
ΔΥΟ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΚ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Αί δυο κατωτέρω δημοσιευόμενοι έπιγραφαί, άποτελοΰσαι δόγματα ήτοι τιμη
τικά ψηφίσματα τών Συνέδρων τής Μεσσήνης εύρέθησαν κατά τάς υπό τής ’Αρ
χαιολογικής Εταιρείας και υπό την διεΰθυνσίν μου ενεργήθείσας άνασκαφάς, τό 1960 
καί 1962 (πβλ. ΠΑΕ 1960, σ. 215—ένθα εκ τυπογραφικής αβλεψίας εις τον στ. 3 
τό αντιςτραταγος συνετμήθη είς ςτραταγος —καί 1962, σ. 102).

ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣΣΤΝΕΔΡΩΝΦΙΛΟΞΕΝΙΔΑΤΟΥΕ ΠΙΘΕΟΔΩ [ρου ]

ΔΟΓΜΑ

ΕΠΕΙΠΟΠΛΙΟΣΚΟΡΝΗΛΙΟΣΣΚΕΙΠΙΩΝΟΤΑΜΙΑΣΚΑ1ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΑΓΟΣΑΝΥ

ΠΕΡΒΛΗΤΩΙΧΡΩΜΕΝΟΣΕΤΝΟΙΑΙΤΑΙΕΙΣΤΟΝΣΕΒΑΣΤΟΝΚΑΙΤΟΝΟΙΚΟΝΑΥ

5 ΤΟΤΠΑΝΤΑΜΙΑΝΤΕΜΕΓΙΣΤΑΝΚΑΙΤΙΜΙΩΤΑΤΑΝΕΤΧΑΝΠΕΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

ΕΙΣΑΠΑΝΑΒΛΑΒΗΤΟΤΤΟΝΦΤΛΑΣΣΕΣΘΑΙΩΣΑΠΟΤΩΝΚΑΘΕΚΑΣΤΟΝΕΑΥΤΟΤ 

ΕΠΙΔΕΙΚΝΤΤΑΙΕΡΓΩΝ.ΕΤΕΑΕΣΕΜΕΝΤΑΚΑΙΣΑΡΕΙΑΜΗΔΕΝΜΗΤΕΔΑΠΑΝΑΣ 

ΜΗΤΕΦΪΛΟΤΙΜΙΑΣΕΝΛΕΙΠΩΝΜΗΔΕΤΑΣΪΠΕΡΤΑΝΔΙΑΤΟΥΣΕΒΑΣΤΟΤΘΤΣΙΑΝ 

ΕΤΧΑΡΙΣΤΙΑΣΠΟΤΙΤΟΤΣΘΕΟΥΣΑΜΑΚΑΙΤΑΣΠΛΕΙΣΤΑΣΤΩΝΚΑΤΑΤΑΝΕΠΑΡΧΕΙΑΝΠΟ

10 ΛΕΩΝΣΥΝΕΑΥΤΩΙΤΟΑΥΤΟΤΟΥΤΟΠΟΙΕΙΝΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΑΜΕΝΟΣ.ΕΠΙΓΝΟΥΣΔΕΚΑΙΓΑΙΟΝ

ΤΟΝΤΙΟΝΤΟΐΣΕΒΑΣΤΟΤΤΟΝΤΠΕΡΤΑΣΑΝΘΡΩΠΩΝΠΑΝΤΩΝΣΩΤΗΡΙΑΣΤΟΙΣΒΑΡΒΑΡΟΙΣΜΑ 

ΧΟΜΕΝΟΝΤΓΙΑΙΝΕΙΝΤΕΚΑΙΚΙΝΔΤΝΟΤΣΕΚΦΥΓΟΝΤΑΑΝΤΙΤΕΤΙΜΩΡΗΣΘΑΙΤΟΤΣΠΟΛΕ 

ΜΙΟΤΣΤΠΕΡΧΑΡΗΣΩΝΕΠΙΤΑΙΣΑΡΙΣΤΑΙΣΑΝΓΕΛΙΑΙΣΣΤΕΦΑΝΑΦΟΡΕΙΝΤΕΠΑΝΤΟΙΣΔΙ 

ΕΤΑΞΕ ΚΑΙΘΤΕΙΝΑΠΡΑΓΜΟΝΑΣΟΝΤΑΣΚΑΙΑΤΑΡΑΧΟΥΣΑΪΤΟΣΤΕΒΟΥΘΧΤΩΝΠΕΡΙ

15 ΤΑΣΓΑΙΟΪΣΩΤΗΡΙΑΣΚΑΙΘΕΑΙΣΕΠΕΔΑΥΙΛΕΥΣΑΤΟΠΟΙΚΙΛΑΙΣΩΣΕ ΡΙΝΜΕΝΓΕΙΝΕ

ΣΘΑΙΤΑΓΕΝΟΜΕΝΑΤΩΝΓΕΓΟΝΟΤΩΝΤΟΔΕΣΕΜΝΟΝΑΤΤΟΤΔΙΙΣΟΤΦΤΛΑΧΘΗΜΕΝΕΦΙΛΟ 

ΤΙΜΗΘΗΔΕΚΑΙΔΙΑΛΙΠΩΝΑΠΟΤΑΝΚΑΙΣΑΡΟΣΑΜΕ ΡΑΝΑΜΕΡΑΣΔΤΟΤΑΝΑΡΧΑΝΤΑΝ 

ΤΠΕΡΓΑΙΟΤΘΤΣΙΑΝΠΟΙΗΣΑΣΘΑΙΑΠΟΤΑΣΑΜΕΡΑΣΕΝΑΙΤΟΠΡΩΤΟΝΤΠΑΤΟΣΑΠΕΔΕΙ 

ΧΘΗΔΙΕΤΑΞΑΤΟΔΕΑΜΙΝΚΑΙΚΑΘΕΚΑΣΤΟΝΕΝΙΑΤΤΟΝΤΑΝΑΜΕΡΑΝΤΑΥΤΑΝΜΕΤΑ

20 ΘΤΣΙΑΝΚΑΙΣΤΕΦΑΝΑΦΟΡΙΑΣΔΙΑΓΕΙΝΟΣΟΙΣΔΪΝΑΜΕΘΑΙΛΑΡΩΤΑΤΑΚΑΙ (.4-5 )ΤΑΤΑ 

ΕΔΟΞΕΤΟΙΣΣΥΝΕΔΡΟΙΣΠΡΟΔΕΚΑΠΕΝΤΕΚΑΛΑΝΔΩΝ (vacat)

Ή πρώτη επιγραφή (πίν. 41).

Εύρέθη είς την έπίχωσιν τής μνημειώδους κλίμακος, ήτις άπετέλει την από Βορρά 
πρόσβασιν είς την μεγάλην τετράστιρον αυλήν τής ύποτεθείσης αγοράς τής Μεσσήνης.

Ή επιγραφή είναι χαραγμένη επί πλακός εκ σκληρού τιτανόλιθου, πλάτους 0.50, 
πάχους 0.125 καί μεγ. σωζ. ΰψους 0.505 μ. Τό ύψος τών γραμμάτοον της είναι 0.014 
τό δε διάστιχον 0.01 μ.

