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'Η αρχιτεκτονική διαμόρφωσις αυτού είναι αλη
θές δτι ομοιάζει μάλλον προς βάσιν, ήτις ήδύ- 
νατο νά βαστάζη άγαλμα ή κίονα ή και άλλο 
παραπλήσιου αντικείμενου, άλλ’ ή έλλειψις οίου- 
δήποτε τόρμου στηρίξεως κλονίζει ίσχυρώς την 
ά/ιοψιν ταύτην. Προτιμότερου ίσως είναι νά 
έκλάβωμεν ως βωμόν, παρά το ασυνήθες διά τά 
τοιαϋτα κατασκευάσματα σχήμα. Έν ή περιπτώ- 
σει πρόκειται περί τούτου, θά έφερεν άνω επί
πεδον πλάκα έν εΐδει τραπέζης ή καί μαρμα- 
ρίνην λεκάνην διά τάς προσφοράς ή τάς θυσίας. 
Τά τοιαΰτα δ5 επιθήματα ήτο δυνατόν νά ισορ
ροπήσουν επί τού λίθου καί άνευ ιδιαιτέρου 
συνδέσμουι.

1 ’Επί της Άκροπόλεως κατά ιό νότιον αυτής τμήμα 
πλησίον τής εξέδρας υπάρχει ομοιόσχημος λίθος, δστις 
όμως έχει ούχί πολύ κανονικήν τήν συμφυή κωνικήν 
βάσιν, έτερος δέ όμοιος παρά τό θέατρον τοΰ Διονύσου. 
Άμφότεροι δέν φέρουν ομοίως τόρμον, έχουν δέ τήν 
διάμετρον τής άνω κυκλικής επιφάνειας ίκανώς μικράν. 
Καί άλλους παρομοίους λίθους είδον επίσης εις τά 
πλησίον τοΰ Διονυσιακού κτίσματα, ώς καί εις τό γει
τονικόν Άσκληπιεϊον καί εις τό Ώδεΐον τοΰ Ήρφδου. 
Οΰτοι όμως έχουν βραχύτερον καί τετραγωνικώτερον 
τόν κορμόν, τινές δέ φέρουν άνω τόρμον καί αύλακα. 
ΙΙάντες οΰτοι έχρησίμευον άναμφιβόλως ώς βάσεις 
στηρίξεως, καί μάλιστα άρχιτεκτονικών μελών. Ση- 
μειωτέον ότι ό Milchhofer αναφέρει καί άλλον βωμόν, 
προερχόμενων έκ τοΰ αρχαίου δήμου Μυρρινοΰντος, τής 
σημερινής Μερρέντας,(Ath. Mitt., XII [1887] σελ. 277-8 
άριθ. 149, πρβ. καί IG, IIs 4746), τοΰ οποίου τόν 
τοιοϋτον χαρακτηρισμόν αμφισβητούν επίσης δι’ ερω

τηματικού ό Kirchner καί ό Dow. Φέρει καί οΰτος 
άναθηματικήν επιγραφήν εις τήν “Αρτεμιν Κολαινίδα, 
τήν εξής:

« - - - 01 

... . ος Άρτ- 

[έ]μιδι Κόλα- 

[ι]νίδι άν[έ]- 

θηκεν.».

Τά γράμματα είναι όμοια πρός τά τοΰ ενταύθα εξετα
ζόμενου θιασωτικοΰ καταλόγου αναγόμενα εις τούς 
αυτούς πρός τούτον χρόνους (έν IG ή επιγραφή χρονο
λογείται εις μικρόν προγενεστέραν εποχήν μεταξύ τού 
Α’ καί Β' μ. X. αίώνος). Τά στοιχεία ταϋτα έν συν- 
δυασμφ πρός τάς έπί τού λίθου αποστάσεις καί τά σω- 
θέντα λείψανα τού ονόματος τοΰ άναθέτου επιτρέπουν 
νά συμπληρώσωμεν τό όνομα 'Αριστόβουλος, όσιις 
δέν άποκλείεται νά είναι ό έ'τερος των ένταΰθα άναφε- 
ρομένων δύο Άριστοβούλων, ό επώνυμος πιθανώτατα 
τοΰ θιασωτικοΰ συλλόγου. Οΰτω ή επιγραφή λαμβάνει 
τήν μορφήν:

Άριοτ]ό6 

ουλ]ος 'Δοτ

έ] μιδι Κόλα■ 

ι]νίδι άν[έ 

θηκεν.

