
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΚ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΥΠΟ ΑΝΤ. Δ. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΑΛΟΥ

Ή έκδηλωθεΐσά μοι εύχαρίστησις των συναδέλ
φων αρχαιολόγων διά την δημοσίευσιν επιγραφών 
ιινων τοΰ Μουσείου τών Θηβών εν τή ΑΕ 1951 - 2 
σ. 12 εξ., ή έπίγνωσις τού δτι ό βίος εινε βραχύς 
και δτι προϊούσης τής ηλικίας ούτε οί οφθαλμοί 
γίνονται Ισχυρότεροι ούτε αί εύκαιρίαι προς λεπτο- 
μερεστέραν εξεργασίαν πολυαριθμότεραι μέ έπει
σαν νά δημοσιεύσω καί δσας άλλας έπιγραφάς 
αντέγραψα έν Θήβαις προ 25 καί πλέον ετών. Θά 
παραλείψω δσας έδημοσιεύθησαν έν τώ μεταξύ 
χρόνω, πλήν άν με διαφεύγή τις, καί θά δώσω 
σχεδόν ξηράν μεταγραφήν αυτών, πιστεύων μετά 
τών φίλων συναδέλφων, δτι καί ούτω πράττω 
έργον ωφέλιμον.

Θά προτάξω κατ’ αλφαβητικήν τάξιν τάς επι
τύμβιους έπιγραφάς εις δύο σειράς, ών ή μία 
κατέρχεται μέχρι που τοΰ 400 π. X., ή δέ εινε 
νειοτέρα' έπονται έπιγράμματα, κατάλογοι ονομά
των καί στρατιωτών κττ. καί ψηφίσματά τινα.

ΙΙρό τής περιγραφής έκάστου λίθου τίθεται αυ
ξημένος αριθμός, μεθ’ δν έ'πεται ό αριθμός τοΰ 
ευρετηρίου τοΰ μουσείου τών Θηβών, είτα δέ κεΐ- 
ται έν παρενθέσει δήλαισις τής θέσεως, έν ή εύρη- 
ται έν τφ μουσείω ό λίθος, ήτοι εις τίνα σειράν 
έν τώ κήπω ή εις τίνα τής στοάς. Ή στοά διη- 
ρέθη είς τμήματα δηλούμενα διά κεφαλαίων γραμ
μάτων έπί τοΰ τοίχου, αί δέ έπιγραφαί έτάχθησαν 
ύπ’ αυτήν είς τρεις σειράς δηλουμένας διά μικρών 
γραμμάτων π. χ. 552 (Ιγ) δηλοΐ δτι ή ύπ’ άριθ. 
ευρετηρίου 552 έπιγραφή εύοηται είς τήν τρίτην (γ') 
ήτοι προς έξω σειράν τοΰ I τμήματος τής στοάς.

Επειδή τώ 1905, δτε μετέβην είς Θήβας καί 
ήρχισα τήν οικοδομικήν διαρρΰθμισιν τοΰ μου
σείου καί τήν κατάταξιν τών έν αύτώ αρχαίων, 
δλαι αί έπιγραφαί τών Θεσπιών, τών Πλαταιών, 
τοΰ Άκραιφνίου, τής Άνθηδόνος, καί τοΰ Πτφου, 
δσαι εινε έν τώ μουσείω, είχον ήδη μετακομισθή, 
προ τής έκεϊσε μεταβάσεώς μου, υπό τοΰ μακαρίτου 
Έπαμ. Κορομάντζου, δέν έγινε δυνατόν νά έξακρι- 
βώσω τήν προέλευσιν πάντων τών λίθων εινε δέ 
δυνατόν καί νά πλανώμαι εις τινας βεβαιώσεις μου.

ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΘΗΒΩΝ

1) 519 (I β). Κυβοειδής στήλη λίθου άδρώς είρ- 
γασμένη, ύψ. 0.62, πλ. 0.49, παχ. 0.40. Έπί ομα
λής ταινίας οριζοντίου ή έπιγραφή, ύφ’ ήν ορθο
γώνιος κοιλότης προς ένθεσιν στήλης κατά δευτέ- 
ραν χρήσιν τοΰ λίθου. Έκ Θηβών ύψ. γραμμ. 
0.055.

AOAMAATIO-e. Άθαμάντιο[ς.

Πρβ. διά τό όνομα Παυσ. 9,24,1.

2) 2084 (Κα). Στήλη λευκόφαιου τιτανόλιθου, 
ύψ. 0.74, πλ. 0.55-0.60, πάχ. 0.10, έχουσα τό πε- 
δίον δΓ οδοντωτού οργάνου έλσφρώς κεντητόν 
προς υποδοχήν ποτέ χρώματος, πλήν τοΰ περιθω
ρίου δντος λείου. Ή άνω δεξιά γωνία κεχωρι- 
σμένη· ύψ. γραμμ. 0.04. Τά τρία ακρωτήρια άνω 
άποκεκρουσμένα.

ΑΘΑΛΊ< ’Λθανις.

3) 351 (Λα). Κυβοειδής στήλη λίθου, ύψ. 0.65, 
πλ. 0.49, πάχ. 0.39' ύψ. γραμμ. 0.03.

Al-ΦΙΛΌί Άλφΐνος.

4) 381 (Ηα). Κυβοειδής στήλη τιτανόλιθου έπι- 
τΰμβιος, ύψ. 0.90, πλ. 0.60 - 0.62, πάχ. 0.40 - 0.45' 
ύψ. γραμμ. 0.04.

ΑΛΛΙΝΙΑ. ’Αμινίας (= Λμεινίας).

5) 451 (Βα). Στήλη μέλαινα έπιτύμβιος, ύψ. 
0.78, πλ. 0.52, πάχ. 0.17. Ό δεύτερος στίχος (ύψ. 
γραμμ. 0.04) δΓ άλλης χειρός ή ό πρώτος (ύψ. 
γραμμ. 0.03).

ΑΝ Ο I Σ Άνθις

ΥΡΟΜΑΡΑ€ Χρωμάδας

6) 340 (Θβ). Κυβοειδής στήλη λίθου φαιοΰ βοιω- 
τικοΰ, ύψ. 0.70, πλ. 0 52, πάχ. 0 33. Τά γράμματα 
κομψά λεπτά αρχαϊκά' ύψ. γραμμ. 0.045. Τά έξω 
σκέλη τοΰ ANY κοίλα προς έξω, κυρτά προς ένδον.

ΑΑΥΕΟΕΑ Άνχεθέα.

7) 1921 (Ζα). Στήλη μέλαινα τετράγωνος μετά 
τριών ακρωτηρίων άνω, ύψ. 0.83, πλ. 0.60, πάχ. 
0.13. Έκ Θηβών έκ τής οικίας Τω. Συγγενιώ- 
του' ύψ. γραμμ. 0.03.

ΑΡΙί^ΤΟ Άριαστώ.
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2 Αντωνίου Δ. Κεραμοπούλλου ΑΕ 1984-1935

8) 348 (Ηβ). Κυβοειδής στήλη, ΰψ. 0.46, πλ. 
0.37, πάχ. 0.33 - 0.35' ΰψ. γραμμ. 0.03.

ΑΡΙίΤΟ^εΛΌ5 Άριστόχσενος

9) 2061 (Ηβ). Κυβοειδές στηλίδιον, ΰψ. 0.27 πλ. 
0.23, πάχ. 0.38. Έκ Θεσπιών· ΰψ. γραμμ. 0.02 0.025.

A^AADPOi "Αοανδρος

10) 358 (Ηα). Κυβοειδής στήλη τιτανόλιθου 
επιτύμβιος, ΰψ. 0.72, πλ. 0.60, παχ. 0 53. Ή επι
γραφή (ΰψ. γραμμ. 0.075) εν ελαφρώς έγκοίλω ται- 
νίφ. "Υψ. γραμμ. 0.075. Δεξιά ελλιπής κατά εν 
γράμμα.

PAIL-U. Δάιλλ[α

11) 2113 (Λβ). Στήλη λίθου άετώματι καί άκρω- 
τηρίοις κεκοσμημένη, λεΐον περιθώριον, Ιπιμελώς 
αδρόν πεδίον προς υποδοχήν πιθανώς χρώματος· 
ΰψ. 1.25, πλ. 0.56-0.64, πάχ. 0.14. Έξ 'Αγίων 
Θεοδώρων τών Θηβών ΰψ. γραμμ. 0035.

ΔΑΜΟφΑΝΕ< Δ αμοφάνης

12) 979 (Θα). Κυβοειδής στήλη λίθου φαιού, 
ΰψ. 0.56, πλ. 0.59, πάχ. 0.62. Έξ Άκραιφνίου’ 
ΰψ. γραμμ. 0.04.

fTPIDA^ON. ’Em Δάοον[ι

’Ίσως εκ τής αυτής χειρός προς τό σύγχρονον 
καί δμοιον 981 ( = κατωτέρω άριθ. 55).

13) 2072 (Ηβ). Κυβοειδής στήλη λίθου, ΰψ. 0.46, 
πλ. 0.35, πάχ. 0.23. Έκ Θεσπιών ΰψ. γραμμ. 0.035.

PIOPOPOC Διόδωρος.

14) 1991 (Γα). Στήλη μέλαινα άετωματώδης 
μετ’ ακρωτηρίου άνω. Έξ 'Αγίων Θεοδώρων (Θη
βών)· ΰψ. 0.82, πλ. 0.47-0.49, πάχ. 0.17. Επι
γραφής ΰψ. γραμμ. 0.04.

ΡΙΟίοΤΟ/^ Διόζοτον

15) 360 (Ιγ). Κυβοειδής στήλη λίθου, ΰψ. 0.59, 
πλ. 0.39 - 0.42, πάχ. 0.24' ΰψ. γραμμ. 0.035.

V .OKUI-E> =Δι/οκλ\·εΙς 

ΙΙρβ. Dittenberger έν IG VII, 1888 περί τοΰ Κ

16) 2123 (Κγ). Στήλη μέλαινα απλή, ΰψ. 0.92, πλ. 
0.37, πάχ. 0.14, έ'χουσα τήν ά'νω πλευράν όχι όρι- 
ζοντίως τετμημένην αλλά κατά κοίλην γραμμήν. 
Υψηλά επιγραφή

D Ι ο / Δίο)[ ν.
ΰψ. γραμμ. 0.03.

Χαμηλότερον δέ (0.13) έτέρα

MEL· ΑΛΊ ΡΠ Α Μελανίητια. 

ΰψ. γραμμ. 0.035.

17) 2138 (Κγ). Κυβοειδής στήλη λίθου επιτύμ
βιος, ΰψ. 0.54, πλ. 0.38, πάχ. 0.39' ΰψ. γραμμ. 0.035.

EPAUKE£ Έπάλκης

18) 592 (Λα). Κυβοειδής στήλη λίθου φαιοϋ, 
έχουσα κυμάτιον ά'νω καί κάτω. Ή άνω αριστερά 
γωνία τεθραυσμένη· ΰψ. 0.71, πλ. 0.52, πάχ. 0.35. 
Έξ Άκραιφνίου· ΰψ. γραμμ. 0.025.

. YFAPΟΡΚ Ε]νΕαγορίς.

19) 354 (Ιβ). Κυβοειδής στήλη λίθου, έ'χουσα 
εμπρός περιθώριον λείον, έδαφος δέ αδρόν προς 
υποδοχήν ίσως χρώματος, ΰψ. 0.62, πλ. 0.58, πάχ. 
0.48. Υψηλά επί ιδίας λείας ταινίας επιγραφή· 
ΰψ. γραμμ. 0.04.

ΕΥΑΚΕ5Τ Ευάκεοτος

20) 2096 (Κβ) Κυβοειδής στήλη λίθου, ΰψ. 
0.65, πλάτ. 0.52, βάθος 0.43. Έκ Θεσπιών ΰψ. 
γραμμ. 0.025.

. ΥΑΙ ΙΕΡΙΟί Εύ]αμέρι[ο]ς

21) 352 (Ηα). Κυβοειδής στήλη τιτανόλιθου επι
τύμβιος, ΰψ. 0.79, πλ. 0.55-0.58, πάχ. 0.51· ΰψ. 
γραμμ. 0.04.

EYFAP + A = Ευράρχα

Τό ίχνος μεταξύ Υ καί Α είνε πιθανώς F

22) 2137 (Κγ). Πρβ. IG 2008. Κυβοειδής στήλη 
λίθου επιτύμβιος, ΰψ. 0.65, πλ. 0.44, πάχ. 0.37, φέ- 
ρουσα υπό τήν επιγραφήν τετράγωνον κοιλότητα 
μεταγενεστέραν πιθανώς, δτε ό λίθος ΰπτίως τε
θείς θά έχρησίμευσεν ως βάσις άλλου έπιστήματος. 
Επιγραφής ΰψ. γραμμ. 0.03.

. . ΘΟΙΥΑ Εν]θοίνα

23) 208 (Ζα). Στήλη μέλαινα απλή, ΰψ. 0.80, 
πλ. 0.62, πάχ. 0.18. Έκ τών αλών ίων Πυρ ίου' ΰψ. 
γραμμ. 0 05. Τοΰ Υ τά σκέλη φυόμενα έκ τής ρίξης 
είνε κοίλα προς τά έξω, κυρτά προς τά έσω.

ΕΥΘΥΛΜΥΟ* Ενθύμιχος.

