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Τό έί)ιμον τής διαζεύξεως ένεκα άτεκνίας ή τής προσλήψεως δευτέρας συζύγου
έν περιπτοοσει στειρότητος τής πρώτης, άπαντα ουχί σπανίως έν Ελλάδι κατά τούς
νεωτέρους χρόνους. Ούτως έν Μάνη προ ολίγων έτών —ίσως καί σήμερον ακόμη—
είς περίπτωσιν στειρότητος τής γυναικός ή γεννήσεως θηλέων μόνον τέκνων, ό
σύζυγος προσελάμβανεν ενίοτε άλλην τή συγκαταθέσει τήςπροάτης. Πριν όμως προβή
είςτήνπράξιν ταύτην, ώφειλε νά έλθη εις συνεννόησιν μέ τούς συγγενείς τής υπό
άντικατάστασιν συζύγου : «πρώτα τό λέει στους συγγενείς τής γυναίκας του» '). Ή
ούτω λαμβανομένη δευτέρα σύζυγος έκαλείτο σνγγρια2) ή συγκόρμισσα έν σχέσει
προς τήν πρώτην, ήτις, επέχουσα θέσιν πενθεράς περίπου, έξηκολούθει νά δια-
μένη υπό τήν αυτήν στέγην, διευθύνουσα τά τού οίκου, ώς και πρότερον, καί
απολαύουσα σχετικού σεβασμού παρά τής δευτέρας3). Δεν άπεκλείοντο όμως άντι-
ζηλίαι, έ'ριδες καί διαπληκτισμοί μεταξύ τών δύο γυναικών, έξ ου αί παροιμιώδεις
φράσεις: τρώγονται σά σύγγριες4) ή σαν κακές συγκόρμισσες· ποιος είδε δυο σνγ-
κόρμισσες νά περπατούν αντάμα κ.ά.ό.

Φαίνεται ότι τό έθιμον ειχεν ευρείαν σχετικώς διάδοσιν έν Μάνη κατά τόν
παρελθόντα αιώνα, ώς συνάγεται έξ αναφοράς τού επισκόπου Γυθ§ίου 'Ιωσήφ,
άπευθυνομένης προς τήν Ίεράν Σύνοδον έν έτει 1864 5). Είς τήν άναφοράν

ΛΑ (=Λαογραφικοΰ Αρχείου χειρόγρ.) άρ. 1159 Β' σ. 177 (Γ. Ταραούλη, Καλάμαι 1938).

2) Περί τοΰ έτύμου τής λέξεως έκ τοΰ σύν - γραία βλ. Δ. Ί. Γεωργακά, 'Ετυμολογικά
καί σημασιολογικά. Λεξικογρ. Δελτίον 2 (1940) σ. 131 - 2.

3) '/. Β. Πατοονράκον, Ηθογραφία. Ή Μάνη καί οί Μανιάται. Πειραιεύς 1910 σ. 58.
Πρβλ. Π. Καλονάρον, 'Ηθογραφικά Μάνης. 'Αθήναι 1934 σ. 43.

*) ΛΑ 1159 Β' σ. 177 (Γ. Ταραούλη, Καλάμαι 1938). Χειρόγρ. Ίστορ. Λεξ. 'Ακαδημίας,
άρ. 346 σ. 137 (Κ. Ρωμαίος, Βούρβουρα 1920).

δ) Βλ. Σταύρου Χ. Σκοπετέα, "Εγγραφα έκ Δ. Μάνης. 'Επ. 'Αρχ. Ίστ. Έλλ. Δικαίου 3
(1950) σ. 107.
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ταύτην ό επίσκοπος καυτηριάζει εκείνους, οΐτινες, στερούμενοι τέκνων ένεκα
στειρότητος τής γυναικός των ή έχοντες μόνον θήλεα, προσλαμβάνουν εΐς τάς οι-
κίας των, μέ σκοπόν ν' αποκτήσουν κληρονόμους, καί δευτέραν σΰζυγον' τούτο δέ
γίνεται μέ τήν συγκατάθεσιν τών γονέων καί λοιπών συγγενών άμφοτέρων τών
ούτως ερχομένων εΐς κοινωνίαν γάμου. Παρά τοΰ έπισκόπου ζητείται, δυνάμει
τοΰ άρθρου 658 τοΰ ποινικού νόμου, ή τιμωρία τών ούτω συζώντων, τών οποίων
ό αριθμός άνήρχετο τότε εΐς 30 μόνον εΐς τήν περιφέρειαν τών πέντε δήμων, Λα-
γίας, Κολοκυνθίου, Μαλαυρίου, Καρυουπόλεως καί Γυθείου.

Τό γεγονός τής προσλήψεως δευτέρας συζύγου καί παρ' άνδρών εχόντων μό-
νον ιθήλεα τέκνα, ώς εκτίθεται έν τή αναφορά τού έπισκόπου, εξηγείται έκ τής
κρατούσης έν Μάνη, ως καί εις τινας άλλους τόπους, αντιλήψεως, ότι κληρονόμος
είναι τό άρρεν τέκνον '), καί κατά συνέπειαν άκληρος εΐναι όχι μόνον ό άπαις,
αλλά καί ό στερούμενος άρρένων απογόνων.

'Ομοίων άντιλήχρεων αποτέλεσμα είναι καί τό έν Μάνη επίσης κρατούν έθι-
μον, καθ' ο γυνή χήρα, άτεκνος ούσα, ύπεχρεοΰτο νά έγκαταλείψη τήν οΐκογένειαν
τοΰ θανόντος συζύγου καί «>'ά πάη στονν άλλοννοννε της», δηλαδή εΐς τούς ιδίους
συγγενείς, ως μή υπάρχοντος πλέον δεσμού μέ τήν οΐκογένειαν τοΰ εκλιπόντος.
Έάν τυχόν ή χήρα κατελείπετο έγκυος, παρέμενε παρά τή οΐκογενεία τοϋ ί)ανόν-
τος μέχρι τοΰ τοκετού. Έάν έγεννάτο άρρεν, ώφειλε νά τό άναθρέψη, διαμένουσα
πάντοτε εΐς τόν οίκον τοϋ συζύγου. "Αν τυχόν εγκατέλειπε τήν άνδρικήν στέγην
μετά τήν γέννησιν άρρενος τέκνου, κατεδικάζετο παρά τής κοινής γνώμης. Έσκύ-
λεχρε, έλεγον δι' αυτήν έν τοιαύτη περιπτώσει καί τής έπεβάλλετο ν' άφήση, απερ-
χόμενη, τό γεννηθέν εΐς τούς συγγενείς τοϋ ανδρός2)· Δέον έν τέλει νά σημειωθή,
ότι ή προς παιδοποιίαν προσλαμβανομένη δευτέρα σύζυγος ήτο συνήθως νέα πτω-
χής οικογενείας3).

Ή ύπαρξις τοΰ έθίμου μαρτυρείται σποραδικώς, μέ μικράς τινας παραλλα-
γάς, καί εΐς άλλους ελληνικούς τόπους. Έν Κρήτη, ως προκύπτει έξ έγγράφου
τής μονής 'Ασωμάτων 'Αμαρίου τοΰ έτους 1842, γίνεται συμφωνία μεταξύ συζύ-
γων, κατοίκο)ν τού χωρίου "Ανω Μέρος 'Αμαρίου, βεβαιουμένη παρά τοΰ άρχιε-
ρέως, καθ' ην γυνή, άτεκνος ούσα, δίδει τό δικαίωμα εΐς τόν σύζυγον νά νυμ-

') Ί. Β. Πατσονράκος, έ'νθ'άν. σ. 40. Κατά πληροφορίαν έκ χειρογρ. τοϋ Λαογρ. 'Αρ-
χείου (1478 σ. 113, Μ. Τσάκωνα, Μανιάκι 1941), έν ΙΙυλίςι θεωρείται ως κληρονόμος τό
αρσενικό παιδί, κληρονομούν συνήθως τήν άκίνητον περιουσίαν. Παρόμοια έ'θιμα εύρίσκο-
μεν καί άλλαχοϋ έν Ελλάδι.

-) Π. Καλονάρος, ενθ' άν. σ. 44 κέ.

3) II. Καλονάρος, έ'νθ' άν. σ. 43.
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φευθή άλλην προς τεκνοποιίαν')· Ή διαφορά από τό έν Μάνη ισχύον όμοιον
έθιμον είναι, ότι εδώ πρόκειται περί επισήμου διαζεύξεως, πραγματοποιουμένης
ενώπιον μαρτύρων μέ τήν έπιβεβαίωσιν τού άρχιερέως, καί ότι ή σύζυγος εγκατα-
λείπει πλέον τήν συζυγικήν στέγην, λαμβάνουσα καί άνάλογον μερίδα περιουσίας
προς συντήρησιν.

Παραδείγματα όμοιας διαζεύξεως έ'χομεν καί άλλα περισσότερον πρόσφατα έν
Κρήτη. Κατά τήν πρό τίνων μηνών γενομένην υπ'έμού επί τόπου σχετικήν έρευ-
ναν, ό έκ τοΰ χωρίου Λάκκοι Κυδωνιάς 'Ιωάννης Μπεμπλιδάκης, γεωργός, 72
έτών, μέ έβεβαίωσεν, ότι υπήρχε ν εκεί τό έθιμον νά χωρίζουν ανδρόγυνα ένεκα
άτεκνίας μετά επταετή συμβίωσιν. Ένθυμεϊται τοιαύτην διάζευξιν, γενομένην κατά
τό έτος 1917. Σύγχρονον περίπτωσιν διαζεύξεως μοΰ άνεκοίνωσεν δ δημοδιδά-
σκαλος τοΰ χωρίου "Avco Μέρος Χ. Σαριδάκης.

