
ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΔΕΝΔΡΙΤΗΣ
ΥΠΟ ΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Μεταξύ των διαφόρων εικονικών τύπων, τούς οποίους οί 'Έλληνες καλλιτέχναι 
ένεπνεύσθησαν εκ των πολυπληθών μυθικών παραδόσεων, τών δοξασιών και τής λα
τρείας τοϋ Διονύσου 1 είναι καί ό κατώτερο) εξεταζόμενος επί τοΰ ύπ’άριθ. 7127 υφαν
τού εξ Αίγύπτου, άνήκοντος εις τό Μουσεΐον Μπενάκη (είπ. 1).

Τό υφαντόν προέρχεται εκ σημείου λευκού λινού χιτώνος· λινοί στήμονες ειλημ
μένοι άνά δύο επί τού θέματος· κρόκη πολύχρωμος μάλλινη καί ένθετος λευκή λινή.

Χρώματα: λευκόν, πορφυρούν (βαθύ κυανοΰν), ερυθρόν, πράσινον.
Διαστάσεις: ΰψ. 0,23 μ., πλ. 0,17μ.
Έπί τού λευκού εδάφους τού σημείου είκονίζεται διά πορφυρού χρώματος καί 

λευκού διακόσμου άμφορεύς μετά λαβών, εκ τού οποίου εκφύεται κληματίς, ήτις, διχα- 
ζομένη μικρόν άνωθεν τού στομίου τού αγγείου, διακλαδοΰται πολ?ιαπλώς εντός ελλει
ψοειδούς περιγράμματος. Τά δημιόυργούμενα έκ τών συμμετρικώς συστρεφομένων 
βλαστών κενά π?ιηρούνται ώς έξης: τό εν τω μέσω κατέχει ό Διόνυσος όλοσώματος, εις 
νεαράν ηλικίαν, βαίνων προς δεξιά καί στρέφων την κεφαλήν προς τά όπίσω. Φέρει 
φρύγιον πίλον καί άνεμιζόμενον ίματίδιον κατερχόμενον από τού αριστερού ώμου του. 
Διά τής φερομένης προ τού στήθους καί καμπτομένης από τού άγκώνος προς τά άνω 
δεξιάς του ό Διόνυσος κρατεί κέρας Άμαλθείας μετά καρπών, διά δε τής άριστεράς του 
απροσδιόριστόν τι άντικείμενον, ώς έκ τής φθοράς τού υφάσματος έπί τούτου.

Έπί τών δύο άνω κενών παρίστανται δύο ποικιλόχρωμα πτηνά ραμφίζοντα τούς 
προ αυτών κλάδους, τού μεν προς δεξιά—ώς προς τον θεατήν—βαίνοντος προς τά άνω, 
τού δέ προς αριστερά προς τά κάτω.

Έπί τών εκατέρωθεν τού λαιμού τοΰ αγγείου κενών είκονίξονται δύο άντωπαί, 
ύποσκιρτώσαι καί προτείνουσαι τήν κεφαλήν προ τοΰ στομίου τού αγγείου αίγες, αί 
όποΐαι ΰψοΰσι συμμετρικώς—κατά ανατολικά πρότυπα—ένα έκ τών έμπροσθίων ποδών. 
ΈΙ συσπείρωσις τού οπισθίου ήμίσεος τοΰ σώματός των, οφείλεται μεν εις τήν οικονο
μίαν τού χοίρου, αποδίδεται όμως δι’ αυτής συγχρόνως μετά τής κάμψεως ενός τών έμ
προσθίων ποδών ή έντύπωσις τής κινήσεως καί ό ζωηρός χαρακτήρ τού ζώου.

1 Ch. Picard, Les origines du polytheisme hel- 5ος, Oxford, 1909, σ. 85 κέξ. J. E. Harrison, Prole-
lenique. Paris, 1932, σ. 124. Grenet - Boulanger, Le gomena to the Study of Greek Religion. Cambridge
genie grec dans la religion. Paris, 1982, a. 116 κέξ. 1908, σ. 359 κέξ.
L. B. Farnell, The Cults of the Greek States, τόμ.

10

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:30:43 EEST - 54.226.8.97
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Τό σημεΐον έχει σχετικήν συγγένειαν προς τό ύπ’ άριθ. 1731 τοΰ Βυζαντινού 
Μουσείου ή πλήν μικρών τινων διαφορών κατά την στάσιν τοΰ Διονύσου και τών αιγών 
Αί τοΰ υπό έξέτασιν σημείου αίγες ύστεροΰσι κατά τήν φυσικήν χάριν τών τοΰ Βυζαν- 
τινοΰ Μουσείου, εις τάς οποίας δ καλλιτέχνης άπέδωκε μετά πολλής επιτυχίας τον παλ-

Είκ· 1. Ό Διόνυσος περιβαλλόμενος υπό κληματίδων εκφυόμενων έξ άμφορέως 
ΐ'Υφαντόν Μουσείου Μπενάκη 4°ν 5ου μ.Χ. αίώνος).

μόν τής ζωηράς κινήσεως μέ ελευθερίαν και ίδιότυπον στάσιν εις έκάστην. Παρά τάς 
διαφοράς ταύτας, συνήθεις άλλως τε επί τών έξ Αίγυπτου υφαντών, έκόσμουν κατ’ αντι
στοιχίαν τον αυτόν χιτώνα εις τον όποιον ανήκουν τό τεμάχιον τοΰ Βυζαντ. Μουσείου 
και τό παραχωρηθέν υπό τοΰ Μουσείου Μπενάκη εις αυτό έ'τερον τεμάχιον.

Προσφιλές θέμα τής αλεξανδρινής τέχνης ήτο ή παράστασις σκηνών τοΰ καθ’ημέ
ραν βίου, συνήθης δέ ήτο καί ή τών ανθρωπίνων μορφών, ζώων καί πτηνών μεταξύ

1 "Αννης Άποστολάκη, Τά Κοπτικά υφάσματα τοΰ Μουσείου Κοσμητικών Τεχνών, είκ. 88, σ. 117.
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ελίκων κισσοΰ, κληματίδων ή ακάνθου λ Καί κατά τούς χριστιανικούς χρόνους είναι 
συχναί επί τοιχογραφιών τών κατακομβών 1 2, ψηφιδωτών 3 καί τινων έξ αιγυπτιακών 
τάφων υφασμάτων4 αί απεικονίσεις καί δεόμενων μεταξύ φυτών καί άνθέων δηλούν- 
των παραδεισιακόν τοπίον, άλλ’ εις τα φυτά ταΰτα καί οί κλαδίσκοι τών άνθέων παρί- 
στανται, μεμονωμένοι εις τά έκ τών μορφών κενά, έχοντες δέ, κατά τό δυνατόν, τό φυσι
κόν σχήμά των.

Είναι συνήθης επίσης ό τρυγητός επί υφασμάτων έξ Αίγυπτου, όπου τά δρώντα 
πρόσωπα, τρυγώντα ή φέροντα κάνιστρα, είκονίζονται μεταξύ τών έκφυομένων έκ τοΰ 
εδάφους καί άνελισσομένων εντός ορθογωνίου περιγράμματος, έν εϊδει πίνακος, κλη
ματίδων 5 6.

Προς τά ανωτέρω ούδεμίαν φαίνεται έχουσα σχέσιν ή από τοΰ τετάρτου μ. X 
αίώνος έμφανιζομένη επί υφασμάτων μετά πολλών παραλλαγών σΰνθεσις τής έκφυο- 
μένης έξ αγγείου καί άναπτυσσομένης έντός έλλειψοειδοΰς περίπου περιγράμματος κλη- 
ματίδος περικλειοΰσης εις τά σχηματιζόμένα, έκ τών πολλαπλώς διακλαδουμένων κλώ
νων, κενά πρόσωπα, ζφα, πτηνά °, εις τινα δέ, ως εις τό υπό έξέτασιν, ή τό μέσον τής 
παραστάσεως κατέχουσα μορφή είναι ό Διόνυσος εις νεαράν ηλικίαν, δπως έπεκράτησε 
νά είκονίζηται ό θεός τοΰ οίνου άπό τών ελληνιστικών χρόνων 7, δτε ό τύπος καί άλλων 
θεών μετεβλήθη συμφώνως προς τάς δοξασίας τής εποχής.

Κατ’ άνάλογον τρόπον είκονίζεται ή προτομή τοΰ Διονύσου επί αετωμάτων έξ 
Ah n as 8.

Ότι πρόκειται περί τοΰ Διονύσου έπί τοΰ ήμετέρου σημείου διαπιστοΰται καί έκ 
τών συνεικονιζομένων αιγών παρατηρουμένων καί έπί άλλων παρεμφερών υφαντών 
σημείων9, δπου παρεντίθενται καί άλλα τινά χαρακτηριστικά σύμβολα συνδεόμενα 
μετά τής λατρείας τοΰ θεοΰ.

Εις τό τής Λειψίας, δημοσιευθέν υπό τοΰ Strzygowski 10, παρατηρεΐται δεξιά 
παραπλεύρως τοΰ νεαροΰ θεοΰ καί θύρσος (είκ. 2), εις δέ τό τοΰ Βερολίνου 11 είκονίζε- 
ται καί κώνος πεύκης αριστερά (είπ. 3), ώς γνωστόν δέ εις κώνον πεύκης έκορυφοΰντο 
καί οί θύρσοι τά κατ’ έξοχήν σύμβολα τοΰ Διονύσου.

1 ’Άννης Άποστολάκη, έ. ά. σελ. 117 κέξ., δπου άνα- 
φέρονται σχετικά μνημεία.

2 Γ. Σωτηρίου, Χριστιανική καί Βυζαντινή αρχαιο
λογία, Άθήναι. 1942, τόμ. 1ος είκ. 54, σ. 90. L. Bre- 
hier, L’art chretien. Paris, 1928, είκ. 5, σ. 21, είκ. 6, 
σελ. 25.

3 G. de Jerphanion, La voix des monuments. 
Palis, 1930, πίν. XVI, έναντι σ. 90. Beylie, L’habi- 
tation byzantine. 1902, β' πίν. έναντι σ. 58.

