
ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΚ ΚΡΗΤΗΣ II

’Ιωάννη Θρεψιάδη μνήμης χάοιν

Εις τήν δευτέραν ταύτην σειράν των κρητικών επιγραφών1 θά παρουσιάσωμεν την 
συνέχειαν μιας συνθήκης μεταξύ Γορτυνίων καί Καυδίων, τής Inscr. Creticae IV, 184, 
μίαν έπιτύμβιον στήλην έξ Άποδούλου Ρεθύμνης, ένα ένεπίγραφον υδραγωγόν σωλήνα 
έξ Άσιτών Μαλεβιζίου, τέλος δε τό σύνολον των άδημοσιεύτων επιγραφών τοϋ νεο- 
ϊδρυθέντος Μουσείου 'Αγίου Νικολάου2 πλήν δύο, αί όποϊαι μελετώνται υπό έτέρων 
έρευνητών.

I. Εις ICIV, 184 (Πίν. 66). Άπότμημα στήλης έκ πώρου, σωζ. ύψους 0.63 μ., σφζ. 
πλάτους 0.35 καί σφζ. πάχους 0.205 μ., άποκεκρουμένον πανταχόθεν πλήν τής άριστε- 
ρας πλευράς, σωζούσης καί τό περιθώριον τής επιγραφής. Εόρέθη τω 1960 έντετειχι- 
σμένον εις τήν οικίαν χωρικού τίνος, κειμένην μεταξύ τών χωρίων "Αγιοι Δέκα καί 
Άμπελοΰζος Μεσαρας Ηρακλείου, ήγοράσθη δέ καί άπετειχίσθη ύπό τοϋ μηχανικού 
κ. Ν. Μεταξα3, άποτεθέν εις τήν νεοϊδρυθεΐσαν αρχαιολογικήν συλλογήν του εις Ηρά
κλειον.

25 στίχοι.
Ύψος γραμμ. 0.01 μ. (τό 0 )-0.02 μ. (τό I).

[----------------------------------------

1. 7 .... ιαιδε ________________

δ οι Ροικίοντες [τα_____________

χρήια ή (ε)μπλεόν [τ]ων [οιε _

[ο]1 Γορτννιοι, τραφόντων ΔΕ[

5. [.[ιθέντων. Αι τι κα δέΗΙΟ [____

τες. Δίκας δέ δίδομεν [_________

ca. 46

ca. 30

ca. 31

ca. 27

ca. 24

ca. 21

ca. 29

------------- ]
ol έν Καν- ]

------------- ]
------------- ]
----------------y

--------- r- 7
------------- 7

1. Ή πρώτη: Έπιγραφαί έκ Κρήτης I, Κρητικά Χρονικά ΙΔ’ (1960), 457-465. Ή ύπ’ άριθ. 1 φωτογρα
φία τής παρούσης δημοσιεύσεως έλήφθη ύπό τοΰ κ. Έμμ. Άνδρουλάκη, ή ύπ’ άριθ. 2 ύφ’ ήμών, ή ύπ’ 
άριθ. 5 ύπό τού συναδέλφου κ. Μύρ. Μιχαηλίδη, αί δέ λοιπαί έξ έκτυπων ύπό τοϋ κ. Γ. Ξυλούρη.

2. Έπ’ εύκαιρίμ άναφέρομεν ότι μετεφέρθησαν έκ τής υπαίθρου εις τό Μουσεΐον τοΰτο διάφοροι δη
μοσιευμένοι έπιγραφαί: ή IG I, XXII, 42 (εύρετ. 1652), περισυλλεγεΐσα ύπό τοΰ τ. ’Εφόρου ’Αρχαιοτή
των Κρήτης κ. Ν. Πλάτωνος, αί IG I, XVI, 46 (εύρετ. 1649)/ΧΧΙΙ, 26 (εύρετ. 1652) καί 48 (εύρετ. 1632), 
περισυλλεγεΐσαι ύπό τοΰ δημάρχου Άγ. Νικολάου κ. Ρ. Καπετανάκη, αί IG I, XVI, 40 (εύρετ. 210) καί 
XXII, 55 (εύρετ. 1642), τέλος δέ ή έν BCH LXII (1938) 389 έξ. (εύρετ. 1638).

3. Πρός τόν όποιον άπευθύνομεν καί έντεΰθεν θερμοτάτας εύχαριστίας διά τήν άδειαν δημοσιεύσεως.
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ca. 21 /

ίδί/κνν δέ μη έξέστω ΚΑ [ ca. 24 Γορτν- /

vlcor αί δέ τις άδιχιοι τ[ά>]ν [ ca. 25 7
10. τ[ω] ό άδιχιόμενος τοϊς χό[$μοις ca. 21 - 7

(Jojvti οι τιλιές. Ταϋτ[a ca. 29 . 7
μεν πάντα, τον δρ(κ)ον καί [ ca. 27 7

15.

Γορτύνιος τον έν Καυδοϊ [Fowiovxa _ 

Γορτννιον μαίτνρι χ[ρησθαι 

Εοικιόντων, ό δ’ έν Καυδο[ 1] Εο[ικίων 

χ()Υ)(Τΐόμεθ(ΐ τζ[Qjodixwi a[y

ca. 17 

ca. 13 

ca. 19 

ca. 26

7
τών έν Καυδοϊ ]

J

7
η άλλος ηοό τ[ώ] άδικιομέν[(ο ca. 25 ... - 7
κανς τοΐς πρ[ο]δικαξαμέ[νοις ca. 23 7

20.

ω μηνάς, vac. Τιμ[αϊ]ς δέ χρησι[όμεθα

Αλλα χρηαι.όμ.ε[β]α rriii νήμ[nu

ca. 21 

ca. 24

7
/

νος επί τών ώρων μη έμπλιέ[τω 

δοΐ Εοικίονταt μηδέ ΤΑΜ[ rm

ca. 17 

ca. 23

τον έν Καν- ] 

1

τα περί φνλακα[ς]. vac. Αί δέ [τις ca. 25 1

ο πρείγιστος η ό έν Καυδο 1 Fomico[v 

[ . . . λλ]οντι άπο [τ . χεν

ca. 18 

ca. 29

7
1

ί ca. 46 1

Στ. 3. (ε)μπλεόν[τ]ιον ΑΜΠΛΕΟΝΤΩΝ ό λίθος 

Στ. 12. δρ(κ}ον ΟΡΙΟΝ ό λίθος

Τόσον τό κείμενον αύτό, δσον καί αί επιγραφικοί ένδείξεις, λίθος, σχήμα καί μέγε
θος γραμμάτων, περιθώριον τής επιγραφής κτλ., ουδεμίαν αφήνουν αμφιβολίαν δτι τό 
παρόν ευμέγεθες άπότμημα άποτελεϊ μέρος τής IC IV, 184, τοποθετούμενον μεταξύ των 
τμημάτων της a καί b, δπου «complurae versus desunt». Ό πωλήσας τήν επιγραφήν χω
ρικός, ό όποιος προετίμησε νά τηρήση ανωνυμίαν, ώμολόγησεν δτι αυτή είχε μεταφερ- 
θή προ πολλών ετών υπό τοϋ πατρός του έκ Γόρτυνος—σχοΰσα οΰτω τήν τύχην τών 
«wandernde Steine» — ασφαλώς έκ τοΰ ναού τοϋ Πυθίου ’Απόλλωνος, πρό τοϋ όποιου 
ήτο άρχικώς τοποθετημένη 4.

4. Πρβλ. IC IV, σ. 249 καί 263.
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Τό νέον κείμενον διαψεύδει τάς προσδοκίας τής Guarducci, ή όποία ύπέθετεν5 δτι τό 
ένδιάμεσον έλλεϊπον τμήμα περιείχε τόν διδόμενον ύπ’ άμφοτέρων των μερών δρκον. 
Ίσως θά πρέπει νά άναμένωμεν τόν δρκον τοΰτον εις τό πέραν του εις τό Corpus τεμα
χίου b (ήδη δέ c) έλλεϊπον μέρος.

Ή έπιγραφή νΰν κατά τό σύνολον των εύρεθέντων τμημάτων άποκτα άξιόλογον μέ
γεθος, άποτελουμένη έκ 53 τουλάχιστον στίχων. Τό νέον άπότμημα είναι κατά 0.20 μ. 
σχεδόν ύψηλότερον παρ’δ,τι ύπελόγιζεν ή Guarducci6· άν καί δεν σώζεται όλόκληρον 
τό πλάτος του, έκαστος στίχος υπολογίζεται ώς περιέχων κατά μέσον δρον 46 γράμμα
τα, μέ περιθώριον αυξομειώσεως + 5, κατ’ άναλογίαν τοΰ εις τό άκέραιον σωζομένου πλά
τους τής είς τό Corpus άρχής τής επιγραφής. Ίσως δμως θά έπρεπε νά ύπολογισθοϋν 
γράμματα περισσότερα τοΰ άριθμοΰ τούτου, δοθέντος δτι τό νέον κείμενον κεϊται είς 
χαμηλότερον μέρος τής στήλης7 καί δτι ήδη είς τό δημοσιευμένον άρχικόν κείμενον πα- 
ρατηρεΐται ποιά τις αυξησις τοΰ άριθμοΰ των γραμμάτων έκάστου στίχου έκ των άνω 
προς τά κάτω 8. Έν πάση περιπτώσει, τό νέον άπότμημα σφζει τά 40 % περίπου τοΰ δλου 
πλάτους.

Ή συνθήκη μεταξύ Γορτυνίων καί Καυδίων, IC IV, 184, θεωρείται9 ώς μία έκ των ση- 
μαντικωτέρων γορτυνιακών έπιγραφών, ώς διαφωτίζουσα σημεϊά τινα τής ιστορίας τής 
Γόρτυνος άλλά καί τής άλλοθεν σχεδόν άγνώστου ιστορίας τής Γαύδου ή Καύδου, τής 
νοτιωτάτης των έλληνικών νήσων10.

Έξ άλλων έπιγραφικών μαρτυριών είναι γνωστόν δτι ή Γόρτυς κατά τόν Γ' αί. π.Χ., 
προφανώς δέ καί κατά τόν Β' αϊ., είχεν έπεκτείνει τήν έπιρροήν της καί έπΐ τών Έλυρίων11 
καί Όρείων12, κατοικούντων είς τήν έναντι τής Καύδου περιοχήν τής Δυτικής Κρήτης. 
Ή IC IV, 184 έδειξεν δτι ή Καΰδος, νήσος μικρά καί κειμένη είς τό περιθώριον τοΰ κρη- 
τικοΰ κόσμου, εύρίσκεται κατά τόν Γ' καί Β' αί. π.Χ. είς σχέσεις στενής έξαρτήσεως 
μετά τής πανισχύρου Γόρτυνος· οί Γορτύνιοι έπιτρέπουν μέν είς τούς Καυδίους νά είναι 
ελεύθεροι και αυτόνομοι και αύτόδικοι, έπιβάλλουν δμως είς αυτούς νά τούς άκολουθοΰν 
κήμ πολέμωι χίρψ[αι] καί νά καταβάλουν έτησίως δεκάτην έφ’ δλων τών προϊόντων 
τής γής καί τής θαλάσσης13, πλήν τών ποιμνίων καί τών λαχανικών καί καρποΰνται μέν 
οί Καύδιοι τάς προσόδους τών λιμένων, ύποχρεοΰνται δμως νά δίδουν έτησίως είς τήν 
ίσχυράν των σύμμαχον μίαν ώρισμένην ποσότητα άλατος καί άρκεύθων (κοινώς κε- 
δροκούκουτσα), τών κυριωτέρων προϊόντων τής νήσου, τά όποια παραλαμβάνουν γορ- 
τύνιοι άξιωματοΰχοι, ο πρείγιστος και οί ώροι, σταθμεύοντες μονίμως έν Καύδφ.

