
ΕΝΕΠΙΓΡΑΦΟΣ ΜΙΤΡΑ ΕΚ ΚΡΗΤΗΣ

Είς την Συλλογήν τοΰ αειμνήστου Στ. Γιαμαλάκη άπέκειτο εν τών περίπου ήμι- 
κυκλικών εκείνων έξαρτημάτων τοΰ Ελληνικού θώρακος, τά όποια έπεκράτησε νά όνο- 
μάζωμεν μίτρας· Επειδή έφερεν εγχάρακτον επιγραφήν εΰανάγνωστον μέν, δυσσύμ- 
βλητον δε, έζήτησα και έλαβον προθυμοτάτην άδειαν δημοσιεΰσεως τής μίτρας. Ταΰτα 
έγένοντο τφ 1955. Έζήτησα πάσαν συναφή πληροφορίαν καί ήρχισα τήν μελέτην τής 
επιγραφής. Διέκοψα όμως ταΰτην, διότι έβράδυνον πολύ νά σταλούν αί ζητηθεΐσαι 
φωτογραφίαι. "Οταν δ’ έστάλησαν, εκτός τοΰ ότι ήσαν λίαν μέτριαι, είχον τυπωθή, κατά 
λάθος, έν κατοπτρική είκόνι (Spiegelbild). Έκτοτε άφήκα κατά μέρος τήν εργασίαν 
ταΰτην. Επειδή όμως παρά τεσσάρων διαφόρων λογίων τελευταίως έξεδηλώθη έν- 
διαφέρον διά τήν επιγραφήν, παραδίδω ταΰτην τώρα είς τήν δημοσιότητα, εκθέτων 
τά πορίσματα είς τά όποια είχον τότε καταλήξει. Οί είδικώτεροι επιγραφικοί, πιθα
νώς, θά προχωρήσωσι περισσότερον έμοϋ.

Διαστάσεις, προέλευσιν καί πάσας τάς λοιπάς πληροφορίας οφείλω είς τον 
κ. Στ. Αλέξιου, σταλείσας υπό ήμερομηνίαν 23 Άπρ. 1956. Ευχαριστώ τούτον θερ
μώς από τής θέσεως ταΰτης καί διά τούτο καί διά τήν προ ολίγων ή μερών αποστολήν 
νέας, καλυτέρας φωτογραφίας τής μίτρας (είκ. 1).

Περί τής προελεΰσεως τής μίτρας (κατά τάς πληροφορίας βεβαίως τοΰ συλλογέως, 
ών ή ακρίβεια δεν δΰναται νά θεωρηθή πάντοτε απόλυτος) γράφει ό Αλέξιου: «Ή 
[χαλκή] μίτρα προέρχεται έξ Άξού καί ήγοράσθη τό 1951 παρά χωρικού, όμοΰ μέ τε- 
μάχιον έτέρας χαλκής [μίτρας] φεροΰσης παράστασιν έ'κκρουστον πτερωτής Νίκης βαι- 
νοΰσης προς δεξιά (άριθ. τού τεμαχίου τούτου 569, τής μίτρας αυτής 568). Περί τών 
συνθηκών καί τού ακριβούς τόπου εύρέσεως ούδέν είναι γνωστόν».

Σωζόμενον μήκος τής μίτρας δίδει ό Αλέξιου 23 έκ., άλλ’ ελλείπει έκ τής μιας 
πλευράς τεμάχιον τής διπλής κυματιώσεως, ήτις περιβάλλει τό κυρίως πέταλον τής μί
τρας (είκ. 1). Τό μέγιστον πλάτος είναι 16 έκ. Έκ τών τριών αρχικών κρίκων άναρτή- 
σεως διατηρείται ό μεσαίος. "Αλλας λεπτομέρειας δεν έγραψεν ό Αλέξιου, άλλ’ έ'πραξέ 
τι καλύτερον: Άπέστειλεν «έκτυπον» τής επιγραφής γενόμενον δι’ εντριβής, πολύ επι
τυχές, τό όποιον δημοσιεύεται είς φυσικόν μέγεθος ενταύθα, καθώς καί άντίγραφον 
δημοσιευόμενον ωσαύτως (εικόνες 2 καί 3).

Ώς βλέπει τις, ή επιγραφή διατηρείται καλώς. Τά σχήματα τών γραμμάτων δεν 
πιστούνται όλα είς τό άλφάβητον τής Άξοΰ, άλλ’ υπάρχουν είς τά αλφάβητα άλλων 
πό?ιεων: Ή Άξός, είδικώτερον, έχει τό Η =Η καί Γ =Λ. Τό Π όμως γράφεται 
ώς Γ άν καί σπανίως παρουσιάζεται άπογωνιωθέν ( (~ ), τό όποιον καί ερμηνεύει
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τό σχήμα τοΰ Π ώς C είς τά Κρητικά αλφάβητα1. Τό κόππα εύρίσκεται εις άρχαϊκάς 
έπιγραφάς τής Λύκτου 1 2 3. Είναι όμως καί ζήτημα τύχης, ήτοι αριθμού τών σωζομένων 
επιγραφών έκάστης πόλεως, ή ΰπαρξις ή μή ώρισμένων γραμμάτων. Ώς προς την 
χρονολογίαν καί τής έπιγραφής καί τών μιτρών τής Κρήτης γενικώς, ούδέν θά 
είχον νά προσθέσω εις τά ήδη γνωστά ,!.

