
ΨΗΦΙΔΩΤΑ ΕΝ ΧΑΛΚΙΔΙ

Κατά ιήν διάνοιξιν των θεμελίων των έν Χαλκίδι καί παρά τον λόφον «Γύ
φτικα» κατοικιών τής Εργατικής Εστίας ήλθεν εις φως ώραΐον ψηφιδωτόν δά- 
πεδον μελανών τεμνομένων κύκλων επί λευκού βάθους (εϊκ. 1). Ή άποκάλυψις 
αΰτη είχεν ώς αποτέλεσμα την διακοπήν τών εργασιών άνεγέρσεως κατοικιών εις 
τον δυτικόν τομέα τής υπό τής Εργατικής Εστίας καί προς οίκοδόμησιν άγορα- 
σθείσης έκτάσεως καί την υπό τής ήμετέρας Υπηρεσίας άπαλ?ωτρίωσιν τοϋ το- 
μέως τούτου. Κατόπιν τούτου άνασκαφαί άνελήφθησαν εις διάφορα σημεία τής 
γύρω περιοχής, έπεκταθεΐσαι δέ περαιτέρω, άπέφερον πλουσίαν συγκομιδήν ι.

Έκ τής συγκομιδής ταύτης εξετάζονται ενταύθα μόνον τά ψηφιδωτά. Τά 
λοιπά εΐιρήματα πρόκειται ν’ άποτελέσωσιν άντικείμενον έτέρας μελέτης.

Τέσσαρα τον αριθμόν τά ψηφιδωτά ταΰτα είναι τά εξής:
1. Τό ανωτέρω μνημονευθέν ψηφιδωτόν τεμνομένων μελανών κύκλων επί λευ- 

κοΰ βάθους (είκ. 1 καί 3).
2. Παλαιοχριστιανικόν ψηφιδωτόν μετά γεωμετρικού διακόσμου. Συνοικισμός 

Αγ. Ίωάννου, παρά τό Ταπητουργεΐον (είκ. 2 καί 4).
3. Ψηφιδωτόν γυμνών αθλητών. Παρά τό έργοστάσιον «Darig» επί τής δη

μοσίας όδοΰ Χαλκίδος - Κύμης καί εις τό πρώτον χιλιόμετρον αυτής (είκ. 5, 6, 
παρένθ. πίν. Α καί πίν. I).

4. Ψηφιδωτόν Έρωτιδέιος άκοντίζοντος έλαφον. Ρωμαϊκή έ'παυλις, επί τοΰ 
λόφου «Γύίφτικα» Χαλκίδος, παρά τάς προσφάτως άνεγερθείσας κατοικίας τής Ερ
γατικής Εστίας (είκ. 7, 8, 9, παρένθ. πίν. Β καί πίν. II καί III).

1. Τό ψηφιδωτόν τοΰτο (είκ. 1), διαστάσεων 8.10x4.80, καλύπτει τό δάπε- 
δον αιθούσης, ής οί τοίχοι έ'χουσι καταστραφή παντελώς. Εις τήν δυτικήν μόνον 
πλευράν διατηρείται μικρά βαθμίς, κατεσκευασμένη διά λεπτών οπτόπλινθων, εις 
δέ τήν νοτιοανατολικήν γωνίαν αγωγός ΰδατος.Όλόκληρος ή επιφάνεια φέρει επί 
λευκού βάθους μέλανας τεμνομένους κύκλους, διαμέτρου 0.50. Εις τό κέντρον έκά- 
στου κύκλου υπάρχει μέλαν τετράγωνον, μετά λευκού στίγματος έν τώ μέσω

1 Τάς άνασκαφάς παρηκολού·0·ει καθημερινώς, υπό 
ζωηροΰ ενδιαφέροντος έλαυνόμενος, ό εξαίρετος Νο- 
μάρχης Εύβοιας κ.’Ανδρέας Ίωάννου. Διά τάς πολυτί
μους πράγματι συμβουλάς καί τήν άμέριστον συμπα
ράστασή1 του εις τό έργον ημών, θ-ερμάς τώ εκφράξω 
ευχαριστίας.

"Ολως ιδιαιτέρως ευχαριστώ καί εντεύθεν τόν Διευ
θυντήν τών ’Αρχαιοτήτων κ.Ίωάννην Παπαδημητρίου, 
διά τε τήν εις εμέ άνάθ-εσιν τής υπό τήν έποπτείαν 
του διεξαγωγής τών άνασκαφών, ώς καί διά τήν πα- 
ραχώρησιν τοϋ δικαιώματος τής δημοσιεύσεώς των.
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(είκ. 3). Το όλον ψηφιδωτόν πλαισιούται κατά τάς παρυψάς υπό ταινίας μελαίνης, 
πλάτους 0.10. Ή εργασία είναι έπιμεμελημένη, αί ψηφίδες κανονικού μεγέθους 
καί σχήματος, ή δέ προκαλουμένη έντΰπωσις επιβλητική.

2. Τό δεύτερον ψηφιδωτόν, διαστάσεων 8x9, καλύπτει τό δάπεδον παλαιο
χριστιανικού πιθανώτατα κτηρίου1. Τό μεγαλύτερον μέρος τής επιφάνειας φέρει 
γεωμετρικόν διάκοσμον, συνιστάμενον εις επάλληλα τετράγωνα, εις ρόμβους, συν-

δυαζομένους προς ανθέμια, εις 
τετράφυλλα καί κύκλους, περι- 
κλειομένους εντός τετραγώνων

Είκ. 1. Ψηφιδωτόν δάπεδον τεμνομένων κύκλων. Είκ. 2. Παλαιοχριστιανικόν ψηφιδωτόν.

(είκ. 2) καί εις έσχηματοποιημένα φύλλα κισσού, εντός τετραγώνων καί αυτά πε
ρικλειόμενα. Τό κεντρικόν τούτο θέμα περιβάλλεται υπό πλατείας ταινίας πλο
χμού, περιβαλλομένης καί ταύτης υπό ζώνης έσχηματοποιημένων φύλλων κισ
σού, ών τά στελέχη άπολήγουσιν εις σπείρας. Κατά την παρυφήν τέλος τού όλου 
ψηφιδωτού υπάρχει αρκετά πλατεία ταινία τεμνομένων σκοτεινοχρώμων κύκλων 
επί άνοικτοχρώμου εδάφους (είκ. 4).

