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ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ

ΙΙατρών

Τούτων αί ΰη άριθ. 1-4 και 6-9 άπε- 
τειχίσθησαν έκ τοΰ φρουρίου Πατρών.

1. Άπότμημα παρά την δεξιάν πλευράν 
μαρμάρινου βάθρου ή πλίνθου φέρον έπιγρα- 
φάς έφ’ έκατέρας τών πλευρών. Ύψ. 0.29, 
πλ. 0.18, πάχ. 0.17 μ.' υψ. γραμμ. α επί τής 
προσόψεως 0.05, ρωμαϊκών χρόνων, β επί τής 
δεξιάς πλευράς 0.045 μ. Μουσεϊον Πατρών 
άριθ. Λ 184.

α - ] Ν ι ι 
- ] ΝΕΙΗΙ 

β ΤΟ [ -

2. (Πίν. Τ',β). Άπότμημα παρά τό δεξιόν 
αέτωμα μαρμάρινου πώματος σαρκοφάγου, έπΐ 
τής προς την κυρίαν μόνον δψιν πλευράς τής 
αμφικλινούς στέγης τοΰ οποίου είναι γεγλυμμέ- 
ναι φολιδωτά! κέραμοι' άποτετμημένον την κο
ρυφήν τής στέγης κα! άποκεκρουμένον τά ακρω
τήρια έν μέρει.'Ύψ. 0.37, μήκ. 0.70, πλ. 0.95μ.' 
ΰψ. γραμμ. α 0.045 μ., τοΰ 2ού-4ου αί, μ χ-( 
β 0.034 - 0.038 μ., τοΰ 1ου-2ου αι. μ. X. 
Άπόκειται εις τον χώρον τοΰ αρχαίου ’Ωδείου.

α επι τοΰ τυμπάνου τοΰ αετώματος ή CIG 557 
Σπονδή έπο')ληοα

β κάτωθεν τοΰ οριζοντίου γείσου τής μακράς 
πλευράς τής προσόψεως
- - ] ΣΙΝΔΕΙ τής Παμφνλη[ζ]
- δώσει - - - - ] % ΒΦ καί ΤΟ' Λ.
β Στ. 2 X Βφ δηνάρια 2500 πιθανώς τό 

9ον γράμμα είναι Υ κα! τό 10°ν Σ.

3. (Πίν. Ε', γ). Άπότμημα παρά την κάτω 
δεξιά γωνίαν μαρμάρινης πλακός φερούσης επι- 
τόμβιον επιγραφήν παλαιοχριστιανικών χρόνων. 
"Υψ. 0.23, πλ. 0.11, πάχ. 0.033 μ.' υψ. γραμμ.
0.029 μ. Μ. Πατρών Λ 183.

χικο [ - - ]
δονλ\ -----]
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ΤΑΠΟΡ [ - - 1 
V ήλ (- - ]

Στ. 3 τό Ιον γράμμα τοΰ ονόματος τοΰ 
νεκρού συντετμημένου.

ΑΕ 1964

Στ. 4 τό 5°ν γράμμα Ν ή Μ, τά πον[ηρά] 
ίσως. Στ. 5 μεταξύ τοΰ 1ου καί 2ου γράμμα
τος στιγμή :

ήλ[ικια -] ή 
ΐ?λ[θε - - ]

4. (Πίν. Ε', δ).Άπότμημα τριγωνικής με άπο- 
τετμημένας τάς γωνίας ταινίας λευκού μαρμά
ρου άποκεκρουμένης εκατέρωθεν. "Υψ. 0.11, 
μήκ. 0.195, πάχ. 0.118 μ.' ύψ. γραμμ. 0.053 μ., 
βυζαντινών χρόνων. Μ. Πατρών Λ 182.

- - ΫΗΛΟ - -

5 (Πίν. Η', α). Άπότμημα παρά τήν αρι
στερόν πλευράν, άνω, πλίνθου λευκόφαιου μαρ
μάρου. "Υψ. 0.31, μήκ. 0.135, πάχ. 0.437 μ.' 
άναθυρωσις έπι τής επιφάνειας ώσεως 0.077 μ.' 
ύψ. γραμμ. στ. 1 0.063, στ. 2 0.056 μ. 
Μ.Πατρών Λ 176.

