
Είκ. 1. Μιθραϊκή πομπή επί υφάσματος έξ Αίγυπτου.

ΜΙΘΡΑ'ΓΚΗ ΠΟΜΠΗ

ΥΠΟ ΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Έν τφ Μουσείω Μπενάκη, ύπ’άριθ. 7001, άπόκειται περιελθόν αύτω έξ αγοράς 
τεμάχιον κεντήματος διά πολύχρωμων μάλλινων κα'ι μετάξινων νημάτων έπ'ι λευκού 
βαμβακερού υφάσματος προερχόμενον εκ τάφου τής Αίγυπτου των μ. X. χρόνων.

Χρώματα: λευκόν, μελανόν, ερυθρόν, άνοικτόν καί βαθύ κυανοΰν, πράσινον, κίτρι- 
νον, λευκορρόδινον, σιτόχρουν.

Τό σωζόμενον είναι τμήμα παραστάσεως δυστυχώς ελλιπούς καί λίαν έφθαρμένης 
(είκ. υ· Έκ τής όλης συνθέσεως σώζονται δΰο τεμάχια (0,38X0,395 μ. καί 0,08X0,09 μ.) 
προσκεκολλημένα νΰν επί χαρτονιού. Τό μεγαλΰτερον διαιρείται εις δύο οριζόντιας 
ζώνας, την ά'νω πλαισιοΰσαν (πλ. 0,095 μ.), κοσμουμένην υπό δΰο επαλλήλων σειρών 
έφαπτομένων κύκλων κεντημένων διά λευκοΰ χρώματος επί μελανού βάθους καί τμήμα 
τής πλατυτέρας — προφανώς μεσαίας — ζώνης (πλ. 0,275 μ.), έπί τής οποίας είκονίζε-
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ται τό κΰριον θέμα. Ή επί τοΰ μικρότερου τεμαχίου κάτω δεξιά ανδρική μορφή δεν 
εύρίσκεται έν τή επί τοΰ καινουργούς υφάσματος οικεία θέσει.

Έπ'ι τοΰ μεγαλυτέρου τεμαχίου είκονίζονται τρεις άνδρικα'ι μ,ορφαί βαίνουσαι 
προς δεξιά (παρένϋ\ πίν. 1):

1) Ή έν τώ μέσω, εκ τής δποίας έ'χουσιν αποκοπή ή κεφαλή και τά κάτω άκρα 
από τών γονάτων περίπου, μεγαλυτέρων διαστάσεων τών συνεικονιζομένων, παριστά 
προφανώς ηγεμόνα, ως δηλοΰται εκ τής μεγαλοπρεπούς στάσεως καί τής επιβλητικής 
χειρονομίας. Έχει τον κορμόν κατ’ ενώπιον καί προτείνει τάς χεΐρας δεξιά κατά δΰο 
διαφόρους διευθύνσεις· ή ύψηλότερον είκονιζομένη δεξιά εκτείνεται πλαγίως προ τοΰ 
στήθους χαλαρώς σχηματίζουσα άμβλεΐαν γωνίαν, ή δε άκρα χεΙρ έχει συνημμένους 
τούς δακτύλους, από τών οποίων άποσπάται ό άντίχειρ (χειρονομία σεβίζοντος;). 
Ό βραχίων τής αριστερός κατέρχεται παραλλήλως τοΰ κορμού μέχρι τοΰ άγκώνος και 
κάμπτεται είς ορθήν γωνίαν, τής δ’ άκρας χειρός ό άντίχειρ στρέφεται προς τήν παλά
μην και τούς ανοικτούς δακτύλους. Ή διάθεσις τών δακτύλων είναι ως νά έκράτει 
άντικείμενόν τι, αλλά τούτο ώς εκ τής φθοράς τοΰ υφάσματος, δεν δύναται πλέον νά 
έξακριβωύή.

Ό σχηματισμός τοΰ σώματος από τής όσφύος και κάτω και ή μικρά προεξοχή τοΰ 
ενδύματος όπισθεν έμφανίζουσι τον ηγεμόνα καθήμενον πλαγίως, ιππαστί. ’Ίχνη ίππου 
δεν σώζονται, δεν είναι όμως άπίθανον τό παραπλεύρως τής κνήμης τρίφυλλον και 
τό φύλλον νά είναι κοσμήματα τοΰ έφιππίου.

Ή μορφή φορεϊ σιτόχρωμον βραχύν χειριδωτόν χιτώνα, έζωσμένον κα'ι κοσμού- 
μενον έπ'ι τοΰ στήθους κα'ι κατά μήκος τών χειριδών υπό κυανών κύκλων δύο μεγεθών 
περιγραφομένων και συνδεομένων άνά δύο υπό ερυθρός γραμμής. Εις τον ποδόγυρον, 
τό κάτω άκρον τών χειριδών καί υπό τήν μασχάλην όριζοντίως υπάρχει μελανή παρυφή 
μετά σιτοχρώμων κύκλων, πλαισιουμένη άνω καί κάτω υπό έρυθρός γραμμής. Ή παρυφή 
τοΰ λαιμού είναι ερυθρά καί κοσμείται υπό διπ?ιής σειράς σιτοχρώμων κύκλων όμοια 
προς ταύτην είναι καί ή εκ τοΰ αριστερού ώμου τοΰ ήγεμόνος κατερχομένη πλαγίως 
επί τοΰ στήθους. Οί επί τών ώμων κυκλίσκοι είναι άσχετοι προς τον χιτώνα, ώς κατω
τέρω. Ή ζώνη είναι όμοια προς τον ποδόγυρον- τό είς τό μέσον της έμπροσθεν ερυ
θρόν ορθογώνιον—περικλεΐον πράσινον κύκλον—πιθανώς παριστά μεταλλικήν πόρπην.

Κάτω δεξιά, προ τοΰ γόνατος καί κατά μήκος τής κνήμης, σώζεται τμήμα τοΰ υπό 
τον χιτώνα ενδύματος φέροντος φυλλοειδές κόσμημα καί επ’ αύτοΰ κύκλους όμοιους 
προς τούς τοΰ χιτώνος, υπόλοιπον τών διακόσμων πλατειών άναξυρίδων. ’Αριστερά 
είκονίζεται τρίφυλλον καί παρ’αυτό δεξιά — φθαρέντος τοΰ κεντήματος — σχεδίασμα 
φύλλου- άμφότερα ώς εκ τοΰ έλλιποΰς τοΰ υφάσματος είναι δύσκολον νά όρισθή μετά 
θετικότητος πού άνήκον" πιθανώς, ώς εΐπομεν ανωτέρω, είναι λείψανόν τοΰ διακόσμου 
έφιππίου ή έπανωσκεπίου.

’Επί τοΰ δεξιού ισχίου τοΰ ήγεμόνος είναι άνηρτημένη διά κυανού τελαμώνος 
φαρέτρα έρυθρά είς τήν κορυφήν μέ κυανός γραμμικάς διακοσμήσεις καί πράσινη 
κάτω, κοσμουμένη δι’ έλικοειδοΰς σιτοχρώμου κλαδίσκου περιγραφομένου δι’έρυθροΰ. 
Τά έπί τών νώτων αύτοΰ δύο άκρα πτυχουμένου κυανόΰ υφάσματος πλαισιουμένου
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δι’ ερυθρού, σιτοχρώμου καί μελανού είναι υπόλειμμα τών καταπιπτόντων άκρων τοΰ 
καλύμματος τής κεφαλής.

2) Ή όπισθεν τοΰ ήγεμόνος ολόσωμος ανδρική μορφή, εχουσα τό σώμα έστραμ- 
μένον ελαφρώς προς δεξιά καί την κεφαλήν κατά κρόταφον καί προς τά άνω, στηρίζε
ται επί τοΰ πατοϋντος επί τοΰ εδάφους δεξιού ποδός της καί προβάλλει τον καμπτόμε- 
νον αριστερόν, άποκρυπτόμενον έν μέρει υπό τής βάσεως τοΰ προ αύτοΰ είκονιζομένου 
δίσκου. Ή μορφή φέρει εφαρμοστόν χειριδωτόν, ανοικτού κυανού χρίσματος, επενδυ
τήν, έζωσμένον καί φέροντα άπό τής όσφΰος καί κάτω σχισμήν διαγράφουσαν εκατέ
ρωθεν συμμετρικώς καμπύλην, τής οποίας τά άκρα άπολήγουσιν εις οξύ. Τό κέντημα 
είναι έφθαρμένον επί τού σημείου τούτου, διακρίνεται όμως σαφώς τό σχήμά του έκ 
τού διά μελάνης σχεδιάσματος επί τού υφάσματος. Ό επενδυτής κοσμείται υπό διάχυτων 
διφύλλων, συνημμένων επί μικρού κύκλου, κίτρινων άνθέων περιγραφομένων δι’ερυ
θρού. Τά άνθη ΰπεράνω τής ζώνης στρέφονται προς τά άνω καί κάτωθεν ταύτης προς 
τά κάτω. Ή εις τό άνοιγμα τού λαιμού κυκλική παρυφή φέρει έφαπτομένους μικρούς 
κίτρινους κύκλους περιγραφομένους δι’ ερυθρού. Παρεμφερής είναι καί ό διάκοσμος 
τής ζώνης. 'Υπό τον έπενδύτην φαίνονται αί βαθέως κυανού χρώματος περισκελίδες, 
κατερχόμεναι ολίγον κατωτέρω τού γόνατος καί τά υψηλά μελανά υποδήματα.

Τά χαρακτηριστικά τού λευκορροδίνου, άνευ ούδεμιάς φωτοσκιάσεως, προσώπου 
είναι γραμμικά καί ό έχων τήν διεύθυνσιν προς τά άνω επί τού έν κατατομή προσώπου 
οφθαλμός είκονίζεται άνευ προοπτικής βραχύνσεως. Ή ρίς είναι γρυπή καί μεγάλη. 
Τό οξύ καί προς τά άνω στρεφόμενον γένειον είναι μελανόν, καθώς καί ή σχηματιζο- 
μένη εις όγκον όπισθεν τού κρανίου βραχεία κόμη.

Ή μορφή φέρει μελανόν ήμισφαιρικόν σκούφον, τοΰ οποίου τήν βάσιν περιβάλ
λει λευκή ταινία προσδενομένη επί τού αΰχένος, καί εχουσα τά άκρα καταπίπτοντα καί 
άνεμιζόμενα επί τής ράχεως τού άνδρός.

Ό προ τής μορφής δίσκος στηρίζεται επί στύλου μετά πρισματικής βάσεως, τής 
όποιας παρίστανται μετά τίνος προοπτικής αί δύο πλευραί. Έπί μεν τής δεξιάς τούτων 
άνω παρατηρούνται δύο σιτόχρωμα τετραγωνίδια (πλίνθοι;) κάτωθεν δέ τούτων έπί 
πρασίνου βάθους όκτάφυλλος ρόδαξ (φύλλα σιτόχρωμα έναλλασσόμενα προς ερυθρά), 
έπί δέ τής αριστερός συγγενές κόσμημα άνευ τών τετραγωνιδίων. Ό κίων άνω μέν 
φέρει έγκάρσιον έπίθημα, κάτω δέ ζεύγος συμμετρικώς έσχηματισμένων πτερύγων, τών 
όποιων τά μέν ακραία μεγάλα σιτόχρωμα πτερά χωρίζονται δι’ έρυθρού περιγράμμα
τος καί στρέφονται προς τά άνω διαγράφοντα καμπύ?ιην, τά δέ πτίλα είναι πράσινα καί 
χωρίζονται άπό τών ακραίων πτερών διά σειράς μικρών έρυθρών κύκλων. Ό δίσκος 
κοσμείται υπό δεκαεξαφύλλου ρόδακος. Τό μέσον έκάστου φύλλου είναι ανοικτόν κυα- 
νούν καί περιγράφεται υπό ροδίνου σιτοχρώμου καί μελανού. Ή περιφέρεια τού κύκλου, 
άποτελουμένη έκ μικρών σιτοχρώμων κυκλίσκων ένουμένων διά γραμμής, διακόπτεται 
άνω μέν κατά τήν κατακόρυφον διάμετρον, δεξιά δέ κατά τήν όριζοντίαν, υπό φυλλο
ειδών κοσμημάτων. Ό ρόδαξ είκονίζεται διάτρητος καί έπί τών σχηματιζομένων κενών 
έκ τών φύλλων τοΰ ρόδακος καί τής περιφερείας τού κύκλου διακρίνονται τό έρυθρόν 
έδαφος τής όλης παραστάσεως καί ή προτεταμένη εις τό ύψος περίπου τού ώμου καί
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όπισθεν τοϋ δίσκου αριστερά χειρ τοΰ άνδρός- ή δεξιά του εκτείνεται προ τοΰ δίσκου και 
άπτεται τής περιφερείας του κατά τρόπον τοιοΰτον, ώς εάν έπρόκειτο νά δώση εις τον 
δίσκον περιστροφικήν κίνησιν. Ή στάσις τοΰ άνδρός και ό τρόπος καθ’ όν κρατεί τον 
δίσκον δι’ άμφοτέρων τών χειρών του είναι ασφαλώς ένδειξις τής προσπάθειας του 
ταύτης. Και όμολογουμένως ή προσπάθεια αυτή άπεδόθη έπιτυχώς διά τής όλης στά
σεως τοΰ άνδρός.

3) Ή προ τοΰ βασιλέως άνδρική μορφή, μικρότερων διαστάσεων τών δύο άλλων, 
σφζεται μέχρι τής όσφΰος. Βαίνει επίσης προς δεξιά, κάμπτει τήν δεξιάν αυτής προ 
τοΰ στήθους, διά δε τής άριστεράς κρατεί άντικείμενόν τι άκαθόριστόν πως ώς έκ τής 
φθοράς τοΰ υφάσματος· κατά πάσαν πιθανότητα πρόκειται περί τόξου. Φέρει επενδυτήν 
εφαρμοστόν κυανοΰν μετ’ερυθρών έλλειψοειδών κοσμημάτων κα'ι σιτόχρωμον άκό- 
σμητον παρυφήν είς τό άνοιγμα τοΰ λαιμοΰ και όμοίαν εις τό κάτω άκρον τών χειρι
δών. Έκ τής ζώνης σφζεται μία σειρά έρυθροΰ πλοχμοΰ. Ή κόμη τοΰ άνδρός, ό μύσταξ 
καί τό γένειον είναι μελανά. Ό οφθαλμός παρίσταται άνευ προοπτικής, βραχύνσεως, 
κατ’ενώπιον, καταλαμβάνει δε σχεδόν τό όλον πλάτος τοΰ εν κατατομή είκονιζομένου 
προσώπου. Έπί τής κεφαλής φέρει ήμισφαιρικόν σιτόχρωμον σκοΰφον τήν βάσιν καί 
τούτου περιβάλλει έπίμηκες ύφασμα πτυχούμενον περί τήν κεφαλήν καί δενόμενον 
όπισθεν τοΰ κρανίου, έπί τοΰ αύχένος, είς κόμβον, έχον δε τά πλατέα άκρα του κατα- 
πίπτοντα έπί τών νώτων τοΰ άνδρός.

4) Ή έπί τοΰ μικροτέρου τεμαχίου κάτω δεξιά άνδρική μορφή παρίσταται καθη- 
μένη προς δεξιά καί έχουσα τήν κεφαλήν κατά κρόταφον προς άριστερά. Κλίνει αΰτη 
τον κορμόν πλαγίως προς άριστερά, στηρίζουσα δε τήν δεξιάν αυτής έπί τίνος άκαθορί- 
στου άντικειμένου, προτείνει τήν καμπτομένην άπύ τοΰ άγκώνος άριστεράν της όριζον- 
τίως. Φέρει χειριδωτόν χιτώνα χρόιματος σιτοχρώμου κοσμούμενον δι’ φοειδών σχε
δίων παρεμφερών προς τά τοΰ έπενδύτου τής τρίτης μορφής. Καί ό έπενδύτης οΰτος 
είκονίζεται άνοικτός έμπροσθεν άπό τής όσφύος καί κάτω, ώς φαίνεται έκ τής μελανής 
όριζοντίας γραμμής καί έκ τών διαφόρου διευθύνσεως ραφών έπί τών δύο έμπροσθίων 
φύλλων τούτου. Ή παρυφή τοΰ λαιμοΰ καί ή ζώνη κοσμοΰνται διά μικρών κύκλων 
χρώματος κυανού περιγραφομένων υπό έρυθροΰ.

Πάσαι αί μορφαί περιγράφονται διά μελανού χρώματος καί αί λεπτομέρειαι τών 
κοσμημάτων διά διαφόρων χρωμάτων. Τό σφζόμενον κέντημα εις τινα σημεία τοΰ 
βάθους καί ίχνη ραφών έπί τοΰ λοιπού διαπιστοΰσιν ότι τό ύφασμα ήτο όλοκέντητον, 
ότι δέ τής μεν κάτω πλατείας ζώνης τό βάθος ήτο κεντημένον δι’ έρυθροΰ χρώματος, τής 
δε άνω διά μελανοΰ, άναδεικνύοντος διά τής άντιθέσεως τών χρωμάτων καί τής άπλό- 
τητος τοΰ σχεδίου τών έπαλλήλων σιτοχρώμων κύκλων τήν πολυσύνθετον παράστασιν 
τής μεσαίας ζώνης, διότι άναμφιβόλως θά έπλαισιοΰτο αύτη καί κάτω.

Ή παράστασις έχει σχεδιασθή έπί τοΰ υφάσματος έκ προτύπου τεθέντος υπό 
τούτο διά μελάνης, ώς δηλοΰται έκ τής διαχύσεως ταύτης εις τινα σημεία τών γραμ
μών, όπου έχει φθαρή τό κέντημα, ώς λ.χ. είς τό περίγραμμα τής άπό τής κεφαλής τής 
πρώτης προς άριστερά μορφής άνεμιζομένης ταινίας καί τό υπό τήν όσφύν τμήμα τοΰ 
έπενδύτου.
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Ώς έκ τοΰ ακρωτηριασμού τής παραστάσεως και τής φθοράς τοΰ διασωθέντος 
τμήματος είναι δύσκολος, αν μή αδύνατος, ή πλήρης αποκατάστασις καί ή ερμηνεία τοΰ 
θέματος, μοναδικού, καθ’ δσον τουλάχιστον γνωρίζω, επί των γνωστών μνημείων.

Ή εις σειράν παράταξις τών είκονιζομένων προσώπων, αί στάσεις αύτών, ό έπί 
κίονος δίσκος—ηλιακόν σύμβολον κατά πάσαν πιθανότητα, βλ. κατωτέρω—καί τα λοιπά 
στοιχεία τής συνθέσεως δηλοΰσιν ότι πρόκειται περί άναπαραστάσεως θρησκευτικής 
μάλλον ή εις άνάμνησιν νίκης πομπής1, άναλόγου προς τάς άναφερομένας υπό τών 
πηγών καί είκονιζομένας έπί μνημείων διαφόρων λαών αναπαραστάσεις εορτών, τελου
μένων συμφώνως προς τάς δοξασίας, τάς παραδόσεις καί τά έπικρατοϋντα κατά τύπους 
καί χρόνους καθιερωμένα έθιμα καί ενδύματα ακόμη1 2.

Πάντα τά στοιχεία τής υπό έξέτασιν παραστάσεως ούσιωδώς διαφέρουσι τών 
παρατηρουμένων έπί τών έξ Αιγυπτιακών τάφων υφασμάτων, ούδεμίαν έχόντων σχέσιν 
προς τά κυριαρχούντο κατά τούς πρώτους αιώνας τού χριστιανισμού ελληνιστικά 
θέματα, τά όποια έξακολουθούν — ήλλοιωμένα βεβαίως—καί κατά τούς μετέπειτα 
χρόνους- ούδέ προς τά μεταγενέστερα, έν οΐς θέματά τινα καί ή τεχνοτροπία τής Φα
ραωνικής Αίγύπτου έμφανίζονται έκ νέου εις την τέχνην, συγγενεύουσιν άλλ’ούδέ καί 
εις την μεταχριστιανικήν Συρίαν, μετά τής οποίας ή Αίγυπτος εύρίσκετο εις στενάς 
σχέσεις καί μάλιστα από άρχαιοτάτων χρόνων δυνάμεθα νά εύρωμεν παρεμφερή στοι
χεία έξηγούντα την υπό έξέτασιν παράστασιν.

