
ΧΑΛΚΗ ΧΕΙΡ ΣΑΒΑΖΙΟΥ ΕΞ ΕΔΕΣΣΗΣ

(Πίν. 99-101)

Είς τόν μικρόν σχετικώς άριθμόν των μέχρι σήμερον γνωστών χαλκών χειρών 
Σαβαζίου1, προστίθεται μία άκόμη, προερχόμενη έξ Εδέσσης. Αυτή άνευρέθη τυχαίως 
κατά τό έτος 1957 είς τήν τοποθεσίαν "Αγιος Λουκάς, κειμένην κατά τό νοτιοανατολι
κόν άκρον τής πόλεως. Ό εύρέτης παρέδωκεν αύτήν είς τόν τότε έκτακτον επιμελητήν 
Αρχαιοτήτων Εδέσσης κ. Στυλ. Παπαδήμαν, παρά του όποιου τήν παρέλαβον καί τήν 
κατέθεσα είς τό ’Αρχαιολογικόν Μουσεϊον Θεσσαλονίκης (άριθ. Εύρ. Μουσείου 
5094). Ή χειρ, ϋψ. 0,14 μ., κατά πληροφορίαν τοϋ εύρέτου, άνευρέθη έντός πήλινου 
άγγείου, τό όποιον, θεωρηθέν υπ’ αύτοϋ άσήμαντον, άπερρίφθη. Σώζεται είς άρίστην 
κατάστασιν, ουδόλως ύποστασα όξείδωσιν. Εις τινα μόνον σημεία έχει άποξεσθή, 
πιθανώτατα όπό τοΟ άνευρόντος ταύτην, όστις φαίνεται ότι ήθέλησε νά έλέγξη τήν σύ- 
στασιν τοϋ μετάλλου, άφελώς ύποπτεύσας ότι έπρόκειτο περί χρυσοϋ άντικειμένου.

Ή χειρ είκονίζεται μέ τήν συνήθη είς τάς άναθηματικάς χεΐρας τοϋ Σαβαζίου κί- 
νησιν, έχουσα τόν άντίχειρα, τόν δείκτην καί τόν μέσον δάκτυλον υψωμένους καί άκάμ- 
πτους, τούς δε λοιπούς κλειστούς έντός τής παλάμης (Πίν. 99 α-β,ΙΟΟ). Όφις, άποδο- 
θείς έν μέρει μεν άναγλύφως, έν μέρει δέ όλογλύφως, περιθέει τήν χεΐρα περί τόν καρ
πόν, ή δέ κεφαλή του άπολήγει είς τό στόμιον άγγείου (κράτηρίσκου ή κανθάρου άνευ 
λαβών ) εύρισκομένου έπί τών τελευταίων φαλάγγων τών δύο κεκαμμένων δακτύλων. Είς 
τό κάτω μέρος τοϋ έσω τμήματος τής χειρός είκονίζεται άναγλύφως σαύρα, μεγάλων 
σχετικώς διαστάσεων. Παραπλεύρως αύτής ράβδος, φέρουσα πλαγίας αύλακώσεις. 
Έπί τοϋ άκρου τοϋ άντίχειρος καί είς τό εσωτερικόν άνω τμήμα τών δύο υψωμένων 
δακτύλων στηρίζεται μικρός κώνος πεύκης. Είκονίζονται έπίσης κεφαλή κριοϋ μεταξύ 
άντίχειρος καί δείκτου, βάτραχος κάτωθι τοϋ άντίχειρος καί χελώνη έπί τής ράχεως 
τής χειρός. Ή χείρ έσωτερικώς είναι πλήρης καί μόνον είς τό κάτω τμήμα είναι κενή, 
τό πάχος δέ τών τοιχωμάτων είς τό σημεΐον αύτό είναι 0,005 μ. Ή έργασία γενικώς 
είναι έπιμεμελημένη, μέ σαφή διάθεσιν άκριβοΰς άποδόσεως τών λεπτομερειών τής τε 
χειρός καί τών περί αύτήν συμβόλων.

Ή λατρεία τοϋ Σαβαζίου, θεοϋ θρακοφρυγικοΰ, ήτο γνωστή έν Έλλάδι άπό τοϋ 5ου 
ήδη αίώνος π.Χ. Ούτος, θεωρούμενος ως θεός τής βλαστήσεως καί τής ευφορίας, έσχε- 
τίζετο άρχικώς προς τόν Διόνυσον1 2. Περί τοϋ όργιαστικοϋ χαρακτήρος τής λατρείας

1. Πλήρη κατάλογον τών μέχρι τοΟ 1904 γνωστών σαβαζιακών χειρών έδημοσίευσεν ό Chr. Blin- 
kenberg έν Archaeologische Studien, Copenhague-Leipzig 1904, σ. 74 κ.έ. Ή μόνη έκτοτε άνευρεθεϊσα 
είναι ή έσχάτως άποκτηθεϊσα όπό τής Walters Art Gallery Baltimore, δημοσιευθεΐσα όπό τής D. 
Kent-Hill, A bronze hand of Sabazios, Essays in Memory of Karl Lehmann, New York 1964, σ. 132.