Περιπτοόσεις επίσης προσλήψεως δευτέρας συζύγου προς τεκνογονίαν δεν είναι
άγνωστοι έν Κρήτη. Ούτω, κατά πληροφορίας όφειλομένας είς τόν αυτόν ώς άνω
δημοδιδάσκαλον τοΰ "Ανω Μέρους, τό έ'τος 1888 ό έκ τού χωρίου τούτου Γ. Α.
ένυμφεύθη τήν Π. Π., μεγαλυτέραν του κατά 6-8 έτη. 'Απέκτησαν τέσσαρα τέ-
κνα, άλλ° άπέθανον εις μικράν ήλικίαν. "Οτε δ' ή σύζυγος ήτο είς προκεχωρημέ-
νην πλέον ήλικίαν καί έβλεπον ότι δέν ειχον τέκνα, έπώλησαν τήν είς Άνω Μέρος
περιουσίαν των καί μετφχησαν εις Ρέθυμνον, όπου άγοράσαντες κτήματα έζων
άνέτως. Έκεΐ ή σύζυγος έ'δωκεν είς τόν άνδρα τό δικαίωμα νά νυμφευί)ή άλλην
γυναίκα μέ στεφάνι, προς άπόκτησιν τέκνων, υπό τόν όρον ότι θά παρεχωρεϊτο
είς αύτήν ίδιαίτερον δωμάτιον, ένθα θά έκοιμάτο, συζώσα κατά τά άλλα μέ τήν
νέαν σύζυγον. Μετά τήν συμφωνίαν ταύτην ό σύζυγος ένυμφεύθη δευτέραν γυ-
ναίκα, έτών 32, έκ τού χωρίου Γερακάρι Αμαρίου, τοΰ πρώτου γάμου λυθέντος

') Έπ. Έτ. Κρητ. Σπουδών 4 (1941) σ. 58 : Of Λάμπης Νικόδημος έπιβεβαιοΐ :

Ίήποκάτο&εν ίπογεγραμμέπ οτε Κωαταντής και Κυριακή Μαρκοπούλα. 'Επειδή και εγώ
ή Κυριακή είς ήλικίαν ων και δ άνδρας μον Κωοταντινος νέος, καί τέκνα δεν εκάναμεν, τον
δίνω αδιαν με εδικήν μου προαΐρεοιν Λά ίπανδρευ&ή, καί δ Θεός νά δώση νά τεκνοποιήσει.
Έανμφωνίσαμεν λοιπόν, οτε Κωσταντίνος καί Κυριακή, εμπροσ&εν τών χωριανών καί τών
κάτο&εν αξιόπιστων μαρτύρων ίπογεγραμμένον τά όσα εχη χρέος νάμον δώοη. Είς τόν Χαλί-
κια έλαϊς ρίζες τέσσερεις..... "Ο&εν είς ενδιξην, και διά τό βέβαιον τής άλι&ήας, δίνω τό παρόν

μου είς χείρας της εμπροσ&εν τόν κάτο&εν αξιόπιστων μαρτύρων. Καί έπιβεβαιομένον παρά τοΰ
άρχιερέω μας 'Αγίου Λάμπης κυρίου κυρίου Νικοδήμου, καί εδό&η είς τήν Κυριακήν Μαρκο-
πούλα διά ασφάλειαν της έν ΙΙαντή Κριτήριο). Tfj : 28: ' Απριλλίον 1842: "Ανω Μέρος. Μάρ-
τυρες (άκολουΌοϋν ΰπογραφαί). 'Εγώ Κωνσταντής υπόσχομαι είς τά ανο&εν μήν ίξεύροντας
γράψιμον κάμνω τό σιμίον τοΰ τιμίου σταυρού : f
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θρησκευτικώς τή έπεμβάσει τοϋ έπισκόπου Ρεθύμνης. Έκ τοϋ νέου γάμου έγεν-
νήθησαν δύο τέκνα, απολαύοντα τής στοργής τής πρώτης συζύγου.

Ή ούτω συγκροτηθεΐσα νέα οικογένεια έζησεν έν όμονοίςί έπί 16 έ'τη, ότε
άπέθανεν ή πρώτη σύζυγος εΐς ήλικίαν 82 περίπου έτών' μετ' αυτήν απέθανε καί
ό πατήρ, έπιζή δέ ή δευτέρα σύζυγος μετά τών τέκνων, τών οποίων τό δεύτερον
είναι εισέτι μαθητής. Όμοιαι πληροφορίαι μού έδόθησαν παρά τοϋ 'Ανδρέου
Καυκαλά έξ Άσκύφου Σφακιών ') καί τοϋ Γ. Ψυχουντάκη έκ τού χωρίου 'Ασή
Γωνιά 'Αποκορώνου 2).

Έν Χιμάρα, κατά μαρτυρίαν τοΰ έτους 1891, συνηθίζετο ή πρόσληψις δευ-
τέρας συζιίγου προς τεκνογονίαν, τής πρώτης παραμενούσης υπό τήν αύττ]ν στέγην
καί άπολαυούσης τιμών οΐκοδεσποίνηςs).

Τό αύτό έθιμον μαρτυρεϊται έν Κερκύρα:: Σε κάποιο χωριό τής Κέρκυρας

ένα αντρόγυνο δέν έκαμνε παιδιά...... Ή γυναίκα έπρότεινε οτόν άντρα της νά

πάρη ατό σπίτι της άλλη γυναίκα' μάλιστα ή ϊδια βρήκε ένα κορίτσι φτωχό, 18
έτών, και τό επήρε στο σπίτι. Δέν τή στεφΛνωσε, ούτε και χώρισε τήν πρώτη,
άλλα έμειναν και οί δυο γυναίκες στο σπίτι. Ή νόμιμη γυναίκα είχε 'θέση πε-
θεράς. Ή φτωχή έκαμε τρία παιδιά, κορίτσια. Στο δρόμο τά φιωνάζουν μού-
λες... 4). Κατ' άλλην εΐδησιν, προερχομένην έκ προσφύγων τοϋ 'Αδραμυττίου
έγκατεστημένων έν Λέσβω, Πολλοί χωρίζανε, γιατί ήτανε στείρα ή γυναίκα τους5),
Ή χρήσις τέλος τών όρων σύγγρια καί τοΰ συνωνύμου συγκόρμισσα έν Στερεά
Ελλάδι, Κύθνω6), Ευβοία')ι αποτελεί ένδειξιν περί τής υπάρξεως αναλόγου εθί-
μου εΐς τάς περιφερείας ταύτας, αν καί δέν έχομεν λεπτομερείς περί τούτου ειδήσεις.

') Βλ. ΛΑ 1841 Α' σ. 292 (Α. Πετρόπουλος, Κρήτη 1953): "Οταν ενα άντρόγενο δεν
κάνη παιδιά, χωρίζουν, αλλ' δταν έχη ϋέληση ή γυναίκα κι επιτρέψη στον αντρα. Ό Άντρας
κρατεί και τσι δυο γυναίκες στο ίδιο σπίτι. Τό εχω ακούσει πού ε χει γίνει. "Ακουσα
γώ με τ' αυτιά μου μιά γυναίκα πού ηλεγε στον αντρα ταη : Στέλιο, νά πάρης μιά γυναίκα
πού νά κάνη παιδιά, ν' Αποχτήσουν τήν περιουσία σου, νά μήν τήνε πάρουνε ξένοι. Ό Στέλιος
όμως είπε : ενα και μόνο είναι τό στεφάνι στον κόσμο...

2) ΛΑ 1841 Β' σ. 189 (Α. Πετρόπουλος, Κρήτη 1953). Παρά ταΰτα δμως δέον νά ση-
μειωθή, δτι υπό τήν έπίδρασιν τών χριστιανικών διδαγμάτων, όδυνηράν έντΰπωσιν έπροξέ-
νει άλλοτε ή διάζευξις : δταν χωρίζη αντρόγυνο και τά βουνά ραΐζουν, έλεγον άλλοτε (Α. Γ.
Καμπούρογλου, "Ιστορία τών 'Αθηναίων Α'. 'Αθήναι 1889 σ. 205).

3) Ά. Γεωργίταη, Ήθη καί έθιμα κλπ. Χιμαραίων. Ζωγράφ. Άγων Α' (1891) σ. 207.

4) ΛΑ. 1170 σ. 29 ίΓ. Μέγας, Κέρκυρα 1938).

5) ΛΑ. 1446 Β' σ. 271 (Α. Λουκατος, Λέσβος 1940).

6) Χειρόγρ. Ίστορ. Λεξ. Ακαδημίας 283 σ. 520 (Φ. Κουκουλές, 1920).

7) Χειρόγρ. Ίστορ. Λεξ. Ακαδημίας 578 σ. 153 (Τ. Καρατζας, 1937).
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Άξιοσημείωτον είναι, ότι τό έθιμον εύρίσκομεν καί εις άλλους λαούς.
Ό J. Β. Marcaggi βεβαιώνει ότι είς τό χωρίον Piana τής Κορσικής συνήν-
τησε γυναίκα στείραν, ήτις εδέχθη, ίνα δ σύζυγος της νυμφευίΐή άλλτιν καί προσ-
εφέρθη ν' άναθρέψη τά έκ τοΰ παρανόμου γάμου τέκνα').