ο [ - -
Ρ [--

Στ. 1 ίχνη καθέτου κεραίας τοΰ 2°υ γράμ
ματος. Πιθανώς τό έν αρχή τοΰ πρώτου στί
χου ό'μικρον είναι αρσενικόν άρθρον κα! ή 
επιγραφή Ελληνική.

6. Πωρόπλινθος φέρουσα κατά μήκος τής 
κάτω πλευράς βαθυσμένην ταινίαν (περιτένειαν), 
επι δέ τής επιφάνειας ώσεως τόρμον γόμφου 
και όπάς συνδέσμων διπλού Τ. Εύρέθη κατάι 
τήν ό'ρυξιν τάφρου προ τοΰ ναού τής Παντα- 
νάσσης καί άπόκειται εις τον χώρον τοΰ ’Ωδείου. 
"Υψ. 0.58, μήκ. 0.88, πλ. 0.45 μ.' ύψος 
γραμμ. 0.145-0.18 μ., τοΰ 4ου ή 3ου αί. π.Χ. 
Φέρει κεχαραγμένα τά πρώτα γράμματα τοΰ 
ονόματος τοΰ εργολάβου ίσως 

ΛΟΥ

7 (Πίν. Ζ',α). Άπότμημα στήλης λευκοΰ 
ασβεστόλιθου άποκεκρουμένης πανταχόθεν. 
"Υψ. 0.19, πλ.0.29,πάχ. 0.14 μ.' ύψ.γραμμ. στ. 1 
0.04-0.045, λοιπών στίχων 0.022-0.024 μ.

SCPII
Patrenses M[essenii ?] 
Nicopolitani P/io[censes]
[D ]ymenses C[orinthii?]

M[essenii] ή M[egarenses]· δυναταί καί 
άλλαι συμπληρώσεις.

PA,o[censes] μόνη δυνατή συμπλήραισις.
C[orinthii], C[bii] δυνατα! καί άλλαι συμ

πληρώσεις.
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Διασώζονται επί τοΰ λίΌου τέσσαρα γράμ
ματα της τελευταίας λέξεως τοΰ πρώτου μέ
ρους τής επιγραφής, εν συνεχεία δε διά μι
κρότερων γραμμάτων είναι καταγεγραμμένα εις 
δυο τουλάχιστον στοίχους τά εθνικά Ελληνικών 
πόλεων, άγνωστον, εάν όλων καί άγνωστος ή 
σχέσις αυτών προς την Ρώμην.

Ή επιγραφή χρονολογείται μετά την ϊδρυ- 
σιν τής Νικοπόλεως τό 30 π. X. παρά τοΰ Αύ
γουστου διά τοΰ συνοικισμού πόλεων Άκαρνι- 
κών κυρίως’.

Αί Πάτραι φόρου υποτελής civitas stipen
diary και επ’ ολίγον σύμμαχος πόλις civitas 
foederata περί το 47 π. X., οπότε έδόθη είς 
αΰτάς τό δικαίωμα νά κόψουν αργυρά νομί
σματα Μεταξύ 16 και 14 π. X. ό Αύγουστος 
ιδρύει είς τάς Πάτρας τήν αποικίαν Colonia 
Augusta Aroe Patrae1 2 3.

To 67 π. X. είς τήν Δυμην, ήτις είχεν 
έρημωθή, έγκατέστησε πειρατάς 6 Πομπήιος. 
Ό ΙΊλινιος (IV 5.13) αναγράφει αυτήν αποι
κίαν, ήτις ιδρύθη μεταξύ 44 καί 27 π. X. 
Διότι χαλκοΰν νόμισμα τοΰ Καίσαρος φέρει 
τήν επιγραφήν C(olonia) J(ulia) D(yme) και 
άλλα τοΰ Αύγουστου καί τοΰ Τιβερίου τήν επι
γραφήν Cfolonia) J(ulia) M(ugusta) Z>(yme). 
Ό Αύγουστος κατά τον Παυσανίαν (VII 17.5) 
προσήρτησε τήν Δυμην εις τούς Πατρεϊς \

