67. Συµβόλαιο γάµου
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Ἀλεξάνδρου τοῦ Ἀλεξάνδρου βασιλεύοντος ἔτει ἑβδόµωι, Πτολεµαίου
σατραπεύοντος ἔτει τεσαρεσκαιδεκάτωι µηνὸς Δίου. συγγραφὴ συνοικισίας Ἡρακλείδου καὶ
Δηµητρίας. λαµβάνει Ἡρακλείδης
Δηµητρίαν Κώιαν γυναῖκα γνησίαν παρὰ τοῦ πατρὸς Λεπτίνου Κώιου καὶ
τῆς µητρὸς Φιλωτίδος ἐλεύθερος
ἐλευθέραν προσφεροµένην εἱµατισµὸν καὶ κόσµον (δραχµῶν) ᾿Α,
παρεχέτω δὲ Ἡρακλείδης Δηµητρίαι
ὅσα προσήκει γυναικὶ ἐλευθέραι πάντα, εἶναι δὲ ἡµᾶς κατὰ ταὐτὸ ὅπου ἂν
δοκῆι ἄριστον εἶναι βουλευοµένοις κοινῆι
βουλῆι Λεπτίνηι καὶ Ἡρακλείδηι. εἰὰν δέ τι κακοτεχνοῦσα ἁλίσκηται
⟦ἁλίσκηται⟧ ἐπὶ αἰσχύνηι τοῦ ἀνδρὸς Ἡρακλείδου Δηµητρία,
στερέσθω ὧµ προσηνέγκατο πάντων. ἐπιδειξάτω δὲ Ἡρακλείδης ὅτι ἂν
ἐγκαλῆι Δηµητρίαι ἐναντίον ἀνδρῶν τριῶν,
οὓς ἂν δοκιµάζωσιν ἀµφότεροι. µὴ ἐξέστω δὲ Ἡρακλείδηι γυναῖκα ἄλλην
ἐπεισάγεσθαι ἐφ᾽ ὕβρει Δηµητρίας µηδὲ
τεκνοποιεῖσθαι ἐξ ἄλλης γυναικὸς µηδὲ κακοτεχνεῖν µηδὲν παρευρέσει
µηδεµιᾶι Ἡρακλείδην εἰς Δηµητρίαν·
εἰὰν δέ τι ποῶν τούτων ἁλίσκηται Ἡρακλείδης καὶ ἐπιδείξηι Δηµητρία
ἐναντίον ἀνδρῶν τριῶν, οὓς ἂν δοκιµάζωσιν
ἀµφότεροι, ἀποδότω Ἡρακλείδης Δηµητρίαι τὴµ φερνὴν ἣν προσηνέγκατο
(δραχµῶν) Α, καὶ προσαποτεισάτω ἀργυρίου Ἀλεξανδρείου (δραχµὰς) ᾿Α. ἡ δὲ πρᾶξις ἔστω καθάπερ ἐγ δίκης κατὰ
νόµον τέλος ἐχούσης Δηµητρίαι καὶ τοῖς µετὰ
Δηµητρίας πράσσουσιν ἔκ τε αὐτοῦ Ἡρακλείδου καὶ τῶν Ἡρακλείδου
πάντων καὶ ἐγγαίων καὶ ναυτικῶν. ἡ δὲ συγγραφὴ
ἥδε κυρία ἔστω πάντηι πάντως ὡς ἐκεῖ τοῦ συναλλάγµατος γεγενηµένου,
ὅπου ἂν ἐπεγφέρηι Ἡρακλείδης κατὰ
Δηµητρίας ἢ Δηµητρία τε καὶ τοὶ µετὰ Δηµητρίας πράσσοντες
ἐπεγφέρωσιν κατὰ Ἡρακλείδου. κύριοι δὲ ἔστωσαν Ἡρακλείδης καὶ Δηµητρία καὶ τὰς συγγραφὰς αὐτοὶ τὰς αὑτῶν φυλάσσοντες καὶ
ἐπεγφέροντες κατ᾽ ἀλλήλως. µάρτερες
Κλέων Γελῶιος, Ἀντικράτης Τηµνίτης, Λῦσις Τηµνίτης, Διονύσιος
Τηµνίτης, Ἀριστόµαχος Κυρηναῖος, Ἀριστόδικος
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Κῶιος.

