
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ

Inscriptiones Creticae, opera et consilio Friderici Halbherr 
collectae, III Tituli Cretae Orientalis. Curavit Marga
rita Guarducci. R. Istituto di Archeologia e Sto- 
ria dell’ Arte. L,a Ribreria dello Stato. Roma, 1942.

'Ο τρίτος τόμος των «Inscriptiones Creticae» αποτελεί λαμπρόν 
συνέχειαν των δυο προηγηθέντων αΰτοΰ. Μέ πλήρη γνώσιν τοΰ επι
γραφικού υλικού ως και των περί τής ιστορίας καί τής γεωγραφίας 
τής νήσου πηγών, ή Margarita Guarducci έδειξε καί πάλιν τάς εξαί
ρετους αυτής ικανότητας διά μελετάς επιγραφικός. Ουτω όχι μόνον οί 
μελετηταί τής ιστορίας καί τής τοπογραφίας τής Κρήτης, άλλ” οιοσδή- 
ποτε εργαζόμενος εις τό ευρύ πεδίον τής αρχαίας ιστορίας θά ανα
γνώριση εύγνωμόνως τάς έκ τού εξαίρετου αυτού έργου ωφελείας.

Είναι αυτονόητον ότι έκδοσις ως αΐ «Inscriptiones Creticae» 
θα προκαλέση μερικάς διαφωνίας ή τουλάχιστον νέας προτάσεις κσί 
εικασίας. Ό γράφων την παρούσαν κριτικήν ελπίζει ότι ή εκδότρια 
των «Κρητικών ’Επιγραφών» θά δεχθή τάς όλίγας διατυπουμένας 
ενταύθα παρατηρήσεις ώς αυτό τό όποιον καί πράγματι είναι: ως μι- 
κράν συμβολήν εις τήν πρόοδον μάλλον τής έρεόνης παρά ως κριτικήν 
χάριν αυτής ταύτης τής κριτικής.

Ό ενταύθα εξεταζόμενος τόμος περιέχει τάς έπιγραφάς τής ’Ανα
τολικής Κρήτης, αΐ όποΐαι έχουν ταξινομηθή τοπογραφικώς ως εξής:
I “Αμπελος. II Τό ιερόν τοΰ Δικταίου Διός. III 'Ιεράπυτνα. IV ”Ιτα- 
νος. V ’Όλερος. VI Πραισός. VII Σαμώνιον ιερόν. VIII Σητεία. 
IX Έπιγραφαί αγνώστου προελευσεως. Μεταξύ τών ενταύθα επανεκ- 
διδομένων επιγραφών περιλαμβάνονται καί άρκεταί μεγάλης ίστορι 
κής σημασίας. Μολονότι όμως ή άνάγνωσίς των έχει βελτιωθή εις 
πολλάς περιπτώσεις καί τό υπόμνημα τής έκδοτρίας είναι διεξοδικόν 
καί έμπεριστατωμένον εις τάς λεπτομέρειας του, υπάρχουν ακόμη πολ
λά κενά διά νέαν επεξεργασίαν των εις τό μέλλον.

Θά λάβω ώς παράδειγμα μικρόν τμήμα μιας μακράς επιγραφής, τής 
εις Ο. Kern, Inschr. ν. Magnesia, 105, SGDI, 5060, SIGS 685, 
τής γνωστής μεσολαβήσεως τής επί Μαιάνδρορ Μαγνησίας μεταξύ ’Κά
νου καί 'Ιεραπυτνης (112/111 π.Χ.)1, τοίρα εις Inscr. Cret. Ill, IV,

‘) Προγενέστερα χρονολόγησις, τό 139 π. X., προταθεϊσα ύπό Hiller ν.
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(9 σ. 95 κ.έξ.), δηλαδή ή επιστολή Γορτΰνης προς τον δήμον Ίτάνου 
11, 116-121. Ή επιστολή αυτή παρουσιάσθη υπό τής Ίτάνου ώς επι
χείρημα διά τήν νομιμότητα των διεκδικήσεων της έπ'ι τής κατοχής 
τής νησίδος Λευκής, άνεγνωρίσ&η δ’ ως τοιαύτη και υπό των Μαγνη" 
σίων δικαστών οι όποιοι τήν συμπεριέλαβον μεταξύ των άλλων απο
δεικτικών στοιχείων διά τήν άπόφασίν των.

'Η Μ. G. αναγιγνώσκει τήν επιστολήν ώς ακολούθως :

116 «[Γ]ορτυνίων οι κόρμοι και & πόλις Ίτανίων τοΐς κόρμοις και 
[τ]αι πόλ[ι] χαίρεν πεπειομ\ένοι νπ’ ανδρός τίνος 

[ης δεδ]ήλωκεν δτι οι Πραίσιοι οίκονομόνται περ'ι τάς Λεύκας 
ώς [έπισ]τρατίας γενομ[ένας κρατησαι αύ- 

τας, τάδε] έκρίναμεν υμϊν έπιμελίω; αποοτεΐλαι' νμέν αν κα
λώς ποή[σαιτε τ.]ς εν τφ χωρίω - - 

.,]επ[..]σην $έμ(ε)νοι παρορώντε<]ς τ«^> εί χρείαν έχετε έν το 
χωρίο[ν] έ[πιταδείω]ν' γεγράιψ[αμεν ονν ύμΐν, ονκ δν - 

120 των τούτων φίλων τώ τε βααιλει και αύτοΐς νμΐνί [δι]ά [πα] 
ντδς έ[πιαε]λούμενοι κ[α]1 βω[λόμενοι άεΐ - - 

,]ε[.]αι τώ τε βααιλει και τοΐς τώ βασιλέως φίλοις».

