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Α'). Αϊ κροκαλωταί ' διακοσμήσεις ανήκουν εις τήν ψηφοθετικήν τέχνην περί
τής οποίας γνωρίζομεν ήδη έκ τής 'Αρχαιότητος καί τών κατόπιν χρόνων. Χαρα-
κτηριστική είναι ή μαρτυρία τοϋ 'Αθηναίου (Δειπνοσ. Ε 207 c - d) καθ' ήν ή
ναϋς τού τυράννου τών Συρακουσών 'Ιέρωνος «δάπεδον είχεν εν άβακίσκοις συγ-
κείμενον έκ παντοίων λίθων, εν οίς -ήν κατεσκενασμένος πάς ό περί τήν Ίλιάδα
μύθος θανμασίως». Κατασκευαί είδικώτερον εκ κροκαλών είναι γνωσταί άπό τοΰ
τέλους τοΰ 5ου αι. π. Χ., ώς επίσης καί θαυμάσιαι ψηφιδωταί παραστάσεις είς
Πέλλαν (4°; αι. π. Χ.). Άργότερον άπό τοΰ 3°υ π. Χ. αί., ήρχισεν ή χρησιμοποίη-
ση δια τήν κατασκευήν τών ψηφιδωτών δαπέδων μικρών λίθων, κεκομμένων,
χρωματιστών 'Εν συνεχεία καί κατά τους κατόπιν Βυζαντινούς χρόνους αναφέ-
ρονται τοίχοι ' καί δάπεδα πολυτελή, επεστρωμένα με πολυχρώμους καί δή χρυ-
σοστίκτους ψηφίδας4. Ό 'Ιωάννης ό Χρυσόστομος εις λόγον του αναφέρει :
πολν τών τοίχων βελτίους ήμείς και τοΰ εδάφους σεμνότεροι '. Εις τό λόγιον έπος
κατόπιν τοϋ Διγενή φέρεται ότι ((οίκον τερπνόν άνήγειρεν ό γενναίος Άκριτης
τό έδαφος εφαίδρυνεν, έψήφωσεν εν λίθοις

Ή διακόσμησις διά κροκαλών συνεχίσθη μέχρι τών νεωτέρων χρόνων εις
πλείστους Ελληνικούς τόπους, ϊδίι,ι τοϋ νησιωτικοϋ χώρου, ούτως δέ καί εν Σύμη.
Ενταύθα άπαντάται ή διακόσμησις δαπέδων οικιών καί εκκλησιών, είτα καί εξω-

1 Τά άπεστρογγυλωμένα τεμάχια πετρωμάτων τοϋ αίιτοϋ μεγέθους μέ τάς λατΰπας
καλούνται κροκάλαι. Τό σχήμα τούτων οφείλεται είς τήν τριβήν, τήν οποίαν έχουν
ύποστή ύπό τοϋ ύδατος. Βλ. Π. Σ. Ψαοιανον, Μαθήματα φυσικής γεωγραφίας, 'Αθήναι
I960, σελ. 48.

3 Donald Ε. Strong, Ό κλασικός κόσμος, Παγκόσμιος ιστορία τέχνης, μετάφρ.
"Εφης Π. Κωστοπούλου, 'Αθήναι 1967, σελ. 94, 99, 101.
3 Aligne, P. Ο. 59, 446.

1 Migne, P. G. 31, 285. 37, 659. 40, 169. 47, 338. 51, 193. 58, 509. 60, 492.
5 Αυτόθι 60, 538.

8 Διγεν. Άκρίτ. Ζ 43, 48 (ε:κδ. John Mavrogordato).
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τερικών χώρων, ιδία αυλών. Οί ψηφοθέται, ώς καί εις τήν ύπόλοιπον Δωδεκά-
νησον καί άλλαχού, μεταχειρίζονται εκ παραδόσεως πρός στρώσιν τών δαπέδων
κροκάλας έκ τών ακτών, πλακοειδούς μορφής, λόγω τής όριζοντίας αυτών τριβής
υπό τού θαλασσίου κύματος.

Είκ. 2. Αυλή τής οικίας Οϋραν. Νικολέττου

ιτικου

Είκ. 3. Οικία του ιερέως Γ. Καρακατσάνη. Είκ. 4. Οικία τής Μαρίας Κρητικού.

Ε'ις τό δάπεδον ετίθετο στρώμα ' έκ θηραϊκής γης καί άσβέστου έπί τού
οποίου, υγρού ακόμη, έπηγνύοντο αί κροκάλαι, κτυπώμεναι διά σφύρας, ώστε
τό έν λόγω στρώμα, άνυψούμενον, νά πληροί τά μεταξύ αίαών κενά. Διά τής

1 'Ενίοτε εσκαπτον εις μικρόν βάθος τήν γήν καί είτα εΰετον τό μείγμα.
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κατασκευής ταύτης τά διακοσμητικά θέματα είναι ενσωματωμένα έπί τών δαπέδων.
Είναι δέ ταύτα απλά γεωμετρικά σχήματα ή καί συνθετώτερα, ειλημμένα έκ τής
εμψύχου ή αψύχου φύσεως, χρώματος λευκού ή μέλανος. Τό λευκόν, διαφό-
ρων αποχρώσεων, είναι τό χρώμα τού βάθους. Αί μέλανος χρώματος κροκάλαι
πλαισιώνουν τάς ε'ικονιζομένας μορφάς κατά τό πλείστον εις διπλήν σειράν, τό δέ
ύπόλοιπον μέρος τού βάθους τοΰ διακοσμουμένου χώρου διατίθεται ε'ις οριζον-
τίους σειράς, 'ισοπαχείς, κατά τό ίσοδομικόν σύστημα.

