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Η παρουσiα του Διονyσου

στΗν ελλΗνικh οικια:

τα ελλΗνιστικα ΨΗΦιΔΩτα

Α
κόμα και αν είναι οργανωμένο μέσα σε ένα πλαίσιο δη-

μόσιο ή ιδιωτικό, το γεύμα έχει χαρακτήρα θρησκευ-

τικό και ταυτόχρονα κοινωνικό, όπως το συμπόσιον, το

«να πίνεις μαζί με άλλους, δεύτερο μέρος κάθε ελληνικού

ιδιωτικού γεύματος».2 Μια σπονδή ανοίγει την ιεροτελεστία

του συμποσίου: αν και απεικονίζεται ελάχιστα στην εικονο-

γραφία, η σπονδή μαρτυρείται σε αρκετά κείμενα και δίνει

στο συμπόσιο τη θρησκευτική του διάσταση.3 Για να εξηγήσει
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Γιος του Δία και της Σεμέλης, ο Διόνυσος είναι ο θεός της άγριας φύσης, της βλάστησης και της αμπέλου∙ στους αν-
θρώπους πρόσφερε τον οίνο και τη χαρά του συμποσίου, ταυτόχρονα με τη μέθη, με τις ευνοϊκές και τις ολέθριες πλευ-
ρές της, την έκσταση, το παραλήρημα, ακόμα και τη βία. Θεός των ανδρών και των γυναικών, θεός της ανάπτυξης της
ζωής αλλά και σχετικός με τον κόσμο του θανάτου, συχνάζει στα βάθη της θάλασσας όπως και της γης. Στη μυθολογία
ο Διόνυσος έχει πολύπλοκα χαρακτηριστικά: εμφανίζεται με μορφή ανθρώπινη, ζωώδη, καμιά φορά και φυτική.1

1. Όλυνθος 12-13, έπαυλη της Αγαθής Τύχης, από κάτω προς τα πάνω: ψηφιδωτά του ανδρώνα, του κατωφλίου του και του προθαλάμου.
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την προέλευση της μείξης του οίνου με το νερό, τρόπος κα-

τανάλωσης του οίνου που διακρίνει τον πολιτισμένο Έλληνα,

ο Αθήναιος αναφέρει ένα μύθο όπου καταλήγει, παραπέμπο-

ντας στον Φιλωνίδη, «να ποιος είναι ο λόγος που οι Έλληνες

προσφέρουν στην αρχή του συμποσίου λίγες σταγόνες άκρα-

του οίνου στον Αγαθό Δαίμονα, προσφέροντας έτσι τιμή στη

θεότητα που εφηύρε τον οίνο. Αυτός είναι ο Διόνυσος».4

Στις ελληνικές οικίες, το συμπόσιο λαμβάνει χώρα στον

ανδρώνα, δωμάτιο υποδοχής «των ανδρών». Με τη διακόσμη -

σή τους, τα ψηφιδωτά, κατασκευασμένα αρχικά από βό-

τσαλα, ύστερα από ψηφίδες (opus tessellatum), παίζουν ση-

μαντικό ρόλο. Αφού έχουν διασχίσει τον προθάλαμο

(vestibulum - πρόθυρον), οι συνδαιτυμόνες δρασκελίζουν το

κατώφλι του δωματίου –σημείο που συχνά δηλώνεται με ένα

ψηφιδωτό κατωφλίου– και ξαπλώνουν στις κλίνες που είναι

τοποθετημένες κατά μήκος των τοίχων. Τότε τα βλέμματά

τους συγκλίνουν προς το κέντρο του δωματίου, του οποίου

το δάπεδο φέρει την κεντρική σύνθεση. Τα δάπεδα αυτά

αποτελούν συχνά το μόνο διατηρημένο τμήμα της διακό-

σμησης της πολυτελούς αίθουσας αυτών των σπιτιών. Η λει-

τουργία τους είναι διπλή: αφενός διακοσμητική, όταν οι δια-

φορετικών χρωμάτων ψηφίδες είναι τοποθετημένες έτσι

ώστε να σχηματίζουν ένα διακοσμητικό θέμα, και αφετέρου

πρακτική, καθώς αυτή η επένδυση στεγανοποιεί το δάπεδο

που είναι κατ’ αυτόν τον τρόπο δυνατόν να «πλυθεί με πολύ

νερό».5 Σχετικά σπάνια στα ελληνικά σπίτια από το τέλος του

5ου αι. έως τον 3ο αι. π.Χ. και περιορισμένα στον ανδρώνα

και στον προθάλαμο, τα ψηφιδωτά πολλαπλασιάζονται κατά

την επόμενη περίοδο, τους

ύστερους ελληνιστικούς χρό-

 νους (2ος-1ος αι. π.Χ.), μαρ-

τυρώντας την αυξανόμε νη πο-

 λυτέλεια των πιο πλούσιων κα-

 τοικιών. Οι οικίες αυ τές έχουν

περισσότερα δωμάτια, ενώ

σειρές αιθουσών (οίκος) αντι-

 καθιστούν τον ανδρώνα. Η
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2. Όλυνθος 12-13, έπαυλη της Αγαθής Τύχης: (α) ψηφιδωτό του ανδρώνα, (β) ψηφιδωτό κατωφλίου, (γ) ψηφιδωτό του προθαλάμου.
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σύνθεση, η εικονογραφία, οι τεχνικές, η πολυχρωμία, όπως

και η τεχνοτροπία αυτών των δαπέδων εξελίσσονται κατά τη

διάρκεια αυτών των δύο περιόδων,6 αλλά εδώ θα περιορι-

στούμε στη μελέτη των απεικονίσεων του Διονύσου, αληθι-

νού «κυρίου» του ελληνικού σπιτιού, που απολαμβάνει μεγά-

λης αποδοχής κατά την ελληνιστική περίοδο.