Κατά μίαν βραχεΐαν περίοδον τοΰ Β' αί. π.Χ. ή Καΰδος φαίνεται υπαχθεΐσα ύπό τήν

5. Riv. Fil. Ν. S. VIII (1930), 481 έξ.
6. Αότόθι, 481.
7. Βλ. σχέδιον είς IC IV, σ. 249.
8. Σημειωτέον έπ’ εύκαιρίςι δτι κακώς χωρίζεται έν τώ κειμένφ τής IC IV, 184 ή είς στ. 15/16 λέξις δι- 

δόν/των τό όρθόν: [δι/δόντων],
9. Guarducci, αυτόθι, 474.
10. Βλ. IC IV, 184, 265 έξ. καί IC II, VII, Caudos, ιδίως «Historica».
11. ICIV, 185.
12. IC II, XVII, 1, 11.
13. Σημειωθήτω δτι ό Latte, Gott. Nachr. 1946-7, 64-75, άκολουθούμενος ύπό τοΰ L. Robert, REG 

152, Bull, fipigr. 134, όποστηρίζει δτι δέν πρόκειται περί τών προϊόντων τής αλιείας, άλλά περί τών λα
φύρων έκ τών ναυαγούντων πλοίων.
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διοίκησιν τής Σπάρτης, ώς μαρτυρεί μία έπιγραφή δημοσιευθεΐσα υπό τοϋ Woodward14 
καί έρμηνευθεΐσα όρθόός υπό τοϋ L. Robert15. Ή νήσος είναι τέλος γνωστή καί έκ τής 
προσεγγίσεως εις αύτήν τοϋ "Αποστόλου Παύλου16.

Τό νέον άπότμημα τής IC IV, 184 είναι δυστυχώς λίαν κολοβόν ώστε νά καθίσταται 
δυνατή ή άσφαλής συμπλήρωσις καί ή άπόκτησις βεβαίων συμπερασμάτων, παρ’ όλα 
ταϋτα όμως έμφανίζει νέα τινά δεδομένα, χρήσιμα διά τήν ίστορίαν τής νήσου.

Κατά τον έπιγραφικόν νόμον τον όποιον έθέσπισεν ό L. Robert17, δίδομεν άνωτέρω τό 
κείμενον τής έπιγραφής, όπως τοϋτο σφζεται έπί τοϋ λίθου, συμπληροΰντες μόνον 
όπου υπάρχει βεβαιότης, παρουσιάζοντες δέ τάς προτεινομένας συμπληρώσεις εϊς τό 
κριτικόν ύπόμνημα.

Στ. 1-5.
Ό Ισχυρός άκρωτηριασμός τής έπιγραφής δέν έπιτρέπει ένταΰθα τήν κατανόησιν τοϋ 

κειμένου. Έκ τής λέξεως χρήια18, χρήματα, περιουσία, καί έκ τών ρημάτων (έ)μπλεόν- 
[τ]ων, τραφόντων19, ιθέντων (ίσως όμως κρ]ιθέντωνΊ), φαίνεται ότι εύρισκόμεθα είς

τήν συνέχειαν τοϋ τέλους τοϋ τεμαχίου α τής IC IV, 184, τοϋ περιλαμβάνοντος τήν έκ- 
θεσιν τών οικονομικών όρων τών έπιβληθέντων εϊς τούς Καυδίους υπό τών Γορτυνίων. 
Τουλάχιστον τό τραφόντων φαίνεται αντίστοιχον τών προστακτικών διδόντων τοϋ προη
γουμένου τεμαχίου a καί δεν είναι ίσως τόσον άθώον όσον ό άπλοϋς τύπος φιλοξενίας ό 
έπιβάλλων τήν σίτισιν τών πρειγευτών20 21, έάν όντως πρόκειται περί έπιβολής διατροφής 
τοϋ πρειγίστον21 καί τών ώρων, [τών σταθμευόντων έν Καύδφ, υπό τών Καυδίων ( Βλ. 
κατωτέρω στ. 21), έάν μάλιστα οί ώροι ήσαν τόσον πολυάριθμοι όσον πιστεύει ό Van 
Effenterre22.

Ή έν στ. 2 καί περαιτέρω έν στ., 323,13, 14 έξ., 21 έξ., 24 έκφρασις οί έν ΚανδοίFoixiov- 
τες είναι ώς έν IC IV, 18424· παρατηρεϊται ότι, ώς έκ συστήματος, οί Γορτύνιοι άρνοϋν-

14. BSA XXVI (1923-25), άρ. Β9, σ. 166 έξ., 186 έξ. καί XXIX (1929), 9.
15. Hellenica I (1940), 109-112.
16. Πράξεις Άποστ. 27, 16 έξ.
17. Αύτόθι, 149 έξ.
18. Πρβλ. όρκον Δρηρίων, IC I, IX, 1, Β, 81-84: έξάλλυσθαι αυτός τε και χρήια τάμά. Χρήια {χρήεα: 

μετατροπή ε)ι πρό φωνήεντος: κανών είς τήν Κρητικήν διάλεκτον πρβλ. C. D. Buck, The Greek Dia
lects, Chicago 1955, § 9, 7 καί § 113, 2. A. Thumb, Handbuch der griech. Dialekte, Heidelberg 1909, 125 
έξ. Brause, Lautlehre der kret. Dialekte, Halle 1909, 75 έξ. Παρόμοιοι περιπτώσεις έν τή παρούση έπι
γραφή: άδικιόμενος, στ. 10, 17. άδικιοϊ, στ. 9. Ροικίων, Ροικίοντες, στ. 2, 22, 24. χρησιόμεθα, στ. 16, 19, 
20. ίμπλιέ[τω], στ. 20. πλίες, στ. 11. [άφικ.νιόμε>]νος, στ. 20/21.

19. Τράφω=τρέφω· πρβλ. Η. ν. Herwerden, Lexicon Graec. supplet. et dialecticum, 824, Buck, αύτόθι, 
§ 49, 2.

20. IC I, V, 1: έξενοτροφήθεν δέ και oi πρειγεντα'ι καθώς καθέσταται.
21. ICIV, 184, 13.
22. Rev. Arch. 1948, 1034, σημ. 1, όπου διερωταται έάν δέν πρόκειται περί άρχόντων άλλά περί δυνά

μεων κατοχής τής νήσου.
23. Ίσως καί έν στ. 3, κατόπιν τού {ε)μπλεόν[τ]ων.
24. Στ. 4 έξ., 9, 14, 22 (ένίοτε οί τάν Κανδον Ροικίοντες). Διά τό F σημειωτέον ότι τούτο είναι 

συνηθέστατον είς τήν άρχήν τών λέξεων καί πρό φωνήεντος, διατηρείται δέ είς Γόρτυνα καί είς τήν 
Κεντρικήν Κρήτην γενικώτερον μέχρις έντός τοϋ Β' αί. π.Χ. Πρβλ. Thumb, αύτόθι, 127. Buck, αυτόθι, 
§ 52, Brause, αύτόθι, 44 καί 46, 8.
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ται τήν παραχώρησιν εις τούς κατοίκους τής Καύδου τού έθνικοϋ όνόματος Κανδιοι. 
Ώς θά ίδωμεν κατωτέρω, ό βαθμός τής άνεξαρτησίας τής νήσου είναι θέμα τυχόν εύρείας 
συζητήσεως καί τό όποιον, έν τελευταία άναλύσει, δύναται νά διευκρινισθή έκ τής ου
σίας τοϋ κειμένου περισσότερον παρά έκ των τυπικών έκφράσεών του, ας σημειώσωμεν 
όμως ότι ή έκφρασις οί έν Καυδοϊ Ροικίοντες άντΐ τοϋ άγνοουμένου έθνικοϋ Κανδιοι δεν 
δύναται νά σημαίνη ή τήν άνυπαρξίαν εθνικής ύποστάσεως, είτε ούσιαστικής, έάν ή Καΰ- 
δος είναι οικισμός παροίκων, ώς θέλει ό Larsen2δ, είτε τυπικής, ή μάλλον όνομαστι- 
κής, έάν είς τήν νήσον εΐχον έγκατασταθή γορτύνιοι κληρούχοι, ώς υποστηρίζει ό Kir
sten 2β.

Στ. 6-9. κτλ. Δίκας δέ δίδομεν [προς άλλήλους κατά τά σύμβολα τα δσα]

[κ[ατά τά αντά δέ καί λαμ[βάνομεν _________ca- 21__________ ]

[δί[κην δέ μη έξέστιο ΚΑ [--------- δούναι vel λαμβάνειν vel είσάγειν Γορτυ-]

νίωΐ' κτλ.

Ό στ. 6 συνεπληρώθη κατά τήν IC II2 778/779—Ditt. Syll.3 464/465: «καί περί των 
ένκλημάτων α αγ γίγνηται προς άλλήλος διδόναι καί δέχεσθαι τάς δίκας κατά τάς συμ- 
βολάς τάς δ σας».

Στ. 6. δίδομεν (καί στ. 7 λαμ[βάνομεν) άντί τοϋ διαλεκτικού δίδομες, άπαντώντος κατά 

κανόνα είς τήν δωρικήν κοινήν τής έποχής τής παρούσης έπιγραφής25 26 27.

Στ. 9-11. κτλ. ·α« δέ τις άδικιοί τ[ώ]ν [έν Καυδοϊ Ροικιόντων, πενθέ-J 

τ[ω] ό άδικιόμενος τοϊς κό[ρμοις, νίκην δ’ δτερά κ όμό-[ 

σωντι οί πλίες. κτλ.

'Η συμπλήρωσις έγένετο κατ’ άναλογίαν τής IC IV, 81,15 έξ.: νικέν δ’ δτερά κ οί π[λίες 
ό[μόσοντι καί τής IC IV, 162, 7 έξ. καί 10 έξ.: πενθεν δέ πορτί τάν νεότα κτλ. νίκην δ’ 
δτερά κ οί πλίες όμόσοντι. Είς τήν ήμετέραν έπιγραφήν, άντί τοϋ νεότας τίθεται έτέρα 
άρχή, οί κόσμοι (κόρμοι), προς τούς όποιους προσφεύγει ό άδικούμενος υπό των Καυδίων, 
θά κερδίση δέ τήν δίκην έκεϊνος υπέρ τοϋ όποιου θά όρκισθή ή πλειονότης (οί πλίες,)28, 
ήτοι ή άπόφασις θά ληφθή κατά πλειονοψηφίαν29.

Τό πενθεν, ή ώς ένταϋθα πευθέτω, τοϋ ρήματος πεύθομαι ή πννθάνομαι, με τήν έννοιαν 
τοϋ «προσφεύγω»30.

