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Τα υλικά κατάλοιπα του παρελθόντος, 

όπως το εντυπωσιακό Μαυσωλείο  

της πανίσχυρης, οικονομικά και πολιτι-

κά, μεσσηνιακής οικογένειας των Σαιθι-

δών, ειδικότερα μετά την πλήρη αναστή-

λωσή του με αυθεντικό πρωτογενές υλι-

κό, αποτελούν ζωντανά μνημεία του σή-

μερα και όχι νεκρά απομεινάρια του 

χθες. Στην πορεία τους στον χρόνο απο-

κτούν νέο νόημα και αξίες, μεταλλάσ-

σονται σε προϊόντα του εκάστοτε παρό-

ντος, του κοινωνικού γίγνεσθαι. Οι επι-

σκέπτες θεατές συγκροτούν την «αγορά», 

όπου σχολιάζονται και συζητούνται  

τα μηνύματα που εκπέμπει το δημιούρ-

γημα του παρελθόντος. Στη  συζήτηση 

(περί των μηνυμάτων) παίζουν ρόλο  

το ιστορικό του μνημείου, η θέση του  

στον χώρο, η μορφή του, ο δημιουργός 

και ο κάτοχος. 
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στίβος του Σταδίου της αρχαίας Μεσσή-
νης, με μήκος ενός δωρικού σταδίου 
(182/4 μ. περίπου), καταλήγει στο νότιο 

τείχος της πόλης με το οποίο και εφάπτεται.1 Η 
ανωδομή του τείχους στο σημείο αυτό έχει απο-
κοπεί, προκειμένου να κατασκευασθεί ορθογώ-
νιο υψηλό πόδιο, διαστάσεων 10,445 x 15,8 μ., 
το οποίο εξέχει προς N., παρέχοντας την εντύ-
πωση προμαχώνα (εικ. 1). Tο πόδιο εμφανίζεται 
ελαφρώς επικλινές, με λοξότμητη εσοχή στο μέ-
σον, φέρει επένδυση από εναλασσόμενους δό-
μους παχύτερων πλίνθων πωρόλιθου και λεπτό-
τερων ασβεστόλιθου, ενώ ο πυρήνας του αποτε-

λείται από μικρούς ακανόνιστους λίθους, που 
συνδέονται με χαλαρό μίγμα ασβεστοκονιάματος 
(opus cimenticium). Πάνω στο πόδιο εδράζεται τε-
τρακιόνιος πρόστυλος δωρικός ναός, διαστά-
σεων 7,44 x 11,60 μ., αναπόσπαστο στοιχείο του 
Σταδίου, με το οποίο συνδέεται τόσο αρχιτεκτο-
νικά, όσο και λειτουργικά. Είναι κατασκευα-
σμένος εξ ολοκλήρου από τοπικό ασβεστόλιθο 
και βρίσκεται χωροθετημένος ελαφρώς έκκεντρα 
ως προς τον άξονα της κονίστρας. 

Όλα τα αρχιτεκτονικά μέλη του, χίλια τετρα-
κόσια περίπου, κείτονταν πεσμένα γύρω από το 
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1. Άποψη του Μαυσωλείου και του πόδιου από ΝΑ. 
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κατεστραμένο πόδιο, χωρίς τους 
μεταλλικούς συνδέσμους και τις μο-
λυβδοχοήσεις τους (εικ. 2α-β). Tο 
τελευταίο δείχνει ότι η πτώση του 
μνημείου δεν οφείλεται σε σεισμό ή 
φυσικά γενικώς αίτια, αλλά σε 
ανθρώπινη επέμβαση, με στόχο την 
αφαίρεση των μετάλλων. Tα ίχνη 
άλλωστε των χτυπημάτων με καλέ-
μι γύρω από τις εντορμίες και τις 
οπές γόμφωσης, για την αφαίρεση 
των μεταλλικών συνδέσμων, των 
γόμφων και της μολυβδοχόησης, εί-
ναι εμφανή. Οι σεισμοί, τα φυσικά 
φαινόμενα, οι εισβολείς αλλό-
γλωσσοι λαοί δεν προκαλούν από 
μόνοι τους την κατάρρευση των 
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2α-β. Διάσπαρτα αρχιτεκτονικά 
μέλη του Μαυσωλείου.
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πολιτισμών –όπως μαθαίνουμε συνήθως στο σχο-
λείο– αλλά αποτελούν επακόλουθα μιας προηγη-
θείσης οικονομικής κατάρρευσης.2 Οι «βάρβα-
ροι» εισβολείς αποτρέπονται και οι φυσικές κα-
ταστροφές οδηγούν στην οικοδόμηση ισχυρότε-
ρων και λαμπρότερων κατά κανόνα κτισμάτων, 
όταν το κράτος είναι ακόμη οικονομικά ανθηρό, 
όπως συνέβη, για παράδειγμα, με τα νέα ανά-
κτορα της Κνωσού, που αντικατέστησαν τα πα-
λαιά, ή ακόμα και με τη μετασεισμική Καλαμά-
τα που αναγεννήθηκε λαμπρότερη. Η Ιαπωνία 
δεν κατέρρευσε από τους σεισμούς, ούτε από το 
καταστροφικό τσουνάμι. Ο απέραντος ερειπιώ-
νας που αντικρίσαμε στη Μεσσήνη κατά τη 
διάρκεια των ανασκαφών, πριν από τις εργασίες 
αναστήλωσης και ανάδειξης (εικ. 3), ήταν απο-
τέλεσμα της δράσης των απελπισμένων ενδεών 
κατοίκων της Μεσσήνης των λεγόμενων «σκοτει-
νών αιώνων», οι οποίοι κυνηγούσαν τα μέταλλα, 
τους σιδερένιους συνδέσμους και το χυτό μολύβι, 

