
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝ ΤΗ, ΑΙΘΟΥΣΗ, ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ 
ΤΟΥ ΜΙΝΩΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΛΕΙΟΝΩΝ ΕΙΣΕΤΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΦΥΤΟΥ (ΔίΟΣ ΑΝΘΟΣ) *

Κατά τάς άνασκαφάς τοϋ ανακτόρου τής Κνωσού τάς γενομένας υπό τοΰ Sir 
Arthur Evans εύρέθη είς την Δυτ. πτέρυγα αυτού, όπου καί τα ιερά διαμερίσματα, 
ή περίφημος αίθουσα τοϋ αλαβάστρινου θρόνου.

Πέριξ των τοίχων τής αιθούσης υπάρχουν λίθινα θρανία, ύπεράνω δ’ αυτών 
ζωφόρος μέ τοιχογραφίαν παριστώσα, ώς γράφει ό Evans λ «ήνθισμένας καλάμους 
επί εδάφους έκ κυματοειδών υπόλευκων καί βαθέως ερυθρών εναλλάξ ταινιών, αί 
όποΐαι δηλοΰν βραχώδες τοπίον, κατά τον συνήθως χρησιμοποιούμενον έν τή Μι- 
νωική τέχνη τρόπον».

Εκατέρωθεν τοϋ θρόνου καί μιας θύρας άγούσης είς οικιακόν βωμόν, παρί- 
στανται δύο ζεύγη καθημένων γρυπών, οί όποιοι τρόπον τινά φυλάσσουν την εί
σοδον προς τό ιερόν καί τον επί τοϋ θρόνου καθήμενον βασιλέα - ιερέα. Ο θρό
νος είναι πιστοτάτη άπομίμησις ξυλίνου προτιιπου. Ό Καθηγητής Σπ. Μαρινάτος2 

διερωτάται μήπως προωρίζετο κατ’ ευθείαν διά την ιδίαν την θεότητα, ή δποία 
διά τών προσευχών καί επικλήσεων έλάμβανε θέσιν αόρατος έπ αύτοΰ.

Ώς γνωστόν ό Μίνως, ό μυθικός βασιλεύς τής Κρήτης, ήτο υιός τοϋ Διός 
καί τής Ευρώπης. "Αν ή μυθολογία μάς διδάσκει ότι όλοι οί βασιλείς είλκον την 
καταγωγήν των έκ τίνος θεοϋ ή τοϋ Διός 3, διά τον Μίνωα ή σχέσις αύτή είναι 
ακόμη στενοτέρα.

Ό Ομηρος είς την ’Οδύσσειαν 4 αναφέρει τά ακόλουθα:

Τη σι δ’ ένϊ Κνωσός, μεγάλη πόλις, ενϋα τε Μίνως 
έννάωρος βασίλευε, Δ ιός μεγάλου όαριστης

Ούτος άνά εννέα έτη συνωμίλει μετά τοϋ πατρός του, παρά τοΰ οποίου καί 
έλάμβανε τούς νόμους, οΰς έπέβαλλεν είς τούς υπηκόους του.

Ή σχέσις λοιπόν τοϋ Μίνωος καί Διός, ώς έκ τών ανωτέρω έξάγεται, ήτο 
άμεσος, έξ αυτής δέ άπέρρεεν ή δικαστική έξουσία τοΰ βασιλέως, ή οποία φαίνεται 
ότι ήσκεΐτο είς τήν αίθουσαν ταύτην.

* Πρόδρομος άνακοίνωσις. 3 RE ! XV, 1893 (Poland). Πρβλ. ΣΠ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ,

1 Arthur Evans. Palace of Minos, IV, 908. Διογενεΐς Βασιλήες, Studies presented to D. M. Ro-
2 ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ - MAX HIRMER, Κρήτη binson, o. 126 έξ.

καί Μυκηναϊκή 'Ελλάς, 1959, a 88. 4 τ 178 - 179.
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254 Παναγιώτου Γ. Κρητικού

Ώς άναφέρομεν εις προσφάτως δημοσιευθεΐσαν μελέτην μας λ ή ζωγραφική 
καί γενικώς ή τέχνη τής Κρήτης είναι πλουσιωτάτη εις διακοσμήσεις δι’ ειδών φυ
τών, πολλά τών οποίων σώζονται μέχρι τών ημερών μας, συγκαταλεγόμενα μεταξύ 
τών άποτελοΰντων κα'ι σήμερον την χλωρίδα τής Κρήτης. Κατά καιρούς έγένοντο 
προσπάθειαι έπεξηγήσεως καί ταυτίσεως τών διαφόρων εν ταΐς τοιχογραφίαις ή τών 
επί αγγείων καί αγαλμάτων άπεικονιζομένων φυτών, άλλοτε έπιτυχώς καί άλλοτε 
ούχί. Ή δυσκολία έγκειται κατά τάς έπικρατοΰσας μέχρι σήμερον γνώμας εις τό 
γεγονός ότι ούχί σπανίως ή άπόδοσις τών είκονιζομένων δεν είναι ακριβής, άλλα 
πολλάκις σχηματική ή καί μεικτή, προστιθεμένων δηλ. χαρακτήρων άλλων φυτών

ή διακοσμήσεως ασχέτου προς τούς φυτικούς 
χαρακτήρας τού φυτού, τούθ’ όπερ παρακωλύει 
τήν ακριβή αυτού άναγνώρισιν.

Έσκέφθημεν νά μελετήσωμεν από φαρ- 
μακοϊστορικής πλευράς τό είδος τών άπεικονι- 
ζομένων φυτών, έφ’ όσον τούτο καθίσταται δυ
νατόν, άρχόμεθα δε σήμερον από τών τοιχογρα
φιών τής αιθούσης τού θρόνου τού ’Ανακτό
ρου τής Κνωσού.

'Έκαστον τών τμημάτων τών τοίχων αυ
τής διακόπτεται είς τό μέσον, γράφει ό Evans 2, 
υπό τίνος ειδικού χαρακτηριστικού, τό μεν εν υπό 
τού έκ γυψολίθου θρόνου, τό δε άλλο υπό 
τής προς τό εσωτερικόν ιερόν άγούσης θύρας. 
Ή τοιχογραφία, ή οποία διεκόσμει τούς τοί
χους, παριστα ώς κύριον θέμα δύο έξηπλωμέ-

(Έξ αιγυπτιακοί αναγλύφου τοΰ ναοϋ τοϋ βα- ν()υς γρΰπας, φυλάσσοντας, είς μεν τήν μίαν 
σιλέοος 2ήθ·ου τοϋ Α' εις ’Άβυδον.) , ,

περιπτωσιν τήν μορφήν αυτής τής ίδιας της 
θεότητος καί τάς ίεράς συντρόφους της, ίσταμένας έπί τού βωμού, είς τήν άλλην 
δε τον θρόνον τιμής τού άντιπροσώπου της έπί τής γής, τού βασιλέως-ίερέως. Έκ 
τών γρυπών, αί μορφαί τών οποίων επαναλαμβάνονται, ό πλέον καλώς διατετηρη- 
μένος είναι ό άριστερά τής εισόδου τής δδηγούσης είς τό εσωτερικόν ιερόν, προς 
τήν όποιαν καί έβλεπεν ή κεφαλή του.

