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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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δλον αύτοΰ μήκος θά ήτο περίπου 12 μέτρων, τό δέ πλάτος 
3’ ή διακόσμησις είναι κατά τό πλεΐστον γεωμετρική, άπο- 
^ελουμένη έξ ώραίου πολύχρωμου πλοχμοΟ είς τό έν έπίμη- 
κες διαμέρισμα καί έκ τετραγώνων καί ρόμβων είς τό άλλο 
σωζόμενον τετραγωνικόν, τό καί μεσαΐον μέρος τοΰ σχεδίου, 
τοΰ όποίου ελλείπει νΟν καταστραφέν έξ όλο κλήρου σχεδόν 
έκ τής διαβρώσεως τής θαλάσσης τό άλλο έπίμηκες μέρος 
τό άντιστοιχοϋν είς τό πρώτον. Ή κεντρική αΰτη διακό- 
σμησις πλαισιοΰται κατά τάς μακράς πλευράς ύπό ωραίας 
περιπλοκάδος κισσού, κατά δέ τήν σφζομένην στενήν πλευ
ράν πρός δυσμάς Ιχει μεγαλειτέραν περιπλοκάδα μετ’ άνα- 
λόγως μεγαλητέρων φύλλων καί συμμετρικώς αντιμέτωπα 
καθήμενα δύο παγώνια εκατέρωθεν σψζομένου έν μέρει κρα- 
τήρος. Παρά τήν κανονικότητα τοΰ σχεδίου καί τήν δεξιότητα 
τής έκτελέσεως, τήν δλην έντύπωσιν τοΰ ψηφιδωτού τούτόυ 
τάπητος καθιστά εξαιρετικήν ή άπαλότης των χρωμάτων, 
τών όποιων κανέν ούδέ έν ζωηρόν, ούδέ ή γειτνίασις πρός 
άλληλα άκαλαίσθητος καί ένοχλητική. ’Ανοικτόν κίτρινον καί 
λευκόφαιον καί (όόδινον καί υποκύανον καί μέλαν καί ώχρό- 
λευκον συνδυάζονται μετά λεπτότητος αίσθήματος χρωματι- 
κοΰ ούχΐ κοινοΰ είς μίαν συνολικήν συμφωνίαν άδιατάρακτον 
’Αλλά τήν πολυτέλειαν τοΰ οικοδομήματος μαρτυροΰσι καί 
τά λείψανα τής διά πολυχρώμων μαρμάρων έπιστρώσεως 
άλλων διαμερισμάτων ώς καί τής έν μέρει ώσαύτως διασωθεί- 
σης όρθομαρμαρώσεως (τών τοίχων), άμφοτέρων πλουσίων καί 
είς σχέδια καί είς ύλικόν. Έκ κινητών τινων εδρημάτων κα*· 
έκ τοΰ τρόπου τής οίκοδομίας, φαίνεται, δτι τό άποκαλυφθέν 
οικοδόμημα άνήκει είς τούς χρόνους τής 'Ρωμαιοκρατουμέ- 
νης Ελλάδος, δτε ό εύπορος Κλαζομένιος ό δούς είς αύτό 
τήν σφζομένην αύτοΰ σήμερον μορφήν, έπωφελήθη καί παλαιο- 
τερα έπΐ τοΰ αύτοΰ τόπου οικοδομήματα, τών όποιων μέρος 
έπεσκεύασε δι’ έπιχώσεως καί γομώσεως είς ισχυρόν κατά τής 
διαβρωτικής δυνάμεως τών κυμάτων προτείχισμα.

ϊελευταΐον αναφέρω τό έπΐ τοΰ Β Α. λόφου τής νήσου έργον(

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:28:04 EEST - 18.237.180.167


