
7. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ

Κατά το έτος 1962, ένεκα της άπουσίας μου εις Ηνωμένας Πολιτείας 
τής ’Αμερικής, δεν έγένετο συνέχισις τής άνασκαφής τοΰ μεγάλου μετά δι
ωρόφου προσόψεως μακεδονικού τάφου παρά τά Λευκάδια Ναούσης, περί τοΰ 
οποίου τελευταία έκθεσις έδημοσιεύθη έν Έργω 1961, σ. 104, έκτενεστέρα δέ 
έν Ι1ΑΕ 1961, σ. 95 κέ.

Ούχ ήττον άπό τής επανόδου τοΰ ύπογράφοντος κατά Σεπτέμβριον 1962 
εις τήν έν Βεροία έδραν του έπανελήφθησαν αί έπιφανειακαί έρευναι καί έν τή. 
περιοχή τής Ναούσης έξ άφορμής μάλιστα τυχαίων ευρημάτων. Κατά τάς τε
λευταίας ημέρας τοΰ ’Οκτωβρίου 1962, δαπάναις τής 'Υπηρεσίας ’Αρχαιο
τήτων, έγένετο έναρξις άνασκαφής έν Θέσει Μπαλτανέτο Ναούσης, δπου εΐχον 
άποκαλυφΟή τυχαίως τμήματα μωσαϊκών δαπέδων ρωμαϊκής έποχής1.

’Επειδή πρόκειται ό αυτός άρχαιολογικός χώρος καθ’ δλην τήν μεταξύ 
Ναούσης, Λευκαδίων καί Κοπανοΰ περιοχήν, ή έρευνα δέ τοΰ χώρου τούτου 
διεξάγεται άπό τοΰ 1954 παραλλήλως προς τήν άνασκαφήν τοΰ μεγάλου τά
φου, τό Διοικητικόν Συμβούλιον τής Εταιρείας ηύδόκησε νά άναλάβη τήν δα
πάνην τής πλήρους άποκαλύψεως τοΰ έν θέσει Μπαλτανέτο ρωμαϊκοΰ κτηρίου 
έν τω πλαισίω τών άνασκαφών Λευκαδίων-Ναούσης. "ΟΘεν είς τήν προκει- 
μένην ’Έκθεσιν θά άναπτυχθοΰν πρώτον τά άποτελέσματα τής κατά τό 1963 
γενομένης έργασίας είς τον μέγαν τάφον, έν συνεχείφ δέ ή γενομένη έν Μπαλ- 
τανέτω άνασκαφή.

Έν τφ πλαισίω τών έργασιών στερεώ- 
σεως τών Μακεδονικών τάφων έγένον- 
το, δαπάναις τής 'Υπηρεσίας ’Αρχαιο
τήτων καί επί τή βάσει σχεδίων τής 

παρ’ αυτή Διευθύνσεως Άναστηλώσεως, έργασίαι κατασκευής κλίμακος προσ- 
βάσεως τοΰ μνημείου. 'Υπό τήν κλίμακα κατεσκευάσθη φρεάτιον συλλογής 
τών όμβριων ύδάτων τής πλακόστρωτου κλίμακος. Τό βάθος τοΰ φρεατίου 
φθάνει είς έπίπεδον χαμηλότερον τής βάσεως τοΰ μνημείου, ώστε υπάρχει 
έλπίς ότι έν μέρει τουλάχιστον θά άποστραγγίζωνται προς τό φρεάτιον τά 
βλάπτοντα τό μνημεΐον υπόγεια υδατα. Τέλος έγένετο διαμόρφωσις τοΰ 
πέριξ χώρου. Κατά τήν έκτέλεσιν τών έργασιών τούτων οόδέν άρχαιολογι-

Α. ΣΥΝΕΧΙΣΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ ΤΟΥ 

ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΤΑ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ 
ΤΑΦΟΥ ΠΑΡΑ ΤΑ ΛΕΥΚΑΔΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ.

1 Πρβ. ΑΔ 18, 1963, Μέρος Δεύτερον, Χρονικά 2, σ. 213 κέ.
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κώς ενδιαφέρον παρετηρήθη. Αί σχετικαί σκαφαί έγένοντο επί παρθένου 
εδάφους.

Κατά τδ 1963 άπετολμήθη εν περαιτέρω βήμα διά τήν πλήρη άνασκαφήν 
του μνημείου παρά τήν στατικώς επισφαλή κατάστασιν τοΰ τοίχου τής προσ- 
όψεως. Διά καταλλήλων διαδοχικών ύποστυλώσεων τοΰ υπερθύρου τής εξω
τερικής εισόδου μετά παραλλήλων αντιστηρίξεων, άπεμακρύνθησαν βαθμη
δόν οΐ φράσσοντες τήν είσοδον τοΰ τάφου λίθοι, πλήν τής πρώτης άδιαταρά- 
κτου κάτω σειράς*. Συγχρόνως καί μετά τής έπιβαλλομένης προσοχής άπε- 
μακρύνοντο τά χώματα τοΰ προθαλάμου κατά τό πλάτος ζώνης ίσης προς τό 
άνοιγμα τής εισόδου. Τά χώματα ταΰτα, άλλωστε, ευρισκόμενα μεταξύ τοΰ 
κενοΰ των δύο εισόδων (τής εξωτερικής καί τοΰ μεσοτοίχου) ούδέν κατ’ ού- 
σίαν συνετέλουν εις τήν άντιστήριξιν τοΰ τοίχου τής προσόψεως. Ούτω κατέ
στη δυνατόν νά έξακριβωθή τό δάπεδον τοΰ προθαλάμου. Εις τό σχέδιον τής 
εΐκόνος 1 συσχετίζονται κατά τό βάθος τά δάπεδα των δύο θαλάμων ώς καί 
τά άντίστοιχα κατώφλια καί ουτω συμπληροΰται τό άτελές κατά τό σημεΐον 
τοΰτο σχέδιον τομής κατά μήκος των δύο θαλάμων τοΰ τάφου**.

Είκ. 1. Τομή των δαπέδων κατά τον άξονα τοϋ τάφου.

Ή έπίχωσις τοΰ προθαλάμου, κατά τήν άνασκαφεΐσαν ζώνην πλάτους 
ΐσου προς τό άνοιγμα των δύο εισόδων (περίπου 1.60 μ.) δεν παρουσίασε 
διακεκριμένα στρώματα. "Οπως όλη ή έπίχωσις τοΰ θαλάμου ούτω καί τοΰ 
προθαλάμου ή μέχρι τοΰδε άνασκαφεΐσα έπίχωσις έσχηματίσθη τυχαίως διά 
καταπτώσεων καί άνεμοχλεύθη πιθανώς κατ’ έπανάληψιν. Ούχ ήττον έγένον
το εύρήματά τινα, τά όποια στηρίζουν τήν έπανειλημμένως από τοΰ πρώτου 
ήδη έτους τής άνασκαφής διατυπωθεΐσαν έλπίδα, ότι έντός τής έπιχώσεως τοΰ 
προθαλάμου διετηρήθη ΐσως μέρος τών αρχικών κτερισμάτων τοΰ τάφου ή 
καί άλλα ευρήματα8. Τοιοΰτο απροσδόκητου εύρημα ύπήρξεν ή δημοσιευθεΐσα 
ήδη έν ’Αρχαιολογική Έφημερίδι 1961, σ. 1 κ.έ. έπιγραφή περιέχουσα πρά
ξεις άγοραπωλησίας κτημάτων. Τά ευρήματα τοΰ 1963 έντός τής άνασκαφεί- 
σης έπιχώσεως τοΰ θαλάμου υπήρξαν όστρακα διάφορα καί μάλιστα περίεργα 1 2 3

1 ΠΑΕ 1960, σ. 105 καί είκ. 2.
2 Ίδέ ΠΑΕ 1956, σ. 148, σημ. 1 καί πίν. 51β. Πρβ. Atti del Settimo Congresso 

Internazionale di Archeologia Classica, Ρώμη 1961, τόμος 1, σ. 401 κέ., πίν. II, 
είκ. 5.

3 Ίδέ σχετικάς σκέψεις έν ΠΑΕ 1954, σ. 176 καί άλλαχοϋ.
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άντικείμενα έξ ύάλου, των όποιων εικόνες καί ερμηνεία ελπίζω θά δοθή συν- 
τόμως αλλαχού.

Β. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΠΑΛ- 

ΤΑΝΕΤΟΥ ΝΑΟΥΣΗΣ.

Κύριος (αντικειμενικός σκοπός τής άνασκαφής έν θέσει 
Μπαλτανέτο κατά τό έτος 1963 ύπήρξεν άφ’ ενός ή 
συνένωσις των δύο τμημάτων των άνασκαφέντων κατά 

τό 1962 καί άφ’ ετέρου ό προσδιορισμός κατά τό δυνατόν των περάτων τού 
άνασκαπτομένου οικοδομήματος.

Εις τό άπλοϋν σχέδιον τής κατόψεως (εΐκ. 2) διά γραμμάτων τοϋ άλφα- 
βήτου σημειοϋνται οί διάφοροι χώροι του κτηρίου προς εύχερεστέραν κατα- 
νόησιν τής περιγραφής. Κατά τό 1962 είχον άνασκαφή ό χώρος Α, μετά τής 
δεξαμενής Α2 (πίν. 43α), ώς καί ό χώρος Γ μετά τμήματος του Β (πίν. 43β). 
’Ήδη άπεκαλύφθησαν μεταξύ αύτών ό διάδρομος Ζ (πίν. 44α) καί τό δωμά- 
τιον Δ, ΐσου πλάτους προς τό επίσης άποκαλυφθέν έξ ολοκλήρου δωμάτιον Β 
(πίν. 44β). Ταΰτα φαίνονται άποτελοϋντα μίαν ενότητα μετά τοϋ χώρου τής 
δεξαμενής, πρός Βορράν τής οποίας άπεκαλύφθη δάπεδον (Α„ έν τώ σχεδίω, 
εΐκ. 2) άντίστοιχον πρός τό κατά τό 1962 άποκαλυφθέν πρός Νότον (Α,). 
Λεπτομερής περιγραφή τών μωσαϊκών δαπέδων παρέχεται κατωτέρω.