Κατά τόν ίδιον συγγραφέα, χωρικός τής Κορσικής, πατήρ έξ τέκνων, τριών
υιών καί τριών ί)υγατέρων, έλεγεν έρωτώμενος, ότι έχει τρία παιδιά" δέν ύπελό-
γιζε δηλαδή μεταξύ τών παιδιών του τάς θυγατέρας! 2)

"Αλλος μελετητής τών λαϊκών εθίμοον, ό Alexander Grigolia3) παρέχει ειδή-
σεις περί ομοίου εθίμου είς τούς Γεωργιανούς τοΰ Καυκάσου, τόσον τούς ορεινούς,
όσον καί τούς κατοικοΰντας εις παραλιακάς πόλεις τής Μαύρης θαλάσσης. Κατά
ταύτας, γυνή στείρα αποχωρίζεται τοΰ συζύγου ή, διαμένουσα υπό τήν αυτήν
στέγην, επιτρέπει εις αντον νά προσλάβη άλλην, μέ τά αυτά δικαιώματα. Τά
τυχόν γεννώμενα έκ τής δευτέρας γυναικός τέκνα τιμούν τήν προότην ώς ιδίαν μη-
τέρα. Άν ή πρώτη σύζυγος δέν 9έλη νά διαμένη υπό τήν αυτήν στέγην ή αν ή
άπομάκρυνσίς της είναι άπαίτησις τοΰ ανδρός, αποχωρεί, τών περιουσιακών ζη-
τημάτων ρυθμιζόμενων συμφιόνως προς κρατούντος εκεί νόμους, παρεμφερείς,
κατά τόν συγγραφέα, προς τούς αρχαίους βαβυλωνιακούς, έπιτρέποντας τόν χωρι-
σμόν στείρας συζύγου4).

"Ομοια έθιμα εύρίσκομεν καί είς άλλους λαούς, περισσότερον απομεμακρυσμέ-
νους καί πρωτογόνους. Εις Κένυαν τής ανατολικής Αφρικής, γυνή στείρα είναι
υποχρεωμένη νά δεχθή ώς σύζυγον τοΰ ανδρός της άλλην, τά έκ τής οποίας γεν-
νώμενα τέκνα θεωρεί ώς ιδικά της5),

Λεπτομερεστέρα έρευνα θέλει ασφαλώς αποδείξει τήν ύπαρξιν ομοίων συνη-

') Les chants de la mort et de vendetta de la Corse. Paris 1898 a. 16: 'A Piana
j'ai vu une femme sterile accepter que son mari premie publiquement line concubine
et consentir a elever les enfants issus de cette union illegitime !

2) Κατ' εξοχήν παίδι και πολλαχοΰ τής Ελλάδος εννοούν τό άγώρι.

3) Custom and justice in tlie Caucasus: The Georgian Highlanders. Philadel-
phia 1939 σ. 116 κε.

Κατά τούς νόμους τοΰ Μανοΰ τών 'Ινδιών (XI,81), έπετρέπετο ή διάζευξις ενεκα
στειρότητος μετά οκταετή συμβίωσιν. Ε. Westermarck, Origine du mariage dans l'espe-
ce humaine, traduit de l'anglais par Henry de Varigny. Paris 1895 σ. 493. Πρβλ.
Fustel de Coulanges, La cite antique, edute sur le culte, le droit et les institutions de
la Grece et de Rome. εκδ. 7η Paris 1879 a. 52.

5) J. G. Peristianis, La vie et le droit coutumier des Kipsigis du Kenya. Paris
1938 a. 69-70.



Η ΑΚΛΗΡΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

2g

θειων καί αντιλήψεων εις πολλάς άλλας χοορας1), καί δή εκεί όπου ή μονογαμία
είναι ό επισήμως ανεγνωρισμένος θεσμός.

'Αρχική πηγή τούτων είναι αναμφιβόλως τό άνθρώπινον όρμέμφυτον προς
διαιοίνισιν τοΰ είδους. Είς τούς πρωτογόνους λαούς, ως καί είς τά περισσότερον
άνεξέλικτα κοινωνικά στρώματα τών διαφόρων νεωτέρων κοινωνιών, ευρίσκονται
συνδεδεμέναι αί άντιλήψεις αύται μέ πλήθος προλήψεων καί δεισιδαιμονιών. Θά
άρκεσθώ είς ολίγα μόνον παραδείγματα. ΙΙολλαχοΰ οί άκληροι θεωροΰνται ως
διατελούντες υπό τήν δυσμένειαν τοΰ ί)είου, μειονεκτοΰντες άπό κοινωνικής από-
ψεως 2), περιφρονούμενοι ένίοτε υπό τών άλλιον άνθριόπων καί μή γινόμενοι δε-
κτοί είς ώρισμένας έκδηλώσεις τής κοινωνικής καί θρησκευτικής ζωής, ως εΐναι
τό μυστήριον τοΰ γάμου, ή ιερά λειτουργία κ.τ.ό.3). Διά πολλών λαϊκών παροι-
μιών καί παροιμιωδών φράσεων δηλοϋται ή μειονεκτική θέσις τών άκλήρων έν
τή κοινωνία4), αί δέ στείραι γυναίκες, έπιθυμοΰσαι ν' απαλλαγούν τής άκληρίας,
ήτις πάντοτε θεωρείται μέγα δυστύχημα5), προβαίνουν εΐς πολλάς καί ποικίλας
μαγικάς ένεργείαςβ).

') Πολλάς ειδήσεις περί διαζεύξεως έ'νεκα άτεκνίας είς διαφόρους λαούς εύρίσκομεν
παρά Ε. Westermarck, ενθ' άν. σ. 492 κέ.

2) Βλ. Κ. Χονρμουζιάδου, Τό παιδίον είς τήν περιφέρειαν Μέτρων καί Άθυρων. 'Αρ-
χεΐον Θρακ. θησαυρού 7 ('Αθήναι 1940-41) σ. 67. Πρβλ. Γ. Μέγα, Ζητήματα έλληνικής
λαογραφίας Α', 24 : τό δνειδος της άτεκνίας. ΛΑ 1438 σ. 29 (Λιουδάκη, 'Αμοργός 1940).

3) Λαογραφία 5,408. Πρβλ. ΛΑ 1799 σ. 1 ( Σακελλαρίου, "Αγιος Δημήτριος Ναυπακτίας 1953).

4) "Ακλ.ηρο ϋωρεΐς, διάβολο &ωρεΐς. "Ακληρο ϋωρεΐς, τσιγκοννη ϋωρεΐς. " Ακλ.ηρος, ατρνγος.
"Ακλ.ηρος, αϋεος. "Ακληρος, αγραφο χαρτί. "Ακλ.ηρος, θεομπαίχτης (πολλαχοΰ). Οϋϋ' ατεκνος,
κακομοιριά (Ναυπακτία). "Ακληρο ϋωρεΐς, πέ-ψε τόνε οτό διάβολο. 'Από τ' άτέκνου τήν αυλή,
αν μπορής, μηδε νερό μήν πιής. Σ'ακαρπου δέντρου δροοιό μήν κάτσης, κι άπ' ατεκνου πόρτα
νερό μήν πιής. (Κρήτη). Χαρακτηριστικά έπίσης είναι καί τά είς τάς στείρας γυναίκας αποδι-
δόμενα κατά τόπους έπίθετα : αβγια, χρουοοΰζα, άχρηστο κορμί, ακαρπη, κιαύρα ή κεσύρα,
καταρζμένη ή καταραμένη, ά/.τούργητη, απαίδευτη, μαρμάρα, σπουρίτρα κ.ά. βαρύτατα.ι δέ θεωρούν-
ται αί άραί : νά ξεκληρίση τό σπίτι σου, κλήρα νά μήν ίδής, παιδί νά μήν κλάψη ατό σπίτι σου,
νά χαϋή τ' όνομά σου, νά μή σου μείνη κλήρα κ.τ.δ. (Αί παροιμιιόδεις φράσεις, τά έπίθετα καί αί
άραί έχουν ληφθή έκ χειρογράφων τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών).

") Τήν ταύτισιν τών εννοιών ακληρος - δυστυχής βλέπομεν είς τήν σημασιολογικήν έξέλιξιν
τοΰ έπιθέτου άκληρος, δπερ σημαίνον άρχικώς τόν στερούμενον κλήρου, τόν ένδεά, έταυτίσθη
σύν τφ χρόνφ έννοιολογικώς μέ τό δυστυχής, κακορίζικος, λεγόμενον μεταφορικώς καί επί
ζώων καί άψύχων καί απαντών υπό διαφόρους τύπους, προελθόντας έκ συνθέσεως προς
έπίτασιν τής έννοιας : άνάκλ.ηρος, χιλιάκληρος κλπ. : 'Η μάνα τ' ή χιλιάκλερος στά δάκρυα
είναι βαμμένη \ άντίς τά κρεάρεα τ' ακληρα, σφάζνε τά παλ/,ηκάρια. Μαξιλαράκι μ' ακλ.ηρον
και πάπλουμα ρημάδι. Βλ. 'Ιστορικόν Λεξικόν 'Ακαδημίας 'Αθηνών λ. άκληρος.

°) Πριν προσέλθουν είς τήν έκκλησίαν πρός στέψιν, βάνουν στήν τσιέπην τους τόσα

3
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Αί τοιούτου είδους προλήψεις καί δεισιδαιμονίας άπαντώσαι κατά τό μάλλον
ή ήττον είς πάντας σχεδόν τούς λαούς '), αναλόγως τού πολιτιστικού των επιπέδου,
είτε ώς άμυδραί επιβιώσεις πρωτογόνων δοξασιών, είτε ώς εκδηλώσεις ζωνταναί
παρουσών ψυχικών καταστάσεων καί κοινωνικών άντιλτίψεων, μαρτυρούν περί τής
βαθέως έρριζωμένης είς τήν άνθραιπίνην φύσιν ορμής προς τεκνογονίαν.

Έξ άλλου όμως, αί εκάστοτε κρατούσαι θρησκευτικοί δοξασίαι, ώς καί αί
οικονομικοί καί κοινωνικοί συνθήκαι, συντελούν εις τό νά προσλαμβάνη τό ανω-
τέρω έθιμιον, κατά τήν έπίσημον τρόπον τινά έν τή κοινωνική ζωή έφαρμογήν
του, ταύτην ή έκείνην τήν μορφήν. Όθεν ενδιαφέρει νά έρευνηθή ή έξέλιξίς του,
ώς άνταποκρινομένη εις ώρισμένας ήθικάς καί ψυχολογικάς αντιλήψεις καί άντι-
κατοπτρίζουσα μορφάς τού κοινωνικού βίου. 'Ιδιαιτέρως άξιαι σπουδής είναι αί
φάσεις τοΰ έθίμου τούτου έν τή εξελίξει του έν Ελλάδι, όπου από αρχαιοτάτων
ήδη χρόνων έχομεν σχετικάς γραπτάς μαρτυρίας.

