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ΥΠΟ Φ. Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΛΟΥ

Εις ιόν αρχαιοπώλην κ. Ν. Γιαγιαν έπωλήθη 
κατά τάς άρχάς ’Ιουλίου 1933 ή δημοσιευόμενη

ΕΙκ. 1. Τιμητικόν ψηφίο μα δήμον *Αλαιων υπέρ Φιλόξε

νου Φραοικλέονς (3Απόκειται ήδη εις τδ *Επιγραφικόν 

Μουσεΐον νπ’ άριΰ1. εισαγωγής 12.807, δωρηψ'εν υπό τής 

ειπανΟα Γερμανικής \Αρχαιολογικής Σχολής).

ενταύθα επιγραφή, ήτις κατά τάς παρασχεθείσας 
μοι πληροφορίας εύρέθη παρά χωρικού τίνος τυ-

ΑΕ 1932

χαίως(!) έν τφ νοτίως τής Λούτσας και εις άπό- 
στασιν ώρας άπ’ αυτής κειμένφ κτήματί του1.

Ή επιγραφή αυτή άποτελουμένη εκ τριάκοντα 
δυο στίχων είναι κεχαραγμένη στοιχηδόν και λίαν 
έπιμεμελημένως επ'ι λεπτής επιμήκους στήλης, εκ 
πεντελησίου μαρμάρου, άποληγοΰσης άνω εις άετω- 
μάτιον μεθ’ απλών ακροκεράμων. Εις την αρχήν 
τοΰ γείσου φέρει τήν έπίκλησιν: ΘΕΟΙ-

Ή στήλη άποκεκρουμένη παλαιόθεν κατά τό 
κάτω κενόν μέρος θά έθραΰσθη προφανώς κατά 
τήν άνεύρεσίν της προς ευκολωτέραν μεταφοράν, 
εις τέσσαρα τεμάχια, ακριβώς προσαρμόζοντα, είς 
ο οφείλεται και τό ελάχιστον τών συμπληρώσεων. 
Σωζ. ύψ. στήλης μετά τοΰ άετωματίου 0,98. Πλ. 
0,35 άνω και 0,38 εις τό καλώς σωζόμενον κάτω 
μέρος. Πάχ. 0,07 άνω και 0,075 κάτω. “Εκαστος 
στίχος άποτελεΐται δι’ είκοσι και ενός γραμμάτων 
δ τελευταίος έ'χει μόνον 17. “Υψ. γραμμ. 0,007 - 
0,012. Διάστιχ. 0,007-0,013.

Μεταγραφομένη έχει ούτω:

Πειθίας εϊπεν επειδή Φιλ
όξενος καλώς και φιλοτίμ- 
ως τοΐς ζε πνρριχιοιαΐς έ- 
χορήγηαεν και τάς άλλας λ- 

5 ειτονργίας άπάσας τάς έν 
τώι δήμωι καλώς και φιλότ
ιμα)ς λελειτονργηκεν, δε [δ] 
όχθαι ‘Αλ,αιεϋαιν, έπαινέ[ σ] 
αι Φιλά ξένον Φρασικλέου- 

10 ς και στεφανώσαι χρνσώι σ-
τεφάναη άπδ : Ρ : δραχμών και 
δονναι αντώι τους ταμίας 
είς θυσίαν: Γ5 .· δραχμάς' άνει- 
πεΐν δε τον κήρνκα Ταυροπ- 

15 ολίων τώι άγώνι [δ]τι δ δήμο
ς δ 'Αλαιέων στέφανοι Φιλό
ξενοι’ Φραοικλέονς δικαι
οσύνης ένεκα καί φι[ λ ]οτιμ- 
ίας της περί τον δήμον τον 

20 Αλαιέων, είναι δέ καί προε
δρίαν αντώι έν τοΐς άγώσι- 
ν άπαοιν, οίς αν ποιώσιν Αλ

ί Δημοσιευθείσης τής αυτής επιγραφής είς τό τελευ
ταίως έκδοθέν 4ον τεύχος τοΰ «Πολέμωνος», ύπό τοΰ 
Παλαιού - Παπαγιαννοποΰλλου, έθεώρησα καλόν, ΐνα ή 
κατά μήνα Αύγουστον 1933 συντελεσθεΐσα μικρά μου με
λέτη ΐδη τό φως τής δημοσιότητος, συμπληρουμένη απλώς 
διά τινων προσθέτων σημειώσεων μου, άφ’ ού σύν τοΐς 
άλλοις προσφέρω καί τό ορθόν κείμενον αυτής.
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αιής, και τον κήρνκα καλεΐ- 
ν είς την προεδρίαν αυτόν.