Τήν συμπλήρωσιν ταύτην επιτρέπει καί ή κανονική 
κατανομή των γραμμάτων τοΰ ονόματος εις τούς δύο 
πρώτους στίχους, ήτις εύρίσκεται έν συμφωνία πρός τόν 
συνολικόν αριθμόν ιών γραμμάτων έκάστου στίχου.

ΧΡ. Ν. ΠΕΤΡΟΥ-ΜΕΣΟ ΓΕΙΤΙ1Σ

ΕΙΣ ΝΕΚΡΙΚΟΝ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΡΑΥΚΟΥ

ΥΠΟ ΧΡΙΣΤΟΥ Ν. ΠΕΤΡΟΥ-ΜΕΣΟΓΕΙΤΟν

Μέ τό επίγραμμα τούτο ήσχολήθησαν μέχρι 
τούδε πολλοί. Πρώτος έξέδωκεν αυτό έξ έκτυπου, 
δπερ έλαβεν ό έν Ήρακλείψ Καθηγητής Περδι- 
κάρης, ό Th. Baunack (Philologus, L [1891 - 2] 
σελ. 577-82), όστις καί προέβη εις διεξοδικός 
έπ’ αυτού παρατηρήσεις, μετά ταΰτα δέ κατά 
σειράν ό Doro Levi έν τή έργασία του Silloge 
in corsivo delle iscrizioni metriche cretesi 
έν Studi ital. di Filol. class, (n. s.) II (1922) 
άριθ. 41 σελ. 398-9 καί ή Margh. Guarducci

έν Inscr. Cret., I Rhaucos 2 (σελ. 292). Πάντες 
οί ανωτέρω έδέχθησαν αυτό ως συγκείμενον έκ 
δύο έλλιπών κατά τήν αρχήν έλεγειακών δίστι
χων, εις έκαστον των οποίων προηγείται τοΰ εξά
μετρου τό πεντάμετρου, παρέχοντες τήν έπομέ- 
νην, ως παραθέτει ή Guarducci, μεταγραφήν:

« -οο-οW — μνάμα δ' νπερφ[α]νιος 

— ΟΟ — ΟΟ — ψψένω δείκνν, Θ[έ]τι, ηδ[η.

— ΟΟ — ΟΟ — τεΐδε Ο ανιόν κεΐται folium

ΟΟ - ΟΟ τερπ]νας δ’ [[«J ανλήοιος ΐδρβις.

5 [Χοίρε] Ενθε.».
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Ό Α. Μ. W[oodward] δμως είς σύντομον 
■κριτικόν σημείωμα περί τού I τόμου των Κρη
τικών ’Επιγραφών, δπερ έδημοσιεύθη έν JHS, 
LVI (1936) σελ. 94-7, τούς τέσσαρας ως ελλι
πείς καί ελεγειακούς θεωρούμενους στίχους τοΰ 
επιγράμματος συνέπτυξεν είς δυο ακεραίους έξα- 
μετρικούς ως έξης:

«Μναμα δ'υπερφ[α]νίος ψιμένω δείκννθ’ [δ]τι η δ [η] 

Τεΐδε θανων κεϊται [τερπ]νας \αν\ ανλήσιος ΐδρ[ις,] *.

Μετέβαλε δέ καί την σειράν των λέξεων τής έν 
τέλει έπικλήσεως είς «Εύθε [χαϊρε].» (σελ. 96-7).