4 Τά ΰπ1 άρ. 7134, 7135 λάσια υφάσματα τοΰ Μου
σείου Μπενάκη.

5 Wulff- Volbach, Spatantike und koptische 
Stoffe, εγχρ. πίν. 1, άρ. 9237, πίν. 39, άρ. 9251.

6 Ίδέ σχετικώς Kendrick, Catalogue of Textiles
from Burying-grounds in Egypt, τόμ. 1ος, πίν.
XXIII, άρ. 135, 136. J. Errera, Collection d’ancien-

nes etoffes egyptiennes, άρ. 138, 134, σ. 60. Toll, 
Κοπτικά ύφάσματα (ρωσ.) πίν. V, άρ. 30.

7 F. Lenormant, Bacchus έν Daremberg-Saglio, 
Dictionnaire, τόμ. 1ος, είκ. 682, σ. 605, είκ. 692, σ.614, 
είκ. 700, σ. 622. Farnell, έ. ά. πίν. XLIX, LI.

8 G. Duthuit, La sculpture copte. Paris, 1931, 
πίν. XVIII, XIX α, β, δπου ό Διόνυσος κρατεί καί 
θύρσον.

9 Kendrick, Catalogue, τόμ. 1ος, πίν. XXIII, άρ. 
111, 112. J. Errera, Collection άρ. 133, 134, σ. 60.

10 J. Strzj'gowski, Hellenistische und koptische 
Stoffe. Wien, 1902, είκ. 47, σ. 59' θύρσον κρατεί καί 
έπί κρατήρος άποκειμένου έν Hermitage. Harrison, 
έ. ά. είκ. 122, σ· 390.

11 Wulff - Volbacb, Spatantike und koptische 
Stoffe, πίν- 68, άρ. 9125.
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Κατά πάσαν πιθανότητα, ώς είκονίζεται τό θέμα, δεν είναι απλώς διακοσμητικόν, 
άλλ’ έχει συμβολικήν σημασίαν, την τοϋ ίεροΰ δένδρου, την εκδοχήν δε ταΰτην ενισχύει 
καί διασωθεΐσα επί ύφαντοΰ εξ Αίγυπτου άποκειμένου είς το Musee Guimet1 παρά- 
στασις τής μεταμορφωθείσης είς δένδρον ήρωΐδος Δάφνης 1 2, εϊκονιζομένης εντός τοΰ 
διχαξομένου κορμού τοΰ εκφυόμενου από τοΰ εδάφους ομωνύμου ίεροΰ δένδρου τοΰ 
’Απόλλωνος (είκ. 4). Παραπλεύρως αριστερά ΐσταται καί ό θεός. Τό θέμα παρατηρεΤ- 
ται καί έπί αναγλύφων 3.

”Αν διά τον τύπον τοΰ Διονύσου φαίνεται εκ πρώτης δψεως παράδοξος ή άποδι-

Είκ. 2. Ό Διόνυσος καί παρ’ αΰιόν θύρσος εντός 
κληματίδος εκφυόμενης εξ άμφορέως. Είκ. 3. Ό Διόνυσος καί παρ’αυτόν κώνος πίτυος.

δομένη έρμηλ’εία, διά τον τής Δάφνης δεν υπάρχει, νομίζω, αμφιβολία ότι πρόκειται 
περί άπεικονίσεως ίεροΰ δένδρου μετά τής ένοικούσης εν αύτω ήρωΐδος.

ΓΙλήν τών ανωτέρω έσώθησαν καί άλλοι τινές παραστατικοί τύποι έπί διαφόρων 
μνημείων είκονίζοντες δένδρα μετά τών έν αύτοΐς θεών ή ήρωΐδων.

Συγγενείς παραστάσεις προς τήν υπό έξέτασιν είναι προφανώς καί αί κατωτέρω:
1) Τό δημοσιευόμενον υπό τοΰ Boetticher 4 μετά ύτ[ιηλοΰ κορμοΰ, έκφυομένου 

από τοΰ εδάφους, κωνοφόρον δένδρον, ολίγον κατωτέρω τής κορυφής τοΰ όποιου εξέρ
χεται από τών μασχαλών καί άνω παιδική μορφή κρατούσα έλαφον (είκ. 5). Ή στέ- 
φουσα τήν κορυφήν τοΰ δένδρου ταινία, αφιέρωμα προφανώς, διαπιστώνει ότι πρόκει-

1 Ε. Guimet, Les portraits d’Antinoe. Paris, 
1912, σ. 17. Griineisen, Les caracteristiques de Part 
copte. Florence, 1922, πίν. XXII. 1.

2 Decharme, Μυθολογία τής αρχαίας Ελλάδος"
έλλ. μετάφρ. υπό Α. Καράλη, σ. 150 κε|· [Κατά τήν 
έκτυπωσιν ελαβον γνώσιν τής ωραίας πραγματείας τοϋ
Val. Muller, Die Typen der Daphnedarstellungen

έν Rom. Mitt. (44) 1929, σ. 59 κέξ.]
3 Duthuit, La sculpture copte, πίν. XXII α, β, 

καί σελ. 42, ένθα περί παρεμφερών έν τή έπεξηγήσει 
τής είκόνος.

4 C. Botticher, Der Baumkultus der Hellenen. 
Berlin, 1856, είκ. 47
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ται επίσης περί άπεικονίσεως ιερού δένδρου μετά τοϋ ένοικούντος εν αΰτώ θεού, πιθα
νώς Διονύσου. Ό θεός είχε μεταξύ άλλων καί την επωνυμίαν έρίςριος1.

2) Ό Μίθρας2, θεός ιρανικός, τοϋ οποίου ή λατρεία έξηπλώθη καταπληκτικώς 
είς την Εύρώπην, παρίσταται κατά τό άνω ήμισυ ωσαύτως έξερχόμενος έ'κ τίνος δέν
δρου, έκψυομένου επίσης εκ τοΰ εδάφους μετά υψηλού κορμού, τού φυλλώματος του

Είκ. 4. Δάφνη άναδυομένη έκ φυτοΰ καί παρ’ αυτήν 
ό ’Απόλλων.

Είκ. 5. Διόνυσος (έρίφιος (;) (Botti- 
cher, Der Baumkultus είκ. 47).

εχοντος τον αυτόν περίπου σχηματισμόν προς την περικλείουσαν τον Διόνυσον κλημα
τίδα (είκ. 6). Ό Μίθρας δε έλατρεύετο μέν ώς θεός "Ηλιος, άλλ’ είχε καί πολλάς άλλας

Είκ. 6. Ό Μίθρας άναδυόμενος κατά τό άνω ήμισυ έκ δένδρου.

ιδιότητας, μεταξύ δε τούτων έθεωρεΐτο καί ώς θεός τής βλαστήσεως καί τό δένδρον 
είναι κατά πάσαν πιθανότητα ιερόν.

Προς ένίσχυσιν τής γνώμης ταύτης προστίθενται κατωτέρω παρεμφερείς τύποι 
θεών επί νομισμάτων.

1 Farnell, έ. ά. σ. 303, ΰποσ. 85. dans le paganisme romain. Paris, 1929, πίν· XII,
2 Cumont, Textes et monuments figures relatifs έναντι σ. 140 αριστερά επί τής πρώτης οριζοντίου ζώνης 

aux mysteres de Mithra. Bruxelles, 1896, τόμ. 2ος, εκ τών κάτω πρός τά άνω.
πίν. VII, σ. 394. Τοΰ αύτοϋ, Les religions orientales
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Ή συγγένεια τοΰ υπό έξέτασιν υφάσματος προς τά ανωτέρω ιερά δένδρα και 
μυθικά φυτά (Δάφνη), νομίζω δτι είναι καταφανής λόγω και των περιλαμβανομένων 
συμβόλων κα'ι έχει την άνάλογον σημασίαν.

Τό δένδρον ύπήρξεν άντικείμενον λατρείας από παναρχαίων χρόνων μεταξύ πάν
των τών λαών, ώς διαπιστοΰται εκ τών πηγών, προ παντός όμως εκ τών άρχαιοτάτων 
μνημείων τής ’Ασίας, τής Αίγυπτου κα'ι τών τοΰ Αιγαίου πολιτισμού, όπου είκονίζονται 
πολυτρόπως έσχηματισμένα δένδρα μετά προσκυνητών, συμβολικών ζώων, άντικειμένων 
τής λατρείας καί αφιερωμάτων, σχετιζομένων προς τον λατρευόμενον έκάστοτε θεόν λ

Οί δημιουργηθέντες τύποι είναι έσχηματοποιημένοι είκονίζοντες κατά τό μάλλον ή 
ήττον τό θεωρούμενον ώς ιερόν δένδρον ή καί ιερά δένδρα έκάστου τόπου υπό διαφό
ρους μορφάς, προερχομένας κατά τούς παναρχαίους χρόνους, ώς έπί τό πλεΐστον, έκ 
φοίνικος, κοινοειδών, συκής, αμπέλου, συκομορέας καί άλλων 2.

Αί μεταξύ τών ανωτέρω χωρών καί τών γειτνιαζουσών προς ταΰτας άλληλεπιδρά- 
σεις διά τής επικοινωνίας, τών μεταναστεύσεων καί τών εμπορικών συναλλαγών έπέφε- 
ρον, ώς ήτο επόμενον, άλ?ιοιώσεις είς την αρχικήν μορφήν τοΰ ίεροΰ δένδρου έκάστης 
χώρας3, άλλ’ όχι καί είς τό περιεχόμενον τής παραστάσεως, τήν πίστιν είς τήν ιερότητα 
τοΰ δένδρου.

Συμφώνως προς τον συμβολισμόν τής ευφορίας καί τής ευκαρπίας τοΰ ίεροΰ δέν
δρου τά προστιθέμενα σύμβολα (αίγες, υδροφόρα αγγεία καί άλλα) είχον τήν αυτήν 
σημασίαν. Αί άνατολικαί θρησκεΐαι, ώς γνωστόν, έκδηλοΰνται διά παντοίων συμβόλων, 
πολλά τών οποίων προς τό παρόν παραμένουσι μυστηριώδη καί δυσκόλως εξηγούμενα.