Η εικονογραφία των ψηφιδωτών δαπέδων 
στον 4ο και 3ο αι. π.Χ.
Ο Διόνυσος μπορεί να απεικονίζεται στην αίθουσα των συ-

μποσίων με ανθρώπινη μορφή, μέσα σε άμαξα που τη σύ-

ρουν αιλουροειδή, περιτριγυρισμένος από το θίασό του

όπως στην έπαυλη της Αγαθής Τύχης στην Όλυνθο (εικ. 1-2)

ή να ιππεύει ένα θηρίο, όπως στην Ερέτρια και στην Πέλλα.

Η παρουσία των αιλουροειδών θυμίζει το θρίαμβο του θεού

στην Ανατολή, αλλά δείχνει ακόμη ότι τα άγρια ζώα τον υπα-

κούουν και του αποτίουν τιμή.

Οι γρύπες αποτελούν την πιο συνηθισμένη μυθολογική

μορφή στα βοτσαλωτά δάπεδα: εμφανίζονται σε ποσοστό με-

γαλύτερο του ενός τρίτου του αριθμού των εικονιστικών δα-

πέδων, με τη μορφή του γρύπα-αρπακτικού πτηνού ή του

γρύπα-λιονταριού.7 Γνωρίζουμε ότι, εάν ο γρύπας είναι ήδη

το χαρακτηριστικό σύμβολο του Απόλλωνα στην αρχαϊκή

εποχή, κατά την κλασική περίοδο γίνεται χαρακτηριστικό του

Διονύσου, του οποίου είναι επίσης ο συνοδός.8 Αυτή η διεύ-

ρυνση πραγματοποιείται στη Βόρεια Ελλάδα, σε σχέση με το

θεό της βλάστησης Σαβάζιο, θρακικής προέλευσης, που συμ-

βολίζεται ως κύριος των ζώων, συνεπώς και των γρυπών.9

Στον ανδρώνα, οι γρύπες με τη μορφή των αρπακτικών πτη-

νών βρίσκονται φυσικά σε στάση επίθεσης: κυνηγούν ζώα

(Όλυνθος, Σικυώνα, Αλεξάνδρεια) ή επιτίθενται στη λεία τους

(ελάφια, βοοειδή ή άλογα), μόνοι ή σε ζευγάρια. Κάνοντας

έτσι επίδειξη της δύναμής τους, είναι τις πιο πολλές φορές

τοποθετημένοι στο κατώφλι, που πρέπει να δρασκελίσει κα-

νείς για να μπει στην αίθουσα του συμποσίου, ή στη ζωφόρο

που περιβάλλει την κεντρική σύνθεση. Όταν δεν είναι σε

στάση μάχης, οι γρύπες μπορεί να περπατούν στο κατώφλι

των δαπέδων και μερικές φορές αντικαθίστανται από σφίγ-

γες. Αυτές οι δύο κατηγορίες υβριδικών ζώων παίζουν τον

ίδιο ρόλο φύλακα, συμμετέχοντας με αυτόν τον τρόπο στον

εξευγενισμό της αίθουσας υποδοχής και των οικοδεσποτών. 

Ο άγριος κόσμος του Διονύσου μπαίνει στο ελληνικό σπίτι

μέσω των αναπαραστάσεων των αρπακτικών και των θηρίων

που εικονίζονται, όπως και οι γρύπες, είτε βαδίζοντας είτε

εμπλεκόμενα σε μάχες (εικ. 3-4, 11) είτε σε σκηνές κυνηγίου.

Κατά τη διάρκεια του 4ου και του 3ου αι. π.Χ. αυτές οι σκη-

νές κυνηγίου και/ή άγριων ζώων εμφανίζονται στο 40% των

δαπέδων. Στην Πέλλα, όπως και στην Αλεξάνδρεια, οι σκηνές
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3. Ερέτρια, Οικία των Ψηφιδωτών, δάπεδα του προθαλάμου και του ανδρώνα.
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κυνηγίου στο κέντρο των ψηφι-

δωτών ανταποκρίνονται στην αι-

σθητική των Μακεδόνων, αλλά

εντάσσονται και αυτές στον μυ-

θικό κόσμο του Διονύσου.

