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Μ Η ΚΩΝΟΣ ΚΑΙ ΟΠΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΙΣ ΕΝ ΤΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ, 
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 

Ι . ΕΙ ΣΑ ΓΩΓ Η 

ΈπΙ της ίστορίας της μήκωνος καΙ του όπίου γενικώς, και είδικώτερον της χρή
σεως αύτών παρα τοίς διαφόροις λαΟίς, διάφοροι πραγματείαι ποικίλων κατευ&ύνσεων 

(αρχαιολογικαί, φαρμακο"ίστορικαί, φαρμακοβοτανικαι κΙ/τ.) εχουν κατα καιρα-υς γραφη, 
αύτοτελώς η εν τφ πλαισίφ γενικωτέρων αναλόγου φύσεως ερευνών. 

Ή μήκων, ώς φυτόν, καΙ αί ύπνωτικαι αύτης ιδιότητες, ησαν ηδη απα της κλασ
σικης έλληνικης αρχαιότητος γνωσταί, ώς αναφέρεται ίnο τών συγγραφέων της περιό
δου εκείνης. 

Έ&εωρείτο αυτη μαγικον 1i δηλητηριώδες φυτόν, εχρησιμο;τοιή&η δε κατα τας 
&ρησκευτικας τελετας καΙ βραδύτερον εφηρμόσ&η καΙ εΙ; ηΊν &εραπευτικήν. 

Οί αρχαίοι 'Έλληνες απεικόνιζον τα-υς &εσυς 'Ύ ;τ ν ο ν, ?\ ύ κ τ α και Θ ά ν α

τ Ο ν εστεφανωμένους με μήκωνας η κρατουντας τοιαύτας άνα χείρας. 

Κατ' άνάλογον τρόπον διεκόσμουν καΙ τα αγάλματα του Ά π ό λ λ ω ν ο ς, 

του Ά σ κ λ η π Ι ο υ, του Π λ ο ύ τ ω ν ο ς, της Δ ή μ η τ Ρ ο ς, της Ά φ ρ ο 
δ ί τ η ς, της Κ υ β έ λ η ς , της'Ί σ Ι δ ο ς και άλλων -&εων. 'Έφερον επίσης ταύτα στε

φάνους μηκώνων επι της κεφαλης η δέσμην εξ αύτών, μετα 1] ανευ σταχύων άνα χείρας. 
Οί καρποι της μήκωνος, μετα 11 άνευ σταχύων, απαντώνται επίσης εΙς ειδώ

λια, ανάγλυφα, αγγεία, επιτυμβίους πλάκας, νομίσματα και κοσμ11ματα. 
Άναφέρεται δτι ή Δημήτηρ, απηλπισμένη δια την ό.ρπαγην της κόρης της Περσε

φόνης ύπα του Πλούτωνος, εφαγε μήκωνας δια να κοιμη&Ό και να λησμονήσιι τον 

πόνον της. Κατα τον 'Οβίδιον μήκωνας εχορήγησεν αυτη και εις το\' Τρι.''ίΤόλεμον δια 
να τα-υ πρoκαλέσrι υπνον. 

Ή ΙΗικων κατέστη εν τών συμβόλων της &εάς ταύτης. 'Απαντάται ά;τει:-ωνισμέ\11 
μετα σταχύων σίτου επι κίστης εις Έλευσίνα. · 

Ό καρπός της (κωδία), απαντώμενος εις χείρας αγαλμάτων διαφόρων χ&ονίων 
itεών, μετα η ανευ σταχύων, &εωρείται ώς σύμβολον της αφ&ονίας και της γονιμότη
τος, λόγφ τών πολυαρί-&μων σπερμάτων του. 

ΠερΙ της εξαπλώσεως της μήκωνος εν τΌ μελετωμένη κυρίως περιοΧϋ, μέχρι των 
πρώτων μ.Χ. αιώνων, &έλομεν αναφέρει εν λεπτομερείq. είςτα οίκεία κεφάλαια. 

Είς Τ1]\1 μελέτην ταύτην εξετάζονται παρ' ήμών, άπο φαρμακοϊστορικης καitαρως . 

πλευράς, τα εχοντα σχέσιν με την μήκωνα, οσα κατέστη δυνατον να άνεύρωμεν, τόσον 
εκ της ερεύνης της άρχαιολογικης βιβλιογραφίας, της είς ήμάς προσιτης, οσον καΙ έξ 
εκείνης των ευρημάτων τών ανα την Έλλάδα αρχαιολογικών ερευνών, έπι σκοπφ χρη
σιμοποιήσεως τούτων προς εξαγωγην σχετικών συμπερασμάτων. 
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Εις διάφορα σημεια, εχεινα ειδιΧώτερον, εις τα όποια προεξέχει ό αρχαιολογικας 

χαρακτήρ, τα συμπεράσματα δεν εΙναι πλ11ρη 11 χριlζουν περαιτέρω, άπα άρχαιολογικης 

πλευρας, ερεύνης. 

Παρα ταϋτα Εχρί-θ-η σΧόπιμον να μνημονευ-θ-οϋν ενταϋθα, δια να δοi3'υ ή εύκαιρία 

εις τους περι ταϋτα άσχολουμέ"ους να διερευνήσουν ταϋτα προς πλήρη αποσαφή
νισίν των. 

11. Η ΜΗΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΙΟΝ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ ΕΛΛΗΣΙΝ 

Α. ΕΚ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Πρώτη γραΠΤ11 μαρτυρία περι ~nl%ωνoς ειναι ή τοϋ Ήσιόδου (80ς π.χ. αίών)) 
δστις αναφέρει δτι :τερι την περιοχην της Κορίνi30υ ύπηρχε πόλις ύπο το Όνομα 
ΜηκώνηΙ: 

Κα( γαρ στ' ι,~ρί1l01'ΤO {}εοί {}νητοί τ' α1'{}ρωποι 

.1Ί!,1%ώη7, τότ' επειτα μέγαl' βουl' πρόφρΟ1'Ι ίJ'υμό) 

δασσύ.μειιος πρoύίJ'η%ε, Δ ιός νόον εξαπαφίσ%ωl'. 

Αυτη, καrα τους σΖολιαστάς του 2, ελαβε το ονομα εκ των πολλών γενομένων εχει 

καλλιεργειών μήκω"ος , κατ' ϋ.λi.oυς δμως εχ τοϋ δτι εΥ.εΙ πρωτον εύρεν ή Δη μήτηρ τον 

καρπαν της μ11χωνος 3. 

Το :τρο'ίστοριχον τοϋτο δνομα της :τόλεως, fiτις παλαιότεροΙ' εχαλειτο Α ι γ ι α

λ ε ι ς, Α Ι γ ι ά λ η, Α Ι γ ι ά Ι. ε ι α 11 Α ι γ ι α λ ο ί , αντιχατεστά&η εν συνεχείQ. 
δια τοϋ Σ ι κ υ ώ ν .\. 

'Η μήκων αναφέρεται ώσαύτως ώς φυομένη εις τον κη:τ:ον της Έ χ ά τ η ς 
παρα η\ν Κολχίδα, ώς περιγράφεται ε ις τα Άργοναυτικά δ: 

Έl' δέ πόαι ρίζησι %ατηρεφέες χίJ'αμαX?Ίσo'ι 

ασrόδελος, %/.ύμενός τε %α ί ευειδ1)ς αδίαντος. 

ΗΣΙΟΔΟΥ Θεογονία στ. 535-537. 5:ι%υώ,·ιοι δε-ο-τπο ι ) . ;'ρ τ αΙ: τ!! Κοριν{)ίοις είΌίν δμοροι

2 ΗΣΙΟΔΟΥ Θεογονία, Έκδοσις ΖωΥραφείου Έλ περι της χώρας της σφετέρας ί.(/ουσιν ώς Αιγιαλευς αΙπό

λψ'ικης ΒιβλΙΟ{)11γ.ης εξ έρμηνείας Καρόλου Σίττ1., χ{}ων πρώτος έl' αύτΠ γέ,'ΟΙΤΟ, και' Πε}.οποννήσου δε δσον 

στ. 535-537 (Κωνσταντινού:τολΙζ 1889). έ'τι καί.είται και νϋν Αί;" ιαί. Ος απ· εκε/νου βασι}..εύΟΥτος 

3 ΜΕΓ. ΕΤΥΜ. εν λ. Kcιτα τον ΣΤΕΦ. ΒΥΖΛΝΤΙΟ" uvομαΟ{}'1)'αι) καί Α ίγ ι άί.εια1' αί:τό), οι%ίσαι πρώΙΟΥ έν τφ 

έν λ. Σι κ υι:,,' ή lΊ1 ηκώνη έ;ωλείτο και Τ ε λ ϊ.. ι ν ία. πεδίφ πό). ιν . ΠΑ ΥΣ . ΙΙ 5. 6. 
4 την δε Σικυ(Ζι,'α πρότερο,' ΛIηκώνΗV έ%ά;.ου , ' , [ιι δε ΕΙς το εργον του VICTOR HF.HN. Kulturpf1anzen 

πρότερον ΑΙγιαλείς". Ταύτης δε της χώρας το μεν :ταί.αιΟ" u. Haustiere ίη ibreιn ϋbergang aus Asien nacb 
• [ωνες εκράτουν έξ Ά {)ψαι'ω,' το γένος οηες, εκα2ειτο Griecbenland u. Italien sowie ίη das iibrige Europa 
δε το μεν παλαιόν Αl)'ιάί. εια %αί οι ένοικοϋ"τες ΑΙγια).είς, ("Εκδ .Ο ttο Scbrader, Hildesbeim 1963) και έν σ. 316, 
ϋοιερον δ ~ ά:ι' εκείνων Ίω)'ία ~ καiJάπερ καί ή )Αtτικήl άποδίδεται το σνομα της Σικυώνος γερμανιστι διά 

άπό ·Ιωνος του Ξού{)ου. ΣΤΡΑΒ . νπ! c. 382 . της λέξεως cGurkenstadt., δηλ. πόλις του σίκυος (= 
άγγουρίου). Ή έτυμολογία έ\' ταυ-&α, ώς ήδη έξετέ{)η,.. .'Από τούτου (Σικυώνος) βασιλεύσαντος ιί γή Σικυω"ία 
ούδεμίαν σχέσιν εχει προς τήν λέξιν σ (κ υ ς (του όποίουκαι Σικυών άντ! ΑΙγιάλης ή πόλις ιfJ"oμάσ{}η. Σικυώνα δε 
το ημερον εΤδος αποδίδεται γερμανιστί διά της λέξεως 

ου ΜαραfJώνος τοϋ 'Επωπέως, Μητίονο. δε εΤναι τοϋ 
cGurken'), οϋτως ώστε ή άπόδοσις αϋτη να cloτai)ti,

Έρεχ{}έως φασίν. όμολσγει δέ σφισι κα!·Ασιος, επεί άλλα προέρχεται άπο του ηρωος :Σικυώνος, ώς ήδη 
ΉσΙοδός γε και ~Ιβυκος, ό μεν ιποlησεν ώς ΈρεχfJέως έξετέ{)η. 
6!.η Σικυών, ΥΙβυκος δε ErvaI Πέλοπό. φησιν αυτόν. 5 ]ΟΗ, GOTTLOB SCHNEIDER, Όρφέως Άργοναυτι
ΠΑΥΣ. ΙΙ 6. 5. κά, 1803, στ . 914. 

11 
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σμίλαξ 1}δέ χαμαίμηJ.ον, μ17κων τε μέί.αι1'α 

άλκέα, καί πάνακες καί κάλπασον, 11δ' άκόl'ιτον, 

αλλα τε δηλψντα κατά χ/Μνα πολλά πεφύr.ει, 

Ό "Ομηρος εις την 'Ιλιάδα 1 άναφέρει επίσης την μήκωνα: 


Μήκων δ' ώς έτέρωσε κάρη βάλεν, 1]Τ έ)·ί κήπφ, 


r.αρπcρ βρι{}ομέ1/η 1'οτίησί τε εΙαΡΙ11?Ίσιν. 


Εις την 'Οδύσσειαν 2 άναφέρει την υπαρξιν φαρμάκου τινός, του ν η π ε ν -& ο υ ς, 

το όποίον έχορήγησεν 11 Έλένη τού Μενελάου εις τον Τηλέμαχον, δια να λησμονήστι 

τον πόνον του, Τούτο έγνώρισεν αυτη παρα της Αιγυπτίας Πολυδάμνας, συζύγου τού 

Θώνος, εις ην πλείστα φάρμακα φέρει ή ζείδωρος γη, πολλό. χρήσιμα μεμειγμένα μετ 
άλλων και πολλό. κακά: 

αύτίr.' αρ' εΙς οίνον βάJ.ε φάρμαr.Ο1·, εl'{}εν επιl'Ο1', 

ν η π ε ν {} έ ς, τ' αχολόν τε, καr.(J)l' επίJ.η{}Ol' άπάνΤωΊ' 

τοϊα Διος (}υγάτηρ εχε φάρμαr.α μητιόεντα 


εσ{}JΔ, τά οι Πoλ1Jδα,ω'α πόρεl' Θώl'Ο:; παρά%οιτις 


ΑΙγυπτίη, τΖΊ πJ.εϊστα φέρει ζείδωρος αQουρα 


φάρμαr.α, ποJ.λά μb. έσ{}λά μεμειγμέ)-α, ποί.ί.α δέ ί.υγρά. 


Ό Θεόφραστο; 3, άναφέρων τό. άνωτέρω, λέγει, δτι δε\' ύπάρχει φυτον εχον τας 

ιδιότητας του νηπεν-&ούς . Φαίνεται δτι ο'6τος 1] -&ό. )ηνόει τουτο 11 -&α άμφέβαλλε δια 
την ϋπαρξιν αυτού, γράφων, δτι έοίκασιν ωσπερ υπο το))- ποιητών υποδεδεϊχ{}αι. 

ΤΟ τελευταίαν τούτο πρεσβεύεται και ύπο αλλων άρχαιοτέρων i1 νεωτέρων συγ

γραφέων, πιστευόντων δτι ύπο το άλληγορικον Όνομα l'ίjΠε'/-{}ές νοούνται τα -&έλ
γητρα καΙ ή χάρις της Έλένης τού Μενελάου 4. 

Ό Διόδωρος ό Σικελιό)της \ πλιlν των άνωτέρω, συμπληρώνει δτι λέγεται δτι και 
σήμερον αί γυναίκες της Αιγύπτου χρησιμοποιούν τούτο, διότι μόνον αί Διοσπολίτι

δες εχουν ευρει έξ άρχαιοτάτων χρόνων το φάρμακον τουτο τΊϊς όργης και της λύπης· 
Έπι τού νηπει ,{}ους τού Όμήρου -&έλομεν έπανέλ&ει εις 'ίδιο" κεφάλαιον. 

Ό ριζοτόμος Θρασύας ό εκ Μαντινείας, ώς άναφέρει ό Θεόφραστος 6, γράφει δτι 
δια των σπων μήκωνος και κωνείου δύναται κανεις να έπιτύχιι ταχυν και άνώδυνον 
-&άνατον. 

Ό Ίπποκράτης (460.377 11 355 π.χ.) άναφέρει πολλαχού την μήκωνα, χρησι

μοποιουμένην προς παρασκευην φαρμακευτικών σκευασμάτων. 

1 Θ 306-307. vrι δυνάμει xeijoffat λέγovσι, καί παρα μόνα/ς ταίς Διο

2 ι 220-232. οπολίτισιν εκ παλαιώ., 'Χρόνων όργης κα! λύπης φάρμακον 

3 ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ, Ίσ~oρία Φυτων ΙΧ 15. 1. εύρήσ{)αί φασι, τας δε θήβας κα! Δ ιόσπολιν τη" αύτη" 

4 ΕΜΜ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Τό Νηπε\-{}iς ~oϋ 'Ομήρου, υπάρχειν. 

Πρακτικα Άκαδημίας Ά{}ηνων 1952, σ. 54Ι-553. 6 "Ε. α. Ι 9. 16. 8 : ... ωστε ραδίαν ποιείν καί O:πovov την 


r 5 Ι 97. 30: Τό γαρ νηπεν{;ες φάρμακον, δ λαβείν φη dπόλυσιν ,οϊς οποίς χρώμΕ1'ος κωνεΙου τε κα! μήκωνQς ~α; 

σιν ό ποιητης τήν Έλέvην εκ τών ΑΙγυπτίων Θηβών παρα Ιτέρων τοιούτων ωστε εύσγκov ~Tναι 'σφόδρα κα! μικρ6v, 

ΠoλυδάμVΗς της Θώνος ύvναικό., ακριβώς εξητακως φαί oot:W εΙ. δραχμής όλκΉV. 


νεται' ετι γαρ κα! VΊΊν τας έν ταύτrι γυναϊκας τfj προειρημέ



ΑΕ 1963 Μήχωνος xQti "πί(1) ίστορίQt xQtTOt την Ά ΡΧQtl6τηΤQt 83 
==================~====== ========================== 

Διακρίνει την λ ε υ κ ή ν, την π υ Ρ έ ρ υ -& ρ ο ν και την μ έ λ α ι ν α ν. 
Θεραπευτικώς άναφέρει την ά π α λ ή ν (=αωρον) \ την ω ρ ι μ ο ν 2 και την 

, , 3 
οπτην . 

Άναφέρει επισης το μ η κ ώ ν ι Ο ν' ώς ύπνωτικόν, ναρκωτικον και στυπτικΟν 
φάρμακον άφ' ένας και ώς κα&αρτικον αφ' έτέρου 5. 

Άναφέρει τέλος τ<χς ύπνωτικας ίδιότητας τού οπού της μήκωνος, ην ονομάζει 
ύπνωτικήν, ώς και την μεγάλην -&ρεπτικην σημασίαν τών σπερμάτων α1Jτης. 

την μήκωνα άπαντα/μεν καΙ παρ' Άριστοτέλει (384- 322 π.χ.), fvfta αναφέρεται 
ώς ύπνωτικόν 6, ό επιστημονικ<>ς δμως χαρακτηρισμος τού είδους ταύτης δεν είναι 
εφικτός. 

Ό Θεόφραστος (372 - 287 π.χ.) άναφέρει επισης πολλαχού την μήκωνα 7, δια
, δ 9 ' , <Ηκρίνων την μ έ λ α ι ν α ν 11 κ ε Ρ α τ ί τ ι δ α 8, την ρ ο ι α α και την Ρ α 

κ λ ε ί α ν 10. 

τα τρία ώς α\'ω ηδη μήκωνος, κατα τους μελετητάς του ι Ι, άποδίδονται μάλλον 
είς αλλα ε'ίδη μήκωνος, ουΖΙ δε είς μήχωνα την ύπ"οφόρον. ουχ ηττον δμως σαφώς 
εκ τ(ον άνωτέρω εμφαίνεται δτι έκ της κωδίας κλπ. της μψ@νος, δταν αϋτη xaQax{Jii, 
εκρέει οπός, δστις και συλλέγεται. 

Δέον δ-6εν να ύπάΡΖΙΙ παρ' αυτφ καΙ το είδος Papaver somniferum, κατα την γνώ
μην μας δε αυτη εΙναι 11 εν τφ εργφ αυτού Φυτών Ίστορία διαλαμβανομένη μ ΙΊ κ ω ν 
"ίΊ μ ε γ ί σ τ η, ώς ό 'ίδιος ό Θεόφραστος την χαρακτηρίζει 12. 

Δια τον ο π ι σ μ <> ν γενικώς (την '-iΊψιν δηλ. τού οπου εκ των φυτών) γράφει 
δη γίνεται από τω1' %αυί.ων, ωσπερ του τιiJυ,ιιάί.ί..ου %αι τ?7ς iJριδακίγης %αι σχεδόγ τωγ 

πί:είστωl' ij από τωl, ριζ0)1' ij τρίτον από τ?7; %εφαλΙ7ς, ωσπερ τ?7ς ,ω]%ωl'ος ταύτης γάρ 

μόνης ουτω, %αι τουτ' ί'δΙΟΙ' αυn7ς των με1' 0['" %αι αυτόματος cΊ όπός συ1'ίcταται δακρυώ

δης τις ωσπερ και της τραγακάγiJης ταύτψ ;'άρ ουδε τέμγειγ έστί. των δε πί.είστων από τ17ς 
iJ'rOUJ-7ςo (VJ' ενίους afJ' εviJvς εις α ""εια σΙ'1'ά"ουσιν ωσπεο και τό?' του τι{}υμάλλου η"

ι ι / / / ι.;;;;: 


, 13 ') -- ,~ , , ζ .. - ζ' ') , , 


μη%ωνιου ,καt.oυσι γαρ αμφοτερως και αΠ/.ως οσα ποι,υοπα τυγχανει. 

1 Oeuvres completes dΉ ίΡΡοcrate, Περί Τ<~Ι\" ει" δηλ. το,' ό:ιο \' ταύτης, το δ;ι ι Ο \ ', του οποίου περι
τος :ια'(}ώ\', κεφ. 12 ("Εκδ. Littre. Παρίσιοι 1840{1849). '(ράφει κιιι τον τρόπο" παρασκευης και το εκχύλι

2 Αυτόθι ΙΙερι γυναικείων, "εφ. 192. σμα αύτης, το μ η %ώ ν ι Ο ν. 


3 ΑΟτό{}ι Περι '(υ\'αικών φί'οεως, κεφ. 58. 6 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Μικρα Φυσικά, 456b, 30 χαι Τών 


4 Αυτόθι Περι Έπιδημι<Jιν Π, κεφ. 118. Περί Διαί περι τα ζψα Ίστοριων Ι 627b, 18. 

της, κεφ. 39. Περι γυναι%<Jιν φύσεως, κεφ. 33. Περι 7 "Ε.ά. Ι 1. 9. 4.-1. 11. 2.-1. 12.2.-4. 8.7 και 
γυναικείων, κεφ. 20. 10.-4. 10.3.-9.8. 2 και ΙΙ 2.12. 1.-4. 15.2. 

5 Σημειουμεν δτι ή αντίφασις αυτη, στυπηκον και 8 "Ε.ά. Ι 9.11.9.-9. 12. 3. 
κα{}αρτικόν, εξηγείται εκ του στι όπο το όνομα μηκώ ') "Ε.α. 19. 12.4. 
νιον κατά την αρχαιότητα εφέρετο και ό όπος του 10 "Ε.ά. 19.12. 5. -9.16.8. 
τ ι -{} υ μ ά λ λ ο υ (είδους Τ"'ος εύφορβίου, πι-{}ανως του 11 ΑΙ,ΕΧ TSCHIRCH, Pharmakognosie, πΙ/Ι, 1923, 
Euphorbium peplus L.). Ό ΠΛΙΝΙΟΣ (23-79 μ.Χ.) σ.645. 

ΝΗ ΧΧ 76. 19. 53 ά\'αφέρει ΟΤΙ ό οπ<Ις του τι-{}υμάλ· 12 "Ε.α. 14. S. 10. 
λου και της μήκωνος εΙχον παρά τοίς άρχαίοι.ς "Ελλησι 13 Αύιό6ι Ι 9. 8. 2. 'Εν τϋ ανωτέρω περικοπη χαρα
τό αυτό όνομα (μηκώνιον). ΕΙναι δ πρωτος δστις κτηρίζεται ώς μηκώνιον αύτός ουτος δ οπος' της 
χρησιμοποιει Γην ονομασίαν ό π ι ο ν διά τον onc)\' μήκωνος, δηλαδη το Οπιον. 
της μήκωνος, ης περιγράφει άμφότερα τά σκευάσματα, 
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Ό Ήρακλείδης ό Ποντικος (340 πΧ.) γράφων εις το Περι Πολιτειών 1 βιβλίον 

του περΙ του « Κείου έ&ίμου» 2, άναφέρει τα έξης: ουσης δε ύγιεΙ1'1]ς τ1]ς V1JaOV και 

ευγ1Jρων των ά11{j'ρώπων, μάλιστα δε τιΖιν γυναικων, ου περιμέl'ουσι γεραιοί τελευτα1', άλλά 

πριν άσιJε?'1]σαι ij πηρω{}fjναί τι, οι μεν μ1ίκωι ιι οι δε κωνείφ έαυτούς έξάγουσιl' 3. 

Ό θεόκριτο;4 (310- 245 π-χ.) εις τα Είδύλλιά του, όμιλων δια τον ναον της 
f}εας Δήμητρος της Άλωίδος, λέγει δτι αύτη εκράτει εις τας χειράς της ~nlκω"ας. 

Ό Διοκλης ό Καρύστιος (40ς αιων π.χ.) και ό 'Ηρακλείδης ό Ταραντϊνος 
(3 0ς αίων π.χ.) άναφέρεται δτι έχρησιμοποίουν τον οπόν, άλλα τουτο δεν είναι άπολύ
τως έξηκριβωμένον 5. 

Ό Διαγόρας 6, ό ύπομνηματισΤ11ς του 'Ιπποκράτους (30; αιων π.χ.), λέγει δτι ό 
·Ερασίστρατος, ό εκ τών ίδρυτων της εν Άλεξανδρεί<ξ Σχολης (304 - 257 π.Χ.), άπεδο
κίμαζε την χρησιν του οπου επι οnαλγιων 7 καΙ οφ&αλμικών πα&ήσεων διά το άμβ2υωπη 

εl1Jαι και καρωτικό1', ενCΡ ό Μνησίδημος {}εωρει ώς μόνην χρησίν του ΤΙ1ν κατ' όσφρησιν 

εις υπνον άρμόζουσαν, αλ}.ως δε έ;rιβ2αβJ] τυγχάνειJ'} τα όποϊα, cJX; προσ&έτει ό Διοσκου

ρίδης, ελεγχόμενα εκ της πείρας εΙναι ψευδη. 

Κατα το\' Πλίνιον τόσον ό Διαγόρας δσον καΙ ό 'Ερασίστρατος άπέρρι.ι-ττον την 

χρησιν του οπίου έπΙ ωταλγιών καΙ έ-θεό)ρουν τουτο ό)ς ισΖυρον δηλητήριον. Κατα τον 

Διαγόραν 11 εκ της μψ.@νος ληψις του οπίου εγίνετο κατ α την 6.ρχην της άν{}ήσεως. 

Ό Άνδρέας ό Καρύστιος (30ς αΙΟ)ν π.χγ, ίατρος του Πτολεμαίου του Φιλοπά
τορος, άναφέρει οτι ύΎς 2έγουσι, ει ,ω) έδο20ϋτο, έτυφ?οϋντο αν οι Ί.ριό,ιιε1·ΟΙ δι' αυτοϋ. 

Έν τυ βιβλιογραφίq. άναφέρεται ώσαύτως 11 νο&εία του οπίου εν Άλεξανδρεί~ 
του καλουμένου αιγυπτιακου, ενCΡ βραδύτεροΙ' άπανταται τουτο καΙ ώς κ υ Ρ 11 ν α Τ

κ ο ν (Opium c)τrenaϊcum) και ώς {} η β α 'ί κ ό ν (OpiuIn t11ebaϊcum) 9. 

1 Fr. Hist. Gr. Π, 215, άπόσ;τ. ΙΧ 3. 
2 'Ως Κ ε ί ο ν ε & ι μ Ο ν εΙ"αι γν(')στη ή εφαρμογη 

της εύ{)α\'ασίας εν tfj \'1Ίσφ Κέω, εφηρμόζετο δε ,ωι 

είς αλλας περιοχάς. Κατά τοϊ'το οί ύπερβαίνοντες 6JQl 

σμένην ήλικίω', προς ό..-τ οφυΥην των εχ του γήρατοc νό
σων χαι Οδύνων , ετερμά τιζον ε~ελoυσίως τ ο ν βίο\' των, 

πί"οντε; δηλητήρι.ον μετά πω'ηΥυριχον συμπό σιο,'. 
Πρβλ. χαι VALER. ΜιιΧ ΙΙ 6. 8 και GABRIEL II-EL
TER, Άριστείδης "ομο{}έτης της Κέω, •Αρχαιολ. Έφημ. 
19.:;3 - 54-, τ . Γ', σ. 158-159. 

3 Οί πλείστοι των συγγραφέων αναφέρουν (ος μέσον 

εύ~ανασίας κατά το Κεϊ.ο'· ευιμον το κώνειο". Πάντως, 
ώς εν σ. 82 αναφέρεται, ό θρασύας ό -1κ Μα"τινείας λέ
γει δτι δια των οπων μήκωνος και κ(ι)νείου δύναται 

κανεις να επιτύΧΌ ταχυν και άνιίJδυνον -6άνατο\', toufi' 
όπερ συμπίπτει προς τη\' ανωτέρω παρά των Κείων 
χρησιν της μήκωνος. Ό ΠΛΙΝΙΟΣ (ε.α.) αφΆ έτέρου 

αναφέρει δι' οπίου αυτοκτονίαν πραιτωριανου, κατα

τρυχομένου ύπο νοσήματος Οδυνηρου. 

4 Ι Θαλύσια, στίχο 157: Δράγματα καί μάκωνας δΥ 

άμφοτέραισΙΥ έχουσα. 'Εκ του δωρικου τούτου τύπου < μά

κων' προέρχεται ΠΡOφα,,('ίJς και ή σήμερον εΙς πολλdς 

περιοχάς της χώρα; μας α;ταντ(7)σα λα'ίκη ονομασία του 

φυτου μ ά κ ο ς . 

5 ALEX TSCHIRCH, ε.α. 111/1, σ. 645. 
6 ΠΕΔΑΚΙΟΥ ( ανάΥ'· . ΠΕΔΑΝΙΟΥ) ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΟΥ 

ΤΟΥ ΑΝΑΖΑΡΒΕΩΣ, τα σφζόμενα "Απαντα. νΕκδ. An· 
dreae \\:echeli, σ . 267. Άντι{}έτως είς αλλας εκδόσεις 

του Διοσ;ωυρίδου α"αφέρεται δτι ό Διαγόρας λέΥει στι ό 
'Ερασίστρατος απεδοκίμαζε την χρησιν έπι. .. [PEDANIl 
DΙΟSCΙ:RΙDΙS ANAZARBEI, De materia Medical 64. 6 
(εκδ. Max Wellmann ΒερολίνΟΥ, 1958)]. 

7 Ύπο τ('ίJν HOVORKA και KRONFELD (Verglei· 
chende Volksmedizin, σ. 310) διατυπουται ή ύπΜε

σις οτι ό Διαγόρας ύπηρξε" ό πρωτος μελετήσας τη" 

εκ της μήκωνος ληψιν του οπίου. Ό BSRRNDES (Die 
Pharmazie bei den alten KulturvQlkern, 1,143) ~εω
ρεΤ τήν ύπό{}εσιν ταύτην εσφαλμένη", διότι ό άνωτέρω 
έκ Κύπρου Ιατρος Διαγόρας, ζήσας τόν 30ν Π.Χ. αΙώνα, 

συγχέεται προς τον εκ Μήλου Διαγόραν τον Ά6ε'ίστήν, 

ζήσαντα κατά το τελευταίον ημισυ του 5O'U π.Χ. αΙώ"ος. 
Πρβλ. και το. κατωτέρω ΠΕρl Πλινίου άναφερόμενα. 

8 ΔlOΣΚΟΥΡΙΔΗΣ ε.ά. Ι 64. 6. 
9 ALRX TSCHIRCH, ε.α. πΙ/Ι, σ. 645. 
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Ό Νίκανδρος ό Κολοφώνιος (197 -130 μ.Χ) αναφέρει Τ11ν μήκωνα 1 καΙ τον 
ταύτης οπον ύπο το δνομα δά;.φυ μΨ~ωJ'ος 2 περιγράφει δε καΙ Τ11" επενέργειαν 

του Οπου. 

Ό Διοσκουρίδης (40- 90 π.χ.) .αναφέρει πλείονα ε'ίδη μήκωνος "Υ.αΙ δή: 
1. Μιίκω1ια την ροιάδα 3, όνομαζομένην οϋτω δια τό ταχέως τό α1''1Jος αποβάλ

}.ειl', συμπληροϊ δε δτι κέκτηται ύπνωτικας ιδιότητας. 

2. Μι}κωνα τη1Ι 11μερωι.J. και %ηπευτψ', 1]; το σ:τέρμα άρτοποιειται, δια δε την μετα 

επιμήκους κεφαλίου καΙ λευκου σπέρματος, ότι καλείται {)υ}.ω~Ιτις. 

Άναφέρει έπίσης την αγρίαν με εγκα-θ'ημένην "Υ.αΙ επιμήκη "Υ.ωδίαν καΙ μέλαν 
σπέρμα, ητις ονομάζεται καΙ πι/Ντις, ύπο ενίων δε ροιας %αΊ αυτη δια το ρείl' εξ αυτ7]ς 

τον οπόν, τρίτην δε αγριωτέραν καΙ φαρμα"Υ.ωδεστέραν, μακροτέραν τούτων, εΖ.ουσαν 
κωδίαν επιμήκη. 

τα φύλλα καΙ αί "Υ.ωδίαι τούτων έψη-θείσαι εν ·σδατι, ώς γράφει, ύΠ1'οποιούσι- δια 
τον όπον αναφέρει δτι ψύχων επι πλέω' %αι παχύJ'ω1' %αι ξηραί1'ω1', ί.ηφDεΙς βραχυς 
δσον δροβος, ανώδυνός εστι %αι ύπγοποιός %αι πεπτι;.~όςι βοη{)u)1' βηξι r.ai %οιί.ια%αίς δια

{J-έσεσι πλείων δε πο{J-εις βαπτίζει υΠΝΡ }.η{)αρι 'ωδώς r.al α1'αιρεί. 

Κράτιστο" χαρακτηρίζει το" πυ"Υ.νΟν βαρύ]' ( )' τε Τ?7 δσ,ιι?ί, r.αρωτιr.ό1'ι πιr.ρΟl' εν 
τι? γεύσει. 

Περαιτέρω άναφέρει τρόπους λήψεως του οπού γράφων ατι : 

α. 'Άλλοι "Υ.όπτουν τα φύλλα "Υ.αΙ τας κωδίας έκ-θλίβο"τες δια πιέστρου ;ωι τρίβον

τες CV {)V[q. αναπλάττουσι τρoχίσ;.~oυς, τουτο δΙ λέγει, καλείται μ η % ώ l' Ι 01' ;-ωΙ είναι 

ο.δρανέστερον τού οπίου. 

β. Δια χαραγής του καρπου δια μαχαιριδίου μ ε τ α τ ο τ α ς δ Ρ ό σ ο υ ς ά l' Ι 

t Ν:ΚΑΝΔΡΟΣ (εκδ. A.S. F. Go,,' , Α. F. Scholfield, 2 l\ΙΚΑ:\ΔΡΟΣ Ά ί. ε ξ ι φ ά ρ μ α ,. α. στ. 431·436. 
Cambridge 1953) Γεωργιχα άπόσπ. 74 στ. 43 έ. . .. iίf}%εοε δ' ατην 

Και δ' αύτης μ,ίκω,'ος ... εί·ά;'ί. ι ς ΚύJδεlα 1·έΟ)·· ο%ορ(,δοιο ;rο{Jείσα. 

Λ~αι' τε συ μήκ ω )'ος κεβί. ηΊ'ό)·οι.: ό;r;rότε δά.%,QV 

ilιΊ'ωσιv πεπί'-dΟIΟ κο{JVΠ1·έας" άμφί γό-!] α%ρα 
...άπό ;r ί.αταγών,α β6.ί.ί. οις, 

ίiβρωτoν ΚύJδειαν οφρα κν(~~fOσι φvJ.άξrl· 
γυία %αταψύl.ΟΙ'ΟΙ' τά δ' οί,% ανα.τιΊταται Ο'σοεφυυάσιν 'ί γάρ πάντα διοι)'ομέ"πσιν Εφ,ζει 

άί.ί.' αϊ-τως βί.εrά90ΙΟΟ' ά%Ιl'~ί[)'τα δέδηπι ..•


{gnsrci, 11]V δε δQόΟΟΙΟIV ειοχομέJ'ηv βυτέΟ1'Τ σ. ι 
Είς τό ι.ωρίον τούτο παρέχεται μετάq:.ρασις ύπό Ευ·

κώi'ιειoι' καρπο/ο μελΙl.ροτέρο, πί.ήf)οvσα". 
r ε κ Ι' ί ο υ τ ο;:, Σ ο φ ι σ t ο \' ( Νι ΚΑ1'Ι Δ ΡΟΣ , εκδ . Flo

{}ρίωγ δ' ΟΙl.ομέ1'ων ρέα με" φί.ό)'ες) ά'λί.οτε ριπαι 
rentina ex Officina I11o\'cki a na, 1763, σ. 430) : Μη

Π17~αν σάρκα τυπΠσι' τα δ' ο{ βάσ,,' εσnιριξα1' 
%ωJ' δε -οι ; έ-ι· %lq.'ai.?l φεΡΟΙ'οης 10 ο.-ιερμα οί 10L- όπου πε

[f)f2ia δ' ού J.έγει τά της συ%ης, άJ.J.ά τά της μ,ίκω, 'ος). 
."7ύJκoιες :ιαοχοι· οι τοιαδε . κα'8 ι';ιι'ουο, ποί.. ί.α . EXlGI. τα ακρα

(Ή έ,'τος αγκυλών προσθήκη έκ της ύπό τού Kaibel, 
αvtων Ψ";:μος, τους όφ{}αλμους κε%ί.ει>'ους έ'l.ουσι. ιδρου

1962, έκδόσεως του ΑΘΗΝΑΙΟΥ έν χν 684a). 
ι; ιν ά{)ροο,· . . . ('Αποδίδεται το κείμεl'ον ύ)ς εχει άτόνως.)

Θηριακα 
Ύπο τό αυτό λατινικόν ονομα (Lacr)'"zae ΡaΡα,,'eπs)

~ Αγρει μαν Οί.ι'γαις μηχωνίσι ράμνον Ιίοην 
αναφέρεται ύπό τοϋ ΚΕΛΣΟΥ (10; μ.Χ. αί.) χρησιμο

έρσομένην, άργητι δ' άε, περιδέδρομεν αν{)17' 
ποιούμενΟΥ ώς άντίδΟΤΟΥ, ύπνωτικόν και παυσίπονΟΥ 

(στ. 630 έ.) 
καταπόΤΙΟΥ. 

μηδ' άπαρίvη 
Κατα τήν αύτήν έποχην ό SCRIBONIUS LARGUS 

μηδ' [τι κουλυβ6.τεια περιβρί{}ουσά τε μήκων 
( 1 0ς μ. Χ. αΙ.) διαστέλλει τό οπιον (γαλακτώδης 6 π ο ς)

i1vλακις η επιτηλις lTC! χραίσμ17σιν απείη. 
από τό μ η κ ώ Υ Ι Ο Υ, όπερ χα τ' αυΤΟΥ ητο έκχύλισμα

(στ. 850έ.) φύλλων (Compositiones medicamentorum, σ.21·22. 
'Εν καί μήκωνος φιαρης απόν, άμφ! και l5.γνου Έκδ. Helmreich, Λειψία 1887). 

σπέρματα βάλσαμόν τε και εν κινάμοιο Pallai1at 3 ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΗΣ ε.α. πΙ 63. 1 και S. 


(στ. 946 έ.) 4 Αύτό-&ι ιν 64.1 ·7. 
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κ μ α σ {} ij ν α ι π ε Ρ ι γ Ρ ά φ ε ι l' μ α Χ α ι Ρ ί φ τ Ο ν α σ τ ε Ρ ί σ κ ο 1', ώς ,u1] είς τό 
εντος διατρησαι και εκ πλαγίου δε τάς κωδύας απ' ευ{}είας εντέμl'ειγ εξ εΠίΠο}.ης και ανα

- 1 • δ' , , δ' , 3' \'λ' , {} , 1 ' 2ψαν ,το ακρυον επερχομενον ω~τυAφ εις μυακα και πα ιν επιπορευεσ αι μετ ου3 ΠΟι,υ _ 
3. Μήκωνα τη11 κερατίτιδα 3, παράλιον, αγρίαν η παρα&αλάσσιον. 

4. Μήκωνα την αφρώδη, ύπό τινων Ήρακλείαν κλη&είσαν 4. 

Κατα τον μελετητην τού Κωνσταντινοπολιτικου Κώδικος τού Διοσκουρίδου κα&η
γητην ΕΜΜ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 5 ή μ ή % ω ν ή '1'1 μ ε Ρ ο ς ανταποκρίνεται προς την Papaver 
somniferum, ή μ ή κ ω ν ή α γ ρ ί α προς την Ρ. orientalis, 1] μ ή κ ω ν ή Ρ Ο ι α ς 

προς την Ρ. bybridus, ή μ ή %ω ν ή α φ ρ ώ δ η ς προς It]v Gratiola officina1is 
και ή μ 11 κ ω ν ή κ ε Ρ α τ ί τ ι ς προς το Glaucium luteum. 

