
Λ AT IN 1 K A I ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ*

ΥΠΟ ΦΩΤΙΟΥ Μ. ΠΕΤΣΑ

Έν άντιθέσει προς ιό πλήθος των ελληνικών επιγραφών ρωμαϊκής εποχής, λατι
νικά! έπιγραφα! προερχόμενοι έκ Θεσσαλονίκης ήσαν μέχρι τοΰδε γνωστά! όλίγαι 
μόνον, έξ ών δέκα επτά μέν περιελήφθησαν είς τό Corpus Inscriptionum Latinarum1, 
ένθα παρέχεται δι’έκάστην κα! ή προηγουμένη βιβλιογραφία2, δύο δε έδημοσιεύθησαν 
μεταγενεστέρως έν BCH 37 (1913) σ. 103 κέ. άρ. 14 κα! αύτ. σ. 116 άρ.32.

Όλαι είναι επιτάφιοι πλήν τής CIL III Suppl. II άρ. 12310, ήτις είναι επί βά
θρου αγάλματος3.

Έξ αυτών άναφέρεται, ότι εύρίσκοντο έκτοτε είς τό Μουσεϊον Κωνσταντινουπό
λεως αί CIL III άρ. 7326 κα! 7327 κα! είς τό Μουσεϊον τοΰ Λούβρου ή CIL III 
άρ. 7328“ [=αύτ. Ill Suppl. II άρ. 14203 38 ]4. Διά τάς υπολοίπους παρέχονται έν CIL 
πληροφορίαι περί τοΰ τόπου τής εύρέσεως ή σημειοϋται άπλώς: Papageorgiu misit. 
Είς τό Μουσεϊον τής Θεσσαλονίκης ή την ’Αρχαιολογικήν Συλλογήν τοΰ 'Αγίου 
Γεωργίου ούδεμία τών έπιγραφών τούτων υπήρχε. Έκ τούτου φαίνεται πιθανόν, ότι 
άντεγράφησαν έπ! τόπου, τά δε φέροντα αύτάς μνημεία έξηφανίσθησαν έκτοτε.

Διά τούτο ή κατά τήν άπομάκρυνσιν τών ίσραηλιτικών νεκροταφείων τής Θεσσα
λονίκης5 άθρόα άποκά?αη|ης λατινικών έπιγραφών ύπήρξεν άπροσδόκητος. Έκ τών 
ύπερείκοσι εΰρεθεισών έκεΐ μία μόνη είναι έκ τών γνωστών, ή κατωτ. άρ. 17 = CIL III 
Suppl. II άρ. 12403 40. Αί λοιπά! είναι νέαι, δι’ ών υπερδιπλασιάζεται ό άριθμός τών 
έκ Θεσσαλονίκης λατινικών έπιγραφών6. Μερικά! τουλάχιστον έξ αυτών δεν άνήκουν είς 
τήν Θεσσαλονίκην, ως θά ίδωμεν κατωτέρω. Έξ αύτοΰ άποκτα ιδιαίτερον ενδιαφέρον 
ή μελέτη τών έπιγραφών τούτων, αιτινες κατά τά άλλα είναι κοινά! έπιτύμβιοι έπιγρα-

* Ή παρούσα μελέτη είναι αφιερωμένη είς τήν μνή
μην τοΰ Νικολάου Παππαδάκι. Δεν κατέστη δυνατόν νά 
δημοσιευθή είς τόμους έκδοθέντας ήδη είς μνήμην Του, 
ένεκα τών από τοΰ 1944 μέχρι τοΰ 1950 αλλεπαλλήλων 
επιστρατεύσεων μου. Δημοσιεύεται ήδη ενταύθα ώς 
αφιέρωμα είς τήν μνήμην τού σοφού Διδασκάλου.

1 CIL III Suppl. I άρ. 7326-7328, 7328α [=αΰτ. 
Suppl. II άρ. 1420338], 7329-7331. Αύτ. Ill Suppl. II 
άρ. 12310, 13704, 1420359-45, 144 06β.

2 Ό Δημιτςας Ή Μακεδονία κλπ., σ. 525-531 κα
ταχωρίζει τάς γνωστός αύτφ ύπ’άρ. 597 [ = CIL III

άρ. 7328], 598 [ = CIL III άρ. 7329], 599+604 
[ = CIL III άρ. 7330 ], 602 [ =CIL III άρ. 7326 ], 603 
[=CIL III άρ. 7327 ], 605 [ = CIL III άρ. 12310],

3 Kinch L’Arc de Triomphe de Salonique 
a. 10

4 Ίδέ CIL III Suppl. II σ. 232885.
5 Ίδέ σχετικώς έν ΚαλλιπολιΤΟΥ-ΛαΖΑΡΙΔΟΥ Άρ- 

χαΐαι έπιγραφαι Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1946 σ. 5 
καί 23, BCH 68-69 (1944-45), Chron. σ. 430.

6 Περί τής κατωτέρω άρ. 8 πρβ. τάς σχετικάς παρα
τηρήσεις.
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φαί, δι’ ών πλουτίζεται ή ρωμαϊκή προσωπογραφία τής Μακεδονίας καί προστίθενται 
νέα παραδείγματα τύπων συνήθων εις επιταφίους έπιγραφάς τής Ρωμαιοκρατίας.

Ενδελεχής έξέτασις όλων των τεμαχίων θά άπέδιδεν ’ίσως παρατηρήσεις χρησί
μους ου μόνον διά τήν καλυτέραν συμπλήρωσιν των ελλιπών στίχων των επιγραφών, 
αλλά καί διά τον καθορισμόν τής μορφής τοϋ τάφου, εις δν άνήκεν έκαστη. Τοϋτο 
δμως δεν κατέστη δυλ'ατόν νά γίνη δι’όλας τάς έπιγραφάς. Ή διαταγή των γερμανι
κών ’Αρχών Κατοχής διά τήν άπομάκρυνσιν των ίσραηλιτικών νεκροταφείων έξετελέ- 
σθη τό 1943 εν σπουδή. Παρά τάς ένεργείας τοϋ μακαρίτου καθηγητοΰ Νικολάου 
Παππαδάκι, Διευθυντοϋ ’Αρχαιοτήτων τότε παρά τή Γενική Διοικήσει Μακεδονίας, 
ανυπέρβλητοι δυσχέρειαι ήμπόδισαν τήν άμεσον περισυλλογήν τών πολυαρίθμων καί 
ποικίλων ευρημάτων. Τά παρασχεθέντα έ'κτοτε πενιχρά μέσα έπέτρεφαν τήν τμηματι
κήν κατά καιρούς μεταφοράν ολίγων μόνον έκ τών σπουδαιοτέρων ευρημάτων, εν φ 
κατεστρέφοντο έν τω μεταξύ πολλά χρησιμοποιούμενα ώς κοινά μάρμαρα. Ούτως άπω- 
λέσθησαν καί αί περισσότεραι λατινικαί έπιγραφαί. Εννέα μόνον έκ τών μεγαλυτέροιν 
καί τό θραύσμα κατωτ. άρ· 24 συνελέγησαν καί άπόκεινται νΰν είς τήν συλλογήν τοΰ 
'Αγίου Γεωργίου καί τον περίβολον τοΰ Αγίου Δη μητριού τής Θεσσαλονίκης. Τών 
υπολοίπων έλήφθησαν κατά τήν πρώτην γενικήν καταγραφήν τών ευρημάτων μόνον 
αί διαστάσεις τών πλακών καί πρόχειρα άπόγραφα, ενίοτε έλλιπή, τών επιγραφών. 
'Ένεκα τούτου δεν έπεχείρησα καί τήν έξακρίβωσιν τής χρονολογίας μιας έκάστης τών 
επιγραφών. ’Άλλως τε δυσκό?αχ>ς χρονολογούνται μετ’ ακρίβειας κοιναί έπιγραφαί τής 
εποχής ταύτης1.

1.

Πλευρά μαρμάρινης σαρκοφάγου. Μετεφέρθη καί άπόκειται νΰν έν τώ περιβόλφ 
τοΰ Αγίου Δημητρίου τής Θεσσαλονίκης. Σωζόμεναι διαστάσεις: μήκος 2,15 μ., πλ. 
0,82 μ., πάχος περί τά 17 έκ. (είκ. 1)·

Ή πρόσθια επιφάνεια, εύθρυπτος, καλύπτεται δλη υπό επιγραφής 7 στίχων, ών 
ό πρώτος καί δ τελευταίος σώζονται μόνον κατά τό ήμισυ τοΰ ύφους τών γραμμάτων, 
ελλείπουν δε δεξιά καί αριστερά γράμματά τινα δλων τών στίχων. Είναι πιθανόν,ώς θά 
ίδωμεν, δτι υπήρχε καί 8°? στίχος.

Γραμμάτων ύφος: 1ου στ. 0,12 μ., 2ου στ. 0,10 μ., 3ου στ. 0,09 μ., 4ου-6ου στ. 0,08 μ. 
Συμπλέγματα γραμμάτων (είκ. 11) : έν στ. 1 καί 7 τό ΰπ’ άρ. l=he, έν στ. 1 τό ΰπ’ άρ· 
2 = ci, έν στ. 2,3 καί 5 τό ύπ’ άρ. 3=va, έν στ. 2 τό ύπ’ άρ. 4 = οπ, έν στ. 3 τό ΰπ’ άρ. 
5 = nt, έν στ. 3 καί 4 τό ύπ’ άρ. 6=an, έν στ. 3 τό ύπ’ 7=qu, έν στ. 4 τό ύπ’ άρ. 8=ve, 
έν στ. 5 καί 6 τό ύπ’ άρ. 9=te, έν στ. 6 τό ύπ’ άρ. 10=ne. — C άντί G έν λ. coniugi 
καί paganus. — Σύμβολον ύπ’ άρ. 22=Sestertii. — Τάς λέξεις χωρίζουν άπ’άλλή- 
λων στιγμαί.

1 Ευχαριστώ θερμώς τόν "Εφορον ’Αρχαιοτήτων λωσύνην νά παραχώρηση καί νά εύκολΰνη ποικιλοτρό- 
©εσ/νίκης κ. Χαρ. Μακαρόναν, ό όποιος είχε τήν κα- πσ>ς τήν μελέτην τών επιγραφών αυτών.
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tXUKV ΐϊΊΕΕΓ
AEPBJM1T1NAEC W!VC ISVAEBEH

KTIQNAEVIX ΝΝ-ΧΧ ΙΙ1·Μ·1!·01ΕΒ·ΧΧ VI-SI^
£VE-CAESAR.INV SSI\£MILESSIV EPAC N VS· 
qNAP 0Έ STASV1MFAC ER EVOLVER.ITETAPEI 

■ TF ISCOTOENAE-NQMINEtt’XX· etpraeerea
11 PJ ^Bpr NS £J\ΝΛ g£,^.P.l„’AAtr ^ rs.<r? ■■

Είκ. 1. ’Επιγραφή ύπ’ άρ. 1.

1. [.] Aur(elius) Athenodorus fecit
-------- ] ae Primitivae, coniuci suae ben[e]
[mere]nti, quae vix(it) anu(is) (vigiuti tribus), m(ensibus) (duobus), dieb(us)

(viginti sex). Si qu[is]
[si] ve caesarinus, sive miles, sive pacanus, [sive]

5. [ali]qua potestas vim facere voluerit et aperi[re arcamj
[inferjet fisco poenae nomine (sestertios) (viginti) et praeterea [dabit]
[R(ei) Pub(licae)] C(oloniae) Philippensium (sestertios) (duodecim). Haec

area heredem [non sequitur].

Στ. 1. — Έν άρχή έλλείπει το praenomen, πιθανώς M(arcus).—Aur = Aur- 
(elius), nomen gentile έκ των συνηθεστέρων καί κατ’ έξαίρεσιν βραχυγραφου μενών, 
Cagnat EL4 σ. 51-52. ’Απαντα ήδη εις τρεις έκ τών γνωστών λατινικών επιγραφών 
έκ Θεσσαλονίκης, CIL άρ. 7326, 7327 και 13704, αλλά και έν έπιγραφαΐς έκ Φιλίπ
πων BCH 61 (1937) σ. 415 κέ. άρ. 9, σ. 418 άρ. 12. Επίσης έν έπιγρ. κατωτ. άρ. 
16. —Athenodorus, cognomen έκ τής ελληνικής είλημμένον, σΰνηθες- παραδεί
γματα παρά Dessau ILS III ι Ind. σ. 172.

Στ. 2. — ] ae, κατάληξις άνήκουσα εις τό nomen gentile τής συζύγου, δι’ ήν 
κατεσκευάσθη ό τάφος. Πρέπει νά συμπληρωθή δι’ όλιγοψηφίου δνόματος, ώς Aelijae, 
Tulli]ae, Laelijae κ,τ.δ.— Primitiva, cognomen σΰνηθες, Dessau έ'.ά. σ. 230.— 
ben[e merejnti, συνήθης προσαγόρευσις βραχυγραφουμένη, άντίστοιχος προς την 
ελληνικήν «καλώς ζήσασα» κ.τ.δ.