Οι Κένταυροι εμφανίζονται

στο δάπεδο δέκα ανδρώνων της

πρώτης περιόδου. Οι Κένταυροι

ζούσαν και κυνηγούσαν στο άγριο

τοπίο των βουνών: ως κυνηγοί

απεικονίζονται σε δύο δάπεδα (Ρό -

δος και Αλεξάνδρεια). Πλάσματα

μιξοειδή και άγρια, δεν γνώριζαν

τον πολιτισμό του κεκραμένου οί -

νου, αντίθετα τον έπιναν άκρατο

και έτσι μεθούσαν. Στο γάμο του

Πειρίθου, οι μεθυσμένοι Κένταυ-

ροι επιτέθηκαν στη νύμφη Ιππο-

δάμεια και αποκρούστηκαν από

τον Θησέα. Αυτό το επεισόδιο απει-

 κονίζεται στα δάπεδα της Ολύν-

θου και της Ερέτριας. Κατά το

κυνήγι του Ερυμάνθιου κάπρου,

ο Ηρακλής φτάνει στο σπίτι του

Φόλου, ενός Κενταύρου που τον

δέχεται στη σπηλιά του, του προ-

σφέρει ψημένο κρέας και ανοίγει

έναν σφραγισμένο πίθο με οίνο,

δώρο του Διονύσου που του είχε

συστήσει να τον ανοίξει μόνο μπρο-

 στά στον Ηρακλή. Όταν ο Φόλος

ανοίγει τον πίθο, η μυρωδιά του

οίνου προσελκύει τους Κενταύ-

ρους του βουνού, που έρχονται οπλισμένοι με βράχους και

έλατα για να επιτεθούν στη σπηλιά. Οι δύο πρώτοι Κένταυροι

που τολμούν να μπουν φονεύονται από τον Ηρακλή.10 Σ’ ένα

κατώφλι από την Πέλλα απεικονίζεται ζεύγος Κενταύρων να

πίνει από ένα κύπελλο, ενώ σε ένα άλλο, ο Κένταυρος παρι-

στάνεται να κρατά ένα ρυτό στην είσοδο της σπηλιάς του.

Σε ένα δάπεδο της Σικυώνας, σε σύνδεση με γρύπες και ένα

κεντρικό άνθος, οι Κένταυροι καλπάζουν κραδαίνοντας κορ-

μούς δέντρων με κλαδιά και στο κέντρο ενός δαπέδου από

την Αθήνα αναγνωρίζουμε τον Ηρακλή τη στιγμή που φονεύει

έναν Κένταυρο με το ρόπαλό του. Αυτά τα δάπεδα απεικονί-

ζουν τα διαφορετικά επεισόδια του μύθου –τις κακές χρήσεις

του οίνου, ως παραδείγματα προς αποφυγή– με παιδαγωγικό

στόχο, αλλά και ως αναφορά στην κουλτούρα που μοιράζο-

νται οι συνδαιτυμόνες.

Πάντα στα σπίτια των 4ου και 3ου αι. π.Χ., ο θαλάσσιος

κόσμος εμφανίζεται στο ένα τρίτο των δαπέδων: είτε πρό-

κειται για Νηρηίδες (εικ. 2, 4), τον Τρίτωνα, τη Σκύλλα, είτε

για υβριδικά θαλάσσια όντα (θαλάσσιο άλογο, κήτος), ο κό-

σμος της θάλασσας και τα πλάσματά της είναι αγαπημένο

θέμα στα ελληνικά σπίτια. Τα τέρατα και τα υβρίδια –όπως ο

Τρίτωνας που κρατά ένα κουπί στη Σπάρτη– αναπαριστούν

την άγρια όψη της θάλασσας. Φυσικά, τα δελφίνια συμμετέ-

χουν στις θαλάσσιες σκηνές, όμως απεικονίζονται επίσης

μόνα. Γιατί όμως να τοποθετήσει κανείς τις Νηρηίδες στην

είσοδο του ανδρώνα; Μπορούμε να αναγνώσουμε αυτές τις

εικόνες μέσα από την εξιστόρηση του μύθου του Διονύσου.
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4. Ερέτρια, Οικία των Ψηφι-
δωτών: (α) ψηφιδωτό του αν-
δρώνα και (β) ψηφιδωτό κα-
τωφλίου.
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Κυνηγημένος από τον Λυκούργο, βασι-

λιά της Θράκης, και πριν φτάσει στην

Ινδία όπου γνώρισε το θρίαμβό του,

ο θεός έπρεπε να καταφύγει στη

θάλασσα, όπου τον υποδέχτηκαν

η Θέτις και οι Νηρηίδες.11 Σύμ-

φωνα πάντα με το μύθο, ο Τρίτων,

που ανήκει στον άγριο κό σμο, νι-

κήθηκε δυο φο ρές από τον Διό-

νυσο. Όσο για τα δελφίνια, ανή κουν

στα αγαπημένα ζώα του θεού: εμ-

φανίζονται στο μύθο σε σχέση με την

προστασία του θεού από τη Θέτιδα, αλλά

και στο επεισόδιο των τυρρηνών πειρατών,

μετανοημένων μετά την αποτυχία της επίθεσής

τους κατά του θεού: μεταμορφωμένοι σε δελφίνια, έγι-

ναν οι σύντροφοί του –12 το

επεισόδιο απεικονίζεται στην

κύλικα του Εξηκία, που βρί-

σκεται στο Μόναχο (εικ. 5).