30. Επίσηµη απαγόρευση από την αραβική διοίκηση του βασανιστηρίου
µε κονίαµα και ξιδι
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[Ἐν ὀνόµατι τοῦ θεοῦ. Κόρρα βε(ν) Σζερὶχ σύµβουλος]
[Βασιλείῳ διοικητῇ κώµ]ης Ἀφροδιτώ. οὐκ ἔστιν̣
[τὸ σύνολον οὐδὲν ἄλλο β]ασανιστήριον ἀνίατον καὶ ἀργὸν
[ἀποδικνῦον τὸν βασανιζόµ]ενον χείρω τοῦ λεπταρί̣ου
[µετὰ (καὶ) ὀξιδίου. διὰ τοῦτο] κ̣ελεύοµεν µετὰ τὴν ἀπόλυσιν̣
[τῶν παρόντων ἡµῶν γραµ]µάτων µὴ λεπταρισθῆναί τινα.
[δεχόµενος οὖν τὰ παρόντ]α γράµµατα παράγγειλον
[πᾶσι τοῖς τῶν χωρίων διο]ικηταῖς µείζοσι καὶ λοιποῖς
[ὑπουργοῖς σου τοῦ µὴ β]ασανίσαι τινὰ ἀπὸ λεπταρίου
[καὶ ὀξιδίου. εἰ µέντοι εὑρ]εθείη τις ἐκ τῶν τῆς διοική(σεώς) σου
[παρὰ τῶν ὑπουργῶν σου β]ασανισθεὶς ἀπὸ λεπταρίου
[καὶ ὀξιδίου µέλλοµεν ἀποδο]ῦναί σ̣ο̣ι̣ ἐν τῇ ψυχῇ καὶ
[ὑποστάσει σου. ἐγρά(φη) µ(ηνὶ) Μ(ε)χ(εὶρ) ε ἰ(ν)δ(ικτίονος) η].
Verso
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Μ(ε)[χ(εὶρ)] ιε ἰ(ν)δ(ικτίονος) η ἠνήχ(θη) δ(ιὰ) Σαεὶδ (πε)ρ(ὶ) µὴ
ἐπιχειρῆ[σαι λεπταρίῳ καὶ ὀξιδίῳ].
4 l. ἀποδεικνῦον 14 l. ἠνέχθη

33. Επιστολή του κωµογραµµατέα των Οξυρύγχων µε αντικείµενο
πτολεµαϊκή σχηµατογραφία
Έκδοση:

Α. Παπαθωµάς, «Drei unveröffentlichte Papyri aus der Sammlung der
Griechischen

Papyrologischen

Gesellschaft»,

Archiv

für

Papyrusforschung 42.2 (1996) 179–207 (ο παρών πάπυρος Gr.Pap.Soc. O
188 εκδίδεται στις σσ. 179–191 του άρθρου).
Προέλευση:

Οξύρυγχα (Αρσινοΐτης νοµός).

Χρονολόγηση:

Μετά το 147/146 π.Χ.

Τίτλος έκδοσης:

Drei unveröffentlichte Papyri aus der Sammlung der Griechischen
Papyrologischen Gesellschaft.

Διορθώσεις:

Δεν έχουν προταθεί διορθώσεις.