Σταματώ πρώτον εις μίαν τεχνικήν λεπτομέρειαν: ή μεταγραφή 
τοϋ ΘΕΜΠΝΟΙ εις στ. 119 ώς ίλέμ(ε)νοι, δεικνύει δτι ή Μ. G. δεν 
άπεδέχθη τό «σύστημα L,eyden», to οποίον έσχεδιάσθη έν δ'ψει ενδε
χόμενης ένοποιήσεως τής εκδοτικής τεχνικής εις τά πεδία τών παπύ
ρων, τών επιγραφών καί τών φιλολογικών κειμένων * 2. Ή χρήσις τοϋ 
συστήματος αύτοΰ καί δι’ εκδόσεις επιγραφικός ύπεστηρίχθη προσφά- 
ταις εις «Am. Journ. Arch.». 54, 1950, 269. Ή μή χρήσις τοϋ συ
στήματος αύτοϋ υπό τής Μ. G. είναι παλινδρόμησις ή οποία θά ήδύ- 
νατο νά άποφευχθή εύχερώς. Εις τήν περίπτωσίν μας, ΰέμ<^ε]>νοι 
ή και ϋ·έμενοι θά ήτο πολύ σαφέστερον.

Επανέρχομαι εις τήν επιστολήν τής Γορτύνης: Ή Μ. G. άφησε 
τήν αρχήν τοϋ στ. 121 ατελή, άπορρίψασα εις τό υπόμνημά της (σ. 
102) τήν πρότασιν τοϋ Η ο 1 1 e a u x3, νά άναγνωσθή [χαρί \ ζ]ε- 
[οίλ]αι: «quod tamen supplementum litterarum vestigiis acco- 
modatum non est». Τοΰτο δμως αποτελεί μικράν παρερμηνείαν τής

Gaertringen, SIG3 685, δέν είναι δυνατόν νά γίνί) πλέον δεκτή. Πρβλ. 
Μ. G. ένθ·’ άν. σ. 92.

2) Chronique d’ l^gypte, VII, 1932, a. 285 κ. εξ. Wile ken, Archiv 
f. Pap. Forsch. X, 1932, 212.

s) Hermes, 39, 1904, 80, (titudes d’ epigr. et d’ histoire grecques, 
I, 1938, 340.
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ύποθέσεως: δεν είναι τά «vestigia litterarum» τά όποιοι δεν προσ
αρμόζονται: προφανώς ή Μ. G. ανατίθεται εις την άποκατάστασιν 
τοΰ Holleaux επειδή τά γράμματα ΣΘ δεν αντιστοιχούν προς τό ενός 
γράμματος κενόν έπειτα από τό Ε. ”Αν ή έκτίμησίς της είναι ορθή 
και τό περί οΰ 6 λόγος κ·:νόν δεν είναι δυνατόν νά περιλάβη περισ
σότερα τοΰ ενός γράμματα, θά έπρότεινα νά άναγνωσθή: ε[πιμε] λου
μένοι x[ajl βυ)[λόμενοι άει ά | ρ]έ[ο]αι τφ βααιλεΐ κλπ. Τό άπαρέμ- 
φατον υύτο θχ έκάλυπτε τά κενά εις στ. 121 επακριβός. 'Ο στ. 120 
θά είχε 76 γράμματα έν συγκρίσει προς τά 80 και 76 γράμματα τών 
στ. 119 καί 121 αντίστοιχες, κατά την άνάγνωσιν τής Μ. G.

'Υπό την παρούσαν μορφήν διατηρήσεώς των οί στ. 118 κ.ε. απο
τελούν πρόβλημα. Ό Ο. Kern, Insclir. ν. Magnesia, ι, gi, 105 
(σ. 98) ειχεν άναγνώσει: [,.]επ[...]αην ΰέμενοι πάρωρων τε εΐ χρείαν
εχετε εν το χωρίο[ν.....] άπεσταλμ....... ό Hiller ν. Gaertrin
gen, SIG4 S, 685, στ. 119, ακόλουθόν τον Holleaux, ως άνω, έτύ- 
πωσεν [..] επ[...] την ύέμενοι παρορών(τέ;) τε εί χρείαν εχετε εν τό 
χωρίο[ν]1 έ[ηιταδεία>]ν. ’Αποδεχόμενοι την άνάγνωσιν τής Μ. G. 
παρορώντέ<^ς τ«^>, ή οποία βεβαίως πρέπει νά διορθωθή είς π/α/- 
ρο<^ο'^>ρώντέ<^ς τε^>,κατά τον Holleaux, τον όποιον ή Μ. G. ακο
λουθεί, ΰποχρεούμεθα νά δεχθώμεν δτι ό χαράκτης έσφάλη δΐς εις 
μίαν λέξιν, πράγμα τό όποιον δεν είναι πολύ πιθανόν. Επιπλέον ή 
διατύπωσις εις τό τέλος τού στ. 118 και την αρχήν τού στ. 119 παρα
μένει ασαφής. Έν τούτοις, προτού είσέλθωμεν είς λεπτομέρειας, επι
θυμώ νά έπιστήσω την προσοχήν επί τής φρ ίσεως εί χρείαν εχετε εν 
τό χωρίο[ν] ε[πιταδείω]ν) είς στ. 119. ’ Αν αποδεχθώ μεν τήν άνάγνω- 
σιν π/α/ρο<^ο^>ρώντέ<^ς τε^>, ή συστασις ή διδομένη ουτω είναι πο
λύ προφανής καί αποτελεί ύβριν κατά τής διανοητικότητος τού δήμου 
τής Ίτάνου, γνωρίζοντος δσον καί οιοσδήποτε άλλος δτι προμήθεια 
είναι άναγκαΐαι διά κάθε είδος δράσεως στρατιαιτικής. 'Ο σκοπός τύ ς 
φιλικής προς ’Ίτανον επιγραφής τής Γορτόνης εύρίσκεται προφανώς 
εις τήν πρόθεσιν έκ μέρους τής Γορτύνης νά δώση χρησίμους οδηγίας 
περί προετοιμασίας έν ό'ψει τοΰ στρατηγήματος τής Πραισού, τούτο δέ 
θά έπρεπε νά διατυπωθή λεπτότερον από δτι προϋποθέτει ή συστασις 
περί προμηθειών. Διά τούτο θά προετίμων νά διατηρήσω τό παρορών- 
τε<^ς^> και νά ερμηνεύσω τήν φράσιν ως σημαίνουσαν «παραβλέπον- 
τες (τό γεγονός)», δηλαδή «ανεξαρτήτως τοΰ αν δεν εχετε προμήθειας 
επι τόπου». Τούτο θά έσήμαινεν δτι ή Γόρτυς ειχεν υποδείξει άλλον