Αυτή η συνύπαρξη θα μπορούσε να μοιάζει συμπτωμα-

τική, αλλά η κατάταξη των δαπέδων επιτρέπει να αποδεί-

ξουμε ότι δεν είναι έτσι. Επίσης είναι απαραίτητο να λάβουμε

υπόψη ταυτόχρονα τη συνύπαρξη των μορφών, αλλά και των

φυτικών μοτίβων, όπως θα κάνουμε ευθύς αμέσως, και τη

θέση αυτών των στοιχείων στα δάπεδα.

Η εικονογραφία των δαπέδων στον 2ο και 1ο αι. π.Χ.
Στην ύστερη ελληνιστική περίοδο, οι πλουσιότερες κατοικίες

αποτελούνται από περισσότερα δωμάτια, στο ισόγειο αλλά

και στον όροφο, των οποίων οι λειτουργίες είναι λίγο έως

πολύ εύκολο να αναγνωριστούν, και τα οποία μπορούν να δε-

χτούν ψηφιδωτά δάπεδα (κατά κύριο λόγο opus tessellatum).

Έτσι, στο μεγάλο σύνολο των σπιτιών της Δήλου, που κατα-

σκευάστηκαν μεταξύ του 130 και 88 π.Χ., οι ανθρωπομορφι-

κές και φυτικές διακοσμήσεις είναι τοποθετημένες στα πο-

λυτελή δωμάτια –αίθουσες συμποσίου, δωμάτια υποδοχής ή

φιλοξενίας επισκεπτών, αυλές– αλλά και σε δωμάτια όπου

ζούσε η οικογένεια του κυρίου του σπιτιού, κυρίως στον

όροφο. Η εικονογραφία των δαπέδων διαφοροποιείται, αλλά

ο Διόνυσος κρατά μια σημαντική θέση σε πολύπλοκες πλέον

παραστάσεις, που μαρτυρούν τόσο την αλλαγή στην αισθη-

τική των παραγγελιοδοτών όσο και την εκλέπτυνση των τε-

χνικών των ψηφοθετών.

Ψηφοθετήματα εξαιρετικής ποιότητας –και ασφαλώς με-

γάλου κόστους– εμπλουτίζουν με νέα στοιχεία τη χαρακτη-

ριστική εικόνα του Διονύσου που ιππεύει ένα άγριο ζώο: τη

βρίσκουμε σε τρεις παραστάσεις στη Δήλο (εικ. 6-8) και μια

φορά στην Οικία του Φαύνου στην Πομπηία. Ακόμα και αν ο

ίδιος ο Διόνυσος δεν απεικονίζεται, Σάτυροι, Σιληνοί, Μαινά-

δες, όλοι μέλη του θιάσου του, μαρτυρούν την παρουσία του

στην αίθουσα συμποσίου: για παρά-

δειγμα, Σιληνοί στη Δήλο, δύο Μαινά-

δες με έναν Σάτυρο στη Μάλτα, ή

ακόμα μια σκηνή συμπλέγματος ενός

Σατύρου και μιας Μαινάδας στη

Θμούιδα στο Δέλτα του Νείλου και

στην Πομπηία, στην Οικία του Φαύ-

νου. Άλλες σκηνές σχετίζονται άμε -

σα με το θεό, όπως το επεισόδιο

του Λυκούργου που επιτίθεται στην

Αμβροσία, μια νύμφη που η Γη και/ή ο

Διόνυσος προστάτευσαν από την επί-

θεση του θρά κα βασιλιά, μεταμορφώνο-

ντάς την σε άμπελο∙ αυτή η άμπελος πνίγει

τον Λυκούργο και γίνεται έτσι το όργανο της

εκδίκησης του θεού. Η σκηνή, χω ρίς το θεό,

αποκαλύφθηκε στη Δήλο (εικ.