25 ’Αναγράψαι δε τάδε τό ψήφι
σμα τον δήμαρχον είοτήλη- 
ν λιθίνην κ/αι] στήσαι εν τώ- 
ι Ιερώι τ[ή]ς Αρτέμιδος. Εις 
δε την αναγραφήν τής στήλ-

30 ης δούναι τον ταμίαν των θ-
[ε]ίων: ΔΔ : [δ]ραχμάς καί λογίσ- 
αοθαι τοϊς δημόταις.

ΙΙερί τοϋ ήμετέρου ψηφίσματος, δπερ άρχεται 
αμέσως διά τοΰ προτείναντος τοΰτο «Πειθίας εί- 
πεν» καί δι’ οΰ ορίζονται αί τιμαί, αΐτινες δέον 
νά άποδοθώσιν υπό τών Άλαιέων είς τον άναλα- 
βόντα καί την δαπάνην τοϋ καταρτισμού τών πυρ- 
ριχιστών καί πολλάς γενικώς υπηρεσίας προσενεγ- 
κόντα είς τον δήμον αυτών, έχω νά παρατηρήσω 
τά έξης:

Στίχ. 1. Πειθίας Άλαιεύς είναι άγνωστος 
άλλοθεν, καθώς καί Φιλόξενος ή Φιλόξενος Φρασι- 
κλέους (στίχ. 9 καί 16)· άλλ’ ό δεύτερος δυνατόν 
νά είναι συγγενής τοΰ έν IG. 1, 993 μνημονευο- 
μένου Φιλοξένου, άνήκοντος καί τούτου είς την 
Αίγηΐδα φυλήν.

Στίχ. 2. Αδυνατώ νά εννοήσω διατί έπεδόθη 
ιδιαιτέρα σημασία είς τό καλώς καί φιλοτίμως, 
άφ’ οΰ εις πλείστας έπιγραφάς συναντάται ούτως 
ή καί «κ. καί δικαίως» «κ. καί προθύμως» «κ. καί 
φιλαγάθως» «κ. καί συμφερόντως» κ.τ.τ. ως κοινό
τατος τύπος ένδείξεως εΰνοίας.

Στίχ. 3. Εντεύθεν τό πρώτον πληροφορού- 
μεθα, δτι καί είς τους αττικούς δήμους έτελεΐτο ό 
χορός τής Πυρρίχης, περί οΰ βλ. Daremberg-Sa- 
glio-Pottier έν λ. Saltatio σελ. 1080.

Στίχ. 9. Περί τής γενικής Φρασικλέους άναμι- 
μνήσκω δτι αρχαιότατος ό τύπος - κλέος καί - κλέους· 
από δε τοΰ 350 π. X. συναντάται καί - κλέου. 
(Meisterhans, Grammatik der attischen In- 
schriften σελ. 140- 141).

Στίχ. 10- To είδος τής στεφανώσεως τοΰ εΰερ- 
γετήσαντος τον δήμον άκυροι την έν Άρχ, Εφ. 
1925-26 σελ. 169 γνώμην τοΰ κ. Κοτζιά. Φυσι- 
κώτερον είναι νά παραδεχθώμεν γενικώς, δτι ή 
αμοιβή έκ μέρους τής πόλεως ή τοΰ δήμου ήτο 
ανάλογος προς την ευεργεσίαν ή την δωρεάν, ό δε 
μικρός ή μέγας χορηγός ήτο πανταχοΰ παρών.

Στίχ. 11. Διά τής στίξεως τών δύο επαλλή
λων τελειών χωρίζει μόνον τούς αριθμούς, ώς καί 
έν στίχ. 13 καί 31.

Στίχ. 13. Εί καί ούδαμοΰ τοΰ ψηφίσματοξ 
παρατηρεϊται απροσεξία τοΰ χαράκτου, ό μνημο
νευθείς έκδοτης προσεπάθησε διά τής βίας νά 
μεταβάλη τον αριθμόν 50 είς 5, άφαιρών τήν 
καλώς κεχαραγμένην λοξήν κεραίαν τοΰ Π· Ναι 
μέν κατά τήν έν IG. II2 1198 δίδονται άνά πέντε 
δραχμαί εις τούς δύο χορηγούς διά θυσίαν, αλλά 
καί έξ άλλων έπιγραφών (Ditt. 29525 καί 109430) 
πληροφορούμεθα δτι έδίδοντο καί μεγαλείτερα 
ποσά, ώς τριάκοντα καί εκατόν δραχμών προς τον 
αυτόν σκοπόν.

Στίχ. 14- «Κήρυξ Ταυροπολίων» καί «αγών» 
κατά ταΰτα, τό πρώτον ένταΰθα άναφέρονται. 
Παρ’ Ήσυχίω «Ταυροπόλια- α εις εορτήν άγου- 
σιν Άρτέμιδι».

