ΤΟ ΜΙΛΙΑΡΙΟΝ TOY ΕΠΙΤΑΑΙΟΥ

Εις το ’Αρχαιολογικόν Δελτίον
Χρονικά,

σ. 168)

(23, 1968,

εδημοσιεΰθη λατινική επι

γραφή ρωμαϊκού όδοσήμου (μιλιαρίου)', εΰρεθεΐσα κατά τάς άνασκαφάς εν Έπιταλίφ τον
’Οκτώβριον τοΰ 1967.

Άναδημοσιεΰομεν εν

ταύθα τό κείμενον τής επιγραφής (πίν. ΙΒ),
άπηλλαγμένον σφαλμάτων τινών, άτινα διέφυγον τής προσοχής κατά τήν πρώτην παρουσίασιν:
IMP .
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MENSVRIS VIARVM

ACTIS PONI IVSSIT
Villi

Imp(erator) Caisar, divi Nervai f( ilius), Nerva
Traianus optumus
Aug(ustus), Ger(manicus), Dacic(us), Pon-

5

tif(ex) max(imus), Trib(unicia) Pote(state)
XVIIII, Imp(erator) VIIII, Cos(ul) VI,
P(ater) P(atriae), mensuris viarum
actis poni iussit.
VIIII
'Ως έσημειώθη ήδη *, τό άνευρεθέν μιλιάριον

μαρτυρεί,

δτι μία σημαντική οδική αρτηρία

διήρχετο διά τοΰ Έπιταλίου, συνδέουσα τήν1 2
1 Κυλινδρική στή?θ) έκ φαιοΰ μαρμάρου. "Υψ.

1.50, διάμ. 0.30 μ. Ή κάτω άπόληξις άδρώς εΐργαΕίκ. 1.

Ίο μιλιάριον

τοΰ Έπιταλίου.
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σμένη πρός άσφαλεστέραν στερέωσιν εντός τοΰ εδά
φους (είκ. 1).

2 ΑΔ 23, 1968, Χρονικά, 171.
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Πέτρου

1969

Γ.

Θέμελη :

Τό

Μιλιάριον

τοϋ

17

Έπιταλίου

Ηλείαν μετά τής Τρκρυλίας - Μεσσηνίας'. Ή

Ή διδομένη ύπό τοΰ μιλιαρίου άπόστασις

πόλις τοϋ Έπιταλίου κατεΐχεν, από των μυκη

τών εννέα (VIIII) μιλίων (milia passuum)

ναϊκών ήδη χρόνωνή συγκοινωνιακόν κόμβον

(στ. 9), ήτοι 13 ’/2 περίπου χιλιόμετρα, πρέπει

μεγίστης

νά έχη ληφθή έκ πόλεως πρός Βορράν τοΰ

στρατηγικής

σημασίας,

έλέγχουσα

άποτελεσματικώς τον πόρον Άλφειοϊο (Β592)

Έπιταλίου κειμένης.

και τό στενωπόν τής διαβάσεως μεταξύ τής

αύτη είναι οί Λετρΐνοι', ό'χι μόνον διότι ήσαν

Υποθέτω δτι ι'ι

πόλις

τεναγώδους ακτής καί των υπωρειών τοΰ λόφου

ή πλέον σημαίνουσα

«'Αγιωργίτικα» Άγουλινίτσας. Ό κατέχων τό

’Αλφειού, πρός Βορράν τοΰ Έπιταλίου κειμένη,

Έπιτάλιον, παραποτάμων καί παραθαλασσίαν

αλλά καί διότι διετηρεΐτο είσέτι κατά τούς

πόλις τής κοιλάδος τοΰ

πόλιν, ήδύνατο εύχερώς νά έλέγχη την οδόν

χρόνους τής έπισκέψεως τοΰ Παυσανίου 7
8, 9ήτοι
10

καί τον πόρον τοΰ ’Αλφειού. Δυνάμεθα ούτω

πεντήκοντα καί πλέον έτη μετά τήν τοποθέτη-

νά

κατανοήσωμεν

πλήρως,

διατί

έχρησιμο-

σιν τοΰ μιλιαρίου.

