
ΤΠΑΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΟΡΟΠΙΟΤΣ.

(ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΕΚ ΤΟΤ ΑΜΦΙΑΡΑΕΙΟΪ). .

άπειργασμε'νη, ή δέ κάτω πάνυ ολίγον ή όπισθεν πελεκητή «όρως, 
μάλλον 3ε' τι κατά τά πλάγια κράσπεδα· ή δ’ Εμπροσθεν ή φε'ρουσα τα 
γράμ-ματα είναι άποκεκρουσμε'νη κατά τάς άνιο γωνίας και ολίγον τί 
που κατά τό δεξιόν χείλος. Είναι δέ του αΰτου και οί άλλοι ενεπίγρα
φοι λίθοι λευκού μαρμ.άρου. Κεϊται νυν ένθα εόρε'θη, συντελεσθε'ντος 8έ 
του νυν οικοδομουμε’νου Μουσείου του Άμφιαράου είσκομισθη'σεται εις 
αυτό.

Σημειωτε'ον έν τελεί δτι τό ο είναι μικρότερον των άλλων γραμ
μάτων, ών τό ύψος ακανόνιστου, κατά μέσον 3’ ορον 0,010.

.υΣΤΕΡΕΝΤΙΟΣΜΛΛΡΚΟΥΥΙΟΣΟΥΑΡΡΩΝΛΕΥΚΟΛΛΟΣΓΑΙΟΣΚΑΣΙΟΣΛΕΥΙ<Ι 
ί ΙΝΟΣΥΠΑΤΟΙ ΩΡΩΠΙΩΝΛΡΧΟΥΣΙΝΒΟΥΛΗΔΗΜΩΙΧΑΙΡΕΙΝΕΙΕΡΡΩΣΘΕΕΥΑΝΕΧ 

ΥΜΑΣΕΙΔΕΝΑ1ΒΟΥΛΟΜΕΘΑΗΜΑΣΚΑΤΑΤΟΤΗΣΣΥΝΚΛΗΤ ΟΥΔΟΓΜΑΤΟΓΕΝΟΜΕΝΟΝΕ 
ΟΥΑΙΚΙΝΙΟΥΜΑΑΡΚΟΥΑΥΡΗΛΙΟΥΥΠΑΤ ΩΝΕΠΕΓΝΩΚΕΝΑΙΠΕΡΙΑΝΤΙΛΟΓΙΩ ΝΤΩΝ AN Al·

5 ΘΕΩΙΑΜφΙΑΡΑΩΙΚΑΙΤΩΝΔΗΜΟΣΙΩΝΩΝΓΕΓΟΝΟΤΩΝΕΠΕΓΝΩΚΕΝΑΙ ΠΡΟΜΙΑΣΕΙ 
Ο ΚΤΩΜΒΡΙΩΝΕΜ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΡΚΙΑΕΝΣΥΝΒΟΥΛΙΩΙ ΠΑΡΗΣΑΝΜΑΑΡΚΟΣΚΛΑΥΔΙΟΣΜΑΑΡι 
ΥΙΟΣΑΡΝΗΣΣΗΣΜΑΑΡΚΕΛΛΟΣ ΓΑΙΟΣΚΑΑΥΔΙΟ Σ Γ ΑΙΟΥΥΙΟΣΑΡΝΗΣΣΗΣΓΛΑΒΕΡ

ΜΑΑΡΚΟΣΚΑΣΙΟΣΜΑΑΡΚΟΥΥΙΟΣΠΩΜΕΝΤΙΝΑ Γ ΑΙΟΣΛΙΚΙΝΙΟΣΓ AIΟ Υ ΥI Ο Σ
ΠΩΜΕΝΤ I Ν Α ΓΑΙΟΣΑίΚΙΝΙΟΣΓΑΙΟΥΥΙΟΣΣΤΗΑΑΤΙΝΑΣΣΑΚΕΡΔΩΣ 

10 ΛΕΥΚΙΟΣΟΥ ΟΛΥΣΚΙΟΣΛΕΥΚΙΟΥΥΙΟΣΑΡΝΙΗΣΣΗΣ ΛΕΥΚΙΟΣΛΑΡΤΙΟΣΛΕΥΚΙΟΥΥΙΟΣ
ΠΗΠ1ΡΙΑ Γ ΑΙΟΣΑΝΝΑΙΟΣΓΑΙΟΥΥΙΟΣΚΛΥΤΟΜΙΝΑ ΜΑΑΡΚΟΣΤΥΛΛΙΟΣΜΑΑΡΚΟΥΥΙΟΣ 
ΚΟΡΝΗΛΙΑΚΙΚΕΡΩΝ ΚΟΙΝΤΟΣΑΞΙΟΣΜΑΑΡΚΟΥΥΙΟΣΚΥΡΙΝΑ ΚΟΙΝΤΟΣΠΟΜΠΗΙΟΣΚΟΙΝ 
ΤΟΥΥΙΟΣΑΡ//' /ΣΣΗΣΡΟΥφΟΣΑΥΛΟΣΚΑΣΚΕΛΙΟΣΑΥΛΟΥΥΙΟΣΟΥ ΙΟΣΡΩΜΙΛΙΑ 
ΚΟΙΝΤΟΣΜΥ ΝΥΚΙΟΣΚΟΙΝΤΟΥΥΙΟΣΤΗΡΗ^ΝΤΙΝΑΘΕΡΜΟΣ ΜΑΛΡΚΟΣΠΟΠΛΙΚΙΟΣ 

15 ΜΑΑΡΚΟΥΥΙΟΣΟΡΑΤΙΑΣΚΑΙΟΥΑΣ τιτοςμαινιοςτιτουυιος λεμωνια λευκιος 
ΚΑΑΥΔΙΟΣΛΕΥΚΙΟΥΥΙΟΣΛΕΜΩΝΙΑ ΠΕΡΙΩΝ ΕΡ Μ Ο ΔΩΡ ΟΣ ΟΛΥΝ Π ΙΧΟ Υ ΥΙΟ ΣΙ Ε ΡΕΥΣ

ΑΝφΙΑΡΑΟΥ ΟΣΤΙΣΠΡΟΤΕΡΟ ΝΥΠΟΤΗΣΣΥΝΚΑΗΤ Ο ΥΣ Υ Ν Μ ΑΧΟΣ Π ΡΟΣΗ ΓΟ ΡΕΥΜΕ 

ΝΟΣΕΣΤΙΝΚΑΙΑΛΕΞΙΔΗΜΟΣΘΕΟΔΩΡΟΥΥΙΟΣΔΗΜΑΙΝΕΤΟΣΘΕΟΤΕΑΟ ΥΥΙΟΣΓ1 ΡΕΣΒΕΥ 
ΤΑΙΩΡΩΠΙΩΝΛΟΓΟΥΣΕΠΟ ΙΗΣΑΝΤΟ ΕΠΙΕΝΤΩΤΗΣΜΙΣΘΩΣΕΩΣΝ Ο ΜΩΙΛΥΤΑΙΛΙ 

20 ΧΩΡΑΙΥΕΞΕΙΡΗΜΕΝΑΙΕΙΣΙΝ ΑΣΛΕΥΚΙΟΣΣΥΛΛ ΑΣ ΘΕΩΝ ΑΘΑΝΑΤΩΝ ΙΕ ΡΩΝΤΕΜΕΝΩΝ 
ΦΥΛΑΚΗΣΕΝΕΚΕΝΣΥΝΕΧΩΡΗΣΕΝΥΠΕΞΕΙΡΗΜΕΝ ΑΙΕΙΣΙΝ ΤΑΥΤΑΣΤΕΤΑΣΠΡΟΣ 
ΟΔΟΥΣΠΕΡΙΩΝΑΓΕΤΑΙΤΟ Π ΡΑΓΜ ΑΛΕΥΚΙΟΣΣΥΛΛΑΣΤ ΩΙΘΕΩΙΑΜφΙΑΡΑΩΙΠΡΣΩΙΡΙ 
ΣΕΝΟΠΩΣΥΓΙΕΡΤ ΟΥΤΩΝΤΩΝΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣΟΔΟ NT ΩΙΔΗΜΟΣΙΩΝΗ Μ ΗΤΕΛΩΣΙ Ν 
ΚΑίΠΕΡΙΩΝΛΕ Υ ΚI Ο ΣΔΟ Μ ΕΤΙΟΣΑΙΝΟΒΑΑΒΟΣ ΥΠΕΡΔΗΜΟΣΙΩΝΩΝΕΙΠΕΝ 

25 ΕΠΕΙΕΝΤΩΙΤΗΣΜΙΣΘΩΣΕΩΣΝ Ο ΜΩΙ ΑΥΤΑΙ ΑΙ ΧΩΡ AIΥ Π ΕΞ El Ρ Η Μ ΕΝ ΑΙΕΙΣΙΝ 
ΑΣΛΕΥΚΙΟΣΣ ΥΛΛΑΣ Θ ΕΩΝΑΘ AN AT ΩΝΙΕΡΩΝΤΕΜΕΝΩΝφΥΑΑΚΗΣΕΝΕΚΕΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1884.
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ΣΥΝΕΧΩΡΗΣΕΝ Ο ΥΤ ΕΟ Α Μ φ IA Ρ Α Ο ΣΩIA ΥΤ A1ΑΙΧΩ Ρ Α!Σ Υ Ν ΚΕΧΩ Ρ Η Μ Ε Ν Α!
ΛΕΓΟΝΤΑΙΘΕΟΣΕΣΤΙΝΟΠΩΣΤΛΥΤΑΣΤΑΣΧΩΡΑΣΚΑΡΠΙΣΖΕΣΘΑΙΕΞΗ 
ΤΟΥΣΔΗΜΟΣΙΩΝΑΣ ΑΠΟΣΥΝΒΟΥΛΙΟΥΓΜΩΜΗΣ Γ Ν Ω Μ Η Ν Α Π Ε Φ Η Ν Α

30 ΜΕΘΑΟΕΠΕΓΝΩΜΕΝΤΗΙΣΥΝΚΛΗΤΩΙΠΡΟΣΑ Ν Ο I Σ Ο Μ Ε Ν ΤΟΥΤΟΟΚΑΙ 
Ε1Σ Τ Η ΝΤΩΝΥΠΟΜΝΗΜΑΤΩΝΔΕΑΤ ΟΝ ΚΑΤ Ε ΧΩ Ρ IΣ Α Μ Ε Ν Π Ε ΡI ΧΩ Ρ ΑΣ 
ΩΡΩΠΙΑΣ ΠΕΡΙ ΗΣΑΝΤ ΙΑΟΓΙΑΗ Ν Π ΡΟΣΤΟ ΥΣΔΗ Μ ΟΣΙΩΝ ΑΣΚΑΤΑ,ΤΟΝ ΤΗΣ 
Μ ΙΣΘΩΣΕΩΣ Ν Ο Μ ΟΝΑΥΤΗΥΠΕΞΕΙΡΗΜΕΝΗΕΣΤΙΝΙΝΑΜΗΟΔΗΜΟΣΙΩ 
ΝΗΣΑΥΤΗΝΚΑΡΠ ΙΖΗΤΑΙ ΚΑΤΑΤΟΤ ΗΣΣΥΝ ΚΛΗΤΟ ΥΔΟΓΜΑΕΠΕΓΝΩ ΜΕΝ 

