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(είκ. 4) διαστάσεων 3.12X2.25X0.58 μετά έξεχούσης μονοβάθμου κρη- 
πΐδος ΰψους 0.40 και τέλος ολίγον περαιτέρω τοΰ βάθρου.

7ον) Τετράγωνον βόθρον θυσιών (είκ. 5), επί τοΰ φυσικού βράχου 
λελαξευμένον.

Παραλλήλως δε προς την άνασκαφήν τής αγοράς έβαινε καί ή τοΰ κατά 
τό Β. ά'κρον τής περιοχής τής πόλεως κειμένου Φραγκικού ναοΰ, ουτινος άπε- 
καλΰφθη ολόκληρον τό βορείως τοΰ ίεροΰ βήματος διαμέρισμα καί τμήμα 
τοΰ βορείου κλίτους. Εντός τής καλυπτούσης τό κλιτός έπιχώσεως ευρέθη έν 
τορνέσιον καί μέγας αριθμός αρχιτεκτονικών μελών — πολυμερών πεσσών, κιο
νίσκων, βάσεων, κιονοκράνων, πλαισίων παραθύρων, βεργίων (nervures) 
κλειδών σταυροθολίων κλπ.—δι’ <5ν θά κατορθωθή ή ακριβής άναπαράστα- 
σις τοΰ εσωτερικού τής εκκλησίας, εν κατόψει τε καί τομή. Τό άνασκαφέν δια
μέρισμα διεσκευάσθη εις πρόχειρον μουσεΐον, έν φ άπετέθησαν μετ’ έπιμελείας 
τά εύρεθέντα αρχιτεκτονικά μέλη.

ΑΝ. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ

9. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΜΕΣΣΗΝΗι

Αί κατά τό έτος 1925, μετά μακροτέραν από τοΰ 1909 διακοπήν, έπανα- 
ληφθεΐσαι έν Μεσσήνη άνασκαφικαί έργασίαι, σκοπόν είχον την άκριβεστέραν 
έξερεΰνησιν τοΰ συνεδρίου καί δή τοΰ κυρίου αΰτοΰ θεατροειδοΰς δια
μερίσματος, τοΰ χρησιμεΰοντος ως τόπου συνεδριάσεων τών συνέδρων τής 
Μεσσήνης. "Οτε τό 1909 έπανέλαβεν ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία δι’ έμοΰ 
τάς έν τφ σπουδαιοτάτφ τουτφ αρχαιολογικά) τόπφ έρευνας, ή έργασία είχε 
προ αυτής άνεφγμένον τό πεδίον τής άνασκαφικής έξερευνήσεως διά τών 
δοκιμαστικών σκαφών τοΰ Θ. Σοφοΰλη, τών γενομένων τφ 1895 (Πρβ. 
Πρακτ. Άρχ. Εταιρείας 1895, 27 καί 1909,201 έ.).

Μετά τήν έν έτει 1909 έξερεΰνησιν τών συνεχομένων προς τό θεατροειδές 
διαμέρισμα άλλων δυο διαμερισμάτωτ τοΰ δλου συγκροτήματος, τοΰ άπαρτί- 
ζοντος τό συνέδριον, ύπελείπετο νά έξακριβωθή έν ταΐς λεπτομερείαις αΰτοΰ 
αυτό τό θεατροειδές έκκλησιαστήριον.

Τό διαμέρισμα τούτο ίκανώς έκφαινόμενον τοΰ έδάφους καί προ τών 
πρώτων δοκιμαστικών σκαφών, παρέχον δέ ασφαλή αφετηρίαν τής άνασκα
φικής εργασίας τοΰ 1895, φαίνεται δτι είχε τΰχει έρεΰνης τινός. Άλλ’ έπειδή 
ή άνασκαφή δεν είχε προχωρήσει πολύ — είχον δέ παρέλθει έκτοτε πολλά έτη, 
κατά τήν διάρκειαν τών οποίων ή συμφόρησις τών χωμάτων καί ή άγρια 
βλάστησις κατεκάλυψαν τά άρχαΐα λείψανα (είκ. 1), παρέστη άνάγκη, δπως 
άναλαμβανομένη ή σκαφή άποκαλυψη όλοσχερώς τό άρχαΐον οικοδόμημα 
καί καταστήση τούτο προσιτόν εις άκριβή μελέτην (είκ. 2). Τούτο δέ καθί-
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στατο τοσούτα) μάλλον επιτακτικόν, καθ’ δσον δεν υπήρχε σαφής εϊκών τοΰ 
κτίσματος, άπορρέουσα εκ των προγενεστέρων εργασιών.

