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ΑΤΤ1ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΜΒΙΟΙ ΣΤΗΛΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΛΥΦΑ

1. ΡΑΜΝΟΥΝΤΟΣ

Αί ύπ’ dpηθ. 1 - 20 κα'ι 23 - 29 τών κατω
τέρω επιγραφών προέρχονται έξ άνασκαφών τής 
Άρχ. 'Εταιρείας καί είχον χρησιμοποίησή ως 
πλάκες πώματος ή πλευρών τάφων τοϋ ΝΑ. 
νεκροταφείου (άρ. 1-17), τοΰ νεκροταφείου με
ταξύ τοϋ Νεμεσίου και τοΰ Φρουρίου (άρ. 18- 22, 
24-25), έκ τοΰ οποίου προέρχονται και τά θραύ
σματα άρ. 23-28, καί τοΰ δυτικοΰ νεκροταφείου 
(άρ. 26)' αί υπόλοιποι εύρέθησαν εις τον χώρον 
τής ’Αποθήκης Στάη. Αί ύπ’ άρ. 21-22 περι- 
συνελέγησαν υπό τοΰ άειμνήστου Ίω. Κ. ΓΤαπα- 
δημητριού. Άπόκεινται εις την ’Αποθήκην καί 
τό φυλακεΐον Ραμνοΰντος, πλήν τών ύπ’ άριθ. 
3 καί 5 κειμένων εις τό ΝΑ. νεκροταφεΐον.

1. Στήλη λευκοΰ εντοπίου μαρμάρου άποκε- 
κρουμένη άνω' κάτωθεν τής πρώτης επιγρα
φής δύο ρόδακες' ϋψ. 1.36, πλ. 0.39 - 0.445, 
πάχ. 0.14 μ.' ϋψ. γραμμ. α 0.015 - 0.017 μ., 
β 0.022- 0.029 μ. 0=0.018 μ., τοΰ τέλους 
τοΰ 4ου π. X. αί. (πίν. Δ).

α ----- ] ς
-----] ο υ

[Ρ α μ ν]ο ν σ ι ο ς 
β Φανόστρατος

Λ ο [γ γ ί ν] ο υ 
Ρα μ vovaiot;

Επειδή προφανώς οί δύο νεκροί είναι α
δελφοί τό πατρώνυμον τοΰ πρώτου πρέπει ίσως 
νά συμπληρωθή

[Λογγίν]ου.

2. Στήλη λευκοΰ εντοπίου μαρμάρου άποκε- 
κρουμένη άνω' ϋψ. 1.45, πλ. 0.445-0.495, 
πάχ. 0.15 μ., ϋψ. γραμμ. 0.02 μ., τοΰ β’ήμί- 
σεος τοΰ 4ου π. X. αί. Μετά την επιγραφήν δύο 
ρόδακες καί εντός έγκοίλου ορθογωνίου πεδίου 
άνάγλυφος λουτροφόρος (ϋψ. 0.96 μ.), σύμβο
λου τών άγάμων (πίν. Δ).

[Ρ]α μ νονσ[ιος]

3. Στήλη λευκοΰ εντοπίου μαρμάρου άποκε- 
κρουμένη άνω καί κάτω' κάτωθεν τής επιγρα
φής δύο ρόδακες' ϋψ. 1.57, πλ. 0.402-0.465,

πάχ. 0.12 μ.' ϋψ. γραμμ. 0.026-0.028 μ. 
0 = 0.019 μ. Ω= 0.022 μ., τοΰ β' ήμίσεος τοΰ 
4011 π. X. αί. (πίν. Δ).

- - ] ο ι Ω.
Κλειτοφώντο[ς] 
Ραμνούσιο[ς ]

Στ. 1 τμήμα τής καθέτου κεραίας άνήκει 
ίσως εις Φ' συμπληρωτέον ίσως

[Κλειτ]οφ<ΰ[ΐ’]

4. Πλάξ λευκοΰ εγχωρίου μαρμάρου άποκε- 
κρουμένη τήν δεξιάν πλευράν' επί τής άνω 
πλευράς άκιδογράφημα πτηνοΰ, επί δέ τής έ
δρας τόρμος σιδηροΰ γόμφου μολυβδοχοημενού' 
ϋψ. 0.075, μήκ. 1.13, βάθ. 0.37-0.383 μ.' 
ϋψ. γραμμ. α 0 025-0.032 μ., τοΰ 2ου π.Χ. αί., 
β 0.032-0.033 μ., τοΰ 1ου π.Χ.-1ου μ. X. αί. 
(πίν. Ζ).

α β
-] μ ά χ ο υ Μνρρινονοιος Κ αν 6 ς

Κανός' 'Ρωμαϊκόν όνομα: Canus.

5. ’Αέτωμα επιτύμβιου ναΐσκου εντοπίου 
μαρμάρου άποκεκρουμένον τήν κορυφήν καί τό 
επιστύλιου εν μέρει" ϋψ. 0.16, πλ. 132, βάθ. 
0.59 μ. ’ ΰψ. γραμμ. 0.013 μ., τοΰ 4ου π. X. αί.

[ - —] ι θ ε ο [— 5 ve —]ς

6. Στήλη μετ’ άετωματίου, επί τοΰ τυμπά
νου τοΰ οποίου ανάγλυφου στρογγύλον άσπί- 
διον’ άποκεκρουμένη κάτω καί τό μέσον άκρω- 
τήριον' έφ’ έκατέρου τών κροτάφων, άνω, τόρ
μος μετά σιδηροΰ γόμφου μολυβδοχοημένου' 
ϋψ. 1.28, πλ. 0.648 - 0.71, πάχ. 0.085 μ. 
ϋψ. γραμμ. 0.026 - 0 031 μ., τοΰ 2ου μ. X. αί. 
Κάτωθεν τριπλοΰ τοξωτοΰ επιστυλίου επί δύο 
δωρικών παραστάδων στηριζομένου (τοξωτής 
πύλης) ΐσταται κατ’ ενώπιον ίματιοφορών παϊς, 
παρά τον άριστερόν πόδα τοΰ οποίου αναπηδά 
σκύλαξ (πίν. Θ). Ή επιφάνεια τοΰ άναγλύφου, 
έκ τής έπαφής ίσως μετά τοΰ άέρος, έχει κονιο- 
ποιηθή, ώστε ύπέθεσα, οτι αί μορφαι έχουν 
πλασθή έκ λευκοΰ κονιάματος'. Κάτωθεν τοΰ 
άετωματίου έπιγράφεται τό όνομα

1 ΟΡΛΑΝΔΟΣ, Τό "Εργον τής ’Αρχαιολογικής Εται
ρείας κατά τό 1958, 41.
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Νικοκράτης 
Ήρακλείτον 
Μ ε ι λ ή σ ι ο ς
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7. Στήλη μετ’ έξέχοντος άετωματίου καί εμ
βόλου λευκοΰ εγχωρίου μαρμάρου' κάτωθεν τής 
επιγραφής ανάγλυφος στρογγυλή άσπίς διαμέ
τρου 0.369 μ., ϊσης περίπου προς τό πλάτος 
τής στήλης' ύψ. 1.36, πλ. 0.402-0.43, πάχ. 
0.075 μ.' υψ. γραμμ. 0.028 -0030 μ., τοΰ 
2ου - 1ου π. X. αί. (πίν. F).

‘Άβρων
'Άβρωνος
Τειδράαιος

8. Στήλη μετ’ επικράνου λευκού εντοπίου 
μαρμάρου άποκεκρουμένη κάτω' άνωθεν τής 
επιγραφής δύο ρόδακες' εις τό κάτω μέρος 
τής στήλης κατά τον άξονα αυτής περίπου σώ
ζεται τμήμα κατακορύφου πλαστικής ταινίας 
άνήκον πιθανώς εις Έρμήν χθονίου Έρμου' 
εις τον αριστερόν και τον δεξιόν κρόταφον, άνω, 
τόρμος μολυβδοχοημένος' ύψ. 0.855, πλ. 0.477 
-0.49, πάχ. 0.12 μ.*ύψ. γραμμ. 0.038-0.04 μ., 
τού 1ου π. X. αΐ. (πίν. Ε).

’Αριστόβουλος 
’Αριστοβούλου 
Κρωπίδης

’Αριστόβουλος Αριστοβούλου έφηβος τό 
128/7 Colin, Le culte d’Apollon pythien a 
Athenes, 72 άρ. 9' 5Αριστόβουλος ’Αριστο
βούλου έφηβος τό 106/5 Colin, έ.ά. 74 άρ. 16' 
έκ τής χρονολογίας τής επιγραφής πιθανώς 

ό δεύτερος.

9. Στήλη μετ’ έξέχοντος άετωματίου λευκού 
εντοπίου μαρμάρου άποκεκρουμένη κάτω' κά
τωθεν τής επιγραφής δύο ρόδακες' ύψ. 0.73, 
πλ. 0.346- 0.378, πάχ. 0.075 μ.' ύψ. γραμμ. 
0.023 - 0.026 μ., τού 1ου μ. X. αί. (πίν. Ε).

Χαιροκλής 
Κρίτωνος 
Κ ε ι ρ ι ά δ η ς

10. Στήλη μετ’ έξέχοντος άετωματίου άπο- 
κεκρουμένου εν μέρει εμπρός' κάτω ελλιπής' 
κάτωθεν τής επιγραφής δύο ρόδακες' ύψ. 1.35, 
πλ. 0.395-0.435, πάχ. 0.11 μ.' ύψ. γραμμ.

0,019-0.020 0 = 0.015 μ., τού τέλους τού 3ου 
ή τών αρχών τοΰ 2ου π. X. αϊ. (πίν. Ε).

Αγαθοκλής 
Α γαδωνίδον 
Χολαργευς

11. Άπότμημα παρά την κορυφήν κιονίου 
εντοπίου μαρμάρου' ύψ. 0.195, πλ. 0.20, πάχ. 
0.65 μ.' ύψ. γραμμ. 0.021-0.022 μ. 0=0.017 μ., 
τοΰ τέλους τοΰ 3ου ή τών άρχών τοΰ 2ου π. X. αί. 
(πίν. Ε).

Αγαδοκλής 
Αγά δωνίδον 

[ X ο]λ α ρ γ ε [ ύ ς ]

Αγαθοκλής Χολαργευς άμφιεραϊστής IG II2 
1322 (Pouilloux, La forteresse de Rham- 
nonte άρ. 34, μετά την άπελευθέρωσιν τοΰ 
229 π. X.), ον έσφαλμένως ταυτίζει προς τον 
Αγαδοκλή Απολλοδώρου Χολαργέα ό Sund- 
WAll, Nachtrage έν λ. Ή στήλη καί τό κιόνιον 
φέροντα τό όνομα τοΰ αύτοΰ νεκρού έχουν 
στηθή διά τον αυτόν νεκρόν έπί τού αύτοΰ 
τάφου, ώς καί τά άλλα παραδείγματα εξ ’Ατ
τικής διπλών ένεπιγράφων επιτύμβιων μνη
μείων : 1) δύο κιονίσκοι τοΰ Επιγραφικού Μου
σείου 20 καί 11684 διά τόν Βίοττον Ενδίκου 
Γαργήττιον IG II2 5915 καί ΑΕ 1957, 164 
άρ. 3 (τοΰ 4ου π.Χ. αί.), 2) δύο στήλαι τοΰ 
Έπιγραφ. Μουσείου9238 καί τής’Αγοράς διά τόν 
Πειλεστροτίδαν Θειβηον IG II2 8881 καί He
speria 30, 1961,277, άρ. 129 (τοΰ 4ου π.Χ. αί.),
3) cippus Έπιγραφ. Μουσείου 10961 καί στήλη 
άπολεσθεΐσα, διά τόν Βόηδον ΓΙεισικλέους Ά- 
ναφλνστιον IG II2 5654-5655 (τοΰ 4ουπ.Χ. αί.),
4) κιόνιον καί τράπεζα έν τώ Κεραμεικφ διά 
τόν Μήνιον Θεομνήστου ’Ερμεϊον IG II2 6083- 
6084 (τοΰ τέλους τοΰ 3ου π. X. αϊ.), ίσως δέ 
καί ή στήλη καί τό κιόνιον έν τώ Κεραμεικφ 
διά τόν'Ερμοκλή Αύαωνος ΓΙροβαλίσιον IG II2 
7294-7294a, ή τράπεζα καί ή λήκυθος διά τόν 
Έργοχάρη Έργοφίλον Κηφισιέα IG II2 6411- 
6412 καί ή IG II2 12265 (τοΰ 1ου π. X. αί.) 
μετ’ άλλης ανεκδότου έν τφ Κεραμεικφ διά την 
Νίκην χρηστήν.

