
18 ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Ή εφετινή άνασκαψή περιωρίσθη εις την περαιτέρω άποκάλυψιν τής 
εις Χωράφαν ύστερορρωμαϊκής οικίας, όπου καί τα μωσαϊκά δάπεδα μέ 
παραστάσεις σκηνών έκ κωμφδιών τοΰ Μενάνδρου Καίτοι τό κτήριον 
οΰτε κατά την δευτέραν ταΰτην άνασκαψικήν περίοδον άπεκαλύφθη έξ ολο
κλήρου, τά κυρία αΰτοΰ χαρακτηριστικά διαγράφονται σαψέστερον. ’Ανήκει 
τοϋτο εις συνήθη τύπον οικίας μετά περιστυλίου διαθέοντος δυο τουλάχι
στον των πλευρών τής αυλής καί πλαισιουμένου υπό δωματίων.

Τά κατά την βορείαν πλευράν δυο δωμάτια, έπισημανθέντα από τοΰ 
παρελθόντος έτους, άνεσκάφησαν εφέτος πλήρως. ’Ανοικτόν έν τούτοις 
παραμένει τό πρόβλημα τοΰ τρόπου καθ’ δν έκλείοντο άμφότερα τά δωμά
τια ταΰτα κατά τό συνεχές μέτωπον τής βορείου πλευράς, διότι ουδέν ’ίχνος 
τοίχου ή ά'λλης κατασκευής υπάρχει εκεί δπου τερματίζεται (κανονικώς, ως 
δεικνύει ή διατήρησις καί ή αναλογία τών πλαισίων) τό μωσαϊκόν δάπεδον 
αυτών. Προς την βορείαν πλευράν τοΰ δωματίου II μόνον εΰρέθησαν κατα- 
πεπτωκότα στοιχεία θυρας, ήτοι δλμος, γεΐσον εξ υπερθύρου πιθανώς, κα
θώς καί πλάξ ά'νευ γλυφών, ουδός πιθανώτατα.

Τό βορειοδυτικόν τοϋτο δωμάτιον II άποκαλοΰμεν αίθουσαν, ώς έχου- 
σαν τον χαρακτήρα χώρου συγκεντρώσεως. Τοϋτο έπιβεβαιοΐ καί πλατύ 
θρανίον έκτισμένον μετά την κατασκευήν τοΰ μωσαϊκοΰ δαπέδου επί τοΰ 
νοτίου τοίχου, αριστερά τώ είσερχομένφ έκ τής προς τήν αυλήν θυρας. Τό 
θρανίον μετά τοΰ πειοσχήμου χαμηλοΰ περιχειλώματος είναι κτιστόν καί 
έπενδεδυμένον διά μαρμάρινων πλακών, αΐτινες κατά τάς πλαγίας πλευράς 
τοΰ περιχειλώματος διαμορφοΰνται είς μαρμαροθέτημα συγκείμενον έκ τρι
γωνικών καί ρομβοειδών πλακιδίων λευκοΰ καί μέλανος χρώματος. ’Αρι
στερά τοΰ καθίσματος τούτου καί έν έπαφή προς αυτό, πληροΰν τον 
μέχρι τοΰ ανοίγματος τής προς τό αΐθριον θύρας χώρον, έχει κτισθή ταπει
νόν έ'δρανον, τράπεζα μάλλον, είς τό πρόσθιον μέρος τοΰ οποίου σχηματί
ζεται ορθογώνιος λεκάνη.

Ή διάταξις τοΰ μωσαϊκοΰ διακόσμου τοΰ δαπέδου τοΰ δωματίου II 
— τό όποιον δύναται νά κληθή αίθουσα ως έκ τοΰ χαρακτήρός του ώς χώ- 1

