
ΠΙΝ. Ζ'

Εΐκ. 1.—θραύσμα Νομοθετικές επιγραφής Γόρτμνος (Άριθ. Α1).

Εΐκ. 2.—’Αναθηματική Ιπιγραφή Βρώτου (Άριθ. Α2).
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ΠΙΝ. Η'

Είκ. 1.—· ’Αρχιτεκτονική Ιπιγραφή Τραίνου (Άριθ. A3).

Είκ. 2. — θραύσμα στήλης (Άριθ. Α4). Είκ. 3. — θραύσμα στήλης (Άριθ. Α5).
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ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΚ ΚΡΗΤΗΣ* I
Α) ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΚ ΓΟΡΤΥΝΟΣ

1. ΠΙΝΑΕ Ζ', 1

θραύσμα έπιγραφής έπί πώρινου όγκολίθου, σωζ. ύψους 0.14 μ., 
σωζ. πλάτους 0.32 μ. καί σωζ. πάχους 0.25μ., λαξευθέντος άκανονίστως 
πανταχόθεν Γνα χρησιμεύσω άνετώτερον ώς δομικόν υλικόν. Ό λίθος 
ύπέστη ιήν έπίδρασιν έντονου πυρός, καταστάς ώς έκ τούτου λίαν εύ
θρυπτος. Κατά την άποτοίχισιν άπεσπάσθησαν τεμάχια της ένεπιγρά- 
φου όψεως, συγκολληθέντα βραδύτερον είς τά έργαστήρια τοϋ Μου
σείου.

Εύρέθη κατά Νοέμβριον 1960 υπό τοΰ γράφοντος έντετοιχισμένον 
είς τήν οίκίαν της κ. Άδριάνας Μιχ. Γκιαουράκη, είς τό χωρίον Μη- 
τρόπολις, άποτοιχισθέν δέ μετεφέρθη είς 'Ηράκλειον καί άπετέθη είς 
τήν Επιγραφικήν Συλλογήν τοΰ Μουσείου (εύρετ. 289).

4 στίχοι βουστροφηδόν.
'Ύψος γραμμ. 0.02 - 0.025 μ.
480 - 460 π. X.

[Τοι dh τάν ειαιρηι- 
αν δικάσσται κ’δς κα τον ενεκ·] 
νρον δι[κάδηι, αϊ ανταμέριν δ- 
ικάκοαι η ίς τάν α]υριον απατ
όν ημην. vac. Α\ ------------  18 - 1δ]
[--------------------- 14 -1β τ]ρ[α . .] ονς

Σώζονται μέρη 4 στίχων βουστροφηδόν, ήτοι ή άρχή των δύο στί
χων καί τό τέλος των λοιπών, διατηρουμένου τοΰ δεξιοΰ περιθωρίου 
τής έπιγραφής.

Τό θραΰσμα τοΰτο άνήκει είς τήν όμάδα * τών Νομοθετικών Επι
γραφών τής Γόρτυνος, τήν έντετοιχισμένην είς τήν όπισθίαν πλευράν 
(murus septemtrionalis) τοΰ ’Ωδείου, Ινθα ό λεγόμενος Δεύτερος Κώ. 
διξ τής Γόρτυνος8 χρονολογούμενος κατά τό 480 · 460 π.,Χ., συμφώ-

*) Ευχαριστώ τόν “Εφορον κ. Ν. Πλάτωνα διά τήν άδειαν δημοσιεύσεως.
*) IC IV, 41 - 47.
“) Βλ. R. F. W i 1 le 11 s, Aristocratic Society in Ancient Crete, Lon

don 1955, o. 4 ίξ.

1.