'Ο βόρειος τοίχος τοϋ χώρου Αχ.3 άποτελεΐ καί τό βόρειον πέρας τοϋ 
κτηρίου (πίν. 45α καί 46β). Έξ άλλου τό πάχος τών τριών τοίχων τοϋ χώρου 
Αι-3 (βορείου, δυτικοΰ καί ανατολικού) είναι σημαντικώς μεγαλύτερον (περί 
τά 0.80 μ.) ού μόνον τοϋ μεσοτοίχου κατά τήν νοτίαν πλευράν (μετροΰντος 
0.70 μ.), άλλά καί τών έτι λεπτοτέρων τοίχων τοϋ υπολοίπου συγκροτήματος. 
Τοϋτο σημαίνει μέριμναν διά τήν ένίσχυσιν τοϋ τοίχου τοϋ χώρου Aw, ό 
όποιος είναι ό μεγαλύτερος δλων καί, άν κρίνωμεν άπό τό ένισχυμένον πάχος 
τών τοίχων, θά έπρεπε νά είναι έστεγασμένος. Έσωτερικώς ήτο άδιαίρετος.

'Ο προορισμός τοϋ διαμερίσματος Α^ προκύπτει έκ τής δεξαμενής 
κατά τό μέσον, μήκους 8.62 μ., πλάτους 1.68 μ. καί βάθους περίπου 0.50 μ. 
(πίν. 43α, 45α, καί 46β). 'Ο πυθμήν τής δεξαμενής καλύπτεται διά μωσαϊκού 
(πίν. 43α). Κατά τήν άρχικήν κατασκευήν τοϋ μωσαϊκού τούτου είχον χρη- 
σιμοποιηθή ψηφίδες έκ μέλανος λίθου καί λευκοΰ, πλήν τοϋ δυτικού πέρατος, 
δπου έτέθησαν μαρμάριναι πλάκες (πίν. 45β καί 46α).

Μεταγενεστέρως έγένοντο έκτεταμέναι έπισκευαί, εις τάς όποιας έχρη- 
σιμοποιήθησαν θραύσματα μαρμάρου κυρίως. Έν πίν. 45β διακρίνεται κατά 
τό κέντρον τής εΐκόνος τό άρχικόν ψηφιδωτόν, περί αύτό δέ αΐ μεταγενέ- 
στεραι έπισκευαί (πρβ. πίν. 46α). Οί τοίχοι τής δεξαμενής διασώζουν νΰν 
παχύ κονίαμα, τό όποιον προφανώς έκαλύπτετο διά όρθιων μαρμάρινων 
πλακών. Τοιαΰται μαρμάριναι πλάκες εύρέθησαν κατά χώραν κατά τάς ΐσου 
πλάτους πρός τήν δεξαμενήν βαθμίδας, δι’ ών κατέπιπτε τό ΰδωρ έντός τής

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:19:16 EEST - 52.90.75.110



62 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1963

Εί
κ.

 2. 
‘Α

πλ
ου

ν σ
χέ

δι
ον

 κα
τό

ψ
εω

ς ά
να

σκ
αφ

ης
 Μπ

αλ
τα

νέ
το

υ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:19:16 EEST - 52.90.75.110



Φωτίου Μ. Πέτσα: Άνασκαφαι Ναούσης 63

δεξαμενής έξ αυλακος διατηρούσης επίσης τδ 
μήκος 13 μ. (πίν. 46α). Τδ περιχείλωμα τής 
δεξαμενής (πίν. 43α) άπετελεΐτο επίσης έκ 
μαρμάρινων πλακών, φερουσών έντεχνον κυμά- 
τιον πρδς τα εσω (πίν. 45β καί 46α). Τδ έκ 
πλακών περιχείλωμα ώρίζετο άπδ του περαιτέ
ρω μίοσαϊκοϋ δαπέδου διά σειράς όρθιων μαρ
μάρων λεπτών διακρινομένων κυρίως έν πίν. 43α 
άλλα και έν πίν. 45β (άριστερά καί δεξιά), καί 
έν πίν. 46α (μάλλον δεξιά). Έπένδυσιν μαρμα- 
ρίνην εφερον τέλος δύο κτιστά καθίσματα, άνά 
εν εκατέρωθεν τής δεξαμενής έπί του δυτικοϋ 
τοίχου μήκους περίπου 2 μ., πλάτους περίπου
0.30 μ. καί ύψους περίπου 0.30 μ. (πίν. 46β, 
εις τδ βάθος καί πίν. 48β, δεξιά).

'Η δεξαμενή έδέχετο τδ δδωρ έξωθεν του 
κτηρίου άπδ αυλακος ’ίσου πρδς αύτήν πλάτους 
(1.68 μ.), όριζομένης έκατέρωθεν διά τοιχα- 
ρίων πάχους 0.30 μ. καί μεγίστου σωζομένου 
ύψους 0.40 μ. (σχέδ. είκ. 3-4 καί πίν. 46α 
καί 47α). Τά τοιχάρια έσωτερικώς εφερον κο
νίαμα διαμορφούμενον κάτω εις κυμάτιον ύψους 
καί πλάτους περίπου 0.08 μ. (πίν. 46α, δεξιά). 
'Η κοίτη τοϋ ρύακος εύρέθη έστρωμένη διά πή
λινων πλακών (έξαίρεσιν άποτελεΐ μία μόνη 
λιθίνη πλάξ), μέχρι μήκους 6.10 μ. περίπου, 
δπου υπάρχει άναβαθμδς ύψους 0.27 μ. (εις τδ 
βάθος του πίν. 46α). Άπδ τοϋ άναβαθμοΰ πε
ραιτέρω πρδς Δυσμάς τά πράγματα είναι συγ
κεχυμένα, διότι καλύπτονται άκόμη ύπδ φυσι
κών άπολιθωμάτων έκ τών αλάτων τών ύδά- 
των τοϋ ρύακος, ό όποιος, προφανώς μετά 
τήν κατάρρευσιν τοϋ κτηρίου εις έρείπια, , 
έλαβεν άνωμάλως λοξήν πρδς Νοτιοανα
τολικά κατεύθυνσιν άντί τής ομαλής πρδς 
Άνατολάς πορείας του έντδς τής τεχνητής 
αυλακος (πίν. 47β καί 48α). Ή κοίτη τής 
αυλακος εύρίσκεται νΰν εις βάθος 1.30 μ, 
πέριξ έδάφους.

πλάτος εις βεβαιωθέν

, 3. Κάτοψις τοϋ άνατολικοϋ 
τμήματος της αΰλακος.

περίπου της επιφάνειας του

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:19:16 EEST - 52.90.75.110



64 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1963

Κατά το ανατολικόν άκρον τής δεξαμενής εις τό μέσον τής στενής πλευ
ράς υπάρχουν κάτω μέν στόμιον έκκενώσεως τής δεξαμενής, εις σχήμα ανε
στραμμένου Π, άνω δέ πήλινος έκχειλιστήρ τραπεζοειδούς διατομής (πίν. 
49α-β, πρβ. καί πίν. 50α). Έν άρχή του άποχετευτικοΰ άγωγοΰ διαμορ- 
φοΰται φρεάτιον μήκους ίσου περίπου προς τό πλάτος τής δεξαμενής καί 
πλάτους 0.35 μ. κατά τά έκατέρωθεν άκρα, ένώ ευρύνεται μέχρι 0.40 μ. 
προς την άφετηρίαν τής άποχετευτικής αύλακος. Τό νότιον σκέλος τοϋ φρέα- 
τίου διατηρεί την καλύπτουσαν πωρίνην πλάκα (πίν. 49β καί 50α), ένώ τό 
βόρειον σκέλος ώς καί ή άποχετευτική αδλαξ δεν διετήρησαν τά καλύμματα. 
Κατά μέρη ή άνω έπιφάνεια των έκατέρωθεν τοίχων τής αύλακος διατηρεί 
έγκοπάς (πατοϋρες), προφανώς διά την τοποθέτησιν τών καλυμμάτων. Άπε- 
καλύψαμεν τήν άποχετευτικήν αύλακα μέχρις 9 μ. περίπου άπό τής δεξαμενής,

Είκ. 4. Τομή κατά τον άξονα αύλακος, δεξαμενής καί άποχετεύσεως.

νϋν δέ χρησιμεύει καί πάλιν διά τήν άποχέτευσιν τών όμβριων ύδάτων ολο
κλήρου τοϋ χώρου τής άνασκαφής.

Κατά τό νότιον άκρον τοϋ άνασκαφέντος χώρου άπεκαλύφθη (άκαθά- 
ριστόν εις τό βάθος τοϋ πίν. 48β) τό ψηφιδωτόν δάπεδον Η, τό όποιον εχει 
πρόσβασιν άπό Δυσμών, ώς καί τό παραπλεύρως αύτοΰ ύπό στοιχειών Γ. 
Οί δύο χώροι μεταξύ των συγκοινωνούν δι’ άνοίγματος, δπου εύρέθησαν 
ίχνη ξυλίνου κατωφλιού. 'Ομοίως ίχνη ξύλινων κατωφλίων εύρέθησαν κατά 
τούς δυτικούς τοίχους τών χώρων Η καί Γ, προ τών οποίων, φαίνεται, δια- 
μορφοΰται στοά, άν κρίνη τις έκ τοίχου γωνιάζοντος, έν μέρει μόνον άποκα- 
λυφθέντος (πίν. 50β καί 51β, άνω άριστερά), πάχους 0.55 μ., έναντι πάχους
0.60 μ. τών πέριξ τοίχων. ’Εντός τής διαμορφουμένης ύπό τοϋ τοίχου γωνίας 
άπεκαλύφθη έν μέρει μαρμάρινη φιάλη εις τεμάχια κατά χώραν πιθανώς 
(πίν. 50β). Μίαν έπί πλέον ενδειξιν περί ύπάρξεως στοάς κατά τό σημεΐον 
τοϋτο τοϋ κτηρίου άποτελεΐ ή εύρεσις μαρμάρινου κιονοκράνου (είκ. 5) έντός 
τής έπιχώσεως τοϋ χώρου Θ (ίδέ σχέδιον είκ. 2), τοϋ όποιου ή άνασκαφή 
δεν έφθασεν άκόμη εις βάθος μέχρι τοϋ δαπέδου.