Τά χαρακτηριστικά τών προμνημονευθέντων δένδρων δεικνύουσιν ότι ασφα
λώς έχουσι ταΰτα σχέσιν προς τό ιερόν δένδρον, ώς δηλοΰται έκ σχετικών στοι
χείων άνευρισκομένων άπό παναρχαίων χρόνων είς μνημεία τής ’Ασίας καί τής Αίγύ- 
πτου, γνωστής ούσης έξ άλλου διά πολλών παραδειγμάτων τής μακροβιότητος τών θεμά
των, συγχρόνως δε καί τής μετακινήσεως τούτων άπό τόπου είς τόπον, άλλά καί τής 
έξαφανίσεώς των πολλάκις έπί μακρούς αιώνας καί τής έπανεμφανίσεώς των.

Ώς προς τον υπό έξέτασιν τύπον τοΰ Διονύσου γεννώνται προβλήματά τινα χρή- 
ζοντα ερμηνείας. Ό προσδιορισμός των θά έπιτευχθή διά τής άναλύσεως ενός έκάστου 
τών άποτελούντων τό θέμα στοιχείων.

a') Διατί ό Διόνυσος είκονίζεται όχι, όπως συνήθως, μετά τινων βλαστών κλημα- 
τίδος ή κισσού, άλλ’ έντός τοΰ κόλπου τοΰ διχαζομένου κορμού κληματίδος, ώς ένοικών 
τρόπον τινά έν αύτώ;

1 Helene Dantkine, Le Palmier-Dattier et les 
arbres sacres dans l’iconographie de l’Asie occi- 
dentale ancienne. Paris, 1937. E. Saglio, Arbores 
sacrae έν Daremberg - Saglio, Dictionnaire, τόμ. 
1ος, σ. 366 κέξ. R. Dussaud, Les civilisations pre- 
helleniques. Paris, 1910, o. 209 κέξ. G. Contenau, 
Manuel d’archeologie orientale τόμ. 2ος, σ. 213 κέξ. 
A. Erman, La religion des Egyptiens, γαλλ. μετάφρ.

υπό H. Wild. Paris, 1937, σ. 185. Er. Mackay, La 
civilisation de l’lndus. Paris, 1936, o. 75 κέξ. G. 
Glotz, La civilisation egeenne. Paris, 1923, σ. 274 
κέξ. Πρβ. τελευταΤον καί Γ. I. Κουρμοΰλην έν Λεξικο- 
γραφ. Δελτία) ’Ακαδημίας 'Αθηνών 1944-48 σ. 15 κέξ.

2 Η. Danthine, έ. ά. σ. 165 κέξ.
3 Ε. Goblet d'Alviella, La migration des sym- 

boles. Paris, 1891, passim.
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β') ΠόΟεν προέρχεται το ελλειψοειδές τής κληματίδος σχήμα, το όποιον άπαντά 
έπΐ υφασμάτων μόνον επί τής συνθέσεως ταύτης και τών έκ ταύτης παραλλαγών;

γ') Ποια ή άρχική σημασία τοΰ άγγείου και τίς ή σχέσις του προς το θέμα τοϋτο;
Νομίζω οτι εις την δημιουργίαν τής παραστάσεως και τοΰ περιεχομένου αυτής 

συνετέλεσαν άρχαιόταται παραδόσεις, άσφαλώς δέ και άνατολικαί συμβολικά! επιδρά
σεις. Ό συμβολισμός είναι χαρακτηριστικόν γνώρισμα τών άνατολικών θρησκειών, το 
δέ όνομα Βάκχος είναι λυδικόν. Κατά πάσαν άρα πιθανότητα έχει ή παράστασις αυτή 
συμβολικήν σημασίαν.

Συμφώνως προς τα άνωτέρω δεν άποκλείεται ή εκδοχή ότι, όπως είκονίζονται οί 
άνωτέρω θεοί καί ή Νύμφη, διατυποΰσι συμβολικώς άρχαιοτάτας δοξασίας τών άνα
τολικών λαών περί ιερών τινων δένδρων, θεωρουμένων καί ώς ενδιαιτημάτων τοΰ 
σχέσιν έχοντος προς ταΰτα θεοΰ.

Ό Διόνυσος κατ’ άρχάς πιθανώς έθεωρεΐτο θεός γενικώς τής βλαστήσεως, έξ οΰ 
καί ή επωνυμία ενδεδρος καί δενδρίτης ή συν τώ χρόνιο δέ ό κατ’ εξοχήν θεός καί προ
στάτης τής άμπέλου καί τών παραγωγών αυτής1 2, έξ οΰ καί ή ονομασία ’Ομφακίτης, 
Σταφνλίτης, Ενστάφυλος, Ληνεύς. ’Επί τών μνημείων δέ ό θεός είκονίζεται κρατών κλά
δους άμπέλου καί ενίοτε μετά σταφυλών ή κισσού εκφυόμενων τρόπον τινά έκ τού 
σώματος αυτού 3.

Έν Μαγνησία τή έπί Μαιάνδρω υπήρχε καί ή παράδοσις «ότι πλατάνου κατά 
τήν πόλιν κλασθείσης υπό άνέμου εύρέθη έν αυτή άφίδρυμα τού Διονύσου». Έκτοτε 
έλατρεύθη καί ώς θεός τής πλατάνου 4.

Τά άνωτέρω, νομίζω, συντείνουν εις τήν ερμηνείαν τών έπί υφασμάτων έξ Αίγύ- 
πτου συνθέσεων καί τού Διονύσου καί τής Δάφνης ότι προέρχονται έκ τής δένδρο /.α
χρείας καί είναι συμβολικά! παραστάσεις τών λαϊκών θρησκευτικών δοξασιών, άνταπο- 
κρίνονται δέ άπολύτως προς τάς λαϊκάς δοξασίας περί τών ιερών δένδρων.

Οί "Ελληνες, ώς εϊπομεν άνωτέρω, όπως καί πάντες οί άρχαΐοι λαοί πάσης χώρας 
καί έποχής, έλάτρευσαν τά δένδρα ώς θεούς 5 ή ώς ένδιαιτήματα θεών.

Ό Ζευς κατά τάς άρχαίας δοξασίας διέμενεν έν τή φηγώ τής Δωδώνης, έξ οΰ καί 
τό όνομα Φηγινέος, ό δέ Διόνυσος έν παλαιώ δένδρφ τών Θηβών, έξ οΰ είχε καί 
τήν έπωνυμίαν ένδενδρος καί δενδρ ίτης.

’Εκ τών νυμφών αί Άμαδρυάδες έθεωρούντο κατοικούσαι έντός δένδρων καί 
ήσαν τρόπον τινά ή ψυχή αύτών.

Έκ τών θρύλων τούτων προέκυψαν καί αί δοξασίαι, καθ’ ας άποκοπτομένων 
ή κακοποιουμένων τών δένδρων οί ένοικοΰντες έν αύτοϊς Δαίμονες ή Νύμφαι έτιμώ-

1 Harrison, Prolegomena, σ. 426.
2 Farnell, Cults, τόμ. 5ος, σ. 118 κέξ. καί 22 κέξ. 

*0 οίνος κατ’ άρχάς έθεωρεΐτο Ιερόν ποτόν, άνάλογον 
πρός to Soma, Haoma (Όμώμη κατά τόν Πλούταρχον) 
τών ’Ιρανικών λαών.

3 Lenormant, Bacchus έν Dar. -Sagl. Diet., τόμ.
1°?, σ. 626α κέξ. καί είκ. 706, 707, σ· 626, είκ. 701,
σ. 623, όπου δ Διόνυσος είκονίζεται έχων τό γένειον καί

τά άκρα τής κόμης του έκ φύλλων άμπέλου καί σταφυ
λών. Harrison, Prolegomena είκ. 130, σ. 427, είκ. 
132, σ. 432, είκ. 134, σ. 435.

4 Farnell, Cults σ. 281, σημ. 5.
5 Παυσ. 2. 2, 7. Τό δένδρον έκεΐνο ίσα τφ ί)εω 

σέβειν. Saglio, Arbores sacrae έν Dar. - Sagl. Diet., 
τόμ. l°s, σ. 356 κέξ. Boetticher, Der Baumkultus, 
σ. 26 κέξ.
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ρουν τούς δράσιας λ Σχετικός μύθος παρίσταται έπί νομίσματος των Μύρων τής 
Λυκίας (είκ. 7), δπου ή θεά ’Άρτεμις Μυρέα είκονίζεται, καθ’ δν τρόπον ό Μίθρας 
(είκ. 6), άναδυομένη εκ τού στελέχους τού θεωρούμενου ώς κατοικίας αυτής δένδρου, 
εκατέρωθεν τού οποίου παρίστανται οί ετοιμαζόμενοι να κόψωσι τό δένδρον φεΰγοντες 
προ των υπερασπιστών τού ιερού δένδρου δρακόντων. Όμοιος τύπος παρατηρεΐται 
κα'ι επί νομίσματος τής Άφροδισιάδος τής Καρίας1 2.

Ή προσκόλλησις εις τάς ιδέας ταύτας βεβαιούται καί εκ των επί μνημείων των
ιστορικών χρόνων είκονιζομένων δένδρων 
μετά παντοίων αφιερωμάτων, ενίοτε καί πλη
σίον βωμών, συχνάκις δέ καί μετά προσκυνη
τών προ αυτών3. Αί παραδόσεις διετηρή- 
θησαν παρά τώ Ελληνικού λαώ διά τών 
αιώνων καί υπολείμματα τούτων είναι αί προ
λήψεις περί τών «στοιχειωμένων» δένδρων4 5 *.

’Ητο λοιπόν επόμενον, έορ’ δσον είχον 
ριζωθή αί δοξασίαι αύται εις την άνθρω- 

πίνην ψυχήν άπό μακρών αιώνων καί άποκρυσταλλωθή εις θρησκευτικόν ιδανικόν, νά 
λάβωσι καί καλλιτεχνικήν είκονογραορικήν μορφήν.