Έπιχειρών ένταΰθα σύντομον ίστορικήν άνασκόπησιν, δέν θά επεκταθώ εις
λεπτομερείας περί τής εφαρμογής του κατά τήν αρχαιότητα, διότι τό θέμα τούτο
έχει ήδη έρευνηθή υπό πολλών καί πλούσια είναι ή σχετική βιβλιογραφία2). Θά

μύγδαλα, δοα άγώρια έπιϋνμονν νά γεννήσουν. Κατά τήν διάρκειαν τής στέψεως ή νυμφευο-
μένη λέγει καθ' έαυτήν :

στεφανώνουμαι τόν άντρα καί τά σερνικά παιδιά,
πέντε κυπαρίσσια και μιά μηλιά. (Πελοπόννησος)

Πίνουν άπό τό νερό, μέ τό όποιον πλΰνουν τό νεογέννητον τήν τρίτην ήμέραν από
τής γεννήσεως (ΛΑ 1446 Α' σ. 148, Δ. Λουκάτος, Λέσβος 1940). Διασκελίζουν τόπον βαφέντα
υπό τοΰ αίματος έκ τοΰ τοκετού άλλης γυναικός (ΛΑ 1437 σ. 7, Άναστασιάδης, Κύπρος
1940). Κρεμούν είς τόν λαιμόν τους θαμνώδες φυτόν καλοΰμενον καλάνϋρωπος (ΛΑ 1358
σ. 254, Λιουδάκη, Κυδωνία Κρήτης 1939) τάζονται είς τους άγιους: τάζουμαι νά τό φέρω
ατή χάρη σου, νάν τό γδύσω καί νά σ' αφήσω τά ρούχα του. κ. ά. ό. Βλ. καί Γ. Α. Μέγα,
Ζητήματα 'Ελληνικής Λαογραφίας Α'. 'Αθήναι 1939 σ. 25.

') Βλ. Paul Sebillot, Le paganisme contemporain. Paris 1908 σ. 6-13 καί 14 -16.
Η. Ploss - Μ. Bartels, Das Weib in der Natur - und Volkerkunde, εκδ. 9η υπό P.
Bartels, τόμ. I. Leipzig 1908 σ. 748 κέ. Η. Ploss - Β. Rem, Das Kind in Brauch
und Sitte der Volker, τόμ. I. Leipzig 1911 σ. 1-24. Ε. Samter, Geburt, Hochzeit
und Tod. Leipzig - Berlin 1911 σ. 146. J. G. Peristianis, έ'νθ' άν.

2) Βλ. προχείρως : Fustel de Coulanges, La cite antique, etude sur le culte, le
droit et les institutions de la Grece et de Rome. έ'κδ. 7η, Paris 1879. Lu.dovic Beau-
chet, Hiitoire du droit prive de la republique athenienne, τόμ. I. Paris 1897 a. 32 κέ.
lwan von Mutter, Die griechischen Altertihner 2. Die Privatalterttimer. Mtinchen 1893
σ. 147 κέ. Ν. Π. Δημητρακοπούλου, Νομικαί ενασχολήσεις 2. έ'κδ. 2α 'Αθήναι 1925 σ. 222 κέ.
G. Glot.z (avec la collaboration Robert Coen), Histoire ancienne, 2™"' partie, Histoire
grecque, τόμ. II, La Grece au Ve siecle. Paris 1931. Walter Erdmann, Die Ehe in
alten Grieclienland. Mtinchen 1934.
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υπογραμμίσω απλώς χαρακτηριστικά τινα σημεία, άφορώντα είς τούς λόγους τούς
υπαγορεύοντας τό έθιμον καί είς τάς μορφάς, τάς οποίας εκάστοτε τούτο λαμβάνει.

Ή γέννησις τέκνων προς διατήρησιν τής οικογενειακής λατρείας καί τήν
συνέχισιν ταύτης επί μακρότερον, όσον τό δυνατόν, χρόνον, προβάλλεται ώς κύ-
ριος σκοπός τοΰ γάμου είς τήν άρχαίαν Ελλάδα1)· Μεταξύ τών άλλων μέσων,
δι' ων αντιμετωπίζεται δ κίνδυνος τής εξαφανίσεως τού γένους, ήτοι τής διά νό-
μου ή τών κρατούντων έθίμων υποχρεώσεως είςγάμον3) καί τής υιοθεσίας8),
είναι καί ή διάλυσις τοΰ γάμου ή ή πρόσληψις δευτέρας συζύγου έν περιπτώσει
στειρότητος τής πρώτης4), ώς καί δ γάμος γυναικός μετά δευτέρου ανδρός, έν
περιπτοοσει άνικανότητος τοΰ πριοτου.

') Παίδων επ άρότω γνηαίων, κατά τήν τυπικήν εκφρασιν. Βλ. σχετικά χωρία : Πλά-
τωνος Νόμοι IV, 721 b-c, γ, 740 b-c. VI, 773 e καί 776 Κ Αισχύλου, Χοηφόροι 264. Ξενοφ.
Οίκον. VII, 19. Κλημ.' Αλεξανδρέως, Στρωματεΐς II, 23. Πλουτάρχου, Γαμικά παραγγέλματα 42.
Αουκιανοϋ, Τίμων ή μισάνθρωπος 17 κλπ. Όμοία άντίληψις περί τής ανάγκης τής θερα-
πείας τών ψυχών τών προγόνων, τά νομιζόμενα ποιεϊν, είναι κοινή είς τοϋς Ινδοευρωπαϊ-
κούς λαοΰς, είς τοϋς όποιους κυριαρχοΰσα μορφή οικογενείας είναι ή πατριαρχική. Βλ.
Erdmann, ένθ' άν. σ. 135. Πρβλ. καί Ε. Meyer, Geschichte des Alterturns, τόμ. 1.
έκδ. 3η Stuttgart u. Berlin 1910 σ. 26.

2) Πλουτάρχου, Λυκοϋργος 15. Πλάτωνος, Νόμοι IV, 721 b. VI, 774 a.

") Ίοαίον, Περί τοΰ Άστυφίλου κλήρου 7: υίόν ποιησάμενον καταλιπεΐν... καί επί
τους βωμούς τους πατρώους ούτος βαδιεΐται καί τελευτήσάντι αυτφ καί τοις εκείνου προγό-
νοις τά νομιζόμενα ποιήσει. Πρβλ. 'Ισαίου, Περί Μενεκλέους κλήρου, 10 καί 13.

4) Δέον νά σημειωθή, ότι δέν πρόκειται ενταύθα περί τής αρχαίας ελληνικής συνή-
θειας, τής γνωστής καί κατά τοϋς ρωμαϊκούς καί βυζαντινούς χρόνους, τής προσλήψεως
παλλακών, τών οποίων σκοπός ήτο, κατά τόν γνωστόν όρισμόν τοϋ Δημοσθένους (Κατά
Νεαίρας 122), ή «κα&' ήμέραν θεραπεία τοΰ σώματος» καί ουχί ή παιδοποι'ία, άδιάφορον άν
ένίοτε καί τό δεύτερον τοϋτο έγίνετο. Περί τοϋ θέματος τούτου, έκτός τών πολλών ειδή-
σεων τών παλαιών κειμένων (Ίλ. I, 449. Φ, 88 κέ. Όδ. ξ 200 κέ. Πλάτωνος, Νόμοι 841 d.
Πολυδεύκους, Όν. 3, 21 κλπ.), βλ. S. Mayer, Die Reehte der Israeliten, Athener und
Romer, τόμ. 2. Leipzig 1866 a. 339 κέ. L. Beauchet, ένθ. άν. I, 82 κέ. Ernst Hruza, Die
Ehebegriindung nacli attischem Rechte. Leipzig 1892 σ. 12. G. Glotz, La cite grecque,
nouvelle edition par P. Cloche. Paris 1953 σ. 346. ΓΙ. Σ. Φωτιάδον, Περί τής έγγύης
πρός γάμον. 'Αθηνά 32 (1920) σ. 104 κέ. F. Baudry, αρθρ. παλλακεία, concubinatus,
έν Daremberg - Saglio, Dictionnaire des antiquites grecques et romaines, I. Paris

1887. R. Leonhard, αρθρ. concubinatus έν Pauly - Wissowa, Real - Encycl. 4. Stutt-
gart 1901 σ. 835 κέ. Περί παλλακείας είς διαφόρους λαούς βλ. Senegal, coutumiers

juridiques de l'Afrique occidentale franpaise είς τήν σειράν : Publications du Comite

d'etudes historiques et scientifiques de l'Afrique occidentale francaise I. Paris 1939

σ. 125-126.
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Μαρτυρίαν προσλήψεως δευτέρας συζύγου, δι' έλλειψιν αρρένων απογόνων
έκ τής πρώτης, έχομεν ήδη παρ' Όμήρφ (δ, 11-14) : Ό Μεγαπένθης γεννάται
oUxi έκ τής νομίμου συζύγου τοϋ Μενελάου, τής Ελένης, αλλ' έκ δούλης:

δς οί τηλύγετος γένετο κρατερός Μεγαπέν&ης
έκ δούλης· 'Ελένη δέ &εοι γόνον ούκέτ' έφαινον
έπεϊ δή τό πρώτον έγείνατο παΐδα έρατεινήν,
Έρμιόνην....

