
ΕΚ ΤΟΥ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Εις IG XII 5,552

Ή επιγραφή αΰτη \ κεχαραγμένη έπ'ι βάθρου (πίν. 22α), άπόκειται εις τό Επιγρα
φικόν Μουσειον των ’Αθηνών ύπ’ άριθ. Ευρετηρίου 10595. Προέρχεται εκ Κέω κα'ι 
έφθασεν εις ’Αθήνας μέσφ Λαυρίου (Ath. Mitt. 7, 1876, σ. 146: 12, 1887, σ. 300).

Έπ'ι του βάθρου τούτου έν τοΰτοις είναι κεχαραγμένη ή αυτή επιγραφή μίαν 
ακόμη φοράν, έπ'ι τής αντιστοίχου τή πρόσθια πλευράς, διότι, ώς φαίνεται, τό ανάθημα 
έπρεπε να είναι ορατόν καί έκ ταΰτης. Ή έτέρα επιγραφή, τήν οποίαν δεν αναφέρουν 
οί έκδόται, απεικονίζεται έν τω πίνακι 22β.

Θεοκύ]ύες : ’Αρίοταίχμου 
Άφροδί]τ?/ι άνέϋηκεν αρζας

ΕΜ 5376

Επιτύμβιος κιονίσκος λευκού μαρμάρου. Τό κάτω τρίτον περίπου, δπερ έκρύπτετο 
«ίς τό έδαφος, είναι εις ήν μορφήν έξήλθε τού λατομείου. Ύψ. 0.92 μ., διάμ. 0-27 μ. 
Είς τό άνω μέρος καί ύπό τον δακτύλιον φέρει τήν επιγραφήν:

Μηνοφίλα
Αυκία
Μουσαίον
γυνή

τού 3ου/2ου π.Χ. αίώνος.

Τόπος καί χρόνος εύρέσεως δεν είναι γνωστοί.

Είς IG IP 5915
3

Ή επί τού κιονίσκου ΕΜ 11684 έπιγραφή Βίοττος j Ενδίκου \ Γαργήττιος εύρηται 
μίαν ακόμη φοράν επί άλλου κιονίσκου τού Επιγραφικού Μουσείου, τού ύπ’ άριθ. 20. 
Τό σχήμα των γραμμάτων ελέγχει καί είς τάς δύο ταύτας περιπτώσεις τήν αυτήν χρο
νικήν περίοδον. 1

1 Θεοκύδες : Άρισταίχιιον \ ’Αφροδίτηι άνέϋηκεν αρ- Museo publico Atheniensi... videtur ibi iam non
ξας. Είς τόν αυτόν άφορα καί ή έν IG XII 5, 550 έπι- exstare, ήτις φέρει αριθμόν ΕΜ 4059.
γραφή, περί ής ό Roehi,, I. G. A. No 398 αναφέρει:
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α· Ένεπίγραφον βάθρον έκ Κέω' πρόσθια δψις.

β. ’Οπίσθια δψις τοΰ βάθρου.
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4
Εις IG II 6652

Ή επιγραφή έπι τοΰ κιονίσκου τούτου, μέ τά λίαν άβαθή γράμματα, ήν είδεν ό 
Kirchner εν τή άνω αυλή τοΰ Μουσείου καί έδημοσίευσεν εξ έκτυπου, φαίνεται δτι 
πρέπει νά άναγνωσθή ώς

Δ ό.μων
Ζηνοδώρου
Ααμπτρενς

χολ δχι Δ αμώ | Ζηνοδώρου | Ααμπτρέως | ϋνγάτηρ.

Αί διαστάσεις τοΰ λίθου συμφωνούν, ωσαύτως ή δοθεϊσα μορφή γραμμάτων. Έπί 
πλέον δεν υπάρχει άλλος κιονίσκος έν τή άνω αυλή, τοΰ όποιου ή επιγραφή νά είναι δυ
νατόν νά ταυτισθή μέ εκείνην, οϊαν τήν άνέγνωσεν ό Kirchner.

5
Εις IG ΙΡ 7130

Στράτων | Στράτωνος \ ΤΙαλληνενς

Ό Kirchner είδεν άπότμημα τοΰ κιονίσκου μόνον καί σημειοϊ: ΰψ. 0.38 μ. Litteras, 
quae nunc perierunt, lineis subductis, significavimus. To τεμάχιον δμως, δπερ έλειπεν, 
εύρέΟη καί συνεκολλήθη έπί τοΰ κιονίσκου, δστις νΰν μετρεΐ καθ’ ύψος 1.03 μ. καί 
κατά διάμετρον 0.32 μ.

6
Εις IG II2 7687.9933

Περί τής πρώτης των έπιγραφών τούτων ό Kirchner σημειοϊ: Mus. Nat. άνω 
<χύλή, ubi a. 1927 non inveni. Περί τής δευτέρας: Mus. Nat. άνω αυλή. Exscr. Kirchner. 
Άμφότεραι έν τούτοις είναι κεχαραγμέναι έπί τοΰ αύτοΰ κιονίσκου. Σημειωτέον, δτι 
υπό τοΰ Koehler είχε δημοσιευθή ή πρώτη τούτων μόνον.

