
31. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

'Ως πασα πόλις κατοικηθεϊσα συνεχώς άπό της άρχαιότητος, ουτω καί 
ή Μυτιλήνη παρέχει πλεϊστα όσα δυσεπίλυτα τοπογραφικά προβλήματα, 
διότι, καθ’ ήν έκτασιν ό σύγχρονος οικισμός συμπίπτει προς τον άρχαΐον, 
καλύπτει τά λείψανα τούτου μή επιτρόπων την έρευναν εί μή εις τυχαίως διαθέ
σιμα σημεία καί ύπό όρους λίαν δυσμενείς, έπειδή ή συνεχής οίκοδόμησις, ταράτ- 
τουσα μέχρις αυτού του στερεού εδάφους τάς παλαιοτέρας φάσεις, αφανίζει ή 
παραμορφώνει τάς άρχαιοτέρας κατασκευάς, εις βαθμόν ώστε ή άναγνώρισις 
καί έρμηνεία των νά άποβαίνη ιδιαιτέρως δυσχερής. Κατ’ άκολουθίαν καί ή 
συστηματική άκόμη παρακολούθησις πάσης εκσκαφής καί των τυχαίων έν 
γένει ευρημάτων καί ή άνάληψις περαιτέρω ερευνών εις τάς έκάστοτε παρεχο- 
μένας εύκαιρίας, έκτος τής πιθανότητος μηδαμινού ή καί αρνητικού αποτε
λέσματος έχει ν’ άντιμετωπίση καί τήν τυχαίαν σποραδικότητα τών έρευνω- 
μένων σημείων, ένεκα τής οποίας εις όλίγας μόνον περιπτώσεις τά διάσπαρτα 
ευρήματα θά παρουσιάσουν άλληλουχίαν τινά προς άμοιβαίαν συμπλήρωσιν τών 
δεδομένων καί διαφώτισιν ένίων έκ τών προκυπτόντων προβλημάτων.

'Η Μυτιλήνη ύπήρξεν ιδιαιτέρως άτυχής άπό άπόψεως έρεύνης καί 
επιστημονικής επεξεργασίας τών τυχαίων ευρημάτων. Μετά τήν πρώτην 
σοβαράν έπιστημονικήν έπισκόπησιν τού A- CONZE1 καί τήν λαμπράν 
τοπογραφικήν έρευναν τού R. KOLDEWEY % συστηματοποιήσαντος πάντα 
τά μέχρι τού 1886 γνωστά στοιχεία, μικράν, έμμεσον κυρίως, συμβολήν 
άπετέλεσε λήγοντος τού 19°υ αί. τό εις τάς IG XII,2 προσηρτημένον φροντίδι 
τού έκδοτου W. Paton διάγραμμα τής πόλεως, μέ τάς άκριβεΐς θέσεις άνευ- 
ρέσεως τών γνωστής προελεύσεως έπιγραφών σημειωμένας έπ’ αύτοΰ.

'Η μετά τινα έτη ένσωμάτωσις τής νήσου εις τό έλληνικόν κράτος διέψευ- 
σε τάς προς ώθησιν τής έρεύνης προσδοκίας 8. Ή πρώτη, άμα σχεδόν τή 
καταλήψει, άνασκαφική έρευνα τού Κυπαριςςη 4 επί τού κάστρου έγκατε- 
λείφθη άνευ άποτελέσματος. Ή κατά τήν έπομένην δεκαετίαν παρασχεθεΐσα 
άφορμή έρεύνης κατά τήν άνέγερσιν τού προσφυγικοΰ συνοικισμού έπί τής 
ύπό τό θέατρον κλειτύος εις τά βορειοδυτικά τής πόλεως περιωρισμένως καί 1