Περισσότερον ρητάς έχομεν μαρτυρίας περί νόμων καί έθίμων σχετικών προς
τόν γάμον καί τήν τεκνοποιίαν έν τή αθηναϊκή καί σπαρτιατική πολιτεία, αΐτινες,
ως γνωστόν, άντιπροσιοπεύουν τόν άρχαίον έλληνικόν κόσμον εΐς τήν συνολικήν
πολιτιστικήν του έκφρασιν. Εΐς τάς 'Αθήνας εΐδικώτερον, έκ τών μέχρι τούδε
γνωστών έκ τοϋ αττικού δικαίου, δέν συνάγεται ότι υπήρχε τυπική διάταξις επι-
τρέπουσα τήν διάζευξιν γυναικός, έ'νεκα στειρότητος. Έξ ενδείξεων όμως παρεχο-
μένων υπό ποιητών καί συγγραφέων1), ώς καί έκ τής γενικής άντιλήψεως περί
τών σκοπών τοϋ γάμου, πρέπει νά θεωρηθή βέβαιον, ότι τοιαύτη διάζευξις δέν
άντέκειτο είς τάς συνήθειας2). Ούδέν θετικόν έπίσης γνωρίζομεν έκ τών
μέχρι τούδε γνωστών κειμένων περί προσλήψεως δευτέρας νομίμου συζύ-
γου8) έν περιπτώσει στειρότητος τής πρώτης, ενώ, άντιθέτως, θετικάς έχομεν μαρ-
τυρίας περί τού δυνατού τής διαλύσεως τοϋ γάμου, έ'νεκα άνικανότητος τοϋ ανδρός.
Είναι γνωστόν π.χ. τό παρά τοϋ ρήτορος 'Ισαίου άναφερόμενον 4), ότι ό Μενεκλής,
μή άποκτήσας τέκνα, παρακαλεί τούς γυναικάδελφους νά ύπανδρεύσουν μέ άλλον
τήν γυναικά του: Έδεϊτο ουν ημών δούναι χάριν ταντην αύτω, εκδούναι άλλο)
αυτήν μετά τής γνώμης τής εαυτού, και ημείς έκελεύομεν αυτόν πείϋειν αυτήν
περί τούτων δ,τι γαρ άν εκείνη πειοϋή, τοντ' έφαμεν ποιήσειν κάκείνη, τό μεν

») Βλ. π. χ. Ενοιπίδον, Μήδεια 489-491:

II ρονδωκας ημάς, καινά δ' έκτήαω λέχη
παίδων γεγώτων εί γάρ ήσθ' απαις ε'τι,
ονγγνωοτον ήν σοι τονδ' ερααθήναι λέχονς.

2) Βλ. Eustel de Coulanges, ενθ. άν. σ. 52. R. Lallier, De la condition de la femtne
dans la famille athenienne. Paris 1875 σ. 232. Erdmann, ενθ'άν. σ. 390.

3) Ώς εξαιρετικής περιστάσεως μέτρον πρέπει νά θεωρηθή τό παρά Διογένους Λαέρ-

τιου (11,26) είς τόν βίον τοΰ Σωκράτους άναφερόμενον, έάν βεβαίως είναι αληθές, δτι ό

νόμος τών 'Αθηναίων κατά τόν Πελοποννησιακόν πόλεμον έπέτρεπε τήν διγαμίαν : Φασί

γάρ βονλ.ηϋέντας 'Αθηναίους διά το λειψανδρεΐν σννανζήααι το πλήθος, ιρηφίοασθαι γαμεΐν

μεν άατήν μίαν, παιδοποιεΐαθαι δε και εζ ετέρας' όθεν τοντο ποιήσαι και Σωκράτην.

*) Περί Μενεκλέους κλήρου 7 κέ.
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πρώτον ουδ' ήνέσχετο αύτοϋ λέγοντος, προϊόντος δέ τοΰ χρόνου, μόλις επείσΰη·

Ό Πλάτων εξετάζων θεωρητικώς τό ζήτημα (Νόμοι VI,784b) ομιλεί γενικώς
περί διαλύσεως τού γάμου εις περίπτωσιν μή τεκνογονίας μετά δεκαετή συμβίω·
σιν: Ή δε παιδοποιία και φυλακή τών παιδοποιουμένων δεκέτις έστω, μή
πλείω δε χρόνον, δταν ενροια fj τής γενέσεως· αν δ' άγονοι τίνες είς τούτον γί-
γνωνται τόν χρόνον, μετά τών οικείων και άρχονσών γυναικών διαζενγνυσΰαι
κοινή βουλουσμένους είς τά πρόσφορα εκατέροις ').

Κατά διάφορον τρόπον παραδίδονται τά έν τή αρχαία σπαρτιατική πολιτεία
κρατούντα, ανταποκρινόμενα προς τόν στρατιωτικόν αυτής χαρακτήρα. Παρά τά
ειδικά νομοθετικά μέτρα, άτινα έλάμβανεν ή πολιτεία κατά τών αγάμων καί όψι-
γάμων 2) καί προς έξασφάλισιν τής καλής σωματικής αγωγής τών γυναικών"), δέν
έπαυσεν υπάρχουσα πάντοτε ή πολιτική μέριμνα διά τήν συνέχισιν καί βελτίωσιν
τού γένους. Κατά τήν μαρτυρίαν τοϋ 'Ηροδότου, ό βασιλεύς Άλεξανδρίδης, έχων
στείραν γυναίκα, προτρέπεται υπό τών έφόρων νά νυμφευθή άλλην, διατηρών τήν
πρώτην. 'Αρνηθείς κατ'αρχάς ό βασιλεύς, ήναγκάσθη έν τέλει νά υποχώρηση καί νά
προσλάβη δευτέραν σύζυγον, άν καί τούτο άντέβαινεν εις τάς σπαρτιατικάς συνή-
θειας4). Άλλος βασιλεύς, δ Άριστων, κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ αύτοΰ ίστορικοΰ,
μή άποκτήσας τέκνα έκ δύο γυναικών, νυμφεύεται τρίτην5).

') Όμοίαν διάταξιν περί διαλύσεως γάμου, ένεκα στειρότητος τής συζύγου, μετά οκτα-
ετή συνοίκησιν, εύρίσκομεν εις τούς παλαιούς νόμους τοϋ Μανοϋ έν Ίνδίαις. Βλ. Ν. Π.
Δημητρακόπουλων, ενθ' άν. σ. 223.

2) Ήσαν δε και άγαμίον δίκαι πολλαχον και δψιγαμίον καί κακογαμίου εν Λακεδαί-
μονι. ΓΙολυδ. Όν. 3,48. Πρβλ. Πλουτάρχου, Λυκούργος 15.

3) Ό Λυκούργος ταΐς ελεν&έραις μέγιατον νομίαας είναι τήν τεκνοποιίαν, πρώτον μεν
σωμασκεΐν εταξεν οΰδεν ήττον τό &ήλν τοΰ άρρενος φύλου. Ξενοφ., Λακεδαιμ. Πολιτεία Α', 4.

4) V, 39-40 : »jΕί τοι σύ σεωυτοΰ μή προορας, αλλ' ήμΐν τοΰ τό εστίν ου περιοπτέον, γένος
το Ενρυσ&ένεος γενέσ&αι έξίτηλον. Σύ νυν τήν μεν εχεις γυναίκα, επεί τε τοι ου τίκτει, έξεο,
άλλην δε γήμον κα'ι ποιέων ταΰτα, Σπαρτιήττ/αι άδήσεις». Ό δ' άμείβετο φας τούτων ουδέ-
τερα ποιήσειν, έκείνονς τε ου καλώς συμβουλ.εύειν παραινέοντας τήν εχει γυναίκα, εοϋσαν ανα-
μάρτητον έωυτω, ταντην άπέντα, άλλ.ην εσαγαγέσ&αι' ουδέ σφι πείσεσ&αι. Προς ταΰτα οί έφοροι
καί οί γέροντες βουλ.ευσάμενοι προσέφερον Άλεξανδρίδη τάδε' «Έπεί τοίνυν περιεχόμενόν σε
δρωμεν τής έχεις γυναικός, σύ δε ταΰτα ποιεί καί μή αντίβαινε τούτοιαι, ίνα μή τι αλλοΐον
περί σέο Σπαρτιήται βουλεύσωνται. Γυναικός μεν τής 'έχεις ού προσδεόμε&ά σεο τής έξέσιος,
συ δε ταύτη τε πάντα όσα νϋν παρέχεις πάρεχε καί αλλην προς ταύτη εσάγαγε γυναίκα τέκνο-
ποιόν». Ταυτά κη λεγόντων συνεχώρησε ό 'Αλεξανδρίδης, μετά δε γυναίκας έχων δύο, διξάς
ίοτίας οΐκεε, ποιέων ουδαμώς σπαρτιητικά.

5) VI,61 : Άρίατωνι βασιλ.εύοντι εν Σπάρτη καί γήμαντι γυναίκας δύο, παίδες ουκ εγί-
νοντο' και ου γαρ σννεγινώσκετο αυτός τούτων είναι αίτιος, γαμέει τριτίων γυναίκα.
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Πρέπει νά παρατηρήσωμεν όμως, ότι ταύτα αναφέρονται εΐς βασιλείς, υπέ-
χοντας, ώς γνωστόν, εΐδικάς υποχρεώσεις καί άπολαύοντας ειδικών προνομίων,
καί δέν δυνάμεθα ευκόλως νά συμπεράνωμεν έκ τούτων περί τών γενικώτερον κρα-
τουσών συνηθειών. Ούτως ή πρόσληψις δευτέρας συζύγου προς παιδοποιίαν ένεκα
στειρότητος τής πρώτης, πρέπει μάλλον νά θεωρηθή ώς κατ' έξαίρεσιν πράξις τού
βασιλέως Άλεξανδρίδου, αντιβαίνουσα προς τούς κρατούντας νόμους καί συνή-
θειας, καθώς καί ό 'Ηρόδοτος δηλώνει. Δέν φαίνεται έπίσης ώς απηχούσα γενι-
κωτέραν συνήθειαν ή εΐδησις περί τοϋ 'Αρίστωνος νυμφευθέντος τρίτην γυναίκα,
ένεκα άπαιδίας τών δύο προηγουμένων, δεδομένου ότι κατά τόν σπαρτιατικιόν νό-
μον, θεσπισθέντα ήδη παρά τοϋ Λυκούργου κατά τήν μαρτυρίαν τοϋ Πλουτάρχου ')
καί επιτρέποντα τήν πολυανδρίαν, ό έπιθυμών ήδύνατο ν' απόκτηση τέκνον έκ
ξένης γυναικός, παραμενούσης εΐς τόν οίκον τοΰ συζύγου της. Μέ τήν τοιούτου
είδους έλευθερίαν τών γυναικών, άπορρέουσαν έκ τοϋ σκοποϋ τού γάμου, τοΰ
αποβλέποντος εΐς τήν αύξησιν καί βελτίωσιν τών πολιτών, ή άντίληψις περί μοι-
χείας ήτο άγνωστος έν Σπάρτη 2).