Στ. 3-7.—Si qu[is]—(duodecim), τυπική έκφρασις διατυπουμένη μετά διαφόρων 
παραλλαγών έν λατινικαΐς και έλληνικαΐς έπιγραφαΐς τής έποχής ταύτης. Ενταύθα έχο- 
μεν ένα τών έκτενεστέρων τύπων.— [si]ve caesarinus — [sive alijqua potestas, 
όμοίαν περίφρασιν δεν εύρον άλλαχοΰ.— caesarinus, έν ThLL Suppl. II σ. 39 και 
αύτ. έν λ. Caesarianus § 3, De Ruggiero Dizionn. Epigr. έν λ. Caesariani, O. Hirsch-
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feld Die kaiserl. Verwaltungsbeamten σ. 472 ύποσ. 3.—paganus παρά Ernout- 
Meillet Diet.etym. 1. lat. σ. 678 έν λ. pagus.—[inferjet, συνεπληρόίσαμεν ώς κατω
τέρω έν έπιγρ. άρ. 17 ( — CIL 14203 40) κ.ά.— fiscus, ίδέ Ο. Hirschfeld έ.ά. 
σ. 1-17.—[dabit], συνεπληρώσαμεν είκάζοντες έλλείποντα γράμματα, ώς κατωτ. έν έπιγρ. 
άρ. 13 καί έκ Φιλίππων έν BCH 47 (1923) σ. 90 κ.ά.— Έν άρχή τοϋ στ. 7 υποθέτω 
έλλείποντα γράμματα, όθεν συνεπλήρωσα fR(ei) Pub(licae)], ώς κατωτ. έν έπιγρ. 
άρ. 24, Δημιτςα άρ. 989, BCH έ'.ά. και ά. Πρβ. Collart Philippes σ. 473 σημ. 5.— Τα 
λοιπά γράμματα τοΰ στίχου 7 άναγιγνώσκονται άσφαλώς αν και σφζονται μόνον κατά 
τό ήμισυ τοΰ ΰψους των ή και όλιγώτερον. — C. Philippensium, πρβ. BSA XXIII 
σ. 96, BCH 57 (1933) σ. 321, 342 καί 344 καί Collart έ'.ά. σ. 239 σημ. 9.— 
Haec area κλπ., πλήρης ό τύπος έν έπιγρ. άρ. 8 καί βραχύ γραφή μένος, ώς συνήθως, 
κατωτ. άρ. 9. ’Ενταύθα ό πλήρης τύπος άπαιτεΐ καί 8°'’στίχον τής έπιγραφής, νΰν έλλεί
ποντα.— area, ταυτόσημος ένταΰθα τή ελληνική λέξει σαρκοφάγος, De Ruggiero Di- 
zionn. Epigr. έν λ. § I.

2.

Όμοια μαρμάρινη πλάξ διαστάσεων 2,22 μ. X 0,70 μ. X 0,14 μ. Δεν κατέστη 
δυνατόν νάμεταφερθή έγκαίρως έκ τοΰ νεκροταφείου καί δεν εύρίσκεται νΰν εις τον 
τόπον τής εύρέσεως. Πιθανώς κατεστράφη. Κατά τό άπόγραφον τής πρώτης καταγρα
φής των ευρημάτων ή έπιγραφή, σωζομένη πιθανώς άκεραία, ειχεν οΰτω:

LOCO · PVBLICE · DAT Ο -D-D 
Ρ. TVRPILIO · Ρ ■ F · VOLT · VALENTI ■

AED ■ PRAEFECTO · FABR - Τϊ · VIR I - D PHIL·
PVP · TVPRILIVS · VALENS · PATRl·

Loco publice dato d(ecreto) d(ecurionum)
P(ublio) Turpilio, P(ublii) f(ilio), Volt(inia tribu), Valenti, 

aed(ili), praefecto fabr(um), (duum)vir(o) (iure) d(icundo) Phil(ippis), 
Pup(us) Turpilius Valens patri.

Στ. 1.— Loco publice dato d. d., συνήθης τύπος βραχυγραφούμένος 
L-P’D-D'D·. Έν έπιγραφαΐς έκ Φιλίππων: ] publice [ έν BCH 61 (1937) σ. 413 άρ. 4, 
loco adsig(nato) d. d., έν BSA XXIII σ. 96 άρ. 21 [= BCH 53 (1929) σ. 82 κέ. άρ. 7], 
ex d(ecreto) d(ecurionum) έν BCH 56 (1932) σ. 223 άρ. 12, dec(reto) dec(urionum) 
έν BCH 58 (1934) σ. 454 κέ. άρ. 2. Πλείονα παρά Collart έ'.ά. σ. 267.

Στ. 2.— ’Αξιοσημείωτος ένταΰθα χάριν παραδείγματος ή τυπική σειρά τών ρω
μαϊκών ονομάτων, ώς παρατίθενται έν ταΐς λατινικαΐς έπιγραφαΐς. Προηγείται τό prae- 
nomen βραχυγραφούμενον συνήθως, άκολουθεΐ πλήρες κατά κανόνα τό nomen gentile, 
είτα τό όνομα τοΰ πατρός έν βραχυγραφία εις γενικήν μετά τοΰ f(ilius), έπεται τό 
όνομα τής φυλής συνήθως βραχυγραφού μενον καί άκολουθοΰν πλήρη τά cognomina, 
τά όποια είναι δυνατόν νά είναι περισσότερα τοΰ ενός. Ή αυτή πλήρης σειρά καί
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κατωτέρω έν έπιγρ. άρ. 3 καί 5·—Turpilius, nomen gentile άπαντών καί έν έπιγραφή 
έκ Φιλίππων, ένθα Turpilius Vetidius είναι Ilvir quinq(uennalis) έν Φιλίπποις, Des
sau ILS II ι άρ. 5710 [=BCH 8 (1884) σ. 47 άρ. ΙΙ = ΔΗΜΙΤΣΑ σ. 748 άρ. 962 = 
αύτ. σ. 823 άρ. 1106, ένθα άναδημοσιεΰεται έσφαλμένως ώς άλλη επιγραφή]. — Volt- 
(inia), tribus, εις ήν άνήκουν οί άποικοι τών Φιλίππων. Άπαντα καί κατωτέρω έν 
έπιγραψαϊς ύπ’άρ. 3,5 καί 14 καί συχνάκις έν έπιγραφαΐς των Φιλίππων. Ίδέ Collart 
έ.ά. σ. 258-261 καί Annuario (Ν. S.) 1-2, 1939-40, σ. 218-219. Άπαντά έπίσης έν 
επιγραφή έκ Θεσσαλονίκης CIL III Suppl. II άρ. 14203 4', περί ής δμως ίδέ καχωτ. 
είς γενικήν παρατήρησιν εις έπιγραφάς 1-5. Άντιθέτως έν άλλη έπιτυμβίω έπιγραφή 
έκ Θεσσαλονίκης CIL III Suppl. I άρ. 7328 άναφέρεται ή φυ?νη Ser(gia), Θεσσαλονι- 
κεις δέ άναψερόμενοι έν έπιγραφαΐς, άλλαχοΰ εύρεθείσαις, άνήκουν τέσσαρες μέν είς 
την φυλήν Claudia, OIL III Suppl. I άρ. 3528 [=Δημιτςα άρ. 606], αύτ. Ill Suppl. I 
άρ. 10500, αύτ. VI Suppl. I άρ. 2382,1 και άρ. 2679 [ = Δημιτςα άρ. 601], δύο δέ 
είς τήν φυλήν Cornelia CIL III Suppl. II άρ. 13483 καί αύτ. VI Suppl. I άρ. 2646 
[ = Δημιτςα άρ. 600]. — Valens, cognomen σύνηθες καί έν Φιλίπποις, άπαντών 
επτάκις έν τή μεγάλη έπιγραφή, ένθα άναγράφονται eultores vSilvani, CIL III Suppl. I 
άρ. 633 [ = Δημιτςα άρ. 934-937] καί άλλαχοΰ, ώς Διιμιτςα άρ. 949, BCH 58 
(1934) σ. 471 άρ. 8 κ,ά. Ίδέ καί κατωτέρω έν έπιγραφαΐς 4 καί 18.

Στ. 3.— Aed(ilis) = άγορανόμος έν έλληνικαΐς έπιγραφαΐς, Σπ. Βάση Ρω
μαίων Πολιτεία σ. 387 κέ., Daremberg - Saglio I σ. 95 κέ., RE I στήλη 448 κέ., 
Liebenam Stadteverwaltuug im rom. Kaiserreiche σ. 263. Πληρεστέρα βιβλιογρα
φία έν BCH 58(1934) σ. 457 ύποσημ. 2. ’Άλλος aed(ilis) έν έπιγραφή έκ Θεσσαλονίκης 
CIL III Suppl. II 1420341, περί ής δμως ίδέ κατωτέρω είς γενικήν παρατήρησιν είς 
έπιγραφάς 1-5. Aediles έκ Φιλίππων παρά Collart έ.ά. σ. 262 καί Annuario (Ν. S.) 
1-2, 1939- 1940, σ. 218.—Praefectus Fabr(um)= έπαρχος των τεχνιτών είς έλλη- 
νικάς έπιγραφάς, τίτλος τοΰ έπί κεφαλής συντεχνίας τών τεκτόνων, Daremberg-Saglio 
έν λ. Fabri σ. 953, ή συνηθέστερον τοΰ όριζομένου διά τήν διοίκησιν τών τεχνιτών έν 
τω ρωμαϊκή) στρατό), Daremberg-Saglio έ.ά. σ. 956, RE VI έν λ. Fabri V σ. 1920 
κέ. Πρβ. καί κατωτ. έπιγρ. ύπ’ άρ. 3 καί 4.— II vir i. d., άνιότατον άξίωμα έν τή 
έπαρχιακή ιεραρχία, RE V σ. 1804, Γ. Οικονομου Έπιγραφαί τής Μακεδονίας 
σ. 29 κέ. Έν έλληνικαΐς έπιγραφαΐς: « έπί δΰ’ άνδρών... », ΑΔ 9 (1924-25) παράρτημα 
σ. 4 κέ. (Κ. Ρωμαίος). ’Άλλος II vir i. d. Philippis έν τή μνημονευθείση έπιγραφή έκ 
Θεσσαλονίκης, περί ής κατωτέρω είς γενικήν παρατήρησιν. Duoviri i. d. τών Φιλίππων 
παρά Collart έ.ά. σ. 262 καί Annuario έ.ά.

Στ. 4. — Pup(us), ώς praenomen άνδρός παρά Cagnat EL4 σ. 46, Dessau ILS 
III i ind. σ. 233. — Valens, ίδέ άν. στ. 2. Περί τής διαδοχής τοΰ ονόματος τοΰ 
πατρός ύπό τοΰ υίοΰ βλ. Cagnat EL4 σ. 68.

3.
Όμοια μαρμάρινη πλάξ. Δέν περισυνελέγη καί ίσως κατεστράφη. Ύπό τοΰ 

συναδέλφου κ. Β. Καλλιπολίτου έσημειώθησαν διαστάσεις τής πλακός 2)63μ.Χθ,86 μ.χ
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0,13 μ. καί έλήφθη άπόγραφον τής επιγραφής, έξ οΰ φαίνεται πιθανόν, ότι αΰτη ήτο 
ακέραια κατά τρεις πλευράς πλήν τής κάτω, όπου έσωζοντο ενός ακόμη στίχου ίχνη, τα 
όποια δεν άνεγνώσθησαν τότε. Κατά τό άπόγραφον ή επιγραφή είχεν οΰτω :

C ■ GRAECINIO · C · F · VOL- 
FIRMINO · PRAEF · FABRVM
ΕΤ · FRVMENTI · MANCIPALIS ■ PROVINC · AFRICAE 
DEC · QVAEST · COL · PHILIPP . AN · LVIII 

5. GRAECINiAE ■ VENERIAE · AN . XLVII

C · GRAECINIVS ■ ROMVLVS · VENVSTVS ■ F1RMINI

C(aio) Graecinio, C(aii) f(ilio), Vol(tinia tribu),
Firmino, praef(ecto) fabrum
et frumenti mancipalis provinc(iae) Africae,
dec(urioni), quaest(ori) col(oniae) Pbilipp(ensium), an(norum) (duodesexaginta). 

5. Graeciniae Veneriae an(norum) (quadraginta septem).
C(aius) Graecinins Romulus Venustus, Firmini

Στ. 1-2. — Περί τής σειράς των ρωμαϊκών ονομάτων ίδε άν. άρ. έπιγρ. 2 
στ. 2. — Graecinius, γνωστόν άλλοθεν, δεν εΰρον έν έπιγρ. τής Θεσσαλονίκης ή 
των Φιλίππων.— Vol(tinia), ίδε άν. άρ. 2 στ. 2.— Firminus, σΰνηθες, οΰ άπαντά 
τό θηλυκόν έν έπιγραφαΐς περιοχής Φιλίππων, Δημϊτςα άρ. 841 καί άρ. 994 [= BCH 
57 (1933) σ. 325]. Πρβ. cognomen Firmus κατωτ. έν έπιγρ. άρ. 14 στ. 1 καί n. gentile 
Firmia κατωτ. έν έπιγρ. άρ. 9 στ. 1. — Praef(ectus) Fabrum, ίδε άν. έν έπιγρ. 
άρ. 2 στ. 3.

Στ. 3. — Frumenti mancipalis (Praefectus), πρβ. Promagister frumenti 
mancipalis = άρχώνης σίτου Δήμου Ρωμαίων, CIL III άρ. 6065, De Ruggiero Di- 
zionn. epigr. έν λ. Frumentatio σ. 246 κέ., O. Hirschfeld Die kaiserl. Vervaltuugs- 
beamten σ. 139 κέ.

Στ. 4.— Dec(urio) έδώ = βουλευτής τής άποικίας RE VI στήλη 2319 κέ. έν 
λ. ’Άλλοι decuriones τών Φιλίππων παρά Collart έ.ά. σ. 266 κέ. καί Annuario έ.ά. 
— Quaest(or)z Ταμίας, Daremberg-Saglio IVι έν λ. § III έν σ. 799.’Άλλοι 
quaestores τών Φιλίππων παρά Collart έ.ά. σ. 262 καί Annuario έ'.ά. σ. 219.