Τό κοινόν τών Φωκέων κατά τον Παυσα

νίαν (VII 16.9 κέ.) κατελΰθη μετά τήν πτώ- 
σιν τής Κορίνθου, συνεστήθη δμως εκ νέου 
καί ύφίσταται μέχρι τοΰ 3°« αί. μ.Χ. 4

8. (Πίν. Ζ',β). Πλίνθος τεφροΰ άσβεστολίθου 
άποκεκρουμένη δεξιά, αριστερά, όπίσω καί εν 
μέρει τήν πρόσοψιν άνω' είς τήν αριστερόν πλευ
ράν τής προσόψεως ορθογώνιον λάξευμα (σωζ. 
μήκ. 0.24, βάθ. 0.08 μ.)' επί τής επιφάνειας 
ώσεως τόρμος γόμφου. "Υψ. 0.255, μήκ. 0.61, 
πάχ. 0.455 μ.' ύψ. γραμμ. στ. 1 0.065, 
στ. 2 0.052 -0.054, στ. 3 0.031 - 0.036 μ.

1 S. Accame, II dominio Romano in Grecia 
dalla guerra acaica ad Augnsto, 216, 4.

2 Πρβλ. Woodhead, Hesperia 28 1959, 281 

Accame, ε. ά. 153 κέ.

3 Accame, έ. ά., 152.

4 Accame, ε ά. 201 κέ.

Άπόκειται είς τον χώρον τοΰ αρχαίου Ωδείου.
Μ 4 γραμμ. Ο Tul[Ηθ - - 

- n]ep.divi pronep[oti 
Patrono

9·(Π ίν. Ζ',γ).’Απότμημα μαρμάρινης πλίν
θου παρά τήν άνω πλευράν, κατά μήκος τής 
οποίας φέρει βαθυσμένην ταινίαν (περιτένειαν). 
“Υψ. 0.12, μήκ. 0.165, πάχ 0.09 μ.' ύψ. 
γραμμ. 0.064 μ. Μ. ΙΙατρών Λ 181.

[ - - ) R BE [ - - ]

10. (Πίν. Ζ',δ). Μαρμάρινη πλάξ άποκεκρου
μένη τήν δεξιάν πλευράν καί τήν άνω αριστε
ρόν γωνίαν. Εύρέθη κατά τήν άνασκαφήν τοΰ 
παραπλεύρως τοΰ ναού τοΰ ‘Αγίου Άνδρέου 
πλινθόκτιστου οικοδομήματος. "Υψ. 0.282, 
μήκ. 0.295, πάχ. 0.072 μ." ύψ. γραμμ. στ. 1 
0 038, στ. 2 καί 3 0.03 μ. Μ.ΓΙατρών Α 185.

- - ] TELI [ - - 
- - ] ula vixi[t] 
an nos · χχχ[1'2]

Στ. 1. Τά ίχνη τοΰ l°u γράμματος ανήκουν 
πιθανώς είς Τ.

11 (Π ίν. Η',γ) Άπότμημα παρά τήν αριστε
ρόν πλευράν μαρμάρινης πλακός'έπί τής άνω πλευ
ράς οπή μετά τμήματος τοΰ μολυβδοχοημένου 
πειοειδοΰς συνδέσμου. Εύρέθη είς Προάστιον 
(Μποζαΐτικα) ΓΙατρών. "Υψ. 0.24, μήκ. 0.20, 
πάχ. 0.065 μ.' ύψ. γραμμ. στ. 1 0.064, στ. 2 
0.058 μ. Μ.ΙΙατρών Λ 186.

