
ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ*

1.

Ε. Μ. 13164. Στήλη λευκού μαρμάρου μετ’ αετώματος και ακρωτηρίων (είκ. 1), 
Ταυ της ελλείπει τό κάτω δεξιόν λοξώς άποκοπέν, ως επίσης καί τμήμα τοϋ δεξιού ακρω
τηρίου. Σωζόμ. ϋψ. 094, πλάτ. 048, πάχ. 014. Εΰρέθη εις παλ. Κοκκινιάν έν τή οικία 
τής οδού Πύργου άριθ. 33. Έπ'ι τής κατενώπιον πλευράς φέρει δύο άναγλύφους ρόδα
κας. "Ανωθεν τούτων καί. υπό τό αέτωμα έχει χαραχθή ή δηλωτική τού ονόματος τοϋ 
ταψέντος επιγραφή

Δαακράτης 
Δη μοκράτονς 
Μιλητοπολίτης

και υπό τούτους διά μικροτέρων γραμμάτων τό επίγραμμα

Π]οΛλ[ο]ις ά(ψ)νηόν δαίμων βίον ώπασε πρ[ο]ΐκ[α;]
5 πανροισιν δε έχνμογ κτήμα δίκαιο [ σύνην],

ής μέρος ονκ έλάχιστον δδε ζωοΐσι /.ίετ[ασχών]
Δαιοκράτης κοινόν τέρμα έπέρησε β[ίον ;], 
οίκείαις δ’ έγ χερσι τέκνων άλόχον τε ά[ρίστης;] 
ε]νξυνέτου Μοίρα[ς] εύστοχος .λ__ τα

Στίχ. 1. Δαακράτης. Έν τω 7^ στίχω Δαιοκράτης.
» 4. άφνηόν αντί άφνειόν.
» 9. Αί τελευταΐαι λέξεις λίαν έφθαρμέναυ προ τού Τ τό κατώτερον μέρος

ενός X, αν μή Α, λίαν χαμηλόν' προ αυτού ίσως τό άνω τμήμα Υ.
Ή επιγραφή χρονολογείται άπό τοϋ πράιτου τού 4ου π.Χ. αί. ήμίσεος καί είναι, 

καθ’ όσον γνωρίζω, ή μόνη αττική επιγραφή έφ’ ής γίνεται μνεία Μιλητοπολίτου. Ίδέ 
έν τούτοις τιμητικόν ψήφισμα τών Ώρωπίων υπέρ [Μτ\·,\νοφίλον . . . ωνος [Μιλ[?;[τ]ο- 
[πο]λ[ίτου] έν ΑΕ 1892, σ. 33. Πρόκειται περί κατοίκου τής γνωστής πόλεως τής Μυ- 
σίας, ής σπανίως γίνεται μνεία.

Τοϋ θανόντος έξαίρεται ή δικαιοσύνη, αληθές άπόκτημα, ήν ό θεός χαρίζει εις 
έλαχίστους, άντιδιαστελλομένους ένταϋθα προς τούς πολλούς, οϊτινες ηύνοήθησαν μέ 
τήν άπόκτησιν εύκολου πλούτου. Ή δικαιοσύνη 2 καί ή σωφροσύνη έθεωροΰντο ώς αί 
κατ’ έξοχήν άρεταί. Ό Πλατών διαλαμβάνει διά μακρών σχετικώς έν τω ΙΒ' κεφαλαίω 
τοϋ Πρωταγόρου καί έπιλέγει: η μαίνεσαι τον μή προσποιονμενον δικαιοσύνην, ώς άναγ- 
καΐον ούδένα όντιν ’ ούχι άμώς γέ πως μετέχειν αυτής, ή μή είναι έν άνϋρώποις.

1 Ίδέ ΑΕ 1956, σ. 32 σημ. 1. 2 Ίδέ καί IG II» 13098: SEG XIII άρ. 201.
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2.
Ε. Μ. 13187. Στήλης λευκού μαρμάρου δυο τεμάχια συγκολληθέντα. Τό κάτω 

έλλεΐπον συνεπληρώθη μέ γύψον. ’Άνω φέρει εΰμέγεθες άνθέμιον εντός έγκοίλου ημι
κυκλίου. Εΰρέ&η είς Γλυφάδαν περί τα 200 μέτρα βορειοανατολικούς τής εκκλησίας τού 
άγ. Νικολάου κατά την καλλιέργειαν κτήμα
τος. Σοιζόμ. ΰψ. 1.39 μ., πλάτ. 040, πάχ. 016.
Ύπό τό άνθέμιον δύο έσχηματοποιημένοι 
ρόδακες καί υπό τούτους ή επιγραφή 

Σώσιππ[ ο]ς 
Γλαυκίδ[ου]
Λίξωνενς

χρονολογουμένη άπό τού δευτέρου πιθανώς 
τού 4ου π. X. αίώνος τετάρτου.

