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τούς χρόνους τούτους. Άλλα καί κατά τους επομέ
νους, τούς Ρωμαϊκούς, ως δεικνύεται έκ τών ευρη
μάτων τών τυχαίων ερευνών, (Σ. Παπασπυρίδη: 
Guide du Musee National σελ. 250, άρ. αναγλύ
φων 1746- 1747)1 τών σημείου μενών εν τώ χάρτη 
τοϋ Kaupert λειψάνων και από άλλα τέλος λεί
ψανα τοιχαρίων, οστράκων κλπ. άνευρισκομένων 
κατά την οίκοδομίαν τοϋ νέου συνοικισμού φαίνε
ται δτι εξακολουθεί νά κατοικήται, δεν αποκλείεται 
δέ κα'ι κατά τούς έπιόντας χρόνους.

I. ΘΡΕΊΊΑΔΗΣ

1 Ό Σβορώνος έν τε τη Άρχ. Έφημ. 1911 σελ. 46 καί 
έν τφ βιβλίω του «Τό έν Άθήναις Εθνικόν Μουσεΐον» 
σελ. 473-476, παραδέχεται ότι οί ύπ1 άριθ. 1746 - 1747

βωμίσκοι Ταυροβολίων άνευρέθησαν έν τη όδφ Έρμοΰ 
όπου «τό ίπποπρατήριον τοΰ Δεληγίαννη, δηλαδή μεταξύ 
τοΰ Έκατόγχειρος τής όδοΰ Έρμοΰ καί τής έπί τής όδοΰ 
ταύτης γωνίας τής όδοΰ Νορμάννου» εις ήν θέσιν υποθέ
τει ότι υπήρχε τό ίακχεΐον· άντιθέτως πάντες οί περί 
αυτών γράψαντες, άπό τοϋ Εΰστρατιάδου μέχρι τής 
Καρούσου, αναφέρουν τούτους ώς προερχομένους έκ τοΰ 
Χαλανδρίου. Φυσικά εΐνε δύσκολος ή λύσις τοΰ ζητήματος 
τής προελεύσεως τών σπουδαίων αυτών λειψάνων· εΐνε 
όμως δυνατόν νά ύποθέση κανείς ότι καί έν Άθήναις καί 
έν Χαλανδρίω καί άλλαχοΰ ίσως έν Αττική ή το πιθανόν 
νά υπήρχον τοιοΰτοι βωμίσκοι, άφοΰ άλλωστε εΐνε γνω
στόν ότι κατά τούς χρόνους εις οΰς ανήκουν οΰτοι έχουν 
τόσον έπικρατήσει τά μυστήρια τών λεγομένων ταυροβο- 
λίων, τοΰ κράματος δηλονότι τών μυστηρίων τής Κυβέλης 
καί τών Έλευσινίων.

2 Καί ό κ. Wrede, ώς μοΰ είπεν, έχει παρατηρήσει έπί- 
σης ίχνη συνοικισμού.

ΕΠ1ΓΡΑΦΑ1 ΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΥΠΟ Σ. Γ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗ

Κατά τά τελευταία έτη άνευρέθησαν εις την 
Μυτιλήνην μερικά! μικρά! έπιγραφαί, τάς οποίας 
θεωρώ καλόν νά δημοσιεύσω δι’ ολίγων ενταύθα.

1. Μικρά ορθογώνιος πλάξ άπό λευκόφαιον 
μάρμαρον, έξειργασμένη καλώς μόνον κατά την 
προσθίαν πλευράν, τήν φέρουσαν την επιγραφήν, 
κατά δέ τάς άλλας άδρώς κα! άμελώς και άποκε- 
κρουμένη λοξώς προς τά δπίσα) κατά τήν άριστε- 
ράν στενήν πλευράν.— Ύψ. 0,27. πλ. 0,22. παχ. 
0,095.— Εύρέθη κατά τινα εκσκαφήν πλησίον τού 
παραπήγματος τοϋ Γηροκομείου, άριστερά άπό 
τήν αμαξιτήν οδόν τήν οδηγούσαν άπό τήν Απάνω 
Σκάλα προς τά Δικαστήρια. Φέρει άπελευθερωτικήν 
επιγραφήν (είκ. 1).