Αί ψηφίδες, κανονικού μεγέθους καί έπιμελώς τοποθετημένοι, είναι μαρμά
ρινοι, ή δε χραφιατική των κλΐμαξ περιλαμβάνει μόνον τό λευκόν, τό μέλαν, τό 
κίτρινον καί τό ερυθρόν. "Αν ληφθή όμως νπ όψιν, ότι ό διάκοσμος είναι γεω
μετρικός, περισσότερα δε χρώματα μάλλον σύγχυσιν θά έπέφερον παρά εμπλουτι
σμόν τής οπτικής έντυπώσεως, τότε θά γίνη αντιληπτόν, με πόσην σύνεσιν, γνώ- 
σιν των αισθητικών απαιτήσεων καί κατανόησιν τού σκοπού είργάσθησαν ό σχε-

1 Ή μνημειώδης κατασκευή μαρτυρεί δημοσίαν χρή- ενταύθα εύρεθεντος, κορινθιάζοντος κιονόκρανου, ώς 
σιν τοΰ οίκοδομήματος. Αΰτη καταφαίνεται καί έξ ενός, καί τίνος άμφικιονίσκου των παραθύρων.
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ΠιναξΙ

1 . Ψηφιδωτόν γυμνών αθλητών. 
Δυτική πλευρά τής ζωφόρου.

2. Ψηφιδωτόν γυμνών αθλητών 
ρωμαϊκής παλαίστρας. Β. πλευρά.

3. Λεπτομέρεια τής ανωτέρω είκόνος 2.
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ΓΙΐΝΑΞ II

2. Ψηφιδωτόν δάπεδον Δ (σχεδιογρ. 2).
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IllΠιναξ

1. Έρωτιδεύς άκοντίζων ελαφον. 
Λεπτομέρεια ψηφιδωτού πίν. II,ι.

2-5. Λεπτομέρειαι ψηφιδωτοί) πίν II,ι.
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Ψηφιδωτά έν Χαλκίδι 305

διαστής και ό ψηφοθέτης. Τό σχέδιον είναι έπιμεμελημένον, ή δέ προκαλουμένη 
έντΰπωσις αρκετά ζωηρά.

3. Τό τρίτον κατά σειράν ψηφιδωτόν δεν ήλθε πρώτην φοράν εις φως διά 
των άνασκαφών τοϋ παρελθόντος έτους. Τμήμα του είχεν άποκαλυφθή προ ήμί- 
σεος περίπου αίώνος ι. Επειδή όμως διά των προσφάτων άνασκαφών άπεκαλύφθη 
πλήρως καί έκαθαρίσθη, κατέστη δέ δυνατόν νά ληφθώσι καί φωτογραφίαι τοΰ

κεντρικού του θέματος, διά τού
το κρίνομεν σκόπιμον νά συν-

Είκ. 3. Λεπτομέρεια είκ. 1. Είκ. 4. Πλαίσιον τοϋ ψηφιδωτού είκ. 2.

εξετάσωμεν τούτο μετά των λοιπών νεοφανέντων ψηφιδωτών.
Άποτελοΰμενον από την κυρίαν αίθουσαν καί μίαν εξωτερικήν αυλήν 

(παρένθ. πίν. Α) 1 2 θά έκάλυπτε συνολικώς επιφάνειαν 222 τετραγ. μέτρων. Σήμε
ρον, δυστυχώς, τό τρίτον περίπου τής έκτάσεως έχει καταστραφή.

Ό κεντρικός χώρος παλαίστρας ή γυμνασίου, κατά τον Γ. Π ΑΙΙΑΒΛΣΙΛΕΙΟΥ3, 

περιθεόμενος κατά τήν παρυφήν υπό ταινίας πλάτους 0.90 έκ λευκών χονδροει
δών ψηφίδων, φέρει γεωμετρικόν διάκοσμον, μελανών τεμνομένων κύκλων επί λευ
κού βάθους, πλαισιούμενον υπό ταινίας ρόμβων καί τετραγώνων μελανών καί ερυ
θρών. Κεντρικόν θέμα τοΰ ι|ιηφιδωτού αποτελεί έν έμβλημα, διαστάσεων 5.20 χ 4 μ., 
φέρον ζωφόρον γυμνών αθλητών καί γυμναστών4 ένδεδυμένων, περιβάλλουσαν 
ορθογώνιον πλήρες γεωμετρικών συνδυασμών.

1 Γ. 1ΊΑΠΑΒΑΣ1ΛΕΙΟΥ, ΠΑΕ 1900, σ. 15. ρουδάκης. Άμφοτέρους ευχαριστώ θερμώς.
2 Τά σχέδια κατεσκεΰασεν, εντολή τοΰ Νομάρχου 3 έ. ά.

Εύβοιας κ. Άνδρ. Ίωάννου, 6 σχεδιαστής κ. Ίω. Ψαρ- 4 Αθλητών καί γυμναστών παραστάσεις, εις διά-

39
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Μόνον τό ήμισυ, δυστυχώς, τοϋ μήκους τής ζωφόρου διατηρείται. Εις το βό
ρειον άκρον τής ήδη κατεστραμμένης ανατολικής πλευράς γυμνός αθλητής, στρε
φόμενος προς νότον, προς έτέραν, μη ύπάρχουσαν πλέον μορφήν. Όπισθέν του 
δυο πάσσαλοι, ρίπτοντες σκιάν λ Ή βόρειος πλευρά, ήτις διατηρείται ακέραια, 
(πίν. 1,2), φέρει έστραμμένην προς τα δεξιά μορφήν (πίν. 1,3) ένδεδυμένην διά βρα
χέος, μέχρι των γονάτων, ίματίου καί διά τής προτεταμένης δεξιάς προσφέρουσαν 
κλάδον νικητήριον εις γυμνήν μορφήν πυγμάχου, ουτινος ό κορμός και τό πρόσω- 
πον είναι τελείαις κατεστραμμένα. Την ιδιότητα τής μορφής ταύτης, ώς καί τής

επομένης, είκάζομεν έκ των 
χειροκτίων πυγμαχίας, τά ό
ποια φέρουσι προσδεδεμένα 
διά ταινιών.