Καί ή ϊδρυσις μαρμάρινων άγγείων, συνή
θως ζεύγους εκατέρωθεν τοΰ κυρίως σήματος, 
άναγλύφου στήλης ή άγγείου, δεν είναι σπα-
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νία έν τη Αττική πρβλ. Richter, Festschrift 
Schweitzer, 256 κέ.

12. Στήλη λευκού εντοπίου μαρμάρου άποκε
κρουμένη άνω και εν μέρει την άριστεράν πλευ
ράν' ΰψ. 0.735, πλ. 0.335-0.345, πάχ. 0.075μ.' 
ΰψ. γραμμ. 0.022-0.032 μ., τού 2ου-1ου π.Χ. αΐ. 
(πίν. Η).

[ X ] α ρ ι κ λ ή ς 

Χαρικλέο[ν ς] 
Χαλκιδικδ[ς]

13. Ίο άνω τμήμα στήλης μετ’ επικράνου 
λευκού εντοπίου μαρμάρου' κάτωθεν τής επιγρα
φής δυο ρόδακες' ΰψ. 0.40, πλ. 0.435, πάχ. 
0.095 μ.' ΰψ. γραμμ. 0.026-0.029 μ. 0=0.020 μ , 
τοΰ β' ήμίσεος τού 4ου ή τού α' τοΰ 3ου π.Χ. αί. 
(πίν. Δ).

[ Δ ] ώ ρ ο ς Αωροϋ·έο[ν] 
[Ά]φαρή$ εν

14. Στήλη μετ’ έξέχοντος άετωματίου λευ
κού εντοπίου μαρμάρου άποκεκρουμένη κάτω’ 
ΰψ. 1.145, πλ. 0.42 -0.45, πάχ. 0.09 μ.' ΰψ. 
γραμμ. 0.032 -0.038 μ., τοΰ 1ου π. X. αί. 
(πίν. Ζ).

Ε ν π ο ρ ο ς 
Ε ν ό δ ο ν 
Άντιοχέονς

Άντιοχέονς αντί Αντιοχέως. 'Ο πατήρ δΰ- 
ναται ίσως νά συσχετισθή πρός τον Ενοδον Δη- 
μητρίον Άντιοχέα IG IP 8148, τού 1ου π. X. αι.

15. Μαρμάρινη στήλη μετ’έξέχοντος άετωμα
τίου, επί τοΰ τυμπάνου τοΰ οποίου άνάγλυφον 
στρογγυλόν άσπίδιον άποκεκρουμένη κάτω, τό 
μέσον καί τό αριστερόν γωνιαΐον άκρωτήριον 
καί τό άετωμάτιον εμπρός" κάτωθεν τής επι
γραφής δυο ρόδακες" ΰψ. 1.34, πλ. 0.445- 
0.49, πάχ.0.135 μ.‘ΰψ. γραμμ. 0.023-0.027 μ.· 
τού τέλους τού 2ου ή τού α ήμίσεος τοΰ 1ου π.Χ. 
αί. (πίν. F).

Αριστογείτων
Άριατογείτονος
Τειέλράσιος

Υιός ή άδελφός τούτου ό [Τέ]ρων Άριστογεί- 
τονος Τιθράσιος ΡΑ 7549 (IG IP 1008,103), 
έφηβος επί 'Ιππάρχου άρχοντος τό 119/8.

16. Θραύσμα παρά τήν κορυφήν κιονίου 
εντοπίου μαρμάρου ΰψ. 0.155, πλ. 0.21, 
πάχ. 0.065 μ.' ΰψ. γραμμ. 0.018-0.02 μ., 
τού 2ου π. X. αί. (πίν. F).

[ Θ ε | ο ξ e ν ί δ η ς

- - ] τ ο [ υ ]

Ή συμπλήρωσις τοΰ πατρωνύμου δεν είναι 
δυνατή έκ τών σωζομένων τριών γραμμάτων.

17. Μαρμάρινη στήλη μετ’ έξέχοντος άετω
ματίου, επί τού τυμπάνου τού οποίου άσπίδιον' 
άποκεκρουμένη τό μέσον άκρωτήριον τού άετω
ματίου' κάτωθεν τής επιγραφής δύο ρόδακες" 
ΰψ. μετά τού εμβόλου 1.18, πλ. 0.43-0.455, 
πάχ. 0.145 μ.' ΰψ. γραμμ. 0.026- 0.03 μ., 
τού β' ήμίσεος τού 3ου ή τών άρχών τοΰ 3ου 
π. X. αί. (πίν. Ζ).

Ε πικράτ η ς 
Δη μητριόν 
Θηβαίος

18. Στήλη μετ’επικράνου έκ λευκού εντοπίου 
μαρμάρου άποκεκρουμένη ελαφρώς κάτω' κά
τωθεν τών έπιγραφών δύο ρόδακες' ΰψ. 1.285, 
πλ. 0.445-0.49, πάχ. 0.10 μ.' ΰψ. γραμμ. 
α 0.022-0.023 0 = 0.018 Ρ = 0.026 μ., 
β 0.022 μ., τού 2ου π. X. αί. (πίν. F).

α ’Απολλόδωρος 
Διονυσίου 
Λ ο κ ρ δ ς 

β Λ α μ ί σ κ α

’Άγνωστον, άν είναι Έπιζεφύριος ή Έσπέ- 
ριος Λοκρός.

19. Στήλη μετ’ έπικράνου λευκού έντοπίου 
μαρμάρου άποκεκρουμένη άνω' άνωθεν τών 
έπιγραφών δύο ρόδακες' ΰψ. 1.265, πλ. 0.402- 
0.438, πάχ. 0.125 μ.' ΰψ. γραμμ. α 0.025 - 
0.027 μ., β 0.024-0.029 0=0.022 1=0.033 μ., 
τοΰ β' ήμίσεος τού 3ου π.Χ. αί. (πίν. Ζ).

α Κ η φ ί σ ι ο ς 
Λ ν κ έ ο ν 
Ραμνούσιος 

β 'Ιεροκλής 
Α υ κ έ ο ν 
Ραμνούσιος

Τού πατρός των Λνκέου Κηφισιού Ρα-
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μνουαίου (τών μέσων περίπου τοϋ 3ου π.Χ. αί.) 
εύρεση τελευταίως ή επιτύμβιος επιγραφή κεχα- 
ραγμένη έπ'ι τής έξομαλισθείσης εν μέρει προ- 
σόψεως λιθοπλίνθου μετά κατακορΰφων διακο- 
σμητικών βελονιών προερχόμενης εκ τοΰ πα
ρακειμένου αρχαιότερου ήρίου (ταφικοΰ περι
βόλου), πιθανόν δέ είναι ό αυτός προς τον Λν- 
κέα Ραμνονσιον, ιερέα τοΰ’Ασκληπιού ΡΑ 9192 
(IG IIs 1534, β, 218). Υιός τοΰ Ίεροκλέους 
Λυκέου 6 Λυκέας 'Ιεροκλέον, γνωστός έκ τοΰ 
ψηφίσματος έκ Ραμνοΰντος Ρουιηηουχ, έ. ά. 
άρ. 15.

20. Μαρμαρίνη στήλη μετ’ επικράνου έκ δυο 
συνανηκόντων τεμαχίων' κάτωθεν τής έπιγρα- 
φής έντός έγκοίλου ορθογωνίου πεδίου ανά
γλυφος λουτροφόρος, σΰμβολον τών αγάμων' 
ΰψ. 1.055, πλ. 0.464-0.555, πάχ. 0.11 μ.' ΰψ. 
γραμμ. 0.025 - 0.031 μ., τοΰ τέλους τοΰ 3ου 
π.Χ. αί. (πίν. Η). Τό κάτω τεμάχιον είχε χρησι- 
μοποιηθή ως καλυπτήριος πλάξ τάφου τοΰ ΝΑ. 
νεκροταφείου (Ορλανδος, Τό ’Έργον τής ’Αρ
χαιολογικής Εταιρείας 1958, είκ. 43).

’Αριστοφάνης 
'Ιεροπο ίου 
Ραμνονσιος

Ό αδελφός του Ιεροκλής ‘Ιεροποίου Ρα- 
μνούσιος ΡΑ 7497 άνέδεσεν εις την Θέμιν καί 
Νέμεσιν άγαλμα τής μητρός των Άριστονόης 
Νικοκράτου Ραμνουσίας ίερείας τής Νεμέσεως 
(IG II2 3462, Pouilloux, έ. ά. άρ. 44) καί 
ό πατήρ, πιθανώτατα, ‘Ιερόττοιος είναι ειση
γητής ψηφίσματος προς τιμήν τοϋ Καλλίππον 
Θεοδότου Μελιτέως (ΠΑΕ 1958, 32).

21. ’Επιτύμβιος στήλη μετ' έπικράνου λευ- 
κοΰ έγχωρίου μαρμάρου άποκεκρουμένη τήν 
άνω δεξιά γωνίαν εμπρός' κάτωθεν τής α επι
γραφής δύο ρόδακες' ΰψ. 1.35, πλ. 0 425-0.48, 
πάχ. 0.09 μ.' ΰψ. γραμμ. α 0.015-0.02 μ., 
β 0.018 μ., τοΰ β' ήμίσεος τοΰ 40ν π.Χ. αί.

α Φ ι λ η [ σ ί α Ν ] ί [κ] ω ν ο ς 
& ν γ ά τ η ρ Π α λ λ η ν έ ω ς,
Ανσιοτράτον γυνή 
Θ ο ρ α ι έ ω ς

β Ανο[ίστρατος Στρ]ατοκλέου[ς ] 
6>ορα[ιεΰς]

22. ’Επιτύμβιος στήλη μετ’έπικράνου λευκοΰ 
έντοπίου μαρμάρου’άποκεκρουμένη έν μέρει τήν 
άνω καί τήν κάτω αριστερά γωνίαν ΰψ. 0.835, πλ. 
0.45-0.50, πάχ. 0.135 μ.' ΰψ. γραμμ. 0.027 μ., 
τοΰ τέλους τοΰ 3ου ή τοΰ α' ήμίσεος τοΰ 
2ου π. X. αί.

[ X ] ά ρ ω ν 
[Ά \ ντισΐ}ένον 
Φαληρενς

23. Θραΰσμα παρά τήν άνω αριστερά γωνίαν 
αναγλύφου στήλης εις σχήμα ναΐσκου διασψ- 
ζον έν μέρει κεφαλήν κατ’ αριστερόν κρότα
φον γυναικός φερούσης καλύπτραν' ΰψ. 0.22 
πλ. 0.16, πάχ. 0.135 μ.' ΰψ. γραμμ. 0.022 - 
0.025 μ., τοΰ 4ου π. X. αί. (πίν. Θ).

Έπί τοΰ έπιστυλίου ή επιγραφή

---- ] σ τ ρ α τ [ -

24. Άπότμημα κιονίσκου λευκοΰ έγχωρίου 
μαρμάρου' ΰψ. 0.28, πλ. 1.85, πάχ. 0.09 μ., 
ΰψ. γραμμ. 0.023 - 0.026 μ.

-----] ο υ
[Ραμνούσιο; ] ς

25. Θραΰσμα παρά τήν δεξιάν πλευράν στή
λης έντοπίου μαρμάρου' κάτωθεν τής έπιγραφής 
ρόδαξ' ΰψ. 0.32, πλ. 0.075, πάχ. 0.047 μ., τοΰ 
τέλους τοΰ 4ου π. X. αί.

. Ω [-- 
Α [

26. Θραΰσμα παρά τήν αριστερόν πλευράν 
στήλης λευκοΰ έντοπίου μαρμάρου' ΰψ. 0.19, 
πλ. 0.18, πάχ. 0.063 μ.’ ΰψ. γραμμ. 0.027 - 
0.033 μ., τοΰ 2ου π. X. αί. (πίν. Η).

] κράτη [ς]
- ] κ ρ ά τ ο [ υ ] 

[Ραμνού]σι[ος]

27. Θραΰσμα έκ τοΰ έπιστυλίου αετώματος 
έπιτυμβίου ναϊσκοσχήμου αναγλύφου έντοπίου 
μαρμάρου' ΰψ. 0.105, πλ. 0.195, πάχ.0.15 μ.’ 
ΰψ. γραμμ. 0.016 - 0.020 μ., τοΰ 3ου π.Χ. αί.