35 Ε Ν Τ ΩΤ Η Σ Μ IΣ Θ ΩΣ Ε Ω Σ Ν Ο Μ Ω Υ Π Ε Ξ Ε I Ρ Η Μ Ε Ν Η Ν Δ Ο Κ Ε I Ε I Ν A I Ο Υ Τ Ω Σ
ΕΚΤΟΣΤΕΤΟΥΤΩΝΗΕΙΤΙΔΟΓΜΑΣΥΝ ΚΛΗΤΟ ΥΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡΑΥΤΟ ΚΡΑΤΟΡΕΣΤ 
Η Μ ΕΤΕΡΟΙ ΚΑΤ ΑΑΟ ΓΗΣ© ΕΩΝΑΘ ΑΝ ΑΤΩΝ I ΕΡΩΝΤ ΕΜ ΕΝ ΩΝ ΤΕφ ΥΛΑΚΗΣ 
ΚΑΡΠΙΖΕΣΘΑΙΕΔΩΚΑΝΚΑΤΕΛΙΠΟΝ Ε ΚΤ Ο ΣΤΕΤ Ο ΥΤΩ Ν ΑΛΕ Υ ΚI Ο Σ 
ΚΟΡΝ ΗΛΙ ΟΣΣ Υ Λ Λ Α Σ Α ΥΤ Ο Κ Ρ ΑΤΩΡ Α Π Ο Σ Υ Ν Β Ο ΥΛΙΟ ΥΓΝΩΜΗΣΘΕΩΝ 

40 ΑΘΑΝΑΤΩΝΙΕΡΩΝΤΕΜΕΝΩΝΤΕφΥΛΑΚΗΣΕΝΕΚΕΝΚΑΡΠΙΖΕΣΘΑΙΕΔΩΚΕΝ 
ΟΤΟΑΥΤΟΗΣΥΝ ΚΛΗΤΟ ΣΕΠΕΚΥΡΩΣΕΝΟΥΤΕΜΕΤΑΤΑΥΤΑΔΟΓΜ ΑΤΙ 
ΣΥΝ ΚΛΗΤΟ ΥΑΚΥΡΟΝΕΓΕΝ ΗΘΗ ΛΕΥΚΙΟΣΚΟΡΝ ΗΛΙΟΣΣΥΛΑΑΣΑΠΟΣΥΝ
ΒΟΥΛΙΟΥΓΝΩΜΗΣΓΝΩΜΗΝΕΙΡΗΚΕΝΑΙΔΟΚΕΙ Τ Η Σ Ε ΥΧ Η Σ Α Π Ο Δ Ο Σ ΕΩΣ 
ΕΝΕΚΕΝΤΩΙΙΕΡΩΑΜφΙ A ΡΑ Ο ΥΧΩΡ ΑΝ Π Ρ Ο ΣΤ I Θ Η Μ I Π A Ν Τ Η Π A Ν Τ Ο Θ Ε Ν Π Ο Δ ΑΣ 

45 ΧΙΛΙΟΥΣΙΝΑΚΑΙΑΥΤ Η ΗΧΩ Ρ ΑΥ Π ΑΡΧ Η ΑΣ ΥΛΟ ΣΩΣ Α ΥΤ ΩΣΤΩΙΘΕΩΑΜφΙΑΡΑΩΙ 
ΚΑΘΙΕΡΩΚΕΝΑΙΤΗΣΠΟΑΕΩΣΚΑΙΤΗΣΧΩΡΑΣΛΙΜΕΝΩΝΤΕΤΩΝΩΡΩΠΙΩΝ 
Τ ΑΣ ΠΡΟΣΟΔΟ ΥΣΑΠ ΑΣ ΑΣΕΡΙΟΣΤ Ο ΥΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΙΤ ΑΣΘ ΥΣ I ΑΣ ΑΣ Ω ΡΩ Π I Ο I 
ΣΥΝΤΕΛΟΥΣΙΝΘΕΩΑΜΦΙΑΡΑΩΙΟΜΟΙΩΣΔΕΚΑΙΑΣΑΝΜΕΤΑΤΑΥΤΑΥΠΕΡΤΗΣ 
ΝΙΚΗΣ ΚΛΙΤΗΣ Η ΓΕΜΟΝΙ ΑΣ Τ ΟΥΔΗΜΟΥΤΟΥΡΩΜΑΙΩΝΣΥΝΤΕΑΕΣΟΥΣΙΝ 

50 ΕΚΤΟΣΑΓΡΩΝ ΤΩΝ ΕΡΜΟ ΔΩΡΟ ΥΟΑΥΝΠΙΧΟ Υ ΥI Ο Yl ΕΡ ΕΩΣ Α Μ Φ IA Ρ Α Ο ΥΤΟ Υ 
ΔΙΑΤΕΛΟ ΥΣ ΕΝ ΤΗ ΦΙΛΙ AT Ο ΥΔΗΜΟ ΥΤΟ ΥΡΩΜΛΙΩΝΜΕΜΕΝΗΚΟΤΟΣΠΕΡΙΤΟ Υ 
Τ Ο ΥΤ Ο ΥΠΡΑΓΜΑΤ ΟΣ Δ Ο ΓΜΑΣΥΝΚΛ ΗΤΟΥ ΕΠΙΛΕΥΚΙΟ ΥΣ ΥΛΛΑΕΠΑφΡΟΔΙΤΟΥ 
ΚΟΙΝΤΟΥΜΕΤΕΛΛΟΥΕΥΣΕΒ Ο ΥΣ ΥΠΑΤΩΝ ΕΠI ΚΕΚΥΡΩΜ ΕΝ Ο ΝΔΟ ΚΕΙ El Ν ΑΙ 
ΟΠΕΡΗΣΥΝΚΛ ητο σ εδο γ μ at ιςεν και ΕΙ ΣΤΟ ΥΤΟ υςτο υςλο γο υςοςατεθ ΕΩΙ 

55 ΑΜφΙΑΡΑΩΙΚΑΙΤΩΙ ΙΕΡΩΑΥΤΟΥ ΛΕΥΚΙ ΟΣ ΚΟ ΡΝ ΗΛΙ ΟΣΣ ΥΛΛΑΣΑΠ Ο Σ ΥΒ Ο ΥΛΙΟ Υ 
ΓΝΩΜΗΣΓΙΡΟΣΩΡΙΣΕΝΣΥΝΕΧΩΡΗΣ ΕΝ ΤΑΑΥΤΑΗ ΣΥΝ ΚΛΗΤΟ ΣΤΟ ΥΤΩΙΤΩΙΘ ΕΩΙ 
Δ Ο Θ Η ΝΑΙΣΥΝΧΩΡΗ Θ Η ΜΑΙΗΓΗΣΑΤΟΕΝΤΩΙΣΥΜΒΟΥΛΙΩΙΠΑΡΗΣΑΝ 
Ο ΙΑΥΤ Ο I Ο ΙΕΜ ΠΡΑΓΜΑΤ ΩΝΣΥΜΒΕΒΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝΔΕΛΤΩ1ΠΡΩΤΗΙ 
ΚΗΡΩΜ ΑΤΙΤΕΣΣΑΡΕΣΚΑΙΔΕΚΑΤΩΙΔΟ ΓΜΑΣΥΝ ΚΛΗΤΟ ΥΤΟ ΥΤΟ ΓΕΝ Ο ΜΕΝΟ Ν 

60 ΕΣΤΙ Ν Π ΡΟ Η Μ ΕΡΩΝ ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΚΑΛΑΝΔΩΝΝΟΕΜΒΡΙΩΝΕΝΚΟΜΕΤΙΩΙ 
ΓΡΑφΟΜΕΝΟΥΠΑΡΗΣΑΝ ΤΙΤΟΣΜΑΙΝΙΟΣΤΙΤΟΥΥΙΟΣΛΕΜΩΝΙΑ 
KOI NT ΟΣΡΑΓΚΙΟΣΚΟΙΝΤ ΟΥΥΙΟΣΚΛΑΥΔΙΑΓ ΑΙΟΣΟΥΣΕΛΛΙΟΣΓ ΑΙΟΥ 
ΥΙ ΟΣΚΥΡΙ Ν ΑΟ ΥΑΡΡΩΝ Π ΕΡ IΩ Ν Μ A A Ρ Κ Ο ΣΛ Ε Υ ΚΟ ΛΛ Ο Σ Γ A I Ο Σ Κ ΑΣ I Ο Σ
ΥΠΑΤΟΙΕΠΙΓΝΟΝΤΕΣΑΠΗ Ν Γ Ε I Λ Α Ν Π Ε Ρ I Ω Ρ Ω Π I ΑΣΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

65 ΔΗΜΟΣΙΩΝΩΝΕΑΥΤΟΥΣΕΠΕΓΝΩΚΕΝΑΙΩΣΑΥΤΩΣΤΗΝΩΡΩΠΙΩΝ 
X Ω Ρ A Ν Υ Π Ε Ξ Ε I Ρ Η Μ Ε Ν Η Ν Δ Ο Κ ΕI Ν ΕI Ν AI Κ A Τ A Τ Ο Ν Τ Η ΣΜ IΣ Θ Ω Σ Ε Ω Σ Ν Ο Μ Ο Ν 
ΜΗΔΟΚΕΙ ΝΤΟ ΥΣΔΗΜΟΣΙΩΝΑΣΤΑΥΤΑΚΑΡΠΙΖΕΣΘΑΙΟΥΤΩΣ 
ΚΑΘΩΣΑΝΑΥΤ ΟΙΣΕΚΤΩΝΔΗΜΟΣΙΩΝΠΡΑΓΜΑΤΩΝΠΙΣΤΕΩΣΤΕΤΗΣ 

ΙΔΙΑΣΕφΑΙΝΕΤ ΟΕΔΟΞΕΝ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:26:37 EEST - 54.226.8.97



101 ΠΙΑΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΩΡϋΠΙΟΓΣ 102

Α. (Μάαρκ)ος (1) Τερέντιος Μαάρκου υιός Οΰάρρων 
Λεύκολλος , Γάιος Ινάσιος Λευκ(ίου υιός || Αογ)γΐνος 
ύπατοι (2) Ώρωπίων άρχουσιν βουλη((ι)) δημωι χαίρειν. 
Εΐ έ'ρρωσθε εύ άν Ι'χ(οι). || Ύρ,άς είδέναι βουλόρ,εθα 
ήρ.άς κατά, το της συνκλήτου δόγμα τό γενόμενον |(πί 
Λευκί) || ου Αικινίου, Μαάρκου Αύρηλίου ύπατων (3) 
[έπεγνωκέναι] περί αντιλογιών των άνα ; μ ; ( ; ίσον :) || 
Θεωι Άμφιαράωι καί των δηρ,οσιωνών γεγονότων έπε- 
γνωκεναι. .

Β. Προ ρ.ιάς εί(δών) || Όκτωρ.βρίων ερ. βασιλικη((ι)) 
Πορκία((ι)).

a. Έν συνβουλίωι παρησαν Μάαρκος Κλαύδιος 
Μαάρ(κου) || υιός Άρνησσης Μαάρκελλος, Γάιος Κλαύ
διος Γαΐου υιός Άρνησσης Γλάβερ, || Μάαρκος Κά- 
σιος Μαάρκου υιός Πωμεντίνα, Γάιος Λικίνιος Γαΐου 
υιός || Πωρ.εντίνα, Γάιος Λικίνιος Γαΐου υιός Στηλατί- 
να[ς] Σακέρδως, || Λεύκιος Οΰολύσκιος Αευκίου υιός Άρ- 
νιησσης, Λεύκιος Λάρτιος Αευκίου υιός || Π((α))πιρία, 
Γάιος Άνναΐος Γαΐου υιός Κλυτορ,ίνα, Μάαρκος Τύλ" 
λιος Μαάρκου υιός || Κορνηλία Ινικέρων, Κόιντος ’Άξιος 
Μαάρκου υιός Κυρίνα, Κόιντος Πομπήιος Κοίν || του 
υιός Άρ(νη)σσης Ροΰφος, Αύλος Κασκελιος Αύλου υιός 
[ου υιός] Ρωρ.ιλία, || Κόιντος Μυνύκιος Ινοίντου υιός 
Τηρη([ν])ντίνα Θερμός. Μάαρκος Ποπλίκιος || Μαάρκου 
υιός Όρατία Σκαίουας, Τίτος Μαίνιος Τίτου υιός Λε- 
ρ,ωνία, Λεύκιος || Ιν((λ))αύδιος Αευκίου υιός Λερ.ωνία.

