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ένθάρρυνσιν, άπεκάλυψεν είς μήκος έκατόν πεντήκοντα περί - 
που μέτρων ώραίαν πλακόστρωτον δδόν, σφζουσαν κατά τδ 
πλεΐστον τήν στερεάν αύτής πλακοστρωσίαν μετά ωραίων λαξευ
τών ρείθρων κατά τδ έτερον αύτής κράσπεδον καί πλειόνων 
παροδίων οίκιών έν λειψάνοις κατά τήν δυτικήν αύτής πλευράν. 
Ή έπίχωσις είναι ενιαχού ύψους 3,60, έν ω αλλαχού τδ έπί- 
πεδον τής δδοΰ εύρέθη πλησιέστατα πρδς τήν σημερινήν έπι- 
φάνειαν τοΟ εδάφους, έκεϊ ένθα ούδείς ύπώπτευε τήν ύπαρξιν 
αύτής. * \ ξιον προσοχής είναι, 8τι έν τινι σημείψ ή έργασία 
άπεκάλυψε καί διχασμδν τής δδοΰ, δστις σαφώς δεικνύει δτι 
είμεθα έν μέση πόλει καί θέλει πολύ βοηθήσει είς τήν κατά 
τήν δευτέραν περίοδον πρόοδον τής έρεύνης. Τδ πλάτος τής 
δδοΰ, δπως έκ τινων σημείων άσφαλώς συνάγεται, δεν ύπερέ· 
βαίνε τά τέσσαρα μέτρα, ή δλη δέ αύτής δψις άναμιμνήσκει 
τήν δδοποιίαν άλλης γνωστοτάτης Μικρασιατικής πόλεως, τής 
Πριήνης, ή δποία διέσωσεν ήμιν άρτιον σχεδόν τδ σχέδιον 
Ελληνικής πόλεως τών μετ’ Αλέξανδρον χρόνων. Είς τούς 
ύστέρους δέ ακριβώς έκείνους χρόνους φαίνεται δτι άνήκει καί 
ή δδδς τών Κλαζομενών. ΟύχΙ δέ άσήμαντος χρονολογική έν- 
δειξις είναι, έκτδς τών δστράκων Ελληνιστικών άγγείων καί 
νομισμάτων τών αύτών χρόνων, καί λαμπρόν όντως ψηφιδω
τόν, τδ όποιον άκέραιον άπεκαλύφθη έντός διαμερίσματος μιας 
τών παρόδιων οικιών. Καί τδ σχέδιον καί ή συμμετρία καί 
ή έκλογή τών χρωμάτων καί ή κανονικότης τής έκτελέσεως 
άποτελοΰσι διά τδ ψηφιδωτόν χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα 
καί γνωρίσματα τής περιόδου έκείνης τής Ελληνικής τέχνης, 
τά όποια άξίως έξηκολούθησαν νά διαδίδωσιν έπειτα οί 'Ρω
μαίοι. Εντός στεφάνου πολύχρωμου παρίσταται ή ’Αμφι
τρίτη καθημένη έπί ίπποκάμπου, ζωηρώς καλπάζοντος πρδς 
άριστερά καί έλίσσοντος είς διπλοΰν κύκλον τήν σφριγώσαν 
ούράν του- ή θεά φέρει σκήπτρον, δ δέ πέπλος αύτής κολποΰ- 
ται ύπέρ τήν κεφαλήν σχηματίζων οίονεί πλαίσιον αύτής. Ό 
στέφανος είναι έγγεγραμμένος έντδ; τετραγώνου, κατά τάς γω
νίας τοΰ δποίου παρίστανται πετάμενα τέσσαρα θαλάσσια πιθα·
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νώτατα πτηνά, λευκά μετ’ έρυθρών των ποδών καί τοΰ ράμφους.
Περί τ6 τετράγωνον τοΰτο είναι άλλη ζώνη μετά γρυπών 

καί άνθεμίων καί έπειτα άλλη μία έχουσα συνεχή σπειροειδή 
μαίανδρον, δστις πλαισιώνει τήν δλην παράστασιν. Πρός τδ 
μέρος της θύρας, της δποίας σφζεται καλώς τό μαρμάρινον 
κατώφλιον, όπάρχει προσκεκολλημένη αύτοτελής παράστασις 
νεαράς κόρης φερούσης πτέρυγας ψυχής, ήτοι της Ψυχής, 
προσπαθούσης νά άμυνθή κατά τοΰ έκ δεξιών θέλοντος νά 
κεντήση αύτήν διά δόρατος ’Έρωτος. Τό σύνολον περιέχεται 
ύπό πλατέος λευκοΟ πλαισίου, ή δέ δλη ψηφιδωτή έπιφά- 
νεια έχει έκτασιν 20 περίπου τ. μ.

Περαιτέρω έπΐ της αυτής πλευράς τής όδοΰ άπεκαλύφθη 
διαμέρισμα άλλης οικίας είς βάθος 3,60 άπό τής σημερινής 
έπιφανείας τοΰ έδάφους, έχον καί αυτό ψηφιδωτόν δάπεδον 
μετά γεωμετρικής διακοσμήσεως πολυχρώμου, άλλ' οόχί τής 
τελειότητος τοΰ πρώτου ψηφιδωτού.

Καταλείπομεν τήν σημαντικήν ταύτην άποκάλυψιν τής 
άνασκαφής τών Κλαζομενών, διά νά μεταβώμεν είς τήν άνα- 
τολικήν άκτήν τής νήσου, δπου ήδη πρό 2 Ιτών είχον παρα 
τηρήσει ίχνη κτισμάτων καί ψηφιδωτοΰ, τό όποιον είχε κατά 
μέγα μέρος διαβρώσει ή θάλασσα. Ή έργασία δεν όπήρξε 
καί ένταΰθα άτυχης, άλλ’ άπεκάλυψε μέγα οικοδόμημα μήκους 
μέν 50 περίπου μέτρων, πλάτους δέ 20 μ., έχοντος τήν 
είσοδον έκ δυσμών, άνά μίαν δέ μεγάλην κόγχην κατά τε 
τάς μικράς πλευράς καί τήν άπέναντι τής εισόδου στενήν. 
Ή φύσις τοΰ οικοδομήματος δέν είναι δυνατόν άκόμη νά καθο- 
ρισθή, φαίνεται δ’ δμως τοΰτο μάλλον ίδιωτικοΰ ή δημοσίου 
χαρακτήρος. Παρ’ δλην τήν φθοράν τήν όποίαν έχει ύποστή 
διά τών αιώνων, τά περισωθέντα λείψανα είναι έπαρκεΐς μάρ
τυρες τής παρελθούσης πολυτελείας. Τό ψηφιδωτόν δάπεδον, 
τό όποιον καταλαμβάνει στενήν λωρίδα διαμερίσματος βλέ- 
ποντος πρός τήν θάλασσαν καί τήν άπέναντι γραφικωτάτην 
άκτήν, έχει καί τοΰτο ύποστή ίκανήν φθοράν, διεσώθη δμως 
όατοΰ μέρος έπαρκοΰν πρός άναπαράστασιν τοΰ συνόλου. Τό
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