1 Βλ. Α· Κ· ΟΡΛΑΝΔΟΝ, Τό Έργον της ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας κατά τό 
1961, 213-215 (πρβλ. καί BCH 86, 1962, 874-876 καί AJA 66, 1962, 390- 391).
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ρου συγκεντρώσεως—, γνωστή καί άλλαχόθ-εν', έπιζήσασα δέ μέχρι και τής 
παλαιοχριστιανικής εποχής έν Λέσβψ 1 2, μέ δκτάγωνον έν τφ μέσφ περιβαλ- 
λόμενον από παραλληλόγραμμα, ρόμβους και τρίγωνα προς πλήρωσιν τοϋ 
τετραγωνικού πλαισίου, είναι σαφής έκ τού σχεδίου (είκ. 1). Τά εναλλασ
σόμενου σχήματος πλαίσια ταΰτα πέριξ τοϋ κεντρικού οκταγώνου πληροΰν- 
ται ύφ’ ενός έκαστον ζφου (πίν. 140), τινα των οποίων είχον ήδη άναφανή 
από τοϋ 1961. Ή παρουσία των εξηγείται πλέον σαφώς, διότι τό κεντρι
κόν δκτάγωνον καταλαμβάνει ή γνωστή 3 4 παράστασις τοϋ Όρφέως κρούον- 
τος τήν λύραν καί διά τής μουσικής έξημεροϋντος τά ζώα. Οΰτω καί προς 
τάς παραστάσεις κωμφδιών τοϋ παρακειμένου δωματίου καί τής αυλής δεν 
φαίνεται τώρα ά'σχετον τό νόημα τής άποκαλυφθ·είσης παραστάσεως *.

1 ’Επί παραδείγματι εις τά μωσαϊκά τής Αντιόχειας' Βλ. Doro Levi, 
Antioch Mosaic Pavements, Princeton 1947 (I) 117-119, είκ. 46, 47 (οικία τοΰ 
Λογίου, χρονολογούμενη 235-312, αΰτ. σ. 652) καί 311-312 (II) πίν. 125 (οικία 
τοΰ Συμποσίου, ανω στρώμα, 5ου μ. X. αί.).

2 Εις τήν παλαιοχριστιανικήν βασιλικήν τής Έρεσοϋ (ΑΔ 12, 1929, 37, 
είκ. 30 καί πίν. 2), τά μωσαϊκά τής οποίας χρονολογούνται εις τό α' ήμισυ τοΰ 
5ου μ. X. αϊ. (αΰτ. 38- 39).

8 Προχείρως σημειοΰται ένταΰθα δτι, καίτοι σχετικούς συχνή (τουλάχιστον εις 
τήν Δΰσιν) ή παράστασις τοΰ Όρφέως επί μωσαϊκών, ή ήμετέρα παραλλαγή δέν 
ευρίσκει ακριβή παράλληλα εις αλλας γνωστάς παραστάσεις μωσαϊκών (πλήρης κατά
λογος παρά Η. Sxern, La mosaique d’ Orphee de Blanzy - les - Fismes,
Gallia 13, 1955, 49- 68 - χρονολογούμενον εις τό α' ήμισυ τοΰ 4°ν μ. X. αί., ήτοι
σύγχρονον περίπου τοΰ ήμετέρου, καί Recueil general des mosa'iques de la 
Gaule I (Gallia Suppl. X), Paris 1957, 50- 62, άρ. 77, πίν. 24- 25. Συμπληρω
ματικούς βλ. καί (τήν βιβλιοκρισίαν) τοϋ ίδιου, Les mosaiques remains de la
Suisse, Journal des Savants 1962, 173 - 185.