2. Περί τοϋ Σαβαζίου καί περί τής σχέσεώς του πρός τόν Διόνυσον: Διόδ. IV, 4, 1, ’Ιωάννης ό 
Λυδός, Περί μηνών IV, 51, οί λεξικογράφοι (Σουΐδας, Ήσύχ., Άποκρ., Φώτ., έν λ. Σάβος ή Σαβάζιος) 
κλπ.
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του έχομεν σημαντικής πληροφορίας άπό τον Δημοσθένη είς τόν περί στεφάνου λόγον 
του, δπόθεν διαφαίνεται ή δευτερεύουσα σημασία καί ό λαϊκός χαρακτήρ τοΰ έπεισά- 
κτου θεοϋ. Είναι χαρακτηριστικόν, ότι ένφ ό Σαβάζιος άναφέρεται συχνά υπό τοΰ Άρι- 
στοφάνους3, ούδαμοΰ γίνεται μνεία αύτοϋ παρά τοϊς τραγικοΐς.

Έν άντιθέσει πρός τόν Διόνυσον, τόν κατ’ εξοχήν θεόν τοΰ οίνου, ό Σαβάζιος έθεω- 
ρεΐτο θεός τοΰ ζύθου, τινές δέ θεωροΰν ότι τό όνομα Σαβάζιος κατάγεται εκ τοΰ ίλλυρι- 
κοΰ σαβαΐον, τό όποιον σημαίνει ζΰθος4. Ό ζΰθος, παραγόμενος έκ των δημητριακών, 
έθεωρείτο ποτόν των πτωχών, ή άπόδοσίς του δέ είς τόν Σαβάζιον δεικνύει έτι πλέον 
τόν δευτερεύοντα χαρακτήρα τής λατρείας αύτοΰ.

Πολλαΐ άλλαι έρμηνείαι δίδονται διά τήν καταγωγήν τοΰ όνόματος Σαβάζιος, τό 
όποιον μάλιστα εμφανίζεται ύπό διαφόρους τύπους. ’Αλλά περί τούτων βλ. τά εξαν
τλητικά άρθρα τών Eisele έν Roscher Lex. 4, στ. 232 κ.έ. καί Schaefer, Ρ. W. RE, 1Δ 
στ. 1540-1541.

Ή λατρεία τοΰ Σαβαζίου ήτο πάντοτε λίαν διαδεδομένη είς τήν Φρυγίαν, ένθα 
κυρίως έλατρεύετο ώς Ζεύς Σαβάζιος5, άλλά καί γενικώτερον είς τήν Μικράν ’Ασίαν, 
όπου ένωρίς, ήδη άπό τών τελευταίων προχριστιανικών αίώνων, είχε ταυτισθή πρός 
τούς μικρασιατικούς επίσης θεούς ’Άττιν, Μεν καί Μίθραν6. ’Ιδιαιτέραν σημασίαν 
καί διάδοσιν έλαβεν ό Σαβάζιος, ότε, κατά παρετυμολογίαν, έταυτίσθη πρός τόν θεόν 
τών ’Ιουδαίων Ίαβέ Σεβαώθ7. Σημειωτέον ότι ή λατρεία τοΰ Ίουδαϊκοΰ θεοΰ ήτο λίαν 
διαδεδομένη έν Μικρά ’Ασία. Έκτοτε ό χαρακτήρ τοΰ θεοΰ μετεβλήθη, ήρχισε δέ ού- 
τος νά λατρεύηται ώς Θεός Ύψιστος καί "Αγιος. Τά είκονίζοντα τόν θεόν μνημεία, κυ
ρίως μικρά τι να μεταλλικά πλακίδια8, παριστάνουν αυτόν είς στάσιν ιερατικήν, κρα- 
τοΰντα σκήπτρον, μικρά δέ χαλκά άγαλματίδια9 είκονίζουν αυτόν εύλογοΰντα μέ τάς 
δύο χεΐρας. Ή χαρακτηριστική κίνησις τών δακτύλων τοΰ θεοΰ έχει άκριβώς τήν ιε
ρατικήν κίνησιν τής εύλογούσης χειρός (benedictio latina).

Έκ τοΰ γεγονότος τής ταυτίσεως τοΰ Σαβαζίου πρός τόν ’Ιουδαϊκόν θεόν καί τής 
άλλαγής τοΰ χαρακτήρος του ή λατρεία αύτοΰ, μέ διάφορον πλέον έκδοχήν, έπεξετάθη 
ταχύτατα καθ’ όλον τόν ρωμαϊκόν κόσμον, συναφή δέ μνημεία συναντώμεν είς όλό- 
κληρον τήν ρωμαϊκήν Αύτοκρατορίαν, άπό τής 'Ισπανίας καί τοΰ Βελγίου μέχρι τής

3. ’Αριστοφάνης, Σφ. 9, 10, Όρν. 876, Λυσιστρ. 388, Fragm. 566. Τοϋ Σαβαζίου μνείαν ποιείται 
έπίσης ό Λουκιανός (Θεών διάλογοι 9) καί ό Θεόφραστος (Χαρακτήρες LXXVII).