Τελευταίος έπανήλθεν επ’ αυτού διά μακρών 
παρατηρήσεων ό Ad. Wilhelm εν Wien. Stud., 
56 (1938) σελ. 72-81. Ούτος αποκρούει τήν 
προταθεΐσαν υπό τού Woodward σΰμπτυξιν 
δεχόμενος, ως καί οί προηγούμενοι έκδόται, τό 
επίγραμμα ελλιπές και έκ δύο ελεγειακών δίστι
χων συγκείμενον (σελ. 76). Εκδίδει μάλιστα καί 
συμπεπληρωμένον αυτό ώς έξης (σελ. 79):

« μναμα <5* Ύπερφάνι.ος

[τήλε φιλάς πατρίδος] ψιμένω δείκνν, οΐο^τι η δ [η] 

[φροντίδι πατρώιαι?] τεΐδε θανών κεϊται 

[έννεακαιδεκέτης ?, τερπ]νας (μυ\ ανλήσιος ΐδρίις].·».

Βλέπει δέ διαφοράν εις τό νόημα τών μετο
χών ψιμένω καί Φανών, είς τήν οποίαν καί 
στηρίζει τήν ύπόθεσιν καί τήν συμπλήρωσιν έν 
γένει δτι πρόκειται περί πολίτου, δστις άπέθανε 
μακράν τής γενετείρας του πόλεως καί έτάφη 
είς ταύτην διά τής πατρικής φροντίδος1. Διά 
τήν συμπλήρωσιν τής αρχής τοΰ υποτιθεμένου 
α' πενταμέιρου προτείνει διαφόρους φράσεις, 
ώς «Α στάλα χαίροις» ή «χαίροις» ή «χαιρέτω 
ά στάλα», «χαίροις καϊ σύ χάροις», «ΕύΦέα 
υΐε χάροις» κλπ. (σελ. 80).

Τοΰ Woodward ή έκδοχή έξ δλων τών ανω
τέρω δέον νά θεωρηθή ώς ή μόνη ασφαλής καί 
ορθή. Τούτο άποδεικνύεται άναμφισβητήτως 
καί έκ τής παρατιθεμένης ένταΰθα φωτογραφίας 
τής στήλης (είκ. 1), τήν οποίαν ήδυνήθην νά 
λάβω, δτε προ καιρού ήσχολήθην μέ τό έπί- 
γραμμα έν τώ Μουσείφ Ηρακλείου, δπου ύπη- 
ρέτουν. Είναι σαφώς φανερόν δτι τό αριστερόν 
άκρον τοΰ λίθου δεν λείπει, έξαιρέσει τής μικράς 
φθοράς, ήτις υπάρχει εις τό κατώτερον μέρος.

1 Πρβλ. καί δσα γράφονται έν τή σελ. 81, ένθα δμως 
ή γνώμη αΰτη έκφέρεται κατά τι μεταβεβλημένη.

Καί ή πλαγία αριστερά πλευρά είναι έπίσης 
κανονικώς εϊργασμένη καί ακέραια, ώς έξήλθεν 
έκ τών χειρών τού τεχνίτου. 3Αλλά καί εις τό 
σχεδίασμα τής στήλης, τό οποίον παρέθεσεν 
άρχικώς ή Guardueci (Inscr. Cret., I σελ. 292) 
καί έπανέλαβεν έπειτα ό Wilhelm (ένθ’ άνωτ. 
σελ. 74) φαίνεται καλώς ή άκεραιότης τοΰ άμφι- 
σβητουμένου αριστερού ά'κρου. Κατ’ ακολουθίαν 
καί τό έπίγραμμα είναι ακέραιον. Οί δέ τέσσα- 
ρες έπί τού λίθου έπιγραφικοί στίχοι μετρικώς 
διατασσόμενοι παρέχουν δύο πλήρη έξάμετρα1. 
Περί τούτου ούδεμία δύναται νά ύπάρξη αμφι
βολία. Μόνον ά'λλαι τινές λεπτομέρειαι πρόκειται 
νά συζητηθούν ένταΰθα.

Στίχ. 1. «ύπερ[φ]ανίος». Τό ό'νομα τούτο 
οί προηγούμενοι έκδόται, συμπεριλαμβανομένου 
καί τοΰ Woodward, έδέχθησαν ώς έπίθετον. 
Μόνον ό Wilhelm (σελ. 75-6) έξέλαβεν όρθώς 
ώς τό ό'νομα τοΰ νεκρού καί έγραψεν Ύπερ- 
φ[ά]νιος.

