
ΕΠΙΤΥΜΒΙΟΝ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΠΟΛΥΡΡΗΝΕΙΑΣ

Τον Μάρτιον τού 1955 ό Γεώργιος Έμμ. Χαραλαμπιίκης καί δ 
Γεώργιος Άντ. Σχοινοπλοκάκης κάτοικοι Πολυρρηνείας (τοϋ σημερι
νού Πάνω Παλιόκαστρου Κισσάμου) καλλιεργοϋντες τά κτήματά των 
εις θέσιν «Λαγκος'> η «Πλαγάκι» η «'Αλώνι Μυλωνοστελιανοϋ» εΰρον 
την δημοσιευομένην κατωτέρω έπιτυμβίαν στήλην μετ’ αναγλύφου πα- 
ραστάσεως καί επιγράμματος. Την στήλην περισυνέλιξα εν μέσψ ποι
κίλων δυσχερείων τον ’Ιούνιον τοϋ 1956 καί κατέθεσα εις την αρχαιο
λογικήν Συλλογήν Χανίων.

'Ως διεπιστώθη, ή στήλη μετακινηθεΐσα εκ τοϋ βάθρου της εκειτο 
επί τοϋ τάφου. Οϋτος ήτο κτιστός εκ πελεκητών λευκών λίθων ορθο
γωνίων καί είχε μήκος 2.15 μ , πλάτος 0.70 μ. καί βάθος 1 μ., εκα 
λύπτετο δέ διά πλακών συνδεόμενων διά μολύβδου καί σιδήρου. Ό 
τάφος περιείχε δύο νεκρούς καί μικρόν άγγελον καταστραφέν υπό τών 
χωρικών

Ή επιτύμβια στήλη έχει ύψος 1.33 μ., πλάτος (κατά την βάσιν) 
53.5 καί πάχος 16 5. ’Έχει θραυσθή εις δύο μεγάλα τεμάχια, ελλείπουν 
δε (ορισμένα τμήματα έκ τών πλαγίων πλευρών. Εντός ορθογωνίου 
κοιλώματος βάθους 5 - 6 έκ. σχηματίζεται ανάγλυφος παράστασις (Πίν. 
Κ' εϊκ. 1).Γυναικεία μορφή, κεκσλυμμένη δι’ίματίου, κάθηται αριστερά 
επί θρόνου καί χαιρετά διά χειραψίας τον προ αυτής ίστάμενον άνδρα. 
Διά τής αριστερός χειρός σύρει τό ίμάτιον. Ύπ’ αυτό δγκοϋται ό κρω" 
βύλος. Τό ίμάτιον καλύπτει καί τούς βραχίονας, τούς μηρούς καί τό 
πλεΐστον τών κνηιιών. Ύπ’ αυτό ή γυνή φέρει πέπλον έζωσμένον ευ
θύς υπό τούς μαστούς καί πίπτοντα κατά γής με βαθείας πτυχάς. Ύπό 
τον πέπλον προβάλλουν οί άκροι πόδες. Ό άνήρ, ύψους 0.50 μ., στη
ρίζεται επί τοϋ δεξιοΰ ποδός καί φέρει βραχύν χιτώνα καταλείποντα 
γυμνά τά γόνατα, καί ίμάτιον, τοϋ οποίου τό κράσπεδον υποβαστάζει 
διά τοϋ αριστερού πήχεως. Έκ τοϋ ίμστίου προβάλλει ή άκρα χειρ. 
Έχει κόμην βοστρυχωτήν. Ή διατήρησις τοϋ άναγλύφ >υ είναι καλή, 
άλλ’ έχει άποκρουσθή μέγα μέρος τοϋ προσώπου τοϋ άνδρός καί ή αρι
στερά γνάθος καί ό αριστερός πήχυς μετά τής αριστερός άκρας χειρός

’) Τά ώς άνω στοιχεία λαμβάνονται έκ λίαν εύσυνειδήιου έκθ-έσεως τοϋ 
υπομοιράρχου Ευστρατίου Σαβιολάκη καί έκ πληροφοριών τών εύρόντων, διό
τι, λόγφ πτώσεως μεγάλων όγκων χώματος ό τάφος δέν ήτο πλέον ορατής κφ- 
τά τήν μετάβασίν μου εις Πολυρρήνειαγ.
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238 Στυλιανού Αλεξίου

τής γυναικός. Τό ανάγλυφον είναι ισχυρώς έξεργον, τελείως δέ ελεύθε
ροι αί δεξιαί οίκραι χεΐρες.

