
Πέτρος  Μεχτ ίδης :  Η  αρχα ιοφ ιλ ία  στη  Σμύρνη  τον  19ο  α ιώνα

  Θέματα  Αρχα ιολογ ίας   [τ .2 .2 ]   Μάιος  -  Αύγουστος  2018

Η αρχαιοφιλία στη Σμύρνη 
τον 19ο αιώνα  
Διαμάχες λογίων σχετικά με επιγραφές των Σάρδεων το 1854

Οι λόγιοι της Σμύρνης ασχολήθηκαν ενεργά 
με την επιγραφική, διενεργούσαν έρευνες  
στα ερείπια των αρχαίων πόλεων  
της περιοχής, ανακάλυπταν και δημοσίευαν 
επιγραφές. Το πάθος τούς οδηγούσε κάποιες 
φορές σε επιστημονικές διαμάχες, οι οποίες  
δεν πρέπει να κρίνονται σήμερα ως αστείες, 
διότι υποδηλώνουν την «επιστημονική 
ευσυνειδησία» των ανθρώπων εκείνων,  
που αρέσκονταν να ασχολούνται 
«ερασιτεχνικά» με ό,τι σήμερα ονομάζεται 
επιστήμη της Αρχαιολογίας. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελεί η διαμάχη των λογίων 
της Σμύρνης Δημήτρη Μαυροφρύδη και 
Θωμά Τιμαγένη, σχετικά με επιγραφές των 
Σάρδεων. 
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1. Σάρδεις, γκραβούρα, 1864. Τα ερείπια του ναού της Αρτέμιδος (Tour de Monde, 1/1864 / Συλλογή Π. Μεχτίδη).
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19ος αιώνας αποτελεί για τη Σμύρνη την 
περίοδο κατά την οποία μετατρέπεται από 

μεγάλη επαρχιακή πόλη στο σημαντικότερο λιμάνι 
της οθωμανικής Μικράς Ασίας και σε ένα από τα 
μείζονα της Μεσογείου.1 Η οικονομική, κοινωνική 
και πνευματική της ανάπτυξη περιελάμβανε και την 
εμφάνιση της Αρχαιολογίας, δηλαδή της πρωτό-

λειας αρχαιολογικής σκέψης και έρευνας από 
λογίους της πόλης, υπό τη μορφή σύντομων δημο-
σιεύσεων επιγραφών αλλά και περιγραφών αρχαι-
ών πόλεων. Τον σύγχρονο μελετητή εντυπωσιάζει 
τόσο το πάθος και ο ενθουσιασμός των Ελλήνων 
αρχαιόφιλων της Σμύρνης για το παρελθόν της 
περιοχής, που εκτός από προφανή εθνικά κίνητρα 
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1. Χάρτης της πεδιάδας του ποταμού Έρμου. Σημειώνονται οι Σάρδεις, ο ποταμός Πακτωλός, το όρος Τμώλος  
και το χωριό Urganli (C. Foss, A Neighbor of Sardis: The City of Tmolus and its Succesors, Classical Antiquity, 1, 2, 
Οκτώβριος 1982, Thomas Howe - αρχείο ανασκαφής Σάρδεων).
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χαρακτηρίζεται από γνήσιο ενδιαφέρον για το 
ιστορικό παρελθόν της περιοχής, όσο και οι έντο-
νες διαφωνίες τους για την ορθή ή μη δημοσίευση 
επιγραφών των Σάρδεων. Οι λεκτικοί διαπληκτισμοί, 
επί παραδείγματι, μεταξύ του Θωμά Τιμαγένη και 
του Βασίλη Μαυροφρύδη είναι αντιπροσωπευτικοί 
για τις «αρχαιολογικές» έριδες στη Σμύρνη την 
εποχή αυτή. 

Προ-ανασκαφικές έρευνες 
Οι αρχαιόφιλοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 
δηλαδή λόγιοι που είχαν μεν αρχαιολογικά ενδια-
φέροντα, αλλά δεν δύνανται να διενεργούν οι ίδιοι 
ανασκαφές, ασχολήθηκαν επισταμένως με ό,τι 
σήμερα ονομάζεται προ-ανασκαφική ή, ορθότερα, 
επιφανειακή έρευνα. Επομένως, με τα σύγχρονα 
δεδομένα, οι αρχαιόφιλοι λόγιοι της Μικράς Ασίας, 
οι οποίοι αναζητούσαν, μελετούσαν και δημοσίευ-
σαν επιγραφές ή άλλες αρχαιότητες, διενεργούσαν 
επιφανειακή ανασκαφή, προανασκαφική ή επιφα-
νειακή έρευνα. Άλλωστε, ακόμη και σήμερα, η 
έρευνα γραπτών και άλλων πηγών, η περιήγηση και 
η αναγνώριση θέσεων και περιοχών, η περισυλλογή 
επιφανειακών ευρημάτων, συνιστούν ουσιαστικά 
στάδια μιας ολοκληρωμένης αρχαιολογικής έρευνας. 
Ο σύγχρονος ορισμός έχει ως εξής: ως «αρχαιο-
λογική έρευνα πεδίου νοείται η έρευνα του εδά-
φους […] που έχει ως σκοπό τον εντοπισμό ή την 
αποκάλυψη αρχαίων μνημείων».2 

Οι προ-ανασκαφικές έρευνες έχουν ως στόχο 
αρχικώς να εντοπίσουν επιφανειακές θέσεις, οι 
οποίες είναι πιθανό να ενέχουν αντικείμενα και 
δομές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, και, εν 
συνεχεία, να οριοθετήσουν τις ενδιαφέρουσες 
εκτάσεις και να προσδιορίσουν τη χρονολογία, το 
είδος και, αν είναι δυνατόν, τη θέση των πιθανών 
ευρημάτων.3 Βέβαια, επειδή εν προκειμένω γίνεται 
λόγος κυρίως για έρευνα και μελέτη επιγραφών, οι 
πρώτες ερευνητικές προσπάθειες στη Μικρά Ασία 
οφείλουν να ενταχθούν στον κλάδο της επιγραφο-
λογίας/επιγραφικής. 
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2. Η δημοσίευση από τον Θ. Τιμαγένη της επιγραφής 
από τις Σάρδεις (Αμάλθεια, 16/4/1854).

