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ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΡΩΜΑ-Ι-ΚΗΣ ΕΠΑΥΛΕΩΣ ΕΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ

Ή άνασκαφή τής ρωμαϊκής έπαύλεως είς τήν παραλιακήν θέσιν « Μιάμπελι» 
(Άγ. ’Αθανάσιος), κειμένην παρά τό Ν. άκρον τής νήσου Κεφαλληνίας, διεξήχθη 
ύπό τοΰ γράφοντος κατά τούς μήνας ’Απρίλιον καί ’Ιούνιον τοΰ 1957 δαπάνη τής ’Αρχαιο
λογικής Υπηρεσίας. Περί των άποκαλυφθέντων ψηφιδωτών έδόθησαν άμέσως τότε 
σύντομοι περιγραφαί1. Είς τήν δημοσίευσιν τής άνασκαφής προβαίνω μέ κάποιαν 
καθυστέρησιν, διά λόγους όφειλομένους είς τάς γνωστάς δυσχερείας, τάς οποίας άντι- 
μετωπίζομεν συνήθως2.

Ή χρονολόγησις τοϋ κτηρίου, ό προορισμός του, αί μεταγενέστεραι τύχαι καί 
αί μεταβολαί, τάς όποιας ύπέστη, θέτουν προβλήματα, των όποιων ή λύσις δύναται 
νά άναζητηθή είς τήν μαρτυρίαν τών άρχαιολογικών τεκμηρίων τής άνασκαφής, έφ’ 
όσον αί δημοσιευθεΐσαι άπόψεις έπί τών θεμάτων αύτών έχουν σχετικήν μόνον άξίαν.

Ή υπαρξις τών ψηφιδωτών, τά όποια έκαλύπτοντο άπό τά έρείπια τοϋ παρεκκλη
σίου τοΰ Άγ.Άθανασίου, ήτο προ πολλοϋ γνωστή καί άναφέρεται άπό τον Goodisson3, 
άν καί όσα γράφει ούτος σχετικώς είναι μάλλον άσαφή, έκλαβών τά όρατά υπολείμματα 
τοΰ ρωμαϊκοΰ κτηρίου ώς άνήκοντα είς βαλανεΐον. Είναι πιθανόν ότι ή έπαυλις περιε- 
λάμβανε καί λουτρώνα μεθ’ ύποκαύστων, κείμενον πρός τήν Α. πλευράν τών άποκαλυ
φθέντων διαμερισμάτων, όπου ή κατασκευή, μετά τό 1822, μεγάλης δεξαμενής καί ή 
έντατική έκτοτε καλλιέργεια έχουν έξαλείψει τά ίχνη του4. Είναι πάντως βέβαιον ότι 
τό κτήριον έξετείνετο είς τήν θέσιν τής σημερινής δεξαμενής, πρός Α. τοΰ πέρατος τών 
σωζομένων τοίχων τών θαλάμων II, III καί IV (Σχεδ. 1).’Από τήν έποχήν τής συγγρα
φής τοΰ W. A. Goodisson, τό ψηφιδωτόν δάπεδον υπό τά έρείπια τοΰ Άγ. ’Αθανασίου, 
ώς καί τά υπολείμματα τοΰ δωρικοΰ ναοΰ είς τό άκρωτήριον « Κάπρος » (Άγ. Γεώργιος) 
τά άναφερόμενα αυτόθι, ήγνοήθησαν παρά τών άρχαιολόγων, έγχωρίων καί ξένων,

1. BCH 82 ( 1958 ) Chronique des fouilles en 1957, σ. 728 έξ. J. et L. Robert, Bull. Epigr., 
REG 73 ( 1960 ) σ. 164, άρ. 188. Σ. Μαρινάτος, Έπετ. Φιλοσ. Σχολής Πανεπ. ’Αθηνών 1958-1959, 
σ. 355 έξ.

2. Δοσχέρειαι Ιδίως είς τήν φωτογράφησιν καί άπεικόνισιν, ή όποια θά έπρεπε νά είναι άνταξία 
τής καλλιτεχνικής σημασίας τών ψηφιδωτών. Τά σχεδιογραφήματα ( Σχεδ. 4, Πίν. 3, 6, 10) έγιναν άπό 
τήν κ. Δ. Καλλιπολίτη καί άποδίδουν τήν σύνθεσιν τής διακοσμήσεως τών δαπέδων, χωρίς βεβαίως 
νά άναπληρώνουν τό κενόν φωτογραφιών τοϋ συνόλου, αίτινες άπήτουν άνάλογα τεχνικά μέσα.

3. W. A. Goodisson, An historical and topographical essay upon the Islands of Corfu, 
Leucadia, Cephalonia, Ithaca and Zante, London 1822, σ. 141.

4. Πήλινος δίσκος έκ στυλίσκου ύποκαύστου εύρέθη ούχί κατά χώραν, άλλ’ έντός τής νεωτέρας 
έπιχώσεως τοϋ θαλάμου III. Ό Ο. Riemann, Recherches archeologiques sur les lies ioniennes, II 
Cephalonie ( Bibl. des Ecoles franjaises d’Athenes et de Rome, f. 12, Paris 1879) σ. 57-59, άντι- 
γράφει άπλώς τόν Goodisson είς τήν σύντομον περιγραφήν τών έρειπίων τής βυζαντινής έκκλησίας 
τοϋ 'Αγίου ’Αθανασίου, « είς τό έσωτερικόν τής όποιας υπάρχει δάπεδον μετά ψηφιδωτών, νΰν κεκα- 
λυμμένον ». Πρόκειται δηλ. περί τοΰ δαπέδου τοΰ θαλάμου III.
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τών έργασθέντων κατά καιρούς είς τήν έξερεύνησιν τής νήσου5 * * 8. Ή ύπαρξίς των είχε 
λησμονηθή καί άπό τούς κατοίκους μέχρι τοϋ 1944, όπότε ο κατ εξουσιοδότησιν τού 
Ιδιοκτήτου καλλιεργούν τόν αγρόν, όνόματι Άριστ. Κουρκουμέλλης, άπεκάλυψε τό 
ψηφιδωτόν τού θαλάμου II. Είς αύτόν οφείλεται ή διάνοιξις έπϊ τοϋ ψηφιδωτού δύο 
στρογγυλών λάκκων, μέ τήν ελπίδα νά άνεύρη υπό τό δάπεδον « θησαυρούς ». Περί τής 
λαθραίας αύτής άνασκαφής ούδέν είχε γνωσθή μέχρι τοϋ 1957. Τότε, μετά τήν άνοικο- 
δόμησιν τοϋ χωρίου Σκάλα είς τήν νέαν θέσιν, παρά τήν άκτήν καί πλησίον των έρειπίων 
τοϋ 'Αγ. ’Αθανασίου, ό πρόεδρος τής κοινότητος άνασκάπτει έκ νέου τόν χώρον τοϋ 
θαλάμου II, πληροφορηθείς περί τής προγενεστέρας άποκαλύψεως τοϋ ψηφιδωτού 
άπό τούς συγγενείς τοϋ Κουρκουμέλλη, μεταναστεύσαντος έν τώ μεταξύ εις ’Αμερικήν. 
Ή δευτέρα αδτη παράνομος άνασκαφή, γενομένη δυστυχώς τή άνοχή ύπευθύνων προσώ
πων, έπέφερε νέαν φθοράν είς τό ψηφιδωτόν τοϋ θαλάμου II καί κατέστησεν άδύνατον 
τήν στρωματικήν έρευναν. Ή κατάστασις, είς τήν όποιαν εύρον τόν χώρον, τόν ’Απρί
λιον τοϋ 1957, εΐχεν ώς έξής: έκ τοϋ όλου οικοδομήματος εΐχεν άποκαλυφθή ό Β. καί ό 
Δ. τοίχος τοϋ θαλάμου II είς ϋψ. 0,90-1 μ. καί τό δάπεδόν του. Τά χώματα είχον άπορρι- 
φθή έξω τής Ν. πλευράς, είς τήν όχθην τοϋ χειμάρρου, ρέοντος παραλλήλως τοϋ κτη
ρίου πρός τήν θάλασσαν, περί τοϋ όποιου όμιλεϊ είς τήν περιγραφήν του 0Goodisson. 
Ό μακρόστενος προθάλαμος I έκαλύπτετο μέ έπίχωσιν ΰψ. 1,50-1,80 μ. υπέρ τό δάπεδον, 
ώς καί ή υπαίθριος αύλή VI.'H έπίχωσις τοϋ θαλάμου III, έπί τοϋ όποιου εΐχεν οίκοδο- 
μηθή ό χριστιανικός ναός, ήτο άβαθεστέρα. Ό Β. τοίχος τοϋ θαλάμου ήτο όρατός καί 
έχρησίμευσεν ώς βάσις φράκτου προστατεύοντοςτόν έντός τοϋ θαλάμου III καλλιεργού- 
μενον λαχανόκηπον. Ή άψίς έκαλύπτετο υπό τής έπιχώσεως. Επομένως είς τόν χώρον 
τών θαλάμων II καί III, ώς καί άνατολικώς αύτών, στρωματογραφική έρευνα τής έπιχώ
σεως ήτο άσκοπος. Τουναντίον ή πρός Δ. καί Β. τοϋ χώρου αύτοΰ έκτασις προσεφέρετο 
είς τήν έρευναν, ή όποια παρέσχε καθαρόν εικόνα τών έπαλλήλων στρωμάτων είς τό 
έσωτερικόν τής αύλής VI. Αί παρατηρήσεις ήλέγχθησαν κατά τήν έρευναν τών άλλων 
τομέων, όπου ή έπίχωσις δέν είχε διαταραχθή καί συνέπεσαν πρός τήν διακρίβωσιν 
τών άλληλοδιαδόχων κατασκευών καί προσθηκών είς τούς άρχικούς τοίχους τοϋ οικο
δομήματος. 'Ο παλαιοχριστιανικός ναός ίδρύθη έπί τοϋ θαλάμου III, άφοΰ τό άρχαΐον 
κτήριον εΐχεν ήδη έρειπωθή. Δέν ύπήρξεν έπομένως άμεσος συνέχεια ρωμαϊκού κτη
ρίου καί παλαιοχριστιανικού ναοΰ.

Κάτω άπό τήν έπιφανειακήν έπίχωσιν, πάχ. 0,30 - 0,50, ήτις έσχηματίσθη φυσι- 
κώς ή συνεπείςι τής καλλιέργειας δι’ ίσοπεδώσεως, διεπιστώθη στρώμα μαύρου χώμα
τος μέ κεκαυμένα ξύλα καί άποτμήματα κεραμίδων στέγης, ήμικυλινδρικών, μικρών 
διαστάσεων. ’Εντός τοϋ ίδιου στρώματος εύρέθησαν τμήματα πήλινων χονδροειδών 
άγγείων (πίθων) τών χρόνων τής Ενετοκρατίας. Οί κέραμοι προήρχοντο έκ τής στέ
γης τοϋ παρεκκλησίου, ήσαν δέ συσσωρευμένοι έκατέρωθεν τών τοίχων τοϋ θαλάμου 
III. Πρός τό ίδιον στρώμα έπιχώσεως άντιστοιχεΐ θεμέλιον προχείρου κτίσματος παρά 
τό φρέαρ τής αύλής VI. Τό στρώμα αύτό τής έπιχώσεως έσχηματίσθη μετά τήν κατα

5. Πρβλ. σχετικώς πρός τά θρυλούμενα λουτρά παρά τό χωρίον Σκάλα : S. Benton, The Ionian
Islands, BSA 32 ( 1931-1932 ) σ. 220. Ό Vryonis, τελευταίως άσχοληθεϊς περί Κεφαλληνίας, δέν 
άναφέρει τι περί τών ψηφιδωτών τοϋ Άγ. ’Αθανασίου οϋτε περί τοϋ δωρικοΰ ναοϋ είς τό άκρωτή-
ριον τοϋ Άγ. Γεωργίου (Κάπρος): Sp. I. Vryonis, An historical and archaeological Survey of
Kephallenia. Amer. School Papers, 1951 (δακτυλογρ. διατριβή),
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στροφήν τοϋ παρεκκλησίου, πιθανώτατα περί τά μέσα του 18ου αίώνος β. Κάτω άπό αυτό 
διεπιστώθη, τουλάχιστον εντός τής αύλής VI, έπίχωσις πάχ. 0,30 έκ χώματος καθαρού, 
άνευ ευρημάτων. Εις βαθύτερον στρώμα εύρέθησαν πολλά τεμάχια κεραμίδων στέγης 
παχυτέρου τοιχώματος των προηγουμένων καί διαφορετικού σχήματος. Ή τομή σχημα
τίζει έλαφράν, λίαν πεπλατυσμένην καμπύλην. Έπί δύο τεμαχίων σφζεται σφραγίς 
ισοσκελούς σταυρού, περιγεγραμμένου εν κύκλφ (Π ί ν. 1 γ). Ό τύπος των κεράμων, 
άν καί ό ισοσκελής σταυρός δύναται νά χρονολογηθή μέχρι τού 9ου ή τού 10ου αίώ- 
νος, είναι παλαιοχριστιανικός 6 7. "Αν οί ένσφράγιστοι κέραμοι είναι νεώτεροι τής παλαιο
χριστιανικής έποχής, μαρτυρούν περί τής διατηρήσεως τού ναού καί άνανεώσεως τής 
στέγης του πρό τής καταστροφής. 'Υπό τά θραύσματα τής παλαιοχριστιανικής κερα- 
μώσεως έσημειώθη στρώμα τεφροΰ χώματος, έντός τού όποιου εύρέθησαν όστρακα 
άγγείων, τά πλέον χαρακτηριστικά τών όποιων περιγράφονται κατωτέρω (άγγεϊα 
όμάδος Γ).

Ή καταστροφή τού ρωμαϊκού κτηρίου ώφείλετο πιθανόν εις πυρκαϊάν, διότι αμέ
σως ύπέρ τό δάπεδόν του έξετείνετο στρώμα μαϋρον άπό τά υπολείμματα τού πυρός, 
είς όσην έκτασιν ή έπίχωσις δέν είχε διαταραχθή, όπως άνω τού δαπέδου τού προθα- 
λάμου I, είς τον θάλαμον IV καί είς τήν αυλήν VI. Χρονολογικόν δριον post quern διά 
τήν έκ πυρκαϊάς καταστροφήν τού ρωμαϊκού κτηρίου παρέχει χαλκοΰν νόμισμα τού 
Κωνσταντίου Β' ( 337 - 361 ) εύρεθέν έντός τής έπιχώσεως αυτής ( βλ. κατωτέρω).

’Αρκετά όστρακα εύρέθησαν καί είς τό βαθύτατον στρώμα τής αύλής VI καί τού 
δωματίου V, τού όποιου τό δάπεδον δέν έφερε ψηφιδωτόν, άλλ’ άπετελεΐτο έκ πεπατη- 
μένης στρώσεως άμμοκονιάματος. Ή μέχρι τού φυσικού έδάφους άνασκαφή, έντός τής 
αύλής VI καί έξω τών θαλάμων, δέν άπέδωσεν ευρήματα άρχαιότερα τού τέλους τού 
2ου μ.Χ. αίώνος, έπομένως ό χώρος, ένθα ή έπαυλις, δέν είχε κατοικηθή πρό τής έπο
χής ταύτης8. ’Εκ τών κεραμεικών εύρημάτων τού κατωτάτου στρώματος (όμάς A), έ- 
πιδεκτικά χρονολογήσεως είναι έλάχιστα άποτμήματα πινακίων τής κατηγορίας terra 
sigillata ίταλιωτικής ίσως προελεύσεως.

Διάφορός πως τής σημειωθείσης είναι ή στρωματογραφία τού δωματίου V καί τού 
άμέσως συνεχομένου τομέως τού προθαλάμου I, ώς καί τού πρός Δ. γειτνιάζοντος 
χώρου. Ό χώρος ούτος είχε χρησιμοποιηθή ώς νάρθηξ τής έκκλησίας κατά τήν παλαιο
χριστιανικήν περίοδον καί έν συνεχεία άνφκοδομήθη είς τούς βυζαντινούς καί μετα
βυζαντινούς χρόνους. Ή διαδοχή τών κτισμάτων διακρίνεται σαφώς είς τήν έσωτερι- 
κήν ΒΑ. γωνίαν τού προθαλάμου I (Πίν. Ια). Ό ρωμαϊκός τοίχος ό χωρίζωντόν προ

6. Ώς συνάγεται έκ νομίσματος ένετικοΰ : SAN. MARC. YEN. II, κεφαλή λέοντος. Όπ. 
DALMA. Ε.Τ. ALBAN. Πρβλ. Ν. Papadopoli Aldobrandini, Le Monete di Venezia (1919 )> 
πίν. 148, 7 (τών άρχών τοϋ 18ου αί.). Ή ταύτισις τών νομισμάτων όφείλεται είς τήν Καν Βαρού- 
χα - Χριστοδουλοπούλου, τήν όποιαν καί εύχαριστώ.

7. Ό κ. Α. Ξυγγόπουλος, έχων ύπ’ δψει του φωτογραφίαν τών σφραγισμάτων, είχε τήν καλω- 
σύνην νά μοϋ άνακοινώση ότι δέν άποκλείει, μέ κάποιαν βεβαίως έπκρύλαξιν, τήν χρονολόγησιν 
αύτών είς τήν παλαιοχριστιανικήν έποχήν.

8. Ό Ο. Riemann, 6.ά. σ. 59, άκολουθών τόν Goodisson, μνημονεύει τάφους έκ κεράμων 
(ρωμαϊκούς ή έλληνιστικούς ;) έπί τοϋ λόφου νοτίως τής έπαύλεως, όπου καί τά άρχαΐα λατομεία 
(Παλαιόκαστρον). Έπί τής έπιφανείας τοϋ έδάφους, ώς καί έπί τεραστίου βράχου άποσπασθέντος 
καί κατολισθήσαντος πρός τήν θάλασσαν, διεπίστωσα έγκοπάς θεμελιώσεως καί έπίχωσιν περιέχου- 
σαν τεμάχια άγγείων καί λύχνων έλληνιστικών,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:49 EEST - 34.211.113.242



ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΕΠΑΥΛΕΩΣ ΕΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 5

θάλαμον άπό τοΟ δωματίου V, σωζόμενος εις ύψος 0,60, έχει πάχος 0,35 καί άποτελεϊται 
έκ λεπτών όπτοπλίνθων συνδεομένων δι’ άμμοκονιάματος. Έτερος τοίχος, έκ λίθων 
καί κεράμων άναμίκτων, πάχους 0,30, προσεκολλήθη εις τόν προηγούμενον κατά τήν 
ίδρυσιν τοϋ παλαιοχριστιανικού ναοΰ. Τέλος, ό συνεχόμενος τρίτος τοίχος, πάχ. 0,52, 
έκ λίθων καί πηλοΰ, άμελοΰς κατασκευής, άνήκει εις τήν μεταβυζαντινήν περίοδον. 
Οί δύο μεταγενέστεροι τοίχοι έδράζονται άμέσως επί του ψηφιδωτού δαπέδου, τό όποιον 
διατηρείται κάτωθι αυτών άλώβητον. Ένεκα τής χρησιμοποιήσεως τοΰ χώρου ώς νάρ- 
θηκος, έδώ ή μεταγενεστέρα έπίχωσις έφθανε εις βαθύτερον επίπεδον ή εις τήν αυλήν 
VI, άκριβώς δέ εις υψ. 0,35 υπέρ τό ρωμαϊκόν δάπεδον τοΰ δωματίου V. Έπί τοΰ επιπέ
δου αύτοΰ παρετηρήθη στρώσις κεράμων τής βυζαντινής έποχής. Έπί τής στρώσεως 
έδραζόμενος εύρέθη σφόνδυλος δωρικού κίονος ( Πίν. 1β καί 2β). Οδτος είχε μεταφερθή 
έκ τής θέσεως τοΰ δωρικοΰ ναοΰ, όπου νΰν τό παρεκκλήσιον τοΰ 'Αγ. Γεωργίου. Είναι 
προφανές δτι κατά τήν άνοικοδόμησιν τής έκκλησίας τοΰ 'Αγίου ’Αθανασίου, ή σχημα- 
τισθεΐσα έκ τής καταστροφής τοΰ παλαιοχριστιανικού ναοΰ έπίχωσις εΐχεν άφαιρεθή 
μέχρι τοΰ έπιπέδου, έφ’ ού έτοποθετήθη ό σφόνδυλος τοΰ δωρικοΰ κίονος. "Οθεν δικαιο
λογείται ή έλλειψις εις τό σημεϊον τούτο ( δωμάτιον V καί συνεχόμενον τμήμα τοΰ 
προθαλάμου) κεραμεικών ευρημάτων τής παλαιοχριστιανικής έποχής. Άλλ’ ή κατώ
τερα μέχρι τοΰ ρωμαϊκοΰ δαπέδου τοΰ δωματίου V έπίχωσις, βάθους 0,35, περιείχε 
πολλά θραύσματα άμφορέων καί άγγείων οικιακής χρήσεως τής ρωμαϊκής έποχής, 
έξ ού συμπεραίνεται ό προορισμός τοΰ δωματίου τούτου ώς άποθήκης τής έπαύλεως.