Εν συμπεράσματι, έκ τών μέχρι τοΰδε δεδομένων ώς προς τήν διάτα 
ξιν τοϋ κτηρίου, παρατηροΰμεν δτι άπαντες οί άποκαλυφθέντες χώροι ήσαν 
προσιτοί άπό τής στοάς (Ε έν τώ σχεδίω είκ. 2) διά τών χώρων Η καί Γ. 
Καθ δλον τό μήκος τοϋ βορείου καί τοϋ δυτικού τοίχου τοϋ κτηρίου δέν εύ- 
ρεθη άνοιγμα εισόδου. 'Ομοίως κατά τον νότιον τοίχον τοϋ χώρου Δ. Τό άπο- 
καλυφθέν μέχρι τοΰδε μήκος τοϋ άνατολικοΰ τοίχου έξ άλλου είναι κατε-
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στραμμένον εις βάθος χαμηλότερον του δαπέδου, ώστε ούδαμοΰ εύρέθη ένδειξις 
ύπάρξεως άνοίγματος εισόδου. Τουναντίον αί ύπάρχουσαι ενδείξεις στηρί
ζουν μάλλον τήν ύπόθεσιν, ότι δέν ύπήρχεν είσοδος κατά τό άποκαλυφθέν 
μέχρι τοΰδε τμήμα του ανατολικού τοίχου από του χώρου A - Η. Μόνον 
διά του ανοίγματος του μεταξύ των χώρων Γ καί Β μεσοτοίχου έγένοντο 
προσιτά τό προς Βορράν της στοάς διαμέρισμα καί ή δεξαμενή.

Περιγραφή των τοίχων. Ή τοιχοδομία τοϋ κτηρίου γενικώς 
δέν είναι επιμελημένη εις βαθμόν άνάλογον προς τά λαμπρά μωσαϊκά δάπεδα. 
Διά τήν κατασκευήν των τοίχων έχρησιμοποιήθη ό εγχώριος πωρόλιθος 
θραυστός εις τεμάχια άνισομεγέθη μετά συνδετικής όλης περιεχούσης άσβε- 
στον, άραιά θρύμματα κεράμου, άμμον άκοσκίνιστον καί πιθανώς τετριμμέ- 
νον πωρόλιθον. Κατά διαστήματα καί μάλιστα εις καίρια σημεία έχρησιμο- 
ποιήθησαν μεγαλύτεροι πωρόλιθοι έπιμελώς λαξευμένοι εις κανονικά σχήματα 
(ίδέ κυρίως πίν. 45α).

'Η θεμελίωσις έβεβαιώθη μέχρι βάθους 0.60 μ. άπό τού επιπέδου τού 
δαπέδου κατά τήν βορειδυτικήν γωνίαν τοϋ κτηρίου, άλλά πιθανώς τό βάθος 
τής Οεμελιώσεως δέν είναι παντού τό αύτό. 'Όπου έβεβαιώθη άνοιγμα εισό
δου μετά υπολειμμάτων ξυλίνου κατωφλιού δέν εύρέθη λίθινον θεμέλιον. 
Τό πάχος τών τοίχων, ως έλέχθη ήδη, δέν είναι παντού τό αύτό (ίδέ άνωτ.). 
'Ως φαίνεται καί εις τό άπλοΰν σχέδιον κατόψεως (είκ. 2), οί τρεις τοίχοι 
τοϋ χώρου A^g έχουν πάχος 0.80 μ., ό νότιος τοίχος αύτοΰ 0.70 μ., ενώ οί 
άλλοι τοίχοι τοϋ κτηρίου έχουν πάχος μεταξύ 0.65 - 0.55 μ. (ίδέ κυρίως 
πίν. 44β καί 51β).

Οί έξωτερικοί τοίχοι τοϋ κτηρίου σφζονται εις έλάχιστον ύψος υπέρ 
τά μωσαϊκά δάπεδα, τά όποια εύρίσκονται περίπου εις τό αύτό έπίπεδον 
προς τήν έπιφάνειαν τοϋ περιβάλλοντος έδάφους προς Βορράν τουλάχιστον, 
όπου έβεβαιώθη άδιατάρακτον τό στρώμα κεράμων κλπ. έκ τής καταστρο
φής τοϋ κτηρίου. Τό μέγιστον ΰψος έξωτερικοΰ τοίχου διασώζεται κατά τήν 
δυτικήν πλευράν τοϋ διαδρόμου Ζ καί είναι 0.80 μ. άπό τοϋ δαπέδου. Κατά 
τό σημείον τοΰτο σωλήν πήλινος, διαμέτρου 0.20 μ., διαπερφ τον τοίχον εις 
ύψος 0.35 μ. άπό τοϋ δαπέδου καί εις άπόστασιν 0.85 μ. άπό τής νοτιοδυτι
κής γωνίας τοϋ χώρου Ζ. Σφζει πέρας κατά τήν προς τό εσωτερικόν τοϋ κτη
ρίου πλευράν μόνον, τό δέ σψζόμενον μήκος του είναι 0.42 μ. Κονίαμα εις 
τήν έξωτερικήν επιφάνειαν τών τοίχων ούδαμοΰ έβεβαιώθη.

Τούναντίον, πάντες οί τοίχοι έσωτερικώς έφερον κονίαμα. 'Ως συνήθως 
ύπήρχεν εν στρώμα παχύ έκ χονδρού κονιάματος, έπ’ αύτοΰ δέ παρετηρήθησαν 
κατά τόπους λείψανα λεπτών στρωμάτων κονιάματος ένίοτε άλλεπαλλήλων. 
Είναι εύδιάκριτα εις τον πίν. 45α καί μάλιστα εις τον πίν. 50β. Τά κατά 
χώραν σφζόμενα μέρη κονιάματος είναι έρυθρά καί διατηρούνται μέχρις υψους

5
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0.40 μ. κατά τήν βορειοδυτικήν γωνίαν του χώρου Η, μέχρις ΰψους 0.15 μ. 
κατά τήν νοτιοδυτικήν γωνίαν του χώρου Γ (ίδέ πίν. 50β), μέχρι 0.30 μ. 
κατά τήν βορειοδυτικήν γωνίαν του χώρου Α,, καί εις μικρότερον ύψος εις 
πλεϊστα άλλα μέρη σχεδόν δλων των χώρων. Εις τό κάτω μέρος των τοί
χων ερυθρόν είναι τό χρώμα καί έκεϊ δπου σφζεται εϊς αλλεπάλληλα στρώ
ματα. Τουναντίον εύρέθησαν τεμάχια διάσπαρτα έξ ύψηλοτέρων μερών τών 
τοίχων διασφζοντα διακόσμησιν διά ζωνών μέ διάφορα χρώματα, ήτοι κί- 
τρινον, μέλαν, κυανοΰν καί λευκόν. Τοιαΰτα έγχρωμα κονιάματα εύρέθησαν 
κυρίως κατά τήν βορειοδυτικήν γωνίαν τοϋ χώρου Α„ μεταξύ λίθων, ήλων 
κλπ. τοϋ άδιαταράκτου κατά τό σημεΐον τοΰτο στρώματος καταστροφής.

'Ο άνατολικός τοίχος τοϋ κτηρίου δεν παρέσχε δυνατότητα παρατηρή
σεων υπέρ τά δάπεδα, διότι καθ’ δλον τό μήκος του εύρέθη διατηρούμενος 
εις χαμηλότερον επίπεδον. Έν πίν. 48β, άριστερά, ουδόλως διακρίνεται, 
διότι άνεσκάφη μόνον μετά τήν λήψιν τής φωτογραφίας, οπότε έβεβαιώθη 
δτι είναι συνεχής, χωρίς διακοπήν, ή οποία θά άπετέλει ένδειξιν ξυλίνου κα
τωφλιού ώς εις τά άνοίγματα τών άλλων τοίχων.

Ούδεμίαν ένδειξιν περί ύπάρξεως δευτέρου ορόφου παρετηρήσαμεν, 
άλλά μεταξύ τών κινητών εύρημάτων, περί ών κατωτέρω, υπάρχουν στρο- 
φεΐς (μενδρεσέδες) διαφόρων κατηγοριών, ήλοι σίδηροί καί άλλαι ενδείξεις 
στηρίζουσαι τήν ύπόθεσιν δτι κατά τον βόρειον τοίχον ύπήρχον άνοίγματα 
προς φωτισμόν τοϋ χώρου Ai.s. Τό αύτό πιθανώς συνέβαινε καί κατά τον 
άνατολικόν τοίχον, δπου δμως ή παντελής σχεδόν έλλειψις έπιχώσεως δεν 
έπέτρεψε παρατηρήσεις καί δμοια ευρήματα. 'Ο δυτικός τοίχος κατ’ αρχήν 
ήτο άπρόσφορος διά τον φωτισμόν τοϋ κτηρίου, διότι όπισθεν αΰτοΰ ύψοΰται 
άπότομος μεγαλοπρεπής βράχος, ό όποιος άπέκρυπτε καί τήν θέαν καί τό 
ηλιακόν φώς.