3. Η δημοσίευση της επιγραφής στο Corpus Inscriptionum Graecοrum (1843) με αρ. 3946, από το χωριό Derekoi.
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Περιηγητές και ανασκαφές στις Σάρδεις 
Ο αρχαιολογικός χώρος των Σάρδεων ήταν γνω-
στός στους φιλάρχαιους περιηγητές του 19ου 
αιώνα.4 Αναφέρουμε εδώ ενδεικτικά τους Φ. 
Αρουντέλ,5 Τζον Φούλερ,6 Τσάρλς Φέλοουζ,7 Γ. 
Χάμιλτον,8 Νιούμπολντ,9 Χ. Ε. Στρίκλαντ,10 ενώ ο 
ταξιδιωτικός οδηγός «John Murray» ήδη από το 
1840,11 απευθυνόμενος στους επίδοξους ταξιδιώ-
τες που ήθελαν να προσκυνήσουν τις Επτά Εκκλη-
σίες της Αποκαλύψεως, περιέγραφε την αρχαία 
πόλη των Σάρδεων. Από τους Έλληνες του 20ού 
αι., πρέπει να αναφέρουμε τον Γ. Λαμπάκη, ο 
οποίος επισκέφθηκε την περιοχή το 1909, περιγρά-
φοντας την ίδια εικόνα εγκατάλειψης.12 

Ο αρχαιολογικός χώρος των Σάρδεων είναι από 
τους πιο εκτεταμένους της Μικράς Ασίας, με 
έκταση που φθάνει τα 16 τ.χλμ. περίπου.13 Ουσια-
στικά πρόκειται για οκτώ διαφορετικούς χώρους: α) 
Τον ναό της Αρτέμιδος, β) την ακρόπολη, γ) την 
νεκρόπολη, δ) τον βόρειο Πακτωλό, ε) το ρωμαϊκό 
διοικητικό κέντρο, στ) τη συναγωγή, ζ) την περιοχή 
της Λυδιακής αγοράς και η) την περιοχή του 
θεάτρου. Τις ανασκαφές στις Σάρδεις ξεκίνησε 
πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο το 
πανεπιστήμιο του Πρίνστον, με επικεφαλής τον 
Χάουαρντ Κρόσσμπι Μπάτλερ.14 Είχε προηγηθεί 
(την περίοδο που εξετάζεται από το παρόν άρθρο) 
ο Βρετανός πρόξενος στη Σμύρνη Τζόρτζ Ντένις,15 
ο οποίος ανακάλυψε κολοσσιαία κεφαλή Φαυστίνας 
(σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο).16 

Έλληνες φιλάρχαιοι στις Σάρδεις 
Ο αρχαιολογικός χώρος των Σάρδεων ήταν  γνω-
στός στους φιλάρχαιους της Σμύρνης και της Αθή-
νας ήδη από το 1840. Το 1840, εφημερίδα της 
Αθήνας17 αναδημοσιεύει από τη σμυρναϊκή «Απο-
θήκη των Ωφελίμων Γνώσεων»18 άρθρο ανωνύμου 
ερευνητή, ο οποίος φαίνεται ότι γνωρίζει την 
ιστορία της πόλης και περιγράφει με τρόπο 
επιστημονικό τα σωζόμενα κτίσματα. 

«Ὁλίγοι μόνον κίονες καί τινα ὑπερηφάνου 
ἀρχιτεκτονικῆς κλάσματα μένουσι πρός μαρτύριον 
ταῆς ἀρχαίας μεγαλοπρεπείας της. […] Τά μόνα 
μέλη τῆς περιωνύμου τῶν Σάρδεων ἐκκλησίας εἶναι 
δύο Γραικοί δούλοι του Τούρκου μυλωνᾶ. Μεταξύ 
τῶν ἐρειπίων εἶναι τά λείψανα τοῦ μεγάλου ναοῦ 
ταῆς Κυβέλης, […] Εἰς τά πέριξ ὑπάρχει ἔτι ἀνάχω-
μα, λογιζόμενον ὡς μνῆμα τοῦ Ἀλυάττου, πατρός 
τοῦ Κροίσου. Εἶναι κῶνος γῆς ὕψους 200 πόδας 
ὑψηλός […] ἔχει 3.800 Ἑλληνικῶν ποδῶν περιφέ-
ρειαν. […] Ἡ βάσις εἶναι τώρα μέ χῶμα σκεπασμέ-
νη, ἀλλά τό μνῆμα εἰσέτι διατηρεῖ τό κωνικόν του 
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4. Δημοσιεύσεις επιγραφών από το Μουσείο  
της Ευαγγελικής Σχολής (Ιωνία, 19/2/1875).
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σχήμα καί φαίνεται ὡς φυσικός γήλοφος. Καί ἄλλα 
πολλά, μικρότερα ὅμως ἀναχώματα, εὑρίσκονται 
εἰς τήν γειτονίαν. […]». Είχε βασιστεί ο άγνωστος 
συγγραφέας/περιηγητής στις δημοσιεύσεις των προ-
ηγουμένων ξένων; Γνώριζε τα έργα τους ή απλώς, λό-
γω της εργασίας του στη Σμύρνη, κινήθηκε αυτόνομα; 

Το 1854 ο Δ. Μαυροφρύδης δημοσιεύει19 άρ-
θρο του, στο οποίο περιγράφει την περιηγησή του 
στις Σάρδεις τον Οκτώβριο του 1852. Ο Μαυρο-
φρύδης γεννήθηκε στο Ανδρονίκιο της Καππα-
δοκίας το 1828, υπήρξε φιλόλογος στην Ευαγγε-
λική Σχολή της Σμύρνης, συγγραφέας των έργων 
«Λουκιανός ο Σαμοσατεύς» (1861), «Περί της 
ελεγείας ή ελεγειακής ποιήσεως των Αρχαίων 
Ελλήνων» (1867) και «Δοκίμιον ιστορίας της 
ελληνικής γλώσσης» (1871), ενώ ήταν συνεργάτης 
των περιοδικών «Φιλίστωρ», «Πανδώρα», «Μέντωρ» 
(Σμύρνη). Πέθανε το 1866. 

Σχεδόν συγχρόνως με τον Μαυροφρύδη, ο Θω-
μάς Τιμαγένης, με σειρά άρθρων στην «Αμάλθεια»,20 
περιγράφει την κατάσταση του «αρχαιολογικού 
χώρου» των Σάρδεων και το εκεί ταξίδι του τον 
Ιούλιο του 1853. Παρά τη μετέπειτα μεταξύ τους 
διαμάχη, δεν επιβεβαιώνεται ότι ο Τιμαγένης 
μιμήθηκε τον Μαυροφρύδη, αφού η δημοσίευση 
του άρθρου του Μαυροφρύδη έγινε μετά το ταξίδι 
του Τιμαγένη.  