]). Π ερί ών Έρρ,όδωρος Όλυνπίγου υιός ίερεός || 
Άνφιαράου, οςτις πρότερον υπό της συνκλήτου σύνρ,α- 
χος προςηγορευμέ || νος έστίν, καί Άλεξίδημος Θεοδώ
ρου υίος (('καί)) Δηρ,αίνετος Θεοτέλου υιός πρεσβευ || ταί 
Ώρωπίων λόγους έποιησαντο' έπ((ε))ί εν τώ((ι)) της 
ρ.ισθώσεωςνόρ.ωι, αύται αί || χώραι [ύεΕειρημέναι είσίν], 
άς Λεύκιος Σύλλας θεών άθανάτων ιερών τεμ,ενών || φυ
λακής ενεκεν συνεχώρησεν, ύπεζειρημεναι είσίν, ταύτας 
τε τάς προς || όδους , περί ών άγεται τό πράγμα, Λεύ
κιος Σύλλας τώι θεώι Άρ,φιαράωι πρ((ο))σώ[ι]ρι || σεν, 
ό’πως ύπερ τούτων των χωρών πρόσοδον τώι δηρ,οσιώ- 
νη((ι)) μη τελώσιν, ||

καί περί ών Λεύκιος Δορ,έτιος Αίνόβαλβος ύπερ δη- 
μ,οσιωνών είπεν || έπεί έν τώι της μισθώσεως νόρ.ωι αύ- 
ται αί χώραι ύπεξειρηρ.έναι είσίν, || άς Λεύκιος Σύλλας 
θεών άθανάτων Ιερών τερ,ενών φυλακής ενεκεν || συνε-

(1) Διά ( ) ρ.Ιν 3ιεκρί0ησαν δσα εκ φθοράς του λίθου δεν άναγινώ- 
σκονται νυν έν κύτω, διά (( )) 8έ οσα αρχήν δεν ήσαν κε-/αρ«γμένα, 
διά [ J οέ δσα περιττευουσιν.

Α. Μ. TerentiusΜ. f. VarroLucullus, C. Cassius 
L. f. Longinus eonsules Oropiorum magistratibus, 
senatui, populo salutem. Si valetis, bene est. Vos 
scire volumus nos ex senatus consulto, quod fac
tum est L. Licinio , M. Aurelio consulibus [co- 
gnovisse] de controversiis ?inter deum Amphia- 
raum et publicanos ortis? cognovisse.

B. Pridie idus Octobres in basilica Porcia.

a. In consilio fuerunt:
M.· Claudius M. f. Arniensi Marcellus,
C, Claudius C. f. Arniensi Glaber,
M. Cassius M. f. Pomptina,
C. Licinius C. f. Stellalina Sacerdos,
L. Voluscius L. f. Arniensi,
L. Larlius L. f. Papiria,
C. Annaeus C. f. Crustumina,
M. Tullius M. f. Cornelia Cicero,
Q. Axius M. f. Quirina,
Q. Pompeius Q. f. Arniensi Rufus,
A. Caseellius A. f. Romilia,
Q. Minucius Q. f. Terentina Thermus,
M. Publici us M. f. Horatia Scaeva,
T. Maenius T· f. Lemonia,
L. Claudius L. f. Lemonia,

b. Quod Hermodorus Olympichi filius sacerdos 
Ampbiarai, qui an tea a senatu socius appellatus 
est, et Alexidemus Theodori filius ((et)) Demaene·· 
tus Theoteli filius legati Oropiorum verba fece- 
runt: quoin in locationis lege ei agri [excepti sint], 
quos L. Sulla deorum immortalium aedium sacra- 
rum templorum ((que)) tuendorum causa concesserit, 
excepti sint, eaque vectigalia, qua de re agitur, L. 
Sulla deo Amphiarao attribuerit, ut pro e is a g r is 
v ectig al publicanis ne pendant,

et quod L. Domilius Abenobarbus pro pubiica* 
nis dixit: quom in locationis lege ei agri excepti 
sint, quos L. Sulla deorum immortalium aedium sa- 
crarum templorum ({que)) tuendorum causa concesse-

(2) 73 π. X.
(3) 74 π. X.
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χώρησεν, ούτε 6 Άρ.<ριάραος, ώι αύται αί χώρα.!, συν- 
κεχωρηρ.έναι || λέγονται, θεός έστιν, δπως ταύτας τάς 
χώρας καρπί[σ]ζεσθαι έξή((ι)) || τούς δηρ,οσιώνας,

C. άπό συνβουλίου γνώρ-ης γνώρ,ην άπεφηνά || ρ.εθα, 
•ο επέγνώριεν τήι συνκλήτωι προσανοίσορ,εν,τούτο δ καί || 
εις την των ύπορνηρ,άτων δέλτον κατέχω ρίσαρ. εν'

περί χώρας || Ώρωπίας, περί ής άντΛογία ήν προς 
τούς δηρ,οσιώνας, κατά τον της |] ρ.ισθώσεως νόρ,ον αύτη 
ύπεξειρηρ.ένη έστίν ΐνα ρ,ή ό δηρ,οσιώ || νης αυτήν καρ- 
πίζηται. Κατά το της συνκλητου δόγρ,α έπέγνωρ-ε(ν). ||

1. Έν τώ((ι)) της ρκσθώσεως νόρ.ω((ι)) ύπεξειρηρ,έ- 
νην δοκεΐ είναι ούτως' ||

« εκτός τε τούτων η ε’ΐτι δόγρ,α συγκλήτου αύτο- 
κράτωρ αυτοκράτορές ;τ(ε); [| ήρ,έτεροι καταλογής 
θεών αθανάτων ιερών τερ,ενών τε φυλακής || καρπίζεσθαι 
έ’δωκαν, κατέλιπον, εκτός τε τούτων α Λεύκιος [| Κορ- 
νήλιος Σύλλας αύτοκράτωρ από συνβουλίου γνώρ,ης 
θεών || αθανάτων ιερών τερ,ενών τε φυλακής ένεκεν καρ
πίζεσθαι έδωκεν, || δ τό αύτό ή σύνκλητος Ιπεκύρωσεν, 
ούτε ρ,ετά ταΰτα δόγρ,ατι || συνκλητου άκυρον έγενήθη.»

2. Αεύκιος Κορνήλιος Σύλλας άπό συν || βουλίου 
γνώρ,ης γνώρην εΐρηκέναι δοκεΐ'

« τής ευχής άποδόσεως || ένεκεν τώι ίερώ((ι)) Άρ,φια- 
ράου χώραν προςτίθηριι πάντη πάντοθεν πόδας [| χι- 
λίους, ΐνα καί αύτη ή χώρα ΰπάρχη((ι)) άσυλος' »

ώσαύτως τώι θεώ((ι)) Άρ.φιαράωι || καθιερωκέναι «τής 
πόλεως καί τής χώρας λιρ.ένων τε τών Ώρωπίων || τάς 
προςόδους άπάσας εις τούς αγώνας καί τάς θυσίας, άς 
Ώρώπιοι || συντελοϋσιν θεώ((ι)) Άρ.φιαράωι, όρ.οίως δε 
καί άς άν ρ,ετά ταΰτα υπέρ τής || νίκης καί τής ήγερ.ο- 
νίας τοΰ δή-ιεου του Ρωρ.αίων συντελέσουσιν || , έκτος 
αγρών τών Έρρ.οδώρου Όλυνπίχου υίοΰ ίερέως Άρ·- 
φιαράου του || διά τέλους έν τή((ι)) φιλία((ι)) τοΰ δήρ.Ου 
τοΰ Ρωριαίων ρ,ερ.ενηκότος ».

περί τού || του τοΰ πράγματος δόγρια συνκλητου έπί 
Λευκίου Σύλλ.α Έπαφροδίτου, || Κοίντου Μετέλλου ευ
σεβούς υπάτων (1) έπικεκυρωρ.ένον δοκεΐ είναι, || δπερ 
ή σύνκλητος έδογρ.άτισεν [καί] εις τούτους τούς λό
γους'

« όσα τε θεώι || Άρ.φιαράωι καί τώι ίερώ((ι)) αύτοΰ 
Λεύκιος Κορνήλιος Σύλλας άπό συβουλίου || γνώρ.ης 
προσώρισεν συνεχώρησεν, τά αυτά ή σύνκλητος τούτωι 
τώι θεώι || δοθήναι συνχωρηθήναι ήγήσατο'» 1

ru, neque Amphiaraus, cui ei agri concessi clican- 
tur, ileus sit, ut eis agris frui liceat publi- 
canos,

c. tie consilii sententia sententiam pronuntia- 
viraus, quod cognovimus ad senatum referemus, 
id quod et in commentariorum codicern rettu- 
limus:

de agro Oropio, de quo controversia erat cum 
publicanis, locationis lege is exceptus est ne pu
blican us eo fruatur. Ex S. C. cognovimus.

1. In locationis lege exceptum esse videtur hoc 
modo:

extraque ea quam si quid S. C((to)) imperator, im- 
peratores ? que ? nostri ? religionist deorum immor- 
talium aedium sacrarum templorumque tuendorum 
{(causa)) fruendum dederunt, reliquerunt; extraque 
ea quae L. Cornelius Sulla imperator de consilii sen
tentia deorum immortalium aedium sacrarum tem
plorumque tuendorum causa fruenda dedit , quod 
idem senatus confirmavit,neque postea S. C((to)) irri- 
turn factum est.

2. L. Cornelius Sulla de consilii sententia sen
tentiam dixisse videtur:

voti reddendi causa lemplo Amphiarai agrum 
addo quoquoversus p. M. ut et is ager sit inmoba- 
bilis;

item deo 4mphiarao consecrasse urbis et agri 
portuumque Oropiorum vectigalia omnia in ludos 
atque sacrificia, quae Oropii confidant deo Am- 
phiarao, itemque ea, quae postea pro victoria atque 
imperio populi Romani confident, extra agros Her- 
modori Olympichi fllii sacerdotis Amphiarai,, qui 
perpetuo in amicitia populi Romani rnansit·

de ea re S. C((to)), L. Sulla Felice, Q. Metello 
Pio consulibus, confirmatum esse videtur, quod 
senatus decrevit [et] in liaec verba:

quaeque deo Amphiarao eiusque lemplo L. Cor
nelius Sulla de consilii sententia atlribuit, concessit, 
eadem senatus ei deo dari, concedi censuit.

(1) 80 π. X.
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εν τώι συμβουλίωι παρησαν j] οί αυτοί οί ίμ πραγ
μάτων συμβεβουλευμένων δέΧτωι πρώτη', || κηρώματι 
τε σσα ρ ε ςκα ι δ εκάτ ω ι.

Γ.. Δόγμα συνκλήτου τούτο γενόμενόν || έστιν προ 
ημερών δεκαεπτά καλανδών Νοενβοίων εν κομετίωι. || 
Γραφόμενου παρησαν Τίτος Μαίν,ος Τίτου υιός Λεμω- 
νία, || Κόιντος Ράγκιος Κοΐντου υιός Ινλαυδία, Γχιος 
Ούσέλλιος Γαέου || υίος Κυρίνα Οΰάρρων.