1 Τεΐμις Ενκτιμένηα 
άφείει ελενθέραν 
Πέλεαν υπό Αία καί 

ΎΑλιον, άνένκλητόν 
5 μοι γενομέναν,

επεί κε τον βίον έγλίπη.

Τεΐμις Ενκτιμένηα 
άφείει ελενθέραν 
ελενθέραν

10 υπό Δία καί "Αλιον.

Τεΐμις. Τό όνομα, καθόσον γνωρίζω, δεν άπαντά 
άλλαχοΰ. Υπάρχει άρσενικόν Τειμης (Pape-Ben- 
seler3) κα! εις τήν Λέσβον Τειμης (Paton, IG 
XII2 άρ. 547).

Ενκτιμένηα. Περ! τοΰ πατρωνυμικού επιθέτου, 
τό όποιον άπαντά συχνότατα εις τήν Λεσβιακήν, 
καθώς επίσης κα! εις τήν Θεσσαλικήν κα! Βοιωτι- 
κήν διάλεκτον, όμιλε! έκτενώς ό Bechtel έν Griecli.

Είκ. 1. ’ Απελεν&ερωζικη επιγραφή ενρεϋεΐοα 
παρά τό Γηροκομεϊον Μυτιλήνης.

Dialekte I σελ. 108 έξ., παρατηρών ότι τούτο 
άποτελεΐ ένα τών χαρακτηριστικών ιδιωτισμών τής 
όμάδος αυτής τών διαλέκτων.
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AE 1932 Επιγραφα'ι έκ Μυτιλήνης 13

’Όνομα Ενκτίμενος άναγινώσκεται μόνον εις εν 
επίγραμμα εκ Μεγαρίδος. (Kaibel, Epigr. Gr., 
άρ. 870). Οί Bechtel - Fick εν Griech. Personen- 
namen σελ. 180, αμφισβητούν αν τούτο είναι 
πράγματι κύριον όνομα ή έπίθετον. Κατόπιν τού 
πατρωνυμικού Εύκτιμένηα τής προκειμένης επι
γραφής βεβαιούται πάντως τό όνομα Εύκτίμενος 
καί θά ήδύνατο ίσως νά άναγνωσθή ως τοιοΰτον 
καί εις τό ανωτέρω επίγραμμα. Έν τούτοις καί 
παρά την βεβαίωσιν ταύτην, 6 λογοτεχνικός λόγος, 
διά τον όποιον υποτίθεται ότι ή λέξις εκεί είναι 
μάλλον επίθετον, παραμένει πάντοτε ισχυρός.

Τό όνομα Πέλεα άπαντα επίσης επί μιάς ερυ
θρόμορφου κύλικος τού Μάκρωνος, εύρισκομένης 
εις την Νέαν Ύόρκην (Beazley, Att. Vasenmaler 
σελ. 216 άρ. 84. Hoppin, Handbook II σ. 68-69).
Αν καί δέν φαίνεται πολύ συνηθισμένον, είναι έν 

τούτοις χαρακτηριστικόν διά τον σχηματισμόν κυ
ρίων ονομάτων έξ ονομάτων ζώων (πέλεια). Εις 
τούς Δελφούς άναφέρεται μία δούλη: Περιστερά 
(Wescher- Foucart, Inscr. recu. a Delphes, 434).

Εις την Λεσβιακήν διάλεκτον τό ι τής διφθόγγου 
ει προ φωνήεντος δέν χάνεται τόσον συχνά όσον 
τών διφθόγγων αι καί οι καί προ πάντων τού αι 
(Bechtel, Griech. Dial. I, 17 εξ.). ’Απεναντίας ή 
άπλοποίησις τού ει εις ε προ φωνήεντος είναι 
συνηθεστέρα εις την άττικήν διάλεκτον καί μάλι
στα άπό τού 4ου αίώνος. (Meisterh.-Schw. Gram- 
matik3, 40 έξ.).