4. Περί τής έρμηνείας τής λέξεως σαβαΐον ϊδε Αίμιλιανόν Μαρκελλΐνον 26,8,2 καί "Αγιον 'Ιερώ
νυμον Com. 7 in Is. κεφ. 19.

5. Πολλαί έπιγραφαί άναφέρουσαι Δία Σαβάζιον άνευρέθησαν είς Φρυγίαν ταύτας δέ συνεκέντρω- 
σεν ό Ramsay, Cities and Bishoprics in Phrygia.

6. Βλ. κυρίως τό άρθρον περί Σαβαζίου τοΰ F. Cumont έν Daremberg-Saglio, Diet, des Ant. Ό 
Μίθρας άναφέρεται όμοΟ μετά τών άλλων μικρασιατικών θεών παρά τήν περσικήν καταγωγήν του, διότι 
ώς γνωστόν ή λατρεία του μετεφέρθη πρώτον είς Φρυγίαν καί έκεϊθεν είς τόν δυτικόν κόσμον (F. Cu
mont, Oriental religions in roman paganism (Dover Publications) σ. 143 ).

7. F. Cumont έ.ά. σ· 63 κ.έ.
8. Περί τών μεταλλικών πλακιδίων ίδέ κυρίως Blinkenberg, έ.ά. σ. 90 καί Ε. Will, Le relief cultuel 

grecoromain, Paris 1955, σ. 43-44.
9. Τοιαϋτα άγαλματίδια είναι τά έκ Βερολίνου ( Blinkenberg έ.ά. σ. 100 έξ Amiens (Eisele έν Ro

scher Lex. 4, στ. 247, είκ. 7 ) καί τό μικρόν άγαλμάτιον τό είκονιζόμενον είς τήν παλάμην τής έν Resina 
τής ’Ιταλίας άνευρεθείσης χαλκής χειρός (Eisele, έ.ά., στ. 245, άριθ. 6, είκ. 4).
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Ρωσίας και τής Μ. ’Ασίας10 11. Άξιοπαρατή ρητόν πάντως είναι δτι ένώ έκ τής Βαλκα
νικής χερσονήσου έχομεν μνημεία λατρείας τοϋ Σαβαζίου η, εξ Ελλάδος ούδέν μέχρι 
τοΰδε είχεν άποκαλυφθή 12.

Ή άνευρεθεΐσα τώρα είς Έδεσσαν χαλκή χειρ άνήκει είς τήν έποχήν έκείνην, καθ’ 
ήν ή λατρεία, τοΟ Σαβαζίου είχεν δχι μόνον έπεκταθή εύρύτατα, άλλ’ ώς εΐδομεν, είχε 
συναφθή πρός τήν λατρείαν άλλων μικρασιατικών θεοτήτων. Τοϋτο δεικνύουν τινά 
άπό τά σύμβολα τά όποια περιβάλλουν τήν χεΐρα. Είς άλλα μνημεία, είς τά όποια τά 
σύμβολα είναι πολύ περισσότερα, ό συγκρητισμός είναι έμφανέστερος.

Είς τήν χεΐρα τής ’Εδέσσης κυριαρχεί ό δφις, ό όποιος περιελίσσεται περί τόν καρ
πόν καί καταλήγει είς τόν κρατήρα, άπό τό περιεχόμενον τοϋ οποίου φαίνεται πίνων 
(Πίν. 100). Ό δφις είναι τό πλέον χαρακτηριστικόν έκ τών συμβόλων τοϋ θεοϋ, συνε- 
δέετο μετ’ αύτοϋ άπό τών κλασσικών άκόμη χρόνων, έθεωρεΐτο δέ ή ένσάρκωσις τοϋ 
θεοϋ. Πρωταρχικός ήτο ό ρόλος τοϋ δφεως είς τά μυστήρια τοϋ Σαβαζίου. Κατά τόν 
Δημοσθένη 13, ό Αισχίνης προηγείτο τών θιάσων, οΐτινες περιεφέροντο διά τών οδών 
έστεφανωμένοι μέ μάραθον καί λεύκην τούς όψεις τούς παρειάς θλίβων και ύπέρ τήν 
κεφαλήν αιωρών και βοών «ενοI σαβοϊ», Κλήμης δέ ό Άλεξανδρεύς παραδίδει τά έξής14: 
Σαβαζίων γονν μυστηρίων, σνμβολον τοις μυουμένοις ό διά κόλπου Θεός· δράκων δ’ εστιν 
οντος, διελκόμενος τοϋ κόλπον τών τελούμενων. Άλλα καί μετά τήν έξάπλωσιν τής λα
τρείας τοϋ Σαβαζίου ό δφις έξηκολούθει νά είναι τό πρωταρχικόν σύμβολον τοϋ θεοϋ. 
Δέν υπάρχει μνημεΐον λατρείας Σαβαζίου άνευ παραστάσεως δφεως. 'Ο δφις εϊκονί- 
ζεται είς μέν τάς χαλκάς χεΐρας περιελισσόμενος συνήθως περί τόν καρπόν, είς δέ τά 
μεταλλικά πλακίδια περί τόν κορμόν τοϋ πλησίον τοϋ θεοϋ ευρισκομένου δένδρου.