4 "Ισως δέν είναι συμπτωματική, ύποδηλοΰσα λανθάνοντα συσχετισμόν, ή άπει- 
κόνισις ζφων εις τάς παραπληρωματικός γωνίας τοΰ όκταγωνικοΰ πλαισίου τοΰ 
περιβάλλοντος τήν παράστασιν τής σκηνής τών ’Αχαιών τοΰ Μενάνδρου εις τό μω- 
σαϊκόν τής Ulpia Oescus (Τ. Ivanov, Rimska mozaika ot Ulpia Escus [Mo
numents d’ Art en Bulgarie II], Sofia 1954, καί προχειρότερον Ch. Picard, 
RA 47, 1956, 220-222, είκ. 4 καί M. Biebkr, AJA 60, 1956 , 80 - 81 καί The 
History of the Greek and Roman Theatre 2, Princeton 1961, 88-89, πίν. 315).— 
Διά τήν (ορθήν κατά τήν γνώμην μου) ερμηνείαν τοΰ τίτλου ώς έθνικοΰ (καί 
ούχί ώς τών ’Αχαιών τής τρωικής εκστρατείας) βλ. Toynbee, JRS 45, 1955 , 204, 
δν ακολουθεί καί ό Τ. Β. L· Webster, Greek Theater Production, London 
1956, άρ. 157, καί Monuments Illustrating New Comedy [Institute of Classical 
Studies, Bull. Suppl. 11], London 1961, 167 - 168 XM I, υπό τών οποίων καί 
χρονολογείται εις τόν 4°ν μ. X. αί. ΙΊρβλ. καί AJA 65, 1962, 334.
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Τό παρακείμενον (προς Άνατολάς) δωμάτιον τής βορείου πλευράς επι
κοινωνεί προς την αίθουσαν διά μικρας θύρας (πλάτους 0.87 μ.) ήνεωγμέ- 
νης κατά τό νότιον άκρον τοϋ έπικοίνου τοίχου των. Δεξιά τφ εκ τής αιθού
σης προς τό δωμάτιον I είσερχομένφ καί κατά την νοτιοδυτικήν αυτού 
γωνίαν εΰρίσκεται μικρός ορθογώνιος βοθρίσκος (διαστάσεων 0.21 - 0.24 X 
0.25 - 0.27 μ.), περιβεβλημένος υπό πήλινων πλακών μέ υπολείμματα καύ
σεως έν αυτω.

Ή διάταξις των πλαισίων — εις σχήμα Τ μέ βραχύ καί παχΰτατον τό 
κάθετον σκέλος, ώστε εντός τοΰ γενικού λευκού πλαισίου τοϋ δωματίου νά 
σχηματίζηται πειόσχημος ακόσμητος χώρος — καταδεικνύει δτι δ χώρος 
προωρίζετο εις τρίκλινον.

Ή εις σχήμα Τ κεκοσμημένη αΰτη επιφάνεια τοΰ μωσαϊκού δαπέδου 
άποτελείται από τετράγωνα σχεδόν πλαίσια χωριζόμενα απ’ άλλήλων διά 
πλοχμού καί διατεταγμένα εις δύο ομάδας, εξ μεν εις διπλοΰν στοίχον κάτω 
(προς Β.) καί τέσσαρα ά'νω εις απλήν σειράν, τά πέρατα τής οποίας εξέχουν 
άναλόγως τοΰ υποκειμένου διπλού στοίχου τών τριών πλαισίων.

Τά δύο ακραία ταΰτα πλαίσια καταλαμβάνονται υπό τής προτομής τοΰ 
Μενάνδρου 1 (πίν. 141) τό προς τ’αριστερά καί τής Μούσης Θαλείας τό προς 
τά δεξιά κρατούσης προ αυτής κωμικόν προσωπείου άποκαλυφθέν από τοϋ 
παρελθόντος έτους. Έκ τών δύο έν τφ μέσφ πλαισίων τής ά'νω ταύτης σειράς 
τό μέν προς τ’ αριστερά, ήτοι τό παρά τον Μένανδρον, φέρει παράστασιν 
έκ τής κωμφδίας Πλόκιον, ένφ δεξιά, εις τό παρά την Θάλειαν πλαίσιον, 
ευρηται ή παράστασις τοΰ Σωκράτους μεταξύ τών μαθητών του Σιμμία καί 
Κέβητος. 'Η παρουσία τών προσώπων τοΰ πλατωνικού διαλόγου Φαίδωνος 
άνευ τίτλου έν μέσφ έπιγεγραμμένων κωμφδιών τοΰ Μενάνδρου ξενίζει, 
διότι ούδέν παραδίδεται περί συγγραφής υπό τοΰ ποιητοΰ κωμφδίας σωκρα
τικόν έχούσης θέμα ού'τε καί έκ τοΰ γνωστοΰ έργου του φαίνεται τοΰτο 
πιθανόν. Πρέπει πάντως νά σημειωθή δτι καί τά τρία πρόσωπα φέρουν 
υποκριτικήν σκευήν.