Ο Θωμάς Τιμαγένης εργάσθηκε ως εκπαιδευ-
τικός στη Σμύρνη σε διάφορα σχολεία. Ήταν 
συνδιευθυντής το 1853 στο «Ελληνικόν Σχολείον» 
του Ν. Αρώνη, το 1854 ίδρυσε δικό του σχολείο 
κοντά στο Αγίασμα της Αγ. Αικατερίνης, το 1860 
εργάσθηκε στο «Ελληνικόν Λύκειον» των αδελφών 
Γρηγοριάδη και το 1879 διετέλεσε καθηγητής στην 
Ευαγγελική Σχολή. Υπήρξε συνεργάτης του περιο-
δικού της Σμύρνης «Ιωνική Μέλισσα» (κυκλοφόρησε 
ως τον Μάιο 1852), συγγραφέας των έργων «Άγιος 
Τάφος» (1860) και «Πέτρος ο Τεθνεώς» (1869, το 
οποίο συνέγραψε από κοινού με τον ιερομόναχο 
Μάρκο). 

Στη σειρά των άρθρων που δημοσιεύθηκαν στην 
ιστορική εφημερίδα της Σμύρνης «Αμάλθεια»,21 υπό 
τον τίτλο Ολίγα περί Χασαμπά και Σάρδεων, ο Τιμα-
γένης περιγράφει την νεόδμητη εκκλησία των 
Αρμενίων στον Κασαμπά, με πλήθος εντοιχισμένων 
σπολίων προερχόμενων από τις Σάρδεις: «μετη-
νέχθησαν ἐκ τῶν ἐρειπίων τῶν Σάρδεων. Ἐν τῷ 
περιβόλῳ ταύτης τῆς ἐκκλησίας εἰσίν ἐντετειχ-
ισμέναι δύο πλάκες μετενεχθείσαι και αὐταί ἐκ 
Σάρδεων, καί φέρουσαι ἀνάγλυφα διάφορα, 
τετριμμένα ἤδη ὑπό τοῦ χρόνου» και συνεχίζει το 
ταξίδι του «πρός ἀνατολάς τοῦ Χασαμπά πέντε 
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5. Δημοσιεύσεις επιγραφών από το Μουσείο  
της Ευαγγελικής Σχολής (Ιωνία, 7/9/1874).
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περίπου ὥρας [όπου] κεῖται ἔρημος ἤδη καί 
κατηρειπωμένη ἡ πόλις τῶν Σάρδεων (Σαρτ)». 

Στο επόμενο φύλλο περιγράφει το Οργαμλί22 και 
την νεκρόπολη μεταξύ του χωριού και του Κασα-
μπά: «Ἐδῶ ἐρείπια, μόλις διασώζοντα ἴχνη τῆς 
ὑπάρξεως αὐτῶν, ἐκεῖ συντρίμματα λίθων τούτων 
μέν τετραγώνων, ἐκείνων δέ πολυγώνων, παρεκεῖ 
λείψανα κιόνων, κιονοκράνων, πλακῶν καί ἄλλων 
τοιούτων, ὁλίγον μέν ἄξια, ἀλλ΄ ἰκανά τεκμήρια τῆς 
πάλαι ποτέ ἀξιολογότητος τῶν πόλεων, ἅς αὐτόθι 
χεῖρες ἀνθρώπων φιλοκάλως ἐτέκτηναν, ὁ δέ 
χρόνος καί περιστάσεις, τίς οἶδεν ὁποίαι καί πότε 
και πῶς, κατέβαλον, κατέστρεψαν, κατεσπό-
δησαν». Σημειώνει τη χρήση αρχαίου οικοδομικού 
υλικού σε οθωμανικά νεκροταφεία, αλλά και επι-
γραφές «ἀρχαιοτέρας ἐποχῆς23 παρ’ ὅσας ἄλλας 
ἐπιγραφάς βλέπει τίς ἐν Σάρδεσι καί ἀλλαχοῦ». 
Σημειώνω προς υπεράσπιση του Τιμαγένη (βλ. 
σχετικά παρακάτω) ότι αναγνωρίζει πως δεν έχει 
γνώσεις παλαιογραφίας («περί τήν παλαιογραφίαν 

μείζονα ἕξιν») σε εποχή που ο καθένας μπορούσε 
ευκολότερα από σήμερα να δηλώσει αρχαιολόγος. 

Περιηγούμενος «ἀπλήστῳ πόθῳ ὅλα σχεδόν τά 
σωζόμενα ἐρείπια» έφθασε στις όχθες του χρυσο-
φόρου ποταμού Πακτωλού, όπου πίστεψε ότι 
αντίκρυσε χρυσοθήρες «κρατοῦντες μάλιστα καί 
ἐργαλεία τινα, τά ὁποῖα ἴσως ἦσαν χρυσοθηρευ-
τικά», οι οποίοι όμως, όπως αποδείχθηκε, απλώς 
ψάρευαν. Γράφει χαρακτηριστικά: «Τέλος πάντως  
ἐπλησιάσαμεν καί ὁ θησαυρός ἡμῖν ἦσαν ἰχθύες. 
Πόσον ἔκτοτε ἔχασεν ἐν τῇ ὑπολήψει ἡμῶν ὁ 
ἄλλοτε χρυσορρόας Πακτωλός. Ἐπεστρέψαμεν, 
ἐννοείται, δυασρεστημένοι καί εὕρομεν τόν Κύριον 
Δρακόπουλον24 ὑποκαγχάζοντα διά τά ὀνείρατα 
τῶν συντρόφων αὐτοῦ». Σημειώνουμε την απολύ-
τως σωστή από αρχαιολογική άποψη παρατήρηση 
του Τιμαγένη για τους λόφους που σχηματίζονταν 
«ἐκ τῆς καταπτώσεως οἰκοδομῶν» και φυσικά μία 
ακόμα ονειροπόληση του: «Ὁποία ἐν τῷ κόσμῳ 
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6. Η ακρόπολη των Σάρδεων, 1840 (Thomas Allom).
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ματαιότης! Ἄλλοτε ἐν τῇ αὐτῇ ἴσως θέσει ἀνεγή-
γερο παλάτιον ὑπερήφανον, καί σήμερον μεταβλη-
θέν εἰς σωρόν πετρῶν καί χωμάτων φέρει καπνῶν 
φυτείαν» [τέλος β΄μέρους].  

Αξίζει να προσθέσουμε ότι σε χάρτη του 
Γερμανού Κίπερτ (1890, εικ. 9] σημειώνεται ο 
ποταμός Tabak Tchai («των καπνών»), παράλληλος 
του Πακτωλού, παραπόταμος του Έρμου. 