’Ιδιαίτερον ένδιαφέρον παρουσιάζει είς τήν έξ ’Εδέσσης χαλκήν χεΐρα ή κίνησις 
τοϋ δφεως, προκλίνοντος τήν κεφαλήν διά νά πίη έκ τοϋ περιεχομένου τοϋ κρατήρος. 
Τό θέμα τοϋτο συναντώμεν είς όμάδα μιθραϊκών άναγλύφων, προερχομένων κυρίως έκ 
Γερμανίας, ένθα κάτωθι τοϋ φονευομένου ταύρου είκονίζεται κρατήρ, έκ τοϋ όποίου 
πίνει ό δφις, παραπλεύρως δέ λέων15. Ό Cumont θεωρεί τά άντικείμενα αύτά ώς συμβο- 
λίζοντα, ό μέν δφις τήν γήν, ό κρατήρ τό ύδωρ καί ό λέων τήν πυράν, τό σύμπλεγμα δέ 
τών τριών, τήν μεταξύ τών στοιχείων τής φύσεως μάχην16. Σημειωτέον δτι είς τά πλεΐ- 
στα τών Μιθραϊκών άναγλύφων ό δφις είκονίζεται τρεφόμενος έκ τοϋ ρέοντος έκ τής 
πληγής αίματος τοϋ ύπό τοϋ Μίθρα φονευομένου ταύρου.

10. Περί τής έξαπλώσεως τής λατρείας τοϋ Σαβαζίου: Ch. Picard, Sabazios, un dieu thracophry- 
gien RA 51 (1961), σ. 129 καί K. Lehmann - E. Olsen, Dionysiac sarcophagi in Baltimore, Baltimore 
1942, σ. 22 κ.έ.

11. Έπιγραφαί, χαλκή χειρ καί μεταλλικόν πλακίδιον έκ Δακίας: Μ. Macrea, Le culte de Saba
zios en Dadie, Dacia, Nouv. Ser. Ill (1959) σ. 135, άνάγλυφον έκ Plovdiv: D. Tsontschef, Un monument 
du syncrdtisme, RA 44 (1954), σ. 15, καί τό εϋρημα έκ Tekiya Γιουγκοσλαβίας: D. Mano-Zissi, Les 
trouvails de Tekiya, Beograd, 1957.

12. Ch. Picard, έ.ά. σ. 129, ύποσ. 1.
13. Περί στεφάνου, 313.
14. Προτρεπτικός, 11, 16.
15. Μ. J. Vermaseren, Corpus inscriptionun et monumentorum religionis mithriacae, Χάγη 1956-60, 

11, άριθ. 1083, είκ. 274, άριθ. 1118, είκ. 289, άριθ. 1292, είκ. 340.
16. F. Cumont, The mysteries of Mithra (Dover Publications) σ. 138. Περί τής μιθραϊκής τριάδος 

δφις-κρατήρ-λέων: Ε. Will ε.ά., σ. 404-406.
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Τό θέμα τοΰ τρεφομένου όφεως συναντώμεν έπίσης εις λατρείας άλλων θεοτήτων, 
ώς βλέπομεν εις τό έκ Tekiya τής Γιουγκοσλαβίας πλακίδιον. Είς τούτο παριστάνεται 
γυναικεία θεότης έντός ναΐσκου, φέρουσα χιτώνα καί ίμάτιον, έπί τής κεφαλής δέ καλα- 
θίσκον. Διά τής δεξιάς κρατεί φιάλην, έκ τής όποίας τρέφεται δφις. Κατά τόν Mano- 
Zissi17 ή είκονιζομένη θεότης είναι προφανέστατα ή Κυβέλη. ’Άλλωστε τά κοινά στοι
χεία τής λατρείας τοϋ Σαβαζίου καί τής Κυβέλης, τά τύμπανα καί τά κύμβαλα, συχνά 
είκονίζονται είς τάς χαλκάς χεΐρας τού Σαβαζίου καί είς τά πλακίδια. Ή είκονιζομένη 
λεχώ είς τό κάτω τμήμα τινών έκ των σαβαζιακών χειρών σχετίζεται στενώς μέ τήν λα
τρείαν τής Κυβέλης. Προτομήν Κυβέλης καί άλλων θεοτήτων έχομεν εις τήν έξ Avenches 
χαλκήν χεϊρα. Είς τό έν Βερολίνω διπλοΰν πλακίδιον είκονίζονται άφ’ ένός μέν ή Κυ
βέλη ένθρονος, μεταξύ τοΰ Έρμοΰ καί τοΰ Άττεως, άφ’ έτέρου δέ ό Σαβάζιος μέ τήν 
γνωστήν έκ των πλακιδίων ιερατικήν στάσιν18.