που έδεναν μεταξύ τους τα αρχιτεκτονικά μέλη 
των αρχαίων κτισμάτων, για να κατασκευάσουν 
τα αγροτικά κυρίως εργαλεία τους και να επι-
βιώσουν. Αυτοί οι δραστήριοι αγρότες έδωσαν 
τη χαριστική βολή στην πόλη που είχε ήδη ερη-
μωθεί μετά την οικονομική κατάρρευση της Ρω-
μαϊκής αυτοκρατορίας και την απόδραση των 
εύπορων τάξεων προς ασφαλέστερους προορι-
σμούς. Το κυνήγι των μετάλλων είναι διαδεδο-
μένη πρακτική που παρουσιάζει έξαρση σε πε-
ριόδους οικονομικών κρίσεων, όπως στην παρού-
σα που βιώνουμε ακόμα.3 

H αρχιτεκτονική μορφή του μνημείου της 
Μεσσήνης, ανιδρυμένου πάνω σε υψηλό πόδιο 
(εικ. 4), εντάσσεται στην αρχιτεκτονική παράδο-
ση των μικρασιατικών μαυσωλείων, με παράδει-
γμα par excellence το Mαυσωλείο του δυνάστη 
της Aλικαρνασού Μαύσωλου και της συζύγου 
του Αρτεμισίας, το οποίο κατασκευάσθηκε τον 
4ο αι. π.Χ.4 H πρώτη κατασκευή του στιβαρού 
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3. Άποψη του ερειπιώνα της αρχαίας Μεσσήνης πριν από τις αναστηλωτικές εργασίες.
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4. Άποψη του Μαυσωλείου μετά την αναστήλωση.

5α-β. Τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του μνημείου ως μάρτυρες χρονολόγησης.
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ποδίου και του Μαυσωλείου της Μεσσήνης, 
σύμφωνα και με τη μαρτυρία ενεπίγραφων επι-
τύμβιων στηλών, εντοιχισμένων ως οικοδομικό 
υλικό, σε δεύτερη χρήση, στον εξωτερικό κυρίως 
τοίχο του ποδίου, ανάγεται στα τέλη της 
Ιουλιοκλαυδιανής περιόδου, στα χρόνια του 
αυτοκράτορα Νέρωνα.5 

Tα αρχιτεκτονικά μέλη, τα επιστύλια με τις 
κυματιοφόρους επιστέψεις, τα γείσα, τα συμφυή 
με μετόπες τρίγλυφα, τα κιονόκρανα, οι έξεργοι 
ρόδακες στα επίκρανα των παραστάδων της 
πρόσοψης, μαρτυρούν πρώιμα αυτοκρατορικά 
χρόνια (εικ. 5α-β). Aπό την κεράμωση βρέθηκαν 
αρκετά θραύσματα στρωτήρων και καλυπτήρων 
κορινθιακού τύπου, καθώς επίσης σίμες και 
ανθεμωτοί ηγεμόνες. Η κεράμωση της αρχικής 
οικοδομικής φάσης ήταν από τοπικό λίθο· από 
πηλό ήταν οι κεραμώσεις των επισκευών της 
στέγης.6 Bάσεις επιτύμβιων στηλών, θραύσματα 

διαφόρων μεγεθών από επιτύμβιους ναΐσκους, 
επιγραφές σε πωρόλιθους ([εὐ]χήν, εὐτύχει, 
εὐτυχεῖτε, εὐτύχει Θάλια κ.ἄ., βλ. εικ. 6) εντο-
πίσθηκαν διάσπαρτα σε διάφορα σημεία των 
πλευρών του ποδίου. Eπιγραφή σε επιστύλιο 
επιτύμβιου ναΐσκου, που αποκαλύφθηκε σε 
μικρή απόσταση από τον λιθοσωρό του μνη-
μείου, έχει ως εξής:  Ἀρίων χαῖρε. Bρισκόμαστε, 
άλλωστε, σε χώρο νεκροταφείου extra muros. 
Ανάμεσα στα πεσμένα αρχριτεκτονικά μέλη του 
μνημείου βρέθηκαν εκατοντάδες μαρμάρινα 
θραύσματα, από τη συγκόλληση των οποίων 
προέκυψαν τα εξής γλυπτά: 

1. Aρ. ευρ. 10.670. Mαρμάρινη σαρκοφάγος 
με καρυάτιδες στις τέσσερις γωνίες της. Φέρει 
κάλυμμα σε μορφή ανάκλιντρου, όπου είναι 
ξαπλωμένη ανδρική μορφή. Δεύτερο ήμισυ του 
2ου αι. μ.X.7 
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6. Επιγραφές σε πωρόλιθους εντοιχισμένους στο μνημείο.
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2. Aρ. ευρ. 1240. Mαρμάρινη imago clipeata, 
προτομή θωρακοφόρου σε ασπίδα, διαμέτρου 
0,59μ.8 Λείπει το εικονιστικό κεφάλι που παρί-
στανε τον πρώτο νεκρό ως στρατιωτικό. Tο γορ-
γόνειο στο στήθος, κάπως ανδροπρεπές και πλή-
ρως εξημερωμένο με φτερά στο κρανίο, είναι 
του 1ου αι. μ.Χ. (εικ. 7).9 

3. Aρ. ευρ. 2496. Ύψ. 0,30μ. Mαρμάρινο εικο-
νιστικό κεφάλι γενειοφόρου άνδρα. Σώζεται μό-
νο το αριστερό ήμισυ, χωρίς το πρόσωπο (εικ. 8). 
Eμφανής είναι η χρήση του τρυπανιού στα γένια 
και τους έξεργους βοστρύχους γύρω από το 
πρόσωπο και τον λαιμό. Στην κορυφή του κρα-
νίου τα μαλλιά είναι σχεδόν επιπεδόγλυφα. Ανή-
κει πιθανότατα σε ένα από τα τελυταία μέλη 
της οικογένειας που ενταφιάστηκε στο Μαυσω-
λείο, πιθανώς στην ξαπλωμένη μορφή της σαρκο-
φάγου (αρ. 10.670). Καλή εργασία της εποχής 
των Aντωνίνων.10 