Ώς φαίνεται έκ τής έγχρωμου παραστάσεώς του (Evans, Palace IV, πίναξ 
XXXII) τό σώμα είναι χρώματος κίτρινου, ένώ ή ούρά δεικνύει μίαν έλαφρώς 
κυανήν χροιάν. Τά έξωτερικά πτερά τοΰ λοφίου τού θηρίου ένθυμίζουν τά τής τοι
χογραφίας τού βασιλέως - ίερέως. Ό κυανούς οφθαλμός παρουσιάζει είς τό άκρον 
μίμησιν τού οφθαλμού τού ταώ. 1

ΕΙκ. 1. Άπεικόνισις παπύρων έπί στήλης.

1 ΠΑΝ. Γ. ΚΡΗΤΙΚΟΥ, Πρακτικά ’Ακαδημίας ’Αθη
νών 35, 1960, σ. 54 - 73 καί Άρχ. Φαρμακευτικής έτος

16ον, τεύχος 3/4 (1960).
2 A. Evans, Palace of Minos, IV, 910.
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Τά πτερά φαίνονται καμπυλούμενα πέριξ μιας εσωτερικής σπείρας έν σχήματι 
«Waz» ή ράβδου ίεροϋ παπύρου μεταξύ δύο σπειρών.

Άμφότερα αυτά τά κρεμάμενα άνθη παπύρου, έπί τοΰ λαιμού, αποδιδόμενα 
πλέον τυπικώς, ώς γράφει πάντοτε ό Evans, καί ό ρόδαξ (ή πάπυρος έν κατό- 
ψει) εις την σπείραν παρ’ αύτφ, δεικνύουν μίαν σαφή σχέσιν προς τάς ΰπερθεν δια- 
κοσμητικάς ταινίας τών προαναφερθεισών τοιχογραφιών τής αιθούσης τοΰ θρόνου.

Ό Evans 1 έξετάζων τά φυτά τών τοιχογραφιών τούτων βλέπει είς αυτά ένα 
συνδυασμόν καλάμου φερούσης είς την κορυφήν άνθος παπύρου, ευρίσκει δε είς 
αυτόν στοιχεία Αιγυπτιακής έπιδράσεως.

Περαιτέρω λέγει: «Βλέπομεν τούς βλαστούς έπαναλαμβανομένους με λαμπρά 
χρώματα κυανοΰν, κίτρινον καί πράσινον, άναπαριστοΰν δέ τά τυπικά ραβδωτά φυλ
λώματα καλάμων, τά όποια εύρίσκομεν σχετιζόμενα με την συστάδα θάμνων όπι
σθεν τής τοιχογραφίας τών γρυπών καί προσέτι παρά τον αργοναύτην, είς έτέραν 
σύγχρονον ζωφόρον, άναφερομένην έπίσης είς την τελευταίαν ανακτορικήν περίοδον.

Μεταξύ τής ζωφόρου τών γρυπών καί έκείνης τοΰ αργοναύτου 1 2, υπάρχει απ’ 
ευθείας σχέσις καί ταυτότης χρόνου βεβαιουμένη διά τής πρακτικής ταυτότητος τοΰ 
βάθους είς άμφοτέρας τάς τοιχογραφίας. Είς τήν τελευταίαν βλέπομεν έπίσης τάς 
ιδίας καλάμους μετά τοΰ άνθους παπύρου, έναντι τών ιδίων κυματοειδών ταινιών 
λευκών έναλλάξ καί έρυθρών. “Ομως αν καί τό αυτό άνθος είναι αίγυπτιάζον, 
ή γένεσις τών άκτίνων τών βλαστών αΰτών τών συνήθων φυτών δυνατόν είς τήν 
πραγματικότητα νά παρακολουθηθή είς τήν Κνωσόν είς τούς κλάδους τών φοινί
κων τής Μ Μ III είκονογραφικής τέχνης».

Έκεΐνο τό όποιον είναι ιδιαιτέρως ένδιαφέρον ΐνα σημειωθή,—τονίζει ό Evans— 
είναι ότι εις στενός παράλληλος τύπος φυτού με παρόμοιον σχέδιον χρώματος έμ- 
φανίζεται έπί κεραμεικής έκ τοΰ ’Ανακτόρου τοΰ Akhenaton είς τό Tell-el-Amarna, 
χρονολογούμενον από τής αρχής τοΰ β' τετάρτου τοΰ 14ου αίώνος π. X.3.

Τό Αιγυπτιακόν στοιχεΐον τών βλαστών τούτων ώς παρίστανται διά θυσάνων 
παπύρου καί πάλιν είς τήν αίθουσαν τοΰ θρόνου είς τήν Κνωσόν δεν είναι δυνα
τόν, κατά τον Evans, νά διαμφισβητηθή, αλλά τά ραβδωτά φύλλα αυτά τά ίδια 
δεν είναι Αιγυπτιακά. Αυτά κατάγονται έκ μιας άπεικονίσεως τών φύλλων φοίνι- 
κος, τά οποία έμφανίζονται ήδη έπί τών πολυχρώμων σχεδίων τών αγγείων τής 
ΜΜ ΙΙα έποχής έκλαμβάνονται δέ υπό τοΰ Evans ώς μία ολίγον άργότερον συνή
θης διακόσμησις μορφών φυτών συνθέτου χαρακτήρος4 έκ Κνωσιακής φαγεντιανής, 
τά όποια εύρέθησαν είς τά ιερά θησαυροφυλάκια (τέλος MM III). Τέλος συμπε
ραίνει ότι ό βλαστός έκ Tell-el-Amarna παριστά αυτήν τήν Μινωικήν παράδοσιν.

Ό βοτανικός Μ. Mobius5 ασχοληθείς με τήν ειδικήν έ'ρευναν περί τάς απει
κονίσεις φυτών είς τάς τοιχογραφίας καί τήν κεραμεικήν κατά τήν Μινωικήν έπο- 
χήν, ταυτίζει ταΰτα ομοίως προς τά άνθη παπύρου (Cyperus papyrus Ε·). Περιγρά-

Παρατηρήσεις έπί τοΰ έν τη αιθούση του θρόνου τοΰ Μίν&ιος άπεικονιζομένου φυτου 2δό

1 ε. ά. IV 910.
2 έ. ά. σ. 890, είκ. 870.
3 ε. α. σ. 912.