Δέν υπάρχει γραμματική δυσχέρεια είς τό ότι ό έχων συνήθως βραχύ εγκλιτικόν 
φωνήεν ένσιγμος άόριστος τής υποτακτικής όμόσοντι, ώς κατά κανόνα είς τήν κρη

25. Class. Phil. XXXI (1936), 15 έξ. καί RE 19. 1, στήλ. 828 έξ.
26. Das Dorische Kreta, Die Insel Kreta im 5. und 4. Jh., Wurzburg 1942, 133.
27. Πρβλ. Buck, αυτόθι, § 278.
28. πλίες=πλέες=πλέονες·. βλ. σ. 144, σημ. 18.
29. Πρβλ. Halbherr, AJA 1897, 192.
30. Halbherr, αύτόθι, 196.

19
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τικήν διάλεκτον31, λαμβάνει ένταϋθα τήν κανονικήν κατάληξιν32 (όμό]σωντι).
Κατά τήν συμπλήρωσιν, συμφώνως προς τόν άριθμόν των έλλειπόντων γραμμάτων, 

έχομεν ένταϋθα μόνον τήν περίπτωσιν αδικίας διαπραττομένης υπό Καυδίου τινός- τήν 
άντίστοιχον περίπτωσιν, έστω καί έάν τυχόν δεν ύπάρχη πλήρης Ισοτιμία, θά έπρεπε νά 
τήν άναζητήσωμεν όχι είς στ. 11 έξ. άλλ’ ίσως εις στ. 7 έξ. ή 8 έξ.

Στ. 11-12. κτλ. Ταϋτ[α ________23___________ φυλάξω-Ί ]

μεν πάντα, τόν δρ(κ)ον καί [τάς σννΟήκας ? κτλ.]

Στ. 12. δρ(κ)ον ΟΡΙΟΝ ό λίθος.
Τό πάντα άσφαλώς συνάπτεται πρός τό ταντ[α. Αί συμπληρώσεις ύποθετικαί.

Στ. 12-15. κτλ. [κτλ. Έξέστω δέ, αί τι κα δ μεν]

Γορτννιος τόν έν Καυδοϊ [Ροικίοντα άδικιοι, οντος δέ τόν]

Γορτννιον, μαίτνρι χ[ρησθαι, ό μέν Γορτννιος εκ των έν Καυδοϊ]

Ροικιόντων, ό δ’ έν Καυδο[ι] Ρο[ικίων έκ των Γορτυνίων. κτλ.]

Ή συμπλήρωσις των στίχων φαίνεται άσφαλής, διότι τά σωζόμενα έθνικά προϋποθέ
τουν τήν ΰπαρξιν των είς σχέσεις άμοιβαιότητος ευρισκομένων άντιστοίχων τοιούτων.

Ό τύπος μαϊτυς άντί τοϋ μάρτυς είναι ό κανονικός τύπος ό άπαντών είς τήν νομοθεσίαν 
τής Γόρτυνος33.

Ενδιαφέρουσα είναι ή πληροφορία, έφ’ όσον βεβαίως ή ερμηνεία είναι όρθή, περί τής 
άμοιβαίας δυνατότητος έγκλήσεως μάρτυρος έκ των πολιτών τοϋ έτέρου των συμβαλλο- 
μένων. Φαίνεται δτι διά τήν προκειμένην περίπτωσιν θά ήρκει ή έγκλησις ένός μόνον 
μάρτυρος34.

Στ. 16. χρησιόμεθαπ[ρ]οδίκωι ά[γ κα τό διάγραμμα έχει' κτλ.]

Ιδιαιτέρας σπουδαιότητος είναι ή ένταϋθα έμφανιζομένη χρησιμοποίησις προδίκου 
είς τάς άντιδικίας μεταξύ των δύο συμβαλλομένων. Κατ’ αρχήν πρέπει ν’ άντιδιασταλή ό 
έν προκειμένφ όρος έκ τής προδικίας, τοϋ τιμητικοϋ προνομίου τοϋ παρεχομένου υπό 
τής πόλεως εις τινα ξένον, όπως καί έκ τοϋ προδίκου ώς π.χ. έπιτρόπου τοϋ ανηλίκου 
βασιλέως έν Σπάρτη, ή δικηγόρου, ή άρχοντος άσαφοΰς έξουσίας35.

Είς τάς κρητικάς έπιγραφάς έμφανίζεται άπαξ είσέτι ό όρος πρόδικος καί δή είς φρά-

31. Halbherr, αυτόθι.
32. Πρβλ. Σκιάς, Περί της Κρητικής διαλέκτου, Άθήναι 1891, 137, ένθα πολλά παραδείγματα.
33. Διά τόν γλωσσικόν τύπον βλ. Σκιάς, αυτόθι, 77.
34. Είς τήν νομοθεσίαν τής Γόρτυνος είς μόνον μάρτυς ήρκει διά τήν περίπτωσιν άποπείρας βιασμού, 

άλλά προφανώς καί διά πάσαν άλλην περίπτωσιν όπου ό νόμος δέν άπήτει ρητώς μαρτυρίας περισσοτέ- 
ρας τής μιας · πρβλ. Dareste, Haussoullier, Reinach, Recueil des inscr. jur. gr., 432.

35. Πρβλ. M. Muttelsee, zur Verfassungsgeschichte Kretas im Zeitalter des Hellenismus, Gliick- 
stadt καί Hamburg 1925, 69-72, όπου όλόκληρον Exkurs περί τής λ. πρόδικος, μεθ’ όλων των πη
γών καί έπιγραφικών μαρτυριών, ώς καί άφθονου σχετικής βιβλιογραφίας. Κατατοπιστικόν είναι 
έπίσης τό άρθρον «Πρόδικος» έν RE 23, I, στηλ. 1283-4 όπό Η. Schaefer, δστις όμως παραδόξως 
άγνοεΐ τό τότε πρό τριακονταετίας έκδοθέν βασικόν έργον τού Muttelsee.
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σιν άνάλογον προς τήν παροϋσαν, εις μίαν συνθήκην36 μεταξύ Ίεραπύτνης καί Πριάν- 
σου: «νπέρ δε τών ύστερον έγγινομένων αδικημάτων προδίκωι μεν χρήσθων καθώς τό 
διάγραμμα ίχεί' περ'ι δέ τώ δικαστήρια)» κλπ.

Οί περισσότεροι έρευνηταί, ώς οί Caillemer37, Bockh38, Demargne39, Voretzsch40, 
Lolling41, Ciccotti42, Muttelsee43, Guarducci44, καί Van Effenterre 45, θεωρούν τόν πρόδι- 
κον ώς διαιτητήν εις άντιδικίαν τινά μεταξύ δύο πόλεων, άκολουθούντες ούτω τόν Σουΐ- 
δαν46, ό όποιος έρμηνεύει τήν λέξιν ώς «δικαστής επί φίλων καί διαιτητής». "Ετεροι ό
μως δίδουν έρμηνείας άπεχούσας περισσότερον ή όλιγώτερον τής πρώτης: οί Hoeck47, 
Egger48 καί Phillipson49 τόν θεωρούν συνήγορον oHitzig50 εκπρόσωπον τού δημοσίου· 
ό Majuri51 συνήγορον ή καί διαιτητήν ό Haussoullier52 βλέπει τήν λέξιν ώς έπίθετον 
είς εν συμπληρωτέον ούσιαστικόν δικαστηρίωι,δ δέ Szanto 53 ώς ποινικήν προανάκρισιν. 
Ό Μ. van der Mijnsbrugge54 55 56, έκκινών έκ τού γεγονότος ότι ή λέξις προδίκωι τίθεται 
ανευ άρθρου, διά σειράς συλλογισμών τάς οποίας άνασκευάζει ό Van Effenterre85, έρμη
νεύει τήν λέξιν ώς «διαιτησίαν», συμπληρών: προδίκωι δίκηι. Τούτον ακολουθεί ό 
Schaefer5β.

Πιστεύομεν ότι τόσον είς τήν IC III, III, 4, όσον καί είς τήν παρούσαν επιγραφήν, πρό
κειται όντως περί διαιτητοΰ, άναλαμβάνοντος φιλικήν διαιτησίαν μεταξύ των δύο άντι- 
δίκων. Ή χρησιμοποίησις τής λέξεως προδίκωι είς άμφοτέρας τάς έπιγραφάς άνευ άρ
θρου, άορίστως, δεικνύει απλώς ότι ό πρόδικος δέν είναι εν πρόσωπον καθωρισμένον 
έκ τών προτέρων, έχον τό μόνιμον όργανικόν άξίωμα τού διαιτητοΰ, άλλ’ εν οίονδήποτε 
πρόσωπον κοινής έμπιστοσύνης, έκλεγόμενον ύπό τών άντιδίκων διά νά άσκήση φιλι
κήν διαιτησίαν επί τής έκάστοτε συγκεκριμένης περιπτώσεως άντιδικίας, πριν ή ή αν
τιδικία αΰτη έλθη ένώπιον ένός πραγματικού δικαστηρίου, είς περίπτωσιν άποτυχίας 
τής διαιτησίας. Τό δικαστήριον τούτο είς τήν παρούσαν έπιγραφήν δέον ίσως νά άνα- 
ζητηθή κατωτέρω είς στ. 17-19.

36. IC III, III, 4, 64-66.
37. Cretensium res publica, Diet. Daremberg-Saglio I, 2. 1566.
38. CIG 2556, σχόλ.
39. BCH XXVII (1903), 223.
40. Ueber kret. Staatsvertrage, Gymnasialprogr., Posen 1870, 14.
41. AM IV (1879), 214.
42. Le istituzioni pubbliche Cretesi III, 96.
43. Αυτόθι, 60, ιδίως 72.
44. IC III, III, 4, σ. 49.
45. La Crete et le monde grec de Platon a Polybe, Paris 1948, 145.
46. Βλ. λέξιν «Πρόδικος».
47. Kreta, Gottingen, 1823-9, III, 90.
48. Traites publics, 83.
49. Tne International Law and Custom of ancient Greece and Rome, London 1911, II, 64.
50. Altgriech. Staatsvertrage iiber Rechtshilfe, Ziirich 1907, 52.
51. Rendiconti S.V. XIX (1910), 41 (patrocinatore.. .o anche I'arbitro stesso).
52. Traite entre Delphes et Pellana, Paris 1917, 85.
53. Das griech. Burgerrecht, Freiburg i. B. 1892, 90.
54. The Cretan Koinon, New York 1931, 41 καί ιδίως 43 έξ.
55. Αύτόθι, 144, έξ.
56. Αύτόθι, στήλ. 1284.
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Ή χρησιμοποίησις προδίκου είς τάς ύφισταμένας διαφοράς προβλέπεται, ώς μαρτυρεί 
ή IC III, III, 4, ύπό τοΰ διαγράμματος των Κρηταιέων, τοϋ θεμελιώδους νόμου τοϋ ρυθμί- 
ζοντος τάς σχέσεις τών κρητικών πόλεων τών συνησπισμένων είς τό Κοινόν των Κρη- 
ταιέων67, εν έκτών δύο βασικών στηριγμάτων τοϋ όποιου ήτο ή Γόρτυς. Πιστεύομεν έπο- 
μένως ότι δέν είναι άτοπος ή ώς άνω συμπλήρωσις τοϋ στ. 16, έφ’ όσον δέν είναι γνωστός 
έτερος νόμος καθιερών τόν θεσμόν τοϋ προδίκου, πλήν τοϋ έχοντος παγκρήτιον ίσχύν 
διαγράμματος. Ή χρονολόγησις τής IC IV, 184, έπομένως δε καί τοϋ νέου άποτμήματος57 58 
είς τό πρώτον ήμισυ τοϋ Β' αί. π.Χ.59 δέν άντιβαίνει είς μίαν τοιαύτην συμπλήρωσιν.

