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'κατ’ αντίγραφου, δ έπεμψεν ήμϊν φιλοφρόνως 6 έν 
Δομβρένη ιατρός Τίτος Παπαδόπουλος.
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Έν τή προς ημάς επιστολή του λέγει 6 Παπα
δοπούλας τάδε' «Άνωρυχθη ή επιγραφή κατά 
Μάρτίον 1887 έν Κακοσίω (τό Κακόσι, ώς οι- 
δατε, ωκισται ακριβώς επί τής πάλαι Θίσβης') 
προς τό AM μέρος καί εντός το0 χωρίου. Γέγρα-

πται επί λίθου εγχωρίου λευκοΟ, μήκους όσον ενός 
καί 40 εκατοστών καί βάθους ή πάχους δσον 25, 
γυρόθεν ούδέν σημεϊον γεισώσεως φέρει. »

Εις ταΟτα προσθέτομεν ημείς, δτι δ ύπό των βι- 
σβέων , καθώς καί ύπό πάντων τοΟ ποτέ 'Ρωμαϊ
κό 0 κράτους ύπηκόων, αναστηλωθείς επί τοΟ λίθου 
τούτου αύτοκράτωρ είναι δ άδελφοκτόνος καί άλ
λως τυραννικώτατος ΆντωνΓνος, δ έπικληθείς Κα- 
ρακάλλας ή Καράκαλλος, υιός τοΟ Σεπτιμίου Σευή- 
ρου, φονευθείς τώ 217 μ. Χρ. Άλλ’ αντί τοΟ ονό
ματος Καρακάλλα, οπερ κατά τούς ιστορικούς άπε- 
δόθη αύτφ εκ τίνος ΐδιοσχήμου έσθήτος ήν έφόρει, 
δεν ήρμοζε δέ νά γραφή επί τοΟ βάθρου τοΟ ανδριάν
τας του , βλέπομεν πάντα τά άλλα αύτοΟ επίθετα, 
ά έκληρονόμησε παρά τοΟ πατρός. Έκ τούτοον τό 
Άδιαβ ηνικός είναι έκ τής έν ’Ασσυρία χώρας Ά- 
διαβηνής, τής μεταξύ Αύκου καί Κάπρου, παρα
ποτάμων τοΟ Τίγριδος καί καλούμένων τά νυν Ζάβ 
μεγάλου καί Ζάβ μικροΟ.

Στέφανος Α. Κοτμανουδης

ΠΙΝΑΚΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ
Τά κατωτέρω άπεικονιζόμενα τρία ανέκδοτα (ίδε 

τά μέχρι τοΰδε γνωστά έν Bull, de Corr. lielien. II 
σ. 524 κ.έ. καί VII σ. 29 κ.έ. Annual re de l’As- 
soc. κτλ. 1878 σ. 201 κ.έ. Έφ. Άρχ. 1883 σ. 
105) χαλκά δικαστικά πινάκια, φέροντα έγκεχα-

ραγμένας έπιγραφάς, εύρέθησαν έν ’Αττική τά μέν 
δυο πρώτα περί τό χωρίον Σπάτα έντάφοις, τό 
δέ τρίτον βορειοανατολικώς των ’Αθηνών καί άνή- 
κουσι τώ Μουσείω τής Άρχ. Εταιρίας (ΧΑΑ.
άρ. 1107-8, 1122).

Α Τιρ.όδο . τος Εύπο(λέμου) | Έρχιεύς!

Ώς φαίνεται έν τή είκόνι τό πινάκιον τούτο φέ
ρει αριστερά μέν έγκεχαραγμένον τό διακριτικόν 
γράμμα Α, δεξιά δέ έντυπον σύμβολου ημισελη
νοειδές. Τό έβδομον γράμμα τοΟ ονόματος δύναται 
νά έκληφθή ώς Τ ή μάλλον ώς Κ , δεν ωφελεί δέ

εις τήν άνάγνωσιν ή έπανάληψις τοΟ ονόματος έν 
τώ ύπ’ άρ. 2 πινακίψ , διότι εκεί είναι συντετμη- 
μένη ή λέξις. Το έλασμα είναι τεθραυσμένον εις 
δύο. Μήκους 0,12, πλ. 0,02, πάχ. 0,002.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:27:21 EEST - 54.226.8.97



55 ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ 56

2

ΤοΟτο φέρει αριστερά μ.έν τρήμα και έν τετρα- 
γώνω σφραγΐδι εκτυπον το μ.έ·/ρι τοΰδε oOy i έπαρ- 
κώς έρμηνευΟέν σημεΓον Η , δεξιά δέ σφραγίδας 
δυο, ών ή μ.έν περιέγει εκτυπον γλαΟκα δίσωμον
και Α πρ. δ., ή δέ γλαΟκα κατ’ ενώπιον ίσταμ-έ-

. .. , . . , Aνην εντός στέφανου ελαίας και τα γραμ.μ.ατα

Μήκους 0,114, πλάτ. 0,021, πάχ. 0,023.
Έπι άμφοτέρων των πινακίων διακρίνονται 

γραμ.μ.αι λεπτα'ι και άβαθεϊς γραμ.αώτων άνηκόν- 
των ίσως εις έπιγραφάς, άς εφερον τά πινάκια πριν· 
χαραχθώσιν αί νΟν άναγινωσκόμ.εναι.

3

Νικοορών : 'Τβά(ί5ης .

ϊοΟτο φέρει αριστερά μ.έν έν σφραγΓοι εκτυπον 
το διακριτικόν γράμμα Ε, δεξιά δέ δύο σφραγί
δας , ών ή μέν τετράγωνος φέρει εκτυπον γλαύκα 
πρ. δ. μ.έ τήν κεφαλήν κατ’ ενώπιον έστραμμένην 
και γράμ.μα τι δυσδιάκριτον πρ. άριστερά, ή δέ

στρογγυλή γλαΟκα κατ’ ενώπιον εντός στεφάνου. 
Τό έλασμα είναι τεΟραυσμένον εις δύο. Μήκους
0,113 πλ. 0,023, πάχ. 0,003.

Αθ. Σ. Κουμανουλης

ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ 

Εν σελ. 13, στί/οις 74 καί 75 άνάγνωΟι

-------------ΔΙ ΟΓΕ I ΤΟ ί ΘΕΟΔΏΡΟΥ ΕΥΤΥX Η (A ΡXΕΛ Ο I Ο
-------------ΤΑΓΟΡΟ Υ Η Ρ I ΩΝΑΓΟΛΛΟΔΩΡΟΥΑΙ . . Ρ I Ω Ν Μ I

Β. Σ.

Εν σελ. 27 και 28, στίχοις 6, 12 καί 16 τής μεταγραφής γραπτέον σκεΛη αντί σκέ.Ιευ.
Π. Γ.

(ΈξεοόΟη xrj 1(to Ιουλίου 1887. )
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