Ή δυτική πλευρά τής 
ζφφόρου φέρει πάλιν παρά- 
στασιν τριών μορφών: Δυο 
παλαισταί (πίν. Ι,ΐ), κρατούν
τες άλλήλους άπό τών λαβών 
καί τοϋ λαιμού, καί εις τό νό
τιον άκρον ό γυμναστής των, 
κρατών κλάδον καί άναμένων 
τήν έ'κβασιν τοϋ άγώνος, ϊνα 
άπονείμη τό άθλον τφ νικη
τή. Εις τά δυο άκρα τής πλευ
ράς ταύτης τής ζφφόρου άνά 
έν μέγα άγγεΐον, κομψοτάτου 
περιγράμματος, καί όπισθεν 
τούτων δύο χιαστοί τοποθετη
μένοι κλάδοι (είκ. 6).

Τά περιγράμματα τών 
μορφών καί αί πτυχώσεις τών ενδυμάτων σχηματίζονται διά μελαινών ψηφίδων ίσο- 
μεγέθτον προς τάς ψηφίδας τοϋ λευκοϋ βάθους καί τών σκιών. Τά ενδύματα είναι 
λευκά, ποικιλλόμενα δι’ ερυθρωπών αποχρώσεων, αί δε σάρκες λευκορρόδινοι. Αί ψη
φίδες τών μορφών κυμαίνονται μεταξύ τών 6 καί 10 χιλιοστών, έν φ τοϋ βάθους 
καί τών τεμνομένων κύκλων έ'χουσι κατά μέσον όρον μήκος 0.025. Ή τεχνική τής 
φυτεύσεως τών τ|)ηφίδων δεν είναι επιμελημένη, ώστε επιτρέπει τήν δημιουργίαν 
μεγάλων κενών εις τούς άρμούς. Προσπάθεια προοπτικής άποδόσεως τών μορφών 
αποτυγχάνει κυρίως εις τάς συνιζήσεις2, τό δε μέλαν περίγραμμα, διά τής ίσχυ-

Είκ. 5. Τμήμα τοϋ ψηφιδωτού γυμνών αθλητών.

φορον δμως διάταξιν, έχομεν καί εις τάς Θέρμας τοϋ 
Καρα κόλλα.

1 Ή ύποδήλωσις τής σκιάς, εις πολλά ψηφιδωτά, 
φαίνεται δτι συνδέεται πρός τήν προσπάθειαν τοϋ καλ

λιτέχνου, ϊνα δημιουργήση τοπίον καί καταστήση τάς 
παραστάσεις του αληθοφανείς.

2 ’Άλλοτε αί χεϊρες είναι μικρότεροι τοΰ κανονικού 
καί άλλοτε τά σιάμα™ βραχέα καί παχέα.
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ρ«ς άφαιρεσεως, την οποίαν προκαλεΐ, καθιστά τάς μορφάς τελείως επιπέδους.Ή 
έλλειψις πλαστικότητος οδηγεί εις μίαν έξπρεσσιονιστικήν άντίλητψν καί προοιω
νίζεται την τεχνοτροπίαν, ήτις θά επικράτηση κατά τον όον αιώνα και θά δε- 
σπόση τής μακραίωνος καλλιτεχνικής παραγωγής τοΰ Βυζαντίου.

Τό κέντρον τής μεγάλης αιθούσης καταλαμβάνει ορθογώνιον 2.55x2 μ. πλή
ρες ρόμβων, περικλειόμενων υπό τετραγώνων (παρένθ. πίν. Α). Αί ψηφίδες έχουσι 
μήκος 0.010 καί είναι μέλαιναι, λευκαί καί κιτρινέρυθροι.

Εις την ανατολικήν πλευράν τής αιθούσης καί σχεδόν κατά τό μέσον αυτής, 
θά ύπήρχεν είσοδος. Τοΰτο καταφαίνεται εκ τοΰ γεγονότος, ότι εις τό σημεϊον 
τούτο σώζεται σήμερον τετρά
γωνον, πλευράς 1.20, κοσμού- 
μενον κατά τρόπον όλως διά
φορον τοΰ λοιπού δαπέδου.

Δι’ έτέρας, κατά την δυ
τικήν της όμως πλευράν, εισό
δου, θά έπεκοινώνει ή αί
θουσα μετά τής αυλής. Αυτή, · 
άσυμμέτρως τοποθετημένη, ως 
προς την κεντρικήν αίθουσαν, 
μήκους 13 μ. καί πλάτους 7.20, 
φέρει στρώσιν λευκών ψηφί
δων, μεγέθους 0.040 - 0.060.
Ή λευκή αΰτη στρώσις πλαί
σιο! ορθογώνιον, διαστ. 4.10χ 
2.05, πλήρες ρόμβων, μεγάλων 
έξωθεν, μικροτέρων κατά τό 
κέντρον. Τοΰ εμβλήματος τού
του αί τ^ηφΐδες είναι πολύ
μίκροτεραί των λευκών και Εϊκ. 6. Λεπτομέρεια ψηφιδωτού «Ολητων.

περιορίζονται εις τό λευκόν
χρώμα, τό μέλαν καί τό κιτρινέρυθρον.

