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Μία πρώην λανθάνουσα ἐπιγραφὴ τῆς Μυτιλήνης

Τὸ διάστημα Ἰουλίου 1978 – Ἰουνίου 1980 ἔζησα οἰκογενειακῶς στὴν πόλη τῆς Μυτιλήνης, στὴν ὁδὸ
Θεοκρίτου 13. Ἡ ὁδὸς βρίσκεται στὸ κέντρο τῆς πόλεως, πίσω καὶ σὲ μικρὴ σχετικὰ ἀπόσταση ἀπὸ τὴν
ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Θεράποντος.
Λίγο πρὶν ἀπὸ τὴν ἀναχώρησή μας, γιὰ νὰ μετακομίσωμε στὴν Ἀθήνα, ἔτυχε νὰ ἰδῶ ὅτι σὲ οἰκόπεδο,
τὸ ὁποῖο βρισκόταν στὴν ὁδὸ Ἀνδρομέδας (στὴν συμβολή της μὲ τὴν Ἀλκαίου, καὶ μάλιστα στὴν ἐπάνω
γωνία της, πρὸς τὴν Θεοφράστου παράλληλη τῆς ὁδοῦ Ἀνδρομέδας), γίνονταν σκαφικὲς ἐργασίες γιὰ
τὴν ἀνέγερση οἰκοδομῆς. ῾Η ἐκσκαφὴ εἶχε φέρει στὸ φῶς κατάλοιπα ταφικῶν μνημείων τῶν ὑστέρων
χρόνων (εἰκ. 1) καὶ τουλάχιστον δύο (εἰκ. 2) ἐνεπίγραφα ἐπιθήματα ταφικῶν θηκῶν, ἀπὸ τὰ ὁποῖα
μπόρεσα νὰ φωτογραφήσω τὴν ἐπιγραφὴ τοῦ ἑνός (εἰκ. 3).
Ἀπὸ τὸ εἶδος καὶ τὴν ταχύτητα, μὲ τὴν ὁποία γίνονταν οἱ ἐργασίες, σχημάτισα τὴν ἐντύπωση ὅτι οἱ
ὑπεύθυνοι τοῦ ἔργου βιάζονταν νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὶς ἀρχαιότητες ποὺ ἀπεκάλυπταν. Ἐπειδὴ δὲν
ἐγνώριζα ἐὰν ἡ Ἀρχαιολογικὴ Ὑπηρεσία εἶχε λάβει ἐγκαίρως γνώση τῶν ἐργασιῶν καὶ φοβόμουνα
μήπως σκοπίμως εἰδοποιήθηκε καθυστερημένα,1 ἀφοῦ εἶχε προηγηθῆ σχετικὴ «τακτοποίηση» τοῦ
ἐκσκαπτομένου χώρου, ἐτράβηξα μερικές (βιαστικὲς καὶ κατὰ συνέπειαν κακές) φωτογραφίες ὡς
μάρτυρες ἀψευδεῖς τῆς ὑπάρξεως τῶν ἀρχαιοτήτων (εἰκ. 4, 5).