Συνεχίζοντας την περιηγησή του ο Τιμαγένης 
περιγράφει τη συνάντησή του με τον κυρ Αδάμ και 
τη στιχομυθία τους για τα κτήρια «ἀπ’ τό γκαιρό 
ντῶ παλιῶ ναθρώπωνε»: «Τά σωζόμενα τῆς πόλεως 
τείχη μόλις ὡς δύο μικραί διστηκύιαι καλύβαι φαί-
νονται μακρόθεν καί πρίν ἤ ἐπιχειρήσωμεν τήν 

ἀνάβασιν ἔπρεπε νά πληροφορηθῶμεν, ὁπόθεν 
ἦτο καί δυνατή καί εὔκολος. […] Ἐν τῇ ἀπορίᾳ 
ἐκείνῃ εὕρομεν ὁμογενή τινα, μικρόν ἐκεί πού 
ἔχοντα ἐργαστήριον. […] Ὁ νέος οὖτος φίλος 
ὠνομάζετο καί Ἀδάμ, καί ἐν τῷ Ἀδάμ τουτωί 
συνεκεντρώθησαν ἡμῶν ἅπασαι αἱ ἐλπίδες. […] – 
Πού εἶναι, κύρ Ἀδάμ, κτίρια ἄλλα ἐδῶ παλαιά;- Νά 
σχιά πάνου σχιά κει, deecha!- Καί τι λέγουν, κύρ 
Ἀδάμ, ὅτι εἶναι ἐκεῖνο το κτίριον;- Ἀμ’  ξέρω κ’ ἐγώ 
τι λέουνε; Λέουνε πώς εἶν’ ἀπ’ τό γκαιρό ντῶ παλιῶ 
ναθρώπωνε- Ἀς ἦναι , κύρ Ἀδάμ. Καί πόθεν 
ἡμποροῦμεν ν’ ἀναβῶμεν σχιά πάνου κεῖ- Ἀπό σχία 
κεῖ μπορεῖτε. […]». 

  Θέματα  Αρχα ιολογ ίας   [τ .2 .2 ]   Μάιος  -  Αύγουστος  2018 247

8. Ο Δ. Μαυροφρύδης και το εξώφυλλο του βιβλίου του Δοκίμιον Ιστορίας της Ελληνικής Γλώσσης. 
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Προσπερνώντας τις αντιρρήσεις των συνοδοι-
πόρων του («Και τι θέλομεν ἰδεῖ, παρά πέτρας;»)  ο 
Τιμαγένης με κόστος πέντε γροσίων και με τη 
συνοδεία του ντόπιου Δημήτρη («Ὁ Κυρ Δημήτρις 
ἐγνώριζε καλῶς τά μέρη ἐκεῖνα, διότι ὡς μοι ἐβε-
βαίωσε πολλάκις αὐτός ὡδήγησε περιηγητάς26 καί 
τῷ ὄντι μοί ἔδειχνε πολλαχοῦ πολλά περίεργα καί 
πολλάς ἐπιγραφάς ἐπί διαφόρων λίθων. Καί δέν 
θέλω λησμονήσει τοῦ χωρικοῦ ἐκείνου καί τήν 
φιλομάθειαν, καί τήν περιέργειαν») περιηγήθηκε 
έφιππος και ανακάλυψε τάφους με τοιχογραφίες: 
«δύο ὑπόγειους κευθμώνας27 (Μαγαράδες28) εἰς 
τόν ἕνα τῶν ὁποίων διατηρείται ἐπί τῆς ὀροφῆς 
μέρος τι βαφῆς. […]». Ως γλωσσικό σχόλιο αξίζει να 
σημειωθεί ότι ο αρχαιολάτρης Τιμαγένης σημειώνει 
τους τάφους με το αρχαίο «κευθμών», αλλά επειδή 
προφανώς κανείς από τους Σμυρναίους αναγνώ-
στες της «Αμάλθειας» δεν θα το καταλάβαινε, 
παραθέτει και το εξελληνισμένο «μαγαράδες»…  

Στο επόμενο φύλλο δημοσιεύει επιγραφή που 
είχε ήδη εκδοθεί από τον Δ. Μαυροφρύδη 
(«Πανδώρα», ο.π. / βλ. σχετικά παρακάτω), γεγονός 
που θα πυροδοτήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα 
διαμάχη ανάμεσα στους δύο άνδρες.  

Στο τέλος του τέταρτου μέρους της δημοσίευ-
σής του, ο Τιμαγένης περιγράφει μία επιγραφή και 
αναφέρει τα εξής (εικ. 2): «παρετήρησα πλάκα 

ἐντετειχισμένην, σώζουσαν χαράγματα τινα […] 
μετά σπουδῆς ἐκκαθάρισα αὐτήν, καί μετά χαρᾶς 
πο λ λ ῆ ς ε ὗρο ν σῷαν κα ι ἀκέρα ι α ν κα ί 
εὐανάγνωστον ἐπιγραφήν, τήν ὁποῖαν τολμῶ ν’  
ἀποφανθῶ ὅτι ἴσως οὐδείς ἄλλος πρό ἑμοῦ οὔτ΄ 
ἀνέγνωσεν, οὔτε εἶδεν. Ἀπόδειξις ἔστω, ὅτι ἡ 
ἐπιγραφή αὔτη, κεκρυμμένη ὁπίσω δενδρυλλίου, 
ἔφερε παχείαν σινδόνην ἐφ΄ ἑαυτῆς φυκοειδοῦς 
ὕλης, τήν ὁποῖαν ἄλλοτε, ἀπό πολλῶν τουλάχιστον 
χρόνων χεῖρ ἀνθρώπινην δέν ἐκκαθάρισεν […]». 