Ρα]μνον[σι-
- Σ Τ

28. Θραΰσμα έκ τοΰ έπιστυλίου αετώματος

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:36:38 EEST - 18.237.180.167



AE 1961 ’Επιτύμβιοι στηλαι καί ανάγλυφα έξ ’Αττικής καί Σαλαμΐνος 13

ναϊσκοσχήμου αναγλύφου' ΰψ. 0.09, πλ. 0.27, 
πάχ. 0.28 μ.' ΰψ. γραμμ. 0.02 μ., τοΰ 3ου π.Χ. αί.

- - ] Ο Κ Λ [ - - 
] Σ

29. Θραύσμα παρά την άνω πλευράν στήλης 
λευκοΰ εντοπίου μαρμάρου' ΰψ. 0.23, πλ. 0.13, 
πάχ. 0.21 μ.' ΰψ. γραμμ. 0.011 μ., τοΰ 3ου 
π. X. αί.

] Ε Σ [

30. Στήίπ] μετ’ επικράνου εντοπίου μαρμά
ρου άποκεκρουμένη κάτω' κάτωθεν τής επιγρα
φής δυο ρόδακες' ΰψ. 0.61, πλ. 0.604-0.61, 
πάχ. 0.275 μ.' υψ. γραμμ. 0.043 - 0.051 μ., 
(των μέσων περίπου) τοΰ 3ου π.Χ. αί. (πίν. Θ).

Κλεοδωρ ί δ η ς 
Κλεοχάρον 
Ραμνονσιος

Υίοί του ό Κλεοχάρης Κλεοδωρίδου Ρα- 
μνοΰσιος IG II2 1217 (Pouilloux, ε. ά. άρ. 6) 
τοΰ 263/2 καί Στρόμβιχος Κλεοδωρίδου, 
Pouilloux, έ. ά. άρ. 15.

31. Άετωματώδης στήλη λευκοΰ εγχωρίου 
μαρμάρου άποκεκρουμένη τό δεξιόν γωνιαΐον 
άκρωτήριον τοΰ εξέχοντας άετωματίου καί κάτω' 
ΰψ. 0.35, πλ. 0.365, πάχ. 0.115 μ.' ΰψ. 
γραμμ. 0.022 - 0.025 Φ = 0.03 μ., των άρ- 
χών τοΰ 2ου π. X. αί. (πίν. Η).

II α ρ ϋ ε ν I ς 
Φ l λ ι σ τ ί ω ν \ ος]

32. Ή στήλη IG II2 4923 (Pouilloux, 
έ. ά. άρ. 43) επανεκδίδεται' ΰψ. 0.575, πλ. 0.33- 
0.37, πάχ. 0.145 μ. ΰψ. γραμμ. 0.026-0.03 μ., 
τοΰ 4ου π. X. αί.' επί τής άνω πλευράς ορ
θογώνιος τόρμος 0.10x0.075 μ. (πίν. Θ).

Κηφισόδωρος 
■υπέρ Α ρ χ ε δ ή μ ο υ

Κηφισόδωρος' Sundwall, έ. ά. άρ. 43 
Κηφισόδοτος.

2. ΤΗΣ ΑΛΛΟΤΕ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ (ΜΟΥΣ. ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ)

Αί ύπ’ άριθ. 33-43 στήλαι καί άγγεΐα εί
ναι ευρήματα τοΰ άειμνήστου Ίω. Κ. Παπα- 
δημητρίου.

33. Άπότμημα ληκύθου πεντελικοΰ μαρ
μάρου άποκεκρουμένης πανταχόθεν' ΰψ. 0.39, 
πλ. 0.22, πάχ. 0.18 μ.' ΰψ. γραμμ. 0.009- 
0.01 μ., τοΰ 4ου π.Χ. αί. Άνήρ ίματιοφορών 
ίστάμενος εις τό μέσον δεξιοΰται έτέραν όρθίαν 
άριστερα μορφήν άποκεκρουμένην' ό'πισθεν τοΰ 
άνδρός ΐσταται έτερος άνήρ ίματιοφορών. Παρά 
τάς κεφαλάς τά ονόματα

Ε ν ϋ· ν δ ι κ ο ς Άντίνος

34. Λήκυθος πεντελικοΰ μαρμάρου άποκε
κρουμένη τον πόδα, τον λσιμόν καί την άρι- 
στεράν πλευράν" ΰψ. 0.63 μ.' ΰψ. γραμμ. 0.010- 
0.012 μ., τοΰ 4ου π.Χ. αΐ. 'Ιματιοφορών άνήρ 
γενειοφόρος καθή μένος επί κλισμοϋ δεξιοΰται 
ίματιοφοροΰντα άνδρα ίστάμενον δεξιά άποκε- 
κρουμένον τήν κεφαλήν καί τον δεξιόν πόδα 
κάτωθι τοΰ γόνατος. Παρά τάς κεφαλάς τά 
ονόματα

Ευτιμίδης Δ η - -

35. Λήκυθος πεντελικοΰ μαρμάρου άποκε
κρουμένη τό στόμιον καί τήν βάσιν' ΰψ. 0.74 μ.' 
ΰψ. γραμμ. 0.008-0.009 μ., τοΰ β' ήμίσεος τοΰ 
4ου π. X. αί. Γυνή ίσταμένη άριστερα φέρουσα 
επί τοΰ χιτώνος ίμάτιον δεξιοΰται άλλην έν 
χιτώνι καί ίματίψ καθημένην επί κλισμοΰ. 
Παρά τάς κεφαλάς τών μορφών τά ονόματα