1 Reise auf der Insel Lesbos, Hannover 1860.
2 Die antiken Baureste der Insel Lesbos, Berlin 1890, 3-16 πίν. 1, 2 καί 3. 

Βλ. καί 65-68, πίν. 29.
3 Πρβλ. Π. Παπαγεωργιου έν ΑΕ 1913, 221.
4 ΠΑΕ 1913, 117-118 καί ΑΕ 1914, 140-141.
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έπιπολαίως έχρησιμοποιήθη ’Αλλ’ ή μεγαλύτερα απώλεια διά τε την πόλιν 
και την επιστήμην ήτο ή έν σπουδή κατακάλυψις καί μερική καταστροφή 
μεγάλης, θαυμασίας διατηρήσεως, στοάς, άποκαλυφθείσης κατά τήν οίκοδό- 
μησιν τής προσφυγικής αγοράς παρά τον βόρειον λιμένα ( Επάνω Σκάλα). 
Περί τοϋ ευρήματος ούδέ ή ελάχιστη είδησις έδόθη, μόνος δέ μάρτυς παραμένει 
τό ύστερώτερον άποκαλυφθέν δυτικόν ταύτης άκρον. Όμοίαν τύχην είχον καί 
τά κατά τήν άνέγερσιν τοϋ κτηρίου τοϋ ΙΚΑ, άμέσως προς Άνατολάς τής 
προσφυγικής αγοράς, άποκαλυφθέντα τό 1951 θεμέλια, περί των όποιων 
υπάρχει μόνον διάγραμμα έκτελεσθέν προ τής καλύψεώς των. Ταΰτα έθεο^ρήθη- 
σαν τότε συνέχισις τής στοάς,, νεώτερα όμως ευρήματα, περί ών κατωτέρω, 
φαίνονται άγοντα εις διάφορα συμπεράσματα.

Μετά λοιπόν τήν οΐκοδόμησιν τοϋ προσφυγικοΰ συνοικισμού καί τοϋ δυ- 
τικωτέρου τμήματος των παρά τήν Επάνω Σκάλαν τουρκικών νεκροταφείων, 
δεν διετίθεντο πρός ερευνάν εί μή μόνον τά έναπομένοντα άνατολικώς μέρη 
των έν λόγω νεκροταφείων, άτινα τελευταίως παρεχωρήθησαν υπό τοϋ Δήμου 
Μυτιλήνης πρός αύτοστέγασιν προσφύγων, άφοΰ άπεμακρύνθησαν οί έπ’ αύτών 
έν τώ μεταξύ άνεγερθέντες οΐκίσκοι καί έργαστήρια.

’Εκεί έδόθη ή άφορμή έπεμβάσεως τής 'Υπηρεσίας. Μετά δέ τήν διά 
των πρώτων δοκιμαστικών έρευνών ματαίωσιν τής οίκοδομήσεως έδημιουρ- 
γήθη αρχαιολογικός χώρος, έφ’ ού άνελήφθησαν έν συνεχεία συστηματικαί 
άνασκαφαί. 'Ο χώρος ούτος κεΐται μεταξύ τών οδών Νικομήδειας καί Δικελή, 
ολίγον πρός τά δεξιά ( άνατολικώς ) τοϋ τέρματος τής συνδεούσης τούς δύο 
λιμένας έμπορικής αρτηρίας τής πόλεως.

Άφ’ ετέρου έκ τών παλαιότερον σημειωθέντων κατά τον προσφυγικόν 
συνοικισμόν ευρημάτων ιδιαίτερον ένδιαφέρον είχον τά εις τήν περιοχήν τής 
Χωράφας, εις τό κάτω ( νοτιοανατολικόν ) τμήμα τούτου, έπισημανθέντα πρό 
τριακονταετίας περίπου μωσαϊκά2. Επειδή δέ λόγω τής άμέσου γειτνιά- 
σεως οικιών παντοίους κινδύνους διέτρεχον ταΰτα, έφαίνετο έπιβαλλομένη 
προκαταρκτική τις έρευνα διά τήν λήψιν τών άναγκαίων πρός έξασφάλισίν των 
μέτρων.

Έπελέγησαν ουτω ώς μάλλον έπιτακτικώτεροι οί δύο ούτοι τομείς πρός 
έκτέλεσιν τών άνασκαφών τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας.

Α. Άνασκαφαί Επάνω Σκάλας 'Η έπέμβα.σις εις τήν άποπειραν 
οίκοδομήσεως ώδήγησε κατά πρώτον εις τήν μερικήν άποκάλυψιν μεγάλου

1 Βλ. ΠΛΕ 1926, 147-149. ΑΔ 9, 1924-25 Παράρτ. 44-50 ( πρβλ. είδικώς σ. 48 ) 

καί ΑΔ 11, 1927-28 Παράρτ. 17-18, πρβλ. καί σ. 19 καί 21.
’Άλλαι μικροανασκαφαί καί τυχαία ευρήματα, ώς παρά τό Όρφανοτροφεΐον καί τό 

Ε' Δημοτικόν Σχολεΐον, ούδέποτε έδημοσιεύθησαν.
2 Βλ. ΑΑ 45, 1930, 144.
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κτηρίου χρονολογουμένου εκ των έν αύτώ εύρεθέντων νομισμάτων εις τούς 
χρόνους του Κωνσταντίου ( 317-361 μ.Χ. ).