4) Ή παρένθεσις πρό τοΰ Ν υποδεικνύει το λάθος εις SIGS, ενώ ή άλλη
επειτα άπό τό W παραλείπεται.
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τρόπον, ό όποιος προφανώς προηγείτο τοΰ θέματος των προμηθειών. 
Φαίνεται πολύ δυσκολον, ϊνα μή εΐπω αδύνατον, να προσαρμοσθοΰν 
τα εις την αρχήν τοΰ στ. 119 διατηρηθέντα γράμματα εις τό σΰνολον 
τής φράσεως, και δι’ αυτό μετά πολλοϋ δισταγμού παρουσιάζω την 
ακόλουθον δυνατότητα : Μέ την υπόθεσιν δτι έν Ξ άνεγνώσθη κακώς 
ώς Σ, τό όποιον δεν αποκλείεται, ή άνάγνωσις [. .]επ[αν]<[ξ^>ην εί
ναι πολύ πιτθανή. Ή λέξις αυτή, έχουσα την ιδίαν σημασίαν ως ή επαν- 
ξηπις, άπαντά εις Πλάτωνος, Νόμοι 815 Ε. ’Άν ή πρότασις αυτή 
είναι αποδεκτή, θά ήδυνάμεθα νά άναγνώιωμεν τό χωρίον στ. 118 
κ.εξ. ως εξής :

ύμεν αν καλώς ποή[πατε τΰ]ς εν τω χωοίφ 
[φρουρά; εύ&έ-]

[ω:] επ[αί>)&έμενοι, παρορώΐ’ΐε<[;[> -λ χρείαν εχειε εν ιο 
χωρίο[<·] έ[πιταόείω]ν.

Καθ’ δσον γνωρίζω, ή φράσις επανξην τί$εσϋ·αι δεν άπαντά που
θενά, φαίνεται όμως πιθανή. ’Ανεξαρτήτως δ« τοΰ κατά πόσον ή ΰπό- 
δειξίς μου αΰτη δυναται νά ευσταθή εις τάς λεπτομέρειας της, τό χω
ρίον έχει τώρα νόημα : Τό πλέον ενδιαφέρον πράγμα είναι νά ριφθοΰν 
ενισχύσεις εις την νήσον αμέσως, διά νά προληφθή κίνησις έκ μέρους 
τής Πραισοϋ. Έν συγκρίσει προς αυτό, τό θέμα τών προμηθειών έ- 
χει δευτερεΰουσαν σημασίαν. Ή άνάγνωσις παρορώντε<[ς^> έχει έπ'ι 
πλέον τό προτέρημα ότι διατηρεί όσον τό δυνατόν περισσότερον έκ τοΰ 
ό,τι άρχικώς εΰρίσκετο εις τον λίθον και ότι προσθέτει όσον τό δυνατόν 
δλιγώτερον. Ή μετατροπή εις παρορώντε<^ς[> έχει τιόρα μειωθή εις 
τήν προσθήκην τοΰ τελικού Σ μόνον.

Όπως ή επιστολή αυτή τής Γορτΰνης, μέγα μέρος τής Inscr. Cret. 
Ill, IV, 9. είναι πλήρες από άλυτα προβλήματα. Λόγφ τής σημασίας 
τοΰ κειμένου διά τό ελληνικόν διεθνές δίκαιον και τήν ελληνικήν ιστό" 
ρίαν, ας εΰχηθώμεν ότι θά άποτελέση τούτο κάποτε θέμα ε’ιδικής ερ
γασίας.

Μ εγάλης σημασίας είναι επίσης καί ή άλλη επιγραφή έξ Ίτάνου, 
Inscr. Cret. Ill, xv, ίο (σελ. 106 κ.έξ.), στενώς συνδεόμενη προς 
τήν υπ’ αριθμόν 9. Εις τό κείμενον αυτό, τό όποιον έγράφη επίση 
κατά το 112 ή το 111 π. X. εύρίσκονται τέσσερα διαφορετικά έγγςα. 
φα : α') έκθεσις επί τής υπό τών αντιπροσώπων τής Ίεραπύτνης ά\α
φοράς (στ. 1-55)' β') άπόφασις τής Ρωμαϊκή-, συγκλήτου (στ. 56-74)' 
γ') προκήρυξις τοΰ L,. Calpurnius άπευθυνομένη προς Μαγνησίαν τήν 
επί Μαιάνδριρ (στ. 75-88) καί δ') επιστολή τοΰ ιδίου προς Ίεράπυ- 
τναν, εις τήν οποίαν οΰτος άναφέρεται εις συγκλητικήν άπόφασιν περί
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ε. 20
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τής καταστροφής οικοδομημάτων ε’ις την υπό άμφισβήτησιν περιοχήν 
(στ. 89 97).