4 ε. ά. είκ. 963.
5 mobius, Jdl 1933, σ. 17.
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256 Παναγιώτου Γ. Κρητικβΰ

φων τον πάπυρον ό Mobius /ν,έγει τά εξής: ^Ούτος φύεται εις έλη, από ξυλώδες 
ρίζωμα, εξ ου εκφύονται ευθείς βλαστοί ύψους συνήθως 3 μ. καί πάχους 10 έκ. 
Είς τάς τροπικός περιοχάς τό ύψος των γίνεται ακόμη μεγαλύτερον. Εις την βά- 
σιν των περιβάλλονται από 9 ή περισσότερα φύλλα, τά όποια βραδύτερον γίνον
ται καστανά καί εν συνεχείς* καθ’ όλον αυτών τό ύψος οί βλαστοί δεν φέρουν 
φύλλα, είμή μόνον είς τό άνω άκρον των, όπου εμφανίζονται 20 - 30 πράσινα λε
πτά καί οξέα φύλλα. Τά φύλλα ταΰτα άρχικώς είναι όρθια, άργότερον αποκλίνουν 
προς τά έξω. Έκ τής μασχάλης έκάστου φύλλου φύονται πολ?α)ί κλάδοι ή άνθο- 
φόροι βλαστοί, τό σύνολον δε τούτων, έκ τίνος σημείου όρώμενον, εμφανίζεται ώς 
υπό άκτίνων σχηματιζόμενον σκιάδιον (φούντα). Δοθέντος ότι έξ έκάστου άξονος 
δύνανται νά έκφύωνται μέχρι ΙΌ, τό είς τό άνω μέρος τού φυτού σχηματιζόμενον 
ολικόν σκιάδιον δύναται νά άποτελήται άπό 200 - 300 ακτίνας. Κάθε άκτίς ή άνθοφό- 
ρος βλαστός περιβάλλεται κάτωθεν μέχρι ύψους 3 έκ. υπό σωληνωτής λευκωπής θήκης 
καί σχηματίζει άνωθεν τρία λεπτότατα πράσινα φύλλα, τά όποια εμφανίζονται τόσον 
πλησίον προς άλληλα, ώστε νά φαίνωνται ώς άπόληξις τού άνθοφόρου βλαστού.

Τό στάδιον αυτό άνταποκρίνεται προς τό ριπιδοειδές σχήμα τών τύπων (μο- 
τίβων) τού παπύρου, τό όποιον παρατηρεΐται καί είς τήν φύσιν, όταν ό πάπυρος 
εύρηται είς νεαράν ήλικίαν.

Άργότερον έπεκτείνεται τό κάτω μέρος τού άνθοφόρου βλαστού, τό όποιον 
είς τό άκρον φέρει τρία φύλλα μήκους 15 έκ. περίπου καί εκφύεται άπό τον άξονά 
του βλαστός μήκους 1 έκ., ό όποιος φέρει μικρόν άνθοφόρον κλάδον μήκους 2-3 χλστ.

Οί άνθοφόροι βλαστοί χαρακτηριζόμενοι ώς ακτίνες έχουν μήκος 30 έκ., άλλ’ 
είναι λεπτότατοι, ούτως ώστε νά μη δύνανται νά διατηρηθούν εύθεΐαι. Αΰται καμ- 
πυλούνται πρύς λεπτότατον τόξον καί παρουσιάζουν μορφήν πίδακος προς τά έξω.

Διατί—συνεχίζει - οί αρχαίοι Αιγύπτιοι δεν μετεχειρίζοντο τήν τελευταίαν τού
την εικόνα τού πίδακος. άλλ’ εκείνην τού ριπιδίου, εξηγείται βοτανικώς πιθανώς έκ 
τού ότι ό πάπυρος έκόπτετο ότε εύρίσκετο είς νεαρωτέραν ήλικίαν, ότε καί έσχη- 
μάτιζε ριπίδιον».

Περαιτέρω φρονεί ότι ή Κρήτη άσφα/άδς τον παρέλαβεν έκ τής Αίγύπτου, πα
ραδέχεται όμως ότι είναι δυνατόν οί Κρήτες καλλιτέχναι νά τον έγνώρισαν έξ ιδίας 
άντιλήψεως δι’ έπισκέψεώς των είς τήν Αίγυπτον καί ότι πάντως πιθανώς έμεινεν 
είς αυτούς ξένη ή κυρία του φύσις, διότι ούτοι ούδαμού τον έχουν παραστήσει 
φυσικώς. Συνεχώς καί περισσότερον τον έχρησιμοποίουν είς τά διαφόρων ειδών 
διακοσμητικά των σχέδια.

Ό πάπυρος άναγνωρίζεται, κατά τον ίδιον πάντοτε, είς αυτά έκ τών όρθίως 
ίσταμένων ριπιδίων.

Έπί τής τοιχογραφίας με τον πίθηκον1 (είκ. 2), ό όποιος τρέχει μεταξύ τών 
βλαστών τών παπύρων καί τούς λυγίζει τον ένα μετά τον άλλον, διαπιστοΐ ότι 
τά κατώτερα μέρη τού καλάμου δεν διατηρούνται τελείως, άλλά τά θεωρεί ώς 
όρθώς παριστάμενα άνευ φύλλων καί φέροντα μόνον εν ριπίδιον.

1 EVANS, Palace of Minos, II, 451, είκ. 264.
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Διά την τοιχογραφίαν ιών γρυπών 1 (είκ. 4) παρατηρεί δτι ή κάλαμος έσφαλ- 
μένως παρίσταται μετά φύλλων από τής βάσεως μέχρι τής κορυφής.

Τό ίδιον σφάλμα βλέπει επίσης είς την τοιχογραφίαν 2 μέ τούς καθημένους 
πιθήκους, δπου έκαστος των καλάμων, οΐτινες φέρουν 3 ριπίδια, κάμπτονται επίσης 
κατ’ άφύσικον(;) ένθεν κάκεΐθεν τρόπον.

Μικρούς κίτρινους κλώνους μεταξύ των φύλλων τούς θεωρεί ώς καθαρώς δια- 
κοσμητικής φύσεως.

Παρά την ομάδα τών ριπιδίων, αριστερά είς την κάτω γωνίαν τής τοιχογρα-

Είκ. 2. Έκ τής τοιχογραφίας τοΰ βηματίζοντος πιθήκου.

φίας, συμπληροΐ δτι ό καλλιτέχνης ϊσως ήθελε νά παραστήση εκείνο τό όποιον βλέ
πει κάνεις λοξώς έκ τών άνω, προς μίαν πυκνήν διάταξιν τοΰ φυτοΰ.

Είς πάπυρον, συνεχίζει πάντοτε ό Mobius, ανήκουν κα'ι τά τεμάχια τά όποια ό 
Evans3 απεικονίζει και τό ήμιηνεωγμένον άνθος, τό όποιον βλέπει ώς εν κιτροειδές.

Διά τό έμπίεστον χαλκοΰν έγχειρίδιον4 τό όποιον παριστά σκηνήν πλησίον ποτα- 
μοΰ, δπου κυνηγοΰνται άγριαι γαλαϊ έν μέσφ» συστάδας παπύρου, λέγει δτι μάς δει
κνύει δτι ό καλλιτέχνης δεν έχει καμμίαν άντίληψιν αύτοΰ, τοΰ πώς δηλ. ό πάπυ
ρος έμφανίζεται πραγματικώς, διότι άπό ένα διμερή κάλυκα αναφύονται έξ β?ιαστοί, 
έξ ών οί τέσσαρες φέρουν τό γνωστόν άνθος τοΰ παπύρου, ένω οί δύο φέρουν 
ωοειδή μη ήνεωγμένα άνθη, ούτως ώστε ένταΰθα νά αναγνωρίζεται ό πάπυρος 
έκ τών ριπιδίων και έκ τοΰ τοπίου.