Ή οικία, ούδείς των χώρων τής οποίας άπεκαλύφθη είσέτι πλήρως, 
άπετελεΐτο άπο κεντρικήν αύλήν, πλάτους 7 μ., μέ δωμάτια έκατέρωθι. 
Ή αύλή αύτη είναι πλακόστρωτος εχουσα έν τω μέσω ορθογώνιον βύθισμα 
(impluvium, πίν. 168α), βάθους 0.18 καί πλάτους 2.20 μ., έπεστρωμένον 
καί έπενδεδυμένον διά μαρμάρινων πλακών. ’Επί των κατά τάς γωνίας πλακών 
του πλαισίου τετραγωνική ( 0.45 X 0.40 ) έ'κτασις τής έπιφανείας των είναι 
άδρότερον έπεξειργασμένη προς εδρασιν προφανώς κιόνων ή πεσσών , έφ’ ών 
έστηρίζετο ή στέγη τοϋ αίθριου. Όμοίαν επεξεργασίαν φέρει καί άλλη πλάξ 
κατά τήν μακράν πλευράν, εις άπόστασιν 2.50 σχεδόν μ. άπο τής γωνίας ( έξ οδ 
εικάζεται συνολικόν μήκος τής πλευράς 5.40 μ. περίπου).

Έκ τών έκατέρωθι δωματίων πληρέστερον ήρευνήθη τό προς Α. άποκλη- 
θέν Δωμάτιον III. Ή είσοδος άποτελεΐται άπο ά.νοιγμα πλάτους 2.22 μ. 
μέ τάς άνευ ιδίας διαμορφώσεως παραστάδας έπικεχρισμένας διά κονιάματος, 
ώστε νά άποκλείηται ή υπαρξις θυρών. Μέ λευκόν επίσης κονίαμα κοσμούμενον 
διά γραμμικών σχεδίων (πίν. 168β) εις μέλανας, ερυθρούς καί κίτρινους χρωμα
τισμούς ήσαν έπικεχρισμένοι καί έσωτερικώς οί τοίχοι τοϋ δωματίου, όπως 
καί ή προς τό αΐθριον ( έκατέρωθι τοϋ άνοίγματος ) μόνη άποκαλυφθεΐσα 
εξωτερική οψις τής δυτικής πλευράς. Τό δάπεδον έν τούτοις του δωματίου 
άπετελεΐτο άπλώς έκ πεπατημένης γής, προς τήν εύτέλειαν δέ ταύτην τοϋ 
δαπέδου φαίνεται συνφδουσα καί ή έν αύτώ συλλεγεΐσα άφθονος κεραμεική, 
συνισταμένη κατά μέγα μέρος είς μαγειρικά σκεύη. Προς τοιαύτην, βοηθη
τικήν, χρήσιν τοϋ δωματίου συνταυτίζεται καί τό είς τό ΝΔ. τούτου άνευρεθέν 
τετράγωνον ( 1.10 X1.10 ) φρέαρ μέ τοιχώματα έκ πελεκητών λίθων.

’Εκτός τής μικράς, σχετικώς, ποσότητος λεπτοτέρων άγγείων καί άλλαι 
ένδείξεις, καί δή καί πληθύς λεπτών μαρμάρινων πλακών, ένίοτε μετά πλαισίων 
έξ απλών κυματίων, μαρτυρούν τήν ύπαρξιν άνω ορόφου διαφόρου, βεβαίως, 
προορισμού. Έκ τούτου ίσως προέρχεται καί ικανός άριθμός μαρμάρινων 
λεκανών, ώς και τεμάχια γλυπτών, προερχόμενα ( έκτος ένός ) έξ άγαλματίου 
Κυβέλης.

Εντός τοϋ δωματίου τούτου έγένετο καί μικρά δοκιμαστική σκαφή 
τών βαθυτέρων στρωμάτων παρασχοΰσα άφθονον ύστεροελληνιστικήν κερα- 
μεικήν από τοϋ έπιπέδου σχεδόν τοϋ δαπέδου του.

Έτι έλλιπέστερον ήρευνήθη τό κατά τήν δυτικήν (ΒΔ.) πλευράν τοϋ 
αίθριου δωμάτιον II μέ συνεχές στρώμα καύσεως καί τινας λύχνους, έπιβε- 
βαιοΰντας τήν είς τό α' ήμισυ τοϋ 4ου μ.Χ. αί. χρονολόγησιν τοϋ κτηρίου, 
καίτοι ή κεραμεική, κατά τά δεδομένα τής μέχρι τοΰδε έρεύνης τών ευρημάτων 
άλλων περιοχών, χρονολογείται γενικώς είς τον 3ον μ.Χ. αιώνα. Αυτή άποτε-

14
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λεΐται κυρίως έξ άγγείων της κατηγορίας Τσανταρλή1 καί εις μικροτέραν 
άναλογίαν έκ των ύστερορρωμαϊκών ερυθρών 1 2 * άγγείων, καθώς καί έκ των 
σημειωθέντων μαγειρικών σκευών8.