υπό ζΐέα και Αλιον. ’Απελευθερώσεις «υπό Δία 
Γήν "Ηλιον» γίνονται επίσης εις μίαν επιγραφήν 
τού Θέρμου, μίαν άλλην τού Παντικαπαίου καί εις 
άπελευθερωτικάς πράξεις τής Αίγύπτου επί παπύ
ρων (βλ. Dittenberger Syll.3 1212 καί σχετικήν 
ύποσημείωσιν). «Ύπό Δία "Ηλιον» μόνον, όπως καί 
εις τήν ήμετέραν επιγραφήν, άπελευθερώνεται ή 
δούλη Σωτηρίχα εις μίαν επιγραφήν τής περιοχής 
τού Θέρμου (Α. Δ. τομ. 9, παράρτημα σελ. 5).

Ή έπίκλησις τών δύο θεών, Διός καί Ήλιου, 
άπαντά έν Λέσβφ καί εΐς τον όρκον τών δικαστών, 
εις τό περί τών τυράννων ψήφισμα τών Έρεσίων 
(IG XII2, 526 C2 «ούτω ποήσω, ναι μά Δία καί 
"Αλιον») ένφ άλλαχού εϊς όρκους συνθηκών κ.τ.λ. 
συνήθης καί κανονική είναι ή έπίκλησις τής τριά- 
δος τών Θεών Διός Γής καί Ήλιου (Glotz έν 
Dictionn. des Antiqu., jusjurandum).

Ή φράσις: άνένκλητόν μοι γενομέναν κ.τ.λ. 
έκφράζει βεβαίως τόν όρον (παραμονής), ύπό τον

όποιον γίνεται ή άπελευθέρωσις καί ό όποιος 
συχνά έκφέρεται είς μετοχήν άορίστου «παραμεί- 
νασαν», «παραμείναντα». Πρβλ. μεταξύ άλλων 
Syll.2 840 «παραμείναντα αύτώ τόν τάς ζωάς χρό
νον» καί 843 «παραμείνασαν αύτφ τόν τής ζοής 
χρόνον άνενκλήτως».

Πράγματα παρέχει τό πρωτοπρόσωπον μοι είς 
τριτοπρόσωπον λόγον. Ή συντακτική αυτή άνακο- 
λουθία δέν είναι ίσως δύσκολον νά έξηγηθή ψυχο- 
λογικώς, αν ΰποτεθή ότι ή άπελευθερώνουσα 
συνέταξε ή ιδία τό κείμενον τής άπελευθερωτικής 
πράξεως, τό όποιον έχαράχθη είς τόν λίθον, άλλ’ 
είναι πάντως άξιοσημείωτον ότι τό λάθος γίνεται 
είς μίαν φράσιν, ή οποία διά τήν άπελευθερώ- 
νουσαν είναι ή πλέον ενδιαφέρουσα. Είς τούς μ. X. 
χρόνους ή άνάμιξις αύτη γ' καί α' προσώπου είς 
άπελευθερωτικάς έπιγραφάς δέν είναι καί τόσον 
άσυνήόιστος. Πρβλ. Colin Β. C. Η. XXII σελ. 191.

'Ως προς τήν χρονολογίαν τής έπιγραφής είναι 
μέν άληθές ότι οί ορθογραφικοί τύποι Τεϊμις, 
άφείει, Εύκτιμένηα, τείνουν νά μάς καταβιβάσουν 
κάπως χαμηλά είς τόν 20ν π. X. αιώνα, έν τούτοις 
όμως έκ τού γενικού χαρακτήρος τών γραμμάτων 
φαίνεται ότι ή έπιγραφή δύναται νά άνέλθη του
λάχιστον είς τάς άρχάς τού 2ου, άν όχι καί είς τό 
τέλος τού 3ου π. X. αίώνος. To C lunatum δέν 
άποτελεΐ έμπόδιον είς αυτό, διότι είς ίδιωτικάς 
έπιγραφάς, εΐς νομίσματα καί εις τήν έπισεσυρμέ- 
νην έν γένει γραφήν άπαντά ήδη άπό τού 4ου αί. 
Πρβλ. Larfeld, Griech. Epigraphik3, σελ. 273 
καί Gardthausen, Griech. Palaographie2, σελ. 95 
καί 98.

