
ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤ1Ν1ΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΑΪ 
ΤΗΣ ΑΚΤΙΑΣ ΝϊΚΟΠΟΛΕΩΣ

1

’Επιτύμβιος στήλη εκ γρανίτου εύρειίεϊσα προ τετραετίας εις τύ παρά την θέσιν 
Νικολάρα νεκροταφεΐον Μάζωμα καί άπυκειμένη νϋν εις το Μουσεΐον Νικοπόλεως. 
"Υψος (μέγιστον) 1.40, πλάτος 0.58, πάχος 0,10 μ. Εις το άνω μέρος ταΰτης αναγρά
φεται διά γραμμάτων ύψους 0.04 ή επιγραφή :

DIS MANIBUS
CEPPIUS FEROX VIXIT
ANNIS LX. MILITAVIT
ANNIS XX IN CLASSE PR(AETO RIA)
RAVENNATE. CUIUS HERES
FACIUNDUM CURAVIT.

Έκ τής επιγραφής ταΰτης πληροφορούμενα ότι 6 Ceppius Ferox, 6 οποίος άπέ- 
Βανεν εις ηλικίαν 60 ετών, υπηρέτη σεν είς τον στόλον τής Ραβέννης επί '20 έτη1 2. 
Επειδή ούδένα βαθμόν φέρει, συμπεραίνομεν οτι ύπηρέτησεν ώς απλούς classiarius. 
Ό  Ceppius δεν είναι άλλοΟεν γνωστός εις ημάς-.

'Ο στόλος τής Ραβέννης (classis Ravennas) συνεστήί) η υπό του Αύγουστου 
κατά τά πρώτα έτη τής βασιλείας τον 3. Άπό του έτους 71 μ. X. φέρει τον τιμητικόν 
τίτλον praetoria τον άπονεμηθ'έντα εις «μφοτέρους τούς στόλους τής Ιταλίας, δηλαδή 
τον τού Μισηνού (Misenura) καί τής Ραβέννης, υπό του Βεσπασιανοΰ, ό όποιος έγκα- 
Οίστα τούς απολυόμενους ναΰτας των Ιταλικών στόλων είς τάς αποικίας καί έχορήγει 
συγχρόνως είς αυτούς Λατινικόν δίκαιον1. ’Από τοϋ έτους 214 ό Καρακάλλας άπέ-

1 Ή  στρατιω τική -θητεία ηδύνατο νά σαραταί)ή 
εν ίοτε μέχρι κλΙ 45 ετών, ,τρβ. W · 51 · RAMS&Y, 
Tile Social Dasis of Roman Fower in Asia Mi
nor, Amsterdam 1967, σ. 8.

2 T6 ovoμo Cep(p)ii:s είναι άλλωστε βπανιώτατον,
πρβ. Μ'· ScilUTZKi Geschiclite der lnteinisehen 
Kiyennamen, Berlin 1904, σ. 351 και 423, ένθα 
παρατίθενται τά γνωστά ονόματα των Cep(p)ii. Τά 
επίθετο ν Ferox (γενναίος) έλώμβανον ενίοτε ως cog
nomen οι σχρατιώται, πρβ. Ι_. R. Dran. Λ Study 
of the Cognomina of Soldiers in the Roman 
Legions, Princeton 1916, a. 184.

3  Περί τά έτη 23 - 23 π. X ., πρβ. C h . <1. S ta r r , 
The Roman Im perial Navy (31 rt. X. -324 μ. X.), 
Cambridge 1960 (β' έκδ.), σ. 21.

4 C a. G- S tark, έ. «. σ. 71 καί 185- 186. Έ ν  
τουτοις έπιγραιρικώς ό τίτλος praetoria μαοτυοείται 
μόνον άπό τοϋ έτους 114 μ. X., πςβ. CIL XVI, 60, 
στ. 8. Κατά τύν !). K it.nast (UnterSuchungeft zll 
den K riegsflotten der Rom, K aiserzeit, Bonn 
1966, σ. 74) ό Αομιτιανός, καί όχι ό Βεσπασιανός, 
άπένειμε τόν χίτ?.ον praetoria είς τούς ‘Ιταλικούς 
στόλους.
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νειμεν είς τούς Ιταλικούς στόλους καί ιόν τίτλον pia vindex, τόν όποιον διετήρησαν 
ουτοι καθ’ολην την διάρκειαν του 'όον μ. X. αίώνος1. Τά γεγονότα ταύτα καθορίζουν 
καί τον χρόνον ανεγέρσεως τής επιγραφής.