Κατά μήκος τής νοτίας πλευράς του αίθριου διέρχεται οχετός, εις δν 
καταλήγει οπή εκροής κατά την ΝΔ. γωνίαν του impluvii. Είς αυτόν επίσης 
διωχετεύοντο τά πλεονάζοντα έκ τής χρήσεως υδατα του έν τώ δωματίω III 
φρέατος δι’ οπής διαπερώσης τον προς την αυλήν τοίχον του δωματίου. Τής 
πλευράς ταύτης του αίθριου έφάπτεται κλΐμαξ έκ τεσσάρων βαθμιδών 
πλάτους 0.80 μ. Είς τό. ύψος τοϋτο σχηματίζεται πλατύσκαλου, διαστά
σεων 0.80 X 0.80, δθεν έτελεΐτο, προφανώς, ή κατ’ ορθήν γωνίαν προς Β. 
στροφή τής κλίμακος. Τοϋ βορείου τούτου σκέλους της υπόβαθρου, φαίνεται, 
άποτελεΐ ό κατά τήν δυτικήν πλευράν τοϋ αίθριου καί προ του δωματίου II 
πρόσθετος τοίχος τοϋ αύτοΰ προς τήν κλίμακα πάχους διακρινόμενος καί ούτος, 
ως καί τό νότιον σκέλος τής κλίμακος, διά τήν αμελή κατασκευήν του καί 
μάλιστα διά τήν εύρυτάτην χρήσιν άρχαιοτέρου οικοδομικού ύλικοϋ, έν φ καί 
ιωνικόν κιονόκρανου τών υστάτων ρωμαϊκών χρόνων.

Δι’ δ συναπτέα ή κλΐμαξ προς δευτέραν φάσιν τοϋ κτηρίου, προς ήν 
πιθανώς άντιστοιχεΐ καί άλλος χώρος διαφόρου προσανατολισμού προς Νότον 
τοϋ αίθριου, μετά μωσαϊκού δαπέδου, έφ’ οδ σφζονται νυν άπλά πλαίσια 
έκ μελαίνων τό μέν πορτοκαλλιοχρόων τό δέ ψηφίδων, καί ίχνη άλλης διακο- 
σμήσεως (διά μέλανος). Τό δάπεδον τοϋτο εύρίσκεται είς έπίπεδον κατά 0.56 μ. 
άνώτερον τοϋ αίθριου' δεν είναι δέ ’ίσως τυχαίου τό γεγονός δτι καί τό με
σαίου τμήμα τοϋ προς Άνατολάς τοίχου τοϋ αίθριου εύρέθη σωζόμενον είς 
δψος μικρότερου τών άκραίων τμημάτων τής πλευράς ταύτης καί είς έπίπεδον 
άντίστοιχον προς δάπεδον έκ κονιάματος έφαπτόμενον τούτου κατά τήν έτέραν 
πλευράν — υπόστρωμα, πιθανώς, μωσαϊκού δαπέδου χώρου παρακειμένου τοϋ 
προς Δυσμάς δωματίου, δπου άντιθέτως, διετηρήθη καί τό μωσαϊκόν.

Τό κύριον δμως ένδιαφέρον τής άνασκαφής μετετοπίσθη δυτικώτερον, 
δταν διεπιστώθη δτι ό δυτικός τοίχος του ΒΔ. δωματίου II ήρείδετο έπί άρχαιο- 
τέρου τείχους. Τοϋτο ήτο κατεσκευασμένον έκ ροδίζοντος τραχείτου4 * προσ- 
λαβόντος άλλοΰ μέν φαιάυ άλλοΰ δέ πορφυρίζουσαν άπόχρωσιυ. Εόμεγέθεις 
πλίνθοι συνηρμοσμέναι κατά τό πολυγωνικόν σύστημα σχηματίζουν έκατέραν

1 Βλ. AM 37, 1912, 344-407.
2 Βλ. Hesperia 2, 1933, 296-298 ( Late Roman Ware Β ).
8 "Ομοια παραδείγματα βλ. έν Η. S. Robinson, Pottery of the Roman Period, 

Chronology ( The Athenian Agora V ), Princeton 1959, G 193, πίν. 7, J 55, 56, 57, 
πίν. 11,K 92,93 καί 97-105, πίν. 14 χρονολογούμενα έκεΐ είς τούς περί τό 300 μ.Χ. χρόνους 
( άλλα καί είς ευρήματα τής υπό τών Έρούλων καταστροφής τών ’Αθηνών τό 267 μ.Χ.).