»—► 3.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:52:57 EEST - 54.161.213.156



458 Κωστή Δαβάρα

νως πρός τήν χρονολόγησιν τής Guarducci4, κοινώς παραδεδεγμένων* *.
Ή έπιγραφή συνεπληρώθη κατά τήν IC IV, 42, Β II - 14", ή ό

ποια περιέχει απόσπασμα εκτεταμένου Νόμου 1 σχετικού πρδς τήν ά- 
στικήν δικονομίαν καί ιδιαιτέρως πρδς τάς προθεσμίας διεξαγωγής της 
δίκης. Οί στίχοι 11 - 14, τούς όποιους φαίνεται έπαναλαμβάνουσα Ιν 
άποσπάσματι ή παρούσα Ιπιγραφή, άναφέρονται είς τάς δποθέσεις τάς 
σχετικάς πρός τάς έταιρείας8 και τά Ινέχυρα, θεωρουμένας ώς κατεπει- 
γουσας* όρίζουν δέ δτι πρέπει νά άπονέμηται δικαιοσύνη αυθημερόν 
ή τήν έπομένην, όπότε δέν έπιβάλλονται κυρώσεις (απηιον ήμη>·) είς 
τούς δικαστάς, συνήθεις είς περιπτώσεις κατά τάς όποιας ούτοι ήθελον 
άρνηθή ή άμελήσει νά έκπληρώσουν τό καθήκον των.

2. ΠΙΝΑΞ Ζ·, 2

Επιγραφή άναθηματική έπί πώρινου κυβολίθου, ύψους 0.295 μ., 
πλάτους 0.39 μ. καί πάχους 0.19 μ. Ή ένεπίγραφος δψις φέρει άνά- 
γλυφον πλαίσιον πλάτους 0.042 μ., προεξέχον κατά 0.02 μ., άποκε- 
κρουμένον κάτω άριστερά καί είς πολλά σημεία τών έξωτερικών ά- 
κμών. Αί λοιπαί όψεις παρέμειναν άλάξευτοι. Ή δπισθία δψις στενοϋ- 
ται, έχουσα πλάτος 0.34 μ. Οί δύο πρώτοι στίχοι εύρίσκονται μεταξύ 
έπιπολαίων κατευθυντηρίων γραμμών.

Εδρέθη 10 είς τήν άνατολικήν κλιτύν τής άκροπόλεως τής Γόρτυνος, 
είς τόν άγρόν τοϋ κ. Άντ. Σπ. Γαβαλετάκη κατά τήν θέσιν Βορεινός 
Χάρακας, δπό τοΰ δραστήριου φύλακος ’Αρχαιοτήτων Ευστρ. Γαβα
λετάκη καί μετεφέρθη δπό τοΰ γράφοντος είς Ηράκλειον, άποτεθεΐσα 
είς τήν Επιγραφικήν Συλλογήν τοϋ Μουσείου (εδρετ. 303).

*) IC IV, ο. 40, 126, 149 καί RF XVI N.S. (1938) ο. 268.
*) Βλ. R. F. Willetts, ώ. δ., σ. 4, 6ποα. 6.
*) Τό παρόν θραύσμα ασφαλώς δέν αποτελεί μέρος ταύτης.
’) Βλ. καί Inscr. Jur. Gr. I, σ. 399 ές., n XIX Β (πρβ. 490 έ'.). Σκιάς, 

Έφημ. Άρχ. 1890, σ. 186 έξ.
*) ’Αντιστοίχους πρός τάς άθηναικάς φρατρίας.
*) Βλ. R. F. W i 11 e 11 S, ώ. S.. σ. 219.

4 στίχοι.
"Γψος γραμμ. 0.024 (τό 0) - 0.04 (τό Β). 
Α' αί. π. X.

1. Βρώτος Θιο- καί έν μεταγραφή 
δώρω Κωρή -

1. Βρυϋτος Θεό
δωρόν Κουρη- 

3. οι άράν καί 
χαριστείαν.

