
Κ. Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ 

ΑΙ - KO - RA -1 - JA 

Ό John Chadwick εΐχε τήν καλωσύνην μετά τήν δημοσίευσιν του όρθρου μου 
«'Ελληνικά τοπωνύμια είς τάς ενεπίγραφους πινακίδας του εν Πύλω Μυκηναϊκού ανα
κτόρου» είς τον «Πλάτωνα» τεύχη 29/30 έ*τους 1963 να έπιστήση δι" επιστολής του τήν 
προσοχήν μου έπί μελέτης του υπό τον τίτλον «The two provinces ot Pylos» δημοσιευ
θείσης είς το περιοδικόν «Minos» Vol VII fase. 2 ε*τους 1963 σελ. 125—141. ΕΙς τήν ρη· 
θεΐσαν μελέτην του 6 J. Chadwick στηριζόμενος έπί της αναγνώσεως πινακίδων, έφ* 
ων έχουν αναγραφή τοπωνυμικοί ενδείξεις, καταλήγει είς τα ακόλουθα αξιολογότατα 
συμπεράσματα. 

Τό βασίλειον τής Πύλου ήτο διηρημένον είς δύο επαρχίας. "Οριον τοΟ δια
χωρισμού των περιοχών των δύο επαρχιών εΐχε ληφθή το δρος Αίγαλέον, ήτοι 
ή οροσειρά ήτις αρχομένη άπό τής Κυπαρισσίας τελευτα" ανατολικώς τής Χώρας, 
πλησίον τής οποίας κείται το Μυκηναΐκόν άνάκτορον. Το δρος τοΰτο Αίγαλέον ανα
φέρει ό Στράβων (Η 359) γράφων «Ή μέν ούν Πύλος ή Μεσσηνιακή ύπό τφ Αίγαλέω 
πόλις ήν». Ή έπί των πινακίδων άναννωσθεΐα λέξις De-we r o a i ko ra-i-ja θεωρείται 
ύπό τοΟ Chadwick ώς ενδεικτική δια τήν πλησίον τοΟ ανακτόρου περιοχήν καΐ γένι-
κώτερον δια τό δυτικον τμήμα του βασιλείου τής Πύλου. Περιελαμβάνοντο είς αυτήν 
καΐ αί παραθαλάσσιοι πόλεις τής δυτικής Μεσσηνιακής παραλίας. ΕΙς τάς πινακίδας 
καταριθμούνται ώς υπαγόμενοι είς τό δυτικον τούτο τμήμα εννέα πόλεις, μεταξύ των 
οποίων είναι καΐ al Me t a p a , A ke re-wa καΐ Ka-ra do ro, περί ôv είς το ήμέτερον 
άρθρον ύπεστηρίχθη δτι Ε-κειντο είς τήν περιοχήν τής Λακωνικής. Al êv λόγω τρεις 
πόλεις μετ* άλλων εξ άπετέλουν τήν δυτικήν έπαρχίαν του βασιλείου τής Πύλου. Τό 
δνομα De we-ro-ai ko-ra i-ja εκλαμβάνει ό Chadwick ώς σύνθετον. Είς τό πρώτον συν-
θετικόν de-we-ro διαβλέπει τό έλληνικόν τοπικόν επίρρημα δευρο. είς δέ το δεύτερον 
τοπωνυμικήν Ινδειξιν παράγωγον άπό τό δνομα Αίγαλέον (δρος). Κατά ταύτα όλόκλη· 
ρον το σύνθετον συναπαρτίζει τήν έλληνικήν λεξιν Δευροαιγαλαία (Ventris Chadwick, 
Docaments in Mycenaeam Greek σελ. 147), δηλ. περιοχή κειμένη πλησίον τ ου Αί>α· 
λέου. Σημειοΰται ύπό του Chadwick δτι είναι δυνατόν να ύπολανθάνη ύπό το Dewe-ro 
καί τό θέμα δει/ε-λο τό δηλουν περιοχήν κειμένην προς τήν δύσιν του ηλίου. "Αλλά 
καΐ ή τοιαύτη σημασία ουδόλως ανατρέπει τήν πρώτην, έφ' δσον ή έν λόγω περιοχή 
αποτελεί τό δυτικόν τμήμα του βασιλείου. 