[Κ] αλλιστράτη Τιμαγόρα ’Εκ φα(ν)τ ίδον 
Τιμοκράτους Μυρρινοναίον 
Αγν ον σ ίον

36. Τό άριστερόν τμήμα άετώματος ιωνι
κού επιτύμβιου ναΐσκου πεντελικοΰ μαρμάρου' 
ΰψ. 0.23, πλ. 0.90, πάχ. 0.66' ΰψ. γραμμ. 
τοΰ ονόματος τής θυγατρός 0.018 - 0.020 
Ο = 0.013 Σ = 0.023, τοΰ πατρός 0.014-0.017 
Σ = 0.019 μ., τοΰ β’ ήμίσεος τοΰ 4ου αί. Οί 
τρεις στίχοι τής επιγραφής τοΰ ονόματος τοΰ 
πατρός είναι άραιότερον κεχαραγμένοι καταλαμ- 
βάνοντες τό αυτό ΰψος προς τούς τέσσαρας 
στίχους τοΰ ονόματος τής κόρης.

~~~~~ Έ π α μ ε ί ν to ν
[Έ π α μ ε ί ν ο ] ν ο ς
ιλ,τ ι ' Κνφισοδώοον[Μυρρινο]υσ«ου ' Ύ ~

[θυγάτ]??ρ Μ νρρινοΰαιος

Νεκρά προφανώς ή κόρη, ώς έκ τών μεγα
λύτερων γραμμάτων τοΰ ονόματος της, συνή
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θους διακριτικοί των νεκρών Ιδιοκτητών τοΰ 
τάφου εις τούς αττικούς επιτύμβιους ναΐσκους.

37. Τράπεζα πεντελικοϋ μαρμάρου άποκε- 
κρουμένη κάτω ΰψ. 0.29, πλ. 1.06, πάχ.0.465μ.' 
ύψ. γραμμ-, τοΰ 1ου στίχου 0.021 - 0.022 
Ο =0.019 Σ = 0.026 μ., τού 2ου 0.030 - 0.033 
Σ = 0.036 μ., τοΰ β' ήμίσεος τοΰ 4ου αί.

Περισστερά Έπικράτον 
1 κ ρ ά τ ε ι α Έπικράτους

Αΐ νεκραί είναι άδελφαί μή άποθανοΰσαι 
συγχρόνως. Εις το τέλος τοΰ 1ου στίχου δεν 
υπήρχε χώρος διά την χάραξιν τοΰ τελικού σίγμα 
τοΰ πατρωνύμου.

38. Μαρμάρινη στήλη μετ’ άετωματίου, επί 
τού τυμπάνου τοΰ οποίου άσπιδίσκη' άποκε- 
κρουμένη κάτω καί τό μέσον άκρωτήριον' κά
τωθεν τής επιγραφής ανάγλυφος λουτροφόρος· 
ύψ. 0.41, πλ. 0.223 - 0.235, πάχ. 0.06 μ.'ύψος 
γραμμ. 0.012 μ., τοΰ β’ ήμίσεος τοΰ 4ουπ.Χ. αί.

Δημοκράτης 
’Ο λ ν μπιοδώρου 
Μυρρινούοιος

39. Μαρμαρίνη στήλη μετ’ επικράνου άπο- 
κεκρουμένη κάτω' ύψ. 0.76, πλ. 0.415-0.43, 
πάχ. 0.07 μ.' ύψ. γραμμ. 0.012-0.02 μ., τοΰ 
3ου π. X. αί.

Κώμος Ν α ν σ ί ο υ 
Σ τ ε ι ρ ι ε ν ς

Τό 3ον γράμμα τοΰ πρώτου στίχου ίσως 
είναι Φ.

Τα γράμματα τοΰ πρώτου στίχου έχαράχθη- 
σαν διά συμπιλήσεως τών γραμμάτων άρχαιο- 
τέρας, τοΰ 4ου αί., επιγραφής, τά δύο τελευ
ταία γράμματα τής οποίας άπεξέσθησαν' υπό 
τό τελευταίου Υ διακρίνεται Η καί μετ’ αυτό ΜΟ.

40. Μαρμαρίνη στήλη μετ άετωματίου, επί 
τοΰ τυμπάνου τοΰ οποίου άσπιδίσκη' άποκε- 
κρουμένη τό δεξιόν γωνιαίου ακρωτήριου' κά
τωθεν τής επιγραφής δύο ρόδακες ύψ. 0.735, 
πλ. 0.30-0.32, πάχ. 0.055 μ.' ΰψ. γραμμ. 0.022 
- 0.024 μ., τοΰ 4ου π. X. αί. Εύρέθη τό 1951 
εις θέσιν Ντάρδιζα Μαρκοπούλου.

Ε ν ο ν χ I ς

41. Στήλη πεντελικοϋ μαρμάρου άποκεκρου-

μένη άνω καί κάτω' ΰψ. 0.50, πλ. 0.285-0.29, 
πάχ. 0.06 μ.' ύψ. γραμμ. 0.010 - 0.015 μ., τοΰ 
τέλους τοΰ 4ου π. X αί. Εύρέθη εις ήρειπω- 
μένον ναΐσκον εις θέσιν Σόρτι Μαρκοπούλου.

Νικόμαχος Ό λ ν ν θ ι ο ς

42. Κιόνιον ΰμηττίου μαρμάρου' ύψ. 0.48, 
διαμ. 0.145 μ." ύψ. γραμμ. 0.023-0.025 μ., 
τοΰ 1ου π. X. - 1ου μ. X. αί.

Σ ί ν δ η ς 
χρηστός

Τό ό'νομα Σίνδης αναγράφεται καί εις 
άλλην Αττικήν έπιτύμβιον στήλην Ραρε- 
Benseler, Worterbuch der Griech. Eigen- 
namen έν λ.

43. Στήλη πεντελικοϋ μαρμάρου έπιστρεφο- 
μένη δι’ ανθεμίου καί ακάνθου' άποκεκρουμένη 
κάτω. Διασώζει τό στόμιον μετά μέρους τοΰ 
λαιμού καί τών λαβών αναγλύφου λουτροφό- 
ρου. "Υψ. 1.58, πλ. 0.491 - 0.52, πάχ. 0.22 μ.' 
ύψ. γραμμ. 0.040-0.046 μ., τοΰ β' ήμίσεος 
τοΰ 4ου π. X. αί.

Ε ν β ο λ ο ς 
Ε ν β ο λ ί δ ο 
Κ ό π ρ ε ο ς

Ό πατήρ [Εύβου]λί<5>;ς Εύβούλον [Κόπρ]«ος 
ΡΑ 5329 (IG IP 1698,c 4S), εις κατάλογον 
καταλαβόντων δημόσια αξιώματα τής Φπποθων- 
τίδος, προ τών μέσων τοΰ 4ου αί.

3. ΠΑΙΑΝΙΑΣ

44. Στήλη μαρμαρίνη μετ’ άετωματίου, επί 
τοΰ τυμπάνου τοΰ οποίου άνθος' άποκεκρου
μένη τήν κάτω αριστερά γωνίαν' κάτωθεν τής 
επιγραφής δύο ρόδακες' ύψ. 1.37, πλ. 0.49 - 
0.54, πάχ. 0.10 μ.'ύψ. γραμμ. 0.028-0.031 μ., 
τοΰ τέλους τοΰ 4ου π. X. αΐ. Εύρέθη τό 1958 
εις αγρόν τοΰ Παν. Βασ. ’Αντωνίου εκ Παια- 
νίας εΐς τθέσιν Καρελά καί μετεφέρθη εις τήν 
έν τφ Δημοτική) Σχολείφ Παιανίας (Λιόπεσι) 
Συλλογήν.

ΑΙοχνλίδης 
Δ ημοκλείονς 
Α1ϋ·α λ ίδης

Δημοκλείους αντί Δημοκλέους.
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45. Στήλη λευκού μαρμάρου, έκ τής προσό- 
ψεως τής οποίας κατά μήκος τής δεξιάς πλευ
ράς έχει αποκοπή λωρις πλάτους 0.147 μ.' 
ΰψ. 0.96, πλ. 0.48-0.51, ΰψ. γραμμ. 0.026- 
0.028 μ., τοΰ β' ήμίσεος τοΰ 4ου π. X. αί. 
’Έχει τοποιθετηθή ως κατώφλιον θύρας τής 
κυρίας εισόδου τής εκκλησίας τοΰ 'Αγίου ’Αθα
νασίου Παιανίας.

[ Ά ρ ι ] σ τ α ί χ μ η
[------- ] ι κράτους
[Παια]νΐ{ϊοί 
[ θ υ ] γ ά τ η ρ

46. Μαρμάρινη πλάξ άποκεκρουμένη δεξιά 
και κάτω' ΰψ. 0.18, μήκ. 0.87, πάχ. 0.42 μ.' ΰψ. 
γρααμ. 0.032-0.052 μ., τοΰ 4ου π. X. αί. ’Έχει 
τοποθετηθή εις τό ΰψος τής γεννήσεως τοΰ 
τόξου έπι τοΰ πρώτου έκ Δυσμών πεσσοΰ τής 
βόρειας τοξοστοιχίας τής βασιλικής τοΰ 'Αγίου 
’Αθανασίου Παιανίας.

— | ο Παιανιενς 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ

47. Τετράγωνος στήλη πεντελικοΰ μαρμά
ρου άποκεκρουμένη όπίσω' ΰψ. 0.335, πλ. 0.33, 
πάχ. 0.25 μ.' ΰψ. γραμμ. 0.018 - 0.020 μ., τοΰ 
α'ήμίσεος τοΰ 4ου π. X. αί. Εύρέθη εις θέσιν 
Βουρβά τό 1955, είναι δ’ έντετοιχισμένη εις 
την δεξιάν παραστάδα τής αυλόθυρας τής οικίας 
Γ. Στάμου κατά την έξοδον των Σπάτων προς 
Λούτσαν.

\Ά \ λ ε ξ ή ν ω ρ \ Φιλιών

Πιθανώς πεσόντες.

48. Έθν. Μουσεΐον ΒΈ. 1008. Άετωμα- 
τώδης επιτύμβια στήλη πεντελικοΰ μαρμάρου' 
ΰψ. 0.655, πλ. 0.305 -0.455, πάχ. 0.05 μ." 
ΰψ. γραμμ. Ο = 0.013 Σ = 0.02, τοΰ α ήμί
σεος τοΰ 3ου π. X. αί. ’Εντός ορθογωνίου έγ- 
κοίλου πεδίου νέος ίματιοφορών. Εύρέθη τον 
’Απρίλιον τοΰ 1958 εις θέσιν Μελισσουργοΰ 
Καλυβιών Μεσογείων.

Σ ά λ ι ο ς

’Όνομα άμάρτυρον προσωπογραφικώς.

49. Κιόνιον ύμηττίου μαρμάρου' ΰψ. 0.84, 
διαμ. 0.293 μ.' ΰψ. γραμμ. +0.03 μ., τοΰ 1ου

μ.Χ. αί. Έκ τάφου κατεσκευασμένου δι’ ήμικυ 
λινδρικών κεραμίδων φρεάτων καί περιέχοντος 
στέφανον λεπτοτάτων φυλλαρίων χρυσοΰ εις 
σχήμα φύλλων μύρτου, 14 ύάλινα κωνικά λη- 
κύθια μακρολαίμα (ΰψ. 0.16 μ.) και κέλυφος 
ώοΰ εντός αχρωμάτιστου μικράς πρόχου. Εύ
ρέθη την 20 Σεπτεμβρίου 1957 έπι τής όδοΰ 
Όθωνος 6 κατά τήν δρυξιν ύπογείου διαδρό
μου προς τήν Πλατείαν Συντάγματος εν Άθή- 
ναις και μετεφέρθη εις τήν Ρωμαϊκήν ’Αγοράν.

Νικηφόρος 
Δη μητριόν 
Άντιοχενς

50. Έθν. Μουσεΐον Β.Ε. 1042. Λήκυθος 
πεντελικοΰ μαρμάρου άποκεκρουμένη τό στό- 
μιον καί τήν βάσιν' ΰψ. 0.55 μ.' ΰψ. γραμμ. 
0.014 - 0 016 Ο = 0.011 Φ, Σ = 0.019 μ., τοΰ 
4ου π.Χ. αί. Παρίσταται σκηνή δεξιώσεως με
ταξύ ίματιοφοροΰντος άνδρός ίσταμένου εις τό 
μέσον καί τής γυναικός πιτθανώς αΰτοΰ έν χι- 
τώνι καί ίματίορ καθημένης έπι κλισμοΰ δεξιά' 
όπισθεν τοΰ άνδρός ΐσταται παϊς γυμνός. Εύ
ρέθη τον Μάρτιον τοΰ 1959 κατά τάς έκσκα- 
φάς εις τό έπι τής Τέρας όδοΰ 79 ο’ικόπεδον 
άδελφών Περδίου. Παρά τάς κεφαλάς τοΰ ζεύ
γους τά ονόματα

’Απολλόδωρος ΦιλαινΙς

51. Έθν. Μουσεΐον Β.Ε. 1014. Λήκυθος 
πεντελικοΰ μαρμάρου άποκεκρουμένη τον λαιμόν 
καί τήν βάσιν' ΰψ. 0.69 μ.' ΰψ. γραμμ. 0.008 μ., 
τοΰ 4ου π. X. αί. Εύρέθη μετά τοΰ ύπ’ άριθ. 52 
καί 53 κατά τον καθαρισμόν ύδατοδεξαμενής 
(μήκ. 14, πλ. 2.35, ΰψ. 2.40 μ.) εις Καλλιθέαν 
(οδός Πριάμου 90). Εις τό μέσον γυνή έν χι- 
τώνι καί ίματίφ καθημένη έπι κλισμοΰ προς 
τά δεξιά συνάπτει τήν δεξιάν προς ίματιοφό- 
ρον άνδρα ιστάμενον' ό'πισθεν τής γυναικός 