4 "Ομοιος λίθος έξάγεται σήμερον έκ τών λατομείων κατά τά Μιστεγνά, παρά τήν
άνατολικήν ακτήν τής νήσου, 18 χιλιόμετρα βορείως τής Μυτιλήνης.
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των όψεων, ενώ τό μεταξύ αυτών διάστημα πληροΰται κονιορτοποιημένων, άλλ’ 
ενίοτε ικανού μεγέθους, άποτριμμάτων τού αυτού υλικού (πίν. 169α). Τό ολικόν 
αύτοΰ πάχος είναι περί τά2.75 μ., ήτοι δέκα ποδών. Ή κατασκευή του δύναται 
κατά προσέγγισιν νά χρονολογηθή εις τάς άρχάς τού 4°υ π.Χ. αί. έκ τής 
συναφούς κεραμεικής, συνισταμένης εις μελαμβαφή άττικά δστρακα καί εις 
τεμάχια έγχοιρίων μελανών αγγείων (lesbian bucchero1 ), έφ’ ών είναι 
προφανής ή τάσις μιμήσεως τών αττικών διά τής προσδόσεως έντόνως μελα
νού χρώματος καί τής ίσχυράς στιλβώσεως τής επιφάνειας.

Το τείχος έχει κατεύθυνσιν ΒΑ. - ΝΔ., ήν ήκολούθησεν ή επ’ αύτοΰ έρειδο- 
μένη, επτά σχεδόν αιώνας μεταγενεστέρα, ρωμαϊκή οικία. Τήν συνάφειαν—καί 
τήν έν χρόνο) συνύπαρξιν—οικίας καί τείχους έπιβεβαιοΐ καί ό κατά τήν νοτίαν 
πλευράν τού αίθριου οχετός, όστις, στενούμενος, συνεχίζεται διαπερών τό 
τείχος, ώστε τά έκ τής οικίας καί τής πόλεως γενικώς ύδατα νά δ'οχετεύων- 
ται εις τον έμπροσθεν τού τείχους διερχό μεν ον μείζονα υπόνομον. Ούτος βαίνει 
επί δύο τοίχων έξ άργών λίθων, ών ό μέν προσκεκολλημένος προς τό τείχος 
έχει πάχος 0.55 μ., ό δ’ .έναντι τούτου 0.70 μ. καλύπτεται δέ διά μεγάλων ορθο
γωνίων πλακών φαιού ή ροδίζοντος τραχείτου (βλ. πίν. 169α). Έτι δυτικώ- 
τερον καί έν συνεχεία τού έξωτερικοΰ τοίχου τού υπονόμου πλέγμα τοίχων, 
ών οί μέν παράλληλοι προς τό τείχος οί δέ κατ’ όξεΐαν γωνίαν συναντώμενοι 
προς τούτους, σχηματίζει μικρών σχετικώς διαστάσεων τραπεζιοσχήμους 
χώρους, εις δύο τουλάχιστον σειράς, προ τού τείχους. Ό μόνος πλήρως έρευ- 
νηθείς τών χώρων τούτων ήτο κατάμεστος τεμαχίων όξυπυθμένων αμφορέων.

Τό τείχος, τό όποιον κατά τήν παρούσαν άνασκαφικήν περίοδον άπεκαλύ- 
φθη εις μήκος 20 σχεδόν μέτρων, εύρίσκεται εις ήν θέσιν θά άνέμενέ τις τό 
προς τον βόρειον λιμένα στόμιον τού άρχαίου εόρίπου καί από τής πλευράς 
τής νησΐδος.

Έκ τυχαίων ευρημάτων διεπίστωσα δτι κατά τό έναντι τής ποτέ νησΐδος 
τμήμα τής πόλεως διήρχετο κατά μήκος τού βορείου λιμένος έπιθαλάσσιον 
τείχος, τήν ΰπαρξιν τού οποίου δέν σημειοΐ ό KOLDEWEY στερούμενος τότε 
σχετικών δεδομένων. Συνέχισις τούτου φαίνεται δτι ήσαν τά κατά τήν άνέγερ- 
σιν τού κτηρίου τού ΙΚΑ, περί τά 100 μ., προς Α. τής άνασκαφής μας καί 
τού έν αύτή τείχους θεμέλια, ώς συνάγεται έκ τού μεγάλου ( 3.30 μ.) πά
χους των καί τής κατευθύνσεώς των (στοιχεία ειλημμένα από τό κατά τον χρό
νον τής εύρέσεώς των συνταχθέν διάγραμμα).