Έν IG VII 2561 αναγράφεται «lapis parvus?, 
φέρων τό αυτό δνομα αλλά μέ διάφορον τό Τ· 
Έδώ τά σκέλη τοΰ Υ φύονται έκ τής ρίξης καί 
είνε καμπύλα προς έξω. Μέχρι τοΰδε δεν εΰρον 
άλλον λίθον δυνάμενον νά ταυτισθή προς τον 2561.

24) 2092 (Θβ). Κυβοειδής στήλη λίθου, ΰψ. 
0.65, πλ. 0.50, βαθ. 0.38. Δυσδιάγνωστος έπιγραφή. 
To U μετεποιήθη εις Ρ, τό Ο δΰναται νά είνε Α, 
τό δέ 1 ίσως Φ. Αμφίβολος ή άνάγνωσις. Έκ Θε
σπιών; ΰψ. γραμμ. 0.03.

Ε ' ΚΟΙΊΑ Ε[ν]κολία;
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25) 1908 (Δβ). Τετράγωνος μέλαινα στήλη, ΰψ. 
0.36, πλ. 0.38, πάχ. 0.13. Έκ Πυρίου· ΰψ. γραμμ. 
0.023.

ΕΚ ΛΌίίΤΙ^Λ^ Εννοοοτίδας

26) 2107 (Κβ). Μέλαινα στήλη άετώματι και 
άκρωτηρίοις κορυφουμένη, ΰψ. 0.75, πλ. 0.41-0.44 
πάχ. 0.15. Έκ Θηβών ΰψ. γραμμ. 0.033.

FOINATAOOi ροινάγαθος

27) 1941 (Βγ). Πλάξ τιτανόλιθου, πλ. 0.80, μήκ. 
0.91, πάχ. 0.19. Ελλιπής άνω δεξιά, κάτω δεξιά 
και κάτω. Ύψ. γραμμ. 0.07.

ΗΗ^ΜΕΛ'OU/l/j *Ισμηνοδ[όρο(ν) η-δότο(υ)

Έλήφθη έκ τοΰ αγροκηπίου τοΰ κειμένου εις 
την θέσιν Χωροβοϊβόδα έπι τής έξ 'Αγ. Θεοδώ
ρων εις Χαλκίδα άγοΰσης αμαξιτού κατά τό 3ον 
χιλιόμετρον τψ 1905.

28) 361 (Ιβ) Κυβοειδής στήλη λίθου, ΰψ. 0.70, 
πλ. 0.51 - 0.53, πάχ. 0.39-0.40. Φέρει κυμάτων 
άνω και κάτω εις τάς τρεις πλευράς (δηλ. τήν πρόσο- 
ψιν καί τάς εκατέρωθεν συναφείς).Ύψ. γραμμ. 0.03.

ΘΑΙ-ΕΙΑ Θάλεια

Ό λίθος εΐνε επιτύμβιος, τό δέ μουσικόν τούτο 
όνομα εινε βεβαίως όνομα θνητής γυναικός.

29) 1979 (Ηα). Στήλη μέλαινα άετωματώδης, 
άνω, έκ Πυρίου Θηβών ΰψ. 0 91, πλ. 0.46-0.48, 
πάχ. 0.14.

Επιγραφής ΰψ. γραμμ. 0.065.

ΘΕ/Ή DO Θεαιδώ η Θεαίδον

30) 346 (Κγ). Κυβοειδής στήλη λίθου, ΰψ. 0.60, 
πλ. 0.40, πάχ. 0.30. Επιγραφής ΰψ. γραμμ. 0.035.

θνΐΆΚΟ< Θύλακος

Μήπως ό χαράκτης έσφαλμένως έχάραξε ® αντί 
φ (-=Φύλακος);

31) 2132 (Θγ) Κυβοειδής στήλη λίθου επιτύμ
βιος έλλιπής κάτω, άνω φέρουσα κατά τάς τρεις 
πλευράς κυμάτων και έπ’ αυτού γραφήν ποτέ. 
"Υψ. 0.45, πλ. 0.51, πάχ. 0.37. Εμπρός έπιγραφή 
υψηλά άδιάγνωστος,κατωτέρω δέ (ΰψ. γραμμ. 0.035).

KAUEKTARL ' Α Καλλιοταρέ[τ]α

32) 934 (Κα). Στήλη λευκού μαρμάρου, φέρουσα 
άνθέμων άνω, κολοβή κάτω. "Υψ. 0 82, πλ. 0.36, 
πάχ. 0.09. Έξ Άνθηδόνος· ΰψ. γραμμ. 0.03'

ΚΑΝΘΚ Κανθίς

δύο ρόδακες.

33) 336 (Ια). Κυβοειδής στήλη λίθου βοιωτικού, 
ΰψ. 0.78, πλ. 0.51 -0.53, πάχ. 0.35' ΰψ. γραμμ. 0.04.

Κ/\1_Ι ΕΚΚΑΤΕΑ = Κλ[ερ]εχράτε(ι)α

34) 2135 (Ιγ). Κυβοειδής στήλη λίθου έπιτύμ- 
βιος έλλιπής δεξιά, ΰψ. 0.65, πλ. 0 52, πάχ. 0.37. 
Τής έπιγραφής τό 40ν γράμμα αμφίβολον ως F. 
Ύψ. γραμμ. 0.05.

KUE1/AEUC . Κλείμελ[ος

35) 579 (Ηβ). Κυβοειδής στήλη, ΰψ. 0.44, πλ. 
0.35, πάχ. 0.33. Τό πέμπτον γράμμα ΰποπτον και 
αμφίβολον. Ό χώρος πιθανώς λογιστέος κενός διά 
φυσικήν ανωμαλίαν τού λίθου. Έξ Άκραιφνίου' 
ΰψ. γραμμ. 0.03.

KUEH/AAYA Κλει{μ)μάχα.

36) 2086 (Λα). Μέλαινα στήλη, ΰψ. 0.80, πλ. 
0.50-0.53, πάχ. 0.26. Έκ Θηβών ΰψ. γραμμ. 0.032.

ΟΕΠΤΙΛΆί Λεπτίνας

37) 2085 (Λα). Στήλη μέλαινα, ΰψ. 076, πλ. 
0,53-0.57, πάχ. 0.18. Έκ Θηβών ΰψ. γραμμ. 0.04.

/ΆΕΓ ADUI? Μεγαλλ'ις

Τό Γ έχαράχθη έπι Λ, διότι ό χαράκτης είχε 
σπεύσει, φαίνεται, νά χαράξη τό επόμενον Α.

38) 1917 (ΘΙγ). Μέλανος λίθου στήλη άετωμα
τώδης τά κάτω έλλιπής, ΰψ. 0.63, πλ. 0.59. πάχ. 
0.13. Έκ Πυρίου τών Θηβών ΰψ. γραμμ. 0.045.

ΛΛΕΛΌΎ Μένων

39) 454 (Λβ) Στήλη λίθου επιτύμβιος, κοσμου- 
μένη άνω δΤ αετώματος μετά γλυπτού ανθεμίου έν 
τώ τυμπάνω, ΰψ. 1.18, πλ. 0.65-0.67, πάχ. 0.13. 
Τό πεδίον τής στήλης έλαφρώς αδρόν, τό περιθώ- 
ρων λεΐον. Υψηλά επί ιδίας ταινίας ή επιγραφή' 
ΰψ. γραμμ. 0.03. Έκ τής θέσεως «Βάτος» τοΰ 
προαστίου τών Θηβών Πυρίου.

ΜΝΑΣ ΙΣΟΣ Όνάσιμος Μνάσις ή ΜνασΙς

ήτοι ήτο πρότερον ΟΝΑίΙΜΟί καί έπ’ αυτού 
έγράφη μναςις . . τών προτέρων γραμμάτων δια- 
φαινομένων πάντων έν τή άποξέσει.

40) 1984 (ΕΖα). Στήλη μέλαινα έπιτύμβως άε
τωματώδης, ΰψ. 1.07, πλ. 0.67-0.71, πάχ. 0.25. 
Έκ Πυρίου' ΰψ. γραμμ. 0.06.

MYUAKKO Μνλακχώ.

41) 335 (Λα). Στήλη μέλαινα, ΰψ. 0 64, πλάτ. 
0.51, πάχ. 0.20 ΰψ. γραμμ. 0.04.

MYUAKKO Μυλακκώ.

20
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42) 1593 (Δβ). Κυβοειδές στηλίδιον, ΰψ. 0.28, 
πλ. 0.21, πάχ 0.16. Έκ Θεσπιών ΰψ. γραμμ. 0.02.

• AVKUAFORAi Ν]ανκλαρίδας

43) 357 (Ιβ). Κυβοειδής στήλη λίθου, ΰψ. 0.78, 
πλ. 0.59, πάχ. 0.34’ ΰψ. γραμμ. 0.035.

ΛΈΟΜΕΑΟΟί Νεομένιος

44) 1138 (Θα). ’Ανθέμιον άρτιον μετά μικροΰ 
μέρους τής συναφούς σιήλης, εφ’ ής ή επιγραφή

ΑΙΚΙΑ< Νικίας

ΰψ. γραμμ. 0.02. Έκ Θηβών. Ό λίθος υπομέλας. 
"Υψ. σφζόμενον 0.98, πλ. 0.44, πάχ. 0.17.

Παρακάτω δΰο ρόδακες.

45) 452 (Ηα). Στήλη επιτύμβιος μέλαινα άετω- 
ματο')δης μετ’ ακρωτηρίων, άποκεκρουσμένη άνω 
αριστερά, λείπει 1 γράμμα. Έκ Πυρίου' υψ. 
γραμμ. 0.055.

' ιΚΟΝ Νί]κων

46) 338 (Ιβ). Κυβοειδής στήλη λίθου, υψ. 0.72, 
πλ. 0.51 -0.53, πάχ. 0.28' υψ. γραμμ. 0.035.

Λ0ΚΩ Νικώ.

47) 395 (Θγ). Στήλη μέλαινα άετωματώδης, ής 
λείπει μέγα μέρος κάτω. "Υψ. σφζόμενον 0.90, πλ. 
0.65-0.67, πάχ. 0.26' ΰψ. γραμμ. 0.04.

ΟΑΥ/ΛΠΙΑί ’Ολυμπίάς.

48) 1920 (Ιβ). Στήλη λίθου μετ’ αετώματος, 
ΰψ. 0.75, πλ. 0.43, πάχ. 0.15. Έκ Πυρίου' ΰψ. 
γραμμ. 0.032.

OUYNPIYA ’Ολννπίχα.

49) 2065 (Ηβ). Κυβοειδής στήλη, ΰψ. 0.43, πλ. 
0.32, πάχ. 0.25. Επιγραφή εξίτηλος. Ύπ’ αυτήν τό 
πεδίον κεντητόν προς υποδοχήν ποτέ χρωμάτων. 
"Υψ. γραμμ. 0.015.

~>L 7 · I |ΥΑ ,Ολ[υμ7ΐ]ίχα

50) 977 (ΗΘ β)1 Στηλίδιον κυβοειδές λευκοΰ 
λίθου, ΰψ. 0.48, πλ. 0.35, πάχ. 0.19. Έκ τοΰ 
μέρους, δ λέγεται Τάτιζα, τοΰ Νεοχωρίου των Θε
σπιών· ΰψ. γραμμ. 0.03.

ΠΑί lYARi/^O^ Πααιχαρΐνος

51) 359 (Λα). Κυβοειδής στήλη λίθου άδρώς 
είργασμένη πλήν λείας ταινίας, εφ’ής ή επιγραφή' 
ΰψ. 0.70, πλ. 0.55, πάχ. 0.45' ΰψ. γραμμ. 0.05.

PEKIMEUDA^ Πεισιμελίδας

52) 1923 (Κγ). ’Άξεστος κυβοειδής λίθος, ΰψ. 
0.50, πλ. 0.60, πάχ. 0,36 - 0.40. Έπι είργασμένης 
ταινίας εμπρός χαρακτηριστικώς αρχαϊκή επιγραφή. 
Έκ Θεσπιών. Μέσον ΰψ. γραμμ. 0.04. Ή συνάντη- 
σις τοΰ δευτέρου σκέλους τοΰ Ρ καί τών σκελιών 
τοΰ ί άμβλιεΐα.

PUEI^TODOPIOA' Πλειστοδιορίων

53) 972 (Αα). Στήλη μέλαινα άετωματώδης 
μετ’ ακρωτηρίων, ΰψ. 0.81, πλ. 0.43, πάχ. 0.14. Έκ 
Πυρίου (Κανάβαρις)' ΰψ. γραμμ. 0,028.

ΡΟΛΕ£ Πόλης

54) 363 (Θα). Κυβοειδής στήλη λίθου, ΰψ. 0.77, 
πλ. 0.54-0.58, πάχ. 0.35' ΰψ. γραμμ. 0.032.

ClfcYLUA Σίβυλλα.

55) 980 (Λα). Κυβοειδής στήλη λίθου φαιοΰ 
ΰψ. 0.78, πλ. 0.60, πάχ. 0.30. Έξ Άκραιφνίου' ΰψ. 
γραμμ. 0.05. Τά (\ έχουν τό δεξιόν σκέλος κεκαμ- 
μένον και οΰχι τό αριστερόν.

. . Mflt'E'NE'lfli Τι /μαγενείας

Σύγχρονον και δμοιον τοϊς άριθ. εΰρετ. 979,981. 
Πρβ. αΰξ. άριθ. 12 και 63.