ΐσταται έτέρα γυνή φέρουσα έπι τοΰ χιτώνος 
ιμάτιον καί όπισθεν τοΰ άνδρός ίματιοφόρος 
άνήρ. Παρά τάς κεφαλάς τών μορφών τά ονό
ματα

Άριοτομάγη Εϋφυλλα Έπιχαρίδης Έπιχάρης

Τά ονόματα Εϋφνλλα 'Επιχάρης έχαράχθη- 
σαν έπι άποξεσθέντων παλαιοτέρων. Τό όνομα 
Εΰφυλλα άμάρτυρον προσωπογραφικώς.
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52. Έπιγραφ. Μουσεΐον 13326. Κιονίσκος 
ύμηττίου μαρμάρου' ΰψ. 0.70,δια μ. 0.235 μ.’ 
ΰψ. γραμμ. 0.018 - 0.028 μ., τοΰ β' ήμίσεος 
τοΰ 2ου π. X. αΐ.

Φ l λ ί τ ί ο ν 
Θεογενής

Πιθανώς συζυγικόν ζεΰγος.

53. Έπιγραφ. Μουσεΐον 13327. Κιονίσκος 
ύμηττίου μαρμάρου- ΰψ. 0.49, διαμ. 0.155 μ." 
ΰψ. γραμμ. 0.014 - 0.023 μ., τοΰ β' ήμίσεος 
τοΰ 2ου π. X. αί.

"Αβρόν 
χ ρ η σ τ η

54. Έπιγραφ. Μουσεΐον 13335. Στήλη 
υμηττίου μαρμάρου μετ’ άετωματίου, έπί τοΰ τυμ
πάνου τοΰ οποίου άνάγλυφον άσπίδιον άποκε- 
κρουμένηκάτω' κάτωθεν τής επιγραφής δυο ρό
δακες- ΰψ. 0.64, πλ. 0.585-0.595, πάχ. 0.20 μ.' 
ΰψ. γραμμ. 0.018-0.021 μ., τοΰ β' ήμίσεος 
τοΰ 4ου π. X. αί. Εύρέθη κατά την όρυξιν τών 
-θεμελίων τής οικίας Ίγν. Σκευοΰλη έπίτήςόδοΰ 
Επτάνησου (έναντι τής οικίας ΰπ’ άρι-θ. 40) 
παρά τον ναόν τής 'Αγίας Βαρβάρας εις τον 
συνοικισμόν Αιγάλεω.

Μ ν ρ τ ί λ ο ς -Χα[ρ]ελ«ί<5ου
Σ τ ε ί ρ ι ε υ ς
Λ υ οιμ[ά]χ η Κηφισοκλέον
[Κ ]ηφισιέως $ υ γ ά τ η ρ

Ή Λυσιμάχη πιθανώς σύζυγος τοΰ Μυρ- 
τίλου.

55. Έπιγραφ. Μουσεΐον 13323. Τεμάχιον 
παρά την περιφέρειαν άσπίδος χονδροκόκκου λευ- 
κοΰ μαρμάρου’ ΰψ. 0.175 πλ. 0.215, πάχ. 0.04 μ.’ 
ΰψ. γραμμ. 0.017 - 0.021 Ν=0.029 Ρ=0.030 μ. 
τοΰ τέλους τοΰ 4ου π. X. αί. Εύρέθη τον ’Ιού
λιον τοΰ 1959 εις τον χώρον τών άλλοτε Φυ
λακών Συγγροΰ έν Καλλιθέα εντός τών Μα
κρών Τειχών.

Ό ρ ο ς μνήματος

56. Έπιγραφ. Μουσεΐον 13329. Κιόνιον υμητ
τίου μαρμάρου- ΰψ. 0.72, άνω διαμ. 0.20μ." 
ΰψ. γραμμ. 0.018 -0.022 μ., τοΰ β'τετάρτου 
τοΰ 3 ου π. X. αί. Εύρέθη τό 1959 επί οι
κοπέδου έν Καλλιθέα (οδός Μεγαλοπόλεως 29).

Αισχίνης 
Αντικράτον 
Φαληρενς

Ούτος επεψήφιζε τών προέδρων έπΐ Όλβιου 
άρχοντος τό 277/6 Hesperia 2, 1933, 156 
άρ. 5,5.

57. Μουσεΐον Πειραιώς. ’Ωοειδής λήκυ
θος έκ Πειραιώς μετά ραβδώσεων περιοριζο- 
μένων κατά την βάσιν τοΰ λαιμοΰ διά ζώνης 
έξ αναγλύφου πλοχμού κάτω, άλύσεως καλύκων 
καί άνθέων λωτοΰ εις τό μέσον, κλάδων δέ 
κισσού άνω- άποκεκρουμένη τον πόδα, τον λαι
μόν καί τάς κεφαλάς τών μορφών ΰψ. 0.77 μ. 
Έπί τοΰ κορμού παρίσταται ανάγλυφος σκηνή 
δεξιώσεως συζυγικού προφανώς ζεύγους παρι- 
σταμένων εκατέρωθεν άνδρός καί τθεραπαινίδος. 
Έπί πλίνθου αριστερά ϊσταται προς τά δε
ξιά άνήρ φέρων ίμάτιον, τοΰ οποίου ή έλευ- 
θέρα άκρα είναι περιτυλιγμένη περί τον πή- 
χυν τής αριστερός χειρός αντί νά είναι άνερ- 
ριμμένη επί τοΰ αριστερού ώμου. Προκλίνει 
ελαφρώς τό σώμα στηρίζων τό βάρος έπί ρά
βδου, ήν κρατεί διά τής άριστεράς. Συμπλέκει 
δέ τήν χεΐρα προς τήν καθημένην έπί θρόνου 
μετά υποποδίου σύζυγον, ήτις φέρει έπί τοΰ 
έζωσμένου υπό τούς μαστούς χιτώνος ίμάτιον 
περικαλύπτον τούς πόδας ως ποδιά καί υπο
δήματα. Τον βραχίονα (υποστήριγμα τής χει
ρός) τοΰ θρόνου άνέχει σφίγξ. Όπισθεν τοΰ 
άνδρός ϊσταται άνήρ ϊματιοφορών, θεράπων πι
θανώς, καί όπισθεν τής γυναικός θεραπαινίς 
φέρουσα μακρόν χιτώνα μετά μακρών προσθέ
των χειριδών καί κρυτοΰσα κίστην (πίν. Ι,α).

Ή στάσις καί ή πτυχολογία τοΰ άνδρός εν
θυμίζει τον άνδρα τής ολίγον παλαιοτέρας λη
κύθου τής Γλυπτοθήκης τοΰ Μονάχου 498 
Diepoeder, Die attischen Grabreliefs, πίν. 34, 
τών μέσων τοΰ 4°” αί. (Dohrn, Attische Pla- 
stik, 158, άρ. 74).

58. Μουσεΐον Πειραιώς. Στήλη κυανωπού 
μαρμάρου μετ’ άετωματίου, έπί τοΰ τυμπάνου 
τοΰ οποίου δύο πτηνά (περιστεραί) άντωπά- 
έκ πέντε συνανηκόντων τεμαχίων, κολοβή κάτω 
(μικρόν τεμάχιον μετά τινων γραμμάτων τοΰ 
ονόματος τής γυναικός κατά τήν συγκόλλησιν 
άπωλέσθη)- ΰψ. 0.94, πλ. 0.35 - 0.37, πάχ. 
0.10 μ. - ΰψ. γραμμ. 0.018 μ., τοΰ 2ου π.Χ. αϊ.
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Εντός έγκοίλου ορθογωνίου πεδίου σκηνή δε- 
ξιώσεως μεταξύ άνδρός όρθιου αριστεροί ίμα- 
τιοφοροϋντος καί γυναικός εν χιτώνι καί ίμα- 
τίψ καθημένης επί θρόνου δεξιά. Πιθανώς συ
ζυγικόν ζεύγος. Εύρέθη επί τής όδοΰ Φιλελλή
νων κατά την δρυξιν τάφρου παρά τής ΥΔΡΕΞ. 
Κάτωθεν τοΰ άετωματίου τα ονόματα

' Ε ρ μ ά φ ι λ ο ς ’Αρτεμίσια

59. Μουσεΐον Πειραιώς.Άετωματώδης στήλη 
πεντελικοΰ μαρμάρου άποκεκρουμένη κάτω' κά
τωθεν τής επιγραφής δύο ρόδακες' ΰψ. 0.59, 
πλ. 0.535-0.55, πάχ. 0.14 μ.' ΰψ. γραμμ. 0.025 
-0.027 0 = 0.021 μ., τοΰ β' ήμίσεος τοΰ 
4ου π. X. αϊ. Εύρέθη παρά την οδόν Βα- 
λαωρίτου εις Νίκαιαν (Κοκκινιά).

Θράσυλλος 

Δ ι ο δ ώ ρ ο ν 
εκ Κοίλης

60. Μου σεΐον Πειραιώς. Μαρμάρινη λήκυ
θος άποκεκρουμένη τό στόμιον μετά τοΰ λαι
μού καί πόδα' ΰψ. 0.72 μ.' ΰψ. γραμμ. 0.015- 
0.017 μ., τοΰ α ήμίσεος τοΰ 4ου π. X. αί. 
Εύρέθη εις τον χώρον τής Νέας Λαχαναγοράς 
εις τον “Αγιον Ίωάννην Ρέντην. Φέρει σκηνήν 
δεξιώσεως μεταξύ ίματιοφόρου άνδρός ίσταμέ- 
νου αριστερά καί γυναικός καθημένης επί κλι- 
σμοΰ φερούσης χιτώνα και ίμάτιον. Πιθανώς 
συζυγικόν ζεύγος. ’Ονομάζονται διά τών επι
γραφών

Δήμων Τιμοστράτ η

61. ’Αποθήκη Β' Περιφέρειας. Κιόνιον 
ύμηττίου μαρμάρου' ΰψ. 0.57, διαμ. 0.162 μ.' 
ΰψ. γραμμ. 0.018 -0.022 μ., τοΰ τέλους τοΰ 
4ου π. X. αί. Εύρέθη μετά τοΰ επομένου ύπ’ 
άριθ. 62 κατά τάς έκσκαφάς επί οικοπέδου Κυ
ριακής Κων. Άλαμάνου εις τήν οδόν Βασ. 
’Όλγας 5, Δήμον Ταύρου.

Ευτέρπη 
Φ ί λ ω ν ο ς 
ΑγρυλήΦεν 

γυνή

62. ’Αποθήκη Β' Περιφερείας. Κιόνιον 
ύμηττίου μαρμάρου' ΰψ. 0.90, διαμ. 0.254 μ.' 
ΰψ. γραμμ. 0.016 - 0.017 μ., τοΰ 4ου π. X. αί.

Λ α μ ί δ ι ο ν 
Εν Φυμένους 
Π α ι α ν ι έ ω ς 
Φ ν γ ά τ η ρ

63. Τράπεζα μαρμάρινη' ΰψ. 0.38, μήκ. 
1.28, πλάτ. 0.67 μ.' ΰψ. γραμμ. 0.035-0.037 μ., 
τοΰ β' ήμίσεος τοΰ 4°” π.Χ. αί. (ΑΔ 16, 1960, 
Χρονικά, πίν. 58γ). Εύρέθη εις θέσιν Μούλκι, 
500 - 600 μ. προς Β. τοΰ Διυλιστηρίου πετρε
λαίου Άσπροπύργου χρησιμοποιημένη εις κτι
στόν οικοδόμημα (λουτρά).

[ Φ α ι ] δ ρ ί α ς 
[Ε ]νμη λίδον 
[ Π ] λ ω Φ ε ν ς

64. Ή επιγραφή αυτή δημοσιευθεισα τό 
πρώτον παρά τοΰ κ. Ε. Στικα, Δελτίον Χρι
στιανικής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, περίοδος 
Δ', τόμος 1, 1959, 122, άρ. 1, πίν. 49α, καί 
τό δεύτερον ύπό τοΰ Σ. Ν. Κουμανουδη, 
Νέον Άθήναιον 4, 1963, 102 κε., άρ. 1 επαν
εκδίδεται ενταύθα : Κιονίσκος ύμηττίου μαρ
μάρου, τό αριστερόν τμήμα τής ένεπιγράφου 
επιφάνειας τοΰ οποίου έχει ύποστή διαβρώσεις’ 
ΰψ. 0.70, διάμ. 0.23 μ.- ΰψ. γραμμ. α 0.022, 
β 0.01 μ., τοΰ β' ήμίσεος τοΰ 2ου π. X. αί. 

Άπολλω\ν{ α]
' Απολλω[νί ου]

3 Φυγάτ\τ\ρ\
Εϋσον δέ };υ[νή]

'Άρτι σε ννμφιδίοισιν ά/3ά[τ]ο[ις θαλάμοισι
θάνατος],

6 τλήμον, δ λνσιμελής άμφι[βέβηκε υ_^]'
οϋ γενεήν εξ άνδρός έοϊα[ιν έδέξατο κόλποις] 
νονσωι ά’ άργαλέηι σώμα [κατέτρυξεν],

9 ΑνΦ’ ών σε, Απόλλωνος έπάήνυμε, ^υυ_- υ] 
δακρύσεις Ενσονς έκ[ρύψατο τάφωι-Τερέιξε

τάφωι]

Εϋσονς είναι ήρως εγχώριος καθ’ 'Ησύχιον, 
ως κύριον ό'νομα άπαντά μόνον έν ’Αττική εις 
τό θηλυκόν ύποκοριστικώς IG II' 11468 Εν- 
σοΐσκη.

Στ. 5 νυμφιδίοις Φαλάμοις : ως παρά Peek, 
Griechische Vers - Inschriften I 1254, 1470, 
1680, 1822' ννμψιδίοισι Φαλαμενμασι am. 1519.

Στ. 5/6 λνσιμελής Φάνατος : ως Εγρ.'Ικέτ. 
47 καί Peek, έ. ά. 1975.