Στίχ. 20-22. Περί τών έν Άλαΐς Άραφη- 
νίσιν αγώνων καί τής έκεΐ ύπάρξεως θεάτρου ή 
σταδίου, ών έν ύποδηλοΰται ένταΰθα, βλ. Άρχ. 
Έφημ. έ. ά. σελ. 173. Είς τό αυτό μέρος καί διά 
τό «οίς αν ποιώσι» καί συμπληρωματικώς Ditt. 
482 «προεδρίαν έν πάντεσσι τοϊς άγώσι, ους α 
πόλις άγει» καί 889 «τοϊς παρ’ ήμϊν άγομένοις 
άγώσιν».

Άλαιής. Μέχρι τοΰ 350 π. X. έπικρατεΐ τό 
'ΑλαιΗΣ καί έν μέρει μέχρι τοΰ 325 π. X. Τό νεώ- 
τερον είναι ΆλαιΕΙΣ· Meisterhans.

Στίχ. 26· Είστήλην. Meisterhans σ. 91.
Στίχ. 27 - 28- Περί τής ’Αρτέμιδος ώς Ταυ

ροπόλου βλ. Roscher Lex. Myth, έν λ. Ταυρο
πόλος· περί δέ τοΰ ίεροΰ τής ’Αρτέμιδος βλ. Άρχ. 
Έφημ. έ. ά. σελ. 176.

Ή θέσις τών Αλών τών Άραφηνίδων ώς καί 
τών άλλων παρακειμένων δήμων sivat βέβαιον, 
δτι δεν καθωρίσθη είσέτι. Είς τήν έπίλυσιν τοΰ 
ζητήματος τούτου μεγάλην θά παράσχη έξάπαντος 
βοήθειαν ή γενησομένη άνασκαφή καί έξερεύνησις 
τοΰ μέρους ένθεν προέρχονται αί υπό τοΰ κ. Κο
τζιά δημοσιευθεΐσαι έπιγραφαί, άφ’ οΰ μάλιστα ώς 
οΰτος λέγει, τό έν μέρει άποκαλυφθέν έκεΐ άρχαΐον 
κτίσμα «δεν αποκλείεται νά είναι αυτό τοΰτο τό 
κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους, ιερόν τής ’Αρτέμιδος 
τής Ταυροπόλου» δπερ πιθανώτατα έπίκειται τοΰ 
άρχαιοτέρου τοιούτου, είς δ ήτο ίδρυμένον καί τό 
ήμέτερον τιμητικόν ψήφισμα.

Στίχ. 30 - 31. Θ[ε]ίων. Ταμίας τών θείων 
νΰν τό πρώτον άπαντά' είναι δ’ δμως συνώνυμον 
τών γνωστών «τ. τών τής θεοΰ» «τούς τ. τών ιε
ρών» κ.τ.τ.

Καί εις τό έκτυμμα καλώς διακρίνεται τό ©, 
πολύ δέ περισσότερον είς τον λίθον μετά προσο
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χής πάντοτε καί άνευ σπουδής έξεταζόμενον. Ούχΐ 
δρθώς άρα έξεδόθη προηγουμένως καί τοΰτο.

Στίχ. 31. "Ωσαύτως οΰχί δρθώς ήλαττώίΐη 
υπό τοΰ εκδότου καί ή δαπάνη τής αναγραφής από 
είκοσι δραχμάς είς δέκα. Στοιχειώδης προσοχή αν 
υπήρχε καί τό έπιμεμελημένον καί στοιχηδόν τής 
γραφής αν έλαμβάνετο ύπ’ οψει θά άπεφεύγετο 
καί ή οικονομία αυτή, ή καί κολοβώσασα τον 
προτελευταϊον στίχον, καί δεν θά έκηρύσσοντο είς 
άγνοιαν οί επί τού γείσου ΘΕΟΙ.

Ή έπακριβής χρονολόγησις τής ήμετέρας επι
γραφής είναι δυστυχώς αδύνατος. Τό σχήμα όμως 
τών γραμμάτων καί προ παντός ή τηρουμένη δρ- 
θογραφία (βλ. 20-22) έπιτρέπουσιν ήμΐν νά εΐπω- 
μεν, δτι τό επί τής στήλης ταΰτης τιμητικόν ψή
φισμα άνεγράφη περί τά μέσα τοΰ τετάρτου αΐώνος 
καί προγενεστέρως τοΰ 325 π. X.

20 - VII -1933 — 15 - XII -1933.

ΦΟΙΒΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΛΟΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:49:16 EEST - 18.237.180.167