Β'). Ό αύλειος χώρος τών οικιών (ε'ικ. 1, 2, 3) ' καταλαμβάνεται κυρίως
ύπό γραμμικού διακόσμου, μέλανος χρώματος, έπί λευκού έδάφους, άποτελουμέ-
νου έκ κυκλικών πλεγμάτων. Τό κέντρον κοσμείται διά κύκλου, τοΰ οποίου τό
πεδίον διακόπτεται διά μέλανος ψηφίδος (είκ. 1, 2) ή ρόδακος (ε'ικ. 3). Ό όλος διά"
κοσμος ούτος περιβάλλεται μέ κύκλον έκ διπλής σειράς κροκαλών, ό όποιος περι-
κλείεται ύπό τετραγώνου πλαισίου τής αύτής κατασκευής, τοΰ οποίου αί γωνίαι
κοσμούνται δι' άνθεμίων *.

Ό έν λόγω διάκοσμος καταλαμβάνει εις άλλας μέν ο'ικίας τό κεντρικόν
μέρος τής αύλής (ε'ικ. 2, 3), ε'ις άλλας δέ τό πρό τής κεντρικής εισόδου (είκ. 1).
Ό διάκοσμος συνεχίζεται διά ζώνης, ή όποία σχηματίζεται διά μιας τών πλευρών
τοϋ τετραγώνου καί έτέρας σειράς κροκαλών μελανού χρώματος. 'Επί τοΰ λευκού
έδάφους αύτής εικονίζεται κυματοειδής βλαστός (είκ. 2, 3) άπό τόν οποίον έκφύον-
ται άνθη κλπ. Ή ζώνη αυτη άπαντάται έπίσης τοποθετημένη μετά άπό γεωμε-
τρικόν σχέδιον, άποτελούμενον έκ τεθλασμένων γραμμών έντός ορθογωνίου, τού
όποιου αί στεναί πλευραί πλαισιοΰνται διά παρατεταγμένων τριγώνων (είκ. 4).
Πρός τήν ζώνην ταύτην έφάπτεται ετέρα μέ διάστικτους ρόμβους. Έκ τής ενώ-
σεως τών κορυφών αύτών σχηματίζονται διάφορα γεωμετρικά σχήματα (είκ. 5).

Ρομβοειδή διακόσμησιν φέρει προσέτι καί όρθογώνιον διάγραμμα, τό όποιον

1 Αί φωτογραφίαι δεικνύουν κατά σειράν τάς αύλάς τών οικιών : τής Μαρίας
Κρητικού, Ουρανίας Νικολέττου καί του ιερέως Γεωργ. Καρακατσάνη. Σημειωτέον ότι
τό θέμα τοϋ κεντρικού σχεδίου άπαντάται καί εις άλλας αύλάς.

2 Τό διακοσμητικόν θέμα τούτο παρατηρείται καί είς σφαγιδόλιθον τής Φαι-
στού (2220 - 2000 π. Χ.) (βλ. προχείρως είς 'Ελληνικά διακοσμητικά θέματα, Έθνικ.
Όργαν. Χειρ. "Ελλ., τόμ. Β', 'Αθήναι 1965, Α 4, 3), έκ τών μεταγενεστέρων δέ βυζαν-
τινών χρόνων εις σαρκοφάγον τών 'Απιδέων, ή όποία πιθανώτατα είναι δωρεά τοΰ 'Αν-
δρονίκου Β' τοΰ Παλαιολόγου, ώς καί είς τό τέμπλον τοϋ έκεΐ βυζαντινού ναού κ. ά.
(βλ. Άναστ. 'Ορλάνδου, 'Εκ τών βυζαντινών 'Απιδέων, 'Αρχ. τών Βυζ. Μνημ. 'Ελλά-
δος, τόμ. Α', (1935), σ. 131-132).

15
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καταλαμβάνει τόν παρά τά κυκλοτερή συμπλέγματα χώρον (είκ. 6), ώς καί τόν
παρά τό κατώφλιον (ε'ικ. 2).

Τό διακοσμητικόν τούτο διά ρόμβων θέμα σημειούμεν ότι συνεχίζεται έκ
μακράς παραδόσεως, δεδομένου ότι ευρίσκεται τούτο έπί ένδυμάτων τών πρώτων
ήδη χριστιανικών χρόνων, ώς έπί «σημείου» κοπτικών ύφασμάτων', έν συνεχεία
δέ καί εις τήν βυζαντινήν περίοδον, ώς έν Σινά εις ένδυμα αγίου, έπί εικόνος
τής Θεοτόκου (6°? αί.) καί έν Θεσσαλονίκη έπί ψηφιδωτής παραστάσεως τοΰ
Αγίου Δημητρίου (7°ς α'ι.)5.

Γ'). Έτέραν μορφήν διακοσμήσεως εις Σύμην άποτελεί ή έν σχήματι τοΰ
γράμματος -;· (οικία τής οΐκογεν. Άγαπητίδη). Εις τόν κάθετον λευκού χρώματος
χώρον (α), σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου, ό διάκοσμος διατίθεται καί
εις τάς τέσσαρας πλευράς εις δύο παραλλήλους ζώνας. Έκ τούτων είς τήν έξω-
τερικήν ή διακόσμησις σύγκειται έκ κυματοειδούς βλαστού μετ' άνθοφόρων κλα-
δίσκων, εις δέ τήν έσαιτερικήν εκ μαιάνδρου (ε'ικ. 7, 8)3.

Έπί τοϋ εσωτερικώς τών ζωνών τούτων ορθογωνίου ομοίως χώρου
έκφύονται έξ άγγείων διαφόρου μορφής, έκ διαμέτρου άντιθέτων, κυματοειδείς
κλάδοι συμμετρικώς ελισσόμενοι. Εις τό μέσον βαίνει εκ τών άγγείων εύθεΐα

1 "Αννης Άποστολάκι, Τά κοπτικά υφάσματα τοΰ έν 'Αί)ήναις Μουσείου κοσμητι-
κών τεχνών, έν 'Αθήναις 1932, σελ. S6.