Ιδού πώς έχει τό κείμενον αυτής καί εν μεταγραφή :
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Γραμματέως Συνέδρων Φιλοξενίδα τον έπί Θεοδώ[ρου]

Δόγμα

Έπεί Πόπλιος Κορνήλιος Σκειπίων ό ταμίας καί άντιστράταγος άνυ- 

περβλήτω χρο') μένος έννοια τρ. εις τον Σεβαστόν καί τον οίκον αν- 

5 τοϋ πάντα μίαν τε μεγίσταν καί τιμιωτάιταν εύχάν πεποιημένος, 

είς άπαν άβλαβή τούτον φνλάσσεσθαι, ώς από των καθ’ έκαστον εαυτού 

επιδείκνυται έργων, έτέλεσε μέν τά Καισαρεία μηδέν μήτε δαπάνας 

μήτε φιλοτιμίας ένλείπων μηδέ τάς υπέρ ταν διά τον Σεβαστού θυσίαν 

ευχαριστίας ποτί τους θεούς άμα καί τάς πλείστας τών κατά τάν έπαρχείαν πό- 

10 λέων συν έαυτώ τό αυτό τούτο ποιείν κατασκενασάμενος. έπιγνούς δέ καίΓάΐον 

τον υιόν τοϋ Σεβαστού τον υπέρ τάς ανθρώπων πάντων σωτηρίας τοίς βαρβάροιςμα- 

χόμενον ύγιαίνειν τε καί κινδύνους έκφνγόντα άντιτετιμωρήσθαι τούς πολε

μίους, νπερχαρής ών έπί ταίς άρίσταις άνγελίαις, στεφαναφορειν τε πάντοις δι

έταξε καί θύειν, άπράγμονας όντας καί άταράχους, αυτός τε βουθντων περί 

15 τάς Γαΐου σωτηρίας καί θέαις έπεδαψιλεύσατο ποικίλαις, ώς έριν μέν γείνε- 

σθαι τά γενόμενα τών γεγονότων, τό δέ σεμνόν αυτού δι 'ίσου φνλαχθήμεν, έφιλο- 

τιμήθη δέ καί διαλιπών άπό τάν Καίσαρος άμεράν άμέρας δύο τάν άρχάν τάν 

υπέρ Γαΐου θυσιάν ποιήσασθαι άπό τάς άμέρας έν α τό πρώτον ύπατος άπεδεί- 

χθη. διετάξατο δέ άμϊν καί καθ' έκαστον ενιαυτόν τάν άμέραν ταΰταν μετά 

20 θυσιάν καί στεφαναφορίας διάγειν δσοις δυνάμεθα ιλαρότατα καί ( 4 - 5), τατα 

έδοξε τοίς συνέδροις προ δέκα πέντε καλανδών.............

Στ. 1. Γραμματέως Συνέδρων Φιλοξενίδα τον έπί Θεοάώ[ρου]

Ό γραμματεύς τών συνέδρων Φιλοξενίδας άναφέρεται και είς την κατωτέρω δη- 
μοσιευομένην έπιγραφήν τής Μεσσήνης (στ. 6), πιθανώτατα ώς πατήρ τοΰ δι’ αύτής 
τιμωμένου Μνασιστράτου. Την γραμματείαν του ήσκησεν δ Φιλοξενίδας έπί Θεοάώ[ρου], 
δστις, αν κρίνωμεν εξ αναλογών επιγραφών αύτής ταύτης τής Μεσσήνης ή πρέπει νά 
ήτο ό επώνυμος ίερεύς τής Μεσσήνης, πιθανώτατα λοιπόν ό τοϋ Διός τοΰ Ίΰχομάτα. 
Γνωστή άλλως τε τυγχάνει ή άπό τοΰ ίερέως1 2 ή τής ίερείας3 τοΰ σπουδαιοτέρου 
έν τώ τόπφ ίεροΰ χρονολόγησις.

1 IG V, 1 1467, 1469, 1470, 1471. Πβλ. καί Foo- 
cart, Expl., 154.

2 Οΰτω π.χ. είς τάς έπιγραφάς: τής Μεσσήνης IG
V,1 1467 : [έπί ίερ] έος Ζευξιδάμον.... έτους.... αγωνο
θέτης, 1468, 19 : έπι Ιερέος τον Διδς τον Ίθωμάτον * Απελ- 

λίωνος του Φιλίππου, 1469 : έπι ίερέως Κρεσφόντον τοϋ

( ( ) έτους ριγ (=113 άπό Άκτιου=82 μ.Χ.)' πρβλ. καί 
IG XII, 9 916 (Χαλκίδος) : ίερέως δε Μάρκον *Ιουνίου 
Σειλανοϋ Ενκλέονς τον Βακχίδου κλπ.

3 Βλ. τάς έπιγραφάς τών ’Αθηνών IG III3 4126 
4175, 4210 κλπ.
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Στ. 3. Πόπλιος Κορνήλιος Σκειπίων, δ ταμίας καί άντιστράταγος

Πρόκειται περί τοΰ Ρωμαίου ήγεμόνος ή άρχοντος1 τής έπαρχίας Άχαΐας2, 
όστις έφερε συνήθως καί τον τίτλον τοΰ ταμίου (άντιστοιχοΰντος προς τον ρωμαϊκόν 
quaestor) καί τον τίτλον τοΰ αντιστράτηγου3 (άντιστοιχοΰντος προς τον ρωμαϊκόν 
pro praetore).

Στ. 4. ’Ανυπέρβλητα) χρώμενος εύνοια τα είς τον Σεβαστόν καί τον οΐκον αυτόν πάντα
Σεβαστός είναι βεβαίως καί εδώ (βλ. ΠΑΕ 1959, σ. 170) ό Αύγουστος, προς τον 

όποιον, ως καί προς όλην την οικογένειαν αύτοΰ, ετρεφεν ό Σκιπίων απεριόριστον εύ
νοιαν (αγάπην). Ήτο λοιπόν καί ό ήμέτερος Σκιπίων εκ των φιλοκαισάρων 4, δι’ ό καί,

Στ· 5., μίαν τε μεγίσταν καί τιμιωτάταν εύχάν έκαμε,

Στ. 6., εις άπαν, δηλ. εις τον άπαντα χρόνον: άβλαβή τον οΐκον τοΰ Σεβαστοΰ φνλάσ- 
σεσιλαι

Άποδεικνΰεται δ’ ή μεγάλη προς την οικογένειαν τοΰ Καίσαρος άγάπη τοΰ Σκι- 
πίωνος καί άπό τών (στ. 6) καθ' έκαστον εαυτόν έργων, διότι

α) Στ. 7. ίδίαις δαπάναις έτελεσε τά Καισάρεια ήτοι τούς προς τιμήν τοΰ Καίσαρος 
τελουμένους άγώνας 5 καί

β) Στ. 9 -10. έτέλεσεν υπέρ τοΰ Σεβαστοΰ ευχαριστήριον προς τούς θεούς θυσίαν, έφρόν- 
τισε δε ή επέτυχε νά πράξουν τό αυτό (κατασκευασάμένος) καί πλεΐσται άλλαι πόλεις 
τής έπαρχίας (Άχαΐας).

1 ΟΒτω άποκαλεΐ αυτούς Διών Ο Καςςιος (I/V 
27. 6), όστις περαιτέρω (LVIII 12. 4) λέγει ότι οι άρ
χοντες τών έπαρχιών έπί Αύγουστου ή σαν έπετήοιοι 
(= ενιαύσιοι) καί κληρωτοί, έπέμποντο δέ ύπό τής 
Συγκλήτου (Γερουσίας).

2 Ή επαρχία Άχαΐας, διοικουμένη πρότερον μετά 
τής Μακεδονίας, φαίνεται ότι δεν άπετέλει μέχρι τοΰ 
27 π.Χ. ιδιαιτέραν γερουσιαστικήν επαρχίαν, περιελάμ- 
βανε δέ πλήν τής κυρίως 'Ελλάδος τήν Θεσσαλίαν καί 
την "Ηπειρον, μέ μητρόπολιν καί έδραν τοΰ διοικη- 
τοΰ τήν μεγάλην coloniam Juliam τής Κορίνδου 
(Φ. ΧΕΡΤΣΒΕΡΓ, 'Ιστορία τής Ελλάδος έπί ρωμαϊκής 
κυριαρχίας, τ. I, έν Άδήναις 1902, σ. 627 κ.έξ. Βι
βλιοθήκη Μαρασλή, μετάφρ. Π. Καρολίδου).

