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Ψ Η Φ Ι Δ Q Τ Ο Ν Ε Ν Σ Π Α Ρ Τ Ηι 

Έν τφ κήπCΡ της έν Μαγούλ<t της Σπάρτης οίκίας τού κ. Νικολάου Ψυχο
γυιού εύρέθη κατα Σεπτέμοριον τού 1915 ψηφιδωτόν, τού όποίου παρέχω 
ένταύθα βραχεϊαν περιγραφην καΙ πρόχειρον απεικόν ισιν κατα σημειώσεις και 

φωτογραφίας ληφθείσας έν πρoσφάτCΡ έν ΣπάΡΤΏ διαμον'Ώ μου. 
Το ψηφιδωτον εχει σχημα περίπου τετράγωνον διαστάσεων μ. 7 χ 6.50. 

ΕΙκ. 1. Ψηφιδωτόν εν :Σπάρτrι. 

Αί ψηφίδες είναι ευμεγέθεις, μέχρι 0.03 μεγίστης διαμέτρου, τα δε χρώ
ματα αυτων λευκόν, έρυθρόν, έρυθρόφαιον και πράσινον. Αί παραστάσεις είναι 

κατα ζώνας διατεταγμέναι περι τετράγωνον κεντρικην είκόνα. 
Έν τφ μέσCΡ τού δλου ψηφιδωτΟύ έντος τετραγώνου (1.0G5 χ 1.065) πλαι

σιουμένου ύπσ ζώνης μαιάνδρου (πλάτους 0.23) έρυθρ οφαίου έπΙ. λευΚΟύ, εδα-
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φος πράσ ινον βαθυ και εν αυτφ Τρίτων Ι ευκός, αντωπος το σώμα, βλέπων δε 

κατα 3/.ι προς δεξ ιά, μετα δ ιπλης ουρας έκατέρωθεν ανελισσο μένης, ανέχει ύπερ 

την κεφαλην δ ι' άμφοτέρων τών χειρο)ν κώπην ερυθράν. Ή κόμη, καΙ αυτη 

λευκή , πα~ίσταται φρίσσουσα δ ι' όφεωδών βοστρύχων. Οί όφΘαλμοΙ είναι πρά

σ ινοι εν τφ συνόλφ δια μ ιας μόνης δεδηλωμένοι ψηφίδ ος, τα δε χείλη ερυθρά . 

Αί Οη λαΙ τών μαστών είναι ώσαύτως ερυθρα ί, γραμμαΙ δε ερυθρόφαιοι χωρ ί

ζουσ ι μαστους καΙ κο ιλίαν μέχρι της οσφύος. Πτερύγια, ημισυ ερυθρον καΙ 

η μισυ ερυΟρόφα ιον, χωρ ιζόμενα δ ια λευκης γραμμης, περΙ τους γλουτους και 

έμπροσθεν. Ή Όλη ε ίκων άδρα καΙ χαρακτηριστικη ανευ περ ιτέχνου λεπτολογ ίας. 

ΠερΙ το τετράγωνον τοϋ Τρ ίτωνος εχο μεν τέσσαρας κεχωρισμένας παρα

στάσε ις κατα ζώνας. 

Ύ πο τον Τρίτωνα δύο λευκοΙ θαλάσσιο ι ταϋρο ι αντιμέτωποι αλλήλοις, 

έκατέρωΟεν δε αυτών καΙ εν τη αυτη κατευθύνσει δύο ζωηρώς καλπάζοντες 

ίππόκαμποι. 

εξια τοϋ τετραγώνου τοϋ Τρίτωνος σκιρτώσ ιν αντιμέτωπο ι θαλάσσιος 

γρυψ καΙ θαλασσ ία α'ίξ λευκοί. 

'Εν τη ζόη'Ό άριστερα δύο δελφίνες αντιμέτωποι έκατέρωθεν κοσμήματος. 

Ή ανωθεν τοϋ Τρίτωνος ζώνη εχει εν τφ μέσφ δύο θαλασσ ίους τρ6.γους 

-άντιμετώπους άλ! ήλο ις, έκατέρωθεν δ' αυτών όμορρόπως σκιρτώντας δεξιόθεν 

μεν θαλάσσιον γρϋπα, αρ ιστερόθεν δε ίππό1<αμπον πάντα λευκα εν ερυθροφαίφ 

εδάφει, εχοντα δε τους όφθαλμους ερυθρούς. 