'Ως έμφαίνεται έκ τής κατόψεως τοΰ κτηρίου (Σχεδ. 1), τά διά τής άνασκαφής 
άποκαλυφθέντα διαμερίσματα άποτελοΰν μέρος μόνον τοΰ συνόλου, τό κυριώτερον 
βεβαίως, τής έπαύλεως, έκτεινομένης άρχικώς έτι πρός Α., ώς προκύπτει έκ των σφζο- 
μένων προβολών των έξωτερικών καί έσωτερικών τοίχων πρός τήν κατεύθυνσιν αύτήν. 
Οί τοίχοι είχον άποκοπή καί κατεδαφισθή κατά τήν έποχήν τής άνοικοδομήσεως τοΰ 
θαλάμου III ώς χριστιανικού ναοΰ. Ποιαν διαμόρφωσιν είχε τό πρός Α. καταστραφέν 
τμήμα τής έπαύλεως δέν ήδυνήθην νά έξακριβώσω, ένεκα τής άφαιρέσεως καί αύτών των 
θεμελίων.

Τό ύπολειφθέν μέρος τοΰ οικοδομήματος άποτελεϊται έκ στενομήκους προθαλά
μου I διήκοντος άπό Ν. πρός Β., τριών κατά σειράν θαλάμων II,III καί IV άνατολικώς 
τοΰ προθαλάμου κειμένων, έκ τών όποιων ό μεσαίος III είναι εύρύτερος τών άλλων, 
ένός μικροΰ δωματίου V κειμένου κατά τήν πρός Β. έπέκτασιν τοΰ προθαλάμου, καί 
τέλος έκ τής ύπαιθρίου αύλής VI δυτικώς τοΰ τελευταίου καί ίσου μήκους πρός αυτόν 
(Πίν. 2 α). 'Ο προθάλαμος διαστάσεων 8,20 x 3,25 έχει τήν είσοδον έκ τής Ν. στενής 
πλευράς, όπου εύρέθη κατά χώραν μαρμάρινον μονόλιθον κατώφλιον μήκους 1,95 καί 
πλάτους 0,50, μεταξύ δύο παραστάδων σχηματιζομένων διά τών άπολήξεων τών έκατέ- 
ρωθεν τοίχων, προβαλλομένων τοΰ μέν άνατολικοϋ 0,40, τοΰ δέ δυτικοϋ 0,90. Ό προ
θάλαμος έπικοινωνεΐ διά θυρών μέ τούς θαλάμους II (διαστ. 4,50X3,20) καί III ( διαστ. 
6 X 4,25). Εις τόν Β. τοίχον τοΰ θαλάμου III άνοίγεται θύρα, δι’ ής οδτος έπικοινωνεΐ 
μετά τρίτου θαλάμου IV ( διαστ. 4 x 3,40). Τά δάπεδα τών διαμερισμάτων I, II, III καί 
IV κοσμοΰνται διά ψηφιδωτών. ’Από Β. ό προθάλαμος έπικοινωνεΐ διά θύρας πρός μικρόν 
δωμάτιον V, έχον μήκος όσον άκριβώς τό πλάτος τοΰ θαλάμου IV (4 μ.) καί πλάτος 
2,35.

’Αξιοσημείωτος είναι ή έλλειψις κανονικότητος εις τό σχέδιον τής κατόψεως,
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ύποπίπτουσα άμέσως εις τήν άντίληψιν, ώς πρός τήν διαγραφήν τών γωνιών καί τήν 
θέσιν τών θυρών. Οί τοίχοι τοΰ περιβόλου τής αύλής VI έχουν έλαφρώς λοξήν κατεύ- 
θυνσιν, σχηματίζοντες άμβλεΐαν ή όξεΐαν γωνίαν μετά τών έγκαρσίων τοίχων, ούτως 
ώστε ή κάτοψις τής αύλής VI λαμβάνει σχήμα τραπεζιοειδές. Αί θύραι πάλιν τοΰ προ- 
θαλάμου έχουν άνοιχθή άσυμμέτρως. Αί έσωτερικαί διαστάσεις τών θαλάμων II καί IV, 
οί όποιοι παρουσιάζουν άντιστοιχίαν έντός τοΰ όλου διαγράμματος, διαφέρουν μεταξύ 
των. Ή έξωτερική θύρα τοΰ προθαλάμου, άνοίγματος 2 μ. καί ή έναντι αύτής έσωτε- 
ρική, άνοίγματος 0,87, παρεκκλίνουν ούσιωδώς τοΰ άξονος αύτοϋ.

Δυτικώς τοΰ προθαλάμου σχηματίζεται, διά τής προεκτάσεως τοΰ Β. καί τοΰ Ν. τοί
χου, υπαίθριος αυλή VI, (Π ί ν. 2 α, β), έχουσα πλ. 6 μ., μεθ’ής συγκοινωνεί ό προθάλαμος 
διά θύρας κειμένης είς τό Β. πέρας τοΰ δυτικοΰ τοίχου. Έσωτερικώς καί κατά μήκος 
τοΰ Ν. καί τοΰ Δ. περιβόλου τής αύλής σχηματίζεται έδρανον (πεζούλιον) έκτισμένον 
μέ όπτάς πλίνθους, ύψους 0,45 καί πλάτους 0,78 παρά τον Ν. τοίχον, πλάτους 0,50 παρά 
τόν δυτικόν τοίχον.

Ένεκα τής πιέσεως τών χωμάτων, τήν όποιαν θά ύφίστατο τό κτήριον άπό Β., 
έφ’ όσον τό έδαφος είναι κατωφερές πρός τά ΝΑ., ό έξωτερικός Β. τοίχος είναι παχύ
τερος τών λοιπών. Οδτος προεκτείνεται πρός Δ. πέραν τοΰ δωματίου V καί ήτο άνα- 
λημματικός, σχηματίζων γωνίαν μέ τό έτερον σκέλος του κατευθυνόμενον πρός Ν., 
διά τήν έξασφάλισιν τής στερεότητος τοΰ κτηρίου.

Ή άπό Ν. είσοδος τοΰ προθαλάμου άπετέλει καί τήν είσοδον τής έπαύλεως, έπο- 
μένως ή Ν. πλευρά ήτο καί ή πρόσοψις αύτής. ’Αλλά παραλλήλως πρός τήν Ν. πλευράν 
κατευθύνεται ή κοίτη τοΰ χειμάρρου.’Άν άκόμη ύποτεθή ότι αυτή, μέ τήν πάροδον τοΰ 
χρόνου, μετετοπίσθη πρός Β., δέν πιστεύω ότι θά άπεΐχε πολύ τής σημερινής, διότι 
νοτιώτερον τό έδαφος ύψοΰται άμέσως είς φυσικόν λόφον. Ή κοίτη θά ήτο κατά τήν 
άρχαιότητα πολύ βαθυτέρα. Τίθεται έπομένως τό ζήτημα τής άπό Ν. προσπελάσεως, 
διά τήν όποιαν φυσικόν έμπόδιον άπετέλει ή κοίτη τοΰ χειμάρρου. Έχρειάζετο λοιπόν 
γέφυρα, προφανώς ξυλίνη, δι’ ής θά έγίνετο ή μετά τής έπαύλεως έπικοινωνία. Μέ τήν 
παρατήρησιν αύτήν θά ήθελα νά σημειώσω ότι ή έπαυλις περιβαλλομένη, άπό ΒΑ. καί 
Δ. ύπό κλειστών τοίχων, προφυλασσομένη δέ άπό Ν. καί κατά τήν είσοδόν της ύπό τής 
βαθείας κοίτης τοΰ χειμάρρου, ήδύνατο νά προστατευθή εύχερώς εν περιπτώσει άπειλής 
έπερχομένης έξωθεν. Είς τόν λόγον έπομένως αύτόν όφείλεται ό δοθείς προσανατολι
σμός καί ή τοποθέτησις τής εισόδου άπό τήν πλευράν τοΰ χειμάρρου.

Είς τό κέντρον περίπου τής αύλής VI, έξέχει τοΰ έδάφους είς ΰψ. 0,75 μονόλιθον 
προστομιαΐον φρέατος (Πίν. 1 β) διαμέτρου 0,90. Ή βάσις αύτοΰ άντιστοιχεΐ πρός τήν 
στάθμην τοΰ στρώματος έκ τεφροΰ χώματος, δηλ. τοΰ δευτέρου έκ τών κάτω στρώματος, 
χρονολογουμένου είς τήν παλαιοχριστιανικήν έποχήν. Όθεν ή τοποθέτησις τοΰ προστο- 
μιαίου άνάγεται είς τήν δευτέραν περίοδον τοΰ κτηρίου, δηλ. είς τόν παλαιοχριστιανικόν 
ναόν, ό όποιος διετηρήθη μέχρι τοΰ 9ου ή 10ου αίώνος, οπότε κατεστράφη έκ πυρκαϊδς. 
Τά ύπολείμματα προχείρου κτίσματος παρά τό φρέαρ (τοίχος έκ μικρών λίθων καί πη- 
λοΰ) πάχ. 0,55, άνήκουν είς τήν τρίτην περίοδον, δηλ. είς τήν έποχήν τών υστέρων 
βυζαντινών χρόνων καί τής Ενετοκρατίας, όπότε άνφκοδομήθη τό παρεκκλήσιον τοΰ 
'Αγίου ’Αθανασίου έπί τών έρειπίων τοΰ παλαιοχριστιανικοΰ ναοΰ, δηλ. τοΰ θαλάμου 
III τής ρωμαϊκής έπαύλεως. Άλλ’ ή τετράγωνος βάσις πεσσοΰ καί τό τοιχάριον τό καλύ- 
πτον τό πεζούλιον είς τήν ΝΔ. γωνίαν τής αύλής, άνάγονται είς ήν έποχήν καί τό προ- 
στομιαΐον τοΰ φρέατος.
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Οί τοίχοι τοϋ ρωμαϊκού κτηρίου είναι κατά τό πλεΐστον έκτισμένοι διά μικρών 
άσβεστολιθικών πετρών, πλήν τών παραστάδων τών θυρών, δπου χρησιμοποιούνται 
οπτόπλινθοι. Ίσως άπό ώρισμένου τινός ϋψους οί τοίχοι ήσαν καθ’ ολοκληρίαν έκτι- 
σμένοι δι’ όπτοπλίνθων μετά κονιάματος. Τό πάχος τών τοίχων ποικίλλει. Ό κατά 
μήκος τής Β. πλευράς ισχυρός άναλημματικός τοίχος έχει πάχος 0,75, περίπου δέ τό 
αυτό πάχος έχει καί ό Δ. τοίχος τοϋ προθαλάμου. Τό πεζούλιον τής αυλής είναι καί αυτό 
έκτισμένον δι’ όπτοπλίνθων μετά κονιάματος. Αί παραστάδες τής θύρας τοϋ δωματίου V 
σφζονται είς δψ. 0,75 καί 0,65, ή άνατολική καί ή δυτική άντιστοίχως. Τοϋ θαλάμου II 
ό ανατολικός τοίχος, πάχους 0,45, είναι κατεστραμμένος μέχρι τοϋ δαπέδου, πλήν μικροΰ 
τμήματος σωζομένου είς ϋψ. 0,38 παρά τήν ΒΑ. γωνίαν. Ό ίσου πάχους Ν. τοίχος σφζε- 
ται κατά μήκος 1,30 άπό τής Δ. γωνίας καί είς ϋψ. 0,90. Άμφότεροι είναι έκτισμένοι 
διά μικρών λίθων καί κονιάματος, ό Δ. τοίχος διήκει κατά τό πλάτος τών τριών θαλά
μων II, III καί IV, έχει πλάτος 0,45 καί άπολήγει κατά τά άνοίγματα τών θυρών είς παρα- 
στάδας άποτελουμένας έκ κανονικής δι’ όπτοπλίνθων τοιχοδομίας. Άλλ’ ή Β. παραστάς 
τής θύρας τοϋ θαλάμου II, έκτισμένη διά λίθων, είναι προσθήκη μεταγενεστέρα, όφει- 
λομένη είς έπισκευήν τοϋ κτηρίου, καθ’ ήν τό άνοιγμα τής θύρας πλ. 1,72 έμειώθη κατά 
0,50. Πράγματι ή άρχική άπόληξις τοϋ τοίχου είς άπόστασιν 0,77 άπό τής έσωτερικής 
ΒΔ. γωνίας τοϋ θαλάμου II, διαμορφοϋται κανονικώς δι’ όπτοπλίνθων. Μετά τήν προσ
θήκην τής διά λιθοδομής έκτισμένης παραστάδος, τό άνοιγμα τής θύρας έμειώθη είς 
1,22. Κατά χώραν σφζεται καί τμήμα τής λίθινης πλακός τοϋ κατωφλιού.

Ό Δ. τοίχος τοϋ θαλάμου II διατηρείται είς ϋψ. 1 μ. υπέρ τήν στάθμην τοϋ ψηφι- 
δωτοΰ δαπέδου.

Είς τούς τοίχους τοϋ θαλάμου III είναι έμφανεΐς αί τρεις περίοδοι τής ιστορίας 
τοϋ κτηρίου. Κατά τήν παλαιοχριστιανικήν έποχήν οί τοίχοι άπεκόπησαν καί κατεδα- 
φίσθησαν έν μέρει, μέχρι τής γραμμής τών έγκαρσίων τοίχων τών θαλάμων II καί IV. 
’Επί τοϋ Β. τοίχου τοϋ θαλάμου III, είς ϋψ. υπέρ τό 1 μ., φαίνεται ή παλαιοχριστιανική 
συμπλήρωσις τής τοιχοδομίας διά κανονικών λιθοπλίνθων, συνεχιζομένη είς τήν κατα
σκευήν τής άψϊδος καί τοϋ συνεχομένου προς αυτήν πέρατος τοϋ Β. τοίχου καί πρός τήν 
βάσιν αύτοΰ, ήτις ανάγεται είς τό άρχικόν ρωμαϊκόν κτήριον. ’Ανήκει δέ τό ύψη- 
λότερον τμήμα τοϋ τοίχου άπό ϋψ. 0,80 καί άνω είς τήν άνοικοδόμησιν τοϋ ναΐσκου 
κατά τήν μεταβυζαντινήν έποχήν. Ό Δ. τοίχος τοϋ θαλάμου III σφζεται είς ϋψ. 0,80. 
Ό Α. τοίχος κατεδαφίσθη κατά τήν παλαιοχριστιανικήν περίοδον, όπότε ό χώρος έκλεί- 
σθη άπό άνατολών διά τής άψϊδος. Ό τοίχος οδτος έκειτο ύπέρ τό 1 μέτρον πέραν τής 
γραμμής τών άντιστοίχων έγκαρσίων τοίχων τών θαλάμων 11 καί IV. Είναι δηλ. ό μεσαίος 
θάλαμος III όχι μόνον εύρύτερος κατά τό πλάτος άλλά καί κατά τό μήκος τών δύο πλα
γίων, ή δέ ψηφιδωτή διακόσμησις τοϋ δαπέδου, διατηρουμένη είς κακήν κατάστασιν 
(Σχεδ. 4) φαίνεται ότι ήτο ή σπουδαιοτάτη όλων.

Τοϋ θαλάμου IV ό Β. τοίχος σφζεται είς ϋψ. 0,60, ό Α. είς ϋψ. 0.86, ό Δ. είς ϋψ. 
0,90, πάντες δέ άνήκουν είς τό άρχικόν ρωμαϊκόν κτήριον. Τοϋ μικροϋ δοψατίου V 
ό Δ. τοίχος διατηρείται είς ϋψ. 0,40, έστήριξε δέ τήν έπίχωσιν καί τήν στρώσιν προ
χείρου δαπέδου έκ κεράμων καί λίθων τοϋ χώρου τούτου, χρησιμεύσαντος ώς εισόδου 
τοϋ νάρθηκος τοϋ μεταβυζαντινοΰ ναοϋ. Ό Δ. τοίχος τοϋ προθαλάμου I εύρέθη κατε
στραμμένος μέχρι τής στάθμης τοϋ δαπέδου. Είς τό βόρειον άκρον του σφζον'ται αί λίθι- 
ναι πλάκες κατωφλιού θύρας, άνοίγματος 1,90, δι’ ής έπεκοινώνει ό προθάλαμος μετά 
τής αυλής VI. Είς τό σημεΐον τοϋτο, πρό τής θύρας τοϋ θαλάμου III, κατά τήν παλαιό-
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χριστιανικήν έποχήν προσετέθη τοίχος έγκαρσίως τοΰ προθάλαμου I, ό όποιος είχε 
στηριχθή επί τοΰ ψηφιδωτοί) δαπέδου καί άφηρέθη κατά τήν άνασκαφήν, όταν διεπι- 
στώθη ή σπουδαιότης καί ή καλή διατήρησις τοΰ ψηφιδωτοϋ. Εντός τής άμέσως υπέρ 
τό δάπεδον έπιχώσεως τοΰ θαλάμου IV εΰρέθησαν μικρά τινα τμήματα άμμοκονιά
ματος προερχόμενα έκ των τοίχων καί φέροντα χρώματα, κίτρινον καί βαθύ έρυθρόν. 
Έκοσμοΰντο λοιπόν οΐ τοίχοι διά νωπογραφιών κατά τήν πρώτην οικοδομικήν έποχήν 
τοΰ κτηρίου.

ΚΕΡΑΜΕΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Κατά τήν διάρκειαν τής άνασκαφής εΰρέθησαν πολλά άποτμήματα άγγείων κοι
νής χρήσεως, δηλ. πίθων, χυτρών, άμφορέων, πινακίων, διά τά όποια χρονολογικός 
καθορισμός είναι δυσχερής, ένεκα έλλείψεως συστηματικής μελέτης όμοειδών ευρημά
των χρονολογουμένων μέ άκρίβειαν. Διά τό σχήμα καί τον τύπον τών άγγείων έλήφθη 
κυρίως ύπ’ δψιν ή ύπό τοΰ Η. S. Robinson δημοσίευσις τής κεραμεικής τών ρωμαϊκών 
χρόνων έκ τής άρχαίας ’Αγοράς τών ’Αθηνών. Μεταξύ τών ευρημάτων όλίγα είναι τά 
άποτμήματα άγγείων, τά όποια θά ήδύναντο νά καταταχθοΰν εις γνωστήν κατηγορίαν 
καί νά παράσχουν χρονολογικήν ένδειξιν. Ταΰτα άνήκουν κυρίως είς τήν τάξιν τών 
terra sigillata καί είναι έπείσακτα. Τά πολλά ευρήματα είναι άσφαλώς έγχωρίου κα
τασκευής.

Είς τόν άκολουθοΰντα κατάλογον περιελήφθησαν κατ’ έπιλογήν τά πλέον χαρα
κτηριστικά ευρήματα. Ή κατάταξις είς τρεις όμάδας, A, Β καί Γ, έγένετο έπί τή βάσει 
τής θέσεως, είς τήν όποιαν εΰρέθησαν καί τοΰ βάθους τοΰ στρώματος.

Είς τήν ομάδα Α άνήκουν τά όλίγα έπείσακτα άγγεΐα καί αλλα έγχωρίου προελεύ- 
σεως, τά όποια εΰρέθησαν έντός τής βαθυτάτης έπιχώσεως τής αΰλής VI.

Είς τήν όμάδα Β άνήκουν τά εύρεθέντα έντός τοΰ μικροΰ δωματίου V, εις τό βαθύ
τερου στρώμα, άλλ’ ύπέρ τό έδαφος του, τό έκ σκληροΰ κονιάματος. Ταΰτα είναι χον
δροειδή άγγεΐα οικιακής χρήσεως. Τό πλήθος τών εΰρημάτων άποτελεΐ ένδειξιν ότι 
τό δωμάτιον V έχρησιμοποιήθη ώς άποθήκη.

Χρονολογική διαδοχή μεταξύ τών όμάδων Α καί Β δέν προκύπτει σαφώς. Τά 
άγγεΐα καί τών δύο όμάδων άνήκουν είς τούς χρόνους τής χρησιμοποιήσεως τοΰ 
κτηρίου ώς κατοικίας. Ούδέν κινητόν εύρημα έσημειώθη, δυνάμενον νά στήριξή 
τήν ύπόθεσιν διαφορετικοΰ προορισμοΰ τοΰ κτηρίου ή ώς άπλής κατοικίας.

A 1 (Σχεδ. 2). Άπότμημα πινακίου terra sigillata σφζ. διαστ. 0,07X0,055. 
Πηλός έρυθρός, καθαρός καί λεπτόκοκκος. Έσωτερικώς διακόσμησις έν κύκλιο, περί 
τήν βάσιν, παραλλήλων έλικοειδών γραμμών διά τροχίσκου, αΐτινες σχηματίζουν πλο
χμόν.

Διά τό είδος τοΰ πινακίου πρβλ. Η. S. Robinson, Pottery of the Roman Period. 
The Athenian Agora V (Princeton 1959 )G 185, πίν. 7, 65. Ή διά τροχίσκου διακό- 
σμησις όμοια πρός τήν έπί μαρμάρινου πινακίου έγχάρακτον, Robinson έ.ά. Κ 147, 
πίν. 73.

Α 2 (Σχεδ. 2). Τρία άποτμήματα χείλους βαθέος πινακίου ή κυαθίου. Σφζ. 
ΰψ. 0,042, διάμ. 0,18. Πηλός έρυθρός, έπίχρισμα έρυθρόν πρός τό ιώδες.