Έξ ’Ολυμπίας μέχρι

Λε

ποιήθη υπό τοΰ βασιλέως ’Άγιδος τής Σπάρ-

τρινών ή άπόστασις, κατά τον Παυσανίαν, ήτο

εης

120 στάδια, ήτοι 22 χιλιόμετρα. Ή άπόστασις

ως βάσις τών επιδρομών του κατά τής

Ηλείας (402 - 1 π. X.)3. Οι αυτοί λόγοι ωδή-

αύτη, ως καί ή άπόστασις τών 160 σταδίων έκ

γησαν τον Φίλιππον Ε' τής Μακεδονίας μετά

Λετρινών εις Ήλιδα (33 χιλμ.),

τήν κατάληψιν τοΰ Έπιταλίου (218 π. X.) νά

καί πάλιν εις τον Παυσανίαν δφείλομεν !ι, έβοή-

στρατοπέδευση

θησαν νά ύποστηριχθή,

σιαν 4

τον

περί

τό καλονμενον ’Αρτεμί

περίφημον κατά τήν αρχαιότητα

ναόν τής Άλφειούσης Άρτέμιδος, τον κεκοσμη-

σφάλματος,

τήν οποίαν

μέ στενά περιθώρια

δτι ή πόλις τών Λετρινών

εύρί

σκετο είτε εις τήν θέσιν τοΰ σημερινού Πύρ

μένον με τάς σφοδρά ενδοκίμους γραφας τών

γου είτε εις έτέραν θέσιν ΒΔ. αυτού, πρός τήν

Κορινθίων ζωγράφων Κλεάνθους καί Άρήγον-

κατεύθυνσιν τοΰ λιμένος τοΰ Κατακόλου, παρά

τος!>, ό όποιος εύρίσκετο παρά τάς εκβολάς τοΰ

τό χωρίον “Αγιος ’Ιωάννης, ένθα έχουν έπιση-

Ή ανωτέρω μαρτυρία τοΰ Πολυ

μανθή άρχαιότητες |0. Περισσοτέρας πιθανότη

βίου αποτελεί, πιστεύω, αδιαμφισβήτητον άπό-

τας ταυτισμοΰ παρουσιάζει, κατά τήν γνώμην

’Αλφειού.

δειξιν τοΰ οτι τό ιερόν τής θεάς πρέπει νά άνα-

μου, ή δευτέρα θέσις,

ζητηθή πλησίον τοΰ Έπιταλίου °.

τήν διδομένην ύπό τοΰ

διότι συμφωνεί καί μέ
μιλιαρίου

άπόστασιν

Τό στρατηγικόν σημεϊον τοΰ περάσματος δεν

τών 13 ‘/2 χιλιομέτρων περίπου Ικ τοΰ Έπι

ήτο δυνατόν νά διαφυγή τής προσοχής τών

ταλίου 11. Ή σημερινή πόλις τοϋ Πύργου εύρί-

εμπείρων περί τα

σκεται έξ μόλις χιλιόμετρα βορείως τοϋ σημείου

πολεμικά

Ρωμαίων.

Εις

αυτούς ώφείλετο προφανώς ή οριστική διαμόρ-

εύρέσεως τοΰ όδοσήμου.

Ό Πύργος εξ άλλου

φωσις τής όδοΰ καί ή τοποθέτησις τών όδοσή-

δεν έχει προσφέρει μέχρι σήμερον σαφείς ενδεί

μων, ενδεικτικών τών αποστάσεων μεταξύ τών

ξεις περί ύπάρξεως άρχαίου οικισμού εις τήν

πόλεων,

περιοχήν του.

διά τών οποίων αυτή διήρχετο,

ως

ακριβώς συνέβαινε μέ τήν Έγνατίαν οδόν.
ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΘΕΜΕΛΗΣ

1

Πρβλ. Goodchii.d, Roman Roads

and Mile

stones of Tripoli, 1948. Bartocini, Milestones,
Epigraphica X, 1948, 150- 7.

2

Σχετικώς πρός τά

θέσεως, ταυτιζόμενης

προϊστορικά
πρός τό

ευρήματα τής

'Ομηρικόν Θρϋον,

βλ. ε’ις AAA I, 1968, 201-204.

7 Παυς. VI 28. 8. Ξενοφ.ι

8 Πρβ.

ΠαΥΣ.,

έ. ά. : έπ

'Ελλην. III 2. 25-30.

έμοϋ

όέ οικήματα τε

έλείπετο δλίγα . . ■

9 Αυτόθι.

3 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 'Ελληνικά III 2. 25.

10

4

11 Ή παρά τόν "Αγιον Ίωάννην θέσις συμφωνεί

Πολυβίου IV

73. 4-5.

Πρβ. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ, ’Ηλιακά,

5 Στράβωνος VIII 343.

καί πρός τήν άπόστασιν

6

’Ολυμπίας, κατ' ευθείαν γραμμήν.

ΙΙρβ. ανωτέρω σ. 16 σημ. 2.
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441,

σημ.

1.

τών 120 σταδίων έκ τής

Πιν. IB

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ 1969 (ΧΡΟΝΙΚΑ)

Ρωμαϊκόν

όδόσημον

Έπιταλιου
(Φωτογραφία έκτυπου).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
01/12/2020 23:13:50 EET - 18.213.192.104