Περί ών Μάαρκος Λεύκολλος, Γάιος Κάσιος || ύπατοι 
έπιγνόντες άπηνγειλαν περί Ώρωπίας χώρας καί των || 
δημοσίωνών εαυτούς επεγνωκέναι ωσαύτως την Ώρω- 
πίων || χώραν ύπεξειρημένην δοκεΐν είναι κατά τον της 
μισθώσεως νόμον, || μ,·^1 δοκεΐν τούς δημοσιώνας ταΰτα 
καρπίζεσθαι ούτοος || καθώς άν αύτοΐς έκ των δημοσίων 
πραγμάτων πίστεώς τε της || ιδίας έφαίνετο. Έδοξεν.

Α (1-6). Οί ύπατοι άγγέλλουσι τοΐς Ώρωπίοις 
δτι έκριναν περί της άμφιςβητήσεως αυτών προς 
τούς δημοσιώνας άπαιτοΟντας φόρον ύπέρ της 
Ώρωπίας χώρας καίπερ καθιερωμένης ύπο Σύλλα 
τφ Άμφιαράφ.

Β (6-59). Εκτίθεται ή κρίσις (γενομένη τη 6 
’Οκτωβρίου) καί οή

α) τά ονόματα των παρακαθεζομένων τοΐς ύπά- 
τοις έν τη κρίσει ταύτη συμβούλων (6-16),

β) ή άντιλογία των διαδίκων, ών οί μέν πρέ
σβεις των Ωρωπίων, επειδή έν του τής μισθώσεως 
νόμφ εξαιρούνται αί καθιερωμέναι τοΐς θεοΓς όπό 
τού Σύλλα χώραι, ή δέ περί ής πρόκειται χώρα 
καθιερώθη ύπο τούτου τφ Άμφιαράψ, αιτοΰνται 
όπως (23) ή χώρα αύτη μή τελή φόρον τοΐς 
δημοσιώναις' δ δέ συνήγορος των δημοσίωνών, 
επειδή ή χώρα αύτη, καί άν είναι καθιερωμένη τώ 
Άμφιαράω, δεν ανήκει εις τάς έξηρημένας, διότι δ 
Άμφιάραος δεν είναι θεός, αίτεΐται όπως (28-29) 
οί δημοσιώναι είςπράττωσιν απ’ αύτής φόρον.

γ) Ή άπόφασις τών υπάτων, καθ’ ήν ή Ώρω- 
πία χώρα άέν οφείλει φόρον τοΐς όημ,οσιώναις 
(30-34) διά τάδε'

I) διότι έν τώ τής μισθώσεως νόμω εξαιρούνται 
αύταΐ'ς λέξεσιν «δσαι χώραι καθιερώθησαν τοΐς 
θεοΐς ύπο Ρω μα ίων στρατηγών κατά δόγμα τής

in consilio fuerunt eidem qui sunt in rerum 
consultarum codice primo,cera XIV.

C. Senatus consultuni hoc factum esta. d.XVII 
Kal. Novembres in comitio. Scribendo adfuerunt 
T. Maenius T. f. Lemonia, Q. Rancius Q. f. Clau
dia, C. Visellius C. f. Quirina Varro.

Quod M. LuculIuSjC. Cassiusconsules re cognita 
renuntiaverunt de Oropiorum agro et publicanis 
se cognovisse item Oropiorum agrum exceptum 
esse videri locationis lege, ((senatui)) non placere 
publicanos eis frui ita ut eis e re publica fideque 
sua videretur. Censuere.

συγκλήτου καί δσαι ύπο τού Σύλλα κατά γνώμην 
συμβουλίου, έφ’ όσον αί καθιερώσεις αδται τού 
Σύλλα έκυρώθησαν δόγματι τής Συγκλήτου μή 
άκυρωθέντι ύστερον (35-42) » '

II) διότι ύπάρχει πράξις τού Σύλλα (42-52) κα
θιερωτική τής Ώρωπίας χώρας κατά συμβουλίου 
γνώμην γενομένη (57-59),

ύπάρχει δέ καί δόγμα συγκλητικόν έπικυρωτικόν
αύτής (51-57).

Γ) (59-τέλους). Εκτίθεται τό δόγμα τής συγ
κλήτου τό γενόμενόν τή 16 ’Οκτωβρίου, οι’ οδ 
ακολούθως τή έπιγνώσει τών ύπατων έγκρίνεται ή 
αιτησις τών Ώρωπίων.

Μετά τήν άνάλυσιν ταύτην ολίγα τινά ύπολεί- 
πεται νά προςτεθώσι προς εντελή κατανόησιν τών 
έν τή προκειμένη έπιστολή περιεχομένων.

Ό Α. Σύλλας μετά τάς νίκας, ας ήρατο έν Χαι- 
ρωνείμ καί Όρχομενώ πράς τούς στρατηγούς τού 
Μιθριδάτου άγωνιζόμενος, άποδιδούς ευχήν ήν τώ 
Άμφιαράφ ηύξατο, καθιέρωσεν αύτώ τήςτε πόλεως 
καί τής χώρας καί τών λιμένων τών Ώρωπίων τάς 
προςόδους, ίνα άπ’ αυτών τελώσιν οί Ώρώπιοι θυ
σίας ύπέρ τής νίκης καί τής ήγεμονίας τού τών 
Ρωμαίων δήμου. Τίνες δέ αί πρόςοδοι αδται; Προ-
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φανώς αί πρόςοδοι, ας οί Ρωμαίοι άπό της χώρας 
ταύτης άπελάμβανον.Ή Ώρωπία δηλαδή, καθάπερ 
και ή άλλη Βοιωτία, εις ήν ύπήγετο (1), ήν ager 
vectigalis. Το δε vectigal τούτο έξεμισθούτο ύπό 
των τιμητών ή άλλων αρχόντων, οίς μή οντων τι
μητών ή'θελεν έπιτρέψη τούτο ή σύγκλητος, δη- 
μοσιώναις, οίτινες συνερχόμενοι εις societates ήγό- 
ραζον παρά τοΟ δημοσίου το δικαίωμα τοΰ νέμεσθαι 
επί πενταετίαν τάς δημοσίας προςόδους συνάπτοντες 
προς τον έκμισθοΰντα άρχοντα συμβόλαιον, ό εκα
λείτο lex censoria ή locationis,iv ω διωρίζοντο τάτε 
δικαιώματα καί αί ύποχ_ρεώσεις αύτών. Τοιοΰτο συμ.- 
βόλαιον ήν συνημμένον καί προς τούς έκμισΟωτάς 
τών άπό τών έν Βοιωτία αγρών προςόδων, έν ω 
παρείχετο αότοΐς τό δικαίωμα τοΰ είςπράττειν τούς 
τεταγμένους φόρους άπό τών χωρών τούτων, πλήν 
τών καθιερωμένων τοΐς θεοΐς Οπό Ρωμαίων στρα
τηγών έν γένει καί ιδία ύπό τοΟ Σύλλα. Κατά 
ταΟτα ή Ώρωπία γή, ής αί πρόςοδοι ήσαν ύπό τοΟ 
Σύλλα καθιερωμέναι τώ Άμφιαράω, οόδέν ώφειλε 
τοΐς οημοσιώναις. Άλλ’ οδτοι κατασοφιζόμενοι τον 
νόμον διετείνοντο ό'τι ή χώρα αύτη δεν είναι έξη- 
ρημένη, διότι ό Αμφιάραος δεν είναι θεάς, μόναι 
δέ αί τοΐς ΟεοΓς καθιερωμέναι χώραι εξαιρούνται έν 
τώ συμβολαίω.

Τής άρ,φισβητήσεως δέ ταύτης άνενεχθείσης 
προς τήν σύγκλητον (2) αυτή διά δόγματος έν ετει 
74 π.Χ. επί Αουκούλλου καί Κόττα ύπατευόντων 
γενομένου επέτρεψε τήν περί τούτου κρίσιν, τήν 
επίγνωαιν (eognitionem), τοΐς ύπάτοις, οίς τότε 
άπέκειτο. Ή προκειμένη δήλα δή αντιλογία ήν κυ
ρίως άμφισβήτησις ιδιωτών προς τό δημόσιον. Εν 
ταϊς τοιαύταις δέ διαφοραΐς παρά Ρωμαίοις τό δη
μόσιον ήν διάδικος άμα καί δικαστής. Η περί

(1) Πρβλ. Καέρωνος de natura deorum II § 49: an Amphia- 
raus deus erit. . . ? Nostri quidem publicani, cum essent 
agri in Bceotia deorum immortalium except! lege censoria, 
negabant immortales esse ullos, qui aliquando homines fuis. 
sent. To γωρίον αίνίττεται προφανώς εις την προχειμε’νην κρίσιν. 
Στράβ. 39!, 3: προς Ώρωπόν της Βοιωτίας. "Υστερον δμως φαίνεται 
δτι άπεδόθη τοΐς ’Αθηναίοις ό Ώρωπός όπο τίνος τών Αΰτοχρατόρων, 
διότι ό Παυσανίας (I, 34) λέγει: έχουσιν Ιφ’ ημών ’Αθηναίοι.

(2) ’Ίσως δέ πρώτον άνηνέχθη πρός τόν της Μακεδονίας ανθύπατον, 
δφ’δντο'τε ή Ελλάς ύπήγετο, ουτος δέ rem reiecit ad senatum, ώς 
Ιπ'ι παραπλήσιου πράγματος έποίησεν ό Κο'εντος Kf/.ε'ρων (Cic. ad 
Att. II, 16, 4).

αύτών άρα κρίσις δεν άπέκειτο ίδιώταις δικα- 
σταΐς (iudices ή reeuperatores) διδομένοις ύπό τού 
αρμοδίου πραίτωρος, αλλά τοΐς άρμοδίοις άρχουσι 
τοΐς παριστώσιν αύτό τό δημόσιον (1). 'Αρμό
διος δέ έκάστοτε αρχών ήν ό επιτετραμμένος εκεί
νου τού μέρους τών δημοσίων πραγμάτων τήν 
διοίκησιν, εις ό ύπήγετο τό περί οδ ή άμφισβήτησις. 
Έν τή προκειμένη αντιλογία αρμόδιοι κριταί ήσαν 
οί τιμηταί οί κατά πενταετίαν δρίζοντες καί έκμισ- 
Θοΰντες τάς δημοσίας προςόδους. Άλλ’ επειδή τότε 
τιμηταί έν ένεργεία δεν ύπήρχον (2),ή περί τοΟ προ- 
κειμένου κρίσις εικότως άνετέθη τοΐς ύπάτοις, οίτινες 
καθολικήν έχοντες εξουσίαν ήσαν οί νόμιμοι άναπλη- 
ρωταί πάσης άλλης αρχής (3). Επειδή δέ.οίτο0 
74ου έτους ύπατοι δεν έφθασαν, φαίνεται (4), νά δικά- 
σωσι τήν δίκην ταύτην, έποιήσαντο τήν επίγνωσή 
οί διάδοχοι αύτών Μ. Τερέντιος Ούάρρων Λεύκολ- 
λος καί Γ. Κάσσιος Αογγΐνος.

Ταύτης λοιπόν τής κρίσεως καί τοΟ έπακολου- 
θήσαντος αύτή συγκλητικού δόγματος τό περιεχό- 
μενον άνακοινούνται τοΐς Όρωπίοις οί ύπατοι έν 
επιστολή, ής μετάφρασιν παρέχει ή προκειμένη 
επιγραφή , μετάφρασιν ούτω πιστήν ή άκριβέστε- 
ρον είπεΐν δουλικήν, ώςτε έν πολλοΐς ού μόνον σό
λοικος καί κακόζηλος, αλλά καί ακατάληπτος κα
θίσταται (Ο). Τούτου δ’ ένεκα, ίνα εύχερεστέραν 
ποιήσωμεν τήν κατάληψιν αυτής, έπεχειρήσαμεν 
νά άποκαταστήσωμεν κατά τό δυνατόν τό Λατι
νικόν πρωτότυπον καί παρεθήκαμεν αύτό τώ Έλ
λη νικφ κειμένφ.

