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ΠΕΡΙΛΗψΗ

Επανεξετάζεται η εγχάρακτη επιγραφή επί στλεγγίδας του Ε΄ αι. π.Χ. από την Αιανή της Ελιμίας,
στη Μακεδονία. Η πρώτη εκδότρια διάβασε Ἄπαϙος, το όνομα του κατόχου της στλεγγίδας,
χωρίς περαιτέρω σχολιασμό της ετυμολογίας και της δομής του αμάρτυρου αυτού ανθρω-
πωνυμίου. Μία νέα ανάγνωση προτείνεται εδώ, Ἄπαρος (στην ονομαστική). Το ανθρωπωνύμιο
αυτό απαντά στη Θεσσαλία, επίσης κατά την αρχαϊκή περίοδο. Η ανάλυση της ετυμολογίας,
του σχηματισμού και της σημασίας του ανθρωπωνυμίου συμβάλλουν και στον εμπλουτισμό
του λεξιλογίου της αρχαίας μακεδονικής διαλέκτου.
ΛΕξΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Αιανή, ετυμολογία ανθρωπωνυμίων, μορφολογία της αρχαίας ελληνικής,
λεξιλόγιο, αρχαία μακεδονική.

THE NAME OF THE OWNER OF A FIFTH CENTURY BC STRIGIL FROM AIANI, MACEDONIA

ABSTRACT

The incised inscription on a fifth century BC strigil from Aiani, in Elimeia, Macedonia, is
revisited. The first editor read Ἄπαϙος, the owner’s name, so far unattested and of unknown
etymology and formation. A new reading is suggested here, Ἄπαρος (nominative), known also
as a Thessalian personal name of the Archaic period. The etymology, the formation and the
semantics of this personal name offer new evidence for the lexicon of ancient Macedonian.

KEYWORDS: Aiane, etymology of personal names, Greek word formation, lexicon, ancient
Macedonian. 

Μια ενεπίγραφη στλεγγίδα από την Αιανή της Μακεδονίας και η προσπά-
θεια ερμηνείας της εγχάρακτης επιγραφής είναι η ταπεινή μου συνεισφορά στο αφιέρω-
μα του περιοδικού Fortunatae στον Ángel Martínez Fernández, ελληνιστή στο Πανε-
πιστήμιο La Laguna, ο οποίος υπηρετεί με αφοσίωση εδώ και δεκαετίες τα ελληνικά
γράμματα. Πρόκειται γι’ άνθρωπο που αγάπησε όσο λίγοι την Ελλάδα και ιδιαίτερα
την Κρήτη, με την οποία ασχολήθηκε σε πλήθος μελετών σχετικά με τα ενεπίγραφα
μνημεία και την αρχαία διάλεκτό της. 

Η Αιανή (χάρτης 1), κωμόπολη της δυτικής Μακεδονίας, φέρει το όνομα της
κυριότερης πόλεως των Ελιμιωτών, ενός από τα έθνη της Άνω Μακεδονίας. Στον
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Θουκυδίδη (2.99.2) οι Ελιμιώτες και οι Λυγκηστές «καὶ ἄλλα ἔθνη ἐπάνωθεν» αναφέ-
ρονται ως Μακεδόνες, η επικράτεια των οποίων προσαρτήθηκε σταδιακά στο βασίλειο
των Τημενιδών τον Δ΄ αι. π.Χ. Η Αιανή είναι μία από τις σημαντικότερες αρχαιολο-
γικώς1 θέσεις της αρχαίας Μακεδονίας με πρώιμο επιγραφικό υλικό από την Εποχή
του σιδήρου και εφεξής2. 

Η εγχάρακτη χάλκινη στλεγγίδα που μας απασχολεί είναι ανασκαφικό εύρη-
μα. Βρέθηκε στη νεκρόπολη της Αιανής (στη θέση Λειβάδια, τετράγωνο 44, τομή 4),
ως κτέρισμα ανδρικής λακκοειδούς ταφής3. 

Διαστάσεις του αντικειμένου: Μήκος 0,073 μ., πλάτος λαβής 0,024 μ. Ύψος
γραμμάτων 0,00065 μ. (ό.π.).