Ό Γαληνος (2 0ς μ.Χ αιων) εις πολλα σημεία τού εργου του 6 αναφέρει την μή
κωνα και δη πλείονα ε'ίδη ταύτης 7 και τα εις το σπέρμα ταύτης αφορώντα 8, δια 
μακρών δε όμιλεί περι τού οπού ταύτης εωισμένον ύπο των ίατρων οπιον ίδίως ονομά
ζεσ{}αι 9. 

Άναφέρει ώσαύτως lO οτι λόγCΡ του δτι ό οπος αυτης απορρεί, (ονομάσ&η 
ύπό τινων ροιάς. Εις το κεφάλαιον Φίλωνος Άντίδοτον γράφει οτι ό ΦΟ-ων λέγει ΟΤΙ 
)<] ετυμολόγησίς του δέον να &εωρη&η προερχομένη ε% της « Ο φωνης » και της λέ,ξεως 

« ;τίον » 1\ συνάγων τοϋτο έ% τού γραφομένου 
Πιο), δε γράψω αρ{}ρον βά}.,ε πρωτον f7l' αύτψ 

'Άρρεν ενι δραχμαις 7lέντε δις εΧκόμεl'Οl'ι 


δπερ κατα τον Γαληνον έσήμαινε λάβε οπίου δραχμας δέκα. 


Περαιτέρω αναφέρει δσον αφορ(i είς την χρησίν του 12: Το μεν συν οπιον ίσχυρό

τατόν εστι των ναρ-;ωύJ'τωl' nJl' αΙΊ;{j-ησιl', V7ll'Oll τε καρώδη φερόηων. εργάζεται δε ταύτα 

καί μόνον εψήματι δευ{}έJ', εΙτα u.1'αί.ηφ{}fJ' δια κροκύδος κ((ί είς [δρω' εl'τι{}έμε1'Οl'ι 

επιχοιόΙlειιόJ' τε τω ιιετώπω καί τσιc αΙ.'/.ΤΙΙΟ1-7σιΊ' ε llχοι<JUC J'ΟJ'. rJC(J' δέ ιιετά ετΕρου Τι1'ος ...,.... .. ι. Ι ι - ( <..;: Ι v.... • 1 

των πραϋνόντων π)ν δύJ'αμιll αυτού μιχ{}Πι μετριώτατον εργάζεσ;')αι ταύτα. 


Ό Ά&ήναιος (20; μ.χ αίο)\') αναφέρει εJιίσης Jιλειστάκις τιΊν ~α1%ωνα 13. 


Κα!ο t11V εκδΟΟL\' Α . vVecbeIi t%rέ,(/1'[ I1' Ζ(1Ι 7 Αυτό&ι τ. ΧΙΙ ί2. 
ά:rοψα 'JJ. 8 Αυτό\:lι τ. Ι 548. 

2 ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΗΣ εό.. ιν 64 . 7. 9 Αυτό{)ι τ , ΧΙΙΙ 27~. 

3 Αυτό&ι ιν 65. 10 ΛUrό1tι τ· ΧIl 72. 
4 Α υτό{}ι Ι ν 66, 11 Πίο\'=το λί'1:0; . 

5 ΕΜΜ. Ι . ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έν ALEX TSCH I RCH, Pbar 12 Αυτό&ι τ. ΧΙΠ 2ϊ3 . 

makognosie', τόμ.Ι{ΙΙΙ, Leipzig 1923, ο . 1309, και 13 Νίκανδρος παρ· ΑΘΗΝΑΙΩ, χν 683 -684a 
αυτοτελώς. Συγκριτικη μελέτη τών έιτι TOt' Κωνοταν' (εκδ . Kaibel 1962) και .\"IΚΑ:-.iΔΡΟΥ Γεωργικα άπόσπ , 

τι"οπολιτικου Κώδικος του Διοοκουρίδου άπεικονι 74 οτ. 43, Πρβ. ο.\ · ω,. ο. 85, οημ. 1. 
σμένων φυτικώ\' φαρμάκων, 'A{Hjvat 1921. Έν τΏ αυτίj Π ολ έ μ ω ν παρ' ΑθΗΝΑIΩ' (ΧΙ 478d): 
μελέττι αναφέρονταL κυι τα ύπσ προγενεστέρων μελετη ΠοJ.έμω'l' δ' ε'l' τιρ περί του Δίου κωδίου φησί· -μετά 

τώ\' (COHN·, DAIJBRNN, ΒΟΝΝΕΤ, SIBTHORP) κα&ορι δε ταυτα τή'l' τελετήν ποιεί και α{ρεί τά εκ της {)αλάμης 

{}έντα ώς άντιστοιχούντα είδη. Έπι τών ύιτο τού Διο καί νέμει δσοι ανω το κέΡΥος περιενηνοχότες. τoVτο δ' έστίν 

σκουρίδου αναφερομένων είδών Ι1σχολήthj και ό αγγείον κεραμεουν, έχο'l' ΈV αύτψ πoλJ.oυς κοτυλίσκους κε

J. BERENDES εΙς το εργο" του Arzneimittellebre des κοΗημέ'Ι'ους' ενεισι δ' b' αυτοίς δρμι'l'οι, μήκω'l'ες λευκοί, 

Dioskurides, Stuttgart 1902, ο. 397 -401. πυροί, κριfJαί, πιοοι, ί.ά{}υροι, ώχροι, φακοί, κύαμοι, 

6 CLAUDII GALENI, Medicorum Graecorum opera ζειαί, βρόμος, παλά{}ιο'l', μέλι, Ποιο'l', οΊ'Ι'ος, γάJ.α, οϊο'l' 
quae existant, Lipsiae 1826. - έριον απλυτον. Ό δε roί'το βαστάσα" οίον λικνοφορήσας, 

' . ~ , 
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Ό Παυσανίας ι (2 0ς μΧ. αία/ν) αναφέρει δτι το έντο; της "Αλτεως Φιλιππείον 

εΙχεν ώς σύνδεσμον τών δοκών τη; όροφης μήκωνα χαλκην, περαιτέρω δε δτι εις το 
ίερον της .Αφροδίτης εις Σικυώνα ύπηρχεν άγαλμα r.,α{}ήμεl'Οl' της &εας, το όποίον 
Κάναχος Σιr.,υώνιος εποίησεl' καΙ εις το όποϊον αύτη είκονίζεται κρατούσα εις μεν 

την μίαν χείρα μήκωνα, είς δε την έτέραν μηλον 2. 

Ό ALEX TSCHIRCH 3 τοπο&ετεί την χρησιν τού όπίου κατα τΟ" 40" - 30
\' π.χ. 

αίώνα, αναφέρει δε οτι, ώς δηλοί τΟ έλληνικόν του όνομα, οί Ρωμαίοι ίατροΙ εισήγα
γον τούτο έξ Έλλάδος η έκ τών έλληνικών αποικιών. 

>.: 

* * 

'Εκ τών λατίνων συγγραφέων, πλην τών !lδη συγκριτικώς προς 'Έλληνας συγγρα

φεϊς μνημονευ&έντων, δεν κρίνομεν ασκοπον να αναφέρωμεν τα ύπο Γαίου Πλινίου 
τού Νεωτέρου αναφερόμενα. 

ουτως αναφέρεται ύπο τούτου ~ δτι μήκων ή μέλαινα ειναι ύπνωτικη δια τού 

όπου, δΙ' παρέχει δι' έντομης τού βλαστού καια την αρχην της αν'θ1Ίσεως κατα τον 
Διαγόραν, κατα τον]OLLAS δμω; μετα ΤΙ'l\' α\'Όησιν, εις ωραν llρεμον (τρίωροΙ' μετα την 

ανατολήν), δταν δηλαδη δεν ύπάρχει πλέον δρόσος επι της μι1κωνος. Συνισταται να 

γίνωνται αί εντομαΙ εις το κάτω τμημα της κωδίας και τού κάλυκος' ειναι το μόνον 
είδος, εις το όποίον αί εντομαι γίνονται επι της κωδίας. Ό ό;τός, ώς πω'τος φυτού, συλ
λέγεται επι ερίου, 11, εαν ειναι όλίΥος, άποσπαται δια του δνυΖος του αντίχειρος..... 

συμπυκνούται καΙ ζυμουται εις άρτίδια, τα όποία ξηραίνονται ύπΟ σχιάν. Ό όπος ούτος 
όχι μόνον επενεργεί ύπνωτικώς, άλλα λαμβανόμενος εις μεγάλας δόσεις φέρει τον {}ά
νατον δια τού υπνου, όνομάζεται δε δ π ι Ο \' ... Λέγει ώσαύτως δτι ό Διαγόρας και ό 
'Ερασίστρατος το απέρριπτον, α;ταγορεί'ο\,τες Τ)l''Ι' ε"l'σταξι"l' σ:υτου εις τον όφ&αλμόν, 

διότι ητο &ανατηφόρον δηλητι1ριον και διότι εβλαπτε ΤΙ1ν δρασιν και δτι ό Άνδρέας 
προσέ-θετεν δτι δεν ;τροεκάλει άμέσως τύφλωσιν, διότι ενο{Jεύετο εις Άλεξάνδρειαν. 
Έν συνεχεί<t δμω;,λέγει,δτι δεν απέρρι:ιτοντην χρησινέ"οςπεριφι1μου σκευάσματος κα

λουμένου δ ι α κ ό δ ι ο ν (δια %ωδιών) . Έπίσης ΟΤΙ εκ τοϋ %ονιοποιη&έντος σπέρματος 

παραω:ευάζουν ΤΡΟΖίσκους, τους όποίους ϊ.ρησιμοποωϊ'ν εντος γάλα%τος ώς ύπνωτικόν. 

Το σπων χρησιμοποιουν χατα τιϊ)ν %εφαλαλΥιών μετα ροδελαίου , μπα του αυτου δε 
έλαίου εφαρμόζουν ενσταλάξεις έντο; τών u)των προς χατωτράϋνσιν τιϊn πόνων. Μετα' 
γυναικείου γάλακτος το επι&έτουν έπι μελών προσβεβλη μένων ύπο αρ&ρίτιδο;, κατα τον 

αυτον δε τρόπον χρησιμοποιουν καΙ τα φύλλα. Μετ' δξους ϊ.ρησιμοποιείται επι έρυσι

τούτων γεύετα,:t. περιφερές όνομαζόμενον Φ,λίππειον' επί κορυφfj δέ εσΗ τού 

Βυt,άντιος Παρμένων παρ' ΑθΗΝΑΙΩι (V Φ,λ,ππείου μήκων χαλκή σύνδεσμος ταίς δοκοίς (ΠΑΥΣΑ
221a) : ΝΙΑΣ V 20. 9). 

Άνηρ γαρ {J.κων οΤνον ώ. ύδωρ ϊππος 2 Πεπoίηrαι δέ έκ τε χρι'σού καί ελέφαντος. · φέρο;;σα 

Σκυ{}ιστι φωνεί, ούδΕ κόππα γινώσκων' επί <fj κεφαJ.fj πόλον, τώ,' χειρών δέ έχει τfj μέν μήκωνα, 

κείται δ' αναυδος ι" πί{}φ κολυμβήσας, <fj δε έτέρ~ μήλο>' (ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΙΙ 10. 5). 
κάι'Jvπνoς. ώς μήκωνα φάρμακον πίνωΥ. 3 ALEX TSCHIRCH, ε.ά. ΠΙ/Ι, σ. 645. 

1 ~Εστι δέ εντΟ. τής ~Αλτεως το Μητρφο" καί ο'ίκημσ. 4 PLINIUS ΝΗ χχ 76. 

http:����J.fj
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πέλατος και πληγων. Ό Πλίνιος πάντως δεν επιδοκιμάζει την χρησιμοποίησιν τού όπίου 

είς τα κολλύρια και ετι περισσότερον είς τα καλούμενα αντιπυρετικα σκευάσματα. 

Άναφέρει περαιτέρω οτι χορηγεϊται ή μήκων ή μέλαινα εντος οϊνου κατα των κοιλια
κών πα&ήσεων και δτι δια βρασμού των κωδιών και των φύλλων λαμβάνεται αφέψημα 
καλούμενοΙ' μ η κ ώ ν ι ο ν, δράσεως κατα πολυ ηπιωτέρας της τού οπίου. 

Πλην της μήχωνος της μελαίνης ό Πλίνιος J αναφέρει και τιιν μήκωνα την ροιάδα 
(PapαVel' rhoeαs L) ώς είδος ενδιάμεσο" μεταξυ της καλλιεργουμένης μιικωνος και της 
αγρίας τοιαύτης και ώς τρίτον εΙδος το τ ι -& ύ μ α λ λ ο ν (EuphOJ 'biα paraliαs L. 2

), 

καλούμενον ύπα των μεν μ η κ ώ ν ι ο ν (lJtCCOll), ύ;rα των δε π α Ρ ά λ ι ο ν (Ρα1'αΙiοn). 
Ό Βιργίλιος 3 α"αφέρει επίσης πλειστάκις την μ11κωνα, οπως και πολλοι αλλοι 

Λατϊνοι συγγραφείς. 

Δεν κρίνεται σκόπιμος 11 αναγραφιι πλειοτέρων πληροφοριών, δοθέντος στι δεν 
-θέλει απασχολ11σει 11 μας ή μετΟ. τον 3°\' μ.χ. αιωνα εξάπλωσις της μ11κωνος και τού 

οπίου, διότι ταύτα είναι εχ της βιβλιογραφίας 1Ίδη ϊνωστά. 

Έκ τών ό.νωτέρω, εν τύ κλασσικη βιβλιoγραφίeι- αναφερομένων :Ί ε ρι την μήκωνα 
%αι το σπιον α"ο, το" έλληνικον χωρον, εξάγεται το συμπέρασμα: 

1, 'Ότι ή μήκων ητο 1Ίδη γνωστη 6.πΟ της εΠΟΖης τών ;rριι'nων γραπτων μνη

μείων (Ήσίοδος, 'Όμηρος κ,α,). 

2, "Οτι δεν είναι επαχριβως %αθωρισμέ"οl' πότε ηρχισε Ζρησιμο:τοιούμενος ό οπας 
ταύτης υΊδη γνωστ~ς %ατα ταν 4°\' π.χ, αιώνα), 

3. 'Ότι ε% της ~η1κωνoς ύπηρχον δύο σκευάσματα: 
α, Ό Ί.. υ λ α ς 11 ο π ό ς, λαμβανόμενος δι' έντομης της %ωδίας (ό όποίος απα 

τη; έποχης του Πλινίου και έντευ-θεν φέρεται με το δνομα δ π ι ο ν), %αι 

β. Το μ η κ ώ ν ι ο ν, δπερ βραδύτερον απετέλει αφέψημα η έ%χύλισμα φύλλων 
φυτών και καρπών ~ιΊlκωνoς και το όποιον ητο ολιγώτερον δραστι%ον τού όπού. 

γ. Ύπα το αυτο δνομα ,107%ώ1 'ΙΟl' αναφέρεται παρ' Ίπποχράτει και ό δι' εκ-θλί
3 Ι Ο 'δ ')' , ,

υεως οπος, οστις %αι ιεΠΛασσετο εις τροι.ισχους,Ι 
4. 'Ότι ή έτυμολογία της λέξεως σ π ι Ο ν δέον να προέρχεται έχ τού ό π ό ς, αν 

και ό Γαληνος αναφέρει δτι 11 λέξις προέρχεται έ% του 0- και π ι ο ν, της τελευταίας 

ταύτης έκδοχης ση μειουμένης ύπα του Φίλωνος. 

5. "Οτι αί έντομαι έγίνοντο πρώτον κυκλοτερώς περι τον αστερίσκον και εν συνε

χείcι: κα-&έτως (έπ' ευ&είας) κατα το χαμηλότερον τμημα (Διοσχουρίδης και Πλίνι ος) 

6. "Oτ~ εχρησιμοποιείτο ώσαύτως ή μήκων και δη τα φύλλα, οί βλαστο!. και αί 

1 PLINIUS ΝΗ ΧΧ 77 και 80. urunt, uthaco per/usa papavera somno. (Ι 78). 
2 Κατ' άλλους Ε. peplus, 

3 VRRGILIUS Georgica: 
_Nec non et lin/' scgetem ε! Cereale papaver 

tempus humo tegcre et z'amdudum z'ncIlmbere aratris, 

Post, ubZ' nona suos Aurora ostenderz't ortus, 

z'n/erι'as Orphei Lethaca papavera mz'ttes 

et nziram macIabι's ovcm luι:umque revises. (IV 644 έ.). 

dum szcca tellure licet, dum nubι1a pendent (Ι 212 έ,). 
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κωδίαι ύπο μορφην :iιOικίλων κατεργασμάτων, αύτουσίων η εν μείγματι, κολλυρίων 
καταπλασμάτων και τροχίσκων. 

7. <Ότι το Όπιον έδρα ισχυρότερον του μηκωνίου. 

8. <Ότι ητο γνωστη ή χρησις τού οπίου ώς ύπνωΤΙΖου δι εισπνοης ατμών (κατ' 
ασφρησιν), εις ϋπνον άρμοζούσης, πλην της έσωτερικης δια του στόματος και της έξω
τερικης δια καταπλασμάτων, %ολλυρίων και εισαγωγής εντος του εντέρου. 

9. <Ότι τα σ:iιέρματά της εΙχον μεγάλην {}ρεπτικην άξίαν. 

10. <Ότι το Όπιον και τα σκευάσματα της μψ@\'ος ησαν ύπνωτικά, παυσίπονα 

και ναΡΖωτικά, ό οπός της δε μετα κωνείου επέφερε ταχυν i<.al ανώδυνον -θ'άνατον. 

Β. ΕΚ ΤΩΝ APXAIOΛOΓlKΩN ΕγΡΗΜΑΤΩΝ 

Περι της ίστορίας της μήκωΥος Εν τη αρχαιότητι, και δη εν τϋ έλληνικϋ J\IIu{}o
λΟΥίq" ελάχιστα ύφίστανται, ώς προανεφέρθη, διασωθέντα εις τινας τών αρχαίων συγ

γραφέων (Όρφέως Άργοναυτικά, Ήσίοδος κ.α.). 
Ώς llδη εξετέ-θη, τα γρα~τα έλληνικα μνη μεία μας :ταρέχουν πληροφορίας περΙ 

ταύτην ίω.Ι δη ούχι εκτενείς εν :iιOλλOίς, μόνον άπα του 9°C' αιώνος π.χ. και εντευ{}εν. 
Πλείονας πληροφορίας και διασαφήσεις μας :rαρέΖΟί'ν, τόσον δια. τον προ του 

αιώνος τούτου χρόνον, υσον και δια την κλασσικην περίοδον και τας μετέπειτα τοιαύ
τας, τα σημαντικα αρχαιολογικα εύρήματα τών διαφόρων ανα την Χώραν μας και αλ
λαχου γενομένων ανασκαφών, 

.Μέχρι της τελευταίας δεκαετίας ελάχιστα είχον γραφη δια την μήκωνα άπο της 
πλευρας ταύτης και ταυτα αφεώρων κυρίως εις αΡΖ.αιολΟΥικας περι ταύτην παρατηρή
σεις καΙ δ11 Όσον αφορQ. εις Τl1ν αναγνώρισίν της ώς σιωβόι.ου 11 κοσμ11ματος αγαλ

J ~, , '\ 

ματων, αγγειων νομισμυ.των κι,;τ. 

Μετα την παρά-θεσιν rGn' βιβλιογραq;ιΧG)ν περΊ μ11χωνος εύρημάτων παρα&έίομεν 
l1δη και τα εκ της μελέτης TG)" αρχαιολογικών ερεu\'G)ν ;ιρο%ύψαντα, δσα κατέστη δυ
νατον να άποδο-θ'ουν, κατα τας παρατηΡ11σεις μας , εις ταύτην. 

Τον Κα&ηγητην Στ. Λlαρινατο\' -θ'ερμότατα ευΖαριστοtιμεν δια τας ποικίλας πλη
ροφορίας, ας μας παοέσΖεν εις διαφόρους περι:rτι:)σει; της ;rαρούσης μελέτης (ΚΡ11τη, 
Κοζάνη, Ί-θάχη, Άττικη κ.α.). 

Ευχαριστουμε\' ε..ϊίσης 'θερμά)ς , Εχτος τών εις τα ειδικα κεφάλαια άναφερομένων, 
τον Άκαδημαϊχον Ν. Καρούζον, τους Κα&ηγητας Χ. Κοντολέοντα, Max Robinson 
και Η. 'iVedeking, τους 'Εφόρους αΡϊ.αΙΟΊ11των Νικ, Βερδε λη\' και Σερ. Χαριτωνίδην, 
και τους Διευ-θ'υντας Ύπηρεσίας Άρχαιοτήτων Κύπρου Πορφ. Δίκαιον καΙ Β. Καρα
γι(οργην, ώς και τας αρχαιολόγους Δίδα Άρτ. Γιαννουλάτου, Δρα Χρ. Καρδαρα, 
Δρα Χαρ. Μπάρλα, Καν Ρέαν Κοτιώνη και Δίδα ΚΙ Παπαπαύλου δια την εύγενη 

καΙ πρό{}υμον ύποβοή'θησιν κατα την συγκέντρωσιν της βιβλιογραφίας. 

Παρέχομεν καίωτέρω τας εν πρoκειμένq;ι διαπιστώσεις ήμών κατα τομείς της έλ
ληνικης Μεσογειακης περιοχης, περιλαμβάνοντες συγκριτι.κΟ)ς και τα άφορώντα είς 
το-υς ξένους τομείς της Άνατολικης Μεσογείου. 

12 
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α. cH Μήκων εΙς Μινωικην Κρήτην. 

Ώς πρώτη άσφαλεστέρα και άρχαιοτέρα μαρτυρία δια ηΊν μήκωνα, την ληψιν 
του οπίου και την χρησιν αυτων οχι μόνον είς την Κρήτην αλλα και τον ελληνικον 

γενικως χωρον, εΊναι 11 εκ της κατα 'Ιούλιο" του 1959 γενομένης παρατηρήσεως 

του ετέρου εξ IΊμων (Κα&ηγητου Π. l{PHTIKOY) ε.ϊΊ των {}εων του Γάζι διαπιστω-&είσα, 

11τις και ανεκοινώθ 11, εν συνεχείQ., εις Τ11ν Άκαδη μία" 'Αθηνδ)ν 1. 

Αυτη άφορ(ί. εις εν τίί)ν εις Γάζι άνευρε-θέντων καΙ. δη μοσιευ{} έντων ύπο του 

Κα&ηγητου Σπ. Μ ΑΡΙ1\ΑΤΟΥ 2 πέντε ειδωλίων, ατινα ;ι:αρίστανον την Μ ινωικην -&εαν 

με « ύψωμένας χείρας ». 

Έ% των πέντε τούτων ειδωλίων το πρωτο" i<at με';,αλύτερον, ϋψους 0.7 ϊ:") μ. μ11 

συνυπολογιζομένων τ<ον καρφίδων, α'ίτινες ύψουνται εις 2 έκ. ~:πι πλέον, ό)'\lομάσ&η ύπο 
του Κα-&ηγητου Σπ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ « Θεα της μήκωνος έ;Ι:ύ\νυμος των ιαμάτων» 3, λόγφ 
του οτι εφερεν έ:τ:1. της κεφαλης τρείς καρφίδας %.ιl'ητάς, α'ίτινες ησαν όμοιώματα %.ω

διων μήκω"ος τηςύπ"οφόρου (Papaver somniferunI), :τεριγράφεται δε ώς ακολού&ως: 
« Το κυλινδρι%ον κάτω μέρος εφερε ζώνη\' συνεχους σπείρας δι' έρυ&ρου Ζρώμα

τος, μόλις διακρι"ομένψ'. Ή κόμη ιχνη μαύρου χρωματισμου. Αί καρφίδες εφερον 

ιχνη έρυ&ρου χρό)ματος. Ή &εά, παρ' Όλην Τ11ν ε μφανή εκδιμωσιν των μαστων, ύπο

νοείται ένδεδυμένη λεπτον φόρεμα, Όπερ κατέί.ηγε :τρος τυ. ανω εις σκληρον περιχεί

λωμα. 'Επι της ράΖεως το φόρεμα σχηματίζει τολμηρον γωνιωδες ανοιγμα, ανάλογον 

προς σημερινός έξώμους εσ&ητας. 'Ι-Ι κόμη της, δ:τισθεν βα&έως κεκομμένη, ύπενθυμί

ζει τον γνωστον σ11μερον τύπον a la garς:οn. 'Άνω ή %.εq:αI31 άπέληγεν εις οξύ. Ύπερ 
το μέτωπον 11 'θεσ. εΖει στεφάνην φθ'άνουσαν μέχρι των ο)των, τρείς δε καρφίδες κινη

τcι.ι εΙχο\' έμπηχ&η ύ:τ:ερ αύτην ένιος οπων επι τoύτc;) κατασκευασ&εισων. Το πρόσω

;τον φέρει Τ11'.' έ:τιμελεστέραν πλασΤΙΧ11ν δήλωσι\' Όλω\' των μέχρι τουδε γνωστων 

όμοίων είδώλων. ΤΟ μέτωπον εΙναι πλατύ. Αί 6φρύες ανά.Υλυφοι. Οί οφδαλμοι είκο

νίζονιαί άνά.γλυφοι δια μικρων κόμβων πηλου, ε;τψελως έφαρμοσ-&έντων και πλασ~έν

των έπι της έπιφανείας. Ή ρις είναι εύ&εία και προεξέχουσα. τα χείλη αρκούντως 

πλαστικά, αν και 11 σχισμ11 τοϋ στόματος Cί.ψυzoς. Ό πώγων εΙναι πλατύς, αλλα 
σίεσείτcι.ι :τλασΤΙ:.<ότητος. τα ώτα όμοιάζουν ;rgo; δύο έρωτηματικα (?) και εχουν ση

μαντικην πλαστι%ότητα. Τέλος εκατέρωθεν τοi:' στόματος δύο πτυχαι επι των πα

ρειων, αί ό:τ: ο ίαι εδωσαν με έπιτυχίαν τον φιλομειδη τόνον εις το πρόσωπον, το 

όποίον εν τψ συνόλφ του εχει σχη μα ένος U» (εί%. 1). 

Ι Π. Γ. ΚΡΗτ!ΚΟΣ, Der M ohn, das Opiuln u. ihr και α;,λαι <1\·άλΟΥΟΙ παραστάσεις της μινωικής {}εας, 

Gebrauch ίω Spatminoicum ΠΙ. BeInerkungen zu φερούσης οφεις :τεριτετυλιγμένους εις τους βραχίονας 

dem gefundenen Ido! der Minoischen Gottheit des η περιστεράς έπι της κεφαλής (Ι] ε ά τ ώ ν Ο φ ε ω ν= 
Mohns, Πρακτ. Άκαδ. ΆΙ]. 1960, σ. 54 - 73 καL αυtO· χ{}ο\·ία η οΙκιακή καL {} ε ά τ ώ ν π ε Ρ ι σ τ ε Ρ ώ ν=του 

τελώ; . ουραωυ η τού ερωτος). Ή μέ ύψωμένας χείρας {}εά 
ευρίσκεται διαδ~δoμένη είς πολύ μεγάλην περιοχήν τού2 Σπ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ, Αί μΙ\'ωικαl 6ωΙ του Γάζι, Άρχ. 
προ'ίστσρικού κόσμου και πι{}ανώτατα έκ της Ύστερο'Έφημ. 1937, τ . Α', σ. 2ί8-291 καΙ Στ. ΑΛΕΞΙΟΥ, Ή μι
μινωικής ΠΙ περιόδου μετεβιβάσ{}η είς έκείνην τού\'ωική {}εά με{}' υψωμένων τών χειρών, Διδακτορικη 

. Πρωτοελληνικου πολιτισμοϋ, παριστώσα μίαν και τηνΔιατριβή, 'Ανάτuπον έκ τού ΙΒ' τόμο τών Κρητικών 

Χρονικών 1958, σ. 179-299, καί αυτοτελώς. αύτην t}εάν ίιπό ποικίλας Ιδιότητας. 

3 ΕΙχον ήδη είιρε{}η, γράφει ό καl]ηγητής ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ, 
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Ό έξ ήμων Π. ΚΡΗΤΙΚΟΣ, μελεΤ11σας απο φαρμακογνωστικης ;ι;λευρας το έν τφ 
Μουσείφ Ήρακλείου α;ι;οχείμενον l)δη ειδώλιον, διετύπωσε τας αϊωλού&ους παρα- ' 
τηρήσεις 1 : 

1. 'Ότι αί τρείς έπΙ της κεφαλης ηϊς -θεας καρφίδες παριστούν πράγματι κωδίας 
μ ή κ ω ν ο ς τ η ς ύ π ν ο φ ό ρ ο υ. 

i . 

r 
ί 
r 

Είκ . 1. Ή ΚΕφ<,λή τή ς 1'tΕ άς τ ϊις lI1ήκ(<)ν ος το;:; Γάζ ι 1, 10 τ ος ΧΕΖιιοιιγμέ \'α; κωδίι" ε ;cί tfJ; ΚΕφαλή ς. 

2. 'Ότι αί κατακόρυφοι χαραγα(, α'ίτινες είναι βαθύτερο" κεχρωσμέναι, εΙναι 
τοιαύται μιας των τυπικων μορφών, των γινομένων προς ληψιν τού όπίου. 

3. 'Ότι ή χάραξις τών κωδιων, γινομένη τότε κα{)έτως, εΙναι διάφορος της σήμερον 
έφαρμοζομένης κυκλοτερούς τοιαύηlζ η της μεικτης κυκλοτερο'ί)ς περι τον αστερ ίσκον 
και έν συνεχείιt κατακορύφου, ώς αί τού ειδωλίου (Διοσκουρίδης, Πλίνιος). 

4. 'Ότι ιδιαιτέρως ένδιαφέρουσα είναι και ή ύπο τού τεχνίτου αποδΟ'&είσα εις τας 
έντομας χρωσις, ανάλογος προς την τού απεξηραμμένου όπού της μήκωνος. 

5. 'Ότι ή Μινωικη -θ-εα φαίνεται εχουσα κεκλεισμένους τΟ'υς όφ-θ-αλμούς, ώσει 
κοιμωμένη. 

1 Βλ. άνωτ. οημ. 1 έν ο. 90. 
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6. 'Ιδιαιτέραν εντύπωσιν προκαλεί το ;τρόσωπον με τας πτυχας έπl' των παρειών, 

τας προσδιδούσας εις αυτο τον φιλομειδη τόνον καΙ το α Ψ υ Χ () ν της σχισμης το\ί 
στόματος. 

7. 'Εξέφρασε την γνώμην δτι εν σωλη"οειδες αγγείον, ανευρε&εν επίσης είς τον αυ
τον χωρον και κατα τον Ση . ΜΑΡΙΝΑΤΟΝ 1 ανηκον εις την σκευην της &εας, πι&ανώς 

εχρησιμοποιείτο δια την προεργασία" προς είσπνοην τού οπίου. Το δοχείον τούτο 

εφερε πυθμένα και Ο:-QΊν εις τα πλάγια, προσομοιάζει δε καταπληγ"τικώς προς τα χρησι

Είκ . 2. 'Αριστερά: τράπεζα προσφορών . Είς το μέσο" : άγγείο\', 

φέρο\' πλrtγίαν όπή\·, έκ τ4)" ά\'ηκό\'τω" είς την σΖευήν της fiEa; 
της μήκωνος τού Γάζι (Μαρ,,·άτο,Ι. Τοί' ΤΟ όμοιάζει πρr-ς το ά%ραίον 

δοχείον δεξιά, οπερ έχρησιμο:τ "είω παλαιότερο" είς 'Ιάβαν 
ι 

προς ληψι\· τών άrμ C;)\' τ ο ύ ό:ιίου (Tscbirch). 

μοποιούμενα εις παλαιοτέρας έποχας εις 'Ιάβαν δια την ληψιν των ατμών τού 

όπίου (είκ. 2) 2. 

8. Σημειούται δτι αί &εαι εύρέ&ησαν ε ν δωματίCΡ (προφανώς ίερψ) κεκλεισμένCΡ 

πανταχό&εν (ανευ 'θυρων και παρα'θύρων γύρω), συγκοινωνοϋντι προφανώς ανω&εν, 

έπΙ δε τού εδάφους εύρέ&ησαν ύπoλείμματcι άν&ρακιας. 
'Εκ των ανωτέρω παρατηρήσεων συνε:τέρανεν δτι : 

α. Ή ~η1κων και ή ληψις τού ο:τού αυτης δια κα&έτου χαραγης ήτο ηδη 

γνωστη τ ο υ λ ά Χ ι σ τ ο ν κατα τους χρό"ους της κατασκευης τού αγαλματίου, ητοι κατα 

τους Ύστερομινωικους ΠΙ χρόνους και Όχι απο τού 40υ - 3 0υ π. Χ. αίώνος, ώς ητο 
παραδεδεγμένοΙ' εκ της μέχρι της εποχης έ%είνης βιβλιογραφίας. 

β . 'Ότι ό τρό:τος ο-i'jως της Ί.αραγi'ι ; διετηρεϊω μέχρι των αρχών τού αίωνός 
μας εις 'Έσω Ίνδίας 3. 

γ. ~Oτι ή χρησις τού οπίου ητο γ\'ωστη εν Κριιτιι κατα τllν ίδίαν περίοδον, 
τ ο υ λ ά Χ ι στ ο ν δια 'θρησκευτικους σκοπούς. 

δ. 'Ότι ή σημασία της μήκωνος καΊ τού οιτίου ϊ'μο τοιαύτη, ωστε να αποδο&Ώ 
εΙς ταύτην ειδικη μορφη της i1εας με ύψωμένας τας χείρας. 

ε. 'Ότι εκ των λοιπων παρα τΏ &εQ. ευρημάτων (δοχείου καΙ αν&ράκων) δέον 
να συναχ'θii Οτι ή χρησις του όπίου εγίνετο δι' είσπνοης ατμων. 

ς. 'Ότι ή &εα φαίνεται τελούσα ύπο το κράτος της δι' οπίου ναρκώσεως, εύρι

σχομένη δηλαδη ε ί ς ε κ σ τ α σ ι ν, της ευχαριστήσεως διαγραφομένης εις το πρόσωπον 

1 Σπ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ, ΑΕ ε.ά . σ.284, εΙκ. 6. gnosie, Ι/ΠΙ, 1932, σ. 1933 εΙκ. 746. 
2 ALEtX 'fscHIRCH, Handbuch der Pharmako- 3 ALRX. 'fsCHIRCH, αύτό{}ι τόμο ΠΙ/Ι, 1923, σ. 631. 
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αύτης, προφανώς εκ τώ\' ώραίων εικόνων) αΤτινες πλάσσονται εις την φαντασ(αν της, 

συνεπείςι της δράσεως τού φαρμάκου, δι' δ και επρότεινεν σπως ανομασ&!i « -θ-εα τη ς 

εκστάσεως » καΙ τέλος 

ζ. 'Ότι το άψυχον τού χείλους είναι επίσης μία φυσικη συνέπεια της δι· οπίου 

δηλητηριάσεως 1. 

ΕΙκ. 3. Δοχείον φύλλων κόχας έχ Περουβιανού τάφου (Tsc bircb ;. 

Ή διάδοσις της μήκωνο; Υ.ατα την ΜινωΙΥ.11\' περίοδον ύ:τηρξεν εύρυτέρα) ώς 

δείκνυται 6.πΟ τα άρχαιολογι%α εύρήματα και 6.λλων περιοχό)ν της νήσου. Οϋτως εις 

τάφον της Παχυάμμου Ίεραπέτρας άνευρέ{} η 1'1 εν εΙ%. 4 πυξίς, άνήκουσα είς την 

ΥΜ ΠΙ περίοδον (1300-12:")0 π.Χ.) . Έπι τού σώματος ταύίης ή κωδία της μή%ωνος 

εικονίζεται μεταξυ τών ίιρω\' κεράτων φυλασσομέ\'η {,πΩ '1Τ11" Ο)\', τοϋ{}' δπερ χαταδηλΟί 

την ίερότητα τού φυτού παρα τοίς Μινωικοϊς , ε"φ επι τού πώματος της πυξίδος ε ίκονί

ζεται Όρνεον διαρρηγνύον Τ1Ίν κωδίαν της μήχωνoς~. 

Κωδίαι ώσαύτως φυλασσόμεναι ύπο δύο πτηνών εμφανίζονται άντιστοίχως και 

εις πρωτοαττιχην στάμνον 3 (πρβλ. « Ί-Ι Μήχων εις Άττικήν » ) . 

Τέλος άναφέρομεν δτι εις Μάλια Κρήτης άνευρέ-θ-η ό κέρνος των Άνακτόρων4.) 

1 • Ανάλογον άκριβως είκό,'CΙ μειδιάματος εχομε\' 2 CHRISTlAN ZERVOS, L' a rt de la Crete , Paris 1957, 
είς δοχείον φύλλων κόκας έξ άρχαίου τάφου τοϊί Πε είκ. 739 καί 740, 
ροϊί, παριστάνον κεφαλην έμ,φανίζουσαν τό μειδίαμα 3 Αυτόθι σ. 47, 
τοϊίτο, ενΙΡ μασσ~ φύλλα κόκας (είκ. 3), τα όποία έχρη· 4 CHAPOUTHIER, BCH 52, 1928. Πρβλ , Σπ. MAPI
σιμοποιουντο έπίσηι::, ως εΙναι γ\'ωnτόν, εiιρέως κατα ΝΑ ΤΟΝ, Ή κρητομυκηνα'ίκή {}ρησκεία, Ά&ηναι 1948, 
τας Ιεροτελεστίας των κατοίκων της περιοχης. σ,68. 

http:������.11
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κατα την περιφέρειαν τοϋ όποίου υπάρχουν έσχ.αλισμέναι κυχ.λικαΙ αβα&εϊς κοιλότητες. 

Ό Ά1tήναιος ι αναφέρει Οτι είς τας κοιλότητας των κέρνων έωπο&ετοϋντο δρμι

νοι, μήκωνες λευκοί, πυροί, κρι1tαί, πίσοι, λά&υροι, <bXQoL, φωωί, κύαμοι, ζειαί, βρόμος, 
παλά1tιον (γλύχισμα εκ ξηρων καρπίίn' και δη σύκων), μέλι, ελαιον, 01νος, γάλα καΙ 

σΤον εριον απλυτον. 

Έντος -Θαλάμου τάφου είς Μ()υλω\'α Κρήτης ~ ανευρέ&η περόνη μήκους 17 έκ., 

της όποίας ή κεφαl.11 είναι ανάλογος ;τρός ~~κείνας αντιστοίχων περονών προελεύσεως 

Μυκηνών, Τίρυv{lος, 'Άργ()υς και αλλων έλληνικών περιοχων, αί όποϊαι, κατα την γνώ

Είκ. 4. Πυξίς Παχυάμμο υ (;'1 Παχείας Άμμου) Ίερα:τέτρας . 

μην μας, εχουν κεφαI.11", ιιτις δύνατcιι να χαρακτη ρ ισSϋ (;)ς κωδ ιόσχημος (βλ. « 'Η Μή

κων εις Κόριν&ον '» . 

Συμπερ υ. ίνειcι ι έκ τών 6.νωτέ ρω δη 11 [ιΊ1%ύ)\/ κα ι το σπ ιον ησαν γνωστα εις τους 

Ι\lινωικούς , αλλ' έπι τού 'θέματος θ-έλ() ι ιεν ε;ταν έ λ{fει ε ις το κεφάλαιον « Ήμέτεραι γενι

και απόψεις χαι συμ;τεράσματα » . 

Σημειούμεν οτι ό CHRISTIA:\ l E R"OS 3 γρά.φε ι οτι 11 μΥ1κων θα πρέπει να προσ

τεθϋ εις τα ίερ α φυτα 'το)ν Μινωικ(Όν, ~ ιότι 1Ί κάψα τη ς περ ι tχει δ ιαφόρους ναρκω
τιχας ουσίας, συνε;τείq. των όπο ίω ν έΩ ει , )ρ είτο ύ;τ ' αυ των ώς σύμβολον της α&ανασίας. 