Στ. 16-19. κτλ. [κτλ. ο δ’ άδικιόμένος]

ή άλλος προ τ[ώ] άδικιομέν[ω πενθέτω τοίς κόρμοις?, αυτών δέ δί-J

κανς τοίς πρ[ο]δικαξαμέ[νοις είσαγόντων-------------- ca- 13_________  /

ω μηνάς, vac. κτλ.
Ένταΰθα πάλιν τό κολοβόν κείμενον καθίσταται δυσνόητον. Έάν τό Η είς τήν άρχήν 

τοϋ στ. 17 είναι όντως η, καθίσταται πιθανή ή συμπλήρωσις πρό αύτοϋ ο δ’ άδικιό μένος.
Τό είς στ. 18 πρ[ο]δικαξαμέ[νοις, τοΰ προδικάξασΟαι: ζ)ξ είς τόν μέλλοντα καί άόρι-

στον τών ρημάτων είς -ζω60.
Ή έννοια είναι ίσως ότι ό άδικούμενος (ό διώκων), αυτοπροσώπως ή καί δΤ έκπροσώ- 

που (τό πρό ένταϋθα θά είχε τήν έννοιαν τοϋ άντ'ι μάλλον ή χρονικήν) δύναται νά ζητή- 
ση έκ τοΰ δεινός άρχοντος (exempli gratia κόρμοι), μετά τήν άποτυχίαν τής διαιτησίας 
τοϋ προδίκου, όπως ή ύπόθεσις ( οί άνευ άποτελέσματος προδικαξάμενοι) είσαχθή ενώ
πιον κανό νικοϋ δικαστηρίου (αυτών άέ δί]κανς τοίς πρ[ο]δικαξαμέ[νοις εισαγόντων), τήν

έπέμβασιν τοΰ όποιου, ώς εΐπομεν άνωτέρω, προϋποθέτει ή ϋπαρξις προδίκου, καί δή 
έντός τακτής προθεσμίας: —ω μηνάς· μία δυνατή συμπλήρωσις: ες τώ ίδί]ω μηνάς, θεω- 
ρουμένης ένταΰθα τής έκφράσεως ώς άντιστοίχου προς τήν στερεότυπον εν άμέραις 
τριάκοντα, διότι άλλως ή προθεσμία θά ήτο 1-30 ήμέραι.

Όσον άφορά είς τόν πρόδικον τής IC III, III, 4 υπάρχει διάστασις γνωμών μεταξύ τών 
διαφόρων έρευνητών, κατά πόσον ούτος άναλαμβάνει διαιτησίαν έπί άντιδικιών ίδιω-

57. Πρβλ. van der Mijnsbrugge, αυτόθι, 43 έξ., 53 έξ. Muttelsee, αυτόθι, 54 έξ. Van Effenterre, αύτόθι 
143 έξ.

58. Σημειωτέον ότι ό Larsen, Class. Phil. XXXI (1936), 15 καί RE 19,1, «Περίοικοι», στήλ. 828 έξ., θεω
ρεί ότι τό άπότμημα b της IC IV, 184 είναι άρχαιότερον τοϋ άποτμήματος α, μέ τήν έννοιαν ότι τό b αν
τιγράφει μίαν παλαιοτέραν καί μή διασωθεΐσαν έπιγραφήν, περιέχουσαν ώρισμένα «amendements» προ- 
βλεπόμενα διά τό μέλλον, τά όποια τίθενται έν ίσχύι είς τό άπότμημα α, είς τό όποιον προσετέθη—άν- 
τιγράφον τήν παλαιοτέραν έπιγραφήν—τό έπιγραφικώς σύγχρονον πρός αύτό άπότμημα b. Ή άποψις 
αΰτη ουδόλως είναι πειστική καί όρθιος άνασκευάζεται ύπό τής Guarducci, Riv. Fil. Ν. S. XIV (1936), 362, 
ιδίως σημ. 2. Ή εύρεσις πάντως τοϋ νέου άποτμήματος δέν φαίνεται ένισχύουσα τήν άποψιν τοϋ Larsen.

59. Ή Guarducci, ή όποια άρχικώς έχρονολόγει τήν έπιγραφήν είς τήν άρχήν τοϋ Γ' αί. π.Χ. (Riv. 
Fil. Ν. S. VIII (1930), 476), είς τό πρώτον ήμισυ τοϋ Ιδιου αίώνος (αυτόθι, Ν. S. XI (1933), 488) ή είς τόν 
Γ' αί. γενικώς (αύτόθι, Ν. S. XIV (1936), 362), έν IC IV, σ. 265 έδέχθη ότι αΰτη δέν είναι παλαιοτέρα 
τοϋ πρώτου ήμίσεος τοΰ Β' αί. π.Χ.

60. Πρβλ. Buck, αύτόθι, § 142.
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των61 62 ή πόλεωνβ2, όρθώς δέ παρατηροΟν οί Muttelsee63 64 καί Van Effenterre Μ, ό μέν πρώ
τος ότι τοϋτο έξαρταται έκ τής έκάστοτε περιπτώσεως, ό δέ δεύτερος ότι οί Κρήτες δέν 
ένδιεφέροντο διά την άκριβή διάκρισιν μεταξύ ιδιωτικού διεθνούς καί δημοσίου διε
θνούς δικαίου. Είς την παρούσαν επιγραφήν ό άδικιόμενος είναι προφανώς Ιδιώτης- 
ή περίπτωσις αύτη άνασκευάζει τάς απόψεις τών έρευνητών65 τών θεωρούντων τόν πρό- 
δικον ώς άσκοΰντα διαιτησίαν άποκλειστικώς μεταξύ άντιδικουσών πόλεων.

Στ. 19-20. κτλ. Τιμ[αϊ]ς δέ χρησι[όμεθα ον ταΐς ές τώ διαγράμματος] 

άλλα χρησιόμε]θ]α τώι νόμ[ωι τώι------------------------------κτλ./

Τό είς στ. 20 αλλά προϋποθέτει την έν στ. 19 ϋπαρξιν τού συμπληρωθέντος ον ταϊς, 
άκολουθουμένου ύπό τού μή χρησιμοποιηθησομένου νόμου- έφ’ όσον δέ έδέχθημεν έν 
στ. 16 τήν συμπλήρωσιν το διάγραμμα, φαίνεται εύλογον ότι καί έν προκειμένω πρόκει
ται πάλιν περί τού διαγράμματος, τάς διατάξεις τού όποιου περί χρήσεως προδίκου διά 
τάς όφισταμένας διαφοράς δέχονται μέν οί συμβαλλόμενοι Γορτύνιοι καί Καύδιοι, τάς 
άπορρίπτουν όμως προκειμένου περί τής χρήσεως τιμών, δηλ. περί τής έφαρμογής τών 
κεκανονισμένων κυρώσεων δΤ έκαστον προβλεπόμενον άδίκημα66, προτιμούντες νά 
έφαρμόσουν τάς κυρώσεις—τά συγκεκριμένα πρόστιμα—έτέρου τινός νόμου, κατονο- 
μαζομένου είς τήν άπωλεσθεΐσαν συνέχειαν τού στ. 20. Τούτο συμβαίνει διότι ίσως αί 
κυρώσεις τού διαγράμματος, τεθεϊσαι επί βάσεων ίσότητος μεταξύ συμβαλλομένων έλευ- 
θέρων κρατών, δέν ήσαν συμφέρουσαι είς τούς Γορτυνίους διά τάς σχέσεις των μετά τών 
έχόντων ήλαττωμένην άνεξαρτησίαν Καυδίων.

Ή άντίθετος έκφρασις, δηλ. ή παραδοχή τών κυρώσεων τού διαγράμματος, σφζεται 
είς τήν IC I, XVI, 1, 36/37, συνθήκην μεταξύ Γορτυνίων καί Λατίων: Τιμαϊς δέ χρη- 
σιόμεθα ταϊς ές τό διαγράμματος τό τών Κρηταιέων αι έκάστων έγραπται.

Στ. 20-23. κτλ. [κτλ...................... ό άφικνιόμε- ?]
νος έπ'ι τών ώρων μή έμπλιέ[τω______ ca· 17_______τόν ένΚαυ-]

δοι Ροικίοντα, μηδέ ΤΑΜ [. .τω____________ ca-.23____________ ]

τα περί φύλακα]ς] vac. κτλ.

Οί ώροι, μαρτυρούμενοι έν μόνη τή IC IV, 184, 13 έκ τών Κρητικών έπιγραφών καί τών 
έλληνικών καθόλου, είναι εγκατεστημένοι μετά τού πρειγίστον έν Καύδφ καί άναμφι-

61. Οΰτως οί Bockh, αύτόθι- Caillemer, αύτόθι- Deiters, DeCretensium titulis publicis quaestiones epi- 
graphicae, Bonn 1904, 45, σημ. T Hitzig, αύτόθι- Majuri, αύτόθι, 42 καί σημ. 1.

62. Ούτως οί van der Mijnsbrugge, αύτόθι, 43- Voretzsch, αύτόθι, 13- Ciccotti, αύτόθι- Partsch, Griech. 
Burgschaftsrecht I, Leipzig-Berlin 1909, 421 · Haussoullier, αύτόθι, 84- μετ’ έπιφυλάξεων δέ οί Szantoj 
αύτόθι- Tod, Intemat. Arbitration amongst the Greeks, Oxford 1913, 36, 68.

63. Αύτόθι, 72.
64. Αύτόθι, 144, σημ. 2.
65. Βλ. ύποσημ. 62.
66. «Diagramma, code qui devait offrir, corame les lois archalques cretoises, tout un systemc de com

positions pecuniaires de nature a favoriser les solutions transactionnelles»: Van Effentere, αύτόθι, 145. 
Πρβ. Muttelsee, αύτόθι, 61 έξ.
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βόλως τής ιδίας μετ’αύτοϋ ύπηκοότητος67. Ή λέξις συνάπτεται πρός τά ομηρικά οϋρος 
καί έπίονρος, σημαίνοντα φρουρούς, τά ονρεϊα καί ούρεύων(τ)ι της IC I, IX, 1, Β 52 καί 
C 127 καί τά ώρεϊα τής IC I, XVI, 5,79, έρμηνευόμενα ώς «φρούρια» καί «φρουρεύωντι»68 69, 
ή ώς «μικρά φρούρια» (fortins)6β. Οί ώροι όμοϋ μετά τού πρειγίστου καί προφανώς υπό 
τάς διαταγάς του, είναι έπιφορτισμένοι μέ τήν περισυλλογήν τοϋ φόρου τοΰ άλατος καί 
των άρκεύθων. Έν άντιθέσει πρός τούς λοιπούς έρευνητάς, οί όποιοι βλέπουν εις τούς 
ώρονς άρχοντας70, ό Van Effenterre, ώς έλέχθη άνωτέρω είς στ. 1-5, άναρωτάται μήπως 
πρόκειται περί δυνάμεων κατοχής τής νήσου.