4. Τό τελευταϊον τοΰτο ψηφιδωτόν είναι τό μέγιστον καί σπουδαιότατον 
πάντων. Έκάλυπτε τό δάπεδον ρωμαϊκής πιθανώτατα έπαύλεως ή ής σήμερον δια
τηρούνται πέντε διαμερίσματα, ών τά τρία ακέραια κατά τά δάπεδα. Τό σύνολον 
δίδει τον αριθμόν τών έκατών είκοσι περίπου τετραγωνικών μέτρων ψηφιδω
τής στρώσεως, διατεταγμένης κατά τό σχεδιογρ. τοΰ παρενθ. πίν. Β. Οί εξωτερι
κοί τοίχοι, ως καί οί χωρίζοντες τά διαμερίσματα απ’ άλλήλων, είχον πάχρς 0.70. 
Πάντες έχουσι καταστραφή, μόνον δε ό περιβάλλουν τό οικοδόμημα κατά τήν δυ-

1 Ή ΰ-έσις, έφ’ ής είναι έκτισμένον τό οικοδόμημα 
τοΰτο, προσφέρεται κατά Λαυμάσιον τρόπον διά τήν 
άνέγερσιν έπαύλεως. Καί τοΰτο διότι, δεσπόζουσα αΰτη

ολοκλήρου τοΰ πέριξ κάμπου, [έ'χει έξαίρετον θέαν 
πρός τόν Νότιον λιμένα (νΰν Άγ. Στεφάνου) καί τον 
Βόρειον (Λιανής ’Άμμου νΰν).
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τικην πλευράν του καί τό ήμισυ τής βορείου διατηρείται εις ύψος 1.30 μ., συγ
κείμενος έκ λίΌων αργών καί λεπτών κεράμων, συνδεδεμένων δι’άμμοκονίας. Έπί 
τής εσωτερικής του επιφάνειας φέρει έπίστρωσιν ασβεστοκονιάματος, κατά την 
άρχαιότητα πιθανότατα βεβαμμένου.

Η κεντρική αυλή Α'(5.50 χ 5.40) (παρένθ. πίν. Β) διακρίνεται τών λοιπών
διαμερισμάτων έκ τοϋ μεγέθους τών 
ψηφίδων (είκ. 7). Αυται κυμαίνονται 
μεταξύ τών 25 καί 40 χιλιοστών 
καί είναι έκ φυσικού λίθου καί χρώ
ματος μέλανος, κιτρινερΰθρου καί λευ
κού. Ταινία κιτρινέρυθρος κατά τήν 
παρυφήν περικλείει τδ κεντρικόν θέ
μα, άποτελούμενον άπό σειράς ρόμ
βων, μελανών καί κιτρινερύθρων 
εναλλάξ καί έπί λευκού βάθους έσχη- 
ματισμένων. Εις τό κέντρον τής αυ
λής τετράγωνον πλευράς ενός μέτρου, 
σχηματιζόμενον διά δυο έπαλλήλων 
ταινιών, μελαίνης έ'ξωθεν, έ'σωθεν κ ι- 
ζεύγη τριγώνων, τού ενός μέλανος

’Αγγελικής Κ. 'Ανδρειωμένου

τού έτερου κιτρινερυθρου.
"Ομοιον διάκοσμον, σειρών 

ρόμβων κιτρινερύθρων, έπί λευκού 
βάθους, περιβαλλόμενου υπό τριών 
ταινιών κατά τάς παρυφάς, παρου
σιάζει καί τό σωζόμενον, διαστάσε
ων 6.30 χ 2 μ., δάπεδον τού δια
μερίσματος Β'. Ή διαφορά έγκει
ται εις τό ότι αί ψηφίδες έδώ εί
ναι μικρότεραι, εις τό άνατολικόν 
δέ άκρον ύπάρχουσιν ίχνη ζώνης 
φυτικού διακόσμου. Έκ τής λεπτό- 
τητος τής έργασίας καταφαίνεται, 
ότι τό ψηφιδωτόν τούτο θά έκάλυ- 
πτε τό δάπεδον κλειστού χώρου.

Λεπτοτέρας έργασίας είναι τό ψηφιδωτόν τού διαμερίσματος Γ', διαστάσεων 
3.90x3.70 μ. Τό προς δυσμάς ήμισυ, περιβαλλόμενου υπό ταινίας κιτρινερύθρου, 
φέρει τετράγωνα μέλανα, κιτρινέρυθρα καί λευκά ένω τό προς |άνατο/ώίς, ιδιόρ
ρυθμον γεωμετρικόν διάκοσμον τετραγώνων, περικλειόμενων υπό έπιμήκων έξαγώ- 
νων (είκ. 8). Ψηφίδες μικραί, μέλαιναι καί λευκαί.

Τελείαν σύνδεσιν κατά τούς αρμούς παρουσιάζει τό ψηφιδωτόν δάπεδον Δ"

Είκ. 7. Ρωμαϊκή βπαυλις. Ψηφιδωτόν τής κεντρικής αυλής.

τρινερύθρου, περιβάλλει δύο κατά κορυφήν
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(πίν. 11,2 καί είκ. 9). Διαστάσεων 7 χ 5.40 μ., είναι ιό μέγιστον ιών διαμερισμάτων, 
επικοινωνούν μετά τής κεντρικής αυλής διά θύρας πλάτους 1.40 μ. Ό προ τής Φόρας 
χώρος διαμορφοΰται εις ορθογώνιον παραλληλόγραμμον, φέρον επί λευκού βάθους 
γραμμικόν ρόμβον, περικλείοντα έτερον μικρότερον, μελαμβαφή (είκ. 4). Ή αί
θουσα φέρει κατά την παρυφήν ζώνην λευκήν, αρκετού πλάτους, κατά την έσω 
δέ άπόληξίν της ή ζώνη αυτή πλαισιοϋται υπό μελαίνης λωρίδος πλάτους 0.10 μ.