Βάσει των συνευρημάτων και του σχήματος των γραμμάτων, κυρίως του
γράμματος κόππα που ανεγνώρισε η επί κεφαλής των ανασκαφών, η στλεγγίδα χρονο-
λογήθηκε στο πρώτο τέταρτο του Ε΄ αι. π.Χ. 

Το χάραγμα είναι δεξιόστροφο (εικ. 1), όπως φαίνεται από το πι, το οποίο έχει
την πρώιμη μορφή του, με βραχύτερη τη δεξιά κεραία. Τα γράμματα βαίνουν μειούμε-
να από τα αριστερά προς τα δεξιά, πλην του όμικρον σε σχήμα ορθογωνίου παραλλη-
λογράμμου, το οποίο είναι λίγο μικρότερο από το τρισκελές σίγμα που ακολουθεί.
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1 Σύνθεση των ανασκαφικών δεδομένων της Αιανής και της ευρύτερης περιοχής από την
Karamitrou-Mentessidi, 2011. 

2 Ειδικότερα για τις επιγραφές της Αιανής βλ. Panayotou, 1986, 1996, 2007. 
3 Καραμήτρου-Μεντεσίδη, 2001α: 68.

Χάρτης 1. Τα μακεδονικά βασίλεια περί τα μέσα του Ε΄ αι. π.Χ., 
βλ. Σακελλαρίου 1992: 70, εικ. 38.



Βιβλιογραφία: Καραμήτρου-Μεντεσίδη 2001α, 68-69, εικ. 14α-β (απ’ όπου
η εδώ φωτογραφία και το απόγραφο, εικ. 1)· (= SEG 49, 671).

Πρβλ.: Καραμήτρου-Μεντεσίδη 2001β: 353 (αναφορά)· Hatzopoulos, Bulletin
Épigraphique 2001, 266: «Apakos (génitif ?)»· SEG 49, 776 (αναφορά)· LGPN iv
(2005), λ. Ἄπακος (1).

Η πρώτη εκδότρια αναγνώρισε το τέταρτο από αριστερά γράμμα ως κόππα
και κατά συνέπειαν ανέγνωσε ένα (αμάρτυρο) ανθρωπωνύμιο, Ἄπαϙος, το οποίο θεώρη-
σε ως το όνομα του κατόχου της στλεγγίδας, χωρίς περαιτέρω ανάλυση ή ετυμολόγηση.
Όλοι οι εκδότες υιοθέτησαν την ανάγνωση αυτήν χωρίς σχολιασμό. 

Το χάραγμα επί στλεγγίδος δηλώνει συνήθως το όνομα του κατόχου σε γενική
(κτητική) ή το αντίστοιχο πατρωνυμικό επίθετο (είμαι του Χ)4. Σε ορισμένες περιπτώ-
σεις με εγχάραξη επίσης δηλώνεται ότι η στλεγγίδα είναι δημόσια περιουσία5. 

Αν δεχθούμε την ανάγνωση της κ. Καραμήτρου, Ἄπαϙος, το όνομα είναι μορφο-
λογικώς αναγνωρίσιμο. Πρόκειται είτε για τη γενική ενός αρσενικού ανθρωπωνυμίου
που λήγει σε -αξ/-ακος, γνωστό και αρκετά διαδεδομένο επίθημα στον δωρικό κόσμο
–αλλά και εκτός αυτού– σε κύρια (και προσηγορικά) ονόματα, τύπου Φύλαξ/-ακος,
Σκύλαξ/-ακος, (λαϊκά) υποκοριστικά τύπου Στράβαξ/-ακος –συνήθως με υποτιμητική
σημασία–6, είτε για την ονομαστική ονόματος που προέρχεται από τα προηγούμενα,
με επίθημα –ακος που καθιστά τους αθέματους σχηματισμούς θεματικούς, τύπου
Φύλακος<Φύλαξ, Κόρακος<Κόραξ, Ἱέρακος<Ἱέραξ7, συχνά με υποκοριστική σημασία.
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Εικ. 1. Φωτογραφία και απόγραφο από την Καραμήτρου-Μεντεσίδη, 2001α: 68-69, εικ. 14α-β.