Στ. 5.— Veneria, cognomen σΰνηθες, έκ Φιλίππων έν BCH 47 (1923) σ. 73 
άρ. 29. Έξ Αγίου Μάμαντος Χαλκιδικής παρά Δημιτςα. άρ. 753. Τό παράγωγον Ve- 
nerianus έκ Φιλίππων έν CIL III Suppl. I άρ. 633 II, 3,4 καί αΰτ. III, 1,3 καί 3,5. 
Επίσης Dessau ILS II ι άρ. 5208.

Στ. 6. — Romulus Venustus, δυο cognomina, Cagnat EL4σ. 53. Πρβ. BCH 55 
(1931) σ. 201-203, όπου συνδέονται μέ τό qui et. — Cognomen Romulus έκ Φιλίππων

8
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δεν εΰρον.— Venustus, σύνηθες και εκ Φίλιππων εν CIL III αρ. 633 II, 1,14 και 
Δημιτςα οίρ. 955 καί 958, RHR 1922 σ. 156. Τό ταυτόσημον ελληνικόν Epaphro[di- 
tus] παρά Δημιτςα, αρ. 894 [ = BCH 18 (1894) σ.430]. Επίσης E]paphrodit[us] έν BCH 
47 (1923) σ. 92 οίρ. 23. Διά την ομοιότητα, ήν έχει τό 2°* cognomen Venustus με τό 
Veneria, δΰναται νά ύποτεθή, ότι ό Venustus έλαβε τό 2°ντοϋτο cognomen έκ τής μητρος 
του. Πρβ. Cagnat EL 4 σ. 68-9. Όμοιον παράδειγμα έκ Φιλίππων έν BCH 21 (1897) 
σ. 529 άρ. 4 [=Δημιτςα άρ. 1083 = αύτ. άρ. 1102].— Firmini, ήκολοΰθει πιθανώς 
εις τον έλλείποντα 7ον στίχον: filius parentibus d(e) s(uis) f(ecit) ή τι τοιοΰτον.

4.
Πλευρά μαρμάρινης σαρκοφάγου(;). Μετεφέρθη καί άπόκειται νϋν έν τω περι- 

βόλω τοΰ 'Αγίου Δημητρίου τής Θεσσαλονίκης. Σφζόμεναι διαστάσεις: μήκος 2,03 μ., 
πλ. 0,86, πάχ. 0,22 (είκ. 2).

Φέρει έπιγραφήν τριών στίχων άποκεκρουμένην ολίγον μόνον δεξιά κατά τό μέτρον, 
τό όποιον παρέχει ό στ. 2, έν τέλει τοΰ οποίου σώζεται ή μία κάθετος κεραία καί ίχνος 

τής ΰπερκειμένης δριζοντίου κεραίας τής λέξεως II vir. Γραμμάτων ύψος: 1ου στ. 0,10 μ., 
2°" στ. 0,08, 3ου στ. 0,075. Σύμβολον τής λέξεως beneficiarius ως κατωτ. έν είκ. 12. 
Τάς λέξεις χωρίζουν απ’ άλλήλων στιγμαί:

Είκ. 2. "Επιγραφή ύπ’ άρ. 4.

C(aio) Valerio Valent[i
Ulpiano, vet(erano) coh(ortis) (undecimae) urb(anae), b(eneficiario), q(uaestori),

(duum) [vir(o)]
i(ure) d(icundo) Phil(ippis), praef(ecto) fabr(um) a co(n)s(ule delato), flam(ini)

divi V[espasiani

Στ. 1.—Valerius, n. gentile έκ τών συνηθεστέρων, άπαντα έν έπιγραφή τής 
Θεσσαλονίκης, CIL III άρ. 7329, τής Κασσανδρείας, Δημιτςα άρ. 770, τών Σερρών, 
αύτ. άρ. 830, αλλά συχνάκις καί έν έπιγραψαΐς τών Φιλίππων, ως έν τή έπιγραφή ένθα 
αναγράφονται cultores Silvani δίς, CIL III άρ. 633 II, 3,4 καί αύτ. στήλη 4, στ. 5, 
επίσης CIL III Suppl. II άρ. 14206 12, αύτ. άρ. 14206 13 καί 14206 27, BCH 47 
(1923) σ. 78 άρ. 38 καί σ. 94 άρ. 30, αύτ. 58 (1934) σ. 457 κέ. άρ. 3, 13, 14 καί 32, 
αύτ. 61 (1937) σ. 416 άρ. 10 κ.ά. Πρβ. Έπετηρίς τής Φιλοσ. Σχολής Πανεπ. Θεσ/νί
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κης τόμος C' σ. 312 κέ. καί REGr. 62 (1949) σ. 125 άρ. 98.— Valent[i, ό πιθανός 
έλλείπων χώρος απαιτεί περισσότερα τοϋ ενός γράμματα, παράγαιγόν τι άρα έκ τοΰ 
Valens, άλλ’ δταν υπάρχουν περισσότερα τοΰ ένός cognomina τό 1ον κατά κανόνα είναι 
άπλοΰν, παράγωγα δε τα έξης. Διά τοΰτο προετιμήσαμεν τό συνηθέστατον άλλωστε 
Valens, περί ού άνωτ. έν έπιγρ. άρ. 2 στ. 2. M(arei) Valerii Valens καί Valentini[auus] 
έν τη ανωτέρω μνημονευθείση έπιγραφή των Σερρών, Δημιτςα άρ. 830 [ —CIL III 
άρ. 680]. “Αλλοι Φιλιππήσιοι φέροντες τό cognomen Valens έν RHR 1922 σ. 168 
ύποσημ. 7 καί σ. 169, BCH 47 (1923) σ. 72 άρ. 28 καί σ. 77 άρ. 37.

Στ. 2. —Ulpianus, έκ Φιλίππων έν έπιγρ. Δημιτςα άρ. 990 καί 991. Δύο cogno

mina ίδέ άν. έν έπιγρ. άρ. 3 στ. 6.—- Vet. coh. XI urb. Γενικώς ίδέ J. Marquardt- 

J. Brissaud De l’organisation militaire chez les Romains σ. 206 κέ., Daremberg- 

Saglio έν λ. urbanae cohortes. Έν άλλη έπιγραφή έκ Φιλίππων: mil. coh. XI ur[b(anae) ]> 

BCH 57 (1933) σ. 377 άρ. 34. Centuriones (δύο), έν οις ό έτερος coh. XI urb. αύτ. ύπο

σημ. 2. Mil(es) coh. X urb. παρά Δημιτςα. σ. 751. Πρβ. καί κατωτέρω έν έπιγρ. άρ. 14 καί 
16.— B(eneficiarius) = στρατιωτικός τίτλος έχων άξίαν άνάλογον προς τύν βα
θμόν τοΰ άξιωματικοΰ, ό όποιος τον άπονέμει καί υπό τον όποιον υπηρετεί ό τιτλοΰχος. 
Έν έπιγραφαΐς έκ Φιλίππων παρά Δημιτςα. άρ. 956 καί άρ. 969 [ =; BCH 12 (1888) 
σ. 424 κέ.], BCH 56 (1932) σ. 214.—- Q— Q(uaestor), Ταμίας. To Q(uinqennalis) 

έπεται τής λέξεως II vir. Πρβ. άνωτ. έπιγρ. ύπ’ άρ. 3 στ. 4.— II vir i.d., ίδέ άνωτ. 
έπιγρ. ύπ’άρ. 2 στ. 3.

Στ. 3. — Praef. Fabr., ίδέ άνωτ. έν έπιγρ. άρ. 2 στ. 3. — A cos. = a co(n)s(ule 
delatus) ώς συνήθως εις κείμενα, RE VI έν λ. Fabri στήλη 1921, a co(n)s(ule) adlec- 
tus έν έπιγραψή Dessau ILS I άρ. 1359.—Flamines, πλήν τών παλαιοτέρων,περί ών 
βλ. De Ruggiero Dizionn. Epigr. έν λ. καί G. Wissowa Religion und Kultus der 
Romer σ. 432 κ.ά., έλέγοντο καί οί ιερείς τής αύτοκρατορικής λατρείας, RE I στήλη 
1652, αύτ. Suppl. IV έν λ. Kaiserkult. “Αλλοι Flamines έκ Φιλίππων παρά Collart 

έ.ά. σ. 265, έν οις καί [flam] jen d[ivi] j Vespasi[ani] |,CIL III Suppl. I άρ. 660 [= Δη- 
μιτςα άρ. 983], Flamen divi Antonini Pii έν Annuario (N. S.) 1-2, 1939-1940, σ. 218.

5.

Πλευρά μαρμάρινης σαρκοφάγου. Μετεφέρθη καί άπόκειται νΰν έν τώ περιβόλω 
τοΰ 'Αγίου Δη μητριού τής Θεσσαλονίκης. Σωζόμεναι διαστάσεις: μήκος 2,11 μ. (άνω) — 
2,15 μ. (κάτω), πλ. 0,79 μ., πάχ. 0,13-0,14 μ. (είκ. 3).

Σφζει έπιγραφήν 5 στίχων άποκεκρουμένην άνω, όπου τά γράμματα τοΰ στ. 1 
σώζονται μόνον κατά τό ήμισυ τοΰ ύψους των, δεξιά καί κάτω, όπου πιθανώς ύπήρχεν 
εις άκόμη στίχος. Γραμμάτων ύψος: 2ου στ. 0,15 μ., 3ου στ. 0,11 μ., 4ου στ. 0,10 μ., 
5ου στ. περίπου 0,095 μ. Εξέχει ύπέρ τό ύψος τοΰ στίχ. 5 τό Υ. Σύμπλεγμα έν στ. 5 τό 
τής είκ. 11 ύπ’ άρ. 3= va. Τάς λέξεις χωρίζουν άπ’ άλλήλων στιγμαί.

Λατινικαί έπιγραφαί έκ Θεσσαλονίκης
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Εΐκ. 3. Επιγραφή ύπ’ άρ. 5.

M(arcus) Caetronius, M(arci) [f(ilius)],

Vol(tinia tribu), Silianus, orn(amentis) d[ec(urionattis)|

hon(oratus), q(uaestor), (duum)vir i(ure) d(icundo), muner(arius) Pfhil(ippis) ], 
an(norum) (triginta septem) h(ic) s(itus) e(st).

Publici(i) Stacchys et Valens qu[i et ?

Στ. 1.— Τοΰ ελλιπούς 1ου στίχου αναγιγνώσκονται ασφαλώς, άποκλειομένης 
άλλης άναγνώσεως, τά γράμματα: Μ · CA · · RON IVS · Μ · . Έκ των λοιπών δυο έν τώ 
μέσω γραμμάτων τοΰ μεν πρώτου σφζεται μέρος καθέτου καί κάτω όριζοντία κεραία, 
τοΰ δευτέρου δε μέρος καθέτου μόνον άνευ οριζόντιας κεραίας. Επομένως τό πρώτον 
είναι δυνατόν νά είναι Ε ή L, τό δεύτερον δε F, I, Ρ ή Τ. Διά τών στοιχείων τούτων συμ- 
πληροΰται έκ τών γνωστών ρωμαϊκών ονομάτων μόνον τό CAETRONIVS, όπερ άπαντα 
παρά Dessau ILS άρ. 2028 καί 6123 κ.ά., είναι δέ γνωστόν καί έκ Φιλίππων έξ έπιγρα- 
φής έν BCH 57 (1933) σ. 376 άρ. 33, ένθα: Cae[t]roni(i) M(arcus) et C(aius).

Στ. 2.— Vol(tinia), ίδέ αν. έν έπιγρ. άρ. 2 στ. 2.— Silianus, cognomen, έν 
έπιγραφαϊς έκ Φιλίππων δεν εύρον. Γνωστόν άλλοθεν άπαντά παρά Dessau IDS I 
άρ. 451, ΙΙι άρ. 5039 καί 5041, CIL III Suppl. I άρ. 7091, 7086 καί 7368.

Στ. 2-3. — Orn(amentis) dec(urionatus) hon(oratus), τίτλος, δν λαμβά
νουν οί υιοί τών decurionum εισερχόμενοι οΰτω εις την βουλευτικήν τάξιν (ordo decu- 
rionatus) Albertini L’empire romain σ. 160. Έκ Φιλίππων έν BCH 47 (1923) σ. 71 
καί πλείονα παρά Collart έ.ά. σ. 268 καί Annuario έ.ά. σ. 218-219.— Q(uaestor), 
II vir i. d.,ίδέ άν.έπιγρ. ΰπ’άρ. 4, στ. 2-3.—ΜηηεΓ^ΓΪη8)=χορηγικός, έκ Φιλίππων 
παρά Collart έ.ά. σ. 273 καί σημ. 5, Annuario έ.ά. σ. 218.— Ρ[ , ή συμπλήρωσις 
P[hil(ippis)] βεβαιοΰται έκ τών προηγουμένων τεσσάρων έπιγραφών καί τής CIL III 
Suppl. I άρ. 659.

