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6ώς περίεργον, ότι μ,ετά το όνομα του τεχνίτου δεν 
ακολουθεί καί ρήμα τι, άλλα τούτο δεν είναι πρω
τοφανές, διότι καί άλλοι άγγειοπλάσται καί άγ- 
γειογράφοι, δ Καχρυλίων, δ Πόθων, ο ΠαμφαϊΌς 
καί δ Εύθυμίδης παρέλειψαν άπαξ έκαστος τό ρήμα 
μ,ετά τό όνομά των (ίδε Klein Vasen mit Meister- 
signaturen σελ. 8). "Αλλως τε πιθανόν δ ΔοΟρις 
καί νά άπηξίωσε νά δηλώση σαφώς, ποια ή σχέσις 
του προς τήν λήκυθον ταύτην, διότι, αν δεν «πα
τώμαι, ή επιμέλεια, ή ακρίβεια καί ή λεπτότης, 
αΐτινες γαρακτηρίζουσιν άλλα έργα του, έλλείπου- 
σιν ένταύθα. ’Ίσως δεν ένόμισεν, ότι έπρεπε νά 
καταβάλη πολλήν προσοχήν ζωγράφων απλήν λή
κυθον. Ούχ ήττον ή έπιτηδειότης του καταφαίνε
ται εν τισι, προ πάντων έν τώ προσώπφ, όσον 
τοΟτο σώζεται" έξ αύτοΟ. δέ καί έκ τής στάσεως έν 
γένει καί των κινήσεων τής παρισταμενης μορφής 
συμπεραίνω, ότι ή λήκυθος δεν είναι, έκ των πα- 
λαιοτέρων έργων του. Σκηνάς τής παλαίστρας δ 
ΔοΟρις πολλάκις άπεικόνισεν' δμοιότητά τινα όμως 
έχει ή επί τεμαχμου έκ τοΟ κύκλου κυλικος τοΟ 
Λούβρου μορφή, ήν δ Frohner (Chois, de vases 
grecs σ. 8) ουτω περιγράφει' «έφηβος γυμνός προς 
δεξιά, ορθός, κρατών εν τή προτεταμένη δεξιά φιά
λην βαθείαν. Όπίσω αύτοΟ έδρα καί έπ’ αύτής 
προσκεφάλαιόν τ>. Τφ όντι καί επί τής ληκύθου Οπό 
τό επί του δίφρου φόρεμα φαίνεται ύποτιθέμενον 
προσκεφάλαιον, ώς δεικνύουσι γραμμαί τινες, αίτι- 
νες δεν φαίνονται νά ήναι τοΟ ϊματίου.

Ή λήκυθος αυτή έχει ύψος 0,30ο, εύρέθη δέ 
έν λάρνακι πωρίνη τών τοΟ άρχαιοτέρου είδους 
μεθ’ Ιξ άλλων ληκύθων, ών ή μία λευκή ουσα ήτο 
εντελώς εφθαρμένη' διεκρίνετο όμως άκόμη, ότι 
μόνον το περίγραμμα τών μορφών καί αί πτυχαί 
τών φορεμάτων έδηλοΟντο διά χρώματος ξανθού 
χρυσίζοντος" άλλα χρώματα δεν παρετήρησα' φαί

ΕΠΙΓΡ
Έν τφ όγδόφ τόμφ το Ο Δε.It ίου τής ενθάδε 

Γαλλικής Σχολής έξεδόθη (σ. 437 κ. έ.) επιγραφή 
περιέχουσα επιστολήν τού Σύλλα προς τους εν τή 
Καρία Στρατονικέας, έν ή δ δικτάτωρ άνακοινοΟ-

αγγείου ε'ς ’Ακροπολεως ~λήν του Άονρις ε . . . ουδε{χ(«ν γραφήν

νεται λοιπόν, ότι άνήκεν αΰτη είς τάς τοΟ αρχαιό
τερου τρόπου τών λευκών ληκύθων. Αί λοιπαι 
πέντε είναι ερυθρόμορφοι ευμεγέθεις (ύψος τής με
γίστης 0,36), ή δ’ εργασία αύτών είναι αμελής, 
ούδέ δυνανται νά συγκριθώσι προς τήν τοΟ Δούρι- 
δος. Έν τφ αύτώ τάφω εύρέθη καί στλεγγίς χαλκή.