3, οι άράν καί 
χαριστήιαν.
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Έπιγραφαί έκ Κρήτης ϊ 459

Τό δνομα Βροΰιοι, δεν παραδίδεται άλλοθεν είς Κρήτην".
ΐδ δνομα Θεόδωρος καί διά τάς μή χριστιανικάς έπιγραφάς είναι 

άρκετά συχνδν εν Κρήτη, είς τδν κοινόν τύπον12 άλλα καί διαλεκτικές: 
Θιοδώρω18 καί Θεοδώρω'* κατά γενικήν, Θιό[δωρος] 18 κατ’ ονομα
στικήν.

Ή λατρεία τών Κουρήτων είναι διαδεδομένη είς Κρήτην “, ή οποία 
καλείται χαρακτηριστικές καί Κουρήτις ", είς δέ τούτων, δ Κρής, είναι 
<5 επώνυμος τής νήσου ls. Οί Κουρήτες φέρονται ώς γηγενείς 19 ένταϋθα 
καί ώς κτίσται20 πολλών κρητικών πόλεων ώς τής Κνωσού, Ίτάνου 
κ. ά. Ιδιαιτέρως φαίνονται λατρευόμενοι ώς είκός, είς τήν περιοχήν 
τής “Ιδης21 καί κυρίως, ώς μαρτυρεί ή πληθύς των έπιγραφών22, είς 
τά προς τήν Γόρτυνα δψώματα, ώς προστάται των ποιμνίων 2S. Ή πα
ρούσα έπιγραφή, άνάθημα άσφαλώς κτηνοτρόφου τινός ή ποιμένος, 
είναι ή τρίτη εύρεθεΐσα είς τήν περιοχήν ταύτην- οΰτω δικαιούται ή 
Guarducci γράφουσα26: «Videntur igitur Curetes armentorum 
custodes in hac regione Idae monti subiecta cultura non me- 
diocrem obtinuisse».

cO κρητικός τύπος τής λέξεως είναι Κωρψες™ καί οΰτω άπαντα-

10) Πρώτη μνεία δπό Ν. Πλάτωνος είς Κρητ. Χρον. 1958, σ. 480.
") Πρβ. 1C III, IV, 45, D δπου Βρωζως (κατά γενικήν;).
'») IC I, V, 17, 2/ΧΧ, 57. IC II, XI, 3, 19/ΧΙ3Ι, 1G, 2/ΧΧΧΙΙΙ, I, 12/7,

Β 5.
·8) IC I, 21, 10.
") IC I, VII, 7, 3.
,s) IC I, 21, 10, 15 έξ.
,β) Έπιγραφικαί μαρτυρίαι από του Β' αί. π. X. μέχρι του Γ' αί. μ. X.: 1C

I, XVI, 5, 60, 76/XXV, 3, 2, έξ. 1C III, III, 3, Β 14 Ιξ./ΙΙΙ, 5, 14. IC IV, 
174, 60, 76 καί κυρίως ό περίφημος "Γμνος τοΰ Διάς έν Παλαικάατρψ, IC III,
II, 2, 9.

") Plin. nat hist. 4, 12, 58. Solin. II, 3. Βλ. καί Ovid. Met. 8, 153. 
ls) Στεφ. Βυζ. Κρήτη. Plin. ώ. α.
>9) Στράβ. 472, 19.
ao) Εΰσέβ. Ίερων., Χρον. 22, 26, 42 (έκδ. Helm). Βλ. Roscher, Myth. L,ex, 

1602.
al) Σημειωτέον δτι διά μυθοκρασίας ταυτίζονται πρός τούς Ίδαίους Δακτύ

λους. Βλ. Roscher, ώ. ά., 1618.
2t) IC I, XXXI, 7, 2 καί 8, 3.
ss) Έν μέρει οί Κουρήτες είχον χαρακτήρα δαίμονος των δρέων. Βλ. Roscher, 

ώ. ά., 1594.
31) Βλ. Διόδ. V, 65. Στράβ. X, 480. Verg. Georg. IV, 65, 150. lustin. 