2 ’Ορθογώνιον τεμάχιον λευκόφαιου μαρμάρου, 
εϊργασμένον μόνον έπί τής έπιφανείας τής φερού- 
σης τήν έπιγραφήν, κατά δέ τάς πέριξ πλευράς χον- 
δροειδώς πελεκημένον,δεξιά δέ καί όπισθεν έντελώς 
άποκεκρουμένον. Ύψ. 0,175, πλ. 0,28, πάχ. 0,13. 
Φέρει έπιτύμβιον έλεγεΐον. Γραφή κάπως άμελής. 
Ό λίθος φαίνεται ότι έχει χρησιμοποιηθή ως οΐκο- 
δομήσιμον υλικόν. Εύρέθη μαζί μέ τό προηγού- 
μενον παρά τό Γηροκομεΐον (εΐκ. 2).

Τό επίγραμμα δυστυχώς είναι τόσον έφθαρμέ- 
νον, ώστε ή άποκατάστασίς του ύπερέβαινε τάς 
δυνάμεις μας καί θά έμενεν έδώ άσυμπλήρωτον, 
άν ό φίλος κ. W. Peek, διελθών τό περασμένον 
καλοκαίρι άπό τήν Μυτιλήνην, δέν είχε τήν καλω- 
σύνην νά μάς δώση τήν άκόλουθον συμπλήρωσιν:

22
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14 AE 1932Σ. Γ· Παρασκευαΐδον

Είκ. 2. ’ Επιτύμβιου ελεγεΐον εκ Μυτιλήνης.

1. Μελπομένην, παροδίτα, καλ[άν] υπό αάμ/ατι

τώιδε]

τάν δαίαν χαίρειν εννεπε κεϊν ' Α/ίδα. /, 

αν δ δνοέλπιστος μακάρων επι δώματα [δαίμων] 

τεσσαρακοντα[έτη π]έμψε καταφθιμ] έναν].

5. [ο]νδε λίπε σφετέροις [εν, δώμαοι τέκνα

δ[ υοαίων ],

γης δ’ Άντιτρο[ί)ας οώμ εκάλνψε κ[όνις].

2. Πρβλ. ελεγεΐον εκ Μιλήτου στίχ. 1, Peek, 
A. Μ. 1931, 131: Την όσίην χαίρειμ πολιήτιδες 
είπατε . . .

3. [δαίμων] ή [πότμος]

5. Τό τελευταΐον γράμμα ήμπορεΐ να είναι Δ 

καί Σ: δ[υσαίων] ή σ[υνεΰνωι]. W. Ρ.

Έκ τής μορφής των γραμμάτων νομίζομεν δτι
τό επίγραμμα δΰ- 
ναται νά τεδή περί 
τα μέσα ή τό β' 
ήμισυ τοϋ 2ου π. X. 
αιώνος. 3

3. Τεμάχιον ένε- 
πιγράφου στήλης, 
μόνον αριστερά 
ακέραιον. Μάρμα- 
ρον φαιόχρουν α
νοικτόν. "Υψ. 0,21. 
πλάτος 0,125. πάχ. 
0,08. Εύρέιΐη εις 
τό κάτω φροΰριον 

Είκ. Η. Τεμάχιον ενεπίγραφου ατήλης. (είκ. 3).

. ρος έντολα -------- --- -------------------
προσεπανξήοα[ς; - -------
τας παιδείας εν- — - -- -- — 
προς τάν εκ γέν[εος — — προσφε- 

5 ρόμενος φιλοατ[όργως - — — ερ~ 
μηνεύ[ων κ] αϊ Θέλ[ων -----
έαντώ [εν] χαριοτ[ησαι; -----
παρακαλέϊ συν[χωρησαι; - - - - 
εικόνα χαλκίαν - -- -- -- - 

10 τώ έπιτρόπω 77— ------ -
δ]ττι Πνθόδωρ[ον; ------
λόγων πρότανιν ------ Ιρα-
τενααν τ[α - — — — — — - —

ιας τ - — - -- -- — _ —

Τό έλλεϊπον αρχικόν γράμμα τοΰ 1ου σφζ. στίχου 
ϊσως είναι Τ (πα-τρός). Εις τό τέλος τοΰ 6ου στί
χου διακρίνεται τό ά'κρον ενός Ω (πιθανώτατα) και 
εις τό τέλος τοΰ 10ου τό ά'κρον ενός Π.