μα [ - - ]
PRI [ - - ]

Φαρών

12. (Πίν. Θ', α).’Ορθογώνιος στήλη λευκού 
ασβεστόλιθου άδρώς είργασμένη τό έγκαταπηγνύ- 
μενον εις τό έδαφος κάτω τμήμα. Εύρέθη 
έν θέσει Ξερόκαμπος είς άπόστασιν 800 μ. 
προς Α· τοΰ Πρεβέδου, έν τή όδώ προς τό χωρίον 
Ελληνικόν (Μπουμπά)."Υψ. ) .08, πλ. 0 59-0.62, 
πάχ. 0.135 μ.' ύψ. γραμμ. 0 036 - 0.038 
Ο = 0.029 μ., τοΰ 3°υ αί. π X. Μ.Πατρών Λ 1 73.

Τελέοαρχος 
’ Αλκία

13. (Πίν. Τ', γ). Στήλη λευκού ασβεστόλιθου 
έπιστεφομένη διά ζεύγους αναγλύφων διπλών 
ελίκων' άποκεκρουμένη άνω, κάτω καί έν μέ- 
ρει τήν άριστεράν αυτής πλευράν έμπρός.Ύψ. 
0.355, πλ. 0.575, πάχ. 0.125 μ.' ύψ. γριτμμ.
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0.047 -0.050 0—0.041 μ., τοΰ 4°υ αί. π.Χ. 
Μ. Πατρών Λ 175.

Φαικύλος

Φαικύλος, ύποκοριστικόν τοΰ ονόματος Φαϊ- 
κος, καί είς επιγραφήν εκ Κέρκυρας Ronne - 

Fraser, Boeotian and West Greek Tomb
stones, 112 άρ. 4, καί 164.

14. (Π ίν. Υ’,α καί Θ’,γ). Στήλη έκ λευκοΰ α
σβεστόλιθου ακέραια μετ’ εμβόλου καί προέχοντος 
άετωμστίου άποκεκρουμένου εν μέρει παρά τό 
αριστερόν άκρωτήριον. Είς τό τετράγωνον βά- 
θυσμα μετά δυο δωρικών παραστάδων εκατέ
ρωθεν έφερε γραπτήν παράστασιν, τής οποίας 
ουδέν ίχνος διασώζεται. Εύρέθη έν θέσει Κου- 
τουλόρραχη ΙΙρεβέδου. ^Υψ. 0.84, πλ. 0 285- 
0.325, πάχ. 0.075 μ.'ΰψ. γραμμ. 0.011-0.013 μ., 
τοΰ 1ου αί. π. X. Μ.Πατρών Λ 187.

Λνκίσκη Εντνχου χαΐρε

Κάτωθεν τοΰ Σ είναι κεχαραγμένον Π

15. (11ίν. Θ',β). Επιτύμβιος στήλη λευκοΰ 
ασβεστόλιθου μετ’ άετωματίου επί δυο δωρι
κών παραστάδων στηριζομένου' άποκεκρουμένη 
τό μέσον άκρωτήριον. Έκ τής επί τοΰ ορθο
γωνίου βαθύσματος μεταξύ τών παραστάδων 
γραπτής παραστάσεως ουδέν διεσώθη. Εύρέθη 
είς θέσιν Στεφάνι παρά τό χωρίον ’Ίσαρι Φα
ρών. "Υψ. 0.875, πλ. 0.385 - 0.425, πάχ. 
0.075 μ.' ΰψ. γραμμ. 0.015 - 0.018 μ., τοΰ 
2ου αί. π. X. Μ. Πατρών Λ 189.

Στολϊ Περιγένεος χαΐρε

16. (Πίν. Η’,β). Στήλη λευκοΰ ασβεστόλι
θου άποκεκρουμένη έν μέρει τήν άνω δεξιά αυτής 
γωνίαν. Εύρέθη είς τό χωρίον ’Ίσωμα."Υψ. 0.61, 
πλ. 0.365-0.425, πάχ. 0.115 μ.’ ΰψ. γραμμ. 
0.053 - 0.058 μ. Μ. Πατρών Λ 174.