Ή Μ. G. όρθώς έσημείοισεν δτι όίλλα τρία έγγραφα, άναφερόμενα 
εις την ιδίαν υπόθεσιν, έπρεπε νά εύρίσκοντο ε!ς άπωλεσθεΐσαν τώρα 
στήλην' ή στήλη δ’ αυτή προηγείτο τής ήμετέρας επιγραφής.

Ή Inscr. Cret. Ill, IV, ίο, δημοσιευθεΐσα τό πρώτον υπό Ξανθου- 
δίδου, Άρχ. Έφ. 1920, σελ. 82 κ. εξ., άνεδημοσιευθη εις SEG, II, 
5ΐτ, μετά συμπληρώσεων υπό A. Croenert, πλεΐσται των οποίων 
όμως δέον τώρα νά έγκαταλειφθώσιν λόγφ τής εκ νέου άναγνοϊσεως 
τής επιγραφής έπ'ι τής στήλης υπό τής Μ. G. Καί εδώ, ό'πως καί εις 
άλλας περιπτώσεις ήκρωτηριασμένων έπιγραφώιν, ή έλλειψις φωτογρα
φιών καί όμοιοτυπων εϊς την έ'κδοσιν τής Μ. G. δημιουργεί σημαντι
κόν εμπόδιον, διότι οίίτω δεν είναι δυνατόν νά όρισθή επακριβώς ή 
έκτασις τών κενών. Παρά ταϋτα δμως, ή άνάγνωσις μερικών χωρίων 
εις τό διάταγμα τοΰ L. Calpurnius δΰναται, νομίζω, νά βελτιωθή.

Ή Μ. G. άναγινώσκει ως ακολούθως (στ. 75-88) :
75 τον]το τό πράγμα δέλτον όγδοης κηρώμαχι [... · ■] καιδεκάτω

[μετά συμ
βουλίου έπέγνων προ ημερών δέκα έπιά Καλ. Κοινκτειλίων εν

[τη βασιλι
κή τη Πορκία [................ η]μέρας τυχούσ[ης Ιε]ρας κατά αυτ

οκλήτου
δόγμα......... ............................. από σΐ’/ιβουλί]ου γνώμης γνώμην
άπεφηνάμην..................................................ο[ϋτω[ς] καθώς πρότε-

[ρον
80 ...........................................σι ήμέραν δρ[ιώ]πρό ής ημέρας κρίνωσι

ε[........................................... και ε[ι τι ένω]κοδόμηται μετά τό
τους πρεσβευτές [......................................... σώ εν αύτοΐς τον δή
μον τον υμέτερον κατα[,............................... ]φροντίσαι όπως εκ τοΰ
πολιτεύματος/.............................δικα/στάς καλ,ούς κάγαθονς τρι-

]άκον-
85 τα εν ι οί το[......... ]κατά τό τής συνκλήτου δόγμα κρίνωσι Κοιν-

\κτειλί-
ων τών ε[π'ι Λ εν κ ίου Καλό] πορνίου και Μάρκου Λειβίου υπάτων

[εν ήμέραις ιριακο-
σίαις εξήκοντα, εάν δε προ εκείνης τής ημέρας μη κρίνωσι τότε όπως 
έν τή έξηκοστή καί τριακοστή ημέρα κρίνωσ[ι. VdC.

Ύποθέτοντες δτι ό στ. 75 περιεΐχεν περίπου τον ίδιον αριθμόν 
γραμμάτων δπως ό στ. 76, δστις διατηρείται πλήρως καί έχει 55 
γράμματα, δυνάμεθα νά όρίσωμεν τον αριθμόν τών άπολεσθέντων
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γραμμάτων εις to κενόν έπειτα από τό κηρώματι εις 7 η 8· Έφ5 6'σον 
δέ τό κενόν αυτό έπρεπε νά περιέχη κάποιαν αριθμητικήν μονάδα με
ταξύ τοΰ 3 και τοΰ 9, τετάρτφ η τέοααρες φαίνεται νά είναι αί μόναι 
δυνατότητες αί άντιστοιχοϋσαι προς την μονάδα αυτήν. 'Ως προς τό 
[τεσααρεσ]καιδεκάτω, εις SIG3, 747 (senatus consultum de Am- 
phiaraeo) στ. 59, άναγινώσκομεν : κηρώματι τεσσαρεσκαιδεκάτφ.

Διά τον στ. 82 terminus post quem παρέχεται από τά συμφρα- 
ζόμενα : Θά ήδύνατο νά άναμένη τις κάτι ώς τό μετά το | τους πρεπβευ- 
τάς (sc. αυτών) [παραγενέσ&αι πρότερον. Τούτο θ < άφηνε κενόν τεσ
σάρων γραμμάτων προ τοΰ ΣΩ, τό όποιον εγώ θτ συνεπλήρουν διά 
τοΰ [αίτή]σω, αρχήν, κατά την γνώμην μου, νέας παραγράφου. Εις τον 
στ. 83 τό κενόν έπειτα από τό κατά, δυναται νά συμπληρωθή διά τής 
άποκαταστάσεως [τό της συγκλήτου δόγμα].