Τό έπί των κλειστών δακτύλων τήςχειρός τήςΈδέσσης άγγεΐον έχει σχήμα κρατήρος 
άνευ λαβών μέ καθέτους πλαστικός ραβδώσεις19. Είναι καί αύτό έκ τών συμβόλων, τά 
όποια, σχεδόν πάντοτε, άπαντώμεν είς τά μνημεία τής λατρείας τοΰ θεοΰ, φαίνεται δέ 
ότι έσυμβόλιζε τάς άναιμάκτους θυσίας20. Ή σημασία τοΰ άγγείου είς τά τελούμενα 
μυστήρια τεκμαίρεται έκ τών λεγομένων τοΰ Δημοσθένους διά τόν Αισχίνη21 : τήν μέν 
νύκτα νενρίζων και κρατηρίζων και καθαίρων τούς τελονμένονς κλπ. Σκηναί ιερουρ
γίας μέ τελετουργικόν σκεΰος τόν κρατήρα παριστάνονται έπίσης είς τήν έν Leyden 
χαλκήν χεϊρα, ώς καί είς τήν έν Κοπεγχάγη22.

Δέν φαίνεται πιθανόν ότι ό κρατήρ παριστάνει τήν μυστικήν κίστην, ώς ύπό τινων 
έγράφη23. Ό τρόπος άπεικονίσεως τής μυστικής κίστης είς τά μνημεία είναι διάφορος. 
Αΰτη κατά κανόνα παριστάνεται ώς πλεκτός κάλαθος μέ κλειστόν κάλυμμα, έκ τοΰ 
όποιου έξέρχεται ό όφις. Ή κίστη είκονίζεται πάντοτε μετά καλύμματος, διότι έντός 
αυτής έκρύπτοντο άπό τά βλέμματα τών βεβήλων τά ίερά σκεύη τής λατρείας24.

Ό κώνος τής πεύκης είναι έπίσης έν έκ τών συμβόλων, τά όποια ουδέποτε άπουσιά- 
ζουν άπό τάς παραστάσεις τοΰ θεοΰ. Ένώ δέ τά άλλα σύμβολα δέν έχουν καθωρισμένην 
θέσιν, ό κώνος τής πεύκης, πλήν έλαχίστων έξαιρέσεων, τοποθετείται έπί τών άκρων 
τών υψωμένων δακτύλων καί κυρίως τοΰ άντίχειρος ή μεταξύ τών τριών δακτύλων, 
άντίχειρος, δείκτου καί μέσου, είς δέ τά πλακίδια έπί τής παλάμης τής κεκαμμένης κατ’ 
άγκώνα άριστεράς χειρός τοΰ θεοΰ. Τί έσυμβόλιζεν ό κώνος δέν είναι βέβαιον, πάντως

17. D. Mano-Zissi, έ.ά. σ. 95, πίν. 23.
18. ΑΑ 1892, σ. 111. ΕΙκόνα αύτοϋ έν Reinach, 30. Rep. d. rel. 2, 30.
19. Αξιοπαρατήρητος είναι ή όμοιότης τοϋ άγγείου πρός τά είς τά μιθραϊκά άνάγλυφα είκονιζό- 

μενα (ϊδε ύποσ. 15 ).
20. A. Bruhl, Plaques du culte de Sabazics provenant d’Ampurias, RA 22 (1932), σ. 37.
21. Περί στεφάνου, 313.
22. Blinkenberg, έ.ά., άριθ. Ε 6, είκ. 32 β καί Ε 7, είκ. 33.
23. Μ. Macrea, έ.ά. σ. 329.
24. Περί τής μυστικής κίστης βλ. F. Cumont, Dar. Sagl. Diet. Ant. έν λέξει cista. Διά τάς άπεικο- 

νίσεις πρβλ. μεταξύ άλλων τάς κιστοφόρους τής Φρυγίας καί άλλων περιοχών τής Μ. ‘Ασίας, L. Anson 
Numismatica Graeca, London 1911, 1, 858 κ.έ., καί τάς άναγλύφους σαρκοφάγους τής Βαλτιμόρης έν 
Lehmann-Olsen, έ.ά. πίν. 2, 7, 8, 30.
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ή πεύκη ήτο τό ιερόν δένδρον τοϋ θεοϋ, ώς ό δφις ήτο τό ιερόν αύτοϋ ζώον25. Πιθανώ- 
τατα έσυμβόλιζε τήν ευφορίαν τής βλαστήσεως πρός τήν όποιαν, ώς εΐδομεν, ό Σαβά- 
ζιος έσχετίζετο.