Α 3 (Σχεδ. 2). Άπότμημα χείλους βαθέος πινακίου, διαμ. 0,20. Πηλός έρυ
θρός, ίχνη έπιχρίσματος έρυθροΰ πρός τό ιώδες. ’Επί τής έσωτερικής έπιφανείας δια-
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κόσμησις άνάγλυφος : φύλλον ή κλάδος φοινικοειδούς δένδρου. Διά τό σχίσμα πρβλ. 
Robinson έ.ά. Μ 66, πίν. 70. Τά ανωτέρω είναι ίσως ίταλιωτικής προελεύσεως άγγεΐα.

A 4 (Σχεδ. 2). Άπότμημα χείλους άνοικτού άγγείου, λεκανίδος ή μεγάλου πι
νακίου. Διαμ. περίπου 0,24. Πηλός κιτρινόφαιος. Διά τό σχήμα πρβλ. έ.ά. Μ 100, πίν. 72.

Σχεδ. 2. Τομαΐ άγγείων όμάδων Α καί Β

Α5(Σχεδ. 2). Άπότμημα χείλους οίνοχόης, διαμ.0,06, διαστ.0,034 X 0,036. Σφ- 
ζει ίχνη τής άποσπασθείσης λαβής. Πηλός κίτρινος έρυθρωπός. Διά τό σχήμα καί τήν 
έπί τού χείλους αύλακα πρβλ. ’Αγοράς ’Αθηνών Ρ 8762, τών άρχών τού 3ου μ.Χ. αί- 
ώνος.
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A 6 (Σχεδ. 2). Άπότμημα όμοιου πρός τό προηγούμενον άγγείου, διαμ. 0,05, 
δψ. 0,036. Πηλός έρυθρός άνοικτόχρωμος.

A 7 (Σχεδ. 2). Άπότμημα χείλους κυαθίου ή χύτρας άνευ λαβών, διαμ. 0,10, 
σωζ. διαστ. 0,057 X 0,03. Πηλός έρυθρός, έξωτερική έπιφάνεια μαύρη έκ τής πυράς.

A 8 (Σχεδ. 2). Άπότμημα χείλους λεκάνης, διαμ. 0,13, σωζ. διαστ. 0,057X 
0,020. Έπί τής άνω επιφάνειας περιφερείς αύλακες. Πηλός κιτρινωπός άνοικτόχρωμος. 
Πρβλ. Αγοράς Αθηνών G 99, πίν. 6, 72, ιδίως διά τό σχήμα τοΰ χείλους.

Β 1 (Σχεδ. 2). Άπότμημα πινακίου, διάμ. χείλους περίπου 0,37, σφζ. διαστ. 
0,14x0,18. Πηλός πορτοκαλόχρους, έπίχρισμα έρυθρωπόν, έπιτεθειμένον άνισομε- 
ρώς. Πρβλ. Robinson έ.ά. Κ 36 ( Ρ 3062).

Β 2 (Σχεδ. 2). Όμοιον, διαμ. περίπου 0,27, σωζ. διαστ. 0,055X 0,10. Πηλός κι
τρινωπός άνοικτόχρωμος. Ίσως μεταγενέστερον τοΟ 3ου μ.Χ. αίώνος.

Β 3 (Σχεδ. 2). "Ομοιον, διαμ. 0,24, σιρζ. διαστ. 0,13 X 0,053. Πηλός κιτρινω
πός, ίχνη ερυθρού βερνικιού.

Β 4 (Σχεδ. 2). Άπότμημα μικρού κανθάρου, σφζ. διαστ. 0,058 X 0,054. Πηλός 
τεφρόχρους, βερνίκι φαιόν.Ή λαβή άδεξίως προσαρμοζομένη υπό τό χείλος. Ό τύπος 
τής λαβής άπαντά άπό τού 2ου μέχρι τού τέλους τοΰ 4ου μ.Χ. αίώνος. Πρβλ. Robinson 
έ.ά. Μ 71, πίν. 21 καί J 36, πίν. 9,68.

Β 5 (Σχεδ. 2). Άμφορέως χείλος, διαστ. 0,065X 0,10. Πηλός τεφρόχρους χον
δρόκοκκος.

Β 6 (Σχεδ. 2). "Ομοιον, διαστ. 0,055 X 0,105. Πηλός ροδόχρους χονδρόκοκ
κος. Τά άνω άποτμήματα Β 5 καί Β 6 άνήκουν είς κοινούς χονδροειδείς άμφορεΐς, οί 
όποιοι κατά τό σχήμα τού χείλους θά ήδύναντο νά χρονολογηθούν είς τό δεύτερον 
ήμισυ τοΰ 2ου μ.Χ. αίώνος (Αγοράς Αθηνών Ρ 11629 καί Μ 91), άλλά προφανώς 
ό τύπος διετή ρήθη καί κατά τούς έπομένους αίώνας.

Β 7 (Σχεδ. 2). Πυθμήν κλειστού άγγείου οικιακής χρήσεως, ίσως οϊνοχόης. 
Διαστ. 0,127x 0,095. Πηλός ροδόχρους κιτρινωπός, χονδρόκοκκος. Διά τήν πλα- 
στικώς διαμορφουμένην βάσιν πρβλ. Robinson έ.ά. Μ 101 καί πίν. 23, 73, οίνοχόην μέ 
τρίλωβον χείλος τοΰ 3ου μ.Χ. αίώνος.

Β 8 (Σχεδ. 2). Άπότμημα χύτρας οίκιακής χρήσεως, διάμ. χείλους 0,22. Διαστ. 
0,105x 0,09. Πηλός πορτοκαλόχρους άνευ έπιχρίσματος. Ή λαβή πεπλασμένη διά 
χειρός, κυρτή κατά τήν κάτω έπιφάνειαν. Πρβλ. έ.ά. J 55 ( Ρ 8338) πίν. 11,72, τών άρ- 
χών τού 3ου μ.Χ. αίώνος.

Β 9 (Σχεδ. 2). Άπότμημα λαιμού άμφορέως, διάμ. χείλους 0,09, διαστ. 0,10X 
0,095. Πηλός κίτρινος.

Β 10 (Σχεδ. 2). Άπότμημα λαιμού οίνοχόης, διάμ. χείλους 0,07, διαστ. 0,09X 
0,06. Πηλός κίτρινος χονδρόκοκκος.

Τά πλεΐστα τών άγγείων τής όμάδος Β άνήκουν είς τούς χρόνους τούς προηγη- 
θέντας τής καταστροφής τού ρωμαϊκού κτηρίου, διά τήν όποιαν χρονολογικόν δριον 
post quem παρέχει χαλκοΰν νόμισμα εύρεθέν έντός τοΰ στρώματος τής καταστροφής, 
έξω τοΰ θαλάμου IV. Έμπρ. προτομή αύτοκράτορος πρός δ. φέρουσα διάδημα, CON
STANT [ IUS ] PF AUG, "Οπ. δύο Νΐκαι έκατέρωθεν μονογράμματος άσαφοΰς, κρα- 
τοΰσαι διά τής άριστεράς καί τής δεξιάς άντιστοίχως στέφανον μετά ταινίας καί κλά-
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δον φοίνικος, VICTORIAE D D AUGG QNN. ΕΙς τό έξεργον BSIS ( Νομισματοκο- 
πεΐον Siscia) πρβλ. Η. Cohen, Medailles Imperiales ( 1888 ) τ. 7, σ. 484, άριθ. 293 
(337 - 361 μ.Χ.).

Είς τήν αύτήν στάθμην έπιχώσεως εύρέθησαν παρά τό κατώφλιον της θύρας, 
μεταξύ τοϋ προθάλαμου καί τού δωματίου V, δύο πήλινα δισκοειδή περίαπτα, έκ των 
όποιων άπεικονίζεται τό §ν (Πίν. 2γ). Τούτο έχει διάμ. 0,085, πάχ. 0,01, σχηματίζει 
κυκλοτερές έξαρμα είς τό κέντρον τής μιας έπιφανείας, ένφ ή έτέρα είναι κυρτή. Δύο 
όπαΐ πρός έξάρτησιν. Πηλός πρασινωπός.

Είς τήν όμάδα Γ άνήκουν τά κεραμεικά εύρήματα, τά όποια περισυνελέγησαν εντός 
τού ύψηλοτέρου στρώματος, χαρακτηριζόμενου διά τής παρουσίας τέφρας, κεκαυ- 
μένων ξύλων καί κεραμίδων στέγης, μεταξύ τών όποιων δύο φέρουν σφράγισμα ισοσκε
λούς σταυρού έν κύκλω. Τά εύρήματα δηλ. αυτά άνήκουν είς τό στρώμα τό σχηματισθέν 
έκ τής έπισωρεύσεως τών έρειπίων, μετά τήν έκ πυρκαϊας καταστροφήν τού παλαιο
χριστιανικού ναού, έπομένως δύνανται νά χρονολογηθούν είς τούς μετά τόν 5ον μ.Χ. 
αιώνα χρόνους.

Γ 1 (Σχεδ. 3). Άπότμημα χύτρας ή λέβητος μετά τού έξέχοντος χείλους, διαμ. 
0,22, σωζ. διαστ. 0,06 X 0,105. Πηλός έρυθρός.

Σχεδ. 3. Τομαί άγγείων όμάδος Γ

Γ2 (Σχεδ. 3). "Ομοιον, έπί τού ώμου τρεις περιφερείς αύλακες. Διάμ. χείλους 
0,24, σφζ. διαστ. 0,105 X 0,14. ’Ανήκουν είς οίκιακά σκεύη ώς π.χ. τά έκ τής ’Αγοράς 
τών ’Αθηνών τής όμάδος Κ.

Γ3 (Σχεδ. 3 καί Πίν. 1δ). Άπότμημα άμφορέως μέ Ιδιόρρυθμον ύψηλόν λαι
μόν σχήματος κυλινδρικού πεπιεσμένου είς τό μέσον καί μέ τρισχιδή λαβήν. Σφζ. δια- 
στ. 0,13x0,055, διάμ. χείλους 0,044. Πρβλ. δμοιον άγγεΐον έκ τής παλαιοχριστιανι
κής νεκροπόλεως Grotticelli τής Σικελίας είς τό Μουσεΐον τών Συρακουσών,
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Γ 4 (Σχεδ. 3). Άπότμημα λεκανίδος ή βαθέος κυπέλλου. Σχηματίζει έξέχον κά
θετον χείλος, κοΐλον κατά τήν τομήν, έπί τοϋ όποιου έγχάρακτος διακόσμησις διπλής 
κυματοειδούς γραμμής. Διάμ. χείλους 0,25, σφζ. διαστ. 0,063 X 0,07. Πηλός ώχροκί- 
τρινος. Πρβλ. Robinson, έ.ά. Μ 350, πίν. 33, 36, 71, τοΰ τέλους τοϋ 6ου μ.Χ. αίώνος.

Γ 5 (Σχεδ. 3). Πούς κύλικος, διάμ. 0,082, σφζ. υψ. 0,03. Πηλός έρυθρόφαιος, 
χονδρόκοκκος.

Γ 6 (Σχεδ. 3). Κάλυμμα άμφορέως, διαμ. 0,09, ΰψ. 0,016. Πηλός έρυθρόφαιος.
Γ 7 (Πίν. 1γ). Δύο κέραμοι στρωτήρες τοϋ χριστιανικοϋ ναοϋ. Σχηματίζουν 

έλαφρώς καμπύλην διατομήν καί γωνιώδες έξαρμα κατά τό χείλος. Πάχος τοιχώματος 
0,015, χείλους 0,035. Έπί τής άνω (κυρτής) έπιφανείας, σφράγισμα ίσοσκελοϋς άνα- 
γλύφου σταυροϋ, περιγεγραμμένου έν κύκλφ, μέ κοκκίδα μεταξύ τών σκελών.

ΤΑ ΨΗΦΙΔΩΤΑ

Προθάλαμος (Πίν. 3 ).

Τό ψηφιδωτόν έχει διαστ. 7,50x1,56, περιβάλλεται άπό τής Ν., Α. καί Δ. πλευράς 
ύπό εύρέος, πλ. 0,50 έξωτερικοϋ πλαισίου χρώματος λευκοϋ, φέροντος κατ’ άραιά 
διαστήματα, ρομβοειδή κοσμήματα. Τό έμβλημα 9, δηλ. ή κεντρική παράστασις μετά 
τοϋ 12στίχου έπιγράμματος καί τά έκατέρωθεν όρθογώνια πληρούμενα ύπό όμοιομόρ- 
φου γεωμετρικής διακοσμήσεως, χωρίζονται διά πλαισίου σχηματιζομένου ύπό συνε- 
χοϋς άλυσοειδοϋς πλέγματος—άπλοΰ πλοχμοΰ—ένώ συνεχή βαθμιδωτά τρίγωνα μέ 
τήν κορυφήν πρός τά έξω άποτελοϋν τό Ιδιαίτερον πλαίσιον τών έκατέρωθεν διακο- 
σμητικών όρθογωνίων. Σειρά πάλιν τριγώνων, μέ τήν κορυφήν πρός τά έσω, σχημα
τίζει τό κοινόν πλαίσιον τής όλης συνθέσεως 10. Τό δάπεδον παρουσιάζει φθοράς είς 
πολλά σημεία, κυρίως πέντε έγκαρσίας ρωγμάς, όφειλομένας είς τήν διείσδυσιν ριζών. 
Τό έξωτερικόν πλαίσιον κατά τήν Δ. καί Ν. πλευράν σφζεται μόνον κατά τό ήμισυ τοϋ 
πλάτους του. Ό πλοχμός καί τά βαθμιδωτά τρίγωνα συνίστανται έκ κυβικών ψηφίδων, 
ιώδους χρώματος, διαστ. 0,01 καί έκ λευκών δύο άποχρώσεων, μαρμάρινων καί λίθινων. 
Αί ψηφίδες τής γεωμετρικής διακοσμήσεως τών έκατέρωθεν τής είκόνος όρθογωνίων 
είναι μικρότεραι κατά τι τοΰ κυβικοϋ έκατοστομέτρου. Τό μέγεθος τών ψηφίδων τής 
είκόνος, τετραγώνων ή ρομβοειδών, είναι έτι μικρότερον. Έχουν δηλ. διαστάσεις 1 /3 
ή 1/2 τοΰ κυβικοϋ έκατοστομέτρου.

Τό έμβλημα είκονίζει νεανίαν γυμνόν ίστάμενον κατ’ ένώπιον μέ τά σκέλη συν
ενωμένα, κάμπτοντα τούς βραχίονας πρό τοϋ στήθους καί φέροντα τάς χεΐρας περί τόν 
λαιμόν. Κατ’ αύτοϋ έπιτίθενται τέσσαρα θηρία, τά όποια παρίστανται άνά δύο έκατέ-

9. «Έμβλημα» ένταΟθα καταχρηστικάς καί ούχί κατά τήν έννοιαν τής τεχνικής, καθ’ ήν ή κεν
τρική είκών συντίθεται χωριστά, έντός πλαισίου έκ κεράμων καί έμβάλλεται άκολούθως είς τό κέντρον 
τοΟ δαπέδου φέροντος γεωμετρικήν διακόσμησιν ( tesselatum ), πρβλ. A. Ippel, Mosaikstudien, RM. 
45 ( 1930 ) σ. 88-110.

10. "Ομοια κατά τήν σύνθεσιν ψηφιδωτά δάπεδα (έκατέρωθεν τής είκόνος όρθογώνια μέ γεω
μετρικήν διακόσμησιν, τό δλον περιβαλλόμενον ύπό ζώνης άνοικτοΟ χρώματος) έν Άντιοχείςι: D. 
Levi, Antioch Mosaic Pavements, I ( Princeton 1947 ) σ. 89 είκ. 34, σ. 107 είκ. 41, σ. 109 είκ. 
42 καί II πίν. 31a, τής έποχής τών Σευήρων ( 193-235 μ.Χ. ). Διά τήν τριμερή διαίρεσιν τής διακο- 
σμήσεως πρβλ. ΚΙ. Parlasca, Die romischen Mosaiken in Deutschland. Rom.-Germanische Kom- 
mission des D.A.I. zu Frankfurt A.M., Berlin 1959, σ. 122 (τοΟ λοιποΟ : Kl. Parlasca).
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ρωθεν τοϋ νέου, είς σχήμα έραλδικόν καν έν καθέτω προβολή. Τά δεξιά τοϋ νέου θηρία 
είναι θήλεα, τά προς άριστερά, άρρενα. Άνω άριστερά, πάνθηρ, ό όποιος πατεΐ μέ τά 
όπίσθια σκέλη τό έδαφος, δηλούμενον ώς βάθρον δι’ έγχρώμου παχείας γραμμής έπι 
άνοικτοϋ βάθους. Ό πάνθηρ, έχων ύψωμένην τήν ουράν, δαγκάνει τον δεξιόν ώμον τοϋ 
νέου, ένφ διά τών όνύχων τών προσθίων σκελών πλήττει αυτόν είς τό στέρνον. Έκ τής 
πληγής ρέει αίμα, δηλούμενον διά ψηφίδων έξ έρυθράς ύαλομάζης έπΐ τής κοιλιακής 
χώρας μέχρι τής άρχής τών μηρών. Ό πάνθηρ έχει τήν χαρακτηριστικήν μικράν κεφα
λήν τοϋ θηρίου αύτοϋ καί τήν δοράν χρώματος Ιώδους σκοτεινοϋ μέ στίγματα μαύρων 
δακτυλίων έπ’αύτής.

Όμοίαείναι ή στάσις τοϋ άντιστοίχου άνω δεξιά θηρίου (Πίν. 3, 4α, 5α). Μέγα 
μέρος τής κεφαλής του είναι κατεστραμμένον, πλήν τοϋ ρύγχους, τοϋ όφθαλμοϋ καί τοϋ 
ώτός.Τό θηρίον δαγκάνει τόν άριστερόν ώμον τοϋ νέου καί έμπηγνύει τούς όνυχας τών 
προσθίων σκελών είς τήν άριστεράν πλευράν παρά τό στέρνον. Ή ουρά του είκονίζεται 
μέ κυματιστήν κίνησιν πρός τά κάτω, άκολουθοϋσα τό περίγραμμα τοϋ όπισθίου άριστε- 
ροΰ σκέλους. Ή δορά του είναι κίτρινη, ζωηροΰ ή ώχροΰ χρώματος καί φέρει μαϋρα 
στίγματα σχήματος U. Πλήν τής διαφοράς ώς πρός τό χρώμα τής δοράς καί τό σχήμα 
τών στιγμάτων τοϋ άντιστοίχως είκονιζομένου πάνθηρος, παρατηρώ ότι καί τό σώμα 
τοϋ θηρίου είναι παχύτερον καί βραχύτερον έκείνου. Ό ψηφοθέτης ήθέλησε νά είκο- 
νίση λεοπάρδαλιν. Διά τήν έλλιπή διατήρησιν τής κεφαλής, ή διαφορά είς τήν μορφήν 
τών δύο θηρίων δέν είναι αίσθητή. Τό θηρίον πατεΐ διά τών όπισθίων σκελών έπι ιδιαι
τέρου έδάφους, ώς έπΐ βάθρου.

Κάτω άριστερά, τίγρις, τής όποιας ή κεφαλή είναι κατεστραμμένη, πλήν τής 
κορυφής τοϋ κρανίου. Τό θηρίον πλήττει διά τών όνύχων τών προσθίων σκελών τόν 
δεξιόν μηρόν τοϋ νέου, άνω τοϋ γόνατος.

Κάτω δεξιά, λέων 11 τοϋ όποιου ή κεφαλή διατηρείται καλώς. Τό θηρίον δαγκάνει 
τόν νέον είς τόν μηρόν κατά τήν άριστεράν του λαγάνα καί τόν πλήττει διά τών όνύχων 
άνω τοϋ γόνατος. Έκ τοϋ δήγματος τό αίμα ρέει έπΐ τοϋ μηροΰ καί τής κνήμης, δηλούμε
νον, παραλλήλως πρός τό περίγραμμα αύτών, διά δύο ερυθρών γραμμών (Πίν. 3, 5β).