Ή φραστική διατΰπωσις εϊς στ. 84 οδηγεί εις άποκατάστασιν τοΰ 
τόπου εκ τοΰ \ πολιτεύματος [υμών χειροτ,Ο’ ήτε δικά] στάς καλούς κά- 
γαϋννς εν άναλογίρ προς τό SIG 3 679 (έπέμβασις Μυλάσων μεταξύ 
Μαγνησίας τής επί Μαιάνδρφ καί Πριήνης, 143 π. X.) 1, 9, έχειρο- 
τόνησαν δικαστάς καλούς και αγα&υύς. Εϊς στ. 85 θά ήδόναιο νά συμ
πληρωθή οΐ τό [άαφιαβήτημα], τό όποιον θά έκαμνε τον στίχον νά 
περιέχη εξήντα γράμματα.

Τά γράμματα ΣΙ προ τής λέξεοες ημέραν εϊς στ. 80 είναι προφα
νείς κατάληξις μετοχής εϊς δοτικήν πληθυντικού. Τό [δικάοα]σι είναι 
πολύ πιθανόν. ’Από τά συμφραζόμενα ενδεχόμενη άποκατάστασις εί
ναι ή ακόλουθος: [ο]ΰτω[ς] καΰώς πρότερον \ [τοΐς περί δε των όρων 
αυτών δικάσα]σι, διά δέ τον στ. 81 προτείνω τήν ακόλουθον άνάγνω- 
σιν: ε[ύαεβώς και δικαίως τήν διαφοράν] και ε[ΐιι ένα>]κοδόμηται. 
Διά τό κρίνειν ενσεβώς και δικαίως πρβλ. π. χ. SLG 3, 772 (Δελφοί 
περί Θρασυκλέους τοΰ ’Αθηναίου 26/25 π. X.) 1. 3, τοΰ τε άγώ[νο ] 
τών Πυ&ίων συντελειμένου εκρινε ενσεβώς καί δικαίως,

'Ο χώρος έπειτα από τό Πορκίοι εϊς στ. 77 έχει άφεθή κενός εις 
τήν έκδοσιν. Εις τό κριτικόν υπόμνημα δμως ή έκδότρια γράφει5: 
«Post Πορκία litterae ΤΑΙΣ1. . ΡΑΙΣ in ectypo agnosci posse vi- 
dentur. an: ταΐς ι[λα]ραϊς [ώραις ήΐμέρας κτέ. Et quidem bene 
convenit de faustis horis sermonem fieri, cum diei XVII a kal. 
Quintiles altera modo pars negotiis agendis dari poterat». Κατιυ- 
τέρω εις τό υπόμνημα ή Μ. G. επεξεργάζεται τά κατά τήν χρονολογί 
αν αυτήν. Νομίζω δτι τά γράμματα, τά όποια κατά τήν Μ. G. είναι

5) ’Εδώ υπάρχει εν τυπογραφικόν λάθος: πρόκειται περί τοΰ στ. 77’ δχι 
τοΰ 70.
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δυνατόν νά άναγνωσθοΰν είς τδ έκτυπον, έπρεπε νά υπάρχουν εις τό 
κείμενον, Ιδιαιτέρως σημειούμενα ως μή βέβαια, διότι άλλως 6 ανύ
ποπτος αναγνώστης είναι δυνατόν, χωρίς νά συμβουλευθή τό κριτικόν 
υπόμνημα, νά παρασυρθή εις τό νά πιστεΰση δτι τίποτε δεν είναι δυ
νατόν νά άναγνωσθή είς τό ύπαρχον κενόν. Σχετικώς δέ προς την υπό 
τής Μ. G. επιχειρουμένην άποκατάστασιν, αν καί τό έπίθετον ιλαρός 
είναι καθ’ αυτό δυνατόν επί τη βάσει τοΰ χωρίου είς Π λ ο υ τ ά ρ χ ο υ, 
Σέλλας 34, 3 w γάρ ευτυχές και ιλαρόν Ρωμαίοι Φαΰστον καλουαιν, 
ή έλλειψις ά'ρθρου εις τό [ή]μέρας κάμνει την άνάγνωσιν αυτής αμ
φίβολον, έφ’ δσον χρειάζεται άπαραιτήτως εδώ λόγφ τής διατυπώσεως: 
Ιή]μέρας τνχουσ[ης Ιε]ράς κατά συνκλήτου | [δόγμα], Έν τουτοις δεν 
φ ιίνεται δτι υπάρχει αρκετός χώρος εδώ ώστε νά εϊσαχθή τό ά'ρθρον 
της εις τό κενόν έπειτα από τό [ώραις]. Καθ’ δσον δύναμαι νά κρίνω, 
υπάρχουν δύο δυνατότητες λύσεως τής δυσκολίας αυτής. Ή νάάναγνω- 
σθή (στ. 76 κ. εξ.): εν zfj βααιλι | κή τη Πορκία τ α ι ς 1[λ α]ρ α ΐ ς 
[δε της ή]μέρας τυχοΰο[ης Ιε]ρας κατά συγκλήτου | [δόγμα ώραις- ■]. 
'Η άποκατάστασις αύτη συμφωνεί δχι μόνον προς τον υπό τής εκδο- 
τρίας διαπιστούμενον αριθμόν άπολεσθέντων γραμμάτων, άλλ’ επίσης 
καί προς την άνάλογον θέσιν τών διασωθέντων γραμμάτων κατά τά 
υπό τής Μ. G. παρεχόμενα στοιχεία. ’Ή νά ύποστηριχθή δτι ή κακή 
κατάστασις διατηρήσεως καθιστά αδύνατον τον ακριβή προσδιορισμόν 
τού αριθμού τών άπολεσθέντων γραμμάτων είς τά δύο κενά, επιπλέ
ον δέ νά θεωρηθή ή κάθετος ευθεία έπειτα από τό ΤΑΙΣ ώς υπόλοι
πον ενός Κ. Κατόπιν τούτου ή ακόλουθος άποκατάστασις είναι επίσης 
πιθανή: τ αϊ ς <[κ]>[αϋα] ρ α ΐ ς [δέ τής ήμέρας κλπ. μετά τοΰ [ώ- 
ραι;] πάλιν συμπληρουμένου είς στ. 78. Ο δρος καϋαραϊ ήμέραι ύ- 
πίρχει είς Πλάτωνος, Νόμοι 800 Δ: όπόταν ήμέραι μή καϋαραϊ 
τινες άλλά αποφράδες ώσι. Τά επίθετα Ιερός καί καϋαρός δεν συγ
κρούονται καθόλου’ είς την ενότητα αυτήν εδώ σημαίνουν «καθαρός 
ατό» καί συνιπός «ελεύθερος από περιορισμούς».