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Στ. 6 έκ[τερέιζε τάφωι] : ως Peek, ε. ά. 
1252 τώιδε τάφω κτέρισαν καί 1554 τάφω δά
κρυ σιν εκτέρισαν.

65. Κιόνιον ύμηττίου μαρμάρου άποκεκρου- 
μένου κάτω καί όπίσω' ΰψ. 0.25, διαμ. 0 345 μ.' 
ΰψ. γραμμ. 0.02-0.027 μ., τοϋ 1ου ή20υμ.Χ.αϊ. 
Ε. Στικας, ε. ά. 126 άρ. 4, πίν. 50α. Στ. 

Κουμανουδης, ε. ά. 104, άρ. 4. Ή επιγραφή 
έχαράχθη επί παλαιοτέρας άποξεσθείσης.

,Ελενϋ·έριν 
Διοννσί[ο]υ ) 
Μαρα[θωνίου]

ήτοι Έλευθέριν Διονυσ[ιο]υ (Διονυσίου).
Μαρ«[θωνία] μέ τήν κάθετον κεραίαν τοΰ 

ρώ ύπερβαίνουσαν τήν ήμικυκλικήν μαςτρο- 

κωςτας, Μαία κουμανουδης, δστις γράφει, 
δτι «Έν τφ τρίτφ στίχψ δεν δυνάμεθα νά 
γνωρίζωμεν εάν πρόκειται περί έθνικοΰ ή περί 
ονόματος ανθρώπου, ή καί περί τής λέξεως 
μαία, δηλοΰσης τό επάγγελμα τής θανοΰσης». 
"Ο πατήρ ίσως ό Διονύσιο[ς] (Μαραθώνιος), 
πρΰτανις Αίαντίδος IG II1 2 1073, 10. Hesperia, 
Index νοί. Ι-Χ καί Suppl.I-VI 1946 σ. 146 έν λ.

66. Στήλη πεντελικοΰ μαρμάρου άποκεκρου- 
μένη δεξι§ (ύψ. 0.29, πλ. 0.50 μ.' ΰψ. γραμμ.
0.022 μ., τοΰ 4ου π. X. αί. Εύρέθη τό 1954 
έν Γλυφάδα (ο’ικία Λέων. Λεβή, Βασιλ. Κων
σταντίνου 79). Άπωλέσθη.

Δ Η Μ A I Ν Ε 
Ε Υ Π Ο Λ I 
A I Ξ Ω Ν Ε 
ΦΗΓΑΙ

’Ίσως Δη μαινέ[ττ)\ I Ενπόλι[δος] | Α1ξωνέ\ως] | 
----- | Φηγαι[έως γυνή].

67. ' ’Επιγραφικόν Μουσεΐον 13328.Άετωμα- 
τώδης στήλη πεντελικοΰ μαρμάρου άποκεκρου- 
μένη έλαφρώς άνω καί τήν κάτα> δεξιά γωνίαν' 
ΰψ. 0.60, πλ. 0.252 - 0.27, πάχ. 0.065 μ.' 
ΰψ. γραμμ. 0.008 -0.01 μ., τοΰ β’ ήμίσεος 
τοΰ 4ου π.Χ. αί. Εύρέθη είς ’Ικαρίαν ’Αττικής 
παρά τήν αγροικίαν Ήλιοποΰλου.

[Ε] νϋ'ύνονς ■ Εϋϋυκλείδης : Εύτύφριον

Πιθανώς πεσόντες. Εντνφρων κατ’ άνο- 
μοίωσιν.

68. Μέγα άνάγλυφον τοΰ Μουσείου τοΰ Άμ-

φιαρείου' ΰψ. 1.40, πλ. 0.95-0.98, πάχ. 0.20 μ. 
(πίν. I, β). Εΰρέθη ώς πώμα πλινθόκτιστου τά
φου (μήκ. 1.93, πλ. 0.52, βάθ. 0.54 μ.) εις 
Χσλκούτσι παρά τον Ώρωπόν.

Κάτωθεν τοξωτοΰ έπιστυλίου έπί δυο ρα
δινών δωρικών κιόνων στηριζομένου παρίσταται 
ή νεκρά έν μέσφ τών γονέων. ’Αριστερά ϊστα- 
ται ό πατήρ δνόματι Κόσμος φέρων έπί τοΰ 
χιτώνος ίμάτιον κατά τον συνήθη τρόπον καί 
σανδάλια' διά τής άριστεράς κρατεί μικρόν άν- 
τικείμενον είλιγμένον ως κύλινδρον. Είς τό μέ
σον ϊσταται διά τήν συμμετρίαν έπί βάθρου ή 
κόρη φέρουσα έπί τοΰ μακροΰ λεπτοΰ χιτώνος 
ίμάτιον, υποδήματα, ώς καί δρμον κυλινδρι
κών τ|ιηφίδων μέ μηνοειδές έξάρτημα είς τό 
μέσον καί δφιόμορφον βραχιόλιον έπί τής δε
ξιάς.’Ονομάζεται διά τής είς τό μέσον τοΰ έπι
στυλίου έπιγραφής Καλλώ Κόσμου. Ή ίστα- 
μένη δεξιά μήτηρ περιπτυσσει τθέτουσα, ώς εις 
τό άνάγλυφον Conze 459, 2098 (Μ. Λού
βρου), τήν δεξιάν χεΐρα έπί τοΰ δεξιού ώμου 
τής κόρης, προς τήν οποίαν στρέφουσα τήν κε
φαλήν προσβλέπει μετά στοργής. Φέρει έπίσης 
έπί μακροΰ λεπτοΰ υπό τούς μαστούς έζωσμέ- 
νου χιτώνος ίμάτιον ούτως, ώστε νά διευκο- 
λύνη τήν κίνησιν τής δεξιάς χειρός κρατούσα 
τήν έλευθέραν άκραν τοϋ ίματίου διά τής ά
ριστεράς χειρός άντ'ι νά είναι άνερριμμένη έπί 
τοΰ άριστεροΰ ώμου' φέρει υποδήματα.

’Άνωθεν τών κιονοκράνων δυο στρογγυλοί 
τόρμοι προς γόμφωσιν άγνώστου άντικειμένου.

Δυστυχώς πλήν τμήματος τής κεφαλής μετά 
τοΰ δεξιού δφθαλμοΰ καί τοΰ άριστεροΰ ώτός 
μετά μέρους τής κόμης τής μητρός αί κεφαλαί 
τών μορφών είναι άποκεκρουμέναι. Έκ τοΰ 
σχήματος ττϋν γραμμάτων χρονολογείται περί 
τά μέσα τοΰ 2ου αί. ή ολίγον άργότερον.

’Έχει μεγάλην συγγένειαν ώς προς τήν σύν- 
θεσιν, τήν στάσιν καί τήν άμφίεσιν τοΰ άν- 
δρός προς τό τοΰ αύτοΰ έργαστηρίου πιθανώς 
άνάγλυφον Conze 464, 2114 (’Ιδιωτικής Συλ
λογής έν Άθήναις), τό οποίον έκ τών ευθειών 
παραλλήλων διά τοΰ τρυπάνου πτυχών καί τό 
αυστηρόν μέτρον τοΰ δλου τοποθετεί ή ΜϋΗ- 
sam 1 είς τήν έκβασιν τοΰ «μπαρόκ» τής έπο- 
χής τών Άντωνίνων.

1 Muhsam, Die attischen Grabreliefs in romischer
Zeit, 36.
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Εις τό ολίγον άρχαιότερον άνάγλυφον τοΰ 
Ώρωποΰ αί μορφαί είναι ραδινώτεραι καί τά 
ενδύματα δεν είναι τόσον βαρέα, ή δέ κόμ- 
μωσις τής μητρός και τής κόρης εκ των σατ 
ζομένων λειψάνων είναι όμοια προς την τής 
Φαυστίνης τής πρεσβυτέρας με έλικοειδή κό- 
ρυμβον επί τής κορυφής τής κεφαλής Wegner, 
Die Herrscherbilder der antoninischer Zeit, 
πίν. 10 - 13.

ΣΑΛΑΜΪΝΟΣ

69. Μουσεΐον Πειραιώς. Στήλη μαρμάρου 
έπιστεφομένη δι’ αναγλύφου ανθεμίου κα'ι δι
πλής ακάνθου άποκεκρουμένη κάτω' κάτωθεν 
τοΰ δευτέρου στίχου δύο ρόδακες' ύψ. 1.77, 
πλ. 0.465 -0.485, πάχ. 0.165 μ.' ύψ. γραμμ. 
των δύο πρώτων στίχων 0.028 0.030 Σ=0.032, 
τοΰ 3°” και τοΰ 4°" 0.023 - 0.024, τοΰ 5ου
0.027 -0.031 μ., τοΰ β' ήμίσεος τοΰ 4ου π.Χ. 
αι. (πίν. ΙΒ,α). Εύρέθη μετά τοΰ κιονίου ύπ’ 
άριθ. 71 έν τφ άγρω τοΰ Άναστ Παπαθεοχά- 
ρους μεταξύ τής κωμοπόλεως και τοΰ λιμένος 
Άμπελακίων.

[ Λ ] ν ο ί μ α χ ο ς 
Άχαρνενς
Ν ι κ ο φ ώ ν Άχαρνενς 

Νίκων Άχαρνενς 
[—3 γρ.—] t κ ρ ά τ ε ι a

Ό σύγχρονος Λυσίμαχος (1) Άχαρνενς 
Ρ A 9510 προέρχεται ίσως εξ άλλης οικογένειας, 
άφοΰ ό υιός Λνσιμαχίδης (I) δεν αναγράφεται 
εις την στήλην. Ό Νίκων Άχαρνενς ΡΑ 11107, 
πρύτανις καταλόγου Οινηίδος IG IP 1745, 
είναι ολίγον παλαιότερος.

70. Μουσεΐον Πειραιώς. Κιόνιον μαρμάρινον 
ύψ.0.86, διαμ.0.245 μ.' ύψ. γραμμ. 0.018-0.022μ. 
τοΰ 2ου π. X. αι.

II ολνζηλος 
Φνσκωνος 

X ο λ λ ε ί δ η ς

Τό κενόν Ιπιτρέπει και την συμπλήρωσιν 
Φνακ[ί]ωνος

71. ’Αρχαιολογική Συλλογή Σαλαμΐνος. Κιό
νιον κυανωποΰ μαρμάρου' ύψ. 0.79, διάμ. 0.22μ.' 
ύψ. γραμμ. 0.020 - 0.022 μ., τών αρχών
τοΰ 2ου π. X. αι. Εύρέθη εν τφ οίκοπέδφ

Παν. Νικ. Κριτσίνη εις θέσιν Βραγκό παρά 
τό Καματερόν.

Ο ί ν ά ν θ η 
,Ε π ι γ έ ν ο υ 
Ενωνυμέως 
■& ν γ ά τ η ρ

Ή Οίνάνθη είναι αδελφή τοΰ στρατηγή- 
σαντος Εύφάνους Έπιγένου (I) Εύωνυμέως 
ΡΑ 6022, τοΰ α' ήμίσεος τοΰ 2ου π. X. αί.

72. Συλλογή Σαλαμΐνος. Τό άνω τμήμα με
γάλης άετωματώδους στήλης λευκοΰ μαρμάρου' 
κάτωθεν τής επιγραφής δύο ρόδακες' ύψ. 0.82, 
πλ. (1.65-0.66, πάχ. 0.20 μ.' ύψ. γραμμ. 0.028- 
0.032 μ., τοΰ τέλους τοΰ 3ου π. X. αί. Έκ 
τοΰ χώρου τοΰ νεωτέρου νεκροταφείου τής 
'Αγίας Κυριακής παρά τήν πόλιν.

Φ ί λ λ ί ς Φι,λωνίόον 
Λαμπτρευς

73. Συλλογή Σαλαμΐνος. Κιόνιον λευκοΰ 
μαρμάρου έκ δύο συνανηκόντων τεμαχίων άπο- 
κεκρουμένον κάτω' ύψ. 0.445, διαμ. 0.26 μ.' 
ύψ. γραμμ. 0.023-0.028 0=0.021 Φ=0.030 μ., 
τοΰ 3ου π. X. αί. Έκ τοΰ χώρου τοΰ νεω
τέρου νεκροταφείου τής 'Αγίας Κυριακής.

Μ ν ν ν ί ω ν 
Μηνοφίλον 
Θ ρ ι ά σ ι ο ς

74. Συλλογή Σαλαμΐνος.Άετωματώδης στήλη 
λευκοΰ μαρμάρου έκ δύο συνανηκόντων τεμα
χίων άποκεκρουμένη εν μέρει κατά τό κάτω 
ήμισυ τής άριστεράς πλευράς' ύψ. μετά τοΰ 
εμβόλου 1.21, πλ. 0.455, πάχ. 0.10 μ.' ύψ. 
γραμμ. 0.020 - 0.023 μ. τοΰ 1ου π. X. - 1ου 
μ. X. αι. Κάτωθεν τοξωτοΰ έπιστυλίου επί δύο 
κιόνων στηριζομένου ΐσταται γυνή άποκεκρου
μένη τήν κεφαλήν' φέρει χιτώνα καί ίμάτιον. 
Παρά τον άριστερόν της πόδα κίστη. ’Ονο
μάζεται διά τής κάτωθεν τοΰ άετωματίου έπι- 
γραφής

Έ π ί κ τ η σ ι ς 
Άσκληπιάδου 
Σαλαμιν ία

75. Συλλογή Σαλαμΐνος. Στήλη πεντελι- 
κοΰ μαρμάρου άποκεκρουμένη άνω καί κάτω' 
ύψ. 1.20, πλ. 0.54 - 0.55, πάχ. 0.195 μ.'
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ΰψ. γραμμ. 0.020-0.031 μ., τοΰ τέλους τοΰ 
3ου π. X. αί.