Αί λεπτομέρειαι τής συνθέσεως ενθυμίζουν εικονικά μνημεία τών Σασσανιδών, 
κληρονόμων διά τών Άχαιμενιδών καί τών Άρσακιδών τών Θρησκευτικών παραδό
σεων καί τού πολιτισμού τών άρχαιοτέρων κατοίκων τής Μεσοποταμίας, προς τούτοις 
όμως καί τών Θρησκευτικών δοξασιών, εορτών, τύπων καί συμβόλων τής λατρείας τών 
’Ιρανικών λαών3 έπίσης με άρχαιότατον πολιτισμόν, ώς διαπιστούται έκ τών προϊστο
ρικών ευρημάτων.

1 Θριαμβευτικήν πομπήν Σασσανίδου βασιλέως διά τάς 
νίκας του εναντίον τοΰ βασιλέως τοΰ Βυζαντίου (προφα
νώς τοΰ Χοσρόου εναντίον τοΰ Ηρακλείου) νομίζει τήν 
παράστασιν, άνευ άδειας περιγραφών αυτήν, ό Lamm 

Cotton in Mediaeval Textiles of the Near East (1937) 
σ· 89.

2 Ίδέ προχείρως Perrot et Chiptez Histoire de 
l’art τόμ. 1°?, είκ. 172, σ. 267 έπί Φαραωνικού μνημείου, 
τόμ. 2°?, είκ. 313, σ· 648 έπί Μεσοποταμιακοΰ, L. Dela- 
porte La Mesopotamie (1923), είκ. 41, σ. 277. Πρβ. τήν 
Παναθηναϊκήν πομπήν έπί τής ζφφόρου τοΰ Παρθενώ- 
νος, τήν τοΰ άγ. Βιταλίου τής Ραβέννης κ. ά. ’Ανάλογοι 
τελούνται καί σήμερον ώς είναι λ.χ. ή τής ’Ορθοδό
ξου Εκκλησίας έκφορά τοΰ ’Επιταφίου τήν Μ. Παρα
σκευήν, αί λιτανεΐαι διά τήν ξηρασίαν, τάς επιδημίας κ.ά.

3 Τό Σασσανιδικόν Κράτος ίδρυθέν κατά τάς άρχάςτοϋ 
τρίτου μ. X. αίώνος άνέπτυξεν, ώς γνωστόν, άξιόλογον 
πολιτισμόν άνθήσαντα έπί τέσσαρας περίπου αιώνας. Οί 
Σασσανίδαι βασιλείς μετά τήν κατάληψιν τής άρχής 
άναδιωργάνωσαν τό ίερατεΐον καί λαβόντες ώς επικού
ρους εις τό έργον των τούς έν τή διασπορα θεματοφύ-

λακας τών θρησκευτικών καί εθνικών παραδόσεων Μά
γους-ιερείς άνεζωπύρωσαν τό έθνικόν φρόνημα τών 
ΰπ’ αυτού; λαών, συγχωνεύσαντες τάς παραδόσεις καί 
τόν πολιτισμόν τών αρχαιότερων κατοίκων τής Μεσο
ποταμίας (Σουμερίων, Σημιτών, Βαβυλωνίων, ’Ασσυ
ριών κ·ά.) μετά τών ’Ιρανικών δοξασιών καί θεσμίων, 
Christensen L’Empire des Sassanides (1907) σ. 
78 κέ. Ή τέχνη συμφώνως πρός τάς δοξασίας ταύτας 
άπεσκόπει εις τήν δόξαν τοΰ λατρευομένου θεοΰ καί τών 
βασιλέων.

Σπουδαία έν τούτοις ήτο καί ή συμβολή πρός άνά- 
πτυξιν τοΰ Σασσανιδικοΰ πολιτισμοΰ καί τής τέχνης καί 
ή έπικοινωνία καί αί έμπορικαί συναλλαγαί— άμεσοι ή 
έμμεσοι — μετά τών γειτονικών λαών, όπως ή έγκατά- 
στασις —έκουσίως (πρός έκμετάλλευσιν τής τέχνης των) 
ή άκουσίως των (αιχμάλωτοι πολέμου) ειδικευμένων ξέ
νων τεχνιτών έν τή χώρα.

Τό ’Ιράν ύπήρξεν ό συνδετικός κρίκος μεταξύ τής 
’Άπω ’Ανατολής καί τής Δύσεως. Κείμενον μεταξύ τών 
τριών μεγάλων αυτοκρατοριών τής έποχής, τοΰ Βυζαν
τίου, τής Κίνας καί τών ’Ινδιών, υπήρξε τό κέντρον τής
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“Αναμφισβήτητα στοιχεία τής μακράς παραδόσεως και τής συγγένειας, εμφανή 
έκ πρώτης δψεως, είναι ή τεχνοτροπία, αί κομμώσεις και τα ενδύματα τών είκονιζομέ- 
νων προσώπων, προσέτι δε καί τα συμβολικά αντικείμενα.

Κομμώσεις και καλύμματα τής κεφαλής. Ή διευθέτησις τής κόμης καί τοϋ γενείου 
τών είκονιζομένων προσώπων είναι άναμφισβητήτως παρεμφερής προς τήν τών ακο
λούθων τών βασιλέων επί Μεσοποταμιακών μνημείων1. “Ασφαλώς 
καί οί επί τών ώμων τοΰ ήγεμόνος σφζόμενοι, ανεξάρτητοι τών 
παρυφών, κυκλίσκοι είναι υπόλοιπον τών κοχλιοειδώς έλισσομένων 
άκρων τής σχηματιζούσης ευμεγέθη όγκον πλαισιοϋντα τό πρό- 
σωπον μακράς κόμης του (είκ. 2) ίδιαζούσης κομμώσεως τών 
θεών καί τών βασιλέων τών Σασσανιδών2 καί τών Άχαιμενιδών3, 
τών τελευταίων τούτων εις μάλλον συνεσταλμένον όγκον.

Προς Μεσοποταμιακά μνημεία συνάπτεται καί τό διπλοϋν 
κά?αιμμα τής κεφαλής, ό ήμισφαιρικός σκούφος καί ή περί τήν 
βάσιν του έλισσομένη καί καταπίπτουσα εις τα νώτα τών άνδρών 
ταινία4. Τό κάλυμμα τούτο έ'φερον κατά διαφόρους τρόπους 
οί Πέρσαι καί εν γένει οί λαοί τής Ασίας, άλλ’ έποίκιλλε κατά τό σχήμα, τάς διαστά
σεις καί τον τρόπον τοΰ φορεισθαι κατά χώρας καί έποχάς συμφώνως προς τήν κοινω
νικήν θέσιν καί τό υπούργημα τοϋ φοροΰντος5.

Είκ. 2. Νόμισμα τοϋ 
Vahram Ε' (Συλλο
γή τοΰ συγγραφέως' 
Christensen L’l- 
ran sous les Sassa- 
nides σ. 276 είκ. 31).

συναντήσεως τών θρησκευτικών δοξασιών, τής λατρείας, 
τής τέχνης καί τοϋ πολιτισμού τούτων. Κατά τόν Pel- 
liot ή έπίδρασις τοΰ ’Ιράν έξετείνετο πρός άνατολάς 
διά μέσου τοϋ Τουρκεστάν μέχρι τής Κίνας, Cumont 
Les religions orientales (1929) σ. 126, δπου καί αί 
σχετικαί παραπομπαί.

Ό Ιρανικός πολιτισμός καί ή τέχνη έπέδρασαν καί 
έπί τοΰ Βυζαντίου, κυρίως επί τής υφαντικής καί τής 
κεραμεικής. Αί επιδράσεις ήσαν άμοιβαϊαι. Τό ’Ιράν 
παρέλαβε στοιχεία εις τήν γλυπτικήν καί τήν αρχιτε
κτονικήν, άλλά τά απέδωσε μέ τό ανατολικόν πνεΰμα 
καί τήν συνήθη πλουσίαν διακόσμησιν' ίδέ Talbot - 
Rice Byzantine Art (1935) σ. 197 κέ. Διά τοΰ Βυζαν
τίου έκ παραδόσεως μετεδόθησαν Σασσανιδικά στοιχεία 
καί εις τήν νεοελληνικήν λαϊκήν τέχνην. Καί οί καταλύ- 
σαντες τό Κράτος τών Σασσανιδών Άραβες ένεκολπώ- 
θησαν καί μετέδωκαν τόν πολιτισμόν τούτων εις πάσας 
τάς κατακτηθείσας ύπ’ αυτών χώρας μέχρι τής 'Ισπανίας.

1 Ίδέ προχείρως Perrot et Chipiez Histoire de 
1’art, τόμ. 5°s, έγχρ. πίν. XII έναντι σ. 818, είκ. 484, 
485, σ. 822, 823.

2 Πρβ. Christensen L’lran sous les Sassanides 
(1944) είκ. 14, σ. 222 ή κόμη τοΰ πρός δεξιά εφίππου 
Σαπώρ Α', είκ. 17, σ. 226' αυτόθι είκ. 31, σ. 276. 
Herzfeld Am Tor von Asien (1920) πίν. XXIX 
ή κόμη καί τών τριών προσώπων, τοΰ Μίθρα, τοΰ 
Ardashir καί τοΰ Ώρομάσδου. πίν. XXXI αί εικόνες 
Σαπώρ Β’ καί Γ'.

3 Heuzey Histoire du costume dans l’antiquite

classique. Orient, Paris (1935), είκ. 60, σ. 83 είκ. 61) 
σ. 84. Ό συρμός συναντάται υπό διαφόρους σχηματισμούς 
καί εις άλλους λαούς τής ’Εγγύς ’Ανατολής (Χετταίους 
κ.ά.).

Συγγενής διευθέτησις τών άκρων τής κόμης, έξ έπι- 
δράσεως τής ’Ανατολής πλαισιώνει καί τό μέτωπον 
αρχαϊκών 'Ελληνικών αγαλμάτων' ίδέ Perrot et Chi
piez Histoire de Part, τόμ. 8°s, πίν. XI έ'ναντι σ. 472. 
είκ. 233 σ. 464, είκ. 236 σ. 468, είκ. 295 σ. 589' είκ. 304 
σ. 605' είκ. 328, σ· 641. Τοΰ τελευταίου περατοΰνται κο
χλιοειδούς καί τά κάτω άκρα τών βοστρυχωτών πλοκά
μων τής μακράς κόμης' Ν. Κ0ΝΤ0ΛΕ0ΝΤ02 Κοΰροι 
τής Θήρας Άρχ. Έφ. 1948 σ. 13 κέ., δπου καί κλειστά,, 
παραπομπαί.

4 ΞΕΝΟΦ. Κόρου Παιδ. 8.8,13: «είχε δέ (ό Κΰρος) καί 
διάδημα περί τή τιάρφ». ΣτραΒ.734: «Τοΐς ήγεμόσι(τών
Περσών) τιάραι παραπλήσιοι ταΐς τών Μάγων..............
ράκος δέ αινδάνιόν τι περί τή κεφαλή». ΑθΗΝ. 12.536α. 
«Μίτρα χρυσόπαστος έπί τό νώτον φέρουσα τά τελευ
ταία καταβλήματα τών υφασμάτων».

5 Contenau Manuel d’arch. orientale, τόμ. 2°s 
σ. 938. ’Εκ τοΰ καλύμματος τούτου προέρχεται προφα
νώς έκ παραδόσεως καί τό σήμερον έν χρήσει εις τούς 
’Ασιάτας φέσι μετά ή άνευ τοΰ ποικιλοτρόπως έλισσο- 
μένου περί τήν κεφαλήν διαφόρων μεγεθών υφάσματος, 
τοΰ σαρικιού, Heuzey Histoire du costume. L’Orient 
σ. 72.

Έκ τοΰ ’Ιράν παρέλαβον τοΰτο καί οί Βυζαντινοί, 
συνήθεις δέ είναι έπί εικονικών μνημείων τύποι τής φα-
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Τά σωζόμενα άκρα τής καταπιπτούσης ταινίας — τοΰ σινδονίου ράκους — επί τής 
ράχεως τοΰ βασιλέως είναι πλατύτερα1 τών παρατηρούμενων επί των είκονιζομένων 
προσώπων. Δυστυχώς λείπει ή κεφαλή τοΰ βασιλέως καί μετ αυτής ή τιάρα, επειδή δε, 
ώς γίνεται αντιληπτόν καί εκ τών νομισμάτων, τό σχήμά της διέφερεν2 επί τών έκα- 
στοτε βασιλέων τής Περσίας, ή διάσωσίς της θά ΰπεβοήθει εις την μετά τίνος ακρί
βειας χρονολόγησήν τοΰ κεντήματος. Τό περί τον σκοΰψον ύφασμα δεν φέρει ή πρώτη 
έκ δεξιών μορφή, παριστώσα προφανώς άνδρα κατωτέρας κοινωνικής τάξεως.

’Ενδύματα. Τό σχήμα τών ενδυμάτων καί ό διάκοσμος σχετίζεται επίσης προς 
Σασσανιδικά μνημεία. Ή υπό τον τελαμώνα τής φαρέτρας έντονος προεξοχή κάτω αρι
στερά εις τον χιτώνα τοΰ εφίππου βασιλέως δεικνύει ότι ό εφαρμοστός επί τοΰ κορμοΰ 
χιτών έπλατύνετο εις τον ποδόγυρον διά τής προσθήκης τριγωνικοΰ τεμαχίου υφά
σματος, λόξας, εκατέρωθεν έκάστου φύλλου. Τό σχήμα τοΰτο διεσώθη επί αύτουσίων 
χιτώνων εξ Αίγύπτου, προελεύσεως δε Περσικής3.

Οί Σασσανιδικοΐ χιτώνες, όταν δεν φέρουσι την από τής όσφύος περίπου κάτω 
διεύρυνσιν, είναι σχιστοί πλαγίως, ή σχισμή δέ είναι διακεκοσμημένη (είκ. 3) τής 
παρυφής τοΰ ποδογύρου καμπτομένης προς τά άνω 4.

κεωλίδος ή φακιολιού' ίδέ Ebersolt Les arts som- 
ptuaires de Byzance (1923) σ. 126. A. Οραανδου 
Βυζ. Μνημεία τής Καστοριάς Α.Β.Μ.Ε. τόμ. Δ' σ. 144, 
είκ. 102. Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ Παραστάσεις έκ τοΰ μύθου 
τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου επί Βυζαντινών αγγείων ΑΕ τόμ. 
Έκατονταετηρίδος μέρ. 10ν σ. 198 σημ. 5, έ'νθα καί 
σχετικαί παραπομπαί· ’Εκ παραδόσεως διά τοΰ Βυ
ζαντίου διετηρήθη συγγενές διπλοΰν κάλυμμα τής κε
φαλής καί εις νεοελληνικός τινας γυναικείας ενδυμα
σίας (λ. χ. Ηπείρου, Κρήτης κ.ά.).

Τό στέψον τήν κεφαλήν περί τό κυλινδρικόν ή ήμι- 
σφαιρικόν φέαι έπίμηκες ύφασμα προσαρμόζεται άλλοτε 
μέν άνευ τών καταπιπτόντων άκρων ώς λ. χ. έπί τοΰ κα
λύμματος τής κεφαλής τής παλαιός ενδυμασίας τών 
2φακίων καί άλλων περιοχών τής Κρήτης καί τής Ελ
λάδος, άλλοτε δέ μετά τούτων καί μάλιστα μακρών ώς 
λ. χ. τής Άστυπαλαίας.

1 Πρβ. συγγενή αλλά πλατυτέραν καί μετά οριζον
τίων γραμμικών διακοσμήσεων ταινίαν Christensen 
L’lrati είκ. 2 σ. 91, είκ. 29 σ. 257. Huart La Perse 
antique είκ. 18 σ. 119, είκ. 21 σ. 151, είκ. 25 σ. 158.

Σημειωτέον ότι δι’απλής ταινίας—τοΰ στροφίου — 
όπως περίπου τής πρώτης έξ αριστερών μορφής, άλλ’ 
'άνευ τοΰ σκούφου, έστέφοντο καί εις τήν κλασσικήν 
Ελλάδα οί έκτελοΰντες άνωτέραν τινά θρησκευτικήν 
λειτουργίαν εις τινας τελετάς' ίδέ Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΙΟΤΗ 
Έλευσινιακή δαδουχία έν ΑΕ τόμ. Έκατονταετηρίδος 
μέρ. 10ν (1937) είκ. 4 σ. 230. Προσέτι δέ καί οί νικηταί 
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Χριστιανοί στεφανηφόροι- έν Ήμερο- 
λογάρ Μεγάλης Ελλάδος, Άθήναι (1935) σ. 364 κέ.

2 Huart La Perse antique σ. 176. Christen
sen L’Empire des Sassanides σ. 89 κέ. καί πίν. I 

ένθα αί διαφόρων ειδών τιάραι τών Σασσανιδών βασι
λέων. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ L’lran sous les Sassanides σ. 53.

J. de Morgan Evolutions et revolutions numi- 

smatiques έν Melanges Schlumberger τόμ. B' (1924) 
πίν· X έναντι σ. 292 άρ. 33, 34.

3 Wulff - Volbach Spatantike und koptische 
Stoffe άρ. 14243, πίν. 21. Επίσης παρατηρεΐται καί εις 
υπόλοιπον χιτώνος έκ Παλμύρας' ίδέ Pfister Les 
tissus de Palmyre (1934) είκ. 6, σ. 40. Ή λόξα αΰτη 
λείπει από τούς έξ Αιγυπτιακών τάφων χιτώνας τών 
μ. X. χρόνων (περί τοΰ σχήματος καί τής κατασκευής 
τούτων ίδέ ΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Τά Κοπτικά υφά
σματα τοΰ έν Άθήναις Μουσείου Κοσμητικών Τεχνών 
σ. 46), όπως καί από τούς άκολουθοΰντας τήν άρχαίαν 
παράδοσιν τής Βυζαντινής έποχής, ώς δηλοΰται έκ τών 
εικονικών μνημείων, όπου αί πτυχαί καταπίπτουσι κατα- 
κορύφως. Παρατηρεΐται όμως ή λόξα αΰτη πλατυτέρα 
ή στενοτέρα εις υποκάμισα καί έπενδύτας νεοελληνικών 
τινων ένδυμασιών προφανώς έξ ασιατικής έπιδράσεως, 
’ίσως από τής Τουρκοκρατίας.

4 Ο. False Kunstgeschichte derSeidenweberei, 
1921 είκ. 59 -60. Έκ Περσικής έπιδράσεως κατά πάσαν 
πιθανότητα προέρχονται καί αί κατακόρυφοι παρυφαί 
εις τήν ένωσιν τών δύο φύλλων καί εις τούς έξ άνασκα- 
φών τής Αίγύπτου χιτώνας χρονολογούμενους από τοΰ 
4ου μ.Χ. αί. κέ. ώς διακοσμητικόν στοιχεΐον τοΰ ποδο
γύρου καίτοι δέν είναι σχιστοί' ίδέ Wulff - Volbach 

Spatantike und koptische Stoffe άρ. 15076 πίν. 9Γ 
Αννης Αποστολάκη ένθ' άν. είκ. 66, σ. 103.

Αί κατακόρυφοι πολλαπλασιάζονται εις τήν Βυζαντι
νήν έποχήν έξακολουθοΰν δέ έκ Βυζαντινής παραδό
σεως κοσμοΰσαι καί νεοελληνικά τινα γυναικεία υποκά
μισα, ώς λ.χ. τά ύπ’άρ. 66 τής Νισύρου καί τά ύπ’ άρ. 10 
καί 259 τής Τανάγρας τοΰ Μουσείου Κοσμητικών Τεχνών 
καί άλλων έλληνικών περιοχών ίδέ Αννης Αποςτο- 
ΛΑΚΗ έ'.ά. σ. 50 ένθα καί σχετικαί παραπομπαί.
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Χαρακτηριστικός είναι και ο διάκοσμος τοΰ χιτώνος. Ή έκ τοΰ αριστερού ώμου 
φερομενη λοξώς έπι τοΰ στήθους ερυθρά παρυφή μετά διπλής σειράς έφαπτομένων

Είκ. 3. Έκ των γλυπτών τοΰ σπηλαίου τοΰ Χοσρόου έν 
Taq-i-Bostan (Ο. ν. Falke Kunstgeschichte der 

Seidenweberei (1921) είκ. 60).