3 Έν άλλη επιγραφή τής Μεσσήνης (IG V,1 1462) 
άναφερεται ώς ταμίας και αντιστράτηγος ό Μάρκος Καί- 

σιος Γάλλος, όστις καί έπεσκεύασε τάς στοάς τοΰ ’Α
σκληπιείου.—Περί τών τίτλων τοΰ στρατηγού καί τοΰ
άντιστρατήγου βλ. Ρ. Foucart, Rev. de Phil. 23
1899, 260 έξ. P. Roussee, BCH 31, 1907, 339 καί ιδία
M. HoleEaux (Hermes 49, 586), όστις λέγει ότι <Οί
Έλληνες πάσης εποχής ολίγον ενδιαφερόμενοι διά τάς 
λεπτότητας (subtilites) τής έν Ρώμη χρησιμοποιουμέ- 
νης ορολογίας, έξηκολούδησαν νά μεταχειρίζωνται προς 
ύπόδειξιν τών ρωμαίων αρχόντων τών έπαρχιών τήν

στρατιωτικήν ονομασίαν, ήτις έφηρμόσδη άρχικώς ύπ’ 
αυτών διά πάντας τούς αρχηγούς τών ρωμαϊκών στρα
τευμάτων».

4 Πβλ. καί τούς φιλοκαίσαρας: Κλεόφατον Άριατέως 
τής Μεσσήνης (IG V, 1 1449): Διοκλέα τόν δαδού
χον τής έπιγραφής Άδηνών IG III2 * 4175 (=111 615) 
αρχίατρον Ξενοφώντα τής Κώ (SIG8 2, 804, ίο) καί 
τούς είς πλείονας έπιγραφάς τής Χίου μνημονευομέ- 
νους (Γ. ΖΟΛΩΤΑ, Έπιγραφαί Χίου ανέκδοτοι, σ. 218, 
231, 267, 276). Πβλ. ομοίως καί τούς φιλαγρίππας τής 
Σμύρνης (;) (Slippl. Ε. G. 18, 518), τούς ' Αγριππιαστάς 

τής Σπάρτης (IG V,1 374) καί πλείστους φιλορωμαίονς,

5 Ώνομάζοντο ούτω άπό τοΰ Αύγούστου καί εξής 
καί οί είς τήν λατρείαν τών άποδεωδέντων μελών τοΰ 
αύτοκρατορικοΰ οίκου αφιερωμένοι ναοί ή οικοδομήμα
τα (πβλ. IG V, 1 1462, 3) καί οί παρ’ αυτούς πρός τι
μήν τών Καισάρων τελούμενοι αγώνες, ϊδίςι δέ οί πρός 
τιμήν τοΰ Καίσαρος Γαΐου τελούμενοι, ώς μαρτυροΰσιν 
έπιγραφαί: τής Κώ (SIG 1065, 9), τής Κορίνδου IGR 
(IG VII 1856), τής Χίου (L. Robert, BCH 57, 1933, 
259 έξ. τοΰ Γυδείου (Rev. Arch.1929, 86,26, L. Robert, 
BCH 57, 1933, 523) καί άλλων ακόμη πόλεων. Καί 
οί έν Μεσσήνη δέ πρωτοβουλία τοΰ άντιστρατήγου Σκι- 
πίωνος γενόμενοι αγώνες πρός τιμήν τοΰ Γαΐου -δετοΰ 
υίοΰ τοΰ Αύγούστου—βεβαίως δά έτελέσδησαν.
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Στ. 10 - 11. Έπιγνονς δε καί Γάϊον/τδν υιόν τον Σεβαστόν

Ό Γάϊος γεννηθείς τό 19 π.Χ.1 ήτο έγγονός τοϋ Αύγουστου εκ τής θυγατρός αυ
τού ’Ιουλίας, υίοθετήθη δ’ ύπ’ αυτού εις ηλικίαν 3 ετών 2, δι’ δ καί ώς υιός τού Σεβα
στού αναγράφεται έν τή ήμετέρα επιγραφή.

Στ. 11-12. τον ύπερ τας ανθρώπων άπάντων σωτηρίας τοϊς βαρβάροις μαί γόμενον, ύγιαί- 
νειν και κινδύνους έκφνγόντα άντιτετιμωρήσϋαι τους πολεμίους 

Ό Γάϊος άποδειχθείς ύπατος εις ηλικίαν 15 ετών3, ήτοι τό 4 π.Χ., καί περιβλη- 
θείς τό αξίωμα τού ανθυπάτου 4 5 εστάλη υπό τού Αύγουστου είς την ’Ανατολήν ad res 
orientis componendas (Tac. Ann. II 42). Έπαναστατησάντων δ’εκεί τών ’Αρμενίων 
τό 2 μ.Χ.0 έπολιόρκησε την πόλιν αύτών Άρτάγειρα, δπου καί έτραυματίσθη 6 7, άλλ’ 
ούχί θανασίμως, είς τούτον δε τον τραυματισμόν θά άναφέρεται βεβαίως ή φράσις 
νγιαίνειν τε καί κινδύνους έκφνγόντα τής ήμετέρας επιγραφής, οπότε οί μνημονευόμενοι 
βάρβαροι θά είναι οί ’Αρμένιοι.

Στ. 13. Μεγάλως διά τάς αγγελίας ταύτας χαίρων ό Σκιπίων διέταξε πάντοις 7 (=πάσι) 
στεφαναφορεϊν, δηλ. νά φέρωσιν επί τής κεφαλής έορταστικούς στεφάνους καί νά κά
μουν θυσίας, χωρίς νά ανησυχούν καί νά ταράσσωνται, αύτός δέ βουθυτών ήτοι θύων 
βούν εύχαριστήριον διά την σωτηρίαν τού Γαΐου καί

Στ. 15. θέαις έπεδαψιλεύσατο ποικίλαις 8, δηλαδή ποικίλα θεάματα προσέφερεν είς τούς 
πολίτας.

Στ. 15-16. 'Ως έριν μεν γείνε/σθαι τά γενόμενα τών γεγονότων. Κατά τον καθηγ. L. Ro
bert, δν ήρώτησα σχετικώς, ή φράσις αύτη είναι σύμφωνος προς τό ύφος τής εποχής 
τής επιγραφής, ενέχει δηλαδή τήν ιδέαν τής άμίλλης (έριδος) μεταξύ τών εύεργεσιών τού 
Σκιπίωνος. Σημαίνει επομένως δτι αί πρόσφατοι γενναιοδωρίαι του (τά γενόμενα) δηλ. 
τά ποικίλα θεάματα (ϋ'έαι), άμιλλώνται προς τάς παλαιοτέρας γενναιοδωρίας ή πρά
ξεις του (τά γεγονότα).

Στ. 16-19. ’Εφιλοτιμήϋη δε και διαλιπών άπδ τάν Καίσαρος άμεράν άμέρας δύο τάν άρ- 
χάν τάν/ύπέρ Γαΐου θυσίαν ποιήσασθαι, άπδ τας άμέρας ένα τδ πρώτον ύπατος άπεδεί/χθη 
ήτοι «κατέβαλεν δλον αύτοΰ τον ζήλον, άφήσας διάστημα (διαλιπών) δύο ημερών από 
τών ήμερων (τής εορτής) τού Καίσαρος, ΐνα άρχίση (ποιύσασθαι τάν άρχάν) τάς υπέρ

1 Διών ο Καςςιος LIV 8.
2 Διών LIV 18. Suet. Aug. 64. Vele. Pat. II 66.
3 Tac. Ann. I 3.
4 Tac. II 42. Suet. Aug. 64.

5 Διών LV 10«.

6 Veu,. Pat. II 102. ΔΙΩΝ LV 10 (ΖΩΝΑΡΑΣ X 36) 
Florus II 32.

7 Ή είς - οις κατάληξις τής τριτοκλίτου δοτικής 
πληθυντικής προήλθε κατά G. MEYER (Gr. Gram.8 
475) έκ νεωτέρων βορειοδυτικοελληνικών επιδράσεων, 
έν <S οί Thumb-Kiekers (Griechische Dialekte I,
Heidelberg 1932, 106) φρονούν, δτι δυνατόν νά πρό
κειται περί μιας αυθορμήτου έμφανίσεως τής Κοινής. 
Πάντως ή είς - οις κατάληξις τών τριτοκλίτων έπέρασε

κατά τούς Thumb - Kiekers (έ'.ά. σ. 254). περί τά 
τέλη τοΰ 3ου π.Χ. αί. είς Βοιωτίαν, είς ετι δέ νεωτέρους 
χρόνους συναντάται ακόμη καί είς μέρη ένθα δεν 
άποδεικνύεται ή δέν είναι πιθανή αίτωλική έπίδρασις, 
ως π.χ. είς τήν Λακωνίαν καί τήν Μεσσηνίαν. Είς τήν 
τελευταίαν ταΰτην πράγματι τήν συναντώμεν είς τήν 
επιγραφήν τής Άνδανίας (1ου π.Χ. αί. IG V, 1, 
1390, 48 πάντοις) καί είς άλλην έπιγραφήν τής Μεσ
σήνης (IG V, 1, 1432, 28 είκάνοις).