Ή έτέρα λήκυθος, ή λευκή, ήτις έχει ύψος 
0,384, εύρέθη καί αύτή έν λάρνακι πωρίνη. Σύν 
αύτή ύπήρχον καί τρεις άλλαι τής αύτής τέχνης 
καί λίαν πιθανώς τού αύτοΟ εργαστηρίου' προετι- 
μήσαμεν δ’ αυτήν προς άπεικόνισιν ένεκα τής πα- 
ραστάσεώς της, ήτις έχει τούτο τό ιδιαίτερον, ότι 
ύπεράνω τής έπιτυμβίου στήλες παρίσταται γυνή 
καθημένη καί κρατούσα σταφυλήν, προς ήν παίς 
μικρός γυμνός καθήμενος κατά γής εκτείνει τήν 
χείρα. Τοιαύται παραστάσεις εύρίσκονται ενίοτε 
επί έπιτυμβίων αναγλύφων (1), ύποθέ'τω δε ότι καί 
ένταύθα ό τεχνίτης έπυζυιιβίους εικόνας θέλει νά 
παραστήση. Ό Benndorf (Gr. and Sic. Vasenbil- 
der πίν. 19, 2 καί 5) έ δημοσίευσε δύο ληκύθους, 
ών έκατερα έχει στήλην νεκρικήν κοσμουμένην διά 
μορφής Οποτιθεμένης γραπτής ή άναγλύπτου. Καί 
έπί τού ήμετέρου αγγείου τοιούτό τι φαίνεται ότι 
παρίσταται, είκών δηλαδή γραπτή ή άνάγλυπτας, 
αν καί .αί μαρφαί τής γυναικός καί τού παιδός δεν 
περιλαμβάνονται έν τφ πλαισίφ τής στήλης' έκ 
τούτου δέ ίσως ήδύνατό τις νά συμπεράνη, ότι αί 
μορφαί ύποτίθενται περίοπτοι, καί ότι ή στήλη, 
ής τό ύψος είναι λίαν δυσανάλογον προς τό πλά
τος, δέν είναι κυρίως στήλη νεκρική, άλλα βάθρον. 
Καί τούτο είναι πιθανόν' είς εμέ όμως πιθανώτα- 
τον πάντων φαίνεται, ότι καί δ τεχνίτης αύτός δέν 
ήξευρεν ακριβώς, τί έκ τών τριών ήθέλησε νά 
παραστήση, μορφάς περίοπτους, άναγλύπτους -ή 
γραπτάς.

Χρ. Δ. Τςουντας

ΑΦΙΚΑ
ται αύτοϊς δόγμα συγκλήτου, οΓ οδ έπικυρούνται

(1) Πρβ. Sybel [Catalog χρ. 81* ομοιον φαίνεται και τό ίιπ' άριΟ. 
154. Έπ! άλλης στήλης έκ Λαυρίου ptr) περιγραφοικενης 5πο του Sy
bel παρίσταται γυνή (ΑΓΝΟΘΕΑ) προ; αριστερά κρατούσα εν/ερ- 
σιν άντικείρ,ενον δυσδιάκριτου* προς αυτήν εκτείνει τήν δεξιάν παιδίον 
κατά γής καθήρενον. Παραλείπω τάς πολλάς παραστάσεις νεκριδν κρα
τουντών άντικείρ,ενον, πρός 3 πήδα κύων όπως τό άρπάση.
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•at περί αάτών εύεργέτικαί αύτοΟ~ διατάξεις. Τής 
έπιγραφής ταύτης σώζονται μόνον τεμάχια, άτινα 
,οί ελλόγιμοι έκδόται Ch. Diehl και G. Cousin συλ-’ 
λέξαντες έπιμελώς και κατά τό δυνατόν συμπλη- 
ρώσαντες άποκατέστησαν τό περί οδ δ λόγος έγ
γραφον επί τοσοΟτον, ώστε νά είναι καθ’ όλου γνώ
ριμον τό περιεχόμενον αότοΟ.Έν τοΐς καΟ εκαστα 
βεβαίως πολλά μένουσι σκοτεινά και ασαφή, άτινα 
διά νεωτέρων εόρημάτων και των μελετών των 
περί τά τοιαΟτα εμπείρων ελπίς είναι ότι κατά μι
κρόν θά οιαφωτισθώσι.

Παρατηρήσεις τινάς, εις άς παρέσγεν ήμΐν άφορ- 
μήν ή -άνάγνωσις τής τε επιγραφής καί των εις 
αυτήν υπομνημάτων των εκδοτών, δεν νομάζομεν 
άκαιρον νά γνωρίσωμεν καί άλλοις.