Όφείλομεν να τονίσωμεν ιδιαιτέρως 1111' έμφανιζομένην ίδ ιορρυ'θ'μίαν τών ύπο 
τού Κα&ηγητοϋ Μ Α ΡΙΝΑΤΟΥ δημοσιευθέντων &υμιατηρίων 4 και αλλων εν τφ Μουσείφ 

Ήρακλείου αποτε&ε ιμένων, προ ερχομένων εξ ανασ;.ωφ[ον της Κρήτης, τα όποϊα ώς 
εκ της κατασκευης των δύνανται να θεωρη θούν ώς χρησιμοποιούμενα δια τον σκοπον 

τη ς κατ' σσφρησιν έφαρμογης τοϋ όπίου. Έπι τού θ-έματος τούτου &έλομεν έπανέλ&ει 
μετα προηΎουμένην γενικωτέραν ερευ\'αν. 

1 Πρβλ. σ. 86 τοϋ παρόντος. Asia , [956, σ. Ι (υ;τομυκψα'ίχ.ή περiοδος είκ.2). 

2 ΑΕ 1901, σ. 29·31, είχ.. 7 χ",ί Ρ . JACOIJSTHAL, 3 CHRISTlAN ZERVOS, ε.ά. σ. 47. 
Greek Pins and their Connections \\'ith Europa and 4 Σ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ, Άρχ. Δελτ. 11, 1927'28, σ. 78. 

http:����I.11
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β. Ή Μήκων είς Κύπρον. 

ΈπΙ της διαδόσεως της ~υ1%ωνoς και τής χρήσεως του όποϋ αυτης είς Κί,προν δεν 
ύπάρχουν, εξ δσων γνωρίζομε\! εκ της προσιτής είς: 1Ίμας βιβλιογοαφίας, γραπταΙ μαρ

τυρίαι) τα δ~ άΡZαΙOλOγι%Cι. εύΡ11ματcι εξ αυτης δεν μας παρέχουν την μ11%ωνα σαφώς 
άπει%ονιζομένην. 

Ίδιαιτέρως δμως ενδιαφέΌουσα εν :τοοχειμέν<ρ εΙναιη μελέτη του R. S. MER

β γ" 
ΕΙ,-. 5. α Ι{,υδ ία μήχω"σ~, β ,,-α! γ [(υ,τρΙΓΙ.κι1 χωδιόaχημα ',,,γεία, 

δημοσιειιόιιε"α ί':τό ωίι J\Ierrillees π~oς aι"γ,,-ρισι\,. 

RILLEES " αφορα)σα ε ις το εμ:τόριο\' το'ί' o~ί()υ %ατα το το.ο; τη; πεοιόδου τοϋ χαλ
κου ~ ε ίς την ''-\'ναΤΟ!.11ν. 

Έξετάζων ουτος τα άνευρε-θέντυ εις Αιγυπτον Κωτρια%α 6.γγεια τής περιόδου 
ταύτης, τα όποία ησαν χειρο;τοίητα (εί%. 5), εχοντα σχήμα δμοιον προς εκείνο κωδίας 
μήκωνος τής ύπνοφόρου, διέκρινε δύο %ατηγορίας καΙ συμπεραίνει ώς εκ τούτου ση 
{}α εχρησιμοποιουντο ταυτα ;τρος μεταφοραν ένιος αυτών φαρμακι:;υτικών σ%ευασμά
των προερχομένων εκ της μήκωνος: 

α. Έκείνα της π Ρ ώ τ η ς %α τ η γ ο Ρ ία ς (με δακτυλιοειδή βάσιν Ι), άπαντώμενα 
είς τα εύρήματα του πρώτου ήμίσεος τή; χνπι Δυνασιείας 3, περιλαμβάνουν περιωρι

1 R. S. MERR[LLEES, Opium Trade ίη the Bronze του 1100 π.Χ. 
Age Levant, Antiquity 36, 1962 , σ. 28ί-292. 3 Άπό τού τέλους τού 15 0υ μέχρι τών αρχών τού 

2 Αύτη αρχετtι.ι από του 1500 καί φθάνει μέχρι 14 ου π.Χ. αιώνος. 
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σμένον άριitμον σχη μάτων, τα όποία δύνανται να άναχ15-0ύν εις τρείς βασικους τύπους: 

1. την πρ ο Χ ο ί σ κ η ν (juglet), άγγείον με ύψηλην 11 χαμηλην δακτυλιοειδη 
βάσιν. 

2. την φ ιά λ η ν (bottle) και 
3. Τον φ α κ ό ν (flask = φλασκί). ..

β. τα της δ ε υ τ έ Ρ α ς κ α τ η γ ο Ρ ί α ς (με δακτυλιοειδη βάσιν Π), ατινα ειναι 

μεταγενέστερα, τα πλεϊστα δε τούτων άνευρέθησαν εις την Tell el-Amarna, την πόλιν 

τού Akhenaton. 
τα τελευταία ταύτα, δσον άφoρ~ είς το σχη μα της βάσεως καΙ αύτο τούτο το 

σύνολον γενικως (εφ' όσον εκ των της πριΩτης κατηγορίας Ι.ηφ% υπ' Οψιν μόνον ή 
προχοισκη), άποτελουν εξέλιξιν των άγγείων της πριίnης κατηγορίας. 

Κατα τον MERRILLEES το κωδιόσχημον των προχο'ίσκών ήτο ενδεικτικόν, μη 
ύπαρχουσών τότε δηλωτικών επιγραφών, τού περιεχομένου τούτων, δια δε την κατα
σκευήν των, εφ' όσον δεν άνευρέθ'ησαν δερμάτινα 11 μεταλλικα πρότυπα, itιX πρέπει να 
εχρησίμευσαν ώς τοιαύτα αύταΙ αύται αί κωδίαι της μήκωνος ι. 

Έπι τη βάσει τών άνωτέρω ό MERRJ LLEES καταλήγει είς το ότι « οί Κύπριοι 
τών τελευταίων χρόνων της περιόδου τού χαλκού φαίνεται δτι έγνώριζον τον τρόπον 
λήψεως τού οπίου, έαν ύποτε&fΙ δη αί δύο κά'θετοι πλαστικαι ζώναι, αί όποίαι συχνα 
έμφανίζονται εις το έμπρόσitιον τμη μα του -σ~ματoς του άγγείου, άναπαριστουν τα 
έλισσόμενα όπίσ&ια ακρα μιας κα'θέτου χαραγης, ή όποία εγίνετο είς το εμπρόσ{}ιον 
τμημα της κωδίας, προς έξαγωγην του όπου αύτης » . 

Ύπερ ηΏν άπόψεών του εΙναι, ώς γράφει, καΙ αί διαστάσεις τών άγγείων με βά
σιν Ι και Π, άνάλογοι προς τας της κωδίας μήκωνος, ώς και ή καστανωπη χροια τού
των, άντίστοιχος προς εκείνην της χαραχitείσης κάψης. 

Εις τα άγγεϊα της δευτέρας κατηγορίας (περΙ το τέλος δηλαδη τού 15 0υ αίώ
νος π. Χ) παρατηρεί κανεΙς η\ν μεταβοl3]ν τόσον εις t1l''' βάσ ιν, δσον και εις την δια
κόσμησιν, εις Τ11ν όποίαν παρατηρείται ή άντικατ6.στασις της άναγλύφου δι' έζωγραφι
σμένης τοιαύτης. Εις ώρισμένα άγγεϊα μεταβατικης περ ιόδ ο υ άπαντουν άμφότεραι αί 

μορφαl διακοσμήσεως. 
'Η' , " δ ' , \ \ , ') Ι:> δ ' 

τειιευταια αυτη ιαχοσμησ ις - παντοτε χατα το ν συ Υγραφεα - - παρεχει εν ει

ξεις βελτιώσεως τού τρόπου λήψεως του όπο·σ. ΔΙ. ' ένο ς δηλαδη οργάνου, εις το όποίον 
ησαν προσηρτημέναι πολλαι μετάλλιναt λεπ ίδες πλησίον άλλήλων κείμεναι, εχαρ6.σσετο 
ταχύτερον και εις μεγαλυτέραν εκτασιν {l χωδία, τοϋit' δπερ επέτρεπε η1ν έξαγωγην 
ασον το δυνατον μεγαλυτέρας ποσότητος οπίου. Α ί 3 - 4 - 5 παράλληλο ι εζωγραφισμέ
ναι λευκαι γραμμαι πρέπει να είναι ή άπεικόνισις του έκρέοντος δια τών άντιστοίχως 
χαραχitεισών επιφανειών, άρχιχως λευκού όπού, ό όποίος ξηραινόμενος καστανουται 
πηγνύμενος καΙ άποτελεί το Οπιον. 

1 Ό WALTER HAHLAND (Neue Denkmaler des εΤχον ώς πρότυπον τον καρ ,τον της μήκωνος, ώς π.χ. 
attischen Heroen u. Totenku1tes, Berlin 1954, δύο ευρισκόμενα είς το Έt}νικον Μουσείον της Νεαπό" 
σ. 187) δέχεται στι ώρισμένα αγγεία, δια τα όποία έΟεω λεως (JOHANSEN, Les vases Sicyoniens, πίν. VIII,3). 
ρείτο στι ώς πρότυπον έχρησίμευσεν ό καρπος ροιας, 2 R. S. J\IERR!LLEES, ε .α. σ. 290. 
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'Όντως κατα τον S. GABRA J τόσον 11 μήκων ή ύπνοφόρος, δσον και ή μήκων 
ή ροιάς, ησαν άπα Τ11'\' άρχαιότητα γνωσται εις τους Αιγυπτίους. 

Έκ των άρχαιολογικων %αι τών βιβλιογραφικών δεδομένων συμπεραίνει ό 
MERRILLEES δτι ή άΡϊ.ικη εμφάνισις του οπίου εις την Αίγυπτον ύπο μορφην σκευα

σμάτων δέον να άναΖfJiΊ εις την χνιιι Δυναστείαν, ταυτα δε ΠΡΟ1Ίρχοντο έξ εισαγωγών 

εκ του εξωτερι%ου. ΛόγCΡ του σΧ11ματος τών άγγείων fJa πρέ~ει να είσήχ-θ'ησαν ύπο 
ύγραν μορφήν, του-θ" δπερ εΙναι ευκολον, ώς εκ της εύδιαλυτότητος των συστατικών 

του όπίου εντος ϋδατος 1Ί ο'ίνου . 

Άναφέρει περαιτέρω τας ύπο τοί) GABRA 2 γενομένας παρομοιώσεις του σχήματος 

δοχείων εκ πορσελάνης προς το της κωδίας της μήκωνος, του{J' δπερ άποδεικνύει δη οί 
Αιγύπτιοι πρέπει να εΥνώριζον το φυτον κατα την περίοδον της χνιιι Δυναστείας. 

Συσχετίζει επίσης την μεγάλην άρχι%ώς εισαγωγην τών άγγείων με δακτυλιοειδη 
βάσιν Ι, ώς και την μετέπειτα μιχραν εκείνων με βάσιν Π, μετα την φάσιν τών της 
Amarna, εις ην χαι άνήκουν τα εκ πορσελάνης άντίγραφα - άγγεϊα. 

Σημειώνει ώσαύτως το ύπο του SCIAPARELLI 3 άναφερόμενον, δτι εις τον τά

φον του άρχιτέκτονος Cba, -θ'ανόντος %ατα την βασιλείαν του Άμενχοτε,π πΙ, εύρέ-θη 
εντος άλαβαστρίνου άρυβάλλου φυτικον ελαιον «medicato con ferro et (οπ ορρίο » , 

Ι1ΤΟΙ σκεύασμα ενέχον Ο;τιον. 

Καταλήγων συμ~εραίνει Οτι κατ α, την τελευταίαν ταύτην tποχην εΙς Α'ίγυπτον 
πρέπει να ητο γνωσΤ'!l ή καλλιέργεια της μή%ωνος %αι 1Ί ληψις του οπίου, ωστε να περιτ

τεύιι ή εισαγωγΙ1 τούτου. 

Έπι τη βάσει τ<!)ν ύπο του λlΕRRΙLLΕΕS ά.ναγραφομένων δύναται να συμπεράνl1 
χανείς, δη κατα τον χρόνον της %ατασ%ευης των 6.γγείων της κατηγορίας ΙΙ {]-α πρέ;τει 

αί χαραγαι της χωδία; να. ~(11 ησαν πλέον %ατα%όρυφοι, 6.nα συγ%l. ίνουσαι. 

Σημειουμεν :τάντως στι 6.μφότερ οι οί τύJ[αι χαραγης ο; ί':το του λlΕRRΙ LLΕΕS 
μνημονευόμενοι, :ταλcι.ιότερoς χαι νεόηερος , διετηΡ11θησαν μέχρ ι %αι του αίώνός μας εν 

ΧΡΙ1σει προς ληψιν του ο:τίου (;τρβλ. %εφάλαΙΟΥ « 'Ι-Ι μέτεραι γ ενιχαι ά:τόψεις και συμπε
ρ6.σματα » ). 

Έπι της ίστορία; της μ11κωνος εις AΓγυ:ττoν O έλo~ιεν ε:ταν έ Ι:θε ι εις το οικείον κε
φάλαιον. 

Πλην των άνωτέρω εις Α'ίγυ:ττον εύρεfJέντων άγγείων Ζυ;τρια%ης :rροελεύσεως, 
ώς διε:τιστώσαμεν κατα την εις ΚύJ[ΡΟ" επίσ;,εψίν μας, άριfJμος κωδιοσχιlμων άγγείων 
εύρέ-&η και είς αυτην ταύτην την νησο\'. Ταυτα ά.νευρέ&ησαν εντος τάφων τόσον κατα 

;ταλαιοτέρας άνασκαφάς, όσον και κατα προσφά.τους τοιαύτας, γενομένας ε%εϊ ύπο της 
Άρχαιολογ ικης Ύπηρεσίας της Κυπριακης Δη μοκρατίας. τα τελευταϊα εΙναι είσέτι 
άδημοσίευτα, δι' δ και δεν κατέστη δυνατον να εχωμεν φωτογραφίαν και λεπτομερη 
περιγραφήν των. 

1 SABER GABRA, Papaver Species and Opium 3 Ε. SCIAPARELLJ, La Tomba intatta del1Άrchi
through the Ages, BulIetin de 1'Institut d'Eg}'pte, tetto Cha nella Ν ecropoli di Tebe) Turino 1927) 
37, 1956, σ, 39, 45 και 46. σ.154. 

2 Μιτό{}ι σ. 43 κ , ά, 

13 
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Άντ' αυτών δημοσιεύομεν φωωγραφίας έτέρων κωδιοσχήμων κυπριακών αγ
γείων, αί όποίαι μας απεστάλησαν ι ύπο του ΔιευΟυντου του τμήματος'Αρχαιοτήτων 

της νήσου Β. Καραγιώργη. αναγομένων εις την αυτην με τα προηγούμενα εποχήν. 

τα αγγεία ταίιτα της Ύστεροκυπριακης Ι περιόδου (1600 - 1400 π. Χ.) εΙναι τρί.α 
εύρισκ<5μενα εις το Μουσεϊον της Λευκωσίας (εΙκ. 6). ΤΟ φέρον εις το Μουσείον τον 

αρι&μον 1094 άγγείον (β) με βάσιν κυκλικήν, αντισΤΟΙΖουν προς την κατηγορίαν τών 

άγγείων με βάσιν ΙΙ τοί' MERRILLEES, είναι μέλαν, ϋψους 15,8 έκ. Άνευρέ&η εις 

'Έγκωμην. Το φέρον τον άρι&μον 1131 άγγείον (γ) άντιστοιχεί επίσης προς τα της 

Ει". 6. ΆΥΎξία "ωδ,όσχημα, χυ:τρωκά, της ΎσπροχυΠ(Ηακης Ι Πξριόδου. 

κατηγορίας τών αγγείων με βάσιν ΙΙ του MERRILLEES, εΖει βάσιν κυκλικην στενοτέραν 

Όμως, εΙναι ερυθ-ρον και εχει ϋψος 14 έχ. Δεν καθ-ορίζεται 11 προέλευσίς του. ΤΟ φέρον 
τέλος τον άρι{lμον 1233 άγγείον (α) είναι σύνθ-ετον, μέλανος χρ6ψατος, ϋψους 11 έκ. 

Άνευρέι'1η, CΊΊς και το β, εις 'ΈΥκωμην %ατα τας ύπο της Bρετrανα.ης άποστολης του 
1896 άνασκαφCΊ.ς . 

'Επί τινων T(J)\' αγγείω\' τούτων (εΙκ. G, α.Υγείον β), σαφώς κωδιοσΧΙ1μων, με βάσιν 
οχι πριονοειδη αλλ' ευ{lεϊαν. εμφανίζονται κάθ'ετοι ανάγλυφοι διπλαί γραμμα~ διι1κου
σαι απο του άστερίσχου μέχρι του μίσχου' ασφαλώς αδται άνταποκρίνονται προς τας 

δια τΊιν ληψιν του ό;τίου χαραγας της κωδίας της μΙ1κωνος, εξ ων εκρέει ό ό:τός, ό όποίος 

στερεοποιούμενος προσδίδει προεξέχουσαν ανάγλυφον εικόνα, αντιστοιχουσαν προς 

την επι του αγγείου τοιαύτην. 

Ή διπλη επι του λαιμου του άγγείου γραμμη κα&' ήμας ουδεμίαν σχέσιν εχει 
προς το εκ τών κα{}έτων χαραγών έχρέον σπιον, αλλ' αποτελεί αντιγραφην του γόνα

τος του μίσχου, εΙς Ο, καλλιτεχνικη εμπνεύσει, προσεκολλή&η ύπο του κατασχευαστου 

ή λαβη του α.γγείου. 

Ι Έγγραφον υπ' άρ,3. 108/36 της 21/1/6'1 και 103/36 τη; 8/2/64 τοϋ Τμ{]ματος 'Αρχαιοτήτων Λευκωσίας. 
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Τέλος εις Κύπρον ανευρέδ-η περιδέραιον εξ ύαλίνων Ζανδρα/ν ποικίλων χρωμάτων 

φέρον περίαπτον (πρβλ. «Ή MΨ~ων ει; Κόριν-&ον » ) . Μ ία απο τας χάνδρας εμφανίζει 

εντομας αντιστοίχους προς χαραγας κωδίας μ11κωνος J. 

Εις Κύπρον ανευρέ&η επίσης σημαντικος αρι-&μος περονών με κεφαλήν, κατα τον 

]ACOBSTHAL 2, σχ11ματος ροιας, αί ό:τοίαι ανάγονται εις την Μέσην περίοδον του 

χαλκου. 

Διερωτό)με{)α μήπως Ινταυ{1α συμlιαίνει δ ,τι καL με τας :τερόνας της Έφέσου 
(πρβλ. «Ί-Ι .Μ11κων είς 'Ασίαν και Άνατολικην Θρ4κην » ), το δε εις ροιαν αποδιδόμενον 

σχημα μήπως ανταποκρίνεται μαλλον TCρος εκείνο της κωδίας μήκωνος. 

Έφιστώμεν πάντως την προσοχην τών ειδω»ν επι της όμοιότητος του σχήματος 

τών πεοιγραφέντων κυπριακών αγγείων, τα όποία ανι1χουν εις την αύτην περίπου 

εποχήν. 

Γενικώτερα συμπεράσματα -&έλουν εκτε{Jη κατωτέρω εις το κεφάλαιον «Ήμέτε

ραι γενικαΙ απόψεις καΙ συμπεράσματα;. 

γ. <Η Μήκω-ι' εις Μυ"ήνας. 

Άντιστοίχως προς τον .ΜινωικΟ\' :τολιτισμον ανωπύσσεται και δ JΊιlυκηνα'ίκός, 

εξαπλούμενο; εις :τ.ολλυς περιοχυς τη; 'Ελλάδος, μεταφερόμενος μέχρι της Κρήτης 

καΙ της Κύπρου, μετα τl\ν εχεϊ αφιξιν ΤCϊ)\' l\fυκηναίων. 
Τών δύο τούτων πολιτισμών ποΗυς όμοιότητας εμφανίζουν διάφορα σύμβολα 

χαι εκδηλώσεις {1ρησκευτικου χαρακτηρος. 

Ή ερευνα HJ.Jv εύρημάτων της αΡΖυ.ιολογικης σκαπάνης κατέδειξεν δτι και εις τας 
ΜυΧήνας f]TO ηδη γνωστll ή μ11χων {ι ύ:τνο φ όσος. 

Ή ιοραιοτέρα a.πειχόνισις τη.; κωδίας της ε μφανίζετω ει; τον γ\'ωστον χρυσούν 

σφραγιδοδαχτύλιον, τ()ν εύρε{)έντα ει.; την αχρόπολιν TOj\' l\I 'Uκ ηνcϊ)ν 3 (εΙκ. 7). 

Εις τουτον :;ωθημένη γυν11 δέΖετω προσφερομένας αυτή τρεϊς χωδίας μήχωνος. 

Κατα ΤΟν NILSSO I\ uuTll :τρέπει να εl\'ω -&εά, 11 δε μικρά, απισ&εν αυτης ίσταμένη 

μορφή , συλλέγει καρπους εκ του ίεροϋ δ~νδooυ. ΤοίΊτο δε ι κνt'ει δη 1'1 θ εα είναι συνδε

δεμένη με την λατρείαν το) ν δ ένδρων , {1εα. της δενδρολατρ to ία.; , αρο nϊ; φύσεως χαι 

της ευφοο ίας , χα-&ημένη ύπ ' ωΥ το τουτο το δέ\ ·δρο" κατα τ() \' Καθ ηγηΤ11\' ΜΑΡΙΝΑΤΟΝ:». 

Ί-Ι πρώτη " προσκυνήτρια » προσφέΡΗ τCι.; ί<ωδίας της [L11XΙOYO; , fI δευτέρα φέρει κρί

νους, ενφ ή τρίτη κατα σειραν φέοει αν6 η. 'Κτι της παραστάσεως φαίνονται καΙ τα μι

νωικα σύμβολα (παλλάδιον και διπλοίΊ; :τ έ λεχυς). 

Κατα. νεωτ έρας, προφορ ιΧώς ανακοινωθείσας {Ι μίν απόψεις του Κα&ηγητου ΜΑΡΙ
ΝΑΤΟΥ, καΙ αί τρεϊς γυναικεϊαι μορφαι εΙ\'αι θεαί, εχουσαι ώς σύμβολα ανα δύο έκάστη 

λέοντας, οί όποϊοι και παρίστανται ύπα την μορφην κεφαλών είς τον σφραγιδοδακτύλιον. 

1 BCH 84, ]960, o. 2ii , Cbronique des fo u iJles σεις του Καθηγητού Ση. ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ, Ή Κρητομυκη

aCb:γΡre en 1959, είκ . 45. να'ίκη f}vησκεία, Άθηναι 1948, σ.82-83. Μ.Ρ. NILSSON, 

2 Ρ. ]ACOBSTHAL, ε.ά. σ. 38. Tbe l\finoan - l\Iycenaean Religion', Lund 1950, 
3 ARTHUR EVANS, Tbe Palace of Μirωs, τόμο ΙΙ, σ. 347, εΙκ . 158. 

μέρ. Ι. London 1928, σ. 341 ,είκ . 194a. Κατα ;ταραδό
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Κατα τον PERSSON ι 11 επι τού λί{}ου παράστασις είναι γραφΙΚ1Ί άπεικόνισις τού 
μεγάλου ίερού των Μυκηγών, δσον δε αφορq. εΙς την μήκωνα, γράφει δτι αυτη είναι 
στενως συνδεδεμένη με την Δήμητρα. 

ΠερΙ της έπΙ τού δακτυλίου τούτου -θεάς πολλαι εδό&ησαν, ώς γράφει ό Κα&ηγη
της ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ, έρμηνείαι, άλλα κατα Τ1\" γνώμην του δεν δύνανται να {)'εωρη&ούν 
όρισωωί. 

Ό Καθηγητης ΜΥΛΩΝΑΣ 2, φρονει δτι ή ταύτισις προς την Δ11μητρα δεν είναι 
πεισΤΙ%11, διότι εΙναι γνωστον δτι εις τας άγροτικας περιοχάς, ώς ησαν αί της προ'ίστο

Είκ. 7. Σφραγιδοδακτύλιο; τιο" ;\Iυzη"ι~)\'. 

ρικης 'Ελλάδος, έλατρεύετο μία θεά, 1Ί {}εα- ~Ω1τηρ 1i 1Ί θεα της φύσεως και της γεωρ

γ ίας %CΙι δτι δεν ειναι ε-Ι';.ωλο" να ταυτισθούν CΙί γεωργ ι%αι {}εα'ι ;cgoc; τα; της ίστορικη; 

εποχης. Περαιτέρω γράcμ ι τα έξΊΙς: «ΈJlΙ του δακτυλίου των :Μυκηνων εχομεν πι&ανως 

Τ1Ίν αωπαράστασιν μιϋ.ς γεωργ ικηςθεί~ς . Ει\'αιδμως αυτη 1Ί Δη~ιΊ1τη ρ; « Έκ τού γε

γ ο ν ό τ ο ς δ τι α ί ϊ. ά τ Ρ ε ι ς π Qο σ φ έ Ρ ο υ ν ε Ι ς α υ τ ή ν, ε κ ε Ι ν α τ α ό π ο Ι α 

ε χ ο υ ν σ υ '\' 11 θ ω.; τ α υ τ ι σθ η π Ρ ο ς %ω δ ί α ς μ 11 % ω ν Ο ς δ ε Ι' ε ξ ά γ ε τ α ι τ ο ι ο ύ

τ ο ν σ υ μ π έ Ρ α σ ! ι α. δ ο {} έ ν τ ο ς δ τ ι α ί % ω δ ί α ι θ α 11 δ ύ ν α'\' τ Ο ν α {} ε ω 
ρ ηθ ούν ώς συμβολισμας της γεωργίας %αι έπ ομένως μιας ε% των 

-It ε ω Ρ ο υ μέ Ι' ω Υ ά γ Ρ ο τ Ι %ω Υ {) ε ω ν ') . Άναφερό μεl'ος περαιτέρω εις τας παρατη

Ρ11σεις τού Κα-ltηγητού ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ επι της {}εας τού Γάζι 3 συμπληρώνει δτι, συμφώ

νως προς ταύία; τα φυταν εχει ιαΤΡΙίοΊν αξίαl', δι' δ καΙ χρησιμοποιειται ώς ίατρικον 

εμβλημα' δ&εν ή {}εό τη; 1'1 έμφανιζομένη με %ωδίας δεν είναι {}εα της γεωργίας, αλλα 

των ιαμάτων. 

'Ότι δεν εΙναι 11 Δημήτηρ το συνάγει καΙ εκ της ύπάρξεως τού διπλού πελέκεως, 

με ταν όποιον δεν είναι αϋτη συνυφασμένη. 

1 Α . \V. PRRSSON, The Religion of Greece ίπ Pre 2 G. Ε. l\1YI.ONAS, Eleusis and the Eleusinian 
1Jistoric Times,Sather Classical Lectures, τόμο XVII, M)'steries, Princeton 1961, σ. 52. 
1942, σ. 70·75. Πρβλ. 1\1. NILSSON, ε.ά. σ.347. 3 Πρβλ. σ . 90 της παρούσης μελέτης. 
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Κατ' ανάλογον τρόπον παρίστανται αί κωδίαι της μήκωνος χαι εις ετερον σφραγι
δοδακτύλιον τού Sepulchral ι της Θίσβης, ώς και εις την a.μυγδαλοειδη χάνδραν
σφραγίδα 2, τα όποία δμως, χατα νεωτέρας απόψεις τών αρχαιολόγων, {}εωροϋνται 
κίβδηλα. 

Πλην tcJ)" σφραγιδοδακτυλίων εις τον βασιλιχον τάφον ΠΙ n-;-)\, Μυκηνών ανευ
ρέ-θ11σαν και περόναι (l()o; π.Χ. αιών), :ιαρoυσιύ.~oυσαι ιδιαίτερον 

ένδ ιαφέρον ώς φέρουσαι κωδ ιόσϊ.η μον χεφαλ11\" 

Ό JACOBSTHAL 3 περιγράφει τοιαύτην :ιερόνην (εΙχ. 8), μή
ι 	 χους 27.7 έκ., εύρε{}είσαν εις τον ώς ανω τάφον ΠΙ :Μυκηνών, 

της όποίας ή κεφαλη απεικονίζει, κατ' αί!τόν, :ιι{}ανώτατα μηλον. 

Αυτη αποτελείται εκ {}ολερώς φαιοχρόου όρείας 

κρυστάλλου, φέρει δε αϋλακας. την αιπην :τερό

νην περιγράφει καΙ ό K.'\RO 4. 

Καθ" ήμας πρόκειται περΙ περόνης με κωδιό

σϊ.ημον κεφαλ11ν, της όποίας έΙ.λείπει , πι{}ανώς 

όξειδω{}είς , ό αστερίσκος, ενφ διαγράq:-ο"ται σα

φώς αί χαραγαΊ. λήψεως τού οπίου. ΤΟ μήλον 

αλλωστε, ώς γνωστόν. δεν φέρει έντομά;. 

Προς την κεφαλην ταύτης όμοιάζει χαι 11 

Εί%. S. Περόνη έ% τοij Εί" . 9. Κεφαλη Ε ίχ. 10. Περόνη 

τάφο υ ΠΙ )1 lI %ψ,ω ν. αΟΥυρ ύ.; περό νη ς. ΒσφεlOl\ 

εν είκόνι 9 xεφcι.131 της αργυράς περόνης 5, φέρουσα και αυτη Ζα&έτους αυλακας. 

'Ανάλογος περόνη αντιστοίχου έποχης είναι ή ύπο τού TΣOY~TA G δημοσιευο
μένη, εύρε{}είσα εις Βαφειο Λακωνίας (εΙκ. 10). Ή κεφαλ11 της είναι δχι μόνον απεικό
νισις χωδίας μήκωνος, αλλ' εμφανίζει καΙ αυτη τας τυπικας προς ληψιν του οπίου 
χαραγάς. 

Νεώτεραι τέλος περόναι (900 π.χ.) προερχόμεναι έκ Μυκηνών εύρίσκονται εις το 
Μουσείον του"Αργους (πρβλ. «Ή Μήκων εις 'Άργος» ). 

1 ARTHUR EVANS, JHS 45,1925, σ. 11. chen 1930/33 , πίν. ΧΧΧΙ, είκ. 103. 

2 Αύτόδι σ. 15. Τοιαυται χά"δραι σφραγίδες έμ 5 Ρ. JACOBSTHAL, ε.ά. είκ. 139. 
φω'ίζονται και κατα τιιν ΥΜ Ι περίοδον. 6 ΑΕ 1889, σ . 150, πίν. 7,4. Ή περόνη εύρίσκε

3 Ρ. J ACOBSTHAL, ε. ά. είκ. 140, 14]. ται εΙς τό •Αρχαιολογικό" Μουσείον των Ά&ηνω", είς 

4 G. KARO , Scbacbtgraber νοη Mycenae, Μϋη- την προ{}ήκην τοϋ Βαφειου, ύπ' άρι&. 1814. 
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Κατά τινας αρχαιολόγους 1 αί περόναι αυται δεν ανταποκρίνονται, λόγφ τοϋ μεγά
λου μήκους αύτων, εις τας συνήθης περόνας, τας χρησιμοποιουμένας δια τα ενδύματα 
11 την κόμην. 

Διερωτώμε{}α μήπως πρόκειται περι βελονων χρησιμοποιουμένων κατα την διαδι
κασίαν καπνίσματος τοϋ οπίου (βλ. «Ήμέτεραι γενικαι απόψεις και συμπεράσματα » ) . 

Τυπικον όμοίωμα κεχαραγμένης κωδίας μήκωνος αποτελεί αστέ'ίνον περίαπτον εύ

ρε&εν εις την ακρόπολιν των Μυκηνων καΙ αποτεθ'ειμένον εις Τ11ν οικείαν προ{}ήκην 

τοϋ ΆΡϊ.αιολογικοϋ Μουσείου (αρ. 2671). Άνάλογα προς το ώς ανω είναι και τα εν 
τφ αύτφ Μουσείq;> ευρισκόμενα ύπ' αρι&. Τ 516, Τ 518 περίαπτα. 

Τέλος δεν κρίνομεν ασκοπον να επισύρωμεν την προσΟΖ11ν των ειδικων επι της 

όμοιότητος προς κωδίαν μήκωνος, ακόμη και Όσον αφoρ~ εις το μέγεθ'ος, αρυβάλλων 
τινων. 

ουτοι, ώς γνωστόν, {}εωροϋνται ώς χρησιμεύοντες προς ενι<tεσιν αρωμάτων. Διε
ρωτώμε&α Όμως μήπως εχρησίμευον προς εν8'εσιν σκευασμάτων οπίου, εφ' δσον γίνη 

αποδεκτη δια τα κωδιόσϊ.ημα αγγεία ή αποψις τοϋ MERRILLEES, ή όποία κα{}' τιμας 

πρέπει να είναι όρ{}ή. 

Ή ανεύρεσις νέων αρυβάλλων, το τυχον περιεχόμενο\' των όποίων {}α ύπεβάλλετο 
εις ανάλυσιν επι τη βάσει των νεωτέρων με{}όδων, καθ' ας αJταιτειται ελαϊ.ίστη ποσότης 

ύλικοϋ, {}α ερριπτεν 'ίσως πληρες φως εις το δημιουργούμενον ερώτημα. Είναι αλλωστε 

γνωστη ή ανεύρεσις τοιούτου αρυβάλλου ενέχοντος οπιοϋχον ελ.αιον εις Αίγυπτον 

(πρβλ. «Ή Μήκων εις Α'ίγυπτον » ). 

'Εκ των ανωτέρω σαφως συνάγεται Ότι ή μήκων καΙ 1Ί ϊ.άραξις της κωδίας προς 

ληψιν οποϋ ητο γνωστη εις Μυκήνας, τούλάχιστον κατα το" 16°\' Π. Χ. αιωνα (Ύστερο

μυκηνα'ίκη Ι περίοδος). 

τα γενικώτερα συμπεράσματα εκτωενται εις το κεφάλαιον « Ήμέτεραι γενικα'ι 

απόψεις καΙ συμ.;τεράσματα » . 

δ. cH Μήκων είς 'Άργος και Τίρυνf}α. 

Ώς είναι γνωστόν, προστάτις τοϋ 'Άργους ύπηρξεν 1Ί 8ευ - μ11τηρ 'Ήρα, εις δε 
τον ναόν της, το Ή ρ α Ι ο ν, ύπηρχε το ύπο τοϋ Πολυκλείτου κατασκευασ{Η;ν χρυσε

λεφάντινον αγαλμα αύτης, εις το όποιον αυτη εικονίζεται κρατοϋσα ροιάν 2, 

Έκ των διαφόρων αργειακων περιόδων ύπάρχουν αρχαιολογικά τινα εύρήματα, 
τα κοσμήματα των όποίων ίσως δύνανται να {}εωρη{}οϋν ώς απεικονίζοντα κωδίαν 

μήκωνος. 

ουτως άνευρέ{}ησαν πήλινα ειδώλια {}εαινων της Τιρυν&οαργειακης περιόδου, τα 
όποία φέρουν περίαπτα (pendatifs) και πόρπας επι των ωμων, αί όποίαι ύπενθ'υμίζουν 
εκείνας της Κορίν'θου (βλ. «CH Μήκων εις Κόριν{}ον » ), και τα όποία, κατα την γνώμην 

μας, ίσως είναι κωδιόσχημα. 

1 Κατα προφορικώς δο{}είσας εΙς ημας πληροφο 2 ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΙΙ 17.5. 
ρίας υπό του Κα{}ηγητου ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ. 
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Άνευρέ&ησαν ό)σαύτως ειδώλια της Πρωτοαρχα'ίχης περιόδου, είς α ή είκονιζο

μένη -θεα κρατεί στρογγύλον καρπόν, ό όποίος κατα τον WALDSTEIN 1 άνταποχρίνε
ται πι-θ'ανως προς μηλον. 

Δια Τσ'υς καρπους τούτους διετυπώ-&ησαν πολλαl άπόψεις, αί περισσότεραι των 
όποίων συμφωνούν Οτι πρόκειται περι ροιας. 

Κα&' ή μας τούτο δεν είναι άπόλυτον. Ναι μεν άναφέρεται ύπο τού Παυσανίου 2 

δτι ή "Ηρα εκράτει εις Τ11ν μίαν χείρα ροιάν, ό αύτος όμως συγγραφευς άναφέρει δτι 
εις την Σικυωνα 3 ύπηρχεν αγαλμα της 'Αφροδίτης κατασκευασ&εν ύπσ τού Κανάχου, 

εις το όποίον εικονίζετο ή -θ'εα κρατούσα είς την μίαν των χειρών μήκωνα. 

Συνεπως είναι ενδεχόμενον και ό στρογγύλος καρπός, ε'ίς τινα των ώς ανω είδω

λίων, να άνταποκρίνεται προς κωδίαν μήκωνος. 

Ό ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ 4 γράφων περι της ροιας πιστεύει δτι εις πολλα ειδώλια γί
νεται σύγχυσις της ροιάς προς την κωδίαν της μήκωνος, άναφέρει δε την υπαρξιν είς το 

Μουσείον τού 'Άργους (εκ της πλησίον Λαρίσης) τριων άκεραίων ύστερογεωμετρικων 
ροιων με κ α Ψ ω τ ο ν σωμα. 

Έπι των είδωλίων τού τύπου τούτου -θ'έλομεν έπανέλ-θ'ει εις το κεφάλαιον «Ή 
Μήκων είς Κόριν-&ον » . 

Άνευρέ-&ησαν ώσαύτως είςτο 'Άργος κωδιόσχημα άγγεία άντίστοιχα προς τα 
των Μυκηνων (βλ. « 'Η Μήκων είς Μυκήνας»), ώς καΙ άρύβαλλοι άλαβάστρινοι η 

πήλινοι. 

'Ιδιαίτερον ενδιαφέρον παρουσιάζουν και περόνα~ πολλαl των όποίων εύρίσκονται 
εις το Μουσείον τού 'Άργους καΙ φέρουν κεφαλην δυναμένην να χαρακτηρισ&n κωδιό
σχη μος. Είς τινας τούτων το σωμα της κωδίας άποτελείται εκ διαφόρων λί-θ'ων ήμι

πολυτίμων, ώς αί ύπο τού \VΆLDSΤΕΙΝ 5 δημοσιευόμεναι, άνάλογοι προς τας των 
Μυκηνων, της Τίρυν-θος και της Κορίν-θ'ου (βλ. « 'Η Μήκων είς Κόριν-θον»). 

Δεν κρίνομε" ασκοπον να σημειώσωμεν την εκ των εύρημάτων προκύπτουσαν 
επαφην μεταξυ Αιγύπτου, Κύπρου, ΚΡ11της και πόλεων της 'Αρχαίας Έλλάδος (Μυκη

νων, 'Άργους, Έλευσί"ος %.6.). Αυτη καταφαίνεται εξ εύρη μάτων πολλο)ν έλληνικων κυ
ρίως περιοχων. ουτως εις Έλευσίνα, 'Άργος και άλί.αχού άνευρέ&ησαν σκαραβαίοι με 

το Όνομα τού Του-θμώσιος ΠΙ 

Τινων ή άρχικη προέλευσις, εαν δηλαδη είναι εξ Αιγύ;ττου η εαν μετεφέρ-&ησαν 

ύπο Φοινίκων είς Αίγυπτον, εκεί-θεν δε εξήχ&ησαν εις Έλλάδα, δεν εΊναι σαφως κα-θ'ω

ρισμένη (πρΊλ. και « Ή Μήκων είς Έλευσίνα » ). 

1 CH. WALDSTEIN, The Argive Heraeum, σ. 37 3 ΠΑΥ:ΣΑ1\ΙΑ:Σ ΙΙ 10. 5. 
(197), πί\' . XLvI ο.ρ. 16, σ . 34 (172), πί\'. XLVI άρ . 4 4 Σ. ΧΑΡΙΤΩΝ ΙΔΗ:Σ, ΑΕ 1960, σ. 155-164. 
και σ. 34 (163), πί\'. XLVI 0.(>. 3. 5 CH . WALDSTEIN, ε.ο.. σ . 112, πί,·. LVII εΙκ.5, 

2 ΠΑΥ:ΣΑΝΙΑ:Σ ΙΙ 17. 5. σ. 210, πίν. LXXYIII και LXXIX ο.ρ. 184, 184a. 