8 Τό έπιδαψιλεύω (-ομαι) συντάσσεται βεβαίως μετ’ 
αιτιατικής ένίοτε όμως καί μετά γενικής. Ή ένταϋθα 
μετά δοτικής σύνταξίς του ξενίζει, άλλ’ ’ίσως θά πρέπει 
νά έρμηνευθή ώς δοτική τοϋ οργάνου.

15
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τοΰ Γαΐου θυσίας, από τής ημέρας καθ’ ήν οΰτος άνεκηρΰχθη διά πρώτην φοράν ύπα
τος (ήτοι τό 1 μ.Χ.).
Στ. 19-20. διετάξατο δε άμϊν καϋ' έκαστον ενιαντ'ον τάν άμέραν ταύταν μετά/'&υσιάν και 
στεφαναφορίας διάγειν, δσοις δννάμεϋα ιλαρότατα και...Όρισε δέ εις ημάς διά διαταγής 
του έκαστον έτος νά διάγωμεν την ημέραν ταΰτην μετά θυσιών καί στεφανηφορίας 
δι’ δσων μέσων δυνάμεθα εΰθυμότατα καί....

Χρονολογία της επιγραφής.

Έκ τών πηγών είναι γνωστόν, δτι ό Γάϊος την πρώτην (μονοετή) αύτοΰ ΰπατείαν 
ήσκησεν έν Συρία τό 1 μ.Χ. \ τό δ’ επόμενον έτος (2 μ.Χ.) έπολιόρκησε τά Άρτάγειρα 
τής Αρμενίας, δπου καί έτραυματίσθη, οί δέ στρατιώταί του έχαιρέτισαν τόσον τον θετόν 
πατέρα του Αύγουστον δσον καί τον Γάϊον ως αύτοκράτορας τό 2 μ.Χ.1 2 Τον Γάϊον 
κατόπιν τών νικών του, άνέμενεν έν Ρώμη θρίαμβος, πλήν δμως οΰτος άντ’ αύτοΰ, 
έγραψεν είς τον πατέρα του, δτι έπεθΰμει ν’ άποσυρθή καί νά ζήση εις τινα κρυφήν 
θέσιν τής Συρίας3. Μάτην ό Αύγουστος έπεχείρησε νά τον μεταπείση. Όταν δέ πλέον 
ό Γάϊος άπεφάσισε νά πλεύση είς Ιταλίαν μέ κοινόν τι πλοϊον, άπέθανεν είς Λίμυρα4, 
παράλιον πόλιν τής Λυκίας, κατά Μάρτιον τοΰ 4 μ.Χ.0

Κατά ταΰτα ή ήμετέρα επιγραφή ώς άναφέρουσα μέν τον κατά βαρβάρων (’Αρμε
νίων) πόλεμον τοΰ Γαΐου είναι μεταγενεστέρα τοΰ 2 μ.Χ., ώς όμιλοΰσα δέ περί τοΰ Γαΐου 
ύγιαίνοντος ακόμη είναι προγενέστερα τοΰ θανάτου του (κατά Μάρτιον τοΰ 4 μ.Χ.). 
Πρέπει επομένως νά έχαράχθη περί τά τέλη τοΰ 2ου ή τάς άρχάς τοΰ 3ου μ.Χ. έτους.

Άς όμιλήσωμεν ήδη περί τοΰ έν τη έπιγραφή μνημονευόμενου Ρωμαίου διοικη- 
τοΰ τής έπαρχίας (Άχαΐας) Ποπλίου Κορνηλίου Σκιπίωνος.

Πόπλιοι Κορνήλιοι Σκιπίωνες, κατά την απασχολούσαν ημάς Αύγούστειον περί
οδον, είναι γνωστοί μέχρι τοΰδε οί έξης: α) έξ έπιγραφής τών ’Αθηνών (IG 111,1,580) 
εύρεθείσης είς την νοτίαν κλιτύν τής Άκροπόλεως, χαραχθείσης δ’ έπί άπολεσθέντος 
άνδριάντος τοΰ άντιστρατήγου καί ταμίου Ποπλίου Κορνηλίου Σκιπίωνος, έργου Κη- 
φισοδώρου τοΰ νεωτέρου.

’Ιδού πώς έχει τό κείμενον τής έπιγραφής ταΰτης:

Ο ΔΗΜΟΟ
ΠΟΠΛΙΟΝ ΚΟΡΝΗΛΙΟΝ ΠΟΠΛΙΟΥ ΥΙΟ[Ν]

CKiniUJNA ΤΑΜΙΑΝ ΚΑΙ ANTICTPATH 

ΓΟΝ AP6THC 6NGKA 

ΚΗφΙΟΟΔ[ω]ΡΟΟ enoiHCGN6

Πρόκειται λοιπόν ένταΰθα περί τοΰ υίοΰ ομωνύμου πατρός, δστις διετέλεσεν 
—ώς ό ήμέτερος— αντιστράτηγος καί ταμίας. Καί έρωτάται ήδη, πρόκειται περί τοΰ αύ
τοΰ προς τό ήμέτερον προσώπου ή περί άλλου;

1 Διών Καςςιος LX 10“.
2 Διών ε.ά. Monum. Ancvranum (έκδ. Momm

sen2) 15.
3 Vbu,. Pax. II 102. Διών TV 10«.

4 Vbi,l. Pat. II102. Διών TV 10α. Ζωναρας X 36
5 Dbcrbtom Pisanum XI 1421. Fasti Gabini 

XIV 2801.
6 Πρόκειται περί τοΰ νεωτέρου Κηφισοδώρου γνω-
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Ό Ettore De Ruggiero 1 θεωρεί πιθανόν, ότι ή επιγραφή άναφέρεται εις τούς 
χρόνους, καθ’ οϋς ή Άχαΐα ήτο προσηρτημένη εις την Μακεδονίαν ήτοι τούς προ τοΰ 
27 π.Χ. Άψ’έτέρου ό Edm. Groag 2 φρονεί —αγνοώ ποΰ στηριζόμενος 3 —ότι ή επιγρα
φή θά έχαράχθη περ'ι τό 22 π.Χ., ότε ό Σκιπίων θά διετέλεσεν αντιστράτηγος Άχαΐας·

Περισσότερον έν τοΰτοις πιθανόν είναι ό Σκιπίων τής επιγραφής τής Άκροπό- 
λεως των ’Αθηνών νά είναι ό αυτός προς τον τής Μεσσήνης, ήτοι ότι κα'ι εκείνη ή 
επιγραφή θά πρέπει νά χρονολογηθή, ώς ή τής Μεσσήνης, εις τό 2/3 μ.Χ. έκτος 
εάν ό Σκιπίων διά δευτέραν φοράν διετέλεσεν αντιστράτηγος ’Αχαΐας, πράγμα τό 
όποιον δεν ήτο άσΰνηθες.