Τοπωνυμική Ενδειξις δηλοΰσα τήν έτέραν έπαρχίαν, ήτις πρέπει να κείται ανα
τολικώς, είναι ή επίσης έπί των πινακίδων άναγνωσθείσα λέξις Pe-ra-ko-ra i ja, Ώ ς 
ύπαγόμεναι είς αυτήν καταριθμούνται είς τάς πινακίδας επτά πόλεις. Τήν δευτέραν 
ταύτην Ινδειξιν θεωρεί δ Chadwick σύνθετον έκ του pe ra καί Ai-ko ra-i ja. "Επομένως 
πρέπει είς τήν έλληνικήν γραφήν νά μεταγραφή ώς Περααιγαλαία, δηλ. ή εκείθεν του 
Αίγαλέου ανατολική επαρχία. Κατά τον Chadwick ή περιοχή αοτη περιλαμβάνει τό 
τμήμα τής Μεσσηνίας τό έκτεινόμενον προς τα νοτιοανατολικά του Αίγαλέου μέχρι 
τής σημερινής πόλεως των Κάλαμων. 'Εντοπίζεται ή δυτική επαρχία ύπό του Chadwick 
είς τό μεταξύ του παρά τήν πόλιν των Καλαμών ρέοντος ποταμού Νέδωνος ανατολι
κώς καί δυτικώς μέχρι τής περιοχής δπου κείται τό χωρίον 'Ριζόμυλος, τμήμα τής εύ
φορου Μεσσηνιακής γής. Τα άνακαλυφθέντα αρχαιολογικά ευρήματα πλησίον τής πό· 
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λεως των Καλαμών, καθώς καί παρά τήν κωμόπολιν θουρίαν καΐ τα χωρία Καρτερόλ 
καΐ 'Ριζόμυλος μαρτυρούν δτι ή γόνιμος αοτη περιοχή ήτο πυκνώς κατωκημένη κατά 
τήν Μυκηναΐκήν έποχήν. 

Κατά τα συμπεράσματα του Chadwick αϊ λέξεις αί δηλουσαι τάς δύο επαρχίας 
τοΟ βασιλείου της Πύλου Ιχουν σχηματισθή μέ βάσιν το Ονομα του ορούς ΑΙγαλέου 
μέ τήν προσθήκην τών αντιθέτου σημασίας επιρρημάτων δευρο καΐ πέρα Το βασίλειον 
του Νέστορος δέν φαίνεται να περιλαμβάνη τήν Λακωνικήν άλλ" εξικνείται προς άνα 
τολας μέχρι της σημερινής πόλεως τών Καλαμών, δπου τοποθετείται ή ομηρική πό-
λις ΦηραΙ. Κατ" άκολουθίον αϊ πόλεις Me-ta pa, A-ke re wa καΐ K a r a do.ro δέν πρέ
πει να αναζητηθούν είς τήν Λακωνικήν περιοχήν αλλ' είς θέσεις πλησιοχώρους προς 
τήν Πύλον, πάντως εντός τών ορίων τών δύο επαρχιών. 

ΈπΙ τών ανωτέρω συμπερασμάτων δχομεν τήν γνώμην δτι είναι δυνατόν να 
διατυπωθούν ώς προτάσεις προς περαιτέρω συζήτησιν καΐ άκριβεστέραν τών πραγμά
των διασαφήνισιν αϊ κάτωθι παρατηρήσεις. 

Ιον. Είναι δυνατόν νά εγερθούν άμφιβολίαι ώς προς τήν έκδοχήν της λέξεως 
Ai-ko-ra i j a ώς ίσοδυνάμου μέ τήν τοπωνυμικήν Ενδειξιν Αίγαλαία. Δια τήν άντιμε-
τώπισιν της δυσχερείας, ήν παρέχει ή είς τήν δευτέραν συλλαβήν διαφορά τών φωνηέν 
των ο α ό Chadwick δέχεται δ η πρόκειται περί προελληνικού ονόματος του οποίου 
ή πρώτη συλλαβή ήτο Αικ- ή Aly ή Αιχ- Τό είς τήν δευτέραν συλλαβήν αρχικώς 
υφιστάμενον ο μετετράπη κατά τον Chadwick είς α κατά παρετυμολογίαν ύπό τήν 
έπήρειαν τών γραμματικών τύπων αίγα, αίγιαλός. Ή τοιαύτη της παρουσιαζόμενης 
διαφοράς έξήγησις δέν τυγχάνει απορριπτέα. Είναι δυνατόν δμως νά άναγνωσθή, δπως 
θα δείξωμεν κατωτέρω, ή λέξις κατά τρόπον κοθιστώντα περιττήν τήν κατά τήν άνά 
γνώσιν μετατροπήν του ο είς α. 