Έφ* όσον ό Ceppius ήτα ήδη 60 ετών, ότε έτάφη είς την Νικόπολιν, είναι πιθα
νόν ότι έζη έν αυτή, εγκατασταθείς ίσως υπό τού Βεσπασιανού ή υπό τίνος των άμε
σων διαδόχων του. Έάν δέ πράγματι προέρχεται ή επιγραφή έκ τών χρόνων των Φλα- 
βίων, τοΰθ’οπερ καί εκ παλαιογραφικών ένδείξεων πιστοΰται2 3, τότε αυτή είναι μία τών 
αρχαιότερων μαρτυριών, τας οποίας έχομεν .περί τής ονομασίας τοΰ στόλου τής Ραβέν- 
νης ώς praetoria. Ή  σημασία δέ τής επιγραφής αυξάνει έτι μάλλον, έάν ληφθή ύπ’όψιν 
ότι έλαχίστας μαρτυρίας έχομεν περί τής παρουσίας του αύτοκρατορικοΰ στόλου τής 
Ραβέννης είς τά Ελληνικά υδατα λ

9

Επιτύμβιος στήλη έκ λευκού σκληρού λίθου άποκεκρουμένη κατά τό κάτω δεξιόν 
τμήμα αυτής. Εύρέθη είς τό παρά την θέσιν Νικολάρα νεκροταφεϊον Μάζωμα, άπόκει- 
tui δέ νυν εις τό Μουσεΐον Νικοπύλεως. "Υψος 0.52, πλάτος Ο.θά, πάχος 0.17 μ. 
Φέρει διά γραμμάτων ύψους 0.0!» -0.04 μ. την επιγραφήν :

SEX(TE) POPILLIE 
ACATHO N , AVE

Σέξτε Ποπίλ- 
λιε Άγάθων. 
χαϊρε.

Τό Ελληνικόν cognomen τοΰ Χέξτου ΙΙοπιλλίου Άγάθωνος υποδεικνύει ότι ούτος 
ήτο Έλλην λαβών Ρωμαϊκήν πολιτείαν. Είναι ή προιτη δίγλωσσος επιγραφή, ήτις 
εύρέθη είς την Νικόπολιν. Ή  ηλικία τοΰ άποβιώσαντος δεν μνημονεύεται ενταύθα, 
τούτο δέ παρατηρεΐται καί είς τινας άλλας έπιγραφάς τής Νικοπόλεως4.

Ό  Σέξτος Ποπίλλιος Άγάθων δεν είναι άλλοθεν γνωστός είς ήμας. Οί Pop(p)ilii 
ή σαν πάντως εγκατεστημένοι είς την Δ ήλον ήδη από τού 100 π. X.5, κατά δέ τούς μετά 
ταΰτα χρόνους συναντιόνται καί είς άλλας πόλεις τής Ελλάδος λ

1 Ch. G- Stark, έ. ά. «, 191- 192,
2 ’Ιδία  τών γραμμάτων L, Τ , Μ, Α, χά όποια 

προσομοιάζουν πρϋς χά είς A. Κ. G ordon, A lbum  
of Dated Latin Inscrip tions, τόμ. A ', Eerkeley 
1958, σ. 122, άρ. 128 (πίν. 54, άριί), 128).

3 Cir. G- S tarr, έ. ά, σ. 23. D. K ihkast, κ. ά. 
ο. 122, μετά της σημ. 157.

4 CIO  II , 1812Τ 1813, 1814, πρβ. κατωτέρω καί τήν 
ϋπ’ άρ. 10 επιγραφήν. Σφάλλει άρσ ό U. K aiirstkdt
(Die Territorien von Patrai nnd Nikopolis είς

H istoria  I, 1950, <?, 557) υποστήριξών οτι έκ τών 20 
επιτύμβιων επιγραφών τής Νικοπόλεως αί 19 αναφέ
ρουν τήν ηλικίαν τοΰ νεκρού.

5 Πρβ. J. I I atzfeld, Les Italiens residents a 
Delos είς ECU 36, 1912, o. 69-70.

6 ΓΙρβ. J. H atzfeld, Les trafiquants Italiens 
dans I’Orient hetlenique, Paris 1919, o. 87 (Νά
ξος), σ. 152, σημ. 8 (Κώς ;), σ. 161, σημ 2 (Μίλη
τος), ο. 75, σημ. 5 (Ά9ήναι).
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’Αναθηματικός βωμός ευρεθείς κατά τό παρελθόν έτος είς τήν θέσιν Ματσουγιάν- 
νινα καί υποκείμενος νύν εις τό Μουσεϊον Νικοπόλεως. Είναι λίθινος, χρώματος λευκού, 
έχει δέ ύψος 0.78, πλάτος (άνω) 0.38, πλάτος (μέσον) 0.32, πλάτος βάσεως 0.39 καί 
πάχος 0.33 μ. Φέρει εις τό μέσον περίπου τής πρόσθιας οψεως διά γραμμάτων λίαν 
δυσδιάκριτων ύψους 0.03-0.035 μ. την επιγραφήν :

