
13. ΝΕΚΡΙΚΟΝ ΥΠΟΓΕΙΟΝ ΕΝ ΚΟΡΙΝΘΟ

ΣΤΝΤΗΡΗΣΙΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ

(Πίν. 137-144)

1. Κατά τάς άρχάς ’Ιουλίου του έτους 1965 αί έργασίαι διανοίξεως τής 
νέας Εθνικής 'Οδοΰ Κορίνθου - Πατρών αμέσως κάτω του άνδήρου, επί τοϋ 
οποίου ήπλοϋτο ή άρχαία πόλις τής Κορίνθου, εΐχον προσκρούσει άφ’ ένός εις 
συστάδα οικημάτων τοΰ 6ου μ.Χ. αί., εις την θέσιν «Τσολιά» τής περιοχής 
«Καλντερίμι» κατά τά βορειοανατολικά τής άρχαίας πόλεως — καί τής ση
μερινής Παλαιας Κορίνθου — καί άφ’ ετέρου, εις την θέσιν «Μύλος τοϋ Χε- 
λιώτη», κατά τά βορειοδυτικά, εις τό βόρειον νεκροταφεΐον τής άρχαίας πό
λεως1. Εΐχον διενεργηθή τότε εις τάς έν λόγω θέσεις δαπάναις τοϋ Δημοσίου —· 
διά πιστώσεων τοΰ 'Υπουργείου Δημοσίων ’Έργων — συστηματικαί άνασκα- 
φαί ύπό τοΰ μακαρίτου ’Εφόρου ’Αρχαιοτήτων Σεραφείμ Χαριτωνίδου καί 
τοΰ ύπογραφομένου, έκατέρου εις τον τομέα τής εΐδικότητός του1 2. Εις τήν 
θέσιν «Μύλος τοϋ Χελιώτη» εΐχον τότε, έν μέσω τοΰ πλήθους των άπλοΰ 
τύπου τάφων τοϋ βορείου νεκροταφείου, άνακαλυφθή καί τινα νεκρικά υπόγεια, 
λαξευτά έντός τής σχετικώς μαλακής κορινθιακής μάργης («κιμιλιά»), έν δ’ έκ 
τούτων εύρέθη κοσμούμενον διά τοιχογραφιών3. Είναι δέ τοϋτο τό τρίτον

1. Τό βόρειον νεκροταφεΐον έκτείνεται, κάτω τοϋ άνδήρου, σχεδόν καθ’ 6λον τό μήκος 
τής άρχαίας πόλεως, έχρησιμοποιήθη δέ τόσον κατά τούς αρχαίους χρόνους (Corinth XIII: 
The North Cemetery, ύπό Carl W. Blegen-Hazel Palmer-Rodney S. Young, 
Princeton N. Jers. 1964) όσον καί κατά τούς παλαιοχριστιανικούς (εις τήν μείζονα περιοχήν 
του άνήκει καί ή πυκνή συστάς παλαιοχριστιανικών τάφων τής περιοχής τοΰ ’Ασκληπιείου 
καί τής Λέρνης [Corinth XIV: The Asklepieion andLerna, ύπό Carl Roebuck, Prin
ceton N. Jers. 1951, 6-7 και 162 - 164], δυτικώτερον των οποίων κεΐνται οί τοΰ Μύλου 
τοϋ Χελιώτη).

2. Περί των άνασκαφών έκείνων έχει δημοσιευθή μέχρι τοΰδε μόνον σύντομος έκθεσις 
έκ μέρους τοΰ Σ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΤ, Άρχ. Δελτ. 21,1966, Χρονικά Β 1, 121 - 123. Πρβ. καί 
τήν πληροφορίαν έν Χριστιαν. καί Ήθ. Έγκυκλοπ. 7 (1965) 863 ύπό τό λήμμα Κόρινθος 
(Δ. I. ΠΑΛΛΑΣ). Λανθασμένως ό μακαρίτης ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ άναφέρει (σ. 121“) δτι συστάς 
τάφων, ευρεθεΐσα τότε κατά τήν εκσκαφήν προς θεμελίωσιν των ποδαρικών γέφυρας, δυτι
κώτερον τοΰ Μύλου τοΰ Χελιώτη, προς τήν «Κοκκινόβρυσιν», άνεσκάφη ύπό τοΰ ύποφαι- 
νομένου.

3. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ 122“. Ή έν Άρχ. Δελτ. 21, 1966, Χρον. Β1 πίν. 121“ (πρβ. τόν
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παράδειγμα σειράς όμοιων ευρημάτων, δηλαδή νεκρικών υπογείων κοσμουμέ
νων διά τοιχογραφιών, έκ τών γενομένων εις την περιοχήν τοΰ βορείου νεκρο
ταφείου τής Κορίνθου, άλλα καί γενικώς έν Κορίνθω Ε

Μετά τον τραγικόν καί τόσον πρόωρον θάνατον τοΰ Χαριτωνίδου καί τήν 
έ'ξοδον τοΰ ύπογραφομένου έκ τής ενεργού αρχαιολογικής υπηρεσίας αί ώς 
άνωτέρω τοιχογραφίαι παρέμειναν, επί έτη, άνευ ουσιαστικής προστασίας2. 
Ενώπιον τοΰ κινδύνου βεβαίας καταστροφής των ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία, 
μετά πρότασιν τοΰ υποφαινομένου, άπεδέχθη ευχαρίστως νά άναλάβη τάς δα- 
πάνας διασώσεως διά τής άποτοιχίσεώς των. ~Ητο δύσκολος καί μή πρακτική 
άλλη λύσις. Αί σχετικαί έργασίαι έξετελέσθησαν διά τοΰ τεχνίτου κ. Σ. Περρά- 
κη τοΰ Κεντρικοΰ Εργαστηρίου Συντηρήσεως ύπό τον καλλιτέχνην συντηρη
τήν κ. Α. Μαργαριτώφ.

’Επειδή έκ τής άναγνώσεως τής έκθέσεως τοΰ Σεραφείμ Χαριτωνίδου συν
άγεται σαφώς ότι έχει έκπέσει μέρος τοΰ κειμένου του, τοΰ σχετικοΰ προς τό 
υπόγειον όπου αί τοιχογραφίαι3, θεωρώ χρήσιμον νά παράσχω περί τοΰ μνη
μείου, συμπληρωματικώς, άκριβεστέρας τινάς πληροφορίας.

ένταΰθα πίν. 140α) τοιχογραφία έκ τοΰ προκειμένου υπογείου χαρακτηρίζεται έσφαλμένως ώς 
προερχομένη έκ τοΰ τάφου Ε II (περί τοΰ υπογείου Ε II βλ. αύτ. σ. 122α). Τον διά συμβό
λων δοθέντα τότε, κατά τήν άνασκαφήν, χαρακτηρισμόν τοΰ υπογείου μέ τάς τοιχογραφίας, 
περί τών οποίων θά είναι έδώ ό λόγος, δεν ένθυμοΰμαι πλέον έρευνήσας προχείρως τό εις την 
διάθεσίν μου τεθέν άνασκαφικόν άρχεϊον, τό ύπάρχον παρά τή Γ' ’Εφορεία ’Αρχαιοτήτων 
έν Ναυπλίω, δεν ήδυνήθην νά άνεύρω διαφωτιστικόν τι. Τήν έπανόρθωσιν τών ώς άνωτέρω 
αβλεπτημάτων έθεώρησα χρήσιμον, διά νά μή περιέλθη εις σύγχυσιν ό μέλλων νά δημοσίευ
ση τήν ένδιαφέρουσαν αύτήν άνασκαφήν.

1. Πρβ. εις τήν περιοχήν τοΰ «Μύλου τοΰ Χελιώτη» τά υπόγεια: Henry S. Robinson, 
Excavations at Corinth, Άρχ. Δελτ. 18, 1963, Χρον. Β 1, 77β, τών άρχών τοΰ 1ου αί. 
μ.Χ., μέ παράστασιν νειλωτικοΰ τοπίου καί Theodore Leslie Shear, The Excavation 
of Roman Chamber Tombs at Corinth in 1931, Amer. Journ. Arch. 35, 1931, 428 
κέ., τοΰ τέλους τοΰ 1ου αί. μ.Χ., μέ παραστάσεις άνδρών, άντωπών παγωνίων κ.ά. Περί 
τά 500 μ. άνατολικώς τοΰ προκειμένου υπογείου, εις τήν θέσιν «Κρητικά'), τέταρτον υπό
γειον φέρει γραπτάς γεωμετρικά; διακοσμήσεις (I. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΤΛΟΤ, Άνασκαφή 
’Εθνικής Όδοΰ Κορίνθου - Πατρών, Άρχ. Δελτ. 22, 1967, Χρον. Β 1, 168 - 169).