β) Πόπλιος Κορνήλιος Σκιπίων είναι έπίσης γνωστός καί έξ άτελώς περισωθείσης 
έπιστολής, ήν άπηύθυνε προς τούς Θυατειρηνοΰς 4. Είς ταΰτην, ό μή σωζόμενος τίτλος 
τοΰ Σκιπίωνος συμπληροΰται υπό τοΰ εκδότου [’Ανθύπατος Ρωμαίων]. Επειδή δ’εύρέ- 
θησαν έν Μυσία καί νομίσματα τής έν αύτή πόλεως Πιτάνης5, φέροντα έπί μεν τής μιας 
αύτών όψεως δαφνοστεφή τήν κεφαλήν τοΰ Αύγουστου, έπί δέ τής άλλης γυμνήν τήν 
κεφαλήν τοΰ Σκιπίωνος, μέ πέριξ αυτής τήν έπιγραφήν Π. ΣΚΙΠΙΩΝ 6, γνωστοΰ δ’άφ’ 
ετέρου όντος, ότι περί τό 6/5 π.Χ. ό Αύγουστος έπέτρεψεν είς τούς ανθυπάτους Ασίας 
καί Αφρικής ν’ απεικονίζουν τάς κεφαλάς των έπί τών νομισμάτων 7, θεωρείται πιθα
νόν ότι ό έν λόγω Σκιπίων θά διετέλεσε διοικητής τής έπαρχίας ’Ασίας τό 7/6 π.Χ. 8 
Κατόπιν όμως τής χρονολογήσεως τής ήμετέρας έπιγραφής είς τό 2/3 μ.Χ. δεν είναι 
άπίθανον νά πρόκειται περί τοΰ αύτοΰ προσώπου διατελέσαντος άρχοντος κατ’ άρχάς 
μέν ’Ασίας, άργότερον δέ Άχαΐας, δεδομένου ότι εν καί τό αυτό πρόσωπον ήδΰνατο νά 
άρζη όμοίαν έπαρχιακήν αρχήν έπανειλημμένως.

γ) Έπιγραφήν τιμώσαν τον άνθΰπατον Κορνήλιον Σκιπίωνα αναφέρει ότι είδεν 
έν Μυσία τής Μ. Ασίας ό καθηγ. L. Robert (Annuaire du College de France 61, 
1961/62, σ. 312-13). Θά πρόκειται πιθανώς περί τοΰ αύτοΰ προσώπου, όπερ άπηύ
θυνε προς τούς Θυατειρηνούς τήν ανωτέρω μνημονευθεϊσαν έπιστολήν.

στοΰ μόνον έκ τής έπιγραφής ταύτης. OvBRBECK, 
Schriftquellen, άρ. 2256. Ε. Loewy, Inschr. gr. 
Bildhauer, 317. Brunn, Gesch.d. gr. Kiinstler I, 555·
UlPPOI.I) έν Paui.y - WlSSOWA RE λ. Kephisodoros,
στ. 230 Thieme - Becker, Allg. Eex. der bild· 
Kiinstler έν λ. Kephisodoros. τ. χχ σ. 162.

1 Dizionario Epigrafico di antichita romane I; 
Roma 1895, σ. 32, άρ. 73.

2 Die romischen Reichsbeamten von Achaia bis 
auf Diokletian (Schriften der Balkankommission IX), 
Wien 1939, στ. 113.

3 Πιθανώς εις τήν ανάγκην νά τοποθέτηση τήν έν 
Έλλάδι αρχήν του πρό τής ύπατείας του, 3ν γίνη δε
κτόν δτι αυτός έγένετο ύπατος τό 16 π.Χ.

4 Μ. Ceerc έν BCH 10, 1886 = IGR IV 1211.
5 Άποκείμενα σήμερον έν τω Miinzkabinett τοΰ 

Βερολίνου ύπ’ άριθμ. 4, 18g καί 4, 98g. Πβλ. καί 
Μ. Grant, From imperium to auctoritas, 1946, σ.387·

6 Keebs, Prosop. Imp. Rom. I 1175, σ. 463.
7 Τη. Mommsen, Rom. Staatsrecht II8, 261, 4.
8 'Υπάρχουν παραδείγματα διαδοχικής ηγεσίας τών 

δύο έπαρχιών Άχαΐας καί Ασίας υπό τοΰ αύτοΰ προσώ
που. Οΰτω π.χ. έν έπιγραφή Άτταλείας (SEG VI 660) 
άναφέρεται άντιστράτηγος τών επαρχιών Άχαΐας και 
'Ασίας. "Αλλη δ’ έπιγραφή τών χρόνων τοΰ Τραϊανού 
(IG R. III 165) άναφέρει Κλανδιανδν συγκλητικόν [τοΰ 
δήμου] Ρωμαίων καί πρεσβευτήν αντιστράτηγον [έπ]αρ- 
χειών ’ Αχαΐας καί λ4σί[ας.·..ά]*’#ύπατον Μακεδονίας.
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‘Η δεύτερα έπιγραφή (πίν. 42).

Εύρέθη πρηνής κατά την δυτικήν στοάν, ολίγον προ τής προσόψεως τοΰ ναοϋ τής 
Άρτέμιδος, παρά τον αριθμόν 18 τοΰ σχεδίου (είκ. 1), ένθα σώζεται καί τό βόθρον 
έφ* ου ήτο έσφηνωμένη. Είναι δ’ ή επιγραφή χαραγμένη έπ'ι πλακός έκ λευκού ασβε
στόλιθου μετά φλεβών. Διαστάσεις: πλάτος 0.63, πάχος 0.22 μ. Κολοβή άνω- μέγ. σωζ. 
ύψος 1.16 μ. Οί 5 πρώτοι στίχοι αυτής έγράφησαν διά γραμμάτων ΰψ. 0.03, οί δε υπό
λοιποι διά γραμμάτων ύψους 0.015 καί με διάστιχον 0.015 μ.

Παραθέτω τό κείμενον εν πρωτοτυπώ κα'ι εν μεταγραφή :

ΆγαΘ]ΑΤΥ[χα]

γραμματέ ]οςμναςιςτρατου

ετ]0ΥΣ · ΟΓ ΕΠΙΜΕΛΗΤΑΝΤΑΣ 

Ού]ΠΗΣΙΑΣΝΙΚΗΡ ΑΤΟΥΚΑΙΣΤΡΑ 

5 ΤΩΝΟΣ· ΔΟΓΜΑ ΜΗΝΟΣ IB Κ

ΕΠ^ΤΙΜΝΑΣΙΣΤΡΑΤΟΣΦΙΛΟΞΕΝΙΔΑΕΝΠΑΝΤΙΚΑΙ 

ΡΩΙΟΥΔΙΑΛΕΙΠΕΙΕΥΠΡΑΤΤΩΝ[τθύς]ΤΑΣΟΥΠΗΣΙΑΣ 

ΕΝΤΕΤΑΙΣΤΩΝΣΕΒΑΣΤΩΝΘΥΣΙΑΙΣΕΝΤΕΤΑΙΣ . . .

.... ΠΙΚΑΙΣ ■ . . [παρέ]ΧΩΝΤΕΚΑΙΔΑΠΑΝΩΝ

10 ΠΑΝΤΑΜΕΓΑΛΟΨΥΧΩΣΚΑΙΜΕΓΑΛΟΜΕΡΩΣΑΞΙΩΣ

ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝ[οον]Κ ΑΪΤΟΥΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΤΟ ΥΠΑΤΡΟΣΠΟ 