44, 41.
25) IC I, ο. 285.
ae) Roscher, ώ. δ., 1587.
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460 Κωσχή Δαβαρα

ται είς τό σύνβλον των έπιγραφών, πλήν τού 'Ύμνου τού Διός1β.
Συνήθης τύπος είς παρόμοιας άναθηματικάς επιγραφάς είναι: ευχήν 

(ή εύχαν) και χαρισζήιον31 (ή χαριοιήον, ή χαριοτεΐον, άπαξ χαρι. 
οιήιαν)™, σπανιώτερον δέ, άντί του πρώτου ή τοϋ δευτέρου, άρά>’29.

3. ΠΙΝΑΞ Η', 1

’Επιστυλίου ίωνικοΰ τμήμα ένεπίγραφον έξ υποφαίου μαρμάρου, 
ΰψους 0.51 μ., πλάτους 0.92 μ. καί πάχους 0.38 μ., άποκεκρουμένον 
τά προεξέχοντα μέρη ίνα χρησιμεύση άνετώτερον ώς δομικόν υλικόν.

Εδρέθη κατά Νοέμβριον 1960 δπδ τοϋ Γ. Αουπάκη είς τό χω- 
ρίον Μητρόπολις κατά τήν διάνοιξιν θεμελίων οικίας του καί άπετέθη 
είς τήν ’Αρχαιολογικήν Συλλογήν Γόρτυνος. Ή ’Αρχαιολογική Υπη
ρεσία προέβη έν συνεχεία αότόθι διά τοΟ γράφοντος είς δοκιμαστικήν 
άνασκαφήν κατά τήν όποιαν άπεκαλύφθη μέρος λαμπροΟ πολυχρώμου 
ψηφιδωτού δαπέδου. Ή έπιγραφή ήτο έντετοιχισμένη, κατά τήν δια- 
βεβαίωσιν τού εδρόντος, είς τόν προς Δ. όρίζοντα τό δάπεδον τοίχον.

3 στίχοι.
'Ύψος γραμμ. α' στ. 0.06 μ., λοιπών 0.04 μ.
97 - 117 μ. X.

1. ['Υπέρ αντοκρά]τορος Νέρανα Τραϊαν[ον Σεβαστού
Γερμανικού,] ίεροίς Σννκλήτον και Δήμον Ρω[μαίων---- ]

3. [— — ]ν εκ των Ιδίων κατεοκενασεν [.............. ]

2. Παρατηρητέον δτι είς τήν λέξιν Δήμον συνέπεσεν ή δεξιά κε
ραία τού Η καί ή άριστερά τού Μ.

3. Τό Τ τής λέξεως τών παραλειφθέν άρχικώς προσετέθη έκ των 
δστέρων. 'Ύψος 0.015 μ.

Άρκεταί έπιγραφαί τής Γόρτυνος μνημονεύουν εύθέως80 τόν Τραϊα
νόν. Είς μίαν έξ αδτών 8|, λατινικήν, τού 100 μ. X., άναφέρεται ό αύτο- 
κράτωρ ώς έπισκευάσας τό Ώδεϊον τής πόλεως, ruina conlapsura. Διά 
τής παρούσης έπιγραφής άποκαλύπτεται ή ϋπαρξις είς Γόρτυνα ένδς 
δευτέρου οικοδομήματος τής έποχής τοϋ Τραϊανού, μνημειώδους, έάν

*') Άνχιοχοιχία το3 ·ηιος πρός ιό άχχικάν -ειος, βλ. Buck, Greek Dialects, 
1910, σ. 119.

*·) IC IV, 238.
·9) IC I, XXV, 3, 2 καί XXXI, 7, 2.
80) IC IV, 278/331/437;/438. Ώς συγγενή δλλου αύτοκράχορος: IC IV, 274 

275/332.
8‘) IC VI, 311.
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Έπιγραφαί έκ Κρήτης I 461

κρίνωμεν έκ των διαστάσεων τοΰ έπιστυλίου καί γειτονικού, ίσως, 
πρός τό ψηφιδωτόν.