Οί στ. 20-23 είναι καί πάλιν σκοτεινοί' έάν ή συμπλήρωσις ό άφικνιόμε]νος είναι όρ- 
θή, τότε δέν πρόκειται ίσως ένταϋθα περί ωρων = αρχόντων (ή φρουρών) άλλά περί ώ- 
ρων = δρων, ορίων71 οπότε όμως οί ώροι ούτοι θά είναι όροι τοΰ λιμένος ( ή μάλλον των 
λιμένων), έάν ή φράσις συνδεθή πρός τό άπαγορευτικόν μη έμπλιέ[τω. Ύφίσταται ίσως

σχέσις τις πρός τάς προσόδους των λιμένων τής Καύδου, τάς όποιας ώς γνωστόν έκαρ- 
ποϋντο οί Καύδιοι; Δέν θά ήτο άπίθανον, τό έν στ. 22 μηδέ ΤΑΜ. ,τω, άντίστοιχον πρός 
τό έν στ. 21 μη έμπλιέ[τω, νά είναι μηδέ ταμ[ιε(νέ)τω, οπότε όμως τίθεται ίσως ένταϋθα

μία άπαγόρευσις (είς ποιον); διαχειρίσεως των έλλιμενίων τελών.
Είς στ. 23 πρόκειται προφανώς περί τοΰ έργου τής φρουρήσεως τής νήσου, τό όποιον 

όμως δέν θά ήτο άσυμβίβαστον πρός τό έργον τών ωρων ώς φρουρών.

Στ. 23-25. κτλ. Αϊ δέ [τις____ __________________ _____________°*· 25-------- ]

ο πρείγιστος ή ό έν Κανδοϊ Ροικίω[ν κόρμος?--------------------------]

[...λλ]οντι ΑΠΟ[τ'χεν ___________________________ ”· 29______]

Είς τόν στ. 24 έμφανίζεται πάλιν ό πρείγιστος72, άρχων γνωστός έκ τοΰ στ. 13 τής 1C 
IV, 184, ό έπιφορτισμένος όμοΰ μετά τών ωρων μέ τήν παραλαβήν τοΰ φόρου τοΰ άλατος 
καί τών άρκεύθων, ώς έλέχθη άνωτέρω.

Πλήν τής άνωτέρω, ό πρείγιστος—ή παρεμφερείς τίτλοι—έμφανίζεται συχνάκις είς 
τάς κρητικάς έπιγραφάς: 1) Πρείγιστοι είς IC IV, 80, 11. 2) Πρείγιστος είς IC III, III, 52, 
1, 2. 3) Βουλής πρήγιστος είς IC III, III, 7, 23. 4) Πρεγγευταί είς IC II, III, 2, 4 έξ. 5) 
Πρειγευταί είς IC II, V, 17, 5, 14. 6) Πρεισγευταί είς IC I, XXVII, 1, 11. 7) Πρείγων είς 
IC IV, 145, 9, καί 8) Πρειγήια είς IC I, XVI, 5, 34. Έκ τούτων αί ύπ’ άριθ. 2 καί 7 είναι 
λίαν ήκρωτηριασμέναι ώστε νά γίνη κατανοητή ή άρμοδιότης τοΰ άρχοντος. Είς τήν 
ύπ’ άριθ. 1 οί πρείγιστοι είναι άρχοντες έπιτόπιοι τής Ριττηνίας, άναλαμβάνοντες τάς 
άρμοδιοτήτας τών κόσμων, όταν ούτοι δέν πράττουν τό καθήκον των. Ό βουλής πρήγι-

67. Βλ. κατωτέρω είς στ. 23-25 σχόλια περί τοϋ πρειγίστον.
68. Πρβλ. Guarducci, IC IV, 184, σ. 267.
69. Van Effenterre, Rev. Arch. 1948, 1033.
70. Ή Guarducci έν RF N. S. VIII (1930), 480 πιθανολογεί δτι οί ώροι θά ήσαν δύο ή τρεις, σχηματί- 

ζοντες μετά τοϋ πρειγίστου τό μικρόν presidio mandato di Gortina nell’isola sottomessa.
71. ~ΟρΡος[ώρος=αττ. δρος. Πρβλ. Buck, αυτόθι, § 54: τύπος μαρτυρούμενος είς IC IV, 174, 20.
72. Διά τήν γραμματικήν άνάλυσιν τής λέξεως βλ. Brause, αύτόθι, 175 έξ. καί Buck, αύτόθι, § 68, I, 

§ 86, 3 καί 3α.
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στος τής ύπ’ άριθ. 3 είναι πάλιν ασφαλώς έπιτόπιος αρχών τής Ίεραπύτνης. Εις τάς λοι
πός έπιγραφάς, έκ των οποίων αί ύπ’ άριθ. 4, 5 καί 6 είναι ψηφίσματα κρητικών πόλεων 
έν Τέω, ό τίτλος τοΰ πρειγίστου είναι ανάλογος πρός τον τού πρέσβεως. Δέν θά ήτο λοιπόν 
άτοπον νά συμπεράνωμεν διά τήν IC IV, 184 ότι ό ένταΰθα εμφανιζόμενος πρείγιστός 
είναι είτε έπιτόπιος αρχών καύδιος, είτε αρχών γορτύνιος, άντίστοιχος πρός πρέσβυν 
μεν κατ’ όνομα, ούσιαστικώς δέ έν είδος προτέκτορος ή τοποτηρητοΰ τής Γόρτυνος. 
'Ως διδάσκει ή έκφρασις, ό πρείγ ιστός θά ήτο άτομον ώριμου ήλικίας73.

Οι διάφοροι έρευνηταί δέχονται όμοφώνως74 ότι πρόκειται περί γορτυνίου άξιωματού- 
χου σταθμεύοντος έν Καύδφ. 'Ο στ. 24 τής παρούσης έπιγραφής, διά τής άντιδιαστολής 
rj τήν όποιαν κάμνει μεταξύ του πρειγίστου καί τοΰ έν Κανδοϊ Ροικίοντος δεινός αρχον- 
τος καί δοθέντος ότι ή έκφρασις ο έν Κανδοϊ Ροικίων είναι ταυτόσημος πρός τό έθνικόν 
Καύδιος, άποδεικνύει πέρα πάσης άμφισβητήσεως ότι ό πρείγιστος, αν καί βεβαίως κα
τοίκων έν Καύδφ, δέν ήτο Καύδιος, έπομένως δέ Γορτύνιος.

Καί οί στ. 23-25 είναι λίαν ήκρωτηριασμένοι καί ασαφείς: εις περίπτωσιν καθ’ ήν 
τις πράξη τι, ίσως παράβασιν των διατάξεων των στ. 20-23, ό γορτύνιος πρείγιστος ή ό 
καύδιος δείνα αρχών (κόρμοςΐ) αναλαμβάνουν τήν ρύθμισιν τοΰ θέματος, προφανώς 
συμφώνως πρός τά έν στ. 25 διαλαμβανόμενα.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τό θέμα τοΰ βαθμού τής έναντι τής Γόρτυνος άνεξαρτησίας τής Καύδου, έχον ως μό
νην μέχρι σήμερον πηγήν τήν ήκρωτηριασμένην IC IV, 184, άντιμετωπίσθη διαφορο- 
τρόπως ύπό τών έρευνητών. Αί δύο άκραΐαι άπόψεις ύπεστηρίχθησαν ύπό τών Larsen 
καί Kirsten: ό πρώτος θεωρεί75 τούς Καυδίους ως άπλοϋς περίοικους τής Γόρτυνος άνα- 
λόγους πρός τούς περίοικους τής Σπάρτης, έχοντας έπομένως τόν έλάχιστον δυνατόν 
βαθμόν άνεξαρτησίας καί απολαμβάνοντας, τό πολύ, μορφής τίνος τοπικής αυτονομίας· 
ό δεύτερος φρονεί76 ότι πρόκειται περί κοινότητος κληρούχων τής Γόρτυνος, ισοτίμων 
πρός τούς Γορτυνίους. Ή άποψις τοΰ Larsen κατεπολεμήθη ύπό τής Guarducci, αλλά 
καί ή θεωρία τοΰ Kirsten δέν έγένετο δεκτή77.

Τό νέον άπότμημα τής έπιγραφής τό όποιον παρουσιάζομεν ένταΰθα, διά τών σωζο- 
μένων 40 % τοΰ κειμένου καί τών έν πολλοϊς άβεβαίων συμπληρώσεων, δέν δύναται ί
σως νά συμβάλη άποφασιστικώς εις τήν παλαιάν συζήτησιν, άσφαλώς όμως τονίζει τόν 
χαρακτήρα συνθήκης μεταξύ έλευθέρων πόλεων, τόν όποιον παρουσιάζει, κατά τήν μορ
φήν τουλάχιστον, ή IC IV, 184. Διά τής χρησιμοποιήσεως προδίκου, άσκοΰντος διαιτη
σίαν εις διαφοράς μεταξύ έλευθέρων πόλεων, ή έν προκειμένφ μεταξύ πολιτών αύτών, 
καί διά τής είς δεκαπέντε ολοκλήρους στίχους λεπτομερούς άναπτύξεως τής έστω έν 
πολλοϊς άσαφοΰς νομολογίας τής ρυθμιζούσης τάς σχέσεις τών δύο πόλεων, άνατρέπε- 
ται προφανώς ή άποψις τοΰ Larsen περί περίοικων. Ή Καΰδος θά πρέπει νά θεωρηθή ώς

73. Πρβλ. Muttelsee, αύτόθι, 34.
74. Guarducci, IC IV, σ. 267, 13/ Riv. Fil. Ν. S. VIII (1930), 479 καί XIV (1936), 362, σημ. 2, 363. 

Larsen, Class. Phil. XXXI (1936), 14 καί RE, «Περίοικοι», στήλ. 829. L. Robert, Hellenica I (1940), 112.
75. Αυτόθι, 94 έξ. καί αυτόθι.
76. Αύτόθι, 133.
77. Riv. Fil. Ν. S. XIV (1936), 362 έξ. καί σχόλια είς IC IV, 184.
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νήσος τυπικώς μέν έλευθέρα, ούσιαστικώς δέ έξηρτημένη πολιτικώς καί οίκονομικώς, 
χαίρουσα δμως έκ παραλλήλου καί ένός σημαντικού βαθμού αύτονομίας.

Έάν πρός τά άνωτέρω συνδυασθή ή εύστοχος καθ’ ήμας γνώμη τοΰ Kirsten περί κλη
ρουχίας78, θά ήτο δυνατόν νά ύποστηριχθή ή άκόλουθος Ιστορική έξέλιξις: είς τήν Καΰ- 
δον έγκαθίσταται είς παλαιοτέρους χρόνους γορτυνιακή κληρουχία, ή όποια, άκολου- 
θοϋσα τήν συνήθη πορείαν έξελίξεως τών άποικιών, καθίσταται σύν τφ χρόνφ άνεξάρ- 
τητος ούσιαστικώς έναντι τής μητροπόλεως Γόρτυνος, χωρίς όμως νά ύπαχθή ποτέ πλή
ρως είς τάς έλευθέρας κρητικάς πόλεις- ουτω παραμένουν πάντοτε οί Καύδιοι τυπικως 
μόνον ot έν Καυδοϊ Ροικίοντες. Βραδύτερον ή Γόρτυς καθίσταται μία τών ϊσχυροτέρων 
πόλεων τής Κρήτης καί επεκτείνει τήν έπιρροήν της έπί τής Καύδου, ή οποία εύρίσκε- 
ται ουτω, νομικώς μέν είς τό προηγούμενον ίδιότυπον καθεστώς, ούσιαστικώς δέ είς τήν 
κατάστασιν τών έν μέρει έλευθέρων καί έν μέρει υποτελών «μικρών συμμάχων».