104 ΠιχνιχΥιώτοu ΚΡI1ΤΙΚΟϊι - Στέλλιχς ΠιχπιχδιΧΚI1 ΑΕ 1963 

ε. Ή Μήκω'V εΙς Τεγέαν. 

Αϋτη άπαντιΊ και εις εύΡ11ματα των άνασκαφ<ίη' εις Τεγέαν. 


Οϋτως εις ορειχάλκινον δισκόμορφον ελασμα εικονίζεται γυνη γυμνη ισταμένη 


επι τετραπόδου (είκ. 11), ή όποία κρατεί εις την άνυψωμένην δεξιαν χείρα καρπόν, 
κατα το" DUGAS ι καΙ τον OrKONO

ΜΟΝ 2 ροιά\'" ό 1vIuELLER 3 -θΈωρεί 

τοϋτον ώς κωδίαν μήκωνος της ύπνο

φόρου. 

Ό δίσκος άνάγεται κατα τον 

β γ 

Ε ί κ . 12. Βάρη κωδιόσ χημα είι ρ ι σκόμε\'α 
έ,· Τεγέ(! . 

KLI:\ l 4 εις τον Ίον :τ. Χ. αιώνα, έ.νφ 

ό D ΙGλS & τον -θεωρεί ώς ά.ν11χοντα 

ε ι; ηΊν ','εωμετρι%ην περίοδον. Κατα 
τον Rrr s 6 ό δίσκος είναι Βοιωτικης 

........ ... _------- ;τρ οεl.ε{ισεως . 
Κu-θ' 11μας ό καρπος άνταποκρί

Ει,. J1. Ό δίσ,ως τη ς Τεγέαζ . 
\ ' εΠΗ ;τρΌς κωδίαν μήκωνος, ύπερ 
το{ιτο υ δε συνηγορεί και 1Ί περι το 

μέσον της %ωδίας εμφανιζομένη Κ1.-'Κ!- ΙΚ11 γραμμι'l, άντισΤΟΙΖ.οϋσα προς ενα των τρό
πων Ζ.αράξεως της κωδίας προς ληψιν τοϋ όπίου. 

Σημειου μεν δτι εις το δεξιον τμήμα εμφανίζεται πτηνΌν κατ' αντιστοιχίαν προς τα 
της πυξίδος Παχυάμμου (=Παχειας "Λμμου) ΚΡ11της (πρβλ. σ. 94 Τ1'lς παρούσης μελέτης), 

Άνευρέ&ησαν επίσης εις την :τεριοχην περόναι ανάλογοι προς τας άνευρε'θείσας 
εις Κόριν{}ον, Περαχώραν, Α'ίγιναν και Τήνον 7 (πρβλ. « 'Η ΜΙ1κων εις Κόριν{}Ο'ψ» . 

1 CH. DUGAS, Le Sanctuaire dΆΙea Atlιena a 4 Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ, βλ.σημ . 2. 

Tegee a\'ant le ιν siecle, BCH 45, 1921, σ. 384-385, 5 Βλ. D OG AS, σημ. 1. 
6 Berytus 9, 1949, 85· βλ. χαί Ρ. ]ACOBSTHAL, ε .ά.είκ.45. 

2 Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ, Ή έπί της Άκροπόλεως i.aCOfia σ. 185. 
7 Corinth χν ι , πίν. 49, είκ. 40 και CH. DUGAS, ε .ά.τη; Ά&η"ας Νίκης, ΑΕ 1939-1941, σ. 104. 

3 Arch. Anz. 37, 1922, 15. σ . 378, 3ί9, εΙκ. 40 και 41 . 
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Εις Τεγέαν ανευρέ&ησαν και βάρη, τών όποίων το σχημα κατα τον DUGAS ι 
ανταποκρίνεται προς ροιάν. Κα{)' ήμα.ς πολλών εξ αύτών (α, β, γ) το σχημα ανταποκρί
νεται σαφώς προς κωδίαν μ11κωνος (εΙκ. 12). 'Ίσως ταύτα απετέλουν βάρη προς ζύγισιν 
οπίου. 

Τέλος εις το Μουσείον της Τεγέας ύπ6. ΡΖει και μικρόν, δίκην περιάπτου κρεμάμε
νο", αντικείμενο", τού όποίου το σϊ.1Ί Ιlα ύπενΌυμίζει το ειδιδλιον της Κοζάνης (πρβλ. 
« Ί-Ι 1ΊιΙ11κω" εις Κοζά\'ην ;) ). Τούτο εις το κάτω τμημα είναι κοίλον και φέρει σχισμας 
αντιστοιχούσας προς ϊ.αραγας της κωδίας της μήκωνος. 

ς. <Η Μήκων εΙς Σπάρτην. 

'Ήδη εκ της βιβλιογραφίας γνωρίζομεν οτι ή 'Ελένη τού Μενελάου έποιείτο χρη
σιν τού νηπεν&ού ς 2, το όποίον 'κα&' 11μας δεν είναι αλλο τι ει μη σκεύασμα 
Οπιούχον. 

Ύπάρχουν εις Σπάρτην δείγματα, εξ ων διαπιστούται 
οτι 1) μήκων ητο γνωστη :-:ατα την αρχαιότητα, 

Ό DA \\"καs ~ δημοσιεύει διάφορα εύρήματα εκ τού εν 

Σπάρτη ίερού της Όρ&ίας Άρτέμιδο;, τα όποία, μελετώμενα 

ΕΙΖ. 14. ΚωδιόσΖη μ(ι :τερία:ττcι.. 

εν συγκρίσει :ιρος τα εν Κορίνβ(ρ ά\'ευρεθέντα, εμφανίζον

Ei/..13. Περία:ττο" φέρο" %άτω"θε\' ται κα{)" 1Ί μας, εχοντα σΖέσιν :τρο; την κωδίαν της μήκωνος. 
ό μoιΙ:ψατcι. y.cύδ"ϊ)" μ1Ί%(ι)\'ο;. Εις το εν ε ίκάνι 13 ;τερία:ιτον (pendatif) ~ απεικονίζονται 

κρεμ6.μενα αντικείμε\'α, κα{)'11μας όμοι(;ψατα κωδίας. σ.ντίσΤΟΙΖα ;τρος τα ομοια μυκη

να'ίκα και αΙγυπτιαΧά (πρβλ. « Ί-Ι Μ11κων εις ΜυΚ11νας ;' και « Ή Μήκων εις Α'ίγυπτον ») ) . 
Προς κωδίας επίσης όμοιάζουν τα εν εΙΛό\'ι 14: οστέινα περίαπτα 5, τα όποία προ

φανώς εκρέμαντο εκ τού λαιμού. 

'Επίσης περίαπτα 6 εξ όρειχάλ%ου τού ίου π. Χ. αίώνος εχουν το σχημα της 

κωδίας, διαστελλομένης σαφώς τού προς σύγκρισιν συμπαρατι&εμένου αν{)ους ροιάς 
(εΙκ. ]5). 

'ΙδιαίτεΡΟΥ ενδιαφέρον εμφανίζουν δια την ερευναν της ίστορίας της μήκωνος 

1 CH . DUGAS, ε.α . σ. 369-372 (αρ. 99, 97, 81). 4 Αύτό{} ι πίν. CLXXIX, είκ. 6. Πρβλ. S. GABRA, 

2 Πρβλ. σ. 82 της παρουσης μελiτης. Bull. de l'Inst. d 'Egypte 37,1956, σ. 42, είκ. 4. 
3 R. Μ. DAWKINS, The Sanctuary οί Artemis 5 Artemis Ortbia, πίν. CXXXV. 

Ortbia at Sparta, London 1929. 6 Αύτό{}ι πίν. LXXXIX, b, 

14 
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εύρήματά τινα των κατα το 1909 ά.νασκαφων εις το Μενελά"ίον της Σπάρτης, το όποίον 
&εωρείται ώς το ανάκτορον του Μενελάου και της Έλένης. 

Κατα ταύτας άνευρέ-θησαν: 

1. Περίαπτα 1 εξ ορειχάλκου έχοντα σχη μα, ώς γράφει ό THOMPSON, αν{tους 
(μπουμπουκιου) ροιας η κεφαλης μήκω

νος, τα όποία παρατίftενται εν είκόνι 

16 α. β. Ka{t' ήμάς ταυτα είναι σαφη όμοιώ

ματα της κωδίας μήκωνος, φερούσης μάλι
στα τας προς ληψιν του όπίου τυπικας χα

ραγάς. 

2. Περίαπτον άργυρουν επιχρυσωμέ

νον 2, εχον το σχημα κωδίας μήκωνος επ' 

αύτου ύπάρχουν και αϋλακες (εΙκ. 16 γ). 
'Ά;ταντα τα <!)ς ανω περίαπτα είναι 

άνα&ηματικαι προσφοραι και είναι άνάλογα 
προς τα εις τον ναον της Όρ&ίας Άρτέμι

δος άνευρε-θέντα.Είκ 15. Περίαπτον σχήματος κ ω δ ί α ς άρωτερά 


καί Ρ ο ι ά ς είς το μέσον. Τό δεξιά ά\'τικείμενον Σημειουμεν ώσαύτως την υπαρξιν πολ

είναι πραγματικό ν σχημα α\'{}ους ροιάς κατα τό πρώ
 λων περονων 3 εκ των έξης περιοχων: 
τον στάδιον μετα την γο\'ψοποίησιν, προς σύγ><ρισιν 

παρατι6έμε\'ον. 1. 'Εκ του τάφου του Βαφειού Λακω

νίας μi: κωδιόσχημον κεχαραγμένην κεφα

λήν, αναγο μένην εις την Μυκηνα"ίκην περίοδον (βλ. «Ή Μή
κων εις Μυκήνας»). 

2. 'Εκ του εν Σπάρτη ίερου της Όρ&ίας Άρτέμιδος 
(είκ. 17 β) και εκ του εν Αιγίνη ίερου της Άφαίας (εΙκ. 1ϊ α), με 
κωδιόσχημον κεφαλ11ν' άμφότεραι τού Ίου πΧ. αιώνος. Κατά 
τινας 11 κεφαλη χαρακτηρίζεται, ούΖΙ όρ&ώς xa{t' ήμας, ώς ροιά. 

β 

α β γ 

Είκ. 16. Περίαπrα εκ Σπάρτης. 
α 

ΕΙκ.17. Περόναι εξ Αίγί\'ηςΉ δευτέρα ειναι άνάλογος προς τας εκ Μυκηνών, Τίρυν
και Σπάρτης, μέ κεφαλας&ος . καΙ Κορίν-θ'ου (βλ. «Ή 1\111κων εις Κόριν&ον»). 
παριστώσας ίσως κωδίας. 

1 BSA 15. 1908·9, σ 148 πί\'. ΙΧ 15. 17. 3 Ρ. JACOBSTHAL, ε.ά. είκ. 514 και 515. 
2 Αύτό'6ι σ. 142 πίν. "πι, 9. 
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{}. cH Μήκων εις Κόρινθον και γενικώτερον εις την περιοχην του Κοριν{}ιακου 
Κόλπου (Σικυών, Περαχώρα). 

'Ιδιαίτερον ενδιαφέρον οσον αφορQ. εις την έξάπλωσιν της μήκωνος παρουσιάζει 

ή άνωτέρω περιοχή, ώς παρατηρεί τις εκ τών πολυαρί&μων αρχαιολογικών εύρημάτων, 

εις δ. εμφανίζεται ή κωδία της μήκωνος, ύπο :τοικίλας μορφάς. 

Έκ της βιβλιογραφίας ηδη γνωρίζομεν δτι παρα την Κόριν&ον εύρίσκετο ή 

άρχαία πόλις, ή παρ' Ήσιόδφ αναφερομένη Μ ηκώνη, ή μετέπειτα όνομασ&είσα 

Σ ι κ υ ών. Κατα ΤΌ'υς σχολιαστας τούτου 1 αϋτη ελαβε το Όνομα εκ τών πολλών γινομέ
νων εκεί καλλιεργειών μ11κωνος, κατ' άλλου; Όμως εκ τού δτι εκει το πρώτον εύρεν ή 

Δημήτηρ τον καρπον της μήκωνος. 

Ό Κα{}ηγητης ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ 2 άναφέρει δτι ύπηρχεν εκεί και εντοπία παράδοσις, 
καθ" ην τας μήκωνας εδωκεν εις την πόλιν αυτοπροσώπως ή Δημ11τηρ. 

Ή μόνη διασω-θ'είσα επίσημος πληροφορία εκ τ(ον κλασσικ(ί)ν συγγραφέων είναι 

ή ;τροαναφερ&είσα ύπο τού Παυσανίου 3, κα&' ην εις Σικυώνα ύπηρχεν εις το ίερον τηι; 

Άφροδίτης άγαλμα της -θεας,κατασκευασ-θ'εν ύπο τού Κανάχου' το αγαλμα τούτο εκρά
τει εις την μίαν μεν τών χειρών μήκωνα, εις δε την έτέραν μηλον. 

Άλλ' εαν ή βιβλιογραφία ύπηρξε τόσον πτωΧ11 δια την περιοχήν, άνπθέτως τα. έκ 
τη; άρχαιολογικης σκαπάνης εύρήματα ύπηρξαν πλουσιώτατα καΙ ερχονται να συμπλη

ρc;)σουν 11 άκόμη να επιβεβαιώσουν 11 και να επεξηγήσουν τα ύπο της βιβλιογραφίας 
άναφερό μενα. 

τα άρχαιολογικα εύρήματα εις την ώς ανω περιοχην άνάγονται εις: 

α. Ά π ο μ ι μ ή σ ε ι ς ε κ π η λ ο ύ α υ τ η ς τ α ύ τ η ς τ η ς κ ω δ ί α ς τ η ς μ ή 
κ ω νος. 

β. Ειδώλια εκ πηλου κρατούl' τα κωδίαν μ1Ίκωνος 11 φέροντα 
κ ο σ μ 11 μ α τ α π α Ρ ι σ τ cln τ α τ α ύ τ η ν ΧcιΊ 

γ. Ά ν τ ι κ ε ί μ ε ν α μ ι κ ρ α ε κ π ο ι κ ί λ 11 ς {ι ί. η ς % Ο σ μ ο ύ μ ε ν α με κ ω δ ί α ς 
μ 1Ί κ ω ν ος 11 κ α 1 κ ω δ ι ό σ Χ η μ α. 

Ση μαντικος άρι-θ'μος άντικειμένων εϊχΕ\' ηδη ει; το ;ταρελ{}ον άνευρε{Jη εις Τ11ν 
περιοχήν, ατινα ειτε είχΌ'\' το σχημα χωδίας ειτε έ%οσμούντο δια κωδιοσΧ11μων ποικιλ

μάτων (περόναι, άγγεία, κλπ.) , ό)ς και ειδωλίων κρατούντων ανα χείρας στρογγύλους 

καρπούς, οί όποίο ι εχαρακτηρίσ{Jησαν ύπο πολλu)'\, ώς καρποΊ ροιας. 

'Όλως ιδιαίτερον Όμως ενδιαφέρον παρουσιάζουν δια την σαφη τοπο{}έτησίν μας 
επι τού -θ'έματος ώς και προς συμπληρωματικην έρμηνείαν παλαιοτέρων εύρη μάτων 

τα εκ των κατ α τα τελευταια ετη άνασκαφών καΙ δ11 : 

1. τα ύπο τού κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΔΕΛΗ δημοσιευόμενα\ άφορώνταεις 
τας παρα το Γαλατάκι άνασκαφας τού ίερού της Σολυγείας, εν{}α άνευρέ{}ησαν, 

1 Πρβλ. σ. 81 της παρούσης μελέτης. ρψ ήρωίδο;, ύποτι-θεμένης ως -θεάς, Μυκή\'ης α1 Μυκη

2 Σο. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ, Ή Κρητομυκηνα'ίκη Θρησκεία ναι, ίσως κατ' ανάλογον τρόπον ωνομάσ-θη καί ή Μηκώ

(Παραδόσεις πολυγραφημέναι), σ. 85 (Ά-θηναι 1948). νη εκ λησμονη-θείσης τιν6ς {}εας Μηκώνης (σ. 131-132). 
Ό 'ίδιος {}εωρεί πι-θανόν οτι,δπως εκ της {}εας' Α (}ήνης 3 Πρβ)~ σ. 87 της παρούσης μελέτης. 

ετυμολογούνται αί Ά{}ηναι, οϋτω καί εκ της παρ' Όμή- 4 Νικ. ΒΕΡΔΕΛΗΣ,'Ανασκαφη παρα τό χωρίον Γαλα
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πλην των σαφων ε% πηλου άπει%ονίσεων χωδίας μjιχω"ος, χαι μέγας άρι-&μος πη

λίνων είδωλίων λατρευτιχοίι χαραΧίηρος, παριστώντων γυναιχείας -&εότητας κυρίως, 
φιάλαι όμφαλωται με πλασΤΙΧΙ1\' διαιιό()φωσιν έν ε'ίδει χαρ:τοϋ ροιάς. ώς χαι διάφορα 

μικροαντικείμενα άν11κοντα είς την άπα του τέλους της Γεωμετριχης έποχης (8ος π.χ. 
αίων) περίοδον μέχρι τοnl άρχων του 5 0υ π.χ. αΙΟ)νος χαι προερχομένων, ώς ό ίδιος 

γράφει, εξ a.πο&έτου ίερου, άνι1%οντος προφα"l'ο)ς <'ις: ΤΙl'\' 'Ήραν, :,ω-&ότι τα εύΡΙ1ματα 

προσομοιάζουν προς τα των εν Κορίν-&φ και Άργολίδι 'Ηραίων. 

2. Τ α ε ύ ρ 11 μ ατ α τ ω ν ύ;τ α τ ο υ Δ ι ε υ -& υ ν τ ο υ τ η ς Ά μ ε Ρ ι κ α ν ι κ ης 

Σχολης Κλασσικων Σπουδοη, Κα-&ηγητου Η. ROBIKSO?\' \ γενομένων 
άνασχαφων εις JτεΡΙOχην της Κορίν{}ου. 

3.τα εύρι1ματα των ύπο τον Κα-&ηγητην OSCAR BRONEER 
2 είς 

το παρα την Ίσ& μίαν ίερ()ν του Παλαίμονος άνασχαφων. 

Είκ. 18. Πηλίνη κωδία (έκ του πλαγίου καί έκ των ά,·ω). 

4. Τ α ε κ τ ω ν κ α τ έ ν α ν τ ι τ η ς Κ ο Ρ ί \' {:} Ο υ ά ν α σ %α φ (ο ν τ ο υ Ή
ρ α ί ο υ τ η ς Π ε Ρ α Χ ώ ρ α ς 3, τα ό:τοϊα, καίτοι ε:τι της %ατέναντι Στερεάς 'Ελλάδος, 

λόγφ συγγενείας των περιοχων, περιγράφομεν ενταύθα. 

Παρέχομεν κατωτέρω εν συνάψει τα κατα τας διαφόρους ανασκαφας εύΡΙ1ματα, 
τα (ιφορωντα εις το ύ:το μελέτην {)έμcι., ;ταρα{)έτοντες φωτογραφίας το)ν πλέον άντι;τρο

σωπευηκο)ν εξ αυτων, ;τρο%ειμένου νυ. τ(~ χρησιιωποιι1σωμε\' προς έξcι:yωγην των συμ

περασμάτων μας. 
,

α. Ά π ο μ ι μ ή σ ε ι ς % ω δ ί α ς μ η χ ω ν Ο ς. 

r. Πήλιναι τoιcιυται ανευρΙ-&ησαν πολλαι αJτOτε-&ειμέναι l1δη εις το Μουσεϊον 

Π. Κορίν-&ου. 

Τυ;τικη απομίμησις της κωοίας εLναι η υJτO τού ΒΕΡΔΕΛΗ 4 εύρε-&εϊσα εις το παρα 

το Γαλατάκι ίερον της Σολυγείας (εΙχ. 18). Αϋτη είναι {}αυμασίως πεπλασμένη και 

τάκι, Άρχαιολογικι') ΈφημερΙς 1956, Χρο,'ικά, <1. 6 κ.ε. ήμιν ε;τεξηγιισεις επί της ίστορίας των ευρημάτων. 
Α Sanctuary at SoJygeia, Archaeology 15, 1962, 2 ΤΟ,, Κα&ηγφην OSCAR BRONEER ευχαριστοϋμεν 

σ. 184·192. Τον κ. Βερδελην εύχαριστουμεν και αUltις επίσης ί1ερμως δια I11V δο&εΤσαν ijμίν άδειαν φωτογρα
{}ερμως δια τας προφορικω; δο&είσας ημίν πληροφο φήσεως καί τα; ;ταρασχεΟείσας πληροφορίας σχετικως 
ρίας και έπεξηγήσεις. με τα εν λί)γφ ευρήματα. 

1 Έπιστολη του Διευ&υντου, Κα&ηγητου Η. ROBIN' 3 Η. ΡΑΥΝΕ, Necrocorintbia, ΟΧfόrd 1931. 
SON, ον και ευχαριστουμεν ί1ερμίί); δια τιιν χορηΥη&εί 4 Ν. ΒΕΡΔΕΛΗΣ, ' Αρχαιολογικη 'Eφημερl.ι; 1956, 
σαν άδειαν φωτογραφ)jσεω;, u); και δια τα; δοί1είσας Χρο,'ικά, σ. 10 και Arcbaeology 1962, σ. 190. 
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δεν φέρει χαραγύς, θεωρείται δε ύπ' αίιτού <J); αν6.&ημα προσιδιάζον είς τι]'ν i.αΤQείαν 
της "Ηρας. Ει; ταύτη\', μψωυ; μετα του μίσϊ.ου 6,5 έ%. %αι διαμέτοου ;) έκ .. σαφως 
α;τεικονίζεται, ;τλ11" του σι~)ματo; της κωδίας i<.al το στίγμα (ό άστl>ρίσ%ος τοϋ ΔΙOΓιiωυ

ρίδου) και ό μίσΖος μετα τοί" γόνατος τούτου. Ή εκ των ανω δψις ταίιτψ;, ώς :ω.'ι των 
εις την είκόνα 20 γ, Ι) αιτειιωνιζομένων, μας ύπεν(}υμίζει τα; ΙϊΙ ΤΙ;)" ωμων τα)\, ειδω

λίων -θεαιν<J)\' διαφόρων περιοχων πόσπας, μαλλ()ν εΧδ11λου; εις τα είδιολια ΓαλαταΔου. 

Ει"/.. 19."Α'ω: Περίαιττον κωδιόσΧ'1μον μετα Ζαρα·,U)\' . 

Κάτω : Χειρ ιτροφανώς αγάλμαroς Ζρατοί'σα Ζωδίαν . 

(Άνω και πλαγία όψις.) 

Είς την εί%όνα 19 παρατίθ'ενται όμοιόψατα κωδία; fιιΊr.(ι)νος εκ f<J)\, αυτών α\'α
σκαφων παρα το Γαλατάκι. Σημειοϋται ιδιαιτέρως δτι ει,; τΟ :τερίαπτον (ανω δεξια) ή 
κωδία εμφανίζει και χαραγάς. 

- . .
~... . . . 

'. . '".~. ~ : . .,,' . 

β γ δ ζ η 

ΕΙκ. 20 Πινάκια ένέχoνrα αρτίδια (α,β,η), π.:τί-ίi αρτίδια (γ.δl, χάνδρα (ε) 

κα' λαβη αγγείου (ζl μετα άρτιδίου χωδιόσΖη ιω. 

Κατα t1'1" γνόηιην μας όμοιώματα κωδιων εν :ωτό~'ει αποδίδουσι και τα είς 
τι]"" εί%όνα 20 ;ταρcπιθ'έμενα αντικείμενα, ατιl'α άνευρέ-θησαl' :Ξ\'Το; ιερού επΊ της Β. %Ι.ι

τύος τού ΆΖΡΟίωρίνθου, δπου, κατα το\' Κα-θΙ1γηnΙν RΟΒα5C'~, ύπηΡϊ.εν ιερον της Δ11
μητρος και της Περσεφόνης J. 

Το α (:\1. F. 10346) είναι -θ'ραύσμα μικρού ;ΤΙ\'αr.ίου προσφορων, έ:τι τοϋ 
όποίου ύπάΡΖει προσκεκολλη μένον αρτίδιον κωδιόσχη μον. :'lεγ. δι(ίμ. 0.023 μ. Εύ

ρέθ'η εντος σωρού αντικειμένων χρονολογουμένων μεταξt' τοϊ' 6 ου πΧ. και τοϋ 3 0υ μΧ. 
αιώνος. 

Το β είναι πινάκιον προσφορων μετα πηλίνου αρτιδίου Ζωδωσχήμου. 
ΤΟ γ (315) είναι πήλινον αρτίδιον κωδιόσ;ι:ημον, ισω; εκ πινακίου προσφοράς, 

διαμ. 0.026 μ. Άνευρέ(}η εις σωρον αντικειμένων χρονολογουμένων α;τσ του 40υ μέι.ρι 
.τού 2 0υ π.Χ αίωνος. 

1 Οί εντος παρεν(}έσεως αριθμο' αντιπροσωπεύουν ΤΟΙΚ ύπο του Καθηγητού ROBINSON πιιρrιοχεΟέΥtας είς ήuο.ς. 
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ΤΟ δ (317) είναι έπίσης _ol!ιινoν κωδιόσχημον αρτίδιον, διαμ. 0.033 μ., ίσως άπο 

μικρον πινάκιον προσφορο)\ι (6 0ς Τι 5 0 ς π.χ. α ίών). 

'Άπαντα τα ανωτέρω, κα&' ήμας, ανταποκρίνονται είς τυπικα έν κατόψει όμοιώ
ματα της κωδίας της μήκωνος, φερούσης μάλιστα χαραγας προς ληψιν τού οπίου, α'ίτινες 

. είναι σαφέστεραι είς τα β, γ και δ. 

Το ε (403) ειναι κωδιόσχημος ύαλίνη χάνδρα ανοικτοϋ πρασίνου χρώματος, φέ

Είκ . 21. Πιν(ίκιον προσφο- ΕΙχ. 22. Πινύ.χιον προσφοριί)\" εις τά Είκ. 23. Όμφαλωταί φιάλαι με έσωτε' 
ριί)ν με άποτυπωμέI'α; κω' κάτω μέρος του όπ()ιου τΓι άρτίδιοl' ΡΙΖάν (ΙΙ'άλογον πρός τό της κωδί.ας 
δίας εκ των ανω όρωμένας άπεικονίζει χωδία\' εκ ΤΙ;)ι' άνω όρωμέ· μιlχω\'ος. 

(ό.στερίσκος). νψ' μπα χαραγων . 

ρουσα κατακορύφους χαραγάς, διαμ. 0.019 μ. Εύρέθη έντος σωρού αντικειμένων χρο

νολογουμένων απο τού 40υ μέχρι τού 3°1.' :τ.χ. αίώ"ος. 
Το ζ (398) είναι -θραύσμα πι-θ'ανώς διακοσμητικης λαβής αγγείου, έφ' ης δίσκος 

όμοιάζων προς πινάκιον προσφορών μή:ωυς 0.04 μ . Έκ σωρού αντικειμένων χρονο

αΙ α2 β 

Είκ. 24. Δύο κωδιόσχημ'1 άνcικείμε\' α εύρε&έντα εις τά ίερόν του Παλαίμονος. 

λογουμένων απο τού 40υ π.χ. μέχρι τού 3 0υ μ. Χ. αίώνος. 
Το η είναι {]ραϋσμα πινακίου προσφορών φέρον τέσσαρας μικρΟ'υς δίσκους, εκα

στος τών όποίων φέρει, κατα τον Κα&ηγητί'l'ν ROBINSON, ακα&όριστον άντικείμενον. 

Πι{]ανώς έκ σωρού αντικειμένων τού 5 0υ η τού 6 0υ π.χ. αίώνος. 
τα δύο τελευταία κα{]' ήμας είναι ανάλογα προς το α, άφορώσι δε το πρώ

ταν εί; κατα το Ci:.cQov εύρισκομένην %ωδίαν μήκωνος (έκ τών ανω), το δε δεύτε
ρον είς πινάκιον προσφορών με τέσσαρα πι&ανώς κωδιόσχημα άρτίδια. Είς την 
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εικονα 21 (424), κατα τον Κα&ηγητην ROBINSON, εΙίωνίζεται πι1λινον πινάκιον 
προσφορών με αρτίδια. Μεγίστη διάμ. 0.10 μ: εκ σωροϋ αντικειμένων χρονολογου

μένων άπο τοϋ 6 0υ μέχρι τοϋ 2 0υ π.χ. αίωνος. Παρατί&εται, διότι τα δύο εις το κέντρον 

εύρισκόμενα αποτυπωμένα αν{}εμιοειδη εκτυπα ύπεν{}υμίζουν, κα{}' -ημάς, τον αστε

ρίσκον (στίγμα) της μήκωνος. 

Ή εικων 22 παριστQ: πινάκιον προσφορων, έντος τοϋ όποίου, ;τλην των άλλων, 
ύπάρχει και αρτίδιον, όμοιάζον προς κωδίαν εκ των άνω μετα χαραγων. 

Πλην των ανωτέρω σημειοϋμεν τας ύπο τοϋ ΒΕΡΔΕΛΗ δημοσιευομένας όμφαλω
τας φιάλας J, τινες των όποίων έσωτερικως (είκ. 23) εμφανίζουν ανάλογον Οψιν προς το 
εσωτερικον της κωδίας της μήκωνος. 

Π. 'Εξ άλλων ύλών. 'Αναλόγου σχήματος προς το εν είκόνι 20, αλλ' εκ λί'θ'ου 
(είκ. 24, β), είναι και το εύρεθεν το 1955 ύπο τοϋ Κα&ηγητοϋ OSCAR BRONEER είς το ίε
ρον τοϋ Παλαίμονος εν Ίσθ' μί<t (Μουσείον Κορίν&ου αρι-&. 1. Μ. 1006), διαμ. 0.092 μ., 
ώς και το εκ μετάλλου (εΙκ. 24, αl .2 ), εύρε&εν κατα τας ανασίωφας εις την αύτην περιο
χην (βορείως τοϋ ναοϋ τοϋ Ποσειδώνος εις Ίσ&μίαν) t11V 28-5-54 (Μουσείον Κορίν
{}ου αρι-&. 1. Μ. 74). 

Το εν εικόνι 24, β είναι πι&ανως βάρος και δύναται να -&εωρη&η δη ανταποκρί
νεται κατα το σχημα προς κωδίαν μήκωνος, το δε εν είκόνι 24, αl.2 εμφανίζει την 

αύτην είκόνα, πλην δμως ελλείπει, πι&ανώς διαβρω-&f:ν ύπο τών ύδάτων η όξειδω{}έν, 
το άνω τμημα, το ώς στίγμα (αστερίσκος) χαρακτηριζόμενο\'. 

β. Ε ι δ ώ λ ι α -& ε α ι ν ώ ν φ ε Ρ ο υ σ ω ν κ ο σ μ ή μ α τ α %ω δ ι ό σ Ζ η μα. 

Άντιπροσωπευτικα της κατηγορίας αυτης, δι' a δεν χωρεί, καθ' -ημάς, αμφιβολία 
είναι τα ύπο τοϋ ΒΕΡΔΕΛΗ εύρεθέντα, 'ίσως δε και άλλα εκ ;ταλαιοτέρων ανασκαφών. 

Το ειδQ)λιον (είκ.25,αl ,2) φέρει περιδέραιον, δια%οσμούμε\'ον, κα-&' 'ημάς, δι' 
όμοιωμάτων κωδίας, έν4) περίαπτον κωδιόσχημον κρέμαται είς τον λαιμον της -θεάς. 
γπερ τοϋ κωδ ιοσχή μου συνηγορεί το δτι πρόκειτω :τερι είδωλίου &εάς εύρε{}έντος 
εις το ίερον της Σολυγείας, εντος ίεροϋ απο{) έτου, εν τ4) ό:τoίCΡ εύρέ{}ησαν καΙ αί εν 
σ. 108 και 109 πλαστικαΙ απομιμήσεις κωδίας μήκω"ος, ;τρος t11\' μίαν των όποίων 

(εΙκ. 18) όμοιάζει το περίαπτον της &εάς. 

Διερωτώμε&α ακόμη μήπως και τα ώς πόρπαι επι των ωμων των ειδωλίων αντι
κείμενα δέον να συσχετισθ'οϋν προς την κωδίαν της μήκωνος, κα&όσον εμφανίζουν, έκ 
των ανω όρώμενα, την αύτΊΙν προς την κωδίαν μορφήν. 

Σημειωτέον δη τα ειδώλια προέρχονται εκ τοϋ :τροαναφερ&έντος άπο-&έτου της 
Σολυγείας, έντος τοϋ όποίου μετα τον συστη ματικον κα&αρισμόν, ανευρέ{}ησαν, μεταξυ 
αλλων, ύπερ τα πεντΊικοντα πήλινα ειδώλια, τα περισσότερα τών όποίων παριστοϋν γυ
ναικείας &εότητας 2. 

Χρονολογοϋνται απο τοϋ τέλους της γεωμετρικης εποχης (8 0ς ;τ.Χ. αιων) μέχρι καΙ 
των αρχών τοϋ 50υ π. Χ. αιωνος. 

Εις τοίερόν, τέλος, της Δήμητρος καΙ της Περσεφόνης, κατα προφορικως προς 
-ημάς δο&είσας πληροφορίας ύπο τοϋ Κα&ηγητοϋ ROBINSOK, ανευρέ&η επίσης κατα τας 

1 Α Sanctuary at Sol}'geia, Arcbaeolog')' ε . ά. σ. 191, 2 Ν , ΒΕΡΔΕΛΗΣ , αότό{Jι. 
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άνασκαφας τού 1964 και τμημα μαρμαρίνου γυναικείου άγάλματος κρατούντος στά
χυς καΙ κωδίαν. 

αl α2 β 

γ δι δι 
Ε!.κ. 25. Τέσσαρα είδώλια {}εαινων φερουσων περίαπτα καί πόρπας κωδιόσχημα (εκ Σολυγείας). 

Άνάλογα περίαπτα καΙ πόρπαι κοσμούν και ετερα είδώλια, προερχόμενα καΙ 
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ταύτα εξ άπΟ"&έωυ ίερού και χρονολογούμενα άπο τού β'ήμίσεος τού 60υ π.Χ. αιώνος 1. 

Τοιαύτα ειδώλια, φέροντα περίαπτα, άνευρέ{}1'jσαν και εις αλλας περιοχάς (Μυ
κηναι, 'Άργος, Περαχώρα 2 κ.α.), και εμφανίζουν αναλογίαν προς τα τού Γαλατακίου. 

Έν εικόνι 26 παρέχομέν τινα άπο τα άντιπροσωπευτικώτερα πήλινα ειδώλια 
&εαινών έκ τών είς Κόριν-&ον, Σικυώνα, Σικυαν καΙ άλλαχού είς μέγαν άρι&μον 
άνευρε{}έντων, εις τα όποία ή εΙΚονιζομένη &εα κρατεί 
περιστεραν και στρογγύλα άντικείμενα, πολλα τών 
όποίων έχαρακτηρίσ&ησαν ώς ροιαί. 

Ό ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ 3 εις εργασίαν ωυ ύποστηρίζει δτι 
«καρποι έκλαμβανόμενοι συχνα ώς καρποΙ ροιας, ο'ίτινες 

φαίνονται κατέχοντες ση μανΤΙΚΙl'ν &έσιν εις την λα
τρείαν, παριστούν κάψαν (κωδίαν) μήκωνος της ύπνοφό
ρου, ώς ύπο προσεκτικωτέρων ερευνητών παρετηρή&η». 

ΕΙκ. 26. Πήλινα ειδιJJλια -θεαινων. ΕΙΖ . 2ϊ . Ά -,-αλμάτιον έ% της περιοχης 

τού αρχαίου Φενεού. 

ΈπΙ τού σημείου τούτου συμφωνούμεν και ήμείς συνηγορεί αλλωστε ύπερ αυτού 

και το ύπο του ΠαυσCΙνίOυ αναφερόμενον περΙ της εν Σικυώνι ' Αφροδίτης, κρατού
σης εις την μίαν τών χειρων μήκωνα 4. 

Εις την πεΡιοΧιΊν τού άρχαίου Φενεού ανευρέ13η προ δΙΕτίας το εν til είκόνι 27 
χαλκούν αγαλμάτιον, άποκείμενον ήδη εις το Μουσείον Ναυ;τλίου, δπερ, κατα τον ά:νευ

ρόντα τουτο 'Έφορον Άρχαιοτήτων Άττικης Ν. ΒΕΡΔΕΛΗ:\ "', είκονίζει ποιμένα 11 χω

ρικον κρατούντα δια της δεξιάς χειρος καρπον μήκωνος. 

1 Corinth, τόμο χν, 2, σ. 77 και 72-3, τόμο νι!!, 4.5 την είιγενη παραχώρησιν της φωτογραφίας του άγαλ

και VIII, 34 και 32, πίν. 11 και 12. ματ ίου, παρα-θέτομεν δε σσα περι αυτου ό ίδιος ση

2 Η. PAVNE, Perachora, the Sanctuary of Hera μειώνει: 4:Χαλκουν άγαλμάτιον όρ'6ίου άνδρός παριστών

Akraia and Limenia, Ι, Oxford 1940, πίν. 95, 97. τος ποιμένα 11 χωρικό" κατά τόν γνωστόν τύπον τών 

3 Σ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ, Πηλινη γεωμετρικη ροιά, άρκαδικών αγαλματίων. Εύρέ\)η τό 1962 είς ~σιν 

ΑΕ 1960, 155 έ. Τριανταφυλλιά, περι τα 5 χλμ. νοτίως τοϋ άρχαί.ου Φε
4 Πρβλ. σ. 87 της παρούσης μελέτης. νεου (τοϋ σημερινoiί χωρίου Καλύβια) και άπόκειται 

5 Τόν κ. Ν. ΒΕΡΔΕΛΗΝ είιχαριστουμεν ,'}ερμώς διά ήδη εΙς τό Μουσειον Ναυπλίου, υπ' αρι&. εύρετ. 13874. 

15 
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δ. Μικροαντικείμενα εκ ποικίλης ϋλης κοσμούμε

ν α δ ι α κ ω δ ι ω ν μή κ ω ν ο ς η %α Ι κ ω δ ι ό σ Χ η μ α . 

. 1. Π ερ ό ν α ι. Εις όλόκλψ)ον την Πελοπόννησον, άλλα 

εις άλλας περιοχας της Έλλάδος παρατηρείται μέγας άρι-&μος πε

ρονων, των όποίων ή κεφαl3Ί είναι τυπικώς κωδιόσχη μος, είς τινας 

μάλιστα φέρει χαραγάς, άναλόγους των προς ληψιν του οπίου έ:τΙ της 

κωδίας γινομένων όριζο"τίων η κατακορύφων. 

Έκ των άντιπροσωπευτικωτέρων τούτων παρατί-&ενταί τινες 

εις την εικόνα 28 1. 

γ 

Είκ. 29. α, β . Περό"αι 


έ-;; του τάφου C της Κορί"{}ου 


Είκ. 28. Π ερόν(.(ι με χωδιόσχημον κεφαλήν . Υ. δ κεφαλαί τούτων. 


"Απασαι αί περόναι αiίrαι είναι όστέ'ίναι %αι χρoνoλoγoϋντcι.ι 

άπα του 1ου ιιέ"/οι του 201) πΧ. αίώ"ος.
ι 11., 

'Ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσαι εΙναι αί σιδηραί περόναι (εΙκ. 29) 2 

με κεφαλην έξ έλεφαντοστου, αί εύρε{}είσαι είς τάφον του Κερα

με ικου της Κορίνθου και αναγόμπαι είς τΊ)" γεωμετρικην περίο

δον (8 0ς πΧ. αιών). 

Σημε ιουμεν δτι ή κεφαλή των όμοιάζει περισσότερον προς κω
α β 

δίαν, δύνανται δε αiίται να θεωρη{}ουν ώς χαρακτηριστικώτεραι των 
εν είκ. 30 μεταλλικων περονων με στρογγύλην κεφαλ11ν, εχουσαν άνω'θεν αύτης επίπεδον 
πλάτυσμα. 

Είς τους άρχαιολόγους έναπόκειται ή διερεύνησις έαν αί πρωται αδται περόναι με 

Λείπει ή βάσις, έφ' ης έστερεουτο δια χαλκών ηλων χονδρου ύφάσματος, εις δε την κεφαλην φέρει κωνικόν 


διερχομένων δια τού ακρου τών ποδών. "Υψος 0.128 μ. πίλον. Ά"ήκει εις τό τέλος της άρχα'ίχης έπoχης~. 


