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Ό Charles Dugas έδημοσίευσε τό πρώτον έν BCH 70, 1946, σ. 172-178 
έρυθρόμορφον αττικήν άρυβαλλικήν λήκυθον1 (είκ. 1) τοΰ τΰπου τοϋ άπαντώντος 
κατά τό β'ήμισυ τοΰ 5ου, ώς και κατά τον 4ον2 π. X. αιώνα. Ή λήκυθος αυτή 
ανήκε τότε εις ιδιωτικήν συλλογήν.

Έν τή δημοσιεύσει του αύτή έτόνιζεν έξ αρ
χής τό ίδιον διαφέρον τής παραστάσεως όφειλό- 
μενον είς τήν σπάνιν τοϋ θέματος, προς τοΰτοις 
δέ ότι πρόκειται περ'ι κορυδαλλού φέροντος κρά
νος, ασπίδα καί δόρυ1 2 3 (είκ. 2)' τό γεγονός δέ αΰτό 
έθετεν ώρισμένα προβλήματα, ατινα καί παρέμενον, 
κατά τήν ομολογίαν του, άλυτα4.

"Οτι πρόκειται περί κορυδαλλού, δηλοΰσι πρά
γματι άπαντα τά αποδιδόμενα χαρακτηριστικά του, 
άπαντα τά μέρη τοϋ λεπτοφυούς σώματός του, 
ήτοι τό βραχύ ράμφος του, αί όξύ?ιηκτοι καί αρ
κούντως μακραί πτέρυγές του, έτι δέ οί βραχείς 
δάκτυλοι τών ποδών του, ών ό οπίσθιος φέρει 
τον γνώριμον μακρότατον καί ελάχιστα κεκαμμέ- 
νον όνυχα.

Κόρνόος είναι ή αρχική αρχαία ελληνική καί 
alauda ή λατινική ονομασία τοϋ πτηνού. Ετυμο
λογείται δέ παρά πάντων5 ή λέξις έκ τοϋ κόρυς 
(= κράνος - περικεφαλαία) καί τοΰ προσφύματος-δο-. Ώς δέ θά ίδωμεν κατωτέρω, 
ύφίσταται αίτιολογικός μύθος τής ονομασίας αύτής χόρνδος.

Ό Dugas έ'θετε τό ερώτημα6: «τί ήθελε νά δείξη είς ημάς ό καλλιτέχνης;» 
προέβαινε δέ είς διαφόρους συλλογισμούς προκειμένου νά έρμηνεύση τήν παράστασιν 
τού έν πλήρει πολεμική έξαρτήσει είκονιζομένου κορυδαλλού, διά τούς οποίους καί

Είκ. 1. Άρυβαλλική λήκυθος ιδιωτικής 
συλλογής ’Αθηνών.

1 Περί τοΰ δρου παρ’ ήμϊν, ίδέ προσέτι Θ. A. ΑΡ- 

ΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ, Άρυβαλλική λήκυθος τής συλλογής 
Δ. Σισιλιάνου μετά πλαστής μελανόμορφου παραστά
σεως, Πολέμων 5, σ. 157 - 160.

2 richter - milne, Shapes and Names (type III
σ. 15).

3 "Οτι πρόκειται περί κορυδαλλού δέχεται καί ό 
μ. nilsson έν MMR’, σ. 492 καί σημ 28.

4 BCH έ ά. σ. 175.
5 Τελευταίως η. frisk, Grieehisches Etymolo- 

gisches Worterbuch έν λέξει.
6 BCH έ ά. σ. 177.
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ό ίδιος έξεδήλωνεν έμφανώς την αμφιβολίαν του. Κατέληγεν εις την παροδοχήν 
τοΰ γεγονότος ότι «ή κατά τά πρώτα ετη τοΰ 5ου αίώνος τό πρώτον έν Άθήναις 
εμφανιζόμενη κωμωδία ήρέσκετο είς θεατρικά έργα, εις τά όποια μετεΐχον χοροί 
ζώων (Schmid - Stahlin, Griech. Literaturgeschiclite I, 2, σ. 525) καί ότι τό γε
γονός αυτό δεικνύει είς ημάς ότι ή άπόδοσις είς αυτό τό πτηνόν μιας ανθρώπι
νης ύποστάσεως αποτελεί συνήθη έπινόησιν τής δημιουργού δυνάμεως τής φαντα
σίας τών χρόνων εκείνων μη λησμονώμεν δε ότι ό μύθος θεμελιούται επ’ αυτής 
τής ιδέας καί ότι αυτό τό είδος τής άφηγήσεως απολαύει τής λαϊκής έπιδοκιμα-

Είκ. 2. Ή παράστασις τοΰ κορύδου επί τής άρυβαλλικής ληκύθου.