Τά υπό τήν ά'νω σειράν έξ έν διπλω στοίχφ πλαίσια περιλαμβάνουν άνά 
μίαν έ'καστον σκηνήν έκ γνωστών (έκ τών τίτλων τουλάχιστον) κωμιρδιών τοΰ

1 Τοΰτο λΰει πλέον όριστικώς τό πρόβλημα τών αντιγράφων τοϋ άνδριάντος 
τοΰ Μενάνδρου, τά όποια πρώτος άπέδωκεν όρθώς ό F. Studniczka, Das Bildnis 
Menanders έν N. Jhb. 21, 1918, 1-31. Ή καλύτερα άνακεφαλαιωσις τοΰ ζητή
ματος μέ εΰγλωττον ΰποστήριξιν τής εις τό υπό τών υιών τοΰ Πραξιτέλους στη- 
ΰέντα έν τφ Διονυσιακώ θεάτρφ αγαλμα τοΰ ποιητοΰ αναγωγής των καί συγκέν
τρωσήν καί τών 49 γνωστών αντιγράφων παρά A. HekxeRj Bildnisse beruhmter 
Griechen3, Berlin und Main 1962, 37 -38, πίν. 54 , 55 καί σ. 65- 66.
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Μενάνδρου, τών έξης κατά σειράν έκ των ά'νω και αριστερά : Σαμίας (πίν. 142), 
Συναριστωσών‘, Μεσσηνίας, Θεοφορουμένης 1 2, Εγχειριδίου καί Έπιτρε- 
πόντων. Έξ έκάστης κωμφδίας παρίσταται ωρισμένη σκηνή δηλουμένη ως 
μέ(ρος) α ή β κ.ο.κ. μέχρι και ε. Ή σημασία τής συντομογραφίας, διαγνω- 
σθεΐσα ήδη3, έβεβαιώθη από την αναγραφήν ολοκλήρου τής λέξεως μέρος 
εις τό πλαίσιον τοϋ Εγχειριδίου.

Κάτωθι τοΰ τίτλου αναγράφονται και τά ονόματα τών επί σκηνής προ
σώπων, τριών έκάστοτε, καίτοι ενίοτε παρίσταται και τέταρτον πρόσωπον 4- 
είς μικροτέραν δμως πάντοτε κλίμακα.

’Αντιθέτους παραλείπονται τά ονόματα τών ηρώων, ως και ή ένδει- 
ξις τοΰ παριστωμένου μέρους, καί εις τά τέσσαρα πλαίσια τά εις απλήν σει
ράν παρατεταγμένα κατά τήν βορείαν πλευράν τοϋ προς Νότον χώρου, ήτοι 
τήν βορείαν στοάν τοϋ περίστυλου τής αυλής, ως έδείχθη έκ τών εφετινών 
άνασκαφών. Ή παράλειψις αυτή δεν είναι τυχαία αλλά θά πρέπει νά άπο- 
δοθή είς τήν διάφορον φΰσιν τών χώρων : εσωτερικός δ τοΰ τρίκλινου, δπου 
οί επί τών ταπεινών κλινών άνακεκλιμένοι είχον τήν ευχέρειαν ν’ άναγι- 
νώσκουν άνετους τάς λεπτομερεστέρας έπιγραψάς, εξωτερικός δέ ό είς τό 
περίστυλον, δπου ή μείζων άπόστασις τοϋ θεατοΰ καί ή έν γένει μικροτέρα 
ευχέρεια έξετάσεως τών λεπτομερειών έπέβαλλον τήν δημιουργίαν μεγαλυ- 
τέρων (0.75 X 0.75 έναντι 0.58 X 0.62 μ. περίπου) πλαισίων έπιγεγραμ- 
μένων μέ ίκανώς μεγαλύτερα γράμματα. Τά πλαίσια ταϋτα, άραιότερον 
διατεταγμένα εντός πεδίου έκ τεμνομένων κύκλων, περιλαμβάνουν σκηνάς 
έκ τοΰ Φάσματος, τών Κυβερνητών, τοϋ Μ(ε)ισουμένου καί τής Λευκα-