Κατα ταϋτα απασα ή περι το τετράγωνον τοϋ Τρίτωνος διακόσμησ ις εκτος 

τών δελφ ίνων περιλαμβάνει μόνον θαλάσσια τέρατα. Ή είς τέσσαρα μέρη δ ΙΌ

ρη μένη ζωφόρος αύτη πλαισιοϋται ύπο ζώνης, πλάτους 0.25, φερούσΌς εν λευκφ 
εδάφει ευουν καΙ εσχη ματοποιημένον κλάδον κισσοϋ εξ ο-δ κατα συμμετρικας 

αποστάσε ις εκφύονται άνα τρία φύλλα όμορρόπως καΙ εν μ ικρ ιΖ. απ ' άλλήλων 

αποκλίσε ι . Ό κορμος είναι ερυθρόφαιος, τα δε φύλλα πράσ ινα. Μετα ταϋτα 

ύπάρχε ι το τρ ίτον τετραγωνικον δ ιακοσμητικον πεδίον, και τοϋτο χωριστας φέρον 

παραστάσεις καθ ' έκάστην πλευραν τοϋ τετραγώνου καΙ προς τα εξω βλεπού

σας. Πλάτος της ζώνης ταύτης είναι Ο. 2 μ. ΤΟ έδαφος τών είκόνων ερυθρό

φαιον, αυταΙ δε λευκα ί. 

'1Ι κάτωθεν τοϋ Τρ ίτωνος παράστασις εχει εν τφ μέσ φ μέγαν πλατύστο

μον αμφορέα, τοϋ όποίου αί κατα την κοιλίαν ραβδώσε ις δηλοϋνται δια της 

εναλλαγης λευκών καΙ ερυθρών κατακορύφων ταινιών, αίτινες άπολήγουσι κάτω 

είς όξυ καΙ συγκλίνουσ ιν αλλήλα ις, προοπτικώς δηλοϋσαι τον Ογκον. Ό λαιμος 

ερυθρΌς μετα λευκοϋ πλαισίου, κατα δε τας άρμογας τών λαβών δισκία την 

απο μεταλλίνων προτύπων μίμησιν δεικνύοντα. 'Όπισθεν τοϋ κρατηρος διακρί-
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νονται δύο χιαστι διατεθειμένοι πράσινοι θύρσοι, συνδεόμενοι δι' ερυθρας στε

νης ταινίας ης τα ακρα κρατούσι, πιΟανώτερον δε ελκουσι, δύο έκατέρωθεν τού 

κρατηρος ίστάμενοι σάτυροι, φέροντες καλαύροπα, ό μεν δεξιος έρυθρον έν τΏ 

·αριστερq και επι τοϋ αριστερού ωμου στηριζόμενον, ό δε απέναντι πράσινον 

τανάπαλιν. τα σώματα και αί κεφαλαι είναι δλα λευκά, εικονιζόμενα άδρομε

ρως κατα περίγραμμα ανευ έσωτερικων λεπτομερειων, ούδε διακρινομένης δι' 

αλλου χρώματος της κόμης η τού σφηνοειδοϋς πώγωνος είμ11 μόνον των όφθαλμων. 

εξια τοϋ μεσαίου συμπλέγματος Σάτυρος βαίνων προς δεξιά, εχων δε εν 

τϋ δεξιq. πράσινον θύρσον, 0'0 ό κόρυμ60ς δηλοϋται δι' εξ ψηφίδων (μιας έν 

κέντρφ, πέντε δε κύκλφ περΙ αυτήν) . Προτείνει την άριστεραν χεϊρα, έν ύ κρα

τεί βρόχον έρυθρόν, δι' 0-0 ζητεί πιθανως να περι6άλτι τον αντίπαλον. Είναι 

έζωσμένος περΙ την γλουταίαν χώραν ζώνην έρυθράν, άπο δε τοϋ λαιμοϋ άνε

μοϋται έρυθρον χλαμύδιον. 'Εναντίον αύτοϋ έφορμq Κένταυρος πράσινον εχων 

χλαμύδιον απο τοϋ λαιμοϋ ανεμούμενον, εν δε τΏ προτεταμέντι δεξιq ρά6δον, 

εν ti έναλλάσσονται λευκαι και έρυθραι ψηφίδες προς δήλωσιν 'ίσως κόμοων 

τού ξ·ύλου. Ύπο τΟ'υς πόδας τοϋ Κενταύρου ανατετραμμένος όξυπύθμενος ά.μφο

ρεύς. Άριστερα τού μεσαίου συμπλέγματος έπαναλαμ6άνεται ή αύτη Κενταύ

ρου καΙ Σατύρου σκηνη κατα συμμετρικην προς την πρώτην αντιστροφήν. 