Vibiae'
Anato-

le
Αίγιου

17. (Πίν. ί',α).' Άπόθραυσμα πλακός λευκοΰ 
μαρμάρου άποκεκρουμένης πανταχόθεν. Εύρέθη 
κατά τάς έκσκαφάς διά τήν διάνοιξιν όδοΰ είς 
τόν κάτω, προς Β. τοΰ Γυμνασίου χώρον. "Υψ. 
0.033, πλ. 0.111, πάχ. 0.019 μ. ΰψ. γραμμ. 
0.027 -0.03, τοΰ 2ου αί. π. X. Μ. Πατρών 
Λ 192.

Ή]ρακλε[ - -

Αίγείρα ς

18. (Πίν. Γ, β) Πλάξ λευκοΰ ασβεστόλιθου 
φέρουσα βαθυσμένην ταινίαν (περιτένειαν) κατά 
μήκος δλων τών πλευρών, επί δέ τής άνω 
πλευράς ορθογώνιον τόρμον γόμφου καί ό- 
πάς πειοειδών συνδέσμων' άποκεκρουμένη κάτω 
καί δεξιά έν μέρει. "Υψ. 0.29, πλ. 0.585, πάχ. 
0.12 μ. ΰψ. γραμμ. 0.015-0,018, τοΰ τελευ
ταίου στίχου ΰψ. γραμμ. 0.023 μ., τοΰ α' ήμί- 
σεος τοΰ 2°υ αί. π.Χ. Μ. Πατρών Λ 193.

' Α πόλις ΓΙολύκαατον Λακλεί- 
δα τό έλαιον άνα&έντα, τό[ν] 
αντας ευεργέτην άρετάς εν[ε] 
κεν και έννοιας, άς έγων <5ιετέλ[ει] 
εις τε αντάν και τό κοινόν τώ[ν] νν 

Αχαιών

Ή τιμητική αΰτη επιγραφή διά τόν Πο- 
λΰκαστον Λακλείδα χρονολογείται ολίγον προ 
τής πτώσεως τής Κορίνθου.

Τό έλαιον άναίλέντα’ καί εις παρομοίαν τι
μητικήν επιγραφήν έξ Άσωποΰ άν&έντα τό 
έλ,αιον IG VI, 970 πρβλ. τό έλαιον ϋ είναι 
IG IV 597, 606 (’Άργους) παρέχειν έλαιον 
(είς παλαίστρας, στάδια καί βαλανεΐα), ελαιο- 
ϋετέω Syll3 900,12.

19. (Πίν. Γ,γ). Άπότμημα παρά τήν άνω 
πλευράν πλακός λευκοΰ ασβεστόλιθου άποκε
κρουμένη προς τάς άλλας πλευράς' επί τής άνω 
πλευράς (επιφάνειας ώσεως) φέρει δυο ορθο
γωνίους τόρμους γόμφου μετ’ αυλακών μολυ- 
βδοχοΐας καί οπήν πειοειδοΰς συνδέσμου. "Υψ. 
0.315, μήκ. 0.535, πάχ. 0.14 μ., ΰψ. γραμμ. 
0.012 - 0.014 μ. Μ. Πατρών Λ 194.

Πλάξ III. Σελις 1.
--Jyttic X ν' * ν'. Ία δέ λοι- 
[π]ά τά τοιαντα κατά τό μέ- 
|τ]ροΐ' τον χωρήματοζ λόγου 
\·\’ζ\νομένου πιπράσκεσ&αι δ- 

5 [φεί]λε«. TTEIOIC άπλόκων τον γε- 
\γζ]νημένον ΐδονς Άπορα βδ, ί- 
|δώ]νκαι?αρί'ωνλ(ίτρα) α’%ι ,τοΰ μη 
[γε]γενη/ιένου λ. α' % Τ'. Εΐδον- 
(ς γεγε]ι·ημέ.νου Άπορα ΒΔ, «[δών],

10 [χρ\αχντέρων λ. α % [. , τοΰ]
|μ]ή γεγενημένον [λ., #.].
- - \.ων κερκίδων π[--]
- - ] ιν κερκίδω\\ - -
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Σελις 2 Κεφ. 14

8 "Αμαξα ξύλων γεγομ[ω\
μένη λ(ίτρας) απ' % [gv'J 
Καμηλού γόμος £ι)λ[ων] 
λ. ν' [χ ν']

10 Βονρδώνος [γόμος ξύλων]
/. τ' [* λ']

Ή επιγραφή περιέχει απόσπασμα τοΰ Έδί- 
κτου τοΰ Διοκλητιανοϋ 1 de pretiis rerum ve- 
nalium, διά τοΰ οποίου καθώρισε διατιμήσεις, 
τήν άνωτάτην δηλ. τιμήν maximum έκαστου 
είδους, τό όποιον αναγράφεται έν αυτφ.