Είς την κεραμευτικήν ή διακοσμητική παράστασις έμφανίζεται έν μέρει διά

1 Βλ. άπεικόνισιν έν Antiq. Cret. Ill, πίν. 8 καί 3 Αυτόθι σ. 465 είκ. 275 Β καί C.

Evans, Palace of Minos, IV είκ. 895. 4 karo, Myk. Scbachtgraber άριθ. 765, είκ. 93 - 94.
2 a. EVANS, Palace of Minos, II, πίν. 10. BOSSERT, Alt Kreta3, είκ. 170,1 K.i.B. 1.
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τής προσθέσεως νέων τύπων (μοτίβων) και έν μέρει επί μιας άπλοποιήσεως. Εις 
τό πρώτον σημεΐον φαίνεται ό κάλυξ νά τονίζηται έντονώτερον καί διαγράφεται με
μονωμένος 1 κατ’ αναλογίαν προς τον λωτόν, παρίσταται δε με τρία φύλλα, αί ακτί
νες τοΰ ριπιδίου έχουν έξαφανισύή τελείως ή έν μέρει καί έχουν άντικατασταθή διά 
κυκλικών καμπύλών, ενώ αί τελεΐαι εις τα εσωτερικά χείλη έχουν άντικατασταθή μέ 
βραχείας άκτινωτώς διηκούσας γραμμάς.

Αί τελεΐαι θά ήδύναντο ακόμη νά μετατεθούν εις τό εσωτερικόν τού ριπιδίου 
ή νά άντικατασταθοΰν από δύο παρεντιθεμένους «οφθαλμούς». Παραδείγματα τής 
άπλοποιήσεως παριστά έν άγγεΐον2 εκ Κνωσού (ΥΜ II), εις τό πεδίον τού κο
σμήματος τού οποίου ζωγραφίζονται μόνον τά περιγράμματα τού ριπιδίου, ένφ τό 
εσωτερικόν τούτου πληρούται απλώς διά μέλανος χρώματος, προστίθεται δε προ 
τής καμπύλης σειρά τελειών.

Παναγιώτβυ Γ. Κρητικού

ΗΜΕΤΕΡΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΦΥΤΟΥ

Έξετάζοντες λεπτομερέστερον τάς τοιχογραφίας τής αιθούσης τού θρόνου, την 
ζωφόρον τού αργοναύτου καί τάς λοιπάς τοιχογραφίας ή αγγεία ένθα τό φυτόν, 
τό χαρακτηρισθέν ώς πάπυρος ή ως συνδυασμός καλάμου μετ’ άνθους παπύρου, δεν 
δυνάμεθα νά συμφωνήσωμεν επί τών ταυτίσεων τών έν λόγω φυτών τών γενομέ- 
νων υπό τού Evans ή τού Mobius, ούτε νά παραδεχθώμεν ότι πρόκειται περί εί- 
κόνος φυτού έζωγραφισμένου διά συνδυασμού τών χαρακτηριστικών πλειόνων φυτών.

Όταν έπεσκέφθημεν κατά τον ’Ιούνιον τού 1959 τό Μουσεΐον καί τό Άνά- 
κτορον τής Κνωσού, καταπληκτικήν έντύπωσιν προεκάλεσεν εις ημάς ή έν γενικαΐς 
γραμμαις όμοιότης τού είκονιζομένου φυτού, από βοτανικής πλευράς, προς φυτόν 
τού γνωστού σήμερον γένους όνομαζομένου Διός άνϋ·ος ή Διόσανϋος καί λατινιστί 
Jovis flos ή Dianthus καί κοινώς γαρυφαλιά, γαρουφαλιά καί μοσχοκαρφιά.

Ή έτυμολογία τού ονόματος τού φυτού, γνωστού ήδη από τών κλασσικών τής 
άρχαιότητος χρόνων, θά έδει νά έχη κάποιαν σχέσιν προς τον Δία, έξ ου ειλκε καί 
τό όνομα, ούχ ήττον ούδαμού άναφέρεταί τι περί αυτής έν τή αρχαία βιβλιογραφία.

Ή παρουσία τών έν τή αιθούση τού θρόνου τού Μίνωος ένθεν κάκεΐθεν τού 
θρόνου άποκλειστικώς άπεικονιζομένων καί προσομοιαζόντων προς τον Διόσανθον 
άνθέων καί ή ίδιότης τού Μίνωος, ώς υιού τού Διός, μάς έγέννησε τήν σκέψιν 
τής λεπτόμερεστέρας μελέτης τού θέματος τού ταυτισμού τών έν λόγω φυτών προς 
τον Διόσανθον, πολλά είδη τού οποίου αύτοφύονται ή καλλιεργούνται έν Κρήτη 
άπ’ άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον.

Ό Θεοφραςτος 3 αναφέρει ότι τό Διός άνθος ανήκε εις τούς ολίγους καλ
λιεργούμενους θάμνους, τούς χρησιμοποιούμενους διά τήν κατασκευήν στεφάνων. 
Τάς ρίζας του χαρακτηρίζει ξυλώδεις4, τό δέ φυτόν μικρόφυλλον, έν άντιθέσει προς 
τά δένδρα καί τούς θάμνους5. Διά τά άνθη του λέγει ότι ήσαν άοσμα6, έμφανι-

1 evans, ε. ά. II, 401, εΐκ. 231. Κ. i. Β. 84, 12.

2 evans, ε. ά. II 413, εΐκ. 239.
3 Περί Φυτών Ίστορίαι VI 1, I καί 6, 1.

4 ε. ά. VI 6, 11.
5 ε. ά. VI 1, 1.
6 ε. ά. VI 1, 1.
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ζόμενα από τοΰ Μαΐου μέχρι τών μέσων Σεπτεμβρίου '. Τον αναφέρει ώς πολλα- 
πλασιαζόμενον διά σπερμάτων 1 2.

Ό Νικανδρος, ώς αναφέρει ό Αθηναίος3, καταλέγει τούτον μεταξύ τών άν- 

θέων τών φυομένων εις κήπους, δι’ ών κατασκευάζουν στεφάνους, τον χαρακτηρίζει 
δέ ώς ευειδές4 και ά'οσμον5 άνθος.

Ό Πλινιος 6 ώσαύταις τον χαρακτηρίζει ά'οσμον.
Εκ τών νεωτέρων 6 Κ. SprEngel7 νομίζει δτι ό Διόσανθος τοΰ Θεοφράστου 

είναι ό Dianthus arboreus L. καί τούτο συνάγει έκ τού δτι τόσον είς την Κρήτην δσον

ΕΙκ. 4. Ό Φρόνος τοΰ Μίνωος μετά τών τοιχογραφιών τής αίΦούσης' 
τά επ αυτών φυτά ό «ΔιόσανΦος».

καί είς τάς νήσους ούτος μετά τού Dianthus fruticosus L. είναι λίαν προσφιλή 
άνθη καί έχρησιμοποιούντο καί τότε (1822) προς κατασκευήν στεφάνων.