9)∙ εμφανίζεται επίσης σε ένα

ψηφοθέτημα από το Ηράκλειο

(Herculaneum) και πιθανώς και

σε ένα μερικώς σωζόμενο αλεξανδρινό ψηφοθέτημα.13

Η παρουσία του θεού στο θέατρο είναι εμφανής από την

απεικόνιση σκηνών έργων των οποίων οι δημιουργοί μάς

είναι μερικές φορές γνωστοί: παράδειγμα τα διάσημα ψηφι-

δωτά με την υπογραφή του Διοσκουρίδη από τη Σάμο, τα

οποία αποκαλύφθηκαν στην «Έπαυλη του Κικέρωνα» στην

Πομπηία και αναγνωρίστηκαν αργότερα ως σκηνές από το

έργο του Μενάνδρου.14 Εκτός από το ότι ανήκει στο θεατρικό

ρεπερτόριο, το θέμα επιλέχθηκε πιθανώς για τη σχέση του με

το θεό του κρασιού και συνεπώς με τον Διόνυσο. Χωρίς επι-

γραφή, αυτές οι σκηνές στην Πομπηία δεν μπορούν να γί-

νουν κατανοητές παρά μόνο από τους συνδαιτυμόνες που

μοιράζονταν την ίδια κουλτούρα. Η συγκεκριμένη σκηνή,

επειδή ανήκει σε ένα θεατρικό έργο που σώζεται, μπορεί να

ταυτιστεί, ωστόσο άλλες σκηνές δεν μπορούν παρά να εγεί-

ρουν ερωτήματα, όπως αυτή που διακοσμούσε την κεντρική

σύνθεση της μεγάλης αίθουσας (oecus major) της Συνοικίας

των Κοσμημάτων στη Δήλο.15 Το θέατρο γνωρίζει μεγάλη επι-

τυχία σε όλη την ελληνιστική περίοδο και η αναφορά στο θεό

αποτυπώνεται στα δάπεδα με κωμικές και σατυρικές μάσκες,

που αναλογούν στον τύπο γνωστών χαρακτήρων (υπηρέτης,

γέρος, γυναίκα…)∙16 αυτές οι μάσκες απεικονίζονται στα ψηφι -

δωτά μόνες, όπως στη Ρόδο και τη Δήλο, ή πάνω σε βλαστό -

σπειρες –κλήματος ή κισσού, των αγαπημένων φυτών του Διο-

 νύσου– ή σε ανθοπλοκάμους που έχουν συντεθεί από διάφο -

ρα φυτά, όπως συνηθιζόταν να κατασκευάζονται σε ποικίλες

περιστάσεις, και κυρίως για τα συμπόσια. Τοποθετημένοι στο

έδαφος, αυτοί οι ανθοπλόκαμοι με ή χωρίς μάσκα, αποτελού -

σαν το αιώνιο σύμβολο αυτού του επιβεβαιωμένου εθίμου.

Οι γρύπες και τα θηρία, τόσο πολυάριθμα στα δάπεδα

των 4ου-3ου αι. π.Χ., εξαφανίζονται σχεδόν ολοκληρωτικά

τχ. 113  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ40

5. Ο Διόνυσος και τα δελφίνια στο εσωτερικό της αττικής μελανόμορφης
κύλικας του αγγειογράφου Εξηκία, π. 540/35 π.Χ. (Μόναχο, Staatliche
Antikensammlungen, αρ. ευρ. 8729).
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από τα δάπεδα της επόμενης πε-

ριόδου. Οι γρύπες απαντούν σε

αντιθετική στάση ή διευθετημέ-

νοι σε γραμμική σύνθεση, όπως

στη Δή λο (εικ. 10), τη Ρόδο και τη

Σά μο. Ο γρύπας με τη μορφή του

αρπακτικού πτηνού χάθηκε, υπο-

τάχθηκε τώρα στον Διόνυσο. Το

ίδιο συμβαίνει και με τα άγρια

ζώα – τα λιοντάρια δεν εμφανίζο-

νται παρά σπάνια: σε μια σειρά

δαπέδων από την Ιταλία, το λιο-

ντάρι είναι υποταγμένο σε Έρω-

τες, που εντάχθηκαν στο θίασο

του Διονύσου.17 Η ίδια παρατή-

ρηση ισχύει και για τον θαλάσσιο

κόσμο: τα θαλάσσια τέρατα απου-

 σιάζουν σχεδόν ολοκληρωτικά

από τα δάπεδα, εκτός από τα δελφίνια, που συνδέονται με

τον Διόνυσο. Οι Κένταυροι δεν απεικονίζονται πια παρά μόνο

στη Δήλο, όπου παρουσιάζονται ως υπηρέτες του θεού (εικ.

6). Ήδη στην Αλεξάνδρεια, κατά το πρώτο τρίτο του 3ου αι.

π.Χ., οι Έρωτες αντικαθιστούσαν τους γεροδεμένους μακε-

δόνες κυνηγούς της Πέλλας (εικ. 11)∙ τους ξαναβρίσκουμε

σε μια σειρά δαπέδων της επόμενης περιόδου, να απεικονί-

ζονται στο πλαίσιο του κόσμου του Διονύσου. Στο κέντρο

μιας σειράς ψηφιδωτών δαπέδων από αίθουσες συμποσίων

απαντούν παραστάσεις αγγείων που περιέχουν κρασί (αμ-

φορέας, κρατήρας, κάνθαρος)∙ σε ψηφιδωτό της πόλης Αλι-

κύαι (σημ. Σάλε μι) της Σικελίας, τον κάνθαρο κρατάει ένας

άνδρας προς τον οποίο συγκλίνουν τα δελφίνια, σε ένα

σχήμα που μαρτυρείται πολλές φορές και κυρίως γύρω από

ένα άνθος, όπως για παράδειγμα στο Volcei, στην Κάτω Ιτα-

λία (εικ. 12). Ενδιαφερθήκαμε κατά καιρούς για τον τύπο

αυτών των αγγείων, δεν προσέξαμε όμως ότι το σημαντικό

βρισκόταν στο περιεχόμενό τους, τον οίνο του Διονύσου.