Τό έπιθαλάσσιον τούτο τείχος θά έπρεπε νά κάμπτεται άντιστοίχως 
προς τό ήμέτερον ολίγον άνατολικώτερον τού ΙΚΑ, ΐνα σχηματίση τήν έτέραν 
πλευράν τού στομίου τού εύρίπου. ’Ελάχιστος χώρος άπομένει νΰν διαθέσιμος

1 Βλ. BSA 32, 1932, 51-56.
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προς ερευνάν μεταξύ των εκεί οικοδομών καί οδών, αλλά το ενδιαφέρον, δπερ 
θά εΐχεν ή διαπίστωσις τών τοπογραφικών τούτων δεδομένων, αξίζει τήν 
άντιμετώπισιν τών συναφών δυσχερειών κατά τήν προσεχή άνασκαφικήν 
περίοδον.

Β. Άνασκαφή Χωράφας- Ή θέσις, ένθα εΐχεν άλλοτε διαπιστωθή ή 
ύπαρξις μωσαϊκών δαπέδων μετά παραστάσεων έπί τής νϋν οδού Αίσχίνου, 
κεΐται ολίγον κατωτέρω τής οδού Ζαλόγγου, τής έκ τοϋ νυν Παιδικού Σταθμού, 
άλλοτε Τσινάρ Τζαμί, προς Βορράν ελαφρώς άνερχομένης κυρίας αρτηρίας 
τού προσφυγικοϋ συνοικισμού τής σημειούσης καί το δριον τής άποτομωτέρας 
κλίσεως τής ύπο το άρχαϊον θέατρον κλειτύος προς το έν συνεχεία προς Άνα- 
τολάς άπαλώτερον σβήσιμόν της.

'Η πρώτη αδτη έρευνα άποσκοποΰσα εις τον καθορισμόν τής έκτάσεως, 
ήν καταλαμβάνουν τά μωσαϊκά, καθωρίσθη από τάς ύφι,σταμένας συνθήκας 
τής έν κατοικουμένω χοιρω άνασκαφής έπί στενής σχετικώς οδού, μέ τούς 
έκ τών άναγκών τής κυκλοφορίας, τής γειτνιάσεως οικιών καί μανδροτοίχων 
καί τής διελεύσεως υπονόμων προκύπτοντας περιορισμούς. Δι’ ό καί δεν 
κατέστη δυνατόν νά άνασκαφή, άν δχι έξ ολοκλήρου τουλάχιστον εις ικανο
ποιητικήν έκτασιν, έστω καί εις τών διαπιστωθέντων χώρων ούτε νά έπεκταθή 
ή άνασκαφή, έκεΐ δπου καταφανώς συνεχίζοντο αί παραστάσεις. 'Οπωσδήποτε 
τά άποτελέσματα τής έστω καί έλλιποΰς ταύτης έρεύνης υπήρξαν άπροσδο- 
κήτως λαμπρά.

Άπεκαλύφθησαν μερικώς τρεις χώροι έπεστρωμένοι διά μωσαϊκού 
δαπέδου. Οί δύο τούτων, άνατολικώς, χωρίζονται άπ’ άλλήλων διά τοίχου Β.-Ν. 
κατευθύνσεως πάχους 0.60 μ., εύτελεστάτης, σχεδόν μόνον έκ χώματος, κατα
σκευής. Οδτος εΐχεν έπαλειφθή διά 2-3 στρωμάτων κονιάματος, ών τό κατώ
τερον κοσμούμενον δι’ έρυθρών ταινιών τό δέ ύπερκείμενον διά πολυπλοκω- 
τέρου γραμμικού σχεδίου μέ χρήσιν καί μέλανος. Τά δύο δωμάτια έπεκοινώ- 
νουν διά θύρας, ής άπεκαλύφθη μικρόν μόνον τού έκ πλακών τραχείτου ουδού. 
’Άγνωστος τυγχάνει ό τρόπος, καθ’ όν άμφότεροι οί χώροι οδτοι έκλείοντο 
άπό τής κοινής βορείου των πλευράς, δπου καίτοι έκ τής πλαισιώσεως τού 
δαπέδου καί τής διακοπής τού διαχωριστικοΰ τοίχου είναι βεβαιωμένον τό 
σημεΐον, ένθα τά δωμάτια ταΰτα τερματίζονται, δεν άνευρέθη ό αντίστοιχος 
τοίχος.