Τό έδαφος, έπι τοϋ όποιου πατοΰν ό νέος καί τά κάτω δύο θηρία, είκονίζεται όπό 
μορφήν ζώνης σκοτεινοϋ χρώματος μέ πολλάς άποχρώσεις. Ή βάσις είναι εύθεΐα, 
άνω άπολήγει είς χαμηλόν τόξον. Έπΐ τοϋ έδάφους παρίσταται διά κυανομαύρου χρώ

11. Έκ τών παραστάσεων θηρίων έπΐ ρωμαϊκών ψηφιδωτών, άναφέρω χαρακτηριστικά τι να παρα
δείγματα, χρονολογούμενα άπό τού 1ου μ.Χ. αίώνος καί έξής, πρός παραβολήν κυρίως ώς πρός τήν άπό- 
δοσιν τών γνωρισμάτων έκάστου θηρίου. Πάνθηρ είκονίζεται κατά κανόνα είς τάς παραστάσεις Όρφέως, 
πρβλ. έν τέλει: J. Thirion, Orph§e musicien dans la mosa'ique romaine, Μέΐ. d’Arch. et d’Hist. 
Ecole frangaise de Rome, 1955, σσ. 149-179, πίν. 6 καί 7. Λεοπάρδαλις, μέ στίγματα δοράς δακτυ
λιοειδή : Μ.Ε. Blake, Roman Mosaics of the II Century in Italy, Mem. Amer. Acad. 13 ( 1936 ) 
πίν. 40,4 (ψηφιδ. Πομπηίας 1ου μ.Χ. αίώνος). S. Aurigemma, I mosaici di Zliten, Roma 1925, 
σ. 182, είκ. 112 καί σ. 185, είκ. 115. Dj. Mano-Zisi, Le castrum de Camzigrad et ses mosai'ques. 
Archaeologia Jugoslavica II ( 1956 ) σ. 77, είκ. 18. B. Pace, I mosaici di Piazza Armerina ( 1955 ) 
είκ. 8. Λέων εις ψηφιδωτόν τοΟ Rimini μετά τούς χρόνους τού Άδριανοϋ, S. Aurigemma NS 1929, 
σσ. 143-145, είκ. 34, πίν. 6. J. Thirion, MEFR 67 ( 1955 ) πίν. 5, 2, ψηφιδωτόν περιοχής Sfax 
(’Αφρικής). Τίγρις είς ψηφιδ. ’Αντιόχειας (Μουσεΐον Worcester), Ε. Kitzinger, Dumbarton 
Oaks Papers 6 ( 1951 ) είκ. 23,
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ματος ή έρριμμένη σκιά τοϋ νέου καί τοϋ λέοντος 12. 'Η λεοπάρδαλις πατεΐ έπί έδάφους 
ιώδους χρώματος, έπί τοϋ όποιου προβάλλεται τό περίγραμμα τών νώτων τοϋ λέοντος. 
Ό πάνθηρ πατεΐ έπί έδάφους δηλουμένου διά βραχείας καί λοξής ταινίας καστανο- 
φαίου χρώματος, εις αισθητήν άπόστασιν άνωθι τών νώτων τής τίγρεως.

Εις τόν Πίνακα ιδιαιτέρως έλκύει τήν προσοχήν ή κεφαλή τοϋ νέου (Π ί ν. 5 α), 
στρεφομένη όλίγον πρός τά άριστερά καί διατηρουμένη καλώς πλήν μέρους περί τόν 
άριστερόν όφθαλμόν. Ή άτακτος κόμη, καλύπτουσα τόν αυχένα, σχηματίζει θυσάνους 
τριχών έξέχοντας άκτινοειδώς καί προβαλλομένους άνω τής κεφαλής. Τό περίγραμμα 
τοϋ στρογγύλου προσώπου καί αί έσωτερικαί γραμμαί (ρίς, όφθαλμός ) τονίζονται διά 
κυανομαύρων ψηφίδων, τό οδς διά ψηφίδων έντονου έρυθροϋ χρώματος έξ ύαλομάζης. 
Τό πρόσωπον ένθυμίζει παραστάσεις κεφαλών Μεδούσης έπί ρωμαϊκών ψηφιδωτών13. 
Τοϋτο δέν είναι άσχετον πρός τόν άποτροπαϊκόν χαρακτήρα τής παραστάσεως.

’Αλλά ποιαν έννοιαν έχει ή χειρονομία τοϋ νέου φέροντος τάς χεΐρας περί τόν 
λαιμόν του ; Τήν άπάντησιν μας δίδουν πήλιναι άνάγλυφοι πλάκες έκ τής ’Αγοράς τών 
’Αθηνών καί έκ τοϋ Κεραμεικοΰ, είκονίζουσαι γυμνόν νέον κατά μέτωπον, προσβαλλό- 
μενον ΰπό θηρίων καί όρνέων, άλλά καί ύπό δφεως περιελισσομένου εις τό σώμα καί 
τόν λαιμόν του. Ό νέος φέρει τάς χεΐρας πρός τόν λαιμόν διά νά άπαλλαγή άπό τήν 
περίσφυξιν τοϋ δφεως14. Ή παράστασις τών άναγλύφων πλακών σφζει τόν είκονογρα- 
φικόν τύπον, ό όποιος έπί τοϋ ψηφιδωτοΰ είκονίζεται με κάποιαν άπλοποίησιν, άνευ 
τοϋ δφεως. Άλλ’ ή άρχική χειρονομία τοϋ νέου έχει διατηρηθή. Τό στήθος του παρί- 
σταται μετωπικώς, τό άριστερόν σκέλος μέ πλήρες τό περίγραμμα αύτοΰ, ένφ τό δεξιόν, 
διά τήν μόλις δηλουμένην στροφήν καί έλαφράν προβολήν τοϋ άριστεροΰ σκέλους, 
καλύπτεται έν μέρει ύπ’ αύτοϋ. ’Αξιοσημείωτος είναι ή διά πολλών άποχρώσεων ψηφί
δων πλαστική δήλωσις τών λεπτομερειών, έξάρσεων τών μυών καί άρθρώσεων τοϋ σώμα
τος. Τοϋτο έπιτυγχάνεται διά φωτοσκιάσεων. Ή πηγή τοϋ φωτός ύπελογίσθη εις τά 
δεξιά άνω, δηλ. έξ άνατολών ώς πρός τήν θέσιν τοϋ δαπέδου. Ή λοξή κατεύθυνσις 
τών σκιών έπιδιώκει νά δώση τήν έντύπωσιν τής τρίτης διαστάσεως.

Διά τήν φωτιζομένην πλευράν τοϋ άριστ. μηροϋ, ό ψηφοθέτης έχρησιμοποίησε 
λεύκάς ψηφίδας, ένώ διά τάς άρθρώσεις τοϋ γόνατος καί τών λαγάνων, διά τόν ώμον καί 
τό περίγραμμα τοϋ άριστ. βραχίονος, χρωματικήν κλίμακα άπό τοϋ λευκοΰ μέχρι φαιοΰ 
καί έρυθροϋ σκοτεινού, μέ ένδιαμέσους τόνους ροδίνου, ιώδους άνοικτοϋ καί ιώδους 
τεφροϋ χρώματος. Τοιουτοτρόπως ή είκών διαγράφεται έντόνως έπί τοϋ λευκοΰ βάθους.

12. Ή δήλωσις ιδιαιτέρου έδάφους ώς βάθρου τών μορφών, μέ πρόθεσιν άπομονώσεως αύτών άπό 
τό περιβάλλον, είναι γνώρισμα όψίμων χρόνων, π.χ. εις τά ψηφιδωτά τής Piazza Armerina, Β. Pace, 
έ.ά. σ. 99, είκ. 18, σ. 113, είκ. 19. Άλλ’ή δήλωσις τοϋ έδάφους καί ή έρριμμένη σκιά παρατηροΟν- 
ται εις άρχαιοτέρας τοιχογραφίας (τής Πομπηίας), G. Β. Rizzo, La pittura ellenistico-romana, 
πίν. 194. Είς ψηφιδωτόν τής Κορώνης, Μ.Ν. Valmin, The Swedish Messenia Expedition, 1938, 
πίν. Y, μέ παράστασιν σκηνών άμφιθεάτρου, είκονίζεται πάνθηρ έπί έδάφους δηλουμένου διά παχείας 
κυματοειδοΟς γραμμής (κεντρικόν έγκόλπιον καί περί αύτό ήμικυκλικοί πίνακες). Τό έδαφος δη- 
λοϋται διά γραμμής είς ψηφιδωτά τής Γερμανίας τοϋ 3ου μ.Χ. αίώνος: ΚΙ. Parlasca έ.ά. σ. 119, 
πίν. 89, 90, 100.

13. Προτομή Μεδούσης ή γοργόνειον, D. Levi έ.ά. πίν. 96a καί σ. 534, είκ. 201.
14. Cl. Grandjouan, Terracottas and Plastic Lamps of the Roman Period. The Athenian 

Agora VI ( 1961 ) σ. 71, άριθ. 889-895, πίν. 23.
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Μέ ζωηρώς έρυθράς έξ ύαλομάζης ψηφίδας δηλοΰται τό ρέον έκ τών πληγών αίμα. Τοϋ 
πάνθηρος τό σώμα είναι Ιώδες, τό περίγραμμα τοϋ δεξιού σκέλους καί τά στίγματα τής 
δοράς μαϋρα, τά ώτα καί τό περίγραμμα τοϋ ρόγχους έρυθρά, ή κοιλία και οί μαστοί 
ροδίνου χρώματος. Τό Ιδιαιτέρως δηλούμενον διά τό θηρίον έδαφος είναι τεφρόχρωμον.

Είς τήν τίγριν, τό περίγραμμα τής ράχεως καί τής κοιλίας είναι ιώδες, ή δορά 
έρυθρόφαιος καί ροδίνη. Τά περιγράμματα τών όνύχων καί αί γραμμαί τής δοράς κυα- 
νόμαυρα. Ή κοιλία καί οί μαστοί, όπως διά τόν πάνθηρα, είναι ρόδινα, ή υπό τήν κοι
λίαν χώρα, έκ ψηφίδων άναμίκτων πράσινης καί κυανής όαλομάζης, όπως κατά τήν 
κλείδωσιν τοϋ προσθίου σκέλους.

Τό σώμα τής λεοπαρδάλεως, είκονιζομένης δεξιά, είναι γενικώς κίτρινον μέ τό
νους ώχροΰ ή ζωηροΰ κίτρινου καί πορτοκαλόχρου. Ό ώμος είναι κίτρινος μέ φαιάν 
άπόχρωσιν. Περί τόν όφθαλμόν έχρησιμοποιήθησαν ψηφίδες έρυθράς ύαλομάζης. Τό 
έδαφος έπί τοϋ όποιου πατεΐ μέ τά όπίσθια σκέλη τό θηρίον είναι χρώματος ιώδους 
ώχροϋ.

Είς τό σώμα τοϋ λέοντος άποδίδονται έπιμελώς αί λεπτομέρειαι τών μυών δΤ 
όμοκέντρων καμπύλών. Τά πλαστικώς διαμορφούμενα καί φωτιζόμενα μέρη είναι κίτρι
νου ζωηροϋ χρώματος ή μέ φαιάν άπόχρωσιν- τά σκιαζόμενα, κίτρινου τεφροϋ χρώμα
τος άναμίκτου μετά ψηφίδων ιώδους άποχρώσεως. ’Ιώδεις είναι καί αί σπειροειδεΐς 
γραμμαί τής χαίτης. Τό έδαφος, έπί τοϋ όποίου πατοΰν ό νέος, ή τίγρις καί ό λέων, 
διαιρείται εις δύο χρωματικός ζώνας μέ καμπύλα περιγράμματα : κάτω, είς τό πρώτον 
έπίπεδον, χρώματος τεφροφαίου, είς τό δεύτερον έπίπεδον χρώματος ιώδους ώχροϋ. 
Έκ ψηφίδων μαυροκυάνου χρώματος έπί λευκοϋ βάθους, άποτελοΰνται τά γράμματα τοϋ 
έπιγράμματος καί τά φύλλα κισσοΰ είς τό τέλος έκάστου μετρικοΰ στίχου (Πίν. 3, 4α).

Είς τό πλαισιοϋν τήν εικόνα άλυσοειδές πλέγμα, τό περίγραμμα είναι μαΰρον. 
’Εντός τοϋ πλέγματος δηλοϋνται σκιαί άλληλοδιαδόχως ρόδινοι καί ιώδεις. Τά συνεχή 
βαθμιδωτά τρίγωνα είναι μαϋρα.

Τά έκατέρωθεν τοϋ έμβλήματος όρθογώνια πληροϋνται διά πολυχρώμου γεωμετρι
κής διακοσμήσεως, τής όποιας βασικόν στοιχεΐον είναι σειραί ισοπλεύρων ρόμβων 
έναλλασσομένων πρός έπιμήκεις, τοποθετημένους λοξώς, είς τρόπον ώστε νά σχηματί
ζονται κύβοι δρώμενοι προοπτικώς. Τά χρησιμοποιηθέντα χρώματα, ιώδες, φαιόν, 
μαΰρον, ρόδινον είναι διατεθειμένα κατά σύστημα διαγώνιου ταινίας. Έξ άριστερών 
πρός τά δεξιά ή άλληλοδιαδοχή αύτών είναι μαΰρον καί Ιώδες. Κατά τήν άντίθετον 
κατεύθυνσιν, είναι φαιόν καί ρόδινον. Αί ισόπλευροι έδραι τών κύβων κατά τήν όριζόν- 
τιον σειράν είναι λευκαί μέ σταυροειδή μαΰρον ρόδακα εις τό κέντρον. Τό πλαίσιον 
άποκόπτει τούς λευκούς ρόμβους καί τούς ρόδακας κατά τήν διαγώνιον. Τέλος, ή εύρεϊα 
λευκή ζώνη τοϋ έξωτερικοϋ πλαισίου κοσμείται διά δύο σειρών άραιώς τοποθετημένων 
μεγάλων ρόμβων μαύρου περιγράμματος μέ στιγμήν είς τό κέντρον, έσωτερικώς κο
σμουμένων διά γραμμής έκ ρόδινων ψηφίδων. Είς τό μέσον τής λευκής ζώνης παρεμβάλ
λεται στενή τοιαύτη έκ ρόδινων ψηφίδων. Τό λευκόν έδαφος άποτελεϊται άπό ψηφίδας 
σχήματος τραπεζίου ή ρόμβου, άναλόγως τής θέσεώς των περί τό εόθύ ή καμπύλον 
περίγραμμα τών μορφών ή τών γραμμάτων τής έπιγραφής. Είς τό έσωτερικόν τών μορ
φών, αί ψηφίδες έχουν μέγεθος πλευράς 3 έως 5 χιλιοστών. Είς τόν λέοντα, τό κέντρον 
τών μυών άποτελεϊται έκ λευκών ψηφίδων.

Τό έλεγειακόν έπίγραμμα έκ 12 στίχων διατηρείται καλώς (Πίν. 3,4α-γ), έξαι-
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ρέσει μικρού χάσματος είς τόν στίχ. 9. Καταλαμβάνει χώρον διαστ. 1,05x 0,48. Τά 
γράμματα έχουν ϋψος 0,04—0,05, τά διάστιχα 0,01. Δηλοϋνται στιγμαΐ έν τώ μέσφ 
τοϋ στίχ. 1 καί τοϋ στίχ. 3, ώς καί φύλλον κισσού είς τό τέλος έκάστου μετρικοΟ 
στίχου (στίχ. 2, 4, 6, 8, 10, 12).

I- 2 ΤΩ Φθόνε. Και σοϋ τήνδε δλοής / φρενός εικόνα γράψε
3-4 ζωγράφος’ rjv Κράτερος θήκα/το λαϊνέην.
5-6 Ουχ ότι τειμ[ή]εις ού μετ’ άνδρά/σιν, άλλ’ ότι
7-8 δλβοις βασκαίνων σχήμα τό/δε άμφεβ[ά]λον.
9-10 "Εστα[θι] Λ- πάντεασιν ένώπιος,/ίσταθι τλήμων,
II- 12 τηκεδόνος φθονερών δ(ή)γμα/φέρων στνγιον.

Διά τό σχήμα τών γραμμάτων CO, G, e, πρβλ. έπιγρ. ψηφιδωτοΟ έκ Ρώμης IG XIV, 
1303, τής έποχής τών Σευήρων. Μέ τό έλεγειακόν έπίγραμμα περιγράφεται καί έρμη- 
νεύεται τό θέμα τής παραστάσεως, παρέχεται δε καί τό όνομα τοΰ ψηφοθέτου, Κράτερος, 
ό όποιος έθεσε τό ψηφιδωτόν κατά γραπτήν είκόνα ζωγράφου, τοΰ όποιου δέν άναφέρε- 
ται τό όνομα. Ή διατύπωσις ένθυμίζει τούς στίχ. 16 καί έξ. τής Έκφράσεως τού Κοσμι
κού Πίνακος Ίωάννου Γραμματικού έκ Γάζης ( Ρ. Friedlander, Johannes von Gaza und 
Paulus Silentiarius, Berlin 1912, σ. 136: την εικόνα... ήν καλλίτεχνος ζωγράφος... ίγραψε 
σννθεις και μεθνσθείς τάς φρένας ώσπερ φιλάνθρωπος τις ανθρώπους γράφων, έσωματο- 
ποίει την άσώματον φύαιν).

Άναμφιβόλως οί στίχ. 3-4 άναφέρονται είς τόν ψηφοθέτην. Τό β. τίθημι χρησι
μοποιείται υπό ειδικήν έννοιαν είς την τέχνην τών ψηφοθετών. Τούτο προκύπτει έκ τής 
όμοιας έκφράσεως τοΰ δακτυλικού έπιγράμματος έπί τοΰ ψηφιδωτού τοΰ θαλάμου II 
(βλ. κατωτέρω) ώς καί έξ άλλων παραδειγμάτων, τών όποιων τό σημαντικώτερον 
παρεδόθη έπί παπύρου τοΰ Ζήνωνος τοΰ 3ου π.Χ. αίώνος. Είναι συγγραφή υποχρεώσεων 
τεχνίτου διά ψηφιδωτόν περιγραφόμενον λεπτομερώς, όπου τό ρ. τίθημι έπανέρχεται 
ώς τεχνικός όρος, ύπό διαφόρους τύπους 15.

Στίχ. 4, λ α ϊ ν έ η είκών, είς έπίγραμμα έλληνιστικών χρόνων, νοείται έπιτύμ- 
βιος άνδριάς. Έν γένει διά τής λ. λαΐνεος, περιγράφεται άνδριάς, στήλη, ταφικόν 
μνημεΐον, είς τά έπιγράμματα16. Δέν γνωρίζω άλλο παράδειγμα χρήσεως τοΰ έπιθέτου 
διά παράστασιν ψηφιδωτού.

Στίχ. 7-8: Σχήμα, ύπό τήν έννοιαν τής μορφής, άπαντή είς έπιγράμματα, κυ- 
ριολεκτικώς καί μεταφορικώς 17. Αμφιβάλλω, ένταΰθασημαίνει μεταβάλλω μορφήν

15. C.C. Edgar, Catal. g6n. des Antiqu. egypt. du Mus6e du Caire, 79 (1925-1931 ) Zenon 
Papyri, 665.10.15, στίχ. 5-6: τό έδαφος [ποι]ήσει θετόν. Στίχ. 10: [θή]σει δέ καί κόχλον... 
Στίχ. 15 : θήσει δέ καί [έν] τή προσ[τ]άδι.. Ό ψηφοθέτης καλείται μουσάριος, πρβλ. Μαλαλδ, 
Χρονογρ. XI, 369 καί XII, 400 (εκδ. Dindorf, Bonn 1931), D. Levi έ.ά. σ. 2. Περί υπογραφών ψη
φοθετών πρβλ. Μ.Ε. Blake, Mosaics of the late empire in Rome and vicinity, MAAR 17 ( 1940 ) 
σ. 88, D. Levi έ.ά. σ. 8, σημ. 38, M. Chehab, Mosai'ques du Liban, 1958, σ. 37, άριθ. 1.

16. Άνδριάς : W. Peek, Griechische Vers-Inschriften. I Grab-Epigr. άριθ. 131. Ταφικόν μνη- 
μείον: Άνθολ. XVI, 245. VII, 344. W. Peek, έ.ά. 234, 1130, 1874 κλπ.

17. W. Peek, έ.ά. 1949 (πάπυρος Έρμουπόλεως τοΟ 3ου μ.Χ. αίώνος). Πρβλ. περιγραφήν Ίωάν
νου έκ Γάζης, Ήώς καί Ώραι, στίχ. 336: σχήμα κασιγνήτης... (έκδ. Ρ. Friedlander, 1912). Μετα
φορικώς : W. Peek, έ.ά. 85 ( σχήμα δικαιοσύνης ).
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(Liddell-Scott-Jones, Lexicon, 1958, έν λ.). Τό β. ύποδηλοΐ δτι εϊς τό ψηφιδωτόν 
είκονίζεται ό Φθόνος υπό μορφήν άσυνήθη.

Στίχ. 9 Έστα[θ]ι [δή] συμπλ. Σ. Μαρινάτου, πρβλ. άρχήν έπιγρ. Άνθολ. VI, 123, 
Έσταθι τάδε, κράνεια βροτοκτόνε...

Στίχ. 11 δείγμα, έπΐ τοΰ ψηφιδ.,έκ πλάνης τοΰ ψηφοθέτου, προφανώς όφειλομένης 
εις τήν φθογγικήν ταύτισιν ει καί η. Εκφράσεις όπως τοΰ στίχου 11 άπαντοΰν συχνά εις 
επιγράμματα18.