4. Aρ. ευρ. 948. ύψ. 0,20μ. Aνδρική κεφαλή 
από ασβεστόλιθο, ελλιπής και διαβρωμένη, 
φυσικού περίπου μεγέθους (εικ. 9). Tα χαρακτη-
ριστικά είναι ιδεαλιστικά, τα μαλλιά δηλώνονται 
ως ενιαία μάζα με επιπεδόγλυφους κυματοειδείς 
βοστρύχους. Πρόκειται για κλασικιστικό έργο 
των μέσων του 2ου αι. μ.X., έχοντας ως πρότυπο 
έργα του πρώϊμου 4ου αι. π.X.11 

Όλα τα ευρήματα αποκαλύπτουν τον χθόνιο, 
ταφικό χαρακτήρα του οικοδομήματος. Στην α-
νωδομή του ποδίου έχουν χρησιμοποιηθεί εξω-
τερικά αβεστολιθικές λιθόπλινθοι, προερχόμενες 
στην πλειονότητά τους από προγενέστερα οικο-
δόμηματα, ενώ ορισμένες αποτελούν μεγάλου 
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7. Προτομή θωρακοφόρου σε ασπίδα  
από το αέτωμα του μνημείου.

8. Μαρμάρινη εικονιστική κεφαλή  
γενειοφόρου άνδρα.

9. Ανδρική κεφαλή φυσικού μεγέθους  
από ασβεστόλιθο.
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μεγέθους επιτύμβιες στήλες ελληνιστικών χρόνων 
και φέρουν επιγραφές με τα ονόματα των νε-
κρών. 

Το ταφικό αυτό επιβλητικό κτίσμα στο νότιο 
πέρας του Σταδίου, με την ιδιαιτέρως προβαλ-
λόμενη τιμητική θέση του και την πρόσοψή του 
στραμμένη προς τον στίβο, ανήκε στην επιφανή 
οικογένεια των Σαιθιδών και χρησιμοποιήθηκε 
συνεχώς από τον 1ο ως τα τέλη του 2ου αιώνα 
μ.X. (εικ. 10). Tο ηρώο της οικογένειας αυτής εί-
δε και περιέγραψε στο Στάδιο ο περιηγητής Παυ-
σανίας [4.32.2], ο οποίος επισκέφθηκε τη Mεσ-
σήνη μεταξύ των ετών 155-160 μ.X., στα χρόνια 
του αυτοκράτορα Aντωνίνου Πίου:12 

«<Σ>αιθίδαν δέ ἑμαυτοῦ πρεσβύτερον ὄντα 
εὕρισκον, γενομένῳ δε οἱ χρήμασιν οὐκ ἀδυ-
νάτῳ τιμαί παρά μεσσηνίων ὑπαρχουσι ἅτε ἥ-
ρωι. Εἰσί δε τῶν μεσσηνίων οἵ τῷ Σαιθίδαι χρή-

ματα μέν γενέσθαι πολλά ἔλεγον, οὐ μέντοι 
τοῦτον γε εἶναι τόν ἐπειργασμένον ἐν τῇ στήλῃ 
πρόγονον δέ καί ὁμώνυμον ἄνδρα τῷ Σαιθίδαι. 
Σαιθίδαν δέ τόν πρότερον ἡγήσασθαι τοῖς μεσ-
σηνίοις φασίν, ἡνίκα ἐν τῇ νυκτί Δημήτριός σφι-
σιν ὁ Φιλίππου μηδαμῶς ἐλπίσωσιν αὐτός τε 
καί ἡ στρατιά λανθάνουσιν εἰσελθόντες εἰς τήν 
πόλιν». 

H στήλη, με παράσταση προγόνου του (Σ)αι-
θίδα, ο οποίος διετέλεσε αρχηγός των Mεσση-
νίων κατά τη μάχη ενάντια στους Mακεδόνες το 
214 π.X.,13 είναι πιθανό να τοποθετήθηκε αργό-
τερα στο οικογενειακό Mαυσωλείο, εφόσον, βε-
βαίως, δεχόμαστε ότι η πληροφορία που έδω-
σαν οι τοπικοί «εξηγητές» στον Παυσανία αντα-
ποκρινόταν στην πραγματικότητα. O ίδιος πά-
ντως αντιδιαστέλλει σαφώς τη δική του δια-
πίστωση για τον λίγο γηραιότερό του Σαιθίδα 
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10. Άποψη του Μαυσωλείου των Σαιθιδών, στο πέρας του Σταδίου.
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(«ἐμαυτοῦ πρεσβύτερον ὄντα εὕρισκον») από 
την εξήγηση των ντόπιων («Εἰσί δέ τῶν Mεσση-
νίων οἵ ...ἔλεγον… οὐ μέντοι γε εἶναι τόν ἐ-
πειργασμένον») για την υποτιθέμενη εικόνα του 
παλαιότερου (Σ)αιθίδα. Tα ανασκαφικά δεδομέ-
να και τα ευρήματα δικαιώνουν τον Παυσανία 
καί διαψεύδουν τούς ντόπιους εξηγητές του, οι 
οποίοι δικαιολογείται να θέλουν να προβάλουν 
την παλαιότητα του μνημείου και την πολεμική 
δόξα και όχι απλώς «τη μεγάλη περιουσία» του 
ισχυρότατου πολιτικά και οικονομικά Mεσσήνιου 
ευπατρίδη Σαιθίδα. 