Όλόκληρος ή επιφάνεια, πλήν ενός κεντρικού, πλευράς 2.30 μ., τετραγώνου, 
φέρει επί λευκού βάθους μέλανας καί ερυθρούς τεμνομένους κύκλους, ών τά κέν
τρα κατα?ιαμβάνονται υπό τετραγώνων ή σταυρών ισοσκελών εναλλάξ. Εις τό κεν
τρικόν τετράγωνον, τό φέρον κατά την παρυφήν ταινίας ?ιευκών ρόμβων καί με
λανών κατά κορυφήν τριγώ
νων, έγγράφεται κύκλος, πλή
ρης γεωμετρικών κοσμημάτων.
Δώδεκα μέλανες καί ερυθροί 
εναλλάξ, κοίλων πλευρών, ρόμ
βοι, εγγεγραμμένοι εντός ισαρί
θμων λευκοπέδων ελλείψεων, 
κοσμούνται διά ποικίλων κο
σμημάτων. Τάςέσω γωνίας τού 
τετραγώνου καταλαμβάνουσιν 
άνά ένα, κομψοτάτου περι
γράμματος καί σχεδίων, αμ
φορείς, εκατέρωθεν δέ τών αμ
φορέαν τούτων ζεύγος δελφί
νων έσχη ματοπο ιη μένω ν.

Αί ψηφίδες όλης τής ε
πιφάνειας είναι ισομεγέθεις, 
α πλεϊσται τετράγωνοι, πλευ
ράς 0.010 μ., εκ φυσικού λίθου, 
ή δέ χρωματική των κλΐμαξ 
περιορίζεται εις τά τέσσαρα 
βασικά χρώματα, τό λευκόν, τό μέλαν, τό κίτρινον καί τό ερυθρόν.

Τό κάλλιστα διατηρούμενον δάπεδον τής αιθούσης Ε' (πίν. II,ι), αποτελεί τό 
αριστούργημα τών ψηφιδωτών τής Χαλκίδος. Διαστάσεων 5.60x5.40 μ. φέρει 
γεωμετρικόν διάκοσμον, περιβάλλοντα τετράγωνον έμβλημα, πλευράς 2.30 μ., ευ
ρισκόμενον όμως ούχί έν τώ μέσφ, ως θά. άνέμενέ τις, αλλά π?ιησιέστερον προς 
τήν νοτίαν πλευράν τής αιθούσης, κατά τό έν τρίτον τού μήκους αυτής. Κατά 
τήν παρυφήν ζώνη αρκετά πλατεία, κοσμουμένη διά ρόμβων μελανών, ερυθρών 
καί λευκών καί πλαισιουμένη, κατά τήν έσω καί έξω άπόληξίν της, υπό μελαίνης 
λτορίδος. Ό γεωμετρικός διάκοσμος, άποτελούμενος από συνδυασμούς τριγώνων, 
τετραγώνων, κύκ?».ων, ρόμβων καί σταυρών, φέρει τά τέσσαρα βασικά χρώματα τού
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λευκού, τού μελανός, τοΰ ερυθρού καί τού κίτρινου. Αί ψηφίδες είναι τετράγωνοι, 
πλευράς 0.010 μ., ή έπιμήκεις, άναλόγως των αναγκών, αλλά τοΰ αυτού πάντοτε μή
κους. Φυσικού επίσης λίθου καί ισομεγέθεις είναι καί αί ψηφίδες τής τό κεντρι
κόν έμβλημα πλαισιοΰσης ζώνης των έν εϊδει ριπιδίων κοσμημάτων, ως καί των 
ταινιών πλοχμού, τών χωριζουσών τό τετράγωνον εις εννέα ορθογώνια παραλλη
λόγραμμα διαμερίσματα (διάχωρα). Τώρα προστίθενται καί έτερα δυο χρώματα. 
Τό τεφρόν καί τό κιτρινέρυθρον.

Τα ψηφιδωτά ταύτα διάχωρα (πίν. III) φέρουσιν επί λευκού βάθους παρα
στάσεις πτηνών καί προσωπείων, τού κεντρικού μόνον παριστώντος σκηνήν κυ
νηγιού. ΕΙς τούς εξ τον αριθμόν πίνακας τών πτηνών καί προς ΰποδήλωσιν τού 
τοπίου τοποθετείται καί έν δενδρΰλλιον. Σκηνήν εις τό ύπαιθρον ύποδηλοΐ καί 
ή ριπτομένη έκ τών σωμάτων σκιά.

Τά δυο προς βορράν ακραία διάχωρα περιλαμβάνουσιν άνά έν έκαστον προ- 
σωπεΐον1 (πίν. 111,2-3). Δεν κατέστη δυνατόν νά εϊπωμεν μετά βεβαιότητος, 
εάν πρόκειται περί κεφαλής Μεδούσης ή νεαρού Διονύσου. Καί τούτο διότι ό κα
θαρισμός δεν έγένετο είσέτι πλήρης, τά δε επί τής κεφαλής αντικείμενα συγχέον- 
ται μεταξύ δφεων καί φύλλων κλήματος μετά σταφυλών πιθανώτερον.

