
ΕΠΙΤΥΜΒΙΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΕΚ ΚΕΓΧΡΕΩΝ

Ή δημοσιευόμενη (είκ. 1) επιγραφή εύρέθη κατά το έτος 1949 παρά τον 
οίκίσκον τοϋ Ίω. Μαυροειδή, κείμενον κατά τδ ΒΑ μέρος τοΰ χωρίου, άπόκειται 
δε νϋν εν τφ Μουσείο) τής ΙΙαλαιάς Κορίνθου.

Έρευνήσας τον τόπον εύρέσεως έσχημάτισα την γνώμην δτι δεν έκειτο κατά 
χώραν, διότι ούδέν ίχνος τάψου ή άλλης κατασκευής υπήρχε' τούτο άλλωστε δεί- 
κνυται πιθανόν καί εκ τής καταστάσεως τής πλακός, ήτις έφθαρμένη κατά τάς 
παρυψάς πανταχόθεν σχεδόν, προδήλως από παλαιών χρόνων, μόνον κατά τό άνω 
δεξιόν μέρος σφζει τό μικρόν περιχείλωμα.

'ΤΙ πλάξ, έκ λευκού μαρμάρου, θραυσθεΐσα κατά την εΰρεσιν εις τρία τεμάχια 
συγκεκολλημένα νύν, έχει τάς εξής διαστάσεις: Ύψος 0,44 (δεξιά) — 0,445 (αρι
στερά). Πλ. 0,36 (άνα))—0,365 (κάτω) καί πάχος 0,018 (δεξιά) — 0,0208 (αριστερά).

Γραμμάτων ύψος (εις χιλιοστά τού μέτρου): 1ος στ.: 25-29, 2ος στ.: 30-35, 
3ος στ.: 33-37, 4ος στ.: 32-35, 5ος στ.: 30-36, 6ος στ.: 30, 7ος στ.: 30-32, 8ος 
στ.: 28-33, 9ος στ.: 28-35 καί 10ος στ.: 30-33.

Ή επιγραφή κατά μεταγραφήν έχει οΰτω :

D(iis) M(anibus) F(?)
V(ivus). M(arcus). Iulius. M(arci). f(ilius);
Aemfilia tribu), Crispus,
Veteranus

5 leg(ionis) (secundae) adfiutricis), sibi el 
luliae Basilae 
coiugi sue lib
er isque suis 
libertis liberie - 
sque suis F.(?) F(e)c(it).

To A των λέξεων Aem(ilia) καί Veteranus έχει χαραχθή άνευ τής οριζον
τίου γραμμής, όμοιον προς ελληνικόν λάμβδα, εν τή λέξει δέ veteranus έχει κά
θετον τό αριστερόν σκέλος, ένω τό δεξιόν έχει συνενωθή μετά τοΰ άκολου-
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θοΰντος Ν, τοΰ οποίου πάλιν ή προς τά δεξιά κάθετος γραμμή έχει άποχωρισθή 
των δυο άλλων, ούτως ώστε άντι ΑΝ σχηματίζεται ΜΙ. Έκ τής φΰσεως τών λα
θών τούτων (καί άλλων, βλ. κατωτ. passim) φαίνεται πιθανόν δτι ή επιγραφή 
έχαράχθη υπό Έλληνος τεχνίτου, άγνοοΰντος τήν λατινικήν. Λάθη προερχόμενα 
προδήλως υπό "Ελληνος άγνοοΰντος τήν λατινικήν βλ. έν A. Β. West, Corinth 
VIII, ιι (Latin Inscriptions) άρ. 65 στ. 1, 5.