·0 εικονιζόμενος εχει άμφοτέρας τας χειρ ας προτεταμέ- . (Θέλει δημοσιευ6Ό εις τό Άρχαιολ. Δελτίον του ετους 


νας εις τό ϋψος της οσφύος. Ή άριστερα εχει την πα 1964.) 

λάμην άνοικτήν και άνεστραμμένψ', ένφ δια της δεξιάς 1 Corinth ΧΙΙ, πί\'. 118, άρ. 2292, 2291, 2293,2294, 

κρατεί καρπό,·, πι6ανώτατα μήκωνος, ώς ευλαβϊj προσ 2295 και 2296. 

φοράν πρός τους {}εους Έρμην και Νόμιον Πάνα. Τό 2 Corinth ΧΙΙ, πίν. 117, άρ. 2264 καί 2265 

σώμα καλύπτεται δια βραχέος, χειριδωτοϋ χιτώ"ος εκ Ρ. JACODSTHAL, ε.ά. άρ. 512, σ. 160. 
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σφαιροειδη χεφαλην και έπίπεδον πλάτυσμα εΙναι αί πρόδρομοι r..ω~ότεχνοι μορφαι των 

με r..ωδιόσχημον κεφαλην τοιούτων. 

Σημαντικος ώσαύτως αριθμος μεταλλικων περονων, με κεφαλην αποτελουμένην 
απο σφαίραν, ανω{}εν της όποίας ύπάρχει έπίπεδον πλάτυσμα, ώς προελέχθη ήδη, άνευ
ρέθ-η τόσον είς την Κόριν{}ον, όσον και εις τας Μυχήνας, την Τίρυ,r{}α και το 'Άργος. 
Τινες τούτων εΙναι αί έν εΙκ. 30, α'ίτινες εΙναι αποτεθειμέναι εις το .Μουσείον του 

Ναυπλίου. 
Έξ αύτων αί δύο πρωται προέρχονται εκ Τίρυν{}ος και ανάγονται εις τΟ τέλος της 

πρωτογεωμετρικης περιόδου (950 - 900 π.χ.), 
ή τρίτη έκ Μυκηνό)'\Ι (900 π.χ.) και αΙ λοι

παι εκ Τίρυνθ-ος (850 πΧ). 
Αί δύο πρωται, αί και παλαι6τεραι, 

εμφανίζουν κεφαλην όμοίαν προς κωδ ίαν 

μΨ~ωνoς, ή εκ 1\1υκηνων δε και αί λοιπαι 

φέρουν ύπερ την κεφαλιlν επίπεδον πλά

τυσμα. 

Άναλόγου τύπου περόναι ανευρέ{}η

σαν εις Τεγέαν 1, 'Άργος 2, Αίγιναν, Περα

χό.)ραν 3, τηνον, .Μουλιανα Κρήτης \ ώς καΙ 
εις αλλας περιοχας της 11πειρωτιr..η; Έλλά

δος (ώς π.χ. εις Φερρας εκ του ίερου του 
Θαλλίου Διός) 5. 

Έφισταται πάντως ή προσοχη επι του 
οτι πολλαι των σιδηρων περονων μετα σα

Είκ . 30. Περό \·αι ά:Τ ΟΖείμεΥαι έ\' τφ Μουσείφ Ναυπλίου. 
φως κωδ ιοσχήμου κεφαλης 11 σφαιρικης 


μετ' έπιπέδου πλατύσματος ανω{}εν είναι τόσον μακραί (μη%ος μέχρι 40 έκ.), ωστε, ώς 


προελέχθ'η, και αύτοΙ οί αρχαιολόγοι αμφισβητcυν το δτι εχρησιμοποιουντο δια συγ


κράτησιν των ενδυμάτων 11 της κόμης, χωρις να δύνανται να επεξηγήσουν τον σκο


πον της χρήσεώς των. 


Έπι του σημείου τούτου {}έλομεν έπανέλ&ει εις το %εφάλαιο"l' <t. Ήμέτεραι ΓενικαΙ 

απόψεις και συμπεράσματα». 

ΙΙ. Χ ά ν δ ρ α ι κ α 1 π ε Ρ ί α π τ α. Εις αρκετον αρ ι{}μον ύπάρχουν και περίαπτα η 

μεμονωμέναι χάνδραι, ώς τα είς τας εικόνας 31 καΙ 32, τα όποΤα έμφανίζουν ποιάν 

τινα εικόνα κεχαραγμένης κωδίας μήκωνος ανευ αστερίσκου. Σήμερον το σχημα αύ
των χαρακτηρίζεται ώς ύπενθ-υμίζον πέπονα 6, ανάγονται δε εΙς τον 1 0ν-2 0ν π.χ. 
αί.ωνα. 

1 Corinth XV, Ι, πίν. 49, είκ. 40.- CH. DUGAS, Akraia and Limenia, ;ιίν. 76, 20-22, 85-88, 3S·S'. 

BCH 45, 1921, σ, 378, 379, είκ . 40. 4 Πρβλ. ο. 94 της παρούσης μελέτης, 
2 CH. W ALDSTEIN, The Argive Heraeωn, ο. 235, 5 Ρ. ]ACOI!STHAL, ε,ά. 0.3, είκ. 6. 

πίν. LXXXIV, αρ. 722 καΙ. 723. 6 Corinth ΧΙΙ, πίν. 121, ε(χ. 2418, 2419 καΙ. 2421. 
3 Η. ΡΑΥΝΕ, Perachora, The Sanctuary of Hera 
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ΤΙ1ν αποψιν της σχέσεως του σχήμαtOς των περιάπτω\' και των χανδρων προς την 
κωδίαν μήκωνος σημειοί και ό GABRA J. 

Τοιαυτα περίαπτα και χάνδραι αναλόγως κεχαραγμένα ανευρέ{)ησαν και εις Μυ
Χήνας. 

Εις Περαχώραν ανευρέ{)ησαν χάνδραι και περίαπτα 2 σχήματος ρόδακος, αίγυ
πτιακου τύπου, χαρακτησLστικα των της περιόδου Tell-el-Amarna της Αιγύπτου (δεύτε
ρον ημισυ τού 14011 :τ.Χ. αιωνος). Άνάλογα ανευρέ{)ησαν εις Ρόδον και είς άλλας πε· 
ριοχάς. 

Παρατί-θενται μεταξυ αλλων αί εικόνες δύο χανδρών 3 έγχαράκτων, εις ας αί 
χαραγαι διήκουν μέϊ.ρις ένος σημείου εις το κάτω τμημα, Όπερ αντιστοιχεί προς το 
άκρον του μίσχου (εΙκ. 32). 

Έπίσης ανευρέf)ησαν περίαπτα 4 όστέ"ίνα η και ορειχάλκινα κωδιόσχη μα. Ό 

ΕΙκ. 31. 'Eγχάρακτrι. κω δ ιό σχημα περίαπτα (Payne). Είκ. 32. Όμοίως κεχαραγμέναι χάνδραι. 

ΡΑΥΝΕ περιγράφει εν τούτων, ώς εχον σχημα ανεστραμμένης κωδίας μήκωνος 6, ανά
λογον του όποίου ανευρέ{}η εις Λίνδον, αναφέρει δε δτι ανάλογα περίαπτα άνευρέ{}η
σαν εις Σάμον , μη δημοσιευθέντα εισέτι. Πολλα των περιά.πτων ανάγονται εις ταν Ίον 
π.χ. αιωνα. 

ΠΙ Ά γ γ ε ί α . Ση μαντικος αρ ι-θ μας τέλος κωδ ιοσχή μων αγγείων, έαν τελικώς γίντι 
αποδεκη111 αποψις του MERRILLEES, προς Τ11ν όποία'\' και ή μεις συμφωνουμεν, ανευ
ρω'η κατα τας διαφόρους ανασκαφας των περιοχων του Κοριν-&ιακου κόλπου. 

ΠαραDέτομεν ε ις την εικόνα 33 τινα των ανΤΙ:Ί:ροσωπευτικωτέρων, ενια των 
όποίων φέρουν και ϊ.αραγάς. 

'Ιδιαιτέρως c1. \'αφέρομεν αγγείον, αποτε&ειμένον εις το Άρχαιολογικον Μουσείον 
ύπ' αρι-&. 28ϊ, επΊ τού όJCοίου εικονίζεται -θεα κα-θημένη και κρατουσα όλόκληρον φυ
τον μετα των ριζων, εις το άνω τμημα του όποίου αναγνωρίζεται Τ] κωδία της 
μήκωνος. 

'Εκ των CΊ.νωτ έρω συνάγεται δτι: 
1. Ή μήκων {μο γνωστη και έτιματο μεγάλως ηδη απο τοϋ 90υ π.χ. αιώνος εις 

όλόκληροv την JCεριοχην του Κοριν&ιακου κόλπου , απο της Σικυώνος μέχρι της 
Περαχώρας. 

1 S. GADRA, Bulletin de ΙΊnstitut d'Egypte 4 Έ. α. πίν. 188, Α 288-290, 293, 298,307, πίν . 798, 
37, 1956, σ. 43, είκ. 4. 16-18. 

2 PAYNR, ε.ά. πίν . 195, D 827. 5 Έ. α. πίν . 188 Α 315. 
3 "Ε.ά. πίν. 195 J9 χαί J12. 



117 ΑΕ 1963 !\Ιήχωνος Υ-ιχί CιπίO)) ίστορΙιχ κιxτόt την Άρχιχl6τη-:ιχ 
=================== 

2. 'Aπαν[(~ ή κωδία της ώς προσφορα ύπο μορφ11ν πηλίνων όμοιωμάτων η άρτι
δίων κωδιοσχήμων. 

3. Ύπο μορφην πορπω\', περιάπτων, περιδεραίων η χανδρων έ::τίσης κωδιοσΧ11μων 
κοσμούντων είδώλια i1εων. 

4. Περόναι με σαφως κωδιόσχημον κεφαλην άπαντωσιν εις μέγαν άριi1μόν. 
5. Τέλος άπαντωσιν άγγεϊα κωδιόσχημα έκ ποικίλης ϋλης. 

Είκ. 33. Άγγεια κωδιόσχημα. 

ι. <Η Μήκων είς Άττικην και Βοιωτίαν. 

'Ήδη, τόσον έκ της βιβλιογραφίας, δσον και έκ των άρχαιολογικων εύρημάτων 

βλέπομεν δτι 11 μήκων είναι '(νωστη εις την itEQΙOl1l'\' ταύτην, ίδί~ κατα ταυς τελευ
ταίους π.χ. αίωνας. 

Ή Δημ11τηρ και 11 Περσεφόνη φέρονται συνδεδεμέναι στενως προς ταύτην. Αί 
'Αθηναι και ή Έλευσις άπέδωσαν άρκετα έξ άνασκαφων εύΡ11ματα, σχέσιν εχοντα προς 
ηΊν μήκωνα. 

1. 'Α &η ν α ι. 'Ιδιαιτέρως ένδιαφέρο\' ει\'αι το άγαλμάτιο\' της Δ11μητρος, το εύρε
{Η:ν είς Γην άρχαίαν 'Αγοραν το 190ϊ, το ό:τοϊον έδημοσίευσεν ό ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ι και το 
όποιον άνάγεται εις το τέλος τοϋ 5 ΟΙ' 11 τας άρχας τού 40υ π.Χ. αιωνος. Ή Δημήτηρ 
κάθ'ηται έπι κίστης, κρατει δε κατα τον OII..:o~ωlON είς την χείρα στάχυν καΙ μήκωνα, 
[διορi1ωτέον κωδίαν μ11κωνος] (εΙκ. 34). 

Ό ΟΙΚΟΝΟ?ΙlΟΣ? γράφει δτι « δπως ήδη προ πολλού παρετηρή-θη 11 μήκων εν δέ
σμυ σταχύων φέρεται συχνα έν τη τέχνιι ύπο της Δήμητρος έν τϋ έτέρq. των χειρων ώς 

το κυριώτατον χαρακτηριστικον αύτης σύμβολον. Άνεξαρτήτως πάσης δικαιολογητικης, 
μυ'θολογικης η i1ρησκευτικης, έρμηνείας, άμφότερα τα φυτα ταύτα φέρονται ύπο της 
i1εας συνηνωμένα σπως καΙ εν τ4) άγρφ φύονται συγχρόνως, παρ' αλληλα (Kern), παρέ
χοντα οϋτω πρόχειρον την είκόνα τού συνδυασμού. Κατα ταύτα ή τα σύμβολα φέ

ρουσα Δημήτηρ χαρακτηρίζεται ώς ή κατ' έξοχην i1εα της γεωργίας )). 

1 Γ. Π. ΟIΚΟΝΟΜΟΣ, BCH 70, 1946, ' σ. 403-417. 2 Αυ cό{}ι σ . 40ί. 
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Περαιτέρω άναφέρε~ ο-δτος οτι εκ χωρίου τών Θαλυσίων τού Θεοκρίτου παρέχε

ται ή είκων της {}εας φερούσης δι' άμφοτέρων των χειρών την ευτυχίαν Ι. 

Άνάλογον άγαλμα της {}εας μετα σταχύων καΙ κωδίας μήκωνος εύρίσκεται εις 

την Κοπεγχάγην, ετερον δε είς το Καπιτώλιον, ώς καΙ είς το Μουσείον Chiaramonti 
τού Βατικανού κα.ι το Άρχαιολογικον Μουσείον τών 'Α&ηνων 2. 

Άναφέρεται περαιτέρω οτι εις το έξ 'Ελευσίνος άνά-θημα τού Ευκράτους προς την 

Δήμητρα το ύπο τού KERN δημοσιευθέν 3, ή Δημήτηρ άναφέρεται ώς «{}εος ίαt11ΡJ>, 

Είκ. 34. 'Αγαλμάτιον της Δήμητρος ει'ρε(}έ"\, είς την Άγοράν 

(δεξια εν μεγε(}ύνσει τό μετα κωδίας Ζαί στάχιοος τμημα). 

ταυτιζομένη εν τΏ λατρε(Q: προς την Σελήνην 4. Προς άπόδειξιν τούτου ό KERN επι

καλείται τον είς Τ1Ί'ν Δήμητρα "Ελευσινίαν 40όΥ Όρφι%ον υμνον εχοντα ουτως: 

έλ{Η, μάκαιρ', άγν1ί, καρποίς βρίtJουσα {}ερείοις, 

ειρήνψ κατάγουσα καί ευνομίην έρατεt1'ήν 

καί πλούωνπολύολβον, όμού δ' ύγίειαν αl'ασσαν. 

Ή μήκων άπαντ~ επίσης είς επιτυμβίους στήλας. Είς την κορυφην της εν τφ Κε

Ι Πρβλ. σ. 84 της παρούσης μελέτης (Δράγματα καί Τι Δημήτηρ-Σελή''Ύj ... ·Οφείλομεν να πιστεύσωμεν ότι 
μάκωνας tv άμφοτέΡ(U(fΙV έχουσα ... ). \ιπηρχε λα1;ρεία ,;ις, εν ίi άπό ,;ης 3ης και εντευ-&εν ,;ou· 

2 Γ. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ, ε.ο.. σ. 410, λάχιστον έχαΤΟl'tαετηρίδος π , Χ. ή Δημή,;ηρ έλατρεύετο 

3 Οττο KERN, ΑΕ 1892, σ. 114-118, πίν. 5. ώς Σελήνη, άφου κατά την κρίσιν ανδρων εΙδημόνων ή 
4 Ό KnRN ο.ναφέρει στι ή εΙς τό άνάγλυφον ανω{}εν επιγραφη του ήμετέρου αναγλύφου δεν δύναται νά εΤ~ 

τών όφ~αλμων μετά της ρινός εικονιζομένη γυνή φέ ναι νεωτέρα των χρόνων τούτων. Ή Σελήνη εΤναι ε.;τί
ρουσα κύκλφ ακτίνας <πρέπει νά εΤναι 6'εότης του φω σης -&εός ίατηρ όπως και ή Δημήτηρ. 'Ως δε εμβάλλει ' 
τός, κατά δε την επιγραφήν δ Ευκράτης διά του άνα_ ,;οίς ανθρώποις νόσους κα, μάλιστα btιληπτικάς πα{}ή· ' 
{}ήματός του εύχαριστεί την Δήμητρα επι τίi !.άσει των σεις, οϋτω δύνα.αι και να ,'}εραπεύτ! και νά MoxaIJtO';Q. 
όφ6'αλμων ,;ου. Ή εικονιζομένη λοιπον -&εότης εΤναι πάλιν ύγια τον ;ταθόντα•. 
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ραμεικ<9 των 'Α&ηνων πρισματικης στήλης τού Σωσιβίου 1 (εΙκ. 35) ύπάρχει κωδία 
μήκωνος και μάλιστα κεχαραγμένη. Ή εν λόγCΡ στήλη χρονολογείται απο τού τελευ
ταίου τετάρτου τού 1ου π.Χ. αιωνος. 

Κατα τας ανασκαφας της 'Αγορας ανευρέ'&η και πρωτοαττικη στάμνος 2, εφ' ης 

εικονίζονται δύο πτηνά, εν μέσCΡ δε αύτων, ακτινοειδως διατεταγμένοι καρποί, οί όποίοι 

ανταποκρίνονται προς %ωδίας μήκωνος (εΙκ. 3G). 

Κωδίας μήκωνος μεταξυ πτηνων παρατηρούμε\' ηδη εις ΤΙ1" πυξίδα της Παχυ


άμμου Κρήτης (=Παχειας 'Άμμου) (είκ. 4) 3 και εις τΟν δίσκον της Τεγέας (εΙκ. 11) 4. 


Τέλος εις τον τάφον ΧΧΧΙΧ παρα την πλατείαν Συντά


γματος 5 ανευρέ-Όη ληκύ"θlOν εχον σχημα κάψης. Εις τούτο, 


ώς αναφέρει ό ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ, εμφανίζονται κατακόρυφοι αύ
, ")'" , " " "',1λακωσεις,ουχι τε ,ειως ισομηκεις, πυκ\'ουμεναι κατα την ο",ιν . 


Ί-Ι Όλη εικων τούτου ύ;τεν"θυμίζει κωδίαν ~ιΊlκωνoς εγχάρακτον. 


Άναφέρομεν ώσαύτως άρι"θμον JTερονων 6, αί όποίαι 


ανευρέ{)ησαν εις διαφόρους :τεριοχας των Ά-&ηνων καΙ έμφα


Είκ.35.'ΗΥστήλη_τουΣωσιβίου νίζουν εικόνα ανάλογον προς εκείνας των Μυκηνων, τού 

(ανω τμημα). "Α τ.<Ί

ργους, της ίρυνυος κ.α. 

Έκ τούτων (εΙκ. 37) ή α άνευρέ{)'η εις τάφον νέα; γυναικος εις τον Κεραμεικόν, 

αί δε β και γ εις τάφον ΝΑ. τού Ήφαιστείου (κοινως θησείου). 

Είκ. 36. Πρωτοαττικι] σtάμ"Q, (He5peria ). 

Άναφέρεται τέλος δη κατα τας διαφόρους ανασκαφας τάφων ανευρέ"θί]σαν διά
φορα άγγεία, πολλα των όποίων έμφανίζουν εικόνα ανάλογον προς τα ηδη περιγρα

φέντα απο τα εύρε-θ-έντα εις τας περιοχας της Πελοποννήσου. 

1 Kerameikos . Π, Berlίn J940, πί\'. 14, άρ. 4877 3 Πρβλ. σ. 94 της παρούσης μελέτη,. 
(Ρ. 673) και ΑΕ 1893, 170 χαί 173.- Α. ΒRϋCΚΝΕR, 4 Πρβλ. σ. 104 τής παρούσης μελέτης . 

Der Friedhof am Eridanos, BerIin 1909, 48, είγ_ 22 5 Σ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ, ΆνασΖαφαί κλασσικών τάφων 
και 49 άρ. 33. παρά την πλατείαν Συ"τάγματος , ΑΕ 1958 (1961), σ.65, 

2 Hesperia, SuppI. Π, σ. 129, είκ. 92 (Athenes εΙκ. 108. 
1959). 6 Ρ. ]ACOBSTHAL, ε.α. σ . 1, 2, αρι{t. 1,4 και 5. 
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2. Έ λ ε υ σ ί ς. Είναι 11 κατ' εξΟΖ11ν πεΡΙΟΧ11 της Άττικης, εις 1Ίν έλατρεύετο ή 'θΈα. 

της γεωργίας Δημήτηρ μετα. της κόρης της Περσt:φόνης. 

Εις την γνωστην κίστην την επι της κεφαJ:ης της Καρυάτιδος τών μικρών Προ
πυλαίων (ειχ- 38) άπεικονίζονται, πλην τών σταχύων, καΙ κωδίαι μήκωνος, τα. δύο δη
λαδη κύρια σύμβολα της λατρείας της Δήμητρος. 

Αί κωδίαι μήκωνος άπεικoνίζoνrαι ώσαύτως εις τον πίνωω της Νιιννίου (είκ. 39), 

α β γ 

Είκ. 37.Περόναι έκ τοίί Ήφαιστείου (XOt\,(iJ; θησείου) (α και β) Εί κ . 38. Ή έπί της κεφαλης 

χαι έχ τάφου του Κεραιιωωίί (γ). Τ11ς Καρυάτιδος της Έλευσί\'ος κίστη. 

όστις άνάγεται εις το α' ημισυ του 4:o υ ;τ.χ. αίώνο;. ~ε\' Jτρόχειται να. ύπεισέλθωμεν εις 

τα. της περιγραφης του :τίναχος , οστις χατα. του; περισσοτέρους μελετητας (ΣΚΙΑΣ Ι, 

ΣΒΟΡΩΝΟΣ 2, ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ, .ΜΥΛΩΝΛΣ 3) συνδυάζεται με τΙl'ν εν ΈλευσΤνι λατρείαν 
της Δ11μητρος και της Περσεφόνης. 

Τέλος ίδιαίτερον ενδιαφέρον δια. τα {}έμα κέκτηται ό έσΖάτως κατα. τας ύπο τού 
άρχιτέκτονος ΙΩ. ΤΡΑΥΛΟΥ 4. καΙ τών συνεργατών του άνασκαφας εν ΈλευσΤνι άνευρε

-θ-εις εις το [ερον προς Δ. των Μεγάλων Προπυλαίων χαλκούς δίσκος άναγόμενος, κατα. 
τσ-υς άνευρόντας, εις τον 3 0ν μ.χ. αιώνα. Έπι τούτου εν άναγλύφφ παραστάσει είκονίζε

1 ΣΚΙΑΣ, ΑΕ 1901 , σ· 1·39 (μετ' έγχρώμου πίνακος). 3 G. MYLONAs, Eleusis and tbe Eleusinian ΜΥ
2 ΣΒΟΡΩΝΟΣ, Διε3 \'ής Έφημ. Νσμισμ. Άρχαιολ. 4, steries, Princeton 1961, είκ. 88. ο. 216 . 

1901,0.268-269. 4 ΑΕ 1963, σ. 20, 21. 
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ται γυναικεία μορφ11 επι αρματος, κρατούσα εις την δεξιαν χείρα σκηπτρον, είc; δε την 

άριστεραν αλέκτορα, ενCΡ περι την κεφαλήν της εικονίζεται ό 'Ήλιος, ή Σελ11νη, 

Είκ. 39. Ό ;τίνα; της Ν ιιννίου . 

άλλα αστρικα σύμβολα, ώς και ίερά (κηρύκειον, σείστρον), εις δε το κέντρον επι της 
κεφαλης της μορφης εϋρηται ανάγλυφος εγχάρακτος κωδία ~(11κωνoς, έκατέρω-&εν δε 
ταύτης ανα είς στάχυς (εΙκ. 40). 

16 
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Ύπο των ανευρόντων αναφέρεται οτι εΥ. των εΙΥ.ονιζομένων συμβόλων {}α ηδύ

νατο να καταλήξη τις εΙς το συμπέρασμα δη πρόκειται περι της 'Ίσιδος - Δ1!lμητρος. 

Ή προέλευσις του δίσκου δεν εχει εισέτι κα&ορισθη ύπο των εΙδικων. Σημειοϋ
μεν ενταυ&α την σχέσιν, ή όποία ύπηρχε μεταξυ της Έλλάδος και των έλληνικων και 

ξένων περιοχων, δσον αφορq, εις ΤΙl''' λατρείαν της {}εας. 

Ι
ι . 

j .' 


ι 

Ι 

Είκ. 40. Δίσκος ευρεfiεις εις Έλευσίνα. 

Ή έπι του δίσκου μορφη ύπεν'θυμίζει τι]ν έπι του πηλίνου άναγλύφου μορφην 
της Magna Graecia \ ή όποία κρατεί εις έκάστην χείρα μίαν τριπλην όμάδα άπο κω

δίας μήκωνος κεχαραγμένας, κρίνα και στάχυς και ή όποία εταυτίσ-θ'Υ) προς την χ&ο
νίαν {}εαν Κόρην - Περσεφόνην (εΙκ. 41). 

Τέλος σημειουμεν δτι εις το Columbarium του Έσκυλίνου πλησίον της Porta 
Maggiore της Ρώμης άνευρέ{}η ή ύδρία Lovatelli 2, εις την γλυπτην διακόσμησιν 

1 Α. EVANS, JHS 45, 1925, σ. 16, είκ. 18. ε. α. 4,1901, σ. 475-486. 

2 G. MYLONAS, ε. α. σ. 205, εΙκ. 83. ΣΒΟΡΩΝΟΣ, 
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της όποίας είκονίζεται ό Ί-ίρακλης εις μίαν σκηνην -θυσίας. Ή τελούσα την -&uσίαν 

μορφη κρατεϊ εις την άριστεραν πινάκιο", εφ' ο-δ εύρίσκονται τρεϊς κωδίαι μήκωνος. 

Σημειωτέον δτι αί τρεϊς σχηναι της διακοσμήσεως της ύδρίας πιστεύεται ύπό τινων 
οτι εικονίζουν τα τρία στάδια της μυήσεως εις τα Έλευσίνια Μυστήρια (εΙκ. 42). 

'Αναφέρομεν τέλος δτι άνευρέ-θ'ησαν εις Τ11ν κυρίως Έλληνικην πεΡΙΟΧΙ1ν, δπως είς 

Είκ , 41. Πήλινον άνάγί.υφο" της Magna Graecia . 

το Ήραϊον τού 'Άργους, διάφοροι σχαραβαϊοι, αίγυπτιω<.ης μάλλον προελεύσεως, τινες 
των όποίων εφερον τΟ Όνομα τού Του-θ-μι;)σιο; ΠΙ. 

Εις ενα μάλιστα τούτων, εύρε-θ-έντα έν Έλευσϊ"ι , το διακρινόμενον εγγλυπτον 
αντικείμενον ύπεν-θ-υμίζει την κωδίαν τη; μήκωνος. 

Έκ πάντων τ<'ίJV ανωτέρω καταδείκ"υται δτι ή μήί@ν, ώς και ό στάχυς, ύπηρξαν 

το σύμβολον των έν Έλευσϊνι -θεοτήτων, 

Είκ , 42. Σκηνη {χ τής ύδρίας Lovatellί . 

Ύπο πολλων έ-θεωρή-θ-ησαν αμφότερα, άπαντώμενα εις τα αγάλματα και τας δια
φόρους παραστάσεις, ώς σύμβολα αψθ-ονίας. 

ΑΙ επι τού σημείου τούτου παρατηρήσεις μας -θέλουν έκτε-θ-η εις το κεφάλαιον 
« 'Ημέτεραι Γενικαι απόψεις και συμπεράσματα». 

ια. CH Μήκων εΙς Μακεδονίαν. 

Ή μήκων δεν ητο άγνωστος και εις την περιοχην ταύτην. Οϋτω: 
1. Κατα την Ίπποκρατικην περίοδον ή μήκων ητο γνωστη' εις τΟ"υς Μακεδόνας 
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αναφέρεται δε ή υπαρξίς της ώς κοσμ11ματος εις την ;ωρυφ11ν της στέγης τού Φιλιπ
πείου 1, τού προς τιμην τού Φιλίππου εις 'Ολυμπίαν ιδρυθέντος. 

2. 	Αί ύπνωω~αι αύτη; ιδιότητες ησαν γνωσταΙ. κατα την περίοδον ταύτην, ώς ανα
φέρεται ύπο τού διδασκάλου τού Μ. 'Αλεξάνδρου, 
Άριστοτέλους 2. 

3. Μικρον χάλκινο" αντικείμενον εύρεiΗ:ν εν Κο
ζάνη και άποκείμενο" σήμερον εις το εκεί Μουσείον 
-επιτοπίου ασφαλώς προελεύσεως-ανηκον δε εις την 

γεωμετρικην περίοδον 1Ίτοι προ τού 700 π.χ. 3 αποτελεί 

ι 	 βεβαίωσιν τού δτι ή μήκων 4 ητο γνωστη είς την 
περιοχήν (είκ. 43). Το σφαιρικον τμημα τού αντικειμέ
νου τούτου εμφανίζει δμοιότητα προς τ11ν κωδίαν της 

μήκωνος και δ11 προς την φέρουσαν τας τυπικας προς 
ληψιν τού όπίου χαραγάς. 

i · 	 1I 

r 
Εί κ . 43. Εϋρημα Κοζά"ης. 	 Εί". 44. Ε ίίρημα Ί{}άκης. Είκ. 45. Περόνη έκ Σύρου . 

'Η δλη απεικόνισις τού αντικειμένου γε\'" Q. τ η ν εντύπωσιν αμέσου σχέσεως τού
του :τ ρο; την {}εραπευΤΙΚ11ν ε:τενέργειαν τη ς μήκωνος. Ό επι της κωδιοσΧ11μου βάσεως 
καθ'11μενος δεικνύει η κρατεί την κεφαλήν του δια της αριστερας χειρός. Διερωτώμεθα 
μήπως 11 δλη εικων ύποδηλοί την γνωστην :ταυσίπονον και ύπνωτικην ε:τενέργειαν 

_τού φαρ μάχου. 

Ευρημα παρομοίου τύπου εΙναι το επισης εις την γεωμετρικην περίοδον ανη
ΚΟν καΙ εις την 'ΗΜκην άνευρε&εν ύπο τού DOERPFELD 5. 

Ι Πρβλ . σ . 87 της παρούσης μελέτης . 4 Σημειο υμεν ότι και σήμ~ρoν εΙναι γ"ωστή ή μήκων 
2 Πρβλ. σ. 83 της παρούσης μελέτης. εις την Μακεδονίαν υπο το λα'ίκον Ο νομα μ ά κ ο ς, 
3 G. DAUX, Chroniqne des fouilles et decouvertes έτυμολογούμε\'ον έκ του δωρικού μ ά κ ω ν ά\'τιστοιχούν

arc.heologiqnes en Grece en 1960, BCH 85, 1961, τος προς τό μετέπειτα μήκων. 
: σ. 777 έ., εΙχ. 8 και 9. 5 	 DORPFELD, A1t-Ithaka ΙΙ, παρένι}. πί\'. 79, α6. 
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Σημειούμεν ά%όμη ποιάν τινα όμοιότητα(;) προς τα 6.νωτέρω, τι)" όποίαν εμφανίζει 
το ανω τμημα περόνης Ι, εύρεθ'ε ίσης εις Σύρον (εΙχ. 45). 

ιβ. aH Μήκων είς τας νήσους του Αίγαίου. 

'Ήδη εις την βιβλιογραφίαν άναφέρεται δτι 11 μ11%ων εχρησιμοποιείτο %ατά τινας 
ώς μέσον ε-υ&ανασίας χο.τα το « Κείον εθ ιμον » , ετι δε δτι χώνειον μετα μήχωνος προ

καλεί ταχυν χαι άνώδυνον &άνατον. Πέρα τούτου, εΖ της κλασσικΊ)ς βιβλιογραφίας,κα&' 

Εί", 46, Όμ<1ιώμιrtα ΧΟJδίιι.ς μή,,(ι)\"ο; ~ " το(' < ΗΡΙLίου τής Σ<ί. μΙJυ. 

Όσον γνωρίζομεν, δεν ύφίστανται στοιχεία άφορώντα εις ΤΙΥν χρΥΊσιν της μήκωνος εις 
ταςΆνήσους ταύτας. 

Έκ των άρχαιολογιχών άνασχαφcJJν ιδιαίτερον Ενδιαφέρον εμφανίζουν τα τελευ
ταία εύρήματα τού Ήραίου της Σάμου, εις τα οποία άντιπροσωπεύεται καl ή μήκων. 

Ό κα&ηγητης Ε. ΗΟΜΑΚΚ \\lEDEhI.:\G εΙΖε tl\ν χαλωσύνην να μας γνωΡiσιι δι' 
επιστολης του δτι εις τΟ Ήρο.ϊον της ΣCΊ.μOυ εχουν άνευρεθη άρκετα όμοιώματα μήκω

νος, πήλινα χαι έξ ελεφαντοστού, μ1Ί δη μοσ ιευυ έντcι. εισέτι , μας άπέστειλε δε τας παρα

τι&εμένας δύο φωτογραφίας άντιποοσωπευτ ικας ι:; - ϊ Cι,ναλόγων εύρη μάτων άποτε{}ει
μένων είς το Άρχαιολογιχον Μουσείον Βα-θέο; Σάμου (α.ρ. 6059, 6062) (εΙκ. 46)· 
αΑπαντα άνάγονται εις το β' ημισυ τού ίου π.χ. αιώνος και εχουν ϋψος περίπου 3-4 έχ. 

.. - --,.....- .- _ .. " . " . . .. _..__.._. . . _- . 
~~ ' *~ .~ 

Είκ. 4ϊ. Π ε ρ ό " η έχ ~ί' QΟl" 

Έκφράζει Τ1Ίν γνώμην δτι πιθαν(IJς μεριχα να ετίθεντο ώς χομβία επι πέπλου, 

αλλα δε ώς κόσμημα επι σκήπτρου. 

Εις Ρ ό δ ο ν έμφανίζονται περόναι τοϋ προαναφερ-θέντος τύπου περονων των 
Μυκηνών, τού 'Άργους κ.α., ώς ή εύρε-θείσα εις τάφον της 'Ιαλυσοϋ 2, άναγομένη εις 

την ύστερομινωικην περίοδον. 

Εις Σ ϋ Ρ ο ν επίσης άνευρέ-θ'ησαν περόναι, ώς ή παρατι-θ'εμένη εν εικόνι 47, 

ητις εΙναι κατα τον JACOBSTHAL το πρωιμώτερον εύρεθεν δείγμα με χεφαλην δοχειό
μορφον 3• 

1 Ρ. JACOBSTHAL, ε. ά. αρ. σ. 161, .507. 3 Αύτό{}ι σ,161, είχ.511 χα ί ΑΕ 1899, πίν. 10-14. 
2 Aύτό~ι σ. 3, εΙκ. 7. 
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Κα{}' 11μάς ό τύπος ο-δτος των περονών της Σύρου είναι 'ίσως 11 έπι το αρτιώτερον 
έξέλιξις τών ώς χωδιοσχήμων χαραχτηρισ&εισων ύφ' ήμών ,τερονών Μυκηνών, 'Άργους, 
TίρυνιJoς, Τεγέας, Περαχώρας καΙ Κορίν{}ου. 

Περόναι του τύπου των περιγραφεισων εις ΜυΧήνας Χ.α. αναφέρονται και εις 
αλλας περιοχας της Έλλάδος, ώς ή εί,ρε{}εϊσα είς Ί{}άχην \ ή όποία χατα τόν HEURT

LEY φαίνεται να ανΨ<.η εις η1ν πρωτογεωμεΤΡΙΚ11'V περίοδον. 

ιβ. Ή Μήκων είς Μ. Άι1ίαν και Άν. Θράκην. 

Και εις τας περιοχας ταύτας άπαντωνται εύρή ματα με απεικονίσεις κωδίας 

μ11κωνος. 

Οϋτως είς 'Έφεσον ανευρέ'&ησαν πολλαι όστέ"ίναι 

περόναι 2 με κεφαλάς, αί όποϊαι ύπό τινων έχαραχτηρί

σ{}ησαν ώς εχουσαι σχημα ροιάς (εΙκ. 48). Α-δται εμ
φανίζουν όριζοντίας αυλαΧώσεις, ραβδώσεις η χαραγάς. 

Κατα τον JACOBSTHAL3 μία τούτων (α) εχει χεφα

λ11ν, ην χαρακτηρίζει (;)ς εχουσαν τό σχημα κωδίας μή

χωνος ροιάδος καί, ώς λέγει, αί απεικονίσεις ταύτης 

είναι πολυ σπάνιαι εις την αρχαίαν τέχνην, ένφ αί απει

κονίσεις μ11κωνος της ύπνοφόρου απαντώνται συχνό

τερον. Έκφράζει την γνώμην ΟΤΙ αί κεφαλαι των περο

νων, ώς ή της είΧόνος 48γ, απεικονίζουν μάλλον κωδίας 

α β μήκωνος της ύπνοφόρου παρ α ροιάς. Κατ' αυτον αί 

περόναι της Έφέσου ΠρΟ11ρχοντο έξ Άνατολης, ένφ αί 

της Πελοπονν11σου 11χoλoύιJoυν ιωνικα πρότυπα. 

Κατα την γνώμην μας απασαι αί περόναι α-δται 

δέον να {}εωρη{}ουν ώς ό μοιάζουσαι μάλλον προς κω

δίαν μήκωνος. Εις τινας μάλιστα τούτων (εΙκ. 48γ) 

έμφανίζονται αί χαρακτηριστικαι χαραγαι λ11ψεως όπίου 

κατα τον σύγχρονον τύ;τον. 

Σημειουται δτι, ώς ό :χΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ 4 γράφει, κεφα

λαί τινες περονών, ώς χαι άλλων κοσμημάτων γεωμετρι
γ δ κης και αρχα'ίκης έποχης, ατόπως συχνα αποκαλούνται 

Είκ . 48. Περόναι έξ ΈφέσΟ1!. 
ροιαί. 

1 Ρ. JACOBSTHAL, ε.ά. σ. 3, είκ. 8. 3 Αύτό{}ι είκ. 144, σ . 38. 
2 Αύτό{}ι είκ. 145, 146, 147, σ. 38. 4 Σ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ, ε . ά. σ. 162 
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111. Η ΜΗΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΙΟΝ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΛΟΙΠΟΙΣ ΛΑΟΙΣ 

ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 

Συμπληρωματικώς προς την μήκωνα και το σπιον παρα τοίς <Έλλησιν άναφέρο

μεν δι' ολίγων καΊ τα της διαδόσεως τούτων παρα τοίς λοιποίι:; λαοϊς της ,Ανα
τολικης Μεσογείου. 

Οί Αιγύπτιοι) οΙ Σουμέριοι και οί διάδοχοι αυτών Άσσύριοι, οί <Εβραίοι, οΙ Φοί
νικες και οί Πέρσαι ανέπτυξαν σημαντικον πολιτισμον κατα την περίοδον ταύτην. 

Οί Φοίνικες μάλιστα δια τών πλοίων των συνέβαλον σημαντιΧώς, ά..ο κοινού μετα. 
των δ.λλων ναυτικό)ν λαό)\', εις την επικοινωνίαν και την ανταλλαγην των γνώσεων είς 

την περιοχην ταίιτην. 

Ή Μήκων και ή Αϊγυπτος. 

Παλαιότεροι συγγραφείς αναφέρουν δτι, εις τους πρωτογόνους Αιγυπτίους και 

Ση μίτας ή μήκων χαΙ11 καλλιέργεια ταύτης ησαν αγνωστοι 11 δεν είχεν αυτη προκα
λέσει την προσοχήν των, παραμείνασα απαQαΤ11ρητος \ εισ11χ{}η δε εξω&εν και δη εξ 
'Ανατολης. 

Δεν άπαντώνται εις τα άρχαιότερα τών μνη μείων η τας τοιχογραφίας των πρώτων 

ναων των ούτε τα ανtrη, ούτε ό καρπος ούτε τα σπέρ ματά της 2. 

Ό SCHWEINFURT 3 ύποστηρίζει δτι ή μήκων δεν ήτο αρχαίον φυτον της Αιγύ
πτου) αλλ" εισήχ{}η εκεί ολίγον προ της Ρωμα'ίχης εποχης. 