3 Manolis Chatzidakis - André Grabar, Byzantine and Early Medieval Painting,
Eondon 1965, πίν. 48 καί 5.

3 Οί μαίανδροι μετά τών σπειρομαιάνδρων άπαντώνται ώς κοινότατον κόσμημα
τών ψηφιδωτών δαπέδων (βλ. Άναστ. 'Ορλάνδου, Παλαιοχριστιανικοί βασιλικαί Λέσβου,
'Αρχ. Δελτ. (1929), σελ. 62- 63), ώς καί άλλων τμημάτων οικοδομημάτων, χρησιμο-
ποιούνται δέ ώς πλαίσιον γεωμετρικών ή εικονικών συνθέσεων, ώς π. χ. είς τόν θόλον
τής Rotonda τοϋ "Αγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης (Γ. Ά. Σωτηρίου, Χριστιανική καί
Βυζαντινή άρχαιολογία, 'Αθήναι 1962, σελ. 183), είς τόν θόλον: τοϋ νάρθηκος τοϋ
'Οσίου Λουκά (11 αι.), τοΰ μαυσωλείου τής Γάλλας Πλακιδίας είς Ραβένναν (5°? αι.).
(Manolis Chatzidakis - André Grabar, ένθ' άν., είκ. 18, 7)' είς τόν θόλον ετι τοΰ πρεσβυ-
τερίου τοΰ άγίου Βιταλίου (6°; αι.), είς τάς άψίδας τής έσωτερικής όψεως τοϋ ναοϋ
(Jean Lassus, Παλαιοχριστιανικός καί βυζαντινός κόσμος, (μετάφρ. Δέσπως Π. Σολωμοΰ),
'Αθήναι 1967, σελ. 55-57), έπί έπιστυλίου άναγλύφου (Άναστ. 'Ορλάνδου, Χριστιανικά
γλυπτά τοϋ μουσείου Σμύρνης, 'Αρχ. Βυζ. Μνημ. 'Ελλ., τόμ. Γ', (1937), σελ. 145-146)
κ. ά. Μαιανδροειδή διακόσμησιν φέρει καί ένυφασμένον κόσμημα έπί κοπτικού υφάσματος
(βλ. "Αννης Άποστολάκι, ένθ' άν., σελ. 85). Ή αύτη διακόσμησις διά κροκαλών μεταξύ
άλλων διακοσμητικών θεμάτων ύπάρχει καί είς Θεσσαλοί ίκην καί Σπέτσας (Νικ. Μουτσο-
πουλου, Ή λαϊκή άρχιτεκτονική τής Βεροίας. 'Αθήναι 1967, σελ. 103. Πόπης Ζώρα,
Οί βοτσαλωτές αύλές τών Σπετσών. Ζυγός, τεϋχ. 70 (1961), είκ. 24).
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γραμμή, εκατέρωθεν τής όποιας έκφύονται έκ τών έν λόγο; κλάδων βλαστοί
ομοίως συμμετρικούς διατιθέμενοι, έξ αύτών δ' έλικες καί άνθη (ε'ικ. 7, 8).

Τό έτερον τμήμα τού διακοσμουμένου πεδίου (β) καλύπτεται κατά τό κέν-
τρον ύπό ακτινωτού σχήματος, τό οποίον άποτελειται άπό διάφορα έπί μέρους

Είκ. 6. Οικία τής Μαρίας Κρητικού

Είκ. 5. Οικία τής Μαρίας Κρητικού

Είκ. 7. Οικία τής οικογενείας 'Αγαπητίδη. Είκ. 8. Οικία τής οικογενείας 'Αγαπητίδη.

γεωμετρικά σχήματα. Τούτο περιβάλλεται ύπό κύκλου, ό όποιος περιθέεται ύπό
ορθογωνίου, έξωτερικώς δ' αυτού ό χώρος κοσμείται διά μαιάνδρου (είκ. 9). Ό
μεταξύ τοΰ κύκλου καί τοΰ τετραγώνου χώρος κοσμείται ύπό ελίκων, βλαστών
καί άνθεμίων, τά όποια έκφύονται έκ τών γωνιών (είκ. 9) τής ιδίας βλαστικής
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διακοσμητικής μορφής προς το έτερον (α) τμήμα. Έσωθεν τού κύκλου μεταξύ
τών κορυφών τών άκτίνων υπάρχουν καμπύλαι (είκ. 9). Ίδιαίτερον τετράγωνον
πεδίον κοσμείται δι' αστεριού (γένος εχινοδέρμων τής οικογενείας τών αστε-
ριδών) (είκ. 10).

Είκ. 9. Αυλή τής οικίας Άγαπητίδη. Είκ. 10. Αυλή τής οικίας 'Αγαπητίδη.

Είκ. 11. Οικία τών αδελφών Παπαμιχαήλ. Είκ. 12. Αυλή οικίας αδελφών Παπαμιχαήλ.

Δ'). Παρυμοιον φυτικόν διακοσμητικόν, ώς άνω, θέμα, ευρίσκεται έπίσης
εις τήν αυλήν τής οικίας τών αδελφών Καλοδούκα καί Μιχαήλ Παπαμιχαήλ, εις
τό οποίον, εις άγγείον υπό διάφορον πρός τά ανωτέρω (είκ. 7, 8) μορφήν, 6 έξ
αυτού φυτικός διάκοσμος διακόπτεται υπό κύκλου (είκ. 11) μέ έντός αυτού ώς
καί εις τήν είκ. 9, ακτινωτού κοσμήματος (είκ. 12). Έκ τού κυκλικού τούτου
κοσμήματος συνεχίζεται ό έν λόγω φυτικός διάκοσμος (είκ. 11). Ή δυτική πλευρά
τής αυλής κοσμείται δι' οκταγώνου, έγγεγραμμένου εις τετράγωνον. Έκ τοϋ
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μέσου τών τεσσάρων πλευρών άνυψούνται κυπάρισσοι, τών οποίων αί κορυφαί,
συγκλίνουσαι, σχηματίζουν σταυρόν" τά τρίγωνα δέ, τά προκύπτοντα εκ τής εγγρα-
φής, πληρούνται εν μέρει δι' άνθέων (είκ. 13).