56) 552 (Ιγ). Στήλ,ης επιτύμβιου μελ,αίνης άνω 
μέρος φέρον τρία άκρωτήρια- ΰψ. σφζόμ. 0.54, 
πλ. 0.61, πάχ. 0.20. Έξ Άγ. Θεοδώρων τών Θηβών 
ΰψ. γραμμ. 0.05.

ΤΙ/ΆΟΛΟΚΑ Τιμονίκα

57) 1133 (Αα). Στήλη μέλαινα επιτύμβιος άετω
ματώδης μετ’ άκρωτηρίων εις δΰο τεθραυσμένη· 
ΰψ. 0.79, πλ. 051, πάχ. 0.18. Έκ Πυρίου' ΰψ. 
γραμμ. 0.04.

1 ITTIDA^ Τιτζίδας

58) 350 (Λα). Κυβοειδής στήλη λίθου, ΰψ. 0.74, 
πλ. 0.49-0.53, πάχ. 0.35' ΰψ. γραμμ. 0.03. Ή πρώτη 
γραμμή τοΰ L εξέχει κάτω.

φΑΗΥΙΊ-Κ Φανυλλίς.

59) 1919 (Θα). Κυβοειδής στήλη πώρου, φέ- 
ρουσα εις τάς τρεις συνεχείς πλευράς άνω τε και 
κάτω κυμάτιον, τεθλασμένη εις δΰο κατά τό μέσον 
ΰψ. συνολικόν 0.68, πλ. 0.40, πάχ. 0.27. Έκ Θη
βών· ΰψ. γραμμ. 0.07. To fl έχει τό δεΰτερον σκέ- 
λ,ος τεθλασμένον.

Φ10Α Φίθα 

ν^Ε/^0 Χσενώ

Πρβ. IG VII 1951 Φίθων.
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60) 362 (Κγ). Κυβοειδής οίονεί αργή στήλη 
λίθου, ΰψ. 0.55, πλ. 0.54-0.58, πάχ. 0.35 ΰψ. γραμμ. 
0.03 - 0.05.

ΦΙΕΑΛΛΟ^ Φίλαμος

61) 444 (Δα). Στήλη επιτύμβιος μετ’ ακρωτη
ρίων, ΰψ. 0.77, πλ. 0.57-0.61, πάχ. 0.18. Ύπό τήν 
επιγραφήν τό πεδίον δι’ οδοντωτού οργάνου τετυμ- 
μένον προς υποδοχήν ποτέ χρώματος. Έκ τής θέ- 
σεως Χωροβοϊβόδα τών Άγ. Θεοδώρων (Θήβαι)· 
ΰψ. γραμμ. 0.03.

ΦΙΕΟΆ Φίλων.

62) 1012 (Γα). Κυβοειδής στήλη τιτανόλιθου 
επιτύμβιος, ΰψ. 0.82, πλ. 0,60. πάχ. 0,44. Έκ Θε- 
σπιών ΰψ. γραμμ. 0.045.

ΥIΟ ΝI ' Χίονι[ς

63) 981 (Θα). Κυβοειδής στήλη λίθου φαιού, 
ΰψ. 0.50, πλ. 0.59, πάχ. 0.57. Έξ Άκραιφνίου- 
ΰψ. γραμμ. 0.055-0.07.

EPIYRV^IDI 'Em Χρνοίδι

"Ισως έκ τής αυτής χειρός προς τό σύγχρονον 
καί δμοιον 979 (πρβ. άνω άριθ. 12 και 55).

64) 2126 (Ιγ). Κυβοειδής στήλη λίθου επιτύμ
βιος κολοβή κάτω, ΰψ. 0.54, πλ. 0.60, πάχ. 0,42' ΰψ. 
γραμμ. 0.04. Έκ Θεσπιών.

ΑΚΗΡΑΤΟΣ Άκήρατος

= ίσως IG 1968.

65) 999 (Ζα). Κυβοειδής στήλη τιτανόλιθου επι
τύμβιος, ΰψ. 0.83, πλ. 0.56, πάχ. 0.41' ΰψ. γραμμ. 
0.035. Έκ Θεσπιών.

ΑΜφΟΤΕΡΙΣ Άμφοτερίς
X

Τό γράμμα τού δευτέρου στίχου X εινε μεμονω
μένου καί δύναται νά ληφθή ως I ή ως Η κατά 
τήν στάσιν τού λίθου.

66) 1067 (Ηα). Στήλη τιτανόλιθου λευκού άνθε- 
μωτή, κολοβή τά κάτω, ΰψ. 1.18, πλ. 0.50, πάχ. 0.23. 
Έκ Πλαταιών ΰψ. γραμμ. 0.065. Ό δεύτερος στί
χος τής επιγραφής εν έγκοίλω δέλτω, οΐας γινώσκο- 
μεν καί άλλας (πρβ. IG VII 1032, 1828, 2028).

ΑΝΙΟΧΓ 'Ανίοχ[ε 

ΧΑΙΡ. χαίρ[ε

67) 608 (Θγ). Στήλη λίθου φαιού μετ’ αετώ
ματος άποκεκρουσμένου, έξ Άκραιφνίου, ΰψ. 0.97, 
πλ. 0.50, πάχ. 0.18. Ύπό τήν έπιγραφήν ρόδακες. 
Ύπ’ αυτούς ταινία λεία ως καί τά παρά τάς κατα-

κορύφους πλευράς λώματα. Τό λοιπόν πεδίον ίσως 
έφερε γραφήν. Σφόδρα διαβεβρωμένη έπιφάνεια.

ΆΧΑΡΕΙΣ Άντ]ιχάρεις 

Ύψ. γραμμ. 0.032.

68) 368 (ΙΚα). Κυβοειδής στήλη λίθου, ΰψ. 0.97, 
πλ. 0.63, πάχ. 0.31-0.38.Εμπρός άνω τε καί κάτω 
φέρει συνδέσμους έκ δευτέρας χρήσεως τού λίθου. 
Ύψ. γραμμ. 0.055.

ΑΡΕΛΑΕΑΣ Άπελλέας

69) 2131 (Θγ)· Έκ μεγάλης έπιτυμβίου στήλης 
λίθου μέγα τεμάχιον, πλ. 0.69, πάχ. 0.17, ΰψ. υπέρ 
τά 0.40, φέρον άμελώς κεχαραγμένον μεγαλογράμ- 
ματον τό όνομα

ΑΡΟΛΛΟΔΩΡΑ ’ Απολλοδώρα

Ύψ. γραμμ. 0.075. Έκ τής πέραν τού Υσμη- 
νού θέσεως τών Άγ. Θεοδώρων Χωροβοϊβόδα.

70) 449 (Λβ). Στήλη μέλαινα μετ’ αετώματος 
καί ακρωτηρίων, ΰψ. 1.35, πλ. 0.61-0.65, πάχ. 
0.17. Ύψ. γραμμ. 0.05. Έκ ΓΙυρίου τών Θηβών 
(θέσις Βάτος).

ΑΡΟΛΛΟΔΩΡΟΣ ’Απολλόδωρος

Τό Ω έλαφρώς μικρότερου.

71) 342 (Ια). Κυβοειδής στήλη λίθου, ΰψ. 0.79, 
πλ. 0.53 - 0.56, πάχ. 0.35' ΰψ. γραμμ. 0.025.

ΤΙ πρόσοι[ης τού λίθου άποκεκρουσμένη.

ΑΡΚ . ΤΟ ,Αριο[σ]τώ

72) 2125 (Ιγ). ’Άνω μέρος κυβοειδούς στήλης 
λίθου, φερούσης κυμάτιον είς τάς τρεις πλευράς 
άνω, ΰψ. 0.52, πλ. 0.57, πάχ. 0.42' ΰψ. γραμμ. 
0.03. Έκ Θεσπιών. Ύπό τό κυμάτιον έπιγραφή 
ρωμαϊκών χρόνων

ΙΣΤΩΝΧΡΗ Άρ]ίστων χρη- 

ΤΕΧΑΙΡΕ ο]τε χαίρε

73) 607 (Ιγ). Στήλη λίθου έπιτύμβιος μετ’ άε- 
τάιματος επίτηδες άποκεκρουσμένου, ΰψ. 1.15, 
πλ. 0.50, πάχ. 0.19. Έξ Άκραιφνίου.

Έπιγραφή σφόδρα άποτετριμμένη

ΛΡ. . . . ΜΙΚΡΩΝ . .
ΑΙΣΧΡΙ--------------------------

Άρ[χίας] Μικρίων[ος [η Μικκίων[ος] 

Αίσχρί[ων — — — — —

To R αμφίβολον μετά τό πρώτον Ρ.
Ύπό τήν έπιγραφήν δύο ρόδακες άποτετριμμένοι.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:51:12 EEST - 18.237.180.167



6 ’Αντωνίου Δ. Κεραμοπούλλου ΑΕ 1934-1935

74) 2035 (Δβ). Κωνοειδές κιόνιον μετά βάσεως 
συμφυούς λίθου πώρου, ύψ. 0.44, περιφ. 0.51. 
Ύπό την επιγραφήν μείωσις τής περιφέρειας οίο- 
νεϊ εξ άποξέσεως παλαιοτέρας επιγραφής.

ΑφΡθλ6Ι0ΙΑ Άφροδεισία

Διά τό σχήμα τοϋ λίθου πρβ. Amer. Journ. 
of Arch. VI 121. Schreiber Bilderatlas πίν. 
XCIV, 6.

75) 1930 (κήπος· ύπαιθρος δεύτερα από Νότου 
σειρά). Στήλη μαρμάρου υψ. 0.52, πλ. κατά την 
επιγραφήν 0.28, πάχ. 0.08. Ύπό τό αέτωμα είνε 
άποκεκρουσμένη καί φέρει ελλιπή ωσαύτως ρό
δακα καί επιγραφήν μετά παχύτερων άκρων των 
γραμμάτων.

ΑΦΡΟΔΙΣΙΑ 1Αφροδισία

Ύπ’ αυτήν δυο ρόδακες. Παρελήφθη έκ τής έν 
Θήβαις οικίας Διομήδους τφ 1905.

76) 2030 (Βγ). Επιτύμβιος κιονίσκος βοιωτικοϋ 
μαρμάρου, έχων κοιλότητα πλησίον τής κορυφής, 
άποκεκρουσμένον δέ τό κατά τήν βάσιν κυμάτιον 
υψ. 0.48, περιφέρεια κατά τήν βάσιν τής κοιλότη- 
τος 0.755. Επιγραφή

ΑφΡΟΔ Αφροδ[ι]σιος 

ΣΙΟΣ

77) 1929 (κήπος· 4^ από Ν σειρά). Στήλη πώ
ρου άετωματώδης κεχρωσμένη προσφάτως τήν 
ό'ψιν κυανφ χρώματι καί φέρουσα κεχαραγμένον 
τό έτος 18-92 εκατέρωθεν συγχρόνου σταυρού. 
Προέρχεται έξ Άνθηδόνος, άπετειχίσθη δέ έν Θή- 
βαις έκ τού ληνού τού Άθ. Ζεγγίνη τφ 1905.

"Υψ. 0.60, πλ. 0.36, πάχ. 0.08. Ύπό τό αέτωμα

ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΣ ’Αφροδίσιος

78) 453 (ΚΛβ). Στήλη λίθου φέρουσα αέτωμα 
καί άσπίδιον έν τφ τυμπάνφ, ύψ. 1.63, πλ. 0.46- 
0.53, πάχ. 0.09· υψ. γραμμ. 0.03 μέ διαπλατυνό- 
μενα τά άκρα. Έκ τής θέσετος «Βάτος» τού προα
στίου των Θηβών Πυρίου.

ΑΧΕΛΩΙΧΟΣ Άχελώιχος

Τού Α ή έγκαρσία γραμμή καμπύλη, ούχί τεθλα
σμένη.

79 1004 (Εα). Κυβοειδής στήλη τιτανόλιθου 
επιτύμβιος, ύψ. 0.95, πλ. 0.65, πάχ. 0.47, φέρουσα 
κυμάτιον εις τάς τρεις πλευράς άνω καί κάτω. Έκ 
Θεσπιών (ερείπια άγ. Γεωργίου «Συκιάς»).

&AKXIC Βακχ'ις 

ΧΑΙΡΕ χαΐρε

80) 1002 (Γα). Κυβοειδής στήλη τιτανόλιθου 
επιτύμβιος, ύψ. 0.90, πλ. 0.56, πάχ. 0.44, φέρουσα 
άνω καί κάτω κυμάτιον εμπρός καί εις τά πλάγια. 
Έκ Θεσπιών (ερείπια «Επισκοπή*).

ΓΟΡΓΩ Γοργώ

81) 1968 (Λα). Στήλη λίθου μετ' αετώματος έξ 
Άκραιφνίου· μέγιστον ύψ. 0.92, πλ. 0.28-0.31, 
πάχ. 0.14. Επιγραφή

ΓΟΥΜΝΑΣΙΟΝ Γον/ινάσιον

82) 2139 (Κγ). Κυβοειδής στήλη λίθου έπιτύμ- 
βιος, ύψ. 0.63, πλ. 0.41, πάχ. 0.30, άποκεκρουσμένη 
άνω αριστερά· ύψ. γραμμ. 0.03. Δ' αΐ.

\ΑΡΧΟΣ Δά-Βώ - Ρί-Τίμ-]λαργος

83) 2110 (Ιβ). Στήλη πώρου, ύψ. 0.92, πλ. 
0.46-0.51, πάχ. 0.11, αετό)μάτι καί άκρωτηρίοις 
κεκοσμημένη. Έκ Θηβών.