Πάντως κατά τήν αρχαϊκήν καί κλασσικήν εποχήν δεν παρατηρεΐται άπήχησις τού
των εν τή τέχνη. Ό Διόνυσος παρίσταται επί αγγείων μετά κληματίδων °, αϊτινες πολ- 
λάκις συνάπτονται μετά τού ειδώλου αυτού δ, άλλ’ ούδαμοΰ επί άλλων μνημείοον, 
καθ’δσον τουλάχιστον γνωρίζω, συναντώνται θεοί εντός κορμών ελλειψοειδών έσχη- 
ματοποιημένων καί εκφυόμενων έξ αγγείων δένδρων, ένοικούντες τρόπον τινά έν 
αύτοις, καίτοι τό υπόδειγμα προς άπεικόνισιν παρεΐχον γηραιά ιερά δένδρα φέροντα 
ξόανα εντός τών κοιλωμάτων των 7.

Είκ. 7. Νόμισμα Μόρων τής Λυκίας.

1 Ίδέ Ν. Πολίτου, Παραδόσεις, μέρος Βον. Άθήναι, 
1904, σ, 917 κέξ., δπου άναφέρονται σχετικοί μΰθοι. 
X. Καρούζου, Κλασσικιστική κεφαλή τοΰ Μουσείου 
Βόλου, έν ’Αρχ. Δελτ., τόμ. 9ος, 1924 -1925, ’Αθήναι 
1927, σ. 88.

2 Β. Head, 'Ιστορία τών νομισμάτων, έλλ. μετ. υπό 
Ί. Σβορώνου. Άθήναι, 1898, τόμ. Β-, σ. 248 κέξ , πίν. 
ΛΑ 8. Στίλπ. Κυριακίδου, Ή λοιδορία. Λαϊκή παράδο- 
σις περί τοΰ ξύλου τοΰ Σταυροΰ, έν Λαογραφία, τόμ·Ζ'. 
Άθήναι, 1922, σ. 269 κέξ. καί σ. 271, σημ. 2.

3 Ίδ. προχείρως. Daretnberg-Saglio, Dictionnaire 
Arbores sacrae τόμ. 1ος, σελ. 359 καί έξ. καί είκ. 447, 
448, σελ- 360.

4 Ίδ. Ν. Πολίτου, έ'νθ’ άν. σελ. 905 καί έξ. Περί δέ 
τής σημασίας τής λέξεως στοιχειό, ίδ. σελ. 1054 καί έξ.

5 B5tticher, έ'νθ’ άν. είκ. 42, 43, 44. Farnell, ένθ’
άν. πίν· XLII άνω, XLIII κάτω, δπου ό Διόνυσος γε- 
νειοφόρος κρατεί καί θύρσον, πίν. XLVII. Ε. Buschor, 
Greek Vase-painting άγγλ. μετάφρ. υπό G. C. Ric
hards. London, 1921 είκ. 93 έναντι σελ. 102 έπί τής 
έν Μονάχω κύλικος τοΰ Έξηκίου. Lenormant, Bac

chus έν Daremb.-Saglio, Dictionn. τόμ. l°s , είκ. 620, 
σελ. 612, έ'νθα ό Διόνυσος μετά τής Αριάδνης καθήμε- 
νοι υπό κληματίδα. Harrison, Prolegomena είκ. 130, 
σελ. 427. είκ. 132, σελ. 432.

6 Farnell, ένθ’ άν. πίν. XXXIII, Saglio Arbores 
sacrae έν Daremb.-Saglio, Diet. τόμ. l°s είκ. 449, 
σ. 361. Lenormant, Bacchus έ. ά. είκ. 706, 707, σ. 626.

Καθ’ δμοιον τρόπον είκονίζονται θεοί τής βλαστή- 
σεως έπί Μεσοποταμιακών κυλίνδρων τοΰ α' ήμίσεος 
τής 3ης π.Χ. χιλιετηρίδος. Helene Danthine, ένθ’ άν. 
είκ. 84, 562, 864, 866, 867, 876. Άν καί είναι γνωστή 
ή μακροβιότης τών θεμάτων καί ή μετάδοσις τούτων 
μεταξύ τών διαφόρων λαών, θάήτο παράτολμον νά υπο
στήριξή τις δτι πρόκειται περί έπιβιώσεως καί μεταβι- 
βάσεως άτευ απτών δεδομένων. Προφανώς αί αΰταί 
ή συγγενείς πανάρχαιαι θρησκευτικοί δοξασίαι περί τών 
θεών τής βλαστήσεως καί τής ευφορίας άπεδόθησαν 
όμοιοτρόπως.

7 Παυσ. 8 13, 2. Πρός δέ τή πόλει (τφ Όρχομενφ) 
ξόανόν έστιν Άρτέμιδος' ϊδρυται δέ έν κέδρω μεγάλη 
καί τήν θεάν όνομάζουσιν άπό τής κέδρου Κεδρεάτιν.
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Ή τεχνοτροπία καί ό σχηματισμός των εκφυόμενων έξ αγγείου κληματίδων δεν 
φαίνεται δημιουργία της ελληνικής τέχνης παριστώσης τα φυτά κατά φυσικόν τρόπον 
καί εντελώς πάρεργα, πλήν των ιερών δένδρων. Κατά την ελληνιστικήν καί ύστεροελ- 
ληνιστικήν όμως εποχήν έξέλιπεν ή άπλότης τής κλασσικής υπό τήν έπίδρασιν τής "Ανα
τολής ή οι δέ λυγηροί κλάδοι τής κληματίδος ελίσσονται παντοιοτρόπως εντός τών σχη- 
ματιζομένων δέ κενών είκονίζονται πρόσωπα, ζώα, πτηνά, ακόμη δέ καί σκηναί έκ τοΰ 
καθ’ ή μέραν βίου 1 2.

Ή διαμόρφωσις τοΰ θέματος, ώς έχει, οφείλεται ασφαλώς εις επιδράσεις τής αιγυ
πτιακής καί τής μεσοποταμιακής τέχνης διά τής Μ. ’Ασίας καί τής Συρίας, ώς έκ τής 
στενής επαφής τών Έλ?ιήνων καλλιτεχνών προς τά δημιουργήματα τής τέχνης τών 
χωρών εκείνων από άρχαιοτάτων χρόνων, αλλά κυρίως κατά τούς μετά τον Μ. ’Αλέ
ξανδρον χρόνους. Ή ελληνική τέχνη επί τών Διαδόχων καί μετέπειτα εύρυνομένη πα- 
ραλαμβάνει πανταχόθεν νέα στοιχεία, τά όποια διαμορφώνει εις καλλιτεχνικούς τύπους 
ή σύμβολα συγγενούς κατά τό μάλλον ή ήττον περιεχομένου, αποβαίνει δέ μάλλον διά
κο σ μη τική.

Καί ή χριστιανική τέχνη προσέλαβε παραστάσεις τινας έκ τής ελληνικής μυθολο
γίας μέ συμβολικήν σημασίαν (Όρφεύς, Καλός Ποιμήν καί άλλαι). Έκ τοΰ Βακχικού 
δέ κύκλου παρελήφθησαν υπό τών χριστιανών καί μεμονωμένα θέματα ώς άπλαΐ δια
κοσμήσεις (πάνθηρες, έρωτιδεΐς)3. Μεταξύ τούτων έκ τού αυτού κύκλου προέρχονται 
πιθανώς καί οί από τών αρχών τού 6ου αίώνος συναντώμενοι επί κιονοκράνων μετά 
φύλλων αμπέλου κώνοι τής πεύκης (είπ. 8)4, σύμβολον τού Διονύσου, παρατηρούμενοι 
καί είς τό υφαντόν τού Βερολίνου (είκ. 3).

Ή έντός δενδρυλλίου παράστασις τού Διονύσου—αί περί τοΰ οποίου δοξασίαι καί 
όργιαστικαί τελεταί ένέπνευσαν πολλάκις ποιητάς καί καλλιτέχνας — δέν ξενίζει, διότι 
προσαρμόζεται καί προς τάς προσωνυμίας του ένδενδρος καί δενδρίτης. Έθεωρεΐτο δέ 
οΰτος προσέτι καί προστάτης τής ευφορίας, διό κρατεί καί τό κέρας τής Άμαλθείας 5.

Ύπό τήν ιδιότητά του ταύτην έλατρεύετο καί μετά τής Δήμητρος κατά-τά μυστή
ρια τής Έλευσΐνος καί άλλων πόλεων6.

Τό παράδοξον είναι ή μετά τοΰ Διονύσου καί τών συμβόλων του έχουσα σχήμα 
κώνου πίτυος κληματίς. ’Ασφαλώς πρόκειται περί αιγυπτιακής έπιδράσεως 7, τής παρα- 
στάσεως διατυπωθείσης κατά τάς αντιλήψεις τού Έλληνος καλλιτέχνου. Ώς μεμακρυ-

1 G. de Jerphanion, La voix des monuments. 
Paris-Bruxelles. 1930, σελ. 127 καί έξ., οπού καί εικό
νες διαφόρων μνημείων.

2 Ίδ. προχείρως' Jerphanion, ένθ’ άν. είκ. 28, σ. 131.
3 Γ. Σωτηρίου, Χριστιανική καί Βυζαντινή αρχαιο

λογία, τόμ. l°s, σελ. 127. F. Cumont, Les religions 
orientales. Paris, 1929. σελ. 204 καί 312, σημ. 79, δπου 
αί σχετικαί παραπομπαί.

4 Γ. Σωτηρίου, Παλαιοχριστιανικά καί Βυζαντινά
κιονόκρανα μετά φύλλων αμπέλου έν Έπετ. Έτ. Βυζ.
Σπ. τόμ. 11°5. Άθήναι 1935. Σημειωτέων δτι ό κώνος

τής πίτυος συνανταται καί έπί Μεσοποταμιακών μνη
μείων μέ συμβολικήν σημασίαν. Contenau, Manuel 
τόμ. 1ος, είκ. 81, σελ. 139.