Ή κατά το 1925 παρουσία εν Μεσσήνη τοΰ σχεδιαστοΰ Γ. Ευγενίου 
και τοΰ φωτογράφου Πετρίτση διηυκόλυνε την άποτΰπωσιν κα'ι διάσωσιν 
των άποτελεσμάτωυ τής μηνιαίας ταΰτης άνασκαφής.

Κατά το 1925 ή άποχωμάτωσις προέβη εις την σχεδόν ολοσχερή αποκά
λυψην τοΰ κοίλου, τής ορχήστρας και τοΰ σκηνικού διαμερίσματος τοΰ οικοδο
μήματος ώς καί των εκατέρωθεν εις αυτό προσόδων, αί όποΐαι, διά τά διάφορα 
Ιπίπεδα, είναι τοϋτο μεν απλώς επίπεδοι, τούτο δέ κλιμακωταί

Ή δλη δψης τού οικοδομήματος είναι πλήρως θεατροειδής, μόνον δέ 
εν τω εις την σκηνήν τού θεάτρου άντιστοιχοϋντι διαμερίσματι ελλείπουσι 
τά παρασκήνια.

Κατά ταϋτα δεν είναι απρόσφορος ή χρήσις τών δρων τών εύχρηστούν- 
των διά τά διάφορα μέρη τού θεάτρου.

Τό κοιλον τού συνεδρίου, ώς άπεκαλύφθη διά τής τελευταίας ταύτης 
σκαφής, διαιρείται διά διαζώματος και στενωτέρου τίνος δρόμου εις δύο 
μέρη, εις τό κατώτερον καί είς τό άνώτερον (είκ. 3)· Τά δύο ταϋτα μέρη 
είναι διάφορα κατά τό μήκος τής ΰποτεινούσης, είναι δέ τό μέν κατώτερον 
μεγαλύτερον, τό δέ άνώτερον μικρότερον.

Τό κατώτερον μέρος προς τούτοις περιλαμβάνει εδώλια, εν φ τό άνώτε
ρον ούδέν παρουσιάζει λείψανον καθισμάτων. Έξ ενδείξεών τινων ορμισμέ
νος πιστεύω δτι τό άνώτερον τούτο διαμέρισμα είχε πιθανώς ξύλινα θρανία, 
επιφυλάσσομαι δέ νά διαλάβω περί αυτού Ιν λεπτομερεστέρα πραγματεία.

Τό κατώτερον μέρος, διατηρούν κατά τό πλεϊστον άρτίαν τήν άρχικήν 
αυτού κατάστασιν, είναι περίπου ήμικυκλικόν, έχει ένδεκα σειράς λίθινων 
εδωλίων καί διαιρείται διά δύο κλιμάκων είς τρεις κερκίδας. Κατά τά πέρατα 
τού κοίλου ύπάρχουσιν άλλαι δύο κλίμακες πλασιοϋσαι αυτό καί διευκολύ- 
νουσαιτήν κυκλοφορίαν.