ΔΑΜΩ Δαμώ

84) 2095 (Ιβ). Κυβοειδής στήλη λίθου, ύψ. 0 63, 
πλ. 0.43, βάθ. 0.33. Έκ Θεσπιών.

ΔΑΜΩ Δαμό)

85) 424 (Λα). Στήλη λευκόφαιου τιτανόλιθου, 
φέρουσα άνω μέγα άνθέμιον, κάτω έλλιπής, ύψ. 
1.45, πλ. 0.52, πάχ. 0.25.

ΔΕΚΜΕ Δέκμε

ΧΑΙΡΕ χαΐρε
δύο ρόδακες.

86) 314 (Δβ). ’Απόκομμα βάθρου, δεξιά έλλι- 
πές, αριστερά φέρον άναθύροισιν, ύψ. 0.90, πλ. 
0.32, πάχ. 0.32. Ύπό κυμάτιον τά ύπολειφθέντα 
γράμματα

ΔΙ

Είς δευτέραν χρήσιν τεθείς ό λίθος καί λαξευ- 
θείς, ως έχει νΰν, προσέλαβε κατά τον μεσαίωνα 
Εβραϊκήν έπιγραφήν, δημοσιευθεΐσαν κατ’έκτυπον 
καί περιγραφήν μου ύπό τού Schwab έν Revue 
des etudes juives 1909 σ. 109. Πρβ. Άρχ. Δελτ. 
1917 σ. 424.

87 1577 (Δβ). Κωνικόν ομφαλοειδές κιόνιον 
λίθου μετ’ άποκεκρουσμένης εύρυτέρας συναφούς 
βάσεως, ύψ. 0.58, περιμ. 0.65. Έκ Θεσπιών.

ΔΙΟΝΥ Δωνυ- 

CAC σας
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88) 1505 (Δβ). Στήλη λίθου μελανός, ΰψ. 0.32, 
πλ. 0.24, πάχ. 0.16. Ή επιγραφή σφοδρά τετριμ
μένη και αμφίβολος, ίσως δέ και παλίμψηστος. 
Έκ Θεσπιών.

Ο ΨΎΣΙΑΩΣ Δι]ονυοία;

89) 2130 (Θγ). Στήλη λίθου μετ’ αετώματος 
και ακρωτηρίων, ϋψ. 1.05, πλ. 0.51, πάχ. 0.11. Έξ 
'Αγίων Θεοδώρων τών Θηβών.

ΔΩΡΙΜΑΧΕ Δωρίμαχε 

ΧΑΙΡΕ χαΐρε

Περί τοΰ ονόματος δρα Kretschmer,Glotta 1,15.

90) 425 (Ιγ). Στήλη λίθου, έχουσα άλλοτε πιθα
νώς άνθέμιον άποτετμημένον νϋν, ρόδακας δέ δυο 
κάτω τής επιγραφής, ΰψ. 1.00, πλ. 0.54-0.57, 
πάχ. 0.27-0.30. Ύπό κυμάτιον υψηλά επιγραφή

eiCIAOTH Είσιδότη

XPHCTH χρηστη

6Ρ6ΙAPICTUUN1 ΈπεΙ Άρίστωνι

Μεταξύ τοΰ πρώτου και δευτέρου στίχου λείψανα 
παλαιοτέρας επίτηδες άποξεσθείσης επιγραφής

1 . ΦΙΣΙ · · = Κα]φιοί[ας

91) 1953 (Βα). Κυβικός λίθος μετά κυματίου 
άνω καί κάτω εις τάς τρεις όρθιας πλευράς, ΰψ. 
0.87, πλ. 0.615, πάχ. 0.43. Έκ Θεσπιών; Επιγραφή 
εξίτηλος εν μέρει, ίσως παλίμψηστος' ΰψ. γραμμ. 0.04.

ΕΛΜΟΝΙΚΑ

Κλίνω νά συμπληρώσω Δαμ]ονίκα, ή Κλε]ονίκα 
αλλά τά πρώτα τρία αμφίβολα γράμματα μέ τα- 
ράττουσι.

92) 2128 (Θγ). Τό άνο) μέρος κυβοειδούς επι
τύμβιου απλής στήλης, ΰψ. 0.33, πλ. 0.60, παχ. 
0.43, εκ Θεσπιών ΰψ. γραμμ. 0.04.

ΕΡΙΓΕΝΙΔΑΣ Έπιγενίδας

93) 407 (Θγ). Κυβοειδής στήλη λίθου επιτύμ
βιος, ΰψ. 0.65, πλ. 0.47 - 0.49, πάχ. 0.28' ΰψ. 
γραμμ. 0.03 - 0.038.

ΕΡ1ΧΑΡΕΙΑ Έπιχάρεια

94) 1936 (κήπος· σειρά ύπαιθρος νοτία πρώτη). 
Στήλη μαρμάρου, ΰψ. 0.53, πλ. 0.40, πάχ. 0.09-0.11. 
Ελλείπει ή κορυφή τοΰ αετώματος καί ή δεξιά 
γωνία μετά μεγάλου μέρους τής δεξιάς πλευράς. 
Καί κάτω ωσαύτως ελλιπής. Ύπό τό αέτωμα επί

άποξεσθείσης παλαιοτέρας επιγραφής νεωτέρα' 
ΰψ. γραμμ. 0.035.

ΕΡΜΑΙΟ. 'Ερμαϊο[ς

Έκ Θηβών έκ τής οικίας Δ. Κατσαλίρου 1905.

95) 2124 ’Άνω μέρος στήλης ΰποκυάνου μαρ
μάρου μετ’ αετώματος καί ακρωτηρίων, ΰψ. 0.34, 
πλ. 0 48, πάχ. 0.17. Ή κάτω επιφάνεια φέρει δυο 
όπάς τόρμων προς στερέωσιν επί τοΰ κεχωρισμέ- 
νου ποτέ κάτω μέρους τής στήλης. Ύπό τό κυμά
τιον τοΰ αετώματος επιγραφή· ΰψ. γραμμ. 0.025.

ΕΡΜΑΙΟΣ 'Ερμαϊος

96) 2120. (Κγ). Πωρίνη στήλη, ΰψ. 1.29, πλ. 
0.605, πάχ. 0.24, φέρουσά ποτέ επίχρισμα, ου λεί
ψανα σώζονται. Ή μορφή τής στήλης ιδιότροπος: 
έπελεκήθη δεξιά καί αριστερά ή δψις οΰτοτς, ώστε 
κατακορύφως εξέχει έν μέσφ οίονεί δοκός τετρά
γωνος πάχ. 0.10 καί πλ. 0.15, έφ’ ής άνω όριζον- 
τίως κάθηται όμοια δοκός, πλάτ. 0.56, ΰψ. 0.16, 
φέρουσα άνω εμπρός τε καί κατά τά πλάγια κυμά
τιον. Έπί τής οριζόντιας ταΰτης δοκού επιγραφή· 
ΰψ. γραμμ. 0.05.

ΕΥΔΩΡίΔΑΣ Εϋδωρίδας

Τό δλον κάτω στενώτερον καί λεπτότερον 0.01 
προς ένθεσιν βεβαίως εις βάσιν τινά. Ύπεράνω 
τρεις μικραί όπαί προς έγγόμφωσιν κορωνίδος 
τινός. Ή δλη μορφή συγγενής ταΐς άρχιτεκτονι- 
καΐς κεκοσμημέναις έγχρώμοις πωρίναις στήλαις 
τών προρρωμαϊκών (;) ΓΙρβ. ΑΔ 1917 ( = Κερα- 
μοποΰλλου, Θηβαϊκά σ. 316). Έξ Αγίων Θεοδώ
ρων τών Θηβών.

97) 1000 (Γα). Κυβοειδής στήλη τιτανόλιθου 
επιτύμβιος, ΰψ. 0.93, πλ. 0.57, πάχ. 0.50. Εκ 
Θεσπιών (ερείπια «Επισκοπή»)' ΰψ. γραμμ. 0.035.

ΕΥΝΟΣΤΟΣ Εννοστος
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98) 2083 (Θα). Επιτύμβιου στήλης μαρμάρου 
ύποκυάνου τό ανώτερου μέρος μετά τοΰ ανθεμίου 
και τής επιγραφής, ϋψ. 1.00, πλ. 0.41, πάχ. 0.16' 
ϋψ. γραμμ. 0.035.

ΕΥΠΟΡΟΣ Εύπορος

ΝΙΚΑΡΕΤΑ Νικαρέτα

ΑΣΩΡΙΧΟΣ Άσώπιχος

(δυο ρόδακες).

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Θεόδωρος

(ίχνη 4ου στίχου).
Ή έγκαρσία γραμμή τών Α είνε καμπύλη καί 

ούχί τεθλασμένη.

99) 402 (ΘΙβ). Κυβοειδούς στήλης λίθου τό 
άνω μέρος, ϋψ. σφζόμενον 0.85, πλ. 0.60, πάχ. 
0.52. Ή επιγραφή επίάνεχούσης ταινίας ύφ’ήνάνά- 
γλυπτος κλείς (πρβ. IG VII 2676)' ϋψ. γραμμ. 0.03.

ΕΥ Φ A Ν ΤIΣ Ενφαντις

100) 347 (Δβ). Κυβοειδής στήλη λίθου ϋψ. 
0.46, πλ. 0.35, πάχ. 0.25. Τό έδαφος τής προσό- 
ψεως άδρώς είργασμένον, επί δε λείας επιφάνειας 
επιγραφή' ϋψ. γραμμ. 0.025.

ΡΑΔΩΣΙΑ Εαδωσία

101) 386 (ΖΗα). Κυβοειδής στήλη τιτανόλιθου 
έπιτΰμβιος, δεξιά άποκεκρουσμένη, ϋψ. 0.83, πλ. 
0.59, πάχ. 0.50. Ύπό τήν επιγραφήν φέρει άβαθή 
τετράγωνον σκαφήν πλευρών, μήκ. 0.32 καί βάθ. 
0.015' ϋψ. γραμμ. 0.028.

ΖΩΓΥΡ Ζώπνρ[ος

102) 390 (Κγ). Κυβοειδής στήλη λίθου, ϋψ. 
0.57, πλ. 0.44, πάχ. 0.31' ϋψ. γραμμ. 0.025.

ΕΥφΑΡΙΟΣ Ενφάριος

103) 410 (Λα). Κυβοειδής στήλη λευκόφαιου 
τιτανόλιθου, ϋψ. 0.72, πλ. 0.59, πάχ. 0.42. Ή 
επιγραφή σφοδρά άποτετριμμένη· ϋψ. γραμμ. 0.035.

. ^ΡΟΥΡΩ Ζ]ωπούρω

104) 976 (Θα). Κυβοειδής στήλη λίθου, φέρουσα 
άνω καί κάτω κυμάτιον. Αί άνω γωνίαι άποκε- 
κρουσμέναι, ϋψ. 0.81, πλ. 0.54, πάχ. 0.41. Έκ 
τής θέσεως Τάτιζα τού Νεοχωρίου τών Θεσπιών. 
Έπί παλαιοτέρας άποξεσθείσης επιγραφής έγράφη 
νεωτέρα' ϋψ. γραμμ. 0.04.

ΖΩΠΟΥΡΑ Ζωπούρα

Τό Ζ ανάστροφου έπί τοΰ λίθου.

105) 597 + 597α (Ιγ). Στήλη λίθου φαιού, φέ
ρουσα αέτωμα, τεθλασμένη κατά τήν επιγραφήν 
καί ελλιπής κατά τό αριστερόν μέρος ταύτης' ϋψ. 
ολικόν 1.60, πλ. 0.54, πάχ. 0.16. Έξ Άκραιφνίου.

Έπί παλαιοτέρας επιγραφής νεώτερος καί τοΰ 
δευτέρου ό πρώτος στίχος τής επιγραφής

ZUUCIMOC Ζώοιμος ϋψ. 0.025.

— ΙΟΥΡΕΙΤΟΣ Ε]ιονρειτος (=Ενρειτος;)

Έν αρχή λείπει έν γράμμα, ου σφζεται ή κάτω 

όριζοντία ως Ε, ϋψ. 0.04.
ή Δ]ιοϋρειτος (πρβ. Διουκλεΐς IG VII 3352. 

Διουσκορίδας 531), ή Σ]ιοΰρειτος (πρβ. Σιούνε- 
σις IG, VII 1390), δτε ζητείται διπλούν ρ.

106) 1047 (Ζα). Κυβοειδής στήλη τιτανόλιθου 
επιτύμβιος, ϋψ. 0.91, πλ. 0.52, πάχ. 0.32, φέρουσα 
άνω καί κάτω κυμάτιον. Εμπρός άνω άποκεκρου
σμένη. Ό δεύτερος στίχος εν όριζοντία διαξέσει 
παλαιοτέρας πιθανώς επιγραφής. Τό πρώτον γράμμα 
τοΰ δευτέρου στίχου εΐνε πιθανώτατα Κ. Έκ Θε
σπιών' ϋψ. γραμμ. 0.033.

Η ΡΑΚΩΝ 'Είράκων

χΙΛΙΚΑΧΑΙΡΕ Κ]ιλίκα χαΐρε

107) 383 (Ηα). Κυβοειδής στήλη τιτανόλιθου 
επιτύμβιος, ϋψ. 0.95, πλ. 0.63, πάχ. 0.48.Ή επιγραφή 
διχάζεται ύπό χυτικής αϋλακος γομφώσεως, προς διά
φορόν ποτέ χρήσιν τοΰ λίθου' ϋψ. γραμμ. 0.045.