Έξ Αίγείρας είναι γνωσται καί δυο άλλαι 
πλάκες τοΰ Έδίκτου τοΰ Διοκλητιανοϋ, αί 
όποΐαι έξεδόθησαν παρά τοΰ Στλη, ΑΕ 1899, 
147 κέ. = CIL III Suppl. 2328 58-59 (Έπιγρ. 
Μουσειον 10028 καί 10029-10031). Τό έν 
τή σελίδι II απόσπασμα τής Αίγειρατικής III 
πλακός αντιστοιχεί προς τούς στίχους 14,8-10 

κατά τήν παρά των BlOmner - Mommsen τα- 
ξινόμησιν καί καταρίθμησιν, ενώ τό έν τή σε- 
λίδι I δεν περιλαμβάνεται ούτε εις τό λατινι
κόν κείμενον, ούτε εις τήν ελληνικήν μετάφρασιν.

Σελ. 1, στ. 1 YTTIC μολονότι πολλαί λέ
ξεις εις τήν Ελληνικήν μετάφρασιν τοΰ Δια
τάγματος τοΰ Διοκλητιανοϋ αναγράφονται συν- 
τετμημέναι καί ανορθόγραφοι, τά υπάρχοντα 
γράμματα επιτρέπουν τήν μόνην δυνατήν συμ- 
πλήρωσιν διά τής λέξεως [β]οΰττις, ήτις ση
μαίνει δοχεΐον κωνικού σχήματος Ηρων. Στε- 
ρεομ. 2, 9 πρβλ. βούτη. "Οτι δέ τό παρόν κε- 
φάλαιον διαλαμβάνει περί δοχείων εικάζεται έκ 
τής φράσεως «κατά τό μέτρον τοΰ χωρήματοζ», 
ήτις ερμηνεύεται «άναλόγως τής μονάδος χω- 
ρητικότητος», δτι πρέπει νά πωλώνται τά λοιπά 
παρόμοια είδη.

Διά τοΰ μετά τήν λέξιν αυτήν σημείου ώς 
τό γράμμα χεΐ μετά καθέτου τής δεξιάς κε
ραίας δηλοΰται πιθανώς ή λίτρα. Επειδή δμως 
προφανώς άναφέρεται εις μέτρον χωρητικότη-

1 Έξεδόθη παρά τών Bkumner - Mommsen, 

Maximaltarif des Diokletians. 1893. Εις τήν παρά τής 
E. Graser έπανέκδοσιν εις Tenney Frank, An 
Economic Survey of the Ancient Rome, τ.ν, 307 κέ. 
αναγράφονται τά δημοσιευθέντα αποσπάσματα, εις 
τά όποια προσθετέον καί τά έξ "Αργους καί Φαρών 
δημοσιευθέντα παρά J. Bingen, BCH 77, 1953, 
658 κέ. καί BCH 89, 1965, 173 κέ.
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τος δοχείου, θά έλέγομεν, οτι σημαίνεται δι’ 
αύτοΰ ή λέξις χοΰς ώς ή μόνη δι’ αυτού τοΰ 
γράμματος άρχομένη μονάς μετρήσεως υγρών, 
ίσοδυναμοΰσα προς 1,515 λίτρας — αν καί τό 
έν χρήσει μέτρον πωλήσεως υγρών εις τό Διά
ταγμα τοΰ Διοκλητιανοϋ είναι ό έκτεύς σημει- 
οΰμενος εις τήν ελληνικήν μετάφρασιν διά τοΰ 
γράμματος 2.