Στίχ. 2. Τό κενόν είς τό τέλος είναι 
επαρκές διά δύο γράμματα.

Ό Σώσιππος ήτο προφανώς ό πατήρ 
τού Γλαυκίδου II καί Σμικύθου, γνωστών 
έξ αττικών επιγραφών. Ό πρώτος τούτων 
εΰρηται προτείνων επί τού έν IG II2 1202 
ψηφίσματος, χρονολογουμένου άπό άρχον- 
τος Θεοφράστου II, ήτοι άπό τού έ'τους 
313/12 (—Hesperia 22, 1954, σ. 313), δ 
έ'τερος περιλαμβάνεται είς κατάλογον ’Αθη
ναίων ιππέων εύρεθέντα έν Σαλαμϊνι, χρο- 
νολογούμενον άπό τών περί τό 320 π.Χ. έτών 
(IG II2 1955).

3.
Ε. Μ. 1318 2. Μικρά λήκυθος λευ

κού μαρμάρου εύρεθεϊσα είς παλ. Χαλάνδρι.
Ταυτης ελλείπει το απο τού μέσου του λαΐ- Είκ. 1. ’Επιτύμβια στήλη τοΰ Δαιοκράτους.

μού καί άνω, ως καί μικρόν τμήμα τής βά-
σεως λοξώς άποκοπέν. Φέρει παράστασιν άνδρός γενειοφόρου, καθημένου, έστραμμένου 
προς δεξιά καί συνάπτοντος τήν χεΐρα προς ίστάμενον προ αυτού νέον. Σωζόμ. ΰψ. 049. 
Ή έπιγραφή, δηλωτική τού ονόματος τού ταφέντος είς τό μνήμα έφ’οΰ ή λήκυθος 
ΐστατο, έχει χαραχθή εκατέρωθεν τής κεφαλής τής ίσταμένης μορφής

'Ιππίας Τιμοϋέο
Αοκρος

καί χρονολογείται άπό τού πρώτου τού 4ου π. X. αίώνος τετάρτου.
Ή λήκυθος παρουσιάζει άρκετάς ομοιότητας καί άναλογίας προς τήν ένΝικαία τής 

Γαλλίας καί έν τή Villa Guilloteau υπό τού Mommsen άντιγραφεΐσαν καί υπό τού
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Fraenkel έν Arch. Zeitung 1874, σ. 149 δημοσιευθεΐσαν (ίδέ και A. Conze, Att. Grabr. 
άρ. 684: Inscr.Att.il 3 άρ.3141 :IG II2 9216). Καί έν εκείνη αί έν ανάγλυφοι παριστά- 
μεναι μορφαι είναι δυο, γενειοφόρου πρεσβυτέρου καθημενού και προ αύτοΰ νέου ορ- 
θίου, μέ την διαφοράν, δτι, κατά τον Conze, ή πρώτη τών μορφών είναι έστραμμενη προς 
τάριστερά. Άριστερώτερον ταΰτης συνεπώς είναι και ή ίσταμένη μορφή νέου. Η έπι- 
γραφή έπ’ άμφοτέρων είναι όμοια, άλλ’ από τοΰ ονόματος πατρός έπ'ι τής ληκύθου 
έκείνης τό έν τουλάχιστον γράμμα είχε χαραχθή αριστερόθεν τής νεανικής μορφής, ένω 
έπ'ι τής ένταϋθα τό όνομα ολόκληρον είναι χαραγμένον έπί τοΰ χώρου όπισθεν τής κε
φαλής. Τό έθνικόν αναγιγνώσκεται καλώς έπί τής ήμετέρας καί διατηρεί τον παλαιότε- 
ρον τύπον τής γενικής εο αντί έου.

Είναι, νομίζω, πιθανώτερον, ότι καί δ έγγονος είχε ταφή έν Άθήναις, όπου ή οικο
γένεια αυτή Λοκρών είχε μετοικήσει καί ότι ή έπί τοΰ τάφου των λήκυθος μετεφέρθη 
έκεΐθεν.