4. ΠΙΝΑΞ Η", 2

θραύσμα στήλης ένεπιγράφου έκ μαρμάρου, σωζ. ΰψους 0.13 μ., 
σωζ. πλάτους 0 09 μ. κα'ι πάχους 0.024 μ. Άποκεκρουμένον παντα- 
χόθεν.

Ευρέθη 6πδ τοΰ γράφοντος κατά την ως άνω άνασκαφήν τοΰ ψηφι- 
δωτοΰ, σχεδόν τελείως έπιφανειακώς καί είς νεωτερικόν στρώμα. Ά* 
πετέθη είς την Επιγραφικήν Συλλογήν τοΰ Μουσείου Ηρακλείου (εύ" 
ρετ. 290).

5 στίχοι
'Ύψος γραμμ. 0.013 μ. (τό Ο) - 0.024 μ. (τό Ρ).
Γ' ή Δ' αί. μ. X.

!· I............... ] ταν [................]

I........ ]το δη[.............]
1..... 1 αητν........ ]
[........ ] ριαν [α-------- ]

5· [...............I""........... 1

5. ΠΙΝΑΞ Η', 3

Θραΰσμα στήλης ένεπιγράφου έκ πώρου, σωζ. ΰψους 0.25 μ., σωζ. 
πλάτους 0.20 μ. καί σωζ. πάχους 0.10 μ. Άποκεκρουμένον πανταχόθεν.

Εόρέθη μετά τής άνωτέρω έπιγραφής καί άπετέθη όμοΰ (εύρετ. 
291).

8 στίχοι
'Ύψος γραμμ. 0.013 μ. (τό Ο) ■ 0.035 μ. (τό Φ).
Γ' αί. μ. X. περίπου.

!· [......................1 Ζ" 1........................ 1
ου ------ j

[---■-άγ]ροΰ πε δ\ - - ------- -]
[- — τ] όν αδελφόν

5. [-----] εκ . . . ι δος γα[........... ]
|---α]ύτωκαΙ [------------- ---]
[............ τ] t α καί [χ.................. ]

[■ α α
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162 Kami) Λαβάρα

B) ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΞ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

1. ΙΙΙΝΑΞ θ', 1

Στήλη” έπιτύμβιος έκ πώρου, ύψους 0.65 μ., πλάτους 0.37 μ. καί 
πάχους 0.175 μ., άπολήγουσα εις υψηλόν αέτωμα μετ’ ακρωτηρίων, 
βχϊνον έπί στενοΰ εγχαράκτου διαζώματος, πλαισιουμένη δέ κάτω υπό 
ταινίας πλάτους 0.07 μ., έξεχούσης κατά 0.08 μ. Άποκεκρουμένη κα
τά τάς άκμάς.

Εόρέθη είς Πραισόν, εις τάν αγρόν τοΰ κ. Κ. Κυριακάκη κατά την 
θέσιν ΓΙασκάληδες καί άπετέθη το 1960 υπό τοΰ άρχαιοφίλου κ. Έμμ. 
Φυγετάκη είς τήν ’Επιγραφικήν Συλλογήν τοΰ Μουσείου 'Ηρακλείου 
(εύρετ. 292).

2 στίχοι.
'Ύψος γραμμ. 0.02 μ. (τό Ο) - 0 038 (τό Ρ).
Γ αί. π. X.

1. Σωκράτης 
Κορίνϋιος

Τό όνομα Σωκράτης δεν είναι σπάνιον είς τάς κρητικάς έπιγρα· 
φάς ".

Ό πρώτος έν Κρήτη Κορίνθιος μαρτυρεΐται ένταΰθα.