Τοΐς Οπό τών εκδοτών (σ. 456-457) καταλεγο- 
μένοις λατινισμοΐς προςθετέον τό διδώσυν εργα
σίαν = dent operam. Τό δέ υπέρ της ρεγα2οφρο· 
σννης (81) μεταφραστέον pro magnitudine animi, 
αντί pro magnanimitate, διότι ή magnanimitas 
είναι τής φιλοσοφικής γλώσσης λέξις, ήν πρώτος, 
φαίνεται, ο Κικέρων (1) είσηγήσατο.

Ή άναπλήρωσις έπ[έ2θωσι] διακατέηωσι (107 
-108) καί έπ[έ2θη] διακατέ^ρη δεν μοι φαίνεται 
ορθή. Κατ’ εμέ γραπτέον έν άμφοτέροις τοΐς τόποις 
έπ[αρτ(ίαν] (2). Ώςαύτως έν στ. 7 γρ. άντιτεταγ- 
ρένους αντί άνθεσταρένονς. Πρβλ.43. 84 άντιτε- 
τάχθαι.

'Ωσαύτως στ. 9. αντί [καί δεινό]τατα ά[22]α 
δεδεγρένους γρ. [ετρο^ημό]τατα ά [Ηαάεάεχμετοης 
ΓΙρβλ. στ. 80 : [προ]Θυμότατα ύπερησπικέναι.Πρό
δηλον δέ, ότι άν ή έμ.ή εικασία άληθεύη, ή μικρώ 
πρόσθεν όπό τών εκδοτών έμβληθεΐσα προς άνα- 
πλήρωσιν χάσματος μετοχή ν<ρεστ7]κύτας δεν δύ- 
ναται νά τηρηθή.

Ή πολλά πράγματα παρέχουσα κατα2ογή ά
παντα καί έν τή προκειμένη επιγραφή (σ. 52) :

[προςόδους] πόλεων, ών Λεύκιος Κορν[ήλιος Σύλλας αύ-
τοκράτωρ

της τούτων] άρετης καταλογής τε ε[νεκεν προσώρι-
σεν κτέ.

. (1) De Off. I § 152.
(-2) Πρβλ. S. 0· de Asclepiade etc. στ. 29· άρχονταςτους ήμε- 

τέροος,: οίτινες ’Ασίαν Μακεδονίαν επαρχίας (δ)ιακατεχουσι (λατ: 
quei Asiam Macedonian! provincias optinent)

Ή λ. κατά τούς έκδότας σημαίνει ο,τι και έν
τώ παρά Πολυβίω (23,12,10 [22,16,10 Hultsch])
χωρίφ, όπερ καί ημείς άνεγράψαμεν έν τή έκδόσει 
τών Τπατικών προς Ώρωπίους γραμμάτων λόγον 
ποιούμενοι περί τής καί ενταύθα (στ. 37) άπαντώ- 
σης λέξεως ταύτης. Άλλα τί σημαίνει ακριβώς 
Τίνος λατινικής λέξεως είναι μετάφρασις; Ταύτην 
νά εΰρωμεν hoc opus, hie labor est. Διά τοΟτο 
καί 6 πολύς Mommsen έν τή μετεκοόσει τών 'Τπα
τικών γραμμάτων (Hermes XX σελ. 2 /Τ) άπελ- 
πίσας τήν έρμ,ηνείαν τής λέξεως έν τώ ειρημένω 
γωρίω έπενόησε λύσιν τοΟ προβλήματος καθ’ 
έαυτήν οόγί άστογον γράψας κατα2ογη (αντί 
ίταταΆχήο) ό μεταφράζει κατά τα γλωσσάριο: 
respectu «ein Synonym von ένεκεν». Άλλ’ ή προ
κειμένη επιγραφή, ένθα ή λ. δεν δύναται νά έρμη- 
νευθή respectus, οό'τε νά μεταγραφή κατα2ογη, 
διότι ακολουθεί re, άλλ’ ανάγκη νά άποδεχθή ή 
παρά τοΐς έκδόταις γραφή καί άναπλήρωσις τοΟ· 
χωρίου, ή προκειμένη, λέγομεν, επιγραφή καθί- 
στησι λίαν αμφίβολον τό ασφαλές τής εικασίας 
τοΟ έπιφανοΟς άνδρός(1).