2. Εΐχον στερεωθή τότε αί τοιχογραφίαι διά πληρώσεως έκπεσόντων μερών τοΰ έπι- 
χρίσματος διά γύψου ύπό τοΰ συντηρητοΰ της ’Αρχαιολογικής Εταιρείας κ. Ζαχαρίου 
Κανάκη καί είχε καλυφθή τό άνοικτόν μέρος τοΰ υπογείου διά προχείρου στεγάστρου- άλλ’ 
έκτοτε εΐχεν ό γύψος διογκωθή, δημιουργήσει πέριξ άλατα καί άπωθήσει πρός τά έξω τό 
γύρω του έζωγραφημένον έπίχρισμα, ύπό δέ τών είσρεόντων όμβριων ύδάτων έπληροΰ- 
το βαθμηδόν έκ νέου ό χώρος διά πηλοΰ, έλαφρόν στρώμα τοΰ όποιου εΐχεν έπικαθίσει ήδη 
ώς γλίνα έπί τών τοιχωμάτων, μέ άποτέλεσμα νά άμαυρωθοΰν τά κάτω μέρη τών έζωγρα- 
φημένων έπιφανειών καί νά καταστοΰν δυσδιάκριτα.

3. Άρχ. Δελτ. 21, 1966, Χρον. Β 1, 122β. "Ισως άπωλέσθησαν μία ή δύο σελίδες 
έκ τοΰ κειμένου τοΰ Χαριτωνίδου, δημοσιευθέντος περίπου δύο έτη μετά τόν θάνατόν του.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:52 EEST - 34.211.113.242



Δημητρίου Πάλλα: Νεκρικόν υπόγειον έν Κορίνθω 123

2. Το έν λόγω υπόγειον συνιστά συγκρότημα έκ τριών νεκρικών θαλάμων 
παρατεταγμένων του ενός παρά τον άλλον (Α,Β,Γ). Ό πρώτος (Α) είναι τύπου 
περιστερώνος (columbarium), διαστάσεων 2.65 X 2.35 μ., μέ άξονα άπό Β. 
προς Ν. και μέ κλιμακωτήν έξ οκτώ βαθμιδών κάθοδον (δρόμον) άπό Β. (κάτοψις

Είκ. 1. Κάτοψις και τομαΐ νεκρικού θαλάμου του βορείου νεκροταφείου’Αρχαίας Κορίνθου.

εΐκ. 1 άριστερά1 καί πίν. 137α).'Η οροφή του καί τό πλεΐστον τών τοιχωμάτων 
του έχουν καταπέσει- εις τήν άνατολικήν του μόνον πλευράν διασώζονται λεί
ψανα δύο μικρών ορθογωνίων κογχών, τοξωτών άνω. '0 δρόμος, μήκους 
3.00 μ. καί πλάτους 0.90 (άνω) — 0.98 μ. (κάτω), ήτο άρχικώςέστεγασμένος 
διά κτιστής επικλινούς προς Ν. καμάρας, ομολόγου προς τήν φοράν τής κλίμα- 
κος (τομή εΐκ. 1 κάτω δεξιά), όπως ακριβώς ή διάταξις τού τάφου Ε II1 2. 'Υπερ- 
άνω τής άπό τού δρόμου προς τον θάλαμον θυρίδος σώζεται τό τοξωτόν νό
τιον τύμπανον τής καμάρας τού δρόμου (πίν. 137β) · ή κορυφή τού τυμπά

1. Εις τό σχέδιον είκ. 1 τό σύμβολον Α έσφαλμένως χαρακτηρίζει τόν δρόμον πρέπει 
τό Α νά έννοηθη χαμηλότερον, εντεύθεν τοϋ δρόμου.

2. Άρχ. Δελτ. 21, 1966, Χρον. Β 1, 122«
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νου, είς ύψος 2.50 μ. άπό τοϋ πρό της θυρίδος πλατυβάθμου, προσδιορίζει τό 
χαμηλότερου σημείου υψους τής καμάρας.

'Ο θάλαμος Α μετά τοϋ δρόμου έκοσμοΰντο διά τοιχογραφιών. Τοϋ θαλάμου 
τούτου αΐ τοιχογραφίαι δέν διεσώθησαν- διεπιστώθη όμως ή παρουσία λειψάνων 
των εις τά κάτω μέρη τής έπιχώσεως τοϋ θαλάμου έπί τμημάτων των τοιχωμά
των του, τά όποια εΐχον καταπέσει, αλλά, λόγω έλλείψεως πεπειραμένου τε
χνικού προσωπικού κατά τήν διενέργειαν τής άνασκαφής, έκρίθη τότε προτι- 
μότερον νά μη περισυλλέγουν, αλλά νά παραμείνουν έντός του άσκάφου εδά
φους. ’Απαιτείται, λοιπόν, νά έπαναληφθή κάποτε ή άνασκαφή τοϋ προκειμέ- 
νου θαλάμου μέχρι τοϋ δαπέδου του, άλλά διά τής συμπαραστάσεως πεπειρα
μένου τεχνίτου τοϋ Κεντρικού Εργαστηρίου Συντηρήσεως. Άπετοιχίσθησαν 
τά λείψανα τοιχογραφιών τοϋ δρόμου.

Αί εις τον δρόμον διασωθεΐσαι τοιχογραφίαι κατελάμβανον τάς μακράς πλευ
ράς καί τό ύπεράνω τής θυρίδος — εις τήν νοτίαν στενήν πλευράν του —τύμπα
νου τής καμάρας. Εις έκατέραν τών μακρών πλευρών καί κατά τό μήκος αυτής 
μαύρη εύθεΐα ταινία (πλ. 0.06 μ.) εις λοξήν φοράν — κατά τήν φοράν τής κλί- 
μακος — συνιστα τό προς τά κάτω δριον τοϋ γραπτοΰ διακόσμου, είδος πλαισίου" 
ύπεράνω αυτής εκτείνεται πλόκαμος έκ φύλλων μέ, κατά διαστήματα, παρέμβλη- 
τα άνθη καί άναδιπλουμένας προς τά κάτω ταινίας υφάσματος, αί όποΐαι άπολή- 
γουν εις άποφύσεις έν εΐδει ελίκων. Μαύρη ταινία πλαισιώνει καί τάς γωνίας τοϋ 
χώρου (πίν. 137β καί 138α).'Ο πλόκαμος είναι πράσινος μέ άποχρώσεις προς 
τό μαΰρον καί λεύκάς χρώσεις (ό φωτισμός), τά άνθη είναι ώχρά άποχρώσεως 
κηροΰ, αί ταινίαι υφάσματος είναι βαθέως ρόδιναι μέ αποχρώσεις προς τό μαΰ
ρον, τό βάθος δέ λευκόν. Εις τό τύμπανου (πίν. 138α) μαύρη ταινία χωρίζει τό 
πεδίου είς δύο ενότητας. Κάτω τής ταινίας είκονίζονται δύο άντωπά πτηνά εκα
τέρωθεν, ώς φαίνεται, λυχνίας μέ δύο βραχίονας, έξ έκάστου τών οποίων φαίνεται 
νά έκρέματο λύχνος (οί λύχνοι δέν διεσώθησαν)-τά πτηνά παριστάνονται μέ 
τά στόματά των ήμιάνοικτα, έτοιμα νά συλλάβουν τι έζωγραφημένον δι’ έλα- 
φροτάτων χρώσεων καί διά τοΰτο μόλις διακρινόμενον, πιθανώς έντομον (ψυ
χή;) ιπτάμενον ύψηλότερον. Τοϋ θέματος τούτου έχουν άπομείνει μόνον τά άνω 
μέρη. ’Άνω τής ταινίας παριστάνεται πτηνόν (ψιττακός;) προ κατακειμένης 
σταφυλής, έξηρτημένης όμως διά τοϋ μίσχου της άπό κλήματος μέ φύλλα. 
Τό κλήμα παρουσιάζεται άμφοτέρωθεν άποτετμημένον, τό δέ πτηνόν νά έχη 
άποσπάσει καί νά κρατή είς τό στόμα του ράγα. 'Η λυχνία είναι μαύρη μέ 
χρώσεις πρασίνας. Τά εκατέρωθεν αύτής πτηνά είναι επίσης μαΰρα, άλλά μέ 
κοιλίαν βαθέως ροδίνην τό πλάσιμον καί ό φωτισμός των έπιτυγχάνεται διά 
λευκών χρώσεων. Τό άνω πτηνόν είναι πράσινον μέ πτέρυγας καστανάς προς 
τό βαθύ ρόδινου, είς δέ τον λαιμόν του φέρει δακτύλιον τοϋ ίδιου, κοκκινωποΰ, 
χρώματος" ή σταφυλή έχει ράγας ώχράς άποχρώσεως προς τό μελίχρουν, 
άλλοτε άνοικτοΰ καί άλλοτε βαθέος τόνου, τά φύλλα δ’ άποδίδονται διά δύο τό
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νων πρασίνου. Τδ πλάσιμον επιτυγχάνεται δι’ αποχρώσεων προς τδ μαΰρον 
καί μέ άνάδειξιν των έξεχόντων μερών διά χρώσεων λευκών. Τδ βάθος είναι 
ομοίως λευκόν.