Είκ. 13. Αυλή οικίας αδελφών Παπαμιχαήλ. Είκ. 14. Ναός Παναγίας Χαρτωμένης.

Είκ. 15. Ναός Παναγίας Χαρτωμένης

Είκ. 16. "Αγιος Παντελεήμων Έλεούσας

Ε'). Ό αύλειος χώρος τών εκκλησιών καλύπτεται υπό διακόσμου εκ σχημά-
των γεωμετρικών καί φυτικών μορφών, ώς εις τόν ναόν τής Παναγίας τής Χαρ-
τωμένης (= Χαριτωμένης), ένθα άποτελεΐται εκ τεθλασμένων ταινιών, ρόμβων,
τριγώνων καί εκ ζωνών επί τών οποίων κύκλοι. Εκατέρωθεν τούτων εξ άντιθέ-
του εικονίζονται κυπάρισσοι (είκ. 14).
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Έκ τής διατάξεως ταύτης τών κυπαρίσσων σχηματίζονται μεταξύ τών άνευ
φυλλώματος κορμών κύκλοι, εις τό κέντρον τών οποίων έχει τεθή ψηφίς μέλανος
χρώματος. Έπί πεδίου λευκού χρησιμοποιούνται ώσαύτως ψηφίδες μέλανος χρώ-

Είκ. 17. Ναός τοϋ Τιμίου Σταυρού

ταύροι-

Είκ. 19. Ναός "Αγίας Τριάδος.

ματος. Ή όλη διακοσμητική διάταξις περιβάλλεται μέ όριζοντίας γραμμάς διά
τεσσάρων σειρών κροκαλών. Αί έξ αύτής σχηματιζόμενοι γωνίαι κοσμούνται
δι' άνθοφόρων κλάδων (ε'ικ. 15).
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Είς τόν ναόν τού Άγίου Γεωργίου καί είς τό μονύδριον τοΰ Άγίου Παντε-
λεήμονος τής Έλεούσας (είκ. 16) έντός τετραγώνου λευκού έδάφους τό διακοσμη-
τικόν θέμα άποτελείται έκ κύκλου μέ έντός πέταλα άνθους, πιθανώς μαργαρίτας

Είκ. 20. Μονύδριον "Αγίου Παντελεήμονος Έλεούσας.

Εις τήν αύλήν τοΰ ναοΰ τής Υψώσεως τοΰ Τιμίου Σταυρού εύρίσκονται
εις σχήμα σταυρών τετράφυλλα άνθη (είκ. 17), διά φολίδων δέ έπιτυγχάνονται
έτι ποικιλώτατα σχέδια (είκ. 18). Ή τελευταία αύτη διακόσμησις συνεχίζει παρά-
δοσιν ήδη άπό τών Μινωικών καί Μυκηναϊκών χρόνων2, τής Αρχαιότητος καί
τής κατόπιν Βυζαντινής περιόδου 3.

1 Ή διακόσμησις αύτη μέ παλαιοτέραν παράδοσιν σημειούμεν ότι άπαντάται είς

θηραϊκόν αμφορέα, ομοίως δέ καί είς άλλους τόπους, ώς είς Βέροιαν, Σπέτσας κ. ά.
(βλ. Νικ. Μουτσοπούλου, Ή λαϊκή άρχιτεκτονική τής Βέροιας, 'Αθήναι 1967, σελ. 101
καί Πόπης Ζώρα, ένθ' άν., είκ. 16, πρβλ. καί είκ. 2, 13).

3 Σπνρ. Μαρινάτου, Κρήτη καί Μυκηναϊκή Ελλάς, 'Αθήναι 1959, πίν. 126 (Άσά-
μινθος έκ Παχυάμμου. Διακόσμησις πτιλόεσσα) καί πίν. 209. Έκ τού θολωτού τάφου
Ρούτση 2, ΙΙύλος. ΙΙτιλόεν κόσμημα καί 'Ελληνικά διακοσμητικά θέματα, ενθ' άν.,
Γ, 20. Γ, 8. Β, 12.

3 Άναστ. Κ. 'Ορλάνδου, ό "Αγιος 'Αθανάσιος τής Λοκρίδος, ένθ' άν., τόμ. Γ'
(1937), σελ. 186. Manolis Chatzidakis - André Grabar, ένθ' άν., πίν. 19, (μονή Δαφνίου,
παράστασις : είσοδος τοΰ 'Ιησού είς 'Ιεροσόλυμα (11°? αι.), Jean Lassus, ένθ' άν., σελ. 18
(κατακόμβη τής Βία Λατίνα είς Ριόμην (μέσα 4ου αί. μ. Χ.).
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Πλήν τών ανωτέρω συνδυασμών επιτυγχάνονται καί άλλοι, ώς ρομβοειδή
τετράπλευρα (είκ. 19) (ναός 'Αγίας Τριάδος) είς σχήμα σταυρού, μηνίσκοι, σχη-
ματιζόμενοι διά καταλλήλου τοποθετήσεως κροκαλών καί εναλλαγής τών χρωμά-
των (είκ. 20' μονύδριον 'Αγίου Παντελεήμονος τής Έλεούσας).

"Ετερος διάκοσμος μέλας επί λευκού πεδίου σχηματίζεται εκ τριγώνων,
ρόμβων, κύκλων, φυλλοφόρων κλάδων καί τεθλασμένων ταινιών' (είκ. 21" ναός
'Αγίου Ιωάννου).

Είκ. 21. Ναός 'Αγίου 'Ιωάννου.