2ον. Καί ώς προς τήν έρμηνείαν τών δύο πρώτων συνθετικών de-we-ro καΐ pe-ra 
είναι δυνατόν νά ύπαρξη αμφισβήτησις. Πρέπει νά σημειωθη δτι είς τήν έλληνικήν 
Υλώσσαν δέν υπάρχουν παραδείγματα δηλώσεως èv συνθέσει τοπικής αντιθέσεως δια τών 
επιρρημάτων δευρο KCXÌ πέρα 'Εκτός τούτου είναι δυνατόν νά οποπτεύσωμεν δτι ύπό 
τό de we-ro δε^ελο—υπολανθάνει θέμα, δπερ αναφαίνεται ώς δεύτερον συνθετικόν είς 
τό όμηρικόν κοσμητικόν έπίθετον τό άποδιδόμενον είς τός πόλεις καί δηλωτικόν λαμ-
πρότητος εύ · δείελος Ώ ς προς τό pera ό Chadwick στηριζόμενος είς τό δτι επί τών 
πινακίδων άνεγνώσθη έκτος του τύπου pe-ra ko ra-i-ja καί τύπος pe-ra-a-ko-ra-ijo 
αποκλείει τήν δυνατότητα νά δεχθώμεν ώς πρώτον συνθετικόν τήν πρόθεσιν περί. 'Εάν 
έδεχόμεθα δτι uno τό per-, pe ra υπολανθάνει ή πρόθεσις περί, αοτη θα είχε χρήσιμο· 
ποιηθή προς δήλωσιν επιτάσεως καί διακοσμητικής έξάρσεως τοΟ δευτέρου συνθετικού 
ώς συμβαίνει π. χ είς τα σύνθετα Περίβοια, Περικλύμενος, Πέρκαλος. Πρέπει νά ση-
μειωθή δτι είς τήν Αίολικήν διάλεκτον έν συνθέσει τό ι της περί άφομοιουται προς τό 
προηγουμενον αύτοΰ ρ. Κατ' άκολουθίαν ή έμφάνισις α διπλού είς τόν τόπον pera-a-
ko-ra i-ja δέν αποκλείεται νά προήλθεν έκ της προφοράς διπλού ρ. Είς τήν ΑΙολ. διά 
λεκτον απαντούν ρρ είς τήν λέξιν Πέρραμος (Πρίαμος). Ήσύχ. καί ώς δηλωτικόν δή 
μου της 'Αττικής Ιχει σχηματισθή τό όνομα Περρίδαι (Schwytzer Gr. Gr. Ι 509e). Είς 
τό Mycenaean Vocabulary J Chadwik L, Baumbach Glotta XLI 1965 Η. 3/4 σελ. 235) 
σημειοΟται ή Μυκηναϊκή λέξις pe ra8-qo ώς Ισοδύναμος μέ τό όνομα ΠερραιβοΙ Ινθα τό 
ra s αντιστοιχεί προς τό μεταγενεστέρως άναπτυχθέν ρραι. "Οθεν δέν πρέπει νά άπο-
κλεισθή έξ ολοκλήρου ή δυνατότης νά Ιδωμεν κάτω άπό τό per· pe-ra τήν πρόθεσιν περί 
(per). Πάντως αί γνώσεις μας περί τής φωνολογικής δομής τής Μυκηναϊκής διαλέ 
κτου δέν μας παρέχουν ασφαλή στοιχεία διά τήν έπίλυσιν του ζητήματος. Δέν απο
κλείεται ακόμη ύπό τό pera νά υποκρύπτεται καί τοπωνυμική τις Ενδειξις. Παλαιότε-
ρον ό Palmer είχε προτείνει τό pera νά θεωρηθή ώς έ'νδειξις σχετική μέ τήν 
'Ομηρικήν πόλιν των Φηρών—(Φαρών—Φερών) Επομένως είναι δυνατόν νά ύπο 
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στηριχθή δτι είς τήν αντίθεσιν de-we-ro κοί pe-ra δέν υπολανθάνει αποκλειστικώς σχέ-
σις τοπωνυμικής αντιθέσεως άλλα πιθανώς καΐ δήλωσις κοσμητικής έξάρσεως δύο πε
ριοχών, είς ας ήρχον διάφορα γένη τής αοτής φυλής. 