Είκ. 4. Φιάλη αργυρά έκ Klimova έν Ermitage 
(Christensen L’lran σ. 177 είκ. 8).

Είκ. 5. ’Αργυρά Σασσανιδική φιάλη ένΛένινγκραδ (Falke είκ. 22)

λευκών κύκλων είχεν αντίστοιχον, ώς μαρτυρεΐται έκ τών εικονικών μνημείων1, καί έπι

1 Herzfeld Am Tor von Asien, πίν. XIX ό χι- F. Sarre Die Knnst des alten Persien, πίν. 106,
τών Χοσρόου B' έπι νομίσματος, πίν. XXXII, LIII. 107, 108. Christensen L’lran sous les Sassanides
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τής αριστερός πλευράς άποκρυπτομένης επί τοΰ προκειμένου υπό τής προτεταμένης 
ομωνύμου χειρός. Άμφότεραι αί παρυφαί συνήπτοντο προ τοΰ στέρνου μετά τής διερ- 
χομένης υπό τάς μασχάλας όριζοντίας μελανής με απλήν σειράν κύκλων (πρβ. είκ. 4 
(χιτών τής επί τής κορυφής μορφής) και είκ. 5).

Οί μικροί κύκλοι των παρυφών, χαρακτηριστικόν τής τέχνης των Σασσανιδών 
δηλοΰσι πολυτίμους λίθους, πολυτελείας παρατηρουμένης, εξ έπιδράσεως Σασσανιδικής, 
κα'ι εις τά Βυζαντινά ενδύματα αύτοκρατόρων, βασιλισσών και προσώπων τής ακολου
θίας των 2.

Τό έκ δύο κυκλίσκων συνδεομένων δι’ ευθείας κόσμημα τοΰ χιτώνος τοΰ βασι- 
λέως πιθανώς απομιμείται επίσης μαργαρίτας. Ό Christensen3 εν τή περιγραφή τοΰ 
χιτώνος Χοσρόου Β' επί τοΰ αναγλύφου τοΰ Taq - i - Bostan αναφέρει δτι «le dessin 
de l’etoffe de l’habit irnite des perles en forme de gouttes tombantes attachees par un 
anneau», άνάλογον δέ τι ίσως παριστα και τό κόσμημα τοΰ ύπό έξέτασιν χιτώνος.

Ή ζώνη είναι συνήθης καί εις την ανατολήν καί εις την δύσιν, άλλ’ ή κόσμησις 
διά πολυτίμων λίθων είναι συνήθεια ασιατική. Την πόρπην κατά τον Προκόπιον έ'φε- 
ρον οί βασιλείς καί έκεΐνοι, τούς οποίους ό βασιλεύς είχε τιμήσει4.

Ό εφαρμοστός έπενδύτης τοΰ όπισθεν τοΰ βασιλέως άνδρός είκονίζεται ανοικτός 
έμπροσθεν άπό τής όσφύος καί κάτω, καμπυλοΰται δέ εκατέρωθεν εν εΐδει «φράκου». 
Τό σχήμα τοΰτο τοΰ έπενδύτου παρατηρείται καί εις μνημεία τών Άχαιμενιδών5, αλλά 
καί επί χριστιανικών θεμάτων λ.χ. έν τή Γεννήσει φερόμενον ύπό τών Μάγων βασι
λέων, ώς Περσικής καταγωγής6. Τά δίφυλλα κοσμήματα τοΰ ύπό έξέτασιν έπενδύτου 
πιθανώς είναι σύμβολον τοΰ αξιώματος τοΰ άνδρός7.

Ό έπενδύτης τής τετάρτης, τής καθημένης, μορφής ασφαλώς ήτο ανοικτός καθ’

είκ. 8 σ. 177, είκ. 25 σ. 252, είκ. 48 σ. 479. Smyrnov 

L’argenterie orientale πίν. XXVIII, XXXI, XXXII, 
δπου ώς έκ τής άπεικονίσεως τών ηγεμόνων κατ’ ενώ
πιον ό διάκοσμος παρίσταται ώς ήτο έν τή πραγματι- 
κότητι.

1 Seyrig Armes et Costumes Iraniens de Pal- 
myre, Syria τόμ. XVIII (1937) σ. 18 κέ. Περί τοΰ 
πλουσιωτάτου διακόσμου τών ενδυμάτων τών Σασσανι- 
δών βασιλέων ίδέ Christensen L’lran sous les 
Sassanides σ. 472 κέ.

2 Ebersolt Les arts somptuaires de Byzance 
σ. 38. Έκ μακράς παραδόσεως διά τοΰ Βυζαντίου 
προέρχεται προφανώς καί ή συνήθεια τοΰ αύτοΰ διακό
σμου καί εις νεοελληνικάς τινας ένδυμασίας δι’ εύτελε- 
στέρων υλικών. Οϋτω λ. χ. ή ΰπ’ άρ. 2151 ζώνη τοΰ 
Μουσείου Κοσμητικών Τεχνών έκ τής ένδυμασίας Μο
ναστηριού φέρει «σειράν πολύχρωμων χανδρών» ώς 
πλαίσιον εις τό πλατύ ορθογώνιον τοΰ άκρου τών στε
νών πλευρών ένθυμίζον τό τοΰ ταβλιού τής χλαμύδος 
βασιλίσσης έπί έλεφαντοστοΰ τής Φλωρεντίας, Eber- 
SOLT έ.ά. είκ. 11, σ. 40.

3 Christensen L’lran sous les Sassanides σ. 460.
4 Christensen έ.ά. σ. 409.
5 Perrot et Chipiez Histoire de Part τόμ. 5°s 

είκ. 486, σ. 826' Hpoa. 7. 61 «Περί τό σώμα (οί Πέρ- 
σαι) είχον κιθώνας χειριδωτούς ποικίλους λεπίδος σιδη- 
ρέης δψιν ίχθυοειδέος». Περί τών ένδυμάτων τών ύπό 
τούς Πέρσας λαών ίδέ Ηροδ. 7. 61-68.

6 Dalton Byzantine Art and Archaeology είκ. 
114, σ. 189 ό έπενδύτης τοΰ πρός τά δεξιά Μάγου.

7 Christensen L’lran sous les Sassanides a. 
208 όπου είκονίζονται σύμβολά τινα άξιωματούχων. 
Άνθεμωτά διάχυτα κοσμήματα φέρουσι καί αί ένδυμα- 
σίαι τών Μάγων εις τό προμνημονευθέν πτύγμα τοΰ 
τριπτύχου, Dalton έ. ά. είκ. 114, σ. 189. Τό ύπό έξέ- 
τασιν, ώς άνθος, πιθανώς έχει καί θρησκευτικήν σημα
σίαν ώς πολλαχοΰ τής ’Ασίας' ίδέ Ε. Mackay La civi
lisation de l’Indus, Paris 1936, σ. 68 καί πίν. VIII 2, 
έναντι σ. 81, δπου παρεμφερές φυτικόν κόσμημα, ώς 
γνωστόν δέ εις τάς ’Ινδίας είσεχώρησεν εις άρχαιοτά- 
τους χρόνους κλάδος τών ’Ιρανικών λαών.
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ολον to ύψος1, καίτοι έπ'ι τοΰ κεντήματος to άνοιγμά δηλοΰται μόνον από τής όσφΰος 
καί κάτω.

Ο βασιλεύς και ή όπισθεν τούτου ανδρική μορφή φέρουσιν άναξυρίδας, αί 
οποιαι, ως γνωστόν, είναι ένδυμα των βορείων χωρών2, έκειΰεν δε παρέλαβον ταΰτας 
και οί Βυζαντινοί3. Αί άναξυρίδες άλλοτε μέν ήσαν πλατεΐαι καί πτυχωταί, άλλοτε δέ 
έφαρμοσταί. Τοΰ βασιλέως έκ τοΰ σωζομένου τμήματος φαίνονται πλατύτεραι καί 
διάκοσμοι4.

Τα χρώματα τών ενδυμάτων των άνδρών δεν είναι όμοια έπί πάντων. Ή διάκρι- 
σις αυτή, έχει προδήλως σημασίαν τινά, δηλοΰσαν τήν κοινωνικήν τάξιν καί τον βαθμόν 
τοΰ υπουργήματος έκάστου τών είκονιζομενών προσώπων. Ή έκδοχή φαίνεται εύλο
γος, διότι εις τήν ’Ασίαν τήν κοιτίδα τής μετά θρυλικής μεγαλοπρεπείας έμφανίσεως 
τών ηγεμόνων καί τών εύγενών ύπήρχεν ή συνήθεια τής διακρίσεως διά τοΰ σχήματος 
καί τοΰ χρώματος τών ενδυμάτων από αρχαίων χρόνων5.

Είναι δέ γνωστή καί ή προέλευσις βυζαντινών τινων ενδυμάτων έκ τών Σασσα- 
νιδών6 καί ή έκ τής ’Ασίας έπίδρασις τών πομπικών έμφανίσεων τών βασιλέων κατά 
τάς έορτάς τής βασιλευοΰσης, καθ’ άς όχι μόνον γενικώς τό χρώμα τών ένδυμάτων 
έδείκνυε τον βαθμόν τοΰ φέροντος, άλλ’ ήσαν υποχρεωτικά καί ώρισμένα χρώματα 
κατά τινας τελετάς7.

1 Ίδέ SbyrIG Armes et costumes Iraniens de 
Palmyre, Syria 1937, εϊκ. 13, σ. 22 καί σ. 23 κέ. Καί 
έκ τών άνασκαφών τής Άντινόης ήλθον εις φως χιτώ
νες σχιστοί καθ-’δλον τό μήκος, Wulff - Volbach 
Spat, und kopt. Stoffe άρ. 14231 πίν. 126. Σχιστούς 
χειριδωτούς χιτώνας αναφέρει καί ό ΣΤΡΑΒΩΝ 196.

2 ΣΤΡΑΒ. 52G : «Αί άναξυρίδες έν μέν τοΐς ψυχροΐς 
τόποις καί προσβόρρεις επιτήδεια έστι φορήματα οΐοί 
είσιν οί Μηδικοί έν δέ τοΐς νοτίοις ήκιστα». SeyrIG έ.ά. 
σ. 6 κέ. Fr. Cumont Fouilles de Dura Europos 
(1922-23). Paris 1926. Atlas πίν. LV ή δεύτερα έξ αρι
στερών μορφή.

3 Peircb: - Tyler L’art Byzantin τόμ. 2°s σ. 87. 
Ebersolt Les arts somptuaires de Byzanee σ. 38 
καί 44 ένθα καί σχετικαί παραπομπαί.

4 Ίδέ παρεμφερείς προς τάς ύπό έξέτασιν παρά 
Christensen L’lran sous les Sassanides είκ. 14, 
σ. 222, είκ. 19, σ. 229. Falke Kunstgeschicbte der 
Seidenweberei (1936) είκ. 64, 65. F. Sarre Die 
Kunst des alten Persien πίν. 104, 107. Pope A Sur
vey of Persian Art τόμ. IV πίν. 164 B, λεπτομέρεια 
έκΊ^- i- Bostan.

Ό διάκοσμος τών ένδυμάτων διά ροδάκων, Ιερών δέν
δρων καί ζφων προέρχεται έκ τών Χετταίων διά τών 
’Ασσυριών.

Κατά πάσαν πιθανότητα έξ έπιδράσεως ’Ασιατικής 
καί αί βράκες τών Τουρκοκρητικών έφερον πολύχρω- 
μον καί χρυσοκέντητον πολλάκις διάκοσμον περί τό 
γόνυ. Διάκοσμοι είναι καί αί πλατεΐαι άναξυρίδες ανδρι
κών μορφών έπί κεντημάτων τής Σκύρου ώς έπί τών 
ύπ’ άρ. 36, 38 τοΰ Μουσείου Κοσμητικών Τεχνών.

5 Christensen L’empire des Sassanides σ. 45. 
Ή συνήθεια άναφέρεται καί εις τήν άρχαίαν Περσίαν. 
3ΕΝΟΦ. Κυρ. Άνάβ. 8. 3,13 έ'νθα περί τοΰ Κύρου δστις 
έφερε «χιτώνα πορφυροϋν μεσόλευκον, άλλω δ’ ούκ έξε- 
στι μεσόλευκον έχειν». Καί διά τούς Μάγους εις τήν 
Περσίαν ήτο καθιερωμένον τό λευκόν χρώμα, Cumont 
Fouilles de Doura-Europos σ. 50καί62. Καί εις τήν 
Κίναν μετά τής οποίας ή Σασσανιδική Περσία εύρίσκετο 
εις άμέσους έμπορικάς σχέσεις καί άλλης έπαφάς ίέπι- 
γαμίας κλπ.) έχομεν μαρτυρίαν δτι ήδη άπό τοΰ 878 π.Χ. 
δ αύτοκράτωρ Li-Wang ώρισε τό κίτρινον χρώμα διά 
τό έκ μετάξης καί χρυσοϋν ένδυμα τοΰ αύιοκράτορος 
πρός διάκρισιν άπό τών υποτελών ήγεμόνων, Η. Ατ- 
GOUT La soie, Paris 1928, σ. 13.

6 Kondakov Les costumes orientaux a la Cour 
Byzantine’ Βυζάντιον τόμ. l°s (1924) σ. 14 κέ.

7 Kondakov έ.ά. σ. 15. Ebersolt Melanges 
d’histoire et d’arclneologie έν Revue de l’histoire 
des religions τόμ. LXXVI Paris 1917, σ. 51 κέ· 
Ebersolt Les arts somptuaires de Byzanee passim.

Ή χρήσις ώρισμένου χρώματος εις τινας τελετάς δέν 
ήτο άσυνήθης καί εις τήν κλασσικήν ‘Ελλάδα. Ή μελ
λόνυμφος λ. χ. έν Άθήναις μετέβαινε τήν παραμονήν 
τοΰ γάμου της εις τόν έπί τής Άκροπόλεως ναόν τής 
Βραυρωνίας Άρτέμιδος φέρουσα κροκωτόν (κίτρινον) 
χιτώνα. Καί εις τά κατά τόπους μυστήρια τής Δήμη- 
τρος τό χρώμα τοΰ ένδύματος ήτο καθιερωμένον. Εις 
τήν Ελευσίνα οί ιερείς έφερον μάλλινον ένδυμα χρώ
ματος φοινικοϋ (πορφυρού), εις δέ τής Άνδανίας αί 
γυναίκες έφερον λευκά ένδύματα.
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Ό βασιλεύς δεν κρατεί τόξον, φέρει δμως φαρέτραν διάκοσμον. Τό σχήμα της 
είναι τό σύνηθες επί των παριστώντων Σασσανίδας βασιλείς μνημείων \

Ή συμβολική χειρονομία1 2 καί ό σχηματισμός τοΰ σώματος τοϋ εφίππου βασιλέως 
συναντάται επίσης έπί Σασσανιδικών μνημείων3, ασφαλώς δε ήτο έφιππος, αν καί πλήν 
τοΰ ύπολειφθέντος κοσμήματος τοϋ συνήθως διακόσμου έφιππίου4 (είκ. 5) ούδέν 
ίχνος τοΰ ίππου σώζεται.

Έκ τής ανωτέρω άναπτΰξεως συνάγεται δτι τα ενδύματα, αί χειρονομίαι, αί στά
σεις των είκονιζομένων προσώπων τοΰ υπό έξέτασιν κεντήματος έχουσι μεγίστην συγ
γένειαν καί άμεσον σχέσιν προς τα έπί Σασσανιδικών μνημείων παριστώμενα.

Προβαίνομεν νΰν εις την έξέτασιν τοΰ σπουδαιοτέρου σημείου τής συνθέσεως τοΰ 
κύκλου ή δίσκου έπί κίονος, έδραζομένου έπί πρισματικής βάσεως καί των συνημμένων 
πτερύγων, περικλείοντος, κατά πάσαν πιθανότητα, την ερμηνείαν τής συνθέσεως.

Ώρισμένως δεν πρόκειται περί τοΰ είς μνημεία τής Μεσοποταμίας καί τοΰ ’Ιράν, 
διαφόρων έποχών, είκονιζομένου δπισθεν τοΰ βασιλέως άλεξηλίου—βασιλικοΰ συμβό
λου— τό όποιον ώς ανοικτόν είκονίζεται πάντοτε ήμισφαιρικόν5, άλλ’ ουδέ περί 
έμβλήματος πρόκειται6.

Προφανώς πρόκειται περί θρησκευτικοΰ συμβόλου7. ’Αλλά τί είναι τό σύμβολον 
τοΰτο καί ποία ή σχέσις του προς την δλην σύνθεσιν;

Ό πρωτόγονος άνθρωπος, ώς γνωστόν, έλάτρευσε πλήν τών ιερών δένδρων καί 
τών συμβολικών ζφων καί τα ουράνια σώματα8 (τον ήλιον, την σελήνην, τούς αστέρας) 
καί τά φυσικά φαινόμενα (καταιγίδας, άστραπάς, βροντάς, βλάστησιν κλπ.), τά όποια 
προεκάλεσαν από τής άπωτάτης άρχαιότητος άλλα μεν τον θαυμασμόν, άλλα δε την 
κατάπληξιν καί τον τρόμον εις τον άνθρωπον. Τά ακατάληπτα ταΰτα είς την φαντα
σίαν του άπέδωκεν είς ύπερφυσικάς μυστηριώδεις δυνάμεις, τάς όποιας προς άναζήτησιν

1 Christensen L’lran sous les Sassanides είκ. 
19, σ. 229, 230 «un long carquois pend de sa cein- 
ture». Pope A Survey of Persian Art τόμ. IV, Plates 
πίν. 211 φέρουσα καί όμοιον κόσμημα. Falke έ. ά. είκ. 
74, σελ. 15. Sarre Die Kunst des alten Persien πίν. 
104. Compte Rendu de la Comm. Imper. arch, pour 
les annees 1878-79. S‘ Petersbourg 1881, πίν. VII 
άρ. 2. J. Strzygowski Altai-Iran είκ. 57 σ. 52.

2 Αί χειρονομίαι αΰται διατηρούνται έκ παραδό- 

σεως μέχρι τής σήμερον είς θρησκευτικός τελετάς τών 

Parsis, Christensen L’empire des Sassanides 
σ· 92, σημ. 4.

3 Falke έ. ά. είκ. 22. Huart La Perse an
tique είκ. 21, σ. 151, είκ. 22, σ. 153. Christensen 
L’lran είκ. 19, σ. 229 ή έφιππος αριστερά μορφή. 

SMYRNOvL’argenterie orientaleniv. XXXI, XXXII.
4 Pope A Survey of Persian Art τόμ. IV, Plates, 

πίν. 208B, 211, 217. Falke Kunstgeschichte der Sei- 
denweberei 1921 είκ. 22.

5 Perrot et Chipiez Histoire de Part τόμ. 2<K,

είκ. 265 σ. 455, είκ. 211 σ. 463' τόμ. 5°?, είκ. 302 σ.

475, είκ. 471 έναντι σ. 794. Fr. Sarre Die Kunst 
des alten Persien πίν. 85, όπου είκονίζεται ό Χοσρόης 
Β' έφιππος καί όπισθεν τούτου ακόλουθος κρατεί άλε· 
ξήλιον, Christensen L’lran sous les Sassanides 
είκ· 46, σ. 470 άνω είς τό μέσον.

6 Perrot et Chipiez έ. ό. τόμ. 5°?, είκ. 321, σ· 
502 καί σ. 507 κέ. I. Przyluski Le symbolisme du 
pilier de Sarmath έν Melanges Linossier τόμ. B', 
είκ. 65, σ. 488.

7 Τά σύμβολα έμμεσος έκδήλωσις τών δοξασιών καί 
παραδόσεων έκάστης φυλής καί περιόδου άποσκοποΰσι 
την ερμηνείαν εσωτερικής τίνος Ιδέας τής λατρείας. 
Είναι ή διατύπωσις τής θείας δυνάμεως, όπως άντελή- 
φθη αυτήν ό πρωτόγονος. Τά σύμβολα Ιδημιουργήθη- 
σαν είς απώτατους χρόνους, άλλ" ή έξέλιξίς των ανάγε
ται είς την ιστορικήν εποχήν, ύπέστησαν όμως αλλοιώ
σεις καί είς τό σχήμα καί είς τήν σημασίαν. Είναι εΰ- 
νόητον ότι πολλά τών συμβόλων μένουν ακατάληπτα 
καί άνεξήγητα σήμερον.