Είχε χρησιμοποίησή ως κατώφλιον θύρας 
τοϋ ναΐσκου "Αγιος Γεώργιος ιδιοκτησίαςΓεωργ. 
Μπερή παρά τό χωρίον Αίάντειον (Μούλκι). 
Κάτωθεν αναγλύφου σκηνής δεξιώσεως άπο- 
κεκρουμένης αί έπιγραφαί

Π υ&οκράτης 
Σμικύ&ον 
’ Ε λενσίνιος

(κενόν)

[------- ] ΓΙνΰοκράτονς
γυνή

76. Συλλογή Σαλαμίνος. Στήλη πεντελικοΰ 
μαρμάρου επιστεφομένη δι’ ακάνθου άποκεκρου- 
μένης' ΰψ. 1.015, πλ. 0.41-0.435, πάχ. 0.145 μ.' 
θψ. γραμμ. α 0.018 - 0.020, β 0.027-0.028, 
τοΰ τέλους τοϋ 3ου ή των αρχών τοϋ 2ου π.Χ. αί.

α [--------]η Λνσιστράτου
Χολλείδον 7 [ υ ] ν [ ή ] 

β [Λυ]σίστρατο[ς]
[---- ] ή τ ο υ X ο λ λ ε ί δ η \ ς\

Διά τών σωζομένων τριών γραμμάτων δεν δύ- 
ναται νά συμπληρωθή τό πατρώνυμου.

77. Συλλογή Σαλαμίνος. Τό παρά την άνω 
αριστερά γωνίαν τμήμα μαρμάρινης σιιήλης 
μετ’ άετωματίου καί τοξωτοΰ επιστυλίου επί 
δύο κιόνων στηριζομένου' ΰψ. 0.47, πλ. 0.35, 
πάχ. 0.10 μ.' ΰψ. γραμμ. 0.025-0 031 μ. 
τοΰ 1ου μ. X. α!. Εύρέθη μεταξύ Αίαντείου 
καί Πέρανι. Κάτωθεν τοΰ άετωματίου τό ό'νομα 
τής νέκρας

\\ε\ωνείκη Διονυσίου 
[Εύπ]υρ/άου γυνή

Έξ ίσου πιθανή συμπλήρωσις. [Κλε]ωνείκη.
Ή συσχέτισις προς τον Διονύσιον Εύπυ- 

ρίδην ΡΑ 4172 (IG IP 2461,99), ώς καί τον 
Διονύσιον Πρωτίωνος Ευπυρίδην ΡΑ 4174 
(IG IP 1043,100) έφηβον επί Μενάνδρου άρ- 
χοντος (39/38), είναι πιθανή, ώς εκ τής ήμε- 
τέρας χρονολογήσεως δείκνυται.

78. Στήλη πεντελικοΰ μαρμάρου εις σχήμα 
ναΐσκου άποκεκρουμένη την άριστεράν καί την 
κάτω πλευράν' ΰψ. 1.14, πλ. 0.68, πάχ. 0.20 μ. 
(πίν. ΙΑ,α). Εύρέθη υπό τοΰ Χρ. Ν. Κούτελη

παρά τό ναΰδριον τής Ζωοδόχου Πηγής περί 
τά 1000 μ. ΒΑ. τής πόλεως.

Εϊς τό μέσον κάθηται επί δίφρου προς τά 
δεξιά ή νεκρά στρέφουσα τό άνω σώμα προς 
τον θεατήν καί κλίνουσα ελαφρώς την κε
φαλήν εμπρός, σύννους. Ή ρίς καί μέρος 
τοΰ προσώπου είναι άποκεκρουμένον. Φέρει 
επί τοΰ έζωσμένου υπό τούς μαστούς χιτώνος 
ίμάτιον, τό όποιον, ώς αί έγγαμοι, έχει σύρει 
επί τής κεφαλής ώς καλύπτραν, Ιγείρουσα τήν 
άριστεράν προ τοΰ ώμου ώς νά συγκρατή αυτό 
καί τοΰ οποίου τήν ελευθέραν άκραν περιβάλ- 
λουσαν τούς πόδας συγκροτεί έχουσα τήν δε
ξιάν επί τών μηρών. Έπί τοΰ δεξιοΰ λοβοΰ 
φέρει μικρόν στρογγύλον τόρμον διά τήν γόμ- 
φωσιν ενωτίου. Ή έκφρασις τοΰ προσώπου 
είναι περίλυπος καί τό βλέμμα κενόν. ’Ονομά
ζεται διά τής έπί τοΰ επιστυλίου επιγραφής' ΰψ. 
γραμμ. 0.017 - 0.02 Ο = 0.014 μ. Θάλλιον. 
’Όπισθεν αυτής ισταται κόρη έρειδομένη έπί 
τής παραστάδος τοΰ ναΐσκου' ή ρίς αυτής εί
ναι άποκεκρουμένη. Φέρει έπί τοΰ χιτώνος ίμά
τιον καλύπτον καί)’ ομοιον τρόπον προς τήν 
νεκράν τούς βραχίονας. Έπί τής δεξιάς στηρί
ζει τήν κεφαλήν έχουσα κεκαρμένην τήν κό
μην εις ένδειξιν πένθους. Ή έκφρασις είναι 
πλήρης θλίψεως. Εμπρός ίσταται κόρη, ής 
τμήμα τής δεξιάς πλευράς τοΰ κορμοΰ μετά 
τής χειρός σώζεται- φέρει χιτώνα μετά μακρών 
χειριδών, τό σύνηθες ένδυμα τών θεραπαινί
δων. Χρονολογικώς δεν άφίσταται τών στηλών 
τοΰ Έθν. Μουσείου Conze 31, 69 καί 66, 
284 καί τής στήλης τής Μνησαρέτης τής Γλυ
πτοθήκης τοΰ Μονάχου 491, Diepolder, Att. 
Grabreliefs, έ.ά. πίν. 27 (τών μέσων τοΰ 4ου αι.).

79. Άπότμημα παρά τήν κάτω άριστερά 
γωνίαν επιτύμβιας στήλης πεντελικοΰ μαρμάρου, 
ΰψ. 0.73, πλ. 0.43. πάχ. 0.11 μ. (πίν. ΙΑ,β)' 
διασώζει εις τό δεξιόν του τούς πόδας άπό 
άνωθι τών γονάτων τής νεκράς καθημένης προς 
τά δεξιά έπί δίφρου (;) μετά υποποδίου και 
φερούσης χιτώνα καί κρηπίδας μετά γραπτώς 
άλλοτε δηλουμένων, νΰν δ’ έξιτήλων ιμάντων, 
εις δε τό άριστερόν του τούς πόδας άπό τών 
γλουτών ίσταμένης κόρης φερούσης ίμάτιον έπί 
τοΰ χιτώνος καί υποδήματα.

Μεταξύ τών κνημών τής θανούσης νέας
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μητρός ίστάμενον κοράσιον φέρον χιτώνα μετ’ 
άποπτΰγματος άνατείνει τάς χεΐρας, ΐνα άναλάβη 
αυτό ή νεκρά. Τοϋ εργαστηρίου τής στήλης 
τής Ήγησοΰς Conze 30, 68 (Dohrn, έ. ά. 
96 κε. μετά τό 394/3), τής οποίας είναι άντί- 
βαρον.

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ

"Αβρόν 53
"Αβρών " Αβρωνος Τει&ράσιος 7
"Αβρών, πατήρ "Αβρωνος Τειύλραοίον 7
Αγαθοκλής Αγα&ωνίδον Χολαργευς 10,11 
\4γα&ωνίδης, πατήρ Λγαϋοκλέους Χο-

λαργέως 10,11
Αισχίνης ’Αντικράτον Φαληρευς 56
Αίσγυλίδης Δημοκλείους Αίϋαλίδης 44
Άλεξήνωρ 47
’ Αντικράτης, πατήρ Αίσχίνου Φαληρέως 56 
Άντίνος 33
Αντισθένης, πατήρ Χάρωνος Φαληρέως 22 
’Απολλόδωρος 50
Απολλόδωρος Διονυσίου Λοκρός 18
ΆπολάωΙνία] Απολλω[νίον] θυγάτηρ 64
’Απολλώνιος], πατήρ Άπολλω[νίας] 64
[Άρι]σταίχμη, θυγάτηρ-ικράτονς [ΙΙαια]ν(εϊος 45 
Αριστόβουλος ’Αριστοβούλου Κρωπίδης 8 
’Αριστόβουλος, πατήρ ’ Αριστοβούλου

Κρωπίδου 8
5Αριστογείτων Αριστογείτονος Τειθράσιος 15 
’./Ιριστο^είτα)»’, πατήρ Αριστογείτονος

Τειϋραοίον 15
’ Αριστα μάχη 51
’Αριστοφάνης c Ιεροποίου Ραμνούσιος 20
’Αρτεμίσια 58
Αρχέδημος 32
Ασκληπιάδης, πατήρ *Επικτήσιδος Σα-

λαμινίας 74
Δη- 34
Δημαινε- 66
Δημοκλής, πατήρ Αίσχνλίδον Αί&αλίδου 44 
Δημοκράτης ’Ολνμπιοδώρου Μυρρινούσιος 38 
Δήμων 60
Δημήτριος, πατήρ Νικηφόρου Αντιοχέως 49 
Δημήτριος, πατήρ Έπικράτους Θηβαίου 17 
Διόδωρος, πατήρ Θρασύλλωυ εκ Κοίλης 59 
Διονύσιος, πατήρ Απολάοδώρον Λοκροϋ 18 
Διονύσιος [Ευπ]υρί<5»/ς, σύζυγος \\ΐ\ωνείκης 77

Διονύσι[ο]ς Μαρα[θώνιος], πατήρ της
Ελευθέριν 65

Δωρόθεος, πατήρ Δώρου Αφαρή&εν ■ 13
[Δ]ώρος Δωροθέο[υ\ Α\φαρήθεν 13

Έκφα[ν\τίδης Μυρρινούσιος, πατήρ Τι-
μαγόρας 35

Έλενϋέριν Διονυσί[ο]υ -Μαραθωνίου] 65
Επαμείνων Κηφισοδώρον Μυρρινούσιος 36

Έπιγένης Εύωνυμεύς, πατήρ Οίνάνϋης 71
Έπικράτης, πατήρ Περισστεράς και-κρα-

τείας 37
Έπικράτης Δημητρών Θηβαίος 17
Έπίκτησις Ασκληπιάδον Σαλαμινία 74
Έπιχάρης 51
’Επιχαρίδης 51
Έαμάφιλος 58
Ευβονλίδης, πατήρ Εύβούλου Κοπρείου 43
Εύβουλος Ενβουλίδου Κόπρειος 43
Ευϋύδικος 33
Ενθυκλείδης 67
Ενθυμένης, Παιανιεύς, πατήρ Λαμιδίον 62
[Ε]νθννονς 67
[Ε]ύμηλίδης, πατήρ [Φαι]<5ριοι> \\\\λωϋέως 63 
Ενοδος Αντιοχεύς, πατήρ Εύπορου 14
Εΰπολα[ς] 66
Εύπορος Εύόδου Αντιοχέονς 14
Εϋσους 64
Εύαυχίς 40
Ευτέρπη, σύζυγος Φίλωνος Αγρυλήθεν 61
Εντύφρων 67
Ευ φύλλα 51

Ηράκλειτος, πατήρ Νικοκράτους Μεάησίον 6 
Θάλλιον 78
Θεογένης 52
[Θε]ο|ενίδης - - το[υ] 16
Θράσνλλος Διοδώρου εκ Κοίλης 59

3Ιεροκλής Λυκέου Ραμνούσιος 19
cΙερόποιος,πατήρ Αριστοφάνους Ραμνουσίου 20 
[Κ\α'ΐλιοτράτη Τιμοκράτους Αγνονσίου 35
Καλλώ Κόσμου 68
Κανδς 4
Κηφίσιος Λυκέου Ραμνούσιος 19
Κηφισόδωρος 32
Κηφισόδωρος Μυρρινούσιος, πατήρ’Επα-

μείνονος 36
Κηφισοκλής [Κ]ηφισιεύς, πατήρ Λυσι-

μ[ά\χης 54
Κλειτοφών, πατήρ - οιω. 3
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Κλεοδωρίδης Κλεοχάρον Ραμνούοιος 30
Κλεοχάρης, πατήρ Κλεοδωρίδον Ρα-

μνουοίον 30
Κόομος, πατήρ Κάλλους 69
Κοιτών, πατήρ Χαιρυκλέονς Κειριάδης 9
7Γώ[μ]ος η ΑΓω[φ]ός Ναυοίον Στειριεύς 39
Λαμίδιον, ϋνγάτηρ Ενίϋν μένους Παιανιέως 62
Λ αμίοκα 18
\\.ε\ωνείκη, σύζυγος Διοννοίου [Ευπ]υρά5ου 77
γ1ο[γγΐ]ϊΌς, πατήρ -ς και Φανοοτράτον

Ραμνουσίον 1
Λνκέας, πατήρ Κηφιαίον και 'Ιερο-

κλέονς Ραμνουοίων 19
Λνοιμ\ά\χη, {ϋνγάτηρ Κηφιοοκλέονς [Κ\η- 

φιοιέα>ς 54
Λυσίμαχος Άχαρνενς 69
.4υσί[στρατος Σχρα\τοκλέους Θορα[ιεύς] 21
Υΐυσιστρατος [- -] ήτον Χολλείδη[ς] 76
Μηνόφιλος, πατήρ Μυννίωνος Θρι,ασίον 73
Μυννίων Μηνοφίλον Θριάαιος 73
Μυρτίλος .Χα[ρ]ελεί<5ου Στειριενς 54
Νανσίας, πατήρ Κώ[\χ ή φ]ου Στειριέως 39
Νικηφόρος Αημητρίου Λντιοχευς 49