"Οσον άφορφ είς τήν στέγην τοϋ κτηρίου ελάχιστα προέκυψαν κατά τήν 
άνασκαφήν. Κέραμοι λακωνικοί εύρέθησαν συντετριμμένοι είς μικρότατα 
τεμάχια, ώστε να καθίσταται αδύνατος πάσα άποκατάστασις. Στρώμα άπο- 
τεφρωθέντων ύλικών κατά μέρη διασωθέν (ίδέ κατωτέρω περί τής στρωμα
τογραφίας καί έν τέλει τό κεφάλαιον περί χρονολογίας) έπειθε περί τής 
ύπάρξεως άφθονου ξυλείας, ώς καί οί εύρεθέντες σίδηροί ήλοι. 'Η όλοκλή- 
ρωσις τής άνασκαφής ϊσως παράσχη πλείονα στοιχεία δι’ άναπαράστασιν.

Στρωματογραφία α ί παρατηρήσεις καί κινητά ε ύ ρή
μα τ α . Κατά τήν έναρξιν τής άνασκαφής τό 1962 (ίδέ ΑΔέ.ά.) ό τόπος 
παρουσίαζεν άνδηρωτήν διάταξιν. 'Η διαχωριστική γραμμή μεταξύ δύο άνδήρων 
χονδρικώς συνέπιπτε μετά τοϋ δυτικού τοίχου τοϋ κτηρίου, δστις προφανώς 
συνετέλεσεν είς τήν διαμόρφωσιν τοϋ όχθου κατά τήν γραμμήν ταύτην. 'Η 
διαφορά επιπέδου είναι ευδιάκριτος μάλιστα είς τούς πίν. 47α καί 48β. Οδτω
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επί των μωσαϊκών δαπέδων ελάχιστη, 'ένα μή εϊπωμεν ουδόλως, ύπήρχεν 
έπίχωσις, δεδομένου ότι. τό λεπτόν στρώμα χώματος υπέρ τά μωσαϊκά δάπε
δα δεν ύπερέβαινε τό ύψος 0.40 μ., καί τοϋτο είχεν άναταραχθή κατά καιρούς 
από ρύακας, άπό την λιθοσυλλογήν, την καλλιέργειαν, την φυτείαν κλπ. 'Υπό 
τάς συνθήκας ταύτας οΰδεμία στρωματογραφική παρατήρησις ήτο ασφαλής. 
Έξ άλλου ή διαμόρφωσις τής έπιχώσεως προς Δυσμάς του δυτικού τοίχου 
του κτηρίου έγένετο κυρίως έκ τής έπενεργείας ύδάτων (ΐδέ άνωτ. σ. 63 καί πίν. 
47β καί 48α κυρίως), ώστε ούτε κατά τάς τομάς τάς γενομένας προς Δυσμάς 
του κτηρίου υπήρξε δυνατότης στρωματογραφικών παρατηρήσεων. "Αλλωστε 
ό χώρος του κτηρίου δεν φαίνεται νά Ιχη άρχαιολογικήν ιστορίαν έκτεινο- 
μένην εις διαφόρους περιόδους.

Κατά τά άνωτέρω δικαιολογείται συνοπτική αναφορά τών ολίγων καί 
πτωχών άλλωστε κινητών ευρημάτων δεδομένου ότι άκρίβεια ώς προς τό 
σημεϊον εύρέσεως δεν ωφελεί. "Αλλωστε ούδέν άσφαλώς χρονολογούμενον 
μετ’ άκριβείας άντικείμενον εύρέθη. Τά κινητά ευρήματα υπήρξαν :

1) Μαρμάρινη πλάξ τετράγωνος, πλευράς 0.48 μ., άκεραία, διακρινο- 
μένη κατά τό άκρον του μεσοτοίχου μεταξύ τών χώρων Ζ καί Α„ ώς εύ
ρέθη, έν πίν. 44α (πρβ. πίν. 46β καί 48β). Τό πάχος τής πλακός είναι 
0.035 μ. Φέρει κυκλικήν οπήν κατά τό κέντρον άκριβώς, διαμέτρου 0.077 μ. 
Παρ’ αύτήν φέρει έτέραν οπήν κυκλικήν, διαμέτρου 0.05 μ. 'Η έτέρα τών 
επιφανειών είναι έπιμελέστερον εΐργασμένη, αΰτη δέ εύρέθη κατά τήν άνα- 
σκαφήν προς άνω.

2) Τμήμα μαρμάρινης φιάλης, διαμέτρου 0.85 μ., μετά οπής εις τό κέντρον, 
διαμέτρου 0.045 μ. (ίδέ καί άνωτ. σ. 64 καί πίν. 50β). ’Επί τού παρόντος 
άφέθη εις τήν θέσιν ένθα εύρέθη.

3) Στροφεϊς (μενδρεσέδες) τριών κατηγοριών, α) Μενδρεσέδες καρ
φωτοί, δηλαδή προσηλούμενοι δι’ ιδιαιτέρων ήλων. Τό διπλοΰν έλασμα λαμ
βάνει μορφήν διπλού πελέκεως (πεταλούδας), μεγίστου μήκους 0.11 μ., 
μεγίστου πλάτους 0.05 μ., μεγίστου πάχους περίπου 0.003 μ. β) Μενδρεσέ
δες επίσης προσηλούμενοι δι’ ήλων, ρομβόσχημοι ήτοι άπολήγοντες κατά 
τά άκρα εις οξύ πέρας. Μέγιστον μήκος 0.173 μ., μέγιστον πλάτος 0.025 μ., 
πάχος περίπου 0.003 μ. γ) Μενδρεσέδες άποτελούμενοι έκ δύο τετραγώνου 
τομής συρμάτων σιδηρών άναδιπλουμένων, ώς οί σημερινοί τών σιδεράδων, 
καί συμπλεκομένων, κατά τά άκρα δέ μετά τήν προσήλωσιν άναστρεφομένων 
είς σχήμα άγκύρας, ώστε είναι δυνατόν νά ύπολογισθή τό πάχος τού ξύλου 
εις περίπου 0.005 μ.

4) ΤΗλοι σίδηροί διαφόρων διαστάσεων καί μορφών.
5) Τεμάχιον ψελίου έξ αιγυπτιακής ύάλου, μεγ. σωζομένου μήκους 

0.057 μ., πλάτους 0.014 μ., καί
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6) Το προαναφερθέν (σ. 64) μαρμάρινον κιονόκρανον (είκ. 5), άποκε- 
κρουμενον άνω. Είναι καλαθόσχημον καί φέρει διακόσμησιν φύλλων άκάνθου 
εναλλασσόμενων μετά φύλλων υδροχαρούς φυτού. 'Όλα εκφύονται άπό τής 
βασεως, όπου διαμορφούται κυμάτιον διακοσμούμενον δι’ άστραγάλου εκφυ
λισμένου, και αναπτύσσονται προς τα άνω. 'Υπάρχουν τέσσαρα έν δλω φύλλα 
ακανθου και ισάριθμα φύλλα υδροχαρούς φυτού. Διάμετρος βάσεως 0.275 μ. 
Μέγ. σωζ. ύψος 0.26 μ.

Ε!κ. 5. Ρωμαϊκόν κιονόκρανον έκ Μπαλτανέτου Ναούσης.

Περιγραφή τών μωσαϊκών δαπέδων. Εκ τών προηγηθεν- 
των προκύπτει οτι τα σημαντικώτερα ευρήματα τής άνασκαφής υπήρξαν 
τα λαμπρά μωσαϊκά δάπεδα, διατηρούμενα εις σχετικώς πολύ καλήν κατα- 
στασιν, εις τήν περιγραφήν δέ τών ψηφιδωτών προβαίνομεν ήδη κατα την 
άλφαβητικήν των άρίθμησιν, ή οποία σημαίνει άπλώς τήν χρονικήν σειράν 
άποκαλύψεως τών δαπέδων (ίδέ άνωτ. σ. 61).

Μωσαικόν δάπεδον Α1.3. ’Ανωτέρω (σ. 61 κ.ε.) περιεγραφη αρ
κούντως τό δάπεδον καί τα μαρμαροθετήματα τής δεξαμενής, ώστε απομέ
νει ή περιγραφή τών περί τήν δεξαμενήν μωσαϊκών δαπέδων. Καλώς διατη
ρούνται τά προς Βορραν καί Νότον τής δεξαμενής τμήματα, ενώ η συνδε- 
ουσα τά δύο ταΰτα τμήματα ανατολική ζώνη ελάχιστα διετηρηθη (ιδε πιν. 

49α καί 50α).
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Κατ’ αρχήν ύπάρχει αντιστοιχία θεμάτων εις τά δύο εκατέρωθεν τής 
δεξαμενής τμήματα, άλλα δεν είναι τδ έν έπανάληψις του άλλου κατά πάντα. 
Άμφότερα περιβάλλονται κατά την προς τούς τοίχους πλευράν υπό ζώνης 
έκ ψηφίδων κεράμου, ως συμβαίνει κατά κανόνα εις δλα τά άποκαλυφθέντα 
δάπεδα. Αί ψηφίδες του πλαισίου τούτου έχουν διαστάσεις κατά τι μεγαλυ- 
τέρας των χρησιμοποιηθεισών διά τάς λοιπάς ζώνας καί θέματα. Έξ άλλου 
δέν είναι ακριβώς ισομεγέθεις καί ομοιόμορφοι, άστε το πλαίσιον τοϋτο 
γενικώς είναι άμελέστερον. Γενικώς αί διαστάσεις τών κεραμίνων τούτων 
ψηφίδων κυμαίνονται μεταξύ 0.02 - 0.03. Διαφοραί εις τάς διαστάσεις τών 
διαφόρων στοιχείων του βορείου καί του νοτίου τμήματος του πλαισίου δια- 
φαίνονται έκ τής παραβολής τών σχεδίων καί τών εικόνων.