8 Ίδέ προχείρως Μ. Eliade Traite d’histoire 
des religions (1949) σ. 47 κέ.
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προστασίας καί βοήθειας από τής αποτροπής τοΰ κακοΰ έλάτρευσε συμφώνως προς τάς 
δοξασίας καί τούς δημιουργηθέντας μύθους έκαστου λαού1 υπό την μορφήν διαφόρων 
άνεικονικών συμβόλων, ίδεογραφημάτων, χειρονομιών, ύμνων καί τύπων, οί όποιοι με 
την πάροδον τοΰ χρόνου άπέβησαν μαγικοί τύποι.

Εις τα μνημεία τής Μεσοποταμίας, κοιτίδος ενός των παλαιοτάτων πολιτισμών, 
συναντώνται από τών αρχαιότατων χρόνων σύμβολα τών λατρευομένων θεών μετά 
τών σχετικών παραλλαγών εκ τοΰ χρόνου, τών ξένων επιδράσεων, τής διεισδύσεως 
αλλοδαπών εν τή χώρα καί τής έγκαθιδρύσεως νέων δυναστειών. Τά σχετιζόμενα προς 
τάς άποδοθείσας ιδιότητας εις έ'καστον θεόν σύμβολα ταΰτα μετά τών θρησκευτικών 
δοξ ασιών, τών τύπων τής λατρείας καί τών έορτών διετηρήθησαν παρά τώ λαώ καί 
μετά την κατάλυσιν τοΰ πρώτου Περσικοΰ Κράτους διά τών Άρσακιδών καί τών 
Σασσανιδών.

’Αλλά ποιον είναι τό υπό έξέτασιν σύμβολον;
Ή ερμηνεία όμολογουμένως είναι δυσχερής ένεκα τής άνευ παραλλήλου στάσεως 

τοΰ όπισθεν ίσταμένου άνδρός καί τής συνάφειας του προς τον δίσκον.
Εις τήν λύσιν τοΰ αινίγματος, τοΰ πολύπλοκου καί μοναδικοΰ, καθ’ όσον τουλάχι

στον γνωρίζω, ασφαλώς δύνανται νά συμβάλουν άφ’ ενός μεν ή προσφυγή εις τά εικο
νικά μνημεία τών Σασσανιδών καί τά συγγενή προς ταΰτα Μεσοποταμιακά — όπως 
ανωτέρω περί τών ένδυμάτων καί τών κομμώσεων — άφ’ετέρου δέ ή έξέτασις τών θρη
σκευτικών δοξασιών καί τών εκ μακράς παραδόσεως τελουμένων έορτών, τύπων καί 
συμβόλων τής λατρείας κυρίως κατά τήν εποχήν τών Σασσανιδών.

Προβαίνομεν λοιπόν εις τήν έξέτασιν ένός έκάστου εκ τών άποτελούντων τό σύμ
βολον στοιχείων, άρχόμενοι από τοΰ δίσκου.

Δίσκος. Ό δίσκος κατά πάσαν πιθανότητα είναι συμβολική παράστασις τοΰ ήλίου^ 
τοΰ οποίου ή λατρεία ανάγεται εις τούς προϊστορικούς χρόνους μεταξύ πάντων τών 
λαών τοΰ αρχαίου κόσμου. ΟΕ Αιγύπτιοι καί οι κάτοικοι τής Μεσοποταμίας πάσης 
εποχής —κυρίως οί Χαλδαΐοι, οΐτινες ανέπτυξαν εις μέγιστον βαθμόν τήν άστρονο- 
μίαν καί τήν αστρολογίαν — όπως καί οί Ιρανικοί λαοί, υπό οίονδήποτε όνομα είναι 
γνωστοί ε’ις τήν ιστορίαν, έλάτρευσαν έξ όλων τών στοιχείων τής φύσεως κατ’ έξοχήν 
τον ζωοδότην ήλιον υπό παντοΐα ονόματα καί σύμβολα1 2. Τά σύμβολα ταΰτα έκ μα
κραίωνος παραδόσεως έξηκολούθησαν επαναλαμβανόμενα καί μετά τήν άπεικόνισιν

1 Ίδέ Ν. Γ. ΠΟΛΙΤΟΥ Μετεωρολογικοί μύθοι. Λαο- 
γραφικά Σύμμεικτα τόμ. Γ', σ. 1 κέ. ένθα περί τών 
ποικιλωτάτων μύθων, τούς όποιους έπλασεν ό άνθρω
πος περί τών φυσικών φαινομένων.

2 Fr. Cumont Les religions orientales passim. 
ToOAytoy SoUvDaremberg-Saglio Dictionnaire. 
A. Erman La religion des Egyptiens γαλλ. μετάφρ. 
ΰπό H. Wild (1937) σ. 31 κέ. Contenau Manuel 
d’archeol. orientale τόμ. l°s, σ. 330. J. de Morgan

L’humanite prehistorique (1924) σ. 268. Moret et 
Davy Des clans aux empires (1923) o. 344 κέ. De- 
laporte La Mesopotamie (1923) 151 κέ. Eliades.ou 
σ. 117 κέ. ένθα καί πλούσια βιβλιογραφία. Ν Γ. ΠΟΛΙ

ΤΟΥ Ό ήλιος κατά τούς δημώδεις μύθους. Λαογραφικά 
Σύμμεικτα τόμ. 2°s, σ. 110 κέ. Decharme Μυθολογία 
τής άρχ. Ελλάδος έλλ. μετάφρ. Α. ΚΑΡΑΛΗ (1891) σ. 
394 κέ. Gernet-Boulanger Le genie Grec dans 
la religion σ. 441 κέ.

17
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των θεών ώς ανθρωπόμορφων, ενίοτε δε και μετά τοΰ ανθρωπόμορφου θεοΰ (πρβ. 

καί είκ. 6)'.
Έτελοΰντο δε καί διάφοροι έορταί προς τιμήν τοΰ ήλιου. Σημειωτέον ότι και 

ή έτέρα έκ τών δΰο σπουδαιότερων εορτών τών Σασσανιδών ήτο αφιερωμένη εις τον 
θεόν "Ηλιον αυτών — τον Μίθραν, ώς θά ίδωμεν κατωτέρω.

Έκ τών ήλιακών συμβόλων, καί είναι ταΰτα πολλά1 2, παραστατικώτερον καί συνη- 
θέστερον ήτο ό κύκλος3, δίσκος ή τροχός4, συμβολίζων τήν άτέρμονα περιστροφικήν

Είκ. 6. "Ανω μέρος αναγλύφου τοΰ Βαβυλωνίου Nabu-apal-iddin έξ Abu-Habba-Sippar
έν τφ Βρεττανικφ Μουσείφ.

κίνησιν. Ή κίνησις καί κυρίως ή περιστροφική έθεωρεΐτο ενέργεια μαγική. Ή παραβολή 
τοΰ ήλιου προς τροχόν ήτο συμβολισμός λίαν διαδεδομένος παρά τοΐς άρχαίοις, έντεΰ- 
θεν καί ή χρήσις τροχών κατά τάς έορτάς τοΰ ήλιοστασίου, περί ών κατωτέρω.

Ώς κύκλος συναντάται ό ήλιος υπό διαφόρους παραλλαγάς τοπικάς καί χρονικάς 
α ) ώς κύκλος άηλοϋς 5.

β') ώς κύκλος μετ’ άκτίνων άπό τοΰ εγγεγραμμένου εντός τοΰ κύκλου σταυροΰ 
— δηλοΰντος κατ’ άλλους μεν τά τέσσαρα σημεία τοΰ όρίζοντος, κατ’ άλλους δέ τρο-

1 Heinrich Schafer u. Walter Andrae Die 
Kunst des alten Orients (Propylaen Kunstgeschi- 
chte II, a. 518).

2 J. de Morgan L’humanite prehistorique είκ.
159, σ. 269. A. Krappe La genese des mythes
(1938) a. 81 κέ. ένθα καί πλεΐσται παραπομπαί περί τδν

διαφόρων ήλιακών συμβόλων.
3 ΑίΣΧΥΛ. Προμηθ. στ. 91 «καί τόνπανόπτην κύκλον 

ήλιου καλώ».
4 A. Krappe ε.ά. σ. 84 κέ.

5 Ίδέ προχείρως Erman La religion des 6gy- 
ptiens είκ. 8, σ. 38.
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χόν — μέχρι των πολλαπλών αχτίνων. Ενίοτε δέ και δέσμη αχτίνων είκονίζεται με
ταξύ των κεραιών τοΰ σταυρού

Έπί των μεταρρυθμιστών Φαραώ (Άμενώφιος Δ' καί των διαδόχων του) αί έκ- 
πεμπόμεναι εκ τοΰ ηλιακού δίσκου ακτίνες στρέφονται μόνον προς τά κάτω, έκαστη δέ 
τούτων απολήγει εις χεΐρα1 2. Αί χεΐρες δηλούσιν ότι ό ήλιος παρέχει την ζωήν εις τον 
άνθρωπον καί παν αγαθόν.

γ') ώς πτεροφόρος δίσκος. Ούτος είναι αιγυπτιακής καταγωγής, είκονίζεται δέ εκα
τέρωθεν τού πτεροφόρου δίσκου συμμετρικώς όφις (πρβ. καί είκ. 7), ό Uraeus, σύμ-

Είκ. 7. Πτεροφόρος δίσκος των Αιγυπτίων (Cook Zeus I σ. 205 είκ. 149).

βολον τής ανώτατης δυνάμεως (Erman έ'.ά. σ. 36). Τό σύμβολον συναντάται από τής 
2“? π. X. χιλιετηρίδος υπό διαφόρους παραλλαγάς καί εις τάς γειτονικός χώρας, γινό
μενον γνωστόν διά τών μεταναστεύσεων, τών επιγαμιών καί τών μικροτεχνημάτων, τά 
όποια διεδίδοντο διά τού εμπορίου εκ τών πόλεων τού Δέλτα3. Τά μικροτεχνήματα 
ταύτα τής Αίγύπτου ήσαν περιζήτητα εις την ’Ασίαν ένεκα τής καλλιτεχνικής υπεροχής 
τών εργαστηρίων τού Δέλτα.

Άλλ’εις τήν διάδοσιν τού συμβόλου συνετέλεσε καί ή κατά τον 15ον π.Χ. αιώνα 
άνάπτυξις φιλικών σχέσεων μεταξύ τής Αίγύπτου, τής Μεσοποταμίας καί τών γειτονικών 
λαών, τούς όποιους έχώριζεν ανέκαθεν ό ανταγωνισμός διά τήν κατοχήν τής Συρίας, 
κοινού εμπορικού κέντρου προς άναζήτησιν πρώτων υλών. Μετά μακροχρονίους πολέ
μους, πρώτην φοράν εις τήν ιστορίαν τού κόσμου, έπί Άμενώφιος Δ' έπετεύχθη, προς 
έδραίωσιν τής ειρήνης, ή σύναι^ις συμφώνου κοινής πολιτικής μεταξύ τών λαών τής 
δυτικής λεκάνης τής Μεσογείου—τού πρώτου Μεσογειακού συμφώνου — υπό τήν 
ηγεσίαν τής Αίγύπτου.

Αί σχέσεις τών μετασχόντων τού συμφώνου λαών δέν έπρόκειτο νά είναι μόνον 
έμπορικαί, άλλ’ άπέβλεπον καί εις βαθυτέραν συνεννόησιν καί συνεργασίαν. ’Επειδή δέ? 
κατά τάς αντιλήψεις τών αρχαίων λαών, οί θεοί πρόεξήρχον είς τάς διαμάχας καί τάς 
φιλικάς σχέσεις αυτών, διά τήν αρμονικήν συνεργασίαν καί τήν επιτυχίαν τών εκπολι
τιστικών σκοπών τοΰ συμφώνου ήτο απαραίτητος καί ή καλλιέργεια κοινών πνευματι-

1 Dussaud Les Civilisations prehelleniques έκδ. 
1η (1910) σ. 252 καί είκ. 182, 183, σ. 250,251. Contenau 
Manuel )τόμ. 2°s είκ. 607 σ. 853, είκ· 608 σ. 855. De- 
laporte Mesopotamie σ. 156 καί είκ. 7, σ. 55. Σταυ
ρός καί ήλιος συμβολικαί εικόνες κατ’ άρχάς άπέβησαν 
σΰν τφ χρόνω καί σύμβολα ευτυχίας, Zoltan Takacs 

The Art of Greater Asia (1933) a. 15 κέ.
2 Erman La religion des Egyptiens σ. 139 καί

είκ. 49, σ. 139 είκ. 51, σ. 149. A. Moret Le Nil et la 
civilisation Egyptienne (1929) σ. 372 καί είκ. 63, σ.

374. Perrot et Chipiez Histoire de Part τόμ. 1<* 
είκ. 257, a. 456. A. Weigal Le Pharaon Akh-en- 
Aton γαλλ. μετάφρ. υπό Wild (1936) σ. 175. Καί έπί 
Άσσυριακοϋ κυλίνδρου παρατηρούνται δυο ταινίαι κα- 
τερχόμεναι έκ τοΰ ηλιακού άσσυριακοϋ συμβόλου κρα
τούμενοι ύπό δύο προσκυνητών, Perrot et Chipiez 
έ. ά. τόμ. 2°s, είκ. 343, σ. 685.

3 Perrot et Chipiez έ. ά. τόμ. 2°s σ. 88 κέ. Α· 
Lods Israel (1932) σ. 76 κέ. όπου καί σχετικαί παρα- 
πομπαί.
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κών κα'ι θρησκευτικών Ιδανικών4. Καί όντως κατά την διάρκειαν τής ειρήνης ήτο πλή
ρης άνεξιθρησκεία, ίδρύθησαν δε εις πολλάς πόλεις ιερά ξένων θεών, μεταξύ τών 
όποιων την πρώτην θέσιν κατειχεν ό Ήλιος. Τό Αιγυπτιακόν σΰμβολον τουτου παρα- 
τηρεΐται έκτοτε υπό διαφόρους παραλλαγάς εις τούς λαούς τής δυτικής Ασίας1 2. Εις 
την Μεσοποταμίαν ό ύπατος θεός "Ηλιος είκονίζεται καί ανθρωπόμορφος, άνερχόμε- 
νος εκ δακτυλίου (είκ. 8) εκατέρωθεν τού οποίου άπλοΰνται αί πτέρυγες3 4 5 6.

Τό σΰμβολον υπό τάς ανωτέρω μορφάς παρίσταται εις τά μνημεία τής Μεσοπο
ταμίας μετέωρον — πλανώμενον έν τω οΰρανώ — παρά τον βασιλέα4, ΰπεράνω τοΰ 
ιερού δένδρου5 ή καί βωμού6.

Κιονίσκος. Ό απλούς ή ακτινωτός δίσκος είκονίζεται έν τούτοις καί επί κιονίσκου7 
(πρβ. καί είκ. 9) (όπως περίπου τά έξαπτέρυγα τής ήμετέρας έκκλησίας έπί τής Αγ.

Τραπέζης). Τό ήλιακόν σΰμβολον επί στυλίσκου είκονίζεται καί έπί τού στέμματος τοΰ 
θεού Shamash (είκ. ΙΟ)8. Ή συνένωσις τών δύο στοιχείων—τού ήλιακού δίσκου 
μετά τού στυλίσκου — είναι έν άπολΰτω αρμονία προς τό συμβολικόν περιεχόμενον 
έκατέρου τούτων, καθ’ όσον καί ό κίων είναι ήλιακόν σΰμβολον9.

1 Moret et Davy Des clans aux Empires σ. 341 
κέ. Delaporte Les Hittites (1936) σ· 246.

2 Moret et Davy έ.ά. είκ. 31, σ. 343. Delaporte 

Mesopotamie είκ. 51 σ. 372, είκ. 56 σ. 373. Dela

porte Les Hittites είκ. 6 σ. 135, είκ. 7 σ. 140. A. 
Lods Israel είκ. 38, σ. 532. Τό θέμα συναντάται καί 
έπί άσπίδος εκ τοΰ Ίδαίου άντρου τής Κρήτης ίδέ Ε. 
Kunze Kretische Bronzereliefs πίν. 4 καί σ. 6 καί 
189 κέ. ένθα καί σχετική βιβλιογραφία πρός τήν έξέλιξιν 
τοΰ θέματος. Περί τοΰ πτεροφόρου δίσκου ώς ήλιακοΰ 
συμβόλου καί τών παραλλαγών αϋτοϋ κατά τόπους καί 
χρονικός περιόδους ίδέ Contenau Manuel d’arch. 
orient τόμ. 3°? σ. 1468.

3 Ίδέ προχείρως Hu art La Perse antique είκ 
11, σ· 113 έπί τής άνω ζώνης.

4 Contenau έ.ά. τόμ. 3°? είκ. 784, σ. 1265. Per- 
rot et Chipiez έ.ά. τόμ. 5°?, πίν. I έναντι σ. 618, είκ· 
469, σ. 790. Delaporte Mesopotamie είκ. 14, σ. 305.

5 Ίδέ προχείρως Contenau Manuel τόμ. 3°?, είκ. 
795, σ. 1227.

6 A. Pope A Survey of Persian Art τόμ. 4°ς, 

πίν. 128, όπου τό ήλιακόν σΰμβολον άνωθεν τοΰ πυραι- 
θείου έπί κυλίνδρου τών Άχαιμενιδών.

7 Contenau Manuel τόμ. 2°s είκ. 713, σ. 1026 
είκ. 722, σ. 1031. Perrot et Chipiez έ.ά. τόμ. 2°s πίν. 
XII έναντι σ. 624 έπί τής άνω ζώνης δεξιά είκ. 344, 
σ. 686. Τό σΰμβολον είκονίζεται έπί βωμοΰ.

8 Heinrich Schaefer u. Walter Andrae Die 
Kunst des alten Orients, πίν. XXXII έναντι σ. 550. 
Τόν αρχιτέκτονα κ. Μαγιάσην ευχαριστώ καί ένταΰθα 
θερμώς, διότι μοί έπέτρεψε νά χρησιμοποιήσω τήν 
πλουσιωτάτην διά τόν ανατολικόν πολιτισμόν καί 
τέχνην βιβλιοθήκην του.

9 Ό κίων αυτός καθ’ εαυτόν εξεταζόμενος είναι έπί- 
σης ήλιακόν σΰμβολον άπό παμπαλαίων χρόνων. ’Απώ
τατοι πρόγονοι τοΰτου είναι οί προϊστορικοί βαίτνλοι 
(menhirs). J. de Morgan L’humanite prehistorique 
είκ. 1493 σ. 255 ογκώδεις μονόλιθοι, υψους πολλάκις 
ανω τών δέκα μέτρων, τούς όποιους ό άνθρωπος καθή- 
λωσεν επι τοΰ εδάφους έπί τών δύο σταθερών σημείων 
τής ανατολής τοΰ ήλιου κατά τάς τροπάς, πρός ορισμόν 
τών ωρών τοΰ έτους.

Έπι τών δύο σταθερών τούτων σημείων βασιζόμενοι οι 
άνθρωποι έρρύθμιζον τάς γεωργικός έργασίας των. Τήν 
έναρξιν εκάστης περιόδου τών τροπών έώρταζον ποικι- 
λοτροπως δια συμβολικών τελετουργιών, τυπικών χειρο-
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Έξ έπιδράσεως έκπορευθείσης έκ τής Μεσοποταμίας ό ηλιακός δίσκος εδράζεται 
έπ'ι κίονος κα'ι εις ’Ινδικά μνημεία1. Έπ'ι κίονος στηρίζεται κα'ι ό δίστομος πέλεκυς 
ίερώτατον σύμβολον τής Μινωϊκής θρησκείας, σΰμβολον τοΰ κεραυνού κα'ι τοΰ ήλιου2.

Εΐκ. 9. Πύλαι τοΰ Balawat. Τεμάχιον έν τφ Βρετ- 
τανικφ Μουσείφ.

Άλλα και άλλων λαών ίερώτατα σύμβολα, άσχετα 
προς τον ήλιον, έπικάθηνται επί κίονος3.

Πτέρυγες. Καί αί εις την βάσιν τοΰ κίονος 
συμμετρικοί πτέρυγες είναι επίσης στοιχεΐον τοΰ 
ήλιακοΰ δίσκου (πτεροφόρος δίσκος) συμβολίζουσαι 
την ταχύτητα τοΰ φωτός καί την θείαν δύναμιν4.