Στ. 1. Dftis) Mfanibus). Συνηθεστάτη έπίκλησις επιταφίων μνημείων, συνο- 
δευομένη ενίοτε καί υπό τοΰ I(nfernis). Έδώ ακολουθεί εν F, χαραχθεν εις θέσιν 
άσύμμετρον, μικρότερον καί άβαθέστερον τών λοιπών γραμμάτων. Τό γράμμα 
τοΰτο με ούδεν αρχικόν τών συνήθων εις τάς επικλήσεις συντομογραφιών συμπί
πτει. Πιθανώς λοιπόν να έγράφη αντί I(nfernis) κατά λάθος όφειλόμενον εις τήν 
μνημονευθεΐσαν άγνοιαν τής λατινικής υπό τοΰ χαράκτου καί προκληθεν έκ τής 
κατά τον επόμενον στίχον παρουσίας M.F. έν τή αυτή σχεδόν θέσει.

Στ. 2. V(ivus) Έν αρχή τής επιγραφής δεν είναι τόσον σύνηθες. Κατά κα
νόνα τίθεται περί τό τέλος, όμοΰ μετά τοΰ F ή Fc (fecit ή faciendum curavit). 
Πάντως, είδικώς μάλιστα έν Κορίνθω, έ'χομεν καί άλλα παραδείγματα, ένθα ή 
ένδειξις ότι ζών ό αναγραφόμενος έμερίμνησε περί τής ετοιμασίας τοΰ ίδιου τά
φου τίθεται έν αρχή (μετά τήν έπίκλησιν καί προ τής αναγραφής τών ονομάτων)· 
βλ. CIL III, άρ. 541 (= Leiias-Waddington, Voyage archeologique κλπ. partie 
II section II, Corinthe, άρ. 92) καί A. B. West, έ.ά. άρ. 138 καί 141.

M(arcus) Julius M(arci) ffilius). M(arcus), σύνηθες praenomen. Κατά κα
νόνα ό (νόμιμος) πρωτότοκος λαμβάνει τό praenomen τοΰ πατρός, ώς ένταΰθα, 
(Cagnat, Cours d’Fpigraphie Latine4 [1914] σ. 67). Iulius, σύνηθες nomen 
gentile. Αί καταλήξεις οικογενειακών ονομάτων εις -ius χαρακτηριστικά! τών γνη
σίων λατινικών οικογενειών (είτε πατρικίων είτε πληβείων, έ.ά. σ. 50).

Στ. 3. Aemfilia tribu). Έχει γραφή κατά τήν συνηθεστέραν καί βραχυτέραν 
συντομογραφίαν. Ή Αιμιλία φυλή είναι ή συχνότερον άπαντώσα έν λατινικαΐς 
έκ Κορίνθου έπιγραφαίς, εξ ου ό A. Β. West (έ. ά. σ. 88-89) συμπεραίνει ότι 
ήτο ή φυλή τής άποικίας τής Κορίνθου. (Πρβλ. καί IG IV 203, ένθα ό Άρχιε- 
ρεύς τοΰ έν Ίσθμια Ίεροΰ τοΰ Ποσειδώνος άνήκει έπίσης εις τήν Αιμιλίαν φυλήν.)

Crispus, γνωστόν άλλ’ όχι ιδιαιτέρως συχνόν cognomen, προερχόμενον έκ 
παρωνύμιού καί άπαντών καί υπό τάς παραλλαγάς Crispius καί Crispinus (καί 
θηλυκόν Crispina). — M(arcus) Iul[i]us C[ris]pus έν CIL VIII suppl. pars I άρ. 
11494 (’Αφρικής). (Πρβλ. καί αύτ. άρ. 11492 καί 11493 άλ?ωυς δύο Ιουλίους Κρί- 
σπους, έπίσης έξ Έλ-Άσάν, μέλη πιθανώτατα τής αυτής οικογένειας.)

Στ. 4-5. Veteranus / legfionis) (secundae) ad(iutricis). Συχνά ή λέξις vetera- 
nus γράφεται συντετμημένη vet καί veter. Veterani τής δευτέρας έπικουρικής λε- 
γεώνος άναφέρονται εις μέγαν άριθμόν έπιγραφών προέρχονται δε πάσαι έκ 
Κάτω Παννονίας, καί μόνον μία (ή άριθ. 5430) έκ τοΰ γειτονικοΰ Νορικοΰ. Μό
νον έπί μιας, έλλιποΰς, έπιγραφής έκ Κορίνθου άναγράφεται ή δευτέρα λεγεών 
(A. Β. West, έ.ά. άρ. 64).
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Μετά τό Α τοΰ ad(iiictricis) έχει τεθή τελεία, πράγμα ένισχΰον την ύποτε- 
θεΐσαν άγνοιαν τής λατινικής.