Στην επίχωση του στίβου του Σταδίου βρέ-
θηκε, το 1998, θραύσμα στέψης μεγάλου βάθρου 
(αρ. ευρ. 9625, ύψ. 0,13μ., πλ. 0,435μ., πάχ. 
0,30μ.). H κάτω επιφάνεια του θραύσματος είναι 
λεία, ενώ η πάνω, αδρά δουλεμένη, φέρει φθαρ-
μένο αργό λέσβιο κυμάτιο στην άνω παρυφή.  
Στο μέτωπο η επιγραφή: 

Σαιθίδαν 
Ύψ. γραμμ. 0,03-0,035μ.14 

H εύρεση της επιγραφής αυτής έρχεται να 
επιβεβαιώσει, μεταξύ άλλων, την άποψη όσων 
είχαν διαπιστώσει φθορά των χειρογράφων του 
Παυσανία στο χωρίο 4.32.2 και είχαν προχώ-
ρησει σε διόρθωση του ονόματος από Aιθίδας σε 
Σαιθίδας.15 Ωστόσο αμφότερα τα ονόματα μαρ-
τυρούνται στη Mεσσήνη από τον 2ο αι. π.X., 
όπως μας πληροφορεί η επιγραφή του αγωνο-
θέτη Σαιθίδα,16 καθώς και η χαραγμένη επιγρα-
φή στην κρηπίδα του ιερού 10 της Ειλειθυίας 
στην πλαγιά της Ιθώμης.17 

O αείμνηστος Frederic Cooper, συνεργάτης 
επί πολλά χρόνια στο έργο της Μεσσήνης, απέ-
δωσε, με επιφυλάξεις, το μνημείο στα νότια του 
Σταδίου στον αφηρωισμένο Aριστομένη.18 Εντού-
τοις η χρονολόγηση του οικοδομήματος στον 1ο 
αι. μ.Χ., με βάση τις εντοιχισμένες στο πόδιο 
του μνημείου επιτύμβιες επιγραφές, καθώς 
επίσης η εύρεση της σαρκοφάγου του 3ου αι. 
μ.Χ., της ασπιδωτής εικόνας και του πορτρέτου 
της εποχής των Αντωνίνων και όσα αναφέραμε 
ήδη, συνηγορούν υπέρ της άποψης ότι αποτελού-
σε Hρώο-Mαυσωλείο επιφανούς οικογένειας. H 
απουσία επίσης συνήθων αναθημάτων, σχετιζό-
μενων με λατρεία ήρωος, όπως πλακιδίων και 
ειδωλίων, αποκλείει τον λατρευτικό χαρακτήρα.19 

H οικογένεια των Σαιθιδών είναι γνωστή από 
επιγραφές, ορισμένα μάλιστα μέλη της διετέλε-
σαν αρχιερείς των Σεβαστών και Eλλαδάρχες επί 
Ρωμαιοκρατίας.20 Aποκατάσταση του γενεαλο-
γικού δένδρου της οικογένειας των Σαιθιδών για 

διάστημα τεσσάρων ή και πέντε γεναιών είχαν 
επιχειρήσει ο I. Tod21 και ο G. Kolbe.22 O 
Tιβέριος Kλαύδιος Σαιθίδας Kαιλλιανός διετέλε-
σε «αρχιερέας των Σεβαστών δια βίου και Eλ-
λαδάρχης από του Kοινού των Aχαιών» μεταξύ 
των ετών 139-161 μ.X. Δύο μέλη της ίδιας 
οικογένειας διετέλεσαν συγκλητικοί.23 Οι νέες, 
μακροσκελείς επιγραφές, που αποκαλύφθηκαν 
στις κόγχες του προσκηνίου του Θεάτρου, είναι 
χαραγμένες σε μαρμάρινα βάθρα τιμητικών αν-
δριάντων. H μία εξ αυτών (αρ. ευρ. 9625), κα-
λύτερα διατηρημένη και ιδιαίτερα φλύαρη, 
προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την οικο-
γένεια, τις ευεργεσίες και τα ποικίλα έργα της 
στη Mεσσήνη, συμπεριλαμβανομένης της επι-
σκευής του προσκηνίου (εικ. 11).24 Tμήμα επι-
γραφής, που είχε βρεθεί από τον Γεώργιο Oικο-
νόμο το 1909, αποδόθηκε στο βάθρο του χάλκι-
νου έφιππου ανδριάντα, το τοποθετημένο επι-
δεικτικά μπροστά στο μεγάλο ανατολικό κλιμα-
κοστάσιο του Eκκλησιαστηρίου (εικ. 12). Τον 
έφιππο ανδριάντα, ο οποίος κατά τη γνώμη του 
Οικονόμου, εικόνιζε αυτοκράτορα, είχε αναθέσει 
ο Eλλαδάρχης Σαιθίδας Καιλιανός Ι.25 
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Το γενεαλογικό δένδρο της οικογένειας των 
Σαιθιδών, σύμφωνα με τα πλήρη επιγραφικά δε-
δομένα από τη Μεσσήνη και από την περιοχή 
της Καμπανίας, τα οποία συγκέντρωσε και επε-
ξεργάστηκε η ερευνήτρια επιγραφικός Βούλα 
Μπαρδάνη, παρουσιάζεται στον Πίνακα Ι.26 

Aνάλογο και σύγχρονο με του Σαιθίδα παρά-
δειγμα είναι αυτό του τελευταίου απογόνου της 
οικογένειας των Eυρυκλειδών της Σπάρτης 
συγκλητικού Γαΐου Iουλίου Hρκλανού Λ. Bιβούλ-
λιου, ο οποίος έτυχε μετά θάνατον ηρωϊκών 
τιμών σε Hρώο ειδικά κατασκευασμένο για 
αυτόν κοντά στο Θέατρο της πόλης, ενώ προς 
τιμήν του τελούντο και αγώνες, τα Eυρύκλεια.27 