3ον. "Αν δεχθώμεν δτι το βασίλειον τής Πόλου είχεν ως άνατολικόν δριον τήν 
δμηρικήν πόλιν των Φάρων, περιερχόμεθα είς αντίθεσιν προς τήν μυθολογικήν παράδο· 
σιν, ήτις αποκαλεί τόν Νέστορα Γερήνιον καΐ παρουσιάζει τον θεον του "Αδου μαχό-
μενον μετά των Πυλίων κατά του 'Ηρακλέους. Οοτε πρέπει νά παραβλεφθη δτι είς πι
νακίδας τής Πόλου έχει άναγνωοθή το δνομα Ta-ra-ma-ta, δπερ ήρμηνεύθη ώς ίσοδό-
ναμον προς το δνομα θαλαμάτας, δηλωτικον προσώπου καταγόμενου έκ τής έν Λακω· 
νία γνωστής πόλεως των θαλάμων. Μεταξύ τών ονομάτων των εννέα πόλεων αΐτινες 
κατανέμονται είς τήν δυτικήν επαρχία ν περιλαμβάνεται καΐ το δνομα Pe-to-no. Ό 
'Ισπανός φιλόλογος M. S. Ruipérez (Actes du Colloque international sur les textes 
mycéniens, Gif - sur - Yvette) Paris 1956, 118 ταυτίζει αυτήν μέ τήν επί τής δυτικής 
Λακωνικής παραλίας κειμένην πόλιν Πέφνον. Ό καθηγητής του έν Σκοπίοις τής 
Γιουγκοσλαβίας Πανεπιστημίου M. Petruäevski είς το Ai - Keu (ΡΥ Ta 641) διαβλέπει 
το τοπωνόμιον πόλεως έν τη Λακωνική ήτις ώνομάζετο Alyat ή ΑΙγαιαί, ΑίγειαΙ 
{Μ. Petruäevski, Zur Toponomastik Griechenlands in mykenischer Zeitalter. Sonder
druck aus Neue Beiträge zur Geschichte der alten Welt Band I). 

Κατόπιν των ανωτέρω διατυπωθεισών αμφιβολιών καιρός είναι νά προχωρήσω« 
μεν καΐ είς θετικής μορφής υποθέσεις. 