Ός σύμβολον τής θείας δυνάμεως φέρουσι 
τάς πτέρυγας επί εικονικών μνημείων τής Μεσοπο
ταμίας θεοί καί δαίμονες5 καί συμβολικά φαντα
στικά ζώα6. Συν τώ χρόνω αί πτέρυγες παρελή- Είκ. 10. Παράστασις έκ σμάλτου έπ'ι όπτοπλίν- 

- , , « ν . _ , „ ,. 9ου έξ Άσσουρ εν Βερολινφ.
φθησαν και υπο άλλων λαών προς οηλωσιν συνα
φούς έννοιας, άποδοθεΐσαι όμως συμφώνως προς τάς δοξασίας καί τάς καλλιτεχνικός 
αντιλήψεις έκαστου τούτων.

νομιών, ύμνων κ.ά. Κατά πάσαν πιθανότητα καί ή υπό 
έξέτασιν παράστασις έχει σχέσιν μετά τίνος των εορτών 
τούτων. Οί έν Αίγύπτφ οβελίσκοι ήσαν επίσης σύμβολον 
τοΰ Οεοΰ Ήλιου Ra. Ηλιακά σύμβολα ή σαν καί αί στή- 
λαι τοΰ Ήρακλέους. Καί εις διαφόρους χώρας σώζονται 
κίονες μέ συγγενή σημασίαν, Audin Les fetes solaires 
σ. 56 κέ.

1 Fabri Mesopotamian and Early Indian Com
parisons. The Sun Disc έν Memoires Linossier 
τόμ. l°s είκ. 31, σ. 212.

2 Περί τής σημασίας τοΰ συμβόλου ίδέ Glotz La 
civilisation Egeenne (1923) σ. 268 κέ. οπού καί σχετι
κά! παραπομπαί.

3 Προχείρως άναφέριο τό Παλλάδιον καί τήν Ειρή

νην μετά τοΰ Πλούτου έπ'ι Παναθηναϊκών αμφορέων. 
Ν. ΚΟΝΤΟΛΕΟΝΤΟΪ Ελληνικοί Παναθηναϊκοί αμφο
ρείς τοΰ Μουσείου Μυκόνου. Άρχ. Έφ. τόμ. Έκατ. 1937 
μέρ. 2ον, είκ. 3, σ. 578 είκ. 9, σ. 582 καί σ. 584 σημ. 3 
άναφέρουσα τήν Ειρήνην μετά τοΰ Πλούτου έπί κίονος. 
’Επί κίονος είκονίζεται καί ή Σφίγξ τών Δελφών καί 
ή Νίκη τοΰ Παιωνίου.

4 Perrot et Chipiez έ.ά. τόμ. Α' σ. 604.
5 Ίδέ προχείρως, Perrot et Chipiez Hist, de 

Part τόμ. 2°s, είκ. 222, σ. 496, είκ. 343, σ. 685 είκ. 443, 
σ. 771.

6 Perrot et Chipiez έ.ά. τόμ. 2°?, είκ. 83, σ. 224 
είκ. 114, σ. 281 τόμ. 5°s πίν. II έναντι σ. 690. Contb- 
nau Manuel τόμ. 3°s, είκ. 869 σ. 1435, είκ. 874, σ. 1441.
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Εις την Ελληνικήν τέχνην είκονίζονται επίσης έξ ανατολικής έπιδράσεως μετά 
πτερύγων θεοί ώς ή πτερωτή Άρτεμις, ή λεγομένη Περσική, ή Νίκη1, ό Έρως και 
ό Έρμης, δστις από τοΰ 5ου π.Χ. αίώνος φέρει πτερά εις τον πέτασον κα'ι τά πέδιλά 
του,, αλλά καί τερατώδεις μορφαί ώς αί "Αρπυιαι, αί Γοργόνες1 2, ό Πήγασος καί άλλ. 
Ανάλογα είναι καί τά Χερουβίμ, τά Σεραφίμ καί οί άγγελοι τών ’Ισραηλιτών3.

Συμμετρικοί πτέρυγες παρατηρούνται καί επί στεμμάτων Σασσανιδών τινων βασι
λέων κατά πάσαν πιθανότητα έχουσαι συμβολικήν σημασίαν, ώς σΰμβολον τής βασιλικής 
αρχής. Τάς εκατέρωθεν τής έξ υφάσματος σφαίρας τοΰ στέμματος Vahran Β' επί νομί
σματος άποκειμένου εις τό Μουσεϊον τής Κοπενάγης ό Herzfeld φρονεί ότι παριστώσι 
τάς πτέρυγας ίεροΰ πτηνού, συμβόλου τής Νίκης4. Ό Talbot Rice5 φρονεί ότι καί 
αί δύο μικραί προεξοχαί επί τής κορυφής στεμμάτων επί βυζαντινών νομισμάτων καί 
τοΰ στέμματος τής Θεοδώρας είναι άπομίμησις τοΰ ζεύγους τών πτερύγων σασσανιδι- 
κών στεμμάτων.

Εις τά αρχαιότερα Μεσοποταμιακά μνημεία, όπως άλλως τε καί είς τά Αιγυπτιακά 
έκ τών οποίων, ώς εΐπομεν ανωτέρω έ'λκουσι τήν καταγωγήν αί πτέρυγες — οριζόντιοι 
ή λοξαί — έ'χουσιν αύται εύθύγραμμον διεύθυνσιν, κυρτοΰνται δε έλαφρώς προς τά άνω 
είς Περσικά μνημεία άπό τής εποχής τών Άχαιμενιδών6, είς μνημεία τής Φοινίκης, 
είς τερατώδεις μορφάς τής ελληνικής μυθολογίας καί άλλ.

Παρεμφερής προς τάς υπό έξέτασιν πτέρυγας είναι χαρακτηριστικός σχηματισμός 
τής εποχής τών Σασσανιδών συναντάται δέ οΰτος επί διαφόρων μνημείων. Μεταξύ τού
των αναφέρω τό ψηφιδωτόν τής Αντιόχειας, καταστραφείσης κατά τον σεισμόν τοΰ 526 
μ.Χ. Έπί τοΰ πλαισίου τοΰ ψηφιδωτού είκονίζονται ζεύγη έσχηματισμένων πτερύγων 
υπό προτομάς άντωπών κριών7. Συν τφ χρόνω τό ζεύγος τών έσχη ματισμένων 
πτερύγων άπέβη καί διακοσμητικόν στοιχείον, ώς τοιοΰτον δέ είκονίζεται καί είς 
έπαλλήλους σειράς έπί γύψου (Kitzinger έ'.ά. είκ. 20) καί έπί υφασμάτων8, πιθανώς 
προερχομένων έκ βασιλικών ένδυμάτων.

Ό ηλιακός δίσκος έπί στυλίσκου μετά τών παρά τήν βάσιν του συνημμένων πτε
ρύγων είκονίζεται, ώς έχει έπί τής υπό έξέτασιν παραστάσεως έπί τοΰ στέμματος Χοσ- 
ρόου Β'. Τό στέμμα περιγράφει ώς εξής ό Christensen9 «couronne murale qui a deux

1 Έκ τής Νίκης παρελήφθησαν άπό τοΰ 4ου αί. 
αί πτέρυγες τών αγγέλων τής Χριστιανικής θρησκείας, 
Dalton Byz. Art and Arch. σ. 675 κέ.

2 Ch. Picard Les origines du polytheisme hel- 
lenique. L’ere Homerique (1932) σ. 52 καί πίν. XI 
έναντι σ. 76. Perrot et Chipiez έ.ά. τόμ· 9°s είκ. 10, 
σ. 10 είκ. 223 έναντι σ. 438 έπί αγγείου έκ Ρόδου είκ. 
264, σ. 539.

3 Ad. Lods Israel (1932) σ. 533 κέ.
4 Christensen L’lran, είκ. 24, σ. 234 καί σ. 229 

σημ. 1.
5 Talbot Rice Byzant. Art (1935) σ. 199.
6 Perrot et Chipiez έ.ά· τόμ. 9°!, σ. 9 κέ. ένθα 

καί σχετικαί παραπομπαί περί τών καμπυλουμένων πτερύ
γων, τεχνοτροπίαν τήν οποίαν αποδίδει είς τούς Φοίνικας.

7 Doro Levi Antioch Mosaic Pavements (1947)

τόμ. 2°s πίν. CXXXIII β. καί σ. 479 σημ. 1 ένθα συνα
φείς παραπομπαί. Ε. Kitzinger The Horse and 
Lion Tapestry έν Dumbarton Oaks Papers N° 3 
(1946)είκ. 19. Ή Miss Roes έν Revue des Etudes An- 
ciennes, 37 (1935) σ. 289 κέ. νομίζει τάς δύο προτομάς 
ώς ’Ιρανικά σύμβολα τοΰ Ήλιου καί τής Σελήνης.

8 R. Pfister Gobelins Sass. du Musee du Lyon 
έν R.A.A. τόμ. VI έγχρ. πίν. II έναντι σ. 8 καί σ. 9 κέ. 
όπου καί σχετικαί παραπομπαί έπί διαφόρων μνημείων. 
Peirce-Tyler L’art Byzantin τόμ. Β' πίν- 48Α έπί 
τής άνω ζώνης, ένθα παρεμφερείς πτέρυγες έκατέρωθεν 
τριφύλλου μεταξύ τών προτομών δύο πτηνών.

9 Christensen L’lran σ. 460 καί 461, όπου περι- 
γράφεται τό άνάγλυφον τοΰ Taq-i-Bostan καί είκ. 42, 
σ. 446, είκ. 48 σ. 479. Herzfeld Am Tor von Asien 
πίν. XIX, LIII, LIV.
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fils de perles en bas et un croissant au front; une perche qui se dresse du sommet, 
flanquee de deux ailes d’aigle, porte un croissant surmonte du globe du soleil» 
(είκ. 11). Ή δ ιαφορά έγκειται, εις την υπό τον ηλιακόν δίσκον ημισέληνον κατά πάσαν 

πιθανότητα έχουσαν συμβολικήν σημασίαν (Eliade έ'.ά. σ. 148)1.
Έκ τών ανωτέρω δύναται να θεωρηθή βέβαιον ότι έπι τής ήμετέρας παραστά- 

σεως πρόκειται περ'ι ίεροΰ συμβόλου τοΰ θεοΰ Ήλιου, έκαστου έκ τών άπαρτιζόντων 
αυτό στοιχείων καί τοΰ όλου, ως κατωτέρω, σχετιζομένου 
προς τάς δοξασίας, τύπους τής λατρείας και είκονικάς πα
ραστάσεις τοΰ λατρευθέντος εις την Μεσοποταμίαν και τό 
Ιράν υπό διάφορα ονόματα (Shamash, Ahura- Mazda,
Μίθρα κ.ά.) θεοΰ Ήλιου.

Ό θεός "Ηλιος τών Σασσανιδών ήτο ό Μίθρας, είς 
τών άρχαιοτέρων θεών τοΰ Ίρανικοΰ πανθέου- αί ρίζαι τής 
πρωτογόνου θρησκείας αύτοΰ εύρίσκονται είς τό άρχαΐον 
Ιράν, είς ταΰτας δέ προσετέθησαν αί σημιτικά! δοξασίαι 
τής Βαβυλώνος και κυρίως αί τών Χαλδαίων1 2.

Αλλά προς τ! ό συνδυασμός τοΰ όπισθεν άνδρός μετά 
τοΰ ίεροΰ συμβόλου;

Είς τά εικονικά μνημεία τής αρχαίας Μεσοποταμίας ιερείς ή προσκυνηταί τοΰ 
συμβόλου ΐστανται μετά σεβασμοΰ καί τής ίδιαζούσης είς τά μνημεία τής Μεσοποτα
μίας χειρονομίας τής λατρείας είς άπόστασίν τινα από τούτου3, οσάκις δέ έρχονται είς 
συνάφειάν τινα μετά τοΰ ήλιακοΰ συμβόλου ή κρατοΰσι τον στηριζόμενον επί τής γής 
ήλιοφόρον κίονα4 (είκ. 12) ή τό άκρον τών κατερχομένων έκ τοΰ δίσκου ακτινών εν

Είκ. 11. Νόμισμα τοΰ Χοσρόου 
τοΰ II. Συλλ. Christensen 
(Christensen σ.446, είκ. 42).

1 Ό Σαπώρ Α' ονομάζει εαυτόν αδελφόν τοΰ ήλιου 
καί τής Σελήνης, Christensen L’empire des Sassa- 
nides σ. 88· At Σασσανίδαι ειχον ιδιαιτέραν προτίμη- 
σιν εις τά άστρικά θέματα λόγφ τής λατρείας τών ουρα
νίων σωμάτων υπό τών ’Ιρανικών λαών, ήσαν δέ τόσον 
προσηλωμένοι είς ταΰτα, ώστε έπίστευον καί είς τήν 
έπίδρασιν τούτων επί τής τύχης των. Καί τά οίκοδομή- 
ματά των ακόμη ειχον στροφήν πρός τόν ήλιον καί τόν 
ζωδιακόν κύκλον. Καί ή αίθουσα τοΰ θρόνου τοΰ Χοσ
ρόου έκοσμεϊτο άπό αστρονομικά σύμβολα, Christen
sen L’lran σ. 467.

2 Οί'Άρειοι έλάτρευον τόν Μίθραν πρό τοΰ χωρι
σμού των άπό τών Ινδών. Οί ύμνοι τών Vedas αναφέ
ρουν τόν Μίθραν όπως καί ή Avesta, άλλ’ ή θρησκευ
τική ποίησις τών ’Ινδών διετήρησε μικράν άνάμνησιν. 
Είς τάς σφηνοειδείς έπιγραφάς τής Καππαδοκίας άναφέ- 
ρεται άπό τοΰ 14ου αί. ώς θεός τών Mitanni, προσέτι 
δέ καί είς έπιγραφάς τών Άχαιμενιδών μετά τοΰ Ahu
ra - Mazda καί τής Anahita. 'Υπό τών Βαβυλωνίων 
έταυτίσθη πρός τόν Shamash. Αί πρωτόγονοι δοξασίαι 
καί τά αρχαιότατα έθιμα έσυστηματοποιήθησαν διά τής 
Ιπικοινωνίας μετά τών Χαλδαίων. Ή λατρεία τοΰ Μίθρα

έλαβε τεραστίαν άνάπτυξιν καί είς τήν Ευρώπην, 
Gernet-Boulanger Le genie Grec dans la reli
gion σ. 460. ’Από τοΰ 1ου μ.Χ. αί. υπήρξε καί σοβαρός 
ανταγωνιστής τοΰ Χριστιανισμού μέχρι τοΰ Μ. Κων
σταντίνου.

Περί τών ιδιοτήτων τοΰ Μίθρα, θεοΰ τής ειρήνης, 
τής άληθείας, τής δικαιοσύνης καί τοΰ φωτός ίδέ Cu- 
μοντ Les religions orientales σ. 129 κέ. όπου καί 
σχετικαί παραπομπαί passim. Christensen L’lran 
sous les Sassanides σ. 144 κέ. Huart La Perse an
tique σ. 98 καί 139. Οί Μιθραίσταί προσηγορεύοντο 
αδελφοί καί κατά τήν λατρείαν τοΰ Μίθρα δέν υπήρχε 
διαφορά μεταξύ ελευθέρων καί δούλων.

Ό Μίθρας ώς θεός Ήλιος συνεδέετο καί μέ τήν βλά- 
στησιν- ίδέ Eliade Traite des rel. σ. 137 «du taureau 
abattu par Mithra sortent les graines et les plantes 
etc.». Είκονίζεται δέ καί έξερχόμενος κατά τό άνω 
ήμισυ έκ δένδρου, Cumont Les rel. orient, πίν. XII 
έναντι σ. 140 έπί τής β' ζώνης αριστερά.

3 Ίδέ προχείρως Perrot et Chipiez έ.ά. τόμ. 2ος 

είκ. 344, 345, σ. 686, 687.
4 Contenau Manuel τόμ. 2°ς είκ. 722, σ. 1031-
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εΐδει ταινιών (είκ. 13)'. Ελαφρώς άπτεται τοΰ δίσκου, ιστάμενος εις άπόστασίν τινα 
από τοΰ έπ'ι κίονος συμβόλου δικέφαλος ανθρωπόμορφος δαίμων έπ'ι πινακίδος τοΰ 
Kerkouk (είκ. 14)1 2 διά νά δώση περιστροφικήν κίνησιν; ’Άδηλον άλλ’δχι κα'ι 
άπίθανον.

Αί δυο σκηναι κα'ι αν ακόμη σχετίζωνταί πως, έφ’ όσον οί Mitanni ήσαν ιρανικός 
λαός, όπως καί οί Σασσανίδαι, χωρίζονται από πολλάς εκατονταετηρίδας. Άλλ’ ώς

Εικ. 12. Βωμός μετ’ αναγλύφων έξ Assour. 
Μουσειον Κωνσταντινουπόλεως.

Εικ. 13. Άσσυριακός κύλινδρος εκ Moushesh- 
Nin-Ourta εν τω Βρεττανικω Μουσείφ.

γνωστόν τα θέματα τών κυλίνδρων είναι συμβολικά, παριστώντα ώς επί τό πλεΐστον 
μυθικάς σκηνάς, μαγικούς τύπους, λατρείαν θεοΰ τίνος ή παρουσίασιν προσκυνητών 
(ήγεμόνων) προ τοΰ θεοΰ καί τά τοιαΰτα. Πάντα τά ανωτέρω διετηρήθησαν υπό δια
φόρους τύπους ή παραλλαγάς μεταξύ τών ανατολικών λαών. Ή διατήρησις δέ τών 
συμβολισμών παρά τοίς Σασσανίδαις καί έν γένει παρά τοις Άσιατικοΐς λαοις είναι 
πανθομολογουμένη 3.

Συμφώνως προς τά ανωτέρω εύλόγως εκπλήσσει ό τολμηρός ή μάλλον αθέμιτος 
χειρισμός τοΰ δ τ’ άμφοτέρων τών χειρών περιπτυσσομένου τρόπον τινά τό ήλιακόν σύμ- 
βολον άνδρός, επί πλέον δέ καί καταβάλλοντος έντονον μέν προσπάθειαν, αλλά μέ. 
αρμόνικάς καί όχι αγροίκους κινήσεις, όπως δώση εις τοΰτο περιστροφικήν κίνησιν

Ή ενέργεια αΰτη είναι έκδηλος εις όλην τήν στάσιν τοΰ άνδρός, προωθοΰντος 
τον δίσκον διά τοΰ κυρτωμένου καρπόΰ καί τών συνεσταλμένων δακτύλων τής στηρι- 
ζομένης έπί τής κάτω περιφερείας τοΰ δίσκου δεξιάς χειρός του. Έπί τοΰ σημείου τού
του συγκεντροΰται ή όλη δύναμις τοΰ άνδρός έκδηλουμένη διά τοΰ καταπίπτοντος 
ώμου, τής προωθούσης παλάμης καί τοΰ πατοΰντος στερεώς έπί τοΰ εδάφους όμωνύ-

1 Contenau ε.ά. τόμ. 3ος είκ. 795, σ. 1227. Per- 

rot et Chipiez ε.ά. τόμ. 2°ς είκ. 343, σ, 685. Ύπό τόν 
τύπον τούτον είκονίζεται καί έπί αιγυπτιακών μνημείων 
ίδέ A. Weigal Le Pharaon Akh-en-Aton γαλλ. 
μετ. υπό Η. Wild πίν. XIV έναντι σ. 145.

2 Ίδέ Contenau ε.ά. τόμ. 2ος είκ. 713 σ. 1026. Ή

περιοχή άλλως τε τοΰ Kerkouk ύπέστη ισχυρόν έπί- 
δρασιν τών Mitanni σ. 1025 passim.

3 Περί τών διατηρηθέντων υπό τών 2ασσανιδών 
συμβολισμών ίδέ προχείρως Η. D’Hennegel Les tis
sue d’art (1930) σ. 22.
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μου ποδός. Είς την ένέργειαν ταύτην συμβάλλει και ή εις την γραμμήν τοΰ υψωμένου 
αριστερού ώμου προτεταμένη όριζοντίως όπισθεν τού δίσκου ομώνυμος χειρ, την 
όποιαν ό καλλιτέχνης ήθέλησε προφανώς νά παραστήση έλκουσαν τον δίσκον έκ τού 
αντιστοίχου σημείου τής περιφερείας του προς έπίτευξιν τοΰ σκοπού.