Στ. 5. — Publici(i) Stacchys et Valens, ομοίως παρά Dessau ILS II n άρ. 
7857: duorum Fabiorum Arcari et Potumi. "Ομοια έκ Φιλίππων έν BCH 57 (1933) 
σ. 376 άρ. 33 καί έν έπιγραφή έκ Θεσσαλονίκης CIL III άρ. 13704, ής δμως τούς στί
χους 7-9 άνέγνωσε μεταγενεστέρως ό Π. Παπαγεωργίου οΰτω: Μ · Μ · AVRELL · ΡΗΙ- 

LIPPVS SET CASSIANVS, μεταγράψας: M(arcorum) Aurel(iorum) Philippus Sei(us)
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Cassianus, Εφημερίς ’Αλήθεια Θεσσαλονίκης ψύλλον (483) 42 τής 23Tic. 9.1906, άρ.
Publicius, 11. gentile, έκ Φιλίππων τέσσαρες Μ. Publicii, έν οίς κα'ι Μ. Publicius 

Valens έν CIL III Suppl. I άρ. 633 II ι 8 και κατωτέρω. Επίσης BCPI 58 (1934) σ. 478 άρ. 
19 και σ. 480 αρ. 30. — Stacchys, διά διπλού c ένταΰθα, cognomen έκ τής ελληνικής 
είλημμένον, ίδέΡΑΡΕ Benseler έν λ. Στάχυς. Stachyus παρά Dessau ILS Ιϊ ιι άρ. 8138 
και εις δοτικήν Stachyo αύτ. άρ. 8537.—Valens, ίδέ άν. έπιγς). ύπ’άρ. 2 κα'ι 4.—Qu[i 
et ?, συνεπλήρωσα είκάζων, δτι ακολουθεί δεύτερον cognomen, δ έφερεν ό έτερος τών 
Πουβλικίων Publicius Valens, ϊνα διακριθή άπό άλλων συμπολιτών αυτού, οιτινες 
είχον πιθανώς τά αυτά συνήθη nomina. Οΰτω πρέπει νά ύποθέσωμεν έλλείποντα ένα 
άκομη στίχον, ό όποιος έφερε τό δεύτερον τούτο cognomen κα'ι έν συντομογραφία, ώς 
συνήθως, τον τύπον, δι’ ού έδηλοΰτο ή μέριμνα διά την κατασκευήν τού τάφου, ώς: 
f(aciendum) c(uraverunt) ή τι τοιούτον.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ ΕΙΣ ΕΠΙ ΓΡΑΦΑΣ ΑΡ· 1-5.

Αί άνωτέρω ύπ’ άριθ. 1-5 έπιγραφα'ι παρουσιάζουν στοιχεία άσφαλή, ώστε νά 
δεχθώμεν, δτι μετηνέχθησαν παλαιόθεν έκ τής πόλεως ή τής περιοχής τών Φιλίππων, 
ΐνα χρησιμοποιηθώσιν υπό τών έν Θεσσαλονίκη μαρμαρογλύφων προς κατασκευήν έπι- 
ταφίων πλακών τών ’Ισραηλιτών. Τά στοιχεία ταύτα είναι τά εξής:

1) Έν έπιγρ. άρ. 1 ορίζεται νά καταβληθή τό πρόστιμον τή [R(ei) Pub(licae)] 
C(oloniae) Philippensium. Όμοίως και κατωτέρω έν έπιγρ. άρ. 24.

2) Ό έν έπιγρ. άρ. 2 Ρ. Turpilius, φέρων οικογενειακόν δνομα γνωστόν έκ Φιλίπ
πων, έκ τής Βολτινίας φυλής, είς ήν άνήκουν οί άποικοι τών Φιλίππων, έχων τό σύνη- 
θ^ς έν Φιλίπποις cognomen Valens και διατελέσας duumvir i.d. έν Φιλίπποις, ως και 
ό άλλος Turpilius, ό cognomine Vetidius, λαμβάνει τόπον δημόσιον διά τήν ταφήν 
αυτού decreto decurionun^ijn-icpiopau Βουλής. Πρόκειται άρα ένταύθα ή βουλή τών 
Φιλίππων, ένθα είναι πιθανώτερον, δτι έδόθη ό προς ταφήν δημόσιος τόπος κα'ι ένθα 
κατά συνέπειαν έτάφη ό Ρ. Turpilius Valens.

3) 'Ο έν έπιγρ. άρ. 3 C. Graecinius είναι έκ τής αυτής Βολτινίας φυλής, decurio 
και quaestor τής άποικίας τών Φιλίππων.

4) Ό έν έπιγρ. άρ. 4 C. Valerius, έχων δνομα σύνηθες έν έπιγραφαΐς τής περιφέ
ρειας τών Φιλίππων, cognomine Valens κα'ι αυτός, είναι duumvir i.d. έν Φιλίπποις

5) Ό έν έπιγρ. άρ. 5 Μ. Caetronius Silianus έχει praenomen κα'ι n. gentile τό. 
αυτό προς άλλον έν έπιγραφή έκ Φιλίππων, δστις είναι έπίσης Μ. Caetronius. ’Ανήκει 
έπίσης είς τήν Βολτινίαν φυλήν τών Φιλίππων καί είναι duumvir i.d. καί mutierarius 
P[hil(ippis)], ώς συνεπληρώσαμεν.

Έάν μάλιστα άναθεωρήσωμεν ΰπ’ αυτήν τήν έποψιν τάς έν CIL έκ Θεσσαλονίκης 
έπιγραφάς θά εΰρωμεν έν έπιγρ. ύπ’ άρ. 1420341 duumvirum Philippis ώσαύτως έκ 
τής Βολτινίας φυλής καί έχοντα cognomen σύνηθες έν έπιγραφαΐς τών Φιλίππων. Έν 
CIL σημειούται, δτι τήν έπιγραφήν αυτήν «Papageorgiu rnisit», ώς καί τήν άμέσως
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προηγουμένην ύπ’άρ. 1420340, ήτις έπανευρέθη νΰν εις τό Ίσραηλιτικόν νεκροταφεΐον 
καί είναι ή κατωτέρω ύπ’ άρ. 17. Άμφότεραι αρα προέρχονται εκ τοΰ αύτοΰ τόπου.

Πρέπει λοιπόν να δεχθώμεν, ότι αί ανωτέρω ύπ’ άρ. 1-5 έπιγραφαί, ώς και τό 
κατωτέρω θραύσμα ύπ’ άρ. 24 καί ή επιγραφή εν CIL III Suppl. II αρ. 1420341 ανή
κουν ασφαλώς είς τούς Φιλίππους και ούχι εις την Θεσσαλονίκην.

Τούτο καθιστά πιθανήν τήν ύπόθεσιν, ότι και άλλαι εκ των κατωτέρω ή εν CIL 
δημοσιευομένων λατινικών έκ Θεσσαλονίκης επιγραφών είναι δυνατόν να μετεφέρθη- 
σαν έκ Φιλίππων, άλλ’ αί περαιτέρω ενδείξεις δεν είναι εξ ’ίσου πειστικαί. Καταλείπε- 
ται άρα είς τήν κρίσιν έμπειροτέρου μελετητού. όπως έκτιμήση τα σημειούμενα έκάστης 
επιγραφής κοινά στοιχεία προς έπιγραφάς τών Φιλίππων, προς άς παρεβλήθησαν προς 
τον σκοπόν αύτόν. Παραβολή τού μαρμάρου, τής γραφής κυρίως καί άλλων επιγραφι
κών στοιχείων θά διεφώτιζε περαιτέρω τό ζήτημα, αλλά τούτο δΰναται νά γίνη άρμο- 
διώτερον ύπό τών Γάλλων ερευνητών τών Φιλίππων.1

6.

Μαρμάρινη στήλη επιτύμβιος (cippus). Μετεφέρθη καί άπόκειται νΰν έν τω περι- 
βό?ιω τοΰ 'Αγίου Γεωργίου τής Θεσσαλονίκης. Σφζει τά πέρατα κατά τάς τρεις πλευράς 
πλήν τής άνω, ήτις είναι, ώς φαίνεται, ολίγον μόνον άποκεκρουμένη. Τό κάτω άκρον 
άδρώς έξειργασμένον. Σφζ. ύψος 2,31 μ., πλ. κάτω 0,64 μ., άνω 0,56 μ.. Τό πάχος καίτοι 
μειωθέν κατά τήν δευτέρανχρήσιν τού λίθου φαίνεται, ότι καί άρχικώς έμειούτο έκ τών 
κάτω προς τά άνω. Νύν κυμαίνεται μεταξύ 0,20-0,15 μ. Κατά τήν προσθίαν έπιφά- 
νειαν κάτω άριστερά φέρει οπήν κυκλικήν διαμ. 0,04 μ., βάθους 0,05 μ., πιθανώς 
άρχικήν διά τήν στερέωσιν τής στήλης. Ή πρόσθια έπιφάνεια κοσμείται άνω δι’άνα- 
γλύφου «νεκροδείπνου» έντός κοίλου ορθογωνίου (ύψ. 0,23 μ., πλ. 0,47 μ.) άρχομένου 
είς 0,22 μ. άπό τού σωζομένου άνω άκρου καί άφισταμένου κατά 0,05 μ· άπό τάς 
εκατέρωθεν πλευράς (είκ. 4).

Κάτωθεν τού άναγλύφου άρχεται έπιγραφή 10 στίχων σωζομένη άκεραία. Γραμ
μάτων ύψος: 1ου στ. 0,07 μ., 2ου καί 3ου στ. ± 0,055 μ., 4ου καί 5ου στ. ± 0,045 μ., 
6ου καί 7ου στ. 0,04 μ., 8ου καί 9ου στ. 0,035 μ., 10ου στ. 0,045 μ.. Τάς λέξεις χωρίζουν 
άπ’ άλλήλων στιγμαί..

Συμπλέγματα γραμμάτων (είκ. 11): Έν στ. 2 καί 9 τό ύπ’άρ. 1 = he, τό ύπ’*άρ. 
19 = ir, έν στ. 7 το ύπ άρ. 18 = ph καί τό ύπ’ άρ. 20 = te. Εξέχουν ύπέρ τό ύψος 
τού στίχου τά γράμματα I τού συμπλέγματος ύπ’ άρ. 19 έν στ. 2, τό Τ έν στ. 5, 7 (τής 
λέξεως Veturia), 8 καί 9 (τού συμπλέγματος ύπ’ άρ 20.) Τό τελευταΐον I έν στ. 5 
έγράφη ύπέρ τό Ν. Μεταγενεστέρως άπεξέσθησαν τά X τής λέξεως uxori έν στ. 5 καί 
8, κατά τήν δευτέραν χρήσιν τής πλακός ύπό τών Εβραίων, ύποθέτω, διότι τό X ένε- 
θΰμιζε τό άρχικόν γράμμα τής λέξεως Χριστός:

1 Πρβ. παρατηρήσεις είς επιγραφήν κατωτέρω ύπ’ άρ. 8.
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L(ucius) Licinius L(ucii) l(ibertus) 
Euhemer (sex)vir 
aug(ustalis) sibi et 
Liciniae Serane

5. u[x]ori et L(ucio) Licini(o) 
Saturnino fil(io) 
et Veturiae Philu- 
mene u[x]ori et 
Liciniae Hediste lib(ertae)

10. v(ivis) fa(ciendum) c(uravit).

Είκ· 4. Επιγραφή ύπ’ άρ. G.

Στ. 1.— L.I., διά τούς απελεύθερους έν τή θέσει τοΰ ονόματος τού πατρός τίθεται 
τό όνομα τοΰ πρώην πάτρωνος έν βραχυγραφία εις γενικήν μετά τοΰ l(ibertus). Ώς 
praenoraen καί n. gentile οί απελεύθεροι λαμβάνουν τά τοΰ πάτρωνος, όστις επομένως 
έλέγετο ωσαύτως L. Licinius. Έν επιγραφή έκ Φιλίππων έπί όμοιας στήλης έπιτυμβίου 
άπαντα L. Licinius, πατήρ καί υιός, BCH 55 (1931) σ. 201, Licinia Valeria αύτ· 
σ. 204, Licinius Valens έν RHR 1922 σ. 168.

Στ. 2. — Euhemer(us) ή Euemer(us), παρά Dessau ILS άρ. 1496, 7533 καί 
8466. Έκ Φιλίππων παρά ΔημιτςΑι άρ. 936 καί BCH 53 (1929) σ. 82 άρ. 7.

Στ. 2-3.— Sevir Aug(ustalis) = εις άπό τούς εξ ιερείς τής αύτοκρατορικής 
λατρείας έν τή άποικία, RE II σ. 2349 έν λ. Augustales. ’Άλλοι Seviri Augustales έκ 
Φιλίππων παρά Collart έ'.ά. σ. 268 κ.έ.

Στ. 4.— Semne, όνομα έκ τής ελληνικής είλημμένον άπαντών εϊς λατινικάς 
έπιγραφάς, Dessau ILS άρ. 5174“ καί 8036 καί ελληνιστί εις κείμενα καί έπιγραφάς, 
Pape-Benseler έν λ. Σέμνη. Διά τον τύπον τής δοτικής πρβ. Acme, Agathetyche 
κ.λ.π. παρά Dessau ILS III π σ. 853. Πρβ. καί κατωτέρω στ. 7-8 Philumene, στ. 9 He
diste καί κατωτ. έν έπιγραφή άρ. 16 Ph?]ilice καί άρ. 11 είς ονομαστικήν πτώσιν Mu- 
sice. "Ομοια έκ Φιλίππων έν BCH 61 (1937) σ. 418 άρ. 12.

Στ. 6.— Saturninus, cognomen γνωστόν καί έκ Φιλίππων, BCH 56 (1932) 
σ. 228 καί Saturnina έκ Φιλίππων παρά Dessau ILS άρ. 5208.

Στ. 7.— Veturia, ώς nomen gentile γνωστόν καί έκ Φιλίππων, Δημιτςα άρ. 
936 [= CIL III 633 III, 2].— Philumene, άπαντα καί Filumene, Dessau ILS 
III i Ind. σ. 226, έκ τοΰ έλληνικοΰ Φιλουμένη είς κείμενα καί έπιγραφάς, Ραρε-Βεν- 
Seler έν λ.