Παρά τάς γενικώς όμως κρατούσας ταύτας άντιλήψεις περί σκοπών τοΰ γάμου
καί τεκνοποιίας εΐς τήν άρχαίαν Ελλάδα, δέον νά σημειωθή ότι άνθρωποι άνω-
τέρας διανοήσεως, ώς ό Αριστοτέλης καί ό Ξενοφών, άπό θεωρητικής καί φιλο-
σοφικής απόψεως εξετάζοντες τά ζητήματα ταύτα, διέβλεπον εΐς τήν διά τοΰ γάμου
έ'νωσιν καί άλλους κοινωνικούς σκοπούς, εκτός τής τεκνογονίας. Ούτω κατά τόν
'Αριστοτέλη, ή φιλία μεταξύ άνδρός καί γυναικός είναι έμφυτος. Οί άνθρω-
ποι δέν συνοικούσι μόνον προς τεκνοποιίαν, αλλά καί προς άλληλοβοήθειαν3).

') Λυκούργος 15 : Έξήν μεν γάρ άνδρι πρεσβυτέρω νέας γυναικός, ει δή τινα των καλών
καγαϋών άαπάααιτο νέων και δοκιμάαειεν, είοαγαγεϊν παρ' αυτήν καί πλήααντα γενναίου σπέρ-
ματος ίδιον αύτοΐς ποιήσαοθαι τό γεννη&έν. Έξήν δέ πάλιν άνδρί χρηστφ, τών εύτέκνων τινά
καί σωφρόνων θαυμάσαντι γυναικών έτέρω γεγαμημένην, πεϊααι τόν ανδρα σννελ&εΐν, ωσπερ έν
χώρα καλλικάρπψ φντεΰοντα καί ποιούμενον παΐδας άγα&ούς, άγαϋών όμαίμους καί συγγενείς
εσομένους. Πρώτον μεν γάρ ουκ Ιδίους ήγεΐτο τών πατέρων τούς παΐδας, «ΛΛά κοινούς τής
πόλεως ό Λυκούργος. "Ο&εν ούκ εκ τών τυχόντων, αλλ' εκ τών αρίστων έβούλετο γεγονότας
είναι τούς πολίτας. Πρβλ. Ξενοφ. Λακεδ. Πολιτ. Α', 7-8. Πλουτάρχου, Λυκούργου καί
Νουμα σύγκρισις 3, 1-3. Πολύβιος XII 6ΐ>.

2) Πλουτάρχου, Λυκούργος 15.

3) 'Ηθικά Νικομ. Θ' 14 σ. 1162α: άνδρί καί γυναικί φιλία δοκεΐ κατά φύσιν ύπάρ-
χειν άνθρωπος γάρ τ?] φύσει συνδυαστικόν μάλλον ή πολιτικόν, δσφ πρότερον καί άναγκαι
ότερον οικία πόλ.εως καί τεκνοποιία κοινότερον τοις ζώοις. Τοΐς μεν ουν άλλοις επί τοσούτον
ή κοινωνία εστίν, οί δ' αν&ρωποι ου μόνον τής τεκνοποιίας χάριν συνοικοϋσιν, άλλά καί τών
είς τόν βίον. Εύ&ύς γάρ διι'/ρηται τά έργα... Διά ταΰτα δέ καί τό χρήσιμον είναι δοκεΐ καί τό
ηδύ εν ταύτη τη φιλία.
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Όμοιας αντιλήψεις διατυπώνει ό Ξενοφών, ύποστηρίζων ότι ό άνήρ καί ή γυνή
έκ φύσεως έχουν ανάγκην αλλήλων1).

Κατά τά έν τή ρωμαϊκή πολιτεία κρατούντα, συναφή προς τά έν τή αρχαία
Ελλάδι καί δή προς τά έν τή σπαρτιατική πολιτεία, σκοπός τοΰ γάμου είναι επί-
σης ή τεκνογονία2). Παλαιός νόμος, κατά τήν μαρτυρίαν Διονυσίου τοΰ Άλικαρ-
νασσέως3), ύπεχρέωνεν εΐς γάμον άπαντας τούς έν ήλικίφ. Κατά ρητήν μαρτυρίαν
τοΰ ιδίου συγγραφέως 4) έξ άλλου, νόμος υπό τών τιμητών έφαρμοζόμενος, έπέ-
βαλλε τήν διάλυσιν τοΰ γάμου ένεκα στειρότητος τής γυναικός. Πρώτος υποχρεω-
θείς νά έγκαταλείψο τήν σύζυγον διά στειρότητα άναφέρεται ό Σπόριος Καρουί-
λιος, «άνήρ ουκ αφανής», περί τό 523 ή 533 π.Χ. 5). Ό νόμος ούτος, συγκρινό-
μενος προς τά έν Σπάρτη κρατούντα, παρουσιάζει τήν χαρακτηριστικήν διαφοράν,
σημειωθείσαν ήδη υπό τοΰ Πλουτάρχου, ότι έν Ρώμη εΐς τήν περίπτωσιν άτε-
κνίας ή γυνή άπεπέμπετο τής συζυγικής στέγης, ένφ έν Σπάρτη ό μή έχων τέκνα
ήδύνατο ν' άποκτήση έκ ξένης γυναικός, παραμενούσης πάντοτε υπό τήν στέγην
τοΰ ιδίου αύτής συζύγου 6). Ή λεπτομέρεια αύτη είναι άξιοσημείωτος, ώς ένδει-
κτική τής κοινωνικής θέσεως τής Ρωμαίας, ήτις, δίκην πράγματος, καί δι' ανή-
θικους ένίοτε σκοπούς, έξεδίδετο υπό τοΰ ιδίου ανδρός7).

Διά τής έπικρατήσεως τών χριστιανικών άντιλήψειον περί ζωής, μεταβάλλον-

') Οικονομικός VII, 28.30: Αιά δέ τό τήν φί-civ μή προς πάντα ταυτά αμφοτέρων εν
πεφνκέναι, διά τούτο καί δέονται μάλλον άλλ.ήλων καί τό ζεύγος ώφελιμώτερον εαυτφ γεγε-
νηται, α τό έτερον ελλείπεται, τό ετερον δννάμενον.. .καί κοινωνούς ώοπερ τών τέκνων ό θεός
εποίησεν, ον τω καί ό νόμος τοϋ οίκον κοινωνούς καθίστηοι. Βλ. καί Πλουτάρχου, Γαμικά
παραγγέλματα 1 κέ. Σόλων 20. Πρβλ. Erdmann έ'νθ'άν. σ. 160. G. Glotz, έ'νθ'άν. σ. 316.

2) Liberorum quaerendorum causa. Α. Gellius, Noctes Atticae XVII, 21. Πρβλ.
Γ. Σ. Μαριδάκη, Νομική θέσις τής γυναικός έν τω αΰστηρφ γάμω τών Ρωμαίων. 'Αθή-
ναι 1911 σ. 8.

3) Ρωμαϊκή άρχα ιολογία IX, XXII.

4) Ένθ' άν. II, XXV. Α. Gellius, έ'νθ. άν. IV 3. Πρβλ. Ν. Π. Αημητρακόπουλον,
ενθ' άν. σ. 225.

5) 'Αμφισβητήσεις τής είδήσεως ταΰτης βλ. F. Baudry, αρθρ. divortium έν Darem-
berg-Saglio, Dictionnaire des antiquites grecques et romaines τόμ. 2. Paris 18920. 322.

6) Πλουτάρχου, Λυκοΰργου καί Νουμά συγκρισις 3 : 'Αλλ' ό Ρωμαίος μεν άνήρ, ίκανώς
έχων παιδοτροφίας, νφ' έτερου δέ πεισθείς δεομένου τέκνων, εξίστατο τής γυναικός, εκδόσθαι
καί μετεκδόαθαι κύριος υπάρχων ό δε Λάκων, οίκοι τής γυναικός ονσης παρ' αύτφ καί τοϋ

γάμου μένοντος επί τών εξ άρχής δικαίων, μετεδίδον τφ πείσαντι τής κοινωνίας είς τέκνωσιν
Πολλοί δέ, ωσπερ εί'ρηται, καί παρακαλούντες είσήγον εξ ών αν έδόκουν μάλιστα παΐδας εϋει-
δεΐς καί αγαθούς γενέσθαι. Πρβλ. Στράβωνα XI 9, 1.