Τό κεντρικόν διάχωρον (πίν. ΙΙΙ,ι) παριστά σκηνήν κυνηγίου. Έρωτιδεύς φέ- 
ρων επί τού αριστερού ώμου φαρέτραν, διά τής άριστεράς δε κρατών τόξον, 
ακοντίζει διά τής υπερυψωμένης δεξιάς τρέχουσαν καί ύπ’ αυτού ήδη τραυμα- 
τισθεΐσαν έλαφον. ’Όπισθεν τού Έρωτιδέως καί εις τό βάθος δένδρον, υπό 
δε τήν έλαφον ύποδήλωσις βράχων. Διά κιτρινοφαίων ψηφίδων σκιαγραφεΐται 
τό έδαφος, μέλαιναι δε καί φαιαί σειραί δημιουργούσι τήν έντύπωσιν τής 
σκιάς. Ή όλη σκηνή, ή οποία αποπνέει ζωήν καί Γκίνησιν, παρουσιάζει παρα- 
ποίησίν τινα τής αλήθειας, καταστρατήγησιν τών νόμων τής προοπτικής. Ό 
καλλιτέχνης θέλει νά άποδώση τήν μορφήν εις τάς λεπτομέρειας της καί δι’ 
αυτό τήν σχεδιάζει κατ’ ενώπιον. Διά τής υπερυψωμένης δεξιάς κρατεί τό άνω 
ήμισυ ακοντίου, τού ετέρου ήμίσεος ευρισκομένου επί τής ράχεως τής έλάφου, από τοΰ 
τραύματος τής οποίας άφθονον ρέει τό αίμα. Έάν έκλάβωμεν ώς έν τό άκόντιον, 
τότε πρέπει νά δεχθώμεν, δτι ό καλλιτέχνης, αδιαφορών διά τήν αληθοφάνειαν 
τού έργου, ήθέλησε νά τονίση τον εξ επαφής τραυματισμόν τού ζώου, διά τούτο 
τό ήμισυ τού ακοντίου θέτει εις τήν χεΐρα τού Έρωτιδέως, τό έτερον δέ ήμισυ 
επί τής ράχεως τού ζώου, καταστρέφων ούτω τό ένιαΐον τής ύλης. ’Άλλως, τό καί 
πιθανώτερον, παραδεχόμεθα δύο ακόντια καί διαδοχικάς τάς σκηνάς τοΰ τραυμα
τισμού καί τής προσπάθειας νέας έξακοντίσεως φονικού οργάνου. Καί είς τάς δύο 
περιπτώσεις όμως έν παραμένει σταθερόν : ή έξπρεσσιονιστική σύλληψις τού έρ
γου. Διότι έν ώ κτυπά τό ζωον, τό όποιον τρέχει δρομαίως, ή μορηιή παρουσιά
ζεται κατ’ ενώπιον είς τό πρώτον επίπεδον, ή δέ έλαφος σχεδόν άναγλύφως προ
βάλλεται είς τό βάθος.

1 Ή παράστασις προσωπείων εις τά ψηφιδωτά είναι συνήθης.
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Το θέμα τοϋ κυνηγιού έλάφου ή άλλον ζώου υπό μιας ή περισσοτέρων πτε
ρωτών μορφών είναι σύνηθες κατά τούς Ελληνιστικούς καί τούς Ρωμαϊκούς χρό
νους1, τών κυνηγών έρμηνευομένων ώς πτερωτών Ερώτων.

Ή τεχνική έκτέλεσις τοΰ δλου εμβλήματος είναι εξαίρετος. Τό μήκος τών 
ψηφίδων κυμαίνεται μεταξύ τών 6 καϊ τών 8 χιλιοστών, έν ω τοϋ προσώπου αί 
ψηφίδες φθάνουσι τα 4 και τά 3 ενίοτε χιλιοστά. Πλήν τών λίθινων ψηφίδων, 
χρησιμοποιούνται νϋν καϊ τεχνητά! ψηφίδες ποικίλων χρωμάτων, εξ αδιαφανούς 
ύαλομάζης. Τό πράσινον, τύ κυανούν, τό κιτρινέρυθρον, τό ερυθρωπόν, τό γαλάζιον, 
είναι τά χρώματα, τά όποια προσδίδουσιν εις τό ψηφιδωτόν μεγάλην λαμπρότητα.

Τά περιγράμματα τής μορφής, τών προσωπείων καϊ τών πτηνών είναι 
άκριβή, τά δέ χρώματα σχεδόν φυσικά. Τό μέλαν, τό πράσινον, τό κυανούν, 
συμπληροΰμενα δι’ ελάχιστου ερυθρού καϊ κίτρινου, έπικρατοϋσιν έπϊ τών πτηνών, 
ών τά περιγράμματα ύποδηλοϋνται διά μελανών ψηφίδων. Τής πτερωτής, του
ναντίον, μορφής τό περίγραμμα σχηματίζεται δι" ερυθρών ψηφίδων, αί δέ σάρκες 
διά διαδοχικών σειρών ψηφίδων, όλονέν άνοικτοτέρου χρώματος, από τής περιφέ
ρειας προς τό κέντρον, έξικνουμένου μέχρι τοϋ λευκού.

Οΰτω έξαίρεται ικανοποιητικούς ή πλαστικότης τής μορφής.
Οί οφθαλμοί, αί όφρύες, ή ρϊς περιγράφονται διά μελανερύθρων φυσικών ψη

φίδων, τά δέ πτερά σχηματίζονται διά ψηφίδων ύαλίνων χρώματος κυανού, μέ- 
λανος, κίτρινου καϊ πρασίνου. Έκ τοΰ αυτού υλικού έσχηματίσθη καϊ ή φαρέτρα 
εις ερυθρούς, φαιούς καϊ πρασίνους ιριδισμούς.

Ή χρονολογική τοποθέτησις τών περιγραφέντων ψηφιδωτών θά γίνη διά 
συγκριτικής κυρίως προς παρόμοια ψηφιδωτά μελέτης.

Τοϋ ψηφιδωτού, τών έπι λευκού βάθους μελανών τεμνομένων κύκλων (είκ. 1) 
δεν έχομεν, εί μή μόνον ένα terminus post quem. Τό θέμα τούτο χρησιμοποιείται εις 
ζο'ινας ή τετράγωνα και κατά τούς Ελληνιστικούς καϊ πρωίμους Ρωμαϊκούς χρό
νους2, αποκλειστική όμως χρησιμοποίησίς του προς διακόσμησιν ολοκλήρου έπι- 
φανείας έγένετο μόνον άπό τοϋ 1ου μ. X. αίώνος3. Επειδή αί ψηφίδες είναι 
κανονικαϊ και καλώς τοποθετημέναι, τό δέ σχέδιον, άριστα έκτελεσθέν, συγ- 
κινεΐ τον θεατήν διά τού λευκού καϊ μέλανος χρωματισμού του, πρέπει νά πα- 
ραδεχθώμεν, ότι τό ψηφιδωτόν ανήκει εις τούς χρόνους τής ακμής τής «μουσεια
κής» τέχνης, ήτοι εις τον Ιον ή τον 2ον μ. X. αιώνα.Επειδή όμως εις τον 2ον μ.Χ. 
αιώνα γίνεται κυρίως χρήσις πολυχρώμων ψηφιδωτών μετά εμβλημάτων, νομίζο-

1 Πρόχειρον παράδειγμα τό υπό blancE brown έν 
Ptolemaic Paintings and Mosaics, σ. 68 άναφερόμε- 
vov μωσαϊκόν τριών πτερωτών ’Ερώτων, προσπαθΌυν- 
των δι’ ακοντίων καί ξιφώννάτραυματίσωσινέλαφον.