Ο Τιμαγένης περιγράφει επίσης μια λαθρανα-
σκαφή, όπως θα λέγαμε σήμερα, όμως με έναν 
τελείως διαφορετικό τρόπο: «ὑπερμεγέθεις στήλαι 
ἐκ τεσσάρων λίθων μαρμαρίνων ραβδωτῶς σηνηρ-
μοσμέναι ἑκάστη, σώζουσαι καί τά κιονόκρανα 
ρυθμοῦ καθαρῶς Ἰωνικοῦ. […] Περί τήν βάσιν τῆς 
μίας τούτων ὑπάρχει ὅρυγμα ἱκανῶς βαθύ, 
γενομένης τῆς ἐκσκαφῆς ταύτης ὑπ΄ ἀνδρῶν 
ἐπιστημόνων, διά νά πληροφοηθῶσιν ἴσως μέχρι 
τίνος διῂκει ὑπό τήν γῆν ἑκάστης ἡ βάσις ἤ κατά 
πόσον ἑκάστη εἶναι κεχωσμένη ὑπό τοῦ χρόνου 
[…]». Νομίζουμε ότι θα συμφωνήσει κάποιος μαζί 
του. Πρόκειται για μια εποχή κατά την οποία δεν 
υπάρχουν όρια μεταξύ λαθρανασκαφής, ανασκα-
φής ή ακόμη και καταστροφής των αρχαιοτήτων. 
Έτσι, για τον Τιμαγένη ή θα ήταν «επιστήμονες» 
όσοι έσκαβαν για να βρούν τη βάση των κιόνων ή 
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9. Χάρτης (λεπτομέρεια) του Γερμανού γεωγράφου Κίπερτ, κλίμακα 1:250.000, 1890. Διακρίνονται ο Κασαμπάς 
(Kassaba), το Οργαμλί (Urghanly), οι Σάρδεις (Sardeis/ Sartkioi/ Sart Kaya), ο ποταμός Πακτωλός (Paktolos),  
ο ποταμός Tabak Tchai και το  Derekioi.
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διαφορετικά θα ήταν ακόλουθοι κάποιου «Βέι-
δων»(;), ο οποίος «μετέφερεν αὐτάς εἰς τμήματα ἐν 
Μαγνησίᾳ πρός καλλωπισμόν τοῦ παλατίου, ὅπερ 
αὐτόθι ᾡκοδομήσατο». Φυσικά δεν χρειάζεται να 
αναρωτηθούμε αν η έκκληση του Τιμαγένη - «[…] 
ἐλπίζομεν ὅμως ὅτι ἡ Σ. [Σεβαστή] Κυβέρνησις δέν 
θέλει συγχωρήσει εἰς οὐδένα τήν σύλησιν τούτων 
ἀτιμωρητί […]» - είχε κάποιο αποτέλεσμα. Στο ίδιο 
πλαίσιο κινήθηκε και ο γιατρός του Κασσαμπά 
Βράσκος, ο οποίος αγόρασε μαρμάρινη λάρνακα 
«τήν ὁποῖαν ὅμως δἐν ἀπεκόμισεν ἐκεῖθεν εἰσέτι, 
διά τό πολυδάπανον ἴσως ταῆς μετακομίσεως», 
ενώ σημειώνει ο Τιμαγένης ότι, κατά τη μεταφορά 
από τους Αρμενίους του Κασαμπά αρχαίου λίθου 
για το κτίσιμο της εκεί εκκλησίας τους, τον 
«ἔσπασαν ἀπροσέκτως, καί οὔτως ἐγκατέλιπον 
αὐτόν ὡς ἄχρηστον». 

Η διαμάχη Τιμαγένη-Μαυροφρύδη 
Η επίσκεψη αυτή του Τιμαγένη πυροδότησε μία 
διαμάχη μέσω επιστολών-άρθρων με τον Δ. Ι. 
Μαυροφρύδη. Παραθέτουμε κάποια αποσπάσματα 
των επιστολών για να φανεί το πάθος με το οποίο 

αντιμετώπιζαν την «επιστήμη» τους οι φιλάρχαιοι 
της εποχής καθώς και τις βαρειές εκφράσεις που 
χρησιμοποιούσαν για να καταλογίσουν στον «αντί-
παλο» τους μικρό ή μεγάλο λάθος κατά την ανά-
γνωση μιας αρχαίας επιγραφής. Θεωρούμε ότι εδώ 
δεν έχει τόση σημασία να κρίνουμε ποιος είχε δίκιο 
ή άδικο, άλλωστε πρόκειται για διαμάχη σχετικά με 
μια από τις χιλιάδες επιγραφές της Μικράς Ασίας. 

Τον «πόλεμο» ξεκίνησε ο Τιμαγένης με άρθρα 
του στην «Αμάλθεια». Συγκεκριμένα (στο φύλλο της 
16/4/1854) γράφει σχετικά με το λάθος του 
Μαυροφρύδη:  «[…] Ἐν δέ τῷ ΣΤΔ΄ φυλλαδίῳ ταῆς 
Πανδώρας (Φεβρ. 1854) ἀνέγνωσα τήν ἐπιγραφήν 
ταύτην […] ἐκδοθείσαν ὑπό τοῦ ἐλλογίμου Κυρίου 
Δ.Ι. Μαυροφρύδου μετά τινος κριτικῆς καί φιλο-
λογικῆς ἐπιστασίας […] χωρίς ὁ ἴδιος νά ἰδῇ αὐτήν 
ἐν τῷ πρωτότυπῳ. […] Ἐκδίδωμι αὐτήν, ὡς ὑπάρ-
χει. […] Μόνον δέ βέβαιον περί ταύτης ὑπάρχει ὅτι 
εἶναι πιστῶς ἀντεγραμμένη, ὅτι δέν εἶναι δίστιχος 
ἀλλά τετράστιχος, καί ὅτι τό ἥμισυ καί τῆς πλακός 
καί τῆς ἐπιγραφῆς ἐλλείπει […]». 

Ο Μαυροφρύδης σπεύδει αμέσως να απαντήσει 
τόσο για το λάθος του στη δημοσίευση της επιγρα-
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10. Χάρτης (λεπτομέρεια) της περιοχής Φιλαδέλφειας (Χαρτογραφική Υπηρεσία Στρατού, κλίμακα, 1:250.000, 
περίπου 1920 - Συλλογή Π. Μεχτίδη). Διακρίνονται το Ουργανλί, οι Σάρδεις (Σάρτ), οι ποταμοί Πακτωλός και 
Ταμπάκ, το Ντερέκιοϊ.
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φής, όσο και για το λάθος του Τιμαγένη στη δημο-
σίευση της δικής του επιγραφής. Με την απάντησή 
του ο Μαυροφρύδης, που δημοσιεύθηκε στην 
«Πανδώρα» (15/6/1854, φύλλο 102, σελ. 134-5), 
αποδέχεται το λάθος του («τοῦ ἀκουσίου ἡμῶν 
ἐκείνου σφάλματος»), αλλά περνάει στην αντεπίθε-
ση κατηγορώντας τον Τιμαγένη για τη γραφή 
Χασαμπάς (αντί για Κασσαμπάς) και για την 
επανέκδοση της ήδη εκδοθείσας από αυτόν 
επιγραφή στο ιδ΄φύλλο της «Πανδώρας» και στο 
Corpus Inscriptionum Graecarum (3946) (εικ. 3). Οι 
εκφράσεις του Μαυροφρύδη είναι χαρακτηριστικές 
της εποχής: «οὐκ εἶδα, τι παθών, διαστρέφων καί 
κιβδηλεύων […] φέρεται μετά πάθους τινός καί 
κατ΄ ἐμοῦ καί κατά τοῦ φίλου μου», «τέτπηται ἐν τῇ 
εὑρέσει αὐτοῦ, εἰ μή θεόγυμνος, τουλάχιστον 
θεόληπτος ἠλασκόμενος», «ὑπερεμπεπλησμένος 
και ὑπέρκορος», «Ἡ ἔκδοσις τῆς ἐπιγραφῆς 
ἐκείνης ἐν τῇ Πανδώρᾳ, εἰ μηδέν ἄλλο κατώρθωσε, 
τουλάχιστον ἐξύπνισεν αὐτόν ἀπό τοῦ ληθάργου 
καί ἠνάγκασε νά τήν ἐκδώσῃ ἀκριβέστερον», «ἀπό 