"Εν έκ των συνηθεστέρων έπίσης συμβόλων είναι ή κεφαλή κριοϋ, ή όποια εις 
μέν τάς χεΐρας δέν έχει καθωρισμένην θέσιν, είς τά πλακίδια όμως παριστάνεται πάν
τοτε έπί τοϋ εδάφους, επ’ αυτής δέ πατεΐ ό θεός διά τοϋ δεξιοϋ ποδός. Τό ίδιον θέμα εί
ναι χαρακτηριστικόν τοϋ Μέν, θεοϋ έπίσης μικρασιατικού, ό όποιος πατεΐ διά τοϋ αρι
στερού ποδός έπί κεφαλής ταύρου26. Άμφότεροι οί τύποι έλκουν τήν καταγωγήν έκ 
παλαιών ανατολικών θρησκειών27. Ό A. Β. Cook είς τό μνημειώδες περί τής άρχαίας 
θρησκείας έργον του Zeus28 29 τονίζει τόν δεσμόν τοϋ Διός Σαβαζίου με τον κριόν, θεωρεί 
δέ τόν φρυγικόν Σαβάζιον ώς παλαιόν κριόν-θεόν. Κατά τόν Cook έπίσης είς τούς πα
λαιούς μύθους ό κριός καί ό όφις παίζουν ισοδύναμον ρόλον. Ό Ζεύς Σαβάζιος υπό 
μορφήν κριοϋ συνεδέθη μέ τήν θεάν Διώ ή Δήμητρα καί υπό μορφήν όφεως μέ τήν Κό- 
ρην.

Ή κεφαλή τοϋ κριοϋ κατά τούς Blinkenberg20 καί Bruhl30 έσυμβόλιζε τάς αιματη
ρός θυσίας.

Ή σαΰρα, ό βάτραχος καί ή χελώνη, είναι έπίσης άπό τά σύμβολα τά συχνότατα 
άπαντώμενα είς τά μνημεία τής λατρείας τοϋ Σαβαζίου. Ή έρμηνεία των είναι αινιγμα
τική. Φαίνεται μάλλον πιθανόν ότι ό χαρακτήρ τών συμβόλων τούτων ήτο αποτρό
παιος31.

Είδικώς ή χελώνη είναι έν έκ τών συμβόλων, τά όποια άνευρίσκομεν καί είς τήν 
μιθραϊκήν λατρείαν. Είς τήν πλαγίαν όψιν άναθηματικοΰ βωμοΰ, άνευρεθέντος είς Poe- 
tovio τής “Ανω Παννονίας, σημαντικόν κέντρον μιθραϊκής λατρείας, παριστάνεται 
αλέκτωρ πατών έπί χελώνης. Είς τήν κυρίαν όψιν ό βωμός φέρει έπιγραφήν άναθημα- 
τικήν είς τόν Μίθραν32.

Περίεργον καί μοναδικόν σύμβολον είναι ή μικρά ράβδος μέ τάς λοξάς αυλακώ
σεις, δηλούσας ότι αυτή συνίσταται έκ δύο περιειλιγμένων στελεχών. Είς ούδέν έκ 
τών μνημείων τής λατρείας τοϋ Σαβαζίου συναντώμεν παρόμοιον άντικείμενον. Πιθα
νώς δι’ αύτής νά έδηλώνετο τό σκήπτρον, τό όποιον κρατεί πάντοτε ό θεός, είκονιζό- 
μενος είς τά πλακίδια καί τά ανάγλυφα. Δέν άποκλείεται όμως νά παριστάνη μόνον τό 
στέλεχος τοϋ πτερωτού κηρυκείου33 (είναι καί αυτό έν έκ τών πλέον συνήθων συμβό
λων) ή τοϋ ίεροϋ λίκνου, δΤαυτοΰ δέ τοϋ περιληπτικού τρόπου νά δηλοϋνται περισσό-

25. Η. Gressman, Die orientalischen Religionen in hellenistisch-romische Zeitalter, Berlin-Leipzig, 
1930, σ. 110.