Ή επιγραφή είναι ολίγον μεταγενεστέρα τοΰ 
επιγράμματος, πάντως τοΰ 1ου π. X. αιώνος.

4. Τεμάχιον επιγραφής πανταχόδεν άποκεκρου- 
μένον. Μάρμαρον λευκόφαιον. "Υψ. 0,24. πλ. 0,17. 
πάχ. 0,13. Εύρέθη εις τό κάτω φροΰριον (είκ. 4).

Είκ. 4. Τεμάχιον επιγραφής εκ Μυτιλήνης.

1 ................... ς δε τοις ενε - - — -
. . . . άξιος και τ — — — — — — 

. . . ενός κατά τιμά —
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AE 1932 15Εηιγραφαι εκ Μυτιλήνης

. . . αι διατάσσων κ — — — — -

5 ... ταις ευοεδήα -------

Έγν]ω βόλλα και δ[αμος - - — - 
- - β]όλλας τι - -- -- -- -

5. ’Ορθογώνιος λίθος παριστών έμπροσθεν ανά
γλυφους δυο βωμίσκους μέ απλά γωνιώδη κυμάτια 
εις την βάσιν κα'ι εις την κορυφήν, ή οποία στολί
ζεται και μέ ακρωτήρια. Μάρμαρον λευκόφαιον. 
Ύψ. 0,32. πλ. 0,44. πάχ. 0,15.—Ύψ. βωμ. 0,265. 
πλ. 0,20. — Έπ'ι τοΰ αριστερού βωμίσκου ή επι
γραφή :

ΕΙχ. 5. Δίδυμος ενεπίγραφος βωμίοκος.

1 Γναίω Πομπη
ία), Γναίω νΐω,
Μεγάλω, Αντο- 
κράτορι.

Πρβλ. IG XII2, 140 εξ. Έπί τοΰ ετέρου βω
μίσκου ή επιγραφή άπεξεσμένη. Ευρέθη εις την 
θέσιν δπου έκτίσθη το σχολεΐον ’Απάνω-Σκάλας 
(είκ. 5).

6. ’Ορθογώνιος πλάξ μελανοφαίου μαρμάρου 
έμπροσθεν μόνον κα'ι έν μέρει αριστερά λεία, κατά 
τάς άλλας πέριξ στενάς πλευράς άδρώς πελεκημένη 
κα'ι όπίσω ανεπεξέργαστος. Ό λίθος έχει αποκοπή 
από μεγαλυτέραν λιθόπλινθον. “Υψ. 0,28. πλ. 0,22. 
πάχ. 0,06. Ευρέθη εντός σκαπτομένων χωμάτων, 
πλησίον τοΰ νεόκτιστου σχολείου ’Απάνω-Σκάλας, 
(είκ. 6). 1

1 Αυτοκράτο- 5 ενεργέτα κα-
ρι Καίοαρι Θ- ί] σώτηρι κα'ι κ-
έον νΐωι, Θέ- τίοται.
ωι, Σεδάοτωι,

Είκ. 6.3Αναθηματική επιγραφή εις Αύγουστον.

Παρόμοιας αναθηματικός έπιγραφάς ε’ις τον 
Αύγουστον πρβλ. IG XII2, 152- 158.