2. Π1ΝΑΞ θ', 2

Στήλη έπιτύμβιος έκ πώρου, μεγ. ύψους 0.485 μ., μεγ. πλάτους
0.305 μ., πάχους άνω 0.055 μ. καί κάτω 0.075 μ. Κατά τό μέσον άνω 
φέρει μικρόν τριγωνικόν άέτωμα, κατά δέ τάς γωνίας χονδροειδή ύψη- 
λά άκρωτήρια έκ των όποιων άπεκρούσθη τό άριστερόν. Τό κατώτατον 
μέρος των πλευρών προεκτείνεται δι* άτέχνων καμπύλών ίκανώς άπο- 
κεκρουμένων, κυρίως δεξιά. Ή στήλη άπολήγει κάτω είς πλατύ έμβο- 
λον. Ή έπιγραφή έντός έγχαράκτου πλαισίου, τομής τριγωνικής καί 
βάθους 0.004 μ. Παρομοία γραμμή μεταξύ τής κάτω πλευράς τοΰ πλαι
σίου καί τοΰ έμβόλου. Οί στίχοι μεταξύ έπιπολαίων καί όχι αύστηρώς 
παραλλήλων γραμμών.

Ευρέθη είς Μαρωνιάν Σητείας, είς τόν άγρόν τοΰ κ. Ίω. Ν. Παπα- 
δάκη κατά τήν θέσιν Πλακάκια καί άπετέθη δπό τοΰ Έμμ. Φυγε- * **)

Μ) Πρώτη μνεία δπό Ν. Πλάτωνος, Κρητ. Χρον. 1959, σ. 390.
**) 1C II, III. 32, 2/ΧΧΙΙΙ, 7, Β 3. (Σωκράιενς έπί ένσφραγίατου λαβής 

άμφορέως, IC III, VI, 30).
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τάκη εις τήν Επιγραφικήν Συλλογήν του Μουσείου Ηρακλείου (Εύ· 
ρετ. 294).

4 στίχοι.
'Ύψος γραμμ. 0.017 μ. (τδ Σ) - 0.029 (τό Φ).
Α' αί. π. X. περίπου.

1. 'Αμάραντη και 
Φανατείνη \Μα- 

3. ξίμη rfj αδελφή 
μνήμης χάριν. 

φύλλον κισσού, κτένιον, κάτοπτρον.

ϊδ δνομα 'ΑμάραντηΒ4 άμάρτυρον έν Κρήτη.
ϊδ δνομα Φανατείνη, πλήν τής αύτοκρατείρας9Λ, απαντάται άπαξ 

διά κοινήν θνητήν
“Απαξ μόνον μαρτυρείται τδ δνομα [Μα]ξίμα".
ΈπΙ των κρητικών έ.τιτυμβίων στηλών συνήθη τά παρόμοια εγχά

ρακτα κτερίσματα89 ώς κτένιον89, κάτοπτρον40, κάλαθος41, μικρόν άγ- 
γεΐον4ί, δακρυδόχαι4Ι, πέλεκυς44 καί διάφορα αγροτικά έργαλεΐα45, 
κλείς46, λύρα (;)41 κ. ά., ώς διακοσμητικά δέ συχνότατα άπαντώνται 
κλάδοι καί φύλλα κισσού.

Γ) ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΚ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

I. ΙΙΙΝΑΞ I', 1

Βωμίσκος επιτύμβιος εκ κυανοφαίου μαρμάρου, μετ’ άβακίσκου καί

8‘) Πρβ. 'Αμάραντος IC I, XVIII, 77, 1.
·5) IC I, VII, 10, b Β 4.
>*) IC I, XVIII, 160, 1.
*') IC I, XVIII, 140.
”) Είναι τοδ συρμού εις Λύιτον καί ’Αρκάδες, όπόθεν προέρχεται τό αΰνολον 

σχεδόν των παρομοίων σχεδιασμάτων. Ή παρούσα επιγραφή μετά τής IC III, IX, 
3 είναι αί μόναι έξ Άνατολ. Κρήτης.