Δίδω ἀκολούθως τὸ κείμενο τῆς

ἐπιγραφῆς τοῦ ἑνὸς ἐνεπιγράφου ἐπιθήματος. 2
1ος αἰ. μ.Χ.
Ὁ δᾶμος
Διονύσιον Ποσιδωνίου
ἥρωα.
Kαὶ τὰ δύο ὀνόματα εἶναι κοινά. Συνήθης στοὺς ὑστέρους χρόνους εἶναι καὶ ἡ γραφὴ Ποσιδωνἀντὶ Ποσειδων-.
Τοῦ αὐτοῦ εἴδους εἶναι οἱ ἐπιτύμβιες ἐπιγραφὲς τῆς Μυτιλήνης IG XII 2, 286-292. 3
Ὀφείλω χάριτας στὴν κ. Θάλεια Κυριακοπούλου, ἀρχαιολόγο τῆς ’Εφορείας Ἀρχαιοτήτων Λέσβου, διότι μὲ
μεγάλη προθυμία μοῦ προσέφερε τὴν πολύτιμη βοήθειά της. Εὐχαριστῶ ἐπίσης θερμὰ τὸν ἐκ τῶν ἐκδοτῶν τοῦ
περιοδικοῦ Γ. Παπαδόπουλο, διότι ἐδιάβασε τὸ κείμενο, ἐφρόντισε τὴν τυπογραφικὴ μορφὴ καὶ τὴν ἀνάρτησή του.
1. Καθ᾽ ὅσον ἐστάθη δυνατὸν νὰ ἐλέγξω, δὲν ἐντόπισα μνεία τῆς ἀνασκαφῆς τοῦ οἰκοπέδου στὸ Ἀρχαιολογικὸν
Δελτίον τῶν ἐτῶν 1980-1990.
2. Στὰ ἐπιτύμβια ἐπιθήματα ἀναφέρονται ἐν συντομίᾳ οἱ I. Kourtzellis – Thaleia Kyriakopoulou, Relief Altars
from the Island of Lesbos. A Preliminary Report, στὸν τόμο Maria Aurenhammer (ed.), Sculpture in Roman Asia
Minor. Proceedings of the International Conference at Selbçuk (1st–3rd October 2013), ÖAI Sonderschriften Band
56, Wien 2018, 308, ὅπου καὶ βιβλιογραφία.
3. Τὴν ὑπόδειξη τῶν ἐπιγραφῶν ὀφείλω στὴν κ. Κυριακοπούλου· τέσσερις ἐξ αὐτῶν, οἱ IG XII 2, 287-290,
ἔχουν χρησιμοποιηθῆ ὡς βάσεις κιόνων στὸν ναὸ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς στὴν Βαρειά, βλ. τὸ σχόλιο τοῦ ἐκδότου,
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Τὸ 2000, ὅταν ἐπισκέφθηκα γιὰ μικρὸ χρονικὸ διάστημα τὴν Μυτιλήνη, ἀνεζήτησα τὸν λίθο στὸ
παλαιὸ Μουσεῖο, ἀλλὰ δὲν ἐστάθη δυνατὸν νὰ τὸν ἐντοπίσω. Δὲν εἶχε θετικὸ ἀποτέλεσμα καὶ ἡ
ἐπισταμένη ἔρευνα τῆς ἀρχαιολόγου κ. Δήμητρας Σταθάκη, ἀργότερα, ὅταν συνέτασσε τὸν συνοπτικὸ
κατάλογο4 τῶν ἐπιγραφῶν ποὺ φυλάσσονται στὰ δύο Μουσεῖα τῆς Μυτιλήνης καὶ στὶς ἀποθῆκες.
Πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια (10.7.14) ἀνεζήτησα τὸν λίθο καὶ πάλι, αὐτὴ τὴν φορὰ στὸν αὔλιο χῶρο τοῦ
παλαιοῦ Μουσείου, ὅπου ἐκτίθενται πολλές ἐπιγραφές, ὰλλὰ καὶ ἀνεπίγραφοι λίθοι. Καὶ πάλι δὲν
ἐντόπισα τὴν ἐπιγραφή, ἀλλὰ εἶδα δυό-τρία ἄλλα ἐπιθήματα ἐπιτυμβίων θηκῶν, ἀνεπίγραφα αὐτά, καὶ
ἕνα ἐνεπίγραφο, τὸ ὁποῖο ἔφερε τὴν ἐπιγραφὴ Ἀριστάνδρω.5
Προσφάτως μὲ ἀπασχόλησε καὶ πάλι τὸ ζήτημα τῆς ἐπιγραφῆς καὶ τῆς ἐκσκαφῆς. Ἡ κατ᾽
ἐπανάληψιν ἐπικοινωνία6 καὶ ἀνταλλαγὴ ἐπιστολῶν μὲ τὴν κ. Κυριακοπούλου, ἀπέφερε πλούσιους
καρπούς. Ὅπως εἶχε τὴν καλοσύνη νὰ μὲ διαφωτίση, μετὰ ἀπὸ σχετικὴ ἔρευνα στὸ ἀρχεῖο τῆς
Ἐφορείας, ἐταύτισε τὸ οἰκόπεδο τῆς γωνίας τῶν ὁδῶν Ἀνδρομάχης καὶ Ἀλκαίου, –ἦταν ἰδιοκτησίας Ἰ.
Σηφάκη–, καὶ ἐντόπισε καὶ μερικὲς φωτογραφίες τῆς ἀνασκαφῆς. Τὸ σημαντικώτερο, διαπιστώθηκε
(ἐπιστολὴ τῆς 18ης Ἰαν. ᾽21) ὅτι τὰ δύο ἐνεπίγραφα ἐπιθήματα, τὸ δημοσιευόμενο ἀνωτέρω καὶ τὸ
ἄλλο, τοῦ ὁποίου δὲν εἶχα καταφέρει νὰ φωτογραφίσω τὴν ἐπιγραφή, σώζονται· –ὁποία χαρά–. Ἔχουν
διατηρηθῆ μαζὶ μὲ τμῆμα τῶν ἀνασκαφέντων ταφικῶν μνημείων σὲ δυσπρόσιτο ὑπόγειο χῶρο τῆς
ἀνεγερθείσης στὸ οἰκόπεδο οἰκοδομῆς.
Οἱ δύο ἐνεπίγραφοι λίθοι θὰ μεταφερθοῦν, –συντόμως πιστεύω–, διὰ καταλλήλων ἐνεργειῶν τῆς
Ἐφορείας ἐκεῖ ὅπου εἶναι ἡ θέση τους, στὸ παλαιὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο Μυτιλήνης, μαζὶ μὲ τὰ ἄλλα
ἐνεπίγραφα ἐπιτύμβια ἐπιθήματα.