Στ. 9.— Hediste, έν OIL III Suppl. I άρ. 820, αύτ. Ill Suppl. II άρ. 6208, 
αύτ. Ill Suppl. I άρ· 9052. Ediste αύτ. Ill Suppl. I άρ. 2193 [= αύτ. Suppl. I άρ. 
8607 ]. Τό ελληνικόν Ήδίστη είς κείμενα καί έπιγραφάς, Pape-Benseler έν λ.
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7.
Μαρμάρινη πλάξ έκ πλευράς σαρκοφάγου κάτω άποκεκρουμενη. Μετεφερθη και 

άπόκειται νΰν εν τφ περιβόλω τοΰ 'Αγίου Γεωργίου τής Θεσσαλονίκης.
Κατά τάς δύο κατακορύφους πλ,ευράς τής δψεως έλαφρώς είσέχουσα ταινία πλ. 

0,02 μ. μαρτυρεί τό πέρας τής πλακάς. Μήκος 2,13 μ., σωζ. ίίτβ. περίπου 0,67 μ., πάχος 
0,11 μ. (είκ. 5). Έπ'ι τής άνω πλευράς άπεξέσθη κατά την δευτέραν χρήσιν ή κατά 
μήκος έξοχή διά την έπικάθισιν τοΰ καλύμματος. Αί έπιφάνειαι κατά τό πάχος τών 
στενών πλευρών έλειάνθησαν πιθανώς κατά την δευτέραν χρήσιν, διότι όπαι συνδέσμων 
δεν φαίνονται.

Έπ'ι τής δψεως κάτω και κατά το μέσον ανάγλυφων «0ράκος ίππέως» κόπτει εις 
τό μέσον τούς δύο τελευταίους στίχους τής έπιγραφής. ’Αναγλύφου σωζόμενον ύψος 
0,29 μ., πλ. 0,35 μ.

Γραμμάτων ύψος: 1ου στ. 0,135 μ., 2ου στ. 0,09 μ., 3ου στ. 0,10 μ., 4ου στ. 0,08 μ.
Σύμπλεγμα έν στ. 3 τό τής (είκ. 11) ΰπ’ άρ. 11 = ma (δίς).

Είκ. 5. Επιγραφή ύπ’ άρ. 7.

Annius Cerdola an(norum)

(viginti), m(ensium) (quattuor), h(ic) s(itns) e(st).
Anuia Prirua mater fil(io)

dulciss(imo) et sibi v(ivae) f(aciendum) c(uravit).

Στ. 1.— Annius, γνωστόν ως n. gentile καί έκ Φιλίππων, Δημιτςα άρ. 960 
[= OIL III άρ. 649], BCH 58 (1934) σ. 477 άρ. 17 καί. αύτ. 61 (1937) σ. 419 άρ. 
13.— Cerdola, γνωστόν και έξ έπιγραφών τών Φιλίππων τό δνομα Cerdo, BSA 
XXIII σ. 96 και 97, BCH 56 (1932) σ. 225 και ύποσημ. 3.

Στ. 3. Prima, cognomen σύνηθες Primus-a διδόμενον κατά κανόνα τοϊς 
πρωτοτόκοις, πρβ. κατωτ. άρ. 9, Seeunda κατωτ. άρ. 11 και Secuudina κατωτ. άρ. 17, 
Quinta κατωτ. άρ. 8 κ.τ.δ. Prima έκ Φιλίππων έν BCH 58 (1934) σ. 474 άρ. 11.
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8.
Πλευρά μαρμάρινης σαρκοφάγου φέρουσα άνω διακόσμησιν αναγλύφων κυμα

τίων. Μετεφέρθη καί άπόκειται νΰν έν τώ περιβόλω τοΰ 'Αγίου Δημητρίου τής Θεσσα
λονίκης. Διαστάσεις: σωζ. μήκος 2,67 μ., σωζ. πλ. 0,90 μ., πάχος 0,13 μ. (είκ. 6).

Σώζει επιγραφήν, ής οί 4 πρώτοι στίχοι είναι ακέραιοι καί μόνον τα 3 γράμματα 
τοΰ 5ου στίχου είναι κατά τό ήμισυ άποκεκρουμένα. Γραμμάτων ύψος: 1ου στ. 0,13 μ., 
2ου_4οι> στ. 0,10 μ., 5ου στ. περίπου 0,07 μ. Σύμπλεγμα έν στ. 4 το τής είκ. 11 
ύπ’ άρ. 13 = qu.

’Αξιοσημείωτου, ότι ή επιγραφή αΰτη δεν έχει καμμίαν συντομογραφίαν.

"AEIIWVLUAQV! ΝΤΑ VI V'A:... 
hli^ARlTO S V Ο D ί Ο S C V fli D E Df 

OSCVR1DV DHSVOEACTVMCVR,
:vrr hXfcarga i ieredem

Είκ. 6. Επιγραφή ύπ’ άρ. 8.

Aelia Tullia Quinta viva sibi 
et marito suo Dioscuride Di- 
oscuridu de suo factum cura- 
vit. Haec area heredem non sequi- 

tur.

Στ. 1.—Aelia, κυρίως nomen gentile χρησιμοποιούμενοι' καί ώς praenomen 
από τοΰ 2ου αί. μ. X., τής χρήσεως ταύτης γενικευομένης κατά τό τέλος τής αύτοκρατο- 
ρικής εποχής, Cagnat EL4 σ. 48. Τών γυναικών όμως τό praenomen δεν σημειοΰται. 
’Εδώ άρα τίθεται έν τή θέσει praenominis τό Aelia ώς cognomen, Cagnat έ.ά. σ. 76. 
Aelia ώς n. gentile ίδέ κατωτ. έν έπιγρ. ΰπ’ άρ. 16.—Tullia καί κατωτ. έν έπιγρ. ΰπ’ άρ. 
15 Tull[ius], η. gentile, τό όποιον δεν εύρον έν άλλη έπιγραφή τής Θεσσαλονίκης οΰτε 
τών Φιλίππων. — Quinta, πρβ. Prima, άνωτ. έν έπιγρ. ύπ’ άρ. 7 στ. 3.

Στ. 2. — Dioscuride, δοτική κατά τό ελληνικόν τυπικόν σχηματιζομένη έξ ονο
μαστικής Dioscurides,ονόματος έλληνικοΰ Διοσκορίδηςή Διοσκουρίδης, άπαντώντος πολ- 
λάκις εις κείμενα καί έπιγραφάς ελληνικός, Pape-Benseler έν λ. Είς λατινικάς έπι- 
γραψάς δεν εύρον εί μή Dioscorus ώς cognomen, Dessau ILS άρ. 2304 καί 6339 (δίς). 
Ό τύπος τής δοτικής σχηματίζεται ώς τά παραδείγματα choraule, ierofante κ.λ.π. παρά 
Dessau ILS ΙΙΙιι σ. 852. Ή είς τύπον ελληνικόν γενική Dioscuridu δεν έχει άνάλογα 
παραδείγματα παρά Dessau έ.ά.

9
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Στ. 3.—De suo factum curavit, τύπος συνήθως συντομογραφοΰμενος D-S'F-C- 
τής συντομογραφίας αναγιγνωσκόμενης: d(e) s(uo ή -is) f(aciendum) c(uravit ή -eruut).

Στ. 4.— Haec area κ.λ.π., ΐδέ dv. έν έπιγρ. ύπ’ άρ. 1 στ. 7.
Απροσδόκητος προστίθεται εις την ανωτέρω γενομένην γενικήν παρατήρησιν 

εις έπιγραψάς 1-5 μαρτυρία τοΰ Κυριάκου τοΰ έξ Άγκώνος, καθ’ήν ή ανωτέρω 
ύπ’ αρ. 8 έπιγραφή δεν ανήκει εις την Θεσσαλονίκην, άλλ’ εις την Θάσον.

Δημοσιεύεται αΰτη έν CIL III Suppl. I σ. 131 έρανισθεΐσα έκ παλαιών χειρογρά
φων ερευνητών άντλησάντων έκ τοΰ Κυριάκου, όστις έπεσκέφθη την Θάσον κατά τα τέ
λη τοΰ 1444 ή τάς άρχάς τοΰ 1445 μ.Χ. (CIL έ'.ά. σ. 129 κέ.). Ό σοψός έκδοτης τοΰ 
CIL Th. Mommsen δεν κατεχώρισε την έπιγραφήν έν οίκείφ τόπφ μετά τών έλαχί- 
στων έκ Θάσου λατινικών έπιγραφών, διότι ΰπέθεσεν, ότι ή έπιγραφή ήτο ελληνική με- 
ταγραφεισα εις τήν λατινικήν υπό τών άντλησάντων έκ τοΰ Κυριακοΰ συγγραφέων τών 
χειρογράφων μνημονευομένων έν CIL ε.ά.

Εύρεθείσης ήδη τής πλακός έν Θεσσαλονίκη:
α) Βεβαιοΰται ή άκρίβεια τοΰ λατινικού κειμένου τής έπιγραφής, ως δημοσιεύεται 

αΰτη έν CIL πλήν τής τομής τών στίχων (έν CIL τέμνεται ή έπιγραφή εΐς 10 στίχους 
άντί τών 5 τής πλακός). Ή ΰπόθεσις τοΰ Th. Mommsen, ότι κα'ι ή έτέρα τών έν CIL 
έ'.ά. δημοσιευομένων Θασίων έπιγραφών ήτο ελληνική μεταγραφεισα κα'ι αΰτη έκ τοΰ 
έλληνικοΰ κειμένου τοΰ Κυριακοΰ εις τήν λατινικήν κλονίζεται μέν, άλλά παραμένει 
πιθανή, διότι τής έπιγραφής ταύτης παραδίδεται τό κείμενον ελληνιστί υπό ενός 
τών κωδίκων, τοΰ cod. Vat. 5250 f. 17 (CIL έ.ά.).

β) Βεβαιοΰται ετι περισσότερον ή γενομένη ώς άνωτέρω γενική παρατήρησις 
εΐς έπιγραφάς 1-5.

γ) Εύρύνεται ή υπόνοια, ότι τά εύρεθέντα εΐς μεγάλον άριθμόν έν τώ ΐσραηλιτικώ 
νεκροταφεία» ή και άλλαχοΰ έν Θεσσαλονίκη άρχαΐα μάρμαρα έχοντα έλληνικάς ή λατι
νικός έπιγραφάς, άνάγλυφα ή άρχιτεκτονικήν διακόσμησιν δεν άνήκουν πάντα εΐς τήν 
Θεσσαλονίκην. Είναι δυνατόν νά προέρχωνται καί έξ άλλων τόπων καί κυρίως έκ Φιλίπ
πων καί Θάσου, ώς προεΐδεν ό L. Robert εις παρατηρήσεις του έν R.E.Gr. LXI 
σ. 167 (πρβ. αύτ. σ. 139 § 12 Pierres errantes).

δ) Τίθεται ώς terminus post quern διά τήν μεταφοράν τής πλακός τής ύπ’ άρ. 
8 έπιγραφής τό έτος 1444 μ.Χ., είναι δε τοΰτο ένδειξις καί διά τά λοιπά άλλαχόθεν 
μεταφερθέντα εΐς Θεσσαλονίκην άρχαΐα.

9.
Πλάξ όμοια. Δεν περισυνελέγη καί ίσως κατεστράφη. Διαστάσεις τής πλακός δεν 

έσημειώθησαν. Ή έπιγραφή, ήτις έκάλυπτε μέρος μόνον τής έπιφανείας της, κατά 
τό άπόγραφον τοΰ κ. Καλλιπολίτου είχεν οΰτω:

FIRM ΙΑ L· F· PRIMA SIBI VIVAE 
Η ■ A · Η ■ Ν · S

Firmia L(ucii) f(ilia) Prima sibi vivae.
H(aec) a(rca) h(eredem) n(on) s(equitur).
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Στ. 1. — Firmia L(ucii) f(ilia), L(ucius) Firmius έν έπιγρ. έκ Φιλίππων, BCH 
47 (1923) σ. 58 καί αύτ. σ. 59, δπου καί άλλοι Firmii. ΙΙρβ. καί τα cognomina Firmi- 
nus, αν. έν έπιγρ. ΰπ’ άρ. 3 στ. 2 καί 6, Firmus κατωτ. ΰπ’ άρ. 14 στ. 1. — Prima 
ίδέ αν. έν έπιγρ. ΰπ’ άρ. 7 στ. 3·

Στ. 2. —H.A.H.N.S, συνήθης συντομογραψία, ής έχομεν τον πλήρη τύπον ανω
τέρω έν έπιγρ. ΰπ. άρ. 1 στ. 7 καί άρ. 8 στ. 4-5.

10.

Πλευρά μαρμάρινης σαρκοφάγου θραυσθεΐσα κατά τό μέσον είς δύο τεμάχια 
κατά την μεταφοράν της είς τον "Αγιον Δημήτριον τής Θεσσαλονίκης, δπου νΰν άπό- 
κειται. Σφζόμεναι διαστάσεις: μήκος 2,07-2,10 μ., πλ. 0,78 μ., πάχ. 0,12 μ. (είκ. 7)· 

Σώζει έπιγραφήν 6 στίχων άποκεκρουμένην μόνον κατά την δεξιάν πλευράν. 
Γραμμάτων ύψος: 1ου στ. 0,11 μ., 2ου στ. 0,08 μ., 3ου στ. 0,10 μ., 4ου στ. 0,085 μ., 
5ου στ. 0,075 μ. ’Εξέχει υπέρ τό ύψος τοΰ στίχου τό Τ τής λέξεως et έν στ. 3 καί 4.— 
Τάς λέξεις χωρίζουν άπ’ άλλήλων στιγμαί.