8) Πλουτάρχου, Κάτων νεοίτερος 25.
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ται, θεωρητικώς τούλάχιστον, καί αί παλαιαί περί γάμου καί τεκνοποιίας ίδέαι. eH
γέννησις τέκνων δέν παύει βεβαίως νά είναι ουσιώδης σκοπός τού γάμου'), αλλ'
ώς ήδη είχε διδάξει ό 'Αριστοτέλης, δέν είναι ό μόνος. Δέν υπάρχουν πλέον οί
προγονικοί ί)εοί, οί ανήκοντες είς τά γένη καί έχοντες ανάγκην διηνεκούς λατρείας,
έξασφαλιζομένης διαδοχικώς παρά τών απογόνων. Έκαστος άνθρωπος, προσωρι-
νός είς τήν έπίγειον ζωήν, οφείλει προπαντός νά έργάζεται διά τής συνεχούς ευ·
ποιίας προς κληρονομίαν τής βασιλείας τών ουρανών. Ό συζυγικός θεσμός, ώς
τά πάντα έν τή ζωή, είναι ί)εόθεν καιΉερωμένος καί ή διασάλευσίς του δέν είναι
τών ανθρώπων δικαίωμα. Ούτω τό «ονς ό Θεός σννέζενξεν, ανϋρωπος μή χωρι-
ζέτω» κατοχυρώνεται είς τήν πρακτικήν ζωήν διά τής ισχυούσης νομοθεσίας τών
χριστιανικών χρόνων, τής οποίας αί διατάξεις περιορίζουν τά διαζύγια. Ή στεί-
ρωσις, ώς αιτία διαλύσεως γάμου, δέν αναγράφεται πλέον εις τάς περί διαζυγίου
διατάξεις τών χριστιανών αυτοκρατόρων2). Παρά τήν έπίσημον όμως νομοθεσίαν,
απηχούσαν τάς ήθικάς καί κοινωνικός αντιλήψεις τού Χριστιανισμού, οι άνθρω-
ποι δέν έπαυσαν, φαίνεται, καί κατά τήν χριστιανικήν περίοδον ν' ακολουθούν
παλαιάς συνήθειας, παρά τόν δριμύν πολλάκις έλεγχον τής 'Εκκλησίας. Ό 'Ιωάν-
νης Χρυσόστομος, αναφερόμενος εις τήν γνωστήν συνήί)ειαν τών 'Ιουδαίων να
προσλαμβάνουν δευτέραν σύζυγον προς παιδοποιίαν 3), λέγει τά εξής: Στείρα ην
ή γυνή (ή Σάρρα), ίνα μάϋης τον ανδρός τήν σωφροσννην ότι ούτε έκείνην έξέ-
βαλε, καίτοι ούδενός τότε κωλνοντος νόμου, ου τε έτέραν λαβών, τη ελευθέρα έπεισ-
ήγαγεν ο δή πολλοί ποιονσι προφάσει παιδοποιίας, τήν ά θέλγει ο. ι' τήν εαυτών
πληρούντες, και τάς μεν εκβάλλοντες, τάς δε εισάγοντες' οί δε και παλλακίδας
έφοπλίζοντες και μυρίων τάς οικίας πληροΰντες πολέμων*). 'Εκ τού χωρίου τούτου
καί δή έκ τής προτάσεως οί δε και παλλακίδας έφοπλίζοντες, εΐσαγούσης νόημα

') Βλ. Όμιλίαν Χρυσοστόμου έν P. G. 59> 120 : —Διά τοϋτο γάμος οικονομείται, ώστε
το λεΐπον ετέρφ ΰφ' ετέρου πληρονσ&αι.. .Πρβλ. P. G. 40, 229 καί 237.

2) Ν. II. Δημητρακόπουλος, έ'νθ' άν. σ. 225-226. Έν τή Νεαρά 117 τοϋ έ'τους 542
αναγράφεται ώς λόγος διάζεύξεως μόνον ή άνικανύτης τοϋ άνδρός. Πρβλ. καί Κ. Δ. Τριαν-
ταφυλλοπούλον, αρθρ. Δίκαιον έν λ. Βυζάντιον. Μεγ. Έλλ. Έγκυκλοπ. σ. 915, στήλη 1η.
Κ. Westermarck, έ'νθ·' άν. σ. 493. J. Zhishman, Τό δίκαιον τοϋ γάμου τής ανατολικής
ορθοδόξου 'Εκκλησίας, μετάφρ. έκ τοϋ γερμανικού υπό Μ. 'Αποστολοποΰλου. 'Αθήναι 1912 σ. ιε'.

3) Γεν. 1ST, 1 κέ. : Σόρρα δέ γυνή 'Αβραάμ ουκ ετικτεν αϋτφ. "Ην δε αυτή παι
δίσκη Αιγύπτια ή ονομα "Αγαρ. Είπε δε Σάρρα προς 'Αβραάμ : ιδού αυνέκλεισέ με Κύριος
τοϋ μή τίκτειν' εί'σελΰε ούν προς τήν παιδίακην μου, 'ίνα τεκνποιήοωμαι έξ αυτής. Ύπήκουσε
δέ 'Αβραάμ τής φωνής Σάρρας. Πρβλ. Γέν. Λ, 1 κέ.

4) 'Ομιλία Χρυσοστόμου έν P.G. 51, 368. Πρβλ. Φ. Κονκον/.έ, Βυζαντινών βίος καί
πολιτισμός Β' II. 'Αθήναι 1948 σ. 186.
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διάφορον τών προηγουμένων, δυνάμεθα, νομίζω, νά διαστείλαιμεν τάς προς παι-
δοποιίαν προσλαμβανομένας γυναίκας, συνήθως δούλας1), τών παλλακίδων2).

Ή διάκρισις αύτη γίνεται εΐς ημάς περισσότερον κατανοητή, αν άποβλέψω-
μεν εΐς τό άνοηέρω άναφερθέν νεώτερον έλληνικόν έθιμον τής προς παιδοποιίαν
προσλαμβανομένης δευτέρας γυναικός, όπου ή έπεισαγομένη αύτη σύζυγος δέν αντι-
προσωπεύει κατά κανόνα εΐς τό πνεύμα τών ούτως ένεργούντων τήν έννοιαν τής
παλλακής, ώς τουλάχιστον αύτη ήτο νοητή κατά τούς αρχαίους ελληνικούς χρό-
νους8). Τήν γνώμην ταύτην περί διαφοράς τίνος τών παλλακίδων άπό τάς προς παι-
δοποιίαν προσλαμβανομένας συζύγους, ενισχύει καί άλλο χωρίον ομιλίας 'Ιωάννου
τού Χρυσοστόμου, όπου συγκρίνει τά κατά τήν έποχήν του συμβαίνοντα προς τό εκ
τής Παλαιάς Διαθήκης γνωστόν παράδειγμα τής Σάρρας, ήτις αφ' εαυτής έμερίμνησε
προς θεραπείαν τής λύπης τού άνδρός, τής προερχομένης έκ τής άπαιδίας ένεκα τής
στειρότητός της: Οντε γάρ ('Αβραάμ) κατεφρόνησε τής Σάρρας ώς άπαιδος, ου τε
ώνείδισέ τι τοιούτον αυτή· κάκείνη πάλιν έσπονδασε τής άπαιδίας έπινοήσαι παρα-
μνθίαν αντώ τι να άπό τής παιδίσκης- ονδέπω γάρ ταϋτα τότε κεκώλντο, καί)ά
νυν. Νυν γάρ οντε γυναιξί τοιαύτα άνδράσι χαρίζεσϋαι 'θέμις, οντε έκείνοις,
οντε είδυιών οντε άγνοοναών τών γυναικών, τοιανταις μίξεσιν έπ ιχειρεΐν, καν
μνριάκις ή τής άπαιδίας ένοχλή λύπη ή. Ή φιλολογική ερμηνεία τοϋ κειμένου
οδηγεί εΐς τό συμπέρασμα, ότι έκείνα τά οποία «ονδέπω τότε κεκώλντο, και^ά
νυν», δηλαδή ή καταφρόνησις τής γυναικός παρά τοΰ άνδρός, ώς καί ή έκ μιέρους
τής ιδίας τής γυναικός, έν περιπτώσει στειρότητός της, μέριμνα διά τήν πρόσλη-
ψιν άλλης συζύγου παρά τοΰ άνδρός, συνέβαινον καί εΐς τό Βυζάντιον. Τούτο
όμως δέν πρέπει νά χαρακτηρισθή ώς παλλακεία μέ τήν στενήν έννοιαν τοΰ όρου.

Μαρτυρίας περί λύσεως τοΰ γάμου ένεκα άπαιδίας εύρίσκομεν καί εΐς άλλους
βυζαντινούς συγγραφείς. Ούτω εΐς τόν παρά Δαμασκίου ΐστορούμενον βίον τοΰ
Ισιδώρου5), νεοπλατωνικού φιλοσόφου τοϋ δου αι., εύρίσκομεν περίπτωσιν άνά-
λογον προς έκείνην τοΰ Μενεκλέους είς τάς άρχαίας 'Αθήνας6). Ό Θεοσέβιος,

') P.O. 40, 441 πρβλ. Ράλλη - ΤΙοτλή, Σύνταγμα θείων καί ιερών κανόνων 1 σ. 308.

2) Ή παλλακεία, θεσμός νομίμως ανεγνωρισμένος παρά Ρωμαίοις, διώκεται παρά τής
χριστιανικής 'Εκκλησίας. Βλ. Ράλλη - Ποτλή έ'νθ' άν. 1 σ. 277. 5 σ. 254. 6 σ. 158. Μαριδάκη
ένθ' άν. σ. 9. Φ. Κουκονλέ, Συμβολή είς τήν κρητικήν λαογραφίαν έπί Βενετοκρατίας.
Έπ. Έτ. Κρητ. Σπουδών 3 (1940) σ. 16-17.

3) Βλ. άν. σ. 35, σημ. 4.

4) P. G. 61,221.

") Φωτίου Βιβλιοθήκη. Βερολΐνον 1824, σ. 339α στίχ. 20 κέ.