Έκ της βιβλιογραφίας εξάγεται δτι, τόσον εις την Αιγυπτον Όσον και εις 111ν Κυ
Ρ η να'ίΚ11 ν, ή μ11κων ή ύπνοφόρος, εισήχ{Jη και εκαλλιεργή-θ'η βραδύτερον. 'Ιδιαιτέρως 

γνωστη είναι ή καλλιέργεια ταύτης και ή παρασκευη τού οπίου εις τας Θήβας της Αι

γύπτου, όπό{}εν και προήρχετο το και {}ηβαί"κον καλούμενον σπιον, περΊ τα ετη της 

γενν11σεως τού Χριστού. 

Ό Γαληνος αναφέρει δτι ή παρασκευη τού οπίου είχε διδαχθη εις τους άν-θ-ρώ
πους ύπο τού Αιγυπτίου -θεού Θώ{}, καλουμένου κατα τους μεταγενεστέρους χρόνους 

Έρμού τού Τρισμεγίστου. 

Άντι-θ'έτως ό GABRA 6.πέδειξεν άκριβως το άντίitετον, δτι δηλαδη ή μήκων και 

το οπιον ησαν γνωστα πολυ παλαιότερον) βασιζόμενος: 

1. Εις το δτι εις τάφον της χνιιι Δυναστείας άνευρέ-θη ελαιούχος άλοιφη ενέ
χουσα μορφίνην 4 καΊ 

2. Εις το δτι το 1908 κατα τας άνασκαφας τού DAVIS εις Biban-el-Molouk 

άνευρέ'θ'ησαν δύο ενώτια (είκ. 49), τα όποία κατα τον MASPERO άπεικόνιζον ροιάς 5, 

1 SCHMIEDEBRRG, ϋber die Pharmaka ίη der chaeolog)' 14, 1928, σ. 203 - 205. 

Ilias u . Odyssee, Strassburg 1918. 4 S.GABRA, ε.α. σ. 40. Έπι της ανωτέρω παρα

2 WOERING, Die Pflanzen des alten Aegypten, τηρήσεως σημειουμεν στι ή μορφί\"'1, συστατικόν του 

Leipzig 11)86 , σ. 225-226. οπίου, η το άγνωστος και συνεπώς ή έν τΏ αλοιφΏ 

3 Πρβλ. SABER GABRA,Papaver Species and Opi ανεύρεσίς της προϋπο{}έτει την έν αυτΏ παρουσίαν του 

um throughthe Ages, Bul1etin de ΙΊnstίtut d'Egy οπίου. 

pte 1956, σ.4Ο και Η. R. HALL, J. οί Eg)'ptian Ar- 5 Αυτό{}ι σ. 41. 
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ενcρ κατα τον GABRA ά:τεικονίζουν κωδίας μ11κωνος, παρέχει δε εξηγήσεις διατι. ουτος 
χαρακτηρίζει τα κρεμάμενα άντικείμενα ώς κωδίας μήκωνος, αναφερόμενος μεταξυ άλ
λων είς το οτι το σχημα των καρπ(λ)ν εμφανίζει τας κατα μηκος ραβδώσεις, αί όποίαι 

εΙναι αί αύταΙ προς τας χαραγας της κωδίας της μήκωνος. 

Περαιτέρω άναφέρει Τ11ν ύπο τού DAVIS ανεύρεσιν 

περιδεραίου (είκ. 50), τού όποίου τα τμήματα είναι όμοιώ
ματα κωδιων μήκωνος 1_ 

Σημειοϋμεν οτι αναλόγου τύπου περιδέραιον ανευρέ'θη 
καΙ είς l\ι[ υΚ11νας. 

'Εν συνεχείΥ: αναφέρει τα είς Tell-el-Amarna ανευρε

-θ'έντα αγγεϊα εκ κυανης πορσελάνης εχοντα τυπικον σχημα 

κωδίας μ11κωνος και συμπεραίνει δτι το φυτον παρουσίαζε 

ίδιαίτερον οίκονομικον ενδιαφέρον δια την Αίγυπτον κατα 

του; έλληνορρωμα'ίκους χρόνους, ό)ς εξάγεται εκ των γρα

φομ ένων περι μ11κωνος της ήμέρου ύπο τού Διοσκουρίδου, 
τού Θεοφράστου, τού Πλινίου και τού Σεράπιδος. 

'Επίσης μνε ία 'ι'ίνεωι τών σπερμάτων τού οπίου είς τους 

Είκ.49 ' Ε" ώ τιιι ευρεθ έ ι · ((). έλληνορρωμα'ί ;-ωυς πα:τύρου; τη ; Όξυρύγχου και τού 211
έντος τάφου ε ι ; Bibanel- l\Iolouk . νω\' Ο;, :Ξ. νCΡ εις τον ;ιά.;τυρο" PETRI ΠΙ βεβαιούται οτι ή καλ

λιέργεια της μήκωνο; και 6.λλων φυίϊυν εκά.λυ;ττεν όλόκληρον την περιοχήν. 

Είκ. 50. Περιδέραιον ανευρε{)εν ύπό τού Davis. 

Κατά τινας ό οπο; της μήκωνος ύπο το Όνομα seter-seref άναφέρεται είς τον πά
πυρον τοϋ EBERS (1500 π.χ.). 

Κατα ΤΟΥ GABRA ~ ή μήκων αναφέρεται εκεί ώς shepenn 3, ή δε περιγραφή της 

1 S. GABRA, ε.α. σ . 42, 43. 3 Τάς κωδίας ονομάζουν shepenn καί τα άν{)η 
2 Αυτόι1ι σ. 38. sbepenndsr. 
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συμπίπτει προς την τοϋ νεωτέρου κοπτικού ίατρικοϋπαπύρου tOGCHASSINAT (είκ.51), 

εις ον, ώς ό GABRA γράφει, το σπιον μνημονεύεται εικοσι δύο φοράς, χρησιμοποιού

μενον %υρίως δι' έξωτερικην ϊ.ρησιν Είς κολλύρια, άλοιφας il κόνεις. 
Εις τα συμπεράσματά του ό GABRA 1 αναφέρει: 

1) δτι 11 χρησις Τ 0)\1 ειδών της μΨ<ω"ος έσυ'\'εϊ.ίσθη δια μέσου τοη' αιώνων, ά:rαν
t[j. δε 11 ονομασία o;τιn'\', ό)ς προελέχ-θη, κατΟ. ηΊν έλληνορρωιlαϊΚ1\ν περίοδο'\' , πας:α
ληφ&εϊσα έκεϊ-θεν απο ταυς Κόπτας, 

2) οτι τουτο εχρησιμοποιείτο ιατρικώς %ατα 11Ίν άρχαιότητα ώς παυσί;τονον %αι 

ναρκωτι%όν, κα&' ον τρόπον και σ11μερον χρησιμοποιείται, και 

3) οη το οπιο'\' 11ΤΟ γνωστότατον και περίφημον φάρμακον εις Α'ίγυ;ττο,\" ώρι

σμέναι περιοχαι της όποίας ησαν γνωσται δια ηΊν :ragaOXELJljV τούτου. 

ΟΧ-Ολλ ΥρΙΟΝ ΝWλCΝΟq xAproc Υ .λ ΟΠΙΟΝ Υ .λ τ,r ~ (pepper' 
Nigl'Um) i J.< CMHPNHC ;> λλλYN~ χρω Cλ.ΕΟλ . 

Ε,%. 51 . Ά;τόσTcrι.σμα έχ τolι ;τα;τύυοlJ τοί, Ε. Chassinat. 

Συμπλ11ρωσιν εις τιΊν ίστορίαν της μ{)/{ω"ο; xu.l ΤΩV οπιου εις Αϊγυπτον αποτελεί 
ή ηδη μνημoνευ&εϊσcι. μελέτη 1Ο1Ί MERRILLEES (;τρβλ . « Ή Μψωηl είς Κύπρον»). 

Δια την μψ(ωνα ροι6.δα (Ρ. ΓΙ10eas) ό GABRA 2 άνcι.φέρει δτι άπαντ(ί. έ;τι τά.φων 
%αι μνημείων της ΧVΙΙΙ μέχρι της ΧΧΙΙ Δυναστείας. Έ;τι μουμιο)" της ΧΧΙ Δυνα
στείας άπαντώσιν αν{Jη και φύλλα της μήχωνος Τ(lύrης, τα οε αν&η της άνεγ\'(ι)ρίσ-θ-η

σαν %αι εις τους άν&οστεφάνους της :τριγ%ι;τίσση; ~sikOllnsn. 

Συμπληροϋντες άνο.φέρομεν το εις Τ1Ίν 'Oδί·σσ ε ιcι.ν αναφερ<>μενον οτι 11 'Ελένη 
τοϋ Μενελάου 3 έδιδά;~θη άπο την Αίγυπτίαν ΠOl.υδCΊ. μναν την χρησιν φαρμάκου προς 
λ11θην τοϋ πόνου, τοϋ καλουμένου ν η :τ ε ν {j- ο υ ς, το όποίον ύ;τό τινων άποδίδεται εις 
το Οπιον. 


Έπι το ι, σημείου τούτου -θέλομεν επανέ/.{}ει εις το κεc~άλαιον « Νηπεν-θές » . 


Ή Μήκων και οι Σουμέριοι. 

Ή πρώτη άρχαΙΟίάτη μαρτυρία περι της μ11/{ωνος άναφέρεωι εις πινακίδιον έξ 
άργίλλου υ.νευρε-θεν κατυ. τας προ 50ετίας περίπου γενομένας άνασχαφας ύπο τΥlς 
Άμερικανιχης Άρχαωλογικης 'Αποστολης του Πανεπιστημίου της Πενσυλβανίας εις 
Νίρροιπ, ή ό;τοία ηω το πνευματικον κέντρον της χώρας τών Σουμερίων 4 και κείται 
νοτίως της ση μερινης Βαγδάτης. 

1 S. GABRA, ε.ά. σ. 54. μεία εις ηΊν Έγγυς Άνατολή", τα ύπο της ώς ανω άπο' 
2 Αυτό{}ι σ. 45. στολής α\'α%αλυψ8έντα πινακίδια εξ άργίλλου, ποικί

3 Πρβλ. σ. 82 τής παρούσης μελέτης. λου περιεχομένου εξ δλω\' τ(ί)ν επιστημων (οίκονομικων, 

4 Οί Σουμέριοι κατφκουν είς την μεταξυ Τίγρητος πολιτικων, νομικων, φιλολογικών , '1{}.κ7Iς , ζφολογίας, 

και Ευφράτου περιοχήν, εις το κατώτερον ημισυ του βοτανικής, ίατρικης, φαρμακευτικης κ.α . ). 
σημερινού 'Ιράκ. Ήκμασαν απο τής 4ης μέχρι τής 3ης Μεταξυ των εν λόγφ πινακιδίων εν, αναγνωσ8εν ύπο 
π.Χ. χιλιετηρίδος, σημειώσαντες μεγάλην πρόοδον είς των SAMUEL ΝΟΑΗ KRAMF;R και τού MARTIN LEVE, 
τας τέχνας, την γεωργίαν και τας επιστήμας εν γένει. {}εωρείται ώς ή αρχαιοτέρα Φαρμακοποιία (SAMU1tL 

ΕΙς τους Σουμερίους οφείλονται τα πρωτα γραπτα μνη- ΝΟΑΗ KRλ1\11tR, First Pharmacopeia ίη Man's Re

17 
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Το πινακίδιον ητο γεγραμμένον δια τϊΊς σφηνοειδούς γραφης. 

Ώς αναφέρουν οί HARRY G. ASLIXGER και \VILLIAM F. TOMPKlXS 1, εις τα πή
λινα πινακίδια των Σουμερίων αναγράφεται δτι «ό όπας της μήκωνος συνελέγετο πολυ 
ενωρις το πρωι και εκ τούτου εμφαίνεται δΗ οί Σουμέριοι εκαλλιiργoυν τι]ν μήκωνα 

5.000 ετη πΧ. προς ληψιν τού όπού αύτη; , ετι δε δτι έδιδον εις αύτην τΟ όνομα 

«GiJ », διτερ σημαίνει Χ α Ρ α η α γ α λ λ ί α σ ι ς ίωι δτι το δνομα τούτο χρησιμο

ποιείται ακόμη και σήμερον ε'ίς τινα μέ.ρη τού %όσμου. 

Περαιτέρω γράφουν τα έξης: « Οί Βcη3υλώνιοι, κληρονόμοι του Σουμfρίου πολι

τισμού: ησαν εκείνοι οί όιτοίοι, με την ε;τεY.τ ~ ινoμένην αύτοκρατορίαν των, διέδωσαν 
τας γ\·ώπεις των ιατρικών ιδιοτήτων της μ11κωνος ;τρος Άνατολας εις Τ11ν Περσίαν και 

προς Δυσμας εις την Α'ίγυπτον, δπου 11 Χ Ρ iΊ σ ι ς α υ τ η ς ώ ς φ α Ρ μ ά κ ο υ δ ι α 
τ α ς α ν τt Ρ ω π ί ν α ς ν ό σ ο υ ς η τ Ο γ ν ω σ τ η λ ί α ν ε ν ω Ρ ί ς, α π ο τ ο ϋ 

1550 πΧ.». 
Οί αυτοι συγγραφείς συνεχίζουν δτι οί 'Έλληνες επίσης εματtoν ένωρις την χρη

σιν της μήχωνος, διότι εκ της έλληνι%ης ί.έ;εω; δ π ι ο ν (= όπος της μ11κωνος) προ

ηλθεν 11 λατινοποιψ'tείσα λέξις ορϊιιω και δτι ή μ11%ων ητο παλαια εις την έλληνι;..,ην 
μυθ-ολογίαν πριν 11 ό 'Όμηρος έξισΤΟΡ11σιι ε[ς την Όδύσσειάν του δτι αφέψημα αυτης 
εΖρησιμΟΠΟΙ11θη ύπο της 'Ελένης τού Μενεί.cίου και δτι είχε Τ11ν δύναμιν « να πρoκαλίi 

την κατάπαυσιν τού πόνου καΊ της αισθήσεως τού %ακού » κ.α. 
Δια την αυτην περίοδον ό NEDnr ΚΙ:R Evcnr~, στηριζόμενος και ουτος εις τους 

προηγουμένους, 6.ναφέρει τας αυτας ακριβό); ;τληροφορίας, συμπληρώνων δτι ό 'Όμη
ρος εις την 'Ιλιάδα όμιλεί δια Τ11ν δηλητηριώδη μήκωνα, την πλ11ρη itανατηφό
ρου υιτνου. 

Ό TERRY 3 αναφέρε ι δτι άπο τον ύ;τε{,θ-υνον της Βαβυλωνιακης Συλλογης εις το 

Πανε;τισnιμιον Ya]e καθ-ηγητην R. DΟ τJGΗΞRΠ- έ:τληροφορήθη δτι το σπιον πρέπει 
να ητο γνωστΌν εις τους Σουμερίου;, διότι Ο [' ΤΟΙ εΙΖον εν ιδεόγραμμα «Hul Gil », το 
όπuίον ανταποκρίνεται εις την δρόγη\' τα('τψ·. 

Φρονούμεν δτι οί άνωτέρω συγγραφε ί; . ίσως εκ τυπογραφικης άβλεΨίας, άνα
φέρnυ\' δτι τ<1 ο;τ:ιον ητο '1δη γνωστΩ\' το .5000 π.Χ., ένφ το κράτος των Σουμερίων 

Ι1χιιασε ;τ:ερι την ;)ην π.χ. Ζιl.ιετηρίδα. ητσι .:.,uoo ετη άπο της σ11μερον περίπου, τό. δε 

εύρεθέ\'rα γραπ.τ.α μνημεια άνάγονται είς τ ι', τ έ λος της 3ης π.χ. χιλιετηρίδος. 
Δια τα ;τερι αφεψήματος αύτης άναcμρι)μενυ. ;ταρ' Όμήρύ) οί εν λόγΟ) συγγρα

φεί; ;τροφανι-ο; έννοούν τΩ νη;π. νΟέ;, δ;τει~} δεν αναφέρεται εις Τ11ν 'Οδύσσειαν ώς 

άφέ.ψημα. 

corded Ηίstοσ. Ααι . ]ourn . οΙ Pl.ιarl1lac)' ]26, 1954, της χιJ)ρας τό)ν Βαβυλωνίων (ΆσσυροβαβυλωνιCl."ον 
σ . ί6·84). >:"άtσς. o;rEQ το 607;τ. Χ. ύ,τετάγη ύπο ΤΙ;)ι' Περ

Το. πλείπτα τσί'Ηι)ν φαίνεται σ η έγριίφησαν ;τερΙ. το "ύ)ν). 

17ΟΟ π.Χ, tl\·o. σμως και παλαιότεροΙ'. 1 Η .]. .-\SLINGER - \\7. F. TO~tPKIKS, The Traffic 
ΤΟ έι' λι',Ι.φ πινακίδων, περιλαμβάνον σημαnι"ο\, ϊα );'arcotics, Ne\v York 1953, σ.1, 

σ.ριf)μΟν συνταγώl', αί όποίαι σUΙ'ελέγψιαl' (1/ΤΟ Σουμέ· 2 NEDI:'>I NUR EVCIJIί, Opium Production and 
QΙOI' ίατρόl. , άναφέρεtαι σΗ έγράφη περι το τέλος τής ControI, Alll. ]ourn. οΙ Pharmacy 126, 1954, σ. 43. 
3ης π.Χ . χιλιετηρίδος. 3 C . Ε. TERRY, The Opinm Prob1elll, New York 
Άπο τοϋ 2225 π.Χ, οί Σ'Ηιμέρι()ι σ.ιτετέλεσαν τμημα 1928 , σ . 54. 
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Δια 1:α {JJTQ τού E\."CIM: αναφερόμενα « πε(>ι δηλητηριώδους μ11κωνος, πλ11ρους 
{}αναrηφόρoυ ϋ;τνου» βλέ;τε κεφάλαιον « Νηπενθές ». 

ΊΙ Μήκων, οί Βαβυλώνιοι και οί Άσσύριοι. 

Ό πρώως δστι.; ά.ναφέρει την χρησιν τού όπίου :ιαρα τοϊς Άσσυρίοις είναι ό 
άρχαιολόγος REGI:\'ALD C. ΤΗΟΜΡSΟ:-.τ ι. Ούτος δεν (ιμωιβάλλει Ωτι τουτο 1]ΤΟ γνωστον 
εις αΊ.Jτους κατα τον ίον π.Χ. αιώνα και ύποστηρίζει δη τούτο απεδίδεω δια. της ό"ο

μασίας «Hul Gil » και ούχί, (~ς προγενεστέρως ενομίζετο, δια της όνομασίας «Stiuk 
Cucunιber » (=δυσώδης αγγουριά). 

την αποψίν του ταύτην ενισχύει με το υ.κόλουθον χωρίον τού πινακιδίου με σφη
νοειδη γραφήν: « 'ΕνωρΊς την πρωίαν γραϊαι, αγόρια xu.l κορίτσια συλλέγουν τον ό;ιο" 
άποξέοντες τουτον ά;ιο τας έντομας (τών κωδιών της μ11ΚΙ')νος) με μικρον σιδηρούν λε
πίδιον καΊ το;ιο{)ετουν αύτον εντος πηλίνου δοχείου », σχολιάζων δε προσθέτει δτι 
«φαίνεται δτι τίJrοτε δεν μετεβλήθη εις τον τρό;ιον συλλογης τού όπίου». 

Ό GLE~Ν SONKEDECKER 2 άναφέρει δτι το « Η ιιΙ Gil» απαντι! εις προγενέ
στερα πινακίδια των Σουμερίων, της 4ης π.χ. χιλιετηρίδος χαι μεταφραζόμενον έσ11

μαινε φυτΌν χαράς, ενψ ό RAl"M0.:--:lD Ρ. DOl'GHERTy 3 φρονεϊ: δτι τούτοητο 
το δπιον. 

Ό TERRY 4 αναφέρει επίσης ί1\ν αύτην πληροφορία\' του THOIl1PSO:\" ώ; και δτι 
εις το Ass)'rian Herbal αναφέρεται ή όνομασία Arat. Pa. Pa., 1~1 όποία κατα. τον 
THOMPSON είναι ή άσσυριακη όνομασία τού ό;τοϋ της μ11χωνος καΊ σημειοϊ δτι :τι
-&ανώς εκ ταύτης ή Ετυμολογία τού ΡaΡa"eΓ. 

Ή l~εα της Άνατολης Nisaba συχνότατα έμφανίζεται είς Άσσυρίαν και Bα~υ
λωνίαν φέρουσα μ11χωνας φυομένας Εκ τών ωμων τψ, χαία δε Τ ')\1 Κα-&ηγητην 
ΜΑΡΙΝΑΤΟΝ 5 11 -θε6της αϋιη έπέζησε μέχρι Τ1]ς αΡΖα'ίκης f. :TOX1'i; ε:τι BOΙUHι%ών πίθων· 

Ή Μήκων και οί Πέρσαι. 

Ό NELI GAY G αναφέρει δτι « δεν ϊ.ρειάζετuι μεγύλη φαντασία δια. να ύποτεθη δτι 
άκόμη κατα τι]ν εJίOχy]ν τών Σουμερ ίων 11 τίϊΥ\' :το(;n(l)ν ΒCJ.βυλωνίων !.ιερι%ο'ι άπΩ ταυς 
γείτονάς των, οί ό:τοϊ:οι εζων είς τΊΙν μελλΟI'Τι%1]1' %uτoι%ίαν τϊι"ΥI' Π εοσ(-;-n, επληροφΟΡ11

1 Οί Ι3αβυ1.ώνι.οι άνέ:ι τυξαν μεγ(ίλον πολιτισμόν. 
όπως έμφαίνΕτω ά:το τα άρχαιότατα μνημείά των, 
(πρβλ. Α . TSCHIRCH, εά .. 1933, Ι/ΠΙ, σ.1190). Είr.όνα 
τού πολιτισμου τ ούrου παρέχει ή είς τήν νεοασσυρωκ;) ι' 
περίοδον άν11κουσα βιβλιοθΙ1κη του Kujundscbik, 1') 

όποία άποτελείται απο ύπερ τα 22.000 πινακίδια έξ 
άργίλλ,,\Ι, {Cl όπuία πιι ()ηλ{},,\, εξ ,iyaozaIf<l,y γενομένων 
ύπο του LAYARD και άπόκεινται είς το Βρεττανικον 
Μουσείον. Πρόκειται περί της ασσυριακης Βιβλιο-δήκης 
του βασιλέ(;)ς Σαρδαναπάλου (Asch urbanipaJ, 668
626 π.Χ.), σστις τήν κατήρτισεν είς τήν εδραν του, τήν 
Νινευι. Ταύτα έμελέτησεν ό REGINALD C . THOMPSON, 
Assyrjan H erbal, London 1924, σ. 46, 251, 261 καί 
269, οπωςδε ουτος βεβαιώνει. εΙναι αντίγραφα παλαιο
τέρω\' κειμένων, συνάγω\' τουτο έκ της όμοιότητος προς 

ίιιrριzι', :τινΙΙΖίδω εί'ljEθfν τα είς ASflur και Ζρ"ναϊ.ο

γαι>με\'ΙΙ αίι;ιι· ιίς τινllς έ,·ωσί τερο \·. Είς κατάλογον 115 
τι;)ν σιινηθέστε()ον ά"αφεQuμένω\' φυ τικ (ϊ)\' φαρμάκων 

τό ΟπιΟ\ ' ΙlνoφέρFτIH 42 φΟQΙ.ίc , τοί,{) , ο:τερ του προσ
δίδει τή" 33ην -θ~o ιν δσον άφοΡιΊ εις τήν συχνόιητα 

της μνείας . 

2 G LENN SO""EDECKER, Emergence of tbe Con
cept οί Opiate Addiction, ]. Mondial de Pharmacie, 
3,1962,277. 

3 	Πρβλ. έν CHARLES Ε. TERRY, ε. α. σ.5! και 

G. 	SONNEDECKER, ε.α. 

4 C. Ε. TERRY, ε.α. σ. 54. 
5 Παραδόσεις Κα-δηγητοίί ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ,·Η Κρητο

μυκηναϊκή θΡ1]οκείσ, ]948, σ. 84 - 85. 
6 Πρβλ . C. Ε. TERRY, ε. a. ο. 54. 
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itησαν δι' ε" τόσον κωα;τληκτιχον φά.ρμακον, ώς ητο το ο;ιιον δι' αύτούς. ΕΙναι πλέον 
η πιθ'ανο\' δτι οί αΡi.αίοι Πέρσαι παρέλαβον τούτο απο την Άσσυρίαν η απο την Βα
βυλωνία\', δ;ιως αχριβcί)ς απέκτησαν χαι μέγα μέρος τού πολιτισμου των δια της κατα
κη1σεως των χρατων αυτ.ων. 'Εν τούωις μόλις κωά τον 60\' π.Χ. αίώνα αναφέρεται το
" " π ' ,οπιον εις τι ερσικο" χειμενον». 

Ί--Ι ;ωλί.ιέΡΥεια τιϊς μ11κωνος πάντως είναι π()λ-υ παλαιά, εZρησιμω:oιll-θη δε αντι 
της ονομασία.; ο;ιιον 1') ονομασία {)ηριcι.X1Ί (ιualide11 il afinUlll) ι. 

Ή Μήκων και οί ΈβραΙοι. 

Οί Έβραίοι cJ)':: λαος της πεΡΙΟΖης, ει; Τ1Ίν ό;rοίαν 11 μ11κων xal ό οπός της ησαν 

ηδη α;το τη; αΡi.ωότ:ητος γνωπτά., δεν ητο δυνατον να μη εγνώριζο\' την χρησίν των. 
Δια τα φυτα της :τεΡΙΟϊ..Υlς εγένοντο διάφοροι χατά καιρους μελέται. Ταύτα περι

λαμβάνονται εις ώρισμένα βιβλία της Βίβλ()υ, ίδιιι.ιτέρως δε εις το Ταλμούδ. . 
Ό Έλβετος Κα{}ηγητης MARTI 2 μΕλετήσα; ταύτα διαπιστώνει δτι μεταξυ αύτων 

περιλαμβάνεται χαι το Papavel' sOll1lliferlll1l 1] setigeΓlll1l (σπέρματα και ελαιον). 

Ό RαDLΕl" 3 (1900) αναφέρει διάφορα φυτα α.ττΟ την Βίβλον, εν 01ς και τ.Ο rosch 

(=κεφαλιι), το όποίον έρμηνεύει ώ; το" %αρ:το" (πΙ\ι χωδίαν) του Papaver setigerιlll1, 
ό όποΙ.ος %ατ' cι.ΙHo\, {]Το ή χολή, με ηΊν ό:τοία\', μεμειγμένην μετ' δξους, επότισαν τον 

Χριστον ε:τι του σταυρου οί Έβραίοι δια να ελαφρύ\'Ουν τας οδύνας τού itανάτου. 
Έ:τίσης 11 Άγγλις \VALKER 4 αναφέρει δτι 11 Ζολ11, 11 όποία :τροσετέ-θη είς το 

Όξος χαι :τροσεφέρ{)η εις τον Χριστον έπι τού σταυρου, η το ό οπΌς μ11χωνος της -υπνο
φόρου, έβρα'ίστι καλουμένης 1'Οs11. 

'Κτ! του {}έματος τούτου {)έλομεν ε:τανέλ{}ει εις ιδιαιτέραν μελέτη'\'. 

Iv. Η ΜΗΚΩΝ ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 

Προς συμ;ιλ11ρωσιν τοϋ δλου -θέματος {)ri :τρέπει να :τροσ{}έσωμεν δτι 11 μήκων 
και ώς φυτον %αι (ο; χωδία άπειχ.ονίζεται έ:τί.ση.:: χαι έπι διαφόρων νομισμάτων, έλλη

νικης 1i ρω!ια'ίχης ε:ΤΟi.Ίϊς. 
'Εχ. τούτων :ταραθέτομέν τινα, έξ ιον βεβαιοϊιται 11 Ζρησιμο:τοίησις ταύτης ώς 

συμβόλου διαφόρων {)εΟΤ11των [) (είχ. 52). 

ουτως εις ν6μισμα της ΆγΧύρας Φρυγίας 6 ('2 0; μ . χ. αίιον) 1Ί χωδία της μΨω)
νος εί%Oνί~εrαι μεταξυ δύο σταΖύων (εί%. 521)), 2:ΤΙ τη; ό;τισ{}ίας δψεως έτέρου νομί

σματο; έξ 'Εφέσου ί (ϊ9-81 μ,Χ.) είχ.ονίζεται 1Ί Όμόνοια %ρατουσα εις την δεξιάν δύο 
στάχυς μετα μήχω\'ος, έν<{'> εις την αριστερα" χρατει τΟ Χέρας της Άμαλ-θείας (είκ. 52δ). 

Εις νόμισμα τοϋ Μεταποντί.ου 8 εΙχ.ο"ίζεται ε;ιίσης ή μήχων μετά στάχυος 
(εΙκ. 52α). 

1 Πρβλ. εν Α. TSCHIRCH, Handbucl.ι der Pharma- βλέπε εις τό οίκείο" κεφάλαιο\'. 

kognosie πΙ/Ι, Leipzig 1923: σ. 647. 6 1\1 . Ο. BERNHARD, Pflanzenbilder auf griechi. 
2 Πρβλ. Α. TSCHIRCH, ε.ά. Ι/ΠΙ, 1933. σ. 1208. scben u. romiscben Munze\], Zuricb 1925, σ. 29, 
3 Πρβλ. ω'ιτό&ι σ· 1209. :τί\' . ΙΙΙ, είκ. 17. 
4 \VINIFRED V\'ALKER, The Plants of the Bible, 7 Αύιό{}ι είκ. 19. 

London 1959, σ. 88. 8 Αύτό{}ι είκ. 16. 
5 Λεπroμερείας ειτί του συμβολισμού της μήκωνος 
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Έπι της όπισSίας Όψεως ρωμα'ίκού νομίσματος 1 (8 1-96 μ.χ.), φέροντος επι της 
εμπροσf}εν Οψεως τιιν προτομ11ν της συζύγου του αύτοκράτορος ΔoμΙΤLανoϋ ώς Δήμη

τρος έστεφανωμένης με στάχυ;, απεικονίζονται τρεις κωδίαι μ11κωνος μετα δέσμης στα

χύων (εΙκ. 54γ). 

Έ;τι έτέρου νομίσματος 2 με Τ1\ν κεφαλην της 'Αθηνάς άπαντQ. και κωδία μή

κωνο; ιος συμπληρωματικον σύμβολον. E\'c9 ε.;τ:Ί Τ11ς ό.;τ:ισθίας οψεως τού νομίσματος 

εικονίζεται ό ί.;τ:ίάμενο; Π11γασος, ώς και ά.ργυροϋς στατιlρ της Κορίν{Jου. 

α β δΊ' 

νι ΗΜΕΤΕΡΑΙ ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣνΜΠ!ΞΡΑΣΜΑΤΑ 

Εις τα .;τ:ροηγούμενα κεφάλαια διεξ1]λ{)ομε\' διό. μακρών: 

α. Πά.ντα τα Εκ της κλcι.σσικης βι βλιο,/ρcι.q:ίας αφΟΡ<JΊντα εις την μήχωνα καΊ το 
oJtιo" ϊ.ωρία. 

β. 'Όσα εκ τών αρχαιολογικών εύρημάτων εϋρομεν Ότι εχουν σχέσιν προς ταυτα 

καΊ δ11 Όσον αφορQ. εις Τ11ν μήχωνα και το Ο;ΤΙΟ\,: 
1) παρα τοις 'Έλλησι καL 
2) JtagιX τοις λοιποίς λαοίς της Άνατολικης Μεσογείου. 

Συμπληρωματικο)ς ά.νεφέραμεν ό)σαύτω; τα της απεικονίσεως ταύτης εις νομίσματα. 

Σιωπός μας )Ίδη εΙναι 11 συγκριτωΊ μελέτη της ίστορίας της μ11κωνος και του 
ό:τίου εις την ζιrnιην ταύτην, επι τΏ βάσει τών :τuρατε{Jέντων στοιχείων. 

Δεν -θα ασχοJ.η{Jώμεν με την ίστορία\' αμq:οτέρων εις τους λοιπους εύρωπα'ίκους 

λαούς, άλλο); αναφέρομεν Ό,τι εΙναι εκ τη; βιβλΙΟ'{ραφίας γνωστόν, δτι δηλ. yl μήκων 11 
ί':τνοφόρος, και δ11 ή ποι%ιλία setig'enlll1, i'Ίτο γνωσΤ11 εις την Εύρό)πην απο της 2ας Jt.x. 
χιλιετηρίδος εξ αναγλύφων έ;τι Jtσσσαλοοι;ωδομϊι)\ι 3, φέρουσα μάλιστα, κατα του; 

\VALLNOFFER - ROTTAUSCH ER, τας χαραχτηριστι%υ.ς Jtgo; ληψιν του όπίου χαραγάς 4. 

Άντιθέτως, xa{J' ο. ύποστηρίζει ό HEER ά, δεν q'αί\'εται να Ι]ΤΟ έκει γνωστη ή χρησις 

μ{lΥ..ωνος και όπίου δι' 1Ίδονιστι%ους σκο:τού;, μάλλον δε εχρησιμοποιουντο τα σπέρ

ματα δια 111ν παρασκευην αρτιδίων και μηκωνελαίου, l1δη Όμως κατα την εποχην της 
αυτοκρατορίας εμφανίζονται καλλιέργεια ι της μ11κωΥος εις τους χήπους της Ρώμης. 

Είς τη 'ν 'Άπω Άνατολην 6 (Κίνα" και 'Ιαπωνίαν) ή μήκων φέρεται είσαχ{Jείσα 
τον 7 0ν _8 0ν μ.Χ. αιώνα, ένc9 είς 'Ινδίας, εις ας φέρεται μεταφερ-&είσα δια Περσίας και 

1 Μ. Ο . BERNHARD, ε.α. είΥ.. 18. der chinesischen Medizin, Stuttgart 1959, · σ. 75· 
2 Aύτό~ι είΥ.. 20. Ή ϋπαρξις χαραγών χρiιζει προσεκτικής μελέτης. 

3 Α. TSCHIRCH. ε.α. IIjI, 1912, σ. 569. 5 Πρβλ. Α. TSCHIRCH, ε.α. 

4 \Χ1'·ΑLLΝόFFΕR-RΟΤΤΑUSCΗΕR, Der goldene Scbatz 6 Α. TSCHIRCH, ε.α. ΠΙ/Ι, 1923, σ. 648. 
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Άραβίας πολυ βραδύτερον, ητο τΟ σπιον αγνωστον κατα τΟ 671-695 μ.Χ., ώς εκ της 
βιβλιογραφίας εμφαίνεται ι. 

Άνπ&έτως προς τα άνωτέρω ό BERG:MARCK 2, αγνωστον πό-θ-εν άρυσθεις τούτο, 
γράφει άνακριβώς κα{}' ή μας, οτι οί "Έλληνες απεκόμισαν την γνώσιν της παρασχευης 

του οπίuυ εξ 'Ινδιών κωα την διάρκειαν της εκεί εκστραrείας του Μ. Άλεξάν.δρου 
(40; - 3 0ς π.χ. αιών). 

Δια τας λοιπας ήπείρους δεν ύπάρχουν εκ τηζ προσιτης εις 1Ηιας βιβλιογραφίας 
μαρτυρίαι δ.φορα/σαι εις την εξάπλωσίν των. 

Κρίνοντες επι τη βάσει τών γενομένων παρατηΡ'lσεων, τόσον εκ της κλασσικης 
βιβλιογραφίας οσον και εκ τών άρχαιολογικων εύρημάτων, συνάγομεν τα έξης συμπε
ράσματα, Όσον αφoρ~ εις την μήκωνα και τ() οπιον καrα την αρχαιότητα μέχρι και του 
1ου μ.χ. αίωνος. 

1. ETYMOΛOΓlA ΚΑΙ ΛΑΤΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑΙ 

Α. Μή κωνκαι δωριστι Μάκων, '1. Ή ετυμολογία. τούτων δεν εΤναι επαρκως 
γνωστή. 

Εις το Μέγα Έτυμολογικον 3 αναφέρεται ,tι17κω1' 17 βοτά1'η παρα το μl7κός εσιιl', 
έτυμολογία κα{}' ήμας λίαν εξεζητημένη. 

Kαrα τον Ν ίκανδρον 4 μ17κωl' ει'ρηrαι παρα το ,Il1J ΚΟ 1 'είl', φ εστί /0) εl'εργείν και 
περαιτέρω 5 δτι ετυμολογούσι την ,1l17κω1'α ψοι r1)1 ' ,u1) άΚΟ1ιε ίι ι , ώς εί'ρηωι μηδ' ενεργείl' 
ποιούσαν. 

Κατα τον FRISK 6 ή ρίζα της εχει σλαυ'ί%ην η γερμανικην προέλευσιν. Οϋτω ρω
σιστι ονομάζεται mako κα.ι γερμανιοτι lllagO. Ή κατάληξις κατα το βλήχων (τύπος 
Chantraine 102). 

Β. 1\1 11 κ ώ ν ι Ο ν (λαr. MeconiLll1l, l\lecouenm). Έκ της μήκωνος ώς εκ ταύτης 
δι' εκθλίψεως η εκχυλίσεως προερχόμενο\'. 

Γ. Papaver και παλαιότερον Papaner. Ή λέξις απαντ~ κυρίως εις τους Λατί
νους συγγραφείς (Κάτωνα, Πλίνιον, Κέλσον %.α.). 

Δεν απαντq.. εις τους πρoγ~νεστέρoυς 'Έλληνας συγγραφείς , ανίι{}έίως απαντ<! 
εις τ()ν Διοσ%ουρίδην και τους νεωτέρους <!)ς λατινΙ%'!1 ονομασία της μψ'{{Ωνος. 

υ THOMPSON 7 αναφέρει δτι προέΡΧΕΤαι ε% της εΙς τΟ Assyrian Herbal απαντώ· 
σης ασσυριακης ονομασίας του οπου της μήχωνος Arat. Pa. Pa. Δεν συνηγορεί δμως 

ύπερ της εκδοχης ταύτης ή μη ϋ:ταρξις συνεχείας, της ονομασίας μη απαντώσης εις 
τα μετέπειτα γραπτα μνημεία, ώς και το δ τι 11 ονομασία Arat. Pa. Pa. αναφέρεται εις 
τον οπον και ούχι εις το φυτόν. 

Δ. ~O π ι ον. ΊΙ λέξις απαντq.. το πρωroν εις τα συγγράμματα του 1ου μ.χ. αι

1 Α. TSCHIRCH, ε. ά. . ΠΙ/Ι, 1923, σ. 647. 5 Αι>tόftι 444. 
2 Μ. BERGMARCK, Lust und Leiden durch Dro· 6 H]ALMAR FRISK, Griecbisches Etymologiscbes 

gen, Stuttgart 1958, σ. 48 , YVorterbuch, ΙΙ, Heidelberg 1963, σ. 255. Πρβλ ; καί 
3 ΜΕΓΑ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ 583,58. Α. CARNOY, Dictionnaire etymologique des noms 
4 ΣΧΟΛΙΑ εΙς ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ Άλεξ. στ. 433 πρβ. RE 2 grecs de plantes, Louyain 1959, σ . 172. 

Χν, 1932, στ. 2434. 7 Πρβλ . σ. 131 της παρούσης μελέτης. 
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ώνος και προφανως είναι ΟΡ&ll ή α:τοψις, %α{}' 11ν προέρχεται ε% Γης έλληνικης λέξεως 

Ο π ό ς , με tεφέρ{}η δε αντιστοίχως εις τllν λατινικην ό); Opin1l1. 

Οϋtως ό.ναφέρ εται παρα Πλινίcρ και εφεξής, ύπο Τ1)ν ονομασίαν δε ταύι:ην ύ." ευ
ρέ&η και ε ις τον ιατρικΌν κοπτικαν πάπυρον τού CHASSIN"AT (πρβλ. σ. 129). 

Άνπ&έτως ή αιοαφερομένη ύπο τού Γαληνοϊ! εκδΟΧΙ1 της Κuία τον Φίλωνα ε τυ
μολογήσεως εκ τού αρ{}ρου ό και της λέξεως πίον (;ιρβλ. σ. 86) εινuι κατα την 1,\"6)

μην μας λίαν εξεζητη μένη. 

'Α φ ι ό ν ι εχ. Τ01, περσικού afίΙ1LΙ111=υπνος. 

Ά φ ι Ο ν Ο π α π α Ρ ο ύ ν α, ή, εξ ης το ό.φιόνι (σ;τιο\') παJταρούνα. 
ι\ ι π λ η π α π α Ρ ο ύ ν α λόγCΡ των πολλωτλων πετάλων, εν συγκρίσει προς T11" 

ροιάδα. 