2 Τοιαϋτα δείγματα έχομεν έκ Πομπηίας, τής επο
χής τής Δημοκρατίας.

3 Ή μ. ε. blake έν The Pavements of the Ro
man Buildings of the Republic and Early Empire 
(Memoirs of the American Academy in Rome, τόμ. 
VIII, 1930) καί έν τφ Κεφαλαίφ «Buildings, the 
pavements of which are typical of the first cen

tury A.D.» γράφει έν σ. 97: «The interlaced circles 
(pi. 24 fig. 4) is pattern already familiar to us 
in centers or borders, but are here used for the 
first time us all-over pattern without ornamental 
borders or thresholds». Καί περαιτέρω έν σ. 108 : 
«With the exception of the reticulate and of the 
imbrication in simple outlines all-over patterns 
were practically unknown in the first century B.C. 
Examples of the use of interlaced circles to cover 
an entire floor as in pi. 24 fig. 4 are found in 
Bologna, Imolia and Reggio Emilia».
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μεν δτι τό ήμέτερον θά έπρεπε νά τοποθετηθή εις τό β' ή γ' τέταρτον τοϋ 1ου μ.Χ. 
αιώνος, οπότε καί ή χρήσις γεωμετρικού διακόσμου δαπέδων ούχΐ πολύχρωμων 
είναι ιδιαιτέρους συχνή.

Τό δεύτερον ψηφιδωτόν, τοΰ πολύχρωμου, δηλαδή, γεωμετρικού διακόσμου, 
πρέπει νά χρονολογηθή άφ’ εαυτού. Άνήκον εις παλαιοχριστιανικόν πιθανότατα 
κτήριον δεν είναι δυνατόν παρά νά άνάγηται εις τούς μεταξύ τοϋ 3ου καί τοΰ 
5ου μ. X. αιώνος χρόνους. Επειδή όμως τό συνευρεθεν μετ’ αυτού κιονόκρανον 
(είκ. 10) μάς οδηγεί εις τον δον μ. X. αιώνα, θά τοποθετήσωμεν τό δάπεδον 
τούτο εις τον δον μ. X. αιώνα αν καί ό γεωμετρικός του διάκοσμος θά μάς ώδή- 
γει μάλλον εις τον δον αιώνα.

Διά νά χρονολογήσω μεν τό ψηφιδωτόν τών γυμνών άθ?\,ητών θά χρησιμο-
ποιήσωμεν καί εσωτερικά καί εξωτερικά στοι
χεία. Καί εξωτερικόν είναι ή χρήσις α) μεγάλων 
πήλινων πλακών διά την στρώσιν τοϋ δαπέ
δου άλλων διαμερισμάτων τοϋ κτηρίου — τό γε
γονός άγει εις τούς μετά τό 30 π. X. χρόνους— 
καί β) ψηφίδων χονδροειδών καί ακανόνιστων, 
άνευ προσοχής καί κατ’ αραιά διαστήματα το
ποθετημένων. Τούτο είναι χαρακτηριστικόν τών 
ψηφιδωτών τών μεταγενεστέρων χρόνων, τοϋ 3ου 
καί τοϋ 4ου μ. X. αιώνος. Εις την τελευταίαν 
ταύτην χρονολογίαν όδηγούσι καί τά εσωτερικά 
στοιχεία.

Ή παρακμή τής «μουσειακής» τέχνης δεν 
εμφανίζεται μόνον εις τήν τεχνικήν τού ψηφιδω
τού, αλλά καί εις τήν σύλληψιν καί έκτέλεσιν τοϋ 

σχεδίου. Τά χονδροειδή περιγράμματα καί ή έπιπεδότης τών μορφών, ή έλλειψις λε- 
πτότητος εις τά χαρακτηριστικά καί τήν εκφρασιν τών προσώπων, αί άποτυχημέναι 
προοπτικαί συνιζήσεις, ή σχηματοποίησις καί ή συμβατικότης, πάντα ταύτα αυτομάτως 
κατατάσσουσι τό ήμέτερον ψηφιδωτόν μεταξύ τών έργων τής καλλιτεχνικής κάμψεως.

Κατά τον 3ον καί τον 4ον μ. X. αιώνα ή άμβλυνσις τού κα?ιλιτεχνικοϋ αισθη
τηρίου ή κάλλιον ή αλλαγή προσανατολισμού εν τή τέχνη — εωθινόν προανάκρου
σμα τής Βυζαντινής — έπέτρεπε τήν διακόσμησιν μεγαλοπρεπών, ως τό ήμέτερον, 
κτηρίων, διά ψηφιδωτών ούχί ανταξίων των, ως προς τήν προκαλουμένην σήμε
ρον έντύπωσιν.

Έξ άλλου κατά τον 3ον μ. X. αιώνα αντικαθίστανται τά μυθολογικά θέ
ματα διά σκηνών, ειλημμένων εκ τής καθ’ ημέραν ζωής. Κυνηγέσια, σκηναί 
αλιείας, μορφαί αθλητών κλπ. άποτελοΰσι τά θέματα προτιμήσεως τών κσΔλιτε-

Είκ. 10. ΚορινίΗάζον παλαιοχριστιανικόν 
κιονόκρανον.

χνων και του κοινού Έν ώ όμως οί καλλιτέχναι άγαπώσι νά έξεικονίζωσι τήν

1 Ή μ. ε. blake έν Mosaics of the late Empire Academy in Rome XVII, 1940) σ. 98 γράφει: «Al
in Rome and vicinity (Memoirs of the American though there are a few mythological scenes and
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ΠΑΡΕΝΘΕΤΟΣ ΠίΝΑΞ A

a

Σχεδιογράφημα ψηφιδωτού ρωμαϊκής παλαϊστρας ή γυμνασίου 
επί τής δημοσίας όδοΰ Χαλκίδος - Κύμης.
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ΠΑΡΕΝΘΕΤΟΣ ΠίΝΑΞ Β

Σχεδιογράφημα ψηφιδωτού Ρωμαϊκής έπαύλεως 
έκί τού λόφου «Γύφτικα Χαλκίδος».