1η στήλη
1
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Παρὰ Ὀννώ̣φριο̣ς κωµογραµµατέως Ὀξυρύγχων.
πρὸς τὸ‹ν› ἐπεσταλµένον µοι χρηµατισµόν, ἐν ὧι
ὑπόκειται̣ κατὰ τὸν παρὰ Ἀντιπάτρου τοῦ πρὸς
τῆι συντάξ̣ει γραφέντα περὶ τοῦ ἀνενέγκαι τὴν
σχηµατ̣ογ̣ραφίαν τοῦ καταµεµετρηµένου κλήρου
περὶ τὴν κώµην Νικαίωι Νικαίου Μακεδόνι
τῶν προ̣σ̣ειληµµένων εἰς τοὺς κατοίκους
ἱππεῖς παρακειµένης καὶ τῆς ἀξίας
ἐπισκοπῶν εὑρίσκωι καταµεµετρηµένας
αὐτῶι ἀπὸ χέρσου ἐν τῶι κδ (ἔτει) γῆς (ἀρούρας) ρξ
κ̣[
---------------------------------------2η στήλη
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ὧν γίτονες νότου ἔ[µβρο(χος) κλῆρος όνοµα σε γενική]
τοῦ Βίωνος (ὀγδοηκοντ)αρού(ρου), β̣[ορρᾶ όνοµα του βόρειου γείτονα]
ἀπηλιώτου ψ ̣( ), λιβὸ̣[ς όνοµα του νότιου γείτονα
]
ἀπὸ νό(του) (ὧν) ἀνὰ µέσο̣ν οὔσ̣[ης
- - -]
ἐν τῶι αὐτῶι περ̣[ιχώµατι
- - -]
ςβ
͟ [ x (γίνονται) (ἄρουραι) y
- - -]
ε
ἐξαγωγοῦ d[- - (;) ὧν]
γίτονες νότου ἔµβρο(χος) κλ̣[ῆρος, βορρᾶ όνοµα του βόρειου γείτονα]
ἀπη(λιώτου) χέρσος, λιβὸς ν̣[όνοµα του δυτικού γείτονα - - -]
] ̣[
] ̣[
---------------------------------------9 l. εὑρίσκω 12 l. γείτονες 19 l. γείτονες

169. Διαλυτική οµολογία από το αρχείο του Πατερµούθη
Έκδοση:

P.Münch. I 1 (= FIRA III 184 [σσ. 576–582]).

Προέλευση:

Συήνη.

Χρονολόγηση:

11η Μαρτίου 574 µ.Χ.

Τίτλος έκδοσης:Vergleich.
Διορθώσεις:

Για τους στ. 9 και 16 βλ. Berichtigungsliste III 119. Για τον στ. 14 και για
ποικίλα θέµατα, που αφορούν στο περιεχόµενο του κειµένου και στο
αρχείο του Πατερµούθη εν γένει, βλ. Berichtigungsliste IX 171. Για τους
στ. 43, 50 και 55 βλ. Berichtigungsliste I 310. Για τους στ. 54 και 58 και
γενικότερα για το αρχείο βλ. Berichtigungsliste XI 137. Για το κείµενο
πβ. επίσης Berichtigungsliste X 132.
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† χ̣µ̣γ̣ †
† Βασιλείας καὶ ὑπατείας τοῦ θειοτάτου ἡµῶν δεσπότου Φλαυΐου
Ἰουστίνου Νέου τοῦ
αἰωνίου Αὐγούστ[ου Αὐτοκράτορος ἔ]τ̣[ους ἐ]ν̣άτου Φ[α]µενὼθ ιε τῆς
ἑβδόµης ἰνδ(ικτίονος)
Αὐρήλιοι Βίκτωρ καὶ Παείων καὶ Τσί[α] γαµετὴ Ἁτρῆτος τοῦ καὶ
συναινοῦντος αὐτῇ οἱ
τρεῖς ὁµογνήσιοι ἀδελφοὶ ἐκ πατρὸς Δίου τοῦ καὶ Π̅α̅σ̅α̅ρ̅α̅ε ̅ὶ̅ ἐκ µητρὸς
Τ̅λ̅ο̅ὺ̅ τῆς καὶ πειθοµ[ένης καὶ συνευδοκούσ]ης καὶ διαβεβαιωσαµένης
πάντα
τὰ ὁµολογηθέντα ταύτῃ τῇ διαλύσει ὁρµώµενοι ἀπὸ Συήνης οἱ καὶ ἑξῆς
ὑπογραφέα
παρέχοντες τὸν ὑπὲρ αὐτῶν ὑπογράφοντα καὶ µάρτυρας τοὺς ἑξῆς
µαρτυροῦντας τῇδε τῇ
διαλυτικῇ ὁµολογίᾳ. † Αὐρηλίῳ Ἰακώβῳ ἰδίῳ ἡµῶν ὁµοπατρίῳ ἀδελφῷ
ἐκ τῶν προγεγραµµένων Δίου τοῦ καὶ Πασαραεὶ καὶ Τλοῦ ὁρµωµένῳ ἀπὸ
τῆς αὐτῆς Συήνης
χαίρειν. ἐπειδὴ ἡνίκα ἐν τοῖς ζῶσι τυγχάνει ὁ µνηµονευθεὶς ἡµῶν πατὴρ
Δῖος
εἶχεν σὲ τὸν προγεγραµµένον Ἰάκωβον ὡσανεὶ ἀνδρωθέντα καὶ ἥκοντα εἰς
τὴν
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δέουσαν ἡλικίαν συνεργαζόµενον αὐτῷ τῇ ναυτικῇ τέχνῃ, καὶ τοῦ
προειρηµένου
πατρὸς ἡµῶν Δίου τέλει τοῦ βίου χρησαµένου τὴν ὑπολειφθεῖσαν τῷ
µακαρίῳ ἡµῶν
πατρὶ παρειλήφαµεν δι’ ἐµοῦ αὐτῆς τῆς προειρηµένης Τ̅λ̅ο̅ὺ̅ µητρὸς ἡµῶν
καὶ ἐ̣[τολµήσα]µ̣ε̣ν̣ τὴν ἐξαγωγήν σοι ποιησάµενοι φάσκοντες
ὑπολείπεσθαί σοί
τι τῆς προχρείας τοῦ αὐτοῦ µακαρίου ἡµῶν πατρός, καὶ σὺ ὁ προλεχθεὶς
Ἰάκωβος διεβεβαιώσω λέγων µηδέν τι ἰδιοποιεῖσθαί σοι τῶν πατρῴων ἡµῶν πραγµάτων,
καὶ τῆς φιλονικείας µακρᾶς γενοµένης ᾑρησάµεθα τὸ κοινὸν τῶν
καθοσιωµένων
πρώτων ἀριθµοῦ Συήνης, οἵτινες ἀκούσαντες τὰ µεταξὺ ἡµῶν
ἀµφιβαλλόµενα συνῖδαν
σὲ µηδὲν τὸ σύνολον κατέχοντα τῶν πατρῴων ἡµῶν πραγµάτων καὶ εἰς
βεβαίωσιν
δὲ κ(αὶ) πᾶσαν ἀπαλλαγὴν τῆς κινηθείσης σοι παρ’ ἡµῶν φιλονικεί‹α›ς καὶ
ἀποσόβησιν
πάσης ἐρεσχειλίας κινηθησοµένης κατὰ σοῦ παρ’ ἡµῶν ὅρισαν ὥστε ἡµᾶς
δέξασθαι
ἐνώµοτον λόγον ὡς µηδὲν ὑπολείπεσθαί σοι τῶν πατρῴ-ων ἡµῶν
πραγµάτων. τούτων
τοίνυν δοξάντων κ(αὶ) ἀρεσθέντων ἡµῖν κοµισαµένοις παρὰ σοῦ τὸν
ἐνώµοτον καὶ φρικτὸν
ὅρκον ἐπὶ τῶν θείων καὶ ἀχράντων καὶ σεπτῶν κειµηλίων, ὡς µηδὲν
παντελῶς
συµφεροποιησαµένου τῶν αὐτῶν πατρικῶν ἡµῶν πραγµάτων, εἰς ταύτην
ἐληλύθαµεν
τὴν ὁµολογίαν τῆς διαλύσεως, δι’ ἧς ὁµολογοῦµεν ἡµεῖς οἱ
προγεγραµµένοι Βίκτωρ καὶ
Παείων καὶ Τσία ἑκουσίῳ γνώµῃ καὶ αὐθαιρέτῳ βουλήσει καὶ ἀδόλῳ
προαιρέσει δίχα
παντὸς δόλου καὶ φόβου τινὸς καὶ βίας καὶ ἀπάτης καὶ ἀνάγκης καὶ
συναρπαγῆς πρῶτον µὲν δεδέχθαι
καὶ εἰληφέναι παρὰ σοῦ τὸν σεβάσµιον ὅρκον ἐπὶ τῶν ἁγίων καὶ ἀµώµων
κειµηλίων ὡς µηδὲν
τοῦ πατρὸς ἡµῶν διακατέχοντος µέχρι εὐτελοῦς τινος, ἔπειτα δὲ
ὁµολογοῦµεν µηδένα