Άπό τό νόημα τοΰ έπιγράμματος καί άπό τήν παράστασιν τοΰ Φθόνου, σχετιζομέ- 
νην πρός συμβολικός και άποτροπαϊκάς εικόνας, γίνεται φανερά ή σημασία τοΰ έμβλή- 
ματος ώς προφυλακτικοΰ κατά τής βασκανίας. Αί σχετικά! παραστάσεις είκονίζουν τον 
βάσκανον όφθαλμόν περιβαλλόμενον ΰπό έπιτιθεμένων κατ’ αυτοΰ θηρίων, όρνέων και 
άλλων ζφων. Εδρίσκονται εις ψηφιδωτά δάπεδα, είς άνάγλυφα, είς σφραγίδας καί περία- 
πτα, προφυλακτικά κατά τής βασκανίας 19. ’Ιδιαιτέρως ένδιαφέρουσα διά τήν σχέσιν 
πρός τήν εικόνα τοΰ Φθόνου τοΰ ψηφιδωτοΰ μας είναι ή σφραγίς Σολομώντος έκ Μ. ’Α
σίας: Ρ. Perdrizet, REG, 1903, σ. 48, ε!κ. 4. ΕΙς αύτήν, έπάνω άπό τήν παράστασιν τοΰ 
κακοΰ όφθαλμοΰ, έφ’ οδ έμπηγνύονται τρεις μάχαιραι, εύρίσκεται ή έπιγραφή ΦΘΟΝΟΟ, 
καθορίζουσα τήν έννοιαν. Κατά τοΰ Φθόνου-όφθαλμοΰ έπιτίθενται δύο λέοντες, είς έραλ- 
δικόν σχήμα- έκατέρωθεν αυτοΰ, πελαργός, δφις κα! άλλα ζφα.

Ό φθονερός και βάσκανος δαίμων 20, ό βαρύς 21, ώκύς 22, άλιτρός23, ό κάκιστος 
Φθόνος, τοΰ όποιου έργον είναι, διά τής βασκανίας, ν’ άφαιρή τήν ζωήν των νέων, άνα- 
φέρεται συχνά είς τά έπιτύμβια επιγράμματα. ’Αλλά μερικά έπιγράμματα μάς διδάσκουν 
δτι ό φθονερός, διά τήν κακίαν του, αύτοτιμωρεΐται καί γίνεται αίτιος τοΰ ίδιου αυτοΰ 
άφανισμοΰ : είναι ή τηκεδών των φθονερών, συμβολιζομένη μέ τάς προξενουμένας ύπό 
τών άγριων θηρίων πληγάς24.

Τό έπίγραμμα τοΰ ψηφιδωτοΰ είναι παράδειγμα, έκ τών σπανίων, περιγραφής καί 
έρμηνείας τοΰ θέματος τής παραστάσεως 25, δπως έπίσης καί ή έμμετρος έπιγραφή τοΰ 
ψηφιδωτοΰ τοΰ θαλάμου II ( βλ. κατωτέρω).

18. Π.χ. τηκεδόνας βιοτής κλπ. G. Kaibel, Epigrammata Graeca ex lapidibus conlecta, 
Berlin 1878, άριθ. 314, 471 (1ου ή 2ου μ.Χ. αίώνος). W. Peek, έ.ά. 1571 (4ου μ.Χ. αίώνος ).

19. Ψηφιδωτά : D. Levi, The Evil Eye and the Lucky Hundback. Antioch on the Orontes 
111 (1941) σ. 220 έξ., πίν. 56, άριθ. 121 (σ. 182). ΤοΟ ίδιου, Antioch Mosaic Pavements I, σ. 33, 
ένθα έν ύποσημ. 24 ή σχετική βιβλιογραφία. Άνάγλυφα : Ο. Jahn, Aberglaube des bosen Blicks. 
Berichte der k. Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften, 1855, πίν. Ill, 1. RR. 11,151, 5. ’Ανέκδοτον 
έν Leptis Magna ( D. Levi, έ.ά. σ. 33, ύποσ. 23). Περίοπτα: Ο. Jahn, έ.ά. σ. 96 καί έξ. Ρ. 
Wolters, Bonner Jahrb. 118 (1909), σ. 263. Μ.Ρ. Nilsson, Gesch. der griech. Religion II ( 1950) 
σ. 500, ύποσ. 4. A. Merlin, REA 1940, σσ. 486-493.

20. W. Peek, έ.ά. 954, 955. Kaibel 345. Πρβλ. A.Dietrich, De Hymnis Orphicis (1891) σ. 49
21. Άνθολ. IX, 153.
22. Άνθολ. VIII, 126.
23. Άνθολ. VIII, 128.
24. Έπιγρ. έκ Φρυγίας BCH 17 (1893), σ. 291, άριθ. 100. Kaibel 115: Ό Φθόνος ώς κακόν 

έστίν. Έχει γάρ τι καλόν έν αότφ, / τήκει γάρ φθονερών δμματα καί κραδίην.
25. Πρβλ. Ε. Kitzinger, Studies on Late Antique and Early Byzantine Floor Mosaics. Dum

barton Oaks Papers 6 (1951), σ. 83-122. Τό έπίγραμμα ψηφιδωτού άποκαλυφθέντος είς τά συρο- 
αίγυπτιακά σύνορα ( Cheik Zoneda ). J. Cledat, Annales du Serv. des Antiqu. de l’Egypte 15,
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Έσημείωσα ήδη ότι ό είκονογραφικός τύπος τής συμβολικής είκόνος τοΰ Φθόνου 
ώς νέου γυμνοϋ άνδρός, προσβαλλομένου ύπό θηρίων, παραδίδεται καί άπό πήλινα άνά- 
γλυφα έξ ’Αθηνών 2β, κατά συνέπειαν δεν δύναται νά θεωρηθή ώς πρωτότυπος. Είναι σκό- 
πιμον νά ύπομνησθή ότι μορφή γυμνού νέου κατ’ ένώπιον, όμοιάζουσα έν γενικαΐς 
γραμμαΐς πρός τόν Φθόνον τού ήμετέρου ψηφιδωτού, προσωποποιεί τόν "Ηλιον έν μέσω 
ζφων, έπί ρωμαϊκού ψηφιδωτού 27. Τήν παράστασιν αυτήν συνεσχέτισεν ό Friedlander 
πρός εικόνα τοΰ Ήλιου, τοΰ όντος έν τώ χειμερίφ λουτρώ, περιγραφομένην έν τή Έκ- 
φράσει τοΰ Κοσμικού πίνακος τοΰ Ίωάννου τοΰ Γραμματικοΰ28. Είναι πιθανή ή χρησι- 
μοποίησις μορφής, ή όποια άρχικώς εΐχεν άλλην έννοιαν, είς τήν παράστασιν διαφορετι
κού θέματος 29.

Άλληγορική παράστασις τοΰ Φθόνου είναι γνωστή έκ τής περιγραφής πίνακος 
τοΰ Άπελλοΰ ύπό τοΰ Λουκιανοΰ (Περί τοΰ μή ραδίως πιστεύειν τή διαβολή ). Είς τόν 
πίνακα ό Φθόνος είκονίζετο ώς άνήρ ισχνός καί ώχρός, ώς έκ μακροχρονίου νόσου, 
έχων άγρίαν δψιν καί κακόν δμμα30.

’Αλλά καί ή άλληγορία τοΰ Φθόνου ώς νέου ευειδούς δέν είναι άπίθανος κατά τήν 
άρχαιότητα. Άν ή έπιγραφή ΦΘΟΝΟΣ έπί ίταλιωτικοΰ έρυθρομόρφου άμφορέως τοΰ 
Μουσείου τής Νεαπόλεως άναφέρεται είς τήν σιρζομένην μορφήν Έρωτος καί δχι είς 
άλλην παραλειφθεΐσαν ύπό τοΰ άγγειογράφου ή έλλείπουσαν 31, δέν πρέπει νά ξενίση ή 
είκών τοΰ Φθόνου ώς ώραίου γυμνοΰ νέου. Ό τονισμός τοΰ σωματικοΰ κάλλους είναι 
κάτι τό αύτονόητον διά τούς Έλληνας τεχνίτας, τών όποιων ή έμπνευσις είχε πηγήν τήν 
κλασσικήν τέχνην. Ό δεσμός πρός τάς παλαιάς παραδόσεις καί τό φορμαλιστικόν πνεΰ- 
μα έκδηλώνονται καί είς τά έπιγράμματα μέ τήν άπήχησιν όμηρικών έκφράσεων καί γλωσ
σικών τύπων.

Θάλαμος II (Π ί ν. 6-9).

Είς τό ψηφιδωτόν, ή είκών καταλαμβάνει όρθογώνιον διαστ. 1,40 X 2 μ., περι- 
βαλλόμενον ύπό πλαισίου έξ έπαλλήλων ζωνών μέ γεωμετρικά θέματα. Ή είκών χωρίζε
ται είς τό μέσον διά γραμμής είς δύο ίσα μέρη : είς τό πρός Α. ένθα ή κυρία παράστασις 
άκολουθεϊ τόν άξονα τής θύρας, είς τό πρός Δ. ένθα τά είκονιζόμενα ζώα είναι τοποθετη
μένα καθέτως πρός τόν άξονα τής θύρας, τό εν ύπέρ τό άλλο, έστραμμένα πρός τήν κυ-

( 1915 ) 25-28 « ΔεΟρ’ ϊδε τάς χάριτας χαίρων, φίλε, δστινας / ήμίν τέχνη ταϊς ψήφοις εμβαλε πηξα- 
μένη, / τόν φθόνον έν μέσσου καί δμματα βασκανίης / τής ιλαρής τέχνης πολλάκις εύξάμενος», δέν 
είναι περιγραφή τοΟ θέματος ( A. Plassart, BCH 40 ( 1916 ) σσ. 359-360. J. et L. Robert, Bull. 
Epigr. REG 66 ( 1953 ), άριθ. 231).

26. Πρβλ. άνωτέρω ύποσημ. 14.
27. Μόναχον, R. Engelmann, Mosaik von Sentinum, AZ 35 ( 1877 ) πίν. 3.
28. Paul Friedlander, Johannes von Gaza und Paulus Silentiarius, Leipzig und Berlin 1912, 

σ. 138, στίχ. 62 καί σσ. 170-171.
29. "Αλλος ύπαινιγμός προσωποποιήσεως τού Φθόνου (μέλας Φθόνος): Στίχ. 160-161, Παύλου 

τού Σιλεντιαρίου, Έκφρασις τού Ναού τής Αγίας Σοφίας (έκδ. Ρ. Friedlander, έ.ά. 231 ).
30. Είναι άμφίβολον άν πρόκειται περί πίνακος τού μεγάλου ζωγράφου τού 4ου π.Χ. αίώνος ή περί 

ομωνύμου έλληνιστικών χρόνων. Περί τού δαίμονος Φθόνου είς τήν άρχαίαν έποχήν βλ. Roscher ML 
3, 247 καί έξ., REa 39 (1941 ) 961 καί έξ.

31. Ώς ύπέθεσεν ή Β. Παπαδάκη-Άγγελίδου, Αί προσωποποιήσεις είς τήν άρχαίαν έλληνικήν τέ
χνην, Άθήναι 1960, σ. 90. Ό άμφορεύς τού Μουσείου τής Νεαπόλεως : ΑΖ 25 ( 1867 ), πίν. 220. Α. 
von Salis, Antike und Renaissance, σ. 65, είκ. 4.
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ρίαν παράστασιν, ένφ άντιθέτως ή κάτωθι αυτών έπιγραφή βαίνει παραλλήλως πρός 
τήν κυρίαν εικόνα. Τό θέμα είναι τελετουργική σκηνή : είκονίζεται, άνω, βωμός φέρων 
καρπούς καί έκατέρωθεν αύτοΰ δύο παΐδες σεβίζοντες. Κάτω παρίστανται τά πρός θυ
σίαν προοριζόμενα ζώα, κάπρος, ταύρος καί κριός.

Τό δάπεδον δπέστη είς πολλά σημεία άνεπανόρθωτον φθοράν. Αί δύο κυκλοτερείς 
όπαί παρά τήν κεφαλήν τού ταύρου όφείλονται είς τον παρανόμως άνασκάψαντα τό ψηφι
δωτόν. Τό παρά τά νώτα τού ταύρου μέγα τμήμα τής έπιγραφής έλλείπει. Τό πρόσωπον, 
οί ώμοι, τό πλεϊστον τού κορμού, ό δεξιός πούς τού δεξιά τού βωμού ίσταμένου παιδός, 
τό πρόσωπον, μέρη τού ενδύματος τού άλλου, έχουν φθαρή διά τόν ίδιον λόγον. Κατα
στροφή έπίσης παρατηρεϊται είς τάς ζώνας τού πλαισίου, μάλιστα τήν έξωτερικήν, κο- 
σμουμένην μέ σειράν άστέρων έκ τεσσάρων άκτίνων. 'Ως πρός τάς είκονιζομένας έκατέ
ρωθεν τού βωμού μορφάς, όταν ληφθή ύπ’ δψιν ή άναλογία τού σώματος έν σχέσει πρός 
τόν βωμόν,τό ένδυμα,ή κόμμωσις μέ τούς καλύπτοντας τόν τράχηλον άπαλούς πλοκάμους, 
ή άβρότης τού σχεδίου τού λαιμού καί τής σιαγόνος, δύναται νά θεωρηθή βεβαία ή πρό- 
θεσις τού ψηφοθέτου νά είκονίση δύο παΐδας, άπίθανος δέ φαίνεται ή προταθεΐσα έρμη- 
νεία ότι παρίστανται, ως άναθέται, ό άναφερόμενος έν τή έπιγραφή Κράτερος καί ό υίός 
του32. Αί μορφαί έχουν ύψος 0,95. Ή στάσις των δεικνύει άντιστοιχίαν καί έπιδιώκει 
συμμετρίαν. Στρέφουν άμφότεροι έλαφρώς τήν κεφαλήν πρός τόν βωμόν, πατούν σταθε- 
ρώς έπί τού άριστεροΰ καί δεξιού, άντιστοίχως, ποδός, ένώ τό έτερον σκέλος κάμπτεται 
έλαφρώς φερόμενον πρός τά πλάγια καί όπίσω. Ό πρός τά άριστερά παΐς κρατεί φιάλην 
μετά λαβής είς τήν άριστεράν χεΐρα33, οίνοχόην είς τήν δεξιάν. Τών άγγείων σφζεται 
μόνον τό περίγραμμα, άλλ’ άναγνωρίζεται άσφαλώς τό σχήμα. Αί έγχρωμοι έξ ύαλομά- 
ζης ψηφίδες, αί όποΐαι είχον χρησιμοποιηθή διά τά σκεύη καί τήν κόσμησιν τών ενδυ
μάτων, άφηρέθησαν ύπό τού λαθραίως άνασκάψαντος τό ψηφιδωτόν. Ή πρός τά δεξιά 
μορφή έχει ύποστή τήν μεγαλυτέραν φθοράν. 'Ο χαμηλός κόλπος τού χιτώνος καί τά κά
τω τού λαιμού έχουν έντελώς άφανισθή. Είς τό ύψος τού στήθους σφζεται τό περίγραμμα 
πινακίου ή κανίστρου, τό όποιον ό παΐς έκράτει δι’ άμφοτέρων τών χειρών, ύψουμένων 
είς τό έπίπεδον τής έπιστέψεως τού βωμού.

Οί παΐδες είναι γυμνόποδες. Τό ένδυμα τού πρός τά άριστερά διατηρείται καλώς, 
καί τού άλλου, όσον διαπιστοΰται έκ τών ύπολειμμάτων, είναι δμοιον. Βραχύς, μέχρι τών 
γονάτων, χειριδωτός χιτών, έζωσμένος πολύ χαμηλά καί σχηματίζων άπόπτυγμα. Ή 
χαμηλή καί βαθεΐα ζώνη μεταβάλλει χαρακτηριστικώς τόν έλληνικόν χιτώνα κατά τούς 
ρωμαϊκούς χρόνους 34, μέ πρακτικόν σκοπόν τήν διευκόλυνσιν είς τήν έργασίαν έν τώ 
άγρώ, είς τό κυνήγιον κλπ. Ό χιτών διακοσμείται μέ δύο ταινίας, έκάστη τών όποιων 
άρχίζει άπό τόν ώμον παρά τό άνοιγμα τού λαιμού καί κατέρχεται καθέτως μέχρι τής 
παρυφής τού χιτώνος. Αί ψηφίδες τών ταινιών, έξ ύαλομάζης, έχουν άφαιρεθή κατά τό

32. Σ. Μαρινάτος, Έπετ. ΦΛοσ. Σχολής Πανεπ. ’Αθηνών 1958-1959, 355. Ή δεξιά τοϋ βωμοΰ 
έφθαρμένη μορφή δέν είναι κορασίς ( ώς έν BCH 82 ( 1958 ), σ. 729 ), πρβλ. παράστασιν παιδός 
προσωποποιούντος τόν μήνα ’Ιούνιον έπϊ ψηφιδωτού : Μ.Α. Blake, MAAR 1940, πίν. 20, 1.

33. Σκεύος διά τήν λατρείαν ( patera ), πρβλ. RM 45 ( 1930 ),πίν. 38 καί R. von Schaewen, 
Romische Opfergerate, Berlin 1940, σ. 32. Είς άνάγλυφον βωμού τής Πομπηίας, Ο. Brendel, RM 
45 ( 1930 ), πίν. 68, camillus, παρά τόν βωμόν, κρατεί άβαθή φιάλην μέ λαβήν. Φιάλην έπίσης κρα
τεί ό Camillus έπί άναγλύφου σαρκοφάγου τής Πίζας : RR. III, 123 κλπ.

34. Μ. Bieber, Entwicklungsgeschichte der griechischen Traeht, Berlin 1934, σ. 42, πίν. 43,2.
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πλεϊστον. Ένδυμα καί στάσις τοΰ πρός τά δεξιά παιδός μέ τό πινάκιον άνά χεϊρας, ένθυ- 
μίζουν προσωποποίησιν τοϋ μηνός ’Ιουνίου επί ψηφιδωτού τής Ρώμης 35, ώς καί τάς συνή
θεις παραστάσεις τοϋ τύπου Camillus γραπτάς καί πλαστικός36, μολονότι είς τόν συνήθη 
τύπον ό χιτών είναι μακρότερος. ’Ανάλογοι λοιπόν πρός αυτόν είναι οί δύο παΐδες τοϋ 
ψηφιδωτού, «οίκουροί ήρωες» ( Πλουτάρχου, περί τής Ρωμαίων Τύχης, 10 ), μορφαί συμ- 
βολίζουσαι τήν οικογένειαν καί τελοϋσαι τήν άναίμακτον προσφοράν καρπών καί σπον
δήν, μετά τάς όποιας έπηκολούθει ή θυσία τών ζφων, ή τριττύς.

Τά χρώματα τών ψηφίδων είναι: διά τά γυμνά τοΰ σώματος, ρόδινον άνοικτόν ή 
σκιά, ύπό τήν ρίνα καί περί τό στόμα τοΰ πρός δεξιά παιδός, άποδίδεται μέ Ιώδες, ώς καί 
τά περιγράμματα. Ή γραμμή τής ρινός καί τοΰ στόματος μέ ρόδινον βαθύ. Διά τήν κόμην: 
ιώδες καί υποκίτρινα στίγματα. Οί χιτώνες είναι λευκοί, αί σκιαί τών πτυχών τεφρόχρωμοι 
είς δύο τόνους καί ύποκίτρινοι. Είς τόν πρός άριστερά παΐδα, αί κάθετοι διακοσμητικαί 
ταινίαι τοΰ χιτώνος, έξ ύαλομάζης βαθέος κυανοΰ χρώματος, ώς καί τά έν μέρει διατηρού
μενα περιγράμματα τής οίνοχόης καί τής φιάλης, τάς όποιας κρατεί. Αί ταινίαι τοΰ χι
τώνος τοΰ πρός τά δεξιά παιδός είναι έξ ύαλομάζης βαθέος ιώδους χρώματος. Τό έδαφος, 
έφ’ ού βαίνουν αί μορφαί, έχει δύο αποχρώσεις : ύποκίτρινον, (τεφροκίτρινον διά τήν 
έρριμμένην σκιάν) καί ιώδες ώχρόν.

'Ο βωμός, ΰψ. 0,78, είκονίζεται προοπτικώς. Φέρει άβακοειδές έξέχον έπίθημα, ή 
βάσις σχηματίζεται έκ δύο έπαλλήλων βαθμιδών, ύψους έκ τών κάτω 0,18 καί 0,06. ’Επί 
τοϋ έπιθήματος, καρπός ρότας καί άλλοι μικροί καρποί ακαθόριστοι ( Πίν. 9 β) 37. Χρώ
ματα : διά τό έπίθημα, τεφρόχρουν καί τεφροκύανον. Διά τήν προοπτικώς διαγραφομένην 
πλευράν τοΰ έπιθήματος, τεφρόχρουν άνοικτόν. Διά τήν σκιάν, ύποκίτρινον, έπειτα τε- 
φρόν σκοτεινότερον. Διά τό σώμα τοΰ βωμοΰ, είς τό άνω μέρος, τεφρόν. Διά τήν σκιάν, 
βαθύ τεφρόν, έν συνεχείςι κυανότεφρον. Διά τήν πρώτην βαθμίδα τοϋ βωμοΰ, τεφρόν άνοι- 
κτόν μέ σκιάν ύποκίτρινον. Διά τήν κάθετον πλευράν τής βαθμίδος, βαθύ τεφρόν έπί τής 
πρόσθιας όψεως, ώχρότερον καί ύποκίτρινον έπί τής προοπτικώς διαγραφομένης πλευ
ράς. Διά τήν δευτέραν βαθμίδα, άνοικτόν τεφρόν καί διά τήν προοπτικώς δηλουμένην 
πλευράν της, τεφρόν καί ύποκίτρινον. Διά τήν κάθετον πλευράν, κυανότεφρον καί βαθύ 
τεφρόν είς τήν κατωτέραν ζώνην, ύποκίτρινον έπί τής προοπτικώς δηλουμένης πλευράς. 
Διά τούς καρπούς έχρησιμοποιήθησαν ψηφίδες μικροτέρων τοΰ συνήθους διαστάσεων, 
χρώματος βαθέος ροδίνου, ιώδους καί λευκοΰ διά τόν καρπόν τής ροιάς. Οί άλλοι καρποί 
είναι ύποκίτρινοι μέ περίγραμμα έκ ψηφίδων ύαλομάζης βαθέος ίώδους χρώματος. Τό 
βάθος τής έπιστέψεως δηλοΰται διά γραμμών εύθειών άνοικτοΰ κίτρινου χρώματος, πλαι

35. Πρβλ. ανωτέρω ύποσημ. 32.
36. Πρβλ. τοιχογραφίαν τής Πομπηίας : W. Zschietzschman, Hellas und Rom, 1959, πίν. σ. 