"Ολα τ’ άνωτέρω θέματα είναι έζωγραφημένα επί λελεασμένης επιφάνειας.
Ό δεύτερος θάλαμος (Β), μήκους 2.43/2.53 καί πλάτους 1.34/1.38 μ., 

εύρίσκεται πρδς Α. του προηγουμένου, διευθετημένος μέ άξονα παράλληλον 
πρδς τδν άξονα έκείνου καί περικλείει ένα μόνον λαξευμένον έντδς του εδά
φους, άξονικώς πρδς τδν χώρον, λακκοειδή τάφον, ο όποιος έκαλύπτετο 
διά πωρίνων παχειών πλακών. 'Ο θάλαμος Β, προσιτός έκ τοϋ Α διά χαμη
λής θυρίδος ύψους μόλις 1.05 (πλάτους 1.34 μ.), στεγάζεται διά κτιστής, ωο
ειδούς τομής καμάρας (εΐκ. 1 άνω), ή οποία δμως έντελώς άσυνήθως παρουσιάζε
ται κεκλιμένη, μέ κλίσιν πρδς Β. (είς ύψος μετρεϊ κατά τδ νότιον πέρας 2.02 
καί κατά τδ βόρειον 1.46 μ.)- κατά τδ βόρειον δέ πέρας του ό θάλαμος είναι 
έφωδιασμένος διά φωταγωγού (luminarium), τά τοιχώματα τού οποίου, 
κτιστά έν μέρει, εξέχουν τού εδάφους κατά J^O.45 μ. (πίν. 138β). Έκ τών 
— έπιμήκων — σκελών τής καμάρας τδ δυτικόν πατεϊ, περίπου κατά τδ ύψος 
τής γεννήσεώς της, έπί τού λαξευτού τοιχώματος τού θαλάμου' τδ άντίστοι- 
χον —· ανατολικόν — σκέλος της φέρεται κρεμάμενον, άστήρικτον, έπειδή έδώ, 
κατά μεταγενεστέραν τινά περίοδον τού μνημείου, άφηρέθη τδ υποκάτω λα
ξευτόν τοίχωμα (βλ. κατωτ. σ. 134).’Επίσης έλλείπει καί μέρος τού τοιχώμα
τος τής στενής νοτίας πλευράς, τδ ύπεράνω τής θυρίδος.

Έντδς τού θαλάμου Β είχε διασωθή σχεδόν ολόκληρος ό γραπτός διάκο
σμος, πλήν βεβαίως τού άλλοτε ύπάρχοντος είς τά, κατά τ’ άνωτέρω, έλλείπον- 
τα μέρη τών τοιχωμάτων1.

3. Τδ διακοσμητικόν σύστημα τού θαλάμου Β διαχωρίζεται διά πλατείας 
ταινίας (πλ. 0.55 μ.), διηκούσης κατά τήν φοράν τής γεννήσεώς τής καμάρας, 
λοξώς, είς δύο ενότητας: ’Άνω τής ταινίας είς τδ μέσον τής πλευράς — τής 
δυτικής μακράς πλευράς — είναι έζωγραφημένα μέγα άνθέμιον έν μέσω δύο 
έλίκων (πίν. 139α), έκατέρωθεν τούτου μικρά πτηνά, άκολούθως κλάδοι μέ 
άνθη καί καρπούς — άλλοτε ρόδια καί άλλοτε πορτοκάλλια(;) έναλλάξ — καί 
κατόπιν άλλα πτηνά, δλα κατεσπαρμένα έπί τού βάθους (πίν 139β)' τδ θέμα 
έπαναλαμβάνεται καί είς τδ άπέναντι, τδ άνατολικδν σκέλος τής καμάρας (πίν. 
140α, 141 καί 143β), διεσώθησαν δμως έδώ μόνον τά άνω μέρη του. Είς τήν 
κορυφήν τής καμάρας έκτείνονται κατά μήκος αύτής δύο άντιθέτως έλισσό- 
μεναι έλικες καί μεταξύ τούτων, είς τδ κέντρον, διευθετείται στέφανος έκ μι
κρών φύλλων καί άνθέων, μέ παρενθέτους μικρούς ρόδακας λευκούς έναλλάξ 
πρδς κηροχρώμους- έπί τού άνω μέρους τού στεφάνου φέρεται προσηρτημένον 
άμμα έκ λωρίδος υφάσματος μέ καταπίπτοντα τά άκρα (πίν. 140β).

1. Περί τοϋ θαλάμου Γ βλ. κατωτ. σ. 133 κέ.
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Κάτω τής ώς άνωτέρω ταινίας έτέρα, άλλ’ έκτεινομένη όριζοντίως καί 
σχετικώς λεπτή (πλ. 0.02μ.), σχηματίζει τό κάτω δριον έπιμήκους τριγωνι
κού διαχώρου, έντδς τοϋ οποίου άπλούται μαύρη φυτική ελιξ μέ λογχοειδή 
πράσινα φύλλα (πίν. 142α κάτω. Πρβ. πίν. 139). 'Υπό την λεπτήν ταινίαν επα
ναλαμβάνεται τό θέμα των παρειών του δρόμου, ό άνθοπλόκαμος δηλαδή καί 
τά άμματα (βλ. άνωτ. σ. 124), ωσάν να κρέμανται έξ αύτής (πίν. 142α)- καί 
τέλος ύπό τον άνθοπλόκαμον έκτείνεται σειρά παραστάσεων μεμονωμένων άν- 
τικειμένων — ερυθρού, έτέρου μαύρου, άλλου ερυθρού —, πιθανώς ένδυμάτων \ 
μεταξύ τών οποίων άναγνωρίζεται σαφώς ζεύγος μαύρων πέδιλων (πίν. 142β).

Έπί τής στενής — τής βόρειας — πλευράς τού θαλάμου συνεχιζομένη ή ορι
ζόντιος ταινία διαχωρίζει άνω εν πεδίον, έπί τού οποίου παριστάνονται κλήμα 
μέ σταφυλήν καί άκολούθως πράσινον πτηνόν έστραμμένον προς τήν σταφυ- 
λήν, μία έπανάληψις δηλαδή τού θέματος τού κοσμοΰντος τό τύμπανον τής 
καμάρας τού δρόμου (βλ. άνωτ. σ. 124), άλλά τού όποιου έδώ μόνον μέρη εΐχον 
άπομείνει. Κάτω τής ταινίας παριστάνονται πιθανώς κηροπήγιον ή υψηλόν 
θυμιατήριον, κυλινδρική πυξίς μετά καλύμματος, μαΰρόν τι άντικείμενον, ώς 
έκεϊνο τό εις τό κάτω μέρος τής δυτικής μακράς πλευράς, καί τέλος κίστη 
άνοιγομένη προς τά άνω. Καί έδώ τά διακοσμητικά πεδία πλαισιοΰνται ύπό 
πλατείας μαύρης ταινίας, κατά τον τρόπον τον έφαρμοσθέντα εις τον δρόμον 
(βλ. άνωτ. σ. 124). Ή τοιχογραφία μέτό πτηνόν καί τήν σταφυλήν είχε κατα- 
στραφή εις παλαιάν έποχήν, συγκεκριμένως κατά έργασίας γενομένας διά τήν 
κατασκευήν τού φωταγωγού, ότε ύπεχρεώθησαν νά διανοίξουν έντός τού τοιχώ
ματος οπήν, τήν οποίαν συνέχισαν κατόπιν προς τά άνω κτιστήν (βλ. άνωτ. 
σ. 125).