Ή έν τφ προκειμένω χωρίφ σύναψις τών λέ
ξεων tiperfjc κατα2ογης τε νομίζω ότι άγει εις 
τήν ορθήν τής περί ής ό λόγος λέξεως μετάφρασιν. 
Είναι δήλα δή τό άρετης χατα2ογης τε ενεκα ού- 
δέν άλλ’ ή ή τυπική λατινική φράσις Honoris Vir- 
tutis que causa, ήτις οόγί άπαξ άπαντα έν έπιγρα- 
φαις, οιον C- I. L. ί, 635. C. Pohlicio. . . honoris 
virtutisque causa SC. populique iussu locus mo- 
numenti. . . publice datus est (2)· Ή μετάφρασις 
honos τής λ. καταλογή είναι άρμοδιωτάτη εν άπασι 
τοΐς γωρίοις,ενθα ή λ. αΰτη φέρεται.θύτου τό παρά 
Πολυβίφ κατα2ογην ποιεϊαθαι καί το έντώ SC de 
Asclep. etc. κατα2ογνι αυτών γένηται είναι μ,ετα- 
φράσεις τοΟ bonorem habere καί τοΟ honos habea- 
tur. Τό έν τφ Γλωσσαρίφ respectus κεΐται παρά 
τοΐς μεταγενεστέροις άντί τοΟ honos. ΈντεΟθεν τό 
παρά τοΐς νΟν Ίταλοΐς rispetto. Ή παρά Φρυνίχφ

(1) ’Άλλως τε αμφίβολον φαίνεταί μοι αν ή χρήσις αυτή της αφαι
ρετικής respectu, ήτις άπαντα και έν τω τοΰ Άγριππα διατάγματε 
(στχ. 9), ανήκει εις τούς χρόνους, καθ’ οϋς έγράφη ό έν τοΐς προς 
Ώρωπίους γράμμασι μνημονευο'μενος της μισθώσεως νόμος.

(2) Ταύτην τε και άλλας έπιγραφάς ρ,νημονεύει ό GaratOlli έν τή 
εαυτού διατριβή de C. Mari moiuimenlo ad Cie. pro Sestio c. 
LIV (Iv σελ, 275 κ. i. τής ’Ορελλείου εκδόσεως τοΰ pro Plancio 
λο'γου).
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αιδώς πρός τινα είναι honos erga aliquem. Καί έν 
αύτώ έκείνω τφ τώνΎπατικών γραμμάτων χωρίω 
ή μετάφρασις honoris deam immortalium...causa 
έχει κάλλιστα. Πρβλ. Liv. VI, 42: conclamatum 
a patriciis est iuvenibus se id honoris deum im
mortalium (1) causa libenter facturos ut aediles 
fierent.

Εις τά έν στίχ. 107 κ. έ: οίτινες άν ποτέ άεί 
’Ασίαν την τε ’Ελλάδα έ[παρχίαν δι)ακατέχω- 
σιν, φροντίζωσι διδώσίν τε εργασίαν ίν[α ταϋτα] 
όντως γίν[ω]νται σημεωΟνται οί έκδόται τάδε: 
nous ne pouvons expliquer pour quelle cause les 
gouverneurs qui se rendront dans la province 
d’Asie et en Hellade sont charges au tnerne titre 
de faire executer la decision, qui attribue aux 
Stratoniceens des territoires et des redevances. II 
ne semble point qu’un meme gouverneur admini- 
strat les deux provinces, puisque a quelques lignes 
de distance le reglernent de certaines affaires est 
expressement attribue au proconsul d’Asie.

Ή μέν ύπόθεσις ότι ο αύτάς άρχων διώκει την 
τε Ασίαν καί τήν Ελλάδα έπρεπεν όλως νά παρα- 
σιωπηθή ώς άντικειμένη προς δσα περί της διοική- 
σεως των επαρχιών τούτων γινώσκομεν.