Ί-Ι δεξια τοϋ τετραγώνου ζώνη περιλαμ6άνει δύο συμπλέγματα, έλλείπει 

δε κατα το αριστερον αύτης ακρον ίκανον μέρος τού ψηφιδωτού. 

Άριστερα παρ ίσταται Σάτυρος γυμνός, 0-0 έκ τού νώτου έκκύπτει μικρα 

ούρά, όρχούμενος προς αριστερά. 'Όπισθεν αύτοϋ ίππευς προς αρ ιστερά, α"έ

χων δια της δεξιας τον ερυθρον χαλινον τού 'ίππου, έν δ ε τΏ αριστερQ. φέρων 

κλάδον πράσινον ά.πολήγοντα εις δίκρανον. 

'Όπισθεν τού ίππέως εν τcρ δεξιCΡ συμπλέγματι της ζώνης 'ίσταται ανήρ (;) 

η Σάτυρος γυμνος προς δεξιά, 0-0 δεν είναι σαφης ή δρασις. Κάτω εν τCΡ εδά

φει κατάκειται καλαϋροψ. Άπέναντι 'ίσταται αντιμέτωπος αλλος ανηρ η Σάτυ

ρος τείνων πρόσω τας χεϊρας ώσει εις πάλην τινα προκαλων. 'Όπισθεν κλείει 

την παράστασιν κλάδος κισσού όρθός. Εις τον κλάδον τοϋτον ϊσως ήντεστοίχει 

αριστερα αλλος άπολεσθεις μετ α τοϋ αφανισθέντος τεμαχίου τοϋ ψηφιδωτοϋ. 

'Εν τΏ αριστερq ζώντι τοϋ τετραγώνου παρίσταται έν τCΡ μέσφ γελωτο

ποιός τις προς άριστερα άνάσιμος την ρίνα καΙ οπισθεν εκ της κεφαλης εχων 

εκφυομένους δύο βραχείς βοστρύχους, αναρρίπτων δε ύπτίαν την κεφαλην ώσεΙ 

έκ μέθης. Φέρει έπΙ τού άριστερού ωμου όριζοντίως πράσινον θύρσον, έφ' 0-0 

στηρίζει την άριστεράν, . προτείνει δε κατα παράλληλον σχεδον κατεύθυνσιν την 

δεξιάν, ης παρίστανται οί δάκτυλοι προτεταμένοι κατα τομήν. Μεταξυ των ποδων 

ύπάρχει μικρα έρυθρα άσπΙς εχουσα ώς έπίσημον άστέρα λευκον εξ έπτα άκτί-
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νων. 'Όπισθεν έν τ4) έδάφει στέφανος έρυθρος μετα λευκων ανθέων τρ ιφύλ

λων. Έκατέρωθεν τού γελωτοποιΟύ σατύρου ίππευς προς αύτον βαίνων. 

Έν τη ανω ζώνη τού τετραγώνου δύο τράγοι αντιμέτωπο ι , ~κατέρωθεν 

ύψηλού λυχνούχου σκιρτωντες. 

Άρ ιστερα σύμπλεγμα ανδρος άρμωντος δεξια προς πτηνον γρυπόμορφον• 
ού προσπαθεί να συλλάοη την κεφαλην δια της έν τΌ αρ ιστερg έρυθρας στεφάνης. 

Δεξια ομο ιον σύμπλεγμα γρυπος άρμωντος προς αρ ιστερα καΙ ανδρος άντε

φορμωντος έπ' αύτον καΙ άρπάσαντος ηδη δια της αριστερας τον άριστερον 

πόδα τού πτηνού, απειλΟύντος δε δια τού έν τΌ δεξιg ακοντίου. 

'Εν τφ έΑάφει ύπο τον γρύπα κατάκειται δ~ς, αύτη μεν λευκή, την δε 

φλόγα έρυθραν εχουσα. 

Το τετράγωνον πλα ισιοί ζώνη κοσμήματος συνεχούς σπείρας πλάτους 
υ.2Ό5 - O.2~6. 