Σαβείν\\\\
Σεβαστή 
3 Λ ρτεμώι 
Κελκαί[α\

Σεβαστοί (Angustae) ώνομάζοντο αί σύζυγοι των Ρωμαίων αύτοκρατύρων!. \υο 
δέ αύτοκράτειραι φέρουσαι τό όνομα Σαβίνη είναι γνωστοί έκ τής 'Ιστορίας. Ή  Ρορ- 
paea Sabina1 2, ή σύζυγος τού Νέρωνος, καί ή (Vibia) Sabina3 ή σύζυγος τού Άδρια- 
νοϋ. Επειδή όμως ή πρώτη άναφέρεται4 5 * εις τάς έπιγραφάς υπό τό όνομα Poppaea 
Sabina ή απλώς Poppaea, ουδέποτε δέ Sabina, ώς συμβαίνει νά ονομάζεται ή σύζυγος 
τού Άδριανοϋ, είναι φανερόν ΰτι ενταύθα πρόκειται περί τής δεύτερος Σαβίνης, 
ή όποια συνώδευσε τόν Άδριανόν κατά τό δεύτερον άνά την ‘Ανατολήν ταξ ίδιον του 
τό πραγματοποιηθώ μεταξύ των ετών 128 καί 134 Γ>.

Ή  έν Νικοπόλι-ι παρουσία τού Άδριανοϋ μαρτυρεϊται έκ των νομισμάτωνΰ καί 
των επιγραφών ;. Ό  J ulius Durr ανάγει8 τάς μαρτυρίας ταύτας εις τό έτος 124 5, 
ότε κατ’αυτόν έπεσκέφθη τό πρώτον την Ελλάδα ό αύτοκράτωρ. Ό  Α. Μ. W oodward 
τοποθετεί9 την έπίσκεψιν είτε εις τό έτος 125/8 {α περιοδεία) είτε εις τό έτος 128 
(β' περιοδεία). Ή  παρούσα επιγραφή επιτρέπει εις ημάς νά τοποθετήσωμεν ασφαλώς 
τήν παρουσίαν τού Άδριανοϋ εις την Νικόπολιν εις την δευτέραν περιοδείαν του. Είναι 
φανερόν ότι ή Σαβίνη έκαμε τήν άφιέρωοιν εις τήν Άρτεμιν κατά τήν παραμονήν της 
εις τήν Νικόπολιν. Άλλ’ ή αύτοκράτειρα συνοδδευσε τόν Άδριανόν μόνον κατά τήν 
δευτέραν έπίσκεψιν του εις τήν ‘Ελλάδα, ήτοι κατά ιό έτος 128. Ά/νλωστε ό τίτλος τής 
Σεβαστής, τόν όποιον φέρει έν τή επιγραφή, έδόθη εις αυτήν κατά τό έτος 123. Ε πο
μένως κατά τό έτος τούτο, ήτοι κατά τό δεύτερον ταξίδιόν του, έπεσκέφθη τήν Νικό- 
πολιν ό Άδριανός προερχόμενος προφανώς εξ Ιταλίας 1Η.

1 Ά πά της εποχής τον ΔομιτιανοΟ ό τίτλος της 
Σεβαστής παρεχωρείτο, συνήθως tfj πρωτοβουλία τής 
συγκλήτου, είς τήν σύζυγον τοΰ ίκάστοτε αίιτοκράτο- 
ρος, πρβ. J, Makqcakdt· Τ ιι. Mommskx, Rfimisches 
S taatsrech t, Rase! 1952, τόμ. Β', σ. 821 μετά τής 
σημ. 4, Ε νίοτε ό τίτλος έδίδετο καί εις άλλα μέλη 
τής βασιλικής οικογένειας, αυτόθι σ. 821-S22.

2 PIR III . σ. 87, άρ. 630.
3 PIR III , σ. 429, «ρ. 414.
4 Dessau 233, 234, 3S73, 8902. IGK TV, 1125.
5 ΓΙρβ. J. DiTKK, Die Reisen des K aisers

Hadrian, Wieu 1881, o. 60.

6 ID V- H ead, H istoria Num onnn, Oxford 
1911 (β' έκδ.}, σ. 321.

7 CIO II, 1822. Λ. M- W oodward εις BSA 26, 
1923.24, σ. 165, A 12, στ. 5 - 6 :  ΪΙρεαβειηής προς 
τόν έν θεοΐς (τριανόν εις Νικώιολιν προίκα.

8  ”Ε. ά, σ. 56 μετά τής σημ. 294, πρβ. σ. 69 (τέλος).
9 RSA ?. ά. σ. 182.
10 ’Απίθανος φαίνεται ή γνώμη τοΰ J, Dt'RR (ε. ά. 