Στχ. 4. Περί άντιΐογοων των άνα;μ;.... θεώ 
Άρεριαράω-καί των όηροσιωνων γεγονότων. Τό

(!) ’Εκτός άν τό πράγμα, περί οδ ή αντιλογία, ήν εξ εκείνων, περί 
ων Οπήργεν ειδικός νόμος κανονίζων τήν κρίσιν τών περί αυτών αμφι
σβητήσεων (lex. agr. 33 κ. έ. παρά Bruns ρ. 71.®).

(2) Όρα τήν κατωτέρω σημ. εις στ. 4.
(3) ’Ακριβέστατα τά περί τούτου εκτίθενται εν τή περί δημοσίου τών 

Ρωμαίων δικαίου συγγραφή του Mommsen, ής έπέξιθι ίδια τ. I, 
σ. 165-1672 και τ. II, σ. 454-4613.

(4) Γνο,ιστόν δτι μεσοΰντος τοΰ ενιαυτού άπήλθον άμφο'τεροιίξ ’Ιτα
λίας Ιπι τόν Μιθριδατικόν πόλεμ.ον.

(5) Πρβλ. δσα περί τών τοιούτων μεταφράσεων ό Mommsen Sis— 
λαβεν εν σελ. 283-284 τοΰ Α' Το'μου τής 'Επιγραφικής Έφημι- 
ρίδος.
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γεγονότων δέν δύναται νά συναφθή τώ άημοσυω- 
νών ώστε νά σημαίνη τάχα qui fuerant=TGiv 
πρώην δημοσιωνών τ. έ. των της παρελΟούσης πε
ριόδου (80-76 π.Χ.). Διότι πρώτον είναι άπίθανον 
ότι περί άμφιςβητήσεως άρξαμένης τώ 80 π.Χ. 
μόλις έν ετει 74 διετάχθη ύπό της Συγκλήτου ή 
έπιγνωσις. Έπειτα, επειδή ή τοΟ Σύλλα καθιέρω- 
σις έπεκυρώΟη έν ετει 80 π.Χ. (Στχ. 32), ό'περ ήν 
τό πρώτον έτος νέας τιμητικής περιόδου τής από 
80-76 π.Χ., είναι πολύ πιθανόν ότι τό περί μι
σθώσεως τών φόρων συμβόλαιον τών ύπάτων (οΐ 
κατ’ εκείνους τούς χρόνους άνεπλήρουν τούς τιμη- 
τάς) (1) πράς τούς δημοσιώνας ήν ήδη συντεταγ- 
μένον προ τοΟ συγκλητικοΰ δόγματος του έπικυ- 
ρώσαντος τήν καθιέρωσιν, ίσως δέ και ή μίσθωσις 
τών Βοιωτικών φόρων ήν ήδη συντετελεσμένη. 
"Ωςτε ή καθιέρωσις έμελλε νά έχη κύρος από τής 
άρχής τής εφεξής περιόδου (73-71 π.Χ.) (2)- τέως 
δέ αί πρόςοδοι τοϊς Ώρωπίας γής άνήκον τοΓς δη- 
μοσιώναις ούδ’ ήδύνατο νά γεννηθή περί τούτου 
άρ.φισβήτησις, άν δ’ έγεννάτο, οί οημοσιώναι θά εϊ- 
χον κάλλιστον επιχείρημα νά προβάλωνται ό'τι έν 
τφ τής μισθώσεως νόμω, καθ’ όν οδτοι ήγόρασαν 
τάς δημοσίας προςόδους, ήσαν ύπεξηρημέναι αί τέως 
καθιερωμέναι χώραι, ούχί δέ καί ή Ώρωπία, ής ή 
καθιέρωσις δέν ήτο τότε άκόμη έγκεκριμένη ' τοιοΟ- 
τον δ’ έχοντες έπιχείρημα δέν θά κατέφευγον εις ό 
κατέφυγον σόφισμα, ότι δηλ. ό Άμφιάραος δέν ει- 
vat Οεος. ένστασης οε της νέας περιοοου 
π.Χ.) καί τής είςπράξεως τών φόρων τοΟ έτους 73 
άρξαμένης συνέστη εύθύς, ώς είκός, καί ή έρις, ής 
άνενεχθείσης τή συγκλήτω αύτη έν καιρώ (74 π. 
X.) διέταξε τήν κρίσιν. Εκ πάντων τούτων συνά
γεται ότι ό λόγος ένταΟθα ούχί πεοί γεγονότων 
δημοσιωνών, αλλά περί τών τότε δντων (3). Τό 
γεγονότων λοιπόν συναπτέον κατ’ άνάγκην τώ ar

il) Περί τούτου καί περί τών !ν τη δε τη σημειώσει ·/ρονολογιών ΐ3ε 
Mommsen Romisches Staatsrecht II 3253 σημ. 3).

(2) Πρ6λ. lex. agr. στχ. 19 κ. 1. [Bruns p. 683], ενΟαοί κατά 
τόν νόμον τούτον εκ δημοσίων ιδιωτικοί γενο'μενοι άγροι άπαλλάσσοντα1 
μέν τοϋ τέως αποτινόμενου πόλους, οΰνΐ δ’ όμως ευθύς, άλλα post- 
quam vectigalia constilerint, quae post hane legem rogatam 
primurn onstiterint, τ.ϊ. άπό της άρχης της νέας τιμητικής περιόδου.

(3) ’Άν τις άντείπή ότι τό γεγονότων δύναται ενταύθα νά έκληφΟη= 
οΐ γεγόνασι και νυν ετι είσΐ όημοσιωναι, παρατηρούμε·/ οτι τότε ή

τιΑογιcor καί τότε ή ό μεταφραστής τών ύπατικών 
γραμμάτων δεινώς σολοικίζει ή άναγνωστέον άντι- 
Ιογίων (καί έν στχ. 32 άντιΛόγια), καί τοι τής 
λέξεως άντιΛόγοον ούδέν εχω άλλοθεν νά παράσχω 
μαρτύριον. 'Ότι δ’ όμως τής γραμματικής άκρι- 
βείας ού πάνυ τι έφρόντισεν ό μεταφραστής δηλοΟσιν 
άλλα τε έν τή προκειμένη έπιγραφή παράχορδα καί 
τάδε.Έν στχ. 36 κεϊται δόγμα αντί δόγματι (1) ή 
κατά δόγμα (έν τώ πρωτοτύπω έκειτο, φαίνεται, 
S. C.), έν στχ_. 49 ΰυντεΐέσουαι αντί συντε2ώσον, 
έν στχ. 68. 69 όπως άν................εφα.ίνετο.

Καί ταΟτα μέν περί τούτου. Τό δέ άναμ. . . 
(διότι Μ είναι πάντως τό τελευταϊον γράμμα) ούδέν 
άλλο δύναται νά είναι ή άναμέσον (είτε άνά μέσον) 
inter-Καί ένταΟθα πάλιν προσκρούομ-εν συντακτικαϊς 
άνωμαλίαις. Ό μεταφραστής δήλα δή, έν ω ήδύνατο 
όπωςδήποτε νά γράψη nor ara μέσον θεώ ’Αμφυα- 
ράω καί τοϊς δημοσαοναος γεγονότων ή τών άνά 
μέσον θεόν Αμφναράου καί τών δημοσιωνών γε
γονότων άνέμιξεν άμφοτέρας τάς συντάξεις. ΙΙαρα- 
πλήσιον τι, αλλά πολλώ άνεκτότερον άπαντα έν 
έπιγρ. ύπό το0 καθηγητοΟ κ. Κουμανούδη έν τή 
Έφημερίδι τών φιλομαθών (1863 Άρ. 370) έκδε- 
δομένη στίχ. 41-42: έπαινέσαι τούς δεΓνα . , . έπί 
πάσι τοΐς προγεγραμμένοις [=ταΐ·ς προγεγραμμέναις 
εύεργεσίαις] εις τε τάν πόλιν καί τών ιδιωτών τοΐς 
έντετευχόσιν αύτοϊς.

Στχ. 6. Έν συμβονΛίω παρησαν in consilio 
fuerunt. Πρβλ. τό τοΟ Άγρίππα διάταγμα στχ.23 
(Het’ines II, 102 κ. έ., ένθα περί τών συμβου
λίων τούτων λέγει τά προσήκοντα ό Mommsen έν 
σελ. 114 καί 113. Πρβλ. τοΟ αύτοΟ R. SUnitsι\ I, 
2932 κ. έ.)

Αύτ. Μάαρκος (2) Κλα,όδιος Μαάρκον νιος 
Άρνήσσης ΜαάρκεΛΛος.Ο&τοζτάττεται πρώτος έν 
τώ καταλόγω τών έν τώ συμβουλίιυ παραγενομένων 
άτε πρωτεύων βεβαίως κατά τε τό άξίωμα καί τήν 
ηλικίαν. ΤαΟτα δέ καθ’ όν χρόνον γίνεται ή έπί- 
γνωσις ούδενί άλλω τών μνημονευομένων Μ. Map-

μετογή Οά καταργεί τόν τόπον, διότι ήόύνατο νά λεχθί) απλώς ru>r 
δημοσιωνΐον αν ευ του γεγονότ cor. ώς κατιοτε'ρω 32, 65.

(1) ΓΙρβλ. Ίωσ. Ίουό. Άρχ. XIV, 10, 10.
(2) Περί του τύπου Μάαρκος (Μαάρκελλος) Γόε Mommsen Eph 

Epigr. ΐ! 286-287.
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κέλλων μάλλον προςήκουσιν ή του νομομαθεί Μ. 
Μαρκέλλφ, περί οδ ό λόγος ρ. Quinctio § 54:
Ego.......... nunc bos consulo........... qiuero abs te C.
Aquili, L. Lucili, P. Quintili, M. Marcelle. Ό 
Μάρκελλος οδτος ίσως είναι ό αύτός καί ό έν Verr. 
Acc. I, § 135 Μάρκος Μάρκελλος, ός έν ετει 74 
π.Χ., τ. ε. ένί ετει πρότερον ή έγένετο ή προ
κειμένη έπίγνωσις, ήν vir primarius summo officio 
ac virtu te praeditus- άποδίδοτα t δέ αύτω καί auc- 
toritas μικρόν κατωτέρω. ΤαΟτα άναμιμνήσκουσί 
τινα καί άγοντα των έν τφ αύτω λόγω (II § 8): 
vir is primariis, qui in consilio C. Sacerdoti fue- 
rant.

Στχ. 7. ΓΛάβερ. Παρ' Άππιανώ (’Εμφυλίων 
A, 116) μνημονεύεται Οόαρίνιόςτις Γλάβρος πρώ
τος έπί Σπάρτακον έκπεμφθείς. Γνωστότατον δ’εί
ναι το έκ τοΟ έπωνύμου τούτου παρηγμένον Gla- 
brio έπώνυμον της Άκυλίας γενεά,ς.

Στχ. 9. Στηλατίνα [ς]. Παρ’ Ίωσήπφ(Ίουδ.Ά. 
XIV, 10,10) Στελλατίνα. Τό ορθόν είναι Στηλλα- 
τίνα.

Αύτ. Γ. Σάκέρδως. Είναι πάντως ό διοικήσας 
τήν Σικελίαν pro prsetore έν ετει 74 π.Χ. homo 
innocentissimus (Cic. Verr. Acc. Ill $ 119).