Ή δε μόνη δυνατή τού προκειμένου προβλήμα
τος λύσις είναι, νομίζομεν, ή διά τής ύποθέσεως 
δτι αί τοΐς ΣτρατονικεΟσι προσωρισρέναι, συγκε- 
γωρτ\ρ,έναι πρόσοδοι ήσαν έν μέρει από χωρών 
άνηκουσών εις τήν έπαρχίαν Ελλάδα (Achaiam), 
διό ήν άνάγκη τής συμπράξεως τοΟ τής 'Ελλάδος 
στρατηγοΟ, δπως οί Στρατονικείς διαρκώς καί ά'νευ 
πραγμάτων εΐσπράττωσι τάς από των χωρών τού
των προσόδους. Έν δέ τοΐς κατωτέρω, ένθα δ αρ
χών κελεύεται ίνα φροντίση δπως οί διηρπακότες 
ή διακατέχοντες κτήματα τών Στρατονικέων άπο - 
δώσιν αύτοΐς αυτά, οί αιχμάλωτοι αύτών έλευθε- 
ρωθώσι, καί καθ’ δλου τά εις αύτούς γεγενημένα 
άδικήματα έπανορθωθώσιν, εικότως μνημονεύεται 
μόνος ό τής Ασίας ανθύπατος, εις οδ τήν δικαιο
δοσίαν άνήκεν ή περί πάντων τούτων φροντίς.

Πολύ σπουδαιότερον είναι δτι έν τφ προκειμένφ

(1) Honoris deum immorlalium causa είναι IvrcoO*, ώ; και 
εν τώ χωρίω τών 'Τπατικων γρααρ,άτων, οΰ/ι αόριστός φρασις κατά 
τό τετριρρενον Ικεΐνο honoris alicuius causa facere aliquid—χά- 
ptv τίνος ποιεΐν τι, άλλ’ honos ίηλοϊ ώρισρ,ίνος τούς άγωτας xal 
τας θυσίας.

χωρίω μνημονεύεται ή Ελλάς ώς ιδία έπαρχία 
ίδιον έχουσα άρχοντα, δπερ άντίκειται προς τήν 

’άχρι τοοδε ύπό τών κορυφαίων τής αρχαιολογικής 
έπιστήμης έγκεκριμένην δόξαν δτι ή Ελλάς εως 
του 27ou π. Χρ. έτους δεν είχεν ίδιον άρχοντα, 
άλλ’ αείποτε ύπέκειτο τφ τής Μακεδονίας ήγε- 
μόνι (1). Διότι άν ούτως είχε πάντοτε τό πράγμα, 
δεν θά έμνημονεύετο έν έπισήμω έγγράφω ή έπαρ
χία Ελλάς, άλλ’ ή Μακεδονία, ώς έν τω περί 
Άσκληπιάδου κλ. συγκλητικφ δόγματι (ClG 1,110 
n° 203) έν μέν στχ. 23 κεΓται: «άρχοντες ήμέτε- 
ροι, οΐτινες άν ποτέ ’Ασίαν Εύβοιαν μίσθωσιν ή 
προσόδους ’Ασία Εύβοίορ έπιτιθώσιν, φυλάξωνται 
μή τι ούτοι δούναι όφείλωσιν » έν δέ 29 : «(οί ύπα
τοι) γράμματα προς τούς άρχοντας τούς ήμετέρους, 
οίτινες ’Ασίαν Μακεδονίαν έπαρχείας [δ] ιακατέ- 
χουσιν...........άποστείλωσι »’ διότι ή Εύ'βοια άνή
κεν εις τήν έπαρχίαν Μακεδονίαν.

Ή έν τοΓς ανωτέρω μνεία τών Ύπατικών προς 
Ώρωπίους γραμμάτ,ων παρέχει μοι άφορμήν εις 
συμπληρωτικάς τινας περί τούτων παρατηρήσεις.

Τά έν σ. 57 κ. έ. τής επιγραφής : εν τω σνψ- 
βουλίω παρήσαν κ.τ.έ. είχον έγώ ύπολάβή δτι 
άνεφέροντο εις τό συμβούλων, μεθ’ οδ δ Σύλλας 
έποιήσατο τήν καθιέρωσιν (στχ. 42 κ. έ), καί δτι 
κατά παραδρομήν το0 συντάκτου τοΰ έγγράφου 
άντί νά τεθώσι μετά τήν πράξιν τοΟ Σύλλα τ. έ. 
έν στχ. 51 κ. έ. έτέθησαν μετά τό έπικυρωτικόν 
αύτής συγκλητικόν δόγμα. Άλλ’ δ Mommsen άνα- 
φέρει ταϋτα εις τό εν στχ. 6 συμβούλων τών ύπά* 
των, τήν δέ παλιλλογίαν (2) αίρει δεχόμενος δτι δ 
έν στχ. 6 κ. έ. κατάλογος άνήκεν εις τήν επιστο
λήν τών ύπάτων, ούχί δέ είς τό πρωτόκολλον τής 
δίκης, δπερ κατ’ αύτόν άρχεται άπο στχ. 16. Οί 
πάρεδροι, λέγει, τών ύπάτων έν τή προκειμένη 
δίκγ] δέν άνεγράφησαν έν τώ πρωτοκολλώ άτε όντες 
οί αύτοι, οίτινες καί έν άλλη δίκη ύπό τών αύτών 
ύπάτων κριθείση καί έν τή τών ύπομνημάτων δέλτω 
ήδη κατακεχωρισμένη παρήδρευσαν. Τήν γνώμην