Είς τό έν RE2, V στ. 1082, άρθρον Διος άνϋος (olck), επί τών ανωτέρω στη- 
ριζόμενον, άναφέρεται δτι ούτως εξηγείται κατά τον καλύτερον τρόπον τό ελληνικόν 
δνομα, διότι ή Κρήτη παίζει πρωτεύοντα ρόλον είς τον μύθον τού Διός. Σημειού- 
ται όμως δτι ό D. arboreus L. έχει εύχάριστον οσμήν.

Ο C. Fraas 8 θεωρεί δτι υπό τό δνομα τούτο κατά την αρχαιότητα διελαμ-

1 ε. a. VI 8, 3.
2 ε. ά. VI 6, 11.
3 XV 684b.
4 Έκ τούτου παλαιότερον άνεγίνωσκον ενώδβς.
5 XV 680e.

6 Hist. Nat. XXI 67.
7 Erlauterungen zu Theophrastsnaturgeschiclite,

1822, σ.237.
8 Synopsis plantarum florae classicae, 1845, 108.
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βάνοντο πλείονα είδη φυόμενα εις τάς ελληνικός νήσους, γνωστά υπό τό όνομα 
άγρια γαροΰφαλα, μεταξύ τών οποίων συνηθέστερα είναι ό D. serratifolius 
SibTH., ό D. pubescens Sibth. και ό D. biflorus Borry - Chamb.

Πάντως εκείνο δπερ έδημιούργει ποιας τινας αμφιβολίας ήτο ό χαρακτηρι
σμός τούτου ώς άοσμου (Θεόφραστος, Πλίνιος κ. ά.), ενώ πολλοί τών καλλιεργού
μενων Διοσάνθων είναι άρωματικώτατοι.

Υπάρχει όμως καί αριθμός Διοσάνθων άοσμων, οΐοι οί D. silvaticus Wul- 
ΕΕΝ καί D. caryphyllus v. inodorus L·

Κατά τον Ησύχιον ή στηριζόμενον εις τούς περί τον Θεοφραςτον 2, καί τον 
ΣουιδαΝ 3 φέρεται τούτο ώς ακανθώδες φυτόν, χρησιμοποιοΰμενον έν τη μαγειρική, 
τοϋθ’ δπερ αποδίδεται κατά τον Olck4 είς λάθος, τού «άνθώδες» άποδοθέντος εις 
«ακανθώδες».

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΔΙΟΣΑΝΘΟΙ

Ύπό τό δνομα «διοςανθος» περιλαμβάνεται γένος φυτών ήμιθαμνωδών 
τής οικογένειας τών Caryophyllaceae, άτινα κέκτηνται άνθη μονήρη ή άνά 
δέσμας.

Ελληνικά είδη τούτων, πολλά τών οποίων αύτοφύονται ή καλλιερ
γούνται καί σήμερον έν Κρήτη, είναι τά:

1 . — Dianthus Juniperinus SM. μέ άνθη 1-3, ώχρορρόδινα επί βραχέος ποδίσκου, μέ βράκτεια 
κάλυκος 4-6, μέ φύλλα όξέως νύσσοντα καί λείους βλαστούς.
Φύεται επί βράχων τής Κρήτης.

2. — Dianthus fruticosus L. μέ φύλλα προμήκως γραμμοειδή, αμβλέα. Ή στεφάνη ερυθρά, τά
βράκτεια τοϋ κάλυκος 8-10 άντωοειδή οξέα, τρίς βραχύτερα τοΰ κάλυκος.
Φύεται επί βράχων εν Κρήτη, Κεφαλληνία καί νήσοις τοΰ Αιγαίου.

3. — Dianthus arhoreits L. (= D. creticus TSCH.) μέ φύλλα στενότερα, γραμμοειδή οξέα, στε
φάνην ροδόχρουν, παρά την βάσιν ζωηροτέρου χρώματος, μέ βράκτεια κάλυκος 12 - 20, έξ 
ων τά κατώτερα οξέα, τά ανώτερα ολίγον αμβλέα, τρίς έως τετράκις βραχύτερα τοΰ κάλυκος. 
Φύεται εις Κρήτην, Κυκλάδας καί Πελοπόννησον (Μεσσηνίαν).

4. — Dianthus epiroticus HAL. ’Έχει άνθη διατεταγμένα κατά πολυάριθμα κεφάλια, σπανίως
μονήρη, βλαστόν 20 εκ. βραχέως χνοώδη, φύλλα γραμμοειδή. Τά πέταλα τής στεφάνης σφη- 
νοειδώς άντωοειδή, οδοντωτά, άσθενώς ερυθρά μέ λεύκάς κηλΐδας, κάτωθεν υποκίτρινα. 
Εντός δασών έν Ήπείρω.

5. — Dianthus armeria L. ’Άνθη μέ πέταλα άσθενώς ερυθρά, περίβρωτα, μήκους 4-5 χλστ., κά
λυκα πυκνώς χνοώδη 13-15 χλστ., λέπια κάλυκος ώοειδώς λογχοειδή μέ άθέρα λογχοειδή, 
βλαστόν χνοώδη πολύκλαδον καί φύλλα πλάτους 1-3 χλστ., μέ 3 - 5 νεΰρα.
Έπί βράχων καί εντός δασών Μακεδονίας, Θράκης καί Αλβανίας. 

var. uniflorus R. καί F. μέ έν άνθος. 
var. leiooalyx DEG., μέ λεΐον κάλυκα.
var. glaber SCH., μέ βλαστόν μόνον κατά τό άκρον χνοώδη.

Πανοτγιώτου Γ . Κρητικού

1 'Εν λ. Αώς ανϋος.

2 ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ, Φυτών Ίστορίαι VI 6, 11.
3 Έν λ. Αιος αν&ος.
4 RE2 V, 1083.
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Q. —Dianthus armeriastrum WOLD. ’ Ανθη μέ πέταλα 8-10 χλστ., ερυθρά με λεύκας κηλιδας, 
κάλΐ'κα μήκους 16-20 χλστ., βλαστόν άνω χνοώδη πολύκλαδον και ψΰλλα γραμμοειδώς λογ

χοειδή τρίνευρα, οξέα, χνοώδη.
Εντός δασών έν Μακεδονία και ’Αλβανία.

Dianthus eorymbosus VEL. ’Άνθη κατά δέσμας, πέταλα τριγωνικώς οδοντωτά, ερυθρά, 
φύλλα γραμμοειδώς λογχοειδή μέ βραχυτάτους κολεούς και βλαστόν άπλοϋν ή εις το ακρον 

διχοτομικώς κλαδώδη κα'ι χνοώδη.
Εντός αγρών έν Μακεδονία, Θράκη κα'ι Θεσσαλία.

-Dianthus tenuiftorus GRIS.
-Dianthus visoidus CH. καί BORY. (D. Pubescens var. fasciculatus GRIS.).