ΠερΙ το κόσμημα τούτο άκολουθεί άκόσμητος λευκη ζώνη έκ μεγάλων 

ψηφίδων εχουσα πλάτος 0.5fι, αποκεκαλυμμένη δε μόνον προς Άνατολας καΙ 

Βορραν. Κατα την ανατολικι]ν πλευραν είναι άρατη τεΙ ευτα ία τις πιθανως ζώνη 

cx μικκύλων ό.π:τοπλίνΟων (0.07 χ 0.02 περίπου) κατεσκευασμένη καΙ κλείουσα 
το ολον ψηφοθέτημα. 

"Αν το δάπεδον τούτο είναι μονηρες η αν είναι μέρος λιθοστρώτου δια

κοσμήσεως μεγάλου οίκοδομήματος έκ πλειόνων τοιούτων διαμερ ισμάτων απο

τελουμένου, δύναται να δείξη σκαφικη ερευνα τού πέριξ χώρου. 

Παρ' ολην την άπλότητα της τεχνικης έκτελέσεως τού ψηφιδωτΟύ, είναι 
άξία προσοχης ή άδρότης της έκφράσεως και ή ζωηρότης της εΙκόνος ιΊτις μετα 

της λιτότητος τού χρωματικού πλούτου άναμιμνήσκει την αφέι ειαν των κλασ
σικων άγγειογράφων. 

τα παρ ιστάμενα αντα έκ τού κ6σμου των μυΟολογικων τεράτων το πλεί

στον είλημμένα είναι έν μεν τΌ περΙ τον Τρ ίτωνα ζώνη έκ τού βασιλείου της 
θαλάσσης, περιέχοντα δε σχεδον πάντας τσυς έκ θαλασσίων καΙ έπιγείων αντων 

μιγά.δας, έν δε τΏ έξωτεΡικΌ ζώνη έκ των έπιγείων μυθολογου μ ένων τεράτων 

των κυριωτάτων, σατύρων καΙ κενταύρων, ϊσως συμφυρομένων μετ' ανΟρώπων. 

Έκ των παραστάσεων το περι τον κρατηρα της έξωτερικη ς ζιδνης σύμ
πλεγμα φαίνεται οτι παριστg παιδιαν συγγενη προς την ύπο το ανομα σκα
πέρδα γνωστην :παρα τοίς αρχα ίοις παιδιάν. Ό Πολυδεύκης ΙΧ 116 λέγε ι : ή 

δε σκαπέρδα, δοκον έν μέσφ τρυπήσαντες καταπηΥνύουσι' b Lα δε τού τρυπή
ματος διείρται σχοινίον, ού έκατέρωΟεν εΙς έκδέδεται, ού προς την δοκον βλέ

πων αlλ' άπεστραμμένος ό δε τον ετερον προς βίαν έλκύσας ώς τα νωτα αύτοϋ 
τίj δοκφ προσαγαγείν νικαν ούτος δοκεί' και τουτο σκαπέρδαν ελκειν λέγουσ ιν-
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-εσθ' οτε μέντοι καΙ τα νώτά τινες προσθέντες αλλήλοις ανθέλκουσιν ένι δεσμφ 

δεθέντες. 'Όμοια παραδίδει καΙ ό Εύστάθιος εν ΠαρεκΟ. εις 'Ιλιάδ. χνπ 'στ. 

3 9 (σελ. 1111,22) ό δε 'Η.σύχιος προς τοίς αλλοις στι σκαπέρδα έν τοϊς Διο 

νυσίοις αγομένη κΙ π, 

Ή εν τφ ψηφιδωτφ παράστασις αρα είναί τις παιδια μεταξυ σκαπέρδας 

και διελκυστίνδας. 'Ομοίαν δέ τινα παράστασιν περιγράφει ό Kranse Gymna

stik ιι . Agonistik Ι σελ. 323 ση μ, 3 εκ σφραγ ι δολίθου (πίν, νι είκ. 1, α) δημο

σιευθέντος εν τΌ Galel"ie cle Florence γο1. ιν 1ivr, 40,2. ύο εφηοοι ελκουσι 

προς έαυτούς δι' αμφοτέρων τών χειρών κρατούντες, βραχείας ράΒδους συνδε

δεμένας αλλήλαις δια σχοινίου . ('Ο Ronlez πρώτος ήρμήνευσεν ώς εις τοιαύτα 

παίγνια άναφερόμενα και τα επι άγγείων ύπο εφήΒων κα. κρατούμενα λωρία. 