Στ. 6. Iuliae Basilae. To cognomen Basila, δχι συχνόν άλλα γνωστόν, άπαντα 
συνηθέστερον υπό τούς τύπους Bassilla (CIL άρ. 1745, 2598 και 5098·—Iulia 
Basila εις την τελευταίαν) καί Basilla (άρ. 6406 και 4369). ΙΙρβλ. τό ελληνικόν 
Βασίλη.

Στ. 7. coiugv ούνηθες άντί coniu(n)gi. Εις τάς λοιπάς έκ Κορίνθου έπιγρα- 
φάς γίνεται χρήσις τής λέξεως uxor (βλ. A. Β. West, έ.ά. σ. 163 index VIII). — 
sue, Ε άντί ΑΕ εν ταΐς σχετικαΐς πτώσεσι τής α' κλίσεως συνηθέστατον. Βλ. 
Dessau, Inscr. Latinae Selectae III 842-3. Κατά τον Τη. Mommsen (CIL III 
snppl. σ. 2038) μόνον μετά τον Μάρκον Αύρήλιον (γ' τρίτον τοΰ Β' μ. X. αί.), 
πράγμα τό όποιον δύναται νά χρησιμεύση καί διά την χρονολόγησιν τής δημοσι
ευόμενης επιγραφής.

Στ. 9-10. ’Έχει χαραχΰή κατά τοόπον μη γεννώντα άμφιβολίαν, Ubertejsque 
Τό S έν άρχή τοΰ στίχου έχει γραφή προς τά δεξιά, καταλειπομένου κενοΰ δύο 
γραμμάτων. Προφανώς ό χαράκτης ήθελε νά γράψη libertabusqne, λίαν συνήθη 
τύπον δοτικής, είδικώς έν τή λέξει ταύτη (βλ. Dessau, έ. ά. σ. 844) καί ίσως 
παρελείφθη προς στιγμήν ως δυσανάγνωστον άπό τό πρότυπον σημείωμα τοΰ πα- 
ραγγείλαντος την έπιγραφήν, χωρίς νά συμπληρωθή έπειτα έκ παραδρομής ή δι’ 
άλλον λόγον.

F.F.C. Κανονικώς ή συντομογραφία αΰτη έδει νά άναγνωσθή F(ilii) f(e)c(e- 
runt), πράγμα άδύνατον, έφ’ όσον, καί έκ τής λέξεως V(ivus) καί έκ τής κατ’ 
ονομαστικήν παραθέσεως των ονομάτων καί έκ τής παρα?^είι[)εως τής άναγραφής 
τής ηλικίας είναι άπολύτως βέβαιον ότι ό ίδιος ήτοίμασε την έπιτύμβιον πλάκα. 
’Ίσως άνεγράφη κατά λάθος άντί FC (fecit ή faciendum curavit), έπαναληφθέντος 
δίς τοΰ F,— άβλεψία έξηγουμένη εύχερέστερον έκ τής κατ’ έπανάληήπν ύποτεθεί- 
σης άγνοιας τής λατινικής υπό τοΰ (Έλληνος) χαράκτου.

’Άλλην λατινικήν έπιγραφήν έκ Κεγχρεων δεν γνωρίζω. Τάς έκεΐθεν έλλη- 
νικάς έπιγραφάς βλ. έν IG IV άρ. 206-207 καί Hondius, Suppl. epigraphicum 
graecum IX 50. Πιθανώς καί ή IG IV 208 προέρχεται έκ Κεγχρεών.

’Επιτύμβιος λατινική επιγραφή έκ Κεγχρεων

Σ. I. ΧΑΡ1ΤΩΝΙΔΗΣ
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