1 Τήν αυτήν σκηνήν παριστά ασφαλώς καί ή έτέρα τών παραστάσεων τοΰ έκ 
Πομπηίας μωσάίκοΰ τοϋ Διοσκορίδου έν Νεαπόλει. Βλ. Bieber, έ. &. 96, πίν. 48 
μέ βιβλιογραφίαν σημ. 38 (σ. 288), είς ήν πρόσθες καί τον έγχρωμον πίνακα 
Β. Maiuri, Museo Nazionale di Napoli, Novara 1957, 116- 117, ώς όρθώς διέγνω- 
σεν ό Webster, Greek Theater Production, 23, 87, 90, 162, πίν. 21- 22 (βλ. καί 
Monuments Illustrating New Comedy 183 NM 1), παρά τάς αντιρρήσεις τής 
Bieber, AJPh 78, 1957, 209. Ό Webster ανάγει τήν παράστασιν είς πρότυπον 
τών αρχών τοϋ 3ου π. X. αί., καί φυσικόν είναι νά ύποθέσωμεν ώς κοινήν πηγήν 
είκονογράφησιν έκδόσεως έργων τοΰ Μενάνδρου, γενομένην ίσως ολίγον μετά τόν 
θάνατον τοΰ ποιητοΰ.

2 Πρβλ. αμέσως κατωτέρω σημ. 4.
3 'Υπό τοΰ G. Daux έν BCH 86, 1962, 876 σημ. 1.
1 Τοϋτο έσημειώθη ήδη διά τούς Επιτρέποντας (βλ. Τό *Εργον 1961, 214), 

όπου τό τέταρτον πρόσωπον είναι ή γυνή τοΰ ετέρου τών δούλων φέρουσα τό παι- 
δίον τής Παμφίλης. Τέταρτον πρόσωπον παρίσταται καί είς τάς σκηνάς τής Θεο
φορουμένης καί τής Λευκαδίας.
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δίας Αΐ παραστάσεις είναι έστραμμέναι προς Νότον, ήτοι προς τον έκ 
τοϋ αίθριου όρώντα θεατήν.

Τό αΐθριον ήτο έπεστρωμένον διά μαρμάρινων πλακών, αί πλεΐσται 
τών οποίων ελλείπουν άποσπασθεΐσαι άρχαιόθεν, περιεβάλλετο δέ υπό 
στοάς καί κατά την δυτικήν πλευράν, δπως δεικνύει ή έν συνεχεία τών 
άπαριθμηθέντων παρουσία καί ά'λλου πλαισίου κατά την ΒΔ. γωνίαν προς 
Άνατολάς δμως έστραμμένου. Τό πλαίσιον δμως τοΰτο, μικρότερων δια
στάσεων (0.62 X 0.62 μ.), αναλογών προς τό μικρότερον (2.00 μ. περίπου 
έναντι 2.50 τής βορείου πλευράς) πλάτος τής στοάς, φέρει άπλουστέραν δια- 
κόσμησιν κωμικού προσωπείου επί ρυμοΰ αντίστοιχον προς την δευτερεΰου- 
σαν θέσιν τής δυτικής πτέρυγος εντός τοΰ δλου οικοδομήματος.

Ή έλάσσων σημασία τής δυτικής πλευράς τοΰ κτηρίου είναι εμφανής 
καί εις τό μερικώς μόνον άποκαλυφθέν βόρειον αυτής δωμάτιον μέ τό μικρόν 
(3.40 μ.) πλάτος του καί τον άπλοΰστατον διάκοσμον τοϋ μωσαϊκού δαπέ
δου του συνιστάμενον κατά τό (μήκους μόλις 2.50 μ.) άποκαλυφθέν τμήμα 
εις πολύχρωμου ρόδακα εντός λευκοϋ πεδίου. ’Άλλη διαφορά τοΰ δωμα
τίου, συνισταμένη εις τό ανυψωμένου επίπεδον τοΰ δαπέδου, οφείλεται 
ίσως εις τήν επιθυμίαν προσαρμογής προς τήν αντίστοιχον κλίσιν τοΰ 
εδάφους.