•CAP1 MIVS-PRJSCVSA
Η \ · S ' Ε

MCA PIN
IVCVNDAQVA

CLYCOETANIh
Ε·ΕΤΤ E R.T V L L

PARENTESF LDVLCISSETSI fl

Είκ. 7. ’Επιγραφή ΰπ άρ. 10.

M(arcus) Capiuius Priscus a[n(norum)]
(decern) h(ic) s(itus) e(st).

M(arcus) Capinius Glyco et Anin[ia]
Iucunda quae et Tertullja] 
parentes fil(io) dulciss(imo) et sib[i] 

f(aciendum) c(uraverunt).

Στ. 1. — Capinius, n. gentile άσΰνηθες μη άπαντών παρά Dessau ILS οΰτε έν 
άλλη έπιγραφή τής Θεσσαλονίκης ή των Φιλίππων. Είναι τό αυτό καί Capenius, ίδέ 
W. Schulze Zur Gesch. lat. Eigennamen σ. 145 έν λ.— Priscus, cognomen σύνη- 
θες, άπαντα καί κατωτ. άρ. 12, έκ Φιλίππων παρά ΔημιτςΑι άρ. 946 καί έκ Θεσσαλο
νίκης CIL III άρ. 7328.
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Στ. 3. — Glyco, cognomen έκ τής ελληνικής είλημμενον απαντών παρα Dessal 

ILS 5373 καί πολλάκις με τον γνήσιον ελληνικόν τύπον του Glycon — Γλυκών, περί ού 
Pape-Benseler εν λ. — Anin[ia], είναι τό μόνον n. gentile εκ τών γνωστών, το 
όποιον είναι δυνατόν να συμπληρωθή εν τή θέσει ταυ τη τοΰ ελλιπούς στίχου. Απαντα 
εν επιγραφή εκ Φιλίππων έν CIL III Suppl. II άρ. 14206 u.

Στ. 4. — Iucunda, άλλη εκ Φιλίππων έν BCH 47 (1923) σ. 73 άρ. 29.— Ter- 
tull[a], είναι δυνατόν νά συμπληρωθή καί Tertull[ina]. Tertullus έκ Φιλίππων έν 
BCH 57 (1933) σ. 370 κέ. άρ. 28 καί αύτ. 58 (1934) σ. 478 άρ. 21. Tertullius έκ 
Φιλίππων έν CIL III άρ. 633, III, 10 [= Δημιτςα άρ. 936]. Δύο cognomina καί 
άνωτ. έν έπιγρ. ύπ’ άρ. 3 στ. 6, άρ. 4 στ. 1-2 καί πιθανώς έν έπιγρ. υπ αρ. 5 στ. 5, 
ένθα συνδέονται ωσαύτως διά τού qui et, ώς συνδέονται συνήθως διά τού « ο καί » έν 
έλληνικαΐς έπιγραφαϊς τής Μακεδονίας δεύτερα ονόματα, Στρ. Πελεκιδη Από την 
πολιτεία καί την κοινωνία τής άρχ. Θεσσαλονίκης σ. 60.

11.

Μαρμάρινη στήλη έπιτύμβιος (cippus) άποκεκρουμένη άνω. Δεν περισυνελέγη 
καί ίσως κατεστράφη. Δεν έσημειώθησαν διαστάσεις. Έσωζε τούς εξ τελευταίους στί
χους έπιγραφής καί ίχνη τοΰ προηγουμένου στίχου μη άναγνωσθέντα τότε. Τά έν στ. 
4 γράμματα Η κα'Έ τής λέξεως Chressimns άπετέλουν τό έν (είκ. 11)νπ’άρ. 17 σύμ
πλεγμα. Κατά τό άπόγραφον τής πρώτης καταγραφής τών ευρημάτων ή έπιγραφή 
εΐχεν οΰτω:

TESTAMENTO FIERI 
IVSSIT (vacat)
LAELIA Ι_· L· SECVNDA 
L-LAELIVS L - L· CIRESSIMVS 

5 LAELIA L· L- MARONIS 
LAELIA L· L· MVSICE

[L(ucius) Laelius ?
------------------ ------------------------------ --------------- ]

testamento fieri
iussit.
Laelia L(ucii) l(iberta) Secunda 
L(ucius) Laelius L(ncii) l(ibertus) Chressimus 
Laelia L(ucii) l(iberta) Maronis 
Laelia L(ucii) l(iberta) Musice.

Στ. 1-2. Testamento fieri iussit, συνήθης είς έπιτυμβίους καί τιμητικάς 
έπιγραφάς τύπος βραχυγραφούμενος Τ. F. I. Άπαντα είς τιμητικήν έπιγραφήν έκ 
Φίλιππων εν BCH 57(1933) σ. 331 κε. αρ. 7 III. Απλώς ex testamento είς δύο έπι
τυμβίους έπιγραφάς έκ Θεσσαλονίκης, CIL III άρ. 7328“ καί 1420341. Ex testamento 
fieri iussit sibi είς δύο έπιγραφάς Θεσσαλονικέων έν Ρώμη, CIL VI άρ.2646 [=Δημι- 
τςα άρ. 600] καί αύτ. άρ. 2679 [= Δημιτςα άρ. 601], Έκ Φιλίππων παρά Δημιτςα. 
άρ. 959, BCH 57 (1933) σ. 354 άρ. 19 καί 20, αύτ. 61 (1937) σ. 413 άρ. 6 κ.ά.

Είς τούς έλλείποντας προηγούμενους στίχους τής έπιγραφής θά άνεγράφοντο 
βεβαίως τά ονόματα τοΰ νεκρού, έκ τών οποίων δυνάμεθα νά συμπληρώσωμεν άσφα-
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λώς τό praenonieu καί τό ιι. gentile, διότι ό νεκρός θά ήτο μέλος τής οικογένειας των 
κατωτέρω αναγραφόμενων (σύζυγος ίσως τής πρώτης κα'ι πατήρ τών επομένων) 
ή ό πρώην πάτρων αύτών, τοΰ όποιου όλοι είναι απελεύθεροι, πρβ. αν. εν έπιγρ. ύπ’ άρ. 
6 στ. 1. Και εις τάς δύο περιπτώσεις ό νεκρός θά έλέγετο L(ucius) Laelius, ώς και 
άλλος έν έπιγραφή τών Φιλίππων (ίδέ κατωτ. στ. 3-6).

Στ. 3-6. — Laelius-a, n. gentile. L. Laelius Felix άπαντά έν τή μεγάλη έκ 
Φιλίππων έπιγραφή, ένθα αναγράφονται eultores Silvani, CIL III Suppl. I άρ. 633
II 2, 6 [=Διιμιτςα άρ. 735],— Secunda, σύνηθες cognomen καί έκ Φιλίππων, CIL
III Suppl. II 1420614 καί άρ. 1420627, BCH 58 (1934) σ. 474 κέ. άρ. 10 καί 33. ΓΙρβ. 
Prima άνωτ. έν έπιγρ. ύπ’ άρ. 7 στ. 3. — Chressimus, cognomen έκ τής ελληνικής 
είλημμένον. C. Furius Chresiuius έν Plin. Η. Ν. XVIII, 6,41. Cresimus έν CIL V άρ. 
4422. Έκ Φιλίππων Chresimus έν CIL III Suppl. I άρ. 633, II, 11 [—Δημιτςα άρ. 
735]. Τό ελληνικόν Χρήσιμος γνωστόν έξ έπιγραφών, Pape - Benseler έν λ.— 
Maronis, cognomen άσχετον με τα λατινικά Maro, Marouianus παρά Dessau ILS In
dices καί τά γνωστά έξ Άμφιπόλεως Marronius-a, CIL III Suppl. I άρ. 654 [ = Δημιτςα 
άρ. 877] καί έκ Φιλίππων Marronius-a έν BCH 47 (1923) σ.89 καί αύτ.57 (1933) σ. 362. 
Τό ήμέτερον Maronis φαίνεται άνάλογον προς τά ελληνικά άνδρικά παρωνύμια Πιέρις, 
Στρυμόνις κ.λ,π. ΙΙελεκιδη έ.ά. σ. 60 καί 66, BCH 37 (1913) σ. 94 καί είναι τό θηλυ
κόν τοΰ έθνικοϋ Μαρωνείτης έκ τής θρακικής πόλεως Μαρωνείας, βλ. Στεφ. Βυζ. έν 
λ. Μαρώνεια: «τό έθνικόν Μαρωνείτης καί θηλυκώς διά τοΰ ΐ, καί Μαρωνίς άπό τής 
Μάρωνος γενικής». Διά την λατινικήν κατάληξιν καί κλίσιν τοΰ ονόματος βλ. όμοια 
παραδείγματα παρά Dessau ΙΙΙιι σ. 851.— Musice, cognomen έκ τής ελληνικής είλημ
μένον. L. Licinius Soter qui et Musicus έν έπιγραφή έκ Φιλίππων, BCH 55 (1931) 
σ. 201. ’Ανάλογα τά ελληνικά άνδρικά Φιλόσοφος, Παλαιστής κ.λ.π., Πελεκιδη έ.ά. 
σ. 60 κ.ά. Διά τήν λατινικήν κατάληξιν καί κλίσιν παραδείγματα βλ. Dessau .ΙΙΙιι σ. 853 
(Calliste, Hermione κ.λ.π.).

12.

Λατινικαί έπιγραφαί έκ Θεσσαλονίκης

Πλευρά μαρμάρινης σαρκοφάγου. Δεν περισυνελέγη καί ίσως κατεστράφη. Έση- 
μειώθησαν σωζόμεναι διαστάσεις τής πλακός: μήκος 2,23 μ., ΰψ. 0,76 μ., πάχ. 0,14 μ.

Ή έπιγραφή έχουσα μεγάλα έπιμελώς κεχαραγμένα γράμματα, άποκεκρουμένη 
ολίγον μόνον δεξιά, ήτο κατά τό άπόγραφον ή έξης:

LEPIDIA VICTORIA A 

LX H-S-E 
NORBANVS PRISCVS 

MATRI

Lepidia Victoria a[n(norum)] 
(sexaginta) h(ic) s(ita) e(st). 

Norbanus Priscus 
matri.

Τά δύο οικογενειακά ονόματα τής έπιγραφής αΰτής Lepidia καί Norbanus, 
γνωστά άλλοθεν, δεν εΰρον έν έπιγραφαΐς τής Θεσσαλονίκης ή τών Φιλίππων. Τά cog
nomina έκ τών συνήθων. Priscus καί άνωτ. έν έπιγρ. ύπ’ άρ. 10 στ. 1.
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13.
Πλευρά μαρμάρινης σαρκοφάγου. Δεν περισυνελέγη και ϊσως κατεστράφη. 

Έσημειώθησαν διαστάσεις: μήκος 2,45 μ., πλ. 0,87 μ., πάχ. 0,11 μ.
'Η επιγραφή ήτο άποκεκρουμένη δεξιά καί κάτω, δπου τά γράμματα τοΰ στ. 4 

έσωζοντο μόνον κατά τό ήμισυ τοΰ ύψους των. Έκ τοΰ ληφθέντος άπογράφου είναι 
δυνατόν νά συμπληρωθή ή επιγραφή οΰτω:

Decimia Persi[ce] 
sibi v(ivae) f(aciendum) c(uravit).
In earn arcam alium s[i] 
quis posuerit dabit fisco[--------

Στ. 1.— Decimia, n. gentile άπαντών έν πολλαΐς έπιγραφαίς των Φιλίππων, ώς 
έν CIL III άρ. 633 II 2, 17 [—Δημιτςα. σ. 737 (C. Decimius Germanus)], BCH 57 
(1933) σ. 348 κέ. άρ. 14-18 καί stemma έν σ. 352.— Persi[ce] είναι ή μόνη πιθανή 
συμπλήρωσις κατά τό ανδρικόν cognomen Persicus, τό όποιον άπαντα πολλάκις έν 
έπιγραφαίς, Dessau ILS Ind. έν λ. Ή κατάληξις κατά τό Mnsice, άνωτ. έν έπιγρ. 
ύπ’άρ. 11 και κα'ι τά όμοια εις δοτικήν άνωτ. έν έπιγρ. ύπ’ άρ. 6 και κατωτ. έν έπιγρ. 
ύπ’ άρ. 16.

Στ. 2-3.— In earn arcam κ.λ.π. Πρβ. άνωτ. έπιγρ. ύπ’ άρ. 1 στ. 1-7.