Αί εν λόγω ταινίαι τών οποίων ή σύνθεσις εμφανίζεται καλλιτεχνική, απο-
τελούν σύνηθες κόσμημα, τό όποιον πλαισιώνει τμήματα διακεκοσμημένων πεδίων.
Τήν τεθλασμένην ταινιωτήν διακόσμησιν, ώς εις τήν είκ. 22, ή οποία κατέχει τό
πλείστον τού χώρου, περιβάλλουν ταινίαι, κοσμοΰμεναι διά γεωμετρικών καί φυτι-
κών σχεδίων. Ή δυτική πλευρά τής αυλής καλύπτεται κατά τό πλείστον υπό ρομ-

1 Τεθλασμένη ταινιωτή διακόσμησις περιβάλλει σχέόιον κροκαλωτής αυλής είς
Βέροιαν (Νικ. Μουτσοπούλου, ενθ' άν., σελ. 100). Είς χειρόγραφον τής 'Εθνικής
Βιβλιοθήκης τών 'Αθηνών (Όμιλίαι 'Ιωάννου τοϋ Χρυσοστόμου) τήν τεθλασμένην δια-
κόσμησιν απαρτίζουν τελεΐαι (δάπεδον υπό τούς πόδας τοϋ 'Αγίου Παύλου) (Manolis
Chatzidakis - André Grabar, ενθ' άν., είκ. 78).
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βοειδών σχημάτων (είκ. 21)', τά οποία διακόπτονται υπό τετραγώνου, τό οποίον
περιβάλλει δύο όμοκέντρους κύκλους. Τό μεταξύ τών κύκλων διάστημα καταλαμ-
βάνεται υπό κλάδων, ώς καί αί γωνίαι τοϋ τετραγώνου, τό δε κέντρον τού κύκλου
υπό ακτινωτού σχεδίου, εις τού οποίου τό εσωτερικόν υπάρχει έτερον κόσμημα
άκτινωτόν, όμοιάζον καί πρός ρόδακα, γνωστόν προσέτι διακοσμητικόν θέμα κιο-
νοκράνων5, οικιακών σκευών, επίπλων κ. α. 3.

Είκ. 22. Ναός 'Αγίου 'Ιωάννου.

Εις τήν αυλήν τού ναού τής υψώσεως τού Τιμίου Σταυρού υπάρχει έτι
διακοσμητική σύνθεσις έξ αγγείου μέλανος χρώματος μέ έσχηματοποιημένον επ'
αύτού φυτόν, τού οποίου διακρίνεται ό κορμός καί έκατέρωθ-εν κλάδοι έλισσόμε-

1 Τό θέμα τοΰτο άπαντάται εις μαρμαροθετήματα πρό τής πύλης τής εισόδου τοϋ
ναοϋ τοϋ καθολικού τής Λέχοβας (πιθανή χρον. 11 ή 12 αί) (βλ. Άναστ. Κ. Όρλάνδον,
Οί ναοί τών Ταρσινών καί τής Λέχοβας, 'Αρχ. Βυζ. μνημ. 'Ελλ., τόμ. Α' (1935),
σελ. 96, 98.

3 Άναστ. Κ. Όρλάνδον, Ή Πόρτα Παναγιά τής Θεσσαλίας, ενϋ' άν., σελ. 27.

3 Άγγ. Χατζημιχάλη, 'Ελληνική λαϊκή τέχνη. Σκϋρος, 'Αθήναι 1931, σελ. 50,
161, 162, 165 Τής Λύτης, L'art populaire grec, Athènes 1937, σελ. 10, 147 κ. ά.
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νοι ελλειψοειδώς, έκ τούτων δ' έτεροι ανθοφόροι (είκ. 23). Εις τήν κορυφήν τοΰ
φυτού, καταλήγοντος εις άνθέμιον, επίκειται όρθογώνιον σχήμα εντός τοΰ οποίου
σχηματίζεται κύκλος, πληρούμενος ύπό άνθεμίου ύπό σταυροειδή μορφήν. Τό
μεταξύ τοΰ κύκλου καί τού ορθογωνίου κενόν κοσμείται δια φυλλοφόρων κλά-
δων ' (είκ. 24).

Εις τόν χώρον πρό τής εισόδου τοΰ ώς άνω ναοΰ εικονίζεται διά τών αύτών
χρωμάτων άγγεΐον μετά λαβών άπό τό όποιον βλαστάνει κρίνον μέ συμμετρικώς
διατεταγμένα φύλλα και δύο ζεύγη κλάδων μέ φύλλα καί ά'νθη. Τούτων οί μίσχοι
έλισσόμενοι καταλήγουν είς άνθη καί σχηματίζουν δύο κυκλοτερή διαμερίσματα
(είκ. 25).

Αί συνθέσεις τών είκ. 25, 24, 23 καί τών 7, 8, 11 δύνανται νά θεωρηθούν
εξελίξεις παλαιοτέρων είκονίσεων κληματίδων, εκφυομένων άπό κανθάρου ή άμφο-
ρέως έπί τών διακλαδουμένων βλαστών τών οποίων επικάθηνται ερωτιδείς καί
πτηνά, κοινού διακοσμητικού θέματος ι[>ηφιδωτών δαπέδων ρωμαϊκών επαύλεων,