Εις τό άνθέμιον χρησιμοποιείται πράσινον χρώμα καί δευτερευόντως βαθύ 
ρόδινον οί μεμονωμένοι κλάδοι μέ τούς καρπούς, όλοι ομοιόμορφοι, είναι πρά
σινοι μέ μαύρην χρώσιν. Έκ τών καρπών τά ρόδια (πίν. 141) άποδίδονται 
μέ βαθύ ρόδινον καί κίτρινον, μέ κίτρινον καί λευκόν τά πορτοκάλλια. Εις τά 
πτηνά — ό λόγος είναι περί τών έζωγραφημένων εις τό τοίχωμα τής καμά
ρας — παρατίθενται κίτρινον καί μαΰρον ή κίτρινον καί βαθέως ρόδινον ή βα- 
θέως ρόδινον καί μαΰρον καί άλλοτε συμπαρατίθενται καί τά τρία ταύτα χρώμα
τα. Τό κονίαμα, έπί τού οποίου άπλοΰνται αί τοιχογραφίαι τής καμάρας, εί
ναι εις τήν άφήν τραχύ (είκ. 143α)- άντίστοιχος δέ προς τήν υφήν τήςέπιφα- 
νείας αύτής είναι καί ή ύφή τών χρωμάτων, έλαφρών, υδαρών καί χρησιμοποι- 
ουμένων μέ έντυπωσιοθηρικήν έλευθερίαν, μέ τά έξέχοντα μέρη νά ύποσημαί- 
νωνται δι’ έλευθέρως άπλουμένης κηλϊδος άνοικτοΰ τόνου. Εις τήν ουσίαν της ή 
ζωγραφική αυτή είναι έδώ έκφραστική, άνήκει εις στάδιον μεταβάσεως προς τήν 1

1. Αί παρατηρήσεις έγένοντο καί αί φωτογραφίαι έλήφθησαν προ της ένάρξεως τών έρ- 
γασιών καθαρισμού καί άποτοιχίσεως τών τοιχογραφιών.
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έκφρασιοθηρίαν. Αί τοιχογραφίαι του κάτω μέρους τής δυτικής μακράς πλευ
ράς καί αί τής στενής βόρειας πλευράς, μέ τό κονίαμα άπλούμενον έπί τής 
μάργης των λαξευτών παρειών τοΰ χώρου, ακολουθούν την τεχνικήν τών τοι
χογραφιών του δρόμου — μέ επιφάνειαν λείαν, χρώματα ξηρά, πλάσιμον μέ 
διαμέσους τόνους άπό τών σκιαζομένων μερών προς τά έξέχοντα φωτεινά, μέ 
έπιδίωξιν φυσικής άληθείας (βλ. άνωτ. σ. 124-225). Αί τελευταϊαι αδται 
τοιχογραφίαι, του θαλάμου καί τοΰ δρόμου, είναι προφανώς σύγχρονοι μετα
ξύ των καί πιθανώς έργα τοΰ αύτοΰ τεχνίτου.

Αί τοιχογραφίαι τοΰ θαλάμου Β προέρχονται, λοιπόν, έκ δύο περιόδων. Εις 
την πρώτην περίοδον άνήκουν τής δυτικής μακράς πλευράς αί μέχρι τής γεν- 
νήσεως τής καμάρας τοιχογραφίαι καί αί τής βόρειας στενής πλευράς" είς την 
δευτέραν περίοδον άνήκουν αί τής κτιστής καμπύλης επιφάνειας, ύπεράνω τής 
λοξής διαχωριστικής ταινίας (βλ. άνωτ. σ. 125). Είναι ήδη σαφές δτι ή — 
κτιστή — καμάρα προέρχεται έκ δευτέρας περιόδου τοΰ μνημείου" άντικατέστη- 
σε άρχικήν, πιθανώς είς παλαιάν έποχήν καταπεσοϋσαν ύπόσκαφον στέγην (πρβ. 
πίν. 143β κάτω). Έκ τής δευτέρας ταύτης περιόδου τοΰ μνημείου προέρχεται 
καί ό φωταγωγός, χάριν τοΰ οποίου κατέστρεψαν, ώς έσημειώσαμεν άνωτέρω, 
τό άνω μέρος τής — άρχικής — γραπτής διακοσμήσεως τοΰ βορείου τοιχώμα
τος τοΰ θαλάμου.

Κατά ταΰτα ό θάλαμος Β, άρχικώς απολύτως σκοτεινός, άπετέλει παράρτη
μα τοΰ θαλάμου Α, συνιστώντων όμοΰ ενιαίον οικογενειακόν ταφικόν σύμ
πλεγμα έκ δύο χώρων: ένός θαλάμου καί μιας κρύπτης. Οί νεκροί ένεταφιάζοντο 
έντός τής κρύπτης, άνακομιζόμενα δέ τά οστά των έτοποθετοΰντο είς τάς μι- 
κράς κόγχας, τάς διευθετημένας, ώς εΐδομεν, έντός τών τοιχωμάτων τοΰ θα
λάμου (βλ. άνωτ. σ. 123).

4. 'Ο τοιχογραφικός διάκοσμος τής πρώτης περιόδου τοΰ θαλάμου Β, μέ τά πι
θανώς ένδύματα, τά πέδιλα καί τά σκεύη — σκεύη πιθανώς άτομικής χρήσεως 
τοΰ θανόντος ή καί λειτουργικά —, παρατακτικώς είκονιζόμενα είς τήν κάτω ζώ
νην (βλ. άνωτ. σ. 126), ένθυμίζει ζωηρώς τήν εικονογραφίαν υπογείου τάφου 
τής Σιλιστρίας (Δορυστόλου) παρά τον Δούναβιν, είς τήν Δοβρουτσάν, δπου καθ’ 
δμοιον σύστημα είκονίζονται δμως ζεΰγος θανόντων, προς τούς οποίους ύπηρέ- 
ται καί ύπηρέτριαι προσκομίζουν ένδύματα, μεταξύ τών οποίων καί σανδάλια, 
ώς καί σκεύη, μεταξύ δέ άλλων δευτερευόντων θεμάτων περιστάνονται καί ύψη- 
λά κηροπήγια1. Τό είκονογραφικόν νόημα καί είς τά δύο ταΰτα διακοσμητικά 
σύνολα είναι τό ίδιον, διαφέρουν δμως ώς προς τον τρόπον τής έκφράσεως, τήν 
είκονογραφικήν γλώσσαν. Είς τό κορινθιακόν μνημεΐον — έπί τή βάσει τών 1

1. Antonio Ferva, Pittura romana in Bulgaria, Roma 1943. Dim. I. Dimitrov, 
Le systfeme decoratif et la date des peintures murales du tombeau antique de Sili- 
stria, Cahiers Archeol. XII, 1962, 35 - 52.
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διασωθέντων μερών τής αρχικής διακοσμήσεώς του — ή γλώσσα είναι άνεικο- 
νική· ή διατύπωσις του περιεχομένου του διακόσμου του, διά τής παραστάσεως 
ουτω μόνον τών πραγμάτων τοϋ νεκρού ή άκόμη καί λειτουργικών σκευών, 
ένεργεΐται τρόπον τινά διά συμβόλων. 'Ο νεκρός δεν εΐκονίζεται- ή έννοια περί 
τής παρουσίας του υποβάλλεται. Τής Σιλιστρίας αί τοιχογραφίαι θεωρούνται 
έργον τοϋ τέλους τοϋ 4ου μ.Χ. αΐ., τό άργότερον.

'Η στερεά καλλιτεχνική μορφή τών πτηνών καί τής σταφυλής τών ώς άνω- 
τέρω κορινθιακών τοιχογραφιών ένθυμίζει τήν ρεαλιστικήν τέχνην τής επο
χής τών Άντωνίνων, ώς ή άντιπροσωπευομένη διά τών ωραίου υφους τοιχο
γραφιών τοϋ τάφου τοϋ Κλωδίου Έρμοΰ (Clodius Hermes) έν Ρώμη (160/ 
170 μ.Χ.)1, άποδίδεται όμως αυτή έδώ μέ κάποιαν ξηρότητα, ή οποία ενδέχεται 
νά σημαίνη χρόνους πιθανώς προχωρημένους. Πάντως αί κορινθιακαί αύται 
τοιχογραφίαι διακρίνονται άπό κάποιαν συγκράτησιν έναντι τής έντυπωσιοθη- 
ρικής τεχνοτροπίας τής τοιχογραφίας τής Velatio — εις τήν Κατακόμβην τής 
Πρισκίλλης — χρονολογουμένης περί τό 200 μ.Χ.1 2.