Η φυτική διακόσμηση και το άνθος στα δάπεδα
Σε όλη τη διάρκεια της ελληνιστικής περιόδου γρύπες, θηρία

και δελφίνια απεικονίζονται συχνά σε αντιθετική και/ή ακτι-

νωτή θέση εκατέρωθεν ενός αγγείου που περιέχει οίνο ή

ενός φυτικού στοιχείου, που μπορεί να έχει πολλές μορφές:

ενός λουλουδιού, ενός ανθεμίου, ενός ρόδακα ή ενός γεω-

μετρικού ρόδακα.18 Σε όλα αυτά τα σχήματα, πρόκειται για

ένα άνθος, ένα φυτό στη διαδικασία της βλάστησης, σε κα-

τατομή ή σε κάτοψη. Η πανομοιότυπη θέση των αγγείων και

των ανθέων σε αυτές τις χαρακτηριστικές ομάδες μού επέ-

τρεψε να δείξω ότι αυτά τα άνθη είναι μια μεταφορική απει-

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ  τχ. 113 41

7. Δήλος, Οικία των Προσωπείων, ψηφοθέτημα με τον Διόνυσο. 8. Δήλος, Οικία του Διονύσου, ψηφοθέτημα με τον Διόνυσο.

6. Δήλος, Οικία των Προσωπείων, δωμάτιο του Διονύσου, ακουαρέλα. 
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κόνιση του Διονύσου, σύμφωνα με την εικονογραφία μιας γυ-

ναικείας θεότητας της Εγγύς Ανατολής, της «ποτνίας θη -

ρών», της οποίας οι δεσμοί με τον Διόνυσο είναι γνωστοί.19

Αυτά τα άνθη αντιπροσωπεύουν την έκρηξη της φύσης: συμ-

βολίζουν κατά συνέπεια το θεό που προσφέρει τη βλάστηση

και τον οίνο, σηματοδοτώντας την παρουσία του στο κέντρο

του ανδρώνα. Αυτές οι φυτικές συνθέσεις μπορούν να είναι

λιγότερο ή περισσότερο σύνθετες, να καλύπτουν ένα τμήμα

λιγότερο ή περισσότερο σημαντικό του δωματίου και να

έχουν έναν φυσιοκρατικό χαρακτήρα που παραπέμπει στη

συνήθεια που μαρτυρείται στα κείμενα, τη διασπορά φύλλων

και ανθέων στο δάπεδο, σε ανάμνηση της στιβάδος που ανα-

φέρει ο Πλάτων.20

Σε άλλα δάπεδα η κεντρική σύνθεση είναι γεωμετρική:

μπορεί να έχει τη μορφή «μακεδονικού άστρου» (εικ. 4, 12) ή

ρόδακα που φέρει έναν σχετικά μεγάλο αριθμό ακτίνων. Μια

άλλη γεωμετρική σύνθεση, γνωστή ως το μοτίβο της ασπί-

δας, σχηματίζεται από επικαλυπτόμε να φύλ λα, από φολίδες,

ρόμβους ή τρίγωνα, πολύχρωμα, δίχρωμα ή απλά, με σχε-

διασμένα μόνο τα περιγράμματα. Το σύνολο αυτών των συν-

θέσεων αποτελεί ένα μεγάλο corpus, του οποίου η ενότη τα

δεν είχε αναγνωριστεί έως σή-

μερα, αφού η μορφή τους τις

διαφοροποιούσε. Ωστόσο, από

την εποχή των πρώτων ψηφιδω-

τών της Ολύνθου (432-348 π.Χ.)

ως το τέλος της ελληνιστικής πε-

ριόδου και σποραδικά στην αυ-

τοκρατορική περίοδο, στο σύνο -

λο του ελληνορωμαϊκού κόσμου,

οι ψηφοθέτες –και συνεπώς και

οι πελάτες τους– συνέχισαν να

τοποθετούν αυτήν τη σύνθεση

στο κέντρο των δαπέδων πολλών

αιθουσών υποδοχής, όποια και

αν ήταν η τεχνική του δαπέδου, η

τεχνοτροπία και η μόδα. Μπρο-

στά σε μια τέτοια επιμονή, μπο-

ρούμε να σκεφτούμε ότι το κε-

ντρικό άνθος έπαιζε έναν ρόλο

τόσο συμβολικό όσο και πρα-

κτικό: αφενός δήλωνε μεταφο-

ρικά τον Διόνυσο, αφετέρου ση-

μάδευε επίσης τη θέση του κρα-

τήρα του τοποθετημένου στο κέ-

ντρο της συντροφιάς των συν-

δαιτυμόνων, απευθείας στο έδα-

φος ή πάνω σε ένα στήριγμα,

όπως δείχνουν κάποιες παρα-

στάσεις συμποσίου.

Ένα παράδειγμα της διονυσιακής πορείας: 
η έπαυλη της Αγαθής Τύχης στην Όλυνθο
Η έπαυλη της Αγαθής Τύχης στην Όλυνθο21 κατασκευά-

στηκε, όπως και οι υπόλοιπες οικίες, μεταξύ των ετών 432 κα

348 π.Χ., χρονολογία της καταστροφής της πόλης από τον

Φίλιππο Β΄ της Μακεδονίας. Ξεχωρίζει εντούτοις για το μέ-

γεθός της και το γεγονός ότι μόνη αυτή διαθέτει τέσσερα βο-

τσαλωτά και διακοσμημένα ψηφιδωτά. Δεν θα εξετάσουμε

εδώ παρά αυτά του προθαλάμου και του ανδρώνα (εικ. 1-2).