5 Farnell, Cults of the Greek States τ. 5°? σ. 245.
6 Harrison, Prolegomena σελ. 556 καί έξ. καί 

είκ. 156, σελ. 555, είκ. 157, σελ. 556.
7 Είς Φαραωνικάς τοιχογραφίας παρατηρεΐται τό 

ήμισυ τοΰ σώματος θεάς ή καί μόνον αί χεΐρες αυτής 
έξερχόμεναι έξ έκφυομένου έκ τοΰ εδάφους ελλειψοει
δούς σχήματος ίεροΰ δένδρου, ίδ. Helene Danthine, 
ένθ’ άν. είκ. 956 καί σελ. 176.

11
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σμένον πρότυπον υπήρξε πιθανώς άνάλογόν τι προς διασωθεΐσαν Φαραωνικήν τοιχο
γραφίαν, παριστώσαν έσχηματισμένον κατά παρεμφερή τρόπον δένδρον \ από τοΰ κορ
μού τού όποιου αναδύεται από των μασχαλών κα'ι άνω ή ένοικοϋσα έν αύτω θεά 
Hathor ή Nut προσφέρουσα συμβολικώς ύδωρ κα'ι τρόφιμα εις τάς εκατέρωθεν τού 
δένδρου δύο γυναικείας μορφάς (είκ. 9). Τύν αυτόν σχηματισμόν περίπου έ'χουσι καί

Είκ. 8. Κιονόκρανον μετά φύλλων αμπέλου καί κώνου πεύκης.

τά δένδρα, έκ τών οποίων προβάλλουσιν αί προτομαι τού Μίθρα (είκ. 6) καί τοΰ Διο
νύσου (είκ. 5).

Ό Διόνυσος συνεδέετο καί προς τό υγρόν στοιχεΐον τής φύσεως. Κατά τον Πλού
ταρχον 1 2 «ου μόνου τοΰ οίνου Διόνυσον, αλλά καίπάσηςύγράς φύσεως "Ελληνες ηγούν
ται κύριον καί αρχηγόν», εξ ού καί ή επωνυμία " Yr/ς καί ' Υεύς 3, τροφοί του δε έθεω- 
ροΰντο αί Ύάδες, μεταμορφωθεϊσαι υπό τοΰ Διός είς αστερισμόν τής βροχής. Έφ’όσον, 
ό Διόνυσος ήτο θεός τής ευφορίας ήτο φυσικόν νά δοθώσιν είς αυτόν τροφοί θεότητες, 
θεωρούμενοι ώς άποστέλλουσαι την βροχήν 4. Έπί τής μιας δψεως άμφορέως τίνος είκο- 
νίζεται ό Διόνυσος βαίνων έπί βοός καί κρατών διά τής δεξιάς του κάνθαρον, εξ ού 
χύνεται οίνος (Harrison, Prolegomena είκ. 134, σελ. 435), έπί δέ τής έτέρας ό Πο- 
σειδών βαίνων ωσαύτως έπί βοός καί κρατών τρίαιναν. Ή Harrison θεωρεί εξαιρετικού

1 A. Erman, La religion des Egyptiens γαλλ. τόμ. 1ος σελ. 615β, ένθα καί αί σχετικαί παραπομπαί.
μετάφρ. υπό Η. Wild είκ. 62, σελ. 186. Farnell έ'νθ’ άν. σελ. 124 καί εξ.

2 Πλουτ. Περί ’Ίσιδος καί Όσίριδος. 35. 4 A. Krappe, La genese des mythes. Paris, 1938
3 Lenormant, Bacchus έν Dar. - Saglio. Dictionn. σελ. 152.
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ΪΜ

ενδιαφέροντος τάς δύο παραστάσεις έπ'ι τοΰ αύτοϋ αγγείου ώς σχετιζομένας προς τδ 
υγρόν στοιχεΐον και την ευφορίαν.

Πιθανώς έν τη υπό έξέτασιν συνθέσει έ'χομεν άπήχησιν των δοξασιών τούτων.
Τα δένδρα τής θεάς Hathor, τοΰ Μίθρα, τοΰ δημοσιευομένου υπό τοΰ Boetticher 

νεαροΰ θεοΰ μετά τής έλάφου, όπως καί τα επί νομισμάτων, εκφύονται από τοΰ εδά
φους, ώς καί έν τή παραστάσει τής Δάφνης, ενώ τό τοΰ Διονύσου εκφύεται έξ αγγείου.

Περί τοΰ αγγείου ό Pfister, έν τή μελέτη του περί τοΰ έξ Άντινόης Σασσανιδικοΰ 
υφάσματος τοΰ Musee Guimet ή υποστηρίζει διά πολλών 
πειστικών επιχειρημάτων δτι τά είκονιζόμενα επί τοΰ ύφαντοΰ 
έκείνου αγγεία έλκουσι την καταγωγήν έξ αρχαίων μεσοπο- 
ταμιακών αγγείων1 2, έξ ών εκφύονται φύλλα, ένίοτε δέ άνα- 
βλύζει έκ τοΰ στομίου των καί ΰδωρ, συμβολίζον την ευερ
γετικήν ένέργειαν τούτου έπί τής βλαστήσεως.

j \\\^λ \/ /Α , ν ι/'* \Ύ^α
Ό Pfister εικάζει ότι καί τύ θέμα τών φυλλοφόρων καί "

ανθοφορων αγγείων τής ελληνιστικής τέχνης προέρχεται ες // ' At'. / · -/ /
έκείνων, διαμορφωθέν έν Αίγύπτω3 * υπό Ελλήνων ασφαλώς 
καλλιτεχνών.

Ή εκδοχή δεν φαίνεται απίθανος, έφ’ όσον, ώς ειπομεν 
ανωτέρω, κατά προγενεστέρους χρόνους έν τή έλληνική τέχνη 
τά φυτά έκφύονται έκ τοΰ έδάφους, έξαιρουμένων τών έκ τών 
δείνων καί ληκύθων τών γαμήλιων παραστάσεων έκφυομένων ι.

Πιθανώς ή σύνθεσις αΰτη διετυπώθη έν ’Αλεξάνδρειά, 
ή οποία ήτο σπουδαιότατον κέντρον τής λατρείας τοΰ Διονύσου καί τών Βακχικών 
εορτών από τής έποχής τών Πτολεμαίων 5.

Με τήν πάροδον τοΰ χρόνου τά άποτελοΰντα τήν σύνθεσιν στοιχεία άπώλεσαν τήν 
σημασίαν τών αρχαίων δοξασιών, αιτινες προεκάλεσαν τήν παράστασιν, ώς έκ τούτου 
δέ καί αί πολλαπλαΐ παραλλαγαί του. Ή σύνθεσις συναντάται έπί πλείστων μνημείων 
υπό διαφόρους τύπους 6.

Εΐκ. 9. Ή Αιγυπτιακή θεά 
Hathor, άναδυομένη έκ τοΰ 

ίεροΰ δένδρου αυτής.

1 R. Pfister, Etudes textiles έν Revue des Arts 
asiat- τ. VIII, 1934. άνάτυπον σ. 77. κέξ. δπου καί αί 
σχετικαί παραπομπαί καί έγχρ. πίν. XXV έ'ναντι σ. 80.

2 Περί τούτων ίδ. Contenau, Manuel d’arch.
orientale τόμ. 2ος σελ. 622 passim καί είκ. 472, σελ.
681. Helene Danthine, ένθ’ άν. σελ. 58, δπου καί αί
σχετικαί παραπομπαί. "Ομοιον παρατηρεϊται καί εις 
τοιχογραφίαν τής Doura Europos, έξ ού διαπιστοϋται 
ή συνέχεια τών παραδόσεων καί τών είκονογραφικών 
θεμάτων εις τήν δυτικήν ’Ασίαν, Η. Danthine ένθ’ 
άν. σελ. 54. Fabri, Mesopotamian and Early Indian 
Art Comparisons έν Etudes d’orientalisme a la 
memoire de Raymond Linossier. Paris 1932. σελ. 
219 καί έξ· To άγγεΐον μέ τήν αυτήν συμβολικήν σημα
σίαν παρατηρεϊται καί έπί Σασσανιδικών μνημείων κρα
τούμενον υπό τής Anahita θεάς τοΰ ύγροϋ στοιχείου.
Christensen, L’lran sous les Sassanides. 1944. σελ. 
460 καί είκ. 45, σελ. 459 έπί τής άνω ζώνης αριστερά.

3 Pfisler, ένθ’ άν. σελ. 80.
4 ίδ. προχείρως. Ch. Gulick, The Life of the An

cient Greeks, Ney-York. 1910, είκ. 24, σελ. 120.
5 Άθήν. 5.196 καί έξ., δπου περί τής τελεσθείσης έν 

’Αλεξάνδρειά Διονυσιακής πομπής ΰπό τοΰ Πτολε
μαίου τοΰ Φιλαδέλφου. ΑΙ. Grenier, Le genie Ro- 
main dans la religion, la pensee et Γ art. Paris, 
1925 σελ. 291. G. Meautis, Dionysos chez le poete 
έν Άρχ. Έφ. 1937 σελ. 28 καί έξ.

6 Άννης Άποστολάκη ένθ’ άν. σελ. 118 καί έξ., 
δπου σχετικαί παραπομπαί. Τό άγγεΐον μετά κληματί- 
δος τίθεται καί ώς άπλοΰν διακοσμητικόν θέμα' έπάλ- 
ληλα άγγεΐα κοσμοΰσι σήματα. I. Errera, Collection 
d’ anciennes etoffes egyptiennes άρ. 136, 137, σελ. 
62. Χυναντώνται έπίσης έπί υφασμάτων παρακείμενα 
άγγεΐα μετά κληματίδων σχηματίζοντα κύκλον πέριξ 
κεντρικής μορφής σημείου. Kendrick, Catalogue, τόμ. 
1ος, είκ. 96, πίν. XXII.
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Κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους οί εύκαμπτοι κλάδοι της αμπέλου συστρέφονται 
πολυτρόπως περιβάλλοντες ιερά πρόσωπα ζ αλλά καί ζώα και πτηνά, ακόμη δέ και 
διαφόρους σκηνάς, ώς εϊπομεν ανωτέρω, άλλ’ οΰδαμοΰ λαμβάνουσι, καθ’ δσον τούλά- 
χιστον γνωρίζω, τό σχήμα τής υπό έξέτασιν κληματίδος.