«δείκννΦ’ [ο]ιι». Οΰτω όρθώς ό Woodward. 
Διά τής άναγνώσεως ταύτης εξαφανίζεται τό 
ό'νομα τής Θέτιδος, δπερ είχον καθιερώσει οί 
προηγούμενοι έκδόται2. Ό Wilhelm (σελ. 78-9) 
γράφει «δείκνν» ή «δείκνυε» δεχόμενος τό 
ρήμα είς προστακτικήν ή οριστικήν έγκλισιν. 
«Δείκνν» ομοίως έχουν καί οί ά'λλοι έκδόται3. 
Καί ό Woodward έπίσης, παρά τήν ορθήν 
άνάγνωσιν, τήν οποίαν έπέτυχε, θεωρεί έσφαλ- 
μένως δτι τό «δείκννΦ’» έχει τεθή αντί τοΰ 
«δείκνυται», ένφ είναι φανερόν δτι πρόκειται 
περί τού γ' έν. προσώπου τής οριστικής δεί- 
κνυτι, πρβλ. τούς άναλόγους κρητικούς τύπους 
προδίκνυτι, ώς καί Ι'ρνυτι, δπερ έξάγεται έκ

1 Παραδείγματα έξαμετρικών έπιτυμβίων δίστιχων 
υπάρχουν καί άλλα, Kaibel, Epigr., άριθ. 7, 12, 76, 
159, 166, 375 κλπ., ώς καί έκτενέστεραι ποιητικά! ενό
τητες, συγκείμενοι έκ πλειόνων έξαμετρικών στίχων, 
πρβλ. αυτόθι, VIII metrorum tabula σελ. 701.

2 Εντεύθεν αναιρούνται αυτομάτως καί δσα ύπό της 
Guarducci γράφονται έν Inscr Cret, II V 51 (σελ. 81) 
έπ’ευκαιρία ύπομνηματισμοΰ έπιγράμματος της Άξοϋ: 
«Ceterum Achillem in epigratnmatis sepulcralibus 
libenter commemoravisse poetas et titulos Creticus 
Rhauci repertus docet(I. C, I, XXVII, 2), ubi iuvenis 
defunctus cum pulcherrimo illo ac sapientissimo The- 
tidis filio comparatur.».

3 Έκ τής κακής ταύτης άναγνώσεως άπεθησαυρίσθη 
ό ανύπαρκτος ούτος τύπος τοΰ ρήματος καί ύπό Fran- 
kel- Meyer έν SGDI, IV σελ. 1116.
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τοΰ διασωθέντος υπό τοΰ Ησυχίου επιθέτου 
’Emρνύτιος (Bechtel, Die Griech. Dial., II 
σελ. 743 [§ 113] καί Brugmann, Griech. 
Gramm.3, σελ. 290-1).

Σιίχ. 2. <-/τερ|π]νας». Οΰτω έχουν πάντες 
οί μέχρι τοΰδε άσχοληθέντες με to επίγραμμα 
δεχόμενοι συγχρόνως μετά την λέξιν ΚΕΙΤΑΙ την 
ΰπαρξιν φΰλλου κισσοϋ, δπερ μάλιστα άπεικονί-

ύπάρχει, και μάλιστα τοΰ Π, αν καί σώζεται 
αυτόθι αβλαβές ικανόν μέρος τοΰ λίθου. Πρέ
πει λοιπόν ν’ άναζητηθή άλλη λέξις. Έκ των 
σωθέντων γραμμάτων καί τοΰ ύπάρχοντος χώ
ρου νομίζω δτι δυνάμεθα ν’ άποκαταστήσωμεν 
φ[α]νας. Τό έπίθετον φανός μέ την έννοιαν 
τοΰ εϋ&υμος, χαροπός, φαιδρός1 αρμόζει ώς 
έπίθετον τής αΰλήσεως. Θά ήδΰνατο επίσης νά

Είκ. 1. Ή νεκρική στήλη τής ‘Ραύκου μετά τοΰ έπ’ αυτής επιγράμματος.