σ. 60), καθ’ ήν ή δεύτερα άνά τήν ‘Ανατολήν περιο
δεία. τοΰ αυτοπράτορος ήρχισεν άπο τάς ’Αθήνας, 
καθ’ δσον πολύ φυσικώτερον είναι διά τόν προ ερχό
μενον ίς ‘Ιταλίας νά 81έλ9η πρώτον εκ Νικοπόλεως.
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Την ΰπαρξιν ναοΰ τής Άρτέμιδος Κελκαίας 1 έν X ικοπόλε ι έγνωρίςομεν με'χρι 
τοΰδε ές επιγραφής·' εύρεθείσης ομοίως εις τήν Νικόπολιν, εις τήν οποίαν άναφέρεται 
ότι ή βουλή και ό δήμος έ,τίμησαν τήν Λικαίαν λημαρέτου, τήν πρώτην ιέρειαν τής 
θεάς έν Κελκαίω μετά τήν κτίσιν τής πόλεως (ί>0-28 π. X.). II άνεΰρεσις καί της νέας 
επιγραφής εις τήν Χικόπολιν θέτει έκτος αμφιβολίας ότι ό ναός τής Αρτέμιδος Κελ- 
χαίας ε,ΰρίσκετο ι- ί c τήν Νικόπολιν, τοϋτο δε υποβοηΒε.Ι ή μας νά «νεύρωμεν τήν προέ- 
λευσιν καί έτέρας επιγραφής, τής CIO- II, 1847, είς τήν όποιαν άναφέρεται επίσης ή 
Αρτεμις Κελκαία. ‘Ο  B o e c k i i , άγνυών βεβαίως τάς έκ Νικοπόλεως έπιγραφάς καί 

στηριζόμενος εί'ς τι χωρίον χοΰ ΆρριανοΟ 3 4, υπέθεσεν ότι ή επιγραφ ή αυτή, ή οποία 
ευρίσκεται είς τό έν Βενετία Museum Nanianum καί είναι άγνωστου προελευσεως, 
προέρχεται εξ Αθηνών. Επειδή όμως ουδέ μίαν μαρτυρίαν έχυμεν περί οπάρξεως 
ναοΰ τής ’Αρτέμιδος Κελκαίας έν ΛΟήναις, νομίζυμεν ότι ή CIG II, 1847 προέρ
χεται έκ Νικοπόλεως, τής όποιας καί άλλαι έπιγραφαί ευρίσκονται είς τό Museum 
Nanianum *.

4
Ντήλη έκ λευκόφαιου λίθου «ποκεκρουμένη κατά το άνω μέρος αύτής καί χρησι- 

μεύουσα ώς βόθρον αναθηματικού ανδριάντας (είκ. 1). Ευρέθη κατά τό έτος 18(12 εις 
τήν θέσιν Μελίσσια, έξωθι χοΰ Βυζαντινό» τείχους. Άπόκειται νυν είς τό Μουσείον 
Νικοπόλεως. "Υψος 0.82, πλάτος 0.(18, πλάτος βάσεως 0.84, πάχος 0.41 μ. Είς τό άνω 
μέρος τούτης φέρεται διά γραμμάτων ύψους 0.0(1 μ. ή επιγραφή:

Ιουλίαν

Μάγναν 
Μητέρα
Τ(ίτον) Φλαβίον 
Βειθννικοϋ

Είκ 1.

1 Πκ<>ί. τής Άρτέμιδος Κελκαίας, ϊδι ΗΟεκκ εις 
Koscher Lex ikon, τόμ. 11 (1890-1894), a t. 1099 
(έν λ. Kelk.aia). O berlium nier, είς RE XI (1991), 
o t. 147 (έν λ. Kelkaia).

2 Κ. ΓεροΠΑΝΝίΐΣ εις Arch. - K pigr. M ittei- 
lungen aiis Osterr. - Unjfani 14, 1891, tt. 118- 
114, άς>. 1.

3 Άναβ. Άλΐ.%. VII 19. 2 : . . .  λέγεται άπκνεχθΓ/- 
vat όπίσω (δηλ. έκ τής ’Ασίας) ες ’Αθήνας καί, τής 
Άρτέμιδος τής Κελκέας τό ίθος.

4 Πίψ. τό υπόμνημα τής CIG II, 1822 καί ϊδέ τάς 
έπιγραφάς: CIO II , 1811b, 1812, 1813, αί όποΤαι 
προέρχονται έκ Νικοπόλεως καί άπόκε ιντ α ι επίσης κίς 
τό Museum Nanianum. 'Εκτός τών επιγραφών του-
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Ούτε ή Ιουλία Μάγνα οϋτρ ό Τίτος Φλάβιος Βιθυνικός τιναι άλλοθεν γνωστοί εις 
ημάς. Τά tria noniina τοϋ Βιθυνικοΰ δεικνύουν δτι πρόκειται περί Ρωμαίου πολίτου, 
ούδείς όμως εκ των Φλαβίων, οί οποίοι άναψέρονται εις την Prosopographia Imperii 
R om ani1, φέρεται ώς δράσας έν Βιθυνία. Το έπίθετον Βιθυνικός ήδύνατο νά μάς όδη- 
γήση εις την ύπόθεσιν ότι ό Τίτος Φλάβιος έδρασεν έν Βιθυνία, καθ’ όσον τά εθνικά 
συνήθως έδίδοντο ώς agnomina εις τούς νικήτας στρατηγούς ή τούς κατά τινα τρόπον 
δράσαντας είς τάς επαρχίας. Έν τούτοις φαίνεται ότι ήδη από των χρόνων τής Δημοκρα
τίας τά εθνικά έχρησιμοποιοϋντο όχι μόνον ως agnomina, αλλά καί ώς cognomina 
(πρβ. Ofilius Macedo 2, Q. Caeciiius Epirota ή Attius Taco1 κ.ά.). Ούτως ό υιός 
τοϋ Ο. Pompeius Bitliynicus ( F .  M lL T N E R , R E  XXI (1952) στ. 2061, έν λ. Ροιημείιιχ, 
άρ. 25), ό όποιος (οργάνωσε τό 74 π. X. ώς Ρωμαϊκήν επαρχίαν την Βιθυνίαν, 
ονομάζεται ομοίως Pompeius Bitliynicus (RE, άρ. 26), ο,ν καί ουδόλως εδρασεν 
έν Βιθυνία. Έκληρονόμησεν άρα ούτος παρά τοϋ πατρός ιό agnomen Bitliynicus, 
τό όποιον χρησιμοποιείται πλέον ώς cognomen τής οικογένειας. Ώ ς cognomen επίσης 
φέρουν τό Bitliynicus καί οί Ti. Claudius, Μ. Insteius καί Yolusius, έφ όσον ουδό
λως άναφέρονται ώς δράσαντες έν Βιθυνία λ