Τ1ΤΑΝΟΥΠΗΣΙΑΝ . . . Ν . ΔΕΔΙΑΠΑΝΤΟΣΤΕΥΠΕΡ 

ΤΩΝΓΕΡΟΝΤΩΝΠΡΟΙΣΤΑΤΑΙΕΝΤΩΙΣ ΥΝΦΕΡΟΝ 

ΤΙΑΥΤΩΝ

15 ΕΔΟΞΕΤΟΙΣΤΑΣΟΥΠΗΣΙΑΣΕΠΑΙΝΕΣΑΙΜΝΑΣΙ 

ΣΤΡΑΤΟΝΦΙΛΟΞΕΝΙΔΑΕΠΙΠΑΣΙΤΟΙΣΥΠ ΑΥΤΟΥ 

ΓΕΙΝΟΜΕΝΟΙΣΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΣΙΚΑΙΑΝΑΘΕΜΕΝ 

ΑΥΤΩΙΣΤΑΛΑΝΑΝΑΓΡΑΠΤΑΝΕΝΩΙΑΝΟΥΤΟΣΤΟΠΩΙ 

ΘΕΛΗΙΚΑΙΕΠΙΓΡΑΨΑΙΟΙΤΑΣΟΥΠΗΣΙΑΣϊΜΝΑΣΙΣΤΡΑ 

20 ΤΟΝΦΙΛΟΞΕΝΙΔΑΔΙΑΠΑΝΤΟΣΕΥΕΡΓΕΤΟΥΜΕΝΟΙ 

ΥΠΑΥΤΟΥΑΡΕΤ ΑΣΕΝΕΚΕΝ ΣΤΕΦΑΝΟΥΣΘΑΙΔΕΑΥ 

ΤΟΝΚΑΤΑΕΤΟΣ ΥΠΟΤΩΝΕΠΙΜΕΛΗΤΑΝΕΝΤΩΙΑΓΩΝΙ 

ΤΩΝΙΘΩΜΑΙΩΝΤΩΙΤΑΣ ΑΡΤΕΜΙΤΟΣΣΤΕΦΑΝΩΙΚΑΙ 

ΑΝΑΚΑΡΥΣΣΕΣΘΑΙΟΙΤΑΣΟΥΠΗΣΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥΝ 

25 ΤΙΜΝΑΣΙΣΤΡΑ ΤΟΝΦΙΛΟΞΕΝΙΔΑΑΡΕΤΑΣΕΝΕ 

ΚΕΝ

ΑΝΑΘΕΜΕΝΔΕΚΑΙΣΤΑΛΑΝΛΙΘΙΝΑΝΠΑΡΑΤΟΝΝΑΟΝ 

ΤΑΣΑΡΤΕΜΙΤΟΣΕΧΟΥΣΑΝΤΟΥΤΟΤΟΨΑΦΙΣΜΑ 

ΑΝΑΔΟΘΕΙΣΑΝΨΑΦΩΝΟΕΕΔΟΞΕΠΑΣ ΑΙΣ
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. . Άγαθ]άϊι;[χα] 

γραμματ]έος Μναβιστράτον 

ετ]ους · ΟΓ· επιμελήταν τάς 

Ου]πηαίας Νικηράτον καί Στρά-

5 τωνος · Δόγμα · Μηνός IB' Κ'

ίπε^ι (;) Μνασίοτρατος Φιλοξενίδα εν παντϊ και- 

ρω ον διαλείπει ευ πράττων [τούς] τας Ονπησίας 

εν τε ταΐς των Σεβαστών ίλυσίαις εν τε ταΐς 

.. ,πίκαις.. [παρέ]χων τε και δαπανών

10 πάντα μεγαλοψνχως κα'ι μεγαλομερώς άξίως

τών προγόν[ων] κα'ι τοϋ Φιλοξενίδα τοϋ πατρδς πο-

τ'ι τάν Ούπηοίαν ... ν . δε διά παντός τε νπερ 

τών γερόντων προισταται εν τψ σννφέρον- 

τι αυτών

15 ’Έδοξε τοΐς τάς Ονπησίας έπαινέσαι Μνασί- 

στρατον Φιλοξενίδα επι πάαι τοΐς νπ αυτόν 

γεινομένοις εύεργετημασι και άναϋίμεν 

αντώ στάλαν άναγραπτάν, εν ώ αν οντος τόπω 

ϋέλι] κα'ι επιγράψαι: οι τας Ονπησίας Μνασίστρα- 

20 τον Φιλοξενίδα διά παντός ευεργετούμενοι

νπ’ αυτόν άρετάς ενεκεν. Στεφανοϋσίάαι δε αυ

τόν κατά έτος υπό τών επιμελητάν εν τώ άγώνι 

τών Ί&ωμαίων τώ τας Άρτε μίτος στεφάνφ κα'ι 

άνακαρνοσεσϋ'αι: οι τάς Ονπησίας στέφανονν- 

25 τι Μνασίστρατον Φιλοξενίδα άρετάς ενε

κεν

Άναϋεμεν δε και στάλαν λιιλίναν παρά τον ναόν 

τάς Άρτέμιτος εχουσαν τούτο τό ψάφισμα.

1 Αναδοϋ·εισάν ψάφων ΟΕ’ εδοξε πάααις.

Έκ τοϋ στ. 1 σώζονταιέν τώ μέσω μόνον τά τρία γράμματα ΑΤΥ. Ταΰτα δ’άπετέ-
τμημα ■ψηφίσματα κλπ. διλέκτου έπικεφαλίδος ΑΓΑΘΑ-

ΤΥΧΑ, όθεν συνεπλήρωσα τον στίχον τοϋτον 
αρχήν τοϋ στ. 2 άνευ

ή διά τοϋ ο γραφή τής γενικής γραμματέος 
έπιγραφάς τής Μεσσηνίας (IG V, 1 1352, 1412, 1463 κλπ.).

άνευ ιμματέ]ος, άφ’ οΰ άλλως τε 
και εις άλλας συγχρόνους
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Τοΰ στ. 3 την πρώτην λέξιν συμπληρώ έτ]ους. Τό δέ αμέσως επόμενον ΟΓ είναι 
ό αριθμός 73. Έάν λοιπόν ώς χρονική αφετηρία ληφθή (δπερ πιθανώτερον) ή από τής 
εν Άκτίω νίκης τοΰ Αύγοΰστου (τής 2-9-31 π.Χ.) τότε τό έτος 73 τής ήμετέρας επι
γραφής αντιστοιχεί προς τό 42 μ.Χ., τοΰθ’ όπερ μας χρησιμεύει ώς terminus ante 
quem διά την χρονολόγησιν τοΰ εν τή αυτή επιγραφή (στ. 26/27) άναφερομένου ναοΰ

ΆΌ,λ.
0 12 3 4-/Λ

Είκ. 1. Κάτοψις τοΰ ναοΰ τής Άρτέμιδος (ό αριθμός 18 δηλοϊ τήν θέσιν τής δευτέρας επιγραφής).

τής Άρτέμιδος. Τούτου τεθέντος ό εν στ. 2 μνημονευόμενος γραμματεύς Μνασίστρατος, 
όστις έπανειλημμένως άναφέρεται έν τή ήμετέρα επιγραφή (στ. 6, 11, 16, 20, 25) ώς 
υιός τοΰ Φιλοξενίδα, είναι πολύ πιθανόν νά ήτο υιός τοΰ έν τή πρώτη επιγραφή (στ. 1) 
τοΰ έτους 2/3 μ.Χ. άναφερομένου ώς γραμματέως των Συνέδρων Φιλοξενίδα, άφ’ ού 
και τό μεταξύ των δύο επιγραφών (ΐης κα'ι 2“?) μεσολαβούν διάστημα τών 39 ετών 
επιτρέπει νά τό ΰποθέσωμεν.

Στ. 3-4. έπιμελητάν τας/Ούπησίας. Ούπησία είναι ό τίτλος θρησκευτικού συλλόγου γε
ρόντων έπιμελουμένων τής λατρείας τής Άρτέμιδος, παραγωγός εκ τοΰ επιθέτου 
Ούπις, δι’ ού ό Καλλίμαχος προσφωνεί τήν θεάν είς τον εις Άρτεμιν κα'ι τον είς 
Δήλον ύμνον του ή χαρακτηρίζων αύτήν έν τώ πρώτω ΰμνφ κα'ι ώς φαεσφόρον. Ώς 
δέ μαρτυρεϊται ύπό τοΰ Παυσανίου 2, ή Άρτεμις έλατρεύετο έν Μεσσήνη κα'ι ώς φώ
σφορος. Ότι δέ τό Ούπις ήτο πράγματι ονομασία ή έπίθετον τής Άρτέμιδος βεβαιοΰ- 
ται έπ'ι πλέον ού μόνον έξ αύτοΰ τοΰ Καλλιμάχου άλλά κα'ι έκ τοΰ Τζέτζη 3 και τοΰ

1 "Υμνος είς "Αρτεμιν στ. 204 (έκδ. Pfeiffer) : Ονπι 2 IV 31. 3 καί 7.
ανασσ’ ενωπι φαεσφόρε, στ. 240 : Ονπι Άνασσα. "Υμνος 3 Είς Λυκόφρ. 936.
είς Δήλον, αυτόθι στ. 292.
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Μ. Ετυμολογικού \ Σημειωτέον δ’ δτι Ούπις ώνομάζετο και μία τών τριών ύπερβο- 
ρείων παρθένων, δι’ δ καί τό Μ. Ετυμολογικόν προσθέτει (εν λ.) δτι ή Άρτεμις ώνο- 
μάσθη οΰτω ή παρά το όπίζεσύαι (=βοηθεΐν) τάς τικτούσας αύτή, ή παρά την ϋρέ- 
ψασαν αυτήν Ούπιν η διά τάς νπερβορέας κόρας Ούπιν, ' Εκαέργην, Αοξώ 2, ας έτί- 
μησεν ’Απόλλων και "Αρτεμις. Και άπδ τής Οϋπιδος ή "Αρτεμις Ούπις3.