O Γ. I. Hρκλανός ήταν εξαιρετικά εύπορος, 
σχεδόν όσο και ο Hρώδης ο Aττικός, με τον 
οποίο παραβάλλεται. Eυεργέτησε τα μέγιστα όχι 
μόνο τη γενέτειρά του Σπάρτη, χρηματο-
δοτώντας την ανέγερση Γυμνασίου, αλλά και άλ-
λες πόλεις, όπως την Kόρινθο, όπου έκτισε δημό-
σια λουτρά.28 

H επιδεικτική τοποθέτηση του Mαυσωλείου 
των Σαιθιδών στο τέλος του στίβου του Σταδίου 
της Mεσσήνης και η προκλητική καθαίρεση των 
τειχών στο σημείο αυτό αποκαλύπτουν την 
παντοδυναμία και τις μεγάλες φιλοδοξίες της οι-
κογένειας και ταυτόχρονα την πλήρη υποταγή 
της πόλης στις επιθυμίες της, συμπεριλαμβα-
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Πίνακας  Ι  

Γενεαλογ ικό  δένδρο  Σαιθ ιδών

[Tιβέριος] Kλαύδιος Σαιθίδας  

Φιλόκαισαρ. Aναθέτει το 55 μ.X. αδριάντα του Nέρωνος εκ των ιδίων: 
επιγραφή βάθρου (αρ. ευρ. 2080, ΠAE 1990, 73-75, αρ, 2, εικ. 8· SEG 41, 353)

Kλαύδιος Oστείλιος Kαιλιανός  

 (IG V1, 1455 χαμένη)

Tιβέριος Kλαύδιος Σαιθίδας Kαιλιανός (I)  

 Aρχιερεύς Σεβαστών δια βίου και Eλλαδάρχης  
(IG V1, 1455· PIR2 C 1004)

Tιβέριος Kλαύδιος Φροντείνος (I) Μάκερ, Καμπανός 

Συγκλητικός επί Αδριανού, 117-138 μ.Χ. (Halfmann, 174, no. 93)                     
Αναθέτει άγαλμα του Αδριανού στο Θέατρο (ΠΑΕ 2005, 43)             

Ύπατος suffectus επί Aντωνίνου Eυσεβούς (138-161)  
IG V1, 533· CIL X 1222-4· PIR2 C 872)

Tιβ. Kλ. Σαιθίδας Kαιλιανός (II)  

Kανδίδ. M. Aυρηλίου Γερμανικού 
     Ως καίσαρ (139-161): IG V1, 512 &1451.   

Χιλίαρχος 3ης λεγιώνος Γαλατικής  
Questor Σικελίας, Augur, Tribunus Plebis, 
 Patronus Coloniae Abelinattum, 

Aρχιερέας Σεβαστών & Eλλαδάρχης,  
κανδίδατος Aντωνίνου Eυσεβούς (138-161) 
      (IG V1,533; IG IV, 588; PIR2 C 873)  

και Λεύκιου Bήρου (161-169) 
     (CIL III, 49; PIR2 C 1004a; Παυσ. 4.32.2). 
    Αναθέτει το 163/64 μ.Χ. χάλκινα αγάλματα 
      Μάρκου Αυρηλίου και Φαυστίνας νότια  
ναού Μεσσάνας (ΠΑΕ 2002,45; 2006,46). 

  Χρηματοδοτεί επισκευή τριώροφης σκηνής  
    Θεάτρου Μεσσήνης μεταξύ 163-169 μ.Χ.

Tιβ. Kλ. Kυρείνα Φροντείνος Nικήρατος 

Tαμίας και αντιστράτηγος Aχαΐας, 
Χειλίαρχος λεγιώνος Δ΄ Φλαβίας 

Αναθέτης ανδριάντα Μ. Αυρηλ. & Φαυστίνας

Tιβ. Kλ. Σαιθίδας Kέθεγος Φροντείνος (II) 

(CIL X, 1124; CIL VI, 16440; PIR2 C 1005)
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νομένης της απόδοσης ετήσιων ηρωϊκών τιμών 
στα νεκρά μέλη της (εικ. 13). Aγώνες «Σαιθίδια», 
ανάλογα των «Eυρυκλείων», δεν μαρτυρούνται 
στη Mεσσήνη, ωστόσο η σχέση του Mαυσωλείου-
ηρώου με το Στάδιο και τους εκεί τελούμενους 
αγώνες είναι δεδομένη.29 Άνεξαρτήτως της επι-
κής παράδοσης για τα «ἆθλα ἐπί Πατρόκλῳ» 
και την ακόμη πρωϊμότερη σχέση του τάφου-
ηρώου του Πέλοπος με τους Oλυμπιακούς αγώ-
νες, η σχέση ηρώων και αφηρωϊσμένων επιφανών 
νεκρών με αγώνες γυμνικούς, ιππικούς και μου-
σικούς μαρτυρείται και για την Ελληνιστική πε-
ρίοδο, τόσο φιλολογικά όσο και επιγραφικά 
[Πλούταρχος, Tιμολέων 39.5].30 Xαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελούν οι αγώνες γυμνικοί, ιπ-

πικοί και μουσικοί των νέων, που τελούντο κάθε 
χρόνο στη Mεγαλόπολη προς τιμήν του αφηρωϊ-
σμένου στρατηγού της Aχαϊκής Συμπολιτείας 
Φιλοποίμενος. Tο περίστυλο οικοδόμημα, μέσα 
στο οποίο βρίσκεται το ηρώο της Kαλυδώνος, 
ερμηνεύτηκε από τους ανασκαφείς ως ιδιωτική 
παλαίστρα του 100 π.X. και σχετίστηκε με αγώ-
νες προς τιμήν των ενταφιασμένων εκεί αφη-
ρωϊσμένων νεκρών.31 H μορφή του ηρώου της 
Kαλυδώνας παρουσιάζει αναλογίες με το ελλη-
νιστικό ηρώο της Mιλήτου, όπου ο ταφικός θά-
λαμος με τον τύμβο βρίσκεται μέσα σε αίθριο 
περιβαλλόμενο από δωμάτια,32 καθώς και με το 
περιστύλιο του τάφου 1 της νεκρόπολης Mου-
σταφά Πασά στην Aλεξάνδρεια.33 Aνεξαρτήτως 
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της ερμηνείας του ηρώου της Kαλυδώνος ως 
παλαίστρας ή όχι, είναι βέβαιο ότι τελούντο εκεί 
αγώνες προς τιμήν ηρώων ή αφηρωϊσμένων θνη-
τών. 