14.
Πλάξ όμοια, πιθανώς πανταχόθεν άποκεκρουμένη. Δεν περισυνελέγη και ’ίσως 

κατεστράφη. 'Υπό τοΰ κ. Καλλιπολίτου έσημειώθησαν διαστάσεις τής πλακός: 
1,90 μ. χ0,58 μ. Χθ,16 μ., έλήφθη δε άπόγραφον, έξ ου συμπληροΰται άσφαλώς τό σφζό- 
μενον μέρος τοΰ στ. 1, όστις ήτο άποκεκρουμένος κατά τό ήμισυ και πλέον τοΰ ύψους 
τών γραμμάτων (εικ.ΙΙ άρ. 24), άναγιγνώσκονται σαφώς τά σωζόμενα γράμματα τών 
στ. 2 κα'ι 3, άναγνωρίζονται δέ ούχ'ι μετά τής αυτής άσφαλείας γράμματά τινα τοΰ στ. 
4, έξ ών τά 4 τελευταία μάλλον άσφαλώς. Ελλείπει άκόμη τουλάχιστον έν άρχή εις 
στίχος ολόκληρος, όστις θά εϊχεν είς δοτικήν πτώσιν τό praenonien κα'ι n. gentile τοΰ 
έτέρου τών δύο νεκρών. Τά σύμβολα τών άριθμών 65 και 32 έχαράχθησαν έν συντο- 
μογραφία ώς είκονίζονται κατωτέρω (six. 12). Οΰτω συμπληροΰντες μεταγράφομεν:

[ fi]l(io), Vol(tinia tribu), [Fjirmo, d§c(urioni) (c(o)hor(tis)]
[ IV? v]ig(ilum), an(norum) (sexaginta quinque) et Cassiae T(iti) fil(iae)
[ Resti?]tutae eius an(norum) (triginta duorum). Se[ — —]
[ — — — — — — de] s[uis f(aciendum) cu(ravit ή — raverunt)

Στ. l.-[ fi]l(io), έν άρχή τοΰ στίχου έλλείπει τό άρχικόν γράμμα τοΰ praeno- 
minis τοΰ πατρός τοΰ Φίρμου. —Vol(tinia), βλ. άνωτ. έπιγρ. ύπ’ άρ. 2. — Firmus,
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cognomen σύνηθες άπαντών καί. έν έπιγραφαΐς έκ Φιλίππων π.χ. CIL III Snppl. I άρ. 
633 II στ. 4, 9, 20 κ.ά., BCH 57 (1933) σ. 321 άρ. 4 χ.ά. — DEC[, άνεγνώσθη μέ 
πιθανότητα έν τελεί τοΰ στ. 1, ώστε έν συνδυασμό) προς τό έν άρχή τοΰ στ. 2 σαφώς 
σωζόμενον ]IG, δυνάμενον νά άνήκη είς συνήθη συντομογραφίαν τής λέξεως vig(ilum), 
συνεπληρώσαμεν ώς ανωτέρω λαβόντες ύπ’ όψιν επιγραφήν στήλης έκ Φιλίππων, ήν 
veterani τής IV cohor. vigil(nm) ίδρυσαν προς τιμήν αξιωματικού των, BCH 56 (1932) 
σ. 214 κέ. C(enturio) cohor(tis) IV vigil(um) έν έπιγραφή έκ Φιλίππων, BCH 56 (1932) 
σ. 214. Γενικώς ίδέ J. Marouardt - J. Brissaud De l’organisatiou militaire chez 
les Romains σ. 210 κέ. Daremberg-Saglio έν λ. Vigiles (R. Cagnat).

Στ. 2. — Cassia, nomen gentile συχνάκις άπαντών καί έν έπιγραφαΐς έκ τής 
περιοχής τών Φιλίππων, BCH 56 (1932) σ. 225 ΰποσημ. 2, Annuario έ.ά. σ. 219. 
Cassia Restituta έν έπιγραφή έκ Καβάλας, BCH 55 (1931) σ. 201-202.

Στ. 3. — Resti?]tutae συνεπλήρωσα ούχί μετά βεβαιότητος, διότι τό ακολου
θούν eius απαιτεί λέξιν συγγένειας σημαντικήν. Άφ’ετέρου δεν δύναμαι νά συμπλη
ρώσω άλλως τον στίχον, έκτος έάν δεχθώ λάθος τού άντιγραφέως ή τού χαράκτου 
γράψαντος TVTAE άντί TVT - EL-AE. Την έπιγραφήν δεν είδον προ τής έξαφανί- 
σεώς της καί δεν είναι άδΰνατον τό ληφθέν προχείρως άπόγραφον νά είναι άνακριβές 
είς τό σημεΐον τούτο. Re]stitutu[s καί αύθις R]estitut[us ή-a ώς cognomen έν έπιγραφή 
έκ Φιλίππων έν BCH έ'.ά. σ. 228 κ.ά.

15.
Έπί μαρμάρινης πλακός άπολεσθείσης ωσαύτως, διαστάσεων 1,70 μ. X 0,75 μ. X 

0,12 μ. άνεγνώσθη μέρος έπιγραφής, ού έλήφθη άπόγραφον έχον οΰτω:

• ASCLAE · TVLL
• VIRO · ΕΤ · SIBI

— — ] Asclae Tull[io — —
— — ] viro et sibi [v(ivae) f(aciendum) c(nravit)

Στ. 1.— Asclae, όνομα έκ τής ελληνικής είλημμένον, ού ή ονομαστική Asclas 
άπαντά έν έπιγρ. Dessau ILS άρ. 1911, ή δε γενική Asclae αύτ. άρ. 3610. Ενταύθα, 
ώς φαίνεται έκ τών έν στ. 2 δοτικών, τό όνομα κεΐται κατά δοτικήν πτώσιν, ήτις είναι 
όμοια τή γενική, έπέχει δε θέσιν praenominis. Είς τήν ελληνικήν άπαντά ό πληρέστερος 
τύπος τού ονόματος Άσκληπάς, CIGr άρ. 200 κ.ά., άλλά καί Άσκλέας-Άσκλάς, Ern. 
Sittig De graecorum nominibus theophoris, σ. 74 (πρβ. σ. 124), πλείονα παρά Ahrens 

Kleine Schriften σ. 415.— Tull[, κατά τήν μάλλον πιθανήν συμπλήρωσιν Tullius 
είναι τό n. gentile τοΰ νεκρού, περί ού άνωτ. έν έπιγρ. ύπ’ άριθ. 8 στ. 1.

Στ. 2.—viro et sibi, έντεύθεν έξάγεται, ότι τό μνημεΐον έποίησεν ή σύζυγος τού 
νεκρού, ζώσα βεβαίως, δθεν συνεπληρώσαμεν διά μιάς τών συνήθων τυπικών έκφρά- 
σεων, ήτις έ'πρεπε ν’ άκολουθή πλήρης ή βραχυγραφημένη. Έλλείπουσιν είσέτι άν μή 
τι άλλο, τά nomina τής γυναικός.
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16.

Πλευρά μαρμάρινης σαρκοφάγου άποκεκρουμένη κατά τάς τρεις π?ιευράς πλήν 
τής άνω. Μετεφέρθη καί άπόκειται νΰν έν τφ περιβόλω τοΰ Αγίου Δημητρίου τής 
Θεσσαλονίκης. Σφζόμεναι διαστάσεις: μήκ. 2,10 μ., πλ. 0,81 μ., πάχ. 0,17 μ. (είκ. 8).

Σώζει τό μεγαλΰτερον μέρος τριών στίχων επιγραφής καί ίχνη τοΰ 4υυ στίχου. 
Γράμματα μεγάλα καί έπιμελώςκεχαραγμένα. Γραμμάτων ύψος: 1ου στ. 0,23 μ., 2ου στ. 
0,18 μ., 3ου στ. 0,14 μ. Συμπλέγματα γραμμάτων: έν στ. 3 τό τής είκ. 11 ύπ άρ. 15 = 
et [ως καί έν BCH 61 (1937) σ. 416 άρ. 10], έν στ. 4 τό τής είκ. 11 ύπ’ άρ. 16, ένθα 
δηλοϋται τό σφζόμενον άνω μέρος.

Είκ. 8. ’Επιγραφή ύπ’ άρ. 16.

M(arcus) Aur(elius) Bitys v[e]

[te]r(anus) ex c(o)hor(te) decifma]

[pr]aetoria<e> sibi et Ael[iae]

[Ph?]ilice coiugi suae v(ivus)f(aciendum) [c(uravit)].

Στ. 1. — Έν αρχή τό σφζόμενον ίχνος γράμματος δύναται ν’ άνήκη εις Α=A(ulus) 
ή — τό πιθανώτερον ένταΰθα—εις M = M(arcus).— Aur(elius), βλ. άν. έπιγρ. ύπ’άρ. 1 
στ. 1. —Bitys, όνομα θρακικόν έκ τής ελληνικής είλημμένον εις την λατινικήν, βλ 
Καλλιπολιτου - Λαζαριλου έ.ά. σ. 20-21 καί είκ. 12. Άναλόγως προς τάς έλληνικάς 
παραλλαγάς του έμφανίζεται καί εις την λατινικήν ως Bithus-i, Δημιτςα σ. 799, BCH 
47 (1923) σ. 61, 65 καί 67, Bito, Dessau ILS άρ. 2555, Bitus, αύτ. άρ. 2094. Είς τάς 
δύο τελευταίας μάλιστα έπιγραφάς καί αύτ. άρ. 1800 παρουσιάζονται πραιτωριανοΐ 
έν Ρώμη έχοντες τά αυτά nomiua καταγόμενοι έκ Φιλιππουπόλεως. Άπόδοσιν τοΰ ελλη
νικού θ δΓ απλού t (άνευ τοΰ h) είς την λατινικήν έχομεν είς πολλά παραδείγματα, ώς
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Agato,teatrum κ.λ.π.παρά Dessau ΙΠιι σ.818-9.—v[e|tejr(anus) ex c(o)hor(te) 
deci[ma j pr]aetoria<e). Ή συμπλήρωσις κρίνεται ασφαλής, τό δέ e έν τελεί τής 
λέξεως praetoria όβελιστέον, δυνάμενον ν’ άποδοθή είς σύγχυσιν τής εμπρόθετου μετά 
τής πτωτικής συντάξεως: vet(eranus) c(o)hor(tis) decimae praetoriae. Πρβ. vetranus 
ex legionis secunda Pa[r]thiea, BCH 61 (1937) σ. 418. Οί Φίλιπποι έδέχθησαν 
βετεράνους πραιτωριανούς ως άποίκους, Collart Philippes σ. 232 κέ. Γενικώς παρά 
Marquardt-Brissaud De l’organisation niilitaire chez les Romains σ. 199 κέ. 
Daremberg-Saglio έν λ. praetoriae cohortes (R. Cagnat). Δεν ήδυνήθην νά συμβου- 
λευθώ εγκαίρως τάς μελετάς τών Μ. Durry Les cohortes pretoriennes, Paris 1938 και 
A. PasSERINI Le coorti pretorie, Roma 1939, ένθα καί πλήρης βιβλιογραφία.

Στ. 3.— Ael [iae], ως nomen gentile άπαντά καί κατωτ. έν έπιγρ. ύπ’άρ. 16 στ. 

3 καί πιθανώς άνωτ. έν έπιγρ. ύπ’άρ. 1 στ. 2. Τό αύτό n. gentile φέρουν Θεσσαλονικεΐς 
έν CIL III άρ. 3528 [ = Δημιτςα άρ. 606], αύτ. Ill Suppl. I άρ. 10500, έκ Φιλίππων 
δέ άπαντά έν CIL III Suppl. II άρ. 1420614 [=Δημιτςα άρ. 986]. Ώς praenomen ΐδέ 
άνωτ. έν έπιγρ. ύπ’άρ. 8 στ. 1.

Στ. 4.— [Ph?]ilice, είναι ή πιθανότερα συμπλήρωσις τοΰ cognominis καίτοι 
δεν εΰρον άλλαχοΰ εί μή τό άρσενικόν Φιλικός ελληνιστί, Pape-Benseler έν λ.— 
coiugi, n omissum παρά Dessau ILS ΙΙΙιι σ. 827 καί Γ. Π. Οικονομου Έπιγραφαί 
τής Μακεδονίας άρ. 52 σ. 32.

17.
Τμήμα πλευράς μαρμάρινης σαρκοφάγου είς δυο τεμάχια συνανήκοντα. Μετεφέρθη 

καί άπόκειται νΰν έν τώ περιβόλω τοΰ 'Αγίου Γεωργίου τής Θεσσαλονίκης. Σφζό- 
μενον μήκος τών δύο τεμαχίων 1,03 μ., σωζ. ύψ. 0,36 μ., πάχ. 0,14 μ. (είκ. 9).

Ή έπιγραφή άποκεκρουμένη κατά τάς τρεις πλευράς πλήν τής άνω, όπου άπεξέ- 
σθησαν μόνον τά κοσμοΰντα την σαρκοφάγον κυμάτια, σφζει μέρος τριών στίχων καί 
ίχνη γραμμάτων τοΰ 4ου στίχου. Γραμμάτων ύψος 0,04 μ.

Χαρακτηριστικά τά σχήματα τών γραμμάτων: S, G, A, Τ, F.— C άντί G έν λ. sar- 
cofago.

Ή έπιγραφή αυτή έχει δημοσιευθή έν CIL III Suppl. II άρ. 1420340 κατ άπό- 
γραφον τοΰ μακαρίτου Πέτρου Παπαγεωργίου, τό όποιον συνεπλήρωσεν ό έκδοτης τοΰ 
Corpus Th. Mommsen ώς κατωτέρω:

ΕΙκ. 9. ’Επιγραφή ύπ’ άρ· 17.

? libr ] ARIVS LEG II HER · LIDE · SVCCVRA · MVCIAN [i 
] QVINQVE VINEIA SECVNDINA MATERl[nfeliciss- 

Si quis h]VNC SARCOFAGO APERIRE VOLVERIT IN [feret
10
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Καί προσθέτει:
«Legio videtur esse II Herculia; In LIDE quid lateat nescio, quamquam possis 

cogitare de fidelis vocabulo. Sequitur succura, id est sub cura (cf. n. 7631).».
Ημείς αντί τοϋ LIDE άνεγνώσαμεν επί τοϋ λίθου LLDE, δπερ αποκλείει την εικα

σίαν τοΰ σοφοΰ εκδότου τοϋ Corpus, αλλά παραμένει δυσερμήνευτον. Τα σωζόμενα 
ϊχνη γραμμάτων τοΰ τελευταίου στίχου καθιστώσι δυνατήν την συμπλήρωσιν:

in [feret
fisco?] (denarios) viginti [ — — — —

— Mucianus, cognomen γνωστόν εκ τοΰ n. Mucius. Άπαντά έν έπιγραφή τοΰ 
Μουσείου Κωνσταντινουπόλεως, ήτις φέρεται ώς προερχομένη έκ Θεσσαλονίκης (CIL 
III Suppl. I άρ. 7326). Έν έπιγραφαΐς έκ Φιλίππων άπαντώσιν άμφότερα τα nomina, 
BCH 57 (1933) σ. 354 άρ. 19 καί 20 (stemnia έν σ. 356), αύτ. 58 (1934) σ. 463 κέ. 
άρ. 3, αΰτ. 61 (1937) σ. 416 άρ. 10.