ΗΥΛ /ΛΟΣ

”Αν ή επιγραφή είνε νεωτέρα τοΰ γόμφου καί 
δεν είχε γράμμα έν μέσφ έπί τής χυτικής αϋλακος, 
τότε δύναται νά γίνη δεκτόν τό γνωστόν ό'νομα 
Ύαμος.

108) 1915 (Ιβ). Στήλη πώρου, ϋψ. 0.79, πλ. 
0.40-0.44, πάχ. 0.13, άετώματι καί άκρωτηρίοις 
κεκοσμημένη. Έκ Πυρίου Θηβών.

ΙΑΡΩΝ 'Ιάρων ϋψ. γραμμ. 0.0555.
ΑΣΩΠΙΧΑ ’Αοωπίχα ϋψ. γραμμ. 0.045.

Παχύτερα τά άκρα τών γραμμών, τό Ω μικρό- 
τερον.

109) 591 -f-591α (Λβ). Στήλη λίθου επιτύμ
βιος εις δύο ύπό τήν επιγραφήν κεκλασμένη' ϋψ. 
ολικόν 1.80, πλ. 0.45, πάχ. 0.18. Έξ Άκραιφνίου.

Έπί άπεξεσμένης παλαιοτέρας άδιαγνώστου έπι- 
γραφής νεωτέρα- ϋψ. γραμμ. 0.03.

ΙΕΡΩΝΧΡΗΣΤΕ 'Ιερών χρηοτε 

ΧΑΪΡΕ χαίρε
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110) 448 (Αβ). Στήλη λίθου μετ’ αετώματος 
καί ακρωτηρίων. Τό περιθώριον λεΐον, τό πεδίον 
αδρόν, ΰψ. 1.30, πλ. 0.63-0.67, πάχ. 0.22. Έκ 
τής θέσεως Βάτος τοΰ Πυρίου τών Θηβών (πρβ. 
άριθ. 449. Άμφότεραι αί στήλαι ίσως τής αυτής 
οικογένειας)· ΰψ. γραμμ. 0.037.

ΙΣΜΗΝΙΑΣ 'Ιομηνίας

111) 1185 (Ζα). Βάθρον λίθου μελανός άρτιον 
άνω καί εμπρός, ένθα λείψανον επιγραφής άραιάς 
βαθέως κεχαραγμένης, ΰψ. 0,21, πλ. 0.53, πάχ. 
0.61- ΰψ. γραμμ. 0.025. Επάνω ίχνη χαλκοΰ αγάλ
ματος, ου ό δεξιός πούς προβεβλημένος· μήκ. εν 
βάθει 0.11, έπιπολαίως δε 0.225.

---------------1ΤΟ

Έκ Θηβών. Έξήχθη έκ τής αρκτικής άναβά- 
θρας τής Εκκλησίας "Αγ. Γεώργιος ή Ελεούσα.

112) 1933. Μάρμαρον, μήκ. 0.45, πλ. 0.39, πάχ. 
0.14, ελλιπές καί τετριμμένον μετά λειψάνων γραμ
μάτων έν οίς

ΙΩ

Έκ τών έν Θήβαις έρειπίων τής 'Αγ. Αικατε
ρίνης 1905.

113) 1932 (Θβ). Στήλη μαρμάρου μήκ. (ΰψ.) 
0.76, πλ. 0.49, πάχ. 0.07. ’ Ανω άνάγλυπτον αέ
τωμα μετ’ ακρωτηρίων, έν τώ άετώματι ρόδαξ, 
ύπό τό αέτωμα έπιγραφή· ΰψ. γραμμ. 0.02.

ΚΙΚΙ ΣΑΣΑ ΜΙΛΗΣΙΑ Κικι Σαοα Μιλησία

Κάτω τής έπιγραφής πλαισιοΰται ή στήλη ως 
πύλη καμαροηή μετά δωρικών κιόνων ως παρα- 
στάδων. Έν τή «πύλη* ως πλαισίω ήν ποτέ άνά- 
γλυφον άποξεσθέν όμως πλήν μέρους, δ ΰπελείφθη 
προς σχηματισμόν σταυρού έν νεωτέροις χριστια
νικούς χρόνο ις.

Έκ τών έν Θήβαις έρειπίων τής 'Αγ. Αικατε
ρίνης. 1905.

Τό όνομα Κικι εινε βεβαίους υποκοριστικόν, 
πρβ. Κεραμεικού 'Αθηνών έπιτΰμβιον έπιγραφήν 

ΝΑΝΑ
ΟΥΝΤΡΟφΟΥ

ΓΥΝΗ

(Περί τού κίκιος δρα Πεζόπουλον Άθηνά 1911, 
129 εξ.

114) 1045 (Ζα). Κυβοειδής στήλη τιτανόλιθου 
έπιτΰμβιος, ΰψ. 0.98, πλ. 0.57, πάχ. 0.45, φέρουσα 
κυ μάτι ον άνω καί κάτω εις τάς τρεις πλευράς, επί 
τής άνω έπιφανείας περιφερές κοίλωμα, διάμ. 0.21, 
βάθ. 0.03, έπί δέ τής πρόσθιας ύπό την έπιγραφήν

έτερον τετράγωνον βαθύ κοίλωμα (πλευραί πλάτ. 
0.22, βάθ. 0.16). Έκ Θεσπιών ΰψ. γραμμ. 0.038. 
Τά γράμματα έχουσι παχέα τά άκρα τών γραμμών.

ΚΛΕΙΝΩ Κλείνω

115) 422 (Ιγ). Στήλη λίθου, ΰψ. 1.28, πλ. 0 50, 
πάχ. 0.23. Επάνω τομή οριζόντιος καί δύο τόρμοι 
προς στερέωσιν πιθανώς ανθεμίου. Εμπρός υψηλά 
άπεξεσμένη έπιγραφή, ύπ’αυτήν δέ δύο έπιγραφαί- 
α' ΰψ. γραμμ. 0.035, β' 0.025.

KOI ΡΑΝΕ Κοίρανε 

ΧΑΙΡΕ χοίρε
Δύο ρόδακες.

. ΤΡΑΤΟΝΕΙΚΕΧΡΗΣΤΕ | Σ]τρατόνεικε χρηοτε 

ΧΑΙΡΕ χοίρε

Τά γράμματα έ'χουσιν άκρεμόνας.

116) 380 (Κγ). Κυβοειδής στήλη λίθου, ΰψ. 
0 50, πλ. 0.48-0.50, πάχ. 0.35. Ύπότήν έπιγραφήν 
δύο στρογγύλαι κοιλότητες νεώτεραΐ'ΰψ. γραμμ.0.03.

ΛΟΥΣΙΑΣ Λονοίας

117) 1520 (Δβ). Κωνικόν ομφαλοειδές κιόνιον 
λίθου μετά εΰρυτέρας περιφερούς συναφούς βά- 
σεως· ΰψ. 0.45, περίμ. 0.41. Έκ Θεσπιών.

ΜΑΡΚΕ Μοίρκε

KACTPIKIE Καστρίκιε

ΕΙΚΑΡΕ Εΐκαρε

118) 1950 (Βα). Κυβοειδής στήλη τιτανόλιθου 
επιτύμβιος, ΰψ. 0.86, πλ. 0.49, πάχ. 0.34, φέρουσα 
κυμάτιον άνω καί κάτω έμπρός καί εις τά πλάγια. 
Έκ Θεσπιών. Τά γράμματα έχουσιν άκρεμόνας 
σχιζομένους ρωμαϊκών χρόνων.

ΜΕΛΙΤΤΙΣ Μελιττις

Τά γράμματα έ'χουσι διχαλωτούς άκρεμόνας.

119) 1966 (Λα). Κυβικός λίθος, φέρων έπί τής 
προσόψεως έντομήν προς έ'νθεσίν ποτέ στήλης. 
Άποκεκρουσμένος άριστερά καί κάτω- ΰψ. 0.65, 
πλ. 0,505 πάχ. 0,34. Έκ τής έπιγραφής κατέλιπεν 
ή έντομή μόνον

- - ΜΙΣ

120) 1985 (Εα). Τό άνω μέρος στήλης επιτύμ
βιου άνθεμωτής, ΰψ. 1.00, πλ. 0.45-0.40. Έκ 
Θεσπιών.

NEMECIE Νεμέσιε 

ΧΑΙΡΕ χ°τρε
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121) 391 (Ηα). Κυβοειδής στήλη τιτανόλιθου 
επιτύμβιος, ΰψ. 0.93, πλ. 0.57-0.63, πάχ. 0.49.

ΝΟΜΕΙΝΙΣ Νο(υ)μεινϊς

122) 396 (Λβ). Στήλη μαρμάρου ύποκυάνου 
κοσμούμενη υπό αετώματος, εν φ βουκράνιον 
άνάγλυπτον, ΰψ. 1.20, πλ. 0.44-0.49, πάχ. 0.20.

(παχέα γράμμ.) ΞΕΝΝΩ Ξεννώ 

(λεπτά γράμμ.) ΣΑΩΝ Σάων

123) 2127 (Ιγ). Στήλη λίθου μετ’ ακρωτηρίων 
και αετώματος, ού τα κυμάτια άποκεκρουσμένα, 
ΰψ. 1.07, πλ. 0.45, πάχ. 0.19. Έκ τής περιγραφής 
ταΰτης και τοΰ τετάρτου γράμματος τής επιγρα
φής φανερού δντος, γίνεται πιθανόν, δτι ίσως άλλη 
είνε ή υπό τού Lolling άντιγραφεΐσα στήλη IG 
2058. Επιγραφή

ΞΕΝΟΚΛΕΙΣ Ξενοκλέΐς

124) 1037 (Δα). Κυβοειδής απλή στήλη τιτανό
λιθου επιτύμβιος, ΰψ. 1.16, πλ. 0.71, πάχ. 0.52. 
Έκ Θεσπιών.

. ΕΝΟφΙΛΟΣ Ξ/ένόφιλος 
ΧΗΡΕ χήρε

125) 1195 (Θγ). Κυβοειδής στήλη λίθου κολοβή 
κάτω. Σωζόμενον ΰψ. 0 51, πλ. 0.62, πάχ. 0.32. 
Έξήχθη εκ τών κατεδαφισθεισών αψίδων υδρα
γωγείου αμέσως προς Ν τής πόλεως τών Θηβών.

ΞΕΝΩΝ Ξένων

126) 373 (Αα). Κυβοειδής στήλη τιτανόλιθου επι
τύμβιος, ΰψ. 0.96, πλ. 0.52-0.53, πάχ. 0.35-0.40.

• ΟΡΙΒΩΛΑ [X;] οριβώλα

127) 367 (Ια). Κυβοειδής στήλη λίθου, ΰψ. 0.84, 
πλ.0.60, πάχ. 0.35. ’Άνευ άκρεμόνων τά γράμματα.

ΟφΕΛΕΜΙΔΑΣ Όφελεμίδας

128) 388 (Ηβ). Στήλη λίθου, ΰψ. 0.95, πλ. 0.47 - 
0.53, πάχ. 0.25-0 27.

ΡΙΣΤΟΚΛΗΣ Πιστοκλής

129) 356 (Θγ). Κυβοειδής στήλη λίθου επιτύμ
βιος, ΰψ. 0.56, πλ. 0.51, πάχ. 0.36. Περιθώριον 
λεΐον, πεδίον ελαφρώς αδρόν. Έπΐ λείας ταινίας 
επιγραφή

Π ITT IX Α ΙΙιττίχα

130) 375 (Κγ). Κυβοειδής στήλη λίθου, ΰψ. 0.57, 
πλ. 0 36-0.37, πάχ. 0.24. Δ' αι.

ΠΑΕΙ . Τ|ΑΣ Πλει[α)τίας

131) 443 (Κβ). Στήλη λίθου φαιού μετ’ ακρω
τηρίων άνω, ΰψ. 0.60, πλ. 0.36-040, πάχ. 0.09. 
Έκ τής θέσεως Χωροβοϊβόδα τοΰ προαστίου τών 
Θηβών "Αγιοι Θεόδωροι. Λεΐον περιθώριον, αδρόν 
δε προς χρωματισμόν πιθανώς πεδίον.

ΡΟΥΟΟΔΟΡΑ (sic) ΙΤουΰοδ[ώ]ρα

132) 376 (Κγ). Στήλη λίθου, φέρουσα άνω αέ
τωμα άπλοΰν άποκεκρουσμένον επίτηδες εμπρός, 
κάτω ελλιπής- ΰψ. 0.55, πλάτ. 0.50, πάχ. 0.20. 
Επιγραφή

ΡΟΥΘΟΝΙΚΟΣ Πονϋόνικος

133) 1014 (Ηα). Κυβοειδής στήλη τιτανόλιθου 
επιτύμβιος, ΰψ. 0.78, πλ. 0.61, πάχ. 0,50- άποκε- 
κρουσμένη ή γωνία άνω δεξιά. Έκ Θεσπιών.

ΡΟΥΘΩι Πονϋων

134) 377 (Κγ). Κυβοειδής στήλη λίθου επιτύμ
βιος άδρώς εΐργασμένη, ΰψ. 0.60, πλ. 0.49, παχ. 
0.31- φέρει επι λείας βαθύτερου λελαξευμένης ται
νίας τήν επιγραφήν

ΣΑΜΙΧΟΣ Σάμιχος

135) 384 (Ια). Κυβοειδής στήλη λίθου- ΰψ. σψ- 
ζόμενον 0.57, πλ. 0.62, πάχ. 0.45.