Δυσκολίας παρέχει ό προσδιορισμός τοϋ ιδεολογικού περιεχομένου τής ει
κονογραφίας τής πρώτης περιόδου τοϋ κορινθιακοΰ υπογείου. Τον κύριον ιδεο
λογικόν φορέα συνιστδί περί τοϋ προκειμένου ή έπαναλαμβανομένη παράστασις 
σταφυλής καί ραμφίζοντος αυτήν πτηνού (πίν. 138α άνω). Διάταύτης φαίνεται 
έκ πρώτης οψεως νά άλληγορήται ή μεταθανάτιος διονυσιακή μακαριότης. 
'Ο Διόνυσος άποκαλεΐται «βότρυς» καί «μέγας βότρυς» καί παριστάνεται 
ένίοτε ύπό μορφήν γιγαντιαίας σταφυλής3, διά τής οποίας ύποσημαίνεται ό 
οΐνος, τό διονυσιακόν ποτόν άθανασίας4 5. Έντεΰθεν δ’ ή σχέσις τοϋ οίνου καί 
γενικώς τής άμπέλου προς τά νεκρικά έθιμα καί τήν νεκρικήν εικονογραφίαν. 
'Ως έγγύησις π.χ. τής άθανασίας ή προς έξασφάλισιν αυτής άπετίθετο μετά 
τοϋ νεκρού, ώς κτέρισμα, εντός τοϋ τάφου πήλινον ομοίωμα σταφυλής6 
ή ένεταφιάζετο ό νεκρός άποτιθέμενος έπί κληματίδων 6· εντός δέ τής λαϊκής 
ψυχής τόσον βαθέως έρριζωμένη ήτο ή δοξασία περί τής άμπέλου, ώς νεκρι-

1. Fritz Wirth, Romische Wandmalerei vom Untergang Pompejis bis ans Ende 
des dritten Jahrhunderts, Berlin 1934, 142 πίν. 24 καί 34.

2. J. De Wit, Spatromische Bildnismalerei. Stilkritische Untersuchungen zur 
Wandmalerei der Katakomben und verwandter Monumente, Roma 1966 (φωτο- 
μηχανική άνατύπωσις της έκδόσεως τοϋ έτους 1938), 29 πίν. 16.

3. Robert Eisler, Orphisch - dionysische Mysteriengedanken in der christlichen 
Antike, Leipzig - Berlin 1925, 226 κέ. πίν. XVII είκ. 104.

4. Αύτ. 1483. Πρβ. G. Picard, La basilique funeraire de Julius Piso a Mactar, 
Compt. Rend. Acad. Inscr. et Belles Lettres 1945,199 κέ. Corrado Leonardi, Am- 
pelos. II simbolo della vite nell’arte pagana e paleocristiana (=Ephemerides Litur- 
gicae. Sectio Historica 21), Roma 1947, 9.

5. Leonardi 13.
6. E. Rohde, Psyche (γαλλ. μετάφρ. Aug. Remond), Paris 1928,180. Leonardi 10.
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κοϋ συμβόλου, ώστε έπέζησε μέχρι των ήμερων μας ή συνήθεια τοϋ νά τίθεται 
μετά τοϋ νεκρού καί κληματίς εντός τοϋ τάφου1. 'Ως θέμα δέ τής νεκρικής 
εικονογραφίας ή άμπελος έν γένει άπαντα, ώς γνωστόν, συχνότατα κατά τούς 
ρωμαϊκούς χρόνους καί τούς χρόνους τής όψιμου άρχαιότητος. Τό πτηνόν, 
ραμφίζον σταφυλήν, έξηγεΐται είτε ώς οιωνός (auspicium) τής άθανασίας1 2 
είτε ώς σύμβολον τής μυήσεως εις τά μυστήρια τοϋ Διονύσου, διά των οποίων 
έξασφαλίζεται ή μεταθανάτιος μακαριότης3: Τάφος τοϋ L. Valerius Sabinus 
μέ παράστασιν άνδρός προσφέροντος εις πτηνόν σταφυλήν 4.

Άλλ’ ή σταφυλή συνιστφ καί θέμα τής χριστιανικής τέχνης. Καί ό Χρι
στός άποκαλεΐται, ώς 6 Διόνυσος, «μέγας βότρυς»5, υπό τό νόημα βέβαια 
τής άναφοράς προς αυτόν ώς τον ιδρυτήν τής ευχαριστιακής λατρείας. Εντεύθεν 
ή θεία ευχαριστία άποκαλεΐται «βότρυς ζωής» 6, εις κύκλους δέ τινας τής άρ- 
χαίας έκκλησίας φαίνεται δτι κατά τήν θείαν ευχαριστίαν έχρησιμοποιεΐτο 
χυμός σταφυλής έκθλιβομένης άμέσως έντός τοϋ άγιου ποτηριού7. Οδτω: 
Παράστασις σταφυλής κρεμαμένης άπό κληματίδων έμπροσθεν τραπέζης —· 
προφανώς άγιας τραπέζης — εις ψηφιδωτόν τοϋ βήματος, μάλιστα δέ άκριβώς 
εις τήν θέσιν τής άγιας τραπέζης, τής έκκλησίας τοϋ Ρεπαράτου έν Orleans-

1. Προχείρως: Γ. ΜεΓΑ, Ζητήματα 'Ελληνικής Λαογραφίας, Έπετ. Λαογρ. Άρχ.

2, 1940, 179. Πρβ. έκ δημοτικού άσματος τον στίχον: «Κι’ άπάνω στα γκιβούργια τους 
κλήμα ήταν φυτεμμένο» (Γ. ΧΡ. ΧΑΣΙΩΤΟΤ, Συλλογή των κατά τήν Ήπειρον δημοτικών 

ασμάτων, Άθήναι 1866, 106). Ένιαχοϋ εις τήν περιοχήν τοϋ Χαλεπίου οΐ συγγενείς τοϋ 
θανόντος τρώγουν σταφυλάς καί διανέμουν έκ τούτων εις τούς πτωχούς καθήμενοι έπί των 

τάφων (Franz Cumont, Lux Perpetua, Paris 1949, 427).
2. Eisler 225 - 226.
3. Leonardi 14-15 καί 29 - 30.
4. Leonardi 13 - 14. Πρβ. Franz Cumont, Recherches sur le symbolisme fune- 

raire des Romains ( =Bibliotheque Archeologique et Historique XXXV), Paris 
1942, 498.

5. Κλημ. Αλεξ. Παιδαγωγ. II, 2 19, 3 : ό μέγας βότρυς, ό λόγος δ ύπέρ ημών 
θλίβεις, τό αίμα τής σταφυλής (STAHLIN 1, 167. Πρβ. Eisler 211-212). Ή άλλη- 
γορική ονομασία τοϋ Χρίστου, ώς βότρυος, άπαντφ καί άργότερον : Ιω. ΔΑΜΑΣΚ. Εις 
τήν Κοίμησιν τής Θεοτόκου, Λόγ. 2 : έκ ταυτής τον βότρυν τής ζωής έτρυγήσαμεν 
(Ρ. G. 96, 744). ’Άλλοτε 6 Χριστός άποκαλεΐται περιφραστικώς γέννημα τής αμπέ
λου κατά τό ΜΑΤΘ. 26, 29, ΜΑΡΚ. 14, 25, ΛΟΤΚ. 22, 18 (ΩΡΙΓΕΝ. 'Ερμην. εις 
Ματθ. Comm. ser. 85: et est potus iste generatio vitis verae, quae dicit. . . Ipso est — δηλ. 
ό Χριστός — et potus generations de vite (Klostermann XI, 196 - 197),

6. ΕΦΡΑΙΜ ΣϊΡΟΤ Περί κοινής άναστάσεως : Οντύς έστιν ό παγε'ις έν τόπφ κρα
νίου και ευθέως βλαατήσας τον βότρυν τής ζωής ημών (Assemani II, 12).

7. ΠΡΑΞΕΙΣ Φιλιπποτ 143 : Καί λαβόντες τον βότρυν άποθλίψατε αυτόν εις τό πο- 
τήριον καί μεταλαβόντες εις τήν τρίτην ημέραν άναπέμψατε εις ύψος τό αμήν, ΐνα γέ- 
νηται τελεία ή προσφορά (Lipsius - Bonnet, Acta apost. apocr, II 2, 84). Ή φρά- 
σις «τόν βότρυν άποθλίψατε» πιθανώτατα δεν χρησιμοποιείται μεταφορικώς.