— Dianthus tymphresteus HELDR. καί SART.
— Dianthus Formanekii B ORB.
— Dianthus Haynaldianus BORB.
— Dianthus stenopetalus GRIS.
— Dianthus hrachyzonus B ORB. και FORM.
— Dianthus lateritius HAL.
— Dianthus oruentus GRIS.
— Dianthus quadrangulus VEL.
— Dianthus turcicus VEL.
— Dianthus Ho Izmanniani HELDR. καί HAGS.
— Dianthus androsaceus HAY.
— Dianthus pinifolius S. S.
— Dianthus lybus B OISS.
— Dianthus samaritani HELDR.
— Dianthus hiftorus S.S. "Εχει ά'νθη άνά 1-2, σπανίως 2-4, έπιφυή. Ή στεφάνη των βα- 

θέως έρυθρά κάτωθεν κίτρινη, ό κάλυξ των ώχροπράσινος μήκους 18-20 χλστ., ό βλαστός των 
60 έκ. τετραγωνικός, τά δε φύλλα τής βάσεως μηριγγοειδή.
Ύπαλπικαι περιοχα'ι Μακεδονίας, Στερεός και Πελοποννήσου.

— Dianthus multinervius GRIS.
— Dianthus scardicus WETTST.
— Dianthus glutinosus BOISS. καί HELDR.
— Dianthus deltoides L. ’Άνθη μονήρη, πολυάριθμα, μέ στεφάνην πορφύραν, οδοντωτήν μέ 

λεύκάς κηλιδας, τά φύλλα τοΰ βλαστού γραμμοειδή πλάτους 2 χλστ., τά τών αγόνων βλαστών 
έλλειπτικώς λογχοειδή, αμβλέα, τρίνευρα, τραχέως βλεφαριδωτά.
Εις λιβάδια Μακεδονίας, Αλβανίας, ’Ηπείρου κα'ι Θεσσαλίας.

— Dianthus aridus JKA.
— Dianthus multipunctatus SER. ’Άνθη μονήρη, πέταλα ροδόχροα οδοντωτά, κάλυξ μέ 

έλαφρά θηλώδη στίγματα, φύλλα γραμμοειδή τρίνευρα' φυτόν μέ πολλούς τετραγωνικούς 

βλαστούς.
Έπι βράχων έν Κρήτη.

— Dianthus haematocalyx BOISS. καί HELDR.
— Dianthus rhodophaeus DAVID.
— Dianthus Merourii HELDR.
— Dianthus gracilis S. S.

7. -

8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. 

21. 

22.

23.
24.

25.
26.
27.
28.

29.
30.

31.
32.
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34.

34

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:41:35 EEST - 54.161.213.156



262 Παναγιώτου Γ. Κρητικού

3b.—Dianthus xanthianus DAVID.
86. — Dianthus diffusus S. S. (D. pubescens var. flabratus BOISS.). ’ Ανθη άνά 2 ή 3, σπα- 

νίως μονήρη, πέταλα ερυθρά, οδοντωτά, κάτωθεν κίτρινα, κάλυξ λείος μήκους 12 - 15 χλστ., 
φύλλα γραμμοειδή, τρίνευρα και λεία, βλαστοί άπλοι, λείοι κα'ι ελαφρώς χνοώδεις.
Έπ'ι βράχων εν Θεσσαλία, Πάρνηθι, Άχαΐα, Εύβοια και νήσοις τοΰ Αιγαίου.

37. — Dianthus pubescens S.S. ’Άνθη μονήρη ή και άνά δύο, στεφάνη ερυθρά κάτωθεν κίτρινη,
κάλυξ λείος ή άδενωδώς χνοώδης, μήκους 15-20 χλστ., φύλλα γραμμοειδή, τρίνευρα, βλαστοί 
άδενώδεις.
Έπ'ι ορεινών βράχων έν Μακεδονία, Αττική, Εύβοια καί Πελοποννήσφ.

38. — Dianthus chalcidicus HAL.
39. — Dianthus tripunctatus S.S. Φυτά μονοετή, μέ στεφάνην εκ πετάλων ακτινοειδούς σφηνοει

δών, οδοντωτών, υποκίτρινων, μέ τέσσαρα βράκτεια υμενώδη καί μέ κράσπεδα υαλώδη, κά
λυκα θηλώδη καί φύλλα γραμμοειδή, τρίνευρα, μέ λίαν βραχείς κολεούς.
Εις ξηρούς αγρούς Κρήτης, Πελοποννήσου καί νήσων τοΰ Αιγαίου.

40. — Dianthus sphacioticus BOISS. καί HELDR. ’Άνθη μονήρη, στεφάνη μέ πέταλα άντωο-
ειδή σχεδόν ακέραια, ωχρώς ερυθρά, βλαστοί χαμηλοί ύψους 2-7 έκ., μέ φύλλα μικρά τραχέα. 
Εις Άλπικήν περιοχήν τής Κρήτης.

41 .—Dianthus serratifolius S. S.
42. — Dianthus arrostii PRESL. (— D. caryopkyllus PIERI).
43. — Dianthus inodorus KERN. (= D. silvestris ssp. eusilvestris HAY., D. caryophyllus var.

inodorus L.). Βλαστός βραχύς, όδόντες κάλυκος ωοειδείς, λογχοειδείς, λείοι, στεφάνη ζωηρώς 
ροδόχρους οδοντωτή, φύλλα πράσινα, γραμμοειδή, οξέα.
’Επί βράχων έν Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπείρφ καί ’Αλβανία.

44. —Dianthus Sundermanni BORN.
45. — Dianthus minutiflorus HAL.
46. — Dianthus xylorrhisus S.S. Στεφάνη μέ πέταλα ώχρόλευκα, άμβλέως οδοντωτά, κάλυκα μή

κους 25 χλστ., φύλλα γραμμοειδή τρίνευρα μέ κολεούς ίσομήκεις προς την διάμετρον τοΰ βλα
στού, δστις είναι απλούς, ύψους 8-25 εκ.
Έπ'ι βράχων έν Κρήτη καί Καρπάθφ.

Vi.—Dianthus pattens S. S.
48. — D. crinitus S. S.
49. -D. rhodius RECH. FILS.
50. — D. rupicola BIV. Μέ πέταλα τής στεφάνης οδοντωτά.
51. — Dianthus cinnamomeus S. S. Μέ στεφάνην κάτωθεν βυσινόχρουν, 4 πλατέως ακτινοειδή

βράκτεια καί κάλυκα μήκους 2 χλστ. Βλαστός ύψους 20 - 30 έκ.
Έπ'ι ξηρών βράχων έν Λακωνία καί Νάξω.

Έκ των ανωτέρω ειδών περιεγράψαμεν δι’ ολίγων τά έν Κρήτη καί νήσοις 
φυόμενα, ώς καί τά κατά την γνώμην μας έχοντα σχέσιν τινά προς την έξήγησιν 
τοΰ ήμετέρου θέματος.
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Έκ τών μέχρι σήμερον γραφέντων, το έν τή αιθούση χοΰ θρόνου φυχόν χα
ρακτηρίζεται ώς συνδυασμός δύο φυτών ήτοι παπύρου, όσον άφορα εις τό άνθος, 
μετά βλαστού καλάμου.