26. E. Will, ε.ά., σ. 136.
27. E. Will, ε.ά., σ. 128 κ.έ.
28. A. B. Cook, Zeus, a study in ancient religion, I, 1914, σ. 392.
29. Ch. Biinkenberg, έ.ά., σ. 97.
30. A. Bruhl, ε.ά., σ. 37.
31. Ch. Blinkenberg, ε.ά., σ. 108.
32. V. Hoffiler - B. Saria, Antike Inschriften aus Jugoslavien, Zagreb 1938, σ. 134, άριθ. 291.
33. Είναι γνωστόν δτι ό Σαβάζιος έσχετίζετο έπίσης πρός τόν Έρμήν, καθ’ όσον ού μόνον άπει- 

κονίσεις κηρυκείου άπαντώνται έπί σαβαζιακών χειρών καί πλακιδίων άλλά ένίοτε καί προτομαί ΈρμοΟ, 
ώς εις τό έκ Plovdiv άνάγλυφον, είς τό πλακίδιον έξ Ampurias καί είς τήν χεΐρα έξ Avenches.
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τέρα τοΰ ένός σύμβολα. Χαρακτηριστικόν είναι άλλωστε τό όλιγάριθμον τών συμβό
λων τών είκονιζομένων είς τήν χεΐρα τής Εδέσσης.

Γενικώτερα ό Blinkenberg χωρίζει τά σύμβολα τού Σαβαζίου είς τρεις κατηγορίας : 
α) είς σκεύη λατρείας (κρατήρ καί τά άλλαχοΰ άπαντώμενα τύμπανα, αυλοί, θύρσοι 
κ.ά.), β) είς άντικείμενα αιματηρών θυσιών (κεφαλή κριού καί αί εις άλλα μνημεία εί- 
κονιζόμεναι μάχαιραι καί τράπεζαι) καί γ) άποτρόπαια (σαύρα, βάτραχος καί χελώ- 
νη )**.

Ποία δμως ήτο ή χρήσις τών χειρών αύτών ; Παρατηρεΐται δτι αύται είναι πάντοτε 
έσωτερικώς κεναί, εάν δχι καθ’ δλον τό σώμα των, τούλάχιστον κατά τό κάτω τμήμα, 
πράγμα τό όποιον δεικνύει δτι αί χεΐρες προσηρμόζοντο είς ιδιαίτερον στέλεχος. Είς 
πολλάς περιπτώσεις μάλιστα ύπάρχουν όπαΐ διά τήν δι’ ήλων στερέωσιν τών χειρών 
είς τό στέλεχος. Έκ τοΰ γεγονότος, δτι παρόμοιαι χεΐρες είκονίζονται άλλοτε μεν ώς 
έπίστεψις τοΰ σκήπτρου, τό όποιον κρατεί ό θεός, ώς είς τό μεταλλικόν πλακίδιον τοΰ 
Μουσείου τής Κοπεγχάγης (Π ί ν. 101α), άλλοτε δέ έπί βωμού, προσηρμοσμέναι είς 
στέλεχος, ώς είς τό έξ Ampurias τής 'Ισπανίας πλακίδιον, έξάγεται τό συμπέρασμα δτι 
αί χεΐρες αύταί ήσαν σκεύη τελετουργίας34 35. Έν τούτοις εις τινας περιπτώσεις άναθημα- 
τικαί έπιγραφαί άπαντώνται έπί σαβαζιακών χειρών, τοιαύτας δέ έπιγραφάς έχομεν είς 
δύο χαλκάς χεΐρας τοΰ Βρεττανικοΰ Μουσείου36 καί είς έτέραν έκ Μικράς ’Ασίας προ- 
ερχομένην37. ’Αναθηματικοί δέον δπως θεωρηθούν αί χεΐρες αί φέρουσαι βάσιν ώς αί 
έν Avenches καί Resina τής ’Ιταλίας άνευρεθεΐσαι. Είς τήν τελευταίαν αύτήν κατηγο
ρίαν φαίνεται άνήκουσα καί ή έν Walters Art Gallery τής Βαλτιμόρης, ήτις κατ’ έξαί- 
ρεσιν φέρει θυρίδα κατά τμήμα τοΰ καρποΰ, διά τής όποίας πιθανώς θά είσήγον τι, ή 
δημοσιεύσασα δέ ταύτην D. Kent-Hill θεωρεί ώς λειψανοθήκην μέ προορισμόν άνα- 
θηματικόν38.

Μέ τήν χρονολόγησιν τών χειρών αύτών ήσχολήθη ό Blinkenberg, ό όποιος έκ 
τής τεχνοτροπίας τών έπιγραφών, άλλά καί έκ τοΰ γεγονότος δτι παρόμοιοι χεΐρες 
άνευρέθησαν πολλαί είς Πομπηίαν καί Ηράκλειον χρονολογεί αύτάς είς τόν Ιον καί 
2ον μ.Χ. αιώνας39. Ή έξ ’Εδέσσης χειρ πρέπει νά είναι έκ τών παλαιοτέρων, καθ’ δσον 
τά έπ’ αύτής σύμβολα είναι σχετικώς όλίγα, είναι δέ γνωστόν δτι ταΰτα έπληθύνοντο 
μέ τήν πάροδον τοΰ χρόνου40.