Έκ τών δύο δωματίων τού μέν δυτικού (δωματίου II) άπεκαλύφθη τμήμα 
σχήματος Γ μέ τό έτερον τών σκελών κατά μήκος τού διαχωριστικοΰ τοίχου. 
Τό δωμάτιον τούτο ήτο έπεστρωμένον διά μωσαϊκού διηρημένου είς ρομβοειδή 
πλαίσια άκτινηδόν διατεταγμένα πέριξ κεντρικού οκταγώνου ’. ’Εντός έκάστου 1

1 Ή τοκχύτη διάταξις, γνωστή καί έξ άλλων ρωμαϊκών μωσαϊκών, άπαντα καί είς 
τήν βασιλικήν τοϋ άγίου Άνδρέου τής Έρεσοϋ ( βλ. ΑΔ 12, 1929, 37, πίν. 2).
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κίνησιν (πίν. 169β). Τούς προς το πλαίσιον του δλου πεδίου καταλειπομένους 
εύρεϊς τριγωνικούς χώρους πληρούν φυτόμορφα κοσμήματα. Δύο μόνον των 
πλευρών του κεκοσμημένου πεδίου άπεκαλύφθησαν μέ οκτώ έν συνόλω πλαίσια 
( καί τά τής άνατολικής πλευράς ούχί πάντα πλήρως ) καί μικρότατον του 
κεντρικού οκταγωνικού εμβλήματος.

Τού παρακειμένου δέ άνατολικοΰ δωματίου I άπεκαλύφθη συμπαγές ορθο
γώνιον τμήμα κατά την ΒΔ. αυτού γωνίαν. Τόσον ή διάταξις όσον καί τά 
θέματα των παραστάσεων τού μωσαϊκού είναι εδώ δλως διάφορα. Αί παρα
στάσεις περιορίζονται εντός ορθογωνίων, τετραγώνων σχεδόν, πλαισίων 
(0.74x0.71 ) χωριζομένων απ’ άλλήλων διά πλοχμού. Δύο τοιαΰτα πλαίσια, 
ύπερκείμενα άλλήλων, άπεκαλύφθησαν πλήρως. Αί παραστάσεις ταυτίζονται 
εύχερώς έκ τών έπεξηγηματικών επιγραφών ως σκηναί κωμωδιών τού Μενάν
δρου, καί δή καί ή μέν κατωτέρα τής έκ τού τίτλου σχεδόν μόνον γνωστής 
Μεσσηνίας ( πίν. 170 ) ή δ’ υπέρ αύτήν τών κατά μέγα μέρος σωζομένων 
Έπιτρεπόντων 1 (πίν. 171 ). 'ΐπέρ τά δύο ταΰτα πλαίσια διεπιστώθη ή 
ΰπαρξις ετέρων δύο παρακειμένων άλλήλοις, ών τό προς τά δεξιά αρκετά 
έκεΐθεν τών ύπ’ αυτό. Έκ τής έν αύτώ παραστάσεως άπεκαλύφθη μόνον τό 
κάτω μέρος μέ κωμικόν προσωπείου ( εις κλίμακα μείζονα τών παραστάσεων 
τών κωμωδιών) φερόμενον ύπό χειρός. Παρίστατο άρά γε ό ποιητής άτενίζων 
ίνα έμπνευσθή τά προσωπεία, ως εις τό άνάγλυφον τού Λατερανοΰ;

"Ομοιον θέμα είχε καί παράστασις εύρεθεΐσα προς Ν. ’Ενταύθα όμως 
το μοναδικόν άποκαλυφθέν πεδίον περιβάλλεται υπό εύρυτάτου ( άριστερά 
τουλάχιστον ) πλαισίου συνεχομένων τετραφύλλων ροδάκων. 'Η σκηνή έχει 
ληφθή έκ τού ίκανώς γνωστού Φάσματος, τά ονόματα όμως τών προσώπων 
δεν άναγράφονται2. Τού χώρου τούτου δύναται νά καθορισθή μόνον ή βό-