Στ. 3-5 λόγου γενομένου κλπ.' πρβλ. 15,36 
τά λοιπά... λόγον γινομένου... πιπράοκεαϋαι 
όφείλουαι καί 15,39' 19,6' 19,14'ι' 19,25' 29,49.

Οι από τοΰ 5ου καί εξής στίχοι είναι δυσ
νόητοι. Καθορίζεται εν αύτοϊς ή άνωτάτη κατά 
λίτραν τιμή είδους γεγενημένου ή μή γεγενη- 
μένου. "Ισως δέ τήν έν αρχή τής παραγράφου 
(ή κεφαλαίου) λέξιν TTEioic δέον νά άναγνώσω- 
μεν πεί(λ)οις.

Στ. 9-10 ει[δών] \τρ\α·χντέρων πρβλ. 5,1 
Ιχιλύος τραχέος' 19,8 εξ ερίων τραχντέρων 22,3 
εξ ερέας τραχυτέρας.

Μολονότι έφ’ έκατέρου τών δυο τελευταίων 
στίχων τής σελίδος 1 αναγράφεται ή λέξις κερ
κίδων δεν υπάγονται οί στίχοι αυτοί εις τό κε- 
φάλαιον 13 περί κερκίδων, τό αμέσως προη- 
γούμενον τοΰ έν τή σελίδι 2 κεφαλαίου 14 
περί φορτίων ήτοι πάλών, διότι τηρουμένων 
τών αναλογιών προς τάς δύο άλλας Αίγειρατι- 
κάς πλάκας I - II θά πρέπει μεταξύ τής λέξεως 
κερκίδων καί τοΰ κεφαλαίου 14 περί φορτίων 
νά παρεμβάλλεται κενόν 50-60 στίχων.

20. (Πίν. ΙΑ',α). Άπότμημα μικρού εύρυ- 
στόμου χαλκού αγγείου (φιάλης) παρά τον πυ
θμένα κοσμουμένου έσωτερικώς διά πλαστικών 
ομοκέντρων δακτυλίων’ έξωτερικώς σώζονται 
τά ίχνη συγκολλήσεως (διαμ. 0.025 μ ) τής 
βάσεως. Έν τή αποθήκη τού Μουσείου Πα- 
τρών (X 104), άνευ άλλης ένδείξεως. Διαμ. 
0.096 μ., γράμματα έκ στιγμών έντετυμμένων 
δι’ οξέος έργαλείου, ΰψ. 0.008 - 0.01 μ., τοΰ 
4°ν αί. π. X.

Θεοκοληον 'Αγήπω(ν) Ενβολλέος

Τά πρώτα γράμματα τοΰ πατρωνύμου έ
χουν γραφή ύψηλότερον.

θεοκοληον αντί Ίλεοκολέων' ό μεταπλασμός 
εις η τών εις εω άπαντα εις έπιγραφάς Φω- 
κικάς καί τών Όζολών Λοκρών : ποιήονσα 
Rusch, Grammatik der delpliishen Inschri-
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64 Ευθυμίου Ί. Μαστροκώστα ΑΕ 1964

ften, άρ. 27' ποιήοιοα BCH 22, 1898, 60 άρ. 
568' αυλήοντες SGDI 2100, 2107, εις άλλην 
δ’ ’Αχαϊκήν επιγραφήν 6 Αιολικός τύπος αυ
τήν ΑΕ 1908, 96 1.

Ό θεοκόλος’, υπηρέτης ιοΰ θεοΰ, Ιερεΰς, 
ε’ις Δύμην και ’Ώλενον τής Άχαΐας είναι ό επώ
νυμος αρχών, Syll* 529' 530' 684' 139' πρβλ. 
Sy 113 531. Έκ μιας των δυο αυτών ’Αχαϊκών 
πόλεων προέρχεται πιθανώς ή επιγραφή.

Ενβολλέος αίολιστί αντί Εΰβουλέως πρβλ. τά 
Αιολικά βόλλα, βόλλαος (βουλαΐος), βολλενω.