Κ ω δ ι α εκ τοϋ ειδους τού %αρ;τοϋ τοϋ φυίΟϋ, δστις ονομάζεται βοτανω))ς 
κ ω δ ία . 

Μ ά % Ο ς (Μακεδονία, Μ. Άσία κ.α.) ε% 101:' δωρι%οϋ μ <ί % ω ν. 
Π α π α Ρ ο l' ν α η Π α π π α Ρ ο ϋ ν α η Π α π α Ρ ο ύ ν τ α, πι{}ανως εκ παρα

φ{}ορας της λαtινικης ονομασίας τ()ύ φυτού (Papayer). 

'Ύ π ν Ο ς και υ π ν ο, ώ; εκ τού δη προχαλει υ.-ι"ο\,. 
Φ ι ό Ρ ι εκ τού ίωλιχοϋ fίοre=αν{}ος. 

Φ ρ α γ κ ο π α π α Ρ ο ύ ν α (Λεχαινα) ονομυζομένη, ουίω προς διάκρισιν απο της 
ω'αγενούς (Μ. ροιάδος). 

Χ α σ κ ά σ ι (Κύπρος), λα·ίκη ονομασία τοϋ ο:τίου εκ τού τουφωωϋ l1ash-has)l. 

2. ΠΡΩΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΜΗΚΩΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ 

Πολλαι μαρτυρίαι προκύπτουν, εξ δσων εξετέf3ησαν, εξ γ)ν διωτιστούται δτι 11 μιΊ
κων και 11 εκ ταύτης ληψις τού οπίου ητο γ νωσ πΊ ει; διαφόρους ;ιεριοχας μεταξι της' 
2 ας και της 1ης π.Χ χιλιετηρίδος. 

α. Κρήτη. Το εις Γάζι ανευρεf3εν υ;ιο τοϋ Κω9ηγηΤΟύ ΜΑραΛΤΟΥ ειδώλιον της 

Μ ινωικης {}εας (;τρβλ. σ. 90) με ύψωμένcι.ς τα; χείρας , ε ις δ αυτη φέρει επι της κεφα
λης τρεις κωδίας μή%ωνος της ύπνοφόρου , ύ~o μορφ11ν περονό)\ο και τ() όποιον (;)\,0

μάσf3η {,πο του ιδίου « {) εα της !-ηΊχωνΟζ , έπ(;nυμος τίi)\ι ίαμάτων » ι . 

Τούτο μελείη{) εν ύπο 1.01' έτ έο ου εξ 1Ίμών (;τρβλ. σ. 91) δΙΕ;τιστώf3η δη παρου
σίαζε ε:τι Τ 0110 %ωδιων τας τυπ ιΧάς, %ατα%ΟQίιφως δ ιη χο{' σας , ϊ. αραγας TCι.ς :τρος l.ij1j'lI' 

τού οπίου γινομένας, εντος δε τούτων μάλιστ.α διαχρίνεται βαf3ύϊ.ρους ΖρωσΤΙΚ11, άnα
ποκρινομένη προς το εξ α'\)τό)ν εκρέον και με τ έ:τειτα ξηραινόμενον σπιον, 

Ι Κατά τον υφηγηΤ;lν κ. Γ. ΠΟΥΡΝΑΡΟΠΟΥΛΟΝ δέον 
αυτη νά ονομάζεται • () ε α τ ώ ν κ ω δ ι ώ ν >0 ώς φέ
ρουσα κωδίας και ούχι '{)εα της Μήκωνος'. 

'Εαν πρόκειται να παραδεΧ!}ι)Jμε,· τήν όνσμαπίαν 
<!}εα τών κωδιών., θα επρεπεν ή ονομασία να συμπλη
ρω% <Θεα τών κωδιών της Μήκωνος', δο!}έντος ση ή 
κ ω δ ία εΤναι είδος καρπού απαντώηος είς πλείονα 
φυτα και ούχι μόνοι' είς την μήκωνα. Φρονουμεν σμως 
στι, παρά την κυριολεξίαν της δευτέρας ταύτης σνομα

σίας. ή υπό τού Καθηγητού MAPINATOY καθιεΡΙ'1{)εϊ

σα εΙναι σύμφωνος :τ. ρΟς την ύπο τών αρχαίων κεψέγωl' 

χρησιμΟ:ΤΟΙΟl'μένη ". 
ου!ι;); σί άρl.αΤΩΙ συγγραφείς α,οαφέρουν στι '1 Δη

μ1Ίτηρ εφερεν εΙς χεΤρας δράγματα και μάκωl·ας ... 

(πρβλ. σ. 84 της παρούσης μελέτης), ενφ είς την πραγμα
τικότητα ή {)εα δε,· κρατεί μήκωνας όλοκλήρους, άλλα 

κωδίας ταύτης. 
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'Εκ της Όλης :ταρασr;άσεως εμφανίζεται ή σημασία ην σ.πέδιδον οί μινωικοι εις 
την μήχωνα, την ό:τοίαν πρέ:cει να χατατάξωμεν μεταξυ των ίερων των φυτω\', εμφανί

ζοντες την νέα ν μορφ1l-ν της {Ί'εα.ς ταύτης %οσμουμf.νην δια .των κωδιων της, δεν 'θα ητο 
δε εσφαλμένον να παραδΖϊ.:&Gψεν δτι 11 Ζρησις τοϋ οπίου πρέπει ν(1. είναι πολυ παλαιο
τέρα της περιόδου ταύτης (ΥΜ ΙΙΙ Ζρόνοι). 

'Επίσης εκ τη; :τυξίδο; τη; ΠαZυcί.μ~ιoυ (=Π αΖεια; "Α μιιου) '1 ερωτέ.τρας (βΙ 
σ. 94) δύναται να συ\'αΖ19ϋ το συμ:τέρυσμα της ίερότητος του φυτοϋ' 'ίσως 1Ί πυξις 

να εχρησίμευε προ; εν'θ'εσιν του ο;τίου η ό:τιού;ι,ου σχ-ευάσματος. 

β. Κύπρος. Κατα Τ11ν αΙΙΤ11ν περίπου έπο;υlν, :τερι το τέλος τη; περιόδου τοϋ 
χαλκοϋ, εμφανίζονται τα κωδιόσχημα αγγεία τα εύρε19έντα εις Αίγυπτον κυπριακης 
προελεύσεως, τα όποϊα ~μελεΤ1Ί19ησαν ύπο τοϋ l\lERRILLEES (Ι)λ. σ. 95-~Jϊ) χ-αι τα 

όποϊα, κατα την γ\'ό)μην του - προς 11ν χ-αι 11μείς συμφωνοϋμεν-, πρέπει να 11σαν αγγεία 

χρησιμωτοιούμενα :τρος εν{}εσιν ο;ιιούΖων η μψω)\'ούχων σκευυσμcί.των. 

ΆντίσΤΟΙΖα αγγεία ανευρέ-Οησα': ει; Κύ:τρον σ.ν11κοντα εις 111ν Ύστεροκυπριαχην Ι 
περίοδον (1600-1400 :τ . χ.), ατι\'α δημοσιεύονται ενταϋ{}α. 

'Άρα το σπιο\, και ή μψωη ησαν γ\'ωστα εις Κύπρο\' τούλάl.ιστον κατα Τ11ν πε

Qίοδον ταύτην (πρ βλ, χcι.L κεφcί.λαιoν (. Τρ6:τος λήψεως του οπίου » ), 
γ. Μυκηναι. Έ μφανίζετα ι ε\'ταϋ{J α 1Ί ~I1Ίκω\' εις τον σφραγιδοδωπ. ·ω.LOν τα)\, 1\1 υ

κηνών της αt'ίης :τερί;του ε;ΤΟΖης. Ει; τοι'το\' ή κα{}ημένη 'θεα κρατεί τρείς έ.:τίσης κω· 

οίας μήκω"ος. 

Εις την αυτΙ1ν :τεΡΙΟχ1jν υ.yευρέι~ησαν :τερόναι (16 0ς πΧ. αιιο\'), φέρουσαι κεcpα

λην κωδιόσχημον. 'Εκ τούτων 1Ί μία~ εύρεΟείσα έντος τοι, ΙΙΙ τάφου της ακρο;ιόλεως 
των Μυχη,,(ον, εΖει μέγα μηκος !Ι11 δι xuιoλoγoϋν την Ζρησίν τη; ώς περόνης έσ{}ήτων 
11 κόμης. 

Έπι τοϋ σημείου τού ιοι; Μλο μ εν έ :τανέ!.Ό ε ι εις το κεφάλαιον « Τρό;τος λ{lψεως 

τού ό.:τίου κατα ηΊ\' αρχαιότητα,>. 

Άνάλογος ;τερόνη της αυτης ;τεριόδου cJ.\'ευρέ'θη εις Βαφειο Λακωνίας. Άμφότε
ρω φέρουν κατακορύφου; Ζαραγά.ς, αναλ6γου; ;ιρος τας τοϋ ειδωλίου της ΚΡ1Ίτης. 

Σημειοϋμεν τέλος Τ1~1\' υ;τ.αρξι\' :τερ ιιλ:ττω\' φερόντων Ί.ο ρ αγάς, τα ό:τοία χα19' 11μδ.ς 
εΙναι κωδιόσΖημα. 

Έξ δλων tG)" ανωr;έρω εύρημάτω\' συμ.:τεραίνεται δτι και δια την ;τεριοχην ταύ
την ή μήκων είχε\' ιδιαιτέραν σημασ ία\', ητα δε γνωστη 11 δια χαράξεως λήψις ΤΟιl ο:τοϋ 
της τουλάΖιστον 6.:το τοϋ 16 0υ ;τ.χ . αιώνος. 

δ. Αϊγυπτος. Κατά. τινα; ό ο,τος της ~ι11κωνoς αναφέρεται ηδη εις τον πάπυροΙ' 
τοϋ EBERS (1500 ;τ.χ.). 

Ώς εν σ. 127 ανεφέρ&η, ή μήχων εισήΖ-θ-η εις Αϊγυπτον έξ Άνατολης, 11 ;τε
ρίοδος δε της είσαγωγης της φέρεται συμπίπτουσα με εκείνην, κα{}' ψι αυτη εμφανίζε
ται είς Κύπρον. 

Οϋτω κατα τον MERRILLEES (πρβλ. σ. 95) και τον GABRA (πρβλ. σ. 97) ηδη απο 
της χνιιι Δυναστείας (1580-1090 πΧ.) το οπιον καΙ τα σκευάσματα της μήκωνος, 

αρχικώς εισαγόμενα εξωΩ εν, ησαν εις Α 'ίγυπτον γνωστά. Ένώτια καΙ περίαπτα εύρωη
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σαν εις διαφόρους περιοχας ίωι έf.A:jJανίζΟΊ;ν κρεμάμενα άνίLi~είμενα (σ. 128) κωδιό
σχημα, τινα μάλιστα τούτων φέQου'ν τας τυπικας καθέτους χαραγάς. Μεταγενεστέρως το 

οπιον έχρησιμΟΠΟΙ11-θη ευρύτατα εις Αι:γυπτον, εν'θ-α ή μΙ1κων έχαλλιεργεϊτο ευρέως. 

ε. Σουμερία. 'Ως αρχαιοτέρα 'ίσως περl την μήκωνα μαρτυρία δύναται να -θεωρηθύ 
11 εις πινακίδιον εξ αργίλλου αναγραφη τού τρόπου Ι..11ψεως τού ό:τίου (πρβλ. σ. 129). 

Κατά τινας συγγραφείς (πρ Ρλ . σ. 130) 11 μ{IΖων αναφέρεται ~); καλλιεργουμέ\'η 

εκεί 5.000 ετη π.χ., ~)ς προΧύπτει έ% r(j)\' εύρε'θ-έντων ;τινακιδίων. 

Πρoδ1lλως ο-δτοι έκ JCαραδρομης φέρουν T11''' χρονολογία\' ταύτην αντι της πρα
γματικη :; 3.000 ;τ.Χ., τών 5.000 {':τολογιζομένων ιJ.:τo σήμερον, δο'θέντος δτι τα αο

χαιότερα είJρε1~έντα γρα;ττα μνημεία των Σουμερίων ανά.γονται εις τα τέλο; τη:; 
3ης π.χ. χιλιετηρίδος. 

* 

Έκ r(j) " ιJ.νωτ έρ (ι) εχτε'θ-έντων ;τροκύ;ττει δτι 11 υ.Ρϊ..αιοτ έρα μαρτυρ ία δια 1l1ν καλ

λιέργεια" της [ιJlί@νo ; %0.1 τιlν εκ ταύτης λη111ιν τού όπίου ;τρέπε ι να ει"αι Εκείνη τ{ο" 
Σουμερίων, ό:τ6-θεν ;τρ οφα,ι(ϊ):; διεΜ3η 6φ' ένο; μεν εις ΑΊ>ι'υ:τΊον και Περσίαν. 

(lφ' έι:έρ ου δε εις 1{ύ;ΤQον, 1\Ρ11την και 1Ί;τεΙQωτι%ιΊν Έλλά.δα δια. T<J)\' :Ξ- ιι:τορικων στό

λων, οί ό;τόίοι διέσι.ιζον τας -θαλάσσα:; τ.η:; ΠFριο;ι,η :;. 

EΙνuι αλλωστε γνωστΌν δ τι cΊ.:τ() Τ1Ί\ ' 3Ψ' :τ.Χ ;ι,ιλιετη ρ ίδα ύπϊΊ Ρϊ..ον σΖέσει:; των 
Σουμερίων χαL μετέ;τειΤα των Άσσυρίων μ ε Τ11\' Κύπρον 1. Στεναι 1~1σαν επίσης κατα 

1l1ν αυτην J1ερίοδον αί σΖέσει:; τη:; Κύ;rρου ~ιετc'ι τϊις ΚΡ11τη; . 
Περαιτέρω χυ.τα Τ11ν 2αν π.χ. Ζιλιετηρίδα στενόταται ύπηρξαν αί σχέσεις Άλασία; 

Κύ:τρου, ΚΡ11της, :Μυ%ψ'αίων και Φαρω;). ΚΡ1'μη %(( ι Κύπρο; l]σα "l' οί %όμβοι συγίωι
νωνιων μεταξυ Ευρό);της, Άσίας Λαι Άφρι%ης. 

'Ως ε% τούroυ φαίνεται <J); ;ΤΙlJανcJΗατον τα έν τύ βιβλιογραφίΓ;' ι!.ναφερό με\'ον δ τι 
11 άρχι%η χώρα προελεύσεως τΥlς μ11κωνος {,;τηρξεν ή Μ. 'Ασία και δ1~1 ή πεΡΙΟΖιΊ τού 

Πόντου, έξ 11ς έξη;τλώϋη JCερuιτέρω JίΡOς τΟ.ς λοι;τας J1ροανο.φερ'θείσας περιοι.άς . 
Elνuι αλλωστε γνωστον δτι εις Τ1]ν Κολχίδα, ει'Jρισ%ομέ"Ψ ει:; τη" :τεΡΙΟΖην ταύ

την, και δη ει:; τον %11:ί()ν της <Εκάτης, <J); αναφέρεται εις τα. ΆργO"l'ω'ίl%ά (πρβλ. σ. 81): 
έκαλλιεργείτο μεταξι' αλλων φυτων και ή μ11%ύ)'\'. 

3. ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΕΞΑΠΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΜΗΚΩΝΟΣ 

Πλην τc-oν J1εΡΙΟϊ,(i)ν τας ό:ΤOίCΙς έμνημο"εύσαμεν, ή μ11κων φέρεται έξαπλωϋεϊσα 
\' "Ι l' "Ί J /

και εις ΠΟΛr,ας αΜω.ς Jίερ ιοχας . 

VΗδη απο του i)OU π-Χ. αίώνος αρχοντCΙ.L το. πρωτα γραπτα έλληνικα μνημεία. 

α. Πελοπόννησος. 

'Εκ των αρχαιοτέρων συγγραφέων ό Ήσίοδος αναφέρει την πόλιν ταύτης 1\1:η
κώνην, ή όΠοtα άκολού'θ-ως μετωνομάσθη εις Σικυώνα. Κατα τους σχολιαστάς του 
ωνομάσ'θ-η ουτω (πρβλ. σ. 81) λόγο,;> r(j)v έκεί γινομένων καλλιεργειών μήκωνος η 

κατ' αλλους διότι έκεί ή Δημ11τηρ κατα πρωτον ε-δρε τον της μ11%ωνος καρ;τόν. 

1 S. SP\lRIDAKJS, Α Brief Hi s tory οί Cyprus, 1963, σ. 8, 9. 
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Ώρισμένοι αναφέρουν δτι τα σπέρματα ταύτης μετεφέρ{J11σαν εκ των στεππων 
της Άσίας και δ11 εκ της εν Μ. Άrrίq Jtόλεως Σινώπης παρα τον Πόντον και εχαλλιερ

γή{Jησαν εις 111ν πεΡΙΟΖην της Σικυώνας. 

Ό Κα&ηγητης ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ αναφέρει προσέτι την υπαρξιν εντοπίας παραδόσεως) 
κα'θ' ην τας μψω}να; εδωσεν CΙ:υΤOΠΡOσώπως εις την πόλιν 11 Δη~ι11τηρ. 

'Άγαλμα Τ'ης 'Αφροδίτη:; εν τϋ ;τόλει ταύτυ εμφcι.νί.ζει Τ1τν -θεαν κρατούσαν εις 

μεν την μίαν ι..είρα μηλον, εις δε Τ11'ν έτέραν μΙ1κωνα (Jtρβλ. σ. 87). 

'Εξ ολων των ανωτrρω δύναται να συμπεράνl1 τις δτι 'ίσως ε-Ι'στα'θεϊ ή ετυμολο
γία της πόλεως εχ. της μ11κωνος. 

'Ιδιαιτέραν εξαρσιν παρουσίασεν ή έξάJtλωσις της μ11χ.ωνος εις άλόκληρον την 

περωΖην της Κορίν{Jου, ενθα, ώς 11δη Jtροελέχ{Jη, ίδίςΙ εις το ίερον της Σολυγείας 
(Γαλατάχι) ιωι. το της Διιμητρο; και Περσεφόνης, άνευρέitησαν Π11λιναι απομιμήσεις 

κωδιο)ν μήχ.ωνο;, ειδώλια itεαινων φερουσών χοσμ11ματα κωδιόσχημα ΎΊ και χ.ρατούντα 

κωδί.αν, αντικεί!ιενα εκ π. οικίλης υλης %ωδιόσχημα (περόναι, αγγεία %.6.) εις σημαν

τιχΟν μάλιστα αριitμόν. 

Άνάλογα κωδ ιόσχημα 6.ντικείμΕ\'α ανευρέ"θησαν εις ιΟ ίερο" τού Παλαίμονος, 

ώς και περcJ\'UΙ με κωδ ι6σϊ.ημον κεφαλ11\' εκ π. οικίλης ϋλης, ό)ρισμέναι μάλισω τούτων 

(εΙ. κ. 14) εμφανίζουν χαραγας αντιστο ιι..{)ύσας ;τρ()ς τας δια Τ11ν εκ της μ11κωνος ληψιν 

τού ό:τίου γινομένα;, ε\,(τ) σιδηραί ;τερόναι. ώς αί εν σ. 114 περιγραφεϊσαι, ανευρέ'&η

σαν εις όλόκληρον Τ 11"11 πεΡΙΟΧ11ν α:το της Περαι..ώρας μέχρι της Σιχυωνος. 

100uΠάντα το. 6.νωτέρω χρονολογού\'ται α:το τού 80U π.χ. μέχρι και τού μ.χ 
αιώνος. 

Ί-Ι εξ6.πλωσις αϋτη χ.αταδειχ.νύει Οτι ή μψ-:ων εχαιρε μεγάλης εκτιμήσεως, δι' δ 
και προσεφέρο\,Τ{) όμοιώματα τη ; χωδία:; της ύ:το μορφην αφιερωμάτων 11 περιάJtτων, 
ή δε -BεCΊ. - μ11τηρ ( Γαλατά.κι) :ταρίσταται φέρουσα π.ρο αύτης δια χ.ωδιω\' χεχοσμημένον 

περίαπτον, ο;τερ έξη\,ηατο εκ τοίΊ λαιμ{)ϊ, δίκην « φυλαχτού » ' χάνδρα αναλόγου σΧ11
ματος ;τρός τι\'α τιον ανωτέρω αφιερωμά.των (εΙκ. 02) εχρησίμευε ;τι-&ανω:; προς τον 
αί,Τ()ν σ/{οπ(),\,. 

ΚωδιόσΖη μυ (J.Υγεία 6.:ταντωνται ει:; είιρεϊαν χλί μαχα , τCΊ. όJtοϊα :τροφανως-κα'ι 

ε;τ. ι τούτου συμφω\'οιψε\' με τον l\IEl<. Ki LLEES-{)Cx. εχρησιμ.ο;τοιο\ι\'το διό. Τ11ν διά&εσιν 
τό)\' ό:ΤΙΟ{'Ζω\, %αι μηχ.ωνούχων χατεργασμάτων. 

cH 6.νεύρεσις T1-jC μιlχ.ωνος εις τό. 6.φιερ(;ηωτα τού ναού της <Ήρας, της i1εας 

μητρό;, δεν δύ"u.ται ε\'ταυ~α νCΊ. εχn μό\'ο\' την σημασίαν της γονιμότητο; και της αφθο
νία:; , οπως ε:τιστεύ ε το μέΖΡΙ σ11μερον, (Ί.ί.ί ,α %αι τΊιν σημασίαν της 'θεραJtευτιχης επιδρά
σεως αύίης, ώ; αναφέρει ό G .\J:3RA δια τΙ]ν αρχαίαν Αίγυπτο", oJtou :Ξχρησιμοποιείτο 

πολλαπλό)ς, μία δε των χργισε(ον τη; ήτο και 1'1 ώς ύπνωτιχού δια τα ανήσυχα βρέφη. 
Ή καΧ1Ί λα'ίχΎ] χρησις της κωδίας εις τΊ\ν χώραν μας προς τον σκοπον τούτον, καί

τοι δικασίικώ; οιωκομέ\'η, απαντq. και μέχρι σ11μερον, ίδίςΙ εις περιοχας ενitα έγκατε

στάitησαν Jtρόσφυγες έχ. Μ. Άσίας. 

Συμπεραίνομεν δitεν Οτι τό. ε{Jρεθέντα εις την περιο)':ην περίαπτα και αί κωδιό
σχημοι προσφορα1. απηυ&ύνοντο προς την "θεαν- μητέρα, την δια τϊΊς κωδίας της μΙ1
κω"l'ος χατευνάζουσαν τα βρέφη 1Ί πυρέι..ουσαν υ;τνον εις τους πάσχοντας. 
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Άνευρέ'θησαν ώσαύτως όμοιώματα κωδιων εις μαντεία. Διερωτώμε-θα μήπως δεν 
απετέλει τούτο μέσον κατάλληλον προς προεργασίαν δια την προ της χρησμοδorήσεως 

διέγερσιν εις ταύτα 1Ί ακόμη χαι ώς μέσον εγχοιμήσεως είς τα Άσκληπιεία και τα 'θε
ραπευτήρια, δεδομένου δτι ή ασκησις της ιατρικης εις τους ασιατικΟ'υς και τους κατοι

κούντας εν τcρ έλληνικCΡ Ζώριρ κατα την αρχαιότητα λαΟ'υς ητο κα'θ'ηκον των ίερέων και 

Ηον εν ΤΟις μαντείοις ασχολουμένων. 

Έ:τ:ι τού τρόiίOυ λ1]ψεως και τού σκοπού ΖΡ11σεως τού OJίίOυ {tα έπανέλθωμεν εις 
ιδιαίτερον κεφάλαιον. 

Άνάλογα εύριlματα εις μικροτέραν κλίμακα απαντωσιν είς την λοιπΥlν πεΡΙΟΖ11ν 
της l1ελο:τ:ονν11σου. 

ΠερίαJίτα, περιδέραια, Jί ερόναι, το δισκόμορφον έλασμα και τα κωδιόσχημα στα
{}μα της Τεγέας, ώς και τα κωδιόσχημα αγγεία, τα εν τCΡ ναCΡ της Όρ'θ ίας 'Αρτέμιδος 
και ιδιαιτ έρως τα εν ΤΟ) ανακτόρφ τού Μc:νελάου εις Σπάρτην εύρήματα, εν συνδυασμCΡ 
προς τΟ ν η π ε ν'θ έ ς, δπερ έχρησιμοποίει 11 Έλένη τού Μενελάου, τα εύρήματα της 
Τίρυνθος, τού 'Άργους κ.α. της περιόδου ταύτης, μαρτυροί)ν δτι 11 μήκων και τα 
σκευάσματr/ της ησαν γνωστα εις όλόκλ1~ρoν τον Πελοποννησιακον χωρον. 

β. ΜακεδΟΥία. 

Το ειδώλιον τη; Κοζάνης (πρβλ. σ. 124) αποτελεί σαφη μαρτυρίαν της εις Τ11ν 
πεΡΙΟΖΙΙ" διαδόσεως τού φυτού, αλλα και του τρόiίOυ λ11ψεως τού οπού του. 

Δο'θέντος δτι τοi)το 6.νάγεται εις τον Ίο\' π.χ. αιωνα, γρωτται δε μαρτυρίαι βεβαι

ούν δτι 1<1 μήκων 11ΤΟ γνωστη προ της εiίOZης τού :Μ. 'Αλεξάνδρου (4 0ς-3 0ς ;τ.Χ. αίών), 

καταρρί:τ:τουν τα ύ;το τού BERGMARCK αναγραφόμενα :τ:ερι εκμα{}11σεως τού τρό:τ:ου 

λήψεως τού OJίOύ ύπο των Έλλήνων εξ ' ΙνδιΓο" (;τ:ρβλ . σ . 134). 
ΊΌνίζομεν ;ιρος ε;τίρρωσιν των ανωτέρω, δτι αντι~έΤΙI)(; ό :Μέγας 'Αλέξανδρος με

τέφερε" ε ;.-: l\'1 cαεδονία; τα φά.ρμακα, τα ό:τ:οία εχρήσιμο;τοίει δια το στράτευμά του εις 
Ίνδίας. ώ; αναφέρουν οί ίσωρικοι της ε;ΤΟΖηc εκείνης. 

Παραλλήλως σημειούμεν δτι και κατCι. τας αρχας τού αιωνός μας ακόμη αί Ζα
ραγαι τ<!)ν κωδι<!)ν εις Ί νδίας εγίνο"το κατωωρύφως, ώς 6.πεικονίζεται εις το Μα

κεδονικο\' ε ιδώλιον' αί :τ:εQΙ οπίου γν<ί)σει; ισως μετεφέρ1tησαν εις Ίνδίας ύπο τού 
Μ . Άλεζά.νδρου και ουΖ.Ι αντιστρόφως . 

Ύ;ιε ρ τη; CΊ.νωτέρω iίαρατηρήσεως δεν συνηγορεί τΟ δτι δεν ύφίστο.ται μαρτυρία 
;τ:ερι της ΖΡ11σεως του ο;τ;ού και της μ11κω\'ος εις 'Ινδίας κατα τΊΙ\' περίοδον ταύτην. Το 

'θέμα δμως τουτο της εις 'Ινδίας το πρωτο\' l<αλλιεΡΥείας της μήκωνος και της χρή
σεως εκεί τού ο:τ:ίου 'ίσως α;τ;αιτεί ιδιαιτέραν μελέτην. 

γ. Άττική (ΆθηΥαι, Έλευσίς). 

Το δτι ή μ11κων ητο λίαν διαδεδομένη εις την περιοχην ταύτην κατα τους τελευ
ταίους ;τ;.χ. αίωνας είναι γνωστον και απο την κλασσικην βιβλιογραφίαν. 

Κατα τα Έλευσίνια Μυστήρια, τελούμενα προς τιμην της Δήμητρος και της Κό· 
ρης-Περσεφόνης, περιλαμβάνονται μεταξυ των συμβόλων των, έκτος τού στάχυος, καΙ 
αί κωδίαι της μήκωνος, ώς ηδη προελέχ{}η. 
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'Ερευνων-ι;ες ηδη τα άρχαιολογικα εύρΊΊματα βλέ;τομεν δτι: 
Το άγαλμάΗον το εύρεθεν εις την Άγοραν των Άθηνων (;τρ βλ. σ. 118) κρατεί 

εις την χείρα κωδίαν ~ιΊlκωνoς και σ-ι;άχυν. 

Το αlΊτο παρατηροϋμεν και εις αλλα αγάλμαια της 19εας, ε"φ εις την κορυφΙ1ν 
έπιτυμβίου στήλης του Σωσιβίου εις τον Κεραμει%ον εύρίσ%εται όμοίωμα τyΊ~, κωδίας 
μήχωνος (πρβλ. σ. 119) και δΥι κεχαραγμένης. κατ' ανίίστοι/(ον :τρος ΤCl; τής θεας του 
Γάζι τρόπον. 

Ή μ11κων έ;ιίσης άπαντ~ άπειχο'\'ιζ()μένη εις στάμνο" τής πρωτοαΤΤΙΚ1ις περιό
δου ώς και εις ληΧύθ ΙΟν έχον σχημα κωδίας, εύρεθεν εις τά.φον της πλατείας Συντά
γματος (πρβλ. σ. 119). 

Εις 'Ελευσίνα, εις την έπι της κεφαl.ης τη; Καρυάτιδος κίστη ν, ευρηνται άπεικονι
σμέναι κωδίαι μΙ1κωνος, πλείονες δε τοιαί!ται εις TC>" πίνακα της Ν ιιννίου (πρβλ. σ. 120). 

Τέλος εις προσφάτως ανευρεθέντα χαλκοί!\' δίσκον εις το ίερον της' l.::λευσίνος 
(πρβλ. σ . 122), απεικονίζεται 11 μΙ1κων έ;τι τη ς κεφαλϊις της εκεί εικονιζομένης μορφης 
μεταξυ δύο σταχύων. 

'Εξ δλων τού-ι;ων διαπιστούται δτι απο του 3 0υ π.χ. αιωνος και εντεύθεν 11 μ11
κων ;1ΤΟ λίαν διαδεδομένη εις Τ11ν πεΡΙΟΧl' lν τα{'τψ'. 

Διάφοροι συμβολισμοι έδό&ησαν ει; τα ύτην κατα καιρου; ύ:το των ερευνητων, 

αφορωσαι εις την σημασίαν της κατο. τα αρχαία 'Ελευσίνια .Μυστήρια, σκηναι των 
όποίων ύποτί&εται δτι απεικονίζονται επι της ει; Ρόψην ανευρεΗείσης (πρβλ. σ. 123) 

ύδρίας Lονatelli Εγθα έντος ;τι"ακίου α;τεικονίζο"ται τρει; και ;τάl.ιν κωδίαι μΨ~ω\'oς. 

Έ;τΙ το\Ί συμβολισμου ταύτης &έι.ομεν ε;τα\'έλ'θ ε ι εις το κεφCΊ.λαιoν « Συμβολισμος 

της μ11κωνος». 

Εις τΊιν ;τεριοχ:ην ταύτην 6.νευρέΌη τέλος και πλη&ος περονων μετα κεφαλό\ν, 

:π&ανώωτα χωδιοσιψιων, περι των ό:τοίων {Ί έλομεν ε;τανέλθει είς το κεφάλαιον 

« Χρησις του οπίου » . 

δ. Αοιπαι περιοχαι της Έλλάδος. 

Ά;τειχονίσεις ΙιΊ1%ωνος ανευρέ8ησαν κα'ι εις 6.λϊ.ας ;τεριοχό.ς της Έλλάδος, ώς l1δη 

έξετέυ η . 'Ιδιαιτέρως σημειουμεν τα 2\' τφ Ήραίφ της Σά. μου εύΡ11ματα, εξ O{j έπιβε
βαιοϋται δτι 11 μήχων ;Ίτο αφιερωμένη ει; η'ι \' 'Ήραν. 

ε. Έ'ξωελληνικαι περιοχαί (Αϊγυπτος, Βαβυλωνία, Συρία, Περσία, κ.α.). 

Εις ταύτας καλλιεργείται πλέον κατα τους μεταγενεστέρους Ζρόνους 11 μΙ1κων xal 
λαμβά. \'εται ό έκ ταύτης όπός, χρησιμο;τοιούμενος πολλα;τλως (πρβλ. σ. 127 -1 32). 

4. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΟΠΙΟΥ 

'Ως είναι γνωστόν, 11 ληψις τού όπου έγίνετο προ'ίόντος του χρόνου δια. χαραγών 
των κωδιων γινομένων κα&έτως, κύκλ<ρ, όριζοντίως 11 και πλαγίως συγκλινουσων. Σή

μερον αί προς ληψιν του οπίου χαραγαι γίνονται κυκλοτερώς, διότι ό τρόπος ο-(;τος 

χαραγης ά'ποδίδει μεγαλυτέραν ποσότητα οπού. 
Παρατί'θενται κατωτέρω είκόνες των διαφόρων τύπων χαραγων, 'ίνα κατασ-ι;η 
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δυνατον να διατυπω&ουν συμπεράσματα επΊ του σημείου τούτου (είκ. 53). 

Συγκρίνοντες τα ειδη χαραγό)ν τα διαπιστούμενα εκ της βιβλιογραφίας και εκ 

τών αρχαιολογικών εύρημάτων βλέπομεν τα έξης: 

'Αρχαιότερος τρόπος χαράξεως ύπηρξεν ό δια κατακορύφως διηκουσών εντομών. 

Τούτο διαπιστούται απο τας έπι των χωδιών της 1tεας τού Γάζι χαραγάς, απο τα αρ

χαιότερα κυπριαχα αγγεία, απο τας διαφόρους απομιμ11σεις χεχαοαγμένων χωδιών 
ύπο μορφην περονών, περιάπτων, ενωτίων %λπ. εύρε-θέντων εις άπάσας τας περιοχας 

α β γ δ 

ΕίΥ.. 53. Διάφοροι τυποι ;ι:αρά~ ε(ι)= niς χ",δία; τής μ1lχωνο: (\\"asi ck\·!. 

της 'Ελλάδος και την Α'ίγυπτον. Διατη()ΕΙται ο{;τος είς τα ;τερισσότερα αρχαιoλoγικCι. 

εύΡ11ματα και βραδύτερον. 

Εις τινας περόνας αί κεφαλαl έμφι.ι·ιι,ουν χυχλικα; εντομα.ς αντιστοιχούσας προς 

τον u τύπον χαραγiiς τών κωδιό)ν (περόωι Βαφειου, Μυκη"\'ίϊ)ν, Κορίν-θου κ.α). 

Πληροφορίας, δσον αφορq. είς το εΊδο; Ζαραγών, παρα τοίς Σουμερίοις, Άσσυ
ρίοις και Πέρσαις δεν ά.νεύρομε\'. 

Ό Διοσχουρίδης 6.ναφέρει 6.φ' έ\"(Όι.: Τ111' χι.ιχλικην περΊ τον rί.σIερίσX()"\' Ζαρrη'11ν, 

ci.φ' έτέρου δε τα; κατακορύφου; εις τι) XΓI.H(HEC10" τμήμα τη; χωδίω;. 
Τέλος αί συγκλίνουσαι χαρuγuΊ Τ Ι' .τ ου δ ουτε εις Τ11" βιβλΙΟ'ι'ραφίαν α:ταντώσι\' 

οucε εις τα εύρήματα της αΡΖαιότηω; εμφανίζπνται πλ11" n"Ί; περιπτώσεως το)'\, 

κυ.πριακών αγγείων με δαχτυλΙΟΕιδη βάοιν ΙΙ, τών εύρε8έΙ'των εις Α'ίγυπτον, εις τα. 

όποία, έαν δεχ1tώμεν την αποψιν τού :-IERRILLEES, αί απειχο"ιζόμεναι συγκλίνοιισαι 

γραμμαΙ αντατroκρίνoνται προς τα; συγΧί.ι"\'ο{'σα; χαραγας της χωδί.ας. 

Βέβαιον εΙναι δτι είς την πεΡΙΟΖην της Μ. Άσίας ι έμφανίζΟΥΤαι χατα ταυς νεω

τέρους χρόνους καΙ οί τρείς τύποι χαρο.γη:;, τοϋ{}' Ό.περ δύναται ν(/. α.ποτελέση ενδειξιν 

οτι ό τρίτος τύπος ήτο γνωστος χατα Τ}l'ν αρχαιότητα εις την .περιοχην ταύτην, έγγυς 

της Κύπρου εύρισχομένην, συνεχισ8εις μέχρι τών νεωτέρων χρόνων. 

1 Α. TSCHIRCH, ε. ά. ΙΙΙ, σ. 631. Ό BERNHARD rich 1925, σ.29) ά\'nφέρει οτι ή Δημιιτηρ εύρε την 
(Pflanzenbilder auf ι;rίech. u. Γδω. lIIίinzen, Zίi· Μή%ωνα είς Μηκώνην tli( Λυκαονίας (Μ. 'Ασία). 
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Άντι-&έτως ό τύπος της κα'θέτου χαραγης διετηρή'θη εις 'Έσω Ίνδίας μέχρι και 

τού αιωνός μας, διερωτώμε'θα δε μήπως λεπτομερης περι τούτο ερευνα δεν 'θα απεδεί

κνυεν δτι ό τρόπος ο-(;τος χαράξεως εΙναι συνέχεια αρχαιοτέρου, σχετιζομένου ίσως με 

την μετάβασιν των στρατευμάτων τοϊ:. Μ. Άλεξάνδρου, τα όποϊα και μετέφερον εκεί 

τον εις Μακεδονίαν γνωστον τρόπον Ζαρά.ξεως το)ν κωδιu)'\ι, συνεχιζόμενον εκτοτε. 
Το εκ της βιβλιογραφίας συναγo~(ενoν δτι το σπιον μ6νον απο τού Ίου μ.χ . αΙ ;1ΤΟ 

γνωστον εΙς 'Ινδίας, δεν αποκλείει να 11ΤΟ τούτο ενωρίτερο\' γνωστόν, δο'θέντος οτι ή 

ιαΤΡ ΙΚ11 των <Ελλήνων είχε παραλάβει ήδη κατα τον 30ν π.Χ. αΙ ;τ,ολλα ίνδικα φάρμα

κα, αλλα και αντιστρόφως έλληω~α εΙΖον γίνει γνωστα εις ΤΩυς ι\'δους ιατρούς. Το 

σπιον, λοιπόν, γνωστον κατα την ;rερίοδον τού Ίππο%ράτους τόσον εις την Έλλαδα 
Όσον και εις την Αϊγυ;ττον, 'θα ητο ισως απί-θανον να μη είχε φ'θάσει μέχρις 'Ινδιων. 

Τέλος σημειοϋμεν δτι ό Πλίνιος αναφέρει και Τ~lν ληψιν τοϋ οποϋ δια χαραγης 
τοϋ καυλού, ϊσως αποδίδων κακως τα ύπο τοϋ Θεοφράστου περι όπισμοϋ αναγραφό

μενα (πρβλ. σ.83). 

5 . ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΠΙΟΥ 

'Ε;<, των ηδη μνημονευ'θ-έντων διυ:τιστούται ασφαλως δτι 11ΤΟ γνωστrι 11 Ζρησις 
τού οπίου: 

1. Δι' ε ί σ;ι;ν ο η ς των άτμόnl U1Jτοϋ (κατ' δ σ φ Ρ η σ ι \'). 

2. Έ σ ω τ ε Ρ ι κ ω ς ώς ύ:τνωτικον και ναρκωηκον 15:το μορφ11ν ποικίλων κα

τεργασμάτων χωδΙUJν 11 οπίου, έ%ϊ.υλίσματο:; (μηκώνιον), ΤΡΟΖίσκων και C:ί.λλων σκευα
σμάτων (διαΧόδιον). 

3. Δι' ε ι σ α γ ω γ η ς ε t ς τ ο ε ν τ ε Ρ ο ν ύπο μορφην ύ:ω'θέτων. 

4. Έ ξ ω τ ε Ρ ι % (ϊ) ς ύπο μορ φι'ιν επ ι'θ ε μάτων και κατα:τλασ μάτων, εις κολλύρια 
επΊ όφ'θαλμικων πα'θήσεων και E;rL UJτυλγιων. 

5. 'Ως μέσον ε υ 'θ- α ν α σ ί α ς μετα κωνείου (Κείον εθ ιμον). 
6. Ώς μέσον α υ τ ο κ τ ο ν ία ς. 