καθὼς καὶ τὸ ἄρθρο τῶν Kourtzellis – Kyriakopoulou, Relief Altars from the Island of Lesbos. A Preliminary
Report, ἔνθα ἀνωτ. (σημ. 2), 303-304, σημ. 1 καὶ 8· βλ. ἐπίσης τὸ ἄρθρο τῆς Μαρίας Διακουμάκου, Επιγραφές
εντοιχισμένες στον Ναό της Ζωοδόχου Πηγής στην Βαρειά Μυτιλήνης, ἐφημ. Ἐμπρὸς 5.3.18.
4. Βλ. Δήμητρα Σταθάκη, Συνοπτικὸς κατάλογος τῶν ἐπιγραφῶν τῶν Μουσείων Μυτιλήνης, ΗΟΡΟΣ 17-21
(2004-09) 617-634.
5. Ἡ ἐπιγραφή, ὅπως μὲ πληροφόρησε ἡ κ. Κυριακοπούλου, προέρχεται ἀπὸ ἀνασκαφὴ οἰκοπέδου ἐπὶ τῆς ὁδοῦ
Ἁγ. Θεράποντος ἰδιοκτησίας Παπάζογλου, στὸ ὁποῖο ἀπεκαλύφθησαν ἐπίσης ταφὲς τῶν Ἑλληνιστικῶν χρόνων· βλ.
καὶ Kourtzellis – Kyriakopoulou, Relief Altars from the Island of Lesbos. A Preliminary Report, ἔνθα ἀνωτ. (σημ.
2), 304, σημ. 6, 308.
6. Στὴν κ. Κυριακοπούλου ἔστειλα στὶς 8 καὶ 11.1.21 ἀντίγραφα (ἠλεκτρονικά) τῶν εὐκρινεστέρων ἀπὸ τὶς
φωτογραφίες ποὺ εἶχα τραβήξει τὸ 1980 γιὰ τὴν ἐνημέρωση τοῦ ἀρχείου τῆς Ἐφορείας.
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Εἰκ. 1. Τὰ κατάλοιπα τῶν ταφικῶν μνημείων

Εἰκ. 2. Οἱ σκαφικὲς ἐργασίες γιὰ τὴν ἀνέγερση τῆς οἰκοδομῆς. Διακρίνονται κατάλοιπα
τῶν μνημείων καὶ τὰ δύο ἐπιθήματα.
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Εἰκ. 3. Τὸ ταφικὸ ἐπίθημα τοῦ Διονυσίου

Εἰκ. 4. Τμῆμα τῶν καταλοίπων καὶ τὸ ἕνα ἀπὸ τὰ ἐπιθήματα
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Εἰκ. 5. Τμῆμα τῶν καταλοίπων ἀπὸ διαφορετικὴ γωνία λήψεως
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