Για να εισέλθουν στον ανδρώνα, οι επισκέπτες διέσχιζαν την

αυλή, ύστερα έμπαιναν από το πλάι στον προθάλαμο∙ εκεί

τους υποδεχόταν, εν μέσω μιας βλαστόσπειρας και ανθε-

μίων, μια σκηνή που απεικόνιζε τη Θέτιδα και δύο άλλες Νη-

ρηίδες επάνω σε θαλάσσια τέρατα να φέρνουν στον Αχιλλέα

τα καινούρια του όπλα. Επιγραφές δίνουν το όνομα των δύο

βασικών πρωταγωνιστών. Φυσικά, αν και η παρουσία του

Αχιλλέα, κατεξοχήν έλληνα ήρωα, εξευγενίζει το χώρο της

υποδοχής, οι τρεις Νηρηίδες θυμίζουν το πέρασμα του Διο-

νύσου από τη θάλασσα, πριν τον ινδικό του θρίαμβο. ΄Επειτα,

οι καλεσμένοι, αφού περνούσαν το ψηφιδωτό στο κατώφλι,

έμπαιναν στον ανδρώνα, όπου τους υποδέχονταν οι δύο

τχ. 113  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ42

9. Δήλος, Οικία της Συνοικίας των Κοσμημάτων, ψηφοθέτημα του Λυκούργου και της Αμβροσίας.
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Πάνες σκυμμένοι με προσοχή

πάνω από έναν κρατήρα τοποθε-

τημένο στο πάτωμα, στη μέση

της δέσμης του κισσού που σχη-

ματίζεται από τις λυγισμένες

άκρες της βλαστόσπειρας που

πλαισιώνει τη σκηνή. Αυτοί οι δύο

Πάνες υπογραμμίζουν την υπε-

ροχή του «κυρίου» του χώρου

του συμποσίου, του Διονύσου,

που παριστάνεται διά του κρα-

τήρα που περιέχει το κρασί. Στη

συνέχεια, οι συμποσιαστές, ξα-

πλωμένοι στις κλίνες του συμπο-

σίου, έβλεπαν το θρίαμβο του

θεού: με το θύρσο στο χέρι, είναι

ανεβασμένος σε μια άμαξα που

την τραβούν δύο αιλουροειδή∙

συνοδεύεται από έναν ιπτάμενο

Έρωτα και από ένα σάτυρο που

προηγείται της πορείας τους γυρίζοντας προς τα πίσω. Ολό-

γυρα Μαινάδες, Σάτυροι και ο Πάνας επιδίδονται στις δρα-

στηριότητές τους, στο κυνήγι, στο διαμελισμό των ζώων, στο

χορό και τη μουσική. Μια λεπτή βλαστόσπει ρα κισσού πλαι-

σιώνει το χώρο της κεντρικής σκηνής χωρίς να την αποκό-

πτει από τη ζώνη του θιάσου, ενώ ένα πλατύτερο πλαίσιο,

σχηματισμένο από ανθέμια, δίνει ένα φυτικό (αγροτικό) πλαί-

σιο στο σύνολο της σκηνής. Σύμφωνα με τη σύνθεση των δα-

πέδων που χρησιμοποιούνται μέσα στις αίθουσες συμποσίου

αυτής της εποχής, ο θίασος που απεικονίζεται στο πλαίσιο

παρουσιάζει τέσσερις κα τευθύνσεις, για να επιτρέπει μια κα-

λύτερη θέαση σε όλους τους συν-

 δαιτυμόνες που κάθονταν στις

κλίνες. Ακόμα περισσότερο εδώ,

το σύνολο της διακόσμησης είναι

οργανωμένο με τέτοιο τρόπο,

ώστε οι συνδαιτυμόνες, που διέ-

σχισαν τη θάλασσα και εισήλθαν

στο χώρο του θεού, να συνδέο-

νται άμεσα με το θίασο και μαζί

με αυτόν να γιορτάζουν το θρί -

αμβο του Διονύσου που εκτυλίσ-

σεται στο κέντρο.

Στις αίθουσες συμποσίου του

4ου και του 3ου αι. π.Χ., τα δά-

πεδα απεικονίζουν τον άγριο χα-

ρακτήρα του κόσμου στον οποίο

ηγεμονεύει ο Διόνυσος. Η δύ-

ναμη αυτής της φύσης εκφράζε-

ται διά της βίας της πάλης των

αγριμιών, των γρυπών, των θα-

λάσσιων υβριδικών όντων και διά της αύξησης της βλάστη-

σης. Στο κέντρο του ανδρώνα, ο κρατήρας –δηλαδή ο οίνος–

αναβλύζει μέσα από ένα άνθος που συμβολίζει την καρπο-

φόρα δύναμη του θεού. Παρουσιαζόμενος έτσι υπό τη μετα-

φορική δύναμη του άνθους ή του κρατήρα, ο θεός υποτάσ-

σει και «σαγηνεύει» τους Πάνες, τους ανθρώπους, τους γρύ-

πες, τα αγρίμια και τα δελφίνια: η συμπεριφορά τους στα ψη-

φιδωτά επιτρέπει να αναγνωρίσουμε την παρουσία του θεού.