9
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ville 1 συνιστα συμβολικήν διατύπωσιν του επί τής άγιας τραπέζης τελετουρ- 
γουμένου μυστηρίου του Χρίστου- εις το ψηφιδωτόν δάπεδον τής άψΐδος βα
σιλικής έν Sidi Embarek παράστασις σταφυλής, παραλλήλως καί στάχυος 
κρατουμένων ύπό περιστερών1 2, συμβολίζει είδικώτερον τον οίνον τής θείας 
ευχαριστίας, τοϋ στάχυος συμβολίζοντος τον άρτον. Περισσότερα είναι τά 
παραδείγματα έκ τής παλαιοχριστιανικής νεκρικής εικονογραφίας: Μή σωζο- 
μένη πλέον τοιχογραφία τάφου έν Μαναστίρινε τής Δαλματίας μέ παράστασιν 
σταφυλής έντός στεφάνου έξ άνθέων έν μέσω δύο κυλικών, κλάδων καί καλύ
κων 3, συνίστα άλληγορίαν τής διά τοΰ χριστιανικού μυστηρίου — τής θείας ευ
χαριστίας — έπιτυγχανομένης μετά θάνατον μακαριότητος. Τό τελευταΐον τούτο 
νόημα διατυπούται καί συνεπτυγμένως διά τής παραστάσεως άπλώς σταφυλής, 
ώς πολλάκις μεταξύ των τοιχογραφιών τής κατακόμβης τοΰ 'Αγίου ’Ιανουάριου 
Νεαπόλεως 4 ή εις επιταφίους χριστιανικάς έπιγραφάς 5, καταντά δέ οΰτω ή στα
φυλή σύμβολον τής χριστιανικής μετά θάνατον μακαριότητος. ’Ακόμη καί τό 
θέμα τοΰ πτηνού ραμφίζοντος σταφυλήν, ώς εις τό προκείμενον κορινθιακόν 
υπόγειον, δεν είναι άγνωστον εις τήν χριστιανικήν —· ορθόδοξον ή ίουδαΐζου- 
σαν — νεκρικήν τέχνην6. Τό πτηνόν παριστάνεται ώς σύμβολον τής ψυχής. 
Οί χριστιανοί έχρησιμοποίουν εις τήν νεκρικήν των εικονογραφίαν τήν σταφυ
λήν ύπό τό αύτό, ώς παρατηρεί ό Corrado Leonardi καί οί εθνικοί, νόημα, 
άλλ’ ύπό άλλο περιεχόμενον- άντί τού Διονύσου ένόουν τον Χριστόν7. Είναι, 
λοιπόν, δυνατόν ό κάτοχος τοΰ κορινθιακού υπογείου νά υπήρξε μύστης είτε 
τών βακχικών μυστηρίων είτε τοΰ εύχαριστιακοΰ.

Προς τήν ιδίαν άβεβαιότητα φέρει καί τό θέμα τής λυχνίας μέ τά εκατέρωθεν 
αυτής πτηνά (πίν. 138α κάτω) συλλαμβάνοντα έντομα (βλ. άνωτ. σ. 124), ώς 
καί τών άνθοπλοκάμων.

'Η παρουσία τής λυχνίας καί τών συλλαμβανόντων έντομα πτηνών εις τήν 
θέσιν αύτήν, ύπεράνω τής εισόδου προς τον νεκρικόν θάλαμον καί εις εικονο
λογικήν ένότητα προς τό θέμα τοΰ πτηνοΰ μέ τήν σταφυλήν, δηλοΐ σαφώς ότι 
συνιστα φορέα συμβολικοΰ νοήματος. 'Η λυχνία είναι δυνατόν νά ύπαινίσσσεται

1. L. Leschi, Etudes d’6pigraphie , d’archeologie et d’histoire africaines, Paris 
1957, 94 είκ. 1.

2. St. Gsell, Les monuments antiques de l’Algerie, II, Paris 1901, 258.
3. R. Egger, Forschungen in Salona, II, Wien 1926, 37.
4. Leonardi, Ampelos, 18 - 19.
5. Αύτ. είκ. 1.
6. Παραδείγματα: Leonardi 19 κέ. είκ. 3 καί 4 καί σ. 24 κέ. είκ. 7. Ρ. Testini, 

Archeologia cristiana, Roma - Parigi - Tournai - New York 1958, 394 είκ. 80 (έπι- 
γραφή Πασιφίλου). Πρβ. Walter KACH, Bildzeichen der Katakomben, Olten u. 
Freiburg im Brei. 1961, πίν. 11, 32 καί 81.

7. Leonardi, έ.ά. 30.
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τόσον την προχριστιανικήν δοξασίαν περί της υπερβατικής φωτεινής κατοι
κίας του νεκρού ή τής άφυπνίσεώς του έκ του θανάτου 1 όσον καί του φωτεινού 
τόπου τής ψυχής, παρά τον Θεόν, κατά τήν μεταθανάτιον ζωήν του χριστι
ανού1 2. Εντεύθεν δ’ ή παράστασις των εντόμων (ψυχών;), ιπταμένων παρά 
τό φως, ένδέχεται νά συμβολίζη τήν ενταξιν των ψυχών εις τον ουράνιον φω
τεινόν τόπον3. "Οτι διά του θέματος τούτου δεν άποδίδεται ρωπογραφική 
σκηνή — έντομα ιπτάμενα παρά τό φώς — συνάγεται έκ τής άναληθείας του- 
διότι είναι άπίστευτον νά παρηκολούθησάν ποτέ πτηνά συλλαμβάνοντα έν
τομα, ιπτάμενα πλησίον φωτεινής πηγής κατά τήν νύκτα καί νά ήθέλησαν νά 
παραστήσουν τήν σκηνήν έκείνην. Παρατίθενται, λοιπόν, εις μίαν άληθοφανεια- 
κήν ενότητα σύμβολα προς διατύπωσιν θρησκευτικής αλληγορίας. ’Αλλά περί 
του προκειμένου άπαιτεΐται ιδιαιτέρα ερευνά, ή οποία υπερβαίνει τον σκοπόν 
τής εδώ έπιχειρουμένης παρουσιάσεως τών άποτοιχισθεισών τοιχογραφιών.

'Ως προς τούς άνθοπλοκάμους υπενθυμίζω ότι, προσφοραί προς τούς νε
κρούς οί άνθοπλόκαμοι κατά τούς άρχαίους χρόνους 4 καί άπό τών αρχών τοϋ 
2ου μ.Χ. αί. θέμα σαρκοφάγων ώς σύμβολον τής νίκης τοϋ νεκρού κατά τοϋ 
θανάτου5, έπεβίωσεν ή άπόθεσίς των επί τών τάφων, ώς νεκρική συνήθεια, καί

1. Πρβ. Cumont, Lux Perpetua, 48 καί 49.
2. Ή έννοια περί τοΰ φωτεινού τόπου τών ψυχών τών όσίως τελειωθέντων πιστών 

περιέχεται εις τήν Ευχήν «‘Ο Θεός τών πνευμάτων καί πάσης σαρκός» τής νεκρικής άκο- 
λουθίας (Εύχολόγιον τό Μέγα, επιμελείς ΣΠΧΡ. ΖΕΡΒΟΪ, έν Βενετία 1851, 393. ’Εκ τοϋ 
κειμένου τοϋ παρά Jac. Goar, Εύχολόγιον sive rituale graecorum, Venetiis 1730, 424 
ή σχετική φράσις έχει έκπέσει- δεν λείπει έκ τής λατινικής μεταφράσεως. Άπαντα ήδη εις 
τήν έπιτάφιον έπιγραφήν τοΰ Άπα Πασινοΰ: Testini 409). Εις τήν επιγραφήν τοΰ Πεκτο- 
ρίου (στίχ. 8) διά τής φράσεως φώς τών θανόντων (Η. Leclercq, Diet. Arch. Chr. Lit. 
12, 3196 λήμμα Autun καί Testini 422) ύποδηλοΰται 6 Χριστός —ύπό τό νόημα δτι δ νε
κρός κατοικεί εις τον υπερβατικόν χώρον τής θεότητος. Πρβ. καί τήν διατύπωσιν κάτθανε 
και ζώει και δρα φάος αφθιτον όντως έξ επιγραφής Φλαβίας έν Ρώμη (Testini 525. Παρά 
Testini «δρα»). Άλλα παραδείγματα παρά Η. Leclercq, Diet. Arch. Chr. Lit. IX 2, 
2698 κέ. (λήμμα lumiere). Περί τοϋ συμβολισμοΰ τοΰ λύχνου: Dorothea Forstner, 
Die Welt der Symbole2, Innsbruck-Wien-Munchen 1967, 416 κ.έ.

3. Περί τοΰ έντόμου ψυχής ώς συμβόλου τής ψυχής νεκροΰ: Forstner, 318 κέ. Πρβ. 