4 Π.χ. Ἀντιμαχεία ἐμί, SEG 46, 827.
5 Π.χ. δεμοσίη Ε΄, SEG 46, 709. 
6 Chantraine, 1933: 376-382· GrGr i: 497, § 4. 
7 Masson, 1988: 72, 78-79 (= OGS iii: 11, 17-18)· του ιδ., 1995-1996: 285 (= OGS iii: 319). 



Το κόππα (ϙ) αποδίδει κλειστό άηχο υπερωικό προ οπισθίου φωνήεντος /ο/8, πρβλ.
Μάλεϙος, Κόρινθος, Ζ΄/Στ΄ αι. π.Χ., LGPN iii.A, λ. Μάληκος (2). 

Αντίθετα, το θέμα του ανθρωπωνυμίου, δεν είναι προφανές. Θα μπορούσε κανείς
να υποθέσει με επιφύλαξη ότι πρόκειται για παράγωγο του επιθέτου ἄπιος9 <ἀπό, με
την έννοια «μακρινός», αν ενδεχομένως άλλα ανθρωπωνύμια, όπως Ἀπιάδας, Ἄπιος,
Ἀπία10 παράγονται από την ίδια ρίζα. Με την κατάληξη -αϙος το όνομα θα μπορούσε
να σημαίνει «ο απόμακρος, ο απομονωμένος» αλλά τα παράλληλα δεν είναι βέβαια. 

Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να επιστήσω την προσοχή στη φορά ορισμένων
γραμμάτων της επιγραφής. Είναι καταφανές ότι δεν έχουν όλα την ίδια κατεύθυνση:
το πρώτο άλφα είναι δεξιόστροφο, ενώ το δεύτερο αριστερόστροφο, το πι και το τρισκε-
λές σίγμα είναι αριστερόστροφα. Το τέταρτο γράμμα, αυτό που θεωρήθηκε ως κόππα,
είναι γραμμένο ως αριστερόστροφο ρω, όπως το άλφα που προηγείται. Το πέμπτο από
αριστερά γράμμα είναι ένα όμικρον περίπου σε σχήμα παραλληλόγραμμου, μικρό-
τερο από το ρω και το σίγμα.

Με αφετηρία την ανωτέρω παρατήρηση, θεωρώ ότι το εγχάρακτο όνομα επί
της στλεγγίδος της Αιανής διαβάζεται ως Ἄπαρος (ονομαστική). Το ανθρωπωνύμιο
Ἄπαρος απαντά και στο πολύ γνωστό ανάθημα του Δαόχου από τη Φάρσαλο της
Θεσσαλίας στους Δελφούς (FD iii [4] 460.1) που χρονολογείται στην περίοδο 337/6 -
333/2 π.Χ. Σύμφωνα με τις επιγραφές που συνοδεύουν τις μορφές, ένα από τα αγάλμα-
τα του συμπλέγματος παριστά τον γενάρχη, Ἀκνόνιο Ἀπάρου. Βάσει του στέμματος,
ο Φαρσάλιος Άπαρος πρέπει να έζησε τον Στ΄ π.Χ. (LGPN iii.B, λ. Ἄπαρος [1]).

Το ανθρωπωνύμιο Ἄπαρος συνδέεται ετυμολογικά με το επίθετο πηρός
και τη γλώσσα του Ησυχίου πηρόν· ἐστερημένον τῆς φωνῆς. ἔνιοι δὲ πεπηρωμένον καὶ
βεβλαμ<μ>ένον αὐτοῦ τὴν διάνοιαν <…> τὸν <ἐ>νεὸν καὶ ἄφωνον, προπερισπωμένως δὲ
τὸν τυφλόν (Β 599)11. Οι σημασίες του πηρός είναι επομένως πολλές: «άλαλος, άνους,
παράφρων, τυφλός», γενικότερα «ακρωτηριασμένος, ανάπηρος». Σε χριστιανικά κείμενα
o όρος πηρός δηλώνει τον τυφλό, τον τυφλωμένο πνευματικώς από την αμαρτία12. Το
επίθετο ἄπηρος (ιων. και αττ.)13, ἄπᾱρος στη μακεδονική με στερητικό ἀ-, σημαίνει
«σώος, αβλαβής». Πρόκειται για ένα ευχετικό όνομα, μια άγνωστη ως τώρα μαρτυρία
για το μακεδονικό λεξιλόγιο. 
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