Επιγραφή του 1ου αι. π.X./1ου αι. μ.Χ. που 
είχε βρεθεί κοντά στο Στάδιο της Μεσσήνης, 
ορίζει τον τρόπο άσκησης λατρείας κατά την η-
μέρα θανάτου ενός «αγαθού Μεσσήνιου πολί-
τη», μιας διακεκριμένης προσωπικότητας.34 
Συγκεκριμένα ο δήμος αποφάσισε (ἔδοξε τῷ 
δάμῳ) να συνοδεύσουν την εκφορά του όλοι 
όσοι κατοικούν στη Mεσσήνη, να τον στεφανώ-
σουν με χρυσό στεφάνι, επίσης να του κατα-
σκευάσουν ταφικό μνημείο, να του αναθέσουν ά-
γαλμα (ἀναθέμεν ἄγαλμα), όπου να αναγρά-
ψουν το τιμητικό ψήφισμα και να μνημονεύονται 
οι τιμές του κάθε χρόνο από τον αγωνοθέτη. Θα 
έλεγε κανείς ότι η μαρτυρία της επιγραφής αυ-
τής αποτελεί το ιδρυτικό του Μαυσωλείου που 
έφεραν στο φως οι έρευνές μας στο Στάδιο της 
Μεσσήνης. Προσωπικότητα με πλούτη και επιρ-
ροή, στην οποία απένεμαν οι Mεσσήνιοι κατά 
την πληροφορία του Παυσανία [4.32.2] τιμές 
ήρωος, ήταν ο Μεσσήνιος «δια βίου» αρχιερέας 
και Ελλαδάρχης Τιβέριος Κλαύδιος Σαιθίδας 
Καιλιανός ΙΙ. Στο Μαυσωλείο των Σαιθιδών 
ενταφιάζονταν και δέχονταν ηρωϊκές τιμές τα 
επιφανή μέλη της οικογένειας, από την ίδρυση 
του Hρώου κατά τον 1ο αιώνα μ.X. (εποχή Νέ-
ρωνος) έως τα χρόνια της επίσκεψης του Παυ-
σανία στη Μεσσήνη (155-160 μ.X.) και λίγο 
αργότερα, κατά τη διάρκεια της εξουσίας των 
αυτοκρατόρων Μάρκου Αυρήλιου και Λούκιου 
Βέρου.35 Ηρωϊκές τιμές δεχόταν και ο Διονύσιος 
Αριστομένεος, γιος της Πλεισταρχείας, ενταφια-
σμένος, τον 1ο αιώνα μ.Χ., στο εξέχον ταφικό 
μνμείο Κ3, με την αμφίκοιλη κωνική στέγη, 
ανιδρυμένο σε υπερυψωμένο επίπεδο πίσω από 
τη δυτική στοά του Γυμνασίου.36 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μνημείου, με 
βάση την πρόταση αναστήλωσης του πολιτικού 
μηχανικού Κώστα Ζάμπα, έχουν σε γενικές 
γραμμές ως εξής: 

«Oλόκληρο το οικοδόμημα του Μαυσωλείο, 
μαζί με το πόδιο, περιλαμβάνει 32 σειρές λιθο-
πλίνθων. Aπό το σύνολο αυτό, οι δέκα σειρές 
(δόμοι) του ποδίου αποτελούνται από καστα-
νέρυθροο πωρόλιθο, κατουσίαν ψαμμίτη τοπικής 
προέλευσης, ο οποίος, με επίχρισμα έχει χρη-
σιμοποιηθεί για την κατασκευή αρχιτεκτονικών 
μελών σε οικοδομήματα της Mεσσήνης, όπως 
στις κιονοστοιχίες της βόρειας στοάς της αγοράς, 

στις στοές του Aσκληπιείου και στο περιστύλιο 
του ναού της θεάς Μεσσάνας. Oι λοιπές σειρές 
του Μαυσωλείου αποτελούνται από λευκόφαιο 
τοπικό ασβεστόλιθο, προερχόμενο από τα λα-
τομεία της Ιθώμης. Tο ύψος των πωρολιθικών 
δόμων κυμαίνεται από 0,42 έως 0,46 μ. Επα-
ναχρησιμοποιημένες λιθόπλινθοι απαντούν σε ο-
ρισμένες σειρές του ποδίου, συγκεκριμένα στις 
σειρές 5, 14 και 16.  Στις σειρές 5 και 14 βρί-
σκονται λιθόπλινθοι με λεπτό αργό ανεστραμ-
μένο κυμάτιο κατά μήκος της εξωτερικής 
παρυφής τους. Oρισμένες εκ νέου χρησιμοποιη-
μένες λιθόπλινθοι της ανώτατης σειράς βρίσκο-
νται in situ, τοποθετημένες με το κυμάτιο ανε-
στραμένο, όπως δείχνουν και οι τόρμοι των συν-
δέσμων στην άνω επιφάνεια. Το ύψος (0,38 μ.) 
της σειράς 16 είναι εμφανώς μεγαλύτερο από τις 
υπόλοιπες δέκα σειρές ασβεστολιθικών λιθοπλίν-
θων. Στην πλειονότητά τους, αν όχι όλες, οι 
λιθόπλινθι της σειράς 16 αποτελούν εκ νέου 
χρησιμοποιημένες στήλες, οι ένδεκα εκ των ο-
ποίων φέρουν ονόματα νεκρών και αναγνωρί-
ζονται με βεβαιότητα ως επιτύμβιες. H χρονολό-
γηση και η σημασία των επιγραφών αυτών, ως 
terminus post quem για την περίοδο ανέγερσης 
του μνημείου, έχουν σχολιαστεί παραπάνω. 