Οί στ. 75-85 τών Inscr. Cret. Ill, IV, ίο, κατόπιν τών ώς άνω 
δύνανται δοκιμαστικούς νά άναγνωσθοΰν ώς ακολούθως:

75 [τον]το τό πράγμα δέλταν όγδοης κηρώματι [τέσσαρεο]καιδεκάτφ
[μετά συμ

βουλίου επίγνων προ ημερών δέκα επτά Καλ. Κοινκτειλίων εν τή
[βασιλι

κή τή Πορκία τ α ΐ ς [αϋα] ρ α ΐ ς [δέ τής ή]μέρας τν~

[χονα]ης ιε] ράς κατά σννκλήτον 
[δόγμα ώραις ----- από συμβουλί] ου γνώμης γνώμην
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[άπεφηνάμην -------- ο]ύτω[ς] καθώς πρότερον
80 [τοΐς περί δε ιών ορών αυτών δικάσα]αι ημέραν δρ[ιώ] προ ής

[ημέρας κρίιωσι
ε[ναεβώς τε και δικαίως την διαφοράν] και ε[ΐιι ένφ]κοδόμηται

[μετά τό
τούς πρεσβευτάς [παραγενέα&αι ποότερον αίτή]σω εν αύιοΐς τον δή
μον τον ύμέτερον κατά [τό τής συνκλήτου δόγμα] φροντίσαι όπως

[έκ τον
πολιτεύματος [υμών χειροτονήτε δικά]οτάς καλούς κάγαϋνύς τρι

άκον
τα ενα οΐ τό [άμφισβήτημα] κατά τό τής συνκλήτου δόγμα κρίνω-

[σι κλπ.

Οί δυο μοναδικοί στίχοι οί όποιοι διεσώθησαν πλήρως εις τό κεί
μενόν μας, στ. 76 και 87, έχουν 56 καί 54 γράμματα άντιστοίχως- 
*0 στ. 88, ό τελευταίος τοΰ διατάγματος, αφήνει ένα κενόν χώρον εις 
την δεξιάν πλευράν καί δι’ αυτό πρέπει νά αποκλεισθώ. Οί υπόλοιποι 
στίχοι, καθ’ δσον είναι δυνατόν νά συμπληρωθώσινδ, ποικίλλουν από 
53 έως 63 γράμματα, αποτελούν δέ τοιουτοτρόπως έν πλαίσιον μέ λο- 
γικάς αναλογίας* 7 8.

’Αξιοπρόσεκτοι επίσης είναι δυο άλλαι έπιγραφαί έξ Ίτάνου, Ιη- 
scr. Cret. Ill, ΐν, 7 και 8 (οελ. 87 κ. εξ.). Έξ αυτών ή ύπ’ άριθμ. 
8 ήτο γνωστή προ πολλοϋ *, τελευταία δέ φορά καθ’ ήν εδημοσιεύθη 
ήτο εις SIG3 526. Πρόκειται περί δρκου νομιμοφροσύνης τών πολι
τών τής Ίτάνου περιέχοντος μεταξύ άλλων τον δρον δτι ούδείς πολί
της θά επιδίωξη [γάς] αναδασμόν ουδέ οικίαν \ [ουδέ] οικοπέδων, 
ουδέ χρεών ά | [ποκ]ο παν (στ. 22 κ. ε.), αναδασμόν γης, συμπερι
λαμβανομένων σίκιών καί οικοπέδων, καί κατάργησιν χρεών — παλαι
ών, άμφοτέρων, απαιτήσεων τών ελληνικών κοινωνικών επαναστατι- 
τικών θεωριών. Ή επιγραφή είναι αντιπροσωπευτική τών κοινωνι
κών συνθηκών εν Έλλάδι κατά τήν τρίτην εκατονταετηρίδα π. X., 
δπως δρθώς εσημείωσεν ό Rostovzev, Storia economica e so- 
ciale dell’ impero Romano (Firenze, 1946), σ 3 9. Ή δευτέρα επι-

e) ’Αποκλεισμένων τών στίχων 78 καί 79, τά κενά τών οποίων δέν έχουν 
συμπληρωθή.

7) 58 γράμματα εις στ. 82, 55 είς στ. 81 καί 83, 56 είς στ. 84, 57 εις στ. 
75, 58 είς στ. 80, 69 είς στ, 77, 60 είς στ. 85, 63 είς στ. 86.