Στχ. 8 καί 9. ΤοΟ τύπου Πωρεντίνα αντί 
Pomplina ούτε έκ Ρωμαίου ούτε έξ Έλληνος συγ- 
γραφέως εχω μαρτύριον, εΐ μή τοΟτο τό όνομα 
υπολανθάνει παρ’ Ίωσήπφ Ίουδ. ’Αρχαιολογίας 
τριςκαιδεκάττ) 9, 2. (1). « Φάνιος Μάρκου υιός 
στρατηγός βουλήν συνήγαγε προ οκτώ ειδών Φε- 
βρουαρίων έν κομιτίω, παρόντος (=γραφομ.ένφ 
παρήσαν) (2) Αουκίου Μαννίου Λουκίου υιοΟ A/er- 
nm καί Γαίου Σεμπρωνίου Πενναίου υίοΟ Φα- 
Χερνα κ.τ.λ. » ’Αντί ΦαΧερνα γραπτέον προφα
νώς ΦαΧερ(ί)να (Falerina tribu), αντί δέ Μεντινα 
γρ. ή Πω μεντινα ή Tromentim. Καί τά άλλα δέ 
ονόματα κακώς έχουσιν έν τφ προκειμένφ χωρίφ. 
Ούτως αντί Μαννίου γρ. ΜανΧίου ή ΜαΧΧίου καί 
αντί Ιϊενναίον γρ. Γναίου καί έν αρχή γρ. Φάπ-
ViOQ.

Στχ. 10. ΟϋοΧυσκιοο,. ’’Αγνωστόν μοι άλλοθεν

(1) Κατά τήν τον Bekker εκδοσιν.
(2) Πρβλ. XIV, 8, 5, 10, 10.
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τό όνομ.α τοΟτο. Αδηλον δέ καί τοΟτο, πότερον 
Yoluscius ή Yolscius είναι δ Λατινικός του ονόμα
τος τύπος.

Στχ. 11. ΚΧυτομίνα=Crustumina. ’Εν C.I G. 
HI, add. 4380a εύρηται ΚΛ. . . . ΤΟΥΛΛΕΙΝΑΝ, 

ό'περ ό έκδοτης συνεπλήρωσεν εις Κλ(ουσ)τουμεινα. 
Τό όνομα φέρεται καί Κηοοτοιάνα (οίον Ίωσ. Ίουδ.
A. XIV, 10, 13. 19).

Στχ. 14. Τ'ηρη{;ν;)ντίνα. Τηρητίνα εύρηται έν 
C. I. G- II, 2637. Τηριγντίνα δέ παρ Ίωσήπφ 
Ίουδ. A. XIV, 10, 10. 13.

Στχ. 12. Κικέρων. Είναι ό γνωστότατος' ρή- 
τωρ , ος ήγε τότε τό 34 τής ήλΡκίας έτος , ήν 
quaistorius, διά δέ τών ιδιωτικών δικανίκών αύτοΟ 
λόγων, οϊοι οί pro Quinctio, pro Roscio Comoedo 
κ. ά., ίκανώς είχε διατρανώσας τήν νομικήν αύ- 
τοΟ παιδείαν. Τής δίκης ταύτης μνημονεύουν καί έν 
τοίς ύστερον γρόνοις έγραψε τό έν τοΓς έ’μπροσθεν 
[σ.107(d)] παρατεΟειμένονχωρίον de n. d. II, §49.

Αύτ. Kolvzoq Αζίος Μαάρκον υιός. ΙΙαρά Κι- 
κέρωνι έν ταΐς προς ’Αττικόν Έπιστολαίς άπαντα 
ένιαχοΟ το όνομα Axius, οίον I, 12, 1. IV, 15, 
5. 11,2. Έν τφ τελευταίου χωρίφ κείται Q.Axius, 
ό'ςτις ίσως είναι ό έν τήδε τή έπιγραφή μνημονευό
μενος. Ού·/ί άλλος ίσως καί ό παρά Πλιν. Η.Ν. 
VIII, 43 (68). Έν Ρωμαϊκαίς έπιγραφαΓς εύρηται 
ωσαύτως, αλλά σπανίους, το όνομα, οίον Ο. 1. L, 
1,724(Aeseinus Axsiκ.τ.λ.)καί476(έννομίσματι: 
L. Axsius L. F. Naso). Καί έν Έλληνικαΐς δέ έπι- 
γραφαίς κείται, οίον C. 1. G. Ill, 6813.

Στχ. 13. ΑνΧος ΚασκεΧ[(Χ))ιοο· Είναι κατά το 
είκός ό πολλαχοΟ μνημονευόμενος (1) νομομαθής, 
vir iuris civilis scientia clarus κατ’ Ούαλέριον τον 
Μάξιμον.ΊΊ τάξις, ήν κατέχει έν τφ καταλόγου τώΛ. 
του συμβουλίου μετεσχηκότων ύπεμφαίνει (2) ό'τι 
δεν ήτο πρεσβύτερος τού Ινικέρωνος. Πολύ δ’ όμ.ως 
νεώτερος δέν φαίνεται ό'τι ήτο καί ίσως τότε ήν ήδη 
quaestorius, διότι δέν πιστεύομεν ότι οί ύπατοι πα- 
ρέλαβον συμπαρέδρους έν τή προκειμένη δίκη άν-

(1) Τά χωρία τών παλαιών, εν οίς περί αύτοϊ ό λογος, ευρηνται 
συνειλεγμε'να παρά Teufiel R. Literaturgeschichte σ. S94-4.

(2) ’Ασφαλές τεκμη'ριον τοΰτο βεβαίως δέν είναι, διότι έν ταΐς τοιαύ- 
ταις αναγραφαΐς δέν ώριζε τήν τάςιν μόνη ή ηλιαία, αν μάλιστα ή κατά 
ταώτην διαφορά ήτο μικρά, αλλά και τδ αξίωμα.
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δρας ού'πω συγκλητικούς όντας. Θά ήν λοιπόν ήδη 
ύπέρ τά τριάκοντα και εν ετη γεγονώς, ω συμφω
νεί και ή παρά τώ Μαξίμω (VI, 2, 12) φερομένη 
ρήσις αύτοΰ (magnam sibi lieentiam praebere . . 
senectutem), ήτις έρρήθη έπ'ι τής τριανδρίας ή έπί 
Αύγουστου (διότι έκ των λόγων τού Μαζίμου ούδέ- 
τερον ασφαλώς συνάγεται). Δεν συμφωνεί δ’δμως ή 
παρ’ Όρατίω (A. Ρ. 371) μνεία αύτού, άν, ώς έν 
τή μικρά Όρελλείω έκδόσει II ρ. 466Γ> εικάζεται, 
ή επιστολή αότη έποιήθη κατά τά τελευταία τοΟ 
βίου τοΟ ποιητού ετη, κατελείφθη δ’ ύπ’αύτοΟ 
ανέκδοτος και ατελής. Διότι κατά τοΟτον τον χρό
νον, άν έζη ό Κασκέλλιος, θά ήν ύπερενενηκοντού- 
της, όπερ δυνατόν μεν, άλλ’ού πάνυ πιθανόν.Πολύ 
άρα πιθανώτερον είναι, εάν ή περί τής ηλικίας τού 
άνδρός εικασία ημών εχη ορθώς, ότι ή περί ής ό 
λόγος επιστολή έγράφη ίκανοίς ετεσι πρότερον.

Στχ. 14. Κόιντος Μιννκιος, Κοιντον νιος, 
Τηρηντίνα, Θερμός Q. Minucius Q. f. Terentina 
Therm us είναι κατά τό πιθανόν ό γνωστός έκ των 
επιστολών μάλιστα τού Κικέρωνος Θερμός, περί οδ 
ίδέ Paully Realencycl. V, σ. 80. Ό άνήρ ήν πάν
τως νεώτερος τοΰ Κικέρωνος, ώς ύποδηλοΐ καί ή 
τάξις, ή&,εχει έν τή αναγραφή (1), άλλ’ ούχί καί 
πολύ νεώτερος βεβαίως, ώς θά είκαζε τις έκ τού 
ότι1 έν ετει 703-704 ήν αντιστράτηγος τής έπαρ- 
χίας ’Ασίας. Διότι δεν ήσαν συχνοί οί suo anno 
τάς άρχάς άρχοντες, ώς ό Κικέρων, όςτις δικαίως 
επί τούτω έπαίρεται.Ότι δ’ ή τών Μινυκίων γενεά 
περιεΐχεν άνδρας διακρινομένους έπί τή περί τό δί
καιον έμπειρία έστιν εικάσαι καί έκ τής έπιγραφής 
τής έν 0. I.L. Ι,η. 172 (Bruns ρ.2283). Περί δέ 
τοΟ περί οδ δ λόγος Μινυκίου έκ τών έπιστολών 
τοΟ Κικέρωνος (2) τούτο μόνον ασφαλώς συνάγεται 
ότι ήν ακέραιος καί φιλοδίκαιος κριτής.

Στχ. 20. Ύπεζειρημέναι. Ούτω πανταχοΟ, 
ενώ έπί τών άλλων τών ούκ δρθώς γεγραμμένων 
(οίον έπί [στχ. 19], πραωιριοεν [22] ovBovliov 
[55]) εΰρηται άλλαχοΟ τό ορθόν (έπεί [25], προ· 
αώρισεν [56] ουμβουΛίω [57] ή αυνβου.Ιίω-ον 
[πολλάκις]). Τό σφάλμα άρα ίσως δεν είναι απλώς

(1) Πρ6λ. περί τούτου τα εις στ-/. 13 σεσημειωρε'να.
(2) Πρβλ. ιδία ad Fain. XIII, 55, 2.

γραφικόν, άλλ’ δ τύπος έπλάσθη κατά τον αό
ριστον ειλον, ώς έν τή ύπό Κουμανούδη έκδε- 
δομένη έν Έφ. τ. Φιλομ. Αν 570 έπιγραφή κεί- 
ται εΐαχηκαν (στχ. 30) καί παρεισχημενοι (31) 
κατά τάν παρατατικόν παρεΐχ^ον. Πρβλ. καί κα- 
τειαχήαθαι έν έπιγρ. τού β’ π. X. αίώνος παρά 
Dittenberger (Sylloge κ.τ-λ, I, 240 στχ. 62, 66, 
69) καί παρείσχηται παρά τώ αύτώ 1, 248 
στχ. 5. (Περί τοΟ χρόνου τής έπιγρ. ίδέ τάς σημ. 
τοΟ έκδοτου). Ό αυτός έν έτέρα έπιγραφή (I, 228 
έν τέλει) έξέδωκεν ε(ίρεθηαα)ν πρεσβευταί.

Στχ. 22. Περί ων άγεται τό πράγμα είναι 
άναντιρρήτως παρερμηνεία τής συνηθεστάτης έν τώ 
δικανικφ λόγω τών Ρωμαίων φοάσεως qua de re 
agitur=πεpί ου πρόκειται.

Στχ. 24. Λενκιος Αομετιος Αίνό6αΛ6ος. Ού- 
δέν κωλύει νά ύπολάβωμεν ότι δ άνήρ είναι δ γνω
στός έκείνος ύ'παρχος τού Πομπηίου έν τώ προς 
Καίσαρα πολέμφ. Ό τύπος τοΟ όνόματος φέρεται 
παρά τοΐς συγγραφεύσιν όρθότερον Άηνόβαρβος 
(Πλούτ. καί Άππ.) (1). Καί τό μεν J άντί τοΟ ρ 
είναι προφανώς παράκουσμα τού μεταφραστού πα- 
ραχθέντος ίσως καί ύπό τοΟ μάλα συνήθους ονόμα
τος Balbus. Περιεργότερον δ’ όμως είναι ότι τό 
Ahe- άποδίδοται διά τής at διφθόγγου, έξ οδ εστιν 
εικάσαι ότι καί έν τώ Αατινικώ προτύπω εκειτο 
Ae-(=ae).