Είναι συνηθέστατον και εις την χριστιανικήν τέχνην το θέμα τού άνθοφόρου 
αγγείου, μετά τού οποίου είκονίζονται ενίοτε κα'ι συμβολικά πτηνά (περιστεραί, παγώ
νια) πίνοντα εξ αυτού «ύποδηλοΰντα... τον δροσισμόν τής ψυχής κα'ι κατά τινας την 
θείαν ευχαριστίαν» 1 2.

Ή ερμηνεία αύτη δεν άντίκειται προς την εκδοχήν δτι τό άγγεΐον δεν ήτο απλώς 
διακοσμητικόν, άλλ’ ώς άμψορεύς συμβολική παράστασις τού περιεχομένου έν αύτώ 
υγρού, τού συμβολισμού μετατρεπομένου συμψώνως προς τάς θρησκευτικός έννοιας 
έκάστης εποχής. "Ο,τι συμβαίνει δηλ. κα'ι ώς προς τήν άμπελον, άποβάσαν σύν τώ χρόνω 
έν των συνηθεστάτων θεμάτων τής χριστιανικής τέχνης συμφώνως προς τούς λόγους 
τού ’Ιησού «εγώ είμί ή άμπελος ή αληθινή».

Τά θέματα τής αρχαίας τέχνης άναμψιβόλως δεν εξαφανίζονται εντελώς, αλλά 
συσκοτίζονται κα'ι λησμονεΐται ή αρχική των σημασία, μεταβάλλονται δέ πολλάκις εις 
διακοσμητικά στοιχεία, διατηρούμενα εις τήν λαϊκήν τέχνην και μάλιστα εις γεωγραφι
κός περιοχάς άπομεμακρυσμένας τού κέντρου. ’Αφανή και άσημα έπιζώσιν εκεί, ανα
φαίνονται δέ πολλάκις μετά πάροδον πολλού χρόνου, ενίοτε δέ καί εις κέντρα, δπου 
έχουσιν είσαχθή νέα θέματα έκ τής επικοινωνίας μετά λαών ξένου πολιτισμού.

Προφανώς δέν άνεγεννήθησαν έκ τής τέφρας των, δπως ό μυθικός Φοΐνιξ, άλλ’ 
έξηκολούθουν άντιγραφόμενα σποραδικώς καί τυχαία σΰμπτωσις έπανέφερε ταύτα εις 
τήν έπιφάνειαν.

Δέν είναι λοιπόν παράδοξον δτι εύρίσκομεν έπιβίωσιν τού θέματος έν ούσιώδει 
παραλλαγή καί εις πλεΐστα κεντήματα τής Κρήτης, αναγόμενα εις τούς μετά τήν "Αλω- 
σιν χρόνους, δπου είκονίζονται αγγεία, έπί δέ τών έκφυομένων έξ αυτών καί ποικιλο- 
τρόπως διακλαδιζομένων άνθοφόρων βλαστών κάθηνται μυθικά τέρατα, ανθρώπινοι 
μορφαί, μικρά ζώα, πτηνά, ενίοτε δέ καί δικέφαλος αετός, ένδειξις τής Βυζαντινής κλη
ρονομιάς καί τής προσαρμογής τού θέματος προς τά έκάστοτε πιστευόμενα.

Διά τής με?ώτης τών άπαραμίλλων εις πλούτον θεμάτων καί διακοσμητικών στοι
χείων μεταβυζαντινών κεντημάτων τής Κρήτης 3 διαπιστούται ή συνέχεια άρχαιοτάτων 
δοξασιών καί παραδόσεων υφισταμένων τήν ηιυσικήν έξέλιξιν τών θεμάτων έκ τού χρό
νου καί τών ξένων έπιδράσεων. Είναι καταφανής ή ελληνική καί βυζαντινή παράδοσις, 
άλλ’ είναι αισθητή καί ή ανατολική έπίδρασις άφ’ένός μέν διά τού Βυζαντίου, άφ’ έτέ-

1 Εις τό θέμα λ.χ. τής ρίζης τοϋ Ίεσσαί.
2 Γ. Σωτηρίου, Χριστιανική καί Βυζαντινή αρχαιο

λογία, τόμ. 1ος, σελ. 120. Ά. Όρλάνδου, Παλαιοχρι
στιανικά! βασιλικοί τής Λέσβου. Άρχ· Δελτ. τόμ. 12ος 
(1932), σελ. 67.

3 Τά σωζόμενα κεντήματα τής Κρήτης προέρχονται 
έκ τών πρός στολισμόν τής οικίας προωρισμένων, τά

πλεΐστα όμως έκ τοϋ διακόσμου ποδογύρου υποκαμί
σων τής πρό μακροϋ χρόνου τεθείσης έν αχρηστία πα
λαιός γυναικείας ενδυμασίας, τής όποιας μόνον υπόλοιπα 
εύρίσκονται εις Μουσεία, ιδιωτικός συλλογάς καί εις 
Μοναστήρια τής Κρήτης, καταιεθέντα ως αφιερώματα 
υπό τών κατόχων των, μετεποιηθέντα δέ εις άμφια.
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ρου δέ διά χής από αρχαιότατων χρόνων επικοινωνίας τής μεγαλονήσου μετά των παρά 
την ανατολικήν λεκάνην τής Μεσογείου χωρών. Ή δυτική έπίδρασις ή άσκηθεϊσα υπό 
τής Φραγκοκρατίας παρατηρεΐται εις μικροτέραν κλίμακα, δεμάτων μάλιστά τινων δύνα- 
ταίτις νά υποστήριξή τήν παλιν-όστησιν.

Ό διάκοσμος των κεντημάτων, ώς επί τό πλεΐστον, είναι καθ’ οριζοντίους ζώνας, 
επί των οποίων επαναλαμβάνονται—πλήν σπανίων εξαιρέσεων—δύο εναλλασσόμενα 
θέματα. Έκ τούτων τό εν—τό κύριον τρόπον τινά θέμα—είναι μεγαλυτέρων διαστά
σεων. Τά θέματα είναι κυρίως άνθοφόρα αγγεία, φέροντα επί των κ?ιάδων των έμψυχα

Είκ. 10. Κέντημα Κρητικόν μετ’ αγγέλων.

δντα έκ τοϋ φυσικού κόσμου ή καί μυθικάς μορφάς. Παρεμφερή, άλλ’ άπλούστερά πως, 
παρατηρούνται καί επί υφαντών.

Έκ τής πλούσιας συλλογής κρητικών κεντημάτων τού Μουσείου Κοσμητικών 
Τεχνών παραλαμβάνω τινά, έκ ποδόγυρων γυναικείων υποκαμίσων, έπί τών οποίων 
είναι καταφανής ή αρχαία παράδοσις.

1) Τό ύπ’ άριθ. 2494. Έξ έκφυομένου έκ μικροσκοπικού αγγείου κατακορύφου 
στελέχους έκβλαστάνουν κλώνοι συμμετρικώς εκατέρωθεν έλισσόμενοι (είκ. 10) καί 
περικλείοντες πτηνά μέν καί άνθη έπί τού ενός θέματος—τού μεσαίου έπ'ι τής είκόνος, 
έπί δέ τού ετέρου—τού πρώτου καί τού τρίτου—έπί τών τριών έπαλλήλων κυκλοτερώς 
συσστρεφομένων ζευγών κλώνων περιέχονται παιδικοί πτερωταί προτομαί (άγγελάκια, 
όπως μού είπον έν Κρήτη), έναλλασσόμεναι προς πτηνά.

2) Τό ΰπ’ άρ. 2497. Τό έ'τερον έκ τών δύο έναλλασσομένων θεμάτων τής μεσαίας 
ζώνης παριστα άγγεϊον μετά λαβών, έπί τού στομίου τού οποίου κάθηται ή συνηθε- 
στάτη έπί κρητικών κεντημάτων τερατοιδης γυναικεία μορφή, ονομαζόμενη έν Κρήτη 
Γοργόνα, κρατούσα δι’ έκάστης τών έκτεινομένων δριζοντίως χειρών της τον καμπυ-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:30:43 EEST - 54.226.8.97



86 Αννης Άποστολάκη ΑΕ 1942-1944

λοΰμενον προς τά άνω και έσχηματισμένον εις ουράν ’ιχθύος ομώνυμον πόδα λ Φέρει 
στέμμα κορυφούμενον είς άνθη κα'ι φύλλα (είκ. 11)· Οί φυλλοφόροι μετ άνθέων καί 
καρπών κλάδοι, επί των όποιων κάθηνται, συμμετρικώς είκονιζόμεναι, δυο παιδικαί 
μορφαί καί δυο παγώνια, δεν εκφύονται εκ τοΰ στομίου τοΰ αγγείου άλλ ανελίσσονται 
έκ τής βάσεώς του2. Είς τά μεταξύ των κλάδων καί τής κάτω έλευθέρας ζώνης 
σχηματιζόμενα κενά δύο ιχθύες, δηλοΰντες κατά πάσαν πιθανότητα συμβολικώς την 
ψύσιν τής «Γοργόνας» ώς θαλασσίας θεότητος. Οί ιχθύες δεν παρατηρούνται πάντοτε 
είς τας επί υφασμάτων παραστάσεις τοΰ αυτού θέματος.

Έπί τής Γοργόνος των Κρητικών κεντημάτων έχομεν ασφαλώς άπήχησιν αρχαίου, 
έκ τών περί τον Μ. ’Αλέξανδρον παραδόσεων, μύθου 3, λίαν διαδεδομένου εν Κρήτη

Είκ. 11. Κρητικόν κέντημα μετά Γοργόνας.