’Ιδιαίτερον ένδιαφέρον παρουσιάζει έν χρυσοΰν έλασμα τό όποιον άπέκτησεν 
έσχάτως τό Μουσεΐον Θεσσαλονίκης έκ κατασχέσεως, σχετιζόμενον πιθανώς μέ τήν 
λατρείαν τοΰ Σαβαζίου. Τό έλασμα τούτο, καλής έργασίας, κατά τό σχήμα καί τήν έκτυ- 
πον διακόσμησιν όμοιάζει μέ πτερόν πτηνού (Π ί ν. 101 β-γ ). Είς τό πλατύτερον τμήμα 
φέρει έντός κύκλου έκτυπον πρόσωπον Ήλιου πιθανώτατα (άριθ. Μουσείου 3923. 
Διαστάσεις : μήκος 0,094, πλάτος μεγ. 0,022 μ. ).

34. Chr. Blinkenberg, δ.ά., σ. 107.
35. Chr. Blinkenberg, δ.ά., σ. 101.
36. Walters, Catalogue of bronzes in British Museum, άριθ. 874 καί 3216, καί Chr. Blinkenberg, 

δ.ά., άριθ. E 2 καί A 2.
37. F. Cumont, Dar. Sagl. Diet. Ant. έν λέξει donarium, είκ. 2542 καί Blinkenberg, έ.ά, άριθ. A 1.
38. D. Kent - Hill, δ.ά., σ. 134.
39. Chr. Blinkenberg, δ.ά., σ. 117.
40. D. Kent-Hill, δ.ά., σ. 135.
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’Αντικείμενα προσομοιάζοντα πρός τό άνωτέρω έλασμα, μετριωτέρας δμως τέχνης 
καί άργυροί, άνευρέθησαν είς Tekiya τής Γιουγκοσλαβίας. Ό δημοσιεύσας ταΰτα D. 
Mano-Zissi41 χαρακτηρίζει ώς φύλλα ή πτερά, άνεπιφυλάκτως δέ θεωρεί ώς άνήκοντα 
είς τήν λατρείαν τού Σαβαζίου. Τοϋτο δέ διότι τά όμοϋ μετ’ αυτών άνευρεθέντα πλακί
δια, φέροντα παραστάσεις Σαβαζίου καί Κυβέλης42, έχουν κατά τήν περιφέρειαν έσχη- 
ματοποιημένον κόσμημα, όμοιάζον πρός τάς νευρώσεις τών φύλλων ή τάς ϊνας τών πτε
ρών. Τό έν έκ τών πτερών τής Tekiya φέρει ώς έμβλημα προτομήν Σελήνης έπΐ μηνί
σκου, μέ άκτινωτόν διάδημα καί έπιγραφήν « Σελήνη ». Ό Noll έχει τήν γνώμην δτι 
άντικείμενα παρόμοια, άνευρεθέντα είς Carnuntum καί άλλαχοϋ, σχετίζονται μέ λα
τρείαν τών άνατολικών θεών Διός Δολιχηνοϋ, Μίθρα καί Σαβαζίου43. Είς τό πλακίδιον 
τής Κοπεγχάγης είκονίζονται έκατέρωθεν τού θεού προτομαί τής Σελήνης καί τοϋ 
Ήλιου, έπί τοϋ άετώματος δέ τοϋ ναΐσκου, έντός τοϋ οποίου ΐσταται ό θεός, παριστά- 
νεται άρμα τοϋ Ήλιου. Τμήμα τοϋ ήλιακοΰ δίσκου παριστάνεται καί είς τό έξ Ampu- 
rias πλακίδιον. "Ο Perdrizet υπογραμμίζει τήν σχέσιν Σαβαζίου καί Ήλίου, θεωρών 
τόν μέν Σαβάζιον θεόν τοϋ Ήλίου, τόν δέ Μέν θεόν τής Σελήνης44. Είναι λοιπόν πολύ 
πιθανόν δτι τό άγνώστου χρήσεως τοϋτο έλασμα τοϋ Μουσείου Θεσσαλονίκης σχετί
ζεται μέ λατρείας άνατολικών θεών καί ιδίως τοϋ Σαβαζίου.

ΜΑΙΡΗ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ - ΣΙΓΑΝΙΔΟΥ

41. D. Mano-Zissi, 6.ά.. σ. 104 κ.έ., άριθ. 38 καί 39, πίν. 27.
42. D. Mano - Zissi, 6.ά. πίν. 23, 24 καί 25.
43. Noll, Zu den Silbervotiven aus dem Dolichenusfund von Mauer a.d. Url, OJH 1950, σ. 143.
44. P. Perdrizet, BCH 20 (1896) σ. 101.
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α. Χαλκοΰν άνάγλυφον πλακίδιον έν Κοπεγχάγη, β - γ. Χρυσοϋν έλασμα τοϋ Μουσείου 
Θεσσαλονίκης καί λεπτομέρεια αύτοϋ

Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ - ΣΙΓΑΝΙΔΟΥ
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