G. Karo έν Daremberg - Saglio , Diet. Ant. Gr. et Rom. IV, 1, 747 - 748 (λήμμα 
psyche). Σχετικώς πρός τήν φωτοφιλίαν τής ψυχής, μεταφορικώς, έπί τή βάσει τοϋ βιο
λογικού κύκλου τοΰ έντόμου: ΚΛΗΜ. ΑΛΕΞ. Στρωμ. 5, 11 : Επειδή γυμνήν τής υλι
κής δοράς γενομένην τήν γνωστικήν ψυχήν, ανευ τής σωματικής φλυαρίας και τών παθών 
πάντων. . . άποδυσαμένην τάς σαρκικάς επιθυμίας, τφ φωτί καθιερωθήναι ανάγκη 
(STAHLIN 2, 371).

4. Cumont, Lux Perpetua, 44 κέ.
5. Εις άλεξανδρινήν σαρκοφάγον τοΰ τύπου τούτου παριστάνονται καί σταφυλαΐ έξηρ- 

τημέναι άνά μίαν έκ τών άνθοπλοκάμων (A. L. Schmitz έν Jahrb. d.d. arch. Inst. 45, 
1930, Anz. 507 είκ. 2).
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κατά τούς χριστιανικούς χρόνους1, παρά την έκ μέρους των πατέρων τής έκ- 
κλησίας άπαγόρευσιν αυτής· ύπενθυμίζω ακόμη ότι οί άνθοπλόκαμοι αποτε
λούν κοινότατον θέμα μεταξύ των τοιχογραφικών διακοσμήσεων των ρωμαϊ
κών κατακομβών.

'Η προηγηθεϊσα άνάλυσις περί τού ιδεολογικού περιεχομένου τής πρώτης 
περιόδου τού τοιχογραφικοΰ διακόσμου τού προκειμένου νεκρικού ύπογείου, 
εις την προς Δ. περιοχήν τού βορείου νεκροταφείου τής Κορίνθου, δεν άποδί- 
δει, λοιπόν, άλλο συμπέρασμα πλήν τού ότι αντιπροσωπεύεται έδώ έν άνεικο- 
νικόν, αύστηρόν, εΐκονογραφικόν σύστημα, δυνάμενον νά έχη προέλθει έκ περι
βάλλοντος τόσον διονυσιακού όσον καί χριστιανικού. Την ειδοποιόν διαφοράν με
ταξύ τών δύο τούτων θρησκευτικών βιωμάτων συνιστα πιθανώς τό θέμα τών 
πτηνών τών συλλαμβανόντων ψυχάς, αν πράγματι εΐκονίζωνται ψυχαί. ΓΤροσ- 
φέρεται πάντως διά τού προκειμένου εΐκονογραφικοΰ συνόλου μαρτυρία περί 
τής εσωτερικής ζωής τής Κορίνθου κατά τούς πρώτους χριστιανικούς χρόνους, 
μιας πόλεως μέ πληθυσμόν ποικίλης προελεύσεως καί κοινωνικής δομής, ΐδεο- 
λογικώς άνήσυχον καί εντός τής εκκλησίας του εύέξαπτον, ενθουσιαστικόν 
καί έπιρρεπή προς τον θρησκευτικόν συγκρητισμόν1 2.

5. Καί εις τάς τοιχογραφίας τής δευτέρας περιόδου — μέ τό άνθέμιον, τούς 
άνά τό πεδίον κατά την παράδοσιν τού τύπου τού «άσαρώτου οΐκου» διεσκορπι- 
σμένους κλάδους μέ καρπούς καί τά πτηνά, επάνω δέ, εις την κορυφήν τής καμά
ρας, τάς φυτικάς έλικας καί τον στέφανον (βλ. άνωτ. σ. 125) — συνεχίζεται 
ή άνεικονική γλώσσα έκφράσεως, αλλά τώρα μέ έν σύνολον θεματικών επανα
λήψεων (μοτίβων) ΐδεολογικώς ούδετέρων. Αί παραστάσεις πτηνών έν μέσω 
κλάδων μέ καρπούς είναι, πάντως, δυνατόν νά άλληγοροΰν καί ύπό χριστια
νικόν νόημα τάς ψυχάς έν τώ παραδείσω 3 4.

' Η έλαφρά μορφή τών φυτικών έλίκων ένθυμίζει τούς άνθοπλοκάμους τούς 
κοσμούντας τήν οροφήν τού άρχαιοτέρου μέ τον Καλόν Ποιμένα νεκρικού θαλά
μου τής Κατακόμβης τής Δομιτίλλης, χρονολογουμένου περί τά μέσα τού 3ου 
αΐ. μ.ΧΑ 'Ως διακοσμητικόν όμως σύνολον —- πλατεία ταινία, φυτικαί ελικες 
καί πτηνά — αί τοιχογραφίαι τής δευτέρας περιόδου τού κορινθιακού ύπογείου 
φαίνεται νά άντιστοιχοΰν όχι προς τό σύστημα άλλά προς τό πνεύμα τής δια-

1. Henri Leclercq, Diet. Arch. Chr. Lit. V 2, 1694 (λήμμα fleurs).
2. Πληροφορίαι : ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ I. ΚοΝΙΔΑΡΗ, ’Εκκλησιαστική 'Ιστορία τής Ελλάδος, 

Α', έν Άθήναις 1954-1960, 342 κέ., 387 κέ., 406 κέ., καί ΜΕΘΟΔΙΟΥ Γ. ΦΟΥΡΙΑ, 
Ιστορία τής άποστολικής εκκλησίας τής Κορίνθου, Άθήναι 1968, 98 κέ., ιδίως 122 κέ.

3. Περί τοϋ πτηνού ώς συμβόλου τής ανθρώπινης ψυχής Forstner 237 κέ. Περί τών 
καρπών καί άνθέων ώς είκόνος τοϋ παραδείσου Η. Leclercq, Diet. Arch. Chr. Lit. XIII 2, 
1583 κέ. (λήμμα paradis).

4. Joh. Wilpert, Die Malereien der romischen Katakomben, Freiburg i. B. 1905, 
πίν. 9. Περί τής χρονολογήσεως Wirth, Rom. Wandrnalerei, 176 κ.έ.
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κοσμήσεωςτοΰ άριστεροΰ άρκοσολίου, μέτόν Δανιήλ έν μέσω των Λεόντων, του 
sacellum 8 τής Κατακόμβης των «Ίορδανών», έν Ρώμη, των χρόνων τοϋ Μαξεν- 
τίου (309-312 μ.Χ. )1. ’Ιδιάζει εις τό κορινθιακόν υπόγειον τό άνθέμιον έν μέσω 
των κυματοειδών ελίκων, μάλιστα δ’ ή καλλιγραφική άπόδοσίς των (πίν. 139α). 
Μεταξύ των τοιχογραφιών τών ρωμαϊκών κατακομβών τό διακοσμητικόν τού
το θέμα άπαντα όχι μόνον σπανίως 1 2 άλλα καί άποδεδομένον μέ αδεξιότητα, 
σχεδόν έκφυλισμένον. Σπανία μεταξύ τών τοιχογραφιών τής Ρώμης είναι καί 
ή λεπτομέρεια ότι τα πτηνά είναι έζωγραφημένα νά ΐστανται έπί ταινίας, οίο- 
νεί υποτυπώδους κλάδου ή έδάφους, έκ μιας χρώσεως (πίν. 141 β, 143α κλπ.)' 
άπαντα εις τήν κατακόμβην τών γνωστικών τής Viale Manzoni, περί τό 240 
μ.Χ.3. Τών κορινθιακών τούτων τοιχογραφιών ή καλλιτεχνική μορφή, ζωγρα
φική (πτηνά) ή διαλελυμένη εις χρωματικάς κηλΐδας δι’ έπιθέσεως τών χρωμά
των (καρποί), πέρα όμως τής έντυπωσιοθηρικής τεχνοτροπίας, μέ τόνον δ’, 
άντιθέτως, έκφρασιοθηρίας εις τον συνδυασμόν τών χρωμάτων, οδηγεί προς τό 
τέλος τού 3ου αΐ. μ.Χ., προς τούς πρώτους χρόνους τής τετραρχίας. Είναι, ώς 
νομίζω, αυται τεχνοτροπικώς παράλληλοι προς τάς τοιχογραφίας τού θαλάμου 
6/Α τής Κατακόμβης τών 'Αγίων Πέτρου καί Μαρκελλίνου έν Ρώμη4.