1 Τοιούτοι κλάδοι καί γενικώς έλικες συμμετρικώς έκφυόμεναι, έσχηματοποιημέναι
κυματοειδείς κληματίδες καί άλλα παρόμοια απαντώνται είς πλείστα παλαιά έργα τέχνης,
κατασκευάζονται δέ καί μέχρι σήμερον ίδία έπί τών τοίχων τών ναών καί ξυλογλύπτιον
τέμπλων, ώς π.χ. είς άψϊδας τών θόλων τοϋ μαυσωλείου τής Ι'άλλας ΙΙλακιδίας (5°? αι.),
είς λεπτομέρειαν νωπογραφίας, παριστώσης τήν γέννησιν τής Θεοτόκου, έπί τοϋ κεφαλο-
δέσμου τής Παρθένου, τής λεκάνης καί τοΰ ένδύματος γιιναικός χεούσης ύδωρ έκ τοϋ
ναοϋ τής Παναγίας τής Άρακιωτίσσης είς Λαγουδέρα Κΰπρου (Βλ. Manolis Chatzidakis ■
André Grabar, ένθ' άν., πίν. 7 καί 37), είς τήν έσωτερικήν διακόσμησιν τοϋ ναοΰ τοΰ
'Αγίου Βιταλίου (546 - 548 μ. Χ.), είς τόν θρόνον τοϋ Μαξιμιανοϋ (550 περίπου μ.Χ.)
(Βλ. Jean Lassus, ένθ' άν., σελ. 56 -57, 141), είς τήν βορείαν θύραν τοΰ νάρθηκος τής
μονής Βλαχερνών μέ τά έντειχισμένα γλυπτά τοΰ τέμπλου καί είς πεσσίσκον έπί τοΰ
τάφου τής 'Αγίας Θεοδώρας (βλ. Άναστ. Κ. 'Ορλάνδου, Ή παρά τήν "Αρταν μονή τών
Βλαχερνών, 'Αρχ. Βυζ. μνημ. 'Ελλ., τόμ. Β' (1936), σελ. 20, 13, 21, 14, 106 κ. ά), έπί
τοΰ δαπέδου τοΰ προαυλείου έμπροσθεν τής νοτίας θύρας τής 'Αγίας Τριάδος 'Αδάμαν-
τος Μήλου (βλ. Δ. Βασιλειάδη, Συμβολή είς τούς τρουλλοκαμάρους ναούς τής 'Ελλάδος,
Έπετ. Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών, τόμ. 30 (1960- 1961), σελ. 178 - 179), τού ψηφιδωτού
δαπέδου τής 'Ελούντας Κρήτης (βλ. Εναγγ. Κ. Φραγκάκι, Ή λαϊκή τέχνη τής Κρήτης,
'Αθήνα 1960, οελ. 70, είκ. 33), είς ξυλόγλυπτα (βλ. 'Ελληνικά λαϊκά καί μεταβυζαντινά
ξυλόγλυπτα, ένθ' άν., σελ. 6Β', 9Α'- Β' κ.ά.), είς ένδύματα, κοσμήματα, (βλ. Άγγ. Χα-
τζημιχάλη, 'Ελληνική λαϊκή τέχνη, 'Αθήναι 1931, σελ. 68, 167 κ.ά. Πρβλ. τής Αύτής,
Ε' art populaire grec, Athènes 1937, σελ. 10, 47, τής Αύτής, 'Ελληνική λαϊκή τέχνη,
Σκϋρος 'Αθήναι 1950, σελ. 59) κ. ά.
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Είκ. 23. Ναός τοΰ Τιμίου Σταυροΰ.

Είκ. 24. Ναός τοΰ Τιμίου Σταυροΰ
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συνηθέστατου δέ καί εις τά τ|ιηφιδωτά τής παλαιοχριστιανικής τέχνης1. 'Υπάρ-
χουν έτι εις κατακόμβας απεικονίσεις δοχείων μέ άνθη, γιρλάνδες εξ ανθέων κλπ.
'Υπό ιοΰ Θεοκρίτου (Θυρσις ή ωδήι 27 κ. εξ.) αναφέρεται δοχείον κοσμούμενον

Είκ. 25. Ναός του Τιμίου Σταυροϋ.

υπό κισσού καί άκάνθης. Ό 'Ιωάννης ό Χρυσόστομος αναφέρει ότι επί τοϋ εδά-
φους παριστάνοντο διά τών ψηφίδων άνθη, φυτά καί διάφορα δένδρα'. Παρο-
μοίας διακοσμητικός παραστάσεις ευρίσκομεν εις τήν λιθογλυπτικήν ', ξυλογλυπτι-

1 Άναστ. Κ. 'Ορλάνδου, Παλαιοχριστιανικοί βασιλικοί τής Λέσβου, σελ. 36.

J Γ. Α. Σωτηρίου, ενθ' Av., σελ. 121. Παρόμοιαι απεικονίσεις ευρίσκονται εις
ψηφιδωτός διακοσμήσεις τών θόλων τοϋ μαυσωλείου τής Γάλλας Πλακιδίας εις Ραβένναν,
τοϋ πρεσβυτερίου τοϋ "Αγίου Ηιταλίου (βλ. Jean Lassus, ενθ' άν., σελ. 53 , 55), εις τό
ιερόν βήμα, τό τέμπλον καί τούς κίονας τής παλαιάς βασιλικής τοϋ 'Αγίου Πέτρου (βλ.
Γ. Α. Σωτηρίου, ενθ' άν., σελ. 314), καθώς καί εις σαρκοφάγους (Βλ. Jean Lassus, ενθ'
άν., σελ. 15, 86) κλπ.

' Aligne, P. G. 47, 338.

* 'Ελληνικά διακοσμητικά θέματα, ενθ' άν., τόμ. Β', Δ8, Δ9, Δ11, Δ12, Δ14,
(ΛιΟόγλυπτα έκ τοϋ ιερού τής Παναγίας τής Μακρυνίτσας) κ. ά.
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κήν, ιδία είς τέμπλα εκκλησιών', τοιχογραφίας, ενδύματα 2 κεντήματα τής Κρι-
μαίας 3, εις άλλα είδη ρουχισμού 4 κ.ά.

Είκ. 26. Χώρος είς τό Γιαλό υπό τό δνομα Είκ. 27. Αυλή τής οικίας Γεωργ. Γεωργοί.
«Αυλή».

Είκ. 28. Αυλή τοϋ ναοΰ 'Αγίου Γεωργίου. Είκ. 29. "Αγιος Παντελεήμων.

1 'Ελληνικά λαϊκά καί μεταβυζαντινά ξυλόγλυπτα, ενθ' άν., σελ. 6Γ', καί 32Β' κ.ά.