Είς την κατ’ έπίφασιν βέβηλον χειρονομίαν αντιτάσσεται ή μετά θρησκευτικής 
προσηλώσεως στροφή τής κεφαλής καί ή διεΰθυνσις τού βλέμματος προς τα άνω—τον 
ούρανόν—ώς είς προσευχήν τού μέ σημιτικά χαρα
κτηριστικά προσώπου τού άνδρός (παρένθ. πίν. 1).

Ή όλη στάσις τού άνδρός, ή έμψΰχωσις τού σώμα
τος διά τής κινήσεως, αί άκριβεΐς άναλογίαι, αί βραχύν
σεις των μελών τού σώματος, ή ένότης, ή ένάργεια καί 
ή ισορροπία τών κινήσεων άπεδόθησαν μέ εξαιρετικήν 
έπιτυχίαν, έλευθερίαν καί δεξιότητα, πιθανώς κατ’ άπομί- 
μησιν έλληνικού προτύπουΚαί είναι λίαν αισθητή ή 
άντίθεσις μεταξύ τούτου καί τής μεγαλοπρεπούς μέν, άλλ’ όχι φυσικής στάσεως τού 
βασιλέως καί τής άκαμψίας τοΰ προ αυτού τοξότου, άμφοτέρων είκονιζομένων μέ τήν 
χαρακτηριστικήν άποκρυστάλλωσιν τών κινήσεων τής άνατολικής τέχνης, τής οποίας καί 
αί παραμικρότεραι λεπτομέρειαι τών χειρονομιών, τών συμβόλων καί τών ενδυμάτων 
άκόμη έχουν μεγίστην σημασίαν, δηλουμένων κατά διαφόρους τρόπους, συμφώνως 
προς τήν κοινωνικήν θέσιν καί τό άξίωμα έκαστου προσώπου.

Έκ τής συνάφειας τού άνδρός προς τον δίσκον καί τής στάσεώς του δύναται νά 
θεωρηθή βέβαιον ότι κατέχει δευτερεύουσαν μέν, άλλ’ ουσιώδη θέσιν εν τή παραστά- 
σει. Διαπιστούται άλλως τε έκ τοΰ όλου ήθους τού άνδρός, τής στροφής τής κεφαλής 
καί τού βλέμματός του προς τά άνω, ώς είς προσευχήν, άκόμη δέ καί έκ τοΰ άναστή- 
ματός του, τό όποιον είναι μέν βραχύτερον τοΰ τού βασιλέως, άλλ’ είναι ύψηλότερον 
τών τού άκολούθου καί τοΰ καθημένου άνδρός.

Προφανώς έκπροσωπεΐ άνώτερόν τι άξίωμα Μάγου-ίερέως;1 2, καί κατά πάσαν

1 Άπό τής καταλήψεως τής Μ. ’Ασίας υπό τοΰ 
Κύρου, άλλα κυρίως άπό τοΰ Μ, ’Αλεξάνδρου και επί 
τών Διαδόχων τό "Ιράν ΰπέστη έπίδρασιν τοΰ Ιλληνικοΰ 
πνεύματος καί τής ελληνικής τέχνης.

2 Οί Μάγοι - ιερείς άνήκον είς φυλήν τινα τών Μή- 
δων έχουσαν τό προνόμιον τής ίερατείας όπως λ.χ. οί 
Λευϊται παρά τοϊς Ίσραηλίταις καί οί Κήρυκες καί Εΰ- 
μολπίδαι τών Μυστηρίων τής Δήμητρος έν ’Ελευσΐνι. 
’Αποκλειστικόν δικαίωμα τών Μάγων ήτο ή τέλεσις τών 
ιεροτελεστιών καί ή επιμέλεια τών περί τήν θρησκείαν, 
σΰνολον παραδόσεων καί συμβολικών τύπων τής λα
τρείας άναγομένων είς παναρχαίους χρόνους καί θεσμούς.

Μετά τήν κατάλυσιν τοΰ πρώτου Περσικοΰ Κράτους 
διετήρησαν παρά τφ λαφ — εν τή διασπορα— τάς έθνι- 
κάς καί θρησκευτικός παραδόσεις καί τά προγονικά 
ιδανικά. ’Επί τών Σασσανιδών, οί όποιοι έστήριξαν τήν 
άρχήν των επί τής θρησκείας, μεγάλην έχούσης ίσχΰν 
έπί τών ’Ιρανικών λαών, οί Μάγοι κατέλαβον έξέχουσαν

θέσιν, δτε άνήγαγον τήν καταγωγήν των καί είς τόν μυ
θικόν βασιλέα Manushtchithra. ’Εσχημάτισαν πανίσχυ- 
ρον θρησκευτικόν καί πολιτικόν οργανισμόν διηρημένον 
είς κλάσειο, τών όποιων προΐστατο ό Mobadhan - Μό- 
badh, άξίωμα άνάλογον πρός τό τοΰ Πατριάρχου, κα
τείχε δέ καί έξέχουσαν θέσιν είς τήν αίθουσαν τών τε
λετών. Οί μάγοι έπέβλεπον τά πυραιθεΐα, έπεμελοΰντο 
τών τής θρησκείας καί παρεσκεύαζον τό άνάλογον πρός 
τόν κυκεώνα τών Έλευσινίων Μυστηρίων ιερόν ποτόν 
Haotna (Soma κατά τούς ’Ινδούς) δι’ έκθλίψεαις έκ τοΰ 
φυτοΰ haoma ψιθυρίζοντες κατά τήν προετοιμασίαν 
προσευχάς ή έπαναλαμβάνοντες χωρία τής Avesta.

Οί Μάγοι-ίερεΐς ήσαν έπιφορτισμένοι έκτος τής έκτε- 
λέσεως τών τελετουργιών καί τής ηθικής καθοδηγήσεως 
τοΰ λαοΰ καί τής διαπαιδαγωγήσεως τών ψυχών, Chri
stensen L’lran σ. 31 καί 163.

Οί βασιλείς συνεβουλεύοντο Μάγους καί περί τών 
σπουδαίων έθνικών καί πολιτικών υποθέσεων, τής έκλο-

18
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πιθανότητα έν τή έκιελέσει λειτουργικού τίνος συμβολικού τύπου λατρείας, εχοντος 
σχέσιν με τον θεόν "Ηλιον των Σασσανιδών, τον Μίθραν.

Ό Μίθρας, ό Sol invictus των ΜιΘραϊστών είκονίζεται εις τα έλθόντα εις φώς 
μνημεία ανθρωπόμορφος υπό διαφόρους τύπους, συνήθως ταυροκτόνος1, τύπος δη-

μιουργηθε'ις κατά τον 2ον π.Χ. αί. κατ’ άπο- 
μίμησιν τού Ήρακλέους συλλαμβάνοντος την 
Κερυνϊτιν ελαφον2, πιθανώς έλκων την κατα
γωγήν εκ προτύπου τίνος τής Περγάμου3.

Είκονίζεται επίσης ίστάμενος ό Μίθρας 
μετά τού βασιλέως Άντιόχου τού Κομμαγη- 
νοΰ φέρων φρύγιον πίλον καί ακτίνας πέριξ 
τής κεφαλής του. Ό Μίθρας παρίσταται τεί- 
νων την χεΐρα προς τον Άντίοχον, θέμα 
σύνηθες καί επί Σασσανιδικών μνημείων 
(είκ. 15)*. Ύπό τον τύπον τούτον είκονίζεται 
καί όπισθεν τού Σασσανίδου βασιλέως Arda- 
sher Β' λαμβάνοντος τον δακτύλιον μετά 
τών ταινιών παρά τού Ώρομάσδου5 επί ανα
γλύφου τού Taq-i-Bostan. Εις άμφότερα 
τά μνημεία κρατεί καί τό baresma6, δέσμην 
ράβδων άνάλογον προς τούς βάκχους τών 
Έλευσινίων μυστηρίων.

’Αλλά καί άν ύποθέσωμεν ότι τό επί τής 
συνθέσεως ηλιακόν σύμβολον αντικαθιστά 
έξαιρετικώς αυτόν τούτον τον άνθρωπόμορφον 
επί τών σχετικών μνημείων θεόν Μίθραν, ό 
συνδυασμός τού συμβόλου μετά τού όπισθεν 

τούτου άνδρός καί ή περιστροφή τού δίσκου άπορρίπτουσι τήν πιθανότητα τής εκδοχής.

Είκ. 15. Άνάγλυφον ιοΰ Nimroud Dagh 
(Huart La Perse antique).

γης τοΰ βασιλέως, τής άμφισβητήσεως τοϋ θρόνου κλπ. 
ώς δυναμένους νά προΐδωσι τό μέλλον διά τής έπισκο- 
πήσεως τοϋ ίεροΰ πυρός, κατόχους δέ προσέτι καί τοϋ 
μυστικοϋ τής προβλεπούσης τάς τΰχας αστρολογίας, τής 
έχούσης τάς ρίζας της είς τούς Χαλδαίους" ίδέ Cumont 
Les rel. orient, σ. 128 κέ. passim. Christensen 
L’lran σ. 116 κέ. καί σ. 412. Huart La Perse ant. 
σ. 101 κέ. Έπί πάντων τών ανωτέρω καί σχετικαί παρα- 
πομπαί.

1 Cumont Les relig. orient, πίν. XII, έναντι 

σ. 140. Τον αυτοϋ Mithra έν Daremberg-Saglio Dic- 
tionn. τόμ. 3°s είκ. 5086, σ. 1947, είκ. 5092, 5093, 
σ. 1952. Huart La Perse ant. είκ. 14, σ. 140.

2 Ό τύπος ούτος τής θυσίας τοΰ ταύρου παρατη- 
ρεΐται καί είς Ελληνικά μνημεία. Καθ’ομοιον περίπου 
τρόπον είκονίζεται Νίκη θυσιάζουσα ταϋρον' ίδέ Da-

remberg - Saglio Dictionnaire τόμ. 4°s, είκ. 5995, 
σ. 697.

Έξηκολούθησε δέ επαναλαμβανόμενος καί είς τήν 
Βυζαντινήν εποχήν. Οΰτω είκονίζεται καί ό Δαβίδ κα- 
ταβάλλων τον λέοντα έπί πινακίων τής Κύπρου τοΰ 
6ου μ.Χ. αί. Dalton είκ. 57, 58 σ. 98, 99.

3 Ή έπίδρασις τής ‘Ελληνιστικής τέχνης έπί τών 
Σασσανιδών παρατηρεϊται καί έπί άλλων μνημείων. Ίδέ 
J. Η. Schmidt L’expedition de Ctesiphon en 1932. 
Syria, τόμ. XV (1934) σ. 15 κέ.

4 Huart La Perse antique είκ. 13, σ. 139.

5 Christensen L’lran είκ. 28, σ. 255 καί σ. 145 
ένθα καί άλλαι παραπομπαί.

6 Τό baresma συνήθως κρατοΰσιν έπί τών μνη. 
μείων τοΰ Μίθρα δύο δαδοφόροι (Μάγοι-ιερείς), τοΰ 
ενός μέ τήν ράβδον στρεφομένην πρός τά άνω καί τοΰ
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Ό περιστρεφόμενος υπό τοΰ Μάγου ίερέως δίσκος άναμφιβόλως έχει συμβολικήν 
σημασίαν, άλλα ποιαν;

Ώς γνωστόν πάσαι αί θρησκεΐαι περιλαμβάνουσι πολλά σύμβολα προς δήλωσιν 
εννοιών συνδεόμενων με τάς μυθικάς παραδόσεις, τάς δοξασίας τής προς το θειον 
λατρείας και τα θέσμια έκάστης φυλής και ιστορικής περιόδου. Διά των διαφόρων συμ
βόλων καί τελετών, ακόμη δε καί διά τής άναπαραστάσεως τούτων επί εικονικών μνη
μείων, διετηροΰντο αί έθνικαί καί θρησκευτικοί παραδόσεις ζωηραί εις την ψυχήν τοΰ 
λαοΰ. Ουσιώδες δε χαρακτηριστικόν τών θρησκευτικών δοξασιών τών ανατολικών 
λαών είναι ό συμβολισμός, ή έπίδρασις τοΰ οποίου είναι καταφανής καί εις τήν Ελλάδα 
από τών προϊστορικών χρόνων, άκόμη δε καί είς τήν χριστιανικήν θρησκείαν1.

Μεταξύ τών διαφόρων συμβολισμών σπουδαίαν θέσιν κατέχει από τών προϊστο
ρικών χρόνων καί ή περιστροφική κίνησις, άπομίμησις τής τοΰ κόσμου περιφοράς2, 
άποσκοποΰσα τήν ερμηνείαν διαφόρων θρησκευτικών, σχετικών προς ταύτην, εννοιών.

Οί πρωτόγονοι λαοί, ανίκανοι νά εξηγήσουν τά προ τών οφθαλμών των εξελισσό
μενα φυσικά φαινόμενα καί νά είσδύσουν είς τά μυστήρια τής φύσεως, έδημιούργησαν 
καί διάφορα σύμβολα, διατυποΰντα τάς αντιλήψεις των περί τής περιστροφικής 
κινήσεως τοΰ σύμπαντος, συνυφανθέντα προς τάς μυθικάς παραδόσεις καί θρησκευ
τικός δοξασίας έκάστου λαοΰ. Ένεκεν όμως τής από άρχαιοτάτων χρόνων επικοι
νωνίας τών λαών τά διάφορα σύμβολα είσεχώρησαν καί είς τάς γειτονικάς χώρας, πι
θανώς διά τών έργων τής μικροτεχνίας, επί τών οποίων άπεικονίζετο καί ή περιστρο
φική κίνησις. Τά ξένα στοιχεία συνεχωνεύθησαν είς τάς είσαχθείσας χώρας προς 
συγγενή τοΰ αύτοΰ περιεχομένου στοιχεία προσαρμοσθέντα προς οικείας μυθικάς 
παραδόσεις καί θρησκευτικός δοξασίας.

Ούτω ό πυριφλεγής περιστρεφόμενος τροχός, έφ5 ου ήτο δεδεμένος ό Ίξίων 
(είκ. 16)3 είναι μΰθος ηλιακός τής Μεσοποταμίας παριστών τον θεόν 'Ήλιον τών

ετέρου προς τά κάτω' ίδέ Cumont Les relig. orient, 
πίν. XII, έναντι σ. 140. Στραβ. 733: «Τάς δ’ έπφδάς 
ποιούνται (oi Μάγοι) πολύν χρόνον ράβδων μυρικίνων 
λεπτών δέσμην κατέχοντες . .. Καθ’ ημέραν δέ είσιόντες 
έπάδουσιν ώραν σχεδόν τι πρό τοΰ πυρός τήν δέσμην 
τών ράβδων έχοντες».

1 Dalton Byz. Art and Arch. σ. 708. Γ. Σωτή

ριου Χριστ. καί Βυζαντ. αρχαιολογία τόμ. l°s (1942), 
σ. 91 κέ. Α. Ορλανδου Παλαιοχριστ. βασιλικαί τής 
Λέσβου. Άρχ. Δελτ. τόμ. 12 (1932) σ. 28.

2 Ώς είναι ό κύκλος ή τροχός, ή swastika, ό στρό
βιλος, πτηνά ή ζώα τρέχοντα κυκλικώς, Zoltan Τα- 

kacs The Art of Greater Asia σ. 18 κέ. Maspero 

L’archeologie Egypt, είκ. 275, σ. 300. Contenau 
Manuel, τόμ. l°s είκ. 184, 185, σ. 284, 285. Graef - 

Langlotz Die antiken Vasen von der Akropolis

zu Athen. I, πίν. 32, No 606. L. Bronstein Space 
Tormes in Persian Miniature Composition έν Bull, 
of the Amer. Inst, for Pers. Art and Arch. τόμ. IV, 
No 1 (1935) σ. 26.

Περιστροφική κίνησις παρατηρεΐται καί είς Μινωϊ- 
κάς σφραγίδας. Ίδέ προχείρως ΧαΤΖΗΔΑΚΙ Μινωϊ- 
κοί τάφοι έν Κρήτη. ΑΔ. τόμ. 4»ς (1913) πίν. 4α, β 
έναντι σ. 56, δπου ζώα περιστρέφονται εντός κυκλικού 
χώρου. ΑΓΝΗΣ ΞΕΝΑΚΗ Οί Μινωϊκοί σφραγιδόλιθοι 
τής συλλογής Γιαμαλάκη. Κρητικά Χρονικά, έτ. Γ* 
τεΰχ. 1°ν (1949) σ. 64 κέ. ένθα πολλά παραδείγματα 
θεμάτων μέ περιστροφικήν κίνησιν.

Πιθανώς καί οί κυκλικοί οργιαστικοί χοροί δηλοΰσι 
τήν αυτήν έννοιαν. J. de Morgan L’humanite pre- 
historique είκ. 158, σ. 267.

3 Cook Zeus I πίν. XVI έναντι σ. 202.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:52:26 EEST - 18.237.180.167



140 "Αννης Άποστολάκη ΑΕ 1950 1951

’Ασσυριών. Τό μυθικόν θέμα παραληφθέν υπό τών Ελλήνων συνυφανθη προς οίκείαν 
αΰχοΐς μυθικήν παράδοσιν1 * III.

Ό κύκλος «ό περιστρεφόμενος εν τοΐς τών θεών τεμένεσιν είλκυσμένος παρ Αιγυ
πτίων» τον όποιον αναφέρει Κλήμης ό Άλεξανδρεύς (Στρωμ. 5 σ. 242) είναι ασφαλώς 
έκ τών συμβολισμών τών συνδεομένων προς την περιστροφικήν κινησιν διατυποΰσαν

Είκ. 16. Ιναμπανικός άμφορεύς έκ Κύμης Παράστασις τοΰ Ίξίονος. Βερολΐνον 3023.

θρησκευτικήν δοξασίαν τών Αιγυπτίων. Ό τροχός άπετέλει μέρος τών εξαρτημάτων 
αιγυπτιακών τινων ιερών, έθεωρεϊτο δέ καί εξαγνιστικός2.

Καί ό τροχός τοΰ νόμου τοΰ Βοΰδδα είναι ηλιακόν σύμβολον, ωσαύτως δέ καί 
τής βασιλικής εξουσίας3.

Καί είς άλλους ανατολικούς λαούς ή περιστροφική κίνησις συνδέεται προς θρη
σκευτικός δοξασίας. Είς τό Θιβέτ λ.χ. διά τήν προσευχήν τοΰ κοινοΰ λαοΰ χρησιμο- 
ποιοΰνται προσευχητικοί τροχοί καί προσευχητικοί μύλοι (Otto Henne Religions 
und Sittengeschichte σ. 110).

Ή περιστροφική κίνησις έδήλου καί τήν μετεμψύχωσιν: «Παλαιός ό λόγος ’Ορφι
κός τε καί Πυθαγόρειος, ό πάλιν άγων τάς ψυχάς είς τό σώμα, καί πάλιν από τοΰ 
σώματος άνάγων, καί τοΰτο κυκλικώς».

1 A. de Ridder - W. Deonna L’art en Grece 
1924 σ. 388 κέ. A. Krappe La genese des mythes 
a. 335. B. Cook Zeus I σ·197 κέ.

Ό ήλιος ώς κύκλος : ’Αναξίμανδρος κατά τόν Άέτιον 
«κύκλον είναι (δηλ. τόν ήλιον). . . . άρματείφ τροχφ 
παραπλήσιον........... πλήρη ιτυρός». Ό αυτός ’Αναξίμαν
δρος κατά τόν Άχιλλέα Τάτιον «τινές δέ, ών έστι καί 
’Αναξίμανδρος, φασί πέμπειν αυτόν (δηλ. τόν ήλιον) τό
φώς σχήμα έχοντα τροχού.................................. (COOK ε.ά.
III σ. 1072 μετά τών έκεΐ παραπομπών.

’Άσχετος φαίνεται ό ’Απόλλων Ίξιος, άτε προερχό
μενος έκ τοΰ Ροδιακοϋ τοπωνυμίου Ίξία (ΣΤΕΦ. ΒΥΖ· 

έν λ. Ίξία). Gruppe Griech. Myth. II σ. 1236 σημ· 4·
2 Harrison Prolegomena to the Study of Greek 

Religion (1908) σ. 588 κέ., οπού πλεισται παραπομπαί 
περί τοΰ τροχοΰ ή κύκλου.