2. (Π ί ν. 67 α). Στήλη έπιτύμβιος έκ πώρου, ύψους 0.53 μ., πλάτους 0.32 μ. καί πάχους 
0.20 μ., φέρουσα κατά τήν βάσιν άνάγλυφον ταινίαν πλάτους 0.09 μ., τό πλεΐστον άπο- 
κεκρουμένην. Ή όπισθία έπιφάνεια έμφανίζει τραχεΐαν λάξευσιν.

Εύρέθη ύπό τού κ. Ήλία Βολανάκη κατά θέσιν Ξερόκαμπος τοΰ χωρίου Άποδούλου 
Άμαρίου Ρεθύμνης καί άπετέθη ύπό τοΰ γράφοντος τώ 1962 είς τό Μουσεΐον Ρεθύμνου.

1 στίχος
"Υψ. γραμμ. 0.04 μ. (τό Ω)-0.05 μ. (τό Τ).
"Ισως Α' αί. π.Χ.

Κωτύλωι

Είς τό όνομα τοΰτο ύπάρχει έν όρθογραφικόν λάθος, θά έδίσταζεν όμως τις έάν τοΰτο 
είναι είς τήν πρώτην ή τήν δευτέραν συλλαβήν, δηλ. περί ποιου τών παραδεδομένων79 
όνομάτων πρόκειται, Κότνλος ή Κώτιλος· άμφότερα τυγχάνουν άμάρτυρα έν Κρήτη80.

3. Σωλήν ύδραγωγός έκ πηλοΰ, μήκους 0.445-0.48 μ., διαμέτρου έξωτερικής 0.18 μ. 
καί έσωτερικής 0.105 μ. Είς τό άνω μέρος καί καθέτωςπρός τον άξονα φέρει σφράγισμα 
άναγράφον τό όνομα τοΰ ιδιοκτήτου τοΰ έργαστηρίου κατασκευής.

Εύρέθη81 τώ 1957 είς Άσίτες Μαλεβιζίου Ηρακλείου καί άπετέθη είς τήν ’Επιγρα
φικήν Συλλογήν τοΰ Μουσείου Ηρακλείου ( εύρετ. 305 ).

1 στίχος έπί τά λαιά.
"Υψ. γραμμ. 0.006 μ. (τό 0 )-0.015 μ. (τό Α).
Β'-Γ' αί. μ.Χ.

Ονάγοντος

Ό κατασκευαστής ούτος σωλήνων είναι γνωστός καί έξ ετέρου σφραγίσματος έπί τε-

78. Βλ. άνωτέρω σχόλια είς στ. 1-5.
79. Βλ. Pape-Benseler, Worterbuch der griech. Eigennamen, Braunschweig 1884, μή άποθησαυρισμένα 

δέ παρά Bechtel, Histrosche Personennamen, 1917, όπου μόνον τό όνομα Κωτίλα.
80. Πρβλ. Κόστυλος είς έπιγραφήν έκ Λατοϋς, έν BCH LXII (1938), 389 έξ., στ. 8 καί 11.
81. Πρώτη μνεία υπό Ν. Πλάτωνος, Κρητ. Χρον. ΙΑ’ (1957), 339- πρβλ. BCH LXXXII (1958), 791.
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μαχίου παρομοίου σωλήνος82 έκ τοΰ γειτονικοΰ πρός Άσίτες 'Αγίου Μύρωνος· τά δύο 
σφραγίσματα είναι σχεδόν όμοια.

Τό όνομα Ονάγων κατά Blass83 84 παράγεται έκ τοϋ Εύάγων.

4. (Π ί ν. 67γ). Στήλη έπιτύμβιος ναϊδιόσχημος έκ λευκού μαρμάρου, όλ. ΰψους 1.07 μ., 
άποκεκρουμένη τήν κάτω δεξιάν γωνίαν μετά μέρους τής έπιγραφής. Μεταξύ δύο κοριν
θιακών κιόνων είκονίζεται έν άναγλύφω δεξίωσις· άριστερά άνήρ καί δεξιά γυνή άπο
κεκρουμένη τήν κεφαλήν. Τό άνάγλυφον έπιστέφεται ύπό άετώματος μετά γεισιπόδων 
καί τριών άνθεμίων, διακοπτομένου ύπό μεταλλίου πεταλοειδούς φέροντος άποκεκρου- 
μένον γοργόνειον.

Εύρέθη ύπό τοΰ φιλάρχαιου δημάρχου κ. Ρούσσου Καπετανάκη έντετειχισμένη εις 
τήν έν 'Αγίω Νικολάφ οικίαν τοΰ πάππου του καί άπετέθη παρ’ αυτού είς τό αυτόθι Μου- 
σεϊον ( εύρετ. 363 ).

2 στίχοι.
Ύψ. γραμμ. 0.015 μ. (τό 0 )-0.025 μ. (τό A).
Α' αί. π.Χ.

Πάγων Πάγωνος ό Πά[γωνος] 

καί Άριστονώι Πάγω[νος.]

Τό όνομα Πάγων84 κατά πρώτον έμφανίζεται ενταύθα είς τάς έπιγραφάς τής Λατοΰς 
πρός Καμάρα, άπαντα όμως είς δύο γειτονικός πρός αυτήν πόλεις, είς Όλοΰντα85 καί 
Ίστρώνα86. Προφανώς ό έν λόγφ Πάγων είναι υίός τοΰ Πάγωνος Πάγωνος τοΰ Θιοφεί- 
διος τοΰ άναφερομένου είς τήν ώς άνω έπιγραφήν έξ Τστρώνος87.

Τό όνομα Άριστονώι τυγχάνει άμάρτυρον είς τάς κρητικάς έπιγραφάς ώς καί παρά 
Bechtel HP καί Pape-Benseler. Ή διά τοΰ προσγεγραμμένου ι γραφή τής όνομαστικής 
τών είς -ώ ληγόντων δωρικών γυναικείων όνομάτων είναι συνήθης, κυρίως δέ είς έπιγρα
φάς έξ Όλοΰντος88.

82. IC I, XXVII, 4.
83. Die kretischen Inschriften, 5144. Περί μετατροπές της διφθόγγου ΕΥ είς ΟΥ βλ. Thumb, αυτόθι, 

126. Brause, αυτόθι, 15 έξ. Buck, αυτόθι, § 33a. Kiekers, Die lokalen Verschiedenheiten im Dialekte 
Kretas, 1908, 14 έξ.

84. Άποθησαυρισμένον παρά Bechtel HP (έκ τοΰ πάγος, στερεότης).
85. IC I, XXII, 48, 1.
86. IC I, XIV, 2,10 καί 11. ’Ενταύθα έμφανίζεται τρις τό όνομα τοΰτο.
87. Οΰτω φαίνεται δικαιούμενος ό Van Effenterre, REA 1943, 33 έξ., πιστεύων ότι ή έπιγραφή αΰτη 

μετεφέρθη είς Ίστρώνα έκ τοΰ λιμένος τοΰ Αγίου Νικολάου, της άρχαίας Λατοΰς πρός Καμάρα, τόπου 
εύρέσεως τής ήμετέρας έπιγραφής.

88. IC I, XXI, 21 έξ. Πρβλ. Kiihner-Blass, Ausfiihrl. Grammatik der griech. Sprache, I, 1,454. Τά παρό
μοια όνόματα τών τριών πρώτων τόμων τών Inscr. Cret. καθώς καί νεωτέρων αύτών έπιγραφών δίδονται 
ύπό L. Robert είς REG 1952, Bull. Epigr. 65. 135 καί κυρίως είς REG 1950, Bull, Epigr. 63. 170. Είς τό 
IC IV μόνον μία Μ/αστώι?, 235, 2. Είς ταΰτα ας προσθέσωμεν τήν διόρθωσιν τής IC II, X, 19, 1 καί 6: 
Πείσων είς Πεισαη καί τής Iscr. Brit. Mus. 380: Πάρμων είς Παρμώι, ύπό A. Wilhelm, Symbolae Oslo- 
enses, Suppl. XIII, Griech. Epigramme aus Kreta, 10-12· αύτόθι πολλά παραδείγματα είς -άη έκ τών έκ
τος τής Κρήτης έπιγραφών.
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5. (Π ί ν. 67 β). Στήλη έπιτύμβιος έκ λευκοϋ μαρμάρου, σωζ. ύψους 0.425 μ., σφζ. πλά
τους 0.34 μ. καί πάχους 0.13 μ., άποκεκρουμένη πανταχόθεν. Ή επιγραφή πλαισιοϋται 
ύπό αυλακώσεων τομής τριγωνικής, άνω μιας, κάτω δέ και είς άπόστασιν δύο.

Εύρέθη τφ 1961 εϊς "Αγιον Νικόλαον ύπό τοϋ κ. Ρούσσου Καπετανάκη καί άπετέθη 
ύπ’ αύτοΰ είς τό αύτόθι Μουσεΐον (εύρετ. 1646).

3 στίχοι.
"Υψ. γραμμ. 0.018 μ. ( τό C )-0.02 μ. ( τό A ).
Β'-Γ at. μ.Χ.

[----------Jo ας Σωτείρα [τη]

[ίδί]α σνμβίω μν[η-]
··

μης χάριν.

Πάμπολλα είναι τά είς -ρας λήγοντα άνδρικά ονόματα.
Συχνότατα άπαντά έν Κρήτη τό όνομα Σώτειρα, κατά πρώτον όμως ένταϋθα εις τάς 

έπιγραφάς τής Λατοϋς προς Καμάρα.

6. (Πίν. 71 α). Στήλης έπιτυμβίου τό άνω δεξιόν τμήμα, έκ κυανοφαίου μαρμάρου, 
σωζ. ύψους 0.27 μ., σωζ. πλάτους 0.20 μ. και μεγ. πάχους 0.09 μ. "Ανω, μόλις προεξέ- 
χουσα πλατεία ζώνη, στεφομένη ύπό κυματίου έκ ταινίας καί ήμικυλίνδρου. Παραλ- 
λήλως προς τον άξονα τής στήλης έχαράχθη είς δευτέραν προφανώς χρήσιν έπιγραφή 
έπιτύμβιος, έχουσα ώς άνω δψιν τήν αρχικήν δεξιάν.

Εύρέθη άγνωστον πότε καί είς ποιαν ακριβώς θέσιν παρά τόν "Αγιον Νικόλαον καί 
άπετέθη υπό χωρικού τίνος είς τό αύτόθι Μουσεΐον ( εύρετ. 209).

2 στίχοι.
"Υψ. γραμμ. 0.008 (τό 0)-0.022 (τό Ε).

Καλλιόπη
'Ερμέρωτι.

"Απαξ άπαντά έν Κρήτη τό όνομα Καλλιώπα, είς προσφάτως έν Σητεία άνακαλυφθεΐ- 
σαν89 90 έπιγραφήν, μή άποθησαυρισθεΐσαν είς τάς Inscr. Cret.

Τό όνομα rEp μέριας80 τυγχάνει άμάρτυρον είς τάς κρητικάς έπιγραφάς, άποθησαυρι- 
σμένον όμως παρά Pape-Benseler.

7. (Π ί ν. 68 α). Στήλη έπιτύμβιος έκ κυανοφαίου άσβεστολίθου (κοιν. σιδερόπετρα, 
ό calcarius subcaeruleus τών Inscr. Cret. ), σωζ. ύψους 0.44, μ., πλάτους 0.40 μ. καί πά
χους 0.32 μ., άποκεκρουμένη τό κάτω μέρος ώς καί τό πλεϊστον τής δεξιάς πλευράς.