Το κύριον μωσαϊκον έκατέρου τών δαπέδων Α, καί Α„ άποτελεΐται άπό 
τρία μέρη γενικώς άντιστοιχοϋντα προς άλληλα. Προς ευχερή κατανόησιν τής 
περιγραφής ονομάζονται ενταύθα α, β, καί γ θέματα :

Θέμα α: μία ζώνη επιμήκης διήκει καθ’ δλον τύ μήκος τής δεξαμενής 
διαιρουμένη εις ένδεκα μέρη.
Θέμα β: άνά έν ορθογώνιον καταλαμβάνει έκατέραν τών πρύς Δυσμάς 
γωνιών μέ διάφορον έκάτερον διακόσμησιν.
Θέμα γ: εις τον υπόλοιπον χώρον υπάρχει ζώνη καλυπτομένη ύπο ομοιο
μόρφου εις άμφότερα τά διαμερίσματα άβακωτοϋ θέματος (ΐδέ σχέδ. 
εΐκ. 6 καί πίν. 43α καί 45α. Πρβ. ΑΔ έ.ά. πίν. 252 καί 254β καί 
Έργον 1963, εΐκ. 50).
Μεταξύ των τά τρία ως άνωτέρω διακριθέντα θέματα χωρίζονται άπ’ 

άλλήλων διά τών περιβαλλουσών ταΰτα ταινιών έκ λευκών καί μελαινών 
ψηφίδων έκ λίθου. Λίθιναι ψηφίδες λευκαί καί μέλαιναι έχρησιμοποιήθησαν 
επίσης διά το άβακωτον καί το βαθμιδωτόν κόσμημα τών δύο γωνιακών 
ορθογωνίων (θέμα β), ώς καί δι’ άπαντα τά στοιχεία έκατέρας τών δύο ζωνών 
κατά μήκος τής δεξαμενής (θέμα α). Τουναντίον εις το τρίτον θέμα την βά- 
σιν άποτελοΰν καί δίδουν τον χρωματικόν τόνον κυρίως αί ψηφίδες έκ κερά
μου, διά τών όποιων κατεσκευάσθησαν τά μεγάλα τετράγωνα πλευράς 0.27 μ. 
Τά μεταξύ ορθογώνια, είναι έκ λίθου φαιοπράσινου, τά δέ μικρά τετράγωνα 
έγένοντο έκ λίθου λευκού. ’Εννοείται δτι υπάρχουν παραλλαγαί έλαφραί 
τών μνημονευθέντων χρωμάτων, ένίοτε δέ έχρησιμοποιήθησαν, προφανώς 
δι’ έλλειψιν ψηφίδων, π.χ. φαιού χρώματος ψηφίδες άντί λευκών, ώς συνέβη 
εις την διαχωρίζουσαν τό θέμα β άπό τού θέματος γ ταινίαν εις τό δάπεδον 
Α, (πίν. 43α).

’Ενώ διά τά θέματα β καί γ δέν άπαιτεΐται, νομίζω, έκτενέστερος 
λόγος, περί τού θέματος α άξίζει νά σημειωθούν άκόμη μερικαί παρατηρήσεις. 
Έλέχθη άνωτέρω ότι έκατέρα τών ζωνών κατά μήκος τής δεξαμενής άναλύ-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:19:16 EEST - 52.90.75.110



70 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1963

εται εις 11 μέρη, τά οποία χωρίζονται απ’ άλλήλων (ή άλλως περιβάλλονται) 
υπό πλοχμοί). Τά έν συνόλφ 22 διακοσμητικά στοιχεία των δύο ζωνών δεν 
είναι διάφορα απ’ άλλήλων, μερικά επαναλαμβάνονται εις άμφοτέρας τάς 
πλευράς, δεν υπάρχει έπανάληψις εις την αότήν πλευράν, άλλά δεν υπάρχει 
επίσης άντιστοιχία, ώς φαίνεται είς τά σχέδια (πρβ. σχέδιον εΐκ. 6 προς 
ΑΔ ε.ά. πίν. 252) καί έν μέρει εις τάς φωτογραφίας (κυρίως πίν. 43α 
καί 45α).

Χάριν ευχερούς κατανοήσεως τής περιγραφής άριθμούμεν απ’ ’Ανατο
λών άρχόμενοι τά μέν στοιχεία τής νοτίου πλευράς Nj-n, τά δέ στοιχεία τής 
βορείου πλευράς Β]-π· Τά Ν)_3 επαναλαμβάνονται, μετ’ άσημάντων διαφο
ρών κατ’ αντίστροφον σειράν, εις την βορείαν πλευράν, δπου τό Βίο = Ν] 
(πρβ. πίν. 45α καί 50α), τό Bg = Ν2 καί τό Bg = N3‘. Τό Νί αντιστοιχεί 
προς τό Β7 άλλά τά χρώματα είναι διατεταγμένα άντιθέτως (ίδέ πίν. 52β, 
πρβ. καί πίν. 43α καί 45α). To Ns αντιστοιχεί προς Be μέ μόνην διαφοράν κατά 
τον προσανατολισμόν του κεντρικού στοιχείου (ΐδέ πίν. 52βπρβ. καί πίν. 43α 
καί 45α). Τό Νβ άντιστοιχεΐ προς τό Β2 (πίν 52α) χωρίς ουσιώδη διαφοράν. 
Τό Ν7 αντιστοιχεί προς τό Β3 μετά διαφορών εις τάς λεπτομέρειας. 'Ομοιας 
διαφοράς εις τον 'χρωματισμόν παρουσιάζουν τό Ν8 πρός τό Β-ι, ενώ τό Ng 
είναι ακριβώς δμοιον (άσήμαντοι διαφοραί έκτελέσεως) πρός τό Β] (ίδέ πίν. 
51α πρβ. καί πίν. 43α). Τό Ν]0 είναι δμοιον πρός τό Β5. Τελείως διάφορα 
είναι τά άντίστοιχα στοιχεία Νπ καί Βπ (πρβ. πίν. 43α καί 45α).

'Ο βαθμός διατηρήσεως τών μωσαϊκών δαπέδων είναι σαφής είς τάς 
δημοσιευομένας φωτογραφίας, αΐτινες πείθουν, νομίζω, έπαρκώς δτι ή γενο- 
μένη είς τά σχέδια είκ. 7 καί 8 συμπλήρωσις είναι άσφαλής. Αΐ εικόνες δει
κνύουν επίσης, δτι κατά μέρη τά μωσαϊκά δάπεδα έπεσκευάσθησαν προχείρως 
κατά την άρχαιότητα. Αί έπισκευαί παρουσιάζουν τά αυτά χαρακτηριστικά, τά 
όποια έσημειώσαμεν ήδη (άνωτ. σ. 61) δι’ όμοιας έπισκευάς τού πυθμένος 
τής δεξαμενής. Γενικώς δηλαδή, χωρίς νά καταβληθή προσπάθεια άποκατα- 
στάσεως τών άρχικών σχεδίων, συνεπληρώθησαν τά κενά έν μέρει διά τών 
παλαιών ψηφίδων καί έν μέρει διά θραυσμάτων μαρμάρου (ίδέ λεπτομέρειαν 
πίν. 52β). Πάντως είς τά μωσαϊκά Α1.3 δέν έπροξενήθησαν κατά τά πρόσφατα 
έτη καταστροφαί, ώς αί δημιουργηθεΐσαι κατά την φύτευσιν ροδακινεών 
προ έτών καί ώς ή οπή (πίν. 51β) ή γενομένη κατά τήν έ'ναρξιν τής έκ- 
ριζώσεως τών ροδακινεών τό 1962, δτε άνεφέρθησαν τά ευρήματα καί άμέ- 
σως άνεκόπη πάσα περαιτέρω καταστροφή.

*Η καταστροφή είναι παλαιά γενικώς κατά μήκος τού άνατολικοΰ τοί- 1

1 Τό στοιχεΐον τοϋτο άποδίδεται άκριβέστερον είς τό ένταϋθα δημοσιευόμενον σχέ
διον είκ. 6.
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χου τοΰ κτηρίου καί οφείλεται εις όλα τά προαναφερθέντα αίτια, ήτοι έπε- 
νέργειαν ρεόντων ύδάτων, λιθοσυλλογήν, καλλιέργειαν κλπ. Περισσότερον 
οδυνηρά καί άνεπανόρθωτος είναι ή καταστροφή τής άνατολικής πλευ
ράς του χώρου Α1-3. Διεσώθησαν στοιχεία έπιτρέποντα την συμπλήρωσιν 
των ταινιών των περιθεουσών τό μαρμάρινον περιχείλωμα τής δεξαμενής 
(πρβ. πίν. 50α καί 51α προς τό σχέδιον είκ. 6 ). Προς Άνατολάς του δα
πέδου Αχ διετηρήθησαν λείψανα έπιτρέποντα μερικήν συμπλήρωσιν. Παρά 
τήν νοτιοανατολικήν γωνίαν διετηρήθησαν λευκά καί μέλανα τριγωνικά σχή
ματα (πίν. 50α), τά όποια πιθανώς άνήκουν εις θέμα αντίστοιχον προς τά σω- 
ζόμενα θέματα (θέμα γ) τής νοτιοδυτικής καί τής βορειοδυτικής γωνίας. 
'Υπάρχει γενικώς όμοιότης εις τήν σύλληψιν τοΰ θέματος παρά τήν διαφοράν 
τοίν τριγώνων, ή οποία έξ άλλου έχει αντίστοιχον τήν διαφοράν μεταξύ τοΰ 
άβακωτοΰ καί τοΰ βαθμιδωτού σχεδίου τών δύο άλλων γωνιών. Είναι δηλαδή 
πιθανόν, ότι κατά τάς δύο γωνίας τής άνατολικής πλευράς ύπήρχον θέματα 
αντίστοιχα προς τά τής δυτικής, έκ τών όποιων τό έτερον άπετελεΐτο έκ 
συνθέσεως τριγώνων καί τετραγώνων, ένώ τό τής βορειοανατολικής γωνίας 
ουδόλως δυνάμεθα νά είκάσωμεν, διότι ούδέν έξ αυτού διεσώθη (ΐδέ κυρίως 
πίν. 46β).