περί τής μεταμορφώσεως άπό τής όσφύος καί κάτω είς ίχθύν τής αδελφής τού Μεγάλου 
Μακεδόνος, ήτις έ'κτοτε περιπλανάται είς την θάλασσαν, οσάκις δε συνάντηση θαλασσο
πόρους έρωτα «ζή ’Αλέξανδρος ό βασιληάς;» Είς καταφατικήν άπάντησιν αφήνει 
αυτούς νά έξακολουθήσουν τό ταξίδιόν των, είς αρνητικήν όμως τούς καταποντίζει.

3) Τό ύπ’ άριθ. 2335 σπουδαιότατον διά τήν ποικιλίαν τών θεμάτων του (είκ. 12), 
πάντων παριστώντων αγγεία μετ’ άνθέων καί τινά. μετά καρπών μεταξύ δε τών κλάδων

1 Θαλάσσια τέρατα άνθρωπομιγή εμφανίζονται άπό 
τοΰ 6ου αίώνος έν τη ελληνική τέχνη. Ό Παυσανίας 
(8. 41, 6) αναφέρει ξόανον τής Εύρυνόμης «γυναικός 
τά άχρι τών γλουτών, τό άπό τούτου δ’ έστιν ιχθύς». 
Μετά διπλής ουράς ιχθύος είκονίζονται καί Τρίτωνες, 
ίδέ προχείρως Γ. Π. Οίκονόμον, Ψηφιδωτόν έν Σπάρτη. 
Άρχ. Δελτ., τόμ. 4ος (1918) είκ. 1, σ. 171. Ό Κεραμό- 
πουλλος,πραγματευόμενος περί τοΰ έ'χοντος ϊχθυόμορφον 
τό όπισθεν μέρος τοΰ σώματος μυθικοΰ προσώπου 
Γλαύκου, λέγει ότι «τοιαΰται συγκράσεις φύσεων καί 
παραγωγοί θεών κατωτέρου βαθμού, δαιμόνων λαϊκών 
έν τοΐς μετέπειτα χρόνοις, είναι κληρονομιά τοΰ κρητο- 
μυκηναϊκοΰ πολιτισμού». Μυκηναϊκά" α' ιχθυοφαγία" έν

Άρχ. Δελτ. τόμ. 4ος, σ. 93, όπου καί αί σχετικαί παρα- 
πομπαί.

2 Ίδέ προχείρως Μ, Καλλιγά, Οί πεσσοί τής ΙΙτο- 
λεμαΐδος. Άρχ. Έφ. 1938, είκ. 2ό, σ. 96, όπου όμως τό 
φύλλωμα συγχέεται μετά τής βάσεως τοΰ αγγείου. Έπί 
τών μεταβυζαντινών κεντημάτων τής Κρήτης δέν είναι 
άπίθανον ότι προέρχεται τό θέμα καί έκ τής συνήθειας 
νά φυτεύουν είς τάς υπό τόν πυθμένα όπάς άνηρτημέ- 
νης γάστρας άναρριχώμενα φυτά.

3 Ίδέ Ν. Πολίτου, Παραδόσεις, μέρ. Ιον, σ. 308 
κέξ. καί μέρ. 2ον, σ. 1192 κέξ., όπου αί διάφοροι παρ- 
αλλαγαί τοΰ μύθου καί οί τύποι καί είκ. 16, σ. 1186, ένθα 
παρεμφερής είκών «Γοργόνας» τής έποχής τοΰ Τιβερίου.
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είκονίζονται μυθικοί ή συμβολικοί μορφαί καί πτηνά εχοντα ώς εξής εξ αριστερών 
προς δεξιό.

ο') Άγγεΐον ύπεράνω τοΰ όποιου είκονίζονται δικέφαλος αετός, άνθοφόροι κλα- 
δίσκοι καί πάλιν δικέφαλος αετός.

β') Ό εκ τοΰ δευτέρου αγγείου κατακόρυφος βλαστός σχηματίζεται εις—έπιστε- 
γαζόμενον υπό τριών άνθέων—κύκλον περικλείοντα κατά μέτωπον ανδρικήν μορφήν 
ολίγον ανωτέρω τής όσφΰος καί έκτείνουσαν τάς χεΐρας προς τον κυκλικού σχήματος

Είκ. 12. Κέντημα Κρητικόν μετά μυθικών παραστάσεων.

βλαστόν. Εκατέρωθεν τούτου καί υπό τον κύκλον δύο πτερωτοί δράκοντες, έκάστου 
φέροντος επί τής ράχεώς του γενειοφόρον ανδρικήν μορφήν κερασφόρον.

γ') Τό άγγεΐον τούτο φέρει ύπεράνω τών χειλέων του τερατώδη δφιν, φέροντα 
αντί ουράς καί κεφαλής δύο κεφαλάς μετά κεράτων, κρατούσας διά τού στόματός των 
άνθΌς στρεφόμενον προς τά κάτω. Έπί τών διακλαδώσεων τού κεντρικού στελέχους 
κάθηνται δύο παιδικαί μορφαί καί ολίγον κατωτέρω τής κορυφής δύο πτηνά άντωπά.

δ') Ό εκφυόμενος εκ τού άκρου δεξιού αγγείου βλαστός διχάζεται ολίγον ανω
τέρω τού στομίου τοΰ αγγείου, λαμβάνων δε ριπιδοειδές σχήμα περικλείει γυναικείαν 
όλοσώματον μορφήν κατ’ ενώπιον, κρατούσαν δι’ έκάστης τών έκτεινομένων όριζον- 
τίως χειρών της συμφυές προς τον βλαστόν τού περιγράμματος γαρύφαλλον. Ή μορφή 
φέρει βραχεΐαν αλλά πυκνήν ουλήν κόμην, πλαισιούσαν τό πρόσωπον καί στέμμα μετά 
δύο κερατοειδών αποφύσεων. Εις τήν Κρήτην, όπως έπληροφορήθην υπό γηραιός 
κυρίας, τήν ονομάζουν <-τό στοιχειό τού δεντρού». Παρεμφερής Γοργόνα είκονίζεται 
έπί Κρητικού κεντήματος τής συλλογής τής κ. Ελένης Σταθάτου.

Ή παράστασις ενθυμίζει τήν τής Δάφνης (είκ. 4), ή οποία δέν συνεχίζεται μέν 
έπί εικονικών μνημείων, καθ’όσον τούλάχιστον γνωρίζω, διετηρήθη όμως κατά τό περιε-
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χόμενον τής συνθέσεως εις τάς άνευ διακοπής σωζομένας εκ παμπαλαίων χρόνων παρα
δόσεις. Ή σύνθεσις είναι απτόν παράδειγμα προς έξήγησιν τών έπανεμφανιζομενών 
μετά μακρών χρόνων νάρκην εικονικών τινων τύπων, τούς όποιους έδημιούργησαν εκ 
νέου ψυχολογικοί λόγοι, αί άδιασπάστου συνεχείας προλήψεις και δοξασίαι περ'ι τών 
ένοικοΰντων εντός τών στοιχειωμένων δένδρων Νυμφών ή τεράτων.

Κατά πάσαν πιθανότητα σχέσιν προς τά στοιχειωμένα δένδρα έχει και τό θέμα 
τοΰ δευτέρου αγγείου με την είκονιζομένην ως ένοικοΰσαν τρόπον τινά εντός τοΰ 
κύκλου μορφήν καί τούς εκατέρωθεν πτερωτούς δράκοντας με τάς έπιβαινούσας κερα-

Εΐκ. 13. Δικέφαλος δφις Κρητικού δακτυλίου, (δμ. 0.022: ϋψ. 0.016).

σφόρους μορφάς. Πιθανώς οί δράκοντες οΰτοι είναι οι φρουροί τοΰ δένδρου ι, σχετι- 
ζόμενοι προς τούς τοΰ νομίσματος τών Μύρων τής Λυκίας (είκ. 7), επί τοΰ οποίου 
όμως οί ύπερασπισταί δράκοντες είκονίζονται έκδιώκοντες τούς έπιχειροΰντας νά κό- 
ψωσι τό δένδρον.

’Αξιοσημείωτος είναι καί ό τερατώδης όφις, φέρων αντί ουράς δευτέραν κεφαλήν. 
Εις τά Κρητικά κεντήματα παρατηρούνται συνηθέστατα έξερχόμενοι εκατέρωθεν τοΰ 
αγγείου δύο όφεις είκονιζόμενοι συμμετρικώς—ενίοτε μάλιστα κρατοϋσιν εις τό ανοι
κτόν στόμα των καί κυκλικόν τι άντικείμενον, τον πολύτιμον μυθικόν λίθον 2 —άλλ’ 
ασφαλώς δεν πρόκειται περί παρανοήσεως τοΰ θέματος. Ό όφις τοΰ τρίτου αγγείου 
φαίνεται σαφώς έχων τό σώμα συνεχόμενον, στρογγυλούμενον καί άνερχόμενον συμμε
τρικώς ύπεράνω τσϋ χείλους τοΰ αγγείου. ’Έχει άράγε συμβολικήν τινα σημασίαν συν- 
δεομένην μετά τίνος παμπαλαίας παραδόσεως; ’Άδηλον.

1 Ίδέ Ν. Πολίτου, Παραδόσεις, μέρ. 2ον, σ. 916 
κέξ.

2 Περί τούτου ίδέ Ν. Πολίτου, Παραδόσεις, μέρος 
2ον, σ. 984 κέξ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:30:43 EEST - 54.226.8.97



AE 1942-1944 Διόνυσος Δενδρίτης 89

Πάντως ό δικέφαλος άνευ ουράς δφις παρατηρεΐται και έπ'ι γυναικείων δακτυλίων 
σχηματιζομένων έκ δίς έλισσομένου περί τον δάκτυλον όφεως, φέροντος επίσης δύο 
κεφαλάς αντί ουράς καί κεφα?ιής (είκ. 13). Ό δακτύλιος τοΰ τύπου τούτου προσφέρε- 
ται εις τινας περιοχάς τής Κρήτης υπό τοΰ μνηστήρος κατά την πρώτην έπίσκεψίν του 
είς την μελλόνυμφον ι.