3 Masson - Oursel, Willman Grabowsken> 

Philippe Stern L’Inde antique et la civilisation 
Indienne (1933) σ· 182.
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Και οί ΌρφικοΙ διά τοϋ «κύκλου δ’ έξέπταν βαρυπενθέος άργαλέοιο», έκ τών 
άρθρων τής ομολογίας τής πίστεώς των εις τά ’Ορφικά Μυστήρια, φαίνεται δτι ειχον 
ύπ’ όψει των κυκλικήν εικονικήν παράστασιν τής μετεμψυχώσεως, τήν κίνησιν δηλ. τών 
άνερχομενών και κατερχομενών έκ νέου ψυχών είς το φυσικόν πεδίον προς νέαν ένσάρ- 
κωσιν. Ή δοξασία προέρχεται έκ τών Αιγυπτίων, οί όποιοι πρώτοι κατά τον Ηρόδο
τον (2. 123) ανέπτυξαν τήν θεωρίαν ότι ή ψυχή, αθάνατος ούσα, μετενσαρκοΰται κατά 
περιόδους.

Είς τά μυστήρια τοΰ Μίθρα ύπήρχεν έπίσης τό δόγμα τής μετενσαρκώσεως, κατά 
τήν άνοδον μάλιστα τών ψυχών είς τάς επτά πλανητικάς σφαίρας· ό Μίθρας έχρησί- 
μευεν ως οδηγός είς τούς οπαδούς τής θρησκείας του μέχρι τής άνόδου των είς τήν 
έβδόμην σφαίραν, τήν σφαίραν τών μακάρων1.

Ή περιστροφική κίνησις διατυπώνει παραστατικώτατα τάς έννοιας ταΰτας, ή υπό 
έξέτασιν όμως παράστασις δεν φαίνεται έ'χουσα σχέσιν προς τήν μετεμψΰχωσιν, μάλλον 
δέ δύναται νά σχετισθή, νομίζω, προς τό φαινόμενον τής περιστροφικής κινήσεως 
τοΰ ήλιου.

Ή ερμηνεία, είναι άληθές, έκ τών εικονικών μνημείων παραστάσεως διατυποΰσης 
δοξασίας ή τύπους λατρείας έκλιπούσης θρησκείας είναι επισφαλής, έφ’ όσον τό πλεΐ- 
στον τών πειστικών δεδομένων, τά όποια είναι άπαραίτητα προς κατανόησιν, έ'λειψαν 
ή καί εάν διατηρούνται τινα ύποτυπωδώς είς λαϊκάς παραδόσεις, έν παντελεΐ άγνοια 
τής παμπαλαίας προελεύσεώς των, είναι άπρόσιτα, χρήζοντα έπιτοπίου ειδικής μελέτης.

Παρά τά άνωτέρω προτείνω μετ’ έπιφυλάξεως τήν κατωτέρω ερμηνείαν τής παρα
στάσεως δίδουσαν άφορμήν προς έρευναν είς τούς έντριβεστέρους έμοΰ είς τά τής θρη
σκείας τών ’Ιρανικών λαών καί τών τελουμένων υπό τούτων εορτών.

Ή έναργώς δηλουμένη περιστροφική κίνησις τοΰ ηλιακού συμβόλου, άσφαλώς 
άπεικονίζουσα ιεροτελεστίαν, ως έκ τής στάσεως τοΰ Μάγου-ίερέως, άποσκοπεϊ, νομίζω, 
τήν άναπαράστασιν συμβολικού τίνος τυπικού έθίμου τής λατρείας τού Ήλιου, έχοντος 
σχέσιν προς τήν τελουμένην υπό τών Σασσανιδών εορτήν τού Μίθρα κατά τον μήνα 
Mihr1 2.

Φιλέορτοι όντες οί Σασσανίδαι ειχον άφιερώσει έκαστον τών δώδεκα μηνών είς 
ένα θεόν3, προς τιμήν τού όποιου έτελούντο κατά τον άντίστοιχον μήνα πολυήμεροι 
πανηγύρεις άναφερόμεναι είς τάς συνδεομένας προς τάς ώρας τού έτους άγροτικάς 
εργασίας, προϊστορικάς μυθικάς παραδόσεις καί έθνικά έθιμα.

Αί γεωργικαί έργασίαι, ή έπιτυχία τών όποιων έξηρτάτο έκ τών καιρικών συνθη
κών, παρά τοϊς Σασσανίδαις ήσαν Ιεραί τελεταί, κοιναί άλλως τε είς πάντας τούς 
λαούς4. Τάς λεπτομέρειας τών εορτών παρίστανον συμβολισμοί, προϊόντα πίστεως καί

1 Cumont Les relig. orient, σ. 272. Καί είς τήν 
Αίγυπτον ό θεός “Ηλιος ήτο ό ψυχοπομπός τών βασι
λέων, Eliade, έ.ά. σ. 131.

2 Christensen L’lran σ. 173 κέ.
3 Christensen έ.ά. σ. 169 κέ. Huart La Perse 

ant. σ· 234 κέ.
4 Eliade Traite d’hist. des relig. σ. 285 κέ.

G. Renard Le travail dans la prehistoire (1927) 
σ· 155 κέ. Delaporte Les Hittites σ. 265 κέ. Καί επί 
τών Κρητικών μνημείων παρατηρούνται άγροτικαί σκη- 
ναί τής λατρείας’ ίδέ Ch. Picard Les orig. du poly- 
theisme hell. τόμ. 1°; σ. Ill, ένθα καί σχετικαί πα- 
ραπομπαί.
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δεισιδαιμονίας, άποβάντες συν τφ χρόνω μαγικοί τύποι. Ό συμβολισμός δμως τής 
αυτής έννοίας διέφερε κατά τόπους άναλόγως τής εποχής κα'ι τής φυλής.

Έορταί έτελοΰντο κατά την εναρξιν έκάστης ώρας τοΰ έτους, αί πλεΐσται όμως 
τούτων έπανηγυρίζοντο κατά την εαρινήν ισημερίαν, λόγω τής άναγεννήσεως τής φύ- 
σεως, ότε έώρταζον και τό νέον έτος ’, έτελοΰντο έ| ίσου και κατά την εποχήν τής 
συγκομιδής.

Αί τελοΰμεναι έορταί υπό των Σασσανιδών συμφώνως προς τό ήμερολόγιον 
αυτών ειχον γενικώς τον χαρακτήρα των αγροτικών πανηγΰρεων ήδη έν τή γενέσει των 
κατά τούς προϊστορικούς χρόνους. Τάς λαϊκάς αύτάς πανηγΰρεις παρέλαβεν υπό τήν 
αιγίδα της ή έπίσημος θρησκεία τοϋ Κράτους, κατά τήν νέαν δέ ταΰτην φάσιν έλαβον 
έπίσημον θρησκευτικόν χαρακτήρα και αί έορταί έτελοΰντο μετά μεγάλης πομπής καί 
λαϊκών πανηγΰρεων, διετήρησαν όμως καί παναρχαίους τινάς μαγικούς τύπους, σπέρ
ματα πρωτογόνου λατρείας, άναχθέντας εις συμβολικούς θεσμούς. Αί έορταί τέλος 
συνεδέθησαν καί προς μυθικά γεγονότα2.

Δεν αποκλείεται άρα ή έκδοχή ότι ή υπό έξέτασιν παράστασις έχει συμβολικήν 
σχέσιν προς τήν τελουμένην πρός τιμήν τοΰ Μίθρα πολυήμερον πανήγυριν Mihrgan, 
μίαν τών σπουδαιοτέρων πανδήμων πανηγΰρεων των Σασσανιδών3, τελουμένην τήν 
Ιδην τοΰ αφιερωμένου είς τον Μίθραν μηνός Mihr4.

Φαίνεται ότι προ τών Σασσανιδών τό έτος ήρχιζε κατά τον μήνα Mihr καί τό 
Mihrgan, έορτή τοΰ φθινοπώρου, συνέπιπτε πρός τήν πρώτην τοΰ έτους5. Ή έορτή 
είς μεταγενεστέρους χρόνους μετετέθη είς τό χειμερινόν ήλιοστάσιον.

Κατά τήν ημέραν τής πανηγύρεως ό βασιλεύς τών Σασσανιδών εφερε τιάραν, έπι 
τής όποιας είκονίζετο ό ήλιος εντός στρεφόμενου τροχού 6.

’Αναντίρρητους λοιπόν ή έορτή έσχετίζετο πρός τήν περιστροφικήν κίνησιν τοΰ 
ήλιου. Σχετική έννοια είκονίζεται καί έπί άσσυριακοΰ μνημείου, όπου δύο θεότητες 
προ τοΰ καθημένου θεοΰ Ήλιου κρατοΰσιν άνά έν άκρον σχοινιού διά τοΰ οποίου 
μεταδίδουσι τήν κίνησιν είς τον ηλιακόν τροχόν (είκ. 6).

Κατά τάς παραδόσεις όμως, αί όποΐαι πολλάκις συγχέουσι πρόσωπα καί γεγονότα

1 Οί λαοί τής πρόσω ’Ασίας, τοΰ Καύκασού καί τοΰ 
’Ιράν επίστευον δτι τό έτος άνανεοϋται μετά τό τέλος 
τοΰ χειμώνος. Περί τών τελετών διά τήν άνανέωσιν τοΰ 
χρόνου καί τής σημασίας των ίδέ Eliade έ.ά. σ. 340 κέ. 
Audin Les fetes solaires σ. 38 κέ.

Περί τών τελουμένων ύπό τών 'Ελλήνων εορτών τών 
σχετιζομένων πρός τάς ώρας τοΰ έτους καί τήν γεωργίαν 
ίδέ L. Gernet-A. Boulanger Le genie Grec dans 
la religion (1932) σ. 32 κέ.

Συναφείς έορταί πρός τήν γεωργίαν καί τάς ώρας τοΰ 
έτους τελούνται καί σήμερον ύπό τών αγροτικών πλη
θυσμών μετά τών σχετικών παραλλαγών ύπό τήν έπί- 
δρασιν τοΰ Χριστιανισμού είς τήν Ευρώπην καί τοΰ 
Ίσλαμισμοΰ είς τήν ’Ασίαν καί τήν ’Αφρικήν' ίδέ 
Eliade έ.ά. σ. 288 κέ.

2 Christensen L’lran σ. 168 κέ.

3 Έκ τών διαδεχομένων άλλήλας εορτών τών Σασ- 
σανιδών δύο ήσαν αί σπουδαιότεροι ή Mihrgan καί ή9 
Nowroz — τοΰ νέου έτους — καθ’ ας καί ό βασιλεύς 
έπαρουσιάζετο προ τοΰ κοινού Christensen L’empire 
des Sassanides σ. 98.

4 Christensen L’lran σ. 173 κέ. Huart La 
Perse antique σ. 234 κέ. Αί δευτερευούσης σημασίας 
έορταί πρός τιμήν τοΰ Μίθρα έτελοΰντο τήν 6ην ημέραν 
έκαστου μηνός.

5 Christensen L’lran σ. 171 κέ. όπου καί περί 
τών διαφόρων ημερολογίων παρά τοΐς Σασσανίδαις καί 
τών έπελθουσών μεταβολών τών έορτών.

6 Christensen έ.ά. σ. 174. Huart έ.ά. σ. 235·
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ή εορτή εις μεταγενεστέρους χρόνους συνεδέθη προς μυθικάς παραδόσεις παμπαλαίων 
χρόνων. Έθεωρήθη λοιπόν ίδρυθεΐσα είς άνάμνησιν τής νίκης Feridoun κατά τοΰ βα- 
σιλέως τής Βαβυλώνος Dahhak. Επειδή δέ προς επικουρίαν τοΰ εθνικού ήρωος, διά 
τήν κατατρόπωσιν τού έχθρού, κατήλθον άγγελοι έξ ουρανού, κατά την ημέραν τής 
εορτής, πολεμιστής ίστάμενος είς τήν αυλήν τοΰ ανακτόρου (Christensen L’lran 
σ. 174) έπεκαλεΐτο μεγαλοφώνως τούς αγγέλους λέγων: «άγγελοι κατέλθετε είς τήν γήν, 
κτυπήσατε τούς δαίμονας καί τούς κακοποιούς καί εκδιώξατε τούτους έκ τού κόσμου».

"Οστις κατά τήν ή μέραν τού Mihrgan έτρωγε κόκκους τινάς ροδίου καί ώσφραί- 
νετο ροδόνερον έπροφυλάσσετο από τών δυστυχημάτων.

Κατά τήν εορτήν τοΰ Mihrgan, όπως καί κατά τήν τού Nowroz, οί τιτλούχοι καί 
οί εύγενεΐς προσέφερον είς τούς βασιλείς παντοειδή δώρα (πολύτιμα, συμβολικά, αλλά 
καί απλά (εν πορτοκάλλιον λ.χ.'), τά όποια κατεγράφοντο λεπτομερώς με το όνομα τού 
δωρητοΰ, οΰτος δέ είχε τό δικαίωμα νά ζητήση βοήθειαν παρά τού βασιλικού ταμείου 
έν ώρα ανάγκης.

Τό έθιμον τών προσφερομένων δώρων ήτο άρχαΐον μνημονευόμενον καί υπό τού 
Στράβωνος άναφερομένου είς δώρον, τό όποιον έδόθη είς τον βασιλέα τής Περσίας 
κατά τήν εορτήν ταύτην1 2.

’Αλλά καί βασιλείς τινες τών Σασσανιδών διένεμον κατά τάς ανωτέρω έορτάς τού 
Nowroz καί τοΰ Mihrgan είς τούς υπηκόους των δώρα ανάλογα προς τήν κοινωνικήν 
τάξιν έκάστου καί προς τάς υπηρεσίας, τάς όποιας παρεΐχον είς τον βασιλέα, συνήθως 
ενδύματα έκ τής βασιλικής ιματιοθήκης.

Έπί τών ενδυμάτων τούτων ήσαν ένυφασμέναι ή κεντημέναι εικόνες τών βασιλέων 
ή συμβολικά σημεία δηλούντα τό βασιλικόν αξίωμα. Ή βασιλική συνήθεια νά τιμώσιν 
έξεχούσας προσωπικότητας διά τής δωρεάς επισήμου ένδυμασίας (robe d’honnenr) είναι 
άρχαιοτάτη, είσήχθη δέ καί μεταξύ τών Χαλιφών.

Ημέρας τινάς προ τής εορτής — όπως καί κατά τήν εορτήν τού Nowroz — οί βασι
λείς τών Σασσανιδών άνήγγελλον διά κήρυκος ότι θά έδέχοντο πάντας τούς υπηκόους 
των άνευ έξαιρέσεως είς άκρόασιν, καθ’’ ήν θά ήδύναντο νά ύποβάλωσι τά παράπονά 
των κατά παντός άδικούντος αυτούς καί εάν ακόμη έστρέφοντο κατ’αυτού τοΰ βασιλέως.

Είς τήν είσοδον τού ανακτόρου ό Mobadhan - Mobadh έτοποθέτει, κατά διατα
γήν τού βασιλέως, ανθρώπους εμπιστοσύνης, οί όποιοι έπέβλεπον, ώστε ούδείς νά δύνα- 
ται νά έμποδίση τήν είσοδον είς οίονδήποτε προσερχόμενον διά νά ύποβάλη τά παρά
πονά του3. Αί άναφερόμεναι εναντίον τού βασιλέως υποθέσεις κατά πρώτον έξητά- 
ζοντο υπό τοΰ Mobadhan-Mobadh καί τού άνωτάτου φύλακος τών ιερών καί έάν μέν 
ήσαν βάσιμοι ό άναφερόμενος είς τό αδίκημα εδικαιούτο, έάν όμως ή κατηγορία ήτο 
άδικος ό καταδότης έτιμωρεΐτο αύστηρώς.

Ή εορτή τοΰ Mihrgan είχε τόσον βαθείας τάς ρίζας4, ώστε έωρτάζετο καί

1 Christensen έ.ά. σ. 407 κέ. 3 Christensen L’lran σ. 301. Huart La Perse
2 ΣΤΡΑΒ. 530 : «Ό σατράπης τής ’Αρμενίας τφ Πέρση ant. σ. 197.

(βασιλεΐ) κατ’ έτος δτσμυρίους πώλους τοις Μιθρακίνοις 4 Και ή λατρεία τοΰ πυρός διατηρεί ακόμη καί σπο-
(ό Cumont διώρθωσεν είς Μιθρακάνοις) επεμπεν». ραδικοΰς μύστας μεταξύ τοΰ λαοΰ καί σήμερον' ίδέ
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μετά χήν ’Αραβικήν κατοχήν ΰπό τών Μουσουλμάνων Περσών κατά τάς άρχάς τοΰ 
χειμώνος, άναμφιβόλως μετά τροποποιήσεων τινων. Παρά τήν μεγάλην έξάπλωσιν τοΰ 
Μιθραϊσμοΰ εις τήν Ευρώπην ούδαμοϋ άναφέρεται ή εορτή Μιθρακάνα. Ό Cumont 
δμως νομίζει δτι είναι ή κατά τήν 25ην Δεκεμβρίου τελούμενη εν Ρώμη εορτή τοΰ 
Natalis invicti.

Δεν είναι λοιπόν άπίθανον δτι ή έπ'ι τοΰ υπό έξέτασιν κεντήματος παράστασις 
άναφέρεται εις τήν ανωτέρω εορτήν. Άλλ’ ασφαλώς δεν πρόκειται περί πιστής άναπα- 
ραστάσεως τής τελετής. Ό καλλιτέχνης δεν απεικόνισε τήν τελετουργίαν, δπως έγίνετο, 
άλλ’ άπέδωκε τά κύρια χαρακτηριστικά σημεία αυτής, διατυπώσας τήν συμβολικήν 
έννοιαν τής εορτής. Τοΰτο παρατηρεΐται άλλως τε και έπ'ι άλλων μνημείων άπεικονι- 
ζόνταιν τελετάς (ζωφόρος Παρθενώνος, πομπή τής Ραβέννης κ.ά.).

Ή περιστροφή τοΰ ήλιακοΰ δίσκου συμβολίζει μέν τήν αλληλοδιαδοχήν τής ημέ
ρας καί τής νυκτός, άλλ’ έπ'ι τής υπό έξέτασιν παραστάσεως παριστά κατά πάσαν πιθα
νότητα συμβολικώς τήν κατά τήν άνατολήν κα'ι τήν δΰσιν τοΰ ήλιου βαθμιαίαν μετακί- 
νησιν τής θέσεώς του έπ'ι τοΰ όρίζοντος και τήν άδιακόπως μεταβαλλομένην άπόκλισιν 
τούτου, κυρίως δε τά δύο σταθερά σημεία τής ταλαντεύσεως τούτου, τάς τροπάς, φαι- 
νόμενον, τό όποιον άπό τών προϊστορικών χρόνων παρετήρησεν ό άνθρωπος και έπα- 
νηγύρισε παντοιοτρόπως1, έφ’ δσον ό πανηγυρισμός τής εορτής περιεστρέφετο περ'ι τό 
ήλιοστάσιον ή τάς ισημερίας.

Συμφώνως προς τήν έξήγησιν ταύτην κα'ι ό προ τοΰ βασιλέως τοξότης παριστά 
τον πρωινόν κήρυκα τής εορτής. Ή άκαμπτος στάσις του, ή προσήλωσις τοΰ βλέμμα
τος εις τό τόξον, τό όποιον κρατεί μετά θρησκευτικής εύλαβείας — ώς έάν έπρόκειτο 
περί ίεροΰ τίνος άντικειμένου — ή χειρονομία τής δεξιάς του, όμοια προς τήν χειρονο
μίαν σεβασμοΰ και λατρείας και ή όλη συγκέντρωσις τοΰ τοξότου έπιμαρτυρεΐ τό έπί- 
σημον τής θρησκευτικής πομπής. Τό τόξον άρά γε είναι τό βασιλικόν, τό όποιον κατά 
τήν τελετήν κρατεί ό τοξότης;

Ό τοξότης κατά τον Lamm τοξεύει έχθρόν.
Ό άκρωτηριασμός τοΰ κεντήματος άφ’ ενός κα'ι ή έλλειψις σχετικών βοηθημάτων 

έν Άθήναις άφ’ ετέρου δεν έπιτρέπουσι νά όρίσωμεν τήν άκριβή θέσιν κα'ι τήν σχέσιν 
προς τήν σύνθεσιν τής ήμικεκλιμένης τετάρτης μορφής. Έπ'ι τοΰ κεντήματος άσφαλώς 
είκονίζοντο και άλλα πρόσωπα, άλλ’ άγνωστον πώς.