Εύρέθη91 τώ 1940 είς Όλοϋντα κατά τάς άλυκάς καί μετεφέρθη ύπό τοϋ κ. Ρούσσου 
Καπετανάκη είς τό Μουσεΐον 'Αγίου Νικολάου (εύρετ. 1635).

89. Paul Faure, BCH LXXXIII (1959), 732.
90. Ίσως οδτω πρέπει νά συμπληρωθή ό στ. 2 τής έπιγραφής έπί άγγείου έξ Άμνισοΰ------ ΜΕΡΩΣ,

Μαρινάτος, ΠΑΕ 1934, 132, τήν όποιαν ό ίδιος συμπληροϊ έν ΠΑΕ 1938, 136 είς Παι]δέρωςΊ
91. Πρώτη μνεία είς Έπετ. Έταιρ. Κρητ. Σπουδών Δ' (1941), 274.
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3 στίχοι.
Ύψ. γραμμ. 0.015 μ. ( τό 0 )-0.035 μ. (τό Ρ ). 
Β' αί. π.Χ.

( Ευ )φρανίω/ ν ]

Φίλοστράτου

χαίρε.

Τό όνομα Ενφρανίων τυγχάνει άμάρτυρον εις τάς κρητικάς έπιγραφάς καί μή άποθη- 
σαυρισμένον παρά Bechtel HP καί Pape-Benseler.

Συχνάκις άπαντα έν Κρήτη τό όνομα Φιλόστρατος.

8. ( Π ί ν. 68 β ). Στήλη έπιτύμβιος εκ κυανοφαίου ασβεστόλιθου, ύψους 0.39, μ. πλά
τους 0.31 μ. καί πάχους 0.25 μ., άποκεκρουμένη τάς άνω γωνίας.

Στοιχεία εύρέσεως ώς τά τής ανωτέρω έπιγραφής· Μουσεϊον 'Αγίου Νικολάου (εύ- 
ρετ. 1634).

Τό όνομα 'Ιλερίων εμφανίζεται κατά πρώτον ένταϋθα εις τάς κρητικάς έπιγραφάς, 
δέν είναι δέ άποθησαυρισμένον παρά Bechtel HP ( μόνον τό Ίλαρίων) καί Pape-Benseler.

9. (Π ί ν. 68 γ ). Βωμίσκος έπιτύμβιος εκ κυανοφαίου άσβεστολίθου, ύψους 0.46 μ., 
πλάτους 0,445 μ. καί πάχους 0.375 μ., άποκεκρουμένος δλην σχεδόν τήν φέρουσαν ίχνη 
όρθογωνίου τόρμου άνω πλευράν μετά τοΰ πλείστου τής έπιγραφής.

Στοιχεία εύρέσεως ώς τά τής άνωτέρω έπιγραφής- Μουσεϊον 'Αγίου Νικολάου (εύ- 
ρετ. 1653 ).

2 στίχοι.
Ύψ. γραμμ. 0.018 μ. ( τό Ο )-0.03 μ. ( τό I). 
Β' αί. π.Χ.

['Ιλ] ερίων 
’Ιλερίωνος

2 στίχοι.
Ύψ. γραμμ. 0.022 μ. (τό 0)-0.025 (τό Ν). 
Ίσως Α' αί. π.Χ.

ΉΨ[ - 
Όν[ασ

]
]

Ένταϋθα υπάρχει εύρεΐα δυνατότης συμπληρώσεως δΤ ένός των έν Κρήτη άπαντώντων 
ονομάτων, όπως Ώφελίων, Ήφαλίων ή ’Ωφέλιμος διά τό πρώτον και:Ονάσανδρος 92, Όνα- 
σάδας93. Όνασίφορος, Όνασίχαρμος ή Όνασίων διά τό δεύτερον.

92. Εις Όλούντιος τοΟ Α' ίσως αί. μ.Χ. IC I, XXII, 63.
93. Είς Όλούντιος τ&ν χρόνων τού Τιβερίου. IC I, XXII, 12, 9.
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10. ( Π ί ν. 71 β ). ’Ογκόλιθος έκ κυανοφαίου ασβεστόλιθου, ΰψους 0.155 μ., πλάτους 
0.60 μ. καί πάχους 0.29 μ. Άναθυρώσεις έπΐ τής άνω, τής κάτω καί των πλαγίων όψεων.

Περισυνελέγη άγνωστον πότε είς Όλοΰντα κατά τάς άλυκάς υπό τοΰ κ. Ν. Παστάκη 
καί άπετέθη εϊς τό Μουσείο ν 'Αγίου Νικολάου (εύρετ. 1640).

5 στίχοι.
"Υψ. γραμμ. 0.016 μ. ( τό 0 )-0.023 μ. (τό A ).
Β’ αϊ. π.Χ.

ΈπΙ Ίατροκλεϋς, Γναΐον Τν[δί~] 

κιον Μακούιον "Ορατία Άκνλα 

καί Μέγων Διονυσίου την γυ

ναίκα αυτόν Όλοντίων πρόξεν

οι καί πολεΐται, αυτοί καί έγ(γ)ονοι

Στ. 5. Πολεΐται άντί πολϊται: είς έπιγραφάς των υστέρων χρόνων δέν είναι σπανία 
ή γραφή τοΰ ι διά ει, ήδη όμοιου φωνολογικές94.

Στ. 5. ’Έγ(γ)ονοι άλλ’ έξ ίσου καλώς ε(κ)γονοι. Ό άμάρτυρος έν Κρήτη τύπος έγονοι 
θά προϋπέθετε γραφικήν ή καί φωνητικήν άπλοποίησιν τοΰ γγ είς γ95.

Διά τοΰ ψηφίσματος τούτου γνωρίζομεν ένα είσέτι δαμιοργόν των Όλουντίων, τόν 
’Ιατροκλέα. Είς Ίατροκλής είναι ήδη γνωστός είς μίαν έξ Όλοΰντος έπιτύμβιον έπιγρα- 
φήν96. 'Ως γνωστόν, δαμιοργός είναι ό τίτλος τοΰ έπωνύμου άρχοντος—τοΰ πρωτοκό- 
σμου—τής Όλοΰντος 97, κατά μίμησιν των Ροδίων98 99, αλλά καί τοΰ τής Πολυρρηνίας", 
κατά μίμησιν των ’Αχαιών, ίσως δε καί τοΰ τής Κυδωνιάς100.

Πλήν των κοινοτάτων Γναϊος καί Διονύσιος, τά λοιπά όνόματα τής επιγραφής, Τυ- 
δίκιος, Μακούιος, 'Ορατία, Άκνλας καί Μέγων101 τυγχάνουν άμάρτυρα έν Κρήτη.

Ή έρμηνεία τοΰ κειμένου παρέχει πράγματα- τά όνόματα δύο έκ των άναφερομένων 
προσώπων τίθενται κατ’ όνομαστικήν, των λοιπών δέ δύο κατ’ αιτιατικήν. Δύο έκδοχαί 
φαίνονται πιθαναί: πρόκειται είτε περί προξενικού είτε περί τιμητικοΰ ψηφίσματος.

Κατά τήν πρώτην έκδοχήν, ή 'Ορατία, γυνή ή θυγάτηρ τοΰ Άκνλα καί ό Μέγων τοΰ 
Διονυσίου είναι τά κυρίως τιμώμενα πρόσωπα διά τής προξενιάς καί πολιτείας των Ό-

94. Buck, αυτόθι, § 21, σ. 27. Είς τάς κρητικάς έπιγραφάς πρβλ. ICIV, 215, 6 καϊ 216, 4.
95. Buck, αυτόθι, § 86, 3.
96. IC I, XXII, 27, A 2. Έτερος είς τήν IC II, XXIII, 27, 2, 52.
97. IC I, XXII, 4, A 31, 35, 57· ΒI, 19, 35, 61. Πρβλ. REG 1933, 439-442 καϊ Van Effenterre, αυτόθι, 319,1.
98. Μετά τής Ρόδου είχον οί Όλούντιοι στενάς σχέσεις- ό τίτλος οδτος έλήφθη ίσως έκ τής Καμίρου, 

όπου έχρονολόγουν κατά τούς δημιουργούς· πρβλ. Muttelsee, αύτόθι, 20, σημ. 2.
99. IC II, XXIII, 7 Α καί Β- ίσως καί ή 8.
100. ’Εάν είναι όρθή ή διόρθωσις τού L. Robert, REG 1961, Bull. Epigr. 74, 494 τής ύπό τοΰ ’Εφό

ρου κ. Στ. ’Αλεξίου εύρεθείσης έπιγραφής, BCH LXXXIII (1959), 752.
101. Άποθησαυρισμένον παρά Bechtel HP.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:22:33 EEST - 3.236.241.27



ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΚ ΚΡΗΤΗΣ II 157

λουντίων, ταϋτα δέ, δχι μόνον κληροδοτούν τά παρεχόμενα προνόμια, ώς εΐθισται, είς 
τούς έκγόνους των, αλλά καί έπεκτείνουν ταϋτα εις δύο είσέτι συγγενικά των πρόσωπα 
τής εκλογής των, ή πρώτη μεν είς τόν Γναϊον Τνδίκιον Μακονιον, πολίτην ρωμαΐον ώς 
έχοντα τά tria nomina, ίσως τόν κηδεστήν της, ό δεύτερος δέ είς τήν γυναΐκά του. Μία 
τοιαύτη έπέκτασις τής πολιτείας καί προξενιάς ύπ’ αύτών των ιδίων των τιμωμένων είς 
έτερα πρόσωπα είναι άγνωστος είς τάς κρητικάς έπιγραφάς, καθ’ όσον δέ γνωρίζομεν 
καί είς τάς έλληνικάς καθόλου, δέν θά ήτο όμως ίσως άδύνατος, δοθέντος ότι τόσον ή 
πολιτεία όσον καί προξενιά φέρονται ώς έχουσαι περισσότερον τιμητικόν χαρακτήρα 
παρά ούσιαστικόν102 103.

Κατά τήν δευτέραν έκδοχήν, τήν οποίαν προτιμά ό έπιγραφικός καί φίλος κ. Σ. Ν. 
Κουμανούδης, δέν πρόκειται περί προξενικού άλλά περί τιμητικού ψηφίσματος: ή 'Ορα- 
τία τοϋ Άκνλα έτίμησε103 τόν Γναϊον Τνδίκιον Μακούιον, ομοίως δέ ό Μέγων τοϋ Διο- 
ννσίου τήν γυναΐκά του- τειθεμένης ένταϋθα άνω τελείας, τό λοιπόν κείμενον θά πρέ
πει νά έννοηθή ώς παράθεσις των τίτλων των τιμώντων προσώπων: ή Όρατία καί ό 
Μέγων είναι πρόξενοι τών Όλουντίων καί πολΐται κλπ.

Ή δεύτερα αΰτη έρμηνεία έχει έναντίον αυτής τήν τελείως άνώμαλον σύνταξιν, ή 
πρώτη όμως έπί πλέον καί τό άμάρτυρον μιας τοιαύτης διαδικασίας.

11. (Π ί ν. 69 α). Στήλη έπιτύμβιος έκ κυανοφαίου άσβεστολίθου, ύψους 0.40 μ., πλά
τους 0.25 μ. καί πάχους 0.19 μ., άποκεκρουμένη τήν άνω δεξιάν γωνίαν.