Ή ανατολική πλευρά τής αυλής φαίνεται δτι έστερεΐτο στοάς, διότι 
άπεκόπη μέν κατά μήκος τής πλευράς ταύτης από μεταγενεστέρως οίκοδο- 
μηθεΐσαν ή έπεκταθεΐσαν οικίαν λωρίς πλάτους 1.50, άλλ’ ακριβώς διά τό 
μικρόν πλάτος φαίνεται αποκλεισμένη εις τό άποκοπέν τμήμα ή ύπαρξις 
στοάς.

Κατά τό ανατολικόν πέρας τής βορείου στοάς υπήρχε θΰρα (φραχθεΐσα 
μεταγενεστέρως καί μή καθαρισθεΐσα πλήρως κατά τήν άνασκαφήν), ή 
οποία θά πρέπει νά ήτο εξωτερική θΰρα τής οικίας. Τοΰτο έδείχθη καί από 
δοκιμαστικός τομάς γενομένας έξωθι τοΰ ανατολικού τοίχου τοΰ τρίκλινου 
καί τοΰ έν συνεχεία (άνεπάφου) τμήματος τής αυλής, αΐτινες καί έ'φθασαν 
μέχρι τοΰ στερεού, συγκειμένου ενταύθα έκ κιτρινωπού βράχου1 2 (τραχείτου) 
χωρίς νά φανή συνέχισις τής οικίας από τής πλευράς ταΰτης. "Οτι δέ δλος 
ό κατά τήν ανατολικήν πλευράν τοϋ τρίκλινου καί τής αυλής τοίχος είναι 
καί δ αντίστοιχος έξωτερικός τοίχος τοΰ οικοδομήματος, μαρτυρεΐται καί έκ 
τής στερεάς λιθοδομής του, έν άντιθέσει προς τούς σαθρούς, κατά μέγα μέ

1 Πρβλ. σημ. 4 σ. 138.
2 Έκ τοϋ βράχου τούτου κατεσκευάσΰησαν αί κίτρινου χρώματος ψηφίδες 

τοΰ μωσαϊκού.
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ρος εκ χώματος και κονιάματος, άποτελουμένους μεσοτοίχους — διότι δια
φορά πάχους, είναι αληθές, δεν ύφίσταται.

Τό αυτό ισχύει καί διά τον κατά την δυτικήν πλευράν τοίχον, οπού 
πάλιν διά δοκιμαστικών τάφρων άπεκλείσθη ή εντεύθεν έπέκτασις τοϋ κτη
ρίου. Πρέπει μάλιστα νά σημειωθή εδώ ή παρουσία άφθονων κονιαμάτων, 
έν οΐς πολλά γωνιακά εκ θυρίδων ή παραθύρων προφανώς, τών πρώτων 
μάλλον άποκλειομένων διά τό μικρόν ακριβώς πάχος τών τοίχων.

’Άγνωστος παραμένει ή διαμόρφωσις τής οικίας κατά την νοτίαν αυ
τής πλευράν, ένθα, λόγα) τεχνικών δυσχερειών, δεν κατέστη δυνατόν νά 
έπεκταθή (καί εν μέρει κωλύεται καί μελλοντικώς) ή έρευνα καί κατά την 
δευτέραν ταύτην άνασκαφικήν περίοδον.

Τό πρόβλημα τοΰτο, καθώς καί τό τής θέσεως γενικώτερον τοϋ κτη
ρίου εις τον περιβάλλοντα χώρον, ως καί τό συνεχώς άνακϋπτον ερώτημα 
τοϋ χαρακτήρος καί τοϋ προορισμοϋ τοϋ οικοδομήματος, έλπίζεται δτι θά 
λυθή ή τουλάχιστον δτι θά δύναται νά τεθή τελειωτικώς μετά την προ
σεχή άνασκαφικήν περίοδον.