ζεται καί εις τό σχεδιαγράφημα τής Guarducci 
(ένθ’ ανωτέρω). Ουδόλως δμως πρόκειται περί 
τοιούτου πράγματος, αλλά περί τών ιχνών τοΰ 
φθαρέντος γράμματος Φ. Κατά ταΰτα αποκλείεται 
τελείως ή συμπλήρωσις «ιερπ]νας», την οποίαν 
άλλως καταδικάζει καί ή ανεπάρκεια τοΰ χοίρου. 
Πράγματι μετά τό έφθαρμένον φ έν μόνον γράμ
μα ήδΰνατο νά χωρέση, δεύτερον δέ εις την 
αρχήν τοΰ επομένου στίχου προ τής συλλαβής 
- - ΝΑ2, ένθα έν τοΰτοις οΰδέν ίχνος γράμματος

συμπληρωθή καί ή γεν. φ[ω]νας, αλλά δεν 
παρέχει ομαλόν καί ικανοποιητικόν νόημα.

Μετά τό - - - nas όρθώς ό Woodward καί ό 
Wilhelm παρεδέχθησαν την διττογραφίαν, την

1 Μέ τοιαύτην έννοιαν συναντώμεν τό επίθετον καί 
εις τον Αισχύλον «φαναΐς Ό'νμ.ον αλδαίνουσαν έν ευ- 

φροσύναις» Προμ. στίχ 538-9· επανειλημμένος όέ καί 
εις τον Πλάτωνα «έκ φανοτέρον βίον ηχούσα» Πολ. 
518 α, «φανόν βίον διάγοντας ευδαιμονεΐν» Φαιδρ.
256 d.
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οποίαν πρώτος είχεν υποδείξει ό Περδικάρης1. 
Είναι σαφές δτι πρόκειται περ'ι ταΰτης, άφοΰ 
μάλιστα τό Α, το όποιον οί άλλοι έκδόται έξέ- 
λαβον ώς Δ, είναι σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν έξε- 
σμένον υπό τοΰ ίδιου τοϋ τεχνίτου, δταν άντε- 
λήφθη τό σφάλμα του.

Την κατακλείδα «[χαΐρε] Εϋ&ε» τών προη
γουμένων εκδοτών ό Woodward μετέτρεψεν εις 
«Ενϋ'ε [χο,ΐρε]», επειδή εΰρεν έμπόδιον τον 
προ τοΰ «Evd-ε» χώρον, δστις δεν ήτο αρκετός 
διά νά συμπεριλάβη την έπίκλησιν «χαΐρε». 
Ό Wilhelm έσκέφθη διαφορετικώτερον. Έν 
συμφωνία προς την γνώμην του δτι τό ‘Υπερ- 
φάνιος αποτελεί τό δνομα τοΰ νεκροΰ έθεώρησε 
τα υπό τό επίγραμμα σωθέντα γράμματα ως 
άποτελοΰντα τό δνομα τοΰ πατρός αΰτοΰ καί 
συνεπλήρωσεν «Εύϋ·έ[α] » ή «Έν&έ[ου]». 5Εξέ- 
φρασε δε προσέτι μετ’ έπιφυλάξεως καί την 
ΰπόθεσιν δτι πιθανόν νά έδηλοΰτο τό εθνικόν 
«Έλευϋ·ερναΐος» («[Ύπερφάνης Έλ]ευϋε- 
[ρναΐος]»), οπότε, ως συμπεραίνει, ό νεκρός 
θά κατήγετο εκ τής οΰχί πολύ μακράν κειμένης 
Έλευθέρνης καί θά έτάφη εις Έαΰκον (ενθ’ 
άνωτ. σελ. 81).

Ούδεμία δμως έκ τών εκδοχών τούτων είναι 
ορθή. Τά διατηρούμενα επί τής στήλης γράμ
ματα είναι σαφώς ΕΥΟΡ - - - (βλ. εικόνα). Τά δύο 
τελευταία είναι μέν κατά τό κάτω ήμισυ ελλιπή, 
αλλά περί ούδενός ά'λλου δύναται νά πρόκηται 
ή περί ο καί Ρ. Τοΰ τελευταίου μάλιστα διακρί- 
νονται καλώς τά δύο κάθετα σκέλη. Κατά ταΰτα 
συμπληρώ:

Ενοπ[τος

εοταοε(ν) η εθηκε(ν)].