σίας κατά τό τέλος τού 5ου μ. X. αίώνος. Υπάρχει τό περιβάλλον τής εποχής εκείνης, 
τό όποιον δικαιολογεί την εξεργασίαν αυτού τού θέματος: εκεί όπου προ ήμίσεος 
αίώνος οί κορίνθιοι άγγειογράφοι έζωγράφουν μονοτόνους στρατιωτικός παρελάσεις 
(Payne, NC, σ. 320), είς εύφυής άθηναΐος καλλιτέχνης έπενόησε νά σχεδιογραφήση 
αυτόν τον πτερωτόν πολεμιστήν, τού οποίου οί ανοικτοί όνυχες καί τό προβαλλό- 
μενον ράμφος έκκαίιούν έξ αρχής τον πτερωτόν εξάγγελον τού Άριστοφάνους (Όρ
νιθες L168 - 69)»:

άλλ’ δδε φνλαξ γάρ τών έκεΐϋεν άγγελος 
έοϋεΐ προς ημάς δεύρο πυρρίχην βλέπων

Τό αποδημητικόν αυτό πτηνόν συνδέεται προς διαφόρους μύθους, έξ ών μνη- 
μονεύομεν τούς παρ' Αΐσώπω ύπ’ άριθ. 207, 271‘, ιδία δε τον παρ’Άριστοφάνει 
(Όρνιθες 471 κέξ.): 1

1 Corpus Fabularum Aesopicarum, ed H. Hunger, Lipsiae 1959.
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ΓΤΙ. .· Αμαίθής γάρ εφνς κον πολυπράγμων, ονιV Αίσωπον πεπάτηκας, 
ός έφασκε λέγων κορυδόν πάντων πρώτην δρνιϋα γενέσϋ'αι, 
προτέραν τής γής, κΆπειτα νόσω τον πατέρ’ αυτής Αποϋ'νήσκειν 
γήν δ’ ούκ είναι, τον δε προκεϊσύθαι πεμπταΐον την δ’ Απορούσαν 
ύπ Αμηχανίας τον πατέρ’ αυτής εν τή κεφαλή κατορύξαι.

ΕΥ.: δ πατήρ αρα τής κορυδοϋ νυνί κεϊται τεύθνεώς κεφαλήσιν 

(προσέτι δέ παρά Θεοκρίτω VII 23 καί Γαληνώ Περί τής τών απλών φαρμάκων 
κράσεως καί δυνάμεως, βιβλίον Λ (λζ,))_ Ό μύθος ούτος εξηγεί τίνι τρόπω άπέ- 
κτησεν ό κορυδαλλός την «άνάστασιν αυτήν τών τριχών επί τής κεφαλής του». 
Συχνά λοιπόν έτροφοδότησεν, ώς άντιλαμβανόμεΟα, ό κορυδαλλός υποθέσεις μύ
θων τής ελληνικής άρχαιότητος. ΓΙρός συσχετισμόν δέ προς τό θέμα τής παραστά- 
σεως τής ληκύθου ημών δυνάμεθα νά χωρήσωμεν έ'τι περαιτέρω άναφέροντες τον 
γνωστόν περί κορυδαλλού παρά ΓΙλουτάρχω1 μύθον, άναφερόμενον αμέσως εις την 
παράστασιν τής άρυβαλλικής αυτής ληκύθου, τής οποίας άποτε?4,εϊ τον άκριβέστερον 
ύπομνηματισμόν.

Έν τώ περί αδολεσχίας τού Πλουτάρχου αποτελεί ή ακολουθούσα διήγησις 
έν τών χαρακτηριστικωτέρων παραδειγμάτων περί τών μή κρατούντων τά απόρ
ρητα- έχει δέ οΰτω:

'Η 'Ρωμαίων σύγκλητος Απόρρητόν τινα βουλήν έβονλεύετο κα.ίΡ αυτήν επί πολ- 
λάς ημέρας■ Ασάφειαν δε πολλήν καί υπόνοιαν έχοντος τον πράγματος, γυνή 
τ’ Άλλα σώφρων, γυνή δέ, προσέκειτο τώ έαυτής Ανδρί, λιπαρώς δεόμενη πυϋέσίίαι 
τάπόρρητον όρκοι δέ καί κατάραι περί σιωπής έγίγνοντο καί δάκρυα ποτνιωμένης αυ
τής, ώς πίστιν ούκ έχούσης. ό δέ 'Ρωμαίος εξελέγξω, βουλόμενος αυτής τήν Αβελτε
ρίαν «νικάς, ώ γύναι», εϊπεν, «άλλ’ ακούε φοβερόν πράγμα καί τεράστιον προσήγ- 
γελται γάρ ήμϊν υπό τών ιερέων κόρυδον ώφϋαι πετάμενον κράνος έχοντα χρνσονν 
καί δόρν σκεπτόμείλα δή το τέρας είτε χρηστόν είτε φανλόν έστι, καί σννδιαπορονμεν 
τοϊς μάντεσιν Αλλά σιώπα». ταϋτ είπών ωχετ εις τήν Αγοράν ή δέ τών {θεραπαινί
δων εύίθύς έφελκυσαμένη τήν πρώτην είσελϋοϋσαν, έπαιε τό στήθος αυτής καί τάς 
τρίχας έσπάραττεν «οιμοι» λέγουσα «τάνδρός καί τής πατρίδος· τί πειοόμεϋα;* βουλω
μένη καί διδάσκουσα τήν ύθεράπαιναν είπεΐν «τί γάρ γέγονεν;» ώς δ’ ο ον πυϋομέν ης 
διηγήσατο καί προσέϋ ηκε τόν κοινόν άπάσης Αδολεσχίας επωδόν, τό «ταϋτα μηδενί 
φράσης Αλλά σιώπα», ον φϋάνει τό ϋεραπαινίδιον Αποχωρήσαν αυτής, καί τών όμο- 
δούλων ενύθυς ήν μάλιατ είδε σχολάζουσαν εμβάλλει τόν λόγον εκείνη δέ τώ εραστή 
παραγενομένω προς αυτήν έφρασεν. οϋτω δ’ εις Αγοράν του διηγήματος έκφνλισίθέν- 
τος ώστε προλαβεΐν τόν πλασάμενον τήν φήμην, Απαντήσας τις αύτώ τών γνωρίμων 
«Αρτίως» εϊπεν «οϊκοϋεν εις Αγοράν καταβαίνεις;» «Αρτίως» έφη εκείνος, «ονκονν 
ούδέν Ακήκοας;» «γέγονε γάρ τι καινόν;» «Αλλά κόρυδος ώπται πετάμενος κράνος 
έχων χρνσονν καί δόρυ, καί μέλλουσι περί τούτου σύγκλητον έχειν οί Άρχοντες», κά- 
κεϊνος γελάσας «φεϋ τον τάχους» εϊπεν «ώ γύναι, τό καί φϋάισαι με τόν λ.ύγον εις 1