Μεταξύ τών δύο γωνιακών θεμάτων φαίνεται 6τι άνεπτύσσετο τό μονα
δικόν μή γεωμετρικόν, άλλά έλεύθερον σχέδιον, έκ τοΰ οποίου διετηρήθη 
μόνον μέρος κλάδου έκφυομένου άπό τής γωνίας καί άναπτυσσομένου έλικο- 
ειδώς μετά φύλλων κατά τά άκρα τών έλίκων. Δεν έπεχειρήθη άποκατάστα- 
σις τοΰ θέματος τούτου, ώστε τά σχέδια δεικνύουν απλώς τά σωζόμενα μέρη, 
εΐκονιζόμενα κυρίως έν πίν. 50α καί χαρακτηρίζοντα τό μέρος τούτο τοΰ 
διαμερίσματος τής δεξαμενής ως τό σημαντικώτερον υπό τινα έννοιαν.

Μωσαϊκόν δάπεδον Β. Δεύτερον κατά σειράν άπεκαλύφθη κατά 
μέρος ήδη άπό τού 1962 τό ψηφιδωτόν δάπεδον Β (ίδέ πίν. 53α, πρβ. καί 
ΑΔ έ.ά. πίν. 256β καί τό Έργον 1963, είκ. 5). 'Ο βαθμός διατηρήσεως τοΰ 
δαπέδου είναι άνισος κατά μέρη. Γενικώς έφθάρη τό κέντρον καί ή άνατολική 
πλευρά. Ούχ ήττον ύπάρχουν επαρκή στοιχεία διά πλήρη άποκατάστασιν, 
ώς έγένετο εις τά σχέδια.

Κατά μήκος τών τοίχων περιθέει τό δάπεδον ταινία, πλάτους περίπου
0.22 μ., διά κεραμίνων ψηφίδων κατά τον κανόνα, είς έννέα περίπου σειράς 
ή όλιγωτέρας, όπου έτέθησαν μεγαλύτεραι ή έτέθησαν κατά τό μήκος των. 
'Ο μεταξύ τοΰ πλαισίου τούτου καί τοΰ κεντρικού θέματος χώρος καλύπτεται 
διά λευκών ψηφίδων έκ λίθου, είς διάταξιν λοξήν, ώς φαίνεται είς τούς πίν. 
43β καί 53α.

Τό κεντρικόν διακοσμητικόν θέμα είναι πράγματι έκκεντρον. 'Ορίζεται 
άπό τοΰ περιβάλλοντος λευκοΰ πεδίου ύπό τριών σειρών ψηφίδων λευκών,
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α'ίτινες είναι τεθειμέναι λοξώς (ΐδέ λεπτομέρειαν πίν. 53α). 'Η άκολουθοΰσα 
ταινία έκ μελαίνων μετά διασπάρτων φαιών ψηφίδων (πλάτους 0.10 μ.) 
άπέχει όλιγώτερον άπδ των τριών τοίχων του βορείου, τού νοτίου καί του 
άνατολικοϋ (περίπου 0.54 μ.), ενώ άπέχει άπδ του δυτικοϋ 1.88 μ., δηλαδή 
οσον περίπου είναι τδ μήκος κλίνης ή τδ πλάτος τραπέζης μετά τών εκατέ
ρωθεν καθισμάτων. Δύο άκόμη ταινίαι, μία λευκή (πλάτους 0.06 μ.) καί μία 
μέλαινα (πλάτους 0.035 μ.) περιβάλλουν χώρον τετράγωνον πλευράς 3.37 μ. 
(αί διαγώνιοι παρουσιάζουν διαφοράν 0.12 μ. άνευ νοήματος). 'Η τετρά
γωνος αΰτη επιφάνεια διακοσμείται διά τετραγώνων μεγάλων καί μικρών, 
διατεταγμένων διαγωνίως εις σύνθεσιν, περί τής οποίας πας λόγος εϊναι περιτ
τός, έφ’ οσον είναι απλή καί γίνεται σαφής έκ τών σχεδίων καί τών φωτο
γραφιών (πίν. 43β, 44β καί 53α). "Ολαι αί ψηφίδες είναι έκ λίθου, γενικώς 
δέ αί έκ λίθου ψηφίδες είναι μικρότεραι τών κεραμίνων μή ύπερβαίνουσαι 
τά 0.015 μ.

Μ ω σ α ϊ κ δ ν δ ά π ε δ ο ν Γ. Γενικώς τδ μωσαϊκδν Γ (παρένθετος πίν. Α') 
παρουσιάζει ομοιότητα προς τδ προηγούμενον μωσαϊκδν δάπεδον Β, δπως 
καί πρδς τά επόμενα Δ καί Ζ. Παρά τάς διαφοράς διακοσμητικών θεμάτων, 
τά υλικά είναι τά αυτά, καί χρησιμοποιούνται εις αντίστοιχα μέρη τών δα
πέδων, αί δέ συνθέσεις διέπονται άπδ τδ αυτό διακοσμητικόν πνεύμα.

"Οπως εις τά προηγούμενα, οΰτω καί εις τδ δάπεδον Γ (πίν. 51 β, 
πρβ. πίν. 43β καί 50β) τούς τοίχους καθ’ δλας τάς πλευράς περιθέει ταινία έκ 
κεραμίνων ψηφίδων πλάτους κυμαινομένου άπδ 30 - 40 έκ., τδ όποιον κα
λύπτεται διά 12 - 23 σειρών ψηφίδων. "Οπως εις τδ δάπεδον Β έξηρέθη 
χώρος λευκός κατά τήν δυτικήν πλευράν, ούτοί εις τδ δάπεδον Γ ορίζεται 
κατά τήν ανατολικήν πλευράν ζώνη λευκή πλάτους 0.80 μ. περίπου. Ή ζώνη 
αυτή ορίζεται πρδς Δυσμάς ύπδ ταινίας έκ ψηφίδων κεραμίνων εις 12 σει
ράς, πλάτους 0.25 μ. 'Ο υπόλοιπος χώρος είναι ορθογώνιον μήκους 4.43 μ. 
άπδ Δυσμών πρδς Άνατολάς καί πλάτους 4.04 μ. Έξωτερικώς υπάρχει ζώνη 
καλυπτομένη διά ψηφίδων λευκών έκ λίθου. Ακολουθεί έτέρα ζώνη έκ κερα
μίνων ψηφίδων, είτα πάλιν λευκή έκ λίθινων, είτα μέλαινα έκ λίθινων ψη
φίδων μετά διασπάρτων φαιών, έτέρα στενοτέρα διά λευκών ψηφίδων έκ 
λίθου καί τέλος έτέρα έκ ψηφίδων μελαίνων μετά διασπάρτων φαιών έκ λίθου. 
Τδ ουτω πλαισιούμενον ορθογώνιον (3.08 X 2.66 μ.) διακοσμείται διά συν- 
θέσεως λευκών τετραγώνων, πλευράς 0.21 μ. λοξώς τοποθετημένων, έντός 
τών οποίων είναι τοποθετημένοι σταυροί κατά διαγώνιον. Τά λευκά τετρά
γωνα περιβάλλονται διά ζωνών πάχους 0.015 μ. διαιρουμένων εις μέλανα 
ορθογώνια καί λευκά τετραγωνίδια. "Απασαι αί ψηφίδες είναι έκ λίθου λευ
κού καί μέλανος μετά παραλλαγών.

Τδ δάπεδον Γ συγκρίνεται ως πρδς τήν στερεότητα καί τδν βαθμόν
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διατηρήσεως προς τδ δάπεδον Ζ. Τό έλλεΐπον κυκλικόν τμήμα δυστυχώς 
κατεστράφη κατά την έκρίζωσιν ροδακινέας,. έκ τούτου δέ έγένετο άντιλη-

Είκ. 7. Τά μωσαϊκά δάπεδα Β, Δ καί Ζ.

πτη η παρουσία των δαπέδων καί ή έν συνεχεία άνασκαφική έρευνα το 1962 
Μωσαίκδν δάπεδον Δ. Τδ μωσαϊκδν δάπεδον Δ διακρινεται ε> 

των άλλων απδ την χρήσιν κεραμίνων ψηφίδων κατά πλειονότητα. Ελλειπε 
καλή φωτογραφία έπί του παρόντος, διότι τδ δάπεδον δεν εκαθαρισθι 
πλήρως, επειδή αί κεράμιναι ψηφίδες φθείρονται διά τής τριβής_καί των απορ·
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ρυπαντικών, διά των οποίων έκαθαρίσθησαν άκινδύνως τά έκ λίθινων ψηφί
δων δάπεδα. 'Οπωσδήποτε τό δάπεδον είκονίζεται κατά μέρη έν πίν. 44β 
καί 51 β, άνω δεξιά, ώς καί έν πίν. 44α άνω άριστερά. Έξ άλλου ή δια- 
τήρησις είναι πλήρης. 'Υπάρχει κοίλωμα κατά τδ μέσον του δαπέδου, ευ
διάκριτου έν πίν. 44β, άλλά καί εις τοϋτο άπλώς ύπεχώρησε τδ έδαφος 
χωρίς νά καταστραφή τδ μωσαΐκόν. "Ωστε τδ σχέδιον είκ. 7 είναι κατά 
πάντα άσφαλές.