1 Τά ονόματα τών προσώπων αναγράφονται ώς : Σύρος, Σμεικρίνης, ’Ανθρακεύς. 
Έκ τούτων ό μέν Σμεικρίνης είναι 6 πατήρ της Παμφίλης, ό δέ Σύρος έκφέρεται έν τή 
κωμωδία Συρίσκος ( πρβλ. στ. 94 [53 ])άλλ’αυτός οδτος είναι καί άνθρακεύς (στ. 81 [40]). 
'II μονή γνωστή σκηνή, ήτις δύναται νά ταυτισθή προς τήν έπί της παραστάσεως είναι ή 
καί τον τίτλον της κωμφδίας παρασχοΰσα σκηνή τής δευτέρας πράξεως, δπου παρευρίσκονται 
οί δύο δούλοι Δαος καί Συρίσκος, ό δεύτερος μετά της γυναικός του καί τού μικρού εκθέτου 
τέκνου τής Παμφίλης, καί ό Σμεικρίνης, είς δν οί δύο δούλοι άναθέτουν τήν έπιλυσιν τής 
διαφοράς των. “Ωστε ό Σύρος έπέχει μάλλον τήν θέσιν τού Δάου τών χειρογράφων, καίτοι 
παρισταται φέρων φαρέτραν καί βέλη, ένω εις τήν κωμωδίαν εμφανίζεται ώς ποιμήν ( βλ. 
στ. 67-68 [26-27] ). Πρός τούτο δέ συμφωνεί καί ή έν τω μωσαϊκώ άπόδοσις τής πα
ραστάσεως είς τό β' μέρος τής κωμωδίας.

Κατ’ άτυχή συγκυρίαν καί έκ τής φιλολογικής παραδόσεως γνοιστόν είναι μόνον 
τό όνομα τού πρωταγωνιστοΰ Φειδίου. Τό θύρωμα, άριστερά, παριστα βεβαίως τό έν εϊδει 
ιερού άνοιγμα πρός τήν γειτονικήν οικίαν, δι’ οδ ή μήτηρ έπεκοινώνει κρύφα πρός τήν έκεϊ 
διαμενουσαν κλεψίγαμον θυγατέρα' έκ τούτου δέ καί είκονίζεται έξερχομένη ή κόρη. Έκ
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ρειος πλευρά έκ τοϋ μόλις άναφανέντος μαρμάρινου ούδοϋ της προς τό δωμά- 
τιον I έπικοινωνούσης θύρας. Ή παράστασις όμως, άντιστρόφως προς τάς 
τοϋ δωματίου I, είναι προς Νότον έστραμμένη.

Δοκιμαστικαί τάφροι άνοιγεΐσαι προς Α. καί Δ. έδειξαν ότι δέν υπάρχουν 
μωσαϊκά δάπεδα προς τάς αντιστοίχους κατευθύνσεις. Ή στενότης τοϋ χώρου 
δέν επίτρεψε την προς Ν. έρευναν, ένω άπό Β., όπου, ώς έλέχθη, τερματίζονται 
τά δωμάτια I καί II, διήρχετο, εις ταπεινότερον επίπεδον, λιθόστρωτος 
οδός, τής όποιας άπεκαλύφθησαν μερικώς δύο έπάλληλα στρώματα. Κατά την 
βόρειον παρυφήν τής όδοΰ ταύτης διήκει οχετός εσωτερικού πλάτους 0.80 μ., 
κατεσκευασμένος έκ χονδρών πλακών τραχείτου, παραλλήλως δέ προς τό άνω 
μέρος τής νοτίας πλευράς τοϋ υπονόμου βαίνει πήλινος άγωγός εξωτερικής 
διαμέτρου 0.17 μ.

ΣΕΡΑΦΕΙΜ I. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ

τής ύποθέσεως, ή οποία μας έχει παραδοθή, δυνάμεθα μετά μεγίστης πιθανότητος νά το- 
ποθετήσωμεν τά παριστώμενα εις τήν σκηνήν, καθ’ ήν ό νέος ατενίζει άπροσδοκήτως 
τήν ύπό τής μητρός προσκαλουμένην κόρην, ότε, κατά τήν ΰπόθεσιν ( Donatus ad Ter. 
Eun. prol. 9 =A. Koerte, Menander reliquiae I, Lipsia 1957, 134) «primo aspectu 
pulchrae virginis velut numinis visu perculsus exhorruit, unde fabulae Phasma 
nomen est>>. Δέν είναι δέ άσφαλώς τυχαΐον οτι καί έδώ άπεικονίζεται ή σκηνή ή τον 
τίτλον τής κωμιρδίας παρασχοϋσα, ώς μάλλον χαρακτηριστική καί εύχερέστερον άναγνω- 
ριζομένη.
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α. Τό αι'ΙΙριον τής υστερορρωμαϊκής οικίας από ΝΔ.

β. Ό βόρειος τοίχος τοϋ δωματίου III.
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α. Τμήμα τοΰ τείχους μετά τοΰ πρό αΰτοΰ υπονόμου άπό ΝΝΔ.

β. Αί παραστάσεις τής νοτίου πλευράς τοΰ μωσαϊκού δαπέδου τοΰ δωματίου II.
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Σκηνή έκ τής Μεσσηνίας τοΰ Μενάνδρου.
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