δ) Βλ. άν. σ. 36.
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στερούμενος τέκνων, παραχωρεί τήν άδειαν εις τήν σύζυγόν του νά ύπανδρευθή
άλλον : Ό δέ πάντων σωφρονέστατος Θεοοέβιος και τήν προς γυναίκα παιδο-
ποιόν όμιλίαν έδέξατο. Έπει δε παΐδας ουκ έγεννάτην, κατασκευασάμενος ό
ιΊεοσέβιος τόν τής σωφροσύνης δακτνλιον, «ώ γύναι», φησι τη γνναικί, «πάλαι
μεν σοι επιδέδωκα δακτύλιον άρμοστήν παιδονργοϋ συμβιώσεως· τά νυν δε
τοϋτον έπιδίδωμί σοι σωφρονιστήν, επίκουρόν σοι παρεσόμενον άει τής σώφρο-
νος οίκουρίας. Ει μεν οϋν δυνήση τε και θελήσεις έμοί συμβιώναι τόν καΙΙα-
ρώτερον τρόπον ει δε μή, εξεστιν άπαλλάττεσ&αι προς έτερον ευμενώς και
πράως έκδιδομένην παρά φίλου φίλην»· ή δέ ήσμένησεν.

Τήν άπήχησιν ομοίων έθίμων καί κοινωνικών αντιλήψεων τών βυζαντινών
χρόνων πρέπει νά διακρίνωμεν και είς τούς στίχους τοϋ μυθιστορήματος Άχιλληίς : ')·

...τοίνυν εκείνος ό λ.αμπρός ό βασιλεύς 'Ελλήνων
δώδεκα χρόνους έποικεν παιδιν νά μην ποίηση
και έΰλίβετο ή καρδία τον, έτήκετο ή 'ψυχή τον

ήϋέλησε νά χωριστή τήν πάντρεπνον τήν κόρην
και μεϋ·' ετέρας γυναικός ίνα τεκνοποίηση...

Μέ συστηματικήν έρευναν τοϋ βίου τών Βυζαντινών ί)ά ήτο ίσως δυνατόν
νά πολλαπλασιασθούν τά προς τ' ανωτέρω όμοια παραδείγματα. Καί τά ήδη όμως
αναφερθέντα αποτελούν σαφείς ενδείξεις, ότι καί κατά τήν χριστιανικήν αυτήν
περίοδον εξακολουθούν νά ζούν παλαιαί συνήθειαι σχετικαί μέ τήν άντιμετώπισιν
τής άπαιδίας. Τά χριστιανικά διδάγματα καί αί ύψηλαί θεαιρίαι περί τής αποστο-
λής τοϋ ανθρώπου, δέν ισχύουν πάντοτε νά περιστείλουν τήν έκδήλωσιν ορμών
συμφύτων προς τήν άνθρωπίνην ύπαρξιν καί νά παραδοόσουν είς τήν λήθην πα-
λαιάς έκ παραδόσεως συνήθειας.

Έκ τής ανωτέρω έρεύνης τών έθίμων περί άκληρίας καί τών σχετικών αντι-
λήψεων κατά τούς νεωτέρους χρόνους, ώς καί έκ τής ιστορικής άνασκοπήσεώς των,
άγόμεθα είς τάς εξής σκέψεις καί συμπεράσματα. Δύο είναι αί μορφαί, υπό τάς
δποίας έκδηλούνται αί κατ' έθιμον ένέργειαι προς αποφυγήν τής άκληρίας είς τήν
νεωτέραν Ελλάδα: α) Πρόσληψις δευτέρας γυναικός εις περίπτωσιν στειρότητος
τής πρώτης καί διαμονή τών δύο γυναικών υπό τήν αύτήν στέγην. Τό έθιμον
τούτο προεκάλεσε, ώς είδος παλλακισμοϋ, τήν κατά καιρούς δριμεΐαν έπίθεσιν

') "Εκδ. Ώ. C. Hesseling, Amsterdam igig, χειρόγρ. Νεαπόλεως, στ. 35 κέ.
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εκπροσώπων της χριστιανικής θρησκείας. Πρέπει όμως νά σημειωθή ότι, παρά
την τυπικήν του ομοιότητα προς την παλλακείαν, διαφέρει ταύτης — ύφ' ην έννοιαν
τουλάχιστον ορίζεται κατά την άρχαίαν έλληνικήν εποχήν — κατά τό ότι τούτο
εφαρμόζεται μόνον υπό άκλήρων επιθυμούντων ν'αποκτήσουν τέκνα. 'Ιδιάζον χα-
ρακτηριστικόν τοΰτου είναι επίσης, ότι ή πρόσληψις δευτέρας συζύγου γίνεται μέ
τήν συγκατάθεσιν των συγγενών τής προοτης και αυτής τής ιδίας, ήτις προτρέπει
ενίοτε τον άνδρα νά νυμφευΟή άλλην προς παιδοποιίαν και μέριμνα ακόμη δια
τήν άνατροφήν των γεννωμένων τέκνων.

β) Λύσις τοΰ γάμου ένεκα άτεκνίας, κατόπιν συμβιώσεοος επί τι χρονικών
διάστημα, μέ συγκατάθεσιν αμφοτέρων των συζυγών και των συγγενών των και
σχετική διανομή τής κοινής περιουσίας.

"Ερευνα τών ανωτέρω έίΚμων από εθνογραφικής απόψεως αποδεικνύει τήν
υπό όμοιας σχεδόν μορφάς ύπαρξίν των εις διαφόρους λαούς και δή εκεί ε'νθα κυ-
ριαρχεί ή πατριαρχική και μονογαμική μορφή τής οικογενείας.

Διά τής από καθαρώς ελληνικής πλευράς εξ άλλου ιστορικής εξετάσεως δια-
πιστώνομεν, ότι τά περί άκληρίας έθιμα και αί σχετικαί αντιλήψεις, γνωστά ήδη
από αρχαιοτάτων χρόνων, διαμορφοΰνται εκάστοτε υπό τήν έπίδρασιν θρησκευτι-
κών και πολιτικών παραγόντων. Οΰτως έχομεν ενδείξεις περί τής ύπάρξεώς των
κατά τους ομηρικούς ήδη χρόνους, εις δε τάς 'Αθήνας και τήν Σπάρτην εύρίσκο-
μεν ταύτα στενώς συνδεδεμένα μέ θρησκευτικός και λατρευτικάς δοξασίας, ως και
μέ τους υπό τής πολιτείας επιδιωκομένους σκοπούς τής αυξήσεως και βελτιώσεως
τών πολιτών και λαμβάνοντα ως εκ τοΰτου άνάλογον διαμόρφωσιν κατά τήν
πρακτικήν των εφαρμογήν.

Μέ τήν άλλαγήν, από θεωρητικής προπαντός απόψεως, τών περί τού σκοπού
τοΰ γάμου άντιλήιρεων διά τής επικρατήσεωςτών χριστιανικών ιδεών, επέρχεται και
σχετική τροποποίησις τών παλαιών τούτων συνηί)ειών. Οί πολιτικοί και λατρευτικοί
λόγοι, οί προσδίδοντες εις ταΰτας νομικόν, κατά τό μάλλον ή ήττον, κύρος, εκλείπουν.
Δεν έχομεν όμως κατά τήν νέαν περιοδον ριζικήν άλλαγήν τών οικονομικών και κοι-
νωνικών συνθηκών, ήτις θά ήδΰνατο νά επιφέρη βαθυτέραν και ουσια)δη άλλοίωσίν
των. Τοιουτοτρόπως χάνουν μεν αΰται τυπικώς, αν όχι και ουσιαστικώς, τήν πο-
λιτικήν και λατρευτικήν των σημασίαν, εξακολουθούν όμως νά υφίστανται ώς
έθιμα εφαρμοζόμενα υπό μεμονωμένων ατόμων και υπό τήν μορφήν ταΰτην δια-
σώζονται κατά τόπους, αναλόγως τού πολιτιστικού επιπέδου και τών όρων ζωής
εν γένει, μέχρι τών νεωτέρων χρόνων. Αί βιολογικαί και ψυχολογικοί συνθήκαι,
άλλως τε, ύφ' ας άνεπτΰχθησαν, δεν έπαυσαν ΰφιστάμεναι υπό τό καθεστώς τής
μονογαμικής μορφής τής οικογενείας, τό οποίον ευνοεί τήν γένεσίν των. Είναι
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πάντως ιδιαιτέρως άξιοσημείωτον, ότι εις την νεωτέραν Ελλάδα εύρίσκομεν εις
μεγαλυτέραν έκτασιν τά ανωτέρω έθιμα εις κοινωνίας μέ αυστηράν πατριαρχικήν
σΰνθεσιν (Μάνη, Κρήτη, Χιμάρα), όπου ή έννοια τής «γενιάς», ήτοι ή διάκρισις
των εκ τού αυτού γενάρχου οικογενειών, ώς και ή άντίληψις περί τού εξ αίματος
δεσμού των, παραμένουν εισέτι λίαν συνειδηταί, συνήθεις δέ είναι οί μεταξύ των
διαφόρων γενών ανταγωνισμοί, ή βεντέττα κ.τ.ό. Έκ τοΰτου φαίνεται σαφώς,
ότι ή αναζωογονούσα τά έθιμα ταύτα αιτία είναι προπαντός ή μέριμνα προς συνέ-
χισιν τού γένους δια τών αρρένων απογόνων, των οποίων ή μείωσις ή ή έλλειψις
επιφέρει την εξασθένησιν τής πατριαρχικής οικογενείας ή την έξαφάνισίν της.

Ή επίσημος πολιτεία και θρησκεία εκηρύχθησαν κατά καιρούς έχί)ρικαί προς
ταύτα και τά ΰπήγαγον υπό τό γενικόν σχήμα τής παλλακείας, τιμωρουμένης υπό
τού ποινικού νόμου, άνευ διακρίσεως τών διαφόρων περιπτώσεων, ίνα ούτως
εμποδισθούν αί καταχρήσεις και προστατευθή ό μονογαμικός θεσμός τής οικογε-
νείας. Ή εθνογραφική, λαογραφική και ψυχολογική όμως έρευνά των είναι πολυ
ενδιαφέρουσα, ως συμβάλλουσα εις την γνώσιν τού βαθμού τής ψυχικής και ηθι-
κής καλλιεργείας τών ανθρώπων.

'Απρίλιος 1953.
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