Ή προς τήν ορχήστραν πρόσοδος επραγματοποιεΐτο εκ δυσμών μέν, 
δπου τό επίπεδον τής ορχήστρας ήτο τό αυτό περίπου προς τό επίπεδον τοΰ 
έξω τού συνεδρίου χώρου, δι’ απλής θύρας πλάτους περίπου 2.00 μ. καί παρό
δου, εξ άνατολών δέ, δπου τό επίπεδον τής έξωθεν διερχομένης ποτέ οδού 
είναι ύψιηλότερον τοΰ επιπέδου τής ορχήστρας, διά θύρας καί κλίμακος, πλά
τους περίπου 2.35, έχούσης δέκα βαθμίδας καί έπιμελώς κατεσκευασμένας 
τάς παρειάς (εικ. 4).
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Ή εις τό υπέρ to διάζωμα άνώτερον ήμισυ τοΰ κοίλου είσοδος συνετε- 
λεΐτο απ’ ανατολών μέν δι’ απλής θύρας, καθ’ δσον τό επίπεδον τής έξωθεν 
όδοΰ συνέπιπτε προς τό επίπεδον τοΰ δρόμου τοΰ διαζώματος—από δυσμών 
δέ διά κλίμακος εσωτερικής άρχομένης από τής δυτικής παρόδου και κατε- 
σκευασμένης εντός τοΰ σώματος τοΰ κοίλου καί κατά τά δυτικά αΰτοΰ κρά
σπεδα (είκ. 5). Παρά τάς προσβάσεις ταυτας φαίνεται δα υπήρχε κατά τό 
ΒΔ πέρος τής δυτικής πλευράς τοΰ συνεδρίου καί έτέρα εξωτερική κλΐμαξ, 
ά'γουσα εις τό άνώτερον ήμισυ τοΰ κοίλου. Άλλ’ ή λεπτομέρεια αΰτη δεν 
έξηκριβώδη ακόμη εν πάση λεπτομερεία, ένεκα τής εν τω σημείφ εκείνο) 
συσσωρευσεως μεγάλων ογκολίθων.

Ή ορχήστρα είναι τέλειος κύκλος, τοΰ οποίου ή περιφέρεια εφάπτεται 
τοΰ τοίχου τής σκηνής. Ή διάμετρος τής ορχήστρας είναι μ. 9.70. Τό δάπεδον 
αυτής εδρέθη Ιπεστρωμένον διά τετραγώνων πλακών λευκών, υπέρυθρων 
καί δποκυάνων, κανονικώς εναλλασσομένων, διαστάσεων δε έκάστης 0.39 μ.

Ή «σκηνή» χωρίζεται από τής ορχήστρας διά προσκηνικοΰ τοίχου, άργο- 
λίδου κατασκευής, έ'χοντος τρεις θύρας, έκ τών οποίων ή μέν μεσαία έχει 
πλάτος 1.35 αι δέ εκατέρωθεν ταυτης άλλαι δυο 0.05.

Ή κατασκευή τοΰ προσκηνικοΰ τούτου τοίχου είναι οΰτω πρόχειρος, 
ώστε δεν άνταποκρίνεται προς τήν επιμελή κατασκευήν τοΰ υπολοίπου συνε
δρίου. Άλλ’εάν λάβωμεν ύπ’ό'τ[ην ό'τι ή τε εξωτερική καί ή εσωτερική επιφά
νεια τοΰ τοίχου ήτο πάντως κεκαλυμμένη δι’ επιχρίσματος, τότε δυνάμεθα νά 
είκάσωμεν δτι ή όψις αΰτοΰ δεν θά εδρίσκετο εις άντίθεσιν προς τήν άλλην 
παράστασιν τοΰ οικοδομήματος. "Οτι τό προσκήνιον τοΰτο ήτο έν τφ άρχικφ 
σχεδίφ τοΰ συνεδρίου καί δεν προσετέθη μεταγενεστέρως, ώστε εκ τουτου νά 
έρμηνεύσωμεν τήν πρόχειρον αΰτοΰ οίκοδομίαν, έμφαίνεται καί έκ τίνος έξέ- 
χοντος λίθου τοΰ έξαπερικοΰ δυτικοΰ τοίχου τοΰ συνεδρίου, συνδέοντος τοΰτον 
μετά τοΰ πρπσκηνικοΰ τοίχου, ως καί έκ τής άρχήθεν υπάρξεως ιδίας κλίμα
κος κατά τήν ανατολικήν πλευράν τοΰ συνεδρίου, ή οποία ώδήγει άπ’ εΰθείας 
έκ τής όδοΰ είς τήν σκηνήν.