Ν Αλλοι πιθανώς ά'ναφέρουσι ταύτα είς τους ίμάντας των πυκτών Gaιτliner Greek 

athletic sports and festival s 405. ΤΟ βέοαιον είναι στι τα λωρία ταύτα εϊναι 

δυνάμει παν εις σ,τι εσκόπει ό κάτοχος αύτών να χρησιμοποιήσυ! ενθα δεν είναι 

εμφανες στι περΙ παρασκευης προς πάλην πρόκειται). 

'Αλλ' εντελώς όμοίαν προς την εν Σπάρτη παράστασιν δεν ήδυνήθην να 

ευρω αλλην. Τα έκατέρωθεν τού κεντρικού τούτου παιγνίου συμπλέγματα παρ ι

στά.νουσι σκηνην θηρευτικήν, εν Ό ό μεν κένταυρος είναι το θήραμα, ό δε σάτυ

. ρος ό κυνηγός. 'Ο σάτυρος κρατεί βράχον, τον όποίον προσπαθεί να ρίΨη περι 

τον τράχηλον τού Κενταύρου, δπως εν άρχαίαις παραστάσεσι θήρας οί κυνη

γοΙ προσπαθούσι να συλλά6ωσι θηράματα. Είναι ό laql1ens, (ό βρόχος) τών 

'Ρωμαίων, ό la so τών νεωτέρων 'Ιταλών (ΒΙίί111ner Romi che Privataltert. 

520 κέ.). "Αν είναι όρθ11 ή είκασία τού Petersen J alιrb. 1 96, 207 προκειμέ

νου περΙ της εν Πετρουπόλει κύλι.κος ' (Ηart,νίg ΜeίsteΓ. chalen T af. LXI), εφ' 

ης δύο νεανίαι 'ίστανται άπέναντι άλλήλων κρατούντες έκάτερος σχοινίον, ύπηρχε 

.καΙ μεταξυ τών ανθρώπων ή παιδια αϋτη, κυνηγητον και σύλληψις δια τού βρό

χου, Έπι τού κρατηρος τού Κλιτίου και Έργοτίμου εχομεν παρομοίαν παρά

στασιν θήρας γερανών ύπο νάνων πυγμαίων, ενΟα άν'τι βρόχου οί νάνοι μετα
χειρίζονται βραχυν και αύροπα , Fnrt\\'iingler - R eic111101d Griech. Vasenιna1. 

Text. Taf. Π, 

Σημειωτέον στι όμοίως προσπαθεί να έρμηνεύσl1 ό Petersen και το γνΟ)

στον εκ nbiaco αγαλμα, το όποίον αλλοι αλλως ήρμήνευσαν, τελευταίον δ' ό 

Brizio Ansonia Ι 1906 ώς Νιοοίδην' πρΟλ. Bnlle Der schone Mensc11 2 (1912) 

.σελ. 676. 
ΜεΘ ' σσα ανωτέρω είπον νομίζω στι οα ήδύνατό τις ανευ πολλού δισταγ

μού να θεωρήσυ το 'ψηφιδωτον ώς άνηκον εις Έλληνικους άκόμη χρόνους 11 
είς τους πρώτους 'Ρω μα'ίκούς , τους ύπο την έπίδρασιν της έλληνικης τέχνης 
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καΙ της έλληνικης παραδόσεως, έν έλληνικφ πνεύματι κα ι, οπερ κατα σειράν , 

ουχι δε και κατα σημασίαν τελευταίον, έπι έλληνικού έδάφους έργαζoμένoυς~ 

τα άλλα έν Σπάρτ-η ψηφιδωτά, ηδη απο πολλού γνωστά, αλλα μέχρι τούδε μη 

τυχόντα αξίας δημοσιεύσεως, είναι κατά τε τον χρωματικον πλούτον καΙ την 

άλλην αυτων σύνθεσ ιν τού -ημετέρου πoλι'J διάφορα, δ ια τούτο δέ, νομίζω, καΙ 

κατα χρόνον κεχωρισμένα καΙ δη είς νεωτέραν ανήκοντα περίοδον. 'Όταν ποτε 

αποφασισθΏ να άπεικονισθωσι πάντα χρωματογραφικως, θα εΙναι δυνατον VQ 

γ ίνυ καταφανης ό χαρακτηρ έκάστου των εργων τούτων της τέχνης, τα όποία καΙ 

δια τον τόπον, ενt}α εύρίσκονται, καΙ καθ' έαυτά, εχουσιν ουχι μικραν σημασίαν. 

ΓΕΩΡΓιΟΣ Π. ΟIΚΟΝΟΜΟΣ . 