Την συμπλήρωσιν τοΰ ονόματος ενισχύει καί 
ή μετά τό Ρ άνω όριζοντία γραμμή τοΰ Τ, ήτις 
διεσώθη έν μέρει καί διακρίνεται ίκανώς επί τοΰ

1 Ό Baunack, άποκρούσας τήν ταρατήρησιν τοΰ 
Περδικάρη, ύτεστήριξεν (ένθ’ ανωτέρω σελ. 580) οτι 
ό τεχνίτης έχάραξε Δ καί εσφαλμένος μετ’ αυτό τό Υ 
άντί τοϋ Α προσπαθήσας μετά ταΰτα νά διόρθωση τό 
σφάλμα δι’ άπαλείψεως τοΰ Υ. Ή γνώμη δμως αΰτη 
τοΰ Baunack ελέγχεται έσφαλμένη υπό τοΰ λίθου, έ.τί 
τοϋ οποίου τό έκλαμβανόμενον ώς Δ γράμμα είναι 
πολύ περισσότερον άπεξεσμέιον τοΰ Υ, σχεδόν τελείως 
κατεστραμμένου, εις τρόπον ώστε νά μαντεύεται μάλλον 
παρά νά διακρίνεται πραγματικό.;. Τοΰτο δ’ αληθώς 
δέν 9ά συνέβαινεν, έάν έπρόκειτο περί γράμματος, δπερ 
έπρεπε νά διατηρήση εις τόν στίχον ό χαράκτης.

λίθου (κατά τό αριστερόν άκρον τοΰ μετριδίου 
εις τήν εικόνα). Τό δνομα Εϋοπτος έχει ήδη 
παραδοθή (Pape - Benseler, Worterb., I σελ. 
416 b)· To εστασε(ν) (η εΰηκ(ε)ν) θά είχε χα- 
ραχθή κάτωθεν τοΰ ονόματος επί τοΰ άποκρου- 
σθέντος κάτω μέρους τής στήλης. ’Αποτελούν 
δέ, ως γνωστόν, τά ρήματα ταΰτα συνηθεστάτην 
επί τών επιτύμβιων στηλών δήλωσιν.

Συμφώνως προς τάς γενομένας παρατηρήσεις, 
τό επίγραμμα λαμβάνει τελικώς τήν εξής μορφήν:

Μναμα δ’ Ύπερφ [ά]νιος \ ψιμένω δείκνυθ” [ο]τι η δ [η \ 

τεΐδε θανών κειτ[α]ι φ[α]\νας αυλήσιος ΐδρ[ις.

Ενοπ[τος

εατασε(ν) (η εθηκε(ν)]1.

Τό νόημά του κατά ταΰτα είναι δτι πρό
κειται περί μνήματος τοΰ άποθανόντος αύλητοΰ 
'Υπερφάνονς, εις τόν όποιον έστησεν ή άνέ- 
θηκε τήν στήλην μετά τοΰ επιγράμματος ό 
Ενοπτος, πιθανώς ών πατήρ του.

Έν τέλει διά τόν σύνδεσμον δε τοΰ πρώτου 
στίχου, δστις ούδεμίαν συνδετικήν σημασίαν έχει, 
άφοΰ δέν υπάρχει άλλη προηγουμένη πρότασις, 
προς τήν όποιαν νά συνδέεται ή δι’ αύτοΰ είσα- 
γομένη, υπενθυμίζω τό δμοιον κρητικόν παρά
δειγμα επί τής άναγλύπτου στήλης τής Λασαίας: 
«Χαίρετε δέ οί παριόντες, [ (έ)γώ δέ φίλος 
καταλείπ ωInscr. Cret., I Lasaea (σελ. 106), 
ώς καί άλλας τινάς έκτος τής Κρήτης περιπτώσεις, 
τάς οποίας άπαριιθμεί αυτόθι ή Guarducei2.