Κατά τάς έργασίας τοΰ 1925 άπεκαλΰφθη ωσαύτως όλοσχερώς καί μέγα 
βάθρον υστερογενώς, ώς είναι προφανές, προσιδρυθέν κατά τήν κάτω δεξιάν 
παρειάν τής ανατολικής κλιμακωτής προσόδου εις τήν ορχήστραν (πρβ. ανω
τέρω τήν είκ. φ)·

'Ως έκ τών σφζομένων κοιλωμάτων στερεώσεως έπι τής άνω έπιφανείας 
τής πλίνθου έξάγεται ό έπι τοΰ βάθρου ανιδρυμένος άνδριάς ήτο έφιππος, 
ή δέ θέσις τής άνιδρυσεως δεικνύει δτι περί έπιφανοΰς προσώπου πρόκειται.
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Ή πρόσθια επιφάνεια τής πλίνθου είναι ολόκληρος άποκεκομμένη, ώστε δεν 
έσψζετο οΰδέν ίχνος τής πιθανώτατα επί τής θέσεως ταΰτης ευρισκόμενης
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ποτέ αναθηματικής επιγραφής. Άλλα καί επί άλλων αρμοδίων προς τούτο 
επιφανειών τού βάθρου δεν εύρέθη ίχνος τι επιγραφής. ’Από τής λυπηράς 
ταύτης ελλείψεως με άπήλλαξεν εν μέρει ή άνάμνησίς μου δτι κατά τάς εργα
σίας τού 1909 ειχον άνεύρει προς Α. τού συνεχομένου διαμερίσματος τού 
συνεδρίου τεμάχιον παρεμφερούς γείσου μετά λειψάνων επιγραφής (ΠΑΕ 
1909, 204). Ή προσκόμισις τού λίθου εκ τού μουσείου Μεσσήνης μάς παρέ- 
σχε την εύχάριστον επικύρωσιν τής ΰπονοίας δτι τό τεμάχιον εκείνο προήρ- 
χετο εκ τού βάθρου, διότι προσαρμοσθέν ακριβώς έδείχθη άνήκον εις την 
δεξιάν γωνίαν τής πλίνθου. Κατά ταύτα ό έφιππος άνδριάς τού συνεδρίου 
σχετίζεται προς τον Τιβέριον Κλανδιον Σαιθίδαν τον Έλλαδάρχην. Τό σωζό- 
μενον τεμάχιον φέρει τό όνομα κατ’ ονομαστικήν, είναι δε πιθανόν δτι 
δ Σαιθίδας είναι δ άναθέσας τον έφιππον ανδριάντα. Ό έκδοτης τών Μεσση- 
νιακών επιγραφών W Kolbe εν IG V 1, 1455α συμπληροΐ τά ελλείποντα 
κατά την παρά τφ Κυριακφ τφ εξ Άγκώνος εΰρισκομένην Μεσσηνιακήν 
επιγραφήν (IG V 1, 1455) ως εξής :

[Τιβ.] Κλαύδιος [Σαιθίδας άρχιερενς των σεβαστών]
[και] ° Ελλαδάρχης [από τον κοινού τών ’Αχαιών].

Έξακριβωθείσης νΰν τής θέσεως τού τεμαχίου εν τφ δεξιφ πέρατι τής 
Ιπιγεγραμμένης επιφάνειας εξάγεται δτι μετά τό 'Ελλαδάρχης ή ούδέν ΰπήρ- 
χεν άναγραμμένον ή έλάχιστόν τι συμπλήρωμα οίον π. χ. άνέοτησεν ή εκ τών 
ιδίων, δτι δέ τού ονόματος τού Σαιθίδα Τιβ. Κλαύδιος προηγείτο πιθανώ- 
τατα ή δήλωσις τού δι’ άνδριάντος τιμωμένου προσώπου. Κατά πάσαν πιθα
νότητα ό έφιππος ούτος άνδριάς παρίστα ή Ρωμαΐόν τινα αύτοκράτορα ή 
καί πρόγονόν τινα τού Σαιθίδα.

Περί τού Σαιθίδα είναι αξία λόγου ή εξής πληροφορία τού Παυ- 
σανίου IV, 32, 2:

Σαιϋ'ίδαν δέ έμαυτοϋ πρεοβύτερον όντα ενριακον, γενομένω δέ οΐ 
χρήμααιν ούκ άδυνάτω τιμαί παρά Μεααηνίων ύπάρχουαιν &τε ηρωϊ. 
Elal δέ τών Μεααηνίων οϊ τω ΣαιϋΊδα χρήματα μέν γενέαΰ·αι πολλά 
έ'λεγον, ού μέντοι τοϋτόν γε είναι τον έπειργασμένον τή στήλη, πρόγο
νον δέ καί άμώνυμον άνδρα τω Σαιϋ'ίδρ. Σαιϋ'ίδαν δέ τόν πρότερον 
ήγήαααϋαι τοΐς Μεααηνίοις φασίν, ήνίκα έν τή ννκτί Δημήτριός αφιαιν 
ό Φιλίππου μηδαμώς έλπίσααιν αύτός τε καί ή στρατιά λανϋ'άνουσιν 
είαελΰόντες ές την πόλιν.