ΣΤ . . ΙΡΡΟΣ Στ[άο)ίππος

136) 378 (Αα). Κυβοειδής στήλη τιτανόλιθου 
επιτύμβιος, ΰψ. 0.84, πλ. 0.55, πάχ. 0.39.

ΣΤΟΛΛΑί Στομας

137) 400 = 2049 (Εβ). Κυβοειδής επιτύμβιος 
στήλη ιερείας, ΰψ. 0.66, πλ. 0.43-0.47, πάχ. 0.38. 
Ύπό τήν επιγραφήν προστύπως άνάγλυπτος κλεις 
(πρβ. IG VII 2676).

ΣΩΣΤΡΑΤΑ Σωατράτα

138) 1567 (Δβ). Κιόνιον λίθου ομφαλοειδές, έχον 
βάσιν κάτω εΰρυτέραν, ΰψ. 0 40, περιφέρεια 0.75. 
Έκ Θεσπιών.

CUUCTPATOC Σώοτρατος

139) 1931. Υπέρ τήν κλίμακα τοΰ μουσείου 
εκτεθειμένη στήλη πώρου, ΰψ. 0.34, πλ. 0.68, πάχ. 
0.08. Φέρει άνάγλυπτον αέτωμα κεκοσμημένον 
δι’ έ'λικος, ΰπ’ αυτό διάζωμα τριγλύφων (6) και 
μετοπών (5), κεκοσμημένων διά φιαλών ομφαλω
τών. Ύπ’ αυτό εινε ταινία, έφ’ ής επιγραφή

ΣΩΤΗΡΙΣ Σωτηρις

και κάτω μαίανδρος. Κατά τό πλεΐστον αί γλυφαί
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ήσαν πλήρεις άσβεστοχρίσματος έκ νεωτέρας χρή- 
σεως τοΰ λίθου. Τό έδαφος τοΰ αετώματος, τών 
μετοπών και τοΰ μαιάνδρου φέρει ερυθρόν χρώμα. 
Ή φέρουσα την επιγραφήν ταινία (πλ. 00.61/2) 
είνε κεχρωσμένη ερυθρά δεξιά καί αριστερά, εις τό 
μέσον δέ, ένθα (επί έκτάσεως 0.40) είνε ή επι
γραφή, είνε άνω καί κάτω ερυθρά κεχρωσμένη, τό 
δέ μεσαΐον ένεπίγραφον μέρος κατελείφθη λευκόν 
εις σχήμα μιμοΰμενον χαλκήν πινακίδα ή δέλτον. 
"Απασα ή επιφάνεια φέρει επίχρισμα μαρμαροκο
νίας, έφ’ ής τό χρώμα. ’Ανήκει εις τήν ομάδα τών 
επιτύμβιων θριγκών, οϊους δρα εν ΑΔ 1917 III 
σ. 316 έξ. είκ. 189 -191.

Έκ τής έν Θήβαις οικίας τοΰ Διομήδους Δια- 
μάντη 1905.

140) 366 (ΘΙγ). Κυβοειδής στήλη λίθου επι
τύμβιος, ής λείπει μέγα μέρος κάτω, ΰψ. σωζό- 
μενον 0.58, πλ. 0.55-0.56, πάχ. 0.45. Κυμάτιον 
άνω εις τάς τρεις πλευράς.

ΤΙΜΑΡΕΤΑ Τιμαρέτα

141) 998 (Ηα). Κυβοειδής στήλη τιτανόλιθου 
επιτύμβιος, ΰψ. 0.79, πλ. 0.57, πάχ. 0.40. Έκ 
Θεσπιών.

ΤΙΜΟΛΑΟΣ Τιμόλαος

142) 442 (Κβ). Στήλη λίθου φαιοΰ κορυφου- 
μένη υπό ανθεμίου άναγλΰπτου. Ύπό τό κυμάτιον 
τοΰ ανθεμίου ή επιγραφή, ΰψ. 0.98, πλ. 0.34- 
0.36, πάχ. 0.11. Έκ τής θέσεως Χωροβοϊβόδα τοΰ 
προαστίου τών Θηβών "Αγ. Θεόδωροι.

ΤΙΜΩΝ Τιμών 

A Ρ X Ε Ν I Κ Α Άρχενίκα 

Ν I Κ A Ρ ΕΤ Α Νικαρέτα 

ΑΡΧΕΝΙΚΑ Άρχενίκα

Τά τρία τελευταία ονόματα στοιχηδόν άναγε- 
γραμμένα.

143) 2111 (Ιβ). Στήλη πώρου άετώματι καί 
άκρωτηρίοις κεκοσμημένη. Λείψανα λευκοΰ επιχρί
σματος. Ύψ. 0 77, πλ. 0.38, πάχ. 0.14. Έκ Θηβών.

ΤΡΙΕΤΗΡ1Σ Τριετηρ'ις 

ΧΡΗΣΤΗ χρηστη

144) 2133 (Ιγ). Στήλη επιτύμβιος λίθου ύπο- 
κυάνου, έ'χουσα τά ακρωτήρια καί τά κυμάτια τοΰ 
αετώματος άποκεκρουσμένα, ΰψ. 1.49, πλ. 0.59, 
πάχ. 0.27. Μεταγενεστέρω; τεθεΐσά που ως ουδός 
θύρας άπετρίβη λίαν. Επιγραφή

' ΟΙ- . ΕΡΜΕΝΙΔΑΣ . . Η[υπ]ερμενίδας;

Ύπό τήν επιγραφήν δύο ρόδακες.

145) 392 (Θα). Κυβοειδής στήλη λίθου, ΰψ. 0.61, 
πλ. 0.40, πάχ. 0.37. Ή επιγραφή ήφανισμένη έν 
μέρει, δεξιά, κατά δευτέραν τοΰ λίθου χρήσιν.

ΦΑΕ .... Φάε/ινος]

146) 2087 (Λα). Στήλη λίθου λευκόφαιου μετ’ 
αετώματος καί ακρωτηρίων. Ύπό τήν επιγραφήν 
τό πεδίον κεντητόν προς υποδοχήν ποτέ χρώματος. 
"Υψ. 0.79, πλ. 0.36-0.41, πάχ. 0.11. Έκ Θηβών.

ΦΑΕΝΑ Φαείνα

147) 1935. Στήλη πώρου μετ’ αετώματος, ΰψ. 
0,56, πλ. κατά τήν επιγραφήν 0.18, πάχ. 0.05.Ύπό 
τό αέτωμα ήτό ποτέ διά χρώματος γεγραμμένη 
επιγραφή, ής τό χρώμα έξηλείφθη καταλειφθέντων 
δμως τών ιχνών τών γραμμάτων, λεγόντων εΰκρι- 
νώς, δταν μάλιστα βρέχηται ό λίθος

ΦΑΛΑΚΡΑ Φαλάκρα

Τά Α έχουσι καμπύλην τήν εγκάρσιάν γραμμήν.
'Αλλα έγχρωμα κοσμήματά ποτέ τής στήλης 

έξηλείφθησαν σχεδόν εντελώς. Εύρέθη έν Θήβαις 
έν τή οικία Δ. Κατσαλίρου τώ 1905.

148) 382 (Λα). Στήλη λευκόφαιου τιτανόλιθου, 
έ'χουσα άνω άποκεκρουσμένον κΐμάτιον, κάτω έλ- 
λιπής. Ύπό τήν έπιγραφήν είνε έλαφρώς άνάγλυ- 
πτος ταινία διαδεδεμένη (λημνίσκος, φιόγγος) πρβ. 
άριθ. 2122. "Υψ. 0.69, πλ. 0.51, πάχ. 0.20.

ΦΑ ΝΙΑΣ Φανίας
[δρα A Ε 1920 σ. 30 άριθ. 9].

149) 477 (Αα). Στήλη μέλαινα άετωματώδης 
μετ’ ακρωτηρίων, ΰψ. 0.78, πλ. 0.41, πάχ. 0.16.
Εκ Πυρίου.

φΑΥΣΑΣ Φ>αύοας

150) 555 (Ιγ). Στήλη λίθου λευκοΰ μετ’ αετώ
ματος καί ακρωτηρίων, ΰψ. 1.02, πλάτ. 0.38, πάχ. 
0.11. Έξ "Αγ. Θεοδώρων (κήπος τών αδελφών 
Παππαγεωργίον).

ΦΙΛΑ Φίλα 

ΦΙΛΩΝ Φίλων

151) 2121 (Κγ). Κυβοειδής στήλη λίθου έπι- 
τύμβιος, ΰψ. 0.53, πλ. 0.35-0.36, πάχ. 0.27. Έκ 
Θεσπιών. Επιγραφή

Φΐ ΛΙΣΤΑ Φιλίοτα

152) 1050 (Ζα). Κυβοειδής στήλη τιτανόλιθου 
έπιτύμβιος, ΰψ. 0.87, πλ. 0.62, πάχ. 0.51. Φέρει άνω 
έν μέσω βαθεϊαν περιφερή κοιλότητα, διάμ. 0.15, 
βάθ. 0.12, καί περί αυτήν διαφόρους τόρμους περί 
τους έ'ξ. Έκ Θεσπιών.

φΙΛΟΜΕΙΛΑ Φιλομείλα

21
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12 'Αντωνίου Δ. Κεραμοπούλλου ΑΕ 1934-1935

153) 389 (Κγ). Κυβοειδής στήλη λίθου, ΰψ. 
0.65, πλ. 0.35-0.37, πάχ. 0 24-0.25.

ΦΙΛΩ ΤΙ Σ Φιλωτίς

Ο/ΛΟΛΩΙΣ 'Ομολωϊς

154) 1982 (ΖΗα). ’Άνω μέρος επιτύμβιου στή
λης άνθεμωτής, υψ. 0.82, πλ. 0.57, πάχ. 0.20. Σώ
ζεται τό άνθέμιον και ή αρχή τής επιγραφής.

ΕΡ Έπ[ί τώ δεΐνι

155) 478 (ΚΛα). Παχείας στήλης επιτύμβιου 
τεμάχιον, φέρον οίνον όλόγλυπτον στρατιωτικόν 
κράνος, υψ. 0.26, μήκ. 0.50, πάχ. 0.46. Τό ό'νομα 
επίτηδες άπεξεσμένον. Ύψ. γραμμ. 0.035.

— — ΣΤ . πχ. Ευάκε]οτ [ε 

ΗΡΕ χ]νθε
(πρβ. IG VII 2689)

156) 387 (Λα). Κυβοειδής στήλη λίθου παλίμ
ψηστος, ΰψ. 0.90, πλ. 0.53, πάχ. 0.45. Επιγραφή 
εφθαρμένη.

— — ΩΝ ων

157) 1544 = 2031 (Γβ). ’Ομφαλοειδές κιόνιον 
τιτανόλιθου μετά πλατείας βάσεως έκ Θεσπιών, 
ΰψ. 0.40, περιφ. 0.65. Τό μνημεϊον τοϋτο φαίνε
ται έκ των γραμμάτων δτι εινε άλλο ή τό IG. 
VII, 2136.

Ε . 1 ’Em

EYKAPTTUUC Ενκαρπώς

158) 415 (Κβ). Κυβοειδής στήλη λίθου, ΰψ. 
0.60, πλ. 0.56, πάχ. 0.47, φέρουσα υπό άποκεκρου- 
σμένον επίτηδες κυμάτιον επιγραφήν και επίσης 
άποκεκρουσμένην παράστασιν δυο μορφών δεξιου- 
μένων άλλήλας· ή μία ΐσταται βλέπουσα προς αρι
στερά ή δ’ άλλη κάθηται βλέπουσα προς δεξιά. 
Ό λίθος φέρει επάνω κοιλότητα περιφερή, κάτω 
δε εινε κολοβός.

ΕΠΙ ΕΥΤΤΡΛΞΙΔΙ ΙΕΡΕΙΑ 
’Em Ευπράξιδι Ιερεία 

ΔΗΜΗΤΡΟΣ ΒΑΛΑΝΙΩΝ 
Αήμητρος. Βαλανίων

Τό ό'νομα Βαλανίων εινε όνομα τής προς δεξιά 
ίσταμένης μορφής. Δι’ δ απέχει των λοιπών γραμ
μάτων.

159) 1006 (Ιγ). Στήλη λίθου ΰπομέλανος, κο
λοβή κάτω, σφζομένου ΰψ. 0.63, πλ. 0.60, πάχ. 
0.32. Έκ Θεσπιών.

Έπί άπεξεσμένης παλαιοτέρας επιγραφής νεωτέρα 
ΕΠΙ 'Em

ΖΩΣΙΜΗ Ζωσί/ΐΐ]

ΗΡΩΙΔΙίξι ήρωίδι'

160) 997 (Ια). Στήλη κυβοειδής λίθου λευκού, 
έ'χουσα άνω κοιλότητα περιφερή, διαμ. 0.13 και 
βάθ. 0.04. Τής στήλης, ΰψ. 0.75, πλ. 0.45, πάχ. 
0.33. Έκ τού ερειπίου «’Επισκοπή» τών Θεσπιών.

§ ΕΠI ΔΓ Επί 
ΙΟΥΛΙΑ Ίονλία 
ΥΓΕΙΑ Υγεία 
ΗΡμβΔΙ ήρωίδι

161) 413 (Λβ). Στήλη λίθου φαιού, φέρουσα 
αέτωμα, ΰτψ 1.25, πλ. 0.55.