4.

Ε. Μ. 13184. ’Επιτάφιος κιονίσκος φαιοΰ μαρμάρου. Τούτου έχει λειανθή τό 
από τοΰ μέσου περίπου καί άνω, ένφ τό κάτω μέρος άφέθη εις ήν περίπου κατάστασιν 
έξήλθε τοΰ λατομείου. Φθοραί τής έπιφανείας κατά τό άνω τμήμα έχουν προξενηθή 
κατά την άποκάλυψίν του εις τον συνοικισμόν Άγ. ’Άννης, 15 περίπου μέτρα βορείως 
τής γεφύρας τοΰ Κηφισοΰ, κατά την υπό τής Εταιρείας έξυγιαντικών έργων κατα
σκευήν άποχετευτικοΰ άγωγοΰ. Ύψ. 038, διάμ. 017. ’Άνω φέρει δακτύλιον καί υπό τού
τον τήν έπιγραφήν

"Αβρών

δυναμένην νά άναχθή είς τον 3ον π.Χ. αιώνα.

5.

Ε. Μ. 13183. Μεγά?π| έπιταφία πλάξ. Ταύτης έλλείπει σημαντικόν τοΰ άνω μέ
ρους, άφοΰ έπί τούτου ήσαν χαραγμένοι δύο τουλάχιστον στίχοι μέ μεγάλα γράμματα. 
Εΰρέθη έκεϊ ένθα καί ή προηγουμένη. Σωζόμ. υψ. 1.35 μ., πλάτ. 05 3, πάχ. 016. Έπί 
τής κατενώπιον πλευράς φέρει τας έπιτυμβίους έπιγραφάς I II III

I ---------------------
ίΖειρ[αιεύς].

Θεόδοτος

II Φιλιοτίδου 
ϋειραεύς.

5 Πε
• Φιλιστίδης

III Θεοδότου 
ΙΙειραιενς.
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Στιχ. 4. Πειραεύς αντί Πειραιεύς.
» 5. Τα εν τώ στίχω τούτοι δυο γράμματα έχαράχθησαν έξ αβλεψίας· ό τεχνί

της δηλαδη επανελαβε τά δΰο πρώτα γράμματα τοΰ προηγουμένου στίχου.
Ο πρώτος τών αναγραφόμενων δύναται να είναι συνώνυμος μέ τον τρίτον. Εις 

την ιδίαν οικογένειαν δύναται να άνήκη ό προτείνων εις τό ψήφισμα εν Hesperia 3, 
1934, σ. 44, εάν μη εκείνος είναι τής οικογένειας, ής τδ έπιτΰμβιον δημοσιεύεται έν 
IG II2 7195, ή και άλλης.

6.
Είς IG Τ/2 7 9 8 7

Ό τρίτος στίχος τής επιγραφής θά άναγνωσθή: Στρατιού· δχι Στράτου. Όρθώς 
παρά Καββαδία.

7.
Ε. Μ. 1 3 3 25. Στήλη παρίου μαρμάρου, μετά αετώματος και ακρωτηρίων άνω, 

ακέραια. Ύψ. 072, πλάτος κατά το μέσον 030, πάχος 007. Ύπό τό αέτωμα φέρει επι
γραφήν τοΰ πρώτου ήμίσεος τοΰ 2ου π.Χ. αίώνος

Δι.καία
Δικαίου
Καλνδωνία.

Ήτο άνευ αριθμού επιγραφικού Μουσείου καί ούτω παραμένει άγνωστος ό χρό
νος εισαγωγής καί ή θέσις, είς ήν εύρέθη.

8.
Είς IG in 10170

Έν Abb. Akad. Wiss. Berlin 1953 άρ. 4 καί είς την σελίδα 26 τών Attisclie 
Grabschriften I ό καθηγητής W. Peek όρθώς ταυτίζει τάς έπιγραφάς έν IG II2 7018 
καί 10110. Ενταύθα έπιθυμώ νά σημειώσω, ότι ό Φιλιστίδης Διόδωρόν Ότρυνεύς δεν 
είναι δυνατόν νά είναι ό ίδιος μέ τον ομώνυμον πρύτανιν έπί καταλόγου, χρονολογου- 
μένου από τών μέσων τού 3ου π.Χ. αίώνος (IG II 2 678 στίχ. 39). Διότι ή μορφή τών 
γραμμάτων καί ή λήκυθος, έφ’ ής ή έπιγραφή (Ε.Μ. 12345), δεν έπιτρέπουν τήν χρονο
λόγησήν ταύτην, αλλά τήν κατά ένα τουλάχιστον αιώνα ένωρίτερον. Ό Kirchner έδη- 
μοσίευσε τό έπιτύμβιον τούτο έξ αντιγράφου τού Hondius καί αναφέρει ότι είναι χα- 
ραγμένον έπί κιονίσκου, όν όμως δεν είδε.