") IC, I, V, 15/47/48/VI, 3/XVIII, 65/66/99. IC III, IX, 3.
40) IC I, V, 15/29/47/48/VI, 3/ XVIII, 65/66. IC III, IX, 3.
41) IC I, V, 13 Β (;), 15/39/47/48/VI, 3/XVIII, 66/77 (;),/88/99.
4ί) IC I, IV, 16.
4«) IC III, IX, 3.
44) IC II, XXIX, 5.
“) IC I, V, 13/51.
4β) IC I, VI, 98.
«) IC I, VI, 99.
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464 ΙΓωστή Δαβάρα

στροφον έννοιαν, άποκεκρουμένη τήν κάτω δεξιάν γωνίαν. Ή δπισθία 
δψις αλάξευτος. Όλ. ΰψος 0.48 μ. Διαστάσεις τοΰ πεσσίσκου: 0.27Χ 
0.195X0.19 μ. Μέγ. διαστάσεις έπικράνου : 0.096X0.25X0.235 μ. 
Μέγ. διαστάσεις βάσεως: 0.10X0.25X0.225 μ.

Εύρέθη εις Λύττον, είς τάν άγρόν τοΰ κ. Ν. ΙΙαπαδογιωργάκη, βο- 
ρείως της έκκλησίας τοΰ Τιμίου Σταυροΰ. Άπετέθη είς την Έπιγρα' 
φικήν Συλλογήν τοΰ Μουσείου Ηρακλείου (εύρετ. 281).

1. Τδ τελικόν Α μικρότερον (Οψος 0.012 μ.), λόγψ έλλείψεως χώ
ρου.

Μία μόνον Ενφράντα άνευρίσκεται είσέτι είς τάς κρητικάς έπι- 
γραφάς4S.

Τό δνομα Ύγιεία τυγχάνει άμάρτυρον διά κοινήν θνητήν.
Τά έγχάρακτα κτερίσματα συνηθέστατα είς Λύττον *9.

2. ΠΙΝΑΞ I’, 2

Βωμίσκος έπιτύμβιος έκ κυανοφαίου μαρμάρου, φέρων άνω άβακί- 
σκον καί κυμάτιον όρθόν. Βάσις όμοια κατ’άντίστροφον έννοιαν. ’Οπί
σθια έπιφάνεια άλάξευτος. Όλ. ΰψος 0.352 μ. Διαστάσεις κυρίως πεσ
σίσκου : 0.192X0.233 (άνω 0.238)Χ0.221 (άνω 0.20 μ.). Μέγ. δια- 
στάσεις έπικράνου : 0.079 X 0.0277 X 0.211 μ. Μέγ. διαστάσεις βά
σεως : 0.079X0.266X0.257 μ.

Εύρέθη είς Λύττον μετά τής άνωτέρω έπιγραφής καί άπετέθη όμοΰ 
(εύρετ. 280).

2 στίχοι.
'Ύψος γραμμ. 0.027 μ. (τό Ο) · 0.03 μ. (τό Ε).

19) IC II, III, 29 Β.
48) Βλ. ανωτέρω δποσ. 38.

4 στίχοι.
'Ύψος γραμμ. 0.015 μ. (τό Θ) - 0.02 μ. 
Λ' αί. π. X. περίπου.

1. Ενφράντα
Ύγι(εί)α τη ϋν- 

3. γατρϊ μνή-

κάλαθος, κτένιον, κάτοπτρον.
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Β' - Γ' αί. μ. X.

1. Πρέπουσα

Γαΐφ. φύλλον κισσοδ.

1 - 2. ΓΙαρατηρητέα ή συνύπαρξή ένδς Α μεθ’ όριζοντίας κεραίας 
ευθείας καί έτέρου μετά τοιαύτης τεθλασμένης.

Τό δνομα Πρέπουσα έν Κρήτη κατά πρώτον μαρτυρεΐται ένταΰθα. 
Το δνομα Γάϊος δχι σπάνιον “°.

ΚΩΣΤΗΣ ΔΑΒΑΡΑΣ

•°) IC I, V, 31, 3/XVIII, 9/31/76 Α/102, 1/166, 1. IC III, IV, 18, 4, 
VI, 7, 2. IC IV, 374, 13.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔ' 20
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