ἀπάτης εἰς ἀπάτην παρενέπεσε», «εὐφυεστάτη, τῇ 
ἀληθείᾳ εἶναι καί ἡ τοῦ ἀγορανόμου εἰς Ναΐπην 
μεταμόρφωσις». Η επιστολή του Μαυροφρύδη 
κλείνει με «φιλικές παρατηρήσεις» προς τον Τιμα-
γένη: «ὅταν τοῦ λοιποῦ εὑρόντες πού ἐπιγραφήν 
τινα μέλλητε ἐκδοῦναι, καλόν εἶναι νά ἐρευνήσετε 
πρότερον, μήπως εἶναι ἐκδιδόμενη», «ν΄ ἀντιγρά-
φητε καί ἐκδίδητε τάς ἐπιγραφάς, ὅσον τό δυνα-
τόν, πιστῶς μετά τῶν ἰδίων αὐτῶν χαρακτήρων, μή 
ἀναμιγνύοντες χαρακτήρας ἀρχαιοτέρους μετά 
νεωτέρων, μήτε ἐκδίδοντες ἀρχαιοτέρας ἐπιγρα-
φάς διά νεωτέρων χαρακτήρων καί τἀνάπαλιν» και 
την προτροπή: «Οὔτω, νομίζω, δύναταί τις ἐκδιδό-
ναι ἐπιγραφάς, καί οὐχί παίζων». 

Η ανταπάντηση του Τιμαγένη δεν άργησε 
βέβαια να έλθει και ήταν ακόμα πιο αναλυτική και 
εξαντλητική με άρθρο σε συνέχειες («Αμάλθεια», 
9/7 και 16/7/1854, φύλλα 803 και 804). Πρέπει να 
σημειώσουμε ότι, όπως φαίνεται από τη μεταξύ 
των δύο ανδρών «αλληλογραφία», οι λόγιοι της 
εποχής ανέμεναν με αγωνία τις νέες φιλολογικές 
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11. Η ακρόπολη των Σάρδεων από τα δυτικά (H. Crane, Some Archaeological Notes on Turkish Sardis Muqarnas, 4, 
1987, σελ. 44 - αρχείο ανασκαφής Σάρδεων).
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εκδόσεις και έσπευδαν αμέσως να απαντήσουν 
στους συναδέλφους τους. Με δεδομένο ότι το 
φύλλο της «Πανδώρας» εκδόθηκε στην Αθήνα στις 
15 Ιουνίου και ο Τιμαγένης απάντησε στην «Αμάλ-
θεια» στις 9 και 17 Ιουλίου, συμπεραίνεται ότι προ-
φανώς απάντησε αμέσως μόλις έλαβε το αντίτυπο 
της «Πανδώρας».  

Αρχίζει, λοιπόν, ο Τιμαγένης ειρωνικά γράφο-
ντας για «εὐφυεῖς τινας παρατηρήσεις», για ύβρεις 
και ότι επιθυμεί «τοῖς ὁμοίοις ἐφείται ἀσχημονεῖν». 
Δικαιολογείται για την άγνοιά του σχετικά με το 

Corpus Inscriptionum Graecοrum, επειδή δεν 
υπήρχε αντίτυπο στη Σμύρνη και επαναλαμβάνει τη 
φράση του «τάς ἐπιγραφάς ταύτας εἶναι ἀδύνατον 
νά μήν ὑποθέσῃ τις ὅτι πολλοί καί ἄλλοι πρό ἐμοῦ 
εἶδον, ἴσως δέ καί ἐπιμελέστερον ἐξέδωκαν» 
κατηγορώντας το Μαυροφρύδη ότι χρησιμοποιούσε 
«πρισματικούς ὀφθαλμούς», «ὅτι ἀνέγνωσε τήν 
διατριβήν ἡμῶν ὑπό τό πρίσμα τῆς συναρπαγῆς καί 
τῆς άλαζονείας», «ἐσυκοφάντησε, διέστρεψε τήν 
άλήθειαν καί πολλαχοῦ δέ καί ἐμωρολόγησεν 
ἄρρητ’ ἀθέμιτα» και «ἡμεῖς ἀναθέσαμεν τήν κρίσιν 
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12. Ανασκαφή του οθωμανικού στρώματος των Σάρδεων. Στο κάτω μέρο οικίες οθωμανικής περιόδου  
(H. Crane, Some Archaeological Notes on Turkish Sardis Muqarnas, 4, 1987, σελ. 47 - αρχείο ανασκαφής Σάρδεων).
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εἰς τούς ἐξ ἐπαγγέλματος ἀρχαιολογούντας», 
«ἡμεῖς οὐδ’ ἀρχαιολογίαν ἐπιχειρήσαντες νά διδά-
ξωμεν, οὐδέ φυτικάς ἐπιστήμας». Παρά την οργή 
του, επισημαίνει ότι δεν είναι αρχαιολόγος ούτε 
θέλει να υποδυθεί τον αρχαιολόγο.  

Κλείνει με επίσης σκληρές και ειρωνικές εκφρά-
σεις προς τον συνάδελφό του: «Καί ἄν, καταδέχη-
σαι ἀπό τοῦ ὕψους τῶν Ἀθηνῶν νά τείνῃς καί αὔθις 
τήν χείρα σου πρός ἡμᾶς τούς ταπεινούς τῆς 
Σμύρνης γραμματοδιδασκάλους, δεχόμεθα αὐτήν, 
ἀλλά χωρίς ὕβρεων. Ἐλπίζω ὅτι ἡ δημοκρατούμενη 
πολιτεία τῶν γραμμάτων δέχεται τήν ψῆφον καί τοῦ 
μικροτέρου πολίτου».  

Το παράπονο του Τιμαγένη για την προσβολή 
του Μαυροφρύδη «πρός ἡμᾶς τούς ταπεινούς τῆς 
Σμύρνης γραμματοδιδασκάλους» φαίνεται αναμε-

νόμενο σε μία περίοδο κατά την οποία οι γραμ-
ματοδιδάσκαλοι της πόλης άρχιζαν δειλά δειλά τις 
αρχαιολογικές περιηγήσεις. Βέβαια προκαλούν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο οι «βαρειές» εκφράσεις 
μεταξύ λογίων του 19ου αιώνα, όσο και οι αρχαιο-
λογικές διαφωνίες που θυμίζουν τις, περισσότερο 
κόσμιες σήμερα, παρατηρήσεις και κριτικές σε 
αρχαιολογικά ή ιστορικά συνέδρια. 