9.
Ε. Μ. 13 2 01. Τμήμα πλακός μέλανος σχιστόλιθου, αριστερά καί άνω ακέραιον. 

Εύρέθη προ τού έκκ?α]σιδίου «Παναγίτσα τού Θίτι» άνατολικώς τής Βάρης είς τήν πε
ριοχήν δηλαδή τού δήμου «Λαμπτρέων παράλων», μεταξύ λίθων τοποθετημένων είς 
σχήμα ήμικυκλίου, προσφερομένου διά τό άναμμα πυράς \ ής ίχνη διατηρούνται έπί τοΰ 1

1 Ό λίθος μοι παρεδόθη παρά τοΰ εύρόντος αυτόν κ. Δημ. Πλιάτσικα, τμηματάρχου έν τφ Ύπ. Έθν. Παιδείας.
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αριστερού ήμίσεός του (είκ. 2). Συνεπεία τής πυρακτώσεως και τής ευτελούς ποιότητος 
τού λίθου έχουν άποσπασθή στράιματα τής επιφάνειας του. Γενικώς ή διατήρησίς του 
είναι κακή. Σφζόμ. ύψ. 012, μέγ. σφζόμ. πλατ. 019, πάχ. 0025 μ. ΈπΙ τής κατενώπιον 
πλευράς, και άρχομένη 003 από τής άνω όφρΰος τού λίθου, έχει χαραχθή έπιγραφή

Είκ. 2· Έπιγραφή έκ Λαμπτρών παράλιον.

τύπου γραμμάτων τού πρώτου ήμίσεος τού 3ου π.Χ. αίώνος. Ταύτης σώζονται αί άρχαι 
τεσσάρων στίχων και ίχνη πέμπτου, ήτοι:

Γυνή τιΣ — — — 

βούλεται άνα — — 

ένΰ'αδιπολλιΟ — —

κελητισμοϊς ΙΕ — 
κ ν__ __ _ __

Είναι δυστυχώς τόσον ελλιπής, ώστε δεν είναι εΰκολον να διαπιστωθή, αν αΰτη 
είναι γραπτόν ιδιώτου ή επίσημον θρησκευτικόν τοιούτον. Πάντως έκ τού ίδιου σχιστό
λιθου ύπάρχουσι πέριξ τού έκκλησιδίου πολλα'ι πλάκες—καί όμοιος λίθος δεν απαντά
ται εις τα γύρω—, ών δεν αποκλείεται να έγίνετο χρήσις δι’ άναγραφάς. Ό 5°? στίχος 
πάντως έχει σκοπίμως έκκρουσθή- ίσως οΰτος να ήτο όλιγώτερον εύφημος τού προ
ηγουμένου.

Εις την θέσιν, εις ήν εύρέθη ή έπιγραφή, ήτο άλλ,οτε άρχαΐον ιερόν. ΈπΙ τής κο
ρυφής δηλαδή τού βραχώδους λόφου άπέκοψαν μέγα τμήμα τού έζ ασβεστόλιθου βρά-
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χου κα'ι έσχηματίσθη οϋτω τετράπλευρος χώρος παρέχων δψιν λιθοτομίας. Έν συνεχεία 
ώρισαν τούτον ώς ιερόν κα'ι έσκάλισαν έπ'ι μέν τής προς Άνατολάς πλευράς του, τής 
κα'ι ύψηλοτέρας, δίς τά δύο πρώτα γράμματα τής λέξεως Πόρος1 έπ'ι τοϋ συμπαγούς βρά
χου, εις δέ την αντίστοιχον προς την κοιλάδα δίς καί πάλιν τά αύτά γράμματα επί βρά
χων μόλις προεχόντων τοϋ εδάφους, κατά τον 5ον π. X. πιθανώς αιώνα. Εις νεωτέρους 
χρόνους έκτίσθη κατά τό μέσον τού χώρου τούτου το έκκλησίδιον τής Παναγίτσας.