56. Είς ζωγραφίας οικιακών βωμών τής Δήλου είκονίζεται παΐς παρά τό πλευρόν τοΟ τελοϋντος τήν 
θυσίαν. Είναι ένδεδυμένος λευκόν χιτώνα, ό όποίος σχηματίζει περί τήν ζώνην βαθϋν κόλπον, 
Μ. Bulard, Delos IX, σ. 156, άριθ. 27, πίν. 24 καί 25, 1. BCH 40 ( 1916 ), σ. 213, είκ. 29. Έπί άνα- 
γλύφου τοϋ Μουσείου τής Λυώνος: Ρ. Veyne, Le monument des Suovetauriles de Beaujeu 
( Rh6ne ), Gallia 17 ( 1959 ), σ. 79 καί έξ., είκονίζεται camillus κρατών φιάλην καί άσκόν ( guttus ). 
Περί τοϋ τύπου είς τήν πλαστικήν : L. C. Spaulding, the Camillus-type in Sculpture ( 1911).

37. Πρβλ. Fr. Wirth, Romische Wandmalerei, Berlin 1939, σ. 147, είκ. 75 (έπί χαμηλοϋ όρθο- 
γωνίου βωμοΰ παρισταμένου προοπτικώς, είκονίζονται καρποί). Βωμός έπί ψηφιδωτοϋ Άλγερίου; 
L, Leschi, Μ.Ρ. 35 (1935/1936 ), σ. 139, πίν, 8 καί 9, D. Levi, έ.ά. σ. 535, είκ. 202.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:49 EEST - 34.211.113.242



ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΕΠΑΥΛΕΩΣ ΕΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 21

σιουμένων, εϊς τό κάτω έπίπεδον, ύπό ζωνών έκ ψηφίδων μαύρου σχιστόλιθου, ίσως προς 
παράστασιν στρώματος τέφρας έπί τοϋ βωμού 38.

Έκ τής άπαριθμήσεως τών χρησιμοποιηθέντων χρωμάτων καί τόνων γίνεται αντι
ληπτή ή προκαλουμένη έξαίρετος χρωματική έντύπωσις. Πρέπει έπίσης νά σημειωθή 
δτι ή μετάβασις άπό άποχρώσεως ενς άλλην έπιτυγχάνεται όχι μόνον μέ τούς χρωματικούς 
τόνους, άλλά καί μέ τόν τρόπον τοποθετήσεως τών ψηφίδων κατά καμπύλας ή κατά σειράς 
εύθείας, όπου άπαιτεΐται άπότομος χρωματική άλλαγή, όπως είςτήν δήλωσιν τής σκιάς.

Τό κάτω ήμισυ τής είκόνος διαιρείται εις δύο ζώνας, τήν προς Β. έμβαδοΰ 0,98X0,90, 
χωριζομένην άπό τήν πρός Ν. διά τής γραμμής τοϋ έδάφους, έφ’ ού πατεΐ ό ταύρος. Τό 
άριστερόν μέρος καταλαμβάνουν 6 στίχοι τής επιγραφής, μέ κενόν κατά τό τέρμα όφειλό- 
μενον εις τήν καταστροφήν τού δαπέδου. Δεξιά είκονίζεται ταύρος, πατών έπί έδάφους 
δηλουμένου διά ταινίας. Τού κάπρου διατηρούνται τά άκρα τών οπισθίων σκελών, ή 
ούρά, τό άκρον τής κεφαλής καί αί όπλαί τών προσθίων σκελών. Τό σώμά του έχει κατα- 
στραφή διά τής διανοίξεως λάκκου ύπό τού λαθραίως άνασκάψαντος τό ψηφιδωτόν. Ό 
ταύρος όμως διατηρείται καλώς. Είκονίζεται κύπτων τόν τράχηλον μέ κεκαμμένα τά 
πρόσθια σκέλη, έτοιμος πρός θυσίαν 39. ’Επιμελέστατα αποδίδονται οί μΰς καί άνατο- 
μικαί λεπτομέρειαι τού ζφου, μέ κάποιαν πλαστικότητα διά καταλλήλου χρήσεως φωτο
σκιάσεων ( Πίν. 9 α). Τό σώμα είναι όποκίτρινον, αί σκιαί Ιώδεις εις δύο τόνους, βαθύν 
καί ανοικτόν, τεφρόχρωμοι καί κυαναΐ, αί φωτειναί ζώναι άνοικτοΰ τεφροΰ χρώματος. 
Διά τά κέρατα έχρησιμοποιήθησαν ψηφίδες ύαλομάζης βαθέος κυανού, διά τά ώτα καί 
τούς όφθαλμούς ιώδους, χρώματος. Τό έδαφος, έφ’ οδ πατεΐ ό ταύρος, είναι ύποκίτρινον, 
ή σκιά τεφρόχρωμος.

'Η κατωτέρα ζώνη περιλαμβάνει, άριστερά, τούς τελευταίους 12 στίχους τής έπι- 
γραφής. Δεξιά καί άντιστοίχως πρός τόν άνω είκονιζόμενον κάπρον, παριστάνεται 
κριός 40, τού όποιου έλλείπει ή κεφαλή μετά μέρους τού ώμου. Τό σώμα τού κριού είναι 
λευκόν, αί σκιαί κίτρινοι ή ύποκίτρινοι καί ιώδεις. Ή γραμμή τού έδάφους, έφ’ ου πατεΐ 
τό ζώον, ώς καί ή έρριμμένη σκιά, άποδίδονται μέ τά ίδια χρώματα όπως καί εις τόν 
ταύρον.

38. ’Επί τοϋ βωμοϋ ύποτίθεται ότι ήνάπτετο πυρά. ΑΙ ζωγραφίαι βωμών εϊς χάς οικίας τής Δήλου 
δεικνύουν κάλυμμα έλαφρώς άνυψούμενον, ώς θολωτήν στέγην, διά τήν προφύλαξιν τής πυράς : 
Μ. Bulard, Delos IX, σ. 66, άριθ. 4, πίν. 3, 1, σ. 141, άριθ. 25, πίν. 21, είκ. 54.

39. Ή στάσις τοϋ ταύρου κύπτοντος τόν τράχηλον μέ κεκαμμένα τά πρόσθια σκέλη, εόρίσκεται 
είς παραστάσεις μνημείων τής κλασσικής έποχής: Ο. Brendel, Immolatio Bourn, RM 45 ( 1930 ), 
σ. 215 καί έξ. Τό ζώον, μέ τήν στάσιν του, ύποτάσσεται καί κατανεύει είς τήν θυσίαν, ώς άναγράφεται 
είς τόν χρησμόν παρά Πορφυρίφ, περί άποχής έμψύχων 2, 9, σ. 140 (8κδ. Nauck ), « δ δ’ έκούσιον 
άν κατανεύση, χερνίπτειν θύειν τε... », πρβλ. Κ. Meuli, Griechische Opferbrauche. « Phylobolia » 
fur Peter von der Miihl, Basel 1946, σ. 266.

40. Ή θυσία ταύρου, κριοΰ καί κάπρου είναι άνάλογος πρός τά ρωμαϊκά Suovetaurilia, περί τών 
όποιων πρβλ. έν τέλει Μ. J. Vermaseren, The Suovetaurilia in Roman Art, Bull, van d. Vereeniging 
tot Bevordering der Kennis van de Antike Beschaving 32 ( 1957 ), σσ. 1-12.Άλλ’ή θυσία τών τριών 
ζφων-τριττύς-εΐναι άρχαιότατον έλληνικόν έθιμον ( Καλλιμάχου, Άποσπ. 403, έκδ. Ρ. Pfeiffer, Bonn 
1923), τής παραδόσεως τοϋ όποιου συνέχειαν πρέπει νά διαπιστώσωμεν είς τήν παράστασιν τοϋ ψη
φιδωτού μας. Κατάλογον άγγειογραφιών μέ θέμα θυσίαν ταύρου, κριοΰ καί κάπρου ΐδε έν Monnaies et 
M6dailles, Auktion XVIII, Basel 1958, σ. 27 (άριθ. 85, πίν. 22, κΰλιξ τοϋ 550 π.Χ. μέ παράστα- 
σιν πομπής θυσίας είς τήν Άθηνάν). Πρβλ. καί Ρ. Stengel, Opferbrauche der Griechen, σ. 182. 
J. D. Beazley, The Development of Attic B. —F. σ. 43.
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Περίεργος είναι ή τοποθέτησις τών ζφων, έν δυσαρμονία πρός τήν κυρίαν παρά- 
στασιν καί πρός τούς στίχους τής έπιγραφής. Τούτο ίσως όφείλεται εις τόν μικρόν χώρον, 
τον όποιον εΐχεν ό ψηφοθέτης είς τήν διάθεσίν του. "Αν φαντασθώμεν όμως τά ζφα 
τοποθετημένα όριζοντίως υπό τόν βωμόν, τότε θά διεγράφετο διά τής όλης παραστάσεως 
τό σχήμα Τ, δηλ. σχήμα διακοσμήσεως ψηφιδωτού δαπέδου τρίκλινου. Κατά τό σχήμα 
αύτό, αί τρεις κλΐναι τοποθετούνται άντιστρόφως πρός τήν φοράν τής παραστάσεως τού 
δαπέδου, σχηματίζουσαι άνάστροφον Π. Ώς άπλή ύπόθεσις δύναται νά διατυπωθή ότι 
ή διακόσμησις τού δαπέδου τού θαλάμου II προήλθεν έκ συντμήσεως καί άλλοιώσεως 
τής συνθέσεως ψηφιδωτού δαπέδου Τρίκλινου 41 καί νά δοθή τοιουτοτρόπως εύλογος 
έξήγησις τής άσυνήθους συνθέσεως.

Τήν εικόνα κοσμούν είς τάς δύο πλευράς, άνω καί κάτω, δύο ζώναι ίσου πλάτους 
πρός αυτήν, έκ σειράς διατεμνομένων κύκλων, οΐτινες σχηματίζουν τετράφυλλα άνοικτοΰ 
χρώματος 42. Τά μεταξύ διαστήματα, μαύρου χρώματος, άποτελοΰν ρόμβους μέ κυρτάς 
πλευράς, είς τό κέντρον των όποιων έξαίρονται τετράγωνα έναλλάξ ίώδους άνοικτοΰ 
χρώματος καί ύποκιτρίνου, μετά κεντρικής στιγμής. Ή πλαισιοΰσα τάς δύο ζώνας γραμμή 
είναι μαύρη έκ ψηφίδων σχιστόλιθου. Ή πρώτη έσωτερική ταινία τού πλαισίου άποτε- 
λεΐται άπό καλυκοειδή πλοχμόν 43 44, μέ τονισμένον μαύρον περίγραμμα καί έσωτερικάς 
γραμμάς κιτρίνας καί λευκήν. Οί κάλυκες άκολουθοΰν τήν τάξιν των χρωμάτων : ρόδινον 
άνοικτόν, ρόδινον βαθύ, μαύρον. Ό πλοχμός πλαισιοΰται ύπό παχείας μαύρης καί λευκής 
ταινίας. Έπεται, πρός τά έξω, ζώνη μέ έπάλληλα λευκά τρίγωνα έπί μαύρου έδάφους 41, 
πλαισιουμένη ύπό γραμμής ίώδους. Τό θέμα τής εύρυτέρας έξωτερικής ζώνης τού πλαι
σίου είναι σειρά άστέρων μέ τέσσαρας μαύρας άκτΐνας 45, τών όποιων έκάστοτε αί δύο 
μετά τών άντιστοίχων τού άκολούθου άστέρος, σχηματίζουν ρόμβους, φέροντας τετράγω
να καί κηλΐδα είς τό κέντρον. Τό κόσμημα τούτο έπαναλαμβάνεται καί είς τό κέντρον τών 
άστέρων. Κατά τάς δύο πλευράς, οί ρόμβοι καί τά τετράγωνα διακόπτονται είς τό μέσον 
ύπό τής έξωτερικής γραμμής τού πλαισίου. Τό άνοικτοΰ χρώματος έδαφος άποτελεΐται 
άπό λεύκάς καί ροδίνας ψηφίδας.

Ή έπιγ ραφή (Π ί ν. 6,9 ) έξ έπτά δακτυλικών έξαμέτρων, διαιρείται είς δύο 
στήλας. Ή πρώτη περιλαμβάνει τρεις δακτυλικούς έξαμέτρους είς 6 στίχους, μεταξύ 
τών όποιων παρεμβάλλεται ή είκονιζομένη ούρά τού ταύρου. Οί ύπόλοιποι στίχοι, 4

41. Παράδειγμα διακοσμήσεως δαπέδου, είς σχήμα Τ ( τρίκλινου), μέ έλεύθερον τό έδαφος διά τάς 
τρεις κλίνας κατά τάς τρεις πλευράς έκατέρωθεν καί ύπό τήν κάθετον κεραίαν τού Τ, Ιδε: D. Levi, έ.ά. σ. 
15, είκ. 1 καί 2.

42. Όπως είς τήν αίθουσαν D τής οικίας τής Κορίνθου, Corinth V, είκ. 6, πρβλ. καί πίν. III 
(αίθουσα Β). ’Επίσης Olympia Π, πίν. Ill, 1, θέρμαι Κλαδέου.

43. Θέμα ψηφιδωτών έλληνιστικής έποχής : Β1. R. Brown, Ptolemaic Paintings and Mosaics 
and the Alexandrian Style, Cambridge Mass. 1957, πίν. 40. Σύνηθες πλαίσιον «έγκολπίων » είς ρω
μαϊκά ψηφιδωτά : Invent, des mosa'iques de l’Afrique, άριθ. 68, 198, 199, 257 κλπ. Kl. Parlasca, 
έ.ά. πίν. 26, 3. 28, 2. 37, 1. 53,1-2. κλπ. (κυρίως πρωίμων χρόνων τών Σευήρων ).

44. Συνηθέστερα είναι τά μαύρα τρίγωνα έπί λευκού βάθους : Μ.Ε. Blake, MAAR 1936, πίν. 24. 
30, 4.31. 32, 3. D. Levi, έ.ά. σ. 56, είκ. 20.

45. Μ. Ε. Blake έ.ά. σ. 107, πίν. 22, 2 ( όπου τό περίγραμμα μόνον τών άκτίνων είναι μαύρον ). 
D. Levi, έ.ά. σ. 374, πίν. 3b καί πίν. 98a, Corinth V, πίν, 10 καί 11. S, Aurigemma, I Mosaici di 
Zliten, σ. 55, είκ. 26, κλπ,
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εξάμετροι δακτυλικοί γεγραμμένοι εις 12 σειράς, καταλαμβάνουν τό αντίστοιχον δεξιόν 
μέρος, χωριζόμενοι άπό τήν αρχήν του έπιγράμματος διά τής ταινίας τής δηλούσης τό έ
δαφος, έφ’ού βαίνει ό ταύρος. Είς τήν πρώτην στήλην, ή όποια παρουσιάζει κενόν διαμ. 
0,24, οί στίχοι είναι έναλλάξ μακροί καί βραχείς, είς τρόπον ώστε έκαστον δακτυλικόν 
έξάμετρον διαιρείται είς δύο ήμιστίχια. Τά γράμματα έχουν ύψος 0,04, τά διάστιχα 
0,01. Φύλλον κισσού είς τό τέλος τού έπιγράμματος.
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1—2 Παλλάδί και Μ[ οίρησι μα ] λ’ευ / πλοκάμοισι, Τνχ [ η τε ]
3—4 Φοίβφ τε Άπόλ[ λωνι και ] 'Ερ/μή Μαιάδος ν [ ιώ ]
5—6 αύτώ συν βω [ μω Κράτ [ ερος και τοϋδε φιλ [.......]
1—9 Ταύρον τε κρ { ε J ιό [ν] / τε ήδέ φριξ [ a ] νχε / να κάπρον,

10—12 λεπτήσιν λ [ ιΟ] ά \ δεσσι συ [ να] ρμόα / σαν τες [SO ] ηκαν,
13—15 τέχνης δαιδαλέ / ης αναθήματα / και μερόπεσσιν 
16—18 εικόνας εύσεβ ( ε ) ί / ης έσοράν, ής λώ \ ϊον ονδέν.

Στίχ. 1-2. Προτιμώ τήν συμπλήρωσιν Μ [ οίρησι ] άντί Μ [ούσησι], πρβλ. άφιερ. 
έπιγρ. είς Δία, Μοίρας, Τύχην κλπ. BCH 12 (1888), σ.272, άριθ.59. Περί τής εικονογρα
φίας των Μοιρών βλ. F. Cumont, Recherches sur le symbolisme funeraire des Ro- 
mains (1942) σ. 321. Roscher ML II, 3098. Αί Μοΐραι, θυγατέρες τού Διός καί τής Θέμιδος 
(Ησιόδου Θεογ. 901 καί έξ.) είκονίζονται έπί τού κρατήρος Francois συνοδεύουσαι τον 
Έρμήν καί τήν Μαίαν. Ταυτίζονται με τάς Έρινύας είς τόν ’Ορφικόν ύμνον (Roscher 
ML II, 3084 καί έξ.). Είς αότάς άρμόζει τό έπίθετον «ευπλόκαμοι» κατ’ εύφημισμόν. 
’Αλλά καί ή συμπλήρωσις Μ [ ούσησι ] είναι πιθανή.’Επί παραστάσεως ψηφιδωτού εί- 
κονίζονται Μοΰσαι, Άθηνά, 'Ερμής κλπ. Invent, des mosaiques de la Gaule, άριθ. 
1247 ( Treves ).

Εις τήν Τύχην αί έπικλήσεις είναι κοινοί τόποι τών έπιγραμμάτων τής ’Ανθολογίας 
μέ τά έπίθετα : δέσποινα (IX, 182 ), εύγενέτειρα (IX, 788 ), κλυτοεργός ( X, 64) κυβερ- 
νήτειρα βιότοιο (X, 65), χαλεπή καί έσθλή (XI, 383 ) κ.ο.κ.

Στίχ. 6, καί τοΰδε φίλ [ ος παϊς ], κατά συμπλήρωσιν Σ. Μαρινάτου, ΕΦΣΠΑ 1958 
/1959, σ. 355.

Στίχ. 10 - 12, ή έννοια είναι σαφής : Ό Κράτερος καί ό υιός του είναι οί ψηφοθέ- 
ται, οί όποιοι « έθηκαν » τάς είκόνας, συναρμόσαντες αότάς διά λεπτών λίθων (ψηφί
δων ). Ή χρήσις τού ρ. έθηκαν έπιβεβαιοΐ τήν δοθεϊσαν έρμηνείαν είς τούς στίχ. 3-4 τού 
έπιγράμματος τού ψηφιδωτού τού Φθόνου, καθ’ ήν ό Κράτερος ύπήρξεν ό τεχνίτης ψηφο
θέτης. Ή τέχνη του χαρακτηρίζεται διά τού έπιθέτου δαιδαλέη ( στίχ. 13 ), πρβλ. συμ- 
πλήρωσιν τού Wilhelm είς τό έπίγρ. W. Peek έ.ά. άριθ. 962 : [ δαιδαλέ ] ου κόσμου...

Στίχ. 16, ή έννοια, άνάλογος προς τό είδωλολατρικόν πνεύμα τής άρχαίας θρησκεί
ας, είναι άσχετος πρός τόν Χριστιανισμόν, ό όποιος δέν προαγγέλλεται διά τοιούτων έκ- 
φράσεων46, συνήθων είς τά κείμενα τής έποχής. Αδται έκφράζουν έντελώς διαφορετικός

46. «αποτελούν προανάκρουσμα τής νέας θρησκείας τοΟ Χριστού», Έπετ. Φιλοσ. Σχολής Πανεπ.
’Αθηνών, 1958/1959, σ. 360.
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θρησκευτικός έννοιας. Ό τονισμός τής «εόσεβείας» των προγόνων (τής άρχαίας θρη
σκείας ) άποδεικνύει τουναντίον τήν συντηρητικότητα τής λατρείας47.