(!) Ί3έ περί τούτου τοΰ ζητήματος Herlzberg Qcsch. Griechen- 
lands u. d. Rotnerii I σελ. 284 κ.Ι. (σημ. 2) καί Marquardt R. 
Staatsvei’W. I2 172. 173, παρ’ οίς ευρηται και ακριβής κατάλογος 
τών περί τούτου γεγραμμένων.

(2) Διο'τι οί έν τώ συρ,βουλίω τούτω παραγεγονο’τες καταλέγονταί. 
έν άογή του έγγράφου (στχ. 6 κ. I.)
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ταυτην καθιστά έκ πρώτης οψεως «σπαστήν το ό'τι 
έν τψ βλως δρ.οίφ τή προκειμένη έπιγνώσει δια- 
•τάγματι τοΟ Α. Έλουίου Άγρίππα (Mommsen 
Hermes 2, 102.3,167) ή μνεία τοΟ συμβουλίου 
γίνεται έν τελεί τοΟ εγγράφου. Πλήν άλλ’ όμως 
«σπαζόμενοι· αύτήν προσκρούομεν προς ούχί ασή
μαντους δυσκολίας. Και πρώτον μέν δεν είναρ φα
νερές δ λόγος, οι’ ον οί ύπατοι έκριναν άναγκαΐον 
νά γνωρίσωσιν έν τή επιστολή τοΐς Ώρωπίοις τά 
ονόματα των περί ών δ λόγος παρέδρων. Έπειτα 
άπορείται πώς το αύτό βιβλίον, τ. έ. ή συλλογή 
των άπο συμβουλίου γνώμης αποφάσεων των ύπα
των, έν τώ αύτω έγγράφψ έν μέν στχ. 31 καλεί
ται υπομνημάτων δεΛτος, έν δέ στχ. 88 πραγμά
των ανμβεβουΛενμίτων δεΛτος. Προς τήν δεύτε» 
ραν ταυτην δυσκολίαν προσκρούει καί ή έρ.ή γνώμη, 
ότι έν τφ περί οδ δ λόγος χωρώ) πρόκειται περί 
του συμβουλίου τοΟ Σύλλα.

Των αποριών τούτων οόδεμίαν άλλην εύρίσκω 
δυνατήν λύσιν παρά τήν έξης, ής όμως έγώ αύτος 
ομολογώ το επισφαλές καί παρακεκινδυνευμένον.

Εικάζω οήλα δή 6'τι 6 συντάκτης ή δ μεταφρα
στής τοΟ έγγραφου κατά τι άλογη μα αντί γρατρο- 
μενω παρησαν = scribendo adfuerunt. έγραψεν έν 
σνμβονΛίω παρησαν=ϊn consilio fuerunt. ΤοΟτο 
αν οίίτως εχη, το χωρίον άναφέρεται εις τό συγ
κλητικόν δόγμα, ο.δτινος εόΟύς ανωτέρω αναγρά
φεται απόσπασμα. Τότε δέ ή σνμβεβονΛενμόνων 
πραγμάτων δεΛτος είναι liber in quo sunt sena- 
tuseonsulta (Cic. ad Att. XIII, 33, 3) (1).

Καί περί ετέρου τίνος χωρίου τής αύτής επι
γραφής ή τοΟ Mommsen γνώμη οέν μοι φαίνεται 
ότι είναι άπηλλαγμένη δυσχερείων. Λέγω τό έν 
στχ. 36 κ. έ. « εκτός τε τούτων ή είτι δόγμαι συν- 
κλήτου αύτοκράτωρ αύτοκράτορές τ[ε] ήμέτεροι 
. . . . εδωκαν, κατέλιπον, εκτός τε τούτων ά Αεύ-

κιος Κορνήλιος Σύλλας από συμβουλίου γνώμης 
.... έδωκεν, δ τό αύτό ή σύνκλητος έπεκύρω- 
σεν, ούτε μετά ταΟτα δόγματι συνκλήτου άίκυρον 
έγενήθη ».