'Η περιθέουσα τούς τοίχους συνήθης ταινία έκ κεραμίνων ψηφίδων 
έλλείπει έδώ κατά μίαν των πλευρών, την βορείαν, ή οποία ήτο σχεδδν έξ 
ολοκλήρου άνοικτή διάβασις. Αί ψηφίδες έκ κεράμου ήσαν όλιγώτερον δα- 
πανηραί, άλλά καί δλιγώτερον άνθεκτικαί των λίθινων, καί τοϋτο θά έλαμ- 
βάνετο 6π’ 6ψιν καί διά τάς πρακτικάς καί διά τάς αίσθητικάς συνέπειας. 
Στενή λευκή ταινία έκ λίθινων ψηφίδων εΐτα πλατυτέρα έκ κεραμίνων, 
έτέρα στενή έκ λευκοΰ λίθου είτα στενοτέρα έκ μέλανος λίθου καί τέλος 
τρίτη ετι στενοτέρα έκ λίθου πλαισιώνουν τδ ορθογώνιον (περίπου 3.75 
Χ3.10 μ.) τδ φέρον τδ κύριον διακοσμητικδν θέμα. Τοϋτο άποτελεϊται άπδ 
σύνθεσιν κεραμίνων τετραγώνων πλευράς 0.22 μ. εις στίχους τεθειμένων 
κατά διαγώνιου παρ’ άλληλα. Τά μεταξύ μέλανα τετραγωνίδια καί ό περί 
αυτά λευκδς χώρος πληροΰται διά λίθινων ψηφίδων.

Μωσαϊκδν δάπεδον Ζ. Τδ μωσαικδν δάπεδον τοΰ διαδρόμου Ζ, 
μήκους 11.70 μ., είναι τδ έντυπωσιακώτερον έξ δλων τών δαπέδων τοΰ κτη
ρίου, παρά τήν φθοράν κατά τδ άνατολικδν άκρον, ή οποία τονίζεται ύπερβο- 
λικώς, εύρισκομένη εις τδ πρώτον έπίπεδον, έν πίν. 44α. Τδ πλάτος τοΰ δαπέ
δου είναι 2.58 μ. (πρβ. σχέδ. εΐκ. 7).

Τούς τοίχους περιθέει ή συνήθης έκ κεραμίνων ψηφίδων ταινία πλάτους 
περίπου 0.17 μ., έλαφρώς στενοτέρα κατά τήν βόρειον πλευράν. Αί ψηφίδες 
τών άλλων ταινιών καί τοΰ κεντρικού θέματος είναι άπασαι έκ λίθου λευκοΰ 
ή μέλανος μετά φαιών διασπάρτων. 'Ο πίν. 44α (καθ’ όσον άφορα εις τάς 
ταινίας διακρινομένας λεπτομερώς κάτω άριστερά) καί ό πίναξ 53β (διά τδ 
κεντρικδν θέμα καί τάς μικροφθοράς) καθιστούν περιττήν λεπτομερεστέ- 
ραν περιγραφήν τοΰ διακοσμητικοΰ θέματος. Βασικώς τδ θέμα είναι σύν- 
θεσις κύκλουν τεμνομένων διά τόξων έκ τών κορυφών τών περιγεγραμμένων 
τετράγωνων. "Ομοιου σχεδιαστικώς είναι τδ στοιχείου Ν2 τοΰ μωσαϊκοΰ Α, 
(πρβ. καί στοιχείου Bq9)‘. Έν τώ δαπέδω Ζ κατά τήν στενήν πλευράν 1

1 Πρβ. ’Έργου 1959, σ. 160, είκ. 178 (κάτω άριστερά),Γτμήμα δαπέδου στοάς 
Ώδεΐον Ήρώδου, L. Foucher, Decouvertes archeologiques a Thysdrus en 1961, οπού 
δμοια θέματα πολύχρωμα χρονολογούνται άπό τοΰ α' τρίτου τοΰ 2»ν μ,χ, (πίν. ΙΙα) 
μέχρι τοΰ τέλους τοΰ 2°ν μ.Χ. α!. (πίν. XV), ένώ ή χρησις τοΰ ίδιου θέματος είς τό 
περιθώριον άπαντα καί κατά τό τέλος τοΰ 3ου μ.Χ. αί. (πίν. XLIII καί σ. 58).
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υπάρχουν επτά κύκλοι (άλλως έξ κύκλοι μετά ημικυκλίων, άνά εν 
εις έκάστην σειράν. Κατά τήν μακράν πλευράν κατεσκευάσθησαν πεντήκοντα 
κύκλοι καθ’ έκάστην σειράν (ή τεσσαράκοντα εννέα μετά ημικυκλίων άνά 
εν κατά τά εκατέρωθεν άκρα). Τούτο σημαίνει δτι συνολικώς έσχεδιάσθησαν 
644 κύκλοι, 110 ημικύκλια και 4 τεταρτοκύκλια, άνά εν καθ’ έκάστην γωνίαν. 
’Αθροιζόμενα άποτελοΰν 700 κύκλους, οΐ όποιοι καλύπτουν τον χώρον τού 
κεντρικού θέματος μήκους 10.53 μ. και πλάτους 1.48 μ. Έξ άλλου έκ των 
σωζομένων κατέστη δυνατόν νά συμπληρωθή μέ ασφάλειαν τό έλλεΐπον ανα
τολικόν τμήμα ως έν τω σχεδίω είκ 7.

Τό δάπεδον Ζ διατηρούν, περισσότερον παντός άλλου δαπέδου καί μάλι
στα εις μήκος ύπερδέκα μέτρων, άδιατάρακτον τό επίπεδον τής επιφάνειας 
του, δεικνύει σαφή άπόκλισιν άπό τού οριζοντίου επιπέδου μέ κλίσιν προς 
Άνατολάς. Τούτο έν συνδυασμώ προς τον έν τω δυτικώ τοίχω σωλήνα (ΐδέ 
άνωτ. σ. 65) οδηγεί εις τήν ύπόθεσιν ότι ή κλίσις τού δαπέδου έχρησίμευε 
διά τον καθαρισμόν πιθανώς ού μόνον τού διαδρόμου Ζ, άλλα καί τών συγκοι- 
νωνούντων χώρων Δ καί Β τουλάχιστον. Τό ύδωρ εισερχόμενου διά τού σοι- 
λήνος τού δυτικού τοίχου έιναι πιθανόν ότι ώδηγεΐτο εις τον άποχετευτικόν 
άγωγόν τής δεξαμενής δι’ οχετού, ό όποιος ’ίσως κατέληγεν εις τό σημείου 
όπου εύρέθη τμήμα πηλίνης κεραμίδος ορατόν μάλιστα κατά τό μέσον αρι
στερά τού πίν. 50α. ’Αλλά τό πράγμα άπαιτεΐ περαιτέρω έξακρίβωσιν.

Μωσαϊκόν δάπεδον Η. Τό ψηφιδωτόν δάπεδον Η είναι τό 
απλούστερον καί πενιχρότερου έξ όλων τών δαπέδων. Άποκαλυφθέν κατά 
το τέλος τής άνασκαφής δεν έκαθαρίσθη έπαρκώς ώστε νά φωτογραφηθή. 
Διά τήν κατανόησιν τής περιγραφής βοηθεϊ μόνον τό σχέδιον εΐκ. 8.

Τό δάπεδον έ'χει συνολικάς διαστάσεις 6.20 X 3.05 μ. Γενικώς έχομεν 
εναλλαγήν τού έρυθρού χρώματος τών κεραμίνων ψηφίδων προς τό λευκόν 
χρώμα λίθινων ψηφίδων, αί όποΐαι είναι σημαντικώς μεγαλύτεραι πασών 
τών λίθινων ψηφίδων τών χρησιμοποιηθεισών εις τά άλλα δάπεδα. Κυμαί
νονται περί τά 0.02 μ. Έν τω σχεδίω χαρακτηρίζονται διά διαγραμμίσεως 
αι ζώναι διά κεραμίνων προς διάκρισιυ άπό τών διά λίθινων ψηφίδων λευκοιν 
ζωνών. ’Ιδιαιτέρως έπιβάλλεται νά σημειωθή ότι τό κεντρικόν άβακωτόν 
ορθογώνιον ορίζεται δι’ απλής σειράς έκ μελαινών λίθινων ψηφίδων καί εχει 
διαστάσεις 4.83 X 1.82 μ.

ΧΡΟΝΟΛΟ ΓΗΣΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑΙ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.

Έκ τών προεκτεθέντων καί μάλιστα έκ τής τε
χνοτροπίας τών μωσαϊκών καί τού μαρμάρινου 
κιονοκράνου προκύπτει ότι τό άποκαλυπτό- 

μενον κτήριον άνήκει άναμφισβητήτως εις καθαρώς Ρωμαϊκούς χρόνους, προ 
τού θριάμβου τού Χριστιανισμού, δηλαδή είναι παλαιότερον πάσης παλαιό-
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χριστιανικής βασιλικής ή άλλου συγχρόνου προς αύτάς κτηρίου. ’Απομένει 
νά καθορισθή μέ ακρίβειαν μεγαλυτέραν, άν άνήκη είς τον 1°ν ή τον 2°ν

Είκ. 8. Το μωσαϊκόν δάπεδον Η.

αΐ. μ.Χ. Τα κινητά ευρήματα είναι ελάχιστα και μάλλον ασήμαντα, πλήν 
Του ενδιαφέροντος κιονοκράνου, τό όποιον όμως είναι μεμονωμενον επι του 
παρόντος καί δεν είναι βέβαιον, άν άνήκη εις το κτηριον, εφ οσον μάλι
στα εύρέθη εντός τής έπιχώσεως καί ουχι επι δαπέδου η άλλως εις θεσιν 
πείθουσαν ότι δεν προέρχεται άλλοθεν. Έξ άλλου η στρωματογραφία είναι
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άπλή (ίδέ καί άνωτ. σ. 66 κ.έ.). 'Τπδ τδ επιφανειακόν στρώμα (humus) παρα
τηρούνται ενίοτε στρώματα (ίδέ π.χ. πίν. 50β καί 47-48α ), χαρακτηρι
ζόμενα ύπό διαφόρου χρώματος καί συνθέσεως, άλλ’ ούδεμίαν σχέσιν 
εχοντα προς άρχαιολογικήν στρωματογραφίαν. Διεμορφώθησαν έκ της 
Ιπενεργείας ρεόντων ύδάτων ή άλλων φυσικών αιτίων κατά καιρούς. Άρ- 
χαιολογικώς υπάρχει εν μόνον στρώμα, τούτέστι τά μωσαϊκά δάπεδα, ενώ 
τό στρώμα τής καταστροφής επί τών δαπέδων ή έκτος τοΰ κτηρίου εις 
ελάχιστα σημεία διετηρήθη άδιατάρακτον ώς π.χ. κατά την βορειοδυτικήν 
γωνίαν τοΰ χώρου As, κατά μήκος τοΰ βορείου τοίχου έξωθεν τοΰ αύτοΰ 
χώρου καί κατά τό δυτικόν άκρον τοΰ διαδρόμου Ζ.