2 Άγγ. Χατζημιχάλη, Ή λαϊκή τέχνη. Ρουμλουκι, Τρίκερι, 'Ικαρία. 'Αθήναι
1931, σελ. 82. Τής Αυτής, L' art populaire grec, σελ. 21 κ.ά.

8 "Αννης 'Αποστολάκη, Κεντήματα μάλλινα 4ου - 9ου αί. εξ Αιγυπτιακών τάφων,
'Αθήναι 1956, σελ. 29 - 30.

* Άγγ. Χατζημιχάλη, 'Ελληνική λαϊκή τέχνη. Σκϋρος, σελ. 110. 'Ελλ. διακοσμητ.
θέματα, ενθ' άν., τόμ. Β', ΣΤ' 4.
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ΣΤ"). ΙΊρός τάς ανωτέρω διακοσμήσεις απαντώνται έτι έν Σύμη καί έτεραι
απλουστέρας μορφής, συγκείμεναι, άλλαι μέν έκ τριών ζωνών (είκ. 26) έκ τών
οποίων ή μεσαία είναι εύρυτέρα, χωρίζονται δέ διά στενών παραλλήλων σειρών
μέλανος χρώματος κροκαλών. Τό πεδίον τών δύο στενών ζωνών πληρούται, τής
μέν έκ δεξιών διά φυτικής διακοσμήσεως (είκ. 26), τής δέ αριστεράς διά ρομβοει-

Είκ. 30. Ναός του 'Αγίου Γεωργίου.

δών σχημάτων. Εΐς τήν μεσαίαν ζώνην έχει κατασκευαστή στέφανος έντός τού
οποίου ή χρονολογία τής διακοσμήσεως (είκ. 26) Άλλαι διακοσμήσεις άποτε-
λοΰνται έκ κροκαλών κανονικής τομής καί έργασίας, τοποθετημένοον, ώστε τά δύο
χρώματα νά σχηματίζουν ταινιωτήν διακόσμησιν (είκ. 27" αύλειος χώρος τής οι-
κίας Γεωργίου Γεωργά).

Ζ'). Είς τήν αύλήν τού ναού τού Αγίου Γεωργίου ό διακοσμητικός πίναξ
διαιρείται διά μονοχρώμων ταινιών εις διαμερίσματα ορθογώνια ή άλλου γεωμε-

1 Αίίλειος χώρος οικιών είς τόν Γιαλό υπό τό όνομα «Αυλή».
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ιρικού σχήματος 1 (ε'ικ. 28) μέ παραστάσεις έπ' αύτών α') μυθολογικός, ώς ή
γοργόνα 2 καί β') συμβολικός, ήτοι όφεις (ε'ικ. 30) καί δικέφαλος αετός3. Είς τόν

Είκ. 31. Μονύδριον τού 'Αγίου Παντελεήμονος 'Ελεούσας.

1 Ό διακοσμητικός τρόπος ούτος άναντάται ομοίως καί είς τά ψηφιδωτά τοΰ
'Αγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης.

2 Γοργόνα έπίσης μέ στέμμα έπί τής κεφαλής αύτής καί άπεικόνισιν είς τήν αρι-
στερών πλευράν αγκύρας, είς δέ τήν δεξιάν ιστιοφόρου πλοίου παρίσταται εις τήν αύλήν
τοΰ ναοΰ τοΰ Άγίου Παντελεήμονος έντός πλαισίου γεωμετρικής διακοσμήσεως. Ένταΰθα
ή γοργόνα καταλαμβάνει τό κεντρικόν τμήμα (είκ. 29). Περί τών τύπων τής παραστά-
σεως τής γοργόνας (βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Β' έν Αθήναις 1904, σελ.
1170 κ. έξ.).

Ό μΰθος περί τής Γοργόνας, διαδεδομένος ευρέως (βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ένθ' άν.,
τόμ. Α', σελ. 307 - 311 καί Β', σελ. 1164 - 1207 Τοϋ Αύτοϋ, Ό περί τών γοργόνων μύθος
παρά τφ Έλληνικφ λαφ, Παρνασσός, τόμ. Β', σελ. 259- 275), είχεν εύρεΐαν έπίδρασιν
καί είς τήν τέχνην, δεδομένου ότι δι' αύτής έκοσμοΰντο παλαιότερον ξυλόγλυπτα τέμπλα
εκκλησιών (βλ. 'Ελλ. λαϊκά καί μεταβυζαντινά ξυλόγλυπτα, 'Εθν. Όργ. 'Ελλ. χειροτεχνίας
Αθήναι 1962, σελ. 72 Η', 9 Α'), άκρόπρωρα πλοίων, απετέλεσε δ' αύτη καί οίκόση-
μον, σήμα τυπογραφείων κ. α. (βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ένθ' άν., σελ. 1171 κ. έξ. Πόπης Ζώρα,
Ή Γοργόνα είς τήν Έλληνικήν λαϊκήν τέχνην, Παρνασσός, τόμ. Β' άρ. 3 (1960),
σελ. 330-365. Τής Αύτής, Οί βοτσαλωτές αύλές τών Σπετσών, ένθ' άν., είκ. 6, 22 κ. ά.

3 Παράστασις αύτού καί είς τό μονύδριον Άγίου Παντελεήμονος Έλεούσας
(είκ. 31) καί εις τήν αύλήν τής οικίας τοΰ ιερέως Γεωργ. Καρακατσάνη.
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ναόν τού 'Αγίου Γεωργίου ή μορφή τοϋ δικέφαλου αετού περικλείεται εντός ορθο-
γωνίου, αντιθέτως εις τόν "Αγιον Παντελεήμονα Έλεούσας αύτη (είκ. 31) ευρί-
σκεται ενσφηνωμένη εις εμφανή θέσιν τής αυλής άνευ τηρήσεως τού σχεδίου
διακοσμήσεως.