Ή επιγραφή είναι γεγραμμένη επί τά λ.οαά εις τό κάτω δεξιόν μέρος τού πετάλου.

Είκ. 1. ’Ενεπίγραφος μίτρα εξ Άξοϋ. Τέαις Συλλογή Γιαμαλάκη (νϋν ΜουσεΤον Ηρακλείου).

Έάν ύποτεθή, ότι ή τελευταία λέξις είναι ήλε άντί τού κανονικού είλε 4, τό υπόλοιπον 
τής έπιγραφής άναγινώσκεται κατά τρεις διαφόρους τρόπους δηλούντας τό όνομα τού 
άναθέντος τον θώρακα εις τι ιερόν :

Ό Πρΐξος τόνδε ήλε 
” Οττριξος τόνδε ήλε 

Ο Πρίξ, δς τόνδε ήλε.

Ή πρώτη άνάγνωσις είναι άπίθανος ή άδύνατος, διότι τό άρθρον ενοχλεί καί

1 "Ορα λ. χ. Guarddcci, Inscr. Creticae II, σ. 59 
άρ. 12.

2 Inscr. Cret. I 184 άρ. 4 ή 183 άρ. 2.
3 Συνολική πραγματεία περί τών ευρημάτων τής

Άξοϋ: D. Levi, I bronzi di Axos, Annuario Atene 
XIII-XIV, 1930-31, o. 43 έξ. Γενικώς αί χρονολογή
σεις τών έργων τούτων στρέφονται πέριξ τών μέσων

τοϋ εβδόμου αίώνος (πρβ.Picard, Manuel d’Archeol. 
Grecque I, 446-7). Έν τούτοις ή παρούσα επιγραφή 
λόγφ τής κανονικότητος τής γραφής καί τής σταθερας 
χειρός τοΰ γράψαντος θά έπρεπεν ίσως νά χρονολο- 
γηθή πέριξ τοϋ 600 π. X.

4 Thumb-Sherer, Handbuch2 II, 1959, σ. 103.
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διότι είναι άπίθανον εις κοινός Κρής νά έφερε τό ένδοξον μυθικόν όνομα τοϋ Φρίξου. 
Τά ονόματα ταΰτα μέχρι καί τής ύστατης άρχαιότητος ήσαν tabu. Έπί πλέον ελλείπει 
καί τό πατρώνυμον.

Ή δευτέρα άνάγνωσις δεν αποδίδει καί αυτή πατρώνυμον, τό δε όνομα πρέπει νά

Jflp 1

Είκ. 2. Έντριπτον έκτυπον τής έπιγραφής τής μίτρας.

θεωρηθή Προελληνικόν. Τό τελευταίον τούτο όμως δυσκόλως δΰναται νά άποδειχθή. 
Υπάρχουν άπλαΐ άναλογίαι εις Μικρασιατικά ονόματα.

Ό Sundwall εις τό βιβλίον του περί των ονομάτων των Λυκίων παρέχει αρκετά 
ονόματα άρχόμενα από οπρα—, τά όποια άπαντώσιν εις εύρείαν κλίμακα (Οπρασατης—

I__ι___I__ ι—1—ι—I—■—I—ι—)
° 1 I 3 k

Είκ. 3. ’Ιχνογράφημα τής έπιγραφής τής μίτρας.

Οπρασητας — Ουπρασητας εν Πισιδία καί Κιλικία). Ή συγγένεια όμως τών ονομάτων 
έχει μελετηθή έπαρκώς μόνον ώς προς τά τοπαννΰμια μεταξύ Ελλάδος καί Μ. ’Ασίας, 
άτελώς δέ καί αυτή (κυρίως έμελετήθησαν τά προελληνικά γλωσσικά στοιχεία). Έργον 
ειδικών θά ήτο ή λεπτομερής έρευνα, κατά πόσον καί άλλα ονόματα μεταξύ Ελλη
νικής καί Μικρασιατικής περιοχής παρουσιάζουσι συγγένειαν λ

Την τρίτην άνάγνωσιν θεωρώ την πιθανωτάτην πασών. Πρόκειται δηλαδή περί 

δούλου άνδραγαθήσαντος. Πρίξ=Φρίξ, δηλαδή Φρΰξ. Ή παρουσία τοϋ άρθρου δεν

1 Τά άπό οπρα—' άρχίζοντα~όνόματα)Λυκίων Sond- 
wai,l, Die einheimischen Namen der Lykier (in
dex). Όμοια έκ Πισιδίας και Κιλικίας Sundwali,, 
KleinasiatischeNachtrage (Studia Orientalia XVI,1 
[1950]) 34-5. ’Εκεί δύναταί τις νά ΐδη ονόματα άπαν- 
τώντα καί έν Έλλάδι ώς ”Αναβος (Λυκιακή ορεινή το
ποθεσία (σ. 14) δυνάμενον νά παραβληθή πρός τά Έλλ. 
“Αναπος (παραπότ.Άχελορου) ή Άνάφα-Άνάφη (νήσος)).