Τά δεδομένα, πάντως, τοϋ χαρακτήρος τοϋ κτηρίου είναι επί τοϋ πα
ρόντος τά εξής : οίκοδομικώς μέν, ώς έλέχθη, τό κτήριον παρουσιάζει συ
νήθη μορφήν οικίας μετά περιστύλου, έντύπωσιν δμως εμποιεί ή επίμονος, 
δυνάμεθα νά εϊπωμεν, έπανάληψις τοϋ αύτοϋ θεματικοϋ κύκλου εις δύο 
διαφορετικούς αυτής χώρους. Προς τό θέμα δέ τής κωμικής ποιήσεως δύ- 
ναται άβιάστως νά συσχετισθή καί ή εν τή αιθούση παράστασις τοϋ Όρ- 
φέως. Ή παρουσία προσέτι έν τώ δωματίφ τούτω τοϋ μεγαλοπρεποΰς δι’ 
δρθομαρμαρώσεως έπενδεδυμένου θρανίου μέ τήν παρ’ αυτό τράπεζαν καί 
τήν λεκάνην δεν φαίνονται στερούμενα συγκεκριμένης ειδικής σημασίας. 
’Ακόμη καί ό κατά τήν βορειοδυτικήν γωνίαν (τήν δχι ίσως τελείως συμ- 
πτωματικώς προς τό θρανίον καί τήν λεκάνην τής παρακειμένης αιθούσης 
πλησιεστέραν) τοϋ τρίκλινου βοθρίσκος προσδίδει κάποιαν τελετουργικήν 
σημασίαν εις τον χώρον. Καίτοι δέ είναι έπικινδύνως πρόωρον νά λεχθή, 
ας σημειωθή συναφώς δτι καί τά άνασκαφικά δεδομένα καί δή καί τά ευ
ρήματα δεν φαίνονται μαρτυροΰντα οικιακήν τοϋ κτηρίου χρήσιν.

Μολονότι δ’ ούδεμία σχεδόν επιγραφική μαρτυρία 1 διαμονής έν Μυτι

1 Αί έξ επιγραφών καί παπύρων συναφείς μαρτυρίαι συγκεντρωμένοι παρά 
F. Poland, Geschichte des griechischen Vereinwesens, Leipzig 1909, 587 - 595. 
Μόνον μία επιγραφή έκ Μυτιλήνης, ή IG XII, Suppl. 100, φαίνεται προϋποΟέ- 
τουσα τήν ϋπαρ|ιν λέσχης (όχι κατ’ ανάγκην τεχνιτών).

Διαφωτιστική όμως έν προκειμένη) είναι ή επί επιτύμβιου βωμοϋ έκ Μάλτας
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λήνη των τεχνιτών τοΰ Διονΰσου εχει περιέλθει εις ήμάς, επιτρεπτόν είναι 
νά ΰποτεθή δτι ως λέσχη τοιοΰτου θιάσου εχρησίμευε τό άνασκαπτόμενον 
οικοδόμημα.

ΣΕΡΑΦΕΙΜ I. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ

επιγραφή τοΰ Περγαμηνοϋ Ποπλίου Αΐλίου Έρμολάου κωμφδον κα'ι κιθαριστοϋ μέ 
ανάγλυφα εκατέρωθεν σύμβολα προσωπεΐον καί λύραν (JHS 71, 1951, 312-313, 
εΐκ. 1, χρονολογούμενη υπό τοΰ δημοσιεΰοντος ταύτην Ε· CoeEiro εις τήν εποχήν 
τοΰ 'Αδριανοΰ, προφανώς όμως ίκανώς μεταγενεστέρα). Μία τοιαύτη σύμπτωσις 
τεχνιτών εις τά αυτά πρόσωπα θά ήρμοζεν απολύτως πρός τούς ώς τόπον συγκεν- 
τρώσεως τήν άνασκαπτομένην οικίαν χρησιμοποιοΰντας, έφ’ όσον καί εδώ αί παρα
στάσεις κωμωδίας καί ή τέχνη τοΰ λυριστοΰ αποτελούν τά δύο παράλληλα γνωρ - 
σματα τής διακοσμήσεως.
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β. Λαγωός έκ τής αίθοΰσης τοΰ Όρφέως.
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Προτομή Μενάνδρου έν τφ τρίκλινο).
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Πλαίσιον μέ παράστασιν σκηνής τής Σαμίας τοϋ Μενάνδρου.
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