Σε ορισμένες οικίες, η οργάνωση του διακόσμου των ψηφι-

δωτών έως το κέντρο του δωματίου φανερώνει το ταξίδι που

ακολουθεί ο θεός μέσα στη θάλασσα έως το θρίαμβό του.
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11. Αλεξάνδρεια – Chatby (Αίγυπτος), ψηφιδωτό των Ερώτων κυνηγών.

10. Δήλος, Οικία των Δελφινιών, λεπτομέρεια της κεντρικής σύνθεσης.
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Το σύνολο αποτελεί μια πραγματική σκηνοθεσία προορι-

σμένη να εξάψει τη φαντασία των συνδαιτυμόνων και να τους

εισαγάγει στον άγριο κόσμο του θεού, που θα τον γιορτά-

σουν με μια σπονδή στην αρχή του συμποσίου. Η επιτυχία

του συμποσίου θα εξαρτηθεί από το σεβασμό στους κανό-

νες και από την κοινωνικότητα των ελλήνων ανδρών, ενώ τα

δάπεδα μπορούν να διαδραματίζουν και παιδευτικό ρόλο.

Στις οικίες του 2ου-1ου αι. π.Χ. βρίσκουμε ξανά την ίδια

επιθυμία για την εξύμνηση του θεού: μόνο η έκφραση αλλά-

ζει, μάρτυρας της εξέλιξης των ηθών και της αισθητικής. Η

βία των άγριων ζώων, των γρυπών, των θαλάσσιων τεράτων

έχει στο εξής χαλιναγωγηθεί: ο θεός κυριαρχεί πάνω στη

φύση, τη θάλασσα και το μυθικό σύμπαν των θεών. Οι Κέ-

νταυροι ακολουθούν το θίασο, όπως οι Έρωτες, που λει-

τουργούν ως ενδιάμεσοι μεταξύ του θεϊκού κόσμου και αυ -

τού των ανθρώπων για να εκφράσουν το θρίαμβο του θεού.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, επιλέχθηκε να δοθεί

προνομιακή θέση στην εκπολιτιστική διάσταση του θεού, που

«εξημερώνει» το άγριο, όπως μεταμόρφωσε σε οίνο τους

καρπούς της αμπέλου.22 Ο κόσμος του θεάτρου επιλέχθηκε

επίσης για να ενσαρκώσει την παρουσία του∙ ταυτόχρονα

προσφέρει εικόνες που μπορούν να μοιράζονται οι άνθρω-

ποι που ενώνονται σε μια κοινή κουλτού ρα, αυτήν που ο κύ-

ριος του σπιτιού παρουσιάζει με αυ τόν τον τρόπο. Το άνθος,

ενδεχομένως πιο ζωντανό με την προσθήκη μικρών ζώων, πα-

ραμένει μια συμβολική αναπαράσταση του θεού, όπως και ο

κρατήρας-κάνθαρος. Ήδη από τα πρώτα δάπεδα, η κεντρική

σύνθεση με φυτικό ή γεωμετρικό διάκοσμο αντιστοιχεί στην

τοποθέτηση του κρατήρα στο κέντρο του συμποσίου, μαρ-

τυρώντας τόσο τη μακροβιότητα

αυτής της συνήθειας όσο και των

τύπων διακόσμου που προέκυ-

ψαν από αυτήν.

Αφού λοιπόν εισήγαγαν τον

άγριο κόσμο στην κατοικία, τα

ψηφιδωτά δάπεδα υμνούν το θεό

«εκπολιτιστή». Πλαίσιο της οικο-

γενειακής ζωής, αλλά και της κοι-

νωνικής, η ελληνιστική κατοικία

τοποθετείται έτσι στη σφαίρα

του Διονύσου και συμβάλλει στην

εξύμνηση της δύναμης και της

ευγένειάς του ταυτόχρονα.
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The Presence of Dionysus in the Greek House: 

The Hellenistic Mosaics

Anne-Marie Guimier-Sorbets

Dionysus, the god of wild nature, vegetation and vine, has be-

queathed to mankind the wine and the joy of banquet.

In the banqueting chambers of the fourth and third centuries

BC, the mosaic pavements very often illustrate the wild temper of

the god through representations of hunting, predatory animals,

beasts and wild creatures, such as the Centaurs (at Pella, Alexan-

dreia, Rhodes, etc.). The aquatic world, with which the god is also

related (Thetis, the Nereids, Triton, Skylla and other hybrid marine

beings), is present in the one third of the mosaic floors (at Olyn-

thus, Eretria, etc.). However, in the mosaics of the houses of the

late Hellenistic period (second to first centuries BC), the violence

of the wild beasts and vultures is restrained and the civilizing

character of the god is exalted. Mosaics of high quality and cost

(at Delos, Pompeii, Herculaneum, etc.) depict Dionysus riding a

wild animal or seafaring, while quite often they represent episodes

inspired by the theatrical world. Throughout the Hellenistic pe-

riod the central composition of the mosaic, usually a vase or

flower that symbolize Dionysus’ gifts, vegetation and wine, de-

notes the presence of the god in the men’s quarters (andron) of

the house.
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