Κατά τά άλλα παρετηρήθησαν διάφορα φυσικά στρώματα ποικίλλοντα 
εις ύψος καί συνθέτοντα συνολικόν ΰψος έπιχώσεως προς Δυσμάς τοΰ δυτικοΰ 
τοίχου περίπου 1.70 μ., ένώ προς Άνατολάς τοΰ αύτοΰ τοίχου ή έπίχωσις κατ’ 
άνώτατον όριον ήτο 0.60μ., κατά κανόνα 0.20μ., ήτοι σχεδόν άνύπαρκτος (ίδέ 
κυρίως πίν. 47α καί 48β), έφ’ όσον ήτο τεταραγμένη έκ τής. καλλιέργειας. 
"Ωστε, προς χρονολόγησιν τοΰ κτηρίου, μετ’ έπιφυλάξεως έπί τοΰ παρόντος, 
θά έπρότεινα τον 2°ν μ.Χ. αί. έν άναμονή άσφαλεστέρων ϊσως ένδείξεων κατά 
την συνέχισιν τής άνασκαφής καί θετικωτέρων πορισμάτων κατά την πρόο
δον τής μελέτης.

'Η θέσις τοΰ άνασκαπτομένου κτηρίου δεν φαίνεται νά είναι έντός πόλεως, 
έφ’ όσον γνωρίζομεν. Ή τοπογραφία τής περιοχής θά άποτελέση θέμα ίδιου 
κεφαλαίου εις την δημοσίευσιν τοΰ μεγάλου μετά διωρόφου προσόψεως 
τάφου παρά τά Λευκάδια, όστις άνήκει εις τον αύτόν άρχαιολογικόν χώρον. 
Τοΰτον τον χώρον περιέγραψε λεπτομερώς πρώτος ό Delacoulonche1, 
άλλ’ είχε προηγηθή αύτοΰ ό Leake, ό όποιος έταύτισε πρώτος την περιο
χήν προς τό Κίτιον μετ’ έπιφυλάξεως, τοΰτον δέ ήκολούθησαν εκτοτε πάντες 
άνευ έπιφυλάξεων. Πιστεύω καί θά άποδείξω, έλπίζω, ότι ό τόπος ούδεμίαν 
σχέσιν έχει προς τό άσημον καί άπαξ άναφερόμενον ύπό τοΰ Λιβίου Κίτιον.

Ή περιοχή έχει πλούσια καί πυκνά λείψανα αρχαίων από τών προϊστο
ρικών χρόνων μέχρι καί τών παλαιοχριστιανικών, εις οδς περιορίζεται ή ερευνά 
μου. Εις αύτήν άνήκουν οί τρεις σπουδαίοι μακεδονικοί τάφοι1 2 καί πλήθος 
άλλων μικροτέρων τής ελληνιστικής έποχής3. Εις τήν αύτήν περιοχήν άνήκουν

1 Memoire etc. (Extrait de la Revue des Societes Savantes), σ. 32 κέ.
2 Ήτοι α) ό μέγας μετά διωρόφου προσόψεως (περί οδ άνωτέρω), β) ό δημοσιευ- 

θείς ύπό τοΰ Kinch, Le tombeau de Niausta, Tombeau Macedonien έν D. Kgl. Danske 
Vidensk. Selsk. Skrifter, 7 Raekke, Historisk og Filosofisk Afd. IY 3 (Κοπεγχάγη 
1920), σ. 283 κέ. καί γ) ό τάφος Λύσωνος καί Καλλικλέους, περί οδ άνακοίνωσις κυρίως 
έν Μακεδονικά II, σ. 634 κέ.

3 Ίδέ π.χ. Ρη. Petsas, Macedonian Tombs έν Atti VII Congr. Intern, di 
Archeologia Glassica, τόμ. I, Ρώμη 1961, σ. 401 κέ.
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έλληνιστικον νεκροταφείου παρά τον Κοπανδν έν θέσει Ρουντίνα, τα άνασκα- 
φέντα ύπδ την διεύθυνσιν τοϋ κ. Ε. Στίκα παλαιοχριστιανικά έρείπια έν θέ
σει Τσιφλίκι1, άλλα Ρωμαϊκής έποχής μωσαϊκά δάπεδα έν αυτή τή Ναούση, 
κλπ.

’Αλλά ολόκληρος ό χώρος μεταξύ Ναούσης, Λευκαδίων καί Κοπανου δεν 
είναι δυνατόν νά ήτα συνεχώς κατωκημένος εις ούδεμίαν έποχήν. Το άνασκα- 
πτόμενον κτήριον πιθανώς είναι επαυλις μεμονωμένη, έν γειτνιάσει προς δμοια 
ή καί διάφορα κτήρια. 'Η συνέχισις τής άνασκαφής καί ή συνεχιζομένη έπι- 
φανειακή έρευνα ολοκλήρου τής περιοχής θά μάς διδάξη περισσότερα δι’ ενα 
τόπον, ό όποιος έχει σπουδαιότητα πολύ μεγαλυτέραν τής άποδοθείσης μέχρι 
τοΰδε εις αυτόν.

ΦΩΤΙΟΣ Μ. ΠΕΤΣΑΣ

1 Τό Έργον 1959, σ. 60 κέ.
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ΠΑΕ 1963. — 7. αναςκαφαι ναουςης Πιναξ 43

α. Ή δεξαμενή μετά τοϋ προς Νότον αυτής ψηφιδωτού δαπέδου άπό Δυσμών.

β· Τά ψηφιδωτά δάπεδα Β (εμπρός) και Γ (όπίσω) κατά τον καθαρισμόν
άπό Βορειοδυσμών.
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ΠίΝΑΞ 44 ΠΑΕ 1963. — 7. αναςκαφαι ναουςης

β. Τά δάπεδα Β (εμπρός), Γ (άνω άριστερά) καί 
Δ (άνω δεξιά) άπό Βορειοανατολών.
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ΠΑΕ 1963. — 7. αναςκαφαι ναουςης ΠίΝΑΞ 45

α. Ή βορειοδυτική γωνία τοΰ κτηρίου καί τδ προς Βορραν 
τής δεξαμενής ψηφιδωτόν δάπεδον άπό Δυσμών.

β. Τό δυτικόν μέρος τής δεξαμενής άπό ’Ανατολών.
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ΠίΝΑΞ 46 ΠΑΕ 1963. 7. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ

α. Ή αδλαξ εισροής τοϋ δδατος εντός της δεξαμενής 
άπδ ’Ανατολών.

β. Τό συγκρότημα τής δεξαμενής (Α 1-3) μετά τής αΰλακος εισροής 
και του άγωγοϋ άποχετεύσεως.
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α. Ή αδλαξ εισροής του ΰδατος εις τήν δεξαμενήν 
άπό Βορειοδυσμών.

β. "Αλατα έξ ιζημάτων ένσωματωμένα μετά λίθων κλπ. κιαλύπτουν 
τήν τεχνητήν αδλακα (πρβ. πίν. 48α).
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ΠίΝΑΞ 48 ΠΑΕ 1963. — 7. αναςκαφαι ναουςης

α. ’Άποψις άπο Βορειοδυσμών των έν πίν. 47β 
απολιθωμάτων, σχηματισθέντων μετά τήν κατάρρευσιν 

τοΰ αρχαίου κτηρίου.

ώ
·*
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ΠΛΕ 1963. — 7. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ ΠίΝΑΞ 49

α. Τό άνατολικόν άκρον της δεξαμενής άπό Δυσμών μετά τής άποχετευτικής 
αΰλακος (πρβ. τήν κατωτέρω εικόνα).

β. Τό στόμιον έκκενώσεως τής δεξαμενής εις σχήμα άνεστραμμένου Π 
και άνωθεν αύτοϋ έκχειλιστήρ τραπεζοειδούς τομής 

(πρβ. τήν άνωτέρω εικόνα).
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ΠίΝΑΞ 50 ΠΑΕ 1963. — 7. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ναουςης

β. Μέρος τοΰ μωσαϊκού Γ καί τοϋ χώρου Η άπό ’Ανατολών 
μετά της προ αυτών στοάς, τοϋ γωνιάζοντος τοιχίου 

καί της μαρμαρίνης φιάλης.
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ΠΑΕ 1963. — 7. αναςκαφαι ναουςης ΠίΝΑΞ 51

β. Τό μωσαϊκον δάπεδον Γ καί περαιτέρω ή βορειοανατολική γωνία στοάς.
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ΠίΝΑΞ 52 ΠΑΕ 1963. — 7. αναςκαφαι ναουςης

Β2, από Δυσμών.

β. Λεπτομέρεια του δαπέδου A3, από Ανατολών. 
’Αριστερά κατά σειράν έλάχιστον μέρος 

του στοιχείου Β5, τό Β6 καί Β7.
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ΠΑΕ 1963. 7. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ ΠίΝΑΞ 53

α. Λεπτομέρεια κατά τήν βορειοανατολικήν γωνίαν 
τοϋ δαπέδου Β.

β. Λεπτομέρεια τοϋ μωσαϊκού δαπέδου
τοϋ διαδρόμου Ζ.
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