Πο ία θεότης έλατρεύετο εκεί κατά τήν αρχαιότητα δεν παραδίδεται. Τό περιεχό- 
μενον όμως τής επιγραφής δεν αρμόζει εις άλλας ή τον Διόνυσον καί τήν Άφροδίτην. 
Ή έν τώ 1(’ΐ στίχω μνεία γυναικός έν συνδυασμώ προς τήν έν τφ 4^ στίχω λέξιν 
κελητισ μοϊς (ή— ομοΐ) προάγουσιν ημάς εις τήν σκέ/ψιν ταύτην.

Κέλης καί κελητίζω2, μέ τήν σημασίαν α) κέλητος ίππου β) μικρού μονοκώπου 
πλοιαρίου καί έπιβαίνειν τούτων, ήσαν γνωστά. Επίσης από τον Αριστοφάνη

Σφήκ. 501 κάμε γ ή πόρνη χθες είσελϋόντα τής μεσημβρίας,
δτι κελητίσαι ’κέλευον, όςνϋνμηϋεΐαόι riot, 
ήρετ εί τήν 'Ιππίου καθίσταμαι τυραννίδα.

Θεσμοφορ. 153 Ονκονν, κελητίζεις, δταν Φαίδραν ποής;
Αυσιστρ. 59 Άλλ’ ουδέ Παράλων ούδεμία γυνή πάρα, 

ούδ’ εκ Σαλαμΐνος· άλλ’ έκεΐναι γ’ οίδ3 δτι 
έπι των κελήτων διαβεβήκασ δρϋ·ριαι.

τον Αθηναιον, ΙΓ' 577d ψασι και τήν Λάμιαν
τον βασιλέ εύμελώς κελητίσαι ποτέ 
έπαινεθήναι ΰ\ ή δε...

Κατά τον Ευστάθιον, 1539, 34: δτι δε πολυώνυμον ον το γυναικεΐον αίδοϊον, άμ- 
βων τε γάρ λέγεται και χοίρος και έσχάρα καί δέλτα το αυτό καί κέλης καλείται παρά 
τοϊς κωμικοϊς, μέ μεταφορικήν σημασίαν έπ'ι ανθρώπων.

Τό κελητ ισ μός σημαίνει τήν πράξιν, ώς εις τά μέ τήν ιδίαν κατάληξιν έναγισμός, 
εξαγνισμός, αγιασμός, όπου όμως νοείται πράξις σχέσιν έχουσα προς τήν λατρείαν. Θά 
ήτο λίαν ενδιαφέρον νά διαπιστωθή, εάν τούτο ίσχύη καί έν προκειμένφ. Διότι ή λέξις 
κεΐται ενταύθα ή μέ τήν έννοιαν αποχής άπό κελητισμών τών προσερχομένων εις τό 
'Ιερόν ή τό αντίθετον ακριβώς τούτου έν σχέσει όμως προς τό Ιερόν. Εις τήν πρώτην 
περίπτωσιν ή επιγραφή δύναται νά έχη σχέσιν προς τάς άλλας μεμαρτυρημένας διά τάς 
Λαμπτράς λατρείας, τής Άθηνάς, τού Άπόλ?ιωνος, τοϋ Ήρακλέους, τοϋ Κραναού, είς 
τήν δευτέραν τοϋ Διονύσου, προς τιμήν τοϋ οποίου ήγοντο Διονύσια, είς ά άναφέρονται 
πιθανώς αί νΐκαι χορού έν έπιγράμματι εύρεθέντι είς τήν περιοχήν καί χρονολογουμένφ 
άπό τοϋ δευτέρου τοϋ 4ου π.Χ. αίώνος ήμίσεος (IG II2 3101). Διά τήν αυτήν εορτήν έν 
άλλω άττικώ δήμω παραδίδεται: Βραυρών πόλις τής’Αττικής, έν ή τά Διονύσια ήγοντο 
καί μεϋνοντες πολλάς πόρνας ήρπαζον (ΣχΟΛ. ΑΡΙΣΤΟΦ. Είρ. 874).

ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ Θ. ΜΙΤΣΟΣ 1

1 Ταΰτα παρετηρήθησαν ιό πρώτον παρά τοΰ 2 Ίδέ κα'ι κελητιάω, ΗΣΥΧ., κελήτων, ΘΟΥΚΥΔ., I 53, 
C. W. Ει,ιοτ τής’Αμερικανικής ’Αρχαιολογικής Σχολής. IV 120.
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