21. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
'Η άνασκαφή των μωσαϊκών τής Χωράφας περιωρίσθη κατά την τρίτην
αύτής περίοδον εις έργα στερεώσεως κυρίως των ύπερκειμένων οικιών, τών
οποίων καθυστερεί ή έπιδιωκομένη προς όλοκλήρωσιν τής άνασκαφής άπαλλοτρίωσις μέ άποτέλεσμα ή μία μάλιστα έξ αυτών νά παρουσιάση σημεία στα
τικής άνεπαρκείας. Έν οψει τής άδυναμίας συνεχίσεως καί έπεκτάσεως τής
κυρίως άνασκαφής έπεχειρήθη ή σκάφη δοκιμαστικών τάφρων εις γειτονικούς
διαθεσίμους χώρους.
'Η πρώτη τών δοκιμαστικών τούτων σκαφών περί τον χώρον τής κυρίως
άνασκαφής

έπραγματοποιήθη είς την αυλήν τής οικίας Δ. Μπίνου κατά την

νοτίαν προέκτασιν τής αυλής τής άρχαίας οικίας καί είς 16 μ. άπόστασιν
άπό τής βορείου πλευράς αύτής. 'Η μέχρι τοϋ στερεού (κιτρινωπής άργίλου),
είς βάθος περίπου 1.60 μ. σκάφη έδωκε τελείως άρνητικά άποτελέσματα.
’Άλλη τάφρος έσκάφη είς την αυλήν τής οικίας Ματζουράνη περί τά 10
μέτρα ΝΔΔ. τοϋ χώρου τής άνασκαφής, κατά τι νοτιούτερον έτέρας δοκιμαστι
κής τάφρου άνοιγείσης, μέ άρνητικά άποτελέσματα, το 1962 έπί τής όδοϋ Αίσχίνου καί κατά προέκτασιν τοϋ άξονος τής άρχαίας οικίας. Καί είς μέν το
δυτικόν ταύτης έφάνη είς μικρόν βάθος (0.65 - 0.75) το στερεόν (άργιλώδες)
έδαφος, το όποιον όμως έν τώ μέσω τής τάφρου άποκόπτεται άποτόμως άπό
Β. προς Ν. μέχρι βάθους 0.82 μ.

ήτοι κατά 0.10 μ. περίπου βαθύτερον τής

παρακειμένης επιφάνειας. Τό ουτω βαθυνόμενον έδαφος έπληροϋτο μέχρι τοϋ
έπιπέδου τής παρακειμένης

έπιφανείας τοϋ

στερεού λίθων καί τεμαχίων

πίθων, ώς καί τινων οστράκων έγχωρίων, μάλιστα τεφρών, άγγείων (lesbian
bucchero), εντός άργιλώδους χώματος.
Τρίτη τάφρος ήνεώχθη κατά τό βόρειον μέρος τοϋ έρευνωμένου χώρου,
εν μόλις μέτρον πέραν τής τάφρου Α, ένθα άπό τής πρώτης άνασκαφικής πε
ριόδου εϊχεν έν μέρει άποκαλυφθή τό λιθόστρωτον όδοϋ κατερχομένης άπό Δ.
προς Α., μέ υπόνομον κατά τήν βορείαν παρυφήν τής τάφρου. 'Η γενομένη
έν τώ μεταξύ πρόχειρος έξέτασις τών ευρημάτων δεικνύει δτι ή οδός αυτή
άνάγεται είς τήν Κλασσικήν έποχήν, μέ χρήσιν κυρίως κατά τούς Ελληνιστι
κούς χρόνους. Κατά τήν έφετινήν σκαφήν έφάνη δτι τό λιθόστρωτον έπεκτείνεται μέχρι τής νέας τάφρου, τής όδοϋ λαμβανούσης ουτω ικανόν πλάτος.
Τό λιθόστρωτον τοΰτο έκαλύπτετο άπό παχύ στρώμα καταστροφής μέ πλή
θος λίθων καί κεράμων (στέγης). Έκτος ολίγων άλλων, μικράς σημασίας,
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ευρημάτων, σημειώ ιδιαιτέρως δύο τεμάχια πήλινου συμπλέγματος προερχομένου έκ της αύτής μήτρας, άτινα σώζουν μέρος ’Έρωτος φέροντος διά τής
άριστερας κέρας Άμαλθείας.
’Ιδιαιτέρως έπίσης αποδοτική εις τεμάχια έλληνιστικών ειδωλίων1, καί
δη καί κεφαλάς, υπήρξε καί ή έπίχωσις αύτής ταύτης τής άνασκαπτομένης
ύστερορρωμαϊκής οικίας μέ τα μωσαϊκά. Ή έπίχωσις αυτή άφηρέθη (προς θεμελίωσιν του τοίχου άντιστηρίξεως τής κινδυνευούσης γειτονικής συγχρόνου
οικίας) κατά μήκος τοϋ δυτικού ήμίσεος τοϋ νοτίου ορίου τής άνασκαφής, ήτοι
εντός τοϋ ΝΔ. δωματίου IV καί τοϋ δυτικοΰ τμήματος τοϋ βορείου περιστυ
λίου τής αύλής.
Διά τής τελευταίας ταύτης έργασίας έπετεύχθη ή πληρεστέρα άποκάλυψις καί ό καθαρισμός των τεσσάρων πλαισίων τής βορείου στοάς τής αύλής
(πίν. 141), άτινα διαφέρουν των τοϋ τρίκλινου καί κατά την διάταξιν (εις
απλήν σειράν μέ μεγάλα μεταξύ των διάκενα πληρούμενα, όπως καί ολον τό
πεδίον, διά ροδάκων σχηματιζομένων

ύπό τεμνομένων κύκλων) καί κατά

τάς διαστάσεις, α'ίτινες είναι ελαφρώς

μεγαλύτεραι, καί, τέλος, κατά τάς

έπιγραφάς, αΐτινες περιλαμβάνουν μόνον τον τίτλον καί τό μέρος τής παρίσταμένης κωμωδίας (καί όχι καί τά ονόματα των επί σκηνής προσώπων)
διά γραμμάτων σημαντικώς μεγαλυτέρων των έν τω δωματίω πλαισίων.
ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ

1 Πρός τήν εποχήν των εύρημάτων τούτων συμφωνούν καί τά νομισματικά ευρήματα,
τό ήμισυ σχεδόν των όποιων άνάγεται εις τούς περί τό 300 π.Χ. χρόνους. Ή άφθονία δέ
των ειδωλίων καί ή παρουσία τεμαχίων έκ της αύτής μήτρας καθιστούν πιθανήν τήν ύπόθεσιν τής έδώ που ύπάρξεως έργαστηρίων ή καταστημάτων, τήν θέσιν των οποίων κατέ
λαβε (έπειτα άπό διακοπήν τεσσάρων τουλάχιστον αιώνων) ή άνασκαπτομένη οικία.
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α-β. Πλαίσια τής Β. στοάς

τής αύλής.
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