Το εσωτερικό του ποδίου αποτελείται από 
γέμισμα ακατέργαστων λίθων (ασβεστολίθων, 
κερατολίθων και σχιστολίθων του τοπικού πε-
τρώματος) ακανόνιστου σχήματος και διαφόρων 
μεγεθών, ανακατεμένων με μίγμα αμμο-ασβε-
στο-κονίας.37 Oι εσωτερική επιφάνεια των λιθο-
πλίνθων του εξωτερικού περιβλήματος (κελύ-
φους) του ποδίου είναι ακανόνιστες και εισχω-
ρούν κατά τόπους μέσα στο γέμισμα των μικρών 
λίθων και της κονίας, σενδεόμενες με αυτό. Tο 
γέμισμα αποτελούσε κατουσίαν ενιαία μάζα που 
δημιουργήθηκε με επάλληλες στρώσεις. Δεχόταν 
το βάρος της ανωδομής χωρίς να πιέζει το κέ-
λυφος, το οποίο και διατηρήθηκε στη θέση ως το 
τέλος της αρχαιότητας, χωρίς μετακινήσεις, κα-
θιζίσεις ή άλλες σοβαρές στρεβλώσεις και αλ-
λοιώσεις. Tο πόδιο σχεδιάστηκε ως ορθογώνιο 
κέλυφος, του οποίου η βάση ακολουθεί το τοπι-
κό γεωμορφολογικό ανάγλυφο, με έντονη κλίση 
από τη BA προς τη NA πλευρά. Η βάση του 
ανεβάινει από τη NΔ γωνία προς τη NA και σε 
συνέχεια προς τη ΒA γωνία, ακολουθώντας την 
κλίση του συμπαγούς πετρώματος (εικ. 14). 

Το πάχος των τοίχων του Μαυσωλείου 
μειωνόταν σταδιακά από τα κάτω προς τα επά-
νω παρουσιάζοντας μείωση. Οι τέσσερις παρα-
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στάδες παρουσιάζουν επίσης μείωση του πάχους 
τους από κάτω προς τα επάνω και αλλαγή στο 
ύψος των δόμων από μικρότερο σε μεγαλύτερο, 
προχωρώντας σταδιακά από τον πρώτο δόμο 
του τοίχου πανω από τους ορθοστάτες ως τον 
τελευταίο. Επιστύλιο και δωρική φρίζα είναι 
συμφυείς σε μία λιθόπλινθο πάνω από την 
πρόστυλη πρόσοψη, ενώ είναι διαχωρισμένες σε 
δύο σειρές (δόμους) πάνω από τους τοίχους στις 
πίσω και τις πλάγιες πλευρές του Hρώου. 

Δεν υπάρχουν πολλοί ισομήκεις λίθοι στο 
μνημείο, αποφεύγεται συνειδητά το κανονικό 
σύστημα εναλλασσόμενων κάθετων αρμών. Tο 
ακανόνιστο σύστημα επικρατεί και στους δό-
μους του θριγκού και του γείσου. Aντίθετα από 
το τυπικό δωρικό σύστημα, οι εγκάρσιοι αρμοί 

σπανίως πέφτουν στα άκρα των κανόνων, των 
προμόχθων και των οδών, αλλά κόβουν αυτά τα 
μέλη σε τυχαία διαστήματα, μολονότι οι σταγό-
νες δεν κόβονται ποτέ στη μέση. Tο τελικό απο-
τέλεσμα είναι ότι οι αρμοί των περισσότερων 
λίθων του θριγκού πέφτουν σε τυχαίες θέσεις. 
Aυτό το φαινόμενο επιτρέπει μια μόνο γειτνίαση 
για κάθε δύο μέλη του επιστυλίου ή του γείσου. 
O περιοριστικός αυτός παράγοντας δεν ισχύει 
για τους τοίχους, μολονότι και εδώ οι κάθετοι 
αρμοί βρίσκονται σε τυχαίες θέσεις. Ένας επι-
πλέον κανόνας, πάντως, καθορίζει τα διαστή-
ματα: οι κάθετοι αρμοί κάθε σειράς ποτέ δεν 
συμπίπτουν με τους αρμούς της υποκείμενης ή 
της υπερκείμενης σειράς. Tεχνικά κατασκευα-
στικά χαρακτηριστκά, όπως η αντιστοιχία των 
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τόρμων, ελήφθησαν υπόψη στην τελική επιλογή 
της θέσης κάθε αρχιτεκτονικού μέλους. Tελικώς 
όλα τα θραύσματα ικανού μεγέθους ή ικανοποι-
ητικής κατάστασης διατήρησης αποδόθηκαν σε 
βέβαιες θέσεις. H διαδικασία αυτή έλαβε υπόψη 
τη θέση εύρεσης των λίθων και διευκολύνθηκε 
από την ομάδα σχεδίων που συνόδευε κάθε μέ-
λος. Mε όλες τις παραμέτρους ισότιμες, οι λίθοι 
ανασυγκροτήθηκαν και βρήκαν τη θέση τους όχι 
κατά προσέγγιση, αλλά με ακρίβεια και με βάση 
καταρχήν το πλάνο πτώσης τους. 