Ό όφις (είκ. 30) ως διακοσμητικόν θέμα ενταύθα συνεχίζει παλαιοτάτην
παράδοσιν λατρείας αυτού, ως προστάτου φύλακος τού οίκου, πηγών, τεμενών καί
άλλων τόπων'. Εις τήν νεωτέραν ελληνικήν παράδοσιν πιστεύεται ό ό'φις καί ώς
στοιχειό τού σπιτιού, εις τήν περίπτωσιν δ' αυτήν τυγχάνει σεβασμού υπό τών
ενοίκων.

Ό δικέφαλος αετός μέ παλαιά έκ τού Βυζαντίου παράδοσιν, απαντάται
ευρέως μέ συμβολικήν κατά τους νεωτέρους χρόνους σημασίαν καί εις λαϊκάς δια-
κοσμήσεις, ώς εν Σύμη, επίσης επί άναγλύφων2, γραπτών3, τοίχων οικιών4, εικο-
νοστασίων'5, φεγγιτών", οικιακών σκευών7, ενδυμάτων καί ειδών ρουχισμού8,
κοσμημάτων 9 κ. α.

Εις τήν θεματολογίαν έν γένει τών έξετασθέντων ενταύθα κροκαλωτών
διακοσμήσεων παρατηρούμεν συμπερασματικώς πλουσίαν ποικιλίαν, έπιμέλειαν
περί τήν εκτέλεσιν καί ελευθερίαν κατά τήν άπόδοσιν τοϋ θέματος.

1 Ν. Γ. Πολίτου, εν&' άν., σελ. 1076 κ. έξ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, Λαογραφική άποστολή
εις Μήλον, 'Επετ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. 11 - 12 (1958/59) 1960, σελ. 292- 294.

2 'Ελληνικά διακοσμητικά θέματα, ενθ' άν., σχ. Ε 7 Άναστ. Κ. 'Ορλάνδου, Ή
Πόρτα Παναγιά τής Θεσσαλίας, 'Αρχ. Βυζ. μνημ. τής "Ελλ., τόμ. Α', τεΰχ. I (1935),
σελ. 27.

' Βλ. Άναστ. Κ. Όρλάνδον, ενθ' άν., τόμ. Β', τεΰχ. 2 (1936), σ. 173 (ναός Μετα-
μορφιόσεως τοϋ Σωτήρος Άρτης).

* Εις αϊθουσαν υποδοχής οικίας εν Σιατίστη Μακεδονίας (βλ. Angelique Hagimi-
chali, L'art populaire grec, Athènes 1937, σελ. 63), εις τό μητροπολιτικόν μέγαρον
Βεροίας (1877) (Βλ. Νικ. Μουτσοπονλου, Ή λαϊκή αρχιτεκτονική τής Βεροίας, 'Αθήναι
1967, σελ. 112).

5 Βλ. Άντων. Σώχου, Ή λαϊκή τέχνη στήν Τήνο, 'Αθήνα 1961, σελ. 49, 51.

" Αυτόθι, σελ. 51.

7 'Επί κρυαντηρίου, λαγηνίου, σφραγίδων διά τών οποίων άποτυποϋνται σχέδια,
δίσκων, λεβήτων, πολυελαίων κλπ. (βλ. Άγγ. Χατζημιχάλη, ενθ' άν., Σκϋρος, σελ. 159,
178, 155 πρβ. Τής Αυτής, L'art populaire grec, σελ. 32, 148, 155. κ. ά.

8 Εις έφάπ?.ωμα νεκρικόν επί τοϋ κεφαλαρίου (βλ. Άγγ. Χατζημιχάλη, ενθ' άν.,
σελ. 133, 146), επί μικράς γυναικείας τσάντας (βλ. Τ. Λουκίδη, 'Αττική. 'Ελληνικά
χωρικά κεντήματα, 'Αθήναι 1937, σελ. 74) κ. α.

9 'Επί ζώνης καί πόρπης (βλ. Κεντήματα καί κοσμήματα τής Έλλην. φορεσιάς,
Μουσεΐον 'Ελληνικής λαϊκής τέχνης, 'Αθήνα 1966, είκ. 59, 61.
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RÉSUMÉ
Des planchers en cailloux à Symi

par Anna Papamichael

Les desseins en cailloux, faisant partie de l'art mosaïque connu
dans l'Antiquité, se rencontrent jusqu'à nos jours par tradition ininter-
rompue dans le Dodécanèse comme dans d'autres régions de Grèce. L'au-
teur étudie ici les planchers décorés de cailloux dans l'île de Symi
(Dodécanèse). Ces planchers se trouvent devant des églises et de maisons
paysannes. Les cailloux utilisés proviennent du bord de la mer et se
présentent sous la forme de pierres plates due à la friction au sens hori-
zontal provoquée par les vagues. Les Grecs anciens avaient utilisé ce
matériel dans leurs mosaïques, ainsi que le montrent des planchers mosaï-
ques des la fin du Ve siècle av. J. C. Une admirable série de decors en
cailloux est trouvée à Pélla (Macédoine).

À Symi, le décor en question se compose de couleurs simples, blanc
et noir. Les différents tons du blanc constituent la couleur du fond. Les
cailloux, dans la plupart des cas, contournent en double série les sujets
décoratifs. Les lignes des desseins sont d'habitude courbes, afin de don-
ner une variété aux sujets. D'autres planchers ont reçu un décor géomé-
trique. L'auteur décrit et analyse les motifs des surfaces décorées et les
met en rapport avec des décors du même type ou de type semblable de
l'art ancien, byzantin et moderne de la Grèce, p. ex. le motif écailleux
qui continue la tradition minoenne à travers l'époque byzantine etc.
Suit une explication des sujets décoratifs mythologiques et symboliques
de Symi, à savoir du motif de la gorgone, de l'aigle bicéphale et des
serpents. L'auteur conclut que les sujets décoratifs des planchers en
question sont riches et exécutés avec beaucoup de soin et une liberté
dans la reproduction de leurs motifs.
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