Στχ. 31. Τοντο, ο και εις την τών νπομνημά- 
των ΑΕΑΤΟΝ κατεχωρίσαμεν = in codieem eom- 
mentariorum. ΑεΜος κυρίως είναι ή tabula, οθεν 
καί ή lex XII tabularum δωδεκάδελτος έξελληνί- 
ζεται. (Πρβλ. καί Ίωσηπ. Ίουδ. Άρχ. XIV, 10, 
10: έκ τών δέλτων τών δημοσίων τ. ε. ex tabulis 
publicis) (2). Ενταύθα ο όμως ή λέξις άλλως τε 
καί διά τήν ές αύτής έξηρτημένην πληθ. γεν. Απο- 
μνημάτων ούδέν άλλο δύναται νά σημαίνη ή co- 
dicem τ. ε. βιβλίον ύπομνήματα περιέχον.'Ομοίως 
δέ codice θά εκειτο έν τώ άρχετύπω καί έν στχ.

(1) Μο'νον άπαξ έ'/ουσι παρ’ Άππιανω (Έρ.ο. Β. 17) τάντέγραοα 
Αίνόβαρβοζ, άλλ* και ενταύθα ό Mendelssohn ακολουθών τν; σταθερά 
τοΰ συγγραφέως συνήθεια έξε'δωκεν Άηνόΰαρβος.

(2) Και κατώτεροι : άνενεγκεΐν ταΰτα εις δέλτους ~ referre ill 
tablllas κα'ι Δ. 'Αλ. ΡΑ. 3,36: άνέγραψεν εις δέλτους και προϋ'Οηκεν 
Ιν τ^ άγορα. Ό αυτός ανωτέρω: δρυ'ναις έχαράττοντο σανίσι.

8ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1884.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:26:37 EEST - 54.226.8.97



115 ΠΙΑΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΩΡΩΠΙΟΤΣ 116

58, διότι πρώτον μεν άπίθανον είναι ότι εκειτο έν 
τώ αύτώ εγγράφω μία και ή αυτή λέζις κατά δια
φόρους σημασίας. Επειτα, αν ή δεΧτος έκληφθή 
ένταΟθα άντι του tabula, τότε το ?c//paqia=cera 
θάσημαίνη κατ’ανάγκην σεΧΙδιον (colonne,Spalte), 
ήν σημασίαν ούδάμοΟ έχει (1) ή λ., άλλ’απαντα
χό 0 δύναται ό,τι και ή tabula. Πρβλ. έκ πολλών 
τό τετριμμένου έν ταΐς διαθήκαις hee tabulae cerre- 
que (ένθα το cerae δεν δύναται νά σημαίνη colon- 
nes, αλλά συνωνυμεί τώ tabulae) και όπερ δ 
Mommsen (Hermes II σ. 119) έκ του 'Τγίνου (ρ. 
200' παρατίθεται χωρίον: et a prima cera primam 
tabulam appellaverunt. Τέλος δέκα και τέσσαρα 
ζούΧά^ίΟτον σελίοια έν ένί πίνακι είναι λίαν 
πολλά.

Κατά ταΟτα έν άμφοτέροις τοΓς χωρίοις ή deJ- 
τος δύναται ό,τι καί δ codex. Αύτη δέ ή σημασία 
δεν είναι άμαρτύρητος. Οίον έν ΑουκιανοΟ Τίμωνι 
(κ. 21) κεΐται: εις δέλτον (=in tabular ή in codi- 
cem testamenti) έμβαλόντες με (τον ΠλοΟτον) καί 
καταση μη νάμενο ι έπιμελώς’καί κατωτέρω(22):έπει- 
δάν.. .ή δελτος άνοιχθή. Πρβλ. tabular (=codicem) 
testamenti aperire Auct. ad Herenn. I, 24 καί άλ
λοθι πολλά/ου.

Στχ. 35. Ττζεςεορημενην. Η είναι τοΟτο
γραφικόν σφάλμα αντί ύπεζεψημόνον, ή τον μετα
φραστήν παρήγαγε το ότι πολλαχοΟ τοΟ προκει- 
μένου εγγράφου ή λ. άναφέρεται εις τήν χώραν νά 
γράψη καί ένταΟθα νττεζειρημενην,τ.ί.νψ /μόραν, 
ενώ έν τφ πρωτοτύπω εκειτο ούοετέρως exceptum 
esse = exceptionem esse. Il)

Il) "Αν ήδΰνατο νά άποδει/θή τοιαύτη σημασία, δά ήτο ήμΐν άσπα- 
στότατον τό πράγμα. Διότι θά ήδυνάμεθα τότε ασφαλώς τό ο εκείνο 
τό εν τω σωζομε’νω αντιγράφω τον διατάγματος τον Λ. Έλουίου 
Άγρίππα (Bruns 2313) στχ. 3 νά ερμηνεύσωμεν cera η eeris, οΰχι, 
ώς νυν γίνεται, capitibus. Διότι ή Ιρμηνεία eapitlbus και αλλας πα- 

δυσκολίας (πρβλ. Mommsen Herm. II, σ. 119) και τη'νδε. 
"Αν δήλα δη έκαστος τον κωδικός των Άγριππείων διαταγμάτων πίναξ 
ητο εις κεφάλαια διηρημε'νος, φνσικάν ήτο έκαστον διάταγμα νά κατε'χη 
άνά εν κεφάλαιον, ό>; δεικνύει τό Commentarium cotidianum mu- 
nieipi Cieritum (Or. 3787. ΓΙρβλ. Mommsen I. a. σελ. 118 σημ. 
2), ονχι δέ πολλά.’Αλλ’, ώς εί'ρηται, ονδέν έ'/ομεν της σημασίας ταύ- 
της ασφαλές μαρτύριον, διότι τά παρά Morcelli (de Stilo Insci’ip- 
tionum Latinarum Romm 1780 σελ. 467a) lx τον Κοϊντιλιανοϋ 
(Inst. Or. X, 3, 31 κ. έ.) και τον Σουητωνίου (Ner. 17, 2) ή ονδέν 
ή μάλλον τουναντίον άποδεικννουσιν, οτι δηλ. cer£e=:tabulse.

Στχ. 35 — 42. Κατά τινα legem Papiriam 
(Cic.de domo § 127) άπείρητο iniussu plebis aedes 
terrain, a ram consecrare (πρβλ. κατωτέρω g 128 :
consecrabantur agri non ita ut........... , sed ita
ut imperator agros de hostibus captos consecraret). 
'Ώςτε δεν ήρκει προς τοΟτο δόγμα συγκΧήζου. Ό 
νόμος οδτος, ώς δήλον γίνεται έκ τής προκειμένης 
έπιγραφής, περιέπεσεν ύστερον εις αχρηστίαν, εί 
μή ολως, αλλά τούλάχιστον έπί τών ex voto κα
θιερώσεων, δποΓαι είναι αί ένταΟθα μνημονευόμε- 
ναι. Αδται εϊχον κύρος, έάν δ εόξάμενος άρχων 
(έν πολέμω, όθεν αύζοκράζωρ) ήν έπιτετραμμένος 
νά ποιήση τοΰτο ύπό τής Συγκλήτου, κατ’ έξαίρε- 
σιν δ ώς προς τον Σύλλαν καί άνευ τοιαύτης έν- 
τολής, άν έγένοντο άπδ ονμβουΧίον γνώμης καί 
έπηκολούθησεν ή τής Συγκλήτου εγκρισις.

Στχ. 36. Εκτόςζετούτωνq=extraque eaquam. 
Extra quam είναι σύνηθες έν τη νομική γλώσσή, 
άλλ’ extra ea quam ούδαμοΟ εύρηκα. Πλήν άλλ’ό
μως τό ελληνικόν κείμενον ούδέν άλλο δύναται νά 
είναι ή μετάφρασις τού extra ea quam, ώς έν τώ 
περί τών Θισβέων ψηφίσματι στχ.22 τό τζρδ τον η 
είναι μετάφρασις του antea quam. Όπως δέ παρά 
τό antequam έλέγετο (σπανίως) anteaquam, παρά 
τό postquam τό posteaquam, παρά τό advorsum 
quam (Ιϊλαυτ. Trinum. 176) τό advorsum eacl 
Ijuam (Sc. de Bac. 24) (1), οΰτω παρά τό ex
tra quam ήδύνατο νά λεχθή extra ea quam.

Αύτ. δόγμα άντί δόγμαζι. Ίδ. σημ. εις στχ. 4.
Στχ. 37. ΚαταΧογής θεών αθανάτων Ιερών τε

μενών ζεφνΧακης [ενεκεν): religionis deorum im- 
mortalium tedium sacrarum tempiorumque tuen- 
dorum causa. Ή λέξις καταΧογή πλήν τού προ- 
κειμένου χωρίου εύρηται καί έν τώ περί ’Ασκλη- 
πιάδου κ.τ.λ. δόγματι (C. I. L. I , 110 η. 203) 
στχ. 9 «όπως ύπερ τών καλώς πεπραγμένων ύπ’ 
αύ(τών καί άνδρα)γα((θη))μάτων εις τά δημόσια 
πράγματα τά Ύΐμζτζρα. καταΧογή αύτών γένηται», 
όπερ μεταφράζεται «ut . . . . . in rem publicam 
nostrum adlecho eorum fieret» ένθα, ΐνα σημαίνη 
τι τό adlectio συναπτέον τώ in rem publicam nos- 
tram καί τά όλον έρμηνευτέον «ut in civitatem

(Γ) Κατωτέρω δ’ όμως (28) κεΐται ex trad quam si quid.
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Romanam adsciscantur ». Άλλ', ίνα παρασιωπή- 
σωμεν τό πρωτοφανές της φράσεως adlectio in rem 
publicam nostram έ-rc't τοιαύτης έννοιας και οτι έν 
τφ δόγματι ούδείς περί τούτου λόγος, λίαν ελευθέ
ριοι θά ήσαν οί Ρωμαίοι και παρά την εαυτών συ
νήθειαν θά έποίουν, άν τοσαύτας καί τηλικαύτας 
άπένεμον τώ Άσκληπιάδη και τοΐς άλλοις τιμάς 
ύπεζο τώ»* καΧώς πεπραγμενών ύπ’ αυτών καί 
άνδραγαβημάτων απλώς, αλλά μή 6πέρ τών αν
δραγαθημάτων εις τα δημοσία πράγματα αυτών 
τών Ρωμαίων. Ή φράσις άρα etc τά . . . .ήμετερα 
συναπτέα τοΐς ήγουμένοις, τότε δέ τό καταίογή 
μεταφραστέον άλλως. Προς τούτοις άπαντα ή λ. 
και έν έκλογ. έκ Πολυβίου 23; 12, ΊΟ «καταλο
γήν ποιεΐσθαι τήν άρμόζουσαν, καθάπερ και Ρω
μαίοι ποιοΟνται τών παραγιγνομενων προς αυτους 
πρεσβευτών», ένθα άνευ λόγου ίσως γράφει ό 
Ernesti καταλογήν. Καί γλώσσα δέ υπάρχει « κα
ταλογή respeetus». ’Αλλά πάντων χρησιμώτατα 
προς τήν έρμηνείαν τής λέξεως έν τώ προκειμένφ 
χωρίω είσί τά τοΟ Φρυνίχου (ρ. 440) «Καταλογήν 
οί σύρφακες λέγουσι τήν προς τινα αιδώ». Τί 
δ άλλο είναι ή προς τούς θεούς αιδώς, ή reveren- 
tia ad versus deos, ή ή religio, ή τών θεών θερα
πεία; Ταύτην λοιπόν τήν λέξινάνέγνω, νου,ίζω, έν 
τώ πρωτοτύπψ ό μεταφραστής, καί ταύτην έξηλ- 
λήνισε πιστώς καταΧογήν, τουτέστιν αιάώ .προς 
τούς θεούς, εϊς ών αύτός ούχί τών λογιωτάτων, 
οίος ό Φρύνιχος, αλλά τών πολλών έκείνων, ούς 
σύρφακας άποκαλεΐ 6 άκράχολος γραμματικός. 
Προσεξυπακουστέον δέ (καίτοι δέν είναι πάσ’ ά- 
νάγκη, άν όρθώς προσέθηκα τό causa) tuendae έκ 
τοΟ tuendorum, ώς καί παρά Ψευδοκικέρωνι (de 
Har. resp. 27) κεΐται: curulis aedilitas, qua3 ma- 
xime hanc relisionem tueri solet- To δέ ενεκενΟ
νομίζω οτι κατά παραδρομήν παρελείφθη, διότι 
κεΐται έν στχ. 21, 26 καί 40, ένθα ή αύτή φράσις. 
Πάλιν δ’ έν τούτοις τοΐς' χωρίοις νομίζω οτι 
έξ άμελείας παρελείφθη το χαταΧογής, διότι δύ- 
ναται μέν καί άλλως νά εύοδήσυ] ή σύνταξις τών 
προκειμένων χωρίων έξαρτωμένης δηλ. τής γενι
κής άεών άΘανάτων έκ τών ιερών τεμενών τε ή 
καί έξ αύτοΟ τοΟ <ρυΧαχης, άλλ’έγώ ούδέτερον τού

των άσπάζομαι, το μέν διότι ή πλοκή τοΟ λό
γου θά ήτο τραχεία, το δέ διότι ούδέν γινώσκω 
παράδειγμα τοΟ tueri deos αντί colere deos κ.τ.τ.