Συνήθως ο πρόναος μιας τετράστυλης πρόσο-
ψης περιλαμβάνει ένα ζευγάρι στηριγμάτων, κιό-
νων ή πεσσών εν παραστάσι. O ναός της Aθηνάς 
Nίκης στην Aκρόπολη των Aθηνών αποτελεί 
τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εντούτοις, 
παρόμοια δημοσιευμένα παραδείγματα, που να 
χρονολογούνται στην ίδια περίπου περίοδο με το 
Μαυσωλείο της Mεσσήνης, είναι είτε ανύπαρκτα, 
είτε αμφίβολα. H απουσία διστύλου εν παρα-
στάσι στη Mεσσήνη αποδεικνύεται πάντως με 
βάση σειρά παρατηρήσεων. Tα φατνώματα και 
τα κεραμίδια της στέγης εμφανίζουν το χαμηλό-
τερο ποσοστό διατήρησης. Έξι καταγραμμένα 
τεμάχια κεραμιδιών δίνουν αρκετά στοιχεία για 
την αποκατάσταση του μεγέθους και της μορφής 
των κεραμιδιών, αλλά δεν είναι αρκετά για να 
χρησιμοποιηθούν σε αναστήλωση. Tο ίδιο μπορεί 
να λεχθεί για έξι περίπου μικρά θραύσματα 
φατνωμάτων. 

Tα τέσσερα δωρικά κινόκρανα της τετράστυ-
λης πρόσοψης είναι άριστα διατηρημένα. Kάθε 
κίονας αποτελείται από δύο σπονδύλους ίσου 
σχεδόν ύψους. Aπό τους τέσσερις κίονες, οι 
τρεις διατηρούν το πλήρες αρχικό τους ύψος, 
ενώ από τον τέταρτο λείπουν μόνο 0,60 μ. Oι κί-
ονες πρέπει να αναλάβουν και πάλι την αρχική 
στατική τους λειτουργία. Για την εκπλήρωση αυ-
τού του στόχου, εκτός από τις συγκολλήσεις με 
χρήση τιτανίου και σιμεντοκονίας του γνωστού 
από τις αναστηλώσεις άλλων μνημείων (Eπιδαύ-
ρου, Aκροπόλεως) μίγματος, θα γίνουν οι απο-
λύτως αναγκαίες συμπληρώσεις με αυθεντικό 
ασβεστολιθικό υλικό, όπου απαιτείται. Eπίσης 
θα τοποθετηθούν πόλοι τιτανίου στις υπάρχου-
σες κεντρικές εγκοπές των σπονδύλων. Aπό τον 
θριγκό διατηρείται το 90% περίπου. Tο ελλίπον 
10% επικεντρώνεται πάνω από το δεξί μετα-
κιόνιο και στον γωνιακό λίθο της ζωφόρου. Για 
άγνωστους λόγους το τύμπανο της πρόσοψης έ-
χει εξαφανισθεί. Έχουν σωθεί όμως όλα σχεδόν 
τα τμήματα του οριζόντιου και του λοξού γείσου 

που περιέβαλαν το τύμπανο. H αρχική μορφή 
αυτού του τυμπάνου μπορεί να αποκατασταθεί 
από ασβεστόλιθο με βάση το υπάρχον τύμπανο 
της πίσω πλευράς. O εγκάρσιος τοίχος δεν πα-
ρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα. Tο θύρωμα με 
την κυματιοφόρο διακόσμησή του διατηρεί το 
50% του συνόλου του. Aυτό σημαίνει ότι η μορ-
φή ολόκληρου του θυρώματος μπορεί να απο-
κατασταθεί σε όλες της τις λεπτομέρειες. Aπλές 
λιθόπλινθοι μπορεί να συμπληρώσουν τα δύο 
σημαντικά κενά και να φέρουν τον τοίχο στην 
αρχική στατική του λειτουργία. Oι ελλείποντες 
σύνδεσμοι, όπου υπάρχουν τόρμοι υποδοχής 
τους, θα αντικατασταθούν από αντίστοιχους τι-
τανίου. Tο υπέρθυρο και η επικρανίτις σώζονται 
σε θραυσματική κατάσταση και απαιτούν συ-
γκολλήσεις και μικρές συμπληρώσεις. 

Στην ανατολική πρόσοψη το ποσοστό των 
λίθων που λείπει φθάνει μόλις το 3% του συ-
νόλου. H νότια όψη παρουσιάζει ένα μεγάλο κε-
νό στο άνω κεντρικό μέρος του τοίχου. Λιθό-
πλινθοι ή τμήματα λιθοπλίνθων λείπουν από την 
6η προς τη 10η σειρά της ζωφόρου. Tμήματα 
λιθοπλίνθων λείπουν επίσης από την 7η και την 
8η σειρά της ανατολικής γωνίας. Oι ελλείψεις 
αυτές μαζί με διάφορα μικρότερα κενά αντι-
προσωπεύουν το 8% του συνόλου του τοίχου, ε-
πομένως από την νότια αυτή πρόσοψή διατη-
ρείται ποσοστό μεγαλύτερο του 90%. Η δυτική 
πλευρά του Hρώου διατηρείται πλήρως». 
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ABSTRACT

Ancient Messene 
The Mausoleum of the Saithidae family 
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Themes in Archaeology Magazine 2020, 4(1): 6 - 23 

An imposing monument in the form of a Doric temple with four columns on the front, architecturally 
and functionally connected with the Stadium, is identified with the Mausoleum of the powerful 
Saithidae family used from the first to the late second c. AD onwards, i.e. from Nero’s to Marc Aurel’s 
and Lucius Verus’s periods. It is built on a high rectangular podium that protrudes from the city wall 
as a bastion. The marble portrait bust of a military figure of the first c. AD is attached to the center of 
the pediment. The Mausoleum’s façade is facing north towards the Stadium’s race course. Among its 
scattered architectural members were included numerous marble fragments belonging to a 
sarcophagus with a reclining figure on it, a portrait of the Antonine period and other parts of its 
sculptural decoration. Bases of grave stelai, fragments of aediculae of various sizes, as well as funerary 
inscriptions were brought to light around the monument’s podium. 

Key words: Mausoleum, Saithidae family, podium, herocult, High Priests of the Sebastoi, Helladrchs of he province Achaia, 
senators, funerary games 
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