Νικοκράτης 'Ηρακλείτου Μειλήαιος 6
Νικόμαχος ’ Ολννϋιος 41
Νικοφών Άχαρνενς 69
Νίκων Άχαρνενς 69
Νίκων Παλληνεύς, πατήρ Φιληοίας 21
Οίνάν&η, ϋυγάτηρ ’Επιγόνου Ενωννμέως 71

’ Ολνμπιόδωρος, πατήρ Δημοκράτονς
Μνρρινονσίου 38

Παρϋενίς, {ϋυγάτηρ Φιλιστίων[ος] 31
Περιοοτερά, {ϋυγάτηρ ' Επικράτου 37
Πολύζηλος Φύσκωνος Χολλείδης 70
Πυϋοκράτης Σμικύ&ον Έλενοίνιος 75
Σάλιος 48
Σίνδης 42
Σμίκυλϋος, πατήρ ΙΙνϋοκράτους Έλεν-

σινίον 75
[Στρα]τοκΑ^ς, πατήρ Λνοιοτράτον Θο-

ρα[ιέως] 21
Τιμαγόρα, {ϋνγάτηρ *Εκφα[\\τίδου Μνρ-

ρινονσίον 35
Τιμοκράτης Άγνούσιος, πατήρ Καλλι-

στράτης 35
Τιμοοτράτη 60
[Φαι] άριας [Ε\ύμηλίδον [Υ1\λα){ϋευς 63
Φανόοτρατος Ao[yy{]vov Ραμνούοιος 1

Φιλαινίς 50
Φίλη η — φίλη 65
Φιλη[σ{α], {ϋνγάτηρ [Ν]ίκω»Ός Παλ,ληνέως 

σύζυγος Λνοιοτράτον Στρατοκλέονς 
Θοραιέως 21

Φιλιστίων, πατήρ Πο.ρϋενίδος 31
Φιλίτιον 52
Φιλιών 47
Φίλλις Φιλωνίδου Λαμπτρεύς 72
Φίλων Άγρνλήϋεν, σύζυγος Ευτέρπης 61
Φιλωνίδης, πατήρ Φίλλιος Λαμπτρέως 72
Φύσκων, πατήρ Πολύζηλου Χολλείδον 70
Χα[ρ]ελε/(5?;ς, πατήρ Μνρτίλον Στειριέως 54
Χ\αρικλης Χαρικλέο[νς\ Χαλκιδικδ[ς] 12
Χαρικλης, πατήρ Χαρικλ,έονς Χαλκιδικον 12
Χαιροκλης Κρίτωνος Κειριάδης 9
[Χ]άρα>ν \Ά.\ντιο{ϋένου Φαληρενς 22
- κράτεια, {ϋνγάτηρ ’Επικράτονς 37
- ικράτεια 69
- η, σύζυγος Λνοιοτράτον Χολλείδον 7 6
- ι {ϋεο - 5
-ς -ου [Ραμν]ουσ«ος 1
- κράτη\ς\ - κράτο[ν\ [Ραμνού]σ([ος] 26
- ικράτονς [Παια]ΐ'«είος) πατήρ [Άρι]-

σταίχμης 45
- οτρατ - 23
- το[υ], πατήρ [Θε]οίει4ύου 16
-ητου, πατήρ Λνοιοτράτον Χολλείδον 76
- μάχου Μνρρινούσιος 4
- οω Κλειτοφώντο\ς\ Ραμνούσιο[ς\ 3

ΟΡΟΙ

1. (Πίν. ΙΒ,γ). Επανεκδίδεται ό ύπο τοΰ 
κ. Σ. Ν. Κουμανουδη, Νέον ΆΦήναιον 4, 
1963, 106 άρ. α, δημοσιευθεις δρος πράσεως 
επι λύσει: μαρμάρινη πλάξ άποκεκρουμένη τήν 
άνω αριστερά αυτής γωνίαν' υψ. 0.285, πλ. 
0.27, πάχ. 0.06 μ.' ΰψ. γραμμ. α 0.019-0.022 
Ω = 0.014.

α Κόρος χ ω [ ρ ί ο ] 
και εργαστηρ\ίο] 
πεπραμένων 
επί λ ν ο ε ι II ο λ υ-

5 δ ε ν κ ί ω ι Ά γ γ ε λ ή- 
ϋ ε ν Χ\ηΙΙΠ

α στ. 6 ίσως Η αντί |η
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2. ΙΙλάξ μαρμάρου Μαραθώνος άποκεκρου- 
μένη άνω' υψ. 0.245, πλ. 0.34, πάχ.0.06μ.' 
ΰψ. γραμμ. 0.02-0.026 μ., τοϋ β' ήμίσεος 
τοϋ 4ου π. X. αί. Ευρέθη εις Μαραθώνα 
παρά την θέσιν Αυλώνα. Έν τη Αποθήκη 
τής Β' ’Αρχαιολογικής Περιφερείας.

[ h ό ρ ο ς χωρίου 
πεπρα μενού] 
έ π ί λύσει,
'I έ ρ ω ν ι Ρ α μ ν

(όνομα άπεξεσμένον) Ρ α μ %’

| r Η Η Η Η

3. Στήλη λευκοϋ μαρμάρου εκ τριών συν- 
ανηκόντων τεμαχίων' ΰψ. 0.48, πλ. 0.224, 
πάχ. 0.055 μ.' υψ. γραμμ. 0.015-0.016 
0 = 0.012 μ., τοΰ α'ήμίσεος τοΰ 4ου π. X. αι. 
Εύρέθ-η τό 1955 επί τής όδοΰ Έλ. Βενιζέλου 
εις τον προσφυγικόν Συνοικισμόν Έλευσΐνος 
καί μετεφέρθη εις τό εκεί Μουσειον.

"Ο ρ ο ς
χωρίο ά π ο τ ί μ η- 
μ α τ ο Τ ς π α ι σ I τ ο ϊ ς 
Καλλίππο το ε
ξ Ο ΐ ο.

Τό άποτίμημα, ένέχυρον δηλαδή ή υπο
θήκη, είναι στενώς συνδεδεμένον προς την 
μίσθωσιν οίκον, τής περιουσίας τών ανηλίκων 
ορφανών παρά τών επιτρόπων αυτών '.

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ

1. Ή εκ Μαραθώνος ερμαϊκή στήλη ή φέ- 
ρουσα τάς IG IP 3970 καί 13190 μετεφέρθη 
εις τό Επιγραφικόν Μουσειον (Ε.Μ. 13177). 
Ή άρά IG IP 13190 μετά δρθοτέραν άνάγνω- 
σιν επανεκδίδεται

[Π] ρός έλεών καί ήρ[ώ]ων, δστις 

εΐ τον χώρον εχων μήποτε με- 

τακεινήσης τούτων τι [καί τάς] 

τούτων τών άγαλμά\τιχ>\ν εί[χό-]

5 νας καί τιμάς. ’Όστις ή [καθ]έ/[οι] 

ή μετακεινοίη, τούτω μήτε γή[ν] 

καρπόν [φ]έρειν, μήτε ϋ·άλαααα\\\

1 fine, Horoi, 96 κ.ε.

[π]λωτήν είναι κακώς τε άπολέ- 

α&αι αυτόν τε καί γένος. "Οστις ά[έ] 

10 κατά χώραν φυλάασων καί τειμώ[ν\ 

τά είωέλότα καί ανξων διαμ[ΐ.-\ 

νοι πολλά καί άγαϋά είναι τ[οΰ·] 

τω καί αντώ καί έκγόνοις.

Ανμήνασ&αι δέ, μήτε λωβή- 

15 σασ&αι μηδέν ή άπ οκρ ον σ [α-]

[ι] ή σννϋ· ραϋ σ αι ή αυνχέαι τ»)[ς] 

μορφής καί τον σχήματος. Α]!] 

δέ τις οΰτω ποιήσει, ή αΰτ[ή] 
καί επί τούτοις άρά, αλλά ε- 

20 αν τά τε επιθέματα τών
μορφών άσινή καί άκέραι\α\ 
καί τά ν ποστή ματ α, τάς β\ά-\ 
σεις, ώς έποιήέλησαν κ
αί επί πρώτα» τε καί επί πρ[ώ ]

25 τοις, δστις ή π ρο στ άξειεν 
έτέρω ή γνώμης αρξειεν 
ή γνώμη συμβάλοιτ ο επ

ί τον τούτων τι κεινηϋή- 
ναι ή συν χν&ή ν αι.

2. Έξ Ικαρίας (Λιονΰσου) ’Αττικής μετε- 
φέρθησαν εις τό’Επιγραφικόν Μουσειον αί έπι- 
γραφαί IG IP 2851 (Ε.Μ. 13317), αυτ. 3094 
(Ε.Μ 13316), αυτ. 4605 (Ε.Μ. 13315),
SEG XII 58 (Ε.Μ. 13318) καί τό παρά τοΰ 
Robinson ψήφισμα έν Hesperia 17, 1948, 
142, άρ. 3 (Ε.Μ. 13319), δπερ έπανακδίδεται. 
[Έδοξεν Ίκαριεΰσιν' επειδή - - αΐος Σωσ]ιχέ- 
νους Ίκαριενς τά τε ιερά έ&νσεν άπασιν τοϊς 
ύλεοΐς, | [οις πάτριον ήν καί τών άλλων απάν
των ζπε\ιε]λήϋη καλώς καί φιλοτίμως καί άπήν- 
γειλεν είναι καλά | —] ΕΩΝΚΜΩΙ
καρποί καλοί κατά πάσαν την χώρα\ν\ γεγόνα- 
σιν ΤΑ Ο | —έπει]άή δε λόγον
άπενήνοχεν έν τώι ‘ Εκατόν β αιών ι μηνί τει δε- 
κάτει | - - ] άποφαίνει χρήματα
περιόντα λογισάμενος τάς προσόδους καί τά \ 
άν[αλώματα, ώστε δοκειν καλώς τ]ε καί δι
καίως αρξαι καί παρέδωκεν τώι μεϋ’ εαυτόν
δημάρχ\ι\ωι ΘονκνδίΙδει ΤΩΠΕΗΟΝ[ έπαι-
νέσαι - - ] αΐον καί στεφανώσαι χρυαώι στε- 
φάνωι από X δραχμών αρετής ενεκα καί δι
καιοσύνης τής προς τονς δημότας, άναγράψαι
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δε τάδε τδ ψήφισμα εν τώι Διονναίωι' άνει- 
πεΐν δε τον στέ\φανον Διονυσίων τοΐς τραγωι- 
δοΐς.

1 εϋυσεν: R(obinson) εΦυσαν || 3 ΕΩΝ- 
ΚΜΩΙ καρποί καλοί: R /ων και ών καρπόν 
διδοΐ || γεγόνααιν : R ΕΡΟΝΑΣΙΝ || 4 λόγον : 
R άύλλον || 7 - αϊον : R - ον || 8 και δικαιοσύ
νης R παρέλευψεν || 9 Διονυσίων τοΐς τραγωι- 
δοΐς : R εν τώι Διοννσίωι τον κήρυκα.

3. Μουσείου Αιγίνης. Θραύσμα εκ τού μέ

σου παρά την έδραν πώρινης βάσεως αγάλμα
τος τού υιού τού Μ. Αύρηλίου, τού Τ. Αϊλίου 
Άντωνείνου ή τού Κομμόδου' ΰψ. μεγ. 0.315, 
πλ. μεγ. 0.34, πάχ. μεγ. 0.215 μ. ύψ.γραμμ. 
0.07 - 0.075 μ. (πίν. ΙΒ,β). Εΰρέ-θη εις την 
παραλίαν παρά την Κολώναν τό 1955.

[--]*[--]
— ] Μ. Α ν ρ η [ λ ί ο υ 

ν ϊ ό ς.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ

Τό νπ’ 0.Q. 64 (σ. 17), έπιτύμβιον επίγραμμα μετά 
δευτέραν θεώρησιν τοΰ λίθου επανεκδίδεται ώς κά
τωθι :

'Άρτι σε νυμφιδίοισιν άβρ[άν -θαλάμοισι
-θάνατος];

6 τλήμον, δ λυσιμελής άμφι[$ζ$·ηκε v_l]'

ον γενεήν εξ άν<5ρόςεοϊσι[ν έδέξατο κόλποις], 

νονσωι δ* αργαλέηι σώμα [κατέτρυξεν].

9 ΑνΌ·’ ών σε, Απόλλωνος επών [υ με, _^υυ^υ] 

δακρυόειςΕνσους έκτ[ερέϊξε τάφωι].
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ΓΤίΝΑΞ Δ

Άρ. 3.

Άρ. 2.

Επιτύμβιοι στήλαι εκ Ραμνσΰντος.

Άρ. 13.
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ΠίΝΑΞ Ε

* · V----

Άρ. 9.
3Αρ. 11.

Επιτύμβιοι στήλαι έκ Ραμνούντος.
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ΙΙΐΝΑΞ F

Άρ. 16. Άρ. 18.
Επιτύμβιοι στήλαι εκ Ραμνοΰντος

Άρ. 15.
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ΠίΝΑΞ Η

Άρ. 20.

Επιτύμβιοι στήλαι έκ Ραμνοΰντος.
Άρ. 20.
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ΠίΝΑΞ Θ

Άρ. 32.

Άρ. 23.

Άρ. 30.

Επιτύμβιοι Στήλαι έκ Ραμνοΰντος.
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ΠίΝΑΗ ΙΑ
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ΠίΝΛΞ IB
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