7. ’Ορθογώνιος λίθος παριστών έμπροσθεν ελα
φρώς ανάγλυφους δύο πινακίδας (ή βωμίσκους), 
τών οποίων τά ακρωτήρια ε’ις το μέσον συνενώ
νονται. ’Αριστερά άποκεκρουμένος, επίσης λοξώς 
όπίσω. Κάτωθεν από τάς πρόσθιας γωνίας φέρει 
γωνιώδη λαξεύματα, επίσης δέ έν μικρόν έπίμηκες 
προς τήν σφζομένην δεξιάν όπίσω γωνίαν. Μάρμα
ρον κυανωπόν. Ύψ. 0,215. πλ. 0,37. πάχ. 0,18. 
Ευρέθη δπου κα'ι ή ύπ’ άριθ. 5 (είκ. 7).

Έπ'ι τών πινακίδων αί έπιγραφαί:

Είκ. 7* Αναθηματικοί έπιγραφαί εις Αύγουστον εκ Μυτιλήνης.
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16 AE 1932Σ. Γ. Παρασκευαΐδου: Επιγραφαι έκ Μυτιλήνης

α

1 Γαΐ]ω 
Κα/ίοαρι 
Σ]ε6άστω.

β
1 Γάίω Καί- 

οαρι και 
Λευκίω Καί- 
σαρι τοΐς παί- 

5 δεσσι τώ 
Σεβαστώ.

Περ'ι τής α πρβλ. IG XII2, 209, περί τής β 
164 β, 165 β καί εξ.

8. ’Αναθηματική επιγραφή άποκεκρουμένη άνω 
(τό κυμάτιον), δεξιά καί Ιν μέρει αριστερά. Επίσης 
τό κυμάτιον τής βάσεως είναι, άποκεκομμένον. 
Μάρμαρον μελανόφαιον. Ύψ. 0,33. πλ. 0,24. πάχ. 
0,15. Εύρέθη ε’ις τό κάτω φρουριον. (είκ. 8).

Είκ. 8. 3 Αναθηματική επιγραφή εις Τραϊανόν.

1 Αύτοκρ[άτορι 
Νερονα Τραϊα
νό), Καίαα[ρι, Άρ- 
ίατω, Σεβαστ[ώ,

5 Γερμανικά), Δ[ακ- 
ικώ, Παρθικά) χ[α- 
ριστήριον.

νον. Μάρμαρον μελανόφαιον. Ύψ. 0,37. πλ. 0,28. 
πάχ. 0,08. Εύρέθη εις τό κάτω φρουριον. (είκ. 9).

Είκ. 9. 3 Επιγραφή επιτύμβιος εκ Μυτιλήνης.

1 Βάθνλλις Μϊ]νοθ[εμι- 
δος χρηστή χαΐρε.
Μητροφίλα Μηνοθέ[μι- 
δος χρηστή χαΐ[ρε.

Τό όνομα Μηνόθεμις άπαντα καί εις άλλην επι
γραφήν (κατάλογον) τής Λέσβου, ρωμ. επίσης 
χρόνων. IG XII2, 887.

10. Τό άνω μέρος επιτύμβιας στήλης με προεξέ- 
χον κομψόν αέτωμα, τοΰ οποίου τό δεξιόν άκρωτή- 
ριον είναι άποκεκρουμένον. Μάρμαρον κυανόχρουν. 
"Υψ. 0,36. πλ, 0,36. πάχ. 0,07. Εύρέθη εντός τοΰ 
περιβόλου τοΰ εργοστασίου Καλαμάρη, εις τό 
βόρειον άκρον τής πόλεως, κατά τινα έκεϊ εκσκα
φήν. (είκ. 10).

Είκ. 10. 'Επιτύμβιος στήλη Φιλομονοον.

Παρόμοιαι επιγραφαι πολλαί πανομοιότυποι εις 
Μυτιλήνην. Πρβλ. IG XII2, 173 - 182. 9

9. Επιτύμβια στήλη με μικρόν αέτωμα, άδρώς 
είργασμένη άνω καί δπίσω. Τό δεξιόν άκρον τοΰ 
αετώματος μετά μέρους τής στήλης άποκεκρουμέ-

1 Κόϊντε Φώϊε Φιλόμον- 
σε χαΐρε.
Q(uintus) Fovius Q(uinti) l(ibertus) 

Philomusus.

Μυτιλήνη, 1933.
Σ. Γ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:49:14 EEST - 18.237.180.167