Γενικώς ό M5bius παρατηρεί διά τό άνθος τού παπύρου, ώς τούτο είκονίζεται 
εις τοιχογραφίας και αγγεία, δτι δεν αποδίδεται ακριβώς έν Κρήτη καί τούτο διότι 
οι Κρήτες καλλιτέχναι, γνωρίσαντες τό πρότυπον τού παπύρου έξ έπισκέτ[)εως είς Αί
γυπτον, δεν ήδυνήθήσαν ούδαμού νά τό παραστήσουν φυσικώς, αναγνωρίζε
ται δε ούτος είς την Μινωικήν καλλιτεχνίαν έκ τής έν εϊδει ριπιδίου μορφής του.

Αυτή αυτή ή περιγραφή τού παπύρου υπό τού Mobius καταδεικνύει σαφώς 
δτι ούτος, ώς βοτανικός, δεν αναγνωρίζει έκ τών χαρακτήρων του τό φυτόν, άλλ’ 
απλώς σημειοΐ δτι διαφαίνεται ή ταυτότης του έκ τής ώς ριπιδίου μορφής του.

Ή κάλαμος έξ άλλου δεν έχει βλαστόν μετά αντιθέτων φύλλων, κέκτηται δέ 
καί γόνατα (κόμβους) σαφώς άφοριζόμενα.

Ή παρατήρησις τού Mobius είναι ακριβώς υπέρ τών απόψεων μας, δτι τό ώς 
άνω φυτόν δεν είναι ό πάπυρος έν συνδυασμώ μετά καλάμου, φυτόν αιγυπτιακόν, 
δπερ ή Μινωική τέχνη έδανείσθη έξ Αίγύπτου, αλλά καθαρώς ελληνικόν τοιούτον 
καί δη ό Διόσανθος, ούτινος παραστάσεις άπαντώνται έπί τών τοιχογραφιών, επί 
αγγείων, ίσως καί έπί νομισμάτων, ή δέ τέχνη των είναι πηγαία ελληνική καί 
ούχί ξένης προελεύσεως.

Έπί τών τοιχογραφιών τού θρόνου παρατηρούνται βλαστοί μέ άνθη μονήρη 
καί φύλλα σαφώς ύπενθυμίζοντα τον Διόσανθον. Αί έπί τής στεφάνης του τελεϊαι 
αφορούν προφανώς είς τήν παράστασιν τών όδόντων τών πετάλων τής στεφάνης.

Αυτό τούτο παρατηρεϊται καλύτερον είς τούς διοσάνθους, τούς ευρισκομένους 
είς τον λαιμόν τού γρυπός, ένθα τά έκ τού κάλυκος έξερχόμενα πέταλα φέρουν 
κατά μήκος τών πετάλων γραμμάς έφ’ ών ή τελεία.

’Εκείνο δπερ δέον νά σημειωθή είναι τό δτι ώρισμένα φύλλα έμφανίζονται 
οδοντωτά είς τήν εικόνα, τούθ’ δπερ έγένετο ίσως καλλιτεχνική άδεια, εκτός άν 
παραδεχθώμεν δτι παριστα τον χνούν τών φύλλων τού παριστωμένου είδους (;).

Ό ρόδαξ ή κατά τον Evans πάπυρος έν κατόψει, ό ευρισκόμενος επίσης είς 
τον λαιμόν τού γρυπός, δέν δύναται νά έχη καμμίαν σχέσιν προς τον Διόσανθον.

Είς τήν τοιχογραφίαν τών πιθήκων τό άνθος τού Διοσάνθου είναι σαφέστε- 
ρον, άν αί τελεϊαι αντιστοιχούν προς τήν όδόντωσιν, αί δέ κάθετοι γραμμαί προς 
τά πλάγια χείλη τού φύλλου. Κάτωθεν ό κάλυξ, έτι δέ κατωτέρω τά βράκτεια, είναι 
τυπικά διά τον Διόσανθον.

’Εκείνο δπερ έδώ αποτελεί δυσχέρειαν άναγνωρίσεως είναι τό γυμνόν τού 
βλαστού.

Άντιθέτως ό βλαστός τού παρακειμένου φυτού προσομοιάζει κάπως προς τον 
τού Διοσάνθου.

Είς τήν τοιχογραφίαν τών καθημένων πιθήκων κατά τον Mobius έμφανίζεται
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τό σφάλμα τοΰ νά έχη έκαστος βλαστός τρία ριπίδια, ένφ οΰτοι κάμπτονται κατ’ 
άφύσικον τρόπον.

Καθ’ ημάς απλώς πρόκειται περί είδους Διοσάνθου έχοντος εις την κορυφήν
πλείονα τοΰ ενός άνθη (ύφίστανται τοιαΰτα 
ελληνικά καί δή εν Κρήτη αύτοφυόμενα είδη), 
ή δε κάμψις των βλαστών είναι ή φυσιολογική 
κάμψις των, ώς εκ τοΰ βάρους τών εις τήν κο
ρυφήν των άνθέων.

Οί κίτρινοι κύκλοι οί, παριστώμενοι έπί 
τών πετάλων τής στεφάνης των δεν είναι ά- 
πλώς διακόσμησις, ώς γράφει ό Mobius, άλλα 
έγγραφή επ’ αυτών, ίσως έπί τό συμμετρικώτε- 
ρον, στιγμάτων, άπαντώντων εϊς τα πέταλα ώρι- 
σμένων ειδών Διοσάνθων.

’Επίσης τό ήμιηνεωγμένον, άνθος τό όποιον 
ό Evans 1 χαρακτηρίζει ώς citrose, δεν είναι 
είμή ήμιηνεωγμένον τυπικόν άνθος Διοσάνθου.

"Οσον αφορά εις τό μυκηναϊκόν χαλκοΰν 
έγχειρίδιον, διά τό όποιον ό Mobius γράφει ότι 
αί γαλαΐ τρέχουν διά μέσου συστάδων παπύ
ρων καί ότι καταδεικνύεται έξ αύτοΰ ότι ό 
καλλιτέχνης δεν ειχεν ούδεμίαν άντίληψιν τοΰ 
παπύρου, έχομεν νά παρατηρήσωμεν ότι έκεΐ τό 
άνθος τό χαρακτηρισθέν ώς πάπυρος έμφανίζεται 
πραγματικώς ώςέ'χει, διότι αναφύονται 6 βλαστοί, 
έξ ών 4 φέροντες τό γνωστόν θέμα τό χαρακτη- 
ριζόμενον ώς πάπυρος, ένώ δύο φέρουν ώοειδή 
μή ήνεφγμένα άνθη (μπουμπούκια).