Β
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φυσικήν ζωήν, δλως αύθαιρέτως εις τάς σκηνάς ταύτας παρεισάγουσιν αντικείμενα 
ή δντα τελείως άσχετά προς τα διαδραματιζόμενα.

Εις σκηνήν θαλασσίαν π. χ. άγγεΐον μετά κλάδων καταλαμβάνει έξέχουσαν 
θέσιν έν τή παραστάσει. ’Ίσως τό φαινόμενον έχει ποιάν τινα σχέσιν προς τήν 
αστάθειαν τών χρόνων κα'ι τήν ηθικήν κρίσιν τής εποχής.

Τό τέταρτον, τελευταϊον, ψηφιδωτόν παρέχει αρκετά επίσης στοιχεία διά τήν 
χρονολόγησίν του.Ή χρήσις οπτόπλινθων εις τούς τοίχους οδηγεί εις τούς ρωμαϊκούς 
αύτοκρατορικούς χρόνους, ώστε τό 30 π.Χ. νά άποτελή τον terminus post quem 1 
διά τό μωσαϊκόν τούτο δάπεδον. Ή διάταξις τών θεμάτων τών αιθουσών Δ’ και Ε' 
και ίδιοι τής τελευταίας, ενθυμίζει τά περίφημα ψηφιδωτά τής ’Αντιόχειας2 τού 
1ου και τού 2ου μ. X. α’ιώνος. Γεωμετρικός διάκοσμος, πλαισιών έμβλημα μετά πα- 
ραστάσεως, είναι τό χαρακτηριστικόν τής εποχής. Ή διά χαρίεντος πλοχμού διαί- 
ρεσις τών εμβλημάτων εις μικρότερα διαμερίσματα" καί ή ύποδήλωσις τού το
πίου, τή παρεμβολή δένδρων ή κλοόνων μετά φύλλων4, περιορίζουσι τά χρο
νικά όρια εις .τά πλαίσια τής 2ας μ.Χ. έκατονταετηρίδος. Ίσχυρότερον έτι συνη
γορεί υπέρ τής εποχής ταύτης καί ή χρήσις έξ ύαλομάζης ψηφίδων μή περιο- 
ριζομένων εις τά κυανά καί τά πράσινα χρώματα άλλ’ έπεκτεινομένων εις δλας τάς 
αποχρώσεις τού ερυθρού, τού κίτρινου, τού φαιού. 'Ως καί χρυσιζουσών έτι ψη
φίδων δείγματα έχομεν επί τών πτερών τού Έρωτιδέως.

Ή άρίστη τεχνική επεξεργασία, ή τελειότης τών περιγραμμάτων, ή πλαστι- 
κότης τών μορφών καί ή έκφραστικότης τών προσώπων, ή δημιουργία τέλος προ
οπτικού βάθους καί τοπίου, πάντα ταύτα διακηρύττουσιν, δτι τό ήμέτερον ψηφιδω
τόν είναι έργον λαμπράς διά τήν τέχνην εποχής. Γνωστόν τυγχάνει άλλωστε δτι 
ό δεύτερος αιών συνεχίζει τήν μεγάλην τών ψηφιδωτών παράδοσιν τού 1ου μ.Χ. αί.

Εις έπίμετρον βλέπομεν, δτι ή Χαλκίς, από τού 1ου μέχρι τών αρχών τού 
4ου μ. X. αίώνος, εκπροσωπείται εις τον τομέα τής τέχνης τών ψηφιδωτών, διά 
καλλίστων, ώς επί τό πλεϊστον, έργων.

Ψ ηφιδωτά έν X ot λ κ ί δ ι

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Κ. ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΥ

personifications borrowed from earlier phases of 
the mosaic art, the third century and the first half 
of the fourth excelled in realistic pictures of such 
aspects of the life of the times as appealed to the 
somewhat degraded population of the Eternal City 
Gladiatorial pictures and hunting scenes predomi
nate, although there are others dealing with more 
simple occupations».

1 Εις τον αυτόν terminus post quem άγει και ό έκ 
τεμνομένων κύκλων διάκοσμος ολοκλήρου επιφάνειας 
ίδέ ενταύθα σ. 31 Ιση μ. 2 καθώς καί τό δυσδιάκριτον 
τών ραφών, χαρακτηριστικόν όφειλόμενον εις τήν έπι- 
μεμελημένην κοπήν τών ψηφίδων καί τήν τελείαν 
προσαρμογήν καί συγκόλλησίν των κατά τούς ρωμαϊ

κούς χρόνους.
2 dor ο LEvi, Antioch Mosaic Pavements.
3 Έν τή έπαύλει τοΰ Άδριανοΰ έν Τίβολι υπάρχει 

ψηφιδωτόν μετ’ εμβλήματος, κεχωρισμένου εις εννέα 
φατνώματα, πλήρη παραστάσεων πτηνών. ’Έμβλημα 
κεχωρισμένον εις μικρότερα διαμερίσματα υπάρχει καί 
έν τή οικία τοΰ Θριάμβου τοΰ Διονύσου έν’Αντιόχεια, 
τών μέσων τοΰ 2ου μ.Χ. αίώνος.

4 Έν τή «Οικία τοΰ Φοίνικος» έν ’Αντιόχεια, τών 
μέσων τοΰ 2ου μ.Χ. αί., παρεμβάλλεται εις τό έ’μβλημα 
κυρτός κλώνος μετά πλατέων φύλλων, πράγμα τό όποιον 
θά συναντήσωμεν συντόμως πάλιν, ώς μαρτυρίαν τών 
τάσεων τής εποχής ταύτης καί έκείνης, ήτις ακολουθεί 
αμέσως κατόπιν.
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