8) Εδημοσιεύθη τό πρώτον ύπό F. Halbherr, Mus. Ital., Ill, 1870, 
563 κ. έ., άριθ·, 1.

*) Διά τόν τέταρτον αιώνα π. X. δ Rostovzev, ένθ’ άν. σ' 3, σημ. 3, 
αναφέρει μεταξύ άλλων τόν Ισοκράτη ν, Παναθ·. (12), 259 (σ. 2876), όπου
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γραφή, ΰπ’ άριθ. 7, δημοσιευθεΐσα τό πρώτον υπό της Μ. G. εν 
Riv. 1st. Arch. VIII, ΐ94°ι σ· 7 *· εξ. προφανώς συνδέεται ατενώς 
προς την ύπ’ άριθ. 8, περιέχει δέ άπόφασιν τής βουλής και τής εκ
κλησίας σχετικήν προς τον ό'ρκον νομιμοφροσύνης. Οι δ'ροι της ρίπτουν 
ενδιαφέρον φώς επί τοϋ δρκου εις την υπ’ άριθ. 8 επιγραφήν, διότι 
μεταξύ άλλων πραγμάτων διατάσσεται εις στ. 8 κ. έξ. δτι αυτοί οί όποι
οι απουσιάζουν κατά τήν ημέραν τής ορκωμοσίας θά όρκισθοϋν υπό 
των άρχόντων εντός δέκα ημερών από τής Ιπιστροφής των εις ’Ίτανον, 
διαδικασία ή οποία δεικνύει δτι ό δρκος νομιμοφροσύνης ήτο μέτρον 
έπειγοΰσης ανάγκης. Περαιτέρω λαμβάνεται μέριμνα (στ. 13 κ. έξ.) δπως 
τά ονόματα τών όρκισθέντων καταγραφώσι μέ τά πατρωνυμικά των 
εις λεύκωμα κατατεθησόμενον εις τό Πύ&ιον.

Οί έξ πρώτοι στίχοι τής επιγραφής αυτής (Inscr. Cret. Ill, IV,7) 
εδημοσιεύθησαν υπό τής Μ. G. ως ακολούθως;

............................................ τα βούλα]
καί τρ. εκκλησία ε[ -------- δρ -
κον τελ]ιόντω τοί α[ρχοντ] ες συν τοι[ς ίε 
ρεϋσ]ι, επαράσίλων δλ καί τοί ιερείς δα [τι
ς πα]ραβαίνοι τον δρκυν τόνδε κλπ.

Εις τό υπόμνημά της (σ. 88) ή Μ. G. προτείνει τήν ακόλουθον 
δοκιμαστικήν άποκατάστασιν τών δύο πρώτων γραμμών, ή οποία, ση- 
μειωτέον, είναι χαρακτηριστική τής υπερσυντηρητικής μεθόδου τής 
έκδοτρίας εν τή άποκαταστάσει τοΰ κειμένου:

[ϊλεός άγαίλός' εδοξεν Ίτανίων τά βουλα]
[καί τα ε]κκληαία ε[τΛ τών συν............. δρ-
[κον] κλπ.

Ή άποκατάστασις δμως αυτή εις τό προς τήν δεξιάν πλευράν κε
νόν, εις στ. 2, δεν φαίνεται πιθανή διά δύο λόγους, διότι άφ’ ενός 
μεν εις δύο έκ τών τριών ψηφισμάτων τής Ίτάνου, τών οποίων οί ει
σαγωγικοί στίχοι έσώθησαν πλήρως, ουδεμία χρονολόγησις, οΐα ή ίιπο- 
δεικνυόμενη εις τήν υπό τής Μ. G. άποκατάστασιν, ακολουθεί τάς 
λέξεις τα βουλα καί τα εκκλησία'0 ,ζνώ εις τήν τρίτην, Inscr. Cret. Ill,

αί χρεών άποκοπαι καί γης αναδασμό; καταγράφονται ώς ανήκεστα κακά, καί 
τόν Δ η μ ο σ θ έ ν η, Τιμοκρ. 149 (σ . 246), δπου ανάλογος φράσις υπάρχει εις 
τον δρκον τών Ηλιάσουν. Πρβλ. επίσης τάς παραπομπάς του είς νεωτέρας με
λετάς επί τοΰ θέματος.

,0) Inscr. Cret. Ill ιν, 2 (σ. 81), στ. 1 κ. έ.: &εό[ς] \ κόσμον γνώμα· εδο- 
ξε [Ίτα] \ νίων τμ βουλα καί τα εκκλησία4 επειδή κλπ. Inscr. Cret. Ill, IV, 3 
(σ 82) στ. 1 κ. έ.: &εός4 \ κόσμου γνώμα· εδοξε Ίτανίων τα βονλ.α καί τα εκκλη
σία. επειδή κλπ
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1V, 4 (σ. 88) ή επειδή - παράγραφος ακολουθεί αμέσως τάς λέξεις 
άγαϋα τΰχα εις στ. 1, ή δέ άναφέρουσα τάς πολιτικάς άρχάς παράγρα
φος εμφανίζεται εις στ. 7: εδοξε τα βουλά και τα. εκκλησία, άφ’ ετέ
ρου δέ εις την άνάγνωσιν τής Μ. G. ή αρχή τοϋ ψηφίσματος [δρ/κον 
τελ] ιόντω τοι α[ρχοντ]ες θά έφαίνετο μάλλον αόριστος και ανεπαρκής 
καθ’ δσον ή λέξις δρκον ιθά ενεφανίζετο καθ’ εαυτήν και δεν θά συν- 
ωδεύετο υπό άλλης ειδικώτερον προσδιοριίούσης έννοιας. Δι’ δ και 
θά έπρότεινα έπειτα από τό [ε]κκληαία: έ[πιδάμων πολιτών δρ | κον 
κλπ./, περί ου ΐδε στ. 11 κ. έξ. το | ΐς ανιοΐς όρκίοις οϊσπερ ώμννον το\ 
επί \ δαμοι καί στ. 25 κ. εξ. δς δε κα έπίδαιιος έών των πολ | ιταν. 
Οϋτω ή στ. 2 κ. εξ. λέξις δρκον, ή εξαιρωμένη διά τής θέσεως εις τήν 
οποίαν εύρίσκεται ως καί διά τής σημασίας τήν οποίαν έχει εις τό σύν- 
ολον τοϋ κειμένου, θά προσεδιωρίζετο ειδικώτερον κατά τον πρέποντα 
τρόπον.