Εύρέθη τώ 1940 είς Όλοΰντα104 κατά τάς άλυκάς καί άπετέθη είς τό Μουσεϊον 
'Αγίου Νικολάου (εύρετ. 1643 ).

4 στίχοι.
"Υψ. γραμμ. 0.02 μ. (τό 0 )-0.025 μ. (τό I).
Β -Γ αί. μ.Χ.

Έπίχαρι( ς)
Εντνχον,

Άννία 
Ά ννίον.

Τό γυναικεΐον όνομα Έπίχαρις, άποθησαυρισμένον παρά Bechtel HP, έμφανίζεται 
κατά πρώτον ένταϋθα είς τάς κρητικάς έπιγραφάς, ένω τό άντίστοιχον άνδρικόν Έπι- 
χάρης άπαντα ήδη άπαξ105.

Τό όνομα Εϋτνχος άπαντά τρις είς τάς κρητικάς έπιγραφάς106. Εις Εϋτν[χοςϊ μαρτυ- 
ρεϊται καί υπό μιας τών έξ Όλοΰντος έπιγραφών107, κεχαραγμένης έπί βράχου είς τήν 
πρό τής Σπιναλόγκας χερσόνησον.

102. Πρβλ. G. Klaffenbach, Griech. Epigraphik, 80 έξ.
103. "Η ανέγραψε, όλιγώτερον πιθανόν.
104. Πρώτη μνεία είς Έπετ. Έταιρ. Κρητ. Σπουδ. Δ’ (1941), 274.
105. IC I, V, 30.
106. IC I, XV11I, 98, A I καί 2. IC II, III, 30, 2.
107. IC I, XXII, 64 α.
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Ίο δνομα Άννία άμάρτορον έν Κρήτη, ένώ τό δνομα "Αννιος άπαντα ήδη εις μίαν ή 
δύο των έξ Όλοΰντος επιγραφών108, έπί βράχου, ώς ανωτέρω.

12. ( Π ί ν. 69 β). Στήλη έπιτύμβιος έκ κυανομέλανος άσβεστολίθου, γύψους 0.56 μ., 
πλάτους 0.31 μ. καί πάχους 0.11 μ., άποκεκρουμένη τό δεξιόν μέρος· χονδροειδούς 
λαξεύσεως.

Περισυνελέγη τώ 1961 εις τήν περιοχήν τής Λατοϋς ύπό τού φύλακος ’Αρχαιοτήτων 
καί άπετέθη είς τό Μουσεΐον 'Αγίου Νικολάου ( εύρετ. 1648).

2 στίχοι.
Ύψ. γραμμ. 0.021 μ. (τό 0 )-0.043 μ. ( τό Β ). 
"Ισως Γ' αί. π.Χ.

Βαναι[ω ------------- Με-]

λανθίο[υ-----------------------]

Τό πρώτον δνομα εμφανίζει δυσχερείας- ίσως είναι σχετικόν προς τό δυσερμήνευτον 
γυναικείο ν δνομα Βαναω ή Άβαναω τού έπιγράμματος IC II, X, 21, 1.

Τό δνομα Μελάνθως τυγχάνει ήδη γνωστόν έν Κρήτη109, άποθησαυρισμένον δέ παρά 
Bechtel HP.

13. ( Π ί ν. 70 α ). Στήλη έπιτύμβιος έκ κυανοφαίου άσβεστολίθου, όλ. ύψους 1 μ., πλά
τους άνω 0.48 μ. καί κάτω 0.56 μ., πάχους δέ 0.16 μ. "Ανω άπολήγει είς πέντε άκατέργαστα 
άνθέμια, κάτω δέ εις έμβολον. Άποκεκρουμένη τήν άνω άριστεράν γωνίαν. Ή ένεπίγρα- 
φος δψις φέρει κάτω άνάγλυφον ταινίαν πλάτους 0.05 μ., προεξέχουσαν κατά 0.018 μ.

Εύρέθη παρά τό χωρίον Λακκόνια Μιραμπέλλου κατά τον άγρόν τού κ. Ήρ. Άλέξη 
καί άπετέθη ύπ’ αυτού, άγνωστον πότε, είς τό Μουσεΐον Αγίου Νικολάου ( εύρετ. 205 ).

4 στίχοι.
"Υψ. γραμμ. 0.028 μ. ( τό Ω )-0.032 μ. ( τό Τ ).
Β'-Γ' αί. μ.Χ.

Ενφράνωρ 
Άρχαγάθα 
Tfj θνγατρί 
μνήμης χάριν.

Τό δνομα Ενφράνωρ άπαντα συχνάκις είς τάς κρητικάς έπιγραφάς110.

108. IC I, XXII, 64 m, ίσως δέ καί IC I, XXII, 64 f.
109. IC I, V, ’Αρκάδες, 20, A 8 καί IC I, VIII, Κνωσός, 31. 2.
110. IC I, XXII, 4, A 19. IC, II, V, 28, 4. IC, III, III, 7, 29' IV, 31, 2' VII, 14, 2/3. IC1V, 241, 3/4.
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Ίο δνομα Άρχαγάθα τυχάνει άμάρτυρον έν Κρήτη ώς καί παρά Bechtel HP, δπου μό
νον τό άνδρικδν Άρχάγαθος, δνομα παράλληλον προς τό Άγάθαρχος.

14. ( Π ί ν. 69 γ). Πεσσίσκος επιτύμβιος έκ κυανοφαίου μαρμάρου, ύψους 0.49 μ., 
πλάτους 0.33 μ. καί πάχους 0.23 μ. Καλής διατηρήσεως.

Ευρέθη εις "Αγιον Νικόλαον κατά τόν λόφον τοΰ Διοικητηρίου, άπετέθη δε υπό τού 
τ. εκτάκτου έπιμελητοϋ Αρχαιοτήτων κ. Άμαριωτάκη, άγνωστον πότε, είς τό αότόθι 
Μουσεΐον ( ευρετ. 208 ).

2 στίχοι.
Ύψ. γραμμ. 0.013 μ. ( τό 0 )-0.019 μ. (τό Κ).
Γ αί. π.Χ.

Μνασστοκλής
Ένίπαντος.

Στ. 1. Ό διπλασιασμός τοΰ σ είς τό δνομα Μναστοκλής όφείλεται είς ένα συλλαβι
κόν χωρισμόν καθ’ δν τό σ ήκούετο καί είς τό τέλος τής μιας συλλαβής καί είς τήν άρ- 
χήν τής έτέρας m.

Άμφότερα τά όνόματα111 112, άγνωστα είς τήν λοιπήν Κρήτην, άπαντοϋν συχνότατα είς 
τήν περιοχήν τής Λατοΰς προς Καμάρα113, όπόθεν ή παρούσα έπιγραφή, καθώς καί είς 
ένίας των γειτονικών πόλεων: Λατώ114, Όλοΰντα115 Ίστρώνα116 καί Ίεράπυτναν117.

15. ( Π ί ν. 70 β). Άπότμημα στήλης έκ κυανοφαίου μαρμάρου, σωζ. ύψους 0.15 μ., 
σιρζ. πλάτους 0.13 μ. καί σφζ. πάχους 0.08 μ., άποκεκρουμένον πανταχόθεν πλήν μέρους 
τής άνω δψεως.

Ευρέθη τώ 1960 είς "Αγιον Νικόλαον ύπό τοΰ κ. Ρούσσου Καπετανάκη καί άπετέθη 
υπ αύτοΰ είς τό αυτόθι Μουσεΐον (ευρετ. 1650).

5 στίχοι.
Ύψ. γραμμ. α' στίχου 0.03 μ., λοιπών 0.01 μ.
"Ισως Β' αί. π.Χ.

[Θεοί. Άγα]θα [ιΤνχ α ι. ]
[Τάδε σννέΟεντο Λάτιοι καί'Ιεραπ]ν[τ]νιοι κα[ί?------------- ]

[---------επί κόσμω]ν τών σ[νν)--------------τώ---------------------- ]

[------------------- ν] ΑΥΤΙ [------------------------------- ]

5. [------------------- --] Τ[ον-----------------------------------]

111. Πρβλ. Buck, αυτόθι, § 89, σ. 75.
112. Άποθησαυρισμένα παρά Bechtel HP- τό δνομα Ένίπας έκ τοΰ Αίπτ^έπίπληξις, έπιτίμησις.
113. Μναστοκλής έν IC I, XVI, 26, 6/7- 33, 4· 51, 2. Ένίπας έν IC I, XVI, 25, 5· 31, 9.
114. Μναστοκλής έν IC I, XVI, 4, Β 58· 26, 3· 32, 3. Επίσης έν BCH LXII (1938) 389 έξ., στ. 10.
115. Μναστοκλής έν IC I, XXII, 4, Α 41· 8, 5. Ένείπας έν IC I, XXII, 59, 1 /2.
116. Ένίπας έν IC I, XIV, 2. 9.
117. Ένίπας έν 1C ΙΠ, III, 4, 3, 60.
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Κατά τά φαινόμενα πρόκειται περί συνθήκης μεταξύ 'Ιεραπυτνίων άφ’ ένός καί Λατίων 
άφ’ έτέρου, έφ’ όσον εις τήν πόλιν των τελευταίων ευρέθη ή έπιγραφή' διά τόν λόγον 
αυτόν έτέθη είς τήν συμπλήρωσιν πρώτον τό όνομα των Λατίων. Έάν δέ δεχθώμεν τήν 
πιθανήν συμπλήρωσιν κα[1-----], τότε θά συμπεριλαμβάνηται καί τρίτη πόλις είς τήν

συνθήκην, ίσως ή Όλους, πλησιόχωρος πρός τήν Λατώ καί παρά τάς ύφισταμένας περί 
των όρίων διαφοράς, συχνάκις πολιτικώς συνεργαζομένη πρός αυτήν118.

ΚΩΣΤΗΣ ΔΑΒΑΡΑΣ

118. Πρβλ. IC I, XVI, 5.
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Κρήτη: Άπότμημα συνθήκης Γορτυνίων καί Καυδίων

Κ. ΔΑΒΑΡΑΣ
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ΠΙΝΑΞ 68 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 18 (1963)

Κρήτη: α. ’Επιτύμβιος στήλη (Εΰ)φρανίωνος (έξ έκτύπου), β.’Επιτύμβιος στήλη Ίλερίωνος (έξ έκτύπου), 
γ. Άπότμημα έπιτυμβίοιι στήλης (έξ έκτύπου)

Κ. ΛΑΒΑΡΑΣ
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 18 (1963) ΠΙΝΑΞ 69

Κρήτη: Επιτύμβιος στήλη Έπιχάριτος καί Άννίας (έξ έκτύπου), β. Άπότμημα έπιτυμβίου στήλης (έξ 
έκτύπου), γ. 'Επιτύμβιος στήλη Μνασστοκλέους (έξ έκτύπου)

Κ. ΔΑΒΑΡΑΣ
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ΠΙΝΑΞ 70 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 18 (1963)

Κρήτη: α. Επιτύμβιος στήλη Άρχαγάθης (έξ έκτυπου), β. Άπότμημα συνθήκης Λατίων καί Ίεραπυτνίων
(έξ έκτυπου)

Κ. ΔΑΒΑΡΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:22:33 EEST - 3.236.241.27
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Κρήτη: α. Επιτύμβιος στήλη Έρμέρωτος, β. Ψήφισμα Όρατίας καί Μέγωνος (έξ έκτύπου)

Κ. ΔΑΒΑΡΑΣ
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