Ωστόσο είναι σίγουρο ότι οι φιλάρχαιοι λόγιοι του 
19ου αιώνα έδειχναν ανυπέρβλητο πάθος και 
ενθουσιασμό στην αρχαιολογική έρευνα, την 
υπεράσπιση των απόψεών τους και τη διατύπωση 
των θεωριών τους, και μάλιστα σε εποχή που η 
επίσκεψη και μόνο από τη Σμύρνη στις Σάρδεις 
απαιτούσε κόπο και χρήματα, ενώ ήταν ιδιαιτέρως 
επικίνδυνη. Πιστεύουμε, λοιπόν, ότι δεν πρέπει 
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13. Σμύρνη. Άποψη από τη θάλασσα (Kelly’s New and Universal English Dictionary, 1843 - Συλλογή Π. Μεχτίδη). 
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κάποιος, υιοθετώντας την πολεμική του Μαυρο-
φρύδη, να σταθεί σε ενδεχόμενα λάθη και σε 
παραλείψεις στις δημοσιεύσεις του Τιμαγένη. Ίσως 
είναι καλύτερα να θαυμάσει απλώς τους «πιονέ-
ρους» της σμυρναϊκής αρχαιολογίας. Από την άλλη, 
μάλλον δεν πρέπει να πάρει κανείς το μέρος του 
Τιμαγένη, μια και ο Μαυροφρύδης ήταν αυτός που 
έσπευσε να ανακοινώσει την επίμαχη επιγραφή στο 
αθηναϊκό κοινό. 

Στεκόμαστε μόνο στη δεύτερη ίσως παρου-
σίαση των Σάρδεων, στο αναγνωστικό κοινό της 
Σμύρνης, ο Μαυροφρύδης ουσιαστικά εγκαλεί τον 
Τιμαγένη κυρίως για τη λανθασμένη δημοσίευση 
μιας ήδη δημοσιευμένης επιγραφής. 

Είτε πρόκειται για φθόνο, είτε για άτυπο 
ανταγωνισμό άσπονδων εχθρών, είτε γιατί απλώς 

κάθε λόγιος της Σμύρνης επιδίωκε να έχει εκείνος 
τη μοναδική «ορθή» άποψη και να είναι εκείνος που 
είχε «αναγνώσει» ορθά τις αρχαιότητες των Σάρ-
δεων, σε κάθε περίπτωση είναι φανερό ότι πίσω 
από τις αντιπαραθέσεις σοβούν προσωπικές αντι-
πάθειες, όπως πρέπει να συνέβη στην περίπτωση 
των δύο λογίων που αναφέρθηκαν: έζησαν και 
συνυπηρέτησαν σε σχολεία της Σμύρνης, υπήρξαν 
(το 1854) καθηγητές σε «ανταγωνιστικά» σχολεία, 
ενώ ο Τιμαγένης είχε ιδρύσει δικό του σχολείο. 
Πίσω, λοιπόν, από τις επιστημονικές διαφορές, 
«δρούσαν» προσωπικά πάθη που τροφοδοτούσαν 
πλήθος από γνωστά λιβελογραφήματα και άλλες 
συγκρούσεις λογίων. Επί παραδείγματι, ο Τιμαγένης 
εξέδωσε το 1856 τον λίβελο «Λαιλιομάστιξ ἤ ὁ 
ἀφιλόλογος καί ὑβριστής Χ. Λαίλιος, γυμνασιάρχης 
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14. Ο τύμβος του Αλυάττη (Georges Perrot and Charles Chipiez, History of Art in Phrygia, Lydia, Caria, and Lycia, 
1892, σελ. 261 / συλλογή Π. Μεχτίδη).
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16. Τοπογραφικό των Σάρδεων (Γ. Λαμπάκης, Οι Επτά Αστέρες της Αποκαλύψεως, 1909, σελ. 348, εικ. 167):  
Α. Σιδηροδρομικός σταθμός, Β. Πακτωλός, Γ. παραπόταμος του Πακτωλού, Δ. αρχαία οδός καραβανιών,  
Ε. «Ρωμαϊκής εποχής οικοδόμημα, μεταβληθέν εις Χριστιανικόν Ναόν της Θεοτόκου», ΣΤ. Μικροί οικίσκοι  
και παντοπωλείο, Ζ. Ερείπια ναού Ιωάννου Θεολόγου, Η. Πύλη φρουρίου, Θ. Στάδιο, Ι. Θέατρο, ΙΑ. Ωδείο,  
ΙΒ. Αρχαία τείχη, ΙΓ. Λείψανα πύργου, ΙΔ. Πεσσός γέφυρας Πακτωλού, ΙΕ. «Πτωχοί οικίσκοι και καλύβαι 
παμπτώχων Οθωμανών, επί της δεξιάς όχθης του συνδένδρου Πακτωλού» (βλ. εικόνα 12), ΙΣΤ. Ναός 
«Κυβέλης», ΙΖ. «Πάμπτωχοι καλύβαι Οθωμανών» (βλ. εικόνα 12), ΙΗ. Οδός προς Ακρόπολη,  
ΙΘ. Οδός προς χρυσορρυχεία Κροίσου, Κ. Είσοδος Ακρόπολης, ΚΑ. Το ψηλότερο σημείο της Ακρόπολης. 
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ἐν Σμύρνῃ», στον οποίο απάντησε ο Λάιλιος την 
ίδια χρονιά, με το αναλόγου ύφους φυλλάδιο «Θω-
μάς μαστιγοφόρος ἤτοι ὁ ἀναιδής καί φθονερός 
γραμματοκάπηλος Θωμάς Τιμαγένης».  

Η ανάλυση των κειμένων αυτών εκτείνεται πέρα 
από τους σκοπούς του παρόντος άρθρου! Εντού-
τοις είναι βέβαιο ότι η αποδελτίωση των φιλολο-
γικών περιοδικών της Αθήνας και των εφημερίδων 
της Σμύρνης μπορεί να φέρει στο φως πλήθος 
ανάλογων ιστοριών και δεκάδες δημοσιεύσεις 
επιγραφών από λογίους της Μικράς Ασίας. Θα 
ήταν ενδιαφέρον να διαπιστωθεί ποιες από αυτές 
είναι δημοσιευμένες στα γνωστά Corpus της 
επιγραφικής και ποιες παραμένουν ακόμη 
άγνωστες στην επιγραφική βιβλιογραφία της 
Μικράς Ασίας. 

Κλείνουμε με τον κατάλογο 27 Μικρασιατών (βλ. 
σελ. 256), οι οποίοι δημοσίευσαν επιγραφές σε 
εφημερίδες και περιοδικά της Σμύρνης, ως μία 
πρώτη προσέγγιση της έρευνάς μας για την 
αρχαιοφιλία28 στην περιοχή.  