Σημειωτέου δτι παρά τφ Παυσανία ή γραφή τού ονόματος είναι Αίθί- 
δας, άποκατέστησε δέ, εκ τών επιγραφών (CIG 1318 =IG V 1,1451) οδηγού
μενος, τήν ορθήν γραφήν Σαιθίδας ό Hitzig εν τή εκδόσει τού Παυσανίου
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ΕΙκ. 5. Κλΐμαξ άπό τής δυτικής παρόδου εις τό άνώτερον ήμισυ τοΰ κοίλου.
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II 1,172. Έάν ό έφιππος άνδριάς άνήκεν εις τον πρότερον Σαιθίδαν τον 
στρατηγόν, τότε πάντως τό μνημεΐον τοΰτο τοϋ συνεδρίου είναι διάφορον τοΰ 
παρά τφ Παυσανία μνημονευόμενου, διότι, καί έάν δεχθώμεν εκεί συγχυσιν 
βάθρου καί στήλης, απομένει ασυμβίβαστος ό τόπος, καθ’ δσον ό Παυσανίας 
αναφέρει τό ίεροθέσιον ώς τόπον ίδρυσεως τής στήλης, ή ήτο έπειργα- 
σμένος δ Σαιθίδας εκείνος.

Τό μήκος τοϋ σφζομένου επιγεγραμμένου τεμαχίου είναι 0.23. Τό δέ 
δλον μήκος τής πρόσθιας πλευράς, επί τής οποίας ήτο ή επιγραφή, ήτο δσρν 
καί τό ολικόν πλάτος τής πλίνθου ήτοι 9.07. Τό σφζόμενον άρα τεμάχιον 
είναι περίπου τό 1/i τοϋ δλου επιγεγραμμένου μήκους. Επειδή δέ είς μήκος 
0.23 ΰπάρχουσιν οκτώ γράμματα (Κλαΰδιος), είς μήκος 0.97 ύπολογιζομένων 
καί των εκατέρωθεν τών περάτων τής επιγραφής πιθανών περιθωρίων 0.02 
περίπου, ανάγκη νά ΰπήρχον 31 περίπου γράμματα ή δέ Ιπιγραφή, ώς θά 
εΐπω προσεχώς άλλαχοϋ, είχεν άλλην συνθεσιν.

Κατά τάς εργασίας τοϋ 1925 έξηρευνησα ωσαύτως καί τι τετρατάφιον 
περί τά εκατόν μέτρα από τοΰ θεατροειδοϋς συνεδρίου, προς τά ΝΔ, κείμενον 
(είκ. 6). Καί ή θέσις καί ή κατασκευή έξαίρουσι τό μνημεΐον τοΰτο είς 
σημαντικόν τής πόλεως τόπον, διότι βεβαίως ή ταφή εντός τής αγοράς τής 
Μεσσήνης δέν δηλοΐ άναξίαν λόγου, αλλά τουναντίον σπουδαιοτάτην την 
αιτίαν τής ταφής καί τά τεθαμμένα Ικεΐ πρόσωπα δλως εξαιρετικής σημασίας. 
Είναι δέ προφανές δτι καί τό μνήμα θά έ'λαβε την έννοιαν τοϋ ηρώου μετά 
τής συνήθους είς τά τοιαΰτα μνημεία ηρωικής λατρείας.