"Ολαι αί ώς άνωτέρω τοιχογραφίαι — καί τού δρόμου καί τού θαλάμου Β— , 
άποτοιχισθεΐσαι, έκομίσθησαν προς περαιτέρω έπεξεργασίαν εις τό έν Άθή- 
ναις, παρά τώ Βυζαντινώ Μουσείω, Κεντρικόν Έργαστήριον Συντηρήσεως. 
Μετά τό πέρας τών σχετικών έργασιών θά καταστή δυνατόν νά γνωσθοΰν 
πληρέστερον τά θέματα τής γραπτής διακοσμήσεως τής πρώτης περιόδου 
τού θαλάμου Β.

6. Προς όλοκλήρωσιν τής περιγραφής τού ταφικοΰ υπογείου συμπλέγμα
τος, έκ τοϋ οποίου προήλθον αί άποτοιχισθεΐσαι τοιχογραφίαι, προσθέτω ότι ό 
θάλαμος Γ (βλ. άνωτ. σ. 123 είκ. 1), προσιτός τώρα έκ τοϋ Β, φαίνεται ότι 
άρχικώς ήτο άνεξάρτητος άπό τών Α καί Β καί προσιτός δι’ ιδιαιτέρας εισόδου 
εύρισκομένης κατά τό πέρας τής άνατολικής του πλευράς. Είναι διευθετημένος 
μέ άξονα άπό Α. προς Δ., ανήκει ώς ό θάλαμος Α εις τον τύπον τών «περιστερε- 
ώνων», άλλά περικλείει καί ένα λακκοειδή, έσκαμμένον έντός τοϋ δαπέδου του

1. J. De Wit, Spatrom. Bildnismalerei, 45, πίν. 36, 2. Πρβ. καί τάς διακοσμήσεις τής 
κατακόμβης τοϋ Αγίου Καλλίστου: Άρκοσολίου τής Madonna (Wilpert, πίν. 143,1) 
καί άρκοσολίου τής Brbivendola (αύτ. πίν. 143. 2), επίσης τής κατακόμβης τής Πρισκίλ- 
λης, κόγχης τών Uccelli (αύτ. πίν. 91).

2. Κατακόμβαι: Πέτρου καί Μαρκελλίνου (Wilpert, πίν. 60, 63,1 καί 233), Δομι- 
τίλλης τάφος τής Calendina (αύτ. πίν. 183,2).

3. Wirth, 177 πίν. 42. ’Αλλαχού παριστάνονται τά πτηνά έπί κλάδου ή έπί λωρίδος 
έδάφους, έκ τοϋ όποίου φύονται άνθη.

4. G. Matthiae, Pittura romana del medioevo, I, Roma 1966, 29 είκ. 10. Πρβ. 
τά De Wit 35 πίν. 26.
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τάφον, ώς ό θάλαμος Β, εδώ δμως προσανατολισμένον άπδ Α. προς Δ., φωτίζε
ται δέ διά μικροϋ φωταγωγού άνοιγομένου κατά τήν βορείαν μακράν πλευράν, 
παρά τήν βορειοδυτικήν του γωνίαν. Τό πέρας τής άνατολικής πλευράς τοϋ θα
λάμου Γ, δπου ή άρχική είσοδος, συνιστίχ κτιστός τοίχος, πιθανώς έν επαφή 
προς τό αρχικόν λαξευτόν τοίχωμα’ τέλος δέ μικρόν τετράπλευρον κενόν μετα
ξύ τοϋ προς Β. πέρατος τοϋ τοίχου τούτου καί τοϋ βορείου τοιχώματος τοϋ 
θαλάμου, προφανώς τό στόμιον αρχικής τίνος καθόδου, φέρεται νά έ'χη καλυφθή 
διά δύο οριζοντίων πωρίνων πλακών.

Εις μεταγενεστέραν περίοδον τοϋ θαλάμου Γ ή καί εις προχωρημένου στά- 
διον τής κατασκευής του, άφοΰ άφήρεσαν τό μεταξύ τούτου καί τοϋ θαλάμου 
Β λεπτόν έκ τοϋ μαλακού βράχου συνιστάμενον τοίχωμα, έπί τοϋ οποίου ήδρά- 
ζετο ήδη τό προς Α. σκέλος τής καμάρας τοϋ θαλάμου Β (βλ. άνωτ. σ. 125 καί 
πίν. 143β), έτοποθέτησαν, δίκην διατοιχίσματος, δύο παχείας πωρίνας άκατερ- 
γάστους πλάκας, άφεθείσης μεταξύ τούτων διόδου επικοινωνίας, άπό τοϋ ένός 
χώρου προς τον άλλον, πλάτους 0.62 μ. Πιθανώς ή καθαίρεσις τοϋ έκ φυσικού 
βράχου άρχικοΰ τοιχώματος έπραγματοποιήθη ευθύς ώς κατά τήν διόρυξιν τοϋ 
θαλάμου Γ συνήντησαν τήν κτιστήν καμάραν. Μετά τήν συνένωσιν τών θαλά
μων Γ καί Β κατήργησαν, ώς φαίνεται, τήν αρχικήν κάθοδον προς τον θάλα
μον Γ, έκλεισαν δηλαδή αύτήν διά τών ώς άνωτέρω οριζοντίων πλακών, άφοΰ 
προς στήριξιν τούτων έκτισαν τον κατά τό ανατολικόν πέρας τοϋ θαλάμου Γ 
τοίχον- καί τέλος, χάριν φωτισμού, διήνοιξαν φωταγωγόν εις τήν αύτήν ευθείαν 
προς τον πρώτον (πίν. 144α άριστερά καί 144β). Ό θάλαμος Γ φαίνεται, λοι
πόν, δτι είναι όψιμώτερος τής δευτέρας περιόδου τοϋ θαλάμου Β, δτι δηλαδή 
διεσκάφη μετά τήν κατασκευήν τής κτιστής καμάρας τούτου. Τά τοιχώματα 
δμως, άκόμη καί αί μικραί κόγχαι τοϋ θαλάμου Γ, παρέμειναν έξ ολοκλήρου 
άνευ έπικονιάσεως’ δεν παρατηρεϊται κονίαμα ούτε καί εις τάς θέσεις επαφής 
τών παρενθέτων πωρίνων πλακών, θέσεις προστατευμένας άπό φθορών’ ένδει- 
ξις περί τοϋ δτι ό θάλαμος οδτος παρέμεινεν ατελής.

Οΰτω άπηρτίσθη Ιν ένιαΐον νεκρικόν υπόγειον έκ τριών θαλάμων μέ μίαν 
είσοδον, τήν προς τόν θάλαμον Α, μία υποτυπώδης κατακόμβη.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΛΑΣ
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α. Κόρινθος, Μύλος του Χελιώτη. Τοιχογραφία τού τυμπάνου 
ύπεράνω τής εισόδου.

β. Κόρινθος, Μύλος του Χελιώτη. Εξωτερική οψις τής καμάρας του θαλάμου Β καί — 
δεξιά — ό δρόμος του θαλάμου Α (άπό Β.).
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β. Κόρινθος, Μύλος τού Χελιώτη, υπόγειος θάλαμος Β. Τοιχογραφία της δυτικής — 
μακράς — πλευράς, άνω τής διαχωριστικής ταινίας. Κλάδοι μέ καρπούς, πτηνά καί 

έλικες τού άνθεμίου (άριστερά).

α. Κόρινθος, Μύλος τού Χελιώτη, υπόγειος θάλαμος Β. Τοιχογραφία τής δυτικής — 
μακράς — πλευράς, άνω τής διαχωριστικής ταινίας. Ανθέμιον έν μέσίρ έλίκων.
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α. Κόρινθος, Μύλος του Χελιώτη, υπόγειος θάλαμος Β. Τοιχογραφία της άνατολικής 
— μακράς — πλευράς. Κλάδος μέ καρπούς καί πτηνά.

β. Κόρινθος, Μύλος του Χελιώτη, υπόγειος θάλαμος Β. Τοιχογραφία τής Καμάρας. 
Έλισσόμεναι έλικες καί στέφανος (άπό Ν.).
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α. Κόρινθος, Μύλος τοϋ Χελιώτη, υπόγειος θάλαμος Β. Τοιχογραφία δυτικής — μακράς 
πλευράς. Τριγωνικόν διάχωρον. Λεπτομέρεια.

β. Κόρινθος, Μύλος τοϋ Χελιώτη. υπόγειος θάλαμος Β. Τοιχογραφία της δυτικής — μα- 
κρας — πλευράς, κάτω τής διαχωριστικής ταινίας. Πέδιλα.
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