7
Εις IG II2 8555

Ή έπιγραφή αυτή (ΕΜ 209), κατά Kirchner

ΆΑμναας \ Άταρβνρου | "Ηρακλεώτις,

θά άναγνωσθή ώς:
Αηναιίς
Άταρνβον
Ηρακλεώτις

8
Είς IG II* 11689a (=6920).

Περί ταύτης ([Θρ]ασύξενος | [Μν]ησιθέου | —) ό Kirchner γράφει, δτι τοΰ είναι 
γνώριμος άπό έκτυπόν της άποσταλέν αύτώ έν έτει 1910 παρά τοΰ Lattermann καί δτι 
τό ΰψος των γραμμάτων της είναι 0.040 μ., τήν αναφέρει δέ ώς columella. Είναι έν τούτοις
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ή αυτή προς την έν τώ αύτώ τόμω των IG IP ύπ’ άριθ. 6920 επιγραφήν (ΕΜ 361) ήτοι 
Θραονξενος \ Δωσιϋ'έον | έγ Μυρρινονττης. Ό Kirchner σημείο! έν 6920, δτι τής επι
γραφής σώζεται το δνομα θανόντος κα'ι τοΰ πατρός του' τοϋτο και νΰν συμβαίνει. Διότι 
τό κάτω μέρος, ήτοι δύο έκ των τεσσάρων τεμαχίων, έφ’ ού άνεγράφετο τό δημοτικόν,, 
έχει άπολεσθή προ πολ?\.οΰ κα'ι δεν είναι έπ'ι τής φωτογραφίας, ήτις έν έτει 1874 έγινε 
διά τα Grabr. τοΰ Conze' έκ τών δύο πάλιν τεμαχίων τοΰ άνω μέρους, τό αριστερόν, μέ 
2 g περίπου τών έν αρχή έκάστου στίχου γραμμάτων, εΐχεν άποκολληθή ασφαλώς προ 
τοΰ 1910, ότε είχε γίνει τό έκτυπον τοΰ Latterinann καί χωριστά άπέκειντο μέχρι προ 
ολίγου εις τό Επιγραφικόν Μουσεϊον. Ό Kirchner λοιπόν είδε τό μεγαλύτερον τών 
δύο τούτων τεμαχίων, τό δεξιόν, καί τό έδημοσίευσεν ώς ύπ’ άριθ. 11689a, τό ύψος 
όμως γραμμάτων όπερ δίδει είναι τό αυτό μέ τό τής ύπ’ άριθ. 6920 λ

9
Είς IG IP 12688

Τό τεμάχιον μαρμάρου, έφ’ ου ή έπιγραφή

Σνρακόσιος

άπόκειται είς τό ΕΜ καί φέρει αριθμόν 1728. Είναι ύμήττειον καί είναι τμήμα ληκύ
θου, ής σφζεται ή βάσις τοΰ λαιμοΰ, καί όχι κιονίσκου. Ό Kirchner τό θεωρεί όνομα 
κύριον, δύναται έν τούτοις νά είναι καί έθνικόν.

10

Επιτύμβιος κιονίσκος φαιοΰ μαρμάρου ακέραιος. Τόπος καί χρόνος εύρέσεως 
άγνωστοι. Ύψ. 0 97 μ., διάμ. 0.32 μ. Είς τό άνω μέρος καί υπό τον δακτύλιον φέρει 
την έπιγραφήν:

’Αλέξανδρος
Τιμοκράτον
Ποτάμιος

τοΰ 2ου/1ου π.Χ. αίώνος.
Ούτος δύναται νά είναι πατήρ τοΰ Ποταμίου Τιμοκράτους ’Αλεξάνδρου, έφηβου 

έν έτει 128/7 (Hesperia 24, 1945, σ. 232 στίχ. 175).

11

Έπί τοΰ λίθου, έφ’ ού είναι άναγεγραμμένη ή έν IG II2 5247 έπιγραφή, καί επί 
τής αντιστοίχου πλευράς είχε χαραχθή καί ή έπιγραφή:

Γλαυκίας
Σιδώνιος

Χρονολογείται είς τό πρώτον ήμισυ τοΰ 3ου 1π.Χ. αίώνος, τό δε τραπεζοειδές μνημεΐον

1 Ή ανωτέρω γνώμη μου έπεβεβαιώθη καί από τής Πρωσσικής ’Ακαδημίας τών Επιστημών, πρός οϋς 
τό εκτυπον τής IGII2 11689a επιγραφής, οπερ πάνυ εύ- εκφράζω τάς ευχαριστίας μου. 
γενώς έτέθη είς τήν διάΟεσίν μου παρά τών αρμοδίων
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«ιχε γίνει διά τον Γλαυκίαν τούτον. Φαίνεται, δτι έν τή άνω αυλή τού Μουσείου, ένθα 
.παλαιότερον εΐχε μελετηθή ό λίθος, δεν ήτο ορατή ή πλευρά του αΰτη.

12

Επιτύμβιος κιονίσκος φαιού μαρμάρου, ακέραιος. Τόπος καί χρόνος εΰρέσεως 
«γνωστοί. Ύψ. 1.12 μ., διάμ. 0.28 μ. Εις το άνω μέρος φέρει την επιγραφήν:

Δέκμος
Γαίου
Σφήττιος

τού 2ου/ΐου π.Χ. αίώνος.
ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ Θ. ΜΙΤΣΟΣ
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