Ή στήλη σχηματίζει κάτω μέν ταινίαν καί κυμάτιον, άνω δέ ται
νίαν (σώζουσαν ίχνη ερυθρού χρώματος), κυμάτιον, καί μέγα άνθέμιον, 
προ τού οποίου σχηματίζεται έτερον μικρόν άνθεμιον καί εκατέρωθεν 
τούτου, μέ διάτρητον τεχνικήν, βλαστόσπειραι ελλιπείς καί φύλλυ ά- 
κάνθης. Προσφύσεις βλαστοσπειρών σώζονται καί παρά την κορυφήν 
τυΰ μεγάλου ανθεμίου. Μικρά ακρωτήρια σχηματίζονται εκατέρωθεν 
καί εις τό μέσον τής έπιστέψεως.

'Η στήλη, κατά την παράστασιν καί την διακοσμητικήν έπίστεψιν, 
ανήκει εις γνωστόν αττικόν τύπον. Τό πλησιέστερον εξ ’Αττικής πα
ράλληλον, δπερ ευρον, είναι ή στήλη τής Μενεκρατείας * *. Τό άνάγλυ- 
φόν μας χαρακτηρίζεται από ξηρότητα τινά, ή οποία ύποδηλοϊ, ως νο
μίζω, τό Β' ήμισυ τού Β' π. X. αίώνος ή τάς άρχάς τού Α'. ’Ανάλογα 
δείγματα επιτύμβιων έ'χομεν έν Κρήτη καί κατά τον Α' μ. X. αιώνα*.

"Ανωθεν τής κόρης είναι χαραγμένον τό όνομα ΤΥΡΟΣ ΣΩΣΑΜΕΝΩ, 

άνωθεν δέ τοϋ άνδρός ΣΩΣΑΜΕΝΟΣ ΘΟΙΝΩ. Πιθανώτατα ό πατήρ έ- 
τάφη έν τφ αύτφ τάφφ, ειδομεν δέ οτι ούτος περιείχε δύο νεκρούς. Ό 
τύπος Τνρώς ή έχράφη κατά τό Ήώς, ή έκ παραδρομής τοϋ χαράκτου 
προσθέσαντος τό Σ εκ τής επομένης λέξεως τοϋ πατρωνύμου, ή πιθα- 
νώτερον πρέπει νά νοηθή ως γενική (Τνρώς - Τυροϋς ένν. τάφος).

Ύπό τήν παράστασιν επί επιφάνειας 16.5 X 47 5, υπάρχει τό κα 
τωτέρω ελεγειακόν επίγραμμα (Πίν. ΚΑ' είκ. 2) κεχαραγμένον διά χα
ρακτήρων μετρίως επιμελών, ύψους καί πλάτους περίπου 1 εκ-

’Επειδή δέν διατίθενται κατάλληλα τυπογραφικά στοιχεία, παρέχω σύντο
μον περιγραφήν των μάλλον χαρακτηριστικών γραμμάτων. Τό Α έχει τήν όρι- 
ζοντίαν κεραίαν τεθλασμένην, τό Θ εχει τήν κεραίαν μή έφαπτομένην τοϋ κύ
κλου, τό Μ εχει τάς πλαγίας κεραίας λοξάς, τό Π τήν δεξιάν κεραίαν ελαφρώς 
βραχυτέραν, τό Σ τήν άνω καί κάτω κεραίαν οριζόντιας, τό Τ εχει καί δεύτε
ρον όριζοντίαν κεραίαν παρά τήν βάσιν, όμοιάζον οΰτω πρός τό Ζ, τοΰ Φ ή 
κάθετος κεραία εξέχει ισχυρώς, τό Ω εχει δύο πλαγίας κεραίας ελαφρώς λοξάς. 
Μικροί άκρεμόνες. Λίαν ανάλογα τά γράμματα επιγραφής έκ Χερσονήσου, I. 
C., I, σελ. 35, 4, χρονολογούμενης κατά τό β' ήμισυ τοϋ Β' π. X. αίώνος. Τήν 
αΰιήν χρονολογίαν προτείνω καί διά τήν παρούσαν επιγραφήν.