"Οσον δ’ άψορα τούς έπιμελητάς τής Ούπησίας οΰτοι θά είναι ίσως καί οί εις τε 
την ήμετέραν (στ. 13) καί εις άλλας έπιγραφάς τοΰ ναού τής Άρτέμιδος (πβλ. ΠΑΕ 
1962, σ. 112α, 112β) άναψερόμενοι ιεροί γέροντες τής Ούπησίας.

Στ. 5. Τό περιεχόμενον τής επιγραφής αποτελεί δόγμα ήτοι ψήφισμα πιθανό
τατα τών συνέδρων τής Μεσσήνης, δπερ έξεδόθη την εικοστήν ημέραν τοΰ δωδεκάτου 
μηνός (μηνδς IB' . Κ') ήτοι την 20ί)ν Φεβρουάριου, αν ώς πρώτον μήνα δεχθώμεν, ώς 
εΐθιστο κατά την παλαιοτέραν Ρωμαϊκήν εποχήν, τον Μάρτιον ή την 20ί)ν Δεκεμβρίου 
άν δεχθώμεν την άπό τοΰ Καίσαρος ίσχΰουσαν αρχήν τοΰ έτους 1Τιν ’Ιανουάριου.

Ό στ. 6 αρχίζει διά τοΰ έπε^ι αντί τοΰ έπεί ή επειδή. Πρόκειται άρά γε περί λάθους 
τοΰ χαράξαντος την επιγραφήν;

Στ. 7. Ον διαλείπει εϋ πράττων [τούς] τάς Ούπησίας. ’Ανάλογος έ'κφρασις εν τή έπι- 
γραφή IG ΙΙ/ΙΙΙ I2, 1263 13-16 διατελεϊ τά συνφέροντα πράττων.:.. υπέρ τών ϋτασωτών. 

Στ. 8. εν τε ταΐς τών Σεβαστών άνσίαις. Αί υπέρ υγείας τών Ρωμαίων αύτοκρατόρων 
τελοΰμεναι εν Μεσσήνη θυσίαι άναφέρονται καί εϊς τον στ. 8 τής πρώτης επι
γραφής (σ. 117).

Στ. 10. Μεγαλοψύχως και μεγαλομερώς. Τοΰ επιρρήματος μεγάλομερώς καί τοΰ ανά
λογου επιθέτου μεγαλομερής, άντιστοιχοΰντων προς τά μεγαλοπρεπώς, μεγαλοπρε
πής, έγίνετο χρήσις άπό τής Ελληνιστικής εποχής καί εντεύθεν. Οΰτω συναντώμεν 
αυτά παρά Πολυβίω (XVI 25. 3—XXVIII 20· 1—XXX 14. 1) εις επιγραφήν τής 
Σηστοΰ τοΰ 2ου π.Χ. αίώνος (OGI 3 3 9 , 68) καί είς επιγραφήν τοΰ Άκραιφίου τής 
Βοιωτίας τοΰ 1ου μ.Χ. αί. (IG VII, 2712, 6ΐ).

Στ. 12/14. διά παντός τε ύπέρ/τών γερόντων προΐσταται εν τώ συνψέ/ροντι αύτών, δηλαδή 
πάντοτε προβάλλει εαυτόν (πρωτοστατεί είς ένεργείας) υπέρ τών γερόντων δηλ. τών 
επιμελητών τής Ούπησίας καί προς τό συμφέρον αύτών. "Οσον αφορά τούς γέροντας 
βλέπε δσα έγραψα σχετικώς είς ΠΑΕ τοΰ 1962, σ. 112 β.

Στ. 18. στάλαν άναγραπτάν= στήλην φέρουσαν γράμματα καί έκτεθειμένην είς δημο
σίαν θέαν. Τό έπίθετον άνάγραπτος απαντάται με τήν έννοιαν ταύτην καί παρά 
Θουκυδίδη (I 29): εν τώ ήμετέρω οΐκω έσαεϊ άνάγραπτος.

Στ. 18/19. Έν ω αν οϋτος τόπω ΰέλη. Ή θέσις είς τήν οποίαν θά ίδρΰετο ή άναγρά- 
φουσα τό τιμητικόν ψήφισμα στήλη έπαφίετο είς τήν εκλογήν τοΰ τιμωμένου, ώς 
συνάγεται καί έκ τής επιγραφής IG ΙΙ/ΙΙΙ I2, 12 6 3 , 43 γραφούσης νά στηθή ή στήλη: 
ου αν βονληται (ό τιμώμενος).

Στ. 21/22. Στεφανοϋσ'&αι όέ αύτδν κατά έτος υπό τών επιμελητών. Ή υπό τίνος θρησκευ-

1 ’Εν λ. Ονπις. Έπί&ετον ’Αρτέμιδος.... (Ύμνος είς Δήλον εκδ. Pfeiffer στ. 292).
2 Τά ονόματα των αναφέρει και ό ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ 3 Πρβλ. καί ΝΟΝΝΟΥ Διονυσιακά XL/VIII 8. 332.
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τικοΰ συλλόγου (κοινού, θιάσου κλπ.) ώς ένταΰθα τοΰ τής Ούπησίας, απονομή στεφά
νου εις τινα ιδιώτην, χάριν ηθικής αύτοΰ αμοιβής διά τάς εις τον σύλλογον παρασχε- 
θείσας ύπ’ αύτοΰ ευεργεσίας ή υπηρεσίας ήτο συνήθης κατά την αρχαιότητα ή μάλιστα 
δε κατά τούς Ελληνιστικούς καί τούς έπειτα χρόνους. Άπενέμετο δ’ ό στέφανος είς τον 
τιμώμενον υπό τών επιμελητάν (ήμέτ. στ. 22 καί IG ΙΙ/ΙΙΙ I1 2, 1314, 2ΐ) ή των ίερο- 
ποιών (IG ΙΙ/ΙΙΙ 1263, 37 —1962, 15 κλπ.), ούχί δ’ άπαξ μόνον, αλλά κατά έτος 
(ήμ. έπ. στ. 22) ή κατ’ ενιαυτόν (IG ΙΙ/ΙΙΙ 1" 1314, 19-21, CIG II 271 31-34) καί εις 
τον άει χρόνον (CIG 2525 β, 65, 85, ιιβ) ακόμη δ’ ένίοτε καί μετά τον θάνατον τοΰ 
τιμωμένου επί τοΰ τάφου αύτοΰ (CIG 2525 β, 89).

Στ. 22/23. "Εν τω άγώνι/τών Ίϋωμαίων. Ή απονομή τοΰ στεφάνου έγίνετο πάντοτε 
κατά τινα επίσημον εορτήν, ώς ένταΰθα εν τω άγώνι των Ίϋ'ωμαίων.

Όσον αφορά τούς έν Μεσσήνη τελουμένους αγώνας έγνωρίζομεν μέχρι τοΰδε εκ 
τοΰ Παυσανίου (IV 33. 2) μόνον τά καί έν τή ήμετέρα επιγραφή μνημονευόμενα Ίθω- 
μαΐα, αγώνα παλαιόν, άρχικώς δε κατά Παυσανίαν καί μουσικόν, τοΰθ’ όπερ αμφίβολον 
κατά Reisch (RE I, λ. Agonen, στ. 856) πολύ πιθανόν όμως εάν ληφθώσιν ύπ’ όψιν οί 
καί υπό τοΰ Παυσανίου (έ.ά.) μνημονευόμενοι στίχοι τοΰ παλαιοΰ Κορινθίου έπικοΰ 
ποιητοΰ Εύμήλου2 είς τό είς Δήλον προσώδιον, έ'χοντες ούτω: 

τω γάρ Ίϋωμάτα καταϋνμιος επλετο μοϊσα 
ά καϋαράζν κιϋάραν) και έλενϋερα οάμβαλ’ εχουσα.