Τό προμνημονευθένχωρίον τοΰ Παυσανίου IV 32,2 λέγει δτι «Σαιϋ'ίδαν 
δέ έμαντοϋ πρεαβύτερον δ'ντα εϋριακον, γενομένω δέ οί χρήμασιν ούκ 
άδυνάτω τιμαί παρά Μεσσηνίων ύηάρχουαιν &τε ί}ρα)ΐ κλπ.». Κατωτέρω 
παρατηρεί, ώς εΐδομεν, δ Παυσανίας δτι ό έπειργασμένος τή στήλη ήτο πρό
γονος καί ομώνυμος τοΰ Σαιθίδα γενόμενος στρατηγός τών Μεσσηνίων. Είς 
τοΰτον άρα πιθανώτερον άναφέρονται καί αί ήρωικαί τιμαί. ’Αλλά δέν όμι- 
λεΐ ό Παυσανίας περί τάφου τοΰ Σαιθίδα εν τή αγορά. Ή παράλειψις θά 
μάς έξέπληττεν αν ό Παυσανίας έν τή δλη περιγραφή τής Μεσσήνης ήτο 
ακριβέστερος καί πληρέστερος, ώστε νά μη ήτο δυνατόν νά διαφυγή αυτόν ή 
λεπτομέρεια αυτή. Μη λησμονώμεν δμως δτι ό Παυσανίας ουδέ τό συνέδρων 
αναφέρει. Ζήτημα είναι αν τό συνέδρων είναι νεώτερον τής περιηγήσεως τοΰ 
Παυσανίου, ώστε νά έρμηνευσωμεν οΰτω την παράλειψιν. Δέν αποκλείεται 
άρα ή πιθανότης δτι τό περί ου ό λόγος μνημεΐον ανήκει είς τά επισημότατα 
μέλη τής οικογένειας τών Σαιθιδών, εις τά όποια άπενέμοντο υπό τών Μεσ
σηνίων ήρωϊκαί τιμαί διά τε άλλας αιτίας καί διά την γενναίαν υπέρ τής 
πόλεως διάθεσιν τής μεγάλης αυτών περιουσίας.
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66 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1925

’Αλλά καί τάφον τοΰ Άριστομένους μνημονεύει ό Παυσανίας IV 32, 3 
ώς εξής' Και Άριστομένους δε μνημεΐά έστιν ενταύθα· ού κενόν δε είναι τδ 
μνήμα λέγουσιν, άλΚ έρομένου μου τρόπον τε δντινα και όπόθεν Άριστομένους 
κομίααιντο τα δατα, μεταπεμψαοθαι μεν εκ 'Ρόδου φαοί, τον δε εν Δελφοϊς 
θεόν τον κελενσαντα είναι. Διηγείται δε μετά ταϋτα ό Παυσανίας και περί 
τών εις τον Αριστομένη τελουμένων εναγισμών καί τής μετ’ αυτών συνδεο- 
μένης μαντείας (πρβ. Pfister Reliquienkult ini Altertum 206 έ. 519.578).

Λέγων δε δτι τό μνήμα τοΰ Άριστομένους είναι «Ινταΰθα» νοεί ό 
Παυσανίας, ώς εκ τής δλης συνεχείας τοΰ λόγου φαίνεται, μάλλον την αγοράν 
ή την Μεσσήνην καθ’ δλου.

Αλλά τό μνήμα τοΰ Άριστομένους φαίνεται δτι ήτο μάλλον μονήρης 
τάφος, ούχί δε πολυτάφιον οικογενειακόν. Διά τοΰτο δυσκόλως δυνάμεθα νά 
ταυτίσωμεν προς αυτό τά εύρεθέντα εν τή αγορά τής Μεσσήνης μνήματα. 
Άποκλείων όμως τό Άριστομένους μνήμα, δεν Ιννοώ νά θεωρήσω τό εΰρε- 
θέν μνημεΐον ώς άναμφισβήτητον ήρφον τοΰ Σαιθίδα, διότι προς τοΰτο θά 
άπητοΰντο πλείονα τεκμήρια, τών οποίων, επί τοΰ παρόντος τουλάχιστον, 
στεροΰμεθα.

Άνάλογον παράδειγμα τάφου επισήμου εύρεθέντος έν αγορά πόλεως 
εχω πρόχειρον τό τής Μιλήτου, ένθα προ τοΰ βουλευτηρίου καί είς άπόστα- 
σιν 7.50 μ. από τής ανατολικής αΰτοΰ πλευράς εύρέθησαν τά λείψανα πολυ- 
τελοΰς τιμητικοΰ μνήματος (πρβ. Milet II Das Ratliaus von Milet (1908) 
σ. 62. 73).

ΓΕΩΡΓΙΟΣ π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ
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