Κατά τήν μεταγραφήν ημών τό επίγραμμα έχει ώς εξής :
Κείρατο μλν πλοκάμους ’ Αρετά . . . ε, πάσα δϊ Κρήτα

3) Reinach, Repertoire des reliefs, 1912, II, σελ. 41,2. Δυστυχώς ελ
λείψει βοηθημάτων δέν δύναμαι νά έπεκταθώ ώς πρός τό ανάγλυφον. Όμοίαν 
έπίστεψιν άκανθών, άνθεμίων καί σπειρών έχει καί έτέρα επιτύμβια στήλη έκ 
Πολυρρηνείας Γ' ή Β' π. X. αίώνος, Guarducci, I. C., II, σελ. 262, 17.

*) Αύτ., σελ. 273, 8, όπου μορφή έπί θρόνου σύρουσα τήν καλύπτραν.
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δύρατ' δϊζυρφ πένύλεϊ τειρομένα, 
άνίκα τάν πανάριοτον δ βάοκανος άοπααεν °Α)ας 

'Γύρω Σο>σαμενώ κλεινοτάτω ϋύγατρα.
5 ΟΙχτρά δε κωκύοιοα φίλον τέκος ά βαρύηοτμος

ΓΙεΐσις δυστάνοις χεροι κητεκτέριοεν' 
ου γάρ ετ' εν ζωοΐς, <^.ο^ζ> 1[μ’] οιμ' αΐ, ούκέιι τοίαν 

κάλλει καί τιιννια δέρξεται άελιος.

Δύσκολος είναι ή συμπλήρωσις τοΰ κενοΰ τοϋ πραότου στίχου, όφει- 
λομένου εις βλάβην τοΰ λίθου, εκ τής οποίας, υπολογίζω δτι έφδάρη· 
σαν τρία γράμματα. Ή συμπληρωσις διά σχετλιαστικών επιφωνημά
των θά ήτο πιθανή, αλλά δυσχεραίνεται εκ τής παρουσίας καί άλλων 
άν ιλόγων εις τον προτελευταΐον στίχον. Κατάληξις ρήματος (γ' ενικόν 
αορίστου) δεν δόναται πάντως νά είναι τό ύπάρχον ε, άφυΰ εχομεν τά 
ρήματα κείρατο διά τήν ’Αρετήν καί δύρατ ο διά την Κρήτην.

Ή δεύτερα δυσκολία εΰρίσκεται εις τον έβδομον στίχον. Ή άνά- 
γνωσις :

ου γάρ ετ’ εν ζωοΐσιν, οϊμαι, ονκέτι τοίαν 

παρέχει στίχον μετρικώς έσφαλμένον, διότι οΰτω ό τρίτος ποΰς καθί
σταται τροχαίος, αντί δακτύλου ή σπονδείου. Βεβαίως τοιαΰτα λάθη 
απαντούν εις επιγράμματα. Οΰτω τροχαίος είναι ό τέταρτος ποΰς εις 
επίγραμμα δημοσιευθέν υπό τοΰ Peek4.

Επειδή όμως καί τό ελλείπον γράμμα μετά τό ζωοΐσι, τοΰ οποίου 
μία κεραία είναι ορατή, φαίνεται δτι είναι Μ και δχι Ν, θεωρώ πι- 
θανωτέραν τήν παρασχεθείσαν άνάγνωσιν :

ον γάρ ετ ίν ζωοΐς, οιμ’ οϊμ’ αΐ, ούηοτε τοίαν.

'Υποθέτω δηλαδή δτι ό χαράκτης παρέλειψε τό ο τοϋ πρώτου οϊμοι. 
παραπλανηθείς έκ ιοΰ προηγουμένου καί επομένου όμοιου διφθόγγου 
οι. Ό διπλός τόπος οιμ' οϊμοι ή οΐμοιμοϊ είναι γνωστός6 *.

Τό σχετλιαστικόν επιφώνημα είναι σόνηθες εις τά επιτύμβια επι
γράμματα. Άσυνηθης είναι μόνον ό άπλοϋς τόπος τοϋ αΓ αντί αϊαϊ, 
δπερ είναι στινηθέστατον*. Όμαλώτερος θά ήτο ό στίχος ως εξής: 

οϋ γάρ ετ' εν εν ζωοΐς, οιμ’ οϊμοι, ονκέτι τοίαν.