Αΐ παρατηρήσεις αΰται ουδόλως μειώνουν βεβαίως τήν αξίαν τής 
εργασίας τής Μ. Guarducci. Δι’ αυτό καί πρέπει νά λεχθή σαφώς δτι 
διά τής έκδόσεως καί τοϋ τρίτου τόμου των Κρητικών Επιγραφών, 
ή εκλεκτή Ίταλίς αρχαιολόγος προσέφερεν άνεκτίμητον υπηρεσίαν τό
σον εις τήν επιγραφικήν επιστήμην, δσον καί εις τήν μελέτην τής ιστο
ρίας τής Κρήτης. Αί ελλείψεις ουδόλως μειώνουν τά μεγάλα προτερή
ματα τής έκδόσεώς της, μεταξύ τών οποίων είναι ή συγκέντρωσις όλων 
τών έξ άλλων πηγών πληροφοριών, ή προσπάθεια συστηματικής επε
ξεργασίας τών επιγραφικών κειμένων—πλεϊστα τών οποίων άνέγνωσεν 
επί τόπου καί ή ιδία—, ή καλή βιβλιογραφία κλπ., προτερήματα ήδη 
γνωστά από δλας τάς δημοσιεύσεις της περί Κρήτης ή άλλων θεμάτων. 
Καί είμαι βέβαιος δτι ομιλώ έκ μέρους τής πλειοψηφίας εκείνων οί 
οποίοι ένδιαφέρονται διά τήν μελέτην τών επιγραφών έκφράζων τήν 
ευχήν ΐνα ό προσεχής τόμος τών Κρητικών Επιγραφών περιέχη γενι
κόν κατάλογον λέξεων' οϋτω ή αξία του θά είναι έτι μεγαλυτέρα. Νο
μίζω μάλιστα δτι παρόμοιος πίναξ δέον νά δημοσιευθή δι’ δλους τούς 
τόμους μετά τήν συμπλήρωσιν τής δλης εργασίας.

Μερικαί από τάς έπιγραφάς τάς δημοσιευομένας εις τον τόμον αυ
τόν προεκάλεσαν ιδιαιτέρας μελετάς, υπομνήματα καί αποκαταστάσεις. 
Μέ τήν ελπίδα δτι ή παράθεσίς των εδώ δεν θά θεωρηθή περιττή, 
καταγράφω τάς ακολούθους, στηριζόμενος εις τάς περί επιγραφικών 
εργασιών βιβλιογραφίας τοϋ J· καί d. Robert εις REG καί Μ. 
Ν. Tod εις JHS:

3li

Inscr. Cret. Ill, hi, 50 (σ. 71): A. Wilhelm, SB Ak.
Wien, Ph. Η. ΚΙ., 224/I, 1946,43 κ. εξ.
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hi, 51 (σ. 71): R. Robert, Heilenica;
III, 1946, σ. 116 άριθμ. 306. 

ιν 2 και3(σ. 81 κ. ε.ξ): Μ. Launey, REA, 
47. 1945. 33 χ· εξ.

ιν, g (σ- 95 κ. εξ.): R. C. Bosanquet, 
BSA, 4°. Ι939/Ι94° (δημοσιευθέν τό έχ. 
1943), σ. 69, 73 κ. εξ., μετά αγγλικής μετα- 
φράσεως. 'Ως κείμενον εχρησίμευσεν τό εις 
SGDI 5ο6ο, IGR I 1021, SIG3 685. 

ιν, 36 (σ. 119): A. Wilhelm, SB Ak, 
Wien, Ph. Η. Kl. 224/1, 1946, 43 κ. εξ. 

ιν, 39AB (σ. 125): G. Bjoerk, Eranos, 
46, 1948, σ. 74.

To ίδιον ίσως δέ και μεγαλυτερον ενδιαφέρον θά προκαλέση άναμ- 
φισβητήτως καί ή εκδοσις τοϋ τετάρτου τόμου τών Κρητικών Επι
γραφών, τοϋ περιέχοντος τάς έπιγραφάς τής Γορτΰνης.

Washington, D. C. FRANCIS W. SCHEHL

312 Βιβλιοκρισίαί

Σ η μ. Συντάξ. Ή βιβλιοκρισία αδτη, γραφεΐσα εΐδικώς διά τά «Κρ. Χρο
νικά» ΰπό τοϋ εκλεκτού μελετητοϋ τών επιγραφών τής Μαγνησίας, δημοσιεύεται 
ενταύθα έν καθυστεοήσει, κατά μετάφρασιν έκ τού αγγλικού χειρογράφου ύπό 
τού κ. Β. Λαούρδα (Dumbarton Oaks, Washington D. C.).
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