Δυνατόν άρα καί ό ήμέτερος Τίτος Φλάβιος Βιθυνικός ουδεμίαν σχέσιν νά έχη πρός 
την Βιθυνίαν, νά φέρη δέ απλώς ώς cognomen τό Bithynicus.

Επειδή δε καί ή μήτηρ αυτού φέρει καθαρώς Ρωμαϊκόν όνομα, νομίζομεν ότι πρό
κειται ενταύθα περί οικογένειας Ρωμαϊκής εγκατεστημένης είς την Νικόπυλιν.

Τό όνομα δεικνύει ότι ή επιγραφή είναι μεταγενέστερα τού αύτοκράτορος Τίτου 
(79-81 μ. X.), παρά τοϋ οποίου ό Βιθυνικός ή τις τών προγόνων έλαβε Ρωμαϊκήν 
πολιτείαν λ

Τά ονόματα Ιούλιος - Ιουλία είναι συνήθη έν Νικοπόλει ή είναι δέ τοϋτο μία επί 
πλέον άπόδειξις τής εύνοιας τοϋ αύτοκράτορος Αύγουστου πρός την ίδρυθεϊσαν 
ύπ ’ αύτοϋ πόλιν8.

των και άλλαι αρχαιότητες τής Νιχοπόλεως εύρίσκοντο 
είς τό έν λόγω Μουσεΐον, συμφώνως πρός τάς πληρο
φορίας τοϋ Ρ. Μ. Ρ actal'diu s (Monumenta l-’elo- 
ponesia, Roma 1761, τόμ. Λ’, σ. XXVII, τόμ. ΕΓ, 
ο. 23 καί 62). ‘Όλως περιέργως καί έτέρα έπιγραη,ή 
(CIT, III. 3156a) άναφέρουσα τήν λατρείαν τής Jliana 
Calceitis είναι άγνωστον προελευσεως. 'Ο M ommsrn 
(είς τό υπόμνημα τής επιγραφής) υποθέτει ότι προέρ
χεται έν, Δαλματίας ναι παραπέμπει είς τήν CIG II 
1947. "Οτι όμως πρόκειται περί απλής εικασίας ομο
λογεί ναι ό ίδιος (origo plane ineerta ; ego posui 
cum Dalm aticis ex conjectura). CH μνεία τής 
Diana Calceitis, ή όποια ίσως είναι ή αυτή πρός 
τήν "Λρτεμιγ Κελκαίαν, δποδέικ νάει ότι καί ή επι
γραφή αυτή δυνατόν νά προέρχεται έκ Νικοπόλεως.

1 III* ο. 132 - 186, άρ. 182-405.
2 PIR II, ο. 311, υπό τόν άρ. 4, πρβ. καί χοές 

άρ. 2 -3 .

3 FIR*, I I I  ο ■ 82, υπό τόν άρ. 76.
4 PIR* I, σ. 273, άρ. 1359.
5 Πρβ. P IR S I , ο. 366, υπό τόν άρ. 129.
6 Περί τών τρόπων, διά τών όποιων ήτο δυνατόν 

να χορηγηΰy Ρωμαϊκή πολιτεία είς τούς έπαρχιώτας, 
ϊδέ W . Μ. R am say , The Social Basis of Roman 
Power in Asia Minor, Amsterdam 1967, a. 6- 11.

7 'Ιούλιος Σέλευκος (F,. BouRCURT, De rebus 
Delphicis iinperatoriae aetatis, M ontpellier 1905, 
σ. 50). ‘Ιούλιος Θεαγένης (C ICt II, 1947, πιθανόν ίν. 
Νικοπόλεως) Ί(ονλιος) Π[η]ΐΙμος (Ε. S za.nto είς 
Arch. - Epigr. Μitteihingen aus Qsterr. - Ungarn 
15, 1892, σ. 127, άρ. 1). ’Ιουλία Σάκοιι (Κ· ΡΩΜΑΙΟΣ 
είς ΑΔ 1916, Παράρτημα, ο. 52). ’Ιουλία Χηναέα 
(Bourgpet, έ. ά. σ. 50).