Τό Παμφυλιακόν Apasas ενθυμίζει τό δρος τής Κοριν
θίας Άπεσας κλπ. Τών κυρίων ονομάτων ή έρευνα θά 
ήτο έ| ίσου ενδιαφέρουσα. "Ισως τό έντυπωσιακώτερον 
παράδειγμα είναι 6 περί τό 1300 π.Χ. μνημονευόμενος 
εις τά Χετταϊκά αρχεία τοϋ Μπογάζ-κιοϊ Pijamara- 
dus, ίσως ό πρώτος «Σπάρτακος» τής ‘Ιστορίας, ώς 
άλλαχοϋ άπεκάλεσα τούτον. Έπί κεφαλής 7000 δούλων, 
ώς φαίνεται, αύτομολεΐ έκ τών Χετταίων πρός τούς
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όχλεΐ πλέον, διότι τοιαΰτα ονόματα νοούνται είσέτι ώς εθνικά. Οι γνωστοί άγγειο- 
γράφοι υπογράφονται Ό Βρύγος, Ό Λυδός κλπ. άλλα και έκ κειμένων γνωρίζομεν 
παραδείγματα ώς ή Σκύθαινα, ή Θραττα, ή Σύρα κλπ.'.

Ώς προς την εναλλαγήν Φρύξ — Φριξ έχομεν άρκετάς μαρτυρίας, ευθείας είτε 
πλαγίας. Εύθεια είναι ή τοΰ 'Ηροδότου (VII 73): Οι δε Φρΰγες, ώς Μακεδόνες λέγον- 
σιν, έκαλέοντο Βρίγες χρόνον δσον .. . σύνοικοι ήσαν Μακεδόσι■ To Β (αντί Φρίγες) όφεί- 
?ιεται εις τήν Μακεδονικήν διάλεκτον. Ευθεία ωσαύτως μαρτυρία είναι ή τοΰ Ησυχίου: 
Βρέκυν. ■ . τον Βρίγα Βρίγες γάρ οι Φρΰγες.

Έκ των έμμεσων μαρτυριών έ'χομεν όνομα σατΰρου Βρίκων επί αγγείου, έπε- 
ξηγούμενον υπό τοΰ τοΰ Ησυχίου: βρικίσματα, όρχησις Φρνγιακή. Ωσαύτως ό Βρύγος 
έπίτών αγγείων γράφεται καί Βρύκος, τοΰ Ησυχίου καί πάλιν δίδοντοςτήν έξήγησιν; 
Βρνκος. . . βάρβαρος και βρικόν . . . βάρβαρον 2. Κατά ταΰτα ό Πρΐξ τής Κρητικής επι
γραφής είναι Φρίξ. Σημαίνει βάρβαρος όπως καί το όνομα τοΰ γνωστοΰ άγγειογράφου
Βρύγου, έκφερομενον καί τοΰτο ένάρθρως 
νεότερος τοΰ Φριγός τής Άξοΰ, εις ό· 
όποιον έκυρίευσε.

Ahhijawa, παραπονεϊται δ’ ό Χετταΐος Βασιλεύς πρός 
τον συνάδελφον βασιλέα χών ’Αχαιών, διότι μετ’ έκπλή- 
ξεως διεπίστωσεν, δτι ό φυγάς είχεν ήδη φροντίσει νά 
νυμφεύστ) άμφοτέρας τάς κόρας του πρός ’Αχαιούς αρ
χηγούς (δρα Sdndwali,, Kleinas. Nachtrage 47 καί 
Ιδίως Page, History and the Homeric Iliad, 11-12). 
Έπέστησα ήδη τήν προσοχήν επί τοΰ γεγονότος, δτι 
περί τούς αυτούς χρόνους ό Ελληνικός μύθος ένθυμεί-

έτι, αν καί ο Βρύγος είναι ενα που αιώνα 
' επετράπη νά άναθέση τον θώρακα, τον

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ

ται έπηλυν όνόματι Ίμμάραδον έν Έλευσΐνι (Anz. der 
Phil.-hist. Klasse der Osterr. Akad. 1961 [Nr. 25] 
σ. 244-5).

1 Kretschmer, Die griech. Vaseninschriften 75.

2 Kretschmer, ε.ά. 234, δστις παρατηρεί δτι έχο
μεν νά κάμωμεν πρός ξένην γλώσσαν, ής οί φθόγγοι 
αποδίδονται κατά διαφόρους τρόπους.
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