Έπί παλαιοτέρας δίστιχου άποξεσθείσης, ής δια- 
κρίνονται

. ΕΟΔΟΣ . . Ν — ΘΙεοδόσ[ιο/ν;
. ΜΦ . . Σ "Α]μφ[ιος ;

η Θεοδοσιών | ’Αμφιας 

άναγινώσκεται νεωτέρα επιγραφή 

ΕΠΙ Έπί
ΚΑΒΙΡΙΧΑ Καβιρίχα 

ΧΛΙΡΕ Χαΐρε
ΰφ’ ήν δυο ρόδακες, ύφ’ οΰς

ΕΠΠΥΘΙΑΔΙ Έπί Πν&ιάδι

Τά γράμματα τής τελευταίας έ'χουσιν άκρεμόνας 
διχαλωτούς, τό | τής επί λείπει νοούμενου εις τό 
σκέλος τού Π, τό δε όνομα Πυθιάδι εινε διά μειζό- 
νων γραμμάτων πλήν τού Θ, δπερ εινε πολύ μικρόν.

162) 2109 (Κβ). Στήλη ΰποκυάνου μαρμάρου, 
άετώματι καί άκρωτηρίοις κεκοσμημένη, κάτω ελ
λιπής. Έκ Θηβών ΰψ. 0.75, πλ. 0.515, πάχ. 0.09.

ΕΠΙ Έπί
ΜΕΝΑΝΔΡΩ Μενάνδρω 
ΑΣΧΡΙΩΝΙ Αίσχρίωνι

ΦΙΛΩΝΙ Φίλωνι

163) 1010 (Κα). Κυβοειδής στήλη λίθου, ΰψ. 
1.30, πλ. 0.61, πάχ. 0.50. Έκ τού ερειπίου «"Αγιος 
Γεώργιος» (Συκιά) τών Θεσπιών.

ΕΠΙ Έπί
ΝΓΜΦΗΗΡΩΙΔ. Ννμφιι ήρωίδ[ι

164) 554 (ΘΙγ). Στήλη επιτύμβιος μαρμάρου 
ΰποκυάνου, φέρουσα άνω άνθέμιον, ου μικρόν μό
νον μέρος σφζεται αριστερά’ ΰψ. 1.05, πλ. 0.38, 
πάχ. 0.12. Έξ Αγίων Θεοδώρων τών Θηβών.

ΕΠΙ Επί
ΟΙΝΩΝΔΗΙ Οίνώνδΐ]
ΝΙΚΑΣΟΙ Νικααοΐ
ΔΗΜΟΙ Δήμοι
ΟΙΝΩΝΔΗΙ Οίνων δι]
ΠΟΛΥΚΛΕΙΑ Πολύκλεια

ΧΡΗΣΤΗ χρηστη
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Το τελευταΐον δνομα είνε κεχαραγμένον εις δΰο 
στίχους παχΰτερον ΰπ’ άλλης χειρός. Τά Α έχουσι 
καμπύλην την εγκάρσιάν γραμμήν.

165) 1003 (Θα). Κυβοειδής στήλη λίθου άπο- 
κεκρουσμένη κατά την άνω άριστεράν γωνίαν. 
Επάνω εν μέσφ εΐνε κοιλότης μικρά. Ύψ. 0.77, 
πλ. 0.56 πάχ. 0. 44.

Ή επιγραφή φαίνεται ώσεί επί παλαιοτέρας 
άποξεσθείσης χαραχθεΐσα.

ΙΠΑΡΑΜοΝΑΟ Έπ]ί Παραμάνας

HPUUNA ήρώνα

166) 236 (Δβ). Κιόνιον κολοβόν άνω, τετριμ- 
μένον αριστερά, ΰψ. 0.33, διαμ. 0.18. Έκ τοΰ ρεύ
ματος (κοίλης όδοΰ) μεταξύ Καδμείας καί Ίσμη- 
νίου λόφου.

ΕΤΤΙ ’Em

ΣΕΙΜΑΚΩ Σειμάκω η -σειμάκω

167) 414 (Ηα). Κυβοειδής στήλη τιτανόλιθου 
επιτύμβιος, ΰψ. 0.96, πλ. 0.55 - 0.58, πάχ. 0.50. 
Κυμάτιον άνω καί κάτω.

ΕΠΙΣΕΛΕΥΚΙΔΙ ’Em Σελευκίόι 

ΗΡΩΕΙΣΣΗ ήρωείοση

Ίσως άπεξέσθη παλαιοτέρα επιγραφή χάριν τής 
νεωτέρας ταύτης. Τουλάχιστον υπό τά δυο Σ τοΰ 
δευτέρου στίχου φαίνονται καλυφθέντα δΰο L-U.

168) 1523 (Δβ). ’Ομφαλοειδές κιόνιον πώρου 
μετά βάσεως συμφυοΰς, ΰψ. 0 45, περιφ. 0.52. Έκ 
Θεσπιών.

Ε . . ΟΥΝφΟΡΟΝ Έ[πί] Συνφέρον 

rj Σννφορον

169) 1569 (Γβ). Κιόνιον λίθου, έ'χον άπεστρογ- 
γυλωμένην τήν κορυφήν, βάσιν δέ πλατείαν ΰψ. 
0.42, περιφέρεια 0.75. Έκ Θεσπιών.

ΕΠΙ ’Em

ΣΩΤΑΙΡΩ Σan αίρω

ΣΩΤΑΙΡΟΥ Σωταίρον

170) 412 (Α α). Κυβοειδής στήλη τιτανόλιθου 
επιτύμβιος, ΰψ. 0.84, πλ. 0.45 - 0.47, πάχ. 0.32.

ΟΥΣΑΝΔΡΟΙΛΑΝΙΧΑ Λ]ουσάνδροι Αανίχα 

ΕΡΕΘΗΚΕΤΩΙΡΑΤΕΡΙ επέθηκε τώι πατέρι

Πρβ. BCH 1902, σ. 303 - 5.

171) 2118 (Ιβ). ’Αριστερά γωνία λίθου πλα
κώδους, πλ. 0.34, ΰψ. 0.26, βάθ. 0.30, φέροντος 
άνω κοιλότητα τόρμου. Έκ Θηβών.

Εμπρός επιγραφή

ΕΠΙΣΑΤΥΡΩ - ΚΑΙΑ
ΒΟΥλΟΜΑΙΔΕΤΗΝΙ
ΜΗλΕΝΙΚΛΗΡΟΝΟΜ
μηΑεανοιξηιΑυτρ

’Em Σατνρφ—καί Ά[.................... ου
βούλομαι δε την [καμάραν ;...........
μηδενί πληρονόμ[ω..........................
μη δε άνοιξη αύτ/ην

172) 429 (Ζβ). Πλάξ επιμήκης μαρμάρου ΰπο- 
κυάνου, μήκ. 1.38, πάχ. ή ΰψ. 0.22, βάθ. 0.58. 
Ό λίθος ετέθη ποτέ εις δευτέραν χρήσιν ως ουδός 
θύρας, δτε καί έλεπτΰνθη, άποκοπέντος τοΰ μέρους, 
δ έφερε τον πρώτον στίχον τής επιγραφής τής άνα- 
γεγραμμένης έμπροσθεν. Ίσως ό λίθος άρχικώς 
ήτο έπιστΰλιον μνήματος.

,, If ΤΕΓΔΕΚΑΗΡΟ.ΝΟΑΛΟ) ■ 'ΛΑ ^ c ~_ΑΛΛηΤ1Ν!ΠΡθΣΗ]<ΒΝ 

ΛΝΔΕΤ7' ΕΙΖΖΒ/ΑΣΖΗΤΑ,Ξ.'ΑΊ Τοτεθη ΝΑ ΙΑΤί οδοτΠ 

ΤΗΘΙΞ ΕΓ F1- Έ -> δΗΓΓΟΛΕ ! Λ,Η Ν A ΡIA X Ε JA J Α
.... ούτε δε κληρονομώ .... ον[τε] άλλω πνϊ προοηκεν 

. . . Εάν δέ τι[ς] είσ6ιάση[τ]α[ι] ε[1ς] αυτό τεθήναι, άποδότω 

τη Θεοπιέων πόλει δηνάρια χείλια.

Έν τή ε’ικόνι, ήν οφείλω εις τον φίλον έφορον 
Βοιωτίας κ. Νικόλαον Πλάτωνα, ή αντιστοιχία τών 
επαλλήλων γραμμάτων τών στίχων δέν έτηρήθη 
πιστώς έκ παραδρομής, ώς αυτός ό κ. Πλάτων 
έγραψέ μοι.

173) 1039 (Δβ). Κιόνιον ομφαλοειδές λίθου, 
ΰψ. 0.48, περιμ. 0.60. Έκ Θεσπιών. Ή επιγραφή 
απαγορευτική τής χρήσεως νεκρικής τίνος καμάρας, 
άποκεκρουσμένη καί δυσξΰμβλητος. Πρός τινα διεΰ- 
θυνσιν όριζοντίως φέρει
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άφϊλεν Ευφρα 
μηδένα τήν

καμάραν ταντην άννξαι 
των κληρονόμων 
τ κατάραι

νεκρά
άπ(οδό)τω;........... Καί-
σαρος φίοκον μύρια πεν- 
τακιοχίλια

C

Τό άνω άντίγραφον τοΰ κ. Πλάτωνος φαίνεται 
άκριβέστερον. Έν στ. 2 εγώ έ'βλεπον / IΛΞΙ 
αντί άφϊλεν. Έν στ. 6 εγώ άνέγνωσα κληρονόμων. 
Έν στ. 8 ό κ. Πλάτων διαβλέπει τήν λέξιν καταπε- 
σοννται (αί κατάραι). Έν στ. 10 παρέχει τό δφλεΐν 
εις Καίσαρος φίσκον.

174) 1032 (Ιβ). Ύπό πυρός αριστερά κατεστραμμένη, δεξιά κατακόρυφον κυμάτιον ύψ. γραμμ. 0.015.

6 ΛΠ lAfrC < 11 ν Τ/\ X ο ίΛέι Το
Α £ Μ η οχ 0 ου Τέρ Ο π α(

t OYC λ Δ Υ C Μ °Ρ ΟΝΚέι Μ ΗΛ)ΑΝ£Κ Π ΑΙ 
Λχ ΟΥ C Λ € A Ol Π c Λ €. X £ Ν j\| <; ~Γ 6 Ui Ν

Τ6ΚΝ Α ΑΓ Γ C^l Ύ Cl i ANAPOC 
CNOIU Ν C

Ή είκών δεικνύει τήν άνάγνωαιν τοΰ έφορου κ. Πλάτωνος καί παρέχει έννοιαν των δυσχερείων, πρός ας προσκρούει 
ό ασχολούμενος περί τήν άνάγνωαιν έφθαρμένων κειμένων. ’Εγώ άνέγνωσα τάδε τά νοητά πως :

ελπίδες κεΐνται
μόχθον πτεροπατ-

τρέφονοιν δύσμορον κείνη αίαν εκ παι- 
άχους λέλοιπεν δεχεννέ ’ετέων 
τέκνα

175) 1980=428 (Ηα). Μέγα μαρμάρινον τεμά- 
χιον,έκ καλύμματος σαρκοφάγου, αμφικλινή στέγην 
μιμοΰμενον, άποκεκρουσμένον εις τά άκρα πάντα, 
μάλιστα δέ δεξιά. Έκ Θεσπιών; Έπι των σωλή
νων κεράμων τής στέγης επιγραφή.

φΛΑ-ΒΙΑΜ-ΝΑΕΑ'

ΚΛΑΥΔΙΟΖ-φΙΛίΙΪΟΙΖΕΙ-ΤΙίΖΕΕ1
AUU-CEITUUIEP-OJT

Φλαβία Μνάσ[ ωνος]
Κλάδιος Φιλίσκος. Εΐ τις θέ[σει άλλον] 
δώσειτω ιερω τ[ών Μονοών; δραχμάς η δηνάρια τόσα]

’Αντί τω ίερφ των Μουσών δΰναται νά τεθή τω 
ιερω της πόλεως φίσκατ...

άνδρός

176) 427 (Δβ). Στήλη μαρμάρου λευκού άποκε- 
κρουσμένη άνω καί κάτω, ύψ. 1.30, πλ. 0.62-0.65, 
πάχ. 0.26-0.30.

—CA σα

ιΊ ΕΘ A Ν ΕI ν εθανεν

τΐΔΕΠΟΛΗΙΠΑΕΑ ή δε πόλις πάσα 

ΜΥΡΑΜΕΝΗ <2f (ε)κήδενσε;] μυραμένη

ΓΡΑφΙΚΕΧΑΙΡΕ Γραφικέ χαΐρε

φΟΡΤΟΥΝΑΤΕΧΑΙΡΕ Φορτοννάτε χάϊρε 

ΛΕΟΚΡΑΤΗΧΑ1ΡΕ Κ]λεοκράτη χαΐρε 

φΟΡΤΟΥΝΑΤΑΧΑΙΡΕ Φορτουνάτα χαΐρε

ZHNUDNOC Ζήνωνος 

έπι θάτερα δέ τάδε τά υστερογενή

Γ δ ΤΥΧI 1 
Ο ΓΑ- , , f -γφ ι A

Α ΆϊνλτηΝ ..