21. (Πίν. ΙΑ',β) Σταθμίον ορθογώνιον χαλ- 
κοΰν μεθ’ ήλου κατά τό τετρημένον μέσον, οΰ- 
τινος ή κυρτή κεφαλή καλύπτει έν μέρει τήν χα- 
ραχθεΐσαν επιγραφήν, ώστε τό I κάτωθεν αυ
τής έχει έπαναληφθή. Πάχ. 0.014, μήκ. 0.065 
πλ. 0.059 μ ' ΰψ. γραμμ. 0.014-0.021 μ., 
τοΰ 4ου αι. π. X. Μ. Πατρών X 105.

Λ ιός

Προέρχεται ασφαλώς έξ ’Ολυμπίας' τοΰ τό
που Olympia, Inschriften, 810 Gruppe 19.

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

1. (II ίν. Η',δ). Τό άνω τμήμα επιτύμβιου 
στήλης λευκοΰ άσβεστολίθου μετά προέχοντος 
άετωματίου" άποκεκρουμένη τά ακρωτήρια καί 
εμπρός έν μέρει παρά τήν άριστεράν αυτής 
πλευράν. Εύρέθη παρά τό χωρίον Νεοχώριον 
τής Κοινότητος Φλάμπουρα Καλαβρύτων, ένθα, 
ώς πληροφορούμαι, άπόκειται καί τό κάτω 
τμήμα τής στήλης."Υψ. 0.58, πλάτ. 0.424 0.435, 
πάχ. 0.414-0.165. "Υψ. γραμμ. στ. 1 0.019- 
0.022, 2 0.024 τοΰ 1ου π. X. «ί. Μ. Πατρών 
Λ 195

Λοχϊτα 'Ιππία 
χαΐρε

Πάον

2. Στήλη λευκοΰ ασβεστόλιθου μετ’ επικρά
νου καί εμβόλου φερομένη ως ανεπίγραφος υπό 
Γ. Παπανδρεου, ΠΑΕ 1920, 127 καί Ιστο
ρία τών Καλαβρύτων, 54. Έντετοιχισμένη εις 
τό παρά τά ερείπια τής ΓΙάου εγγύτατα υπέρ 
τήν πηγήν «Χάνι τοΰ Καλαθά», αριστερά 
τής κτιστής κλίμακος. “Υψ. 0.735, πλ. 0.45, 
πάχ. 0.13 μ. υψ. γραμμ. 0.031 - 0.034 μ., 
τοΰ β' ήμίσεος τοΰ 4°υ αϊ. π. X.

Ίερωαννα

χαΐρε

Κλείτορος

3. (Πίν. Ε',α). ΙΙλάξ ασβεστόλιθου άποκε
κρουμένη έν μέρει τήν άριστεράν πλευράν. 
Εΰρίσκεται έν θέσει Γυναικείο Χάνι εν τφ 
άγρφ Κων. Σκάρπα. "Υψ. 1.23, πλ. 0.515, 
πάχ. 0.175 μ.- ΰψ. γραμμ. 0,041 -0.047 μ., 
τοΰ Ιον «ί. μ. X,

- ]όστρατ«

- α]ρετα
- α]ρι'στα 

χαί]ρετε

4. (Πίν. Ε',β). Επιτύμβιος στήλη λευκοΰ 
ασβεστόλιθου. Εΰρίσκεται έν θέσει Στά μνή
ματα. “Υψ. 1.25, πλ. 0.805, πάχ. 0.14 μ.' 
ΰψ. γραμμ. α 0.031 - 0.041, τοΰ 3ου αϊ. π X.t 
β 0.041 - 0.057 μ., τοΰ 1ου π. X. - 1ου «ί. μ.Χ.

α Φιλίηχια

Δαμάτριε χαίρετε 

β Πεισία 

χαΐρε

ΕΥΘΥΜΙΟΣ I ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ

1 Bechtel, Griechische Dialekte, II 129 § 73. 
’ Ziehen, RE Va, 1998 κέ.
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α - γ. Έπιγραφαί εξ Άχαΐας άριιΊ. 17-19.
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