Στχ. 41. "Ο το αυτό μετάφρασις τοΟ quod 
idem, εί μή εχομεν ένταΟθα παρερμηνείαν ή πα- 
ρανάγνωσμα του μεταφραστοΟ καί έν τώ πρωτο
τύπου έκειτο quod quidem, οπερ ένταΟθα προςφυέ- 
στατον.

Στχ. 45. Ινα ΚΑΙ αντη ν\ χώρα αΰυΧος 
νπάρχτ). Ό καί έρμηνευτέος: ώς καί το ιερόν. 
Πρβλ. Τάκιτ. Annal. Ill, 62: et memorabantur 
Perpernae, Isaurici multaque alia imperatorum 
nomina, qui non modo templo, sed duobus millibus 
passurn eandem sanctitatem [τ.Ι. τήν ασυλίαν] tri- 
buerant. Όμοιόν τι έχαρίσατο τοΐς Μάγνησιν ό 
Σύλλας, ώς ό αύτός Τάκιτος μνημονεύει μικρόν 
ανωτέρω: quorum ille [L. Scipio] Antiocho, hie 
[Sulla] Mithridate pulsis fidem atque virtutem Ma- 
gnetum decoravere, uti Dianae Leucophrynse per- 
fugium inviolabile foret.

Στχ. 47. Εις τούς αγώνας. ’Αντί τοΟ εις ήτο 
κεχαραγμένον πρότερον προς τ.έ. πάλιν ή άρχρή τοΟ 
προςόδους άπάιοας.

Στχ. 50. Έκτος αγρών κ.τ.Χ. Οί αγροί τοΟ 
Έρμοδώρου ήσαν καί προ τής καθιερώσεως τής 
Ώρωπίας γής immunes κατ’ έξαίρεσιν.

Στχ. 52. Δόγμα ΣυνκΧήτον. Ίδ. εις 36.
Αύτ. ’Επί Αενκίου ΣυΧΧα Έπαφροδίτου 

L. Cornelio Sulla Felice. Μέχρι τοθδε ήν το όνομα 
Έπαφρόδιτος ώς παρωνύμιον τοΟ Σύλλα, όσον 

έμέ είδέναι, μόνον έκ συγγραφέων γνωστόν. Ού
τως ό Διόδωρος ( Άποσπ. έν τομ. 5 σελ. 174 
έκδ. Dindorf.): « δικτάτωρ γεγονώς ’Επαφρόδι- 
τόν τε όνομάσας εαυτόν ούκ έψεύσατο τής αλα
ζονείας ». Πλούταρχος Σύλλα 34 : « (δ Σύλλας) 
απολογισμόν έν έκκλησία τών πράξεων ποιούμε
νος ούκ έλάσσονι σπουδή τάς ευτυχίας ή τάς 
ανδραγαθίας κατηριθμεΐτο, καί πέρας έκέλευσεν 
εαυτόν έπί τούτοις Ευτυχή προσαγορεύεσθαΓ τούτο 
γάρ ό ΦήΧιή μάΧτστα βονΧεται δηΧονν" , αυ
τός δέ τοΐς Έλλησι γράφων καί χρηματίζουν εαυ
τόν ’Επαψρύδιτον άνηγόρευε καί παρ’ ,ήμΐν έν 
τοΐς τροπαίοις ούτως άναγέγραπταΓ ΛΕΥΚ102
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ΚΟΡΝΗΑΙΟΞ £ΥΑΑΑ£ ΕΠΑφΡΟΔΙΤΟΞ». Άπ- 
ιτιανός ’Εμφυλίων πρώτη 97 : απάντα ό'σα διψκη- 
■σεν δ Σύλλας ύπατεύων τε καί άνΟυπατεύων βέβαια 
καί ανεύθυνα έψηφίζοντο είναι, εικόνα τε αότοΟ 
έπίχρυσον επί ίππου προ των εμβόλων ανέθεσαν καί 
ύπέγραψαν ΚορνηΜον ΣνΙΛα ήγεμόνος εύτυχοϋς.
............. ’Ήδη δέ που γραφή περιέτυχον ήγουμένη
τον Σύλλαν έπαφρόδιτον έν τφδε τω ψηφίσματι 
άναγραφήναι ». Ό γράψας την γραφήν, η πζριέτν 
χεν ό Άππιανός ούδέν άλλο έποίησεν ή μεθηρμή- 
νευσε κατά τό κεκρατηκός παρ’ Ελλησιν έθος τό 
Felix Έπαφρόδιτος. Πόθεν δέ προήλθεν ή παράδο
ξος αυτή μετάφρασις τοΟ Felix δεικνύει αύτός δ 
Άππιανός, έν οίς μικρόν ύποβάς λέγει: α έστι δ’ ο
πού καί χρησμός αότφ δοθείς έβεβαίου τάδε...........

πείθεό μοι Ρωραίε κράτος μέγα Κύπρια έ'δωκεν 
Αΐνείου γενεη μεμελημένιρ ζ.τ.έ. »

Διά των επών τούτων κελεύεται δ Σύλλας πρός 
τοϊς άλλοις νά πέμψη στέφανον καί πέλεκυν τη 
Αφροδίτη εις Άφροδισιάδα της Καρίας, δ'περ καί 
έποίησεν έπιγράψας κατά τον προειρημέναν συγγρα
φέα τάδε'

τον δε σοι αΰτοκράτωρ Σύλλας άνεθηκ’, ’Αφροδίτη, 
ώς είδον κατ’ονειρον άνά στρατιην διέπουσαν 
τεύχεσι τοΐς Άρεος μαρναμένην ένοπλον.

Πρβλ. καί Πλούταρχον Σύλλα. 19 : « Διό καί 
τοϊς τροπαίοις έπέγραψεν Άρη καί Νίκην καί 
Άρροδίνην ώς ούχ ήττον ευτυχία κατορθώσας ή 
δεινότητι καί δυνάμει τον πόλεμ,ον». Αοιπόν άνέ- 
φερε την έαυτοΟ εότυχίαν δ Σύλλας εις τήν παρά 
της ’Αφροδίτης εύνοιαν καί διά τοΟτο τό έπώνυμον 
’ Επαφράδιτος περί αότοΟ λεγόμενον ήν αότω τε 
και τοϊς κολακεύουσιν αότόν (1) συνώνυμον τφ 
Felix. Τέλος προςθετέον καί τοΟτο δτι ή ύπό Σύλλα 
στρατιωτική αποικία γενομένη πόλις Pompeii έκα-

ΆΟήνησι, τή Iυ) Νοεμβρίου 1884.

(1) Αίμον σημειιόσεως οτι μο'νον έν τη μνεία του συγκλητικοί! δόγ
ματός του έπι τής ύπατεία; αύτοΰ τοΰ Σύλλα γενομε'νου άποδιδοται 
άύΐω Ιν τη προκειμένη έ'κιγραοή to τοΰ Έπαφροδίτου έπώνυμον.

λεϊτο άπό τούτου Colonia Veneria Cornelia Pom- 
peiana.

Στχ. 57. Έν τω βυμβουΐίω τοΟ Σύλλα βε
βαίους. Όθεν ταΟτα εδει νά τεθώσι προ τοΟ jrepi 
τούτον τον πράγματος κ τ.έ.

Στχ. 58. Έμ πραγμάτων ανμβεβουΐενμενων 
δε2τω. Πράγματα συμβεβουλευμένα res consultae 
είναι τά διατεταγμένα ύπό τοΟ άρχοντος μετά συμ
βουλίου, res cum consilio act®, κατ’άντίθεσιν πρός 
τά διατάγματα τά ύπ’ αότοΟ αύτοβούλως έκδιδό- 
μενα τ.έ'. τά decreta. Πρβλ. Sail. Jug. XI, δ: Ju- 
gurtha inter alias res iacit oportere quinquenni 
consulta et decreta omnia rescindi ; nam per ea 
tempora confectum annis Micipsam parum animo 
valuisse. Ίδέ καί σημ. εϊς 31.

Στχ. 82. Κόοντος Ράγκιος Κοίντου νιος ΚΧαυ- 
δία. Q. Rancius Q, f. Claudia. Σπανιώτατον το 
ονομα, οδ εγώ τούλάχιστον εν μόνον γινώσκω α
σφαλές παράδειγμα το έν τω έπιγράμματι του έμ
μετρου C. I. L. I η. 1008 Q. Rancius Q. libertus. 
Ελληνιστί δ’ ευρηται παρά Δίωνι τφ Κασσίω (75, 
16) Α. Ράκιος Κώνστας, ένθα ίσους άναγνωστέον 
Ράγκιος.

Αότ. Γ. ΟύοέΛΛιος Ραίου υιός Κνρίνα Ούάρρων 
C. Visellius C. f. Quirina Yarro Ciceronis gonso- 
brinus. Ιδέ περί αύτοί» ιδία Κικ. Brut. § 264 καί de 
provinc. consular, c. XVII § 40 (C- Yarro). Ήν υιός 
τοΟ C. Aculeonis (quocuin erat nostra matertera 
Cic. de orat II § 2). Ό τύπος ΟύΰέΧΧιος αντί Ούι- 
αίλΐιος δεικνύει δ'τι καί ή έν τοϊς άντιγράφοις Διο
νυσίου τοΟ Άλικαρνασσέως (V, 69) γραφή Ού- 
U^s(i)i6roc=Viscellinus έχει όρθώς, ούδ’ήν ανάγκη 
νά μετατυπωθή εις Ούεκεΐΐινος. Ό Διονύσιος έγί- 
νωσκε τον τύπον Viscellinus. Άν δέ οδτος είναι δ 
πρώτος καί γνήσιος τύπος τοΟ ονόματος τούτου άλ
λος οδτος λόγος (1).

Σ. Βάσης.

(1) Περί τοΰ τύπου τοΰ όνο'ματος τούτου διε'λαβεν ό Mommsen έν 
Rh. Museum XVIII σελ. 698 κ. £. Rom. Forschungen I σελ. 
108, και II σελ. 153, και δ Hertz έν Hermes V σελ. 474.
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