Σημειώνουμε ότι, εκτός από τη Σμύρνη, λόγιους 
που δημοσίευσαν επιγραφές εντοπίσαμε επίσης 
στη Φιλαδέλφεια, τη Ν. Φώκαια, τα Κούλα, τη 
Μερσίνα, τη Σελεύκεια της Κιλικίας, τα Δαρδα-
νέλλια και την Καλλίπολη του Ελλήσποντου, στο 

Αϊδίνι, τα Μύλασα, την Πέργαμο, και αλλού, 
γεγονός το οποίο δείχνει την ευρεία διάδοση της 
αρχαιοφιλίας στη Μικρά Ασία και όχι μόνο στη 
Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη, όπως, 
λανθασμένα πιστεύεται σήμερα. Φυσικά το θέμα 
παραμένει ανοιχτό.
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15. Γενική άποψη τύμβου στις Σάρδεις. Ο τύμβος του Αλυάττη (Georges Perrot and Charles Chipiez, History of Art in 
Phrygia, Lydia, Caria, and Lycia, 1982, σ. 274 - συλλογή Π. Μεχτίδη).
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Κατάλογος Μικρασιατών που δημοσίευσαν επιγραφές 
1873-1895

Όνομα Τόπος Πηγή

1 Αφθονίδης Ι., ιατρός Φιλαδέλφεια Όμηρος 1873/5

2 Γεννάδιος, ζωγράφος Φιλαδέλφεια Όμηρος 1873/5

3 Γενναδίου Νικόλαος Φιλαδέλφεια Όμηρος 1873/5

4 Εμμανουήλ Γ. Ν. Φώκαια Μουσείον και Βιβλιοθήκη της Ευαγγελικής Σχολής,  
περίοδος 3η, έτος 1ον και 2ον, 1878-9 και 1879-80

5 Ζαΐμης, ιατρός Φώκαια Ιωνία, 5/11/1875, φύλλο 149, 17/4/1876, φύλλο 193

6 Ηλιοπούλος Θ. Λαοδίκεια Όμηρος, 1873/8

7 Κραλόγλου Γρηγόριος Φιλαδέλφεια Όμηρος, 1875/6 και B.C.H. 7, 1883

8 Κροντιρόπουλος Ν., ιατρός Βουρλά, 
Μαραθούσα

Ιωνία, 19/2/1875

9 Κωνσταντινίδης Σταυρής Μασσάτ Όμηρος 1877/8

10 Λαμπίδης Δ. Κούλα Μουσείον και Βιβλιοθήκη Ευαγγελικής Σχολής,  
περίοδος 2α, έτος 2ο και 3ο, 1876-8

11 Μαρκόπουλος Διονύσιος Μερσίνα Αμάλθεια, 13/10/1875, 25/10/1875, φύλλο 2168, φύλλο 2189 Ιωνία, 
18/6/1875, φύλλο 109,

12 Μιχαηλίδης Χρ., δάσκαλος Κούλα Όμηρος, 1875/5

13 Νικόλαος Γεωργιάδης Καραογλανία Μουσείον και Βιβλιοθήκη της Ευαγγελικής Σχολής,  
περίοδος 4η, 1880-1884

14 Νικόδημος Κύπριος Μύλασα Μουσείον και Βιβλιοθήκη της Ευαγγελικής Σχολής,  
περίοδος 2α, έτος 2ον και 3ον, 1876- 78

15 Ξανθόπουλος Δημήτριος Δαρδανέλια Μουσείον και Βιβλιοθήκη της Ευαγγελικής Σχολής,  
περίοδος 2α, έτος 2ον και 3ον, 1876- 78

16 Παντερμαλή (αδελφοί) Καλλίπολη Μουσείον και Βιβλιοθήκη Ευαγγελικής Σχολής,  
περίοδος 2α, έτος 2ο και 3ο, 1876-8)

17 Παππάς Κωνσταντίνος Αϊδίνι Μουσείον και Βιβλιοθήκη Ευαγγελικής Σχολής,  
περίοδος 2α, έτος 2ο και 3ο, 1876-8, Αμάλθεια, 21/5/1875, φύλλο 2144

18 Παπαδήμας Φώκαια Μουσείον και Βιβλιοθήκη Ευαγγελικής Σχολής,  
περίοδος 2α, έτος 2ο και 3ο, 1876-8

19 Ράλλης Ν.Ι. (Επίτομος ιστορία και 
τοπογραφία της Περγάμου, 1870)

Πέργαμος Όμηρος, 1874/10, 1875/5, Αμάλθεια 22/2/1875, φύλλο 2120

20 Ρεπόπουλος Σοφοκλής Σμύρνη Ιωνία, 19/2/1875

21 Σακελλαρίου Ερυθρές Μουσείον και Βιβλιοθήκη Ευαγγελικής Σχολής,  
περίοδος 2α, έτος 2ο και 3ο, 1876-8

22 Σαραντίδης Γ. Φιλαδέλφεια Όμηρος, 1875/6

23 Σαρόγλους Τιμολέων Ν. Θείρα Μουσείον και Βιβλιοθήκη της Ευαγγελικής Σχολής,  
περίοδος 4η, 1880-1884

24 Σπαθάρης Ιωάννης Σελεύκεια Ιωνία, 1/11/1875, φύλλο 148

25 Σωτηρόπουλος Γ. Σπυρίδων Λυθρί (αρχαίες 
Ερυθρές)

Μουσείον και Βιβλιοθήκη της Ευαγγελικής Σχολής, 
περίοδος 3η, έτος 1ον και 2ον, 1878- 9 και 1879- 80

26 Τυπάλδος Παπαζλί Μουσείον και Βιβλιοθήκη της Ευαγγελικής Σχολής,  
περίοδος 4η, 1880-1884

27 Χαραλαμπίδης Ευάγγελος Έφεσος Όμηρος 1876/10
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ABSTRACT

Archeology in Smyrna during the 19th century 
Scholars' controversies about inscriptions of Sardeis in 1854 

Petros Mechtidis 
Archaeologist and Conservator of Works of Art 

Museum of Byzantine Culture, Thessaloniki, Greece 
Themes in Archaeology Magazine 2018, 2(2): 240-257 

Smyrna scholars industriously dealt with the science of epigraphy and, by searching the ruins of the ancient 
towns of the area, they discovered and published inscriptions. Their passion sometimes led to scientific 
disputes, which should not look amusing today, as they demonstrate them being «scientific conscientious» 
as we have to take into account the fact that they were «amateurs» in what we today call archaeology. A 
common example is the dispute between D. Mavrofridis and Th. Timagenis, Smyrna scholars, about Sardeis 
inscriptions.

Key words: Asia Minor, Inscriptions, D. Mavrofridis, Sardeis, Smyrna, Th. Timagenis
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