'Εξ δλων των 6.νωτέρω -θα μας α;rασϊ.ολι1σιι κυρίως ενταϋ'θα 11 Ζρησιμοποίησίς του 
δι' εισπνοης τυ)\, 6.τμόJν, 11 κατ' σσφρησιν ώς εν τΏ βιβλιογQαφίq αναφέρεται, δo~έν
το; δτι ξ/μ αμεσον σχέσιν με τη\· μελέτη\' 6.ρχαιολογικων εύρηματων. 

Δεν κρίνομεν ασκοπον, προς εξυγωγ1Ίν συμπερασμάτων, να ;τ,εριγράψωμεν τα τού 

σημερ ινού τρόπου κα:τνίσματος τού ό;rίου . Προς τούτο χρησιμοποιοϋνται τα έν 

είκόνι 54 εικονιζόμενα σργανα : 

α καΙ β = καπνοσύριγγες η πίπες, Υ = βελόνη κα'θ-αρισμού και αποφράξεως της 

καπνοσύριγγας, δ = δίσκος έπι τού ό;τοίου το:το'θ-ετούνται: τΟ ενέΖον το σπιον δοχείον, 

το προς έναπό'θεσιν των τμη μάτων της 'θρυαλλίδος, δοχείον, 11 λυχνία, λαβίδ ες καΙ 
ψαλλις δια την ΚΟΠΙ1ν και ρύ-&μισιν της 'θ-ρυαλλίδος , ώς και βελόναι έκ χάλυβος, δι' ών 
και λαμβάνεται σπιον εκ τού δοχείου και φέρεται εις την φλόγα. 

Ό καπνιστης βυ'θ-ίζει την βελόνην εντος τού δοχείου τού ένέχοντος το σπιον, 
λαμβάνει μικραν ποσότητα τούr;oυ μεγέ'θ-ους πίσου και φέρει αυτην ταχέως εις την 
φλόγα της λυχνίας, όπου την κρατεί μέχρις 0-(; το σπιον διογκω'θΏ. Είσάγει τότε την 
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{Τερμην και τετηκυίαν μαζα,Υ έντο; της μικρας οπης της σφαίρας της καπνοσύριγγος και 
εισπνέει δια τou διατρήτου ακρου ταύτης ταυς άναδιδομένου; ατμούς. 

'ο τρόπος O{jΤO; δεν εΙ-αι 6.παραίτητον να είναι ό αύτος προς τον της άρχαιότητος. 
Έγράφομεν εις προηγουμένην μελέτην \ εφ' οσον μάλιστα δεν άνευρέ'θη μέχρι 

σήμερον καπνοσυριγξ δι' εισρόφησιν άτμών, έκκινώντες ά:το τα εύΡl~lματα τού Γάζι, 

μεταξυ το)ν όποίων συγκαταλέγονται το ε\, Tjj :ταρατιθεμέ"ll εν σ. 92 εΙΥ..όνι δοχείον, ά\'6.

λΟΥ()\' ;ι;ρος εκείνο της 'Ιάβα;, ό δίσκο;, ό CΊ.ν11κων κατα τον Κα'θηγητην ΜΑΡΙΝΑΤΟ1' 
εις την σκευ11ν της {}εας και οί α"θοακες, οί όποϊοι εύρέf}ησαν έπΊ. τού δαπέδου του 

α 

#" .... .. • .. • - ... ..,. .. - 

~
ι - ι.. - • ,' 00, ; • • • __"_ ~. ~~ 

« • 7Υ 

δ 

Εί% . 54. ·Οργω'α zρη o ιιιo;τoιoι.Jμενα δι(:Ι ,ο %άπνισμα του οπίου. 

κτηρίου, δτι 11 προεργασία :τι&ανώ; συνίστατο εις τι]ν ρίψιν του οπίου επι πηλίνης 
'θερμής κεράμου ii πινακίου. 

Είδικ(οτερον δια Η)'υς α"οικτου; και κι.ε ιστους σωληνας ταυς εuρε'θ'έντας κατα τας 
διαφόρους 6.νασκαφας της Κρ{μης: 

Άνοικτοι σωληνε.;. α. Ούτοι :τιGανώς έτοποθετοΙ:'ντο κα{}' ον τρό;ι;ον το;ι;ο
'θετοϋνίαι σ11μερον παρα τφ λαφ σωληνες ε;ι;ι πυραύνων (μαγγαλΙ(J)ν), 'ίνα δια του 
σzημu.τιζoμένoυ εκ τώ" κάτω ;ι;ρος τα α\'ω ρεύματος Μρος διατηρηται ωυτο άνημ
μένο\'. Έν τΩ προκειμένη περιπτώσει, ε&.ν εσωτερικώς ηθ'εl.ε το;ι;οθετηθη λί{}ος η κέ· 
ραμος επι της ανί1'ρακιας, εφ' Ι1ς εντόνως -&ερμαινομένης €ρρίπτετo το Όπιον, τότε 

οί άτμοι τούτου 'θα εξήρχο"το συγκεντρωμένοι εκ τού ανω στομίου, ανευ διαχύ
σεως γύρω, οτε ο'6τοι ε-υκολώτερον και αποδοτικώτερον θα εΙσεπνέοντο. 

β. Πιθ'ανον έπι του επι ;ι;υρας τοποθ'ετημένου σωληνος, κατα τα ανωτέρω, να ετο
πο&ετείτο κέραμος 11 κάψα, ατινα ύπερθ'ερμαινόμενα, εχρησιμοποιουντο ϊνα ρίπτεται 
επ' αύτων το Όπιον, τών έξ αυτου 6.ναπτυσσομένων άτμών είσπνεομένων (κατ' Όοφρηοιν). 

1 Π. Γ. ΚΡΗΤιΚΟΣ. Ή Μήκων %αί το Ό;τιο\' κατά τους ύστερομινωικου; ΠΙ χρόνους, Άθηναι 1960, σ.21 
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Κλειστοι σωληνες. 'Εφ' οσον κέκτηνται ό;τας εις το κάτω πλάγιον τμημα 

δύναται να ύποτε-θ'Ό οτι: 

α. '{i;ντος αυτών ετί{}εντο ανθ-ρακες ανημμένοι 1'1 λυχνία, εφ' <bv ετοπο{}ετείτο κέ

ραμος η κάψα. Δια ρίψεως ε;τ' αυτών τού όπίου {}α ανεδίδοvτο και {}α εισεπνέοντο 

συγκεντρωμένοι οί εκ τou ανοικτου α~ρoυ εξερχόμενοι ατμοί του, δημιουργουμέ"ου 

δι(! τών όπών ρεύματο; άέρος. εκ τών χάτιο ;τρος τα. ο.\'ω. 

β. Ή κέραμος ετο;το&ετείτο οχι επι τών ανθρά%ων 11 της λυχνίας, αλλ' επι τού 
ανοιχτου στομίου, 'ίνα -θερμαινομένη χρησιμο;τοιηται δια τ11ν επ' αυτης ρίψιν τού ο;τίου 

προς EtOJTV011'v ατμΟ)ν. 

Ύπερ της εκδοχη; ταίιτη ς συνη γορεί 11 μεταλλικη κεφαλη περονών πνων, 

ή ό;τοία μάλιστα εις πολλας εχει σχημα κωδίας χεχαραγμένης 11 μή. Συνηγορεί εισέτι 

{] εις τι]ν βιβλιογραφία\' αναφερομένη φράσις (πρβλ. σ. 84) της κατ' δσφρησιν ΧΡ11

σεως τού όπίου χαι ου;ι:ι δι' εισ:τνοης (δια καπνοσύριγγος). 

Έφιστώμεν Τ11ν ;τροσΟΖην τών αρχαιολόγων δια να εξακριβω{}fi εαν αί μα/φαι 

μετάλλιναι περόναι (τών όποίων το μηχος, 6; ηδη ανεφέρ{}η, δεν δικαιολογεί την 
ϊ..ρησιμοποίησίν των δια τας έσ&ητας 1i την κόμη\') εϊ..ρησιμοποιοiΊντο δια 111ν ληψιν 
το-ι, όπίου χαι την ;τροσαγωΥl] \' αυτου εις Τ1'l ν &ερμαντιχην πηγην επι σχoπCΡ άναδό
σεως: (χτμών, κατ' ανάλογον ;τ(ιος τΟν σήμερον εν χΡ11σει τρόπον . 

Εις 111ν περί;ττωσιν ταύτη\' προς είσαγωγ11ν έντο; του σωληνος, λόγ<ρ της απ' ευ

{tείας {}ερμάνσεως και είσπνοη; των ατμών, -θα {]ίΟ φυσιχον να χρησιμοποιο}νται με

τάλλιναι περόναι (βελόνες) μψωυ; γενιχως μεγαλυτέρου τών σήμερον προς τον σχο

ΠΟν τούτον χρησ ιμοπο ιου μένω\'. 

Έναντίον της εκδΟΖης ταύτης ύπάρχουν δύο γεγονότα: 

1. Ή ϋπαρξις περονών όστείνων με χεφrιί31ν χωδιόσχημον χαι δη εγχάρακτον 

(πρ [:\λ. Κόρ ιν-θος κ.α.). 

2. Ή ανεύρεσις ~ιαχρώ\' σιδηρών ;τερονών έντος τάφων, τινες μάλιστα τών 

όποί.ων εφερον ιχνη ύφάσματος . 

Λεπτομερεστέρα ερευνα. συησταμένη εις 111ν ανα~11Τ1]σιν συμπληρωματικαn' στοι

χείων αφοριοντων είς το -θέ μα τουτο, θα δυ"η-θΙ] "α ;ταράσΧιΙ βέβαια συμπεράσματα 

επι τού τι{}εμένου χατΟ. τα. ανωτέρω πρπβλ11ματο; ;τ. ερΙ τών ;τεΡθνών τούτων. 

Ό δίοχος και οί σωί:ηνε; του Γάζι, εν τοιαύτη ;τεριπτώσει, {}α 11δύναντο να Αεω
ρη-θούν (~)ς χρησιμο;τοιη θένΤα ;τρος τον σ:ωπον τoϋτu,," σκεύη. 

Πληροφορίαι λεπωμερεια:ωι επι τού τρόπου κα;τνίσματος τού όπίου χατα την 
αρχαιότητα δεν διεσώ-θησαν, ισως διότι 11 χρησίς του, χατα το ;τλεϊστον ήδονιστιχή, 

παρέμενε κεκλεισμένη εις τα ίερά, εξ <bv ;τρπέρχονται και πολλα κωδιόσχημα εύρήματα. 

Οί ατμοΙ τούτου 'ίσως να εχρησιμοποιούντο χαι δι(ι. την προεργασίάν των εν τοίς 

μαντείοις τελουμένων χρησμοδΟί1Ίσεων (;τρβλ. σ . 1 3~). Ή \ιπ() τας συν&ήκας ταύτας 

-χρησίς του είναι 'ίσως ό λόγος της μη ύπο τών ιατρων της κλασσικης αρχαιότητος 

περιγραφης τού τρόπου της «χατ' δσφρησιν» χρήσεως. 

Είναι γνωστη επίσης ή είς τα πινακίδια των Σουμερίων αναφερομένη όνομασία 
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της μήκωνος «Hul Gil», ή όποία σημαίνει «φυτον χαρας» και ή όποία ανταποκρίνεται 

ασφαλώς είς την χρησιν ταύτης ώς ήδονιστικοϋ. 
Συνδεδυασμένη ερευνα αρχαιολόγων και φαρμακογνωστών έπι νέων εύρημάτων 

-&έλει ισως όδηγήση είς σαφη έξ11γησιν τού προβλ1lματος. 
"Ηδη μελετώμεν το -&έμα τών έν Κρήτη {}υμιατηρίων (πρβλ. σ. 94) δια την πε

ρίπτωσιν χρησιμΟΠΟΙ11σεώς των προς τον σκοπον τούτον. 

6. ΝΗΠΕΝΘΕΣ 

Θεωρούμεν σκόπιμον να διαλάβωμεν ένταύ-&α και τας περι τού ν η π ε ν {} ο ύ ς 
απόψεις ήμών, δο-&έντος δrι -&εωρούμεν τούτο ώς απολύτως σχετιζόμενον προς την 
μήκωνα. 

Ώς γνωστόν, πρόκειται περι φαρμάκου αναφερομένου ηδη παρ' Όμήρφ (πρβλ. 
σ. 82), δπερ έχορήγησεν ή Έλένη τού Μενελάου είς τον Τηλέμαχόν έντος ο'ίνου δια 
να λησμονήσιι ο'δως την -&λίψίν του δια την απώλειαν τού πατρός του. 

Ή διαπίστωσις της ταυτότητος τού φαρμάκου τούτου άπησχόλησε πολλΟ'υς μελε
τητάς, άρχαίους καΙ νεωτέρους. 

Στηριζόμενοι έπι τού χωρίου τού 'Ομήρου ό SPREKGEL ι και αλλοι φρονούν δτι 
πρόκειται περι τού όπού της μήκωνος, ένψ ό Ν ICOLAS l\10?\ARDES 3 άποδίδει τούτο είς 
είδος χασίς. Διάφοροι αλλοι συγγραφείς 3 ταυτίζουν τούτο με διάφορα αλλα φυτά 
(Βούγλωσσον, Έλένιον, "Ινουλαν, Καφεν κ.α.). 

'Άλλόι, ώς ό Πλούταρχος, ό Ά{Jήναιος, ό Φιλόστρατος, ;τιστεύουν δτι ύπο την 
όνο μασίαν νηπενιJες δεν κρύπτεται ύπαρκτον φάρ μακον άλλα νοείται άλληγορικώς 
ή χάρ ις καΙ ή γοητεία της Έλένης ό Θεόφραστος ήγνόει ΤΙ1ν ϋπαρξιν του νηπεν
{}ούς 11 αμφέβαλε δι' αύτην άναφέρων δτι εοίκασιν ωσπερ ύπό των ποιητών ύποδε
δείχ~αι. 

Ό LE\\'I N 4 εταύtιoε το νηπεν{}ες με το σπιον ύποστηρίζων δτι οί 'Έλληνες και 
οί Κρητες έγνώριζον και εχρησιμοποίουν 111 ν μήκωνα. 

Έ;τίσης οί \VALL~6FFER και ROTTAUSCHER αναφέρουν δτι ό 'Όμηρος μας ;τλη
ροφορεί δτι ή 'Ελένη εΖρησιμωτοίησεν όπαν όπ ίου 5, τού{J' δπερ δμως δεν προΧύ

;ττει ε% των ύ;το τού 'Ομήρου γραφομένω\', αναφέροντος ύ.πλως περι νηπεν{Jους. 

Κατα το" SKIJDER 6 πολλοι ύποστηρίζουν δτι το νηπε,,{ΊΕς 11ΤΟ σκεύασμα ύοσ%υ
άμου και δτι ό Διοσκουρίδης (IV 68. 3) 6."αφέρει δτι τουτο εχει μεγαλυτέραν και 
καλυτέραν παυσίπονοΙ' έ;ιενέργειαν απο τον όπον της μ11κωνος , ό ιδιος δμως διατυπώ
νει την αποψιν δτι :Tlι{}ανον το VllnEv{Jf; να 11ΤΟ μείγμα όπίου καΙ ύοσκυάμου, δεδο
μένου δτι τα μαγικα φίλτρα δεν ειναι συνΙ1'θως «άπλα,» άλλα « μείγμα τα». 

Είς το ύπο του ASLINGER 7 αναφερόμενον δτι ό "Ομηρος είς την 'Οδύσσειάν του 
γράφει δΗ ή Έλένη έχρησιμοποίησεν αφέψημα μήκωνος, εχομεν να παρατηρήσω μεν 

1 SPRENGEL, Geschichte der Botanik 1,1817, σ. 38. Kretische Kunst, Berlin 1936, σ.139·140. 


2 Πρβλ. ΕΜΜ.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Το Νηπε,,{}ες του 'Ομή 5 \~ΑLLΝόFFF,R·RΟΤΤΑUSCΗΕR, ε.ά. σ. 76. 

ρου, Πρακτικα Άκαδημίας ΆtJηνων 1952, σ. 541·553. 6 G. Α. SNIJDER, αυτό{}ι. 
3 ΑUτόtJι. 7 H.S. ASLINGER καΙ W.F. TOMPKINS, TheTraffic 
4 LEWIN, Phantastica, σ. 41 %έ. Πρβλ,G. A.SNIJDER, in Narcotics, New York 1953, σ. 1. 
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δτι ό ποιητης ούδόλως ποιείται μνείαν τοιούτου άφεψήματος, προερχομένου έκ της 
μήκωνος. Άσφαλώς ό συγγραφευς τον χαρακτηρισμον «άφέψημα μήκωνος» άπο

δίδει εις το ύπο τοϋ ποιητοϋ άναφερόμενον «νη:τεν&ές», το όποίον ύπΟ πολλων έρμη
νευτων, ώς άνωτέρω έλέχ&η, άποδίδεται εις όπιοϋχον σχεύασμα. 

Εις τα ύπο τού EVCIM άναφερόμενα δια τον UΟμηρον (πρβλ. σ. 74) σημειοϋ

μεν δτι ή περιγραφι] τού ποιητού δεν άφοριΊ, είς την δηλητηριιοδη έπενέργειαν τού 

φυτου, άλλ' άπλω; εχε ι παραστατικην σημασίαν, δη δηλαδ11 ό Γοργυ{}ίων βλη&εις 

ύπο τού Τεύκρου έστερήθη της ζωης κλίνας την κεφαλ11ν χαθ' δν τρόπον κλίνει (ώς 

έκ τού βάρους της) μήκων πλήρης χαρπων έν χή;τφ. 

Ό Καθηγητης ΜΑΡΙ:'\ΑΤΟΣ 1 ε ις πρόσφατοΙ' δημοσίευμα άναφέρει δτι 'ίσως τα έπι 
τού εις Πύλον (Κουκουνάρα) εύρεθέντος κρατηρος ειχονιζόμενα φυτα εις το ράμφος 

των πτηνων δύνανται να ταυτισθουν προς ηΊ-ν « ;ταυσίλυπον δρόγην νηπεν-θές » . 

Κα-θ' 1Ίμας 11 α;τοψις δτι το νηπεν{Η:ς δεν ύ.φoρ~ εις ύ;ταρκτον φάρμακον, συνα
γομένη και έχ των ύ:το του Θεοφράστου γραφομέn,η' ώς ύπό τcίπ ποιητών ύπoδεδεΙϊ.;~αι, 

δεν άνταποκρίνεται ;τρος τα πράγματα. 

Και 11 ύπό τινων δο&είσα έρμηνεία, καθ' η ν δε\' ειναι δvνατον να εΙναι τούτο 
οπιούχον σκεύασμα λόγφ της ;τικρότητό; του , ηίl; έ μ;τοδίζει Τ11\' εύχερη καΙ εύχάρι

στον ληψίν του, και διόίl τούτο {]Το αγνωστον :-ω τα ΤΙ1ν ;τερίοδον έκείνην, δεν εύστα
{}εί έπίσης δια τους άχολού-θους λόγους: 

α. Ό 'Όμηρο; ρητώς άναφέρει δτι το νη;τεν-θ ες έγνώρι~εν ή Έλένη άπα n'lν 
Αίγυπτίαν Πολυδάμναν, εις ijl' :ι:ί.είοτα φάρμακα ι:rέρει ~ί ζείδωρο:; αρουρα (πρβλ. σ. 82). 
ΝΑρα δέον να εΙναι ύπαρχτον φάρμακον, φυτικης μ 6.λιστα προελεύσεως. 

β. Ό Διόδωρο; ό Σιχελιώτης (πρβΙ σ . 82), έπαναλαμβάνων τα άνωτέρω, γράφει 
δτι και σήμερον αί γυναίκες της Αιγύπτου ί'.ρησιμοποιούν τούτο, διότι μόνον αί 
Διοσ;τολίτιδες γνωρίζουν ά;ι' άρχαιοτάτων Ζρόνων το φάρμακο,' τούτο της οργης και 
της λύπης. 

γ. Ή μείξίς του μετ' οινου γλυκέο; καλύπτει nιν πικρότητα της γεύσεως. 
δ. Διότι, μείt' δσα έξετέ-θησαν, τα ο;ιιον, τα ό:τοίο"l' παλαιότερον είtεωρείτo ώς μό

λις κατα τον 4 0 \'-3 0 \' Jτ.x. αιωνα εμφανιζόμενον, είναι ηδη γνωστο" Jτoλ:υ πρα της Έλέ
νης τόσον είς nιν Κύπρο" και ΤΙ1ν Κρήτην, Όσον ;φ'ι εί; την Αιγυπτον, τους Σουμε
ρίους και τους Άσσυρίους , της μI1κω"ος, χαι κατ' αλλους τού ό:τίου, ουσης παρα τοίς 

τελευταίοις, γνωστης ύπα το Όνομα « φυτον χαρας ~ . 
ε. 'Η κωδία της μήκωνος, και δΙ1 κεχαραγμένη, είναι ηδη γνωστη είς την Έλένην 

τοϋ Λ1ενελάου, ώς φαίνεται ού μόνον έκ των εύρημάτων (πρβλ. σ. 106) των άνασκαφων 
του Μενελαιου είς Σπάρτην, άλλα και έξ έκείνων τού ναού της Όρ{Ηας Άρτέ
μιδος, των είκονιζόντων κωδίας μήκωνος. 

στ. Ή περι ταυτισμού του πρας το χασΙς γ"ώμη έ:τίσης δεν δύναται να {}εωρη{}ϋ 
σοβαρά, διότι τούτο έλαμβάνετο και τότε δι' είσ;τ'\'οης ('Ηρόδοτος) καΙ ούχι έν οίνικφ 
κατεργάσματι. 

'Εκ πάντων των άνωτέρω άρα συνάγεται δτι το νηπεν{}ες δεν δύναται να εΙναι 

1 S. MARINATOS, Some Hints about Eastern MediterraneaD M3' thology, ΑΕ 1964, σ. 7. 
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αλλο τι απο το οπιον, δεν ήτο δε γνωστον εις τον Θεόφραστον καί τινας των αρχαίων 
συγγραφέων ϊσως λόγφ του δτι ή χρησίς του παρέμενε κατα το πλείστον κλειστη εντος 
των ίερων, μη κοινολογουμένη εις το πολυ κοινό\'. 

7. ΣΥΜ80ΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΗΚΩΝΟΣ 

'Ιδιαίτερον δμω; ενδιαφέρον παρουσιάζει ό κατα την αρχαιότητα συμβολισμΌς 
της μήκωνος. 

Εις χείρας αγαλμάτων θεων και (}εαιν6n' 11 κωδία της η α1Jτη αϋτη ή μήκων μόνη 
η μετα σταχύων η ύπο μορφην στεφάνων, μόνη 11 επίσης μετα σταχίlων, -θεωρε'!:ται ύπο 
διαφόρων μελετητ6)\' ό)ς συμβολίζουσα τη\' αφθονίαν και Τ1Ί'ν γονιμότητα. 

Ό ΟΙΚΟΝωΙΟΣ (:τρβλ. ανωτ. σ. 118) -θεωρεί την μήκωνα μετα σταχύων ό)ς το 
κ υ Ρ ι ώ τ α τ ο ν Χ α Ρ α κ τ η Ρ ι σ τ ι κ ο ν σ ί· μ β ο λ ο ν τ η ς Δ 11 μ η τ Ρ ο ς και τουτο 

διότι ή -θ'εα χαρακτηρίζεται ώς 11 κατ' έξοχην -θεό. της γεωργίας, αναφέρει δε πε
ραιτέρω δτι, ώς εξάγεται εκ του σχετικοί' χωρίου των Θαλυσίων του Θεοκρίτου, 
παρέχεται ή εΙΚ<J)\' δτι ή {}.ε α φ έ Ρ ε ι δι' ά. μ φ ο τ έ Ρ ω ν τ ω ν Χ ε ι ρ ω ν τ η ν 
εύτυχίαν. 

'Ι-Ι αύτη -θ'εα φέρεται και ώς « -θ'εος ίαΤl~Ρ'~ . 
Ό Κα-θ'ηγητης ΜΥΛΩΝΑΣ, πραγματευό ΙΙΗος ;τερι του δακτυλίου των Μυκηνων, 

λέγει δτι ε;ι' αύτου αl'α;ιαρίσταται μία γεωQγικι] 'θεά. Ί-Ι ταύτισις δμως ταύτης :τρος 
Τ11ν Δήμητρα δεν εΙναι ;ιεισΤΙΚΙ1, διότι κατCι τους προ'ίστορικους χρόνους ελατρεύετο 

εις τας αγροτικας ;ιεριοχας μία -θ'εά, ή {}εCι-tιllτηρ 1'1 -θ'εα της φύσεως καΙ της γεωρ

γίας, και δεν είναι ευ;ωλον να ταυτισθουν cι.ί γεωργικαι -θ'εαι της εποχης εκείνης προς 

τό.ς της ίστορικης ε:τοχης. Έκτου δτι δε cι.ί λάτρεις προσφέρουν τα ιος σύμβολα 
γ ε ω Ρ γ ί α ς χαρακτηρισ-θ'έντα, τας κωδίcι.ς.&α ;ιρέπει να -θ'εωρηθη ώς μία των αγρο

τικων -θ'εων. 

Γράφων περαιτέρω δια την -θ'εαν τοί' Γάζι αναφέρει δτι, συμφώνως προς τας 
παρατηρήσεις του κα'θηγητου ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ. ίΟ φυτον εχει ιατρικην αξίαν, δι' δ και δέον 

να χcι.ρακτηρισ-θ'ίi ή μήκων ιος Ι α τ Ρ ι κ Ο ν ε μ β λ η μ α, ή δε -θ'εα ι;)ς τοιαύτη των 

ιαμάτων. Τονίζει δε δτι δεν είναι δυνατο" "α είναι 11 Δημ11τηρ, δο-θ'έντος δτι είναι 
συνυφασμένη με τον διπλουν πέλεκυν, δστις δεν εχει σχέσιν προς τι]ν -θ'εαν ταύτην. 

Ό CHRISTIAN ZERVOS 1 γράφει δτι 11 Ι:11κων δέον να προστε-θ'Ώ εις τα ίερα φυτα 
των Μ ινωικων και δτι ό καρπός της ε'θεωρείτο ύπ' αύτων ώς σ ύ μ β ο λ ο ν α -θ' α ν 0.

σ ί α ς, περαιτέρω δε δτι ή -θ'εα των Νεχραη' ά:τοχοιμίζει τα οντα εις το τέρμα της ζωης 

των, πριν 11 τα κρύΨυ ύπο την γην, δ ια να. τα αφυπνίσυ, δταν επιστΏ ό καιρός, εις μίαν 
νέαν ϋπαρξιν. 

Είς την παρατήρησιν αύτην του γράφοντος βλέπει κανεις την αναλογίαν προς τα 
τοϋ εν τοίς Έλευσινίοις Μυστηρίοις συμβολισμού περι -θ'ανάτου, ενταφιασμοϋ και ανα

στάσεως είς νέαν ζωήν, εκείνου δηλαδη του χύκλον της ζωης των φυτων καΙ των οντων 
γενικώς. 

Περι της &εας του Γάζι, όνομασ&είσης ύπο τού κα&ηγητου ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ «-θ'εα της 
μήκωνος, επώνυμος των ιαμάτων» λόγ<ρ των ιδιοτήτων των μηκώνων, έγράφομεν ΟΤΙ 

1 CHRISTIAN ZRRVOS, L 'art de 1a Crete, 1956, σ.47. 
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αύτη εμφανίζεται εν εχστάσει, διΌ και itd εδει να χαρακτηρισ{}ίi ώς «itECt της έκ
στάσεως ». 

Παρα τοίς Σουμερίοις δέον να. έ'θεωρείτο ή μήκων ώς σύμβολον χαράς και άγαλ

λιάσεως, αυι:ο αλλωστε δηλοί το δνομά της « Hul Gil », τουτέστι « φυτον χαρας » . 

* 

"Ας μας εJ[ιτραJ['U δμως 1Ί αποψις δτι ό συμβολισμος της μ11κωνος 11, δια να εϊμεitα 
άΚ(Ηβέστεροι, της κωδίας της, ποικίλλει έ%άστοτε άναλόγως των ιδιοη1των έκάστης 

εικονιζομένης θεότητος . 

Οϋτως εις χείρας τη; J[ρο'ίσΤΟρι%ης -θείί.;-μητρό;, των γεωργικων θ'εοτήτων, εν 

μΙρει δ ε εκ των μεταγενεστέρων της 'Ήρας, της Δήμητρος και της Άφροδίτης, δύνα

ται να -θεωρη-θιΊ ώ; συμβολίζουσα Τ!1ν α φ {) ο ν ί α ν (πλοϋτον) και την γ Ο ν ι μ ό τ η τα. 

EtOL%(J); διό. T1l''' Ωεαν-μητέρα και Τ11'\' 'Ήραν, ποοστάηδας των βρεφων, νομίζο

μεν δη προέχουσα ιδιότη ς της xωδίcι.ς είναι 1'1 -θερω:ευτιχη λόγ~ των ύ π ν ω τ ι κ ω ν 

ταύτης ιδιοτήτων , ουτω %ωδίαι ύπο μορφην Ιιιοιωμάτων άνατίθεντcι.ι, εις Τ1l'ν -θεαν 

μητέΩα εν Σολυγείct, %ωδιόσϊ.ημα δε :τερίαπα ;ωι χοσμ11ματα φέρουν τα προσφερό

μενcι. UUTQ ειδώλια (ngfJi.. σ . 112). 

Σύμβολον τl]ς γονιμότητο;, τοΟ ό;rοίου 1'1 Νι]σις ώ; τοιούτου διετηρΊ]-θη μέχρι σΥI

μερον, UJ[ηρξεν f] ροιά, ;τρυς Τ11ν ό;τοίαν ;τολί.άΧι; ,ωι συΥΖέεται ή μι1κων. 

Κατα Τ11ν 1Ίμετέραν αJ[0Ψιν εις τΙιν !nΊχωνα εΙναι δυνατον να άποδο-θοϋν ;τολ
λοι συμβολισμοί: 

1) ό της ζωης η τοϋ πλούτου. δια τοϋ ε% των πολυαρίθμων σπερμάτων 

της λα μβανομένου ελαίου 

2) ό τ 1-1 ς {} ε Ρ α:τ ε υ τ ι %η ς, ώ; 2/.. τα)\' ναρχωτικων, ύπνωίlκων χαι &εραπευτι

κων ιδΙΟΤ11των της γενΙΚ(J)ς 

3) ό της ευφορίας, της 1Ί δονι/..ίΊ; εκστάσεως και κατ' επέκτα

σιν ι:ης γονιμότητος 

4) ό τ ο ϋ υ J[ ν Ο υ % α 1 τ ο ϋ {j- α ν ά τ ο υ, ώς J[ροκαλουμένων ύ;το τοϋ φυτοϋ. 

Εί; δλας τας πεΡΙ;ΤΤcJ)σεις, oJ[ou εμφανίζονται αί τρ εϊς κωδίαι (θεα, τοϋ Γάζι, δα

κτύλιος των 1\1 υκηνων, ύδρ ία L ovatelli κ .α} a:(,ται ύJ[οδηλοϋν τους J[ολλαπλοϋς, ώς 

άνωτέρω, συμβολισμού;, άντιστοίχου; :τρος τα; J[ολλr,ι;τι.άς της -θεάς ιδιότητας (της ζωης 

il του πλούτου, της {j-ερωτευηκης και τη; ευφορίας και κατ' έπέκτασιν της γονιμότητος). 
Δια την {}εαν Δ11μητρα εχομεν Τ11ν γνώμην δη ή κωδία της μήκωνος (και ουχΊ. το 

φυτόν), απαντωμένη μετα στάχυος εις χείράς της, συμβολίζει, ουχι την ζωήν, την άφ&ο

_νίαν, τον J[λοϋτον και την γονιμότητα, ας συμβολίζει ό στάχυς, άλλα την ύγείαν, ώς εκ 

των itεραπευτικων της ίδΙΟΤ11των, των δύο συμβόλων εν συνδυασμφ ύποδηλούντων την 
θ-εάν, προστάτριαν της ζωης (στάχυς) και της ύγείας (κωδίας). 

'Επιβεβαίωσις των άνωτέρω δύναται να itεωρη{}fj το εις τον σρφικον υμνον περι 
Έλευσινίας Δήμητρος άναφερόμενον (πρβλ. σ.118), δη καρποίς βρί{}ουσα {}ερείοις, είΡ1]
νην κατάγουσα καί ευι'ομίην ερατεινήν, π}.ουτοl' πο?ύο?βοl' όμου δ' ύγείωι ανασσαν. 
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Αί ύπνωτικαι ιδιότητες της μήκωνος κατα την Μυ&ολογίαν Ιισαν εις την 'θεαν 

γνωσταί υ:φαγε μ11κωνα; δια να κoιμη'θfι και να λησμονήσl1 την 'θ'λίψίν της δια Τ11ν 

άρπαγην της Χόρης της, μήκωνας δε εϊ.ορήγησεν εις τον Τριπτόλεμον δια να τού δώσl1 

ϋπνον). 

Ή Δημ11ιηο αφ' έτέρου φέQεται μεταξυ τών ιατρικών 'θ'ιωτήτων, εϊς τι\'ας δε 

;τεριπτώσεις 6;τωωνίζεται παρ' C!.Ί"τΤΙ :-ωΊ ό 'Όφι::, Ζθόνιον σύμ~()λoν, αnα και σύμ

βολον μετέ;τειτα του Άσκληπιοϋ .και των ιατρικο)\' &εΟΤ11 τω\'. Ό KERN αλλωστε 

(πρβλ. σ. 118) cί.ναφέρει την {}εαν Δήμητρα ώς &εον ιατηρα, εις Τ11ν όποίαν μάλιστα 

;τροσεφέρονω α"αθι1ματα κωδίας (ος δείγμα εύγνωμοσύνης διό την ϊασιν εκ νόσου 

όψθαλμικης, ;τ L'&α"cJ) ς λόγφ της ΖQ11σεως σκευύ.σματος εκ ταύτ.ης δι' όφ'θ'αλμιχα.ς 

;τα{)11 σε ις. 

Ύ;τεν'θ'υμίζομε" εισέτι ηΊν επΊ μιCί.ς σχηνης της διακοσμ11σεως της ύδρίας Lo
yatelli ;τροσφοραν ε;τΊ ;τιναχίου τριο)\' κωδιών, ενό) ή ολη διακόσμηπις 'θ'εωρείται ώς 

εικονίζουσα σκηνας εκ τού ίω&αρμοϋ τοίl Ήρακλέους 1Ί κατ' αλλοuς βα{)μιδα μυήσεως 

Τ (,)\' Έλευσινίων μυστηρίων, εις {j ασφαλως είχΟ'ν σημανΤΙΥ.:Ιlν {){~ σιν χυι αί ;τεοΊ μ11

κω\'ος γνώσεις. 

~ις Ζείρα; του 'λ:ιόλλωνος, ΤΟ\:' ' Ασ:Ληπιού 1 ίωΊ το)\' ιαΤΡΙΚ<J)ν εν γένει 'θεοτlι

των α ί κωδίαι μ11 κω"ος συ μβολίζουν :τροφανως τας {)εραπευτ ικας Ιδ ι6τ:η ως τού φυτού, 

δOl~ένως δτι οί εν ί.όγφ 'θεοΊ Ί'Ίσαν οί κατ' εξοχην ;τροστάται της 'Ιατρικης. 

Εις Ζείρας του Πλούτωνος, της Περσεφόνης καΊ γενικώς τών {)εων του "h-δου 11 
α:ιεικονιζομένη επΊ ε:τιτυμβίων μνημείων 11 ώς εϋρημα εντος τάφων, συμβολίζει 

τΟνθύ.νατοϊ', λόγψ το)\' {Ίανcι.τηφόρων αύτης ίδΙΟΤΙ1των, γνωστών ηδη εκ της βιβλιο

γραφίας , δο{Jέντος δτι ό όπός της, 6)ς CΊ.ναφέρεται, προκαλεϊ: ταχυν και ανώδυνον 

-θάνατο\'. 

'ο αυτος συμβολισμος δέον να CΊ.:τoδo{)ϋ εις Τ1]ν μΙ1κωνα κρατουμένην ύ;το αγαλ
μάτων τών -θεό)ν "Υ;τ"ου και Νυκτός, τέ%νων τού θανάτου, λόγφ των ύπνωτικών της 

ιδιοτήτων. 

'Ιδιαιτέρως ενδιαφέρων πρέ;τει "α είναι ό συμβολισμος της κωδίας της μ11κωνος 

εις Ζείρας της 'Αφροδίτης, -θεάς της 11δονης Υ.αΙ της γονιμότητος. Εις ταύτην ασφαλώς 

ό ;τροέχων Χ(ι.ρακτΊ'lΡ τού συμβολισμοί' εΙναι ό 11δονιστικος και κατ' επέκτασιν ό της 

γονιμότητος. 

Ά;το τα προε%τε{)έντα βλέπομεν δτι 11 χρησις της μήκωνος καΊ τοϋ όπίου εΊχεν 

εξαπλω'θ'η πολυ ε%εί Όπου ελατρεύετο ιδιαιτέρως 11 {)εα 'Αφροδίτη (Κύπρος, Κό
ριν{)ος, ΛΙηκώνη η Σικυων χ.α.), τού{)' δπερ συνηγορεί ύπερ των ανωτέρω απόψεων. 

< Η 'θ'εα αϋτη ελατρεύ{)η παλαιότερον Υ.αΙ αναλόγως τών περιοχών της γης ύπο διά
φορα όνόματα. 

1 OSKAR BERNHARD, Griechische u. romische der Medizin, 1926, σ. 33. 
Miinzbilder ίη ihren Beziehungen zur Geschichte 
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vl. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Δια της παρούσης μελέτης παρέσχομεν πλήρη κατα το δυνατον εικόνα της ίστο
ρίας της μήκωνος και τού ο;rίου άπα της άρχαιότητος μέχρι και τού l ou μ. Χ αιώνος, 
επι τη βάσει τόσον της βιβλιογραφίας, δσον και των άρχαιολογικών εύρημάτων, τα 
όποϊα κατέστη δυνατον να εΖωμεν ύ;τ' 5ψει μας. 

τα προσκομιζόμενα στοιχεϊα παρέχουν κατα μέγα μέρος νέας καί, κατα την γνώ
μην μας, βασιμωτέρας άπόψεις, τόσον δσον άφoρ~ εις τ1Ίν έξάπλωσιν της μήκωνος, 

δσον καΙ εις την ληψιν τοϋ ο:τίου, την χρησιν άμφοτέρων και τον συμβολισμον τού φυ
τού, ένφ διευκρινίζεται κατα τρόπον -θ-ετικον το -θ-έμα τού νηπενθούς. 

Τυχον νέα εύΡ11ματα τό)" συνεχιζομένων άπανταχοϋ τού κόσμου άνασκαφών δυ
νατον να παρουσιάσουν νέα στοιχεία, εις τρόπον ωστε να γνωρίσωμεν ετι λεπτομερέ

στερον πάντα τα άφορώντα εις την μήκωνα και το σπιον, το κατ' έξοχην σημαντικον 

δια την -θ-εραπευΤΙΚ1l-V μέχρι σήμερον φάρμακον τούτο. 
Ή ερευνα της έφαρ!.ιογης του εις τα Μαντεία και τα Άσκληπιεια, το πρώτον -θ-ι

γομένη σήμερον, -θ-έλει παράσΖει πολυτίμους πληροφορίας, δσον άφoρ~ εις την εν αύ

τοίς χρησίν του, τόσον ά:το :τί.ευρας -θ-ρησκειολογικης, δσον και 6.πΟ πλευρας -θ-εραπευ

τικης (προς έγκοιμήσεις, {':τνώσεις, ώς παυσίπονον κ.α.). 

Εύχης εργον θα ητο, έαν οί άσχολούμενοι με τας άρχαιολογικας άνασκαφας 11-θ-ε
λον -θ-έσει ύπ' σψιν μας τυΖον νέα εύρήματα (-θ-υμιατήρια μετα τού περιεχομένου των, 
άρυβάλλους και μηκωνόσΖημα 6.γγεία) δια να διαπιστω-θ-οϋν άσφαλως, δια της λεπτο
μεροϋς φαρμω~Oγνωσίlκη; έρεύνης, πλείονες λεπτομέρειαι επι τοϋ -θέματος τούτου. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΗ ΓJKOΣ . ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ 
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