Έκ των έκφράσεων καί τών γλωσσικών τύπων, οί όποιοι άπαντοΰν εις τά δύο έπι- 
γράμματα, καθίσταται φανερόν δτι ό ποιητής αυτών έμπνέεται από τά έπη καί έκεΐθεν 
δανείζεται τάς έκφράσεις του. Έπί παραδείγματι, ώς πρός τό έπίγραμμα τού προθαλά- 
μου, πρβλ. Όδυσ. λ 200-201 : νοϋσος έπήλυθεν, ή τε μάλιστα τηκεδόνι στυγερή μελέων 
έξείλετο θυμόν. Ίλιάδ. A 342, Π 701 : όλοαί φρένες. Διά τό έπίγραμμα τοϋ θαλάμου II, 
πρβλ. Όδυσ. ξ 36, ψ 193 : πυκνήσι λιθάδεσσι. Όμηρ. "Υμν. είς Έρμήν 514 : Δείδια, 
Μαιάδος υιέ καί στίχ. 521 : Καί τότε Μαιάδος υίός.,.κλπ.

Ή κατάστασις τής διατηρήσεως τοϋ ψηφιδωτοϋ είναι κακή. Έκ τοϋ έμβλήματος 
ίχνη μόνον σφζονται, ώς καί τινα γράμματα πολυστίχου προφανώς έπιγράμματος. Τό 
ευρύ πλαίσιον έκ γεωμετρικών κοσμημάτων διατηρείται, άν καί έλλιπώς, κατά τό 
άκρον τής Δ. ώς καί τής Β. πλευράς, όλιγώτερον δέ είς τά άκρα τής Α. καί τής Ν. 
πλευράς. Τό πλάτος τοϋ έμβλήματος είναι 16,0, τό ύψος ύπολογίζω είς 2,80. Τεχνικής 
όμοιας πρός έκείνην τής παραστάσεως ζφων τοϋ θαλάμου II, σφζεται τό όπίσθιον σκέ
λος ίππου ή άλλου ζφου τρέχοντος έν όρμή πρός τά άριστερά. Κατά τό παράδειγμα τής 
είκόνος τοϋ ταύρου έπί τοϋ δαπέδου τοϋ θαλάμου II, ή παράστασις τοϋ ζφου παρενεβάλ- 
λετο μεταξύ τών στίχων τής έπιγραφής, χωρίζουσα τούτους είς στήλας. Τό τέλος τής 
έπιγραφής έχει τεθή κάτωθι τής είκόνος, είς δ σημεΐον σφζονται τά περισσότερα γράμ
ματα (Σχεδ. 4). Είς άπόστασιν 0,03 δεξιά τής ούράς τοϋ ζφου διακρίνονται τά γράμματα

Είς τό κάτω άκρον καί περί τό μέσον τοϋ χώρου τοϋ καταλαμβανομένου ύπό τοϋ έμβλή 
ματος, διακρίνονται :

Τά πενιχρά υπολείμματα τής παραστάσεως καί τής έπιγραφής δεν παρέχουν δυστυχώς 
ένδείξεις πρός διατύπωσιν ύποθέσεως περί τοϋ θέματος. Όπως είς τό ψηφιδωτόν τοϋ 
θαλάμου II, ή έπιγραφή πληροί τά κενά διαστήματα παραπλεύρως καί ύπό τήν εικόνα, 
ή παράστασις παρεμβάλλεται μεταξύ τών στίχων. Όμοιαι συναρμολογίαι εικόνων καί 
έπιγραφών παρατηρούνται είς τά ψηφιδωτά τοϋ 3ου μ.Χ. αίώνος48 καί έγείρουν τό ζήτημα 
τής σχέσεως τών ψηφιδωτών καί είκονογραφήσεως χειρογράφων κειμένων. Ή δψις τής 
δλης συνθέσεως μετά τών έπιγραφών τοϋ θαλάμου II άνακαλεΐ δλοσέλιδον είκονογράφη-

47. Πρβ. Μ. Chebab, Les Mosa'iques du Liban, 1958, σ. 47, έπιγρ. στίχ. 4 « άξια τών προγε- 
νών εύσεβείης φρόνει».

48. Μ. Β. Blake ( 1936) σ. 181, ύποσ. 1. Μ. Ch6bab, έ.ά. σ. 13.

Θάλαμος III (Σχεδ. 4),
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σιν κώδικος. Ότι αί εικονογραφήσεις χειρογράφων έχρησίμευσαν ώς πρότυπα καί μετε- 
φέρθησαν εις έργα διαφόρου ύλικοΰ (δηλ. είς άνάγλυφα, τοιχογραφίας, ψηφιδωτά, υφαν
τά καί μέταλλα ) έχει ύποστηριχθή μετά πειστικότητος 49.

Τό πλαίσιον τοΰ ψηφιδωτού είναι πλατύτερον κατά τήν Δ. πλευράν (1,20) ή κατά 
τήν Β. πλευράν (1,05 ) καί άποτελεΐται, έκ των έσω πρός τά έξω, εκ των έξης τεσσάρων 
διακοσμητικών ζωνών : ζώνη μέ κύβους ανοικτού χρώματος έπί μαύρου βάθους 50. Έπί 
τής καθέτου έδρας των οι κύβοι φέρουν πέντε κηλΐδας συμμετρικώς διατεταγμένος εις 
τάς γωνίας καί τό κέντρον. Αί προοπτικώς διαγραφόμεναι έδραι είναι, διαδοχικώς, φαιαί,

Σχεδ. 4. Ψηφιδωτόν τοϋ θαλάμου III

τεφρόχρωμοι λευκαί, ιώδεις, υποκίτρινοι, ρόδιναι. Ή ζώνη, κατά τήν στενήν πλευράν 
τοΰ θαλάμου, έχει πλάτος 0,42, κατά τήν μακράν πλευράν, 0,26. Ακολουθεί τριπλούς 
πλοχμός πλ.0,16. Τά στελέχη του είναι έναλλάξ χρώματος ροδίνου καί ιώδους βαθέος με
ταξύ δύο γραμμών,υποκίτρινης καί λευκής. Τρίτη ζώνη άποτελεΐται έκ μαύρης γραμμής

49. Κ. Weitzmann, Illustrations in Roll and Codex, 1947, σ. 47. Τοϋ Ιδιου, Ancient Book Illu
minations, 1959, passim.

50. Θέμα ψηφιδωτών της έλληνιστικής έποχής : Β. R. Brown, έ.ά. πίν. 39, 2. Μ. Ε. Blake, 
MAAR 1930, σσ. 36-37. Ε. Pernice, Die hellenistische Kunst in Pompeji, 6, Pavimente und fi- 
giirliche Mosaiken, 1938, πίν. 4,1. Σύνηθες είς τά ρωμαϊκά ψηφιδωτά τοϋ 2ου καί τοϋ 3ου μ.Χ. αίώνος : 
D. Levi, 6. ά. σ. 375, 383, 387, 397, πίν. 96 d, 108 c.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:49 EEST - 34.211.113.242



26 ΒΑΣ. Γ. ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗ

καί σειράς τριγώνων μέ τήν κορυφήν πρός τά έξω, χρώματος μαύρου έπΐ λευκού έδάφους 81. 
Ή ζώνη έχει πλ. 0,18. Ταινία ύποκίτρινος μεταξύ δύο μαύρων γραμμών χωρίζει τό κόσμη
μα από τού έξωτερικοϋ πλαισίου. Τούτο εχει πλάτος 0,30 καί περιλαμβάνει κοσμήματα 
εν εΐδει φατνωμάτων, έναλλάξ ρομβοειδή καί τετράγωνα51 52. Τάς γωνίας καταλαμβάνει 
τετράγωνον κόσμημα. Οί ρόμβοι έγγράφονται έντός ορθογωνίου, χρώματος ροδίνου καί 
περιέχουν δίσκον ιώδους χρώματος, περιγεγραμμένον υπό μαύρης γραμμής. Είς τό κέν- 
τρον τού δίσκου καί είς τάς γωνίας τού ρόμβου, έσωτερικώς καί έξωτερικώς, σταυροειδή 
έκ μαύρων κηλίδων κοσμήματα.

Τά έκατέρωθεν έκάστου ρόμβου τετράγωνα είναι μαύρα έπί λευκού έδάφους. Περι
έχουν δύο εναλλασσόμενα θέματα: α) δύο άντιθετικάς, λεύκάς πέλτας53 54, μεταξύ τών όποι
ων τό βάθος πληροΰται διά κοκκίδων. Τό πλαίσιον τών τετραγώνων, έντός τών όποιων 
έγγράφονται, σχηματίζεται έκ συνεχών βαθμιδωτών τριγώνων, β) τέσσαρα διατεμνόμενα 
ήμικύκλια σχηματίζοντα τετράφυλλον λευκόν ρόδακα, ό όποιος έγγράφεται, όπως καί αί 
πέλται, έν τετραγώνω πλαισίιρ έκ βαθμιδωτών τριγώνων.

Θάλαμος IV ( Π ί ν. 10 καί 11).

Τό κεντρικόν θέμα τού ψηφιδωτού καί αί ζώναι τού πλαισίου αποτελούνται έκ γεω
μετρικών κοσμημάτων,άτι να καταλαμβάνουν τό έμβαδόν τού δαπέδου τού θαλάμου (4,60 
X 3,40 ) καί προκαλοϋν τήν έντύπωσιν πολυχρώμου, πλούσιας διακοσμήσεως τάπητος. 
Σοβαραί φθοραί παρατηρούνται είς τό άκρον, κατά μήκος τής Ν. πλευράς, έπίσης κατά 
τήν Α. πλευράν τού θαλάμου. Ή διάθεσις τών γεωμετρικών θεμάτων είναι αύστηρώς 
συμμετρική. Παρά τήν σημειωθεΐσαν φθοράν, ούδέν στοιχεΐον έλλείπει έκ τής όλης 
συνθέσεως. Τό έξωτερικόν πλαίσιον συνίσταται έκ ζώνης πλ. 0,40 άνοικτού ροδίνου 
χρώματος, κοσμουμένης μέ δικτυωτόν64 μαύρου χρώματος, σχηματιζόμενον ύπό γραμ
μών διατεμνομένων κατ’ ορθήν γωνίαν. Ρομβοειδή κοσμήματα πληρούν τό δικτυωτόν.

Ή έξωτερική ζώνη χωρίζεται από τό έσωτερικόν πλαίσιον μέ γραμμήν ιώδη καί μέ 
ευρεΐαν λευκήν ταινίαν. Τό έσωτερικόν πλαίσιον άποτελεΐται έκ λευκού άστραγάλου έπί 
μαύρου βάθους. Τόν άστράγαλον διαδέχεται τετραπλούς πλοχμός 55, ό όποιος υποδιαιρεί

51. Σειρά τριγώνων, μέ τήν κορυφήν πρός τά έσω, αποτελεί τυπικόν πλαίσιον τής πρωίμου έποχής 
τών Άντωνίνων : Μ. Ε. Blake, 1936, σ. 127, πίν. 25, 4 καί 29, 1.

52. Διάκοσμος πλαισίου έλληνιστικών χρόνων («coffered border»)■ πρβλ. D. Levi, έ.ά. 
σ. 376. ’Αποβαίνει συνήθης ιδίως κατά τήν έποχήν τών Σευήρων, D. Levi, έ.ά. πίν. 102 a-e.

53. Πέλται έμφανίζονται έπί ψηφιδωτών τοϋ 1ου μ.Χ. αίώνος, άλλά χρησιμοποιοϋνται συνηθέστε- 
ρον άπό τάς άρχάς τοΟ 2ου ( Μ.Ε. Blake, MAAR 1936, σ. 197) ώς στοιχείον πολυμεροϋς συνθέ
σεως : Invent, des mosalques de la Gaule, άριθ. 329, 409 ( δύο άντιθετικαί πέλται κατά τό παράδειγμα 
τοΟ ψηφιδωτοϋ τής Σκάλας ). Πρβλ. καί D. Levi, έ.ά. σ. 386.

54. Corinth V, πίν. 3 καί 11. D. Levi, έ.ά. σ. 90 είκ. 35 καί σ. 387. Δικτυωτόν 3ου μ.Χ. αίώνος : 
Μ. Ε. Blake, MAAR 1940, σ. 86, πίν. 14, 4. Milet I, 7, πίν. 7.

55. Άρίστη μορφή τού άστραγάλου, προσαρμοσθεϊσα είς ψηφιδωτόν, έπί δαπέδου τού άνακτόρου 
τής Περγάμου : Pergamon V, 1, πίν. 12-13. R. Ρ. Hinks, Catal. of the Greek, Etruscan and Roman 
Paintings and Mosaics in the British Museum, 1938, πίν. 59. Τό θέμα έν Πομπηία : Ε. Pernice, έ.ά. 
πίν. 50,1. Άπό τοϋ 2ου μ.Χ. αίώνος τά παραδείγματα είναι άφθονα. Είς τήν οικίαν τής Κορίνθου 
(πρβλ. ύποσημ. 54 άνωτέρω ), ό άστράγαλος είναι έρυθρός έπί λευκού έδάφους. Ό τετραπλούς πλο
χμός έχει έπίσης καταγωγήν έλληνιστικήν : Pergamon V, 1, πίν. 27 καί έξ. ’Αποβαίνει σύνηθες πλαί
σιον είς τά ψηφιδωτά τοϋ 2ουμ.Χ. αίώνος: Μ.Ε. Blake, MAAR 1936, πίν. 25,3 καί MAAR 1940, 
πίν. 32, 2. Invent, des mosalques de l’Afrique, Tunisie άριθ. 64. Mosalques de la Gaule, άριθ. 203, 
383, 1247. Kl. Parlasca, πίν. 21, 2. 25,1. 27, 1-3. 35, 2.
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τό κεντρικόν κόσμημα εις τρία μέρη. Θέσιν έμβλήματος έπέχει τό κεντρικόν τετράγωνον 
καί τά έκατέρωθεν αύτοϋ δύο όρθογώνια, μέ γεωμετρικά ωσαύτως κοσμήματα. Ό πλο
χμός έχει μαϋρον περίγραμμα. Εις τό έσωτερικόν τών στελεχών, τά όποια τον συνθέτουν, 
αί γραμμαί είναι Ιώδεις καί τεφρόχρωμοι έναλλασσόμεναι προς γραμμάς ροδίνας καί ώ- 
χροφαίους. Τό κεντρικόν θέμα, έγγεγραμμένον έν τετραγώνφ πλευράς 0,86, σχηματίζει 
ίσομετρικόν μαίανδρον 56. Τά σκέλη του περικλείουν, είς τάς γωνίας καί είς τό κέντρον 
τοϋ τετραγώνου, πέντε κύβους έν προοπτική προβολή. Διά τούς κύβους έχρησιμοποιή- 
θησαν ώχρόφαιοι ψηφίδες έπΐ μαύρου έδάφους. Τοϋ μαιάνδρου αί σκοτεινά! ταινίαι είναι 
βαθυκύανοι ή ιώδεις, αί άνοικτοϋ χρώματος είναι ρόδινοι ή ώχρότεφροι. Τό περίγραμμα 
τονίζεται διά λευκής γραμμής. Ό ίσομετρικός μαίανδρος περιβάλλεται όπό ιδιαιτέρου 
πλαισίου πλ. 0,25, άποτελουμένου όπό διπλής άλύσεως έκ μαύρων πελτών έπί λευκοϋ 
έδάφους 57.

Τά άνω καί κάτω ( δηλ. άνατολικώς καί δυτικώς) τοϋ έγκολπίου όρθογώνια, πλαι- 
σιούμενα, ώς έλέχθη, υπό πλοχμοϋ, είναι διακοσμημένα κατά τό ίδιον σύστημα, δπερ 
διατηρείται άκέραιον είς τό Δ. ορθογώνιον καί κατά τό 1/3 είς τό Α. όρθογώνιον. Τοΰτο 
άποτελεΐται υπό τεσσάρων κατά σειράν άστεροειδών ροδάκων, σχηματιζομένων δι’ όκτώ 
ρόμβων. Τά μεταξύ τών άστέρων διαστήματα πληροϋνται υπό μαύρων ρόμβων κεκοσμη- 
μένων, τοϋ μέν κεντρικοΰ μέ λευκόν τετράφυλλον ρόδακα, τών δέ έκατέρωθεν αύτοϋ, μέ 
δύο άντιθετικάς λεύκάς πέλτας. Λευκοί ρόμβοι έπί μαύρου έδάφους έστιγμένοι μέ κοκ- 
κίδας είς σχήμα σταυροειδές, συνάπτονται κατά τάς μακράς πλευράς πρός τό πλαίσιον 
τοϋ όρθογωνίου. Τά πέταλα τών άστεροειδών ροδάκων ή αί έδραι τών σχηματιζομένων 
ύπ’ αότών κύβων, είναι χρώματος άνοικτοϋ τεφροΰ, ίώδους, κυανοΰ καί μαύρου, έναλλασ- 
σομένων κατά τήν διαγώνιον φοράν. Τάς τέσσαρας γωνίας τοϋ όλου κοσμήματος πληροϋν 
μαΰρα τετράγωνα περιέχοντα λευκά σταυροειδή καί ρομβοειδή κοσμήματα.

Τό κόσμημα άπαντά είς τά ψηφιδωτά τοϋ 1ου μ.Χ. αΐώνος58, άλλ’ άνήκει είς τήν 
παλαιοτέραν έλληνιστικήν παράδοσιν. Τυπικόν παράδειγμα τής έποχής τοϋ Άδριανοϋ 
άποτελεΐ ψηφιδωτόν τοϋ Μουσείου τοϋ Βατικανοϋ: Μ. Ε. Blake, MAAR, 1936, πίν. 25,4. 
Είς τά ψηφιδωτά τής ’Αντιόχειας, τό περίγραμμα τών ρομβοειδών πετάλων τονίζεται διά

56. Β. R. Brown, έ.ά. σ. 70 καί έξ. ( ένθα σχετική βιβλιογραφία διά ψηφιδωτά Περγάμου, Δή
λου, Πομπηίας ). D. Levi, έ. ά. σ. 399. Μ. Ε. Blake, 1930, πίν. 15,1 ( 1ου μ.Χ. αίώνος ). Έν γένει τό 
θέμα βασίζεται σταθερώς είς τά πρότυπα τής όψιμου έλληνιστικής έποχής : ΚΙ. Parlasca, σ. 121, καί 
έπιζή μέχρι τής όψίμου άρχαιότητος : κοπτικός τάπης, Metr. Mus. Studies 4 ( 1932/1933 ), σ. 151 καί 
έξ., πίν. 1. RM 48 (1933 ), σ. 127 καί έξ., πίν. 20. Ή διακόσμησις τοΟ τάπητος δεικνύει δτι τά μεταγενέ
στερα παραδείγματα έπί ψηφιδωτών άνάγονται είς πρότυπα έργων ύφαντικής.

57. Πρβλ. τό θέμα είς ψηφιδωτά τής Πομπηίας ( Μ.Ε. Blake, 1930, πίν. 32, 1. 33, 3). Μέ διαφορε
τικά χρώματα ( έρυθρόν, κυανοΟν) είς τήν οίκίαν τής Κορίνθου ( Corinth V, πίν. 1 καί 8 ). ’Επίσης 
Olympia II, πίν. 111 ( λουτρών Κλαδέου ). Ψηφιδωτόν ’Αφρικής ( Tipassa ), Bull. arch. 1914, πίν. 
50-51.’Αντιόχειας : D. Levi, πίν. 42a (πέλται λευκαΐ έπί μαύρου έδάφους ). Zliten : S. Aurigemma, 
έ.ά. σ. 56, είκ. 27. Τό θέμα τών συμπλεκομένων πελτών είς συνεχές κόσμημα προήλθεν έκ τής συνθέσεως 
τεσσάρων διασταυρουμένων. Κατά τούς χρόνους τού ΆδριανοΟ, πέλται χρησιμοποιούνται ώς άνάγλυφος 
διακόσμησις όροφής τής έπαύλεως τού Αύτοκράτορος : F. Wirth, έ.ά. σ. 74, είκ. 35. Ή παρατήρησις 
δτι τό θέμα είναι άσύνηθες μετά τόν 2ον μ.Χ. αίώνα ( D. Levi, έ.ά. σ. 386, άναφερόμενος είς γνώμην 
τής Μ. Ε. Blake ) δέν Ισχύει διά τά ψηφιδωτά τής 'Ελλάδος καί τής ’Ανατολής. Χαρακτηριστικώς 
όμοία χρήσις τοΟ θέματος πρός τό ψηφιδωτόν τής Σκάλας, παρατηρείται έπΐ δαπέδου τής πόλεως 
Trier, ΚΙ. Parlasca, πίν. 15, 2 καί πίν. 3, 2 ( χρονολογουμένου είς τό 200 μ.Χ.).

58. Olympia II, πίν. 108. D. Levi, έ.ά., σ. 379. Τό θέμα κατά τόν Ιον μ.Χ. αίώνα ήτο κοινότα- 
τον : Μ. Ε. Blake, MAAR 1930 σ, 1Π.
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σκοτεννοτέρου χρώματος καί τά μεταξύ τών αστέρων διαστήματα κοσμούνται μέ τετρά- 
φυλλον ρόδακα, δπως καί έδώ ( D. Levi, έ.ά.σ. 379, 393, είκ. 19, πίν. 27a, 30 καί 101 a-b, 
τού 3ου μ.Χ. αίώνος). Τό θέμα προσφέρεται ιδιαιτέρως εις τήν θαυμασίαν πολύχρωμον 
σύνθεσιν, είς τήν όποιαν έξειλίχθη άπό τήν αύστηράν μονοχρωμίαν τών ψηφιδωτών τού 
1ου μ.Χ. αίώνος.

