοιούτός τις κατά ταύτα παραλληλισμός προς τά συμβαίνοντα περί τον θάνατον 
τού κύκνου, τού ιερού πτηνού τού ’Απόλλωνος, θά ήδύνατό τις νά φαντασθή ότι 
ήωρεΐτο εις την ψυχήν τού μελλοθανάτου φιλοσόφου όταν έλεγε ότι χρησμφδεΐ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ
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