33

34

35

36

37

38
39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

λόγον ἔχειν πρὸς σὲ τὸν προειρηµένον Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν ἡµῶν µηδὲ
ἕξειν
περὶ τῆς προχρείας τῆς ὑπολειφθείσης παρὰ τοῦ µνηµονευθέντος Δίου
πατρὸς ἡµῶν
µηδὲ περὶ οἱουδήποτε πράγµατος προσήκοντος τῇ πατρῴᾳ ἡµῶν
κληρονοµίᾳ, µικροῦ
ἢ µεγάλου νοηθέντος ἢ µὴ νοηθέντος λεχθέντος ἢ µὴ λεχθέντος ἐλθόντος
εἰς µέσον
ἢ µὴ ἐλθόντος ταγέντος ταύτῃ τῇ διαλύσει ἢ µὴ ταγέντος, ἁπλῶς οὐκ
ἐπελευσόµεθά
σοι οὐχ ἡµεῖς αὐτοὶ οὐ κληρονόµοι ἡµῶν οὐ διάδοχοι οὐ διακάτοχοι µηδὲ
ἐνάξωµέν σοι µηδὲ κληρονόµοις σοῖς ἢ διαδόχοις ἢ διακατόχοις µηδὲ
ἐγκαλέσωµεν
µηδὲ παραβαίνωµεν ἢ παρασαλεύσωµεν ταύτην τὴν διάλυσιν ἐν τῷ νῦν
καὶ ἐν µηδενὶ καιρῷ
κατὰ µηδένα τρόπον ἢ ἀφορµὴν ἢ µέθοδον ἢ εὑρεσιλογίαν ἐν δικαστηρίῳ
µηδὲ ἐκτὸς
δικαστηρίου διὰ τὸ ὡς προείπαµεν ἀπηλλάχθαι ἡµᾶς πρὸς σὲ περὶ πάντων
καὶ
ἐσβέσθαι πᾶν σπέρµα δίκης καὶ ἐναγωγῆς ἁρµοζούσης ταύτῃ τῇ ὑποθέσει
ἢ καὶ ἁρµόζαι δυναµένης.
καὶ πρὸς ἐπὶ τούτοις ἐπωµοσάµεθα τὸν θεῖον καὶ σεβάσµιον ὅρκον τοῦ τε
παντοκράτορος θεοῦ
καὶ νίκης καὶ εὐσεβείας τῶν κρατίστων δεσποτῶν τῆς οἰκουµένης
Φλ(αυίων) Ἰουστίνου Νέου καὶ
Αἰλίας Σοφᾶς τῶν αἰωνίων Αὐγούστων Αὐτοκρατόρων, µὴ ἐπιφυῆναί σοι
µηδὲ ἐνάγειν µηδὲ
ἐγκαλεῖν ἔτι µηδὲ παραβῆναι µηδὲ παρασαλεῦσαι ταύτην τὴν διάλυσιν. vac.
εἰ δὲ βουληθείηµεν ‹ἐν› καιρῷ πώποτε
ἐνάγειν σοι ἢ ἐπεξιέναι σοι ταύτης ἕνεκεν τῆς ὑποθέσεως, π̣ρ̣ῶ̣τ̣ο̣ν µὲν
ἔνοχοι φανησόµεθα τῷ
θείῳ ὅρκῳ καὶ τῷ τῆς ἐπιορκείας κινδύνῳ καὶ ἐγκλήµατι, ἔπειτα δὲ
ἐπιγνωσόµεθα λόγῳ ἐπιχειρήσεως καὶ [παραβάσεως] χρ[υσοῦ ὀγκίαι] δύο γ̣ί̣(νεται) χρ(υσοῦ) ὀγκ(ίαι)