Τ A
■ νιΑΆ άΥλτλρΑΙ 

τ T-AAcC τ ΝΓΑΙ 6 ΓΙ 
,Α f^CN Ε.ΝΝ&ΚΡΑ

I A Π . ,» < ι r w Δ I

τ·

ι ν C 1 IN ^ 1 λ ,
> Η C ! 1 LA Α,ΛίΜ Ι^ΚΑΙ

αΓρο^1οι<°ν* ΥΡ1^^
c ΑΡ °C<p Ύ ^eiAlAv A 

τ Α l< I c ^ ^
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177) 1956 (Ηα). Κα·βικός λίθος έκ Θεσπιών, 
ΰψ. 0.79, πλ. 0.505, πάχ. 0.56. Ή προς αριστερά 
πλευρά φέρει εγκοπήν προς ένθεσίν ποτέ στήλης. 
Έπί τής προσόψεως νεωτέρα επιγραφή δυσανά
γνωστος, εν αταξία γεγραμμένη ενεκα οπής γόμφου 
παλαιότερον ήδτ| ΰπαρχοΰσης ενταύθα. Διακρίνω

ΧΑΡΕ /
ΒΑΡΟΗ

ΧΑΡΑ
ΒΛΗ

178) 1485 (Ηβ). Δεξιά άρτιον τεμάχιον, έκ των 
άνω τριγωνικοί βάθρου ή εξέδρας μετά κοίλων 
των καθέτων πλευρών (ως τό ύπ’ άριθ. εύρ. 226). 
Έκ Θεσπιών φέρει λείψανον επιγραφής.

ΤΥΧΗΙ άγαθή]τνχτ]

179) 1082- 1082α (Ζβ). Κορωνις βάθρου με
γάλου ακόσμητος, λίθου ύποφαίου, τεθραυσμένη 
εις δυο, υψ. 0.18, πλ. ή μήκ. 2.02, βάθ. 0.96. 
Επάνω ίχνη ποδών δυο χαλκών ανδριάντων μεγά
λων. Εμπρός επιγραφή τών ονομάτων διατεταγ
μένων παρ' έκάτερα τά ίχνη τών ανδριάντων, οΰς 
ονομάζει. Έκ Πλαταιών.

ΡΙΘΙΝΟΣΑΥΤΟΣΘΕΝΟΥ φΙΛΩΝΕΥκ.. ΙΟΣ 
ΤΟΙΣΘΕΟΙΣ

ΓΙιθΐνος Αντοσθένον Φίλων Ευχ/ρίτ ;]ιος 
τοΐς θεοϊς

180) 2088 (Εβ). Βάθρον μαρμάρινον, υψ. 0.45, 
πλ. 0.77, πάχ. 0.57 μετά κυματίων άνω και κάτω. 
Επάνω ίχνη ποδών χαλκοί αγάλματος.

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΤΡΑΙΑΝΟΝ & 

ΑΔΡΙΑΝΟΝΟΛΥΜΤΤΙΟΝ 
ΗΤΤΟΛΙΣΗΠΛΑΤΑΙΕυυΝ

ΤΟΝΚΤΙΣΤΗΝ &

Αυτοκράτορα Τραϊανόν 
’Αδριανόν, 'Ολύμπιαν 
ή πόλις η Πλαιταιέων 

τον κτίστην

181) 2045 (Εβ). Κορωνις βάθρου λίθου ελλι
πής δεξιά. Έκ Θεσπιών. ’Όπισθεν συνεδεΐτο έτέρφ 
λίθω (άνω σύνδεσμος). "Υψ. 0,37, πλ. 0.36, βάθ. 
0.66. Τομή κάθετος, ύφ’ ήν λαιμός του λίθου. Έπ'ι

τής κατακορύφου ό'ψεως επιγραφή, συμπληρουμένη 
κατά προσέγγισιν ώδε

ΟΔΗΜΟΣΜΑΡΚΟΝΑΥ 
"ΟΝΕΑΥΤΟΥΤΤΑΤΡΩ 

ΑΣ ΘΕ Ο

Ό δήμος Μάρκον Αν[ρήλιον ’ Αντωνεινον . . 
τον έαντοϋ πάτ ρω [να αρετής εν εκ εν και καλοκαγαθι] 

ας θεο[ϊς

182) 2081 (Θα). Πλάξ, πάχ. 0.21, πλ. 0.72, 
βάθ. 0.63, λίθου φαιού, έκ Θηβών, πελεκηθεΐσα 
νεώτερον πανταχόθεν. Εμπρός έπιγραφή μετ’άκρε- 
μόνων

,ΙΠΙΟΣΨ/\ΑΜΜΜΐ;ΝΙ^ 
ΓΕΝΟΜΕΝΟΣΤΟΔΕΥΤ 
ΤΟΑΓ ΑΛΜΑΕΠΕΣΚΕΥ 

ΕΚΤΩΝ'ΛΙΟΝ

ό δείνα . .. ίπ]πιος, φλαμένιος 
γενόμενος τδ δεντ[ερον, 
το Άγαλμα εοκεύ[ασεν 

εκ τών ιδίων

183) 2089 (Θβ) = ΙΟ, VII 2509 διορθωτέον 
κα'ι συμπληρωτέον ούτωσί.

ΤΟΚΟΙΝΟΝΣΥΝΕΔΡΙΟΝΤΩΝΣΛΛΗΝΩΝΤΩΝΕΙΣΠΛΑ · \ΙΑΣ 
ΣΥΝΙΟΝΤΩΝΤΙΚΛΑΥΔΙΟΝΑΤΤΙΚΟΝΜΑΡΑΘΩΝΙΟΝ~ΟΝ 
ΑΡΧΙΕΡΕΑΤΩΝΣΕΒΑΣΤΩΝΔΙΑΤΕΛΟΥΣΑΡΕΤΗΣΕΝΕΚ.ΝΚΑΙ 
ΕΥΝΟΙΑΣΤΗΣΕΙΣ . ΥΤΟΟΣΕΧΩΝΑΙΕΙΔΙΑΤΕΛΕΙ

Τό κοινόν ουνέδριον τών (Έ)λλήνων τών εις Πλα[τ] αίας 

σννιόντων Τι. Κλανδιον 3Αττικόν Μαραθώνιον τον αρχιερέα 

τών Σεβαστών διά τέλους, αρετής ενεκ[ε]ν και έννοιας τής εις 
[α]υτο [ή]ς εχων αίει διατελεϊ.

184) 294 (Κβ). Βάθρου μαρμάρινου δεξιόν 
μέρος. Κυμάτιον άνω καί κάτω έμπρός καί δεξιά 
(τό αριστερόν μέρος λείπει). Ό λίθος άδρώς είργα- 
σμένος ό'πισθεν υψ. 0.73, πλ. 0.52, πάχ. 0.66. 
Έκ Θεσπιών.

ΧΤΟΝφίΛΟΣΟφΟΝΑΒΙΔΙΟ 
ΟΣΟφΟΥΥΙΟΝΧΕΙΛΙ ΑΡΧΗΣ ΑΙ 
ΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗΣΑΝΤΑΑΓ θΡΑΙ\ 
|)ΙΛΟΤΙΜΙΑΣΧ API Ν ΑΓΩΝΟΘΕ 
νΑΒΙΔΙΑίΟΥΛΙΑΤΟΝΚΥΡ 
νΤΗΣΙΕΡΑΣΒΟΥΛΗΣΚΑΙ
ΟΥΘΕΣΠΙΕΩΝ

Τον έπιφανέστ/ατον φιλόσοφον Άβίδιο/ν 
Άρχεστράτου φιλ]οαόφον νΐόν, χειλιαρχήαα[ν- 
τα τό δεύτερον; γ]υμνασιαρχήοαντα, αγοραν/ο 
μήααντα] φιλοτιμίας χάριν άγωνοθ[ε-
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τήσαντα Μουσείω ;]ν Άβιδία ’Ιουλία τον κνρ[ιον 
καί ευεργέτη ;Jv της ίερας βουλής καί τ[ον 
δήμον τ]ον Θεοπιέων.

Πρβ. IG 2519 = BCH 1926, 433.

185) 1187 (Ιγ)· Μαρμάρου λευκού μέγα πλα
κώδες τεμάχιον, ελλιπές αριστερά, δεξιά έ'χον άνα- 
θύρωσιν, άνω δε σύνδεσμον πελεκΐνον ύψ. 0.50, 
πλ. 1.00, πάχ. 0.14. ’Άνω ταινία έξέχουσα πλ. 0.045, 
ΰπ’ αυτήν δέ μεγάλοις γράμμασι (τού πρώτου στί
χου ύψ. γραμμάτων 0.07, τού δευτέρου 0.065, τού 
τρίτου και τού τετάρτου 0.05). Έκ Θηβών (νεκρο- 
ταφεΐον Άγ. Λουκά).

ΟΙΣΚΛΙΔΙΟΝΥΣΩΙ 
ΤΤΟΛΕΙ (κενόν) 
ΟΣΡΟΥΦΟΣΕΚΤΩΝ 
ΝΕΘΗΚΕΝ

Διοοκόρ]οις καί Διονύοω 
καί τή] πόλει

]ος ’Ρονφος έκ των 
ιδίων ά]νέθηκεν

186) 313 (ΗΘβ). ’Αριστερός άκρος ορθοστά
της εξέδρας κυκλικής, ύψ. 0.58, βάθ. 0.51, πλ. έμ
προσθεν 0.33 - 0.55, έκ Θεσπιών, φέρων άνω καί 
κάτω κυμάτιον. Είνε έκ τής αυτής έξέδρας καί ό 
ύπ’ άριθ. εύρ. 502 λίθος. Εμπρός έπί τού πεδίου 
άπεξεσμένη ρωμαϊκή έπιγραφή. Όμοίως καί υπέρ 
αυτήν έπί τής ταινίας τού κυματίου, άλλ’ ένταΰθα 
διακρίνονται ως παλαιότερα τάδε

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣΛΟ.Κ.ΛΙ.Σ . . . Κλεομένης....

189) 256 (Εβ). Βάθρον λίθου μέλανος, ύψ. 
0.34, πλ. 0.67, βάθ. 0.67 άρτιον πάντοθεν. Επάνω 
γόμφοι τέσσαρες. Εμπρός έπιγραφή (πρβ. IG 
VII, 2533)

ΦΙΛΩΝΛΥ , IAA|OSFOI1'OSOCMIAN 

ΔΙΩΝΥΣΟΙ

ΛΟΥΣΙΠΡΟΣ 

ΕΡΟ . ΣΕ

Φίλων Αν [a I ίλλιος Ροικοοθένιαν
Δ ιωννσοι.
Αονοιππος

έπό[ε]οε

’Αξιοσημείωτου εινε, δτι, έν φ τού Βοιαποϋ τό 
όνομα γράφει Λυσίλλιος, τό εαυτού όμως δ καλλι
τέχνης γράφει βοιωτιστί Αούοίππος. Έπί τού 
λίθου IG VII, 2533, βοιωτικοΰ έπίσης όντος, γρά
φει Λύσιππος

ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ

Έν Άθήναις έν τή όδφ Ποικίλης 3 αντέγραψα 
προ έτών κύβον μαρμάρου χρησιμοποιηθέντα εις 
ληνόν τινα. Έπί τής προσόψεως έφερεν έπιγραφήν 
όχι στοιχηδόν

187) 533 (Δβ). Άνω δεξιά γωνία λίθου λευ
κού, ύψ. 0.24, πλ. 0.27, πάχ. 0.21 έκ τής έκκλη- 
σίας «Μεγάλης Παναγίας» τών Θηβών, ληφθέν 
καί φέρον

Τ | τι
Γ Ω Ν I τωνι
A ΊΗ a .. ωι

188) 1986 (Εα). Τό πρόσθιον μέρος μέλανος 
βάθρου αγάλματος ατελούς ό'πισθεν, δεξιά και αρι
στερά, πλ. 0.50, βάθ. 0.49, πάχ. (άνω-κάτω) 0.21. 
Έκ; ’Έμπροσθεν φέρει κυμάτιον καί λείψανου έπι- 
γραφής μετ’ άκρεμόνων διχαλωτών εκτεινόμενης 
καί έπί τού κυματίου τού τε έπιπέδου καί τού έχι- 
νοειδούς.

f ι . ~>Ul, '

ΑΝΕΘΗΙ
-ΟΜΕΝΟΥΑΘΗΝΑ

άνέθη[κε
ε]ομένον Άθηναβος έποίηοε;

AY<I<TPATO<AYCANIOY 
AY<ANIA<AY<ANIOY 
ΑΝ ΕΘΗ ΚΑΝ

Αυοίστρατος Λνσανίου 
Λυοανίας Λνσανίου 
ανέβηκαν.

Ό Λυσίστρατος και ό Λυσανίας είνε υιοί τού 
Λυσανίου καί αδελφοί επομένως, άγνωστοι δέ. 
Ό πατήρ των είνε υιός τού Λυσιστράτου αδελφού 
τού ίππέως Δεξίλεω και έχει τό ό'νομα τού πάππου 
του ήτοι τού πατρός τού Δεξίλεω.

Έκ τών δύο αδελφών δ μέν Λυσανίας είνε 
τέταρτος μέ τό όνομα τούτο έν τώ γνωστώ οΐκω 
τών Θορικίων δμώνυμος δέ τού πατρός του, δ δέ 
Λυσίστρατος φέρει τό όνομα τού πάππου καί είνε 
δεύτερος Λυσίστρατος έν τώ αύτφ γένει.

Πρβ. τό γενεαλογικόν δένδρον έν Kirchner 
Prosopographia Attika 3229 λ. Δεξίλεως.

ANT. Δ. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΣ
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