8 Π ρβ. Θ. Σ αΡ ικαΚΗ, Συμβολή είς τήν Ιστορίαν  
τής Η πείρου, ΑΚ 1964, σ, 119 μετά τής σημείω
σε ως 1.
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Α νέκδοτοι ' Ελληνικά! καί Λ ατινικοί έπ ιγραφα! τής Ά κ τ ία ς  Ν ικοπόλεω ς 183ΛΕ 1967

5

Επιτύμβιος στήλη έκ λευκού μαρμάρου άποκεκρουμένη κατά το κάτω δεξιόν 
τμήμα αυτής καί «ποκειμένη νϋν εις το Μουσεΐον Νικοπόλεως. "Υψος (μέγιστον) 0.42, 
πλάτος (μέγιστον) 0.25, πάχος 0.02 μ. Φέρει διά γραμμάτων ύψους 0.04 μ. την επιγραφήν.

Κλαύδιος 
1 ημήτρις 

ετών —

Ώς γνωστόν ο «ύτοκράτωρ Κλαύδιος (41 - 54 μ. X.) υπήρξε λίαν γενναιόδωρος, 
είς την χορήγησιν Ρωμαϊκής πολιτείας. Ή  Νικόπόλις, πόλις κατ εξοχήν προσφιλής εις 
τούς αύτοκράτορας, φυσικόν ήτο νά τύχη τής εύνοιας τού Κλαυδίου, τούτο δέ μαρτυ- 
ρεϊται υπό τού πλήίίους των Τιβερίων Κλαυδίων2 *, οί όποιοι απαντούν εις τάς επι
γραφής της λ Χύνηθες. επίσης ϊήτο τό όνομα Κλουδία (πρβ. την επομένηV επιγραφήν).

Γ() Κλαύδιος Λημήτρις δεν είναι άλλοΟεν γνωστός εις ημάς. * Αξιόν πημειώσεως 
είναι οτι άπαντα, ενταύθα ό συγκεκυμμένος τύπος Δημήτρις αντί τού Λημήτριος. Οί 
συγκεκομμένοι ούτοι τύποι των είς -ιος κυρίων ονομάτων (υις Λιονύσις, λημήτρις, 
"Απόλλωνις κ. ά.) απαντούν εις τούς παπύρους καί τάς έπιγραφάς ήδη άπό των αρχών 
τού 2 01’ π.Χ. αίώνος 4.

6
Επιτύμβιος στήλη έκ λευκού μαρμάρου εύρεθεϊσα εις Μπούφι, πλησίον τού 

Υδραγωγείου, καί άποκειμένη νϋν εις τό Μουσεΐον Νικοπόλεως. "Υψος 0.84, πλάτος 
0.27, πάχος 0.02-0.08 μ. Φέρει διά γραμμάτων ύψους 0.04-0.05 μ. την επιγραφήν :

Κλαν( δία)
Λνγη
ετών
θ '

Χαίρε

Ιό όνομα Κλανδια είναι σύνηθες έν Νικοπόλει, ιος καί τυ αρσενικόν Κλαύδιος 
(πρβ. την προηγουμένων επιγραφήν). Ούτω συναντώνται « ί : Κλανδια Σατυρνεΐνα5,

1 Μ- Γ· CiiARMiswoKTii «ΐς ΟΛΗ X, 1994, 
σ. 684-685, πρβ. Η. Box, Roman C itizenship in 
Laconia εις JRS 21 1991, Ιδία τάς a. 202 - 208, 
ενίΐα εξετάζεται Γι τρόπος δναδόσεως των όνο πάτων 
Jn lii καί C1andii έν Σπάρτί].

2 Κατά τύν C. S. W alton- (είς JRS 19, 1929. 
σ. 42) τινές τουλάχιστον των άπαντώντων έν Έλ-
λάδι Τιβερίων Κλαυδίων έ’λαβον έκ τοϋ Νέρωνάς τήν
Ρωμαϊκήν πολιτείαν, έφ’ ίίοον καί ό Νερών ωνομά-
ζετο επίσης T i. Claudius.

3 F . de D clph. H I  1. 498, 586, 537 καί 542. 
I l l  3, 181. IT 1 4, 60. CIO II, 1821. B . Ψ t.v αΔΕΛΦΕ Y l': 
ΠΑΕ 1913, n. 97, άρ. 1 καί 7 ώς καί. α. 111.

4 Πρβ. I). J. O koi<(;Acas είς Classical Philology 
43, 1948, α. 243- 260, ένίΐα ίδέ καί τάς σχετικός 
αρχαίας μαρτυρίας.

5 Φιλαδελφευς, 1ΙΛΕ 1913, σ. 97, άρ. 10 ( σ. 111). 
Ό  «ΜλαδηΛφεΥΣ αναφέρει Σατορλεϊλα, τύ όποιον 
ήμεϊς διωρΟώσαμεν είς Σατορνεϊνα.
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184 β ε ο δ ώ ρ ο υ  X.  Σ α ρ ι κ ά κ η ΑΚ 1967

Κλανόία Λότα Κλανόία Γλυκερά1 2 3, Κλαν(δία) 'Ολυμπίάς . πιθανόν be καί α ί: Κλαν 
δία Νεικηφορ'ις καί Κλανόία Σΐυ[α\ώ4 5.