Ό κ. F. Chapouthier, είς τον όποιον είχον δείξει τώ 1939 τον χρυσοΰν δακτύλιον 
είς την Κρήτην, κατά την τελευταίαν διαμονήν του είς τάς ’Αθήνας μοΰ έζήτησε νά 
φωτογραφήση τούτον, διότι τό αυτό θέμα εύρεν επί Μινωϊκοΰ μνημείου.

Περί τών λοιπών στοιχείων τοΰ κεντήματος1 2 (λυράρηδων, χορευτριών καί λοι
πών) πραγματεύομαι λεπτομερώς είς ειδικήν μελέ
την μου περί τών Κρητικών κεντημάτων τοΰ Μου
σείου Κοσμητικών Τεχνών, μέλλουσαν νά δημο- 
σιευθή προσεχώς.

Έν όλίγοις προσθέτω ότι τά πλεϊστα τών 
θεμάτων ανάγονται είς άρχαιοτάτας παραδόσεις 
περί τών στοιχειωμένων δένδρων καί τών συνδεο- 
μένων μετ’ αυτών προλήψεων δηλουσών την μα- 
κροβιότητα τών θεμάτων.

Εξαιρετικόν ενδιαφέρον από τής αυτής άπό- 
ψεως παρουσιάζουν καί κεντήματά τινα τής ’Ηπεί
ρου, είς τά όποια παρατηρούνται συναφή στοιχεία 
προερχόμενα κατά πάσαν πιθανότητα έκ μακράς 
παραδόσεως.

1) Τό ύπ’ άρ. 2206 κέντημα τού Μουσείου 
Κοσμητικών Τεχνών είναι άξιόλογον διά τον κυ
κλικόν περίπου σχηματισμόν τών έκ τής προχοΐδος 
έξερχομένων μετά μακρών μίσχων άνθέων, τά όποια 
ραμφίζουσι πτηνά, έν φ έπΐ τής κορυφής τοΰ κατακορύφου στελέχους ΐσταται ανδρική 
μορφή κατά μέτωπον (είκ. 14). Ή σχετική όμοιότης τοΰ θέματος προς τά προηγούμενα 
είναι απαραγνώριστος καί κατά πάσαν πιθανότητα άπηχεΐ τήν αυτήν παράδοσιν έν 
έξελίξει.

Ανατολικήν έπίδρασιν δηλοΰσι τά δύο άντωπά παγώνια εκατέρωθεν τής 
προχοΐδος.

2) Τό τής είκ. 15 κέντημα ανήκει είς τό Μουσεϊον Μπενάκη καί παριστά γάμον3.

Είκ. 14. ’Ηπειρωτικόν κέντημα μετά 
μορφής δενδρίτιδος.

1 Τό Μουσεϊον Κοσμητικών Τεχνών έχει πέντε 
όμοιου τύπου τόν ύπ’ άρ. 2351 χρυσοϋν, τόν ύπ’ άρ. 2352 
έπίχρυσον καί τούς ύπ’ άρ. 2353, 2353α καί 2354 άργυ- 
ροΰς. Όμοιος δακτύλιος ύπάρχει καί είς τήν συλλογήν 
τής κ. Έλ. Σταθάτου, άγνωστου προελεύσεως. Είς τήν 
αυτήν συλλογήν περιλαμβάνονται καί άλλα κοσμήματα 
παρεμφερή, 1 ένώτιον έκ Θεσσαλονίκης καί 7 βραχιό
λια άργυρά έ| Όλύνθου.

2 Τά ανωτέρω θέματα περιλαμβάνονται μεταξύ

άλλων (πτερωτών όφεων κλπ.) είς τά περίφημα άμφια 
τών Άρχανών, κώμης πλησίον τοΰ Ηρακλείου τής Κρή
της, καί τινα τούτων είς Κρητικόν κέντημα τής συλλο
γής τής κ. Ελένης Σταθάτου.

3 Ίδ. ’Αγγελικής Χατζή μιχάλη, Μεσογειακά καί. 
’Εγγύς ’Ανατολής κεντήματα. Τά Ελληνικά κεντήματα. 
"Ηπειρος, Σκΰρος έν Byzantinisch - neugriechische 
Jahrbiicher, τόμ. IB'. 1936. άνάτυπον σελ. 9, όπου ή 
περιγραφή τών προσώπων τής γαμήλιου πομπής.

12
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Τό άπό τής ήμετέρας α.3χότ|)εοος ενδιαφέρον σημεΐον είναι τό προς αριστερά άνθοφόρον 
άγγεΐον, τοΰ όποιου οί δύο μεγα?αίτεροι εξωτερικοί μετ’ άνθέων βλαστοί κυρτοΰνται

Εϊκ. 15 Γάμος επί Ηπειρωτικού κεντήματος.

ελαφρώς προς τα έσω καί επί τών σχη ματ ιζο μενών εκ τούτων καί τοΰ κατακορύφου 
κεντρικού άνθους κενών είκονίζεται άνά έν άνθρωποκέφαλον πτηνόν με την κεφαλήν 
κατ’ ενώπιον (είκ. 16).

Είκ. 16. ’Ηπειρωτικόν κέντημα μετ’ άνθρωποκεφάλων πτηνών (λεπτομέρεια τής είκ. 15).

Τά τερατώδη πτηνά παρίστανται εις πάσας τάς απεικονίσεις τής γαμήλιου πομ
πής τών ’Ηπειρωτικών κεντημάτων, τάς όποιας έχω ύπ’ όψει, δεν αποκλείεται λοιπόν
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ή εκδοχή ότι έχουν συμβολικήν σημασίαν συνδεομένην μετά μυθικής τίνος παραδόσεως 
υπόστασης τάς κατά τόπους και χρόνους επιδράσεις Κ

Ό καθηγητής Ά. Ξυγγόπουλος, έξετάσας τό θέμα επί διαφόρων μνημείων, άπέδει- 
ξεν ότι τό πρότυπον τούτου ανευρίσκεται εις τήν Μουσουλμανικήν τέχνην τής Περσίας 
καί τής Μεσοποταμίας, φαίνεται δε ότι έσχετίζετο προς τάς περί Παραδείσου μουσουλ
μανικός παραδόσεις1 2. Τούτο δΰναταί τις νά συμπεράνη εκ διαφόρων παραστάσεων 
κυρίως όμως εκ Περσικής είκόνος, άποκειμένης είς τό Εθνογραφικόν Μουσεΐον τού 
’Άμστερδαμ, όπου τό άνθρωποκέφαλον πτηνόν είκονίζεται καθήμενον επί τού Κορανίου 
μνημονευομένου Λωτοΰ (ιερού προφανώς δένδρου) εν τω μέσω είκόνος παριστώσης τον 
Μωάμεθ εν τω Παραδείσιο μετά τών συγγενών του 3. Είς τήν δοξασίαν ταΰτην δέον 
ν’ άποδοθή καί ή μεγίστη διάδοσις τής παραστάσεως παραληφθείσης καί υπό τής 
Βυζαντινής τέχνης.

Ποιος όμως ό λόγος τής άπεικονίσεως τού άνθρωποκεφάλου πτηνού πάντοτε είς 
τήν γαμήλιον πομπήν καθημένου επί κλάδων; Ελλείψει μαρτυρίων είναι δΰσκολον 
νά άποφανθή τις περί τής σημασίας αυτού.

Έκ τών ανωτέρω διαπιστούται ότι τά θέματα τών Κρητικών κυρίως, αλλά καί 
τών Ηπειρωτικών κεντημάτων έχουσι ποιάν τινα συγγένειαν προς τά ιερά δένδρα 
ή άνΰη καί δεν είναι άπίθανον ότι πρόκειται περί συνεχείας τών λαϊκών παραδόσεων 
υπό διαφόρους επιδράσεις.

’Ασφαλώς τόσα χαρακτηριστικά σημεία όμοιότητος δεν είναι δυνατόν νά είναι 
τυχαία. ’Αναμφισβήτητος έ'χομεν έπιβίωσιν παλαιοτάτων παραδόσεων καί δοξασιών είς 
τάς λαϊκάς προλήψεις καί δεισιδαιμονίας περί τών στοιχειωμένων δένδρων καί τών 
ένοικοΰντων εν αύτοΐς μεταφυσικών όντων.

Είς έπιβεβαίωσιν τών ανωτέρω έρχονται καί αί μέχρι σήμερον σφζόμεναι αρχαιό
τατοι δοξασίαι περί τής προφυλακτικής δυνάμεως κατά τού βασκάνου οφθαλμού καί 
αποτροπής από τού κακού διαφόρων φυτών, βολβών καί καρπών.

Έκ τούτων αναφέρω προχείρως τον θάλλοντα βολβόν τής σκίλλης (σκιλλοκρόμ- 
μυδο), τον όποιον καί σήμερον άναρτώσιν από τού ανωφλιού τής θύρας ή ρίπτουσιν 
επί τής στέγης τών οικιών τήν παραμονήν τού Νέου έτους4, τό σκόροδον (σκόρδα στά 
μάτια του) καί άλλα 5.

ΑΝΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

1 A. J. Β. Wace, Mediterranean and Near Eas
tern Embroideries. London, 1935 Plates II άρ. 13, 
πίν. XIX καί Text. I, σελ. 49. Δύο τοΰ αυτού θέματος 
ηπειρωτικά κεντήματα εύρίσκονται καί είς τήν συλλο
γήν τής κ. Έλ. Σταθάτου·

2 Άνδρ· Ξυγγοπούλου, Πήλινον Βυζαντινόν θυμια-

τήριον έν Άρχ. Έφ. 1930 σελ. 130, όπου καί αί σχετι
κά! παραπομπαί καί εικόνες.

3 Άνδρ. Ξυγγοπούλου, ενΊΓ άν. σελ. 133.
4 Ίδ. I. Σβορώνου. Ή σκίλλα. Λαογραφία τόμ. 7ος 

1923, σελ. 157.
5 Harrison, Prolegomena σελ. 79 καί εξ.
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