Ή γραφή δμως αυτή προϋποθέτει καί έτερον σφάλμα τοϋ χαράκτου,

*) Α. Μ., 1931, αελ. 118, 2 :
Και γαρ εγώ ποτ' εην, δπερ εί α ϋ, άλλ1 υπό Λή&ην 

Πβ. καί κακούς στίχους εις τό ύπ5 άριθ. 1 επίγραμμα, αύτόθι.
5) Βλ. Lidell - Scott, οϊμοι, ένθα καί περί τής έκθλίψειος τοϋ οι.
β) Πβ. Παλ. ΆνΟολ., VII, 468, 476, 488, 491, 560, 569, 574, 578, 602, 

662, 730. Κυρίως ταΰτα απαντούν έν αρχή τοϋ στίχου, άλλα πβ. καί ίώ εν μ|"
σφ στίχιρ, VII, 491, 745.
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δτι έγραψεν ΟΙΜΑΙ αντί ΟΙΜΟΙ. ’Έτι περισσότερον άπομακρυνόμεθα 
τής επιγραφής, αν άποκαταστήσωμεν τον διπλούν τύπον αΐαΐ ώς εξής : 

ον γάρ ετ’ εν ζωοΐς [[ιμ]] οΐμ’ αί<^αΐ^>, ονκέτι τοίαν.

'Η εικών τής ’Αρετής κειρομένης τούς πλοκάμους διά τον θάνα
τον ενάρετου άπαντα και εις Παλ. Άνθολ. VII, 145 :

Άρετά κειραμένα πλοκάμους.

Πβ. επίσης VII, 593 :
Κείραντο πλοκάμους Μούσα, Θέμις, Παφίη.

Καί άλλοι κοινοί τόποι τής ελληνιστικής ελεγειακής ποιήσεως απαν
τούν εις τό επίγραμμά μας, ως ή εικών τού άρπακτοϋ καί βασκάνου 
"^δου \ Καί ή ιδέα τής Κρήτης όδυρομένης έπί τή κόρη έχει παράλ
ληλα 8.

Πεΐσις είναι ή μήτηρ τής κόρης, ή ιδιότης δέ αυτής δηλοΰται διά 
τής εκφράσεως φίλον τέκος.,.κατεκτέρισεν, ακριβώς ως εις Παλ. Άν
θολ., VII, 644: έΰρήνησε τον ώκύμορον Κλεαρίστη | παΐδα, ενώ συ- 
νηθέστερον δ προσδιορισμός μάτηρ συνοδεύει είς τά επιγράμματα τό 
κύριον όνομα9.

Τά παρεχόμενα υπό τού επιγράμματος καί τής άνωθεν επιγραφής 
κύρια ονόματα, Τνρώ, Θοϊνος, Πεΐσις (πιθανώς ταυτόσημον προς τό 
Πειθώ), εύρηνται έν τφ Worterbuch der Griechischen Eigenna- 
men, τού Pape - Benseler. Σύνηθες έν Κρήτη φαίνεται καί τό Σω- 
σαμενός 10 *.

'Ότι ή ενάρετος καί ωραία Τυρώ άνήκεν εις εύγενή οικογένειαν 
βεβαιοΰται εκ τού άποδιδομένου εις τόν πατέρα της χαρακτηρισμού 
κλεινόιαχος

Έκ Πολυρρηνείας έχομεν καί άλλα επιγράμματα 12.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

’) Πβ. Παλ. Άνθολ., VII, 13, 80, 308, 712.
s) I. C. III, σελ. 120, Ιξ , 37, κατά εικασίαν τού Peek, πβ. προσφάτως 

Zeitschrift der Martin Luther Universitaet Halle - Wittenberg, 4,1954 - 5, 
σελ. 223 :

Κρήτη, σ’ άγχόπασον, μήτερ εμή, στοναχών, 
όπου δμως πρέπει νά παρατηρητή δτι τό σ’ άγχόπασον δέν έχει όρθώς, διότι 
ή αυτοπαθής αντωνυμία είναι σε αυτήν. Καί τό κοπάζω άλλως είναι άμετάβα- 
τον. Μήπως Κρήτη, αάγ κόπασαν...;

9) Πβ. Παλ. Άνθολ., VII, 482 : Νιχασ'ς μάτηρ, 486 : Κλεινά μάτηρ.
,0) I. C., I, σελ. 41 (VII, 21).
“) Πβ. Παλ. Άνθολ. VII, 307 : κλεινού γένους.
13) I. Ο.,'.ΙΙ, XXIII, 20, 21, 22. "Αναλογίαν πρός τό επίγραμμα ημών πα

ρουσιάζει τό 20, στ. 6:
άμβτράτφ πένϋεϊ τειρομένα.
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