7
Ά,τύτμημα επιτύμβιας στήλης έκ λευκόϋ μαρμάρου άποκεκρουμένης κατά το κάτω 

μέρος αυτής. Εύρέθη εις το παρά την θέσιν Νικολάρα νεκροταφείου Μάζωμα, άπόκει- 
ται fit' νϋν_ εις το Μουσεΐον Νικοπόλεως. "Υψος 0.1(1, πλάτος 0.21, πάχος 0.02 μ. 
Φέρει fiu'/. γραμμάτων ύψους 0.04 μ. τήν επιγραφήν :

Α ντώ 
νιος Ά γ -  
αθόπν\νς\

"Αν αντί τοϋ ’Λγαθόπο[νς\5 συμπληρώσωμεν Άγαθόπο\δος}, τότε το όνομα τοϋτο 
θά είναι τό πατρώνυμου, τό δέ ’Αντώνιος δεν θά είναι πλέον τό nomen gentis, 
άλλ* αυτό τοϋτο τό όνομα τοϋ περί ού ό λόγος προσώπου "Ο ’Αντώνιος ’Αγαθόπο[υς\ 
δεν είναι άλλοθεν γνωστός εις ημάς.

8
Επιτύμβιος στήλη έκ λευκοΰ μαρμάρου άποκεκρουμένη κάτωθεν. Εύρέθη είς τό 

Μπούφΐ, άπόκειται δε νΰν είς τό Μουσεΐον Νικοπόλεως. "Υψος 0.40, πλάτος 0.29, 
πάχος 0.0Η μ. Φέρει διά γραμμάτων ϋψους 0.04-0.05 μ. τήν επιγραφήν :

Γ(άϊος) K m - 
τιος ”Α- 
στεκ- 
τος ε
τών - 
χαϊρε

Τα tria nomina τοΰ Γαΐου Κεστίου Άστέκτου δεικνύουν δτι ήτο Ρωμαίος πολί-

1 Αυτόθι σ. 97, άρ. 10 ( σ. 111).
2 CIG II, 1811 β, πρβ. καί 1814: 1ϊλ(αυδία ;].
3 X. H am m ond , E pirus, Oxford 1967, σ. 736, 

άο. 16.
4 CIG II 1947, πρβ. οσα ανωτέρω (επιγραφή άρ. 3) 

έλέχθησαν περί ταότης.
5 Ή ττον «ιδανή συμπλήρωσις ; 'ΑγαΟόποβ.«-ςJ, 

οπεο όμως είναι σπάνιον.
δ Ό  W. D ittbn jiergek  (InscUriften von Olym- 

pia, Berlin 1896, τόμ. V, στ. 657 - 658, άο. 643 - 644) 
σχολιάζουν τό δνομα Κορνήλιος Άφροδισιεύς παρα
τηρεί σχετικιδς : «’Επειδή δεν «ναφέρεται τό cogno

men, τό όνομα Κορνήλιος δέν χρησιμοποιείται εν
ταύθα ώς nomen gentis, άλλ’ ώς ατομικόν όνομα 
(Individualnam e), τουθ’ όπερ συμβαίνει ενίοτε εις 
τήν 'Ελλάδα κατά τούς Ρωμαϊκούς χρόνους, δυνά
μει α δέ νά άναγνωρίσωμεν ασφαλέστατα τό nomen 
gen tis ως ατομικόν όνομα, όσάκις προστίθεται είς 
αύτό τό πατρώνυμον κατά γενικήν πτώσιν (ώς π. χ. 
’Αντώνιος Μενάνδρου), ή όσάκις χρησιμοποιείται 
τοϋτο ώς πατρώνυμον (ώς π. χ. Ά ρια το μάχη Καικι- 
λίυυ), ή όσάκις «ναφέρονται άμφοτερα συγχρόνως 
(ώς π. χ. ’Αντώνιος ’Αντωνίου)».
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ΛΕ 1967 Α νέκδοτο ι 'Ελληνικά ! καί Λατινικά! έτηγραφα! της Ά κ τ ία ς  Ν ικοπόλβως 18;>

της Ελληνικής καταγωγής, ώς μαρτυρεί τύ έπωνύμιον. ()ί Cestii ήσαν εγκατεστημένοι 
εις τάς ’Ανατολικός επαρχίας από των μέσων ήδη του 1ου π. X. αϊώνος *.