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΙΣ

Ή κάτοψις τού κτηρίου έξεταζομένη κατά τό σφζόμενον μέρος (Σχεδ. 1), φανερώ
νει κάποιαν ιδιορρυθμίαν έν συγκρίσει πρός τήν κάτοψιν τυπικής οικίας τών ρωμαϊκών 
χρόνων. Ό λόγος είναι ότι πρόκειται περί μεμονωμένης έπαύλεως, τής όποιας τό σχέδιον 
έπέβαλον πρακτικοί σκοποί, ή θέσις της καί ή φύσις τού έδάφους. Τό ίδιον ισχύει καί 
διά τήν γνωστήν οικίαν τής Κορίνθου μέ τά ψηφιδωτά δάπεδα, ώς καί διά τό λεγόμενον 
«νυμφαΐον» τού Λεχαίου δ9. Είς τό τελευταΐον, τό έδαφος έπέβαλε τον Ισχυρόν άναλημ- 
ματικόν τοίχον τής Β. πλευράς, δπως είς τήν έπαυλιν τής Σκάλας. Παρουσιάζει έπίσης 
κάποιαν άναλογίαν ό έπιμήκης προθάλαμος τών δύο κτηρίων.Είς τήν θέσιν τού καταστρα- 
φέντος Α. πέρατος τής έπαύλεως τής Σκάλας, δπου ή νεωτέρα δεξαμενή, είναι πιθανόν 
νά υπήρχε νυμφαΐον, άνάλογον πρός έκεϊνο τού κτηρίου τού Λεχαίου.

Τό ψηφιδωτόν τού προθαλάμου διατηρεί τήν παράδοσιν τής έποχής τών Άντωνί- 
νων, καθ’ ήν γεωμετρικά θέματα συντίθενται όργανικώς μέ παραστάσεις περικλειομένας 
έντός κυκλικών ή πολυγωνικών «έγκολπίων» καί συνδεομένας διά κοινού πλαισίου έκ 
συνεχούς πλοχμού. Αί πολύχρωμοι παραστάσεις περιβαλλόμενοι ύπό εύρέος καί συνθέ
του έξ έπαλλήλων ζωνών έναλλασσομένου πλάτους, πλαισίου, έπικρατοΰν άπό τού 1ου 
ήμίσεος τού 3ου μ.Χ. αίώνος, εις ήν έποχήν άνήκουν τά ψηφιδωτά τής Σκάλας. Ή σύν- 
θεσις πολυχρώμων γεωμετρικών θεμάτων τού ψηφιδωτού τού θαλάμου IV ένθυμίζει άνα- 
τολικούς τάπητας είς έπάλληλα στρώματα. Τό έξωτερικόν δικτυωτόν τού πλαισίου έμφα- 
νίζεται άπό τού 1ου μ.Χ. αίώνος ώς θέμα καλύπτον τήν δλην έκτασιν τού δαπέδου59 60. 
Είς τήν έπαυλιν τής Κορίνθου χρησιμοποιείται, δπως καί έδώ, ώς πλαίσιον 61. Τό αυτό 
παρατηρεϊται είς ψηφιδωτόν τής Μιλήτου χρονολογούμενον περί τό 200 μ.Χ. καί είς 
πολλά δάπεδα τής ’Αντιόχειας τού 3ου μ.Χ. αίώνος, δπου τό δικτυωτόν περικλείει σταυ
ροειδή, έκ κοκκίδων κοσμήματα ή «άδάμαντας»°2. Ό ίσομετρικός μαίανδρος τού θαλά
μου IV, άναγόμενος είς πρότυπα τής όψιμου έλληνιστικής έποχής, έμφανίζεται είς τά 
ψηφιδωτά τού 3ου μ.Χ. αίώνος καί έπιζή μέχρι τής όψιμου έποχής τής άρχαιότητος 63. 
Πολυσύνθετον καί εύρύ πλαίσιον περιβάλλει τό κατεστραμμένον έμβλημα τής λεγομένης 
οικίας τού Νέρωνος έν Όλυμπίμ, ώς καί τής έπαύλεως τής Κορίνθου. Άναλογίαι μεταξύ 
αύτών καί τών ψηφιδωτών τής Σκάλας έσημειώθησαν πολλαί. ’Επί τού προκειμένου, θά 
ήδύνατο νά τεθή τό έρώτημα άν τά έλληνικά ψηφιδωτά έχουν κοινά γνωρίσματα, τά όποια 
διακρίνουν τυχόν ταΰτα άπό τά σύγχρονα τών άλλων περιοχών τού ρωμαϊκού κράτους.

59. Corinth V. Νυμφαΐον Λεχαίου : Ά. Φιλαδελφεύς, ΑΔ 4 (1918), σσ. 125-135. Ά. Κ. Όρλάν- 
δου, Τό Έργον τής A. Ε. κατά τό 1957, σ. 57.

60. Πολλά παραδείγματα έν Ίταλίςι: Μ. Ε. Blake, MAAR 1936, σ. 97. ΕΙς τό δάπεδον θαλάμου 
προσφάτως άνασκαφέντος βαλανείου έν Κερκύρα : Ά. Κ. Όρλάνδου, Τό Έργον τής A. Ε. κατά τό 
1961, σ. 126.

61. Corinth V, πίν. 3 καί 11.
62. Milet I, 7, πίν. 7. Άντιοχείας : D. Levi, έ.ά., σ. 403, πίν. 44 b, 105 d-e, σ. 199 είκ. 74, σ. 205, 

είκ. 77 κ.ο.κ.
63. Παραδείγματα : ΚΙ. Parlasca σ. 121,
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Ή λύσις τοϋ προβλήματος προϋποθέτει βεβαίως τήν συλλογήν καί διαπραγμάτευσιν έπί 
εύρυτέρου πεδίου τών άποκαλυφθέντων έν Έλλάδι μνημείων, έκ των όποιων όλίγα μόνον 
έτυχον δημοσιεύσεως.

Πολύχρωμα ψηφιδωτά μέ μυθολογικός ή ρεαλιστικάς παραστάσεις, μετά τήν έλλη- 
νιστικήν έποχήν, έμφανίζονται πρώτον είς τόν 2ον μ.Χ. αιώνα καί άποβαίνουν συνήθη 
κυρίως κατά τόν 3ον καί τόν 4ον μ.Χ. αίώνα. Παραλλήλως προς τήν χρήσιν μεγάλων ψη
φίδων διά τά διακοσμητικά, γεωμετρικά, θέματα, χρησιμοποιούνται λεπταί είς τάς παρα
στάσεις προσώπων καί ζφων, αί όποϊαι έπέχουν θέσιν έμβλημάτων 64. ’Αναγνωρίζεται 
συνήθως ή έξάρτησις τών μυθολογικών σκηνών άπό έλληνιστικάς πηγάς. ’Αλλά τά ψη
φιδωτά τής Σκάλας, άπό είκονογραφικής άπόψεως, είναι έργα έκφράζοντα άπολύτως τήν 
έποχήν των.

Ή χρησιμοποίησις ώς χρονολογικών τεκμηρίων, τών τύπων τών διακοσμητικών 
θεμάτων καί τής συνθέσεως αυτών, πρέπει βεβαίως νά γίνεται μέ κάποιαν έπιφύλαξιν, 
διότι τά άντίθετα ρεύματα, άφ’ ένός τής έξελίξεως καί άφ’ έτέρου τής συντηρήσεως τών 
μορφών, συνυπάρχουν πάντοτε. Ή βοήθεια, έν τούτοις, τήν όποιαν παρέχουν προς χρο- 
νολόγησιν ψηφιδωτά δάπεδα διαφόρων περιοχών τοϋ ρωμαϊκοϋ κόσμου, είναι θετική 
διότι ή τεχνοτροπική έξέλιξις είναι κοινή. Ό συνεχής πλοχμός π.χ., ό όποιος χωρίζει 
καί πλαισιώνει τά όρθογώνια διαμερίσματα είς τό ψηφιδωτόν τοϋ Φθόνου (Πίν. 3,4α), 
είναι χαρακτηριστικός όμάδος ψηφιδωτών τής Δύσεως, τής έποχής τών Σευήρων 65, ή 
σύνθεσις τών άντιθετικώς διατεταγμένων πελτών αΐτινες σχηματίζουν συνεχές πλέγμα 
(θάλαμος IV, Πίν. 10, 11) άπαντά έπίσης, ώς είδομεν, είς τά ψηφιδωτά τής Δύσεως 
τοϋ 3ου μ.Χ. αίώνος.

Διδακτική είναι καί ή παραβολή τής είκόνος τοϋ Φθόνου προς τήν μορφήν ’Απόλ
λωνος, μέ τό εύρύ έκ καλυκοειδοΰς πλοχμοΰ πλαίσιον, έπί ψηφιδωτοΰ τής πόλεως Trier, 
τοϋ 200 μ.Χ. Τό γυμνόν σώμα τοϋ Διονύσου έπί ψηφιδωτοΰ τής ’Αντιόχειας 66, άποδίδεται 
πλαστικώς διά φωτοσκιάσεων άναλόγων πρός τάς σημειωθείσας έπί τοϋ Φθόνου, ή άπει- 
κόνισις τής κόμης μέ τούς έκφεύγοντας θυσάνους τριχών, τό στρογγύλον σχήμα τοϋ προ
σώπου, ή έντονος έκφρασις τών όφθαλμών μέ τήν λοξήν θέσιν των, είναι κοινά γνωρίσμα
τα τών δύο παραστάσεων, τά όποια χαρακτηρίζουν Ιδιαιτέρως τήν τεχνοτροπίαν τών ψη
φιδωτών τής έποχής τών Άντωνίνων (ψηφιδ. ’Αντιόχειας), διατηρούνται όμως άκόμη 
είς τάς μορφάς τών δαπέδων τής Σκάλας. Άλλ’ έδώ έχουν χάσει τήν δροσερότητά των, 
έχουν γίνει «μανιερισμός». Είς τό ίδιον συμπέρασμα όδηγεϊ ή παραβολή τής είκόνος 
βωμοΰ μέ καρπούς (θάλαμος II, Πίν. 6, 7α, 9β) πρός τοιχογραφίαν έν Ρώμη67. Οί 
καθ’ έκαστον καρποί διακρίνονται μέν χωρίς νά διαταράσσουν τήν έντύπωσιν τοϋ συνό
λου, άλλ’ ή μετάβασις άπό τής μιας μορφής είς τήν άλλην, άπό τής μιας χρωματικής έπι- 
φανείας είς τήν άλλην, γίνεται άνεπαισθήτως, κατ’ άντίθεσιν πρός τήν τεχνοτροπίαν τής 
έποχής τών Φλαβίων.

Ή δήλωσις τοϋ έδάφους, ή έρριμμένη σκιά, ή διά φωτοσκιάσεων πλαστική άπόδο- 
σις τών μορφών, δεν κατορθώνουν νά δώσουν τήν σαφή έντύπωσιν τής τρίτης διαστά-

64. Μ. Ε. Blake, MAAR 1940, σ. 101 καί έξ.
65. ΚΙ. Parlasca, σ. 118,122, « friihseverische Gruppe ».
66. ’Απόλλων : ΚΙ. Parlasca, σ. 30, πίν. 26, 1. Διόνυσος : D. Levi, δ.ά., πίν. VII b.
67. D. Levi, έ.ά. σ. 509, είκ. 187. Πρβλ. βωμόν μέ καρπούς τής Ostia ( 170-180 μ.Χ. ) F. Wirth, 

Romische Wandmalerei, 1934, σ. 147, είκ. 75,
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σεως, τοΟ βάθους. Είς νεώτερα βεβαίως ψηφιδωτά, άπό τοΰ τέλους τοΰ 3ου μ.Χ. αίώνος, ή 
προσπάθεια προοπτικής άποδόσεως τών μορφών έκλείπει έντελώς, ό χώρος περιορίζεται 
είς μίαν επιφάνειαν. Είναι φανερόν δτι τά ψηφιδωτά τής Σκάλας άπέχουν άκόμη πολύ άπό 
τήν βαθμίδα αύτήν τής έξελίξεως, δπως δεικνύει, είς τόν θάλαμον II, ή παράστασις τοϋ 
βάθους διά τής προοπτικής άποδόσεως τοϋ βωμοϋ καί τής λοξής στάσεως μέ προοπτικήν 
σύντμησιν τοΰ ταύρου 68, έν τέλει ή έλλειψις άπολύτου μετωπικότητος είς τήν παράστασιν 
τών δύο έκατέρωθεν τοϋ βωμοϋ παίδων. Είς τόν ταΰρον, αί άντιθέσεις τοϋ φωτός καί τής 
σκιάς είναι έντονοι, τά περιγράμματα διαγράφονται καθαρά καί προβάλλονται έπί τοϋ 
λευκοϋ έδάφους. Αί έσωτερικαί άνατομικαί λεπτομέρειαι τονίζονται μέ παχείας, καμπύ- 
λας γραμμάς έκ ψηφίδων σκοτεινοϋ χρώματος. Άλλ’ αί φωτοσκιάσεις καί τά περιγράμ
ματα δέν κατορθώνουν νά δώσουν τήν έντύπωσιν τοϋ «όγκου», περιορίζονται είς τήν δια- 
κόσμησιν τής έπιφανείας.

Τά θηρία είς τήν είκόνα τοΰ Φθόνου, ένεκα τών φωτοσκιάσεων αί όποΐαι δηλοΰν 
τάς άνατομικάς λεπτομέρειας, διατηροϋν κάποιαν πλαστικότητα είς τήν άπόδοσιν τοϋ 
σώματος. Άλλ’ αί άνατομικαί λεπτομέρειαι δέν δηλοΰνται κατά τρόπον φυσιοκρατικόν. 
Οί μϋς είκονίζονται ώς όμόκεντροι κύκλοι ή έλλείψεις μέ φωτεινήν τήν περί τό κέντρον 
χώραν 69. Διά τής τοποθετήσεώς των έν καθέτω προβολή, τά θηρία τείνουν πρός παράστα- 
σιν έπί μιας έπιφανείας, κατά τρόπον ό όποιος έπικρατεΐ είς τά μεταγενέστερα ψηφιδωτά, 
τοΰ 3ου καί τοΰ 4ου μ.Χ. αίώνος.

'Ως πρός τόείκονογραφικόν θέμα, ή μορφή τοΰ Φθόνου προσβαλλομένου υπό 
άγριων θηρίων θά ήτο δυνατόν νά άνήκη είς παράδοσιν άλληγορικών παραστάσεων, δπως 
έκείνη π.χ. ή όποια είκονίζετο έπί τοΰ κοσμικοϋ πίνακος τοΰ περιγραφομένου είς τούς 
στίχους τοΰ Ίωάννου τοϋ Γραμματικοΰ τοϋ έκ Γάζης 70. Τοιαύτη άπεικόνισις τοΰ Κόσμου 
δέν είναι βεβαίως νοητή πρό τής έλληνιστικής έποχής. Είς τόν πίνακα τοΰ Κέβητος τοϋ 
Θηβαίου 71, τοϋ 2ου μ.Χ. αίώνος, κοιναί λαϊκαί, φιλοσοφικοί άντιλήψεις καί ίδέαι τής 
έποχής, ΰπό μορφήν διαλογικήν, διερμηνεύονται μέ πολυπρόσωπον είκόνα άλληγορικών 
μορφών καί προσωποποιήσεων. Τοιοΰτος πίναξ, τοΰ 2ου μ.Χ. αίώνος, είνε πιθανόν δτι 
παρέσχεν τόν είκονογραφικόν τύπον τοΰ Φθόνου είς τόν ψηφοθέτην τής Σκάλας, ώς καί 
είς τόν ταπεινόν τεχνίτην τοΰ πήλινου άναγλύφου άπό τάς ’Αθήνας, τοΰ όποιου παραδεί
γματα εύρέθησαν είς τάς άνασκαφάς τής άρχαίας ’Αγοράς καί είς τόν Κεραμεικόν.

*
• *

Αί πολύτιμοι παραστάσεις τών ψηφιδωτών τής Σκάλας άρμόζουν είς πλουσίαν 
άγροτικήν έπαυλιν. Δέν έχουν σκοπόν μόνον διακοσμητικόν, άλλά κυρίως λειτουργικόν : 
ή είκών τοΰ Φθόνου, τήν όποιαν, πρώτην, έβλεπεν ό εισερχόμενος είς τόν προθάλαμον,

68. Πρβλ. καί ταΟρον έν Invent, des mosaiques de la Gaule, άριθ. 44 (Aix-en-Provence ).
69. Πρβλ. παραστάσεις Κενταύρων καί γρυπών της έποχής τών Σευήρων είς ψηφιδωτά τής ’Αντιό

χειας : D. Levi, έ.ά. πίν. 25c καί 179b. Ψηφιδωτόν Cherchel μέ εικόνας άγροτικής ζωής, έ.ά. σ. 541, 
είκ. 204.

70. Ίδε άνωτέρω ύποσημ. 27.
71. RE* XI1, έν λ. Kebes, στ. 102-104. Ρ. Friedlander, έ.ά. σ. 77. Ό κ. Χρ. ΚαροΟζος είχε τήν 

καλωσύνην νά συζητήση μαζύ μου περί τών σχετικών είκονογραφικών προβλημάτων καί ή ώφέλεια 
έκ τής συζητήσεως ταύτης δπήρξεν ουσιώδης διά τήν προκειμένη» έργασίαν.
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είναι έναργής παράστασις τής φοβέρας τιμωρίας τοϋ ζηλοφθονοϋντος τήν εύδαιμονίαν 
καί λαμπρότητα τοϋ οίκου. ’Ανάλογοι παραστάσεις άποτρσπαϊκαί κατά τοϋ κακοϋ όφθαλ- 
μοϋ καί σχετικαί έπιγραφαΐ έπΐ ψηφιδωτών είς οικίας, είναι γνωσταί έκ διαφόρων περιο
χών τοϋ ρωμαϊκοΰ κόσμου 72.

Ή παράστασις τοϋ δαπέδου τοϋ θαλάμου II άποτελεΐ μνημεΐον τελετής λατρείας 
καθιερωμένης είς τακτάς ήμέρας τοϋ ένιαυτοΰ, διά τήν καλήν έσοδείαν έκ τής σποράς 
των αγρών, τήν παραγωγικότητα τών ποιμνίων, τήν ευδαιμονίαν τής οικογένειας. Σπου- 
δαιοτάτη τελετή ήτο ό καθαρμός τών άγρών 73, διά τής θυσίας τών τριών ζφων: κάπρου, 
κριοϋ καί ταύρου, τής τριττύος τών Ελλήνων ή τής γνωστής ώς Suovetaurilia θυσίας 
τών Ρωμαίων.

ΒΑΣ. Γ. ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ί>ΩΜΑ·ί·ΚΗΣ ΕΗΑΥΛΕΩΣ ΕΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 31

72. Έκ Τύνιδος : A. Merlin—L. Poinssot, Deux mosa'iques de Tunisie h sujets prophyla- 
ctiques, MP 34 (1934) σ. 137. ’Αντιόχειας : D. Levi, 6.ά. σ. 28 ( House of the Evil Eye). Πρβλ. 
’Οβιδίου Μεταμορφώσεις στίχ. 769-770.

73. Μ. Porci Catonis, De agricultura, 6κδ. H. Keil, Leipzig 1895, σ. 69, CXLI.
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α. Όψις της άνασκαφής άπό Β. β. Προθάλαμος καί αύλή τής έπαύλεως, γ. Πήλινον περίαπτον

ΒΑΣ. ΚΑΑΑΙΠΟΛΙΤΗΣ
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Ψηφιδωτόν προθάλαμου (σχεδιογράφημα)

ΒΑΣ. ΚΑΛΑΙΠΟΛΙΤΗΣ
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α. "Ανω τμήμα τής παραστάσεως τοϋ Φθόνου, β. Τό κάτω τμήμα τής αύτής παραστάσεως
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Ψηφιδωτόν θαλάμου II (σχεδιογράφημα)

ΒΑΣ. ΚΑΛΑIΠΟΛΙΤΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:49 EEST - 34.211.113.242



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 17 (1961/62) ΠΙΝΑΞ 7

α.
 Ψη

φι
δω

τό
ν δ

άπ
εδ

ον
 το

ϋ θ
αλ

άμ
ου

 II,
 β. 

Ή
 κε

φα
λή

 το
ΰ π

ρό
ς δ

εξ
ιά

 πα
ιδ

ός
, γ.

 Ή
 κε

φα
λή

 το
ΰ π

ρό
ς α

ρι
στ

ερ
ά π

αι
δό

ς

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:49 EEST - 34.211.113.242



ΠΙΝΑΞ 8 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 17 (1961/62)

Ή
 έπ

ιγ
ρα

φή
 τοΰ

 ψη
φι

δω
το

ύ τ
οϋ

 θα
λά

μο
υ II

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:49 EEST - 34.211.113.242



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 17 (1961/62) ΠΙΝΑΞ 9

Θ
άλ

αμ
ος

 II 
: α. 

Λε
πτ

ομ
έρ

εια
 π

αρ
ασ

τά
σε

ω
ς τ

αύ
ρο

υ,
 β. 

Έπ
ίσ

τε
ψ

ις 
βω

μο
ύ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:49 EEST - 34.211.113.242



ΠΙΝΑΞ 10 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 17 (1961/62)

Ψηφιδωτόν θαλάμου IV (σχεδιογράφημα)
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