Μένοντες περισσότερον πιστοί είς τό φωνολογικόν περιεχόμενον του ονόματος 
Ai ko-raija δυνάμεθα νά μεταγράψωμεν αυτό οπό τήν μορφή ν ΑΙ·κο·ραία. Αυτομά
τως ή μεταγραφή αοτη άναπλάσσει είς τήν σκέψιν μας το δνομα τής φυλής των ΑΙγι-
κορέων. (Ai-kora-i-ja). θα ήδόνατο νά άντιταχθή ή άντίρρησις δτι, δια νά εοσταθήση 
ό τοιούτος ταυτισμός, θα άπρεπε νά αναγράφεται είς τάς πινακίδας ύπό τήν μορφήν 
Ai-kiko ra î-ja, συμφώνως προς το ai-ki-pa-ta, δπερ δηλοΐ τον αίνοβοσκόν (Chadwick 
Vocab. glotta XLI Heft3/4 σελ. 168). Κατά τής διατυπωθείσης αντιρρήσεως είναι δυνα
τόν νά άντιταχθή δτι το θέμα τής λέξεως ιαΐξ> είς τάς πινακίδας εμφανίζεται δχι μόνον 
ύπό τήν μορφήν ai-ki (ai-ki-a2-ri-jo αίγιαλόσ, ai-ki-pa-ta αίγοβοσκός) άλλα καΐ ύπό τήν 
μορφήν aik ώς έν τφ ανωτέρω σημειωθέντι ονόματι ai-keu.'EK τής μορφής δέ ai-k είναι 
δυνατόν νά μετετράπη τό θέμα είς ai· έκπεσόντος το k δια φωνολογικούς λόγους. Ύπό 
τήν μορφήν αϊ· άπαντα" τό θέμα ώς πρώτον συνθετικόν είς τήν όμηρικήν λέξιν αίπόλος 
(=αίγοβοσκός Β 474, ρ 247 κ.ά.). ΕΙς τους γλωσσολόγους παρέσχε μεγάλας δυσχερείας 
ή έμφάνισις του θέματος ύπό τόν τύπον αι- αντί αιγι . Μή θέλοντες νά παραδεχθούν 
έκπτωσιν του γι- ή του γ έκ του θέματος άνεζήτησαν άλλας εξηγήσεις. Ούτω ό "Ελ-
λην γλωσσολόγος Γ. Τσερέπης (Σύνθετα τής ελληνικής γλώσσης έκδ. 2α σελ. 200) 
ύπεστήριξεν δτι είς τήν λέξιν άίπόλος έχομεν ώς πρώτον συνθετικόν τήν έν τη ζενδική 
γλώσση διασωζομένην πρόθεσιν avi καΐ ώς δεύτερον δνομα παραγόμενον έκ θέματος 
ιιελ- πολέω. Συμφώνως προς τήν ούτω άποτελεσθεϊσαν σύνθεσιν ή λέξις έσήμαινε αρ
χικώς τόν είσελαύνοντα εϊς τι μέρος τά ποίμνια, κατόπιν δέ 8λαβε τήν είδικωτέραν 
σημασίαν του βοσκού τών αίγών καΐ τράγων. "Εναντι τής ανωτέρω ερμηνείας είναι 
δυνατόν νά ύποστηριχθή δτι τό y τοΟ θέματος έξέπεσεν, επειδή ευρέθη κατά τήν σύν
θεσιν προ συμφώνου, μέ τό όποιον κατά τους φωνητικούς νόμους τής γλώσσης δέν ήτο 
δυνατόν νά συνύπαρξη. Είς τήν έλληνικήν γλώσσαν δέν είναι φωνολογικώς δυνατή ή 
συνύπαρξις εντός λέξεως τών συμπλεγμάτων γ + π καΐ y-γ-φ. Έάν δεχθώμεν δτι τό φω
νολογικόν τούτο χαρακτηριστικόν Ισχυε καΐ είς τήν Μυκηναΐκήν διάλεκτον, εξηγείται 
Ô τύπος αί ώς προελθών έξ αρχής έκ του αιγ- ευρεθέντος είς συνδυασμούς οίοι είναι 
ol προηγουμένως μνημονευθέντες. 

Έάν είναι όρθαΐ at διατυπωθεϊσαι σκέψεις, προκύπτει έξ αυτών δτι ώς βάσις 
τών ονομασιών τών δύο επαρχιών του βασιλείου τής Πύλου δέν είχε ληφθή ή τοπω-
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νυμική Ινδειξις Αίγαλέον. Δέν πρέπει να παροραθτ) δτι ή οροσειρά τοΟ ΑΙγαλέου δέν 
ήτο δυνατόν τοπογραφικός να νοηθη ώς φυσικόν δριον διαχωρίζον το βασ[λεΐον της 
Πύλου είς εν δυτικον καΐ είς 2ν άνατολικόν τμήμα. Ώ ς διαχωριστική γραμμή ή ορο
σειρά του τερματίζεται χωρίς να προχωρή προς νότον δια να άποχωρίση το τμήμα 
της εύφορου Μεσσηνιακής γης ώς Ιδιαίτερον άνατολικόν διαμέρισμα. Εϊς τήν βασικήν* 
Ινδειξιν Ai-ko ra-i-ja συμφωνότερον είναι προς τά φωνολογικά της δεδομένα νά !δω· 
μεν τήν λεξιν ΑΙγικοραία. Τάς ενδείξεις de-we-ro καί per, pera δέν είναι άπαραίτητον 
να θεωρήοωμεν ώς τοπικάς άλλα είναι δυνατόν νά έκλάβωμεν αύτάς ώς ενδείξεις δια· 
κοσμητικήςΙή στενοτέρας φυλετικής διακρίσεως. 

Ή ονομασία ΑΙγικορεις είναι γνωστή ώς ενδεικτική μιας έκ των τεσσάρων αρ
χαιοτάτων φυλών τής 'Αττικής (*). Ή έν λόγω φυλετική ονομασία δέν άπαντ§ μόνον 
είς τήν Άττικήν, άλλ' δπως πιστοΟται καΐ έξ επιγραφών είς τήν Κύζικον, Πέρινθον καί 
είς πολίχνας τής παρά τον "Ιστρον χώρας Τομέα, Κάλλατιν καί "Ιστρον. Έκ τούτου 
συνάγεται δτι ol Αίγικορείς ήσαν παναρχαία κοινή των Ιώνων φυλετική διάκρισις (Der 
kleine Pauly Lexikon der Antike Ι σελ. 159). 