Ή διασωθεΐσα μορφή, τμήμα τής δλης παραστάσεως, στηριζομένη διά τής δεξιάς 
αυτής έπί τίνος άκαθορίστου άντικειμένου προσέρχεται άράγε νά προσφέρη τοΰτο 
ταπεινώς ώς δώρον εις τον βασιλέα; Κατά τον Lamm είναι ό φονευθε'ις έχθρός και 
παραβάλλει τήν στάσιν του προς τήν τοΰ θνήσκοντος Γαλάτου.

Perrot Chipiez έ.ά. τόμ. 5°s σ. 651 κέ.
Λείψανα τής πυρολατρείας, εορτής τελούμενης άπό 

παναρχαίων χρόνων μέ διαφόρους τύπους κα’ι συμβολι
σμούς, σφζονται και σήμερον μεταξύ λαών διατηρούν- 
των παμπαλαίας παραδόσεις καί έθιμα.

Σχετικά είναι τά τελούμενα μέχρι τής σήμερον έν 
Θράκη «Αναστενάρια- ίδέ ΠΟΛΥΔ ΠαπαχριςτΟΔΟΥ- 
ΛΟΥ Αναστενάρια. Άνάτυπον άπό τόν ΙΕ' τόμ. τοΰ 
’Αρχείου τοΰ Θρφκικοΰ λαογραφικοΰ καί γλωσσικού

Θησαυρού 1951
1 Τών παναρχαίων εορτών τών ήλιοστασίων λείψανα 

θεωρούνται τά καί σήμερον τελούμενα κατά τάς τροπάς 
τοΰ ήλιου. Ίδέ Eliade Traite d’hist. de relig. σ. 135 
κε. οπού περί τοΰ εθίμου τοΰ πανηγυρισμού τών ήλιο
στασίων διά τροχών ή δίσκων άνημμένων δηλούντων 
τήν κίνησιν τοΰ ήλιου, Ν. Γ- ΠΟΛΙΤΟΥ Έορταί τοΰ άγ. 
Ίωάννου. Λαογραφ. Σύμμεικτα τόμ. I0?, σ. 86 κέ. καί 
τόμ. 2°s σ. 118.
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Προορισμός. Ό προορισμός τοϋ κεντήματος ώς έκ τοΰ ελλιπούς τού υφάσματος 
δεν είναι ευχερές να όρισδή, αλλά δεν αποκλείεται ή εκδοχή δτι προέρχεται έκ βασιλι
κού ενδύματος.

Τά βασιλικά ενδύματα πλήν τού πολυτελέστατου διακόσμου έκ μαργαριτών 
κα'ι πολυτίμων λίθων έφερον και διάφορα διακοσμητικά θέματα κεντημένα ή 
υφαντά (τετράφυλλα, κλαδίσκους έντός κύκλου — ιερόν δένδρον; — νήσσας, ίπποκάμ-

πους κλπ.)1. Προς τούτοις παρίσταντο και 
σύμβολα τής βασιλικής αρχής κα'ι ή είκών 
τού βασιλέως, ώς ανωτέρω. Πιθανώς 
έκ Περσικής έπιδράσεως είκονίζοντο έπί 
τών ένδυμάτων τών αύτοκρατόρων τού 
Βυζαντίου κα'ι αί εικόνες τούτων1 2.

Κατά πάσαν πιθανότητα παρίσταντο 
και θρησκευτικά θέματα, ή έπίδρασις τών 
οποίων παρατηρεΐται και έπ'ι τών έξ Αι
γυπτιακών τάφων μέ Σασσανιδικά θέ
ματα υφασμάτων. Ώς είναι τό συμβολίζον 
την αίωνίαν άναγέννησιν ιερόν δένδρον, 
έκφυόμενον συνήθως έξ αγγείου, εκατέ
ρωθεν τοΰ οποίου είκονίζόνται συμμετρι- 
κώς γρΰπες κα'ι άλλα ζώα3. Είναι συνήθεις 

καί άνθρώπιναι μορφαί, ένίοτε και έφιπποι, κρατοΰσαι άγγεϊον μετά καρπών προ τοΰ 
ιερού δένδρου4 (προσφορά;).

Τό έθιμον τής άπεικονίσεως έπ'ι τών ένδυμάτων θρησκευτικών θεμάτων παρελή- 
φθη καί υπό τών Χριστιανών. Τά θέματα είναι ειλημμένα έκ τής Π. κα'ι Κ. Διαθήκης. 
'Ο Άστέριος τής Άμασείας κατακρίνει την συνήθειαν ταύτην, τής οποίας έχομεν 
πλεΐστα δείγματα έπ'ι τών έξ Αιγυπτιακών τάφων υφασμάτων5 καί έπ'ι ψηφιδωτών. 
Ώς πρόχειρον παράδειγμα περί τούτων αναφέρω την χλαμύδα τής Θεοδώρας εις 
τό ψηφιδωτόν τής Ραβέννης φέρουσαν έπί τής παρυφής τοΰ ποδογύρου την προσκύ- 
νησιν τών Μάγων6.

Ή άπεικόνισις θρησκευτικών θεμάτων έπί βασιλικών ένδυμάτων έχει κατά πάσαν 
πιθανότητα τάς ρίζας της εις την Μεσοποταμίαν, εις τά μνημεία τής όποιας παρατη
ρούνται σκηναί θρησκευτικού περιεχομένου έπί βασιλικών ένδυμάτων.

Προχείρως αναφέρω τμήμα ένδύματος Άσσυρίου βασιλέως (είκ. 17). ’Επί τού 
κεντρικού κύκλου τούτου, περιγραφομένου υπό φυτικών στοιχείων, παρίσταται έκατέ-

Είκ. 17. Διάκοσμος έπί βασιλικού έπιστηθαίου.

1 Falke Kunstgeschichte der Seidenweberei 
(1921) άρ. 59-62. ‘Εκ τών άνασκαφών τοΰ Taq - e - Βο- 
stan. Christensen L’lran σ. 472 κέ.

2 Ebersolt Les arts somptuaires de Byzance 
σ. 39 κέ.

3 Ίδέ προχείρως ΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΙ Τά Κοπτικά
υφάσματα τοΰ Μ.Κ.Τ. είκ. 139 σ. 169, είκ. 162 σ. 189.

4 ΑΝΝΗΣ Αποςτολακι έά. είκ. 136 σ. 167, είκ. 141 

σ. 170, ένθα καί σχετικοί παραπομπαί.

5 ΑΝΝΗΣ Αποςτολακι ε.ά. είκ. 114, σ. 145 τό δνει- 
ρον τοΰ Ιωσήφ καί σκηναί έκ τοΰ βίου αΰτοΰ. Είκ. 
115, σ. 148. Ό Δανιήλ έν τώ λάκκω τών λεόντων, είκ. 
119, σ. 152 ή σφαγή τών νηπίων τής Βηθλεέμ.

6 Ebersolt Les arts somp. de Byz. είκ. 9 σ. 37.
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ρωθεν τοϋ ίεροΰ δένδρου, με τό ήλιακόν σΰμβολον άνωθεν αυτοΰ, ο βασιλεύς με την 
χειρονομίαν τής λατρείας. Έπ'ι των λοιπών ζωνών εικονιζονται πτερωτοί δαίμονες 

έχοντες κεφαλήν πτηνού εκατέρωθεν τοΰ ίεροΰ δένδρου '.
Απεικονίσεις θρησκευτικών και αστρονομικών θεμάτων αναφερονται και εις ενδύ

ματα Ελληνικά. Πιθανώς έξ έπιδράσεως τής ’Ανατολής.
Ό Αριστοτέλης (Περί θαυμάσιων ακουσμάτων 9) αναφέρει τό περίφημον ίμά- 

τιον τοΰ Συβαρίτου Άλκιμένους: «Τό ίμάτιον ήτο άλουργές, τώ δε μεγεθει πεντε και 
δεκάπηχυ, εκατέρωθεν δε διείληπτο ζωδίοις ένυφασμένοις, άνωθεν μεν Σούσοις, κάτω
θεν δε Πέρσαις· άνά μέσον δέ ήν Ζευς, "Ηρα, Θέμις, Απόλλων, Αφροδίτη· παρα δε 
έκάτερον πέρας Άλκιμένης ήν, εκατέρωθεν δέ Σύβαρις» 1 2.

Ό Πλούταρχος (Δημήτριος XLI) έξ άλλου περιγράφων ένδυμα τοΰ Δημητρίου 
λέγει «Ήν δέ τις ύφαινομένη χλανίς αύτώ πολΰν χρόνον, έργον ύπερήφανον, εΐκασμα 
τοϋ κόσμου και των κατ’ ουρανόν φαινομένων' 6 κατελείφθη μεν ημιτελές έν τή μετα
βολή τών πραγμάτων, ούδείς δέ έτόλμησεν αυτή χρήσασθαι, καίπερ οΰκ ολίγων ύστερον 
έν Μακεδονία σοβαρών γενομένων βασιλέων». Καί ό Αθηναίος (5.196e) κατά 
την περιγραφήν μεγαλοπρεποΰς εορτής τελεσθείσης έν ’Αλεξάνδρειά υπό Πτολεμαίου 
τοΰ Φιλαδέλφου «χιτώνες χρυσοϋφεις έφαπτίδες δέ κάλλισται, τινες μεν εικόνας 
έχουσαι τών βασιλέων ένυφασμένας, αί δε μυϋικάς διαθέσεις».

Χρονολογία. Ή χρονολογία τοΰ κεντήματος έλλείψει σχετικών προς τό θέμα μνη
μείων είναι δύσκολον να δρισθή ακριβώς, άλλ’ασφαλώς δύναται να τεθή δριον, πέραν 
τοΰ όποιου δέν δΰναται να δικαιολογηθή ή έκτέλεσις τοΰ θέματος, ως έχει.

Προς τοΰτο θά βασισθώμεν α) έπί τής άμφιέσεως τών δρώντων προσώπων καί 
β') έπί τοΰ θέματος, όπως είκονίζεται διά τής συμμετοχής βασιλέως άσφαλώς Σασσα- 
νίδου.

Γά ενδύματα, αί στάσεις, αί χειρονομίαι κλπ. τών προσώπων τοΰ υπό έξέτασιν 
κεντήματος σχετίζονται στενώς, ώς εϊπομεν ανωτέρω, προς τήν τέχνην, τήν τεχνοτροπίαν, 
τάς παραδόσεις καί τά έθιμα τών Σασσανιδών. Ό χιτών δέ τοΰ βασιλέως έχει λεπτο
μερειακός ομοιότητας προς τον τοΰ Χοσροου Β έπί έργων μικροτεχνίας χρονολογου
μένων έπί τή βάσει τών μνημειωδών άναγλΰφων τής έποχής τών Σασσανιδών.

Σπουδαία είναι και η συμβολή τών τυχαιως διασωθέντων μνημείων, έκ τήο διαρ- 
παγής και καταστροφής υπο τών κατακτητών Αράβων, τών προσωπογραφιών τών Σασ- 
σανιδών βασιλέων. Περί τούτων ό Christensen αναφέρει3 ότι ό Masudi είδε παρά τινι 
ευγενεϊ τών Pars ογκώδες βιβλιον περιλαμβανον μεταξύ άλλων καί τάς προσωπογραφίας

1 Ίδέ παρεμφερές Perrot et Chipiez Histoire Ρ. Jacobsthal A Sybarite Himation, Thejourn. of
τόμ. 2»s εϊκ. 444 σ. 771 καί σ. 770 κέ. Hell. Studies LVIII (1938) σ. 205 κέ.

2 Ιδε Ch. Dugas Sur 1 himation d’Alkimenes 3 Christensen L’lran σ. 66 κέ.
de Sybaris έν Bull, de Corr. Hellen. 1910 σ· 116 κέ.
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τών Σασσανιδών βασιλέων από τοΰ πρώτου μέχρι τοΰ τελευταίου, ληφθείσας κατά την 
ημέραν τοΰ θανάτου των. Ό MaSudi προσθέτει δτι τό βιβλίον ήτο άντίγραφον τοΰ 
άνευρεθέντος κατά τό 731 μ.Χ. εις τό θησαυροφυλάκιον τών Περσών βασιλέων. Τό 
βιβλίον μετεφράσθη καί εις την ’Αραβικήν, περιελήφθησαν δε και αί εικόνες. Είναι 
πιθανώς τό βιβλίον, τό όποιον μετεχειρίσΰη ό Hamza εις τό χρονικόν του, περιέλαβε 
δέ καί την περιγραφήν τών προσωπογραφιών πάντων τών Σασσανιδών βασιλέων. 
Πότε είσήχθη τό έθιμον τής άπεικονίσεως τών εικόνων τών βασιλέων είναι άγνωστον. 
Πιθανώς αί προσωπογραφίαι τών πρώτων βασιλέων δεν είναι αύθεντικαί, συνεπληρώ- 
θησαν όμως ασφαλώς επί τής εποχής τών Σασσανιδών.

Ό Christensen λέγει περί τούτων' ό,τι δύναται να λεχΰή καί περί τής υπό 
έξέτασιν παραστάσεως: «ΐΐ n’y a pas de raison, au moins, pour douter de l’authenticite 
des portraits des derniers Sassanides: Γhabillement, Γequipement entier et les positions 
des individus sont tellement conformes aux representations des bas-reliefs et a celles des pieces 
d’argenterie sassanides que Γidee d’une supercherie post-sassanide semble exclue».

Καί όντως οί καταλύσαντες τό Σασσανιδικόν κράτος νομάδες’Άραβες μόνον μετά 
την έγκατάστασίν των εις τάς κατακτηθείσας χώρας, διά τής επαφής προς τον πολιτι
σμόν καί τάς τέχνας τών χωρών τούτων, ήρχισαν νά διαμορφώνουν’Αραβικήν τέχνην καί 
πνευματικήν κίνησιν καταλαβόντες συν τφ χρόνω έξέχουσαν θέσιν εις την ιστορίαν τοΰ 
πολιτισμοΰ. Εις τά ενδύματα μέ την χαρακτηριστικήν αραβικήν διακόσμησιν προσετέ- 
θησαν καί έπιγραφαί έχουσαι τά ονόματα τών Χαλιφών ή ρητά τοΰ Κορανίου.

Ή εορτή τοΰ Μίθρα έτελεΐτο υπό τών βασιλέων τής Περσίας πασών τών 
δυναστειών, μνημονεύεται δέ καί ύπό Ελλήνων συγγραφέων1 2, ώς εϊπομεν, άλλ’ αί 
λεπτομέρειαι είναι πενιχραί, πάντως όμως ό βασιλεύς είχεν εξαιρετικήν θέσιν εις 
τήν εορτήν. Τής εποχής τών Σασσανιδών έχομεν περισσοτέρας λεπτομέρειας, άλλ’ όχι 
άρκετάς άφορώσας τούς καθιερωμένους τύπους τής τελετής. Ό βασιλεύς όμως έλάμ- 
βανεν ενεργόν μέρος, έφερε δέ καί τήν τιάραν—ή οποία δυστυχώς λείπει επί τοΰ 
κεντήματος — μέ τό προμνημονευθέν σύμβολον τοΰ περιστρεφομένου ήλιου εντός 
δίσκου.

Μετά τήν πτώσιν τής δυναστείας τών Σασσανιδών καί τήν κατά?α]ψιν τής χώρας 
ύπό τών ’Αράβων ό Περσικός λαός έδέχθη μέν τήν θρησκείαν τοΰ Τσλάμ, άλλ’ώς λαός 
έχων άνώτερον καί μακραίωνα πολιτισμόν3 διετήρησε καί παραδόσεις τινάς τής αρχαίας 
θρησκείας τών ’Ιρανικών λαών. Μεταξύ τούτων ήτο καί ή εορτή Μιθρακάνα, ήτις έξη- 
κολούθησε νά τελήται ύπό τών Μουσουλμάνων Περσών, έφ’ όσον αυτή είχε βαθείας 
τάς ρίζας, ώς συνδεδεμένη προς προϊστορικά μυθικά γεγονότα, τον ζωοδότην ήλιον καί 
τήν γεωργίαν, εις τήν οποίαν οί ’Ιρανικοί λαοί άπέδιδον μεγίστην σημασίαν άπό τών 
προϊστορικών χρόνων.

’Ασφαλώς όμως αύτη έτελεΐτο μετά τινων παραλλαγών, έξ ανάγκης, ώς έκ τής 
’Αραβικής κατοχής. Ή αρχή τών αύτοχθόνων βασιλέων είχε καταλυθή καί βασιλεύς

1 Christensen ε.ά. σ. 67.
2 ΑΘΗΝ 10. 434c. 2τραβ. 530.

3 Christensen L’lran σ. 514.
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Πέρσης φέρων καί την συμβολίζουσαν την εορτήν τιαραν δεν παριστατο. Οι Αραβες 
Χαλίφαι δεν συμμετεϊχον τής εορτής.

Ή περίπτωσις είναι ανάλογος προς την μετά την καταλυσιν τοϋ Βυζαντινού 
Κράτους υπό των Τούρκων. Και τότε πολλοί χριστιανοί εξισλαμισθησαν, αλλ οί δια- 
τηρήσαντες την θρησκείαν κα'ι την γλώσσάν των έτέλουν μέν τάς θρησκευτικας έορτας, 
άλλ’ όχι μετά τοϋ τυπικοϋ καί τής εκκλησιαστικής τάξεως των προ τής Αλωσεως χρό
νων, ότε τό σπουδαιότερον πρόσωπον των εορτών ήτο ό βασιλεύς.

Συμφοινως προς τά άνωτέρω τό κέντημα δεν είναι δυνατόν νά κατεσκευάσθη πέραν 
τών αρχών τοϋ 7ου αΐ. προ τής καταλήψεως τής Περσίας υπό τών ’Αράβων. Καί αί ελά
χιστοι λεπτομέρειαι μαρτυροΰσι τεχνίτην γνωρίζοντα καλώς την σημασίαν έκάστου 
στοιχείου τής συνθέσεως ώς συνήθους καί γνωστού εις αυτόν, ασφαλώς δε σύγχρονον 
τής τελούμενης εορτής καί έχοντα άμεσον άντίληψιν τής μεγαλοπρεπείας καί τής 
τάξεως τής εποχής τών Σασσανιδών βασιλέων καί τής συμμετοχής αυτών εις την 
τελετήν. Τά άντιγραφόμενα θέματα υπό ξένων τεχνιτών έκ Σασσανιδικών προτύπων 
δεν είναι πιστά, ώς δηλοΰται έκ πλείστων μνημείων, συνήθως δε μεταβάλλονται 
πλουτιζόμενα υπό νέων στοιχείων.

Κατά πάσαν πιθανότητα τό ένταΰθα δημοσιευόμενον κέντημα ανήκει εις τούς 
χρόνους τής βασιλείας τών τελευταίων μεγάλων βασιλέων τών Σασσανιδών καί 
πιθανώς τού Χοσρόου Β\ Ό χιτών τοΰ βασιλέως τού υπό έξέτασιν κεντήματος φέρει 
χαρακτηριστικός ομοιότητας προς τάς παρατηρουμένας επί έργων μικροτεχνίας άπει- 
κονιζόντων τον βασιλέα Χοσρόην Β', ακόμη δε καί ή άνηρτημένη έκ τής όσφύος 
του φαρέτρα φερει τον αυτόν διάκοσμον1 επί άργυροΰ πινακίου. Δύναται λοιπόν 
νά τεθή μεταξύ τοΰ τέλους τοΰ 6ου καί τών αρχών τοΰ 7ου αί.

Είναι εργον άξιολογον άκραίφνώς Σασσανιδικόν, θά είσήχθη δε εις την Αίγυπτον 
υπο τών Αράβων περιλαμβανομενον μεταξύ τών πολυτίμων λαφύρων, τά όποια διήρ- 
πασαν οί κατακτηταί έκ τής καταληφθείσης Περσίας.

ΑΝΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

1 Compte - rendu de la commiss. imp arch, pourles annees 1878-1879 St Petersbourg 1881 πίν. VII &q. 2.
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