Είκ. 4. Διάφοροι μορφαί έξελίξεως τοΰ ώς πα- κ«λώς έννοεΐται, πρόκειται περί είδους
πΰρου χαρακτηρισΦέντος φυτοΰ: Α έκ τής τοι- Διοσάνθου, είς ό έκφύονται ταυτοχρόνως έξ ενός 
νογραφίας μέ τούς βηματίζοντας πιθήκους, Β , ^ , „ η r ' s ' ‘ λ ', . , , , „ , σημείου πλειονα άνθη, εξ ων τα δυο υπο τηνκαι C εκ της τοιχογραφίας με τους καθημε- ΙΓ 1 3 1

νους πιθήκους, D εως J έζ αγγείων τών δια- τυπικήν μορφήν τών μή ήνεωγμένων είσέτι.
φορών υστερομινωικων εποχών και δή τα D ”Ας σημεΐωθή ΟΤΙ αί γαλαΐ καί σήμερον
καί Ε τής ΥΜ Ια, τό F τής ΥΜ Ιβ, τά G , < , ά.
καί Η τής ΥΜ ιι, τά ι καί j τής ΥΜ ΐΐΐα προστρέχουν προς τον Διοσανθον, ως κατ εξο-

(evans, Palace of Minos, II είκ. 285). χήν φάρμακον κατά τών κωλικών των, κατα-

τρώγουσαι τούτον.
Άναλόγως δύναται νά καθορισθή ή ταυτότης τών έπί αγγείων ειδών, ώς τοΰ 

άναφερομένου υπό τοΰ Evans, ένθα διαγράφεται μέ τρία φύλλα, ώς γράφει, κατ’ 
αναλογίαν προς τον λωτόν, ό κάλυξ τοΰ παπύρου. Πρόκειται περί τυπικής άπεικο-

1 Evans, Palace of Minos, II, σ, 465, είκ. 275β καί c.
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νίσεως τών τριών έκ των τεσσάρων σεπάλων τοΰ κάλυκος τοΰ Διοσάνθου, ώς άπαντα 
εις τινα ελληνικά είδη.

Εις τινα, ιδία γραμμικά, σχέδια τούτου εμφανίζονται υπό τό άνθος πλείονες 
κόμβοι, εξ ών ό πρώτος αντιστοιχεί προς την ωοθήκην, οί δ’ επόμενοι προς πλη
σίον άλλήλων παρατηρούμενα γόνατα, τούθ’ όπερ παρατηρείται καί εις τινα έν τή 
φύσει είδη τοΰ φυτού.

Ταΰτα έν γενικαϊς γραμμαΐς τα τής ταυτίσεως προς Διόσανθον τοΰ λεγομένου 
μέχρι σήμερον παπύρου τής Μινωικής τέχνης.

Ή παρούσα πρόδρομος μελέτη θέλει συμπληρωθή διά τής πλήρους μελέτης 
τού Διοσάνθου έν τή απεικονίσει τούτου κατά την αρχαιότητα καί διά τού κατά 
τό δυνατόν έπακριβούς χαρακτηρισμού τού είδους, όπερ αντιστοιχεί εις έκάστην 
άπεικόνισιν.

'Ήδη διεπιστώσαμεν την παρουσίαν τούτου εις πλείονας τοιχογραφίας καί αγ
γεία, άλλ’ έπ’ αύτών θέλομεν έπανέλθει βραδύτερου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

’Εκ τών ανωτέρω έκτεθέντων συμπεραίνονται τά ακόλουθα:
1. Τό έπί πλειόνων τοιχογραφιών τής Κρήτης καί δη τών τής αιθούσης τού 

θρόνου τού Μίνωος, τής τού αργοναύτου, τών πιθήκων κ. ά., ώς καί έπί διαφό- 
φων αγγείων ώς πάπυρος, απλούς ή συνδεδυασμένος μετά καλάμου, χαρακτηρισθέν 
άνθος δεν είναι είμή άπεικόνισμα τών έλληνικωτάτων άνθέων, τών χαρακτηριζόμε
νων υπό τό όνομα Διός άν$ος ή Διόαανϋ·ος, κοινώς γαρονφαλο ή μοσχοκάρφι.

2. Τά έπί τών απεικονίσεων γνωρίσματα είναι έν γενικαϊς γραμμαΐς τά αυτά 
προς τά τού ώς άνω φυτού.

3. Ή αποκλειστική παρουσία του εις τον κατ’ έξοχήν ιερόν χώρον τού ανα
κτόρου τής Κνωσού, εις την αίθουσαν τού θρόνου τού Μίνωος, υιού τού Διός, 
ύποδηλοΐ την σημασίαν, ήν είχε κατά την Μινωικήν περίοδον τό φυτόν τούτο, άμε- 
σωτάτην σχέσιν έ'χον καί αφιερωμένου εις τον Δία, έξ ου καί ή έτυμολόγησις τού
του (’Άνθος τού Διός).

4. Απεικονίζεται εις τινα αγγεία μετά τού διπλού πελέκεως.
5. ’Αναγνωρίζονται έκ τών απεικονίσεων πλείονα είδη τού γένους τούτου, έπί 

τής έπεξηγήσεως τών όποιων, ώς καί έπί τής προϊστορίας έξ εύρεθέντων ετέρων 
αρχαιολογικών ευρημάτων θά έπανέλθωμεν είς συμπληρωματικήν λεπτομερή μελέ
την, τής παρούσης οΰσης προδρόμου άνακοινώσεως.

6. Εμφανίζεται ούτος έπίσης είς τό χαλκούν έγχειρίδιον καί πιθανώς εις 
τινα νομίσματα διαφόρων ελληνικών περιοχών.

7. Διά τής παρατηρήσεώς μας καταρρίπτεται ή γνώμη τών Evans καί Mobius 

περί τού ότι τό στοιχεΐον τούτο (ό πάπυρος) ήτο δείγμα έπηρεασμού τής Μινωι- 
κής τέχνης έκ τής Αιγυπτιακής.

Μετά την παρατήρησίν μας διαπιστούται ότι πρόκειται περί τύπων (μοτί-

Παρατηρήσεις έπί τοΰ έν τή αΐδβύση τοΰ δρόνου τοΰ Mivwog άπεικονιζομένου φυτου 26.0
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βων) καθαρώς ελληνικών κα'ι δή έξ άνθους, οΰτινος ή σημασία ή θρησκευτική πρέ
πει νά ήτο μεγάλη, ώς άνήκοντος εις τον Δία, τοϋθ’ δπερ διαπιστοΰται έκ τής 
συχνής και εις πολλάς τοιχογραφίας και αγγεία άπεικονίσεως τούτου εν Κρήτη.

8. Τά μη είσέτι ήνεφγμένα άνθη του δυνατόν νά είναι ή παράστασις ώρισμέ- 
νων ευρημάτων τής Μυκηναϊκής περιόδου.

9. Έχρησιμοποιήθη προφανώς είς την θρησκευτικήν λατρείαν καί δή τήν τοϋ 
Διός καί ΰπήρξεν έκ τών στεφανωματικών άνθέων.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ

* Τόν Καθηγητήν τής Αρχαιολογίας Σιτ. Μαρινάτον 
εύχαριστοΰμεν θερμώς διά τήν πρόθυμον διάθεσιν είς 
ημάς τών απαραιτήτων βοηθημάτων, τόσον έκ τής Πα
νεπιστημιακής, όσον καί έκ τής προσωπικής αύτοΰ βι- 
βλιοθήκης.Ώσαύτως ιδιαιτέρως εύχαριστοΰμεν τήν βοη

θόν τοΰ 'Αρχαιολογικού σπουδαστηρίου Μαρίαν ΙΙαντε- 
λίδου καί τήν αρχαιολόγον ’Αρτεμίσιαν Γιαννουλάτου, 
διά τήν πρόθυμον βοήθειαν των είς τήν συγκέντρωσιν 
τής σχετικής βιβλιογραφίας.
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