Ή διδομένη δμως υπό ταύτης ερμηνεία δτι 
τό όέ τοΰτο είναι συνδετικόν όφειλ,όμενον εις 
τήν ύπαρξιν προηγουμένων ποτέ στίχων, οί 
όποιοι μετά ταΰτα έξέπεσαν, δέν μοΰ φαίνεται 
πιθανή. Ώς πιθανοπέραν θεωρώ τήν ψυχολο
γικήν ερμηνείαν, δτι δηλ. τό δέ εις τάς έν λόγω 
περιπτώσεις αντιστοιχεί μάλλον εις αορίστους 
σκέψεις καί νοεράς προτάσεις μή άποκρυσταλ- 
λωθείσας εις φραστικήν διατύπωσιν, τών οποίων 
αποτελεί τρόπον τινά συνέχειαν, ή είναι ώσεί 
είδος εισαγωγικού ή μεταβατικού δέ, ώς ακρι
βώς συμβαίνει καί μέ τόν σύνδεσμον καί εις

1 Εις τήν άιτοκατάστησιν ταύτην είχον καταλήξει 
πρό πολλοΰ, προτοΰ ήδη λάβω γνώσιν τής σχετικής 
έργασίας τοΰ Woodward καί τοϋ Wilhelm.

2 Τά όμοια γνωστά παραδείγματα τοΰ πεζοΰ λόγου 
βλ. έν Κ. I. Gelzer, Die Schrift vom Staate der Athe- 
ner (Hermes, Einzelschr. H. 3 (Berlin 1937) σελ. 100-1.
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την νέαν ελληνικήν, άλλα καί είς την άρχαίαν 
προσέτι γλώσσαν Είς την ήμετέραν περίπτωσιν 
είδικώς θά ήδύνατο \ά έκληφθή ώς ισοδύναμον 
καί προς τό τάδε.

❖ *
❖

Τό επίγραμμα είναι κεχαραγμένον επί στήλης, 
ήιις είχεν έντοιχισθή μικρόν άνωθεν τού εδά
φους επί τής εξωτερικής δ'ψεως τής κόγχης τού 
ιερού έν τφ έκκλησιδίω τής Παναγίας τοϋ Κα- 
λογήρον παρά τον "Αγ. Μύρωνα. Κατεσκευά- 
σθη δέ ή στήλη εκ σκληρού καί λευκού λεπτο
κόκκου πώρινου λίθου καί φέρει άνω κυματιοει- 
δές γείσωμα, σωθέν μόνον κατά την αριστερόν 
π/,αγίαν πλευράν, ενώ κατά τό υπόλοιπον αυτού 
τμήμα άπεξέσθη. Ή εξεργασία καλή μόνον κατά 
την εμπροσθίαν καί τάς πλαγίας όψεις. Επιφά
νεια όπισθεν ανώμαλος. Ελλιπής εμφανίζεται ή 
στήλη κατά τό άνω καί τό κάτω μέρος φέρουσα

φθοράς τινας καί είς διάφορα άλλα σημεία τής 
επιφάνειας. Σφζόμενον ύψος 0,38 μ., πλάτος 
0,46 (καί εις τό σημεΐον τού αετώματος 0,49) 
καί πάχος 0,18.

Τά γράμματα τού β' ήμίσεος τού Γ' π. X. 
αίώνος έχοντα χάραξιν λεπτήν καί επιμελή. 
"Υψος 0,017-0,035 μ. Μάλλον ευμεγέθη καί 
άπέχοντα μικράν άπόστασιν μεταξύ των είναι τά 
υπάρχοντα κάτωθεν τού επιγράμματος ΕΥΟΡ—, 
άτινα απέχουν από τού άνωθεν αυτών τελευ
ταίου στίχου 0,11 μ. ’Έχουν χρωσθή πάντα 
δι’ έρυθράς βαφής, τής οποίας διατηρούνται 
ακόμη έντόνως τά ίχνη.

Ή στήλη άπετοιχίσθη έκ τής αρχικής της θέ- 
σεως διά τών ενεργειών μου κατά τον χρόνον 
τής έν Κρήτη υπηρεσίας μου καί άπόκειται ήδη 
έν τώ Μουσείφ Ηρακλείου ύπ’ άριθ. εύρετ. 245.

Άθήναι, Φεβρουάριος 1940 ΧΡ. Ν. ΠΕΤΡΟΥ-ΜΕΣΟΓΕΙΤΗΣ
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