Επειδή το παλαιότερον στρώμα των κατά τήν Μυκηναϊκήν έποχήν έγκαταστα-
θεισών είς τήν Μεσσηνίαν ελληνικών φυλών απετέλεσαν οι "Ιωνες, καθίσταται πιθανόν 
δτι καί κατά τήν έποχήν, καθ' ή ν εγράφησαν αί πινακίδες τής Πύλου ύπήρχεν έν χρή
σει ώς φυλετική δνδειξις ή λέξις Αίγικορεΐς, έξ ής ήτο δυνατόν νά σχηματισθη καί r\ 
ονομασία Αίγικοραία. 

Είναι γνωστόν δτι ό Ευριπίδης εϊς τήν τραγωδίαν του «"Ιων» 1580 σχετίζει τό 
δνομα Αίγοκορεΐς μέ τήν α1γίδα τής 'Αθηνάς. Κατ" άκολουθίαν τό δνομα Αίγικορεΐς 
είναι ένδεικτικόν λατρείας αποδιδομένης είς παναρχαίαν θεότητα, έπιβιώματα τής 
τής οποίας διεσώθησαν είς τάς περί αΙγίδος τοΟ Διός καί τής 'Αθηνάς μυθολογικός 
παραδόσεις. Καί είς τήν λατρείαν τοΟ Διονύσου, όστις είς τήν Άττικήν λατρεύεται καί 
ύπό τήν έπωνυμίαν Μελάναιγις, υπόκεινται ώς βάτας παραπλήσιαι αρχαιότατοι μυθο
λογικοί καί θρησκευτικοί παραδόσεις. 

Συμφώνως προς τά ανωτέρω λεχθέντα δυνάμεθα νά ύιτοθέσωμεν δτι ύπό τας 
δύο διακρίσεις τάς δηλουμένας δια του de-we-ro καί per, pera τοποθετούνται είς τάς 
πινακίδας πόλεις τελοοσαι ύπό τήν έπικυριαρχίαν δύο φυλετικών διακρίσεων υφισταμέ
νων εντός τής φυλής των Αίγικορέων. Είναι δυνατόν νά τεθή καί τό ερώτημα, άν πρέ
πει νά δεχθώμεν δτι αί πόλεις έκατέρας των ταξινομήσεων άπετέλουν συνεχή γεωγρα-
φικήν περιοχήν. Καί περί τούτου δέν είναι δυνατόν νά είμεθα βέβαιοι, αν λάβωμεν ΰπ* 
δψιν τάς γεωγραφίκάς ενδείξεις αϋτινες παρέχονται ύπό τοΟ έν Β τής Ίλιάδος κατα
λόγου των νεών σχετικώς μέ τήν έπικράτειαν του 'Αχιλλέως (Ίλ. Β 680 κέ). At ύπό 
τήν κυριαρχίαν του "Αχιλλέως πόλεις "Αλός καί 'Αλόπη ένούμεναι δι" ευθείας άποτέ· 
μνουν τοπογραφικώς περιοχήν, εντός τής οποίας ευρίσκονται at ύπό τήν κυριαρχίαν του 
Πρωτεσίλαου διατελουσαι πόλεις Πτελεός καί 'Αντρών. Τό αυτό είναι δυνατόν νά συμ-
βαίνη καί μέ τάς εννέα πόλεις, κτήσεις του 'Αγαμέμνονος, εντός τής περιοχής του 
βασιλείου τής Πύλου καί γενικώτερον μέ τήν τοπογραφικήν τοποθέτησιν των πόλεων 
των δύο επαρχιών. 

1) Ό Ventris καί Chadwick εϊχον προτείνει (Documents κτλ. σελ. 397) τον σοσχβ-
τισμον xfjç είς τας πινακίδος άναγνωσθ-είσης λέξεως ke-re-te μέ τό δνομα Αίρικορείς. Ώς 
προς το δεύτερον συνθετικών—χορέΐς εδλογον είναι να δεχθώμεν δτι είναι σχετικών μέ θέμα 
κορ- (πρβ. |5ΐ}μα κορέω), δπερ άπαντ? καί είς τας σχβτικας μέ τήν λατρείαν λέξεις ζάκορος, 
νεωκόρος. 