Ενταύθα έγώ μέν ήκασα ότι κακώς έγραψεν δ· 

μεταφραστής δόγμα αντί δόγματι, καί ότι ενταύθα 
διακρίνονται δύο είδη καθιερώσεων, τ. έ.,αί ύπο 
Ρωμαίων αύτoκpατόpoJv (τ.έ. νικηφόροι στρα
τηγών) έν γένει, αίτινες ήσαν κύριαι, άν έγινοντο 
δόγματι συγκλήτου, καί αί το0 Σύλλα ιδία, αίτι
νες ήσαν κύριαι, άν έγίνοντο άπό συμ,βουλίου γνώ
μης καί ένεκρίνοντο νστερον ύπο τής συγκλήτου. 
Άλλ’ ό Mommsen έγκρίνων τήν γραφήν δόγμα, 
διακρίνει τρία εΐ’δη καθιερώσεων, τ. ε. τάς ύπ’ αύ
τής τής συγκλήτου γενομένας (δόγμαΣνγπΛητον), 
τάς ύπο Ρωμαίων αύτοκρατόρων έν γένει καί τάς 
ύπο τοΟ Σύλλα. Άλλ’,ίνα παραλίπω το καινοφανές 
τής φράσεως «δόγμα συγκλήτου εδωκε, κατέλιπε », 
ή εξουσία τού Σύλλα τού παντοδυνάμου δικτάτω- 
ρος θά ήτο κατά τήν εκδοχήν ταυτην έλάσσων τής 
των άλλων αύτοκρατόρων, διότι εκείνων μέν αί 
καθιερώσεις απλώς οΰτως έγκρίνονται, αί δέ τοΟ 
Σύλλα, άάν μόνον άπό συμβουλίου γνώμης γενό- 
μεναι έκυρώθησαν ύστερον ύπο τής συγκλήτου κα'1 2 
το κύρος αύτών μή άνηρέθη ύστερον έτερφ δόγ- 
ματι συγκλήτου (2). Κατά δέ τήν ήμετέραν εκδο
χήν των μέν άλλων αύτοκρατόρων ανται μόναι αί 
καθιερώσεις θεωρούνται κύριαι, όσαι έγένοντο Pi-ar’ 
εντοΐι)}' τής Συγκλήτου , τοΟ οέ Σύλλα πασαι, 
αν νστερον έπεκυρώθησαν ύπο τής Συγκλήτου. Οί 
μέν άλλοι αύτοκράτορές καθιεροΟντες δημοσίαν χώ
ραν έπετέλουν άπλίΰς τής Συγκλήτου τάς έπιταγάς, 
ό οέ Σύλλας έπραττεν αύτοβούλως καί ή σύγκλη
τος έκύρου απλώς τά ύπο τούτου πεπραγμένα.

Νοερ,βριω 1885.

Σ. Βάσης

(1) Ή μνεία των κατά τήν αναγραφήν συγκλητικού δόγματός πα
ρόντων ήν αναγκαιότατη, διότι ανευ ταύτης ή γνησιο'της του δόγματός 
ήν προβληματιόδης και τό κ.ϋρος αϋτοΰ οϋδε'ν. (Πρβλ. Cic. ad Att.
IV, 18,2).

(2) Ή περικοπή «ο το αυτό κ.τ.Ι.» άναφερεται εις μο'νας τάς του 
Σύλλα πράξεις, διότι άπό των λέξεων «εκτός τε τούτων ά κ.τ.έ.» άρ~

•/εται νε'ον Ιοάφιον, ώς δεικνύει ή έπανάληψις τού «Ικτο'ς τε τούτων». 
’Αλλά και αν έδεγόμ.εθα ότι τά «δ τό αύτό κ.τ.Ι.» άναφε'ρονται και 
εις τάς των άλλων αύτοκρατόρων πράξεις, πάλιν ή τού Σόλλ.α εξουσία 
Οά ήτο τής των αλλιον έλάσσων, διότι οδτος μέν ΐόφειλε νά άκούσ-η 
τήν γνώμην συμβουλίου, εκείνοι δέ ούγΐ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:26:51 EEST - 54.226.8.97