1 Περί αδολεσχίας, 11 (Ήθ-ικά 507Β έ., έ'κδ. Γ. Ν. Βερναρδάκη, τ. III).
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άγοράν προελϋόντα.» τούς μεν ουν Άρχοντας έντνχών άπήλλα'ξε τής ταραχής· την δε 
γυναίκα τιμωρούμενος, ώς οί'καδ’ εισήλϋεν, «άπώλεσας μ’» ειπεν «ώ γνναΓ το γάρ 
Απόρρητον έκ τής έμής οικίας πεφώραται δεδημοσιωμενον ώστε μοι φενκτέον έστί 
την πατρίδα διά την σήν άκρασίαν». τρεπόμενης δε προς αρνησιν αυτής καί λεγού- 
σης «ού γάρ ταυ τα μετά τριακοσίων ήκουσας;» «ποιων» εφη «τριακοσίων ; σοϋ βια- 
σαμένης, έπλασάμην Αποπειρώμενος». ούτος μεν ουν άσφαλώς πάνν καί μετ εύλα- 
βείας, ώσπερ εις άγγείον σαϋ'ρόν ούκ οίνον ονκ ελαιον άλλ’ ϋδωρ έγχέας, επείρασε 
την γυναίκα.

Προς αυτήν την διήγησιν άνταποκρίνεται πλήρως ή παράστασις τής ληκύθου 
τό δτι δε κατά τον Πλούταρχον τό δλον έ'λαβε χώραν έν 'Ρώμη δεν αποκλείει 
την πιθανήν καί βάσιμον ΰπόθεσιν δτι δύναται να άποτελή ή διήγησις αυτή έπα- 
νάληψιν ή νεωτέραν εκδοσιν έτέρας πα?^αιοτέρας διηγήσεως λαβούσης χώραν έν Άθή- 
ναις κατά τήν κλασσικήν έποχήν.Ύπέρ μιας τοιαΰτης ύποθέσεως συνηγοροϋσιν ένια 
στοιχεία- οΰτω σημειοΰμεν δτι κατά τον Θωμάν Μάγιστρον ό τύπος κόρνδος είναι 
αττικός: εστι δε τό μεν κόρυδος άττικόν1, έν Άθήναις υπήρχε δήμος Κορυδαλλός? 
προσέτι δέ δτι οί κόρυδοι ήσαν ιερά πτηνά τής Γής καί τής ’Αθήνας: «κόρνδοι 
Τής καί Άϋ'ηνας ιεροί»2.

Ή διάδοσις λοιπόν τής διηγήσεως αυτής φαίνεται δτι ήτο ανάλογος προς τήν 
δημοτικότητα, ής εχαιρεν ό κορυδαλλός καί προς τήν άνάμειξιν καί χρήσιν αυτού 
εις τούς μύθους τής άρχαιότητος. Επόμενον θά ήτο μία μικρά παραλλαγή νά 
έπήλθε μέχρι τών χρόνων τού Πλουτάρχου, ώς τό γεγονός δτι παρά Πλουτάρχω 
ούδεμίαν έχομεν μνείαν περί τής άσπίδος, ήν φέρει δ κορυδαλλός επ’ αυτής τής 
άρυβαλλικής ληκύθου. ’Ανεξαρτήτως τούτου δμως δυνάμεθα πλέον νά δεχθώ μεν 
τήν ορθότητα αυτής τής ύποθέσεως.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛ. ΚΟΡΡΕΣ

1 τηομαε magistri Ecloga Vocum Atticarum ed. 2 Παρά chr. aug. lobeck, Aglaophamus, II, 
Fr. Ritschel, 1833, a. 213. σ. 980, σημ. d.
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