Πάντως τά Ίθωμαΐα έτελοΰντο καί επί τών ημερών τοΰ Παυσανίου, ήτοι κατά 
τό β" ήμισυ τοΰ 2ου μ.Χ. αίώνος. Πλήν όμως τών Ίθωμαίων εξ επιγραφών εύρε- 
θεισών κατά τάς προσφάτους άνασκαφάς μου, έγένετο γνωστόν, ότι έτελοΰντο έν 
Μεσσήνη καί τά ’Ασκληπιεία (ΠΑΕ 1958, 178, Έργον 1958, σ. 142) καί τά Ρωμαία 
(αύτόθι) ακόμη δε καί τά προς τιμήν τοΰ Γαΐου πιθανώτατα τελούμενα Καισαρεία 
(βλ. ανωτέρω τήν 1Τιν έπιγραφήν στ. 7).

Στ. 23. τω τάς Άρτέμιτος στεφάνω ήτοι διά στεφάνου γενομένου φροντίδι καί δα- 
πάναις τών έπιμελουμένων τοΰ ναοΰ καί τής λατρείας τής Άρτέμιδος. Ό τύπος Άρτέ- 
μιτος είναι δωρική παραλλαγή τοΰ Άρτέμιδος3.

Ή ήμετέρα επιγραφή δεν καθορίζει τό είδος τοΰ άπονεμηθέντος είς τον Μνασί- 
στρατον στεφάνου, αν δηλαδή ούτος θά ήτο έξ άπλοΰ φυλλώματος (ϋαλλον ή ϋάλλινος), 
όπερ καί τό συνηθέστερον 4, ή έκ φύλλων κισσού (ιδίως προκειμένου περί θιάσου τοΰ 
Διονύσου IG ΙΙ/ΙΙΙ I2, 1320) ή έκ φύλλων λεύκης (λευκαίας, ώς τών Ήλιαστών έν 
Ρόδφ) ή έκ δρυός (ώς οί τής Βενδίδος IG ΙΙ/ΙΙΙ I2 1284) ή έξ άνθέων (άνθινος μετά 
ταινίας, Κίου) ή έξ έλαίας (IGR 370) ή τέλος έκ χρυσού. Επειδή δέ δεν καθορίζεται 
ρητώς έν τή έπιγραφή ή σύστασίς του θά πρέπει νά τον θεωρήσω μεν ώς έξ άπλοΰ φυλ
λώματος κατεσκευασμένον 5.

1 Βλ. σχειικώς Ρ. Foucart, Des associations re-
ligieuses chez les Grecs, Paris 1873, a. 33. Es. Zie-
barth. Das griechische Vereinswesen, Leipzig 1896,
σ.164. Fr. Poland, Geschichte des griech. Vereins-
wesens, Leipzig 1909, σ. 426.

2 Epicorum Graec. fragm. εκδ. G.Kinkel, t. I, 
Λειψία 1877, a. 193.

3 Thumb - Kiekers, Griech. Dial. I, 107.
4 Ziebarth, ε.ά. σ. 164.
5 Πρβλ. Poland, έ.ά. σ. 428, σημ. 2 και 430.
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2t. 24-25. άνακαρνσσεοϋαι: οι τάς Ούττηαίας στεφανονντι Μνασίστρατον Φιλοζενίδα

Ή υπό τών επιμελητών ή των ίεροποιών πανηγυρική απονομή τοϋ στεφάνου είς 
τον τιμώμενον έξηγγέλλετο μεγαλοφώνως, καί δή διά τοΰ κήρυκος, ώς ρητώς λέγει ή 
επιγραφή IGR IV 159: άναγορενοντος τον κήρυκος κα'ι ώς ύποδηλοΐ ή τε έν τή ήμε- 
τέρα επιγραφή φράσις καί άνακαρύσσεσϋ'αι καί ή έν IG XII (5) 600, 15: καί άνακηρν- 
ξαι τόν στέφανον έν τοΐς Είσιδείοις, κα'ι τέλος ό είς άλλην επιγραφήν χαρακτηρισμός τοΰ 
στεφάνου ώς κηρνκτοϋ (Brit. Mus. Inscr. 1032, 10— BCH 17, 545). Συνήθως όμως ή 
πράξις τής απονομής έλέγετο άναγόρευαις τοΰ στεφάνου (IG ΙΙ/ΙΙΙ I1 2 1263, 1277, 
1292, 1299 —1314,1315, 1329. CIG 2271,2525 β κλπ. Foucart, έ.ά.σ. 238), ή δε τή- 
ρησις τής άναγορεΰσεως ήτο επιβεβλημένη επί ποινή προστίμου (IG ΙΙ/ΙΙΙ I2 1263,43, 
1292, 15, 1271, 49, 1297, κλπ.) καί διά λόγους ηθικής τάξεως καί χάριν παροτρύνσεως 
καί άλλων μελών τοΰ συλλόγου προς ευεργεσίαν αύτοΰ, ώς ρητώς τοΰτο άναφέρεται 
είς πλείονας έπιγραφάς (IG ΙΙ,/ΙΙΙ I2 1 327, 20-25, 1271, 18-19, 1263, 43-44 1292, 15. 

CIG II 2271, 31-34). Τό στεφανοϋντι είναι διαλεκτικός τύπος τοΰ στεφανοΰσι1.

Στ. 27/28. Άναϋ'έμεν δε καί στάλαν λιϋίναν παρά τον ναόν τάς Άρτέμιτος

Τό άναϋ’έμεν2 είναι δωρικός τύπος τοΰ άναθεΐναι (Schwyzer, Gr. Gramm. 71,10- 
71,5). Τοΰ δέ διά τοΰ ταΰ αντί τοΰ δέλτα τύπου (’Αρτέμιτος) χρήσις έγένετο καί επί 
τής εποχής τών Φλαβίων (Thumb-Kiekers, Griecli. Dialekte I, Heidelberg 1932, 
σ. 106). Ή ήμετέρα επιγραφή έχαράχθη πράγματι έπί λίθινης στήλης καί άνιδρύθη 
κατά τήν πρόσοψιν τοΰ ναοΰ τής Άρτέμιδος (σχέδιον είκ. 1, άρ. 18), ένθα εύρέθη κατά 
χώραν ή βάσις της φέρουσα τήν σχετικήν εγκοπήν σφηνώσεως τής επιγραφής.

Στ. 29. Άναδοϋεισάν ψόφων ΟΕ έδοξε πάσαις. Αφ’ ου δέ έμοιράσθησαν (είς τούς 
Συνέδρους) ΟΕ' (=75) ψήφοι, άπεφασίσθη (ήτοι ένεκρίθη) τό ψήφισμα, πάσαις, δηλ. 
ταις ψήφοις) ήτοι παμψηφεί. Τό άναδίδωμι3 ψήφον εΰρηται καί έν τή έπιγραφή 
IG ΙΙ/ΙΙΙ I2, 1334, 19... ΰπερ τούτων δε άναδιδ(όναι) τήν ψήφον.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ

1 Thumb-Kiekers, Griech. Dial. I, 106.

2 Κατά Fr.Bechtei, (Die griechischen Dialekte I,
371) ή εις - εν κατάληξις τοΰ απαρεμφάτου δΰναται 
ν’ άποδοβή έν ’Αρκαδία μόνον είς ’Αχαιούς καί δικαι
ούται τις νά ε’ίπη, ότι παντού όπου αϋτη εμφανίζεται

’Αχαιοί θά τήν διετήρησαν. Βλ. σχετικώς καί Hoff
mann, De mixtis graecae linguae dialectis, 60 έ|.

3 Περί τής σημασίας τοΰ άναδίδωμι (=διαμοιράζω) 
πβλ. ΠΟΛΥΒ. V, 58, 2 καί VIII, 17, 2. ΔίΟΝ. ΑΛΙΚ. 
X, 57 κλπ.
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Φωτογραφία τής στήλης έφ’ ής ή δεύτερα έπιγραφή.
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