β̣, µετὰ καὶ τοῦ µ̣η̣θ̣ὲν ἰσχύειν κατὰ τῶν
συντεταγµένων ταύτῃ τῇ διαλύσει, ἥνπερ εἰς σὴν ἀσφ(άλειαν) πεποιήµεθα
κυρίαν καὶ βεβαίαν καὶ ἔννοµον
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[µε]θ̣’ [ὑπ]ο̣γ̣ραφῆ‹ς› τοῦ ὑπὲρ ἡµῶν ὑπογράφοντος καὶ τῶν ἑξῆς
µαρτυρούντων καὶ ἐπερωτηθέντες
ὡµολογήσαµεν †. δῆλον δὲ ὅτι ἐδεξάµεθα παρὰ σοῦ νοµισµάτιον ἓν ζυγῷ
Συήνης, ὅπερ δέδωκεν
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σοὶ ὁ̣ µνηµονευθεὶς ἡµῶν πατὴρ Δῖος ὑπὲρ στρατευσίµου τοῦ υἱοῦ σου καὶ
οὐδένα λόγον ἔχοµεν πρὸς σὲ
περὶ τούτου διὰ τὸ ὡς προείπαµεν εἰληφέναι παρὰ σοῦ καὶ οὕτ[ω]ς
ὡµολογήσ(αµεν) †. (m. 2) † Αὐρήλι‹οι› Βίκτωρ καὶ Παείω[ν]
καὶ Τσία ἐκ πατρὸς Δίου Πασαροεὶ ἐκ µητρὸς Τλοὺ τῆς πιθοµένης
καὶ συνευδοκού‹σ›ης οἱ προκ(είµενοι) ἐθέµεθα ταύτην τὴν δ̣ιάλυσ̣η̣ν̣ καὶ
στοιχεῖ ἡµεῖν ὁς πρόκ(ειται). Φλ(αύιος) Ἰακὼβ Βασιλείδου ἀπὸ ἀκτουαρ(ίων)
ἀριθ(µοῦ) Συήνης
ἀκξιοθὶς ἐκγραυε ὑπὲρ αὐτοῦ γρ‹ά›µµατα µὴ εἰτότον.
(m. 2) † Φλ(αύιος) Μ̣η̣ν̣ᾶ̣ς̣
Διδύµου στρ(ατιώτης) ἀριθµοῦ Σήνης µαρτυρῶ †. (m. 2) Φλ(αύιος) Ἄπα
Δῖος Μαρτίου ἀπὸ
ἀκτουαρίων ἀριθµο(ῦ) Συήνης µαρτυρῶ τῇ ὁµολογίᾳ ἀκούσας παρὰ
τῶν θεµένων †. (m. 5) † Φλ(αύιος) Ἰσὰκ Ἰακώβου στρα(τιώτης) ἀριθµ(οῦ)
Συήνης µαρτυρῶ †.
(m. 6) † Φλ(αύιος) Κόµες Πααµίου στρ(ατιώτης) ἀριθµοῦ Σήνης µαρτυρῶ
†.
(m. 7) † δι’ ἐµοῦ Βίκτορος Πέτρου ἐτελειώθη Φαµενὼθ ιε τῆς
ἑβδόµης ἰνδ(ικτίονος) ἐν Συήνῃ †.

Verso
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† Διάλυσις ἐπ’ ὀ̣ν̣(όµατος) Βίκτορος καὶ Παείωνος καὶ Τσίας
ἀδελ[φῶν ὁµογνησίων] π̣ρὸς Ἰάκωβον.

(m. 1)