— Vineia, ώς uouien gentile δεν εΰρον άλλαχοΰ. — To cognomen Secundina 
σύνηθες.

— Si quis κ.λ .π. Πρβ. άνωτ. έν έπιγρ. ΰπ’ άρ. 1 στ. 3-7.

18.
Έπί μαρμάρινης πλακός άπολεσθείσης μήκους 1,90 μ., ΰψ. 0,69 μ., πάχ. 0,12 μ. 

έσφζοντο λείψανα λατινικής έπιτυμβίου έπιγραφής άποξεσθείσης διά δευτέραν χρήσιν 
τοΰ λίθου, δι’ ήν έχαράχθη ελληνική έπιτΰμβιος έπιγραφή δημοσιευθεΐσα υπό τοΰ 
συναδέλφου κ. Βας. Καλλιπολιτου Άρχαΐαι έπιγραφαί Θεσσαλονίκης σ. 116 κέ. 
άρ. 10 μετά παρατηρήσεων καί περί τής λατινικής έπιγραφής καί μετά σχεδίου έν 
είκ. 10. Έκ τής λατινικής έπιγραφής έσφζοντο κατά πληρεστέραν άνάγνωσιν τά εξής:

— — Vjalerio [ — — ] A [ -— — — ] ro [ — — ] Anton[i?

n ?] o et [ — — — ] IN AT [ — — ]. M(arcus) Valerius Valfens? 
Ulpia?]nus parentibus d(e) s(uis) f(ecit).

Ακολουθούν 3 στίχοι τής μετγν. ελληνικής έπιγραφής καί είτα:

In] f(ronte) p(edes) (decern). In ag(ro) p(edes) (decern).

Έπεται ό τελευταίος στίχος τής ελληνικής έπιγραφής.
Είναι φανερόν, ότι ή λατινική έπιγραφή άρχικώς έφερε μόνον τά ονόματα ζεΰγους 

νεκρών, ών κατεσκεΰασε τον τάφον ό υιός των εξ ιδίων. Έκ τών ονομάτων τών γονέων 
διεσώθη άσφαλώς μόνον τοΰ πατρός τό n. gentile V]alerius, περί οΰ ίδέ άν. έν έπιγρ. 
ύπ’ άρ. 4, στ. 1, ένθα C. Valerius Valens Ulpianus, όθεν συνεπληρώσαμεν μετά τίνος 
πιθανότητος τό όνομα τοΰ υίοΰ Μ. Valerius Valjens? Ulpia?]nus.— In] f(ronte) 
p(edes) X — In ag(ro) p(edes) X, συνήθης τύπος, δι’ ού δηλοΰνται αί διαστάσεις 
τοΰ γηπέδου τοΰ τάφου.
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19.
Πλάξ μαρμάρινη, ήτις άπετέλει προφανώς την κάτω πλευράν (βάσιν) μαρμάρι

νης σαρκοφάγου. Δεν περισυνελέγη και ίσως κατεστράφη. Έπί τής μιας των στενών 
μακρών πλευρών, ή όποια θά άνήκεν εις την προσθίαν ένεπίγραψον πλευράν τής σαρ- 
κόφαγου, έσώζετο ό τελευταίος στίχος τής έπιγραφής και τοΰ προηγουμένου στίχου 
ελάχιστα λείψανα μη άναγνωσθέντα. Σημειωθεΐσαι διαστάσεις: μήκος 2,20 μ., ΰψ. 0,18 
μ., πλ. 0,70 μ. Άνεγνώσθη:

dulciss(imis) et pientissimis

20.

Έπί όμοιας πλακός διαστάσεων: μήκος 2,30 μ., ΰψ. 0,16 μ., πλ. 0,75 μ. άνε
γνώσθη ωσαύτως έπί στενής πλευράς: — — — ] Optat[us ή-a, cognomen πιθανώς 
καί άλλοθεν γνωστόν καί έκ Φιλίππων Δημιτςα άρ. 998, BCH 57 (1933) σ. 316 άρ. 2.

Όμοίως έπί στενής πλευράς πλακός, ή όποια θά άπετέλει έπίσης βάσιν σαρκοφά
γου, άνεγνώσθησαν τά ίχνη γραμμάτων τελευταίου στίχου έπιγραφής έν CIL III 
1420344, όπου άναγνωστέον έν τελεί ]dabit fisc[o] (denarios) [?] καί έν BCH 47 (1923) 
σ. 75 άρ. 33. ΙΙρβ. καί τό θραύσμα κατωτ. άρ. 24 (είκ. 10).

21.
Έπί πλακός φεροΰσης ελληνικήν έπιγραφήν έσώζοντο έκ προηγούμενης χρήσεως 

τοΰ λίθου λείψανα λατινικής έπιγραφής, τά έξής:

— — ] an(norum) XXI m(ensium) [ — —
--------- ] XXVI [----------

Ίδέ έν Καλλιπολιτου-Λαζαριδου έ.ά. σ. 19, άρ. 11 καί είκ. 11.

22.
Κατά τό εΰρετήριον τής πρώτης γενικής καταγραφής τών ευρημάτων έν άρ. 

956: Πλάξ μετ’ άναγλΰφων παραστάσεων καί λατινικών γραμμάτων. Διαστάσεις:

0,95 μ. X 0,74 μ. X 0,15 μ.

SIBI V ήτοι:

et] sibi v(ivo ή-ae) [f(aciendum) c(uravit).
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Είκ. 11. Συμπλέγματα γραμμάτων, σύμβολα των λέξεων denarius (άρ. 21) καί sestertii (άρ. 22) 

καί στίχος ελλιπής τής επιγραφής ύπ’ άρ. 14.

m

lx/
2

-Β-
Είκ. 12. Σύμβολον των αριθμών 32 καί 65 καί τής λέξεως 

beneficiarius.
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23.
Πλακός άπολεσθείσης ωσαύτως έσημειώθησαν διαστάσεις: 1,86μ.χ0,57 μ.χ0,ΐ4 

μ. και άντεγράφη μέρος τής επιγραφής της:

ASSIA-T-F-PROCVLA ήτοι:

— — C]assia T(iti) f(ilia) Procula [ — —

C]assia T. f., ίδέ άν. έν έπιγρ. ΰπ’ άρ. 14 στ. 2.— Proculus-a, έκ Φιλίππων έν 
BCH 56 (1932) σ. 226, αύτ. 57 (1933) σ. 372, αύτ. 61 (1937) σ. 413 άρ. 6.

24.

Τέλος επί μαρμάρινου τεμαχίου διαστάσεων: 1,37 μ. X 0,74 μ. χ 0,15 μ., το όποιον 
μετεφέρθη καί άπόκειται νΰν έν τφ περιβόλω τοΰ 'Αγίου Δημητρίου, έπί τής στενής του 
πλευράς, ώς άνωτ. έν άρ. 19 καί 20, διεσώθησαν γράμματά τινα, έξ ών τό Ρ καί Η 
έν συμπλέγματι ώς τό τής είκ. 11 ύπ’ άρ. 18, τό δε σΰμβολον τής λέξεως denarius ώς 
τό αύτόθι ύπ’ άρ. 21 (είκ. 10).

Έχομεν καί έδώ τό τέλος έπιγραφής, ήτις έκάλυπτε την ΰπερκειμένην ορατήν 
πλευράν καί έληγε διά τοΰ γνωστού τυπικού στοιχείου τών έπιτυμβίων έπιγραφών, 
ώς άνωτ. έν έπιγρ. ύπ’ άρ. 1 στ. 3 κέ., ήτοι:

K'TWFBtT ]
Είκ. 10. Θραύσμα επιγραφής ύπ’ άρ. 24.

Si quis — — — , inferet fisco — — — et praeterea ]

R(ei) Pub(licae) Ph(ilippensium) (deuarium) (unum).

Πρβ. άνωτ. γενικήν παρατήρησιν είς έπιγραφάς 1-5.
Τό τελευταϊον τούτο τεμάχιον, ώς καί ή έπιγρ. ΰπ’ άρ. 10 έπανευρέθησαν τω 1947 

κατά τάς τελευταίας ημέρας τής παραμονής μου έν Θεσσαλονίκη. Τούτο τρέφει την 
ελπίδα, δτι καί μετά τάς άναζητήσεις μου είναι δυνατόν νά έπανευρεθούν τινες τών 
άπολεσθεισών έπιγραφών.

Έν συνεχεία συνάπτω πίνακας ονομάτων, άξιωμάτων καί τυπικών έκφράσεων.

ΦΩΤΙΟΣ Μ. ΠΕΤΣΑΣ
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INDEX NOM1NUM

1) Aelfia Ph?]ilice έν έπιγρ. ύπ’ αρ. 16, στ. 3-4

2) Aelia ίδέ κατ. η. Tullia

3) Anin[ia] Iucunda quae et Tertull[a] » 10, στ. 3-5

4) Annia Prima » 7, στ. 3

5) Annius Cerdola » 7, στ. 1
6) [Μ ?] Aur(elius) Athenodorus » 1, στ. 1
7) Μ. Aur(elius) Bitys » 16, στ. 1
8) Μ. Caetronius M. f. Vol. Silianus » 5, στ. 1-2
9) Μ. Capinius Glyco » 10, στ. 3

10) Μ. Capinius Priscus 10, στ. 1

11) Cjassia T. f. Procula 23, στ. 1
12) Cassia T. f. [Resti ?] tuta » 14, στ. 2-3
13) Decimia Persi[ce?] 13, στ. 1
14) Dioscurides Dioscuridu » 8, στ. 2-3
15) Firmia L. f. Prima y> 9, στ. 1
16) Graecinia Veueria » 3, στ. 5
17) C. Graecinius C. f. Vol. Firminus 7> 3, στ. 1
18) C. Graecinius Romulus Venustus » 3, στ. 6
19) Laelia L. 1. Maronis » 11, στ. 5
20) Laelia L. 1. Musice » 11, στ. 6
21) Laelia L. 1. Secunda » 11, στ. 3
22) L. Laelia L. 1. Chressimus 11, στ. 4
23) Lepidia Victoria » 12, στ. 1
24) Licinia Hediste 6, στ. 9
25) Licinia Semne » 6, στ. 4
26) L. Licinius L. 1. Euhemer(us) » 6, στ. 1-2
27) L. Licinius Saturninus » 6, στ. 5-6
28) Norbanus Priscus » 12, στ. 3
29) Publicius Stacchys » 5, στ. 5
30) Publicius Valens qu[i et? » 5, στ. 5
31) Aelia Tullia Quinta » 8, στ. 1
32) Asclas Tull [ms ? » 15, στ. 1
33) Ρ. Turpilius P. f. Volt. Valens » 2, στ. 2
34) Pup. Turpilius Valens » 2, στ. 4
35) ? Vjalerius [? » 18, στ. 1
36) C. Valerius Valens Ulpianus » 4, στ. 1-2
37) Μ. Valerius Valfens? ?]nus » 18, στ. 2-3
38) Veturia Philumene » 6, στ. 7-8
39) Vineia Secundina » 12, στ. 2
40) ? Firmus » 14, στ. 1
41) ? Optatfus ή - a?] > 20

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:52:17 EEST - 18.237.180.167



AE 1950 1951 Λατινικαι έπιγραφαί έκ Θεσσαλονίκης 79

1)
2)
3)
4)

5)

6) 

Ό 
8) 
9)

10)

11)
12)
13)

14)

15)

16)

1)

2)
3)
4)

5)
6)

INDEX HONORUM

Aed(ilis)

B(eneficiarius)

Dec(urio)

Dec(urio) [IV? c(o)hor(tis) v]ig(ilnm) 

(Duum)vir i(ure) d(icundo) Phil(ippis) 

Flam(en) divi Vfespasiani]

Libr?]arius leg(ionis) II Her(culiae) 

Muner(arius) P[hil(ippis)]

Orn(amentis) dec(urionatus) hon(oratus) 

Praefectus Fabrum

έν έπιγρ. άρ. 2
» » 4

» » 3

» » 14

» » 2,4 και 5

» » 4

» » 17
» » 5

» » 5

» » 2 καί 3

» » a co(n)s(ule delatus) »

Praef(ectus) frumenti mancipalis provinc(iae) Africae »

Q(uaestor) ή Quaest(or) Col(oniae) Philipp(ensium) »

(Sex)vir aug(ustalis) »
V[ete]r(anus) ex c(o)hor(te) X [pr]aetoria<e> »

Vet(eranus) cob(ortis) XI urb(anae) »

» 4

» 3

v 3,4 και 5 

» 6 
» 16 

» 4

FORMULAE

F . „ ία) V(ivus-a) f(aciendum) c(uravit)
ecl [ β) Testamento fieri jussit κ. τ. δ.

H.A. Η. N. S = Haec area heredem non sequitur 

H(ic) S(itus-a) E(st)
In] f(ronte) p(edes) X — In ag(ro) p(edes) X 

Loco publice dato d(ecreto) d(ecurionnm)

Si quis κ. τ. λ., inferet fisco κ. τ. δ.

» » 1, 6, 7, 8, 10,
13,18, και 22 

» » 1, 8, κα'ι 9

» » 5,7,10 και 12

» » 18
» » 2
» » 1,13,17, και 24
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