9
Επιτύμβιος στήλη έκ λευκού λίθου εύρεθεΐσα εις την θέσιν Ματσουγιάννινα καί 

άποκειμένη νΰν είς το Μουσεΐον Νικοπόλεως. 'Ύψος 0.77, πλάτος (άνω) 0.SO, πλάτος 
(κάτω) 0.25, πάχος 0.13 μ. ΈπΙ τής στήλης φέρεται διά γραμμάτων ύψους 0.045 μ., 
λίαν δυσδιάκριτων, ή εξής επιγραφή :

Γ(άΐος) 7Υρτι[ο]- 
ς Πτολε
μαίος 
ετών Κ  
χαϊρε

Τό όνομα Tertius, το όποιον άρχικώς έχρησιμοποιεΐτο ώς nornen gentis, μετα- 
γενεστέρως έχρησιμοποιήθη καί ώς cognomen ή τούθ’ υπέρ συμβαίνει καί ένταΟίία.

Οί Tertii ήσαν εγκατεστημένοι έν Έλλάδι από τού 1ου (;) π. X. αίώνος 1 2 3.

1 0

Επιτύμβιος στήλη έκ λευκόφαιου μαρμάρου ευρισκόμενη είς τό Μουσεΐον Νικο- 
πυλεως. "Υψος 0.35, πλάτος 0.31. πάχος 0.11 μ. Φέρει διά γραμμάτων ύψους 0.03 μ. 
την επιγραφήν :

θεόόοτος 
"Υπέρ βάλ
λοντας, 
γαΐρε

Ή  ηλικία τού νεκρού δεν άναφέρεται, ώς καί είς την ύπ’ άρ. 2 επιγραφήν. Τό 
όνομα Ύπερβάλλων είναι σπανιώτατον4.

11
Στήλη έκ λευκού μαρμάρου χρησιμεύουσα ώς βάσις αναθηματικού ανδριάντας.

Εύρέθη έξω Οι τού Βυζαντινού τείχους είς 
εις το Μουσεΐον Ν lx ο πόλε ως. "Υψος 1,

1 Πρβ. J .  H a t z fe l», I.cs trafiquants Italiens, 
ο. 59, οημ. 2 (ΣαμοΌράκη), <?. 125 (Πριηνη), ίΐρβ.
Ο. 128.

2 F . MOnzrk έν RE VA (1934), στ. 821 (έν λ.
Tertia).

την θέσιν Μελίσσια, εύρίσκεται δέ σήμερον 
10, πλάτος 0.5Η, μέγιστον πλάτος 0.72,

3 J. H at/.eiu .d . Ees trafiquan ts Ita liens, ο. 87 
(Νάξος).

4 F r , Heciitet,, Die H lstorischen l ’ersonenna- 
tnen, Halle 1917, o, 484: Ύηερβάλλων Τολφώνιος.
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θ ε ο ί ώ ρ ο υ  X.  Σ α ρ ι κ ά κ η ΛΕ 19 Γ>"18«ϊ

πάχος 0.36 μ. Εις το ανω μέρος φέρει διά γραμμάτων ίίψους 0.03-0.035 μ. την
κάτωθι επιγραφήν :

Κλεό μάγος 
Λυκίσκου

λύο Κλεόμαχοι έκ Νικοπόλεως άναφέρονται έπιγραφικώς, ό Κλεόμαχος, 6 πατήρ 
τοϋ Ευάρεστου1 2 3, καί 6 Τιβ(έριος) Κλαύδιος Κλεόμαχος ή ό όποιος έδρασε, κυρίως εις 
τούς Δελφούς.

Τό όνομα Λυκίσκος δεν άπαντά μέν έν Νικοπάλει, είναι όμως σύνηθες έν ’Ακαρ
νανία* καί Αιτωλία4, των οποίων, ώς γνωστόν, ό πληθυσμός ύπεχρεώθη υπό του 
Αύγουστου μετά τήν ναυμαχίαν τοϋ Άκτίου (31 π. X.) νά μετοικήση είς την Νικόπολινλ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ X. ΣΑΡΙΚΑΚΗΣ

1 'Μλαλκλφκυς. ΠΛΕ 1913, σ. 07, άρ. 6.
2 S yll.s, SIP,Λ (- F . <le Delpli. ΪΙΓ 3, 181). 

813Β. ’ll to Επιμελητής τού κοινού τών ‘Λμφικτυιί- 
νων μεταξύ τών χρόνων τής βασιλείας τού ΚΕρωνος 
καί τού Δομιτιανοΰ (54 - 96 μ .Χ .).

3 Πολύβιος IX  32. 1, πρβ. IG IX*, Pars I,
Ease. 2, σ. 84 (ενί)α «ναίρτρονται 7 Λυκίσκοι).

4 ΠΟΛΥΒΙΟΣ X X V II 15. 14. XXX 13. δ, πρβ, 
ΙΟ IX5, Pars I, F ast. I, σ. 98 (Ενί)α άναφέρονται 
8 Λυκίσκοι).

5 ΣΤΡΑΒΟΝ X 2. 2 (σ. 450). ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ V 23. 3. 
VII IS. S - 9, πρβ. V III 24. 11. ΛιΩν ΚαςΣΙΟΣ U  
1. 2. Α ν τ ί π α τ ρ ο ς  ό Θ ε ο σ α λ ο ν ι κ  ε ύ ς, είς 
Π λλλΤ. ΛΝΘΟΛ. IX  553.
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